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1. தமிழ்
1.1. திராவிடமமாழிக்குடும்பம்

1. டாக்டர் கால்டுமவல் - குறிப்பு.
➢ இராபர்டு கால்டுமவல் ஒரு கிருத்துவச் சமயப்பரப்பாளர் ஆவார்.
➢ பிறப்பு – இறப்பு (7 மம 1814 - 28 ஆகஸ்ட் 1891)
➢ தன் 24-ஆம் அகவவயில் இந்தியா வந்தவடந்த அவர், விவிலியத்வத வட்டார
மமாழியில் கற்பிப்பதற்காகத் தமிவழக் கற்றார்.
➢ இதுமவ, பின்னர், அவவரத் மதன்னிந்திய
மமாழிகளுக்கான

ஒப்பிலக்கண

நூமலான்வற

எழுத

அவருவடய

நூலில்,

ஏற்பாட்டிலுள்ள
பழங்கிமரக்கத்திலும்

வவத்தது.
பவழய

எபிமரயத்திலும்
மதாமலமி

குறிப்பிட்டுள்ள இடங்களிலும் திராவிடச்
மசாற்கள் உள்ளதாகப் பாிந்துவரத்தார்.
➢ திராவிட

மமாழிகளின்

நிவலநிறுத்தியதில்

தனித்துவத்வத
மபரும்பங்கு

இவருவடயதாகும்.
➢ 1841-இல் குரு பட்டம் மபற்றுத் திருமநல்மவலி மசன்று அங்மக இவடயன்குடி
என்னும் ஊாில் தங்கி 50 ஆண்டுகள் தமது மதப்பணியுடன் மசர்த்து தமிழ்ப்பணியும்
மசய்தார்.
➢ இவர் ஆங்கில மமாழியில் ஆக்கிய திராவிட மமாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் (1856)
என்னும் நூல் உலமகங்கும் இவருக்கு மிகுந்த புகழ் ஈட்டித்தந்தது.
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➢ தமிழ்மமாழி உலகின் முதல் மமாழி என்றும், மவலயாளம், மதலுங்கு, கன்னடம்
எல்லாம் தமிழ் மற்றும் பிற மமாழி கலப்பில் வந்தது என்றும் கண்டுபிடித்தார்.
➢ அதனால் இம்மமாழிகவள எல்லாம் ஓாினத்வதச் மசர்ந்தவவ என்பவத இந்நூல்
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மூலம் உலகம் ஒப்ப விளக்கிச் மசான்னார்.
➢ தமிழ் மமாழிக் குடும்பம் ஒன்று இருப்பது பற்றிக் கண்டு பிடித்தது இவரல்லர்
எனினும், அதற்கான சான்றுகவள ஒருங்கிவணத்து உறுதிப்படுத்தியவர் இவமர.

2.

திராவிட

மமாழிக்குடும்பங்களின்

மதாற்றம்,

மபயர்கள்

அவற்றின்

சிறப்பியல்புகள்
மமாழி அறிமுகம்
➢ தமக்குத் மதான்றிய கருத்துகவளப் பிறருக்கு உணர்த்த மனிதர் கண்டுபிடித்த
கருவிமய மமாழியாகும்.
➢ முதலில் தம் எண்ணங்கவள மமய்ப்பாடுகள், வசவககள், ஒலிகள், ஓவியங்கள்
முதலியவற்றின் மூலமாகப் பிறருக்குத் மதாிவிக்க முயன்றனர். இவற்றின் மூலம்
பருப்மபாருள்கவள மட்டுமம ஓரளவு உணர்த்த முடிந்தது.
➢ நுண்மபாருள்கவள உணர்த்த இயலவில்வல.
➢ அதனால், ஒளிகவள உண்டாக்கிப் பயன்படுத்கத் மதாடங்கினர்.
➢ வசவகமயாடு மசர்த்து மபாருள் உணர்த்திய ஒலி, காலப்மபாக்கில் தனியாகப்
மபாருள் உணர்த்தும் வலிவமமபற்று மமாழியாக வளர்த்தது.
➢ மனித இனம் வாழ்ந்த இட அவமப்பும் இயற்வக அவமப்பும் மவறுபட்ட ஒலிப்பு
முயற்சிகவள உருவாக்கத் தூண்டின.
➢ இதனால் பல மமாழிகள் உருவாயின.
➢ உலகத்திலுள்ள மமாழிகமளல்லாம் அவற்றின் பிறப்பு, மதாடர்பு, அவமப்பு, உறவு
-ஆகியவற்றின் அடிப்பவடயில் பலமமாழிக்குடும்பங்களாப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளன,
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மமாழிகளின் காட்சிச் சாவல
இந்தியாவில் மபசப்படும் மமாழிகளின் எண்ணிக்வக 1300க்கும் மமற்பட்டது. இவற்வற

1. இந்மதா - ஆசிய மமாழிகள்
2. திராவிட மமாழிகள்
3. ஆஸ்திமரா ஆசிய மமாழிகள்
4. சீன - திமபத்திய மமாழிகள்
என அவழக்கப்படுகின்றன. பல கிவளமமாழிகளும் இங்குப் மபசப்படுவதால் இந்திய நாடு
மமாழிகளின்

காட்சிச்சாவலயாகத்

திகழ்கிறது

என்று

ச.

அகத்தியலிங்கம்

குறிப்பிட்டுள்ளார்.

திராவிடம் மதாற்றம்
➢ உலகின் குறிப்பிடத்தக்க, பவழவமயான நாகாிகங்களுள் இந்திய நாகாிகமும்
ஒன்று.

மமாகஞ்சதாமரா

-

ஹரப்பா

அகழாய்வுக்குப்

பின்னர்

இது

உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
➢ இவதத் திராவிட நாகாிகம் என்று அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். திராவிடர் மபசிய
மமாழிமய திராவிட மமாழி எனப்படுகிறது.
➢ திராவிடம் என்னும் மசால்வல முதலில் குறிப்பிட்டவர் குமாிலபட்டர்.
➢ தமிழ் என்னும் மசால்லிலிருந்துதான் திராவிடா என்னும் மசால் பிறந்தது என்று
மமாழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
➢ ஹீராஸ் பாதிாியார் என்பார் இம்மாற்றத்வதத் தமிழ் → தமிழா → தமிலா → டிரமிலா
→ ட்ரமிலா → த்ராவிடா → திராவிடா என்று வந்ததாக விளக்குகின்றார்.

மமாழி ஆய்வு
➢ திராவிட

மமாழிக்குடும்பம்

என்னும்

பகுப்பு

உருவாவதற்கு

ஒரு

வரலாறு

இருக்கிறது.
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நான்கு மமாழிக்குடும்பங்களாகப் பிாிக்கின்றனர். அவவ,
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➢ தமிழ், கன்னடம், மதலுங்கு ஆகிய மமாழிகள் சமஸ்கிருத மமாழியிலிருந்து
உருவானவவ என்ற கருத்து அறிஞர் பலாிவடமய நிலவிவந்தது.
➢ இம்மமாழிகளில்

வடமமாழிச்

மசாற்கள்

மிகுந்து

காணப்பட்டதால்

18ஆம்
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நூற்றாண்டின் மதாடக்கம்வவர இந்திய மமாழிகள் அவனத்திற்கும் வடமமாழிமய
மூலம் எனவும் அதிலிருந்மத மற்ற மமாழிகள் மதான்றி வளர்ந்தன எனவும்
அறிஞர்கள் கருதினர்.
➢ அறிஞர் வில்லியம் ம ான்ஸ் என்பார் வடமமாழிவய ஆராய்ந்து மற்ற ஐமராப்பிய
மமாழிகமளாடு மதாடர்புவடயது வடமமாழி என முதன்முதலில் குறிப்பிட்டார்.
➢ மதாடர்ந்து,

1816ஆம்

ஆண்டில்

மபராசிாியர்கள்

பாப்,

ராஸ்க்,

கிாிம்

முதலாமனாராலும் மமாழி சார்ந்த பல ஆய்வுகள் மமற்மகாள்ளப்பட்டன.
➢ முதன்முதலில்

பிரான்சிஸ்

எல்லிஸ்

என்பார்

தமிழ்,

மதலுங்கு,

கன்னடம்,

மவலயாளம் மபான்ற மமாழிகவள ஒப்புவமப்படுத்தி ஆய்ந்து இவவ தனிமயாரு
மமாழிக்குடும்பத்வதச் மசர்ந்தவவ என்ற கருத்வத முன்வவத்தார்.
➢ இம்மமாழிகவள ஒமர இனமாகக் கருதித் மதன்னிந்திய மமாழிகள் எனவும்
மபயாிட்டார்.
➢ இதவனமயாட்டி மால்மதா, மதாடா, மகாண்டி முதலான மமாழிகள் பற்றிய
ஆய்வுகள் மமற்மகாள்ளப்பட்டன.
➢ மஹாக்கன் என்பார் இம்மமாழிகள் அவனத்வதயும் இவணத்துத் தமிழியன் என்று
மபயாிட்டமதாடு

ஆாிய

மமாழிகளிலிருந்து

இவவ

மாறுபட்டவவ

என்றும்

கருதினார்.
➢ மாக்ஸ் முல்லரும் இமத கருத்வதக் மகாண்டிருந்தார்.
➢ 1836இல் திராவிட மமாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்னும் நூலில் கால்டுமவல்,
திராவிட மமாழிகள் ஆாிய மமாழிக்குடும்பத்திலிருந்து மவறுபட்டவவ எனவும்
இம்மமாழிகள் சமஸ்கிருத மமாழிக்குள்ளும் மசவ்வாக்குச் மசலுத்தியுள்ளன எனவும்
குறிப்பிட்டார்.
➢ இதவன மமலும் உறுதிப்படுத்தப் பல்மவறு இலக்கணக் கூறுகவளச் சுட்டிக்காட்டி,
திராவிட மமாழிகளுக்குள் இருக்கும் ஒற்றுவமகவளயும் எடுத்துவரத்தார்.
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➢ கால்டுமவல்லுக்குப்

பின்னர்

ஸ்மடன்கமனா,

மக.வி.

சுப்வபயா,

எல்.

வி.இராமசுவாமி, பமரா, எமிமனா. கமில்சுவலபில், ஆந்திரமனாள், மத.மபா.
மீனாட்சிசுந்தரம்

முதலான

அறிஞர்கள்

திராவிட

மமாழிகளின்

ஆய்விற்குப்

திராவிட மமாழிக்குடும்பம்
➢ திராவிட மமாழிக்குடும்பம், மமாழிகள் பரவிய நில அடிப்பவடயில் மதன்திராவிட
மமாழிகள், நடுத்திராவிட மமாழிகள், வடதிராவிட மமாழிகள் என மூன்றாக
வவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
➢ திராவிட மமாழிக்குடும்பத்திலுள்ள தமிழ், கன்னடம், மவலயாளம் முதலானவவ
மதன்திராவிட மமாழிகள்.
➢ மதலுங்கு முதலான சில மமாழிகள் நடுத்திராவிட மமாழிகள்.
➢ பிராகுயி முதலானவவ வடதிராவிட மமாழிகள் எனவும் பகுக்கப்பட்டுள்ளன.

திராவிடமமாழிக்குடும்பத்திலுள்ள மமாழிகள்
➢ மதன் திராவிடம்

-

தமிழ், மவலயாளம், கன்னடம், குடகு (மகாடகு), துளு,

மகாத்தா, மதாடா, மகாரகா, இருளா
➢ நடுத்திராவிடம்

- மதலுங்கு, கூயி, கூவி (குவி), மகாண்டா, மகாலமி (மகாலாமி),

நாய்க்கி, மபங்மகா, மண்டா, பர் ி, கதபா, மகாண்டி, மகாயா
➢ வடதிராவிடம்
➢ மமற்குறிப்பிட்ட
கண்டறியப்பட்ட
மமாழிகவளயும்

- குரூக், மால்மதா, பிராகுய் (பிராகுயி)
இந்த

24

எருகலா,
மசர்த்துத்

வவக

மமாழிகவளத்

தவிர

அண்வமயில்

தங்கா,

குறும்பா,

மசாழிகா

ஆகிய

திராவிட

மமாழிகள்

மமாத்தம்

28

நான்கு

வவகயாகக்

குறிப்பிடுவர்.

திராவிடமமாழிகளின் மபாதுப்பண்புகள்
➢ மசாற்களின் இன்றியவமயாப் பகுதி மவர்ச்மசால், அடிச்மசால் எனப்படும்.
➢ திராவிட

மமாழிகளின்

மசாற்கவள

ஆராய்ந்தால்

அவவ

மபாதுவான

அடிச்மசாற்கவளக் மகாண்டிருப்பவதக் காணலாம்.
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பங்களிப்புச் மசய்தவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
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சான்று
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அடிச்மசால்

இவவ

திராவிட மமாழிகள்

கண்

-

தமிழ்

கண்ணு

-

மவலயாளம், கன்னடம்

கன்னு

-

மதலுங்கு, குடகு

ஃகன்

-

குரூக்

மகண்

-

பர் ி

மகாண்

-

மதாடா

மட்டுமின்றி

திராவிட

மமாழிகளில்

எண்ணுப்மபயர்கள்

ஒன்றுமபாலமவ

அவமந்துள்ளன.
மூன்று-

தமிழ்

மூணு

-

மவலயாளம்

மூடு

-

மதலுங்கு

மூரு

-

கன்னடம்

மூ ி

-

துளு

குறில் மநடில் மவறுபாடு
•

திராவிட மமாழிகளில் உயிர் எழுத்துக்களில் உள்ள குறில், மநடில் மவறுபாடுகள்
மபாருவள மவறுபடுத்திக்காண துவண மசய்கிறது.
அடி – குறில்

வளி – குறில்

ஆடி – மநடில்

வாளி – மநடில்

பால்பாகுபாடு
➢ திராவிட

மமாழிகளில்

மபாருள்களின்

தன்வமவய

ஒட்டிப்

பால்பாகுபாடு

அவமந்துள்ளது.
➢ ஆனால், வடமமாழியில் இவ்வாறு அவமயவில்வல.
➢ உயிரற்ற மபாருள்களும் கண்ணுக்மக புலப்படாத நுண்மபாருள்களும்கூட ஆண்,
மபண் என்று பாகுபடுத்தப்படுகின்றன.
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➢ இம்மமாழியில் வகவிரல்கள் மபண்பால் என்றும் கால்விரல்கள் ஆண்பால் என்றும்
மவறுபடுத்தப்படுகின்றன.
➢ ம ர்மன் மமாழியிலும் இத்தவகய தன்வமவயக் காணமுடிகிறது. முகத்தின்
வாய்,

மூக்கு,

கண்

ஆகியவவ

மவறுமவறு

பால்களாகச்

சுட்டப்படுகின்றன. வாய் ஆண்பால், மூக்கு மபண்பால், கண் மபாதுப்பால் எனப்
பகுக்கும் நிவல உள்ளது.
➢ திராவிட

மமாழிகளில்

ஆண்பால்

மபண்பால்

என்ற

பகுப்பு

உயர்திவண

ஒருவமயில் காணப்படுகிறது.
➢ அஃறிவணப் மபாருள்கவளயும் ஆண், மபண் என்று பால் அடிப்பவடயில்
பகுத்தாலும் அவற்றிற்மகனப் பால்காட்டும் விகுதிகள் இல்வல.
➢ தனிச்மசாற்களாமலமய ஆண், மபண் என்ற பகுப்வப உணர்த்தினர்.
(எ.கா: கடுவன் - மந்தி, களிறு - பிடி)

விவனச்மசாற்கள்
➢ ஆங்கிலம் மபான்ற மமாழிகளில் விவனச்மசால் காலத்வத மட்டும் காட்டுமம தவிர
திவண, பால், எண், இடம் ஆகிய மவறுபாட்வடக் காட்டுவதில்வல.
➢ திராவிட மமாழிகளின் விவனச்மசாற்கள் இவற்வறத் மதளிவாகக் காட்டுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு;
வந்தான் - உயர்திவண ஆண்பால் படர்க்வக ஒருவம
➢ இவ்வியல்புக்கு மாறாக மவலயாள மமாழி மட்டுமம அவமந்துள்ளது.
➢ அம்மமாழியில் திவண, பால், எண் ஆகியவற்வறக் காட்டும் பால் காட்டும்
விகுதிகள் இல்வல.
➢ தனிச் மசாற்களாமலமய ஆண், மபண் பகுப்வப அறிந்துமகாள்ள முடியும்.
➢ இவ்வாறு

திராவிடமமாழிகள்

சில

மபாதுப்பண்புகவளப்

மபற்றிருந்தாலும்

அவற்றுள் தமிழுக்மகன்று சில சிறப்புக் கூறுகளும் தனித்தன்வமகளும் உள்ளன.
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பகுதிகளான
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சில திராவிட மமாழிகளின் பழவமயான இலக்கண இலக்கியங்கள்
மமாழி

இலக்கிய

காலம்

இலக்க

ம்

TEACHER'S CARE ACADEMY

தமிழ்

காலம்

ஆதாரம்

ணம்

சங்க

மபா.ஆ.மு.

மதால்

மபா.ஆ.மு.3

ஆம் தமிழ்இலக்கிய

இலக்கிய

5-

காப்பிய

நூற்றாண்டு

வரலாறு(மு.வ)

ம்

மபா.ஆ.பி.

ம்

அளவில்

சாகித்திய

ஆம்

2

அகாமதமி

நூற்றாண்
டு அளவில்
கன்னடம்

மதலுங்கு

கவிரா

மபா.ஆ.பி.

மார்க்கம்

9

பாரதம்

கவிரா

மபா.ஆ.பி.9

இந்திய

ஆம் மார்க்கம் ஆம் நூற்றாண்டு;

நூற்றாண்

மகாள்வககளின்

டு அளவில்

பின்னணியில்

மபா.ஆ.பி.

ஆந்திரா

மபா.ஆ.பி.

11ஆம்

பாஷா

12

நூற்றாண்

பூஷணம் நூற்றாண்டு

தமிழ்
ஆம் இலக்கணம்
மச.வவ.
சண்முகம்

டு அளவில்
மவலயா

ராமசாிதம்

ளம்

இலக்கண

மபா.ஆ.பி.

லீலாதி

மபா.ஆ.பி.15ஆம்

மவலயாள

12ஆம்

லகம்

நூற்றாண்டு

இலக்கிய

அளவில்

வரலாறு(மு.வ)

நூற்றாண்
டு அளவில்

சாகித்திய
அகாமதமி

தமிழின் தனித்தன்வமகள்
1. மதான்வமயும் இலக்கண இலக்கிய வளமும் உவடயது தமிழ்மமாழியாகும்.
2. இலங்வக, மமலசியா, சிங்கப்பூர், இந்மதாமனஷியா, பி ித்தீவு ஆகிய நாடுகளில்
மட்டுமல்லாமல் மதன்ஆப்பிாிக்கா, மமாாிஷியஸ், இங்கிலாந்து, கயானா, மடகாஸ்கர்,
ட்ாினிடாட்,

ஆஸ்திமரலியா,

கனடா

மபான்ற

நாடுகளிலும்

மபசப்படும்

மபருவமயுவடயது தமிழ்மமாழி.
3.

ஏவனய

திராவிட

மமாழிகவளவிடவும்

தமிழ்மமாழி

தனக்மகனத்

தனித்த

இலக்கணவளத்வதப் மபற்றுத் தனித்தியங்கும் மமாழியாகும்.
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PART - II

ப ொருளடக்கம்
வ.
எண்

உள்ளடக்கம்

4.

கவிதை

5.
6.

க்கம்
1 - 100

அறிஞர்கள், பெரிய ரர்கள், சரன்யறரர்கள் 100 - 170
அறிவி ல்

170 - 260

4. கவிதை
4.1. பாரைியார் - காணி நிலம்
➢ அடுக்ககங்களில் வாழும் பலர் இயற்தக ைரும் இன்பத்தை எண்ணி ஏங்குகிறார்கள்.
➢ 'வீடு' என்பது எப்படி இருக்க வவண்டும் என்று பாரைியார் கற்பதை செய்கிறார்.
➢ இயற்தகச் சூழதல உருவாக்க வவண்டியைன் வைதவதய உணர்த்துகிறார்.
➢ இயற்தகதயப் பலவதககளிலும் வபாற்றிடும் பாரைியின் கைவு இல்லத்தைப் பற்றி
இைிக் காண்வபாம்.

ஆெிாியர் குறிப்பு - பாரைியார்
➢ இருபைாம் நூற்றாண்டின் இதணயற்ற கவிஞர்
பாரைியார்.
➢ அவரது இயற்சபயர் சுப்பிரமணியன்.
➢ இளதமயிவலவய ெிறப்பாகக் கவிபாடும் ைிறன்
சபற்றவர்.
➢ எட்டயபுர மன்ைரால் பாரைி என்னும் பட்டம்
வழங்கிச் ெிறப்பிக்கப்பட்டவர்.
➢ ைம் கவிதையின் வழியாக விடுைதல உணர்தவ ஊட்டியவர்.
➢ மண் உாிதமக்காகவும் சபண் உாிதமக்காகவும் பாடியவர்.
➢ நாட்டுப்பற்றும் சமாழிப்பற்றும் மிக்க பாடல்கள் பலவற்தறப் பதடத்ைவர்.
➢ பாஞ்ொலி ெபைம், கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு வபான்ற பல நூல்கதள இயற்றி
உள்ளார்.
➢ பாரைியார் கவிதைகள் என்னும் சைாகுப்பில் இப்பாடல் இடம் சபற்றுள்ளது.
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காணி நிலம்
காணி நிலம் வவண்டும் - பராெக்ைி
காணி நிலம் வவண்டும் - அங்குத்
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தூணில் அழகியைாய் - நன்மாடங்கள்
துய்ய நிறத்ைிைைாய் – அந்ைக்
காணி நிலத்ைிதடவய - ஓர் மாளிதக
கட்டித் ைரவவண்டும் - அங்குக்
வகணி அருகிைிவல சைன்தைமரம்
கீற்றும் இளநீரும்
பத்துப் பன்ைிரண்டு - சைன்தைமரம்
பக்கத்ைிவல வவணும் - நல்ல
முத்துச் சுடர் வபாவல - நிலாசவாளி
முன்பு வரவவணும் - அங்குக்
கத்துங் குயிவலாதெ - ெற்வற வந்து
காைில் படவவணும் என்றன்
ெித்ைம் மகிழ்ந்ைிடவவ - நன்றாய் இளம்
சைன்றல் வரவவணும்.
-

பாரைியார்

பாரைியின் ஆதெ
➢ காணி அளவு நிலம் வவண்டும். அங்கு ஒரு மாளிதக கட்டித்ைர வவண்டும்.
➢ அழகாை தூண்கதளயும் தூய நிறமுதடய மாடங்கதளயும் அது சகாண்டிருக்க
வவண்டும்.
➢ நல்ல நீதரயுதடய கிணறும் அங்வக இருக்க வவண்டும்.
➢ இளநீரும் கீற்றும் ைரும் சைன்தைமரங்கள் வவண்டும்.
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➢ அங்வக முத்து வபான்ற நிலசவாளி வீெ வவண்டும்.
➢ காதுக்கு இைிய குயிலின் குரவலாதெ வகட்க வவண்டும்.

1 காணி
➢ 1 காணி - 24 மதை
➢ 1 காணி - 1 .32 ஏக்கர்
➢ 1 காணி – 132 சென்ட்
➢ 1 காணி - 3 குழி
➢ 1 காணி – 1.32 ஏக்கர்
➢ 1 காணி – 57,499 ெதுர அடி

4.2. பாரைியார் - ைமிழ் சமாழி வாழ்த்து
❖ சமாழி, கருத்தை அறிவிக்கும் கருவி மட்டும் அன்று. அது மக்களின் பண்பாட்டுடன்
சநருங்கிய சைாடர்புதடயது; உணர்வுடன் கலந்ைது.
❖ ைமிழர்கள் ைம் ைாய்சமாழியாகிய ைமிதழ உயிராகக் கருைிப் வபாற்றி வந்துள்ளைர்.
❖ புலவர் பலர் ைமிதழப் பல வதகயாக வாழ்த்ைிப் பாடியுள்ளைர்.
வாழ்க நிரந்ைரம் வாழ்க ைமிழ்சமாழி வாழிய வாழிய
வாை மளந்ைது அதைத்தும் அளந்ைிடு வண்சமாழி வாழியவவ!
ஏழ்கடல் தவப்பினுந் ைன்மணம் வீெி இதெசகாண்டு வாழியவவ!
எங்கள் ைமிழ்சமாழி எங்கள் ைமிழ்சமாழி என்சறன்றும் வாழியவவ!
சூழ்கலி நீங்கத் ைமிழ்சமாழி ஓங்கத் துலங்குக தவயகவம!
சைால்தல விதைைரு சைால்தல அகன்று
சுடர்க ைமிழ்நாவட! வாழ்க ைமிழ்சமாழி வாழ்க ைமிழ்சமாழி
வாழ்க ைமிழ்சமாழிவய!
-
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➢ உள்ளம் மகிழுமாறு இளந்சைன்றல் ைவழ வவண்டும்.
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சொல்லும் சபாருளும்
நிரந்ைரம் - காலம் முழுதமயும்
வண்சமாழி - வளமிக்கசமாழி
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தவப்பு - நிலப்பகுைி
சூழ்கலி - சூழ்ந்துள்ள அறியாதம இருள்
இதெ - புகழ்
சைால்தல - பழதம, துன்பம்

பாடலின் சபாருள்
•

வாைம் அறிந்ைைதைத்தும் அறிந்து வளர்சமாழி வாழியவவ!

•

ைமிழ்சமாழி எக்காலத்தும் நிதலசபற்று வாழ்க!

•

ஆகாயத்ைால்

சூழப்பட்ட

எல்லாவற்தறயும்

அறிந்து

உதரக்கும்

வளமாை

ைமிழ்சமாழி வாழ்க!
•

ஏழு கடல்களால் சூழப்பட்ட நிலப்பகுைி முழுவதும் ைன் இலக்கிய மணத்தைப் பரவச்
செய்து, புகழ்சகாண்ட ைமிழ்சமாழி வாழ்க!

•

எங்கள் ைாய்சமாழியாகிய ைமிழ்சமாழி உலகம் உள்ள வதரயிலும் வாழ்க!

•

எங்கும் சூழ்ந்துள்ள அறியாதம இருள் நீங்கட்டும்!

•

அைைால் ைமிழ்சமாழி வமன்தமயுற்று உலகம் முழுதும் ெிறப்பதடக! சபாருந்ைாை
பதழய கருத்துகளால் உண்டாகும் துன்பங்கள் நீங்கித் ைமிழ்நாடு ஒளிர்க!
ைமிழ்சமாழி வாழ்க! ைமிழ்சமாழி வாழ்க! என்சறன்றும் ைமிழ்சமாழி வாழ்க!

•

வாைம்வதர

உள்ளடங்கியுள்ள

எல்லாப்

சபாருண்தமகதளயும்

அறிந்து

வமன்வமலும் வளரும் ைமிழ்சமாழி வாழ்க!

4.3. பாரைிைாென் – இன்பத்ைமிழ்-1
➢ நமது ைாய்சமாழியாகிய ைமிதழத் ைமிழ் இலக்கியங்கள் வபாற்றுகின்றை.
➢ ைமிழ் வணக்கம் ைற்கால இலக்கிய மரபாக ஆகிவிட்டது.
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➢ பாரைிைாென் ைமிதழப் பலவாறாகப் வபாற்றுகிறார்.
➢ கண்வண! மணிவய! என்று குழந்தைதயக் சகாஞ்சுவதும் உண்டு.
➢ அதுவபால அவர் நம் செந்ைமிழுக்குப் சபயர்கள் பல சூட்டி மகிழ்வதைக்

பாரைிைாென் - ஆெிாியர்
➢ பாரைிைாெைின் இயற்சபயர் சுப்புரத்ைிைம்.
➢ பாரைியாாின் கவிதைகள் மீது சகாண்ட பற்றின்
காரணமாகத் ைம் சபயதரப் பாரைிைாென் எை
மாற்றிக் சகாண்டார்.
➢ ைம்

கவிதைகளில்

சபண்கல்வி,

தகம்சபண்

மறுமணம், சபாதுவுதடதம, பகுத்ைறிவு முைலாை
புரட்ெிகரமாை கருத்துகதளப் பாடுசபாருளாகப்
பாடியுள்ளார்.
➢ எைவவ,

இவர்

புரட்ெிக்கவி

என்று

வபாற்றப்படுகிறார்.
➢ இவர் பாவவந்ைர் என்றும் ெிறப்பிக்கப்படுகிறார்.
➢ இப்பாடல், 'பாரைிைாென் கவிதைகள்' என்ற நூலில் 'ைமிழ்' என்னும் ைதலப்பின்கீழ்
இடம்சபற்றுள்ளது.

'ைமிழ்'
ைமிழுக்கும் அமுசைன்றுவபர்! - அந்ைத்
ைமிழ் இன்பத் ைமிழ்எங்கள் உயிருக்கு வநர்!
ைமிழுக்கு நிலசவன்று வபர்! - இன்பத்
ைமிழ் எங்கள் ெமூகத்ைின் விதளவுக்கு நீர்!
ைமிழுக்கு மணசமன்று வபர்! - இன்பத்
ைமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்ை ஊர்!
ைமிழ் எங்கள் இளதமக்குப் பால்!- இன்பத்
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ைமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்க்கு வவல்!
ைமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான்! - இன்பத்
ைமிழ் எங்கள் அெைிக்குச் சுடர்ைந்ை வைன்!
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ைமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் வைாள்! - இன்பத்
ைமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வயிரத்ைின் வாள்!

பாரைிைாெைின் ைமிழ்ப்பற்று
➢ ைமிழுக்கு அமுது என்று சபயர்.
➢ இன்பம் ைரும் அந்ைத் ைமிழ் எங்கள் உயிருக்கு இதணயாைது.
➢ ைமிழுக்கு நிலவு என்று சபயர்.
➢ இன்பத்ைமிழ் எங்கள் ெமூக வளர்ச்ெிக்கு அடிப்பதடயாை நீர் வபான்றது.
➢ ைமிழுக்கு மணம் என்று சபயர். அது எங்கள் வாழ்விற்காகவவ உருவாக்கப்பட்ட
ஊர் ஆகும்.
➢ ைமிழ் எங்கள் இளதமக்குக் காரணமாை பால் வபான்றது.
➢ நல்ல புகழ்மிகுந்ை புலவர்களுக்குக் கூர்தமயாை வவல் வபான்ற கருவியாகும்.
➢ ைமிழ் எங்கள் உயர்விற்கு எல்தலயாகிய வாைம் வபான்றது.
➢ இன்பத்ைமிழ் எங்கள் வொர்தவ நீக்கி ஒளிரச் செய்யும் வைன் வபான்றது.
➢ ைமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் துதண சகாடுக்கும் வைாள் வபான்றது.
➢ ைமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு தவரம் வபான்ற உறுைி மிக்க வாள் ஆகும்.

4.4. பாரைிைாென் - இன்பத்ைமிழ் கல்வி-2
ஏசடடுத்வைன் கவி ஒன்று வதரந்ைிட
என்தை எழுசைன்று சொன்ைைது வான்
ஓதடயும் ைாமதரப் பூக்களும் ைங்களின்
ஓவியந் ைீட்டுக என்றுதரக்கும்
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காடும் கழைியும் கார்முகிலும் வந்து
கண்தணக் கவர்ந்ைிட எத்ைைிக்கும்
ஆடும் மயில் நிகர் சபண்கசளல்லாம் உயர்
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அன்பிதைச் ெித்ைிரம் செய்க என்றார்
வொதலக் குளிர்ைரு சைன்றல் வரும்பசுந்
வைாதக மயில்வரும் அன்ைம் வரும்
மாதலப் சபாழுைிைில் வமற்றிதெயில் விழும்
மாணிக்கப் பாிைி காட்ெி ைரும்
வவதலச் சுமந்ைிடும் வீராின் வொள் உயர்
சவற்சபன்று சொல்லி வதரக என்னும்
வகாலங்கள் யாவும் மதல மதலயாய் வந்து
கூவிை என்தை -- இவற்றிதடவய
இன்ைலிவல ைமிழ் நாட்டிைிவலயுள்ள
என்ைமிழ் மக்கள் துயின்றிருந்ைார்
அன்ைவைார் காட்ெி இரக்கமுண்டாக்கிசயன்
ஆவியில் வந்து கலந்ைதுவவ
இன்பத் ைமிழ்க் கல்வி யாவரும் கற்றவர்
என்றுதரக்கும் நிதல எய்ைி விட்டால்
துன்பங்கள் நீங்கும் சுகம் வரும் சநஞட்ெிைில்
தூய்தம உண்டாகிடும் வீரம் வரும்!
--பாரைிைாென்

சொல்லும் சபாருளும்
➢ எத்ைைிக்கும் -- முயலும்
➢ சவற்பு – மதல
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வ. எண்

உள்ளடக்கம்

பக்கம்

7

பபாது தகவல்கள்

1

8

கரதகள்

79

9

நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள்

137

10

திருக்குறள்

152

11

கரலச்ப ால்

224

7. ப ொது தகவல்கள்
7.1. தமிழர் இசைக்கருவிகள்
➢ பைொல்லின் ப ொருசை அறியப் யன் டுவது அகரொதி.
➢ ஒரு ப ொருள் குறித்த அசைத்து விவரங்கசையும் அறிந்துபகொள்ைப்

யன் டுவது

கசைக்கைஞ்ைியம் ஆகும்.
➢ இது ல்துசற அறிசவ உள்ைடக்கியதொக அல்ைது ஒரு குறிப் ிட்ட துசற அறிசவ
உள்ைடக்கியதொக அசமந்திருக்கும்.
➢ கசைக்கைஞ்ைியத்தில் தகவல்கள் ப ரும் ொலும் அகரவொிசையில் பதொகுக்கப்
ட்டிருக்கும்.

இசை
➢ மக்கைின் உள்ைத்தில் எழுந்த உணர்ச்ைி, குரல் வழியொக அல்ைது பையற்சகக் கருவி
ஒன்றின் வழியொக பவைிப் ட்டது.
➢ இது நசக, அழுசக, வீரம் உள்ைிட்ட ஒன் து சுசவகசை பவைிப் டுத்தக்கூடிய
கசையொகப் ிறந்தது. இக்கசையய இசை எைப் ட்டது.
➢ குரல்வழி இசை, கருவிவழி இசை எை இசைசய இரண்டொகப் ிொிப் ர்.

இசைக்கருவிகள்
➢ இசையின்

இைிசமக்குத்

துசண

பைய் சவ இசைக் கருவிகள் ஆகும்.
➢ கொைத்

யதசவகள்,

திருவிழொக்கள் ய ொன்ற
ப ொருட்டு

ைமயச்ைடங்குகள்.
ை நிகழ்வுகைின்

ைவிதமொை இசைக்கருவிகள்

யதொன்றி வைர்ச்ைிப ற்றை.
➢ இசைக்கருவிகள் குரல்இசைக்கு மட்டும்
யன் டு சவ,

இரண்டிற்கும்

யன் டு சவ, நொடகத்திற்கு மட்டும்

யன் டு சவ

எைப்

ைவொகத்

யதொன்றிக்

கிசைத்தை.
➢ இசைக்கருவிகசை இசைத்துப் ொடல் ொடுயவொர் ொணர் எைப் ட்டைர்.
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நல்லியொழ் மருப் ின் பமல்ை வொங்கிப்
ொணன் சூடொன் ொடிைி அணியொள்

- புறநொனூறு
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இசைக்கருவிகைின் வசககள்
➢ இசைக்கருவிகள் யதொல்கருவி, நரம்புக்கருவி, கொற்றுக்கருவி, கஞ்ைக்கருவி எை
நொன்கு வசகப் டும்.
1. விைங்குகைின் யதொைொல் மூடப் ட்டுச் பைய்யப் டும் கருவிகள் யதொல்கருவிகள்
எைப் டும்.
(எ.கொ.) முழவு, முரசு
2. நரம்பு அல்ைது தந்திகசை உசடயசவ நரம்புக்கருவிகள் எைப் டும்.
(எ.கொ.) யொழ், வீசண
3.கொற்சறப் யன் டுத்தி இசைக்கப் டு சவ கொற்றுக்கருவிகள் எைப் டும்.
(எ.கொ.) குழல், ைங்கு
4.ஒன்யறொடு ஒன்று யமொதி இசைக்கப் டு சவ கஞ்ைக்கருவிகள் எைப் டும்.
(எ.கொ.) ைொைரொ, யைகண்டி

உடுக்சக
➢ உடுக்சக என் து இசட சுருங்கிய ஒரு சகப் சற
ஆகும்.
➢ இதன்

உடல்

ித்தசையொல்

ஆைது.

வொய்ப் குதி

ஆட்டுத்யதொைொல் ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும்.
➢ இரு வொய்கசையும் இசணக்கும் கயிறுகள் இசடயில்
யகொக்கப் ட்டிருக்கும். இவற்றின் மீது ஒரு நொடொ சுற்றப் ட்டுத் பதொங்கும்.
➢ வைது வொயின் மீதுதொன் அடிப் ர். அவ்வப்ய ொது இசடயின் மீதுள்ை நொடொசவ
அமுக்குவர்.
➢ ப ொிய உடுக்சகசயத் தவண்சட என் ர். ைிறு உடுக்சகசயக் குடுகுடுப்ச
என் ர்.
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➢ தில்சையில் நடைமொடும் நடரொைொின் சககளுள் ஒன்றில் இதசைக் கொணைொம்.
இசற

வழி ொட்டின்

ய ொதும்

குறிபைொல்லும்

ய ொதும்

இக்கருவி

இசைக்கப் டுகிறது.

குடமுழொ
➢ ஐந்து முகங்கசை உசடய முரசு வசகசயச் யைர்ந்தது
குடமுழொ.
➢ ஒரு ப ொிய குடத்தின் வடிவில் ஐந்து வட்டவடிவ
வொய்களுடன் அசமந்திருக்கும்.
➢ நடுவில் இருக்கும் வொய் மற்றவற்சறவிடப் ப ொியதொக இருக்கும். ஒவ்பவொரு வொயும்
யதொைொல் மூடப் ட்டிருக்கும். ஒவ்பவொரு வொயிலிருந்தும் ஒரு தைி வசகயொை இசை
ிறக்கும்.
➢ இதன் கொரணமொக இதசைப் ஞ்ைமகொ ைப்தம் என்றும் அசழப் ர்.
➢ இது யகொயில்கைில் ஒலிக்கப் டும் இசைக்கருவியொகும்.
➢ பைன்சை

அருங்கொட்ைியகத்தில்

இவ்வசக

முழவு

ஒன்று

கொட்ைிக்கு

சவக்கப் ட்டுள்ைது.

கொற்றுக்கருவி
குழல்
➢ கொடுகைில்
துசையிடும்.

வைரும்
அவற்றின்

மூங்கிலில்

வண்டுகள்

வழியொகக்

கொற்று

வீசும்ய ொது இன்ைிசை எழும்பும். இதசைக் யகட்டு
மகிழ்ந்த நம் முன்யைொர் அசமத்துக் பகொண்டசவயய
குழல்கள்.
➢ இதசை யவய்ங்குழல், புல்ைொங்குழல் என்றும் அசழப் ர்.
➢ குழல் ஏழு சுரங்கசை உண்டொக்குவதற்கு உொிய ஏழு துசைகசை உசடயதொக
இருக்கும். இது சுமொர் இரு து விரல் நீைம் உசடயதொக இருக்கும்.
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➢ மூங்கில் மட்டுமன்றிச் ைந்தைம், பைங்கொலி, கருங்கொலி ஆகிய மரங்கைொலும்
குழல்கள் பைய்யப் டுகின்றை.
➢ பகொன்சறக்குழல், முல்சைக்குழல், ஆம் ல்குழல் எைப்

ைவசகயொை குழல்கள்
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இருந்ததொகச் ைிைப் திகொரம் கூறுகிறது.

பகொம்பு
➢ இது கொற்றுக்கருவி வசகசயச் ைொர்ந்தது.
➢ மைிதர்கள் பதொடக்க கொைத்தில் இறந்த மொடுகைின்
பகொம்புகசைப் யன் டுத்தி ஒலி எழுப் ிைர்.
➢ அதுயவ

ிற்கொைத்தில்

இசைக்கருவிக்கு

பகொம்பு

என்னும்

அடிப் சடயொயிற்று.

இக்கொைத்தில் ித்தசை அல்ைது பவண்கைத்தொல் பகொம்புகள் பைய்யப் டுகின்றை.
இதசை யவடர் யவட்சடயின் ய ொது ஊதுவர்.
➢ கழைி யமடுகைில் கொவல் புொி வர்கள் விைங்குகள், கள்வசர விரட்டவும் மற்ற
கொவல்கொரர்கசை விழித்திருக்கச் பைய்யவும் பகொம் ிசை ஊதுவர்.
➢ ஊதுபகொம்பு, எக்கொைம், ைிங்கநொதம், துத்தொி ய ொன்ற

ைவசகயொை பகொம்புகள்

இக்கொைத்தில் திருவிழொ ஊர்வைங்கைின்ய ொது இசைக்கப் டுகின்றை.

ைங்கு
➢ ஓர் இயற்சகக் கருவி. கடலில் இருந்து எடுக்கப் டுவது.
➢ வைமொகச் சுழிந்து இருக்கும் ைங்சக வைம்புொிச்ைங்கு
என் ர்.
➢ ைங்கின் ஒலிசயச் ைங்கநொதம் என் ர்.
➢ இைக்கியங்கைில் இதசைப் ணிைம் என்றும் குறிப் ிட்டுள்ைைர்.
➢ யகொயில் திருவிழொக்கைின் ய ொதும் ைமயச் ைடங்குகைில் ய ொதும் ைங்கு முழங்கும்
வழக்கம் உண்டு.
➢ ைங்பகொடு ைக்கரம் ஏந்தும் தடக்சகயன்
➢

ங்கயக் கண்ணொைசைப் ொயடயைொர் எம் ொவொய் - திருப் ொசவ
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ைொைரொ
➢ இது

ித்தசை

அல்ைது

பவண்கைத்தொல்

பைய்யப் ட்டிருக்கும்.
உட்புறம்

குவிந்து

இருக்கும்.

இதசை

ஒன்யறொடு ஒன்று ப ொருத்தியும் விைிம் ின் மீது தட்டியும் தொைத்தின் யதசவக்கு
ஏற் இசைப் ர்.
➢ இதசைப் ொண்டில் எைவும் அசழப் ர்.
➢ இது

யகொயில்

கூட்டு

வழி ொட்டின்

ய ொதும்

இன்ைிசை

அரங்குகைிலும்

இசைக்கப் டும் இன்றியசமயொத இசைக்கருவி ஆகும்.
➢ இதசை இக்கொைத்தில் 'ஜொல்ரொ' என் ர்.

யைகண்டி
➢ வட்டவடிவமொை மணி வசகசயச் யைர்ந்தது யைகண்டி.
இதசைக் குச்ைியொயைொ அல்ைது இரும்புத் துண்டொயைொ
அடித்து ஒலி எழுப்புவர்.
➢ இது

யதசவக்கு

ஏற் ப்

ை

அைவுகைில்

உருவொக்கப் டும். இதசைச் யைமங்கைம் என்றும் அசழப் ர். இதசைக் யகொவில்
வழி ொட்டின் ய ொதும் இறுதி ஊர்வைத்தின் ய ொதும் இசைப் ர்.

திமிசை
➢

ைொ மரத்திைொல் பைய்யப் ட்டு விைங்குத் யதொலிைொல்
கட்டப் டும் கருவி திமிசை ஆகும்.

➢ மணற்கடிகொர வடிவத்தில் இக்கருவி அசமந்திருக்கும்.
➢ இதசைப் ொணி என்னும் ப யரொல் அசழப் ர்.
➢ ைங்பகொடு தொசர கொைம் தழங்பகொலி முழங்கு ய ொி
➢ பவங்குரல் ம்ச கண்சட வியன்துடி திமிசை தட்டி - ப ொியபுரொணம்
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சற

விைங்குத் யதொைொல் இழுத்துக் கட்டப் ட்ட கருவி

▪
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சறயொகும்.

ழங்கொைத்தில்

பைய்திகசைத்

பதொிவிக்கக்

யகொட் சறசய முழக்கிைர்.
சகவர்கைின் ஆநிசரசயக் கவரச் பைல்லும்ய ொது

▪

ஆயகொட் சறசய முழக்குவர்.
➢ இக்கொைத்தில்

இது

தப்பு

என்னும்

ப யொில்

வழங்கப் டுகிறது.

இதசை

முழக்கிக்பகொண்டு ஆடும் ஆட்டம் தப் ொட்டம் என்று அசழக்கப் டுகிறது.

மத்தைம்
➢ மத்து என் து ஓசையின் ப யர். இசைக்கருவிகளுக்கு
எல்ைொம் அடிப் சட ஆகும். மத்து + தைம் = மத்தைம்
என்று ஆகியது என்கிறொர் அடியொர்க்கு நல்ைொர்.
➢ மத்தைத்தின்

நடுப் குதி

ப ருத்தும்

கசடப் குதி

ைிறுத்தும் கொணப் டும்.
➢ மரத்தொல்
இழுத்துக்

பைய்யப் ட்டிருக்கும்

இதன்

கட்டப் ட்டிருக்கும்.

வொய்ப் குதி

இக்கருவி

வசையங்கைில்
இரண்டு

யதொல்

சககைொலும்

இசைக்கப் டுகிறது. ஆகயவ இதசை முதற்கருவி என் ர்.
➢ தஞ்சை

ப ொிய

யகொயில்

கல்பவட்டில்

யகொயிலுக்கு

நியமிக்கப் ட்ட

இசைக்கசைஞர்களுள் பகொட்டி மத்தைம் வொைிப் வர் ஒருவரும் இருந்தொர் என் ர்.
மத்தைம் பகொட்ட வொிைங்கம் நின்றூத
முத்துசடத்தொமம் நிசரதொழ்ந்த ந்தர்க்கீழ் - நொச்ைியொர் திருபமொழி

முரசு
➢ தமிழர்கள்

ய ொர்த்

துசணயொகக்

பகொண்ட

கருவிகளுள் முதன்சமயொைது முரசு ஆகும்.
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➢

சடமுரசு,பகொசடமுரசு, மணமுரசு என்று மூன்று வசகயொை முரசுகள்

ழந்தமிழ்

நொட்டில் புழக்கத்தில் இருந்தை.
➢ தமிழ் மக்கைிடம் முப் த்தொறு வசகயொை முரசுகள் வழக்கத்தில் இருந்ததொகச்

➢ மொக்கண் முரைம் என்று மதுசரக் கொஞ்ைி குறிப் ிடுகிறது.

முழவு
➢ ஒயர முகத்சத உசடய முரசு வசகசயச் யைர்ந்தது
முழவு
➢ ஒரு ப ொிய குடத்தின் வொயில் யதொசை இழுத்துக்
கட்டப் ட்ட கருவியொகும்.
➢ இந்தக் கருவி மண்சண முழவு என்ற ப யொில்
ப ொருநரொற்றுப் சடயில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ைது.
➢ கொைத்சத

அறிவிக்க

நொழிசக

முழவு,

கொசை

முழவு

ஆகியசவ

யன் டுத்தப் ட்டை.
➢ கசைஉணக் கிழிந்த முழவுமருள் ப ரும் ழம் – புறநொனூறு

யொழ்
➢ யவட்டுவர் இறுகக் கட்டிய தங்கள் வில் நொணில்
இருந்து எழும் ஓசைசய உணர்ந்தைர்.
➢ வில்சைப் ய ொன்ற வசைவு உசடயதும் நரம்புகைொல்
ஆைதும்

விரைொல்

வருடக்

கூடியதுமொை

கருவி

ஒன்சற உருவொக்கிைொர்
➢ இதன் அடிப் சடயில் உருவொை கருவியய யொழ் ஆகும். ய ொியொழ்.
➢ பைங்யகொட்டியொழ் ய ொன்றசவ மிகப் ழசமயொைசவ.
➢ யொழின் வசகக்கு ஏற் அதில் இருக்கும் நரம்புகைின் எண்ணிக்சக யவறு டுகிறது.
➢ இரு த்பதொரு நரம்புகசைக் பகொண்டது ய ொியொழ்,
➢

த்பதொன் து நரம்புகசைக் பகொண்டது மகரயொழ் . இது மீன் வடிவில் இருக்கும்.
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ைிைப் திகொரம் குறிப் ிடுகிறது.
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திைொன்கு நரம்புகசைக் பகொண்டது ையகொடயொழ்.

