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VI

அறிவியணலப் ்பற்றிய புரிந்து த்காள்ளும் திறணனயும், ்பகுதொயும் 

நுட்பதணெயும் மாைவர்களிடம் வளரக்கும் விெமா்க இப்புதெ்கம் 

உருவாக்்கப்்படடிருக்கிறது.  வமல்நிணல 

வகுப்பு்களில் ்பயில இருக்கும் அறிவியணல 

வமலும் உைரந்து த்காள்ளவும், வ்பாடடித 

வெரவு்கணள எளிதில் ெந்திக்்கவும் இப்புதெ்கம் 

உெவும்.   ்கற்வ்பாணர ணமயப்்படுததி 

வடிவணமக்்கப்்படட இந்நூல் மாைவர்களின் சிந்ெணனணயத தூணடி 

விடுவவொடு, மனப்்பாட முணறக்கு மாற்றா்கவும், தெயல்வழிக் ்கற்்பணெ 

ஊக்குவிப்்பொ்கவும் அணமயும்.

 முெல் ்பருவததிற்்கான இந்நூலில் 9 – 

அலகு்கள்  உள்ளன.

 ஒவதவாரு மாெததிற்கும் மூன்று அலகு்கள் 

வீெம் ்கற்பிக்்கப்்பட வவணடும்.  ஒவதவாரு 

அலகிலும் ஆசிரியர்கள் தெய்து ்காடட 

வவணடிய எளிய தெயல்்பாடு்களும், 

ஆசிரியர்களின் வழி்காடடுெவலாடு 

மாைவர்கள் வமற்த்காள்ள வவணடிய குழுச் 

தெயல்்பாடு்களும் உள்ளன.

 ெ்கவல் விளக்்கப் ்படங்களும், ெ்கவல் துணுக்கு்களும் ்கற்வ்பாரின் புரிெணல வமலும் 

விரிவு்படுததும்.

 உங்களுக்குத தெரியுமா? மற்றும் “வமலும் அறிவவாம்” ஆகியணவ மாைவர்களின் 

மனக்்கண்களில் புதிய ொளரங்கணளத திறந்து ணவக்கும்.

 அறிவியல் துணற ொரந்ெ தொற்்கணளத தெரிந்து த்காள்ள ்கணலச் தொல்ல்கராதி 

அறிமு்கப்்படுதெப்்படடுள்ளது. இைணய வழிக் கற்றைலச் ெசம்ைமயாக்�ம் 
விதமாக இைணயச் ெசயல்பா� மற்�ம் QR – �றி��  ஆகியைவ�ம் 
அறி�கப்ப�த்தப்பட்�ள்ளன.

QR குறியீடலட எவ்வொறு பயன்படுததுவது?

 QR குறியீடடு ஸவ்கனணர கூகுள் play store அல்லது ஆப்பிள் 

app store ஆகியவற்ணறப் ்பயன்்படுததி உங்கள் திறன் வ்பசியில் 

்பதிவிறக்்கம் தெய்து த்காள்ளவும்.

 ்பதிவிறக்்கம் தெய்யப்்படட QR குறியீடடு ஸவ்கனணர திறந்து 

ணவததுக் த்காள்ளவும்.

  ஸவ்கனர த்பாதொணன அழுததியவுடன் வ்கமரா வவணல தெய்யத தொடஙகி விடும்.  

உடவன திறன் வ்பசிணயப் ்பாடப் புதெ்கததில் உள்ள QR குறியீடடிற்கு அருவ்க 

த்காணடு வரவும்.

  வ்கமரா QR குறியீடணட உைரந்ெறிந்ெவுடன் திணரயில் உரலி வொன்றும்.  அந்ெ  

உரலிணயத தொடடவுடன் ்பாடப்த்பாருள் விளக்்கம் திணரயில் விரியும்.

மு்கவுலர

இந்நூலைப் 

பயன்படுததுவது

எப்படி?
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11.    அளவீடு்களும் அளவிடும் ்கருவி்களும்

அளவீடு்களும் அளவிடும் ்கருவி்களும்1

 அறிவியல் ொரந்ெ பிரிவு்கள் 

அணனததிற்கும் அளவீடு்கவள அடிப்்பணட ஆகும்.  

இது, நம்முணடய அன்றாட வாழக்ண்கயில் 

முக்கியப்்பஙகு வகிக்கிறது.  உன் உயரதணெக் 

்காண்பது, உன் வீடடிற்குப் ்பால் வாஙகுவது, 

உனது நண்பன் ஓடடப்்பந்ெயததில் ஓடிய 

வநரதணெக் ்கைக்கிடுவது வ்பான்ற 

தெயல்்களில் அளவீடு்கள் வெணவப்்படுகின்றன.  

அளவீடு என்்பது எவவளவு நீளம், எவவளவு 

்கனம், எவவளவு வவ்கம் வ்பான்ற 

வ்கள்வி்களுக்குப் ்பதிலளிக்கின்றது.  அளவீடு 

என்்பது, ஒரு த்பாருளின் ்பணண்பவயா  

அல்லது நி்கழணவவயா மற்தறாரு த்பாருளின் 

்பணபுடவனா அல்லது நி்கழவுடவனா ஒப்பிடடு 

அப்த்பாருளுக்வ்கா அல்லது நி்கழவுக்வ்கா ஒரு 

எணமதிப்ண்ப வழஙகுவொகும். ஒரு த்பாருளின் 

்பணபிற்கு அல்லது ஒரு நி்கழவிற்கு அளவு 

மற்றும் எணமதிப்ண்ப வழஙகும் முணறவய 

அளவீடு என்று வணரயறுக்்கப்்படுகிறது.  இந்ெப் 

்பாடப்்பகுதியில் அளவீடடின் அலகு்கள் மற்றும் 

அளவிடும் ்கருவி்களின் ்பணபு்கள் ்பற்றி நீங்கள் 

்கற்றுக்த்காள்ள இருக்கிறீர்கள்.

 இயற்பியல் அளவு்கள 

மைற்றும் அைகு்கள
1.1

1. 1. 1 இயற்பியல் அளவு்கள

அளவிடக்கூடிய அளவு்கணள இயற்பியல் 

அளவு்கள் என்கிவறாம்.  இயற்பியல் அளவு்கணள 

இரணடா்க வண்கப்்படுதெலாம்.  அணவ 

அடிப்்பணட அளவு்கள் மற்றும் வழி அளவு்கள் 

ஆகும்.  வவறு எந்ெதவாரு அளவினாலும் 

குறிப்பிட முடியாெ அளவு்கணள அடிப்்பணட 

அளவு்கள் என்கிவறாம்.  எடுததுக்்காடடு: நீளம், 

நிணற, ்காலம், தவப்்பநிணல வ்பான்றணவ 

ஆகும். வவறு அளவு்களினால் குறிப்பிடக்கூடிய 

அளவு்கள் வழி அளவு்கள் எனப்்படும். 

எடுததுக்்காடடு: ்பரப்்பளவு, ்கன அளவு மற்றும் 

அடரததி வ்பான்றணவ ஆகும்.

இயற்பியல் அளவு்களுக்கு எணமதிப்பும் 

(ஒரு எண), அளவிடும் அலகும் உணடு 

(எடுததுக்்காடடு: 3 கிவலாகிராம்). நீ ்கணட 

ஒன்றில் 3 கிவலாகிராம் ்காய்்கறி்கள் 

வாஙகுவொ்க ணவததுக் த்காள்வவாம்.  இதில், 3 

என்்பது எணமதிப்பு, கிவலாகிராம் என்்பது அலகு 

ஆகும்.  அலகு்கணளப் ்பற்றி நாம் இப்்பகுதியில் 

வமலும் ்காணவ்பாம்.

அைகு

 அறிமு்கம்

்கற்றல் வநாக்்கங்கள்

இப்்பாடதணெக் ்கற்றபின் கீழவருவனவற்ணற மாைவர்களால் புரிந்து த்காள்ள 

முடியும்

 � துல்லிய அளவீடு்களின் முக்கியததுவதணெப் புரிந்து  த்காள்ளுெல், SI 
அலகு்கணள எழுதும் வழிமுணற்கணளத தெரிந்து த்காள்ளுெல்

 � வழி அலகு்கணளப் ்பற்றித தெரிந்து த்காள்ளுெல், அறிவியல் குறியீடு்கணள அறிந்து 

்பயன்்படுததுெல், அளவிடும் ்கருவி்களின் மூன்று முக்கியப் ்பணபு்கணள அறிந்து 

த்காள்ளுெல்

 � தவரனியர அளவி மற்றும் திருகு அளவிணய சிறிய அளவீடு்களுக்குப் ்பயன்்படுததுெல், 

சுருள்வில் ெராணெக் த்காணடு த்பாருளின் எணடணய அளவிட அறிந்து த்காள்ளுெல்
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21.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

1. 1. 2 அைகு

அலகு என்்பது தெரியாெ அளவு ஒன்றுடன் 

ஒப்பிடக்கூடிய ்படிதெரமான அளவு ஆகும்.  

விதி அல்லது மரபின்்படி ஏற்றுக்த்காள்ளப்்படட 

குறிப்பிடட எணமதிப்ண்ப உணடய இயற்பியல் 

அளவவ என்றும் அலகு வணரயறுக்்கப்்படுகிறது.  

உொரைமா்க, அடி என்்பது நீளதணெ 

அளவிடக்கூடிய அலகு ஆகும்.  10 அடி என்்பது 

வணரயறுக்்கப்்படட ‘1 அடி’ என்ற அலகிணனப் 

வ்பான்று 10 மடஙகு என்்பணெக் குறிக்கிறது.  

நம் முன்வனார்கள் முழம், ்பரலாங (660 அடி), 

ணமல் (5280 அடி) வ்பான்ற அலகு்கணளப் 

்பயன்்படுததினர.

 ்பழங்கால அளவீடடு முணற்களில் 

த்பரும்்பாலானணவ மனிெ உடல் 

்பரிமாைங்களின் அடிப்்பணடயிவலவய 

அணமந்திருந்ென.  அென் விணளவா்க, 

அளவீடு்களின் அலகு்கள் ந்பருக்கு 

ந்பரும், இடததிற்கு இடமும் மாறு்படடன.  

முந்ணெய ்காலங்களில் தவவவவறு 

நாடடு மக்்களால் தவவவவறு அலகு 

முணற்கள் ்பயன்்படுதெப்்படடன.  முன்பு 

்பயன்்படுதெப்்படட அலகு முணற்களில் சில கீவழ 

த்காடுக்்கப்்படடுள்ளன.

அடடவணை – 1

அலகுமுணற்கள்

அைகுமுலை நீளம் நிலை ்கொைம்

CGS ்ென்டிமீடடர கிரொம் வினொடி

FPS அடி பவுண்ட வினொடி

MKS மீடடர கிலைொகிரொம் வினொடி

ஆனால், இரணடாம் உல்கப்வ்பாரின் முடிவில், 

உல்க அளவிலான அலகு முணறக்்கான 

அவசியம் ஏற்்படடது.  எனவவ, 1960 ஆம் 

ஆணடு, எணட்கள் மற்றும் அளவு்களுக்்கான 

த்பாது மாநாடடில் SI அலகு முணறயானது 

(்பன்னாடடு அலகுமுணற) உல்க நாடு்களின் 

்பயன்்பாடடிற்்கா்க உருவாக்்கப்்படடு, 

்பரிந்துணரக்்கப்்படடது.

 SI அலகு முணற என்்பது ்பணணடய 

அலகு முணற்கணளவிட நவீனமயமான 

மற்றும் வமம்்படுதெப்்படட அலகு 

முணறயாகும். ஏறக்குணறய உலகிலுள்ள 

அணனதது நாடு்களாலும் இம்முணறயானது 

ஏற்றுக்த்காள்ளப்்படடுள்ளது.  இது, சில 

அடிப்்பணடயான அலகு்கணளக் த்காணடது.  

அந்ெ அடிப்்பணட அலகு்களிலிருந்து த்பருக்்கல் 

மற்றும் வகுதெல் மூலம் பிற வழி அலகு்கணளப் 

த்பற முடியும்.  SI அலகு முணறயில் ஏழு அடிப்்பணட 

அலகு்கள் (fundamental units) உள்ளன.  அணவ 

அடிமான அலகு்கள் (base units) என்றும் 

வழங்கப்்படுகின்றன.

அடடவணை - 2

அடிப்்பணட அளவு்களும் அவற்றின் அலகு்களும்

அடிப்பலட அளவு அைகு குறியீடு

நீளம் மீடடர m

நிலை கிலைொகிரொம் kg

்கொைம் வினொடி s

்வப்பநிலை ்்கல்வின் K

மின்லனொடடம் ஆம்பியர A

ஒளிச்்ெறிவு ல்கண்டிைொ cd

்பொருளின் அளவு லமைொல் mol

இந்ெ ஏழு அடிப்்பணட அலகு்களின் 

துணைத்காணடு, பிற வழி அளவு்களின் 

அலகு்கள் வருவிக்்கப்்படுகின்றன.  அணவ கீவழ 

உள்ள அடடவணை – 3 ல் த்காடுக்்கப்்படடுள்ளன.

 SI அைகு முலை1.2

அடிப்்பணட அளவு்கணள அளவிடப் ்பயன்்படும் 

அலகு்கள் அடிப்்பணட அலகு்கள் என்றும் 

வழி அளவு்கணள அளவிடப் ்பயன்்படும் 

அலகு்கள் வழி அலகு்கள் என்றும் 

அணழக்்கப்்படுகின்றன.
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31.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

1. 3. 1 நீளம்

 இருபுள்ளி்களுக்கு இணடப்்படட 

தொணலவு நீளம் என வணரயறுக்்கப்்படுகிறது.  

நீளததின் SI  அலகு மீடடர ஆகும். ஒளியானது 

1 / 29, 97, 2, 458 விநாடியில் தவற்றிடததில் 

்கடக்கும் தூரவம ஒரு மீடடர எனப்்படும்.

மி்கப்த்பரிய தூரங்கணள (எ.்கா: வானியல் 

த்பாருட்களுக்கிணடவயயான தூரங்கள்) 

அளவிட நாம் கீழக்்கணட அலகு்கணளப் 

்பயன்்படுததுகிவறாம்.

 ஒளி ஆணடு  

 வானியல் அலகு 

 விணணியல் ஆரம்

ஒளி ஆணடு: ஒளி ஆணடு என்்பது ஒளியானது 

தவற்றிடததில் ஓராணடு ்காலம் ்பயைம் 

தெய்யும் தொணலவு ஆகும். ஒரு ஒளி ஆணடு = 

9.46 X 10
15 

மீ

அடடவணை – 3

சில வழி அளவு்களும் அவற்றின் அலகு்களும்

வ.

எண

இயற்பியல் அளவு வாய்ப்்பாடு அலகு

1. ்பரப்பு நீளம்   X  அ்கலம் மீ
2  

(m
2
)

2. ்பருமன் நீளம்   X  அ்கலம் X உயரம் மீ
3  

(m
3
)

3. அடரததி நிணற / ்பருமன் கி கி/மீ
3  

(kg / m
3
)

4. திணெவவ்கம் இடப்த்பயரச்சி/்காலம் மீ/வி (m/s)

5. உந்ெம் நிணற X திணெவவ்கம் கி கிமீ/வி
  
(kgm/ s)

6. முடுக்்கம் திணெவவ்கம் /்காலம் மீ/வி
2
 (m/s

2
)

7.

விணெ நிணற X முடுக்்கம் கி கிமீ/ வி
2  

(kgm s 
- 2

) அல்லது  

நியூடடன் (N)

8.
அழுதெம் விணெ / ்பரப்்பளவு நியூடடன் / மீ

2 
(N/m

2 
) அல்லது 

்பாஸ்கல் (Pa)

9. ஆற்றல் (வவணல) விணெ X தொணலவு நியூடடன் X மீ (Nm) அல்லது ஜுல் (J)

10. ்பரப்பு இழுவிணெ விணெ / நீளம் நியூடடன் / மீ (N/m)

ஃவ்பாரடணநட (Fort night)   

என்்பது இரணடு வாரங்கள் 

அல்லது 14 நாட்கள் 

ஒரு ்கைம் (moment) ்காததிருங்கள் என்று 

ஒருவரிடம் கூறுகிவறாம்.  இது எவவளவு 

குணறந்ெ ்கால அளவு தெரியுமா? இது 1/40 

மணி வநரம் அல்லது 1.5 நிமிடம் ஆகும்.

ஆடவடாமஸ (Atomus): நம்மால் ்கற்்பணன 

தெய்து ்பாரக்்கக்கூடிய மி்கக் குணறந்ெ ்கால 

அளவாகிய ்கண இணமக்கும் வநரமாகும்.    

இென் மதிப்பு என்ன தெரியுமா?இது 1/6.25 

வினாடி அல்லது 160 மில்லி வினாடி ஆகும்.

்கழுணெத திறன்: குதிணரத திறன் ்பற்றி 

நீங்கள் வ்கள்விப் ்படடிருப்பீர்கள். ்கழுணெத 

திறன் என்றால் என்ன? இது குதிணரத 

திறனில் 1/3 மடஙகு ஆகும். இென் மதிப்பு 

ஏறக்குணறய 250 வாட ஆகும்.  

  SI முலையில் அடிப்பலட அைகு்கள

1.3
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41.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

 விணணியல் ஆரம் (Parsec): 

விணணியல்  ஆரம்  என்்பது  சூரிய 

குடும்்பததிற்கு தவளிவய உள்ள வானியல் 

த்பாருட்களின் தூரதணெ அளவிடப் 

்பயன்்படுகிறது. ஒரு விணணியல் ஆரம்   = 

3.26 ஒளி ஆணடு

மூலக்கூறில் உள்ள இரு அணுக்்களுக்கு 

இணடவயயான தொணலவு, உட்கருவின் 

அளவு, ஒளியின் அணலநீளம் வ்பான்றவற்ணற 

வானியல் அலகு(AU):வானியல் அலகு என்்பது 

புவி ணமயததிற்கும் சூரியனின் ணமயததிற்கும் 

இணடவயயான ெராெரித தொணலவு ஆகும்.

ஒரு வானியல் அலகு  (1AU)        = 1.496 X 10
11 
மீ

ஒளியானது ஒரு விநாடிக்கு 

3x10
8
 மீ அல்லது 3 

லடெம் கிமீ தூரதணெக் 

்கடக்கிறது. ஒரு ஆணடில் 365 நாட்கள் 

உள்ளன. அொவது, ஒரு ஆணடில் 

365×24×60×60=3.153×10
7
 வினாடி்கள் 

உள்ளன.

எனவவ, ஒரு ஒளி ஆணடு  

= 3.153×10
7
×3×10

8
=9.46 ×10

15
  மீ

நமக்கு மி்க அருகில் உள்ள 

நடெததிரம் ஆல்ஃ்பா 

தென்டாரி (alpha centauri) 

சூரியனிலிருந்து 1.34 விணணியல் 

ஆரததொணலவில் உள்ளது.  இரவு 

வநரங்களில் நமது தவறும் ்கணணிற்குத 

தெரியும் நடெததிரங்கள் சூரியனிலிருந்து 

500 விணணியல் ஆரததொணலவிற்குள் 

உள்ளன.

ஒரு வானியல் அலகு என்்பது 

14, 95, 97,871 கிமீ அல்லது 

ஏறக்குணறய 150 மில்லியன் 

கிமீ அல்லது 1,500 லடெம் கிமீ ஆகும்.

வழி அளவு்களுக்கொன ்தொடர விளக்கப்படம்

்படம் 1. வானியல் அலகு
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51.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

அளவிடப் ்பததின் துணைப் ்பன்மடஙகு்கள் 

்பயன்்படுகின்றன. இணவ ஆஙஸடரம் என்ற 

அல்கால் அளவிடப்்படுகின்றன. 

1. 3. 2 நிலை

நிணற என்்பது ஒரு த்பாருளில் உள்ள 

்பருப்த்பாருட்களின் அளவாகும். நிணறயின் SI 

அலகு  கிவலாகிராம்.  ஒரு கிவலாகிராம் என்்பது 

பிரான்ஸ நாடடில் தெவரஸ எனும் இடததிலுள்ள 

எணட மற்றும் அளவீடு்களுக்்கான ்பன்னாடடு 

அணமப்பில் ணவக்்கப்்படடுள்ள பிளாடடினம் – 

இரிடியம் உவலா்கக்்கலணவயால் தெய்யப்்படட 

முன் மாதிரி உருணளயிள் எணட ஆகும். 

நிணறயினுணடய ்பததின் துணைப் 

்பன்மடஙகு்கள் கிராம் மற்றும் மில்லிகிராம் 

ஆகும்.  ்பததின் ்பன்மடஙகு்கள் குவிணடால் 

மனிெ உடம்பில் உள்ள 

அணனதது இரதெக் 

குழாய்்களின் தமாதெ நீளம் 

96,000 கிமீ ஆகும்.

பிறக்கும் த்பாழுது, ஒரு ஒடட்கச்சிவிஙகிக் 

குடடியின் உயரம் 1.8 மீ (6 அடி) 

்பச்வொந்தியின் நாக்கின் நீளம் அென் 

உடம்பின் நீளதணெவிட இரு மடங்காகும்.

அடடவணை – 4 

சிறிய மற்றும் த்பரிய அலகு்கள்

சிறிய அைகு்கள மைதிப்பு (மீடடரில்) ்பரிய அைகு்கள மைதிப்பு 

(மீடடரில்)

ஃ்பரமி(f) 
∗

10 
-15 

மீ கிலைொமீடடர (km) 10
3 

மீ

ஆங்்ஸடரம் Å∗∗
10 

-10
மீ வொனியல் அைகு (AU) 1.496 X  10

11 
மீ

லநலனொமீடடர (nm) 10 
-9

மீ ஒளி ஆண்டு 9.46  X  10
15

மீ

லமைகரொன்(லமைகலரொமீடடர µm) 10 
-6

மீ

விண்ணியல் ஆரம் 3.08  X 10
16

மீ
மில்லி மீடடர (mm) 10 

-3
மீ

்ென்டி மீடடர (cm) 10 
-2

மீ 

   * SI அல்ைொத பிை அைகு SI அைகுடன் பயன்படுததுவது இல்லை

** SI அல்ைொத பிை அைகு SI அைகுடன் பயன்படுததைொம்

த்கவல் துளி்கள

ெமிழநாடடில் இன்றும்கூட SI அலகு்கணளத 

ெவிர நீளததிற்்கான பிற அளவு்கணளயும் 

்பயன்்படுததுகின்றனர.  அந்ெ 

அளவுவ்கால்்களுக்கும், SI அலகு்களுக்கும் 

இணடவயயான தொடரபிணன அறிந்து 

த்காள்வது நல்லது.

1 அடி   = 30.4 தெமீ

1 மீ       = 3.2 அடி

1 அஙகுலம் (இன்ச்) = 2.54 தெமீ

ஒரு மீடடர என்்பது ஏறக்குணறய 40 

அஙகுலததிற்குச் ெமமானது.  வீடடிற்குத 

வெணவயான குழாய்்கள், மரச்ெடடங்கள் 

ஆகியவற்ணற அளவிடுவெற்கு இன்றுகூட 

வன்த்பாருள் அங்காடி்களில் இந்ெ 

அளவுவ்கால்்கள் ்பயன்்படுதெப்்படுகின்றன.  

மரவவணல தெய்்பவர்களும்கூட இந்ெ அளவு 

வ்கால்்கணளப் ்பயன்்படுததுகின்றனர.

மற்றும் தமடரிக் டன் ஆகும். 1  குவிணடால்     

=     100      கி.கி

1  தமடரிக் டன்   =   1000    கி.கி   

= 10 குவிணடால்

1 சூரிய நிணற      =  2 X10
30

  கி.கி
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61.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

1. 3. 4 ்வப்பநிலை

தவப்்பநிணல என்்பது தவப்்பததின் அளணவக் 

குறிக்கிறது.  தவப்்பநிணலயின் SI அலகு  

த்கல்வின் (K) ஆகும்.  த்கல்வின் என்்பது 

நீரின் முப்புள்ளியில் (triple point of water- 

நிணறவுற்ற நீராவி, தூயநீர மற்றும் உருகும் 

்பனிக்்கடடி ஆகியணவ ெமநிணலயில் இருக்கும் 

தவப்்பநிணல), தவப்்ப இயக்்கவியலின் 

தவப்்பநிணலயில் 1 / 273.16 பின்ன மதிப்பு 

ஆகும்.

       0 K தவப்்பநிணல என்்பது த்பாதுவா்க ெனிச்சுழி 

தவப்்பநிணல எனப்்படும்.  தவப்்பநிணலயின் மற்ற 

அலகு்கள் டிகிரி தெல்சியஸ மற்றும் ஃ்பாரன்ஹீட 

ஆகும்.    தவப்்பநிணலணய ஒரு அலகிலிருந்து 

அணு நிலை அைகு

 புவராடடான், நியூடரான் மற்றும் 

எலக்டரான் வ்பான்ற து்கள்்களின் நிணறணய 

அணுநிணற அல்கால் அளவிடலாம்.

அணுநிணற அலகு (1 amu) = C
12 

அணுவின் 

நிணறயில் 1/12 மடஙகு நிணற ஆகும்.

1. 3. 3 ்கொைம்

      ்காலததின் SI அலகு  வினாடி ஆகும். 

ஒளியானது  29, 97, 92,458 மீடடர தொணலவு 

தவற்றிடததில் ்பரவுவெற்குத வெணவயான 

்காலம் ஒரு வினாடி ஆகும்.  ஒரு வினாடி என்்பது 

ெராெரி சூரிய நாளின் 1 / 86400 ்பஙகு என்றும் 

வழங்கப்்படுகின்றது. ்காலததின் மி்கப் த்பரிய 

அலகு மில்லினியம் ஆகும். 1 மில்லினியம்  

= 3.16x10
9
s

அடடவணை – 5

தவப்்பநிணல அலகு மாற்ற அடடவணை 

     ஃபொரன்ஹீட ்ெல்சிய்ஸ ்்கல்வின்

ஃபொரன்ஹீட (F) F (F-32)X5/9 (F-32)  X 5 / 9  + 273

்ெல்சிய்ஸ (C) (Cx9/5)+32 C C+273

்்கல்வின் (K) (K-273)  X 9 / 5+32 K - 273 K

்பருமனின் SI அலகு  மீ
3 

அல்லது ்கன மீடடர, 

த்பாதுவா்க ்பருமணன லிடடர (l) என்ற 

அல்காலும் குறிக்்கலாம்.

1l=1dm3
=1000ml  1 m l = 1 c m 3 

1ml நீரின் நிணற = 1g  
1l நீரின் நிணற = 1kg (மற்ற திரவங்களின் 

நிணற அவற்றின் அடரததிணயப் த்பாறுதது 

மாறு்படுகின்றன)

அறிந்து  ்்கொளலவொமைொ?

 1 TMC (Thousand Million Cubic 

Feet) என்்பது நூறு வ்காடி 

்கன அடி அளவாகும். 1 TMC 

= 2.83x10
10

 லிடடர வொராயமா்க 1 TMC = 

3000 வ்காடி லிடடர ஆகும்.

 இன்றும் கிராமங்களில் 

மக்்கள் SI அலகு முணறணயத 

ெவிரதது வவறு சில 

அலகு்கணளயும் ்காலதணெக் ்கைக்கிடப் 

்பயன்்படுததுகின்றனர.

ஒரு மணி = 2.5 நாழிண்க

ஒரு நாள் = 60 நாழிண்க (்ப்கல் வநரம் 30 

நாழிண்க, இரவு வநரம் 30 நாழிண்க)

்ப்கலில் நாழிண்க, ்காணல 6 மணிக்கு 

ஆரம்பிதது மாணல 6 மணிக்கு 

நிணறவணடகிறது. ஒரு ்ப்கலின் தமாதெ 

நாழிண்க =12x2.5=30  

இரவு வநரததில் மாணல 6 மணிக்கு 

நாழிண்க ஆரம்பிதது அடுதெ நாள் ்காணல 6 

மணிக்கு நிணறவணடகிறது.  எனவவ, இரவு 

வநரததில் தமாதெ நாழிண்க 30 ஆகும்.
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71.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

மற்தறாரு அலகிற்கு மாற்றுவெற்கு கீழக்்காணும் 

வாய்ப்்பாடணடப் ்பயன்்படுததுகிவறாம். 

C / 100 = (F-32) / 180 = (K-273) / 100

்கைக்கிடு்க

(a) 300 த்கல்வின் தவப்்பநிணலணய 

தெல்சியஸ அலகிற்கு மாற்று்க

(b) 104
0
 ்பாரன்ஹீட தவப்்பநிணலணய 

தெல்சியஸ அலகிற்கு மாற்று்க

விணட 

a. தெல்சியசில் தவப்்பநிணல = K-273  

     = 300 - 273 = 27
0
C

b. தெல்சியசில் தவப்்பநிணல = (F - 32) x   

= (104- 32) x    = 72 x    = 40
0
C

அலகு்களுக்்கான முன்னீடு்கள் 

என்்பணவ, ஒரு அளவீடடின் எணைளணவக் 

குறிப்்பெற்்கா்க ஒரு அலகின் குறியீடடிற்கு 

முன்்பா்க எழுெப்்படும் குறியீடு்கள் ஆகும்.  அணவ 

மி்கப்த்பரிய அல்லது மி்கச்சிறிய அளவு்கணளக் 

குறிப்்பெற்கு ்பயன்்படுகின்றன.  கிவலாகிராம் 

என்்பதில் கிவலா (k) என்்பது முன்னீடு ஆகும்.  

முன்னீடு என்்பது ்பததின் அடுக்கிலுள்ள 

வநரக்குறி அல்லது எதிரக்குறி எணணைக் 

குறிக்கின்றது. k = 1000 அல்லது 10
3
.  ஒரு சில 

அலகு்களுக்்கான முன்னீடு்கள் அடடவணை  - 

6 ல் த்காடுக்்கப்்படடுள்ளன.  

இயற்பியல் அளவீடு்களின் மதிப்பு்கள் 

மி்கப்த்பரிய அளவில்  மாறு்படக்கூடியணவ.  நாம் 

அணுவின் உட்கருவின் ஆரததிணன 10
-15 

மீ 

எனவும் இரு விணமீன்்களுக்கு இணடவயயான 

தொணலணவ 10
26 

மீ
  

எனவும் குறிக்கிவறாம்.  

எலக்டரானின் நிணறணய 9.11 X 10
-31 

கிகி 

எனவும், நமது ்பால்வழிததிரள் அணடததின் 

நிணறணய 2.2 X10
41

 kg எனவும் குறிக்கிவறாம்.

அடடவணை – 6

அலகு்களுக்்கான முன்னீடு்கள்

பததின் மைடங்கு முன்னீடு குறியீடு

10
15

பீடடொ P

10
12

்டரொ T

10
9

ஜி்கொ G

10
6

்மை்கொ M

10
3

கிலைொ k

10
2

்ெகடொ h

10
1

்டக்கொ da

10
-1

்டசி d

10
-2

்ென்டி c

10
-3

மில்லி m

10
-6

லமைகலரொ µ

10
-9

நொலனொ n

10
-12

பிகல்கொ p

10
-15

ஃ்பம்லடொ f

1. அறிவியல் அறிஞர்களின் த்பயர்களால் 

குறிக்்கப்்படும் அலகு்கணள எழுதும்வ்பாது, 

முெல் எழுதது த்பரிய எழுதொ்க (Capital 

Letter) இருக்்கக் கூடாது. எடுததுக்்காடடு 

newton, henry, ampere,watt

2. அறிவியல் அறிஞர்களின் த்பயர்களால் 

குறிக்்கப்்படும் அலகு்களின்  குறியீடு்கணள 

எழுதும்வ்பாது த்பரிய எழுதொல் எழுெ 

வவணடும். எடுததுக்்காடடு newton என்்பது 

N, henry என்்பது H, ampere என்்பது A , watt 

என்்பது W

3. குறிப்பிடட த்பயரால் வழங்கப்்படாெ 

அலகு்களின் குறியீடு்கணள சிறிய 

எழுதொல் (Small Letter) எழுெ வவணடும்.

எடுததுக்்காடடு metre என்்பது m மற்றும் 

kilogram என்்பது kg

  அைகு்களுக்கொன முன்னீடு்கள1.4

  SI அைகு்கலள எழுத பின்பற்ை 

லவண்டிய விதி்களும், மைரபு்கள
1.5
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81.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

4. அலகு்களின் குறியீடு்களுக்கு இறுதியிவலா 

அல்லது இணடயிவலா நிறுதெல் குறி்கள் 

வ்பான்ற எந்ெக் குறி்களும் இடக் கூடாது 

எடுததுக்்காடடு 50 m என்்பணெ 50 m. 

என்வறா 50 Nm என்்பணெ N.m என்வறா 

குறிப்பிடக் கூடாது.

5. அலகு்களின் குறியீடு்கணள ்பன்ணமயில் 

எழுெக் கூடாது. எடுததுக்்காடடு 10 kg 

என்்பணெ 10 kgs என எழுெக்கூடாது.

6. தவப்்பநிணலணய த்கல்வின் (Kelvin) 

அல்கால் குறிப்பிடும் வ்பாது டிகிரி குறி இடக் 

கூடாது. எடுததுக்்காடடு 283 K என்்பணெ 

283
o
 K என எழுெக் கூடாது. (தெல்சியஸ 

மற்றும் ்பாரன்ஹீட அலகு்கணளக் 

குறிப்பிடும்வ்பாது டிகிரி குறி இட வவணடும் 

எடுததுக்்காடடு 100
0
C மற்றும் 108

0 
F என 

எழுெ வவணடும்)

7. அலகு்களின் குறியீடு்கணள வகுக்கும்வ்பாது 

ெரிவுக் வ்காடடிணனப் ்பயன்்படுதெலாம்.  

ஆனால் ஒன்றுக்கு வமற்்படட ெரிவுக் 

வ்காடு்கணளப் ்பயன்்படுதெக் கூடாது 

எடுததுக்்காடடு ms
-1 

அல்லது
 

m/s என 

எழுெலாம். J / K / mol என எழுொமல்  JK 
- 1 

mol 
- 1 

என எழுெ வவணடும். 

8. எண மதிப்பிற்கும், குறியீடு்களுக்கும் 

இணடயில் இணடதவளி இடவவணடும். 

எடுததுக்்காடடு 15kgms
-1 

என்று எழுெ 

வவணடுவம ெவிர 15kgms
-1 

என 

இணடதவளியின்றி எழுெக்கூடாது.

9. ஏற்றுக்த்காள்ளப்்படட குறியீடு்கணள 

மடடுவம ்பயன்்படுதெ வவணடும். 

எடுததுக்்காடடு Ampere என்்பணெ amp 

என்வறா second என்்பணெ sec என்வறா 

எழுெக் கூடாது.

10. எந்ெதவாரு இயற்பியல் அளவின் எண 

மதிப்ண்பயும் அறிவியல் முணறப்்படிவய 

எழுெ வவணடும்.  எடுததுக்்காடடு 

்பாெரெததின் அடரததிணய 13600 kgm
-3 

 

என்று எழுொமல் 1.36X10
4
 kgm

-3 
 என 

எழுெ வவணடும்.

      நமது அன்றாட வாழவில் த்பாருட்களின் 

நீளங்கணள அளக்்க நாம் மீடடர அளவிணயப் 

்பயன்்படுததுகிவறாம்.  அணவ தெமீ அளவிலும் 

மிமீ அளவிலும் குறிக்்கப்்படடிருக்கும்.   ஒரு 

மீடடர அளவுவ்காலினால் அளக்்க முடிந்ெ மி்கச் 

சிறிய அளவு அென் மீச்சிற்றளவு எனப்்படும்.  

ஒரு மீடடர அளவியின் மீச்சிற்றளவானது  1 மிமீ 

ஆகும்.  இெணனப் ்பயன்்படுததி  த்பாருட்களின் 

நீளததிணன மிமீ அளவுக்குத துல்லியமா்க 

நாம் ்கைக்கிடலாம்.  ஆனால் சிறிய மற்றும் 

வடட வடிவப் த்பாருட்கணள இந்ெ அளவியின் 

மூலம் அளக்்க முடியாது.  எனவவ தவரனியர 

அளவி மற்றும் திருகு அளவி ஆகியன 

்பயன்்படுதெப்்படுகின்றன.

1. 6. 1 ்வரனியர அளவி

கிரிக்த்கட ்பந்து, வ்காலிக்குணடு வ்பான்ற 

வ்காள்க வடிவம் த்காணட த்பாருட்கள் மற்றும் 

வெநீரக் குடுணவ, வ்பனா மூடி வ்பான்ற 

உள்ளீடற்ற த்பாருட்களின் விடடங்கணள மீடடர 

அளவியில் துல்லியமா்க அளக்்க  இயலாது.  

அெற்கு த்பாருளின் உள்விடடம் மற்றும் 

தவளிவிடடதணெ அளக்்க உெவும் ்கருவியான 

தவரனியர அளவிணயப் ்பயன்்படுதெலாம்.

 ்வரனியர அளவி மைற்றும்  

திருகு அளவி
1.6

அருகிலுள்ள ்கணடக்குச் தென்று மில்லிகிராம் 

அளவிலான ்பல ெரக்குப் த்பாருட்கள் அல்லது 

கிராம் அளவிலான அரிசி ொருங்கள் எனக் 

வ்கட்க இயலுமா?  துணிக்்கணடக்குச் தென்று 

மில்லி மீடடர அளவிலான துணி வாங்க 

இயலுமா? நீங்கள் குணறந்ெ அளவீடு்களில் 

வாங்க இயலும் த்பாருட்கள் என்தனன்ன? 

ஏன்?
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1. 6. 2 தவரனியர அளவியின் அணமப்பு

     தெமீ மற்றும் மி. மீடடரில் அளவீடு்கள் 

குறிக்்கப்்படட ஒரு தமல்லிய உவலா்கப் ்படணட 

தவரனியர அளவியில் உள்ளது.  இது முென்ணம 

அளவுவ்கால் எனப்்படுகிறது.

     உவலா்கப் ்படணடயின் இடப்்பக்்க முணனயில் 

வமல்வநாக்கிய மற்றும் கீழ வநாக்கிய ொணட்கள் 

முென்ணமக் வ்காலுக்குச் தெஙகுதொ்கப் 

த்பாருதெப்்படடுள்ளன.  இணவ நிணலயான 

ொணட்கள் எனப்்படும்.  

வமல் மற்றும் கீழ வநாக்கிய இயஙகும் 

ொணட்கணள உணடய நழுவி 

முென்ணமக்வ்காலின் வலது புறததில் 

த்பாருதெப்்படடுள்ளன.  திருகிணனப் 

்பயன்்படுததி, நழுவிணய ந்கரதெவும், 

நிணலயா்க ஓரிடததில் த்பாருதெவும் முடியும். 

தவரனியர அளவுவ்காலின் அளவீடு்கள் 

நழுவியில் குறிக்்கப்்படடு, அது நழுவியுடனும் 

இயஙகும் ொணடயுடனும் ந்கருகிறது. 

கீழவநாக்கிய ொணட்கள் த்பாருளின் தவளிப்புற 

அளவு்கணள அளவிடவும், வமல்வநாக்கிய 

ொணட்கள் உடபுற  அளவு்கணள அளவிடவும் 

்பயன்்படுகின்றன. தவரனியர அளவுவ்காலுடன் 

வலது புறததில் இணைக்்கப்்படட தமல்லிய 

்படணட உள்ளீடற்றப் த்பாருட்களின் ஆழதணெ 

அளவிடப் ்பயன்்படுகிறது.

பியரி தவரனியர (1580-1637) என்்பவர 

பிரான்சு நாடடு அரசு அலுவலரா்க 

இருந்ெவர. ெடடம் மற்றும் த்பாறியியல் 

வல்லுநரான அவரது ெந்ணெ அவருக்குக் 

்கணிெமும் அறிவியலும் ்கற்றுத ெந்ொர.  

அவர ்பல ்காலங்கள் ்பற்்பல ந்கரங்கணளக் 

்கடடுவெற்்கா்கப் த்பாறியாளரா்கப் 

்பணியாற்றினார.  அக்்காலக் ்கணிெ 

வமணெ்கள், விஞஞானி்கணளப் வ்பாலவவ 

வணர்படம் வணரெல் மற்றும் நில அளவீடு 

தெய்ெல் வ்பான்ற ்பணி்களில் தவரனியரும் 

ஈடு்படடார.  நில அளவீடடில் அவருக்கு இருந்ெ 

ஆரவம் அவணர அளவீடடிற்குத வெணவயான 

்கருவி்கணளச் தெய்யத தூணடியது.  அதுவவ 

அளவியல் துணறயில் துல்லிய அளவுவ்காலான 

தவரனியர அளவுவ்கால் எனும் ்கருவிணய 

வடிவணமக்்கக் ்காரைமாயிற்று.

்படம் 2. தவரனியர அளவுவ்கால்
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1. 6. 3 ்வரனியர அளவிலயப் பயன்படுததுதல்

 தவரனியர அளவியிணனப் 

்பயன்்படுததும் வ்பாது மீச்சிற்றளவு, அளவிடும் 

எல்ணல, மற்றும் சுழிப்பிணழணயக்  ்கணடறிவவெ 

முெல்்படி ஆகும்.

மீச்சிற்ைளவு 

்கருவியின் மீச்சிற்றளவு =

த்பரும்்பாலும் முென்ணமக்வ்கால் 

தென்டிமீடடரிலும், அென் பிரிவு்கள் மில்லி 

மீடடரிலும் குறிக்்கப்்படடிருக்கும். அெனால், 

முென்ணமக்வ்காலின் மி்கச்சிறிய அளவு ஒரு 

மில்லி மீடடர ஆகும்.  தவரனியர அளவுவ்காலில் 

தமாதெம் 10 பிரிவு்கள் உள்ளன.

எனவவ, மீச்சிற்றளவு =   = 0.01 

தெ.மீ

சுழிப்பிலழ

    திருகிணன தநகிழததி நழுவிணய இடப்்பக்்கம் 

ந்கரததி, தவரனியர அளவியின் ொணட்கள் 

ஒன்வறாடு ஒன்று த்பாருந்துமாறு ணவக்்க 

வவணடும். தவரனியர அளவுவ்காலின் 

சுழிப்பிரிவு முென்ணம அளவுவ்காலின் 

சுழிப்பிரிவுடன் த்பாருந்தியுள்ளொ 

என்று வொதிக்்கவும்.  அவவாறு 

த்பாருந்ெவில்ணலதயன்றால் அளவியில் 

சுழிப்பிணழ உள்ளது என்று த்பாருள்்படும்.  

சுழிப்பிணழயானது வநர சுழிப்பிணழயா்கவவா 

அல்லது எதிர சுழிப்பிணழயா்கவவா இருக்கும்.  

தவரனியர அளவுவ்காலின் சுழிப்பிரிவு 

முென்ணம அளவுவ்காலின் சுழிப்பிரிவிற்கு 

வலப்புறமா்க அணமந்ொல் அது வநரசுழிப்பிணழ 

எனப்்படும்.  மாறா்க, இடப்புறமா்க அணமந்ொல் 

அது எதிரசுழிப்பிணழ எனப்்படும்.

லநரசுழிப்பிலழ

 ்படம் 3 (a) வநரசுழிப்பிணழணயக் 

குறிக்கிறது.  தவரனியர அளவுவ்காலின் 

சுழிப்பிரிவு, முென்ணம அளவுவ்காலின் 

சுழிப்பிரிவிற்கு வலப்புறமா்க ந்கரந்துள்ளது.  

அப்்படிதயன்றால் நாம் அளக்கும் அளவானது 

உணணமயான அளணவ விட அதி்கமா்க 

இருக்கும்.  எனவவ இப்பிணழயானது 

திருதெப்்படவவணடும். இப்பிணழணயத 

திருததுவெற்கு, முெலாவொ்க, தவரனியர 

அளவுவ்காலின் எந்ெப்பிரிவு முென்ணம 

அளவுவ்காலின் ஏொவது ஒரு பிரிவுடன் 

ஒன்றியிருக்கிறது எனப் ்பாரக்்க வவணடும்.  

இஙகு, ஐந்ொவது தவரனியர பிரிவு முென்ணமக் 

வ்காலின் பிரிவு ஒன்றுடன் ஒன்றியிருக்கிறது.

எனவவ, வநரசுழிப்பிணழ = 

எதிரசுழிப் பிணழ

 இப்த்பாழுது ்படம் 3 (b) ஐப் ்பாரக்்கவும்.  

தவரனியர அளவுவ்காலின் சுழிப்பிரிவு 

முென்ணம அளவுவ்காலின் சுழிப்பிரிவிற்கு 

இடதுபுறமா்க ந்கரந்துள்ளணெ உங்களால் 

முதன்லமைக ல்கொலின் ஒரு மி்கச்சிறிய பிரிவின் 

மைதிப்பு

்வரனியர ல்கொலின் ்மைொததப் பிரிவு்களின் 

எண்ணிகல்க

0 1

105   0

(a)

0 1

105   0

(b)

்படம் 3. வநரசுழிப்பிணழ மற்றும் எதிரசுழிப் பிணழ
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்காை முடியும். எனவவ நாம் அளக்கும் 

அளவானது உணணமயான அளணவ 

விடக் குணறவா்க இருக்கும். இெணனச் 

ெரிதெய்வெற்கு முன்பு வ்பாலவவ, முென்ணம 

அளவுவ்காலின் ஏொவது ஒரு பிரிவுடன் 

ஒன்றியிருக்கும் தவரனியர அளவுவ்கால் 

பிரிவிணனக் ்காை வவணடும்.  இப்்படததில், 

ஆறாவது பிரிவு ஒன்றியிருக்கிறது.  ஆனால் 

எதிரசுழிப்பிணழணயக் ்கைக்கிடும்வ்பாது 

பின்புறததிலிருந்து ்கைக்கிட வவணடும் (10 

வது பிரிவிலிருந்து). அப்்படிதயனில், நான்்காவது 

வ்காடு ஒன்றியிருக்கிறது.

எனவவ, எதிரசுழிப்பிணழ = 

  

ொன்று

கீழக்்காணும் ்படததிலிருந்து வநரசுழிப்பிணழ 

மற்றும் எதிரசுழிப்பிணழணயக் ்கைக்கிடு்க.

தீரவு

வநரவு (a): தவரனியர மற்றும் முென்ணமக் 

வ்காலின் சுழிப்பிரிவு்கள் ஒன்றியிருக்கின்றன. 

எனவவ சுழிப்பிணழ இல்ணல

வநரவு (b):தவரனியர வ்காலின் சுழிப்பிரிவு 

முென்ணமக் வ்காலின் சுழிப்பிரிவிற்கு வலது 

புறமா்க ந்கரந்துள்ளது.  இது வநரசுழிப்பிணழ 

ஆகும். வமலும் தவரனியர வ்காலின் எடடாவது 

பிரிவு, முென்ணமக் வ்காலின் ஒரு பிரிவுடன் 

ஒன்றியிருக்கிறது.  எனவவ, வநரசுழிப்பிணழ =   

8×0.01தெ.மீ = 0.8 தெ.மீ = 0.08 தெ.மீ (அல்லது) 

0.8 மி.மீ

வநரவு (c) : தவரனியர வ்காலின் 

சுழிப்பிரிவானது முென்ணமக் வ்காலின் 

சுழிப்பிரிவிற்கு இடதுபுறமா்க ந்கரந்துள்ளது.  

இது எதிரசுழிப்பிணழ ஆகும்.  இஙகு தவரனியர 

வ்காலின் நான்்காவது பிரிவு (பின்புறமிருந்து 6 

வது பிரிவு) முென்ணமக் வ்காலின் ஒரு பிரிவுடன் 

ஒன்றியிருக்கிறது. எனவவ எதிரசுழிப்பிணழ 

= -6x0.01 தெ.மீ =-0.06 தெ.மீ (அல்லது)  

-0.6 மி.மீ

 சுழிப்பிணழணயக் ்கணடறிந்துவிடடால், 

கீழக்்காணும் சூததிரதணெப் ்பயன்்படுததி 

ெரியான அளவிணனக் ்கைக்கிடலாம்.

ெரியான அளவு = முென்ணமக் வ்கால் அளவீடு 

+ (தவரனியர ஒன்றிப்பு x மீச்சிற்றளவு) - 

சுழிததிருதெம்

ொன்றா்க, முென்ணமக் வ்காலின் அளவீடு 8 மிமீ, 

தவரனியர ஒன்றிப்பு 4 மற்றும் வநரசுழிப்பிணழ 

+ 0.5 மிமீ எனில், உணணமயான அளணவக் 

்கைக்கிடுவவாம்.

ெரியான அளவு = 8+ {(4×0.1)-0.5}

  = 8+ {0.4-0.5}

  = 8-0.1 = 7.9 மி.மீ

வவதறாரு உொரைதணெப் ்பாரக்்கலாம்.  

தவரனியர வ்காலின் அளவீடு 8 மிமீ, தவரனியர 

ஒன்றிப்பு 4 மற்றும் எதிரசுழிப்பிணழ – 0.2 மி மீ 

எனில்,

ெரியான அளவு = 8+ {(4×0.1)- (-0.2)}

  = 8+ {0.4+0.2}

  = 8+0.6 = 8.6 மி.மீ

சுழித திருதெம்:

தவரனியரில் ஏற்்படுவது வநரசுழிப்பிணழ 

என்றால் பிணழயின் எண மதிப்ண்ப இறுதி 

மதிப்பிலிருந்து ்கழிக்்கவவணடும். எதிரசுழிப் 

பிணழ எனில் பிணழயின் எணமதிப்ண்ப இறுதி 

மதிப்வ்பாடு கூடட வவணடும்.

த்பாதுவா்க, தவரனியரஅளவிணயப் 

்பயன்்படுததி அறிந்ெ த்பாருள்்களின் 

்படம் 4. சுழிப்பிணழ
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்பல்வவறு ்பரிமாைங்கணளக் ்கணடறியலாம்.  

த்பாருள்்களின் நீளம், அ்கலம், உயரம் 

ஆகியவற்ணறக் ்கைக்கிடடுவிடடால் 

அவற்றின் ்கனஅளணவக் ்கணடுபிடிக்்கலாம். 

எடுததுக்்காடடா்க, ஒரு மு்கணவயின் 

உள்விடடதணெயும் (ெரியான ொணட்கணளப் 

்பயன்்படுததி) அெனுணடய ஆழதணெயும் (ஆழம் 

்கணிப்்பாணனப் ்பயன்்படுததி)்கணடறிந்து, 

அென் மூலம் மு்கணவயின் உள் ்கன 

அளணவயும் ்கணடு பிடிக்்கலாம்.

உொரைம்:

்படததில் த்காடுக்்கப்்படடுள்ள வ்காளததின் 

விடடதணெக் ்கைக்கிடு்க. அளவுவ்காலில் 

சுழிப்பிணழ இல்ணல எனக் ்கருதுவவாம்.

வ்காளததின் விடடம்= முென்ணமக் வ்கால் 

அளவீடு (MSR)+ [தவரனியர ஒன்றிப்பு (VC) x 

மீச்சிற்றளவு (LC)] – சுழிப்பிணழ 

இப்்படததில், தவரனியர வ்காலின் அளவீடு 11 

மிமீ, தவரனியர ஒன்றிப்பு 7, 

மீச்சிற்றளவு 0.1 மிமீ 

எனவவ, வ்காளததின் விடடம்  

= 11 + (7×0.1) -0 = 11 + 0.7 = 11.7 மி.மீ

1. 6. 4.  எணணிலக்்க (Digital) தவரனியர அளவி

      இன்று நாம் எணணிலக்்க உலகில் 

(Digital world) வாழந்து த்காணடிருக்கிவறாம்.   

எனவவ, தவரனியர அளவியும் எணணிலக்்க 

தவரனியர அளவி என்ற புதிய ்பரிைாமதணெப் 

த்பற்றுள்ளது. (்படம் 6)

எணணிலக்்க தவரனியர அளவியின் நழுவிப் 

்பகுதியில் ஒரு எண்காடடி அணமப்பும் மின்னணு 

்கைக்கீடடுக் ்கருவியும் அணமக்்கப்்படடுள்ளன.  

இது அளவீடடிணனக் ்கைக்கிடடு எண்காடடி 

மூலம் ்காடசிப்்படுததும்.  இெனால் 

்பயன்்படுதெப்்படும் ்கருவியின் மீச்சிற்றளவு, 

சுழிப்பிணழத திருதெம் வ்பான்றவற்ணறக் 

்கைக்கிட வவணடிய வெணவ இல்ணல.  

தவரனியர அளவியால் தென்டிமீடடர 

அளவில்ொன் அளக்்க முடியும். எனவவ, அணெ 

விடக் குணறவான  நீளம் அல்லது ெடிமணன 

அளக்்க திருகு அளவி ்பயன்்படுகிறது.  இது மி்கக் 

குணறந்ெ அளவு்கணள, ஒரு மில்லி மீடடரில் 

நூறில் ஒரு ்பஙகு (0.01மி.மீ) அளவிற்குத 

துல்லியமா்க அளவிடும் ்கருவியாகும்.  

இக்்கருவிணயக் த்காணடு தமல்லிய  ்கம்பியின் 

விடடம், தமல்லிய உவலா்கத ெ்கடடின் ெடிமன் 

வ்பான்றவற்ணற அளவிட முடியும்.  

1. 7. 1 திருகு அளவியின் அலமைப்பு

 திருகு அளவியில்  ‘U’ வடிவ 

உவலா்கச் ெடடம் உள்ளது.  இச்ெடடததின் 

ஒரு புறம் உள்ளீடற்ற ஒரு உவலா்க உருணள 

த்பாருதெப்்படடுள்ளது. உருணளயின் 

உடபுறம் புரி்கள் தெதுக்்கப்்படடிருக்கும்.  

புரியினுள் திருகு ஒன்று இயஙகுகிறது  

(்படம் - 7).  உருணளயின் வமல்புறததில் திருகின் 

அச்சுக்கு இணையா்க மில்லி மீடடர அளவு்கள் 

குறிக்்கப்்படட அளவுவ்கால் உள்ளது.  இது 

புரிக்வ்கால் ( PS) எனப்்படும்.  திருகின் ெணலப் 

்பகுதிவயாடு உள்ளீடற்ற உருணளதயான்று 

்படம் 5. ்பந்தின் விடடதணெக் ்கைக்கிடுெல்

்படம் 6 எணணிலக்்க தவரனியர அளவி

 திருகு அளவி1.7
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இணைக்்கப்்படடுள்ளது.  அென் குவிந்ெ 

முணன 100 பிரிவு்கணளக் த்காணடது.  இது 

ெணலக்வ்கால் (HS) எனப்்படும்.  ‘U’ வடிவ 

ெடடததின் ஒரு முணனயில் S
1
 என்ற நிணலயான 

முணனயும் அெற்த்கதிவர ந்கரக்கூடிய 

முணன S
2
 ஒன்றும் உள்ளன.  திருகின் 

ெணலப்்பகுதியில் உள்ள ்பற்ெடட அணமப்பு 

(்பாது்காப்பு அணமப்பு) திரு்கானது அளவுக்கு 

அதி்கமா்கத திரு்கப்்படுவணெத ெடுக்கும் 

வண்கயில் அணமந்துள்ளது.  ெணலக்வ்காணலத 

திருகும்த்பாழுது, அது வநரக்வ்காடடு மற்றும் 

சுழற்சி இயக்்கங்கணள வமற்த்காள்கிறது.

1. 7. 2 திருகு அளவிலயப் பயன்படுததுதல்

 நிணலயான உவலா்க உருணளக்கு 

வமல் உள்ள திருண்கச் சுற்றும் த்பாழுது, அென்  

முணன முன்வனாக்கி ந்கரும் தொணலவு, 

சுற்றப்்படட சுற்றுக்்களின் எணணிக்ண்கக்கு 

வநரெ்கவில் அணமயும் என்ற திருகுத 

ெததுவததின் அடிப்்பணடயில் திருகு அளவி 

இயஙகுகிறது.

புரியிலடத தூரம் 

 ஒரு முழுச் சுற்றுக்கு திருகின் 

முணன ந்கரும் தொணலவு புரியிணடத தூரம் 

எனப்்படும்.  இது அடுதெடுதெ இரு திருகு 

மணர்களுக்கிணடவயயுள்ள தொணலவுக்குச் 

ெமம் ஆகும். திருகு அளவியில் இென் அளவு  

1 மிமீ ஆ்க உள்ளது.

 ்ெயல்பொடு -1

த்காடுக்்கப்்படட  வெநீர வ்காப்ண்பயின் உள்விடடம், ஆழம் வ்பான்றவற்ணற தவரனியர 

அளவியின் உெவியுடன் ்கணடறிந்து அென் த்காள்ளணவக் ்காண்க.  மதிப்பு்கணளக்  

கீழக்்காணும் அடடவணையில் பிரதியிடு்க.

 வ.
எண்

முதன்லமைகல்கொல் 

அளவு MSR X  10 
-2 

m

்வரனியர 

ஒன்றிப்பு VC

்கணககிடப்படட 

அளவு OR=MSR 

+(VCXLC)

திருததப்படட 

அளவு = OR ±zc

  
  

  
  

உ
ள

வி
ட

ட
ம்

1

2

3

4

       ெரொெரி (D) -

  
  
  
 ஆ

ழ
ம்

1

2

3

4

        ெரொெரி (h) -
 r = D / 2  V = πr

2
h

புரியிணடத தூரம் = 

புரிக்வ்காலில் திருகு ந்கரந்ெ 

தொணலவு

ெணலக்வ்கால் சுற்றிய 

சுற்றுக்்களின் எணணிக்ண்க
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திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு

திருகின் ெணலப்்பகுதி, ெணலக்வ்காலின் ஒரு 

பிரிவு  அளவிற்குச் சுற்றும்த்பாழுது திருகின் 

முணன ந்கரும் தூரம், திருகு அளவியின் 

மீச்சிற்றளவு ஆகும்.

 =1மிமீ /100=0.01 மி.மீ

திருகு அளவியின் சுழிப்பிணழ

திருகு முணனயின் ெமெளப் ்பரப்பும் (A) 

எதிவரயுள்ள குமிழின் ெமெளப்்பரப்பும் (B) 

இ ண ை யு ம் த ்ப ா ழு து , 

ெணலக்வ்காலின் சுழிப்பிரிவு, 

புரிக்வ்காலின் வணர  

வ்காடடுடன் இணைந்ொல் 

சுழிப்பிணழ ஏதும் இல்ணல  

(்படம் 8).  

லநர சுழிப்பிலழ

 திருகு முணனயின் ெமெளப் ்பரப்பும், 

எதிவரயுள்ள குமிழின் ெமெளப்்பரப்பும் 

இணையும்வ்பாது ெணலக்வ்காலின் சுழிப்பிரிவு 

புரிக்வ்காலின் வணரவ்காடடிற்குக் கீழ 

அணமந்ொல் அது வநர சுழிப்பிணழ எனப்்படும்.  

எடுததுக்்காடடா்க ெணலக்வ்காலின் 5- வது 

பிரிவு புரிக்வ்காலின் வணரவ்காடடுடன் 

இணைந்துள்ளது(்படம் 9). எனவவ, இது வநர 

சுழிப்பிணழ எனப்்படும்.

வநரசுழிப்பிணழ = + (n  x LC), n என்்பது 

ெணலக்வ்கால் ஒன்றிப்பு, இஙகு n = 5 எனவவ, 

வநரசுழிப்பிணழ = +(5x0.01) = 0.05மி.மீ

சுழிததிருதெம் = - 0.05மி.மீ 

எதிரசுழிப் பிலழ

 திருகுமுணனயின் ெமெளப்்பரப்பும் 

எதிரமுணனயின் ெமெளப்்பரப்பும் 

இணையும்வ்பாது, ெணலக்வ்காலின் சுழிப்பிரிவு 

புரிக்வ்காலின் வணரவ்காடடுக்கு வமல் 

அணமந்ொல் அது எதிரசுழிப்பிணழ எனப்்படும்.  

்படம் 7. திருகு அளவி

்படம் 8. சுழிப்பிணழ இல்ணல

்படம் 9. வநரசுழிப்பிணழ

மீச்சிற்றளவு (LC) =

புரியிணடத தூரம்

ெணலக்வ்கால் பிரிவு்களின் 

எணணிக்ண்க

்படம் 10. எதிர சுழிப்பிணழ
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151.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

எடுததுக்்காடடா்க இப்்படததில் ெணலக்வ்காலின் 

95-வது பிரிவு புரிக்வ்காலின் வணர வ்காடடுடன் 

இணைந்துள்ளது (்படம் 10). இது எதிரசுழிப் 

பிணழயாகும்.

எதிர பிணழ  = - (100 - n) x L.C, இஙகு n = 95

எனவவ, எதிரசுழிப்பிணழ = - (100 - 95) x L.C 

= - (5x0.01) = - 0.05 மி.மீ

சுழிததிருதெம்,  Z.C = + 0.05 மி.மீ

1. 7 . 3 திருகு அளவிலயப் பயன்படுததி 

்மைல்லிய நொணயததின் தடிமைலனக 

்கண்டறிதல்

 முெலில் திருகு அளவியின் புரியிணடத 

தூரம், மீச்சிற்றளவு மற்றும் சுழிப்பிணழ 

ஆகியவற்ணறக் ்கணடு பிடிக்்க வவணடும்.

 திருகு அளவியின் இரு ெமெளப் 

்பரப்பு்களுக்கு இணடவய தமல்லிய 

நாையதணெ ணவக்்க வவணடும்.

 ்பற்ெடட அணமப்பின் உெவியால் திருண்கத 

திருகி நாையதணெ நன்றா்கப் ்பற்றிக் 

த்காள்ளுமாறு தெய்ய வவணடும்.

 புரிக்வ்கால் ்காடடும் அளணவயும் (PSR) 

புரிக்வ்காலின் வணர வ்காடடுடன் 

இணையும் ெணலக்வ்கால் பிரிணவயும் 

(HSC)  குறிததுக்த்காள்ள வவணடும்.

நாையததின் ெடிமன்= P.S.R + 

திருதெப்்படட H.S.R 

 அொவது P.S.R + (HSC +ZC) x LC

 நாையததின் தவவவவறு 

்பகுதி்கணளத திருகு அளவியின் 

ெமெளப் ்பரப்பு்களுக்கிணடவய ணவதது 

வொெணனணயத திரும்்பச் தெய்யவும்.

 அளவீடு்கணள அடடவணைப்்படுதெவும்

 ்கணடசிக் ்கடடததில் உள்ள ்பல்வவறு 

அளவு்களின் ெராெரி நாையததின் 

ெடிமணனக் த்காடுக்கும்.

            

வ.
எண்

புரிகல்கொல் 

அளவு P.S.R  

(மி.மீ)

தலைகல்கொல் 

ஒன்றிப்பு

HSC

தலைகல்கொல் அளவு

(HSR) = 

தலைகல்கொல் 

ஒன்றிப்பு × 

மீச்சிற்ைளவு 

(HSC×LC)

திருததப்படட 

தலைகல்கொல் 

அளவு (CHSR) 

= தலைக 

ல்கொல் அளவு ±  

சுழிததிருததம்

்மைொதத அளவு = PSR + 

CHSR 

1
2
3

ெரொெரி  =____மி.மீ

நாையததின் ெடிமன் = ____மி.மீ

 ்ெயல்பொடு -2

திருகு அளவி அல்லது தவரனியர அளவிணயப் 

்பயன்்படுததி உன்னுணடய வ்பனா மூடியின் 

தவளிஆரதணெக் ்கைக்கிடவும். 

 ்ெயல்பொடு -3

உனது அறிவியல் புதெ்கததின் ஒவர ஒரு 

புதெ்கதொளின் ெடிமணன உன்னால் 

்கணடறிய இயலுமா? உன் ்பதிணல  

நியாயப்்படுதது்க.

9th_Science_Tamil_Unit_1.indd   15 16-04-2018   12:19:21



161.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

 அன்றாட வாழவில் நாம் நிணற 

என்ற வாரதணெக்குப் ்பதிலா்க எணட என்ற 

வாரதணெணயவய ்பயன்்படுததுகிவறாம்.  

வணி்க முணறயிலும் த்பாருட்கணள நிணற 

என்ற அடிப்்பணடயில்ொன் அளவிடுகிறார்கள்.  

நிணறயின் SI அலகு கிவலாகிராம் ஆகும்.  

ஆனால் நாம் வாஙகும் த்பாருட்கணளப் த்பாருதது 

அவற்ணற ்பல்வவறு நிணற அலகு்களில் 

வாஙகுகிவறாம்.  எடுததுக்்காடடா்க நாம் ெங்கம் 

வாஙகும்வ்பாது கிராம் மற்றும் மில்லி கிராம் 

அளவு்களிலும், மருந்து்கள் வாஙகும்வ்பாது மிகி 

அளவு்களிலும், மளிண்கக் ்கணடயில் த்பாருட்கள் 

வாஙகும் த்பாழுது கிராம் மற்றும் கிவலாகிராம் 

அளவு்களிலும் வாஙகுகிவறாம்.  ஏற்றுமதிப் 

த்பாருட்கணள டன்்கள் அடிப்்பணடயில் 

அளவிடுகிவறாம்.  

      ஒவர ்கருவிணயப் ்பயன்்படுததி வமற்்கணட 

த்பாருட்கணள அளவீடு தெய்ய முடியுமா?  

சிறிய அளவு நிணற்கணளயும், த்பரிய அளவு 

நிணற்கணளயும் அளவிட ெனிதெனியான 

்கருவி்கணளதொன் ்பயன்்படுதெ முடியும். இந்ெப் 

்பகுதியில் சிறிய மற்றும் த்பரிய நிணறணய 

அளவீடு தெய்யத வெணவயான ்கருவி்கணளப் 

்பற்றித தெரிந்து த்காள்வவாம்.

்பொதுத தரொசு

     ்படிதெர நிணற்கவளாடு (Standard mass) 

த்பாருட்கணள ஒப்பிடடு அளவீடு தெய்யப் 

்பயன்்படும் ்கருவி த்பாதுத ெராசு ஆகும்.

(்படிதெர நிணற்கள்: 5கி, 10 கி, 20கி, 50 கி, 

100கி, 200கி, 500கி, 1கி.கி, 2கி.கி) ொொரைத 

ெராசிணனக் த்காணடு 5 கி.கி என்ற அளவுவணர 

துல்லியமா்க அளவிட முடியும். 

இரு தடடுத தரொசு

    ்பலெரக்கு மற்றும் மளிண்கக் ்கணட்களில் 

த்பாருட்களின் நிணறணய அளவிட இரு 

ெடடுத ெராசிணனப் ்பயன்்படுததுகின்றனர.  

இந்ெதெராசிலும் த்பாருளின் நிணறயானது 

்படிதெர நிணற்களுடன் ஒப்பிடப்்படுகின்றது.  

இதெராசில் இரு ெடடு்களும் கிணடதெளப் 

்படணடயின் மீது  த்பாருதெப்்படடுள்ளன.  

இதெராசிணன எளிொ்க வமணெயின் மீது 

ணவததும் ்பயன்்படுதெலாம்.  குணறந்ெ ்படெமா்க 

இந்ெத ெராசின் மூலம் 5 கி.கி வணர நிணறணயத 

துல்லியமா்க அளவிடலாம்.  

