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பகாணடும் பசயல்ொடடுககைச பசயயலைாம். 

• வணணமயமான தகவல் விைக்கபெ்டஙகள (Info graphics)  மற்றும் தகவல் 
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பசல்லைவும்.

• ஸ்கன பசயவதன மூலைம்   திகரயில் ்தானறும் உரலிகயச(URL) பசாடுக்க, அதன 
விைக்கபெக்கத் திகரயில் ்தானறும்.

நுழையும் முன்

எப்டி 
்யன்்டுததுவது?
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அலகு தைழலபபு    ்க்்கம் எண மபாதைம்

்பாடநூலில் உள்ள விழரவுக் குறியீட்ழடப  (QR Code) ்யன்்டுததுபவபாம்! எப்டி?
•  உஙகள திறன ்ெசியில் கூகுள playstore பகாணடு DIKSHA பசயலிகய ெதிவிறக்கம் பசயது நிறுவிக்பகாளக. 
•  பசயலிகய திறந்தவு்டன, ஸ்கன பசயயும் பொத்தாகன அழுத்தி ொ்டநூலில் உளை விகரவு குறியீடுககை ஸ்கன பசயயவும். 
•  திகரயில் ்தானறும் ்கமராகவ ொ்டநூலின QR Code அருகில் பகாணடு பசல்லைவும். 
•  ஸ்கன பசயவதன மூலைம். அந்த QR Code  உ்டன இகணக்கபெடடுளை மின ொ்ட ெகுதிககை ெயனெடுத்தலைாம். 

குறிபபு:  இகணயசபசயல்ொடுகள மற்றும் இகணய வைஙகளுக்கான QR code ககை Scan பசயய DIKSHA அல்லைாத ஏ்தனும் ஓர  
QR code Scanner ஐ ெயனெடுத்தவும்.   
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1 அளவீடுகள்

அலகு

	 அனறா்ட வாழ்வில் அைவீடுகளின அவசியம் ெற்றி புரிந்து பகாளைல்.
	 நீைம், நிகற மற்றும் காலைம் ஆகியவற்கற வகரயறுத்தல்.
	 இயற்பியல் அைவுகள சிலைவற்கற அவற்றின அலைகுகள மற்றும் துகண அலைகுகள பகாணடு 

மதிபபிடுதல்.
	 சுழிபபிகழ மற்றும் இ்டமாறு ்தாற்றப பிகழகயக் கண்டறிதல்.
	 அனறா்டம் ெயனெடுத்தபெடும் அைவிடும் கருவிகளின மாதிரிககை உருவாக்குதல்.

	 அலைகுககை மாற்றுவதன அடிபெக்டயில் கணக்குககைத் தீரத்தல்.

 ்கற்்றல் பநபாக்்கங்கள் 

அறிமு்கம்

	 உன ச்காதரன உனது உயரம் எவவைவு 
எனறு ் கடகிறான. அகத எவவாறு அைந்து 
கூறுவாய?
	 உன நணெரகளில் சிலைர கெடி 

விகையா்ட முடிவு பசயகினறனர. கெடி 
விகையாடுவதற்கான எல்கலைக் ் காடுககை 
எவவாறு அைந்து வகரவாய?

	 உன அபொ உனனி்டம் ஒரு கெகயக் 
பகாடுத்து உருகைக்கிழஙகு வாஙகி வரச 
பசால்கிறார.  நீ எவவாறு கக்டக்காரரி்டம் 
்கடொய?
	 உன அம்மா தினமும் ொல்காரரி்டம் ொல் 

வாஙகுகிறார. தினமும் எவவைவு ொல் 
வாஙகுகிறார? 
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	 உன வீடடிலிருந்து, நீ ெளளிக்குச பசல்லை 
ஆகும் ்நரம் எவவைவு?
	 மணபணணபணய விற்ெகன பசயெவர, 

அதகன எவவாறு அைந்து விற்கிறார?

்மற்கண்ட பசயல்ககைச பசயவதற்கு  
அைவீடுககைப ெற்றி அறிந்துபகாளவது 
அவசியம். பதரிந்த ஒரு அைவு்டன, பதரியாத ஒரு 
அைகவ ஒபபிடுவது ’அைவீடு’ எனபெடும். அைவீடு 
எனெது எண மதிபபு மற்றும் அலைகு என இரணடு 
ெகுதிககைக் பகாண்டது.

அைவுககை அைவிடுவதற்கு நமக்கு 
அைவிடும் கருவிகள ்தகவ. உனக்குத் பதரிந்த 
அைவிடும் கருவிகள யாகவ? ்மற்கூறபெட்ட 
பசயல்ககைச பசயவதற்கு எத்தககய 
கருவிககைப ெயனெடுத்துவாய?

நாம் ஏற்கன்வ எக்ட, கி்லைாகிராம், லிட்டர, 
மில்லிலிட்டர, கி்லைாமீட்டர, நீைம், பதாகலைவு 
்ொனற பசாற்ககைக் ்களவிபெடடிருக்கி்றாம். 
இந்தப ொ்டத்தில் நீைம், எக்ட, ெருமன மற்றும் 
காலைம் ்ொனறவற்கறக் குறித்தும், அவற்கற 
அைவிடுவதன அவசியம் குறித்தும் விரிவாகப 
ொரக்க இருக்கி்றாம். 

1.1 நீளம்
நீைம் எனறால் எனன? ஏ்தனும் இரு 

புளளிகளுக்கு இக்ட்ய உளை பதாகலைவு 
நீைம் எனபெடும். இது ஒரு புத்தகத்தின இரு 
விளிம்புகளுக்கு இக்டபெட்ட தூரமாக்வா 
அல்லைது ஒரு கால்ெந்து விகையாடடுத் தி்டலின 
இரு மூகலைகளுக்கு இக்டபெட்ட தூரமாக்வா 
அல்லைது உனது வீடடிற்கும், ெளளிக்கும் 
இக்டபெட்ட தூரமாக்வா இருக்கலைாம். 

அளவிடும் 
்கருவி்கள்
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நீைத்தின அலைகு மீட்டர. அதன குறியீடு மீ ’m’ 
எனக் குறிக்கபெடுகிறது. சிறிய அைவீடுகள 
மில்லி மீட்டர மற்றும் பசனடிமீட்டரிலும், 

கடடி்டத்தின உயரம், விைம்ெரப ெலைககயின 
நீைம் மற்றும் மினவிைக்குக் கம்ெத்தின 
உயரம் ்ொனற பெரிய அைவுகள  மீட்டரிலும் 
அைவி்டபெடுகினறன. இரு நகரஙகள அல்லைது 
கிராமஙகளுக்கு இக்ட்ய உளை பதாகலைவு, 
உனது ெளளிக்கும் வீடடிற்கும் இக்ட்ய 
உளை பதாகலைவு ்ொனறகவ எவவாறு 
அைவி்டபெடுகினறன. அகவ கி்லைாமீட்டரில் 
அைவி்டபெடுகினறன.

நீளததின் அலகு்கழள நபாம் பதைரி்நது 
ப்கபாள்பவபாம்.
1 பசனடி மீட்டர (பச.மீ) = 10 மில்லிமீட்டர (மி.மீ)
1 மீட்டர (மீ) = 100 பசனடி மீட்டர (பச.மீ)
1 கி்லைாமீட்டர (கி.மீ) = 1000 மீட்டர (மீ)

சி்நதிக்்க:
1 கி்லைாமீட்டகர பசனடி மீட்டரில் கூறமுடியுமா?

நாம் ஒரு பெனசிலின நீைத்கத 
அைவிடு்வாமா? 
1. ஒரு அைவு ்காகலை எடுத்துக் பகாளக.

2. அைவு்காலில், பதளிவான பிரிவுகளில் 
1, 2, 3, 4,…..15 வகர (சிறிய அைவு்கால்) 
அல்லைது 1, 2, 3, …….30 வகர (பெரிய அைவு 
்கால்) எணகள குறிபபி்டபெடடிருக்கும்.  

அைவு்காளில் இரு எணகளுக்கு 
இக்டபெட்ட (உதாரணமாக 1 மற்றும் 2 க்கு 
இக்ட்ய) பதாகலைவு ஒரு பசனடி 
மீட்டகரக் குறிக்கிறது (இது பச.மீ என 
எழுதபெடுகிறது).

3. 1 மற்றும் 2 எணகளுக்கிக்ட்ய 
உளை சிறிய ்காடுகள இருபெகதக் 
கவனிக்க. ஒனெது ்காடுகள இரு 
்காடுகளுக்கிக்ட்ய இருக்கும். இரு சிறிய 
அடுத்தடுத்த பிரிவுகளுக்கு இக்ட்ய உளை 
பதாகலைவு ஒரு மில்லிமீட்டர ஆகும். இது 
மி.மீ என எழுதபெடுகிறது. 
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ஏன்  ்ன்னபாட்டு அலகு முழ்ற பதைழவ?

ப்சயல்்பாடு 1
ஐந்து மாணவரகள பகாண்ட 
ஒரு குழுகவ உருவாக்கவும். 
அதிலுளை ஒருவரின 
உயரத்கத மற்ற நானகு 
்ெர, சாண (அ) முழம் எனற 
அைவு முகறயில் அைவி்டவும்.
உஙகள அைவீடுககை 
ஒபபிடடுப ொரக்கவும். நீஙகள கண்டறிவது 
எனன? ஏன?

இபபொழுது நீஙகள அகனவரும் 
சுவரின அருகில் நினறுபகாணடு உஙகள 
உயரத்கதக் குறிக்கவும். அைவு்காலைால் 
அகத அைக்கவும். எனன ்வறுொடு 
ஏற்ெடுகிறது என ஆயவு பசயயவும்.

்மற்கூறபெட்ட பசயல்ொடடிலிருந்து 
உனனுக்டய அைவீ்டானது உனது 
நணெரகளின அைவீடடிலிருந்து மாறுெடுகிறது 
எனெகதக் காணமுடியும். இகதப்ொலை்வ, 
பவவ்வறு நாடுகளில் ெயனெடுத்தபெடும் 
அைவீடுகளும் ்வறுெடடிருந்துன.

ஒ்ர மாதிரியான அைவீடடு முகறக்காக, 
உலைகம் முழுவதும் உளை அறிவியல் 
அறிஞரகள அைவுககை அைபெதற்கு 
பொதுவான அலைகுககை ஏற்றுக்பகாண்டனர. 
இந்த முகறயானது ெனனாடடு அலைகு முகற 
(International System of Units) அல்லைது SI அலைகு 
முகற எனபெடுகிறது. 

	 நீைத்தின SI அலைகு மீட்டர

	 நிகறயின SI அலைகு கி்லைாகிராம்

	 காலைத்தின SI அலைகு வினாடி

	 ெரபெைவின அலைகு மீ2

	 ெருமனின அலைகு மீ3 

முன்பனபாட்டு்கள்
SI அலைகுகளின ெனம்டஙகு மற்றும் 

துகணப ெனம்டஙகுகள முனபனாடடுகைாகப 
ெயம்ெடுத்தபெடுகினறன. SI அலைகுகளில் 
ெயனெடுத்தபெடும் முனபனாடடுகள சிலை 
அட்டவகணயில் தரபெடடுளைன.
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முன்பனபாட்டு குறியீடு ்ன்மடஙகு/
துழணப ்ன்மடஙகு்கள் மீட்டரில்

ப்டசி d துகணப ெனம்டஙகு: 1/10 10 ப்டசிமீட்டர = 1 மீட்டர

பசனடி c துகணப ெனம்டஙகு: 1/100 100 பசனடிமீட்டர = 1 மீட்டர

மில்லி m துகணப ெனம்டஙகு: 1/1000 1000 மில்லிமீட்டர = 1 மீட்டர

நா்னா n
துகணப ெனம்டஙகு: 
1/1000000000 1000000000 நா்னாமீட்டர = 1 மீட்டர

கி்லைா k ெனம்டஙகு: 1000 1000 மீட்டர = 1 கி்லைாமீட்டர

்டம் ப்சயல்்பாடு அலகு 
மீ/கி கி /வி

்ன்மடஙகு / 
துழணப ்ன்மடஙகு

ப்ன்சில் முழனயின் நீளம் மீட்டர் மில்லி மீட்டர்

ப்னபாவின் நீளம்

இரு நகரஙகளுக்கு 
இக்டபெட்ட தூரம்

ஆெரணஙகளின நிகற

உலைர ெழஙகளின நிகற

100 மீ ஓட்டபெந்தயத்கத 
நிகறவு பசயய ஆகும் காலைம்

பின்வரும் அட்டவழணயில் தைரப்டுள்ள அளவு்கள்/நி்கழவு்கழள ்சரியபான அலகு்களபால் அளவிட்டு 
அவற்றின் ்ன்மடஙகு மற்றும் துழணப ்ன்மடஙகு்கழளக் ்கணடறி்க. 

SI அலைகுமுகறயில் ெயனெடுத்தபெடும் முனபனாடடுக்கள.
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அளவீடு்கழளத துல்லியமபா்க அளவிடல்.
அைவிடுதல் எனெது எபபொழுதும் 

துல்லியமாகவும், அகத அைவிடும் முகற 
சரியானதாகவும் இருக்க ்வணடும். 
நம்முக்டய அனறா்ட வாழ்வியல் 
ெயனொடடில் '்தாராயமாக அைவிடுதல்' 
எனெது அைவுகளில் பெரிய மாற்றத்கத 
ஏற்ெடுத்தாமல் இருக்கலைாம். ஆனால்  
அறிவியல் கணக்கீடுகளில் அது பெரும் 
ொதிபகெ ஏற்ெடுத்தும். உதாரணமாக, 
சாவியினுக்டய (பூடடு மற்றும் சாவி) 
வகைகவ ஒரு மில்லிமீட்டர மாற்றினால்கூ்ட 
பூடடு திறக்காது. என்வ, அறிவியல் 
கணக்கீடுகளில், அைவீடுகள துல்லியமாக 
இருத்தல் அவசியம்.  அைவு்காகலைப 
ெயனெடுத்தி அைக்கும்்ொது ஏற்ெடும் சிலை 
பொதுவான தவறுககை இபபொழுது நாம் 
ொரப்ொம்.

ஒரு குணடூசியின் நீளதழதை அளவுப்கபாழலப 
்யன்்டுததி அளததைல்.

0 1

cm

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

	 குணடூசியின தகலைபெகுதிகய 
அைவு்காலின சுழியில் (0) பொருந்துமாறு 
கவக்கவும்.
	 முழுகமயான பசனடிமீட்டர பிரிவுகளின 

எணணிக்கககயக் கணக்கி்டவும்.  
பிறகு மிகசசிறிய பிரிவுககை மில்லிமீட்டர 
அைவில் கணக்கி்டவும்.
	 ெ்டத்தில் பகாடுக்கபெடடுளை 

குணடூசியின நீைமானது 2 பச.மீ. 
மற்றும் 6 மி.மீ. அைகவக் பகாணடுளைது.

	 சரியான துகணப ெனம்டஙகுககைக் 
குறிக்கவும்.

குறிபபு
	 எப்ொதும் பொருகை (குணடூசி), 

அைவு்காலுக்கு இகணயாக கவத்துக் 
கணக்கி்டவும்.

	 அைவீடக்ட சுழியில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும். 

ப்சயல்்பாடு 2
பநபாக்்கம்: வகை்காடடின நீைத்கதக் 
காணல்.

்தகவயான பொருளகள: அைவு்கால், 
அைவிடும் நா்டா, ஒரு கம்பி மற்றும் ்ெனா.

ப்சய்முழ்ற:
	ஒரு தாளில் AB எனற ஒரு வகை்காடு 

வகரக. அந்த வகை்காடடின மீது ஒரு 
கம்பிகய கவக்கவும்.

	கம்பியானது வகை்காடடின 
அகனத்துப ெகுதிகயயும் பதாடுவகத 
உறுதி பசயயவும்.

	 வகை்காடடின பதா்டக்கப  
புளளிகயயும், முடிவுப புளளிகயயும் 
கம்பியின மீது குறிக்கவும்.

	 இபபொழுது கம்பிகய ்நராக நீட்டவும். 
குறிக்கபெட்ட பதா்டக்கபபுளளிக்கும், 
முடிவுபபுளளிக்கும் இக்டயிலைான 
பதாகலைகவ அைவு்கால் பகாணடு 
அைவி்டவும். 

	இது்வ வகை்காடடின நீைமாகும்.

 ஒரு வபாழைப்ைததின் நீளதழதைக் 
்கணடறி்க.
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இடமபாறு பதைபாற்்றபபிழை
ஒரு பொருளின ்தாற்ற நிகலைகய இரு 

்வறு ொரகவக் ்காடுகளின வழி்ய ்நாக்கும் 
்ொது ஏற்ெடுவதாகத் ்தானறும் அைவீடடு 
மாறுொடு அல்லைது அைவீடடு இ்டபபெயரசசி்ய 
இ்டமாறு ்தாற்றபபிகழ எனபெடும்.

அைவுககை அைவிடும்்ொது கணககை 
சரியான நிகலையில் கவத்து ொரபெது அவசியம். 
ெ்டத்தில் காடடியுளைவாறு கீழ்்நாக்கி 

ப்சயல்்பாடு 3
வகை்காடடின நீைத்கத ககவகயப 

(divider) ெயனெடுத்தி அைவிடுதல்.

ஒரு தாளின மீது AB எனற 
வகை்காடடிகன வகர. ககவயின 
இரு முகனககை 0.5 பச.மீ அல்லைது 
1 பச.மீ இக்டபவளி உளைவாறு பிரிக்க. 
வகை்காடடின ஒரு முகனயில் 
ககவகய கவத்து அைவீடக்டத் 
பதா்டஙகுக. அவவாறு மறுமுகன வகர 
அைந்து குறித்திடுக. வகை்காடடின 
்மல் சம அைவு ொகஙகைாகப பிரித்திடுக. 
குகறவாக உளை கக்டசிப ொகத்கத 
அைவு்கால் ெயனெடுத்தி அைவிடுக. 

வகை்காடடின நீைம் = (ொகஙகளின 
எணணிக்கக x ஒரு ொகத்தின நீைம்) + 
மீதம் உளை கக்டசிப ொகத்தின நீைம்.

பசஙகுத்தாகப ொரபெதன மூலைம், இ்டமாறு 
்தாற்றபபிகழகயத் தவிரக்கலைாம். அைவீடு 
எடுக்கும்்ொது, நமது கணணின நிகலை 
சரியாக இருபெது அவசியம். உஙகளுக்டய 
கணணின நிகலை ெ்டத்தில் B எனும் நிகலையில்  
உளைவாறு அைவி்ட ்வணடும். A மற்றும் 
C நிகலைகளிலிருந்து எடுக்கபெடும் அைவுகள 
்வறுெ்டலைாம். தவறாகவும் இருக்கலைாம்.

1. 2 நிழ்ற
நிகற எனெது ஒரு பொருளில் உளை 

ெருபபொருளின அைவு ஆகும். நிகறயின S.I அலைகு 
கி்லைாகிராம். இது கி.கி என குறிபபி்டபெடுகிறது. 
நிகறயின ்மல் பசயல்ெடும் புவிஈரபபு விகச்ய 
எக்ட ஆகும். பூமியின மீது ஒரு பொருளின எக்ட 
அதன நிகறக்கு ்நரதகவில் இருக்கும்.

பூமிகய வி்ட நிலைவில் 
ஈரபபு விகச குகறவு. 
என்வ, அஙகு எக்ட 
குகறவாக இருக்கும். 

ஆனால், இரணடிலும் நிகற சமமாக்வ 
இருக்கும். நிலைவின ஈரபபுவிகச புவியின 
ஈரபபு விகசகயப்ொலை ஆறில் ஒரு ெஙகு 
இருபெதால், நிலைவில் ஒரு பொருளின 
எக்ட பூமியில் உளைகதவி்ட ஆறு ம்டஙகு 
குகறவாக்வ இருக்கும். 

ஒரு ககயில்  ஒரு  தாகையும்,   மறுககயில் 
ஒரு புத்தகத்கதயும் எடுத்துக்பகாள. எந்தக் 
கக அதிக கனத்கத உணரும்? புத்தகத்தின 
நிகறயானது ஒரு தாளின நிகறகயவி்ட 
அதிகமாக இருக்கும். என்வ தாகைவி்ட 
புத்தகத்தின ்மல் அதிக இழுவிகச இருக்கும். 
இதனால் நமது கக தாகை வி்ட புத்தகத்கதத் 
தாஙகுவதற்கு  அதிக விகசகயக் பகாடுக்கும். 
நாம் உணரும் இந்த விகசகய ‘கனம்’ (அ) 
‘ொரம்’ எனறு  கூறுகி்றாம்.

உனனுக்டய நிகற எனன? நீ அகத 
கிராமில் அைவிட்டால் அது மிகபபெரிய 
எணணாக இருக்கும். என்வ, அகத நாம் 
கி்லைாகிராமில் அைவிடுகி்றாம். மிகப பெரிய 
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அைவினால் ஆன எக்டகய ்டன அல்லைது  
பமடரிக் ்டன எனற அலைகில் அைவி்டலைாம்.

1000 மில்லிகிராம் =  1 கிராம்
1000 கிராம்  = 1 கி்லைாகிராம்
1000 கி்லைாகிராம் = 1 ்டன

ப்பாதுததைரபாசு
பொருளின நிகறகய அைவி்ட நாம் 

பொதுத் தராசிகனப ெயனெடுத்துகி்றாம். 
ஒரு பதரிந்த நிகலையான நிகற்யாடு, ஒரு 
பதரியாத பொருளின நிகறகய ஒபபிடுவதன 
மூலைம் அந்தப பொருளின நிகறயானது 
கணக்கி்டபெடுகிறது. அது ெடித்தர நிகற 
எனறும் அகழக்கபெடுகிறது. 

மின்னணுத தைரபாசு:
துல்லியமான எக்டகயக் கணக்கி்ட  

மினனணுத் தராசு எனும் கருவி ெயனெடுகிறது. 
ஆயவகஙகளில் ெலை ்சாதகனககைச 
பசயவதற்காக, பொதுவாக மினனணுத் தராகசப 
ெயனெடுத்தி ்வதிப பொருளகளின எக்டகய 
மிகத் துல்லியமாக அைவிடுகினறனர.  ்மலும், 

மினனணுத் தராசிகனக்பகாணடு உணவு, 
மளிககப பொருளகள மற்றும் ஆெரணஙகள 
ஆகியவற்றின எக்டகயயும் கணக்கி்டலைாம்.

1. 3 ்கபாலம்
இரவு ெகலைாகவும், ெகல் இரவாகவும் 

மாறுகினறன. ெருவ காலைம் மாறுகினறது. 
காலைமும் (்நரம்) மாறுெடுகிறது எனெது  
நமக்குத் பதரியும். காலைத்கத நாம் எவவாறு 
அைவிடுகி்றாம்? காலைத்கத அைவி்ட 
கடிகாரம் ெயனெடுகிறது. கடிகாரத்கதப 
ொரத்து ்நரத்கதக் கணக்கி்ட உனக்குத் 
பதரியும்தா்ன!

ப்சயல்்பாடு 4
இரணடு ்தஙகாய ஓடுகள மற்றும் 

நூல் அல்லைது கம்பிகயக் பகாணடு 
ஒரு தராசிகன உருவாக்குக. தடித்த 
அடக்டகயக் கிக்டச சட்டமாகவும், கூரிய 
பெனசிகலை முளைாகவும் அகமத்து அதகன 
உருவாக்கவும்.

்கற்்றதும் ப்ற்்றதும்:
1. கனமான பொருள எது எனறு கண்டறிக. 
2. இகலை, காகிதத் துணடு ்ொனற 

குகறந்த எக்ட பகாண்ட பொருளகளின  
எக்டகயக் கணக்கிடுக.

ப்சயல்்பாடு 5
உனனு்டன ெடிக்கும் நானகு அல்லைது 
ஐந்து நணெரகளுக்கிக்ட்ய ஒரு ஓட்டப 
ெந்தயத்கத ந்டத்தவும். பதா்டக்க மற்றும் 
இறுதிப புளளிககைக் குறித்துக்பகாள. 
உனனுக்டய நாடித்துடிபகெப ெயனெடுத்தி 
(அல்லைது 1, 2, 3... எனறு கணக்கிடுவதன 
மூலைம்) ஒவபவாருவரும் ஓட்டபெந்தயத் 
தூரத்கதக் க்டக்க  எடுத்துக்பகாளளும் 
்நரத்கதக் கணக்கிடுக. இதிலிருந்து யார 
்வகமாக ஓடினார எனெகத அறியலைாம்.
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உனனுக்டய நாடித்துடிபபிகனப 
ெயனெடுத்தியும் காலைத்கதத் ்தாராயமாக 
அைக்கலைாம். துடிபபுகளின எணணிக்கககயக் 
கணக்கிடு. ஒவபவாரு துடிபபிற்கும் இக்டபெட்ட 
இக்டபவளியானது க்டந்து பசனற ்நரத்கதக் 
குறிக்கிறது. 

முற்காலைத்தில் மக்கள 
ெகல் ்நரத்கதக் 
கணக்கி்ட, மணல் 
கடிகாரம் மற்றும் 

சூரியக்கடிகாரத்கதப ெயனெடுத்தினர. 
தகரயில் ந்டபெட்ட ஒரு குசசியின 
நிழலிகனக் பகாணடும் ்நரத்கதக் 
கணக்கி்ட முடியும். மணல் நிரபெபெட்ட, 
சிறிய துகை உக்டய ொத்திரத்கதக் 
பகாணடும் காலைத்கதக் கணக்கி்டலைாம். 
அந்தப ொத்திரத்திலுளை மணலைானது கீ்ழ 
விழ ஆரம்பிக்கும். இதகனப ெயனெடுத்தி 
காலைத்கதக் கணக்கி்டலைாம்.

மணல் கடிகாரம்

்மற்கண்ட கடிகாரஙகள ்நரத்கதத் 
்தாராயமாக அைவி்ட உதவின. நவீன 
காலைத்தில் மினனணுக் கடிகாரஙகள, 
நிறுத்துக் கடிகாரம் ்ொனறகவ ்நரத்கதத் 
துல்லியமாகக் கணக்கி்ட உதவுகினறன. 

எணணியல் ்கணக்கு்கள்
ஒரு அைவு்காகலை உற்று ்நாக்கி 

கீழ்க்கண்ட ்களவிகளுக்கு விக்டயளி.
•	 1 பசனடி மீட்டரில் எத்தகன மில்லி மீட்டர 

பிரிவுகள உளைன?
•	 1 மீட்டரில் எத்தகன பசனடி மீட்டர பிரிவுகள 

உளைன?
பின்வருவனவற்ழ்ற நிரபபு்க.
• 7875 பச.மீ        = ____ மீ    ____ பச.மீ
• 1195 மீ                = ____ கி.மீ ____ m

• 15 பச.மீ 10 மி.மீ = ____ மி.மீ
• 45 கி.மீ 33 மீ      = ____ மீ.

பமலும் அறிபவபாம்
ஓ்்டாமீட்டர எனெது தானியஙகி 
வாகனஙகள க்டக்கும் பதாகலைகவக் 
கணக்கிடுவதற்கு ெயனெடுத்தபெடும் ஒரு 
கருவியாகும்.
பமடரிக் முகற அலைகுகள அல்லைது திட்ட 
அலைகுகள,  1790ல் ஃபிபரஞ்சு நாடடினரால் 
உருவாக்கபெட்டது.
தற்காலைத்தில் நீைத்கத அைவி்டப 
ெயனெடுத்தபெடும் அைவு்கால், ெதினாறாம் 
நூற்றாணடில் வில்லியம் பெடபவல் எனற 
அறிவியல் அறிஞரால் கணடுபிடிக்கபெட்டது.
ஃபிரானஸ நாடடின தகலைநகர 
ொரீஸில் உளை எக்டகள மற்றும் 
அைவீடுகளுக்கான அகனத்துலைக 
நிறுவனத்தில் பிைாடடினம் – இரிடியம் 
உ்லைாகக் கலைகவயிலைான ெடித்தர மீட்டர 
கம்பி ஒனறு கவக்கபெடடுளைது. இந்த 
மீட்டர கம்பியின நகல் ஒனறு டில்லியில் 
உளை ்தசிய இயற்பியல் ஆயவகத்தில் 
கவக்கபெடடுளைது.
1 கி்லைாகிராம் எனெது ஃபிரானஸில் உளை 
பசவபரஸ எனற இ்டத்தில் சரவ்தச 
எக்டகள மற்றும் அைவீடுகளுக்கான 
அகனத்துலைக நிறுவனத்தால் 1889 முதல் 
கவக்கபெடடுளை, பிைாடடினம்-இரிடியம் 
உ்லைாகக் கலைகவயால் ஆன ஒரு 
உ்லைாகத் தணடின நிகறக்குச சமம்.
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்யன்்பாட்டு வினபாக்்கள்
	 உனது ெளளி விகையாடடு விழாவிற்கு 

ஒரு சிறுதூர மராத்தான ஓட்டபெந்தயத்கத 
நிகழ்த்தி்ட முடிவு பசயயபெடுகிறது. 
அதற்கு 2 கி்லைாமீட்டர தூர ஓடுதைம் 
்தகவபெடுகிறது. ெளளி வைாகத்தினுள 
இவவகக ஓட்டபெந்தயத்கத ந்டத்தி்ட 
இயலுமா? 2 கி.மீ சுற்றைவு பகாண்ட 
ஓடுதைம் ெளளி வைாகத்தினுள கிக்டக்குமா? 
அதற்கு ெளளி வைாகம் எவவைவு பெரியதாக 
இருக்க்வணடும் எனெகத நணெரகளு்டன 
கலைந்துகரயாடுக. அவவைவு பெரிய வைாகம் 
இல்கலைபயனில் மாற்று வழி எனன?
	 க்டலில் ெயணிக்கும்்ொது, நீைத்கத  

கி்லைாமீட்டரில்தான கணக்கிடுகி்றாமா? 
க்டலில் நீைத்கத எவவாறு கணக்கி்ட 
முடியும்? ஆயந்தறிக.
	 வானியல் பொருளகளுக்கிக்ட்ய 

உளை பதாகலைகவ ஒளி ஆணடில் 
கணக்கிடு்வாம் எனெது நாம் அறிந்த்த.  
ஒளி ஆணடு எனெது, ஒரு ஆணடில் 
ஒளியானது க்டந்துபசல்லும் பதாகலைவு 
ஆகும். கணக்கிடும் கருவிகயப 
ெயனெடுத்தாமல், ஒரு ஆணடில் ஒளி 
க்டக்கும் பதாகலைகவ கி்லைாமீட்டரில் 
கணக்கி்டவும் (ஒளியின ்வகத்கத உனது 
ஆசிரியரி்டம் ் கடடுத் பதரிந்து பகாளைவும்).
	 பசனகனக்கும், மதுகரக்கும் இக்ட்ய 

உளை பதாகலைவு 462 கி.மீ என 
எழுதபெடடிருபெகத நாம் ொரத்திருப்ொம். 
ஆனால், இந்தத் பதாகலைவு குறிபபிட்ட 
எந்த இரு இ்டஙகளுக்கிக்ட்ய உளை 
பதாகலைவு? அறிவியல் மாணவரகைாகிய 
நமக்கு துல்லியமான விக்ட பதரிய்வணடிய 
அவசியம் உளைது. இந்தத் பதாகலைவானது 
இரு ்ெருந்து நிகலையஙகளுக்கு 
இக்ட்ய உளை பதாகலைவா? அல்லைது 
இரணடு ரயில் நிகலையஙகளுக்கிக்ட்ய 
உளை பதாகலைவா? கலைந்துகரயாடி 
இக்்களவிக்கான விக்டகயக் 
கண்டறியவும். கண்டறிந்த விக்டகய 
உனது ஆசிரியரி்டம் சரிொரக்கவும்.

	 நாள ஒனறுக்கு, ஒருவர இரணடு லிட்டர 
நீர ெருக ்வணடியது அவசியம். நீஙகள 

தினந்்தாறும் எவவைவு நீர ெருகுகிறீரகள 
எனெகதக் கணக்கி்டவும். உஙகளுக்குத் 
்தகவயான அைவு நீகர நீஙகள எடுத்துக் 
பகாளகிறீரகைா?

நிழனவில் ப்கபாள்்க
	 அைவீடு எனெது பதரிந்த அைவுகளு்டன 

பதரியாத அைவுககை ஒபபிடுவதாகும்.
	 பொதுத் தனகமக்காக அகனத்து 

இயற்பியல் அைவுகளுக்கும் ெடித்தர 
அலைகுகள உளைன.

	 நீைம், நிகற மற்றும் காலைம் ஆகியகவ சிலை 
அடிபெக்ட இயற்பியல் அைவுகள ஆகும்.

	 SI அலைகுகள 
நீைம் - மீட்டர
நிகற - கி்லைாகிராம்
காலைம் - வினாடி

	 அைவு்காகலைப ெயனெடுத்தும்்ொது 
மூனறு வககயான பிகழககைத் 
தவிரபெதன மூலைம் துல்லியமான 
அைவுககைப பெறலைாம்.

	 மில்லி கிராம் அைவிற்கு துல்லியமாக 
நிகறகய அைவி்டப ெயனெடும் சாதனம் 
மினனணுத் தராசு ஆகும்.

I. ்சரியபான விழடழயத பதைர்்நபதைடுதது எழுது்க
1. ஒரு மரத்தின சுற்றைகவ அைவி்டப 

ெயனெடுவது
அ) மீட்டர அைவு ்கால்          ஆ) மீட்டர கம்பி
இ) பிைாஸடிக் அைவு்கால்     ஈ) அைவு நா்டா

2. 7 மீ எனெகத பசனடி மீட்டரில் மாற்றினால் 
கிக்டபெது
அ) 70 பச.மீ              ஆ) 7 பச.மீ
இ) 700 பச.மீ        ஈ) 7000 பச.மீ

3. அைவி்டபெ்டக்கூடிய அைவிற்கு _______ 
எனறு பெயர
அ) இயல் அைவீடு         ஆ) அைவீடு
இ) அலைகு                   ஈ) இயக்கம்

மதிபபீடு
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4. சரியானகதத் ்தரந்பதடு.
அ) கி.மீ > மி.மீ  > பச.மீ > மீ
ஆ) கி.மீ > மி.மீ  > பச.மீ > கி.மீ
இ) கி.மீ > மீ  > பச.மீ > மி.மீ
ஈ) கி.மீ > பச.மீ  > மீ > மி.மீ

5. அைவு்காகலைப ெயனெடுத்தி, நீைத்கத 
அைவிடும்்ொது, உனது கணணின நிகலை 
__________ இருக்க ்வணடும்.

அ) அைவிடும் புளளிக்கு இ்டதுபுறமாக
ஆ) அைவிடும் புளளிக்கு ்ம்லை, 

 பசஙகுத்தாக
இ) புளளிக்கு வலைது புறமாக
ஈ) வசதியான ஏதாவது ஒரு ்காணத்தில்

II. ப்கபாடிட்ட இடதழதை நிரபபு்க.
1. SI அலைகு முகறயில் நீைத்தின அலைகு 

_____________
2. 500 கிராம் = _____________கி்லைாகிராம்.

3. ப்டல்லிக்கும், பசனகனக்கும் இக்டயில் 
உளை பதாகலைவு _____________ எனற 
அலைகால் அைவி்டபெடுகிறது.

4. 1  மீ  = _____________ பச.மீ.

5. 5 கி.மீ  = _____________ மீ.

III. ்சரியபா அல்லது தைவ்றபா என எழுது்க. தைவ்றபா்க 
இருபபின் ்சரியபான கூற்ழ்ற எழுது்க.

1. ஒரு பொருளின நிகறகய 126 கிகி எனக் 
கூறலைாம்.

2. ஒருவரின மாரெைகவ மீட்டர அைவு 
்காகலைப ெயனெடுத்தி அைவி்ட முடியும்.

3. 10 மி.மீ எனெது 1 பச.மீ ஆகும்.

4. முழம் எனெது நீைத்கத அைவி்டப 
ெயனெடுத்தபெடும் நம்ெகமான முகற 
ஆகும்.

5. SI அலைகு முகற உலைகம் முழுவதும் 
ஏற்றுக்பகாளைபெடடுளைது.

IV. ஒபபுழமயின் அடிப்ழடயில் நிரபபு்க.
1. சரக்ககர : பொதுத்தராசு : : எலுமிசகசச 

சாறு : _________________
2.  மனிதனின உயரம் : பச.மீ : : கூரகமயான 

பெனசில் முகனயின நீைம் : _________
3. ொல் : ெருமன : : காயகறிகள : _____________

V. ப்பாருதது்க.

1. முனககயின நீைம் அ. மீட்டர
2. நீைத்தின SI அலைகு ஆ. விநாடி
3. நா்னா இ. 103

4. காலைத்தின SI அலைகு ஈ. 10-9

5. கி்லைா உ. முழம்

VI. பின்வரும் அலகு்கழள ஏறு வரிழ்சயில் 
எழுது்க.

  1 மீட்டர, 1 பசனடி மீட்டர, 1 கி்லைா மீட்டர 
மற்றும் 1 மில்லிமீட்டர.

VII. ஓரிரு வபார்தழதை்களில் விழட தைரு்க.

1. SI எனெதன விரிவாக்கம் எனன?
2. நிகறகய அைவி்டப ெயனெடும் ஒரு 

கருவிகயக் கூறு.
3. பொருந்தாதகதத் ்தரந்பதடு.

கி்லைாகிராம், மில்லிமீட்டர, பசனடி மீட்டர, 
நா்னா மீட்டர

4. நிகறயின SI அலைகு எனன?
5. ஒரு அைவீடடில் இருக்கும் இரு ெகுதிகள 

யாகவ?

VIII. சுருக்்கமபா்க விழடயளி:
1. அைவீடு - வகரயறு.
2. நிகற - வகரயறு.
3. இரு இ்டஙகளுக்கிக்ட்ய உளை 

பதாகலைவு 43.65 கி.மீ. இதன மதிபகெ 
மீட்டரிலும், பசனடிமீட்டரிலும் மாற்றுக.

4. அைவு்காகைக்பகாணடு அைவிடும்்ொது, 
துல்லியமான அைவீடக்டப பெறுவதற்கு 
பினெற்றபெடும் விதிமுகறகள யாகவ?
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IX.  கீழக்்கணட வினபாக்்களுக்்கபான விழடழய 
்கட்டததிற்குள் பதைடு்க.

1. 10-3 எனெது 
2. காலைத்தின அலைகு 
3. சாயவாக அைவிடுவதால் ஏற்ெடுவது 
4. கடிகாரம் காடடுவது 
5. ஒரு பொருளில் உளை ெருபபொருளின அைவு 
6. ெலை மாணவரகள அைவிட்ட ஒரு குறிபபிட்ட 

அைவீடடின இறுதியான மதிபகெப 
பெறுவதற்கு எடுக்கபெடுவது.

7. ஒரு அடிபெக்ட அைவு
8. வாகனஙகள க்டக்கும் பதாகலைகவக் 

காடடுவது 
9. கதயல்காரர துணிகய அைவி்டப 

ெயனெடுத்துவது
10. நீரமஙககை அைவி்ட உதவும் அைவீடு.

X. கீழக்்கபாண்வற்ழ்றத தீர்க்்க.
1. உனது வீடடிற்கும் உனது ெளளிக்கும் 

இக்ட்ய உளை பதாகலைவு 2250மீ. 
இந்தத் பதாகலைவிகன கி்லைாமீட்டரில் 
குறிபபிடுக.

2. கூரகமயான ஒரு பெனசிலின நீைத்கத 
அைவிடும்்ொது ஒரு முகனயின அைவு 
2.0 பச.மீ எனவும், மறு முகனயின அைவு 
12.1 பச.மீ எனவும் காடடினால் பெனசிலின 
நீைம் எனன?

XI. விரிவபா்க விழடயளி 

1. வகை்காடுகளின நீைத்கத அைக்க 
நீ ெயனெடுத்தும் இரணடு முகறககை 
விைக்குக.

ஆ ்ந ர ம் கம க் ஈ ர பத மீ டி கு நீ ங ஏ

்ட ை

அ இ ந ற ன ட க் ெ ம தி ம் ணு ஒ உ பச

மீ

கு ங ற லி ளி சி கா ்டா நா தீ ெ நி கற த் டி

ல் ஓ

மி ்்டா

ச லைா ை ்த ய மீ ்கா நி ரி ரா ரி ச ரா ச ்த

ட

்ட

சா ஆ லி ட ்ட ர ொ த் ்டா பி ங கா னா டி ஜி

கா ஹி

வி ஷி

நா கழ

டி பி
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இழணயச் ப்சயல்்பாடு வழிஅளவு்கழள அளததைல் 
(்ரப்ளவு & சுற்்றளவு)

படிநிைலகள்:
◆ Google பதைடு ப்பாறியில்/ உலபாவியில் ப்சன்று BODHAGURU என்று PLAY STORE – ல் தைட்டச்சு ப்சய்யவும்.

(அழல ப்சி மற்றும் ்கணினி இரணடிலும் உணடு). ப்சயலிழய தைரவி்றக்்கம் ப்சய்து INSTALL ப்சய்து
ப்கபாள்ளவும். பின் அழலப்சியில் அழதை OPEN எனும் ்ச்ழ்சநி்ற ப்பாததைபாழன அழுததி ப்சயல்
முழ்றழயத பதைபாடங்கவும்.

◆ START & HELP என்று திழரயில் பதைபான்றும். அதில் START ஐக்்கபாழனத பதைபாட்டு அழதைத பதைர்வு
ப்சய்யவும்.

◆ ்ரப்ளவு ்கபாண பவணடிய இடம் திழரயில் பதைபான்றும்.  ப்கபாடுக்்கப ்ட்டுள்ள 1 ்சதுரடி  ஓடு்கழள 
இழுததுக் ப்கபாணடு வ்நது அருகில் ப்கபாடுக்்கப ்ட்டு உள்ள வழர்டததில் ழவக்்க பவணடும்.

◆ அதைன் பி்றகு அதைற்்கபான மதிபழ் + ப்சபாடுக்கி ்கணடு பிடிக்்க பவணடும். ்சரியபான மதிபபு வ்நதை உடன்
CHECK ப்பாததைபாழன அழுததை பவணடும்.

்டி 1 ்டி 2 ்டி 3 ்டி 4

்ணபு வழரயழ்ற அடிப்ழட அலகு அளவிடப ்யன்்டும் ்கருவி 
நீைம்
நிகற

ெருமன
காலைம்

2. கீழ்க்காணும் அட்டவகணகய நிரபபுக.

விகையாடி ொரப்ொமா.
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2 விழ்சயும் இயக்்கமும்

	 இயக்கம் நக்டபெறும்்ொது தளளுதல், இழுத்தல் அல்லைது அகவ இரணடும் 
நக்டபெறுகினறன எனெகதக் கண்டறிதல்.
	 சிலை விகசகள பதாடு விகசகள எனெகதயும், சிலை விகசகள பதா்டா விகசகள எனெகதயும் 

புரிந்து பகாளைல்.
	 விகசயானது பசலுத்தபெடும்்ொது, அது பொருளின இயக்கம், இயஙகக்கூடிய திகச, 

வடிவம் மற்றும் அைவு ஆகியவற்கற மாற்றுகிறது எனெதகன அறிதல்.
	 ஓயவு மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்கறப பிரித்தறிதல் மற்றும் அகவ இரணடும் 

சாரபுக்டயகவ எனறு அறிதல்.
	 இயக்கமானது விகசயினால் ஏற்ெடுகிறது எனெதகன அறிதல்.
	 இயக்கஙககை வககபெடுத்துதல்.
	 ்வகத்திற்கான வகரயகறகய அளித்தல்.
	 ்வகத்தின அலைகிகனப புரிதல் மற்றும் ெயனெடுத்துதல்.
	 சீரான இயக்கத்திகனயும் சீரற்ற இயக்கத்திகனயும் ்வறுெடுத்துதல்.
	 ்வகம், பதாகலைவு மற்றும் காலைம் ஆகியவற்கறக் கணக்கிடுதல்.

 ்கற்்றல் பநபாக்்கங்கள் 

அலகு
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அறிமு்கம்
தளளுதல் அல்லைது இழுத்தல் ஆகிய 

பசயல்கள பொருளககை இயஙகச பசயகினறன. 
எனெதகன நாம் முந்கதய வகுபபுகளில் 
அறிந்திருக்கி்றாம். நாம் கதகவ மூடும்்ொதும், 
கால்ெந்கத உகதக்கும்்ொதும், புத்தகப 
கெகயத் தூக்கும்்ொதும் இயக்கம் 
நக்டபெறுகிறது. ்மலும் அங்க தளளுதல் 
அல்லைது இழுத்தல் பசயல் நக்டபெறுகிறது.

2.1 ஓய்வும் இயக்்கமும்
ஓயவு எனறால் எனன? இயக்கம் எனறால் 
எனன?

புத்தகம் ஒனறு ஒரு ் மகசயின கமயத்தில் 
கவக்கபெடடிருபெதாகக் கருது்வாம். புத்தகம் 
இயக்கத்தில் உளைதா?  “இல்கலை, அது ஓயவு 
நிகலையில் உளைது” எனெ்த உஙகளின 
ெதிலைாக இருக்கும். இப்ொது உஙகளின 
குறிப்ெடக்ட கவபெதற்காக அபபுத்தகத்கத 
நீஙகள ் மகசயின ஒரு ஓரமாக நகரத்தும்்ொது 
புத்தகம் இயக்கத்தில் இருபெதாகக் கூறுவீரகள. 
என்வ, புத்தகமானது ்மகசயில் ஒ்ர 
இ்டத்தில் இருந்தால் அது ஓயவு நிகலையில் 
இருபெதாகவும், ஒரு இ்டத்திலிருந்து மற்்றார 
இ்டத்திற்கு நகரும்்ொது அது இயக்கநிகலையில் 
இருபெதாகவும் கருதபெடுகிறது. 

தளளுதல் அல்லைது இழுத்தல் இவற்றில் எதனால் கீழ்க்கண்ட இயக்கஙகள நக்டபெறுகினறன, 
என உஙகைால் கூறமுடியுமா? 

பசயல்ொடு 1

இழுத்தல் / தளளுதல்

இழுத்தல் / தளளுதல்

இழுத்தல் / தளளுதல்

இழுத்தல் / தளளுதல்

இழுத்தல் / தளளுதல்

இழுத்தல் / தளளுதல்
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பமபா்கன் இயக்்கததில் உள்ளபானபா?

கீ்ழ உளை ெ்டக்ககதகயப ொரத்து, ் மாகன இயக்கத்தில் உளைானா அல்லைது ஓயவு நிகலையில் 
உளைானா எனக் கூறுஙகள. 

காலைத்கதப பொருத்து ஒரு பொருளின நிகலை மாறும் எனில் அது இயக்கம் எனபெடும், 
அபபொருள ஒ்ர இ்டத்தில் இருக்கும் எனில் அது ஓயவு நிகலை எனபெடும்.

அனிதாவும், ொபுவும் ஒரு ்ெருந்து நிகலையத்தில் 
உளை மரத்தடியில் மதுகர பசல்லும் ்ெருந்திற்காகக் 

காத்திருக்கிறாரகள. ்மலும் அவரகளின இரணடு நணெரகள 
்ரகா மற்றும் ்மாகன இருவரும் தஞ்கச பசல்வதற்காகப 

்ெருந்தினுள ஏறி அமரந்திருக்கிறாரகள. ்ெருந்தானது 
புறபெட்டது.

ொபு , ்மாகன 
இயக்கத்தில் 

இருக்கிறானா? 

நீ எவவாறு கூறுகிறாய? நான அவன 
்ெருந்தினுள உடகாரந்து இருபெகத 

அல்லைவா ொரத்துக்பகாணடிருக்கி்றன.

ஆமாம். 
நிசசயமாக!

இல்கலை. ்மாகன ஒ்ர 
இ்டத்தில்தான அமரந்து 

இருக்கிறான.

்ரகா! ்மாகன இயக்கத்தில் 
இருபெதாக நீ நிகனக்கிறாயா?

ஆமாம். ஆனால் 
்ெருந்து 

இயக்கத்தில் 
இருக்கிறது 
அல்லைவா?

அதனால் எனன?
சரி. நீ எனகன 
நம்ெவில்கலை. 

்ரகாவி்டம் 
்கடடுபொர.

்ெருந்து நகரந்து 
பகாணடிருபெகத நீ 
ொரக்கிறாய அல்லைவா? 
்மாகன ்ெருந்தினுள 
உளைான. என்வ 
்ெருந்து்டன ்சரந்து 
்மாகனும் இயக்கதில்தான  
உளைான.

.

ஆனால், நானும்தான ்ெருந்தினுள உள்ைன எனகனப 
பொருத்தவகர அவன ஒ்ர இ்டத்தில்தான அமரந்துளைான. 

என்வ, அவன ஓயவு நிகலையில்தான உளைான 
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விவபாதி: யார கூறுவது சரி? ்மாகன 
உணகமயில் இயக்கத்தில் உளைானா? 

ொபு, ் ரகா இருவர கூறுவதும் சரி என நாம் 
கூறலைாம். ொபுகவப பொருத்தவகர ்மாகன 
்ெருந்தினுள உளைான. என்வ, ்ெருந்து்டன 
்சரந்து அவனும் இயக்கத்தில் உளைான. 
ஆனால், அருகில் அமரந்திருக்கும் ்ரகாகவப 
பொருத்து அவன ஒ்ர இ்டத்தில் அமரந்து 
இருபெதால் அவன ஓயவுநிகலையில் இருபெதாக 
அவள கருதுகிறாள. ஆக, ொபுகவப பொருத்து 
்மாகன இயக்க நிகலையிலும், ்ரகாகவப 
பொருத்து அவன ஓயவுநிகலையிலும் உளைான. 
உஙகைால் ்வறு ஏ்தனும் உதாரணம் 
கூறமுடியுமா?

கீழ்க்காணும் ெ்டஙககைப ொரத்து ெதில் கூறுஙகள.
நி்கழவு 1  இயஙகும் ெ்டகில் உளை மனிதன 
ஆற்றின ககரகயப பொருத்து இயக்க 
நிகலையில் உளைான. ெ்டகிகனப பொருத்து 
அவன ஓயவு நிகலையில் உளைான.

 
நி்கழவு 2  ஊஞ்சலில் 
ஆடிக்பகாணடிருக்கும் 
ரம்யா ஊஞ்சகலைப 
பொருத்து ________                     
நிகலையில் உளைாள. 
் த ா ட ்ட த் தி க ன ப 
பொருத்து ________                     
நிகலையில் உளைாள.

நி்கழவு 3 நிஷா மிதிவணடியில் அவள ொடடி 
வீடடிற்குச பசனறுபகாணடிருக்கிறாள. 
மிதிவணடிகயப பொருத்து 
அவள _____________ 
நிகலையில் உளைாள. 
சாகலைகயப பொருத்து 
அவள _____________ 
நிகலையில் உளைாள.

ஒரு புத்தகம் நகரத்தபெ்டாமல் ்மகச 
மீது ஓயவுநிகலையில் இருந்த நிகழ்கவ 
எடுத்துக்பகாள்வாம். அபபுத்தகம் உணகமயில் 
ஓயவுநிகலையில்தான இருந்ததா? பூமியானது 
தனது அசகசபெற்றி சுழனறு பகாணடுளைது 
எனெதகன நாம் அறி்வாம். அபெடிபயனில் 
பூமியில் உளை ்மகசயும், அதன்மல் உளை 
புத்தகமும் இயஙகிக் பகாணடிருக்கினறன 
இல்கலையா? நாமும் பூமி்யாடு இகணந்து 
இயக்கநிகலையில் இருக்கி்றாம். என்வ, நாம் 
நிற்கும் இ்டத்கதப பொருத்து புத்தகமானது 
ஓயவுநிகலையில் உளைதாகத் பதரிகிறது. 
இ்த்ொல்தான ்ெருந்தினுள நாம் ெயணம் 
பசயயும்்ொது நமக்கு அருகில் உளை பொருளகள 
ஓயவு நிகலையில் இருபெதாகவும், பவளியில் 
உளை மரஙகள மற்றும் கம்ெஙகள பின்னாக்கி 
நகரவதாகவும் நாம் உணரகி்றாம்.

நான இயக்கத்தில் 
உள்ைனா? ஓயவில் 

உள்ைனா?

ஒரு பொருைானது ஒருவருக்கு 
ஓயவுநிகலையில் இருபெது்ொலைவும், 
மற்பறாருவருக்கு இயக்கத்தில் இருபெது 
்ொலைவும் ்தானறும். அது சிலை பொருளககைப 
பொருத்து ஓயவு நிகலையிலும், சிலை 
பொருளககைப பொருத்து இயக்கநிகலையிலும் 
இருக்கும். என்வ, ஓயவுநிகலை அல்லைது 
இயக்கநிகலை ஆகிய இரணடும் சாரபுக்டயகவ 
ஆகும்.
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பசயல்ொடு 2
்மகமூட்டத்து்டன கூடிய இரவு 
வானில் நிலைவிகன உற்றுபொருஙகள. 
்மகக்கூட்டம் க்டந்து பசல்லும்்ொது 
நிலைவு ்வகமாக நகரவதாக நீஙகள 
நிகனக்கக்கூடும். அ்த்வகை ஒரு 
மரத்கத உற்று்நாக்கும்்ொது நீஙகள 
எனன நிகனபபீரகள?

ப்பாருள்்கள் எவ்வபாறு இயஙகுகின்்றன ?
நாம் ெந்திகன உகதக்கும்்ொது அது 

நகரகிறது. புத்தகத்திகன இழுக்கும்்ொது 
புத்தகமானது நகரகிறது. காகை 
ஒனறு வணடியிகன இழுக்கும்்ொது 
வணடி நகரகிறது.   ஒரு பொருளினமீது 
பசயல்ெடுத்தபெடும் தளளுதல் அல்லைது இழுத்தல் 
நிகழ்வுகளின காரணமாக இயக்கமானது 
ஏற்ெடுகிறது. 

அனறா்ட வாழ்வில் நாம் வாளிகயக் 
பகாணடு கிணற்றிலிருந்து நீரிகன 
இகறக்கி்றாம். விலைஙகுகள வணடிகய 
இழுக்கினறன. இஙகு இழுத்தல் அல்லைது 
தளளுதல் எனற நிகழ்வானது மனிதரகள 
அல்லைது விலைஙகுகள ்ொனற உயிருளை 
காரணிகைால் ஏற்ெடுகினறது.

கடினமா இருக்்க! 
ஏ்தனும் உயிரற்ற 

காரணிக்கு 
முயற்சிப்ொ்ம?

சிலை ்நரஙகளில் புல்பவளியில் 
வைரந்துளை உயரமான புற்கள காற்றில் 
ஆடுவகதயும், ஆற்றுநீரில் மரத்துண்டானது 
அடித்துச பசல்லைபெடுவகதயும் நீஙகள 
ொரத்திருபபீரகள. எகவ அவற்கறத் 
தளளுகினறன அல்லைது இழுக்கினறன? இஙகு 
தளளுதல் அல்லைது இழுத்தல் ஆகிய நிகழ்வுகள 
உயிரற்ற காரணிகைால் ஏற்ெடுகினறன. 

பதைபாடுவிழ்ச, பதைபாடபாவிழ்ச
விகசகள பொதுவாக இரண்டாக 

வககபெடுத்தபெடுகினறன. அகவ: பதாடுவிகச 
மற்றும் பதா்டாவிகச. காற்றினால் பகாடி 

பொருளகளின மீது உயிருளை அல்லைது 
உயிரற்ற காரணிகைால்  பசயல்ெடுத்தபெடும் 
தளளுதல் அல்லைது இழுத்தல் பசயல்க்ை 
விகச என அகழக்கபெடுகிறது.

இந்தியாவின ெழஙகாலை 
வானியலைாைர ஆரிய 
ெட்டா , “நீஙகள ஆற்றில் 
ஒரு ெ்டகில் பசல்லும்்ொது 

எவவாறு ஆற்றின 
க க ர ய ா ன து 
உ ங க ளு க் கு ப 
பி ன பு ற ம் 
எதிரத்திகசயில் 
பசல்வது்ொலைத் 
்தானறுகிற்தா,  
அ க த ப ் ெ ா லை , 
வானில் உளை 

நடசத்திரஙககை நாம் காணும்்ொது அகவ 
கிழக்கிலிருந்து ்மற்காகச பசல்வதாகத் 
்தானறுவதால், நிசசயம் நமது பூமியானது 
்மற்கிலிருந்து கிழக்காகத்தான சுற்ற 
்வணடும்” எனறு அனுமானித்தார. 
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அகசந்தாடுவதும், மாடு வணடிகய இழுபெதும் 
பதாடுவிகசகைாகும். காந்தவிகச மற்றும் புவி 
ஈரபபு விகச ஆகியகவ பதா்டாவிகசகைாகும்.

்மற்கூறிய நிகழ்வுகளில் பொருளிகனத் 
பதாடுவதன மூலைம் விகசயானது 
பசயல்ெடுத்தபெடுகிறது.  இத்தககய விகசகள 
பதாடுவிகசகள என அகழக்கபெடுகினறன.

சிலை ்நரஙகளில் முதிரந்த ்தஙகாயானது 
கீ்ழ விழுவகதப  ொரத்திருபபீரகள.  அது 
ஏன கீ்ழ விழுகிறது? புவியீரபபு விகசகய 
நீஙகள  ்களவிபெடடிருபபீரகள. புவியீரபபு 
விகச ்தஙகாகயக் கீழ்்நாக்கி இழுபெதன 
காரணமாக்வ அது கீ்ழ விழுகிறது.

ஏய! யாருபொ 
எனகனப பிடிசசு 

இழுக்குறது?

இ்த்ொல் காந்தத்தின அருகில் 
இரும்பு ஆணிககைக் பகாணடுவரும்்ொது 
காந்தமானது இரும்பு ஆணிககை ஈரக்கிறது. 

இஙகு காந்தமும் இரும்பு ஆணிகளும் ஒனகற 
ஒனறு பதா்டவில்கலை. இருபபினும் ஒரு 
இழுவிகச அவற்கற இழுக்கசபசயகிறது. 
்மற்கண்ட இருநிகழ்வுகளிலும்  
விகசயானது பொருளிகனத் பதா்டாமல்  
பசயல்ெடுத்தபெடுகிறது. இத்தககய விகசகள 
பதா்டா விகசகள என அகழக்கபெடுகினறன.

விழ்ச ஏற்்டுததும் மபாற்்றங்கள்
நாம் ஒரு பொருளின மீது விகசகயச 

பசயல்ெடுத்தும்்ொது எனன மாற்றம் 
ஏற்ெடுகிறது? ்மகசயின மீதுளை ஒரு 
புத்தகத்கதத் தளளும்்ொது புத்தகம் 
நகரகிறது. விகசயானது ஒரு பொருளின 
மீது பசயல்ெடும்்ொது அபபொருகை ஓயவு 
நிகலையிலிருந்து இயக்க நிகலைக்குக் பகாணடு 
வருகிறது. 

மடக்டவீசசாைர அவகர ்நாக்கி வரும் 
ெந்திகன மடக்டயால் அடிக்கும்்ொது எனன 
நக்டபெறுகிறது?  ெந்திகன அடிக்கும்்ொது 
ெந்தின ்வகமானது அதிகரிக்கிறது. 
அ்த்ொல் ெந்தின திகசயும் மாற்றமக்டகிறது.  
ஒரு பொருளினமீது விகசயானது 
பசயல்ெடுத்தபெடும்்ொது பொருளின ்வகமும் 
அதன திகசயும் மாற்றமக்டகினறன. 

ஒரு ெந்திகன அழுத்தும்்ொதும், சபொத்தி 
மாவிகனப பிகசயும் ்ொதும், ஒரு பநகிழிப 
ெடக்டகய இழுக்கும்்ொதும் அவற்றின மீது 
விகசயானது பசயல்ெடுத்தபெடடு அவற்றின 
வடிவம் மாறுகினறது. என்வ, ஒரு பொருளின 
மீது விகச பசயல்ெடும்்ொது அபபொருள 
விரிவக்டகிறது அல்லைது சுருஙகுகிறது.

விழ்ச

காரணிகள

பதாடுதலின 
அடிபெக்டயில் 

வககபெடுத்துதல்

உயிருளை 
காரணிகள

பதாடு விகச

உயிரற்ற 
காரணிகள

பதா்டா விகச
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கீ்ழ பகாடுக்கபெடடுளை ெ்டத்தில் 
ஒருவர மாடடுவணடிகய நிறுத்துவதற்கு 
விகசகயச பசயல்ெடுத்துகிறார. விகசயானது 
பொருள நகரும் திகசக்கு எதிரத்திகசயில் 
பசயல்ெடுத்தபெடும்்ொது அது பொருளின 
்வகத்திகனக் குகறக்கிறது அல்லைது 
பொருளின இயக்கத்திகன நிறுத்துகிறது. 
்வகமாக நகரும் மிதிவணடியில் நாம் 
்வகத்தக்டகயச பசயல்ெடுத்தும்்ொது எனன 
நிகழ்கிறது?

ஒரு பொருளின இயக்க நிகலைகய்யா 
அல்லைது ஓயவு நிகலைகய்யா மாற்றக்கூடியதும், 
பொருளின ்வகத்திகன அதிகரிக்க்வா 
அல்லைது குகறக்க்வா பசயயக்கூடியதும் 
இயக்கத்திகன நிறுத்தவும், திகசகய மாற்றவும் 
மற்றும் பொருளின வடிவத்கத அதிகரிக்க்வா 
அல்லைது குகறக்க்வா பசயயக்கூடியதுமாகிய  
காரணி்ய விகச என அகழக்கபெடுகிறது.

பொருளின மீது பசயல்ெடுத்தபெடும் 
விகசயானது,
• பொருகை ஓயவு நிகலையிலிருந்து இயக்க 

நிகலைக்்கா அல்லைது இயக்க நிகலையிலிருந்து 
ஓயவு நிகலைக்்கா மாற்றும்.

• இயஙகும் பொருளின ் வகம் அல்லைது திகச 
அல்லைது இரணக்டயும் மாற்றும்.

• பொருளின வடிவத்தில் மாற்றத்கத 
ஏற்ெடுத்தும்.

ப்சயல்்பாடு 3
விடுெட்ட இ்டஙககை நிரபபுக. 

பதைபாடுவிழ்ச பதைபாடபாவிழ்ச

கால்ெந்கத உகதத்தல்

எடுத்துக்காடடு

காந்தம் இரும்கெக் கவரதல்

எடுத்துக்காடடு

விழ்ச

பொருகை ஓயவு நிகலையில் இருந்து 
இயக்கநிகலைக்குக் பகாணடுவருகிறது.

்வகத்கத மாற்றுகிறது

விழ்சயபானது

பொருளின வடிவத்தில் மாற்றத்கத 
ஏற்ெடுத்துகிறது.

உஙகைால் பதாடு விகசக்கும் பதா்டா விகசக்கும் உதாரணம் அளிக்க இயலுமா?
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2.2. இயக்்கததின் வழ்க்கள்

பசயல்ொடு 4
சாந்திகயப ்ொல் நாமும் பசய்வாமா?
1. சாந்தி ஒரு பெனசிகலை எடுத்துக்பகாணடு அகத கூராக்கியால் கூரகமயாக்கிக் பகாண்டாள.
2. கவராயத்கதயும் பெனசிகலையும் ெயனெடுத்தி ஒரு பவளகைத்தாளில் ஒரு வட்டம் 

வகரந்தாள.
3. பிறகு அைவு்காகலைப ெயனெடுத்தி ்வபறாரு தாளில் ்நர்காடு வகரந்தாள.
4. தனது விரல்களுக்கிக்ட்ய பெனசிகலை கவத்து முனனும் பினனும் அகசத்தாள. 

இந்த நானகு பசயல்களிலும் பெனசிலின இயக்கத்கதக் கவனி. அது எவவாறு உளைது?
(i) முதல் பசயலில் பெனசில் அதன அச்ழ்சபப்பாருததுச் சுைல்கி்றது.
(ii) இரண்டாவது பசயலில் பெனசில் வட்டப்பாழதையில் இயஙகுகிறது.
(iii) மூனறாவது பசயலில் பெனசில் பநர்ப்கபாட்டில் இயஙகுகிறது.
(iv) நானகாவது பசயலில் பெனசில் அழலவு இயக்கத்கத ்மற்பகாளகிறது.

என்வ, சுழற்சி இயக்கம், வட்டபொகத 
இயக்கம், ்நர்காடடு இயக்கம் மற்றும் 
அகலைவு இயக்கம் ஆகிய நானகு 
இயக்கஙககை பெனசில் ்மற்பகாளகிறது 
என நாம்  கூறலைாம்.

காகிதத்தினால் பசயயபெட்ட 
விமானம் அல்லைது ஏவுககணகய ஒரு 
குறிபபிட்ட ்காணத்தில் வீசுஙகள. அதன 
ொகதகய உற்று ்நாக்குஙகள. அது ஒரு 
வகைவுபொகதயாக இருக்கும். காகிதம் 
முன்னாக்கி நகரும் அ்த ்வகையில், 
அதன திகசயும் பதா்டரந்து மாற்றத்திற்கு 
உடெடுத்தபெடுகிறது.  இந்தப ொகத வகைவுப 
ொகத என அகழக்கபெடுகிறது.

ஓர அகறயில் இஙகும் அஙகுமாக 
நகரும் ‘ஈ’ ஒனறின இயக்கத்கதப 
ொருஙகள. அதனுக்டய ொகத அகனத்து 
இயக்கஙககையும் உளை்டக்கிய சீரற்ற 
ொகதயாக இருக்கிறது அல்லைவா? 

ஒரு பொருளின ொகதகயப பொருத்து 
அதன இயக்கத்கத கீழ்க்காணுமாறு நாம் 
வககபெடுத்தலைாம்.
அ.  ் நர்காடடு இயக்கம் – ்நர்காடடுப 

ொகதயில் நக்டபெறும் இயக்கம்.
எ.கா: ்நர்காடடுப ொகதயில் ந்டந்து 
பசனறு பகாணடிருக்கும் மனிதன.
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ஆ.  வகைவுபொகத இயக்கம் – முன்னாக்கிச 
பசனறுபகாணடு, தனது ொகதயின 
திகசகயத் பதா்டரந்து மாற்றிக் பகாண்்ட 
இருக்கும் பொருளின இயக்கம். எ.கா. வீசி 
எறியபெட்ட ெந்து.

இ.  வட்டபொகத இயக்கம் – வட்டபொகதயில் 
நக்டபெறும் இயக்கம். எ.கா. கயிற்றின 
முகனயில் கட்டபெடடு சுழற்றபெடும் 
கல்லின இயக்கம்.

ஈ.  தற்சுழற்சி இயக்கம்  - ஒரு அசசிகன 
கமயமாகக் பகாணடிருக்கும் பொருளின 
இயக்கம். எ.கா. ெம்ெரத்தின இயக்கம்.

உ.  அகலைவு இயக்கம் – ஒரு புளளிகய 
கமயமாகக்  பகாணடு ஒரு குறிபபிட்ட 
காலைஇக்டபவளியில் முனனும் 
பினனுமாக்வா அல்லைது இ்டம் வலைமாக்வா 
மாறி மாறி நகரும் பொருளின இயக்கம். 
எ.கா. தனிஊசல்.

நணெரக்ை! நான இயஙகும் ொகதகய உற்று்நாக்கி 
நான எந்த இயக்கத்தில் இருக்கி்றன எனறு கூறுஙகள 
ொரப்ொம்.

்நர்காடடு இயக்கம்

பசயல்ொடு 5

அதிபவ்கததில் இயஙகும் 
அழலவு இயக்்கம்
உஙகள நணெகன ஒரு 
பநகிழிப ெடக்டயின 

இரு முகனககையும் நனறாக இழுத்துப 
பிடித்துக்பகாளளுமாறு பசால்லைவும். 
இப்ொது அதன கமயபெகுதிகய 
இழுத்துவிடுஙகள. அதன அகலைவானது 
அதிக ்வகத்தில் நக்டபெறுவகதக் 
காணகிறீரகைா? 

அகலைவானது அதி்வகமாக 
நக்டபெறும்்ொது நாம் அந்த 
இயக்கத்திகன அதிரவுறுதல் என 
அகழக்கி்றாம்.

ஊ.  ஒழுஙகற்ற இயக்கம் – பவவ்வறு 
திகசயில் நகரும் பொருளின இயக்கம். 
எ.கா. மக்கள பநருக்கம் மிகுந்த பதருவில் 
ந்டந்து பசல்லும் மனிதரகளின இயக்கம்.
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வட்டவடிவ த்டகைப  ொகதயில் ஓட்டபெந்தய வீரரின இயக்கம்
பூமிகயச சுற்றி வரும் நிலைவின இயக்கம்
கால்ெந்தாட்ட கமதானத்தில் உகதக்கபெடும் ெந்தின இயக்கம்
ெம்ெரத்தின இயக்கம்
சூரியகனக் சுற்றும் பூமியின இயக்கம்
தனிஊசலின இயக்கம்
சறுக்குபொகதயில் சறுக்கிவரும் குழந்கதயின இயக்கம்
நாய தனது வாலிகன ஆடடுதல்
காற்றில் ஆடும் பகாடியின இயக்கம்
வகைவுபொகதயில் பசல்லும் வாகனத்தின இயக்கம்
மரம் பவடடுெவர ரம்ெத்தால் மரத்கத அறுத்தல்
நீர அகலைகளின இயக்கம்
மருத்துவர ெயனெடுத்தும் ஊசியில் உளை பிஸ்டனின இயக்கம்
ெந்தின இயக்கம்

(நீங்கள் ்கபாணும் பமலும் ஐ்நது இயக்்கங்கழள இததுடன் இழணததுப ்ட்டியலிடு்க.)

பசயல்ொடு 6
கீழ்க்காணும் இயக்கஙககை அகவ ்மற்பகாளளும் ொகதயின அடிபெக்டயில் வககபெடுத்துக. 

(்நர்காடடு இயக்கம், வகைவுபொகத இயக்கம், வட்டபொகத இயக்கம், தற்சுழற்சி இயக்கம், 
அகலைவு இயக்கம், ஒழுஙகற்ற இயக்கம்) 
100 மீ ஓட்டபெந்தயத்தில் ஓடுெவர
மரத்திலிருந்து தானாக கீ்ழ விழும் ்தஙகாய
்கரம் விகையாடடில் காயகளின இயக்கம்
பகாசுக்கள அல்லைது ஈக்களின இயக்கம்
இதயத்துடிபபு
ஊஞ்சலில் ஆடும் குழந்கதயின இயக்கம்
கடிகார முடகளின இயக்கம்
யாகன தனது காதுககை அகசத்தல்
குறிபபிட்ட ்காணத்தில் வீசபெடும் கல்
கூட்டம் மிகுந்த கக்டத்பதருவில் மக்களின இயக்கம்
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்கபால ஒழுஙகு மற்றும் ்கபால ஒழுங்கற்்ற இயக்்கம்
கடிகாரத்தில் மணிகயக் காடடும் 

முளளிகன எடுத்துக்பகாளளுஙகள. அது 
ஒரு நாளில் இரணடுமுகற சுற்றிவருகிறது. 
்மபலைழும்பும் ெந்கதக் கவனியுஙகள. அது 
ஒரு குறிபபிட்ட காலை இக்டபவளியில் மீணடும் 
மீணடும் குதித்து எழுகிறது. நீரில் ்தானறும் 
அகலைககைக் கவனி. குறிபபிட்ட காலை 
இக்டபவளியில் மீணடும் மீணடும் அகலைகள 
ககரயில் ்மாதுகினறன. இவவாறு ஒரு 
குறிபபிட்ட காலை இக்டபவளியில் மீணடும் 
மீணடும் நக்டபெறும் இயக்கத்கத காலை 
ஒழுஙகு இயக்கம் எனகி்றாம்.

காற்றில் அகசந்தாடும் பகாடியிகன 
எடுத்துக் பகாள்வாம். அவவியக்கம் ஒரு 
குறிபபிட்ட காலை இக்டபவளியில் சீராக 
நக்டபெறாது. இவவகக இயக்கம் காலை 
ஒழுஙகற்ற இயக்கம் எனபெடும்.

புவிகயச சுற்றிவரும் நிலைவின இயக்கம் 
காலை ஒழுஙகு இயக்கமாகும்; அது அகலைவு 
இயக்கம் அல்லை. ஆனால் ஊஞ்சலில் ஆடிக் 
பகாணடிருக்கும் ஒரு குழந்கதயின இயக்கம் 
காலை ஒழுஙகு மற்றும் அகலைவு இயக்கமாகும்.

அகலைவு இயக்கம் 
அகனத்து்ம காலை ஒழுஙகு 
இயக்கமாக அகமயும். 
ஆனால் காலை ஒழுஙகு 
இயக்கஙகள அகனத்தும் 

அகலைவு இயக்கமாகக் காணபெ்டாது. 

பவ்கமபா்கவபா? பமதுவபா்கவபா?
உயரமான ஒரு மரத்திகனப ொருஙகள. 

காற்று பமதுவாக வீசும்்ொது மரத்தின 
கிகைகள பமதுவாகக் காற்றில் ஆடுகினறன. 
காற்று ்வகமாக வீசும்்ொது மரக்கிகைகள 
ஆடும் ்வகம் அதிகரிக்கிறது. அ்த காற்று 
சூறாவளியாக மாறும்்ொது மரக்கிகைகள 
ஆடும் ்வகம் அதிகரித்து அது ஒடிந்து கீ்ழ 
விழுகிறது. ஒரு இயக்கத்திகன ்வகமானது 
அல்லைது பமதுவானது எனறு எதனு்டனும் ஒபபு 
்நாக்காமல் நம்மால் கூறமுடியுமா?

 
ந்டபெகதவி்ட மிதிவணடியில் பசல்வது 

்வகமாக இருக்கும். மிதிவணடிகயவி்ட 
்ெருந்து ்வகமாக இயஙகுகிறது, அ்த்வகை, 
்ெருந்தின ்வகத்கதவி்ட ஆகாய விமானத்தின 
்வகம் அதிகமாக இருக்கும். என்வ, ்வகமான 
இயக்கம், பமதுவான இயக்கம் இகவயிரணடும் 
ஒனறு்டன ஒனறு பதா்டரபுக்டயகவ. அது 
நாம் ஒபபிடும் இயக்கஙககைப பொருத்தது. 
அபெடிபயனில், ஒரு பொருள எவவைவு 
்வகமாகச பசல்கிறது எனறு நாம் எவவாறு 
கூறுவது?

பவ்கம்
நான 160 கி.மீ பதாகலைகவ இரணடு மணி 

்நரத்தில் க்டந்்தன.

நான 200 கி.மீ பதாகலைகவ  
நானகு மணி ்நரத்தில் க்டந்்தன.

நான 300 கி.மீ பதாகலைகவ  
ஐந்து மணி ்நரத்தில் க்டந்்தன.

இவரகளில் யார ்வகமாகச பசனறாரகள 
எனறு நம்மால் கூற முடியுமா? 

மகிழு்நது (்கபார்) 
ஓட்டுநர்

ப்ரு்நது 
ஓட்டுநர் ்சரக்கு்நது 

(டிரக்) ஓட்டுநர்
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ஒருமணி ்நரத்தில் அகவ க்டந்த  தூரத்கதக் 
கணக்கிடு்வாமா?
		மகிழுந்து  ஒரு மணி ்நரத்தில் க்டந்த  

தூரம் =   80    கி.மீ (160/2)
		்ெருந்து  ஒரு மணி ்நரத்தில் க்டந்த  

தூரம் =        கி.மீ. 
		டிரக் ஒரு மணி ்நரத்தில் க்டந்த  

தூரம் =       கி.மீ

்கணடுபிடிதது விட்டீர்்களபா?
்வகமாகச பசனற வாகனம்    , 
பமதுவாகச பசனற வாகனம்    

ஒரு மணி ்நரத்தில்  யார எவவைவு 
தூரம் ெயணம் பசயதாரகள எனக் கணக்கிட்ட 
பின யார ்வகமாகச பசனறது, யார பமதுவாகச 
பசனறது எனறு கூறுவது எளிதாக இருக்கிறது 
அல்லைவா? ்வறுவிதமாகக் கூறினால் பொருள 
க்டந்த பதாகலைவிகன அது எடுத்துக்பகாண்ட 
காலைத்தால் வகுக்க நமக்குக் கிக்டபெது 
்வகமாகும்.

ஓரலைகு காலைத்தில் ஒரு பொருள க்டந்த 
தூர்ம அதன ்வகமாகும்.
ஒரு பொருைானது ’d’ பதாகலைவிகன ’t’ 
காலை இக்டபவளியில் க்டந்தால்:

்வகம் (s)  = 
க்டந்த பதாகலைவு (d)

எடுத்துக்பகாண்ட காலைம் (t) = 
d 
t

ஒரு வாகனம் ஒரு மணி ்நரத்தில் 
300 கி.மீ பதாகலைகவக் க்டக்கும்்ொது 
அதனுக்டய ்வகத்கத 300 கி.மீ / மணி 
எனறு கூறுகி்றாம் (அதாவது மணிக்கு 
300 கி.மீ பதாகலைவு).

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பொருைானது 10 
மீட்டர பதாகலைவிகன 2 பநாடியில் க்டந்தால்,
அதன ்வகம் (s)     =     க்டந்த பதாகலைவு (d) /

எடுத்துக்பகாண்ட காலைம் (t) 
 = 10 மீட்டர / 2 வினாடி
 = 5 மீட்டர / வினாடி

ஒரு ்ெருந்து 
180 கி்லைாமீட்டர 
பதாகலைவிகன 3 மணி 
்நரத்தில் க்டந்தால், அதன 
்வகம் எவவைவு?
்வகம் (s) =  க்டந்த பதாகலைவு (d) /

எடுத்துக்பகாண்ட காலைம் (t) 
 =  180 கி்லைாமீட்டர / 3 மணி 
 = 60  கி்லைாமீட்டர/ மணி

இஙகு, பெறபெட்ட விக்டக்குப பினனர 
மீட்டர /  வினாடி என்றா கி்லைாமீட்டர / மணி 
என்றா வருகிற்த, அது எனன?

்வகத்திற்கான சூத்திரத்கதக் 
கவனியுஙகள.  க்டந்த பதாகலைகவ மீட்டரிலும், 
அதற்கான காலைத்கத வினாடியிலும் 
கணக்கிட்டால் ்வகத்தின அலைகு  
மீட்டர/வினாடி. ஒரு்வகை க்டந்த 
பதாகலைகவ கி்லைாமீட்டரிலும், அதற்கான 
காலைத்கத மணியிலும் கணக்கிட்டால் 
்வகத்தின அலைகு கி்லைாமீட்டர/மணி. சிலை 
்நரஙகளில் பசனடிமீட்டர/வினாடி  ்ொனற 
அலைகுககையும் நாம் ெயனெடுத்துகி்றாம். 

பொதுவாக, நாம் அறிவியலில் 
SI அலைகுககை்ய ெயனெடுத்துகி்றாம். 
பதாகலைவின SI அலைகு மீட்டர (m). காலைத்தின 
அலைகு வினாடி (s). என்வ, மீட்டர/வினாடி (m/s) 
எனெது ்வகத்திற்கான SI அலைகாகும். 
்கணக்கிடுபவபாம்…
1.  ஒரு வாகனம் 150 மீட்டர பதாகலைவிகன  

10 வினாடியில் க்டந்தால் அதன ்வகம் 
எவவைவு?

2.  பிரியா தனது மிதிவணடியில் 2 மணி 
்நரத்தில் 40கி.மீ தூரம் ெயணம் பசயகிறாள. 
அவளுக்டய ்வகம் எனன?
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நமது பவ்கம்
சிறியதாக ஒரு விகையாடடு விகையா்டலைாமா? உஙகள நணெரககை அகழத்துக்பகாணடு 

விகையாடடு கமதானத்திற்குச பசல்லுஙகள. 100 மீட்டர தூரத்திகனக் குறித்துக் பகாளளுஙகள. 
நடபுரீதியாக ஒரு ஓட்டபெந்கதயத்திகன ந்டத்தி ஒவபவாருவரும் 100 மீட்டர தூரத்திகன எவவைவு 
்நரத்தில் க்டக்கினறனர எனக் குறித்துக் பகாளளுஙகள. இப்ொது அவரகளின ்வகத்திகன 
அட்டவகணயில் குறியுஙகள.

வ. எண மாணவர 
பெயர

க்டந்த 
பதாகலைவு

எடுத்துக் 
பகாண்ட 

காலைம்
்வகம்  = 

க்டந்த பதாகலைவு
எடுத்துக்பகாண்ட காலைம் 

்வகம்  
(மீ/வி)

1 முரு்கசன  100 மீ 12 வி 100 மீ / 12 வி 8.3 மீ / வி
2  100 மீ
3  100 மீ
4  100 மீ
5  100 மீ

ஒரு பொருள ெயணம் பசயத ்வகமும், 
அபபொருள  அபெயணத்திற்காக எடுத்துக் 
பகாண்ட காலைமும் நமக்குத் பதரியுமானால், 
நம்மால் அபபொருள க்டந்த பதாகலைவிகனக் 
கணக்கி்ட இயலும்.

்வகம் (s)  = 
க்டந்த பதாகலைவு (d)

எடுத்துக்பகாண்ட காலைம் (t) = 
d 
t

அல்லைது,
க்டந்த பதாகலைவு (d) = ்வகம் (s) x காலைம் (t)
 d = s x  t 

உகசன ்ொல்ட 100மீ தூரத்திகன 9.58 
வினாடிகளில் க்டந்து உலைகசாதகன 
ெக்டத்தார. இகதவி்ட ்வகமாக 
உஙகைால் ஓ்ட முடியும் எனறால் 
ஒலிம்பிக் தஙகபெதக்கம் உஙகளுக்காக 
காத்திருக்கிறது.

ஒரு கபெல் மணிக்கு 50 கிமீ ்வகத்தில் 
5 மணி ்நரம் ெயணம் பசயதது எனில் 
அக்கபெல் க்டந்த பமாத்தத் பதாகலைவு யாது ?
க்டந்த பதாகலைவு, d = s x t
 = 50 கிமீ / மணி x 5 மணி 
 = 250 கிமீ.

அ்த்ொல் ஒரு பொருளின ்வகமும், அது 
க்டந்த பதாகலைவும் பதரியுமானால் அது ெயணம் 
பசயத ் நரத்திகன நம்மால் கணக்கி்ட இயலும்.

s = d / t   அல்லைது   t = d / s
காலைம் (t) = க்டந்த பதாகலைவு (d) / ்வகம் (s) 

ஒரு ்ெருந்து மணிக்கு 50 கிமீ ்வகத்தில் 
ெயணம் பசயது, 300 கிமீ பதாகலை விகனக் 
க்டந்தால், அப்ெருந்து ெயணம் பசயய 
எடுத்துக்பகாண்ட ்நரம் எவவைவு ?

t = d / s = 300 / 50 = 6 மணி
பின்வரும் ப்கள்வி்களுக்கு விழடயளி
1. நீஙகள ெத்து கி.மீ பதாகலைவிகன இரணடு 

மணி ்நரத்தில் க்டந்தால் , உஙகளுக்டய  
்வகம் மணிக்கு __________ கி.மீ.

2. நீஙகள 15 கிமீ பதாகலைவிகன 1/2 
மணி ்நரத்தில் க்டக்க முடியுமானால், 
உஙகைால் ஒரு மணி ்நரத்தில் ________
பதாகலைவிகனக் க்டக்க முடியும். அப்ொது 
உஙகளின ்வகம் மணிக்கு ________கிமீ 
ஆக இருக்கும்.
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3. நீஙகள மணிக்கு 20 கிமீ ்வகத்தில்  
2 மணி ்நரம் ஓடினால் நீஙகள க்டந்த 
பதாகலைவு __________ கிமீ ஆகும்.