➢

➢ யொழ் பமல்ை பமல்ை மொறி வீசண உருவொைது.

வீசண
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➢ யொழ் ய ொன்ற அசமப்ச யுசடய நரம்புக்கருவி
வீசணயொகும்.
➢ இஃது ஏழு நரம்புகசைக் பகொண்டது.
➢ இடக்சக

விரல்கைொல்

நரம்புகசை

அமுக்கியும்

யதய்த்தும்

வைக்சக

சுண்டுவிரைொல் கம் ிகசை மீட்டியும் இசை எழுப்புவர்.
➢ இவ்வொறு நரம்புகள் மூைம் எழுப் ப் டும் இசைசய அதன் குடம், தண்டு
முதலிய ொகங்கள் ப ருக்கி அனுப்புகின்றை.
➢

ொிவொதிைி என்னும் வீசண

ல்ைவ மன்ைன் மயகந்திரவர்மன் கொைத்தில்

வழக்கத்தில் இருந்ததொகக் கூறப் டுகிறது.

7.2. ல்துசறக் கல்வி
➢ யகடில் விழுச்பைல்வம் கல்வி. மைிதன் விைங்கிலிருந்து மொறு ட்டு உயர்ந்து
நிற் தற்கு அடிப் சடயொய் விைங்குவது கல்வி ஆகும்.
➢ மைித ைமுதொயத்தின் வைர்ச்ைியிலும் அசதச் ைீர்திருத்தி இட்டுச் பைல்வதிலும் கல்வி
ப ரும் ங்கு வகிக்கிறது. மைித ஆற்றசை யமம் டுத்தவும்

ண் ொட்டிசைக்

கொக்கவும் அறிவியசை வைர்க்கவும் நொட்டுப் ற்சற ஊட்டிடவும் ைொன்யறொர்

ைர்

ப ொிதும் முயன்றைர்.
➢ அறியொசமசய நீக்கி அறிசவ விைக்குவது கல்வி எைப் டும். மைிதர்கைது
வொழ்வில் உடயைொம் லுடன் அறியவொம் லும் நிகழ்ந்து வரல் யவண்டும்.
➢ அறியவொம் லுக்குக் கல்வி யதசவ. அக்கல்விப்
என் சத விைக்க யவண்டுவதில்சை. இது

யிற்ைிக்குொிய

ருவம் இைசம

ற்றியய இைசமயில் கல் என்னும்

முதுபமொழி ிறந்தது.
➢ திரு.வி.க எழுதிய இைசம விருந்து என்னும் நூலிலிருந்து ைிை குதிகள் பதொகுத்துத்
தரப் ட்டுள்ைை.
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1.1. SYNONYMS

DEFINITION OF SYNONYM: 6TH STANDARD
❖ One of two or more words or expressions of the same language that have the
same or nearly the same meaning in some or all senses
1. beside
(a) above

(b) next to

(c) below

(b) under

(c) front

(b) worthy

(c) productive

Answer: (b) next to
2. beneath
(a) above
Answer: (b) under
3. fertile
(a) barren

Answer: (c) productive
4. nightmare
(a) interesting dream

(b) terrific dream

(c) pleasant dream

Answer: (b) terrific dream
5. spectacular
(a) eye-catching

(b) wonderful

(c) unpleasant

(b) bold

(c) timid

(b) lean

(c) thick

Answer: (a) eye-catching
6. adventurous
(a) fearsome
Answer: (b) bold
7. stubby
(a) thin
Answer: (c) thick

2

8. complimented
(a) scorned (b) despised (c) praised
Answer: (c) praised

TEACHER'S CARE ACADEMY

9. barriers
(a) preventions

(b) hurdles

(c) movements

Answer: (b) hurdles
14. Prominent
(a) unnoticed

(b) noticeable

(c) hideous

Answer: (b) noticeable
15. Profiling
(a) collecting information

(b) going through

(c) analyzing

Ans: (a) collecting information
16. Spectacular
(a) ordinary

(b) wonderful

(c) sorrowful

Answer: (b) wonderful
17. mesh
(a) material made of ropes

(b) material made of wires or thread

(c) material made of bamboo
Ans : (b) material made of wires or thread
18. weaving
(a) turning

(b) making

(c) twisting

(b) shouting

(c) making a loud noise

Answer: (c) twisting
19. trumpeting
(a) whistling

Answer: (c) making a loud noise
20. bewilders
(a) frightens

(b) wakes

(c) confuses

Answer: (c) confuses

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118 )

3

21. outskirts
(a) interior of a town

(b) the outer areas of a city

(c) the centre of a place

TEACHER'S CARE ACADEMY

Answer: (b) the outer areas of a city
22. sniffed
(a) to breathe in slightly

(b) to breathe quickly

(c) to breathe in air in a noisy way
Answer: (c) to breathe in air in a noisy way

SYNONYMS: 7TH STANDARD
1. gratitude
(a) thankfulness

(b) ungratefulness (c) thanklessness

Answer: (a) thankfulness
2. engulf
(a) swallow whole

(b) consume (c) eat

Answer: (a) swallow whole
3. cut throat
(a) highly competitive

(b) competitive

(c) cut the throat

Answer: (a) highly competitive
4. incredible
(a) believable

(b) unbelievable

(c) fact

(d) truth

Answer: (b) unbelievable
5. hideous
(a) beautiful (b) pleasant (c) oily (d) ugly
Answer: (d) ugly
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6. stunned
(a)shocked

(b) wondered

(c) wounded

(d) active

Answer: (a) shocked
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7. congested
(a) confused (b) returned (c) overcrowded

(d) deserted

Answer: (c) overcrowded
8. mischiefs
(a) solemnity

(b) virtues

(c) tricks

(d) boons

Answer: (c) tricks
9. dependent
(a) independent

(b) unconditional

(c) helpless (d) strong

Answer: (c) helpless
10. collapses
(a) falls

(b) succeeds

(c) increases

(d) rises

Answer: (a) fails
12. charity
(a) financial aid

(b) selfishness

(c) meanness

(d) miserly

Answer: (a) financial aid
13. assaulted
(a) hit

(b) attacked violently

(c) cut

(d) scolded

Answer: (b) attacked violently
14. injustice
(a) fairness

(b) unfairness

(c) equality

(d) delight

Answer: (b) unfairness
15. chaos
(a) order

(b) discipline

(c) confusion

(d) law Ml

Answer: (c) confusion
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16. fatal
(a) harmless

(b) beneficial

(c) death

(d) devoted

Answer: (c) death

(a) announcement (b) an official order (c) assessment

(d) truth

Answer: (b) an official order

Choose the correct synonyms for the italicized words
1. Nice fun indeed.
(a) in fact

(b) doubtedly (c) fine

Answer: (a) in fact
2. The poor woman is in a panic.
(a) fear

(b) grid

(c) crash

Answer: (a) fear
3. The mother consoled her little girl.
(a) pretended

(b) comforted

(c) left

Answer: (b) comforted
4. You are always self-centered.
(a) egoistic

(b) generous (c) heroic

Answer: (a) egoistic
5. What is the secret you are whispering?
(a) rumour

(b) murmur

(c) louder

Answer: (b) murmur

Choose the correct Synonyms for the italic word.
1.We do it in our spare time.
(a) busy time

(b) down time

(c) free time

(d) work time

Answer: (c) free time
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17. mandate
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2. Writing is just a hobby for me, yet it is very beneficial.
(a) useful

(b) harmful

(c) wonderful (d) frightful

Answer:(a) useful
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3.He was very impressed with Ajay’s work.
(a) disappointed

(b) bored

(c) lazy

(d) amazed

Answer:(d) amazed
4. I was unable to describe them accurately.
(a) exactly

(b) definitely (c) commonly

(d) suddenly

Answer:(a) exactly
5. Soon he became an accomplished artist.
(a) finished

(b) unskilled (c) fulfilled

(d) worked

Answer:(a) finished
6. Ajay exhibited his work and sold 144 paintings.
(a) closed

(b) showed

(c) hid (d) conceded

Answer:(b) showed
7. Her passion for carom took her to the level of world champion.
(a) desire

(b) dread

(c) enmity

(d) honour

Answer:(a) desire
8. Her father’s dream shattered.
(a) combined

(b) built

(c) destroyed

(d) fulfilled

Answer:(c) destroyed
9.The confidence led her to win the Asia Cup.
(a) peace

(b) love

(c) hatred

(d) hope

Answer: (d) hope
10. His parents tried several hospitals to cure his impairment.
(a) ability

(b) disability (c) failure

(d) destruction

Answer: (b) disability
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I. Choose the correct Synonyms for the Italicized words:
1. A ship is seen tossing up and down on the waves.
(a) moving

(b) rotating

(c) spinning (d) circulating

2. His grandmother was never weary of talking about him.
(a) fresh

(b) energetic (c) tired

(d) active

Answer: (c) tired
3. He could calculate the force of a tempest.
(a) gale

(b) breeze

(c) flood

(d) violent storm

Answer: (d) violent storm
4. He looked up with reverential curiosity at the stars.
(a) unconcern

(b) eagerness

(c) disregard (d) normality

Answer: (b) eagerness
5. He might have made the miniature figure of a man.
(a) giant

(b) enormous

(c) very small model

(d) jumbo

Answer: (c) very small model
6. He pried into its internal machinery.
(a) ignored

(b) failed

(c) neglected (d) investigated

Answer: (d) investigated

Choose the correct synonyms for the italicized words.
1. Isaac was chiefly remarkable for his ingenuity.
(a) common (b) notable

(c) neglected (d) unknown

Answer: (b) notable
2. He will make a capital workman.
(a) wealth

(b) excellent (c) profitable (d) head

Answer: (a) wealth
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Answer: (a) moving
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3.Nobody could tell what the sunshine was composed of.
(a) made

(b) known

(c) full (d) felt

Answer: (a) made

TEACHER'S CARE ACADEMY

4. But he cared little for earthly fame and honors.
(a) disrespect

(b) attraction (c) proud

(d) popularity

Answer: (d) popularity

Choose the correct synonyms for the italicized words.
1.… attuned to the plaintive babbling of the river…
(a) happy

(b) sounding sad

(c) thankful

(d) jocular

Answer: (b) sounding sad
2. Even our hours of mental siesta have been narrowed down.
(a) study

(b) deep sleep

(c) afternoon nap

(d) wake

Answer: (c) afternoon nap
3. Some rainy afternoons I spent in a veritable frenzy.
(a) harmony

(b) uncontrolled excitement

(c) agony

(d) peace

Answer: (b) uncontrolled excitement
4. Again those ineffable days and nights, languid with joy.
(a) moving slowly

(b) active

(c) lively

(d) alert

Solution:(a) moving slowly
5. And yet time has wrought many changes.
(a) foiled

(b) retarded (c) caused

(d) prevented

Solution: (c) caused
6. Men and women in festive garb were going and coming.
(a) mood

(b) feast

(c) jewellery (d) clothes

Answer: (d) clothes
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CHAPTER: 10

5.1. SYLLABIFICATION
Syllabicationistheact, process,or method off or ming or dividing words into syllables.
It is splitting of words according to the syllables or unit of sounds or vowel sounds.Ithas
six types. They are:
Monosyllabic2.Disyllabic(or)Bisyllabic3.Trisyllabic4
Tetrasyllabic5.Pentasyllabic6.Polysyllabic(or) Multisyllabic.
Theprocessofdividingwordsintosmallerpartsorsyllablesiscalled'Syllabification'.

MONOSYLLABICWORDS:
Word shaving only one syllable.
act

cat

book

head

see

all

tongue

plot

steel

wish

one

school

break

rhythm

make

life

ball

bat

DISYLLABIC (OR) BISYLLABICWORDS:
Word shaving only two syllables.
a-gain

rub-ber

be-side

in-stead

de-lay

wo-men

pur-pose

pro-gramme

van-quish

out-break

mo-ral

di-rect

co-ward

en-ding

care-ful

sus-pect

lead-er

re-joice

2

TRISYLLABICWORDS:
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Word shaving only three syllables.
beau-ti-ful

to-mor-row

po-pu-lar

in-ten-tion

per-mi-ssion

e-ffec-tive

lu-per-cal

mu-ti-ny

le-ga-cy

be-lov-ed

de-part-ment

for-tu-nate

be-ne-fit

as-sem-bly

con-si-der

e-le-ment

tra-di-tion

im-pli-cit

TETRASYLLABICWORDS:
Word shaving only four syllable.
u-su-al-ly

mi-li-ta-ry

in-tel-li-gent

e-co-no-my

in-he-ri-ted

se-cu-ri-ty

lo-ca-li-ty

e-qua-li-ty

pub-li-ci-ty

mo-ra-li-ty

im-me-di-ate

ki-lo-me-ter

oc-cu-pa-tion

gen-er-a-tion

tech-no-lo-gy

mul-ti-me-dia

u-ni-ver-sity

par-ti-cu-lar

PENTASYLLABIC WORDS:
Word shaving only five syllable.
ex-a-mi-na-tion

com-mu-ni-ca-tion

i-ma-gi-na-tion

qua-li-fi-ca-tion

re-pre-sen-ta-tion

spe-ci-fi-ca-tion

par-ti-ci-pa-tion

in-ter-pre-ta-tion

e-va-lu-a-tion

de-ter-mi-na-tion

ac-com-mo-da-tion

re-pre-sen-ta-tive

mo-di-fi-ca-tion

per-so-na-li-ty

jus-ti-fi-ca-tion

in-i-ti-a-tive

fun-da-men-tal-ly

ne-go-ti-a-tion
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POLYSYLLABICWORDS:

au-tho-ri-ta-ri-an

in-fe-ri-o-ri-ty

per-son-i-fi-ca-tion

con-sti-tu-tion-al-ly

dis-qua-li-fi-ca-tion

syl-lab-i-fi-ca-tion

en-cy-clo-pe-di-a

au-to-bi-o-gra-phy

hu-ma-ni-ta-ri-an

au-di-o-vi-su-al

in-com-pre-hen-si-ble

he-ter-o-ge-ne-ous

i-den-ti-fi-ca-tion

phy-si-o-the-ra-pist

un-de-li-ve-ra-ble

in-ter-ro-ga-to-ry

sub-sti-tu-tion-a-ry

mis-pro-nun-ci-a-tion

Syllable:
Syllable is a unit of pronunciation having one vowel sound, with or without surrounding
consonants, forming the whole or a part of a word; for example, there are two syllables
in water. Wa/ter
Read the following rules to answer the questions given below. ()
Every syllable has only one vowel sound.
Rule 1:
One-syllable Words. Never divide a one-syllable word.
Eg:
help, said, take, hop
Rule 2:
Digraphs (Ch, Cl, PI, Gr,..) Digraphs are never separated.
Eg:
buck.le, cloth.ing, feath.er
Rule 3:
Compound Words. Divide compound words between the words.
Eg:
cup.board, pin.hole
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Word shaving six or more syllables.

4

Rule 4:
If one consonant comes between two vowels, divide after the long vowel if the vowel is
long or after the consonant if the vowel is short.
Examples:

TEACHER'S CARE ACADEMY

Long Vowel – bo.nus, la.bor and
Short Vowel – silver, grav.el
Rule 5:
When two consonants come between vowels in a word, split them.
Examples:
kit.ten, pup.pet
Rule 6:
When two vowels are together in a word and are sounded separately, divide the vowels.
Examples:
di.et, cre.ate, ra.di.o
When two vowels are together in a word and make one sound, do not divide between the
vowels.
Examples: spread, bounce, prowl
Rule 7:
When a word contains a prefix, divide the word between the prefix and the base or root
word.
Examples:
re.in.stall, un.plug, o.ver.cast, interchange, re.start
Rule 8:
When a word contains a suffix, divide the word between base or root word and the suffix.
Examples:
soap.y, mind.ful, sing.ing, sheep.ish
Rule 9:
When a word ends in le preceded by a consonant, divide the word before the consonant.
Examples:
kin:dle, man.tle, rum.ble, dim.ple
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Divide each word by putting a slash (/) symbol between each syllable and write
how many syllables each word has.
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6

Fill in the table with monosyllabic, disyllabic and trisyllabic words from the play
‘Jane Eyre’.
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Answer:

SYLLABIFYTHEFOLLOWINGWORDS
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Choose the correct syllabification for the given words.
1. Choose the correct syllabification for ‘rumour’.
(a) rumour (b) ru-mour (c) rum-our (d) rumo-ur

2. Choose the correct syllabification for “scramble”.
(a) scra-mble (b) scr-am-ble (c) scramb-le (d) scram-ble
Answer: (d) scram-ble
3. Choose the correct syllabification for “sophisticated”?
(a) so-phis-ti-ca-ted (b) sophis-tica-ted (c) sophis-ti-cated (d) sophis-ticated
Answer: (a) so-phis-ti-ca-ted
4. Choose the correct syllabification for ‘torrent’.
(a) torr-ent (b) tor-rent (c) to-rr-ent (d) tor-re-nt
Answer: (b) tor-rent
5. Choose the correct syllabification for ‘water’.
(a) w-a-ter (b) wat-er (c) wa-t-er (d) wa-Icr (d) wa-ter
Answer: (d) wa-Icr
6. Choose the correct syllabification for ‘across’.
(a) ac-ross (b) a-cross (c) a-c-ross (d) ac-ross
Answer: (b) a-cross
7. Choose the correct syllabification for ‘con-tem-plate’.
(a) con-tem-pl-ate (b) contem-plate (c) con-template (d) con-tern-plate
Answer: (d) con-tern-plate
8. Choose the correct syllabification for ‘attitude’.
(a) at-ti-tude (b) at-titude (c) atti-tude (d) at-ti-tu-de
Answer: (a) at-ti-tude
9. Choose the correct syllabification for ‘difficult’.
(a) dif-fi-cu-lt (b) dif-fi-cult (c) dif-ficult (d) diffi-cult
Answer: (b) dif-fi-cult
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Answer: (b) ru-mour
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10. Choose the correct syllabification for ‘blasphemy’.
(a) bl-as-phe-my (b) blas-phe-my (c) blas-phe-my (d) blas-phemy
Answer: (c) blas-phe-my

TEACHER'S CARE ACADEMY

11. Choose the correct syllabification for ‘despondent’.
(a) de-spondent (b) despond-ent (c) de-sp-ond-ent (d) de-spond-ent
Answer: (d) de-sponð-ent
12. Choose the correct syllabification for ‘fortune’.
(a) fort-un-e (b) for-tune (c) fort-une (d) fo-rt-une
Answer: (b) for-tune
13. Choose the correct syllabification for ‘foolishly’.
(a) fo-ol-ish-ly (b) foolish-ly (c) fool-ishly (d) fool-ish-ly
Answer: (d) fool-ish-ly
14. Choose the correct syllabification for ‘gratitude’.
(a) grat-i-tude (b) grat-itude (c) gra-ti-tude (d) grat-it-ude
Answer: (a) grat-i-tude
15. Choose the correct syllabification for ‘experience’.
(a) expe-ri-ence (b) ex-peri-ence (c) ex-pe-ri-ence (d) ex-pe-nence
Answer: (c) ex-pe-ri-ence
16. Choose the correct syllabification for ‘hysteria’.
(a) hyst-er-i-a (b) hys-teri-a (c) hys-ter-ia (d) hys-ter-i-a
Answer: (d) hys-tcr-i-a
17. Choose the correct syllabification for ‘jovial’.
(a) jo-vi-al (b) jo-vial (c)jovi-al (d) jo-v-i-al
Answer: (a) jo-vi-al
18. Choose the correct syllabification for ‘jostled’.
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VI – வரலாறு
த ொகுதி – 1

1. வரலாறு என்றால் என்ன?
❖ tuyhW vd;gJ fle;j fhy epfo;Tfspd; fhythpirg; gjpT
❖ tuyhW

vd;w

nrhy;

fpNuf;fr;

nrhy;yhd

,];Nlhupah

(istoria)

ngwg;gl;lJ. ,jd; nghUs; “tprhhpg;gjd; %yk; fw;wy;” vd;gjhFk;.

fw;fUtpfs; fz;Lgpbf;fg;gl;l ,lq;fs;
gioa fw;fhyk;:I.
II.
III.

gpk;Ngl;fh
`d;rp gs;sjhf;F
mj;jpuk;ghf;fk;

Gjpa fw;fhyk;:I.

Gu;[N`hk;

II.

nk`h;fh;

III.

Nfhy;bth

IV.

khfuh

V.

rpuz;l;

vd;gjpypUe;J

2

VI.
VII.
VIII.

lNth[yp N`bq;
gpuk;kfpup
igak;gs;sp

,Uk;Gf; fhyk;:I.

`y;Y}u;

ntz;fyf; fhyk;:I.
II.

Nyhj;jy;
Mjpr;rey;Y}u;

tuyhw;wpd; Mjhuq;fs;
njhy;nghUs; Mjhuq;fs;
I.

ehzaq;fs;

II.

fy;ntl;Lfs;

III.

epidTr; rpd;dq;fs;

IV.

njhy;ifj;jpwd; nghUl;fs;
1. ehzaq;fs;
2. fy;ntl;Lfs;
▪

ghiwf;fy;ntl;Lfs;

▪

Nfhapy; Rth; fy;ntl;Lfs;

▪

cNyhfj;J}z;

3. epidTr; rpd;dq;fs;
▪

muz;kidfs;

▪

Nfhl;il

▪

Nfhapy;fs;

▪

];J}gp

▪

klq;fs;
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4. njhy;ifj;jpwd; nghUl;fs;:▪

ghidfs;

▪

nghk;ikfs;

▪

fUtpfs;

▪

mzpfyd;fs;

,yf;fpa Mjhuq;fs; ,uz;L tif
I.
II.

kjrhu;gw;w ,yf;fpak;
kj rhh;Gs;s ,yf;fpak;:
1. ,jpfhrq;fs;
2. gf;jp ,yf;fpak;

1. kjrhh;gw;w ,yf;fpak;
▪

,jpfhrq;fs; (k) ghly;fs;

▪

ntspehl;L gazpFwpg;Gfs;

▪

,e;jpa Mrphpah;fspd; E}y;fs;

▪

ehl;Lg;Gw fijg; ghly;fs;

2. kj rhh;Gs;s ,yf;fpak;
I.

II.

,jpfhrq;fs;
▪

uhkhazk;

▪

kfhghujk;

▪

kzpNkfiy

gf;jp ,yf;fpak;
▪

Njthuk;

▪

ehyhapu jpt;agpuge;jk;

▪

jpUthrfk;
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➢ tuyhw;Wj;

njhlf;f

fhyk;

vd;gJ

tuyhw;Wf;Fk;

tuyhw;Wf;F

Ke;jpa

fhyj;jpw;Fk; ,ilg;gl;l fhyk;.
➢ jk;kh vd;gJ gpuhfpUj nrhy; ,J rk];fpUjj;jpy; “jh;kh” vdg;gLfpwJ. ,jd;
nghUs; “mwnewp” MFk;.
➢ gz;ila ,e;jpa murh;fspy; NgUk; GfOk; ngw;w muru; mNrhfu; Mthu; ,tuJ
Ml;rpapy; jhd; Gj;j kjk; Mrpahtpd; gy;NtW gFjpfSf;Fg; gutpaJ .
➢ fypq;fg;

NghUf;Fg;

gpd;

gy

caph;fs;

kbtijf;

fz;L

tUe;jp>

Nghu;

njhLg;gijf; iftpl;lhu; (fypq;fg; Nghh; 261 fp.K)
➢ Gj;j

rkaj;ijj;

jOtp>

mikjpiaAk;

mwj;ijAk;

gug;Gtjw;fhfj;

jd;

tho;itNa mh;g;gzpj;jhu;.
➢ kf;fSf;F Mw;wpa Nrit Kd; khjpupahf tpsq;fpaJ. ntw;wpf;Fg; gpd; Nghiuj;
Jwe;j Kjy; muru; mNrhfh;jhd;.
➢ cyfpNyNa

Kjd;Kjyhf

tpyq;FfSf;Fk;

jdpNa

kUj;Jtkid

mikj;Jf;

je;jtUk; ,th;jhd;.
➢ ekJ “Njrpaf; nfhbapy; ,lk; ngw;Ws;s 24 Muf;fhy; rf;fuk; mNrhfu;

epWtpa rhuehj; fw;W}zpy; cs;s Kj;jpiuapypUe;Nj” ngwg;gl;lJ.
➢ Mq;fpNya tuyhw;W Ma;thsu;fs; “tpy;ypak;

mnyf;]hz;lu;

fd;dpq;fhk;”

N[hd;];> N[k;]; gphpd;nrg;>

Nghd;wtu;fs;

tuyhw;W

Ma;Tfs;

%yk;

fz;Lgpbj;j tuyhw;Wr; rhd;Wfs; jhd; khkd;du; mNrhfhpd; rpwg;Gfis ntsp
cyFf;F nfhz;L te;jd.
➢ “rhu;y];

Myd”; vDk; Mq;fpNya vOj;jhsu; mNrhfu; Fwpj;j midj;J

tuyhw;W Mtzq;fisAk; Nrfhpj;Jj; njhFj;J E}yhf ntspapl;lhu;
➢ me;j E}ypd; ngau; “The search for the India’s Lost Emperor”. mjw;Fg; gpwF
gy Ma;thsu;fs; jq;fs; Ma;Tfs; %yk; mNrhfhpd; nghw;fhy Ml;rp Fwpj;j
nra;jpfis ntspf; nfhzh;e;jdu;.
➢ ,jw;fhd rhd;Wfs; rhQ;rp ];J}gpapYk;> rhuehj; fw;W}zpYk; fhzg;gLfpd;wd.
,it mNrhfhpd; ngUikia ekf;F vLj;J nrhy;Yfpd;wd.
➢ fy;ntl;Lfs;
ntspehl;L

epidTr;
gazf;

rpd;dq;fs;

Fwpg;Gfs;>

nrg;Gg;gl;laq;fs;>

ehl;LGwf;

fijfs;

ntspehl;ltu;

kw;Wk;

Nghd;wit

tuyhw;iwf;

Ntl;ilf;fhfTk;

eha;fisg;

fl;likf;fTk; kWrPuikf;fTk; nghpJk; cjTfpd;wd.
➢ goq;fhy

kdpjh;fs;

jq;fs;

ghJfhg;Gf;fhTk;

gof;fg;gLj;jpdhu;fs;
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➢ tuyhw;Wf;F

Ke;ija

Xtpaq;fs;>

Gij

fhy

gbtq;fs;

kf;fspd;
kw;Wk;

tho;tpaiyf;

fw;fUtpfs;>

mfoha;Tg;nghUl;fs;

%yk;

ghiw
mwpe;J

nfhs;syhk;.

2. மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி
➢ kdpj ,dk; khw;wq;fis mile;J xU Nkk;gl;l epiyia Nehf;fp tsu;r;rp ngWk;
topKiwiag; ghpzhkk; vd;fpNwhk;.
➢ njhlf;f fhy kdpjh;fspd tho;f;if Kiwiag; gw;wp mwpe;J nfhs;s ghiw
Xtpaq;fs; cjTfpd;wd.
➢ kdpjh;fs;

ghpzhk

tsh;r;rp

mile;j

fijiaj;

njhy;ypay;

khDltpay;

Mfpatw;wpd; cjtpAld; ehk; mwptpay; Nehf;fpy; gapy KbAk;.
➢ gioa fw;fhy kdpjh;fs; fy;ypYk; vYk;gpYk; nra;jf; fUtpfis Ntl;ilf;F
gad;gLj;jpdhu;fs;.
➢ tuyhw;Wf;F Ke;ija fhy kdpjh;fisAk; mth;fs; gad;gLj;jpa nghUl;fisAk;
gw;wp

gbg;gJ

njhy;ypay;

MFk;.

njhy;ypay;

Ma;tpw;F

Kf;fpa

Mjhukhf

mfo;thuha;r;rpg; nghUl;fs; cjTfpd;wd.
➢ kdpjh;fisAk; mth;fspd; ghpzhk tsu;r;rpiag; gw;wp gbg;gJ khDltpay; MFk;.
(anthropology)

kdpj ghpzhk tsu;r;rp epiyfs;
M];l;uNyhgpjpf];
➢ ,th;fs; fhyk; 4 y; ,Ue;J 2 kpy;ypad; Mz;LfSf;Fs;
➢ njhlf;ffhy kdpjd; fpof;F Mg;upf;fhtpy; Njhd;wpdhd;
➢ kdpj kw;Wk; Fuq;fpd; gz;GfSld; fhzg;gl;lhd; elf;ff; fw;Wf;nfhz;lhd;.

N`hNkh N`gpyp];
➢ ,th;fspd; fhyk; 2 - 3 ,Ue;J 1.4 kpy;ypad; Mz;LfSf;Fk;
➢ njhlf;ffhy kdpjd;
➢ ,Wfg;gw;Wtjw;F trjpahfg; nghpafhy; tpuy;fisg; ngw;wpUe;jhd; Kd;gf;fk;
ePl;bf; nfhz;bUe;j jhil ePl;rp rw;W Fiwe;J fhzg;gl;llhd; fUtpfis
cUthf;fpdhd;.
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N`hNkh Vuf;l];:➢ ,th;fs; fhyk; Rkhu; 1.8 kpy;ypad; Mz;LfSf;F Kd;.
➢ [dh kdpjd; KOikahd kdpjh;fs; my;y jw;fhy kdpjh;fis tpl rpwpa
%is cilath;fs;.
➢ Neuhf epkph;e;j kdpjd; neUg;gpd; gaid mwpe;jpUe;jhd;.

epahz;lh;jhy;:➢ ,th;fspd; fhyk; 130000 Kjy; 40000 Mz;LfSf;Fs;.
➢ KOikahd kdpju;fs; my;y
➢ Mg;gpupf;fu;fsplk;
nfhz;bUe;jhd;

,Ue;J

NtWgl;ltd;

Ntl;ilahLk;

jpwdpy;

fuL

Kulhd

gpd;jq;fpapUe;jhd;.

fUtpfis
,we;jth;fis

Gijj;jdu;. rhd;Wfs; n[h;kdpapy; fpilf;fg; ngw;Ws;sd.

N`hNkh Nrg;gpad;];:➢ ,th;fs; fhyk; 3>00>000 Mz;LfSf;F Kd;
➢ Rakhf rpe;jpf;Fk; kdpjd;
➢ etPd kdpjd; Ntl;ilahLk; kw;Wk; czT Nrfhpf;Fk; r%fkhf. tho;e;jhd;
fuLKulhd fUtpfis gad;gLj;jpdhd; Mg;gphpf;fhtpypUe;J ,lk; ngah;e;J
INuhg;ghtpYk; MrpahtpYk; FbNawpdhd;.

FNuhNkf;dhd;];:➢ fpof;F

Mg;upf;fhtpy;

50000

Mz;LfSf;F

Kd;

Nkw;F

Mrpah

kw;Wk;

njd;fpof;F INuhg;ghtpy; 40000 Mz;LfSf;F Kd;.
➢ etPd kdpjd;
➢ kdpj

tho;tpd;

njhlf;fk;

fw;fUtpfSld;

vYk;ghyhd

fUtpfisAk;

gad;gLj;jpdhd; Fj;jPl;bAk; nek;GNfhy; tif fUtpfisAk; gad;gLj;jpdhd;.
➢ khDltpay; (anthropalogy) vd;Dk; nrhy; ,uz;L fpNuf;f thu;j;ijapypUe;J
ngwg;gl;lJ.
➢ anthropos vd;gjd; nghUs; kdpjd; logos vd;gjd; nghUs; vz;zq;fs; my;yJ
fhuzk; MFk;.
➢ khDltpay;
Muha;e;J

Ma;thsu;fs;
kdpjd;

kdpj

fyhr;rhu

Fyj;jpd;
kw;Wk;

tsu;r;rpiaAk;

r%f

epfo;Tfs;

elj;ijiaAk;
gw;wpa

KO

tpsf;fj;ijAk; miltjw;F Kay;fpd;wdu;.
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12. இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள்
❖ இடைக்கால இந்திய வரலாற்டைக் கற்கும் அைிஞர்களுக்கு நல்வாய்ப்பாக அதிக
எண்ணிக்டகயிலான பல்வடகப்பட்ை சான்றுகள் கிடைக்கப் பபறுகின்ைன.
❖ கல்பவட்டுகள்

பசப்புப்

பட்ையங்கள்,

நிடனவுச்சின்னங்கள்

நாணயங்கள்

ஆகியடவ அதிகச் பசய்திகடை வழங்குகின்ைன.
❖ அராபிய, பாரசீக, துருக்கிய வரலாற்றுத் பதாகுப்பாைர்கைின் பதிவுகள் மேலதிகச்
பசய்திகடை முன்டவக்கின்ைன.
❖ ஒைரங்கசீப்பின் அடவக்கான வரலாறு அைிஞராக இருந்த காஃபிகானின் புகழ்
பபற்று கூற்று படி ”விசுவாசம் உள்ைவராக இருத்தல் லாப மநாக்கம் இன்டே

ஆபத்துக்கு

அஞ்சாடே

ஒருதடலபட்சோக

இல்லாதிருத்தல்,

விருப்பு

பபறுப்பின்ைி இருத்தல் நண்பருக்கும் அந்நியருக்குேிடைமய மவற்றுடே
பாராடே மநர்டேயுைன் எழுதுதல் ஆகியடவ வரலாற்று ஆசிாியாின்
கைடேகள் “ என்கிைார்.
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சான்றுகள்:❖ சான்றுகைின் உதவியுைன் நாம் அரசியல் பபாருைாதார, சமூகப் பண்பாட்டு
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வைர்ச்சி விவரங்கடைத் திைனாய்வு பசல்கிமைாம்.

சான்றுகடை வடகப்படுத்துதல்

முதல் நிடலச் சான்றுகள்

இரண்ைாம் நிடலச் சான்றுகள்

முதல் நிடலச் சான்றுகள்
❖ பபாைிப்புகள்

(கல்பவட்டுகள்

பசப்புப்பட்ையங்கள்)

நிடனவுச்

சின்னங்கள்

நாணயங்கள் ஆகியடவயும் அவற்ைிலிருந்து கிடைக்கப் பபறுகின்ை பசய்திகளும்
முதல் நிடலச் சான்றுகள் ஆகும்.

இரண்ைாம் நிடலச் சான்றுகள்
❖ இலக்கியங்கள் கால வாிடசயிலான நிகழ்வுப் பதிவுகள் பயணக்குைிப்புகள்
வாழ்க்டக வரலாற்று நூல்கள், சுயசாிடதகள் ஆகியன இரண்ைாம் நிடலச்
சான்றுகள் ஆகும்.

பபாைிப்புகள்:❖ பபாைிப்புகள் என்பன பாடைகள் கற்கள் மகாயிற் சுவர்கள், உமலாகங்கள்
ஆகியவற்ைின் கடினோன மேற்பரப்பின் மேல் பபாைிக்கப்படும் எழுத்துக்கைாகும்.
❖ பகாடைகள் வழங்கப்பட்ைடதக் குைிக்கும் பசப்புபட்ையங்கள் சட்ைபூர்வோன
ஆவணங்கைாக ஐயப்பாடுகளுக்கு இைேில்லாத ேதிப்பிடனக் பகாண்டுள்ைன.
❖ 13 ஆம் நூற்ைாண்டு முதலாக இஸ்லாேியப் பாரசீகத்தின் நடைமுடைகைின்
காரணோகவும் பசப்புபட்ையங்கள் விடல அதிகோக இருந்ததின் விடைவாகவும்
அவற்றுக்கு ோற்ைாகக் குடைந்த பசலவிலான படனமயாடலகளும் காகிதமும்
பயன்பாட்டுக்கு வந்தன.
❖ முதலாம்

ராமேந்திர

மசாழசனின்

திருவாலங்காடு

பசப்மபடுகளும்

சுந்தரச்

மசாழனின் அன்டில் பசப்மபடுகளும் குைிப்பிைத்தக்க எடுத்துக்காட்டுகைாகும்.
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❖ காஞ்சிபுரம்

ோவட்ைம்

கிராேங்கள்

எவ்வாறு

உத்திரமேரூர்

எனும்

நிர்வகிக்கப்பட்ைன

ஊாிலுள்ை

என்பது

குைித்த

கல்பவட்டுகள்
விவரங்கடைத்

பதாிவிக்கின்ைன.
❖ மசாழ

அரசர்கைால்

வழங்கப்பட்ை

பல்வடகப்பட்ை

நிலக்பகாடைகடைக்

மவைண் வடக
❖ பிராேணரல்லாத உடைடேயாைருக்குச் பசாந்தோன நிலங்கள்.

பிரம்ே மதயம்
❖ பிராேணர்க்கு பகாடையாக வழங்கப்பட்ை நிலங்கள்.

சாலமபாகம்
❖ கல்வி நிடலயங்கடைப் பராோிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ை நிலம்.

மதவதானம்
❖ மகாவில்களுக்கு பகாடையாக வழங்கப்பட்ை நிலம்.

பள்ைிச் சந்தம்
❖ சேண சேய நிறுவனங்களுக்குக் பகாடையாக அைிக்கப்பட்ை நிலங்கள்.

நிடனவுச் சின்னங்கள்:❖ மகாவில்கள் அரண்ேடனகள் ேசூதிகள் கல்லடைகள் மகாட்டைகள், மகாபுரங்கள்
ஸ்தூபிகள்

ஆகிய கட்ைைங்கள்

நிடனவுச்

சின்னங்கள்

எனும் வடகடயச்

சார்ந்தடவயாகும்.
❖ பைல்லி சுல்தான்கள் புது வடகயான கட்ைைக் கடலடய அைிமுகம் பசய்தனர்.
வடைவுகள், ஒடுங்கிய வடிவக் மகாபுரங்கள் குவிோைங்கள் ஆகியன அதன்
முக்கிய கூறுகைாகும்.
❖ நிடனவுச்

சின்னங்கைிலுள்ை

கல்பவட்டுகள்

வரலாற்டைக்

கட்ைடேக்கத்

மதடவப்படும் சிைந்த தகவல்கடைக்பகாண்டுள்ைன.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118)

TEACHER'S CARE ACADEMY

கல்பவட்டுகள் பசப்புபட்ையங்கள் வாயிலாக நாம் அைிந்துபகாள்ை முடிகிைது.
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❖ இடைக்காலத்டதச் மசர்ந்த கேீராமகா (ேத்தியப் பிரமதசம்) எனுேிைத்திலுள்ை
மகாவில்கள், ராேஸ்தான் ோநிலம், தில்வாரா (அபு குன்று) எனுேிைத்திலுள்ை
மகாவில்கள் பகானாரக்ககில் (ஒடிசா) உள்ை மகாவில்கள் ஆகியடவ வை
இந்தியாவில்

சேயத்டத

டேயோகக்

பகாண்ை

பண்பாட்டின்

பாிணாே
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வைர்ச்சிடயப் புாிந்து பகாள்ை சிைந்து சான்றுகைாகும்.
❖ தஞ்சாவூாிலுள்ை பபாிய மகாவில். கங்டக பகாண்ை மசாழபுரம், தாராசுரம் ஆகிய
இைங்கைிலுள்ை மகாவில்கள் பிற்காலச் மசாழர்கள் தேிழ்நாட்டில் கட்டிபயழுப்பிய
மநர்த்தியான பிரோண்ைோன கட்ைங்களுக்கு அடையாைங்கைாகும்.
❖ ஹம்பியிலுள்ை வித்தாலா விருப்பாக்சா மகாவில்கள் விேயநகர அரசர்கைின் (15
நூற்ைாண்டு) பங்கைிப்டபப் படைசாற்றுபடவயாகும்.
❖ குவ்வத் - உைல் - இஸ்லாம் ேசூதி மோத் - கி - ேசூதி ேோ ேசூதி, பமதப்பூர் சிக்ாி,
தர்கா சார்ேினார் ஆகியன இடைக்காலத்டதச் மசர்ந்த முக்கிய ேசூதிகைாகும்.
❖ ஆக்ரா

மகாட்டை,

சித்தூர்

மகாட்டை

குவாையர்

மகாட்டை,

பைல்லி

பசங்மகாட்டை மேலும் பதனலதாபாத் (ஔரங்காபாத்) பிமராஷ் ஷா பகாத்தனம்
(பைல்லி) ஆகிய இைங்கைிலுள்ை மகாட்டைகளும் வரலாற்று முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தடவயாகும்.
❖ பேய்பூர் பேய்சால்ேர், மோத்பூர் ஆகிய இைங்கைிலுள்ை அரண்ேடனகள்
ராேபுத்திரர்கைின் மேன்டேக்கான அடையாைங்கைாகும்.
❖ குதுப்ேினார் அபலய் - தர்வாஷா ேற்றும் இல்துேிஷ்ஈ பால்பன் ஆகிமயாாின்
கல்லடைகள்

அடனத்து

முகலாய

அரசர்கைின்

கல்லடைகள்

ஆகியடவ

ேதிப்புபுேிக்க சான்றுகைாக அங்கீகாிக்கப்பட்ை சிைப்பு ேிக்க கட்ைங்கைாகும்.
❖ வை இந்தியாவிலுள்ை பாழடைந்த நகரங்கைான பிமராஷாபாத் துக்ைகாபாத்
ஆகியனவும்

பதன்னிந்தியாவிலுள்ை

ஹம்பியும்

இடைக்கால

இந்திய

வரலாற்றுக்கான சான்றுக் கருவூலங்கைாகும்.

நாணயங்கள்:❖ இராணுவப் படைபயடுப்புகள் பிரமதச விாிவாக்கம், வணிகத் பதாைர்புகள், சேய
நம்பிக்டககள் மபான்ைடவயும் நாணயங்கைில் இைம் பபற்றுள்ைன.
❖ முகேதுமகாாி
இலட்சுேியின்

தான்

பவைியிட்ை

வடிவத்டதப்

தங்க

பதிப்பித்துத்

நாணயத்தில்
தனது

பபண்

பதய்வோன

பபயடரயும்

பபாைிக்கச்

பசய்திருந்தார்.
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❖ இந்நாணயம்,

இந்தத்

ேதவியங்கைின்

பதாைக்ககாலத்

தாராைத்தன்டேயுைன்

துருக்கியப்

நைந்து

படைபயடுப்பாைர்

பகாண்ைார்

என்பதற்கான

அடனத்துச் சாத்தியக் கூறுகடையும் உணர்த்துகிைது.
❖ பைல்லி சுல்தான்கைின் காலகட்ைத்டத அைிந்து பகாள்ை ேிட்ைல் என்னும் பசப்பு

❖ இல்துேிஷ்

அைிமுகம்

பசய்த

”ைங்கா”

எனப்படும்

பவள்ைி

நாணயங்கள்,

அலாவுதீன் கில்ேியின் தங்க நாணயங்கள், முகேதுபின் துக்ைக்கின் பசப்பு
நாணயங்கள் மபான்ைடவ நாணயங்கள் பரவலான பயன்பாட்டில் இருந்தன.
❖ நாட்டின் பபாருைாதார வைம் அல்லது நலிவு ஆகியவற்டைச் சுட்டுவதாகவும்
அடேந்துள்ைன.
❖ ஒரு ேிட்ைல் 3.6 பவள்ைி குன்ைிேணிகடைக் பகாண்ைதாகும் 48 ேிட்ைல்கள் 1
பவள்ைி ைங்காவுக்குச் சேோகும்.

சேய இலக்கியங்கள்
❖ பதாைக்கத்தில் பதன்னிந்தியாவிலும் பின்னர் வை இந்தியாவிலும் மதான்ைிய
பக்தி இயக்கம் இலக்கியங்கைின் வைர்ச்சிக்கு வழியடேத்தன.
❖ கம்ப

ராோயணம்

மசக்கிழார்

பபாியபுராணம்

பன்னிரு

ஆழ்வார்கைால்

இயற்ைப்பட்டு நாதமுனியால் பதாகுக்கப்பட்ை நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம்,
அப்பர் சம்பந்தர், சுந்தரர் ஆகிமயாரால் இயற்ைப்பட்டு நம்பியாண்ைார் நம்பியால்
பதாகுக்கப்பட்ைது.
❖ மதவாரம்

ோணிக்கவாசகாின்

திருவாசகம்

ஆகியடவ

மசாழர்கடல

பக்தி

இலக்கியங்கைாகும்.
❖ பேய மதவாின் கீத மகாவிந்தம் (12 ஆம் நூற்ைாண்டு) பதன்னிந்திய பக்தி
இலக்கிய ேரபின் பதாைர்ச்சியாகும் பதிடனந்தாம் நூற்ைாண்டைச் மசர்ந்த
இடைநிடல உணர்வு பபற்ை கவிஞரான கபீர்தாஸ் பக்தி இயக்கத்தால் கவரப்
பபற்ைவராவார்.

சேய சார்பற்ை இலக்கியங்கள்
❖ கங்கா மதவியால் இயற்ைப்பட்ை ேதுரா விேயம் கிருஷ்ண மதவராயாின் அமுக்த
ோல்யதா

ஆகிய

இலக்கியங்கள்

விேயநகரப்

மபரரசுைன்

பதாைர்புடைய

நிகழ்வுகடையும் தனிநபர்கடையும் நாம் அைிந்துபகாள்ை உதவுகின்ைது.
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நாணயங்கள் பயன்படுகின்ைன.
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❖ சந்த்பார்டதயின் பிருதிவி ராே ராமசா ரேபுத்திர அரசர்கைின் ேனத்துணிச்சடலப்
பைம்பிடித்துக் காட்டுகிைது.
❖ துருக்கியப் படைபயடுப்பின் மபாது நைந்தடவ குைித்து இந்தியத் தரப்பிலிருந்து
குைிப்புகள் ஏதுேில்டல இஸ்லாமுக்கு முந்டதய காலம் குைித்து உள்ை ஒமர
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சான்று கல்ஹணாின் ராேதரங்கினி (11ஆம் நூற்ைாண்டு ேட்டுமே).