இயற்பியல்   தரொசு

    இயற்பியல் ெராசு  ஆய்வ்கங்களில் 

்பயன்்படுதெப்்படுகிறது.  இது ொொரைத 

ெராசிணனப் வ்பான்றவெ.  ஆனால் இதெராசு 

அதி்கத துல்லியதென்ணம த்பற்றுள்ளது.  

இயற்பியல் ெராசிணனப் ்பயன்்படுததி மில்லி 

கிராம் அளவில் துல்லியமா்க அளவிட முடியும்.  

இயற்பியல் ெராசில் ்பயன்்படுதெப்்படும் ்படிதெர  

நிணற்கள் முணறவய   10 மிகி, 20மிகி, 50 மிகி, 

100மிகி, 200மிகி, 500 மிகி,1கி, 2கி, 5கி,10கி, 

20கி, 50கி,100கி மற்றும் 200கி ஆகும்.          

 நிலைலய அளவிடுதல்1.8

்படம் 11. த்பாதுத ெராசு

 ஒரு முடணடயின் ஓடானது 

அந்ெ முடணடயின் 

எணடயில் 12% ஆகும்.  

ஒரு நீலததிமிங்கலததின் எணட 30 

யாணன்களின் எணடக்குச் ெமம்.  அென் 

நீளம் மூன்று வ்பருந்து்களின் நீளததிற்குச் 

ெமம்.

்படம் 12. இருெடடுத ெராசு
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171.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

 எண்ணியல் தரொசு

           ெற்்காலததில் த்பாருளின் நிணறணயக் 

்கைக்கிட மி்கத துல்லியத ென்ணமயுடன் கூடிய 

எணணியல் ெராணெப் ்பயன்்படுததுகின்றனர.  

த்பாருளின் நிணறணய மில்லிகிராம் அளவிற்கு 

மி்கத துல்லியமா்க அளவிடுகிறார்கள்.  

இெணனப் ்பயன்்படுததுவது மி்க 

எளிணமயானது.  இக்்கருவியின் மீச்சிற்றளவு 

10 மி.கி அளவிற்கு இருக்கிறது.  இதெண்கய 

ெராசு்கணளக் ண்கயாள்வது எளிது.  இணவ 

ஆய்வ்கங்கள் மற்றும் நண்கக் ்கணட்களில் 

்பயன்்படுதெப்்படுகின்றன.

்படம் 13. இயற்பியல்   ெராசு

 ்ெயல்பொடு -4

        ஆசிரியரின் உெவிவயாடு அருகிலுள்ள 

்பலெரக்கு ்கணட, மளிண்கக்்கணட, 

நண்கக்்கணட, விறகு எணட வ்பாடும் இடம், 

லாரி்கணள எணட வ்பாடும் எணடவமணட 

வ்பான்ற இடங்களுக்குச் தென்று அஙகு 

அவர்கள் எவவாறு ்பல்வவறு த்பாருட்களின் 

நிணறணய அளவீடு தெய்கிறார்கள் 

என்்பணெயும், எவவளவு எணடணயக் 

்கைக்கிடுகிறார்கள் என்்பது ்பற்றியும் தெரிந்து 

த்காள்்க.

 ்ெயல்பொடு -5

        நம் வீடடில் ்பயன்்படுததும் த்பாருட்களான  

வ்பப்்பர ெடடு, டீ ்கப், நூல், குச்சி வ்பான்றணவ 

த்காணடு எளிணமயான த்பாதுத ெராணெத 

ெயாரிக்்கவும்.  ்படிதெர நிணற்கவளாடு 

ஒப்பிடடு நாம் ்பயன்்படுததும் த்பாருட்களின் 

நிணறணயக் ்காண்க.

்படம் 14. எண்ணியல் தரொசு

சுருள வில் தரொசு

      சுருள் வில் ெராசு த்பாருளின் எணடணயக் 

்கைக்கிடப் ்பயன்்படுகிறது.  இக்்கருவி 

உவலா்க உள்ளீடற்ற ெடடததினுள் எஃகு 

சுருள்வில்ணலப் த்பாருததி அணமக்்கப்்படட  

அணமப்்பாகும்.  இென் வமல் முணன நிணலயான 

வணளயதவொடு த்பாருதெப்்படடிருக்கும்.  அென் 

கீழ முணனயானது த்பாருவளாடு த்பாருந்ெக் 

கூடிய வணளயதவொடு இணைக்்கப் 

்படடிருக்கும்.  இது “சுருள்வில்லில் த்காடுக்்கப்்படும் 

விணெயானது நிணலயான புள்ளியிலிருந்து 

சுருள்வில் விரிவணடயும் தொணலவிற்கு 

வநர ெ்கவில் அணமயும்” என்ற ஹூக்ஸ  

விதிப்்படி  இயஙகுகிறது.   சுருள்வில்லின் 

கீழ முணனயானது ஓர நிணலயான 

அளவுவ்காலுடன் த்பாருதெப்்படடிருக்கும்.  

எனவவ த்பாருளின் எணடக்வ்கற்்ப சுருள்வில் 

விரிவணடயும்வ்பாது ெராசின் வலப்்பக்்கம் உள்ள 

அளவுவ்காலில் அளவீடணட குறிமுள் ்காடடும்.  

இதுவவ அப்த்பாருளின் எணடயாகும் (்படம் 15).

்கைக்கிடு்க:

 40 ஆப்பிள் த்காணட ஒரு த்படடியின் 

நிணற 10 கி.கி எனில் ஒரு டஜன் ஆப்பிளின் 

நிணற என்ன?  ஒரு ஆப்பிளின் நிணறணய 

கிராமில் ்கைக்கிடு்க.

்படம் 15. சுருள் வில் ெராசு
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181.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

1. 8. 1 நிலை- எலட லவறுபொடு

 நிணற (m) என்்பது ஒரு த்பாருளில் 

உள்ள ்பருப்த்பாருள்்களின் அளவாகும்.  எணட 

(w) என்்பது ஒரு த்பாருளின் மீது தெயல்்படும் 

புவியீரப்பு விணெணய ெமன்தெய்வெற்்கா்க 

அந்ெப் த்பாருளின் ்பரப்பினால் தெலுதெப்்படும் 

எதிர விணெ ஆகும்.  உொரைமா்க, ஒரு 

சுருள்வில் ெராசின் சுருளில் ஏற்்படும் இழுவிணெ, 

த்பாருளின்மீது தெயல்்படும் புவியீரப்பு 

விணெணயச் ெமன்தெய்கிறது.  ஒரு மனிென் 

ெணரயின் மீது நிற்கும்வ்பாது, ெணரயானது 

புவியீரப்பு விணெக்குச் ெமமான எதிரவிணெணய 

அந்ெ மனிெனின் மீது தெலுததுகிறது.  

எந்ெதவாரு  த்பாருளின் மீதும் தெயல்்படும் 

புவியீரப்பு விணெ mg என்று வழங்கப்்படுகிறது. 

இதில் m என்்பது ஒரு த்பாருளின் நிணற  g 

என்்பது புவியீரப்பு முடுக்்கம் ஆகும்.

உொரைமா்க பூமியில் ஒரு மனிெனின் நிணற 

50 கி.கி  எனில் அவரின் எணட எவவளவு?

ஒரு மனிெனின் நிணற = 5 0 கி.கி  எனில்,

எணட (w) = 50 x 9.8 = 490 நியூடடன்

வ.
எண்

நிலை எலட

1. அடிப்பலட அளவு வழி அளவு

2. எண் மைதிப்பு 

மைடடும் ்்கொண்ட 

அளவு எனலவ 

இது ்ஸல்கைர 

அளவொகும்.

எண் மைதிப்பு 

மைற்றும் திலெப் 

பண்பு ்்கொண்டது,  

எனலவ இது 

்வகடர 

அளவொகும்.
3. ்பொருளில் உளள 

பருப்்பொருட்களின் 

அளவொகும்

பருப்்பொருட்களின் 

மீது ்ெயல்படும் 

புவிஈரப்பு 

விலெயின் 

அளவொகும்.

4. இடததிற்கு இடம் 

மைொைொது.
இடததிற்கு இடம் 

மைொறுபடும்

5. இயற்பியல் 

தரொசினொல் 

அளவீடு 

்ெயயப்படுகிைது.

இது சுருளவில் 

தரொசு ்்கொண்டு 

அளவீடு 

்ெயயப்படுகிைது

6. இதன் அைகு 

கிலைொகிரொம் 

இதன் அைகு 

நியூடடன்

   நிலவில் ஈரப்பு விணெயானது புவிஈரப்பு 

விணெயின் 1/6 மடங்கா்க இருக்கும். எனவவ 

நிலவில் த்பாருளின் எணடயும் குணறவா்க 

இருக்கும்.  நிலவில் புவியீரப்பு முடுக்்கம் 1.63 மீ/

வி
2 
ஆகும்.

70 கி.கி நிணறயுள்ள மனிெனின் எணட 

புவியில் 686 நியூடடனா்கவும், நிலவில் 114 

நியூடடனா்கவும் உள்ளது. ஆனால் அவரது 

நிணற 70 கிவலாகிராமா்கவவ உள்ளது.

 இயற்பியல் அளவு்கணள அளவிடும்வ்பாது, 

துல்லியம் என்்பது அவசியமாகும்.  துல்லியம் 

என்்பது நாம் அளக்கும் அளவீடானது எந்ெ 

அளவிற்கு உணணமயான அளவீடவடாடு ஒன்றி 

வருகிறது என்்பணெக் குறிக்கிறது.  அளவீடு்களில் 

துல்லியம் என்்பது த்பாறியியல், இயற்பியல் 

மற்றும் அணனதது அறிவியல் பிரிவு்களுக்கும் 

ணமயமா்க இருக்கிறது.  துல்லியம் என்்பது நம் 

அன்றாட வாழக்ண்கயிலும் அவசியமானொகும்.  

நண்கக் ்கணட்களில் எவவளவு துல்லியமா்க 

ெங்கதணெ அளவிடுகிறார்கள் என்்பணெ நீங்கள் 

்பாரததிருப்பீர்கள். உைவு ெணமக்கும்வ்பாது, 

உப்பின் அளவு சிறிது அதி்கமாகி விடடால் 

என்ன ஆகும்? எனவவ, அளவீடு்கணள 

வமற்த்காள்ளும்வ்பாது, துல்லியமா்க 

அளவிடுவது அவசியமாகும். 

 பிணழயான அளவிடும் ்கருவி்கள் மற்றும் 

அளவிடு்பவர புரியும் பிணழ்களால் துல்லியமற்ற 

மதிப்பு்கள் கிணடக்கின்றன. துல்லியமான 

அளவு்கணளப் த்பறுவெற்கு, அளவிடும் 

்கருவியின் துல்லியதென்ணமணய ெரி்பாரப்்பது 

என்்பது எப்த்பாழுதும் முக்கியமானொகும்.  

வமலும், அளவீடு்கணள மீணடும் மீணடும் தெய்து 

ெராெரிணயக் ்காண்பென் மூலம் பிணழ்கணளச் 

ெரிதெய்து அளவிடும் அளவு்களின் துல்லியமான 

மதிப்பிணனப் த்பற முடியும்.

 அளவீடு்களில் துல்லியம்1.9

9th_Science_Tamil_Unit_1.indd   18 16-04-2018   12:19:23



191.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

நிலனவிற் ்்கொள்க (Points to remember)

 நீளம், நிணற, ்காலம், தவப்்பநிணல, மின்வனாடடம், ஒளிச்தெறிவு மற்றும் த்பாருளின் அளவு என SI 
முணறயிலான அடிப்்பணட அளவு்கள் ஏழு ஆகும்.

 சிறிய ்பரிமாைங்களின் நீளம் (அ) ெடிமணனக் ்கணடறிய தவரனியர அளவி மற்றும் திருகு அளவி 

வ்பான்ற ்கருவி்கள் ்பயன்்படுகின்றன.

 ஒரு வானியல் அலகு என்்பது சூரியனின் ணமயததிலிருந்து பூமியின் ணமயம் வணரயுள்ள 

ெராெரித தொணலவாகும். 1AU=1.496 X10
11
மீ  

 ஒளி ஆணடு என்்பது ஒளியானது தொடரந்து ஓராணடு தெல்லக்கூடிய தொணலவாகும். ஒளி 

ஆணடு = 9.46 X10
15

மீ  

 விணணியல் ஆரம் என்்பது சூரிய குடும்்பததிற்கு தவளிவயயுள்ள வானியல் த்பாருட்களின் 

தொணலணவ அளவிடும் அல்காகும். 

 1 ஆஙஸடரம் Å= 10 
-10

 மீ

 ்பருமனின் SI அலகு ்கனமீடடர (அ) மீ
3
. த்பாதுவா்க ்பருமணன லிடடர (l) என்ற அல்காலும் 

குறிக்்கலாம்.  1ml = 1cm
3

 1லி நீரின் நிணற 1 கி.கி ஆகும்.  மற்ற திரவங்களின் நிணற அவற்றின் அடரததிணயப் த்பாறுதது 

மாறு்படும்.

 C/100 = (F-32) / 180 = (K – 273) / 100

 திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு 0.01 மி.மீ தவரனியர அளவியின் மீச்சிற்றளவு  

0.01  தெ.மீ

 த்பாதுத ெராசிணனக் த்காணடு  துல்லியமா்க அளவிடக்கூடிய நிணற 5 கி.கி.

 இயற்பியல் ெராசு, எணணிலக்்கத ெராசு வ்பான்றவற்றின் துல்லியத ென்ணம 1 மி.கி

்ெொல்ைலடவு

1. மீடடர (மீ) நீளததின்  அடிப்்பணட அலகு மீடடர ஆகும். இது 1/299782458  விநாடி வநரததில் 

தவற்றிடததில் ஒளி ்கடக்கும் தொணலவிற்குச் ெமம்.

2. கிவலாகிராம் (kg) இது கிணறயின் அடிப்்பணட அலகு. இது ்பாரிஸ ந்கரததிலுள்ள தெவதரஸ 

என்ற இடததிலிருக்கும் பிளாடடினம் – இரிடியம் உருணளயின் ்படிதெர நிணறக்குச் ெமம்.

ஒரு த்பாருணள அடிப்்பணடயா்கக் த்காணடு வணரயறுக்்கப்்படட ஒவர அடிப்்பணட அலகு. 

வமலும் இது ஒன்றுொன் “கிவலா” என்ற முன்னீடணடப் த்பற்றுள்ள அடிப்்பணட அலகு ஆகும்.

3. விநாடி (S) இது ்காலததின் அடிப்்பணட அலகு சீசியம் – 133 அணுவில் ஏற்்படும் 9192631770 

அதிரவு்களுக்கு எடுததுக்த்காள்ளும் ்காலம் இதுவாகும்.

4. ஆம்பியர (A) மின்வனாடடததின் அடிப்்பணட அலகு;  தவற்றிடததில் ஒரு மீடடர இணடதவளியில் 

ணவக்்கப்்படட இரணடு இணையான ்கடததி்களின் வழிவய ்பாயும் வ்பாது குறிப்பிடட அளவு 

உருவாக்்கப்்படும் விணெயின் மதிப்்பால் அளக்்கப்்படுகிறது. 

5. த்கல்வின் (K) இது தவப்்ப நிணலயின் அடிப்்பணட அலகு. இது நீரின் முப்புள்ளியில் தவப்்ப 

இயக்்கவியலின் தவப்்பநிணலயில் 1/(273.16) ்பஙகு மதிப்்பாகும்.
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201.    அளவீடு்களும் அளவிடும் ்கருவி்களும்

6. வமால் (Mole) வமால் என்்பது த்பாருளின் அளவிற்்கான அடிப்்பணட அலகு ஆகும். ்கார்பன் -  

12 அணுவின் 0.012 கிவலாகிராம் நிணறயில் உள்ள அடிப்்பணடத து்கள்்களின் மதிப்பிற்குச் 

ெமமான த்பாருளின் அளணவ 1 வமால் என்கிவறாம்.

7. வ்கணடிலா (cd) இது ஒளிச் தெறிவிற்்கான  அலகு ஆகும். த்காடுக்்கப்்படட திணெயில் ஒரு 

குறிப்பிடட அளவு திறணன வழஙகும் குறிப்பிடட அதிரதவண த்காணட ஒளி மூலததின் 

தெறிவு 1 வ்கணடிலா எனப்்படுகிறது.

8. ஃ்பாரட (F) ஃ்பாரட என்்பது மின்னியலில் மின்வெக்கு திறனின் அலகு ஆகும். அது 

எணைளவில் மி்கப்த்பரிய அல்கா்க இருப்்பொல் ணமக்வரா ஃ்பாரட என்ற அலவ்க 

நணடமுணறயில் த்பரிதும் ்பயன்்படுதெப்்படுகிறது.

9. ஜுல் (J) இது வவணல மற்றும் ஆற்றலுக்்கான அலகு ஆகும். ஒரு த்பாருளின் மீது 1 நியூடடன் 

விணெ தெயல்்படடு, அப்த்பாருள் விணெயின் திணெயிவலவய 1 மீடடர தூரம் ந்கரதெப்்படடால் 

அப்த்பாருளின் மீது தெய்யப்்படட வவணல 1ஜுல் ஆகும்.

10. நியூடடன் (N) நியூடடன் என்்பது விணெயின் அலகு ஆகும். ஒரு கிவலாகிராம் நிணறயுணடய 

ஓரு த்பாருணள 1 மீ/வி
2
 முடுக்குவெற்குத வெணவயான விணெயின் அளவவ ஒரு நியூடடன் 

ஆகும்.

11. ஓம் (Ω) ஓம் என்்பது ஒரு ்கடததியின் மின்ெணடயின் அலகு ஆகும். அது கிவரக்்க எழுதொன 

“ஒவம்கா” (Ω) என்ற குறியீடடால் குறிக்்கப்்படுகிறது.

12. ்பாஸ்கல் (Pa) இது அழுதெதிற்்கான SI அலகு அகும். ஒரு ெதுர மீடடர ்பரப்்பளவின் மீது 

தெயல்்படும் விணெ ஒரு நியூடடன் எனில் அப்வ்பாது உருவாகும் அழுதெம் ஒரு ்பாஸ்கல் 

ஆகும். இது எணைளவில் சிறிய மதிப்்பா்க உள்ளொல் நணடமுணறயில் கிவலா ்பாஸ்கல் 

என்ற அலகு ்பயன்்படுதெப்்படுகிறது.

13. வவால்ட (V) இது மின்னழுதெததின் அலகு ஆகும். ஒரு ்கடததியின் இருபுள்ளி்களுக்கிணடவய 

ஒரு ஆம்பியர மின்வனாடடம் ்பாயும் வ்பாது 1 வாட திறன் தவளியிடப்்படடால் அவவிரு 

புள்ளி்களுக்கிணடவய உள்ள மின்னழுதெ வவறு்பாடு 1 வவால்ட எனப்்படும்.

14. வாட (W) இது திறனின் அலகு  ஆகும். திறன் என்்பது வவணல தெய்யும் வீெம் ஆகும். ஓரலகு 

வநரததில் 1 ஜுல் வவணல நணடத்பற்றால் அென் திறன் 1 வாட ஆகும். மின்திறன் VxI=W

இலணயச்்ெயல்பொடு
்வரனியர அளவுல்கொல்

்வரனியர அளவுல்கொலை இயககிப் பொரப்லபொமைொ!  

்படி 1. கீழக்்காணும் உரலி / விணரவுக் குறியீடணடப் ்பயன்்படுததிச் தெயலிணய நிறுவிக் 

த்காள்்க.

்படி 2. த்பாருளின் நீளதணெ அளவிடுவெற்்கா்க , நீல நிறததில் உள்ள தவரனியர 

அளவிணய  ந்கரததி, ்கைக்கிட வவணடிய த்பாருளிணன அந்ெ அளவீடு தொடுமாறு 

ணவக்்க வவணடும் . 

்படி 3. Length of Object என்ற இடததில் ்கைக்கிடட அளவீடடிணன உள்ளிட வவணடும், பின்னர Check My 

Answer என்ற  த்பாதொணன அழுததினால்  உள்ளீடு தெய்யப்்படட  அளவீடு ெரியா அல்லது ெவறா எனத  

தெரிய வரும். 

்படி 4. விணட ெவறு என்றாவலா, அல்லது ்கைக்கிடும் முணறணய வமலும் அறிந்து த்காள்ளவவா 

Teach Me என்ற த்பாதொணன அழுததினால் உரிய விணட / முணற கிணடக்கும்.

உரலி : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.friendsonly.vernier 
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211.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

3. கிரிக்த்கட ்பந்தின் ெடிமணன அளவிடப் 

்பயன்்படுவது --------------- 

்கருவியாகும்.

4. தமல்லிய ்கம்பியின்  ஆரதணெ அளவிட 

--------------- ்கருவி ்பயன்்படுகிறது

5. இயற்பியல் ெராணெப் ்பயன்்படுததி 

அளவிடக் கூடிய துல்லியமான நிணற----

----- ஆகும்.

III. ெரியொ? தவைொ? எழுது்க

1. மின்வனாடடததின் SI அலகு கிவலாகிராம்

2. கிவலாமீடடர என்்பது ஒரு SI அலகுமுணற

3. அன்றாட வாழவில், நாம் நிணற என்ற 

்பெததிற்குப் ்பதிலா்க எணட என்று 

்பயன்்படுததுகிவறாம்.

4. இயற்பியல் ெராசு, த்பாதுத ெராணெ 

விடத துல்லியமானது.  அது மில்லிகிராம் 

அளவிற்கு நிணறணயத துல்லியமா்க 

அளவிடப் ்பயன்்படுகிறது.

5. ஒரு டிகிரி தெல்சியஸ என்்பது 1 K 

இணடதவளி ஆகும்.  பூஜ்ஜியம் டிகிரி 

தெல்சியஸ என்்பது 273.15 K

IV. ்பொருதது்க

1. இயற்பியல் அளவு  SI அைகு

 அ) நீளம்   a) த்கல்வின்

 ஆ) நிணற   b) மீடடர

 இ) ்காலம்   c) கிவலாகிராம்

 ஈ) தவப்்பநிணல   d) விநாடி

 2. ்கருவி     அளவிடப்படும் ்பொருள

 அ) திருகு அளவி  a) ்காய்்கறி்கள்

 ஆ) தவரனியர அளவி b) நாையம்

 இ) ொொரைதெராசு c) ெங்க நண்க்கள்

 ஈ) மின்னணுதெராசு d) கிரிக்த்கட ்பந்து

I. ெரியொன விலடலயத லதரந்்தடுதது 

எழுது்க

1. ெரியான ஒன்ணறத வெரந்தெடு.

 அ) மி.மீ < தெ.மீ <  மீ <  கி.மீ

 ஆ) மி.மீ > தெ.மீ >  மீ > கி.மீ

 இ)  கி.மீ<  மீ< தெ.மீ < மி.மீ

 ஈ) மி.மீ > மீ >  தெ.மீ > கி.மீ

2. அளவுவ்கால், அளவிடும் நாடா  மற்றும் 

மீடடர அளவுவ்கால் ஆகியணவ கீழக்்கணட 

எந்ெ அளணவ அளவிடப் ்பயன்்படுகின்றன?

 அ) நிணற  ஆ) எணட

 இ) ்காலம்  ஈ) நீளம்

3. ஒரு தமடரிக் டன் என்்பது

 அ) 100 குவின்டால்

 ஆ) 10 குவின்டால்

 இ)  1/10 குவின்டால்

 ஈ) 1/100 குவின்டால்

4. தென்ணனக்கும் ்கன்னியாகுமரிக்கும் 

இணடவய உள்ள தொணலணவ எந்ெ 

அலகில் ்கைக்கிட முடியும்?

 அ) கிவலா மீடடர  ஆ) மீடடர

 இ)  தென்டி மீடடர  ஈ) மில்லி மீடடர

5. கீழக்்கணடவற்றுள் எது நிணறணய 

அளவிடும் ்கருவியல்ல 

 அ) சுருள் ெராசு

 ஆ) த்பாதுத ெராசு

 இ)  இயற்பியல் ெராசு

 ஈ) எணணியல் ெராசு

II. ல்கொடிடட இடதலத நிரப்பு்க

1. --------------- ன் அலகு மீடடர 

ஆகும்.

2. 1 கி.கி அரிசியிணன அளவிட -----------

---- ெராசு ்பயன்்படுகிறது.

 பயிற்சி்கள
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221.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

3. அளவு  ்கருவி

 அ) தவப்்பநிணல a) த்பாதுதெராசு

 ஆ) நிணற  b) அளவுவ்கால்

 இ) நீளம்  c) மின்னணுக் ்கடி்காரம்

 ஈ) ்காலம்  d) தவப்்பநிணலமானி

V. கூற்று மைற்றும் ்கொரணம் வல்க

1.  கூற்று (A): SI அலகு முணற ஒரு 

வமம்்படுதெப்்படட அளவீடடு முணற ஆகும்.

 ்காரைம் (R): SI முணறயில் நிணறயின் 

அலகு கிவலாகிராம் ஆகும்.

 அ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி, ஆனால் R 

என்்பது ெரியான விளக்்கம் அல்ல.

 ஆ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி. வமலும்  R 

என்்பது ெரியான விளக்்கம் 

 இ) A ெரி ஆனால் R ெவறு

 ஈ) A ெவறு ஆனால் R ெரி

2. கூற்று (A) : ்கைக்கிடும் முணற 

நம்முணடய அன்றாட வாழக்ண்கயில் 

நம் அணனவருக்கும் மி்க முக்கியமான 

ஒன்றாகும். 

    ்காரைம் (R): மதிப்பீடடுத திறன் என்்பது 

்காலம் வீைாவணெக் குணறக்கின்றது.

 அ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி ஆனால் 

R என்்பது ெரியான விளக்்கம் அல்ல.

 ஆ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி . வமலும் 

R என்்பது ெரியான விளக்்கம்

 இ) A ெரி ஆனால் R ெவறு

 ஈ) A ெவறு ஆனால் R ெரி

3. கூற்று (A) : ஒரு ண்பயின் நிணற 10 கி.கி 

என்்பது அறிவியல் பூரவமா்க ெரியான      

தவளிப்்படுததுெல் ஆகும்.

 ்காரைம் (R):  அன்றாட வாழவில் நாம் நிணற 

என்ற வாரதணெக்குப் ்பதிலா்க எணட என்ற 

வாரதணெணயப் ்பயன்்படுததுகிவறாம்.

 அ) A  மற்றும் R இரணடும்  ெரி ஆனால் R 

என்்பது ெரியான விளக்்கம் அல்ல.

 ஆ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி.  வமலும் R 

என்்பது ெரியான விளக்்கம்

 இ) A ெரி ஆனால் R ெவறு

 ஈ) A ெவறு ஆனால் R ெரி

4. கூற்று    (A) : 0
0
C = 273.16 K.  நாம் அணெ 

முழு எணைா்க 273 K என எடுததுக்    

த்காள்கிவறாம்.

 ்காரைம் (R): தெல்சியஸ அளணவ 

த்கல்வின் அளவிற்கு மாற்றும்வ்பாது 273 

ஐக்  கூடடினால் வ்பாதுமானது.

 அ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி  ஆனால்  

R என்்பது ெரியான விளக்்கம் அல்ல.

 ஆ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி . வமலும்   

R என்்பது ெரியான விளக்்கம்

 இ) ) A ெரி ஆனால் R ெவறு

 ஈ) A ெவறு ஆனால் R ெரி

5. கூற்று    (A) : இரணடு வான் த்பாருட்களுக்கு 

இணடவய உள்ள தொணலவு ஒளி ஆணடு 

என்ற அலகினால் அளக்்கப்்படுகிறது.

      ்காரைம் (R): ஒளியானது தொடரந்து ஒரு 

ஆணடு தெல்லக்கூடிய தொணலவு ஓர ஒளி 

ஆணடு எனப்்படும்.

 அ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி  ஆனால் R 

என்்பது ெரியான விளக்்கம் அல்ல.

 ஆ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி . மற்றும் R 

என்்பது ெரியான விளக்்கம்

 இ) ) A ெரி ஆனால் R ெவறு

 ஈ) A ெவறு ஆனால் R ெரி

VI. பததியிலிருந்து ல்கட்கப்படும் வினொ

1. கீழக்கண்ட பததிலயப் படிதது 

ல்கட்கப்படடுளள வினொக்களுககு 

விலடயளி.
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231.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

 ஒரு த்பாருளில் அடஙகியுள்ள தமாதெ 

்பருப்த்பாருட்களின் அளவவ நிணற 

எனப்்படும். நிணறணய அளவிடுவது 

வலொன மற்றும் ்கனமான த்பாருட்களின் 

வவறு்பாடணட அறிய உெவுகிறது.   ்பல்வவறு 

த்பாருட்களின் நிணறணய அளவிட 

த்பாதுதெராசு மற்றும் மின்னணுதெராசு 

்பயன்்படுதெப்்படுகின்றன.  நிணறயின் 

SI  அலகு கிவலாகிராம் ஆகும். ஆனால் 

்பல்வவறு த்பாருட்களின் நிணறணயப் 

த்பாறுதது ்பல்வவறு விெமான அலகு்கணளப் 

்பயன்்படுததுகிவறாம்.  எடுததுக்்காடடா்க 

மருந்துப்  த்பாருட்களின் (மாததிணர) 

எணடணய மில்லிகிராமிலும், ஒரு 

மாைவனின் நிணறணய கிவலாகிராமிலும் 

ெரக்கு வணடி்களின் எணடணய (நிணறணய) 

தமடரிக் டன்னிலும் அளவிடுகிவறாம். ஒரு 

தமடரிக் டன் என்்பது  =10 குவின்டால்

 1 குவின்டால்   = 100 கிவலாகிராம்

 1 கிவலா கிராம் = 1000 கிராம்

 1 கிராம் =1000 மில்லி கிராம்

1. ஒரு தமடரிக் டன் என்்பது

 அ) 1000 கி.கி ஆ) 10 குவின்டால்

 இ) 1,000,000 கி ஈ)   100  கி.கி

2. ஒரு மாததிணரயின் எணடணய எவவாறு 

அளவிடுவாய்?

 அ) கி.கி ஆ) கி இ) மி.கி ஈ) இதில் 

எதுவுமில்ணல

VII. குறுகிய விலடயளிக்க

1. அளவீடு என்றால் என்ன?

2. SI அலகு வணரயறு.

3. SI அலகின் விரிவாக்்கம் என்ன?

4. மீச்சிற்றளவு வணரயறு.

5. திருகு அளவியின் புரிக்வ்கால் அளவிணன 

எவவாறு ்கைக்கிடுவாய்?

6. 2மீ நீளம் த்காணட ஒரு தமல்லிய 

்கம்பியின் விடடதணெ உனது ்கருவிப் 

த்படடியிலிருக்கும் அளவுவ்காலால் 

உன்னால் ்கணடறிய முடியுமா?

VIII. குறுகிய விலடயளிக்க

1. SI அலகு்கணள எழுதும்வ்பாது ்கவனிக்்க 

வவணடிய விதி முணற்கள் யாணவ?

2. நிணலயான அலகு முணற ஏன் 

வெணவப்்படுகிறது ?

3. நிணற மற்றும் எணடணய வவறு்படுதது்க.

4. தநகிழிப்ண்பயின் ெடிமணனக் 

்கைக்கிடுவெற்குத வெணவயான அலகு 

என்ன?

5. தவரனியர அளவுவ்காலின் மீச்சிற்றளணவ 

எவவாறு ்கைக்கிடுவாய்?

IX ்கணககீடு்கள

1. இனியன் ஒரு ஒளி ஆணடு என்்பெணன 

9.46 X10
15

 மீ எனவும் எழிலன் இல்ணல 

9.46 X10
12

 கிமீ எனவும் வாதிடுகின்றனர.  

யார கூற்று ெரி ? உன் விணடணய 

நியாயப்்படுதது.

2. ஒரு இரப்்பர ்பந்தின் விடடதணெ 

அளவிடும்வ்பாது முென்ணம அளவுவ்காலின் 

அளவு 7 தெ.மீ, தவரனியரஒன்றிப்பு 6 

எனில் அென் ஆரததிணனக் ்கைக்கிடு்க.

3. ஐந்து ரூ்பாய் நாையததிணன  திருகு 

அளவியால் அளக்கும் த்பாழுது அென் 

புரிவ்கால் அளவு 1.மி.மீ அென் ெணலக்வ்கால் 

ஒன்றிப்பு 68 எனில், அென் ெடிமணனக் 

்காண்க.

4. 98 நியூடடன் எணடயுள்ள ஒரு த்பாருளின் 

நிணறணயக் ்காண்க.

X.  விரிவொன விலடயளிக்க

1. ஒரு உள்ளீடற்ற வெநீர குவணளயின் 

ெடிமணன எவவாறு ்கணடறிவாய் ?

2. ஒரு  ரூ்பாய் நாையததின் ெடிமணன 

எவவாறு ்கைக்கிடுவாய்?
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241.    அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும்

3. கீழக்்கணட அடடவணையிலிருந்து அளவீடு தொடர்பான குணறந்ெது ்பதது வாரதணெ்கணளக் 

்கணடுபிடிக்்க.

ரா எ ணட தூ சு அ கு வ ணள வ ஸ னு

தி தூ ம் டி ழு ள ண தொ ணி ணர ல் ெ

ரு ர ணழ வு ப் வி ெ ணல க் வ்கா ல் டி

்க ய பி ஸ பி ம் டி வு ஸ டு தவ ம

வந ர ப் பி ணழ வி ம ன் வ்க வு ப் து

தி கு ர டு தவ ள ன் ணட லா ள ்ப ல்

ற் வ தி ரு கு அ ள வி ர ற நி லி

ச் ணட எ வி ள ர கு ரு தி ற் ணல ய

தெ ய ன் ை ம் ய ை நா ச் சி மீ ம்

கு ்க வி ர தவ னி ்க ல தெ ச் ட ரா

நி நா ல் ணள ப் ர ணள வ கு மீ ட தி

ெ ல த்க ள அ தவ ப் ்ப நி ணல ர ம

XI. ்ெயல்பொடு

தொடர விளக்்கப்்படததிணனப் பூரததி தெய்்க.

 விரிவொன வொசிப்பிற்கு

 1. Units and measurements – John Richards, S. Chand publishing, Ram nagar, New Delhi.
 2. Units of Measurement - Past, Present and Future. International System of Units - 

Gupta, S. V. eBook ISBN 978-3-642-00738-5 DOI 10.1007/978-3-642-00738-5
 3. Complete physics(IGCSE) - Oxford University press, New York
 4. Practical physics – Jerry. D. Wilson – Saunders college publishing, USA

 இணையத தொடரபு்கள்

http://www.npl.co.uk/reference/measurement-units/
http://www.splung.com/content/sid/1/page/units
http://www.edinformatics.com/math_science/units.htm
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictA.html
https://study.com/academy/lesson/standard-units-of-measure.html
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252.				இயககம்

இயக்கம்2

 ஓயவு  மறறும் இயக்க நிசை2.1

அைகு

 அறிமு்கம்

	 	 	 	 	ஒவபெொரு	�ருப்ப�ொருளும்	இயககததுககு	

உள்ைொகிறது.		நிலையொக	இருககும்	ப�ொருடகள்	

கூை	 பூமிமயொடு	 மசரநது	 அம�	 மெகததில்	

இயஙகுகின்றன.		ஆகமெ	ஒரு	ப�ொருள்	அந�க	

கைததில்	எந�	நிலையில்	உள்ைது	என்�ல�க	

குறிததுப்	 �டிப்�து	 அெசியமொகிறது.	 ஒரு	

ப�ொருளின்	 மீது	 விலச	 பசயல்�டும்ம�ொது	 அது	

அலசவு	இன்றி	ஓயவில்	 	இருககைொம்	அல்ைது	

இயககததில்	இருககைொம்.

இயறபியலில்,	ப�ொருடகள்	அ�ன்	நிலை	மொறொமல்	

இருந�ொல்	அலெ	ஓயெொக	உள்ைன	எனப்�டும்.	

ப�ொருடகள்	 அ�ன்	 நிலையிலிருநது	 மொறிக	

பகொண்டிருப்பின்	 அலெ	 இயஙகுகின்றன	

எனப்�டும்.	 எடுததுககொடடு:	 ஒரு	 மமலசயின்	

கறறல்	மநொககஙகள்

இப்�ொைதல�க	 கறறபின்	 கீழெருெனெறலற	 மொைெரகைொல்	 புரிநது	

பகொள்ை	முடியும்

 � அெரகலைச்	 	 சுறறி	 	 இருககும்	 	 அலசயும்	 மறறும்	 அலசயொப்	

ப�ொருடகலைப்	 �டடியலிடு�ல்,	 ப�ொலைவு	 மறறும்	 இைப்ப�யரச்சிலயப்	 புரிநது	

பகொள்ளு�ல்.

 � ெடைப்	 �ொல�யில்	ஒரு	ப�ொருள்	பசல்லும்ம�ொது,	இைப்ப�யரச்சி	மறறும்	ப�ொலைலெக	

கண்ைறி�ல்.

 � இயஙகும்	 ெொகனஙகளின்	 சீரொன	 மறறும்	 சீரறற	 இயககதல�	 மெறு�டுதது�ல்,	

மெகம்	மறறும்	திலசமெகதல�	மெறு�டுதது�ல்,	முடுககப்�டை	மறறும்	முடுககப்�ைொ�	

இயககஙகலைத		ப�ொைரபு	�டுதது�ல்.

 � திலசமெகம்	 -	 கொைம்	 ெலர�ைததிலிருநது	 இயககச்	 சமன்�ொடலைத	 �ருவித�ல்,	

�லையின்றி	விழும்	 ப�ொருளின்	இயககச்	 சமன்�ொடலை	 எழுது�ல்,	ெடை	இயககததின்	

�ன்லமலயப்	�றறி	அறி�ல்

 � அன்றொை	 ெொழவில்	 உள்ை	 லமயமநொககு	 மறறும்	 லமயவிைககு	 விலசகலைப்	 �றறி	

அறி�ல்.

 செயல்ாடு -1

        உஙகலைச்	சுறறிப்	�ொருஙகள்!		நீஙகள்	

எல�க	 கொண்கிறீரகள்?	 ெரிலசயொன	

வீடுகள்,	ப�ரிய	மரஙகள்,	சிறிய	�ொெரஙகள்,

�றககும்	 �றலெகள்,	 ஓடும்	 கொரகள்	 மறறும்	

ம�ருநதுகள்	 மறறும்	 �ை	 ப�ொருடகள்.		

இெறறில்,

 � எந�ப்	 ப�ொருடகள்	 அ�ன்	

நிலையிலிருநது	 மொறொமல்	

இருககின்றன	 என்�ல�	

ெரிலசப்�டுத�வும்.		

 � எந�ப்	 ப�ொருடகள்	 அ�ன்	

நிலையிலிருநது	 ப�ொைரநது	 மொறிக	

பகொண்டிருககின்றன	 என்�ல�	

ெரிலசப்�டுத�வும்.
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262.				இயககம்

மமல்	 இருககும்	 புத�கம்,	 அலறயில்	 உள்ை	

சுெரகள்	 (ஓயவு	 நிலை)	 சொலையில்	 ஓடுகின்ற	

கொர	 மறறும்	 ம�ருநதுகள்,	 கொறறு	 பெளியில்	

�றநது	 பகொண்டிருககின்ற	 �றலெகள்	 மறறும்	

விமொனஙகள்	(இயகக	நிலை).	இயககம்	என்�து	

ஒரு	சொரபியல்	நிகழவு.		அ�ொெது	ஒரு	மனி�ருககு	

இயககததில்	இருப்�து	 ம�ொைத	 ம�ொன்றுகின்ற	

ஒரு	 ப�ொருைொனது,	 மெபறொரு	 மனி�ருககு	

ஓயவு	நிலையில்	இருப்�து	ம�ொைத	ம�ொன்றும்.		

எடுததுககொடைொக,	கொரில்	பசல்லும்	மனி�ருககுச்	

சொலையின்	 ஓரததில்	 இருககும்	 மரஙகள்	

பின்மனொககி	 நகரெது	 ம�ொைத	 ம�ொன்றும்.		

ஆனொல்	 சொலையில்	 நின்று	 பகொண்டிருககும்	

ஒரு	 மனி�ருககு	 அம�	 மரஙகள்	 நகரொமல்	

இருப்�து	ம�ொல்	ம�ொன்றும்.

இயறபியலில்	 இயககதல�க	 கீழககண்ைெொறு		

ெலகப்�டுத�ைொம்.

வேரான இயக்கம்	 	 –	 மநரமகொடடில்	 பசல்லும்	

ப�ொருளின்	இயககம்

ேட்ட இயக்கம்	 –	 ெடைப்�ொல�யில்	 பசல்லும்	

ப�ொருளின்	இயககம்

அசைவு இயக்கம்	–	ஒரு	புள்ளிலய	லமயமொகக	

பகொண்டு	 மீண்டும்	 மீண்டும்	 முன்னும்	

பின்னுமொக	இயஙகும்	ப�ொருளின்	இயககம்.	

சீரான இயக்கம்	–	சமமொன	தூரதல�,	சமமொன	

மநர	 இலைபெளியில்	 கைநது	 பசல்லும்	

ப�ொருளின்	இயககம்.

ஒழுங்கற்ற இயக்கம்	 –	மமமை	குறிப்பிடை	எந�	

இயககதல�யும்	சொரொ�	ப�ொருளின்	இயககம்.

2. 3. 1 ச�ாசைவு

	 திலசலயக	 கரு�ொமல்,	 ஒரு	 நகரும்	

ப�ொருள்	 கைநது	 ெந�	 உண்லமயொன	

�ொல�யின்	அைலெ,	அப்ப�ொருளின்	ப�ொலைவு	

எனக	கூறைொம்.	 	SI	முலறயில்	அல�	அைககப்	

�யன்�டும்	 அைகு	 ’மீடைர’	 ப�ொலைவு	 என்�து	

எண்மதிப்ல�	 மடடும்	 பகொண்ை	 திலசயிலி	

(ஸமகைொர)	அைவுரு	ஆகும்.

2. 3. 2 இடப்ச்யரச்சி

	 ஒரு	 குறிப்பிடை	 திலசயில்,	 இயஙகும்	

ப�ொருபைொன்றின்	நிலையில்	ஏற�டும்	மொறறமம	

இைப்ப�யரச்சி	 ஆகும்.	 	 இது	 எண்மதிப்பு	

மறறும்	 திலச	 ஆகிய	 இரண்லையும்	 பகொண்ை	

திலசயைவுரு	 (பெகைர)	 ஆகும்.	 	 	 SI	 அைகு	

முலறயில்	 இைப்ப�யரச்சியின்	 அைகும்	 மீடைர	

ஆகும்.

 செயல்ாடு -2

						நீஙகள்	எப்ம�ொ�ொெது	ப�ொழுதும�ொககுப்	

பூஙகொவுககுச்	 பசன்றதுண்ைொ?	

ரஙக	 ரொடடினததின்	 இயககதல�ப்	

�ொரததிருககிறீரகைொ?	 குேநல�களுககொன	

மின்சொர	இரயில்,	உருலை	ெண்டிப்	�யைம்	

மறறும்	 �ை	 விலையொடடு	 இயநதிரஙகளின்	

�ல்மெறு	 ெலகயொன	 இயககஙகலைப்	

�டடியல்	இைவும்.

 செயல்ாடு -3

கீழககண்ை	மகிழுநதின்	இயககதல�	கெனி

�ைம்	1.	மகிழுநதின்	இயககம்

 இயக்கத்தின் ்லவேறு ேச்க்கள்2.2

 ச�ாசைவு மறறும் இடப்ச்யரச்சி2.3
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2. 4. 1 சீரான இயக்கம்

	 ஒரு	 ப�ொருள்	 நகரும்	 ப�ொழுது	 சமமொன	

ப�ொலைவுகலைச்	 சமகொை	 இலைபெளிகளில்	

கைந�ொல்	 அது	 சீரொன	 இயககதல�	

மமறபகொண்டிருககிறது	 எனக	 கூறைொம்.		

சீரொன	 கொை	 இலைபெளிகளின்	 அைவு	 மிகச்	

சிறிய�ொகமெொ	 அல்ைது	 	 மிகப்	 ப�ரிய�ொகமெொ	

இருககைொம்.	 	எடுததுககொடைொக,	ஒரு	மகிழுநது	

மு�ல்	ஒரு	மணி	மநரததில்	60	கிமீ		தூரதல�க	

கைககிறது.	 	 இவெொறு	 அது	 அடுத�டுத�	

ஒவபெொரு	 மணி	 மநரததிறகும்	 60	 கி.மீ.		

தூரதல�க	கைககிறது	எனில்		அந�	மகிழுநதின்	

இயககம்	சீரொனது	எனைொம்.

					 	சீரொன	இயககம்	குறிதது	ெலரயறுககும்	

ம�ொது	நொம்	உ�மயொகித�	“கொை	இலைபெளிகள்	

மிகச்	 சிறிய�ொகமெொ”	 என்ற	 ெொரதல�களின்	

ப�ொருள்	 ப�ரிநது	 பகொள்மெொம்.	 	 இஙமக	

பசொல்ைப்�டை	 எடுததுககொடடில்	 மகிழுநது	

ஒவபெொரு	 மணி	 மநரததிறகும்	 60	 கி.மீ		

ப�ொலைலெக	 கைநதுள்ைது.	 	 துல்லியமொகச்	

பசொன்னொல்,	 மகிழுநது	அலர	 மணி	மநரததில்	

30	 கி.மீ.	 	 ப�ொலைலெ	 கைகக	 மெண்டும்,	 15	

நிமிைததில்	15	கி.மீ		தூரதல�யும்,	10	நிமிைததிறகு	

10	 கி.மீ.	 	 தூரதல�யும்,	 5	 நிமிைததிறகு	 

5	 கி.மீ.	 தூரதல�யும்	 மமலும்	 1	 நிமிைததிறகு	 

1	 கி.மீ.	தூரதல�யும்	 கைககமெண்டும்.	 	 அப்�டி	

இருந�ொல்	மடடுமம	மகிழுநதின்	இயககம்	சீரொன	

இயககம்	என்று	கூறப்�டும்.

2. 4. 2 சீரற்ற இயக்கம்

	 ஒரு	ப�ொருள்	சமகொை	

இலைபெளிகளில்	 சமமறற	

ப�ொலைவுகலைக	கைந�ொல்	

அது	 சீரறற	 இயககதல�	

மமறபகொண்டுள்ைது	 என்று	

கூறைொம்.

ஒரு	 ம�ருநது	 நிறுத�ததிலிருநது	 புறப்�டும்	

ம�ருநது	 ஒன்லறக	 கருதுமெொம்.	 	 கூடை	

பநரிசல்	 மிகுந�	 �குதியில்	 அது	 பமதுெொகச்	

 செயல்ாடு -4

	 	 	 	 	 ப�ொலைவு	 மறறும்	 இைப்ப�யரச்சிககு	

இலைமய	 உள்ை	 விததியொசஙகலை	

அடைெலைப்�டுததுக.

 செயல்ாடு -5

	 ம�ொககுெரதது	 பநரிசல்	 மிகுந�	

�ொல�யில்	 பசல்லும்	 ம�ருநது	 ஒன்று	

சீரொன	 கொை	 இலைபெளிகளில்	 அது	 கைந�	

ப�ொலைவுகலைப்	�டடியற�டுத�வும்.		அல�ப்	

ம�ொைமெ	 முடுககம்	 இல்ைொமல்	 பசல்லும்	

இரயிலுககும்	 �டடியற�டுத�வும்.	 அவெொறு	

ப�றப்�டை	 அடைெலையிலிருநது	 	 நீஙகள்	

என்ன	 புரிநது	 பகொண்டீரகள்?	 	 ம�ருநது	

சீரொன	 கொை	 இலைபெளிகளில்	 சமமறற	

ப�ொலைவுகலைக	 கைநதுள்ைது.	 	 ஆனொல்	

இரயில்	 சீரொன	 கொை	 இலைபெளிகளில்	 சம	

ப�ொலைவுகலைக	கைநதுள்ைது.

இப்ம�ொது	 கீமே	 பகொடுககப்�டை	

வினொககளுககு	விலை	�ருக.

1. ABC	மறறும்	AC	�ொல�யில்	பசல்லும்	ம�ொது	

மகிழுநது	 �யணித�	 தூரம்	 எவெைவு?	

மமலும்	 அந�	 அைவுகலை	 ஒப்பீடு	 பசயக.		

இதிலிருநது	நீஙகள்	கெனித�து	என்ன?

2.	 ‘A’	யிலிருநது		‘D’	ககு	பசல்ை	எந�ப்	�ொல�	

குறுகிய	தூரம்	பகொண்ைது?	�ொல�	ABCD	

அல்ைது	�ொல�		ACD	அல்ைது	�ொல�	AD?	

மயொசிதது	முடிவு	பசய.

3.	 �ொல�	 ABCDA-இல்	 பசன்றொல்	

மகிழுநது	 �யணித�	 பமொத�	 ப�ொலைவு	

எவெைவு	 மறறும்	 அது	 இறுதியொக	

எஙமக	 பசன்றலையும்?	 இதிலிருநது	

நீஙகள்	 புரிநது	 பகொண்ைது	 என்ன?	 அது	

கைந�	 ப�ொலைவு	 எவெைவு?	 அ�ன்	

இைப்ப�யரச்சி	எவெைவு?

 சீரான மறறும் சீரற்ற இயக்கம்2.4
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282.    இயக்கம்

இைப்ப�யரச்சி	 எனைொம்.	 	 இது	 ஒரு	 பெகைர	

அைெொகும்.	 	 SI	 	 அைவீடடு	 முலறயில்	

திலசமெகததிறகொன	அைகும்	மீவி
-1
	ஆகும்.

இ�ன்�டி,	திலசமெகம்	=	இைப்ப�யரச்சி/

                                   எடுததுக	பகொண்ை	மநரம்

2. 5. 3 முடுக்கம் 

 முடுககம்	என்�து	திலசமெக	மொறு�ொடடு	

வீ�ம்	 அல்ைது	 ஓரைகு	 மநரததில்	 ஏற�டும்	

திலசமெக	 மொறு�ொடு	 எனைொம்.	 	 இது	 ஒரு	

பெகைர	அைெொகும்.	 	 SI	 	 அைவீடடு	முலறயில்	

முடுககததின்	அைகு	மீ.வி	
– 2

இ�ன்�டி,		முடுககம்	=	திலசமெக	மொறறம்/

	 																									எடுததுகபகொண்ை	கொைம்

	 =	(இறுதித	திலசமெகம்	-	ப�ொைககத					

	 	 	திலசமெகம்)/		கொைம்

	 a	=			(v	–	u	)

                     t                                            

ஒரு	 ப�ொருள்	 மநர	 மகொடடில்	 முன்மனொககிச்	

பசல்ெ�ொகக	கருதுமெொம்.

நி்கழ்வு 1:	 மமமை	 பகொடுககப்�டை		

சமன்�ொடடிலிருநது	 v	 >	 u	 எனில்,	 அ�ொெது,	

இறுதித	 திலசமெகம்,	 ப�ொைககத	

திலசமெகதல�	 விை	 அதிகமொக	 இருந�ொல்,	

பசன்று	 பகொண்டிருககிறது.	 பநரிசல்	 மிகுந�	

கொரைததினொல்	 அப்ம�ருநது	 5	 நிமிைததில்	

100	 மீ	 	 ப�ொலைலெ	 மடடுமம	 கைககிறது.		

அப்�குதிலயக	 கைநது	 பெளிமய	 ெந�ம�ொது,	

சொலையில்	 ெொகன	 பநரிசல்	 இல்ைொ��ொல்	

அ�ன்	மெகம்	அதிகரிதது,	5	நிமிைததில்	2	கி.மீ	

ப�ொலைலெக	கைககிறது.		இஙமக	ம�ருநதின்	

இயககம்	சீரறறது	எனக	கூறைொம்.	 	ஏபனனில்	

அது	 சமமறற	 ப�ொலைவுகலைச்	 சமகொை		

இலைபெளிகளில்	கைநதுள்ைது.

2. 5. 1 வே்கம் 

	 மெகம்	 என்�து	 ப�ொலைவு	 மொறு�ொடடு	

வீ�ம்	 அல்ைது	 ஓரைகு	 மநரததில்	 கைந�	

ப�ொலைவு	 எனைொம்.	 	 இது	 ஒரு	 ஸமகைொர	

அைெொகும்.		SI அைவீடடு	முலறயில்	மெகததின்	

அைகு	மீவி
-1
 

இ�ன்�டி,	 மெகம்	 =	 கைந�	 ப�ொலைவு/ 

             எடுததுக	பகொண்ை	மநரம்

2. 5. 2 திசெவே்கம்

 திலசமெகம்	 என்�து	 இைப்ப�யரச்சி	

மொறு�ொடடு	வீ�ம்	அல்ைது	ஓரைகு	மநரததிறகொன	

 வே்கம் மறறும் திசெவே்கத்திற்கான ஒறறுசமசயயும் வேறறுசமசயயும் ஒப்பீடு செயவோம்

மெகம் திலசமெகம்

ப�ொலைவு	மொறு�ொடடு	வீ�ம் இைப்ப�யரச்சி	மொறு�ொடடு	வீ�ம்

ஸமகைர	 அைவு,	 எண்	 மதிப்பு	 மடடும்	

பகொண்ைது.

பெகைர	 அைவு,	 எண்	 மதிப்பு	 மறறும்	 திலச	 ஆகிய	

இரண்டும்	பகொண்ைது.

SI	 அைவீடடு	 முலறயில்,	 மீ.வி
-1
	 என்ற	

அைகொல்	அைவிைப்�டுகிறது.

SI	அைவீடடு	முலறயில்	இதுவும்	மீ.வி
-1
	என்ற	அைகொல்	

அைவிைப்�டுகிறது.

மெகம்	 என்�து	 எததிலசயிலும்	 மநர	

மதிப்பிலனப்	 ப�றும்.	 	 ஏபனனில்	

ப�ொலைெொனது	 எந�த	 திலசயிலும்	

மநரமதிப்பு	ப�றுகிறது.

திலசமெகம்	 மநர	 மறறும்	 எதிரககுறி	 மதிப்பு	

இரண்லையும்	 ப�றும்.	 	 ஒரு	 குறிப்பிடை	 திலசயில்	

திலசமெகதல�	 மநரக	 குறியொகக	 பகொண்ைொல்,	

அ�னுலைய	எதிரத	திலசயில்	அது	எதிரககுறி	மதிப்ல�ப்	

ப�றும்.		திலசமெகம்	சுழி	மதிப்ல�யும்	ப�றும்.

 வே்கம், திசெவே்கம் மறறும் 

முடுக்கம்
2.5
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292.    இயக்கம்

திலசமெகமொனது	கொைதல�ப்	ப�ொருதது	மநரம்	

பசல்ை	 பசல்ை	 அதிகரிககும்	 மறறும்	 முடுககம்	

மநரமதிப்பு	ப�றும்.

நி்கழ்வு 2:		ஒருமெலை,	v	<	u	,	அ�ொெது	இறுதித	

திலசமெகம்,	ப�ொைகக	திலசமெகதல�	விைக	

குலறெொக	 இருந�ொல்,	 திலசமெகமொனது	

மநரம்	 பசல்ைச்	 பசல்ை	 குலறயும்	 மறறும் 

முடுககம்	எதிரமதிப்பு	ப�றும்.		இது	எதிரமுடுககம்	

எனப்�டும்.

					முடுககததின்	மதிப்பு	-	2	மீவி
-2
	எனில்	அல�	

எதிர	முடுககம்	என்று	கூறைொம்.

நி்கழ்வு 3: 	 	ஒரு	மெலை,	v	=	u,	a	=	0.	இ�ன்	

ப�ொருைொனது,	 இறுதித	 திலசமெகம்	 ப�ொைகக	

திலசமெகததிறகுச்	சமமொக	இருககும்	ப�ொழுது	

முடுககம்	சுழியொகும்.

	 ப�ொலைவு	 /	இைப்ப�யரச்சி	அல்ைது	

மெகம்	 /	 திலசமெகம்	 சொரந�	 ெலர�ைதல�	

ெலரெதிலிருநது	கொைம்	மறறும்	நிலை	�றறிய	

கருததுககலை	நொம்	புரிநது	பகொள்ை	இயலும்.

2. 6. 1 சீரான இயக்கத்திறகு உரிய  

 ச�ாசைவு – ்காைம் ேசர்டம்

	 பின்ெரும்	 அடைெலையொனது,	 சூரயொ	

பெவமெறு	 மநரததில்	 நைநது	 பசன்ற	

ப�ொலைலெக	கொடடுகிறது.

கொைம்	(நிமிைததில்) ப�ொலைவு	(மீடைர)

0 0

5 500

10 1000

15 1500

20 2000

25 2500

குறிப்பு:

எதிர	 முடுககதல�	 மெக	 இறககம்	 அல்ைது	

ஒடுககம்	எனைொம்.

	நைகக	 	 	எடுததுகபகொண்ை	 	 	 	 	கொைதல�	 	 	X	

-	 	 	 அச்சிலும்,	 கைந�	 ப�ொலைலெ	 Y	 –	

அச்சிலும்	 எடுததுக	 பகொண்டு	 ஒரு	 ெலர�ைம்	

ெலரயப்�டுகிறது.	 	 இந�	 ெலர�ைம்	

ப�ொலைவு	 –	 கொை	 ெலர�ைம்	 ஆகும்.	

சூரயொவின்	 நலைப்�யைத	 ப�ொலைவு	 –	

கொை	 ெலர�ைதல�க	 கெனித�ொல்	 நொம்	

சிை	 கருததுககலைப்	 புரிநது	 பகொள்ைைொம்.		

மு�ைொெ�ொகத	 ப�ொலைவிறகும்	 கொைததிறகும்	

இலைமயயுள்ை	 ப�ொைரபு	 ெலர�ைத�ொளில்	

ஒரு	 மநரமகொைொக	 இருககிறது.	 	 மமலும்	

சூரயொ	 சமகொை	 இலைபெளிகளில்	 சம	

ப�ொலைவுகலைக	 கைநது	 பசன்றல�யும்	

அறிநது	 பகொள்ை	 முடிகிறது.	 	 இதிலிருநது	

சூரயொ	மொறொ�	மெகததில்	நைநது	பசன்றல�த	

தீரமொனிகக	முடிகிறது.

ெலர�ைத�ொளிலிருநது,	சூரயொ	 நைநது	 பசன்ற	

மெகதல�	நீஙகள்	கைககிடடுக	கூறமுடியுமொ?	

ஆம்	 உஙகைொல்	 முடியும்.	 	 அது	 �ண்�ைவில்	

மநரமகொடடின்	சொயெொக	அலமகிறது.		அ�ொெது	

சொயவு	 அதிகரிகக	 (அதிக	 மதிப்பு)	 மெகமும்	

அதிகரிககிறது.	 	 ஒமர	 �ொல�யில்	 பசல்லும்	

3000

Y

2500

2000

1500

1000

500

S2

S1

S2

S1

0 5 10 15 20 25 30 X

{

{

{ {

t2t1

s1

s2

A

B

C

�ைம்	2.		ப�ொலைவு	–	கொை	ெலர�ைம்

 வேரவ்காட்டு இயக்கத்தின் ேசர்ட 

விளக்கம்
2.6

சூரயொவின்	நலைமெகம்		=		கைந�	ப�ொலைவு/ 

           எடுததுகபகொண்ை	 கொைம்	 

																										=BC/AC	(ெலர�ைததிலிருநது)

																									=	மநரமகொடடின்	சொயவு

	 	=	500	/5	 =	100	மீ/வி
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சூரயொவின்	 நலைப்�யைம்,	 மமொனிகொவின்	

மிதிெண்டிப்	 �யைம்	 மறறும்	 ஹரியின்	

மகிழுநதுப்	 �யைம்	�றறிய	ப�ொலைவு	–	கொை	

ெலர�ைததிலனப்	�ொரப்ம�ொம்.

நலை	 மெகதல�க	 கொடடிலும்	

மிதிெண்டியின்	மெகம்	அதிகமொகவும்,	அல�க	

கொடடிலும்	 மகிழுநதின்	 மெகம்	 அதிகமொகவும்	

இருககும்	 என்�து	 நமககுத	 ப�ரியும்.	 	 	மூன்று	

�யைஙகளின்	ப�ொலைவு	-	கொை	ெலர�ைஙகள்	

�ைததில்	கொடடியது	ம�ொை	இருககும்.

ப�ொலைவு	–	கொை	ெலர�ைததில்	மநரமகொடடின்	

சொயவு	 அதிகரிகக	 அதிகரிகக	 மெகமும்	

அதிகரிககிறது.

2. 6. 2 சீரற்ற இயக்கத்திறகு உரிய ச�ாசைவு 

– ்காைம் ேசர்டம்

	 முடுககுவிககப்�டை	 இயககததிறகொன	

ப�ொலைவு	 -	 கொைம்	 ெலர�ைதல�யும்	

ெலரயைொம்	(சீரறற	இயககம்)

பின்ெரும்	அடைெலையொனது,	ஒரு	மகிழுநது	

இரண்டு	விநொடி	கொை	இலைபெளிகளில்	கைநது	

பசன்ற	ப�ொலைலெக	கொடடுகிறது.

்காைம் (நிமிடத்தில) ச�ாசைவு (மீட்டர)

0 0

2 1

4 4

6 9

8 16

10 25

12 36

ெலர�ைம்	 சீரொன	 இயககததில்	

கிலைத�	 மநரமகொடு	 ம�ொை	 இல்லை.		

இவெலர�ைததிலிருநது	 மகிழுநது	 கைநது	

பசன்ற	 ப�ொலைவுககும்	 எடுததுகபகொண்ை	

மநரததிறகும்	இலைமய	மநரியல்	சொரபு	இல்லை.		

இவெொறு	 ெலர�ைம்	 சீரறற	 மெகததிறகொன	

இயககதல�	கொடடுகிறது.

2. 6. 3 திசெவே்கம் – ்காைம் ேசர்டம்

						ப�ொருபைொன்றின்	திலசமெகம்	கொைதல�ச்	

சொரநது	எப்�டி	மொறுகிறது	என்�ல�	திலசமெகம்	

-	கொைம்	ெலர�ைததிலிருநது	அறியைொம்.		இந�	

ெலர�ைததில்	கொைம்	X		அச்சிலும்	திலசமெகம்	

Y		அச்சிலும்	குறிப்பிைப்�டுகிறது.		ப�ொருள்	ஒன்று	

சீரொன	திலசமெகததில்	பசன்றொல்	X		அச்சுககு	

இலையொன	 ஒரு	 மநரமகொடு	 கிலைககும்.		

பின்ெரும்	 ெலர�ைம்	 மகிழுநது	 ஒன்று	 40	

கி.மீ.	 /	 மணி	 	 என்ற	 சீரொன	 திலசமெகததில்	

�யணிப்�ல�க	கொடடுகிறது.

ஒரு	 ப�ொருள்	 சீரொன	 திலசமெகததில்	

பசல்லும்ம�ொது,	அ�ன்	திலசமெகதல�யும்	கொை	

இலைபெளிலயயும்	 ப�ருககினொல்,	 கிலைப்�து	

X

Y
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அப்ப�ொருளின்	 இைப்	 ப�யரச்சி	 என்�து	 நொம்	

அறிந�ம�.

திலசமெகம்	 –	 கொைம்	 ெலரமகொடடில்	

கிலைககும்	 �ரப்�ைவு	இைப்ப�யரச்சியின்	 எண்	

மதிப்பிறகுச்	சமமொகும்.

ஆகமெ	 ‘t’	 	 என்ற	 கொை	 இலைபெளியில்,	

மகிழுநதின்	 இைப்ப�யரச்சி	 S	 இவெொறு		

கைககிைப்�டுகிறது.

S	=	AC	X	CD

S			=	பசவெகததின்	�ரப்�ைவு	(ெலர�ைததில்						

								நிேைொககப்�டை	�குதி)

	 	 	 	 	 சீரொக	 முடுககப்�டை	 இயககததிலன	

அ�ன்	 திலசமெகம்	 –	 கொைம்	 ெலர�ைதல�	

ெலரெதிலிருநது	அறியைொம்.

	 	 	 	 	 மகிழுநது	 ஒன்றின்	 இயநதிரதல�	

மசொ�லனககு	 உட�டுததுெ�றகொக	 	 அது	

மநரொன	சொலையில்	இயககப்�டுகிறது.		ஓடடுநர	

அருகில்	 இருககும்	 ஒருெர	 மகிழுநதின்	

மெகமொனியிலிருநது	 ஒவபெொரு	 5	 விநொடி	

கொை	 இலைபெளிககும்	 திலசமெகதல�ப்	

�திவு	 பசயகிறொர.	 	 மகிழுநதின்	 திலசமெகம்	

(மீ	 /விநொடி)	 பெவமெறு	கொை	இலைபெளியில்	

அடைெலையில்	 பின்ெருமொறு	

பகொடுககப்�டடுள்ைது.

கொைம்	(விநொடி) மகிழுநதின்	திலசமெகம்	

(மீ/விநொடி)

0 0

5 9

10 18

15 27

20 36

25 45

30 54

	 மகிழுநதின்	 திலசமெக	 –	 கொைம்	

ெலர�ைம்	 கொடைப்�டடுள்ைது	 (மநரமகொடு)		

ெலர�ைததிலிருநது	 மகிழுநதின்	திலசமெகம்	

சீரொன	கொை	இலைபெளியில்	சீரொக	மொறுகிறது.		

ஆகமெ	 சீரொக	 முடுககப்�டை	 இயககம்	

எல்ைொெறறிறகும்,	 திலசமெக	 –	 கொைம்	

ெலர�ைம்	 ஒரு	 மநரமகொைொக	 அலமயும்.		

திலசமெக	 –	 கொைம்	 ெலர�ைததிலிருநது	

மகிழுநது	 எவெைவு	 ப�ொலைவு	 பசன்றது	

என்�ல�யும்	 முடிவு	 பசயயைொம்.		

திலசமெகம்	 –	 கொைம்	 ெலர�ைததில்	 உள்ை	

�ரப்�ைெொனது,	மகிழுநது	பகொடுககப்�டை	கொை	

இலைபெளியில்	கைநது	பசன்ற	ப�ொலைலெக	

(இைப்ப�யரச்சியின்	எண்மதிப்பு)	குறிககும்.

	 	 	 	 	மகிழுநதின்	திலசமெகததின்	எண்மதிப்பு	

அ�ன்	முடுககததினொல்	மொறுகிறது.		ஆலகயொல்	

திலசமெகம்	 -	 கொைம்	 ெலர�ைததில்	

�ரப்�ைவு	 ABCDE	 	 மகிழுநது	 �யைம்	 பசய�	

ப�ொலைலெக	(S)	பகொடுககும்.		அ�ொெது

S	=	�ரப்�ைவு	ABCDE

S		=	பசவெகததின்	�ரப்�ைவு	ABCD	+		 						

							முகமகொைததின்	�ரப்�ைவு	ADE

S	=	(AB	X	BC)	+	 (AD	X	DE)

நொறகரம்	 ABCDE	 இன்	 �ரப்�ைலெ,	 சரிெகம்	

ABCDE	 �ரப்�ைவிலிருநது	 கைககிைைொம்.		