தை்கவல் அறிபவபாம்

தகரவாழ் விலைஙகுகளில் சிறுத்கதயானது 
112 கிமீ/மணி ்வகத்தில் ஓ்டக்கூடிய 
விலைஙகாகும்.

சீரபான இயக்்கம் மற்றும் சீரற்்ற இயக்்கம் 
ஒரு பதா்டரவணடி திருசசியில் இருந்து 

புறபெடடு மதுகரகய அக்டகிறது என 
கவத்துக்பகாள்வாம். அது சீராக ஒ்ர 
்வகத்தில்தான பசல்லுமா?  ஆரம்ெத்தில் அது 
ஓயவு நிகலையில் இருக்கும். பதா்டரவணடி 
நிகலையத்திலிருந்து புறபெடும்்ொது அதன 
இயக்கம் பமதுவாக இருந்து, சிறிது தூரம் 

பசனறபிறகு அதிகரிக்கும். ொலைஙகள 
்ொனறவற்கறக் க்டக்கும்்ொது ்வகத்கதக் 
குகறத்து, இக்டபெட்ட பதா்டரவணடி 
நிகலையஙகளில் நினறு ெயணிககை ஏற்றிக் 
பகாணடு மதுகரகய அக்டயும். இறுதியாக 
மதுகரகய அக்டயும்்ொது அதன ்வகம் 
குகறந்து ஓயவு நிகலைக்கு வரும். ெயணம் 
முழுவதும் அதன ்வகம் சீரானதாக இருக்காது. 
இவவாறு மாறுெட்ட ்வகஙகளில் பசல்வதால் 
இதன இயக்கத்திகன நாம் சீரற்ற இயக்கம் 
எனறு கூறுகி்றாம். இருபபினும் ஏ்தனும் 
ஒரு குறிபபிட்ட காலை இக்டபவளியில் அது 
ஒ்ர ்வகத்தில் பசனறிருக்கும். அந்தக் 
காலைஇக்டபவளியில் பதா்டரவணடியின ் வகம் 
சீரானதாக  இருக்கும். இது்வ, சீரான இயக்கம் 
எனபெடுகிறது. சுருக்கமாக, நாம் இயக்கத்திகன 
அ) ெயணம் பசயயும் ொகத ஆ) காலை ஒழுஙகு 
முகற பகாண்டதா அல்லைது இல்கலையா? 
இ) சீரான இயக்கமா, சீரற்ற இயக்கமா? 
எனற அடிபெக்டயில் பிரிக்க இயலும்.  

இயஙகும் 
ொகதயின 

அடிபெக்டயில்

காலை 
இக்டபவளி 

அடிபெக்டயில்

சீரான 
்வகத்தின 

அடிபெக்டயில்

்நர்காடடு 
இயக்கம்

காலை ஒழுஙகு 
இயக்கம்

சீரான இயக்கம்

வகைவுப ொகத 
இயக்கம்

காலை ஒழுஙகற்ற 
இயக்கம்

சீரற்ற இயக்கம்

வட்டபொகத 
இயக்கம்

தற்சுழற்சி  
இயக்கம்

அகலைவு  
இயக்கம்

ஒழுஙகற்ற  
இயக்கம்

இயக்்கம்

எனது இயந்திரத்தில் 
்ம்லை குறிபபி்டபெடடுளை 
சிலை இயக்கஙகள உளைன. 

கணடுபிடியுஙக்ைன!
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கீழ்க்காணும் வழிமுகறககைப பினெற்றி நாம் ஒரு எளிய காற்றாடிகய உருவாக்கு்வாம்.
• உஙகைது ெகழய ெந்துமுகனப ்ெனாவிலிருந்து 

2 பச.மீ. நீைம் பகாண்ட கமக்குழாகய பவடடி 
எடுத்துக்பகாளைவும். அதன கமயத்தில் ெ்டம் 1ல் 
காடடியெடி துகையிடடுக்பகாளைவும்.

• ஒரு பமல்லிய கம்பிகய 9 பச.மீ அைவில் 
எடுத்துக்பகாணடு, அதகனப ெ்டம் 2ல் காடடியெடி U  
வடிவில் வகைத்துக்பகாளைவும்.

• துகையிட்ட கமக்குழாகய ெ்டம் 3ல் காடடியவாறு U 
வடிவக் கம்பியில் பசருகிக் பகாளைவும்.

• அ்த ்ெனாவின  பெரிய கமக்குழாயில் கம்பியின 
இருமுகனககையும் ெ்டம் 4ல் காடடியவாறு U  வடிவக் 
கம்பியின முகனயில் கட்டவும். 

• இப்ொது ெ்டம் 5ல் காடடியவாறு, கமக்குழாயின வழியாகக் காற்றிகன ஊதவும்.
• ்வகத்கத அதிகரிகரிபெதற்கு கம்பியின முகனகளின நீைத்திகன 

மாற்றியகமத்து காற்றானது  கமக்குழாயின முகனககை அக்டயுமாறு பசயயவும். 
எளிய காற்றாடிகய கவத்து விகையாடினீரகைா? அதில் ஏற்ெடும் இயக்கஙககைக் கவனித்து 
இருபபீரகள. இப்ொது கீ்ழ உளை ்களவிகளுக்கு விக்டயளியுஙகள.

1. குழாயின வழியாகச பசல்லும் காற்றானது _________ இயக்கத்திகன ்மற்பகாளகிறது.
2. கமக்குழாயத் துண்டானது _________ இயக்கத்திகன ்மற்பகாளகிறது. 
3. காற்றாடியானது _________ இயக்கத்திகன _________ இயக்கமாக மாற்றுகிறது.

சி்நதிக்்க... 
எளிய காற்றாடியில் ் நர்காடடு இயக்கம் சுழற்சி இயக்கமாக மாற்றபெடுகிறது. அது ் ொலை சுழற்சி 

இயக்கத்திகன ்நர்காடடு இயக்கமாக மாற்றக்கூடிய ஏ்தனும் விகையாடடு பொம்கமகய 
உஙகைால் பசயய முடியுமா? 

ப்சயல்்பாடு 7   எளிய ்கபாற்்றபாடி

நம் அனறா்ட வாழ்வில் நாம் காணும் 
இயக்கஙகள ்வறுெட்ட ெல்்வறு இயக்கஙகள 
இகணந்ததாகும்.

குறிபபிட்ட காலை இக்டபவளியில் 
சீரான ்வகத்தில் இயஙகும் பொருளின 
இயக்கத்திகன நாம் சீரான இயக்கம் எனறும், 
மாறுெட்ட ்வகத்தில் இயஙகும் பொருளின 
இயக்கத்திகன சீரற்ற இயக்கம் எனறும் 
கூறுகி்றாம்.

அனறா்ட வாழ்வில் நாம் காணும் 
இயக்கஙகள யாவும் சீரற்ற இயக்கஙக்ை. 

சீரான மற்றும் சீரற்ற இயக்கஙகள ெற்றி உயர 
வகுபபுகளில் நாம் ்மலும் காண்ொம்.

கூட்டு இயக்்கம்
ெ்டத்திலுளை மிதிவணடிகயப ொருஙகள. 

வணடியின சக்கரமானது எவவககயான 
இயக்கத்திகன ்மற்பகாளகிறது? 
முழுகமயான மிதிவணடிகய  நாம் 
எடுத்துக்பகாண்டால், அது எவவககயான 
இயக்கத்திகன ்மற்பகாளகிறது?
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மனிதகனப ்ொனற உருவமுக்டய 
இருகால்ககை உக்டய ்ராொட

பநர்ப்கபாட்டு இயக்்கம்

சுைற்சி இ
யக்்கம்

மிதிவணடியின சக்கரமானது 
சுழல்வதால் அது தற்சுழற்சி இயக்கத்திகன 
்மற்பகாளகினறது. மிதிவணடியானது 
முன்னாக்கிச பசல்வதால் அது ்நர்காடடு 
இயக்கத்திகன ்மற்பகாளகினறது.

ழதையல் இய்நதிரததிலுள்ள ்லவிதை 
இயக்்கங்கள்

•  கதயல் ஊசியின இயக்கம்
 _______________________
•  சக்கரத்தின இயக்கம்
 _______________________
•  மிதிபொனின இயக்கம்
 _______________________

2.3. இன்ழ்றய அறிவியல் – பரபா்பாட்
்ராொடடுகள எனெகவ தானியஙகி 

இயந்திரமாகும். சிலை ்ராொடடுகள 
இயந்திர ்வகலைகள மற்றும் ெணிககை 
மனிதரககைவி்ட சிறபொகவும், துல்லியமாகவும் 
பசயய வல்லைகவ. ஆெத்தான பொருளககைக் 
ககயாைவும், மிகத் பதாகலைவில் உளை 
்காளககை ஆராயவும் ்ராொடடுகைால் 

முடியும்.  'உத்தரவுக்குப ெடிந்த ஊழியர' 
எனப பொருளெடும் '்ராொட்டா' எனற 
பசக்்காஸ்லைாவாக்கியா வாரத்கதயிலிருந்து 
்ராொட எனற வாரத்கதயானது 
உருவாக்கபெட்டது. ்ராொடடிக்ஸ எனெது 
்ராொடடுககைப ெற்றி அறியும் அறிவியல் 
பிரிவு ஆகும்.

பரபா்பாட்டு்களபால் என்ன ப்சய்ய இயலும்?
்ராொடடுகைால் தஙகள சுற்றுபபுறத்கத 

உணரவும், சூழலுக்கு ஏற்ெ எதிரவிகன 
புரியவும் இயலும். அவற்றால் மிக நுடெமான 
ெணிககைச பசயயமுடியும். அ்த்வகை 
அதிக அைவு விகசகயயும் பசலுத்த 
முடியும். உதாரணமாக, ஒரு மருத்துவரின 
வழிகாடடுதலினெடி அவற்றால் கண அறுகவச 
சிகிசகசகய ்மற்பகாளை இயலும். அ்த்ொல் 
அவற்றால் ஒரு மகிழுந்திகன வடிவகமக்கவும் 
இயலும். பசயற்கக நுணணறிவிகனப 
ெயனெடுத்தி ்ராொடடுகள தாஙகள அடுத்து 
எனன பசயய ்வணடும் எனற முடிவிகனயும் 
தாஙக்ை எடுக்க இயலும்.

பரபா்பாட்டு்களின் உணர்தி்றன் 
மினனணு உணரவிகள ்ராொடடுகளின 

கணகைாகவும், காதுகைாகவும் உளைன. 
இரடக்டக் ்கமராவானது அதற்கு இந்த 
உலைகம் ெற்றிய முபெரிமாணப பிம்ெத்திகன 
அளிக்கிறது. கமக்்ராஃ்ொனகள ஒலிகய 
உணர உதவுகினறன. அழுத்த உணரவிகள 
அவற்றிற்கு பதாடுதலுக்கான நுடெத்திகன 
அளித்து ஒரு முடக்டகய அல்லைது ொரமான 
பொருள ஒனகறத் தூக்கும்்ொது எவவாறு 
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பிடிக்க ்வணடும் என உணரத்துகினறன. 
அதனு்டன இகணக்கபெடடுளை கணிபபொறி 
்ரடி்யா அகலைகள ெரிமாற்றம் மூலைம் 
பசயதிககை அனுபெவும், பெறவும் 
உதவுகினறது.

இராணுவப ெயனொடடிற்கான 
நானகு கால் ்ரா்ொ

ப்சயற்ழ்க நுணணறிவு
பசயற்கக நுணணறிவு எனெது மனித 

மூகை ்ொனறு சிந்திக்கத்தக்க வககயில் 
கணினி பசயல்ொடுககை உருவாக்குவதாகும். 
இனகறய நிகலையில் நாம் அதகன 
அக்டயவில்கலைபயனினும், கூட்டத்திற்கு 
நடுவிலுளை முகஙககை அக்டயாைம் கணடு 
பகாளளும் வககயில் சிலை கணினிககை 
வடிவகமக்க முடியும்.

பரபா்பாட்டு்களபால் சி்நதிக்்க இயலுமபா ?
்ராொடடுகைால் சிந்திக்க இயலும். 

சதுரஙகம் ்ொனற மிகுந்த சிக்கலைான 
விகையாடடுககை மனிதகனவி்ட இகவ 
சிறபொக விகையாடுகினறன. ஆனால் ஒரு 
்ராொட்டால் சிந்திபெகத உணரமுடியுமா? 
மனிதரகள அக உணரவுநிகலை உளைவரகள. 

நாம் சிந்திக்கி்றாம் எனெதகன நம்மால் 
உணரமுடியும். ஆனால், அந்த அக உணரவு 
நிகலை எபெடி இயஙகுகிறது எனெகதப புரிந்து 
பகாளைமுடியாது. ்ராொடடுகள எப்ொதும் 
அக உணரவு நிகலையில் இருக்குமா எனெகத 
நம்மால் கூறமுடியாது.

நபாபனபாபரபா்பாட்டு்கள்
நா்னா்ராொடடுகள நுணணிய 

இ்டஙகளில் தஙகள ெணிககைச பசயவதற்காக 
உருவாக்கபெட்ட மிகச சிறிய ்ராொடடுக்கள  
ஆகும். வருஙகாலைஙகளில் நம்மால் இரத்த 
ஓட்டத்தில் நா்னா்ொடடுககைச பசலுத்துவதன 
மூலைம், நக்டமுகறயில் சாத்தியமில்லைாத 
நுணணிய, கடினமான அறுகவ சிகிசகசககை 
்மற்பகாளை இயலும். ஒரு நா்னா்ராொடக்ட 
இரத்த ஓட்டத்தில் பசலுத்தி அதன மூலைம்  
நல்லை பசல்ககை அழிக்காமல் புற்று்நாயால் 
ொதிக்கபெட்ட பசல்ககை மடடும் அழித்தால் 
எவவைவு சிறபொக இருக்கும் எனறு உஙகைால் 
கற்ெகன பசயது ொரக்கமுடிகிறதா?

எதிரகாலைத்தில் நா்னா ்ராொடடுகள

நிழனவில் ப்கபாள்்க.
•  இயக்கம் மற்றும் ஓயவு ஆகியகவ 

ஒனறுக்பகானறு சாரபுளைகவ.
•  ் வபறாரு நிகலையில் இருந்து ொரக்கும் 

்ொது, ஓயவு நிகலையில் உளை அகனத்துப 
பொருளகளும் இயக்கநிகலையில் உளைது 
்ொலும், இயக்க நிகலையில் உளை 
பொருளகள ஓயவு நிகலையில் உளைது 
்ொலும் ்தானறும்.

•  தளளுதல் அல்லைது இழுத்தல் பசயல்கள 
மூலைம் ஒரு பொருளின மீது விகசயானது 
பசயல்ெடுத்தபெடுகிறது. இவவிகசயானது 
உயிருளை மற்றும் உயிரற்ற 
புறக்காரணிகைால் பசயல்ெடுத்தபெ்டலைாம்.

பதாழிற்சாகலைப ெயனொடடிற்கான ்ராொட
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•  பொருளினமீது பசயல்ெடுத்தபெடும் 
விகசயானது, பொருகை ஓயவு 
நிகலையிலிருந்து இயக்க நிகலைக்கு 
மாற்றலைாம்; இயஙகும் பொருளின 
்வகத்கத்யா அல்லைது திகசகய்யா 
அல்லைது இரணக்டயு்மா மாற்றலைாம்; 
பொருளின வடிவத்தில் மாற்றத்கத 
ஏற்ெடுத்தலைாம்.

•  சிலை விகசகள பதாடு விகசகைாகவும், 
சிலை விகசகள பதா்டா விகசகைாகவும் 
பசயல்ெ்டக்கூடியகவ.

•  சராசரி ்வகம் = க்டந்த பதாகலைவு / 
எடுத்துக்பகாண்ட காலைம் (s = d/t)

• ்வகத்தின அலைகு மீ/விநாடி
•  இயக்கத்திகன அதன ொகதகயப 

பொருத்தும் (காலை ஒழுஙகு உக்டயகவ 
மற்றும் காலை ஒழுஙகு அற்றகவ), ் வகத்கதப 
பொருத்தும் (சீரான இயக்கம் மற்றும் சீரற்ற 
இயக்கம்) வககபெடுத்தலைாம்.

4.  கீதா தன தந்கதயு்டன ஒரு வணடியில் 
அவளுக்டய வீடடிலிருந்து 40 கி.மீ 
பதாகலைவிலுளை அவைது மாமா வீடடிற்குச 
பசல்கிறாள. அஙகு  பசல்வதற்கு 40 
நிமி்டஙகள எடுத்துக் பகாண்டாள.

 கூற்று 1: கீதாவின ்வகம் 1 கி.மீ / நிமி்டம்
 கூற்று 2: கீதாவின ்வகம் 1 கி.மீ / மணி
 அ) கூற்று 1 மடடும் சரி
 ஆ) கூற்று 2 மடடும் சரி
 இ) இரணடு கூற்றுகளும் சரி
 ஈ) இரணடு கூற்றுகளும் தவறு

II. ப்கபாடிட்ட இடங்கழள நிரபபு்க.
1. சாகலையில் ்நராகச பசல்லும் ஒரு 

வணடியின இயக்கம் ____________ 
இயக்கத்திற்கு ஒரு உதாரணமாகும்.

2. புவிஈரபபு விகச __________ விகசயாகும்.
3. மணொண்டம் பசயெவரின சக்கரத்தின 

இயக்கம் ______________ இயக்கமாகும்.
4. ஒரு பொருள சமகாலை இக்டபவளியில் 

சம பதாகலைகவக் க்டக்குமானால்,  
அபபொருளின  இயக்கம் ______________

III. ்சரியபா அல்லது தைவ்றபா என எழுது்க. தைவ்றபா்க 
இருபபின் ்சரியபான கூற்ழ்ற எழுது்க.

1.  கமயப புளளிகயப பொருத்து முனனும் 
பினனும் இயஙகும் இயக்கம் அகலைவு 
இயக்கம் ஆகும்.

2.  அதிரவு இயக்கமும், சுழற்சி இயக்கமும் காலை 
ஒழுஙகு இயக்கமாகும்.

3. மாறுெட்ட ்வகத்து்டன இயஙகும் 
வாகனஙகள சீரான இயக்கத்தில் உளைன.

4. வருஙகாலைத்தில் மனிதரகளுக்குப ெதிலைாக 
்ராொடடுகள பசயல்ெடும்.

IV. ஒபபுழமயின் அடிப்ழடயில் நிரபபு்க.
1. ெந்கத உகதத்தல் : பதாடு விகச :: இகலை 

கீ்ழ விழுதல் :  __________ ?
2. பதாகலைவு : மீட்டர ::  ்வகம் : __________ ?
3. சுழற்சி இயக்கம் : ெம்ெரம் சுற்றுதல் :: அகலைவு 

இயக்கம் : __________ ?

மதிபபீடு

I. ்சரியபான விழடழயத பதைர்்நபதைடுதது எழுது்க. 
1. ்வகத்தின அலைகு ______________
 அ) மீ   ஆ) விநாடி
 இ) கி்லைாகிராம்   ஈ) மீ/வி
2.  கீழ்க்கண்டவற்றுள எது அகலைவுறு 

இயக்கம் ?
 அ)  பூமி தன அசகசப ெற்றிச சுழல்தல்
 ஆ)  நிலைவு பூமிகயச சுற்றி வருதல்
 இ)  அதிரவுறும் கம்பியின முனபின இயக்கம்
 ஈ) ்மற்கண்ட அகனத்தும்
3. கீழ்க்கண்டவற்றுள சரியான 
 பதா்டரபிகனத் ்தரந்பதடு.
  அ) ்வகம் = பதாகலைவு x காலைம்
 ஆ) ் வகம் = பதாகலைவு / காலைம்
 இ) ்வகம் = காலைம் / பதாகலைவு
    ஈ) ்வகம் = 1 / (பதாகலைவு x காலைம்)
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V. ப்பாருதது்க.

1. அ) வட்ட 
இயக்கம்

2. ஆ) அகலைவு 
இயக்கம்

3. இ) ்நர்காடடு
 இயக்கம்

4. ஈ) சுழற்சி இயக்கம்

5. உ)
்நர்காடடு
இயக்கமும், சுழற்சி
இயக்கமும்

VI.  சீரபான பவ்கததில் ்கபாட்டினுள் ப்சல்லும் ஒரு 
யபாழன ்கடக்கும் பதைபாழலவு, ்கபாலததுடன் 
ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ளது. சீரபான பவ்கததின் 
அடிப்ழடயில் கீழ்கணட அட்டவழணழயப 
பூர்ததி ப்சய்்க.

பதாகலைவு (மீ) 0 4 12 20
காலைம் (வி) 0 2 4 8 10

VII. அட்டவழணழயப பூர்ததி ப்சய்்க.
காலை ஒழுஙகற்ற 

இயக்கம்

குறிபபிட்ட காலை 
இக்டபவளியில் 

நக்டபெறும் 
இயக்கம்

குறிபபிட்ட 
அசகசப 

ெற்றிச சுழலும்
 இயக்கம்

VIII. ஓரிரு வபார்தழதையில் விழட எழுது்க.
1. பதாடுதல் நிகழ்வினறி ஒரு பொருள மீது 

பசயல்ெடும் விகச ______________
2. காலைத்கதப பொருத்து ஒரு பொருளின 

நிகலை மாறுெடுவது ______________.
3. ஒரு குறிபபிட்ட காலை இக்டபவளியில் மீணடும் 

மீணடும் நிகழும் இயக்கம்______________.

4. சமகாலை இக்டபவளியில், சமபதாகலைகவக் 
க்டக்கும் பொருளின இயக்கம் __________.

5. நுணுக்கமான அல்லைது கடினமான 
்வகலைககைச பசயயுமாறு கணினி  
நிரல்கைால் வடிவகமக்கபெட்ட இயந்திரம் 
___________.

IX. சுருக்்கமபா்க விழடயளி.
1. விகச – வகரயறு.
2. பொருள நகரும் ொகதயின 

அடிபெக்டயிலைான  இயக்கஙககைக் கூறுக.
3. இயஙகும் மகிழுந்தினுள நீ அமரந்திருக்கும் 

்ொது உன நணெகனப பொருத்து ஓயவு 
நிகலையில் இருக்கிறாயா அல்லைது இயக்க 
நிகலையிலை இருக்கிறாயா? 

4. பூமியின சுழற்சி காலை ஒழுஙகு இயக்கமாகும் 
– காரணம் கூறு.

5. சுழற்சி இயக்கம், வகைவுபொகத இயக்கம் 
்வறுெடுத்துக.

X. ்கணக்கீடு.
1. ஒரு வணடியானது 5 மணி ்நரத்தில் 

400 கி.மீ தூரத்கதக் க்டந்தால் வணடியின 
்வகம் எனன?

XI. விரிவபா்க விழடயளி.
1. இயக்கம் எனறால் எனன?
2. ெல்்வறு இயக்கஙககை உதாரணத்து்டன 

வககபெடுத்துக.
XII. எடுததுக்்கபாட்டு்கழளக் ப்கபாணடு பூர்ததி 

ப்சய்்க.

வணடிசசக்கரத்தின 
இயக்கம்

்நர்காடடு இயக்கம்

வகைவுபொகத  
இயக்கம்

தற்சுழற்சி இயக்கம்

வட்ட இயக்கம்

அகலைவு இயக்கம்

ஒழுஙகற்ற இயக்கம்
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விழ்ச மற்றும் இயக்்கம் 

விகையாடி ொர்ொமா  
விகச மற்றும் இயக்கம்.

இழணயச் ப்சயல்்பாடு

்டி 1 ்டி 2 ்டி 3

்டிநிழல்கள்:
◆ Google பதைடுப்பாறி / உலபாவிக்குள் ப்சன்று விழ்ச ்ற்றி அறி்நது ப்கபாள்ள “FORCE AND MOTION”

PhET என்று தைட்டச்சு ப்சய்யவும். ஒரு ்கயிழ்ற இரு வணண ஆழட அணி்நதை மனிதைர்்கள்
இரு்க்்கம் இழுப்து ப்பால் திழரயில் பதைபான்றும். அழதைத தைரவி்றக்்கம் ப்சய்து
நிறுவிக்ப்கபாள்ளவும் ஒரு ்க்்க மனிதைழன அழுததி, GO  என்கி்ற  ப்பாததைபாழன அழுததைவும்.

◆ வலது ்க்்கததில் மனிதைன் இருப்தைபால் ப்பாருள் வலது ்க்்கம் பநபாக்கி ந்கரும்.
◆ இபப்பாழுது நீல நி்ற மனிதைழன இடது ்க்்கததில் ழவக்கும்ப்பாழுது இரு்க்்க விழ்ச ்சமமபா்க

இருப்தைபால் ப்பாருள் ந்கர்வதில்ழல.
◆ இழதைப ப்பால இரு்க்்கமும் மனிதைர்்கழளச் ்சமமபா்கவும் அதி்கமபா்கவும் ழவதது விழ்சயின்

தி்றழனக் குறிதது அறி்நது ப்கபாள்ளலபாம்.

*ெ்டஙகள அக்டயாைத்திற்காக மடடு்ம.
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3
�ம்ைமச் சுறறியுள்ை 
பருப்ெபாருள்கள்

அலகு

திணமம்

நீரமம் 

வாயு

	ெருபபொருளககை வகரயறுத்து, அவற்றின ெணபுகள ெற்றிய புரிதகலை ்மம்ெடுத்துதல்.
	சிலை ெணபுகளின அடிபெக்டயில் பொருளககை வககபெடுத்துதல்.
		திணம், திரவம் மற்றும் வாயுக்ககை அவற்றின துகள அகமபபின அடிபெக்டயில் ் வறுெடுத்துதல்.
	தூய பொருளககையும், கலைகவககையும் ்வறுெடுத்துதல்.
	கலைகவககைப பிரித்தலின அவசியத்கதக் கண்டறிதல்.
		பகாடுக்கபெடடுளை மாதிரிக் கலைகவககைப பிரிபெதற்கு, தகுந்த முகறககைப ெரிந்துகரத்தல்.
	உணவுக் கலைபெ்டம் குறித்தும், அது ஏற்ெடுத்தும் தீய விகைவுகள குறித்தும் விழிபபுணரவு பெறுதல்.

 கற்றல் ்நாக்கஙகள
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அறிமு்கம்
நம்கமச சுற்றிலும் ெருபபொருளகள 

உளைன.  நாம்  சுவாசிக்கும் காற்று, ெருகும் 
நீர மற்றும் அனறா்ட வாழ்வில் ெயனெடுத்தும் 
பொருளகள அகனத்தும் ெருபபொருைால் 
ஆனகவ. நிகறகய உக்டய  மற்றும்  இ்டத்கத 
அக்டத்துக் பகாளைக்கூடிய பொருளகள 
அகனத்தும் ெருபபொருளகள எனபெடுகினறன. 
ெருபபொருளகள மூனறு நிகலைகளில் 
காணபெடுகினறன. அகவ, திணமம், நீரமம் 
மற்றும் வாயு ஆகும்.  ெருபபொருளகள எவற்றால் 
ஆனகவ பதரியுமா? 

ெருபபொருளகள அணுக்கைால் 
ஆனகவ. அணுக்கள மிகச சிறிய 
துகளகள ஆகும். நம்முக்டய கணகள 
மற்றும் உருபபெருக்கியினால்கூ்ட 
ொரக்கமுடியாத அைவிற்கு அணுக்கள 
மிகசசிறியகவ. ஒரு காகிதத்தாளின தடிமன 
இலைடசக்கணக்கான அணுக்களின தடிமகனக் 
பகாண்டது. அணுக்களின அகமபகெக் 
கண்டறிய அறிவியல் பதாழில்நுடெஙகள 
ெயனெடுத்தபெடுகினறன. ஸ்கனிங 
எலைக்டரான நுண்ணாக்கி  (Scanning Electron 
Microscope) மற்றும் ஊடுபுகழ எலைக்டரான 
நுண்ணாக்கி (Tunnelling Electron Microscope) 

்ொனறகவ அணுக்களின அகமபகெக் 
கண்டறியப ெயனெடுத்தபெடுகினறன. 
அணுக்ககைப ெற்றி உயரவகுபபுகளில் ்மலும் 
ொரக்கலைாம். இப்ொது ெருபபொருளின மூனறு 
நிகலைககைப ெற்றி நாம் பதரிந்துபகாள்வாம். 

3.1 ்ருபப்பாருளின் இயற்பியல் தைன்ழம
ெருபபொருளகள இ்டத்கத அக்டத்துக் 

பகாளளும் மற்றும் அவற்றிற்கு நிகற உணடு. 
ெருபபொருளகள எத்தககய 
தனகமயுக்டயகவ எனற ்களவிக்கு 
தத்துவ்மகதகள ெதில் காண முற்ெட்டனர. 
அவரகள சிலை கருத்துக்ககையும் கூறினர. 
இந்திய தத்துவ்மகத ்கனடபா மற்றும் கி்ரக்க 
தத்துவ்மகத படமபாக்ரட்டிஸ் ஆகிய இருவரும் 

அணுகவக்குறித்து ஒத்த சிந்தகனயு்டன 
இருந்தனர எனறு அறியபெடுகிறது. கன்டா 
ெருபபொருளகளில் உளை சிறிய துககை 
’்ரமபானு’ என அகழத்தார கி்ரக்க 
தத்துவ்மகத ப்டமாக்ரடடிஸ இதகன 
’அட்டபாமஸ்’ (அணு) எனகிறார. 

ஒரு சிறிய நூல் (கயிறு) ஒனறு 
துணடு துண்டாக பதா்டரந்து கத்தியால் 
பவட்டபெடுவதாகக் கருது்வாம். அது ஒரு 
தருணத்தில் முடிவற்ற நிகலைகய அக்டயும்.  

ப்சயல்்பாடு 1
சிறிதைவு சரக்ககரப ெடிகஙககை எடுத்துக் பகாளைவும். ஒரு உருபபெருக்கும் பலைனசின 
வழியாக கவனமாக அவற்கற உற்று்நாக்கவும்.

அ ஆ இ ஈ உ ஊ
பகாடுக்கபெடடுளை எந்த உருவத்து்டன சரக்ககரப ெடிகத்தின 
உருவம் ஒத்துப்ொகினறது எனறு கூறவும். 
அ ஆ இ ஈ உ ஊ
சிலை சரக்ககரப ெடிகஙககை நீரில் இ்டவும். 
சரக்ககரப ெடிகஙகளில் எனன மாற்றம் நிகழ்கிறது?
சரக்ககரப ெடிகஙகளும் மூலைக்கூறுகைால் ஆனகவ்ய. சரக்ககர நீரில் ககரயும்பொழுது, 
சரக்ககரப ெடிகஙகள உக்டக்கபெடுவதால் சரக்ககர மூலைக்கூறுகள நீர முழுவதும் ெரவுகினறன. 
இந்நிகழ்வு அந்நீரிகன இனிபபுச சுகவ பகாண்டதாக மாற்றுகிறது. அந்த சரக்ககர 
மூலைக்கூறுகள கணகைால் காண இயலைாத அைவு சிறியதாக உளைதால் நம்மால் அவற்கறப 
ொரக்க முடிவதில்கலை. ஒரு சிறிய அைவுளை எந்த ஒரு ெருபபொருளிலும் மில்லியன 
எணணிக்ககயிலைான மூலைக்கூறுகள இருக்கும் (ஒரு மில்லியன = 10 இலைடசம்).
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அதகன நம்மால் பவட்ட முடியாது. இந்த 
சிறிய துணடும் இலைடசக்கணக்கான 
மூலைக்கூறுககைக் பகாணடிருக்கும். 
இம்மூலைக்கூறுகள மிகச சிறிய அணுக்கைால் 
ஆனகவ. ெருபபொருளகள அத்தககய சிறிய 
துகளகைால் ஆனகவ. இவற்கற சக்திவாயந்த 
நுண்ணாக்கியால் கூ்ட ொரக்க முடியாது.
்ருபப்பாருளின் சி்றபபுப ்ணபு்கள்
1. ெருபபொருளின துகளகளுக்கு இக்ட்ய 

அதிக இக்டபவளி உளைது. அது ஒவபவாரு 
ெருபபொருளிலும் ்வறுெடடிருக்கும்.
ஒரு ்தக்கரணடி சரக்ககரகய ஒரு 

குவகை நீரில் ் சரக்கவும். நனறாகக் கலைக்கவும். 
இப்ொது சரக்ககர முழுவதும் மகறகிறது. 
சரக்ககர எங்க பசனறது? அந்தக் குவகை 
நீர இப்ொது இனிபொக இருக்குமா? நீரின 
துகளகளுக்கு இக்டயில் இக்டபவளி உளைது. 
சரக்ககரத் துகளகள அந்த இக்டபவளிககை 
நிரபபுகினறன.

2. ெருபபொருளின துகளகளுக்கு இக்ட்ய 
ஈரபபு விகச உளைது. 
இவவிகச்ய துகளககைப பிகணக்கிறது. 

இந்த விகச ஒவபவாறு ெருபபொருளிலும் 
மாறுெடுகிறது. 
்ருபப்பாருள்்கழள வழ்கப்டுததைல்

்மற்கண்ட ெணபுகளின அடிபெக்டயில் 
ெருபபொருளககை திணமம், திரவம் மற்றும் 
வாயு என மூனறு வககயாகப பிரிக்கலைாம். 

இகவ்ய பொருளகளின இயற்பியல் நிகலைகள 
என அகழக்கபெடுகினறன. 

3.2  திணமம், திரவம் மற்றும் வபாயுக்்களின் 
நிழ்ற, வடிவம் மற்றும் ்ருமன்
நாம் ஒரு சிறிய கல்கலை எடுத்துக் 

பகாள்வாம் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு 
விக்டயளி.
	கல் ஒனறின வடிவத்கத அறிய 

பகாளகலைன ்தகவயா? ஆம் / இல்கலை
திணமத்திற்கு பகாளகலைன ்தகவ 

இல்கலை. அது எஙகிருந்தாலும் நிகலையானது. 
ஏபனனில், அதன துகளகள பநருக்கமாக 
அகமந்து குறிபபிட்ட வடிவத்கதத் தருகினறன. 
என்வ, சாதாரணமாக அதன வடிவம் மாறாது.
	கமதானத்தில் இருந்து ஒரு கல்கலை 

எடுத்துவந்து ்மகசயின மீ்தா அல்லைது 
அலைமாரியி்லைா கவக்கும்்ொது அதன 
வடிவம் மற்றும் ெருமன மாறுகிறதா? ஆம்/
இல்கலை
கமதானத்திலிருந்து ஒரு கல்கலை எடுத்து 

வந்து ஒரு ்மகசமீது அல்லைது அலைமாரி 
மீது கவக்கும்்ொது அதன வடிவம் மற்றும் 
ெருமன மாறாது.

ப்சயல்்பாடு 2
மூனறு ்ெர பகாண்ட குழுக்கைாக அமரவும். 
கீ்ழ உளை பொருளககை உற்று்நாக்குக. 
அகனத்தும் உனக்கு நனகு பதரிந்தகவயா? 
அகவயாவும் ஒ்ர மாதிரியானகவயா 
அல்லைது பவவ்வறானகவயா? எந்த 
அடிபெக்டயில் அவற்கற வககபெடுத்துவாய? 
ஒ்ர வககயிலைா அல்லைது ெலை வககயிலைா? 
உனது குழு நெரகளு்டன விவாதித்து அகதக் 
குறித்துக்பகாள. 

�ேரா�டா�
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பெனசில் மற்றும் புத்தகம் ஆகியகவ 
ெடிபெதற்குப ெயனெடுெகவ. வாளி மற்றும் 
சீபபு ஆகியகவ பநகிழியாலைானகவ. ்மகச 
மற்றும் கரணடி ஆகியகவ மரத்தாலைானகவ. 
்தயக்கும் நார மற்றும் துக்டபெம் 
ஆகியகவ கடினமானகவ. ஆனால், நாய 
பொம்கம மிருதுவானது. ஒளியானது 
கணணாடிக் குவகையில் உளை நீர மற்றும் 
மூக்குக்கணணாடி ஆகியவற்றின வழி்ய 
ஊடுருவும். ஆனால், ஆபபிள அல்லைது இரும்புப 
பெடடியின வழி்ய ஒளி ஊடுருவாது. மாடு 
மற்றும் ெறகவ ்ொனறகவ உயிருளைகவ, 
மற்றகவ உயிரற்றகவ. குவகையில் உளை 
நீர திரவம். ஆனால் ெலூனில் உளை காற்று 
வாயு. மற்றகவ திணமஙகள ஆகும். இறகு 
மற்றும் காகிதக் குவகை மிதக்கும். ஆனால், 
ஆபபிள மற்றும் சிறு கல் ் ொனறகவ மிதக்காது. 
பநகிழிப ெடக்டகய இழுக்கமுடியும். ஆனால், 
சீபகெ இழுக்க முடியாது. இபபொருளகள 
அகனத்தின ெணபுகளும் ்வறுெட்டாலும் 
இகவ அகனத்தும் ்ருபப்பாருள்்கள் ஆகும்.

கீழக்்கபாணும் அட்டவழணழய நிரபபு்க.
நீ அவற்றின ெயனகள, அகவ உண்டான 

விதம் அல்லைது மற்ற சிலை ெணபுகள பகாணடு 
அவற்கற வககபெடுத்தலைாம்.

வரிழ்ச 
எண

மிதைக்கும் 
ப்பாருள்்கள்

மூழகும் 
ப்பாருள்்கள்

1.
2.
3.
்ம்லை விவரிக்கபெட்ட ெணபுகளின 

அடிபெக்டயில் ்மலும் ெலை அட்டவகணககை 
அகமக்க முயற்சி பசயயவும். நீ எத்தகன 
அட்டவகணககை அகமபொய? 

்ம்லை பகாடுக்கபெடடுளை 
ெருபபொருளககை திணமம், திரவம் மற்றும் 
வாயுக்கைாக எவவாறு வககபெடுத்தினாய? 
பசஙகல் மற்றும் கதவு ்ொனற வலுவான 
பொருளகள திணமஙகள; ொயும் 
தனகமயுளைகவ திரவஙகள; மற்றும் எளிதில் 
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ொயும் தனகமயுளை பொருளகள வாயுக்கள 
ஆகிய சிலை ெணபுகளின அடிபக்டயில் நீ 
அவற்கற வககபெடுத்தி இருபொய. நனறு, 
அது சரி்ய.

ப்சயல்்பாடு 3
இயற்பியல் நிகலையின அடிபெக்டயில் சிலை 
பொருளககை வககபெடுத்தும்ெடி மலைரி்டம் 
்கடகபெட்டது. அவள அவற்கற 
அட்டவகணபெடுத்தினாள. நீஙகள அகத 
ஒபபுக்பகாளகிறீரகைா? நீஙகள ஒபபுக் 
பகாளைாதவற்கற மீணடும் 
அட்டவகணபெடுத்தி, உஙகனது 
ஆசிரியரி்டம் காணபிக்கவும். (இரு 
குழுக்கைாகச பசயல்ெ்டவும்).
சுணணக்கடடி காற்று நீராவி
நீர மகழ எலுமிசகச
ெலூனில் உளை காற்று கல் எலுமிசகசச சாறு
ஆறு காற்று புகக
பசஙகல் ்மகச கதவு

3.3. விரவுதைல்
்மகசயின மீது ஒரு புத்தகத்கத 

கவக்கவும். அகத நகரத்தாமல் ஐந்து நிமி்டம் 
கவனி. ஒரு குவகை நீகர எடுத்துக்பகாணடு 
அதில்  எழுது்காகலைப ெயனெடுத்தி ஒரு துளி 
கமகயச ்சரக்கவும். அதகன அகசக்காமல் 
அல்லைது கலைக்காமல் கவத்திருக்கவும். 
இபபொழுது அகறயின ஒரு மூகலையில் 
ஊதுவத்திகய ஏற்றி கவக்கவும்.

கீழ்க்காணும் ்களவிகளுக்கு விக்டயளி.

	 புத்தகம் நகரகிறதா?
	நீலை கமயின துகளகள நகரந்து 

தனனிசகசயாக நீரில் ெரவுகினறனவா? 
அது கலைபெதற்கு எவவைவு ்நரம் 
எடுத்துக்பகாளகிறது?

	அகறயின எந்தப ெகுதியில் நீ 
நினறாலும் ஊதுவத்தியின மணத்கத 
நுகரமுடிகிறதா? 

	எவவைவு விகரவாக மணம் ெரவுகிறது? 
அது எபெடிப ெரவுகிறது?
வாயுக்கள மற்றும் திரவஙகளின துகளகள 

எளிதாகவும் ்வகமாகவும் நகரகினறன 
எனறு நாம் கூறலைாம். ஒரு குறிபபிட்ட இ்டத்கத 
அக்டத்துக்பகாளளும் வககயில் துகளகள 
ெரவும் ெணகெ்ய விரவுதல் எனகி்றாம். 
திணமஙகளில் உளை துகளகள பநருக்கமாக 
அகமந்துளைதால் அகவ திரவம் மற்றும் 
வாயுக்களின துகளககைப்ொலை ெரவாது.
என்வ கம துகளகள மற்றும் புககத் 
துகளகள அஙகுமிஙகும் விரவுகினறன. 
ஆனால், புத்தகம் ்மகசமீது அபெடி்ய 
இருக்கிறது.

திணமத்தில் உளை 
துகளகள திரவத்தில் உளை  துகளகள வாயுக்களில் உளை 

துகளகள

 
மிகவும் குகறந்த 
இக்டபவளியு்டன திணமத்தில் 
துகளகள பநருக்கமாகப 
பொதிந்துளைன. எ.கா. கல்

திணமத்கதவி்ட திரவத்தில் குகறந்த 
இக்டபவளியு்டன தாறுமாறாக அல்லைது 
ஒழுஙகற்ற நிகலையில் துகளகள 
அகமந்துளைன. எ.கா. நீர

அதிக இக்டபவளியு்டன 
எளிதில் நகரக்கூடிய 
வககயில் வாயுவில் துகளகள 
அகமந்துளைன. எ.கா. காற்று
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காற்று இ்டத்கத அக்டத்துக் பகாளளும்; 
அதற்கு நிகறயும் உணடு ஆக்வ, நம்மால் 
காணமுடியாத காற்றும் ஒரு ெருபபொரு்ை. 
ெருபபொருளககைப ெற்றி ்மலும் 
பதரிந்துபகாளை முயற்சி பசய்வாம்.
ப்சபாதிததுப ்பாருங்கள்.
1. பநாறுஙகும் மற்றும் ஒளி ஊடுறுவும் 

தனகமயுளை பொருளககைக் கூறுக 
____________.

2. நீளும் தனகமயுளை பொருள ஒனகறக் 
கூறுக ____________.

3. வகையும் தனகமயுளை இரணடு 
பொருளககைக் கூறுக ____________.

3.4.  திணமம் மற்றும் திரவததின் அழுததைப 
்ணழ் வபாயுக்்களின் அழுததைதபதைபாடு 
ஒபபிடுதைல்.

ஒ்ர மாதிரியான 
மூனறு நீர உறிஞ்சும் 
கு ழ ா ய க க ை 
எடுத்துக்பகாள. அதன 
முகனககை ஒரு 
மூடியினால் நனகு 
மூ்டவும். பிஸ்டகன 
பவளி்ய எடுத்து, குழாயிகன சுணணக்கடடித் 
தூைால் நிரபபு. பினபு பிஸ்டகன கவத்து அழுத்த 
முயற்சி பசய. நீ எனன உற்று்நாக்குகிறாய?

இரண்டாவது உறிஞ்சு குழாயில் நீகர 
நிரபபு. பினபு பிஸ்டகன அழுத்த முயற்சி பசய. 
இதிலிருந்து எனன அறிகிறாய? மூனறாவது 
உறிஞ்சு குழாயில் பிஸ்டகன இழுத்து 
காற்கற உறிஞ்சி பினபு பிஸ்டகன அழுத்து. 
எனன காணகிறாய? அழுத்துவது எளிதாக 
உளைதா அல்லைது கடினமாக உளைதா? நீ 
உற்று ்நாக்கியவற்கற மற்ற குழுக்களு்டன 
ெகிரந்துபகாள.

காற்று உளை உறிஞ்சு குழாயில் 
பிஸ்டகன எளிதில் அழுத்த இயலும் எனெகத 
நீ கவனித்திருபொய. நீகர அழுத்துவது 
கடினம் ஆனால் சுணணக்கடடித் தூள உளை 
பிஸ்டகன நகரத்த்வ இயலைாது. திணமம் 
மற்றும் திரவஙககை ஒபபிடும்்ொது வாயுக்கள 
அதிக அழுத்தத்திற்கு உடெடும் என இதன 
மூலைம் நாம் கூறலைாம். 

ப்சயல்்பாடு 4
ெழசசாறு ்ொனற திரவத்கத இரணடு 
ொக்பகடடுகள எடுத்துக்பகாள. இரணடு 
ொக்பகடடுகளிலும் 100 மிலி என 
எழுதபெடடுளைது. ொக்பகடடுகளில் உளை 
ெழசசாறு ்ொனற திரவத்கத  பவவ்வறு 
வடிவமுளை (A மற்றும் B) குவகைகளில் 
ஊற்றவும்.

• ்ைச்்சபாறின் வடிவம் மபாறுகி்றதைபா?  
ஆம்/இல்ழல

ஒரு திரவத்கத நிரபெ பகாளகலைன 
்தகவபெடுகிறது. ்மலும், திரவம் 
பகாளகலைனின வடிவத்கதப 
பெறுகிறது. ஏபனனில், திரவத் 
துகளகள ஒனறனமீது ஒனறு நழுவி 
நகரகினறன.

• ஒரு ப்ரிய ்கலன் அல்லது சிறிய 
்கலனில் ஊற்்றப்டும்ப்பாது அவற்றின் 
்ருமன் மபாறுகி்றதைபா? ஆம்/இல்ழல

இரணடு கலைனகளிலும் ெழசசாறின 
அைவு சமமாக உளைது.

• ்ருமன் மபாறியுள்ளபாதைபா இல்ழலயபா 
என்்ழதை நீ எவ்வபாறு அறிவபாய்?

பெரிய கலைனில் இருந்தாலும் 
அல்லைது சிறிய கலைனில் இருந்தாலும் 
திரவத்தின ெருமன ஒனறாக இருக்கும். 
ஆனால், அதன வடிவம் மாறுகிறது.

ப்சயல்்பாடு 5
காற்று நிரபெபெ்டாத கசக்கிள டியூபிகன 
எடுத்துக்பகாள. அதில் காற்கற நிரபபி 
பினபு அகதத் தூக்கிபொர. அதன நிகறயில் 
ஏ்தனும் மாற்றம் பதரிகிறதா? காற்றுக்கு 
நிகற உணடு என அறிகிறாயா?
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வ. எண திணமம் திரவம் வபாயு
1 குறிபபிட்ட வடிவம் மற்றும் 

ெருமன பகாண்டது.

குறிபபிட்ட வடிவம் 
கிக்டயாது. திரவம் அது 
உளை பகாளகலைனின 
வடிவத்கதப பெறுகிறது.

குறிபபிட்ட வடிவ்மா 
ெரும்னா கிக்டயாது.

2 அழுத்தத்திற்கு உடெ்டாது. சிறிதைவு அழுத்தத்திற்கு 
உடெடும்.

அதிக அைவு அழுத்தத்திற்கு 
உடெடும்.

3 துகளகளுக்கு இக்ட்ய 
உளை இக்டபவளி 
மிகவும் குகறவு. துகளகள 
மிக பநருக்கமாக 
அகமந்திருக்கும்.

துகளகளுக்கு இக்ட்ய 
உளை இக்டபவளி அதிகம். 

துகளகள பநருக்கமாக 
அகமந்திருக்காது. என்வ, 
அகவ எளிதில் நகரும்.

துகளகளுக்கு இக்ட்ய 
உளை இக்டபவளி 
மிக அதிகம். துகளகள 
மிகவும் தைரவாக 
அகமந்திருக்கும்.

4 துகளகள ஒனகறபயானறு 
அதிக அைவில் 
ஈரக்கினறன.

திரவத்தின துகளகளுக்கு 
இக்ட்ய உளை ஈரபபு 
விகச திணமப பொருளில் 
உளைகதவி்ட குகறவு.

வாயுவின துகளகளுக்கு 
இக்ட்ய உளை ஈரபபு 
விகச மிகவும் குகறவு.

5 திணமத்தின துகளகள 
எளிதில் நகராது.

திரவத்தின துகளகள 
எளிதில் நகரும்.

வாயுவின துகளகள 
அஙகும் இஙகும் பதா்டரந்து 
இயஙகும்.

சுருக்்கத திரட்டு 

சி்நதிக்்க
திணமம்      திரவம்   வபாயு
வாயு நிகலையிலுளை பொருளககை திரவ நிகலைக்கு மாற்றும் நிகழ்கவ்ய திரவமாக்கல் 
எனகி்றாம். வாயுவிள அழுத்தத்கத அதிகரிக்கும்்ொது மூலைக்கூறுகள பநருஙகி வந்து அதன 
பவபெநிகலை குகறகிறது. என்வ மூலைக்கூறுகளின ஆற்றல் குகறந்து அகவ வாயுநிகலையிருந்து 
திரவநிகலைக்கு மாறுகினறன.
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3.5.  தூய ப்பாருள்்கள் மற்றும் ்கலழவ்கள்
சிலை பொருளககை, அகவ 100% 

தூயகமயானகவ எனறு கூறி கக்டகளில் 
விற்ெகன பசயவகதக் காணகி்றாம். 
பொதுமக்ககைப பொருத்தவகர தூயகம 
எனறால் கலைபெ்டமற்றது. அதாவது, எந்தபவாரு 
தரம் குகறந்த பொருகை்யா அல்லைது தீய 
விகைவுககை ஏற்ெடுத்தும் பொருளககை்யா 
கலைக்கவில்கலை எனெது பொருள. 100% 
தூயகம எனக் கூறபெடும் பொருளகள 
உணகமயி்லை்ய தூயகமயானகவயா?

ஒரு ்வதியியலைாைகரப பொருத்தவகர 
‘தூயகம’ எனற பசால்லின பொரு்ை ்வறு!

	ஒரு தூய பொருள எனெது ஒ்ர 
தனகமயான துகளகைால் மடடு்ம 
ஆனது. 

	தூய பொருளகள தனிமஙகைாக்வா 
அல்லைது ்சரமஙகைாக்வா இருக்கலைாம்.

	ஒரு தனிமம் எனெது சிறிய துகளகைாலைான 
ஒ்ர வகக அணுக்கைால் ஆனது. 

	ஒரு மூலைக்கூறு எனெது இரணடு 
அல்லைது அதற்கு ்மற்ெட்ட அணுக்களின 
்சரக்ககயாகும். 

	ஒரு ்சரமம் எனெது இரணடு 
அல்லைது அதற்கு ்மற்ெட்ட தனிமஙகள 
்வதியியல் ்சரக்கக மூலைம் இகணந்து 
உருவாகக்கூடிய ஒரு பொருைாகும். 

	கலைகவ எனெது இரணடு அல்லைது 
அதற்கு ்மற்ெட்ட ெகுதிப பொருளககைக் 
பகாண்டதாகும்.
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நாம் கீழ்க்காணும் உதாரணஙககைப 
ொரப்ொம். நாம் ெலைவித தினெண்டஙககை 
உணகி்றாம்.

ெழக்கலைகவ மற்றும் மிக்சர 
்ொனறவற்றில் உளை சிலை பொருளககை 
உஙகைால் கூற முடியுமா? இக்கலைகவகளில் 
உளை ெகுதிப பொருளககை அவற்றின நிறம், 
்தாற்றம் மற்றும் சுகவயின அடிபெக்டயில் 
கண்டறியலைாம்.

நாம் பொஙகல் தயாரிக்க அரிசி, ெருபபு, 
உபபு, மிைகு, பநய ் ொனற ெலை பொருளககைச 
்சரக்கி்றாம். பொஙகல் எனற உணவும் ஒரு 
கலைகவ்ய.

நாம் ஏன இவற்கறக் கலைகவகள 
எனகி்றாம்? ஏபனனில் இகவ எளிதில் 
பிரிக்கக்கூடிய இரண்்டா அல்லைது அதற்கு 
்மற்ெட்ட ெகுதிப பொருளககைக் பகாண்டகவ.

ஆரபாய்்க…
ஒரு கலைகவயில் அ்டஙகியுளை ெகுதிப 

பொருளககை நாம் எபபொழுதும் பவறும் 
கணகைால் ொரக்க இயலுமா?

நாம் காயகறிக் கலைகவ மற்றும் ்சா்டாகவ 
ஒபபிடு்வாம். காயகறிக் கலைகவயில் 
அ்டஙகியுளை ெகுதிப பொருளககை 
எளிகமயான முகறயில் பிரிக்கமுடியும். 
்சா்டாவில் அ்டஙகியுளை பொருளககை 
நாம் காண்வா அல்லைது தனித்தனி்ய 
எளிகமயான முகறயில் பிரிக்க்வா முடியாது. 

்சா்டாகாயகறிக் கலைகவ
நீங்கபள முயற்சிக்்கவும்

கீ்ழ பகாடுக்கபெடடுளை அட்டவகணயில் 
உளை கலைகவகயக் கண்டறிய. அகவ கலைகவ 
எனில் ‘ஆம்’ எனவும், கலைகவ இல்கலை எனில் 
‘இல்கலை’ எனவும் அட்டவகணயில் குறிபபி்டவும். 
உனனால் தீரமானிக்க இயலைாத நிகலையில் 
‘எனக்குத் பதரியாது’ எனக் குறிபபிடடு, பினனர 
அத்தககய பொருளககைப ெற்றி உனது 
ஆசிரியரு்டன ஆ்லைாசித்து அறியவும்.

ப்பாருள்்கள் ஆம்/இல்ழல
ஆழ்துகைக் கிணற்று நீர
தாமிரக் கம்பி
சரக்ககரக் கடடி
உபபுக் ககரசல்

ஆக்ஸிேன, கநடரேன, காரென க்ட 
ஆக்கஸைடு, நீராவி, மந்த வாயுக்கள மற்றும் 
பிறவற்கற தனனுள பகாண்டதால் காற்று 
எனெது ஒரு கலைகவயாகும். நீர, புரதம், 
பகாழுபபு மற்றும் பிற பொருளகள ொலில் 
காணபெடுகினறன. ொலும் ஒரு கலைகவயாகும்.

நாம் ெருகும் எலுமிசகசச சாறும் ஒரு 
கலைகவயாகும். நம்மில் சிலைர எலுமிசகசச 
சாகற குகறந்தைவு சரக்ககரயு்டன ெருக 
விரும்புகி்றாம். சிலைர அதிகைவு சரக்ககரயு்டன 
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ெருக விரும்புகி்றாம். ்சரக்கபெடும் 
சரக்ககரயின அைவு பவவ்வறாக இருபபினும், 
அதிலுளை ெகுதிப பொருளகைான எலுமிசகசச 
சாறு, நீர மற்றும் சரக்ககர ஆகியகவ 
ஒனறாக இருக்கும் ெடசத்தில் அது எலுமிசகசச 
சாறு என்ற அகழக்கபெடும். ்சரக்கபெடும் 
நீரின அை்வா அல்லைது எலுமிசகசச சாறின 
அை்வா மாறினாலும் அது கலைகவயாக்வ 
இருக்கும். என்வ, கலைகவயில் அ்டஙகியுளை 
ெகுதிபபொருளகளின அைவு நிகலையான 
விகிதத்தில் இருக்க ்வணடும் எனகிற 
அவசியமில்கலை. 

• ஒரு கலைகவ எனெது ஒனறுக்கு ்மற்ெட்ட 
ஒ்ர தனகமயுக்டய துகளககைக் 
பகாண்ட தூயகமயற்ற பொருைாகும்.

• கலைகவயின ெகுதிப பொருளகள எந்த 
விகிதத்திலும் கலைந்திருக்கும்.

இரணடு அல்லைது இரணடிற்கு ்மற்ெட்ட 
தனிமஙகள இகணந்து ஒரு கலைகவயாக 
மாறலைாம். எ.கா: 22 ்கரட தஙகத்தில் உளை 
தஙகம் மற்றும் தாமிரம் அல்லைது தஙகம் மற்றும் 
காடமியம் கலைகவகள.

இரணடு அல்லைது இரணடிற்கு ்மற்ெட்ட 
்சரமஙகள இகணந்து ஒரு கலைகவயாக 
மாறலைாம். எ.கா: நீர, காரென க்டஆக்கஸைடு, 
இனிபபு மற்றும் நிறமூடடி ஆகியவற்கறக் 
பகாண்ட ்சா்டா.

ஒரு தனிமம் அல்லைது ்சரமம் இகணந்து 
ஒரு கலைகவயாக மாறலைாம். எ.கா: டிஞ்சரில் 
அ்யாடின ஆல்கோலு்டன கலைந்துளைது. 

3.6. ்கலழவ்கழளப பிரிததைல்
அகனத்துக் கலைகவககையும் அகவ 

அகமந்துளைவாறு அபெடி்ய ெயனெடுத்த 
இயலுமா? அல்லைது கலைகவகளின ெகுதிப 
பொருளககைப பிரிக்க்வணடியது அவசியமா? 
நாம் அனறா்டம் ெயனெடுத்தும் பொருளகளில் 
ெலை பொருளகள, ெல்்வறு மூலைஙகளிலிருந்து 
பெறபெடுகினறன. அகவ, பெரும்ொலும் பிற 
பொருளகளு்டன கலைந்்த காணபெடுகினறன. 

காபி மற்றும் ஐஸகிரீம் ்ொனற 
கலைகவககை அபெடி்ய உணகி்றாம். 
அவற்றின ெகுதிப பொருளககைப பிரிக்க 

்வணடியதில்கலை. உ்லைாகஙகள பூமியின 
்மல் ஓடடிற்கு அடியில் தாதுக்கைாக 
அகமந்துளைன. தூய உ்லைாகத்திகன 
நாம் பெற ்வணடுபமனில், ெலை ெடிககை 
உளை்டக்கிய பசயல்முகறககைப பினெற்றி 
தாதுக்களிலிருந்து அவற்கறப பிரித்பதடுக்க 
்வணடும். 

பிரித்பதடுத்தல் எனறால் எனன? ஒரு 
கலைகவயில் இருந்து அவற்றின ெலை ெகுதிப 
பொருளககைத் தனித்தனி்ய பிரிக்கும் 
முகறக்கு பிரித்பதடுத்தல் எனறு பெயர. ெகுதிப 
பொருளகளின உணகமயான ெணபுகள 
மற்றும் ெயனொடடிகன அறிய பொருளககைப 
பிரித்தல் அவசியம். 

கலைகவககை எபபொழுது, ஏன பிரிக்க 
்வணடும்?
	 கலைகவகளில் உளை மாசுக்ககையும், தீஙகு 

விகைவிக்கும் ெகுதிப பொருளககையும் 
நீக்குவதற்கு. எ.கா: அரிசியில் உளை 
கற்ககை நீக்குதல்.

	 ெயனளிக்கும் ஒரு ெகுதிப பொருளிகன 
மற்ற ெகுதிப பொருளகளில் இருந்து தனி்ய 
பிரிபெதற்கு. எ.கா: பெட்ராலியத்தில் 
இருந்து பெட்ரால் பெறுதல்.

	 ஒரு பொருகை மிகுந்த தூய நிகலையில் 
பெறுவதற்கு. எ.கா: தஙகச சுரஙகத்தில் 
இருந்து தஙகம் பெறுதல்.

நபாம் ப்சல்வியின் குடும்்தழதைப ்ற்றி 
அறி்நதுப்கபாள்பவபாமபா? 

ஒரு நாள காகலை ஏழு மணியைவில் 
பசல்வியின குடும்ெம் முழுவதும் சுறுசுறுபொக 
இயஙகிக் பகாணடிருந்தது. பசல்வியின 
தாயார சகமயலைகறயில் ்தநீர தயாரித்துக் 
பகாணடிருந்தார. பசல்வியின ொடடி 
தயிரிலிருந்து பவணபணய எடுத்துக் 
பகாணடிருந்தார. அவளுக்டய தந்கதயும், 
மாமாவும் அறுவக்டக்குபபின கைத்தில் 
பநல்மணிககைச ்சகரித்துக் பகாணடிருந்தனர. 
பசல்வி அவளுக்டய தாயாருக்கு உதவிபுரியும் 
வககயில் அரிசியில் இருந்து கல்கலை நீக்கிக் 
பகாணடிருந்தாள. பசல்வியின தம்பி ொலு 
அவனுக்டய நணென பகாடுத்த காந்தத்திகனக் 
பகாணடு மணலில் ஆரவமு்டன உருடடி 
விகையாடிக் பகாணடிருந்தான. 
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பசல்வியின குடும்ெ உறுபபினரகள 
ஈடுெடடிருந்த ெல்்வறு பசயல்ொடுககை 
உனது குறிப்ெடடில் ெடடியலி்ட முடியுமா?

்மற்கண்ட பசயல்ொடுகளில் 
அ்டஙகியுளை பிரித்பதடுத்தல் முகறககை 
ஆராய்வாம். ் மலும், ் வறு சிலை பிரித்பதடுத்தல் 
முகறககைப ெற்றியும் அறிந்துக்பகாள்வாம்.

கலைகவயில் அ்டஙகியுளை ெகுதிப 
பொருளகளின ெணபுககைப பொருத்்த, 
கலைகவககைப பிரித்பதடுக்கும் முகற ்தரவு 
பசயயபெடுகிறது. பொருளகளின அைவு, 
வடிவம், இயற்பியல் தனகம (தி்ட, திரவ, வாயு) 
ஆகியவற்கறப பொருத்து பிரித்பதடுக்கும் 
முகற ்தரவு பசயயபெ்டலைாம்.
வடி்கட்டுதைல்

பசல்வியின தாயார ்தநீரில் இருந்து 
்தயிகலைத்தூகைப பிரிபெதற்பகன 
வடிகடடிகயப ெயனெடுத்தினார. பெரிய 
அைவிலைான ்தயிகலைத்தூளகள வடிகடடியில் 
தக்ககவக்கபெடடு பதளிந்த ்தநீர ககரசல் மிகச 
சிறிய துகை வழி்ய பவளி்யற்றபெடுகிறது. 
இதற்கு வடிகடடுதல் எனறு பெயர. 

வடிகடடிய பிறகு, ்தயிகலைத்தூகை எனன 
பசயவீர? தூக்கி எறிவீரகைா? அவற்கற 
மீணடும் ெயனெடுத்தும் முகற ஒனறிகன 
உஙகைால் ெரிந்துகரக்க முடியுமா?

்சலிததைல்
ஒரு சல்லைக்ட எனெது வடிகடடிகயப 

்ொனறதாகும். பவவ்வறு அைவுக்டய தி்டப 
பொருளககைப பிரித்பதடுக்கும் முகறக்கு 
சலித்தல் எனறு பெயர. எ.கா: மாவில் இருந்து 
தவிக்ட நீக்குதல், மணலில் இருந்து சரகைக் 
கற்ககை நீக்குதல். கடடுமானப ெணிகளில், 
மணலிலிருந்து சரகைக் கற்ககை 

நீக்குவதற்கு கம்பியாலைான சல்லைக்ட 
ெயனெடுத்தபெடுகிறது.

ப்சயல்்பாடு 6
சிந்தித்து அறிக! மாவிலிருந்து தவிக்ட 
நீக்குதல் சரியா? உனது விக்டயிகன 
குறிப்ெடடில் எழுதவும்.

்கழடதைல்
மிகச சிறிய அைவிலைான ககரயாத 

தி்டபபொருளககை திரவத்திலிருந்து 
பிரித்பதடுபெதற்கு கக்டதல் முகறயிகனக் 
ககயாைலைாம். எ.கா:  தயிரிலிருந்து 
பவணபணய எடுத்தல்.

்வகமாகக் கக்டயபெடும்்ொது திணம 
பவணபணயானது ொத்திரத்தின ெக்கஙகளில் 
்சரகிறது. கக்டந்தபின கிக்டக்கும் பவணபணய 
மற்றும் ்மார ஆகிய இரு பொருளகளு்ம 
உணெதற்கு உகந்தகவயாகும்.

துணி துகவக்கும் 
இயந்திரம் மூலைம் ஈரம் 
நிகறந்த துணிகளிலிருந்து  
நீர பவளி்யற்றபெடடு அகவ 
உ லை ர த் த ப ெ டு கி ன ற ன . 

இம்முகறக்கு கமய விலைக்கல் எனறு பெயர.

்கதிரடிததைல்
நாம் பசடிகளில் இருந்து பூக்ககைப 

ெறிக்கும்்ொது தணடுகளில் இருந்து 
அவற்கறப பிரிக்கி்றாம். தாவரத் தணடுகளில் 
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இருந்து பெறபெடும் பநல் மற்றும் ்காதுகம 
்ொனற தானியஙககையும் அ்த்ொல் 
பிரிக்கின்றாமா? அது இயலைாது. ஏபனனில், 
தானியஙகள சிறிய அைவிலைானகவ; 
்மலும், அவற்றின எணணிக்கக அதிகம். 
தானியஙககை அவற்றின தாவரத் தணடுகளில் 
இருந்து பிரிபெதற்காக விவசாயிகள தணடுககை 
கடினமான ெரபபில் அடிக்கினறனர. 
இம்முகறக்கு கதிரடித்தல் எனறு பெயர.

தூற்றுதைல்
அரிசி, ்காதுகம மற்றும் பிற உணவு 

தானியஙகள உமியால் மூ்டபெடடிருக்கும். 
உமிகய நம்மால் உணண முடியாது. 
உமி மிகவும் பமனகமயாக இருபெதால் 
காற்றினால் எளிதாக அடித்துச பசல்லைபெடும். 
தானியஙகளிலிருந்து உமிகய அகற்றுவதற்குப 
ெயனெடும் முகறக்கு தூற்றுதல் எனறு பெயர.

கலைகவயிகன குறிபபிட்ட உயரத்தில் 
இருந்து காற்றடிக்கும் திகசயில் விழச 
பசயய்வணடும். உமி ்ொனற ்லைசான 
தி்டபபொருளகள காற்றினால் அடித்துச 
பசல்லைபெடடு தனி்ய ஒரு குவியலைாகச  
்சரந்திருக்கும். எக்ட அதிகமுளை 
தி்டபபொருளகள அதாவது தானியஙகள 
தூற்றுெவரின அரு்க சிறு குவியலைாகச  ் சரும்.

ழ்க்களபால் பதைரி்நபதைடுததைல்
அரிசியிலிருந்து கற்ககை எவவாறு 

பிரிக்கி்றாம்? கற்கள தானியஙகளிலிருந்து 
மாறுெட்ட உருவத்கதப பெற்றிருக்குமானால் 
அவற்கற நாம் எளிதாக அக்டயாைம் கணடு 
கககைால் நீக்குகி்றாம். இம்முகறக்கு 
கககைால் பதரிந்பதடுத்தல் எனறு பெயர. 
ஒரு்வகை கற்கள அரிசிகயப ்ொனற உருவ 
அகமபகெ்ய பெற்றிருந்தால் அவற்கற 
நீக்குவது கடினம்.

்கபா்நதைப பிரிபபு முழ்ற 
இரும்புத் துகளகள கலைந்திருக்கும் 

ஒரு கலைகவயில் இரும்ொனது காந்தத்தால் 
கவரபெடும் எனற ெணபிகனப ெயனெடுத்தி 
காந்தத் தனகமயுக்டய  பொருளககை 

உமி எனெது விகத 
அல்லைது தானியத்கதச 
சுற்றிக் காணபெடும் 
கடினமான அல்லைது 

ொதுகாபொன உகறயாகும். அரிசியின 
வைரநிகலைக் காலைஙகளில் இது அரிசிகயப 
ொதுகாக்கிறது. கடடுமானப பொருைாகவும், 
உரமாகவும், மினகாபபுப பொருைாகவும் 
எரிபொருைாகவும் இது ெயனெடுகினறது.
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காந்தத்தனகமயற்ற பொருளகளில் இருந்து 
பிரிக்கலைாம். காந்தத்தால் கவரபெடும் பொருளகள 
காந்தத்தனகமயுக்டய பொருளகள எனபெடும். 
காந்தத்திகனப ெயனெடுத்தி திணமஙககைப 
பிரிக்கும் முகறக்கு காந்தபபிரிபபு முகற 
எனறு பெயர. 
்டிய ழவததைல் (அ) வணடல் ்டிவபாக்்கல் 

அரிசி மற்றும் ெருபபு வகககளில் சிறிய 
கவக்்கால் துகளகள, உமி, தூசு ்ொனறகவ 
கலைந்திருக்கும். சகமக்கும் முன அவற்கற 
நீக்குதல் ்வணடும். உஙகள வீடடில் அவற்கற 
நீக்குவதற்குப பினெற்றபெடும் முகறகள 
ெற்றி உஙகளுக்குத் பதரியுமா? இத்தககய 
பொருளககை நீக்க அரிசிகய்யா ெருபகெ்யா 
நீரில் கழுவ ்வணடும். அவவாறு கழுவும்்ொது 
்லைசான மாசுக்கள நீரில் மிதக்கும்; எக்ட 
அதிகமுளை அரிசி ்ொனற தானியஙகள நீரில் 
மூழ்கி அடியில் தஙகும். இம்முகறக்கு ெடிய 
கவத்தல் (அ) வண்டல் ெடிவாக்கல் எனறு பெயர. 
தூயகமயான அரிசி நீருக்கடியில் தஙகியபின, 
நீரில் உளை மாசுக்கள அகனத்கதயும் கவனமாக 
பவளி்யற்ற ்வணடும். இம்முகறக்கு பதளிய 
கவத்து இறுத்தல் எனறு பெயர. 
்கலங்கலபான நீரிலிரு்நது ப்சழ்ற நீக்குதைல்

கலைஙகலைான நீர மிக நுணணிய களிமண 
துகளககைத் தனனகத்்த பகாணடிருக்கும்.  
ஒரு கணணாடிக் குவகையில் உளை 

கலைஙகிய நீரிகன சிறிது ்நரத்திற்கு 
அகசக்காமல் கவக்கும்்ொது எனன நிகழும்? 
களிமண துகளகள கனமாக இருபெதால் அகவ 
குவகையின அடியில் வண்டலைாகத் தஙகும். 
நீரானது ்மல் அடுக்காக பதளிந்த நிகலையில் 
இருக்கும்.

ஒரு கலைகவயில் கனமான பொருளகள 
இருபபின அவற்கறச சிறிது ் நரம்  அகசக்காமல் 
கவக்கும்பொழுது எக்ட அதிகமான பொருளகள 
வண்டலைாக தஙகி விடும். ்மலைடுக்கில் பதளிந்த 
நீரமம் கிக்டக்கும். இம்முகறக்கு ெடியகவத்தல் 
எனறு பெயர.

பதைளிய ழவதது இறுததைல்
இசபசயல் ெடிய கவத்தகலைத் பதா்டரந்து 

நிகழ்த்தபெடுகிறது. அடியில் தஙகிய 
வண்டகலைப ொதிக்காத வணணம் ்மல் 
அடுக்கில் உளை நீர மற்பறாரு கலைனிற்கு 
மாற்றபெடுகிறது. வண்டலில் இருந்து 
நீரமத்கதப பிரிக்கும் முகறக்கு பதளிய கவத்து 
இறுத்தல் எனறு பெயர. அடியில் தஙகும் ெகுதி 
வண்டல் எனறும், பதளிந்த நிகலையில் உளை 
ெகுதி பதளிந்த நீர எனறும் அகழக்கபெடும். 

பதளிய கவத்து இறுத்த பிறகும் நீரில் 
நுணணிய களிமண துகளகள இருபெதற்கு 
வாயபபு உணடு. அவற்கற எவவாறு நீக்கலைாம்? 
வடிகடடி மூலைம் அவற்கற நாம் நீக்கலைாம். ஒரு  
வடிகடடி்யா அல்லைது துணி்யா இத்தககய 
நுணணிய களிமண துகளககை நீக்குவதற்கு 
உதவும் எனறு கருதுகிறீரகைா? இசபசயகலைச 
பசயதுொரத்து, கணடுபிடியுஙகள.

வடி்கட்டுதைல் 

நுணணிய மாசுக்ககை நீக்குவதற்காக 
நாம் வடிதாகைப ெயனெடுத்துகி்றாம். ஒரு 
வடிதாளில் களிமண துகளககைக் காடடிலும் 
அைவில் சிறிய நுணதுகைகள உளைன. ஒரு 
வடிதாளிகன எவவாறு ெயனெடுத்துவது என 
இபபொழுது ொரக்கலைாம். 

ஒரு வடிதாகை எடுத்துக் பகாணடு 
அதகனக் கூம்பு வடிவில் மடிக்கவும் 
(ெ்டத்கதப ொரக்கவும்). கலைஙகிய நீரிகன 
வடிதாளில் பமதுவாக, கவனமு்டன ஊற்றவும். 
வடிகடடுதலின ்ொது  பதளிந்த நீர புனல் 
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வழி்ய கீ்ழயுளை கலைகன அக்டயும், 
எஞ்சியுளை களிமண துகளகள (வீழ்ெடிவு) 
வடிதாளி்லை்ய தஙகி விடும். 

ஒரு கலைகவயில் உளை களிமண, மணல் 
்ொனற ககரயாத பொருளககை வடிதாகைப 
ெயனெடுத்தி பிரித்பதடுக்கும் முகறக்கு 
வடிகடடுதல் எனறு பெயர.. வடிகடடிகயக் 

பமலும் அறிபவபாம்
பிரித்பதடுத்தகலை முழுகமயாக்குவதற்கு, 
ெலை பிரித்தல் முகறககை ஒனறாக 
இகணத்தும் பசயல்ெடுத்தலைாம். 
உதாரணமாக, நீரில் கலைந்துளை மணலும் 
உபபும் கலைந்த கலைகவயிகனப பிரிபெதற்கு 
ெடிய கவத்தல், பதளியகவத்து இறுத்தல், 
வடிகடடுதல், ஆவியாக்குதல் மற்றும் 
குளிரகவத்தல் ்ொனற ெலை முகறககை 
பவவ்வறு ெடிநிகலைகளில் நிகழ்த்த 
்வணடும். 

க்டந்து கீ்ழ இறஙகும் திரவத்திற்கு வடிநீர 
எனறும், வடிதாளில் தஙகும் ககரயாத ெகுதிக்கு 
வண்டல் எனறும் பெயர. 

ப்சயல்்பாடு 7
குழுச் ப்சயல்: வகுபபில் உளை மாணவரககை நானகு குழுக்கைாகப பிரிக்கவும். ஒவபவாரு 
குழுவும் கலைகவககைப பிரிபெதற்குத் தகுந்த முகறககைப ெரிந்துகரக்க ் வணடும். அக்குழுவில் 
உளை மாணவரகள தஙகளுக்கு வழஙகபெட்ட கலைகவகளில் உளை ெகுதிப பொருளககை 
எந்தப ெணபின அடிபெக்டயில், எந்தச பசயல்முகறயின மூலைம் பிரித்தாரகள எனெகதயும் 
கூற்வணடும். கலைகவகளுக்கான எடுத்துக்காடடுககை மாணவரகைது அனறா்ட வாழ்வில் 
இருந்து எடுத்துகரக்க ்வணடும். ஒரு குழு தான ெரிந்துகரக்கும் முகறககை வகுபபிலுளை 
மற்ற மாணவரகளி்டம் ெகிரந்தவு்டன, முழு வகுபபும் கலைந்தா்லைாசித்து ெரிந்துகரக்கபெட்ட 
முகறகள பொருத்தமாக உளைனவா எனறு முடிவு பசயது கீழ்க்காணும் அட்டவகணயில் பூரத்தி 
பசயய ்வணடும். 

பிரிதபதைடுததைல் முழ்ற உதைபாரணம் பிரிதபதைடுததைல் முழ்றயின் அடிப்ழட

நீரும்  
மணணும்  
கலைந்த கலைகவ

வடிகடடும் 
புனல்

வடிநீர

வண்டல்வடிதாள
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3.7. உணவுக் ்கலப்டம்
சிலை ்வகைகளில், 

கக்டகளில் நாம் வாஙகும் 
உ ண வு ப ப ெ ா ரு ள க ளி ல் 
்தகவயற்ற பொருளக்ைா 
அல்லைது தீஙகு விகைவிக்கும் பொருளக்ைா 
காணபெடும். இதற்கு உணவுக் கலைபெ்டம் 
எனறு பெயர. கவனமினகமயாலும், சரியாகக் 
ககயாைாத காரணஙகைாலும் உணவுக் 
கலைபெ்டம் ஏற்ெ்டலைாம்.

நாம் வாஙகும் பொருளகளில், குறிபொக 
உணவுப பொருளகளில் உளை கலைபெ்டப 
பொருளககைப ெற்றி நாம் அவசியம் பதரிந்து 
கவத்திருக்க ்வணடும். கலைபெ்டப பொருளகள 
கலைந்த உணகவ உடபகாளவது உ்டல் 
நலைத்திற்குத் தீஙகு விகைவிக்கும். 

கலைபெ்டம் பசயயபெட்ட பொருளகள தூய 
பொருளகளின உணகமப ெணபுககைப 
பெற்றிருக்காது. உதாரணமாக, ெயனெடுத்தபெட்ட 
்தயிகலைத்தூள காயகவக்கபெடடு மீணடும் 
புதிய ்தயிகலைத்தூளில் கலைக்கபெடுகிறது. 
மஞ்சள தூளில் பிரகாசமான வணணம் 
தரக்கூடிய ்வதிபபொருள கலைக்கபெடுகிறது. 

நிழனவில் ப்கபாள்்க
 நிகறகய உக்டயதும் இ்டத்கத

அக்டத்துக் பகாளவதுமாகிய பொருளகள
ெருபபொருளகைாகும்.

 அகனத்துப ெருபபொருளகளும் மிகச சிறிய
துகளகைால் ஆனகவ.

 இரணடு முக்கியப ெணபுகளின
அடிபெக்டயில் திணமம், திரவம் மற்றும் வாயு
என ெருபபொருளககை வககபெடுத்தலைாம்.
அ)  துகளகளின அகமபகெப பொருத்து.
ஆ)  துகளகள ஒனகறபயானறு ஈரக்கும்

தனகமகயப பொருத்து.
 துகளகளின அகமபபு மற்றும் 

துகளகளுக்கிக்ட்ய உளை ஈரபபு 
விகசயின அடிபெக்டயில் தி்ட, திரவ 
மற்றும் வாயுக்கள அவற்றின ெணபுகளில் 
்வறுெடுகினறன.

 ஒரு தூய பொருள எனெது ஒ்ர மாதிரியான
துகளககைக் பகாண்ட தனிமம் அல்லைது
்சரமம் ஆகும்.

 ஒரு கலைகவ எனெது இரணடு அல்லைது
அதற்கு ்மற்ெட்ட ெகுதிப பொருளககை
ஏதாவது ஒரு  விகிதத்தில் கலைந்து
உருவாக்கபெட்ட தூயகமயற்ற
பொருைாகும்.

 கககைால் பதரிந்பதடுத்தல் –
எளிதில் கணணால் காணக்கூடிய
ெகுதிப பொருளககை கககைால்
பிரித்பதடுக்கும் முகற.

ப்சயல்்பாடு 8
பொதுவான கலைபெ்டப பொருளகள 

மற்றும் அகவ கலைபெ்டம் பசயயபெடும் 
உணவுப பொருளகள ெற்றிய 
தகவல்ககைச ்சகரித்து அவற்கற 
வகுபெகறயில் ெகிரந்து பகாளைவும்.

youtube இல் ெதி்வற்றம் 
பசயயபெடடுளை பினவரும் காபணாளிக் 
காடசிகயக் காணவும். உணவில் கலைபெ்டம் 
உளைதா எனபெகதப ெர
10 எக வ

ப ெ ரு ம் ெ ா லை ா ன 
இல்லைஙகளில் நீரில் 
உளை மாசுக்ககை 
நீ க் கு வ த ற் க ா க வு ம் , 
நுணகிருமிககை புறஊதா 

கதிரககைக் பகாணடு அழிபெதற்காகவும் 
வணிகரீதியிலைான நீர வடிகடடிகள 
ெயனெடுத்தபெடுகினறன. 
எதிர சவவூடு ெரவல் (RO) எனற முகறயில், 
நீரில் உளை மாசுக்கள நீக்கபெடடு, நீர 
சுத்திகரிக்கபெடுகிறது.
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	கலைகவகயப பிரித்தல் கீழ்க்காணும் 
காரணஙகளுக்காக நிகழ்த்தபெடுகிறது. 
1.  தீஙகு விகைவிக்கும் ெகுதிப 

பொருளககை நீக்க.
2.  ் தகவயான ெகுதிப பொருகைப பெற.
3.  ஒரு பொருளிகன மிகத் தூய நிகலையில் 

பெற.
	ஒரு கலைகவயில் உளை ெகுதிப 

பொருளகளின ெணபுககைப பொருத்்த 
அக்கலைகவயிகனப பிரித்பதடுக்கும் 
முகற நிரணயிக்கபெடுகிறது. 

	தூற்றல் – கனமான பொருளகளில் 
கலைந்துளை ்லைசான பொருளககை 
நீக்கும் முகற.

	பதளியகவத்து இறுத்தல் – வண்டகலைப 
ொதிக்காத வணணம் பதளிந்த நீகர 
ெடியகவத்து பவளி்யற்றுதல்.

	காந்தப பிரிபபு முகற – காந்தத் தனகம 
பகாண்ட பொருளககை காந்தத் 
தனகமயற்ற பொருளகளிலிருந்து பிரிக்கும் 
முகற. 

	வண்டலைாக்குதல் – கனமான, ககரயாத, 
தி்டப பொருளககை வண்டலைாகப ெடிய 
கவத்து பிரிக்கும் முகற (திணம – 
திரவக் கலைகவககைப பிரிபெதற்குப 
ெயனெடுகிறது.)

	வடிகடடுதல் – ககரயாத மிக நுணணிய 
தி்டப பொருளககை (வீழ்ெடிவு)  அவற்றின 
நீரமத்திலிருந்து வடிதாகைப ெயனெடுத்தி 
பிரித்பதடுக்கும் முகற

	கலைபெ்டம் – ஒத்த வடிவம் உக்டய, 
தரம் குகறந்த பொருகைக் கலைந்து 
ஒரு  முதனகமப பொருளிகனத் 
தூயகமயற்றதாக மாற்றுதல்.  

மதிப்பீடு

I. ்சரியபான விழடழயத பதைர்்நபதைடுதது எழுது்க.
1.  ெருபபொருைால் ஆனதல்லை.
 அ) தஙக ் மாதிரம் ஆ) இரும்பு ஆணி 
 இ) ஒளி                  ஈ)  எணபணயத் துளி 
2. 400 மி.லி பகாளைைவு பகாண்ட 

ஒரு கிணணத்தில் 200 மிலி நீர 
ஊற்றபெடுகிறது. இப்ொது நீரின ெருமன 

 அ)  400 மி.லி  ஆ) 600 மி.லி  
 இ) 200 மி.லி   ஈ) 800 மி.லி
3. தரபூசணிப ெழத்தில் உளை விகதககை 

 முகறயில் நீக்கலைாம். 
 அ) கககைால் பதரிந்பதடுத்தல் 
 ஆ) வடிகடடுதல்  இ) காந்தப பிரிபபு 
 ஈ) பதளிய கவத்து இறுத்தல்
4. அரிசி மற்றும் ெருபபில் கலைந்துளை ்லைசான 

மாசுக்ககை  முகறயில் நீக்கலைாம்.
 அ) வடிகடடுதல்        ஆ) ெடியகவத்தல்
 இ) பதளிய கவத்து இறுத்தல்
 ஈ) புக்டத்தல்

5. தூற்றுதல் எனற பசயகலை நிகழ்த்த 
பினவருவனவற்றுள  
அவசியம் ்தகவபெடுகிறது.

 அ) மகழ  ஆ) மண
 இ) நீர  ஈ) காற்று
6.  வககயான கலைகவயிகன 

வடிகடடுதல் முகறயினால் 
பிரித்பதடுக்கலைாம்.