நூல்கள், வாழ்க்டக வரலாறுகள் சுயசாிடதகள்
❖ அடிடே வம்சத்டத மசர்ந்த சுல்தான் நஸ்ருதின் ோமூதுவால் ஆதாிக்கப்பட்ை
ேின்கஜ் உஸ் சிராஜ் என்பார் தபகத் - இ - நஸிாி எனும் நூடல எழுதினார்.
❖ இந்நூலின் சுருக்க உடர முகேது மகாாியின் படைபயடுப்பில் பதாைங்கி கி. பி.
1260 வடரயிலான நிகழ்வுகள் குைித்த பசய்திகடை கூறுகின்ைன.
❖ தன்டன ஆதாித்த சுல்தானின் பபயடரமய இச்சுருக்க உடரக்கும் பின்கஜ் - உஸ்
சிராஜ் சூட்டினார்.
❖ பதிமூன்ைாம்

நூற்ைாண்டில்

சுல்தான்

இல்துேிஷின்

இறுதிக்

காலத்தில்

கேினியிலிருந்து புலம் பபயர்ந்து வந்திருந்த ஹசன் நிோேி என்பார் தாஜ் - உல் ோ - அசிர் எனும் நூடல எழுதினார்.
❖ ரூத்புதீன் ஐபக் பற்ைிய பல பசய்திகடை பற்ைிய பசய்திகடை இந்நூல் முன்
டவக்கிைது இந்நூமல பைல்லி சுல்தானியத்தின் வரலாற்டைக் கூறும் அரசின்
இடசவு பபற்ை முதல் நூலாகும்.
❖ முகேது பின் துக்ைக்கின் அரசடவ வரலாற்ைாசிாியர் ேியா - உத் - பரணி தாாிக் இ - பிமராஷாகி எனும் நூடல படைத்தார் இந்நூல் கியாசுதீன் பால்பன் முதல்
பிமராஷ்ஷா

துக்ைக்கின்

பதாைக்ககால

ஆட்சி

வடரயிலான

பைல்லி

சுல்தானியத்தின் வரலாற்டை விைக்குகிைது.
❖ பபாிஷ்ைாவின் (16 ஆம் நூற்ைாண்டு) தாாிக் - கு - பபாிஷ்ைா இந்தியாவில்
முகலாய ஆட்சியின் எழுச்சி குைித்து விவாிக்கின்ைது.
❖ தபகத் என்பது அராபியச் பசால் ஆகும். இதற்க்கு தடலமுடைகள் அல்லது
நூற்ைாண்டுகள் என்று பபாருள்.
❖ தேீக் - பாரசீகச் பசால் இதற்க்கு சுயசாிடத என்பது பபாருள் ஆகும்.
❖ தாாிக் அல்லது தாகுயூர் என்பது அராபியச் பசால் இதன் பபாருள் வரலாறு
என்பதாகும்.
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எட்டாம் வகுப்பு
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TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018
B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy : 76399 67359

Salem : 93602 68118

TNTET HISTORY 2022 – 23
VIII – வரலாறு
த ொகுதி - 1

• INuhg;gpau; tUif
• tu;j;jfj;jpypUe;J NguuR tiu
• fpuhk r%fKk; tho;f;if KiwAk;
• kf;fspd; Gul;rp

22. ஐர ோப்பியர்களின் வருகக
➢ etPd ,e;jpahtpd; tuyhw;W Mjhuq;fs; ehl;bd; murpay; r%f - nghUshjhu
kw;Wk; fyhr;rhu Kd;Ndw;wq;fis gw;wp mwpa ekf;F cjTfpd;wd.
➢ njhlf;f
Nldpau;fs;

fhyj;jpypUe;Nj
kw;Wk;

Nghu;r;Rf;fPrpau;fs;>

Mq;fpNyau;fs;

lr;Rf;fhuu;fs;>

jq;fSila

mYtyf

gpnuQ;Rf;fhuu;fs;>
nray;ghLfis

jq;fsJ murhq;fg; gjpNtLfspy; gjpT nra;Js;sdu;.
➢ yp];gd;> Nfhth> ghz;br;Nrup kw;Wk; nrd;id Mfpa ,lq;fspy; cs;s Mtzf;
fhg;gfq;fs; tpiy kjpg;gw;w tuyhw;Wj; jfty;fs; ngl;lfkhFk;.

rhd;Wfsdpd; tiffs;
➢ ehk; tuyhw;iw vOJtjw;F vOjg;gl;l kw;Wk; gad;ghl;L nghUs; Mjhuq;fs;
ekf;F nghpJk; cjTfpd;wd.
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vOjg;gl;l Mjhuq;fs;
➢ mr;R ,ae;jpuk; fz;Lgpbg;gpw;Fg; gpd; gy;NtW nkhopfspy; vz;zw;w Gj;jq;fs;
mr;rpl;ggl;L ntspaplg;gl;ld.
➢ fiy> ,yf;fpak; tuyhW mwptpay; Nghd;w Jiwfisg; gw;wp kf;fs; vspjhf
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mwpa Kbe;jJ ,e;jpahtpd; Vuhskhd nry;tj;ijg; gw;wp khuf;NfhNghNyh kw;Wk;
rpy ntspehl;Lg; gazpfspd; gzaf; Fwpg;GfspypUe;J INuhg;gpau;fs; mwpe;J
nfhz;ldu;.
➢ Mde;juq;fk; ghz;br;Nrup gpnuQ;R tu;j;jfj;jpy; nkhop ngau;g;ghsuhf (Dubash)
,Ue;jhu;.
➢ 1736 ypUe;J 1760 tiu mtu; vOjpa gpnuQ;R> ,e;jpa cwTKiw gw;wpa
md;whl

epfo;Tfspd;

Fwpg;Gfs;

mf;fhyj;ijg;

gw;wp

mwpa

cjTk;

xNu

vOjg;gl;l rka rhu;gw;w kjpg;Gkpf;f gjpthf ekf;F fpilj;Js;sJ.
➢ vOjg;gl;l

Mjhuq;fs;

vd;git

,yf;fpaq;fs;

gzf;Fwpg;Gfs;>

ehl;Fwpg;Gfs;>

Rarupij Jz;L gpuRuq;fs;> murhq;f Mtzq;fs; kw;Wk; ifnaOj;Jg; gpujpfs;
Mfpatw;iw cs;slf;rpahjhFk;.

Mtzf;fhg;gfq;fs;
➢ tuyhw;W

Mtzq;fs;

miof;fg;gLfpwJ.

,e;jpa

ghJfhf;fg;gLk;
Njrpa

,lk;

Mtzf;fhg;gfk;

Mtzf;fhg;gfk;

(NAI)

vd;W

GJnly;ypapy;

mike;Js;sJ.
➢ ,e;jpa murpd; Mtzq;fisg; ghJfhf;Fk; Kjd;ikf; fhg;gfkhFk;. ,J fle;j
fhy

eph;thf

jw;fhy

Kiwfisg;

kw;Wk;

vjpu;fhy

Gupe;J

nfhs;tjw;fhd

jiyKiwapdUf;Fk;

midj;Jj;
xU

jfty;fSld;

topfhl;bahf

,J

tpsq;FfpwJ.
➢ ,e;jpahtpd; murpay; r%f nghUshjhu> fyhr;rhu kw;Wk; mwptpay; uPjpahd
tho;f;if

kw;Wk;

kf;fs;

eltbf;iffs;

Fwpj;J

njupe;J

nfhs;tjw;fhd

cz;ikahd rhd;Wfs; ,jpy; mlq;fpAs;sd.
➢ Mrpahtpy; cs;s Mtzf;fhg;gfq;fspNyNa kpfTk; nghpajhFk;.
➢ [hh;[; tpy;ypak; ghu];l; vd;gtu; ,e;jpa Njrpa Mtzf;fhg;gfj;jpd; je;ij vd
miof;fg;gLfpwhh;.

jkpo;ehL Mtzf;fhg;gfk;
➢ jw;NghJ jkpo;ehL Mtzf;fhg;gfk; vd;W miof;fg;gLk; nrd;id gjpg;ghrdk;
nrd;idapy; mike;Js;sJ.
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➢ ,J

njd;dpe;jpahtpd;

kpfg;

goikahd

kw;Wk;

kpfg;ngupa

fsQ;rpaq;fSs;

xd;whFk;.
➢ Mtzq;fs; Mq;fpyj;jpy; cs;sd. NkYk; mq;F lr;R Nldp\; ghurPf kuhj;jpa
eph;thf gjpTfspd; njhFg;Gfs; gpnuQ;R Nghu;r;Rf;fPrpa> jkpo; cUJ Nghd;w

➢ jkpo;ehL

Mtzf;fhg;gfj;jpy;

1642

k;

Mz;L

lr;R

gjpTfspd;

njhFg;Gfs;

cs;sd. ,j nfhr;rp kw;Wk; Nrhokz;ly flw;fiuapy; cs;s ,lq;fSld;
njhlu;GilaJ. ,e;j gjpTfs; 1657 – 1845 fhyg; gFjpia cs;slf;fpaJ.
➢ Nldp\; gjpTfs; 1777 – 1845 fhyg;gFjpia cs;slf;fpaJ.
➢ lhl;nty; vd;gtupd; ngUk; Kaw;rpahy; 1917 Mk; Mz;L nrd;id ehl;Fwpg;G
gjpTfs; ntspaplg;gl;lJ.
➢ tuyhw;W Muha;rr
; pia Cf;Ftpg;gjpy; mtUf;F ,Ue;j kpFj;j Mh;tj;ij ,J
fhl;LfpwJ. jkpo;ehL Mtzf;fhg;gf tuyhw;wpd; xU Gjpa mj;jpahaj;ij mtu;
njhlq;fp itj;jhu;.

gad;ghl;L nghUs; Mjhuq;fs;
➢ ,e;jpaf; fl;llf; fiyapd; fiy mk;rk; kw;Wk; njhopy; El;gj;jpd; rhd;whf
Gdpj gpuhd;rp]; Myak; (nfhr;rp) Gdpj Y}ap]; Nfhl;il (ghz;br;Nrup) Gdpj
[hu;[; Nfhl;il (nrd;id)> Gdpj Nltpl; Nfhl;il (flY}u;)> ,e;jpahNfl;> nly;yp
ghuhSkd;wk; FbauRj; jiytu; khspif Mfpad cs;sd.
➢ rka fyhr;rhu> tuyhw;W kjpg;Gkpf;f kw;w nghUs; %yq;fs; Nrfhpf;fg;gl;L mit
mUq;fhl;rpafj;jpy; ghJfhf;fg;gLfpd;wd.
➢ nly;ypapYs;s

kpfg;nghpa

mUq;fhl;rpafk;

,e;jpahtpd;

kpfg;ngUk;

Njrpa

mUq;fhl;rpafkhFk;. ,J 1949 Mk; Mz;L epWtg;gl;lJ.
➢ eph;thf tuyhw;iw mwpa xU rpwe;j Mjhukhf ehzaq;fs; jpfo;fpd;wd. etPd
,e;jpahtpd; Kjy; ehzak; fp.gp. 1862 Mk; Mz;by; Mq;fpNyNa Ml;rpapy;
ntspaplg;gl;lJ.
➢ ,uhzp tpf;NlhupahTf;Fg; gpwF mupaiz Vwpa kd;du; Vohk; vl;tu;L jdJ
cUtk; jhq;fpa ehzaj;ij ntspapl;lhu;.
➢ uprh;t; tq;fp 1935 Kiwahf epwtg;gl;L ,e;jpa murpd; &gha; Nehl;Lf;fis
ntspapLk; mjpfhuj;ijg; ngw;wJ.
➢ kd;du; Mwhk; [hu;[; cUtk; jhq;fpa ,e;jpahtpd; Kjy; 5 &gha; Nehl;L [dtup
1938 y; upru;t; tq;fpahy; ntspaplg;gl;lJ.
➢ 1690 Gdpj Nltpl; Nfhl;il Mq;fpNyauhy; flY}upy; fl;lg;gl;lJ.
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INuhg;gpau;fs; tUif
➢ fp.gp

(ngh.M)

1453

y;

JUf;fpau;fshy;

fhd;];lhz;bNehgps;

vd;w

gFjp

ifg;gw;wg;gl;l gpwF ,e;jpahtpw;Fk; INuhg;ghtpw;fpilapyhd epytop %lg;gl;lJ.
➢ JUf;fp tl Mg;gpupf;fhtpYk; ghy;fd; jPgfw;gj;jpYk; Eioe;jJ ,J INuhg;gpa
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ehLfis fpof;F ehLfSf;Fg; Gjpa fly; topiaf; fz;Lgpbf;fj; J}z;baJ.

Nghu;r;Rf;fy;
➢ INuhg;gpa

ehLfs;

midj;jpYk;

Nghu;r;Rf;fy;

kl;Lk;

,e;jpahtpw;F

Gjpa

fly;topiaf; fz;Lgpbg;gjpy; kpfTk; Mu;tkhf ,Ue;jJ.
➢ Nghu;r;Rf;fPrpa ,sturu; n`d;wp nghJthf “khYkp n`d;wp vd mwpag;gLfpwhu;
mtu;

cyfpd;

mwpag;glhj

gFjpfis

MuhaTk;

rhfr

tho;f;ifia

Nkw;nfhs;sTk; jdJ ehl;L kf;fis Cf;Ftpj;jhu;.
➢ 1487

Mk;

Mz;L

Nghu;r;Rf;fPrpa

khYkpahd

ghu;j;jNyhkpNah

la];

njd;dhg;gpupf;fhtpd; njw;F Kidia mile;jhu;. kd;du; ,uz;;lhk; [hd; mtiu
Mjupj;jhu;.

th];Nfhlfhkh
➢ th];Nfhlfhkh

njd;dhg;gphpf;fhtpd;

njw;F

Kidia

mile;J

mq;fpUe;J

nkhrhk;gpf; gFjpf;Fj; jdJ gazj;ijj; njhlh;e;jhu;.
➢ ,e;jpa khYkp xUtupd; cjtpNahL fp.gp 1498 y; fs;spf; Nfhl;ila milj;jhu;.
mtiu kd;du; rhkupd; tuNtw;whu;.
➢ ,uz;lhtJ

Nghu;r;RfPrpa

khYkp

ngl;Nuh

my;thup];

fhg;uy;

vd;gtu;

th];Nfhlfhkhtpd; fly; topiag; gpd;gw;wp 13 fg;gy;fspy; rpy 100 tPuu;fSld;
1500 Mk; Mz;L fs;spf;Nfhl;ilia te;jile;jhu;.
➢ th];Nfhlfhkh 1501 y; ,UgJ fg;gy;fSld; ,uz;lhtJ Kiwahf ,e;jpah
te;jile;jhu; mg;nghOJ fz;zD}upy; xU tu;j;jf ikaj;ij epWtpdhu;.
➢ fs;spf;Nfhl;il> nfhr;rpd; gFjpfspYk; gFjpfspYk; tu;j;jf ikaj;ij epWtpdhu;
,jdhy; Nfhgq;nfhz;l kd;du; rhkupd; Nghu;r;RfPrpaiuj; jhf;fpdhu;.
➢ nfhr;rpd; Nghu;r;Rf;fPrpa fpof;fpe;jpa fk;ngdpapd; Kjy; jiyefukhapw;W.
➢ 1524

y;

th];Nfhlfhkh

%d;whtJ

Kiwahf

,e;jpah

te;jnghOJ

Neha;tha;g;gl;L brk;gu; 1524 - y; nfhr;rpapy; fhykhdhu;.
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gpuhd;rp];Nfh – b – my;nka;lh (1505 – 1509)
➢ gpuhd;rp];Nfh

–

b

–

my;nka;lh

vd;gtu;

,e;jpahtpypUe;j

Nghu;r;Rf;fPrpa

gFjpfSf;F 1505 y; mDg;gg;gl;l Kjy; MSeu; Mthh;.
➢ ,e;jpahtpy; Nghu;r;RfPrpa fg;gw;gilia gyg;gLj;JtNj my;nka;lhtpd; Nehf;fkhf

➢ ,e;jpag;

ngUq;flypy;

mNugpa

VfNghf

tu;j;jfj;ij

Nghu;r;Rf;fPrpau;

jfu;ff
;

Kad;wNghJ mJ vjpu;kiwahf JUf;fp kw;Wk; vfpg;ij ghjpj;jJ.
➢ gP[g;g+u;

kw;Wk;

F[uhj;

Ry;jhd;fs;

Nghu;r;RfPrpaUf;F

vjpuhf

vfpg;J

kw;Wk;

JUf;fp Ry;jhd;fSf;F Mjutspj;jdu;.
➢ JiwKfq;fspd;

fl;Lg;ghl;il

tpupTgLj;JtJ

Fwpj;Jk;

Nghu;r;RfPrpau;

ftiy

mile;jdu;. ,e;epiyapy; rhtYf;F mUfpy; eilngw;w flw;gil Nghupy; K];ypk;
$l;Lg;gilfs; Nghu;r;RfPrpaiuj; Njhw;fbj;jd. ,g;Nghupy; my;nka;lhtpd; kfd;
nfhy;yg;gl;lhd;.
➢ ila+tpy;

eilngw;w

flw;Nghupy;

my;nka;lh

K];ypk;

$l;Lg;

gilfisj;

Njhw;fbj;jhu; fp.gp 1509 y; Nghu;r;Rf;fPrpau; Mrpahtpy; flw;gil Nkyhz;ikiaf;
Nfhupdu;.

my;Nghd; Nrh – b – my;Gfu;f; (1509 – 1515)
➢ ,e;jpahtpy; Nghu;r;Rf;fPrpa mjpfhuj;ij cz;ikapy; epWtpatu; my;Nghd;Nrh – b
– my;Gfu;f; Mthu;.
➢ gp[g;g+u; Ry;jhdplkpUe;J etk;gu; 1510 y; Nfhthitf; ifg;gw;wpdhu;. 1515 y;
ghurPf

tisFlhtpy;

cs;s

Mu;k];

JiwKfg;

gFjpapy;

Nghu;r;Rf;fPrpa

mjpfhuj;ij tphpTgLj;jpdhu;.
➢ my;Nghd;Nrh

–

jpUkzq;fis

b

–

my;Gfu;f;

Cf;Ftpj;jhu;

,e;jpag;

NkYk;

ngz;fSldhd

tp[aefug;

Nghu;r;RfPrpa

NguuRld;

el;Gwit

Nkw;nfhz;ldu;.

epNdh – b – Fd;fh (1529 – 1538)
➢ my;Gfu;fF
; tpw;Fg;

gpwF

ftu;duhd

epNdh-b-Fd;fh

1530

-

y;

jiyefiu

nfhr;rpapypUe;J Nfhthtpw;F khw;wpdhu;.
➢ 1534 F[uhj;jpd; gfJ}u;\htplkpUe;J grPd; gFjpiaf; ifg;gw;wpdhu;. NkYk; 1537
ila+Zf; ifg;gw;wpdhu;.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118)

TEACHER'S CARE ACADEMY

,Ue;jJ mjw;fhf mtu; gpd;gw;wpa nfhs;if ePyePu;f;nfhs;if vdg;gl;lJ.

208

➢ F[uhj;jpd; cs;Su;j; jiytu;fsplkpUe;J lhkidf; ifg;gw;wpa gpd; rhy;nrl;il
1548 – y; Mf;fpukpj;jhu;
➢ Nghu;r;Rf;fPrpau; 16 Mk; E}w;whz;by; ,e;jpahtpd; Nkw;F flw;fiuapy; Nfhth>
ila+>

lhkd;>

rhy;nrl;>

grPd;>

nrsy;

kw;Wk;

gk;gha;

Nghd;w

gFjpfisf;
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ifg;gw;Wtjpy; ntw;wp ngw;wdu;.
➢ tq;fhs

flw;fiuapy;

gFjpfisf;

`Pf;sp>

ifg;gw;wpdu;.

nrd;id

Nghu;r;Rf;fPrpau;

flw;fiuapy;
,e;jpahtpy;

rhe;Njhk;

Gifapiy

Nghd;w

rhFgbia

mwpKfg;gLjpdu;.
➢ Nghu;r;Rf;fPrpaupd;

nry;thf;fpdhy;

fj;Njhypf;f

fpwpj;Jtk;

,e;jpahtpd;

fpof;F

Nkw;F flw;fiuNahu rpy gFjpfspy; gutpaJ.
➢ 1556

y;

Nghu;Rf;fPrpauhy;

Nfhthtpy;

mr;R

,ae;jpuk;

mikf;fg;gl;lJ.

mr;R

,ae;jpuj;jpd; cjtpahy; Xu; INuhg;gpa vOj;jhsu; 1563 y; Nfhthtpy; ,e;jpa
kUj;Jt jhtuq;fs; vd;w E}iy Mr;rpl;L ntspapl;lhu;.
➢ 17

Mk;

E}w;whz;by;

Nghu;r;Rf;fPrpa

mjpfhuk;

gbg;gbahf

lr;Rtplk;

tPo;rr
; paile;jJ.
➢ 1739 Mk; Mz;by; Nghu;rR
; f;fPrpa mjpfhuk; Nfhth> ila+ lhkd; Mfpatw;NwhL
epd;WNghdJ.

lr;Rf;fhuu;fs;:➢ Nghu;r;Rf;fPrpau;fisj; njhlh;e;J lr;Rf;fhuu;fs; ,e;jpahtpw;F tUif Gupe;jdu;.
➢ 1602 y; neju;yhe;J If;fpa fpof;fpe;jpa fk;ngzp vd;w epWtdk; njhlq;fg;gl;L
fpof;fpe;jpa ehLfspy; tu;j;jfk; nra;a murplkpUe;J mDkjpAk; ngw;wJ.
➢ lr;Rf;fhuu;fs;
k#ypg;gl;bdk;

,e;jpahtpw;F
vd;w

te;j

,lj;jpy;

gpwF

mtu;fspd;

epWtpdu;.

gpd;du;

tu;j;jf

ikaj;ij

fp.gp.

Nghu;r;Rf;fPrpupauplkpUe;J mk;gha;dhit ifg;gw;wp ,e;NjhNdrpah

1605

y;

jPtpy; (spice

island) Mjpf;fj;ij epiy epWj;jpdu;.
➢ Nghu;r;Rf;fPrpauplkpUe;J ehfg;gl;bdj;ijf; ifg;gw;wp> njd;dpe;jpahtpy; jq;fis
typikg;gLj;jpf; nfhz;ldu; Muk;gj;jpy; goNtw;fhL (pulicat) lr;Rf;fhuu;fspd;
jiyefuhf ,Ue;jJ.
➢ 1690 - goNtw;fhl;bypUe;Jk; jiyefiu ehfg;gl;bdj;jpw;F khw;wpf; nfhz;ldu;.
➢ ,e;jpag; nghUl;fshd gl;L gUj;jp ,z;bNfh> murp kw;Wk; mgpdp Mfpait
lr;Rf;fhuu;fs; tu;j;jfk; nra;j nghUl;fshFk;.
➢ fUg;G

kpsF

kw;Wk;

kw;w

eWkzg;nghUl;fs;

kPjhd

tpahghuj;jpy;

mtu;fs;

VfNghf cupik ngw;wpUe;jdu;.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118)

209

➢ ,e;jpahtpy;> gbNtw;fhL> #uj;rpd;Ruh> fhrpk;g[hh; ghl;dh
kw;Wk;

nfhr;rpd;

Nghd;w

,lq;fspy;

mtu;fsJ

ehfg;gl;bdk;> ghyNrhu;;

Kf;fpa

tu;j;jf

ikaq;fs;

,Ue;jd.
➢ Mq;fpy

fpof;fe;jpa

fk;ngdp

17

Mk;

E}w;whz;L

KOtJk;>

lr;R

kw;Wk;

➢ ,e;epiyapy; 1623 y; lr;Rf;fhuu;fs; mk;gha;dhtpy; gj;J Mq;fpy tpahghupfs;
kw;Wk; xd;gJ [g;ghdpah;fis ,uf;fkpd;wp nfhd;wdu;.
➢ ,e;epfo;T lr;R kw;Wk; Mq;fpNyah;fspilNa NkYk; gifikia tsu;;j;jJ. 1759
y; eilngw;w ngluh Nghupy; Mq;fpNyau;fs; lr;Rfhuu;fisj; Njhw;fbj;jdu;.
➢ lr;R

,Wjp

tPo;rr
; pia

vl;baJ

xd;wd;gpd;

xd;whf

jdJ

FbNaw;wq;fis

Mq;fpNyauplk; ,oe;j lr;R 1795 - y; KOikahf Mq;fpNyauplk; Xg;gilj;jJ.

jkpo;ehl;by; lr;Rf;fhu;fs;
➢ 1502

Kjy;

goNtw;fhl;bd;

kPJ

fl;Lg;ghl;il

Vw;gLj;jpa

Nghu;rR
; fPrpah;fs;

lr;Rf;fhuu;fshy; jq;fspd; Mjpf;fj;ij ,oe;jdu;.
➢ goNtw;fhl;by; lr;Rf;fhu;fs; 1613 y; nfy;bupah Nfhl;iliaf; fl;bdu; ,e;jf;
Nfhl;il xU fhyj;jpy; lr;R mjpfhu ikaj;jpd; ,Ug;gplkhf ,Ue;jJ.
➢ mf;fhyj;jjpy; goNtw;fhl;bypUe;J ituq;fs; Nkw;fj;jpa ehLfSf;F Vw;Wkjp
nra;ag;gl;ld
➢ ehfg;gl;bdk;> Gd;df;fhay; guq;fpg;Ngl;il (porto NOVO) flY}u; kw;Wk; Njtdhk;
gl;bdk; Mfpad lr;Rf;fhuu;fspd; Nfhl;ilfs; kw;Wk; ifg;gw;wpa gFjpfshFk;.

Mq;fpNyah;fs;:➢ ,q;fyhe;J ,uhzp vyprngj; fpof;fpe;jpa ehLfSld; th;j;jfk; nra;a ftu;du;
kw;Wk;

yz;ld;

tu;j;jfu;fs;

epWtdj;jpw;F

1600

brk;gu;

31

md;W

xU

mDkjpg;gl;lk; toq;fpdhu;.
➢ me;j

epWtdk;

(fk;ngdp)

xU

ftu;du;

kw;Wk;

24

,af;Feu;fisf;

nfhz;bUe;jJ.
➢ 1608

Mk;

Mz;L

[`hq;fPu;

mitf;F

khYkp

tpy;ypak;

`hf;fpd;];

rpy

rYiffidg; ngw mDg;gpitf;fg;gl;lhu;.
➢ #uj;

efupy;

Xu;

tzpf

iaj;ij

mikf;f

mDkjp

Nfhhpdhu;.

Mdhy;

Nghu;r;Rf;fPrpa jiyaPl;lhy; [`hq;fPu; mDkjp toq;ftpy;iy.
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Nghu;r;Rf;fPrpau;fSf;Fg; Nghl;bahf ,Ue;jJ.

வரலாறு
ஒன்பதாம் வகுப்பு

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST

வ.எ.

உள்ளடக்கம்

ப.எ.

ஒன்பதாம் வகுப்பு
அலகு - 1
1

மனித

பாிணாம

வளர்ச்சியும்,

சமூகமும்,

வரலாற்றுக்கு

1

முந்ததயக் காலம்
2

பண்தடய நாகாிகங்கள்

18

3

ததாடக்கக் காலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும்

36

4

அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக – அரசியல் மாற்றங்களும்

55

அலகு - 2
5

தசவ்வியல் உலகம்

76

6

இதடக்காலம்

88

7

இதடக்கால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும்

100

8

நவீன யுகத்தின் ததாடக்கம்

119

அலகு - 3
9

புரட்சிகளின் காலம்

136

10

ததாழிற்புரட்சி

156

11

ஆசிய ஆப்பிாிக்க நாடுகளில் காலனியாதிக்கம்

171

வதரபடங்கள்
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IX – வரலாறு
அலகு - 1

 kdpjg; gupzhk tsu;r;rpAk; r%fKk;> tuyhw;Wf;F Ke;ija
fhyk;
 gz;ila ehfupfq;fs;
 njhlf;ffhyj; jkpo;r; r%fKk; gz;ghLk;
 mwpT kyu;r;rpAk;> r%f - murpay; khw;wq;fSk;

1. மனித பரிணாம வளர்ச்சியும், சமூகமும், வரலாற்றுக்கு முந்ததயக் காலம்
mwpKfk;
➢ ehk; jfty; njhopy; El;g fhyj;jpy; tho;fpNwhk; miyNgrpfshy; ,d;W cyfk;
cz;ikapNyNa ekJ tpuy; Edpapy; ,Uf;fpwJ.
➢ njhy;goq;fhy kf;fs; khDlg; gilg; ghw;wypd; Kd;Ndhbfs; mtu;fs;
cUthf;fpa nra;nghUl;fs;> nkhopfs; Mfpatw;wpd; topahf mtu;fs; kpfTk;
mwpthu;e;jtu;fshf ,Ue;jjpUf;fpwhu;fs; vd;gij mwpa KbfpwJ.
➢ vz;zq;fs; mDgtq;fs; kw;Wk; Gydhw;wy;fshy; mwpitAk; GupjiyAk; ngWk;
kdpjd; nray;ghL mwpthw;wy; (Congnition) vd;W nrhy;yg;gLfpwJ.

2

Gtpapd; Njhw;wKk; epytpapy; fhyf;fl;lq;fSk;
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➢ kdpju;fspd; tuyhw;iwg; Gtpapd; tuyhw;wpypUe;J gpupf;f KbahJ. Gtpapd;
NkyLf;Ffspy; tuyhw;Wf; fhyfl;lq;fs; Fwpj;j epytpay; njhy;ypay;> capupay;
gjpTfs; nghjpe;Jfplf;fpd;wd.
➢ njhy;khDltpay; mwpQu;fSk; njhy;ypay; mwpQh;fSk; Gtpapd; kz; kw;Wk;
ghiw mLf;Ffis mfo;e;J kdpj Kjhijau;fs; Fwpj;j rhd;Wfisr;
Nrfupf;fpd;wd.
➢ kdpju;fspd; gupzhkk;> njhy; goq;fhyk; Mfpatw;wpd; gy;NtW fhy fl;lq;fis
mwpa ,e;jg; Gijgbtq;fs; kw;Wk; kz;zLf;Lfspd; fhyk; mwptpay; g+u;tkhf
fzpf;fg;gLfpwJ.
➢ njhy;ypay;: (Archaeology) njhy;nghUs;fis Muha;e;J tpsf;fkspg;gjd; topahf
kdpju;fspd; fle;j fhyk; Fwpj;J MuhAk; ,ay; MFk;.
➢ njhy;

khDltpay;

(Palaea

clyikg;G kw;Wk; mtu;fsJ
nfhs;Sk; ,ay; MFk;.

anthropalogy)
gupzhk

kdpjh;fsps;

tsu;r;rp

Fwpj;J

%jhijau;fspd;
Ma;e;J

mwpe;J

➢ Gtp Rkhu; 4.54 gpy;ypad; Mz;LfSf;F Kd; cUthdjhff; fUjg;gLfpwJ.
fhyg;Nghf;fpy;> capu;fs; Njhd;Wtjw;fhd epiy gbg;gbahf cUthdJ.
➢ jhtu
kw;Wk;
tpyq;Ffspd;
Njhw;wj;ijj;
njhlu;e;J
kdpj
capu;fs;
Njhd;Wtjw;fhd mbj;jsk; ,lg;gl;lJ. Gtpapd; ePz;l neba tuyhw;iw epytpay;
Ma;thsu;fs; neLq;fhyk; (Era) fhyk; (Period), Cop> (Epoch) vd;W gpupf;fpwhu;fs;.
➢ Ez;Zapupfspd; tbtpy; capu;fs; Njhd;wpajw;fhd; Njhd;wpaqjw;fhd rhd;Wfs;
3.5 kpy;ypad; Mz;LfSf;F Kd; fhzg;gLfpd;wd. Rkhu; 600 Kjy; 542 kpy;ypad;
Mz;LfSf;F Ke;ija njhy;YapUopapy; (Proterozoil) gy nry; capupdq;fs;
Kjypy; Njhd;wpd.
➢ goe; njhy;YapUopapy; (palaeozoic 542 Kjy; 251 kpy;ypad; Mz;LfSf;F Kd;G)
kPd;fSk; Cu;tdTk; gy;NtW jhtuq;fSk; Njhd;wpd.
➢ ,ilj;

njhy;Yap&op

(Mesozoic) fhyf;fl;lj;jpy;

(251

Kjy;

66

kpy;ypad;

Mz;LfSf;F Kd;G) ilNdh]u;fs; tho;e;jd.
➢ M];l;Nuhyhgpj;jpi]d;fs; (M];lN
; uhyhgpj;jpi]d; vd;gjw;Fj; njw;fj;jpa kdpjj;
Fuq;F vd;W nghUs;) Rkhu; 66 kpy;ypad; Mz;LfSf;F Kd;G ghY}l;bfs;
fhyj;jpy; (Cenozoic) Njhd;wpd.
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cyfpd; Njhw;wk; kw;Wk; fle;j fhyk; Fwpj;j kdpju;fspd; Ma;T
Cff;fhyk;

➢ ,aw;if> jk;ik Rw;wpAs;s capupdq;fs; kw;Wk; cyfk; Fwpj;Jf; rpe;jpf;fTk;
Nfs;tp- vOg;gTk; njhlq;fpdu;. Kjypy; mtu;fs; ,aw;ifiaf; flTshff;
fUjpdhu;fs;.
➢ #upad;>

re;jpud;

Kjyhd

gy

,aw;if

Mw;wy;fs;

Fwpj;Jf;

jkJ

Ra

Gupjy;fis cUthf;fp topg;gl;ldu;.

epytpay;> capupay; kw;Wk; njhy;ypay; Fwpj;j mwptpay; mbj;jsk;
➢ tuyhW vOJtJ gz;ila fpNuf;fu;fs; fhyj;jpy; njhlq;fpaJ vd;W
nrhy;yyhk;. fpNuf;fj;jpd; n`NuhNlhl]; (ngh.M.K.484-425) tuyhw;wpd; je;ij
vd;W fUjg;gLfpwhu;.
➢ mwptpay; g+h;tkhd rpe;jidfSk; Nfs;tpfSk; INuhg;ghtpy; kWkyu;r;rp fhyj;jpy;
jhd; Vw;gl;ld. INuhg;ghtpd; kWkyh;rr
; pf; fhyk; vd;gJ ngh.M 15-16 Mk;
E}w;whz;Lfs; MFk;.
➢ epytpay;>

capupay;

khDltpay;>

njhy;ypay;

Nghd;w

Jiwfspd;

mwptpay;

mbj;jsk; mwptpay; g+h;tkhd Nfs;tpfSk; ,e;j fhyfl;lj;jpy;jhd; cUthfpd.
➢ ,j;Jiwfspy; Vuhskhd Gjpa rpe;jidfs; ntspg;gLj;jg;gl;ld. ,g;Gjpa
Jiwfspd; Ma;Tfspd; tpisthf vOe;j Nfs;tpfs;> tpisTfshy; ,g;Gtp
kw;Wk; caupdq;fspd; Njhw;wk; Fwpj;j rhd;Wfs; Gtpapd; Nky; mLf;Ffspd;
fpilf;fyhk; vd;W ek;gg;gl;lJ.
➢ INuhg;ghtpd; kWkyu;r;rp ,af;fj;jpw;F gpwF Vw;gl;l njhy;nghUs; Nrfupg;gpd;
kPjhd Mh;tk; kw;Wk; mUq;fhl;rpaq;fs; jpwf;fgl;ld.
➢ ghiw mLf;fpay;> epytpay; rhu;e;j fUj;Jfs; Mfpatw;wpd; tsh;r;rp
➢ capupay; gupzhk Fwpj;j lhu;tpdpd;

nfhs;if

➢ kdpjd; kw;Wk; tpyq;Ffspd; Gifg;gbtq;fs; gz;ila ehfupfq;fspd; fw;fUtpfs;
nra;nghUs;fs; Mfpa fz;Lgpbf;fg;gl;ld.
➢ kz;zLf;fpay; - Strabigraphy - ,aw;if kw;Wk; gz;ghl;L eltbf;iffshy;
cUthd ghiw kw;Wk; kz; mLf;Ffspd; Njhw;wk; jd;ik cwTKiwfs; Fwpj;J
Muha;jy;
➢ cyfpd; kpfj; njhd;ikahd mUq;fhl;rpafk;. vd;dpfhy;b - ed;d mUq;fhl;rpafk;
nkrgNlhbahtpy; ngh.M.K 530 y; mikf;fg;gl;lJ.
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➢ gupzhk tsh;r;rpg; Nghf;fpy; kdpju;fs; czu;jy; epiyiaAk; mwpthw;wiyAk;
nfhz;ltu;fshf khwpdhu;fs;.
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➢ ,sturp vd;dpfhy;b>

etPd ghgpNyhdpa

muruhd

eNghdplrpd;

kfd;

Mthu;.
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ngh.M. 1471 ,y; ,j;jhypapy; mikf;fg;gl;l NfgpNlhiyd; mUq;fhl;rpafk; jhd;
,d;Wk; ,aq;fpf; nfhz;bUf;Fk; kpfg;goikahd mUq;fhl;rpakhf ,Uf;ff;$Lk;
vdf; fUjg;gLfpd;wJ.
➢ ,q;fpyhe;jpd;
Mf;];Nghu;l;
gy;fiyfofj;jpy;
cs;s
M\;Nkhypad;
mUq;fhl;rpafNk cyfpy; kpfg; goikahd gy;fiyf;fof mUq;fhl;rpafk;. ,J
ngh.M 1677 y; cUthf;fg;gl;ljhFk;.
➢ kdpju;fspd;
];ngd;rupd;

Njhw;wj;ij
(ngh.M

mwptpay;

1820-1903)

g+u;tkhfg;

capupay;

Gupe;J

gupzhkf;

nfhs;s

n`u;gu;l;

nfhs;ifAk;

rhu;y];

lhu;tpdpd; (ngh.M. 1809 - 1882) ,aw;ifj; Nju;T kw;Wk; jftikg;G (jFjpAs;sJ
jg;gpg; gpiof;Fk;) vd;w fUj;JfSk; gq;fhw;Wfpd;wd.
➢ rhu;y]; lhu;tpd; capupdq;fspd; Njhw;wk; Fwpj;J (on the origin of species) vd;w
E}iy 1859 Yk; kdpjdpd; Njhw;wk; (The Descent of Man) vd;w E}iy 1781 Yk;
ntspapl;lhu;.

,aw;ifj; Njh;T:
➢ jq;fsJ #o;epiyf;F rpwe;j Kiwapy; jftikj;Jf; nfhs;Sk; capupdq;fs;
gpioj;J mjpfkhf ,dg;ngUf;fk; nra;J gy;fpg; ngUFk; nra;Kiw ,aw;ifj;
Nju;T vdg;gLk;.
➢ jFjpAs;sJ jg;gpg; gpiof;Fk; - vd;gJ mLj;jLj;j jiyKiwfspy; jdJ
re;jjpia mjpf vz;zpf;ifapy; tpl;Lr; nry;Yk; Xu; ,dk; gpioj;J ePz;L
tho;tijf; Fwpf;fpwJ.
➢ Gij gbtq;fs; (Fossils) - fle;j fhyj;jpy; tho;e;j tpyq;Ffs;> jhtuq;fs;
vr;rq;fs;>

jlq;fs;>

Gijg;gbtq;fs;

vdg;gLk;

milahsq;fs;.
fdpkkhf;fy;

mg;gbNa
(mineralization)

ghJfhf;fg;gl;bUg;gJ
fhuzkhf

tpyq;fpd;

vYk;Gfs; mg;gbNa ghJfhf;fg;gl;LtpLk;.
➢ Gij

gbTfs;

Fwpj;j

Ma;T

Gijgbt

Ma;tpay;

(Palaeontology)

vd;W

miof;fg;gLfpwJ.
➢ rp.N[.jhk;rd; Kd;nkhope;j %d;W fhyfl;l Kiw (Three Age system) vd;w
fUj;J gz;ila kdpjFy tuyhw;iwg; Gupe;J nfhs;tjw;F cjTk; Kf;fpakhd
fUj;jhFk;.
➢ Nfhgd;Nffdpy; cs;s Nldp\; Njrpa mUq;fhl;rpafj;jpd; nra;nghUl;fisf;
fw;fhyj;jit ntz;fyf;fhyj;jit> ,Uk;Gf; fhyj;jit vd %d;whfg; gpupj;jhu;.
,JNt %d;W fhyfl;l Kiw my;yJ Kf;fhyf; nfhs;if vdg;gLfpd;wd.
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➢ fw;fhyk;

-

fUtpfs;

nra;tjw;F

fw;fs;

ngUk;ghd;ikahfg; gad;gLj;jg;gl;l

fhyk;
cNyhftpay; (jhJtpypUe;J cNyhfj;ijg;
ntz;fyf; fUtpfs; nghUs;fs; nra;ag;gl;l

➢ ,Uk;Gf; fhyk; - fUtpfs; nra;a ,Uk;G cUf;fpg; gpupj;njLf;fg;gl;l fhyk;.
➢ gj;njhd;gjhk; E}w;whz;bypUe;J mwptpay; cj;jpfisg; gad;gLj;jpAk; Kiwahd
Ma;Tfis Nkw;nfhz;Lk; mwpQu;fs; njhy;goq;fhyk; kdpjFyj;jpd; Njhw;wk;
gz;ila ehfupfq;fs; Mfpad Fwpj;J Ma;Tfs; nra;jdu;.

kdpju;fspd; gupzhkKk; ,lu; ngau;Tk;
➢ kdpju;fSld; rpk;gd;rp> nfhupy;yh cuhq; cl;lhd; Mfpa capupdq;fis fpNul;
rpk;gd;rp ,dj;jpd; kugZit (b vd; V) vLj;J Ma;T nra;jjpy; mjd; gz;Gfs;
kdpj ,dj;Jld; 98% xj;J cs;sjhk;.
➢ Vg;]; vd miof;fg;gLk; ngUq;Fuq;fs; tif vd;W Fwpg;gpLfpwhu;fs;. ,tw;wpy;
rpk;gd;rp kugZ uPjpahf kdpju;fSf;F kpf neUf;fkhdJ.
➢ kdpju;fspd;
%jhijau;fs;
N`hkpdpd;
vd;wiof;fg;gLfpd;wdu;
Njhw;wk; Mg;gpupf;fhtpy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ.
➢ cyfpd;

gpw

gFjpfSf;Fk;

gutpdhu;fs;

Vw;fg;gl;Ls;sJ ,e;j N`hNkhdpd;fs;
Mz;LfSf;F Kd; Njhd;wpdu;.

,dk;

vd;w
Rkhu;

fUj;J
7

Kjy;

,tu;fspd;

mwpQu;fshy;
5

kpy;ypad;

➢ ,e;jf; FOtpd; kpfj; njhlf;f ,dkhd M];l;Nuhyhgpj;jpf]pd; vYk;Gf;$l;Lr;
rhd;Wfs; Mg;gpupf;fhtpy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sd. Mg;gpupf;fhtpd; fpNul; up/gl;
(ngUk; gpsTg;) gs;sj;jhf;fpy; gy ,lq;fspy; njhopy; goq;fhyk; Fwpj;j
rhd;Wfs; fpilj;Js;sd.
➢ clw;$W
mbg;gilapy;
gpupf;fg;gLfpwhu;fs;.

kdpj

%jhijau;fs;

gy;NtW

,dq;fshfg;

➢ fpNul; up/g;l; gs;sj;jhf;F rpupahtpd; tlgFjpapypUe;J fpof;F Mg;gpupf;fhtpy;
kj;jpa nkhrhk;gpf; tiu Rkhu; 6>400 fp.kP J}uk; gutpAs;s gs;sj;jhf;F Nghd;w
epyg;gug;ghFk;.
➢ N`hkpdpl:;
etPd kw;Wk; mope;J Nghd midj;J ngUq;Fuq;F ,dq;fSk; (fpNul;Vg;];)
N`hkpdpl;
vd;W
miof;fg;gLfpd;wd.
,J
kdpju;fisAk;
cs;slf;fpa
tifahFk;.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118)

TEACHER'S CARE ACADEMY

➢ ntz;fyf; fhyk;: ntz;fy
gpupj;njLj;jy;) tsu;r;rp ngw;W
fhyk;.
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➢ N`hkpdpd:;
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N`hkpdpd; vdg;gLk; tpyq;fpay; goq;Fb ,dk; kdpj %jhijau;fspd;
cwtpdu;fisAk; mjd; njhlh;Gila etPd kdpju;fisAk; (N`hNkh Nrg;gpad;];)
Fwpf;Fk;.
➢ epahz;lu;jhy;
,dk;
N`hNkh
vuf;l];>
N`hNkh
M];luNyhgpj;jpirfs; Mfpad mlq;Fk;. ,g;goq;Fb ,dj;jpy;
kl;LNk ,d;wsTk; tho;fpd;wJ.

n`gpyp];>
kdpj ,dk;

➢ ,e;j ,dk; epjpu;j;J ,uz;L fhy;fshy; elg;gjhFk; ,e;j ,dj;jpw;F ngupa
%is cz;L. ,it fUtpfisg; gad;gLj;Jk;. ,tw;wpy; rpy jfty; gupkhWk;
jpwd; ngw;wit.
➢ Mg;gpupf;fhtpy; Rkhu; 2.6 kpy;ypad; Mz;LfSf;F Kd; tho;e;j N`hNkh
n`gpyp]; vd;w ,dk;jhd; Kjd; Kjypy; fUtpfs; nra;j kdpj %jhijau;
,dkhFk;.
➢ Rkhu; 2 kpy;ypad; Mz;LfSf;F Kd;G N`hNkh vuf;l]; vd;w ,dk; cUthdJ
,e;j ,dk; iff;Nfhlupfisr; nra;jJ.
➢ Rkhu; 2 kw;Wk; 1 kpy;ypad; Mz;LfSf;F ,ilapy; ,e;j ,dk; Mg;gpupf;fh>
Mrpahtpd; gy;NtW gFjpfSf;Fk; gutpaJ.
➢ clw;$W uPjpahf N`hNkh Nrg;gpad;]; vd;wiof;fg;gLk; etPd kdpju;fs; (mwpTf;
$u;ikAila kdpjd;) Mg;gpupf;fhtpy; Rkhu; 3>00>000 Mz;LfSf;F Kd; cyfpy;
gy;NtW gFjpfSf;Fk; njhlu; ,lg;ngau;thy; gutpajhf ek;gg;gLfpd;wJ.
➢ rpk;gd;rp kw;Wk; gpf;kp rpk;gd;rp (nghdhNgh) tif ,dq;fs; ekf;F neUf;fkhd>
jw;NghJk; caph;thOk; capupdq;fshFk;.

njhy;goq;fhyg; gz;ghLfs;
➢ kdpj %jhijaupd; Gijgbt vYk;Gfs; N`hNkh vgpyp];> N`hNkh vuf;l];>
epahz;lh;jhnyd;rp]; vd;W gy;NtW ,dq;fshfg; gpupf;fg;gLk;.
➢ Xy;Nlhthd; njhopy;El;gk; fPo; (Lower), ,il (Middle), Nky; (Upper), goq;fw;fhy
(palaeolithic) gz;ghLfs; vd;Wk; tifg;gLj;Jfpd;wd.

kdpj %jhijaupd; njhlf;ffhyf; fw;fUtpfs; Nru;f;if
➢ kdpj %jhijau;fshy; cUthf;fg;gl;l njhlf;ffhyf; fw;fUtpfs; nfd;ahtpd;
Nyhkpf;Ftp vd;w ,lj;jpy; fpilj;Js;sd. ,it 3.3 kpy;ypad; Mz;LfSf;F
Kw;gl;lit.
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➢ Xy;Nlhthd; fUtpfs;

Mg;gpupf;fhtpd;

Xy;Ltha; kiyapUf;fpy; fpilj;Js;sd.