இ�ன்	ப�ொருைொனது

S	=	சரிெகம்		ABCDE		யின்	�ரப்�ைவு

				=	 X	(இலைப்�கக	நீைஙகளின்	கூடைல்)				

								X	(இலைப்�ககஙகளுககு	இலைப்�டை		

	 ப�ொலைவு)

S	=	 	X	(AB+	CE)	X	BC
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ெலர�ைததின்	 �ரப்�ைவு	 ABCDE	 ஐ	

அ�ன்	 ெடிெம்	 சரிெகமொகக	 பகொண்டும்	

கைககிைைொம்.

கீழககண்ை	 ெலர�ைததில்	 கொடைப்�டடுள்ைது	

ம�ொை	 சீரறற	முடுககுவிககப்�டை	 இயககததில்,	

ப�ொலைவு-கொைம்	 மறறும்	 திலசமெகம்	 -	

கொைம்	ெலர�ைஙகள்	எந�	ஒரு	ெடிெதல�யும்	

பகொண்டிருககும்.

மகிழுந்தின் திசெவே்க-்காைம் 

ேசர்டத்ச� ஆராயந்து பின்ேரும் 

வினாக்களுககு விசடயளிக்கவும்.

 � �யைததில்	 ப�ரும	 திலசமெகததின்	

மதிப்பு	என்ன?	

 � �யைததில்	 எப்�குதியிைொெது	

திலசமெகம்	மொறொமல்	இருந��ொ?	ஆம்	

எனில்	எப்ம�ொது	?

 � ப�ரும	முடுககததின்	அைவு	எவெைவு?	

அது	எப்ம�ொது	நிகழந�து?

 � மகிழுநதின்	 மெகம்	 எப்ம�ொது	

குலறந�து?

 � 10	 ஆெது	 மறறும்	 12	 ஆெது	 மணி	

மநரததிறகு	 இலைப்�டை	 கொைததில்	

முடுககததின்	அைவு	என்ன	?

 செயல்ாடு -6

ெகுப்பு	 மொைெரகள்	 சிறு	 குழுககைொகப்	

பிரிநது,	பசன்லனயிலிருநது	திருச்சி	பசல்லும்	

ம�ருநதின்	ப�ொலைவு	–	கொைம்	ெலர�ைதல�	

ஆரொயநது	 பின்ெரும்	 வினொககலைப்	 �றறி	

விெொதிககவும்.

 � பசன்லன	 –	 திருச்சி	 இலைமயயொன	

பமொத�த	ப�ொலைவு	என்ன?	ம�ருநதின்	

முழுப்	 �யை	 மநரம்	 எவெைவு?	

ம�ருநதின்	மெகம்	ஒரு	மொறிலியொ?

 � �யைததிறகு	இலைமய	ம�ருநது	சிறிது	

மநரம்	நின்ற�ொ?	நின்றது	எனில்,	நின்ற	

மநரம்	எவெைவு?

 � ம�ருநதின்	 ப�ரும	 மெகம்	 எப்ம�ொது	

என்�ல�	 ெலர�ைததின்	 சொயலெக	

கெனிதது	 கூறுக?	 ம�ருநது	

�யைததின்ம�ொது	 அலைந�	 ப�ரும	

மெகததின்	மதிப்பு	என்ன?

 ஒரு	 குறிப்பிடை	 கைததில்	

உைனடித	 திலசமெகததின்	

எண்மதிப்பும்,	 உைனடி	

மெகததின்	 எண்மதிப்பும்	

சமம்.	 �ொனியஙகி	 ெொகனததின்	 மெகமொனி	

ெொகனததின்	 அககை	 மநரததில்	 நிகழும்	

மெகதல�	 அைககும்.	 ஒரு	 �ரிமொைததில்	

சீரொன	 இயககததிறகு	 சரொசரித	 திலசமெகம்	

=	 உைனடித	 திலசமெகம்.	 	 எந�	 ஒரு	

கைததிலும்	 கைககிைப்�டும்	 இயஙகும்	

ப�ொருளின்	உைனடித	திலசமெகம்	என்�ல�	

அப்ப�ொருளின்	 திலசமெகம்	 என்றும்	

உைனடி	 மெகம்	 என்�ல�	 மெகம்	 என்றும்	

எளிலமயொகப்	புரிநது	பகொள்ை	மெண்டும்.
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	 நியூடைன்	 ஒரு	 ப�ொருளின்	

இயககதல�	 ஆயவு	 பசய��ன்	 விலைெொக	

மூன்று	 சமன்�ொடுகளின்	 ப�ொகுப்ல�	

ெேஙகினொர.		இந�	சமன்�ொடுகள்	இயககததில்	

இருககும்	 ஒரு	 ப�ொருளின்	 இைப்ப�யரச்சி,	

திலசமெகம்,	 முடுககம்	 மறறும்	 மநரம்	

ஆகியெறறிறகிலைமயயொன	 ப�ொைரபிலனக	

கூறுகிறது.

‘a’	 என்ற	 முடுககததினொல்	 இயஙகும்	 ப�ொருள்	

ஒன்று	 ‘t’	 கொைததில்	 ‘u’	 என்ற	 ப�ொைகக	

திலச	 மெகததிலிருநது	 ‘v’	 என்ற	 இறுதித	

திலசமெகதல�	அலைகிறது.		அப்ம�ொது	அ�ன்	

இைப்ப�யரச்சி	 ‘s’	 	 எனில்	 மமறகண்ை	மூன்று	

இயககச்	 சமன்�ொடுகலை	 கீழககண்ைெொறு	

எழு�ைொம்.

v	=	u	+	at

S	=	ut	+		  at 
2

v
2 
=	u

2 
+	2as

இயககததில்	 இருககும்	 ஒரு	 ப�ொருளுககு	

ெலர�ை	 முலறயின்	 மூைம்	 இந�	

சமன்�ொடுகலைப்	ப�ற	முடியும்.	

திலசமெகம்	 –	 கொைம்	 ெலர�ைததிலிருநது	

இயககச்	சமன்�ொடுகலைத	�ருவித�ல்

மமறகண்ை	ெலர�ைம்	சீரொக	முடுககப்�டை	ஒரு	

ப�ொருள்	ஒன்று	கொைதல�ப்	ப�ொருதது	அலையும்	

திலசமெக	மொறறதல�க	கொண்பிககிறது.		

ெலர�ைததில்	 ‘D’	 என்ற	 ப�ொைககப்	

புள்ளியிலிருநது	 ‘u’	 என்ற	 திலச	 மெகததுைன்	

இயஙகும்	 ப�ொருபைொன்றின்	 திலசமெகம்	

ப�ொைரச்சியொக	அதிகரிதது	 ‘t’	 கொைததிறகு	பின்	

‘B’	என்ற	புள்ளிலய	அலைகிறது.

ப�ொருளின்	ப�ொைகக	திலசமெகம்	

=		u	=	OD		=	EA

ப�ொருளின்	இறுதித	திலசமெகம்				

=		v	=	OC		=	EB

கொைம்																																												

=			t	=	OE		=	DA

ெலர�ைததிலிருநது	AB=	DC	ஆகும்.

2. 7 .1 மு�ல இயக்கச் ெமன்்ாடு

ெலரயலறப்�டி	முடுககம்	(a)

=	 (திலசமெக	மொறு�ொடு)/கொைம்

=	 (இறுதித	 திலசமெகம்	 –	

ப�ொைககததிலச	மெகம்)/கொைம்

=	 (OC-OD)/OE=DC/OE

a=	 DC/t	

DC	=	AB	=	at

ெலர�ைததிலிருநது,	EB	=	EA	+	AB

v	=	u	+	at																																				……(1)

இது	மு�ல்	இயககச்	சமன்�ொடு	ஆகும்.

2. 7. 2 இரணடாம் இயக்கச் ெமன்�ொடு

	 	 	 	 	ெலர�ைததில்	DOEB	என்ற	நொறகரததின்	

�ரப்�ைவு	 	 ‘	 t	 ‘	 கொைததில்	 ப�ொருள்	 கைந�	

ப�ொலைலெக	குறிககிறது.

S		=		நொறகரததின்	�ரப்�ைவு	DOEB

	 =	 	 (பசவெகததின்	 �ரப்�ைவு	 DOEA)		 

+		(முகமகொைததின்	�ரப்�ைவு	DAB)

				=		(	AE		x	OE	)	+	1/2	x	(AB	X	DA)

S	=	ut	+	1/2	at	
2
										……………….	(2)

இது	இரண்ைொம்	இயககச்	சமன்�ொடு	ஆகும்.

2. 7. 3 மூன்்றாேது இயக்கச் ெமன்்ாடு

ெலர�ைததில்	 நொறகரம்	 DOEB	 யின்	

�ரப்�ைெொனது	 ‘	 t	 ’,	 கொைததில்	ப�ொருள்	கைந�	

ப�ொலைலெக	குறிககிறது.	இஙகு	�ரப்பு	DOEB	

 இயக்கச் ெமன்்ாடு்கள்2.7
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என்�து	சரிெகதல�யும்	குறிககும்.

	S	=	சரிெகம்	DOEB	யின்	�ரப்�ைவு

	 	=	½	x	(இலைப்	�கக	நீைஙகளின்	கூடு�ல்)	

x	 (இலைப்	 �ககஙகளுககு	 இலைப்�டை	

ப�ொலைவு)

	 	=	½	x	(OD	+	BE)	x	OE	

S	=	½	x	(u	+	v)	x	t

ஆனொல்	முடுககம்	a	=	(v	–	u)	/	t	 அல்ைது		

	 t	=	(v	–	u)/a

எனமெ,	s	=	½	x	(v	+	u)	x	(v	–	u)/a

	 	 2as	=	v	
2
 – u

2
 

v
2
	=		u

2
	+	2as			 	 	……….	(3)

இது	மூன்றொம்	இயககச்	சமன்�ொடு	ஆகும்.

ச்ாருள் ஒன்றின் மீது பூமியின் புவிஈரப்பு 

விசெயால ஏற்டும் இயக்கம் – �சடயின்றித் 

�ாவன விழும் ச்ாருள்.

பசயல்	7-ல்	கல்	மறறும்	அழிப்�ொன்	இரண்டும்	

பூமியின்	 மமல்�ரப்ல�	 சறமறறககுலறய	 ஒமர	

மநரததில்	ெந�லைந�து.		ஆனொல்	பசயல்	8-ல்	

அழிப்�ொன்	மு�லில்	ெந�லைந�து.		கொகி�த�ொள்	

பின்னர	 ெந�லைந�து.	 	 இ�றகுக	 கொரைம்	

என்ன?	

பசயல்	 9-ல்	 இரண்டும்	 ஒமர	 நிலறலயப்	

ப�றறிருந�	ம�ொதிலும்,	கொகி�ப்�நது	சொ�ொரைத	

�ொலை	விை	மெகமொக	�லரலய	ெந�லைகிறது.	

இ�றகொன	கொரைம்	உஙகளுககுத	ப�ரியுமொ?	

கொறறில்ைொ�	 பெறறிைததில்	 மமறபசொன்ன	

அலனததுப்	 ப�ொருடகளும்	 ஒமர	 மநரததில்	

�லரலய	 ெந�லையும்.	 கொறறு	 ஊைகததில்	

கொறறின்	உரொயவு	விலசயொனது	�லையின்றித	

�ொமன	விழும்	 ப�ொருளின்	மீது	ஒரு	 �லைலய	

ஏற�டுததுகிறது.	

பசயல்	 7-ல்,	 அழிப்�ொன்	 மறறும்	 கல்லின்	

மீது	 பசயல்�டும்	 இந�	 கொறறுத�லை	

புவிஈரப்பு	 விலசயுைன்	 ஒப்பிடும்ம�ொது	

புறககணிககத	 �கக�ொகும்.	 எனமெ	

அலெயிரண்டும்	 ஏறத�ொே	 ஒமர	 மநரததில்	

�லரலய	 ெந�லைகிறது.	 ஆனொல்	 பசயல்	 

8–	ல்,	அழிப்�ொலன	விை	�ொளின்	மீது	பசயல்�டும்	

கொறறுத�லை	 மிக	 அதிகமொக	 இருககிறது.	

மமலும்	பசயல்	9-ல்,	கொகி�ப்�நல�விை	கொகி�த	

�ொளின்	மீது	பசயல்�டும்	கொறறுத�லை	அதிகம்.	

ப�ொருடகள்	 கீமே	 விழும்	 ம�ொது	 கொறறின்	

உரொயவு	 கொரைமொக	 அலெகளின்	

இயககததிறகு	 எதிரப்பு	 உண்ைொகிறது.	 	 கல்	

மறறும்	 அழிப்�ொனுககு	 கொறறினொல்	 ஏற�டும்	

இந�	 எதிரப்பு	 கொகி�த	 �ொளின்மமல்	 கொறறு	

ஏற�டுததும்	 எதிரப்ல�	 விைக	 குலறெொக	

இருககும்.	 கொறறு	 முழுெதுமொக	 உறிஞசப்�டை	

ஒரு	 நீைமொன	 கண்ைொடிக	 குேொயில்	 இச்	

மசொ�லனலயச்	பசய�ொல்,	கொகி�த�ொள்	மறறும்	

அழிப்�ொன்	 இரண்டும்	 ஒமர	 மநரததில்	 கீமே	

ெந�லையும்.		

 செயல்ாடு -7

     ஒரு	ப�ரிய	கல்	மறறும்	சிறிய	அழிப்�ொன்	

இரண்லையும்	 எடுததுக	 பகொள்க.	 	 ஒரு	

மமலசயின்	 மீது	 நின்று	 பகொண்டு	 அந�	

இரண்டு	ப�ொருடகலையும்	ஒமர	உயரததில்	

இருநது	ஒமர	மநரததில்	கீமே	விை	மெண்டும்.		

நீஙகள்	கொண்�து	என்ன?

 செயல்ாடு -8

     ஒரு		சிறிய	அழிப்�ொன்	மறறும்	ஒரு	கொகி�த	

�ொள்	 இரண்லையும்	 எடுததுகபகொள்க.	 	 ஒரு	

மமலசயின்	 மீது	 நின்று	 பகொண்டு	 அந� 

இரண்டு	ப�ொருடகலையும்	ஒமர	உயரததில்	

இருநது	ஒமர	மநரததில்	கீமே	விை	மெண்டும்.		

நீஙகள்	கொண்�து	என்ன?

 செயல்ாடு -9

     சமமொன	நிலறயுலைய	இரண்டு	கொகி�த	

�ொள்கலை	எடுததுக	பகொள்க.	இதில்	ஒன்லற	

மடடும்	கசககி	�நது	ம�ொல்	சுருடடிச்	பகொள்க.	

இப்ப�ொழுது	இரண்லையும்	ஒமர	உயரததில்	

இருநது	ஒமர	மநரததில்	கீமே	விை	மெண்டும்.	

நீஙகள்	கொண்�து	என்ன?
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352.    இயக்கம்

இத�ொலியில்	 உள்ை	 ல�சொ	 நகரின்	 சொயந�	

மகொபுரததிலிருநது	 பெவமெறு	 ப�ொருடகலை	

கீமே	 	 விேச்	 பசயது	 கலிலிமயொ	 இல�	

நிரூபித�ொர.

�லையின்றி	 கீமே	 விழும்	 ப�ொருடகள்	

முடுககமலையும்	 என்�து	 நமககுத	 ப�ரிந�ம�.		

இந�	 முடுககம்	 ப�ொருளின்	 நிலறலயப்	

ப�ொருத�து	அல்ை.		அ�ொெது	உள்ளீைறற	ப�ொருள்	

அல்ைது	திைப்ப�ொருள்	 மறறும்	 சிறியது	அல்ைது	

ப�ரியது	 ம�ொன்ற	 அலனததுப்	 ப�ொருடகளும்	

ஒமர	 கொை	வீ�ததில்	 கீமே	விழும்.	 சமன்�ொடு	 1	

மு�ல்	3	ெலரயுள்ை	சமன்�ொடுகளில்,	முடுககம்	

‘a’	 ககுப்	 �திைொக	 புவிஈரப்பு	 முடுககம்	 ‘g’	 ஐப்	

பிரதியிடுெ�ொல்,	 �லையின்றித	 �ொமன	 கீமே 

விழும்	 ப�ொருடகளுககொன	 சமன்�ொடுகலைப்	

ப�ற	 முடியும்.	 �லையின்றித	 �ொமன	 விழும்	

ப�ொருடகளுககு	அ�ன்	ஆரம்�த		திலசமெகம்

u	=	0	

V		=		gt

S		=	1	/	2	gt
2

V
2 
=	2gh

நொம்	ஒரு	ப�ொருலை	பசஙகுத�ொக	மமல்	மநொககி	

எறிந�ொல்,	 அது	 புவிஈரப்பு	 முடுககததிலசககு	

எதிரததிலசயில்	பசல்கிறது.		அப்ம�ொது	‘	g	’	லய	

–	g		என்று	எடுததுக	பகொள்ை	மெண்டும்.

சீரான ேட்ட இயக்கம்

 ஒரு	 ப�ொருள்	 சுழி	 திலசமெகம்	

மறறும்	 ெலரயறுககப்�டை	

முடுககதல�க	பகொண்டிருகக		

முடியுமொ?

ஆம்,	 ஒரு	 ப�ொருலை	 பசஙகுத�ொக	 மமல்	

மநொககி	 எறிந�ொல்,	 ப�ொருளின்	 திலசமெகம்	

�டிப்�டியொகக	 குலறநது,	 ப�ரும	 உயரதல�	

அலைந�	நிலையில்	சுழி	மதிப்ல�ப்	ப�றுகிறது.	

அப்ம�ொது	 அப்ப�ொருளின்	 முடுககம்	 புவிஈரப்பு	

முடுககததுககுச்	சமமொக	இருககும்.

 செயல்ாடு -10

1.	 கீமே	�ைததில்	இருப்�து	ம�ொை	ஒரு	சதுரம்	

ெலரக.

2.	அந�	 சதுரப்	 �ொல�யில்	 ப�ன்சிலின்	

முலனலய	 ஏ�ொெது	 ஒரு	 �ககததின்	

லமயததில்	லெககவும்.

3.	அப்புள்ளியில்	ஆரம்பிதது	சதுரப்	�ொல�லய	

ஒரு	முலற	முழுெதுமொக	சுறறி	ெரும்ம�ொது	

எத�லன	முலற	திலசமொறறம்	நிகழந�து	

என்று	குறிததுக	பகொள்ைவும்.

4.	இவெொறு	 ஐஙமகொைம்,	 அறுமகொைம்,	

எண்மகொைம்	 உலைய	 �ொல�களுககு	

பசயது,	 ஒவபெொன்றிலும்	 எத�லன	

முலற	 திலசமொறறம்	 நிகழந�து	 என்று	

குறிததுக	 பகொள்ைவும்.	இச்பசயலிலிருநது	

நொம்	 �ககஙகலை	 அதிகரிகக	 அதிகரிகக	

திலசமொறறமும்	 அதிகரிப்�ல�ப்	

�ொரககிமறொம்.

5.	இவெொறு	 �ல்மகொைக	 கடைஙகளின்	

�ககஙகள்	 எல்லையறற	 அைவு	

அதிகமொனொல்	 நொம்	 எத�லன	 முலற	

திலசமொறறம்	பசயய	மெண்டும்?	அப்ம�ொது	

அந�ப்	 �ொல�யின்	 உருெம்	 என்ன?	

அப்�டி	�ல்மகொை	ெடிெததின்	�ககஙகள்	

எல்லையறற	 அைவு	 அதிகமொனொல்	 அது	

ெடைமொக	மொறும்.
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362.				இயககம்

நீஙகள்	 உன்னிப்�ொக	 மநொககினொல்	

கயிறலற	 விடுவிககும்	 ம�ொது	 கல்ைொனது	

ெடைப்�ொல�யின்	 ப�ொடுமகொடடின்	 ெழிமய	

மநரமகொடடில்	 இயஙகுெல�க	 கொைைொம்.		

ஏபனனில்	 கல்லை	 விடுவிககும்	 கொைததில்	

அ�லன	 எததிலசயில்	 விடுவிதம�ொமமொ	 அம�	

திலசயில்	பசன்று	பகொண்டிருககும்.	 	இது	ஒரு	

ப�ொருள்	ெடை	ெடிெப்	�ொல�யில்	பசல்லும்ம�ொது	

அ�ன்	 திலச	 ஒவபெொரு	 புள்ளியிலும்	 மொறிக	

பகொண்மை	இருககும்	என்று	கொடடுகிறது.

ஒரு	 ப�ொருள்	 ெடைப்	 �ொல�யில்	 மொறொ�	

மெகததில்	 பசன்றொல்,	 அந�	 இயககம்	 சீரொன	

ெடை	 இயககம்	 என்று	 அலேககப்�டும்.	 	 ஒரு	

ப�ொருள்	ெடைப்	 �ொல�யில்	 மொறொ�	 மெகததில்	

பசல்லும்ம�ொது,	 திலச	 மொறு�டுெ�ொல்	 அ�ன்	

திலசமெகம்	மொறு�டுகிறது.	 	ஆகமெ	அது	ஒரு	

முடுக்கப்்ட்ட இயக்கம் ஆகும். சீரான ேட்ட 

இயக்கத்திறகு எடுத்துக்காட்டு்கள்

1. பூமி	சூரியலனச்	சுறறி	ெருெது

2. நிைவு	பூமிலயச்	சுறறி	ெருெது.

3. கடிகொரததின்	வினொடி	முள்ளின்	 இயககம்

	‘r’	ஆரம்	பகொண்ை	ெடைப்	�ொல�யில்	சுறறிெரும்	

ஒரு	ப�ொருைொனது,		ஒரு	சுறறுககுப்பின்	ப�ொைகக		

நிலைககு	திரும்பிெர	எடுததுகபகொண்ை	கொைம்	

‘T’	 எனில்	 அ�ன்	 மெகம்	 ’V’	 பின்ெருமொறு	

கைககிைப்�டுகிறது.

மெகம்	 V=	 சுறறைவு/எடுததுகபகொண்ை	 கொைம்

	 			=	2πr/T

	 	 	 	 	 	 ஒரு	 ப�ொருளினுலைய	திலசமெகததின்	

எண்	மதிப்பு	அல்ைது	திலச	அல்ைது	இரண்டுமம	

மொறு�டைொல்	 அப்ப�ொருள்	 முடுககப்�டுகிறது	

எனைொம்.	 	 ஆகமெ	 ெடைப்�ொல�யில்	 மொறொ�	

மெகததில்	 பசல்லும்	 கல்	 ஒன்று	 முடுககப்�டை	

இயககதல�க	 பகொண்டுள்ைது.	 	 இஙகு	

கயிறறின்	 ெழிமய	 பசயல்�டும்	 உள்மநொககிய	

முடுககமொனது	 கல்லை	 ெடைப்�ொல�யில்	

இயஙக	 லெககிறது.	 	 இந�	 முடுககதல�	

லமயமநொககு	 முடுககம்	 என்றும்	 அ�னுைன்	

ப�ொைரபுலைய	 விலசலய	 லமயமநொககு	

விலச	 என்றும்	 கூறுகிமறொம்.	 லமயமநொககு	

முடுககம்	 ெடைததின்	 லமயதல�	 மநொககிச்	

 செயல்ாடு -11

1.	 ஒரு	நூலை	எடுததுகபகொண்டு,	அ�ன்	ஒரு	

முலனயில்	சிறிய	கல்	ஒன்லறக	கடைவும்.		

கீமே	 ெரும்	 �ைததில்	 உள்ைது	 ம�ொல்	

அககல்ைொனது	 ெடைப்�ொல�யில்	 மொறொ�	

மெகததில்	சுறறுமொறு	கயிறறின்	மறபறொரு	

முலனலயக	பகொண்டு	சுேறறவும்.		

2.	நூலைக	 லகயிலிருநது	 விடுவிககும்	

ம�ொது	கல்ைொனது	விைகிச்	பசல்கிறது.

3.	கயிறலற	 விடுவித�	 பின்பு	 கல்ைொனது	

எந�த	 திலசயில்	 பசல்லும்	 என்�ல�	

உஙகைொல்	பசொல்ை	முடியுமொ?

4.	ெடைப்�ொல�யில்	 சுறறிெரும்	 கல்லை	

அந�	 ெடைப்�ொல�யின்	 பெவமெறு	

இைஙகளில்	விடுவிககுமொறு	 இச்பசயலை	

மீண்டும்	சிை	முலற	பசயயவும்	கல்ைொனது	

ஒமர	 திலசயில்	 பசல்கிற�ொ,	 இல்லையொ?	

என்�ல�க	கெனி.

 சமயவோககு முடுக்கம் மறறும் 

சமயவோககு விசெ

2.8
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372.    இயக்கம்

 செயல்ாடு -12

	 ஒரு	 கயிறலற	 எடுததுகபகொண்டு	 அ�ன்	

ஒரு	 முலனயில்	 கல்	 ஒன்லற	 கடைவும்.		

கயிறறின்	 மறு	 முலனலயக	 லககளினொல்	

பிடிததுகபகொண்டு	 சுறறும்ம�ொது	

அககல்ைொனது	 ெடைப்�ொல�லய	

மமறபகொள்ளும்.	 உஙகள்	 லககளில்	

�ள்ளு	 விலசலயமயொ	 அல்ைது	 இழுப்பு	

விலசலயமயொ	 நீஙகள்	 உைரகிறீரகைொ?		

உஙகள்	அனுமொனம்	என்ன?

பசயல்�டுெ�ொல்	 லமயமநொககு	 விலசயும்	

ஆரததின்	ெழிமய	அம�	திலசயில்	ப�ொருளின்	

மீது	 பசயல்�டும்.	 ’m’	 நிலற	 உலைய	 ஒரு	

ப�ொருள்,	‘	r	’	ஆரமுலைய	ஒரு	ெடைப்	�ொல�யில்,	

‘v’	 திலசமெகததில்	 பசல்ெ�ொகக	 கருதினொல்,	

அ�ன்	லமயமநொககு	முடுககமொனது

	 a	=	 v
2
	/r

லமயமநொககு	விலசயின்	எண்	மதிப்பு

F=	நிலற	x	லமய	மநொககு	முடுககம்

F	=	mv
2
	/r

       	இச்பசயலில்	ஒரு	இழுப்பு	விலசயொனது	

லமயததிலிருநது	 பெளிமநொககிச்	

பசயல்�டுெல�	 உைரநதிருப்பீரகள்.	 	 இது	

லமய	விைககு	விலச	என்று	அலேககப்�டும்.

	 ெடைப்�ொல�யின்	 லமயததிலிருநது	

ஒரு	 ப�ொருளின்	 மீது	 பெளிப்புறமொகச்	

பசயல்�டும்	 விலசலய	 லமயவிைககு	 விலச	

என்று	 கூறுெர.	 	 ஆகமெ	 லமயவிைககு	

விலச,	 லமயமநொககு	 விலச	 பசயல்�டும்	

திலசககு	 எதிரததிலசயில்	 பசயல்�டும்.	 இ�ன்	

எண்மதிப்பு	 லமயமநொககு	 விலசயின்	 எண்	

மதிப்பிறகுச்	சமமொக	இருககும்.	எடுததுககொடைொக	

துணி	 துலெககும்	 இயநதிரததில்	 உள்ை	

துணி	 உைரததி	 லமயவிைககு	 விலசலய	

உ�மயொகிககிறது.

குறிப்பு:

ஈரப்பு	 விலச,	 உரொயவு	 விலச,	 கொந�	

விலச,	 நிலை	 மின்னியல்	 விலச	

மறறும்	 இதும�ொன்ற	 எந�	 ஒரு	 விலசயும்	

லமயமநொககு	 விலச	 ம�ொன்று	 பசயல்�டும். 

 �ொலிலிருநது	�ொைொலை	எவெொறு	

�னிமய	பிரிதப�டுககப்�டுகிறது?			

�ொைொலைலயப்	 பிரிககும்	

கருவி	 உயர	 மெக	

சுேறசிததிறனுயுலையது.	 	 அது	 லமய	

சுேறசி	 �ததுெததின்	 �டி	 பசயல்�டும்	 	 ஒரு	

கருவியொகும்.	இதில்	உள்ை	குழி	ெடிவிைொனத	

�டடு	 மிக	 மெகமொகச்	 சுேல்ெதினொல்,	

�ொலில்	 உள்ை	 கனமொன	 ப�ொருடகள்	 சுேலும்	

அச்சுககு	 பெளிப்புறமொகவும்	 கனம்	 குலறந�	

ப�ொருடகள்	 உள்மநொககியும்	 �ள்ைப்�டும்.		

�ொைொலை	 �ொலில்	உள்ை	 மறற	 ப�ொருடகலை	

விை	 கனம்	 குலறெொனது.	 	 �ொைொலைலய	

விை	 பெண்பையின்	 அைரததி	 அதிகமொக	

இருப்��ொல்	 அது	 �டடின்	 பெளிப்புறததிறகு	

ெநது	 விடும்.	 	 அைரததி	 குலறந�	 �ொைொலை	

லமயததிறகு	�ள்ைப்�டும்.		அஙகிருநது	குேொய	

மூைம்	அல�	எடுதது	நொம்	�யன்�டுத�ைொம்.

 சமயவிைககு விசெ2.9
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382.				இயககம்

சுழலும் துணி உைரத்தி  – சமய விைககு விசெ

1.	 துலையிைப்�டை	ெடடுருலை

2	&3.	 ஈரததுணி

4.	 நீரததுளி

5.	 பெளிமயறறப்�டை	நீரததுளி

     சுேலும்	 துணி	 உைரததியில்	 உள்ை	

துலையிைப்�டை	 ெடடுருலை	 (Drum)	

அதிமெகததில்	 சுேலும்ம�ொது	 அது	 துணிகளில்	

இருககும்	 நீலர	 பெளிமயறறுகிறது.	 	 இந�	

நீரொனது	 துலைகளின்	 ெழிமய	 பசல்கிறது.		

துணிகள்	 ெடடுருலை	 சுேலும்	 ெடைப்	

�ொல�யிமைமய	 ெடடுருலையின்	 மீது	 ஒடடிச்	

பசல்லும்.	 	 ஏபனனில்	 ெடடுருலையினொல்	

துணியின்	 மீது	 உண்ைொகும்	 ப�ொடு	

விலசயொனது	 ம�லெயொன	 லமய	 விைககு	

விலசலய	ஏற�டுததுகிறது.

 � இயககம்	 என்�து	 நிலைமொறறம்.	 அல�	

ஒரு	 ப�ொருள்	 கைந�	 தூரம்	 அல்ைது	

இைப்ப�யரச்சியினொல்	விெரிககைொம்.

 � திலசமெகதல�ப்	 ப�ொருதது	 ஒரு	

ப�ொருளின்	 இயககம்	 சீரொன�ொகமெொ	

அல்ைது	சீரறற�ொகமெொ	இருககும்.

 � ஒரு	ப�ொருளின்	மெகம்	என்�து	ப�ொலைவு	

மொறு�ொடடு	 வீ�ம்	 மறறும்	 ப�ொருளின்	

திலசமெகம்	 என்�து	 இைப்ப�யரச்சி	

மொறு�ொடடு	வீ�ம்	ஆகும்.

 � ஒரு	 ப�ொருளின்	 முடுககம்	 என்�து	

அப்ப�ொருளின்	 திலசமெக	 மொறு�ொடடு	

வீ�ம்	ஆகும்.

 � ப�ொருளின்	 சீரொன	 மறறும்	 சீரறற	

இயககதல�	 ெலர	 �ைம்	மூைம்	 விைகக	

முடியும்.

 � சீரொன	 முடுககததில்	 பசல்லும்	 ஒரு	

ப�ொருளின்	 இயககதல�	 கீழககண்ை	

மூன்று	 சமன்�ொடுகலைக	 பகொண்டு	

விைககைொம்.	அலெ

	 v		=	u	+	at

	 S		=	ut	+	½	at
2

	 v
2 
=	u

2 
+	2as

u	என்�து	ப�ொருளின்	ஆரம்�	திலசமெகம்,	 	‘v’	

என்�து	 ப�ொருளின்	 இறுதித	 திலசமெகம்,	 S	

என்�து	’	t	’	மநரததில்	ப�ொருள்	கைந�	ப�ொலைவு	

மறறும்	a		என்�து	முடுககம்.

 ப�ொழுதும�ொககுப்	 பூஙகொவில்	

குலை	 இரொடடினததில்	 சுறறும்	

சமயததில்	 நீஙகள்	 எந�	

மொதிரியொன	 விலசலய	 உைரகிறீரகள்?		

குலை	 இரொடடினம்	 ஒரு	 பசஙகுதது	

அச்லசப்�றறி	 சுேலும்ம�ொது	 நொம்	 ஒரு	

பெளிமநொககிய	 திலசயில்	 ஏற�டும்	

இழுவிலசலய	 உைரகிமறொம்.	 	 இது	

லமயவிைககு	விலசயினொல்	ஏற�டுெ�ொகும்.

 நிசனவிற ச்காள்்க
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392.				இயககம்

 � �லையின்றித	 �ொமன	 கீமே	 விழும்	 ப�ொருளின்	 முடுககதல�க	 குறிப்பிடும்ப�ொழுது	 ‘a’	 ககு	

�திைொக	‘g’	�யன்�டுத�ப்�டுகிறது.

 � சீரொன	ெடை	இயககதல�	மமறபகொள்ளும்	ஒரு	ப�ொருள்	லமயமநொககு	விலசககு	ஆட�டுகிறது.

சொலைசடவு

1.	 இயககம்						ப�ொருளின்	நிலையில்	ஏற�டும்	மொறறம்	

2.	 கைந�	 ப�ொலைவு	 	 ஒரு	 ப�ொருள்	 �னது	 இயககததில்	 கைநது	 பசன்ற	 உண்லமயொன	

ப�ொலைவின்	மதிப்பு.	இது	ஒரு	திலசயிலி	அைவுரு	(ஸமகைர)

3.	 இைப்ப�யரச்சி		ஒரு	ப�ொருள்	இயஙகும்	திலசயில்	துெககப்புள்ளிககும்	முடிவுப்	புள்ளிககும்	

இலைப்�டை	மிகக	குலறந�	ப�ொலைவு	ஆகும்.	இது	ஒரு	திலசயைவுரு	(பெகைர)

4.	 மெகம்	 	 	 கொைதல�ப்	 ப�ொருதது	 ஒரு	 ப�ொருள்	 இயஙகும்	 வீ�ம்	 மெகம்	 ஆகும்	 (கைந�	

ப�ொலைவு	/	கொைம்)

5.	 திலசமெகம்	 	கொைதல�ப்	ப�ொருதது	ஒரு	குறிப்பிடை	திலசயில்	ப�ொருள்	இயஙகும்	வி�ம்	

திலச	மெகம்	ஆகும்	(இைப்ப�யரச்சி	/	கொைம்)

6.	 முடுககம்		இயஙகும்	ப�ொருளின்	திலசமெகததின்	எண்	மதிப்பிமைொ	அல்ைது	திலசயிமைொ	

ஏற�டும்	மொறறம்.

7.	 ெடைப்�ொல�	இயககம்	 	ஒரு	ெடைததின்	சுறறைவின்	மீது	நலைப�றும்	இயககம்	அல்ைது	

ெடைப்�ொல�யில்	நலைப�றும்	இயககம்.

8.	 லமய	மநொககு	விலச	ெடைப்	 �ொல�யில்	இயஙகும்	ப�ொருளின்	மீது	லமயதல�	மநொககி	

ஆரததின்	ெழியொகச்	பசயல்�டும்	விலச.

9.	 லமய	 விைககு	 விலச	 ெடைப்�ொல�யில்	 இயஙகும்	 ப�ொருளின்	 மீது	 லமயதல�	 விடடு	

பெளிமநொககி	ஆரததின்	ெழிமய	பசயல்�டும்	விலச.	

10.	 ஈரப்பு	விலச	புவியின்	லமயததிறகும்	புவி	மமலுள்ை	ப�ொருளுககும்	இலைமய	அெறறின்	

நிலறலயப்	ப�ொருதது	ஏற�டும்	விலச.

இலையச்	பசயல்�ொடு விசெ மறறும் இயக்கம்

�டி	1.	 Google	ம�டுப�ொறி	/	உைொவிககுள்	பசன்று	விலச	�றறி	அறிநது	பகொள்ை	“FORCE	AND	MOTION”	

PhET	 என்று	 �டைச்சு	 பசயயவும்.	 அப்ம�ொது	 சுலமயுைன்	 இலைககப்	 �டை	 ஒரு	 கயிலற	 இரு	

ெண்ை	ஆலை	அணிந�	மனி�ரகள்	இரு�ககம்	இழுப்�து	ம�ொல்	திலரயில்	ம�ொன்றும்.	அல�	

�ரவிறககம்	பசயது	நிறுவிகபகொள்ைவும்.

�டி	2.	 பின்	இரு�ககமும்	உள்ை	மனி�ரகளில்	ஏம�ொ	ஒரு	�கக	மனி�லன	அழுததி	இழுததுக	பகொண்டு	

ம�ொய	மமமை	உள்ை	கயிறு	�குதியில்	விைவும்	.	பின்					GO		என்கிற		ப�ொத�ொலன	அழுத�வும்.

�டி	3.	 ெைது	�ககததில்	மனி�ன்	இருப்��ொல்	ப�ொருள்	ெைது	�ககம்	மநொககி	நகரும்.	இதில்	ெடைமிைப்	�டடுள்ை	�குதியில்	உள்ை	

ப�ரிவுகளில்	 நமககுத	 ம�லெயொனல�த	 ப�ரிநது	 பகொண்டு	 	 	 GO	 	 	 ப�ொத�ொலன	 அழுததும்	 ம�ொது	 விலச	 பசல்லும்	

�ொல�விலசயின்	அைகு	ஆகியலெத	திலரயில்	ம�ொன்றும்.

�டி	4.	 இப்ப�ொழுது	 நீை	 நிற	 மனி�லன	 இைது	 �ககததில்	 லெககும்ப�ொழுது	 இரு�கக	 விலச	 சமமொக	 இருப்��ொல்	 ப�ொருள்	

நகரெதில்லை.

�டி	5.	 இல�ப்	ம�ொை	இரு�ககமும்	மனி�ரகலை	சமமொகவும்	அதிகமொகவும்	லெதது	விலசயின்	திறலனக	குறிதது	மொைென்	

அறிநது	பகொள்ைைொம்.

�ரவிறககம்	பசயய:	திறன்	ம�சியின்		மூைம்	மநரடியொகச்	பசல்ை		பகொடுககப்	�டடுள்ை	QR	CODE		அல்ைது	உரலி	மூைம்	உள்மை	

பசன்றும்	�ரவிறககம்	பசயது	பகொள்ைைொம்.

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

9th_Science_Tamil_Unit_2.indd   39 15-04-2018   17:17:59



402.    இயக்கம்

மெகத�லைலயப்	�யன்�டுததிய		பின்னர	

மகிழுநது	 ஓயவு	 நிலைககு	 ெருெ�றகுள்	

அது	12	மீ	ப�ொலைலெக	கைநதிருககும்.	

3. சூரயொ	 90	 மீடைர	 நீைமுலைய	 குைததில்	

நீச்சல்	 	 அடிககிறொர.	 	 அெர	 ஒரு	 மநர	

மகொடடில்	குைததின்	ஒரு	�ககததிலிருநது	

மறு	�ககம்	நீநதிச்	பசன்று	மீண்டும்	அம�	

�ககம்	 ெர	 எடுததுகபகொண்ை	 கொைம்	 60	

விநொடி,	 கைந�	 ப�ொலைவு	 180	 மீடைர.		

சூரயொவின்	சரொசரி	மெகம்	மறறும்	சரொசரி	

திலச	மெகதல�க	கண்டுபிடிகக.

	 தீரவு:

	 சரொசரி	 மெகம்	 =	 (கைந�	 ப�ொலைவு)/

(எடுததுகபகொண்ை	மநரம்	 )	 =	 180மீ/60வி	 

=	3	மீ/வி

	 சரொசரித	 திலசமெகம்	 	 	 =	 இைப்ப�யரச்சி/

(எடுததுகபகொண்ை	மநரம்)	=	0மீ/60வி	=	0

	 சூரயொவின்	 சரொசரி	 மெகம்	 3மீ	 /	 விநொடி	

மறறும்	சரொசரித	திலசமெகம்	0.

4.	 100	 மீடைர	 	 நீைம்	 பகொண்ை	 ரயில்	

200	 மீடைர	 நீைமுள்ை	 �ொைதல�	 50	

விநொடிகளில்	 மொறொ�	 திலசமெகததில்	

கைககிறது.	 	 ரயிலின்	 திலசமெகதல�	

கண்டுபிடிககவும்.

	 தீரவு:

	 ரயில்	கைந�	ப�ொலைவு	=	(ரயிலின்	நீைம்	+		

	 	 	 	 �ொைததின்	நீைம்)

	 =	100	மீ	+	200	மீ	=	300	மீ

	 ரயிலின்	 திலசமெகம்	 =	 (ரயில்	 கைந�	

ப�ொலைவு)	 /	 (எடுததுகபகொண்ை	 கொைம்)	 

=	300/50	=	6	மீ/விநொடி

	 =	6	மீ	/	விநொடி

5.	 ஒரு	 மலே	 நொளில்	 ெொனததில்	 மின்னல்	

ஏற�டை	 5	 விநொடிககுப்	 பிறகு	 ஒலி	

I. தீரக்கப்்ட்ட ்கணககு்கள்

1.	 ஒரு	 ப�ொருள்	 16	 மீ	 ப�ொலைலெ	 4	

பநொடியிலும்	 மமலும்	 16	 மீ	 ப�ொலைலெ	

2	 பநொடியிலும்	கைககிறது.	 	அப்ப�ொருளின்	

சரொசரி	மெகம்	என்ன?

	 தீரவு:

	 ப�ொருள்	கைந�	பமொத�த	ப�ொலைவு	

	 =					16	மீ	+	16	மீ	=	32	மீ

	 பமொத�	மநரம்			=	 4	வி	+	2	வி	=		6	வி

	 சரொசரி	மெகம்	 =	 பமொத�த	ப�ொலைவு/	

	 	 பமொத�	மநரம்	

	 =	 32	/	6	=	5.33	மீ/வி

	 எனமெ,	 ப�ொருளின்	 சரொசரி	 மெகம்	 

5.33	மீ	/வி	ஆகும்.

2.	 மகிழுநது	 ஒன்றில்	 மெகத�லைலயப்	

�யன்�டுததும்ம�ொது,	 6	 மீ	 /	 விநொடி
2 

முடுககதல�	 அது	 பசல்லும்	 திலசககு	

எதிரததிலசயில்	 ஏற�டுததுகிறது.		

மெகத�லைலயப்	 �யன்�டுததிய	பிறகு	2	

விநொடி	கழிதது	மகிழுநது	நின்றது.	இககொை	

இலைபெளியில்	அது	கைந�	ப�ொலைலெக	

கைககிடுக.

	 தீரவு:

	 பகொடுககப்�டை	�கெல்கள்

	 முடுககம்	a	=	-	6	மீ	/	விநொடி
2

	 கொைம்					t		=	2	விநொடி

	 இறுதிமெகம்	v	 	=	0

	 இயககச்	சமன்�ொடடிலிருநது,	 	v	=	u	+	at

	 0	=	u	+	(	-	6	X	2	)

	 0	=	u	-	12

	 u	=		12	மீ	/	விநொடி

	 S	=		ut	+	1	/	2	at
2

				 =		[(12	X	2)	+	½	(-	6	X	2	X	2)]

	 S	=	24	-12	=	12

	 S	=	12	மீ

 ்யிறசி்கள்
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மகடைது.	 	 மின்னல்	 ஏற�டை	 இைம்	

எவெைவு	 ப�ொலைவில்	 உள்ைது	 என்று	

கண்டுபிடிககவும்.	 	 கொறறில்	 ஒலியின்	

மெகம்	=	346	மீ	/	விநொடி.

	 தீரவு:		மெகம்		=			ப�ொலைவு	/	கொைம்

							ப�ொலைவு	=		மெகம்	x	கொைம்

	 =	346	x	5

	 =	1730	மீடைர

	 மின்னல்	 ஏற�டை	 இைம்	 நொம்	 இருககும்	

இைததிலிருநது	 1730	 மீடைர	 ப�ொலைவில்	

இருககும்.

6.	 900		கிமைொ	கிரொம்	நிலறயுலைய	மகிழுநது	

ஒன்று	10	மீ		/	விநொடி	மெகததில்	25	மீடைர	

ஆரம்	உலைய	ெடைதல�ச்	சுறறி	ெருகிறது.		

மகிழுநதின்	 மீது	 பசயல்�டும்	 முடுககம்	

மறறும்	நிகர	விலசலயக	கண்டுபிடிகக.

	 தீரவு:

	 மகிழுநது	 ெடைப்�ொல�யில்	 இயஙகும்	

ம�ொது,	அ�ன்	மீது	பசயல்�டும்	லமயமநொககு	

முடுககததிறகொன	சமன்�ொடு,

	 a	=	    4	மீ		/	பநொடி2          

 

	 நிகர	 விலசலயக	 கண்டுபிடிககப்	

�யன்�டுத�ப்�ை	 மெண்டிய	 சமன்�ொடு,	 

F=	ma

	 =	900	x4

	 F	=	3600	நியூடைன்

II. ்ைவுள் ச�ரிவு வினாக்கள்

1.	 திலசமெகம்	 –	 கொைம்	 ெலர�ைததின்	

சொயவு	பகொடுப்�து

	 a)	மெகம்		 b)	இைப்ப�யரச்சி					

	 c)	ப�ொலைவு	 d)	முடுககம்

2.	 கீழெரும்	 ெலர�ைததில்	 சீரொன	

இயககததில்	 நகரும்	 ஒரு	 ப�ொருலைக	

குறிப்பிடுெது	எது?

	 (a		 							 (b)	

	 (c)		 				(d)	

3.	 ஒரு	 ப�ொருள்	 நகரும்ம�ொது	 அ�ன்	 ஆரம்�		

திலசமெகம்	 5	 மீ	 /	 விநொடி	 மறறும்	

முடுககம்	 2மீ/விநொடி
2
	 .	 10	 விநொடி	 கொை	

இலைபெளிககுப்	பிறகு	அ�ன்	திலசமெகம்

	 (a)	20	மீ	/	விநொடி	 (b)	25	மீ	/	விநொடி	

	 (c)	5	மீ	/	விநொடி	 (d)	22.55		மீ	/	விநொடி

4.	 100	 	 மீடைர	 ஓடைப்�ந�யததில்	 பெறறி	

ப�றறெர	 இறுதிப்புள்ளிலய	 அலைய	

எடுததுகபகொண்ை	மநரம்	10	விநொடி	எனில்	

பெறறியொைரின்	சரொசரி	மெகம்

	 (a)	5	மீ	/	விநொடி	 	 (b)	20		மீ	/	விநொடி	

	 (c)	40	மீ	/	விநொடி		 (d)	10		மீ	/	விநொடி

5.	 திலசமெகம்	 –	 கொைம்	 ெலர�ைம்	

உள்ைைககும்	 �ரப்�ைவு	 எ�லனப்	

பிரதி�லிககிறது.

	 (a)	நகரும்	ப�ொருளின்	திலசமெகம்

	 (b)	நகரும்	ப�ொருள்	அலைந�	இைப்ப�யரச்சி

	 (c)	நகரும்	ப�ொருளின்	மெகம்

	 (d)	நகரும்	ப�ொருளின்	முடுககம்

6.	 ஒரு	மகிழுநது	20	மீ	 /	விநொடி	மெகததில்	

இயககப்�டுகிறது.		�லைலயப்	�யன்�டுததி	

5	விநொடி	கொை	இலைபெளியில்	அது	ஓயவு	

நிலைலயப்	 ப�றுகிறது.	 	 இதில்	 ஏற�டை	

எதிரமலற	முடுககம்	என்ன?

	 (a)	4	மீ	/	விநொடி
2
 

	 (b)	-	4	மீ	/	விநொடி
2

	 (c)	-	0.25	மீ	/	விநொடி
2
 

	 (d)		0.25	மீ	/	விநொடி
2

7.	 முடுககததின்	அைகு

	 (a)	மீ	/	விநொடி		 (b)	மீ	/	விநொடி
2

	 (c)	மீ	விநொடி	 (d)	மீ	விநொடி
2

8.	 கீழககண்ைெறறில்	 எது	 ப�ரும்�ொலும்	

சீரொன	ெடை	இயககம்	அல்ை
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	 (a)	சூரியலனச்	சுறறி	ெரும்	பூமியின்		 	

	 இயககம்

	 (b)	ெடைப்	�ொல�யில்	சுறறி	ெரும்	ப�ொம்லம 

	 ரயிலின்	இயககம்.

	 (c)	ெடைப்	 �ொல�யில்	 பசல்லும்	 �ந�ய 

	 மகிழுநது

	 (d)	மணிலயக	கொடடும்	ையல்	கடிகொரததின் 

				இயககம்	 

9.	 துணி	 துலெககும்	 இயநதிரததில்	

ஆலைலய	உைரத�ப்	�யன்�டும்	விலச

	 (a)	லமயமநொககு	விலச		

	 (b)	லமயவிைககு	விலச

	 (c)	புவிஈரப்பு	விலச

	 (d)	நிலை	மின்னியல்	விலச	

10.	 லமயவிைககு	விலச	ஒரு	

	 (a)	உண்லமயொன	விலச

	 (b)	லமயமநொககு	 விலசககு	 எதிரொன 

	 விலச

	 (c)	பமயநிகர	விலச

	 (d)	ெடைப்	�ொல�யின்	லமயதல�	மநொககி 

	 இயஙகும்	விலச

III. வ்காடிட்ட இடங்கசள நிரப்பு்க.

1.	 மெகம்	 ஒரு	 ---------------	 அைவு	

அம�	சமயம்	திலசமெகம்	ஒரு	--------

--அைவு.

2.	 ப�ொலைவு	–	கொை	ெலர�ைததின்	எந�	ஒரு	

புள்ளியிலும்	சொயவின்	மதிப்பு	ப�றப்�டுெது	

__________

3.	 ப�ொருள்	 ஒன்று	 x	 =	 20	 மீடைர	 என்ற	

நிலையில்	 ஓயவில்	 உள்ைது.	 	 அ�ன்	

இைப்ப�யரச்சி	 –	 கொைம்	 ெலர�ைம்	 ---

------------	 அச்சுககு	 மநரமகொைொக	

இருககும்.

4.	 எதிரமலற	 முடுககதல�	 	 -----------		

என்றும்		பசொல்ைைொம்.

5.	 இைப்ப�யரச்சி	–	கொைம்	ெலர�ைததில்	உள்ை	

�ரப்�ைவு	குறிப்பிடுெது--------------

IV. ெரியா, �ே்றா எனக கூ்றவும்

1.	 நகரததின்	பநருககடி	மிகுந�	கடுலமயொன	

ம�ொககுெரததிறகு	இலைமய	பசல்லும்	ஒரு	

ம�ருநதின்	இயககம்	சீரொன	இயககததுககு	

ஒரு	உ�ொரைம்.

2.	 முடுககம்	எதிரமலற	மதிப்பும்	ப�றும்.

3.	 எந�	 ஒருகொை	 இலைபெளியிலும்	 ஒரு	

ப�ொருள்	கைந�	தூரம்	சுழி	ஆகொது.	ஆனொல்	

இைப்ப�யரச்சி	சுழி	ஆகும்.

4.	 ஈரப்பு	 விலசயொல்	 �லையின்றித	 �ொமன	

விழும்	 ஒரு	 ப�ொருளின்	 திலசமெகம்	

–	 கொைம்	 ெலர�ைமொனது	 x	 -	 அச்சுககு	

இலையொக	ஒரு	மநரமகொைொக	இருககும்.

5.	 ஒரு	 ப�ொருளின்	 திலசமெகம்	 -	 	 கொைம்	

ெலர�ைம்	 ஒரு	 மநரமகொைொக	 இருநது,	

அது	 	 கொைததினுலைய	அச்சுககு	 சொயெொக	

இருந�ொல்	அ�ன்	இைப்ப�யரச்சி	-	 	கொைம்	

ெலர�ைம்	ஒரு	மநர	மகொைொக	அலமயும்.

V. ேலியுறுத்�ல மறறும் ்காரணக வ்கள்வி்கள்

	 சரியொன	ம�ரலெ	கீழெருெது	ம�ொல்	குறி

	 A.	 கூறறு	 மறறும்	 கொரைம்	 ஆகிய	

இரண்டும்	 உண்லம	 மமலும்	 கொரைம்	

கூறறின்	சரியொன	விைககம்.

	 B.	 கூறறு	 மறறும்	 கொரைம்	 ஆகிய	

இரண்டும்	 உண்லம	 ஆனொல்	 கொரைம்	

கூறறின்	�ெறொன	விைககம்.

	 C.	 கூறறு	 உண்லம	 ஆனொல்	 கொரைம்	

�ெறு

	 D.	 கூறறு	 �ெறு	 ஆனொல்	 கொரைம்	

உண்லம

1.	 கூறறு:	 ஒரு	 ப�ொருளின்	முடுகக	இயககம்	

அ�ன்	 திலசமெக	 அைவு	 அல்ைது	

திலசமொறறம்	அல்ைது	இரண்டும்	 மொறறம்	

அலைெ�ொல்	ஏற�டுெது.

	 கொரைம்:	ஒரு	ப�ொருளின்	முடுககம்	அ�ன்	

திலசமெகததின்	அைவு	மொறு�டுெ�ொல்						

	 மடடுமம	நிகழும்.	அது	திலச	மொறறதல�ப்	

ப�ொறுத�து	அல்ை.

2.	 கூறறு:	 மகிழுநது	 அல்ைது	 மமொடைொர	
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லசககிளில்	 உள்ை	 மெகமொனி	 அ�ன்	

சரொசரி	மெகதல�	அைவிடுகிறது.

	 கொரைம்:	 பமொத�த	 தூரதல�	 மநரத�ொல்	

ெகுத�ொல்	அது	சரொசரி	திலச	மெகததுககு	

சமம்.

3.	 கூறறு:	 ஒரு	 	 ப�ொருளின்	 இைப்ப�யரச்சி	

சுழி	ஆனொல்	அப்ப�ொருள்	கைந�	தூரம்	சுழி	

இல்லை.

	 கொரைம்:	 இைப்ப�யரச்சி	 ப�ொைகக	

நிலைககும்	 முடிவு	 நிலைககும்	 இலைமய	

உள்ை	குறுகிய	�ொல�	ஆகும்

VI. �ரப்்ட்டுள்ள ேசர்டங்கசள அசே 

குறிப்பிடும் இயக்கத்துடன் ச்ாறுத்து்க

�டடியல்	I �டடியல்	II

சமகொை	அைவுகளில்	

சம	இலைபெளிலயக	

கைககும்	ஒரு	

ப�ொருளின்	இயககம். A 

சீரறற	முடுககம்

B 

நிலையொன	

எதிரமலற	முடுககம்

C 

சீரொன	முடுககம்

D 
VII. குறு வினாக்கள்

1.	 திலசமெகம்	ெலரயறு.

2.	 ப�ொலைவு	 மறறும்	 இைப்ப�யரச்சி	

ஆகியெறலற	மெறு�டுதது.

3.	 சீரொன	இயககம்	குறிதது	நீஙகள்	அறிந�து	

என்ன?

4. மெகம்	மறறும்	திலசமெகம்	ஒப்பிடுக.

5.	 எதிரமலற	 முடுககம்	 குறிதது	 நீஙகள்	

என்னபுரிநது	பகொண்டீரகள்?

6.	 சீரொன	 ெடை	 இயககததில்	 நிலையொக	

இருப்�து	 எது	 ?	 	 மறறும்	 எது	 ப�ொைரநது	

மொறிக	பகொண்டிருககும்?

7.	 சீரொன	 ெடை	 இயககம்	 முடுககப்�டை�ொ?	

உஙகள்	விலைககு	விைககம்	அளிககவும்.

8.	 சீரொன	 ெடை	 இயககம்	 என்றொல்	 என்ன?	

சீரொன	 ெடை	 இயககததுககு	 இரண்டு	

உ�ொரைஙகள்	�ருக.

VIII. ச்ரு வினாக்கள்

1.	 ெலர�ை	 முலறலயப்	 �யன்�டுததி	

இயககச்	சமன்�ொடுகலை	ெருவி.

IX. ்யிறசிக ்கணககு்கள்

1.	 ஒரு	 மசொ�லனயில்,	 விண்பெளிக	

கப்�லிலிருநது	புறப்�டை	லசலக	(சிகனல்),	

5	 விநொடிககுப்	 பிறகு	 �லரககடடுப்�ொடடு	

நிலையம்	 ெந�லைந�து.	 	 விண்பெளிக	

கப்�லுககும்	 �லரககொடடுப்�ொடடு	

நிலையததிறகும்	 இலைப்�டை	 தூரம்	

எவெைவு?	 	லசலக	 �யணிககும்	மெகம்	

3	X	10
8
	மீ	/	விநொடி.

2.	 ஒரு	 �நது	 20	 மீடைர	உயரததில்	 இருநது	

பமதுெொக	 விைப்�டைது.	 	 அ�ன்	 சீரொன	

திலசமெக	மொறு�ொடடு	வீ�ம்	10	மீ	/	விநொடி.		

அது	 எந�	 திலசமெகததில்	 �லரலயத	

ப�ொடும்?	 �லரலயத	ப�ொடுெ�றகு	ஆகும்	

கொைம்	எவெைவு?

3.	 ஒரு	 �ைகை	 வீரர	 200	 மீடைர	 விடைம்	

உலைய	ெடைப்	�ொல�லய	40	விநொடியில்	

ஒரு	முழுச்சுறறு	ஓடுகிறொர.	 	2	நிமிைம்	20	

விநொடி	 பிறகு	 அெர	 கைந�	 ப�ொலைவு	

மறறும்	இைப்ப�யரச்சி	எவெைவு?

4.	 ஒரு	 �ந�ய	 மகிழுநது	 4	 மீ	 /	 விநொடி
2
  

என்ற	சீரொன	முடுககததில்	�யணிககிறது.		

புறப்�டை	 10	விநொடியில்	அது	கைந�	தூரம்	

என்ன?
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5.	 ஒரு	ரயில்		90	கிமீ/மணி	என்ற	மெகததில்	

பசல்கிறது.	 	 �லைலய	உ�மயொகப்�டுததி	

–		0.5	மீ	/	விநொடி
2
		என்ற	சீரொன	முடுககம்	

ஏற�டைது.	 	 ரயில்	 ஓயவு	 நிலைககு	

ெருெ�றகு	முன்�ொக	எவெைவு	தூரதல�க	

கைககும்?

6.	 கீழககொணும்	 ெலர�ைம்	 ஒரு	 ப�ொருளின்	

திலசமெகம்-கொைம்	ெலர�ைம்	ஆகும்.		எந�	

மநர	இலைபெளியில்	அது	முடுககப்�டைது?		

�குதி	 ‘a’	 வில்	 பகொடுககப்�டடுள்ை	 கொை	

இலைபெளியில்	 அ�ன்	முடுககம்	 என்ன?	

அம�	 கொை	 இலைபெளியில்	 அப்ப�ொருள்	

கைந�		தூரம்	எவெைவு?

7.	 கீழககொணும்	ெலர�ைம்	 ஒரு	 மகிழுநதின்	

இயககதல�க	கொண்பிககிறது.		OA	மறறும்	

OB		�குதிகளில்	நீஙகள்	புரிநது	பகொண்ைது	

என்ன?	AB	�குதியில்	மகிழுநதின்	மெகம்	

என்ன?	 இவமெகதல�	 அது	 எவெைவு	

மநரததிறகுப்	பிறகு	அலைந�து?

8.	 கீழெரும்	 அடைெலையிலிருநது	

கிலைககும்	ெலர�ைதல�ச்	சரி�ொரககவும்.

மநரம்	(விநொடி) 0 2 4 6 8 10 12

திலசமெகம்	

(மீ/விநொடி)

0 20 40 40 40 20 0

I. ெரியான விசடசயத் வ�ரந்ச�டுக்கவும்

1.	 திலசமெகம்	 –	 கொைம்	 ெலர�ைததில்	

உள்ை	�ரப்�ைவு	குறிப்�து

(a)				இயஙகும்	ப�ொருளின்	திலசமெகம்

(b)		 இயஙகும்	ப�ொருள்	கைந�	இைப்ப�யரச்சி

(c)				இயஙகும்	ப�ொருளின்	மெகம்

(d)				மமறகுறிப்பிடை	எதுவும்	இல்லை

2.	 முடுககததின்	அைகு

(a)				மீ/விநொடி	 (b)		 மீ/விநொடி
2

(c)				மீவி	 	 (d)				 மீவி
2

3.	 ஒரு	 ப�ொருள்	 ஓயவு	 நிலையிலிருநது	

புறப்�டுகிறது.	 	 2	 விநொடிககுப்	 பிறகு	

அ�ன்	 முடுககம்,	 இைப்ப�யரச்சிலய	 விை	

_________	இருககும்.

(a)	�ொதி	அைவு	 	

(b)	இரு	மைஙகு	

(c)	நொன்கு	மைஙகு		

(d)	நொன்கில்	ஒரு	�குதி

II.குறு வினாக்கள்

1.	 ஒரு	 ம�ருநது	 இரு	 இைஙகளுககிலைமய	

உள்ை	20	கிமீ	ப�ொலைலெ	45	நிமிைததில்	

கைந�ொல்	அ�ன்	சரொசரி	மெகம்	என்ன?

2.	 உண்லமயொன	 மெகம்	 சரொசரி	

மெகததிலிருநது	ஏன்	மொறு�டுகிறது?

3.	 திலசமெகம்	 –	 கொைம்	 ெலர�ைததின்	

�யன்	என்ன?

4.	 நிலையொன	 மெகம்	 பகொண்ை	

ப�ொருள்	 முடுககம்	 அலையுமொ?		

நியொயப்�டுததுெ�றகு	 ஓர	 உ�ொரைம்	

�ருக.

5.	 ப�ொலைவு	 மறறும்	 இைப்ப�யரச்சிலய	

மெறு�டுததுக?

III. கீழ்க்கணட வினாவிறகு விரிோ்க 

விசடயளிக்கவும்

1.	 ெலர�ை	 முலறலயப்	 �யன்�டுததி	

இயககச்	சமன்�ொடுகலைத	�ருவி.

 வ்கள்வித்�ாள் – I
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I. ெரியான விசடசயத் வ�ரந்ச�டுக்கவும்

1.	 100	 	 மீடைர	 ஓடைப்	 �ந�யததில்	 பெறறி	

ப�றறெர	முடிககும்	புள்ளிலய	அலைய	10	

விநொடி	ஆனது.		அெருலைய	சரொசரி	மெகம்		

----------	மீ	/	விநொடி

	 a)		5	 b)	10	 c)	20	 d)		40

2.	 சீரொன	ெடை	இயககதம�ொடு	ப�ொைரபுலைய	

விலச	------------

	 a)		f	=	mv
2
/r	 b)	f	=	mvr	

	 c)	f=	mr
2
/v	 d)		f	=	v

2
/r

3.	 சரியொன	அறிகலகலய	ம�ரவு	பசயக

	 (a)	விலன	மறறும்	எதிரவிலன	விலசகள்	

ஒமர	ப�ொருளின்	மீது	பசயல்�டும்.

	 (b)	விலன	மறறும்	எதிரவிலன	விலசகள்	

பெவமெறு	ப�ொருடகள்	மீது	பசயல்�டும்.

	 (c)	(a)			மறறும்		(b)	இரண்டும்	சரி

	 (d)	(a)			மறறும்		(b)		இரண்டில்	ஒன்று	மடடும் 

 சரி

II. குறு வினாக்கள்

1.	 ஒரு	 மமொடைொர	லசககிள்	 20	 மீ	 /	 விநொடி	

மெகததில்,	பசல்லும்ம�ொது	அ�ன்	முடுககம்	

4		மீ	/	விநொடி
2
.	அ�ன்	திலசமெகதல�	அது	

எப்�டி	விைககுகிறது	எனக	கூறவும்.

2.	 கீழககண்ை	 ெொககியஙகலை	

முழுலமயொககுக.

	 	 (a)	 ஒரு	 ப�ொருளின்	 முடுககம்	 சீரொன	

திலசமெகததில்	பசல்லும்	ம�ொது-

	 (b)	ஒரு	ரயில்	A	என்ற	நிலையததிலிருநது	

B	 என்ற	 நிலையம்	 பசல்ை	 100	 கி.மீ/

மணி	 திலசமெகததில்	 பசல்கிறது.		

மீண்டும்	 	 B	 யிலிருநது	 A	 ககு	 80	 கி.மீ	

/	 மணி	 திலசமெகததில்	 ெந�து.		

பமொத�	 	 �யைததிறகும்	 அ�ன்	 சரொசரித	

திலசமெகம்--------------மறறும்	

சரொசரி	மெகம்--------------

3.	 மெகம்	 மறறும்	 திலசமெகம்	 –	

மெறு�டுததுக.

4.	 எதிரமலற	முடுககம்	என்றொல்	என்ன?

III. கீழ்க்கணட வினாவிறகு விசடயளி

1.	 ஒரு	 சிறுென்	 ABCD	 என்ற	 �ொல�யில்	

பசல்கிறொர.	 	 அெர	 கைந�	 பமொத�	 தூரம்	

என்ன?	நிகர	இைப்ப�யரச்சி	எவெைவு?

 வ்கள்வித்�ாள் – I I

 1. Advanced Physics by: M. Nelkon and P. Parker, C.B.S publications, Chennai
 2. College Physics by: R.L.Weber, K.V. Manning, Tata McGraw Hill, New Delhi.
 3. Principles of Physics (Extended) - Halliday, Resnick & Walker, Wiley publication, New Delhi.

http://www.ducksters.com/science/physics/motion_glossary_and_terms.php
http://www.physicsclassroom.com/mmedia/circmot/ucm.cfm
http://www.physicsclassroom.com/Class/1DKin/U1L1d.cfm
http://www.physicsclassroom.com/Class/1DKin/U1L1e.cfm
https://brilliant.org/wiki/uniform-circular-motion-easy/
Centrifugal force
https://www.youtube.com/watch?v=Rv4pnUlf0PQ

 விரிோன ோசிப்பிறகு

 இலையத	ப�ொைரபுகை
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ஒளி3
அலகு

 அறிமுகம்

கற்றல தேொக்கஙகள்

இந்த அலவகக கற்்ற பி்றகு உஙகளால்:

 �  ெே்தள ஆடிகளில் உருைாகும் பிம்பஙகளின் ்தன்வேவயப் பற்றி 

விைரிககவும் 

 � இ்டைல ோற்்றம் ஏன் நிகழ்கி்றது என விளககவும்

 �  எதிர�ாளிப்பு விதிகவள ெே்தள ஆடிகளுககும் மகாளக ஆடிகளுககும் பயன்படுத்்தவும்

 �  கதிரப்ப்டஙகள் ைவ�நது அ்தன் மூலம் மகாளக ஆடியில் ம்தான்றும் பிம்பஙகளின் 

நிவலவயயும் அளவையும் கணித்தி்டவும்

 �  ரேய் பிம்பஙகவளயும் ோய பிம்பஙகவளயும் மைறுபடுத்்தவும்

 �  ஆடிச ெேன்பாடவ்டப் பயன்படுத்தி மகாளக ஆடிகளில் உருைாகும் பிம்பஙகளின் நிவல, 

அளவு, ்தன்வே ஆகியைற்வ்றயும் குவியத் ர்தாவலவுகவளயும் கணககி்டவும்

 �  ஒளி விலகல் ஏற்படும் சூழ்நிவலகவள இனஙகாணவும்

 �  ஓர ஊ்டகத்திலிருநது ேற்ம்றார ஊ்டகத்திற்கு ஒளி ரெல்லும் மபாது எந்தத் திவெவய 

மநாககி அது விலகல் அவ்டயும் என சுடடிககாட்டவும்

 �  ஸ்ரநல் விதிவயப் பயன்படுத்திப் புதிரகவளத் தீரககவும்

 �  ஒளி விலகல் அவ்டயுோ அல்லது முழு அக எதிர�ாளிப்பு அவ்டயுோ என முன்னுவ�ககவும்

 �  ைளி ேண்்டலத்தில் ஒளி விலகல் ஏற்ப்டக கா�ணோன சூழ்நிவலகவளக கண்டுண�வும் 

இயலும்.