 அ) தி்டபபொருள – தி்டபபொருள 
 ஆ) தி்டபபொருள – நீரமம்
 இ) நீரமம் – நீரமம் 
 ஈ) நீரமம் – வாயு
7. பினவருவனவற்றுள எது கலைகவ 

அல்லை?
 அ) ொலு்டன கலைந்த காபி
 ஆ) எலுமிசகசச சாறு
 இ) நீர
 ஈ) பகாடக்டகள புகதத்த ஐஸகிரீம்

6th Science_TM_Unit-3.indd   50 29-01-2020   11:39:55



51

II. ப்கபாடிட்ட இடதழதை நிரபபு்க.
1. ெருபபொருள எனெது _______ ஆல் ஆனது.
2. திணமத்தில் துகளகளுக்கு இக்ட்ய 

உளை இக்டபவளி __________ ஐ வி்டக் 
குகறவு.

3. பநற்ெயிரிலிருந்து பநல்கலை ___________ 
முகற மூலைம் பிரித்பதடுக்கலைாம்.

4. ‘உபபுமா’ வில் இருந்து _____________
முகறயில் மிைகாயிகன நீக்கலைாம்.

5. நீரில் இருந்து களிமண துகளககை நீக்க 
__________ முகற ெயனெடுத்தபெடுகிறது.

6. குழாயக் கிணறுகளில் இருந்து பெறபெடும் நீர 
பொதுவாக ____________  நீராக அகமயும்.

7. ஊசி, பெனசில் மற்றும் இரபெர வகையம் 
இவற்றுள ___________ காந்தத்தால்  
கவரபெடும்.

III. ப்பாருதது்க. 
அ)

்ணபு்கள் உதைபாரணம்
எளிதில் உக்டயக்கூடியது 
(பநாறுஙகும் தனகம) உ்லைாகத் தடடு

எளிதில் வகையக்கூடியது ரபெர வகையம்
எளிதில் இழுக்கலைாம் ெருத்தி, கம்ெளி
எளிதில் அழுத்தலைாம் மண ொகன
எளிதில் பவபெமக்டயும் பநகிழி ஒயர (wire)

ஆ)

அ ஆ இ
கணகைால் ொரக்ககூடிய ்தகவயற்ற ெகுதிப 
பொருகை நீக்குதல்.

சுணணாம்புக் கடடி (சாக்பீஸ 
தூள) நீரு்டன கலைந்திருத்தல்

காந்தப பிரிபபு 
முகற

்லைசான மற்றும் கனமான ெகுதிப 
பொருளககைப பிரித்தல்.

மணல் மற்றும் நீர பதளிய கவத்து 
இறுத்தல்

ககரயாத மாசுபபொருளககை நீக்குதல். இரும்பு சாரந்த மாசுக்கள வடிகடடுதல்
காந்தத்தனகம பகாண்ட ெகுதிபபொருளககை 
காந்தத்தனகம அற்ற ெகுதிபபொருளகளில் 
இருந்து பிரித்தல்.

அரிசி மற்றும் கல் கககைால் 
்தரவு பசயதல்

நீரமஙகளில் இருந்து திணமஙககைப பிரித்தல். உமி மற்றும் பநல் தூற்றுதல்

IV. ்சரியபா அல்லது தைவ்றபா என எழுது்க. தைவ்றபா்க 
இருபபின் ்சரியபான கூற்ழ்ற எழுது்க.

அ) காற்று அழுத்தத்திற்கு உடெ்டாது.
ஆ)  திரவஙகளுக்கு குறிபபிட்ட ெருமன இல்கலை. 

ஆனால் குறிபபிட்ட வடிவம் உணடு.
இ)  திணமத்தில் உளை துகளகள எளிதில் 

நகரகினறன.
ஈ)  சகமக்கும் முன ெருபபு வககககை நீரில் 

கழுவும்்ொது, வடிகடடுதல் மூலைம் நீகரப 
பிரித்பதடுக்கலைாம்.

உ)  தி்டப பொருளகளில் இருந்து நீரமப 
பொருளககைப பிரிபெதற்பகன 
ெயனெடுத்தபெடும் வடிகடடி எனெது ஒரு 
வககயான சல்லைக்ட்ய.

ஊ) தானியத்கதயும், உமிகயயும் தூற்றுதல் 
முகற மூலைம் பிரிக்கலைாம்.

எ) காற்று ஒரு தூய பொருைாகும்.
ஏ) வண்டலைாக்குதல் முகற மூலைம் 

தயிரிலிருந்து பவணபணகயப 
பிரித்பதடுக்கலைாம். 

V. பின்வரும் ஒபபுழமழயப பூர்ததி ப்சய்்க 
1. திணமம் : கடினத்தனகம :: வாயு :  ______
2. துகளகளுக்கு இக்ட்ய அதிக இக்டபவளி 

உக்டயது : வாயு :: ______ : திணமம்
3. திணமம் : குறிபபிட்ட வடிவம் :: ______: 

பகாளகலைனின வடிவம்
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4. உமி தானியஙகள : தூற்றுதல் :: மரத்தூள  
சுணணக்கடடி : ______.

5. சூ்டான எணபணயிலிருந்து முறுக்கிகன 
எடுத்தல் :  :: காபிகய 
வடிகடடியபின அடியில் தஙகும் காபித்தூள : 
______.

6. இரும்பு – கந்தகம் கலைகவ : ______ :: 
உளுத்தம் ெருபபு - கடுகு கலைகவ : 
உருடடுதல்.

VI. மி்கச்சுருக்்கமபா்க விழடயளி.
1. ெருபபொருள – வகரயறு.
2. சகமக்கும் முன அரிசியில் உளை உமி, தூசு 

்ொனற நுணணிய மாசுப பொருளகள 
எவவாறு நீக்கபெடுகினறன?

3. கலைகவககை நாம் ஏன பிரித்பதடுக்க 
்வணடும்?

4. கலைகவக்கு ஒரு எடுத்துக்காடடிகனக் 
கூறி அது கலைகவ்ய, எனெகத 
நியாயபெடுத்தவும். 

5. ெடிய கவத்தல் - வகரயறு.
6. தூய பொருளுக்கும் தூயகமயற்ற 

பொருளுக்கும் இக்ட்ய உளை முக்கிய 
்வறுொடுககைக் கூறுக.

VII. சுருக்்கமபா்க விழடயளி.
1. இரபெர ெந்கத அழுத்தும்்ொது வடிவம் 

மாறுகிறது. அகத திணமம் என 
அகழக்கலைாமா?

2. வாயுக்களுக்கு குறிபபிட்ட வடிவம் இல்கலை. 
ஏன?

3. ொலில் இருந்து ொலைாக்டக் கடடிகய 
எம்முகறயில் பெறுவாய? விைக்கவும்.

4. கீ்ழ பகாடுக்கபெடடுளை ெ்டத்கதப ொரத்து 
அதில் பினெற்றபெடும் பிரித்தல் முகறயிகன 
விவரிக்கவும்.

5. ெருபபு்டன அதிக அைவில் சிறு காகிதத் 
துணடுகள கலைந்திருபபின அவற்கற 
எவவாறு நீக்குவாய?

6. உணவுக் கலைபெ்டம் எனறால் எனன?
7. ஒரு பவபெமான ்காக்ட நாளில் வீடடிற்கு 

திரும்பிய திரு.ரகு ்மார ெருக விரும்பினார. 
திருமதி. ரகுவி்டம் தயிர மடடு்ம இருந்தது. 
அவர எவவாறு தயிரிலிருந்து ்மாகரப 
பெறுவார? விைக்கவும். 

VIII. உயர் சி்நதைழனததி்றன் வினபாக்்கள்.
1. தி்ட, திரவ மற்றும் வாயுபபொருளகளின 

ெணபுககை ்வறுெடுத்துக.
2. சுணணாம்புத் தூள, கடுகு எணபணய, 

நீர மற்றும் நாணயஙகள பகாண்ட 
கலைகவகய உனது ஆயவகத்தில் உளை 
தகுந்த உெகரணஙககைப ெயனெடுத்தி 
எவவாறு பிரிபொய? பிரித்தல் முகறயிகனப 
ெடிநிகலைகளில் விைக்கும் ெ்டத்திகன 
வகரயவும்.

3. மூனறு நிகலைகளில் உளை துகளகளின 
அகமபபு கீ்ழ தரபெடடுளைது. 

ெ்டம் – 1

ெ்டம் – 2 ெ்டம் – 3

அ) ெ்டம் 1  ெருபபொருளின எந்த நிகலைகயக் 
குறிக்கிறது?

ஆ) எபெ்டத்தில் துகளகளுக்கு இக்டயிலைான 
ஈரபபு விகச அதிகம்? 

இ) திறந்த கலைனில் கவக்க முடியாதது எது?
ஈ) பகாளகலைனின வடிவத்கதக் பகாண்டது 

எது?
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4. மலைரின அம்மா இரவு உணகவ
சகமக்கத் தயாராகிறாரகள. தவறுதலைாக
்வரக்க்டகலையு்டன உளுத்தம் ெருபபிகன
கலைந்துவிட்டார. இவவிரணக்டயும் 
பிரித்பதடுக்க உரிய முகறகயப 
ெரிந்துகரத்து, மலைர உணெதற்கு 
்வரக்க்டகலை கிக்டக்க வழி பசயக. 

5. ஒரு குவகை நீரில் புளிச  சாகறயும்,
சரக்ககரகயயும் ் சரத்து நனகு கலைக்கவும்.
இது ஒரு கலைகவயா? ஏன எனறு
உஙகைால் கூற முடியுமா? இந்த ககரசல்
இனிபொனதா, புளிபொனதா அல்லைது
புளிபபும், இனிபபும் ்சரந்ததா?

IX. வபாழவியல் தி்றன்்கள் – விவபாதைம்.
1. உணவுக் கலைபெ்டமும் அதகனக்

கண்டறிதலும் எனற தகலைபபில் விவாதம்
ஒனறு ந்டத்தவும்.

X. வரிழ்சப்டுததுதைல்.
1. ்தநீர தயாரித்தலின ெடிநிகலைககை

வரிகசக்கிரமமாக எழுதவும். 
(கலைகவ, ககரத்தல், வடிநீர மற்றும் 
வண்டல் ஆகிய பசாற்ககைப 
ெயனெடுத்தவும்).

XI. ்களப்யணம்.
1. உனக்கு அருகிலுளை வயல்பவளிக்கும்,

அரிசி ஆகலைக்கும் பசனறு அஙகு
பசயல்ெடுத்தபெடும் ெல்்வறு

பிரித்தல் முகறககை உற்று்நாக்கி, 
குறிபபெடுக்கவும். நவீன பதாழில்நுடெம் 
எந்பதந்த ொரம்ெரிய ெழக்கஙககை 
மாற்றியுளைது எனப ெடடியலி்டவும். 
பினவரும் youtube இகணபகெப
ெயனெடுத்தி காபணாளிக் காடசிககை 
உ

XII. ப்சயல்திட்டம்.
1 ஒரு காயகறிக் கலைகவயிகன்யா அல்லைது 

ெழக்கலைகவயிகன்யா தயார பசயக. அது 
கலைகவ எனெதற்கான காரணஙககைக் 
குறிபபி்டவும். 

2. விகையாடடு்டன இகணபபு
காற்று ஒரு தூய பொருைல்லை. 

சுவாசித்தலிலும், விகையாடடிலும் இது 
அவசியமாகிறது.ெலூன விகையாடடு ஒரு 
பிரெலைமான விகையாட்டாகும். சூ்டான 
காற்று, குளிரந்த காற்கறவி்ட ்லைசானது 
எனெதால் சூ்டான காற்று நிரம்பிய 
ெலூனகள ்ம்லை எழும்புகினறன. சூ்டான 
காற்றிகனக் பகாண்ட ெலூனககைப ெற்றி 
்மலும் அறிக.
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இழணயச் ப்சயல்்பாடு
்ருபப்பாருள்்கள்

விளையாடி பாரபபாமா 
Science Kids.

்டிநிழல்கள்:
◆ Google நதடு ெபாறியில்/உலவியில் ெசன்று �ம்ைமச் சுறறியுள்ை பருப்ெபாருள்கைைக குறிதது அறிந்து

ெகாள்ை “Science Kids “ என்று தடடச்சு ெசயயவும். அதில் ”games” பகுதிககுள் “matter” என்று தடடச்சு ெசயயும்
நபாது திைரயில் “can you drag” என்று நதான்்ற அதில் OK என்்ற ெபாததாைை அழுததவும்.

◆ திைரயில்   மூன்று காலஙகைாகப் பிரிககப் படடுள்ை பகுதி நதான்றும். முதலில் உள்ைது திண்மப்
ெபாருள்களுககாக, இரண்டாவது திரவம் மறறும் மூன்்றாவது வாயுவுககாக பிரிககப் படடுள்ைது. அடியில்
உள்ை அடுதது எை அர்ததங ெகாள்ளும். இந்தக  குறியீைட அழுதத அழுதத அதில் நதான்றும் ெபாருள்கள்
மாறிக ெகாண்நட இருககும். இவறை்ற இழுததுக ெகாண்டு நபாய அந்த அந்த பததியில் விடவும்.

◆ கைடசி நிைலயில் கைடசியில் உள்ை படதைதப் நபாலத நதான்றும்.  தி்றன் நபசியின்  மூலம் ந�ரடியாகச்
ெசல்ல  ெகாடுககப் படடுள்ை QR CODE  அல்லது உரலி மூலம் உள்நை ெசன்றும் தரவி்றககம் ெசயது
ெகாள்ைலாம்.

*ெ்டஙகள அக்டயாைத்திற்காக மடடு்ம.

படி 1 படி 2 படி 3
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4 தாவர உலகம்

அலகு

	தாவர வககககைப ெற்றி பதரிந்துபகாளைல்.
	தாவரஙகளின ொகஙகள மற்றும் அவற்றின பசயல்ொடுகள குறித்து அறிந்துபகாளைல்.
	இகலைகளின அகமபபு, ெணிகள மற்றும் தகவகமபபுககை அறிந்துபகாளைல்.
	விலைஙகுகள மற்றும் மனிதரகளுக்குத் ்தகவயான உணகவ, தாவரஙக்ை 

தயாரிக்கினறன எனெகதப புரிந்துபகாளைல்.
	ெல்்வறு வாழ்வி்டஙககைப ெற்றி அறிதல்.
	வாழ்வி்டத்திற்கு ஏற்ெ தாவரஙகளின தகவகமபபுகள மற்றும் மாற்றுருக்கள அகமந்துளைன  

எனெகத அறிந்து பகாளைல்.
	உயிரினஙகள ஒனகறபயானறு சாரந்துளைன எனெகதத் பதரிந்து பகாளைல்.

 கற்றல் ்நாக்கஙகள

6th Science_TM_Unit-4.indd   55 29-01-2020   11:43:54



56

அறிமு்கம்:
ராணியும், ரவியும் தஙகள தாயாரு்டன 

காயகறிக் கக்டக்குச பசனறாரகள.  ெல்்வறு 
வணணஙகளில் உளை காயகறிககை அவரகள 
ொரத்தனர. அவரகைது தாயார முடக்ட்காஸ, 
காலிஃபைவர, முளைஙகி ்ொனற 
காயகறிககை வாஙகினார. ரவி, தன தாயி்டம் 
“அம்மா, இகவ அகனத்து்ம மணணின 
கீ்ழ விகையும் காயகறிகளதா்ன?”, எனறு 
்கட்டான, அதற்கு ரவியின தாயார, "இல்கலை  
ரவி, இந்தக் காயகறிகளில் சிலை ்வரகளில் 
இருந்தும், சிலை தணடுகளிலிருந்தும் 
கிக்டபெகவ, சிலை பூக்ககைக் கூ்ட நாம் 
சகமயலுக்குப ெயனெடுத்துகி்றாம்”, 
எனறார. ராணிக்கும், ரவிக்கும் ஆசசரியம். 
வாஙகிய காயகறிககை வீடடிற்குச பசனறதும் 
கெயிலிருந்து பவளி்ய எடுத்து எது தணடு,  
எது பூ, எது ்வர எனறு விவாதித்தாரகள.
அவரகள தாயார கீழாபநல்லி, பகாத்துமல்லி, 
மற்றும் கறி்வபபிகலை ்ொனற இகலைககை 
்தாட்டத்திலிருந்து ெறித்துவந்து 
இவற்கறச சகமயலில் மருந்திற்காகவும், 
நறுமணத்திற்காகவும் ெயனெடுத்துவதாகக் 
கூறினாரகள. கீ்ழ பகாடுக்கபெடடுளை 
ெ்டஙகளிலுளை தாவரப ெகுதிககைப ெற்றி 
உஙகள ஆசிரியரி்டம் விவாதிக்கவும். 

உயிரினஙகளின வாழ்க்ககமுகற, 
அகமபபு, மற்றும் பசயல்ககைப ெற்றி ெயிலும். 
இயற்கக அறிவியல் உயிரியல் ஆகும். 
நாம் வாழும் உலைகம் தாவரஙகள மற்றும் 
விலைஙகுககைக் பகாண்டது. தாவரஙகள 
தஙகளுக்குரிய உணகவத் தாஙக்ை 

தயாரிக்கினறன; உ்டல் வைரசசியக்டகினறன; 
மற்றும் இனபபெருக்கம் பசயகினறன. 
தாவரத்தின ெல்்வறு ெகுதிகள உணவாக, 
மருந்தாக, மரக்கடக்டகைாக, மற்றும் 
வாழ்வி்டமாக ெயனெடுகினறன.

4.1. தைபாவரததின் அழமபபு மற்றும் 

 ப்சயல்்கள் 
நமது உ்டல் ெல்்வறு உறுபபுக்ககைக் 

பகாண்டது. அது்ொலை, தாவரஙகளும் 
இழல, தைணடு, பவர் மற்றும் மலர்்கள் ஆகிய 
ொகஙககைக் பகாணடுளைன. தாவரஙகள 
அகமபபிலும், நிறஙகளிலும் ்வறுெட்டாலும், 
அகவ ஒருசிலை ெணபுகளில் ஒத்துளைன. அதாவது, 
பெரும்ொலைான தாவரஙகளின தணடு மற்றும் 
இகலைகள நிலைத்திற்கு ்ம்லையும், அவற்றின 
்வரானது நிலைத்திற்குக் கீ்ழயும் உளைது.

ெ்டத்தில் காணெது்ொலை பூக்கும் 
தாவரஙகள இரணடு முக்கியத் பதாகுபபுககைக்  
பகாணடுளைன. அகவ: 

1. பவர்த பதைபாகுபபு
2. தைணடுத பதைபாகுபபு
இவற்கறப ெற்றி விரிவாகப ெடிப்ொம்.

1.  பவர்த பதைபாகுபபு
்வர எனெது ஒரு தாவரத்தின முக்கிய 

அசசின கீழ்ப ெகுதியாகும். இது நிலைத்திற்குக் 
கீ்ழ காணபெடுகிறது. ்வரகளில்  கணுக்களும், 
கணுவிக்டப ெகுதிகளும் இல்கலை. அதன நுனிப 
ெகுதியில் ்வரமூடி உளைது. ்வர நுனிக்குச 
சற்று ்மற்ெகுதியில்  ்வரத்தூவிகள ஒரு 
கற்கறயாகக் காணபெடுகினறன. ்வரகள ்நர 
புவிநாட்டம் உக்டயகவ. 
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தாவரஙகளின ் வரத் பதாகுபபுகள இரணடு 
வககபெடும், அகவ:

அ.  ஆணிபவர்த பதைபாகுபபு
ஆ. ்சல்லிபவர்த பதைபாகுபபு

அ. ஆணிபவர்த பதைபாகுபபு
விகதயிலிருந்து முகை்வர பதா்டரந்து 

வைரந்து ஆணிபவழர உண்டாக்குகினறது. 
முகை்வர தடித்த முதல்நிகலை ்வராக 
வைரகிறது. இதிலிருந்து துகண ்வரகைான 
இரண்டாம்நிகலை ்வரகள ்தானறுகினறன. 
பொதுவாக இரு வித்திகலைத் தாவரஙகளில் 
இவவகக ்வர காணபெடுகிறது.
எ.்கபா. அவகர, மா, ்வம்பு.

ஆணிபவர்த பதைபாகுபபு

ஆ. ்சல்லிபவர்த பதைபாகுபபு 

முதல்நிகலை ் வர, சிறிது காலைத்தில் அழிந்து, 
தணடின அடிபெகுதியில், சம ெருமனுளை 
்வரகள பகாத்தாகத் ்தானறி வைரகினறன. 
பெரும்ொலும் ஒரு வித்திகலைத் தாவரஙகளில் 
இவ்வரத்பதாகுபபு காணபெடுகிறது.
எ.்கபா. பநல், புல், மக்காச ்சாைம்.

ப்சயல்்பாடு 1
பவரின் மூலம் நீழர உறிஞசுதைல்
பநபாக்்கம் : ்வரகள நீகர உறிஞ்சுவகத 
உற்று ்நாக்கல்
பதைழவயபான உ்்கரணங்கள்: ஒரு 
குவகை நீர, நீலை கம, ்கரட
ப்சய்முழ்ற: ஒரு குவகை நீரில் ஒருசிலை 
துளிகள நீலை கமகய இ்ட ்வணடும். 
நனறாகக் கலைக்கியபின ்கரடக்ட அந்த 
நீரில் மூழ்கியவாறு கவக்க்வணடும். 
இரணடு அல்லைது மூனறு நாடகளுக்குப 
பிறகு ்கரடக்ட எடுத்து நீைவாக்கில் 
பவடடிப ொரக்கவும். 
அறிதைல்: ்கரட துணடுகளின கமயப 
ெகுதி நீலை நிறமாக மாறி இருபெதிலிருந்து, 
்வரகள நீகர உறிஞ்சுகினறன எனெகத 
அறிந்து பகாளைலைாம்.

சல்லி்வரத் பதாகுபபு

பவரின் ்ணி்கள் 
	் வரகள தாவரத்கதப 

பூமியில் நிகலை 
நிறுத்துகினறன. 

	ம ண ணி லி ரு ந் து  
நீகரயும், கனிமச 
சத்துக்ககையும் உறிஞ்சுகினறன.  

	் கரட, பீடரூட ்ொனற தாவரஙகள, 
தாஙகள  தயாரித்த உணகவத் தஙகளின 
்வரகளில் ்சமிக்கினறன.

சற்று ்யாசியுஙகள!

இது தைணடபா? பவரபா? 

2. தைணடுத பதைபாகுபபு
நிலைத்தின ் மற்ெரபபில் வைரகினற தாவரப 

ெகுதிக்கு தைணடுத பதைபாகுபபு எனறு பெயர. 
இதன கமய அசசு தைணடு என அகழக்கபெடும். 
தணடுத்பதாகுபொனது இகலைகள, மலைரகள 
மற்றும் கனிககைக் பகாணடுளைது.  
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தைணடு
தணடு பூமியின ்மற்ெரபபில் சூரியகன 

்நாக்கி வைரகிறது. தணடில் கணுக்களும், 
கணுவிக்டப ெகுதிகளும் உளைன. தணடில் 
இகலைகள ்தானறும் ெகுதி ்கணு எனபெடும். 
இரணடு கணுக்களுக்கு இக்ட்ய உளை 
ெகுதி ்கணுவிழடப ்குதி எனபெடும். தணடின 
நுனியில் ்தானறும் பமாடடு நுனி பமபாட்டு 
எனபெடும். இகலையின அடிபெகுதிக்கும், 
தணடிற்கும் இக்ட்ய உளை ்காணம் 
இகலைக்்காணம் எனறு அகழக்கபெடுகிறது. 
இகலையின ்காணத்தில் ்தானறும் பமாடடு 
ப்கபாண பமபாட்டு எனபெடும். 

்கணு

்கணு

்கணுவிழடப 

்குதி

பமபாட்டு

ப்சயல்்பாடு 2
தைணடின் மூலம் நீர் ்கடததுதைல்
பநபாக்்கம்: தணடின மூலைம் நீர 
க்டத்தபெடுவகத உற்று்நாக்கல்.
பதைழவயபான உ்்கரணங்கள்: ொல்சம் 
தாவரத்தின ஒரு சிறு கிகை, ஒரு குவகை 
நீர, சிவபபு கம. 
எவ்வபாறு ப்சய்வது? ஒரு குவகை நீரில் 
சிவபபு கமகயக் கலைந்து அதனுள ொல்சம் 
தாவரத்தின சிறு கிகையிகன கவக்கவும். 
நீ ்கபாண்து என்ன? தணடு சிவபொக மாறும். 
அறிதைல்: சிவபபு நிறமுக்டய தணடின மூலைம் 
நீர ்மல்்நாக்கி க்டத்தபெடுகிறது.

தைணடின் ்ணி்கள் 
 தண்டானது கிகைகள, இகலைகள, 

மலைரகள மற்றும் கனிகள ஆகியவற்கறத் 
தாஙகுகினறது.

 ்வரினால் உறிஞ்சபெட்ட நீர மற்றும் 
கனிமஙகள தணடின வழியாக தாவரத்தின 
மற்ற ொகஙகளுக்குக் க்டத்தபெடுகினறன.

 இகலையினால் தயாரிக்கபெட்ட உணவு 
தணடின வழியாக தாவரத்தின பிற 
ொகஙகளுக்குக் க்டத்தபெடுகினறது.

 சிலை தாவரஙகள உணகவத் தணடில் 
்சமித்து கவக்கினறன. எ.்கபா. கரும்பு. 

இழல
தணடின கணுவின ்மல் விரிந்த 

தடக்டயான ெசுகம நிறத்தில் ்தானறும் 
புறஅகமபபு இகலை ஆகும்.

 
தணடு மற்றும் இகலைகய இகணக்கும் 

காம்புப ெகுதி்ய இழலக் ்கபாம்பு எனபெடும். 
ெசுகமயான தடக்டயான ெகுதிக்கு இழலத 
தைபாள் அல்லைது இழலப ்ரபபு எனறு  பெயர. 
இகலையின கமயத்தில் உளை நரம்பிற்கு ழமய 
நரம்பு எனறு பெயர. கமய நரம்பிலிருந்து கிகை 
நரம்புகள ்தானறுகினறன. தணடு அல்லைது 
கிகையு்டன இகணக்கபெடடுளை இகலையின 
ெகுதி இழலயடிப ்குதி எனபெடும். ஒருசிலை 
இகலைகளின அடிபெகுதியில் இரணடு சிறிய 
ெக்கவாடடு வைரிகள உளைன. அவற்றிற்கு 
இழலயடிச் ப்சதில்்கள் எனறு பெயர. 

இகலைகள ெசுகம நிறத்தில் உளைன, 
அதற்குக் காரணம் அவற்றிலுளை ெசகச 
நிறமிகைான ்ச்ழ்சயம் ஆகும்.  இகலையின 
அடிபெகுதியில் நுணணிய துகைகள 
காணபெடுகினறன. இகவ இழலத துழள்கள் 
எனபெடுகினறன. 

இழலயின் ்ணி்கள்
	ஒளிச்சரக்ககயின மூலைம் உணகவத் 

தயாரிக்கிறது.
	சுவாசித்தலுக்கு உதவுகிறது.
	இகலைத்துகை வழி்ய நீராவிப ்ொக்கு 

நக்டபெறுகிறது.
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4.2. வபாழிடம்

பமலும் பதைரி்நது ப்கபாள்ளுதைல்
எதைன் அடிப்ழடயில் தைபாவரங்கழள 
வழ்கப்டுததுகிப்றபாம்?
1. பூவின அடிபெக்டயில், தாவரஙககை 

இரு வகககைாகப பிரிக்கலைாம். அகவ; 
பூக்கும் தாவரஙகள மற்றும் பூவாத் 
தாவரஙகள ஆகும். 

ரிக்ஸியா 
(பூவாத்தாவரம்)

 சூரியகாந்தி 
(பூக்கும் தாவரம்)

2. விகத அகமந்திருக்கும் 
அடிபெக்டயில் தாவரஙககை 
இரணடு வகககைாகப பிரிக்கலைாம். 
அகவ ஆஞ்சி்யாஸபெரம்கள (மூடிய 
விகதத் தாவரஙகள - விகதகள 
கனிகளில் புகதந்திருக்கும்) மற்றும் 
ஜிம்்னாஸபெரம்கள (திறந்த விகதத் 
தாவரஙகள - விகதகள கனிகளில் 
புகதந்திருக்காது).

கசகஸ 
(திறந்த விகதத் தாவரம்)

மா 
(மூடிய விகதத் தாவரம்)

ப்சயல்்பாடு 3
ஆசிரியர மாணவரககை நானகு 
குழுக்கைாகப பிரிக்க ்வணடும். 
ஒவபவாரு குழுவின தகலைவனாக உளை 
மாணவன/மாணவி ஆசிரியரி்டமிருந்து 
்வர, தணடு, இகலை மற்றும் பூக்கள 
என எழுதபெட்ட ஒரு காகிதத்துணக்டப  
பெற்றுக்பகாளை்வணடும்.  ஆசிரியர 
மாணவரககை ெளளி வைாகத்திற்கு 
அகழத்துச பசனறு, ஒவபவாரு குழுவும் 
்தரவு பசயத தாவர ொகத்கதச ்சகரிக்க 
பசயய்வணடும். மாணவரகள 
வகுபெகறக்கு வந்தபினனர தன குழு 
மாணவரக்ைாடு ்சரந்து ்சகரித்துவந்த 
்வர, தணடு மற்றும் இகலைககைப ெற்றி 
கலைந்துகரயாடி ஒரு ெ்டத்பதாகுபகெத் 
தயாரிக்க்வணடும். உதாரணமாக, 
மலைகரத் ்தரவு பசயத குழுவினர மலைரின 
ெல்்வறு ொகஙககை உற்று ்நாக்கி 
ெ்டத்பதாகுபகெத் தயாரிக்கவும். இவவாறு 
ஒவபவாரு குழுவினரும் தாஙகள தயாரித்த 
ெ்டஙககை பிற மாணவரக்ைாடு 
ெகிர்வணடும்.

வி க் ் ்ட ா ரி ய ா 
அ்ம்சானிக்கா எனற 
தாவரத்தின இகலைகள 
மூனறு மீட்டர விட்டம் 
வகர வைரக்கூடியகவ. 

நனகு வைரசசியக்டந்த இகலையின 
்மற்ெரபபு 45 கி்லைாகிராம் எக்ட அல்லைது 
அதற்கு இகணயான ஒருவகரத் தாஙகும் 
திறன பகாண்டது.

ப்சயல்்பாடு 4
இ்நதைக் ்கழதைழய உன் நண்ர்்களுடன் 
ப்சர்்நது ்டிக்்கவும்  

நான ஒரு குரஙகு. ஒரு அழகான 
அ்டரத்தியான காடடில் என அம்மா மற்றும் 
இரு ச்காதரரகளு்டன மகிழ்சசியாக 
வாழ்ந்து வந்்தன. நாஙகள மரத்திற்கு 
மரம் தாவி, ஓடி விகையாடி மகிழ்ந்்தாம். 
ஒருநாள ஒரு மரத்தின கீ்ழ நான 
ஓ ய ப வ டு த் து க் ப க ா ண டி ரு ந் ் த ன . 
அபெடி்ய உறஙகி விட்்டன. திடீபரனறு 
சூரிய ஒளிெடடு நான எழுந்்தன. நான 
கணவிழித்துப ொரத்த்ொது நான 
ொரத்தகத எனனால் நம்ெமுடியவில்கலை. 
எல்லைா்ம மாறி இருந்தது. எல்லைா்ம 
அழிக்கபெடடிருந்தன. மரஙகள இருந்த 
இ்டபமல்லைாம் மரக்கடக்டகைாக 
இருந்தகத நான ொரத்்தன. உலைரந்த 
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மட்டத்தில் இருந்து, மகலையின உசசி வகர 
தாவரஙகள மற்றும் விலைஙகுகள காணபெடும் 
இ்டம் அவற்றின வாழி்டஙகைாக உளைன. 

வபாழிடததின் வழ்க்கள் 
வாழி்டஙகளின இரணடு முக்கிய 

வககககை நாம் இப்ொது ெடித்தறி்வாம்
I. நீர் வபாழிடம்

நாம் குைத்திற்குச 
பசனறு ொரகவயிடும்்ொது 
சிலை தாவரஙகள நீரில் 
மிதந்து பகாணடிருபெகதப 
ொரக்கலைாம். தாமகர 
அபெடிபெட்ட ஒரு தாவரம். 
அதன இகலைகள நீரில் மிதந்துபகாணடிருக்கும். 
அதன மீது ஒரு தவகை அமரந்திருக்கும். அது 
தாமகர மலைகரச சுற்றி அஙகுமிஙகும் ெறக்கும் 
பூசசிககைப பிடிக்க தயார நிகலையில் இருக்கும். 
தாமகரயின  தண்டானது நீரில் மூழ்கியும் அதன 
்வரகள ்சற்றில் புகதந்தும் காணபெடும். இது 
நீரில் காணபெடுவதால் இதகன நீர்வபாழத 
தைபாவரம் என அகழக்கலைாமா?.

நீரவாழி்டம் எனெது நிரந்தரமாக நீர 
சூழ்ந்த  ெகுதிகயயும், அவவப்ொது நீர சூழ்ந்த 
ெகுதிகயயும் உளை்டக்கியது.  வாழி்டஙகள 
இருவககபெடும். அகவ நனனீர வாழி்டம் 
மற்றும் க்டல் நீர வாழி்டம்.

தகர, பதருக்கள மற்றும் கடடி்டஙகள 
தவிர ்வபறானறுமில்கலை. அப்ொது 
அஙகு ் சாகமாக நினறிருந்த ஒரு மாகனப 
ொரத்்தன. "இஙகு இருந்த மரஙகள 
மற்றும் விலைஙகுகளுக்கு எனன ந்டந்தது?", 
எனறு ்கட்்டன.

மனிதரகள அகனத்து மரஙககையும் 
பவடடி விட்டகதயும், அவற்றிற்குப ெதிலைாக 
்வறு மரஙககை ந்டாதகதயும் மான 
எனக்கு விைக்கிக் கூறியது. பினனர, 
பசனறு வருகி்றன என மானி்டம் 
கூறிவிடடு நான வந்துவிட்்டன. என 
வீடு ்ொயவிட்டது. என குடும்ெம் எங்க 
எனத் பதரியாது. இரவும், ெகலும் ெசியிலும் 
தாகத்திலும் இருந்்தன. உணவு, 
தணணீர மற்றும் இருபபி்டத்திற்காக 
அகலைந்்தன. நான பசனற இ்டபமல்லைாம் 
மனிதரகள குசசிகயக் பகாணடும், 
கடுகமயான வாரத்கதகைாலும் எனகன 
விரடடினாரகள. எனது உ்டல் ்சாரந்து 
்ொனகத எனனால் உணர முடிந்தது. 
ஒருநாள எனது நம்பிக்கககய இழந்து 
குளிரந்த, இருண்ட காடடிற்குள நான 
நுகழந்்தன. அஙகு வந்த்ொது ஏராைமான 
உணவு மற்றும் நீகரக் கண்்டன. காடு 
எனக்கு ொதுகாபொக இருந்தது. அஙகு 
மனிதரகள இக்டயூறு இல்கலை.  
	மான ஏன வருத்தமாக இருந்தது?
	மரத்கத பவடடியது யார?
	குரஙகு வசிபெதற்கு ொதுகாபொன 

இ்டம் எது?

வாழி்டம் எனறால் எனன? ஒவபவாரு 
உயிரினமும் உயிர வாழவும், இனபபெருக்கம் 
பசயயவும் அதற்கு ஒரு இ்டம் ்தகவ. அந்த 
இ்ட்ம அதன வாழி்டம் ஆகும். க்டலின அடி 
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அ. நன்னீர் வபாழிடம்
ஆறுகள, குைஙகள, குடக்டகள, மற்றும் 

ஏரிகள இகவயாவும் நனனீர வாழி்டஙகள 
ஆகும். ஆகாயத் தாமகர, அல்லி மற்றும் 
தாமகர ஆகியகவ நனனீரில் காணபெடும் 
தாவரஙகைாகும். நீரத்தாவரஙகளின ்வரகள 
வைரசசி குனறியகவ. தணடிலும், இகலைப 
ெகுதிகளிலும் காற்றகறகள அதிகமாக 
இருபெதால் இகவ நீரில் எளிதில் மிதக்கினறன.

தாமகரயின இகலைக் 
காம்பில் உளை காற்று 
இக்டபவளிகள (Air 

Spaces) அகவ நீரில் மிதக்க உதவுகினறன.

ஆ. ்கடல் நீர் வபாழிடம்
வானிலிருந்து ொரக்கும்்ொது பூமியானது 

நீலைநிற ெளிஙகு ்ொலைத் ்தானறும். ஏபனனில், 
அதன ்மற்ெரபொனது 70 சதவீதம் க்டல் 
நீரினால் சூழபெடடுளைது. தாவரஙகள க்டல் 
நீரிலும் வாழ்கினறன. பூமியின பமாத்த 
ஒளிச்சரக்ககயில் சுமார 40% க்டல்வாழ் 
தாவரஙகளில் நக்டபெறுகிறது.

உதைபாரணம்: க்டல் ொசிகள, க்டல் புற்கள, சதுபபு 
நிலைப புற்கள மற்றும் தாவர மிதகவகள (தனித்து 
நீரில் மிதக்கும் ொசிகள)

உலைகில் மிக நீைமான 
நதி  கநல் நதியாகும். இது 
6,650 கி.மீ. நீைம் உக்டயது. 
இந்தியாவின மிக நீைமான 

நதி கஙககயாகும். இதன நீைம் 2,525 கி.மீ.

2. நில வபாழிடம்
காடுகள, புல்பவளிகள மற்றும் 

ொகலைவனஙகள ஆகிய நிலைபெரபபுகளில் 
காணபெடும் வாழி்டஙகள நிலை வாழி்டஙகள  
எனபெடும். ெணகணகள, நகரஙகள, 
மாநகரஙகள ஆகிய மனிதரகைால் 
உருவாக்கபெட்ட வாழி்டஙகளும் நிலை 
வாழி்டஙகைாகும். நிலை வாழி்டஙகள ஒரு 
கண்டத்தின அைவிற்கு பெரியதாக்வா அல்லைது 
தீவின அைவிற்கு சிறியதாக்வா இருக்கலைாம். 
உலைகில் 28% நிலை வாழி்டஙகள உளைன.

உதைபாரணம்: ெசுகமமாறாக் காடுகள, முடபுதர 
காடுகள. 

நிலைவாழி்டஙகள மூனறு வககபெடும். அகவ: 
அ. காடுகள
ஆ. புல்பவளிகள, 
இ. ொகலைவனஙகள.

470 மில்லியன 
ஆணடுகளுக்கு முன 
உருவான நிலைவாழ்த் 
தாவரஙகள, மாஸகள 

மற்றும் லிவர்வாரடஸகள ஆகும்.
பதன அபமரிக்காவிலுளை அ்மசான 

மகலைக் காடுகள உலைகிற்கான ஆக்ஸிேன 
்தகவயில் ொதிகய உற்ெத்திபசயகினறன.
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அ. ்கபாடு்கள் 
காடுகள மிகப ெரந்த நிலைபெரபபில் 

அதிகமான மரஙககைக் பகாணடுளைன. 
இவற்கற பவபெ மண்டலைக் காடுகள,  குளிர 
பிர்தசக் காடுகள மற்றும்  மகலைக் காடுகள 
என வககபெடுத்தலைாம். இஙகு ஆணடு சராசரி 
மகழ அைவு 25 – 200 பச.மீ ஆக இருக்கும். 

ஆ. புல்பவளி வபாழிடம் 
இவவகக வாழி்டத்தில் புற்கள அதிகமாகக் 

காணபெடுகினறன. இகவ மிகசசிறியன முதல் 
மிக உயரமான புற்ககைக் பகாணடுளைன. 
உதாரணம்: சவானா. 

இ. ்பாழலவன வபாழிடம்
நீரின அைவு மிகக்குகறவாக உளை 

வாழி்டம் ்பாழலவனம் எனபெடும். இகவ 
பூமியின மிகவும் வறண்ட ெகுதிகள ஆகும். 
இஙகு ஆணடின சராசரி மகழபபொழிவு   
25 பச.மீக்கும் குகறவாக இருக்கும்.  
பூமியின நிலைபெரபபில் சுமார 20 சதவீதம் 
ொகலைவனஙகள உளைன. ொகலைவனத் 

ஒவபவாரு ஆணடும் 
அக்்்டாெர மாதம் முதல் 
திஙகடகிழகம உலைக வாழி்ட 

நாைாக அனுசரிக்கபெடுகிறது. 

தாவரஙகள நீகரயும், கனிம உபபுக்ககையும் 
்சமித்து கவத்திருக்கும் தடிமனான 
இகலைககைப பெற்றுளைன.  களளித் 
தாவரம் ்ொனற தாவரஙகள தணடில் 
நீகரச ்சமித்து கவத்திருக்கினறன. அதன 
இகலைகள முடகைாக மாற்றமக்டந்துளைன. 
இகவ நனகு வைரசசியக்டந்த நீைமான 
்வரககைக் பகாணடுளைதால்  
மணணில் மிக ஆழத்திற்குச பசனறு நீகர 
உறிஞ்சுகினறன. ொகலைவன வாழி்டஙகளின 
வகககள பினவருமாறு.

1. பவபெமான வறண்ட ொகலைவனஙகள
2. மித பவபெமான ொகலைவனஙகள
3. க்டல் சாரந்த ொகலைவனஙகள
4. குளிர ொகலைவனஙகள

உதாரணம்: சபொத்திக் களளி, அ்கவ, ்சாற்றுக் 
கற்றாகழ, பிகர்யாஃபில்லைம்.

மணல் குனறுகைால் ஆன 
மிகப பெரிய ொகலைவனமான 
தார ொகலைவனம் இந்திய 

துகணக் கண்டத்தில் உளைது. இதன 
ஒரு ெகுதி வ்ட்மற்கு இந்தியாவிலுளை 
ராேஸதானிலும், மற்பறாரு ெகுதி கிழக்கு 
ொகிஸதானிலுளை ெஞ்சாப மற்றும் சிந்து 
மாகாணத்திலும் காணபெடுகிறது.

ப்சயல்்பாடு 5 
உனக்கு அருகில் உளை நாற்றுப 
ெணகணக்குச பசனறு ஏ்தனும் ெத்து 
வககயான தாவரஙககைத் ்தரவு பசயது 
அவற்கற ஏற்ற வாழி்டத்தில் வைரச 
பசயயவும். 
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2. பின்னு ப்கபாடி
ஒருசிலை தாவரஙகள நீண்ட, பமலிந்த 

தணடுககைக் பகாணடுளைன. அகவ 
தானாக்வ ்நராக நிகலைத்து நிற்கும் 
தனகமயற்றகவ. அகவ ஆதாரத்கதப ெற்றிக் 
பகாணடு வைரகினறன.
உதாரணம்: சஙகுப பூ, மல்லிகக.

சஙகுப பூ
3. முட்்கள்

சிலை தாவரஙகளின இகலைகள ொதுகாபபிற்கு 
உதவும் வககயில் முழுகமயாக்வா அல்லைது 
ஓரைவிற்்கா கூரிய முடகைாக அல்லைது சிறிய 
முடகைாக மாறுகினறன. 
உதாரணம்:
• அ்கவ (ரயில் கற்றாகழ) – இந்த வககக் 

கற்றாகழயில் இகலையின நுனிபெகுதி 
மற்றும் விளிம்புகள முடகைாக மாறுொடு 
அக்டந்துளைன.

• சபொத்திக் களளி – சபொத்திக் களளியில் 
இகலைகள சிறுமுடகைாக மாறியுளைன. 

• காகிதப பூ (்ொபகயனவில்லைா) – 
தணடுப ெகுதியில் கூரகமயான முடகள 
காணபெடுகினறன. 

அ்கவ சபொத்திக் களளி

4.3.  தைபாவரங்களின் தை்கவழமபபு்களும்  
மபாற்றுருக்்களும்

தாவரஙகள ெலை ஆணடுகைாக 
அகவ வாழும் வாழி்டஙகளில் பதா்டரந்து 
வாழ்வதற்்கற்ற வககயில் அவற்றில் 
காணபெடும் சிறபெம்சஙக்ை தகவகமபபுகள 
ஆகும். ஒரு குறிபபிட்ட சூழ்நிகலை அல்லைது 
வாழி்டஙகளில் வாழும்  தாவரஙகள, அஙகு 
வாழ்வதற்்கற்ற   குறிபபிட்ட தகவகமபபுககை 
உருவாக்கிக் பகாளகினறன. இந்தப ொ்டத்தில் 
ெற்றுக் கம்பி, ஏறு பகாடி, முடகள ்ொனற சிலை 
தகவகமபபுகள ெற்றி   அறிந்து பகாள்வாம். 
1. ்ற்றுக் ்கம்பி (ஏறு ப்கபாடி்கள்)

ெட்டாணி, ொகற்காய ்ொனற பமலிந்த 
தணடுக்டய தாவரஙகளில் காணபெடும் 
ெற்றி ஏறும் உறுப்ெ ெற்றுக்கம்பி ஆகும். ஒரு 
ஆதாரத்கதச சுற்றிக்பகாணடு தாவரஙகள ்மல் 
ஏறுவதற்்கதுவாக ெற்றுக்கம்பி உளைது.
உதாரணம்:
• இனிபபுப ்ட்டபாணி - சிற்றிகலைகள ெற்றுக் 

கம்பிகைாக மாறியுளைன 
• ்பா்கற்்கபாய் - ்காணபமாடடு ெற்றுக் 

கம்பிகைாக மாற்றமக்டந்து, அத்தாவரம் 
்ம்லை ஏறுவதற்கு உதவுகினறன.

லைத்திரஸ (இனிபபுப ெட்டாணி)

வைரும் ெருவ நிகலையில் 
அதி்வகமாக வைரக் 
கூடிய தாவரம் மூஙகில் 
ஆகும்.

உயர் சி்நதைழன வினபா
களளி வககத் தாவரஙகள ெசகச 
நிறத்கதக் பகாணடு ஒளிச ்சரக்ககயில் 
ஈடுெடுகினறன. இத்தாவரத்தின எந்தப 
ெகுதியில் ஒளிச்சரக்கக நக்டபெறுகிறது?
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நிழனவில் ப்கபாள்்க
 பூக்கும் தாவரஙகளில் இரு முக்கியத் 

பதாகுபபுகள உளைன. அகவயாவன:
 1. ்வரத் பதாகுபபு  2. தணடுத் பதாகுபபு
  ்வர, தாவரத்கத  மணணில்  

நிகலைநிறுத்தச  பசயகிறது. அது  
மணணிலிருந்து நீகரயும், கனிம 
உபபுககையும் உறிஞ்சுகிறது.

 தணடு, தாவரத்தின கமய அசசில் 
்மல்்நாக்கி வைரும் ெகுதி ஆகும். 
இதில் கணு மற்றும் கணுவிக்டப ெகுதி 
ஆகியகவ காணபெடுகினறன.

 இகலைகளின மூனறு முக்கியப ெணிகள:
 1. ஒளிச்சரக்கக  2. சுவாசம்
 3. நீராவிப ்ொக்கு 
 தாவரஙகள வாழும் சுற்றுபபுறம் அதன 

வாழி்டம் எனபெடும்.
 இரணடு வககயான வாழி்டஙகள 

உளைன. அகவ: 
 1. நீர வாழி்டம்  2. நிலை வாழி்ட
 தகவகமவுகள - ஒரு தாவரம் அதன 

வாழி்டத்தில் வாழ்வதற்்கற்ெ, அவற்றில் 
காணபெ்டக்கூடிய சிறபபு அம்சஙகள. 

	ெற்றுக் கம்பி – பமலிந்த தணடுக்டய 
தாவரஙகள ஆதாரத்கதப ெற்றுவதற்குப 
ெயனெடும் உறுபபு.

	பினனு பகாடி – பமலிந்த தணடுக்டய 
தாவரஙகள ்நராக நிற்க உதவுவது. 

ப்சயல்்பாடு 6
்களப்யணம்
மாணவர பெயர : 
்ததி                   : 
இ்டம்                   :
 உற்று ்நாக்கிய தாவரஙகளின வகககள: 
1. ஏறு பகாடிகள
2. பினனு பகாடிகள
3. முடககைக் பகாண்ட தாவரஙகள
 இவவககத் தாவரஙகளில் காணபெடும் 
மாற்றுருக்ககை அட்டவகணபெடுத்துக

மதிபபீடு

I. ்சரியபான விழடழயத பதைர்்நபதைடுதது எழுது்க.

1.  குைம் ___________________ வாழி்டத்திற்கு 
ஒரு உதாரணம்.

 அ) க்டல்        ஆ) நனனீர
 இ) ொகலைவனம்        ஈ) மகலைகள
2.  இகலைத்துகையின முக்கிய ்வகலை  

___________________.
 அ) நீகரக் க்டத்துதல்    ஆ) நீராவிப்ொக்கு
 இ) ஒளிச ்சரக்கக        ஈ) உறிஞ்சுதல்
3. நீகர உறிஞ்சும் ெகுதி ____________     ஆகும்.
 அ) ்வர ஆ) தணடு இ) இகலை ஈ)  பூ
4. ஆகாயத் தாமகரயின வாழி்டம் 
 அ) நீர            ஆ) நிலைம் 
 இ) ொகலைவனம்           ஈ) மகலை

II. ப்கபாடிட்ட இடதழதை நிரபபு்க.
1. புவிப ெரபபு _____  % நீரால் மூ்டபெடடுளைது. 
2. பூமியில் காணபெடும் மிகவும் வறண்ட 

ெகுதி _____________.
3. ஊனறுதல், உறிஞ்சுதல் ஆகிய இரணடும்  

_____________  ன  ்வகலை.
4. ஒளிச்சரக்கக நக்டபெறும் முதனகமப 

ெகுதி  _____________  . 
5. ஆணி்வரத் பதாகுபபு _____________   

தாவரஙகளில் காணபெடுகிறது.

III. ்சரியபா அல்லது தைவ்றபா என எழுது்க. தைவ்றபா்க 
இருபபின் ்சரியபான கூற்ழ்ற எழுது்க.

1. தாவரஙகள நீரினறி வாழ முடியும்.
2. தாவரஙகள அகனத்திலும் ெசகசயம் 

காணபெடுகிறது.
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VI. பின்வருவனவற்ழ்ற ்சரியபான வரிழ்சயில் 
எழுது்க.

1. இகலைகள – தணடு – ்வர - மலைரகள
2. நீராவிப்ொக்கு – க்டத்துதல் – உறிஞ்சுதல் 

– ஊனறுதல்

VII. சுருக்்கமபா்க விழடயளி.
1. மல்லிககக் பகாடி ஏன பினனு பகாடி என 

அகழக்கபெடுகிறது ?
2. ஆணி்வர மற்றும் சல்லி ்வரத் 

பதாகுபபுககை ஒபபீடு பசயக.
3. நிலைவாழி்டம் மற்றும் நீரவாழி்டத்கத 

்வறுெடுத்துக.
4. உஙகளுக்டய ெளளித் ்தாட்டத்தில் 

உளை தாவரஙககைப ெடடியலிடுக. 

VII. விரிவபா்க விழடயளி.
1. ்வர மற்றும் தணடு ஆகியவற்றின 

ெணிககைப ெடடியலிடுக.
2. பகாடுக்கபெடடுளை கருத்துப ெ்டத்தில் 

அதன பதா்டரசசியான கருத்துககை 
விடுெட்ட இ்டஙகளில் பூரத்தி பசயக

3. தாவரஙகளின மூனறு ொகஙகள – ்வர, 
தணடு, இகலைகள.

4. மகலைகள நனனீர வாழி்டத்திற்கு ஓர 
உதாரணம்.

5. ்வர முடகைாக மாற்றுரு அக்டந்துளைது.
6. ெசுந் தாவரஙகளுக்கு சூரிய ஒளி ்தகவ.

IV. ப்பாருதது்க.
1. மகலைகள -  ஒரு வித்திகலைத் 

தாவரஙகள 
2. ொகலைவனம்  - கிகைகள
3. தணடு - வறண்ட இ்டஙகள
4. ஒளிச ்சரக்கக - இமயமகலை
5. சல்லி்வரத் பதாகுபபு - இகலைகள

V. மி்கக் சுருக்்கமபா்க விழடயளி.
1. வாழி்டத்கத  அடிபெக்டயாகக் பகாணடு 

தாவரஙககை வககபெடுத்துக.
2. ொகலைவனத் தாவரஙகள சிலைவற்கறக் 

குறிபபிடுக.
3. வாழி்டம் எனெகத வகரயறு 
4. இகலைக்கும், ஒளிச ்சரக்ககக்கும் 

இக்ட்ய உளை பதா்டரபு எனன?

வாழிடம்

ஆறு

கடல் நீர் புல்ெவளி�ன்னீர்

நில வாழிடம்நீர் வாழிடம்
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இழணயச் ப்சயல்்பாடு
தைபாவர உல்கம் – மலரின் ்பா்கங்கழள அறிதைல்

மலரின் பாகதளதை அறிப�ாமா.

்டிநிழல்கள்:
◆ Google நதடுெபாறியில்/உலவியில் ெசன்று மலரின் பாகஙகைைப் பறறி நமலும்

அறிந்துெகாள்ை “Science Kids“ என்று தடடச்சு ெசயயவும். அதில் ”games” பகுதிககுள்
ெசன்று “plants” என்று தடடச்சு ெசயயும் நபாது திைரயில் “ drag one of the stamens flowers into
labelled box” என்று நதான்றும் அதில் மலரின் குறிப்பிடட பாகதைத, மலரின் பாகம்
குறிப்பிடட ெபடடி / box றகுள் இழுததுச் ெசன்றுவிடவும்.

◆ இது ஒரு நசாதைை ெசயல் தான் அடுதது ஒரு box என்ை ெசயய நவண்டும் என்்ற
அறிவுைரயுடன் நதான்றும்.  அதில் OK  படடைை அழுததிைால் அடுததபடி நதான்றும்.
அதில் �ாம் மலரின் ஒவெவாரு பாகதைதயும் இழுதது அதறகுரிய  box ல் ெகாண்டு
விடநவண்டும்.

◆ அதில் உள்ை உருப்ெபருககுக கண்ணாடிையச் ெசாடுககும் நபாது ஓவெவாரு
பாகததின் பணிகளும் திைரயில் நதான்றும். OK ெகாடுதத உடன் மலரின் பாகஙகள்
குறிதத மதிப்பீடடு படிவம் நதான்றும் அந்த மதிப்பீடடு படிவதைதப் பூர்ததி ெசயய
நவண்டும்.

◆ தி்றன் நபசியின் மூலம் ந�ரடியாகச் ெசல்ல கீநே ெகாடுககப்படடுள்ை QR CODE  அல்லது
உரலி மூலம் உள்நை ெசன்றும் தரவி்றககம் ெசயது பகாளைலைாம்.

*ெ்டஙகள அக்டயாைத்திற்காக மடடு்ம.

படி 1 படி 2 படி 3
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5 விலஙகுல்கம்

அலகு

 ்கற்்றல் பநபாக்்கங்கள் 

	ெலைவககயான விலைஙகுகள உளைன எனெதகன அறிந்துபகாளைல்.
	விலைஙகுகள மற்றும் தாவரஙகளில் காணபெடும் ெல்வககத் தனகமககை அறிதல்.
	ஒரு பசல்  மற்றும் ெலை பசல் உயிரிகள ெற்றி அறிதல்.
	வாழி்டஙகளின அடிபெக்டயில் உயிரினஙகளில் ஏற்ெடடுளை மாறுொடுககைத் பதரிந்து பகாளைல்.
	வாழி்டத்திற்்கற்ெ விலைஙகுகள பெற்றுளை தகவகமபபுககை அறிதல்.
	உயிரினஙகள ஒனகறபயானறு சாரந்துளைன எனெகத அறிதல்.

அறிமு்கம் 
நல்லூர ்தசியபெளளி, அஙகு ெயிலும் 

மாணவரககை அருகிலுளை ஆகனக்காடு 
எனும் கிராமத்திற்கு கைபெயணம் 

அகழத்துசபசல்லை ஏற்ொடு பசயதது. அந்த 
கிராமத்திலுளை குைஙகள, ஓக்டகள, 
ெசுகமயான வயல்பவளிகள, பதனகன 

6th Science_TM_Unit-5.indd   68 29-01-2020   11:48:33



69

மரஙகள ்ொனறவற்கறப ொரத்து 
மாணவரகள மிகவும் மகிழ்சசி அக்டந்தனர. 
ஆசிரியரின உதவியு்டன அவரகள உற்சாகமாக 
சுற்றிபொரக்க அனுமதிக்கபெட்டனர. அவரகளில் 
ஒரு மாணவன இரணடு ெறகவகள கூடு 
கடடுவகதப ொரத்தான. ெறகவகள எங்க 
கூடுகடடுகினறன? ஏன?

பூக்ககைச சுற்றி ெலைவககயான 
ெட்டாம்பூசசிகள சிறகடித்துப ெறபெகத 
மாணவரகள ொரத்தாரகள. அஙகு காற்று 
தூயகமயானதாகவும், இகைபொறுவதற்கு 
ஏற்ெ அகமதியாகவும் இருந்தது. அவரகள 
சற்று பதாகலைவில் ஓரைவு தணணீர நிகறந்த 
குைத்கதப ொரத்தாரகள, அ்டரந்த ெசகச 
நிறத் தாமகர இகலைகள நீரில் மிதபெகதக் 
கண்டாரகள. அங்க ஒரு ெசகசநிறத் தவகை 
ஒரு இகலையிலிருந்து மற்பறாரு இகலைக்கு 
சத்தமிடடுக்பகாண்்ட தாவியது. குடக்ட 
வாலு்டன பவளகை நிறத்தில் முயல் ஒனகற 
ஒரு சிறுமி கண்டாள. 

அந்தக் குழந்கதகள ொரத்த விலைஙகுககை 
உனனால் ெடடியலி்ட முடியுமா? அகனத்தும் 
ஒ்ர மாதிரியாக இருந்தனவா? அகவ எந்த 
விதத்தில் ஒ்ர மாதிரியாக இருந்தன?

5.1 உயிரினங்களின் ்ல்லுயிர்த தைன்ழம
நாம் வாழும் உலைகில் தாவரஙகளிலும், 

விலைஙகுகளிலும் அதிகமான ்வறுெட்ட தனகம 
காணபெடுகிறது. ஒவபவாரு தாவரமும், 
விலைஙகும் தனித் தனகம வாயந்தகவ. அகவ 
வாழும் வாழி்டஙகளில் காணபெடும் வகககள 
மற்றும் ்வறுொடுக்ை ெல்லுயிரத் தனகம 
என வகரயறுக்கபெடுகிறது.

உயிரினஙகளின ெல்லுயிரத் தனகம 
எனெது ொகலைவனஙகள, காடுகள, மகலைகள, 
ஏரிகள, ஆறுகள மற்றும் வயல்பவளிகள ஆகிய 
ெல்்வறுெட்ட சூழ்நிகலை  மண்டலைஙககை 
உளை்டக்கியது. ஒவபவாரு சூழ்நிகலை 
மண்டலைத்திலும் மனிதன உடெ்ட வாழும் 
உயிரினஙகள அகனத்தும் ஒரு சமூகத்கத 
அகமத்துக்பகாணடு தஙகளுக்குளளும் 
தஙககைச சுற்றியுளை பிற விலைஙகுகள, 
தாவரஙகள, காற்று, நீர மற்றும் மண 
ஆகியவற்்றாடும் பதா்டரபு பகாளகினறன. 

உயிரக் காரணிகள உயிரச சூழகலையும், 
உயிரற்ற காரணிகள உயிரற்ற சூழகலையும் 
உருவாக்குகினறன. 
வபாழிடம்

மீன மற்றும் நணடு ஆகியகவ நீரிலும் 
யாகன, புலி மற்றும் ஒட்டகம் ்ொனற ெலை 
விலைஙகுகள நிலைத்திலும் வாழ்கினறன. 
பூமியில் காணபெடும் புவியியல் தனகமகளும், 
சூழ்நிகலை அகமபபின தனகமகளும் 
இ்டத்திற்கு இ்டம் மாறுெடுகினறன. ஒட்டகம் 
்வறுெட்ட சூழ்நிகலையில் வாழும் தனகமகயப 
பெற்றிருந்தாலும் ொகலைவனஙகளதான 
அவற்றிற்கு வசதியான இ்டமாகும். துருவக் 
கரடிகளும், பெனகுயினகளும் குளிர 
பிர்தசஙகளில் வாழ்கினறன. இந்த 
கடுகமயான சூழ்நிகலையில் வாழ்வதற்கு 
சிறபபு அம்சஙகள ்தகவ. அகவ, இந்த 
உயிரினஙகள அசசூழ்நிகலையில் வாழ்வதற்கும், 
இனபபெருக்கம் பசயவதற்கும் உதவுகினறன. 
விலைஙகுகள வாழும் இ்டம், அதன வாழி்டமாகக் 
கருதபெடுகிறது. 

ப்சயல்்பாடு 1
கீ்ழ உளை ெ்டத்கதப ொரத்து கீழ்க்காணும் 
வினாக்களுக்கு விக்டயளிக்கவும்.
	இந்த வாழி்டஙகளில் வானிகலை 

எவவாறு மாறுெடுகிறது?
	இந்த வாழி்டஙகளில் வாழும் சிலை 

விலைஙகுகளின பெயரககைக் கூறுக
	ஒரு வாழி்டத்தில் இருக்கும் உயிரினம் 

முற்றிலும் ்வறுெட்ட வாழி்டத்திற்கு 
மாற்றபெட்டால் அஙகு உயிர வாழ முடியுமா?
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அமீொ, ொரமீசியம் மற்றும் யூக்ளினா 
்ொனறகவ ஒரு பசல் உயிரினஙகைாகும். 
மீன, தவகை, ெல்லி, ெறகவ மற்றும் மனிதன 
்ொனறகவ ெலை பசல் உயிரினஙகைாகும்.

1. ஒரு ப்சல் உயிரினங்கள்
ஒரு பசல் உயிரினஙகள மிகசசிறியகவ. 

அவற்கற பவறும் கணகைால் ொரக்க 
முடியாது;  நுண்ணாக்கியால் மடடு்ம 
ொரக்க முடியும். அகவ நீரில் வாழும் 
தனகம பகாண்ட, எளிய மற்றும் அகனத்து 
விலைஙகுகளிலும் முதனகமயானகவ 
ஆகும். இகவ தஙகள உ்டலினுள உளை 
பசல் நுணணுறுபபுகள எனபெடும் சிறபபு 
அகமபபுகள மூலைம் அகனத்து உ்டலியல் 
பசயல்ொடுககையும் பசயகினறன.

அமீ்பா
அமீொ ஓர ஒரு பசல் உயிரி எனெகத நாம் 

அறி்வாம். உணவு பசரித்தல், இ்டபபெயரசசி, 
சுவாசித்தல் மற்றும் இனபபெருக்கம் ஆகிய 
அகனத்து பசயல்ொடுகளும் ஒ்ர பசல்லிற்குள 
நக்டபெறுகினறன. 

இகவ நீரில் உளை உணவுத்துகளககை 
விழுஙகுகினறன. இந்த உணவு, உணவுக் 
குமிழ் மூலைம் பசரிமானம் அக்டகிறது. 
சுருஙகும் நுண குமிழ்கள மூலைம் கழிவு நீக்கம் 
நக்டபெறுகிறது. எளிய ெரவல் முகறயில் 
உ்டலின ்மற்ெரபபின வழியாக சுவாசித்தல் 
நக்டபெறுகிறது. இகவ விரல் ்ொனற 
நீடசிகைான ் ொலிக்கால்ககைப பெற்றுளைன. 
இந்த நீடசிகள அகவ நகரவதற்கு அல்லைது 
இ்டபபெயரசசி பசயவதற்கு உதவுகினறன.

ப்சயல்்பாடு 2
ஏரிகள, குைஙகள, காடுகள, 
ொகலைவனஙகள, மகலைகள மற்றும் 
துருவபெகுதிகள ்ொனற ெல்்வறு 
சூழ்நிகலை மண்டலைஙகளின ெ்டஙககைச 
்சகரித்து, அவவாழி்டஙகளில் வாழ்கினற 
விலைஙகுககை கவத்து ஒரு ெ்டத்பதாகுபபு 
தயார பசயயவும்.

சிஙகபபூரில் உளை ஜீராங 
ெறகவகள பூஙகாவில், 
பெனகுவின ெறகவகள 
ெனிக்கடடிகள நிரம்பிய 

ஒரு பெரிய கணணாடிக் கூணடினுள 
00 C அல்லைது அதற்கும் குகறவான 
பவபெநிகலையில் ெராமரிக்கபெடுகினறன. 

பெனகுவின

5.2  ஒரு ப்சல் மற்றும் ்ல ப்சல் 

உயிரினங்கள்
உயிரினஙகள பசல் எனபெடும் மிகச 

சிறிய பசயல்ெடும் அலைகுகைால் ஆனகவ. 
உயிரினஙகளின உ்டலில் நக்டபெறும் 
அகனத்துப ெணிகள மற்றும் பசயல்ொடுகளும் 
இந்த நுணணிய பசல்களின மூலைமாக்வ 
பசயல்ெடுத்தபெடுகினறன. சிலை உயிரினஙகள 
ஒ்ர பசல்லைால் ஆனகவ. அகவ ஒரு பசல் 
உயிரிகள எனபெடுகினறன, சிலை உயிரினஙகள 
ெலை பசல்கைால் ஆனகவ. அகவ ெலை பசல் 
உயிரினஙகள எனபெடுகினறன.
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்ல ப்சல் உயிரி்கள்
நம்கமச சுற்றியுளை 

விலைஙகுகள உடெ்ட, 
ப ெ ரு ம் ெ ா லை ா ன 
உயிரினஙகள ெலை 
பசல் உயிரிகள ஆகும். 
இவவுயிரினஙகளில் ெல்்வறு ெணிகள 
அவற்றின உ்டலில் காணபெடும் ெல்்வறு 
பசல்களின பதாகுபபு அல்லைது உறுபபுகள மூலைம் 
நக்டபெறுகினறன.

எ.கா: பேல்லி மீன, மணபுழு, நத்கத, மீன, 
தவகை, ொம்பு, புறா, புலி, குரஙகு மற்றும் 
மனிதன.

ொரமீசியம்
ொரமீசியம் எனெதும் நீரில் வாழும் ஒரு 

பசல் உயிரினம் ஆகும். இது தனனுக்டய 
குறுஇகழகள மூலைம் இ்டபபெயரசசி பசயகிறது. 

உண� ���க�

யூக்ளினபா
ஒரு பசல் உயிரியான யூக்ளினா, 

ககசயிகழயின மூலைம் இ்டபபெயரசசி பசயகிறது. 

ேகா�ைக உ���

அட்டவழண 1 ஒரு ப்சல் உயிரி்கள் மற்றும் ்ல ப்சல் உயிரி்கள் இழடபய உள்ள பவறு்பாடு்கள்
ஒரு ப்சல் உயிரி்கள் ்ல ப்சல் உயிரி்கள்

 ஒரு பசல்லைால் ஆனகவ   ெலை பசல்கைால் ஆனகவ
 ஒரு பசல்்லை வாழ்க்ககச பசயல்கள 

அகனத்கதயும் ்மற்பகாளகினறது. 
 பசல்களுக்கிக்ட்ய ெணிகள 

பிரிக்கபெடுகினறன. பவவ்வறு பசல்கள 
பவவ்வறு பசயல்ககைச பசயவதற்்கற்ெ 
சிறபபு அம்சஙககைப பெற்றுளைன. 

 பொதுவாக இகவ அைவில் மிகச சிறியகவ.        
நுண்ணாக்கியால் மடடு்ம ொரக்க இயலும்

 பொதுவாக இகவ அைவில் பெரியகவ. 
கணகைால் ொரக்க இயலும்

 இவற்றில் திசுக்கள, உறுபபுக்கள மற்றும் 
உறுபபு மண்டலைஙகள கிக்டயாது.

 இவற்றில் திசுக்கள, உறுபபுக்கள மற்றும் 
உறுபபு மண்டலைஙகள உளைன. 

 பசல்களின அைவு அதிகரிபெதன மூலைம் 
வைரசசி நக்டபெறுகிறது.

 பசல்பிரிவு மூலைம் பசல்களின எணணிக்கக 
அதிகரித்து வைரசசி நக்டபெறுகிறது.

 எ.கா : அமீொ, ொரமீசியம் மற்றும் யூக்ளினா  எ.கா : மணபுழு, மீன, தவகை , ெல்லி மற்றும் 
மனிதன.
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5.3.   விலஙகினங்களின் தை்கவழமபபு
ஓர உயிரினம் தன உ்டகலை ஒரு குறிபபிட்ட 

வாழி்டத்திற்கு ஏற்றவாறு தகவகமத்துக் 
பகாண்டால்தான, அது அஙகு உயிரவாழ 
முடியும். தாவரஙகளும், விலைஙகுகளும் ஒரு 
குறிபபிட்ட வாழி்டத்தில் வாழ்வதற்்கற்ெ 
சிறபபுத் தனகமககையும், ெணபுககையும் 
பெற்றுளைன. தாவரஙகள மற்றும் விலைஙகுகள 
ஒரு குறிபபிட்ட வாழி்டத்தில் வாழ்வதற்்கற்ெ,  
தஙகள உ்டலில் பெற்றுளை சிறபபு அகமபபுக்ை 
தகவகமபபுகள எனறு அகழக்கபெடுகினறன. 
மீன்

மீனகள நனனீர அல்லைது க்டல்நீரில் 
வாழ்கினறன. மீனகளின நீரவாழ் 
தகவகமபபுககை இஙகு காண்ொம். 
1. மீனின தகலை, உ்டல் மற்றும் வால் 

ஆகியகவ இகணந்து ெ்டகு ்ொனற 
வடிவத்கத உருவாக்குகினறன. மீனின 
ெ்டகு ்ொனற உ்டல் அகமபபு அது நீரில் 
எளிதாகவும், ் வகமாகவும் நீந்த உதவுகிறது.

2. மீனகள பசவுளகள எனபெடும் சிறபபு 
உறுபபுககைப பெற்றுளைன. இது 
நீரில் ககரந்திருக்கும் ஆக்ஸிேகன 
உறிஞ்ச உதவுகிறது. இகவ நீரில் 
சுவாசிபெதற்்கற்ற தகவகமபபுககைப 
பெற்றுளைன.

3. பெரும்ொலைான மீனகளின உ்டல் 
முழுவதும் வழவழபொன பசதில்கள 
காணபெடுகினறன. இகவ மீனின 
உ்டகலைப ொதுகாக்கினறன. 

4. மீன நீரில் நீந்துவதற்காக துடுபபுக்ககைப  
பெற்றுளைது.

5. உறுதியான வால் துடுபொனது 
திகசதிருபபும் துடுபொக பசயல்ெடுவ்தாடு, 
உ்டல் சமநிகலை பெறவும் உதவுகிறது.

தைவழள
இருவாழ்விகள எனபெடும் உயிரினஙகள  

நீரிலும், நிலைத்திலும் வாழக்கூடிய இரடக்ட 
வாழ்க்கக முகறகயக் பகாணடுளைன. 
இகவ மாறும் பவபெ நிகலையுளை 
விலைஙகுகைாகும். இவற்றில் தகலை மற்றும் 
இரணடு ்சாடி கால்ககைப பெற்ற பெரிய 
உ்டற்ெகுதி காணபெடுகினறன. இகவ இைம் 
உயிரி நிகலையில் பசவுளகள மூலைமும், முதிர 
உயிரி நிகலையில் ்தால், வாயக்குழி மற்றும் 
நுகரயீரல்கள மூலைமும் சுவாசிக்கினறன.

்ல்லி 
1. ெல்லிகள பசதில்கைாலைான ்தால் 

அகமபகெக் பகாண்ட ஊரவன 
வகககயச சாரந்தகவ. இகவ, கால்கள, 
அகசயும் கண இகமகள, கணகள மற்றும் 
பவளிபபுறக் காதுத் திறபபு ஆகியவற்கறப 
பெற்று ொம்புகளிலிருந்து ்வறுெடுகினறன. 

2. இகவ பெரும்ொலும் பவபெமண்டலைப 
ெகுதிகளில் வாழக்கூடியகவ. 
பெரும்ொலைான ெல்லிகள நானகு கால்கைால் 
ந்டக்கக் கூடியகவ, இவற்றின கால்கள 
வலிகம வாயந்தகவ. 

3. சிலை ெல்லிகள இரு கால்களில் ஓ்டக் 
கூடியகவ. இவவாறு இரு கால்களில் 
ஓடும்்ொது ெல்லியின வாலைானது அதன 
முழு உ்டல் எக்டகயயும் தாஙகும் 
வககயில் பின்னாக்கியும், ் மல் ் நாக்கியும் 
அகமந்திருக்கும்.

4. சிலை ெல்லிகள தகலை இகணபபு மூலைமாக 
தகலைகய முழுகமயாக சுழற்றும் 
தனகமகயக் பகாண்டகவ.

5. ெல்லிகள நுகரயீரல்கள மூலைம் 
சுவாசிக்கினறன. 

பசதில்பசவுள

தகலை

துடுபபு

துடுபபு

வால்

வாய
கண
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6. பெரும்ொலைான ெல்லிகள பகாசு மற்றும் 
கரபொன பூசசி ்ொனற பூசசிககை 
உணகினறன. நாக்கில் காணபெடும், 
நீடசிப ெகுதிகள இகரகய இழுத்துப பிடிக்க 
ெயனெடுகினறன. 

7. சிலை ெல்லிகளுக்கு (்டய்னாசார) கால் 
விரல்களில் விரலிக்டச சவவுகள உளைன. 
சிலை ெல்லிகள ெறக்கும் தனகமகயயும், 
ொதுகாபபு்டன தகரயிறஙகக் கூடிய 
தனகமகயயும் பெற்றுளைன.

்்றழவ்கள்
1. ெறகவகள இறகுகைால் மூ்டபெட்ட, 

ெ்டகு ்ொனற உ்டல் அகமபகெப 
பெற்றிருக்கினறன. இந்த அகமபபின 
மூலைம் காற்றில் ெறக்கும்்ொது அவற்றிற்கு 
குகறந்த அைவு தக்ட்ய ஏற்ெடுகிறது.

2. ெறகவகளுக்கு வாயக்குப ெதிலைாக 
அலைகுகள உளைன. 

3. அகவ நுகரயீரல்கள மூலைம் 
சுவாசிக்கினறன. 

4. ெறகவயின முனனஙகால்கள 
இரணடும் இறக்கககைாக மாறுொடு 
அக்டந்துளைன. 

5. இகவ காற்றகறகளு்டன கூடிய எக்ட 
குகறவான எலும்புககைப பெற்றுளைன. 

6. ெறகவகள ெறபெகத நாம் ொரத்திருக்கி்றாம். 
ஆனால், அவற்றால் நிலைத்தில் ந்டக்கவும், 
ஓ்டவும், குதிக்கவும் முடியும். ெறகவகளின 
பினனஙகால்களில் உளை கூரகமயான 
நகஙகள மரஙகளின கிகைககை நனகு 
ெற்றிக் பகாணடு ஏற உதவுகினறன.

7. ெறகவயின வால் அது ெறக்கும் திகசகயக்  
கடடுபெடுத்த உதவுகிறது. 

8. ெறத்தலின்ொது ஏற்ெடும் அழுத்தத்திகனத் 
தாஙகுவதற்்கற்ெ வலிகம மிக்க மாரபுத் 
தகசயிகனப பெற்றுளைன. 

9. ஒ்ர சமயத்தில் இரணடு கணகள 
மூலைமும் இரு பவவ்வறு பொருடககை 
ெறகவகைால் காண முடியும். இதற்கு 
இருவிழிப ்பார்ழவ எனறு பெயர.

ெருவ மாறுொடடின 
காரணமாக விலைஙகுகள 
ஓ ரி ்ட த் தி லி ரு ந் து 
்வபறாரு இ்டத்திற்குச 
பசல்வது வலழ்ச 

ப்பாதைல் எனபெடும். தமிழ் நாடடில் 
பவட்நதைபாங்கல், ப்கபாடியக்்கழர மற்றும் 
கூடன்குளம் ஆகிய இ்டஙகளில் 
ெறகவகள சரணாலையஙகள 
காணபெடுகினறன.

ெலை ெறகவகள பவளிநாடுகைான 
ழ்சபீரியபா மற்றும் ரஷயபாவிலிரு்நது 
்வ்டந்தாஙகல் வருகினறன. அ்த்ொல் 
்காக்ட மற்றும் வறடசி அதிகமுளை 
காலைஙகளில் நம் நாடடுப ெறகவகள 
பவளி நாடுகளுக்கு வலைகச ்ொகினறன. 
என்வ, இகவ வலழ்சப்பாகும் 
்்றழவ்கள் எனறு அகழக்கபெடுகினறன.
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ஒட்ட்கம் 
ஒட்டகம் நீர குகறந்த, பவபெநிகலை 

அதிகமான ொகலைவனத்தில் வாழ்கினறது. 
அஙகு வாழ்வதற்்கற்ெ அதன உ்டலைானது 
கீழ்க்காணும் சிலை சிறபபு அகமபபுக்ககைப 
பெற்றுளைது. 
1. ஒட்டகத்திற்கு நீண்ட கால்கள இருபெதால் 

ொகலைவனத்தில் உளை சூ்டான மணலிற்கு 
்ம்லை அதன உ்டல் சற்று உயரத்தில் 
இருக்கினறது.

2. இகவ கிக்டக்கும்்ொபதல்லைாம் அதிக 
அைவு நீகர அருந்தி, தன உ்டலில் ்சமித்து 
கவத்துக் பகாளகினறன.

3. வறண்ட ொகலைவனஙகளில் 
இருக்கும்்ொது தனது உ்டலில் நீகரச 
்சமித்து கவத்துக்பகாளளும் வககயில் 
கீழ்க்காணும் தகவகமபகெப பெற்றுளைன. 
(i)  ஒட்டகம் குகறந்த அைவு சிறுநீகர 

பவளி்யற்றுகிறது.
(ii)  அதன சாணம் வறணடு காணபெடும். 

்மலும், அதன உ்டலில் இருந்து 
வியரகவ பவளி்யறுவதில்கலை.

(iii)  ஒட்டகம் தன உ்டலில் இருந்து சிறிதைவு 
நீகர்ய இழபெதால், அதனால் ெலை 
நாடகளுக்கு நீர அருந்தாமல் உயிர வாழ 
முடியும். 

4. ஒட்டகம் தனது திமில் ெகுதியில் பகாழுபகெ 
்சமித்து கவக்கினறது. ஆற்றல் 
்தகவபெடும் காலைஙகளில் அது தன திமில் 
ெகுதியில் ் சமித்து கவத்துளை பகாழுபகெச 
சிகதத்து ஊட்டம் பெறுகினறது. 

5. ஒட்டகம் பெரிய மற்றும் தடக்டயான 
கால்கள மூலைம் மிருதுவான 
மணலின மீது நனறாக ந்டக்கும் 
தனகமகயப பெற்றுளைது. இதனால் 
ஒட்டகம் ்பாழலவனக் ்கப்ல் எனறு 
அகழக்கபெடுகிறது.

6.  ஒட்டகத்தின நீண்ட கண இகமகள 
மற்றும் ்ராமஙகள அதன கண மற்றும் 
காதுககை புழுதிப புயலிலிருந்து 
ொதுகாக்கிறது. 

7. ொகலைவனத்தில் ஏற்ெடும் புழுதிப 
புயலின மூலைம் ஏற்ெடும் தூசிகள 
உள்ை பசல்வகதத் தடுக்க அகவ 
நாசித்துவாரஙககை மூடிக்பகாளகினறன.

சிலை விலைஙகுகள அதிகபெடியான 
குளிகரத் தவிரக்க, அகனத்து 
பசயல்ொடுககையும் நிறுத்திக்பகாணடு 
உறக்கத்தில் ஈடுெடுகினறன, இந்நிகலைக்கு 
குளிர்்கபால உ்றக்்கம் (Aestivation) எனறு 
பெயர. எ.கா. ஆகம

அ்த்வகை, சிலை விலைஙகுகள 
அதிகபெடியான பவபெத்கதத் தவிரக்க, 
அகனத்து பசயல்ொடுககையும் நிறுத்திக் 
பகாணடு, உறக்கத்தில் ஈடுெடுகினறன, 
இந்நிகலைக்கு ப்கபாழட்கபால உ்றக்்கம்  
(Hibernation) எனறு பெயர. எ.கா. நத்கத.
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கஙகாரு எலி எபபொழுதும் நீர அருந்துவ்த 
இல்கலை. அது தான உணணும் 
விகதகளிலிருந்து நீகரப பெறுகிறது.

அட்டவழண 2 பவவ்பவறு வபாழிடங்களில் உள்ள விலஙகு்களின் தை்கவழமபபு்கள்
வ. 

எண
விலஙகு்களின் 

ப்யர் வபாழிடம் தை்கவழமபபு்கள்

1 துருவக் ்கரடி துருவப ்குதி ்பாது்கபாபபிற்ப்கற்்ற தைடிமனபான பதைபால், பவணழமயபான 
உபரபாமங்கள்

2 ப்ன்குயின் துருவப ்குதி நீ்நதுவதைற்ப்கற்்ற துடுபபு்கள், நடப்தைற்ப்கற்்ற இரணடு ்கபால்்கள்

3 வழரயபாடு மழலப ்குதி ஓடுவதைற்ப்கற்்ற வலுவபான குளம்பு்கள், குளிரில் இரு்நது 
்பாது்கபாக்்க நீளமபான உபரபாமங்கள் 

4 சிங்கம் ்கபாடு வலுவபான மற்றும் பவ்கமபா்க ஓடக் கூடிய தைன்ழம, இழரழயப 
பிடிப்தைற்்கபான கூர்ழமயபான ந்கங்கள். 

நமது மாநிலை விலைஙகான நீலைகிரி வகரயாடு மகலைகளின மீது உளை 
ொகறகளின இடுக்குகளில் மிக எளிதாக நுகழந்து, உ்டல் சமநிகலையு்டன ஏறி 
தாவர வககககை உணணும் திறன பெற்றுளைது.

துருவக்கரடி வகரயாடு  

சிஙகம் பெனகுவினகள
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I. ்சரியபான விழடழயத பதைர்்நபதைடுதது எழுது்க
1. உயிருளை பொருளகள அல்லைது 

உயிரினஙககைப ெற்றி ெடிபெது
 அ. உைவியல்  ஆ. உயிரியல்
 இ. விலைஙகியல்   ஈ.  தாவரவியல்
2. கீழ்க்காணும் எவற்றுள எகவ 

உயிருளைகவகளின ெணபுகைாகக் 
கருதபெடுகினறன?

 i. சுவாசம்     ii. இனபபெருக்கம்
 iii. தகவகமபபு  iv. கழிவு நீக்கம்
 சரியான ஒனகறத் ்தரந்பதடு.
 அ. i, ii மற்றும் iv மடடும்
 ஆ. i, ii மடடும்
 இ. ii மற்றும் iv மடடும்
 ஈ. i, iv, ii மற்றும் iii
3. ெல்லிகள எதனமூலைம் சுவாசிக்கினறன?
 அ. ்தால்       ஆ. பசவுளகள
 இ. நுகரயீரல்கள   ஈ. சுவாச நுணகுழல்
4. அகனத்து விலைஙகுகளுக்கும் ்தகவயானது
 அ. உணவு மற்றும் நீர
 ஆ. நீர மடடும்
 இ. காற்று, உணவு மற்றும் நீர
 ஈ. உணவு மடடும்
5. எந்த விலைஙகு பசவுளகள எனபெடும் சுவாச 

உறுபகெப பெற்றுளைது?
 அ. மணபுழு ஆ. குளைநரி
 இ. மீன  ஈ. தவகை
6. ஒரு வாழி்டத்தின உயிரிக்காரணிககை 

மடடும் குறிக்கும் பதாகுபபிகனத் ் தரந்பதடு.
 அ. புலி, மான, புல், மண
 ஆ. ொகறகள, மண, தாவரஙகள, காற்று
 இ. மண, ஆகம, நணடு, ொகறகள
 ஈ. நீரவாழ்த்தாவரம், மீன, தவகை, பூசசிகள

மதிபபீடு

7. கீழ்கண்டவற்றுள எகத வாழி்டமாகக் கூற 
முடியாது?