,it 2. Kjy; 2.6 kpy;ypad; Mz;Lfs; goikahdit.
➢ kdpj

%jhijau;fs;

(M];lN
; uhyhgpj;jpi]d;fs;)

Rj;jpay;

fw;fis

gad;gLj;jpdu;. NkYk; “gpNsf;]”; (flakes) vdg;gLk; fw;nrjpy;fis cUthf;fpf;

fPo;g;goq;fw;fhyg; gz;ghL
➢ N`hNkh n`gpyp];> N`hNk vuf;l]; Mfpa kdpj %jhijau;fspd; gz;ghL
fPo;g; goq;fhyg; gz;ghL vd;W Fwpf;fg;gLfpwJ.
➢ Mg;gpupf;fh> Mrpah> INuhg;gh Mfpa fz;lq;fspy; fz;nlLf;fg;gl;Ls;sd. ,it
Rkhu; 1.8 kpy;ypad; Mz;Lfs; goikahdit vd;W fzf;fplg;gl;Ls;sd.
➢ ,tu;fs; jkJ tho;f;ifj; NjitfSf;fhf iff;Nfhlup> ntl;Lf;fj;jp cs;spl;l
gy;NtW fUtpfisr; nra;jhu;fs; ,e;jf; fUtpfs; (biface) ,Ukff; fUtpfs;
vd;W miof;fg;gLfpd;wd.
➢ iff; Nfhlupf; fUtpfs; mr;#ypad; fUtpfs; vd;W miof;fg;gLfpd;wd. ,e;jf;
fUtpfs;

ngh.M.K.250>000

-

60>000

Mz;LfSf;F

Kd;G

tiu

njhlh;e;J

gad;ghl;by; ,Ue;jd.

mr;#ypad;
➢ ,t;tiff; iff;Nfhupfs; Kjd;Kjypy; gpuhd;]py; cs;s nrapd;l; mr;#y; vd;w
,lj;jpy; fz;nlLf;fg;gl;ld. vdNt ,it mr;#ypad; fUtpfs; vd;W
miof;fg;gLfpwJ.
➢ capu;tho;tjw;fhd epiyahd Njitfspy; czTk; ePUk;jhd; Kjd;ikahdjhf
,Ue;jd.
➢ fpoq;Ffs;> tpijfs;> goq;fs; Nghd;w jhtu czTfisr; Nrfupj;J cz;ldu;.
➢ ,e;jpahtpy; mr;#ypay; fUtpfs; nrd;idf;F mUfpYk; fu;ehlfhtpd; ,rhk;g+u;>
kj;jpa gpuNjrj;jpd;> gpk;ngj;fh Nghd;w gy ,lq;fspYk; fpilj;Js;sd.
➢ %yf; fw;fs; (Raw material) vd;git fw;fUtpfs; nra;ag;gad;gLk; fw;fs; MFk;.
➢ fUf;fy;

(Core)

vd;gJ

xU

fy;ypd;

Kjd;ikg;ghsk;

MFk;.

fw;Rj;jpayhy;

,jpypUe;J nrjpy;fs; cs;sJ vLf;fg;gLfpwJ.
➢ nrjpy;

-

ngupa

fw;ghsj;jpypUe;J

my;yJ

fUq;fy;ypy;

,Ue;J

cilj;J

vLf;fg;gl;l xU rpW fw;Jz;L MFk;.
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fUtpfshfg; gad;gLj;jpdhu;fs;.

வரலாறு
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X – வரலாறு
வ.எ.

உள்ளடக்கம்

ப.எ.

பத்தாம் வகுப்பு
1

முதல் உலகப்பபாாின் வவடிப்பும் அதன் பின்விளளவுகளும்

2

2

இரு உலகப் பபார்களுக்கு இளடயில் உலகம்

25

3

இரண்டாம் உலகப்பபார்

41

4

இரண்டாம் உலகப்பபாருக்குப் பிந்ளதய உலகம்
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5

19 ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்

81

6

ஆங்கிபலய

93

ஆட்சிக்கு

எதிராக

தமிழகத்தில்

நிகழ்ந்த

வதாடக்கக்கால கிளர்ச்சிகள்
7

காலனியத்துக்கு

எதிரான

இயக்கங்களும்,

பதசியத்தின் 110

பதாற்றமும்
8

பதசியம்: காந்திய காலக்கட்டம்

125

9

தமிழ்நாட்டில் விடுதளலப் பபாராட்டம்

140

10

தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள்

148

வளரபடங்கள்

156

2

1) முதல் உலகப் ப ோரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும்
அறிமுகம்
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➢ உலக வரலாற்றில் கி. பி. (வபா. ஆ) 1914 ஆம் ஆண்டு ஒரு திருப்பு முளனயாகும்.
1789 ஆம் ஆண்டு வதாடங்கிய அரசியல் சமூக வசயல்பாடுகள், 1914 – இல்
வவடித்த

முதல்

உலகப்பபாாில்

உச்சத்ளத

அளடந்து

இருபதாம்

நூற்றாண்டினுளடய பபாக்ளகபய தீர்மானித்தன.
➢ வரலாற்றாசிாியர்கள்
அளழத்தனர்.

இதளன,

இப்பபாபர

நீண்ட

ஒட்டுவமாத்த

பத்வதான்பதாம்
உலகின்

நூற்றாண்டு

என

வசல்வாதாரங்களின்

மீது

வதாடுக்கப்பட்ட முதல் வதாழிற்சாளலகள் சார்ந்த பபாராகும்.

➢ பபாாின் முடிவில் மூன்று பபரரசுகள் சிதறுண்டு கிடந்தன. அளவ வெர்மனி,
ஆஸ்திாிய – ஹங்பகாி உதுமானியப் பபரரசு ஆகியனவாகும்.

காலனிகளுக்கான பபாட்டி
முதலாளித்துவ நாடுகளின் சந்ளதகளுக்கான பபாட்டி
➢ முதலாளித்துவம் சார்ந்த வதாழில்களின் பநாக்கம் மிளக உற்பத்தி வசய்வதாகும்.
இவ்வாறு உற்பத்தி வசய்யப்பட்ட உபாிச் வசல்வம் வமன்பமலும் வதாழிற்சாளலகள்
அளமக்கவும்

இருப்புப்பாளத

அளமக்கவும்

நீராவிக்கப்பல்கள்

கட்டவும்

பயன்பட்டது.
➢ பத்வதான்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தகவல் பாிமாற்றம், பபாக்குவரத்து
ஆகிய

துளறகளில்

ஏற்பட்ட

புரட்சியானது

ஆப்பிாிக்காவிலும்

ஏளனய

பகுதிகளிலும் ஐபராப்பிய விாிவாக்கம் அரங்பகறத் துளைபுாிந்தன.
➢ பத்வதான்பதாம் நூற்றாண்டின் கருத்ளதக் கவரும் ஒரு அம்சம் யாவதனில்
ஐபராப்பா, பமலாதிக்க சக்தியாக உருப்வபற்றதும் ஆசியாவும் ஆப்பிாிக்காவும்
காலனிகளாக்கப்பட்டு சுரண்டப்பட்டதுமாகும்.
➢ ஐபராப்பிய நாடுகளினிளடபய இங்கிலாந்து ஒப்புயர்வற்ற இடத்ளத வகித்தபதாடு
உலக முதலாளித்துவத்துக்குத் தளலளமயாகவும் விளங்கியது.
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முற்றுாிளம முதலாளித்துவத்தின் எழுச்சி
➢ 1870 – ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர் சுதந்திரப் பபாட்டி முதலாளித்துவமானது
முற்றுாிளமகளின் முதலாளித்துவமாக மாறியது.

அைிபசர்ந்து சந்ளதகளில் தங்களின் வபாருள்கள் மற்றும் மூலதனத்திற்கான
லாபத்ளதத் பதடுவமன்பது பத்வதான்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் வதளிவாக
உைரப்பட்டது.
➢ சுதந்திரவைிகம் எனும் பளழயக் பகாட்பாடு சாிந்து வீழ்ந்தது. அவமாிக்காவில்
கூட்டு நிறுவனங்களும் வெர்மனியில் வைிகக் கூட்டிளைப்புகளும் உருவாயின.
கூட்டு நிறுவனம் என்பது வபாருள்களள உற்பத்தி வசய்து விநிபயாகத்தில்
ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு வதாழில்சார் நிறுவனமாகும். தனக்கு நன்ளம பயக்கும்
விதத்தில் வபாருள்களில் விநிபயாகம் விளல ஆகியவற்றின் மீது அந்நிறுவனம்
அதிகக் கட்டுப்பாட்டிளனக் வகாண்டிருக்கும்.

ஏகாதிபத்தியமும் அதன் முக்கியப் பண்புக்கூறுகளும்
➢ முதலாளித்துவம் தவிர்க்க இயலாமல் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு இட்டுச் வசல்கிறது
முதலாளித்துவத்தின் உச்சகட்டபம ஏகாதிபத்தியம் என வலனின் கூறுகிறார்.
➢ ஏகாதிபத்தியம் என்பது காலனிகளளப்பற்றியது மட்டுமல்ல அது ஒரு முழுளமயான
இராணுவமயமாக்கத்திற்கும் முழுளமயான பபாருக்கும் இட்டுச் வசன்றது.

வல்லரசுகளின் பபாட்டி
ஐபராப்பா
➢ பத்வதான்பதாம் நூற்றாண்டில் ஐபராப்பிய சக்திகள் உலகில் ஏளனய வபாிய சிறிய
நாடுகளளக் காலனியப்படுத்தி, தங்களின் நலனுக்காக அவற்ளறச் சுரண்டின 1880
காலப்பகுதியில் வபரும்பாலான ஆசிய நாடுகள் காலனியமாக்கப் பட்டுவிட்டன.
➢ 1881-1914 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இளடபய ஆப்பிாிக்காவும் ளகப்பற்றப்பட்டு
பிாிக்கப்பட்டு காலனிகளாக ஆக்கப்பட்டது.
➢ ஐபராப்பாவில் 1870 – ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர் இங்கிலாந்து பிரான்ஸ்,
வபல்ெியம், இத்தாலி, வெர்மனி ஆகிய நாடுகள் காலனியாதிக்கப் பபாட்டியில்
கலந்து வகாண்டன.
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➢ ஏகாதிபத்தியத்தின் ஒரு முக்கியப் பண்புக்கூறான வதாழில், நிதி ஆகிய இரண்டும்
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வல்லரசுகளுக்கு இளடயிலான பமாதல்கள்
➢ வதாழில் வளர்ச்சியில் முதன்ளம இடத்ளத வகித்தாலும் பரந்துவிாிந்து பபரரளசக்
கட்டுப்படுத்தினாலும் இங்கிலாந்திற்கு மனநிளறவு ஏற்படவில்ளல.
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➢ இங்கிலாந்து

வெர்மனிபயாடும்

அவமாிக்காபவாடும்

பபாட்டியிட

பவண்டியிருந்தது. ஏவனனில் அந்நாடுகள் விளல மலிவானப் பண்டங்களள
உற்பத்தி வசய்து அதன் மூலம் இங்கிலாந்தின் சந்ளதளயயும் ளகப்பற்றின.
➢ நாடுகளுக்கிளடயிலான
ஐபராப்பாவிலும்

இப்பபாட்டி

ஆசியாவிலும்

வல்லரசுகளுக்கிளடபய

ஆப்பிாிக்காவிலும்

அடிக்கடி

பமாதல்கள்

ஏற்படக்காரைமாயிற்று.

ஆசியா: ெப்பானின் எழுச்சி
➢ ஆசியாவில்

ெப்பான்

இக்காலப்பகுதியில்

(வமய்ெி

சகஸ்தம்

1867-1912)

பமற்கத்திய நாடுகளளப் பின்பற்றிப் பலதுளறகளில் அவற்றுக்கு நிகராக மாறியது.
ெப்பான் வதாழில்துளறயில் சிறந்த நாடாகவும் அபதசமயத்தில் ஒரு ஏகாதிபத்திய
சக்தியாகவும் ஆகியது.
➢ 1894 இல் ெப்பான் சீனாவின் மீது வலுக்கட்டாயமாக ஒரு பபாளர பமற்வகாண்டது
இச்சீன – ெப்பானியப் பபாாில் (1894 - 1895) சீனாளவச் சிறியநாடான ெப்பான்
பதாற்கடித்த உலளக வியக்களவத்தது.
➢ ரஷ்யா, வெர்மனி, பிரான்ஸ் ஆகிய வல்லரசுகளின் எச்சாிக்ளகளய மீறி ெப்பான்
லிபயாடங்

தீபகற்பத்ளத

ஆர்தர்

துளறமுகத்துடன்

பசர்த்து

இளைத்துக்

வகாண்டது. இந்த நடவடிக்ளக மூலம் கிழக்கு ஆசியாவில் தாபன வலிளம மிகுந்த
அரசு என ெப்பான் வமய்ப்பித்தது.
➢ ஐபராப்பிய அரசுகள் வகாடுத்த அதிகமான மீதான ஆழுத்தத்தின் காரைமாக
ெப்பான் ஆர்தர் துளறமுகத்தின் மீதான தனது பகாாிக்ளகளய விட்டுக்வகாடுத்தது.
➢ 1962 – இல் இங்கிலாந்துடன் உடன்பாடு ஒன்ளற பமற்வகாண்ட ெப்பான், ரஷ்யா,
தனது பளடகளள மஞ்சூாியாவிலிருந்து திரும்ப அளழத்துக் வகாள்ளக் பகாாியது.
➢ ரஷ்யா ெப்பாளனக் குளறத்து மதிப்பிட்டது இரு நாடுகளுக்குமிளடபய 1904 – இல்
பபார் வதாடங்கியது.
➢ ரஷ்ய ெப்பானியப் பபாாில் ரஷ்யாளவத் பதாற்கடித்த ெப்பான், அவமாிக்கர்
பமற்வகாண்ட சமரச முயற்சியின் விளளவாக ஒப்பந்தத்தில் ளகவயழுத்திட்டு
ஆர்தர் துளறமுகத்ளத மீண்டும் வபற்றது.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118)

5

ெப்பானின் முரட்டு அரச தந்திரமும் விபவகமும்
➢ 1905 – க்குப் பின்வந்த ஆண்டுகளில் வகாாியாவின் உள்நாட்டு அயல்நாட்டுக்
வகாள்ளககளள ெப்பான் கட்டுப்படுத்தியது ெப்பானியத் தூதரக உயர் அதிகாாி
வகால்லப் பட்டளதக் காரைமாகக் வகாண்டு 1910 இல் வகாாியாளவ ெப்பான்

➢ 1912 – இல் மஞ்சு அரசவம்சம் வீழ்ச்சியுற்றளதத் வதாடர்ந்து சீனாவில் நிலவிய
குழப்பம் மறுபடியும் விவவாகத்திற்கான வாய்ப்ளப ெப்பானுக்கு அளித்தது.
➢ சீனாவில் ஷான்டுங் பகுதியின் மீது வெர்மனி வகாண்டிருக்கும் உாிளமகள் தனக்கு
மாற்றி வழங்கப்படபவண்டும் என்ற பகாாிக்ளகளய முன்ளவத்தது.
➢ அரசியல் விபவகம் ெப்பான் சீனாபவாடும் ஐபராப்பிய நாடுகபளாடும் பளகளய
மூட்டிவிட்டது. ஆனால் ெப்பான் எதிர்க்கும் நிளலயில் யாரும் இல்ளல.

காலனிகள் அளமக்கப்படுதலும் அதன் விளளவுகளும்
➢ 1870 – இல் ஆப்பிாிக்காவின் பத்து சதவீதப் பகுதிகள் மட்டுபம ஐபராப்பாவின்
ஆட்சியின் கீழிருந்தன. 1990 – இல் ஒட்டுவமாத்த ஆப்பிாிக்காவும் காலனியாக
ஆக்கப்பட்டிருந்தது.
➢ இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், வபல்ெியம் ஆகிய நாடுகள் கண்டத்ளத தங்களுக்குள்பள
பகிர்ந்துவகாண்டன.

ஒரு

சில

இடங்கள்

வெர்மனிக்கும்

இத்தாலிக்கும்

விட்டுத்தரப்பட்டன.
➢ இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, வெர்மனி ஆகியன சீனாவில் தங்களுக்வகன
வசல்வாக்கு

மண்டலங்களள

(Pheres

of

Influence)

நிறுவின.

ெப்பான்

வகாாியாளவயும் ளதவாளனயும் தன்வசப்படுத்திக் வகாண்டது.
➢ இந்பதா-சீனாளவ

பிரான்ஸ்

ளகப்பற்றிக்

வகாண்டது

ஸ்வபயினிடமிருந்து

பிலிப்ளபன்ளை அவமாிக்கா வபற்றுக் வகாண்டது. இங்கிலாந்தும் ரஷ்யாவும்
ஈராளனப் பிாித்துக்வகாள்ளச் சம்மதித்தன.
➢ அல்ெீாியாளவயும் வசனகளலயும் ளகப்பற்ற பிரான்ஸ் ஒரு வநடிய, கடுளமயான
பபாளரச் வசய்ய பவண்டியதாயிற்று, இங்கிலாந்து 1879 இல் ெீலுக்களாலும் 1884
– இல் சூடான் பளடகளாளும் பதாற்கடிக்கப்பட்டது.
➢ இத்தாலியப்பளட 1896 – ஆம் ஆண்டு அபடாவா பபார்க்களத்தில் எத்திபயாப்பியப்
பளடகளிடம் வபருத்த பசத்ததுடன் கூடிய பதால்விளயச் சந்தித்து இருந்தபபாதிலும்
ஐபராப்பியப் பளடகபள இறுதியில் வவற்றி வபற்றன.
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முதல் உலகப்பபாருக்கான காரைங்களும் பபாக்கும் விளளவுகளும்
காரைங்கள்
➢ 1900 – இல் ஐபராப்பிய வல்லரசுகளில் ஐந்து அரசுகள் இரண்டு ஆயுதபமந்திய

TEACHER'S CARE ACADEMY

முகாம்களாகப் பிாிந்தன. ஒரு முகாம் ளமயநாடுகளான வெர்மனி, ஆஸ்திாிய –
ஹங்பகாி இத்தாலி ஆகியவற்ளறக் வகாண்டிருந்தது.
➢ பிஸ்மார்க்கின் வழிக்காட்டுதலில் அளவ 1882 இல் மூவர் உடன்படிக்ளகளய
பமற்வகாண்டன. இதன்படி வெர்மனியும் ஆஸ்திாியாவும் பரஸ்பரம் உதவிகள்
வசய்துவகாள்ளும் மற்வறாரு முகாமில் பிரான்சும் ரஷ்யாவும் அங்கம் வகித்தன.
➢ 1894

–

இல்

பமற்வகாண்ட

உடன்படிக்ளகயின்படி

இவ்விரு

நாடுகளில்

ஏதாவவதான்று வெர்மனியால் தாக்கப்படும் பட்சத்தில் பரஸ்பரம் துளைநிற்கும்
என உறுதிவசய்யப்பட்டது.
➢ ரஷ்யாவின் மீதான ெப்பானின் பளகளம அதிகமானபபாது பிரான்ஸ் ரஷ்யாவின்
நட்புநாடாக இருந்ததால் ெப்பான் இங்கிலாந்துடன் இளைய விரும்பியது (1902)
ஆங்கிபலா

–

ெப்பான்

உடன்படிக்ளக

பிரான்ளை

இங்கிலாந்பதாடு

வதாடர்பான

பிரச்சளனகளளத்

உடன்படிக்ளக வசய்துவகாள்ளத் தூண்டியது.
➢ வமாராக்பகா,

எகிப்து

ஆகிய

காலனிகள்

தீர்த்துக்வகாள்ள விரும்பியது. இதன் விளளவாக 1904 – இல் இரு நாடுகளிளடபய
நட்புறவு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.
➢ வமாராக்பகாவில் பிரான்ஸ் சுதந்திரமாகச் வசயல்பட அனுமதிக்கப்படும் பட்சத்தில்
எகிப்ளத இங்கிலாந்து ளகப்பற்றியளத அங்கீகாிக்க பிரான்ஸ் உடன்பட்டது.
➢ பாரசீகம் ஆப்கானிஸ்தான், திவபத் வதாடர்பாக ரஷ்யாவுடன் இங்கிலாந்து
ஒப்பந்தம் பமற்வகாண்டது. இவ்வாறு இங்கிலாந்து பிரான்ஸ், ரஷ்யா ஆகியன
மூவனக் வகாண்ட மூவர் கூட்டு உருவாக்கப்பட்டது.

வன்முளற சார்ந்த பதசியம்
➢ பதசப்பற்றின் வளர்ச்சிபயாடு ”எனது நாடு சாிபயா தவபறா நான் அளத
ஆதாிப்பபன்” என்ற மனப்பாங்கும் வளர்ந்தது. ஒரு நாட்டின் மீதான பற்று
மற்வறாரு நாட்ளட வவறுக்கும் பதளவளய ஏற்படுத்தியது.
➢ இங்கிலாந்தின்

ஆரவாரமான

நாட்டுப்பற்று

(Jingoism)

பிரான்சின்

அதி

தீவிரப்பற்று (Chauvinism), வெர்மனியின் வவளிவகாண்ட நாட்டுப்பற்று (Kultur)
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ஆகிய

அளனத்தும்

தீவிர

பதசியமாக

பபார்வவடிப்பதற்கு

தீர்மானமாக

பங்காற்றியது.

➢ வெர்மன் பபரரசரான இரண்டாம் வகய்சர் வில்லியம் வெர்மனிபய உலகத்தின்
தளலவன்

எனப்

பிரகடனம்

வசய்தார்.

வெர்மனியின்

கப்பற்பளட

விாிவுபடுத்தப்பட்டது.
➢ வெர்மனியின்
விளரவாகக்

ஆக்கிரமிப்பு
கட்டப்படும்

இயல்பு
அதன்

வகாண்ட

கப்பற்பளட

அரசியல்

விபவகத்ளதயும்,

தளங்களளயும்

கண்ளவத்த

இங்கிலாந்து வெர்மன் கப்பற்பளட தனக்கு எதிரானபத என முடிவு வசய்த்து.
➢ இங்கிலாந்தும்

கப்பற்பளட

விாிவாக்கப்

பபாட்டியில்

இறங்கபவ

இரு

நாடுகளுக்குமிளடயிலான பதற்றம் பமலும் அதிகாித்து.

பிரான்ஸ் வெர்மனிபயாடு வகாண்ட பளக
➢ பிரான்சும் வெர்மனியும் பளழய பளகவர்களாவர் 1871 – இல் வெர்மனியால்
பதாற்கடிக்கப்பட்ட பிரான்ஸ் அல்பசஸ், வலாளரன் பகுதிகளள வெர்மனியிடம்
இழக்க பநாிட்டது குறித்த கசப்பான நிளனவுகளள பிவரஞ்சு மக்கள் வெர்மனியின்
மீது வகாண்டிருந்தனர்.
➢ வமாராக்பகா விவகாரத்தில் வெர்மனியின் தளலயீடு இக்கசப்புைர்ளவ பமலும்
அதிகாித்தது.

வமாராக்பகாவில்

பிரான்சின்

நலன்கள்

சார்ந்து

இங்கிலாந்து

பிரான்பசாடு பமற்வகாண்ட ஒப்பந்தத்ளத வெர்மனி எதிர்த்தது.
➢ வெர்மன் பபரரசர் இரண்டாம் வகய்சர் வில்லியம் வமாராக்பகா சுர்தானின்
சுதந்திரத்ளத

அங்கீகாித்தபதாடு

அங்கீகாித்தபதாடு

வமாராக்பகா

வமாராக்பகாவின்

எதிர்காலம்

சுல்தானின்
குறித்து

சுதந்திரத்ளத

முடிவு

வசய்யப்

பன்னாட்டு ஒன்ளற கூட்டும்படி பகாாினார்.

பால்கன் பகுதியில் ஏகாதிபத்திய அரசியல் அதிகாரத்திற்கான வாய்ப்பு
➢ 1908 – இல் துக்கியில் ஒரு வலுவான நவீன அரளச உருவாக்கும் முயற்சியாக இளம்
துருக்கியர் புரட்சி நளடவபற்றது. இது ஆஸ்திாியாவுக்கும் ரஷ்யாவிற்கும் பால்கன்
பகுதிகளில்

தங்கள்

நடவடிக்ளககளள

மீண்டும்

வதாடங்கும்

வாய்ப்பிளன

வழங்கியது இது வதாடர்பாக ஆஸ்திாியாவும் ரஷ்யாவும் சந்தித்துப் பபசின.
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வெர்மன் பபரரசின் ஆக்கிரமிப்பு மனப்பாங்கு
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➢ பபாஸ்னியா,

வஹர்சபகாவினா

ஆகிய

இரண்ளடயும்

ஆஸ்திாியா

இளைத்துக்வகாள்வவதன்றும் ரஷ்யா தனது பபார்க்கப்பல்களளச் சுதந்திரமாக
டார்டவனல்ஸ்,

பபாஸ்வபாரஸ்

துளறமுகங்கள்

வழியாக

மத்தியதளரக்கடல்

பகுதிக்குள் வகாண்டு வசல்லலாவமன்றும் ஒப்பந்தமாயிற்று.

TEACHER'S CARE ACADEMY

➢ பபாஸ்னியாளவயும் வஹர்சபகாவினாளவயும் தான் இளைத்துக் வகாண்டதாக
ஆஸ்திாியா அறிவித்தது. ஆஸ்திாியாவின் இவ்வறிவிப்பு வசர்பியாவில் தீவிரமான
எதிர்ப்ளபத் தூண்டியும் இதன் வதாடர்பில் வெர்மனி ஆஸ்திாியாவிற்கு உறுதியான
ஆதரளவ நல்கியது.
➢ ஆஸ்திாியா

வசர்பியாவின்

வசர்பியாவிற்கு
களமிறங்குபவன்

ரஷ்யா
என

மீது

எளடவயடுக்கும்பபாது

உதவுமானால்

ஆஸ்திாியாவிற்கு

அறிவிக்கும்

அளவிற்கு

அதன்

விளளவாக

ஆதரவாக

வெர்மனி

நான்

வசன்றது.

ஆஸ்திாியாவிற்கும் வசர்பியாவிற்குமான இப்பளக 1914 – இல் பபார் வவடிக்க
காரைமாயிற்று.

பால்கன் பபார்கள்
➢ பதிவனட்டாம் நூற்றாண்டின் முதல் பகுதியில் வதன்பமற்கு ஐபராப்பாவின் துருக்கி
வலிளம வாய்ந்த நாடாகத் திகழ்ந்தது. அதன் பபரரசு பால்களிலும் ஹங்பகாியின்
குறுக்காகப் பபாலந்து வளரயிலும் பரவியது.
➢ துருக்கியப் பபரரசு பால்கன் பகுதிகளில் பல துருக்கியர் அல்லாத மக்களளயும்
வகாண்டிருந்தது. பால்கன் பகுதிளயச் பசர்ந்த துருக்கியரும் துருக்கியர் அல்லாத
பல்பவறு பதசிய இனங்களளச் பசர்ந்த மக்களும் பயங்கரமான படுவகாளலகளிலும்
அட்டூழியங்களிலும் ஈடுபட்டனர்.
➢ ஆர்மீனிய இனப்படுவகாளலகள் இதற்கு ஒரு பயங்கரமான எடுத்தக்காட்டு ஆகும்.
➢ பதிவனட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பாதியில் துருக்கியப் பபரரசின் உறுதியற்ற
அரசியல் வபாருளாதாரச் சூழளலச் சாதகமாகக் வகாண்டு கீாிசும் அதளனத்
வதாடர்ந்து ஏளனய நாடுகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகத் தங்களளத் துருக்கியின்
கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவித்துக் வகாண்டன.
➢ 1912 – ஆம் ஆண்டு மார்ச் திங்களில் அளவ பால்கன் கழகம் எனும் அளமப்ளப
உருவாக்கின இக்கழகம் முதல் தாக்கித் பதாற்கடித்தன. வதாடர்ந்து. ளகப்பற்றிய
பகுதிகளளப் பிாித்துக்வகாள்வதில் பிரச்சளன எழுந்தது.
➢ 1913 – பம திங்களில் ளகவயழுத்தான இலண்டன் உடன்படிக்ளகயின்படி
அல்பபனியா எனும் புதிய நாடு உருவாக்கப்பட்டது. மாசிபடானியாளவ ஏளனய
பால்கன் நாடுகள் தங்களுக்குள் பகிர்ந்து வகாண்டன.
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➢ துருக்கி கான்ஸ் டாண்டி பநாபிளளச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளளக் மட்டும் வகாண்ட
அரசாகச் சுருக்கப்பட்டது.
➢ இருந்தபபாதிலும்
கிாிளையும்

மாசிபடானியாளவப்

பல்பகாியா

தாக்கியது.

பிாித்தளித்ததில்
ஆனால்

வசர்பியாளவயும்

பல்பகாியா

எளிதாகத்

➢ 1913 ஆகஸ்டு திங்களில் ளகவயழுத்திடப்பட்ட புகாவரஸ்ட் உடன்படிக்ளகபயாடு
இரண்டாம் பால்கன் பபார் முடிவளடந்தது.

உடனடிக் காரைம்:➢ பால்கனில்

நளடவபற்ற

இந்நிகழ்வுகளில்

உச்சகட்டம்

பபாஸ்னியாவிலுள்ள

வசராெிபவா என்னுமிடத்தில் அரங்பகறியது 1914 ெூன் 28 ஆம் நாள் ஆஸ்திாியப்
பபரரசாின் மகனும் வாாிசுமான பிரான்ஸ் வபர்டினாண்டு பிாின்ஸ்ப் என்ற
பாஸ்னிய வசர்பியனால் வகாளல வசய்யப்பட்டார்.
➢ ஆஸ்திாியா

இதளன

வசாிபியாளவக்

எண்ைியது.

வசர்பியாவிற்கு

திரட்டுகிறது

என்னும்

ஆதரவாகத்

வதந்தியால்

ளகப்பற்றுவதற்கான
தளலயிட

வெர்மனி

முதல்

ரஷ்யா

வாய்ப்பாக
பளடகளளத்

தாக்குதளலத்

தாபன

வதாடுப்பது என முடிவு வசய்த்தது.
➢ ஆகஸ்டு திங்கள் முதல் நாள் வெர்மனி ரஷ்யாவிற்கு எதிராகப் பபார் அறிவிப்பு
வசய்தது.
➢ வெர்மனிக்கும்
பிரான்சுக்கும்

பிரான்சுக்குமிளடபய

சச்சரவுகள்

ரஷ்யாவுக்குமிளடபய

ஏற்வகனபவ

ஏதும்

இல்லாவிட்டாலும்,

கூட்டைி

இருந்ததால்.

வெர்மனி, பிரான்ஸ், ரஷ்யா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் எதிராகப் பபார்வசய்யத்
திட்டமிட்டது.
➢ இச்சூழளலத்

தனக்குச்

சாதகமாகப்

பயன்படுத்திக்

வகாள்ளவும்

வெர்மனி

விரும்பியது. வபல்ெியத்தின் நடுநிளலளமளய மதியாது அதளன வெர்மனி
தாக்கபவ இப்பபாாில் இங்கிலாந்து பங்பகற்பது கட்டாயமாயிற்று.

பபாாின் பபாக்கு
ளமய நாடுகள்:➢ பபாாிடும் நாடுகள் இரண்டு அைிகளாகப் பிாிந்திருந்தன ளமய நாடுகள் அைியில்
வெர்மனி, ஆஸ்திாியா, ஹங்பகாி, துருக்கி பல்பகாியா ஆகிய நாடுகள் அங்கம்
வகித்தன.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118)

TEACHER'S CARE ACADEMY

பதாற்கடிக்கப்பட்டது.

ப ொருளியல்
(ஆறொம் வகுப்பு முதல் த்தொம் வகுப்பு வரை)

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST
FOR

TNTET- 2022 – 23

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM
TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018
B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy : 76399 67359

Salem : 93602 68118

ப ொருளியல்
(ஆறொம் வகுப்பு முதல் த்தொம் வகுப்பு வரை)

வ.

உள்ளடக்கம்

க்கம்

எண்
ஆறொம் வகுப்பு
1

ப ொருளியல் - Economics:

1

2

ைொக்னர் ஃப்ொிஷ்

1

ஏழொம் வகுப்பு
3

உற் த்தி – ப ொருள் விளக்கம்

5

4

உற் த்தியின் வரககள்:

6

5

நிலத்தின் சிறப் ியல்புகள்

9

6

வொி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம்

13

எட்டொம் வகுப்பு
7
8

ணம், சசமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள்
ப ொதுத்துரறயின் முக்கியத்துவம்:

20
35

2

9

மகொைத்னொ பதொழில்கள்:

37
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ஒன் தொம் வகுப்பு
10

ப ொருளொதொை சமம் ொட்டிற்கொன குறியீடுகள்:

41

11

இந்தியொ மற்றும் தமிழ்நொட்டில் சவரல வொய்ப்பு

47

12

தமிழகத்தில் சவளொண்ரம

58

த்தொம் வகுப்பு
13

பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி

64

14

உலகமயமொதல் மற்றும் வர்த்தகம்

79

15

ன்னொட்டு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கொன கொைணங்கள்

86

16

உணவு ொதுகொப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து

95

17

இந்தியொவின் விவசொயக் பகொள்ரக

103

18

அைசொங்கமும் வொிகளும்

109

19

வொிகளின் வரககள்

112

20

கருப்பு ணம்:

117

21

தமிழ்நொட்டில் பதொழில்துரற பதொகுப்புகள்

122

22

பதொழிற்சொரலகளின் வரககள்

124

23

100 வினொக்கள்

135

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118 )

ஆறாம் வகுப்பு
1. ப ாருளியல் - Economics:
❖ ப ாருளியல் என் து மக்கள்
சேவவகள்

யன் டுத்தும் அல்லது ஆக்கும் ப ாருட்கள் மற்றும்

ற்றிய உற் த்தி,

கிர்வு, நுகர்வு,

ாிமாற்றம் என் ன

ற்றி ஆராயும்

ேமூக அறிவியல்.
❖ ப ாருளியலின் தந்வதயான ”ஆடம் ஸ்மித்” அவர்கள் 1776 – ஆம் ஆண்டு
பவளிவந்த ”பவல்த் ஆஃப் சேஷனல்” (The Wealth of Nations – ோடுகளின்
பேல்வம்) என்னும் நூலில் அவனத்து ப ாருளியியல் கருத்துகவள ஒருங்கிவைத்து
ப ாருளியல் என முவறப் டுத்தப் ட்ட அறிவியல் துவறயாக புத்தகம் ப ற்றது.
❖ ப ாருளியல்

என்ற

போல்லானது

”ஆய்க்கசனாமிக்ஸ்

என்னும்

கிசரக்க

பமாழியிலிருந்து ப றப் ட்டது.”

2. ராக்னர் ஃப்ாிஷ்
ப ாருளாதாரத்தின் ிாிவுகள்
நுண்ைியப் ப ாருளியல்

ச ாினப் ப ாருளியல்

1. நுண்ைியப் ப ாருளியலின் தந்வத 1. ச ாினப் ப ாருளியலின் தந்வத என
என

ஆல் ிரட்

மார்ஷல் ஜான்

சமனார்ட்

அவழக்கப் டுகிறார்.

அவழக்கப் டுகிறார்.

2. நுண்ைியப் ப ாருளியலின் ேில

2.

எடுத்துக்காட்டு:
தனிே ர்
நுகர்சவார்

தனிே ர்

வருவாய்,
ேடத்வத

தனிப் ட்ட

குதிவய

விளக்கக்கூடியது
ப ாருளியல் ஆகும்.

ச ாினப்

கீன்ஸ்

ப ாருளியலின்

ேில

சேமிப்பு, எடுத்துக்காட்டு: ஒட்டு பமாத்த ோட்டு
தனிப் ட்ட வருவாய்,
ச ான்ற மற்றும்

ஒட்டு

பமாத்த

சதவவ,

ற்றி ஒட்டுபமாத்தமாக

அளிப்பு
ஆகியவவ

விளக்குவது

நுண்ைியப் ச ாினப் ப ாருளியல் ஆகும்.

2

ேந்வத - Market:
❖ ேந்வத

என் து

”ப ாருட்கள்

மற்றும்

சேவவகளின்

ாிமாற்றம்

அல்லது

ாிவர்த்தவனவய எளிதாக்குவதற்கு வாங்கு வர்களும், விற் வர்களும் ேந்திக்கும்
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இடமாகும்.”
❖ ேந்வத

என் து

ப ாருளாதார
ச ான்றவவ)

உற் த்தி

மற்றும்

விேிசயாகத்வத

ஒழுங்கு டுத்துவதற்கு

ேிறுவனங்களிவடசய

(ேிறுவனங்கள்,

குடும் ம்,

தகவல்கவளத்

பதாிவிக்க

விவலகவளப்

தனிே ர்

யன் டுத்தும்

ஒரு

ஒருங்கிவைப்பு ப ாறிமுவறயாகும். = பரானால்ட் சகாஸ் (Ronald Coase) (1937
= The nature of the firm என்னும் நூலில் விளக்கியுள்ளார்.)
❖ கிராமங்களில் வாரம் அல்லது மாதம் ஒருமுவற ப ாதுவான ஓர் இடத்தில்
குறிப் ிட்ட சேரத்திற்கு மக்களின் சதவவக்சகற்ற குறிப் ிட்ட ப ாருள்கவள
ஒருங்கிவைத்து விற் வன பேய்யும் ஒரு இடம்தான் ேந்வத ஆகும்.
❖ உலக மக்கள் பதாவகயில் 50% ேதவீதத்திற்கு அதிகமான மக்கள் ேகரங்களில் தான்
வாழ்கிறார்கள்.
❖ தமிழ்ோட்டில் 47% ேதவீத மக்கள் ேகரங்களில் வாழ்கிறார்கள்.

நுகர்சவார் ப ாருட்கள்:
❖ அன்றாடத் சதவவகவளப் பூர்த்தி பேய்ய மக்கள் அங்காடியிலிருந்து வாங்கிப்
யன் டுத்தும் ப ாருட்கள் நுகர்சவார் ப ாருட்கள் என்று அவழக்கப் டுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு: அாிேி, துைிகள், மிதிவண்டி ச ான்றவவ
❖ நுகர்சவார் ப ாருள் ”இறுதி ேன்வம” என்றும் அவழக்கப் டுகிறது.

ண்டமாற்று முவற:
❖ இது

ிபரஞ்சு

வார்த்வதயான

”Barter”

என் திலிருந்து

வந்தது,

அதற்கு

ண்டமாற்று அல்லது ச ரம் ச சுதல் என்று ப ாருள்.
❖

வழய காலத்தில் ஒரு

ண்டத்திற்குப்

திலாக மற்பறாரு

ண்டத்வத மாற்றிக்

பகாள்ளும் ண்டமாற்று முவற இருந்தது.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;
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எடுத்துக்காட்டு: ஒரு மூட்வட அரேிக்குப்

திலாகத் சதவவயான அளவு சகாதுவமவயப்

ப றுவது.

ைம்:

❖ ” ண்டங்கவள ஒருவருக்பகாருவர் மாற்றிக்பகாள்ளும் ச ாது
மதிப் ில் ஏற் டும்

ண்டங்களின்

ிரச்ேவனகவளத் தீர்க்க கண்டு ிடிக்கப் ட்ட கருவிதான்

ைம்.”

சேமிப்பு:
❖ ”சேமிப்பு

என் து

வகயில்

கிவடக்கும்

வருமானத்தில்

நுகர்வுச்

பேலவு

பேய்ததுச ாக எதிர்காலத் சதவவக்காக ஒதுக்கப் டும் ஒரு பதாவகயாகும்.”

S.No.

1

2

3

4

5

6

Countries

Currency

Symbols

ோடுகள்

ோையங்கள்

குறியீடுகள்

Germany

Euro

€

பஜர்மனி

யூசரா

Brazil

Brazilian Real

ிசரேில்

உண்வமயான

India

Indian Rupees

இந்தியா

ரூ ாய்

Argentian

Argentine Peso

அர்பஜன்டினா

ச சோ

China

Chinese Yuan

ேீனா

யுவான்

Canada

Canadian Dollar

கனடா

டாலர்

www.tcaexamguide.com (95665 35080;
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❖ மனித குலத்தின் மிகப்ப ாிய கண்டு ிடிப்புகளில் ஒன்று ைம் என் தாகும்.

4

7

8

France

Euro

ிரான்ஸ்

யூசரா

Pakistan
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ாகிஸ்தான்
9

10

Pakistan Rupee

RS

ரூ ாய்

Sri Lanka

Sri Lankan Rupee

இலங்வக

ரூ ாய்

United States

United State Dollar

அபமாிக்கா

டாலர்

www.tcaexamguide.com (95665 35080;
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ஏழாம் வகுப்பு
பதாகுதி - 1

❖ நுகர்சவாாின்

யன் ாட்டுக்காக,

மூலப்ப ாருவளயும்,

மூலப்ப ாருள்

அல்லாதனவற்வறயும் ஒன்றிவைத்து, ஒரு ப ாருவள உருவாக்கும் பேயசல
உற் த்தியாகும்.
❖ ஒவ்பவாருவாின் சதவவக்சகற் ச் ேிறந்த சேவவவயயும், மதிப்வ யும் அளிப் தில்
இன்றியவமயாத இடத்வத உற் த்தியானது ப றுகிறது.

2. யன் ாடு:
❖ ” யன் ாடு என் து ேமது சதவவகவளயும், விருப் ங்கவளயும் ேிவறவு பேய்வது
ஆகும்.”
❖

யன் ாடு அதன் இயல்வ ப் ப ாருத்து வடிவப் யன் ாடு, இடப் யன் ாடு,
காலப் யன் ாடு என மூன்று வவகப் டுத்தலாம்.

யன் ாட்டின் வவககள்:
❖ வடிவப்

யன் ாடு: ஒரு விவள ப ாருளின் வடிவம் மாற்றப்டும் ச ாது, அதன்

யன் ாடு மிகுதியாகிறது.
எடுத்துக்காட்டு:

விவளப்ப ாருளாகிய

ருத்திவயக்

பகாண்டு

ஆவடகள்

உருவாக்கப் டும் ச ாது அதன் சதவவயும், யன் ாடும் உயர்கின்றன.

இடப் யன் ாடு:
❖ ஒரு விவளப ாருளானது, ஓாிடத்திலிருந்து மற்பறாரு இடத்திற்குக் பகாண்டு
பேல்லப் டும்ச ாது, அதன் யன் ாடானது மிகுதியாகிறது.
❖ எடுத்துக்காட்டு:

விவளப ாருளான

அாிேி

தமிழ்ோட்டுக்கும்,

சகரளாவுக்கும்

பகாண்டு பேல்லப் டும்ச ாது, அதன் சதவவயும் யன் ாடும் அதிகாிக்கின்றன.
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3. உற் த்தி – ப ாருள் விளக்கம்:
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காலப் யன் ாடு:
❖ ஒரு விவளப்ப ாருவள எதிர்காலத் சதவவக்காகச் சேமித்து வவக்கும்ச ாது அதன்
யன் ாடு மிகுகிறது.
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எடுத்துக்காட்டு:
உைவுப்

நுகர்சவார்களால்

ஆண்டு

முழுவதும்

யன் டுத்தக்கூடிய

யிர்களான பேல், சகாதுவம ச ான்றவவ சேமித்து வவப் தால்,

அவற்றின் சதவவயும் யன் ாடும் மிகுதியாகின்றன.

சமலும் தகவல்:
▪

”ேம் இந்தியாவில் கலப்பு ப ாருளாதார ேிவலயானது காைப் டுகிறது.”

▪

கலப்பு

ப ாருளாதாரம்

ேிறுவனங்களும்,

என் து

ப ாதுத்துவற

ப ாருளாதாரத்தில்
ேிறுவனங்களும்

தனியார்

ஒன்றாக

துவற

இவைந்து

பேயல் டுவது ஆகும்.

4. உற் த்தியின் வவககள்:
❖ முதன்வம ேிவல உற் த்தி
❖ இரண்டாம ேிவல உற் த்தி
❖ மூன்றாம் ேிவல உற் த்தி

i. முதன்வம ேிவல உற் த்தி:
❖ இயற்வகயாகக் கிவடக்கும் ப ாருள்கவள, சேரடியாகப் யன் டுத்திச் பேய்கின்ற
பேயல் ாடுகளுக்குட் ட்ட ேிவலசய முதன்வம ேிவல உற் த்தி என்கிசறாம்.
❖ இவற்றில் சவளாண்வமக்கு முதலிடம் அளிக்கப் டுகிறது. எனசவ ”சவளாண்வமத்
துவற உற் த்தி” எனவும் கூறுவர்.
எடுத்துக்காட்டு:
✓ மீன் ிடித்தல், சுரங்க பதாழில், எண்பைய் வளங்கவளப் ிாித்பதடுத்தல்.
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சமலும் தகவல்
1) எடுத்துக்காட்டு:
முதன்வம மற்றும் இரண்டாம் ேிவல உற் த்தி
ருத்தி (முதன்வமத் துவற) –

ருத்தித் பதாழில் (இரண்டாம் ேிவல உ

ற் த்தி) = ஆவட உற் த்தி.
•

இரும்புத்தாது (முதன்வமத் துவற) – இரும்புத்பதாழில் (இரண்டாம் ேிவல
உற் த்தி) = ப ாருள் தயாாிப்பு.

•

சகாதுவம மாவு (முதன்வமத் துவற) – பராட்டித் பதாழிற்ோவல = உைவு
உற் த்தி (இரண்டாம் ேிவல உற் த்தி)

ii. இரண்டாம் ேிவல உற் த்தி:
❖ முதன்வம

ேிவலயின்உற் த்திப்

ப ாருள்கவள

மூலப்ப ாருள்களாகப்

யன் டுத்திப் புதிய உற் த்திப் ப ாருள்களாக உருவாக்கும் பேயல் ாட்வட
குறிப் சத இரண்டாம் ேிவல உற் த்தி என்கிசறாம்.
❖ இதில் பதாழிலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப் டுவதால் ”பதாழில்துவற உற் த்தி”
எனவும் அவழக்கப் டும்.
❖ எடுத்துக்காட்டு: ஆவடகள், ோன்கு ேக்கர வண்டிகள், இரோயனப்ப ாருட்கள்,
கட்டடப் ைி ோர்ந்த பதாழில்கள்.

iii. மூன்றாம் ேிவல உற் த்தி:
❖ முதல் மற்றும் இரண்டாம் ேிவலகளின் உற் த்திப் ப ாருள்கவளச் சேகாிப் தும்,
ாிமாற்றம் பேய்வதும் மூன்றாம் ேிவல உற் த்தி ஆகும்.
❖ சேவவக்கு முக்கியத்துவம் அளிப் தால் ”சேவவத்துவற உற் த்தி” எனவும் கூறுவர்.
எடுத்துக்காட்டு: வங்கித்துவற, காப்பீட்டுத் துவற, வைிகம், ச ாக்குவரத்து, கல்வி,
ேட்டம்

அரசுத்துவற

ேிறுவனங்கள்

அவனத்தும்

சேவவத்துவற

உற் த்தி

ேிறுவனங்களாக விளங்குகின்றன.
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குடிமையியல்
(ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை)

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST
FOR

TNt e t 2022

23

TNTET-2022-2023
குடிமையியல்
வ.எண்

உள்ளடக்கம்

பக்கம்

ஆறாம் வகுப்பு
முதல் பருவம்
1.
2.