 அன்்றா்ட ைாழ்வில் நாம் பல ஒளியியல் 

கருவிகவளப் பயன்படுத்துகிம்றாம். 

இயற்பியல் ஆய்ைகம், உயிரியல் ஆய்ைகம் 

ேற்றும் ேருத்துை ஆய்ைகஙகளில் 

நுண்மணாககிகளின் ம்தவை ்தவிரகக 

முடியா்த்தாக இருககி்றது. கல்வி, அறிவியல், 

ரபாழுதுமபாககு ஆகிய ்தளஙகளில் 

ர்தாவலமநாககிகள், இருகண் மநாககிகள் 

(binoculars), புவகப்ப்டக கருவிகள், 

ப்டவீழ்த்திகள் உள்ளிட்ட கருவிகளும் 

பயன்படுத்்தப்படுகின்்றன. இந்தக கருவிகளில் 

பயன்படுத்்தப்படும் அடிப்பவ்டப் பாகஙகவளப் 

பற்றி உஙகளுககுத் ர்தரியுோ? அவை 

ஆடிகளும் ரலன்சுகளுமே! உஙகளுககுத் 

ர்தரிந்த சில ஒளியியல் கருவிகவளக கூ்ற 

இயலுோ? மேலும் கானல்நீர, ைானவில், 

நீரேஙகளில் வைககப்படும் ரபாருள்கள் 

ைவளந்தது மபால் ர்தரி்தல் உள்ளிட்ட பல 

ஒளியியல் ோயத்ம்தாற்்றஙகவள நாம் 

கண்டுள்மளாம்.

 இந்த இயலில் ெே்தள ஆடிகவளப் 

பற்றியும் மகாளக ஆடிகவளப் பற்றியும் 

(குழியாடி, குவியாடி) நாம் அறிநது ரகாள்மைாம். 
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473.    ஒளி

மேலும் ஒளியின் சில பண்புகளான 

எதிர�ாளிப்பு, ஒளி விலகல் ஆகியவை 

பற்றியும் அைற்றின் பயன்கவளப் பற்றியும் 

அறிமைாம். ஒளி என்பது ஆற்்றலின் ஒரு 

ைடிைம். அது மின்காந்த அவல ைடிைத்தில் 

ரெல்கின்்றது. ஒளியின் பண்புகவளயும் 

அ்தன் பயன்பாடுகவளயும் பற்றி ஆ�ாயும் 

இயற்பியலின் ஒரு பிரிவு ஒளியியல் என்று 

அவைககப்படுகி்றது. ஒளிவயக கதிரகள் 

ைடிவில் கருதுைது கதிர ஒளியியல் அல்லது 

ைடிை ஒளியியல் என்று அவைககப்படும். 

ஒளிவய அவல ைடிவில் கருதுைது அவல 

ஒளியியல் என்று அவைககப்படும்.

ஒளி ஆற்்றலின் ஒரு ைடிைம் என்பவ்த 

நீஙகள் அறிவீரகள். இந்த ஆற்்றல் ஓர ஒளி 

மூலத்திலிருநது அவனத்து திவெகளிலும் 

ரெல்கின்்றது; அவைாறு ஒளி ரெல்லும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட திவெமய ஒளிககதிர என்று 

அவைககப்படுகி்றது. கண் இவேகவள ெற்று 

மூடிகரகாண்டு உஙகள் வீடடிலுள்ள ஒரு 

விளகவகக கைனிககவும்.ேஞெள் நி்றக 

மகாடுகள் மபால ஒளி இருப்பவ்தக காணலாம். 

இவ்தமய ஒளிககதிர எனலாம். இத்்தவகய 

ஒளிககதிரகளின் கடடு ஒளிககற்வ்ற என 

அவைககப்படுகி்றது.

ஆடி மபான்்ற எந்தரைாரு பளபளப்பான ப�ப்பில் 

பட்டாலும் ஒளியானது எதிர�ாளிககப்படுகி்றது. 

இத்்தவகய எதிர�ாளிப்பு சில விதிகளுககு 

உடபடடு நவ்டரபறுகி்றது என்பவ்த கீழ் 

ைகுப்புகளில் படித்திருப்பீரகள். அைற்வ்றப் 

பற்றி இஙகு விரிைாகக காண்மபாம்.

3. 1. 1 எதிர�ொளிப்பு விதிகள் 

மேமல ரகாடுககப்படடுள்ள ப்டத்தில் (ப்டம் 1) 

MM' ெே்தள ஆடிவயக குறிககி்றது. AO என்பது 

O என்்ற புள்ளியில் அவைாடியின் மேல் படும் 

கதிர. இதுமை (AO) படுகதிர எனப்படும். 

ஆடி இககதிவ� OB என்்ற திவெயில் 

எதிர�ாளிககி்றது.  OB என்பது எதிர�ாளிப்புக 

கதிர ஆகும். ெே்தள ஆடி MM'-ககு ரெஙகுத்்தாக 

புள்ளி O-வில் ON என்்ற மகாடவ்ட ைவ�க. 

ON என்பது குத்துகமகாடு எனப்படும். 

குத்துகமகாடடு்டன் படுகதிர ஏற்படுத்தும் 

மகாணம் (i=∠AON) படுமகாணம் எனப்படும்.  

குத்துகமகாடடு்டன் எதிர�ாளிப்புக கதிர 

ஏற்படுத்தும் மகாணம் (i=∠NOB) எதிர�ாளிப்புக 

மகாணம் எனப்படும். படுமகாணமும்  

எதிர�ாளிப்புக மகாணமும் ெேம், அ்தாைது,   

∠i = ∠r  என்பவ்தப் ப்டத்திலிருநது அறியலாம்.

மேலும், படுகதிர, எதிர�ாளிப்புக கதிர 

ேற்றும் குத்துகமகாடு ஆகிய இம்மூன்றும் 

ஒம� ்தளத்தில் அவேகின்்றன. இைற்வ்றமய 

எதிர�ாளிப்பு விதிகள் என்பர.

 ஒளி எதிர�ொளிப்பு3.1

ஒளியியல்

எதிர�ாளிப்பு ஒளி விலகல்

அவல ஒளியியல் கதிர ஒளியியல்

ப்டம் 1. ெே்தள ஆடி
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  பல சுைா�சியோன வி்டயஙகவள 

உள்ள்டககிய்தாக எதிர�ாளிப்பு நிகழ்வு 

இருககின்்றது. அைற்றுள் சிலைற்வ்ற இஙகு 

காண்மபாம்:

உஙகள் முழு உருைமும் ர்தரிய 

மைண்டுரேனில் ஆடியின் உய�ம் எவைளவு 

இருகக மைண்டும்?

 ஒப்பவன ஆடியின் முன் நிற்கவும். 

உஙகள் முழு உருைமும் ர்தரிகின்்ற்தா? 

இப்மபாது நிவலப்மபவையில் (பீம�ா)  உள்ள 

ஆடியின் முன் நிற்கவும். இப்மபாது உஙகள் 

முழு உருைமும் ர்தரிகின்்ற்தா?  இதிலிருநது 

என்ன அறிகிறீரகள்? ஆடியில் ஒருை�து முழு 

உருைமும் ர்தரிய மைண்டுரேனில் ஆடியின் 

உய�ம் அநநபரின் உய�த்தில் பாதியாைது 

இருகக மைண்டும். அ்தாைது, ஆடியின் உய�ம் 

= உஙகள் உய�ம் / 2 

கண்டுபிடிக்கவும்.
 மீட்டர அளவுமகாவலக ரகாண்டு 

உஙகள் உய�த்வ்த அளககவும். இப்மபாது 

உஙகள் முழு உருைமும் ர்தரிை்தற்கு ஆடியின் 

உய�ம் எவைளவு இருகக மைண்டும் என்று 

அளநது கண்டுபிடிககவும்.  

எதிர�ொளிப்பு விதிகள்
 � படுகதிர, எதிர�ாளிப்புக கதிர 

ேற்றும் படுபுள்ளிககு ைவ�யப்படும் 

குத்துகமகாடு ஆகிய இம்மூன்றும் 

ஒம� ்தளத்தில் அவேகின்்றன.

 � படுமகாணமும் எதிர�ாளிப்புக 

மகாணமும் ெேம்.

 ரெயல்பொடு : 1

அைெ� கால ஊரதிகளில் முன்பு்றம் 

“AMBULANCE” என்னும் ைாரத்வ்த 

ைலமிருநது இ்டோக ரபரிய எழுத்துககளில் 

எழு்தப்படுைது ஏன்?

MM' என்்ற  ெே்தள ஆடியிலிருநது x 

ர்தாவலவில் ஆய்ைாளர (HF) உள்ள்தாகக 

கருதுமைாம். ஆடிககுப்பின் அம்த 

ர்தாவலவில்  (x) அை�து பிம்பம் H'F' 

உருைாகின்்றது. பிம்பத்தின் உய�ம் அந்த 

நபரின் உய�த்திற்குச ெேோக இருககின்்றது. 

அநநபரின் பா்தஙகளில் இருநது ைரும் 

ஒளிககதிர FM' 

எதிர�ாளிப்புககுப் பின்  M'E என்்ற 

ஒளிககதி�ாகச ரெல்கி்றது. இ்தனுவ்டய 

பிம்பத்வ்த அைர F' என்்ற புள்ளியில் 

காண்கி்றார. எதிர�ாளிப்புவிதி (2) ேற்றும் 

∆ FM'B, ∆ BM'E ஆகிய முகமகாணஙகளின் 

ைடிவியல்படி, 

 நபரின் பா்தம் மு்தல் கண் 

ைவ�யிலான உய�ம் = FE

 இது உய�ம் EB-வய வி்ட இரு 

ே்டஙகு. அ்தாைது, EB =

 மேலும், EB = CM'  ………. (1)

அம்தமபால்,  அநநபரின் ்தவலயில் இருநது 

ைரும் ஒளிககதிர HM,  எதிர�ாளிப்புககுப் 

தமலும் அறிதவொம்
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3. 1. 2 இடவல மொற்றம் (Lateral Inversion)

 பிம்பம் ்தவலகீைாக ோறுைது பற்றி 

மகள்விப்படடு இருப்பீரகள். இ்டைலத்வ்த 

குறிப்பிடும் lateral என்்ற ைாரத்வ்தயானது 

“பககம்” என்று ரபாருள்படும் “latus” என்்ற 

இலத்தீன் ரோழி ரொல்லிருநது ரப்றப்பட்டது. 

ஆனால், இ்டைல ோற்்றம் என்்றால் என்ன? 

பககைாடடில் ஏற்படும் ோற்்றம் இ்டைல 

ோற்்றம் எனப்படும். இது ஒரு ெே்தள ஆடியில் 

ஏற்படுைதுமபால் ம்தான்றும் இ்டைல ோற்்றமே. 

இ்டைல ோற்்றத்வ்த ஏற்படுத்தும் ெே்தள 

ஆடிகள் ஏன் ்தவலகீழ் ோற்்றத்வ்த 

ஏற்படுத்துைதில்வல?

 இ்தற்கான பதில் ஆசெரியேளிப்ப்தாகத் 

ம்தான்றும். உண்வேயில் ஆடிகள் இ்டைல 

ோற்்றத்வ்தமயா ்தவலகீழ் ோற்்றத்வ்தமயா 

உருைாககுைது இல்வல. அவை 

பின்மனாககிய (உள்ளிருநது ரைளிமய) 

ோற்்றத்வ்தமய ஏற்படுத்துகின்்றன. 

 கீமை ரகாடுககப்படடுள்ள ப்டத்வ்தக 

கைனிககவும். அதில் ரபாருளின் ்தவலப் 

பகுதிலிருநது ரைளிமயறும் அம்புககுறி (கதிர) 

ஆடியின் மேல் பாகத்திலும் ரபாருளின் 

பா்தத்திலிருநது ரைளிமயறும் கதிர ஆடியின் 

கீழ் பாகத்திலும் விழுகின்்றன. அம்த மபால், 

ரபாருளின் இ்டது வகயிலிருநது ரைளிமயறும் 

அம்புககுறி (கதிர), ஆடியின் இ்டது பககத்திலும் 

ைலது வகயிலிருநது ரைளிமயறும் கதிர 

ஆடியின் ைலது பககத்திலும் விழுகின்்றன. 

இஙகு எந்த ோற்்றமும் (இ்டைல ோற்்றமோ, 

்தவலகீழ் ோற்்றமோ ) இல்வலமய. எனமை, 

அது ஒரு ஒளியியல் ோயத்ம்தாற்்றம் ஆகும். 

பின்  ME என்்ற ஒளிககதி�ாகச ரெல்கி்றது. 

இ்தன் பிம்பத்வ்த அைர  H' என்்ற புள்ளியில் 

காண்கி்றார. அம்த எதிர�ாளிப்பு விதி

∆ HMA, ∆ H'MA' ஆகிய முகமகாணஙகளின் 

ைடிவியல்படி,

 நபரின் ்தவல மு்தல் கண் 

ைவ�யிலான உய�ம் = HE

 இது உய�ம் AE-வய வி்ட இரு 

ே்டஙகு. அ்தாைது, AE = 

     மேலும், AE = MC  ………. (2)

ப்டத்திலிருநது, 

நபரின் ரோத்்த உய�ம் = HF = HE + EF………. (3)

பிம்பத்தின் ரோத்்த உய�ம் = H'F' = H'E'+ E'F'…(4)

 இந்த உய�ஙகள் இ�ண்டுமே 

ெேோக உள்ளன (இவ்த உஙகளால் நிறுை 

இயலுோ?)

மேலும், ெேன்பாடுகள் (1) ேற்றும் (2)-ன் படி, 

 ஆடியின் உய�ம் = CM' + CM  

     =  +  =  

 அ்தாைது, அைரின் உய�த்தில் பாதி.

குறிப்பு: இந்த நிபந்தவன ஆடியிலிருநது 

நபரின் ர்தாவலவு  x  ேற்றும் எதுைாக 

இருந்தாலும் ரபாருநதும்.
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 நாம் காணும் இ்டைல ோற்்றம் 

உண்வேயில் ஆடியால் ஏற்பட்டது அல்ல. அது 

நம் புலனுணரவினால்  (perception) ஏற்படும் 

ஒரு நிகழ்வு ்தான்.

குறிப்பு: ஓர எழுதுமகால் அல்லது மபனாவைக 

ரகாண்டு இவ்தச ரெய்து பாரககவும். என்ன 

காண்கிறீரகள்?

 எதிர�ாளிப்பு விதிகவளப் பாரத்ம்தாம். 

அவை ைவளந்த ப�ப்புகள் உள்ளிட்ட 

அவனத்து எதிர�ாளிககும் ப�ப்புகளுககும் 

ரபாருநதும். இந்தப் பகுதியில் ைவளந்த 

ப�ப்புகளில் ஏற்படும் எதிர�ாளிப்பு பற்றிக 

காண்மபாம். 

 ப�ைவளய ஆடிகள்  (parabolic 

mirrors), மகாளக ஆடிகள் உள்ளிட்ட 

ைவளவு ஆடிகள் பற்றி ஏற்கனமை முன் 

ைகுப்புகளில் படித்திருப்பீரகள். ரபாதுைாகப் 

பயன்படுத்்தப்படும் ைவளவு ஆடியின் ஒரு 

ைவக ்தான் மகாளக ஆடி. பளபளப்பான 

க�ண்டி ஒன்றின் ைவளந்த ப�ப்பு கூ்ட 

ைவளவு ஆடிமய. 

 அவ�கமகாள ைடிைக க�ண்டி 

ஒன்வ்ற எடுத்துகரகாள்ளுஙகள். ஒரு பநதில் 

உள் பகுதி, ரைளிப்பகுதி என இருப்பது 

மபால் க�ண்டிககும் உள் பகுதி, ரைளிப்பகுதி 

இருககி்றது. அப்ப�ப்புகளில் உஙகள் 

முகத்வ்தப் பாரககவும். என்ன ர்தரிகின்்றது?

முகத்தின் அருகிலிருநது க�ண்டிவய ரேல்ல 

பின்மனாககி நகரத்தியபடி பிம்பத்வ்தக 

கைனிககவும். அது எவைாறு ோறுகின்்றது? 

க�ண்டிவயத் திருப்பி வைத்து இம்த 

ரெயல்பாடவ்டச ரெய்து பாரககவும். இப்மபாது 

பிம்பம் எவைாறு ர்தரிகின்்றது?

3. 2. 1 தகொைக ஆடிகள் 
 ைவளவு ஆடிகளில்  எதிர�ாளிககும் 

ப�ப்பு மகாளத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளவ்தக 

கைனிககவும். இவைாறு, எதிர�ாளிககும் 

பகுதியானது மகாளக ைடிவில் உள்ள ஆடிகள் 

மகாளக ஆடிகள் எனப்படும். சில மகாளக 

ஆடிகளில் எதிர�ாளிககும் பகுதி உள் பககோக 

ைவளநதிருககும், அ்தாைது மகாளத்தின் 

வேயத்வ்த மநாககி அப்பகுதி பாரத்துள்ளபடி 

இருககும். இவை குழியாடிகள் எனப்படும். சில 

ைவக மகாளக ஆடிகளில் எதிர�ாளிககும் பகுதி 

ரைளிப்பககோக ைவளநதிருககும். இவை 

குவியாடிகள் எனப்படும். (ப்டம் 2) 

 ைவளந்த ப�ப்புகளில் ஏற்படும் 

எதிர�ாளிப்வபப் பற்றி அறிநது ரகாள்ள, 

கீழ்ககண்்ட சில ்தகைல்கவள அறிமைாம். 

(ப்டம் 3)

ைவளவு வேயம் (C): மகாளக ஆடி, எந்த 

உள்ளீ்டற்்ற மகாளத்தின் ஒரு பகுதியாக 

அவேகி்றம்தா, அந்தக மகாளத்தின் வேயம்.  

ஆடி வேயம் (P): மகாளக ஆடியின் 

ைடிவியல் வேயம். 

மு்தன்வே அசசு : ஆடி வேயத்வ்தயும் 

ைவளவு வேயத்வ்தயும் இவணககும் 

ரெஙகுத்துக மகாடு.

ப்டம் 2.  குவியொடி மறறும் குழிஆடி

 வளைவு ஆடிகள்3.2
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ஒரு குழியாடிவயக ரகாண்டு 

இவணயாகச ரெல்லும் சூரியக 

கதிரகவள ஒரு புள்ளியில் குவிகக இயலும் 

ைவளவு ஆ�ம் (R): ஆடி வேயத்திற்கும் 

ைவளவு வேயத்திற்கும் இவ்டமய உள்ள 

ர்தாவலவு.

முககியக குவியம் (F):  மு்தன்வே அசசிற்கு 

இவணயாக ைரும் கதிரகள், மகாளக 

ஆடியில் படடு எதிர�ாளிககப்பட்ட பின், எந்தப் 

புள்ளியில் குவிகின்்றனமைா அல்லது எந்தப் 

புள்ளியிலிருநது விரிநது ரெல்ைது மபால் 

உள்ளம்தா அந்தப் புள்ளி.

குவியத் ர்தாவலவு (f): ஆடி வேயத்திற்கும் 

மு்தன்வேக குவியத்திற்கும் இவ்டமய உள்ள 

ர்தாவலவு .

ைவளவு ஆ�த்திற்கும் குவியத் ர்தாவலவிற்கும் 

இவ்டமய உள்ள ர்தா்டரபு  R = 2f.

ரெய்து ்பொரக்க சில கைக்குகள் 
1. குழியாடி ஒன்றின் குவியத் 

ர்தாவலவு 5 ரெ.மீ எனில், 

அ்தன் ைவளவு ஆ�த்வ்தக 

கணககிடுக.

2. குழியாடி ஒன்றின் 

P-ககும்  C-ககும் இவ்டரைளி 10 ரெ.மீ எனில் 

அ்தன் குவியத் ர்தாவலவு காண்க.

3. குழியாடி ஒன்றின் ைவளவு ஆ�ம் 20 ரெ.மீ 

எனில் அ்தன் குவியத் ர்தாவலவு காண்க. 

 வளைவு ஆடிகைொல ஏற்படும் பிம்்பஙகள்3.3

 ரெயல்பொடு –2

 குழியாடி ஒன்வ்றக வகயில் 

(அல்லது ்தாஙகியில்) எடுத்துக ரகாள்ளவும். 

சூரியவன மநாககி அ்தன் எதிர�ாளிககும் 

பககத்வ்தத் திருப்பவும். ஆடிககு அருகில் 

வைககப்படடுள்ள காகி்தத்வ்த மநாககி 

எதிர�ாளிப்பு அவ்டந்த கதிரகள் உள்ளைாறு 

ஆடிவயத் திருப்பவும். ரபாலிைான ேற்றும் 

கூரவேயான புள்ளியாக ஒளிக கதிரகள் 

குவியும் ைண்ணம் காகி்தத்வ்த முன்னும் 

பின்னும் நகரத்்தவும். [எசெரிகவக : 

ரபரியைரகள் முன்னிவலயில் ேடடுமே 

இந்த ஆய்வைச ரெய்ய மைண்டும்] இம்த 

நிவலயில் ெற்று மந�ம் இருத்்தவும். நீ என்ன 

காண்கி்றாய்? காகி்தம் ஏன் தீப்பிடிககி்றது?

ப்டம் 4.  குவியொடியொல சூரிய ஒளி குவிேல

ப்டம் 3.  குழிஆடி
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(ப்டம் 4) என்பவ்த அறிமைாம். இப்மபாது 

குழியாடியின் முன்மன ஓர ஒளிமயற்்றப்பட்ட 

ரேழுகுைரத்திவயயும் திவ�வயயும் 

(ரைண்ணி்றப் ப�ப்பு எதுைாகினும் ஒன்று) 

வைககவும். திவ�யின் நிவலவய ெரிரெய்து 

திவ�யில் பிம்பத்வ்தப் பிடிககவும். திவ�வய 

முன்னும் பின்னும் நகரத்தி பிம்பத்தின் 

அளவையும் ைடிைத்வ்தயும் குறிககவும். பிம்பம் 

்தவலகீைாக உள்ள்தா? சிறிய்தாக உள்ள்தா?

இப்மபாது, ஆடிவய மநாககி 

ரேழுகுைரத்திவய ரேதுைாக நகரத்்தவும். 

என்ன காண்கிறீரகள்? ஆடிவய மநாககி 

ரபாருள் (ரேழுகுைரத்தி) ரநருஙகி ை� ை� 

பிம்பத்தின் அளவு ரபரி்தாகின்்றது அல்லைா? 

ஆடியின் மிக அருமக ரபாருவள வைககவும். 

இப்மபாது திவ�யில் பிம்பம் ர்தரிகி்ற்தா? 

ஆடியின் உள்மள பாரககவும். என்ன 

ர்தரிகி்றது? ரபரி்தாககப்பட்ட மந�ான பிம்பம் 

ஆடியினுள் ர்தரிகின்்றது.

ரபாருளின் சில குறிப்பிட்ட நிவலகளில் 

ேடடுமே பிம்பம் திவ�யில் ர்தரிகின்்றது. ேற்்ற 

நிவலகளில் திவ�யில் பிம்பம் ர்தரிைதில்வல 

ெே்தள ஆடியின் ்தன்வேவயவி்ட குழியாடியின் 

்தன்வே சிககலானது என்பது ர்தளிைாகத் 

ர்தரிகி்றது. எனினும் ைவ�ப்ட முவ்றவயக 

ரகாண்டு பிம்பத்தின் ்தன்வேவய எளி்தாகப் 

புரிநது ரகாள்ளலாம். ெே்தள ஆடியினால் 

ஏற்படும் பிம்பத்தின் ்தன்வேவய அறிய 

இ�ண்டு கதிரகவளப் பயன்படுத்திமனாம் 

அல்லைா? அம்தமபால், குழியாடியினால் 

உருைாகும் பிம்பஙகளின் ்தன்வேவய அறிய 

நான்கு ைவ�யறுககப்பட்ட விதிகவளப் 

பயன்படுத்்த மைண்டும்.

3.3.1 தகொைக ஆடிகளில தேொன்றும் 
பிம்்பஙகளை வள�யத் தேளவயொை விதிகள் 

ரபாருளின் ஒவரைாரு புள்ளியிலிருநதும் 

எண்ணற்்ற கதிரகள் அவனத்து திவெகளிலும் 

ரெல்கின்்றன; குவியாடியில் ம்தான்றும் 

பிம்பத்தின் நிவல ேற்றும் ்தன்வேவயக 

குறிப்பி்ட கீழ்ககண்்ட விதிகவளப் பின்பற்்ற 

மைண்டும். 

விதி 1 : ஆடியின் ைவளவு வேயம் ைழியாகச 

ரெல்லும் ஒளிககதிர, எதிர�ாளிககப்பட்ட பின்பு, 

அம்த பாவ்தயில் திரும்பிச ரெல்லும். 

விதி 2 : மு்தன்வே அசசுககு இவணயாகச 

ரெல்லும் ஒளிககதிர, எதிர�ாளிககப்பட்ட 

பின்பு, முககியக குவியம் ைழியாகசரெல்லும்.

விதி 3 : முககியக குவியம் ைழியாகச ரெல்லும் 

ஒளிககதிர மு்தன்வே அசசுககு இவணயாக 

எதிர�ாளிககப்படும்.

ப்டம் 5. ஆடியின் ைவளவு வேயம் ைழியாகச 

ரெல்லும் ஒளிககதிர

ப்டம் 6. மு்தன்வே அசசுககு இவணயாகச 

ரெல்லும் ஒளிககதிர

ப்டம் 7.  முககியக குவியம் ைழியாகச 

ரெல்லும் ஒளிககதிர
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விதி 4 : ஆடி வேயத்தில் (P) படும் AP 

என்்ற ஒளிககதிர படுமகாணத்திற்குச 

ெேோன மகாணத்தில் PB என்்ற திவெயில் 

எதிர�ாளிககப்படும். 

ரபாருளிலிருநது ரைளிமயறும் கதிரகள், 

எதிர�ாளிப்புககுப் பின் உண்வேயாகமை 

ெநதித்்தால், அ்தனால் உருைாகும் பிம்பம் ரேய் 

பிம்பம்  எனப்படும். மேலும், அது எப்மபாதும் 

்தவலகீைாகமை இருககும். ரேய் பிம்பத்வ்தத் 

திவ�யில்  வீழ்த்்த முடியும். ரபாருளிலிருநது 

ரைளிமயறும் கதிரகள், எதிர�ாளிப்புககுப் பின் 

ெநதிககாேல், பின்மனாககி நீட்டப்படும் மபாது 

ெநதித்்தால், அ்தனால் உருைாகும் பிம்பம் ோய 

பிம்பம் எனப்படும். ோய பிம்பம் எப்மபாதுமே 

மந�ான பிம்போகமை இருககும். மேலும் 

அவ்தத் திவ�யில் வீழ்த்்த முடியாது. 

3. 5. 1. பிம்்பஙகளை வள�யத் தேளவப்்படும் 
கதிரப்்படஙகள் 

இப்மபாது நாம் குழியாடி ஒன்றின் மு்தன்வே 

அசசில் ரைவமைறு இ்டஙகளில் வைககப்படும் 

சிறிய மந�ான ரபாருள் ஒன்றினால் ஏற்படும் 

பிம்பத்தின் நிவல (இ்டம்), அளவு ேற்றும் 

்தன்வே ஆகியைற்வ்ற எவைாறு ைவ�ைது 

என்பவ்தக காண்மபாம்.

தேரவு 1 – ஈரிலாத் ர்தாவலவில் ரபாருள் 

வைககப்படும் மபாது ரபாருளிலிருநது ைரும் 

கதிரகள் இவணயானவை. 

பிம்பத்தின் நிவல/இ்டம் : பிம்பம் முககியக 

குவியத்தில் (F) உருைாகி்றது 

பிம்பத்தின் ்தன்வே: ்தவலகீைான, மிகவும் 

சிறி்தான ரேய் பிம்பம்

 ரமய் பிம்்பமும் மொய பிம்்பமும் 3.4

 ரெயல்பொடு -3
குழியாடி ஒன்றின் ஆடி வேயத்திற்கும் 

முககியக குவியத்திற்கும் இவ்டமய 

எரிகின்்ற ரேழுகுைரத்தி ஒன்வ்ற 

வைககவும். ரபரி்தான பிம்பம் ர்தரிகி்ற்தா? 

இப்மபாது ரேழுகுைரத்திவய ஆடியின் 

ைவளவு வேயத்திற்கு அப்பால் வைககவும். 

இப்மபாது அ்தன் பிம்பத்வ்தத் திவ�யில் 

விைசரெய்ய முடியும். 

ெே்தள ஆடியினால் ஏற்படும் பிம்பம் எந்த 

ைவக? அவ்தத் திவ�யில் பிடிகக இயலுோ?

 குழி ஆடி3.5

ப்டம் 9. ரேய் பிம்பமும் ோய பிம்பமும் 

ப்டம் 8. ஆடி வேயத்தில் படும் ஒளிககதிர 

ப்டம் 10. ரபாருள் ஈரிலாத் ர்தாவலவில்

9th_Science_Tamil_Unit_3.indd   53 16-04-2018   12:21:26



543.    ஒளி

தேரவு 2 – ைவளவு வேயத்திற்கு அப்பால் 

ரபாருள் வைககப்படும் மபாது

பிம்பத்தின் நிவல/இ்டம்: முககியக குவியம் 

F-ககும் ைவளவு வேயம் C-ககும் இவ்டயில் 

பிம்பத்தின் ்தன்வே: ரபாருவள வி்டச 

சிறிய்தான, ்தவலகீைான ரேய் பிம்பம் 

தேரவு 3 – ைவளவு வேயத்தில் ரபாருள் 

வைககப்படும் மபாது 

 பிம்பத்தின் நிவல / இ்டம்: C-ல் 

கிவ்டககும் 

பிம்பத்தின் ்தன்வே: ரபாருவளப் மபான்று 

அம்த அளவுள்ள, ்தவலகீைான ரேய் பிம்பம்

தேரவு 4 – ைவளவு வேயம் C-ககும் 

முககியக குவியம் F-ககும் இவ்டமய 

ரபாருள் வைககப்படும் மபாது 

பிம்பத்தின் நிவல/இ்டம்: C-ககு அப்பால் 

பி ம் ப த் தி ன்  ்த ன் வ ே :  ர ப ரி ்த ா க க ப் ப ட ்ட 

்தவலகீைான ரேய் பிம்பம்

தேரவு 5 – முககியக குவியம் F-இல் ரபாருள் 

வைககப்படும் மபாது 

பிம்பத்தின் நிவல/இ்டம்:  கருத்தியல் 

படி,பிம்பம் ஈரிலாத் ர்தாவலவில் கிவ்டககும்

பிம்பத்தின் ்தன்வே : திவ�யில் எந்த பிம்பமும் 

ர்தரியாது மேலும்  ோய பிம்பமும் ர்தரியாது 

தேரவு 6 – முககியக குவியம் F-ககும் 

ஆடிவேயம் P-ககும் இவ்டயில் ரபாருள் 

வைககப்படும் மபாது

ப்டம் 11. ரபாருள் ைவளவு வேயத்திற்கு 

அப்பால்

ப்டம் 12. ரபாருள் ைவளவு வேயத்தில்

ப்டம் 13.  ரபாருள் C-ககும்  F-ககும் இவ்டயில்

ப்டம் 14.  ரபாருள் F-இல்

ப்டம் 15.  ரபாருள் F-ககும் P-ககும் இவ்டயில்
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பிம்பத்தின் நிவல/இ்டம் : ஆடிககுப் பின்பு்றம்   

பிம்பத்தின் ்தன்வே :  ரபரி்தாககப்பட்ட, மந�ான ோய பிம்பம்

வ.
எண்

ர்பொருள் 
ளவக்கப்்படும் 

இடம் 

கதிரப் ்படம் பிம்்பம் 
கிளடக்கும் 

இடம் 

பிம்்பத்தின் 
அைவு 

பிம்்பத்தின் 
ேன்ளம 

1. ஈரிலொத் 
ரேொளலவில

F-ல் புள்ளி ்தவலகீைான

ரமய் பிம்்பம்

2. C-ககு அப்பால் F-ககும்

C-ககும் 

இவ்டயில்

ரபாருவள 

வி்டச  

சிறியது

்தவலகீைான

ரமய் பிம்்பம்

3. C-இல் C-இல் அம்த அளவு ்தவலகீைான

ரமய் பிம்்பம்

4. C-ககும்

F-ககும்

இவ்டயில்

C-ககு அப்பால் ரபாருவள 

வி்டப் 

ரபரியது

்தவலகீைான

ரமய் பிம்்பம்

5. F-இல் கருத்தியல் 

படி ஈரிலாத் 

ர்தாவலவில்

பிம்பம் 

ர்தரியாது

பிம்பம் 

ர்தரியாது

6. F-ககும் 

P-ககும்

இவ்டயில்

ஆடிககுப் 

பின்னால்

ரபாருவள 

வி்டப் 

ரபரியது

்தவலகீைான

ரமய் பிம்்பம்
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3. 5. 2  ரேொளலவுகளைக் குறிக்கப் 
்பயன்்படுத்ேப்்படும் குறியீடடு ம�புகள்

காரடீசியன் குறியீடடு ே�புகள் என்்ற குறியீடடு 

முவ்றவய நாம் பயன்படுத்துகிம்றாம். 

இம்முவ்றப்படி ஆடியின் வேயத்வ்த ( P )

ஆதிப் புள்ளியாகவும் மு்தன்வே அசவெ 

X-அசொகவும் எடுத்துகரகாள்ளவும்.

குறியீடடு ே�புகள் பின்ைருோறு:

 ரபாருள் எப்மபாதும் ஆடிககு இ்டது 

பு்றமே வைககப்படுகி்றது

 அவனத்துத் ர்தாவலவுகளும் ஆடி 

வேயத்திலிருநம்த ( P ) அளவி்டப்படுகின்்றன 

 படு கதிரின்  திவெயில் உள்ள 

ர்தாவலவுகள் மநரககுறியாகவும் ( + ) அ்தற்கு 

எதிரத்திவெயில் உள்ள ர்தாவலவுகள் 

எதிரககுறியாகவும் ( – ) எடுத்துக ரகாள்ளப்படும் 

 மு்தன்வே அசசுககு ரெஙகுத்்தாகவும் 

அ்தற்கு மேல்மநாககியும் உள்ள ர்தாவலவுகள் 

மநரககுறியாகக ( + ) கரு்தப்படும்

 மு்தன்வே அசசுககு ரெஙகுத்்தாகவும் 

அ்தற்கு கீழ்மநாககியும் உள்ள ர்தாவலவுகள் 

எதிரககுறியாகக ( – )  கரு்தப்படும் 

3. 5 . 3  ஆடிச் ெமன்்பொடு 

 ரபாருளின் ர்தாவலவு u, பிம்பத்தின் 

ர்தாவலவு v, குவியத் ர்தாவலவு f 

ஆகியைற்றிற்கு இவ்டமயயான ர்தா்டரபு ஆடிச 

ெேன்பாடு எனப்படும்.

ஆடிச ெேன்பாடு  

3. 5 .4 தேரியல உருப்ர்பருக்கம் (m)
ரபாருளின் அளவை வி்ட பிம்பத்தின் அளவு 

எவைளவு ே்டஙகு ரபரிய்தாக உள்ளது 

என்பவ்தக குறிககும் அளவீடு மகாளக 

ஆடியின் உருப்ரபருககம் ஆகும். பிம்பத்தின் 

அளவிற்கும்(h
i
) ரபாருளின் அளவிற்கும் (h

o
)

இவ்டமயயான ்தகவு உருப்ரபருககம் என 

ைவ�யறுககபடுகி்றது. 

அ்தாைது,  

பிம்பத்தின் ர்தாவலவு ேற்றும் 

ரபாருளின் ர்தாவலவைக ரகாண்டும் 

உருப்ரபருககத்வ்தக கணககி்டலாம். 

இவவி�ண்டு ெேன்பாடுகவளயும் இவணத்து,

ப்டம் 16. மகாளக ஆடிககான 

குறியீடடு ே�புகள்
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(iii) பிம்பத்தின் அளவு : உருப்ரபருககம்

m =  

m = 

m = - 2
m = 

இஙகுரபாருளின் உய�ம் h
1
 = 1 ரெ.மீ

    - 2 = 
 = - 2 x 1

= - 2 ரெ.மீ

எனமை, பிம்பத்தின் உய�ம் = 2 ரெ.மீ (இஙகு 

எதிரககுறி ைநதுள்ளது; அ்தாைது பிம்பம் 

மு்தன்வே அசசுககுக கீமை ஏற்படுகி்றது )

மொதிரிக் கைக்கு – 2
குழியாடியிலிருநது 16 ரெ.மீ ர்தாவலவில் 

வைககப்படும் 2 ரெ.மீ உய�ம் ரகாண்்ட 

ரபாருள் ஒன்றின் ரேய் பிம்பம் 3 ரெ.மீ உய�ம் 

உள்ள்தாக இருந்தால் பிம்பம் உருைாகும் 

இ்டம் காண்க.

ரபாருளின் உய�ம் h
1
 = 2 ரெ.மீ

பிம்பத்தின் உய�ம் h
2
 = – 3 ரெ.மீ

 உருப்ரபருககம் m = 

 = 

          = - 1.5

ஆனால்,      m =   

இஙகு ரபாருளின் ர்தாவலவு u = – 16 ரெ.மீ

ேதிப்புகவளப் பி�தியி்ட, 

                  - 1.5  = - 
 

           - 1.5 = 

 

குறிப்பு: எதிரககுறி (–ve) உருப்ரபருகக பிம்பம் 

ரேய் பிம்பம் என்பவ்தயும் மநரககுறி (+ve) 

உருப்ரபருகக பிம்பம் ோய பிம்பம் என்பவ்தயும் 

காடடுகி்றது .

மொதிரிக் கைக்கு – 1 
10 ரெ.மீ குவியத் ர்தாவலவு ரகாண்்ட 

குழியாடி ஒன்றிலிருநது 15 ரெ.மீ ர்தாவலவில் 

வைககப்படடுள்ள 1 ரெ.மீ உய�ம் ரகாண்்ட ஒரு 

ரபாருளின் பிம்பத்தின் அளவு, ்தன்வே ேற்றும் 

இ்டம் ஆகியைற்வ்றக கண்டுபிடிககவும். 

(i) பிம்பத்தின்  நிவல (இ்டம்)

ரபாருளின் ர்தாவலவு u = – 15 ரெ.மீ

பிம்பத்தின் ர்தாவலவு v = ?

குவியத் ர்தாவலவு f = – 10 ரெ.மீ

ஆடிச ெேன்பாடவ்டப் பயன்படுத்்த 

 

பிம்பத்தின் ர்தாவலவு v= –30 ரெ.மீ (இஙகு 

–ve எதிரககுறி ைநதுள்ளது; அ்தாைது பிம்பம் 

ஆடிககு இ்டது பககத்தில் உள்ளது)

ஆடிககு30 ரெ.மீ முன்மன பிம்பம் உருைாகி்றது.

(ii) பிம்பத்தின் ்தன்வே : ஆடிககு முன் பிம்பம் 

ஏற்படுை்தால், அது ்தவலகீைான ரேய் பிம்பம் 

=
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எனமை, v = 16 x –1.5 = –24 ரெ.மீ 

பிம்பம் ஆடிககு இ்டது பககத்தில் 24 ரெ.மீ 

ர்தாவலவில் இருககும். ( எதிரககுறி, பிம்பம் 

ஆடிககு இ்டது பககத்தில் உள்ளது எனக 

குறிககி்றது )

3. 5. 5 குழியொடியின் ்பயன்கள் 
ேருத்துைர பயன்படுத்தும் ஆடியாக: 

பல் ேருத்துைர / காது, மூககு, ர்தாண்வ்ட 

ேருத்துைரின் ்தவலயில் ஒரு படவ்ட கட்டப்படடு 

அதில் ஒரு ைட்ட ைடிை ஆடி இருப்பவ்தப் 

பாரத்திருப்பீரகள். ஒளி மூலத்திலிருநது 

ைரும் இவணககதிரகள்  அவைாடியின் மீது 

படும்படி வைககப்படும்; அந்த ஆடி நம் உ்டலில் 

காணப்படும் சிறு பகுதியின் (பல், ர்தாண்வ்ட) 

மீது அந்த ஒளிவயக குவித்து ஒளியூடடும். 

ஒப்பவன ஆடியாக : முகத்்தருமக குழியாடி 

வைககப்படும் மபாது (அ்தாைது, ஆடி 

வேயத்திற்கும் முககியக குவியத்திற்கும் 

இவ்டமய), மந�ான, ரபரி்தாககப்பட்ட பிம்பம் 

கிவ்டககும் என்பவ்த நாம் அறிமைாம். இதில், 

நம் முகம் ரபரி்தாகத் ர்தரியும். 

பி்ற பயன்பாடுகள் : வக மின்விளககு, 

ைாகனஙகளின் முகப்பு விளககு ேற்றும் ம்தடு 

விளககு ஆகியைற்றில் பயன்படுத்்தப்படும் 

குழியாடிகள் ஆற்்றல் ைாய்ந்த ஒளிவயப் பாய்செ 

உ்தவுகின்்றன. குழியாடி எதிர�ாளிப்பான்கள் 

அவ்ற சூம்டற்றியிலும், ரபரிய குழியாடிகள் 

சூரிய சூம்டற்றியிலும் பயன்படுகின்்றன.

3. 6. 1 தகொைக ஆடிகைொல ஏற்படும் 
பிம்்பஙகளை வள�யத் தேளவப்்படும் 
விதிகள்  

குழியாடியால் பிம்பஙகள் எவைாறு 

ஏற்படுகின்்றன எனப் பாரத்ம்தாம். அம்தமபால், 

குவியாடியால் எதிர�ாளிககப்படும் 

கதிரகவளப் பின்ைரும் நான்கு விதிகவளப் 

பயன்படுத்தி ைவ�மைாம்:

விதி 1: மு்தன்வே அசசுககு இவணயாக ைரும் 

கதிரகள், குவியாடியில் எதிர�ாளிககப்படடு, 

முககியக குவியத்திலிருநது ைருைது மபால் 

ம்தான்றும் 

 

விதி2: ைவளவு வேயத்வ்த மநாககிச ரெல்லும் 

கதிர, எதிர�ாளிப்புககுப் பின், அம்த பாவ்தயில் 

திரும்பும்.

விதி 3 – முககியக குவியத்வ்த மநாககிச 

ரெல்லும் கதிர, மு்தன்வே அசசுககு 

இவணயான திவெயில் எதிர�ாளிககப்படும்.

சிந்திக்கவும்
ைானில் உள்ள ரபாருள்கள்  ஈரிலாத் 

ர்தாவலவில் உள்ளன; எனமை, 

குழியாடி ஏற்படுத்தும் பிம்பம் 

்தவலகீைாகவும் சிறிய்தாகவும் அல்லைா 

இருககும். இருப்பினும் ஏன் ைானியல் 

ர்தாவலமநாககிகளில் குழியாடி 

பயன்படுத்்தப்படுகி்றது?

 குவி ஆடி 3.6

ப்டம் 17. விதி -1

ப்டம் 18. விதி -2
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விதி 4 –குவியாடியின் ஆடி வேயத்தில் படும் 

கதிர , மு்தன்வே அசசுககு அம்த மகாணத்தில் 

எதிர�ாளிககப்படும்.

3. 6. 2  குவியொடியொல ஏற்படும் பிம்்பம்
இைற்றில் ஏம்தனும் இரு கதிரகவளக 

ரகாண்டு குவியாடியால் ஏற்படும் பிம்பத்வ்த 

ைவ�யலாம்.

மு்தல்கதிர : மு்தன்வே அசசுககு இவணயான 

கதிர (விதி 1) 

இ�ண்்டாம் கதிர: ைவளவு வேயத்வ்த 

மநாககிச ரெல்லும் கதிர (விதி 2)

குறிப்பு: ஆடிககுப் பின் பு்றமுள்ள கதிரகள் 

புள்ளிகமகாடடினால் குறிககப்படும்.

மு்தன்வே அசசுககு இவணயான OA கதிர 

AD திவெயில் எதிர�ாளிககப்படுகி்றது.கதிர 

OB மீண்டும் அம்த பாவ்தயில் திரும்புகி்றது.

இவவிரு கதிரகளும் விரிநது ரெல்கின்்றன; 

ஆனால், பின்பு்றம் நீட்டப்படும் மபாது அவை 

புபுள்ளி I-இல் ரைடடுைதுமபால் ர்தரிகின்்றது. 

எனமை, II'  என்பது OO' - ன்  ோயபிம்பம் 

ஆகும்.அது மந�ான, ரபாருவள வி்டச 

சிறிய்தாகவுள்ள ோய பிம்பம். 

மொதிரிக் கைக்கு 3 
20ரெ.மீ குவியத்ர்தாவலவு ரகாண்்ட குவியாடி 

ஒன்று ேகிழுநது (car) ஒன்றில் ரபாருத்்தப்படடு 

உள்ளது . அதிலிருநது 6 மீ ர்தாவலவில் 

இன்ரனாரு ேகிழுநது உள்ளது. எனில்,

அ) மு்தல் ேகிழுநதின் ஆடியிலிருநது பாரககும் 

மபாது இ�ண்்டாைது ேகிழுநது (அ்தன் 

ர்தாவலவு) எஙகு இருககும்?

ப்டம் 19. விதி -3

ப்டம் 20. விதி -4

ப்டம் 21. குவியாடியால் ஏற்படும் பிம்பம்

 ரெயல்பொடு -4
ஒரு குவியாடியின் முன் ரைவமைறு 

இ்டஙகளில் வைககப்படும் ரபாருளுககான 

கதிரப்ப்டஙகள் ைவ�க. ஒவரைாரு 

நிவலயிலும் பிம்பத்தின் அளவு, ்தன்வே 

ேற்றும் இ்டம் ஆகியைற்வ்றக காணவும். 

என்ன ர்தரிநது ரகாண்டீரகள்?

 ரெயல்பொடு -5
குவியாடி ஒன்வ்ற ஒரு வகயில் 

எடுத்துகரகாள்ளவும். ேற்ர்றாரு வகயில் 

ரபன்சில்  ஒன்வ்ற எடுத்து ஆடியின் அருகில் 

ரகாண்டு ை�வும். அ்தன் பிம்பத்வ்தப் 

பாரககவும். 

 அது மந�ாகவுள்ள்தா அல்லது 

்தவலகீைாகவுள்ள்தா?

 அது சிறி்தாககப்படடு உள்ள்தா 

அல்லது ரபரி்தாககப்படடு உள்ள்தா?

ரபன்சிவல ஆடியிலிருநது விலகும் 

ைவகயில் நகரத்்தவும். 

இப்மபாது பிம்பம் 

சிறி்தாகவுள்ள்தா அல்லது 

ரபரி்தாகவுள்ள்தா? என்ன 

ர்தரிநது ரகாண்டீரகள்?
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ஆ) இ�ண்்டாைது ேகிழுநது 2 மீ அகலமும் 

1.6 மீ உய�மும் ரகாண்்டது எனில், அ்தன் 

பிம்பத்தின் அளவு என்ன?

குவியத்ர்தாவலவு  f = 20 ரெ.மீ  (குவியாடி)

ரபாருளின் ர்தாவலவு  u = –6 மீ = –600 ரெ.மீ

பிம்பத்தின் ர்தாவலவு v = ?

தீரவு.

அ)  பிம்பத்தின் இ்டத்வ்த ஆடிச ெேன்பாடவ்டக 

ரகாண்டு அறி்தல்.

 

       = 19.35 ரெ.மீ

ஆ)  பிம்பத்தின் அளவு.

       m = 

= -  =  x 

m = 

பிம்பத்தின் அகலம் =  x 200 ரெ.மீ=6.45 ரெ.மீ

பிம்பத்தின் உய�ம்=  x 160 ரெ.மீ=5.16 ரெ.மீ

3. 6. 3  குவியொடியின் ்பயன்கள்
ைாகனஙகளின் பின்மனாககுக 

கண்ணாடியாக இவை பயன்படுகின்்றன. 

அவை  ரபாருவள வி்டச சிறிய்தான 

மந�ான  ோய பிம்பத்வ்தமய எப்மபாதும் 

உருைாககுகின்்றன. பின்மன ைரும் 

ைாகனஙகள் அருகில் ரநருஙகி ைரும்மபாது, 

பிம்பத்தின் அளவும் அதிகரிககின்்றது. ஆடிவய 

விடடு ைாகனஙகள் விலகும் மபாது பிம்பம் 

சிறிய்தாகின்்றது. மேலும், ெே்தள ஆடியின் 

பாரவைப்புலத்வ்த வி்ட குவியாடியின் 

பாரவைப்புலம்* ரபரியது. 

(*  பாரவைப்புலம் – கண் / ஆடி மபான்்றர்தாரு 

ஒளியியல்  கருவியின் மூலம் நம் பாரவையில் 

புலப்படும் ப�ப்பு)

மபாககுை�த்துப் பாதுகாப்பு 

க ரு வி ய ா க  ர ப ா து 

ொவலகளில் குவியாடிகள் 

ரபாருத்்தப்படடுள்ளவ்த நாம் அறிமைாம். 

ேவலப்பாவ்தகளில் காணப்படும் குறுகிய 

ொவலகளின் கூரந்த  ைவளவுகளில் 

முன்மன  ைரும் ைாகனஙகவளக 

காண இயலா்த இ்டஙகளில் 

இவை பயன்படுத்்தப்படுகின்்றன 

அ ங க ா டி க ளி ல்  ஆ ளி ல் ல ா ப் 

பகுதிகவளக கண்காணிககவும் இவை 

பயன்படுகின்்றன.
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613.    ஒளி

உறறுதேொக்குவேன் மூலம் ரேரிந்து 
ரகொள்தவொம்

1. உஙகள் வீடடிமலமய பயன்படுத்்தப்படும் 

அவலைள்ளத்வ்த (dish antenna) எப்மபா்தாைது 

பாரத்திருககிறீரகளா? அ்தன் ைடிைம் எவைாறு 

உள்ளது? அது குழிைாக உள்ள்தா அல்லது 

குவிநது உள்ள்தா? ஏன்?

2. உஙகவளச சுற்றி உள்ள ரபாருள்கவளப் 

பாருஙகள். அைற்றில் எதிர�ாளிப்வப 

நிகழ்த்தும், மகாளக ைடிவில் ப�ப்புகவள 

உவ்டய ரபாருள்கள் எவை?  (எ.கா: 

மொப்புககுமிழி). உஙகள் அை்தானிப்புகவளக 

குறிப்ரபடுஙகள். 

குறுக்ரகழுத்துப் புதிர
1 2 3

4

5 10

6

7 8

11

12

9

இடமிருந்து வலம் 
 1. ஒளியானது அ்டரமிகு ஊ்டகத்திலிருநது 

அ்டரகுவ்றந்த ஊ்டகத்திற்கு ரெல்லும்மபாது 

இது நவ்டரபறும்.

 2. ோய பிம்பத்வ்த குறிப்ப்தற்கு இது 

பயன்படுகி்றது.

 4. குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒளிரெல்லும் 

தூ�த்வ்த இவைாறு குறிப்பர.

 5. அ்டரமிகு  ஊ்டகத்தில்  எந்த  படு 

மகாணத்தின் ேதிப்பிற்கு விலகுமகாணம் 

90
0 

ஆகி்றம்தா அ்தவன இவைாறு 

அவைப்பர.

 7. ஈறில்லாத் ர்தாவலவிலிருநது ைரும் 

ஒளிககதிர.

 12. இது குவியதூ�த்தின் இரு ே்டஙகிற்குச 

ெேம்.

வலமிருந்து இடம்
 6. வகவிளககுகளில் பயன்படுத்்தப்படும் ஆடி.

தமலிருந்து கீழ் 
 3. ஒரு ஒளிககதிர முப்பட்டகத்தின் ைழிமய 

ரெல்லும் மபாது விலகல் அவ்டநது 

ரெல்லும் படுகதிருககும் விடுகதிருககும் 

இவ்டமய உள்ள மகாணம். 

 8.  கண்ணால் உண�க கூடிய மின்காந்த 

அவலகள்.

 10.  மகாணத்வ்த அளகக உ்தவும் கருவி. 

கீழிலிருந்து தமல
 9. இநநிகழ்வு முழு அக எதிர�ாளித்்தலால் 

ஏற்படுைது.

 11.  திவ�யில் வீழ்த்்த முடியா்த பிம்பம்.

ை ா க ன ங க ளி ன் 

பி ன் ம ன ா க கு க 

க ண் ண ா டி க ளி ல் 

எழு்தப்படடுள்ள பின்ைரும் ரொற்ர்றா்டவ�க 

கண்்டதுண்்டா? 

“Objects in the mirror are closer than 

they appear” (ஆடியில் பிம்பம் ம்தான்றும் 

ர்தாவலவை  வி்ட ரபாருள்கள் மிக 

அருகில் உள்ளன). ஏன்?

9th_Science_Tamil_Unit_3.indd   61 16-04-2018   12:21:34



623.    ஒளி

17-ஆம் நூற்்றாண்டின் ர்தா்டககத்தில் 

கலிலிமயா கலிலி (1564-1642) என்்ற 

இத்்தாலிய அறிவியலறிஞர ஆய்வு 

ஒன்வ்ற ரெய்்தார.  அதில்  அைர ்தான் 

இருந்த இ்டத்திலிருநது ஒருவேல் (1.6 

கி.மீ) ர்தாவலவில் இருந்த ேவலயுசசியில் 

வைககப்பட்ட விளககிலிருநது ைந்த ஒளியின் 

மைகத்வ்தக கணககி்ட முயன்்றார.  ஆனால் 

அை�து முயற்சி ம்தால்வியுற்்றது.  ஏரனனில் 

அைரி்டம் துல்லியோன கடிகா�ஙகமளா 

அல்லது காலத்வ்த அளவிடும் மைறு 

கருவிகமளா இல்வல.

     ஒமல ம�ாேர என்்ற ம்டனிய ைானியலாளர 

(astronomer) 1665-இல் வியாைன் 

மகாளின் பன்னி�ண்டு நிலவுகளில் 

ஒன்வ்ற அை்தானித்து அ்தன் மூலம் 

ஒளியின் திவெமைகத்வ்தத் ம்தா�ாயோகக 

கணககிட்டார.  மேலும் குறிப்பிட்ட மைகத்தில் 

இயஙகும் இந்த நிலவுகள் வியாைவனச 

சுற்றிை� 42 ேணி மந�ம் ஆகும்.  இ்தனால் 

ைரு்டம் முழுைதும் ஏற்படும் ேவ்றப்புககவள 

(eclipses)  அைர படடியலிட்டார.  மு்தல் 

ேவ்றப்பு சூனிலும் இ�ண்்டாைது திெம்பரிலும் 

ஏற்பட்டவ்தக கண்்டார.  இ்தன் மூலம் அை�து 

கணககீடடின் படி ஒளியின் மைகம் கிட்டத்்தட்ட 

2,20,000 கி.மீ/வி என அறியப்பட்டது.

 1849 – இல் மு்தன்மு்தலாக அரேண்ட 

ஃபிமே என்ப�ால் பூமியில் (நிலத்தில்) 

இ்தன் மைகம் கணககி்டப்பட்டது. இன்று 

ரைற்றி்டத்தில் ஒளியின் மைகம் ஏ்றககுவ்றய 

மிகசெரியாக 3,00,000 கி.மீ/வி எனக 

கணககி்டப்படடுள்ள,து.

 ஒளியின் திளெதவகம்3.7 3. 7. 1 ஒளிவிலகல

 ரெயல்பொடு -6
காற்று – ்தண்ணீர இவ்ட முகப்பில் 

(interface) ஒளிவிலகல்

a) முகவையில் நாணயம்: 

கிண்ணத்திற்கு அருகில் ஒரு சிறிய 

நாணயத்வ்த (`.5  நாணயம்) வைத்து 

நாணயம் உஙகள் கண்ணுககுத் ர்தரியா்த 

ைண்ணம் நகரத்்தவும். நாணயம் 

நக�ா்தைாறு கிண்ணத்தில் ரேதுைாக 

்தண்ணீவ� ஊற்்றவும்.  ஒரு குறிப்பிட்ட 

நிவலயில் நாணயம் நம் கண்ணுககுத் 

ர்தரிைவ்தப்  பாருஙகள்.

b) ைவளந்த எழுதுமகால்:

         மந�ான எழுதுமகால் ஒன்வ்ற, 45
0 

மகாணத்தில் முகவையுள் வைககவும்.  ஒரு 

பககத்திலிருநது பாரககும்மபாது, எழுதுமகால் 

எவைாறு ர்தரிகி்றது?  உவ்டந்தது மபாலத் 

(அல்லது ைவளந்தது மபால) ர்தரிகி்றது 

அல்லைா?

 ம ே ற் கு றி ப் பி ட ்ட  இ ரு 

ரெயல்பாடுகளுமே ஒளிவிலகலினால் 

ஏற்படும் நிகழ்வுகமள.  ஓர ஊ்டகத்திலிருநது 

ேற்ம்றார ஊ்டகத்திற்கு ஒளி ொய்ைாகச 

ரெல்லும்மபாது அ்தன் பாவ்தயில் விலகல் 

ஏற்படுகி்றது.  இவ்தமய  ஒளிவிலகல் என்பர.

nray;ghL-6 xsptpyfy;

nray;ghL-6 xsptpyfy;
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633.    ஒளி

3. 7. 2  ஒளிவிலகலுக்கொை கொ�ைம்
ஒளிபுகும் ஓர ஊ்டகத்திலிருநது ோறுபட்ட 

அ்டரத்தியுவ்டய ேற்ர்றாரு ஒளிபுகும் 

ஊ்டகத்திற்கு ஒளி ரெல்லும்மபாது, 

அ்தன் பாவ்தயில் ோறுபாடு ஏற்படுகி்றது.  

இவவிலகலுககு (பாவ்தயின் திவெயில் 

ோறுபாடு) ஒளியின் திவெமைகத்தில் ஏற்படும் 

ோறுபாம்ட கா�ணோகும்.  ஊ்டகத்தின் 

்தன்வேவயப் ரபாறுத்து ஒளியின் திவெமைகம் 

ோறுபடும்.  அ்டர குவ்ற ஊ்டகத்தில் (அ்தாைது, 

குவ்றந்த ஒளியியல் அ்டரத்தி) ஒளியின் 

திவெமைகம் அதிகோகவும் அ்டரமிகு 

ஊ்டகத்தில் (அதிக ஒளியியல் அ்டரத்தி) 

திவெமைகம் குவ்றைாகவும் இருககும்.

3. 7. 3 ெமேை ஒளிபுகும் ்ப�ப்பில ஒளிவிலகல
அ்டர குவ்ற ஊ்டகத்திலிருநது அ்டர 

மிகு ஊ்டகத்தினுள் ஒளி ரெல்லும்மபாது 

குத்துகமகாடவ்ட மநாககி விலகல் அவ்டகி்றது 

அ்டர மிகு ஊ்டகத்திலிருநது அ்டர குவ்ற 

ஊ்டகத்திற்கு ஒளி ரெல்லும்மபாது 

குத்துகமகாடவ்ட விடடு விலகிச ரெல்கி்றது 

ப�ப்பிற்குக குத்்தாகப்படும் ஒளிககதிர விலகல் 

அவ்டைதில்வல.

3. 7. 4  ஒளிவிலகல விதிகள்
படுகதிர, விலகுகதிர, படுபுள்ளியில் 

இரு ஒளிபுகும் ஊ்டகஙகளுககு இவ்டயில் 

்தளத்திற்கு ைவ�யப்பட்ட குத்துகமகாடு 

ஆகியவை ஒம� ்தளத்தில் அவேகின்்றன.

 ரகாடுககப்பட்ட இரு ஊ்டகஙகளுககு 

குறிப்பிட்ட நி்ற ஒளியின் படுமகாணத்தின் 

வென் ேதிப்பிற்கும் விலகு மகாணத்தின் 

வென் ேதிப்பிற்கும் இவ்டமய உள்ள ்தகவு 

ோறிலி. இதுமை ஒளிவிலகலின் ஸ்ரநல் விதி 

எனப்படும்.

i என்பது படுமகாணம், r என்பது விலகு 

மகாணம் எனில்,

    = ோறிலி

இம்ோறிலி மு்தல் ஊ்டகத்வ்தப் ரபாருத்து 

இ�ண்்டாைது ஊ்டகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் 

(
1
µ

2
) எனப்படும்.

குறிப்பு:  
1
µ

2
 – ககு அலகு இல்வல.  ஏரனனில், 

அது இரு ஒத்்த அளவுகளின் ்தகவு.

3. 7. 5 ஒளி விலகல விதிகளைச் ெரி்பொரத்ேல

ப்டம் 22. ஒளிவிலகல்

ப்டம் 23. ஒளிவிலகல்

ப்டம் 24. ஒளிவிலகல்

ப்டம் 25. ஒளி விலகல் விதிகவளச 

ெரிபாரத்்தல்
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3. 7. 6 ரவவதவறு ஊடகஙகளில ஒளியின் 
திளெதவகம்
ஒளியின் திவெமைகம் ரைற்றி்டத்தில் 

ரபருேோகவும் ரைவமைறு ஊ்டகஙகளில் 

ரைவமை்றாகவும் உள்ளது. சில ஊ்டகஙகளில்  

ஒளியின் திவெமைகம் இஙமக ்த�ப்படடுள்ளது.    

         

ர்பொருள்/
ஊடகம்

ஒளியின் 

திவெமைகம் 

(m / s)

ஒளிவிலகல் 

எண் (µ)

்தண்ணீர 2.25x108 1.33

கண்ணாடி 2x108 1.5

வை�ம் 1.25x108 2.41

காற்று 3x108 1.00

 ரெயல்பொடு -7
 ைவ� பலவகயின் மீது ரைள்வளத் 

்தாவள வைத்து ஊசிகள் ரகாண்டு 

நக�ாேல் இருககுோறு ரபாருத்்தவும்.

 அ்தன் நடுவில் ரெவைக ைடிைக 

கண்ணாடிப் பாளத்வ்த வைககவும்.  அ்தன் 

எல்வலவய ரபன்சிலினால் ABCD எனக  

குறிககவும்.  

 ஒம� அளவுள்ள நான்கு ஊசிகவள 

எடுத்துக ரகாள்ளவும்.  விளிம்பு AB – இன் 

மீது ொய்ைாக ைவ�யப்பட்டக மகாடடின் 

மேல் ப்டம் 25 ல் உள்ளபடி E, F ஆகியப் 

புள்ளிகளில் இரு ஊசிகவளப் ரபாருத்்தவும்.

 எதிர விளிம்பில் பாரககும்மபாது 

அைற்றின் பிம்பஙகள் ர்தரியும்; மேலும் 

இரு ஊசிகவள, (அ்தாைது G,H) அந்த 

பிம்பஙகளு்டன் ெரியாகப் ரபாருநதும் 

நிவலகளில் ரபாருத்்தவும்.

 பாளத்வ்தயும் ஊசிகவளயும் 

எடுத்துவி்டவும்.  ஊசிகள் E, F வைககப்பட்ட 

புள்ளிகவள இவணத்்தக மகாடவ்ட 

நீடடித்து விளிம்பு AB–இன் மீது O-என்்ற 

புள்ளியில் மெரககவும்.  GH புள்ளிகவள 

இவணத்து CD - விளிம்பில் O’ என்்ற 

புள்ளியில் மெரககவும்.  O, O’ புள்ளிகவள 

மகாடடின் மூலம் இவணககவும். ப்டம்: 5 

இல் உள்ளபடி EF - ஐ புள்ளிகமகாடடினால் 

நீடடிககவும்.

 விளிம்பு AB-ககுக குத்்தாக NN’ என்்ற 

புள்ளிகமகாடவ்ட புள்ளி O-விலும் விளிம்பு 

CD-ககுக குத்்தாக MM’    புள்ளிகமகாடவ்ட 

O’ - லும் ைவ�யவும்.

       இசரெயல்பாடடில், புள்ளி O-ேற்றும் 

O’ இல் ஒளிககதிரின் திவெ ோறியவ்தக 

கைனிககவும்.  மேலும்  அவவிரு 

புள்ளிகளும் இரு  மைறு ஊ்டகஙகவளப் 

பிரிககும் ப�ப்புகளில் உள்ளன 

எ ன் ப வ ்த யு ம்  க ை னி க க வு ம் .  

காற்றிலிருநது கண்ணாடிவய அவ்டந்த 

கதிர குத்துகமகாடவ்ட மநாககித் 

திரும்பியுள்ளவ்தயும் கண்ணாடியிலிருநது 

காற்வ்ற அவ்டந்த கதிர குத்துகமகாடவ்ட 

விடடு விலகியுள்ளவ்தயும் கைனிககவும்.

ப�ப்பு AB-யில் படுமகாணத்வ்தயும் விலகுக 

மகாணத்வ்தயும் ஒப்பி்டவும்.  அம்தமபால் 

ப�ப்பு CD-யிலும் ஒப்பி்டவும்.

ப்டம் 25-இல் EO என்பது படுகதிர; OO’ 

என்பது விலகுகதிர; O’H என்பது விடுகதிர.  

விடுகதிரும் படுகதிரும் இவணயாக 

உள்ளவ்தக கைனிககவும்.  ஏன் அவைாறு 

இருகக  மைண்டும்?  விளிம்பு AB - 

யில் (காற்று – கண்ணாடி இவ்டமுகப்பு) 

அவ்டந்த விலகலும் விளிம்பு CD-யில் 

(கண்ணாடி - காற்று இவ்டமுகப்பு) 

அவ்டந்த விலகலும் ஒன்்றாகவும் 

எதிர�தி�ாகவும் உள்ளன அல்லைா?  

அ்தனால் ்தான் விடுகதிர படுகதிருககு 

இவணயாக உள்ளது.  எனினும், 

பககைாடடில் கதிர இ்டம் ரபயரநதுள்ளது.  