 அ. ஒட்டகஙகளு்டன கூடிய ொகலைவனம்
 ஆ.  மீனகள மற்றும் நத்கதகளு்டன கூடிய 

குைம்
 இ.  ் மயும் கால்நக்டகளு்டன கூடிய 

ெணெடுத்தபெட்ட நிலைம்
 ஈ. காடடு விலைஙகுகளு்டன கூடிய காடு
8. ெறகவகள காற்றில் ெறபெதற்கு உதவி 

பசயவது எது?
 அ.  கனமான மற்றும் வலிகமயான 

எலும்புகள
 ஆ.  பமனகமயான மற்றும் தடித்த 

எலும்புகள 
 இ.  உளளீ்டற்ற மற்றும் இ்லைசான 

எலும்புகள 
 ஈ. தடக்டயான மற்றும் தடித்த எலும்புகள  
9. ொரமீசியம் ஓரி்டத்திலிருந்து ்வபறாரு 

இ்டத்திற்கு இ்டம்பெயரவதற்கு உதவுவது
 அ. ்ொலிக்கால்கள  ஆ. ககசயிகழ
 இ. ொதம்   ஈ. குறு இகழ
10. கஙகாரு எலி வசிபெது 
 அ. நீர வாழி்டம் 
 ஆ. ொகலைவன வாழி்டம்
 இ. புல்பவளி வாழி்டம்  
 ஈ. மகலைபபிர்தச வாழி்டம்

II   ப்கபாடிட்ட இடதழதை நிரபபு்க.
1. நீரநிகலைகள, ொகலைவனஙகள மற்றும் 

மகலைகள ஆகியவற்கற 
எனறு அகழக்கலைாம்.

2. பசல் எணணிக்ககயின அடிபெக்டயில் 
விலைஙகுககை  மற்றும் 

 என வககபெடுத்தலைாம்
3. ெறகவகளின வால் திகச திருபபுக் 

கடக்டயாக பசயல்ெடடு க்கு 
உதவுகிறது.

4. அமீொ  உதவியு்டன 
இ்டபபெயரசசி பசயகிறது. 
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III.  ்சரியபா அல்லது தைவ்றபா என எழுது்க. தைவ்றபா்க 
இருபபின் ்சரியபான கூற்ழ்ற எழுது்க. 

1. ஓர உயிரி வாழக்கூடிய அல்லைது 
வசிக்கக்கூடிய இ்டம் வாழி்டம் எனபெடும்.

2. புவியியல் அகமபபு மற்றும் சுற்றுபபுறச 
சூழல் ஆகியகவ புவியின அகனத்து 
இ்டஙகளிலும் ஒ்ர மாதிரியாக இருக்கும்.

3. ஒருபசல் உயிரியான அமீொ, 
்ொலிக்கால்கள மூலைம் இ்டபபெயரசசி 
பசயகினறது.

4. ெறகவகைால் ஒரு ்நரத்தில் ஒரு 
பொருகை மடடு்ம ொரக்க முடியும்.

5. ொரமீசியம் ஒரு ெலைபசல் உயிரி.
IV. பின்வருவனவற்ழ்ற நிழ்றவு ப்சய்்க.
1. மகழக்காடுகள, புல்பவளிகள மற்றும் 

ொகலைவனஙககை  எனறு 
அகழக்கி்றாம்

2. ஒருபசல்லைால் ஆன உயிரினஙகள 
 எனறு அகழக்கபெடுகினறன. 

3. மீனின சுவாச உறுபபு  ஆகும்
4. கால்களில் உளை வகை நகஙகளின 

மூலைம் ெல்லிகள தகரகளில் 
5. ஒட்டகஙகள தஙகள திமில்களில் 

 ்சமிக்கினறன. 

V. மி்கச் சுருக்்கமபா்க விழடயளி.
1. ெறகவகள தஙகள இகரககை எவவாறு 

பிடிக்கினறன?
2. இந்தியாவில் ஒட்டகஙககை நாம் எஙகு 

காண முடியும்?
3. அமீொவின இ்டபபெயரசசி உறுபபு எது?
4. ொம்புகளின உ்டல் ெகுதிகள யாகவ?
5. ெறகவகள காற்றில் ெறக்கும்பொழுது எந்த 

உ்டலைகமபகெப ெயனெடுத்தி ெறக்கும் 
திகசகய மாற்றிக் பகாளகினறன? 

VI. சுருக்்கமபா்க விழடயளி.
1. ஒரு பசல் உயிரிககை ெலை பசல் 

உயிரிகளி்டமிருந்து ்வறுெடுத்துக.
2. துருவக்  கரடிகள   மற்றும்       பெனகுயினகளில் 

காணபெடும் தகவகமபபுககை எழுதுக.
3. ெறகவகள காற்றில் ெறபெதற்கு உதவியாக 

உளை சிறபெம்சம் எது? 
4. முதுபகலும்புளை விலைஙகுகளின ெல்்வறு 

தகவகமபபுககைக் கூறுக.
VII. விரிவபா்க விழடயளி
1. ொகலைவனஙகளில் வாழ்வதற்்கற்ெ  

ஒட்டகஙகளில் காணபெடும் 
தகவகமபபுககை விவரி.

6th Science_TM_Unit-5.indd   78 29-01-2020   11:48:42



79

விகையாடி ொரப்ொமா... 
ANIMAL QUIZ

்டிநிழல்கள்:
◆ Google பதைடுப்பாறி / உலபாவியில் ப்சன்று உலகில் எததைழன வழ்கயபான விலஙகு்கள் வபாழகின்்றன

அவற்றின் இருபபிடம் ்ற்றி அறி்நதுக்ப்கபாள்ள ANIMAL QUIZ என்று தைட்டச்சு ப்சய்யவும்.

◆ கிழடக்கும் ப்சயலியில்  INSTALL   என்்ற ப்பாததைபாழனச்சுட்டி அழதை நிறுவிக் ப்கபாள்ளவும் (INSTALL) பின் 
OPEN    என்்ற ்ச்ழ்ச நி்ற ப்பாததைபாழன அழுததி ஆரம்பிக்்க பவணடும். 

◆ திழரயில் ்லவிதை பதைரிவு்கள் ்கபாணப்டும் . ஒவ்பவபான்றும் ஒவ்பவபாரு விதை தி்றழமழய வளர்க்கும்.
விருப்மபானழதைத பதைரி்நது ப்கபாள்ள பவணடும்.

◆ பதைரி்நதுப்கபாள்ளும் ப்பாது அவற்றின் கீபை நபான்கு விருப்தபதைரிவு்கள் ்கபாணப்டும் அவற்றில் ்சரியபான
்திழலச் ப்சபாடுக்கும் ப்பாது அடுததை விலஙகிற்குச் ப்சல்லும், எல்லபாம் முடிததை பி்றகு மறு்டியும் ஆரம்் 
நிழலக்குச் ப்சன்று அவற்றில் பவறு ஒரு நிழலழயத பதைரி்நது ப்கபாணடு ்தில்்கழளக் ்கபாணலபாம்.

இழணயச் ப்சயல்்பாடு

விலஙகு்கள் உல்கம்

*ெ்டஙகள அக்டயாைத்திற்காக மடடு்ம.
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6

அலகு
உடல் �லமும், 
சுகாதாரமும்

நலை்ம மகிழ்சசியான 
வாழ்விற்கு அடித்தைம்.

சுகாதாரம் ஆ்ராக்கிய 
வாழ்விற்கு அடிபெக்ட.

சுகாதாரம்நலைம்
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அறிமு்கம்
நலைம் எனும் வாரத்கதயானது 

முழுகமயான மன மற்றும் உ்டல் நலைத்கதக் 
குறிக்கிறது. மனிதரகள தஙகள நலைத்கத 
குகறந்தெடச அைவிலைாவது ்ெணுவதற்கு 
சுகாதாரத்கதப ்ெணுவது அவசியமாக 
உளைது. 

உலைக சுகாதார நிறுவனம் (WHO), ”நலைம் 
எனெது, ஒரு மனிதனின முழுகமயான உ்டல், 
மனம் மற்றும் சமூக நலைகனக் குறிபெதாகும்: 
இது ்நாயினறி இருபெகத மடடும் 
குறிபெதல்லை”. எனறு வகரயறுத்துளைது. உ்டல் 
நலைம் எனெது நமது சுற்றுசசூழலில் ஏற்ெடும் 
அழுத்தஙகளுக்கும், மாற்றஙகளுக்கும் ஏற்ற 
வககயில் உ்டல் தனகனத் தகவகமத்துக் 
பகாளவதன மூலைம், உ்டலினுள சமநிகலைகயப 
்ெணுகினற சிறபொன நிகலையாகும். இந்நிகலை 
்ோமி்யாஸ்்டசிஸ எனபெடுகிறது. 

சுகாதாரம் எனெது உ்டல் நலைனிற்கு ஏற்ற  
நக்டமுகறககை நிறுவக்கூடிய அல்லைது 
ெராமரிக்கக்கூடிய அறிவியல் ஆகும். தினமும் 
ெற்ககைத் துலைக்குதல் எனெது வாயின 
சுகாதரத்கதப ்ெணும் முக்கிய வழியாகும். 
்நாயிலிருந்து ொதுகாத்துக் பகாளவதற்காகவும், 
்நாய ெரவாமல் இருபெதற்காகவும் நம்கமயும், 
நமது சுற்றுப புறத்கதயும் தூயகமயாகப 
ெராமரிக்கும் பசயல்முகற்ய சுகாதாரம் எனறு 
வகரயறுக்கபெடுகிறது.

6.1. உணவின் ஊட்டச்்சததுக்்கள்
தீொவின குடும்ெத்தினர ஒரு மாதத்திற்கான 

மளிககப பொருளகளின ெடடியகலை தயார 
பசயதனர.

தீொ அபெடடியகலைப ொரத்தவு்டன தன 
பெற்்றாரி்டம், ”ஏன, அரிசி மற்றும் ்காதுகமகய 
அதிகமாக உடபகாளகி்றாம். ஆனால் பநய மற்றும் 
எணபணகய குகறவாக உடபகாளகி்றாம்”, 
எனறு வினவினாள. பகாடுக்கபெடடுளை 
மளிககப பொருளகளின ெடடியகலைப ெற்றி 
உனது ஆசிரியரு்டன கலைந்துகரயா்டல் பசய.

	உணவின ெல்்வறு உடகூறுககை வககபெடுத்துதல்
	உணவில் உளை சத்துக்களின முக்கியத்துவத்கதக் கண்டறிதல்
	சரிவிகித உணவு ெற்றிய அறிகவப பெருக்கிக் பகாளைல்
	சத்துக் குகறொடடினால் ஏற்ெடும் ்நாயககைப ெடடியலிடுதல்
	தன சுத்தம் ெற்றி விைக்குதல்
	ொக்டீரியா மற்றும் கவரஸகைால் ஏற்ெடும் ்நாயககை ்வறுெடுத்துதல்  

 ்கற்்றல் பநபாக்்கங்கள் 

்ல்சரக்குப ்ட்டியல்
ெசசரிசி ......................................................... 25 கி்லைா
்காதுகம ..................................................... 5 கி்லைா
துவரம் ெருெபு ..............................................2 கி்லைா
ொசிபெருபபு ..................................................... 1 கி்லைா
உளுந்து .........................................................2 கி்லைா
சகமயல் எணபணய ............................ 2 லிட்டர
பநய ..............................................................500 கிராம்
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நமக்கு ஆற்றகலைத் தருகினற, உ்டல் 
வைரசசிக்கு உதவக்கூடிய மற்றும் ்நாயகளில் 
இருந்து நம்கமப ொதுகாக்கக்கூடிய ்வதியியல் 
கூறுகள உணவில் காணபெடுகினறன. 
அகவ்ய, ஊட்டசசத்துகள எனபெடுகினறன. 
முக்கிய ஊட்டசசத்துகள ஆறு வககபெடும், 
அகவயாவன:
1. கார்ொகேட்ரடடுகள  2. புரதஙகள
3. பகாழுபபுகள                    4. கவட்டமினகள
5. தாது உபபுக்கள               6. நீர

்கபார்ப்பாழைட்பரட்டு்கள்  (மபாவுச் ்சதது)
கார்ொகேட்ரடடுக்கள ஆற்றல் தரும் 

உணவுக்கூறுகள ஆகும்.
அட்டவழன 1 ்கபார்ப்பாழைட்பரட்டு்களின் 

வழ்க்கள்
்கபார்ப்பாழைட்பரட்டுக்்களின் 

நிழல மூலப ப்பாருள்்கள்

சரக்ககர ெழஙகள, ் தன, கரும்புச 
சரக்ககர, பீடரூட

ஸ்டாரச அரிசி, ்சாைம், 
உருகைக்கிழஙகு 
மற்றும் பிற 

நாரசசத்து உணவு முழுதானியஙகள, 
பகாடக்ட உணவுகள 
மற்றும் பிற 

கார்ொகேட்ரடடுக்ககை சரக்ககர, 
ஸ்டாரச மற்றும் நாரச சத்து ஆகிய வடிவில் நாம் 
பெறுகி்றாம்.

ப்சயல்்பாடு 2 
ெல்்வறு வககயான உணவுப 
பொருளககைச ்சகரித்து, அவற்றில் 
அ்டஙகியுளை சத்துக்களின அடிபெக்டயில் 
அவற்கற வககபெடுத்தவும்.

ப்சயல்்பாடு 1
கீழக்்கபாணும் உணவு வழ்க்கழளக் ்கணடறி்நது, ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள அட்டவழணழய நிரபபு்க.

்கததைரிக்்கபாய் ்சபாக்பலட் பவணழடக்்கபாய் ப்பாறிததை 
உருழளக்கிைஙகு

ப்கழவரகு ஆரஞசு ப்கபாய்யபா கீழர

முருஙழ்கக்கீழர பநல்லிக்்கபாய் ்ர்்கர் ்கம்பு

நபான் ்சபாபபிட விரும்பும் உணவு நபான் ்சபாபபிட விரும்்பாதை உணவு இதைற்குமுன் நபான் ்கணடிரபாதை உணவு
1

2

1. நீ விரும்பும் உணவு உனக்கு உ்டல் நலைத்கதத் தருகிறதா?
2.  நீ உணகவ அதன சுகவகய கவத்து ்தரந்பதடுபொயா அல்லைது அதன சத்து மதிபகெ 

கவத்து ்தரந்பதடுபொயா?
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ப்கபாழுபபு்கள்
பகாழுபபு எனெதும் ஆற்றல் தரும் ஓர உணவு 

ஆகும். இது கார்ொகேட்ரடக்டவி்ட அதிக 
ஆற்றகலைத் தரக்கூடியது. பவணபணய, பநய, 
ொல், ொலைாக்டக் கடடி, ெனனீர, பகாடக்டகள, 
இகறசசி, மீன மற்றும் முடக்டயின மஞ்சள 
கரு ஆகியகவ பகாழுபபுச சத்து உளை சிலை 
முக்கிய உணவுப பொருளகள ஆகும். இகவ 
நமது உ்டலுக்கு ஆற்றகலைத் தருவ்தாடு, 
உ்டகலைப ொதுகாத்து உ்டல் பசல்ககையும் 
ொதுகாக்கினறன. 

ப்சயல்்பாடு 3 
பநபாக்்கம்: 
பகாடுக்கபெடடுளை உணவில் ஸ்டாரச 
வடிவில் கார்ொகேட்ரட உளைதா 
என ்சாதகன மூலைம் அறிதல்.
உனக்கு என்ன பதைழவ? 
்வக கவத்த உருகைக் கிழஙகு, பசாடடுக் 
குழாய, நீரத்த அ்யாடின ககரசல்.
எப்டி ப்சய்வபாய்? 
்வக கவத்த உருகைக் கிழஙகக 
மசித்துக் பகாளைவும். மசித்த உருகைக் 
கிழஙகின மீது இரணடு அல்லைது மூனறு 
துளிகள நீரத்த அ்யாடின ககரசகலைச 
்சரக்கவும்.
நீ என்ன ்பார்க்கி்றபாய்?
உருகைக் கிழஙகு கருநீலை நிறமாக 
மாறுகிறது.
நீ என்ன பதைரி்நது ப்கபாள்கி்றபாய்?
அ்யாடின, ஸ்டாரசசு்டன விகனபுரிந்து 
ஸ்டாரச அ்யாடின கூடடுப பொருைாக, 
அதாவது நீலைம் கலைந்த கருபபு நிறமாக 
மாறுகிறது, இந்த கருநீலை நிற உருவாக்கம் 
உணவில் ஸ்டாரச உளைது எனெகத 
உறுதி பசயகிறது.

ப்சயல்்பாடு 4
பநபாக்்கம் 
பகாடுக்கபெடடுளை உணவுப பொருளில் 
பகாழுபபு உளைதா என ்சாதகன மூலைம் 
அறிதல். 
உனக்கு என்ன பதைழவ?
்தஙகாய எணபணய, நிலைக்க்டகலை 
எணபணய மற்றும் ஏதாவது ஒரு காகிதம். 
எப்டிச் ப்சய்வபாய்?
தாளின ்மல் சிலைதுளி ்தஙகாய 
எணபணயகய வி்டவும். பினபு உனது 
விரலைால் பமதுவாகத் ்தயக்கவும். 
நிலைக்க்டகலையாக இருந்தால், அகத 
உக்டத்து காகிதத்தின ்மல் ்தயக்கவும்.
என்ன ்பார்க்கி்றபாய்?

அந்தக் காகிதம் பிசுபிசுபொகவும், மறுபுறம் 
மஙகலைாகத் பதரிவதாகவும் மாறுகிறது. 
நீ என்ன பதைரி்நது ப்கபாள்கி்றபாய்?
பகாடுக்கபெடடுளை உணவு மாதிரி, 
பகாழுபகெக் பகாணடுளைது. 

முழுதானியஙகள

முடக்டயின மஞ்சள கரு

சிவபபு இகறசசி
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ப்சயல்்பாடு 5
பநபாக்்கம்
பகாடுக்கபெட்ட உணவில் புரதம் உளைதா 
எனறு ்சாதித்து அறிதல்.
உனக்கு என்ன பதைழவ?
முடக்டயின பவளகைக் கரு, தாமிர சல்்ெட 
ககரசல், ்சாடியம் கேடராக்கசடு, 
்சாதகனக் குழாய, புனசன அடுபபு. 
எப்டி ப்சய்வது?
உணவு மாதிரிகய சிறிதைவு (முடக்டயின 
பவளகைக் கரு) எடுத்து ்சாதகனக் 
குழாயில் ்ொ்டவும்.
்சாதகனக் குழாயில் சிறிதைவு நீகரச 
்சரத்து நனகு கலைக்கவும்.
அடுத்ததாக ்சாதகனக் குழாகய சுமார 
ஒரு நிமி்டம் சூடுெடுத்தவும். 
்சாதகனக் குழாய குளிரந்தவு்டன இரணடு 
துளிகள தாமிர சல்்ெட ககரசகலையும், 
்சாடியம் கேடராக்கசக்டயும் 
்சரக்கவும். 
நீ என்ன ்கபாணகின்்றபாய்?
பகாடுக்கபெட்ட உணவு மாதிரி ஊதா 
நிறமாக மாறுகிறது.
நீ என்ன பதைரி்நது ப்கபாள்கி்றபாய்?
பகாடுக்கபெட்ட உணவு மாதிரி ஊதா 
நிறமாக மாறுவது, அதில் புரதம் உளைது 
எனெகத உறுதி பசயகிறது.

புரதைங்கள்
உ்டல் வைரசசி, பசல்ககைப புதுபபித்தல் 

மற்றும் பசரிமானம் ் ொனற ெல்்வறுவிதமான 
உ்டற்பசயல்களுக்கும் புரதஙகள மிகவும் 
அவசியம். முடக்ட, மீன, ொல், ்காழி, இகறசசி, 
்சாயாபீனஸ, பகாடக்டகள, ெருபபுக்கள 
்ொனறவற்றில் புரதசசத்து உளைது. 
புரதஙகள உ்டல் வைரசசிக்கு உதவும் 
உணவுகள ஆகும். 

அதிகமான புரதம் உளை 
உணவு ்சாயாபீனஸ 
ஆகும். 

முகைகடடிய ெயறு

்வககவத்த முடக்டயின பவளகைக்கரு

்சாயா பீனஸ

ழவட்டமின்்கள் 
உ்டலில் நக்டபெறும் ெல்்வறுெட்ட 

உயிர ்வதிவிகனகளுக்கு கவட்டமினகள 
மிகவும் அவசியம். ெழஙகள, காயகறிகள, 
தானியஙகள, இகறசசி ்ொனறவற்றில் 
கவட்டமினகள அதிகம் காணபெடுகினறன. 
கவட்டமினகள ொதுகாக்கும் உணவுகள 
எனறு அகழக்கபெடுகினறன. A, B, C, D, E 
மற்றும் K ஆகிய ஆறு முக்கிய கவட்டமினகள 
உளைன. இவற்றுள கவட்டமின B மற்றும் 
கவட்டமின C இரணடும் நீரில் ககரயும் 
கவட்டமினகள ஆகும். கவட்டமின A, D, E 
மற்றும் K ஆகியகவ பகாழுபபில் ககரயும் 
கவட்டமினகள ஆகும்.
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உணழமக் ப்கபாபபு
சூரிய பவபெக் கதிரவீசசிலிருந்து 
ொதுகாக்கும் களிம்புகள (Sun Screen Lotion)
்தாலின கவட்டமின D உற்ெத்திகய 
95% குகறக்கிறது. என்வ, கவட்டமின D 
குகறொடடு ்நாய ஏற்ெடுகிறது.

்சற்று பயபாசியுங்கள்
ஒரு ெளளியில் மருத்துவ முகாம் ஒனறு 
ந்டத்தபெட்டது. பெரும்ொலைான மாணவரகள  
நல்லை உ்டல் நலைத்து்டன இருந்தனர. ஒருசிலை 
மாணவரகளுக்கு உ்டல் நலைக்குகறொடு 
இருந்தது.
பிரியாவுக்கு ெல் ஈறுகளில் இரத்தக் கசிவு 
இருந்தது.
ராோவால் குகறந்த ஒளியில் பதளிவாகப 
ொரக்க முடியவில்கலை.
அருணின கால்கள வகைந்திருந்தன. 
இவற்றிற்கு எனன காரணம் எனறு உனனால் 
யூகிக்க முடிகிறதா?

அட்டவழண 2 ழவட்டமின் குழ்ற்பாட்டினபால் ஏற்்டும் பநபாய்்கள் 

ழவட்டமின்்கள் மூலங்கள்
குழ்ற்பாட்டினபால்  
ஏற்்டும் பநபாய்்கள் அறிகுறி்கள்

கவட்டமின A மீன எணபணய, முடக்ட,  ொல், 
பநய, ்கரட, ்சாைம், மஞ்சள நிற 
ெழஙகள,  கீகரகள.

மாகலைக்கண ்நாய குகறவான கணொரகவ, 
மஙகலைான பவளிசசத்தில் 
ொரபெதில் சிரமம்

கவட்டமின B முழு தானியம், தீட்டபெ்டாத அரிசி, 
ொல், மீன, இகறசசி, ெட்டாணி, ெயறு 
வகககள, ெசகசக் காயகறிகள 

பெரிபெரி நரம்பு ெலைவீனம், உ்டல் 
்சாரவு.

கவட்டமின C ஆரஞ்சு, பநல்லிக்காய, 
ெசகசமிைகாய, தக்காளி

ஸகரவி ஈறுகளில் இரத்தக் கசிவு

கவட்டமின D மீன எணபணய, முடக்ட, ொல், 
சூரிய ஒளியின மூலைம் நமது 
்தாலில் உருவாகிறது.

ரிக்பகடஸ ெலைவீனமான, எளிதில் 
வகையக் கூடிய 
எலும்புகள

கவட்டமின E தாவர எணபணயகள, ெசகசக் 
காயகறிகள, முழுக் ்காதுகம,  
மாம்ெழம், ஆபபிள, கீகரகள

நரம்பு ெலைவீனம், 
மஙகலைான கணொரகவ, 
மலைடடுத் தனகம

மலைடடுத் தனகம, ்நாய 
எதிரபபு சக்தி இல்லைாகம

கவட்டமின.K ெசகசக் காயகறிகள, தக்காளி, 
முடக்டக்்காஸ, முடக்ட  மற்றும் 
ொல் பொருளகள

ெலைவீனமான 
எலும்புகள, ெற்கள 
்ொனறகவ

சிறு காயத்தினால் 
ஏற்ெடும் அதிகபெடியான 
இரத்தக்கசிவு

ப ந ல் லி க் க னி க ளி ல் , 
ஆரஞ்சுப ெழஙககைவி்ட 20  

ம்டஙகு, அதிக கவட்டமின C 
காணபெடுகிறது.

ப்சயல்்பாடு 6
உங்கள் உணழவ ்சததுள்ளதைபா்க மபாற்றுங்கள்.
உனக்கு என்ன பதைழவ? 
ொசிபெயிறு, நீர, பமல்லிய வடிகடடும் துணி.
எப்டி ப்சய்வபாய்?
ொசிபெயிகர இரவு முழுவதும் நீரில் 
ஊரகவக்கவும்.
நீகர வடிகடடி ொசிபெயிகர எடுக்கவும்.
ஈரமான, ்லைசான துணியில் ொசிபெயிகர 
கவத்துக் கட்டவும்.
ஒனறு அல்லைது இரணடு நாடகளுக்கு 
அபெடி்ய கவக்கவும்.
துணி காயும் ்ொது தணணீர பதளிக்கவும்.
நீ என்ன ்பார்க்கி்றபாய்?
ொசிப ெயிறிலிருந்து பவளகைநிற முகைக் 
குருத்துகள வருவகதப ொரக்கலைாம்.
நீ என்ன பதைரி்நது ப்கபாள்கி்றபாய்?
முகைகடடிய ொசிபெயிரில் குகறந்த 
க்லைாரி உளைது. இதில்  நாரசசத்தும், 
கவட்டமின B யும் உளைன. இதில் அதிக 
அைவு கவட்டமின C மற்றும் கவட்டமின K 
ஆகியகவ உளைன. 
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உணழமக் ப்கபாபபு
முருஙககக் கீகரயில்:
கவட்டமின A
கவட்டமின C
பொட்டாசியம்
கால்சியம்
இரும்புச சத்து மற்றும் 
புரதம் 
ஆகியகவ நிகறந்து காணபெடுகினறன. 
இது ஆக்ஸிே்னற்றத் தடுபொனாகவும் 
(Antioxidants) உளைது.

உலைகைவில் 80% 
முருஙககக் கீகர உற்ெத்தி 
இந்தியாவில்தான உளைது. 
முருஙககக் கீகரகய சீனா, 

அபமரிக்கா, பேரமனி, கன்டா, பதன பகாரியா 
மற்றும் ஐ்ராபபிய நாடுகள இறக்குமதி 
பசயகினறன.

தைபாது உபபு்கள்
தாது உபபுகள உ்டல் வைரசசிக்கும், உ்டல் 

பசயல்ொடுககை ஒழுஙகுெடுத்துவதற்கும் 
்தகவபெடுகினறன. கீகர வகககள, ெருபபு 
வகககள, முடக்ட, ொல், மீன மற்றும் ெழஙகள 
்ொனறகவ தாதுஉபபுக்கள நிகறந்த முக்கிய 
உணவுப பொருளகள ஆகும். தாது உபபுகளும் 
ொதுகாபபு உணவுகள ஆகும். 

அட்டவழண 3 தைபாது உபபு்கள் மற்றும் 
அவற்றின் ்ணி்கள்

தைபாது 
உபபு்கள்

 

்ணி்கள்
கால்சியம் வலுவான எலும்புகள மற்றும் 

ெற்கள, இரத்தம் உகறதல்
ொஸெரஸ வலுவான எலும்புகள மற்றும் 

ெற்கள
அ்யாடின கதராயடு ோர்மான 

உற்ெத்தி
இரும்புச சத்து ஹீ்மாகு்ைாபின உற்ெத்தி 

மற்றும் மூகை வைரசசி

நீர்
நமது உ்டகலை நலைமு்டன ்ெணுவதற்கு 

அதிக அைவு நீர ்தகவபெடுகிறது. நாம் 
தினந்்தாறும் குகறந்தது 8 ்டம்ைரகள 
(2 லிட்டரகள) நீர ெருக ்வணடும். 

ப்சயல்்பாடு 7

வ.எண ்சததுக்்கள் மூலங்கள் ்ணி்கள்
1 கார்ொகேட்ரடடுக்கள அரிசி, ்காதுகம, உருகைக் கிழஙகு
2 பகாழுபபுக்கள ஆற்றகலைத் தருகிறது
3 புரதஙகள
4 கவட்டமினகள ெழஙகள, காயகறிகள, 

தானியஙகள, இகறசசி மற்றும் 
ொல் சாரந்த பொருளகள

5 தாது உபபுகள பொதுவான உ்டல் பசயல்ொடுகள 
வைரசசிகய ஒழுஙகுெடுத்துதல்.
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6.2. உடல் நலம் மற்றும் ஊட்டச்்சததுக்்கள்

உ்டல் நலைம் எனெது ்நாயினறி இருபெது 
மடடுமல்லை. இது முழுகமயான உ்டல்நலைம், 
மனநலைம் மற்றும் சமூகநலைம் ஆகியவற்கற 
உளை்டக்கியது. சத்தான உணகவ 
உணெதால் நாம் உ்டல் ரீதியாகவும், மன 
ரீதியாகவும் நலைமு்டன இருக்கமுடியும். 
உ்டல் நலைத்து்டன இருக்கும்்ொது நீஙகள 
தனனம்பிக்கக்யாடும், அகனத்து 
பசயல்களிலும் ஈடுொட்்டாடும், வாழ்க்கககய 
அனுெவிக்கும் திற்னாடும் இருபபீரகள. 

சத்துக் குகறவான உணவு வகககள 
உ்டல் ெருமகனயும், ்நாயககையும் 
உண்டாக்குகினறன. உஙகள நணெரகள மற்றும் 
குடும்ெத்தினரு்டனான உறவில் ொதிபகெயும் 
அது உண்டாக்கும். அதனால், உஙகளுக்டய 
உணகவ சரியாகத் ்தரந்பதடுக்கவும். 
்சரிவிகிதை உணவு

நமது உ்டல் வைரசசிக்கும் 
பசயல்ொடடிற்கும் ்தகவயான அகனத்து 
சத்துக்ககையும் ்ொதுமான அைவு பகாண்ட 

ஓர உணவு அவசியம். உ்டல்நலைத்கத உறுதி 
பசயயக்கூடிய ெல்்வறு ஊட்டசசத்துக்ககை 
சரிவிகித உணவு ்ொதுமான அைவு 
பகாணடுளைது.

உணவு எனெது ்ொதுமான அைவு நீகரயும், 
சரியான அைவு ஆற்றகலையும் நமக்கு வழஙக 
்வணடும். கீழ்க்காணும் காரணஙகளுக்காக 
சரிவிகித உணவு அவசியமாகும்.
 அதிக ்வகலை பசயயும் திறன பெறுவதற்கு 
 நல்லை உ்டல் மற்றும் மன நலைத்திற்கு
 ்நாயககை எதிரக்கும் திறன 

பெறுவதற்கு
  உ்டல் நனறாக வைரவதற்கு

ப்சயல்்பாடு  7
12 வயது நிரம்பிய சிறுவன/சிறுமி 
ஒருவருக்கு சரிவிகித உணவு அளிக்க ஒரு 
உணவு வகரெ்ட அடக்ட தயாரிக்கவும். 
அதில் விகலைகள குகறந்த மற்றும் உஙகள 
ெகுதியில் கிக்டக்கக்கூடிய எளிகமயான 
உணவு வகககள இ்டம் பெற ்வணடும். 

ஊட்டச்்சததுக் குழ்ற்பாடு
உஙகள உணவு சரிவிகித உணவாக 

இல்லைாத்ொது விகைவுகள எபெடி இருக்கும்? 
கீ்ழ பகாடுக்கபெடடுளை ெ்டஙககைக் 
கவனிக்கவும்.
  இந்தக் குழந்கதகள சாதாரணமாக 

இருபெதாகத் பதரிகிறதா?
 அதற்கான காரணத்கதக் கூறுக?

கீ்ழ பகாடுக்கபெடடுளை ெ்டத்கதக் கவனி. உ்டல் நலைம் உளைவருக்கு   
குறியும், உ்டல் நலைம் 

இல்லைாதவருக்கு    குறியும் இடுக.
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ப்சயல்்பாடு 8
உனக்கு அருகாகமயில் உளை ஒரு 
அஙகனவாடி கமயத்திற்குச பசனறு, 
அகதப ொரகவயிடடு ஊட்டசசத்துக் 
குகறொடக்டப ்ொக்குவதற்கும், 0-5 
வயது வகரயுளை குழந்கதகளின 
ஆ்ராக்கியத்கத உறுதிபெடுத்துவதற்கும் 
அரசு ்மற் பகாணடுளை 
ந்டவடிக்ககககைக் கண்டறிக.

 குவபாஷிபயபார்்கர்

மரபாஸ்மஸ்
இந்தக் குழந்கதகள இந்த நிகலையில் 

இருபெதற்குக் காரணம் ஊட்டசசத்துக் 
குகறொடு ஆகும்.
ஊட்டச்்சததுக் குழ்ற்பாடு

நாம் உணணும் உணவில் நம் 
உ்டலுக்குத் ்தகவயான ஊட்டசசத்துக்கள 
அகனத்தும் சரியான விகிதத்தில் கிக்டக்க 
வில்கலைபயனறால் ஊட்டசசத்துக் குகறொடு 
ஏற்ெடுகிறது. ஊட்டசசத்துக் குகறொடு 
எனும் வாரத்கத, சரிவிகித உணகவ 
எடுத்துக்பகாளைாததால் ஏற்ெடும் விகைகவக் 
குறிக்கிறது. ஊட்டசசத்துக் குகறொடடினால் 
்நாயகள உண்டாகினறன.  நமது உணவில் 
்ொதிய அைவு ஊட்டசசத்து இல்லைாததால் 
ஏற்ெடும் ்நாயகள ஊட்டசசத்துக் குகறொடடு 
்நாயகள எனபெடுகினறன.

சமீெத்தில் இந்தியாவில் 
ந்டத்தபெட்ட ஆயவினெடி 
14.4 மில்லியன 
குழந்கதகள உ்டல் 
ெருமனு்டன இருபெதாக 

பதரியவந்துளைது. இந்த வககயில் 
இந்தியா, சீனாவிற்கு அடுத்ததாக, அதிக 
எணணிக்ககயில் உ்டல் ெருமன 
உக்டயவரககைக் பகாண்ட நாடுகளுன 
இரண்டாவது இ்டத்தில் உளைது.

அட்டவழண 5 புரதைக் குழ்ற்பாட்டபால் ஏற்்டும் 
பநபாய்்கள்

பநபாய்்கள் அறிகுறி்கள்
குவாஷி்யாரகர வைரசசிக் குகறொடு, முகம், 

கால்களில் வீக்கம், வயிற்றுப 
்ொக்கு மற்றும் உபபிய வயிறு

மராஸமஸ பமலிந்த உ்டல், பமதுவான 
உ்டல் வைரசசி.

அட்டவழண 6 தைபாது உபபுக்்கள் குழ்ற்பாட்டபால் 
ஏற்்டும் பநபாய்்கள்

தைபாது உபபுக்்கள் பநபாய்்கள்
கால்சியம் ரிக்பகடஸ
ொஸெரஸ ஆஸடி்யாம்லைசியா

அ்யாடின
கிரிடடினிசம் (குழந்கதகளில்)
முனகழுத்துக் கழகலை
(பெரியவரகள)

இரும்புச சத்து இரத்த ்சாகக

உடற்்யிற்சி
உ்டல் தகுதிகயயும், முழுகமயான 

உ்டல் நலைத்கதயும் ்மம்ெடுத்தக்கூடிய 
அல்லைது ெராமரிக்கக்கூடிய உ்டல் பசயல்ொ்்ட 
உ்டற்ெயிற்சி ஆகும். 

குழு 
விகையாடடுகள 
விகையாடுதல்

உ்டற்ெயிற்சி

ந்டனம்
சுறு சுறுபொக 
இயஙகுதல்

தனி நெர 
விகையாடடு ்யாகாஉடற்ப்சயல்

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



91

உ்டற்ெயிற்சி, கீ்ழ பகாடுக்கபெடடுளை 
காரணஙகளுக்காக அவசியமாகும்.
 வைரசசி மற்றும் ்மம்ொடடிகன 

அதிகபெடுத்துதல்.
 வயது முதிரசசிகயத் தவிரத்தல்.
 தகசகள மற்றும் இதய இரத்த ஓட்ட 

மண்டலைத்கத வலுபெடுத்துதல்.
 விகையாடடுத் திறகன ்மம்ெடுத்துதல், 

எக்டகயக் குகறத்தல் அல்லைது ெராமரித்தல் 
மற்றும் அனுெவ மகிழ்சசி அளித்தல்.

 குழுந்கதகள மற்றும் முதி்யாரகளில் 
உ்டல் ெருமனால் ஏற்ெடும் விகைவுககைக் 
குகறத்தல்.

ஓய்வு
உ்டல் மற்றும் மன நலைத்திற்கு ்ொதுமான 

அைவு ஓயவு அவசியம். உ்டல் வைரசசிக்கும், 
்மம்ொடடிற்கும், ஊட்டசசத்து எவவைவு 
முக்கிய்மா அ்த அைவிற்கு ஓயவும் முக்கியம் 
ஆகும். 

நண்ர்்களுடன் ்கல்நதுழரயபாடு
"சீக்கிரம் ெடுக்கச பசனறு, அதிகாகலை எழும் 
ெழக்கம் ஒரு மனிதகன நலைமு்டனும், 
வைமு்டனும் மற்றும் அறிவு்டனும் கவக்கிறது"

பெஞ்சமின பிராஙக்ளின

தூய்ழம
தூயகம எனெது உ்டல் 

நலைத்கதக் காபெதற்காக 
கக்டபிடிக்கபெடும் ெழக்க 
வழக்கஙகளின பதாகுபபு 
ஆகும். உலைக சுகாதார 
நிறுவனத்தின (WHO)  கூற்றுபெடி “உ்டல் 
நலைத்கதப ெராமரிக்கவும், ்நாயகள ெரவுவகதத் 
தடுக்கவும் உதவக்கூடிய நிகலை மற்றும் 
நக்டமுகறககை்ய, தூயகம குறிக்கிறது”.

தைன் சுததைம்
தன சுத்தம் எனெது சுத்தமாக 

இருபெதனமூலைமாக ஒருவர தன உ்டல் 
ஆ்ராக்கியத்திலும், நலைனிலும் அக்ககற 
பகாளவதற்காக ்மற்பகாளளும் 
நக்டமுகறககை உளை்டக்கியதாகும். 
நாம் எத்தகன முகற குளிக்கி்றாம், 
ககககைக் கழுவுகி்றாம், நகஙககை 
பவடடுகி்றாம், உக்ட மாற்றுகி்றாம் ்ொனற 
ெழக்கவழக்கஙககை இது உளை்டக்கியதாகும். 
நாம் வீடடிலும், ்வகலை பசயயும் இ்டஙகளிலும், 
குளியகற மற்றும் கழிவகற உளளிட்ட 
அகனத்து இ்டஙகளின தகரககை கிருமிகள 
இல்லைாதவாறு சுத்தமாக கவத்திருக்க 
்வணடியகதயும் இது உளை்டக்கியுளைது.

ப்சயல்்பாடு 9
ஒரு நாள ரகீம் எனற ஆறாம் வகுபபு மாணவன 
மூனறு முகற வாந்தி எடுத்தான. அதனால் 
அவன ்சாரவாகவும், நீரசசத்து இழந்தும் 
காணபெட்டான. பசவிலியராகப ெணிபுரியும் 
ரகீமின தாயார ஒரு ககரசகலைத் தயார பசயது 
ரகீகமப ெருகச பசானனார. சிறிது ் நரத்திற்குப 
பினனர ரகீம் நனறாக இருபெதாக உணரந்து, 
தனது தாயாரி்டம் எனன ககரசல்  எனக்குத் 
தந்தீரகள எனக் ்கட்டான.  அதற்கு அவர 
வாயவழி நீ்ரற்றக் ககரசல் (Oral Rehydration 
Solution - ORS) எனறார. ORS எனறால் 
எனனபவனறு ொரப்ொமா?

வாந்தி எடுத்தா்லைா அல்லைது வயிற்றுப 
்ொக்கு ஏற்ெட்டா்லைா நம் உ்டலிலிருந்து அதிக 
அைவு நீர பவளி்யற்றபெடடு உபபின சமநிகலை 
சீரற்றுப ்ொகிறது. அதிக நீர பவளி்யறுவது 
(Dehydration), தீவிர உ்டல் பிரசசிகனககை 
உருவாக்கும். ORS ககரசகலை அடிக்கடி 
ெருகுவதன மூலைம் அவற்கறத் தவிரக்கலைாம். 
	ஒரு லிட்டர பகாதிநீகர எடுத்து அதகனக் 

குளிர கவக்கவும். 
	அந்நீரு்டன அகர ்தக்கரணடி உபபும், 

ஆறு ் தக்கரணடி சரக்ககரயும் ் சரக்கவும். 
	்தகவக்்கற்ற சிறிதைவு எலுமிசகசச 

சாகறக் கலைந்து பகாளைலைாம். 
ககரசலிகன நனகு கலைக்கியபின 
வாந்தி, வயிற்றுப்ொக்கு மற்றும் நீர சத்து 
இழபபு  ஏற்பெட்டவரகளுக்கு வழஙகலைாம். 
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6.3. நுணணுயிரி்கள் - ஓர் அறிமு்கம்
தன சுத்தத்கத அலைடசியம் பசயயும் ்ொது 

்நாய ஏற்ெடுவதற்கான வாயபபு அதிகரிக்கிறது. 
தன சுத்தத்கத அலைடசியபெடுத்துவதால் 
நுணணுயிரிகள மூலைம் ஏற்ெடும் சிலை 
்நாயககைக் காண்ொம்.
1.   சீத்ெதி
2. ெற்பசாத்கத
3. ்சற்றுபபுண
4. பொடுகு

உன கணகைால் காணமுடியாத சிலை 
நுணணுயிரிகள உளைன எனெகத உனனால் 
நம்ெமுடிகிறதா? ஆம், நுணணுயிரிககை 
நுண்ணாக்கி இல்லைாமல் ொரக்க முடியாது.  
பெரும்ொலைான நுணணுயிரிகள நானகு 
முக்கியப பிரிவுகைாக உளைன.
 ொக்டீரியா
	கவரஸ
 பு்ராட்்டா்சாவா
	பூஞ்கசகள

அட்டவழண 6 தைனிப்ட்ட சு்கபாதைபாரம் மற்றும் தூய்ழம ்கழடபிடிக்்கபவணடிய ்கபால இழடபவளி
கூறு்கள் அல்லது ்குதி்கள் அடிக்்கடி தூய்ழம ப்சய்வதைற்்கபான ஆபலபா்சழன
கண தூயகம தினசரி காகலையிலும் முகம் அசுத்தம் அக்டயும் ்ொதும்
முடித் தூயகம வாரம் இரு முகற அல்லைது ஒரு நாள விடடு ஒரு நாள
உ்டல் தூயகம ஒரு நாகைக்கு ஒரு முகற அல்லைது இரணடு முகற
வாயத் தூயகம ஒரு நாகைக்கு இரு முகற ெல் ்தயத்தல், சாபபிட்ட பினபு வாய பகாபெளித்தல்
ொதத் தூயகம தினந்்தாறும்
ககத் தூயகம அசுத்தமான ெகுதிகயத் பதாடும் ்ொது, சாபபிடும் முனபு,  

சுத்தமானவற்கற பதாடுவதற்கு முனபு
ஆக்டத் தூயகம ஒரு நாகைக்கு ஒரு முகற அல்லைது இரு முகற. 

வ. எண ்பாக்டீரியபா பநபாய்்கள் ்ரவும் முழ்ற
1. காலைரா / வயிற்றுப ்ொக்கு அசுத்தமான நீர
2. நி்மானியா / காயசசல் இருமல் மற்றும் தும்மலின ்ொது பவளிபெடும் காற்றுத் 

திவகைககை சுவாசித்தல்
3. ப்டட்டனஸ / கக்குவான ொக்டீரியாக்களினால் தாக்கபெட்ட காயஙகள  
4. காச்நாய இருமல் மற்றும் தும்மலின ்ொது பவளிபெடும் காற்றுத் 

திவகைககை சுவாசித்தல்  
5. க்டொயடு / காயசசல் அசுத்தமான உணவு அல்லைது நீர

அட்டவழண 7 ்பாக்டீரியபா பநபாய்்கள்

6.3.1 ்பாக்டீரியபா
ொக்டீரியா எனெகவ மிகச சிறிய 

பு்ரா்கரி்யாடடிக் நுணணுயிரிகள ஆகும்.
ொக்டீரியா பசல்களில் உடகரு கிக்டயாது. 
இகவ பொதுவாக பசல் சவவினால் சூழபெட்ட  
நுணணுறுபபுக்ககைக் பகாணடிருக்காது.
 ொக்டீரியா ஒடடுணணிகைாக்வா அல்லைது 

தனனிசகசயான நுணணுயிரிகைாக்வா 
காணபெடும்.

	அகவ திசுக்ககைத் தாக்கக்கூடியகவ.
	அகவ சீழ் அல்லைது தீஙகு விகைவிக்கும் 

பொருளககை உற்ெத்தி பசயயும்.

பநபாய் எனெது, குறிபபிட்ட 
அக்டயாைஙகள மற்றும் 
அறிகுறிககைக் பகாண்ட 

உ்டல் பசயலியல் நிகஷவு ஆகும். 
ப்கபாளபாறு எனெது உ்டல் பசயல்ொடுகளில் 
ஏற்ெடும் ஒழுஙகற்ற தனகம ஆகும்.
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6.3.2 ழவரஸ்்கள்
கவரஸ எனெது பதாற்று ஏற்ெடுத்தக்கூடிய 

காரணியாகும். இகவ புரத  உகறயால் 
சூழபெட்ட, நீயூக்ளிக் அமிலைத்திகனக் 
பகாணடுளைது.

இது மற்பறாரு உயிரினஙகளின 
பசல்களில் புகுந்து பெருக்கமக்டகினறது. 
தாவரஙகள, விலைஙகுகள, நுணணுயிரிகள 
்ொனற அகனத்து உயிரினஙககையும் 
கவரஸ ொதிக்கக் கூடியகவ. அகவ 
உயிருளை பசல்களுக்குள புகுந்து அசபசல்லின 
ஆக்கக்கூறுககைப ெயனெடுத்தி பெருக்கம் 
அக்டகினறன. கவரஸ, பசல்ககை அழித்து, 
ொதிபெக்டயச பசயது அல்லைது மாற்றமக்டயச 
பசயது உஙககை ்நாய வாயபெ்ட கவக்கும்.  

ஒரு கவரஸ டி.என.ஏ. 
வுக்குப ெதிலைாக ஆர. என. ஏ. 
கவப பெற்றிருந்தால் 
அதற்கு பரட்பரபா ழவரஸ் 
எனறு பெயர

ழவரஸினபால் உருவபாகும் பநபாய்்கள்:
   1. சாதாரன சளி       2. இனபுளுயனசா
3. கல்லீரல் ஒவவாகம      4. சினனம்கம
5. இைம் பிளகை வாதம்   6. பெரியம்கம
7. தட்டம்கம 

உங்களது வகுப்ழ்றயில் விவபாதிக்்கவும்
கவரஸ எனெது உயிர உளைதா அல்லைது 
உயிர அற்றதா?

நிழனவில் ப்கபாள்்க.
  ஆறு வககயான ஊட்டசசத்துகள 

உளைன. அகவ: கார்ொகேட்ரடடுகள, 
புரதஙகள, பகாழுபபுகள, கவட்டமினகள, 
தாது உபபுகள மற்றும் நீர.

  குவாஷி்யாரகர, மராஸமஸ ஆகியகவ 
புரதச சத்துக் குகறொடடு ்நாயகைாகும்.

  மாகலைக்கண ்நாய, ஸகரவி, ரிக்கடஸ, 
பெரி  பெரி ஆகியகவ கவட்டமின 
குகறொடடு ்நாயகைாகும்.

  ொக்டீரியா ஒரு பு்ரா்கரியாடடிக் 
நுணணுயிரி.

  காலைரா, க்டொயடு, நி்மானியா ஆகியகவ 
ொக்டீரியா ்நாயகைாகும்.

  இனபுளுயனசா, சாதாரண சளி, சினனம்கம 
ஆகியகவ கவரஸ ்நாயகள.

மதிபபீடு

I. ்சரியபான விழடழயத பதைர்்நபதைடு.
1. நம் உ்டலின தகசகளின 

உ ரு வ ா க் க த் தி ற் கு
்தகவபெடுகிறது.

 அ) கார்ொகேட்ரட  ஆ) பகாழுபபு
 இ) புரதம்     ஈ) நீர
2. ஸகரவி  குகறொடடினால் 

உண்டாகிறது.         
 அ) கவட்டமின A    ஆ) கவட்டமின B
 இ) கவட்டமின C    ஈ) கவட்டமின D

உங்கள் பயபா்சழனக்கு சில ப்சயல் 
திட்டங்கள்

உனக்கு அருகில் உளை மருத்துவரி்ட்மா 
அல்லைது மருத்துவமகனக்்கா பசனறு 
தடுபபூசி  அட்டவகணகயப பெற்றுக்பகாளக. 
அந்த அட்டவகணயிலிருந்து கவரஸ 
்நாயகள மற்றும் ொக்டீரியா ்நாயகளுக்கு 
்ொ்டபெடும் தடுபபூசிகயப ெடடியலிடுக.
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3. க ா ல் சி ய ம் வ க க 
ஊட்டசசத்திற்கான எடுத்துக்காடடு ஆகும்.

 அ) கார்ொகேட்ரட ஆ) பகாழுபபு
 ஆ) புரதம்     ஈ) தாது உபபுகள 
4. நம் உணவில் ெழஙகள மற்றும் 

காயகறிககை ்சரத்துக் 
பகாளை்வணடும். ஏபனனில் .

 அ) அவற்றில் அதிக அைவு 
 கார்ொகேட்ரட உளைது.

 ஆ) அவற்றில் அதிக அைவு புரதம் உளைது
 இ) அவற்றில் அதிக கவட்டமினகளும் 

 தாது உபபுகளும் உளைன
 ஈ) அவற்றில் அதிக அைவு நீர உளைது
5. ொக்டீரியா, ஒரு சிறிய 

நுணணுயிரி.                                                
 அ) பு்ரா்கரி்யாடடிக்
 ஆ) யூ்கரி்யாடடிக்
 இ) பு்ராட்்டா்சாவா
 ஈ) பசல்கைற்ற

II. ப்கபாடிட்ட இடதழதை நிரபபு்க.
1. ஊட்டசசத்துக் குகறொடு 

்நாயகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.
2. அ்யாடின சத்துக்குகறொடு 

பெரியவரகளில் ____________ ்நாகய 
ஏற்ெடுத்துகிறது.

3. கவட்டமின D குகறொடு 
்நாகய ஏற்ெடுத்துகிறது.

4. க்டொயடு ்நாய,  மற்றும் 
நீர மாசுெடுவதால் ெரவுகிறது.

5. குளிரகாயசசல் (இனபுளுயனசா) 
________ நுணணுயிரியால் ஏற்ெடுகிறது.

III.  ்சரியபா அல்லது தைவ்றபா எனக் கூறு்க. தைவ்றபா்க 
இருபபின் ்சரியபா்க எழுதைவும்.

1. நம் உணவில் மூனறு முக்கிய 
ஊட்டசசத்துக்கள உளைன.

2. நம் உ்டலில் பகாழுபபு, ஆற்றலைாக ்சமித்து 
கவக்கபெடுகிறது.

3. அகனத்து ொக்டீரியாக்களும் 
ககசயிகழககைப பெற்றுளைன.

4. ஹீ்மாகு்ைாபின உற்ெத்திக்கு 
இரும்புசசத்து உதவுகிறது.

5. ஓம்புயிரியின உ்டலுக்கு பவளி்யயும் 
கவரஸகைால் வைரந்து இனபபெருக்கம் 
பசயய இயலும்.

IV. பின்வரும் ஒபபுழம்கழளப பூர்ததி ப்சய்்க.
1. அரிசி : கார்ொகேட்ரட :: ெருபபு 

வகககள: .
2. கவட்டமின D : ரிக்பகடஸ : கவட்டமின C : 

.
3. அ்யாடின : முன கழுத்துக் கழகலை ்நாய :: 

இரும்பு : .
4. காலைரா : ொக்டீரியா :: சினனம்கம : ______.

V. ப்பாருதது்க.
1  கவட்டமின A - அ. ரிக்பகடஸ
2  கவட்டமின B - ஆ. மாகலைக் கண ்நாய
3 கவட்டமின C - இ. மலைடடுத்தனகம
4  கவட்டமின D - ஈ. பெரி பெரி
5 கவட்டமின E - உ. ஸகரவி

VI. நிரபபு்க. 

நீர

கார்ொகேட்ரட

கவட்டமினகள

 புரதம்

ஊட்டசசத்துகள

VII. சுருக்்கமபா்க விழடயளி.
1. கீழ்கண்டவற்றிற்கு இரணடு 

எடுத்துக்காடடுகள தருக.
 அ) பகாழுபபுசசத்து அதிகமுளை 

 உணவுபபொருளகள.
 ஆ) கவட்டமின குகறொடடு ்நாயகள.
2.  கார்ொகேட்ரட மற்றும் புரதத்திகன 

்வறுெடுத்தி எழுதுக.
3. சரிவிகித உணவு - வகரயறு.
4. ெழஙககையும், காயகறிககையும் பவடடிய 

பின, அவற்கற நீரில் கழுவக்கூ்டாது. ஏன?
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5.  கவரஸைால் ஏற்ெடும் ்நாயகள 
இரணடிகன எழுதுக.

6. நுணணுயிரிகளின முக்கியப ெணபுகள
யாகவ?

VIII. விரிவபா்க விழடயளி.
1. கவட்டமினககையும் அவற்றின 

குகறபொட்டால் ஏற்ெடும் ்நாயககையும்     
அட்டவகணபெடுத்துக.

்சரிவிகிதை உணவு

விளையாடி பார்பபாமா... 
Pyramid game

*ெ்டஙகள அக்டயாைத்திற்காக மடடு்ம.

்டிநிழல்கள்:
• சரி விகித உணவு ெற்றி அறிந்துபகாள்வாமா.
• Google ்தடு பொறியில் ninindia.org எனறு தட்டசசு பசயயவும்
• முகபபு ெக்கம் ்தானறும்.
• Pyramid game ஐ பசாடுக்கவும்.
• பகாடுக்கபெட்ட ெல்்வறு உணவுககை ஒவபவானறாக இழுத்து pyramid யில் வி்டவும்

இழணயச் ப்சயல்்பாடு

6th Science_TM_Unit-6.indd   95 29-01-2020   11:55:52



96

7

அலகு
கணினி – ஓர் அறிமுகம்

• கணினி குறித்து அறிந்து பகாளைல். 
• கணினியின வரலைாற்கற அறிந்து பகாளைல்.
• கணினியின வைரசசி நிகலைககைப புரிந்து பகாளைல்.
• கணினியின தகலைமுகறககைப புரிந்து பகாளைல்.
• கணினியின வககககைத் பதரிந்து பகாளைல்.
• கணினி ெயனெடுத்தபெடும் இ்டஙககை அறிந்து பகாணடு, அவற்கறத் தஙகள நக்டமுகற 

வாழ்வில் பசயல்ெடுத்தும் திறகனப பெறுதல்.

 கற்றல் ந�ாககஙகள் 

(ஆ்றபாம் வகுபபு ்யிலும் சில சிறுவர், சிறுமியர் 
விழளயபாடிக் ப்கபாணடிருக்கி்றபார்்கள்)
சிவபா: சலீம்! உன அபொ ்நற்று வீடடிற்கு ஒரு 
ொரசல் பகாணடு வந்தகதப ொரத்்தன. புது 
பதாகலைக்காடசிப பெடடி வாஙகியிருக்கிறீரகள 
எனறு நினக்கி்றன. சரியா?

்சலீம்: அது பதாகலைக்காடசிப பெடடி 
இல்கலை சிவா. நாஙகள கணினி வாஙகி 
இருக்கி்றாம்.
மலர்: ஓ! கணினியா! துணிக்கக்டகளில் பில் 
்ொ்ட அவற்கறப ெயனெடுத்துவகத நான 
ொரத்திருக்கி்றன. 
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ப்சல்வி: மலைர… துணிக்கக்டயிலை மடடும் 
இல்கலை. பதா்டரவணடி நிகலையம், வஙகி, 
ஏ.டி.எம்.  இவவைவு ஏன - நமது ஊர 
அஞ்சலைகம் ்ொனற அகனத்து முக்கிய 
அலுவலைகஙகளிலும் கணினி உளைது.
நபான்சி: எஙகள ெளளியில்கூ்ட நான 
ொரத்திருக்கி்றன! 
்சலீம்: உஙகள ெளளியில் மடடுமா இருக்கிறது? 
உனது அபொவும் கணினி கவத்திருக்கிறார 
என நினக்கி்றன.
நபான்சி: எஙகள அபொவி்டமா? எனக்குத் 
பதரியாமலைா? கணடிபொ எஙகள அபொவி்டம் 
கணினி இல்கலை. அகலை்ெசி மடடும்தான 
இருக்கிறது. 
்சலீம்: உஙகள அபொ கவத்திருக்கும் 
அகலை்ெசிகயத்தான நான கணினி எனறு 
கூறுகி்றன.
நபான்சி: இல்கலை. எனன சலீம் பசால்கிறாய? 
அகலை்ெசி எபெடி கணினி ஆகும்?
்சலீம்: நானசி… ஒரு பெரிய பெடடியு்டன ்சரந்து 
பதாகலைக்காடசிபபெடடி ்ொலை மாதிரி இருக்கும் 
சாதனத்கத்ய சாதாரணமாக நாம் கணினி 
எனறு நிகனத்துக் பகாணடிருக்கி்றாம். 
ஆனால் கணினிகள ெலை வடிவஙகளில் 
காணபெடுகினறன. ஒரு கணினி பசயயும் 
பெரும்ொலைான ்வகலைககை உஙகள அபொ 
ெயனெடுத்தும் திறன்ெசியிலும் (Smart phone)  
பசயயலைாம். அவற்றின திறனகளில்  ்வறுொடு 
இருக்கு்ம தவிர, பசயல்ொடுகள அகனத்தும் 
ஒனறாகத்தான இருக்கும். கணினிகள பதாழில் 
நுடெ வைரசசியால் இபபொழுது திறன்ெசியாக 
வைரந்து நிற்கினறன. சடக்டப கெக்குள 

கவக்கும் அைவிற்குச சிறியதாக இருபெதால் 
ஸமாரட ்ொன எனெது ்ெசமடடும்தான 
ெயனெடும் எனறு நம்மில் அ்நகர 
நிகனக்கி்றாம். அபெடி இல்கலை. கணினியில் 
நாம் பசயயும் ெல்்வறு ்வகலைககை சிறிய 
திறன்ெசிகயக் பகாண்்ட பசயயலைாம். 

பசல்வி: அபெடிபயனறால், ககக்கணினி, 
மடிக்கணினி எனபறல்லைாம் பசால்கிறாரக்ை? 
அதுவும் நாம் சாதாரணமாக நிகனக்கிற 
கணினி மாதிரிதானா சலீம்?
சலீம்: ஆமாம். எல்லைா்ம ஒ்ர மாதிரிதான. 
ஆனால் கணினியில் ெல்்வறு வகககள 
உணடு, அவற்றின பசயல்ொடுகளில், 
திறனுக்்கற்ெ ்வறுொடுகள இருக்கும்.
சிவா: அது சரி சலீம்… உஙகள வீடடில் கணினி 
எதற்கு? அகத கவத்து நீ எனன பசயவாய?
சலீம்: ெ்டம் வகரயவும், வணணம் தீட்டவும், 
விகையா்டவும், கற்ெதற்கும் மற்றும் பொது 
அறிகவ வைரத்துக் பகாளவதற்கும் நான 
அகதப ெயனெடுத்து்வன.
பசல்வி: சலீம், உனக்கு கணினிகயபெற்றி 
அதிகம் பதரிந்திருக்கிறது?
சலீம்: எனக்கு கணினிகயபெற்றி சிறிதுதான 
பதரியும். என அபொ அலுவலைகத்தில் 
அகதப ெயனெடுத்துவதால் அவருக்கு 
அகதபெற்றி அதிகமாகத் பதரியும். நான 
என   அபொவி்டமிருந்து பதரிந்துபகாண்டதில் 
சிலைவற்கறக் கூறி்னன.
(அ்நதை வழியபா்க வ்நதை ஒரு ஆசிரியழரப 
்பார்ததைதும் சிறுவர்்கள் அழனவரும் எழு்நது 
நிற்கின்்றனர்)
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ஆசிரியர்:  எல்்லைாரும் இஙகு எனன 
்ெசிக்பகாணடிருக்கிறீரகள?
சிறுவர்்கள்: கணினிகயப ெற்றி ்ெசிக் 
பகாணடிருக்கி்றாம் அயயா.
ஆசிரியர்: ஓ! அபெடியா! மிக்க மகிழ்சசி! 
நான அகதபெற்றி விரிவாகக் கூறுகி்றன. 
முதலைாவது கணினி எனறால் எனன 
எனறு விைக்குகி்றன. கணினி எனெது 
தரவு மற்றும் தகவல்ககைத் ்தகவக்கு 
ஏற்ெ மாற்றியகமக்க உருவாக்கபெட்ட ஒரு 
மினனணு இயந்திரம். இதில் நாம் தரவுககைச 
்சமித்து கவக்கலைாம். இத்தரவுககை 
நமது ்தகவக்கு ஏற்றவாறு தகவல்கைாக 
மாற்றி எடுத்துக் பகாளைலைாம். இவவாறு ெலை 
விதஙகளில் கணினி நமக்குப ெயனெடுகிறது.
மலர்: இந்தக் கணினிகயக் கணடுபிடித்தது 
யார எனறு பதரிந்துபகாளை ஆரவமாக 
இருக்கி்றாம் அயயா.
ஆசிரியர்: 19ஆம் நூற்றாணடின பதா்டக்கத்தில் 
கணிதப ்ெராசிரியர சாரலைஸ ொப்ெஜ எனெவர 
ெகுபொயவுப பொறிகய (Analogue Computer) 
வடிவகமத்தார. அவரதான ‘கணினியின தந்கத’ 
எனவும் அகழக்கபெடுகிறார. அவர ஏற்ெடுத்திய 
அடிபெக்டயான கட்டகமபபுதான இனகறக்கும் 
அகனத்துக் கணினிப ெயனொடடிலும் 
உளைது. அகதப்ொலை்வ, அகஸ்டா அ்டா 
லைவ்லைஸ எனெவர கணிதச பசயல்ொடடிற்குத் 
்தகவயான கட்டகைககை முதனமுகறயாக 
வகுத்தகமயால், ‘உலைகின முதல் கணினி நிரலைர’ 
(Programmer)  என அவர ்ொற்றபெடுகிறார. 

நபான்சி: சார! கணினி கணடுபிடிக்கபெடடு 
ெயனொடடுக்கு  வரும் முன எதகனப 
ெயனெடுத்தினாரகள என 
பசால்லுஙக்ைன?
ஆசிரியர்:  ஆரம்ெ காலைத்தில் 
கணினி எனறு ஒனறு 
இல்கலை. முதலில் அொகஸ 
எனற கருவிகயத்தான  

கணக்கி்டப ெயனெடுத்தினாரகள. பிறகு 
கணிபொன எனற ஒரு சிறிய சாதனத்கதப 
ெயனெடுத்தினாரகள.
ப்சல்வி: ்கடக்வ மிகவும் வியபொக 
இருக்கிறது அயயா.  அபெடிபயனறால் நாம் 
இபபொழுது ெயனெடுத்தும் கணினி எபெடி 
வந்தது?
ஆசிரியர்: நல்லை ்களவி பசல்வி! 
அொகஸஸிலிருந்து இபபொழுது நாம் 
ெயனெடுத்தும் கணினி ்நரடியாக 
வந்துவி்டவில்கலை. நாம் தற்்ொது 
ெயனெடுத்துவது ஐந்தாம் தகலைமுகறக் 
கணினி.
நபான்சி: இதற்குமுன நானகு தகலைமுகறக் 
கணினிகள ெயனொடடில் இருந்தனவா 
அயயா?
ஆசிரியர: ஆமாம் நானசி, சரிதான.
சிவா: அயயா! கணினியின ஐந்து 
தகலைமுகறககைபெற்றி விைக்கமுடியுமா?
ஆசிரியர்: நிசசயமாக நான விைக்குகி்றன
• முதலைாம் தகலைமுகறக் கணினியில் 

பவற்றி்டக் குழாயகள ெயனெடுத்தபெட்டன. 
• இரண்டாம் தகலைமுகறக் கணினியில் 

மினமயப பெருக்கிகள ெயனெடுத்தபெட்டன.
• ஒருஙகிகணந்த சுற்று மூனறாம் 

தகலைமுகறக் கணினியில் 
ெயனெடுத்தபெட்டது. 

• நுண பசயலி எனெது நானகாம் 
தகலைமுகறக் கணினியில் 
ெயனெடுத்தபெட்டது.

தற்்ொது நாம் ெயனெடுத்தும் ஐந்தாம் 
தகலைமுகறக் கணினியில் பசயற்கக 
நுணணறிவு ெயனெடுத்தபெடுகிறது.
ப்சல்வி: இபபொழுது நாம் ெயனெடுத்தும் 
கணினிகயப ெற்றி ்மலும் பசால்லுஙகள 
அயயா.
ஆசிரியர்: கணினிகயப பொருத்தவகர தரவு 
மற்றும் தகவல் ஆகியகவ மிக முக்கியம்.
மலர்: ‘தரவு’ எனறால் எனன அயயா?
ஆசிரியர்: ‘தரவு’ எனெது ‘முகறபெடுத்தபெ்ட 
்வணடிய’ விவரஙகள. இகவ ்நரடியாக 
நமக்குப  ெயன தராது. பொதுவாக எண, எழுத்து 
மற்றும்  குறியீடு வடிவில் அகவ இருக்கும்.
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சிவா: அபெடிபயனில் தகவல் எனறால் எனன 
அயயா?
ஆசிரியர: ்தகவக்்கற்ெ முகறபெடுத்தபெட்ட 
விவரஙக்ை தகவல்கள ஆகும்.
சிவா: பமனபொருள (Software) மற்றும்  
வனபொருள (Hardware) எனறு பசால்கிறாரக்ை! 
அபெடிபயனறால் எனன அயயா?
ஆசிரியர: கணினியில் ெயனெடுத்தபெ்டக்கூடிய 
கட்டகைகள (command) அல்லைது நிரல்களின 
(program) பதாகுபபுதான பமனபொருள 
எனபெடும். பமன பொருகையும் இரண்டாகப 
பிரிக்கலைாம். 
1.  இயக்க பமனபொருள
2. ெயனொடடு பமனபொருள 
நானசி : இயக்க பமனபொருள எனறால் எனன 
அயயா?
ஆசிரியர: கணினிகய இயக்குவதற்கு உதவும் 
பமனபொருள இயக்க பமனபொருள எனபெடும். 
உஙகள அகனவருக்கும் “Windows”, “Linux” 
ெற்றி பதரியும் எனறு நினக்கி்றன.
சிவா: அபெடிபயனறால் ெயனொடடு 
பமனபொருள எனறால் எனன அயயா?
ஆசிரியர: ெயனொடடு பமனபொருள எனெது 
ஒரு குறிபபிட்ட பசயகலை ்மற்பகாளவதற்கு 
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ெயனெடுத்தபெடும் பமனபொருைாகும். 
உதாரணமாக, அது வணணம் தீட்ட மற்றும் 
ெ்டம் வகரயப ெயனெடும் பமனபொருள ஆகும். 
நானசி: கணினியப ெற்றிய தவல்ககை இனறு 
பதரிந்துபகாண்்டன அயயா.
மலைர: அயயா! அபெடிபயனறால் வனபொருள 
எனெது எனன?
ஆசிரியர: கணினியில் இருக்கக்கூடிய 
பமனபொருளகள  பசயல்ெடுவதற்கு 
உதவக்கூடிய கணினியின ொகஙக்ை 
வனபொருளகள ஆகும். 
சலீம்: ்கடகும்்ொ்த வியபொக இருக்கிற்த 
அயயா! ்மலும் விைக்கமாகக் கூறுஙக்ைன.
ஆசிரியர: பசால்கி்றன ்களுஙகள. நாம் 
நிகனபெகத கணினிக்குள உளளீடு 
பசயவதற்கு உதவுெகவ்ய உளளீடடுக் 
கருவிகள (Indput device) ஆகும். 
எடுத்துக்காடடு: விகசபெலைகக (Keyboard), 
சுடடி (Mouse) ்ொனறகவ.  நாம் உளளீடு 
பசயத பசயதிகள மற்றும் தகவல்ககை பவளிக் 
பகாணரும் கருவிகள பவளியீடடுக் கருவிகள  
(Output device) எனபெடும். எடுத்துக்காடடு: 
அசசுபபொறி (Printer), கணினித் திகர (monitor) 
்ொனறகவ.
நானசி: CPU எனறால் எனன அயயா?
ஆசிரியர: இது கமயச பசயலைகம் (Central 
Processing Unit) எனபெடும். இது பதா்டரொன 
்மலும் ெல்்வறு விவரஙககை உஙகள  
்மல்வகுபபில்  கற்றுக் பகாளவீரகள.
அகனத்து மாணவரகள: மிக்க மகிழ்சசி 
அயயா. இனறு கணினி பதா்டரொன ெலை புதிய 
தகவல்ககைத் பதரிந்து பகாண்்டாம். நனறி 
அயயா!

ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator 

and Computer) 

எனெ்த முதலைாவது 
கணினி ஆகும். இது 1946 ஆம் ஆணடு 
அறிமுகபெடுத்தபெட்டது. இது்வ, பொதுப 
ெயனொடடிற்கான முதலைாவது கணினி 
ஆகும்.
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I.  ்சரியபான விழடழயத பதைர்்நபதைடு.
1.  கணினியின தந்கத என அகழக்கபெடுெவர 

யார?
 அ) மாரடடின லூதர கிங
 ஆ) கிரகாம்பெல்
 இ) சாரலி சாபளின
 ஈ) சாரலைஸ ொ்ெஜ
2. கீழ்க்காணெவற்றுள கணினியின 

மறுவடிவம் எது?
 அ) கரும்ெலைகக   ஆ) ககப்ெசி
 இ) வாபனாலி    ஈ) புத்தகம்
3. முதல் கணினி அறிமுகம் பசயயபெட்ட 

ஆணடு
 அ) 1980 ஆ) 1947 இ) 1946 ஈ) 1985
4. கணினியின முதல் நிரலைர  யார?
 அ) ்லைடி வில்லிங்டன
 ஆ) அகஸ்டா அ்டாலைவ்லைஸ
 இ) ்மரி க்யூரி     ஈ) ்மரிக்்காம்
5. பொருத்தமில்லைாதகதக் குறிபபிடுக.
 அ) கணிபொன  ஆ) அொகஸ
 இ) மின அடக்ட     ஈ) மடிக்கணினி

II. ப்கபாடிட்ட இடதழதை நிரபபு்க.
1. தரவு எனெது ___________ விவரஙகள ஆகும்.
2. உலைகின முதல் பொதுப ெயனொடடுக் 

கணினி ___________ .
3. தகவல் எனெது __________ விவரஙகள 

ஆகும்.
4. ஐந்தாம் தகலைமுகறக் கணினி ___________  

நுணணறிவு பகாண்டது.
5. குறியீடடு எணககைப ெயனெடுத்திக் 

கணக்கிடும் கருவி ___________ .

III. ்சரியபா அல்லது தைவ்றபா என எழுது்க. தைவ்றபா்க 
இருபபின் ்சரியபான கூற்ழ்ற எழுது்க.

1. கணினி ஒரு மினனணு இயந்திரம்.
2. கணினிகயக் கண்டறிந்தவர சர ஐசக் 

நியூட்டன.
3. கணினி, கணக்கீடுககை மிகவும் 

விகரவாகச பசயயக்கூடியது.
IV. ப்பாருதது்க:

முதல் 
தகலைமுகற

பசயற்கக  
நுணணறிவு

இரண்டாம்  
தகலைமுகற

ஒருஙகிகணந்த 
சுற்று

மூனறாம்  
தகலைமுகற

பவற்றி்டக்  
குழாயகள

நானகாம்  
தகலைமுகற

மினமயப பெருக்கி

ஐந்தாம்  
தகலைமுகற

நுணபசயலி

V. சுருக்்கமபா்க விழடயளி.
1. கணினி எனறால் எனன?
2. கணினியின முன்னாடிகள யாகவ?
3. தரவு ெற்றி சிறுகுறிபபு வகரக.
4. ஏ்தனும்  நானகு உளளீடடுக் கருவிககைக் 

கூறுக.
5. பமனபொருள மற்றும் வனபொருள 

இரணடிற்குமிக்ட்ய உளை 
்வறுொடடிகன எழுதுக.

VI. விரிவபா்க விழடயளி
1. கணினியின ெயனொடுககை விரிவாகக் 

கூறுக.

மதிபபீடு
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1. Abacus (அொகஸ) - மணிச சட்டம்
2. Computer (கம்பயூட்டர) - கணினி
3. Architecture - கட்டகமபபு - வடிவகமபபு
4. Command - கட்டகை
5. Calculator - கணிபொன - கணக்கிடும் கருவி
6. Cell Phone, Mobile - கக்ெசி, அகலை்ெசி

7. Tablet -
ககக்கணினி, பதாடுதிகர, 
ககக்கணினி, வகரபெடடிகக

8. Data -
தரவு - முகறபெடுத்தெ்ட ்வணடிய 
விவரஙகள

9. Information -
தகவல் - முகறபெடுத்தபெட்ட 
விவரஙகள

10. Electronic Machine -
மினனணு இயந்திரம் - மினசாரத்தால் 
இயஙகும் இயந்திரம்

11. Analog computer -
குறியீடடு எணககைப ெயனெடுத்தி 
கணக்கிடும் கருவி

12. Smart phone - திறன ்ெசி
13. Post Office - தொல் நிகலையம்
14. Automated Teller Machine (ATM) - தானியஙகி ெண எந்திரம்
15. keyboard - விகசபெலைகக
16. Software - பமனபொருள
17. Hardware - வனபொருள
18. Printer - அசசுப பொறி
19. Mouse - சுடடி
20. Program - நிரல்
21. Programmer - நிரலைர 

்கழலச்ப்சபாற்்கள்
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அைவு நா்டா - Measuring tape

நிறுத்துக் கடிகாரம் - Stop clock

அைவு சாடி - Measuring jar

அலைகு - Unit

இ்டமாறு ்தாற்றபபிகழ - Parallax error

நிகற - Mass

எக்ட - Weight

உயிருளை காரணி - Animate factor

உயிரற்ற காரணி - Inanimate factor

பதாடு விகசகள - Contact force

பதா்டா விகசகள - Non-contact forces

்நர்காடடு இயக்கம் - Linear motion

வகைவுபொகத இயக்கம் - Curvilinear motion

வட்டபொகத இயக்கம் - Circular motion

சுழற்சி இயக்கம் - Rotatory motion

அகலைவு இயக்கம் - Oscillatory motion

ஒழுஙகற்ற இயக்கம் -
Zigzag (Irregular) 
motion

சராசரி ்வகம் - Average speed

காலை ஒழுஙகு இயக்கம் - Periodic motion

காலை ஒழுஙகற்ற 
இயக்கம்

-
Non-periodic motion

சீரான இயக்கம் - Uniform motion

சீரற்ற இயக்கம் - Non-uniform motion

பசயற்கக நுணணறிவு - Artificial intelligence
நா்னாஎந்திரனியல் - Nanorobotics

விரவுதல், ெரவுதல் - Diffusion

நீரமமாக்கல் - Liquefaction

அழுத்தபெ்டக்கூடிய - Compressible

கலைபெ்டமற்ற - Unadulterated

ெகுதிபபொருளகள - Components

விகிதம் - Proportion

பிரித்பதடுத்தல் - Extraction

வடிகடடி - Strainer

கக்டதல் - Churning

கதிரடித்தல் - Threshing

தூற்றுதல் - Winnowing

ெடியகவத்தல் - Sedimentation

பதளியகவத்து இறுத்தல் - Decantation

வடிநீர - Filtrate

 மீள விகன - Reverible 

 மீைா விகன - Irreverible

ககரத்தல் - Dissolution

ெதஙகமாதல் - Sublimation

உருகுதல் - Melting

ஆவியாதல் - Vaporization

ஆவி சுருஙகல் - Condensation

உகறதல் - Freezing

நுனி பமாடடு - Terminal bud

்காண பமாடடு - Auxiliary buds

இகலைக் கணு - Nodes

பகாடிகளின தளிரிகழ, 
ெற்றுக்கம்பி - Tendril

பினனுபகாடி - Twiner

முள - Thorns

தகவகமபபு - Adaptation

ெல்லுயிரதனகம - Bio diversity

சூழியல் மண்டலைம் - Eco system

இ்டபபெயரவு - Migration

உயிருளை சமூகம் - Abiotic community

உயிகரச சாரந்தசமூகம் - Biotic community

ஊட்டசசத்துக் குகறவு - Malnutrition

குகறபொடடு ்நாயகள - Deficiency diseases

சுகாதாரம் - Hygiene

தன சுத்தம் - Personal hygiene

ெனம்டஙகு Multiple

துகன ெனம்டஙகு Submultiple

ககலைசபசாற்கள
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ஆறாம் வகுபபு  – அறிவியல்

ஆ்லைாசகனக்குழு
குழுத்தகலைவர 
முழனவர்.தை.வி.பவங்கபடஷவரன்
விஞ்ஞானி,
விஞ்ஞான பிரசார அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுடெத்துகற, புதுப்டல்லி.
்மலைாயவாைர குழு
்.ந. சு்நதைரி,
முதல்வர ்காலைாசரஸவதி கவஸனவ சீனியர பசகன்டரி, 
கீழ்ொக்கம்,  பசனகன.
்கபாபவரி ்தமநபாதைன், முதைல்வர், 
வணவாணி ்மல்நிகலைப ெளளி, ஐ.ஐ.டி வைாகம், பசனகன.
முழனவர் ந.. ரபாதைகிருஷணன், ப்ரபாசிரியர்,
தாவரவியல் துகற, பசனகன ெல்ககலைக் கழகம்,  
கிணடி வைாகம், பசனகன.
முழனவர் எஸ். தின்கரன், இழண ப்ரபாசிரியர்,
மதுரா ககலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, மதுகர.
முழனவர் ்க. சி்நதைழனயபாளன், ்ட்டதைபாரி ஆசிரியர்,  
அரசு உ.நி. ெளளி, பெரியார நகர, நந்தம்ொக்கம், காஞ்சிபுரம்.
வல்லுநர மற்றும் ஒருஙகிகணபொைரகள
முழனவர். வனிதைபா படனியல்
துகண இயக்குநர,
SCERT, பசனகன.
து. பிர்பா்கரன்
உதவிப்ெராசிரியர, 
SCERT, பசனகன.
்ச. ரபாபேஷ
ெட்டதாரி ஆசிரியர. அரசு ்மல்நிகலைப ெளளி, வஙகனூர,   
திருவளளூர மாவட்டம்.
ொ்ட மீைாயவு குழு
ந. தைபாமழரக் ்கணணன்,  
முதுககலைப ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
பேய்காொல் க்ராடியா ்தசிய ்மல்நிகலைப ெளளி, பசனகன.
முழனவர் சீ. ரவி ்கபாசிபவங்கட்ரபாமன்,  
முதுககலைப ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
அரசு ்மல்நிகலைப ெளளி, பசம்மஞ்்சரி, பசனகன.
தி. சுபழ்யபா, முதுககலைப ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
அரசு மகளிர ்மல்நிகலைப ெளளி, அசசரபொக்கம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.
்க. ரபமஷ, ெட்டதாரி ஆசிரியர,  
அரசு உயரநிகலைப ெளளி, ஈசூர, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

ககலை மற்றும் வடிவகமபபுக் குழு
வகரெ்டம்
தரமா, மாதவராேன,
பகைதம், பிரொ.
சீனிவாசன,
பசௌத்திரி நகர, வைசரவாக்கம், பசனகன.

ஓவிய ஆசிரியரகள, 
தமிழ்நாடு அரசு.
மாணவரகள
அரசு கவின ககலை கல்லூரி, 
பசனகன மற்றும் கும்ெ்காணம்.