பன்முகத் தன்மயினை அறிவவோம்
சமத்துவம் பபறுதல்
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பத்தோம் வகுப்பு

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM
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TNTET – 2022 - 2022

குடிமையியல்
ஆறாம் வகுப்பு

முதல் பருவம்
1

gd;Kfj; jd;ikapid mwpNthk;

2

rkj;Jtk; ngWjy;

,uz;lhk; gUtk;
Njrpar; rpd;dq;fs;

3
4

,e;jpa murikg;Gr; rl;lk;

%d;whk; gUtk;
5 kf;fshl;rp
6 cs;shl;rp mikg;G CufKk; efu;g;GwKk;
7 rhiy ghJfhg;G

2

முதல் பருவம்

myF - 1

gd;Kfj; jd;ikapid mwpNthk;
➢ gd;Kfj; jd;ik vd;gJ xUtuplkpUe;J xUtu; khWgl;L ,Ug;gJ MFk;.
➢ epy mikg;Gk; fhyepiyAk; gd;Kfj;jd;ikapd; kPJ ngUk; jhf;fj;ij Vw;gLj;JfpwJ.
➢ xU gFjpapd; nghUshjhu eltbf;iffs; mjd; epytpay; $WfSk; fhyepiyfSk;
nghpJk; jPh;khdpf;fpwJ.
➢ ,e;jpah “Ntw;Wikapy; xw;Wik” cs;s ehlhf tpsq;FfpwJ. ,r;nrhw;nwhluhdJ
ekJ Rje;jpu ,e;jpahtpd; Kjy; gpujkuhd [t`u;yhy; NeUtpd; “b];ftup M/g;
,e;jpah” vd;w E}ypy; ,lk;ngw;Ws;sJ.
➢ ,e;jpahtpy;

nkhop>

kjk;>

r%f

kw;Wk;

gz;ghLfspy;

gd;Kfj;jd;ik

gue;J

fhzg;gLfpwJ.
➢ gy;NtW ,d kf;fspd; (m) nghUl;fspd; gz;G gd;Kfj; jd;ik MFk;.
➢ fz;lk; vdg;gLtJ kiyfs;> gPlg+kpfs;> rkntspfs;> MWfs;> fly;fs; Nghd;w
gy;NtW

,aw;ifg;

gphpTfs;

kw;Wk;

fhy

epiyfis

nfhz;l

kpfg;

gue;j

“Jizf;fz;lk;”

vd;W

epyg;gug;ghFk;.
➢ ,t;tidj;ijAk;

,e;jpah

ngw;wpUg;gjha;>

,e;jpah

miof;fg;gLfpwJ.
➢ ,e;jpah Vwj;jho 5000 Mz;Lfs; goik tha;e;j ehfuPfj;jpd; jhafkhFk;. epy
topahfTk;> fly; topahfTk; gy;NtW ,d kf;fs; ,e;jpahtpw;Fs; ,lk; ngah;e;jdh;.
➢ Mifahy;

jpuhtplu;fs;>

ePf;upl;Nlhf;fs;>

Mupau;fs;

My;igd;fs;

kw;Wk;

kq;Nfhypau;fs; Nghd;Nwhu; etPd ,e;jpa ,dj;jtupd; xU gFjpahf cs;sdu;.
➢ Nkfhyahtpy; cs;s nksrpd;uhk; mjpf kio nghopAk; gFjp MFk;. uh[];jhdpy;
cs;s n[a; rhy;ku; Fiwthd kiog;nghopAk; gFjp MFk;.
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குடிமையியல்

Mwhk; tFg;G

➢ ,e;jpah gy;NtW tpohf;fspd; jhafk; MFk;.
➢ ,e;jpahtpy;

gy;NtW

,dkf;fs;

fhzg;gLtjhy;>

,e;jpahit>

“,dq;fspd;”

‘mUq;fhl;rpafk;’ vd tuyhw;whrpupau; tp.V.];kpj; mtu;fs; $wpAs;shu;.
❖ nkhoprhh; gd;Kfj; jd;ik
➢ ,e;jpahtpd; 2001 - Mk; Mz;L kf;fs; njhif fzf;nfLg;gpd;gb> ,e;jpah 122 Kf;fpa
nkhopfisAk;> 1599 gpw nkhopfisAk; nfhz;Ls;sJ.
➢ ,e;Njh Mupad;>
✓ jpuhtpld;
✓ M];l;Nuh M];bf;
✓ rPdjpngj;jpad;
✓ Mfpa ehd;Fk; Kf;fpa nkhop FLk;gkhFk; jkpo;nkhopahdJ goikahd
jpuhtplnkhop MFk;.
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3

4

❖ ,e;jpahtpy; Ngrg;gLk; Kjy; Ie;J nkhopfs; 2001 - d; fzf;nfLg;gpd;gb
nkhj;j kf;fs; njhif rjtpfpjk;

,e;jp

41.03 %

tq;fshk;

8.10 %

njYq;F

7.19 %

kuhj;jp

6.99 %

jkpo;

5.91

%

➢ ,e;jpa murpayikg;Gr; rl;lj;jpd; vl;lhtJ ml;lthizapd; gb 22 nkhopfs;
mYtyfnkhopfshf mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ.
➢ 2004 Mk; Mz;L ,e;jpa murhy; Kjy; nrk;nkhopahf “jkpo;nkhop” mwptpf;fg;gl;lJ.
jw;NghJ 6 nkhopfs; nrk;nkhopfshf mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.
➢ ,e;jpahtpy; 29 khepyq;fSk; 7 a+dpad; gpuNjrq;fSk; cs;sd.
➢ ,e;jpa njhy;ypay; Jiw ,Jtiu fz;Lgpbj;j fy;ntl;Lr; rhd;Wfspy; 60 % jkpo;
ehl;by;

,Ue;J

fz;Lgpbf;fg;gl;lit

MFk;.

mt;w;wpy;

ngUk;ghydit

jkpo;

nkhopapNyNa vOjg;gl;Ls;sd.
➢ ,e;jpahtpy; gy;NtW tifahd ,irtbtq;fs; gpd;gw;wg;gLfpd;wd.
✓ ,e;J];jhdp ,ir
✓ fh;ehlf ,ir
✓ jkpo; nrt;tpay; ,ir
✓ ehl;Lg;Gw ,ir
✓ yhtzp ,ir
✓ f[y; ,ir
➢ nkhopapay; vd;gJ nkhopg;gw;wpa mwptpay; gbg;G rhu;e;J ,Uj;jy; - ,uz;L my;yJ
mjw;F Nkw;gl;l kf;fs; xUtiu xUtu; rhh;e;jpUj;jy;
➢ rftho;T - xw;WikahfTk; mijpahfTk; xd;wpize;J tho;jy;
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nkhop

5

,e;jpa ehl;Gg;Gw eldq;fs;
khepyk;

fufhl;lk;> xapyhl;lk;> Fk;kp> njUf;$j;J
nghk;kyhl;lk;> Gypahl;lk;> Nfhyhl;lk;> jg;ghl;lk;

Nfush

nja;ak;> Nkhfpdpahl;lk;

gQ;rhg;

gq;f;uh

[k;K kw;Wk; fh\;kPu;

Jk;\y;

F[uhj;

fhu;gh>jhz;bah

uh[];jhd;

fy;Ngypah> $ku;

cj;jpugpuNjrk;

uhryPyh Nrhypah

mrhk;

gp`_
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jkpo;ehL

Gfo; ngw;w eldk;

6

Mwhk; tFg;G

myF - 2

❖ Kd;KbT
➢ Kd;KbT

(ghugl;rk;)

vd;gJ

kw;wth;fisg;

gw;wp

vjph;kiwahd

(m)

jho;thd

Kiwapy; fUJtjhFk;.
➢ prejudice - pre + Judge
(Kd; KbT = Kd; + KbT / ghugl;rk;)
ghugl;rk; vd;w thh;j;ij Kd;Kbtpid Fwpf;fpwJ.
rhd;W:
•

fpuhkg;Gw

kf;fistpl

efh;g;Gw

kf;fspd;

kdg;ghd;ik

kw;Wk;

elj;ijahdJ

ehfhpfkhdJ vd;gJ ghugl;rkhFk;
❖ ghugl;rk; cUthtjw;fhd fhuzpfs;
1. r%f kakhf;fy;
2. epu;zapf;fg;gl;l elj;ij
3. nghUshjhu gad;fs;
4. ru;thjpfhu MSik
5. ,dikaf;nfhs;if
6. fl;Lg;ghlhd FO mikg;G
7. Kuz;ghLfs;
❖ xj;j fUj;J
➢ xj;j fUj;J vd;gJ VjhtJ xd;iwg; gw;wpa jtwhd fz;Nzhl;lk; (m) fUj;jhFk;.
➢ epiyahd xj;j tbtj;ij Vw;gLj;JtJ
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rkj;Jtk; ngWjy;

7

❖ rkj;Jtkpd;ik (m) ghFghL
➢ ghFghL vd;gJ kf;fspd; kPJ Vw;gLj;jpf;nfhs;Sk; jtwhd nrayhFk;. ghFghlhdJ
epwk;> tu;f;fk;> kjk;> ghypdk; Nghd;wtw;wpd; mbg;gilapy; Vw;gLtjhFk;.
➢ kf;fis

rhjp>

epwk;>

kjk;.

ghypdk;

Mfpa

fhuzq;fSf;fhf

rkj;Jtkpd;wp

➢ ghypd ghFghL vd;gJ Mz;fSf;Fk; ngz;fSf;Fk; ,ilNaahd Rfhjhuk;> fy;tp>
nghUshjhuk; kw;Wk; murpay; Vw;wj;jho;Tfis Fwpf;fpwJ.
➢ kj ghFghL vd;gJ kf;fspd; ek;gpf;ifapd; mbg;gilapy; xU jdpegiuNah (m)
FOtpdiuNah rkj;Jtkpd;wp elj;JtjhFk;.
❖ rkj;Jtkpd;ik
➢ r%fuPjpahfNth (m) nghUshjhu uPjpahfNth (m) ,uz;bYNkh rkj;Jtk; ,y;yhky;
,Uj;jy;
➢ rkj;Jtkpd;ik kw;Wk; ghFghbw;fhd kpfTk; Kf;fpa fhuzk; rhjp mikg;ghFk;.

❖ ,d epw ntwpf;F KbT
➢ njd;dhg;gpupf;fhtpd; Kd;dhs; mjpgu; ney;rd; kz;NlNyh mtu;fs;> 27 Mz;Lfs;
rpiw tho;f;iff;Fg;gpd; 1990 - Mk; Mz;L tpLjiyahdhu;.
➢ ,tu; njd;dhg;gpupf;fhtpypUe;j ,d epwntwpf;F KbTfl;bdhu;.
➢ njd;dhg;gpupf;fhtpy;

cyfstpy;

mikjp

epytTk;>

kdpj

cupikfSf;fhd

Nghuhl;lj;jpy; Kd;NdhbahfTk; jpfo;e;jhh;.
❖ lhf;lu; gPk;uht; uhk;[p mk;Ngj;fhu;
➢ ,tu; ghgh rhN`g; vd gpugykhf miof;fg;gLfpwhu;.
➢ rl;lepGzh;> nghUshjhu epGzu;> murpay;thjp> r%f rPh;jpUj;jthjp
➢ 1915 - Vk;.V gl;lk;
➢ 1927 - nfhyk;gpah - phd gl;lk; gy;fiyf;fofk;
,yz;ld; nghUshjhug; gs;sp - Dsc gl;lk;
➢ murpayikg;G epu;za rigapd; tiuT FOtpd; jiyth;.
➢ ,e;jpa murpayikg;gpd; je;ij
➢ Rje;jpu ,e;jpahtpd; Kjy; rl;l mikr;ru;
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elj;JtjhFk;.

8

➢ 1990 - ghuj uj;dh tpUJ (kiwTf;Fg;gpd;dh;)

khtl;lk;

tpfpjk;

fd;dpahFkup

91.75 %

nrd;id

90.18 %

J}j;Jf;Fb

86.16 %

ePyfpup

85.20 %

jUkGup

68.54 %

mhpaY}h;

71.34 %

fpU\;zfpup

71.46 %

tpOg;Guk;

71.88 %

❖ ghypd tpfpjk; - 2011 - Mk; Mz;L jyh Mapuk; Mz;fSf;F epfuhd ngz;fspd;
vz;zpf;if
khtl;lk;

ghypd

khtl;lk;

ghypd

tpfpjk;

tpfpjk;

ePyfpup

1041

jUkGhp

946

jQ;rht+u;

1031

Nryk;

954

ehfg;gl;bdk;

1025

fpU\;zfphp

956

J}j;Jf;Fb

1024

,uhkehjGuk;

977

❖ rhjidahsu;fs;
❖ V.gp.N[. mg;Jy;fyhk; 1931 - 2015
➢ MTy; gfPu; n[a;Dyhg;jPd; mg;Jy;fhyk;
➢ ,uhNk];tuk; - ,];yhkpaf; FLk;gk;
➢ ,e;jpahtpd; 11 tJ FbauRj; jiytu; kf;fspd; FbauRj;jiyth; vd;W md;Gld;
epidT $wg;gLfpd;whh;.
➢ gbg;G - ,uhkehjGuk; - gs;spg; gbg;G
➢ jpUr;rp - nrapz;l; - N[hrg; fy;Y}hp - gl;lg;gbg;G
nrd;id - njhopy;El;gf; fy;Y}up - tpz;ntsp nghwpapay; gbg;G gpwF ghJfhg;G
kw;Wk; Nkk;ghl;L epWtdj;jpy; Nru;e;jhh;. FLk;g tWik fhuzkhf - nra;jpj;jhs;
tpw;gid
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❖ vOj;jwpT tpfpjk; - 2011 - Mk; Mz;L fzf;nfLg;G

புவியியல்
(ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை)

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST
FOR

TNTET - 2022-23

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM
TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018
B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy : 76399 67359

Salem : 93602 68118

TNTET- 2022-2023
புவியியல்
(ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை)
வ.

உள்ளடக்கம்

பக்கம்

எண்
ஆறாம் வகுப்பு
அலகு - 1
1

பபைண்டம் மற்றும் சூாியக் குடும்பம்

2

அலகு - 2
2

நிலப்பைப்பும் பபருங்கடல்களும்

14

3

வளங்கள்

22

அலகு - 3
4

ஆசியா மற்றும் ஐபைாப்பா

30

5

புவி மாதிாி

58

6

பபாிடரைப் புாிந்து பகாள்ளுதல்

71

ஏழாம் வகுப்பு
அலகு - 1
7

புவியின் உள்ளமைப்பு

75

2

8

நிலத்த ோற்றங்கள்

84

9

ைக்கள் த ோமகயும் குடியிருப்புகளும்

90
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அலகு - 2
10

வளங்கள்

99

11

சுற்றுலா

109

அலகு - 3
12

கண்டங்கரள ஆைாய்தல்
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6 – ஆம் வகுப்பு
புவியியல்
அலகு – 1
பேரண்டம் மற்றும் சூாியக் குடும்ேம்
➢ பேருபவடிப்பு (Big - Bang) என்ற ஒரு நிகழ்வு ஏற்ேட்டதின் காரணமாய்
எண்ணிலடங்கா

விண்மீன்களும்,

வான்போருட்களும்

பதான்றின.

இரவ

அரனத்ரதயும் போதுவாக ’பேரண்டம்’ (Universe) என்று அரைத்தனர்.
➢ இதரன ’அண்டம்’ (Comos) என்றும் குறிப்ேிடுகின்றனர். நீங்கள் காண்கின்ற
விண்மீன்களும் மிகவும் பதாரலவில் உள்ளதால் அரவ அளவில் மிகப் போியதாக
இருப்ேினும். சிறியதாகத் பதான்றுகின்றன.
➢ அண்டத்ரத ேற்றிய ேடிப்ேிற்கு ’அண்டவியல்’ (Cosmology) என்று பேயர்.
காஸ்மாஸ் என்ேது ஒரு கிபரக்கச் பசால்லாகும்.

பேரண்டம்
➢ பேரண்டம் என்ேது மிகப்ேரந்த விண்பவளி ஆகும். விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள்,
விண்மீன்கள், பகாள்கள், வால் நட்சத்திரங்கள், சிறுபகாள்கள் விண்கற்கள் மற்றும்
துரணக்பகாள்கள் ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கியுள்ளது.

விண்மீன் திரள் மண்டலம் (Galaxy)
➢ விண்மீன் திரள் மண்டலம் என்ேது ஈர்ப்பு விரசயால் ஒன்றாகப் ேிரணக்கப்ேட்டு
இருக்கும் நட்சத்திரங்களின் பதாகுப்ோகும்.
➢ வான்பவளியில்

விண்மீன்

திரள்

மண்டலங்கள்

சிதறியும்,

குழுவாகவும்

காணப்ேடுகின்றன. பேருபவடிப்பு நிகழ்வுக்குப் ேிறகு சுமார் 5 ேில்லியன்
வருடங்களுக்குப் ேின் ’ோல்பவளி விண்மீன் திரள் மண்டலம்’ (Milky way Galaxy)
உருவானது.
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➢ நமது சூாியக் குடும்ேம் ோல்பவளி விண்மீன் திரள் மண்டலத்தில் காணப்ேடுகிறது.
ஆண்ட்பராபமடா (Andromeda) விண்மீன் திரள் மண்டலம் ஆகியன புவிக்கு

ஓர் ஒளியாண்டு என்ேது ஒளி ஓர் ஆண்டில் ேயணிக்கக் கூடிய பதாரலவு ஆகும்.
ஒளியின் திரசபவகம் வினாடிக்கு 3,00,000 கி. மீ. ஆகும். ஆனால், ஒலியானது
வினாடிக்கு 330 மீட்டர் என்ற பவகத்தில் ேயணிக்கும்.

சூாியக் குடும்ேம் (Solar System)
➢ பசாலார் என்ற ேதமானது ’சூாியக் கடவுள்’
எனப் போருள்ேடும் SOL என்ற இலத்தீன்
வார்த்ரதயிலிருந்து

பேறப்ேட்டது.

சூாியக்

குடும்ேம் சுமார் 4.5 ேில்லியன் வருடங்களுக்கு
முன்பு உருவானதாக நம்ேப்ேடுகிறது.
➢

சூாியன்,

எட்டு

பகாள்கள.

பகாள்கள்,

துரணக்பகாள்கள்,

வால்நட்சத்திரங்கள்,
விண்கற்கள்

குறுரளக்

சிறுபகாள்கள்

ஆகியவற்ரற

சூாியக்குடும்ேம்
விரசயால்

ஆகும்.

மற்றும்

உள்ளடக்கியது
இஃது

ேிரணக்கப்ேட்டுள்ள

ஈர்ப்பு
ஓர்

அரமப்ோகும்.

சூாியன்
➢ சூாியக் குடும்ேத்தின் ரமயத்தில் சூாியன் அரமந்துள்ளது சூாியக் குடும்ேத்தில்
உள்ள அரனத்து வான்போருட்களும் சூாியரனச் சுற்றி வருகின்றன. சூாியன்
சூாியக் குடும்ேத்தின் பமாத்த நிரறயில் 99.8 சதவிகிதம் உள்ளது.
➢ சூாியன் ரைட்ரஜன் மற்றும் ைீலியம் போன்ற பவப்ேமான வாயுக்களால் ஆனது.
➢ சூாியன் தாபன ஒளிரய உமிைக் கூடிய தன்ரம பேற்றது. சூாியன் ஒரு விண்மீன்
ஆகும்.
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➢ பமற்ேரப்பு பவப்ே நிரல 6000˚C ஆகும். சூாியக் குடும்ேத்தின் அரனத்து
பகாள்களுக்கும்

பவப்ேத்ரதயும்,

ஒளிரயயும்

சூாியன்

அளிக்கிறது.

அதன்

பகாள்கள்:
➢ பகாள்

என்றால்

’சுற்றிவருேவர்’

என்று

போருள்

சூாியக்

குடும்ேத்தில்

எட்டுக்பகாள்கள் உள்ளன.
➢ புதன், பவள்ளி, புவி, பசவ்வாய், வியாைன், சனி, யுபரனஸ், மற்றும் பநப்டியூன்
ஆகும்.
➢ பவள்ளி மற்றும் யுபரனஸ் பகாள்கரளத் தவிர ேிற பகாள்கள் அரனத்தும்
சூாியரன எதிர் பகடிகாரச்சுற்றில், அதாவது பமற்கிலிருந்து கிைக்காகச் சுற்றி
வருகின்றன.
➢ இவ்வாறு

பகாள்கள்

சூாியரனச்

சுற்றி

வரக்கூடிய

ோரத

சுற்றுப்ோரத

எனப்ேடுகிறது. பகாள்கள் அரனத்தும் தத்தமது ோரதரய விட்டு விலகாமல்
சூாியரனச் சுற்றி வருவதற்குச் சூாியன் ஈர்ப்பு விரசபய காரணமாகும்.
➢ சூாியனுக்கு அருகில் உள்ள 4 பகாள்களான புதன், பவள்ளி, புவி மற்றும் பசவ்வாய்
’உட்புறக்பகாள்கள்’ அல்லது ’புவிநிகர் பகாள்கள்’ என்று அரைக்கப்ேடுகின்றன.
➢ ோரறகளால் ஆன இக்பகாள்கள் அளவில் சிறியன இக்பகாள்களின் பமற்ேரப்ேில்
மரலகள்,

எாிமரலகள்

மற்றும்

தரரக்

குைிவுப்

ேள்ளங்கள்

(Creaters)

காணப்ேடுகின்றன.
➢ சூாியக் குடும்ேத்தில் உள்ள கரடசி நான்கு பகாள்களான வியாைன், சனி, யுபரனஸ்
மற்றும் பநப்டியூன் ஆகியன ’பவளிப்புறக் பகாள்கள்’ அல்லது ’வியாைன்’ நிகர்
பகாள்கள் என்று அரைக்கப்ேடுகின்றன.
➢ இக்பகாள்கள் வாயுக்களால் நிரம்ேிக் காணப்ேடுவதால் ’வளிமக் பகாள்கள்’
(Gaseous

Planets)

எனவும்

அரைக்கப்ேடுகின்றன.

பசவ்வாய்,

வியாைன்

பகாள்களுக்கிரடபய ’சிறுபகாள் மண்டலம்’ காணப்ேடுகிறது.
➢ ேண்ரடத் தமிைர்கள் சூாியன் மற்றும் ேிற பகாள்கரளப் ேற்றி அறிந்திருந்தனர்
என்ேது சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக நமக்குப் புலனாகிறது.
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உதாரணம்:
➢ சிறுோணாற்றுப்ேரடயில் காணப்ேடும் ’வாள்நிற விசும்ேின் பகாள் மீன் சூழ்ந்த

புதன் (மிக அருகிலுள்ள பகாள்)
➢ சூாியனுக்கு அருகில் இருக்கும் புதன் அளவில் மற்ற பகாள்கரளவிட மிகவும்
சிறியது.

இக்

பகாள்களானது

பராமானியக்

கடவுள்களின்

தூதுவரான

’பமர்குாியின்’ பேயரால் அரைக்கப்ேடுகிறது.
➢

இக்பகாளில்

கிரடயாது.

வாயுக்கபளா

இக்பகாளில்

இல்லாததால்

ேகல்

பவப்ேநிரலயும்,
கடுங்குளிரும்

நீபரா,

வளிமண்டலம்

போழுதில்
இரவு

காணப்ேடும்.

அதிக
பநரத்தில்

பமலும்

புதன்

பகாளுக்குத் துரணக்பகாள்கள் எதுவுமில்ரல.
➢

அதிகாரலப்

போழுதிலும்,

அந்திப்

போழுதிலும் புதன் பகாரள நாம் பவற்றுக்
கண்களால் காணமுடியும்.

பவள்ளி (பவப்ேமான பகாள்)
➢ பவள்ளி சூாியனிடமிருந்து இரண்டாவதாக அரமந்துள்ளது புவிரயப் போன்பற
ஒத்த

அளவுள்ளதால்

பவள்ளியும்

புவியும்

’இரட்ரடக்

பகாள்கள்’

என

அரைக்கப்ேடுகின்றன.
➢ அதன் சுைலுதல் காலம் மற்ற பகாள்கரளக் காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது.
பவள்ளி தன்ரனத் தாபன சுற்றிக்பகாள் 243 நாள்கள் எடுத்துக் பகாள்கிறது.
➢ யுபரனரைப் போன்பற இக்பகாளும் கிைக்கிலிருந்து பமற்காகச் சுற்றுகிறது.
(கடிகாரச் சுற்று) இது மற்ற பகாள்கரளக் காட்டிலும் பமதுவாகச் சுற்றுகிறது. புதன்
பகாரளப் போன்பற பவள்ளிக்கும் துரணக் பகாள்கள் இல்ரல.
➢ அன்பு மற்றும் அைரகக் குறிக்கும் பராமானிய கடவுளான ’வீனஸ்’ என்ற பேயரால்
இக்பகாள் அரைக்கப்ேடுகிறது.
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➢ காரலயிலும்,

மாரலயிலும்

விண்ணில்

காணப்ேடுவதால்

இக்பகாரள

’விடிபவள்ளி’ மற்றும் அந்தி பவள்ளி என்று அரைக்கின்பறாம். நிலவிற்கு

பகாள்களின் வாிரச நிரனவில் நிறுத்த
புது பவள்ளம் புவியில் பசலுத்தினால் விவாதம் சண்ரட, யுத்தம், பநருங்காது

புவி (உயிர்க் பகாளம்)
➢ சூாியனிடமிருந்து மூன்றாவதாக அரமந்துள்ள புவி ஐந்தாவது போிய பகாளாகும்.
புவியின் பமற்ேரப்ோனது நான்கில் மூன்று ேகுதி நீரால் சூைப்ேட்டுள்ளதால்
’நீலக்பகாள்’ என்றும் ’நீர்க்பகாள்’ என்றும் அரைக்கப்ேடுகிறது.
➢ பராமானிய மற்றும் கிபரக்கக் கடவுள்களின் பேயரல் அரைக்கப்ேடாத ஒபர பகாள்
புவியாகும்.
➢ புவியின் துருவ விட்டம் 12,714 கி. மீட்டர் மற்றும் நிலநடுக்பகாட்டு விட்டம் 12,756
கி. மீ. ஆகும். புவி சூாியரன வினாடிக்கு 30 கி. மீட்டர் பவகத்தில் சுற்றிவருகிறது.
➢ இக்பகாளில் நிலம், நீர் மற்றும் வளிமண்டலம் காணப்ேடுவதால் உயிாினங்கள்
வாைத் தகுதியான சூைல் நிலவுகிறது. புவியின் ஒபர துரணக் பகாள் நிலவு ஆகும்.
சூாியனுக்கும் புவிக்கும் இரடபய உள்ள பதாரலவு 150 மில்லியன்
கிபலா மீட்டராகும். மணிக்கு 800 கி. மீ. பவகத்தில் பசல்லும் வானூர்தி
சூாியரன பசன்றரடய 21 வருடங்கள் ஆகும்.

பசவ்வாய் (பசந்நிறக் பகாள்)
➢ சூாியனிடமிருந்து நான்காவதாகக் காணப்ேடும் பசவ்வாய் பகாளானது அளவில்
புதனுக்கு அடுத்தேடியாக இரண்டாவது சிறிய பகாளாகும்.
➢ இக்பகாள்

பராமானியப்

அரைக்கப்ேடுகிறது.

’போர்க்

இரும்பு

கடவுள்’

ஆக்ரைடு

மார்ஸ்

(Mars)

உள்ளதால்

பேயரால்

பசந்நிறமாகத்

பதாற்றமளிக்கிறது. பசவ்வாய், ’சிவந்தபகாள்’ என்றும் அரைக்கப்ேடுகிறது.
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➢ இக்பகாளின் வளிமண்டலம் மிகவும் பமல்லியதாகும். இதன் துருவப் ேகுதிகளில்
புவிரயப் போன்பற ேனியுரறகள் (Ice caps) காணப்ேடுகின்றன.
➢ இக்பகாளானது ஃபோேஸ் (Phobos) மற்றும் டீமஸ் (Deimos) என்ற இரு துரணக்
பகாள்கரளக் பகாண்டுள்ளது. பசவ்வாய்க் பகாரள ஆராய்வதற்காக சுற்றிவரும்

இந்திய

விண்பவளி

ஆராய்ச்சி

நிறுவனம்

(ISRO)

பசவ்வாய்

பகாளின்

வளிமண்டலம் மற்றும் தரரப் ேகுதிரய ஆராய்வதற்காக 24 - 09 - 2014 அன்று
மங்கள்யான் (Mars Orbiter Mission) எனப்ேடும் விண்கலத்ரத அனுப்ேியது.
இதனால் இந்தியா பசவ்வாய்க் பகாளிரன ஆராயும் நாடுகளின் ேட்டியலில்
ரஷ்யா விண்பவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நாைா (USA), ஐபராப்ேிய விண்பவளி
ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு அடுத்ததாக நான்காம் இடத்தில் உள்ளது.

வியாைன் (பேருங்பகாள்)
➢ சூாியக் குடும்ேத்தின் மிகப்போியக் பகாளான வியாைன் சூாியனிடமிருந்து
ஐந்தாவதாக அரமந்துள்ளது. இது பராமானியர்களின் முதன்ரமக் கடவுள்
(Jupiter) பேயரால் அரைக்கப்ேடுகிறது.
➢ நிலா மற்றும் பவள்ளி பகாளுக்கு அடுத்ததாக ேிரகாசமாக விண்ணில் பதாிவது
வியாைன் ஆகும். இக்பகாள் தன் அச்சில் மிகவும் பவகமாகச் சுைலக் கூடியதாகும்.
➢ சூாியரனப் போன்பற இதன் வளிமண்டலத்திலும் ரைட்ரஜன் மற்றும் ைீலியம்
வாயுக்கள்

காணப்ேடுகின்றன.

மிக

அதிக

துரணக்பகாள்கரள

இக்பகாள்

பகாண்டுள்ளது. அவற்றுள் அபயா (IO, யூபராப்ோ (Europa)) கனிமீடு (Ganymade)
மற்றும் பகலிஸ்படா (Callisto) ஆகியன சில மிகப்போிய துரணக் பகாள்களாகும்.

சனி (வரளயங்கள் பகாண்ட பகாள்)
➢ சூாியக் குடும்ேத்தின் இரண்டாவது போிய
பகாளான சனி சூாியனிடமிருந்து ஆறாவதாக
அரமந்துள்ளது.
➢ பராமானிய

பவளாண்ரம

கடவுளின்

பேயரால் (Satam) இது அரைக்கப்ேடுகிறது.
ோரறத் துகள்கள், ேனித்துகள்கள் மற்றும் தூசுக்களால் ஆன ேல போிய
வரளயங்கள் இக்பகாரளச் சுற்றிக் காணப்ேடுகின்றன.
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➢ சனி 62 துரணக் பகாள்கரளக் பகாண்டுள்ளது. வியாைன் பகாரளப் போன்பற
அதிக துரணக் பகாள்கரளக் பகாண்ட இக்பகாளின் மிகப்போிய துரணக்பகாள்
’ரடட்டன்’ (Titan) ஆகும்.
➢ சூாியக் குடும்ேத்தில் காணப்ேடும் துரணக் பகாள்களில் ரநட்ரஜன் மற்றும்
காணப்ேடுகின்ற ஒபர துரணக்பகாள் ரடட்டன் ஆகும். சனிக் பகாளின் தன்
ஈர்ப்புத் திறன் (Specific Gravity) நீரர விடக் குரறவாகும்.

யுபரனஸ் (உருளும் பகாள்)
➢ வில்லியம் பெர்ெல் என்ற வானியல் அறிஞரால் 1781 ஆம் ஆண்டு யுபரனஸ்
கண்டுேிடிக்கப்ேட்டது. பதாரலபநாக்கியால் கண்டுேிடிக்கப்ேட்ட முதல் பகாள்
இதுவாகும் இது சூாியனிடமிருந்து ஏைாவதாக அரமந்துள்ளது.
➢ மீத்பதன் வாயு இக்பகாளில் உள்ளதால் இது ேச்ரச நிறமாகத் பதான்றுகிறது. இது
கிபரக்க விண் கடவுளான ’யுபரனஸ்’ பேயரால் அரைக்கப்ேடுகிறது. பவள்ளிக்
பகாரளப் போன்பற இக்பகாளும் தன் அச்சில் கடிகாரச் சுற்றில் சுற்றுகிறது.
➢ இதன்

அச்சு

மிகவும்

சாய்ந்து

காணப்ேடுவதால்

தன்

சுற்றுப்

ோரதயில்

உருண்படாடுவது போன்று சூாியரனச் சுற்றி வருகிறது. யுபரனிஸின் 27 துரணக்
பகாள்களில் ’ரடட்டானியர்’ (Titania) மிகப் போியதாகும்.

பநப்டியூன் (குளிர்ந்த பகாள்)
➢ சூாியக் குடும்ேத்தில் எட்டாவது மற்றும் மிகத் பதாரலவில் அரமந்துள்ள பகாள்
இதுவாகும். பராமானியக் கடல் கடவுளின் பேயரரக் பகாண்ட இக்பகாளில்
ேலத்த காற்று வீசும்.
➢ 14 துரணக்பகாள்கரளக் பகாண்ட பநப்டியூனின் மிகப்போிய துரணக்பகாள்
’டிரரட்டன்’ (Triton) ஆகும். பநப்டியூன் சூாியக் குடும்ேத்தில் மிகத் பதாரலவில்
உள்ளதால் மிகவும் குளிர்ந்து காணப்ேடுகிறது.
➢ இக்பகாளில்

காணப்ேடும்

நீலம்

மற்றும்

பவள்ரள

நிறமானது

யுபரனஸ்

பகாளிலிருந்து இரத பவறுேடுத்திக் காட்டுகிறது.

குறுங்பகாள்கள் (Dwarf Planets)
➢ பநப்டியூன் பகாளுக்கு அப்ோல் பதாரலவில் காணப்ேடும் சிறிய விண் போருட்கள்
குறுங்பகாள்கள் ஆகும்.
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புவியியல்
(ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை)

வ.எண்

உள்ளடக்கம்

பக்கம்

ஒன்பதாம் வகுப்பு
ததாகுதி – 1
1.

பாரைக்ககாளம் – I

1

2.

பாரைக்ககாளம் – II

18

3.

வளிமண்டலம்

41
ததாகுதி – 2

4.

நீர்க்ககாளம்

67

5.

உயிர்க்ககாளம்

89
ததாகுதி – 3

6.

மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும்

106

7.

நில வரைபடத் திைன்கள்

134

8.

கபாிடர் கமலாண்ரம கபாிடரை எதிர் தகாள்ளுதல்

159

2
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பத்தாம் வகுப்பு
9.

இந்தியா - அரமவிடம் நிலத்கதாற்ைம் (ம) வடிகாலரமப்பு

163

10.

இந்தியா - காலநிரல மற்றும் இயற்ரகத் தாவைங்கள்

180

11.

இந்தியா – கவளாண்ரம

191

12.

இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் ததாழிலகங்கள்

216

13.
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த ொகுதி-1
1. ghiwf;Nfhsk; - I
Gtp mfr;nray;Kiwfs;
Gtpapd; Nfhsq;fs; (spheres of the earth)
➢ Gtpapd; Nkw;gug;G nkhj;j gug;gsT 510 kpy;ypad; rJu fp.kPll
; u; MFk;. Gtpapd;
ehd;F

Nfhsq;fSk;

xd;Nwhnlhd;W

njhlh;GilaJ.

,jpy;

ghiwf;Nfhsk;>

tspf;Nfhsk; (k) ePu;f;Nfhsk; capuw;w Nfhsq;fshFk;.
➢ capupdq;fs; thOk; Nfhsk; capu;f;NfhskhFk;. ,f;Nfhsq;fs; midj;Jk; xd;W
Nrh;e;jNj Gtpf;NfhskhFk;.
GtpapdhJ ghiwapdhy; Md ge;J Nghd;w mikg;GilaJ. ,jidg; ghiwNfhsk;
(Lithosphere) vdTk; ePupdhy; #og;gl;l gFjpia ePu;f;Nfhsk; (hudrosphere) vdTk;>
fhw;why; #og;gl;l gFjp tspf;Nfhsk; (Atmosphere) vdTk; miof;fg;gLfpd;wd.
,k;%d;W

Nfhsq;fSk; re;jpf;Fk; ,lj;jpy; capupdq;fs; tho;tjw;F Vw;w #o;epiy

cs;sjhy; ,g;gFjp capu;fN
; fhsk; (Biosphere) vdg;gLfpwJ. - Mu;j;ju; N`hk;];

➢ ghiwf; Nfhsj;ij vspjpy; Gupe;Jf; nfhs;tjw;fhf mfr; nray;Kiwfs; kw;Wk;
Gwr; nray;Kiwfs; vd;W ,uz;Lg; ghlq;fshfg; gpupf;fg;gl;Ls;sd.

2

;

ghiwf;Nfhsj;jpd; xU gFjp gzNfhsk; MFk;. ,J kz; kw;Wk; J}Rfshy; MdJ.
ghiwf;Nfhsk; thAf;Nfhsk; kw;Wk; ePu;f;Nfhsk; kw;Wk; capu;f;Nfhsk; re;jpf;Fk;
,lj;jpy; kz;Nfhsk; fhzg;gLfpwJ.

TEACHER'S CARE ACADEMY

➢ Gtpapd; jplkhd Nkw;gug;G ghiwf;Nfhsk; MFk;. Gtpiar; #o;e;Js;s
thAf;fshy; Md nky;ypa mLf;F thAf;Nfhsk; MFk;.
➢ Gtpapd;

Nkw;gug;gpYs;s

ngUq;fly;fs;>

MWfs;>

Vupfs;

kw;Wk;

ePuhtp

Nghd;wtw;why; Md ePu;g;gFjp ePu;f;Nfhsk; MFk;.
➢ capupdq;fs; thOk; mLf;F capu;f;Nfhsk; MFk;.

Gtpapd; mikg;G (Structure of the Earth)

➢ Gtpapd; Nkw;gug;Gk;> cl;GwKk; mjd; jd;ikapYk;> mikg;gpYk; xd;Wf;nfhd;W
NtWgl;Lf; fhzg;gLfpd;wd. Gtpapd; cs;sikg;G NkNyhL> ftrk;> fUtk; vd
%d;W gpupTfshfg; gpupf;fg;gl;Ls;sJ.
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➢ ehk; thOk; Gtpapd; NkyLf;if GtpNkNyhL vd;fpNwhk;. Gtpapd; Njhy; Nghd;W
GtpNkNyhL cs;sJ. ,J 5 Kjy; 30 fp.kPl;lu; tiu gutpAs;sJ. GtpNkNyhL
jplkhfTk;> ,Wf;fkhfTk; cs;sJ.

➢ flyb jsj;ij (ocean Flor) tpl> fz;lg;gFjpfspy; cs;s GtpNkNyhlhdJ mjpf
jbkDld; fhzg;gLfpwJ. GtpNkNyhl;bidf; fz;l NkNyhL (k) flybNkNyhL
vd;W ,uz;lhfg; gpupf;fyhk;. GtpNkNyhl;by; rpypfh (si) kw;Wk; mYkpdpak; (AI)
mjpfk; fhzg;gLtjhy; ,t;tLf;F rpay; (Sial) vd miof;fg;gLfpwJ.

ftrk; (Mantle)
➢ GtpNkNyhl;bw;F fPNoAs;s gFjp ftrk; (Mantle) ,jd; jbd; Rkhh; 2900 fp.kPl;lu;
MFk;. ,t;tLf;fpy; rpypfh (Si) kw;Wk; kf;dPrpak; (Mg) mjpfkhff; fhzg;gLtjhy;>
,t;tLf;F ‘rpkh’ (SIMA) vdTk; miof;fg;gLfpwJ.

➢ ftrj;jpd; Nkw;gFjpapy; ghiwfs; jplkhfTk;> fPo;g;gFjpapy; cUfpa epiyapYk;
fhzg;gLfpd;wd. Gtpapd; cl;Gwj;jpy; cUfpa epiyapy; cs;s ghiwf;Fohk;G
‘khf;kh’ vd miof;fg;gLfpwJ.
ghiwf;Nfhsk;

kw;Wk;

GtpNkNyhL

Mfpa

,uz;Lk;

ntt;Ntwhdit

MFk;.

GtpNkNyhl;bidAk;> ftrj;jpd; Nkw;gFjpiaAk; cs;slf;fpaNj ghiwf;NfhskhFk;.
Gtpepfu; Nfhs;fs; (Terrestial Plan - ets) midj;Jk; ghiwf;Nfhsj;ijf; nfhz;Ls;sd.
Gjd;> nts;sp kw;Wk; nrt;tha;f; Nfhs;fhspd; ghiwf;Nfhsk;> Gtpapd; ghiwf;Nfhsj;ij
tpl jbkdhfTk;> fbdkhfTk; cs;sJ.
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GtpNkNyhL (crust)

4

fUtk; (Core)
➢ Gtpapd;

ftrj;jpw;Ff;

fPo;

Gtpapd;

ikaj;jpy;

mike;Js;s

mLf;F

fUtk;

vdg;gLfpwJ. ,J kpfTk; ntg;gkhdJ fUtj;jpy; epf;fYk; (Nil), ,Uk;Gk; (Fe)
mjpfkhff; fhzg;gLtjhy;> ,t;tLf;F ie/g; (NIFE) vd miof;fg;gLfpwJ.
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➢ fUtk; ,uz;L mLf;Ffisf; nfhz;ljhf cs;sJ cl;fUtk;

jplepiyapYk;>

ntspf;fUtk; jput epiyapYk; cs;sJ.
➢ Gtpapd; fUtj;jpy; mjpfkhf ,Uk;G fhzg;gLtNj Gtp<h;g;G tpirf;Ff; fhuzkhFk;.
Gtp jd; mr;rpy; RoYk; NghJ jpl epiyapy; cs;s cl;fUtj;jpd; Nky;> jput
epiyapYs;s

ntspf;fUtk; RoYtjhy;> fhe;jg;Gyk; cUthfpwJ.

➢ fhe;j jpirfhl;Lk; fUtp nray;gl ,JNt fhuzkhFk;. cl;fUtj;jpy; mjpf
mOj;jk; fhzg;gLtjhy;

mq;Fs;s nghUl;fs; mOj;jg;gl;L ,Wf;fkhfpd;wd.

MfNt cl;fUtk; jplepiyapy; cs;sJ.

Gtp cs;sikg;G tptuq;fs;
mLf;Ffs;

NkNyhL

jbkd;
(fp.kP)

30

Nky;gFjp

mbg;gFjp

mlu;j;jp

mlu;j;jp

(fpuhk; 1

fpuhk; /

nr.kP ³ )

nr.kP ³)

2.2

-

-

2.9

ghiwtiffs;

rpypfh ghiw
Md;birl;> mg;gFjpapy;
grhy;l>; mYkpdpak;

Nky;ftrk;

720

3.4

-

-

-

4.4

ngupNlhill;> vf;Nyhi[l;>
xyptpd;> ];gpdy;> fhu;dl;>
iguhf;rpd;> NgNuh];ifl;>
Mf;i]L.

fPo; ftrk;

ntspfUtk;

2.171

4.4

-

-

-

5.6

2.259

9.9

-

-

12.2

nkf;dPrpak; kw;Wk;
rpypfhd; Mf;i]L

,Uk;G Mf;i]L> fe;jfk;
epf;fy;> cNyhff;fyit
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cl;fUtk;

1>221

12.8

-

,Uk;G Mf;i]L> fe;jfk;
epf;fy;> cNyhff; fyit

nkhj;j jbkd;

6>401

cs;s Nfhyh #g;gu; Bg; Nghu; N`hy; (12>262 kP Mok;) MFk;. 2012 - ,y; 2 - 44
rht;Nah fpzW (,u\;ah) (12>376 kP) Mok; kpf Mokhd gFjp vd;w me;j];ij
ngw;wpUf;fpwJ. ,J Jghapy; cs;s GU[; fhyp/ghit tpl 15 klq;Fg; ngupaJ.
Gtpapd;

cl;Gwj;ij

gw;wpa

Muha;r;rpfs;

njhlu;e;J

eilngw;Wf;

jhJf;fspd;

fyitNa

nfhz;Nl

,Uf;fpd;wd.

ghiwfs; (Rocks)
➢ GtpNkNyhL

ghiwfspd;

ciwtplkhFk;.

ghiwahFk;.

ghiwfs; fpuhidl; Nghd;W jplkhfNth> fspkz; Nghd;W nkd;ikahfNth> kzy;
Nghd;W Jfs;fshfNth fhzg;gLfpd;wd.

ghiwfspd; tiffs;
• jPg;ghiwfs; (Igneous Rocks)
• gbTg;ghiwfs; (sedimentary Rocks)
• cUkhwpa ghiwfs; (Metamorphic Rocks)

jPg;ghiwfs; (Igneous Rocks)
➢ ‘,f;dp]; (Ignis) vd;w ,yj;jPd; nrhy;yPw;F neUg;G vd;gJ nghUshFk;. Gtpapd;
cs; Moj;jpy; ghiwfs; cUfpa epiyapy; fhzg;gLtNj ‘ghiwf;Fok;G’ (Magma)
vdg;gLk;.

➢ ghiwf; Fok;ghdJ Gtpapd; NkNyhl;by; ntspg;gLtNj ‘yhth’ vdg;gLfpwJ. ghiwf;
Fok;G

ntg;gk;

jPg;ghiwfs;

jzptjhy;

vd;W

Fspu;e;J

ghiwahfpwJ.

miof;fg;gLfpd;wd.

jf;fhz

Fsph;e;j
gPlg+kp

,g;ghiwfs;
jPg;ghiwfshy;

cUthdjhFk;.

rhd;W:
fUq;fy;> grhy;l>; jPg;ghiwfs; ‘Kjd;ikg;ghiwfs;’ vd;Wk; ‘jha;g;ghiwfs;’
vd;Wk;

miof;fg;gLfpd;wd.

Vndd;why;

kw;w

ghiwfs;

NeupilahfNth

(m)

kiwKfkhfNth ,g;ghiwfspypUe;Nj cUthfpd;wd.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118 )

TEACHER'S CARE ACADEMY

➢ 2011 tiu cyfpNyNa kpf Mokhd gFjp ,u\;ahtpd; ku;khd;];f; (Murmansk) ,y;

6

gbTg;ghiwfs; (sedimentay Rock)

➢ ‘nrbnkz;l;’ (Sediment) vd;w ,yj;jPd; nrhy;ypw;F ‘gbjy;’ vd;gJ nghUshFk;.
ghiwfs;

rPijTw;W

Jfs;fshfp

MWfs;>

gdpahWfs;>

fhw;W

Nghd;wtw;why;

flj;jg;gl;l gbTfs; mLf;fLf;fhfg;gba itf;fg;gLfpd;wd.
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➢ ,t;thW

gba

itf;fg;gl;l

gbTfs;

gy

kpy;ypad;

tUlq;fSf;F

gpwF

gbTg;ghiwfshf cUthfpd;wd. ,g;gbTfspy; jhtuq;fs;> tpyq;fpdq;fs; gbe;J
njhy;Yapu; vr;rg; gbkq;fshf (Fossils) khWfpd;wd. gbTg; ghiwf;fSf;fhd
cjhuzk;:-

✓ kzw;ghiw
✓ Rz;zhk;Gg;ghiw
✓ Rz;zhk;G
✓ [pg;rk;
✓ epyf;fup kw;Wk; Rl;Lg;ghiwfs; (Conglomerate)
➢ N[hu;lhdpy; cs;s kpfg;goikahd efukhd ‘ngl;uh’ efuk; KOtJk; ghiwfisf;
File;J cUthf;fg;gl;ljhFk;. ghiwfisf; File;J cUthf;fg;gl;l fl;blf;
fiyr; rhd;Wfs; ,e;jpahtpy; Vuhskhf cs;sd.
➢ kfuh\;buhtpy; cs;s m[e;jh kw;Wk; vy;Nyhuh Fiffs;> fu;ehlfhtpy; cs;s
[N`hy;> gjhkp Nfhtpy;fs;> xbrhtpy; cs;s Nfhdhu;f; Nfhtpy;> jkpo;ehl;by; cs;s
khky;yGuk; Nfhtpy; ,jw;Fr; rhd;WfshFk;.

cUkhwpa / khw;WUtg; ghiwfs;
Metamorphic Rocks
➢ ‘nkl;lkhu;gpf;’ vd;w nrhy; ‘nkl;lkhu;gpr];’ vd;w nrhy;ypypUe;J ngwg;gl;lJ. ,jd;
nghUs;

cUkhWjy;

ntg;gj;jpw;Fk;>

vd;gjhFk;.

mOj;jj;jpw;Fk;

jPg;ghiwfSk;>
cl;gLk;

NghJ

gbTg;ghiwfSk;
mjDila

mjpf

mikg;Gk;>

Fzhjpraq;fSk; khw;wk; milfpd;wd. ,t;thW cUthFk; ghiwfNs cUkhwpag;
ghiwfs;

vdg;gLfpd;wd.

fpuhidl;>

eP];

MfTk;>

grhy;l>;

rp];l;

MfTk;>

Rz;zhk;Gg; ghiw ryitf; fy;yhfTk; kzw;ghiw> Fthu;li
; rl; ghiwahfTk;
cUkhWfpwJ.
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ghiwfspd;

cjhuzk;

gad;fs;

tiffs;
jPg;ghiwfs;

fpuhidl;

fl;blk; fl;Ltjw;F rhiyfs; mikg;gjw;F

grhy;l;
gbTg;ghiwfs; [pg;rk;

Rtu;gyif> rpnkz;l; (k) ghuP]; gpyh];lu;

Rz;zhk;Gf;fy;

jahhpf;fTk;>

fl;Lkhdg;nghUs;>

cUf;fhiyfspy; ,Uk;ig Rj;jpfupf;f
cUkhwpa

ituk;

Mguzq;fs;

nra;a>

fl;blk;

fl;Ltjw;F

ghiwfs;

gspq;Ff;fy;

rpw;gq;fs; nrJf;fg;gad;gLfpwJ.