ஒளிககதிர குத்துகமகாடடின் திவெயில் 

(அ்தாைது ப�ப்புககுக குத்்தாக) பட்டால், 

கண்ணாடியுள்ளும் பின்னர விடுகதி�ாக 

ரைளிமயறும் மபாதும் அ்தன் பாவ்த 

எவைாறு இருககும்?  கண்டுபிடியுஙகமளன்.

h t t p : / / w w w . f r e e z e r a y . c o m / f l a s h F i l e s /
Refraction2.htm
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குறிப்பு: ரைவமைறு ஊ்டகஙகளில் ரெல்லும் 

ஒளியின் திவெமைகத்வ்தப் ரபாறுத்து, 

ஒளிவிலகல் எண்வண நாம் ைவ�யறுககலாம். 

மொதிரிக் கைக்கு 4

காற்றில் ஒளியின் திவெமைகம் 3x10
8
 

மீ/வி,  கண்ணாடியில் 2x10
8
 மீ/வி  எனில் 

கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண் என்ன ?

aµg =  = 

மொதிரிக் கைக்கு 5
     அ்டரகுவ்ற (ஊ்டகம் 1) ஊ்டகத்திலிருநது 

அ்டரமிகு (ஊ்டகம் 2) ஊ்டகத்திற்கு ஒளி 

ரெல்கி்றது.  படுமகாணம் ேற்றும் விலகு 

மகாணம் முவ்றமய 45
0
 , 30

0
 எனில் மு்தல் 

ஊ்டகத்வ்தப் ரபாறுத்து 2-ைது ஊ்டகத்தின் 

ஒளிவிலகல் எண்வணக கணககிடுக.

தீரவு:          படுமகாணம் i = 45
0
    

  விலகு  மகாணம் r = 30
0
 

1µ2 = 

 1µ2    = 

                 =  = 

  1µ2 = 1.414

தேளவயொை ர்பொருடகள்: ஒளிபுகும் புடடி, 

ர்டட்டால் (சில துளிகள்) அல்லது உப்பு, சுடடு 

மலெர   (Pointer laser).

ரெய்முள்ற:  சில துளிகள்  ர்டட்டால் அல்லது 

சிறிது உப்பு மெரத்்த ்தண்ணீவ�ப் புடடியில் 

எடுத்துகரகாள்ளவும்.

சுடடு மலெவ�ப் பல்மைறு மகாணஙகளில் 

ரெலுத்தி மலெர கதிரின் பாவ்தவயக 

கைனிககவும். 

குறிப்பிட்ட ஒரு மகாணத்தில் கதிர 

ரைளிமய்றாேல், ்தண்ணீருககுள்மளமய 

எதிர�ாளித்துத் திரும்புகி்றது. இநநிகழ்மை 

முழு அக எதிர�ாளிப்பு எனப்படும். 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=axwDkA9PrgI

3. 8. 1 முழு அக எதிர�ொளிப்பு எப்த்பொது 
நிகழ்கி்றது?      
அ்டர மிகு ஊ்டகத்திலிருநது அ்டரகுவ்ற 

ஊ்டகத்வ்த மநாககி ஒளி ரெல்லும் மபாது 

குத்துகமகாடவ்ட விடடு  விலகிச ரெல்கி்றது.  

இவ்த நாம் அறிமைாம்.  அ்டர மிகு ஊ்டகத்தில் 

படு மகாணம் அதிகரிககும்மபாது அ்டரகுவ்ற 

ஊ்டகத்தில் அ்தன் விலகு மகாணமும் 

அதிகரிககி்றது.  குறிப்பிட்ட படுமகாணத்திற்கு 

விலகு மகாணத்தின் ேதிப்பு r=90
0
, 

அ்தாைது ரபருேோகி்றது.  இநநிவலயில் 

காற்று (அ) ரைற்றி்டத்தில் ஒளியின் 

திவெமைகம் (c)

µ=
        ஊ்டகத்தில் ஒளியின் திவெமைகம் (v)   

     ஊ்டகம் 1 - இல் ஒளியின் திவெமைகம்

1µ2 =
      ஊ்டகம் 2 – இல் ஒளியின் திவெமைகம்

ப்டம் 26. மொறுநிளலக்தகொைம்

நீர

  முழு அக எதிர�ொளிப்பு3.8
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படுமகாணத்வ்த ோறுநிவலக மகாணம் (Q
c
) 

என்பர.  ்தற்மபாது விலகு கதிர ப�ப்வப ஒடடிச 

ரெல்லும்.  90
0 
விலகு மகாணத்வ்த ஏற்படுத்தும் 

படு மகாணம் ோறுநிவலகமகாணம் (Q
c
)  

எனப்படும்.

     படுமகாணத்தின் ேதிப்பு Q
c
 - வய 

வி்ட அதிகோக உள்ளமபாது, விலகு கதிர 

ரைளிமய்றாது.  ஏரனனில் r > 90
0
 ; எனமை 

அம்த ஊ்டகத்திமலமய ஒளி முழுைதுோக 

எதிர�ாளிககப்படுகி்றது.  இதுமை முழு அக 

எதிர�ாளிப்பு ஆகும்.

3. 8. 2 முழு அக எதிர�ொளிப்புக்கொை 
நி்பந்ேளைகள்

 �  ஒளியானது அ்டர மிகு ஊ்டகத்திலிருநது 

(எ.கா – ்தண்ணீர) அ்டர குவ்ற 

ஊ்டகத்திற்குச     (எ.கா – காற்று) ரெல்ல 

மைண்டும்.

 �  அ்டரமிகு ஊ்டகத்தில் படுமகாணத்தின் 

ேதிப்பு ோறுநிவலக மகாணத்வ்த (Q
c
) 

வி்ட அதிகோக இருகக மைண்டும். 

நிளைவு கூறுக: 
1. ப டு ம க ா ண த் தி ற் கு ம்  வி ல கு 

மகாணத்திற்குோன ர்தா்டரவப எழு்தவும்.

2. ஒளிவிலகல் எண்ணின் அலகு என்ன?

3. எ்தன் ஒளிவிலகல் எண் அதிகம்: நீ�ா 

அல்லது கண்ணாடியா?

4. ஒளிவிலகல் எப்மபாது நிகழும்? 

5. முழு அக எதிர�ாளிப்பு எப்மபாது நிகழும்?

3. 8. 3 இயறளகயில முழு அக எதிர�ொளிப்பு
கொைல நீர:  சுடர்டரிககும் ரையிலில் நீண்்ட 

ொவலயில் ரெல்லும் மபாது ர்தாவலவில் 

்தண்ணீரத் திடடுகள் ம்தான்றுைவ்தயும் 

அருகில் ரென்்றால் ஒன்றுமில்லாேல் 

இருப்பவ்தயும் பாரத்திருப்பீரகள்.  சில 

ெேயஙகளில் பாவல ைனஙகளிலும் சூ்டான 

ொவலகளிலும் ம்தான்றும் இவை ோயத் 

ம்தாற்்றஙகமள.  ரையில் காலஙகளில் குறிப்பாக, 

்தவ�வய ஒடடிய காற்று  ெற்று சூ்டாகவும் 

மேற்பகுதிகளில் ெற்று சூடு குவ்றைாகவும் 

இருககும்.  அ்டரத்தி அதிகோனால்  

ஒளிவிலகல் எண்ணும் அதிகோகும்.  

சூ்டான காற்றின் அ்டரத்தி குவ்றைானது 

என்ப்தால் குளிரந்த காற்வ்றவி்ட சூ்டான 

காற்றின் ஒளிவிலகல் எண் குவ்றைானது.  

காற்றுச சுைற்சி கா�ணோக இருப்பின், 

அ்தாைது காற்று அவெயாேல் இருந்தால், 

உய�ம் அதிகரிககும்மபாது ஒளியியல் 

அ்டரத்தியும் அதிகரிககும் அல்லைா?  எனமை 

தூ�த்திலுள்ள, ேகிழுநது (car) மபான்்ற ஒரு 

ரபாருளிலிருநது காற்றில் ஒளிககதிர (ப்டம்) 

நம்வே மநாககிைரும் நிவலயில் ஒளிவிலகல் 

எண் மேலிருநது கீைாகக குவ்றயும்.  எனமை, 

அத்்தவகய ஒளி ர்தா்டரநது குத்துகமகாடவ்ட 

விடடு விலகலவ்டகி்றது. மேலும் ோறுநிவலக 

மகாணத்வ்த வி்டப் படுமகாணம் அதிகோக 

இருப்ப்தால், முழு அக எதிர�ாளிப்பு அவ்டகி்றது.

ளவ�ம்:  பளிசரென மின்னுை்தற்கு 

வை�ஙகள் ரபயர மபானவை.  வை�ம் 

ஏன் மின்னுகி்றது என்று உஙகளுககுத் 

ர்தரியுோ?  அ்தற்கு முககிய கா�ணம் முழு 

அக எதிர�ாளிப்பு ஆகும்.  வை�ம் – காற்று 

இவ்டமுகத்தின் ோறுநிவலகமகாணம் மிகக 

குவ்றவு (θ
c
 = 24.4

0
).  எனமை ஒளியானது 

ஒரு முவ்ற வை�த்தினுள் ரென்்றால், அது 

முழு அக எதிர�ாளிப்புககு உடபடுைது 

உறுதி.  உண்வேயில், இயற்வகயாகக 

காணப்படும் வை� முகஙகளுககு மின்னும் 
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பண்பு இருப்பதில்வல. ர்தாழில் நுடபத் 

தி்றவேயினால் ்தான் வை�ம் பளபளரைன்று 

மின்னுகி்றது.  வை� முகஙகவளத் 

துல்லியோக ரைடடுை்தன் மூலம் பல முழு அக 

எதிர�ாளிப்புகவள உருைாககலாம்.

விண்மீன்கள் ஏன் மின்னுகின்்றை?
ரைகு ர்தாவலவில் உள்ள விண்மீன்கள் 

நேககு புள்ளி மபால் உள்ள ரபாருள்களாகத் 

ர்தரிகின்்றன.  விண்மீன்களிலிருநது ைரும் 

ஒளி நம் புவியின் ைளிேண்்டலத்வ்தக 

க்டநது்தான் ைந்தாக மைண்டும்.  

ைளிேண்்டலத்தின் ோறிகரகாண்ம்டயுள்ள 

அ்டரத்தியினாலும் ரைப்பநிவலயினாலும்   

ஒளியானது விலகலுககு உடபடுகி்றது.  மேலும் 

ைளிேண்்டலம் நிவலயாக இருப்பதில்வல.  

அது சுைற்சித் ்தன்வே ரகாண்்ட்தாக உள்ளது.  

எனமை விண்மீன்களிலிருநது ைரும் 

ஒளி, ஒரு புள்ளியிலிருநது ைருைது மபால் 

ர்தரியாேல் ரைவமைறு புள்ளிகளிலிருநது 

ைருைது மபால் ர்தரிகின்்றது.  இ்தனால்்தான் 

அவை மின்னுைது மபால் ம்தான்றுகின்்றன.  

ைளிேண்்டலத்திற்கு அப்பால் ரென்று 

பாரத்தீரகள் என்்றால், விண்மீன்கள் 

மின்னுைது  இல்வல.  ெரி, மகாள்கள் ஏன் 

மின்னுைதில்வல?

ஒளியிளைகள்
ஒளியிவைகள் என்பவை ரநருககோக 

பிவணககப்பட்ட பல இவைகளினால் (அல்லது 

குைாரடசு இவைகள்) உருைாககப்பட்ட 

இவைககற்வ்றகள். ஒவரைாரு இவையும் 

உள்ளகம் (core) ேற்றும் பாதுகாப்பு 

உவ்ற (cladding) ஆகிய இரு பகுதிகளால் 

ஆனவை.  ரைளிமயயுள்ள பாதுகாப்பு 

உவ்றயின் ஒளிவிலகல் எண்வணவி்ட 

உள்ளகப் ரபாருளின் ஒளி விலகல் எண் 

அதிகோக இருககும். ஒளியிவைகள் 

முழு அக  எதிர�ாளிப்பின் அடிப்பவ்டயில் 

ரெயல்படுகின்்றன.  ஒரு முவனயில் 

அனுப்பப்படும் ஒளிசவெவக ரநடுகிலும் 

பல முழு அக எதிர�ாளிப்புகளுககு 

உடபடடு, இறுதியாக ேற்ர்றாரு முவனயில் 

ரைளிமயறும்.

     நீண்்ட ர்தாவலவுகளுககு ஒலி, ஒளிச 

வெவககவள அனுப்ப ஒளி இவைகள் 

பயன்படுகின்்றன.  (்தற்காலத்து இவணயத் 

ர்தாழில்நுடபம்) ஒளி இவைகளின் ரநகிழும் 

்தன்வேயால் உ்டலின் உள்பகுதிகளில் 

ரெயல்படடு, ரபரிய அளவிலான அறுவைச 

இநதியாவைச மெரந்த நரிந்தர 

கபானி என்்ற இயற்பியலாளர 

இவை ஒளியியலின் 

்தநவ்த என அவைககப்படுைது 

நேகரகல்லாம் ரபருவேமய.  இைர 

ஒளியியல் இவைகவளப் பயன்படுத்தி 

ஒளிப்ப்டஙகவள அனுப்பவும் நல்ல ்த�ோன 

முவ்றயில் அைற்வ்றப் ரப்றவும் ரெய்து 

ொ்தவனப் புரிந்தார.  மேலும், கபானியின் 

ஆய்வுகள் இன்வ்றய கால கட்டத்தில் 

மலெர, உயிரி ேருத்துைக கருவிகள், சூரிய 

ஆற்்றல், ோசு ரநறிரெய் ர்தாழில்நுடபம் 

(Pollution monitoring) ஆகியைற்றில் 

உ்தவுகின்்றன.  மேலும் ‘இவை ஒளியியல்’ 

என்்ற ரபயர  உருைாகக கா�ணோக 

இருந்தைரும் இைம� ஆைார.
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சிகிசவெககுப் பதிலாக சிறு கீ்றல்களின் 

மூலம் அறுவை சிகிசவெகவளச ரெய்தி்ட 

ேருத்துைரகளுககு உ்தவுகின்்றன.

     

இளைய இளைப்புகள்:
ஒளியியல இளை யூடியூப்  கொரைொலி: https://www.
youtube.com/watch?v=11I8Mf-favo 

நிளைவு கூறுக: 
1. இயற்வகயில் நிகழும் முழு அக 

எதிர�ாளிப்பிற்கு எடுத்துககாடடுகள் 

்தருக.

2. முழு அக எதிர�ாளிப்பின் பயன்பாடுகள் 

யாவை?

முக்கிய ரெொறகள்

மகாளக ஆடி முககியக குவியம்

குழியாடி குவியத்ர்தாவலவு 

குவியாடி உருப்ரபருககம்

ைவளவு வேயம் ஒளிவிலகல்

ைவளவு ஆ�ம் ஒளிவிலகலின் விதிகள்

ஆடி வேயம் முழுஅக எதிர�ாளிப்பு

மு்தன்வே அசசு

ரெொலலளடவு

1.  ஒளி: காடசிவய ஏற்படுத்்தக கூடிய ஒரு ைவக மின்காந்த ஆற்்றல் 

2.  ஒளிக்கதிர: ஒளி ரெல்லும் திவெவயக குறிககும் ஒரு மகாடு

3.  எதிர�ாளிப்பு விதிகள்: 

 அ.  படுமகாணமும் எதிர�ாளிப்புக மகாணமும் ெேம்

 ஆ. படு கதிர, எதிர�ாளிப்புககதிர, படு புள்ளிககு ைவ�யப்பட்ட குத்துகமகாடு ஆகிய மூன்றும் 

ஒம� ்தளத்தில் அவேகின்்றன.

4.  ெே்தள ஆடி: ெே்தள எதிர�ாளிககும் ப�ப்வப உவ்டய ஆடி

5. மகாளக ஆடி: ஒருமகாள ைடிை ப�ப்பின் உள்முகமோ அல்லது ரைளிமுகமோ எதிர�ாளிககும் 

ப�ப்பாக இருந்தால் அது மகாளக ஆடி எனப்படும்.

6. குழியாடி: உள்பகுதி எதிர�ாளிககும் பகுதியாகமைா (அல்லது) ரைளிப்பகுதி ரைள்ளி 

பூெப்படம்டா உள்ள ஒரு மகாளத்தின் ஒரு பகுதி.

7. குவியாடி: உள்பகுதி ரைள்ளி பூெப்படம்டா (அல்லது) ரைளிப்பகுதி எதிர�ாளிககும் 

்தன்வேயுவ்டய்தாகமைா உள்ள ஒரு மகாளத்தின் ஒரு பகுதி.

8. ைவளவு வேயம்: மகாளக ஆடி, எந்தக மகாளத்தின் ஒரு பகுதியாக அவேகி்றம்தா, அந்தக 

மகாளத்தின் வேயம். 

9. ைவளவு ஆ�ம்:  மகாளக ஆடி, எந்தக மகாளத்தின் ஒரு பகுதியாக அவேகி்றம்தா, அந்தக 

மகாளத்தின் ஆ�ம்.

10. ஆடிவேயம்: மகாளக ஆடியின் வேயப் புள்ளி.
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11. துவள அகலம்: ஆடியின் ைட்ட விளிம்பின் விட்டம்.

12. மு்தன்வே அசசு: ஆடி வேயத்திற்கு ைவ�யப்பட்ட குத்துகமகாடு.

13. முககியக குவியம்: மு்தன்வே அசசிற்கு இவணயாக ைரும் ஒளிககற்வ்ற மகாளக ஆடியில் 

படடு எதிர�ாளிககப்பட்ட பின் எந்தப் புள்ளியில் குவிகி்றம்தா அல்லது எந்தப் புள்ளியிலிருநது 

விரிநது ரெல்ைது மபால் உள்ளம்தா, அந்தப் புள்ளி.

14. குவியத்ர்தாவலவு (f): ஆடி வேயத்திற்கும் முககியக குவியத்திற்கும் இவ்டப்பட்ட தூ�ம்; இது 

ைவளவு ஆ�த்தில் (R) பாதியளவு இருககும். f=R/2

15. ஆடிச ெேன்பாடு : மகாளக ஆடிரயான்றின் u,v,f -ஆகியைற்றிற்கிவ்டமயயான 

ர்தா்டரபு  1     1     1

       +    =     
    u    v     f                      

     

     பிம்பத்தின் உய�ம் h
2       

பிம்பத்தின் ர்தாவலவு (v)

16. உருப்ரபருககம்   m =         =  -

     ரபாருளின் உய�ம் h
1
               ரபாருளின் ர்தாவலவு (u)

       h
2          

v
 

     
m =         = -

        
h

1           
u

17. ஒளிவிலகல்: ஓர ஒளிபுகும் ஊ்டகத்திலிருநது ேற்ம்றார ஒளிபுகும் ஊ்டகத்திற்கு ஒளி ொய்ைாகச 

ரெல்லும் மபாது ஏற்படும் பாவ்த விலகல்

18. ஒளிவிலகல் விதிகள்:

 அ. படு கதிர, விலகு கதிர, இரு ஊ்டகஙகவளப் பிரிககும் ப�ப்பிற்கு ைவ�யப்பட்ட குத்துகமகாடு 

ஆகிய மூன்றும் ஒம� ்தளத்தில் அவேகின்்றன.

 ஆ. படுமகாணத்தின் வென் ேதிப்பிற்கும் விலகு மகாணத்தின் வென் ேதிப்பிற்கும் 

இவ்டமயயான ்தகவு ஒரு ோறிலி.

             அ்தாைது   

19.  முழு அக எதிர�ாளிப்பு: ோறுநிவலக மகாணத்வ்த வி்ட  படுமகாணம் அதிகோக உள்ளமபாது, 

விலகுகதிர ஏற்ப்ட ைாய்ப்பில்வல, ஏரனனில்    r > 90
0
  ஆக இருககும்மபாது ஒளிவிலகல் 

ஏற்ப்டாது.  மேலும், ஒளிககதிர அம்த ஊ்டகத்திமலமய (அ்டரமிகு ஊ்டகம்) முழுதும் 

எதிர�ாளிககப்படும்.

இளையச்ரெயல்பொடு ஒளியியல – ஒளி விலகல
்படி 1. ஒளி விலகல் குறித்து ோணைன் மேலும் ஆரைத்ம்தாடு ர்தரிநது ரகாள்ள  GOOGLE 

ம்தடு ரபாறி அல்லது உலாவிககுச ரென்று “LIGHT – PhET” என்று ்தட்டசசு ரெய்யவும். 

“BENDING LIGHT” என்று மூன்று விருப்பத் ம்தரவுகளு்டன் ம்தான்றும். 

்படி 2. INTRO வைச ரொடுககினால் ஒரு ்டாரச விளககு ேற்றும் நான்கு மூவலகளிலும் 

விருப்பத் ம்தரவுகள் ம்தான்றும். அைற்வ்றத் ம்தரவு ரெய்து ்டாரச விளககின் 

ரபாத்்தாவன அழுத்தினால் ஒளி விலகல் நவ்டரபறும். மகாணஙகவள இ்டது கீழ் மூவலயில் உள்ள 

மகாணோனி ரகாண்டு அளநது ரகாள்ளலாம்.

படி 3. அ்தன் பி்றகு PRISM  ேற்றும்  MORE TOOLS ம்தரவு ரெய்து ஊ்டகஙகள், ஒளிக கதிரகளின் நி்றஙகள், ஒளிக 

கற்வ்றகள் இைற்வ்ற ோற்றி ோற்றி அவேத்து ஒளி விலகவலக குறித்து நன்கு அறிநது ரகாள்ள முடியும்.

ே�வி்றக்கம் ரெய்ய - தி்றன் மபசியின்  மூலம் மந�டியாகச ரெல்ல  ரகாடுககப் படடுள்ள QR CODE  அல்லது உ�லி 

மூலம் உள்மள ரென்றும் ்த�வி்றககம் ரெய்து ரகாள்ளலாம்.

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html 
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I. ்பலவுள் ரேரிவு விைொக்கள்
1. இைற்றுள் பாரவைப் புலம் அதிகம் 

உள்ளது

 (அ) ெே்தள ஆடி   

 (ஆ) குழியாடி 

 (இ) குவியாடி

 (பாரவைப்புலம் – எந்த ஒரு 

்தருணத்திலும்  ஒரு கருவியின் மூலம் 

பாரவையில் புலப்படும் ப�ப்பு)

2. ஒளி ஒரு ஊ்டகத்திலிருநது ேற்ர்றாரு 

ஊ்டகத்திற்குச ரெல்லும்மபாது எந்த 

படுமகாணத்தில் ஒளிவிலகல் அவ்டயாது? 

 (அ) 0
0
   (ஆ) 45

0
 (இ) 90

0

3. வக மின்விளககில் எதிர�ாளிப்பானாகப் 

பயன்படுைது  -------------

 (அ) குழியாடி   (ஆ) குவியாடி  

(இ) ெே்தளஆடி

4. ரபரி்தான, ோய பிம்பஙகவள 

உருைாககுைது    -------------

 (அ) குழியாடி   (ஆ) குவியாடி  

(இ) ெே்தளஆடி

5. எதிர�ாளிககும் பகுதி ரைளிப்பு்றோக 

ைவளநதிருப்பின், அது

  (அ) குழியாடி   (ஆ) குவியாடி  

(இ) ெே்தளஆடி

6. குழியாடியின் குவியத்ர்தாவலவு 5 ரெ.மீ 

எனில் அ்தன் ைவளவு ஆ�ம்

 (அ) 5 ரெ.மீ (ஆ) 10 ரெ.மீ  

(இ) 2. 5 ரெ.மீ 

7. முப்பட்டகம் ஒன்றின் ைழிமய ஒளிககற்வ்ற 

பாயும்மபாது------------

 அ)  எதிர�ாளிககப்படுகி்றது

 ஆ) விலகலவ்டகி்றது ேற்றும் நி்றப்பிரிவக     

  அவ்டகி்றது

 இ) விலகல் ேடடும் அவ்டகி்றது

8. ஒளியின் திவெமைகம் ரபருேோக 

உள்ளது------------

 (அ) ரைற்றி்டத்தில் (ஆ) கண்ணாடியில்  

(இ) வை�த்தில்

9. ரபரி்தாககப்பட்ட ரேய் பிம்பத்வ்த 

உருைாககுைது ------------

 (அ) குவியாடி (ஆ) ெே்தளஆடி (இ) குழியாடி

10. முழு அக எதிர�ாளிப்வபப் பற்றிய ெரியான  

கூற்று எது? ------------

 அ )படுமகாணம் ோறுநிவலக 

மகாணத்வ்த வி்ட அதிகோக இருகக 

மைண்டும்.

 ஆ) அதிக ஒளிவிலகல் எண் 

ஊ்டகத்திலிருநது குவ்றந்த ஒளிவிலகல் 

எண் ரகாண்்ட ஊ்டகத்திற்கு ஒளி ரெல்ல 

மைண்டும்.  
 இ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இ�ண்டும்.

II. ெரியொ, ேவ்றொ – ேவர்றனில திருத்தியளமக்க
1. ஒளிவிலகல் மகாணம் ஒளிவிலகல் 

எண்வணப் ரபாருத்்தது.

2. ஓர ஒளிககதிர ஒரு ஊ்டகத்திலிருநது 

ேற்ர்றாரு ஊ்டகத்திற்குச ரெல்லும்மபாது, 

விலகல் அவ்டைதில்வல.

3. குவியாடியிலிருநது ஈரிலாத் ர்தாவலவில் 

உள்ள ரபாருளினால் ஏற்படும் பிம்பமும் 

ஈரிலாத் ர்தாவலவில் உருைாகும்.

 ்பயிறசிகள்
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713.    ஒளி

4. ெே்தள ஆடியிலிருநது ஒரு ரபாருள்  

3 ரெ.மீ. ர்தாவலவில் உள்ளது எனில் 

அப்ரபாருளுககும் அ்தன் பிம்பத்திற்கும் 

இவ்டப்பட்ட ர்தாவலவு 3 ரெ.மீ

5. குவியாடி எப்மபாதும் சிறி்தாககப்பட்ட,  

மந�ான, ோய பிம்பத்வ்த உருைாககும்.

6. ஒரு  மகாளக ஆடியின் ைவளவு 

வேயத்திற்கும் ஆடி வேயத்திற்கும் 

இவ்டப்பட்ட ர்தாவலவு குவியத்ர்தாவலவு 

எனப்படும்.

7. குழியாடி ஒன்றின் ைவளவு வேயத்தில் 

ரபாருள் வைககப்படும் மபாது மந�ான 

ோய பிம்பம் உருைாகும். 

8. 3X10
-8 

மீ/வி  என்்ற அளவு ரகாண்்ட மிகக 

குவ்றந்த மைகத்தில் ரெல்லும் ஆற்்றமல 

ஒளியாகும்.

9. எந்தப் படுமகாணத்திற்கு விலகு 

மகாணம் 0
0
 ஆக உள்ளம்தா அவ்தமய 

ோறுநிவலகமகாணம் என்பர.

10. வை�ஙகள் மின்னுை்தற்குக கா�ணம் 

ஒளியின் முழு அக எதிர�ாளிப்மப.

III. தகொடிடட இடத்ளே நி�ப்புக/ ரெொறர்றொடள� 
நிள்றவு ரெய்க

1. அ்டர குவ்ற ஊ்டகத்திலிருநது அ்டரமிகு 

ஊ்டகத்திற்கு ஒளிககதிர ரெல்லும்மபாது 

அது       --------- ரெல்கி்றது.

2. படுமகாணத்தின் வென் ேதிப்பிற்கும் 

------------வென் ேதிப்பிற்கும் 

இவ்டமயயான ்தகவு ஒரு ோறிலி.

3. ர்தரு விளககுகளில் (Street light)  

பயன்படும் ஆடி --------

4. முப்பட்டகம் ஒன்றில் ஏற்படும் விலகு 

மகாணம் ----------- மகாணத்வ்தப் 

ரபாறுத்்தது.

5. 5 ரெ.மீ. குவியத் ர்தாவலவு ரகாண்்ட 

குழியாடியின் ைவளவு ஆ�ம்  =  ------

----

6. மகாளக ஆடியின் எதிர�ாளிககும் ப�ப்பு 

ரைளிமநாககி ைவளநதிருந்தால்   அது 

------------ ஆடி.

7. சூரிய அடுப்புகளில் சூரிய ஒளிவயக 

குவித்து ரைப்பம் உண்்டாககப் 

பயன்படுைது ரபரிய   --------- 

ஆடிகள்.

8. மு்தன்வே அசசுககு இவணயான 

அவனத்து ர்தாவலவுகளும் ஆடியின் 

--------  எடுககப்படுகின்்றன.

9. உருப்ரபருககத்தின் ேதிப்பில் 

காணப்படும் எதிரககுறி (-) பிம்பம் -----

---- என்று காடடுகி்றது.

10. ஓர ஊ்டகத்திலிருநது ேற்ம்றார 

ஊ்டகத்திற்கு ஒளி ரெல்லும்மபாது அ்தன்   

--------    ோறுை்தால் ஒளிவிலகல் 

ஏற்படுகி்றது

IV. ர்பொருத்துக
அ)

படடியல் I படடியல் II

1. பிம்பத்தின் 

உய�த்திற்கும் 

ரபாருளின் 

உய�த்திற்கும் 

இவ்டமயயான ்தகவு.

அ)  குழியாடி

2. ேவலகளில் 

காணப்படும் மிகக 

குறுகிய ைவளவுகளில் 

பயன்படுைது

ஆ)  முழு அக 

எதிர�ாளிப்பு

3. ்தண்ணீருககுள் 

உள்ள நாணயம் ெற்று 

மேமல உள்ளது மபால் 

ர்தரிைது

இ) உருப்ரபருககம்

4. கானல் நீர ஈ) குவியாடி

5. பல் ேருத்துைர 

பயன்படுத்துைது

உ) ஒளிவிலகல்
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V. பின்வரும் தகள்விகளில, கூறறும் 
அேளையடுத்து ஒரு கொ�ைமும் 
ரகொடுக்கப்்படடுள்ைை.
கீமை ரகாடுககப்படடுள்ள (அ) மு்தல் (இ) 

ைவ�யுள்ள ர்தரிவுகளில் எது மிகச ெரியானம்தா 

அவ்தத் ம்தரநர்தடுககவும்

அ) கூற்றும் கா�ணமும் ெரி;  மேலும் 

ரகாடுககப்பட்ட கா�ணம் கூற்றுககான 

ெரியான விளககம்

ஆ) கூற்று ெரி, ஆனால் கா�ணம் ்தைறு

இ) கூற்று ்தைறு ஆனால் கா�ணம் ெரி 

1 .  கூற்று: ேவலப்பாவ்தகளில் 

உள்ள ரகாண்வ்ட ஊசி ைவளவில் 

மபாககுை�த்து   ரநரிெவல கண்காணிகக 

குவி ஆடி ேற்றும் குழி ஆடிவய வி்ட ெே்தள 

ஆடிமய விரும்பிப் பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. 

 கா�ணம்: ஒரு குவி ஆடியானது ெே்தள 

ஆடி அல்லது குழி ஆடிவய வி்ட மிக 

அதிகோன பாரவைப்புலம் உவ்டயது.

 2. கூற்று: படுகதிர மகாளக ஆடியின் 

ைவளவு வேயத்தில் படடு எதிர�ாளித்்த 

பின் மீண்டும் அம்த பாவ்தயில் 

திரும்புகி்றது.

 கா�ணம்: படுமகாணம் i = எதிர�ாளிப்புக 

மகாணம் (r) = 0°

VI. மிகக் குறுகிய விைொக்கள்
1. காற்வ்ற வி்ட அ்டரமிகு,  ஒளிபுகும் 

ஊ ்ட க ங க ளு க கு  இ � ண் டு 

எடுத்துககாடடுகள் ்தருக.

2. குறியீடடு ே�புகளின் அடிப்பவ்டயில், எந்த 

ஆடி ேற்றும் எந்த ரலன்ஸ் எதிரககுறி 

குவியத்ர்தாவலவு ரகாண்்டது?

ை.

எண்.

ரபாருள் வைககப்படும் 

இ்டம்

பிம்பம் கிவ்டககும் 

இ்டம் 

பிம்பத்தின் அளவும் அ்தன் ்தன்வேயும்

1. முககியக குவியத்திற்கு 

உடபட்ட நிவல

a) F ககும் C ககும் 

இவ்டமய

A)  ரபரி்தாககப்பட்ட, ்தவலகீைான ரேய் 

பிம்பம்

2. முககியக குவியத்தில் 

(F) 

b) C இல் B) ரபரி்தாககப்பட்ட, மந�ான ோய பிம்பம்

3. முககியக 

குவியத்திற்கும் (F) 

ைவளவு வேயத்திற்கும் 

(C) இவ்டமய

c) ஆடிககுப் 

பின்மன

C) சிறி்தாககப்பட்ட ்தவலகீைான 

ரேய் பிம்பம்

 

4. ைவளவு வேயத்தில் d) ஈரிலா 

ர்தாவலவில்

D) �மிகவும் சிறி்தாககப்பட்ட ்தவலகீைான 

ரேய் பிம்பம்

5. ைவளவு வேயத்திற்கு 

அப்பால் ரபாருள் 

வைககப்படும் இ்டம்

e) F இல் E) �மிகவும் ரபரி்தாககப்பட்ட ்தவலகீைான 

ரேய் பிம்பம், 

6. ஈரிலாத் ர்தாவலவில் f) C ககு அப்பால் F) �்தவலகீைான அம்த அளவுவ்டய ரேய் 

பிம்பம்

ஆ)
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3. ஒரு கண்ணாடி முகவையுள் 

வைககப்பட்ட நாணயம், அதில் நீவ� 

ஊற்றும்மபாது மேல் எழும்புைது மபால் 

ர்தரிகி்றது.  இ்தற்குக கா�ணம் என்ன?

4. i. மந�ான, ரபரி்தாககப்பட்ட பிம்பம்

 ii. அம்த அளவுள்ள ்தவலகீைான பிம்பம்

 இைற்வ்ற ்த�ககூடிய ஆடி (கள்) எது/

எவை?

5. i. ோய முககியக குவியம்

 ii. ரேய் முககியக குவியம்

 இைற்வ்ற ்த�ககூடிய ஆடி (கள்) எது/

எவை?

6. குழியாடி ஒன்றின் குவியத்தில் ரபாருள் 

வைககப்படும்மபாது, பிம்பம் எஙமக 

உருைாகும்?

7. கீமையுள்ள ப்டத்வ்த ைவ�நது 

ரகாள்ளவும்.  எதிர�ாளிப்புககுப் பின் கதிர 

ரெல்லும் பாவ்தவயக குறிககவும்.

8. ஓர  ஊ்டகத்திலிருநது ேற்ம்றார 

ஊ்டகத்திற்கு ஒளி ரெல்லும்மபாது ஏன் 

ஒளிவிலகல் ஏற்படுகி்றது?

9. ரைற்றி்டத்தில் ஒளியின் மைகம் என்ன? 

மு்தன் மு்தலில் ஒளியின் மைகத்வ்தக 

கண்்டறிந்தைர யார? 

10. பல்வல ஆ�ாய பல் ேருத்துைரகள் 

குழியாடிவயமய பயன்படுத்துகின்்றனர 

ஏன்?

VII. குறுகிய விைொக்கள்
1. அ)  ப்டத்தில்   ரகாடுககப்படடுள்ள 

குழியாடியில்  ரபாருளின்  பிம்பம் எவைாறு  

கிவ்டககப் ரபறுகி்றது என ைவ�நது 

காடடுக.

 ஆ) பிம்பத்தின்  ்தன்வே  எவைாறு 

இருககும்?

2. பின் ைருைனைற்றுள் குவியாடி எது? 

குழியாடி எது? எனத் ர்தரிவு ரெய்து 

அ்தவன அட்டைவணப்படுத்துக

    பின்மனாககு ஆடி, பல் ேருத்துைர ஆடி, 

வக மின்விளககு ஆடி, பல்ரபாருள் 

அஙகாடிகளில் உள்ள ஆடி, ஒப்பவன 

ஆடி.

3. மகாளக ஆடியில்  அம்த திவெயில் 

எதிர�ாளிககப்படும் படு கதிர எது? ஏன் 

என்று கா�ணம் கூறுக.

4. உருப்ரபருககம் என்்றால் என்ன?  அ்தன் 

ெேன்பாடவ்ட எழுதுக.      

(அ)  ரேய் பிம்பம்     

    ஆ) ோய பிம்பம் ஆகியைற்றிற்கு அ்தன் 

குறியீடு என்ன?

5. மகாளக ஆடிச ெேன்பாடவ்ட எழுதுக.  

அதில் பயன்படுத்்தப்படும் குறியீடுகள்  

ஒவரைான்வ்றயும் விளககுக.

VIII. ரேடுவிைொக்கள்
1. அ) கதிரப்ப்டஙகள் மூலம் ஒரு குழியாடி 

பின்ைரும் நிவலகளில் எவைாறு 

பிம்பத்வ்த உருைாககுகி்றது என 

ைவ�நது காடடுக.
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 i)  c – இல் ii) c – ககும் F- ககும் இவ்டயில் 

iii) F- ககும் P-ககும் இவ்டயில்

ஆ) மேற்கண்்ட மூன்று நிவலகளிலும் 

பிம்பத்தின் நிவல (இ்டம்), ்தன்வே 

ஆகியைற்வ்றப் ப்டத்தில் குறிப்பிடுக.

2. பின்ைரும் நிகழ்வுகளில் ஒளிவிலகல் 

நவ்டரபறும் வி்தத்வ்தப் ப்டஙகள் ைவ�நது 

விளககுக.

அ) அ்டர குவ்ற ஊ்டகத்திலிருநது அ்டரமிகு 

ஊ்டகத்திற்கு ஒளிககதிர ரெல்லும்மபாது

ஆ) அ்டர மிகு ஊ்டகத்திலிருநது அ்டரகுவ்ற 

ஊ்டகத்திற்கு ஒளிககதிர ரெல்லும்மபாது

இ) இரு ஊ்டகஙகவளப் பிரிககும் ப�ப்பிற்கு 

ரெஙகுத்்தாக ஒளிககதிர ரெல்லும் மபாது

3. ஒளிவிலகல் விதிகவளக கூறுக.  

கண்ணாடிப் பாளம் ஒன்வ்றப் பயன்படுத்தி  

அைற்வ்ற நிறுவுக.

4. குழியாடியின் ஆடிவேயம் P - ககும் முககியக 

குவியம்  F - ககும் இவ்டயில் வைககப்படும்   

ரபாருள் ஒன்றின் பிம்பம் எவைாறு 

ம்தான்றுகி்றது என்பவ்தப் ப்டத்தின் மூலம் 

ைவ�நது காடடுக.  அப்பிம்பத்தின் மூன்று 

சி்றப்பியல்புகவளக கூறுக.

IX.  கைக்குகள்
1. ஒரு குவியாடியின் ைவளவு ஆ�ம் 40 ரெ.மீ.  

அ்தன் குவியத் ர்தாவலவைக காண்க. 

(விவ்ட:  20 ரெ.மீ) 

2. 12ரெ.மீ குவியத் ர்தாவலவு ரகாண்்ட 

குழியாடிககு  முன் 20 ரெ.மீ ர்தாவலவில் 

வைககப்படடுள்ள  2 ரெ.மீ உய�ம் உவ்டய 

ரபாருள் வைககப்படுகி்றது.  பிம்பத்தின் 

நிவல (இ்டம்), அளவு, ்தன்வேவயக 

காண்க.(விவ்ட: பிம்பத்தின் ர்தாவலவு 

30 ரெ.மீ; பிம்பத்தின் உய�ம் 3 மீ; 

ரபரி்தாககப்பட்ட ்தவலகீைான ரேய் பிம்பம்) 

3.   குழியாடியின் முன் 7 ரெ.மீ ர்தாவலவில் 

ரபாருள் வைககப்படும்மபாது அ்தன்  

ஒன்றின் மும்ே்டஙகு உருப்ரபருககப்பட்ட 

பிம்பம் கிவ்டககி்றது எனில், பிம்பம் 

எவவி்டத்தில் கிவ்டககும்? (விவ்ட: 21 ரெ.மீ 

ர்தாவலவில்) 

4. காற்றிலிருநது 1.5 ஒளிவிலகல் எண் ரகாண்்ட 

கண்ணாடிப் பாளத்திற்கு ஒளி ரெல்கி்றது.  

கண்ணாடியில் ஒளியின் மைகம் என்ன? 

(ரைற்றி்டத்தில் ஒளியின் மைகம் 3×10
8
 மீ/

வி) (விவ்ட: 2×10
8
 மீ/வி) 

5. நீரில் ஒளியின் மைகம் 2.25×10
8
மீ/வி 

ரைற்றி்டத்தில் ஒளியின் மைகம் 3×10
8 

மீ/வி
  

எனில், நீரின் ஒளிவிலகல் 

எண்வணக  கணககிடுக. (விவ்ட: 1.33)

X.  குறுக்ரகழுத்துப் புதிர

இடமிருந்து வலம்
  1. ைவளப�ப்புவ்டய ஆடிகள்.

  5. திவ�யில் வீைத்்தககூடிய பிம்பம்.

  6. மகாளக ஆடியின் வேயப்பகுதி.

  7. இருெகக� ைாகனஙகளில் 

பின்காடடியாகப்  பயன்படுைது.

3

4 2

1 6,12

7

5

11

8,10

9
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பாவ்தயில் ஏற்படும் ோறுபாடவ்டக 

குறிககும் கதிரப்ப்டம் ைவ�க.

2. ஓர ஒளிககதிர காற்றிலிருநது 

கண்ணாடிககுள் நுவையும் மபாது 

ஏற்படும் விலகு மகாணத்தின் 

ேதிப்பானது, படுமகாணத்தின் ேதிப்வப 

வி்ட அதிகோக இருககுோ? அல்லது 

குவ்றைாக இருககுோ?

3. வை�த்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணின் 

ேதிப்பு 2.41 எனில், அந்த வை�த்தின் 

ைழியாக ஒளி ரெல்லும் மபாது அ்தன் 

மைகம் என்னைாக இருககும்?

      வியப்பூடடும் உண்ளமகள் 
சில உயிரினஙகள் இயல்பாகமை 

்தஙகளுககுள் ஒளிரும் ்தன்வேவயப் 

ரபற்றுள்ளன என்பது உஙகளுககுத் 

ர்தரியுோ? இந்தப் பண்பிற்கு உயிரி ஒளிர்தல் 

என்று ரபயர. க்டலின் அடி ஆைத்தில் ஒளி 

குவ்றந்த பகுதியில் ைாைககூடிய சில 

ைவகயான புழுககள், மீன், �ாடெ்த சிப்பி மீன், 

நடெத்தி� மீன் மபான்்ற உயிரினஙகள் ேற்்ற 

உயிரிகளி்டமிருநது ்தஙகவளத் ்தற்காத்துக 

ரகாள்ள இத்்தவகய மின்னுகின்்ற அல்லது 

ஒளிரும் பண்வபப் ரபற்றுள்ளன.

 விரிவொை வொசிப்பிறகு
1. Optics – Brijlal and Subramaniam (1999) Sultan chand Publishers
2. Optics – Ajay GhotakDharyaganj Publishing circle, New Delhi
3. Physics for entertainment – book 2 Yakov Perelman, Mir Publishers

 இவணயத் ர்தா்டரபுகள்

I. www.Physics.org
II. https://elearning.cpp.edu/learning-objects/optics/spherical-mirrors/
III. https://www.geogebra.org/m/aJuUDA9Z
IV. https://www.edumedia-sciences.com/en/media/362-concave-mirror
V. http://www.animations.physics.unsw.edu.au/light/geometrical-optics/
VI. https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html
VII. http://www.splung.com/content/sid/4/page/snellslaw
VIII. http://interactagram.com/physics/optics/refraction/
IX. https://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/Optics/RefractionRefraction.html

தமலிருந்து கீழ்
  2. சூரிய ஒளிவயக ரகாண்டு ெவேகக இது 

உ்தவும்.

  3. மிகச சிறிய ரபாருளின் அளவைப்  

ரபருககுைவ்த இவைாறு அவைககலாம். 

  4. எதிர�ாளிப்பு கதிருககும் ரெஙகுத்து 

மகாடடிற்கும் இவ்டமய உள்ள மகாணம்.

  7.  முழு அக எதிர�ாளித்்தலால் பளபளரைன 

மின்னும் ரபாருள்.

  12.  u, v, f இைற்றிற்கு இவ்டமய உள்ள 

ர்தா்டரபிவன இவைாறு குறிககலாம்.

வலமிருந்து இடம்
  11. மகாளக ஆடியின் எதிர�ாளிககும் ப�ப்பின் 

விட்டம் இவைாறு குறிககப்படுகி்றது.

கீழிலிருந்து தமல 
  9. ஒரு ஊ்டகத்திலிருநது ேற்ர்றாரு 

ஊ்டகத்திற்கு ஒளி ரெல்லும் மபாது ந்டககும் 

நிகழ்வு.

  10. இ்தன் ேதிப்பு ைவளவு ஆ�த்தில் 

பாதியாகும். 

      ரெயல்பொடு
1. ஒளிககதி�ானது ்தண்ணீரிலிருநது 

காற்வ்ற மநாககிச ரெல்கி்றது. அ்தன் 
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நம்ளேச் சுறறியுள்்ள பருபரபொருடகள்4
அ்லகு

 அறிமுகம்

நொம் நமது சுற்றுபபுறத்்தப பொரககும்ரபொது 

பலரவறு வடிவங�ளில, அைவு�ளில, 

அ்மபபு�ளில மற்றும் நிறங�ளில 

ரவறுபடடை பலவ்�யொன கபொருட�ள் 

கவவரவறு பகுதிபகபொருட�ைொல 

உருவொக�பபடடிருபப்தக �ொண்கிரறொம்.

 நொம் சுவொசிககும் �ொற்று, உண்ணும் 

உணவு, ரம�ம், �ற்�ள், தொவரங�ள், 

விலஙகு�ள், ஒரு துளி நீர, மணல கூறு 

ஆகிய அ்னத்தும் பருபகபொருைொகும்.

நுண்ணிய பொகடீரியொவிலிருந்து மி�பகபரிய 

ர�ொள்�ள் வ்ரயுள்ை நி்ற மற்றும் இடைத்்த 

(�னஅைவு) அ்டைத்துகக�ொள்ளும் அ்னத்தும் 

பருபகபொருைொகும்.

 பழங�ொலம் முதற்க�ொண்டு மனிதர�ள் 

சுற்றுபபுறத்்த புரிந்து க�ொள்ை முயன்று 

�ற்றல ரநொக�ங�ள்

இபபொ்டததின் முடிவில நீ அறிவது

 � பருபகபொருட�ளின் து�ள்�ளின் தன்்ம்யப புரிந்து க�ொள்ைல

 � திடை, திரவ மற்றும் வொயுக�்ை, து�ள்-மொதிரி க�ொண்டு விவொதித்தல.

 � கவவரவறு விதமொன நி்ல�ளிலுள்ை து�ள்�ளின் பண்பு நலன்�்ை படடியலிடைல

 � விரவுத்ல பற்றி விவொதித்தல

 � பருபகபொருட�ளின் து�ள்�ளுககி்டையிலுள்ை �வரச்சி வி்ெ்ய விைககுதல.

 � பருபகபொருட�ளின் து�ள்-மொதிரியின் அடிபப்டையில, நி்ல மொற்றங�்ை விைககுதல

 � நி்ல மொற்றங�ளில கவபபத்தின் வி்ைவுப பற்றி விைககுதல

 � து�ள்�ளின் கபருநி்ல இயஙகு மு்ற்ய கூரந்து �வனித்து �ொரண ஆய்வு கெய்து 

து�ள்�ளின் நுண்ணிய நி்ல-மொதிரி�ளின் அறிமு�ம் கபறுதல

 � கெலசியஸ மற்றும் க�லவின் கவபபநி்ல அை்வ�்ை இ்டைமொற்றம் கெய்தல

 � ரவதிஇ்யபின் அடிபப்டையில கபொருட�்ை தனிமங�ள், ரெரமங�ள் மற்றும் 

�ல்வ�ைொ� வ்�பபடுத்தல

 � �ல்வ�்ை ஒருபடித்தொன �ல்வ மற்றும் பல படித்தொன்வ�ைொ� குழுபபடுத்தல

 � �்ரகபொருளின் து�ள்�ளின் அைவின் அடிபப்டையில �்ரெல�்ை வ்�பபடுத்தல 

மற்றும் அ்வ�ளின் பண்பு�ளின் அடிபப்டையில உண்்மக �்ரெல�ள், கூழமங�ள் 

மற்றும் கதொங�ல�்ை ஒபபு்மபபடுத்துதல

 � பிரி்� நி்ல்ம மற்றும் பிரி்� ஊடை�ம் ஆகியவற்றின் தன்்மயின் அடிபப்டையில 

கூழமங�்ை ரவறுபடுத்தல. கூழமங�ளின் முககியமொன எடுத்துக�ொடடு�ள் மற்றும் 

பயன்�்ை விவொதித்தல எ/நீ மற்றும் நீ/எ பொலமங�்ை ஒபபிடுதல.
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774.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

க�ொண்டு வருகிறொர�ள். பண்்டைய இந்திய 

தத்துவஞொனி�ள் பருபகபொருட�்ை ஐந்து 

அடிபப்டை கூறு�ைொ� பிரித்துள்ைனர. 

கதொல�ொபபியமொனது,  இந்த உல�ம் நிலம், 

நீர, �ொற்று, தீ மற்றும் ஆ�ொயம் எனபபடும்  

ஐம்கபரும் கூறு�ளின் �ல்வயொலொனது 

என்று கூறுகிறது.

அதன்படி உயிருள்ை மற்றும் உயிரற்ற 

இ்வய்னத்தும் ஐந்து அடிபப்டை கூறு�ைொல 

உருவொக�பபடடுள்ைன. பழங�ொல கிரரக� 

தத்துவ ஞொனி�ளும் பருபகபொருட�்ை 

அவவொரற வ்�பபடுத்தினர.  இபரபொது 

பருபகபொருட�ள் இயற்பியல மற்றும் 

ரவதியியல பண்பு�ளின் அடிபப்டையில 

வ்�பபடுத்தபபடுகின்றன.

ஆய்வுகெய்�………..

 1803-ல ஜொன்டைொலடைன் 

அணுகக�ொள்்�்ய கூறிய பின்னரும் 

பருபகபொருட�ள் பொரபபதற்கு மி�ச்சிறிய்வ 

என்றும் கவவரவறொன து�ள்�ைொலொன்வ 

என்றும் எவரும் நிரூபிக�வில்ல.  1827-ல 

ஸ�ொடலொந்து தொவரவியல வலலுநர இரொபரட 

பிகரௌன், ம�ரந்தத்து�ள்�ள் நீரில வ்ைந்து 

கநளிந்து ஊெலொடுவ்தக �ண்டைொர.

அவர ஒரு நுண்ரணொககி்யப 

பயன்படுத்தி ம�ரந்தத்து�ள்�ள் நீரில 

ஒழுங�ற்ற மு்றயில ந�ருவ்தக �ண்டைொர.  

ஆரம்பத்தில அந்த ம�ரந்தத்து�ள்�்ை 

ஒருவ்�யொன அறியபபடைொத உயிரினங�ள் 

என நி்னத்தொர. ென்னமொன பொ்றத்தூசு 

ரபொன்ற உயிரற்ற கபொருட�்ைக க�ொண்டு 

இச்ரெொத்ன்யத் திரும்பச் கெய்தொர.

அவர வியககும் வண்ணம் ஆச்ெரயத்துடைன் 

து�ள்�ளின் அரத விசித்திரமொன நடைனத்்த 

நீரின் ரமற்பரபபில �ண்டைொர. அ்வ 

உயிரற்ற்வ;  ஆனொல அ்வ ஓயொது ந�ருவது 

ஏரதொ ஒன்று அவற்றின் ஒவகவொன்்றயும் 

ந�ரத்துவது ரபொல இருந்தது.  அவவொறு 

ந�ருவதற்கு �ொரணமொ� அ்மந்திருந்தது 

என்ன?  இந்நி்லயில அவரொல, இது ஏன் 

நி�ழந்தது? என்ப்த விைக� முடியவில்ல.

ஓர ஏதுவொன விைக�ம் என்னகவன்றொல 

நீரில உள்ை மி�ச்சிறிய து�ள்�ள் எலலொ 

ரநரங�ளிலும் ஒழுங�ற்ற மு்றயில 

ந�ரந்து, ம�ரந்தத்து�ள்�்ை அ்னத்துப 

பக�ங�ளிலிருந்து தொககி அ்வ�்ையும் 

ஒழுங�ற்ற மு்றயில ந�ரச்கெய்கின்றன.

ம�ரந்தத்து�ள்�ளின் இந்த பிறழச்சியொன 

ந�ரவொனது பிர�ௌனியன் நகர்வு என 

அறியபபடடைது.

 பருபரபொருள் என்பது தனிபபட்டதொ 

அல்லது ரதொ்டர்ச்சியொனதொ?4.1

மக�ள் சிலர பருபகபொருைொனது 

�டைற்�்ர மண்லப ரபொன்று தனியொன, 

மி�ச் சிறிய து�ள்�ைொல ஆனது என்றும் 

ரமலும் சிலர அத்ன �டைல ரபொன்று 

கதொடைரச்சியொனது என்றும் �ருதினர.

பருபகபொருைொனது து�ள்�ைொல 

ஆன்வ என்பது ஏற்�னரவ உங�ளுககுத் 

கதரியும்.  முதலில நொம் சில அன்றொடை வொழவின் 

அனுபவங�ள் மற்றும் எளிய ரெொத்ன�ள் 

மூலம் ெரிபொரபரபொம்.
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784.    நம்்மச் சுற்றியுள்ை பருபகபொருட�ள்

இயககம்

1905-ல, இயற்பியல வலலுநர ஆலபர்ட 

ஐன்ஸ்டீன், ம�ரந்த து�ள்�ைொனது தனியொன 

நீர து�ள்�ள் (அ) மூலககூறு�ைொல ந�ரகின்றன 

என்ப்த விைககினொர.  இது, அணுக�ள் மற்றும் 

மூலககூறு�ள் இருபப்த உறுதி கெய்து, அ்வ 

து�ள் க�ொள்்�க�ொன ெொன்்றயும், அ்வ�ள் 

கதொடைரச்சியொன ந�ரவில உள்ைதற்�ொன 

ெொன்்றயும் அளிககிறது.

திரவங�ள் மற்றும் வொயுக�ள் 

இரண்டிலுள்ை து�ள்�ள் (ஒரு ரெர பொய்மம் (அ) 

நீரமம் எனபபடுகிறது) ஒழுங�ற்ற மு்றயில 

ந�ரகின்றன. இ்வ பொய்மத்தில ந�ரகின்ற 

மற்ற து�ள்�ளினொல தீவிரமொ� தொக�பபடுவதொல 

இவவொறு ந�ரகின்றன.  ஒளியினொலும், 

ரவ�மொ� ந�ரும் மூலககூறு�ைொலும் 

கபரிய து�ள்�ள் ந�ரகின்றன.  அணுக�ள் 

உண்்மயொன்வ என, 1908-ம் ஆண்டில 

தொன் �ணககீடு�ளின் உதவியுடைன் 

�ண்டைறியபபடடு உறுதி கெய்யபபடடைது.

இன்று நொம், அணுககள் ேறறும் 

மூ்லககூறுகள் என்பளவ ரவறும் 

கறபளனயல்ல என்பளத ரேயபபிததுள்ம்ளொம்.  

அதிநவீன மு்ற�ள், அதொவது அலகீடடு 

மின்னணு நுண்ரணொககி (SEM)  ஊடுரு 

மின்னணு நுண்ரணொககி (TEM).,  

ரபொன்ற்வ உண்்மயில அணுக�்ை கீரழ 

உள்ை படைத்தில உள்ைவொறு �ொணககூடிய 

ெொத்தியத்்த உருவொககின.

அணுவினுள்டய நிள்லபொடு:

எல்லொரபொருடகளும் அணுகக்ளொல 

ஆனளவ.  அணுககள்  சிறியதுகள்கள்; 

ரதொ்டர்ந்து நகர்ந்து ரகொணம்ட இருககின்்றன.  

இளவ குள்றந்த இள்டபபட்ட தூ�ததில 

ஒன்ம்றொடு ஒன்று கவ�பபடுகின்்றன.  ஆனொல 

இளவ மிக ரநருககேொக வரும் மபொது 

வி்லககபபடுகின்்றன.

பிகரௌனியன் இயக�ம் இரொபரட  

பிகரௌன் என்ற தொவரவியல வலலுனரொல 

கபயரிடைபபடடைது

அலகீடடு மின்னணு நுண்ரணொககி 

(SEM) முலம் சிலிக�ொன் அணுக�ள் 

ரமற்பரபபில பொரக�பபடுகிறது.

மிக முககியேொன 

கணடுபிடிபபு

ரிச்ெரட ஃகபயின்கமன், 

பு�ழவொய்ந்த மற்றும் மி�ச்சிறந்த அறிவியல 

அறிஞர (1918-1988) கூறியது: �டைந்த 

பத்தொயிரம் ஆண்டு�ளில அறிவியலின் 

மி� முககிய �ண்டுபபிடிபபு அணுவிள்டய 

நிள்லபொடு
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794.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

 இருடடை்றயில குறுகிய ஒளிக�ற்்ற 

ரநரர�ொடடு பொ்தயில கெலலும் ரபொது, 

அதனூரடை மொசுத்து�ள் ரமலும் கீழும் 

அ்ெவ்த பொரத்திருககிறீர�ைொ?

 இது ஒரு பிகரௌனியன் ந�ரவிற்கு 

ரமலும் ஒரு எடுத்துக�ொடடைொகும் �ொற்று என்பது 

ந�ரும் சிறு து�ள்�்ை க�ொண்டைது.  இவவொறு 

ந�ரும் து�ள்�ள் மொசுத்து�ள்�ளுடைன் 

ரமொதுவதொல அ்வ ஒழுங�ற்ற மு்றயில 

(அ) ரமலும் கீழும் அ்ெந்தவொறு ந�ரகின்றன.  

�ொற்று து�ள்�ள் ந�ரகின்றன.  பொரபபதற்கு 

மி�ச்சிறிய்வ.  எனரவ மொசுத்து�ள்�்ை 

மடடுரம நம்மொல �ொணமுடிகிறது.

இந்த �ருத்து�ள், பருபகபொருளின் 

து�ளுக�ொன இயக� க�ொள்்�ககு நம்்ம 

க�ொண்டு கெலகிறது.  இகக�ொள்்�யின்படி 

எலலொப பருபகபொருட�ளும் சிறிய து�ள்�ைொல 

ஆன்வ மற்றும் இத்து�ள்�ள் இயக� 

ஆற்ற்லப கபற்று சீரொ� இயஙகிக 

க�ொண்டிருககின்றன.

‘இயக�ம்’ என்பது ந�ரவொகும். 

இதனடிபப்டையில நொம் திடை, திரவ மற்றும் 

வொயுக�ளின் பண்பு�ளிலுள்ை ரவறுபொடு�ள் 

மற்றும் பருபகபொருளின் நி்ல�ளில உள்ை 

மொற்றங�்ை விவரிக� உள்ரைொம்.

 ரெயலபொடு 1

ரகொடுககபபடடுள்்ள த�வுகளிலிருந்து 

பருபரபொருடகள்ள கண்டறியவும்.

உருபபடிகள்ள 

கண்டறிக

பருபரபொருடகள் பருபகபொருட�ள் 

அலலொத்வ

பூ, ரதனீ, 

ரம�ம், 

வொனவில, 

இ்ல, தீ, 

குழந்்த, 

்� விைககு, 

வொனம், 

நிலக�ரி, 

பு்�, எரிந்து 

கவளிவரும் 

கவபபம், 

மூடுபனி, 

முரசிலிருந்து 

வரும் ஒலி, 

ரலெர�ற்்ற

 ரெயலபொடு 2

ஒரு சிடடி்� கபொடடைொசியம் கபரமொங�ரனட 

படி�த்்த நீருள்ை மு�்வயில ரபொடைவும். 

சிறிது ரநரம் அ்ெக�ொமல விடைவும். நொம் 

உற்றுரநொககும் ரபொது அறிவகதன்ன? 

இைஞ்சிவபபு நிறம் மு�்வ முழுவதும் 

பரவுவ்தக �ொணலொம். கபொடடைொசியம் 

கபரமொங�ரனட து�ள்�ள், படி�த்திலிருந்து 

பிரிந்து நீரின் து�ள்�ளின் வழியொ� �லபபதொல 

அந்நிறம் பரவுகிறது. இந்நி�ழச்சி்ய நொம் 

�்ரதல என்கிரறொம். 

மேலும் ஒரு மெொதளனளயக கொணமபொம்.

�ொற்றுள்ை திறந்த வொயு ெொடி ஒன்றி்ன 

சிறிதைவு புரரொமின் வொயு அலலது ரவறு 

ஏதொவது நிறமுள்ை வொயுெொடியின் ரமல 

த்லகீழொ� ்வக�வும். 

 சிறிது ரநரத்திற்குபபிறகு, புரரொமின் 

து�ள்�ள் �ொற்றுடைன் �லபபதொல நிறமொனது 

ரமல ரநொககிபபரவுவ்த நொம் �ொணலொம்.

 துகள்கள் இருபபதறகொன ெொன்றுகள்4.2
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ரமற்�ண்டை ஒவகவொரு ரநரவிலும், 

து�ள்�ள் இயக�த்தில இருபப்தயும், 

அ்வ�ள் ஒன்கறொகடைொன்று ரமொதுவ்தயும் 

மற்றும் எலலொ தி்ெ�ளிலும் எழுவ்தயும் 

நொம் �ொணலொம். இந்த நி�ழச்சி விரவுதல 

எனபபடுகிறது.  து�ள்�ள் இலலொமல 

இருந்திருந்தொல இந்தச்கெயலொனது 

நி�ழந்திருக� முடியொது.

 கீழக�ண்டை அடடைவ்ண திடை, திரவ 

மற்றும் வொயுக�ளில து�ளின் வரி்ெ 

அ்மவு, இயக�ம் ஆகியவற்்றப பற்றித் 

கதொகுத்துக கூறுவதுடைன் அந்தத் து�ள்�ளின் 

அ்மவுக�ொன திடடைம் ெொரந்த வ்ரபடைத்்தயும் 

�ொண்பிககிறது. 

4. 4. 1 தி்டபரபொருள்கள் ஏன் நிள்லயொன 

 வடிவதளதப ரபறறுள்்ளன?

து�ள்�ளின் இயக� க�ொள்்�பபடி, திண்மப 

பருபகபொருள்�ளின் து�ள்�ள்,

(i) மி� கநருக�மொ�வும், வரி்ெயொ�வும் 

அடுக�பபடடுள்ைன

(ii) வலுவொன �வரச்சி வி்ெயினொல 

இ்ணக�பபடடுள்ைன

(iii) து�ள்�ள் ரபொதுமொன இயக� ஆற்ற்ல 

கபற்றிருபபதொல அ்வ நி்லயொன 

இடைத்திலிருந்து அதிரவுறவும், சுழலவும் 

முடியும்.

(iv) தன்னிச்்ெயொ� ந�ர முடியொது.

4. 4. 2 திணேஙகள் ஏன் நிள்லயொன 

 கனஅ்ளளவப ரபறறுள்்ளன?

திண்மங�ளில து�ள்�ளுககி்டைரயயுள்ை 

இ்டைகவளியொனது கு்றவொ� இருபபதொல 

திண்மங�்ை அழுத்த முடியொது. அ்வ 

ஒன்கறொடு ஒன்று கநருக�மொ� உள்ைன. 

து�ள்�ளுககி்டைரய உள்ை இ்டைகவளி 

கு்றவு. எனரவ திண்மங�ள் நி்லயொன 

அை்வக க�ொண்டுள்ைது.

4. 5. 1 தி�வஙகள் ஏன் நிள்லயொன 

 வடிவதளதப ரபறறிருககவிலள்ல?

 து�ளின் இயக�க க�ொள்்�பபடி, 

திரவத்தில பருபகபொருளின் து�ள்�ள், 

(i) ஒழுங�ொன வரி்ெ அ்ம்வப 

கபற்றிருக�வில்ல

(ii) வலி்ம கு்றந்த �வரச்சி வி்ெயொல 

இ்ணக�பபடடுள்ைது. 

(iii) திண்மத்து�ள்�்ைவிடை, அதி� இயக� 

ஆற்ற்ல கபற்றுள்ைன.

(iv) ஒன்ரறொகடைொன்று ரமொதலில ஈடுபடடு 

ஊடை�ம் முழுவதும் எளிதில ந�ரும். 

ரமற்�ண்டை இரு நி�ழவு�ளில து�ள்�ைொனது 

ஒன்றுடைன் ஒன்று ரமொதி இயக� நி்லயில 

எலலொ தி்ெ�ளிலும் ரமலும் கீழும் 

ந�ரகிறது. இந்நி�ழவிற்கு விரவுதல என்று 

கபயர. இந்நி�ழவு து�ள்�ள் இலலொத ரபொது 

ந்டைகபறுவதில்ல.

ஒரு கநல மணியைவு 

எளிய உபபில 1.2 ×10
18

  

து�ள்�ள் உள்ைன. அதில 

பொதியைவு ரெொடியம் து�ள்�ளும் மற்றும் 

பொதி குரைொ்ரடு து�ள்�ளும் உள்ைன.

 மூன்று நிள்லப பருபரபொருடகளின் 

(தி்ட, தி�வ ேறறும் வொயு) இயககக 

ரகொள்ளக

4.3

 திணேம்4.4

 தி�வஙகள்4.5

9th_Science_Tamil_Unit_4.indd   80 16-04-2018   12:25:49



814.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

4. 5. 2 தி�வஙகள் ஏன் நிள்லயொன 

 கனஅ்ளளவப ரபறறுள்்ளன?

திடைபகபொரு்ை ஒபபிடும்ரபொது 

திரவத்தில து�ள்�ள் ெற்று இ்டைகவளியில 

உள்ைன. அ்வ ஒன்றுகக�ொன்று ெற்று 

கநருக�மொ� அடுக�பபடடுள்ைன. ரமலும் 

அ்வ�ளுககி்டையில உள்ை �வரச்சி 

வி்ெ அவற்்ற ஒன்றொ� ரெரந்திருக� 

உதவுகின்றன. திரவங�்ை அழுத்த முடியொது. 

எனரவ அ்வ நி்லயொன �னஅை்வப 

கபற்றுள்ைன.

4.6.1 வொயுககள் ஏன் நிள்லயொன  

 வடிவதளதப ரபறறிருககவிலள்ல?

(i) ஒன்ரறொகடைொன்று கநருக�மின்றி ஆனொல 

ஒன்றுகக�ொன்று அதி� இ்டைகவளியில 

பரபபபபடடுள்ைன.

(ii) எந்த நி்லயொன �டடுபபொடடிலும் 

இல்ல

(iii) திரவத்்தவிடை வலி்மக கு்றந்த 

�வரச்சி வி்ெ்ய கபற்றுள்ைன.

(iv) அதி�மொன இயக� ஆற்ற்லக 

க�ொண்டுள்ைது மற்றும் தன்னிச்்ெயொ� 

எலலொ தி்ெ�ளிலும் ந�ர முடியும்.

4.6.2 வொயுககள் ஏன் நிள்லயொன கன 

 அ்ளளவப ரபறறிருபபதிலள்ல?