வகரககலை & வடிவகமபபு 
்காபிநாத் ரகுெதி
அ. அடிசன ராஜ 
்யசு ரத்தினம்
்வ. சா. ோணஸமித்
In-House - QC 
ரா்ேஷ தஙகபென .
ஒருஙகிகணபபு 
ர்மஷ முனிசாமி
தட்டசசர 
மு. சத்யா

கணினித் பதாழில்நுடெம்
்ச.ஷியபாமளபா, ெட்டாதாரி ஆசிரியர 
அரசு ஆதி திராவி்டர நலைத்துகற உயரநிகலைபெளளி,  
புளியந்்தாபபு,  பசனகன.
அ.பமல்வின், இக்டநிகலை ஆசிரியர, 
DDV பதா்டக்கப ெளளி, புதுக்்காடக்ட

ொ்டநூல் உருவாக்கக் குழு 
்ம.நா. தனுோ, ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
அரசு ்மல்நிகலைப ெளளி ்தவ்சாகலை, நீலைகிரி.
இரா. ராமன, ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
அரசு உயரநிகலைப ெளளி, கவயாவூர, காஞ்சிபுரம். 
த. பெருமாள ராஜ, ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
ஊராடசி ஒனறிய நடுநிகலைபெளளி, மாணிக்க மஙகலைம், 
வலைஙககமான ஒனறிம், திருவாரூர. 
நா. வசந்தா்மரி, ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
AVRMV அரசு மகளிர ்மல்நிகலைபெளளி, அம்ொசமுத்திரம், திருபநல்்வலி. 
பகா.அ. ஷரமிைா, ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
்லைடி சிவசுவாமி ஐயயர பெணகள ்மல்நிகலைப ெளளி, மயிலைாபபூர, பசனகன.
நா. ொலுசுவாமி, தகலைகம ஆசிரியர (ஓயவு),
மாநாகராடசி ்மல்நிகலைப ெளளி, பீலை்மடு, ்காயம்ெத்தூர.
ம. ஆனந்தகுமார, முதுககலை ஆசிரியர, 
அரசு ்மல்நிகலைப ெளளி, அகரம், கிருஷணகிரி.
ம. ஆனந்தன, ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
அரசு உயரநிகலைபெளளி, ்சரகவக்காரணெடடி, திணடுக்கல்.
பி. ககலைசபசல்வன, ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
திருவளளுவர உயரநிகலைப ெளளி, குடியாத்தம், ்வலூர.
முகனவர. ந. வித்யகீதா, விரிவுகரயாைர 
DIET, ஆடுதுகற, தஞ்சாவூர.
முகனவர. அ. பசல்வராஜ 
தகலைகம ஆசிரியர, புனித அந்தி்ர்யா ்மல்நிகலைபெளளி, திருசசி
முகனவர. என. சத்தியமூரத்தி,  
முதுககலைபெட்டதாரி ஆசிரியர, ERHSS ்மல்நிகலைபெளளி திருசசி
மா. தமிழரசி, முதுககலைபெட்டதாரி ஆசிரியர (ஒயவு), 
புனித ்ோசப பெணகள ்மல்நிகலைபெளளி, வடுகர்ெடக்ட, திருசசி.
ர. ரம்யா ்தவி, ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
 அரசு ்மல்நிகலைப ெளளி, ்ம்டவாக்கம், காஞ்சிபுரம்.
ந. மணிகண்டன
ெட்டதாரி ஆசிரியர, அரசு உயரநிகலைபெளளி, ராசிஙகாபுரம், ்தனி.
திருமதி. பேலைன எடவரட, 
விரிவுகரயாைர DIET, குமுளூர, திருசசி
எஸ. ்மாகன ொபு, ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
அரசு ்மல்நிகலைபெளளி, வீரொணடி, ்சலைம்.
ச. அரசு, முதுககலை ெட்டதாரி ஆசிரியர 
தூய்ெட்டரிக் ஆஙகி்லைா இந்தியன ்மல்நிகலைப ெளளி, பசனகன

விகரவுக் குறியீடு ்மலைாணகமக் குழு 
இரபா. பே்கநபாதைன், இக்டநிகலை ஆசிரியர 
ஊ.ஒ.ந.நி. ெளளி, க்ணசபுரம்- ்ொளூர, திருவணணாமகலை.
ந. பே்கன், ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
அ.ஆ.்ம.நி. ெளளி, உத்திர்மரூர, காஞ்சிபுரம். 
பே.எப. ்பால் எட்வின் ரபாய், ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ.ந.நி. ெளளி, இராக்கிபெடடி, ்சலைம்.
சூ.ஆல்்ர்ட் வளவன் ்பாபு, ெட்டதாரி ஆசிரியர, 
அ.உ.நி.ெளளி, பெருமாள ்காவில் ெரமக்குடி, இராமநாதபுரம்.
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மினநூல் மதிபபீடு இகணய வைஙகள

பபாருளடககம்
அலகு தனலப்பு பககம் எண மாதம்

வரலாறு
1 வரலைாறு எனறால் எனன? 106 ேூன

2 மனிதரகளின ெரிணாம வைரசசி 117 ேூகலை

3 சிந்து பவளி நாகரிகம் 132 ஆகஸட

4 தமிழ்நாடடின ெணக்டய நகரஙகள 149  ஆகஸட & பசப்டம்ெர

புவியியல்
1 ்ெரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்ெம் 159 ேூன

2 நிலைபெரபபும்  பெருஙக்டல்களும் 176 ேூகலை & ஆகஸட

குடினமயியல்
1 ெனமுகத் தனகமயிகன அறி்வாம் 192 ேூன

2 சமத்துவம் பெறுதல் 202 ேூகலை

பாடநூலில் உள்ள வினரவுக குறியீட்னடப்  (QR Code) பயன்படுத்துமவாம்! எப்படி?
•  உஙகள திறன ்ெசியில் கூகுள playstore பகாணடு DIKSHA பசயலிகய ெதிவிறக்கம் பசயது நிறுவிக்பகாளக. 
•  பசயலிகய திறந்தவு்டன, ஸ்கன பசயயும் பொத்தாகன அழுத்தி ொ்டநூலில் உளை விகரவு குறியீடுககை ஸ்கன பசயயவும். 
•  திகரயில் ்தானறும் ்கமராகவ ொ்டநூலின QR Code அருகில் பகாணடு பசல்லைவும். 
•  ஸ்கன பசயவதன மூலைம். அந்த QR Code  உ்டன இகணக்கபெடடுளை மின ொ்ட ெகுதிககை ெயனெடுத்தலைாம். 

குறிப்பு:  இகணயசபசயல்ொடுகள மற்றும் இகணய வைஙகளுக்கான QR code ககை Scan பசயய DIKSHA அல்லைாத ஏ்தனும் ஓர 
QR code Scanner ஐ ெயனெடுத்தவும்.
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வரலாறு
என்றால் என்ன?

அலகு 1

ெளளியிலிருந்து திரும்பிய தமிழினி 
வீடடிற்குள நுகழந்தாள. உள்ை உடகாரந்து 
புத்தகம் ெடித்துக் பகாணடிருந்த அம்மா எழுந்து 
வந்து தமிழினிகய வர்வற்று அகணத்துக் 
பகாண்டார. தமிழினியின புத்தகப கெகய 
வாஙகி கவத்துவிடடு அவகைக் கககால், முகம் 
கழுவி வரசபசானனார. பினனர, தமிழினிக்குச 

சிற்றுணடிகயக் பகாடுத்துவிடடு, அனறு 
வகுபபில் ந்டந்தவற்கறப ெற்றி விசாரித்தார.
அம்மா: “தமிழினி, இனகறக்கு எனன ொ்டம் 
ெடித்தாய?”
தமிழினி: “வரலைாறு அம்மா”  
அம்மா: “அபெடியா…  நனறு. வரலைாறு எனறால் 
எனன எனறு பதரிந்து பகாண்டாயா?” 

 கற்றலின் மநாககங்கள்

இபொ்டத்கதக் கற்றுக்பகாளவதன வாயிலைாக,
	வரலைாறு எனறால் எனன எனறு அறிந்துபகாளளுதல்
	 வரலைாற்றின சிறபகெப புரிந்துபகாளளுதல்
	 வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலை மனித இனத்தின வாழ்வியல் முகறகயத் 

பதரிந்துபகாளளுதல்
	 ொகற ஓவியஙகள அவரகளின வாழ்வியல் கூறுககை பவளிபெடுத்துவகத அறிதல்
	 வரலைாறு மற்றும் வரலைாற்று ஆராயசசிகளின முக்கியத்துவத்திகனத் 

பதரிந்துபகாளளுதல்

தகவல் மபனழ

வரலாற்றில் காலம் 
வரலைாற்றின காலைம் ஆணடுகளில் கணக்கி்டபெடுகிறது. இது கி.மு. (பொ.ஆ.மு.) கிறித்து பிறபபிற்கு 
முன (பொது ஆணடிற்கு முன) மற்றும் கி.பி. (பொ.ஆ.) கிறித்து பிறபபிற்கு பின (பொது ஆணடு) 
எனபெடுகிறது.

2500 2000 1500 1000  500 0 500  1000  1500 2000 2500

 கி.மு. (பொ.ஆ.மு.)  கி.பி. (பொ.ஆ.)
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தமிழினி: “ஓரைவுக்குத் பதரிந்து பகாண்்டன, 
அம்மா. நீஙகள வரலைாறு குறித்து ்மலும் சிலை 
பசயதிககைச பசால்லுஙக்ைன”.
அம்மா: “பசால்கி்றன, தமிழ். முதலில் நான 
்கடகும் ்களவிகளுக்குப ெதில் பசால்கிறாயா? 
அம்மா: உனனுக்டய பெயர எனன?”
தமிழினி: “தமிழினி, அம்மா..” 
அம்மா: “உன அம்மாவின பெயர?”
தமிழினி: “திருமதி. சுமதி, அம்மா”
அம்மா: “அபொவின பெயர?” 
தமிழினி: “திரு. அதியமான”
அம்மா: “அபொவின அபொ பெயர…?”
தமிழினி: “அது… வந்து… தாத்தாகவத் தா்ன 
்கடகிறீரகள அம்மா..? திரு. சிதம்ெரம்..”
அம்மா: “சிதம்ெரம் தாத்தாவின அபொ பெயர 
பதரியுமா?”
தமிழினி: “பகாளளுத்தாத்தா எனறு ொடடி 
பசால்லுவாரக்ை, அவருக்டய பெயரா அம்மா? 
”ம்ம்ம்……..”
அம்மா: “ஆமாம், தமிழினி.. உன 
பகாளளுத்தாத்தாவின பெயர திரு. ராமசாமி.  
அபொ ஒரு ெகழய கடக்டப ்ெனாகவ 
கவத்துக்பகாணடு, “இது எஙக தாத்தா 
ெயனெடுத்திய ்ெனா, பதரியுமா?” எனறு 

பெருகமயாகச பசால்லிக் பகாணடிருபொ்ர, 
அது உனக்கு நிகனவிருக்கிறதா?”
தமிழினி: “அ்ட்்ட, ஆமாம் அம்மா. அபொவுக்டய 
்மகசயில் அழகான சிறிய மரபபெடடியில் 
கவத்திருக்கிறா்ர, அகதத் தா்ன 
பசால்கிறீரகள?”
அம்மா: “சரியாகச 
பசானனாய, தமிழினி. 
அது ஒரு ெகழய ்ெனா. 
இப்ொது அகத கவத்து 
எழுத முடியாது. ஆனால், 
அபொ அகத இனனும் 
ெத்திரமாக கவத்திருக்கிறார. அபொவி்டம் 
்கட்டால், அந்தப ெகழய ்ெனாகவக் 
பகாணடு அவரின தாத்தா எழுதி 
கவத்துளை நாடகுறிபபுககையும் உனக்குக் 
காடடுவார. இதன மூலைம் அக்காலைத்தில் 
பெரும்ொனகமயானவரகள எழுதப ெடிக்கத் 
பதரியாதவரகைாக இருந்த்ொதிலும் 
உனது பகாளளுத் தாத்தா அவரது ஊரில் 
எழுதபெடிக்கத் பதரிந்தவராக இருந்துளைார 
எனெகத நம்மால் பதரிந்து பகாளை 
முடிகிறது அல்லைவா? ்மலும், அவர எழுதிய 
நாடகுறிபபுககைக் பகாண்்ட அந்த ஊரில் 
அந்தக் காலைகட்டத்தில் எனனபவல்லைாம் 
ந்டந்தன எனெகதயும் அறிந்து பகாளகி்றாம்.”
தமிழினி: “நாடகுறிபபுககை கவத்துக் 
பகாண்்ட இவவைவு பசயதிககையும் 
பதரிந்துபகாளை முடியுமா அம்மா?”
அம்மா: “முடியும் தமிழினி. வரலைாற்றுக்கு 
முற்ெட்ட காலைத்தில் நம்முக்டய முன்னாரகள 
ெயனெடுத்திய கற்கருவிககைக் பகாணடு 
அவரகள வாழ்ந்த காலைத்கதயும், அவரகளின 
வாழ்க்கக நிகழ்வுககையும் நாம் அறிந்து 
பகாளவகதப ்ொனறது தான இது.”
தமிழினி: “வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலை 
மக்களின வாழ்க்கக முகறகயப புரிந்து 
பகாளை உதவும் பிற சானறுகள எகவ அம்மா?”

வரலைாறு எனெது க்டந்த 
காலை நிகழ்வுகளின 
காலைவரிகசப ெதிவு. 

தகவல் மபனழ

வரலைாறு எனற பசால் கி்ரக்கச 
பசால்லைான ‘இஸ்்டாரியா’ (Istoria) 
எனெதிலிருந்து பெறபெட்டது.   இதன 
பொருள  “விசாரிபெதன  மூலைம் கற்றல்” 
எனெதாகும்.
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அம்மா: “ெழஙகற்காலை மனிதரகள 
எபெடி ்வடக்டயாடினாரகள எனெகத 
மகலைபொகறகளிலும் குககச சுவரகளிலும் 
வகரயபெடடுளை ொகற ஓவியஙகளிலிருந்து 
பதரிந்து பகாளகி்றாம்  தமிழினி”.

தமிழினி: “ொகற ஓவியஙகைா? அதிசயமாக 
இருக்கிற்த! அம்மா, எதற்காக அவரகள 
ொகறகளில் ஓவியம் தீடடியிருபொரகள?”
அம்மா: “்வடக்டக்குப ்ொக இயலைாமல் 
குகககளி்லை்ய சிலைர இருபொரகள 
அல்லைவா?  ்வடக்டக்குப ்ொனவரகள 
அஙகு ந்டந்தது எனன எனெகத, தஙக்ைாடு 
வர இயலைாதவரகளுக்குக் காடடுவதற்காகப 
ொகறகளிலும் குககசசுவரகளிலும் 
இபெடியான ஓவியஙககைத் தீடடியிருக்கலைாம். 
சிலை ்நரஙகளில் பொழுது்ொக்காகவும் 
தீடடியிருக்கலைாம்.

இந்தியாவில் அகழ்வாயவு பசயயபெட்ட சிலை முக்கிய இ்டஙகள

பனழய கற்காலம்
புதிய கற்காலம்

இரும்புக காலம்

பவணகலக காலம்

தகவல் மபனழ

தகவல் மபனழநாையவியல் –  நாணயஙகள ெற்றிய 
ெடிபபு 

கல்பவட்டியல் -  எழுத்துபபொறிபபுகள 
ெற்றிய ெடிபபு
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தமிழினி: “உணகம தான அம்மா, அதனால் 
தா்ன இனறு நாம் அவரகளின வாழ்க்கககய 
ஓரைவாவது அறிந்து பகாளை முடிகிறது”.
அம்மா: “சரியாகச பசானனாய தமிழினி 
வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலைம் எனெது 
கற்கருவிககை ெயனெடுத்தியதற்கும் எழுதும் 
முகறககை கணடுபிடித்ததற்கும் இக்டபெட்ட 
காலைம் ஆகும். பதால்லியல் அக்டயாைஙகைான 
கற்கருவிகள, புகத ெடிமஙகள, ொகற 
ஓவியஙகள ்ொனற ெலைவற்றிலிருந்தும் 
வரலைாற்றுத் தகவல்ககைப பெறுகி்றாம்”.
அம்மா: “வரலைாற்றுத் பதா்டக்க காலைம்  (Proto 
History) எனறால் எனன எனறு பதரியுமா 
தமிழினி?”.
தமிழினி: “வரலைாற்றுக்கும், வரலைாற்றுக்கு 
முந்கதய காலைத்திற்கும்  இக்டபெட்ட காலைம் 
அம்மா”.
அம்மா: “மிகச சரி. இக்காலைத்தில் எழுதபெட்ட 
ெதிவுகள உளைன.  ஆனால், அவற்றின 

பொருகை இனனும் நம்மால் புரிந்துபகாளை 
முடியவில்கலை.

“இப்ொது நாம் நவீன கருவிகளு்டன, 
மிகப ொதுகாபொக வாழ்கி்றாம். ஆனால் 
்வடக்டயாடுதகலைத் பதாழிலைாகக் 
பகாணடிருந்த ெழஙகாலை மனிதரகள அபெடிப 
ொதுகாபொன சூழலில் வாழவில்கலை. 
அவரகள வாழ்ந்து வந்த குகககளுக்குள 
பகாடிய விலைஙகுகள நுகழந்துவிடும். 
அகவ எதிரொராமல் வரும் ்ொது 
மனிதரகைால் அவற்கற அறிய முடியாமற் 
்ொனதுணடு. ஆனால், அவரகளு்டன திரிந்து 
பகாணடிருந்த நாயகள தமது கூரகமயான  
்மாபெ உணரவினால் விலைஙகுகளின 
வருகககய அறிந்து பகாணடு குகரத்தன. 
இகதக் கண்ட மனிதரகள, நாயககைப 
ெழக்கி,  தஙகள ொதுகாபபிற்காகவும், 
்வடக்டயாடுவதற்காகவும் ்வடக்டயா்டப 
்ொகும்்ொது உ்டன அகழத்துச பசல்லைத் 
பதா்டஙகினர.

பணனடய மனிதரகள்,  குனககளில் வாழ்ந்தமபாது, பானறகளில் ஓவியங்கள் வனரந்தனர. இனவ பானற ஓவியங்கள் 
என்று அனழககப்படுகின்றன. தமது வாழ்கனக நிகழ்வுகனளப் பதிவு பசயவதற்காக இவ்வாறு பசயதிருககலாம். 
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சாஞ்சி ஸதூபி சாரநாத் தூண

வலினமமிகக மபரரசர அமசாகர
ெணக்டய இந்திய அரசரகளில் ்ெரும் புகழும் பெற்ற அரசர அ்சாகர ஆவார. 
இவரது ஆடசியில் தான புத்த மதம் ஆசியாவின ெல்்வறு ெகுதிகளுக்குப 

ெரவியது. கலிஙகப ்ொருக்குப பின ெலை உயிரகள மடிவகதக் கணடு வருந்தி, ்ொர 
பதாடுபெகதக் ககவிட்டார. அதற்குப பிறகு புத்த சமயத்கதத் தழுவி, அகமதிகயயும் அறத்கதயும் 
ெரபபுவதற்காகத் தன வாழ்கவ்ய அரபெணித்தார. பொதுமக்களுக்கு அவர ஆற்றிய ்சகவ 
முன மாதிரியாக விைஙகியது. பவற்றிக்குப பின ்ொகரத் துறந்த முதல் அரசர அ்சாகரதான.  
உலைகி்லை்ய முதனமுதலைாக விலைஙகுகளுக்கும் தனி்ய மருத்துவமகன அகமத்துத் தந்தவரும் 
அ்சாக்ர ஆவார.  இனறும் அவர உருவாக்கிய சாகலைககை நாம் ெயனெடுத்திக்பகாணடு 
இருக்கி்றாம். நமது ்தசியக் பகாடியில் இ்டம் பெற்றுளை 24 ஆரக்கால் சக்கரம் அ்சாகர 
நிறுவிய சாரநாத் கற்றூணில் உளை முத்திகரயிலிருந்்த பெறபெட்டது.  இதிலிருந்து அ்சாகரது 
முக்கியத்துவத்கத நாம் அறியலைாம். ஆனால், இத்தககய சிறபபுககைக் பகாண்ட அ்சாகர 
குறித்த தகவல்கள, வரலைாற்றின ெக்கஙகளில் 19 ஆம் நூற்றாணடு வகர இ்டம்பெற்வ 
இல்கலை. ஆஙகி்லைய வரலைாற்று ஆயவாைரகைான வில்லியம் ்ோனஸ, ்ேம்ஸ பிரினபசப, 
அபலைக்ஸைாண்டர கனனிஙோம் ்ொனறவரகள வரலைாற்று ஆயவுகள மூலைம் கணடுபிடித்த 
வரலைாற்றுச சானறுகளதான மாமனனர அ்சாகரின சிறபபுககை பவளி உலைகிற்குக் பகாணடு 
வந்தன. 

இதன அடிபெக்டயில் சாரலைஸ ஆலைன எனும் ஆஙகி்லைய எழுத்தாைர அ்சாகர குறித்த 
அகனத்து வரலைாற்று ஆவணஙககையும் ்சகரித்துத் பதாகுத்து நூலைாக 
பவளியிட்டார.  அந்த நூலின பெயர ‘The Search for the India’s Lost Emperor’. 
அதற்குப பிறகு ெலை ஆயவாைரகள தஙகள ஆயவுகள மூலைம் அ்சாகரின 
பொற்காலை ஆடசி குறித்த பசயதிககை பவளிக்பகாணரந்தனர. இதற்கான 
சானறுகள சாஞ்சி ஸதூபியிலும், சாரநாத் கற்றூணிலும் காணபெடுகினறன. 
இகவ அ்சாகரின பெருகமகய நமக்கு எடுத்துச பசால்லுகினறன. 
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“இபபெடடிச பசயதியின மூலைம் வரலைாற்று 
ஆராயசசிகள எவவைவு முக்கியம் எனெகத 
நாம் உணர முடியும். வரலைாற்று ஆயவாைரகள 
முயற்சியால்தான அ்சாகர குறித்த வரலைாற்று 
உணகமககை பவளிக்பகாணடு வர முடிந்தது.

“கல்பவடடுகள, நிகனவுச சினனஙகள, 
பசபபுப ெட்டயஙகள, பவளிநாட்டவர அல்லைது 
பவளி நாடடுப ெயணக் குறிபபுகள, நாடடுபபுறக் 
ககதகள ்ொனறகவ வரலைாற்கறக் 
கட்டகமக்கவும் மறுசீரகமக்கவும் பெரிதும் 
உதவுகினறன.
தமிழினி: “வரலைாறு எனறால் எனன எனெது 
இப்ொது எனக்கு நனறாகப புரிகிறது அம்மா, 
நனறி”.

மீள்பாரனவ
		வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலை மக்களின 

வாழ்வியகலைக் கற்கருவிகள, ொகற 
ஓவியஙகள, புகத ெடிமஙகள மற்றும் 
அகழாயவுபபொருளகள மூலைம் 
அறிந்துபகாளைலைாம்.

		வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலைத்துக்கும் 
வரலைாற்றுக்காலைத்துக்கும் இக்டபெட்டது 
பதா்டக்க காலை வரலைாறு எனபெடுகிறது.

		ெழஙகாலை மனிதரகள தஙகள 
ொதுகாபபுக்காகவும் ்வடக்டக்காகவும் 
நாயககைப ெழக்கபெடுத்தினாரகள.

		்ெரரசர அ்சாகர அகமதி, அறம் 
ஆகியவற்கறப பினெற்றினார.

		நமது ்தசியக் பகாடியில் இ்டம் 
பெற்றுளை 24ஆரக்கால் சக்கரம் அ்சாகர 
நிறுவிய சாரநாத் கற்றூணில் உளை 
இலைசசிகனயாகும்.

பயிற்சிகள்
I.  சரியான வினடனயக 

கணடுபிடி
1.  ெழஙகாலை மனிதன தனது 

உணகவச ்சகரிக்க 
்மற்பகாண்ட ந்டவடிக்கக

அ. வணிகம் 
ஆ. ்வடக்டயாடுதல்  
இ.  ஓவியம் வகரதல் 
ஈ. விலைஙகுககை  வைரத்தல்

II.  கூற்னறயும் காரைத்னதயும் பபாருத்துக. 
சரியான வினடனயக குறியிட்டுக காட்டுக

1.  கூற்று : ெகழய கற்காலை மனிதரகள  
்வடக்டயா்டச பசல்லும்்ொது நாயககை 
உ்டன அகழத்துச பசனறனர.

  காரைம்: குகககளில் ெகழய 
கற்காலை மனிதன தஙகியிருந்த்ொது, 
விலைஙகுகள வருவகத நாயகள தமது 
்மாபெ சக்தியினால் அறிந்து அவனுக்கு 
உணரத்தின. 

 அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு.
 ஆ)  கூற்று சரி, கூற்றுக்கான காரணமும் 

சரி.
 இ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி.
 ஈ) கூற்று தவறு, காரணமும் தவறு.
2.  ெணக்டய காலைத்தில் வாழ்ந்த மனிதரகள 

ெயனெடுத்திய பொருளகள அகழாயவுகள  
மூலைமாகத் ்தாணடிபயடுக்கபெடடுளைன. 
அபபொருளகள அக்காலை மக்களின 
வாழ்க்கக முகற ெற்றி அறிந்து பகாளைப 
ொதுகாக்கபெடுகினறன. இக்கூற்று்டன 
பதா்டரபுக்டயது  எது?
அ) அருஙகாடசியகஙகள  
ஆ) புகதபொருளெடிமஙகள  
இ) கற்கருவிகள
ஈ) எலும்புகள

1 ஆதாரஙகள - Sources
2 முன்னாரகள - Ancestors
3 தம்மா - Dharma
4 நிகனவுச சினனம் - Monument
5 கல்பவடடு - Inscription
6 வரலைாற்றாசிரியர -  Historian
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3. தவறான இகணகயக் கணடுபிடி

அ) ெகழய 
கற்காலைம்

-
கற்கருவிகள

ஆ) ொகற 
ஓவியஙகள

-
குககச  
சுவரகள

இ) பசபபுத் 
தகடுகள

-
ஒரு வரலைாற்று  
ஆதாரம்

ஈ) பூகனகள
-

முதலில்  

ெழக்கபெடுத்தபெட்ட
 விலைஙகு

4.  மற்ற பதா்டரகளிலிருந்து  ்வறுெட்ட 
ஒனகறக் கணடுபிடி.
அ)  ொகறகள மற்றும் குகககளில் 

 ஓவியஙகள வகரயபெடடிருந்தன.
ஆ) ்வடக்டயாடுதகலை குறிபெதாக 

 ஓவியஙகள இருந்தன.
இ)  ெழஙகாலை மனிதன தனது குடும்ெ 

 உறுபபினரகளுக்கு ் வடக்டயாடுதகலை 
 எடுத்துகரபெதற்காக  வகரந்திருக்கலைாம்

ஈ)  ெலை வணணஙகளில் ஓவியஙகள 
வகரயபெடடிருந்தன.

III. மகாடிட்ட இடத்னத நிரப்புக
1.  ெகழய கற்காலை மனிதன பெரும்ொலும் 

வாழ்ந்த இ்டஙகள .

2.  வரலைாற்றின தந்கத .

3.  ெகழய கற்காலை மனிதன ெழக்கிய முதல் 
விலைஙகு .

4.  கல்பவடடுகள  ஆதாரஙகள 
ஆகும்.

5.  அ்சாகச சக்கரத்தில்  
ஆரக்கால்கள உளைன.  

IV. சரியா? தவறா? 
1.  ெகழய கற்காலைத்கதச ்சரந்த 

கற்கருவிகள பசனகனக்கு அருகில் உளை 
அத்திரம்ொக்கத்தில் கிக்டத்துளைன.

2.  ெழஙகாலை மனிதரகள ெயனெடுத்திய 
பொருளகள பதால்லியல் 
துகறயினரால் அருஙகாடசியகத்தில் 
ொதுகாக்கபெடுகினறன. 

3.  அ்சாகரது காலைத்தில்  புத்த சமயம் நாடு 
முழுவதும் ெரவியது. 

V.  பபாருத்துக

அ)  ொகற 
ஓவியஙகள

- பசப்ெடுகள

ஆ)  எழுதபெட்டப 
ெதிவுகள

- மிகவும் புகழ்பெற்ற அரசர

இ) அ்சாகர -  ்தவாரம்

ஈ)  மதச 
சாரபுளை 
இலைக்கியம்

- வாழ்க்கக முகறகயப 
புரிந்து பகாளவதற்கு  
உதவுகிறது.

VI. ஓரிரு வாரத்னதகளில்  வினடயளிககவும் 

1.  நாடகுறிபபு எழுதுவதன ெயனகள 
இரணக்டக் கூறு.

2.  வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலை மக்களின 
வாழ்க்கக முகறகய நாம் எவவாறு அறிந்து 
பகாளகி்றாம்? 

3.  கல்பவடடுகள ஓர எழுதபெட்ட 
வரலைாற்றுசசானறா?

4.  வரலைாற்று பதா்டக்கக் காலைம் (Proto History) 
எனறால் எனன?

5.  ஏ்தனும் ஒரு காபபியத்தின பெயகர எழுது.
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VII. பின்வரும் வினாககளுககு வினடயளி 
1. வரலைாறு எனறால் எனன?

2. வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலைம் ெற்றி எழுதுக.

3.  வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலைத்கதப  ெற்றி 
அறிய உதவும் சானறுகள எகவ?

4.   வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலைக் கருவிகள 
கணடுபிடிக்கபெட்ட இ்டஙகள யாகவ?

5. அருஙகாடசியகத்தின ெயனகள யாகவ?

6.  ெழஙகாலை மனிதன ்வடக்டயா்டப 
ெயனெடுத்திய கருவிகள சிலைவற்கறக் கூறு.

7.  ொகறகளில் ஓவியஙகள ஏன 
வகரயபெட்டன?

8.  பதால் ககவிகனப பொருளகள ஏ்தனும் 
இரணடிகனக் கூறுக.

VIII. உயர சிந்தனன வினாககள் 
1.  வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலைத்தில் 

மக்களுக்கு நாய எவவாறு ெயனுளைதாக 
இருந்தது?

2.  ெகழய கற்காலை மனிதனின வாழ்க்கக 
முகறகயத் தற்காலை வாழ்க்கக 
முகற்யாடு ஒபபிடடுப ொர.

IX. மாைவர பசயல்பாடு
1.  உனது குடும்ெத்தில் ந்டந்த முக்கிய 

நிகழ்வுககையும் அகவ நிகழ்ந்த 
ஆணடுககையும்  குறிக்கவும்.  ஆசிரியர 
உதவியு்டன தனியாக அல்லைது குழுவாக 
இகணந்து இந்த நிகழ்வுககைக் 
காலைக்்கா்டாக வகரந்து ொர.

2.  ஆதிகாலை மனிதன கற்ககைக் கருவியாகப 
ெயனெடுத்தினான. கற்களின ெயனககைக் 
காடடும் ெ்டஙககைச ்சகரித்து ஒரு 
ெ்டத்பதாகுபபு தயார பசயக.

3.  கீ்ழ குறிபபி்டபெடடுளை வரலைாற்று 
ஆதாரஙகள எந்த வகககயச சாரந்தது

அ) ஆதிசசநல்லூரில் இருந்து 
அகழ்ந்பதடுக்கபெட்ட தாழிகள

ஆ) ்வளவிக்குடி பசப்ெடுகள

இ) மகாொரதம்

ஈ) சாஞ்சி ஸதூபி

உ) ெடடினபொகலை

ஊ) கீழடியில் கிக்டத்துளை மடொண்டஙகள

எ) சிந்து பவளியில் கணப்டடுக்கபெட்ட 
பொம்கமகள

ஏ) தஞ்கச  பெரிய ்காவில்

X. வாழ்கனகக கல்வி 
1.  களிமணகணக் பகாணடு ெகழய கற்காலை 

மனிதன ெயனெடுத்திய கற்கருவிகளின 
மாதிரிகள தயாரபசயக.

2.  தாத்தா, ொடடி அணக்ட வீடடுக்காரரகள, 
ஆசிரியரகள ஆகி்யாரு்டன உகரயாடி  
உனது  பதரு, கிராமம்,  நகரம் அல்லைது 
ெளளி இவற்றில் ஏ்தனும் ஒனகறப ெற்றிய 
பசயதிககைச ்சகரி. அதன வரலைாற்கற 
“நானும் ஒரு வரலைாற்று ஆசிரியன” எனற 
தகலைபபில் ஒரு கடடுகரயாக எழுதிபொர. 
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XI.  கட்டக வினாககள்

அனறு மனிதரகள என மீது 
கிறுக்கினாரகள; வணணகம 
பகாணடு ஓவியம் வகரந்தனர.  
இனறு எனகன உக்டத்து வீடுகள, 
சாகலைகள அகமக்கினறனர. நான 
யார?
வினட:

ஏ்தனும் இரு பதால்பொருள 
ஆதாரஙககைக் கூறு,
வினட:

இலைக்கியச சானறுகளின 
வககககைக் கூறு.
வினட:

பொ.ஆ.மு - இதன விரிவாக்கம் 
எனன?
வினட:

’இஸ்்டாரியா’ எனனும் கி்ரக்கச 
பசால்லுக்கு எனன பொருள?
வினட:

பொ.ஆ-இதன விரிவாக்கம் 
எனன?
வினட:

கல்பவடடுக் குறிபபுககைப ெற்றி 
ஆராயும் துகற .

நாணயஙககை ஆராயும் துகற 
.

நீஙகள ்ெச, ொரக்க, 
்கடக, எழுத, ெடிக்க 
உதவு்வன. 
நானினறி இவவுலைகம் 
இல்கலை. நான யார?
வினட:

 XII.  வனரபடம் 

இந்திய அரசியல் நிலை வகரெ்டத்தில் 
கீழ்க்காணும் இ்டஙககைக் குறிக்கவும்.

1. ப்டல்லி

2. பசனகன

3. தமிழ்நாடு

4. ஆந்திர பிர்தசம்

5. ்கரைா

6. கரநா்டகா

இனைய வளங்கள்

வரலைாறு குறித்து ்மலும் அறிய:

1. community.dur.ac.uk

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

படிநிைலகள்:

 கீமழக பகாடுககப்பட்டிருககும் உரலினயத் மதடுபபாறியில் தட்டச்சு பசயக அல்லது துரித துலங்கள்
குறியீட்னட ஸமகன் பசயக.



 திறககும் பககத்தில் காலகமகாடு மதான்றியிருககும். அதில் உங்கள் பபயர மற்றும் பசயல்திட்டத்தின்
பபயனர அந்தந்த பபட்டிகளில்  தட்டச்சு பசயயவும்.

 அங்கு உள்ள பவற்றுககாலகமகாட்டில் பசாடுககி மதான்றும் பமனு பபட்டியில் மதனவயான விபரங்கனள
தட்டச்சு பசயயவும்.”choose image”-இல் படங்கனள மதரவு பசயது உள்ளீடு பசயது டிக குறி உள்ளனத
பசாடுககவும்.

 கால வரினசப்படி எல்லா விபரங்கனளயும்  உள்ளீடு பசயத பின் “Finish” மற்றும் “Save Final” பசாடுககி
உங்கள் பசயல் திட்டத்னத மசமிககவும்.

படம் 1 படம் 2 படம் 3 படம் 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
வரலாறு என்றால் என்ன?
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அலகு 2

மனிதரகளின்
பரிைாம வளரச்சி

 கற்றலின் மநாககங்கள்

இபொ்டத்கதக் கற்றுக்பகாளவதன வாயிலைாக,
	 மனிதகுலைம் உருவான வரலைாற்கற அறிந்துபகாளைல்
	 ்வடக்டயாடுதல் மற்றும் ்சகரித்தல் நிகலையிலிருந்து ஓரி்டத்தில் 

நிகலைத்து வாழ்தல் வகரயிலைான மனிதப ெரிணாமத்தின பவவ்வறு கட்டஙககைப 
ெயில்வது
	 வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலைத்து மனிதரகளின கற்கருவிககைப ெற்றி 

அறிந்துபகாளைல்
	 பநருபபு மற்றும் சக்கரத்தின ெயனொடக்டப புரிந்துபகாளைல்
	 ெழஙகாலை மனிதரகளின குகக ஓவியஙகளின முக்கியத்துவத்கத அறிந்துபகாளைல்
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ஆறாம் வகுபபு ெயிலும் மாணவியான 
தமிழினியும்  அவளுக்டய  ொடடியும் ஓர 
அறிவியல் கமயத்திற்குச பசனறாரகள. 
அங்க அவரகள ஒரு காலை இயந்திரத்கதக் 
கண்டாரகள. அகத இயக்குெவர, இயந்திரம் 
பசயல்ெடும் முகறகய அவரகளுக்கு 
விைக்கினார.
இயககுபவர  :  “இந்த இயந்திரம் மூலைம் 
நீஙகள விரும்பும் காலைத்தில் ெயணம் 
பசயயமுடியும். இதிலுளை ஒவபவாரு 
பொத்தானும் ஒரு குறிபபிட்ட  காலை கட்டத்துக்கு 
உரியது. ஏ்தனும் ஒனகற நீஙகள 
அழுத்தினால் ்ொதும். அதற்குறிய காலைத்கதச 
்சரந்த காடசிககைக் கணடு மகிழலைாம். 
காலைபெயணத்திற்கு நீஙகள தயாரா?”

இகதக் ்கடடு தமிழினியும் அவள 
ொடடியும் உற்சாகமக்டந்தாரகள. காலைபெயணம் 
்மற்பகாளை முடிபவடுத்தாரகள.
தமிழினி : “ொடடி, நாம் முன்னாக்கிப 
்ொகலைாமா? கி.பி (பொ.ஆ) 2200 எபெடி 
இருக்கும் எனறு ொரப்ொமா?” 

மனிதரகள ெரிணாம 
வைரசசி அக்டந்த 
ககதகயத் பதால்லியல், 
ம ா னு ்ட வி ய ல் 
ஆ கி ய வ ற் றி ன 

உதவியு்டன நாம் அறிவியல் ்நாக்கில் 
ெயிலை முடியும்.

பாட்டி : 2200ஆம் ஆணக்டப ொரபெதில் 
ஆரவத்கதத் தூணடும்ெடி ஏதும் இருபெதாக 
எனக்குத் ்தானறவில்கலை. நாம் பின்னாக்கிச 
பசனறு, க்டந்த காலைம் எபெடி இருந்தது எனறு 
ொரத்தால் எனன?
தமிழினி : நீஙகள பசால்வது சரிதான ொடடி. 
அபெடி்ய பசயயலைாம்.

ொடடி கி.பி (பொ.ஆ) 1950க்குச 
பசல்வதற்கான பொத்தாகன அழுத்தினார. 
உ்ட்ன அவரகள முன இருந்த காடசி மாறியது. 

பெரும்ொலைான மக்கள ந்டந்து பசல்வகதயும் 
சிலைர மிதிவணடி ஓடடிச பசல்வகதயும் 
சாகலைகளில் ்ெருந்துகள அரிதாகக் க்டந்து 
்ொவகதயும் கண்டாரகள. பிறகு அவரகள 
1850க்கு நகரந்தாரகள. இப்ொது ்ெருந்து, 
மிதிவணடி இரணக்டயு்ம காண 
முடியவில்கலை. மாடுகள அல்லைது ்கா்வறு 
கழுகதகள பூட்டபெட்ட வணடிககைச 
சாகலையில் காண முடிந்தது. குதிகர வணடிகள 
அரிதாக்வ பதனெட்டன.

அடுத்ததாக, தமிழினி 
8,000 ஆணடுகளுக்கு 
முற்ெட்ட காலைத்துக்கான 
ப ெ ா த் த ா க ன 
அழுத்தினாள. அக்காலை 
மக்கள ெயிர வைரபெதிலும் 
கால்நக்ட வைரபபிலும் ஈடுெடடிருந்தாரகள. 
அடுத்து, அவள 18,000 ஆணடுகளுக்கு 
முந்கதய காடசிககைக் காண இனபனாரு 
பொத்தாகன அழுத்தினாள. அந்தக் 
காலைத்தில் மனிதரகள குககயில் வாழ்ந்து 
பகாணடிருந்தாரகள. கல்லிலும், எலும்பிலும் 
பசயதக் கருவிககை ்வடக்டக்குப 
ெயனெடுத்தினாரகள. அபெடி அவரகள 
்வடக்டயாடிய ஒரு காடசிகயக் கணடு 
தமிழினி ெயந்து விட்டாள. உரிய பொத்தாகன 
அழுத்திப ொடடியு்டன தற்காலைத்துக்்க வந்து 
்சரந்தாள.

பாட்டி : நான தான உனனு்டன 
இருக்கி்ற்ன...ெயம் ்வண்டாம்.  மீணடும் 
பசல்்வாம்.
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தகவல் மபனழ

வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலை 
மனிதரககையும் அவரகள ெயனெடுத்திய 
பொருளககையும் ெற்றிப ெடிபெது 
பதால்லியல் ஆகும்.  பதால்லியல்  ஆயவிற்கு 
முக்கிய ஆதாரமாக அகழ்வாராயசசிப 
பொருளகள உதவுகினறன.

இருவரும் மீணடும் பின்னாக்கிச பசனறு, 
மனிதக் குரஙகுகளு்டன வசித்த ெழஙகாலை 
முன்னாரககைக் காணலைாம் என ொடடி 
வற்புறுத்தினார. ஆனால், தமிழினி அதற்குச 
சம்மதிக்கவில்கலை. இருவரும் அந்த இ்டத்கத 
விடடு அகனறாரகள.

தமிழினி : ொடடி, மனிதரகள ெரிணாம 
வைரசசி அக்டந்த ககதகய எனக்குச 
பசால்வீரகைா?

பாட்டி : நிசசயமாக…தமிழினி.
ொடடி : மானு்டவியலைாைரகள கிழக்கு 
ஆபபிரிக்காவில் உளை தானசானியா 

எனனும் இ்டத்தில் கிக்டத்த சிலை 
மனிதக் காலைடித்த்டஙககை உலைகின 
ொரகவக்குக் பகாணடுவந்தாரகள. 
கல் ெடுகககளில் ெதிந்திருந்த அந்தத் 
த்டஙகள அதுவகர மணணில் புகதந்து 
கி்டந்தன. அகவ கதிரியக்கக் காரென 
ெகுபொயவுக்கு உடெடுத்தபெட்டன. அதன 
மூலைம் மானு்டவியலைாைரகள அந்தக் 
காலைடித்த்டஙககை 3.5 மில்லியன ஆணடுகள 
ெழகமயானகவ எனறு கண்டறிந்தாரகள. 

குககயில் வாழ 
கற்றுக் பகாண்ட 
கு ் ர ா ் ம க் ன ா ன ஸ 
மனிதரகள பிரானசில் 

உளை லைாஸகாஸ எனனுமி்டத்தில் உளை 
குகககளில் வாழ்ந்ததற்கான பதால்லியல் 
சானறுகள கிக்டத்துளைன.  இவரகளி்டம் 
இறந்தவரககை புகதக்கும் ெழக்கம் 
இருந்தது.

இயற்ககயில் ஏ்தனும் ஒரு திடீர 
மாற்றம் நிகழும்்ொது, உயிரினஙகள அந்த 
மாற்றத்திற்கு ஏற்ெத் தஙககைத் தகவகமத்துக் 
பகாணடு, உயிர பிகழக்கினறன. இவவாறு 
மனிதரகள காலைத்துக்கு ஏற்றவாறு ெலை 
மில்லியன ஆணடுகைாகத் தஙககைத் 
தகவகமத்துக் பகாணடு ெரிணாம வைரசசி 
அக்டந்துளைனர.”
தமிழினி : ொடடி, இகத 
இனனும் விைக்கமாகக் 
கூறுஙக்ைன.
பாட்டி : மனித இனம் 
மாறுதல் அக்டந்து, ஒரு 
்மம்ெட்ட கட்டத்கத ்நாக்கி 
வைரசசி அக்டவ்த 
ெரிணாமம் ஆகும். தற்காலை மனிதன எபெடி 
ெரிணாம வைரசசி அக்டந்தான எனப 
ொரப்ொம்.

தகவல் மபனழ

மானுடவியல் (anthropology) மனிதரகள 
மற்றும் அவரகளின ெரிணாம வைரசசிகயப 
ெற்றி ெடிபெது மானு்டவியல் ஆகும்
மானு்டவியல் எனனும் பசால் இரணடு 
கி்ரக்க வாரத்கதயிலிருந்து பெறபெட்டது. 
anthropos எனெதன  பொருள மனிதன. 
logos எனெதன பொருள எணணஙகள 
அல்லைது காரணம். மானு்டவியல் 
ஆயவாைரகள, மனித குலைத்தின 
வைரசசிகயயும், ந்டத்கதகயயும் 
ஆராயந்து மனிதனின கலைாசசார 
மற்றும் சமூக நிகழ்வுகள ெற்றிய 
முழு விைக்கத்கதயும் அக்டவதற்கு 
முயல்கினறனர. 
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1. நிமிரந்த நிகலை மற்றும் இரு கால்ககைப 
ெயனெடுத்தி ந்டபெது.

2. பொருளககை இறுகப ெற்றுவதற்கு 
வசதியாகக் கடக்ட விரலில் ஏற்ெட்ட 
மாற்றஙகள

3. மூகையின வைரசசி.
கிழக்கு ஆபபிரிக்காவிலிருந்து இ்டம் 

பெயரந்த ்ோ்மா ்சபபியனஸ உலைகின 
பவவ்வறு ெகுதிகளில் குடி்யறினாரகள. 
அவரகள வாழ்ந்த சூழலுக்குத் தக்கெடி 
அவரகளின வாழ்க்கக முகற மாறுெட்டது. 
வாழுமி்டத்தின வானிகலை, காலைநிகலை 
மற்றும் இயல்பு ஆகியவற்றின அடிபெக்டயில் 
அவரகளின உ்டலைகமபபும் ்தாலின  
நிறமும் ்வறுெட்டன. இதனால் பவவ்வறு 
இனஙகள ்தானறின. ஒவபவாரு இனமும் 
வழித்்தானறல்ககை உருவாக்கியது.  
மக்களபதாகக அதிகரித்தது. 

கிழககு ஆப்பிரிககாவிலிருந்து உலகின் பிற பகுதிகனள மநாககிய மோமமா 
மசப்பியன்களின் இடப்பபயரச்சி

மனிதரகளும்  
அவரகளது 
வாழ்விடங்களும்

1. ஆஸடர்லைாபிதிகஸ - கிழக்கு 
  ஆபபிரிக்கா
2. ்ோ்மா ்ேபிலிஸ - பதன  
  ஆபபிரிக்கா
3. ்ோ்மா எரக்்டஸ - ஆபபிரிக்கா  
  மற்றும்   
  ஆசியா
4. நியாண்டரதால் -  யூ்ரசியா  
  (ஐ்ராபொ  
  மற்றும்   
  ஆசியா)
5. கு்ரா்மக்னானஸ - பிரானஸ
6. பீகிங மனிதன -  சீனா
7. ்ோ்மா ்சபபியனஸ -  ஆபபிரிக்கா
8. கே்டல்ெரக்  மனிதன -  லைண்டன

சிந்தனன வினா
இவரகள ஏன ்வடக்டயாடிகைாக, 
்சகரிபொைரகைாக ஆனாரகள? 
நிலை அகமபபு அதில் முக்கியப ெஙகு 
வகித்ததா?
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தமிழினி : “ஓ… மிக அருகம ..ொடடி!”
பாட்டி : “சரி, ்ோ்மா ்சபபியனஸ எபெடி 
்வடக்டயிலும் ்சகரிபபிலும்  ஈ டு ெ ட ்ட ா ர க ள 
எனெகத இனி ொரப்ொம்.”
மவட்னடயாடுதலும் உைனவச் 
மசகரித்தலும்

ெலை மில்லியனகள  ஆணடுகளுக்கு 
முனனால், நம் முன்னாரகள அகலைந்து 
திரிெவரகைாக்வ இருந்தாரகள. அவரகள 
குழுக்கைாக மரம், குகக அல்லைது 
மகலையடிவாரத்தில் தஙகினாரகள. ஒவபவாரு 
குழுவிலும் 30 முதல் 40 ்ெர இருந்தாரகள. 
தஙகளின உணவுத் ்தகவகய பூரத்தி 
பசயது பகாளை ்வடக்டயா்ட ஆரம்பித்தனர. 
அவரகள உணகவத் ்தடி நகரந்துபகாண்்ட 
இருந்தாரகள. ெனறி, மான, காடப்டருகம, 
காண்டாமிருகம், யாகன, கரடி ்ொனற 
விலைஙகுககை ்வடக்டயாடினாரகள. புலி 
்ொனற விலைஙகுகைால் பகால்லைபெட்ட 
விலைஙகுகளின இகறசசிகயயும் அவரகள 
உண்டனர. மீன பிடிக்கவும் அவரகள 
கற்றுக் பகாண்டாரகள. ்தன எடுபெது, ெழம் 
ெறிபெது, கிழஙகுககை அகழ்ந்பதடுபெது 
ஆகியவற்றிலும் ஈடுெட்டாரகள. காடுகளில் 
இருந்து தானியஙககைச ்சகரித்தாரகள. 
ஓரி்டத்தில் உணவுபபொருளகள கிக்டபெது 

நினறுவிட்டால், அவரகள 
்வறு இ்டத்திற்குச 
பசனறாரகள.   குளிரிலிருந்து 
தஙககைப ொதுகாத்துக் 
பகாளை, ெதபெடுத்தபெட்ட 
விலைஙகுகளின ்தால்கள, 
மரபெடக்டகள,  இகலைகள ஆகியவற்கற 
அவரகள ஆக்டகைாக அணிந்தாரகள. 
பாட்டி : “தமிழினி, ஆதிமனிதரகளின ்வடக்டக் 
கருவிகள ெற்றி   உனக்குத்பதரியுமா?”
தமிழினி : “எனக்குத் பதரியாது, அவரகளின  
்வடக்ட முகறகள ெற்றிச பசால்லுஙக்ைன”
கற்கருவிகளும் ஆயுதங்களும்
பாட்டி : “ஆதிகாலைத்தில் ் வடக்டயாடுவதுதான 
மனிதரகளின முதனகமயான பதாழில். ஒரு 
குசசி அல்லைது கல்லைால் ஒரு பெரிய விலைஙககக் 
பகால்வது அவரகளுக்குக் கடினமாக இருந்தது. 
என்வ கூரகமயான ஆயுதஙககைப 
ெயனெடுத்த முடிபவடுத்தாரகள.

மவட்னடயாடும் முனறகள்:

2. குழி ்தாணடி, அதில் விலைஙகுககைச சிக்க 
கவத்து ்வடக்டயாடுதல்.

சிந்தனன வினா

உன ெகுதியில் ்வடக்டக்காரரகள 
இருக்கிறாரகைா?
்வடக்டயாடுவது தற்்ொது தக்ட 
பசயயபெடடுளைது ஏன?

1. குழுவாகச பசனறு ்வடக்டயாடுதல்.
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ஆயுதஙகள பசயய சிக்கி முக்கிக் கல் மிகவும் 
ஏற்றதாக இருந்தது. அதன வலிகமயும் தாஙகும் 
திறனு்ம இதற்குக் காரணம். சிக்கி முக்கிக் 
கற்ககைத் ்தடுவதில்  ெலை மணி ்நரஙககை 
அவரகள பசலைவழித்தாரகள. கற்களின துகண 
பகாணடு கூரகமயான ஆயுதஙககைச 
பசயதது்டன, அவற்கறப பிடிபெதற்கு வசதியாக 
மரக் ககபபிடிககையும் பொருத்தினாரகள. 
பெரிய கற்ககைக் பகாணடு ்கா்டரிககையும் 
உருவாக்கினர”

தமிழினி : “முன்னாரகள  ்கா்டரிககை 
எவவாறு  ெயனெடுத்தினாரகள?”
பாட்டி : முன்னாரகள ்கா்டரிககை 
மரம் பவட்டவும், மரக்கிகைககை 

நீக்கவும், குழி்தாண்டவும், விலைஙகுககை 
்வடக்டயா்டவும், விலைஙகுகளின ்தாகலை 
உரிக்கவும் ெயனெடுத்தினாரகள.
பாட்டி : “தமிழினி, கற்கருவிககை 
உருவாக்கியதற்கு அடுத்த கட்டம் எனன எனறு 
பதரியுமா?”
தமிழினி : பதரியவில்கலை... எனனவாக 
இருந்திருக்கும்?
பாட்டி : “அவரகள பநருபபின ெயனொடக்டக் 
கண்டறிந்தாரகள.”பதா்டக்கத்தில் மனிதரகள 
பநருபகெயும் மினனகலையும் கணடு 
ெயந்தாரகள. மினனலைால் ்தானறிய பநருபபில் 
சிக்கி, காடடு விலைஙகுகள இறந்திருக்கலைாம். 
அவரகள அந்த விலைஙகுகளின இகறசசிகய 

பசதுககும் கனல 
ஒரு கல்லிகன அடியில் கவத்துக் 
கூரகமயான மற்பறாரு  கல்லினால் 
அதகனத் தடடிச பசதுக்குதல்.

ஒரு கற்கருவிகய உருவாக்க இரு கற்கள 
எடுத்துக்பகாளைபெட்டன. ஒரு கல்லில் 
உளை சீரற்ற ெகுதிககை நீக்கவும் அகதக் 
கூரகமயான கருவியாக்கவும் இனபனாரு 
கல் சுத்தியல் ்ொலை ெயனெடுத்தபெட்டது.

கற்கருவிகளும் ஆயுதங்களும்
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உண்ட்ொது, அது பமனகமயாகவும் 
சுகவயாகவும் இருந்திருக்கும். இந்த நிகழ்வு 
அவரககை பநருபபு ெற்றிக் கூடுதலைாக 
அறிந்துபகாளைத் தூணடியது. மனிதரகள 
பநருபகெ உருவாக்க சிக்கி முக்கிக் கல்கலைப 
ெயனெடுத்தினாரகள. அவரகள காடடு 
விலைஙகுகளி்டமிருந்து தஙககைப ொதுகாத்துக் 
பகாளைவும் சகமக்கவும் இரவில் ஒளிகய 
உருவாக்கவும் பநருபபு ெயனெட்டது. 
இவவாறு மனிதரகளின வாழ்வில் பநருபபு 
இனறியகமயாத இ்டத்கதப பிடித்தது.

சிந்தனன வினா
பவபெத்கதயும் பநருபகெயும் 
உருவாக்குவதற்குத் தீபபெடடிகயத் தவிர 
்வறு ஏ்தனும் பொருள உளைதா?

சககரம் கணடுபிடிககப்படுதல்
சக்கர உருவாக்கம் மனித வரலைாற்றில் 
ஒரு முதல்தரமான கணடுபிடிபொகக் 
கருதபெடுகிறது. மகலைகளிலிருந்து கற்கள 
உருணடு வருவகதப ொரத்த்ொது, சக்கரத்கத 
உருவாக்குவதற்கான  சிந்தகனகய அவரகள 
பெற்றிருக்கலைாம்.
பானன பசயதல்
மனிதரகள களிமணணில் ொகன 
பசயயக் கற்றுக்பகாண்டாரகள. சக்கரம் 
கணடுபிடிக்கபெட்ட பிறகு  ொகன பசயவது 
எளிதாகின. அவரகள ொகனகய பநருபபில் 
சுடடு, அதற்கு உறுதிகயக் பகாடுத்தாரகள. 
ொகனகள மீது ெல்்வறு வணணஙகள 
பூசபெடடு அழகூட்டபெட்டன. வணணச 
சாயஙகள தாவரஙகளின ்வரகள, இகலைகள, 
மரபெடக்டகள ஆகியவற்றின சாற்றிலிருந்து 
தயாரிக்கபெட்டன. 

பாட்டி : “இந்தப ெ்டத்தில் இருபெது எனன 
எனறு பசால்லை முடியுமா?”
தமிழினி : “ஏ்தா மஙகலைான கிறுக்கல்கள 
்ொலை உளைன.”

தீபபெடடிகயப ெயனெடுத்தாமல் 
பநருபகெ உருவாக்கும் ெழக்கம் நீலைகிரி 
மாவட்டத்தில் உளை சிலை கிராமஙகளில் 
இனகறக்கும் உளைது.

 ஆணகளும், பெணகளும் ெஙகு பகாணடு 
்வடக்டயாடும் காடசி

தமிழினி : அடுத்தது எனன ொடடி? 
ொடடி : மனிதரகளின அடுத்த கணடுபிடிபபு 
சக்கரம் எனறால் உனக்கு வியபொக 
இருக்கும். மனிதரகள தஙகள புலைனறிவாலும் 
சிந்தகனயாலும் அனுெவத்தாலும் உருவாக்கிய  
சிறந்த அறிவியல் கணடுபிடிபபுகளில் சக்கரம் 
ஒனறாகும்.
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பாட்டி : “இல்கலை…  இகவ நம் 
முன்னாரகளின ககவிகனத்திறனின 
பவளிபொடுகள.  மனிதச சமூகத்தின 
முதல் ககலை இது என்ற கூறலைாம். பமாழி 
்தானறுவதற்கு மு ன ன ா ல் ,  ம னி த ர க ள 
ஒ லி ய ா க வு ம்  அகசவுகைாகவும் தஙகள 

எணணஙககை பவளிபெடுத்தினாரகள. ொகற 
ஓவியஙகளில் அவற்கறப ெதிவு  பசயதாரகள.”

பழங்காலப் பானற ஓவியங்கள்
இந்தியாவில் உளை ெலை ொகறகளிலும் 
குகககளிலும் நாம் ஓவியஙககைக் காண 

கீழ்வகலை – விழுபபுரம் உசிலைம்ெடடி – மதுகர

குமுதிெதி – ்காகவ மாவக்டபபு – ்காகவ

பொறிவகர – கரிக்ககயூர, நீலைகிரி

வரலைாற்றுக்கு முந்கதய காலைத்தில் மனிதரகள குகககளில் வசித்தாரகள. 
அவரகள அனறா்ட நிகழ்வுககை ஓவியஙகளில் சித்தரித்தாரகள. பெரும்ொலும் 
விலைஙகுகளின ஓவியஙக்ை வகரயபெட்டன. 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பதால் பழங்கால பானற ஓவியங்கள்
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முடியும். ொகற ஓவியஙகள க்டந்த காலைம் 
குறித்த சிலை பசயதிககைத் பதரிவிக்கினறன. 
750 குகககளில் ஏறத்தாழ 500  குகககளில் 
ொகற ஓவியஙகள காணபெடுகினறன. 
இனனும் கண்டறியபெ்டாத ெலை குகககள 
உளைன. ஆணகளும் பெணகளும் 
்வடக்டயாடுவகதயும் ந்டனமாடுவகதயும் 
குழந்கதகள விகையாடுவகதயும் இந்த 
ஓவியஙகள சித்தரிக்கினறன.
தமிழினி : “இந்த ஓவியஙகள மூலைமாகக் 
க்டந்த காலை வாழ்க்கக முகற குறித்து நாம் 
அறிந்துபகாளை முடியும் அல்லைவா ொடடி?”
பாட்டி : “சரியாகச பசானனாய. இத்தககய 
ொகற மற்றும் குகக ஓவியஙகள நம் 
முன்னாரகள குறித்துப ெலை ககதககை 
நமக்குக் கூறுகினறன.”
தமிழினி : “சரி ொடடி, மனிதரகள 
பசனறக்டந்த அடுத்த கட்டம் 
ெற்றிசபசால்லுஙகள.”
பாட்டி : “்வடக்டயாடுவதில் ெலை ஆெத்துகள 
இருந்தன. மனிதரகள மகலைபெகுதிகளிலும் 
காடுகளிலும் பெருமைவு ்வடக்டயில் 
ஈடுெட்டதால், ெலை வககயான விலைஙகுகள 
எணணிக்ககயில் குகறந்து அரிதானகவ 
ஆகின. மனிதரகளுக்குப ்ொதுமான இகறசசி 
கிக்டக்காததால், உணவுக்காகக் காயககையும் 
ெழஙககையும் ்த்ட ்வணடியதாயிற்று.” 
தமிழினி : “இப்ொது அவரகள தாஙக்ை 
உணகவ உருவாக்குவது குறித்த  
சிந்தகனக்கு வந்திருபொரகள அல்லைவா?”
அனலந்து திரியும் நினலயிலிருந்து 
ஓரிடத்தில் நினலத்து வாழும் நினலனய 
அனடதல்: உலகின் முதல் விவசாயிகள்
பாட்டி : “சிறபொகச பசானனாய தமிழினி. 
அவரகள தினற ெழஙகளின விகதகளும் 
பகாடக்டகளும் மணணில் வீசபெட்டன. 
சிலை நாடகளுக்குப பிறகு அந்த விகதகள  

முகை விட்டன. அவற்றிலிருந்து பசடி 
வைரவகத அவரகள தற்பசயலைாகக் 
கண்டாரகள.  அனுெவத்தாலும் காரண காரியம் 
குறித்த அறிவாலும் அவரகள ெயிர வைரபபு 
பதா்டரொன அறிகவப பெற்றாரகள.

அ) ’ஒற்கற விகதயிலிருந்து முகைக்கும் 
பசடி வைரந்து ெலை ம்டஙகுகள 
காயககையும் கனிககையும் 
வழஙகும்’ எனெகத அவரகள    
புரிந்துபகாண்டாரகள.

ஆ) ஆற்றஙககர நிலைஙகளில் விழுந்த 
விகதகள எளிதாக முகை விட்டகதயும் 
மனிதரகள கண்டாரகள.

இ) நீர நிகறந்த ெகுதிகளில் பசடிகள 
விகரவாக வைரும் எனெது 
அவரகளுக்குப புரிந்தது.

ஈ) வண்டல் மணணுக்குரிய நிலைம் மற்றப 
ெகுதிககை வி்ட, பசடி வைரவதற்கு 
ஏற்றதாக இருந்தகதக் கண்டாரகள. 

 மனிதரகள விகதககையும் 
பகாடக்டககையும் ்சகரித்து, மணணில் 
விகதத்தனர. அகவ இைஙகனறாகவும் 
பசடியாகவும் மரமாகவும் வைரவகத அவரகள 
கண்டனர. முகறயாக விகதபெதன மூலைம் 
அதிகைவு உற்ெத்திகயப பெற முடியும் 
எனெதும் அவரகளுக்குப புரிந்தது. இதன மூலைம் 
விவசாயம் எனெது பசயல்ொடடுக்கு வந்தது. 
அவரகள விலைஙகுககைப ெழக்கி, அவற்றுக்கு 
உணவு பகாடுத்து வைரத்து, அவற்கறயும் 
விவசாயத்தில் ஈடுெடுத்தினாரகள.
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விலைஙகுககை வைரபெது மனிதரகளின 
வாழ்வில் முக்கியமான ெகுதி ஆனது. எருதுகள 
உழுவதற்குப ெயனெடுத்தபெட்டன. எருதுகள 
விவசாய ்வகலைககை எளிதாக்கின. 
்வடக்டயாடி வாழ்க்கககய ந்டத்தியகத 
வி்ட, இந்த வாழ்க்கக எளிதாக இருந்தது. 
விவசாயம் அவரககை ஒரு குறிபபிட்ட இ்டத்தில் 
குடி்யறும்ெடி பசயதது. நிகலைத்து வாழும் 
வாழ்க்கக முகறயால் சகமபெதற்கும் ்சமித்து 
கவபெதற்கும் பகாளகலைனகள ் தகவபெட்டன.  
ொகன பசயயும் சக்கரமும் பநருபபும் இந்தப 
பிரசகனக்குத் தீரகவ வழஙகின. 

கலைபகெ கணடுபிடிக்கபெட்டதால் 
விவசாயம் இனனும் எளிதானது. மனிதரகள 
நிலைத்தில் இருந்த ்தகவயற்ற புதரககை 
அகற்றி, அவற்கற எரித்து நிலைத்கதத் 
தயாரெடுத்தியது்டன விவசாயபெணி 
பதா்டஙகியது. அவரகள நிலைத்கத உழுது, 
விகதத்து, ெயிர வைரத்து, அறுவக்ட 
பசயதாரகள. அந்த நிலைத்தில் மண வைம் 
குனறிவிட்டால், அவரகள ்வபறாரு ெகுதிக்கு 
இ்டம்பெயரந்தாரகள. பதா்டக்கத்தில் விவசாயம் 
மனிதரகளின உ்டனடி உணவுத் ்தகவகய 
நிகற்வற்றுவதற்காக ்மற்பகாளைபெட்டது. 
உற்ெத்தி அதிகரித்த்ொது, அவரகள 
தஙகைது எதிரகாலைத் ்தகவக்காக 
விகைபொருளககைச ்சமித்து கவக்க 
பதா்டஙகினாரகள. இவவாறு ்சமிக்கபெட்ட 
பொருளகள உற்ெத்தி குகறந்த காலைத்தில் 
அவரகளுக்கு உதவின. அவரகள தஙகள 
அனுெவத்தால் ஆற்றுக்கு அருகில் உளை நிலைம் 
விவசாயத்துக்கும் கால்நக்ட வைரபபுக்கும் 
ெயனுளைதாக இருக்கும் எனெகதப 
புரிந்துபகாண்டாரகள. என்வ மனிதரகள 
ஆற்றஙககரகளி்லை்ய நிகலையாகத் தஙக 
முடிபவடுத்தாரகள.
தமிழினி : “எபெடி  வீடடு விலைஙகுககைப 
ெழக்கினாரகள?”

பாட்டி : மனிதரகள ்வடக்டயாடுவகத 
எளிதாக்குவதற்குப ெலை வழிககைச 
சிந்தித்தாரகள. பிற விலைஙகுககை ்மாபெம் 
பிடிக்கும் ஆற்றகலை நாயகள பெற்றிருபெகதயும் 
விலைஙகுககைத் தஙகள எல்கலைக்குள  
அனுமதிக்காமல் துரத்துவகதயும் அவரகள 
கண்டறிந்தாரகள.  என்வ தாஙகள 
்வடக்டயாடும்்ொது நாய உதவியாக 
இருக்க முடியும் எனெகதயும் மனிதரகள 
உணரந்தாரகள. இதன மூலைம் நாய 
மனிதரகைால் ெழக்கபெடுத்தபெட்ட முதல் 
விலைஙகு ஆனது. நாயு்டன, ்காழி, ஆடு, 
ெசு ்ொனறவற்கறயும் அவரகள வைரக்க 
ஆரம்பித்தாரகள.
தமிழினி : “அடுத்து எனன… ொடடி?”
ொடடி : “மனிதரகள பநடுஙகாலைமாகச 
சமபவளிகளில் தஙகினாரகள. இந்தக் 
காலைகட்டத்தில் அவரகள விவசாயத்கதக் கற்றுக் 
பகாண்டது்டன, ககவிகனக் ககலைகளுக்கான 
திறனககையும் வைரத்துக் பகாண்டாரகள. 
ஓரி்டத்தில் குடி்யறி நிரந்தரமாகத் தஙகும் 
வாழ்க்ககமுகற உற்ெத்திகயப பெருக்கியது. 
இப்ொது அவரகளி்டம்  ்தகவகய வி்ட 
அதிகமான அைவில் தானியஙகள இருந்தன. 
அவரகள கூடுதல் தானியஙககைப 
பிற குழுக்களி்டம் ெரிமாற்றம் பசயது, 
தஙகளுக்குத் ்தகவயானவற்கறப 
பெற்றுக்பகாண்டாரகள. இது  ெண்டமாற்று 
முகற  என  அகழக்கபெடுகிறது. இவவாறு 
வணிகமும் வரத்தகமும் வைரந்து. நகரஙகளும் 
பெருநகரஙகளும் ்தானறின.
தமிழினி : “நீஙகள கூறிய பசயதிகள எனக்கு 
மிகவும் ெயனுளைதாக இருக்கும். நாகை 
ெளளிக்கூ்டத்தில் என நணெரகளுக்கும் 
இசபசயதிககைச பசால்்வன. நனறி ொடடி.”
பாட்டி : “அது ஒரு நல்லை ெழக்கம். வாழ்த்துகள 
தமிழினி.”
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மீள்பாரனவ
		மனித இனம் மாற்றஙககை அக்டந்து, 

ஒரு ்மம்ெட்ட நிகலைகய ்நாக்கி வைரசசி 
பெறும் வழிமுகறகயப ெரிணாமம் 
எனகி்றாம்.

		்ோ்மா ்சபபியனஸ ஆபபிரிக்காவுக்கு 
பவளி்ய இ்டம்பெயரந்து, உலைகின 
ெல்்வறு ெகுதிகளில் குடி்யறினாரகள.

		மனிதரகள சிக்கி முக்கிக் கற்களின 
துகணயு்டன கூரகமயான 
ஆயுதஙககையும்  பிற கருவிககையும் 
உருவாக்கினாரகள.

		்வடக்டயாடும் விலைஙகுகளிலிருந்து 
தஙககைப ொதுகாபெதற்கும் உணகவச 
சகமபெதற்கும் இரவில் இருடக்டப 
்ொக்குவதற்கும் மனிதரகள பநருபகெப 
ெயனெடுத்தினாரகள.

		சக்கரத்கத மனிதன உருவாக்கிய நிகழ்வு 
ஒரு முன்னாடியான கணடுபிடிபொகக் 
கருதபெடுகிறது ொகன பசயவகதச 
சக்கரம் எளிதாக்கியது.

		பதா்டக்க காலை மனிதரகளின 
வாழ்க்ககமுகறகயப ெற்றி 
அறிந்துபகாளை ொகற ஓவியஙகள 
உதவுகினறன.

5 ெதபெடுத்தபெட்ட
விலைஙகின ்தால்

- Hides

6 ஒரு மில்லியன  
(10 இலைடசம்)

- Million

7 நா்்டாடி - Nomad 
8 ெண்டமாற்று 

முகற
- Barter

9 இகர - Prey

பயிற்சிகள்
I.  சரியான விக்டகயத் 

்தரந்பதடு
1. ெரிணாமத்தின 

வழிமுகற 
.

அ. ்நரடியானது ஆ. மகறமுகமானது 
இ. ெடிபெடியானது ஈ. விகரவானது

2. தானசானியா  
கண்டத்தில் உளைது.
அ. ஆசியா ஆ. ஆபபிரிக்கா   
இ. அபமரிக்கா ஈ. ஐ்ராபொ

II.  கூற்றுக்கான காரணத்கதப பொருத்துக. 
சரியான விக்டகயத் ்தரந்பதடு

1.  கூற்று : உலைகின பவவ்வறு ெகுதிகளுக்கு 
இ்டம்பெயரந்த மனிதரகளினஉ்டலைகமபபிலும் 
நிறத்திலும் காலைப்ொக்கில் மாற்றஙகள 
ஏற்ெட்டன.

 காரைம் : தடெபவபெ நிகலை மாற்ற்ம
 அ. கூற்று சரி. 
 ஆ. காரணம் தவறு.
 இ. கூற்றும் காரணமும் சரி.
 ஈ. கூற்றும் காரணமும் தவறானகவ.

1 காலை இயந்திரம் 
-

Time 
machine

2 ெரிணாம
வைரசசி 

-
Evolution 

3 இகர 
பிடித்துணணி

-
Predator

4 காலைடிச சுவடு - Foot prints
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III. சரியான இகணகயக் கணடுபிடி
அ. ஆஸடர்லைாபிதிகஸ - இரு கால்கைால் 

ந்டபெது
ஆ.  ் ோ்மா 

்ேபிலிஸ
- நிமிரந்து நினற 

மனிதன
இ.  ்ோ்மா எரக்்டஸ - சிந்திக்கும் 

மனிதன
ஈ.    ் ோ்மா   

்சபபியனஸ
- முகத்தின 

முனெக்க நீடசி 
குகறந்து 
காணபெடுவது

IV. ்காடிட்ட இ்டஙககை நிரபெவும்
1. தானசானியாவில் காணபெட்ட பதா்டக்க 

காலை மனிதரகளின காலைடித்த்டஙககை 
 உலைகின ொரகவக்குக் 

பகாணடுவந்தாரகள.
2. ெலை மில்லியன ஆணடுகளுக்கு முனனால், 

நம் முன்னாரகள  
வாழ்க்கக வாழ்ந்தாரகள.

3. ெழஙகாலை மனிதரகளின முதனகமயான 
பதாழில்கள  மற்றும் 

 ஆகும்.
4.  கணடுபிடிக்கபெட்ட 

நிகழ்வு விவசாயத்கத எளிதாக்கியது.
5. ொகற ஓவியஙகள நீலைகிரி மாவட்டத்தில் 

உளை  எனனுமி்டத்தில் 
காணபெடுகினறன.

V. சரியா, தவறா?
1. நாணயஙககை ஆராயவதற்கான துகற 

மானு்டவியல் ஆகும்.
2. ்ோ்மா எரக்்டஸ மனிதரகளுக்கு 

பநருபபு குறித்த அறிவு இருந்தது.
3. மனிதரகளின முதல் அறிவியல் 

கணடுபிடிபபு சக்கரம் ஆகும்.
4. மனிதரகைால் ெழக்கபெடுத்தபெட்ட முதல் 

விலைஙகு ஆடு.
VI. ஓரிரு வாரத்கதகளில் விக்டயளி 
1. அகழாயவில் கிக்டக்கும் பொருடகளின 

காலைத்கத அறிய எனன முகற 
ெயனெடுகிறது?

2. பதா்டக்க காலை மனிதரகள எகத 
அணிந்தாரகள?

3. பதா்டக்க காலை மனிதரகள எஙகு 
வாழ்ந்தாரகள?

4. நிலைத்கத உழுவதற்கு எந்த விலைஙகு 
ெயனெடுத்தபெட்டது?

5. மனிதரகள எப்ொது ஒ்ர இ்டத்தில் 
குடி்யறி வாழ ஆரம்பித்தாரகள?

VII. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விக்டயளி 
1. ெரிணாமம் எனறால் எனன?
2. ்ோ்மா ்சபபியனஸ மனிதரகளின  

இரு ெணபுககை எழுது.
3. மனிதரகள ஏன இ்டம் விடடு இ்டம் 

நகரந்தாரகள?
4. ெழஙகாலை ்வடக்ட முகறககை விைக்கிக் 

கூறவும்.
5. ்கா்டரிகள ஏன உருவாக்கபெட்டன?
6. பதால்லியல் எனெகத எவவாறு 

வகரயறுபொய?
7. மானு்டவியல் ெற்றி நீ அறிந்துளைது எனன?
VIII. உயர சிந்தகன வினா  
1.  ெழஙகாலைம் முதல் நவீன காலைம் வகர 

சக்கரம் வகித்து வரும் முக்கியத்துவம்
IX. மாணவர பசயல்ொடு
1.  பவவ்வறு காலைகட்டஙககைச ்சரந்த 

மனிதரகளின ெ்டஙகள அ்டஙகிய ஒரு 
ெ்டத்பதாகுபகெத் தயார பசய.

X. வாழ்க்ககத் திறன
1. களிமண ொகனகள மற்றும் கருவிககைச 

பசயதுொர.
2. விதவிதமான பொம்கம வணடிககைச 

்சகரி. அவற்றில் பசவவகம், சதுரம், 
முக்்காணம் ்ொனற வடிவஙகளில் 
சக்கரஙககைப பொருத்தி, வணடிகள 
எபெடி நகரகினறன எனறு ்சாதகன 
பசயது ொர.
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XI. கட்டக வினாக்கள
 கணடுபிடிக்கபெட்ட 

நிகழ்வு ொகன பசயவகத 
எளிதாக்கியது.

ெண்டபெரிமாற்ற முகற
எனெது 
ஆகும்.

பதா்டக்க காலை மனிதரகள 
்வடக்டக்குப ெயனெடுத்திய 
ஆயுதஙகளில் இரணக்டக் 
கூறு.
வினட

ஆயுதஙகள பசயவதற்கு ஏற்ற கல் 
எது?
வினட:

நகரஙகளும் பெரு 
நகரஙகளும் 

 மற்றும் 

ஆகியவற்றால் 
்தானறின.

மனிதரகளின முதல் 
அறிவியல் கணடுபிடிபபு எது?
வினட:

ொகற ஓவியஙகளில் உளை 
உருவஙககை அக்டயாைம் 
காணவும்.
வினட:

பதா்டக்க காலை 
மனிதரகளின 
முதனகமயான பதாழில் 
எது?
வினட:

குகக ஓவியஙகள மூலைம் நாம் 
எனன அறிந்துபகாளகி்றாம்?
வினட:

பதா்டக்க காலை மனிதரகள எஙகு 
வாழ்ந்தாரகள?
வினட:

பதால்லியல் துகறயு்டன 
பதா்டரபுக்டயது. 

பதா்டக்க காலை மனிதரகைால் 
ெழக்கபெடுத்தபெட்ட 
விலைஙகுகளில் இரணக்டக் 
குறிபபிடு.
வினட:

XII. வகரெ்டம்
இந்திய வகரெ்டத்தில் கீழ்க்கண்ட இ்டஙககைக் குறிக்கவும்.
1. ஆதிசசநல்லூர
2. அத்திரம்ொக்கம்
3. பிம்்ெடகா
4. ேனசாகி  ெளைத்தாக்கு
5. ்லைாத்தல்

இனைய வளங்கள் 

மனிதரகள ்தாற்றம் குறித்து ்மலும் கற்க உதவும் இகணய தைஙகள:
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மனித பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி 
அறியலாமா. . .

படிநிைலகள்:

	கீமழ பகாடுககப்பட்டிருககும் உரலினயத் மதடுபபாறியில் தட்டச்சு பசயக.



	 “Human Evolution Timeline Interactive” என்ற பககம் திறககும். அந்த பட வனரபடத்தில் கினடமட்டத்தில்
உள்ள நீல நிறக மகாடானது “Major Milestone in Human Evolution” என்ற விபரத்னதயும்  இளஞ்சிவப்புக
மகாடு “Species” என்ற விபரத்னதயும் குறிககிறது. வனரபடத்தில் இந்த வணைக மகாடுகனள பதாட்டுச்
பசாடுககுவதன் மூலம் மமற்கணட விபரங்கனள பபறலாம்.

	கினடமட்ட காலக மகாட்டில் உள்ள குறியீடுகனள பசாடுககும் மபாது மனித பரிைாம வளரச்சியின் நிகழ்ந்த 
முககிய மாற்றங்கனள அறிய முடியும். வனரபட்த்தின் மமல்பககத்தில் உள்ள ஊதா நிற மகாடுகனள பசாடுககி 
அககாலத்தில் ஏற்பட்ட காலநினல மாற்றங்களி அறிய முடியும்.

	கினடமட்ட சிவப்பு பாட்னடக மகாடுகனள பசாடுககி பரிைாம வளரச்சியில் மனித முகங்களின் பல்மவறு
மதாற்றங்கனளயும் அதற்கான பபயர மற்றும் விபரங்கனளயும் அறிய முடியும். இந்த பரிைாம 
வளரச்சியானது “Sahelanthropus Tchadensis” முதல்  “Homo Sapiens” வனர காலககிரமமாக இருககும். 

படம் 1 படம் 2 படம் 3 படம் 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
மனித பரிைாம வளரச்சி
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1700 - 1122

3300 - 1900

3500 - 2000

3100 - 1100

1100

1122 

1400

1700

1900

2000

2600

3100

3300

3500

்ம்லை குறிபபிட்ட  அகனத்து நாகரிகஙகளும் நதிக் ககர நாகரிகஙகள ஆகும்.

3அலகு

சிந்துபவளி நாகரிகம்

கற்றலின் மநாககங்கள்

இபொ்டத்கதக் கற்றுக்பகாளவதன வாயிலைாக, 
	   சிந்துபவளி நாகரிகத்துக்கும்,  பிற சமகாலை நாகரிகஙகளுக்கும் உளை பதா்டரகெ  

அறிந்துபகாளைல்
	  ேரபொ நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் எனெகதப புரிந்துபகாளைல்
	  இந்த நாகரிக  மக்களின வாழ்க்கக முகறகய அறிந்துபகாளைல்
	  சிந்துபவளி நாகரிகம் ெரவியிருந்த  முக்கிய இ்டஙககைக் கண்டறிதல்
	  இந்த இ்டஙககை நிலை வகரெ்டத்தில் அக்டயாைம் காணுதல்
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பதா்டக்கத்தில் மனிதரகள குழுக்கைாக 
வாழ்ந்தாரகள.  அக்குழுக்களில் இருந்து 
சமுதாயஙகள உருவாகின.  பின  அகவ 
சமூகஙகைாக வைரந்து காலைப்ொக்கில்  
நாகரிகஙகைாயின.
மககள் ஏன் நதிககனரயில் குடிமயறினர?

மனிதரகள தஙகள குடி்யற்றஙகைாக நதிக் 
ககரககைக் கீழ்க்கண்ட காரணஙகளுக்காகத் 
்தரந்பதடுத்தாரகள.
  வைமான மண
 	ஆறுகளில் ொயும் நனனீர குடிபெதற்கும்

கால்நக்டகளின ்தகவகளுக்கும், 
நீரபொசனத்திற்கும் ெயனெட்டன.

 	்ொக்குவரத்துக்கு ஏற்ற வழிகைாக 
இருந்தன.

ேரப்பா  - புனதயுணட நகரம்
ேரபொ நகரத்தின இடிொடுககை 

முதனமுதலில் சாரலைஸ ்மசன எனற 
ஆஙகி்லையர தமது நூலில் விவரித்தார. 

அவர கிழக்கிந்தியக் 
க ம் ப ெ னி யி ல் 
ெணிபுரிந்த ெக்டவீரரும், 
ஆ ர ா ய ச சி ய ா ை ரு ம் 
ஆவார. அவர தற்்ொது 
ெ ா கி ஸ த ா னி ல் 
உளை இந்தியாவின 
வ்ட்மற்கு ெகுதிகயப 
ொரகவயிட்ட்ொது சிலை 
பசஙகல் திடடுகள இருபெகதக் கண்டார. 

“அந்தப ொழக்டந்த பசஙகற்்காடக்ட 
உயரமான சுவரகளு்டனும், ் காபுரஙகளு்டனும் 
ஒரு மகலை மீது கட்டபெடடுளைது” எனக் 
குறிபபிட்டார. இதுதான ேரபொ இருந்ததற்கான 
முதல் வரலைாற்றுச சானறு ஆகும் . 

கி.பி (பொ.ஆ) 1856 - இல் பொறியாைரகள 
லைாகூரில் இருந்து கராசசிக்கு இரயில் ொகத 
அகமக்கும் பொருடடு  நிலைத்கதத் ்தாணடிய 
பொழுது அதிகமான சுட்ட பசஙகற்கள 
கண்டறியபெட்டன.  அவரகள அவற்றின 
முக்கியத்துவத்கத உணராமல், அவற்கற 
இரயில் ொகதக்கு இக்டயில் ்ொ்டபெடும் 
கற்களுக்குப ெதிலைாக ெயனெடுத்தினர.

கி.பி (பொ.ஆ) 1920இல் பதால்பொருள 
ஆயவாைரகள ேரபொ மற்றும் பமாகஞ்ச-
தா்ரா நகரஙககை அகழாயவு பசயய 
ஆரம்பித்தனர. அபபொழுது நீண்டநாள 
மகறந்து கி்டந்த  நகரத்தின எஞ்சிய ெகுதிககை
உலைகின ொரகவக்குக் பகாணடு வந்தாரகள.  
1924இல் இந்தியத் பதால்பொருள 
ஆயவுத்துகறயின இயக்குநர 

3500

1100

1200

1400

1700

2000

2600

3100

3300

1900

1700 - 1122

3300 - 1900 

3500 - 2000 

3100 - 1100 

ோன மாரஷல்

தகவல் மபனழ

நாகரிகம் எனற பசால்  ெணக்டய லைத்தீன 
பமாழிச பசால்லைான ‘சிவிஸ’ (CIVIS) 
எனெதிலிருந்து வந்தது. இதன பொருள 
‘நகரம்’ ஆகும்.
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ோன மாரஷல் ேரபொவிற்கும், 
பமாகஞ்ச-தா்ராவிற்கும் இக்ட்ய பொதுவான 
அம்சஙகள இருபெகதக் கண்டறிந்தார. 
அகவ இரணடு்ம ஒரு பெரிய நாகரிகத்கதச 
சாரந்த பவவ்வறு ெகுதிகள எனற முடிவுக்கு 
வந்தார.ேரபொவிலும், பமாகஞ்ச-
தா்ராவிலும் கணடுபிடிக்கபெடடுளை 
மடொண்டஙகளுக்கிக்ட்ய சிறிய அைவு 
்வறுொடு இருபெகத ஆராயசசியாைரகள 

கண்டறிந்தனர. என்வ, ேரபொ நாகரிகம் 
பமாகஞ்ச-தா்ராகவ வி்டப ெழகமயானது 
என முடிவுக்கு வருகினறனர.

கால வனரயனற
புவி எல்கலை  -  பதற்கு ஆசியா

காலைபெகுதி - பவணகலைக்காலைம்

காலைம் -  கி.மு (பொ.ஆ.மு)
3300 –1900 

 (கதிரியக்க காரென வயதுக் 
கணிபபு முகற மூலைம் முடிவு   
பசயயபெட்டது)

ெரபபு - 13 லைடசம் சதுர கி.மீ

நகரஙகள - 6 பெரிய நகரஙகள

கிராமஙகள - 200க்கும் ்மற்ெட்டகவ

பதால்லியலாளரகள் எவ்வாறு புனதயுணட  நகரத்னதக கணடு பிடிககிறாரகள் ?
	 அகழ்வாராயசசியாைரகள பசஙகற்கள, கற்கள, உக்டந்த

ொகன ஓடுகள ்ொனறவற்கற ஆராயந்து அகவ
ெயனெடுத்தபெட்ட காலைத்கத அறிந்து பகாளகிறாரகள.
	 ெணக்டய இலைக்கிய ஆதாரஙககைப

ெயனெடுத்துகினறனர.
	 வான வழிப புககப ெ்டஙகள  மூலைம் புகதயுண்ட

நகரஙகள மற்றும் இ்டஙகளின ்மற்ெரபகெக் கண்டறிந்து
பகாளகிறாரகள.
	 நிலைத்தடிகய  ஆயவு பசயய காந்தபபுலை வருடிகய (Magnetic scanner) 

ெயனெடுத்துகினறனர.
	 எஞ்சிய பதால்பொருளகள புகதயுணடு இருக்கினறனவா இல்கலையா எனெகத ்ர்டார

கருவி மூலைம் அறிய முடியும் (பதாகலை நுணணுணரவு முகற)

 	இந்தியத்
பதால்லியல்
துனற - ASI
(Archaelogical
Survey of India).