ச்Gtpg;Gwr; nray;Kiwfs; (Geomorphic processes)
➢ Gtpapd;

Nkw;gug;gpy;

fhzg;gLk;

epyj;Njhw;wq;fis

cUthf;FtjpYk;>

kW

cUthf;fk; nra;tjpYk; ,uz;L Kjd;ikr; nray;fs; Kf;fpag; gq;fhw;Wfpd;wd.
mit mfr; nray;Kiwfs; kw;Wk; Gwr;nray;Kiwfs; MFk;.

➢ ,r;nray; Kiwfs; Gtpapy; cs;s nghUs;fspd; kPJ mOj;jj;ijAk;> kW
cUthf;fj;ijAk; Vw;gLj;jp GtpNkw;gug;gpy; cs;s nghUs;fspd; kPJ khw;wj;ij
cz;lhf;Ffpd;wd. ,it ‘Gtpg;Gwr; nray;Kiwfs;’ vdg;gLfpd;wd.

➢ Gtpapd;

cl;gFjpapypUe;J Gtpapd; Nkw;gug;ig Nehf;fpr; nray;gLk; tpirfis

‘mfr;nray; Kiwfs;’ vdg;gLfpd;wd. ,t;tpirfs; Gtpapd; epyg;gug;gpy; gy;NtW
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ghiwfspd; tiffs;
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epyj;Njhw;wq;fis cUthf;Ffpd;wd. Gtpapd; Nkw;gug;gpy; nray;gLk; ,aw;iff;
fhuzpfshd MWfs;> gdpahWfs;> fhw;W> miyfs;> Nghd;w tpirfs; > Gtpg;Gwr;
nray;Kiw> fhuzpfs; vdg;gLfpd;wd. ,f;fhuzpfs; epyj;jpd; Nkw;gug;gpid mupj;J
jho;epyr; rkntspfspy; gb itj;J mtw;iw cau;j;Jfpd;wd.
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mfr; nray;Kiwfs;
➢ Gtpapd; ntF Moj;jpy; cUthFk; ntg;gj;jpdhy; GtpNkNyhl;bd; fPo; fhzg;gLk;
nghUs;fs;

ntspj;js;sg;gLfpd;wd.

,r;nray;ghl;by;

Gtpapd;

cs;Ns

cs;s

fjpu;tPr;R Kf;fpag; gq;fhw;Wfpd;wJ.

Gtpj;jl;Lfs;
➢ ghiwf;Nfhsk; (lithsphere) gy Gtpj;jl;Lfsha; gpupf;fg;gl;Ls;sd. Gtpj;jl;Lfs;>
Kjd;ik Gtpj;jl;Lfs;s (Major Plates) vd;Wk; rpwpa Gtpj;jl;Lfs; (Minor Plates)
vd;Wk; gpupf;fg;gl;Ls;sd.
,g;Gtpj;jl;Lfs; ftrj;jpd; kPJ kpje;J nfhz;bUf;fpd;wd. Gtpj;jl;Lfs; xd;Wld;
xd;W

NkhJtjhy;

kiyj;njhlu;fs;

kw;Wk;

xOq;fw;w

epyj;Njhw;wq;fs;

epyg;gug;gpYk;> fly;jsj;jpYk; cUthfpd;wd.

➢

,e;epfo;Nt Gtpj;jl;Lfspd; efu;T vdg;gLk;. Gtpj;jl;Lfs; efu;tpw;Ff; ftrj;jpy;
fhzg;gLk;.

ntg;g

rf;jpNa

fhuzkhf

cs;sJ.

Gtp

mjph;r;rpf;Fk;

vhpkiy

ntbg;gpw;Fk; Gtpj;jl;Lfs; efu;T xU fhuzkhf cs;sJ.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118 )

9

Gtpj;jl;L tpspk;Gfspd; tiffs; (Types of Plate Boundaries)

Gtpj;jl;Lfs; xd;Wld; xd;W NkhJk; NghJ rpy Neuq;fspy; fPo; Nehf;F nrhUFjy; epfo;T
eilngWk;. ,g;gFjpia Gtpj;jl;Lfs; mkpo;jy; kz;lyk; (Subduction) vdg;gLfpwJ.

tpyFk; vy;iy (Divergent boundary)

➢

Gtpj;jl;Lfs; xd;iw tpl;L xd;W tpyFk; NghJ Nkf;kh vdg;gLk; ghiwf;Fok;G
Gtpf;ftrj;jpypUe;J ntspNaw;w ntspNaw;wg;gLfpwJ.

gf;f efu;T vy;iy (Transform boundary)
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,izAk; vy;iy (Convergent Boundary)
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TNTET 2022 - 23
CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY
UNIT - I

உளவியல் – வரலாறு – பிரிவுகள் – குறிக்ககாள்
Intelligence and Creativity

உள்ளடக்கங்கள்
❖ ஆதிமனிதனும் அவனது சூழ்நிலையும்
❖ உடைலமப்பும் உள இயல்புகளும்
❖ பண்லடய இந்தியாவும் உள்ளத்லதப் பற்றிய கருத்துக்களும்
❖ ஐர ாப்பாக் கண்டத்தில் உளவியல்
❖ தற்காை உளவியல் ததாடக்கம்
❖ உளவியல் ஆய்வுக் கூடம்
❖ இருத்தக் தகாள்லக – அலமப்பு நிலை – தெயல் நிலை
❖ உள்ளச் தெயல் வலககள்
❖
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❖ உளவியல் முலைகள்
➢ அகக் காட்சி முலை

TEACHER'S CARE ACADEMY

➢ புைவய உற்று ர ாக்கல்
➢ பரிரொதலன முலை
➢ வளர்ச்சி முலை
➢ நிகழ்சி வ ைாறு முலை

✓ ாட்குறிப்பு
✓ மருத்துவம்
✓ வாழ்க்லக வ ைாற்று முலை
➢ ரபட்டி முலை
➢ கள ஆய்வு முலை

❖ உளவியலின் பிரிவுகள்
➢ தபாது உளவியல்
➢ பிைழ்வு உளவியல்
➢ குழந்லத உளவியல்
➢ உடலியல் உளவியல்
➢ விைங்கு ஒப்பீட்டு உளவியல்
➢ ெமூக உளவியல்
➢ ரவறுபாட்டு உளவியல்
➢ ஆன்மீக உளவியல்

❖ உளவியல் பயன்படும் துலைகள்
❖ உளவியலின் வ ைாறு
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உளவியல்
❖ மனிதன் இவ்வுலகில் ததோன்றிய கோல முதல் உளவியலும் ததோன்றியது எனக்
கூறலோம். மனிதன் தன்தனோடு நெருங்கி வோழ்பவர்களளப் பற்றி அறிய மிகவும்

❖ மற்றவர்களின் ெைத்ளதகளுக்குத் தகத் தன் ெைத்ளதளய மோற்றிக்நகோள்ளவும், தன்
ெைத்ளதகளுக்குத் தக மற்றவர்கள் ெைத்ளதளயச் சீர்திருத்தி அளமக்கவும் நதோன்று
நதோட்டு மனிதன் ஈடுபட்டிருந்தோன்.
❖ தன்னிளைதய

வோழும்

மனிதர்களிைத்துக்

கோணப்படும்

தவறுபோடுகளளக்

கண்ைோன். அளவகளுக்குக் கோரணங்கள் அறியவும் முயன்றோன்.

ஆதி மனிதனினும் அவனது சூழ்ெிளலயும்
❖ ஆதி மனிதளன எடுத்துக் நகோள்தவோம். அவன் வோழ்ந்த சூழ்ெிளல தற்தபோளதய
மனிதனது சூழ்ெிளலளய விை முற்றிலும் மோறுபட்ைது.
❖ அவன் கோடுகளிலும், மளலக் குளககளிலும், ஆற்தறோரங்களிலும் வோழ்ந்து வந்தோன்.
நகோடிய விலங்குகளுைன் வோழ்ந்தோன்.
❖ அவனுளைய வோழ்க்ளகயின் குறிக்தகோள் முக்கியமோக தவட்ளையோடி உணளவ
அளைவதும், போல் விைோளயப் பூர்த்தி நசய்து நகோள்வதுமோய் இருந்தது.
❖ ஒருவன் உயிர் வோழ்வதும், தன் இனத்ளதயும் நபருக்குவதும் முக்கியம் அல்லவோ?
அவனது அன்றோை வோழ்க்ளக அச்சம், ஐயம், உற்சோகம் தபோன்ற நமய்ப்போடுகளின்
அடிப்பளையில் இருந்தது.
❖ அவனது நுண்ணறிவு மிகுதியும் பக்குவமளையோமல் இருந்த கோரணத்தினோல் அவன்
அண்ை தகோளத்ளதயும் ஓர் உயர்ந்த நபோருள் உண்ைோக்கி ஆளோகிறது என்று
கருதினோன்.
❖ அதளன ஒரு ெல்ல ஆவியோகவும் கருதினோன். தோன் தவட்ளையோடி எளிதில்
உணளவ அளைந்தோலும், ஆபத்து ெிளலயில் இருந்து தப்பித்துக் நகோண்ைோலும்
அந்த “ெல்ல ஆவி (Spirit)” யின் உதவியோல் தோன் தனக்கு அந்ென்ளமகள் எய்தின
என்று அவன் ெம்பினோன்.
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ஆர்வம் உளையவனோக இருந்தோன்.
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❖ அன்றியும் அவனுக்குத் துன்பம் விளளவிக்க ஒரு “தீய ஆவி (Devil)” உண்டு
என்றும் ெம்பினோன். அவனுக்கு எதிர்போரோத விபத்து ஏற்பட்ைோல், அது தீய
ஆவியினோல் ஏற்பட்ைது என்றும் எண்ணினோன்.
❖ ெல்ல ஆவிளயயும் தீய ஆவிளயயும் வயப்படுத்தி இன்ப வோழ்க்ளக வோழப் பல
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சைங்குகளள

(Rituals)

உண்ைோக்கினோன்.

இந்த

சைங்குகளும்

அந்தந்தச்

சூழ்ெிளலக்குத் தக அளமந்தன. ெோளளைவில் அளவகள் பல மோறுதல்களும்
அளைந்தன.
❖ இன்று ெமது ெோட்டிலும், உலகத்தின் பல்தவறு போகங்களிலும், “ஹிஸ்டீோியோ

(Histeria)” தபோன்ற உள்ளக் தகோளோறுகளோல் பீடிக்கப்பட்ைவர்களளப் “தபய்”
பிடித்திருக்கிறது எனக் கருதி அதற்கோன சைங்குகளுைன் அதளன ஓட்ை முயல்வது
ஆதி மனிதன் கருத்ளத அடிப்பளையோகக் நகோண்ைததயோகும்.

உைலளமப்பும் உள இயல்புகளும்
“ஒருவனது

❖ பிற்கோலத்தில்

ததோற்றத்ளதக்

(Appearance)

நகோண்டும்,

அவயங்களின் அளமப்ளபக் நகோண்டும் (Physiognomy), ளகதரளககளளக்
(Palmistry)” நகோண்டும், உைலின் கட்ைளமப்புக் நகோண்டும் அவனின் உள்ள
இயல்புகளளயும் ெைத்ளதளயயும் விளக்கியிருக்கிறோர்கள்.
❖ தமலும்

பல

தகோடி

ளமல்

தூரத்தில்

உள்ள

“தகோள்களும்(Planets),

விண்மீன்களும்(Stars)” ஒருவன் ெைத்ளதளயயும் அவனது வருங்கோல ென்ளம
தீளமகளளயும் உருவோக்குகின்றன என்று ெம்பி வந்தோர்கள்.
❖ பிறகு பண்பும் ெோகோீகமும் பல்தவறு வளககளில் பல்தவறு ெோடுகளில் வளரத்
நதோைங்கின.
❖ இந்தியோ, சீனோ, எகிப்து ஆகிய ெோடுகள் கி.மு.3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதர
முன்தனற்றம் அளைந்திருந்தன என்பது அறிஞர்களின் துணிவு உள்ளத்ளதப் பற்றி
இந்ெோட்டு

மக்கள்

அக்கோலத்தில்

நகோண்டிருந்த

கருத்துக்கள்

மிகவும்

உயர்ந்தளவகள் என்று கருதப்பட்ைன.
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பண்ளைய இந்தியோவும் உள்ளத்ளதப் பற்றிய கருத்துக்களும்
❖ இந்திய ெோட்டிதல தவதகோலத்திலிருந்து இக்கோலம் வளர உள்ளத்ளதப் பற்றித்
தத்துவ அறிஞர்கதள சிந்தித்துள்ளோர்கள். பல்தவறு தத்துவ விதிகள் அவ்வப்தபோது

❖ ெியோயம், சோங்கியம், தயோகம், தவதோந்தம், ளசவ சித்தோந்தம், சோர்வோகம், நபௌத்தம்,
ளைனம் தபோன்ற தத்துவத் துளறகளில் உள்ளத்ளதப் பற்றிய கருத்துக்கள்
நபோதிந்து உள்ளன.
❖ தவதகோலம்

கி.மு.1500

ஆண்டுகளுக்கு

முன்தன

என்று

கருதப்படுகிறது.

அக்கோலத்திதல உள்ளத்ளத “மனஸ்” என்ற நபயர் நகோண்டு குறித்தோர்கள். “மனஸ்”
என்ற நசோல் அளத்தல் என்று நபோருள்படும்.
❖ அதன்படி உள்ளம் ஒருவனது வோழ்க்ளகக்கு இன்றியளமயோதது, அஃது ஒருவனது
அறிளவயும் இன்பத்ளதயும் அளப்பதற்கு ஏதுவோகிறது. தமலும் உள்ளம் ஓர் உைற்
சோர்புள்ள நபோருளோகவும் (Annamaya) எடுத்துளரக்கப்பட்டிருக்கிறது.
❖ இக்கருத்ளதப் பிருகதோரண்யக உபெிைத்தில் கோணலோம். ெியோயத்திலும் தவதோந்த
தத்துவ

இயலிலும்,

உள்ளத்ளத

உைளலச்

சோர்ந்த

நபோருளோகதவ

விவோித்திருக்கிறோர்கள்.
❖ உள்ளம் இன்ப துன்பங்களள அறிய உதவுகின்றது என்றும், அது போர்த்தறிய
முடியோத நுண்நபோருள் என்றும், அதளன உய்த்துணர்ந்தத அறிய தவண்டும்
என்றும் ெியோயத்தில் எடுத்துளரக்கப்பட்டுள்ளன.
❖ உள்ளத்ளதப் பற்றி மிகுதியோக உளரப்பது சோங்கிய தயோகமோகும். அதன்படி
உைலும் உள்ளமும் ‘பிரகிருதி’ எனப்படும். அது மூலப் நபோருளினின்றும் வளர்ச்சி
முளறயில் உண்ைோகின்ற ‘குணம்’ என்பதோகும். குறித்த முளறயில் பயிற்சி நசய்தோல்
உள்ளம் பல்தவறு திறன்களள அளைகிறது எனச் சோங்கியம் குறிப்பிடுகிறது.
❖ நபௌத்தத்திலும் உள்ளம் என்பது என்ன என்பது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி
உள்ளம் என்பது ஒன்றன்பின் ஒன்றோக ெீதரோட்ைம் தபோல் வரும் ெிகழ்ச்சிகளள
இளணத்து இருப்பதோகும்.
❖ போல்

இயல்பூக்கம்

(போவதிருஷ்ளண),

(கோமதிருஷ்ளண),
அதிகோரம்

வோழதவண்டும்

வகிக்க

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

தவண்டும்

எனவும்

திைவுறுதி

என்ற

எண்ணம்

9786269980; 76399 67359;

93602 68118)

TEACHER'S CARE ACADEMY

எழுந்ததன் கோரணமோக உள்ளத்ளதப் பற்றிய கருத்துக்களும் மோறுபோடு அளைந்தன.

6

(விபவதிருஷ்ளண) ஆகிய இளவகள் மனிதனின் அடிெிளல உந்து சக்திகள் என்றும்
நபௌத்தம் கூருகிறது.
❖ சோர்வோகம் உள்ளத்ளதப் பற்றி விளக்கும் தபோது அது உைளலச் சோர்ந்து எழுவது
என்றும், உைல் இல்லோவிடில் உள்ளமும் இல்ளல என்றும் கூறியிருக்கிறது.
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சோர்வோகக் நகோள்ளகப்படி கோற்று, ெிலம், ெீர், தீ ஆகிய ெோன்கு பருப்நபோருள்களோல்
ஆகியதத உைலோகும்.
❖ உள்ளம் என்பது இந்த ெோன்கு வளகயோன நபோருள்கள் ஒருங்தக இளயந்து
இயங்குவதன் கோரணமோக எழுகிறது. நவற்றிளல, போக்கு, சுண்ணோம்பு இளவகள்
ஒன்றோகச் தசர்ந்து சிவப்பு ெிறத்ளத நவளியிடுவளத இதற்கு எடுத்துக் கோட்ைோக
கூறலோம்.
❖ சிவப்பு ெிறம் நவற்றிளலயிதலோ போக்கிதலோ (அ) சுண்ணோம்பிதலோ தனியோக
இல்ளல. ஆனோல் இளவகள் ஒன்றோகச் தசரும்தபோது உண்ைோகிறது. அவ்வோதற
உள்ளமும் தமற்கூறிய ெோன்கு மூலப் நபோருள்களின் தசர்க்ளகயோல் உண்ைோகிறது.
இதுதவ சோர்வோகத் தத்துவ இயலின் கருத்துச் சுருக்கமோகும்.
❖ அறுபத்து ெோன்கு களலகளில் ஒன்றோக ‘அங்க சோத்திரம்’ அளமந்திருக்கிறது. இன்ப
வோழ்க்ளகக்கும், இன்பப் நபருக்கத்திற்கும் போல் நபோருத்தம் (Sex Relationship)
மிகவும் இன்றியளமயோதது என்ற அடிப்பளைக் கருத்ளத வோத்ஸ்யோனயனோ
என்னும் அறிஞர் விளக்கியுள்ளோர்.
❖ உைளல அறுப்பது சமயத்துக்கு ஒவ்வோது என்ற கோரணத்தினோல் அறிஞர்கள் தோம்
கண்ை

உண்ளமகளள

அனுபவ

வோயிலோகவும்

கோர்பளன

முளறயோகவும்

எடுத்துளரக்கிறோர்கள்.
❖ இந்திய ெோட்டு அறிஞர்கள் தோம் வோழ்ந்த சூழ்ெிளலகளுக்கு தக்கவோறு தத்துவ
விதிகளளயும் உள்ளத்ளதப் பற்றிய கருத்துக்களளயும் நவளியிட்ைனர். அவர்கள்
நபோதுவோகக் நகோண்ை கருத்து பின்வருமோறு; உைல் தவறு; உள்ளம் தவறு;
எனினும்

உள்ளம்

உைளலச்

சோர்ந்திருப்பது.

இளவ

இரண்ளையும்

கட்டுப்படுத்திதயோ (ஆ) இவற்றோல் கட்டுபடுத்தப்பட்தைோ இருப்பது ‘ஆன்மோ(Soul)’
என்பதோகும்.
❖ ஆன்மோவின் உளறவிைமோக உைலும், உள்ளமும் கோல அளவில் அழிந்நதோழிய

‘ஆன்மோ’ பிறப்பு, இறப்பு என்றும் இல்லோமல் அழியோ ெிளலயில் இருக்கிறது,
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ஆனோல் ஏததோ கோரணத்தினோல் உைல், உள்ளத்ததோடு கட்டுப்பட்டிருக்கிறது.
மனிதனது முடிவோன குறிக்தகோள் ‘ஆன்மோளவ’ இக்கட்டிலிருந்து விடுவித்து
உயர்ந்த ெிளலயோன பிறப்பு, இறப்பு அற்ற ெிளலளய அளைய ளவப்பதோகும்.

சிறந்த முளறயில் கோப்பது மனிதனது கைளமயோகும்.

ஐதரோப்போக் கண்ைத்தில் உளவியல்
❖ பண்ளைய கிதரக்க ெோட்டின் தத்துவக் கருத்துக்கள் மிகவும் புகழ் வோய்ந்தளவ.
பண்ளைய இந்தியர்கள் தத்துவ இயளல ஆன்ம இயலோகக் கருத, பண்ளைய
கிதரக்கர்கள் “உளவியளலதய ஆன்ம இயலோகக்” கருதினோர்கள். அதுதவ
ஆங்கிலத்தில் ‘ளசக்கோலைி” (Psychology) என்னும் நசோல்லின் நபோருளோகும்.
❖ பிளோட்தைோ (Plato), அோிஸ்ைோட்டில் (Aristotle) முதலியவர்கள் பண்ளைய கிதரக்க
ெோட்டின் தளல சிறந்த தத்துவ அறிஞர்கள் ஆவர். உைளலப் பற்றியும் உள்ளத்ளதப்
பற்றியும் அோிஸ்ைோட்டில் சிறந்த கருத்துக்களள நவளியிட்டுள்ளோர்.
❖ உள்ளம்

என்பது

நபோதுவோக

உைலுறுப்புக்கள்

உைலின்

இயங்குவதினோல்

பல்தவறு

போகங்களும்

அளமவது.

தவளல

உைலும்,

நசய்வதற்குச்

சூழ்ெிளலயினின்று எழும் தூண்ைல்கள் (Stimulus) இன்றியளமயோததோகும்.
❖ உள்ளத்ளதப் பற்றி அறிய உைளலப் பற்றிய அறிவு தவண்டும். இதுதவ
அோிஸ்ைோட்ைலின்

(கி.மு.384-322)

முக்கிய

கருத்து:

உைலும்

உள்ளமும்

இயங்குவதற்கு “ஆன்மோ” (அ) உைம்புக்குப் புறம்போன “கைவுள்” துளண தவண்டும்
என்பது

அோிஸ்ைோட்ைலுக்கு

முன்தன

வோழ்ந்தவர்களின்

கருத்து.

ஆனோல்

அோிஸ்ைோட்ைலின் கருத்து இதற்கு நபோிதும் முரணோனது.
❖ ஐதரோப்போவிதல அோிஸ்ைோட்ைலுக்குப் பிறகு பல அறிஞர்கள் உள்ளத்ளதப் பற்றிய
கருத்துக்களள

நவளியிட்ைோர்கள்.

அக்கருத்துகநளல்லோம்

நபோதுவோக

சமயத்ளதநயோட்டி இருந்தன.
❖ முதன் முதலில் விஞ்ஞோன முளறயில் உள்ளத்ளதப் பற்றிச் சிந்தித்துக் கருத்துக்களள
நவளியிட்ைவர். நைஸ்கோர்ட்ைஸ் (Descartes 1596-1650) என்பவர் ஆவர்.
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அவர் பிநரஞ்சு ெோட்ளைச் தசர்ந்த அறிஞர். அவர் உைல், உள்ளத் நதோைர்ளபப்
பின்வருமோறு விளக்கியுள்ளோர்.
❖ அஃது

ஒளி,

ஓளச

தபோன்ற

சூழ்ெிளலத்

தூண்டுதல்களோல்

ஏற்படுவது.

சூழ்ெிளலயினின்றும் எழும் தூண்ைல்கள் நபோறிகள் வழியோக உைலுள் நசன்று

TEACHER'S CARE ACADEMY

மூளளளயத் தூண்டி, மூளளயினின்றும் ஒரு வளகயோன ‘மிருக சக்தி’ (Animal Spirit)
ளய

நவளிப்படுத்துகின்றன.

இம்மிருகசக்தி,

குழோய்கள்

வழியோக

உைலின்

தளசகளள அளைந்து உைளல ெைத்ளதயோல் ஈடுபடுத்துகிறது.

த ரன தடஸ்கார்டஸ் - Rene Descartes

ெோடு: ஃப்ரோன்ஸ்
பிறப்பு: 31 மோர்ச், 1596

இறப்பு: 11 பிப்ரவோி, 1650

நரதன நைஸ்கோர்ைஸ் ஒரு பிநரஞ்சு தத்துவஞோனி, கணிதவியலோளர், விஞ்ஞோனியோக
திகழ்ந்தவர்.
முன்னர் தனித்தனி துளறகளோக இருந்த அல்ைீப்ரோ (Algebra) மற்றும் வடிவியல்
(Geometry) ஆகிய துளறகளள இளணத்து பகுப்போய்வு வடிவியளலக் (Analytic

Geometry) கண்டுப் பிடித்தவர்.
“I think, therefore I am” என்ற அவரது தத்துவ அறிக்ளகக்கோகப் நபோதுவோக
அறியப்பட்ைவர்.
உளவியலில்

இருளமவோத

(Dualism)

கருத்துக்கோக

மிகவும்

பிரபலமோக

அறியப்பட்ைவர். இவரது தகோட்போடு இரு பகுதிகளோக 1) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெம்ளம
சுற்றியுள்ள விஷயங்களள உள்ளைக்கிய இயற்பியல் எல்ளல இது “நபோருள் மற்றும்
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ஆற்றல் மண்ைலம்” எனப்படுகிறது. மற்றும் 2) மனம் மற்றும், இயற்பியல் சுற்றுச்
சூழல்களின் எல்ளலக் கைந்து நசல்கின்ற தன்ளம (Transcendent), இது அளவிைப்பை
முடியோததோகும்

1) Discourse on Method, Optics, Gemoterty and Meterology
2) Key Philosophical Writings
3) The Works of Rene Descaretes
4) Principles of Philosophy

சோன்று:
 உைல் ஒரு கடிகோரத்திற்கு ஒப்போனது என்று தைக்கோர்ட் கருதினோர். கடிகோரத்தின்
பல போகங்கள் ஒன்றோகப் நபோருந்திக் கடிகோரம் தவளல நசய்வது தபோல, உைலும்
பல உறுப்புகள் நபோருந்தப் நபற்று இயங்குகிறது என அவர் கண்ைோர்.
 உள்ளத்ளத மற்நறோரு கடிகோரத்திற்கு அவர் ஒப்பிட்ைோர். உள்ளத்ளத மற்நறோரு
கடிகோரத்திற்கு அவர் ஒப்பிட்ைோர். ஒரு கடிகோரம் கோட்டும் மணிக்கும் மற்நறோரு
கடிகோரம் கோட்டும் மணிக்கும் நதோைர்பு இல்ளல. எனினும் இரண்டும் ஒதர
மணிளயத் தோன் கோட்டுகின்றன. உைலுக்கும், உள்ளத்திற்கும் உள்ள நதோைர்பும்
இது தபோன்றததயோகும்.
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நரதன நைஸ்கோர்ைஸின் சிறந்த சில புத்தகங்கள்

CHILD DEVELOPMENT &
PEDAGOGY (TM)
PAPER – II
UNIT -4

சமூக, மனவெழுச்சி மற்றும் வெறிமுறை ெளர்ச்சி
Social, Emotional and Moral Development

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST

வ.எ.

உள்ளடக்கம்

ப.எ.

1

வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தினேப் பற்றிய னகோட்போடுகள்

1

(Theories of Growth and Development)
2

3

மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியினேப் பற்றி எோிக்சேின் னகோட்போடு
(Erikson’s Theory of Psycho-social Development)
னகோல்பபோா்க்கின்

பெறிமுனற

வளோா்ச்சியினேப்

பற்றிய

3

26

னகோட்போடு (Kohlberg’s Theory of Moral Development)
4

வளர்ச்சிப் பணி பற்றி ஹேவிகர்ஸ்ட் னகோட்போடு

34

(Havighurst's Theory of Developmental Tasks)
5

மனவவழுச்சி வளர்ச்சி மற்றும் மனவவழுச்சி நுண்ணறிவு
(Emotional Development and Emotional Intelligence)
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TNTET (PAPER – II) 2022 – 23
CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY
UNIT – IV

சமூக, மனவெழுச்சி மற்றும் வெறிமுறற ெளர்ச்சி
Social, Emotional and Moral Development
1. வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தினேப் பற்றிய னகோட்போடுகள் (Theories of
Growth and Development)
❖ ஒருவேது

அனமப்பிலும்,

மோற்றங்கனளப்

சசயல்போடுகளிலும்

சபோறுத்து

வளோா்ச்சியோேது

உள்ள

தரம்

ஒவ்சவோரு

மற்றும்

அளவு

உயிரிேத்தினுறைய

வோழ்வின் ஆரம்ப நினைகளிலிருந்து சசயல்முனற சதோடங்குகிறது.
❖ உயிோிேமோேது ஒரு குறிப்பிட்ட கோை இனடசவளியில் முழு வளோா்ச்சி மற்றும்
முன்னேற்றத்தினே

அனடந்து

முதிர்ச்சி

நினைனய

எய்துகிறது.

வளோா்ச்சியோேது என்ே மரர்க்கம் (அ) னபோக்கினேத் னதோா்ந்சதடுக்கிறது

இந்த
மற்றும்

என்ே வழியில் வளோா்ச்சியோேது தன்னே விோிவுபடுத்தி சகோள்கிறது என்பதனே
விோிவோே

ஆய்வின்

போய்சபோருளோக

எடுத்து

சகோண்டு,

புகழ்மிக்க

உளவியைோளோா்களோல் மேித இேத்னதச் சரர்ந்து ஆய்வு சசய்யப்பட்டது அனத
சதோடோா்ந்து,

பல்னவறு

னகோட்போடுகள்

வளோா்ச்சி

சசயல்முனறகளில்

கண்டறியப்பட்டது,, ஒரு மேிதேின் ஆளுனமயின் பை போிமோணங்களில் வளோா்ச்சி
நினைகள் உருவோகும்.
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சிை புகழ்மிக்க னகோட்போடுகனளக் கீழ் கோணைோம்.
1) மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியினேப் பற்றி எோிக்சேின் னகோட்போடு (Erickson’s

TEACHER'S CARE ACADEMY

Theory of Psycho-social Development)
2) சநறிமுனற வளோா்ச்சியினேப் பற்றி னகோல்சபோா்கின் னகோட்போடு (Kohlberg’s
Theory of Moral Development)
3) வளர்ச்சிப் பணி பற்றி ஹேெிகர்ஸ்ட் னகோட்போடு (Havighurst's Theory of
Developmental Tasks)

எரிக் ஹ

ோம்பர்கர் எரிக்சன் (Erik Homburger Erikson)

பிறப்பு: 15 ஜூன், 1902

இறப்பு: 12 ஹம, 1994
ெரடு: வஜர்மனி

பிரபலமோக அறியப்பட்டது: மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி னகோட்போடு – 8 (Theory
of Psycho-Social Development - 8)

விருதுகள்: புலிட்சர் ெிருது (1970), ஹதசிய புத்தக ெிருது (1970)
www.tcaexamguide.com (95665 35080;
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2. மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியினேப் பற்றி எோிக்சேின் னகோட்போடு
(Erikson’s Theory of Psycho-social Development):
❖ எரிக் எோிக்சன் (Erik Erikson) என்பவோா் புகழ்மிக்க மனேோதத்துவ ஆய்வோளோா் ஆெரர்.

இந்த னகோட்போடோேது மேிதேின் வோழ்நோள் முழுவதும் ஏற்படும் சோதோரண (அ)
இயல்போன வளோா்ச்சியினேப் பற்றி எடுத்துனரக்கிறது.
❖ ஒரு மேிதேின் தன் சமூக சூழனைோடு ஏற்படுத்தும் ஏற்படுத்தி சகோள்ளும்
சதோடோா்பின்

மூைம்

உருவோகும்

வளோா்ச்சியினேப்

பற்றி

எரிக்சன்

கூறினர்.

பிறப்பிலிருந்து, அவேது சமூக வளோா்ச்சியோேது அவனே குறிப்பிட்ட மன
அழுத்தங்கள் (அ) முரண்போடுகளின் கீழ் னவத்துள்ள

இதனே “சநருக்கடிகள்”

(Crisis) எே அனழப்போா். இந்த முரண்போடுகள் அவேது வோழ்நோளில் சிை வளோா்ச்சி
நினைகனள எதிர்பரர்த்து ஏற்படுகிறது.
❖ ஒரு தேிமேிதேோேவன் தன்னுனடய சூழ்நினைகனளச் சரர்ந்து னமற்கூறிய
சநருக்கடிகனள

உளவியல்

முனறப்படி

சோி

சசய்து

சகோள்கிறோன்.

சமூகத்திலிருந்னதோ (அ) சமூக சூழலில் இருந்னதோ உருவோகும் ஹகரரிக்னககளின்
சிக்கைோேது ஒரு குழந்னதயின் வளோா்ச்சி மற்றும் முன்னேற்ற ஏணியில் முன்னேோக்கி
சசல்ை உதவுகிறது.
குழந்னதயோேது

அதேோல் ஒரு புதிய வளோா்ச்சியின் ஒவ்சவோரு நினையிலும்

ஒரு

புதிய

சநருக்கடியினே

எதிர்சகோள்கிறது.

அதோவது

வளோா்ச்சியின் ஒவ்சவோரு குறிப்பிட்ட நினையிலும் ஏற்படும் பிரச்சினேனய தீர்க்க
னவண்டிய னதனவ ஏற்படுகிறது.
❖ ஒருவேது

ஆளுனமயின்

வளோா்ச்சி

நினையில்

ஏற்படும்

பிரச்சினேனய

னநோா்மனறயோே மற்றும் எதிர்மனறயோே அம்சங்களில் தீர்வு கரண்கிறரர்கள்
என்பனதப் சபோறுத்து ஒருெரின் நடத்னத முடிவு சசய்யப்படுகிறது.
❖ ஒருவேது ெளோா்ச்சியின் பல்னவறு நினைகளில் ஏற்படும் 8 விதமோே சநருக்கடிகள்
(அ)

பிரச்சினேகனள

பட்டியலிடுகிறரர்.

மற்றும்

ஒருவேது

ஒட்டுசமோத்த

வோழ்நோளில் உள்ள மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியினேோடு இந்த சநருக்கடிகனளயும்
சதோடோா்புபடுத்தியுள்ளரர்.
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மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி நினைகளுக்கோே வயது கோைம்
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Age span for the stage of Psycho-social Development

மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியின் நினை

குறிப்பிட்ட வயது (அ) கோைம்

(Stage of Psycho-Social development)

(Specific age or Period)

நம்பிக்னக Vs அவநம்பிக்னக
சுய

அதிகோரம்

Vs

சவட்கம்

பிறப்பிலிருந்து 1½ வயது வனர
மற்றும் 1½ வயதிலிருந்து 3 வயது வனர

சந்னதகம்
துவக்க முயற்சி Vs குற்றம்

3 வயதிலிருந்து 6 வயது வனர

விடோ முயற்சி Vs தோழ்வு மேப்போன்னம

6 வயதிலிருந்து 12 வயது வனர
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அனடயோளம் Vs பங்கு குழப்பம்

இளனம(12 வயதிலிருந்து 20 வயது வனர)

சநருக்கம் Vs தேினம

ஆரம்ப இளனம பருவம் (20 வயதிலிருந்து

இனடக்கோை

உற்பத்தி திறன் Vs னதக்கம்

இளனம

பருவம்

(45

வயதிலிருந்து 65 வயது வனர)
பின் இளனம பருவம் (65 வயது முதல்)

ஈனகோ ஒருனமப்போடு Vs விரக்தி

❖ னமனை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வனககள், சநருக்கடிகளின் வனககனளப் பற்றி
எடுத்துனரத்து அதனே ஒருவோின் வோழ்க்னகயின் குறிப்பிட்ட நினைகள் (அ)
கோைங்களில் சோிசசய்வதற்கோே னதனவனயக் கூறுகிறது. அனத னபோை மனேோ-சமூக
வளோா்ச்சியின் சவவ்னவறோே நினைகனள அனடயோளம் கோண்கிறது.
❖ அதோவது ஆளுனம பண்புகனள ஒவ்சவோரு குறிப்பிட்ட நினையிலும் உருவோக்கி
சகோள்ளுதல் னவண்டும். உதோரணமோக ஒருவோா் னநோா்மனறயோே பண்புகளரன
சுதந்திரம், துவக்க முயற்சி, விடோமுயற்சி மற்றும் அனடயோளம் கோணல் னபோன்றனவ
அோா்த்தமுள்ள ஆளுனமயினே உருவோக்குகிறது.
❖ அனத னபோை, ஒருெர் பிரச்சினேக்குரிய, குழப்பத்துடன் கூடிய, சோபத்திற்குரியது
னபோன்ற ஆளுனம பண்புகனள வளோா்த்து சகோள்ளும் அவனுனடய சநருக்கடிகனள
சோிசசய்து சகோள்ள முடியோமல் னபோகிறது.
❖ னமலும் எதிர்மனற பண்புகளோே அவநம்பிக்னக, சவட்கம், சந்னதகம், குற்ற
உணோா்வு, தோழ்வு மேப்போன்னம ஹபரன்றறெகறள வளோா்த்து சகோள்வோா்.

இது

னபோன்ற நடத்னத பண்புகள், சோி சசய்தல் முனறகள் (அ) உளவியல் கட்டனமத்தல்
னபோன்றனவ ஒருவன் தன் சூழ்நினைனயோடு சிறப்பரன சதோடோா்பினே ஏற்படுத்தி
சகோள்ள னதனவப்படுகிறது.
❖ னமலும் இந்த வளோா்ச்சி நினைகனள மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி எேக் குறிப்பிடுவோா்.
இந்த பல்னவறு விதமோன மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி நினைகள் திடீசரே சதோடங்கி,
திடீசரே முடிவதும் இல்னை. இன்னும் சசோல்ை னவண்டுமோேோல் ஒரு நினையோேது
அடுத்த

நினையோே

போிணோம

வளோா்ச்சியோக
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சுழற்சியிலும் இருக்கிறது.
சநருக்கடிகள்

அடுத்த

அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட நினையில் தீோா்க்கப்படோத
நினைக்கு

அதற்கு

தீர்வு

கோண்பதற்கோக

எடுத்து

TEACHER'S CARE ACADEMY

சசல்ைப்படுகிறது. அதனே பின்வரும் விவோதங்களின் மூைம் கோணைோம்.

நினை 1:- நம்பிக்னக Vs அவ நம்பிக்னகக்கோே கோைம் (பிறப்பிலிருந்து 1
வயது வனர) (Stage I :- The Period of Trust Vs Mistrust (Birth to 1 ½ years)

▪

முதல் 1 வயதில் குழந்னத “நம்பிக்னக Vs அவநம்பிக்னக” என்ற சநருக்கடினய
எதிர்சகோள்கிறது. இந்த கோைகட்டத்தில் குழந்னத தன்னுனடய னதனவக்கு
அம்மோனவனயோ (அ) தன்னே கவேித்து சகோள்பவனரனயோ முழுவதுமோக
சரர்ந்து இருக்கிறது.

▪

அந்த குழந்னத சபறும் ஊட்டச்சத்து, னகயோளப்படும் மற்றும் போதுகோக்கப்படும்
விதம்

மற்றும்

நிம்மதியோே

சூழனைப்

சபோறுத்து

தன்

தோயின்

மீது

அவநம்பிக்னகயினே வளோா்த்து சகோள்கிறது.
▪

அவோா்கனள

மட்டுமல்ைோமல்

தன்னுனடய

சுற்றுபுறத்னதயும்,

நம்பைோமோ?

அல்லது னவண்டோமோ என்ற முடிவுக்கும் வருகிறது. இந்த வளோா்ச்சி நினையில்
தன்

சூழ்நினையின்

மூைம்

சபற்று

சகோண்ட

நம்பிக்னக

(அ)

அவநம்பிக்னகயோேது அக்குழந்னதயின் அடுத்த வளோா்ச்சி நினைகளுக்கும்
எடுத்து சசல்ைப்படுகிறது.

மற்றும் அதன் சதோடோா்ச்சியரக அது அவோா்களின்

ஆளுனம வளோா்ச்சியிலும் பிரதிபலிக்கிறது.
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நினை 2:

தன்ேோட்சி (அ) சுய அதிகோரம்

Vs

சவட்கம் மற்றும்

சந்னதகத்திற்கோே கோைம் (1 வயதிலிருந்து 3 வயது வனர)

▪

சதோடக்க கோை நம்பிக்னக மற்றும் போதுகோப்பு

உணோா்னவ குழந்னத அதன்

சூழலிடமிருந்து சபற்ற பின்பு, அதனுனடய இரண்டோம்-மூன்றோம் வயதுகளில்
அதன் இரண்டோம் கட்ட மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி நினையிறன குழந்னத கடக்க
ஆரம்பிக்கிறது.
▪

இந்த நினையில் குழந்னத தன்னுனடய புதிய உடல் திறன்கள் மற்றும் சமோழி
திறன், ஆகியவற்றினேக் சகோண்டு தன்னுனடய சூழலில் புதிய விஷயங்கனளத்
னதடவும், அவனுனடய பைம் மற்றும் பைவீேத்னத ஆய்வு சசய்து சுய அதிகோரம்
மற்றும் சுதந்திரத்னத அனடயவும் னவண்டும்.

▪

இப்னபோது தன்னுனடய சசயல்களோே நடத்தல், ஒடுதல், இழுத்தல் மற்றும் தன்
சூழலில்

உள்ள

சபோருட்கனள

னகயோளுதல்

ஆகியவற்னற

முனறயோன

போதுகோப்புடன் சசய்ய கற்று சகோள்கிறோன்.
▪

அனத ஹபரன்று விரும்பத்தகோத சமோழியினேயும் கற்று சகோள்கிறோன். ஆேோல்
அதற்கோக தன் சுதந்திரத்னத இழந்து தோன் சுதந்திர உணோா்னவ

(Sense of

Independence) சபற னவண்டும் என்ற னதனவயில்னை.
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▪

போதுகோப்பு எல்னைக்குள் இருந்து சகோண்னட னபோதுமோன வோய்ப்புகனளப்
சபற்று சுய அதிகோர உணோா்வு

(Sense of Autonomy) மற்றும் தன்னுனடய

எல்னைகனளக் குறித்த அறிவினேயும் சபறுகிறோன்.

TEACHER'S CARE ACADEMY

▪

எந்த குழந்னதகள் தன்னுனடய சுதந்திர உணோா்னவ வளோா்ச்சியனடய சசய்யும்
வோய்ப்பினே

சபறவில்னைனயோ

அக்குழந்னதகள்

தன்

திறன்களின்

மீது

சந்னதகம் சகோண்டு மற்றவோா்கள் முன்ேினையில் தன்னே சவளிப்படுத்த
சவட்கம் சகோள்வோா்.
▪

இவ்வோறு அவோா்கள் மோறுவதற்கு (அ) தன்னுனடய வோய்ப்பினே இழப்பதற்கு
அதீத-அக்கனறயுடன் இருக்கும் வபற்ஹறரர் மற்றும் அதிக கட்டுப்போடுகனள
விதிக்கும் சபற்ஹறரர்கனள கோரணமோக அனமவோா். இருந்தோலும், ஒரு குறிப்பிட்ட
அளவு சந்னதகம் மற்றும் சவட்க உணோா்னவக் சகோண்டிருப்பது தவறு அல்ை.

▪

ஆனரோக்கியமோே சந்னதக உணோா்வு தன்னுனடய எல்னைகனள வனரயறுத்து
சகோள்ள உதவுகிறது மற்றும் சவட்கத்தின் வளோா்ச்சியோேது எது சரி, எது தவறு
எே உணோா்ந்து சகோள்ளவும் உதவுகிறது.

▪

எேனவ, மனேோ-சமூக வளர்ச்சியின் இந்த நினையில், குழந்னத தன்னுனடய
சமூக சூழலில் உள்ள முரண்போடு உள்ள னதனவகனள சமன்படுத்தி சகோள்ளவும்
மற்றும் சுய அதிகோர உணோா்வு மற்றும் சந்னதகம் மற்றும் சவட்க உணோா்னவ
வளோா்ச்சியனட

சசய்து

சகோள்வது

ஆளுனமயின்

வளோா்ச்சியில்

முக்கிய

னதனவயோக அனமகிறது.

நினை 3 :- துவக்க முயற்சி Vs குற்றத்திற்கோே கோை அளவு : (3 வயதிலிருந்து
6 வயது வனர) (Stage-III : The Period of Initiative Vs Guilt ( 3 to 6 years))
▪

மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியின் மூன்றோவது நினை 3 -லிருந்து 6 வயதுக்குள்
ஏற்படுகிறது.

னமலும் இக்கோை கட்டத்தில் துவக்க முயற்சிக்கும் அதன்

எதிர்நினையில் இருக்கும் குற்றத்திற்குமோே சநருக்கடி ஏற்படுகிறது.
▪

நம்பிக்னக மற்றும் சுய அதிகோர உணோா்னவப் பயன்படுத்தி தன் சூழ்நினைனயோடு
சதோடோா்புக் சகோள்ள, ஆரம்ப முயற்சியினே ஆரம்பிக்கிறது.

தன்னேச்

சுற்றியுள்ள ஒவ்சவோன்னற பற்றியும் குழந்னத னகள்வி எழுப்ப ஆரம்பிக்கிறது.
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▪

அனத னபோை தன் சூழனை முடிவில்ைோமல் ஆரோய்ந்து சகோண்னட இருக்கிறது,
மற்றும் பல்னவறு விதமோே சசயல்போடுகனளத் திட்டமிடவும் சசயல்படுத்தவும்
ஆரம்பிக்கிறோன்.
துவக்க முயற்சியின் அடுத்த கட்டமோக உடல் மற்றும் மேம் சரர்ந்த ஆய்வுகனள
சசய்ய

வபற்ஹறரர்களிேோல்

ஊக்குவிக்கப்படமோலும்
வோழ்க்னகயிலும்

ஊக்குவிக்கவும்

னபோகைோம்.

அெர்கள்

இறெகஹள

தேது

படைோம்

அெர்களின்

சசயல்போடுகனளத்

(அ)

ெருங்கரல

திட்டமிடவும்,

சசயல்படுத்துவதற்கோே தன் திறனே வளோா்த்துக் வகரள்ளவும் உதவுகிறது.
▪

ஒருனவனள,

குழந்னதயரனது

அதன்

வபற்ஹறரர்களோனைோ

அல்லது

போதுகோவைோா்களரஹலர ஆரம்ப முயற்சியினே சசய்ய ஊக்குவிக்கப்படோத
னபோதும் (அ) நம்பிக்னக இல்ைோத னபோதும் அல்ைது குழந்னதயின் மீது
னதனவயில்ைோத விமர்சேங்கனள னவக்கும் னபோதும், தண்டனே சகோடுக்கும்
னபோதும், சிறிய தவறுகளுக்னக வபரிய அளவில் னகோபம் சகோள்ளும் னபோதும்
குழந்னதக்கோே குற்ற உணோா்வு (Sense of Guilt) அதிகரித்து, அது குழந்றதயின்
பதற்றமோே நினைக்கு வழிவகுக்கிறது.