 வொயுக�ளில உள்ை து�ள்�ள் 

ஒன்றுகக�ொன்று கநருக�மின்றி இருபபதொல 

அ்வ�ளுககி்டைரய அதி� இ்டைகவளி 

உள்ைது. ஆ�ரவ அ்வ�ள் ஒன்றுகக�ொன்று 

கநருக�பபடைலொம் அலலது எளிதில 

அழுத்தபபடைலொம்.

ஒளி, ஒலி, கவபபம் ஆகிய்வ�ள் 

பருபகபொருள்�ள் அலல. அ்வ ஆற்றலின் 

பலரவறு வடிவங�ள் ஆகும்.

அழுத்தத்்த கெலுத்தி வொயுத் து�ள்�்ை 

கநருக�மொ� க�ொண்டுவரலொம். 

வொயுக�்ை எளிதில அழுத்தமுடியும்.

 ரெயலபொடு 3

கீழககண்ட உருவஙகள்ள உறறுமநொககி 

அளவகள் ஏன் பருபரபொருடகள் அல்ல? என்பதறகு 

ெரியொன கொ�ணம் கூறுக.

 வொயுககள்4.6

 துகள்கள் நகர்தலில ரவபபநிள்லயின் 

விள்ளவு
4.7
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நிள்ல ேொற்றம்

பருபகபொருட�ள் ஒரு நி்லயிலிருந்து 

மற்கறொரு நி்லககு மொற இயலும். 

நீங�ள் ஒரு பனிககு்ழ்வ (Ice cream) 

சு்வககும்ரபொது உங�ள் உடைலிலிருந்து 

பனிககு்ழவுககு கவபபம் பரிமொறபபடுவதொல 

அது திடைநி்லயிலிருந்து திரவ நி்லககு 

மொறுகிறது. து�ள்�ளின் இயக�க 

க�ொள்்�பபடி, பருபகபொருளின் து�ள்�ைொனது 

இயக� ஆற்ற்லக க�ொண்டுள்ை்மயொல 

அ்வ நி்லயொ� இயக�த்தில உள்ைன. 

நொம் முன்னர விவொதித்தவொறு வொயுக�ள், 

திரவங�ள் மற்றும் திண்மங�்ை விடை 

அதி� இயக� ஆற்ற்லக க�ொண்டுள்ைது. 

திண்மங�ள் மி�க கு்றந்த இயக� ஆற்றல 

க�ொண்டுள்ைன.

பருபகபொரு்ை கவபபபபடுத்தும் ரபொரதொ 

அலலது குளிரவிககும் ரபொரதொ கவபப 

ஆற்றலொனது உறிஞ்ெபபடுகிறது அலலது 

 ரெயலபொடு 4

1. இரண்டு �ண்ணொடிக குவ்ை�்ை 

எடுத்துகக�ொண்டு, ஒரு குவ்ையில 

குளிரந்த நீரும் மற்கறொரு குவ்ையில 

சூடைொன நீரும் எடுத்துக க�ொள்ரவொம். 

2. இபரபொது இரண்டு குவ்ை�ளிலும் 

ஒரு கெொடடு சிவுபபு ்ம – ்ய ரெரத்து 

அ்ெக�ொமல, உற்று ரநொககு�. 

3. எந்த குவ்ையில நீர முதலில சி�பபொ� 

மொறுகிறது?

4. கவபபத்தின் வி்ைவொல �லககும் 

விகிதம் மொறுபடுகிறதொ? எந்த முடிவுககு 

வருகிறொய்?

சிவபபு ்ம சூடைொன நீரில குளிரந்த 

நீ்ரவிடை எளிதில விரவுகிறது, ஏகனனில 

கவபபநி்ல அதி�ரிககும் ரபொது து�ள்�ளின் 

இயக� ஆற்றலும் அதி�ரிககிறது. 

கவபபபபடுத்தும்ரபொது து�ள்�ள் அதி� 

ஆற்ற்லப கபற்று ரவ�மொ� ந�ரகின்றன. 

அ்வ�ள் மி� ரவ�மொ� ந�ருவதொல ்ம 

மி� ரவ�மொ� சூடைொன நீரில �லககிறது. 

கவபபநி்ல அதி�ரிககும் ரபொது விரவுதல 

விகிதமும் அதி�ரிககிறது. 

நீர, பொதரெம் முதலியன ரபொன்ற 

திரவங�ள் ஏன் து�ளி�ைொ� 

உள்ைன? நீர அலலது பொதரெம் 

து�ள்�ள் ஒன்கறொகடைொன்று ஒடடைககூடிய 

தன்்ம்யப (ஒத்தி்ெந்த ஆற்றல) 

கபற்றிருபபதொல ர�ொை வடிவங�ள் அலலது 

து�ளி�ள் அ்மப்பப கபற்றுள்ைன. 

 பருபரபொருளின் நிள்ல ேொற்றம் 

ேறறும் துகளின் இயககக  ரகொள்ளக4.8
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சி்ல ரபொருடகளின் உருகுநிள்ல

கபொருள் உருகுநி்ல/ 
0
 C 

ஆகசிஜன் -219

ரெொடியம் 98

இரும்பு 1540

்வரம் 3550

4. 9. 1 ஒரு திணேப ரபொருள்ள உருகும் வள� 

 ரவபபபபடுததும் மபொது நிகழவரதன்ன?

ஒரு தி்டபரபொருளின் ரவபபநிள்லயொனது 

சூடுபபடுததும் மபொது எவவொறு ேொறுபடுகி்றது? 

உருகுநி்ல உப�ரணம் கீழக�ண்டைவொறு 

அ்மக�பபடடுள்ைது.  நொம் நொஃபதலினின் 

ரநர வொரியொன கவபபநி்ல மொறுபொட்டை 

ஆய்வு கெய்ரவொம்.

சூடுபடுத்தபபடும் திடைபகபொருளின் 

கவபபநி்ல்ய கதொடைரச்சியொன ரநர 

இ்டைகவளியில நொம் குறித்துக க�ொண்ரடை 

இருபரபொம்.  திடைபகபொருள் உருகும் வ்ரயிலும் 

அதற்குச் ெற்றுப பின்னரும் சூடுபபடுத்துத்ல 

நொம் கதொடைரலொம். நொம் கவபபநி்ல மற்றும் 

ரநரத்திற்கு இ்டைரயயொன ஒரு வ்ரகர�ொடு 

வ்ரந்தொல கீழக�ண்டைவொறு நொம் உருகுதல 

வ்ரகர�ொட்டைப கபறலொம்.

கவளியிடைபபடுகிறது. இது து�ள்�ளில ஆற்றல 

மொற்றத்்த ஏற்படுத்தி நி்ல மொற்றத்திற்குக 

க�ொண்டு கெலகிறது. இத்த்�ய மொற்றங�ள் 

மீள் இயற்பு மொற்றங�ைொகும். 

நிள்லகள் ேொற்றம் 

 � திண்மம் உருகி திரவமொகிறது. 

 � திரவம் ஆவியொகி வொயுவொகிறது.

 � வொயு குளிரவுற்று திரவமொகிறது.

 � திரவம் உ்றந்து அலலது திண்மமொகி 

திடைபகபொருைொகிறது. 

ஒரு கபொருள் கவபப ஆற்ற்ல உறிஞ்சி 

உரு� ஆரம்பிககிறது. ஒரு கபொருள் குறிபபிடடை 

கவபபநி்லயில உருகுவது உருகுநி்ல 

எனபபடும். கவவரவறு கபொருள்�ள் ரவறுபடடை 

உருகுநி்ல்யக க�ொண்டுள்ைன. மி�க 

�டினமொன கபொருைொன ்வரம் உருகுகிறது. 

திடை உரலொ�மொன �ொலியம் 

திரவமொ� மொறுவதற்கு நமது 

�ரத்தில உள்ை கவபபரம 

ரபொதுமொனது. 

கவபபயியக�வியலின் முதலொம் 

விதியின் படி ஆற்ற்ல ஆக�ரவொ 

அழிக�ரவொ முடியொது, ஆனொல 

ஒருவ்� ஆற்ற்ல மற்கறொரு 

வ்� ஆற்றலொ� மொற்ற முடியும். 

பருபகபொருளின் நி்ல மொற்றத்தின் 

ரபொது, கவபப ஆற்றலொனது து�ள்�ளின் 

இயக� ஆற்றலொ� மொற்றபபடுகிறது. 

 உருகுதல4.9
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உருகுதல வள�கமகொடு  

ரமரல உள்ை வ்ரர�ொடடிலிருந்து நொம் 

கபறும் முடிவு�ள் யொ்வ?

கீழக�ண்டை வினொக�ளுககு வி்டையளிக� 

முயற்சி கெய்ரவொம்

தற்ரபொது நொம் வ்ரகர�ொ்டை ஆரொய்ரவொம் 

B – C ககிள்டமய ரவபபநிள்ல ஏன் ேொ்றொேல 

உள்்ளது?

திண்மத் து�ள்�ள் நி்லயொ� 

அ்மந்துள்ைதொல, திண்மத் 

 உள்றதல4.10

எந்த கவபபநி்லயில திண்மம் உரு�த் 

கதொடைஙகுகிறது?

எந்த கவபபநி்லயில அது முழுவதுமொ� 

உருகுகிறது?

நொபதலீனின் உருகுநி்ல என்ன?

m
1 
– m

2 
என்பது எ்தக குறிககிறது?

A → B
இள்டமய

B → C
இள்டமய

C → D
இள்டமய

திணேம் சூடுபடுததபபடுகி்றது திணேம் உருகுகி்றது தி�வம் சூடுபடுததபபடுகி்றது

ரவபபநிள்லயொனது B புள்ளி 

வள� சீ�ொக உயருகி்றது. 

B புள்ளி திணேததின் 

உருகுநிள்லளயக குறிககி்றது. 

அபபுள்ளியில திணேம் உருகத 

ரதொ்டஙகுகி்றது உருகு நிள்ல 

80
0
C

ரவபபபபடுததுதல ரதொ்டர்ந்தமபொதும் 

ரவபபநிள்லயில எவவித 

ேொற்றமுமில்லொேல திணேம் 

உருகிக ரகொணம்ட உள்்ளது. 

இககட்டததில நொஃபதலின் திணேம் 

ேறறும் நீர்ேம் ஆகிய க்லளவயொக 

உள்்ளது.

ரேொதத திணேமும் C புள்ளியில 

உருகிவிட்டது. தறமபொது 

நொஃபதலீன் தி�வ நிள்லயில 

உள்்ளது. ரவபபபபடுததுதல 

ரதொ்டருவதொல ரவபப நிள்ல 

சீ�ொக உயருகி்றது.

து�ள்�ளுககி்டைரய உள்ை ஈரபபு வி்ெ்யக 

�டைபபதற்கு கமொத்த கவபப ஆற்றலும் 

பயன்படுத்தபபடுகிறது. எனரவ கவபபநி்ல 

உயரொமல உள்ைது. இந்த ம்றக�பபடடை 

ஆற்றல உருகுதலின் உள்ளு்ற கவபபம் 

எனபபடுகிறது. இதுரவ திண்மத்்த திரவமொ� 

நி்ல மொற்ற முழுவதுமொ� பயன்படுத்தபபடும் 

ஆற்றல ஆகும். 

 தற்ரபொது இம்மு்ற்யப 

பின்ரனொககிகக�ொண்டு கெலல முயலரவொம். 

ஒரு திரவத்்த எடுத்து  அத்ன கமதுவொ�க 

குளிரவித்தொல என்ன நி�ழகிறது?

ஒரு தி�வம் உள்றயும் வள� குளிர்விககபபடும் 

மபொது அதன் ரவபபநிள்ல எவவொறு 

ேொறுபடுகி்றது?

ரமரல நி�ழத்தபபடடை ரெொத்னயில 

கி்டைத்த திரவ நொஃபதலீன் 

எடுத்துகக�ொள்ைபபடுகிறது. அத்திரவம் 

முழுவதுமொ� உ்றயும் வ்ர அலலது 

திண்மமொகும் வ்ர கமதுவொ�க 

குளிரவிக�பபடடு சீரொன �ொல இ்டைகவளி�ளில 
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அதன் கவபபநி்லப பதிவு கெய்யபபடுகிறது. 

பின்னர கவபபநி்லககும் �ொலத்திற்கும் 

இ்டைரய ஒரு வ்ரகர�ொடு வ்ரயபபடுகிறது. 

இவவ்ரகர�ொடு குளிரதல வ்ரகர�ொடு 

எனபபடுகிறது. ஒரு தூய்்மயொன நீரமத்்த 

அதன் உ்றநி்ல வ்ரயிலும் அலலது 

அதற்கு கீழும் குளிரவிககும்ரபொது அதன் 

கவபபநி்ல எவவொறு மொறுகிறது என்ப்த 

குளிரதல வ்ரர�ொடு �ொடடுகிறது. 

குளிர்தல வள�கமகொடு 

தற்ரபொது நொம் வ்ரகர�ொ்டை  ஆரொய்ரவொம்.

F – G ககிள்டமய ரவபபநிள்ல ேொ்றொேல 

உள்்ளது ஏன்? 

இக�டடைத்தில திரவத்தின் து�ள்�ள் 

ஒன்ரறொகடைொன்று ஈரபபில உள்ைதொல கவபப 

ஆற்றல முழுவதுமொ� கவளிவிடைபபடுகிறது. 

கவளிவிடைபபடடை கவபப ஆற்றல சுற்றுபபுறத்தொல 

உறிஞ்ெபபடுகிறது. எனரவ நொபஃதலீனின் 

கவபபநி்ல உயரவில்ல. இக�டடைத்தில 

இந்த ம்றக�பபடடை ஆற்றல உ்றதலின் 

உள்ளு்ற கவபபம் எனபபடுகிறது. இது 

உருகுதலின் உள்ளு்ற கவபபத்்தப 

ரபொன்ரற உள்ைது. திரவத்்த திண்மமொ� 

மொற்றும் ரபொது இந்த ம்றகவபபம் 

கவளிபபடுகிறது.

 ஒரு கபொருள் அதன் க�ொதி நி்லயில 

திரவ நி்லயிலிருந்து வொயு நி்லககு மொறும் 

கெயலுககு க�ொதித்தல என்று கபயர. கவவரவறு 

திரவங�ள் கவவரவறு க�ொதிநி்ல�்ைப 

கபற்றிருககும்.

குறிபபிட்ட சி்ல ரபொருடகளின் ரகொதிநிள்லகள் 
கபொருள் க�ொதிநி்ல / 

0 
C

ஆகஸிஜன் ‒183
ரெொடியம் 890
இரும்பு 2900
்வரம் 4832

ஒரு தி�வதளத சூடுபடுததும்மபொது என்ன 

நிகழகி்றது?

வ்ரகர�ொடடிலிருந்து நொம் என்ன முடிவு�ள் 

கபறலொம்?

திரவம் எந்த கவபபநி்லயில உ்றய 

ஆரம்பிககின்றது?

எந்த கவபபநி்லயில முழு்மயொ� 

உ்றகின்றது?

நொஃபதலீன் உ்ற நி்ல என்ன?

உ்றநி்ல உருகு நி்லககுச் ெமமொனதொ? 

m
3
 - m

4
 எ்தக குறிககிறது? 

E → F
இ்டைரய

F → G
இ்டைரய

G → H
இ்டைரய

திரவம் குளிரகிறது திரவம் உ்றகிறது திண்மம் குளிரகிறது

புள்ளி F வ்ர கவபபநி்ல 

கு்றகிறது. F லிருந்து திரவம் 

உ்றயத் கதொடைஙகுகிறது. 

இதுரவ உ்றநி்ல ஆகும்.

உ்றநி்ல 80
0
C

திரவம் உ்றதல கதொடைஙகுகிறது. 

ஆனொல கவபபநி்லயில 

மொற்றமில்ல. நொஃபதலீன் 

திண்மம் மற்றும் நீரமமொ� உள்ைது.

Gல திரவம் முழுவதும் உ்றகிறது. 

நொஃபதலீன் திண்மநி்லயில 

உள்ைது. குளிரவிககும்ரபொது 

நொஃபதலீனின் கவபபநி்ல 

கு்றகிறது.

 ரகொதிததல4.11
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ரவபப வள�மகொடு ேறறும் குளிர்தல 

வள�மகொடுகள்

ஒரு கபொருளின் கவபபநி்லககும், 

அபகபொருள் உறிஞ்சிய ஆற்றலுககும் இ்டைரய 

வ்ரயபபடும் வ்ரர�ொடு கவபப வ்ரர�ொடு 

எனபபடும். அரதரபொன்று ஒரு கபொருள் 

குளிரந்து அதன் நி்ல மொறும்ரபொது கி்டைககும் 

வ்ரர�ொடு குளிரதல வ்ரர�ொடைொகும்.

ஒரு தி�வம் அதன் ரகொதிநிள்ல வள�யில 

ரவபபபபடுததபபடும்மபொது ரவபபநிள்ல 

எவவொறு ேொற்றேள்டகி்றது?

ஒரு திரவத்்த (ெொன்றொ� நீ்ர) 

எடுத்துகக�ொண்டு, அது க�ொதிககும் வ்ர 

கமதுவொ� கவபபபபடுத்திக க�ொண்ரடை, சீரொன 

�ொல இ்டைகவளி�ளில கவபபநி்ல்ய பதிவு 

கெய்யவும். கவபபநி்லககும், �ொலத்திற்கும் 

இ்டைரய ஒரு வ்ரர�ொடு வ்ரயும்ரபொது, 

கீரழ க�ொடுக�பபடடுள்ை்தப ரபொன்ற 

வ்ரர�ொடு கி்டைககிறது. 

ரகொதிநிள்ல

வளிேண்ட்ல அழுததம் = அளேபபின் 

அழுததம்

ஒரு திரவத்்த சூடுபடுத்தும்ரபொது, 

அத்திரவத்தின் ஆவி அழுத்தம் உயரகிறது 

ரமலும் ஒரு குறிபபிடடை கவபபநி்லயில 

அத்திரவத்தினூரடை குமிழி�ள் உருவொ�த் 

கதொடைஙகுகின்றது. இவகவபபநி்லரய 

அத்திரவத்தின் ரகொதிநிள்ல எனபபடுகிறது. 

அத்திரவம் க�ொதிக�த்கதொடைஙகி முழுவதும் 

வொயுவொ� மொறும்வ்ர கவபபநி்ல மொறொமல 

உள்ைது.

 ெொதொரண கவபபநி்ல மற்றும் 

அழுத்தத்தில (NTP), நீரின் க�ொதிநி்ல 100
0
C 

ஆகும். ஆனொல 10,000 அடி உயரமுள்ை 

ஒரு �ல ம்ல மீது இருந்துக�ொண்டு ஒரு 

முட்டை்ய ரவ�்வக� முயற்சித்தொல, அது 

ரவ� நீண்டை ரநரம் எடுககிறது. ஏகனனில 

அவவுயரத்தில நீர 90
0
C கவபபநி்லயிரலரய 

க�ொதிக�த் கதொடைஙகுகிறது. க�ொள்்�யின் 

அடிபப்டையில ரநொககின், ஒரு திரவத்்த 

அதன் க�ொதிநி்ல்யவிடை அதி�மொன 

கவபபநி்லககு சூடுபடுத்த இயலொது.

 ்மகரரொரவவ உ்ல�ள் 

பிரபலமொவதற்கு முன்புவ்ர, ெ்மயலின் 

ரநரத்்த கு்றக� பிரஷர குக�ர 

பயன்படுத்தபபடடைது. பிரஷர குக�ரில நீர 

120
0
C வ்ர திரவ நி்லயில இருக� 

வலலது. ஆ்�யொல ெ்மயல ரநரம் மூன்றில 

ஒரு பங�ொ� கு்றகிறது. நீரின் ெொதொரண 

க�ொதிநி்ல 100
0
C ஆ� இருந்தரபொதிலும், 

ம்ல உச்சியில 90
0
 C கவபபநி்லயிலும், 

பிரஷர குக�ரில 120
0
C கவபபநி்லயிலும் 

நீர க�ொதிககிறது. இத்ன விைக�, முதலில 

நீர ஏன் க�ொதிககிறது என்று அறிந்துக�ொள்ை 

ரவண்டும். வ்ரய்றயின் படி, ஒரு 

திரவத்திலிருந்து கவளிரயறும் வொயுவின் ஆவி 

அழுத்தமும், அத்திரவத்தின் மீது சூழநி்ல 

கெலுத்தும் அழுத்தமும் ெமமொகும்ரபொது 

அத்திரவம் க�ொதிககிறது.

 நீரின் ெொதொரண க�ொதிநி்ல 100
0
C. 

ஏகனனில இந்த கவபபநி்லயில நீரின் ஆவி 

அழுத்தம் 760 mmHg, அலலது 1 வளிமண்டைல 

அழுத்தம். எனரவ நீர 100
0
 C கவபபநி்லயில 

க�ொதிககிறது. �டைல மடடைத்்த விடை 10000 அடி 

உயரம் உள்ை ம்ல மு�டடில வளிமண்டைல 

அழுத்தம் 526 mmHg. இந்த உயரத்தில, நீரின் 

ஆவி அழுத்தம் 90
0
 C கவபபநி்லயிரலரய 

526 mmHg ஐ எடடிவிடுவதொல நீர 

க�ொதிககிறது.

 பிரஷர குக�ரில அழுத்தம் ஒரு 

குறிபபிடடை அை்வ தொண்டும்ரபொது, அந்த 

கூடுதல அழுத்தத்்த கவளிரயற்றும் 

கபொருடடு ஒரு வொலவு கபொருத்தபபடடுள்ைது. 

இந்த வொலவு 15 psi அழுத்தம் வ்ர தொஙகும் 

வ்�யில அ்மக�பபடடுள்ைது. அதொவது 

குக�ரின் உள்ரை உள்ை நீரின் ஆவி 

அழுத்தம் 2 atm ஐ அ்டைய ரவண்டும். 

இவவழுத்தத்்த 120
0
C கவபபநி்லயில 

நீர அ்டைவதொல க�ொதிக�த்கதொடைஙகுகிறது. 

நீரின் கவபபநி்ல அதி�மொவதொல ெ்மயல 

வி்ரந்து ந்டைகபறுகிறது. ரமற்கூறிய 

தத்துவத்்த ர�-லூெொக விதியின் மூலம் 

புரிந்து க�ொள்ை இயலும்.

அறிந்து  ரகொள்மவொேொ?
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874.    நம்்மச் சுற்றியுள்ை பருபகபொருட�ள்

தி�வததின் ஆவியொதல வள�மகொடு

ரமரல உள்ை வ்ரர�ொடடிலிருந்து நொம் 

கபறும் முடிவு�ள் யொ்வ?

தற்ரபொது நொம் வ்ரபடைத்்த ஆரொய்ரவொம். 

ஏன் Q – R இ்டைரய கவபபநி்ல மொறொமல 

உள்ைது?

 இந்நி்லயில, உறிஞ்ெபபடடை 

கவபப ஆற்றல முழுவதும் திரவத் 

து�ள்�ளுககி்டைரயயுள்ை �வரச்சி வி்ெ்ய 

�டைக�ப பயன்படுகின்றது. ரமலும் து�ள்�ளின் 

இயக� ஆற்றல அதி�ரிபபதொல, து�ள்�ள் ந�ரத் 

கதொடைஙகுகின்றன. ஆ்�யொல கவபபநி்ல 

மொறொமல உள்ைது. இந்த ம்றக�பபடடை 

கவபபமொனது, ஆவியொதலின் உள்ளு்ற 

கவபபம் எனபபடுகிறது. இந்நி்லயில, 

உறிஞ்ெபபடடை கவபபம், திரவத்்த வொயுவொ� 

நி்லமொற்றம் கெய்ய முழுவதும் பயன்படுகிறது.

பின்வரும் வ்ைவ்ர நொம் இதுவ்ரக 

�ற்றவற்்றச் சுருங�ச் கெொலகிறது.

எந்த கவபபநி்லயில திரவம் க�ொதிக�த் 

கதொடைஙகுகிறது?

எந்த கவபபநி்லயில திரவம் முழுவதும் 

க�ொதித்து முடிகிறது?

திரவத்தின் க�ொதிநி்ல என்ன?

P →   Q இள்டமய Q → R இள்டமய R→ S இள்டமய

திரவம் கவபபம்டைகிறது திரவம் க�ொதிககிறது வொயு கவபபம்டைகிறது

Q புள்ளி வ்ர கவபபநி்ல 

சீரொ� அதி�ரிககிறது. 

அபபுள்ளிரய திரவத்தின் 

க � ொ தி நி ் ல ய ொ கு ம் . 

இந்தபபுள்ளியில திரவம் 

க�ொதிக�த் கதொடைஙகுகிறது.

திரவம் கதொடைரந்து 

க�ொதித்தொலும் அஙகு 

கவபபநி்ல மொறொமல 

உள்ைது. இக�டடைத்தில 

திரவம், வொயு இரண்டும் 

ரெரந்த �ல்வ உள்ைது.

R புள்ளியில திரவம் முழுவதுமொ� 

க�ொதித்து விடுகிறது. திரவம் 

ஆவியொ� மொற்றம்டைகிறது. ரமலும் 

கதொடைரச்சியொ� கவபபபபடுத்தும் 

ரபொது, வொயுவின் கவபபநி்ல சீரொ� 

அதி�ரிககிறது.

115

17

சுய மெொதளன

1. ஒரு சூடைொன வொயு குளிரவிக�பபடடு, 

அதன் திரவமொ�க உ்றவிக�பபடும் 

நி�ழவிற்கு குளிரதல வ்ரபடைம் 

வ்ரயவும்.

2. நீ நீ்ர க�ொதிக� ்வககும் ரபொது  

குமிழி�்ை �ொண்கிறொய். அந்தக 

குமிழி�ள் யொது? அ்வ எவவொறு 

ரதொன்றுகின்றன?
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884.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

இந்த கபொருளின் உருகுநி்ல யொது?

இந்த கபொருளின் க�ொதிநி்ல யொது?

அ்ற கவபபநி்லயில (21
0
C) இந்த கபொருளின் 

நி்ல்ம யொது?

ரகொதிததல ேறறும் ஆவியொதல

சுய மெொதளன

1. கவபபமொன நொட�ளில ஈரத் துணி�ள் 

வி்ரவொ� உலரவரதன்? 

2. அன்றொடை வொழவின் அனுபவத்திலிருந்து, 

க வ ப ப நி ் ல ் ய த்  த வி ர த் து 

ஆவியொதலின் வீதத்்தப பொதிககும் 

இரண்டு �ொரணி�்ைப கபயரிடு�.

ஆவியொதல என்பது ஒரு நி்ல்ம 

மொற்றம்டையும் மு்றயொகும். அதில ஒரு 

கபொருைொனது திரவ நி்லயிலிருந்து ஆவி/

வொயு நி்லககு மொறுகிறது. இது இரண்டு 

வழி�ளில நி�ழகிறது. அதொவது ஆவியொதல 

மற்றும் க�ொதித்தல ஆகும். ஆவியொதல 

மு்றயொனது க�ொதிநி்ல கவபபநி்லககுக 

கீரழ, ஒரு கவபபநி்லயில நி்ல்ம 

மொற்றத்்தக க�ொண்டுள்ைது. ரவறு வழியில 

கெொலல ரவண்டுமொனொல ஒரு கபொருளின் 

க�ொதி நி்லயில க�ொதித்தல நி�ழகிறது. அது 

வளிமண்டைல அழுத்தத்தில ஏற்படும் மொற்றத்்தப 

கபொறுத்து மொறுபடைலொம். 

 ஆவியொதல4.12

ஆவியொதல திரவத்தின் ரமற்பரபபில 

நி�ழகிறது. ஆவியொதலின் ரபொது திரவத்தின் 

ரமற்பரபபில அதி� ஆற்றல க�ொண்டை து�ள்�ள் 

கவளிரயறுகின்றன. இந்நி�ழவின்ரபொது, 

திரவத்தின் ெரொெரி இயக� ஆற்றல கு்றந்து 

அதன் கவபபநி்ல கு்றகிறது. 

ஒபபீடடின் அடிபப்டை க�ொதித்தல ஆவியொதல

கபொருள் 

க�ொதித்தல என்பது 

கவபபபபடுத்தும் ரபொது ஒரு 

திரவம் ஆவியொ� மொறும் 

மு்ற்யக குறிககிறது. இது ஓர 

ரவ�மொன கெயலொகும்

ஆவியொதல என்பது ஓர 

இயற்்�யொன மு்றயொகும். 

இஙகு திரவமொனது 

கவபபபபடுத்தபபடைொமரலரய 

ஆவியொ� மொறுகிறது. இது ஒரு 

கமதுவொன கெயலொகும். 

நி�ழவு முழுவதும் ரமற்பரபபு

கவபபநி்ல 

க�ொதிநி்ல புள்ளியில மடடுரம 

நி�ழகிறது

எந்த கவபபநி்லயிலும் நி�ழவது

கவளித்ரதொற்றம் இது குமிழி�ள் உருவொககுகிறது
இது குமிழி�ள் 

உருவொககுவதில்ல

ஆற்றல ஆற்றல மூலம் ரத்வபபடுகிறது

ஆற்றலொனது 

சுற்றுபபுறத்திலிருந்து 

வழங�பபடுகிறது

திரவத்தின் கவபபநி்ல மொறொமல உள்ைது கு்றகிறது

9th_Science_Tamil_Unit_4.indd   88 16-04-2018   12:25:55



894.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

ெொன்றொ� உலர பனிக�டடி (உ்றந்த 

CO
2
), நொஃபதலீன், அம்ரமொனியம் குரைொ்ரடு 

மற்றும் அரயொடின் பதங�மொகின்றன. 

இம்மொற்றத்திற்குத் ரத்வயொன ஆற்றல 

சுற்றுபபுறத்திலிருந்ரதொ அலலது வழங�பபடடை 

கவபபத்திலிருந்ரதொ கபறபபடுகிறது. 

இம்மு்றயின் த்லகீழொன கெயலமு்ற 

படிதல எனபபடுகிறது. இதில வொயுத் து�ள்�ள் 

அவற்றின் கவபபத்்த இழந்து, திண்ம 

நி்லககு மொறுகின்றன.

ஒரு பலூ்ன ஊதும்ரபொது, பலூனில 

அதி� ரவ�த்தில �ொற்றுத் து�ள்�ள் கெலகிறது. 

இந்தத் து�ள்�ள் பலூனின் உடபக�ங�ளில 

ரமொதி அதன் மீது கெலுத்தபபடடை அழுத்தம் 

பலூ்ன விரிவ்டைய கெய்கிறது. இரத ரபொன்று 

எலலொ வொயுக�ளும் அழுத்தத்்த உண்டு 

பண்ணுகிறது. அழுத்தமொனது வொயுவின் 

கவபபநி்ல மற்றும் அதன் �னஅை்வ 

ெொரந்துள்ைது.

அதி� கவபபநி்லயில வொயுத் து�ள்�ளின் 

இயக� ஆற்றல அதி�ம்டைந்து வொயுத் 

து�ள்�ளின் ந�ரவு அதி�மொகிறது. அ்வ�ள் 

�ழிவ்ற�ளில �ொற்று தூய்்மயொககி�ள் 

பயன்படுத்தபபடுகின்றன. இதில 

உள்ை திண்மம் கமதுவொ� பதங�மொகி 

நறுமணமுள்ை வொயு்வ ஒரு குறிபபிடடை 

�ொலம் வ்ர கவளியிடுவதன் மூலம் 

�ழிவ்ற்ய நறுமணத்துடைன் 

்வககின்றன. நொஃபதலீ்ன உள்ைடைககிய 

அந்துருண்்டை பூச்சி�்ை விரடடைப 

பயன்படுகிறது. இதில உள்ை நொஃபதலீன் 

பதங�மொகி வொயுவொ� மொறுகிறது. இரத 

ரபொன்று, இந்தியர�ளின் வீடடுகபொருைொ� 

பயன்படும் �ற்பூரம் பதங�மொதலுககுடபடடு 

நறுமணத்்த தரவலலது.

அறிந்து  ரகொள்மவொேொ?

உலர பனிக�டடியொனது 

சில ெமயங�ளில �ொரட ஐஸ 

என குறிபபிடைபபடுகிறது. அது 

குளிரூடடியொ�ப பயன்படுத்தபபடுகிறது. இது 

கதொழில மு்ற குளிரபதனிடுதல மற்றும் 

உ்றவிக�பபடடை உணவுப கபொருட�்ை 

்�யொளுவதிலும் கபருமைவில 

பயன்படுகிறது. பனிக�டடி்ய விடை கு்றந்த 

கவபபநி்லத் தக� ்வத்துகக�ொள்ளும். 

ரமலும் அது ரநரடியொ� வொயுவொ� 

மொற்றம்டைவதொல, எந்த திரவத்்தயும் 

விடடுச் கெலவதில்ல.

  வொயுககளின் மீது அழுததததின் 

விள்ளவு
4.14

 நம் வீடடில துணி ்வககும் 

அலமொரி�ளில நொம் ்வககும் நொபஃதலீன் 

உருண்்டை�ள் சில நொட�ளுககுப பிறகு 

ம்றந்து ரபொவ்த நீங�ள் எபரபொதொவது 

�வனித்திருககிறீர�ைொ? அ்வ ம்றந்து 

ரபொன பிறகும் நொபதலீன் உருண்்டை�ளின் 

மணத்்த நீ கபறமுடிகிறது. என்ன 

நி�ழந்திருககிறது? 

 சில திண்மங�ள் திரவ நி்ல வழியொ� 

கெலலொமல ரநரடியொ� வொயுவொ� மொறுகிறது. 

திண்ம நி்லயிலிருந்து ரநரடியொ� வொயு 

நி்ல்மககு மொறும் கெயல பதங�மொதல 

எனபபடுகிறது. இந்த ஆவி்ய குளிரவிககும் 

ரபொது மீண்டும் அதன் இயலபு நி்லககுத் 

திரும்புகிறது. 

 பதஙகேொதல4.13
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வலுவொ� ரமொதத் கதொடைஙகி, �லனின் 

சுவர�ளில அடிக�டி ரமொதுவதொல அழுத்தம் 

அதி�ரிககிறது. இ்தபரபொன்ரற �ன அைவுக 

கு்றயும் ரபொது வொயுவொனது அழுத்தபபடுகிறது. 

அந்த வொயுத்து�ள்�ள் சுற்றிலும் ந�ரவதற்கு 

கு்றந்த இ்டைகவளிரய உள்ைது. ஆ�ரவ 

தொன் அ்வ�ள் �லனின் சுவரில ரமொதத் 

கதொடைஙகுவதொல அழுத்தமொனது அதி�ரிககிறது.

சுய மெொதளன

கீரழ குறிபபிடடுள்ை அடடைவ்ண்ய 

நிரபபு�:

ரெலசியஸ் ரகலவின்

900C 363 K

? 283 K

630C ?

250 C ?

? 303 K

 வொயுக�ளில உள்ை து�ள்�ள் 

ஒடடைொமல தனித்தனியொ� உள்ைன. ரமலும் 

பொயில விதி

மொறொ கவபபநி்லயில, க�ொடுக�பபடடுள்ை 

நி்றயுள்ை ஒரு நலலியலபு வொயுவின் 

அழுத்தமொனது அதன் �ன அைவிற்கு எதிர 

விகிதத் கதொடைரபு்டையது. 

https://www.thoughtco.com/definition-
of-boyles-law-604842

அவற்றிககி்டைரய மி�வும் ஒரு வலி்ம 

கு்றந்த ஈரபபு வி்ெ�ள் உள்ைன என்று 

ஏற்�னரவ �ண்ரடைொம். வொயுவின் மீது 

அழுத்தத்்த கெலுத்தும்ரபொது து�ள்�ள் 

ஒன்றுகக�ொன்று கநருக�மொ� க�ொண்டு 

வரபபடுகின்றன. அந்த ஈரபபு 

வி்ெ�ள், இறுதியொ� ரபொதுமொன அைவு 

வலி்மய்டைந்து வொயுத்து�ள்�்ை 

ஒன்றுகக�ொன்று கநருக�மொ� பிடித்து 

்வத்துக  க�ொண்டு மற்றும் வொயு்வ  திரவ 

நி்லககு குளிரவிககிறது. அழுத்தமொனது 

 வொயுக�ளின் கவபபநி்ல 

க�லவின் அைவீடடிலும் 

கவளிபபடுத்தபபடுகிறது.

கவபபநி்லயின் SI அலகு க�லவின் 

ஆகும். கபலஃபொஸடல பிறந்து, 

கிைஸர�ொ பல�்லக�ழ�த்தில பயின்ற 

கபொறியொைரும், இயற்பியலொைருமொன 

லொரட விலலியம் க�லவின் (1824-1907) 

என்பொரின் நி்னவொ� க�லவின் அைவீடு 

கபயரிடைபபடடைது. அவர தொன் முதன்முதலில 

முழு்மயொன கவபபமொனி அைவீடடிற்�ொன 

ரத்வ்ய எழுதினொர. 

நி்னவுகூர� : கவபபமொனி அைவீடு 

மொற்றத்திற்கு

0
0
 C = 273.16 K (வெதிக�ொ� 273K என 

எடுத்துக க�ொள்ைபபடுகிறது)
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மீண்டும் அதி�ரிககும் ரபொது து�ள்�ைொனது 

ஒன்றுகக�ொன்று ரமலும் கநருக�மொ�க 

க�ொண்டு வரபபடடு, அந்த ஈரபபு வி்ெ�ள் 

அத்து�ள்�்ை முபபரிமொன அ்மபபில 

்வக�த்தககும் அைவிற்கு ரபொதுமொன 

ரதொகுபபு

பணபு திணேம் தி�வம் வொயு

�னஅைவு வ்ரயறுக�பபடடை �ன 

அை்வப கபற்றுள்ைது. 

வ்ரயறுக�பபடடை �ன 

அை்வப கபற்றுள்ைது

வ்ரயறுக�பபடடை �ன 

அை்வப கபறவில்ல

வடிவம் வ்ரயறுக�பபடடை 

வடிவத்்தப 

கபற்றுள்ைது.

வ்ரயறுக�பபடடை 

வடிவத்்தப 

கபறவில்ல

வ்ரயறுக�பபடடை 

வடிவத்்தப 

கபறவில்ல

அழுத்தத்தன்்ம அழுத்த முடியொது ஒரு குறிபபிடடை எல்ல 

வ்ர அழுத்த முடியும்

எளிதொ� அழுத்தபபடும்

அடைரத்தி அதி� அடைரத்தி 

க�ொண்டை்வ

கு்றந்த அடைரத்தி 

க�ொண்டை்வ

மி�க கு்றந்த அடைரத்தி 

க�ொண்டை்வ

பொயும் தன்்ம பொயொது பொயும். து�ள்�ள் 

ஒன்றின் மீது ஒன்று 

நழுவிச் கெலலும்

எலலொ இ்டைகவளியிலும் 

எளிதொ�ப பரவும்.

து�ள்�ளின் 

�டடை்மபபு

இறுக�மொ� 

�டடை்மக�பபடடுள்ைது

தைரவொ� 

�டடை்மக�பபடடுள்ைது

திண்மங�்ையும், 

திரவங�்ையும் 

ஒபபிடும்ரபொது து�ள் மி� 

அதி� இ்டைகவளிவிடடு 

அ்மந்துள்ைன.

விரவுதல விரவொது. து�ள்�ள் 

அவற்றின் 

நி்ல�ளிரலரய 

அதிரவுறும்

விரவும் மி� எளிதொ� விரவும்

ஈரபபு வி்ெ�ள் மி� வலுவொன ஈரபபு 

வி்ெ�ள்

திண்மங�ளில 

உள்ைது ரபொன்று 

மி� வலுவொன ஈரபபு 

வி்ெ�ள் இல்ல

மி� வலுவற்ற அலலது 

புறக�ணிக�த்தக� ஈரபபு 

வி்ெ�ள்

இயக� ஆற்றல கு்றந்த இயக� 

ஆற்ற்லப 

கபற்றுள்ைன

அதி� இயக� 

ஆற்ற்லப 

கபற்றுள்ைன 

மி� அதி� இயக� 

ஆற்ற்லப கபற்றுள்ைன.

இது வ்ர நொம் பருபகபொருளின் வ்��்ை அவற்றின் இயற்பு நி்ல�்ைப 

கபொறுத்து வ்�பபடுத்துத்லக �ண்ரடைொம். இனி நொம் பருபகபொருள்�்ை அவற்றின் ரவதி 

இ்யபுகர�ற்றவொறு எவவொறு வ்�பபடுத்தலொம் எனக �ொண்ரபொம். 

வலி்ம்ய அ்டைகின்றன. அபரபொது அந்த 

திரவமொனது திண்மமொ� மொறுகிறது. 
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 LPG – திரவமொக�பபடடை கபடரரொலிய 

வொயு. இது மி� எளிதில தீபபற்றக கூடிய 

்ைடரரொ�ொரபன் வொயுவொகும். புரரொபரபன் 

மற்றும் பியூடரடைன் வொயுக�ளின் 

�ல்வ்யக க�ொண்டுள்ைது. அழுத்தத்திற்கு 

உடபடுத்தபபடடு திரவமொக�பபடும் 

LPG யொனது, கவபபபபடுத்த, உணவு 

ெ்மக�, மற்றும் வொ�ன எரிகபொருைொ� 

பயன்படுத்தபபடுகிறது. ஆனொல அழுத்தத்தின் 

உயரவு மடடுரம வொயு   நீரமம்    திண்மம் 

என்ற நி்ல மொற்றத்்தக க�ொண்டு வர 

இயலொது. அதி� அழுத்தம் மடடுமலலொது 

கு்றந்த கவபபநி்லயும் வொயு்வத் 

திரவமொககுவதற்கு ரத்வயொனதொகும். 

இ்தப பற்றி ரமல வகுபபு�ளில ரமலும் 

கதரிந்து க�ொள்வீர�ள். 

அறிந்து  ரகொள்மவொேொ?

  நமககு ஏற்�னரவ கதரிந்தபடி, 

பருபகபொருைொனது தூய கபொருட�ள் மற்றும் 

�ல்வ�ள் என்று வ்�பபடுத்தபபடடுள்ைது. 

 ரவதியியல �ருத்தின் அடிபப்டையில 

ரநொககினொல தூய கபொருட�ள் என்ப்வ 

ஒரர வ்�யொன து�ள்�்ையும் அரத 

ெமயம் தூய்்மயற்ற கபொருட�ள் ஒன்றுககு 

ரமற்படடை து�ள்�்ையும் 

க�ொண்டுள்ை்வயொகும். 

தனிமங�ள் மற்றும் 

ரெரமங�ள் தூய்்மயொன 

கபொருட�ள் என �ருதபபடும் 

ரபொது �ல்வ�ள் தூய்்மயற்ற கபொருட�ள் 

என �ருதபபடுகிறது. 

நொம், ஒரு சில எடுத்து�ொடடு�்ைப பொரபரபொம்

திணேம் நீர்ேம் வொயு

தனிேம் மெொடியம் பும�ொமின் ளைட�ஜன்

மெர்ேம் மெொடியம் 

கும்ளொள�டு

நீர் கொர்பன் 

– ள்ட- 

ஆகளஸைடு

இபரபொது நொம் தனிமங�ள் மற்றும் 

ரெரமங�ள் பற்றிய �ருத்துக�்ை நி்னவு 

கூற முயற்சிபரபொம்

ஒரு தனிமம் என்பது  ஒரர வ்�யொன 

அணுக�்ை க�ொண்டுள்ைது. ரவதி 

வி்ன�ள், கவபபம், ஒளி அலலது மின்ெொரம் 

மூலம் அத்ன எளிய பருபகபொருைொ� 

ரமலும் உ்டைக� இயலொது. தனிமங�ள் 

ரவதிவி்ன�ளுககு உடபடைககூடிய்வ. 

அவவொறொ� ரவதிவி்ன�ளுககு உடபடும் 

ரபொது ஒன்றுடைன் ஒன்று �லந்து ரெரமங�்ை 

உருவொககுகின்றன. தனிமங�ள் இயற்பியல 

மு்றயில �லக�பபடும்ரபொது இ்வ 

�ல்வ்ய உருவொககுகின்றன.. 

  இளயபு ெொர்ந்து பருபரபொருளின் 

வளககள் 
4.15

 தனிேம்4.16
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934.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

பருபகபொருளின் வ்�பபொடு

ரெரமம் என்பது இரண்டு அலலது 

இரண்டிற்கு ரமற்படடை தனிமங�ள் ஒரு 

குறிபபிடடை நி்ற விகிதத்தில கூடியிருபபது. 

எடுத்துக�ொடடைொ� நீர, ்ைடரஜன் மற்றும் 

ஆகசிஜன் ஆகிய இரண்டு தனிமங�ைொல 

ஆனது. அரதரபொல �ரும்புச் ெரக�்ர, �ொரபன், 

்ைடரஜன் மற்றும் ஆகசிஜன் ஆகிய மூன்று 

தனிமங�ைொல ஆனது. ரெரமம் ஒரு குறிபபிடடை 

மூலககூறு வொய்பபொட்டைப கபற்றுள்ைது. 

எடுத்துக�ொடடு: நீர என்பது H
2
O, �ரும்புச் 

ெரக�்ர என்பது, C
12.

H
22

O
11
. 

ரெரமத்தின் பண்பு�ள் அவற்றில 

இ்ணந்துள்ை தனிமங�ளிலிருந்து முழுவதும் 

ரவறுபடடைது. எடுத்துக�ொடடைொ�,  இரும்பு 

ெல்படு, ெலபர பண்்பரயொ இரும்பின் 

பண்பி்னரபொ �ொண்பிபபதில்ல. இரும்பு 

ெல்படின் ரமல �ொந்தத்்த க�ொண்டு 

கெலரவொம்? அது �ொந்தத்தொல �வரபபடுகிறதொ? 

இல்ல. 

ஒபபிடுதல மற்றும் ரவறுபொடு

தனிேம் மெர்ேம்

ஒம� வளகயொன 

அணுககள்ள 

ரகொண்டது

ஒன்றுககு மேறபட்ட 

அணுகக்ளொல 

ஆனது.
இது ஒரு 

தூயளேயொன 

ரபொருள் 

இது ஒரு 

தூயளேயொன 

ரபொருள் அல்ல

மவதியியல 

முள்றயில எளிய 

ரபொருடக்ளொக 

உள்டகக இய்லொது

மவதியியல 

முள்றயில எளிய 

ரபொருடக்ளொக 

உள்டகக இயலும்

வள�யறுககபபட்ட 

இயறபியல ேறறும் 

மவதியியல 

பணபுகள்ளப 

ரபறறுள்்ளது

வள�யறுககபபட்ட 

இயறபியல ேறறும் 

மவதியியல 

பணபுகள்ள 

ரபறறுள்்ளது. 

பருபகபொரு்ை நொம் தூய்்மயொன 

மற்றும் தூய்்மயற்ற கபொருட�ள் என 

வ்�பபடுத்தலொம். 

 நவீன ஆவரத்தன 

அடடைவ்ணயில நமககுத் 

கதரிந்து இதுவ்ர 

உள்ை 118 தனிமங�ளில, 92 

இயற்்�யில �ொணபபடுகிறது, மற்ற 

26 தனிமங�ள் கெயற்்� மு்றயில 

உருவொக�பபடடைது. ஆனொல, இத்த்�ய 

118 தனிமங�ளிலிருந்து, பிலலியன் 

ரெரமங�ள் உருவொக�பபடடுள்ைன, 

அவற்றில சில இயற்்�யொன்வ 

மற்றும் சில கெயற்்�யொன்வ. இது 

வியக�த்தக�தலலவொ?

தனிமம்

உரலொ�ம் உரலொ�ப 

ரபொலி�ள்
அரலொ�ம்

�ொபபர 

குரரொமியம், 

தங�ம், 

பொதரெம்

ரபொரொன்,

சிலி�ொன், 

கஜரமொனியம்,

ஆரெனிக

�ொரபன், 

ஆகசிஜன்,

நியொன்,

குரைொரின்.

 மெர்ேம்4.17

தூய ரபொருடகளின் சி்றபபுப பணபுகள்

 1. ஒரர வ்�யொன அணு அலலது 

மூலககூறு�ைொன்வ.

 2. ஒரு தூய கபொருளில �லந்துள்ை 

பகுதிப கபொருட�ளின் விகிதம் 

மொறொதது.

 3. தனிச்சிறபபொன பண்பு�்ைப 

கபற்றுள்ைன. மொறொத க�ொதிநி்ல, 

உருகுநி்ல மற்றும் அடைரத்தி ரபொன்ற 

இயற்பியல பண்பு�ள் கபற்றுள்ைன. 

�ல்வயில ரெரந்துள்ை இ்யபு 

கூறு�ளின் விகிதம் மொறும்ரபொது  

இத்த்�ய பண்பு�ள் மொறுகிறது. 

 4. ஒரர மொதிரியொன இ்யபு 

முழுவதுமொ� கபற்றிருககும் அதொவது, 

இது ஒருபடித்தொன தன்்மயில 

இருககிறது. 

9th_Science_Tamil_Unit_4.indd   93 16-04-2018   12:25:56



944.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

�ல்வ�ள் ஒன்றுககு ரமற்படடை கபொருட�்ைப 

கபற்றுள்ைன. இ்வ இரண்டு அலலது அதற்கு 

ரமற்படடை தனிமங�ள் அலலது ரெரமங�ள் 

இயற்பியல மு்றயில ஒழுங�ற்ற விகித 

நி்ற அலலது �னஅைவில �லந்துள்ைன. 

எடுத்துக�ொடடைொ�, கவடிமருந்து �ல்வயில 

ெலபர, கபொடடைொசியம் ்நடரரட மற்றும் �ரி 

�லந்துள்ைன. அதன் ஒவகவொரு உடகபொருளும் 

தூய கபொருைொகும். �ல்வ�ளுக�ொன பல 

உதொரணங�்ை நொம் �டைந்து ரபொயிருபப்த 

நீங�ள் உங�ளு்டைய அன்றொடை வொழவில 

�ண்டிருபபீர�ள்.

உனககு நீமய ரெயதுபொர்

1. பலரவறு உணவுப கபொருட�ள், 

மருந்து�ள், பழச்ெொறு�ள் ரபொன்றவற்றின் 

அ்டையொைச் சீடடு�்ை ரெ�ரித்து, இதில 

உள்ை �ல்வக கூறு�்ை விவரித்து 

அவற்்ற அடடைவ்ணபபடுத்தவும்.

�ல்வ�ளுககும் ரெரமங�ளுககும் இ்டைரய 

உள்ை ரவறுபொடடி்ன நொம் பொரபரபொம்.

வ.
எண

க்லளவகள் மெர்ேஙகள்

1. க்லளவயின் 

பகுதிப 

ரபொருடகள்ள 

வடிகடடுதல 

ஆவியொககல, 

பதஙகேொதல, 

கொந்தபபிரிபபு, 

கள�பபொன் ெொறு 

இறுததல மபொன்்ற 

இயறபு முள்றயில 

பிரிதரதடுகக 

முடியும்.

மெர்ேததின் 

பகுதிப 

ரபொருடகள்ள 

இயறபு முள்றயில 

பிரிதரதடுகக 

முடியொது, ஆனொல 

மவதி முள்றயில 

பிரிதரதடுகக 

முடியும்.

2. க்லளவகள் 

அதிலுள்்ள பகுதிப 

ரபொருள்களின் 

பணபுகள்ள 

அவவொம்ற தகக 

ளவககின்்றன (அ) 

ரபறறிருககின்்றன.

மெர்ேததின் 

பணபு அதிலுள்்ள 

பகுதிப 

ரபொருடகள்ள 

பணபுகளிலிருந்து 

மவறுபடுகி்றது.

3. க்லளவ தயொரிககப 

படும்மபொது 

ஆற்றல (ரவபபம், 

ஒளிவடிவில) 

ரவளிபபடுவமதொ 

அல்லது 

உறிஞெபபடுவமதொ 

கிள்டயொது.

மெர்ேம் 

தயொரிககபபடும் 

மபொது ஆற்றல 

(ரவபபம், 

ஒளி வடியில) 

ரவளியி்டபப்டமவொ 

அல்லது 

உறிஞெபப்டமவொ 

ரெயகி்றது.

 நீங�ள் ர�ரட என்ற கெொல்ல 

அறிந்துள்ளீர�ைொ? 

இது தங�த்தின் தூய்்மயும் 

்வரத்தின் எ்டை்யயும் விவரிககிறது.

க்லளவயின் சி்றபபுப பணபுகள்

1.  � ல ் வ யி ன்  � ல ந் து ள் ை 

உடகபொருள்�ள் தைரவுற்று 

எவவித ரவதி ஆற்றலொலும் 

பி்ணக�பபடைொமல இருபபது 

மடடுமின்றி அதில �லந்துள்ை 

க ப ொ ரு ட � ள்  த ன க கு ரி ய 

தனிபபண்பு�்ை தக�்வத்துள்ைன.

2.  ஒரு �ல்வ்ய, அதன் 

பகுதிபகபொருட�்ை எவவித 

விகிதத்திலும் �லந்து தயொரிக� 

முடியும். அதொவது, �ல்வ�ள் 

குறிபபிடடை அைவு பகுதிப கபொருட�ள் 

க�ொண்டு இருக�ொது.

3.  �ல்வ�ள் உருவொகும் ரபொது 

எவவித ஆற்றல பரிமொற்றத்திற்கும் 

உடபடைொது.

4.  �ல்வ�ள் தனகக�ன எவவித 

சி ற ப ப ொ ன  ப ண் பு � ் ை ப 

கபற்றிருபபதில்ல. க�ொதி நி்ல, 

உருகுநி்ல ரபொன்ற இயற் பண்பு�ள் 

�ல்வ�ளுககு நி்லயொனதில்ல. 

இத்த்�ய பண்பு�ள், �ல்வயில 

உள்ை பகுதிபகபொருட�ளின் 

விகிதத்்தப கபொருத்து மொறுபடும்.

5.  �ல்வயின் பகுதிபகபொருட�்ை 

இயற்பு மு்றயில பிரித்கதடுக� 

முடியும்.

 க்லளவகள் ேறறும் 

மெர்ேஙகளுககிள்டமயயொன 

மவறுபொடுகள்

4.18
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4. க்லளவயில 

இளயபு 

அல்லது விகிதம் 

மவறுபடுகி்றது, 

குறிபபிட்ட 

மூ்லககூறு 

வொயபபொடு 

கிள்டயொது.

மெர்ேததில 

இளயபு 

நிள்லயொனது 

பகுதிபரபொருடகள் 

நிள்லயொன 

நிள்ற விகிதததில 

உள்்ளன. மெர்ேம் 

நிள்லயொன 

மூ்லககூறு 

வொயபொடள்ட 

ரகொண்டது.

5. க்லளவயொனது 

குறிபபிட்ட 

ரகொதிநிள்ல ேறறும் 

உருகு நிள்லளயப 

ரபறறிருபபதிலள்ல.

மெர்ேம் குறிபபிட்ட 

ரகொதிநிள்ல 

ேறறும் உருகு 

நிள்லளயப 

ரபறறுள்்ளன.

அன்றொடை வொழவில நொம் 

பயன்படுத்தககூடிய கபொருட�ளில 

கபரும்பொலொன்வ  �ல்வ�ைொகும்; அ்வ 

சிலவற்றின் பகுதிபகபொருட�்ை நம்மு்டைய 

கவற்றுக �ண்�ைொல பொரக� இயலும், ஆனொல 

கபரும்பொலொன �ல்வ�ளின் பலரவறு  

பகுதிபகபொருட�ள் நம்மு்டைய கவற்றுக 

�ண்�ளுககு புலபபடுவதில்ல. அ்வ 

பொரபபதற்கு ஒரர வ்�யொன இ்ய்பப 

கபற்றிருபபதுரபொல  கதரியும்.  

ரமற்கூறியவற்்ற அடிபப்டையொ�க 

க�ொண்டு �ல்வ�ள் கீழக�ண்டைவொறு 

வ்�பபடுத்தபபடுகிறது.

4. 19. 1 ஒருபடிததொன ேறறும் ப்லபடிததொன 

 க்லளவகள்

பலபடித்தொன �ல்வயிலிருந்து 

ஒருபடித்தொன �ல்வ்ய ரவறுபடுத்த நொம் 

முயற்சிபரபொம்.

ஒருபடித்தொன �ல்வயில 

பகுதிபகபொருட�ள் சீரொ� �லந்து, ஒரர 

நி்ல்மயில உள்ைன.

பலபடித்தொன �ல்வயில அதன் 

பகுதிபகபொருட�ள் முழுவதுவொ�ரவொ அலலது 

சீரொ�ரவொ �லந்திருபபதில்ல: ரமலும் இதில 

ஒன்றிற்கும் ரமற்படடை நி்ல்ம�ள் உள்ைன.

சிறிதைவு இரும்புத் தூ்ையும், எளிய 

உப்பயும் ஒரு �ண்ணொடி த�டடில �லக�வும்; 

அத்ன உற்றுரநொககு�. 

�ல்வ�ள்

ஒருபடித்தொன்வ பலபடித்தொன்வ

உண்்மக 

�்ரெல�ள்

உரலொ�க 

�ல்வ�ள்
கதொங�ல�ள் கூழமங�ள்

 க்லளவயின் வளககள்4.19

 ரெயலபொடு 5

உன்ளனமய மெொதிததுபபொர்

1. கொறறு ஒரு தூயளேயொன ரபொரு்ளொ 

அல்லது க்லளவயொ? நிருபி

2. கள்லக கூ்டம் ேறறும் வழிபபொடடு 

த்லஙகளில பிததள்ளயொல ஆன 

சிள்லகள்ள நீஙகள் பொர்ததிருபபீர்கள். 

பிததள்ள ஒரு உம்லொகக க்லளவ, அது 

30% துததநொகம் ேறறும் 70 % கொபபர் 

ஆகியவற்றொல ரெயயபபட்டது. பிததள்ள 

ஒரு தூய ரபொரு்ளொ அல்லது க்லளவயொ 

அல்லது மெர்ேேொ?
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 இபமபொது நொம் உணளேக கள�ெள்ல, 

கூழேககள�ெல ேறறும் ரதொஙகலிலிருந்து 

மவறுபடுதத முயறசிபமபொம்.

பகுதிபகபொருட�்ை ரவறுபடுத்த முடியுமொ? 

�லந்தரபொதிலும் இவற்்ற உங�ைொல �ொண 

முடியுமொ?

இபரபொது அக�ல்வயின் மீது ஒரு 

�ொந்தத்்த க�ொண்டு நீ இஙகும் அஙகுமொ� 

அ்ெக�வும். என்ன �ண்டைறிந்தொய்? 

அடுத்ததொ� சிறிதைவு உப்ப எடுத்து  நீரில 

�லக�வும். 

நீ என்ன கபறுகிறொய்? உபபுத்து�ள்�்ை 

உன்னொல  பொரக� முடிகிறதொ?

நீ �ண்டைறிந்த்வ அ்னத்்தயும் பதிவு 

கெய்�. 

முடிவு

இரும்புத் தூள் மற்றும் உபபுக �ல்வ 

பலபடித்தொன �ல்வ; உபபுக�்ரெல ஒரு 

ஒருபடித்தொன �ல்வயொகும்.

நொம் ெ்மயல்ற அலமொரி அடுககிற்குச் 

கென்று ெரக�்ர, எண்கணய் மற்றும் அரிசி 

அலலது ர�ொது்ம மொவு ஆகியவற்்ற 

உள்ைடைககிய �ண்ணொடி குபபி�்ை கதரிவு 

கெய்ரவொம்.

 இபரபொது நொம் ஒவகவொரு �ண்ணொடி 

குபபியிலுள்ை்த ஒரு ரதக�ரண்டி அைவு 

எடுத்து தனித்தனியொ� நீர உள்ை கவவரவறு 

�ண்ணொடி குவ்ை�ளில ரெரத்து 

நன்றொ�க �லககுரவொம். பத்து நிமிடைங�ள் 

அவற்்ற தனியொ� ்வபரபொம். நொம் 

�ண்டைறிந்தவற்்ற கீரழ க�ொடுக�பபடடுள்ை 

அடடைவ்ணயில பதிவு கெய்ரவொம்.

கண்டறிந்தளவ: 

நீர் + 

ெர்ககள�

நீர் + 

எணரணய

நீர் + 

ேொவு

க்லளவ – 

ரதளிந்த 

/ மேகம் 

மபொன்்ற 

க்லஙக்லொன 

(ேஙக்லொன )

துகள்கள் 

– கொண 

முடியொது 

/  கொண 

முடியும்.

துகள்கள் 

– அடியில 

படியும் 

அடியில 

படியொது.

ெரக�்ரக �்ரெ்ல உற்று ரநொககினொல, 

அது கதளிவொன �்ரெலொ� இருபப்த 

�ொணமுடியும். ரமலும் அக�்ரெலின் து�ள்�ள் 

படிவதில்ல. இக�்ரெல ஒருபடித்தொன 

�ல்வ அலலது உண்்மக �்ரெல 

எனபபடுகிறது. 

எண்கணய் மற்றும் நீர �ல்வ்ய 

எடுத்துகக�ொண்டைொல, கதொடைக�த்தில அது ரம�ம் 

ரபொன்று ரதொன்றும் �ல்வயொ�வும், பின்னர 

தனித்தனி அடுககு�ைொ�ப பிரிவ்தயும் 

�ொணலொம். இவவ்�யொன �ல்வ 

கூழமக�்ரெல எனபபடுகிறது. 

ஒரு மொவுபகபொரு்ை நீரில �லககும்ரபொது, 

கதொடைக�த்தில �லங�லொன �ல்வ 

உருவொகிறது. சிறிது ரநரத்திற்கு பின் அதன் 

நுண்ணிய து�ள்�ள் அடியில படிகின்றன. 

இக�்ரெல கதொங�ல எனபபடுகிறது.
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கூழமக �்ரெல என்பது பரவிய நி்ல்ம 

மற்றும் பரவல ஊடை�ம் க�ொண்டை பலபடித்தொன 

அ்மபபொகும்.

ப�விய நிள்லளே ப�வல ஊ்டகம்

குள்றந்த அ்ளவு 

பகுதிபரபொருள் 

ரகொண்டது.

அதிக அ்ளவு 

பகுதிபரபொருள் 

ரகொண்டது.
உணளேக 

கள�ெலின் 

கள�ரபொருள்ள 

ஒததது

உணளேக 

கள�ெலின் 

கள�பபொளன ஒததது

 பரவிய நி்ல்ம மற்றும் 

பரவல ஊடை�த்தின் இயற்பு நி்ல்யப  

அடிபப்டையொ�க க�ொண்டு கூழமங�்ை 

வ்�பபடுத்தல.

 பரவிய நி்ல்ம அலலது பரவல 

ஊடை�ம் திண்மம், திரவம் அலலது வொயுவொ� 

இருக�லொம், கமொத்தம் எடடு வ்�யொன 

ரவறுபடடை கூடு்��ள் ெொத்தியம். 

4. 19. 2    ஒரு படிததொன க்லளவ ேறறும் ப்லபடிததொன க்லளவககும் உள்்ள மவறுபொடுகள்

வ.
எண. ஒரு படிததொன க்லளவகள் ப்ல படிததொன க்லளவகள்

1.  பகுதிபகபொருட�ள் சீரொ� �லந்து 

ஒரர நி்ல்மயில உள்ைது. எ.�ொ 

உரலொ�க�ல்வ�ள், உபபுக 

�்ரெல, எலுமிச்்ெச் ெொறு, கபடரரொல 

ரபொன்ற்வ.

பகுதிபகபொருட�ள் சீரொ� �லந்திருபபதில்ல 

ஒன்றுககு ரமற்படடை நி்ல�்ை 

க�ொண்டுள்ைன. இவற்றிற்கு கதொங�ல 

என்று கபயர. எ.�ொ. நீரில சுண்ணொம்பு, நீரில 

கபடரரொல, நீரில மணல ரபொன்ற்வ.

2. பகுதிபகபொருட�ளுககு எல்லப பிரிபபு 

இல்ல. ஒரர நி்ல்மயில உள்ைது.

பகுதிபகபொருட�ளுககுள் எல்ல�்ை 

பொரக� முடியும், ஒன்றுககு ரமற்படடை தனித்த 

நி்ல்ம�்ை க�ொண்டுள்ைன.

3. பகுதிபகபொருட�ள் �ண்�ளுககு 

புலபபடுவதில்ல.

பகுதிபகபொருட�ள் �ண்�ளுககு புலபபடும்.

4. திண்மம், நீரமம்  அலலது வொயு 

நி்ல�ளில இருககும்.

இ்வ திண்மம் திரவம் (அ) திண்மம் – வொயு 

அலலது திரவம் – வொயு, திண்மம்- திண்மம் 

அலலது திரவம் – திரவம் �ல்வ�ைொ� 

இருக� முடியும். 

 உண்்மக �்ரெல�ள், 

கதொங�ல�ள் மற்றும் கூழமங�ள் 

ஆகியவற்றுககுள் உள்ை ரவறுபொடு�ள் 

என்ன?

முககியமொன ரவறுபொடு அவற்றின் 

து�ள்�ளின் உருவ அைவு ஆகும். அவற்றின் 

உருவ அை்வ மொற்றுவதன் மூலம், 

இக�்ரெல�ள் ஒன்்ற மற்கறொன்றொ� 

மொற்றுவதும் ெொத்தியமொகும்.

 

 1 நொரனொமீடடைர (nm) = 10
-9

 m

1 மீடடைர (m) = 10
9
 நொரனொமீடடைர

 கூழேக கள�ெலகள்4.20
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வ.

எண
ப�விய நிள்லளே ப�வல ஊ்டகம் ரபயர் எடுததுககொடடு

1. திண்மம் திண்மம் திண்மக �்ரெல உரலொ�க�ல்வ, வி்ல 

உயரந்த �ற்�ள், வண்ண 

�ண்ணொடி.

2. திண்மம் திரவம் �்ரெல வரணம், ்ம, முட்டையின் 

கவண்்மப பகுதி.

3. திண்மம் வொயு தூசிபபடைலம் பு்�, தூசி

4. திரவம் திண்மம் கூழ தயிர, பொலொ்டைக�டடி,

கஜலலி

5. திரவம் திரவம் பொலமம் பொல, கவண்கணய். நீர 

எண்கணய் �ல்வ

6. திரவம் வொயு தூசிபபடைலம் மூடுபனி, பனி, ரம�ம்.

7. வொயு திண்மம் திண்ம நு்ர ர�க, கரொடடி

8. வொயு திரவம் நு்ர ரெொபபு நு்ர, �ொற்றூடடைபபடடை 

நீர.

(பரவிய நி்ல்மயும் பரவல ஊடை�மும் 

வொயுக�ைொ� இருககும்ரபொது, அ்வ 

முழு்மயொ� �லந்திருபபதொல கூழமக 

�்ரெ்ல தருவதில்ல; வொயுவில வொயு 

இருககும்ரபொது உண்்மக �்ரெல 

உருவொகிறது.

 கூழமத்து�ள்�ளின் உருவைவு 

உண்்மக�்ரெல மற்றும் கதொங�ல 

�்ரெலுககு இ்டைபபடடைது என்ப்த நொம் 

�ொண்கிரறொம். ஏகனனில இந்த வரம்பின் 

உருவ�ங�ளில உள்ை து�ள்�ளினொல 

கூழமத்து�ள்�ள் பிகரைனியன் ந�ரவு மற்றும் 

டிண்டைொல வி்ைவு ரபொன்ற சிறபபொன 

பண்பு�்ை �ொண்பிககிறது.