 	1861 ஆம்
ஆணடு
அபலைக்ஸைாண்டர
கனனிஙோம்
எனற
நிலைஅைகவயாைர உதவியு்டன
நிறுவபெட்டது.

 	இதன தகலைகமயகம் புது தில்லியில்
உளைது.

தகவல் மபனழ

பவணகலைக் காலைம் எனெது, மக்கள 
பவணகலைத்தாலைான பொருளககைப 
ெயனெடுத்திய காலைம் ஆகும்.
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நகர நாகரிகம்
ேரபொ நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் 

எனலைாம். அதற்கான காரணஙகள :
	சிறபொன நகரத் திட்டமி்டல்
	 சிறபொன கடடி்டக்ககலை ்வகலைபொடு

்ம்லை பகாடுக்கபெட்ட வகரெ்டத்கத உற்று ்நாக்கி, கீ்ழ 
பகாடுக்கபெட்ட அட்டவகணகய நிரபபுக

இ்டத்தின 
பெயர மாநிலைத்தின பெயர கணடுபிடிக்கபெட்ட

 பொருளகள

	தூயகமக்கும், பொதுச சுகாதாரத்திற்கும்  
பகாடுக்கபெட்ட அதிக முனனுரிகம 

	 தரபெடுத்தபெட்ட எக்டகள மற்றும் 
அைவீடுகள

	விவசாய மற்றும் ககவிகனத் 
பதாழில்களுக்கானத் தி்டமான அடித்தைம்

இந்திய எல்னலகளில் கணடுபிடிககப்பட்ட இடங்கள்
பதால்பொருள ஆயவாைரகள இந்திய எல்கலைகளில் ேரபொ நாகரிகம் இருந்த இ்டஙககைக் 
கணடுபிடித்துளைனர.
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பதருககளும் வீடுகளும்

	பதருக்கள சட்டக வடிவகமபகெக் 
பகாணடிருந்தன. 

	 பதருக்கள ் நராக   அகமக்கபெடடிருந்தன. 
அகவ வ்டக்கு பதற்காகவும், கிழக்கு 
்மற்காகவும் பசனறன. ஒனகற ஒனறு 
பசங்காணத்தில் பவடடிக்  பகாளளும் 
ெடியும் இருந்தன. 

 சாகலைகள அகலைமாகவும் வகைவான 
முகனககைக் பகாண்டதாகவும் இருந்தன. 

  வீடுகள, பதருக்களின இரு ஓரஙகளிலும் 
சீராக அகமக்கபெடடிருந்தன.  வீடுகள 
ஒனறு அல்லைது இரணடு மாடி அடுக்குககை 
உக்டயனவாகக் காணபெடுகினறன.

  பெரும்ொலைான வீடுகள ெலை அகறககையும் 
ஒரு முற்றத்கதயும் ஒரு கிணற்கறயும் 
பகாணடிருந்தன. ஒவபவாரு வீடடிலும் 
கழிவகறயும், குளியலைகறயும் 
இருந்திருக்கினறன.

	வீடுகள சுட்ட பசஙகற்கைாலும் 
சுணணாம்புக் கலைகவயாலும் 
கட்டபெடடிருந்தன. சூரிய பவபெத்தில் 
உலைர கவக்கபெட்ட பசஙகற்களும் 
ெயனெடுத்தபெட்டன. பெரும்ொலைான 
பசஙகற்கள சீரான அைவுகள 
உக்டயதாக்வ இருந்தன.  கூகரகள 
சமதைமாக இருந்தன. 

ேரப்பா நாகரிகத்தின் தனித் தன்னம 

சிந்துபவளி நாகரிகத்தின சிறபெம்ச்ம திட்டமிட்ட நகர அகமபபு ஆகும். நகரம் திட்டமி்டபெட்ட 
இரணடு ெகுதிகைாக இருந்தது.

பமேரகர - சிந்து பவளி நாகரிகத்துககு முன்மனாடி 
பமேரகர புதிய கற்காலை மக்கள வாழ்ந்த ஓர இ்டம் ஆகும். இது ொகிஸதான நாடடில் ெலுசசிஸதான 
மாநிலைத்தில் ்ொலைன ஆற்றுப ெளைத்தாக்கில் அகமந்துளைது. இது பதா்டக்க காலை மனிதரகள 
வாழ்ந்ததாகக் கண்டறியபெட்ட இ்டஙகளுள ஒனறு. மக்கள ்வைாணகமயிலும், கால்நக்ட 
வைரபபிலும் ஈடுெட்டதற்கான  சானறு இஙகு கிக்டத்துளைது. கி.மு (பொ.ஆ.மு) 7000-ஐ ஒடடிய 
காலைத்தி்லை்ய பமபேரகரில்  நாகரிகத்துக்கு முந்கதய வாழ்க்கக நிலைவியதற்கான பதால்லியல்  
சானறுகள கணடுபிடிக்கபெடடுளைன.

நகரத்தின ்மற்கு ெகுதி 
சற்று உயரமானது. 

அது ்காடக்ட 
எனபெட்டது.

நகர நிரவாகிகள 
இகதப 

ெயனெடுத்தினர.

பெருஙகுைமும் 
தானியக் 

கைஞ்சியஙகளும் 
இருந்தன.

நகரத்தின கிழக்குப 
ெகுதி சற்று தாழ்ந்த 

உயரமுக்டயது. அதிக 
ெரபபுக் பகாண்டது.

அது பொதுமக்கள 
வசிக்கும் இ்டமாக 

இருந்தது.
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	 அரணமகனக்ைா,    வழிொடடுத் தலைஙக்ைா 
இருந்தகதத் தீரமானிக்கக் கூடிய 
சானறுகள  எதுவும் கிக்டக்கவில்கலை.

கட்ட்டஙகள கடடுவதற்கு ஏன சுட்ட 
பசஙகற்கள ெயன ெடுத்தபெடுகினறன?
ஏபனனறால், அகவ வலுவானகவ, 
கடினமானகவ, நிகலைத்து நிற்கக் 
கூடியகவ, பநருபகெக் கூ்டத் 
தாஙகுெகவ.  ்மலும், அகவ நீரினால் 
ககரவதில்கலை.

கழிவு நீர அனமப்பு
		ஏறத்தாழ எல்லைா 

ந க ர ங க ளி லு ம் 
மூ்டபெட்ட கழிவு 
நீர வடிகால் 
அ க ம ப பு 
இ ரு ந் த து .  
வ டி க ா ல் க ள 
பசஙகற்ககைக் 
ப க ா ண டு ம் 
கல்தடக்டககைக் 
ப க ா ண டு ம் 
மூ்டபெடடிருந்தன.

		வடிகால் கழிவு நீர ்தஙகாமல் பசல்லை 
வசதியாக ்லைசான பமனசரிகவக்  
பகாணடிருந்தது. கழிவுப பொருளககை 
அபபுறபெடுத்துவதற்கான துகைகளும் 
சரியான இக்டபவளியில் 
அகமக்கபெடடிருந்தன.

		வீடடிலிருந்து கழிவுநீர ெலை பதருக்களின கீழ் 
அகமக்கபெடடிருந்த குழாயகள மூலைமாக 

முக்கிய வடிகால்ககைச பசனறக்டயுமாறு 
அகமக்கபெடடிருந்தது

		ஒவபவாரு வீடடிலும் தி்டக் கழிவுககைத் 
்தக்குவதற்கான குழிகள இருந்தன.  
அகவ தி்டக்கழிவுககைத் ்தக்கி, கழிவு 
நீகர மடடும் பவளி்யற்றின.

பபருங்குளம் -  பமாகஞ்ச-தாமரா

		இந்த பெருஙகுைமானது நனகு அகனறு,  
பசவவக வடிவத்தில் அகமந்திருந்த 
நீரத்்தக்கம் ஆகும். இது நகரின நடுவில் 
அகமக்கபெடடுளைது.  நீர கசியாத 
கடடுமானத்துக்கான மிகப ெழகமயான 
சானறு எனலைாம்.

		இக்குைத்தின சுவரகள சுட்ட பசஙகற்கைால் 
கட்டபெடடு, நீர கசியாமல் இருபெதற்காக  
சுவரிலும், தைத்திலும் ெலை அடுக்குகள 
இயற்ககத் தார பகாணடு 
பூசபெடடிருந்தன.

		வ ்ட பு ற த் தி லி ரு ந் து ம் , 
பதனபுறத்திலிருந்தும் 
குைத்திற்குச பசல்லை 
ெ டி க் க ட டு க ள 
அகமக்கபெடடுளைன. 
குைத்தின ெக்கவாடடில் 
மூனறு புறமும் 
அகறகள உளைன.

		அருகில் இருந்த கிணற்றில் இருந்து 
நீர இகறக்கபெடடு பெருஙகுைத்தில் 
வி்டபெட்டது. உெ்யாகபெடுத்தபெட்ட நீர 
பவளி்யறவும் வகக பசயயபெடடிருந்தது.
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தானியக களஞ்சியம் - ேரப்பா

	தானியக் கைஞ்சியம் – பசஙகற்கைால்    
அடித்தைமி்டபெட்ட, பெரிய, உறுதியான 
கட்ட்ட அகமபபு.

	இகவ தானியஙககைச ்சகரித்து 
கவபெதற்காகப ெயனெடுத்தபெட்டன.

	தை பவடிபபுகளில் ்காதுகம, ொரலி, 
திகனவகககள, எள மற்றும் ெருபபு 
வகககளின மிசசஙகள சிதறிக் 
காணபெட்டன.

பசஙகற்கைால் கட்டபெட்ட சுவரககைக் 
பகாண்ட தானியக் கைஞ்சியம் ஒனறு 
ேரியானா மாநிலைத்தில் உளை 
ராகிகரகியில் கணடுபிடிக்கபெடடுளைது. 
இது முதிரசசியக்டந்த ேரபொ காலைத்கதச 

சாரந்தது.

மாபபரும் கட்டடங்கள்

பமாகஞ்ச-தா்ராவில் இருந்த இனபனாரு 
மிகபபெரும் பொதுக் கட்ட்டம், கூட்ட அரஙகு 
ஆகும். 

இது 20 தூணகள 4 வரிகசககை 
பகாணடு ெரந்து விரிந்த கூ்டம் ஆகும். 

வணிகம் மற்றும் மபாககுவரத்து 

		ேரபொ மக்கள பெரும் வணிகரகைாக 
இருந்தனர.

		தரபெடுத்தபெட்ட எக்டகள 
மற்றும் அைகவகள அவரகைால் 
ெயனெடுத்தபெட்டன.  பொருடகளின 
நீைத்கத அைவி்ட, அைவுகள குறிக்கபெட்ட 
குசசிககைப ெயனெடுத்தினர.

		அவரகள சக்கர வணடிககைப 
ெயனெடுத்தினர.  ஆரக்கால் இல்லைாத, 
தி்டமான  சக்கரஙககைப ெயனெடுத்தினர.

		பமசெ்்டாமியாவு்டன விரிவான க்டல் 
வணிகம் நக்டபெற்றிருக்கிறது. சிந்து 
பவளி முத்திகரகள தற்காலை ஈராக், குகவத் 
மற்றும் சிரியா ஆகிய ெகுதிககைக் குறிக்கும் 
ெணக்டய பமசெ்்டாமியாவில் உளை  
சு்மர ெகுதிகளில் கிக்டத்துளைகம இகத 
உறுதிபெடுத்துகிறது.

		சு்மரியாவின அக்காடியப ்ெரரசிற்குடெட்ட 
அரசன நாரம் – சின எனெவர சிந்து பவளிப 
ெகுதியிலுளை பமலுக்கா  எனனும் இ்டத்தில் 
இருந்து அணிகலைன வாஙகியதாக நாரம் – 
சின குறித்த காவியத்தில் கூறபெடடுளைது. 

		்ொக்குவரத்திற்குக் காகைககைப 
ெயனெடுத்தினர.

		ொரசீக வகைகு்டா மற்றும் 
பமசெ்்டாமியாவில் கணடுபிடிக்கப 
ெட்டகதப ்ொனறு உருகை வடிவ 
முத்திகரகள  சிந்து பவளிபெகுதியிலும் 
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காணபெடுகினறன . இது  இந்த இரு 
ெகுதிகளுக்கும் இக்டயில் வணிகம் 
நக்டபெற்றகதக் காடடுகிறது .

கப்பல் கட்டும் தளம் - மலாத்தல்

தற்காலை குேராத்திலுளை ்லைாத்தலில் 
கபெல் கடடும் மற்றும் பசபெனிடும் தைம் 
ஒனறு கணடுபிடிக்கபெடடுளைது.   இது 
அவரகள ்மற்பகாண்ட க்டல் வணிகத்கத 
உறுதிபெடுத்துகிறது.

்லைாத்தல் எனனும் இ்டம் குேராத்தில் 
செரமதி ஆற்றின ஒரு துகண ஆற்றின 
ககரயில் அகமந்துளைது
பமாகஞ்ச-தாமரா-தனலவர
  அமரந்த நிகலையில் உளை ஓர ஆண 

சிகலை பமாகஞ்ச-தா்ராவில் உளை 
ஒரு கடடி்டத்தில் இருந்து கணடு 
பிடிக்கபெடடுளைது.

		அது பநற்றியில் ஒரு தகலைபெடக்டயு்டனும் 
வலைது கக ்மல்ெகுதியில் ஒரு சிறிய 
அணிகலைனு்டனும் காணபெடுகிறது. 

		அதன தகலை முடியும், 
தாடியும் நனறாக  
ஒழுஙகுெடுத்தபெடடு 
காணபெடுகிறது.

		காதுகளின கீழ் 
காணபெடும் இரு 

துகைகள, தகலையில் அணியபெடும் 
அணிகலைகனக் காதுவகர இகணக்க 
ஏற்ெடுத்தபெடடிருக்கலைாம் .

		இ்டது்தாள பூக்கள மற்றும் 
வகையஙகளின வடிவகமபபில் 
அலைஙகரிக்கபெட்ட ஒரு ்மலைஙகியால் 
மூ்டபெடடுளைது.

		இது ்ொனற வடிவகமபபு அபெகுதியில் 
உளை மக்கைால் இனறைவும் 
ெயனெடுத்தபெடுவது குறிபபி்டத்தக்கது.

பதாழில் நுட்பம் 

		சிந்துபவளி நாகரிக மக்கள தரபெடுத்தபெட்ட 
எக்டகள மற்றும் அைவீடுககை 
உருவாக்கினர.

		குேராத் மாநிலைத்தில் உளை 
்லைாத்தலில் கணடுபிடிக்கபெட்ட 
தந்தத்தினாலைான அைவு்கால்  
1704 மி.மீ. வகர சிறிய அைவீடுககைக் 
பகாணடுளைது. (அதன சமகாலைத்திய 
நாகரிகஙகளில் கணடுபிடிக்கபெட்ட 
அைவு்கால்களில் இது தான மிகச சிறிய 
பிரிவு ஆகும்)

தகவல் மபனழ

மனிதரகைால் முதன முதலில் கணடு 
பிடிக்கபெட்ட மற்றும் ெயனெடுத்தபெட்ட 
உ்லைாகம் – பசம்பு.
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மக.வி.டி (பகாற்னக – வஞ்சி – பதாணடி) வளாகம்: ொகிஸதானில் இனறும்  
பகாற்கக, வஞ்சி, பதாணடி, மத்கர, உகற, கூ்டல்கர எனற பெயர பகாண்ட 
இ்டஙகள உளைன. பகாற்கக,  பூம்புகார ்ொனற சஙக காலை நகரஙகள மற்றும் 
துகறமுகஙகளின  பெயரகளு்டன உளை இ்டஙகள ஆபகானிஸதானில் 
உளைன. ஆபகானிஸதானில் உளை ஆறுகைான காவரி, பொருணஸ மற்றும் 

ொகிஸதானில் உளை ஆறுகைான காவிரி வாலைா மற்றும்  பொருகன  ஆகிய பெயரகள தமிழ்ச 
பசாற்ககை முழுகமயாகப பிரதிெலிக்கினறன.

பமாகஞ்ச-தா்ராவில் பவணகலைத்தால் ஆன 
இந்த சிறிய பெண சிகலை கிக்டத்தது.  ‘ந்டன 
மாது’ எனறு குறிபபி்டபெடுகிற இந்தச சிகலைகயப 
ொரத்த சர ோன மாரஷல் “முதலில் இந்தச 

சிகலைகய நான ொரத்த பொழுது இது வரலைாற்றிற்கு  முந்கதய 
காலைத்தின உருவாக்க முகறகயச சாரந்தது எனறு நம்புவதற்குக் 
கடினமாக இருந்தது.  ஏபனனில் இது்ொனறு உருவாக்கம்  
ெணக்டய மக்களுக்கு கி்ரக்க காலைம் வகர பதரியவில்கலை . இகவ 
ஏறத்தாழ 3000 ஆணடுகளுக்கு முற்ெட்டதாக இருக்கலைாம் என 
நிகனத்்தன.  இசசிகலைகள அக்காலைகட்டத்துக்கு உரியதாக்வ 
இருந்தன” எனறார.
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ெழஙகாலை எழுத்துக்ககைப ெடிபெதன மூலைம் அக்காலை நாகரிகத்கத 
நாம் அறிந்துபகாளைலைாம். ஆனால்  சிந்துபவளி எழுத்துககை இனறு 
வகர நம்மால் புரிந்து பகாளை முடியவில்கலை. என்வ, சிந்துபவளி 
மக்களின வாழ்க்கக முகறகய அறிவதற்கு ்வறு ஏதாவது 
சானறுககை்ய நாம் ்நாக்க  ்வணடி உளைது.
உனட
	பொதுவாக ெருத்தி ஆக்டக்ை ெயனொடடில் இருந்தன. 
	அஙகு கணடுபிடிக்கபெட்ட நூகலைச சுற்றி கவபெதற்கான 
      சுழல் அசசுக்கள மூலைம் அவரகள நூற்கவும் பசயதிருக்கினறனர  

 எனறு பதரிகிறது. 
 கம்ெளி ஆக்டகளும் உெ்யாகபெடுத்தபெட்டன.

சிந்துபவளி நாகரிகத்தின் மனறந்த பபாககிஷங்கனளப் பற்றி உனககுத் பதரியுமா?t

அன்பும் அனமதியும்
	குடியிருபபுகள தகரமட்டத்திலிருந்து நனகு உயரத்தபெட்ட தைஙகளில்  

கட்டபெடடிருந்தன.
	 சிந்துபவளி மக்கள அகமதியான வாழ்க்கக வாழ்ந்திருபெதாக்வ 

்தானறுகிறது. ஏபனனறால் அவரகளி்டம் ெக்ட இருந்ததற்கான எந்த 
ஆதாரமும் இல்கலை. ்மலும் சிலை ஆயுதஙகள மடடு்ம அஙகிருந்து 
கிக்டத்துளைன. 

	 அவரகள தஙகளின ்மம்ெட்ட நிகலைகய அவரகளுக்டய ஆக்டகள, 
விகலைமதிபெற்ற நகககள மற்றும் ்மம்ெட்ட நகர வாழ்க்கக மூலைம் 
பவளிபெடுத்தினர.

சிந்துபவளி மக்கள ஆெரணம் பசயய 
சிவபபு நிற மணிக்கற்ககைப (carnelian) 
ெயனெடுத்தினர.

தகவல் மபனழ

சிந்துபவளி மக்கள இரும்பு 
மற்றும் குதிகரகய 
அறிந்திருக்கவில்கலை .

		ஆண, பெண இருொலைரும் ஆெரணஙககை விரும்பி   
அணிந்திருக்கினறனர.

		கழுத்தணிகள, ககயணிகள, வகையல்கள, ்மாதிரஙகள, காதணிகள 
மற்றும் காலைணிகள முதலியவற்கறயும் அணிந்தனர. தஙகம், பவளளி, 
தந்தம், சஙகு, பசம்பு, சுடுமண  மற்றும் விகலையுயரந்த கற்கைால் 
அணிகலைனகள  பசயயபெடடிருந்தன.

அணிகலன்கள்
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சமய நம்பிகனக  
	 சிந்துபவளி மக்களின வழிொடு மற்றும் அவரகளின மத நக்டமுகறகள 

ெற்றி அறிய எந்த ஓர ஆதாரமும் கிக்டக்க வில்கலை .
	அஙகு கிக்டக்கபபெற்ற பெண சிகலைகள மூலைம் சிந்து பவளி மக்களிக்ட்ய 

தாய பதயவ வழிொடு இருந்திருக்கலைாம் எனத் பதரிகிறது .

மட்பாணடங்கள் 
		மடொண்டஙககைச சக்கரஙகள பகாணடு உருவாக்கினர.  அகவ

தீயிலிடடுச சு்டபெட்டன. 
		மடொண்டஙகள சிவபபு வணணத்தில் இருந்தன. அதில் கருபபு
வணணத்தில் அழகிய ்வகலைபொடுககைச பசயதனர.
		அஙகு கிக்டத்த உக்டந்த ொகனத் துணடுகள விலைஙகுகளின

உருவஙகளு்டனும், வடிவியல் வடிவகமபபுகளு்டனும்
காணபெடுகினறன. 

அவரகனள நிரவகித்தது யார? 
நகரத் திட்டமி்டகலை நிரவகிக்கவும், வணிகத்கத ்மம்ெடுத்தவும், நகரத்தில் 
அகமதிகய நிகலைநாட்டவும்,  வடிகால் அகமபகெப ெராமரிக்கவும், ஓர அதிகார 
கமயம்  இருந்து இருக்க்வணடும் எனறு வரலைாற்றாசிரியரகள நம்புகினறனர.

பதாழில் 
	 சிந்துபவளி மக்களின முதனகமயான பதாழில் 

ெற்றி எதுவும் பதரியவில்கலை, எனினும் 
்வைாணகம, ககவிகனப பொருளகள 
பசயதல், ொகன  வகனதல், அணிகலைனகள 
பசயதல்  ்ொனறவற்றில் ஈடுெட்டனர என 
பதரிகிறது. 

	 அஙகு வரத்தகரகள, வணிகரகள மற்றும் 
ககவிகனஞரகளும் இருந்துளைனர.

		கால்நக்ட வைரபபும் அவரகைது  பதாழிலைாக 
இருந்தது.

		அவரகள சக்கரத்தின ெயகனயும் அறிந்திருந்தனர.
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முதல் எழுத்து வடிவம் 
சு்மரியரகைால் 
உருவாக்கபெட்டது.

கனலத்திறன்
பொம்கம வணடிகள, தகலைகயயும், கால்ககையும் அகசக்கக்கூடிய ெசுபொம்கமகள, களிமண 
ெந்துகள, சிறிய பொம்கமகள, சிறிய களிமண குரஙகு, சுடுமண பொம்கமகள, பகாடக்டககைக் 
பகாறிக்கும் அணில் பொம்கமகள, மணணால் ஆன நாயகள,  ந்டனமாடும் ஆண பொம்கம 
்ொனறகவயும் கிக்டத்துளைன.
சுடுமணணால் பசயயபெட்ட ெல்்வறு வககயான பொம்கமகள மக்களின விகையாடடு மற்றும் 
பொழுது்ொக்கு ஆரவத்கதக் காடடுகினறன .

ேரப்பா நாகரிகத்திற்கு நடந்தது என்ன?
கி.மு.(பொ.ஆ.மு) 1900ஆம் ஆணடில் 

ேரபொ நாகரிகம் சரியத் பதா்டஙகியது.  
அதற்குக் கீழ்க்கண்டகவ காரணஙகைாக 
அகமந்திருக்கலைாம்.
		ஆற்றின ககரயில் உளை அதன நகரஙகளில் 

அடிக்கடி ஏற்ெட்ட பவளைபபெருக்கு
	சுற்றுசசூழல் மாற்றம் 
	 ெக்டபயடுபபு
	இயற்ககச சீற்றஙகள
	காலைநிகலை மாற்றம்
	காடுகள அழிதல்
	பதாற்று ்நாயத் தாக்குதல்

சிந்து பவளி நாகரிகம் - பபாதுவான 
உணனமகள்
	உலைகின மிகபெழகமயான நாகரிகஙகளில் 

ஒனறு .

	ெழகமயான நானகு நாகரிகஙகளில் 
பெரிய ெரபெைவு பகாண்டது.

	உலைகின முதல் திட்டமி்டபெட்ட நகரஙகள. 

	்மம்ெட்ட சுகாதாரம் மற்றும் வடிகால் 
அகமபபு.

	சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் ெற்றிய உணரவு 
்ம்லைாஙகியிருந்தது.

பமாகஞ்ச-தா்ராவில் பதால்பொருள 
ஆராயசசி நக்டபெறும் இ்டம் உலைகப 
ொரம்ெரியத் தைமாக யுபனஸ்கா 
அகமபொல் ்தரந்பதடுக்கபெடடுளைது.

கதிரியகக காரபன் வயதுககணிப்பு  முனற – பதால்லியல் ஆயவாளரகளுககான  
தரப்படுத்தப்பட்ட முனற
காரெனின கதிரியக்க ஐ்சா்்டாப ஆன காரென14 ஐப ெயனெடுத்தி, ஒரு பொருளின வயகத 
அறியும் முகற கதிரியக்க காரென முகற அல்லைது காரென14 (c14) முகற எனறு அகழக்கபெடுகிறது. 
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மீள்பாரனவ
	எபபொழுது மனிதன நிகலையாக வாழ ஆரம்பித்தா்னா, அது்வ நாகரிகத்தின பதா்டக்கமாகக் 

குறிக்கபெட்டது.
	நாகரிகம் வைர ஆற்றஙககரகள முக்கிய ெஙகு வகித்தன.
	ேரபொ நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் ஆகும்.
	நனகு திட்டமி்டபெட்ட நகரஙகளும், சரியான ்காணஙகளில் ஒனகற ஒனறு பவடடுகினற 

அகலைமான சாகலைகளும், மூ்டபெட்ட வடிகால் வசதிகளும் இருந்தன. 
	மக்களிக்ட்ய வியக்கத்தக்க பொறியியல் திறனும் இருந்திருக்கிறது.
	பமாகஞ்ச-தா்ராவில் காணபெடுகினற பெருஙகுை்ம உலைகின முதன முதலில் கட்டபெட்ட 

பொதுக் குைம் ஆகும்.
	நாகரிகத்தின ெரபெைவு: 

்மற்கில் - ெலுசிஸதானின மக்ரான க்டற்ககர வகர:
கிழக்கில் - காகர – ோக்ரா நதிப ெளைத்தாக்கு வகர:
வ்டகிழக்கில் - ஆபகானிஸதான 
பதற்கில் - மகாராஷரா வகர:  ெரவியிருந்தது

உர ஜிகுராட் - பமசெ்்டாமியா 
(சு்மரியர காலைம்) உர 
நம்மு எனற அரசனால் சின 
எனற சந்திர க்டவுளுக்கு 
கட்டபெட்டது. 

அபு சிம்பல் - எகிபது அரசன  
இரண்டாம் ராபமசிஸ 
எனெவரால் கட்டபெட்ட 
இரடக்டக் ்காயில்கள 
உளை இ்டம்.

கிசா பிரமிடு - கி.மு (பொ.ஆ.மு) 
2500 இல் குஃபு மனனனால் 
சுணணாம்புக் கல்லைால் 
கட்டபெட்டது.

உலகம் அந்நாளில்

பதால்பொருள ஆயவாைர - Archaeologist 
அகழ்வாராயசசி - Excavation
நகரமயமாக்கல் - Urbanisation
சித்திர எழுத்து - Pictograph
மாவுக்கல் (ஒரு கல் வகக) - Steatite

நூகலைச சுற்றி கவபெதற் 
கான சுழல் அசசுக்கள - Spindles
நிலைக்கல் (இயற்ககத் தார) - Bitumen
ககத்திறன - Artefact
கபெல் கடடும் மற்றும் 
பசபெனிடும் இ்டம் - Dock yard
முத்திகர - Seal
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நீ்ராட்டத்கதக் கணித்த பின கபெல் கடடும் 
தைத்கதக் கடடியிருபெது.
1. கூற்றும் காரணமும் சரி.
2. கூற்று தவறானது, காரணம் சரியானது.
3. கூற்று சரியானது,  ஆனால் அதற்கான 

காரணம் தவறானது.
4. கூற்று மற்றும் காரணம் தவறானகவ.

4. கீ்ழ கூறபெடடுளை பமாகஞ்ச-தா்ராகவ 
ெற்றிய கூற்றுகளில் எகவ   சரியானகவ?
1. தஙக ஆெரணஙகள ெற்றித் 

பதரியவில்கலை
2. வீடுகள சுட்ட பசஙகற்கைால் 

கட்டபெட்டன.
3. கருவிகள இரும்பினால் பசயயபெட்டன.
4. பெருஙகுைம் நீர கசியாமல் 

இருபெதற்காக ெலை அடுக்குகைால் 
இயற்கக தார பகாணடு பூசபெட்டன.

5. கீழ்க்காணும் கூற்கற ஆராயக.
1. நகரஙகள, பதருக்களின வடிவகமபபு 

மற்றும் பசஙகல் அைவுகள ஆகியவற்றில் 
சீரான தனகம.

2. ஒரு விரிவான மற்றும் நனகு 
வடிவகமக்கபெட்ட வடிகால் அகமபபு.

3. தானியக் கைஞ்சியம் ேரபொ 
நகரஙகளில் முக்கியமான ெகுதியாக 
விைஙகியது.

்ம்லை கூறபெட்ட கூற்றுகளில் எது / எகவ 
சரியானகவ? 

1) 1 & 2 2) 1 & 3 3) 2 & 3 4) அகனத்தும் சரி
6. பொருந்தாதகத வட்டமிடு
 காகைகள, ஆடுகள, எருதுகள, ெனறிகள,  

குதிகரகள
 7. தவறான இகணகயத் ்தரந்பதடு

1. ASI –  ோன மாரஷல்
2. ்காடக்ட –  தானியக்கைஞ்சியம்
3. ்லைாத்தல் –  கபெல் கடடும் தைம்
4. ேரபொ நாகரிகம் –  காவிரி ஆறு

III. மகாடிட்ட இடத்னத நிரப்புக:
1.   மிகப ெழகமயான நாகரிகம்.
2.  இந்தியாவின   பதால்லியல்  ஆயவுத் துகற 

 எனற நிலை அைகவயாைர  
உதவியு்டன பதா்டஙகபெட்டது.

3.    தானியஙகள ்சகரித்து 
கவக்கப ெயனெட்டது.

பயிற்சிகள் 

I. சரியான வினடனயத் மதரந்பதடு 
1. சிந்து பவளி மக்கள எந்த உ்லைாகஙககைப 

ெற்றி அறிந்திருந்தனர?
1. பசம்பு, பவணகலைம், பவளளி, தஙகம் 
2. பசம்பு, பவளளி, இரும்பு ,பவணகலைம் 
3. பசம்பு, தஙகம், இரும்பு, பவளளி 
4. பசம்பு, பவளளி, இரும்பு, தஙகம் 

2. சிந்து பவளி நாகரிகம் எக்காலைத்கதச 
சாரந்தது
1. ெகழய கற்காலைம் 
2. இக்டக்கற்காலைம்
3. புதிய கற்காலைம்
4. உ்லைாக காலைம்

3. ஆற்றஙககரகள ‘நாகரிகத்பதாடடில்கள’ 
என அகழக்கபெ்டக் காரணம்
1. மண மிகவும் வைமானதால்
2. சீரான காலை நிகலை நிலைவுவதால்
3. ்ொக்குவரத்திற்குப ெயனுளைதாக   

இருபெதால்
4. பெரும்ொலைான நாகரிகஙகள ஆற்றின  

ககரகளில் ்தானறியதால்
II.  கூற்னறக காரைத்மதாடு பபாருத்துக. 

சரியான வினடனயத் மதரந்பதடு.
1. கூற்று – ேரபொ நாகரிகம் ஒரு நகர 

நாகரிகம் எனலைாம்.
 காரணம் – திட்டமி்டபெட்ட நகர அகமபபு, 

்மம்ெட்ட கழிவு நீர அகமபபு
1. கூற்றும் காரணமும் சரி.
2. கூற்று தவறு, காரணம் சரி.
3. கூற்று சரி, காரணம் தவறு.
4. கூற்றும் காரணமும் தவறு.

2. கூற்று – ேரபொ நாகரிகம் பவணகலை 
காலைத்கதச சாரந்தது.

 காரணம் – ேரபொ மக்களுக்கு இரும்பின 
ெயன பதரியாது.
1. கூற்றும் காரணமும் சரி.
2. கூற்று தவறானது, காரணம் சரி
3. கூற்று சரியானது, ஆனால் அதற்கான 

காரணம் தவறானது.
4. கூற்று மற்றும் காரணம் தவறானகவ.

3. கூற்று – ேரபொ மக்களின பொறியியல் 
திறன குறிபபி்டத் தக்கது

 காரணம் - க்டலின  அகலைகள, ஓதஙகள 
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4.  மக்கள குழுக்கைாகச ்சரந்து 
 கத உருவாக்குகிறாரகள.

IV. சரியா? தவறா?
1.  பமேரகர  புதிய கற்காலை  மக்கள வாழ்ந்த 

ஓர இ்டமாகும். 
2.  இந்தியாவின பதால்பொருள ஆயவியல் 

துகற பதால்பொருள ஆராயசசிக்கும், 
நாடடின கலைாசசார நிகனவுச சினனஙகளின 
ொதுகாபபிற்கும் பொறுபொனது.

3.  தானியக் கைஞ்சியம் தானியஙககைச 
்சகரித்து கவபெதற்காகப 
ெயனெடுத்தபெட்டது. 

4.  முதல் எழுத்துவடிவம் சீனரகைால் 
உருவாக்கபெட்டது.

V. பபாருத்துக
1. பமாகஞ்ச-தா்ரா –  ்ம்டான ெகுதி
2. பவணகலைம் –  சிவபபு மணிக்கல்
3. ்காடக்ட –  உ்லைாகக் கலைகவ
4. காரனிலியன –  இறந்்தார ்மடு
VI. ஓரிரு வாரத்னதகளில் வினடயளி 
1. உ்லைாகஙகளின ெயனககைக் கூறு.
2.  நாம் உணணும் உணவில் ்வக கவத்த 

உணவு, ெசகசயான உணவு என ஒரு 
ெடடியகலை உருவாக்கு.

3.  மிருகஙககையும், மரஙககையும் வழிெடும் 
ெழக்கம் நம்மிக்ட்ய உளைதா?

4.  ஆற்றஙககரகள நாகரிகத் பதாடடில்கள.  
ஏன?

5.  ஒரு பொம்கம நகரவதா்லை்ய அகத  
நவீன காலை பொம்கமகள எனறு பொருள 
பகாளை முடியாது.  சிந்து பவளி மக்கள 
பொம்கமகளில் ்ெட்டரிக்கு  (மின கலைம்)  
மாற்றாக எகதப ெயனெடுத்தினர?

6.  நீ ஒரு பதால் பொருள ஆயவாைர எனில் 
எனன பசயவாய?

7.  இந்திய எல்கலைக்கு உடெட்ட ெகுதியில் 
சிந்து பவளி நாகரிகம் ெரவியிருந்த இரு 
ெகுதிககைக் கூறு.

8.  சிந்து பவளி நாகரிகத்தின கூறுகளில் 
உனகனக் கவரந்தது எது? ஏன?

9.  தற்காலைத்தில் பொருடகளின 
நிகறகய அைக்க எனன கருவி 
ெயனெடுத்தபெடுகிறது?

VII. கீழ்ககாணும் வினாககளுககு வினடயளி
1.  புகதந்த கடடி்டஙககைக் கணடுபிடிக்க 

தற்்ொது எந்த நக்டமுகற 
பினெற்றபெடுகிறது?

2.  சிந்து பவளி நாகரிகம் பவணகலை காலை 
நாகரிகம் என ஏன அகழக்கபெடுகிறது?

3.  சிந்து பவளி நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம்.  
காரணம் கூறு.

4.  கழிவு நீர வடிகால் அகமபபின  சிறபகெக் 
கூறு.

5.  பெருஙகுைம் ெற்றி உனக்கு 
பதரிந்தவற்கறக் கூறு.

6.  சிந்து பவளி மக்கள பவளிநாடடினரு்டன 
வணிகத்தில் ஈடுெட்டனர எனெகத நீ 
எவவாறு அறிந்து பகாளகிறாய?

VIII. உயர சிந்தனன வினாககள் 
1.  கீ்ழ பகாடுக்கபெடடுளைச சிந்து 

பவளியின சிறபெம்சஙககைக் 
கவனித்துத் தற்காலைத்து்டன ஒபபிடு
1.  விைக்குக் கம்ெஙகள 
2.  சுட்ட பசஙகற்கள 
3.  நிலைத்தடி வடிகால் அகமபபு
4.  எக்டகள மற்றும் அைவீடு
5.  கபெல் கடடும் தைம்

2.  ் வைாணகம சிந்துபவளி மக்களின 
பதாழில்களுள ஒனறு -  எவவாறு 
நிரூபிபொய? (கணடுபிடிக்கபெட்ட 
பொருளககை கவத்து)

3.  மடொண்டஙகளும் அதன உக்டந்த 
துணடுகளும் சிந்துபவளி ெகுதியில் இருந்து 
கணப்டடுக்கபெடடுளைன. இதிலிருந்து நீ 
அறிவது எனன?

4.  ் லைாத்தல் ஒரு கபெல் கடடும் தைம் 
கணடுபிடிக்கபெடடுளைது. அதன மூலைம் நீ 
அறிவது எனன?

5.  ேரபொ நாகரிகத்தின  அழிவுக்கு காரணம் 
எனன?
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IX. மாைவர பசயல்பாடு
1.  ஒரு குறிபபுப புத்தகம் தயாரி.(பமாகஞ்ச-தா்ரா 

மற்றும் ேரபொவில் கணடுபிடிக்கபெட்ட 
பொருளககைப ெற்றிய பசயதிகள)  

2.  சிந்துபவளி நாகரிகத்தின ஒரு ெகுதியாக 
விைஙகிய இ்டத்தில்  ஒரு பதால்லியல் 
ஆராயசசியாைராக உனகன நிகனத்துக் 
பகாள. நீ எகதபயல்லைாம் ்சகரிபொய?

3.  தகவல் அடக்ட தயாரி. (சதுர அடக்டககை  
எடுத்துக் பகாள. அதில் சிலை அடக்டகளில் 
ெ்டஙககை ஒடடு.  சிலை அடக்டகளில் 
அதற்கான  தகவல்ககை எழுது.  
மாணவரகளி்டம் இந்த அடக்டககைக்  
பகாடுத்துப  பொருத்தச பசய.)

4.   கற்ெகனயாக ஒரு  மாதிரி நகர அகமபகெ 
வகரந்து ொர.

5.  சிந்துபவளி நாகரிகத்தின ஏதாவது ஓர 
அகமபகெ களிமண, வகையல் துணடுகள, 
தீக்குசசிகள, கம்ெளி நூல் மற்றும் ஐஸகிரிம் 
குசசிகள பகாணடு வடிவகமத்தல்.

6.  விகையாடடு பொம்கமகள ஒவபவாரு 
காலைகட்டத்திலும் எவவாறு மாறியுளைன 
எனறு உனனால் கற்ெகன பசயது ொரக்க 
முடிகிறதா?
களிமண -> கல் -> மரம் -> உ்லைாகம் ->
-> பிைாஸடிக் -> விலைஙகுகளின உ்ராமம் 
(fur)-> மினசாரம் -> மினனணு ->???

7.  குறுக்பகழுத்து
இடமிருந்து வலம்
(4) ஒவபவாரு வீடடிலும்……… இருந்தது.
(5) இது……………. காலை நாகரிகம்.
(10)  தானியஙககை ்சகரித்து கவக்கப 

ெயனெட்டது.
வலமிருந்து இடம்

(2)  பமாகஞ்ச-தா்ராகவ வி்ட 
ெழகமயானது.

(6) இது நீர கசியாமல் இருக்கப பூசபெட்டது.
(7)  இது தான பதால்பொருள ஆயவிற்கு 

பொறுபபு வகிக்கிறது.
மமலிருந்து கீழ்

(1)  கபெல் கடடும் தைம் கணடுபிடிக்கபெட்ட 
இ்டம்.

(3)  இந்திய பதால்பொருள ஆயவியல் 
துகறயின இயக்குநராக இருந்தவர.

கீழிருந்து மமல்
(8)  சிந்துபவளி மக்களுக்கு இதன ெயன 

பதரியாது
வினாடி - வினா 
1.  சிந்துபவளி மக்கள ஆக்ட தயாரிக்க எகதப 

ெயனெடுத்தினர?
2.  முதலில் கணடுபிடிக்கபெட்ட சிந்துபவளி 

நாகரிக நகரம் எது?
3.  சிந்துபவளி நாகரிகம் எஙகு இருந்தது?
4.  எந்த விலைஙகு வணடி இழுக்கப 

ெயனெட்டது?
5.  சிந்து பவளி மக்களுக்கு எந்த உ்லைாகம் 

பதரியாது?
6.  ொகன பசயவதற்கு எகதப 

ெயனெடுத்தினர?
7.  உலைகின நானகு ெழம்பெரும் நாகரிகஙகளில் 

மிகப ெழகமயானது எது?
X. வாழ்கனகத் திறன் 
1. களிமணகணக் பகாணடு ஒரு விலைஙகு 

அல்லைது ொகன பசயயுஙகள. 
2. நகரும் கககால்ககைக் பகாண்ட சுடுமண 

பொம்கமககைச பசயயுஙகள. 
3. ொகனயில் ஓவியம் தீடடு (வடிவியல் 

ெ்டஙகளு்டன கூடிய முகறயில்)
4. தகவல் சுவபராடடிகள மற்றும் காடசிப 

ெதாகககள பசயதல்.

(1) (2) (3)

(4) (6)

(5)

(7)

(8)

(10)
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XI. வனரபடம்

1. இந்திய எல்கலைக்குள சிந்துபவளி நாகரிகம்
காணபெட்ட ஏ்தனும் நானகு ெகுதிககைக் குறி.

2. இந்திய ஆறுகளுக்கான வகரெ்டத்தில்
சிந்துபவளி நாகரிகம் ெரவியிருந்த ெகுதிககை
வணணமிடடுக்  காடடு.

3. கீ ழ் க் க ண ்ட  ெ கு தி க க ை க்
பகாடுக்கபெட்ட வகரெ்டத்தில் குறி.

1. பமாகஞ்ச – தா்ரா
2. சானகு தா்ரா
3. ேரபொ
4. பமேரகர
5. ்லைாத்தல்

XII. கட்டக வினாககள்
சாரலைஸ ்மசன எகதப 
ொரத்தார?
வினட:

சிந்து பவளி மக்கள ெயனெடுத்திய 
பொருளகளுள தற்்ொது 
நாம் எவற்கறபயல்லைாம் 
ெயனெடுத்துகி்றாம்?
(ஏ்தனும் மூனறு கூறு)
வினட:

்வறு எனபனனன 
பொருளகள எல்லைாம் 
கிக்டத்துளைன?.
வினட:

சிந்துபவளி மக்களுக்குத் 
பதரியாத மூனகறக் கூறு?
வினட:

எந்த உ்லைாகம் சிந்து பவளி 
மக்களுக்குத் பதரியாது?
வினட:

உலைகின மிகப 
ெழகமயான நாகரிகம் 
எது?
வினட:

முதலில் 
ெழக்கபெடுத்தபெட்ட
விலைஙகு நாய. ஏன?
வினட:

முதன முதலில் ெருத்திச பசடிகய 
வைரத்தவரகள யார?
வினட:

எந்த நிறுவனம் 
புகதபொருள 
ஆராயசசிக்குப 
பொறுபொனது?
வினட:

தமிழ் நாடடில் 
ஏ்தனும் ஆற்றஙககர 
நாகரிகம் 
கணடுபிடிக்கபெடடுளைதா? 
வினட:

சிந்து பவளி நாகரிகம் ெரவிய இரணடு 
இ்டஙகள எகவ? (இந்தியாவின 
எல்கலைக்குள)
வினட:

சிந்து பவளி நகரஙகள 
குழந்கதகளுக்கான 
நகரஙகள என நாம் 
கூறமுடியுமா?
வினட:

இனைய வளங்கள்
சிந்துபவளி நாகரிகம் குறித்து ்மலைதிகமாகக் கற்க உதவும் இகணயத் தைஙகள:
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தமிழ்நாட்டின் 
பணனடய நகரங்கள்

4அலகு

 கற்றலின் மநாககங்கள்

இபொ்டத்கதக் கற்றுக்பகாளவதன வாயிலைாக, 
	 ெணக்டய தமிழக நகரஙகளின பெருகமகயத் பதரிந்துபகாளைல்
	 பூம்புகார நகரத்கதப ெற்றி அறிதல்
	 மதுகர நகரத்தின சிறபகெ உணரதல்
	 காஞ்சி நகரத்தின மாணபிகன அறிந்துபகாளைல்
	 ெணக்டய தமிழகத்தின ஆடசியாைரககை அறிதல்
	  ெணக்டய தமிழகத்தின ககவிகனக் ககலைகள, சந்கதகள, உற்ெத்தியாைரகள, க்டல் 

க்டந்து ந்டந்த வணிகம், கல்வி மற்றும் நீர ்மலைாணகம ெற்றி அறிதல்

(அஃது ஓர அரசு ்மல்நிகலைபெளளியின 
ஆறாம் வகுபபு.  எழுந்து நினறு வணஙகிய 
குழந்கதககை வாழ்த்தி அமரச பசயகிறார 
சமூக அறிவியல் ஆசிரிகய.)
ஆசிரினய : “அருகம! எனன இனகறக்குப 
புதிய சடக்டயில் மிளிரகிறாய தமிழினி?”

குழந்னதகள் :  “அம்மா, இனறு அவளுக்குப 
பிறந்தநாள.”

ஆசிரினய :  “வாழ்த்துகள, நீண்ட காலைம் நீ 
நனறாக வாழ வாழ்த்துகி்றன.”

தமிழினி : “மிக்க நனறிஙக அம்மா”

ஆசிரினய : “சரி குழந்கதகைா, 
தமிழினியினுக்டய பிறந்த நாளிலிருந்்த 
இனகறய ொ்டத்கத ஆரம்பித்து வி்டலைாமா?”

குழந்னதகள் : எபெடிஙக அம்மா?  இனறு 
நாம் ொரக்க்வணடிய ொ்டம் தமிழ் நாடடின 
நகரஙகள. அகத எபெடி தமிழினியுக்டய பிறந்த 
நாளில் இருந்து பதா்டஙகுவது?

ஆசிரினய : பதா்டஙகலைாம், அழகாகத் 
பதா்டஙகலைாம். முதலில் எல்்லைாரும் எழுந்து 
நினறு தமிழினிக்கு வாழ்த்து பசால்லைலைாமா?

குழந்னதகள் : பிறந்த நாள வாழ்த்துகள தமிழ்!

தமிழினி : எல்்லைாருக்கும் நனறி!

ஆசிரினய :  தமிழ், உன பசாந்த ஊ்ர 
பசனகன தானா?

தமிழினி : இல்கலைஙக அம்மா, என பசாந்த 
ஊர கரூருக்கு அருகில் உளை க்டவூர.
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ஆசிரினய : நல்லைது, பசாந்த ஊருக்குப 
்ொய வரும் வழக்கம் உண்டா?
தமிழினி : ஒவபவாரு ்காக்ட 
விடுமுகறக்கும் அஙகு ்ொய வரு்வன அம்மா
ஆசிரினய : மகிழ்சசி! க்டவூருக்கும் 
பசனகனக்கும் இக்ட்ய எனன ்வறுொடு?
தமிழினி : க்டவூர கிராமம்; பசனகன 
நகரம் அம்மா.
ஆசிரினய : அருகம! ெணக்டய 
இந்தியாவில் திட்டமிடடுக் கட்டபெட்ட முதல் 
நகரஙகள எகவ எனறு பதரியுமா?”
குழந்னதகள் :  “ேரபொ, பமாகஞ்ச - தா்ரா, 

அம்மா”
ஆசிரினய : “சரியாகச பசானனீரகள 
குழந்கதக்ை!  இனறு தமிழ் நாடடின மிகவும் 
பதானகமயான நகரஙகள குறித்து ெடிக்கப 
்ொகி்றாம் சரியா”?அகவ பூம்புகார, மதுகர 
மற்றும் காஞ்சி ஆகும்
குழந்னதகள் : “சரி அம்மா”
ஆசிரினய : “ொரத்தீரகைா! தமிழினியின 

பிறந்த நாளிலிருந்்த இனகறய ொ்டத்கத 
ஆரம்பித்துவிட்்டாம்”. 
குழந்னதகள் : “ஆமாம் அம்மா”.

“ேரபொ, பமாகஞ்ச-தா்ரா ஆகியவற்கறப 
்ொலை, தமிழகத்திலும் பதானகமயான 
நகரஙகள இருந்திருக்கினறன. அந்நகரஙகளுள 
மதுகர, காஞ்சி, பூம்புகார ஆகியகவ மிகவும் 
புகழ்பெற்றகவ ஆகும்.

“இதற்கான சானறுககை நமது ெணக்டய 
தமிழ் இலைக்கியஙகளில் இருந்தும் அயல்நாடடுப 
ெயணிகளின ெயணக்குறிபபுகளில் இருந்தும் 
பதால்லியல் கணடுபிடிபபுகளில் இருந்தும் நாம் 
பெற முடியும். 
 பூம்புகார

“ெணக்டய தமிழகத்தின மிகப ெழகமயான 
நகரஙகளுள பூம்புகாரும் ஒனறு. காபபிய 
மாந்தரகைான ்காவலைனும், கணணகியும்   
இந்த ஊரில்தான பிறந்தாரகள. பூம்புகார 
புகழ்பெற்று விைஙகிய துகறமுக நகரமும் கூ்ட. 
ஒவபவாரு நாடும் தனது ்தகவக்குப ்ொக 
எஞ்சிய பொருளககை அணக்டநாடுகளுக்கு 
ஏற்றுமதி பசயயவும், தஙகள நாடுகளில் 
ெற்றாக்குகறயாக உளை பொருளககைப 
பிற நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி பசயயவும் 
்வணடியிருந்தது.  இதற்காகக் க்டல்வழி 
வணிகம் அதிகரித்த ்ொது, துகறமுகஙகள 
உருவாகின.  அத்தககய துகறமுகஙகளில் 
வரலைாற்றுச சிறபபுமிக்க ஒனறுதான பூம்புகார 
துகறமுகம் ஆகும். இது வஙகாை விரிகு்டா 
க்டலின ககரயில் அகமந்துளைது.  இது காவிரி 
ஆறு க்ட்லைாடு கலைக்கும் இ்டத்தில்  தற்்ொகதய 
மயிலைாடுதுகற அரு்க உளைது.

உலைகின மிகத் 
ப த ா ன க ம ய ா ன 
நாகரிகம் பமசெ்்டாமியா 

நாகரிகம்.  இது 6500 ஆணடுகளுக்கு 
முற்ெட்டது.  
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பூம்புகார துனறமுகம் 
இந்த நகரத்துக்குப புகார, 

காவிரிபபூம்ெடடினம் ்ொனற பெயரகளும் 
உணடு. சஙக காலைச ்சாழ அரசின துகறமுகம் 
பூம்புகார.  பூம்புகார துகறமுகத்தில்  சீரும், 
சிறபபுமாக ந்டந்த வணிகம் குறித்து சஙக 
இலைக்கிய நூலைான ெடடினபொகலையிலிருந்தும், 
இரடக்டக் காபபிய நூல்கைான சிலைபெதிகாரம், 
மணி்மககலையிலிருந்தும் அறிந்து 
பகாளைலைாம். 

இவற்றில் குறிபொக, 
சிலைபெதிகாரம் பூம்புகாரின 
சிறபகெப ்ெசுகினறது.  
சிலைபெதிகார நாயகி 
கணணகியின தந்கத 
மாநாயகன.  மாநாயகன 
எனறால் பெருஙக்டல் வணிகன எனறு பொருள.  
நாயகன ்காவலைனின தந்கத மாசாத்துவன.  
மாசாத்துவன எனறால் பெருவணிகன எனறு 
பொருள.  இதிலிருந்து பெருவணிகரகளும் 
பெருஙக்டல் வணிகரகளும் நிகறந்த ெகுதியாக 
பூம்புகார விைஙகியது பதளிவாகிறது.

இஙகு வணிகம் பசயய கி்ரக்கம், ்ராம் 
உளளிட்ட ெலை நாடுககைச ்சரந்த வணிகரகள 
வந்த வணணம் இருந்துளைனர. பதா்டர 
வணிகத்தின காரணமாக இவரகளில் ெலைர 
பூம்புகார நகரி்லை்ய வசித்திருக்கினறனர. 
ஆக்வ, இஙகு பவளிநாட்டவர குடியிருபபுகளும் 
்தானறின. என்வ இஙகு ெல்்வறு 
பமாழிகளும் ்ெசபெட்டன.  கபெலில் இருந்து 

சரக்குககை இறக்கி கவக்கவும், ஏற்றவும்  
சிலை மாதஙகள ஆகும் எனெதால் அயல்நாடடு 
வணிகரகள இஙகுளை மக்களு்டன 
உகரயா்டவும், உறவா்டவும் வாயபபுகள 
உருவாயின. பூம்புகார மக்கள பவளிநாட்டவர 
பமாழிககைக் கற்றறிந்தனர. அயல்நாட்டவரும்  
தமிழ் பமாழிகயக் கற்றனர. இதனால் ெண்ட 
மாற்றஙக்ைாடு கூ்ட்வ பமாழி மாற்றமும் 
ஏற்ெட்டது.  இதன விகைவாகச சிந்தகனப 
ெரிமாற்றமும்  ெணொடடுக் கலைபபும் நிகழ்ந்தன.

பூம்புகார நகரத்து வணிகரகள 
்நரகமக்கும் நாணயத்திற்கும் பெயர 
பெற்றவரகைாக விைஙகினாரகள.    மிகச 
சரியான விகலைக்்க பொருளககை விற்றனர.  
கூடுதலைான விகலைக்கு பொருகை விற்ெது 
தவறான பசயல் எனறு அவரகள கருதினர 
எனெகத ெடடினபொகலை கூறுகிறது.

ெடடினபொகலை ஆசிரியர கடியலூர 
உருத்திரஙகணணனார கி.மு (பொ.ஆ.மு) 2-ம் 
நூற்றாணடிகனச ்சரந்தவர. இதிலிருந்்த 
புகார நகரின பதானகமகய நாம் அறிந்து 
பகாளைலைாம்.

“க்டல் வழியாகக் குதிகரகள இறக்குமதி 
பசயயபெட்டன. கருமிைகு தகரவழித் த்டஙகள 
வழி்ய இறக்குமதி ஆனது. வ்டமகலையிலிருந்து 
தஙகம் இறக்குமதி பசயயபெட்டது.  அது 
பமருகூட்டபெடடு மீணடும் அயல்நாடடுக்கு 
ஏற்றுமதியானது.

்மற்குத் பதா்டரசசி மகலையிலிருந்து 
சந்தனமும், பதனக்டல் ெகுதியிலிருந்து 
முத்தும், கிழக்குப ெகுதியிலிருந்து ெவைமும், 
ஈழத்திலிருந்து உணவுபபொருளகளும் 
இறக்குமதியாகின.

பூம்புகார மற்ற நகரஙகளிலிருந்து 
முற்றிலும் ்வறுெட்ட முகறயில் 
கட்டகமக்கபெடடிருந்தது.  வீடுகள ஒழுஙகான 
முகறயில் வடிவகமக்கபெடடிருந்தன. அகனற, 
்நரான பதருக்ககைக் பகாண்டதாக புகார 
நகரம் விைஙகியது.
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இஙகு கபெல் கடடும் மற்றும் பசபெனிடும் 
தைம் இருந்ததாகவும் கூறபெடுகிறது. பூம்புகார 
நகர வாழ்விகனச சிலைபெதிகாரத்தின புகார 
காண்டத்திகன வாசித்தும் ெடடினபொகலை 
்ொனற சஙக இலைக்கியஙககை வாசித்தும் 
அறியலைாம்

கி.பி (பொ.ஆ). 200 வகர சிறபபுற்றுத் 
திகழ்ந்த புகார நகரம் க்டற்்காள அல்லைது 
க்டற்சீற்றஙகைால் அழிந்து ்ொயிருக்கலைாம் 
எனறு கூறபெடுகிறது. அதன சானறுககைப 
பூம்புகார நகரில் இனறும் காணலைாம். 
மதுனர

இந்தியாவில் உளை மிகப ெழகமயான 
நகரஙகளில் மதுகரயும் ஒனறு.  சஙகம் வைரத்த 
நகரம் எனறு பெயர பெற்றுளைதில் இருந்்த 
இதன பதானகமகயப புரிந்து பகாளைலைாம்.

ெணக்டய காலைத்தில் மதுகரகய 
முகற்ய ொணடியரகளும், ்சாழரகளும், 
கைபபிரரகளும் ஆடசி பசயதனர. 
இக்டக்காலைத்தில்  பிற்காலைச ்சாழரகளும், 
பிற்காலைப ொணடியரகளும், அவரககைத் 
பதா்டரந்து நாயக்கரகளும் ஆடசி புரிந்தனர.  
இதன விகைவாகப ெணொடடுக் கலைபபு 
நிகழ்ந்தது. வணிகம் பசழித்தது.  இதற்கான 
சானறுகள மதுகரக்கு அருகில் உளை கீழடியில் 
ந்டத்தபெட்ட  அகழ்வாயவில் கிக்டத்துளைன.

சஙகம் அகமத்துத் தமிகழ வைரத்த 
பெருகம மதுகரக்கு உணடு. கக்டசசஙக 
காலைத்தில் தமிழ்ப ெணி பசயத புலைவரகள 49 
்ெர.

கிழக்குக் க்டற்ககரயில் அகமந்திருந்த 
பதாணடியில் இருந்து மதுகரக்கு அகில், 
சந்தனம் ்ொனற நறுமணப பொருளகள 
பகாணடு வரபெட்டன.  ெணக்டய இஸ்ரல் 
அரசர சாலை்மான முத்துக்ககை உவரி 
எனனுமி்டத்திலிருந்து இறக்குமதி பசயதார.  
ொணடியர துகறமுகமான பகாற்ககக்கு 
அருகில் உவரி உளைது. ்ராமானிய 
நாணயஙகள தயாரிக்கும் பதாழிற்சாகலை 

தூங்கா நகரம்

நாைஙகாடி, அல்லைஙகாடி எனற 
இரணடு வகக அஙகாடிகள 
மதுகரயில் இருந்தன.  நாைஙகாடி 
எனெது ெகல் பொழுதிலைான 
அஙகாடியாகும்.  அல்லைஙகாடி எனெது 
இரவு ்நரத்து அஙகாடியாகும்.  
இரவு - ெகல் ்வறுொடு இல்லைாமல் 
உயிரபபுளை நகரமாக  மதுகர 
விைஙகியதால் தூஙகா நகரம் எனறு 
அகழக்கபெட்டது. 
பெணகள எந்த விதப ெயமும் இனறி 
இரவு ்நரத்தில் அல்லைஙகாடியில் 
பொருளககை வாஙகிச பசனறனர. 
அந்த அைவிற்குப ொதுகாபொனதாக 
மதுகர நகர விைஙகியது.
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மதுகரயில் இருந்துளைது. பிறநாடடு 
நாணயஙகளும் மதுகரயில் அசசடிக்கபெட்டது, 
மதுகரயின புகழுக்கு ஒரு சானறு ஆகும்.

புகழ்பெற்ற கி்ரக்க வரலைாற்றாசிரியர 
பமகஸதனிசின குறிபபுகளில் மதுகரகயப 
ெற்றிய தகவல்கள உணடு.  பமௌரிய வம்ச 
அரசனான சந்திர குபதரின அகமசசரான  
சாணக்கியர மதுகரகயப ெற்றித் தனது 
அரத்தசாஸதிரத்தில் குறிபபிடடுளைார.

மதுகர நககரச சுற்றிலும் இருந்த 
அகழியில் யாகனகளகூ்டச  பசல்லும் 
அைவுக்கு அகலைமான சுரஙகபொகதகள 
அகமக்கபெடடிருந்தன.  இவவாறு மதுகர 
ெணக்டய காலைத்தில் சிறபபுற்றுத் திகழ்ந்தது.
காஞ்சி

கல்வி கற்ெதற்கான இ்டத்திகனப ெளளி 
எனறு அகழக்கி்றாம் அல்லைவா? இபெளளிகள 
காஞ்சி நகரில் தான முதனமுதலில் ஏராைமாக 
அகமக்கபெட்டன. சமணர அகமத்த ெளளிகளில் 
சமண மாணவரகளும், புத்த விகாரஙகளில்  
புத்த மாணவரகளும் ெயினறனர. நாைந்தாப 
ெல்ககலைக்கழகத்தில் ெயினற சீனப ெயணி 
யுவான சுவாங கூடுதல் ெடிபபுக்காகக் 
காஞ்சியில் இருந்த கடிககக்கு வந்திருக்கிறார. 

“நகரஙகளில் சிறந்தது காஞ்சி” எனறு 
கவிஞர  காளிதாசர கூறுகிறார.  “கல்வியில் 
ககரயிலைாத காஞ்சி” எனறு நாயனமாரகளுள 
முதனகமயானவரான  திருநாவுக்கரசர காஞ்சி 
நககரப புகழ்ந்துளைார.  புத்தகயா, சாஞ்சி 
்ொனற ஏழு இந்தியப புனிதத் தலைஙகளுள 
காஞ்சியும் ஒனறு என சீன வரலைாற்றாசிரியர          
யுவான சுவாங குறிபபிடுகிறார.

பதாணக்ட நாடடில் 
உளை மிகப ெழகமயான 
நகரம் காஞ்சியாகும்.  
தரமொலைர, ்ோதிொலைர, 
சுமதி, ்ொதிதரமர ்ொனற 
சான்றாரகள காஞ்சியில் 
பிறந்து வாழ்ந்தவரகள.  இசபசயதிகள மூலைம் 
காஞ்சியின கல்விச சிறபகெ அறியலைாம். 

காஞ்சி, “்காயில்களின நகரம்” 
எனறு அகழக்கபெடுகிறது.  இஙகு உளை  
ககலைாசநாதர ்காவில் புகழ்பெற்றது.  

யுவான சுவாங 

தகவல் மபனழ
புகார - துகறமுக நகரம்
மதுகர - வணிக நகரம்
காஞ்சி - கல்வி நகரம் ஆகும்

காஞ்சிக கடினக காஞ்சிபுரம் 
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பிற்காலைப ெல்லைவ மனனன இராேசிம்மன 
இந்த கற்்காவிகலைக் கடடினார.  ெல்லைவரகள 
காலைத்தில் எணணற்ற குக்டவகரக் 
்காவில்களும் கட்டபெட்டன.  பெௌத்தத் 
துறவியான மணி்மககலை தனது இறுதிக் 
காலைத்கதக் காஞ்சியில் கழித்தார எனெது இதன 
சிறபபுக்கு இனபனாரு சானறு ஆகும்.

்வைாணகமச சமூகத்தில் நீர 
்மலைாணகமக்கு முதனகமயான இ்டம் 
உணடு.  காஞ்சி நககரச சுற்றிலும் 
நுற்றுக்கணக்கான ஏரிகள பவட்டபெடடு 
நீர ்தக்கி கவக்கபெட்டது; இந்த ஏரிகள 
கால்வாயகளு்டன இகணக்கபெடடிருந்தன.  
இனறும்  காஞ்சிபுரம் ‘ஏரிகளின மாவட்டம்’ 
எனறு அகழக்கபெடுவகத நாம் அறி்வாம்.  
கரிகாற் ்சாழரகைால் கட்டபெட்ட கல்லைகண, 
காஞ்சிபுரத்கதச சுற்றிலும்  உளை ஏரிகள 
மற்றும் கால்வாயகள மூலைம் தமிழரகளின நீர 
்மலைாணகமத் திறகன அறிந்து பகாளகி்றாம்.

“ பூ ம் பு க ா ர ,  ம து க ர ,  க ா ஞ் சி 
ஆ கி ய  இ ம்  மூனறு நகரஙகள 
மடடுமல்லைாமல் பகாற்கக, வஞ்சி, பதாணடி, 

உகறயூர, தகடூர,  முசிறி, கருவூர, மாமல்லைபுரம், 
தஞ்கச, காயல் ்ொனற நகரஙகளும் 
தமிழ்நாடடில் இருந்துளைன. இஙபகல்லைாம் 
ஆயவுகள ்மற்பகாளவதன வழியாக இனனும் 
ஏராைமான பதால்லியல் சானறுககைக் 
கண்டறிய முடியும். நனறி. இத்து்டன 
இபொ்டத்கத நிகறவு பசய்வாம்.”
“நனறி அம்மா!”

மீள்பாரனவ
	மதுகர, காஞ்சி, பூம்புகார  ஆகியகவ 

தமிழகத்திலுளை மிகவும் புகழ்பெற்ற 
பதானகமயான நகரஙகள ஆகும்.

	புகார  நகரத்து மக்களின வாழ்க்கக 
முகறகய, சஙக காலை நூல்கைான 
ெடடினபொகலை, சிலைபெதிகாரம் 
்ொனறவற்கறப ெடிபெதன மூலைம் அறிந்து 
பகாளைலைாம்.

	சஙகம் அகமத்துத் தமிகழ வைரத்த 
பெருகம மதுகரக்கு உணடு.

	ெலை சான்றாரகள காஞ்சியில் பிறந்து 
வாழ்ந்தவரகள.  காஞ்சி கல்வியில் சிறந்த 
நகரம் ஆகும்.

	காஞ்சி ்காயில்கள நகரம் எனறு 
அகழக்கபெடுகிறது.  இந்நகரம்                                    
நீர ்மலைாணகமக்குச சிறந்த சானறு 
ஆகும். 

மசர நாடு – ்காகவ, நீலைகிரி, கரூர, கனனியாகுமரி 
 மற்றும்  இனகறய ்கரை மாநிலைத்தின  ெகுதிகள

மசாழ நாடு – தஞ்கச, திருவாரூர, நாகக, திருசசி, புதுக்்காடக்ட மாவட்டஙகள
பாணடிய நாடு  – மதுகர, இராமநாதபுரம், சிவகஙகக, தூத்துக்குடி, திருபநல்்வலி        

 உளளிட்ட பதன மாவட்டஙகள
பதாணனட நாடு – காஞ்சிபுரம்,  திருவளளுர,  தருமபுரி, திருவணணாமகலை,  ்வலூர, 

 மற்றும்  விழுபபுரம் மாவட்டத்தின வ்டக்குப ெகுதி

தகவல் மபனழ
்சாழ நாடு - ்சாறுக்டத்து, 
ொணடிய நாடு - முத்துக்டத்து , 
்சர நாடு - ்வழமுக்டத்து,
பதாணக்ட நாடு - சான்றாருக்டத்து.

6th History_Tamil_Unit 4.indd   154 28-01-2020   17:04:31



155

1. க்டல் வரத்தகம் - Maritime Trade 
2. பவளிநாட்டவர - Foreigner

3. கலைத்தல் - Blending 
4. ்நரகம - Integrity

5. நியாயமான 
விகலை 

- Legitimate price

6. ெழகமத் தனகம - Antiquity

7. புகனபபெயர - Sobriquet

8. நாணயச சாகலை - Mint

9. அகழி - moat 
பயிற்சிகள்
I. சரியான வினடனயத் மதரந்பதடு
1. 6500 ஆணடுகளுக்கும் ெழகமயான 

நாகரிகத்தின நகரம்
 அ) ஈராக் 
 ஆ) சிந்துபவளி 
 இ) தமிழகம்
 ஈ) பதாணக்ட மண்டலைம்
2. இவற்றுள எது தமிழக நகரம்?
 அ) ஈராக்     ஆ) ேரபொ    
 இ) பமாகஞ்ச-தா்ரா ஈ) காஞ்சிபுரம்
3. வஙகாை விரிகு்டாவு்டன பதா்டரபில்லைாத 

நகரம்
 அ) பூம்புகார    ஆ) பதாணடி    
 இ) பகாற்கக    ஈ) காஞ்சிபுரம்
4.  தமிழரகளின நீர்மலைாணகமகய 

விைக்குவது
i) கல்லைகண  ii) காஞ்சிபுர ஏரிகள 
iii) ெராக்கிரம ொணடியன ஏரி 
iv) காவிரிஆறு
அ) i மடடும் சரி  ஆ) ii மடடும் சரி 
இ) iii மடடும் சரி ஈ) i மற்றும் ii சரி 

5. பினவருவனவற்றுள எது பதானகமயான 
நகரமல்லை?

 அ) மதுகர   ஆ) காஞ்சிபுரம்  
 இ) பூம்புகார  ஈ) பசனகன
6. கீழடி அகழாயவுகளு்டன பதா்டரபுக்டய 

நகரம்
 அ) மதுகர   ஆ) காஞ்சிபுரம் 
 இ) பூம்புகார  ஈ) ேரபொ
I I .  கூற்றுககான காரைத்னத ஆராயந்து 
சரியான வினடனயத் மதரந்பதடு
1. கூற்று: பூம்புகார நகரத்திலிருந்து அணக்ட 

நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும், இ ற க் கு ம தி யு ம் 
நக்டபெற்றது.

 காரைம்: வஙகாைவிரிகு்டா க்டல் 
்ொக்குவரத்திற்கு ஏதுவாக அகமந்ததால் 
அணக்டய நாடுகளு்டன வணிகம் 
சிறபபுற்றிருந்தது.

 அ) கூற்று சரி ;  காரணம் தவறு. 
 ஆ) கூற்று சரி ; கூற்றுக்கான காரணமும் சரி. 
 இ) கூற்று தவறு ;  காரணம் சரி .
 ஈ) கூற்று தவறு ; காரணம் தவறு .
2. i)  திருநாவுக்கரசர,  “கல்வியில் ககரயிலை” 

எனக் குறிபபிட்ட நகரம்  காஞ்சிபுரம்.
     ii)  இந்தியாவின ஏழு புனிதத் தலைஙகளுள 

ஒனறு என யுவானசுவாங குறிபபிட்டது  
காஞ்சிபுரம்.

    iii)  நகரஙகளுள சிறந்தது காஞ்சிபுரம் என 
காளிதாசர குறிபபிடடுளைார.

 அ) i மடடும் சரி  ஆ) ii மடடும் சரி
 இ) iii மடடும் சரி  ஈ ) அகனத்தும் சரி
3. சரியான பதா்டகரக் கண்டறிக
 அ) நாைஙகாடி எனெது இரவு ்நரக் கக்ட.
 ஆ) அல்லைஙகாடி எனெது ெகல் ்நரக் கக்ட.
 இ)  ் ராமானிய நாடடு  நாணயம் தயாரித்த  

பதாழிற்சாகலை கிக்டத்தது பூம்புகார.
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 ஈ)  பகாற்கக அருகில் உளை உவரியில் 
இருந்து முத்து ஏற்றுமதி பசயயபெட்டது.

4. தவறான பதா்டகரக் கண்டறிக.
 அ) பமகஸதனிஸ தனனுக்டய ெயணக் 

குறிபபுகளில் மதுகரகயப ெற்றிக் 
குறிபபிடடுளைார.

 ஆ) யுவான சுவாங தமிழ்நாடடு நகரான 
காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்தார.

 இ)  ்காவலைனும், கணணகியும் 
காஞ்சிபுரத்தில் வாழ்ந்தனர.

     ஈ) ஈராக் நகரம் ெடடினபொகலையில் 
குறிபபி்டபெடடுளைது. .

5. சரியான இகணகயக் கண்டறிக.
 அ) கூ்டல் நகர -  பூம்புகார
 ஆ) தூஙகா நகரம் - ேரபொ
 இ) கல்வி நகரம் - மதுகர
 ஈ)   ் காயில்களின - காஞ்சிபுரம்

நகரம்
6. தவறான இகணகயக் கண்டறிக.
 அ) வ்ட மகலை - தஙகம்
 ஆ) ்மற்கு மகலை - சந்தனம்
 இ) பதனக்டல் - முத்து
 ஈ) கீழ்க்டல்  - அகில்
III.  மகாடிட்ட இடத்னத நிரப்புக
1. ககலைாசநாதர ஆலையத்கதக் கடடியவர 

.
2. ்காயில்களின  நகரம் என அகழக்கபெடுவது 

.
3. மாசாத்துவன எனும் பெயர தரும் பொருள 

.
IV.  சரியா? தவறா?
1. பூம்புகாரில் நக்டபெற்ற அணக்டநாடடு 

வணிகத்தின மூலைமாகப ெணொடடுப 
ெரிமாற்றம் நக்டபெற்றது.

2. மதுகரயில் அல்லைஙகாடியில் பெணகள 
ெயமினறி இரவு ்நரஙகளில் பொருடகள 
வாஙகிச பசனறனர.

3. ெல்லைவரகள காலைத்தில் எணணற்ற 
குக்டவகரக் ் காயில்கள அகமக்கபெட்டன. 

4. ்ொதிதரமர காஞ்சிபுரத்கதச சாரந்தவர.
V.  ஓரிரு வாரத்னதகளில் வினடயளி
1. ஏற்றுமதி எனறால் எனன?
2. இபொ்டத்தில் குறிபபி்டபெடடுளை காபபியம் 

மற்றும் சஙகப ொ்டல் நூகலைக் கூறு?
3. பதாணக்டநாடடின பதானகமயான நகரம் 

எது?
4. கிராமத்திற்கும், நகரத்திற்கும் உளை 

ஏ்தனும் ஒரு ்வறுொடக்டக் கூறு.
5. ்லைாத்தல் நகரத்து்டன பதா்டரபுக்டய 

நாகரிகம் எது?
6. உலைகின பதானகமயான நாகரிகம் எது?
VI. கீழ்ககணட வினாககளுககு வினடயளி
1. இந்தியாவின ெணக்டய நகரஙககைக் 

குறிபபிடுக.
2. தமிழகத்தின ெணக்டய நகரஙககைக் 

குறிபபிடுக.
3. தமிழக நகரஙகள ெற்றி அறிய உதவும் 

சானறுகள யாகவ?
4. மதுகரகய ஆண்ட தமிழ் மனனரகள ெற்றி 

குறிபபிடுக.
5. மதுகரக்கு வழஙகபெடும் ்வறு சிலை 

பெயரககைக் குறிபபிடுக.
6. நாைஙகாடி, அல்லைஙகாடி - ்வறுெடுத்துக.
7. காஞ்சியில் பிறந்த சான்றாரகள யாவர? 
8. ஏரிகள மாவட்டம் எது? ஏன அவவாறு 

அகழக்கபெடுகிறது?
VII.  உயர சிந்தனன வினாககள் 
1. ஈராக் -  குறிபபு தருக.
2. பூம்புகாரின வணிகம் ெற்றி ஒரு ெத்தியைவில் 

எழுதுக.
3. காஞ்சியில் பிறந்த சான்றாரகளின 

பெயரககைக் கூறு.
4. ்காயில்களின நகரம் -  குறிபபு தருக.
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5. காஞ்சிபுரம் கல்வியில் தகலை சிறந்து 
விைஙகியபதனெகத நிரூபி.

VIII.  மாைவர பசயல்பாடுகள்

1. கீழடி அகழாயவுகள குறித்த ெ்டத்பதாகுபபு 
ஒனகறத் தயாரிக்கவும்.

2. ெணக்டய தமிழகத்தின வணிகச  
சிறபபுமிக்க நகரம் பூம்புகார….. 
கலைந்துகரயாடு.

3. ெல்லைவரகாலைக் ்காயில்களின  
புககபெ்டஙககைச ்சகரி.

4. தமிழகத்தில் உளை புகழ்பெற்ற ஏரிகள ெற்றி 
ஒரு சிறு நூலிகனத் தயாரிக்கவும்.

5. தமிழ்நாடடின புகழ்பெற்ற நகரஙகள குறித்து 
ஒரு சிறு  நூகலைத் தயாரிக்கவும்.

6. நூலைகத்திற்குச   பசனறு, உன மாவட்டத்தில் 
உளை முக்கியமான இ்டஙககைக் 
கணடுபிடி.

IX.  கட்டக வினாககள்
எந்த நதிக்ககரயில் பூம்புகார 
அகமந்திருந்தது?
வினட:

தமிழ்சசஙகம் அகமந்திருந்த 
பதானகமயான நகரம் எது?
வினட:

சஙக இலைக்கியஙகளில் ஏ்தனும் 
ஒனறு கூறு.
வினட:

ொணடிய நாடக்டப ெற்றி 
குறிபபுகள கூறிய கி்ரக்க 
வரலைாற்றாசிரியர யார?
வினட:

தமிழ்நாடடின பதற்கு 
மாவட்டஙகள சஙக 
காலைத்தில் எந்த ஆடசியின கீழ் 
இருந்தன?
வினட:

நாைந்தாப ெல்ககலைக்கழகத்தில் 
தஙகிப ெடித்த சீன 
வரலைாற்றாசிரியர யார?
வினட:

திருநாவுக்கரசர காஞ்சிகய 
 எனறு 

குறிபபிடுகிறார. 

சஙக காலைத்தில் இருந்த இரவு 
்நர கக்டகளின பெயர 
எனன ?
வினட:

ெல்லைவ மனனன 
இராேசிம்மனால் காஞ்சியில் 
கட்டபெட்ட ்காயிலின பெயர 
எனன?
வினட:

ஏரிகள மாவட்டம் எனறு 
அகழக்கபெடுவது எது?
வினட:

வணிகம் எனறால் எனன?
வினட:

வஙகாை விரிகு்டா 
க்டற்ககரயில் அகமந்துளை 
ஒரு துகறமுகத்தின பெயகரக் 
கூறு? 
வினட: 

X. வாழ்கனகத் திறன் 
 நீ வாழும் ெகுதியின முக்கியத்துவத்கதக் காடடும் கக்யடு ஒனறிகனத் தயாரிக்க.
XI. வனரபடம் 
 பதனனிந்திய வகரெ்டத்தில் கீழ்க்கண்ட இ்டஙககைக் குறிபபிடு

1. பசனகன 2. மதுகர     3. காஞ்சிபுரம் 4.   பூம்புகார         5. அரபிக்க்டல் 
6. வஙகாை விரிகு்டா  7.  இந்தியப பெருஙக்டல்
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புவியியல்
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நுழையுமுன்
இப்பாடம் ப்ரணடம் மற்றும் சூரியக் குடும்்தழதைப ்ற்றி விளக்குகின்்றது.  புவியின் 

இயக்்கங்கள் ்ற்றியும் அதைனபால் ஏற்்டும் விழளவு்கழளயும் எடுததுழரக்கி்றது.  பமலும் புவியின் 
நபான்கு ப்கபாளங்கழளயும் விவரிக்கி்றது.

ஆசிரியர :  நீஙகள எஙகு வசிக்கிறீரகள என 
உஙகளுக்குத் பதரியுமா?

மாணாக்கர: பதரியும் அம்மா / அயயா.

ஆசிரியர :  (இனியாகவச சுடடிக்காடடி) 
இனியா உனனுக்டய 
விலைாசம் உனக்குத் பதரியுமா? 
உனனுக்டய முழு விலைாசத்கதக் 
கூற முடியுமா?

இனியா :  பசால்கி்றன அம்மா / அயயா. 
எனனுக்டய விலைாசம்

அலகு 1

 ்ெரண்டம் ்தாற்றம் ெற்றி அறிதல்
  சூரியக் குடும்ெத்தில் காணபெடும் விணபொருளகளின ்வறுொடுககை 

அறிதல்
  புவியின இயக்கஙககைப ெற்றியும் அதன விகைவுககைப ெற்றியும் புரிந்து 

பகாளைல்
  புவியின ்காைஙககையும், அவற்றிற்கு இக்ட்யயான பதா்டரபிகனயும் கற்றல்

 ்கற்்றலின் பநபாக்்கங்கள்

்ெரண்டம் மற்றும் 
சூரியக்குடும்ெம்
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இனியா : பசல்வி. 
 புவி,
 எண.3, சூரியக் குடும்ெம்,
 ொல்பவளி விணமீன திரள மண்டலைம்
 ்ெரண்டம் 
(அகனத்து மாணவரகளும் ஆசிரியரும் 
ககககைத்  தடடி இனியாகவப 
ொராடடினாரகள) 

‘ப்ருபவடிபபு’ (Big Bang) எனற ஓரு நிகழ்வு 
ஏற்ெட்டதின காரணமாய  எணணிலை்டஙகா 
விணமீனகளும், வானபொருளகளும் 
்தானறின.  இகவ அகனத்கதயும் பொதுவாக 
‘ப்ரணடம்’(Universe)  எனறு அகழத்தனர. 
இதகன ‘பிர்ஞ்சம்’(Cosmos) எனறும் 
குறிபபிடுகினறனர. நீஙகள காணகினற 
விணமீனகள மிகவும் பதாகலைவில் உளைதால் 
அகவ அைவில் மிகபபெரியதாக இருபபினும், 
சிறியதாகத் ்தானறுகினறன.

்ெரண்டத்கதப  ெற்றிய 
ெடிபபிற்கு ‘பிர்ஞ்சவியல்’ 
(Cosmology) எனறு பெயர.
காஸமாஸ எனெது ஒரு   

கி்ரக்கச பசால்லைாகும்

1. ப்ரணடம் (Universe)
்ெரண்டம் எனெது 

மிகபெரந்த விணபவளி 
ஆகும். சுமார 15 பில்லியன 
ஆணடுகளுக்கு முனபு 
எற்ெட்ட பெரு பவடிபபின 
்ொது ்ெரண்டம் உருவானதாக ெலை 
வானியல் அறிஞரகள நம்புகினறனர. 
இப்ெரண்டமானது பில்லியன கணக்கான 
விணமீன திரள மண்டலைஙகள, விணமீனகள, 
்காளகள, வால் நடசத்திரஙகள, சிறு்காளகள, 
விணகற்கள மற்றும் துகணக்்காளகள 
ஆகியவற்கற உளை்டக்கியுளைது. இகவ ெலை 
குழுக்கைாக ஒனறிகணந்து பதாகலைவில் 

  இனியா,  
  24,  ொரதியார பதரு, திருநகர, 
  மதுகர – 625 006
ஆசிரியர்  :  நனறு. திருநகர எஙகுளைது 

இனியா?
இனியபா  : மதுகரயில் அம்மா / அயயா.
ஆசிரியர்  :  குழந்கதக்ை மதுகர எங்க 

உளைது?
மபாணபாக்்கர்: தமிழ்நாடடில்
ஆசிரியர்  :  தமிழ்நாடு எஙகுளைது?
மபாணபாக்்கர்: இந்தியாவில்
ஆசிரியர்  :  இபபொழுது இந்தியா எஙகுளைது 

எனறு கூறுஙகள ொரப்ொம்.
மபாணபாக்்கர்: ஆசியா கண்டத்தில் உளைது.
ஆசிரியர்  :  மிக நனறு. ஆசியா கண்டம் 

எஙகுளைது எனறு யாராவது 
பசால்லை   முடியுமா?

மபாணபாக்்கர்: புவியில்.
ஆசிரியர்  : சரி. புவி எங்க இருக்கு?
மபாணபாக்்கர்:  (சற்று ்நர அகமதிக்குப பின ஒ்ர 

குரலில்) எஙகளுக்கு  பதரியாது 
அம்மா / அயயா.

ஆசிரியர்  :  நான விைக்குகி்றன. புவி சூரியக் 
குடும்ெத்தின மூனறாவது ்காள. 
சூரியக் குடும்ெம் விணமீன 
திரள மண்டலைத்தில் உளைது. 
புவி ொல்பவளி விணமீன 
திரள மண்டலைத்தில் உளைது. 
்ெரண்டத்தில் மில்லியன 
கணக்கான விணமீன திரள 
மண்டலைஙகள உளைன. 