▪

னமலும்

முடிசவடுக்கும்

திறன்

இல்ைோமலும்,

சசயல்கள்

திட்டமிடவும்,

சசயல்படுத்தவும் தயக்கம் சகோள்ளல் னபோன்றனவ ஏற்படும். அனத னவனளயில்
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தன் தவறுகளுக்கோக அளவோே குற்ற உணோா்வு சகோண்டு, தன் திட்டமிடுதலிலும்,
தரன் முன்பு சசயல்படுத்தியதிலும் உள்ள தவறினேப் புோிந்து சகோள்ளும் னபோது,
அவோா்களின் தவறுகளிலிருந்தும் பரைம் கற்று சகோள்ளும் வோய்ப்பினேப்

TEACHER'S CARE ACADEMY

சபறுகின்றேோா்.
மேசோட்சியோேது

இருந்த னபோதிலும், இது னபோை குற்ற உணோா்வுடன் கூடிய
குழந்னதயின்

ஆளுனம

வளோா்ச்சியில்

போதிப்பினே

ஏற்படுத்தும். எேனவ இந்த மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி நினையில் ஏற்படும்
சநருக்கடியோே துவக்க முயற்சி Vs குற்ற உணோா்வுகனள தீோக்
ா் க னவண்டும்.
▪

னமலும் குழந்னதயின் துவக்க முயற்சிக்கு சோியோே னமற்பரர்னவ கினடக்கும்
னபோதும்,

அவனுனடய

சசயல்போடுகனள

வழிநடத்தும்

னபோதும்

மற்றும்

தன்னேத் தோனே மதிப்பீடு சசய்ய ஊக்குவிக்கும் னபோதும் அது அவோா்களின் (அ)
அவேின் சிறப்போே துவக்க முயற்சியில் சவளிப்படும்.

நினை- 4 : விடோமுயற்சி Vs தோழ்வுமேப்போன்னமக்கோே கோைம் ( 6 முதல் 12
வயது வனர) (Stage-IV :- Period of Industry Vs Inferiority ( 6 to 12 years)
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CHILD DEVELOPMENT &
PEDAGOGY (TM)
கற்றல் (LEARNING)
(UNIT - V)

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM
TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018
B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy : 76399 67359

Salem : 93602 68118

TNTET 2022 - 23
CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY
கற்றல் (LEARNING)
உள்ளடக்கங்கள்
❖ கற்றல் என்பதன் விளக்கம்
❖ கற்றல் பற்றி அறிஞர்களின் கருத்து
❖ முயன்று தவறுதல் வழிக்கற்றல் முறற
❖ தார்ண்றைக்கின் கற்றல் விதிகள்
➢ பயிற்சி விதி
➢ அறைவவண் விதி
➢ விறளவு விதி
➢ காை அண்றை விதி
❖ ஆக்க நிறையிருத்தம்
❖ ஆக்க நிறையிருத்தத் துைங்கல்கள்
❖ ஆக்க நிறையிருத்தலில் பை வறககள்
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❖ ஆக்க நிறையிருத்தலும் ஆசிாியர்களும்
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➢ கருவிசார் ஆக்க நிறையிருத்தம்
➢ வைாழியும் ஆக்க நிறையிருத்தமும்
➢ ஆக்க நிறையிருத்தமும் தூண்ைல் அளவும்
➢ ஆக்க நிறையிருத்தமும் காை அளவும்
❖ தட்டு தடுைாறிக் கற்றல்
❖ பிறர் வசய்வறதப் பார்த்துக் கற்றல்
❖ உட்பார்றவ மூைம் கற்றல்
❖ கற்றலும் முதிர்ச்சியும்
❖ இறயபு முறறக் கற்றல்
❖ தற்வசயைாய்க் கற்றல்
❖ கற்றலில் ஊக்குவித்தல்
❖ ஊக்குவித்தலில் பல்வவறு வறககள்
❖ கற்றல் வறளவு
❖ ைனிதக் கற்றல் – விைங்கு கற்றல்
❖ பயிற்சி – பயிற்சி ைாற்றம்
❖ பழக்கங்கள் – கறளப்பு – கற்றல் வகாள்றககள்
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கற்றல் (Learning)
❖ ஒரு குறிப்பிட்ை குறிக்வகாளிறன அறைவதன் வதாைர்பில், கற்றல் என்பது

❖ உள்ளத்தின்

சக்தியால்

உந்தப்பட்டு,

தன்

வசயல்களால்

ஒருவன்

வபறும்

ைாற்றங்கறளவய கற்றல் என்கிவறாம்.
❖ கற்றல் என்னும் வசால்லுக்குத் “தன் வசயல் அனுபவம் ஆகியவற்றால் ஓர்
உயிாியின் நைத்றதயில் ஏற்படும் வைதுவான, படிப்படியான ைாற்றம்” என்று
வபாருள் வகாள்வது வபாருந்தும்.
❖ அனுபவத்தின் காரணைாக ஒருவனுறைய நைத்றதயில் வபரும்பாலும் நிறையான
ைாறுதல்கள் ஏற்படுகின்றன. இம்ைாறுதல்கறள கற்றறவகள் என்று கூறுவர்.
❖ ைனிதனிைத்து
ஏற்படுகின்றன.

ஏற்படும்
இவ்வறக

ைாறுதல்கள்

சிை

ைாறுதல்கறளத்

முதிர்ச்சியின்
தறவர

காரணைாகவும்

ைற்றறவகள்

எல்ைாம்

ஒருவனது கைந்த காைத்து அனுபவத்தின் காரணைாக ஏற்படுவனவாம். அதாவது
அவன் கற்பதாகும்.
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ஒருவரது நைத்றதயிறன ைாற்றுகின்ற, ைாற்றி அறைக்கின்றவவார் இயல்பாகும்.
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சான்று:
❖ ஒருவன் காறையிலிருந்து இரவில் உறங்கச் வசல்லும் வறர ஈடுபடும் வசயல்கள்
அவன் பல்வவறு வறககளில் கற்றறவகள் ஆகும்.

TEACHER'S CARE ACADEMY

❖ படுக்றகயிலிருந்து எழுவது, வசய்தித்தாறளப் படிப்பது, குளிப்பது, உண்ணுவது
வபான்ற வசயல்களில் எளிதாக ஈடுபடுகிறான். இறவகள் எல்ைாம் அவன்
வாழ்க்றகயில் அவ்வப்வபாது ைிகவும் வைய்வருந்திப் பை முயற்சிகளில் ஈடுபட்டும்
பை தவறுகள் இறழத்தும் கற்பறவயாகும்.
❖ குழந்றத ஒன்று முதன்முதலில் எழுத்துக்கறளயும், வசாற்கறளயும் எழுதக் கற்றுக்
வகாள்ளும் முறறறயக் கவனித்தால் இது வதளிவு படும். இவத குழந்றத
நாளறைவில் எழுத்துக்கறளயும் வசாற்கறளயும் எளிதாக எழுதுகிறது.
❖ கற்றல் என்பது நைது பிரச்சிறனகறளத் தீர்ப்பதற்காக வளர்த்துக் வகாள்ளப்
வபற்றவவாரு முறறயாகும். அது ஒரு நுட்பச் வசயல் முறறயின் வளர்ச்சியாகும்.
❖ கற்றல் என்றால் தூண்ைலுக்கும் துைங்களுக்கும் இறைவய புதிய உறவுகறள
அறைப்பதாகும்.

இது

புதிய

நரம்புத்

வதாைர்புகறள

ஏற்படுத்துதறையும்

வசர்த்துள்ளது.
❖ நரம்புச் சந்தி இதறனச் சாத்தியைாக்குகின்றது. நைது உள்ளார்ந்த அறைப்பினால்
சிை தூண்ைலுக்கு அளிக்கின்ற இயற்றகயான துைங்கல்கறளக் கற்றலின் துறணக்
வகாண்டு நம்ைால் ைாற்றி அறைக்க முடிகின்றது.
❖ கற்றல் என்பது ‘ைாற்றம்’, ‘வளர்ச்சி’, ‘வபாருத்தப்பாட்றைப் வபறுதல் (Adjustment)
வபான்ற வபாருள்கறளக் வகாண்ைதாகும்.

அறிஞர் கருத்து:
❖ “கற்றல்

எனப்படுவது

படிப்படியாக

நைத்றதயில்

வபாருத்தப்பாட்றை

அறைவதாகும்” என்று ஸ்கின்னர் கூறுகிறார்.
❖ வாைஸ் (Wallas.G) என்னும் அறிஞரும், “ஒருவனது வாழ்க்றகக்கு அவன் வாழும்
சமூகத்தின் வைாழி, கறை, பண்பு முதலியறவகள் இன்றியறையாதறவயாக
அறைகின்றன” என்றார்.
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❖ கற்றல், ைனிதனின் ஒரு தனிப்பட்ை திறறன ைட்டும் குறிக்கும் ஒரு வசால்ைல்ை.
உயிருள்ள விைங்குகளின் நைத்றதயிலும் சூழ்நிறையினால் ஏற்படும் ைாறுதல்கள்
யாவும் கற்றலினால் நிகழ்பறவவயயாகும்.

ைட்டுைன்றிப் புது நைத்றதக் வகாைங்கறளயும் வபற முடியும். இது புதிதாக எழும்
நம் வதறவகறள நிறறவுற வசய்ய இன்றியறையாதது.
❖ எல்ைா

உயிாிகளுக்கும்

கற்றல்

ஆற்றல்

உண்டு.

ஆனால்

இவ்வாற்றல்

சிற்றறிவுயிர்களிைம் சிறிதளவிவைவய காணப்படுகிறது. ைனிதனிைம் இது வபரும்
அளவில்

உண்டு.

இவ்வாற்றல்,

ஒருவனுறைய

நுண்ணறிவின்

அளறவப்

வபாறுத்ததாகும்.
❖ நுண்ணறிவு

அதிகைானால்

இத்திறனும்

அதிகைாகக்

காணப்படும்.

கற்றல்

திறனுக்கும், மூறளக்கும், முக்கியைாகப் வபருமூறளயின் புறணி (Cortex)க்கும்
வநருங்கிய வதாைர்புண்டு என்னும் உண்றை பாிவசாதறனகளின்

மூைம்

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

சான்று:
 எலி சிக்கைறறயில் (Maze) சாியான பாறதறயக் கற்றபின் அதன் வபருமூறளப்
புறணிறய நீக்கிவிட்ைால் கற்ற திறன் முழுறையாக ைறறந்து விடுகிறது.
 ைனிதன், தனது அனுபங்களிலிருந்து ைட்டுைின்றிப் பிறாின் அனுபவங்களினின்றும்
கற்கிறான்.

தன்

முன்வனார்களின்

முன்வனார்களின்

அனுபவங்களிலிருந்தும்

அனுபங்களினின்றும்

கூைப்

கற்கிறான்.

பயன்வபறுகின்றான்.

தன்
இது

வைாழியின் வழி வதான்றுவதாகும்.
 ைனிதனின் கற்றலுக்கு வபாிதும் துறணவசய்வது வைாழி.
 கற்றல் ைிகவும் பயனளிக்கும் வறகயில் சூழ்நிறையுைன் வதாைர்புக் வகாள்வதற்கு
உதவுகின்றது.

இக்கருத்துகறள

எல்ைாம்

ைனத்தில்

வகாண்டு,

கற்றறைச்

சூழ்நிறையுைன் நாம் வகாள்ளும் வதாைர்புகளில் வைம்பாட்டிறனப் வபறுவதற்காக
நைத்றதயில் ைாறுதல்கறள விறளவிக்கும் இயங்குமுறற என வறரயறுக்கைாம்.
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❖ கற்றலின் மூைம் இயல்பாகவவ நாம் வகாண்டுள்ள நைத்றத ைாறுதைறைவது
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 கற்றலின் அடிப்பறை விதிகள் பை. அறவகறளப் பை உளவியைறிஞர்கள்
ஆராய்ந்துள்ளார்கள். அவர்களில் ைிகவும் முக்கியைானவர்கள்,
1) தார்ண்றைக் (Thorndike)

TEACHER'S CARE ACADEMY

2) இவான் வபட்வராவிச் பாவ்வைா (Ivan Petrovitch Pavlov)
3) ஸ்கின்னர் (Skinner)
4) ஹல் (Hull)
5) வகாஃைர் (Kohler)
 உயிாினங்கள் பை பிறக்கும் வபாவத வாழ்வதற்கு இன்றியறையாத நைத்றதகறளப்
வபறுகின்றன.

ைறிவிறன(Reflex),

இயல்ப்பூக்கம்(Instinct)

முதலியறவ

உயிாினங்களிைம் அறைகின்றன. அறவகள் பயிற்சி இல்ைாைல் இயங்குகின்றன.

சான்று:
 கண்

இறைத்தல்(Winking),

வலி

உண்ைாக்கும்

வபாருறளவிட்டு

நகர்வது

(Withdrawal), சப்புதல்(Sucking) வபான்றறவகறளச் சான்றாக கூறைம்.
 ஆனால் ைனிதனிைத்தில் காணும் வபரும்பாைான நைத்றதகள் பிறப்பாலும்
பயிற்சியாலும் ஏற்பட்டுப் பின் அறவகள் ஒருங்வக இறயந்து அறைகின்றன.
குறிப்பிட்ை நைத்றத பிறப்பாைறைகிறதா அல்ைது பயிற்சியால் ஏற்படுகிறதா
என்று கூறுவது கடினம்.
 வபாதுவாக, வாழ்க்றகயின் வதறவகறளச் சந்திப்பதற்குத் வதறவயான, பல்வவறு
பழக்கங்கள்,

அறிவு,

ைனப்வபாக்குகள்

ஆகியவற்றிறனக்

கற்றல்

இயங்கு

முறறயின் மூைைாகத் தனியாள் வபறுகின்றான்.
 வாழ்க்றகயில்

ஏற்படும்

பல்வவறு

நிறைறைகளுக்கு

ஏற்றவாறு

ஒருவரது

நைத்றதயில் ைாற்றங்கறளக் கற்றல் ஏற்படுத்துகின்றது.
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பிறப்பு: 31.08.1847
நாடு: அவைாிக்கா

இறப்பு: 09.05.1949
அறியப்படுவது: உளவியைாளர்

“ஒப்பீட்டு உளவியல் ைற்றும் கற்றல் வசயல் முறறயில்” இவரது பணி
இறணப்புக் வகாட்பாட்டிற்கு வழி வகுத்தது.

“ஆயத்த விதி, பயிற்சி விதி, விறளவு விதி” வபான்றவற்றற ஒரு புதிர்வபட்டி
ைற்றும் பூறனறயக் வகாண்டு வசாதறனகள் மூைைாக ஆராய்ந்து கற்றல்
வறளக்வகாட்றை வழங்கியவர். இந்த வசாதறன “முயன்று தவறிக் கற்றல்”

(Trial & Error Method) என்றறழக்கப்படுகிறது.
தார்ண்றைக் “குழந்றத வளர்ச்சி (Child Development)” பற்றிய ஆய்றவ ஒரு

“புறநிறை அறிவியைாக (objective science)” ைாற்றினார்.
தார்ண்றைக், “கல்வி ைற்றும் உளவியலில் (Education and Psychology),

வசாதறனகள் ைற்றும் புள்ளிவிவர ைாதிாிகளின் பயன்பாட்றை (Tests and
Statistical models)” நிறுவினார்.
உளவியல் கழகத்தின் குழுவின் உறுப்பினராக இருந்தார் ைற்றும் 1912 -ல்
அவைாிக்க உளவியல் கழகத்தின் தறைவராக பணியாற்றினார்.
ஜான் B.வாட்சன் ைற்றும் இவான் பாவ்வைாவின் சைாகாைத்தவர்.

“ஆல்ஃபா ைற்றும் பீட்ைா” பதிப்பு வசாதறனகளில் ராபர்ட் வயர்க்ஸ்க்கு
உதவினார். இந்த முறறவய இன்று ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude
Battery) முறறக்கு வழிவகுத்தது.
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எட்வர்ட் லீ தார்ண்டைக் (Edward Lee Thorndike)
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முயன்று தவறுதல் வழிக் கற்றல் (Trial and Error Learning):
நாம் வளர்ச்சியுறும் வபாழுது, பை இயக்கச் வசயல்கறளயும், திறன்கறளயும் கற்றுக்
வகாள்கின்வறாம்.

அறவகளுள்

சிை,

கற்றலின்

ைிக

எளிய

வறககளுக்கான

TEACHER'S CARE ACADEMY

சான்றுகறள அளிக்கைாம்.
இயக்கக் கற்றல் வபரும்பாலும் முயன்று தவறிக் கற்றலின் மூைைாகவவ ஏற்படுகின்றது.

சான்று 1:
 நீந்தக்

கற்றுக்

வகாள்வதில்

முதலில்

தவறான

அறசவுகறளயும்

தவறான

வீச்சுகறளயுவை பயன்படுத்த முயலுகின்றனர். இறவகள் யாவும் ஒவ்வவான்றாகத்
தவிர்க்கப் வபறுகின்றனர்.
 சிை

ைாதங்கள்

இப்பழக்கம்

பழகிய

பின்னவர

ஏற்படுகின்ற

காைம்

சாியான

அறசவுகள்

முழுவதிலுவை,

உருவாகுகின்றன.

முயன்று

தவறிக்

கற்றல்

ஏற்படுகின்றது.

சான்று 2:
 ஒருவன் பை முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுப் பை பிறழகள் வசய்து முடிவில் ஒரு
குறிப்பிட்ை ஆற்றலில் திறனுறையவனாகிறான்.
 ஒருவன்

துப்பாக்கியால்

ஓர்

இைத்றதக்

குறிறவத்து

அடிக்கிறான்

என்று

வகாள்வவாம். முதன் முயற்சியில் அவன் குறி தவறுகிறான். பை முயற்சிகளுக்குப்
பின் குறியின் அருகிைாவது அடிக்கும் ஆற்றறை அவன் அறைகிறான்.
 இந்த அடிப்பறை எண்ணத்றத முதன் முதைாக ஆராய்ந்தவர் தார்ண்றைக் என்னும்
உளவியைறிஞர் ஆவர்.

சான்று:
 தார்ண்றைக்
கற்றலிறனப்

சிை

ஆய்வுக்

பற்றிய

கூை

பாிவசாதறனகறளச்

பிரச்சிறனயின்

ஆய்வுகள்

வசய்தார்.

பைவற்றிற்கு,

விைங்குக்
இறவ

அடிப்பறையாக அறைந்தன.
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பூறனகளின் ைீதான தார்ண்றைக்கின் வசாதறனகள்

 ஒரு கூண்டில் பசியுைனுள்ள ஒரு பூறன றவக்கப்வபற்றது. கூண்டுக்கு வவளிவய
ஒரு ைீன் துண்டு றவக்கப்வபற்றது. பூறன வசயலில் இறங்குவதற்கு வவண்டிய
வபாதிய அளவு ஊக்குவித்தல் இருப்பதற்காக பூறனறயப் பசியுைனும், வவளிவய
ைீன் துண்டும் றவக்கப்வபற்றன.
 உள்வள உள்ள ஒரு வநம்புக் வகாலிறன அழுத்துவதன் மூைம் கதவு திறந்து
வகாள்கின்றவாறு வபட்டி வசய்யப்வபற்றது.
 இப்பாிவசாதறனயின் மூைம் பூறனயின் நைத்றதயிறனப் பற்றியும் வசயல்கறளப்
பற்றியும் விாிவான விளக்கத்திறனக் வகாடுக்கின்றார்.
 பூறண அறைதியிறன இழந்து வவளிவய வபாவதற்குாிய எல்ை முயற்சிகறளயும்
வசய்தது. கூண்டுக்குள் இருந்த அறசயக் கூடிய வபாருள்கறள எல்ைாம் அறசத்தும்,
கம்பிகறளப்

பிராண்டியும்,

கடித்தும்

தனது

அறைதியின்றைறயப்

பூறன

வவளிக்காட்டியது.
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உள்ளடக்கங்கள்
நுண்ணறிவு என்பதன் விளக்கம்
நுண்ணறிவு பற்றி அறிஞர்களின் கருத்து
நுண்ணறிவின் அமைப்பு பற்றி உளவியல் ககொள்மககள்
நுண்ணறிவுக்கொன கொரணிகள்
நுண்ணறிவில் தனியொள் வேற்றுமைகள்
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நுண்ணறிமே ஆய்தல்

TEACHER'S CARE ACADEMY

நுண்ணறிவுச் வ ொதமனயின் முதல் வேற்றுமைகள்
நுண்ணறிமே ஆய்தல்
நுண்ணறிவுச் வ ொதமனயின் முதல் அளவுவகொல்
நுண்ணறிவு ஈவு
நுண்ணறிவு ஈவின் தன்மை
நுண்ணறிவில் கொணப்படும் வேறுபொடுகள்
நுண்ணறிவு ேளர்ச்சி
நுண்ணறிவு பரவி உள்ள விதம்
நிமையொன நுண்ணறிவு
நுண்ணறிவுச் வ ொதமன ேமககள்
க ொல் ொர்ந்த ஆய்வு – க ொல் ொரொத ஆய்வு
நுண்ணறிவும் உளக்வகொளொறும்
நுண்ணறிவில் பொல் வேற்றுமை (ை) இன வேற்றுமை
நுண்ணறிவுச் வ ொதமனகளும் ஆசிரியர்களும்
நுண்ணறிவு ஆய்வுகளின் உபவயொகங்கள்
நுண்ணறிவு பற்றிய ககொள்மககள்
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நுண்ணறிவு (Intelligence)
நுண்ணறிவு என்பதன் விளக்கம்

புனையப்பட்டு

வழக்கிலிருக்கின்றது.

எல்லொவித

ிச ர ொவொல் (Cicero)

அறிதல்

முனறகளுக்கும்

பயன்படக்கூடிய ச ொல்னல அொிஸ்டொட்டில் (Aristotle) புனைந்தொர்.
❖

ைிதன் இயல்பிரலரய அறியும் ஆற்றனல உள்ளொர்ந்த நினலயில் சபற்றிருந்தொன்
என்று

சகொள்ளப்படுகின்றது.

ஒவ்சவொருவனும்

விலங்குகளிடத்தும்

பிறப்பிரலரய

அறியும்

இது

ொத்திய ொகின்றது.

ஆற்றனலப்

சபொதுவொகப்

சபற்றிருக்கின்றொன், அதனை நுண்ணறிவு என்று சகொள்ளுகின்றொர்கள்.
❖ நுண்ணறிவு சபரும்பொலும் எண்ணற்ற வழிகளில் வன யறுக்கப்படுகிறது. அது
பலத ப்பட்ட திறன்கனளக் குறிப்பிடுவதொகக் சகொள்ளப்படுகிறது. ிலர் அது

பு

வழிப் சபறப்படுகிறது என்கின்றைர்.
❖ பிறர் அது கல்வி மூலம் கற்கப்படும் ஒரு திறன

என்கின்றைர். எந்த வனகயில்

வன யறுப்பிலும் நுண்ணறிவு நடத்னதகளின் இயல்புக் கூறு ஆகும்.
❖

ைிதைின் நடத்னதக்கு அடிப்பனடயொக அன ந்திருக்கும்
க்திகளில் நுண்ணறிவுத் திறன் ஒன்றொகும். ஆதி

ிறப்பொை உள்ளச்

ைிதைிடத்தில் உடல் வன்ன

ிறந்திருந்தது.
❖ தற்ரபொனதய

ைிதைிடத்தில் நுண்ணறிவு பக்குவ னடந்துள்ளது. நுண்ணறிவு,

பொிணொ த்தின் தற்ரபொனதய ின்ைம் என்றும் கருதப்படுகிறது. அதன் கொ ண ொக
உளவியலொர்

ைிதைின் நுண்ணறினவப் சபொிதும் ஆ ொய்ந்து அதன் தன்ன னயப்

பற்றிப் பல்ரவறு கருத்துக்கனள சவளியிட்டிருக்கிறொர்கள்.
❖ ஒருவனை இன்சைொருவைிட ிருந்து பிொித்தறிதல், அவன் எவ்வொறு சவவ்ரவறு
சூழல்களில் நடந்து சகொள்கின்றொன். தன் ஊக்க நினல, புலன் கொட் ி கற்றல்
முனறகனள எவ்வொறு நிறுவைம் ச ய்கின்றொன் என்பதன் மூலர

கற்க இயலும்.

❖ தைியவன் எந்த அளவு அதிக ொக கற்கிறொரைொ அந்த அளவு அவன் தைக்ரகயுொிய
திறன களின் வடிவ அன ப்பினை வளர்த்துக் சகொள்கின்றொன். கற்கும் சபொருட்டு
சபருக்கிக் சகொண்ட திறன கள் சபொருத்தப்பொட்டிற்கொக அதிகொித்த ரபொக்கின்
வினளவொக இருக்கின்றது.
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❖ “நுண்ணறிவு” என்ற ச ொல் இலத்தீன் ச ொழியிலிருந்து
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❖ ஒரு

ிலர் வின வில் கற்றுக் சகொள்கின்றைர். ரவறு

ிலர் அதனைரய

ிகவும்

ச துவொகக் கற்றுக் சகொள்கின்றைர். இன்னும் ிலர் கற்றுக் சகொள்வரத இல்னல.
ிலர் தங்கள் அறிவினை சவற்றிக

TEACHER'S CARE ACADEMY

❖ ரவறு

ில ொல்

இவ்வொறு

தைியவர்களுக்கினடரய

ொக கற்றுக் சகொள்கிறொர்கள்.
ச ய்ய

கற்றல்

முடிவதில்னல.

அறினவப்

இவ்வனகயொை

பயன்படுத்தல்

சூழல்களுக்கு

எதிர்வினைப் புொிதல் ஆகியவற்றில் கொணப்படும் ரவறுபொடுகள் பற்றி இன்னறய
உளவியல் சபரும் அக்கனற சகொண்டுள்ளது.
❖ இந்நிகழ்ச் ிகளனைத்னதயும்

விவொிக்க

வல்லதொகக்

கருதப்படும்

கருதுரகொள்

நுண்ணறிவு ஆகும்.

ொன்று:
 ஒருவன் ஓர் அனறயுள் நுனழய முயல்கிறொன். ஆைொல் கதவு தொழிடப்பட்டு
இருக்கிறது. தைது உடல் வன்ன யொல் அவன் கதனவத் தள்ளித் திறக்க
முயல்கிறொன்.
 அரத நினலயில்

ற்சறொருவன் கதனவத் திறக்க இயலொன க்குறிய கொ ணத்னத

ஆ ொய்கிறொன்; தனடயொக இருக்கும் சபொருனளக் கண்டுபிடித்து அனத நீக்கிவிட்டுப்
பிறகு எளிதில் அனதத் திறக்கிறொன்.
 முதலில் முயன்றவன்
இ ண்டொவது

ிருக பலத்னதப் பயன்படுத்திைொன் என்று கூறலொம்.

ைிதைின் நடத்னதனய, அவன் நுண்ணறினவக் சகொண்டு கதனவத்

திறந்தொன் என்றுக் கூறலொம்.

அறிவு நுண்ணறிவு ரவறுபொடு
❖ ஓர் அனறயில் இருக்கும் நொற்கொலிகனள எண்ணுவது அறினவக் சகொண்டு ஏற்படும்
நடத்னதயொகும். ஆைொல் விருந்துக்கு எதிபொர்க்கும் நண்பர்களுக்கு ரவண்டிய
நொற்கொலிகனள

எண்ணுவது

ஒரு

வனகயில்

நுண்ணறிவுச்

ச யல்

என்று

குறிப்பிடலொம்.
❖ அறினவக் சகொண்டு சபொருனளப் பற்றிய அறிவு சபறுகிரறொம். ஆைொல் அந்த
அறினவப் பயன்படுத்தி ஒரு ச யனல நினறரவற்றுதற்ரகொ (அ) ஒரு குறிக்ரகொனள
அனடவதற்ரகொ உொிய நடத்னதயில் ஈடுபடுவது நுண்ணறிவுச் ச யல் எைக்
கூறப்படுகிறது.
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நுண்ணறிவுப் பற்றி அறிஞர்களின் கருத்து:
❖ நுண்ணறிவு என்பது பற்றிச்
உண்ன

ொியொை விளக்கம் கூறுவது

ிறிது கடிைம். இதன்

இலக்கணம் பற்றிப் பற்பல கருத்துக்கள் சதொிவிக்கப்பட்டுள்ளை.

[1857-1911], நுண்ணறிவினுள்

Binet)”

புனைதல்,

சதொடங்கிய

ச யனலத்

“புொிந்துக்

சகொள்ளல்,

சதொடர்ந்து

முடித்தல்,

புதுன
தைது

நடத்னதயிலுள்ள குற்றங்கனளக் கொணல்” ரபொன்ற கூறுகள் அடங்கியுள்ளை
என்றொர்.
❖ ஸ்சபன் ர்

(Spencer) என்பொர் நுண்ணறினவச்

ிக்கலொை

சூழ்நினலயில்

உயிொியிைது தகவன த்துக் சகொள்ளும் ஆற்றல் என்று சகொள்கின்றொர். பல
உயிொியல் அறிஞர்கள் இக்கருத்னத ஏற்று, நுண்ணறிவு உடன் பிறந்த ஆற்றல்
என்று கூறிைர்.
❖ கொல்டன் (Galton) என்பொர், சபொதுவொக அறிகின்ற கற்றனல, “ர லொை நுட்பத்

திறன
ிறப்புத்

(Super Faculty)” என்று கருதுகின்றொர். சபொதுவொை திறன்களிலிருந்து
திறன்கனள

கூறுகின்றொர்.

ில

நுண்ணறிவு

என்ற

நினைவு,

கற்பனை

என்பது

ரபொல

ரவறுபடுத்திக்

யங்களில் கொல்டன் சபொதுவொக அறியும் திறனைக் குறிக்க
ச ொல்னலப்

பயன்படுத்துகிறொர்.

கொல்டன்

கூறும்

ரவறுபொட்னட, பீரை (Binet) ஏற்றுக் சகொள்ளுகின்றொர்.
❖ சடர் ொன் (Terman) என்பொர் நுண்ணறிவினை சவற்று நினலச் ிந்தனைத் திறன்
என்று

வன யனற

ச ய்கிறொர்.

இந்த

வன யனற

குறுகிய

தன்ன யதொக

இருக்கின்றது. நுண்ணறிவின் குண இயல்பு புலன் கொட் ி உளவியல் முனறகனளப்
ரபொன்றது. ர லும் நுண்ணறினவ சவற்று நினலச்
ொியொகொது.

பின்னையது

நுண்ணறிவிற்கு

ிந்தனையுடன் ஒப்பிடுவது

அப்பொற்பட்ட

கொ ணிகனளத்

தன்ைகத்ரத சகொண்டுள்ளது.
❖ விகின்ஸ், ர யர் (Wickens and Meyer) என்பொர் தைியவன் பி ச் ினைகனளத்
தீர்த்தல் சவற்று நினல

ொர்ந்தவற்னறக் னகயொளுதல், ச ொழிப்படுத்துதல், புதிய

சபொருட்கனளக் க ல் ஆகியவற்றில் சகொள்ளும் முதன்ன ரய நுண்ணறிவொகும் எை
வன யறுக்கின்றொர்.
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❖ ர லும் சதொடர்புகனள புலன் கண்டறிதல் சவற்று நினலப் சபொருட்கனளக்
னகயொளல், ச ொழினய எளிதொகப் பயன்படுத்துதல், கற்ற கருதுரகொள்கனள
நினலநிறுத்தம் ச ய்தல் ரபொன்ற திறன்களின் ஒட்டு ச ொத்த ொை ஒரு முழுன த்
திறன ரய நுண்ணறிவு என்றும் கூறப்படுகிறது.
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❖ ர ொஸ்ரகொ விட்ஸ் (Moskoweitz) ஒரு ில வனகயொை ிக்கலொை கொொியங்கனளச்
ச ய்வதற்கொை ஓர் தைியவைின் திறன னய நுண்ணறிவு குறிக்கிறது என்று
கூறுகிறொர்.
❖ ஸ்சடர்ன்

(Stern)

என்னும்

உளவியலறிஞர்

புதுத்ரதனவகளுக்குத் தகுந்தவொறு தைது

நுண்ணறிவு

என்பது

ிந்தனைனய நைவுடன் பயன்படுத்தும்

ரபொது கினடக்கும் ஆற்றல் என்று விளக்குகிறொர்.
❖ ஸ்சடொடொர்ட் (Stoddard) என்பவர் நுண்ணறிவு, அவ்வொற்றனல பி திபலிக்கும்
ஒருவைது

சவளிப்பனட

நடத்னதகனளக்

சகொண்ரட

திப்பிடப்படுகிறது

என்கிறொர்.
❖ நுண்ணறிவு

ிகுந்துள்ள

ஒருவன்

கடிை ொை,

ிக்கலொை

ச யல்கனளயும்

ிக்கைத்துடனும் ரவக ொகவும் ச ய்து முடிப்பொன். கருத்தியல் பி ச் ினைகளுக்கும்
எளிதில் வினட கொண்பொன். தொன் நன்ன யனடய வினழயும் இலக்குகளுக்குத்
தகுந்தபடி

தைது

சபற்றிருப்பொன்.

நடத்னத
இவன்

ொற்றியன க்கும்

நடத்னத,

திறனையும்

சபொதுவொகச்

அதிக

மூகத்திற்குப்

அளவில்
பயன்படும்

வழியிரலரய அன யும். இவன் தொன் ர ற்சகொள்ளும் ச யல்கனளத் தைது
ைசவழுச் ிகளொல் பொதிக்கப்படொ ல், முழுமூச்சுடன் தன்

க்தி யொனவயும்

பயன்படுத்திச் ச ய்து முடிப்பொன். இவ்வொறு ஸ்சடொடொர்ட் நுண்ணறிவுள்ளவைின்
ச யற்பண்புகனள விளக்கியுள்ளொர்.
❖ தொர்ஸ்ரடொன் (Thurstone) என்பொர், நைவு நினல உள்துடிப்புகனளயும் (Impulses)
அவற்றின் நினறனவயும் இனணப்பது நுண்ணறிவு என்கிறொர். உள்துடிப்புகனள
அறிந்துக் சகொள்ளும் வின னவச் ொர்ந்து தைியவைது நடத்னதயும் நுண்ணறிவும்
இருக்கின்றை.
❖ அவர் நுண்ணறினவ உளப்பொங்கு என்று சகொள்கின்றொர். அது உருப்சபறொத
உள்துடிப்புகனள

ஒரு

நினலயில்

ஆக்கும்

ஆற்றல்

உள்ளது

என்கிறொர்.

உள்துடிப்புகனள வன யனற ச ய்யொத வன யிலும் இந்த வன யனற நினறவு
சபறொது. பல உள்துடிப்புகனள உடலியல் ரதனவகனளப் பற்றி விழிப்பு நினலயில்
உணர்தல் நுண்ணறிவு ஆகொது.
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❖ “தொர்ண்னடக் (Thorndike)”

கூற்றுப்படி நுண்ணறிவு ஒரு சபொதுவொை திறன்

i)

சவற்றுநினல நுண்ணறிவு

ii)

சபொறியியல் நுண்ணறிவு

iii)

முதொய நுண்ணறிவு

சவற்றுநினல நுண்ணறிவு:
❖ எண்கள், அறிகுறிகள், கருத்துக்கள் ஆகியவற்னறத் தக்கவொறு பயன்படுத்தலிலும்
புொிந்துக் சகொள்ளுதலும் இருக்கின்றது.

சபொறியியல் நுண்ணறிவு
❖ இயந்தி ப்

சபொறிகனளத்

திறன யுடன்

புொிந்துக்

சகொண்டு

தக்கவொறு

பயன்படுத்துவதில் இருக்கின்றது.

முதொய நுண்ணறிவு:
❖

முதொய நுண்ணறிவு என்பது ஆண், சபண் பொலன ப் புொிந்துக் சகொண்டு, அதன்
வழி

ைித உறவுகனள அறிவுக் கூர்ன யுடன் ச யல்படுத்துவதில் இருக்கின்றது.

❖ கொர்ட்ைர்

ர்ஃபி

(Gardner

என்பவர்,

Murphy)

கற்றலுக்கொை திறன யிைின்றும், இது ந ம்பு

நுண்ணறிவு

ண்டலத்தின்

என்றொல்

ிக்கலினைசயொட்டி

நினலயொக அதிகொிக்கிறது என்றும் கூறுகிறொர். அவர் அனுபவத்திலிருந்தும்,
சூழ்நினலயிலிருந்தும்
கூறுகின்றொர்.

லொப னடவதற்கொை

அவ து

நுண்ணறிவு

திறன ரய
பற்றிய

நுண்ணறிவு

வன யனற

என்று

உயிொியல்

கண்ரணொட்டத்தில் அடிப்பனடயிலுள்ளது.
❖ சவஷ்லர் (Weschler) என்பொர், சூழ்நினலனயத் திறம்படவும் அறிவொய்வுடன்
ிந்தித்தும், உலகுடன் ஒத்தும் தைியவன் ஒரு ர

ச் ச யல்படுதனல நுண்ணறிவு

என்று வன யனற ச ய்தொர். அவர் கூற்றுப்படி, நுண்ணறிவு

ிகப் ப ந்த

ஒன்றொகும்.
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அன்று. இது மூன்று ரவறுபட்ட ச யல் நினலகள் உனடயது ஆகும்.

8

❖ ஏசைன்றொல், தைியவைது நுண்ணறிவு நடத்னதனய ஒரு முழுன யொை பண்பொகக்
சகொள்ளுகின்ரறொம்;

தன்ன யொல்

ொறுபட்டும்,

திறன்களொலொயது ொை

ர ர்க்னகயொகும். ச யல் ரநொக்குடன் ச யல்படுதனலச் ச யலொற்றல் நடத்னத
என்று

விவொிக்கின்றொர்கள்.

சபரும்பொலொை

உளவியலொர்கள்

நுண்ணறினவ

TEACHER'S CARE ACADEMY

அறிவொற்றலுனடய ச யல்களுடன் உறவுபடுத்திக் கூறுகிறொர்கள்.
❖ இஸ்பிக்ஸ்,

க்கொண்ட்லஸ் (Spikes and Mecandless)

நுண்ணறிவுச்

ர ொதனைகள்

எதனை

என்பவர்கள்

அளவிடுகின்றைரவொ

அதுரவ

நுண்ணறிவொகும் என்று கூருகின்றைர். ஏசைைில், நொன் நுண்ணறிவு என்று
குறிப்பிடும் ஒன்னறத்தொன் பயன்படுத்தும் கருவியினைக் சகொண்டு அளவிட
முற்படுதனல இங்கு கவைிக்க ரவண்டும்.
❖ பலவனக நுண்ணறிவுச் ர ொதனைகள் இருப்பனதப் ரபொன்ரற, பலவனகயொை
நுண்ணறிவுகளும் இருத்தல் கூடும். எைரவ, நொம் அளவிட முற்படும்ரபொது எந்த
குறிப்பிட்ட

நுண்ணறிவினை

நொம்

கருதுகிரறொம்

ரவண்டும். இவ்வனகயொை ச யல்முனறச்

என்று

சதளிவொகக்

ொர்ந்த வன யனற

கூற

ிலருக்கு ஏற்றுக்

சகொள்ளக்கூடிய ச யல் முனறயொகும்.
❖

ிொில்

பர்ட்

(Cyril

Burt)

என்பொருனடய

அடிப்பனடகளிலிருந்து, நுண்ணறிவு என்பது ஆக்கச்

முன்னைய

ஆய்வுகளின்

ிந்தனைத் திறன் என்றும்,

அது கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஏற்ற பண்புகனளக் சகொண்டுள்ளது என்றும், நம்முன்
உள்ள பல கருத்துகளுக்கும் ரவறு
உறவுகனள

சதளிதல்

ற்றப் சபொருத்த ொை கருத்துகளுக்கும் உள்ள

என்றும்

ஸ்பியர்ர ன்

கருத்துத்

(Spearman)

சதொிவிக்கின்றொர்.
❖ அவர் கூற்றுப்படி நுண்ணறிவு என்பது அறிவு, வொழ்க்னகனய முழுன யொைதொக
உருவொக்கிக் சகொள்ளும் திறைொக இருக்கின்றது.
❖ ஒருவன்

பி ச் ினைகனளயும்,

சூழ்நினலகனளயும்

னகயொளுகின்றொன்

என்னும்

அன கிறது. இது

ிகுந்த விொிவொை வன யனற என்று குனற கூறப்படலொம்.

ஆளுன னயப்

பற்றிய

திறைில்

வன யனறயில்

தொன்

எவ்வனகயொகக்

நுண்ணறிவுனடய

நுண்ணறிவும்

குணநலன்

ற்றப்பிற

குணப்

பண்புகளுடன் ர ர்க்கப்படுகின்றை.
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நுண்ணறிவின் அன ப்பு பற்றி உளவியல் சகொள்னககள்:
❖ நுண்ணறிவின் இலக்கணம் பற்றிப் பல கருத்துக்கள் உளவியலுலகில் நிலவி
நுண்ணறிவின்

கொணப்படுகின்றை.

இங்கு,

அன ப்பு பற்றியும்

அவற்றுள்

முக்கிய ொை

பல சகொள்னககள்
ிலவற்னறச்

ிறிது

ிலர் நுண்ணறிசவைப்படுவது ஒரு “சபொதுத்திறன் (Unitary Ability)”

என்று

விளக்குரவொம்.
❖

கருதுகின்றைர்.

இந்த

ஒற்னறத்

திறரை

பலத ப்பட்ட,

நுண்ணறினவ

அடிப்பனடயொகக் சகொண்ட ச யல்களின் பின்ைன வதொகும்.
❖ இக்சகொள்னகனய, நுண்ணறினவப் பற்றிய “முடிய சு சகொள்னக (Monarchic

Theory of Intelegence)” எைலொம். பல குடி க்கனள ஆட்டுவிக்கும் அதிகொ ம்
அனைத்தும்

ஓர்

அ

ைிடம்

ச யல்களுக்குப்பின் அவற்னறச்

குவிந்துள்ளது

ரபொல,

பலத ப்பட்ட

ொிவ இயக்கும் ஒர ஒரு சபொதுத் திறனுண்டு.

இதுரவ ஒருவைது நுண்ணறிவொகும்.
❖ இக்சகொள்னகயில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க குனறப்பொடு ரதொன்றுகிறது. நுண்ணறிவு
எைப்படுவது ஒர திறனைக் குறிப்பது என்றொல் நுண்ணறிவு

ிகுந்துள்ள ஒருவன்

ஈடுபடும் எச்ச யலிலும் அத்திறன் விளங்க ரவண்டும்.
❖ எவ்வனகச் ச யனலயும் சவற்றியுடன் அவைொல் ச ய்து முடிக்க இயல ரவண்டும்.
ஆைொல்

வொழ்க்னகயில்

நம் ொல்

சபற்றுள்ளவர் எைப்படுரவொரும்,

கொண முடிவதில்னல.

நுண்ணறிவு

ிகுதி

ிந்தனைத் திறன் அதிக ிருப்பினும், நினைவுத்

திறரைொ ச யலொற்றும் திறரைொ குனறந்து கொணப்படுவனத பொர்க்கிரறொம்.
❖ முடிய சுக்

சகொள்னகயடிப்பனடயில்

இனத

விளக்குவது

கடிைம்.

இக்குனறப்பொட்னட நீக்க ரவறு ில உளவியலறிஞர்கள், நுண்ணறிவு எைப்படுவது
ஒர

ஒரு சபொதுத் திறனைக் குறிப்பிடுவதன்று; பல குறிப்பிட்ட திறன்களின்

சதொகுப்னபரய நுண்ணறிவு என்கிரறொம்.
❖ இத்தனகய கருத்னதத் தொர்ண்னடக், தர்ஸ்டன் ற்றும் கில்ஃரபொர்ட் ரபொன்ரறொர்
சகொண்டுள்ளைர்.
❖ தர்ஸ்டன், நுண்ணறிவுக்குள் 13 தைிப்பட்ட கூறுகள் அடங்கியுள்ளை என்று
கருதுகிறொர்.
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வருவது ரபொலரவ,
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❖ இவற்றுள் அடிப்பனடக் கூறுகளொக இருப்பனவ.
1) எண்ணொற்றல் (Numerical Ability - N)
2) நினைவொற்றல் (Memory -M)

TEACHER'S CARE ACADEMY

3) ச ொல்திறன் (Verbal Ability – V)
4) இடவொற்றல் (Spatial Ability – S)
5) ச ொல் ரவகம்(Word Fluency – W)
6) புலன் கொட் ித் திறன்(Perceptual Ability - P)
7) புதிருக்கு வினட கொணும் ஆற்றல்(Reasoning – R)

தர்ஸ்டன் கருத்துப்படி நுண்ணறிவு என்று எந்த ஒரு சபொது ஆற்றலும் இல்னல:
❖ நுண்ணறிவு பற்றிய சபரும்பொலொை வன யனறகளுக்கும், வருணனைகளுக்கும்,
கல்வித்துனறயடிப்பனட உண்டு. ஒவ்சவொரு பண்பொட்டிலும் கல்வித் துனற
நடவடிக்னககளின்

மூலம்

க்களது

நுண்ணறிவின்

திப்பிடும்

ரபொக்கு

கொணப்படுகிறது.
❖ மூனளயின் பொிணொ

வளர்ச் ி, உலகின் ரவறு எந்த வனகயொை உயிொியிைொலும்

சவளிப்படுத்தப்படும் நடத்னதகள் எல்லொவற்றிற்கும் ர ம்பட்ட நடத்னதகனள
ைிதைிடம் ரதொற்றுவித்திருக்கிறது.
❖ இந்நடத்னதகள்

சபொதுவொக

நுண்ணறிவினைப்

பி திபலிக்கின்றை.

எைரவ

இவற்னற நுண்ணறிவு நடத்னதகள் எைக் கூறலொம்.

நுண்ணறிவுக்கொை கொ ணிகள் (Factors of Intelligence):
❖ ஒரு ரகொணத்திலிருந்து அணுகிைொல் நுண்ணறிவு என்ற ச ொல்லிற்குத் த ப்படும்
வன யனற சதளிவொக இல்னல.

ிலர் ஒர

ஒரு திறனை

ட்டுர

நுண்ணறிவு

குறிப்பிடுகின்றது என்று கருத்ரதற்றம் (Suggest)ச ய்கிறொர்கள்.
❖

ற்றும் ிலர் ஆய்தல், புலன் கொட் ி ச ய்தல்,

ைப்பொடம் ச ய்தல், கற்றல் ஆகிய

எல்லொம் அறிந்துக் சகொள்ளும் நிகழ்ச் ிகனளப் ப ந்த அளவில் நுண்ணறிவில்
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வ.

உள்ளடக்கம்

எண்

பக்கம்
எண்

1

உளநலவியல்

1

2

பிறழ்வோன உளநிலைபற்றிய கருத்துக்கள்

6

3

நோளமில்ைோச் சுரப்பிகள்

9

4

மமய்ப்போடு

13

5

ஊக்கிகள் (Motives)

18

6

மனமுறிவும் சூழ்நிலல முட்டுகளும்

23

7

பிறழ்வோன உள்ளநிலை

26
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8

மரபு நிலலயும். உளநலமும்

33

9

தோய் வயிற்றுச் சூழலும் உளநைமும்

38

10

இந்தியக் குழந்லதகளின் பிறப்பு எலட பற்றிய ஆய்வு

39

11

குழந்லத வளர்ச்சி

41

12

குமரப்பருவ வளர்ச்சியும், உளநலமும்

43

13

பள்ளியில் காணப்படும் தவறான பபாருத்தப்பாடுகளும்.