4. 20. 1  பிர�ௌனியன் நகர்வு

 இது ஒரு இயக�ப பண்பொகும்,  

கூழம �்ரெல�்ை       கெறிவு மிக�    

நுண்ரணொககியொல பொரககும்ரபொது, கூழமத் 

து�ள்�ள் இஙகும். அஙகுமொ� ஒழுங�ற்ற 

நி்லயில சீரொ�வும் ரவ�மொ�வும் ந�ரந்து 

க�ொண்டிருபப்தக �ொண முடியும். 

இந்த ந�ரரவ பிகரௌனியன் ந�ரவு (அ) 

பிகரௌனியன் இயக�ம் எனபபடுகிறது. 

து�ள்�ளின் பிகரௌனியன் இயக�த்திற்கு 

�ொரணமொ� அ்மவது பரவல ஊடை�த்திலுள்ை 

மூலககூறு�ளுடைன், பரவிய நி்ல்ம 

மூலககூறு�ள்  ெமநி்லயற்ற மு்றயில 

தொககுவரத  ஆகும்.

4. 20. 2. டிண்டைொல வி்ைவு 

டிண்டொல விள்ளவு

டிண்டைொல (1869) என்பவர ஒரு வலுவொன 

ஒளிக�ற்்ற்ய கூழமக �்ரெலின் வழிரய 

கெலுத்தும்ரபொது ஒளிக�ற்்றயின் பொ்த்ய 

பொரக� முடியும் என்ப்த �ண்டைறிந்தொர. 

இந்நி�ழச்சி டிண்டைொல வி்ைவு என்றும் 

மற்றும் அவவொறு ஒளிரும் பொ்த டிண்டைொல 

குவி்� வடிவு என்றும் அ்ழக�பபடுகிறது. 

இத்த்�ய நி�ழவு உண்்மக �்ரெலில 

உண்டைொவதில்ல.
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994.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

டிண்டொல விள்ளவிறகொன கொ�ணம்

இந்நி�ழவிற்கு �ொரணம் 

கூழமத்து�ள்�ைொல ஒளி சிதறடிக�பபடுவது 

ஆகும்.ரமலும் ஒளி ஆற்ற்ல உறிஞ்சி 

கூழமத்து�ள்�ள் சுயமொ� ஒளிரகிறது பிறகு 

உறிஞ்ெபபடைட  ஒளி்ய புறபபரபபிலிருந்து 

சிதறடிக�பபடுகிறது.  சிதறடிக�பபடும் கபருமைவு 

கெறிவு ஒளியின் பொ்தககு கெஙகுத்தொன 

தைத்தில இருககும். இதனொல பொ்தயொனது 

பக�வொடடிலிருந்து பொரககும்ரபொது 

புலபபடைககூடியதொ� உள்ைது. சிதறடிக�பபடும் 

ஒளியின் கெறிவு கூழமக�்ரெலின் வ்� 

மற்றும் கூழமத்து�ள்�ளின் உருவை்வ 

கபொருத்து அ்மகிறது.

சிந்திகக ேறறும் விள்டயளிகக

1. பொல கவண்்ம நிறமொ� இருபபது ஏன்?

2. கபருங�டைல நீலநிறமொ� இருபபரதன்?

3. சூரியன் மஞ்ெைொ� ரதொன்றுவது ஏன்?

சி்ல முககிய வளக கூழேஙகள்

4. 20. 3  கூழகளிேஙகள்

கூழ�ளிமங�ள் திரவம் திண்மத்தில 

பரவியுள்ை கூழமக�்ரெல ஆகும்.

கூழ�ளிமம் (Gel) என்பது ஒரு 

அ்ரத்திண்மப கபொருைொகும். இ்வ 

பொயககூடிய்வ. ஆனொல திரவத்்தப ரபொன்று 

சுதந்திரமொ� அலல. �ளிமத்திற்குள், திண்மம்  

(பரவல ஊடை�ம் ) ஒரு வ்லரபொன்ற அ்மப்ப 

உருவொககி அவற்றுள் பரவிய திரவத்்த 

பிடித்து ்வத்து சுதந்திரமொ� பொய இயலொத 

நி்ல்ய ஏற்படுத்துகிறது. த்லமுடி்ய 

படிய்வக�ப பயன்படுத்தபபடும் கூழ�ளிமம், 

நீர மற்றும் எண்கணய் �லந்த கூழமம் ஆகும்.

 வொ�னத்தின் மு�பபு விைககு 

டிண்டைொல வி்ைவு தத்துவத்தின் 

அடிபப்டையில ரவ்ல கெய்கிறது. வொனம் 

நீலநிறமொ� இருபபதும் (அ) ரதொன்றுவதும் 

‘டிண்டைொல வி்ைவு’  ஆகும்.

அறிந்து  ரகொள்மவொேொ?
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1004.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

ஒரு திரவத்தில வொயு பரவும் ரபொது 

நு்ர எனபபடுகிறது. எ.�ொ. ரெொபபு குமிழி�ள், 

�ொரபன்்டை ஆக்ெடு  ஏற்றபபடடை குடிபொனம் 

ரபொன்ற்வ. ஒரு திண்ம வடிவ்மபபில 

வொயுக�ள் பரவும் ரபொது நு்ரபபஞ்சு 

எனபபடுகிறது. எ.�ொ கரொடடி, பஞ்சு கமத்்த�ள்.

பொலேம் – ஒரு சி்றபபு வளக கூழேம்

பொலமம் என்பது ஒன்றுடைன் ஒன்று 

�லவொத இரண்டு திரவங�்ை ரெரபபதினொல 

உருகவடுக�ககூடிய ஒரு சிறபபு வ்�யொன 

�ல்வ. இது இயலபொ�ரவ �லபபதில்ல. 

பொலமம் என்பது லத்தீன் வொரத்்தயிலிருந்து 

கபறபபடடைதொகும். இதன் அரத்தம் பொலொக�ல 

ஆகும். (பொல என்பது க�ொழுபபும் நீரும் �லந்த 

ஒரு பொலமத்திற்கு எடுத்துக�ொடடைொகும்). திரவக 

�ல்வ பொலமமொ� மொறககூடிய நி�ழவு 

பொலமமொக�ல எனபபடுகிறது.

பொலேததிறகு எடுததுககொடடுகள்

பொல, கவண்கணய், பொலகுழவி, 

முட்டையின் மஞ்ெள்�ரு, வரணம் , இருமல 

மருந்து, மு�பபூச்சு, பூச்சிகக�ொலலி மருந்து 

ரபொன்ற்வ பொலமத்திற்கு உண்டைொன சில 

கபொதுவொன எடுத்துக�ொடடு�ைொகும்.

பொலேஙகளின் வளககள்

இரண்டு திரவங�ள் �லந்து கவவரவறு 

வ்�யொன பொலமங�்ை உருவொககுகிறது. 

எடுத்துக�ொடடைொ� எண்கணய் மற்றும் நீர, நீரில 

எண்கணய் என்ற பொலமம் உருவொகிறது. இஙகு 

எண்கணய் துளி�ள் நீரில பரவியுள்ைது அலலது 

எண்கணயில நீர என்ற பொலமம் உருவொகிறது. 

இஙகு எண்கணயில நீர பரவியுள்ைது.

உணவு பதபபடுத்தும் மு்ற, 

மருந்து�ள், உரலொ�வியல மற்றும் 

பல முககியமொன கதொழிற்ெொ்ல�ளில 

பொலமங�ளின் பயன்பொடு�ள் மிகுந்த அைவில 

�ொணபபடுகின்றன.
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1014.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

 இ்யபு அடிபப்டையில பருபகபொரு்ை 

வ்�பபடுத்துதல- கதொகுபபு

இபபொடைத்தின் முடிவில நொம் கதரிந்து க�ொள்ைக 

கூடிய்வ

 � �்ரகபொருள், �்ரபபொன், �்ரெல, 

வடி�டடுதல, வடிநீர �ொய்ச்சி வடித்தல, 

்மயவிலக�ல மு்ற, வண்ணபபிரி்� 

மு ் ற  வ ் ர ய ் ற � ் ை த் 

கதரிந்துக�ொள்ளுதல.

 � இயற்பண்பு�ளின் ரவறுபொடடின் 

அ டி ப ப ் டை யி ல  � ல ் வ ் ய ப 

பிரித்கதடுககும் ெரியொன மு்ற�்ை 

ஆய்வு கெய்தல.

 � �ல்வ்யப பிரித்கதடுககும் ெரியொன 

மு்ற�்ை விவரித்தல.

 � �ல்வ்யப பிரித்கதடுககும் சில எளிய 

ரெொத்ன�்ைக ்�யொளுதல

 � �ல்வயில உள்ை பகுதிப கபொருட�்ைப  

பிரித்கதடுக�ப பயன்படும் கபொருத்தமொன 

உப�ரணங�்ைக �ண்டைறிதலும் 

அவற்்ற ஒருஙகி்ணத்தலும்.

 � வடி�டடுதல, ்மய விலக�ல மு்ற, 

�ொய்ச்சி வடித்தல மற்றும் வண்ணப 

பிரி்� மு்ற�ளின் அடிபப்டைத் 

தத்துவத்்த விவரித்தல. 

 � பிரித்தலின் பலரவறு நுடபங�ளின் 

கதொழிற் பயன்பொடு�்ைப பற்றிய 

த�வல�்ைச் ரெ�ரிக�வும்.

4. 21. 1 அறிமுகம்

 �ல்வ என்பது ஒன்றுககு ரமற்படடை 

தனிமம் அலலது ரெரமம் அலலது இரண்டும் 

�லந்த கபொருட�ைொலொனது என்பது 

உங�ளுககுத் கதரியும். நொம் �ல்வயிலிருந்து 

பருபகபொருள்

தூய்்மயொன்வ தூய்்மயற்ற்வ

பலபடித்தொன்வ

தனிமங�ள் ரெரமங�ள் �ல்வ�ள்

ஒருபடித்தொன்வ

 க்லளவகள்ளப பிரிதரதடுததல4.21

 ஈரமொன ெொ்லயில வண்ணபப�டடைொன 

வொனவில திடடு�ள் �ொணபபடுவ்த 

பொரத்திருககிறொயொ? ெொ்லயின் ரமல உள்ை 

நீரில எண்கணய் துளி�ள் இருபபதொல 

எண்கணய் துளி�ள் நீரில மிதககிறது மற்றும் 

வொனவில்ல உருவொககுகிறது. ஏன்? 

என்ப்த �ண்டுபிடி

அறிந்து  ரகொள்மவொேொ?
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கபொருட�்ைப பிரிபபதற்குக �ொரணம் 

பயன்படைககூடிய கபொருளுடைன் தீஙகு 

வி்ைவிக�ககூடியப கபொருட�ளும் �லந்து 

இருபபதொலும் (அ) பயனற்றப கபொருட�்ை 

அதிலிருந்து நீககுவதற்�ொ�வும ஆகும். 

ரதரந்கதடுக�பபடும் குறிபபிடடை மு்றயொனது 

�ல்வயில உள்ைப கபொருட�்ைப பிரிபபதற்கு 

அ்வ�ளின் பண்பு�ள் மற்றும் இயற்பியல 

நி்ல�்ைப கபொருத்து அ்மயும்.

4. 21. 2 தி்ட, தி�வக க்லளவகள்ளப 

 பிரித்கதடுத்தல

பிரித்தல மு்ற�்ைப படிபபதற்கு முன்பு 

திடை-திரவப கபொருட�ளின் �்ரதிறன் பற்றி 

பொரபரபொம்.  திடைப கபொரு்ை திரவத்தில 

ரெரககும்ரபொது, திடைபகபொருள் நீரமத்தில 

�்ரயலொம் அலலது �்ரயொமல ரபொ�லொம்.

 � திடைபகபொருள் திரவத்தில �்ரந்தொல 

அதற்கு �்ரதல என்று கபயர. அதொவது, 

திடைபகபொருள்(�்ரகபொருள்)  +திரவம் 

(�்ரபபொன்) �்ரெல

 � திடைபகபொருள் திரவத்தில �்ரயவில்ல 

எனில அதற்கு �்ரயொதப கபொருள் என்று 

கபயர

கள�யொத தி்டபரபொருள்ள தி�வததிலிருந்து 

பிரிதரதடுததல

வடி�டடைல மற்றும் கதளிய ்வத்து ெொய்த்து 

வடித்தல.

     நீங�ள் ஏற்�னரவ இந்த மு்ற�்ைப 

பற்றி நன்கு அறிந்திருபபீர�ள்.  கீரழ 

க�ொடுக�பபடடுள்ை  விைக�பபடைம் உங�ளுககு 

முககியமொன நுடபங�்ை நி்னவிலக�ொள்ை 

உதவுகிறது.

 ரெயலபொடு 6

கீழக�ண்டை கபொருட�ள் �ல்வயொ அலலது 

ரெரமமொ என்ப்த �ண்டைறி. ரமலும் உன் 

வி்டைக�ொன �ொரணத்்தக கூறு.
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1034.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

வ.

எண

ரபொருள் க்லளவ/ 

மெர்ேம்

1 ேணல ேறறும் நீர்

2 ேணல ேறறும் 

இரும்புத துகள்கள்

3 கொன்கிரீட

4 நீர் ேறறும் 

எணரணய

5 ெொ்லட

6 நீர்

7 கொர்பன்  

ள்டஆகளஸைடு

8 சிரேணட

9 ஆலகைொல

ளேயவி்லககு முள்ற:   இம்மு்றயொனது 

திரவத்தில எளிதில படியொத மி� சீரொன 

மற்றும் மி�ச் சிறிய திடைத் து�ள்�்ை பிரிக�ப 

பயன்படுகிறது.  �ல்வயொனது ்மய விலககு 

இயந்திரத்தில உள்ை ் மய விலககுக குழொயில 

எடுத்துக க�ொள்ைபபடடு ்மயவிலககுககு 

(சுழற்றபபடுகிறது)  உடபடுத்தபபடுகிறது.  

ஆ�ரவ, குழொயின் அடியில திடைபகபொருள் 

படிகிறது.  மற்றும் ரமரல உள்ை கதளிந்த நீரமம் 

ெொய்த்து வடிக�பபடுகிறது.

இம்மு்ற பொலகபொருள்�ளில கீரி்மயும், 

க�ொழுபபி்ன நீககி பதபபடுத்தபபடடை பொல 

மற்றும் இரத்தத்தில உள்ை பகுதி�்ைப 

பிரித்தல மற்றும் தடைவியல அறிவியியலில 

சீறுநீரின் பகுதி�்ை பிரிக�வும் உதவுகிறது.

வடிகடடிகள் 

வடி�டடி�ள் பல வ்�பபடும்.  நீர வடி�டடி�ள், 

குளிரூடடும் வடி�டடி�ள், வொ�ன 

வடி�டடி�ள்  மற்றும் �ொரபன் வடி�டடி�ள் 

ஆகிய்வயொகும்.  ெொதொரண வடிதொள்�்ை 

விடை  கூழமங�்ை வடி�டடும் மற்றுகமொரு 

முககியமொன மு்ற அ்ர �டைத்தி ெவவூடுப 

பிரிவு மு்றயொகும். கூழமங�்ைப 

கபொறுத்த வ்ரயில சிறபபுவ்� 

வடிதொள்�ள் பயன்படுத்தபபடுகிறது.  

இ்வ நுண்வடி�டடிதொள்�ள் என 

அ்ழக�பபடுகிறது.  அ்வ�ள் ெொதொரண 

வடிதொள்�்ை விடை நுண்ணியத் 

து்ை�்ைக க�ொண்டைது.  மற்றும் மி�ச்சிறிய 

அைவுள்ை மொசுக�்ை மடடும் அவற்றின் 

வழியொ� ஊடுருவ அனுமதிககும்.  ரமலும, 

கூழமத் து�ள்�்ை அனுமதிபபதில்ல. 

்டையொலிசிஸ கூழமங�ங�்ை 

சுத்தி�ரிககும் முககியமொன வடி�டடும் 

மு்றயொகும்.

அறிந்து  ரகொள்மவொேொ?

9th_Science_Tamil_Unit_4.indd   103 16-04-2018   12:26:00



1044.    நம்்மச் சுற்றியுள்ை பருபகபொருட�ள்

கள�ந்துள்்ள தி்டபரபொருள்ள நீர்ேததிலிருந்து 

பிரிததல

ஆவியொககல ேறறும் படிகேொககல:

இம் மு்றயொனது �்ரபகபொரு்ை 

�்ரெலிலிருந்து பிரித்கதடுக�ப பயன்படுகிறது. 

�்ரெல கபொதுவொ� கவபபபபடுத்தபபடும்ரபொது 

திரவம் (�்ரபபொன்) ஆவியொகி திடைபகபொருள் 

கீரழ படி�மொ� தஙகி விடுகிறது.

எடுத்துக�ொடடு: சூரிய ஆவியொதல பயன்படுத்தி 

�டைல நீரிலிருந்து உப்பப பிரித்கதடுத்தல

தூய திரவங�்ை �்ரெலிலிருந்து பிரிககும் 

மு்ற:

எளிய கொயச்சி வடிததல:-

25 K க�ொதிநி்ல ரவறுபொடுள்ை இரண்டு 

திரவங�ள் க�ொண்டைக  �்ரெ்ல    

பிரித்கதடுக� இம்மு்றயொனது பயன்படுகிறது.

ரமலும் இம்மு்றயில  �டைல நீ்ரக �ொய்ச்சி 

வடித்தல இயலும்.

ரெயமுள்ற:-

�ொய்ச்சி வடித்தல குடு்வ நீர குளிரவிபபொன் 

அ்மபபுடைன் இ்ணக�பபடடுைைது.  

உப�ரணத்தின் அ்மபபு படைத்தில உள்ைவொறு 

அ்மக�பபடடுைைது.  �ொய்ச்சி வடித்தல 

குடு்வயில உள்ை அ்டைபபொனின் ஒரு து்ை 

வழிரய கவபபநி்லமொனி கெரு�பபடடுள்ைது.  

கவபபநி்லமொனியின் குமிழி பக� குழொய்ககு 

கீரழ உள்ைவொறு அ்மக�பபடடுைைது.

�ொய்ச்சி வடிக� ரவண்டிய, உவர நீ்ர 

குடு்வயில எடுத்துகக�ொண்டு க�ொதிககும் 

வ்ர சூடுபடுத்தபபடுகிறது.  தூய நீரொவியொனது 

குளிரவிபபொனின் உட குழொய் வழிரய 

�டைககிறது.  ஆவியொனது குளிரவிக�பபடடு 

தூய நீரொ� ரெ�ரிபபொனில ரெ�ரிக�பபடுகிறது.  

உபபுமொசு குடு்வயின் அடியில வண்டைலொ�த் 

தஙகி விடுகிறது.

4. 21 .3 தி�வம் - தி�வ க்லளவகள்ளப 

பிரிததல:-

வளக 1 -  க்லககும் பணபுள்்ள தி�வஙகள் 

பின்ன கொயச்சி வடிததல: இரண்டு அலலது 

இரண்டிற்கு ரமற்படடை க�ொதிநி்ல 

ரவறுபொடிலலொத �்ரயககூடியத் திரவங�்ை 

(க�ொதிநி்ல ரவறுபொடு 25K ககு கு்றவொ� 

இருக�ரவண்டும்) பிரிக� பின்ன �ொய்ச்சி 

வடித்தல மு்ற பயன்படுகிறது.

எடுத்துக�ொடடு:

     கபடரரொலியப கபொருட�ள் பின்னக �ொய்ச்சி 

வடித்தல மு்றயில சுத்தி�ரிக�பபடுகிறது.

பின்னக கொயச்சி வடிததலின் பயன்பொடுகள்:

கபடரரொலிய ரவதித் கதொழிற்ெொ்லயில 

இருந்து கபடரரொலிய பின்னங�்ை பிரிக�வும். 

தூத்துககுடியில உள்ை உபபைங�ள் – தமிழநொடு
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1054.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

�ொற்றிலிருந்து வொயுக�்ைப பிரிக�வும், 

கமத்தில ஆல�ைொல மற்றும் எத்தில 

ஆல�ைொல பிரித்கதடுக�வும் பின்னக�ொய்ச்சி 

வடித்தல மு்ற பயன்படுகிறது.

வளக II: ஒன்றொ�க �லவொத் திரவங�ள்:

ஒன்றொ� �லவொ இரண்டுத் திரவங�ளின் 

�ல்வ பிரிபுனல மூலம் பிரிக�பபடுகிறது.

எடுத்துக�ொடடு�ள்:  நீர மற்றும் எண்கணய் 

�ல்வ, நீர மற்றும் மண்கணண்கணய் 

ரமலும், ஒன்றொ� �லவொத இரண்டுத் திரவங�ள் 

�்ரபபொன் வடிெொறு வடித்தல மு்றயில 

பிரித்கதடுக�பபடுகிறது.  இ்வ திரவ-

திரவம் வடிச்ெொறு என்று அ்ழக�பபடுகிறது.       

இம்மு்றயில ஒரு குறிபபிடடை ஒன்்ற �லவொத 

இம்மு்றயொனது இரண்டுத் திரவங�ளின் 

�்ரதிறனில உள்ை ரவறுபொட்டை 

அடிபப்டையொ�க  க�ொண்டைது. �்ரபபொன் 

வடிெொறு பிரித்தல மு்ற ரெொபபு, மருந்தொக� 

மற்றும் கபடரரலிய கதொழிற்ெொ்ல�ளில 

பயன்படுகிறது.  

 ரெயலபொடு 7

மொணவர�்ைப பலரவறு கபடரரொலியப 

கபொருட�்ை ரெ�ரிக�ச் கெய்து அதனு்டைய 

க�ொதிநி்ல அடிபப்டையில வரி்ெபபடுத்திக 

கூறவும்.

 ரெயலபொடு 8

இருவர் ரெயலபொடு

     எண்கணய் மற்றும் நீர �ல்வ்யப 

பிரித்தல

பிரிபுன்ல எடுத்துக க�ொள்ரவொம்.  மூடி்யத் 

திறந்து நீர மற்றும் மண்கணண்கணய் 

�ல்வ்ய ஊற்றவும்.  நன்றொ�க 

�லக�வும்.  5 நிமிடைங�ள் அபபடிரய 

விடைவும்.  நி�ழவ்த உற்றுரநொக�வும். நீர 

கீழடுக�ொ�வும், மண்கணண்கணய் ரமல 

அடுக�ொ�வும் மிதககிறது.  ஏன்?

நிறுத்துகுழொ்யத் திறந்து நீர மற்றும் 

மண்கணண்கணய் தனித் தனியொ�  

�லன்�ளில ரெ�ரிக�பபடுகிறது.

 �்ரபபொன் ெொறு இறக�ல 

என்பது பன்கனடுங�ொலமொ� 

பயன்படுத்தபபடடை மு்ற 

ஆகும். வொெ்னத் 

திரவியங�ள் தயொரித்தல மற்றும் பலரவறு 

மூலங�ளிலிருந்து ெொயங�ள் தயொரித்தலில 

இது த்லயொய மு்ற ஆகும்.
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(350  C)o

(25  C)o

பின்னேொககல பததி
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1074.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

எளிதில ஆவியொகும் ேறறும் ஆவியொகொதத 

திணேஙகள்ளக ரகொண்ட க்லளவளயப 

பிரிதரதடுததல.

பதஙகேொதல

சில திண்மப கபொருட�்ை 

கவபபபபடுத்தும்ரபொது, திரவ நி்ல்ய 

அ்டையொமல ரநரடியொ� திண்ம நி்லயிலிருந்து 

வொயு நி்ல்மககு மொற்றம்டைகின்றன.  

ஆவி்ய குளிர ்வககும்ரபொது மீண்டும் 

திண்மத்்தத் தருகின்றன.  இந்நி�ழவிற்கு 

பதங�மொதல என்று கபயர.  எ.�ொ. (a) அரயொடின் 

– (ஊதொ நிற ஆவி) (b)  �ற்பூரம் (c) அம்ரமொனியம் 

குரைொ்ரடு ரபொன்ற்வ.

நன்கு தூைொக�பபடடை அம்ரமொனியம் 

குரைொ்ரடு மற்றும் மணல �ல்வ, ஒரு 

பீங�ொன் கிண்ணத்தில எடுத்துகக�ொள்ைபபடடு 

அதன்ரமல து்ையு்டைய �லநொர 

த�டடினொல முடி ்வக�பபடுகிறது.  படைத்தில 

�ொண்பித்துள்ைவொறு �லநொரத் த�டடின் 

ரமல புனல �விழத்து ்வக�பபடுகிறது.  

புனலின் திறந்த மு்னயொனது பஞ்சினொல 

அ்டைக�பபடடு, பீங�ொன் கிண்ணம் 

�வனத்துடைன் கவபபபபடுத்தபபடுகிறது.  

எளிதில ஆவியொ�க கூடிய திண்மத்தின் 

ஆவி �லநொரத்த�டடில உள்ை து்ை�ளின் 

வழியொ�ச் கென்று புனலின் உள்பக�த்தில 

குளிரகிறது.  ஆவியொ�ொத மொசுக�ள் பீங�ொன் 

கிண்ணத்திரலரய தஙகி விடுகின்றன.

வணணபபிரிளக முள்ற

வண்ணபபிரி்� மு்றயின் கதொழில 

நுடபத்்த விவொதிபபதற்கு முன் அதில 

பயன்படுத்தபபடும் இரு முககியமொன 

கெொற்கறொடைர�்ைப பொரபரபொம். 

உறிஞசுதல ேறறும் ப�பபுக கவர்தல 

உறிஞ்சுதல – ஒரு கபொருள் கபருமைவில 

மற்கறொரு கபொருைொல உட�வரதல நி�ழவு.  

உதொரணமொ� நீரில ரதொய்க�பபடடை �ொகிதம் 

உறிஞ்சியொ�ச் கெயலபடடு நீ்ர உறிஞ்சுகிறது.  

ப�பபுககவர்தல  -  ஒரு கபொருளின் ரமற்பரபபில 

ரவகறொரு கபொருளின் து�ள்�ள்  (வொயு, நீரமம் 

அலலது �்ரக�பபடடை திண்மமொ� இருக�லொம்) 

�வரபபடும் நி�ழவு.  உதொரணமொ�க, �ரி அதன் 

ரமற்பரபபில வொயு்வ பரபபுக�வரகிறது. 

�ரி பரபபுக �வரும் கபொருள் எனவும் 

வொயு பரபபுக�வரபபடும் கபொருள் என 

அ்ழக�பபடுகின்றன.

வண்ணபபிரி்� மு்ற ஒரு 

பிரித்கதடுககும் கதொழில நுடபமொகும்.  ஒரு 

�ல்வயிலுள்ை பலரவறு கூறு�ள், ஒரர 

�்ரபபொனில, கவவரவறொ�க �்ரயும் 

திற்னப கபற்றிருககும் என்ற   தத்துவத்தின் 

அடிபப்டையில வண்ணபபிரி்� மு்ற 

�ல்வ�்ைப பிரித்கதடுக�ப பயன்படுகிறது.

 எண்கணய் �லன்�ைொனது 

�ழுவபபடடு அதி� அைவிலொன 

எண்கணய்க �ழிவு�ள் 

ஆறு�ள் மற்றும் �டைலில 

கவளிரயற்றபபடுகிறது.  எண்கணய் 

வொ�னங�ள்,  �பபல�ள் மற்றும் சுத்தி�ரிபபு 

ஆ்லயில ஏற்படும் விபத்து�ளினொல 

எண்கணய் சிந்துதல ஏற்படுகிறது.  

ரமலும், நீர நி்ல�ளில எண்கண்ய 

கவளிரயற்றுவது எண்கணய் சிந்துதல 

ஏற்படுவதற்கு �ொரணமொகிறது.  எண்கணய் 

சிந்துதலினொல �டைல வொழ உயிரினங�ள் 

பொதிபப்டைவரதொடு மடடுமின்றி க�ொடடைபபடடை 

எண்கணயின் தன்்ம்யப கபொருத்து 

நச்சுத்தன்்ம அ்டையரவொ அலலது 

அழிக�பபடைரவொ  கெய்யலொம்.  எண்கணய் 

சிந்துதலொல பொதிபப்டைந்த  இடைச்சூழல மற்றும் 

பகுதி�ளின்அடிபப்டையில நீரநி்ல�்ைத் 

தூய்்ம கெய்வதற்கு பல வருடைங�ள் ஆகும். 
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ஒரர அடிபப்டைத் தத்துவத்தின் 

அடிபப்டையில கெயலபடும் பலரவறு வ்�யொன 

வண்ணப பிரி்� மு்ற�ள் உள்ைன.  ஒரு 

�ல்வ்யப பிரித்கதடுக� அக�ல்வயின் 

கூறு�்ை இரு நி்ல்ம�ளுககி்டையில 

ந�ருமொறு கெய்யபபடுகிறது.

I. ந�ரும் நி்ல்ம

II. நி்லயொன நி்ல்ம

தொள் வண்ணபபிரி்� மு்ற என்பது 

எளி்மயொன வ்�யொகும்.  இஙகு நி்லயொன 

நி்ல்ம வண்ணபபிரி்� தொைொ�வும், 

ந�ரும் நி்ல்ம �்ரபபொனொ�வும் உள்ைது.  

உதொரணம்:  எழுதும் ்மயில உள்ை பலரவறு 

நிறமுள்ை ெொயங�்ைப  பிரித்கதடுக� 

ஒரு வண்ணபபிரி்� தொளில ஒரு துளி 

எழுதும் ்ம (ெொன்று:- �ருபபு நிற எழுதும் 

்ம) இடைபபடுகிறது.  இந்தத் தொள் படைத்தில 

�ொடடைபபடடுள்ைவொறு, தகுந்தக �்ரபபொனில 

்வக�பபடுகிறது.  �ருபபு நிற ்ம அதன் பகுதி 

ெொயங�ைொ�ப பிரிகிறது.  தொளின் மீது �்ரபபொன் 

ரமரலறும்ரபொது, ெொயங�ள் அதனுடைன் எடுத்துச் 

கெலலபபடடு பிரி்�ய்டைகின்றன.  

�்ரபபொனில, ெொயங�ள் கவவரவறொன 

�்ரயும் தன்்ம க�ொண்டுள்ைதொல, அ்வ 

வண்ணபபிரி்� தொளில கவவரவறு 

எல்ல�ளுககுப பரபபு �வரபபடடு 

பிரித்கதடுக�பபடுகின்றன.  கி்டைக�பகபற்ற 

வண்ணபபிரி்� வ்ரபடைம், �ருபபு நிற 

்ம மூன்று ெொயங�ள் க�ொண்டுள்ை்தக 

�ொடடுகிறது.

     கபறபபடடை வண்ணபபிரி்� வ்ரபடைங�்ைப 

பயன்படுத்தி பிடிமொனக �ொரணி (Retention 

Factor, R
f
) என்னும் �ணிதவியல 

அைவீடு�ளிலிருந்து சில முககிய முடிவு�்ை 

நொம் கபறலொம். R
f 
அைவீடு என்பது �்ரகபொருள் 

ந�ரும் கதொ்லவிற்கும், �்ரபபொன் ந�ரும் 

கதொ்லவிற்கும் இ்டைரயயொன விகிதம் என 

வ்ரயறுக�பபடுகிறது.

பயன்கள்:- மருத்துவத்து்ற ஆரொய்ச்சி 

மற்றும் தடைய அறிவியல ஆய்வுககூடைங�ளில 

பலவ்�யொன �ல்வ�்ைப 

பிரித்கதடுபபதில வண்ணப பிரி்�மு்ற 

விரிவொன பய்னக க�ொண்டுள்ைது.  ெொன்றொ� 

மருத்துவ ஆய்வுககூடைங�ளில புரத மொதிரி�ள் 

மின்னொற்கூழம ந�ரவு என்ற  தத்துவத்தின் 

அடிபப்டையில பிரித்கதடுக�பபடுகின்றன.

கபொருள்�்ை பிரிபபதற்கு அ்வ 

நி ற மு ள் ை த ொ � 

இ ரு க � ர வ ண் டி ய 

அ வ சி ய மி ல ் ல . 

வ ண் ண ப பி ரி ் � 

வ்ரபடைத்தில நிறமற்றப 

கபொருள்�்ை கதரிவுக 

�ொரணி்யத் கதளிபபதன் மூலம் 

�டபுலனொகும்படி கெய்யலொம்.  கதரிவுக 

�ொரணி, நிறமற்றப கபொருள்�ளுடைன் 

வி்னபுரிந்து நிறமுள்ைப கபொருைொ� 

மொற்றுகிறது.  மற்ற சூழநி்ல�ளில 

வண்ணபபிரி்� வ்ரபடைத்தில 

கபொருள்�ளின் இருபபிடைத்்த புற 

ஊதொக�திர�்ைக க�ொண்டு 

�ண்டைறியலொம்.

அறிந்து  ரகொள்மவொேொ?
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     முககிய ரெொறகள் 

பருபகபொருள்

�னஅைவு

விரவுதல

விரவுதல

வி்ெ

அழுத்தம்

உள்ம்ற கவபபம்

ஆவியொதல

க�ொதிநி்ல

உருகுநி்ல

இயக� ஆற்றல

து�ளி்டை �வரச்சி

து�ளி்டை தூரம்

நி்லமொற்றம்

கதளிந்த நீரமம்

உறிஞ்சுதல

வண்ணப பிரி்� மு்ற

பதங�மொதல

தூய கபொருள்

�ல்வ ஒருபடித்தொன

பலபடித்தொன

உண்்மக �்ரெல கதொங�ல

கூழமம்

பிகரௌனியன் இயக�ம்

டிண்டைொல வி்ைவு

பொலமம்

�்ரகபொருள்

�்ரபபொன்

உண்்மக�்ரெல

ெொய்த்து வடித்தல

்மயவிலக�ம்

�ொய்ச்சி வடித்தல

பின்னக �ொய்ச்சி வடித்தல

�்ரபபொன் பிழிவு  (க�ொண்டு 

ெொறு இறுககுதல)

பரபபுக �வரச்சி

பரபபுக �வரும் கபொருள்

பரபபுக �வரபபடும் கபொருள்

ந�ரும் தன்்ம

நி்லயொன நி்ல்ம

பிரி்�பகபொருள் /

பிரி்� ஊடை�ம்

பிடிமொனக �ொரணி (R
f 
)

படி�மொக�ல

உபபு நீககுதல

     நிளனவில ரகொள்க 

 � பருபகபொருைொனது மி�ச் சிறிய து�ள்�ைொன்வ – தனிமங�ளில அணுக�ள் மற்றும் ரெரமத்தில 

மூலககூறு�ள் உள்ைன.

 � நம்்மச் சுற்றி இருக�ககூடிய பருபகபொருள்�ள் திண்மம், நீரமம் மற்றும் வொயு ஆகிய மூன்று இயற்பு 

நி்ல�ளில உள்ைன.

 � து�ள்�ளுககுள் உள்ை �வரச்சி வி்ெ திண்மத்தில அதி�மொ�வும், நீரமத்தில இ்டைநி்லயிலும் 

வொயுக�ளில கு்றந்தபடெமொ�வும் உள்ைன. இதுரவ மூன்று வ்�யொன பருபகபொருளின்  ரவறுபடடை 

பண்பு�ளுககு �ொரணமொ� அ்மகின்றன.

 � பருபகபொருைொனது ஆற்ற்ல உறிஞ்சுவதொரலொ அலலது கவளியிடுவதொரலொ நி்லமொற்றம் 

அ்டைகிறது. 

 � கவபபரமற்றல மற்றும் குளிரதல வ்ரர�ொடு�ள் ரநர வொரியொன கவபபநி்லயின் மொற்றத்்த 

விவரிககிறது.

 � உள்ளு்ற கவபபம் குறிபபிடுவது யொகதனில ம்றந்துள்ை கவபப ஆற்றல, அது நி்ல்ம 

மொற்றத்திற்குப பயன்படுத்தபபடுகிறது.

 � ரவதி இ்ய்பப கபொறுத்து பருபகபொருைொனது தனிமங�ள், ரெரமங�ள் மற்றும் �ல்வ�ள் என 

வ்�பபடுத்தபபடுகிறது.

 � ஒரர ஒரு வ்�யொன து�ள்�்ைக க�ொண்டுள்ை்மயொல தனிமங�ளும் ரெரமங�ளும் 

தூயபகபொருட�ைொ�வும், அரதநி்லயில �ல்வ�ள் ஒன்றுககு ரமற்படடை வ்�யொன 

து�ள்�்ைகக�ொண்டுள்ை்மயொல அ்வ தூய்்மயற்ற கபொருட�ைொ�வும் �ருதபபடுகின்றன.

 � ஒரு �ல்வயொனது இரண்டு அலலது அதற்கு ரமற்படடை வ்� து�ள்�்ைக க�ொண்டுள்ைன.  

அ்வ�ள் �ல்வயின் பகுதிபகபொருட�்ை இயற்பு மு்ற�ைொல பிரிக� முடியும்.
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 � ஓர உரலொ�க�ல்வயொனது இரண்டு அலலது அதற்கு ரமற்படடை தனிமங�ளின் ஒருபடித்தொன 

�்ரெல ஆகும்.

 � பலபடித்தொன �ல்வயில பகுதிபகபொருட�ைொனது முற்றிலும் அலலது சீரொ� �லக�பபடைவில்ல 

மற்றும் இது ஒன்றிற்கு ரமற்படடை நி்ல்ம�்ைக க�ொண்டுள்ைது.

 � து�ள்�ளின் உருவ அைவு அடிபப்டையில பலபடித்தொன �ல்வ�்ை கூழமக �்ரெல�ைொ�வும் 

மற்றும் கதொங�ல�ைொ�வும் வ்�பபடுத்தலொம்.

 � கூழமக �்ரெல�ளின் பண்பு�ள் உண்்மக �்ரெல�ள் மற்றும் கதொங�ல�ள் இ்வ�ளுககு 

இ்டைபபடடை நி்லயில உள்ைன.

 � �ளிமங�ள் மற்றும் பொலமங�ள் கூழமக �்ரெல�ளின் சிறபபு வ்�யொகும்.  அ்வ�ள் நம்மு்டைய 

அன்றொடை வொழக்�யில கபரும் அைவில பயன்படுகிறது.

ரெொல்லள்டவு

1. கெலசியஸ அைவுர�ொல: கவபபநி்ல அைவுர�ொல. இதில 0
0
 என்பது பனிக�டடியின் உருகு 

நி்ல்யயும், 100
0
 என்பது நீரின் க�ொதி நி்ல்யயும் குறிககிறது.

2. கூழமம்: 1 முதல 100
0
 மிலலி்மகரொன் வ்ர அைவுள்ை நுண்ணிய து�ள்�ள், ஒரு 

கதொடைரச்சியொன ஊடை�த்தில வடி�டடை இயொலொத அலலது எளிதில படியொத வ்�யில 

விரவியிருககும் ஒரு அ்மபபு ஆகும்.

3. ரெரமம்: இரண்டு அலலது அதற்கு ரமற்படடை தனிமங�ளின் அணுக�ள் அலலது அயனி�்ை 

ஒரு குறிபபிடடை விகிதத்தில உள்ைடைககிய, தூய்்மயொன மற்றும் ஒருபடித்தொன கபொருள். இதன் 

பண்பு�ள், உடகபொருட�ளின் பண்பு�ளிலிருந்து ரவறுபடடிருககும். இயற்பு மு்ற�்ை 

க�ொண்டு இவற்்ற பிரித்கதடுக� இயலொது.

4. தனிமம்: அணுக�்ை உள்ைடைககிய கபொருள். அணுக�ளின் உட�ருவில உள்ை 

புரரொடடைொன்�ளின் எண்ணிக்� ெமமொ� இருககும். ரமலும் இத்ன ரவதிச்கெயலமு்ற 

க�ொண்டு எளிதில பகுக� இயலொது.

5. பொலமம்: இரண்டு நி்ல்ம�ளும் திரவங�ைொல ஆன ஒரு கூழமம். எ.�ொ. எண்கணய்யில நீர 

பொலமம்

6. ஃபொரன்ஹீட அைவுர�ொல: கவபபநி்ல அைவுர�ொல. இதில 32
0 

என்பது பனிக�டடியின் 

உருகு நி்ல்யயும், 212
0
 என்பது தூய நீரின் க�ொதி நி்ல்யயும் குறிககிறது.

7. �வரச்சி வி்ெ: புவி ஈரபபு வி்ெ இவற்றுள் முதன்்மயொனது. நியூடடைனின் ஈரபபு விதியின் 

படி, இந்த அண்டைத்தில உள்ை ஒவகவொரு கபொருபகபொருளும் மற்கறொன்றொல ஈரக�பபடுகிறது. 

எனரவ ஈரபபு என்பது ஒரு பருபகபொருள் மற்கறொன்றின் மீது கெலுத்தும் �வரச்சிவி்ெ ஆகும்.

8. வொயு: எந்த அைவு இருந்தொலும், முழுவதும் விரிவ்டைந்து இடைத்்த நிரபபும் �ொற்று ரபொன்ற 

கபொருள்.

9. க�லவின் அைவுர�ொல: நலலியலபு எந்திரத்தின் இயககுத்திறனின் அடிபப்டையில 

உருவொக�பபடடை கவபபஇயக�வியல கவபபநி்ல அைவுர�ொல. இந்த அைவுர�ொலில 0 

என்பது தனிச்சுழி ஆகும்.

10. திரவம்: �னஅைவு மொறொமல, நீர அலலது எண்கணய் ரபொன்று எளிதில ந�ரககூடிய கபொருள்.

11. பருபகபொருள்: ஓய்வுநி்ல நி்ற்ய க�ொண்டை, அண்டைத்தில குறிபபிடடை அைவு இடைத்்த நிரபப 

வலல கபொருள்.

9th_Science_Tamil_Unit_4.indd   110 16-04-2018   12:26:02



1114.    நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள

12.�ல்வ: இரண்டு அலலது அதற்கு ரமற்படடை கபொருட�்ை இ்யபொ�க க�ொண்டைது. இதன் 

உடகபொருட�ள் ரவதிச்கெயலமு்றயின் மூலம் ரெரக�பபடுவதில்ல ஆதலொல இவற்்ற 

எளிதில பிரித்கதடுக� இயலும்.

13. திண்மம்: பருபகபொருட�ளின் நொன்கு இயற்பு நி்ல�ளில திண்மமும் ஒன்று (மற்ற்வ: 

திரவம், வொயு மற்றும் பிைொஸமொ). திண்மத்தில மூலககூறு�ள் மி�வும் கநருக�மொ� 

கபொதிந்துள்ைன. திண்மங�ள் �டினமொன அ்மப்பயும் மற்றும் �னஅைவு, வடிவ 

மொற்றங�ளுககு உடபடைொ தன்்ம்யயும் கபற்றுள்ைன.

14. உறிஞ்சுதல: உறிஞ்சுதல என்பது அணுக�ள் அலலது மூலககூறு�ள் அலலது அயனி�ள் ஒரு 

நி்ல்மயின் (திரவம், வொயு, திண்மம்) ஊரடை முழுவதும் ஊடுருவிப பரவும் நி�ழவு ஆகும். 

பரபபுக �வரதல ரபொன்று ரமற்பரபபில மடடும் நி�ழொமல, உறிஞ்சுதல நி�ழவில அணுக�ள் 

அலலது மூலககூறு�ள் அலலது அயனி�ள் நி்ல்மயின் �னஅைவு முழுவ்தயும் 

ஆககிரமிககிறது. இவவொறொ� உறிஞ்சுதல பரபபுக �வரதலில இருந்து ரவறுபடுகிறது.

15. பரபபுக �வரதல: ஒரு �்ரந்த திண்மம், வொயு அலலது திரவத்தின் அணுக�ள், மூலககூறு�ள் 

அலலது அயனி�ள் மற்கறொரு நி்ல்மயின் ரமற்பரபபின் மீது ஒடடிகக�ொள்ளும் நி�ழவு 

பரபபுக �வரதல ஆகும். இந்நி�ழவில உறிஞ்சும் கபொருளின் ரமற்பரபபில உறிஞ்ெபபடும் 

கபொருள் ஒரு கமலலிய படைலத்்த உருவொககுகிறது.

16 ்மயவிலக�ம்: ்மயவிலககு வி்ெ்ய கெலுத்தி து�ள்�்ை கீரழப படியச்கெய்யும் மு்ற 

ஆகும். மி� நுண்ணிய கதொங�ல�ளிலிருந்து து�ள்�்ை பிரித்கதடுக� இம்மு்ற 

பயன்படுகிறது. ெொதொரண ்மய விலக�த்தில, புவி ஈரபபு வி்ெககு எதிரொ� 10000 மடைஙகு 

வ்ர ்மய விலககு வி்ெ கெலுத்தபபடுகிறது. மீநுடப ்மயவிலக�த்தில சுமொர 600000 

மடைஙகு வ்ர வி்ெ கெலுத்தபபடுகிறது.

17. �ொய்ச்சி வடித்தல: ஒரு திரவத்்த க�ொதிக�்வத்து, அதன் ஆவி்ய ஒரு குளிரவிபபொன் 

வழிரய கெலுத்தி �்ரந்துள்ை உடகபொரு்ை பிரித்கதடுககும் மு்ற ஆகும். �ொய்ச்சி வடித்தல 

மு்ற நீ்ர தூய்்மபபடுத்தல, ஒரு சிக�லொன �ல்வயின் உடகபொருள்�்ை 

பிரித்கதடுத்தல (உ.தொ. �ச்ெொ எண்கணயிலிருந்து கபடரரொ்ல பிரித்கதடுத்தல) ஆகியவற்றில 

பயன்படுகிறது.

18. வடி �டடுதல: ஒரு திரவத்தில �லந்துள்ை திண்மபகபொருட�்ை, அக�ல்வ்ய திரவம் 

மடடும் ஊடுருவ வலல ஒரு ஊடை�த்தின் வழிரய கெலுத்தி பிரிககும் கெயல ஆகும். ஊடை�த்்த 

ஊடுருவிச் கெலலும் திரவம் வடிநீர எனபபடுகிறது.

19. பிடிமொனக �ொரணி (Rf): Rf மதிபபு என்பது �்ரகபொருள் ந�ரந்த தூரத்திற்கும், �்ரபபொன் 

ந�ரந்த தூரத்திற்கும் இ்டைரயயொன விகிதம் ஆகும்.

20. �்ரெல:  இரண்டு அலலது அதற்கு ரமற்படடை கபொருட�்ை உள்ைடைககிய ஒருபடித்தொன 

  �ல்வ.

21. �்ரகபொருள்: �்ரபபொன் எனபபடும் மற்கறொரு கபொருளில �்ரக�பபடும் கபொருள்.

22. மீத்கதளி நீர: படி�மொக�ல, வீழபடிவொக�ல மற்றும் ்மயவிலக�ம் ரபொன்ற கெயலுககுடபடடை 

  �்ரெலில படிந்த திண்மத்திற்கு ரமரல உள்ை கதளிந்த பகுதி.

23. கதொங�ல: �்ரபபொன் ரபொன்ற ஒரு ஊடை�த்திலிருந்து கமதுவொ� படிய வலல �்ரகபொருள்     

ரபொன்ற து�ள்�்ை உள்ைடைககிய பலபடித்தொன �ல்வ.
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I. ெரியொன விள்டளயத மதர்ந்ரதடு

1. 373 K ல நீரின் இயற்பு நி்ல _________ 

 அ) திண்மம் ஆ) நீரமம்  

இ) வொயு  ஈ) பிைொஸமொ

2. பின்வருவனவற்றுள்  __________ 

என்பது ஒரு �ல்வ

 அ) ெொதொரண உபபு 

 ஆ) ெொறு

 இ) �ொரபன் – ்டை – ஆக்ஸைடு

 ஈ) தூய கவள்ளி 

3. ஒரு துளி ்மயி்ன நொம் நீரில 

�லககும்ரபொது நமககுக கி்டைபபது 

__________

 அ) பலபபடித்தொன �ல்வ

 ஆ) ஒருபபடித்தொன �ல்வ

 இ) ரெரமம்

 ஈ) கதொங�ல

4. �ல்வ்ய உருவொககும் உடகபொருட�ள் 

இவவொறு அ்ழக�பபடுகிறது

 அ) தனிமங�ள்  

 ஆ) ரெரமங�ள்

 இ) உரலொ�க�ல்வ�ள்

 ஈ) இ்யபுப கபொருட�ள்

5. __________ மொதிரி முழுவதும் ஒரர 

பண்பு�்ைக க�ொண்டுள்ைது

 அ) தூய கபொருள்   ஆ) �ல்வ  

இ) கூழமம்   ஈ) கதொங�ல

II. கீழககண்டக கூறறுகள் ெரியொ அல்லது 

தவ்றொ எனக கூறு. தவர்றனில ெரியொனக 

கூறள்ற எழுது.

அ) கவபபபபடுத்தும்ரபொது வொயுக�்ைவிடை 

நீரமம் அதி�மொ� விரிவ்டையும்

ஆ) ரவதிமு்றயில ஒரு ரெரமத்்த எளிய 

கபொருட�ைொ� உ்டைக� முடியொது

இ) நீர துலலியமொன உருகுநி்லயும் உ்ற 

நி்லயும் க�ொண்டுள்ைது

ஈ) ரமொர ஒரு பலபபடித்தொனக �ல்வககு 

எடுத்துக�ொடடைொகும்

உ) ஆஸபிரின் நி்றயில 60% �ொரபன், 4.5% 

்ைடரஜன் மற்றும் 35.5% ஆகஸிஜ்னக 

க�ொண்டுள்ைது. ஆஸபிரின் ஒரு �ல்வ.

III. ரபொருததுக

வ.

எண்

A B

i தனிமம் அ ் ெ ய ொ ம ல 

்வககும்ரபொது கீரழ 

படிகிறது

ii ரெரமம் தூய்்மயற்ற கபொருள்

iii கூழமம் மூ ல க கூ று � ை ொ ல 

உருவொனது

iv கதொங�ல தூ ய் ் ம ய ொ ன 

கபொருள்

v �ல்வ அ ணு க � ை ொ ல 

உருவொனது

IV. மகொடிட்ட இ்டஙகள்ள நி�பபு

1. ஆவியொதல எபகபொழுதும் கவபபநி்லயுடைன் 

__________ அ்மகிறது

2. 150
0
C  = __________ K

3. __________ �ல்வயின் இ்யபுப 

கபொருள்�ளுககு ரவறுபடுத்தககூடிய 

எல்லகர�ொடு இல்ல.

4. பதங�மொ�ம் கபொருளுககு எடுத்துக�ொடடு 

__________

5. ஆற்றலின் உள்ளு்ற கவபபம் 

__________ பயன்படுகிறது.

 பயிறசிகள்
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V. குறுவினொககள்

1. நீரில படைகி்ன ஓடடை முடிகின்ற ரபொது ஏன் 

மர ரவலியில நு்ழய முடிவதில்ல?

2. வொயுக�ளின் அழுத்தம் எவவொறு 

அதி�ரிககின்றது?

3. பதங�மொதல – வ்ரயறு

4. பருபகபொருளின் எந்த நி்ல மி� அதி�மொன 

இயக� ஆற்ற்லக க�ொண்டுள்ைது?

5. கடைடடைொலின் சிறு துளி�ள் நீரில 

�லககும்ரபொது �ல்வ �லங�லொ� 

மொறுகிறது. ஏன்?

VI. சிறுவினொககள்

1. ஏன் வொயுக�்ை எளிதொ� 

அழுத்தமுடிகிறது ஆனொல திண்மங�்ை 

அழுத்தமுடியவில்ல?

2.  ‘ஸ்மலி பந்து’ எடுத்து அத்ன அழுத்து. 

உன்னொல அழுத்தமுடிகிறதொ? உன் 

வி்டை்ய நியொயபபடுத்து.

3. பின்வருவனவற்றுள் எ்வ தூய 

கபொருட�ள்? பனிககூழ, பொல, இரும்பு, 

்ைடரரொகுரைொரிக அமிலம், பொதரெம், 

கெங�ல மற்றும் நீர.

4. நொம் வொழவதற்கு ஆகஸிஜன் மி�வும் 

முககிமொனது. அது �ொற்றில 21% 

�னஅைவில உள்ைது. அது ஒரு தனிமமொ 

அலலது ரெரமமொ?

5. 22 �ொரட தங�த்திலொன ஒரு பதக�த்தி்ன 

நீ கவன்றிருககிறொய். நீ வொஙகியது தூய 

கபொருைொ அலலது தூய்்மயற்றதொ?

VII. ரநடுவினொ

1. தனிமங�ளுககும் ரெரமங�ளுககும் 

இ்டைரய உள்ை ரவறுபொடு�்ை எழுதி 

ஒவகவொன்றிககும் ஒரு எடுத்துக�ொடடு 

தரு�.

2. டிண்டைொல வி்ைவு மற்றும் பிகரௌனியன் 

ந�ரவு ஆகியவற்்ற தகுந்த 

வ்ரபடைத்துடைன் விைககு�.

3. ஒரு படித்தொனக �்ரெல பலபபடித்தொனக 

�்ரெலிலிருந்து எவவொறு ரவறுபடுகிறது? 

எடுத்துக�ொடடுடைன் விைககு�. 

VIII. க்லந்து ரெய

1. திடடைம் 

 திண்மம், நீரமம் மற்றும் வொயுக�ளில 

உள்ை து�ள்�ளின் தனித்துவமொன 

பண்பு�்ை விைககும் ஒரு மொதிரி்யச் 

கெய்�.

IX. ரதொ்டர்புபடுததுக

உயிரியலு்டன் 

 நமது கெல�்ை உருவொககும் 

புரரொடடைரடைொபிைொெம் ஒரு சிக�லொன கூழமம். 

அதில பரவிய நி்ல்மயொ� புரரொடடீன், 

க�ொழுபபு மற்றும் பல சிக�லொன மூலககூறு�ள் 

கதொடைரச்சியொன நீரம நி்ல்மயில 

க�ொண்டுள்ைது. 

வ�்லொறறு்டன்

 உரலொ�க �ல்வ�ள் என்பது 

உரலொ�ங�ளின் �ல்வயொகும். பண்்டைய 

மனிதன் உரலொ�க �ல்வ�்ை உருவொககும் 

வித்்த்ய அறிந்திருந்தொன். பல நொ�ரி�ங�ள் 

வைரந்ததற்கும் வீழந்ததற்கும் வரலொற்றில இது 

முககிய பஙகு வகிககிறது. கெபபுக �ொலத்்த 

கதொடைரந்து கவண்�ல �ொலம், பின்னர 

இரும்பு �ொலம் வந்தது. இன்று கவவரவறு 

�ொலங�்ைப பற்றி ரமலும் படித்துக க�ொள்�.

வீடடு்டன்

 உன்னு்டைய ஈரமொன ெட்டை்ய 

வி்ரவொ� உலரச் கெய்ய நீ கெய்யும் மூன்று 

நடைவடிக்��்ை படடியலிடு�. 

ரெயலபொடு

1. எண்ணிடைபபடடை கவற்றிடைங�்ை 

நிரபபு. கவபப வ்ரகர�ொடடி்ன 

அரத்தமுள்ைதொகுககு.
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2. ‘பயன்படுத்தும்முன் நன்றொ�க �லக�வும்’. 

இது மருந்து ெொடியின் ரமல உள்ை குறிபபு. 

அந்த ெொடியில என்ன மொதிரியொன �ல்வ 

உள்ைது? �ொரணம் தரு�.

3. க�ொதிககும் நீர அலலது நீரொவி 

ஆகிவயற்றில எது அதி�மொன �ொயத்்த 

உருவொககுகிறது?ஏன்?

பயிறசி 2

I. ெரியொன விள்டளயத மதர்ந்ரதடு

1. பின்னக �ொய்ச்சி வடித்தலில பயன்படும் 

தத்துவத்தில  ---------------------

-- உள்ை ரவறுபொடு

  (அ) �்ரதிறன்

 (ஆ) உருகுநி்ல 

 (இ) க�ொதிநி்ல 

 (ஈ) பரபபுக�வரச்சி

2. மி� அதி� ரவ�த்தில சுழலச் கெய்து, 

�னமொன கபொருட�ளிலிருந்து ரலெொனப 

கபொருட�்ைப பிரித்கதடுககும் மு்ற-

-------------------------- 

எனபபடுகிறது.

  (அ) வடி�டடைல 

 (ஆ) வண்டைல

 (இ) ெொய்த்து வடித்தல

 (ஈ) ்மய விலக�ம்

3. �்ரபபொ்னக க�ொண்டு ெொறு 

இறுககுதல மு்றயில பிரித்கதடுபபதற்கு  

-----------அவசியம்

 (அ) பிரிபுனல

 (ஆ) ்மய விலககு இயந்திரம் 

(இ) வடிதொள் 

 (ஈ) ெலல்டை

4. வடி�டடுதல என்பது ----------- 

�ல்வ்யப பிரித்கதடுக�ப பயனுள்ை 

மு்றயொகும்.

 (அ) திண்மம் –  திண்மம்

 (ஆ) திண்மம் – திரவம் 

 (இ) திரவம் –திரவம் 

 (ஈ) திரவம் –  வொயு

5. எளிய �ொய்ச்சி வடித்தல மு்றககுத் 

ரத்வயொனது

  (அ) ஆவியொககும் கிண்ணம்   

 (ஆ) பிரிபுனல 

 (இ) வடிதொளுடைன் ரெரந்த வடி�டடி 

(ஈ) லீபிக  குளிரவிபபுக குழொய்

II. கீழககண்டக கூறறுகள் ெரியொ அல்லது 

தவ்றொ எனககூறு தவர்றனில ெரியொனக        

கூறள்ற எழுது.

(a) தயிரிலிருந்து கவண்கண்ய ்மய 

விலககு மு்ற மூலம் பிரித்கதடுக� 

முடியும்.

(b) எண்கணய் மற்றும் தண்ணீர இரண்டும் 

ஒன்றில ஒன்று �லவொதது

(c) ஒரு கபொருள் ரநரடியொ�த் திரவ 

நி்லயிலிருந்து வொயு நி்லககு 

மொற்றம்டைது பதங�மொதல 

எனபபடுகிறது.

(d) திரவ - திரவ கூழமங�ள் �ளிம்பு 

எனபபடுகின்றன.

(e) �ல்வயில உள்ை  கூறு�ளின் 

க�ொதிநி்ல ரவறுபொடு அதி�மொ� 

இருககுமொனொல பின்னக �ொய்ச்சி 

வடித்தல மு்ற பயன்படுத்தபபடுகிறது.

1 2
4
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6
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3
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III. ரபொருததுக

IV. மகொடிட்ட இ்டஙகள்ள நி�பபுக

1. நீரிலிருந்து ஆல�ைொல ------------- 

பிரித்கதடுக�பபடுகிறது.

2. நொபதலீனிலிருந்து மணல   --------- 

மு்ற மூலம் நீக�பபடுகிறது.

3. கபடரரொலிய சுத்தி�ரிபபில 

பயன்படுத்தபபடும் பிரித்கதடுத்தல மு்ற 

-----------

4. வண்ணபபிரி்� மு்ற ----------

------- தத்துவத்தின் அடிபப்டையில 

கெயலபடுகிறது.

5. கவபபநி்ல உயரும்ரபொது, 

நீரில திண்மத்தின் 

�்ரதிறன்--------------

V. குறுவினொககள்

1. அம்ரமொனியம் குரைொ்ரடு மற்றும் 

எளிய உபபு ஆகியவற்றின் �ல்வ்யப 

பிரித்கதடுக� நீ பின்பற்றும் மு்ற்யக 

கூறு.

2. �்ரகபொருள் மற்றும் �்ரபபொன் – 

வ்ரயறு

3. கீழக�ண்டை �ல்வ்ய 

கவபபபபடுத்தும்ரபொது கி்டைககும் பதங�ம் 

(ஆவி உ்றபடிவு) (Sublimate) யொது?

i) அரயொடின் மற்றும் மணல

ii) ரெொடியம் குரைொ்ரடு மற்றும் 

அம்ரமொனியம் குரைொ்ரடு

4. �டைல நீ்ர உபபு நீககுதல என்றொல என்ன?

VI. சிறுவினொககள்

1. பரபபுக�வரபபடும் கபொருள் மற்றும் பரபபுக 

�வரும் கபொருள் என்றொல என்ன ?

2. R
f  
 �ொரணி என்றொல என்ன?

3. வடி�டடிய நீரமம், வொ்ல வடி நீரமம்-

ரவறுபடுத்து�.

4. கீழக�ண்டை �ல்வ�ளின் கூறு�்ைப 

பிரித்கதடுக�ப பயன்படும் ெொதனங�்ைப 

கபயரிடு.

i)    ஒன்றொ� �லககும் திரவங�ள்  ii) ஒன்றொ� 

�லவொதத் திரவங�ள்

5. மரத்தூள், நொபதலீன் மற்றும் இரும்புத் 

து�ள்�ள் �லந்த �ல்வ்ய எவவொறு 

பிரித்கதடுபபொய்?

VII. ரநடுவினொ

  எளிய உபபு, எண்கணய் மற்றும் நீர 

ஆகிய்வ �லந்த �ல்வ எவவொறு 

பிரித்கதடுக�பபடுகிறது?  பலரவறு 

மு்ற�்ை ஒன்று ரெரத்து நீ 

பயன்படுத்தலொம்.

VIII. க்லந்து ஆயவு ரெய

1. குழுச்கெயல (நொன்கு ரபர க�ொண்டை 

குழு) உன்னு்டைய ஆய்வுத் திற்னப 

பயன்படுத்தி (இ்ணயதைத்்தயும் 

வ.

எண்

A B C

i மணல மற்றும் �ற்பூரம் எழுது்ம �ொய்ச்சி வடித்தல

ii அசிடரடைொன் மற்றும் நீர ஒன்றொய் �லககும் திரவங�ள் வண்ணபபிரி்� மு்ற

iii நிறமி�ள் ஒன்றொய் �லவொத திரவங�ள் பிரிபுனல

iv உபபு மற்றும் நீர இரு திண்மங�ளின் �ல்வ பின்னக �ொய்ச்சி வடித்தல

v நீர மற்றும் 

மண்கணண்கணய்

�்ரயும் பதங�மொதல
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பயன்படுத்தலொம்) தடையஅறிவியல என்றொல 

என்ன என்று �ண்டைறி.  ரமலும் தடைய 

அறிவியலில வண்ணபபிரி்� மு்றயின் 

பயன்பொட்டைப பற்றிய த�வ்லச் ரெ�ரி

2. �ைப பயணம் பொல பண்்ணககுச் 

கென்று அஙகு பயன்படுத்தபபடும் 

பிரித்கதடுககும் மு்ற�ளில கு்றந்த 

படெம் இரண்டி்னக குறிபகபடு.

ரதொ்டர்புபடுதது

சுறறுச்சூழல அறிவியல

NOV- 2017- விள�வுச் ரெயதிகள்

 தற்ரபொது இந்தியத் த்லந�ரில 

தூய்்மயொனக �ொற்று என்பது இல்ல.  

குளிர�ொலத்தில கடைலலியில உச்ெத்்தத் 

கதொடும் �ொற்று மொசு, உல� சு�ொதொர 

அ்மபபின் (WHO) வ்ரயறுக�பபடடை 

அை்வக �ொடடிலும் 30 மடைஙகு 

அதி�மொ� உயரந்திருந்தது.  தீஙகு 

வி்ைவிக�ககூடிய கபொருட�ளின் 

கெறிவு ஒரு �னமீடடைரில (mpcm) 700 

்மகரரொ கிரொம் என்ற அை்வவிடை 2.5 

PM உயரந்திருந்தது.  தற்ரபொது லண்டைன் 

ந�ரின் அதி�படெ அைவு 69.  ரமலும் 300 

ஐ விடை அதி�மொ� உயரந்தொல அது உடைல 

நலத்திற்கு தீஙகு வி்ைவிபபதொகும்.

NOV-2017  இல த்லந�ரில மூடுபனி - 

மூடுபனியின் �ொரணம் மற்றும்அதன் 

அபொய வி்ைவு�ள் பற்றித் கதரிந்து க�ொள்

பூமகொ்ளதது்டன் ரதொ்டர்புபடுதது.

 கடைலடைொ உருவொதல:-  ஆற்று நீர �டைல 

நீருடைன் �லககும் இடைத்தில உருவொகும் நில 

அ்மபபு கடைலடைொ எனபபடுகிறது.  �ளிமண் 

து�ள்�ளும், �டைல நீரின் கூறு�ளும் 

கூழமமொ�த் திரிந்து வண்டைல படிவரத 

கடைலடைொ எனபபடுகிறது.  இந்தியொவில 

உள்ை கடைலடைொக�ள் – குறிபபொ� 

சுந்தரவனக�ொடு�ள் பற்றி ரமலும் படித்துத் 

கதரிந்து க�ொள்ைவும்.

ரெயலபொடு

 ரமரல படைத்திலுள்ை புனலில ஒன்றொய் 

�லவொத இரண்டு திரவங�ள் 

பிரித்கதடுத்தலுக�ொ� எடுத்துக 

க�ொள்ைபபடுகின்றன. X அலலது 

Y- இவற்றில எது அதி� அடைரத்தி 

க�ொண்டைது ? X மற்றும்  Y ஆகியவற்றுககு 

தலொ ஒரு உதொரணம் க�ொடு.  Y- இல 

மடடுரம �்ரயககூடிய ‘Z’ என்ற 

மூன்றொவது திரவம் இக�ல்வயுடைன் 

ரெரக�படடு நன்கு குலுக�பபடுகிறது.  

தற்ரபொது எத்த்ன அடுககு�்ை 

�ொண்கிறொய்? மூன்று நீரமங�்ையும் 

எவவொறு பிரித்கதடுபபொய்?   X , Y மற்றும் Z 

ஆகியவற்றின் க�ொதிநி்ல�ள் மு்றரய 

98
0
C, 43

0
C மற்றும் 75

0
C.
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படைத்திலுள்ை வடி�டடும் அ்மபபில X மற்றும்  

Yஆகியவற்்றக குறிபபிடும் கபொருத்தமொனக 

குறியீடு�ள்

S.No X Y

a. வீழபடிவு கள�பபொன்

b. கள�பபொன் கள�ரபொருள்

c. கெடு வடிநீர்

d. வடிநீர் கெடு

 விரிவொன வொசிபபிறகு

 1. A TEXTBOOK OF PHYSICAL CHEMISTRY, K.K. Sharma & L.K. Sharma S.Chand publishing 
ISBN: 9789352590421

 2. Materials, Matter and Particles A Brief History By (author): Michael M Woolfson (University of York, 
UK) ISBN: 978-1-84816-459-8 ISBN: 978-1-908978-23-3 (ebook)

 3. Suresh S, Keshav A. “Textbook of Separation Processes”, Studium Press (India) Pvt. Ltd (ISBN: 978-
93-80012-32-2), 1-459, 2012.