இனியபா  :  அம்மா / அயயா, நான இபபொழுது 
புவியின விலைாசத்கதச 
பசால்கி்றன. 

ஆசிரியர் :  புவியின விலைாசமா?  
(ஆசசரியத்து்டன) பசால் இனியா.
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காணபெடும். இகவகள வான பொருளகள 
எனறு அகழக்கபெடுகினறன. இந்த வான 
பொருளகளின இக்ட்யயான தூரத்கத 
அைவிடும் அலைகிற்கு ஒரு ஒளியபாணடு எனறு 
பெயராகும் 
விணமீன் திரள் மணடலம் (Galaxy)

 விணமீன் திரள் மணடலம்

விணமீன திரள மண்டலைம் எனெது 
ஈரபபு விகசயால் ஒனறாகப பிகணக்கபெடடு 
இருக்கும் நடசத்திரஙகளின பதாகுபொகும். 
வானபவளியில்  விணமீன திரள மண்டலைஙகள 
சிதறியும், குழுவாகவும் காணபெடுகினறன.  
பெருபவடிபபு நிகழ்வுக்குப பிறகு சுமார 5 
பில்லியன வரு்டஙகளுக்குப பின ‘ொல்பவளி 
விணமீன திரள மண்டலைம் ’(Milky Way 
Galaxy) உருவானது. நமது சூரியக் குடும்ெம் 
ொல்பவளி விணமீன திரள மண்டலைத்தில் 
காணபெடுகிறது. ஆணட்ராபம்டா 
(Andromeda) விணமீன திரள மண்டலைம் 
மற்றும் பமகல்லைனிக் க்ைவுடஸ (Magellanic 
Clouds) விணமீன திரள மண்டலைம் ஆகியன 
புவிக்கு அருகில் காணபெடும் விணமீன திரள 
மண்டலைஙகள ஆகும்.

ஓர ஒளியாணடு 
எனெது ஒளி ஓர ஆணடில் 
ெ ய ணி க் க க் கூ டி ய 
பதாகலைவு ஆகும்.  ஒளியின 

திகச்வகம் வினாடிக்கு 3,00,000 கி.மீ 
ஆகும். ஆனால், ஒலியானது வினாடிக்கு 
330 மீட்டர எனற ்வகத்தில் ெயணிக்கும்.

2. சூரியக் குடும்்ம் (Solar System)
்சாலைார எனற பசால்லைானது ‘சூரியக் 

க்டவுள’ எனப பொருளெடும் sol எனற இலைத்தீன 
வாரத்கதயிலிருந்து பெறபெட்டது. சூரியக் 
குடும்ெம் சுமார 4.5 பில்லியன வரு்டஙகளுக்கு 
முனபு உருவானதாக நம்ெபெடுகிறது. 
சூரியன, எடடு ்காளகள, குறுங்காளகள, 
துகணக் ்காளகள, வால் நடசத்திரஙகள, சிறு 
்காளகள மற்றும் விணகற்கள ஆகியவற்கற  
உளை்டக்கியது சூரியக்குடும்ெம் ஆகும். இஃது 
ஈரபபு விகசயால் பிகணக்கபெடடுளை ஓர 
அகமபொகும். 

ப்சயல்்பாடு: 
அருகில் உளை ்காைரஙகத்திற்குச 

பசனறு ொரகவயி்டவும். அ) வகுபெகறயில் 
உஙகள அனுெவத்கதப ெகிரவும் 
ஆ) சூரியக் குடும்ெத்கதப ெற்றி ஒரு 
ெ்டத்பதாகுபபு தயார பசயயவும்.

சூரியன் (The Sun)
சூ ரி ய க் 

குடும்ெத்தின கமயத்தில் 
சூரியன அகமந்துளைது. 
சூரியக் குடும்ெத்தில் 
உளை அகனத்து 
வ ா ன ப ெ ா ரு ள க ளு ம் 
சூரியகனச சுற்றி வருகினறன.

சூரியன
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இவவாறு ்காளகள சூரியகன நீளவட்டப 
ொகதயில் சுற்றி வருகினறன. ்காளகள 
அகனத்தும் அகவகளின ொகதகய விடடு 
விலைகாமல் சூரியகனச சுற்றி வருவதற்குச 
சூரியன ஈரபபு விகச்ய காரணமாகும்.

சூரியனுக்கு அருகில் உளை நானகு 
்காளகைான புதன, பவளளி, புவி மற்றும் 
பசவவாய ‘உட்பு்றக் ப்கபாள்்கள்’ அல்லைது ‘புவிநி்கர் 
ப்கபாள்்கள்’ எனறு அகழக்கபெடுகினறன. 
ொகறகைால் ஆன இக்்காளகள அைவில் 
சிறியன.  இக்்காளகளின ்மற்ெரபபில் 
மகலைகள, எரிமகலைகள மற்றும் தகரக்குழிவுப 
ெளைஙகள (Craters) காணபெடுகினறன.

 சூரியக்குடும்ெத்தில் உளை கக்டசி நானகு 
்காளகைான வியாழன, சனி, யு்ரனஸ மற்றும் 
பநபடியூன ஆகியன ‘பவளிப பு்றக்ப்கபாள்்கள்’ 
அல்லைது ‘வியபாைன் நி்கர் ப்கபாள்்கள்’ (்ோவியன) 
எனறு அகழக்கபெடுகினறன. இக்்காளகள 
வாயுக்கைால் நிரம்பிக் காணபெடுவதால் 
‘வளிமக் ப்கபாள்்கள்’ (Gaseous Planets) எனவும் 
அகழக்கபெடுகினறன. பசவவாய, வியாழன  
்காளகளுக்கிக்ட்ய 'குறுங்காள மண்டலைம்' 
காணபெடுகிறது.

்காளகளின வரிகசகய நிகனவிற் 
பகாளை (Mnemonics):
புது பவளைம் புவியில் ப்சலுத்தினால்  
விவாதம்,  ்சணக்ட, யுத்தம்  பநருஙகாது.

புதைன் (Mercury) (மி்க அருகிலுள்ள ப்கபாள்)
சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கும் புதன 

்காள அைவில் மற்ற ்காளககைவி்ட மிகவும் 
சிறியது. இக்்காைானது ்ராமானியக் 
க்டவுளகளின தூதுவரான ‘பமரகுரி’யின 
பெயரால் அகழக்கபெடுகிறது. இக்்காளில் 
நீ்ரா, வாயுக்க்ைா கிக்டயாது. இக்்காளில் 
வளிமண்டலைம் இல்லைாததால் ெகல் பொழுதில் 
அதிக பவபெநிகலையும், இரவு ்நரத்தில் 
கடுஙகுளிரும் காணபெடும். ்மலும் புதன 
்காளுக்குத் துகணக்்காளகள எதுவுமில்கலை. 

சூரியன சூரியக் குடும்ெத்தின பமாத்த 
நிகறயில் 99.8 சதவிகிதம் உளைது. சூரியன 
கேடரேன மற்றும் ஹீலியம் ்ொனற 
பவபெமான வாயுக்கைால் ஆனது.  சூரியன 
தா்ன ஒளிகய உமிழக்கூடிய தனகம 
பெற்றது. சூரியன ஒரு விணமீன ஆகும். 
சூரியனின ்மற்ெரபபு பவபெநிகலை 6000°C 
ஆகும். சூரியக் குடும்ெத்தின அகனத்து 
்காளகளுக்கும் பவபெத்கதயும், ஒளிகயயும் 
சூரியன அளிக்கிறது. சூரிய ஒளி  புவியின 
்மற்ெரபகெ வந்தக்டய சுமார 8.3 நிமி்டஙகள 
ஆகினறது.

கற்ெகன பசயது 
ொரக்கவும். சூரியன 1.3 
மில்லியன புவிககை 
தனக்குள்ை அ்டக்கக்கூடிய  
வககயில் மிகபபெரியதாகும்.

ப்கபாள்்கள் (Planets)
‘்காள’ எனறால் 

‘சுற்றிவரு்வர்’ எனறு 
பொருள. சூரியக் 
குடும்ெத்தில் எடடு்காளகள 
உளைன. அகவ புதன, பவளளி, புவி, பசவவாய, 
வியாழன, சனி, யு்ரனஸ மற்றும் பநபடியூன 
ஆகும். பவளளி மற்றும் யு்ரனஸ ் காளககைத் 
தவிர பிற ்காளகள அகனத்தும் சூரியகன 
எதிர கடிகாரசசுற்றில், அதாவது ்மற்கிலிருந்து 
கிழக்காக தனது அசசில் சுற்றி வருகினறன. 

ெணக்டத் தமிழரகள 
சூரியன மற்றும் பிற 
்காளககைப ெற்றி 
அ றி ந் தி ரு ந் த ன ர 

எனெது சஙக இலைக்கியஙகள வாயிலைாக 
நமக்குப புலைனாகிறது. உதாரணமாக, 
சிறு்பாணபாற்றுப்ழடயில் காணபெடும் ‘வபாள் 
நி்ற விசும்பின் ப்கபாள் மீன் சூழ்நதை இளங்கதிர் 
ஞபாயிறு’ எனறு ொ்டல் வரிகளிலிருந்து நாம் 
பதரிந்துபகாள்வாம்.
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அதிகாகலைப பொழுதிலும், அந்திப பொழுதிலும் 
புதன ்காகை நாம் பவறுங கணகைால் 
காணமுடியும்.

புதன
பவள்ளி (Venus) ( பவப்மபான ப்கபாள்)

பவளளி சூரியனி்டமிருந்து இரண்டாவதாக 
அகமந்துளைது. புவிகயப ்ொன்ற ஒத்த 
அைவுளைதால் பவளளியும் புவியும் 'இரட்ழடக் 
ப்கபாள்்கள்' என அகழக்கபெடுகினறன.  அதன 
சுழலுதல் காலைம் மற்ற ்காளககைக் காடடிலும் 
அதிகமாக  உளைது. பவளளி தனகனத் 
தா்ன சுற்றிக் பகாளை 243 நாளகள 
எடுத்துக் பகாளகிறது. யு்ரனகஸைப ்ொன்ற 
இக்்காளும் கிழக்கிலிருந்து ்மற்காகச 
சுற்றுகிறது (கடிகாரச சுற்று). இது மற்ற 
்காளககைக் காடடிலும் மிகவும் பமதுவாகச 
சுற்றுகிறது. புதன ்காகைப ்ொன்ற 
பவளளிக்கும் துகணக்்காளகள இல்கலை. 
அனபு மற்றும் அழககக் குறிக்கும் ்ராமானிய 
பெண க்டவுைான ‘வீனஸ்’ எனற பெயரால் 
இக்்காள அகழக்கபெடுகிறது.  காகலையிலும், 
மாகலையிலும் விணணில் காணபெடுவதால் 
இக்்காகை ‘விடிபவள்ளி’ மற்றும் 

‘அ்நதிபவள்ளி’ எனறு அகழக்கின்றாம். 
நிலைவிற்கு அடுத்தபெடியாக இரவில் பிரகாசமாகத் 
பதரியும் விணபொருள பவளளியாகும்.
புவி (Earth) (உயிர்க்ப்கபாளம்)

புவி
சூரியனி்டமிருந்து மூனறாவதாக 

அகமந்துளை புவி ஐந்தாவது பெரிய ் காைாகும். 
புவியின ் மற்ெரபொனது நானகில் மூனறு ெகுதி 
நீரால் சூழபெடடுளைதால் ‘நீலைக்்காள’ எனறும் 
‘நீரக்்காள’ எனறும் அகழக்கபெடுகிறது.
்ராமானிய மற்றும் கி்ரக்கக் க்டவுளகளின 
பெயரால் அகழக்கபெ்டாத ஒ்ர ் காள புவியாகும். 
இக்்காள உயிரினஙககைக் பகாண்ட ஒ்ர 
்காைாகும். புவியின துருவ விட்டம் 12,714
கி்லைாமீட்டர மற்றும் நிலைநடுக்்காடடு விட்டம் 
12,756 கி்லைாமீட்டர ஆகும்.  புவி சூரியகன 
வினாடிக்கு 30 கி்லைாமீட்டர ்வகத்தில் 
சுற்றிவருகிறது. இக்்காளில் நிலைம், நீர மற்றும் 
காற்று காணபெடுவதால் உயிரினஙகள 
வாழத் தகுதியான சூழல் நிலைவுகிறது. புவியின 
ஒ்ர துகணக்்காள நிலைவாகும்.
ப்சவ்வபாய் (Mars) (ப்ச்நநி்றக் ப்கபாள்)

சூரியனி்டமிருந்து நானகாவதாகக் 
காணபெடும் பசவவாய ்காைானது அைவில் 
புதனுக்கு அடுத்தெடியாக இரண்டாவது 

சி்நதைழன வினபா
புதன சூரியனுக்கு அருகில் இருந்த்ொதிலும், 
பவளளி மிகவும்  பவபெமான ்காள ஆகும். 
காரணம் கணடுபிடி. 

பவளளி

6th_Geography_Tamil_Unit_I.indd   163 28-01-2020   17:06:02



164

சிறிய ்காைாகும். இக்்காள ்ராமானியப 
்ொரக்க்டவுள 'மாரஸ' (Mars) பெயரால் 
அகழக்கபெடுகிறது. இதன ்மற்ெரபபில் 
இரும்பு ஆக்ழஸடு உளைதால் பசந்நிறமாகத் 
்தாற்றமளிக்கிறது. ஆக்வ, பசவவாய 
'சிவ்நதை ப்கபாள்' எனறும் அகழக்கபெடுகிறது. 
இக்்காளின வளிமண்டலைம் மிகவும் 
பமல்லியதாகும். இதன துருவப ெகுதிகளில் 
புவிகயப ் ொன்ற ் னிக் ்கவிழ்க்கள் (Ice caps) 
காணபெடுகினறன. இக்்காைானது ஃப்பா்ஸ் 
(Phobos) மற்றும் டீமஸ் (Deimos) எனறு இரு 
துகணக்்காளககைக் பகாணடுளைது.  
பசவவாயக் ்காகை ஆராயவதற்காக, 
சுற்றிவரும் கலைஙகளும் (Orbiters), தகர 
ஊரதிகளும் (Rovers) அனுபெபெடடுளைன. 

பசவவாய

வியபாைன் (Jupiter) (ப்ருஙப்கபாள்)
சூரியக் குடும்ெத்தின மிகப பெரியக்  

்காைான வியாழன சூரியனி்டமிருந்து 
ஐந்தாவதாக அகமந்துளைது. இது 
்ராமானியரகளின முதனகமக் க்டவுள 

(Jupiter) பெயரால் அகழக்கபெடுகிறது. நிலைா 
மற்றும் பவளளி  ்காளுக்கு அடுத்ததாக 
பிரகாசமாக விணணில் பதரிவது வியாழன 
ஆகும். சூரியக் குடும்ெத்தி்லை்ய மிகவும் 
்வகமாகச சுழலைக்கூடியதாகும். இக்்காள 
வளிமக்்காள எனறு அகழக்கபெடுகிறது. 
சூரியகனப ்ொன்ற இதன 
வளிமண்டலைத்திலும் கேடரேன மற்றும் 
ஹீலியம் வாயுக்கள காணபெடுகினறன. 
மிக அதிகமான துகணக்்காளககை 
இக்்காள பகாணடுளைது. அவற்றுள அபயபா 
(IO), யூபரபாப்பா (Europa), ்கனிமீடு (Ganymede)
மற்றும் ப்கலிஸ்படபா (Callisto) ஆகியன சிலை 
மிகபபெரிய துகணக்்காளகைாகும்.

வியாழன

இந்திய விணபவளி 
ஆராயசசி நிறுவனம் (ISRO) 
பசவவாயக் ்காளின 
வளிமண்டலைம் மற்றும் 

தகரபெகுதிகய ஆராயவதற்காக 24.09.2014 
அனறு மஙகளயான (Mars Orbiter Mission)  
எனபெடும் விணகலைத்கத அனுபபியது.  
இதனால் இந்தியா பசவவாயக் ்காளிகன 
ஆராயும் நாடுகளின ெடடியலில் ரஷயா 
விணபவளி ஆராயசசி நிறுவனம், நாஸைா 
(USA), ஐ்ராபபிய விணபவளி ஆராயசசி 
நிறுவனத்திற்கு அடுத்ததாக நானகாம் 
இ்டத்தில் உளைது.

சூ ரி ய னு க் கு ம் 
புவிக்கும் இக்ட்ய உளை 
பதாகலைவு 150 மில்லியன 
கி்லைா மீட்டராகும். மணிக்கு 

800 கி.மீ. ்வகத்தில் பசல்லும் வானூரதி 
சூரியகன பசனறக்டய 21 வரு்டஙகள ஆகும். 
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விண க்டவுைான 
‘யு்ரனஸ’ பெயரால் 
அ க ழ க் க ப ெ டு கி ற து . 
பவளளிக் ்காகைப 
்ொன்ற இக்்காளும் 
தன அசசில் கடிகாரச 
சுற்றில் சுற்றுகிறது. 
இதன அசசு மிகவும் 
சாயந்து காணபெடுவதால் தன சுற்றுபொகதயில் 
ஒரு ெந்து உருண்்டாடுவது ்ொனறு 
சூரியகனச சுற்றி வருகிறது. யு்ரனஸின
27 துகணக்்காளகளில் ‘ழடட்டபானியபா’ 
(Titania) மிகப பெரியதாகும்.

பநபடியூன் (Neptune) (குளிர்்நதை ப்கபாள்)
சூ ரி ய க் 

கு டு ம் ெ த் தி ல் 
எட்டாவது மற்றும் 
மிகத் பதாகலைவில் 
அ க ம ந் து ள ை 
்காள இதுவாகும். 
் ர ா ம ா னி ய க் 
க்டல் க்டவுளின 
பெயகரக் பகாண்ட 
இக்்காளில் ெலைத்த 
காற்று வீசும். 14 துகணக்்காளககைக் 
பகாண்ட பநபடியூனின மிகப பெரிய 
துகணக்்காள ‘டிகரட்டன’ (Triton) 
ஆகும். பநபடியூன சூரியனிலிருந்து மிகவும் 
பதாகலைவில் உளைதால் மிகவும் குளிரந்து 
காணபெடுகிறது. இக்்காளில் காணபெடும் 
நீலைம் மற்றும் பவளகை நிறமானது யு்ரனஸ 
்காளிலிருந்து இகத ்வறுெடுத்திக் 
காடடுகிறது.

பநபடியூன

்சனி (Saturn) (வழளயங்கள் ப்கபாணட 
ப்கபாள்)

சனி

சூரியக் குடும்ெத்தின இரண்டாவது பெரிய 
்காைான சனி சூரியனி்டமிருந்து ஆறாவதாக 
அகமந்துளைது. 

்ராமானிய ்வைாணகம க்டவுளின 
பெயரால் (Saturn) இது அகழக்கபெடுகிறது. 
ொகறத்துகளகள, ெனித்துகளகள, 
ொகறகள மற்றும் தூசுக்கைால் ஆன ெலை 
பெரிய வகையஙகள இக்்காகைச சுற்றிக் 
காணபெடுகினறன. 

சனி 62 துகணக் ்காளககைக் 
பகாணடுளைது.  வியாழன ் காகைப ் ொன்ற 
அதிக துகணக்்காளககைக் பகாண்ட 
இக்்காளின மிகபபெரிய துகணக்்காள 
‘ழடட்டன்’ (Titan) ஆகும். சூரியக் குடும்ெத்தில் 
காணபெடும் துகணக்்காளகளில் கநடரேன 
மற்றும் மீத்்தன ஆகிய வாயுக்ககைக் 
பகாண்ட வளிமண்டலைம் மற்றும் ்மகஙகள 
சூழ்ந்து காணபெடுகினற ஒ்ர துகணக்்காள 
க்டட்டன ஆகும். சனிக் ்காளின தன 
ஈரபபுத் திறன (Specific Gravity) நீகர வி்டக் 
குகறவாகும்.

சி்நதைழன வினபா
ஏபனனறு அறிவாயா?  சனிக்்காகை ஒரு 
பெரிய நீரநிகலையில் இட்டால் அது மிதக்கும். 

யுபரனஸ் (Uranus) (உருளும் ப்கபாள்)
வில்லியம் பேரஷல் எனற வானியல் 

அறிஞரால் 1781ஆம் ஆணடு யு்ரனஸ 
கணடுபிடிக்கபெட்டது. பதாகலை ்நாக்கியால் 
கணடுபிடிக்கபெட்ட முதல் ்காள இதுவாகும். 
இது சூரியனி்டமிருந்து ஏழாவதாக 
அகமந்துளைது. 

மீத்்தன வாயு இக்்காளில் உளைதால் இது 
ெசகச நிறமாகத் ்தானறுகிறது. இது கி்ரக்க 

யு்ரனஸ

சி்நதைழன வினபா
ஒளியின ்வகத்தில் பசல்லைக்கூடிய 
விணகலைத்தில் ெயணம் பசயவகதப ்ொல் 
கற்ெகன பசய. சூரியகன பசனறக்டய 
எவவைவு ்நரம் பிடிக்கும்?
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தாக்கத்தால் இதன ்மற்ெகுதியில் அதிகைவில் 
தகரக்குழிப ெளைஙகள காணபெடுகினறன.  
நிலைவு புவியிலிருந்து 3,84,400  கி.மீ 
பதாகலைவில் அகமந்துளைது. இது புவியில் 
நானகில் ஒரு ெங்க அைவுக்டயது. மனிதன 
தகரயிறஙகிய ஒ்ர விணபொருள நிலைவாகும். 

சி்நதைழன வினபா
நாம் எப்ொதும் நிலைவின ஒரு ெக்கத்கத 
மடடு்ம காணகி்றாம். ஏன?

 
சிறுப்கபாள்்கள் (Asteroids)

சூரியகனச சுற்றி வரும் சிறிய தி்டப 
பொருளக்ை சிறு்காளகள எனபெடும். 
பசவவாய மற்றும் வியாழன ஆகிய 
்காளகளுக்கிக்ட்ய சிறு்காளகள 
மண்டலைம் காணபெடுகிறது. அகவ அைவில் 
மிகவும் சிறியதாக இருபெதால் ்காளகள 
என அகழக்கபெடுவதில்கலை. இகவ 
குறுங்காளகள எனறு அகழக்கபெடுகினறன.

வபால் விணமீன்்கள் (Comets)

வால் விணமீன
வால் விணமீனகள தகலை மற்றும் வால் 

ெகுதிககைக் பகாண்டதாகக் காணபெடும். 
தி்டப பொருளகைால் ஆன தகலைப ெகுதி 
ெனிக்கடடியால் பிகணக்கபெடடுளைது. அதன 
வால் ெகுதி வாயுக்கைால் ஆனது. புவிக்கு அருகில் 
76 வரு்டஙகளுக்கு ஒருமுகற வரக்கூடிய 
‘்ேலி’ வால்விணமீன கக்டசியாக 1986ஆம் 
ஆணடு வானில் பதனெட்டது. இது மீணடும் 
2061ஆம் ஆணடு விணணில் ்தானறும் என 
கணக்கி்டபெடடுளைது.

நிலைகவப ெற்றி 
ஆ ர ா ய வ த ற் க ா க 
இந்தியாவால் அனுபெபெட்ட 
முதல் விணகலைம் 

்ச்நதிரபாயன்-1 ஆகும். இது 2008ஆம் ஆணடு 
விணணில் பசலுத்தபெட்டது

குறுஙப்கபாள்்கள் (Dwarf Planets)
பநபடியூன ்காளுக்கு அபொல் 

பதாகலைவில் காணபெடும் சிறிய 
விணபொருளகள குறுங்காளகள ஆகும். 
அகவ மிகவும் குளிரந்தும் ஒளியில்லைாமலும் 
காணபெடுகினறன. ்காை வடிவில் 
காணபெடும் இகவ ்காளககைப ்ொலை 
இல்லைாமல் தமது சுற்றுபொகதகயப பிற 
குறுகைக் ்காளகளு்டன ெகிரந்துபகாளளும். 
புளுட்்டா, பசரஸ, ஈரிஸ, ்மக்்மக் மற்றும் 
பேௌமியா ்ொனறகவ சூரியக் குடும்ெத்தில் 
காணபெடும் ஐந்து குறுங்காளகைாகும்.
நிலவு (The Moon) (புவியின் 
துழணக்ப்கபாள்)

்காளககைச சுற்றிவரும் 
விணபொருளகள துகணக்்காளகைாகும். 
புவியின ஒ்ர துகணக்்காள நிலைவாகும்.  
நிலைவு தனகனத்தா்ன சுற்றிக்பகாளை 
எடுத்துக்பகாளளும் ்நரமும், புவிகயச 
சுற்றிவர எடுத்துக்பகாளளும் ்நரமும் 
ஏறக்குகறய ஒனறாகும். அதாவது 27 நாளகள 

8 மணி ்நரமாகும். நிலைவிற்கு வளிமண்டலைம் 
கிக்டயாது. இதன காரணமாக விணகற்களின 

நிலைவு
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புவியின் வடிவமும், ்சபாய்வும் 
(Shape and Inclination of the Earth)

புவி ்காை வடிவமானது. இது தன அசசில் 
சுழலுகிறது. புவியின வ்ட துருவத்திலிருந்து, 
புவி கமயத்தின வழியாக பதன துருவம் வகர 
பசல்லைக்கூடிய ஒரு கற்ெகனக் ்காடு புவியின 
அசசு எனபெடும். புவி தன அசசில் 23½° 
சாயந்து தனகனத்தா்ன சுற்றிக் பகாணடு 
சூரியகனயும் சுற்றி வருகிறது. தன சுற்றுவட்டப 
ொகதக்கு 66½° ்காணத்கத இந்த சாயவு 
ஏற்ெடுத்துகிறது.

புவியின சுழலும் ்வகம் 
நிலைநடுக்்காடடுப ெகுதியில் 
1670 கி.மீ/மணி ஆகவும்,  
60° வ்டக்கு அடச்ரககயில் 

845 கி.மீ/மணி ஆகவும், துருவப ெகுதியில் 
சுழலும் ்வகம் சுழியமாகவும்  இருக்கும்.

சுைலுதைல் (Rotation)

புவி தன அசசில் தனகனத் தா்ன 
சுற்றுவகதச சுழலுதல் எனறு  கூறுகி்றாம். 
்மற்கிலிருந்து கிழக்காகச சுழலும் 
புவியானது, ஒருமுகற சுழலுவதற்கு 
23 மணி ்நரம், 56 நிமி்டஙகள, 4.09 
வினாடிகள எடுத்துக் பகாளகிறது.  

நள்ளிரவு சூரியன் எனெது இரு 
அகரக்்காைஙகளிலும் ்காக்டக்காலைத்தில் 
ஆரக்டிக் வட்டத்திற்கு வ்டக்கிலும், அண்டாரக்டிக் 
வட்டத்திற்கு பதற்கிலும் 24 மணி ்நரமும் 
சூரியன தகலைக்கு்மல் பதரியும் நிகழ்வாகும். 

விண்கற்்கள் (Meteors) மற்றும் 
விணவீழ்கற்்கள் (Meteorites)

சூரியக் குடும்ெத்தில் காணபெடும் சிறு 
கற்கள மற்றும் உ்லைாகப ொகறகைால் 
ஆன விணபொருளககை விணகற்கள 
எனறு அகழக்கி்றாம்.  இந்த விணகற்கள 
புவியின வளிமண்டலைத்கத அக்டயும் ்ொது 
உராயவின காரணமாக எரிந்து ஒளிரவதால் 
எரிநடசத்திரம் எனறும் அகழக்கபெடுகிறது. 
ஆனால், வளிமண்டலைத்கதத் தாணடி 
புவியின ்மற்ெரபகெத் தாக்கும் விணகற்கள 
‘விணவீழ்கற்்கள்’ (Meteorites) எனறு 
அகழக்கபெடுகினறன.

3. புவியின் இயக்்கம் (Motion of the Earth) 
சூரியகனக் காகலையி்லைா, மதிய்மா 

அல்லைது மாகலையி்லைா கவனித்ததுண்டா? 
நாள முழுவதும் அஃது ஒரி்டத்தி்லை்ய  
காணபெடுகிறதா? அல்லைது மாறுெடுகிறதா? 
சூரியன காகலையில் கிழக்கிலும், மதியம் 
உசசியிலும் மாகலையில் ்மற்கிலும் 
காணபெடுகிறது அல்லைவா? புவி சூரியகன 
இக்டவி்டாமல் சுற்றி வருவ்த இதற்குக் 
காரணம் ஆகும். நமது கணகளுக்குச சூரியன 
நகரவகதப ்ொனறு ்தானறினாலும் 
அது உணகமயல்லை. எவவாபறனில், நாம் 
்ெருந்தி்லைா அல்லைது புகக வணடியி்லைா 
பசல்லும் ்ொது மரஙகள, விைக்குக் கம்ெஙகள 
மற்றும் கட்ட்டஙகள  ்வகமாக நாம் பசல்லும் 
திகசக்கு எதிரத் திகசயில் நகரவகதப 
ொரத்திருக்கி்றாம். அ்த்ொனறு புவி 
சூரியகன  ்மற்கிலிருந்து கிழக்காகச சுற்றி 
வருவதால் சூரியன கிழக்கிலிருந்து ்மற்காகச 
பசல்வதாகத் ்தானறுகிறது. புவியின 
சுழற்சிகயப ெற்றி புரிந்து பகாளை அதன 
வடிவத்கதப ெற்றியும், சாயகவப ெற்றியும் 
அறிந்திருக்க ்வணடும்.
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சி்நதைழன வினபா
பிரியாவின  வயது 12. எத்தகன முகற அவள 
சூரியகன முழுவதும் சுற்றி வந்திருபொள? 

‘சூரிய அணழம 
புளளி’ (Perihelion) எனெது 
புவி தன சுற்றுபொகதயில் 
சூரியனுக்கு மிக அருகில் 

வரும் நிகழ்வாகும். 'சூரிய பதாகலைதூர புளளி' 
(Aphelion) எனெது புவி தன சுற்றுபொகதயில் 
சூரியனுக்குத் பதாகலைவில் காணபெடும் 
நிகழ்வாகும்.

புவி சூரியகனச சுற்றிவருவதால் மாரச 
21ஆம் ் ததி முதல் பசப்டம்ெர 23ஆம் ் ததி வகர 
ஆறுமாதஙகள புவியின வ்ட அகரக்்காைம் 
சூரியகன ்நாக்கி சாயந்து காணபெடும்.  
அசசமயத்தில் பதன அகரக்்காைம் 
சூரியனி்டமிருந்து விலைகி காணபெடுகிறது.  
அடுத்த ஆறுமாதஙகள அதாவது பசப்டம்ெர 
23ஆம் ்ததி முதல் மாரச 21ஆம் ்ததி வகர 
புவியின பதன அகரக்்காைம் சூரியகன 
்நாக்கி சாயந்தும், வ்ட அகரக்்காைம் 
சூரியனி்டமிருந்து விலைகியும் காணபெடும்.

இவவாறு புவி தன சுற்றுபொகதயில் 
சூரியகனச சுற்றி வருவதால் சூரியன 
நிலைநடுக்்காடடிற்கு வ்டக்காகவும், 
பதற்காகவும் நகரவகதப ் ொனற ் தாற்றத்கத 
ஏற்ெடுத்துகிறது. இதன காரணமாக மாரச 
21 மற்றும் பசப்டம்ெர 23 ஆகிய நாளகள 
நிலைநடுக்்காடடுப ெகுதியில் சூரியனின 
கதிரகள பசஙகுத்தாக விழும். அதனால் 
புவியின அகனத்துப ெகுதிகளிலும் ெகல் 
மற்றும் இரவுபபொழுது சமமாகக் காணபெடும்.  
என்வ, இந்நாளகள ‘்சமப்்கலிரவு’ நாளகள 
என அகழக்கபெடுகினறன.

புவி ஒருமுகற சுழலுவதற்கு எடுத்துக் 
பகாளளும் ்நரத்கத ஒரு நாள எனறு 
அகழக்கி்றாம். புவி சுழலுவதன காரணமாக 
இரவு , ெகல் ஏற்ெடுகிறது. புவி ் காை வடிவமாக 
உளைதால் ஒரு குறிபபிட்ட ்நரத்தில் சூரிய 
பவளிசசம் புவியின ஒரு ெகுதியில் மடடு்ம 
ெடுகிறது. அபெகுதிக்கு அது ெகல்பொழுது ஆகும். 
புவியின ஒளிெ்டாத ெகுதி இரவாக இருக்கும். 
இவவாறு புவியின ஒளிெடும் ெகுதிகயயும், 
ஒளிெ்டாத ெகுதிகயயும் பிரிக்கும் ்காடடிற்கு 
‘ஒளிர்வு வட்டம்’ (Terminator Line) எனறு 
பெயர.

சுற்றுதைல் (Revolution)

புவி தன நீளவட்டப ொகதயில் (Elliptical 
Orbit) சூரியகனச சுற்றிவரும் நகரகவ்ய 
சுற்றுதல் எனறு கூறுகி்றாம்.  புவி வினாடிக்கு 
30 கி்லைாமீட்டர ்வகத்தில் சூரியகனச சுற்றி 
வருகிறது. புவி ஒரு முகற சூரியகனச சுற்றிவர 
365¼ நாளகள ஆகிறது. இது ்தாராயமாக 
365 நாளகைாக எடுத்துக்பகாளைபெடடு ஒரு 
வரு்டம் எனறு அகழக்கபெடுகிறது. மீதமுளை ¼  
நாளகள நானகு ஆணடுகளுக்கு ஒருமுகற ஒரு 
நாைாகக் கணக்கி்டபெடடு பிபரவரி மாதத்தில் 
கூடுதலைாக ஒரு நாள ்சரக்கபெடுகிறது. 
அதாவது நானகு வரு்டஙகளுக்கு ஒரு முகற 
பிபரவரி மாதத்திற்கு 29 நாளகைாக இருக்கும். 
அந்த வரு்டம் ‘லீப வரு்டம்’ (Leap Year) எனறு 
அகழக்கபெடுகிறது. புவி தன அசசில் சாயந்து 
சூரியகனச சுற்றி வருவதால் ெருவகாலைஙகள 
்தானறுகினறன.

சி்நதைழன வினபா
லீப வரு்டத்கத வட்டமிடுக 2000, 2005, 
2012, 2014, 2017, 2020.
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நீர்க்ப்கபாளம் (Hydrosphere)
‘‘கேட்ரா” (Hydro) எனற கி்ரக்கச 

பசால்லிருந்து பெறபெட்ட பசால்்லை 
கேட்ராஸபியர (Hydrosphere) ஆகும். இதற்கு 
நீரக்்காைம் எனறு பெயர. இது பெருஙக்டல்கள, 
க்டல்கள, ஆறுகள, ஏரிகள, மகலையுசசிகளில் 
காணபெடும் ெனிக் கவிகககள, 
வளிமண்டலைத்தில் காணபெடும் நீராவி ஆகிய 
அகனத்கதயும் உளை்டக்கியதாகும்.
வளிமணடலம் (Atmosphere)

'அட்பமபா' (Atmo) எனற கி்ரக்கப 
ெதத்திற்கு வளி அல்லைது காற்று எனறு பொருள. 
புவிகயச சுற்றி காணபெடும் ெல்்வறு காற்றுத் 
பதாகுதி வளிமண்டலைம் எனபெடுகிறது. 
வளிமண்டலைத்தில் காணபெடும் வாயுக்களில் 
கநடரேன (78%) மற்றும் ஆக்ஸிேன (21%) 
முதனகமயான வாயுக்கைாகும். காரென-க்ட-
ஆக்கஸைடு, ஆரகான, கேடரேன, ஹீலியம் 
மற்றும் ஓ்சான வாயுக்கள குகறந்த அைவில் 
காணபெடுகினறன.
உயிர்க்ப்கபாளம் (Biosphere)

ொகறக்்காைம், நீரக்்காைம் மற்றும் 

வளிமண்டலைம் ஆகியவற்்றாடு பதா்டரபுக்டய 
உயிரினஙகள வாழக்கூடிய ஒரு ெகுதி 
‘உயிரக்்காைம் ’ எனபெடுகிறது. '்பயபா' எனற 
கி்ரக்கச பசால்லிற்கு 'உயிர்' எனறு பொருள. 
உயிரக்்காைம் ெல்்வறு  மண்டலைஙகைாகப 
பிரிக்கபெடடுளைது.  ஒவபவாரு மண்டலைமும் 
ஒபெற்ற காலைநிகலை, தாவரஙகள மற்றும் 
விலைஙகினஙககைக் பகாண்ட ெகுதியாக 
உளைது. இம்மண்டலைஙகள ‘சூழல் 
மண்டலைஙகள’ எனறு அகழக்கபெடுகினறன.

மனனார வகைகு்டா 
உயிரக்்காள பெட்டகம் 
இந்திய பெருஙக்டலில் 
10,500 சதுர கி.மீ. ெரபெைவில் 
அகமந்துளைது.

இ்த ்ொனறு  ேுன 21ஆம் நாள 
க்டக்ரகக மீது சூரியனின பசஙகுத்துக் 
கதிரகள விழுவதால் வ்ட அகரக்்காைத்தில் 
அந்நாள மிக நீண்ட ெகல்பொழுகதக் 
பகாணடிருக்கும். பதன அகரக் ்காைம் நீண்ட 
இரகவக் பகாணடிருக்கும்.

இந்நிகழ்வு ‘்காக்டக்காலைக் கதிரதிருபெம்' 
(Summer Solstice) எனறு அகழக்கபெடுகிறது.  
டிசம்ெர 22ஆம் ்ததி மகர ்ரககயின மீது 
சூரியனின பசஙகுத்துக் கதிரகள விழுகினறன. 
இந்நிகழ்விற்கு ‘குளிர்்கபாலக் ்கதிர்திருப்ம்’ 
(Winter Solstice) எனறு பெயர. இசசமயத்தில் 
பதன அகரக்்காைத்தில் ெகல்பொழுது நீணடு 
காணபெடும். வ்ட அகரக்்காைம் நீண்ட 
இரகவக் பகாணடிருக்கும்.

சி்நதைழன வினபா
புவி தன அசசில் 23½ °  சாயந்திருக்காவிட்டால் 
எனன நிகழும்?

4.  புவிக்ப்கபாளங்கள் 
(Spheres of the Earth)

உயிரினஙகள வாழத் தகுதியான 
்காள புவியாகும். புவியில் காணபெடும் 
மூனறு பதாகுதிகள ொகறக்்காைம், 
நீரக்்காைம் மற்றும் வளிமண்டலைம் ஆகும்.  
இத்பதாகுதிகளு்டன தகுந்த காலைநிகலையும் 
நிலைவுவதால்  உயிரினஙகள வாழத் 
தகுதியுளை இ்டமாக புவி மாறியுளைது. 
உயிரினஙகள வாழக்கூடிய குறுகிய மண்டலைம் 
‘உயிரக்்காைம்’ எனறு அகழக்கபெடுகிறது.

்பாழ்றக்ப்கபாளம் (Lithosphere)
ொகற எனற பொருளெடும் ‘லித்்தாஸ 

(Lithos) எனற கி்ரக்கப ெதத்தில் இருந்து 
ொகறக்்காைம் (Lithosphere) எனற 
பசால் பெறபெட்டது.  புவியின ்மற்ெரபபில் 
காணபெடும் ொகறகள மற்றும் மண அடுக்ககப 
ொகறக்்காைம் எனறு கூறுகி்றாம். இந்த 
நிலைபெரபபில் உயிரினஙகள காணபெடுகினறன.
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மீள்்பார்ழவ
 சுமார 15 பில்லியன ஆணடுகளுக்கு முனபு ஏற்ெட்ட பெரு பவடிபபின ்ொது ்ெரண்டம் 

உருவானது.
 ்ெரண்டத்தில் எணணிலை்டஙகா விணமீனதிரள மண்டலைஙகள காணபெடுகினறன.
 நமது சூரியக் குடும்ெம் ொல்பவளி விணமீன திரள மண்டலைத்தில் காணபெடுகிறது.
 சூரியக் குடும்ெத்தின பமாத்த நிகறயில் சூரியன மடடும் 99.8 சதவிகிதம் உளைது.
 பவளளி மற்றும் யு்ரனஸ ்காளககைத் தவிர பிற ்காளகள அகனத்தும் சூரியகன எதிர 

கடிகாரச சுற்றில் சுற்றி வருகினறன.
 சிறு்காளகள பசவவாய மற்றும் வியாழன ்காளகளுக்கிக்ட்ய காணபெடுகினறன.
 புவி சுழலுவதன காரணமாக இரவு ெகல் ஏற்ெடுகிறது.
 புவி சூரியகனச சுற்றி வருவதன காரணமாக ெருவ காலைஙகள ஏற்ெடுகினறன.
 ்காக்டக்காலைக் கதிர திருபெம் வ்ட அகரக்்காைத்தில் நீண்ட ெகல்பொழுகதக் பகாணடிருக்கும்.
 புவியில் காணபெடும் நிலைம், நீர மற்றும் காற்று ஆகியவற்்றாடு தகுந்த காலைநிகலையும் புவியில் 

உயிரினஙகள வாழக் காரணமாகினறன.

1 விணமீனதிரள _ விணமீன கூட்டம்
2 சிறு்காளகள _ பசவவாய மற்றும் வியாழன ஆகிய ்காளகளுக்கிக்ட்ய 

காணபெடும் ொகறத்துகளகள.
3 விணகல் _ சூரியக் குடும்ெத்தில் காணபெடும் சிறுகற்கள மற்றும் 

உ்லைாகப ொகறகளின எஞ்சியுளை விணபொருளகள.
4 வால் விணமீனகள _ ெனிக்கடடி தூசு மற்றும் சிறிய ொகறத்துகளகைால் ஆன 

விணபொருளகள.
5  துகணக்்காளகள _ ்காளககைச சுற்றி வரும் விணபொருளகள.
6 சுற்றுபொகத _ ்காளகள சூரியகனச சுற்றிவரும் ொகத.
7  புவியின அசசு _ புவியின வ்ட துருவத்திலிருந்து புவி கமயத்தின வழியாக 

பதன துருவம் வகர பசல்லைக் கூடிய  ஒரு கற்ெகனக் ்காடு.
8  சுழலுதல் _ புவி தனகனத்தா்ன தன அசசில் சுழலுதல்.
9 சுற்றுதல் _ புவி தன நீளவட்டபொகதயில் சூரியகனச சுற்றி வரும் நகரவு.

10 சமபெகலிரவு _ இரவும் ெகலும் சமமாகக் காணபெடும் நிகழ்வு.
11 கதிர திருபெம் _ க்டக்ரகக மற்றும் மகர ்ரகக மீது சூரியனின பசஙகுத்துக் 

கதிரகள விழும் நிகழ்வு.
12 தகர ஊரதி _ விணபொருளககை ஆராயவதற்காக அதன ்மற்ெரபபில் 

ஊரந்து பசல்லும் ஊரதி.
13 சுற்றி வரும் கலைஙகள _ விணபொருளகளின மீது இறஙகாமல் அதகனச சுற்றி வரும் 

கலைம்.
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்யிற்சி்கள் 
அ.  ப்கபாடிட்ட இடங்கழள 

நிரபபு்க
1.  ் ெ ர ண ்ட ம் 

உ ரு வ ா க க் 
காரணமான நிகழ்வு 

2.   இரு  வானபொருளகளுக்கு இக்டயிலைான  
பதாகலைகவ அைக்க உதவும் அைவு 

 ஆகும்.
3.  சூரியக் குடும்ெத்தின கமயம் 
4. ்காள எனற வாரத்கதயின பொருள 

5.  அதிக துகணக்்காளககைக் பகாண்ட 
்காள 

6.  நிலைவிற்கு அனுபெபெட்ட முதல் இந்திய 
விணகலைம் 

7. புவியின சாயவுக் ் காணம் 
8.  நிலைநடுக்்காடு சூரியகன ்நராகச 

சந்திக்கும் நாளகள  
மற்றும் 

9.  சூரிய அணகம நிகழ்வின ்ொது 
புவி சூரியனுக்கு  ல் 
காணபெடும்.

10.  புவியின ்மற்ெரபபின மீது ஒளிெடும் 
ெகுதிகயயும், ஒளிெ்டாத ெகுதிகயயும் 
பிரிக்கும் ்காடடிற்கு  
எனறுபெயர.

ஆ. ்சரியபான விழடழயத பதைர்்நபதைடுக்்க
1.  புவி தன அசசில் சுழல்வகத இவவாறு 

அகழக்கி்றாம்
அ) சுற்றுதல் ஆ) ெருவகாலைஙகள   
இ) சுழல்தல் ஈ) ஓட்டம்

2.  மகர ்ரககயில் சூரியக்கதிரகள 
பசஙகுத்தாக விழும் நாள

அ) மாரச 21 ஆ) ேூன 21 
இ) பசப்டம்ெர 23 ஈ) டிசம்ெர 22

3.   சூரியக்குடும்ெம் அ்டஙகியுளை விணமீன 
திரள மண்டலைம்
அ) ஆணடி்ராபம்டா 
ஆ)  பமகலைனிக் கிைவுட (Magellanic 

Clouds)
இ) ொல்பவளி 
 ஈ) ஸ்டாரெரஸட

4.   மனிதன தன காலைடிகயப ெதித்துளை 
ஒ்ர விணபொருள
அ) பசவவாய ஆ) சந்திரன   
இ) புதன ஈ) பவளளி

5.   எந்த ்காைால் தணணீரில் மிதக்க 
இயலும்?
அ) வியாழன ஆ) சனி   
இ) யு்ரனஸ ஈ) பநபடியூன

இ. ப்பாரு்நதைபாதைழதை வட்டமிடு்க
1. பவளளி, வியாழன, பநபடியூன, சனி
2. சிரியஸ, ஆணடி்ராபம்டா, ொல்பவளி, 

பமகலைனிக்கிைவுட
3. புளூட்்டா, ஏரிஸ , பசரஸ, அ்யா
4.  வால்விணமீன, சிறு்காள, விணவீழ்கல், 

குறுகைக் ்காளகள
5.  தகர ஊரதி, சுற்றுக்கலைம், வானுரதி, 

விணகலைம்
ஈ. ப்பாருதது்க
1.  பவபெமான ்காள        – பசவவாய
2.  வகையம் உளை ்காள  – பநபடியூன
3. பசந்நிறக் ்காள          – பவளளி
4. உருளும் ்காள         - சனி
5.  குளிரந்த ்காள         – யு்ரனஸ
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உ(i)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள கூற்று்கழள ஆரபாய்்க
1.   பவளளிக் ்காள கிழக்கிலிருந்து 

்மற்காகச சுற்றுகிறது.
2.   ேுன 21ஆம் நாைனறு க்டக்ரககயில் 

சூரியக் கதிர பசஙகுத்தாக விழும்.
3.   பசவவாயக் ்காளுக்கு வகையஙகள 

உணடு.
பமற்கூறிய கூற்று்களில் ்சரியபானவற்ழ்றக் 
கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள குறியீடு்கழளப 
்யன்்டுததிக் ்கணடறி்க

அ) 1 மற்றும் 2   ஆ) 2 மற்றும் 3
இ) 1, 2 மற்றும் 3  ஈ) 2 மடடும் 

(ii)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள கூற்று்கழள ஆரபாய்்க
கூற்று 1:   புவி, நீரக்்காைம் என 

அகழக்கபெடுகிறது.
கூற்று 2:  புவி தன அசசில் சுழலுவதால் ெருவ 

காலைஙகள ஏற்ெடுகினறன.
்சரியபான கூற்றிழன பதைர்்நபதைடுதது எழுது்க.

அ) கூற்று 1 சரி, கூற்று  2 தவறு
ஆ) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி
இ) இரணடு கூற்றுகளும் சரி
ஈ) இரணடு கூற்றுகளும் தவறு.

ஊ. ப்யரிடு்க
1.  விணமீனகளின பதாகுபபு  .
2.   சூரியக் குடும்ெத்திற்கு அருகில் உளை 

விணமீன திரள மண்டலைம்  .
3.  பிரகாசமான ்காள  .
4.   உயிரினஙககை உளை்டக்கிய ்காைம் 

 .
5.   366 நாடககை உக்டய ஆணடு 

 .

எ.   சுருக்்கமபான விழடயளி
1.  உடபுறக்்காளககைப பெயரிடுக.
2.   புளுட்்டா ஒரு ்காைாக தற்சமயம் 

கருதபெ்டவில்கலை, காரணம் தருக.
3.  சூரிய அணகம எனறால் எனன?
4.   ஒருவர  20° வ்டக்கு அடச்ரககயில் 

நினறால், ஓர ஆணடில் சூரியன அவரின 
தகலை உசசிக்கு ்மல் எத்தகன முகற 
வரும்?

5.   எந்த விணபொருள தன சுற்றுப 
ொகதகய பிற விணபொருளகளு்டன 
ெகிரந்து பகாளகிறது?  உதாரணம் தருக.

ஏ. ்கபாரணம் கூறு்க
1.  யு்ரனஸ ஏன உருளும் ்காள என 

அகழக்கபெடுகிறது?
2.  நிலைவின ்மற்ெரபபில் தகரக்குழிப 

ெளைஙகள அதிகமாக காணபெடுகினறன. 
காரணம் தருக.

3.  புவியின சுழலும் ்வகம் துருவப 
ெகுதிகளில் சுழியமாக உளைது

ஐ. விரிவபான விழட தைரு்க
1.   உடபுற மற்றும் பவளிபபுறக் ்காளகள – 

்வறுெடுத்துக.
2.  புவியின சுழலுதல் மற்றும் சுற்றுதல் 

நிகழ்வுகைால் ஏற்ெடும் விகைவுகள 
யாகவ?

3.  புவிக்்காைஙகளின தனகமகள ெற்றி 
விவரி.
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ஒ.  அ)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள ்டதழதைப ்பார்தது 
விழடயளிக்்கவும் 

1.   சூரியனுக்கு அருகாகமயில் உளை ்காள 
எது?

2. பெரியதான ்காள எது?
3.   சூரியனி்டமிருந்து பதாகலைவில் உளை 

்காள எது?
4.  இரண்டாவது சிறிய ்காள எது?

ஆ) ்டதழதைப ்பார்தது ்திலளி 1.  ெ்டத்தில் உளை ்காளின பெயர எனன?
 
2. ்காளின நிறம் எனன?
 
3. இந்நிறத்திற்கான காரணம் எனன?
 
 

இ்டமிருந்து வலைம்
1. இரவும் ெகலும் சமமாக காணபெடும் 

நிகழ்வு

்மலிருந்து கீழ்
4. நான காகலையில் பதனெடு்வன
2. நிலைகவ ஆராய இந்தியாவால் 

அனுபெபெட்ட. முதல் விணகலைம்
3. நான 76 ஆணடுகளுக்கு ஒரு முகற 

்தானறு்வன
6. பூமியின நடுவில் பசல்லும் ஓர கற்ெகனக் 

்காடு
9.  எனக்கு இரணடு துகணக் ்காளகள 

உணடு

5. குறுங்காள
7. சூரியனி்டமிருந்து மிகத் பதாகலைவில் 

உளை ்காள
8. சூரியனில் உளை வாயு

இ. குறுக்ப்கழுதது புதிர்
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உலகத்ைதச்சுற்றி வருேவாமா. 

்டம் 1 ்டம் 2 ்டம் 3 ்டம் 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
பிர்ஞ்சமும் சூரியகுடும்்மும்

படிநிைலகள்:

◆ இழணய உலபாவியில் கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள உரலிழய தைட்டச்சு ப்சய்யவும் அல்லது துரிதை
துலங்கல் குறியீட்ழட ஸ்ப்கன் ப்சய்யவும். அல்லது கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள ப்சல்ப்சி ப்சயலிழய
தைரவி்றக்்கம் ப்சய்து நிழலநிறுததைவும்.

◆ வலது பமல் ்க்்கததில் உள்ள பதைடு ப்பாறியில் மபாநிலததின் ப்யழர தைட்டச்சு ப்சய்து பதைடி அதைன் தைனி-
ததைன்ழம்கழள ஆரபாய்்நது அறியவும்.

◆ அ்நதை ்க்்கதழதை துலபாவி “Explore in 360° ” என்்ற பதைர்விழன ்யன்்டுததி பு்கழப்ற்்ற
்கட்டிடக்்கழல்கழள 360° ப்கபாணததில் ்கணடு்களிக்்கலபாம்.

◆ உங்களுக்கு பதைழவயபான நிலதபதைபாற்்றங்கழள பதைடுப்பாறியில் பதைடி ஆரபாயவும்.
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நுனழயுமுன்
இபொ்டம், புவியில் காணபெடும் நிலைபெரபபிகனப ெற்றியும், பெருஙக்டல்ககைப ெற்றியும் 

விைக்குகினறது. முதல்நிகலை, இரண்டாம் நிகலை மற்றும் மூனறாம் நிகலை நிலைத் ்தாற்றஙகள 
ெற்றியும் விரிவாக எடுத்துகரக்கினறது.

நிலைபெரபபும் 
பெருஙக்டல்களும் 

2அலகு

	கண்டஙகள மற்றும் பெருஙக்டல்ககைப ெற்றி புரிந்துபகாளளுதல்.
	ெல்்வறு வககயான நிலைத்்தாற்றஙகள மற்றும் பெருஙக்டல்கள  

ஆகியவற்றின ெணபுககைப ெற்றி கற்றல்.
	நிலைத் ்தாற்றஙகளின வககககைப ெற்றி அறிந்து பகாளளுதல்.
	பெருஙக்டல்ககைப ெற்றியும் அதன சிறபபுக் கூறுககையும் புரிந்து பகாளளுதல்.

 கற்றலின் மநாககங்கள்

ஆசிரியர மிகப பெரிய அைவிலைான 
உகறகளு்டன வகுபெகறயில் நுகழகிறார. 
ஆசிரியர பகாணடு வந்த உகறயினுள 
உளைகதப ெற்றி அறிந்து பகாளை மாணவரகள 
ஆவல் பகாண்டனர. ஆசிரியர மாணவரககை 
குழுவில் அமரச பசால்லி பசயயவிருக்கும் 
பசயல்ொடடிகன விைக்குகிறார. ஆசிரியர 
ஒவபவாரு குழுவிற்கும் ஒரு உகறயிகன 
வழஙகுகிறார. அவவுகறயினுள ஏழு 
புதிர துணடுகள (jigsaw) மற்றும் அடக்ட 
(chart) கவக்கபெடடிருந்தன. ஆசிரியர 
புதிர துணடுககை இக்டபவளி இல்லைாமல் 
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புவியின ்மற்ெரபபு 71 சதவிகிதம் நீரால் 
சூழபெடடுளைது. எஞ்சிய 29 சதவிகிதம் 
நிலத்தால் சூழபெடடுளைது. ்மலும், புவியின 
்மற்ெரபபு சீராக காணபெடுவதில்கலை. புவியில் 
உயரந்த மகலைகள, ஆழ்க்டல்கள மற்றும் 
ெல்்வறு வககயான நிலைத்்தாற்றஙகள 
காணபெடுகினறன. இந்நிலைத்்தாற்றஙககை 
கீழ்க்கண்டவாறு வககபெடுத்தலைாம். 
1.  முதல் நினல நிலத்மதாற்றங்கள் 

(First order landforms)

கண்டஙகள மற்றும் பெருஙக்டல்கள 
முதல்நிகலை நிலைத்்தாற்றஙகள ஆகும். மிகப 
பெரும் நிலைபெரபபிகனக் கண்டஙகள எனவும் 

பநருக்கமாக அடக்டயின மீது பொருத்தி 
ஒடடுமாறு கூறுகிறார. பொருத்தியப பிறகு 
அபெ்டத்கதச சுற்றியுளைப ெகுதிகளுக்கு நீலை 
வணணம் பகாணடு வணணமி்டக் கூறுகிறார.

இதில் ஒரு குழு, மற்ற குழுக்ககைக் 
காடடிலும் சரியாகப பொருத்தி முதல் 
இ்டத்கதப பிடித்தது. ஆசிரியர அபெ்டத்கத 
ெலைககயின மீது ஒடடுகிறார. மாணவரகளும் 
ககத்தடடிப ொராடடினர. “இது எனன ெ்டம்? 
இது ்ொனறு ஒரு ெ்டத்கத ஏற்கன்வ நான 
நிலைவகரபெ்டத்தில் ொரத்திருக்கி்ற்ன!” 
எனறாள யாழினி. “சரியாகக் கூறினாய, 
இது தான ொஞ்சியா, இது பெருஙகண்டம் 
எனபெடும். இபபெருஙகண்டத்கதச சுற்றியுளை 
நீரெரபபு ொனதலைாசா ஆகும். 200 மில்லியன 
ஆணடுகளுக்கு முனபிருந்த இந்நிலைபெரபபு 
பமதுவாக நகரத் பதா்டஙகியது. நாைக்டவில் 
கண்டஙகளும், பெருஙக்டல்களும் 
தற்்ொதுளை நிகலைகய அக்டந்தன” எனறு 
ஆசிரியர கூறினார.

“இந்நகரவு எவவாறு ந்டந்தது ? ” எனறு 
வினவினாள நிலைா.

“இதற்குக் காரணம் புவியினுள உளை 
பவபெம் தான” எனக் கூறிய ஆசிரியர ்மலும் 
கண்டஙகள பெருஙக்டல்கள ெற்றி இபொ்டத்தில் 
அறிந்து பகாள்வாம் எனறார.

இலககியத்தில் 

சங்க இலககியத்தில் நிலவனகப்பாடு
குறிஞ்சி - மகலையும் மகலைசாரந்த  
  நிலைமும்
முல்னல - காடும் காடு சாரந்த   
  நிலைமும்
மருதம் - வயலும் வயல் சாரந்த  
  நிலைமும்
பநயதல் - க்டலும் க்டல் சாரந்த  
  நிலைமும்
பானல - மணலும் மணல் சாரந்த  
  நிலைமும்
நீ வாழ்கின்ற பகுதி இதில் எந்தப் பகுதினயச் 
சாரந்தது?
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ெரந்த நீரபெரபபிகன பபருங்கடல்கள் எனவும் 
அகழக்கி்றாம். உலைகில் ஏழு கணடங்கள் 
உளைன. அகவ ஆசியா, ஆப்பிரிககா, வட 
அபமரிககா, பதன் அபமரிககா, அணடாரடிகா, 
ஐமராப்பா, மற்றும் ஆஸதிமரலியா. உலைகின 
மிகபபெரிய கண்டம் ஆசியா ஆகும். 
ஆஸதி்ரலியா மிகச சிறிய கண்டமாகும். 

புவியில் ஐந்து பெருஙக்டல்கள 
காணபெடுகினறன. அகவ பசிபிக பபருங்கடல், 
அட்லாணடிக பபருங்கடல், இந்தியப் 
பபருங்கடல், பதன்பபருங்கடல் மற்றும் 
ஆரகடிக பபருங்கடல் ஆகும். இவற்றுள 

ெசிபிக் பெருஙக்டல் மிகபபெரியது. ஆரக்டிக் 
பெருஙக்டல் மிகசசிறியதாகும். 

2.  இரணடாம் நினல நிலத்மதாற்றங்கள் 
(Second order landforms)

மகலைகள, பீ்டபூமிகள மற்றும் சமபவளிகள 
இரண்டாம் நிகலை நிலைத்்தாற்றஙகள என 
அகழக்கபெடுகினறன.

இரண்டாம் நிகலை நிலைத்்தாற்றஙகள:
மகலை, பீ்டபூமி, சமபவளி

2.1 மனலகள் (Mountains)
சுற்றுபபுற நிலைபெகுதிகய வி்ட  

600 மீட்டருக்கு ்மல் 
உயரந்து காணபெடும் 
நிலைத்்தாற்றம் மனலகள் 
ஆகும். இகவ வனசரிகவக் 
பகாணடிருக்கும். இகவ 
தனித்்தா அல்லைது 
பதா்டரகைாக்வா காணபெடுகினறன. 
பதா்டரசசியாக நீணடு காணபெடும் 
மகலைகள மகலைத்பதா்டர எனபெடும். 
பொதுவாக மகலைத் பதா்டரகள ெலை நூறு 
கி்லைா மீட்டர முதல் ெல்லைாயிரம் கி்லைா 
மீட்டர வகர ெரவிக் காணபெடுகினறன. 

நிலச்சந்தி: 
இரணடு பெரிய நிலைபெரபபுககை 

இகணக்கக் கூடியதும் அல்லைது இரணடு 
பெரிய நீரபெரபபுககை பிரிக்கக் கூடியதுமான 
மிக குறுகிய நிலைபெகுதி நிலைசசந்தி ஆகும்.

பசயல்பாடு: 
்தகவயான பொருடகள:
வட்ட வடிவமான தடடு,
ஏழு துணடுகைாக பவட்டபெட்ட ஒரு ் கரட,
ஒரு குவகை நீர.
பசயமுகற:
• கண்டஙகளுக்கான குறியீடுககை 

்கரட துணடுகளில் எழுதவும் 
(கண்டஙகளின ெரபெைவிற்கு ஏற்ெ) 

• சுவரில் உலைக வகரெ்டத்கத ஆசிரியர 
பதாஙக விடுகிறார.

• கண்டஙகளின பெயரககை ஆசிரியர 
கரும்ெலைககயில் எழுதுகிறார.

• உலைக வகரெ்டத்கத உற்று்நாக்கி 
கண்டஙகளின இருபபி்டத்கத 
அறிந்து அதற்கு ஏற்றார ்ொல் வட்ட 
வடிவ தடடில் ்கரட துணடுககை 
மாணவரகள கவக்கினறனர, 

• அதில் சிறிது நீர ஊற்றுகினறனர.
• உலைவ வகரெ்டத்தில் 

பெருஙக்டல்களின இருபபி்டத்கத 
ஆசிரியர காடடுகிறார.

• புரிந்து பகாண்ட மாணவரகள தடடில் 
பெருஙக்டல்களின இருபபி்டத்கத 
சுடடிக் காடடி பெயரககை கூறுவர.

• மாணவரகள இசபசயல்ொடடின மூலைம் 
கண்டஙகள, பெருஙக்டல்களின 
அகமவி்டத்கதயும், ெரபெைகவயும் 
அறிந்து பகாளவர.
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2.2. பீடபூமிகள் (Plateaus)
சமமான ்மற்ெரபகெக் பகாண்ட 

உயரத்தபெட்ட நிலைபெரபபு பீ்டபூமி ஆகும். 
இகவ மகலைககைப ்ொனறு வனசரிவுகள 
பகாண்டகவ. பீ்டபூமிகள நூறு மீட்டலிருந்து 
ெல்லைாயிரம் மீட்டர வகர உயரந்து 
காணபெடுகினறன. உலைகி்லை்ய உயரந்த 
பீ்டபூமி திபபத் பீடபூமியாகும். ஆக்வ திபெத் 
பீ்டபூமிகய “உலகத்தின் கூனர” எனறு 
அகழக்கி்றாம். பீ்டபூமி சமமான ்மற்ெரபகெக் 
பகாணடுளைதால் “மமனசநிலம்” எனவும் 
அகழக்கபெடுகிறது. பொதுவாக பீ்டபூமிகளில் 
கனிமஙகள நிகறந்து காணபெடுகினறன. 
இந்தியாவில் காணபெடும் மசாட்டா நாகபுரி 
பீடபூமி கனிமஙகள நிகறந்த ெகுதியாகும். 
என்வ சுரஙகத்பதாழில் இபெகுதியின 
முக்கியத் பதாழிலைாகும். பதனனிந்தியாவில் 
உளை தககாைப் பீடபூமி எரிமகலைப 
ொகறகைால் ஆனது. 

உதாரணமாக, ஆசியாவில் உளை 
இமயமனலத்பதாடர, வ்ட அபமரிக்காவில் 
உளை ராககி மகலைத்பதா்டர மற்றும் 
பதன அபமரிக்காவில் உளை ஆணடிஸ 
மகலைத்பதா்டர ஆகியவற்கறக் கூறலைாம். 
உலைகின நீைமான மகலைத்பதா்டர பதன 
அபமரிக்காவில் உளை ஆணடிஸ மகலைத் 
பதா்டராகும். இது சுமார 7000 கி்லைா மீட்டர 
நீைத்திற்கு வ்டக்குத் பதற்காகப ெரவியுளைது. 
ஒரு மகலைத்பதா்டரின உயரமான ெகுதி சிகரம் 
எனபெடுகிறது. உலைகி்லை்ய உயரமான சிகரம் 
இமயமகலைத் பதா்டரில் உளை எவபரஸட 
(8848 மீட்டர) ஆகும். எவபரஸட சிகரம் 
எந்த நாடடில் அகமந்துளைது எனறு நீஙகள 
அறிவீரகைா?

சிந்தனன வினா
டிசம்பர 11 சரவமதச மனலகள் தினம். 

சரவ்தச மகலைகள தினத்கத 
பகாண்டாடுவதற்காக முழக்கத் பதா்டரகள, 
சுவபராடடிகள, ெதாகககள தயாரிக்கவும். 

மகலைகள, ஆறுகள உற்ெத்தியாகும் 
இ்டமாகத் திகழ்கினறன. இகவ தாவரஙகள 
மற்றும் விலைஙகினஙகளின இருபபி்டமாகவும் 
உளைன. சிலை மகலைபெகுதிகள சிறந்த சுற்றுலைாத் 
தலைஙகைாகவும், ்காக்ட வாழி்டஙகைாகவும் 
விைஙகுகினறன. உதகமண்டலைம், 
பகாக்டக்கானல், பகால்லிமகலை, ஏற்காடு 
மற்றும் ஏலைகிரி ்ொனற ்காக்ட வாழி்டஙகள 
தமிழ் நாடடில் அகமந்துளைன.

பசயல்பாடு: கீழ்ககணட அட்டவனைனய நிலவனரபடப் புத்தகத்தின் உதவியுடன் நிரப்புக.
வ.எண மகலைத்பதா்டரகள சிகரஙகள கண்டஙகள உயரம் (மீ)

1. இமயமகலைத்பதா்டர எவபரஸட ஆசியா 8,848

2. ராக்கி மகலைத்பதா்டர
3. ஆணடிஸ மகலைத்பதா்டர
4. ஆல்பஸ மகலைத்பதா்டர
5. கிழக்குத் பதா்டரசசி மகலை

சிந்தனன வினா
காடுகனள பாதுகாகக மவணடியதன் 
அவசியம் உங்களுககுத் பதரியும். 
காடுகளுககு இனையாக மனலகனளயும் 
பாதுகாகக மவணடும் என 
நினனககிறீரகளா?

தருமபுரி பீ்டபூமி, 
்காயமுத்தூர பீ்டபூமி மற்றும் 
மதுகர பீ்டபூமி ஆகியன 
தமிழ்நாடடில் காணபெடும் 
பீ்டபூமிகைாகும்.
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2.3 சமபவளிகள் (Plains)
சமபவளி சமமான மற்றும் தாழ் நிலைத் 

்தாற்றமாகும். இது க்டல் மட்டத்திலிருந்து 
சுமார 200 மீ க்கும் குகறவான உயரம் 
பகாண்ட நிலைத்்தாற்றம் ஆகும். சிலை 
சமபவளிகள சீரற்றதாகவும் காணபெடும். 
பெரும்ொலும் சமபவளிகள, ஆறுகள, அதன 
துகண ஆறுகள மற்றும் கிகை ஆறுகைால் 
உருவாக்கபெடுகினறன. இஙகு வைமான 
மணணும் நீரபொசனமும் இருபெதால் 
்வைாணகம தகழத்்தாஙகுகிறது. மக்கள 
வாழ்வதற்கு சமபவளிகள ஏற்றதாய உளைன. 
என்வ அகவ உலைகில் அதிக மக்கள பதாகக 
பகாண்ட பிர்தசஙகைாக விைஙகுகினறன. 

மிகப ெகழய நாகரிகஙகைான 
பமசெ்்டாமி்யா நாகரிகம், சிந்து சமபவளி 
நாகரிகம் ்ொனறகவ சமபவளிகளில் 
்தானறியகத அறிவீரகள. வ்ட இந்தியாவிலுளை 
கஙககச சமபவளி உலைகின பெரிய 
சமபவளிகளில் ஒனறாகும். தமிழ் நாடடிலுளை 
முக்கிய சமபவளிகள காவிரி மற்றும் கவகக 
ஆறுகைால் உருவாக்கபெட்டகவ ஆகும். 
பெருஙக்டல்கள மற்றும் க்டல்ககை ஒடடியுளை 
தாழ்நிலைஙகள க்டற்ககரச சமபவளிகள ஆகும்.

ஆற்றுச சமபவளிகள 
ெணக்டய நாகரிகஙகளின 
பதாடடிலைாக விைஙகின. 
இந்தியாவில் சிந்து நதி 

மற்றும் எகிபதின கநல் நதி ்ொனற ஆற்றுச 
சமபவளிகளில் நாகரிகஙகள ்தானறி 
பசழித்்தாஙகி வைரந்தன.

பசயல்பாடு
கீழ்ககணட அட்டவனைனய நிலவனரபடப் 
புத்தக உதவியுடன் நிரப்புக.

வ.
எண கண்டஙகள பீ்டபூமிகள சமபவளிகள

1. ஆசியா திபெத் 
பீ்டபூமி

யாஙசி 
சமபவளி

2. வ்ட 
அபமரிக்கா

3. பதன 
அபமரிக்கா

4. ஆஸதி்ரலியா
5. ஐ்ராபொ
6. ஆபரிக்கா

3.  மூன்றாம் நினல நிலத்மதாற்றங்கள் 
(Third order landforms)

ஆறுகள, ெனியாறுகள, காற்று மற்றும் 
க்டல் அகலைகள ்ொனறவற்றின முக்கியச 
பசயல்கள அரித்தல் மற்றும் ெடியகவத்தல் 
ஆகும். இசபசயல்கைால் மகலைகள, பீ்டபூமிகள 
மற்றும் சமபவளிகளில் ்தாற்றுவிக்கபெடும் 
ெளைத்தாக்குகள, பமாகரனகள, மணற்குனறுகள 
மற்றும் க்டற்ககரகள ் ொனற நிலைத்்தாற்றஙகள 
மூனறாம் நிகலை நிலைத்்தாற்றஙகள ஆகும். 

பசயல்பாடு: 
ெல்்வறு நிலைத்்தாற்றஙகள ெற்றிய 

மாதிரி தயார பசயக.
ெல்்வறு நிலைத்்தாற்றஙகளில் வாழும் 
மக்களின பசயல்ொடுகள குறித்த 
ெ்டத்பதாகுபபு தயார பசயக.

புவியின ்மற்ெரபபிலுளை பொருளககை 
(ொகறகள) அரித்து அகற்றுத்லை அரித்தல் 
எனபெடுகிறது. இவவாறு அரிக்கபெட்ட 
ொகற துகளகள க்டத்தபெடடு தாழ்நிலைப 
ெகுதிகளில் ெடிய கவக்கபெடுகினறன. 
இசபசயல் படியனவத்தல் எனபெடுகிறது.

பள்ளத்தாககு
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 புவியில் காணபெடும் ஐந்து பெருஙக்டல்கைகை 
ஏற்கன்வ அறிந்துளளீரகள. அவற்கறப ெற்றி 
தற்்ொது காணலைாம்.
4.1  பசிபிக பபருங்கடல் (The Pacific 

Ocean)

புவியின மிகப்பபரிய 
மற்றும் ஆழமான பபருங்கடல் 
ெசிபிக் பெருஙக்டல் ஆகும். 
இது புவியின பமாத்தப 
ெரபெைவில் மூனறில் ஒரு 
ெகுதிகயக் பகாணடுளைது.

இதன ெரபெைவு சுமார  
168.72 மில்லியன சதுர கி்லைா மீட்டர ஆகும். 
ெசிபிக் பெருஙக்டலின ்மற்கில் ஆசியா மற்றும் 
ஆஸதி்ரலியாவும், கிழக்கில் வ்ட அபமரிக்கா 
மற்றும் பதன அபமரிக்காவும் எல்கலைகைாக 
உளைன. இது வ்டக்குத் பதற்காக ஆரக்டிக் 
பெருஙக்டல் முதல் பதன பெருஙக்டல் வகர 
ெரவியுளைது. இபபெருஙக்டல் முக்்காண 
வடிவத்தில் காணபெடுகிறது. முக்்காண 
வடிவத்தின ் மற்ெகுதி ெசிபிக் பெருஙக்டகலையும் 
ஆரடிக் பெருஙக்டகலையும், இகணக்கும் பெரிங 
நீரசசந்தியில் காணபெடுகிறது.

4. பபருங்கடல்கள் (Oceans)
விணபவளியில் இருந்து ொரக்கும் 

்ொது புவி நீலை நிறமாக காடசியளிக்கும். 
புவியின மூனறில் இரணடு ெஙகு நீரபெரபொக 
உளை்த இதற்குக் காரணமாகும். க்டல்களும், 
பெருஙக்டல்களும் இந்நீரிகன பகாணடுளைன. 
பெரும் நீரபெரபபு, பெருஙக்டல்கள எனறு 
அகழக்கபெடுகினறன. முழுகமயாக்வா 
அல்லைது ெகுதியாக்வா நிலைத்தால் சூழபெட்ட 
பெரிய நீரபெரபபு க்டல் எனபெடுகிறது.

சிந்தனன வினா
பசனகன பமரினா க்டற்ககர எந்த நிகலை 
நிலைத் ்தாற்றம்?

பெருஙக்டல்களின ெரபெைவு (%)

கடற்கனர

மைல்குன்று

 மூனறாம் நிகலை நிலைத்்தாற்றஙகள

ெசிபிக்பெருஙக்டல் மற்றும் அதன எல்கலை்யார க்டல்கள
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பெரிங க்டல், சீனக் க்டல், ேபொன 
க்டல், தாஸமானியா க்டல், பிலிபகெனஸ 
க்டல் ஆகியகவ ெசிபிக் பெருஙக்டலில் 
உளை எல்கலை்யாரக் க்டல்கைாகும். 
இந்்தா்னசியா, பிலிபகெனஸ, ேபொன, 
ேவாய, நியூசிலைாந்து உளளிட்ட ெலை தீவுகள 
ெசிபிக் பெருஙக்டலில் உளைன. புவியின 
ஆழமான ெகுதியான மரியானா அகழி (10,994 
மீ-) ெசிபிக் பெருஙக்டலில் அகமந்துளைது. 
ெசிபிக் பெருஙக்டகலைச சுற்றி எரிமகலைகள 
பதா்டரசசியாக அகமந்துளைதால் ெசிபிக் 
“பநருபபு வகையம்” என அகழக்கபெடுகிறது.

4.2  அட்லாணடிக பபருங்கடல் 
(The Atlantic Ocean)

புவியின இரண்டாவது பெரிய பெருஙக்டல் 
அடலைாணடிக் பெருஙக்டல் ஆகும். இதன 
ெரபெைவு சுமார 85.13 மில்லியன சதுர கி.மீட்டர 
ஆகும். இது புவியின பமாத்த ெரபெைவில் ஆறில் 
ஒரு ெஙககக் பகாணடுளைது. அடலைாணடிக் 
பெருஙக்டலின கிழக்்க ஐ்ராபொவும், 
ஆபபிரிக்காவும் ்மற்்க வ்ட அபமரிக்காவும், 
பதன அபமரிக்காவும் எல்கலைகைாக 
உளைன. ெசிபிக் பெருஙக்டகலைப ்ொன்ற 

சிந்தனன வினா
பெயர காரணம் அறிக.
அ. பசஙக்டல் ஆ. சாக்க்டல்
இ.கருஙக்டல்

உலைகின உயரமான 
எவபரஸட் சிகரம்  
(8,848 மீ) மரியானா 
அகழியில் (10,994 மீ-) 

மூழ்கிவிடும் எனறால் அதன ஆழத்கத 
உணரந்தறிவாயாக.
க்டலின ஆழத்கத மீ- எனற குறியீட்டால் 
குறிபபி்ட ்வணடும்.

ஸபெயின நாடடின மாலுமி 
பெரடினாணடு பமகல்லைன 
ெசிபிக் என பெயரிட்டார. 
ெசிபிக் எனெதன பொருள  

  அகமதி எனெதாகும்.

இபபெருஙக்டலும் வ்டக்்க ஆரக்டிக் 
பெருஙக்டல் முதல் பதற்்க பதன பெருஙக்டல் 
வகர ெரவியுளைது. இபபெருஙக்டல் ஆஙகிலை 
எழுத்து ‘S’ வடிவத்கதப ்ொனறு உளைது.

ஜிபரால்்டர நீரசசந்தி அடலைாணடிக் 
பெருஙக்டகலையும், மத்திய தகரக் க்டகலையும் 
இகணக்கிறது. கிழக்கு மற்றும் ்மற்கு 
அகர்காைஙகளுக்கு இக்ட்யயான கபெல் 
்ொக்குவரத்து அடலைாணடிக் பெருஙக்டலில் 
அதிகமாக நக்டபெறுகிறது. மபாரட்மடா 
ரிகமகா அகழியில் காணபெடும் மில்வாககி 
அகழி அடலைாணடிக் பெருஙக்டலின ஆழமான 
ெகுதியாகும். இது 8,600 மீ- ஆழமுக்டயது 
ஆகும். கரீபியன க்டல், பமக்சி்கா வகைகு்டா, 
வ்டக்டல், கினியா வகைகு்டா, மத்திய 
தகரக் க்டல் ்ொனறகவ அடலைாணடிக் 
பெருஙக்டலின முக்கிய எல்கலை்யாரக் 
க்டல்கைாகும். பசயினட பேலைனா, 
நியூெவுணடலைாந்து, ஐஸலைாந்து, ஃொக்லைாந்து 
உளளிட்ட ெலை தீவுகள அடலைாணடிக் 
பெருஙக்டலில் உளைன. 

அடலைாணடிக் பெருஙக்டல் மற்றும் அதன 
எல்கலை்யாரக் க்டல்கள
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ஆழமான ெகுதி ோவா அகழியாகும். இதன 
ஆழம் 7,725 மீ- ஆகும். 
4.4  பதன் பபருங்கடல்  

(The Southern Ocean)
பதனபெருஙக்டல் அண்டாரக்டிகாகவ 

சுற்றி அகமந்துளைது. பதன பெருஙக்டல் 60° 
பதற்கு அடசத்தால் சூழபெடடுளைது. இதன 
ெரபெைவு 21.96 மில்லியன சதுர கி.மீ ஆகும். 
பதன பெருஙக்டல் இந்திய பெருஙக்டல், 
அடலைாணடிக் பெருஙக்டல் மற்றும் ெசிபிக் 
பெருஙக்டல்களின பதன ெகுதிகைால் 
சூழபெடடுளைது. 

4.3  இந்தியப் பபருங்கடல்  
(The Indian Ocean)

இந்தியப பெருஙக்டல் புவியின 
மூனறாவது பெரிய பெருஙக்டல் ஆகும். இதன 
ெரபபு சுமார 70.56 மில்லியன சதுர கி.மீ. ஆகும். 
இந்தியாவிற்கு அருகாகமயில் உளைதால் 
இபபெருஙக்டல் இபபெயகரப பெற்றது. இது 
முக்்காண வடிவத்கதக் பகாணடுளைது. 
இபபெருஙக்டல் ்மற்்க ஆபபிரிக்கா வ்டக்்க 
ஆசியா, கிழக்்க ஆஸதி்ரலியா ்ொனற 
கண்டஙகைால் சூழபெடடுளைது. 

இந்தியப பெருஙக்டல் மற்றும் அதன எல்கலை்யார 
க்டல்கள

இந்தியப பெருஙக்டலில் அந்தமான 
நிக்்காொர, லைடசத் தீவுகள, மாலைத் தீவுகள, 
இலைஙகக, பமாரிஷியஸ, ரீயூனியன உளளிட்ட 
ெலை தீவுகள காணபெடுகினறன. மலைாக்கா 
நீரசசந்தி இந்தியப பெருஙக்டகலையும் ெசிபிக் 
பெருஙக்டகலையும் இகணக்கிறது.

இந்தியப பெருஙக்டலில் வஙகாை விரிகு்டா 
,அரபிக் க்டல், ொரசீக வகைகு்டா மற்றும் 
பசஙக்டல் ்ொனற க்டல்கள எல்கலை்யாரக் 
க்டல்கைாக உளைன. இபபெருஙக்டலின 

• 6° கால்வாய - 
இந்திரா முகனகயயும் 
இந்்தா்னசியாகவயும் 
பிரிக்கிறது.

• 8° கால்வாய மாலைத் தீகவயும் 
மினிக்காய தீகவயும் பிரிக்கிறது

• 9° கால்வாய லைடச தீகவயும் மினிக்காய 
தீகவயும் பிரிக்கிறது.

• 10° கால்வாய அந்தமான தீகவயும் 
நிக்்காொர தீகவயும் பிரிக்கிறது.

ொக் நீரசசந்தி வஙகாை விரிகு்டாகவயும் 
ொக் வகைகு்டாகவயும் இகணக்கிறது. பதன பெருஙக்டல் மற்றும் அதன எல்கலை்யாரக் க்டல்கள
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ராஸ க்டல், பவ்டல் க்டல் மற்றம் ்்டவிஸ 
க்டல் இதன எல்கலை்யாரக் க்டல்கைாகும். 
ஃ்ெரபவல் தீவு, பெௌமன தீவு, ோரடஸ 
தீவு ்ொனற தீவுகள இபபெருஙக்டலில் 
காணபெடுகினறன. இது அருகிலுளை 
பெருஙக்டல்ககைக் காடடிலும் குளிரசசியாக 
உளைது. இதன பெரும்ொனகமயான 
ெகுதி ெனிபொகறகைால் சூழபெடடுளைது. 
இபபெருஙக்டலின ஆழமான ெகுதி 'பதன் 
சான்ட்விச் அகழி' (7,235 மீ- ஆழம்) ஆகும்.

4.5  ஆரகடிக பபருங்கடல்  
(The Arctic Ocean)

ஆரக்டிக் பெருஙக்டல் மிகச சிறியது ஆகும். 
இதன ெரபெைவு சுமார 15.56 மில்லியன சதுர கி,மீ 
இது ஆரக்டிக் வட்டத்தினுள அகமந்துளைது. 
வரு்டத்தின பெரும்ொனகமயான நாடகளில் 
இபபெருஙக்டல் உகறந்்த காணபெடும்.

நார்வ க்டல், கிரீனலைாந்து க்டல், 
கிழக்கு கசபீரியக் க்டல் மற்றும் ்ெரணட 
க்டல் ்ொனறகவ இதன எல்கலை்யாரக் 
க்டல்கைாகும். கிரீனலைாந்து தீவு, நியூ கசபீரியத் 
தீவு மற்றும் ந்வாயா பசமல்யா ் ொனற தீவுகள 
இபபெருஙக்டலில் காணபெடுகினறன.

வ்ட துருவம் ஆரக்டிக் பெருஙக்டலின 
கமயத்தில் அகமந்துளைது. இபபெருங்டலின 
ஆழமான ெகுதி ‘யுமரசியன் தாழ்நிலம்’ ஆகும். 
இதன ஆழம் சுமார 5,449 மீட்டர ஆகும்.

ஆரகடிக பபருங்கடல் மற்றும் அதன் எல்னலமயாரக 
கடல்கள்

நில வனரபடப் புத்தகத்தின் உதவியுடன், கீழ்ககணட அட்டவனைனய நிரப்புக.

வ.
எண பெருஙக்டல்

ெரபெைவு 
(மில்லியன சதுர  
கி்லைா மீட்டர)

ஆழமான 
ெகுதி (அகழி)

ஆழம்
(மீட்டர)

1. ெசிபிக் பெருஙக்டல் 168.72 மரியானா 10,994
2. அடலைாணடிக் பெருஙக்டல்
3. இந்தியப பெருஙக்டல்
4. பதன பெருஙக்டல்
5. ஆரக்டிக் பெருஙக்டல்

சிந்தனன வினா
கண்டஙககை ெரபெைவின அடிபெக்டயில் 
ஏறு வரிகசயில் வரிகசபெடுத்தினால் 
மூனறாவதாக உளை கண்டம் எது? 