46

அவற்லற சமாளிக்கும் முலறகளும்
14

ரவறுசிை தனிப்பட்ட கல்வித்துலற உளநைப் பிரச்சலனகள்

48

15

ஆசிாியர் ஆளுலமயும் ஆசிாியர் - மாணவர் உறவு

49

16

பதாழிலாளர் பபாருத்தப்பாடுகள்

50

17

இளம் பருவக் குற்றங்கள்

54

18

பயிற்சி வினாக்கள் (1 முதல் 17) வலர

57
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I. உளநலவியல்

உளநலவியலின் வளர்ச்சி:
“உள்ளத்தினை திட நினலயில் னவத்துக்ககொள்வதற்கொை வழிகனள அறிவிக்கும்
துனறயய (உளவியல்) உளநலவியல்” எைக் கூறியவர் – வொரன் (Warren)
“உள நலவியல் என்பது திட உள்ளத்திற்கு அடிப்பனடயொை விதிகனள ஆரொய்ந்து
அனத

கொக்க

வழிக்கொட்டுதயல
நலவியல்”

உள
என்று

கூறியவர்

–

டிொிவர்

(Drever)
ஒருவன்
பற்றிக்

தன்னைப்
ககொண்டுள்ள

எண்ணத்திற்கும்
(Perceived

Self)

தான்

இன்ைவொறிருக்க

இலட்சியத்திற்கும் (Ideal Self)
(இதனை

ஆரொடய்ந்தறிந்து

யவண்டும்

எைக்

ககொண்டுள்ள

உள்ள யவறுபொயட உளயநொய் அனடய கொரணம்,
யபொக்க

வழிக்கொட்டுவயத

உளநலவியல்)

எைக்கு

கூறியவர் – கொர்ல் யரொஜர்ஸ் (Carl Rogers)
ககொனல, களவு, தற்ககொனல, விபசொரம் முதலியனவ உளநலவியலில் அடங்கும்.
இவற்றிற்கொை அடிப்பனடக் கொரணங்கனளக் கண்டறிந்து அவற்னறக் கனளவயத
உளநலவியலின் அடிப்பனட யநொக்கங்களின் ஒன்றொகும்.

உளநல இயலின் வரலொறு:
உளநல இயலின் வரலொறு ஏறக்குனறய ஐம்பது (50) ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொன்
துவங்கியது.
மருத்துவரொகயவொ

உளவிலறிஞரொகயவொ

இல்லொமயலயய

உளநலவியனலத்

துவங்கியவர் – கிளிஃயபொர்ட் பியர்ஸ் (Clifford Beers)
உளநலவியலின் தந்னத – கிளிஃயபொர்ட் பியர்ஸ் (Clifford Beers) ஆவொர்.
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கொர்ல் யரொஜர்ஸ் (Carl Rogers)
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பிறப்பு
மொர்ச் 30, 1876

இறப்பு
ஜூனல 9, 1943

நொடு
அகமொிக்கொ

அக்கொல உள மருத்துவ நினல:
Manic Depression – என்பது உளச்யசொர்வு
“தன்னைப் புொிந்துக் ககொண்ட உள்ளம்” (A Mind That Found Itself) என்ற நூனல
கவளியிட்டவர் – கிளிஃயபொர்ட் பியர்ஸ் (Clifford Beers)
அக்கொலங்களில் (20 ஆம் நூற்றொண்டு) கிளர்ச்சி மிக்க உளயநொயொளிகனள (Excited
Patients) கட்டுப்படுத்துவதற்கு உடம்பு, னக, கொல் (Straight Jacket) கருவியொல்
கட்டப்பட்டது. (இவற்னற பியர்ஸ் தைது நூலில் விளக்கிைொர்)
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உளநலவியலின் துவக்கம்:
உளநலவியல் என்ற கசொல்னல உலகிற்கு வழங்கியவர் – அடொல்ஃப் யமயர் (Adolf
Meyar)
அடொல்ஃப் யமயர் (Adolf Meyar) உள மருத்துவத் துனறயில் ஆர்வம் கொட்டக்

TEACHER'S CARE ACADEMY

கொரணமொக இருந்தவர் கிளிஃயபொர்ட் பியர்ஸ் (Clifford Beers)

உளநல இயக்க வளர்ச்சி:
முதல் முதலொக உளநலக் கழகம் துவங்கப்பட்ட நொள் – 1908 யம 6
துவங்கப்பட்ட இடம் – ககைக்டிகட் (Connecticut), அகமொிக்கொ

உளநல இயக்கம் யவரூன்ற கொரணமொக இருந்தவர்கள்
1) கடௌலஸ் (Toulouse)

-

பிரொன்ஸ்

2) கமௌொிஸ் (Maurice Graig)

-

இங்கிலொந்து

3) வொன்யல (Vonley)

-

கபல்ஜியம்

4) ஃகபரொொி (Ferrari)

-

இத்தொலி

5) யசொம்மர் (Sommer)

-

கஜர்மைி

6) ஸ்யடன்ஸ்கி (Stansky)

-

ஆஸ்தியரலியொ

முதல் உளநல மொநொடு:
ஆண்டு

-

1930

இடம்

-

அகமொிக்கொ

பிரதிநிதிகள் -

53 நொடுகனளச் யசர்ந்தவர்கள்

இரண்டொம் உளநல மொநொடு:
ஆண்டு

-

1937

இடம்

-

பொொிஸ்

1943 -ல் 32 மொநிலங்களில் பணியொற்றும் 78 அனவகளும், கவவ்யவறு நொடுகளில்
பணியொற்றும் 30 யதசிய அனவகளும் உறுப்பிைர்களொக விளங்கிைர்.
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மூன்றொவது உளநல மொநொடு
ஆண்டு

-

1948

இடம்

-

லண்டன்

TEACHER'S CARE ACADEMY

முக்கிய கருத்து : “உளநலமும் உலகக் குடியுொினமயும்” என்ற கபொருள் பற்றி ஆரொயப்பட்டது.

நொன்கொவது உளநல மொநொடு
ஆண்டு

-

1951

இடம்

-

கமக்ஸியகொ

ஆரொயப்பட்ட தனலப்பு :
❖ கல்வியியல் உளநலம்
❖ கதொழில், கதொழிற்கூடம் சொர் உளநலம்
❖ அயல் நொட்டில் குடிபுகுயவொர் உளநலம்
❖ நொடும், வீடும் இழந்யதொர் உளநலம்
❖ உளமருத்துவத்திலுள்ள பிரச்சினைகள்
லண்டைில் நனடப் கபற்ற மொநொடு 300 கமிஷன் -களின் சிகரமொக விளங்கியது.
28 நொடுகனளச் யசர்ந்த 500 உறுப்பிைர்களது கருத்துக்கள் இத்தனகய மொநொடுகளில்
கவளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இன்னறய நினல:
இன்னறய உளநல அரங்கு (World Federation of
Mental Health) தனலனமயகம் அனமந்துள்ள இடம் –
லண்டன்
உளநலம் பற்றியக் கருத்துக்கனள மக்களினடயய
உருவொக்கவும்,

பரப்பவும்

இவ்வரங்கு

கபொிதும்

பயன்படுகின்றது.
அவ்வரங்குக்கு ஆயலொசனை வழங்கும் நிறுவைம் –
அனைத்து நொட்டு கல்வி, சமூக கலொச்சொர நிறுவைம் (UNESCO – United Nation
Education Social and Culture Organisation).
குழந்னதகள் உளநலப் பல்நொட்டுக் கழகமும் (International Council of the Mental
Health of Children) இவ்வனகயில் நல்ல பணியொற்றி வருகின்றது.
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உளநல இயலின் பணிகள் (இலட்சியம்):
கபற்யறொரும், ஆசிொியரும், மொணவரும் உளநலப்பொங்கொை உறவுமுனற ககொள்ள வழி
யகொலுவது.
யபொரொட்டம்,

மை

முறிவு,

ஏமொற்றம்,

பிொிவுத்

துயர்கள்

உளயநொய்கள்

ஆகியவற்னற உொிய முனறயில் தீர்த்தல்.
குழந்னதப் பருவம் முதல் முதுனம வனரயுள்ள உளநலப் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுக்
கொணும் முனறகனள விளக்குதல்.
உளநல மிக்க சந்ததினய உருவொக்க உதவுவது.
குழந்னதகனள சிறந்த முனறயில் வளர்ப்பதற்கொை வனககனளக் கூறுவது.
கபொருந்திய கதொழினல யதர்ந்கதடுக்கவும் உதவுகிறது.
மண வொழ்வில் இருசொரரும் இனயந்து விளங்கவும் உளநல இயல் கசயல்பட்டு
வருகிறது.
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2. பிறழ்வான உளநிலைபற்றிய கருத்துக்கள்
❖ உள நிகழ்ச்சிகள் மூலளலயச் சார்ந்து ஏற்படுகிறது.
❖ உள நநாய் மூலளக்கு ஏற்படும் நநாய்.
❖ பால் உணர்ச்சிகள் ஒடுக்கப்படும்நபாது பிறழ்வான உளநிலைகள் உண்டாகின்றது.

TEACHER'S CARE ACADEMY

❖ அதிகமாக பாலுறவில் ஈடுபடுவதால் உளநநாய்கள் உண்டாகின்றன.

❖ வறுலமயின் காரணமாகவும் உளப்பிறழ்வு நதான்றுகிறது
❖ குடும்பப் பபாறுப்புகள் அதிகாிப்பதன் காரணமாக உளப்பிறழ்வு ஏற்படுகிறது.
❖ காதல் நதால்வியும் உளப்பிறழ்வுக்கு காரணமாக உள்ளது.
❖ கவலைகளால் பிறழ்வுநிலை வருகிறது.
❖ கூட்டுக்குடும்பங்கள் நிலைமாறித் தனித்தனிக் குடும்பங்கள் சமூகத்தில் நதான்றுவதால்
உளப்பிறழ்வு நதான்றுகிறது.
❖ நாகாீகம் விலரவாகப் பரவுவதால் பிறழ்வுநிலை அதிகாிக்கின்றது.
❖ நுண்ணறிவு குலறவாக இருப்பதால் உளப்பிறழ்வுநிலை வருகிறது.
❖ தலைப்பிரசவத்தின் நபாது உளப்பிறழ்வு வருகிறது.
❖ பநருங்கியவர்கள்

யாராவது

இறந்து

விடுவதால்

அதிர்ச்சியின்

காரணமாக

உளப்பிறழ்வு ஏற்படுகிறது.
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உளப்பிறழ்வு நிலை 2 வலகப்படும்.
1. உளக்நகாளாறுகள்

உளக்நகாளாறுகள் பபரும்பாலும் சூழ்நிலையின் அடிப்பலடயில் உண்டாகின்றன,

ஆய்வுகள்:❖ அபமாிக்க

நாட்டில்

நபரனாய்ட்

(PARANOID)

என்னும்

உளக்நகாளாறினால்

பிடிக்கப்பட்டவர்கள் நாஜி பஜர்மனியர்கலளப்நபால் பபாய்த் நதாற்றமும், பபாய்
எண்ணமாகவும் இருந்தனர்.
❖ உளக்நகாளாறு மற்றும் உளநநாய்களுக்கான அடிப்பலட விதிகலள ஆராய்ந்தவர்கள்,
i) ைாங்கனர் (LANGER)
ii) லமக்நகல் (MICHEAL)
❖ இவர்கள் வாழ்க்லக பநருக்கடி, வாழ்வின் பளு ஆகியவற்லற மூைமாகக்பகாண்டு
ஆராய்ச்சி நடத்தினர்.
❖ அபமாிக்காவிலுள்ள நடுநகரம் என்ற பதாழில் நகரம் ஒன்லற ஆராய்ச்சிக்குாிய
இடமாகத் நதர்ந்பதடுத்தனர்,
❖ இந்த ஆய்வில் 1000-க்கும் நமற்பட்நடார் பங்பகடுத்தனர்.
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ஆய்வின் முடிவு – (அபமாிக்காவிலுள்ள நடுநகாில்)
1/5 பகுதியினர்

- நல்ை உளநைம் பகாண்டவர்கள்.

3/5 பகுதியினர்

- ஓரளவு உளக்நகாளாறு பகாண்டிருந்தனர்.

1/4 பகுதியினர்

- முற்றிலும் உளக் நகாளாறுக்பகாண்டிருந்தனர்.

20 வயதில்

- 15.3% பழுதலடந்தவர்களாக இருந்தனர்.

30 - 40 வயதில்

- 23.2% உளநைம் குன்றியவர்களாக இருக்கின்றனர்.

50 வயதில்

- 30.8% உளநைம் குன்றியவர்களாக இருக்கின்றனர்.

பாதிப்பிற்கான காரணங்கள்:❖ திருமணம் ஆகாத நிலைலம (ஆண்கநள அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்)
❖ திருமணம் முறிவு
❖ லகவிடப்பட்டவர்கள்
❖ திருமணத்தால் ஏற்படும் பபாருத்தப்பாட்டு பிரச்சலன
❖ நவறு பிரச்சலனகளாலும் உளநைம் பாதிக்கப்படைாம்
❖ பபற்நறாாின் சமூகப் பபாருளாதாரநிலை குலறபாடு
❖ இலவ கீழ்நிலை சமூகப் பபாருளாதார நிலையினாிடம் அதிகமாக காணப்படுகிறது,
❖ “மதம் பகாஞ்சமும் முக்கியமற்றது” என்று கூறும் பபாற்நறார்களின் குழந்லதகளின்
உளநைம் பபாிதும் பாதிக்கப்படுகிறது.
❖ “மதம் ஓரளவு முக்கியமானது” என்று கூறும் பபாற்நறார்களின் குழந்லதகளின்
உளநைம் மிக்கவர்களாக காணப்படுகின்றனர்.
❖ கீழ்நிலை சமூகப் பபாருளாதார நிலையினாிடம் பண்புக்நகாளாறுகள் (CHARACTER
DISORDERS) அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது.

ஆய்வின் முடிவு (காரணங்கள்)
❖ பபற்நறாாின் குன்றிய உளநைம் (மற்றும்) உடல்நைம்
❖ குழந்லதப்பருவ பபாருளாதார வறுலம நிலை
❖ குழந்லதப்பருவத்தில் குன்றிய உடல் நைம்
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❖ குழந்லதப் பருவத்தில் சிதறுண்ட குடும்ப ஒற்றுலம
❖ பபற்நறாலர தவறாகப் புாிந்துக்பகாள்ளுதல்
❖ பபற்நறாருடன் சச்சரவுகள், கருத்து நவறுபாடுகள்

3. நாளமில்ைாச் சுரப்பிகள்
➢ என்கஃபநைடிஸ் (Encephalitis) என்பது மூலள
வீக்கத்லத உண்டாக்கும் நநாய்
➢ இது பபரும்பாலும் சிறுவர்களிடம் காணப்படும்
நநாய்
➢ இந்த நநாய்வாய்ப்பட்டவர்கள் சிைர்
கட்டுக்கடங்காத நடத்லதயில் ஈடுபட்டுக்
குற்றவாளிகளாக ஆவதுண்டு.

நாளமில்ைாச்சரப்பிகளும். ஆளுலமயும்
➢ ஹார்நமான்கள் உடலுறுப்புகளின் இயக்கத்லத அதிகாிக்கநவா அல்ைது
குலறக்கநவா பசய்கிறது.
➢ ‘பான்கிாியாஸ்’ (Pancreas)
என்னும் சுரப்பி அதன்
சத்துக்கலள சீரணத்திற்குக்
காரணமான குடலில் நநராகக்
கைக்கிறது.
➢ பான்கிாியாஸ் ‘இன்சுலின்’
(Insulin) எனும் சத்திலன
உற்பத்தி பசய்து இரத்தத்தில்
கைக்கிறது.
➢ இவ்வாறு நிகழாவிட்டால்
‘டயபிடிஸ்’ (Diabetes) எனும் நநாய் உடலில் ஏற்படுகிறது.
➢ ‘இன்சுலின்’ உடலில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் சர்க்கலரலயப் பிராணவாயுவாக மாற்றி
உடலியக்கத்தற்கு உதவுகிறது.
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பநஞ்சுப் பபருஞ்சுரப்பி (THYROID GLAND)
➢ லதராய்டு

சுரப்பி

(பநஞ்சுப்

பபருஞ்சுரப்பி) ஒரு (1) அவுன்சுக்கும்
குலறவாக

இருக்கும்

(28.35
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கிராமிற்கும் குலறவாக)
➢ இச்சுரப்பிற்கு

நசதம்

ஏற்பட்டால்

ஒருவனிடம் விறுவிறுப்புக் குலறந்து.
ஒவ்பவாரு

பசயலிலும்

பமதுவாக

பசயல்படுகிறான்.
➢ இந்த

நிலைக்கு

‘மிக்ஸிடிமா’

(Myxoedema) எனப் பபயர்.

இதனால் ஏற்படும் குலறபாடுகள்:➢ இதனால் நதால் பஞ்சு நபால் மிருதுவாக மாறிடும்.
➢ தலசகள் (Muscles) மற்றும் மூலளயின் இயக்கங்கள் குலறயும்.
➢ மனிதன் அறிவீனன் (Feebleminded) நபால் நடந்துக்பகாள்வான்.
➢ லதராய்டு சுரப்பி பவளியிடும் சத்து ‘லதராக்ஸின்’ (Thyroxin) எனப்படும்,
➢ லதராக்ஸின் முக்கிய சத்து ‘ஐநயாடின்’ (Iodine) ஆகும்.
➢ இவற்றின் முக்கியப் பணி உடல் இயக்கத்திற்கு காரணமான ரசாயன உற்பத்தி
பிராணவாயு உற்பத்தி இலவகலளச் சமநிலையில் லவப்பது.
➢ லதராய்டு

சுரப்பி அதிகாித்தால் ஒருவன் எளிதில் முன்நகாபமலடபவனாகவும்,

கவலையில்

ஆழ்ந்துவிடுபவனாகவும்,

பிறழ்வான

பமய்ப்பாடு

நிலை

உலடயவனாகவும், அதிக விறுவிறுப்பு உலடயவனாகவும் காணப்படுவான்.

அட்ாினல் சுரப்பி
➢ ‘அட்ாினல் சுரப்பி’ சிறு நீரகத்திற்கு நமநை உள்ளது.
➢ இச்சுரப்பி ‘புறணி’ (Cortex), பமடுல்ைா (Medulla) என இரு பகுதிகலள உலடயது.
➢ புறணியினின்று பவளிப்படும் சத்துக்கு ‘கார்ட்டின்’ (Cortin) எனப்படும்.
➢ பமடுல்ைாவினின்று பவளிப்படும் சத்துக்கு ‘ஆட்ாினின்’ (Adrenim) எனப்படும்.
➢ காசநநாய் காரணமாக கார்ட்டின் பகுதி நசதம் ஏற்படுகிறது.
➢ இதற்கு ‘அடிசன் நநாய்’ (Addisons Diesease) என்று பபயர்.
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அட்ரினல்சுரப்பி
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Child Development & Pedagogy
PAPER - II
(வினாக்கள்)

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST
FOR

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM
TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018
B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy: 76399 67359

Salem: 93602 68118

TNTET 2022 – 23 - CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY

Paper 2 - Most Important Questions (500)
1) ‘Mnemonics’ என்பது ------- உடன் த ொடர்புடடயது
(A) நிம ொனியொ

(B) நிடனவு

(C) இரத் ம ொடை

(D)

2) இன்டறய சூழலில் குழந்ட ைளிடம்

ற ி

ிை முக்ைிய ொை இருக்ை மேண்டிய ஒன்று

(A) நுண்ணறிவு

(B) ஆளுட

(C) நல்த ொழுக்ைம்

(D) அனுபேம்

3) “கூட்டொளிக் குழுப் பருேம்“ என்று அடழக்ைப்படும் பருேம்
(A) குழந்ட ப் பருேம்

(B) பிள்டளப்பருேம்

(C) கு ரப் பருேம்

(D) நடுத் ர ேயது பருேம்

4) வீர ொை ங்ைள் புொிபேொிடம் துணிச் ல்

5)

ற்றும் -----

(A) பொிவு

(B) அன்பு

(C) உடல்ேலிட

(D)

னி

ிகுந்து ைொணப்படும்.

னேலிட

னதேழுச் ியின் தேளிப்பொடு ைீழ்க்ைொணும் ேொிட யில் அட யும் என

க்டூைல்

ைருதுைிறொர்.
(A) த யல் → உணர்வு → அறிவு

(C) அறிவு → உணர்வு → உடலியக்ைம்

(B) அறிவு → சூழ்நிட
(D)

னதேழுச் ி → உணர்வு → அறிவு

6) இருப்ப ில் ிறந் ேற்டற குழந்ட ைளுக்கு ேழங்ை

னி இனம் ைடன்பட்டுள்ளது என

ஐ.நொ. டப ----- ல் பிரைடனப்படுத் ியது.
(A) 1969, ஆைஸ்ட் 15

(B) 1969, ஏப்ரல் 20

(C) 1959, ஜீட

(D) 1959, நேம்பர் 20

16

→ உடலியக்ைம்
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7) அச்சு

ற்றும்

ின் ஊடைங்ைளில் முன்னிட ப்படுத் ப்பட மேண்டியடே

(A) ேொழ்க்டையின் ஏற்றுக்தைொள்ளக்கூடிய எ ிர் டறயொன பகு ி
(B) ேொழ்க்டையின் ஏற்றுக்தைொள்ளக்கூடிய மநர் டறயொன பகு ி
(C) ேொழ்க்டையின் மநர் டற, எ ிர் டறயொன பகு ி

TEACHER'S CARE ACADEMY

(D) ேொழ்க்டையின்

ைிழ்ச் ியற்ற பகு ி

8) ஆ ிொியர் ைருத்துப்தபொழிவு முடறடய அடிக்ைடி பயன்படுத்துே ன் மூ ம் -----(A) ஆக்ைத் ிறன்

(B) நுண்ணறிவு

(C) பு ன்ைொட் ி

(D) நிடனவு

9) ிறனொய்வுச் ிந் டனடயத் தூண்டுேது ----(A) முன் மூடள

(B) ே து மூடள

(C) இடது மூடள

(D) பின் மூடள

10) ட னடிக்ஸ் என்னும் ஆங்ைி ச் த ொல்லின் தபொருள்
(A) பல்மேறு தபொருள்ைடளப் பிொித் ல்
(B) பல்மேறு தபொருள்ைடள ஒருங்ைிடணத் ல்
(C) தபொருட்ைடள ஒப்பிடு ல்
(D) பல்மேறு தபொருட்ைடள ேடிேட த் ல்
னக்கும்

11)

பிறருக்கும்

ைிழ்ச் ியும்

பயனும்

ேிடளைின்ற

ேடையில்

எல் ொ

நிட ைளிலும் தபொருத் ப்பொடுடன் த யல்படுேது
(A) சூழ்நிட
(C)

ொர்ந் து

னப்பொன்ட

12) ைேனத் ின் ஊ

(B)

ொர்ந் து

னந ம் ொர்ந் து

(D) தபொருளொ ொரம் ொர்ந் து

ொடும் ன்ட யின் ைொ

அளவு

(A) 5 - 20 ேினொடிைள்

(B) 10 - 15 ேினொடிைள்

(C) 3 - 25 ேினொடிைள்

(D) 7 -10 ேினொடிைள்

13) SQ3R முடறயொல் மம்படுத் ப்படுேது -----(A) ைேனம்

(B) நொட்டம்

(C) ஊக்ைம்

(D) நிடனவு

14) இன்று

ிங்ைள் ைிழட , நொடள

றுநொளுக்கு முந்ட ய ைிழட

-----இது எந்

ேடை

ம ொ டன?
(A) தபொது அறிவு

(B) புொிந்து தைொள்ளு ல்

(C) ைணி ஆய்வு

(D) த ொற்ைளஞ் ியம்
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15) ஒப்பொர் குழு என்பது ------ மூ ம் எற்படுைிறது
(A) ஆ ிொியர் + ைட்டுப்பொடொன சூழல்
(B) தபற்மறொர் + சு ந் ிர ொன சூழல்
(C) மூைம் + ைட்டுப்பொடொன சூழல்

16) ைற்றல் சூழலில் ைீழ் உள்ளேற்றுள் ொியொன ேொிட எது?
(A) ைேர்ச் ி →ைேனம் → நிடனவு

(B) நிடனவு → ைேனம் → ைேர்ச் ி

(C) ைேனம் → ைேர்ச் ி → நிடனவு

(D) நிடனவு → ைேர்ச் ி → ைேனம்

17) ------- நிட யில் குழந்ட ைளொல் ைருத்துக்ைடள உருேொக்ை இயலும்
(A) மபசுே ற்கு முன்பொை

(B) மப ஆரம்பித் வுடன்

(C) பிள்டளப் பருேத் ில்

(D) பிள்டளப் பருேத் ிற்குப் பின்

18) ேளர்ச் ிைள் ொர் த யல்ைள் என்ற ைருத்ட மு ன் மு லில் பயன்படுத் ியேர்
(A) தெர்பொர்ட்

(B) புரூனர்

(C) ெல்

(D) ெொேிைொஸ்ட்

19) எல் ொ

ொணேர்ைளுக்கும் ஒமர

தேவ்மேறு ேி

ொ ிொியொன த யல்ைடளக் தைொடுத் ொலும் அேர்ைள்

ொைப் புொிந்து தைொள்ே ற்குக் ைொரணம்

(A) பொலினம்

(B) ைற்றல் குடறபொடு

(C) அனுபேம்

(D)

ரபு

20) RTE என்ப ன் ேிொிேொக்ைம்
(A) Right to children to free and compulsory education
(B) Right to teacher education
(C) Right to children to education
(D) Right towards education
21)

ைொர்மபொடெட்மரட்,

புர ம்

ஆைியேற்றின்

ேளர் ிட

ொற்றத்ட

ஒழுங்குபடுத்துேது
(A) இன்சுலின்

(B) ட ரொக் ின்

(C) அட்ொினலின்

(D) ஆக் ிடொக் ின்

22) “அ ீபொ ஒரு ேி ங்கு அல் ” என்பது ----(A) குடறபட தபொதுட ப்படடத் ல்

(B)

(C) ைொரணம் ைற்பித் ல்

(D) அடடயொளம் ைொணு ல்
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23) பியொமஜேின் ைருத்துப்படி

ன்டன ட ய ொக்ைி

ிந் ிக்கும்

ன்ட

ைொணப்படும்

பருேம்
(A) பு ன் இயக்ைப் பருேம்
(B)

னச் த யல்பொட்டுக்கு முந்ட ய பருேம்
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(C) ைண்கூடொைப் பொர்ப்பட க் தைொண்டு ிந் ிக்கும் பருேம்
(D) முடறயொன
24)

ொய ஒலி ம ொன்றக் ைொரணம்
(A) த ேி குடறபொடு

(B) ினம்

(C) தபொறொட

(D) ைேட

25) ொழ்வு

26)

னச்த யல்பொட்டு பருேம்

னப்பொன்ட

----- மநொடய ஏற்படுத்துே ில் முக்ைியப் பங்கு ேைிக்ைிறது

(A) ஆஸ்து ொ

(B) ம ொல்மநொய்

(C) நீொிழிவு மநொய்

(D) மூட்டுேலி

குழந்ட ைளது

ொ டனடய

பொரொட்டு ல்

அல் து

குடறகூறு ல்

எவ்ேொறு

பொ ிக்ைக்கூடும் என்பது பற்றிக் கூறியேர்
(A) ெர் ொக்

(B) ைொல்டன்

(C) பியர் ன்

(D) உட்ஸ்

27) ேகுப்பில்

ன்னொல் முடியும் என அடனத்து மேட ைடளயும் ஏற்றுச் த ய்து

ைிழ்பேர்
(A) மபொட்டியொைக் ைற்பேர்

(B) பங்மைற்றுக் ைற்பேர்

(C) இடணந்து ைற்பேர்

(D) சுய ொைக் ைற்பேர்

28) ைற்றல் வீ ம் =
(A)
(C)

கற்றல் தேர்ச்சியின் அளவு
கற்றுத் தேர்வேற்கு எடுத்துக்ககொண்ட தேரம்
கற்றல் தேர்ச்சியின் அளவு
பொடப்கபொருள் அளவு

கற்றல் பொடப்கபொருள் அளவு
கற்றுத் தேர்வேற்கு எடுத்துக்ககொண்ட தேரம்
கற்றல் பொடப்கபொருள் அளவு
(D)
கலைத்திட்ட அளவு

(B)

29) பயிற் ி அளிக்ைப்பட்ட ேளர்ப்புப் புறொடே அனுப்பி மைொேில் மைொபுரங்ைளில் ேந்து
உட்ைொரும் ைொட்டுப் புறொக்ைடள ைீழிறங்ைச் த ய்து பிடித் ல்

30)

(A) முயன்று ேறிக் ைற்றல்

(B) உற்று மநொக்ைிக் ைற்றல்

(C) த யல்பொடு ஆக்ை நிட யுறுத் ம்

(D) ஆக்ை நிட யுறுத் ம்

ைிழ்ச் ி ரொ தூண்டல்

டறே ற்கு து ங்ைல் ைொரண ொை இருப்பின் அது

(A) மநொிடட ேலுவூட்டம்

(B)

(C) எ ிொிடட ேலுவூட்டம்

(D) ண்டடன
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தமிழ்
500 வினாக்கள்
1. பாரதிதாசன் தமிழுக்குச் சூட்டியுள்ள பபயர்
(A) நிலவு

(B) ஞாயிறு

(C) விண்மீன்

(D) ததன்

2. ”தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் ததாள் – இன்பத் தமிழ் எங்கள் கவிததக்கு வயிரத்தின் வாள்”!
என்று பாடியவர்
(A) கவிமணி

(B) பாரதிதாசன்

(C) சுரதா

(D) பாரதியார்

3. பபாருத்துக:
பசால் பபாருள்
(1) நிருமித்த

-

(a) மக்கள் குழு

(2) விதளவு

-

(b) தசார்வு

(3) சமூகம்

-

(c) உருவாக்கிய

(4) அதசதி

-

(d) விதளச்சல்

(A) c, d, a, b

(B) a, b, c, d

(C) c, b, a, d

(D) d, a, b, c
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4. எதிர்பசால் தருக:
(1) புகழ்

-

(a) விடம்

(2) இளதம

-

(b) இகழ்

(3) அமுதம்

-

(c) சுறுசுறுப்பு

(4) அசதி

-

(d) முதுதம

(A) b d a c

(B) a c d b

(C) a d b c

(D) d b c a

5. ……………………. அமுபதன்று தபர்
(A) தமிழுக்தக

(B) தமிழுக்கு

(C) தமிழுக்கும்

(D) தமிழிற்கு

6. தமிழ் எங்கள் உயர்விற்கு எல்தலயாகிய …………………… தபான்றது.
(A) அம்பு

(B) வாள்

(C) தவல்

(D) வானம்

7. ……………………… எங்கள் சமூக வளர்ச்சிக்கு ஊர் ஆகும்.
(A) இன்பத்தமிழ்

(B) சங்கத்தமிழ்

(C) உயிர்த்தமிழ்

(D) ஆதசத்தமிழ்

8. தமிழ்க்கும்மி என்னும் கவிததப்தபதழ பாடல் எழுதியவர்
(A) பாரதியார்

(B) பபருஞ்சித்திரனார்

(C) கவிமணி

(D) சுரதா

9. பதன் பமாழி, தமிழ்ச்சிட்டு, தமிழ் நிலம் ஆகிய இதழ்கதள நடத்தியவர்
(A) சுரதா

(B) கல்யாண சுந்தரனார்

(C) பபருஞ்சித்திரனார்

(D) கண்ணதாசன்

10. ……………………. சிறந்து வாழ்வதற்கான வழிகாட்டு முதறகள் பகாண்டது தமிழ்
(A) எட்டிலும்

(B) பத்திலும்

(C) இரண்டிலும்

(D) நான்கிலும்
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11. மாணிக்கம் என்ற இயற்பபயர் பகாண்ட கவிஞர் ………………….
(A) கவிமணி

(B) பாரதிதாசன்

(C) திருவிக

(D) பபருஞ்சித்திரனார்

(A) கண்ணதாசன்

(B) ஆலந்தூர் தமாகனரங்கன்

(C) பபருஞ்சித்திரனார்

(D) வாணிதாசன்

13. தமிழ்க்கும்மி கவிததப்தபதழ பாடல் இடம்பபறும் நூல்
(A) கனிச்சாறு

(B) பகாய்யாக்கனி

(C) நூறாசிாியம்

(D) பாவியக் பகாத்து

14. பபாய்யாதம அகற்றும் பமாழி ……………………
(A) கன்னடம்

(B) தமிழ்

(C) பதலுங்கு

(D) உருது

15. பல பமாழிகள் கற்ற புலவர் ………………..
(A) திருவள்ளுவர்

(B) வள்ளலார்

(C) பாரதிதாசன்

(D) பாரதியார்

16. நமக்குக் கிதடத்துள்ள மிகப் பழதமயான நூல்
(A) ததவாரம்

(B) பதால்காப்பியம்

(C) திருவாசகம்

(D) சிலப்பதிகாரம்

17. தமிழ் – என்ற பசால் முதன்முதலில் ஆளப்படும் நூல்
(A) திருக்குறள்

(B) ததவாரம்

(C) பதால்காப்பியம்

(D) புறநானூறு

18. மல்லியின் – தாவர இதலப்பபயர்
(A) ஓதல

(B) ததழ

(C) தாள்

(D) புல்
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12. பாவலதரறு என்று சிறப்புப்பபயரால் அதழக்கப்படும் கவிஞர் ………………………
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TNTET - 2022 - 2023
ENGLISH
More Important Question Paper
1. A- Hello, what ______ your name?
(A) is

(B) are

(C) am

(D) be

2. Where ______ you ______?
(A) is / from

(B) are / in

(C) are / is

(D) are / from

3. Which embraced tradition’ the Word ‘embraced’ here means
(A) Pleased

(B) Followed

(C) disused

(D) performed

4. ‘an example by overcoming all difficulties’ The word ‘overcoming’ means
(A) Conquering

(B) over bearing

(C) reaching

(D) not coming

5. ‘Living a life, which embraced tradition, which part of speech is the underlined word?
(A) Pronoun

(B) Determiner

(C) Adjective

(D) Adverb
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6. Which part of speech is the underlined word in the following sentence:
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I don’t know Why he is so hostile to me.
(A) adjective

(B) Adverb

(C) Preposition

(D) pronoun

7. Which of the following adjectives does not apply to the Soldiers?
(A) Courageous

(B) disciplined

(C) Patriotic

(D) impractical

8. Name the figure of speech used in ‘the Valley of Death’.
(A) Metaphor

(B) Simile

(C) Synecdoche

(D) Metonymy

9. Which the part of speech is the underlined word in the following sentence?
(A) Determiner

(B) Pronoun

(C) Conjunction

(D) Preposition

10. Identify the part of speech of the underlined word in the following sentence.
It is often held that as a principle
(A) Pronoun

(B) Adverb

(C) Adjective

(D) Preposition

11. Which Part of Speech is the underlined word in the following sentence?
(A) Determiner

(B) Preposition

(C) Adverb

(D) Conjunction

12. The phrase, ‘draws out’ as used here means
(A) breaks away

(B) Clears out

(C) Moves out

(D) hurries out

13. Which Part of Speech is the underlined word in the following sentence?
(A) verb

(B) Preposition

(C) Adverb

(D) Adjective
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14. Identify the figure of speech used in the expression

(A) Irony

(B) Simile

(C) Metaphor

(D) Personification

15. Which Part of Speech is the underlined Word in the Following Sentence?
I do not know why he is so Curious about it.
(A) Adverb Clause

(B) Adjective clause

(C) Noun Clause

(D) Principal Clause

16. Choose the noun form of the given word ‘Honest’.
(A) Honest

(B) Honesty

(C) Honestly

(D) Honestness

17. Choose the noun form of the given word ‘Select’.
(A) Selectivity

(B) Selecting

(C) Selection

(D) Selected

18. I respect the beliefs of my astrologer. The underlined word is ----(A) a noun

(B) an adverb

(C) an adjective

(D) a part of the verb

19. Choose the noun form of the given word. ‘Strong’.
(A) Strongly

(B) Strongness

(C) Strength

(D) Strengthen

20. ---------- is making a noise in the class.
(A) She

(B) Herself

(C) Her

(D) Its

21. Mohan is my friend mother is a doctor
(A) Who

(B) Whose

(C) that

(D) Whom
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1000 QUESTIONS
1. இந்தியாவில் ப ார்ச்சுக்கீசிய ஆதிக்கத்திற்கு அடித்தளம் அமைத்தவர் யார்?

2.

A) வாஸ்பகாடகாைா

B) ார்த்தப ாைிபயா டயஸ்

C) அல்ப ான்பசா-டி-அல்புகர்க்

D) அல்மைய்டா

ின்வரும் ஐப ாப் ிய நாடுகளுள் இந்தியாவுக்கு கடல்வழிமயக் கண்டு ிடிப் தில்

முதன்மையாக இருந்த நாடு எது?
A) மநதர் ாந்து (டச்சு)

B) ப ார்ச்சுகல்

C) ி ான்ஸ்

D) ிாிட்டன்

3. 1453 ஆம் ஆண்டு கான்ஸ்டாண்டிபநா ிள் யா ால் மகப் ற்றப் ட்டது?
A) ி ான்ஸ்

B) துருக்கி

C) மநதர் ாந்து (டச்சு)

D) ிாிட்டன்

4. சர் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் ………………… நாட்மடச் பசர்ந்தவர்
A) ப ார்ச்சுக்கல்

B) ஸ்ம யின்

C) இங்கி ாந்து

D) ி ான்ஸ்
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5. இந்தியாவில் ஆங்கிப யர்கள் கட்டிய முதல் பகாட்மட
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6.

A) வில்லியம் பகாட்மட

B) மசயின்ட் ஜார்ஜ் பகாட்மட

C) ஆக் ா பகாட்மட

D) படவிட் பகாட்மட

ின்வரும் ஐப ாப் ிய நாட்டினருள் வியா ா த்திற்காக, இந்தியாவிற்கு வருமக தந்த

கமடசி ஐப ாப் ிய நாட்டினர்
A) ஆங்கிப யர்கள்

B) ிம ஞ்சுக்கா ர்கள்

C) படனியர்கள்

D) ப ார்ச்சுக்கீசியர்கள்

7. தைிழ்நாடு கடற்கம பயா த்தில் உள்ள த ங்கம் ாடி ……………….. வர்த்தக மையைாக
இருந்தது.
A) ப ார்ச்சுகீசியர்கள்

B) ஆங்கிப யர்கள்

C) ிம ஞ்சுக்கா ர்கள்

D) படனியர்கள்

8. 1757 ஆம் ஆண்டில் வங்காளத்மத ஆட்சி மசய்தவர்
A) சுஜா – உத் – மதௌ ா

B) சி ாஜ் – உத் – மதௌ ா

C) ைீர்காசிம்

D) திப்பு சுல்தான்

9. ிளாசிப் ப ார் நமடம ற்ற ஆண்டு
A) 1757

B) 1764

C) 1765

D) 1775

10. க்சார் ப ாாின் முடிவில் ஏற் ட்ட உடன் டிக்மக

11.

A) அ கா ாத் உடன் டிக்மக

B) கர்நாடக உடன் டிக்மக

C) அலிநகர் உடன் டிக்மக

D) ாாிசு உடன் டிக்மக

ாண்டிச்பசாி உடன் டிக்மகயின்

டி ……………. கர்நாடக ப ார் முடிவுக்கு

மகாண்டுவ ப் ட்டது.
A) முதல்

B) இ ண்டாம்

C) மூன்றாம்

D) ஏதுைில்ம
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12. மஹதர் அலி மைசூர் அாியமை ஏறிய ஆண்டு …………………..
A) 1756

B) 1761

C) 1763

D) 1764

A) ிம ஞ்சுக்க ர்கள் ைற்றும் திப்பு சுல்தான்
B) மஹதர் அலி ைற்றும் கள்ளிக்பகாட்மட ைன்னர் சாைாின்
C) ஆங்கிப யர் ைற்றும் திப்பு சுல்தான்
D) திப்பு சுல்தான் ைற்றும் ை ாத்தியர்கள்
14. மூன்றாம் ஆங்கிப ய – மைசூர் ப ாாின் ப ாது ஆங்கிப ய தம மை ஆளுநர்
……………
A) இ ா ர்ட் கிமளவ்

B) வா ன் பஹஸ்டிங்ஸ்

C) கா ன்வாலிஸ்

D) மவல்ம ஸ்லி

15. ஆங்கிப யருடன் சீன் உடன் டிக்மக மசய்து மகாண்டவர் ………………
A) இ ண்டாம் ாஜி ாவ்

B) மதௌ த் ாவ் சிந்தியா

C) ஷாம் ாஜி ப ான்ஸ்ப

D) ஷாயாஜி ாவ் மகய்க்வாட்

16. ை ாத்திய ப

சின் கமடசி பீஷ்வா ……………….

A) ா ாஜி விஸ்வநாத்

B) இ ண்டாம் ாஜி ாவ்

C) ா ாஜி ாஜி ாவ்

D) ாஜி ாவ்

17. துமைப் மடத் திட்டத்தில் இமைத்துக் மகாண்ட முதல் இந்திய சுபதச அ சு எது?
A) அபயாத்தி

B) மஹத ா ாத்

C) உதய்பூர்

D) குவாலியர்

18. ஜாகீர்தாாி, ைல்குஜாாி, ிஸ்பவதாாி ப ான்ற ல்பவறு ம யர்களால் அமழக்கப் டும்
நி வாி முமற எது?
A) ைகல்வாாி முமற

B) இ யத்துவாாி முமற

C) ஜைீன்தாாி முமற

D) இவற்றில் எதுவுைில்ம
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13. ைங்களூர் உடன் டிக்மக இவர்களுக்கு இமடபய மகமயழுத்தானது
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19. எந்த கவர்னர் – மஜன லின் கா த்தில், வங்காளத்தில் நி ந்த நி வாித் திட்டம் மசய்து
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மகாள்ளப் ட்டது?
A) பஹஸ்டிங்ஸ் ி பு

B) கா ன்வாலிஸ் ி பு

C) மவல்ம ஸ்லி ி பு

D) ைிண்படா ி பு

20. ைகல்வாாி முமறயில் ’ைகல்’ என்றால் என்ன?
A) வீடு

B) நி ம்

C) கி ாைம்

D) அ ண்ைமன

21. ைகல்வாாி முமற எந்தப் குதியில் மசய்துமகாள்ளப் ட்டது?
A) ைகா ாஷ்டி ா

B) ைத ாஸ்

C) வங்காளம்

D) ஞ்சாப்

22. கீழ்க்காணும் கவர்னர்களுள் ைகல்வாாி முமறமய அறிமுகப் டுத்தியவர் யார்?
A) பஹஸ்டிங்ஸ் ி பு

B) கா ன்வாலிஸ் ி பு

C) மவல்ம ஸ்லி ி பு

D) வில்லியம் ம ண்டிங் ி பு

23. ஆங்கிப ய ால் இ யத்துவாாி முமற அறிமுகப் டுத்தப் டாத குதி எது?
A) ம் ாய்

B) ைத ாஸ்

C) வங்காளம்

D) இவற்றில் எதுவுைில்ம

24. இண்டிபகா (அவுாி) கிளர்ச்சி யா ால் தம மைபயற்று நடத்தப் ட்டது?
A) ைகாத்ைா காந்தி
B) பகசப் சந்தி

ாய்

C) திகம் ர் ிஸ்வாஸ் ைற்றும் ிஸ்னு ிஸ்வாஸ்
D) சர்தார் வல்

ாய் ட்படல்

25. ர்பதாலி சத்தியாகி கம் யார் தம மையில் நடத்தப் ட்டது?
A) சர்தார் வல்

ாய் ட்படல்

C) திகம் ர் ிஸ்வாஸ்
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26. ாமளயக்கா ர் முமற ஏற் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு
B) 1520

C) 1529

D) 1530

ின்வரும் தைிழ்நாட்டு

27.

ாமளயக்கா ர்களுள் ஆங்கி

ஆட்சிமய எதிர்த்ததில்

முன்பனாடியானவர்
A) பூலித்பதவன்

B) யூசுப்கான்

C) கட்டம ாம்ைன்

D) ைருது சபகாத ர்கள்

28. காலின் ஜாக்சன் எந்தப் குதியின் ஆட்சியாளர்?
A) ைதும

B) திருமநல்பவலி

C) இ ாைநாதபு ம்

D) தூத்துக்குடி

29. வீ

ாண்டிய கட்டம ாம்ைன் கீழ்க்கண்ட எந்த இடத்தில் தூக்கிலிடப் ட்டார்?

A) ாஞ்சா ங்குறிச்சி

B) சிவகங்மக

C) திருப் த்தூர்

D) கயத்தாறு

30. பவலு நாச்சியார் எப் குதியின் ாைி ஆவார்?
A) நாக ாபு ம்

B) சிவகிாி

C) சிவகங்மக

D) விருப் ாச்சி

31. ’திருச்சி ாப் ள்ளி ி கடனம்’ யா ால் மவளியிடப் ட்டது?
A) ைருது ாண்டியர்கள்

B) கிருஷ்ைப் நாயக்கர்

C) பவலு நாச்சியார்

D) தீ ன் சின்னைம

32. கீழ்க்கண்டமவகளுள் தீ ன் சின்னைம பயாடு மதாடர்புமடய குதி எது?
A) திண்டுக்கல்

B) நாக ாபு ம்

C) புதுக்பகாட்மட

D) ஓ ாநிம

33. ாைி

ட்சுைி ாய் எப் குதியில் ஏற் ட்ட பு ட்சிமய வழிநடத்தினார்?

A) ைத்திய இந்தியா

B) மடல்லி

C) கான்பூர்

D) ம ய்லி
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A) 1519

Free Online Test
(To Write Free Online Test Download our Mobile Application)

App Name : tcaexamguide
Website: www.tcaexamguide.com
Step 1: Download and Install our mobile App (tcaexamguide) from Playstore
Step 1: Playstor-ல் இருந்து TCA-வின் mobile App (tcaexamguide)- ஐ பதிவிறக்கம் செய் து
சகொள் ளவும் .

Step 2: Register in our App by giving your Name, E-Mail id and Phone Number and select submit button.
Step 2 : உங் களுடைய சபயர், மின் னன் ஞ் ெல் முகவரி, மற் றும் அடலபபசி
எண்டண TCA-வின் Mobile App-ல் சகொடுத்தபின் Submit Button-ஐ Select செய் யவும் .

Step 3: Type the OTP in “Your Verification Number” box (the OTP is sent to the given Phone number).
Step 3: உங் கள் பதிவு செய் த அடலபபசி எண்ணிற் கு அனுப் பப் பை்ை OTP-ஐ “Your
Verification Number” என் ற box-இல் சகொடுக்கவும் .
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Step 4 : Select the Option Get Started.
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Step 4 : Get Started என் ற Option-ஐ பதர்ந்சதடுக்கவும் .

Step 5: Choose the Exam Name.
Step 5: எந்த பதர்வு என் படத பதர்ந்சதடுக்கவும் .

Step 6: Choose the Subject.
Step 6: எந்த Subject என் படத பதர்ந்சதடுக்கவும் .
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Step 7: Select Online Test.

Step 8: Select Free Test.
Step 8: Free Test என் ற Option-ஐ பதர்ந்சதடுக்கவும் .

Step 8: Select the test and Start Writing your Free Online Tests.
Step 8: சகொடுக்கப் பை்டுள் ள பதர்வுகளில் இருந் து ஏபதனும் ஒன்டற பதர்சதடுத்து
எழுதவும் .
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Step 7: Online Test என் ற Option-ஐ பதர்ந்சதடுக்கவும் .
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Step 9: After Completing Exam Select End Exam Button to see the Mark.
Step 9: பதர்டவ முடித்த பிறகு மதிப்சபண்டணப் பொர்க்க “End Exam” Option-ஐ

Step 10 : Your exam result will be declared and you can see the correct answer and its explanation by
selecting “ Viwe Questions & Answers” bellow the score card.
Step 10: உங் கள் பதர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப் படும் மற் றும் மதிப் சபண்
அை்டையில் " Viwe Questions & Answers " என் படதத் பதர்ந்சதடுப் பதன் மூலம்
ெரியொன பதிடலயும் அதன் விளக் கத்டதயும் பொர்க்கலொம் .

__________________________________________________________________________________

TCA வழங் கும் Online தேர்வுகைகை எழுதுவேற் கு கீதழ
கைொடுை்ைப் பட்டுை் ை எண்ைகை கேொடர்புகைொை் ைவும் .
95665 35080, 9786269980, 76399 67359, 93602 68118
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பதர்ந்சதடுக்கவும் .