சிந்தனன வினா
ேபொனில் இருந்து கலி்ொரனியாவிற்கு 
ெயணம் பசயய ்வணடும் எனறால் எந்தப 
பெருஙக்டல் வழியாக ெயணம் பசயவீரகள? 
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மீள்பாரனவ
• புவியின ்மற்ெரபபு 71 சதவிகிதம் நீராலும், 

29 சதவிகிதம் நிலைத்தாலும் சூழபெடடுளைது.

• பூமியின ்மற்ெரபபில் காணபெடும் 
நிலைத்்தாற்றஙககை முதல்நிகலை, 
இரண்டாம் நிகலை மற்றும் மூனறாம் நிகலை 
நிலைத்்தாற்றஙகள என வககபெடுத்தலைாம்.

• கண்டஙகளும், பெருஙக்டல்களும் 
முதல்நிகலை நிலைத்்தாற்றஙகைாகும்.

• புவியில் ஏழு கண்டஙகளும், ஐந்து 
பெருஙக்டல்களும் காணபெடுகினறன.

• மகலைகள, பீ்டபூமிகள, சமபவளிகள 
இரண்டாம் நிகலை நிலைத்்தாற்றஙகைாகும்.

• ெளைத்தாக்குகள, க்டற்ககர, 
மணற்குனறுகள ்ொனறகவ மூனறாம் 
நிகலை நிலைத்்தாற்றஙகைாகும்.

• பெருஙக்டல்கள எல்கலை்யாரக் 
க்டல்ககையும், தீவுககையும் 
பகாணடுளைன.

1 தீவு _ நீரால் சூழபெட்ட 
நிலைபெகுதி 

2 விரிகுடா _ அகனற நிலை 
வகைகவக் பகாண்ட 
க்டல் ெகுதி

3 நீரச்சந்தி _ இரணடு 
நீரபெகுதிககை 
இகணக்கும் குறுகிய 
நீரபெகுதி

4 அகழி _ பெருஙக்டலில் உளை 
ஆழமான ெகுதி

5 தீெகற்ெம் _ மூனறு ெக்கம் நீரால் 
சூழபெட்ட நிலைபெகுதி

பயிற்சிகள்

அ.  சரியான வினடனயத் 
மதரந்பதடுககவும்

1. மிகச சிறிய பெருஙக்டல்
அ)  ெசிபிக் பெருஙக்டல்  
ஆ) இந்தியப பெருஙக்டல்
இ) அடலைாணடிக் பெருஙக்டல்
ஈ) ஆரக்டிக் பெருஙக்டல்

2. மலைாக்கா நீரசசந்திகய இகணபெது
அ)  ெசிபிக் பெருஙக்டல் மற்றும் 

அடலைாணடிக் பெருஙக்டல்
ஆ)  ெசிபிக் பெருஙக்டல் மற்றும் பதன 

பெருஙக்டல்
இ)  ெசிபிக் பெருஙக்டல் மற்றும் இந்தியப 

பெருஙக்டல்
ஈ)  ெசிபிக் பெருஙக்டல் மற்றும் ஆரக்டிக் 

பெருஙக்டல்
3.  அதிகமான கபெல் ் ொக்குவரத்து நக்டபெறும் 

பெருஙக்டல்
அ) ெசிபிக் பெருஙக்டல் 
ஆ)  அடலைாணடிக் பெருஙக்டல் 
இ) இந்தியபபெருஙக்டல்
ஈ) ஆரக்டிக் பெருஙக்டல்

4. உகறந்த கண்டம்
அ) வ்ட அபமரிக்கா 
ஆ) ஆஸதி்ரலியா
இ) அண்டாரடிகா
ஈ) ஆசியா

ஆ. மகாடிட்ட இடத்னத நிரப்புக

1. உலைகின மிகப பெரிய கண்டம் -------- .

2. இந்தியாவில் கனிம வைம் நிகறந்த 
பீ்டபூமி -------- .

3. பெருஙக்டல்களில் மிகபபெரியது -------.
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4. ப்டல்்டா -------- நிகலை நிலைத்்தாற்றம்.
5 தீவுக் கண்டம் என அகழக்கபெடுவது  

-------- .

இ. பபாருந்தாதனத வட்டமிடுக
1.  ஆபபிரிக்கா, ஐ்ராபொ, ஆஸதி்ரலியா, 

இலைஙகக
2.  ஆரக்டிக் பெருஙக்டல், மத்திய தகரக் 

க்டல், இந்தியப பெருஙக்டல், அடலைாணடிக் 
பெருஙக்டல்.

3. பீ்டபூமி, ெளைத்தாக்கு, சமபவளி, மகலை
4.  வஙகாை விரிகு்டா, ் ெரிங க்டல், சீனக் க்டல், 

தாஸமானியா க்டல்
5. ஆணடிஸ, ராக்கி, எவபரஸட, இமயமகலை
ஈ. பபாருத்துக
1. பதனசானடவிச அகழி - அ)  அடலைாணடிக் 

பெருஙக்டல்
2. மில்வாக்கி அகழி - ஆ)  பதன 

பெருஙக்டல்
3. மரியானா அகழி - இ)  இந்தியப 

பெருஙக்டல்
4. யு்ரஷியன ெடுகக - ஈ)   ெசிபிக் 

பெருஙக்டல்
5. ோவா அகழி - உ)  ஆரக்டிக் 

பெருஙக்டல்

உ. i).  பகாடுககப்பட்டுள்ள கூற்றுகனள ஆராயக
1. சமபவளிகள ஆறுகைால் 

்தாற்றுவிக்கபெடுகினறன.
2. இந்தியப பெருஙக்டலின ஆழமான ெகுதி 

‘சானடவிச’ அகழி.
3. பீ்டபூமிகள வனசரிகவக் பகாணடிருக்கும்.
மமற்கூறிய கூற்றுகளில் சரியானவற்னறக 
கீமழ பகாடுககப்பட்டுள்ள குறியீடுகனளப் 
பயன்படுத்திக கணடறிக.

அ) 1 மற்றும் 3 ஆ) 2 மற்றும் 3
இ) 1, 2, மற்றும் 3 ஈ) 2 மடடும்

உ. ii)  பகாடுககப்பட்டுள்ள கூற்றுகனள ஆராயக

கூற்று 1: மகலைகள இரண்டாம் நிகலை 
நிலைத்்தாற்றஙகள ஆகும்.

கூற்று 2: உலைகி்லை்ய மிகவும் ஆழமான 
அகழி மரியானா அகழி.

அ) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு.

ஆ) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி.

இ) இரணடு கூற்றுகளும் சரி

ஈ) இரணடு கூற்றுகளும் தவறு.

ஊ. ஒரு வாரத்னதயில் வினடயளி

1. உலைகின உயரமான பீ்டபூமி எது?

2. இரண்டாம் நிகலை நிலைத்்தாற்றம் எகவ?

3.  ஒரு நாடடின பெயகரக் பகாணடுளை 
பெருஙக்டல் எது?

4. அரபிக் க்டலில் உளை தீவுகள யாகவ?

5. க்டலிலுளை ஆழமான ெகுதி யாது?

எ. சுருககமான வினடயளி

1. கண்டம் எனறால் எனன?

2.  அடலைாணடிக் பெருஙக்டலின 
எல்கலைகைாக உளை கண்டஙகள 
யாகவ?

3. பெருஙக்டல் எனறால் எனன?

4.  ெரபெைவின அடிபெக்டயில் கண்டஙகளின 
பெயரககை வரிகசபெடுத்தி எழுது?

5.  வ்ட, பதன அபமரிக்காகவச சூழ்ந்துளை 
பெருஙக்டல்கள எகவ?
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ஏ. மவறுபாடறிக
1. மகலை -  பீ்டபூமி
2. பெருஙக்டல் –  க்டல்
ஐ. விரிவான வினடயளி
1.  நிலைத்்தாற்றத்தின வககககை விைக்கி

எழுதுக.
2. பீ்டபூமி ெற்றிக் குறிபபு வகரக.
3.  சமபவளி மக்கள பநருக்கம் மிகுந்ததாகக்

காணபெடுகிறது. காரணம் கூறு.
4.  ெசிபிக் பெருஙக்டலின சிறபெம்சஙககை

விைக்குக.
5.  பெருஙக்டல்களின முக்கியத்துவத்கத 

விைக்குக.

ஒ.  பகாடுககப்பட்டுள்ள படத்னதப் பாரத்து 
வினடயளி

1.  இந்த நிலைத்்தாற்றத்தின பெயகரக் கூறுக.
2. இது எந்த நிகலை நிலைத்்தாற்றம்?
3.  இந்த நிலைத்்தாற்றம் ஆற்றின எவவககச

பசயலைால் ்தாற்றுவிக்கபெடுகிறது?
ஓ. i. பசயல்பாடு
அ).  அருகில் உளை குறிபபி்டத்தக்க ஏ்தனும் 

ஒரு நிலைத்்தாற்றத்திற்குக் கைப ெயணம் 
்மற்பகாளக.

ஆ)  நிலைத்்தாற்றம் மற்றும் பெருஙக்டல்கள 
ெற்றி வினாடி வினா ந்டத்துதல்.

ii. பசயல்பாடு
1.  நிலைவகரெ்டப புத்தகத்கதப ெயனெடுத்தி 

்காடிட்ட இ்டஙககை நிரபெவும்.
அ) விரிகு்டா -------,--------, -----
ஆ) வகைகு்டா -------,--------, 
இ) தீவு --------,-------, ---------
ஈ) நீரசசந்தி -------,--------, ----
2.  கீழ்ககணடவற்னற நிலவனரப்பட புத்தக

உதவியுடன் கணடுபிடிககவும்
அ) இந்தியாவின கிழக்கில் உளை க்டல்
ஆ)  அடலைாணடிக் பெருஙக்டலின ்மற்கில் 

உளை கண்டஙகள
இ)  ஆரக்டிக் பெருஙக்டலின பதற்கில் உளை

கண்டஙகள
ஈ)  இந்தியாவிற்கும் இலைஙககக்கும் இக்ட்ய 

உளை நீரசசந்தி 
உ)  ஆஸதி்ரலியாகவச சூழ்ந்துளை

பெருஙக்டல்கள
ஊ)  நிலைசசந்திககை கணடுபிடிக்கவும். 

(்மலும் ்களவிககை உருவாக்கவும்) 

6th_Geography_Tamil_Unit_II.indd   188 28-01-2020   17:11:52



189

3.  பகாடுககப்பட்டுள்ள உலக வனரபடத்தில் கணடங்கனளயும் மனலத்பதாடரகனளயும் குறிககவும்.

4.  பகாடுககப்பட்டுள்ள உலக வனரபடத்தில் பபருங்கடல்கள், கடல்கள் மற்றும் நீரச்சந்திகள் 
ஆகியவற்னறக குறிககவும்
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நிலபரப்ைப பற்றி 
அறிேவாமா...

படம் 1 படம் 2 படம் 3 படம் 4

இனையச் பசயல்பாடு
நிலப்பரப்பும் பபருங்கடல்களும்

படிநிைலகள்:

◆ Google Earth இனையதளத்திற்குச் பசல்ல கீழ்ககணட உரலினயப் பயன்படுத்தவும்.

◆ இடது மமற்புற மூனலயில் காைப்படும் மதடுதல் பபாத்தானன பயன்படுத்தி உலக உருணனடயில் ஒரு
குறிப்பிட்ட இடங்கனளத் பதரிவு பசயது மதட முடியும். (எடுத்துககாட்டு) படல்லி, பசன்னன, கீழடி
மபான்றனவ.,

◆ தினரயில் காைப்படும் ‘+’ மற்றும் ‘-’ பபாத்தான்கனள அழுத்தி அல்லது சுட்டியில் உள்ள scroll button-ஐ
பயன்படுத்தி நிலப்பரப்புகனளயும், கடற்பரப்புகனளயும் zoom in and zoom out பசயது காை முடியும்.

◆ மதடுதலின் வினளவாக பீடபூமிகள் மற்றும் நிலப்பரப்புகளின் அனமப்னபப் புரிந்து பகாள்ள முடியும். மமலும்
சமபவளிபகுதி மற்றும் பள்ளத்தாககுகனளப் பற்றியும் அறிந்து பகாள்ள முடியும்.
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குடினமயியல்
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1அலகு

ெனமுகத் தனகமயிகன 
அறி்வாம்

1. பன்முகத்தன்னமயினன அறிமவாம்
உஙகள வகுபெகறயில் உளை 

மாணவரககைக் கவனியுஙகள.  
அவரகளில் யாராவது ஒருவகரப்ொல் 
மற்பறாருவர இருக்கிறாரகைா? கீழ்க்காணும் 
அட்டவகணயிகனக் கவனி.

கீழ்க்கண்ட அட்டவகணயில் இருக்கும் 
மூனறு மாணவரகளிக்ட்ய ஒருவரி்டமிருந்து 
ஒருவர ்வறுெடடு இருபெகத நாம் புரிந்து 
பகாளகி்றாம்.  நாம் ஒவபவாருவரும் 
ெல்்வறு விதமான பமாழிகள, உணவு 

மாைவர 1 மாைவர 2 மாைவர 3
தாயபமாழி தமிழ் மகலையாைம் இந்தி

உைவு அரிசி புடடு சபொத்தி
விழா பொஙகல் ஓணம் ்ோலி

ெழக்கவழக்கஙகள, விழாக்கள மற்றும் 
ெணொடுககை பினெற்றுகி்றாம்.  இ்த்ொல், 
நம் நாடடில் ெல்்வறு ெகுதிகளில் வாழும் 
மக்கள, தஙகள வாழ்க்கக முகறகளினால் 

	ெனமுகத்தனகமயின பொருகை அறிதல்
	இந்தியாவில் காணபெடும் ெனமுகத்தனகமயிகனப புரிந்து பகாளளுதல்
	நம்கம சுற்றி இருபெவரகளு்டன நலைமான அணுகுமுகறயிகன 

்மம்ெடுத்துதல்
	வழிொடடு நம்பிக்கக முகறகளில் உளை ்வறுொடுககைப புரிந்து 

பகாளளுதல்
	்வற்றுகமயில் ஒற்றுகம எனெகத அறிந்து அதற்கு மதிபெளித்தல்

 கற்றலின் மநாககங்கள்
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்வறுெடடு இருக்கிறாரகள. நாம் ெல்்வறுெட்ட 
பினபுலைஙகள, ெணொடுகள, வழிொடடு 
முகறககைச சாரந்து இருபபினும், 
ஒற்றுகமயாக வாழ்கி்றாம். இது்வ 
ெனமுகத்தனகம எனபெடும்.
2. இந்தியாவில் பன்முகத்தன்னம:

இந்தியா ஏறத்தாழ ஐந்தாயிரம் ஆணடுகள 
ெழகம வாயந்த நாகரிகத்தின தாயகமாக 
விைஙகுகிறது. இந்தியாவில் காணபெட்ட 
ெல்்வறு வைஙகைால் ஈரக்கபெடடு உலைகின 
ெல்்வறு ெகுதிகளிலிருந்து, ெல்்வறு இன மக்கள 
வந்தனர. சிலைர உளளூர மக்களு்டன ்சரந்து 
வணிகம் பசயயவும், மற்றவரகள ெக்டபயடுபபு 
காரணமாகவும் இந்தியாவிற்கு வருகக தந்தனர. 
நிலை வழியாகவும் க்டல் வழியாகவும் ெல்்வறு 
இன மக்கள இந்தியாவிற்குள இ்டம் பெயரந்தனர.  
ஆககயால் திராவி்டரகள, நீக்ரிட்்டாக்கள, 
ஆரியரகள, ஆல்கெனகள மற்றும் 
மங்காலியரகள ்ொன்றார நவீன இந்திய 
இனத்தவரின ஒரு ெகுதியாக உளைனர.    ் மலும் 
இந்தியாவிலிருந்து ெல்்வறு ெகுதிகளுக்கு 

பசனறு தஙகினர. இவவாறு இ்டம்பெயரந்து 
தஙகிய்த இந்தியாவில் ெனமுகத்தனகம 
்ம்லைாஙகி இருக்க காரணமாக உளைது.

இந்தியாவில் காணபெடும் ெனமுகத் 
தனகமயிகன பினவரும் தகலைபபுகளில் 
காணலைாம்.

நிலை அகமபபுகள மற்றும் வாழ்வியல் 
முகறகளில் ெனமுகத்தனகம, சமூகப 
ெனமுகத்தனகம, சமயப ெனமுகத்தனகம, 
பமாழிசார ெனமுகத்தனகம, ெணொடடுப 
ெனமுகத்தனகம. 

2.1.  நில அனமப்புகள் மற்றும் வாழ்வியல் 
முனறகளில் பன்முகத்தன்னம

கண்டம் எனபெடுவது மகலைகள, பீ்டபூமிகள, 
சமபவளிகள, ஆறுகள, க்டல்கள, ெளைத்தாக்கு 
்ொனற ெல்்வறு இயற்ககப பிரிவுகள 
மற்றும் காலை நிகலைககை பகாண்ட மிகப ெரந்த 
நிலைபெரபொகும். இவவகனத்கதயும் இந்தியா 
பெற்றிருபெதால், இந்தியா “துகணக்கண்டம்” 
எனறு அகழக்கபெடுகிறது. இக்காரணிக்ை 

்வற்றுகமயில் ஒற்றுகம
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நாடடின ெல்்வறு நிலை அகமபபுகளில் வாழும் 
மக்களின மீது தாக்கத்கத ஏற்ெடுத்துகினறன.

ஒரு ெகுதியின பொருைாதார 
ந்டவடிக்ககககை அதன நிலைவியல் மற்றும் 
காலைநிகலை கூறுகள தான தீரமானிக்கினறன.  
க்ட்லைாரப ெகுதிகளில் வாழும் மக்கள 
மீனபிடித் பதாழிலில் ஈடுெடுகினறனர எனறால் 
சமபவளிகளில் வாழும் மக்கள ்வைாணகமத் 
பதாழிலில் ஈடுெடுகினறனர. மகலைப 
ெகுதிகளில் வாழும் மக்கள ் மயத்தல் பதாழிலில் 
ஈடுெடுகினறனர ்மலும் மகலைபெகுதிகளில் 

நிலைவும் காலைநிகலையானது காபி, ்தயிகலை 
்ொனற ்தாட்டபெயிரத் பதாழிலுக்கு 
உகந்ததாக உளைது.

நிலை அகமபபில் காணபெடும் 
ெனமுகத்தனகம அபெகுதியில் வைரும் 
தாவரஙகள மற்றும் விலைஙகுகள மீது பெரும் 
தாக்கத்கத ஏற்ெடுத்துகினறன.  ஒரு ெகுதியின 
தாவரஙகள மற்றும் விலைஙகுகளின வைம் 
எனெது அபெகுதியில் நிலைவும் இயற்கக மற்றும் 
காலைநிகலைகயப பொறுத்து மாறுெடுகினறது.  
மக்களின உணவு, உக்ட, பதாழில் மற்றும் 

நில அனமப்புகள் 

ெளைத்தாக்கு

தீவு  

 மகலைகள

ொகலைவனம்

சமபவளிகள

க்டற்ககர

�  ் மகாலையாவில் உளை பமௌசினராம் அதிக மகழ பொழியும் ெகுதி ஆகும்.  
� ராேஸதானில் உளை பேயசால்மர குகறவான மகழபபொழியும் ெகுதி 

ஆகும்.

பமௌசினராம் பேயசால்மர

பூமியின ்மற்ெரபபு ெல்்வறு வககயான 
நிலைபெரபபுகைால் சூழபெடடுளைது.
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வாழ்க்ககத் தரம் ்ொனறகவ அபெகுதியின 
இயற்கக நிகலை மற்றும் காலைநிகலைகய 
பெரிதும் சாரந்துளைன.
2.2. சமூக பன்முகத்தன்னம
2.2.1. சாரந்து வாழ்தல் மற்றும் சக வாழ்வு

சமூகம் எனெது ஒரு பொது நலைத்திற்காக 
மக்கள இகணந்து வாழும் இ்டமாகும்.  
நமது சமுதாயம் எனெது விவசாயிகள, 
பதாழிலைாைரகள, ககவிகனஞரகள, 
பெற்்றாரகள, ஆசிரியரகள, மாணாக்கர 
்ொனற ெலைகரயும் உளை்டக்கியது ஆகும். 
மக்களின ்மம்ெட்ட வாழ்க்கக முகறக்கு 
சமுதாயஙகள ஒனகற ஒனறு சாரந்து 
உளைன.
2.2.2. குடும்பம் மற்றும் சமூகம்

ஒரு சமூகத்தின அடிபெக்ட அலைகு குடும்பம் 
ஆகும். குடும்ெம் எனெது இருவககபெடும்: 
அகவ கூடடுக்குடும்ெம் மற்றும் தனிக்குடும்ெம் 
ஆகும். ெலை குடும்ெஙகள ் சரந்து இணக்கமான 
சூழலில் வாழ்ந்து  பகாணடிருக்கினறனர. 
்மலும் ெலை குடும்ெஙகள  இகணந்து 
கிராமஙகைாகவும், ெலை கிராமஙகள இகணந்து 
நகரஙகைாகவும் உருவாகினறன.  குடிநீர, 
உணவு, மினசாரம், கல்வி, வீடடுவசதி ் ொனற 
ெலை ் தகவக்ை மக்ககை ஒனறுெடுத்தி சமூக 
நல்லிணக்கத்து்டன வாழச பசயகினறன.  
நமது ெணொடடு நக்டமுகறகள அல்லைது 
வாழ்வியல் அகமபபுகள ்வறுெடடு 

இருபபினும் அடிபெக்டயில் நாம் ஒருவகர 
ஒருவர சாரந்து ஒனறாக இகணந்து வாழ்ந்து 
வருகி்றாம்.
2.3. மத பன்முகத்தன்னம

இந்தியா ஒரு மதசசாரெற்ற நாடு ஆகும். 
இந்திய அரசு எந்தபவாரு மதத்கதயும் 
அரசு மதமாக அஙகீகரிக்கவில்கலை எந்த 
மதத்கதயும் பினெற்றலைாம் எனெது அடிபெக்ட 
உரிகமயாகும். இந்தியா ெலை மதஙகளின 
தாயகமாகவும், ெலை மதஙகளின புகலி்டமாகவும் 
விைஙகுகிறது. இந்து மதம், இஸலைாமிய மதம், 
கிறிஸதுவ மதம், சீக்கிய மதம், புத்த மதம், சமண 
மதம், போராஸடிரிய மதம் ்ொனற எணணற்ற 
மதஙகள இந்தியாவில் தகழத்்தாஙகி 
உளைன.

்தா்டர ெழஙகுடியின மக்கள

பொஙகல்

ஓணம்கிறிஸதுமஸ

மிலைாடி நபி புத்த பூரணிமா

தீொவளி  
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பிபரஞ்சுக்காரரகள ஆகி்யார இந்தியாவி்லை்ய 
தஙகி இருந்ததால் மக்களின பமாழி மற்றும் 
ெணொடுகள மீது பெரும் தாக்கத்கத 
ஏற்ெடுத்தினர.  ஏபனனில் 1947-ல் இந்தியா 
சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முனனர, ஏறத்தாழ 300 
ஆணடுகள ஆஙகி்லையர ஆடசியின கீழ் இருந்தது.  
இதன காரணமாக இந்தியாவில் ஆஙகிலைம் ஒரு 
முக்கிய பமாழியாக எழுசசிபெற்று ெளளிகள, 
கல்லூரிகளில் ெயிற்று பமாழியாகவும், அலுவலைக 
பமாழியாகவும் மற்றும் அனறா்ட வாழ்விலும் 
ஆஙகிலைம் பெருமைவில் ெயனெடுத்தபெடுகிறது.

2.5. பணபாட்டு பன்முகத்தன்னம
ெணொடு எனற பசால்லைானது, மக்களின 

பமாழி, உக்ட, உணவு முகற, மதம், சமூகப 
ெழக்க வழக்கஙகள, இகச, ககலை மற்றும் 
கடடி்டக் ககலைகளின ொரம்ெரியத்கத 
குறிக்கிறது.

ஒரு குறிபபிட்ட மக்களின ெணொடு 
அவரகளின சமூக ந்டத்கதயிலும் மற்றும் 
சமூக பதா்டரபுகளிலும் பவளிபெடுகிறது.  இது 
சமூக வடிவகமபபுகைால் முனனிறுத்தபெடும் 
குழு அக்டயாைத்தின வைரசசி நிகலை ஆகும்.  
்மலும் இகவ ஒரு குழுவிற்கு மடடு்மயான 
தனித்த அக்டயாைஙகள ஆகும்.

இந்தியா ெல்்வறு விழாக்களின தாயகம் 
ஆகும். இந்தியாவில் ெல்்வறு மதஙககைச 
சாரந்த மக்கள ெல்்வறு விழாக்ககை நாடடின 
ெலை ெகுதிகளிலும் ஒனறுெடடு, ஒற்றுகமயாக 
பகாண்டாடுகினறனர. இது்வ இந்தியா ஒரு 
உயரந்த ொரம்ெரியமிக்க கலைாசசார நாடு எனெகத 
ெகறசாற்றுகிறது. ்மலும் இந்திய விழாக்கைான 
பொஙகல், தீொவளி, ்ோலி, விேயதசமி, ஆயுத 
பூகே,  நவராத்திரி, துரகா பூகே, தசரா, விநாயகர 
சதுரத்தி, பிேு, கும்ெ்மைா, ஓணம், மிலைாது 
நபி, ரம்ோன, கிறிஸதுமஸ, புத்த பூரணிமா, 
மகாவீர பேயந்தி, குருநானக் பேயந்தி மற்றும் 
ரக்சாெந்தன ்ொனற விழாக்கள இந்தியாவின 
ெணொடடுப  ெனமுகத்தனகமக்கான ஆதாரமாக 
விைஙகுகிறது.
2.4. பமாழிசார பன்முகத்தன்னம

இந்தியாவின 2001 ஆம் ஆணடு மக்கள 
பதாகக கணக்பகடுபபினெடி, இந்தியா 
122 முக்கிய பமாழிககையும், 1599 பிற 
பமாழிககையும் பகாணடுளைது. இந்்தா-
ஆரியன, திராவி்டன, ஆஸட்ராஆஸடிக்,  
சீனதிபெத்தியன ஆகிய நானகும் முக்கிய 
பமாழி குடும்ெமாகும்.  தமிழ் பமாழியானது 
ெழகமயான திராவி்ட பமாழி ஆகும்.

இந்தியாவில் ்ெசபெடும் முதல் ஐந்து 
பமாழிகள  (2011-ன  கணக்பகடுபபினெடி)

பமாழி பமாத்த மக்களபதாகக 
சதவிகிதம்

இந்தி 43.63 %

வஙகாைம் 8.30 %

பதலுஙகு 6.93 %

மராத்தி 7.09 %

தமிழ் 5.89 %

வரலைாற்று ரீதியாக, இந்தியாவிற்கு 
வணிகம் பசயவதற்காக வருகக தந்த 
்ொரத்துக்கீசியரகள, ்டசசுக்காரரகள, 
ஆஙகி்லையரகள, ்்டனியரகள மற்றும் 

இந்திய அரசியலைகமபபுச 
சட்டத்தின எட்டாவது 
அ ட ்ட வ க ண யி ன ெ டி 
22 பமாழிகள அலுவலைக  
பமாழிகைாக அஙகீகரிக் 

கபெடடுளைது. 2004 ஆம் ஆணடு இந்திய 
அரசால் முதல் பசம்பமாழியாக “தமிழ் பமாழி” 
அறிவிக்கபெட்டது. தற்்ொது 6 பமாழிகள 
பசம்பமாழிகைாக அறிவிக்கபெடடுளைது. 
சமஸகிருதம் 2005 ஆம் ஆணடும் பதலுஙகு 
மற்றும் கனன்டம் 2008 ஆம் ஆணடும் 
மகலையாைம் 2013 ஆம் ஆணடும் ஒரியா 
2016 ஆம் ஆணடும் பசம்பமாழிகைாக 
அறிவிக்கபெட்டன
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ககலை மற்றும் கடடி்டக்ககலை எனெது 
ஒவபவாரு சமுதாயத்தின ஒருஙகிகணந்த 
அஙகம் ஆகும்.  ஒரு சமுதாயத்தின மரபு மற்றும் 
ெணொடடின ஒரு ெகுதியாக ககலை வைரசசி 
அக்டகிறது.  இந்தியாவில் 28 மாநிலைஙகளும் 9 
யூனியன பிர்தசஙகளும் உளைன.  ஒவபவாரு 
மாநிலைமும் அவற்றிற்கான உயரந்த மரகெயும் 
மற்றும் நுணணிய ககலை பவளிபொடடு 
வடிவஙககை பெற்றிருக்கினறன.

 இந்திய பதால்லியல் 
துகற இதுவகர கணடுபிடித்த 
கல்பவடடுச சானறுகளில் 
60% தமிழ்நாடடில் இருந்து 
கணடு பிடிக்கபெட்டகவ 

ஆகும்.  அவற்றில் பெரும்ொலைானகவ தமிழ் 
பமாழியி்லை்ய எழுதபெடடுளைன.

2.5.1.  இந்தியாவில் புகழ்பபற்ற 
நடனங்கள் மற்றும் இனசகள்

ெணக்டய காலைஙகளில் ந்டனம் எனெது 
வழிொடு மற்றும் பகாண்டாட்டத்திற்கான 
வழியாகவும், மகிழ்சசி மற்றும் நனறிகய 
பவளிபெடுத்துவதற்கான ொவகனயாகவும் 
கருதபெடுகிறது.  இந்திய ந்டனஙகள மூலைம் 
நமது உயரந்த ெணொடு பவளிபெடுகிறது.

இகசயும் ந்டனமும் ஒனறு்டன 
ஒனறு இகணந்தது.  இந்தியாவில் 
ெல்்வறு வககயான இகச வடிவஙகள 
பினெற்றபெடுகினறன.  அகவ இந்துஸதானி 
இகச, கரநா்டக இகச, தமிழ் பசவவியல் இகச, 
நாடடுபபுற இகச, லைாவணி இகச  மற்றும் 
கேல் இகசயாகும்.  இந்த இகச வடிவஙகளில் 
்சரக்கபெட்ட ஏராைமான ொ்டல்கள, ெலை 
பமாழிகளிலும் காணக் கிக்டக்கினறன.

பசயல்பாடு
இந்தியாவில் நிலைவும் ெனமுகத்தனகம 

குறித்து கற்றறிந்து உளளீரகள.  கீழ்க்காணும் 
அட்டவகணயில் பகாடுக்கபெடடுளை இரு 
மாநிலைஙககையும் ஒபபிடடு எழுதுக.

தமிழ்நாடு உத்திரப
பிர்தசம்

ந்டனம்
ெயிரகள
உணவு
பமாழி
கட்ட்டக்ககலை

பிரகதீஸவரர ்காயில்
புனித தாமஸ ்தவாலையம்

 பசனகன தாஜமகால்

சாஞ்சி ஸதூபி கந்தரய மகா்தவா ்காயில் ்கானாரக்
சூரியனார ்காயில்

 தில்வாரா   
சமண ்காயில்
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அைகவயில் இல்கலை 

மாநிலைம் புகழ்பெற்ற ந்டனம்
தமிழ்நாடு கரகாட்டம், ஒயிலைாட்டம், கும்மி, பதருக்கூத்து,

பொம்மலைாட்டம்.    புலியாட்டம், ்காலைாட்டம், தபொட்டம்
்கரைா பதயயம், ்மாகினியாட்டம்
ெஞ்சாப ொஙக்ரா
குேராத் காரொ, தாணடியா
ராேஸதான கல்்ெலியா, கூமர
உத்திரபபிர்தசம் ராசலீலைா
உத்தரகணட ்சாலியா
அசாம் பிேு

இந்திய நாட்டுப்புற நடனங்கள்
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3. மவற்றுனமயில் ஒற்றுனம
இந்தியா ெனமுகத்தனகம நிகறந்த நா்டாக 

இருபபினும் “நாடடுபெற்று” எனற உணரவால் 
நாம் அகனவரும் ஒனறுெடடுள்ைாம்.  நம் 
நாடடின சினனஙகைான ்தசியக்பகாடி, 
்தசிய கீதம் ஆகியகவ நமது தாயநாடக்டயும், 
அதற்காக நாம் ஒனறு ெடடிருக்க ்வணடியதன 
முக்கியத்துவத்கதயும் நமக்கு நிகனவூடடிக் 
பகாண்்ட இருக்கினறன.  சுதந்திர தினம், 
குடியரசு தினம், காந்தி பேயந்தி ்ொனற 
நாடகள ்தசிய விழாக்கைாக நம் நாடு 
முழுவதும் பகாண்டா்டபெடுகினறன.  
இகவ்ய நாம் அகனவரும் ஒ்ர நாடடினர 
எனற உணரகவயும் நம் நாடடுபெற்றிகனயும் 
உயிரபபிக்கச பசயது பகாணடு இருக்கினறன.

இந்தியா “்வற்றுகமயில் 
ஒற்றுகம” உளை 
நா்டாக விைஙகுகிறது. 
இசபசாற்பறா்டரானது நமது 
சுதந்திர இந்தியாவின 

முதல் பிரதமரான ேவேரலைால் ்நருவின 
“டிஸகவரி ஆஃப இந்தியா” எனற நூலில் 
இ்டம்பெற்றுளைது.

இந்தியா ஒரு ெனமுக ெணொடடு 
சமுதாயத்கதக் பகாணடுளைது.  இந்தியாவின 
பொதுவான நம்பிக்கககள, ெழக்க வழக்கஙகள, 
ெணொடடு கமயஙகள ்ொனறவற்றின 
வாயிலைாக நாம் அகனவரும் இந்தியரகள 
எனற உணரவால், ஓ்ர ்தசத்தால் ஒனறுெடடு 
உள்ைாம்.  நமது விடுதகலைப்ொராட்டஙகளும், 
இந்திய அரசியலைகமபபுச சட்டமும் இந்தியாவின 
ஒற்றுகமக்கு சானறாக திகழ்கினறன.

இந்தியாவில் ெல்்வறு இன 
மக்கள காணபெடுவதால், 
இந்தியாகவ  “இனஙகளின 
அ ரு ங க ா ட சி ய க ம் ” 
என வரலைாற்றாசிரியர  

வி.ஏ. ஸமித் அவரகள கூறியுளைார.

மீள்பாரனவ
	 இந்தியா “்வற்றுகமயில் ஒற்றுகம” 

நிகறந்த நாடு.

	 ெனமுகத்தனகம எனெது 
ஒருவரி்டமிருந்து ஒருவர மாறுெடடு 
இருபபினும் ஒற்றுகமயாக வாழ்தல்.

	 நிலைஅகமபபும் காலைநிகலையும் 
ெனமுகத்தனகமயின மீது பெரும் 
தாக்கத்கத  ஏற்ெடுத்துகிறது.

	 ஒரு ெகுதியின பொருைாதார 
ந்டவடிக்ககககை அதன நிலைவியல் 
கூறுகளும் காலைநிகலைகளும் பெரிதும் 
தீரமானிக்கிறது.

	 நிலை அகமபபுகளில் காணபெடும் 
ெனமுகத்தனகம அஙகுளை தாவரஙகள 
மற்றும் உயிரினஙகளின ்தாற்றத்தில் 
பெரும் தாக்கத்கத ஏற்ெடுத்துகிறது.

	 இந்தியாவில் பமாழி, மதம், சமூக மற்றும் 
ெணொடுகளில் ெனமுகத்தனகம ெரந்து 
காணபெடுகிறது.

		ஒரு கண்டத்திற்குரிய அகனத்து 
கூறுகளும் பகாணடிருபெதால் 
இந்தியாகவ ஒரு துகணக்கண்டம் 
எனகி்றாம்.

	 இந்தியாவின 2001 ஆம் ஆணடு மக்கள 
பதாகக கணக்பகடுபபினெடி, இந்தியா 
122 முக்கிய பமாழிககையும், 1599 பிற 
பமாழிககையும் பகாணடுளைது.

	 ஒரு குறிபபிட்ட சமூகத்தின நக்டமுகறகள 
மற்றும் ெழக்க வழக்கஙககை ெணொடு  
எனும் பசால் குறிபபிடுகிறது.

	 இந்தியாவின பசவவியல் மற்றும் 
நாடடுபபுற ந்டனஙகள நமது வைமான 
ெணொடடு ெனமுகத் தனகமயிகன 
ெகறசாற்றுகினறன.
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பயிற்சிகள்
I.  சரியான வினடனய  

மதரவு பசயக
1. இந்தியாவில்              மாநிலைஙகளும்,  

_______ யூனியன பிர்தசஙகளும் 
உளைன.

 அ) 27, 9 ஆ) 29, 7 இ) 28, 7 ஈ) 28, 9
2. இந்தியா ஒரு _______ எனறு 

அகழக்கபெடுகிறது.
 அ) கண்டம்  ஆ) துகணக்கண்டம்
 இ) தீவு  ஈ) இவற்றில் எதுமில்கலை
3. மிக அதிக மகழபபொழிவுளை பமௌசினராம் 

_______ மாநிலைத்தில் உளைது.
 அ) மணிபபூர   ஆ) சிக்கிம்
 இ) நாகலைாந்து ஈ) ்மகாலையா
4. கீழ்கண்டவற்றில் எந்த மதம் இந்தியாவில் 

நக்டமுகறயில் இல்கலை?
 அ) சீக்கிய மதம்    ஆ) இஸலைாமிய மதம்  
 இ) போராஸடரிய மதம்  ஈ) கனஃபூசிய மதம்

5.   இந்திய அரசியலைகமபபுச சட்டத்தின 
எட்டாவது அட்டவகணயில் 
அஙகீகரிக்கபெடடுளை அலுவலைக 
பமாழிகளின எணணிக்கக _______ 

 அ) 25  ஆ) 23  இ) 22  ஈ) 26
6. _______ மாநிலைத்தில் ஓணம் ெணடிகக 

பகாண்டா்டபெடுகிறது.
 அ) ்கரைா    ஆ) தமிழ்நாடு  
 இ) ெஞ்சாப    ஈ) கரநா்டகா
7. ்மாகினியாட்டம் _______ மாநிலைத்தின 

பசவவியல் ந்டனம் ஆகும்.
 அ) ்கரைா    ஆ) தமிழ்நாடு   
 இ) மணிபபூர  ஈ) கரநா்டகா
8. “டிஸகவரி ஆஃப இந்தியா” எனற நூலிகன 

எழுதியவர _______

 அ) இராோஜி ஆ) வ.உ.சி   
 இ) ்நதாஜி  ஈ) ேவேரலைால் ்நரு
9. ‘்வற்றுகமயில் ஒற்றுகம’ எனற 

பசாற்பறா்டகர உருவாக்கியவர _______

 அ) ேவேரலைால் ் நரு ஆ) மகாத்மா காந்தி 
 இ) அம்்ெத்கார            ஈ) இராோஜி
10. வி.ஏ. ஸமித் இந்தியாகவ _______ எனறு 

அகழத்தார.
 அ) பெரிய ேனநாயகம்
 ஆ) தனித்துவமான ெனமுகத்தனகம  

 பகாண்ட நிலைம்
 இ) இனஙகளின அருஙகாடசியகம்
 ஈ) மதசசாரெற்ற நாடு

II. மகாடிட்ட இடங்கனள நிரப்புக
1. ஒரு ெகுதியின _______ ந்டவடிக்ககககை 

அபெகுதியின நிலைவியல் கூறுகளும் 
காலைநிகலைகளும் பெரிதும் 
தீரமானிக்கினறன.

2. மிகவும் குகறந்த மகழபபொழிவுளை 
பேயசால்மர _______ மாநிலைத்தில்  உளைது.

3. தமிழ் பசம்பமாழியாக அறிவிக்கபெட்ட 
ஆணடு _______

4. பிேு  திருவிழா _______ மாநிலைத்தில் 
பகாண்டா்டபெடுகிறது.

ெனமுகத்தனகம - ெல்்வறு இன 
மக்களின அல்லைது 
பொருடகளின ெணபு

சாரந்து இருத்தல் - இரணடு அல்லைது 
அதற்கு ்மற்ெட்ட 
மக்களஒருவகர 
ஒருவர சாரந்திருத்தல்

சக வாழ்வு - ஒற்றுகமயாகவும்; 
அகமதியாகவும் 
ஒனறிகணந்து வாழ்தல்

பமாழியியல் - பமாழி ெற்றிய 
அறிவியல் ெடிபபு
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III. பபாருத்துக
1. நீக்ரிட்்டாக்கள - அ) மதம்
2. க்டற்ககர ெகுதிகள - ஆ) இந்தியா
3. போராஸடரியம் - இ) மீனபிடித்பதாழில்
4. ்வற்றுகமயில்

ஒற்றுகம - ஈ) இந்திய இனம்
IV. பின்வரும் வினாககளுககு வினடயளி
1. ெனமுகத்தனகமயிகன வகரயறு.
2. ெனமுகத்தனகமயின வகககள யாகவ?
3. இந்தியா ஏன துகணக்கண்டம் எனறு

அகழக்கபெடுகிறது?
4. இந்தியாவில் பகாண்டா்டபெடும் ெல்்வறு

விழாக்களில் எகவ்யனும் மூனகற
ெற்றி எழுதுக.

5. இந்தியாவில் புகழ்பெற்ற பசவவியல்
ந்டனஙககை ெடடியலிடு.

6. இந்தியா “்வற்றுகமயில் ஒற்றுகம”
நிலைவும் நாடு என ஏன  அகழக்கபெடுகிறது?

V.  பின்வரும் வினாககளுககு விரிவான
வினடயளி

1. பமாழிசார ெனமுகத்தனகம மற்றும்
ெணொடடு ெனமுகத்தனகமயிகன
விைக்குக .

2. இந்தியா “்வற்றுகமயில் ஒற்றுகம” எனற
நா்டாக இருபபினும் நாம் அகனவரும்
ஒனறுெடடுள்ைாம்-விைக்குக.

VI. பசயமுனறகள் மற்றும் பசயல்பாடுகள்
1. ஒரு நிலை அகமபபியல் அபெகுதி மக்களின

பதாழில்ககை தீரமானிக்கிறது. உதாரணம்
மூலைம் இக்கூற்றிகன நிரூபி.

2. ஏ்தனும் ஒரு மாநிலைம் ெற்றிய தகவல்ககை
அறிந்து, அம்மாநிலை மக்களின  ொரம்ெரியம்,
ெணொடு குறித்த தகவல்ககை ஒரு
புககபெ்டத் பதாகுபொக தயார பசயக.

3. தமிழ் நாடடின ககலை மற்றும் கடடி்டக்ககலை
சாரந்த புககபெ்டஙககை பதாகுக்க.

VII. உயர சிந்தனன வினா
1. நம் நாடடின ெல்்வறு மாநிலைஙகளில்

பகாண்டா்டபெடும் விழாக்ககை
வரிகசபெடுத்துக.

VIII. வாழ்வியல் திறன்
1. உனது ெளளியில் ஒற்றுகமகய நிகலை

நிறுத்த ்மற்பகாளளும் ெரிந்துகரகள
யாகவ?

இந்தியாவின் கைல, கலாச்சாரம் மற்றும் நிலத்ேதாற்றங்கைள அறியலாமா. . .

படிநிைலகள்:
 இனைய உலாவியில் கீமழ பகாடுககப்பட்டுள்ள உரலினய தட்டச்சு பசயயவும் அல்லது துரித துலங்கல் குறியீட்னட

ஸமகன் பசயயவும். அல்லது கீமழ பகாடுககப்பட்டுள்ள பசல்மபசி பசயலினய தரவிறககம் பசயது நினலநிறுத்தவும்.
 வலது மமல் பககத்தில் உள்ள மதடு பபாறியில் மாநிலத்தின் பபயனர தட்டச்சு பசயது மதடி அதன் தனித்தன்னமகனள

ஆராயந்து அறியவும்.
 அந்த பககத்னத துலாவி “Explore in 360° ” என்ற மதரவினன பயன்படுத்தி புகழ்பபற்ற

கட்டிடககனலகனள 360° மகாைத்தில் கணடுகளிககலாம்.
 உங்களுககு மதனவயான நிலத்மதாற்றங்கனள மதடுபபாறியில் மதடி ஆராயவும்.

இைணயச் ெசயல்பாடு பணமுகத்தன்னமனய ஏற்றுகபகாள்ளுதல்
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சமத்துவம் பெறுதல்

நாம் வாழும் இசசமூகம் ெல்்வறு 
வகககளில் ்வறுொடுககைக் பகாண்ட 
சமூகக் குழுக்ககைக் பகாண்டதாகும்.  நாம் 
“்வற்றுகமயில் ஒற்றுகம” எனெகத 
நம்புவதால் அத்தககய ்வறுொடுககைக் 
ககைந்து பிறரு்டன அகமதியாக வாழ்ந்து 
பகாணடிருக்கி்றாம்.  ெனமுகத் தனகம 
எப்ொதும் ஏற்றுக் பகாளைபெடுவதில்கலை 
எனெதால் மக்கள தம்மி்டமிருந்து ்வறுெடும் 
பிற மக்களி்டம் ெகககம உணரகவக் 
பகாளவர. அவரகள பிற இனத்தின மீது ஒரு 
பொதுவான எணணத்கதக் பகாணடிருபெது 
சமூகத்தில் ெதற்றத்திற்கு வழி வகுக்கிறது.  இது 
்ொனற எணணஙகள ொரெடசத்திற்கு இடடுச 
பசல்கினறன.

1. முன்முடிவு (பாரபட்சம்)
ொரெடசம் எனெது மற்றவரககைப 

ெற்றி எதிரமகறயான அல்லைது தாழ்வான 
முகறயில் கருதுவதாகும்.  அவரககைப 
ெற்றி அறிந்து பகாளைாம்லை்ய தவறாக 

முனமுடிவு எடுபெதாகும்.  மக்கள தவறான 
நம்பிக்ககககையும் கருத்துக்ககையும் 
பகாணடிருக்கும் ்ொது ொரெடசம் ஏற்ெடுகிறது.
முனமுடிவு = முன + முடிவு / ொரெடசம்

ொரெடசம் எனற வாரத்கத முனமுடிவிகன 
குறிக்கிறது.  முனமுடிவு எனெது மக்களின மத 
நம்பிக்கககள, அவரகள வாழ்கினற ெகுதிகள, 
நிறம், பமாழி மற்றும் உக்ட ்ொனற ெலைவற்கற 
அடிபெக்டயாக பகாணடுளைது.  ொரெடசமானது 
ொலினரீதியாகவும், இனரீதியாகவும், 
வரக்கரீதியாகவும், மாற்றுத்திறனாளிகள மீதும் 
மற்றும் பிறவற்றிலும்  காணபெடுகிறது.

உதாரணமாக, கிராமபபுற மக்ககை வி்ட 
நகரபபுற மக்களின மனபொனகம மற்றும் 
ந்டத்கதயானது, நாகரிகமானது எனெது 
ொரெடசமாகும்.

1.1. பாரபட்சம் உருவாவதற்கான 
காரைங்கள்

ொரெடசம் உருவாவதற்குப பொதுவான 
சமூக காரணிகள,

	முனமுடிவு மற்றும் ஒத்த கருத்து ஆகியவற்றின பொருகை அறிதல்
	ொகுொடு மற்றும் சமத்துவமினகமகயப ெற்றி புரிந்து பகாளளுதல்
	ொகுொடுகளின எதிரமகற விகைவுககைப ெற்றி அறிதல்

 கற்றலின் மநாககங்கள்

அலகு
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1. சமூகமயமாக்கல் 
2. நிரணயிக்கபெட்ட ந்டத்கத 
3. பொருைாதார ெயனகள 
4. சரவாதிகார ஆளுகம 
5. இன கமயக் பகாளகக 
6.  கடடுபொ்டான குழு அகமபபு
7. முரணொடுகள
2. மாறாக கருத்து

முனமுடிவு வலுவாக இருக்கும்்ொது 
மாறாக் கருத்து உருவாகிறது. மாறாக் கருத்து 
எனெது தவறான கண்ணாட்டம் அல்லைது 
ஏ்தா ஒனகறப ெற்றிய தவறான கருத்தாகும்.  
எடுத்துக்காட்டாக,  பெணகள விகையாடடிற்கு 
உகந்தவரகள அல்லை எனெது முனமுடிவு 
பகாளவதாகும். மாறாக தனகம ெற்றிய 
தவறான எணணஙகள சிறுவயதி்லை்ய 
கற்றுக் பகாளைபெடுகிறது. ்மலும் குழந்கதகள 
பொருடகள, குழுக்கள, கருத்தியல்கள 
்ொனறவற்றில் வலுவான கருத்துக்ககையும் 
தவறான எணணஙககையும் இைம் 
ெருவத்தி்லை்ய வைரத்துக் பகாளகினறனர.
குழந்கதகள வைரும் ்ொது அவரகளுக்கு 
பொருளகள, மனிதரகள, நாகரிகம், நம்பிக்கக, 
பமாழி இவற்றின மீதான விருபபு பவறுபபுகள 
ஒத்தக் கருத்தால் ்ம்லைாஙகுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ரகுவின 
கணணில் பமனெந்து தாக்கியதால், அவன 
அழத்பதா்டஙகினான.  உ்ட்ன அவகனப 
ொரத்து அகனவரும் சிரிக்கத் பதா்டஙகினர.  
ஆனால் ரகுவின கணணில் பமனெந்து 
தாக்கிய்ொது அவனது நணென மணிக்கு 
உணகமயில் வருத்தமாக இருந்தது.  ஆனால் 
அவனும் மற்றவரகளு்டன இகணந்து 
சிரிக்கத்தான பசயதான.

் ம ற் கூ றி ய 
எடுத்துக்காடடிலிருந்து 
பெணகள அழுவாரகள 
எனறும் ஆணகள 

அழக்கூ்டாது எனற பொதுவான கருத்கத 
வலியுறுத்துகி்றாம். ஆககயால்தான ரகு 
வலியால் அழுத்ொது மற்ற அகனவரும் 
அவகனப ொரத்து சிரித்தனர. இது்வ மாறாக் 
கருத்துளை எணணமாகும். இதிலிருந்து, 
நாம் ஒருவர மீதான தவறான எணணத்கத 
ஏற்ெடுத்திக்பகாளளும் ்ொது, அஙகு மாறாக் 
கருத்து உருவாகிறது எனெகத நாம் 
புரிந்துபகாளைலைாம். 

ொலின அடிபெக்டயில் மாறாக்  கருத்திகன 
ெற்றி திகரபெ்டஙகள, விைம்ெரஙகள 
மற்றும் பதாகலைக்காடசி பதா்டரகளில் 
சித்தரிக்கபெடுவகத காணலைாம்.  சலைகவக்கடடி, 
சலைகவ இயந்திரம், ொத்திரஙககை கழுவுதல் 
பதா்டரொன அகனத்து விைம்ெரஙகளிலும் 
பெணககை்ய முனனிறுத்துகினறனர. 
இரு சக்கர வாகனம் ்ொனற விைம்ெரத்தில் 
ஆணககை்ய முனனிறுத்துகினறனர. 
இவவாறு ொலின அடிபெக்டயில் மாறாக் கருத்து 
இருபெகத காணலைாம்.

3. சமத்துவமின்னம மற்றும் பாகுபாடு
சமத்துவமினகம எனெது ஒருவர 

மற்பறாருவகர ொகுொடடு்டன ந்டத்துவது 
ஆகும். சாதி ஏற்றத்தாழ்வு, மதச சமத்து 
வமினகம, இன ்வறுொடு மற்றும் ொலின 
்வறுொடு ்ொனற ெல்்வறு ஏற்றத்தாழ்வுகள 
ொகுொடக்ட வைரக்கினறன.  

மக்களுக்பகதிரான எதிரமகறயான 
பசயல்க்ை ொகுொடு எனபெடும். சாதி, 
மதம், ொலினம் சாரந்து கக்டபபிடிக்கபெடும் 
ொகுொடுக்ை சமத்துவமினகம, தீண்டாகம 
ஆகியனவற்றுக்கான காரணிகள ஆகும். 
பவளகை நிற நெரகளி்டமிருந்து கடுகம வணண 
நிறத்தவரககை ்வறுொ்டாக ந்டத்துதல், நிறம்-
சாதி-ொலினம்-மதம் ்ொனறகவ அடிபெக்டயில் 
உரிகமகள, வாயபபுகள, சமத்துவ நிகலை 
ஆகியன மறுக்கபெடுதல் ்ொனற ொகுொடுகள 
நிகழ்கினறன. 
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எந்தபவாரு குடிமகனுக்கும் எதிராக 
மதம், இனம், சாதி, ொலினம், பிறபபி்டம் எனற 
அடிபெக்டயில் ொகுொடு காட்டக்கூ்டாது எனறு  
இந்திய அரசியலைகமபபுச சட்டப பிரிவு 15(1) 
அறிவுறுத்துகிறது.

3.1. சாதி பாகுபாடு
இந்தியாவில் சமத்துவமினகம மற்றும் 

ொகுொடடிற்கான மிக முக்கிய காரணம் சாதி 
முகற ஆகும். ்வத காலை ஆரிய சமுதாயத்தில் 
நிலைவிய வரண அகமபபிலிருந்து சாதி ெடிநிகலை 
முகற உருவானது. பதா்டக்கத்தில் வரண 

அகமபபும் பதாழில் அடிபெக்டயில் பநகிழ்வான 
சமூகப பிரிவிகனககை்ய பகாணடிருந்தது. 
பிற்காலை ்வத சமுதாயத்தில் இறுக்கமான, 
ொகுொடுகள நிகறந்த, பிறபபு அடிபெக்டயில் 
ெடிநிகலைபெடுத்தபெட்ட சாதிப பிரிவுகைாக வரண 
அகமபபு விரிவக்டந்தது.

இந்தியாவில் சாதி ஒடுக்குமுகறக் 
பகதிராக ெலைரும் ்ொராடி வருகினறனர.  
இவரகளுக்கு முன்னாடியாக திகழ்ந்தவர 
்டாக்்டர பி.ஆர. அம்்ெத்கர ஆவார.  தாழ்த்தபெட்ட 
குடும்ெத்கதச ்சரந்த இவர சிறுவயதி்லை்ய 
சாதிபொகுொடடின  காரணமாக பெரிதும் 
ொதிபபுக்கு உளைானார. இந்தியாவில் 
அகனத்து குடிமக்கள மத்தியிலும் சமத்துவத்கத 
உறுதிபெடுத்தும் வணணம் சாதி முகற 
அழிபபுக்காக தீவிரமாகப ்ொராடினார.
3.2. பாலினப் பாகுபாடு

ொலினப ொகுொடு எனெது ஆணகள மற்றும் 
பெணகளுக்கு இக்ட்ய நிலைவும் உ்டல்நலைம், 
கல்வி, பொருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் 
சமத்துவமினகம ்ொனறவற்கறக் குறிக்கிறது.  
எடுத்துக்காட்டாக  ஒரு பெண ெளளிபெடிபகெ 
முடித்தபின கல்லூரிக்கு பசல்லை அனுமதி 
இல்கலை.  இ்த ்ொனறு பெரும்ொனகமயான 
பெணகள அவரகள விரும்பும் வாழ்க்கககய 
்தரந்பதடுக்க அனுமதிக்கபெ்டாமல் 

இனநிறபவறிககு முடிவு
        பதனனாபபிரிக்காவின 
முனனாள  அதிெரான 
பநல்சன மண்்டலைா 
அவரகள, 27 ஆணடுகள 

சிகறவாழ்க்ககக்குபபின 
1990 ஆம் ஆணடு 
விடுதகலையானார. இவர 
பதனனாபபிரிக்காவிலிருந்த 
இ ன நி ற ப வ றி க் கு 
முடிவு கடடினார. 
ப த ன ன ா ப பி ரி க் க ா வி ல் 
உலைகைவில் அகமதி 
நிலைவவும், மனித 
உரிகமகளுக்கான ்ொராட்டத்தில் 
முன்னாடியாகவும் திகழ்ந்தார.

 டாகடர பி.ஆர.  அம்மபத்கார
	இவர ொொ சா்ேப என பிரெலைமாக அகழக்கபெடுகிறார.
	 இவர இந்திய சட்ட நிபுணராகவும்,  பொருைாதார 
நிபுணராகவும், அரசியல்வாதியாகவும், சமூகச 

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

ெல்ககலைக்கழகத்தில் பி.எச.டி ெட்டத்கத பெற்றார. அதற்கு முனனர 
இலைண்டன பொருைாதாரப ெளளியில்  D.Sc ெட்டத்கதயும் பெற்றிருந்தார.

	இவர அரசியலைகமபபு நிரணய சகெயின வகரவு குழுவின தகலைவராக 
இருந்தார.  என்வ, இவர இந்திய அரசியலைகமபபின தந்னதயாகக 
கருதபெடுகிறார.

	இவர சுதந்திர இந்தியாவின முதல் சட்ட அகமசசராகப ெணியாற்றினார.
	இவரது  மகறவுக்குப பினனர, 1990 ஆம் ஆணடு ொரத ரத்னா விருது 

வழஙகபெட்டது.
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திருமணத்தில் தளைபெடுகினறனர.  
இனனும் ஒரு சிலை குடும்ெஙகளில் 
பெணபிளகைகள நவீன ஆக்டககை 
அணிந்தி்ட அனுமதிக்கபெடுவதில்கலை. ஆனால் 
அக்குடும்ெத்தின ஆணபிளகைகள 
அவவககயான ஆக்டககை அணிந்தி்ட 
அனுமதிக்கபெடுகினறனர. இது்வ ொலினப 
ொகுொடு ஆகும்.

3.3. மத பாகுபாடு
மதம் சாரந்த ொகுொடு எனெது நம்பிக்ககயின 

அடிபெக்டயில் ஒரு தனிநெரின மீ்தா அல்லைது 
குழுவினர மீ்தா சமத்துவமினறி ந்டத்துவது 
ஆகும்.  ஆயிரக்கணக்கான ஆணடுகைாக 
பவவ்வறு மதஙகளின மக்களுக்கிக்ட்ய 
பிரசசிகனகள நிலைவுகினறன. நமது 
அரசகமபபுச சட்டம் அகனவருக்கும் சமத்துவம் 
வழஙகுகிறது; பிறபபி்டம், சாதி, மதம், பமாழி 
்ொனற எதன காரணமாகவும் சமத்துவம் 
மறுக்கபெ்டக் கூ்டாது. இருபபினும், வழிொடடு 
இ்டஙகள ்ொனறவற்றில் இனனமும் சாதி, மதம், 
ொலினம், பமாழி அடிபெக்டயில் ொகுொடுகள 
கக்டபபிடிக்கபெடுகினறன. இத்தககய 
ொகுொடுகள, சமத்துவமினகம ் ொனறவற்றுக்கு 
எதிராக நமது மாபெரும் சிந்தகனயாைரகள 
கடுகமயாகப ்ொராடியுளைனர.
3.4.  சமூக-பபாருளாதார 

சமத்துவமின்னம
சமூக-பொருைாதார தைத்தில் வைரசசியின 

ெயனகள சமமாக ெரவுவதில்கலை. குகறவான 
பதாழிற்வைரசசி, குகறவான ் வைாண உற்ெத்தி, 

குகறவான மனித ் மம்ொடு ஆகியகவ குகறந்த 
வருவாய மாவட்டஙகளு்டன பதா்டரபுக்டயகவ. 
அ்த ் ொல் கல்வியறிவு குகறந்த விகிதம் உளை 
மாவட்டஙகள குகறவான ொலின விகிதத்து்டன 
காணபெடுகினறன.
3.5.  சமத்துவமின்னம மற்றும் 

பாகுபாட்டினன நீககுவதற்கான 
தீரவுகள்:

இந்திய சமுதாயத்தில் சமத்துவமினகம 
மற்றும் ொகுொடடிகன   அகற்றுவதற்கான 
தீரவுகைாக  கீழ்கண்டவற்கற ் மற்பகாளைலைாம்.
1. அகனவருக்கும் தரமான உ்டல்நலைம் 

மற்றும் கல்வியிகன கிக்டக்கச பசயதல்.
2. தற்்ொதய ொலின ொரெடசத்கதப ெற்றி 

பதரிந்து பகாளளுதல்.
3. ொலின ஏற்றத் தாழ்வுககை 

அகற்றுவதற்காக பொதுவாழ்வு மற்றும் 
நிறுவனஙகளில் பெணகளின திறனககை 
பவளிபெடுத்துதல்.

4. மற்ற மதஙககை ெற்றி பதரிந்து பகாளளும் 
பவளிபெக்டயான  மனநிகலை வைரத்தல்.

5. வகுபெகறயில் குழுவாக சாபபிடுவகத 
ஊக்குவித்தல் மூலைம் சாதி, மதம், ொலினம்    
ஆகியவற்றின எந்தவித ொரெடசமினறி  
மாணவரககை ஒனறாக இகணக்கச 
பசயதல்.

6. ெலை தரபெட்ட மக்களி்டமும் இணஙகி 
இருத்தல்.

7. சட்டஙககை முகறயாக 
நக்டமுகறபெடுத்துதல்.

எழுத்தறிவு விகிதம் -  2011 ஆம் ஆணடு கைகபகடுப்பு
அதிகம் குனறவு

வ.எண மாவட்டத்தின் பபயர விகிதம் வ.எண மாவட்டத்தின் பபயர விகிதம்
1 கனனியாகுமரி 92.14% 1 தருமபுரி 64.71%
2 பசனகன 90.33% 2 அரியலூர 71.99%
3 தூத்துக்குடி 86.52% 3 விழுபபுரம் 72.08%
4 நீலைகிரி 85.65% 4 கிருஷணகிரி 72.41%

ஆதாரம் : censusindia.gov.in>tamilnadu
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3.6  இந்திய அரசியலனமப்பு மற்றும் 
சமத்துவம்
ஒரு அரசியலைகமபபு எனெது நாடடின 

நிரவாகத்கத வழிந்டத்தும் விதிகள மற்றும் 
விதிமுகறகளின பதாகுபொகும். இந்திய 
அரசியலைகமபபின 14-வது பிரிவு  ’சட்டத்திற்கு 
முன அகனவரும் சமம்’ எனகிறது.  ்மலும் 
மக்களுக்குள ெகுத்தறிவுக்கு ஒவவாத 
ொகுொடுகள கக்டபபிடிக்கபெடுவகதத் 
தடுக்கிறது..

நாடடின நிலைபெரபபு ெனமுகத்தனகம 
பகாண்டது எனெதால் அகனவருக்கும் 
சமத்துவம் உறுதிபெடுத்தபெ்ட ்வணடும் 
எனறும் நமது அரசகமபபுச சட்டம் கூறுகிறது. 
சமுதாயத்தில் சமத்துவத்கத உறுதி  
பசயவதற்கான இரணடு முக்கியமான 
காரணிகள ெனமுகத்தனகமக்கு மதிபெளித்தல் 
மற்றும் சுதந்திரத்கத உறுதிெடுத்துதல் ஆகும்.  
ெல்்வறு வககயான சுதந்திரம் எனெது அவரவர 
மதத்கத பினெற்றவும், பமாழிகயப ்ெசவும்,  
விழாக்ககைக் பகாண்டா்டவும், கருத்துக்ககை 
சுதந்திரமாக பவளிபெடுத்துவதும் ஆகும்.

அரசியலைகமபபு எனெது விதிகள மற்றும் 
ஒழுஙகுமுகறகளின சட்டவடிவகமபொகும், 
இதனெடி ஒரு நாடு நிரவகிக்கபெடும்.  சமத்துவம் 
எனெது தீண்டாகமகய ஒரு குற்றமாகக் 
காணெதாகும்.  இந்திய அரசியலைகமபபுச சட்ட 

பிரிவு 17-னெடி இந்தியாவில் தீண்டாகம 
ஒழிக்கபெட்டது.  எந்த வககயிலும் 
தீண்டாகமகயப பினெற்றுவது தக்ட 
பசயயபெடடுளைது.

இனறும் கூ்ட நாடு முழுவதும் ெல்்வறு 
வககயான ொகுொடு காணபெடுகிறது.  
பெணகள, விவசாயிகள,  ெழஙகுடியினர மற்றும் 
தாழ்த்தபெட்ட சமூக வகுபபினர உளளிட்்டார 
இனனும் இந்தியாவில் சமத்துவத்திற்காகப 
்ொராடி வருகிறாரகள.

பாலின விகிதம் – 2011 ஆம் ஆணடு கைகபகடுப்பு
தலா ஆயிரம் ஆணகளுககு நிகரான பபணகளின் எணணிகனக

அதிகம் குனறவு
வ.எண மாவட்டத்தின் பபயர பாலின விகிதம் வ.எண மாவட்டத்தின் பபயர பாலின விகிதம்
1 நீலகிாி 1041 1 த�ம�ாி 946

2 தஞ்சா�ர் 1031 2 ேசலம் 954

3 நாகப்பட்�ணம் 1025 3 கி�ஷ்ணகிாி 956

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

ஆதாரம் : censusindia.gov.in>tamilnadu

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

கருதுவதாகும்.
	 மாறாக்  கருத்து எனெது ஏதாவது ஒனகறப ெற்றிய தவறான கண்ணாட்டம் அல்லைது கருத்தாகும்.
	 ொகுொடு எனெது மக்களின மீது ஏற்ெடுத்திக்பகாளளும் தவறான பசயலைாகும்.  ொகுொ்டானது நிறம், 

வரக்கம், மதம், ொலினம் ்ொனறவற்றின அடிபெக்டயில் ஏற்ெடுவதாகும்.
	 சமத்துவமினகம மற்றும் ொகுொடிற்கான மிகவும் முக்கிய காரணம் சாதி அகமபொகும்.
	 ொலின ொகுொடு எனெது ஆணகளுக்கும் பெணகளுக்கும் இக்ட்யயான சுகாதாரம், கல்வி, 

பொருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் ஏற்றத்தாழ்வுககை குறிக்கிறது.
	 மத ொகுொடு எனெது மக்களின நம்பிக்ககயின அடிபெக்டயில் ஒரு தனி நெகர்யா அல்லைது 

குழுவினகர்யா சமத்துவமினறி  ந்டத்துவதாகும்.

முனமுடிவு / ொரெடசம் - ஒருவர குறித்து எதிரமகறயாக முடிவு பசயதல் அல்லைது தாழ்வாக 
மதிபபிடுதல்.

மாறாக் கருத்து - நிகலையான வடிவத்கத ஏற்ெடுத்துவது.
ொகுொடு - மக்ககை சாதி, நிறம், மதம், ொலினம் ஆகிய காரணஙகளுக்காக 

சமத்துவமினறி ந்டத்துவதாகும்.
சமத்துவமினகம - சமூக ரீதியாக்வா அல்லைது பொருைாதார ரீதியாக்வா அல்லைது 

இரணடிலு்மா சமத்துவம் இல்லைாமலிருத்தல்.
அரசகமபபுச சட்டம் - ஓர அர்சா அல்லைது அகமபகெ்யா 

நிரவகிக்க அல்லைது ்மலைாணகம பசயய முனகூடடி்ய 
வடிவகமக்கபெடடிருக்கும் அடிபெக்ட பகாளகககள.

பயிற்சிகள்
I.    சரியான வினடனயத் மதரவு பசயக
1. பினவருவனவற்றில் 

எது ொரெடசத்திற்கான 
காரணம் அல்லை

 அ) சமூகமயமாக்கல் 
 ஆ) பொருைாதார 

நனகமகள  
 இ) அதிகாரத்துவ ஆளுகம
   ஈ) புவியியல்
2 ொலின அடிபெக்டயில் ந்டத்தபெடும் ொகுொடு 

குறிபபிடுவது
 அ) ொலின ொகுொடு  
 ஆ) சாதி ொகுொடு  
 இ) மத ொகுொடு   
 ஈ) சமத்துவமினகம

3. ொலின அடிபெக்டயிலைான ஒத்தக் கருத்து 
உருவாதல் பெரும்ொலும்   சித்தரிக்கபெடுவது

 அ) திகரபெ்டஙகள  
 ஆ) விைம்ெரஙகள 
 இ) பதாகலைகாடசி பதா்டரகள
 ஈ) இகவ அகனத்தும்
4. ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம் அவரகள எழுதிய 

புத்தகம்/கள
 அ) இந்தியா 2020 
 ஆ) அக்கினிசசிறகுகள
 இ) எழுசசி தீெஙகள
 ஈ) இகவ அகனத்தும்
5. ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம் அவரகளுக்கு ொரத 

ரத்னா விருது வழஙகபெட்ட ஆணடு
 அ) 1997  ஆ) 1996  

இ) 1995  ஈ) 1994
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6. விஸவநாத் ஆனந்த் முதனமுதலில் கிராணட 
மாஸ்டரான ஆணடு
அ) 1985 ஆ) 1986 
இ) 1987 ஈ) 1988

7. இைவழகி சிறந்து விைஙகிய விகையாடடு
அ) பசஸ    ஆ) மல்யுத்தம்
இ) ்கரம்           ஈ) ப்டனனிஸ

8. அரசியலைகமபபின எந்தபபிரிவின கீழ்,
எந்தபவாரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மதம்,
இனம், சாதி, ொலினம், பிறந்த இ்டம் ஆகிய
அடிபெக்டயில் ொகுொடு காட்டக்கூ்டாது    
எனக் கூறுகிறது?
அ) 14 (1)  ஆ) 15 (1) 
இ) 16 (1)  ஈ) 17 (1)

9. பி.ஆர. அம்்ெத்கார அவரகளுக்கு ொரத ரத்னா 
விருது வழஙகபெட்ட  ஆணடு
அ) 1990 ஆ) 1989 
இ) 1988 ஈ) 1987

10. 2011 ஆம் ஆணடின கணக்பகடுபபினெடி
தமிழகத்தில் அதிகமான கல்வியறிவு
பெற்றுளை மாவட்டம்
அ) நாமக்கல் ஆ) ்சலைம் 
இ) கனனியாகுமரி ஈ) சிவகஙகக

II. பபாருத்துக

1. ொரெடசம் - தீண்டாகம ஒழிபபு
2.  மாறாக் கருத்து

உருவாதல்
- மற்றவரககை 

காடடிலும் சிலைகர 
தாழ்வாக ந்டத்துவது

3. ொகுொடு - சட்டத்திற்கு முன 
அகனவரும் சமம்

4. பிரிவு 14 - தவறான ொரகவ
அல்லைது தவறான 
கருத்து

5. பிரிவு 17 - பிறகர ெற்றி 
எதிரமகறயாக 
மதிபபிடுதல்

III. மகாடிட்ட இடங்கனள நிரப்புக
1. ________ எனெது மற்றவரககைப ெற்றி

எதிரமகறயாக அல்லைது தாழ்வான முகறயில்
கருதுவதாகும்.

2. ________ ஆம் ஆணடு ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம்
பிறந்தார.

3.  இந்தியாவில் மிக உயரந்த விகையாடடு
விருதான ராஜீவகாந்தி ்கல் ரத்னா
விருதிகன  முதன முதலில் பெற்றவர
________.

4.  சுதந்திர இந்தியாவின முதல் சட்ட அகமசசர
________.

5.  2011 ஆம் ஆணடு மக்கள பதாகக
கணக்பகடுபபினெடி குகறந்த ொலின
விகிதம் உளை மாவட்டம் ________.

IV. பின்வரும் வினாககளுககு வினடயளி
1. ொரெடசம் எனறால் எனன?
2. ஒத்தக் கருத்து எனறால் எனன?
3. ொகுொடு எனறால் எனன?
4. இந்திய அரசியலைகமபபினெடி எந்த பிரிவுகள

சமத்துவத்கத ெற்றி கூறுகிறது?
V. பின்வரும் வினாககளுககு விரிவான வினடயளி
1. ொரெடசத்திற்கான காரணஙககை கூறுக.
2. ொகுொடடிற்கான ஏ்தனும் இரணடு

காரணிககை எழுதுக.
3. இந்திய சமுதாயத்தில் சமத்துவமினகம

மற்றும் ொகுொடக்ட நீக்குவதற்கான
தீரவுககை விவரி.

VI. பசயமுனறகள் மற்றும் பசயல்பாடுகள்
1. வகுபெகறகய சிறு குழுக்கைாக பிரித்து, 

ொகுொடு ஏற்ெடுவதற்கான     காரணஙககைப 
ெற்றி கலைந்துகரயாடி அறிக்கக ஒனறிகன 
எழுதவும்.

2. ொரெடசம் மற்றும் ொகுொடு ஆகியவற்கற 
எதிர பகாண்ட நெரகள ெற்றி     தகவல்ககை 
்சகரிக்கவும்.

VII. உயர சிந்தனன வினா
1. இந்தியாவில் நிகழும் பல்மவறு 

பாகுபாட்டினன விவரி.
VIII. வாழ்வியல் திறன்
1. உஙகள கிராமத்தில் ொரெடசம் மற்றும்

ொகுொடுகளுக்கு எதிராக நீஙகள எவவாறு
்ொராடுவீர.

இனைய வளங்கள்
1. (The National Commission for Scheduled 

Castes)
2. (The National Commission for Scheduled 

Tribes)
3. (The National Commission for Women)
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ஆறாம் வகுப்பு – சமூக அறிவியல் (முதல் பருவம்)
பாடநூல் ஆசிரியரகள் மற்றும் மமலாயவாளர குழுவினர
வரலாறு

பாட ஆமலாசகர மற்றும் வல்லுநர
முனனவர பபான். குமார  
இணை இயக்குநர் (பாடத்திடடம்) 
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், செனணன

பாட ஒருங்கினைப்பாளரகள்
பவ. மேமலதா 
துணை இயக்குநர், 
மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், செனணன -6.
மமா. சுஜாதா 
முதுநிணல விரிவுணரயாளர்  
மாவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், செனணன.
பப. சுமரஷ் 
முதுகணல ஆசிரியர், அரசு மகளிர் மமல்நிணலப் பள்ளி 
ஆத்தூர், மெலம்.
மகாமதி மாணிககம் S 
படடதாரி ஆசிரியர், அ.மம.நி.ப, பணைய சபருஙகளத்தூர் 
செனணன-63, காஞ்சிபுரம்.
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பாட நூலாசிரியரகள்
மகாமதி மாணிககம் S 
படடதாரி ஆசிரியர், அ.மம.நி.ப,  
பணைய சபருஙகளத்தூர், செனணன-63, 
காஞ்சிபுரம்.
மதவராஜன் N 
படடதாரி ஆசிரியர், அ.மம.நி.ப, நஞ்ெநாடு 
நீலகிரி மாவடடம்
எட்வின் R 
தணலணமயாசிரியர், ஸ்ரீ மாரியம்மன மமல்நிணலப்பள்ளி, 
ெமயபுரம், திருச்சி மாவடடம்
ஷாஜகான் J 
ஊராடசி ஒனறிய நடுநிணலப்பள்ளி,  
கடராம்படடி, மதுணர.
சிவகுருநாதன் M
படடதாரி ஆசிரியர், அரசு மமல்நிணலப்பள்ளி, 
காடடூர், திருவாரூர்

அப்பைசாமி M
ஆமலாெகர், தமிழநாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியல் பணிகள் கைகம், 
TNTB & ESC, நுஙகம்பாக்கம், செனணன-6
பசந்தில்குமார P
படடதாரி ஆசிரியர், அரசு மமல்நிணலப்பள்ளி, 
திருக்கழுக்குன்றம், காஞ்சிபுரம் மாவடடம்
பமரலின் கிமரஸி 
உதவிப் மபராசிரியர், வரலாற்றுத் துண்ற,  
செனணன கிறித்துவ கல்லூரி, தாம்பரம்(கி) 
செனணன
அனிதா பபான்மலர 
படடதாரி ஆசிரியர், அரசு மமல்நிணலப்பள்ளி, 
மெலம்.
ரீட்டா B
உதவிப் மபராசிரியர், NKT கல்வியியல் கல்லூரி 
செனணன.
சீனிவாசன் B
படடதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிணலப்பள்ளி  
கஙகமலரி, கிருஷைகிரி

பமாழிபபயரப்பாளரகள்
அமசாக K 
உதவிப் மபராசிரியர், வரலாற்றுத்  துண்ற 
செனணன கிறித்துவ கல்லூரி, தாம்பரம்(கி), செனணன 
மகாமதி மாணிககம் S
படடதாரி ஆசிரியர், அ.மம.நி.ப, பணைய சபருஙகளத்தூர், 
செனணன-63, காஞ்சிபுரம்.
ஆனந்த் C
ப்ரிலானஸ் எழுத்தாளர், முகப்மபர் கிைக்கு, செனணன-37 

முனனவர சுமரஷ் K
படடதாரி ஆசிரியர்,  
குமாரராஜா முத்ணதயா மமல்நிணலப்பள்ளி 
அணடயாறு, செனணன

பாட வல்லுநரகள்
முணனவர். மணிகுமார K.A 
மபராசிரியர் (ஓய்வு), வரலாற்று துண்றத் தணலவர் 
மமனானமணியம் சுநதரனார் பல்கணலக்கைகம்,  
திருசநல்மவலி.

மமலாயவாளரகள்
முணனவர் சுந்தர G. 
இயக்குநர், இராஜா முத்ணதயா ஆராய்ச்சி நூலகம், 
செனணன
முணனவர். பசல்வகுமார V 
உதவிப் மபராசிரியர், கடற்ொர் வரலாறு மற்றும் கடற்ொர் சதால்லியல் துண்ற 
தமிழ பல்கணலகைகம், தஞ்ொவூர்.
சங்கரன் K R 
வரலாற்று உதவிப் மபராசிரியர், A.V.C  கல்லூரி (தனனாடசி) 
மைப்பநதல்.
குைமசகரன் V (கமலாலயன்) 
B-210, மகாவீர் ஸ்பிரிஙஸ், 17வது  குறுக்கு சதரு 
18 வது முதனணம சதரு, மஜ.பி. நகர், 5வது ஸ்மடஜ் 
சபஙகளூரு.

பாடவல்லுநர குழு
முனனவர இரா.ஜகன்குமார,
உதவிப் மபராசிரியர் மற்றும் துண்றத் தணலவர் 
புவியியல் துண்ற 
பாரதிதாென பல்கணலக்கைகம், திருச்சிராப்பள்ளி.

மமலாயவாளரகள்
திரு. அ.பசந்தில்மவலன் 
உதவிப் மபராசிரியர் 
புவியியல் துண்ற 
அரசினர் கணலக்கல்லூரி (தனனாடசி) 
கும்பமகாைம்.
திரு. யமசாதரன் சுமரஷ் 
உதவிப் மபராசிரியர் 
புவியியல் துண்ற 
செனணன கிறித்துவ கல்லூரி, தாம்பரம்(கி) 
செனணன.

பாடநூலாசிரியரகள்
ந.ராமஜஸவரி, 
முதுகணல ஆசிரியர், (புவியியல்) 
தி.எ.மு.அ.ம.சப.மமல்நிணலப்பள்ளி, மொளிஙகர், 
மவலூர் மாவடடம்.
பஜ.பேலன், 
படடதாரி ஆசிரியர், (ெமூக அறிவியல்) 
சப.கா.அ.ம.மமல்நிணலப்பள்ளி, அம்பத்தூர், 
திருவள்ளூர் மாவடடம்.

மமா.கிமரனா மஜனட்,
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்),  
இரா.செ.அ.ம.மமல்நிணலப்பள்ளி, ஒண்டிப்புதூர், 
மகாணவ மாவடடம்.

அ.அஞ்சுகம்,
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்),  
அ.ம.மமல்நிணலப்பள்ளி, துண்றயூர், 
திருச்சி மாவடடம்.

இரா.முத்து, 
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்), அரசுமமல்நிணலப்பள்ளி, 
கனனிணகப்மபர், திருவள்ளூர் மாவடடம்.

ந.இராஜபாரதி,
ஆசிரியர் பயிற்றுநர், வடடார வளணமயம், உத்திரமமரூர், 
காஞ்சிபுரம் மாவடடம்.

பமாழிபபயரப்பாளரகள்
மமா.கிமரனா மஜனட், 
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்),  
இரா.செ.அ.ம.மமல்நிணலப்பள்ளி, ஒண்டிப்புதூர், 
மகாணவ மாவடடம்.
அ.அஞ்சுகம், 
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்),  
அ.ம.மமல்நிணலப்பள்ளி, 
துண்றயூர், திருச்சி மாவடடம்.
இரா.முத்து,  
படடதாரி ஆசிரியர் (ெமூக அறிவியல்),  
அரசுமமல்நிணலப்பள்ளி, கனனிணகப்மபர், 
திருவள்ளூர் மாவடடம்.
ந.இராஜபாரதி, 
ஆசிரியர் பயிற்றுநர், வடடார வளணமயம், உத்திரமமரூர்,
காஞ்சிபுரம் மாவடடம்.

புவியியல்
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இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகண்ட மமப்லித்மதா தாளில் 
அச்சிடப்படடுள்ளது
ஆப்செட முண்றயில் அச்சிடமடார்:
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குடினமயியல்
பாடவல்லுநர குழு
முனனவர. பத. மதவநாதன் 
இணை மபராசிரியர் மற்றும் துண்ற தணலவர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் சபாது நிர்வாகவியல் துண்ற, 
அண்ைாமணலப் பல்கணலக்கைகம், 
சிதம்பரம்.

இனையச் பசயல்பாடு ஒருங்கினைப்பாளர
பச. புனிதா
படடதாரி ஆசிரியர் (ஆஙகிலம்)
அரசு மமல்நிணலப் பள்ளி
அநநதமகாபாலபுரம்
தஞ்ொவூர்

மமலாயவாளர
முனனவர. க. மகாட்னட ராஜன் 
உதவிப் மபராசியர் 
அரசியல் அறிவியல் துண்ற, 
சபரியார் அரசு கணலக் கல்லூரி, 
கடலூர்.

பாடநூலாசிரியரகள்
மீராபாய மகாபி
சதாடக்கப்பள்ளி தணலணம ஆசிரிணய
டி.ஐ.சமடரிக்குமலஷன மமல்நிணலப் பள்ளி
அம்பத்தூர்
செனணன
லதா ராமச்சந்திரன்
ஆசிரியர்
மகநதிரிய வித்யாலாயா
மத்திய மதால் ஆராய்ச்சி நிறுவன வளாகம்
அணடயார்
செனணன
ந. சாந்தி
இணடநிணலயாசிரியர்
அரசினர் உயர்நிணலப் பள்ளி
பாலமவடு
திருவள்ளூர்

Image Courtesy

List of Institutions

Department of Archacology, Government of Tamilnadu.

Archacological Survey of India.

Government Musium, Chennai.

Government College of Fine arts, Chennai.

Tamil University, Thanjavur.

Tamil Virtual Academy, Chennai.

கனல மற்றும் வடிவனமப்புக குழு
வனரபடம்
காந்திராஜன் K T 
கணல மற்றும் பட ஒருஙகிணைப்பாளர் 
தமிழ விர்ச்சுவல் அகாடமி, 
செனணன.
ரவி குமார . பா, ஈமராடு. 
ஓவிய ஆசிரியரகள், தமிழநாடு அரசு. 
மாைவர்கள், அரசு கவின கணல கல்லூரி, 
செனணன மற்றும் கும்பமகாைம்

ICT ஒருங்கினைப்பாளர
புனிதா S 
படடதாரி ஆசிரியர், அரசு மமல்நிணலப்பள்ளி, 
படடுக்மகாடணட, தஞ்ொவூர் மாவடடம்
ஆ.அனுரஞ்சித் 
கணினி இணடநிணல ஆசிரியர், 
கமலாவதி மமல்நிணலப் பள்ளி, (சிபிஎஸ்சி) 
சுகுபுரம், தூத்துகுடி மாவடடம்

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

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

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

ஒருங்கினைப்பு
ரமமஷ முனிொமி
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