 4. Biochemical Techniques Theory and Practice Paperback – 2005 by Robyt J.F. ISBN 10: 0881335568 
/ ISBN 13: 9780881335569 Published by Waveland Press, Inc., Prospect Heights, IL, 1990

 இ்ணயத் கதொடைரபு�ள்

 1. https://schools.aglasem.com/1747
 2. http://www.chem1.com/acad/webtext/pre/pre-1.html
 3. https://chem.libretexts.org/Core/Analytical_Chemistry/Qualitative_Analysis/Classification_of_

Matter
 4. http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/P671
 5. http://www.chemteam.info/ChemTeamIndex.html

Chemistry for kids
 6. http://www.chem4kids.com/files/matter_solution2.html

Chalk chromatography 
 7. https://www.youtube.com/watch?v=loakplUEZYQ
 8. https://www.youtube.com/watch?v=1Zosz9T_EPA
 9. https://www.youtube.com/watch?v=J8r8hN05xXk
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அணு அர்மபபு5
அலகு

 அறிமுகம்

குறிப்பி்டத்தக்க நிறை �ற்றும் ்பரு�றனப் 

க்பற்றுள்ள க்பாருளகள ்பருப்க்பாருளகள 

என்்பது ைாம் ஏற்ககனமவ அறிந்த ஒன்று.

ைாம் அதறன நிறனவு கூரமவாம்.

்பருப்க்பாருள  என்ைால் என்ன?

்பருப்க்பாருளகளின் ்பல்மவறு நிற்ல யாது?

்பருப்க்பாருள கதா்டரச்சியானதா அல்்லது துகள 

அற�ப்்பானதா? 

ஒரு ்பருப்க்பாருற்ள சிறுத் 

துகளக்ளாக ்பகுக்கும் ம்பாது இறுதியில் 

ம�லும் ்பகுக்க இய்லாத மிகச்சிறியத் 

துகளகள உண்்டாகின்ைன. இத்துகளகள 

அணுக்க்ளாகமவா, மூ்லக்கூறுக்ளாகமவா 

அல்்லது அயனிக்ளாகமவா இருக்க்லாம்.

்பருப்க்பாருளகள அணுக்களின் 

கட்டற�ப்்பாகும். இக்கட்டற�ப்பில் உள்ள 

கவவமவறு வறகயான அணுக்கள 

கவவமவறு வறகயான இயற்்பண்புகள �ற்றும் 

மவதிப்்பண்புகற்ள ககாண்டிருக்கும்.

அணுக்கள இறைந்து மூ்லக்கூறுகற்ள 

உருவாக்கும் என்்பது நீ ஏற்கனமவ அறிந்த 

ஒன்று. இந்த இறைப்பு ஒரு மவதிவிறன 

கற்ைல் ளநோக்கஙகள்

இந்த அலகின் இறுதியில் நீஙகள் பின்வருவனை ெற்றி அறிவீரகள்.

 � க்பருக்கல் விகித விதி, தற்லகீழ் விகித விதி, ்பரு�ன் இறைப்பு விதி 

ஆகியவற்றை வறரையறை கசைய்தல் �ற்றும் வி்ளக்குதல்.

 � ம�ற்கூறிய விதிகளின் அடிப்்பற்டயில் எளிய கைக்கீடுகற்ளத் தீரவு காணுதல்.

 � ரூதரஃம்பாரடின் தங்கத் தகடு மசைாதறனறயப் புரிந்து ககாளளுதல்.

 � அணுவில் உடகரு இருப்்பறத உறுதி கசைய்தல்

 � ரூதரஃம்பாரடின் அணு �ாதிரியின் குறை்பாடுகற்ளக் கண்்டறியச் கசைய்தல்

 � அணுவின் பிை அடிப்்பற்டத் துகளகளின் மின்சுற� �ற்றும் நிறை ஒப்பிடுதல்

 � ககாடுக்கப்்பட்ட தனி�த்தின் அணு எண் �ற்றும் அணு நிறைறயக் ககாண்டு  புமரைாட்டான், 

நியூடரைான் �ற்றும் எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றகறயப் கைக்கிடுதல்.

 � ஐமசைாம்டாப்புகள, ஐமசைா்பாரகள �ற்றும் ஐமசைாம்டான்கற்ள மவறு்படுத்துதல்.

 � ம்பார அணுக் ககாளறகயின் முக்கிய கூற்றுகற்ள விவரித்தல்.

 � முதல் இரு்பது தனி�ங்களின் அணு அற�ப்ற்ப வறரைதல்.

 � குவாண்்டம் எண்களின் முக்கியத்துவத்றத அற்டயா்ளம் காணுதல்.

 � இறைதிைன் எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றகறய ககாண்டு ஒரு தனி�த்தின் 

இறைதிைறன அறிதல்.

9th_Science_Tamil_Unit_5.indd   118 16-04-2018   12:28:08



1195.    அணு அற�ப்பு

எனப்்படும். இதறன சை�ன்்படுத்தப்்பட்ட மவதிச் 

சை�ன்்பாடுகற்ளக் ககாண்டு குறியீ்டாகக் 

குறிக்க்லாம்.

இப்க்பாழுது கீழ்க்கண்்ட சை�ன்்பாடடிறன 

காண்ம்பாம். இதிலிருந்து நீ புரிந்து ககாளவது 

என்ன? மசைாடியமும், கும்ளாரினும் இறைந்து 

மசைாடியம் கும்ளாறரைற்ட உருவாக்குகிைது

2Na + Cl
2 → 2 NaCl

கூடுரக  விரனை என்ெது என்னை?

இரைண்டு அல்்லது அதற்கு ம�ற்்பட்ட 

க்பாருளகள ஒன்று மசைரந்து ஒரு க்பாருற்ள 

உருவாக்கும் விறன கூடுறக விறன 

எனப்்படுகிைது. கவவமவறு தனி�ங்கள 

மசைரந்து ஒரு மசைர�த்றத உருவாக்கும் 

கூடுறக விறனயானது சி்ல அடிப்்பற்ட 

விதிகளுக்குட்படடு நிகழ்கிைது. இந்த விதிகள 

மவதிச் மசைரக்றக விதிக்ளாகும்.

இந்த ஐந்து விதிகளில்,    இரைண்டு 

விதிகற்ளப் ்பற்றி ஏற்கனமவ நீங்கள 

அறிந்திருப்பீரகள. ம�லும் உள்ள மூன்று 

விதிகற்ளப் ்பற்றி இப்்பா்டப் ்பகுதியில் 

வி்ளக்க�ாக காண்ம்பாம்.

5. 1. 1 பெருக்கல் விகித விதி

இந்த விதியானது 1804 ஆம் ஆண்டில் ஜான் 

்டால்்டன் என்்பவரைால் முன்க�ாழியப்்பட்டது.

இதறன வி்ளக்குவதற்கு கீழ்க்கண்்ட 

எடுத்துக்காடற்டக் காண்ம்பாம்.

கார்பன், ஆக்சிஜன் உ்டன் இறைந்து கார்பன் 

ம�ானாக்றசைடு (CO) �ற்றும் கார்பன் ற்ட 

ஆக்றசைடு (CO
2
)  என்ை இரு ஆக்றசைடுகற்ளத் 

தருகிைது.

 ளவதிச் ளேரக்ரக விதிகள்5.1

கி.மு.  ஆைாம் நூற்ைாண்டில் வாழ்ந்த 

இந்திய தத்துவஞானி, கன்டா என்்பவர இந்த 

பிரை்பஞ்சைத்தில் உள்ள அறனத்தும் “்பரை�ணு” 

என்ை சிறிய துகளக்ளால் ஆனது என்ை 

ககாளறகறய கவளியிட்டார.

கி.மு. ைான்காம் நூற்ைாண்டில் கிமரைக்க 

தத்துவஞானிகள “லியூசிப்்பஸ்” �ற்றும் 

“க்ட�கிரி்டஸ்” என்்பவர இந்த பிரை்பஞ்சை�ானது 

அணு என்ை மிகச்சிறிய துகளக்ளால் ஆனது 

என்ை கருத்றத கவளியிட்டனர.

்பைங்கா்ல இந்திய தத்துவஞானிகள, இந்த 

பிரை்பஞ்சை�ானது ஐம்க்பரும் அடிப்்பற்ட 

கூறுக்ளான காற்று, நீர, கைருப்பு, நி்லம் 

�ற்றும் ஆகாயத்தால் ஆனது என்று கூறினர. 

கிமரைக்க தத்துவஞானி  “பி்ளாடம்டா” இந்த 

பிரை்பஞ்சை�ானது �ண், காற்று, நீர �ற்றும் 

கைருப்பு ம்பான்ை ைான்கு கூறுக்ளால் ஆனது 

என்று விவாதித்தார.

அறிந்து  பகோள்ளவோ்மோ?

A �ற்றும் B என்ை 

இரைண்டு தனி�ங்கள 

ஒன்ைாகச் மசைரந்து, 

ஒன்றுக்கும் ம�ற்்பட்ட 

மசைர�ங்கற்ள 

உருவாக்கும் க்பாழுது,  

A - ன் நிறையானது 

B – ன் நிறைமயாடு 

எளிய விகிதத்தில் மசைரந்திருக்கும்.

ஜான் ்டால்்டன்
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1205.    அணு அமைப்பு

ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுள்ள கார்பனு்டன், 

ஆக்சிஜன் இறைந்து உருவாகும் கார்பன் 

ம�ானாக்றசைடு (CO) �ற்றும் கார்பன் ற்ட 

ஆக்றசைடு (CO
2
) ஆகியவற்றில் உள்ள 

ஆக்சிஜனின் நிறை விகிதம் 1:2.  இது ஓர எளிய 

விகிதம் அல்்லவா?     

ம�லும் ஒரு எடுத்துக்காடற்ட எடுத்துக் 

ககாளமவாம். சைல்ஃ்பர ஆக்சிஜனு்டன் விறன 

புரிந்து சைல்ஃ்பர ற்ட ஆக்றசைடு �ற்றும் சைல்ஃ்பர 

டறரை ஆக்றசைற்ட உருவாக்கும். SO
2
 �ற்றும்  

SO
3
 ஆகியவற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனின் 

நிற்லயான நிறை விகிதம் 2 : 3. 

�ாதிரிக் கைக்கு (தீரவு)

 இரும்பு, ஃக்பரரைஸ் �ற்றும் ஃக்பரரிக் 

கும்ளாறரைடு ஆகிய இரைண்டு கும்ளாறரைடுகற்ள 

உருவாக்கும். ஒவகவாரு கும்ளாறரைடும் 2கி 

இரும்பிலிருந்து தயாரிக்கப்்பட்டது. 4.538 

கிரைாம் ஃக்பரரைஸ்கும்ளாறரைடு �ற்றும் 5.804 

கிரைாம் ஃக்பரரிக்கும்ளாறரைடு உருவாகின்ைது. 

இது க்பருக்கல் விகித விதிறயப் க்பாருத்தது 

என்்பறத காடடுக.

தீரவு :

இங்கு இரும்பு ்ப்ல வித�ான கும்ளாறரைடுகற்ள 

உருவாக்குகின்ைது.

ஃபெர்ரஸ் 

குள�ோர்ரடு

 (A)

ஃபெரரிக் 

குள�ோர்ரடு

(B)

குள�ோர்ரடின் 

எரை

4.538 கி்ரோம் 5.804 கி்ரோம்

இரும்பின் 

எரை

2.000 கி்ரோம் 2.000 கி்ரோம்

குள�ோரினின் 

எரை

2.538 கி்ரோம் 3.804 கி்ரோம்

எடுத்துக்ககாண்்ட இரும்பின் எற்ட இரைண்டு 

விதத்திலும் சை��ாகும். அதாவது 2.0 கி. ஆகமவ 

இந்த மசைர�த்தில் கும்ளாரின் விகிதம் 1.5 அல்்லது 

2 : 3.

ஃக்பரரைஸ் 

கும்ளாறரைடு

: ஃக்பரரிக் 

கும்ளாறரைடு

2.538 : 3.804
1 : 1.5 or 2: 3

வ.எண் ளேர்மம் கோரென் அணுக்களின் 

எண்ணிக்ரக/  

நிரை (கி)

ஆக்சிஜன் அணுக்களின்

எண்ணிக்ரக /

நிரை (கி)

நிரை விகிதஙகள்

C : O

1. CO ஒன்று - 12 கி ஒன்று - 16 கி 12 : 16 (அ)

1 : 1.333 கி

2. CO2 ஒன்று - 12 கி இ்ரண்டு - 32 கி 12 : 32 (அ)

1 : 2.666 கி

தன்ரனைததோளனை ளேோதிததல்

 றைடரைஜன் ஆக்றஸைடுகளின் 

நிறைறய, றைடரைஜனின் நிற்லயான 

எற்டயு்டன் மசைரத்து அட்டவறைப்்படுத்து:

என்னை முடிவு பேயதோய:

ளேர்மம் N2O NO2 N2O4 N2O5

ம�ா்லார 

நிறைகளின் 

விகிதம்  N : O

1 கி 

றைடரைஜனு்டன் 

இறையும் 

ஆக்சிஜனின் 

நிறை (கி)

O : N எளிய 

விகிதம்

9th_Science_Tamil_Unit_5.indd   120 16-04-2018   12:28:09



1215.    அணு அற�ப்பு

கும்ளாரின் எற்ட எளிய விகிதத்தின் மூ்லம் 

காட்டப்்படடுள்ளது. இவவாைாக க்பருக்கல் விகித 

விதி சைரி்பாரக்கப்்பட்டது.

5. 1 .2 தரலகீழ் விகித விதி

கஜரமியஸ் ரிச்சைர (1792) என்்பவர தற்லகீழ் 

விகித விதிறயப் ்பற்றி கூறினார. 

இவவிதியின் கூற்றுப்்படி, “இரைண்டு �ாறு்பட்ட 

தனி�ங்கள தனித்தனிமய ஒமரை நிறையுள்ள 

மூன்ைாவது தனி�த்து்டன் மசைரும்ம்பாது, 

அவற்றின் நிறைகளின் விகிதம் சை��ாகமவா 

அல்்லது எளிய க்பருக்கல் விகிதத்திம்லா   

இருக்கும்”.

     சி்ல எடுத்துக்காடடுக்கற்ள ்பாரப்ம்பாம். இங்கு 

கார்பன், றைடரைஜன் �ற்றும் ஆக்ஸிஜன் 

உ்டன் மசைரந்து மீத்மதன் (CH
4
) �ற்றும்

 
 கார்பன் 

ற்ட ஆக்றஸைடு(CO
2
) உருவாகின்ைன. 

றைடரைஜனும் �ற்றும் ஆக்ஸிஜனும் 

இறைந்து நீறரை உருவாக்குகின்ைன.

வ.

எண்

ளேர்மஙகள் இரணயும் 

தனி்மஙகள்

இரணயும் 

எரைகள்

1 CH
4

C H 12 4

2 CO
2

C O 12 32

இதில் CH
4  

ல் நிறைகளின் விகிதம் C : H = 3 : 1

CO
2  

ல் நிறைகளின் விகிதம் C : O =  3 : 8

இங்கு றைடரைஜன் �ற்றும் ஆக்ஸிஜன்  சை� 

நிறையுள்ள கார்பனு்டன் இறைகின்ைன. 

ம�லும் அறவகள ஒன்று்டன் ஒன்று இறைந்து 

நீரிறன (H
2
O)  உருவாக்குகின்ைது.

H
2
O   வில், H : O வின் நிறையின் விகிதம் 

என்ன?   அது  2 : 16   அல்்லது 1 : 8. இது 

4: 32 என்்பதற்கு சை�ம்.  இந்த விகிதம் 

கவவமவறு நிறை ககாண்்ட றைடரைஜன் 

�ற்றும் ஆக்ஸிஜன் அமத நிறை ககாண்்ட 

கார்பனு்டன் இறைவதற்கு சை�ம். 

இது தற்லகீழ் விகித விதிறய எடுத்துக் 

காடடுகிைது 

ம�லும் ஒரு உதாரைைத்றதக் காை்லாம். 

சைல்ஃ்பர, ஆக்ஸிஜனு்டன் இறைந்து சைல்ஃ்பர 

ற்ட ஆக்றஸைற்ட உருவாக்குகிைது. கார்பன் 

ஆக்ஸிஜனு்டன் இறைந்து கார்பன் ற்ட 

ஆக்றஸைற்ட உருவாக்குகின்ைது �ற்றும் 

கார்பன், சைல்ஃ்பர உ்டன் மசைரந்து கார்பன் ற்ட 

சைல்ற்பற்ட உருவாக்குகின்ைது.

ஒரு குறிப்பிட்ட நிறைக்ககாண்்ட ஆக்ஸிஜனு்டன் 

(32 ்பகுதிகள) இறையும் கார்பன் �ற்றும் 

சைல்ஃ்பர நிறைகளின் விகிதம் 12 : 32 அல்்லது

 12:32 அல்்லது 3:8…(1)

 பேயல்ெோடு 1

காரீயம் A, B �ற்றும் C  என்ை ஆக்றஸைடுகற்ள 

உருவாக்குகின்ைது. A, B �ற்றும் C யில் 

உள்ள ஆக்ஸிஜனின் அ்ளவு முறைமய 7.143 

%, 10.345 % �ற்றும் 13.133 %. இது க்பருக்கல் 

விகித விதிக்கு உட்படுகிைது என்்பறத 

காடடுக.

கஜரமியஸ் ரிச்சைர

H

C

O
H2O

CH4 CO2
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CS
2
-ல் கார்பன் �ற்றும் சைல்்பரின் நிறையின் 

விகிதம் 

 12 : 64 அல்்லது 3: 16........(2)  

இரைண்டு விகிதங்களும், (1) �ற்றும் (2) ஒன்று்டன் 

ஒன்று கதா்டரபுற்டயது

 :    அல்்லது 2 : 1

தீரவுக் கணக்கு:

றைடரைஜன் சைல்ற்படில் (H
2
S) 94.11 % 

சைல்ஃ்பரும், நீரில்  ( H
2
O)  11.11 %  றைடரைஜனும் 

�ற்றும் சைல்ஃ்பர ற்ட ஆக்றஸைடு (SO
2
) ல்    50 

%  ஆக்ஸிஜனும் உள்ளன. இதன் முடிவுகள 

தற்லகீழ் விகித விதியு்டன் ஒத்துப்ம்பாகின்ைது 

என்று காடடுக.

விரை 

100கி நீரில், றைடரைஜனின் எற்ட = 11.11 கிரைாம்

ஆக்ஸிஜனின் எற்ட = 100  - 11.11 = 88.89 கிரைாம்

100 கி சைல்ஃ்பர ற்ட ஆக்றசைடில், சைல்ஃ்பரின் 

எற்ட = 50 கிரைாம் 

ஆக்ஸிஜனின் எற்ட = 100  - 50 =   50 கிரைாம்

ஆக்ஸிஜனின் எற்டக்கும், றைடரைஜனின் 

எற்டக்கும் இற்டமய உள்ள விகிதம் 

 88.89: 11.11. அதாவது 8:1........ (1) 

றைடரைஜன் சைல்ற்படில், சைல்ஃ்பரின் எற்ட = 

94.11 கிரைாம்

றைடரைஜனின் எற்ட = 100 - 94.11 = 5.89 

கிரைாம்

சைல்ஃ்பர �ற்றும் றைடரைஜனின் எற்டயின் 

விகிதம் 

 94.11 : 5.89 அதாவது 16 :  1  ……….(2) 

இரைண்டு விகிதங்கள 1 �ற்றும் 2க்கும் உள்ள 

கதா்டரபு     8 / 1 :  16 /  1 அல்்லது 1 :  2

இறவகள ஒன்று்டன் ஒன்று எளிய க்பருக்கல் 

விகிதத்தில் உள்ளன. றைடரைஜன் எற்டயு்டன் 

தனித்தனியாக இறையும் சைல்ஃ்பரின்  

எற்டக்கும் (32) �ற்றும் ஆக்ஸிஜனின் 

எற்டக்கும் (12) இற்டமய உள்ள விகிதம். 

தற்லகீழ் விகித விதிக்கு துறை கசைய்கிைது.

5. 1. 3 ளகலூேக்கின் ெரு்மன் இரணபபு விதி

வாயுக்கள விறனபுரியும் ம்பாது, 

அவற்றின் ்பரு�ன்கள அவவிறனயின் 

விற்ளக்பாருளகளின் ்பரு�னுக்கு எளிய முழு 

எண் விகிதத்தில் இருக்கும் (வாயுக்களின் 

்பரு�ன்கள ஒமரை கவப்்பநிற்ல �ற்றும் 

அழுத்ததத்தில் அ்ளவி்டப்்படும் ்படசைத்தில்). 

்படி 1 : றைடரைஜன் ஆக்ஸிஜனு்டன் மசைரந்து 

நீறரை உருவாக்குகின்ைது. (வாரத்றத 

சை�ன்்பாடு)

்படி 2 :  H
2  

+   O
2
→  H

2
O (மூ்லக்கூறு சை�ன்்பாடு)

்படி 3 : 2H
2(வா)

  +  O
2 (வா)

 → 2 H
2
O

(வா)     

(சை�ன்்படுத்தப்்பட்ட சை�ன்்பாடு)

2 ்பரு�ன்கள + 1 ்பரு�ன்கள →  2 ்பரு�ன்கள 

2 : 1 : 2

அதாவது இரைண்டு ்பரு�ன்கள ககாண்்ட 

றைடரைஜன் ஒரு ்பரு�ன் ககாண்்ட ஆக்ஸிஜன் 

 பேயல்ெோடு 2

தற்லகீழ் விகித விதிறயக் ககாண்டு வி்ளக்கு

 பேயல்ெோடு 3

1 கிரைாம் றைடரைஜன் 15.88 கிரைாம் சைல்ஃ்பரு்டன் 

இறைகிைது 1 கிரைாம் றைடரைஜன் 7.92 

கிரைாம் ஆக்ஸிஜனு்டன் இறைகிைது. 8 

கிரைாம் சைல்ஃ்பர 7.92 கிரைாம் ஆக்ஸிஜனு்டன் 

இறைகிைது. இறவகள தற்லகீழ் விகித 

விதிறய நிரூபிக்கின்ைது எனக் காடடுக.
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உ்டன் விறனபுரிந்து இரைண்டு ்பரு�ன்கள 

ககாண்்ட நீரைாவிறய உருவாக்குகின்ைது. 

அதாவது, ்பரு�னில் வாயு  2 : 1 : 2 என்ை முழு 

எண் விகிதத்தில் உள்ளது. இது, ககாடுக்கப்்பட்ட 

கவப்்பநிற்ல �ற்றும் அழுத்தத்தில், விறனபுரியும் 

எல்்லா வாயுக்களின் ்பரு�ன் �ற்றும் விறன 

க்பாருளகளின் ்பரு�ன் உ்டன் எளிய முழு எண் 

விகிதத்தில் உள்ளறதக் காடடுகிைது.

ம�லும் ஒரு எடுத்துக்காடற்ட ்பாரக்க்லாம்.

்படி 1 :  றைடரைஜன் கும்ளாரினு்டன் மசைரந்து 

றைடரைஜன் கும்ளாறரைற்ட உருவாக்குகிைது.

்படி 2 :  H
2
 + Cl

2
→2 HCl

்படி 3 : H
2
 
(வா)

  + Cl
2
 
(வா)

 → 2HCl 
(வா)

1 ்பரு�ன்  +  1 ்பரு�ன்→ 2 ்பரு�ன்கள

1 : 1 : 2

அதாவது ஒரு ்பரு�ன் றைடரைஜன் ஒரு ்பரு�ன் 

கும்ளாரினு்டன் விறனபுரிந்து இரைண்டு 

்பரு�ன்கள  HCl      வாயுறவ உருவாக்குகின்ைது. 

அதாவது வாயுக்களின் ்பரு�ன் 1:1:2 என்ை எளிய 

முழு எண் விகிதத்தில் உள்ளன.

தீரவு கணக்கு:

மீத்மதன் ஆக்ஸிஜனில் எரிந்து கார்பன் 

ற்ட ஆக்றஸைற்டயும் �ற்றும் நீரைாவிறயயும் 

ஏற்்படுத்துகிைது. இது பின்வரும் சை�ன்்பாடடின் 

மூ்லம் ககாடுக்கப்்படடுள்ளது.

CH
4 (வா) 

+ 2O
2
 
(வா)

 →CO
2
 (வா) + 2 H 

2
O 

(வா)

கைக்கீடு   : (i) 50 கசை.மீ 
3 

மீத்மதன் எரிவதற்கு 

மதறவப்்படும் ஆக்ஸிஜனின் ்பரு�ன் �ற்றும் 

(ii) இந்த விறனயில் உருவான கார்பன் ற்ட 

ஆக்றஸைடின் ்பரு�ன்

விற்ட :

CH
4(வா)

+2O
2(வா) 

→  CO
2(வா)

+2H
2
O

(வா)

1 

்பரு�ன்

2 

்பரு�ன்கள

1 

்பரு�ன்

2 

்பரு�ன்கள

1 x  

50 கசை.மீ
3 
 

2 x  

50 கசை.மீ
3

1 x  

50 கசை.மீ
3

2 x  

50 கசை.மீ
3

50 கசை.மீ
3 100 கசை.மீ

3 50 கசை.மீ
3 100 கசை.மீ

3

்பயன்்படுத்தப்்பட்ட ஆக்ஸிஜனின் ்பரு�ன் =  

100 கசை.மீ
3

உருவாகும் கார்பன் ற்ட ஆக்றஸைடின் ்பரு�ன் 

= 50 கசை.மீ
3

 பேயல்ெோடு 4

றைடரைஜன் றைடரைஜனு்டன் மசைரந்து 

அம்ம�ானியா  (NH
3
) றவ உருவாக்குகின்ைது. 

இந்த எடுத்துக்காடடிறனப் ்பயன்்படுத்தி மக 

லூசைாக்கின் விதிறய நிருபிக்கவும்.

 பேயல்ெோடு 5

100 பேமீ3 புள்ரோபளென்(C
3
H

8
) அதிக்மோனை 

ஆக்ஸிஜனில் எரிக்கபெட்டு கோரென் 

ரை ஆக்ரஸைரையும் ்மற்றும் நீர்ரயும் 

உருவோக்குகின்ைது. (i) கணக்கிடுக: 

ெயன்ெடுததபெட்ை ஆக்ஸிஜனின் ெரு்மன் 

(ii) உருவோகிய கோரென் ரை ஆக்ரஸைடின் 

ெரு்மன்

குறிபபு: C
3
H

8 (வோ) 
+ SO

2 (வோ)
→ 3 CO

2 (வோ)
 +  

 4H 
2
O 

(நீர)
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J.J தாம்சைன் அணு�ாதிரி ்பாரப்்பதற்கு 

மகக்கில் உ்லர திரைாடறசை க்பாதிந்தது ம்பால் 

இருக்கும். அணுவானது மைரமின்னூட்டம் 

ககாண்்ட மகா்ளம். இக்மகா்ளத்தினுள எதிர 

மின்னூட்டம் ககாண்்ட எ்லக்டரைான்கள 

க்பாதிக்கப்்படடுள்ளன.

உஙகள் விஞ்ோனிரய அறிந்து பகோள்க

ஜான் ்டால்்டன் FRS  என்்பவர ஆங்கி்ல 

மவதியி்லா்ளர, இயற்பிய்லா்ளர �ற்றும் 

வானிற்ல ஆரைாய்ச்சியா்ளர ஆவார. ைவீன 

அ ணு க் க க ா ள ற க ற ய 

முன்க�ாழிந்ததற்காகவும் 

�ற்றும் வண்ைக் 

குறை்பாடு ்பற்றி ஆய்வு 

ம�ற்ககாண்்டதற்காகவும் 

அவர பிரை்ப்ல�ானார. 

அவறரைக் ககௌரைவிக்கும் வண்ைம் அவரைது 

ககாளறகறய ்டால்்டனிஸைம் என்று 

அறைப்்பர.  உனக்கு ஏற்கனமவ ்டால்்டனின் 

அணுக்ககாளறக ்பற்றி அடிப்்பற்ட கருத்து, 

J.J தாம்ஸைனின் மகத்மதாடு கதிர விறனகள  

�ற்றும் தாம்சைன் அணு �ாதிரியின் 

குறை்பாடுகற்ளப் ்பற்றி கதரியும்.

நிறனவு கூரமவாம்:

்டால்்டனின் ககாளறகப்்படி, ஒவகவாரு 

்பருப்க்பாருளும் மிகச்சிறிய பிரிக்க 

முடியாத துகளக்ளான அணுக்க்ளால் 

உண்்டாக்கப்்பட்டது. அணுக்கற்ள 

ஆக்கமவா அழிக்கமவா முடியாது ஒரு 

தனி�த்தின் அணுக்கள யாவும் எல்்லா 

வறகயிலும் ஒமரை �ாதிரியாகமவ இருக்கும். 

கவவமவறு தனி�ங்களின் அணுக்கள 

எல்்லா வறகயிலும் கவவமவைாகமவ 

இருக்கும். ஒரு தனி�ங்களின் அணுக்கள 

ஒன்று்டன் ஒன்று குறிப்பிட்ட, எளிய �ற்றும் 

முழு எண் விகிதத்தில் இறைந்து மசைர� 

அணுக்கற்ள (மூ்லக்கூறுகள) உருவாக்கும்.  

J.J தாம்சைன் அணு�ாதிரி ்பாரப்்பதற்கு 

மகக்கில் உ்லர திரைாடறசை க்பாதிந்தது ம்பால் 

இருக்கும். அணுவானது மைரமின்னூட்டம் 

ககாண்்ட மகா்ளம். இக்மகா்ளத்தினுள எதிர 

மின்னூட்டம் ககாண்்ட எ்லக்டரைான்கள 

க்பாதிக்கப்்படடுள்ளன.

அணு அர்மபபு ெற்றி ள்மலும் பதரிந்து 

பகோள்க.

ம�லும் அறிந்து ககாளமவாம் : கதிரியக்கம்

1896ம் ஆண்டு கைன்றி க்பக்ககாரைல் 

தன்னுற்டய அ்ல�ாரிறய ஒழுங்குப்்படுத்தி 

ககாண்டு இருந்தார. அப்க்பாழுது கருப்புத் 

தாளில் சுற்ைப்்படடிருந்த  ஒளிப்்ப்டத் 

தகடும். யூமரைனிய உப்பும் அருகில் 

றவக்கப்்படடிருந்தன. சி்ல ைாடகள 

கழித்து, அந்த தகடற்ட எடுத்து ஆய்வு 

கசைய்தார. அந்த ஒளிப்்ப்டத் தக்டானது 

ஒளிக் கதிரகள ்ப்டா�ம்லமய ஊடுருவும் 

கதிரக்ளால் ்பாதிக்கப்்படடிருந்தறதக் கண்டு 

ஆச்சைரியப்்பட்டார. அமத ஆய்றவ அவர 

திரும்்பவும் கசைய்து, யுமரைனிய உப்பின் மூ்லம் 

அதிக ஊடுருவும் கதிரகள தன்னிச்றசையாக 

கவளிப்்படுவறத கண்்டறிந்தார. 

அறவகற்ளத்தான், ைாம் இன்று ஆல்ஃ்பா 

துகளகள என்று கூறுகிமைாம்.
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அணுக்களின் கதிர இயக்கம் கசையல் மூ்ல�ாக 

மூன்று வறகயான α β �ற்றும் γ கதிரகள 

கவளிவருகின்ைன. ஆல்ஃ்பா �ற்றும் பீட்டா 

கதிரகள உண்ற�யான ்பருப்க்பாருளக்ளால் 

ஆனது.  γ கதிரகள மின் காந்த அற்லகள 

ஆகும். ஆல்ஃ்பா கதிரியக்கத்தின் முக்கிய 

காரைணியான ஆல்ஃ்பா துகளகள இரைண்டு 

புமரைாட்டான் �ற்றும் இரைண்டு நியூடரைானால் 

ஆனது. ஆல்ஃ்பா துகளகள ஹீலியத்தின் 

உடகருறவ ஒத்துள்ளது. எனமவ 

ஆல்ஃ்பா துக்ளானது மைரமின் அயனிறய 

ககாண்டுள்ளதால் நிறையில் ஹீலியம் 

அணுவு்டன் ஒத்துள்ளது. பீட்டா துகளகள 

எதிர மின் அயனிறய ககாண்டுள்ளதால் 

எ்லக்டரைாறன ஒத்துள்ளது. கா�ா 

கதிரகள மின்சுற�யற்ைறவ. அதாவது 

ைடுநிற்லற�க் கதிரகள ஆகும். ஆல்ஃ்பா 

துகளகற்ள ்பயன்்படுத்திய ரூதரஃம்பாரடு 

கண்டுபிடிப்புகற்ளப் ்பற்றி கீமை காை்லாம்.

அறிவியலில் உள்ள �ற்ை �ாதிரிகற்ளப் 

ம்பா்ல தாம்சைனின் அணு �ாதிரியும் ஒரு 

ககாளறக அ்ளவி்லான வடிவற�ப்்பாகும். 

அறிவிய்லா்ளரகள தங்க்ளது அறிவியல் 

�ாதிரிகற்ள ்பல்மவறு ஆய்வுகள மூ்லம் 

தவைானதா எனக் மசைாதிக்கின்ைனர. தாம்சைன் 

முன்க�ாழிந்த �ாதிரி ககாளறக அ்ளவி்ளானது. 

அதனால் அறிவிய்லா்ளரகள அதறன ஆய்வு 

மூ்லம் மசைாதிக்க ஆரவம் காடடினர. ஒரு 

�ாதிரிறய சைரியா தவைா என்்பறத எவவாறு 

மசைாதிப்்பாய்? அணுக்கள மிகவும் சிறியதாக 

இருப்்பதால் அணுக்களின் உளம்ள என்ன 

என்்பறத சைக்திவாய்ந்த நுண்மைாக்கியால் 

வி்ளக்க முடியவில்ற்ல. 

1905ஆம் ஆண்டு ரூதரம்பாரடும் அவருற்டய 

�ாைவரகள மைன்ஸ் கஜய்கர �ற்றும் 

எரனஸ்ட �ார்ஷ்டன், தாம்சைனுற்டய �ாதிரிறய 

சைரி ்பாரக்கும் முறைறய றகயாண்்டாரகள. 

தாம்சைன் �ாதிரியில் மின்னூட்டத் துகளகள 

சீரற�யாக ்பங்கி்டப்்படடுள்ளன என்்பறத 

நிறனவுப்்படுத்திக் ககாள. ஒரு அணுறவவி்ட 

சிறியதான, அதிகப்்படியான ஆற்ைல் ககாண்்ட 

மைரமின் துகற்ள ஒரு அணுவு்டன் ம�ாதும்்படி 

கசைய்தால் நீ  என்ன எதிர்பாரப்்பாய்? உளம்ள வரும் 

துகள மைரமின் சுற�றய ககாண்டிருப்்பதால் 

அது மைரமின் அணுவால் எதிரக்கப்்படும்.  

கவளிவரும் க்பாருள மைர மின்மனாட்ட�ாக 

இருந்தால் அறவ ஒமரை மின்மனாட்டத்றதக் 

கண்டு எதிர வி்லக்க�ற்டயும். மகக் திரைாடறசை 

�ாதிரியின் அடிப்்பற்டயில், அணுவில் 

உஙகள் விஞ்ோனிரய 

பதரிந்து பகோள்ளுஙகள்

இ. ரூதரஃம்பாரடு என்ை 

பிரிடடி்ஷ இயற்பிய்லார 

1871 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட 

�ாதம் 30ம் மததி ஸ்பிரிங் 

குமரைாவ என்ை இ்டத்தில் 

பிைந்தார. ரூதரஃம்பாரடு 

“அணுக்கரு இயற்பியலின்  தந்றத” 

என அறைக்கப்்பட்டார. அவருற்டய 

உ்லக பிரைசித்தம் க்பற்ை “தங்கத்தகடு 

அணு ஆய்வு “  மூ்லம் அணுவின் 

ற�யப் ்பகுதியில் அணுக்கரு உள்ளது 

என்்பறதக் கண்்டறிந்தார. அணு அற�ப்பு 

ஆரைாய்ச்சிக்காக 1908ம் ஆண்டு மைா்பல் 

்பரிறசைப் க்பற்ைார. 1934ம் ஆண்டு முதன் 

முதலில் டிரிடியத்றதக் தயாரித்தார.

 அணுக்கரு கண்டுபிடிபபு5.2
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1265.    அணு அமைப்பு

மைரமின் சுற� சீரைாகப் ்பங்கி்டப்்படடிருந்தால், 

அணுவன் உளம்ள ஒவகவாரு புளளியிலும் 

அது மிகவும் சிறியதாக இருந்திருக்கும். உளம்ள 

வரும் துகளின் ஆற்ைல் கதா்டரபு புளளியின் 

வி்லக்கத்றத வி்ட அதிக�ாக இருப்்பதால், அந்தத் 

துகள வி்லக்கத்றத முறியடித்து அணுவினுள 

ஊடுருவி இருக்க மவண்டும். 

அணுவின் உளம்ள மைர மின்மனாட்ட 

துக்ளானது எல்்லா ்பகுதிகளிலும் ஒமரை 

அழுத்தத்து்டன் கசையல்்படும். அணுறவ 

சீரைற்ை ைகரும் எ்லக்டரைான்கள ககாண்்ட ஒரு 

சீரைான மைரமின் சுற� ககாண்்ட நிறையாக 

உருவாக்கப்்படுத்தினால், அந்தத் துக்ளானது 

அணுவின் அடுத்தப் ்பகுதியிலிருந்து 

எந்தவித வி்லக்கமும் அற்டயா�ல் கவளிமய 

வந்திருக்க மவண்டும். அணுவில் உள்ள சி்ல 

எ்லக்டரைான்கள மைரமின் சுற�க் ககாண்்ட 

துகற்ள ஈரத்தால் அதனுற்டய ்பாறதயில் 

சிறிய �ாற்ைதறத ஏற்்படுத்தும். இதிலிருந்து 

அறியப்்படுவது என்னகவன்ைால், ஏமதனும் 

வி்லக்கம் இருந்தால் அது மிகவும் குறைந்த 

அ்ளவினதாக கருதப்்படும். எனமவ அறத 

கைக்கில் ககாள்ள மதறவயில்ற்ல. 

5. 2. 1 ரூதரஃளெோரடின் ஆல்ஃெோ கதிர சிதைல் 

ளேோதரனை :

ஆல்ஃ்பா துகளகள மைர மின்சுற� க்பற்ைறவ. 

ஒரு அணுவில் மின் சுற�யானது சீரைாக 

்பங்கி்டப்்படடிருந்தால் ஆல்ஃ்பா துகளகள, 

மைரமின் சுற�யின் வி்லக்க அழுத்தத்றத 

முறியடிக்க மதறவயான ஆற்ைற்லக் 

ககாண்டிருக்கும். கூலூம் விதிப்்படி, மின்சுற� 

ககாண்்ட உருண்ற்டயின் அ்டரவு குறைவாக 

இருந்தால் அதன் ம�ற்்பரைப்பில் உள்ள மின்பு்லம் 

வீரியம் குறைந்து இருக்கும் என்்பறத நீ 

அறிந்திருப்்பாய். 

அணுக்கள மிகச் சிறியதாக இருப்்பதால் 

ஒவகவான்ைாக எடுத்து அறத இ்லக்காக்கி 

ஆஃ்பா துகளகற்ள அறத மைாக்கி சு்ட முடியாது. 

தங்கத்றத க�ல்லிய தக்டாகவும் வற்ளக்கவும் 

முடியும் என உனக்குத் கதரியும். 

அவரகள ஒரு ்பரிமசைாதறனறய 

ம�ற்ககாண்்டாரகள. அதிகப்்படியான ஆற்ைல் 

ககாண்்ட ஆல்ஃ்பா கதிரகற்ள உமிழும் இயற்றக 

கதிரியக்க மூ்லத்றத மதரந்கதடுத்தனர.  

அறத ஒரு சிறியத் துற்ளக் ககாண்்ட 

காரீயப் க்படடியின் உளம்ள றவத்தனர. 

ஆல்ஃ்பாத் துகளகள மூ்லத்திலிருந்து எல்்லாத் 

திறசைகளிலும் கவளிப்்பட்டது. எந்தத் துகளகள 

க்படடியின் சுவரில் ம�ாதியமதா அறவ 

க்படடியால் உடகவரைப்்பட்டது. துற்ளயின் 

திறசையில் கவளிப்்பட்ட ஆல்ஃ்பா கதிரகள 

கவளிமயறின. இந்த கதிரகள அறனத்தும் மைர 

மகாடடில்  கசைல்லுகின்ைன.

400 அணுக்கள தடி�ன் உள்ள க�ல்லியத் 

தங்கத் தகடடின் ஊம்ட ஆல்்பா துகள கற்றை 

கசைலுத்தப்்பட்டது. அறவ தங்கத் தகடற்ட 

தாக்கும் ம்பாது ஆல்்பா கதிரகள க்பற்ை 

வி்லக்கத்றத அறதச் சுற்றி றவக்கப்்படடிருந்த 

ZnS த்டவப்்பட்ட வற்ளத் தகடடினுதவியால் 

ஆரைாய்ந்தார. ஆல்ஃ்பா துகளகள திறரையில் 

ம�ாதும்ம்பாது, ம�ாதிய இ்டத்தில் ஒரு 

ஒளிரறவ ஏற்்படுத்தும், திறரையில் உள்ள இந்த 

புளளியின் மூ்லம், தங்கத் தகடற்ட ஊடுருவிய 

பின் ஆல்ஃ்பா துகளகள எடுத்துக்ககாண்்ட 

்பாறதறயப் ்பற்றி அறிய்லாம். இந்த முழு 
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1275.    அணு அற�ப்பு

அற�ப்பும் காற்று இல்்லாத கண்ைாடி 

அறையில் றவக்கப்்பட்டது. இதனால் ஆல்ஃ்பா 

துகளகள காற்று மூ்லக்கூறுகளு்டன் விறன 

புரிதற்லயும், அவற்ைால் சிதைப்்படுவறதயும் 

தடுக்க்லாம். இந்த மசைாதறனகள ைம்்பகத் 

தன்ற�க்காக ்ப்லமுறை கசைய்யப்்பட்டது. 

ஒவகவாரு முறையும் ஆல்ஃ்பா துகளகள தங்கத் 

தகடடு்டன் ம�ாதியபின் ஏற்்பட்ட மகாைத்றதக் 

கைக்கி்டப்்படடு அட்டவறைப்்படுத்தப்்பட்டது. 

இதிலிருந்து கீழ்கண்்டவற்றை அறிந்தனர. 

(i) க்பரும்்பா்லான ஆல்ஃ்பா துகளகள 

க�ல்லிய தங்கத் தகடடின் வழியாக 

வி்லக்கமின்றி ஊடுருவிச் கசைன்ைன.

(ii) சி்ல ஆல்ஃ்பா துகளகள சிறு மகாைத்தில் 

வி்லகிச் கசைன்ைன. ஒரு சி்ல ஆல்ஃ்பா 

துகளகள அதிக மகாைத்தில் வி்லகிச் 

கசைன்ைன. 

(iii) சி்ல துகளகள வந்த ்பாறதயிம்லமய திருப்பி 

அனுப்்பப்்பட்டன.

இந்த ஆய்வுகள க்பரும்்பா்லான ஆல்ஃ்பா 

துகளகள எதிர்பாரத்த்படிமய ை்டந்தன 

என்்பறதக் காடடுகிைது. ஆனால் சிறிய 

மவறு்பாடுகளும் இருந்தன.  மிகவும் அரிதாக 

2000 துகளகளில் ஒன்று �டடும் உம்லாக 

அணுக்கரு மீது ்படடு 180º மகாைத்தில் 

வி்லக்கம் அற்டந்தது. . அதாவது, ஆல்ஃ்பா 

துகளகள தங்கத் தகடடின் மீது ம�ாதிய 

பின் வந்தவழிமய திரும்பிச் கசைன்ைன. திறசை 

�ாற்ைம் எற்்ப்ட மவண்டுக�ன்ைால் துகளகளின் 

ைகரவு ்பாறதக்கு எதிரைாக ஒரு வலிற�யான 

மதறவயான விறசை இருந்தால்தான் முடியும் 

என்்பறத நீ அறிவாய்.

மகக், திரைாடறசை �ாதிரியின் கூற்றுப்்படி 

ஆல்ஃ்பா துகளகற்ள அதன் ்பாறதயிலிருந்து 

வி்லக்கக்கூடிய எந்தவித�ான அ்டரத்தியான 

அல்்லது ்பளுவான எதுவும் தங்க 

அணுக்களுக்குளம்ள இல்ற்ல என்று 

அணு�ானிக்கப்்பட்டது. ஆனால் ரூதரம்பாரடின் 

கண்றிந்தத இந்த அணு�ானத்து்டன் 

ஒத்திருக்கவில்ற்ல. இந்த ஆய்வின் மூ்லம் 

திரைடடிய ஆதாரைங்கற்ள வி்ளக்குவதற்கு 

ஒரு புதிய �ாதிரி மதறவ என்று இந்த 

கண்்டறிதல்கள உைரத்தின. 

 தாம்சைன் �ாதிரியில் ஆல்ஃ்பா 

துகளகள திருப்பிவி்டப்்ப்ட சைாத்தியமில்ற்ல. 

ஆனால் ஆல்ஃ்பா துகள 180º மகாைத்தில் 

வி்லக்க�ற்டந்து, மைரமின்சுற� அணு 

முழுவதும் ்பரைவா�ல் ஒரு புளளியில் 

கசைறிவற்டகிைது. ஒரு அணுவில் மைரமின்சுற�, 

அணுவினுளம்ள ஒரு சிறிய ்பகுதியில் கசைறிவு 

க்பற்றிருந்தால் அப்க்பாழுது ஆல்ஃ்பா துகளகள 

180
0 

திருப்பிவி்டத் மதறவயான வீரிய மிகுந்த 

மின்நிற்லப்பு வி்லக்கம் இருந்தால்தான் 

இயலும்.

 இதிலிருந்து இரைண்டு கருத்துகள 

ரூதரம்பாரடு �ற்றும் அவரின் குழுவினரி்டம் 

இருந்தன.

(1) நிறைய அணுத் துகளகள தன் ்பாறதயில் 

9th_Science_Tamil_Unit_5.indd   127 16-04-2018   12:28:15



1285.    அணு அமைப்பு

வி்லக்க்பற்டயா�ல் கசைன்ைதால் 

அதன் ்பாறதயில்  எவவித த்டங்கலும் 

இல்ற்ல. இதனால் அணுவின் ஒரு ்பகுதி 

கவற்றி்ட�ாக இருப்்பது கதரிகிைது.

(2) சி்ல ஆல்ஃ்பா கதிரகள வ்லது புைம் திறசை 

�ாைச் கசைய்வதால் மைர மின்மனாட்டத் 

துகளகள அணுவின் ைடுவில் இருக்கும்.

அவரக்ளது கண்டுபிடிப்புகள மிகவும் 

சைரியானறவ என்்பறத உறுதி்படுத்திக் 

ககாள்ள, 1908 �ற்றும் 1913 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு 

இற்டப்்பட்ட கா்லப் ்பகுதிகள வாயுக்கள 

உட்ப்ட ்ப்லவித�ான  க்பாருளகளில் ஆய்வுகள 

ம�ற்ககாள்ளப்்பட்டன.

இந்த ஆதாரைங்களின் அடிப்்பற்டயில் 

ரூதரஃம்பாரடு தாம்சைனின் கருத்றத நிரைாகரித்து 

அறனத்து மைரமின் சுற�யும் அணுவின் 

�த்தியப் ்பகுதியில் கசைறிந்துள்ளது அந்த ்பகுதி 

உடகரு என்றும் உடகருறவ சுற்றி குறிப்பிட்ட 

தூரைத்தில் எ்லக்டரைான்கள ஆரபிடகளில் 

சுற்றுகின்ைன என்ை கருத்றத கவளியிட்டார. 

ம�லும் உடகருவுக்கும் எ்லக்டரைானுக்கும் 

இற்டயில் கவற்றி்டம் உள்ளது என்ை 

கருத்றதயும் கவளியிட்டார. இது அணுவின் 

மகா்ள வடிவ �ாதிரி என்ைறைக்கப்்படுகிைது.

5. 2. 2 ரூதரளெோரடின் அணு ்மோதிரி (முக்கிய 

அம்ேஙகள்)

(i)   அணுவின் ற�யப்்பகுதியில் மிகமிகச் 

சிறிய உடகரு இ்டம் க்பற்றுள்ளது.

(ii) உடகருறவச் சுற்றியுள்ள க்பரும்்பகுதி 

கவற்றி்ட�ாக உள்ளது.

(iii)  அணுவின் உடகரு எனப்்படும் சிறிய 

மைரமின் சுற� ககாண்்ட ்பகுதியில், 

அணுவின் க�ாத்த நிறையும் 

க்பாதிந்துள்ளது.

(iv) அணுவின் க்பரும்்பகுதியான 

கவற்றி்டத்தில் அணுக்கருறவச் சுற்றி 

எ்லக்டரைான்கள இ்டம் க்பற்றுள்ளன.

(v) எ்லக்டரைான்கள உடகருறவ வட்ட வடிவப் 

்பாறதயில் சுற்றி வருகின்ைன.

5. 2. 3 ரூதரஃளெோரடு அணு ்மோதிரியின் 

வ்ரம்புகள்

ரூதரஃம்பார்டால் வைங்கப்்பட்ட �ாதிரி 

தாம்சைனின் �ாதிரிறய தாண்டிச் கசைன்று,  ஆல்்பா 

துகளின் ை்டத்றதறய வி்ளக்கினாலும், இது சி்ல 

மகளவிகளுக்கு ்பதி்லளிக்கவில்ற்ல. கிரைகங்கள 

சூரியறனச் சுற்றிலும் ஈரப்புவிறசையின் 

கீழ் கசைல்்ல முடியும். ஆனால் எதிர எதிரைான 

மின்சுற�கள ஒன்றைகயான்று ஈரப்்பதால் 

எதிரமின் சுற�யுற்டய எ்லக்டரைான்கள 

மைரமின்சுற�யுற்டய உடகருவினால் 

ஈரக்கப்்ப்ட மவண்டும். ஆனால் அது ை்டக்க 

வில்ற்ல. 

கவரச்சி விறசையின் கசைல்வாக்கின் கீழ் 

இயங்கும் மின் சுற�யுற்டய துகள மின்காந்த 

கதிரவீச்சின் வடிவில் கதா்டரசிசியாக ஆற்ைற்ல 

இைக்கும் என்்பறத கி்ளாரக் �ாகஸ்கவல் 

காடடினார. இவவாறு மகாளகற்ளப் ம்பால் 

அல்்லாது எ்லக்டரைான்கள மின்சுற�க்பற்ை 

துகளகள ஆத்லால் அறவ உடகருறவச் சுற்றும் 

க்பாழுது கதிரவீச்றசை கவளியிடுகின்ைன. 

இதன் காரைை�ாக எ்லக்டரைான்கள ஒவகவாரு 

சுற்றிருக்கும் ஆற்ைற்ல இைந்து உடகருவில் 

அருமக கைருங்கி வருவதால் அணுக்கருறவ 

சுற்றி வரும் ்பாறத சிறிது சிறிதாக சுருங்கி 

இறுதியில் எ்லக்டரைான்கள அணுகருவினுள 

விை மவண்டும். அதாவது, அணு அதன் 

நிற்லப்புத் தன்ற�றய இைக்க மவண்டும். 

ஆனால், இறவ எதுவும் நிகைவில்ற்ல. ம�லும் 

அணு நிற்லப்புத் தன்ற� உற்டயது. 

9th_Science_Tamil_Unit_5.indd   128 16-04-2018   12:28:15



1295.    அணு அமைப்பு

இதனால் ரூதரம்பாரடு அணு�ாதிரி 

அணுவின் நிற்லப்புத் தன்ற�றய வி்ளக்க 

இய்லவில்ற்ல. இவருற்டய �ாதிரிக்கு ம�லும் 

சி்ல எதிரப்புகள இருந்தன. இது ம�லும் ்ப்ல 

ஆய்வுகள மூ்லம் அணுகட்டற�ப்பின் சிைந்த 

�ாதிரிகள உருவாக வழிவகுத்தது.

5. 2. 4 ளெோரின் அணு ்மோதிரி

ரூதரஃம்பாரடின் அணு �ாதிரி அணுவின் 

நிற்லப்புத் தன்ற�றய வி்ளக்க 

இய்லாததால் அணு ்பற்றிய ஒரு புதிய �ாதிரி 

மதறவப்்பட்டது. நீல்ஸ் ம்பார றைடரைஜன் 

அணுவின் கவற்றிகரை�ான ஒரு �ாதிரிறய 

உருவாக்கினார. அணுவின் நிற்லப்புத் 

தன்ற�றய நியாயப்்படுத்துவதற்காக 

ரூதரஃம்பாரடின் அணு�ாதிரியில் சி்ல 

திருத்தங்கள ம�ற்ககாண்டு, நீல்ஸ் ம்பார  புதிய 

அணு �ாதிரி ககாளறகறய கவளியிட்டார.

முக்கியக் ளகோட்ெோடுகள்

(i)  ஓர அணுவில் எ்லக்டரைான்கள நிற்லயான 

வட்டப்்பாறதயில் அணுக்கருறவச் சுற்றி 

வருகின்ைன. இவவட்டப் ்பாறதகள 

ஆரபிடடுகள அல்்லது, கூடுதல், 

அல்்லது ஆற்ைல் �ட்டங்கள என 

அறைக்கப்்படுகின்ைன.

(ii) ஒமரை வட்டப்்பாறதயில் எ்லக்டரைான்கள 

சுற்றி வருறகயில் ஆற்ைற்ல இைப்்பமதா 

அல்்லது ஏற்்பமதா இல்ற்ல.

(iii) வட்டப் ்பாறதகள 1,2,3,4 அல்்லது K,L,M,N  

எனப் க்பயரி்டப்்படுகின்ைன. இந்த எண்கள 

முதன்ற�க் குவாண்்டம் எண்கள (n) 

எனப்்படும்.

(iv) உடகருவிற்கு அருகாற�யில் இருக்கும்  

K கூடு (n=1) குறைந்த ஆற்ைற்ல 

உற்டயது. L, M, N ……. ஆகியன 

அடுத்தடுத்த உயர ஆற்ைல் �ட்டங்கள 

ஆகும். உடகருவிலிருந்து கதாற்லவு 

அதிகரிக்கும் ம்பாது, ஆரபிடடின் ஆற்ைலும் 

அதிகரிக்கிைது.

(v) ஒவகவாரு ஆரபிட அல்்லது கூடும் 

நிற்லயான அ்ளவு ஆற்ைற்லப் 

க்பற்றுள்ளது.

(vi) உடகருவிலிருந்து கதாற்லவு அதிகரிக்கும் 

ம்பாது ஆரபிடகளின் அ்ளவும் அதிகரிக்கிைது

(vii) ஒரு ஆற்ைல் �ட்டத்தில் இ்டங்ககாளளும் 

அதிக ்படசை எ்லக்டரைான்களின் 

எண்ணிக்றக 2n
2 
ஆகும். இங்கு  n  என்்பது 

அந்த ஆரபிடடின் முதன்ற� குவாண்்டம் 

எண் ஆகும்.

(viii) எ்லக்டரைான், ஆற்ைற்ல உறிஞ்சும்ம்பாது, 

குறைந்த ஆற்ைல் �ட்டத்திலிருந்து உயர 

ஆற்ைல் �ட்டத்திற்கு தாவுகிைது.

(ix) உயர ஆற்ைல் �ட்டத்தில் இருந்து குறைந்த 

ஆற்ைல் �ட்டத்திற்கு எ்லக்டரைான் இ்டம் 

க்பயரும்ம்பாது ஆற்ைற்ல கவளியிடுகிைது

+

உஙகள் அறிவியலோ�ர்ர அறிந்து 

பகோள்ளுஙகள் 

நீல்ஸ்ம்பார அக்ம்டா்பர 

7, 1885 அன்று 

க்டன்�ாரக்கில் உள்ள 

மகா்பன் மைகனில் 

பிைந்தார. அவர ஒரு சிைந்த 

கால்்பந்து வீரைர ஆவார. 

அவர �ான் கசைஸ்்டர 

்பல்கற்லகைகத்தில் ரூதரஃம்பாரடு்டன் 

்பணிபுரிந்தார. 1922 இல் இயற்பியலில் 

மைா்பல் ்பரிசு க்பற்ைார
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5. 2. 5 ளெோர ்மோதிரியின் குரைெோடுகள்

     ம்பாரின் �ாதிரிக்கு எதிரைாக ்ப்ல வாதங்கள 

எழுப்்பப்்படுகிைது.  இவருற்டய  �ாதிரியின் 

முக்கியக் குறை்பாடு, இந்த �ாதிரி றைடரைஜன் 

அணுவிற்கு �டடும� க்பாருந்தியது 

ஆகும்.  இந்த �ாதிரி, ்ப்ல எ்லக்டரைான்கற்ள 

உற்டய அணுக்களுக்கு விரிவாக்கம் 

கசைய்யப்்ப்டவில்ற்ல.  எனமவ அணுறவப்்பற்றி 

்படிக்க இன்னும் ்ப்ல விரிவான ஆய்வுகள  

மதறவப்்பட்டது.  இறதப் ்பற்றிய  விரிவான 

வி்ளக்கம் ம�ல் வகுப்புகளில் தரைப்்படும்.  

ஆரபிட் அல்லது கூடு:-

ஆரபிட என்்பது எ்லக்டரைான்கள சுற்றிவரும் 

வட்டப்்பாறத என வறரையறுக்கப்்படுகிைது.

வி்ளக்கம்:- 

     முதல் ஆற்ைல் �ட்டத்தில் உள்ள 

எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக (K) (n=1) ;  

2 x1
2 
= 2

இரைண்்டாவது ஆற்ைல் �ட்டத்தில் உள்ள 

எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக (L) (n=2); 

2x2
2 
=8

1932 இல் மஜம்ஸ் சைாடவிக் என்னும் 

அறிவிய்லார க்பரிலியம் உடகருறவ ஆல்ஃ்பா 

கதிரைால் தாக்கும்ம்பாது புமரைாட்டான்களுக்கு 

இறையான நிறை உள்ள துகளகள 

கவளிமயறுவறதக் கண்்டறிந்தார.

4
Be

8
 + a rays  

6
C

12
 + நியூடரைான் (n)

க்பரிலியம் + ஆல்ஃ்பா கதிர  கார்பன் + 

நியூடரைான்

இத்துகளகளுக்கு   மின்சுற� ஏதும் 

இல்ற்ல.  இறவ நியூடரைான்கள என்று 

அறைக்கப்்பட்டன. றைடரைஜன் தவிரை, ஏறனய 

அணுக்களின் உடகருவில் நியூடரைான்கள 

இ்டம் க்பற்றுள்ளன.  ஒரு நியூடரைானின் நிறை, 

ஏைக்குறைய ஒரு புமரைாட்டானின் நிறைக்குச் 

சை�ம். நியூடரைான்கள ‘n’ என குறிக்கப்்படுகின்ைன.

5. 3. 1 உட்கருவின் அர்மபபு

     எ்லக்டரைான்களின் நிறை, மிகமிகக்குறைவு.  

எனமவ  அதன் நிறை புைக்கணிக்கத்தக்கது.  

ஆகமவ ஓர அணுவின் நிகரை நிறை, அதன் 

உடகருவின் நிறைறயச் சைாரந்துள்ளது.  ஓர 

அணுவின் உடகரு இரைண்டு கூறுகற்ளக் 

ககாண்்டது. அறவ புமரைாட்டான்களும் 

நியூடரைான்களும் ஆகும்.  புமரைாட்டான்கள 

மைர மின்சுற�யுற்டயத் துகளகள 

ஒத்த மின்சுற�றயப் க்பற்றிருப்்பதால், 

புமரைாட்டான்கள ஒன்றைகயான்று 

ஒரு அணு எவவ்ளவு  க்பரியது? 

மிகச் சிறியது.  ஒரு சைரைாசைரி 

அணு 0.000,000,001 மீட்டர 

அ்ளவுற்டயது. ஒரு மில்லி மீட்டரில் 

மில்லியனில் ஒரு ்பங்கு. ஒரு ்பலூறன 

ஊதினால் அது உளம்ள எதுவும் இல்்லாதது 

ம்பாலும் எற்டயற்ைது ம்பாலும் மதான்றும் 

ஆனால் அதில் ஏைத்தாை காற்றிலுள்ள 

வாயுக்கற்ள உருவாக்கும் 100 பில்லியன் 

பில்லியன் அணுக்கள உள்ளன.

 பேயல்ெோடு 6

மூன்ைாவது (M) �ற்றும் ைான்காவது (N) 

ஆற்ைல் �ட்டத்தில் உள்ள எ்லக்டரைான்களின் 

எண்ணிக்றகறய கைக்கிடுக.

 நியூட்்ரோன் கண்டுபிடிபபு5.3
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வி்லக்கும் தன்ற�றயறயப் க்பறுகின்ைன.  

மிகச்சிறிய உருவ்ளவு ககாண்்ட நிற்லயான 

உடகருவில் நியூடரைான்கள இன்றி ஒன்றுக்கு 

ம�ற்்பட்ட புமரைாட்டான்கள இ்டங்ககாள்ள 

இய்லாது.  நியூடரைான்கள, உடகருவில் 

உள்ள மைரமின்மனற்ைம் க்பற்ை புமரைாட்டான் 

துகளகளுக்கிற்டமய நி்லவும் வி்லக்கு 

விறசைறய குறைப்்பதன் மூ்லம், உடகருவில் 

உள்ள துகளகள, நிற்லயாக உள்ள்டங்கி 

இருக்கக் காரைை�ாகிைது.

5. 3. 2 நியூக்ளியோன்கள்

     அணுவின் அடிப்்பற்டத்துகளக்ளான 

புமரைாட்டான்களும் நியூடரைான்களும் 

இறைந்து நியூக்ளியான்கள என 

அறைக்கப்்படுகின்ைன.  அணுக்கள ஏன் 

ைடுநிற்லத் தன்ற� ககாண்டுள்ளது?  அணு 

ஒமரை எண்ணிக்றகயுள்ள புமரைாட்டான்கள 

�ற்றும் எ்லக்டரைான்கற்ளயும் ககாண்டுள்ளதால் 

அணு ைடுநிற்லத்தன்ற� ககாண்டுள்ளது.

அடிபெரைத துகள்களின் சிைபபுகள்

ஒரு தனி� மசைர�த்தின் இயற்பியல் 

மவதியியல் ்பண்புகற்ள அவற்றில் அ்டங்கியுள்ள 

அணுவின் அடிப்்பற்டத் துகளகற்ளப் க்பாறுத்து 

வி்ளக்க இயலும்.  புமரைாட்டான், நியூடரைான், 

எ்லக்டரைான்கள அணுவின் அடிப்்பற்டத் 

துகளக்ளாகும்.

கரல பேோல்லியம்:

அணு எண் (Z)

கீமை ககாடுக்கப்்படடுள்ள ்ப்டம் அணுவின் 

அற�ப்பு ஆகும்.  கீமை ககாடுக்கப்்படடுள்ள 

1920-ஆம் ஆண்டு 

அணு உடகருவில் 

ைடுநிற்லத்தன்ற� உற்டய 

துகள ஒன்று உள்ளது என ரூதரம்பாரடு 

தீர�ானித்தார. மஜம்ஸ் சைாடவிக் நியூடரைாறன 

கண்்டறிந்தார. இவர ரூதரம்பாரடின் 

�ாைவன்.

அணுவின் அடிப்்பற்டத் 

துகளக்ளான புமரைாட்டான்கள, 

நியூடரைான்கள, எ்லக்டரைான்கள 

நீங்க்லாக, அணுவின் உடகருவில் பிை 

அடிப்்பற்டத் துகளக்ளாவன: க�சைான்கள, 

நியூடரிமனாக்கள, ஆன்டி நியூடரிமனாக்கள, 

்பாசிடரைான்கள.

பு ம ரை ா ட ்ட ா ன் க ற ்ள யு ம் 

நி யூ ட ரை ா ன் க ற ்ள யு ம் 

இறைக்கும் விறசையானது 

ஈரப்பு விறசைறயக் காடடிலும் மிகவும் 

வலிற�யானது.

துகள்கள் நிரை மின்சுற� இைம் நிரைக்கும் 

ரைட்்ரஜன் 

அணுவிற்கும் உள்� 

பதோைரபு

அலகு கூலும்

எ்லக்டரைான் 9.108 x 10
-28

கி –1 –1.602 × 10
–19 சுற்றுப்்பாறத 1/1837

புமரைாட்டான் 1.672 x 10
-24

கி +1 1.602 × 10
–19 உடகரு 1

நியூடரைான் 1.674 × 10
–24

 கி 0 - உடகரு 1
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வண்ைக்  குறியீடு ்பயன்்படுத்தி 

புமரைாட்டான்கள  �ற்றும் எ்லக்டரைான்களின் 

எண்ணிக்றகறயக் கைக்கிடடு 

அட்டவறைறய நிறைவு கசைய்க.  

புமரைாட்டான்களின் எண்ணிக்றகயும், 

எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றகயும் ஒமரை 

�ாதிரியாக உள்ளதா?

புமரைாட்டான் ?

நியூடரைான் 6

எ்லக்டரைான் ?

      ஒரு தனி�த்தில் உள்ள ஓர அணு அதன் 

உடகருவில் அதற்குரிய புமரைாட்டான்கள 

எண்ணிக்றகறயப் க்பற்றுள்ளது.  அது பிை 

தனி�ங்களில் உள்ள அணுக்களில் இருந்து 

மவறு்படடு காைப்்படுகிைது.  அதன் காரைை�ாக 

புமரைாட்டான்கள ஒரு அணுவினுற்டய விரைல் 

அற்டயா்ள�ாகக் கைக்கி்டப்்படுகிைது.

    ஒரு அணுவின் அணு எண் என்்பது 

அத்தனி�த்தின் அணுவின் உடகருவினுள 

காைப்்படும் புமரைாட்டான்களின் எண்ணிக்றக 

என வறரையறுக்கப்்படுகிைது.  அணு எண் Z  

என்ை குறியீட்டால் குறிக்கப்்படுகிைது.  

ம�ம்ல உள்ள தனி�த்தின் அணு எண் யாது?

தனி�த்தின் அணுவில் 6 புமரைாட்டான்கள 

உள்ளதால் அதன் அணு எண் = 6

எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக = 6  அது 

அணு எண்ணிற்கு சை��ானது. அணு எண் 

என்்பது அத்தனி� அணுவின் உடகருவினுள 

காைப்்படும் புமரைாட்டான்களின் எண்ணிக்றக 

அல்்லது உடகருறவ கவளிப்்பாகத்தில் சுற்றி 

வருகின்ை எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக 

என வறரையறுக்கப்்படுகின்ைது.

எடுத்துக்காடடுகள:-

      ஓர அணு 11 புமரைாட்டான்கள, 11 எ்லக்டரைான்கள 

�ற்றும் 12 நியூடரைான்கற்ளயும் க்பற்றுள்ளது.  

அதன் அணு எண் யாது?  அத்தனி�த்தின் 

க்பயரிறன எழுதுக?

புமரைாட்டான்களின் எண்ணிக்றக= 

எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக=11

ஃ அணு எண் = 11

தனி�த்தின் க்பயர மசைாடியம்

 பேயல்ெோடு 7

பின்வருவனைவற்ரை நிரைவு பேயக.

துகள்கள் நிரை மின்சுர்ம இைம் கண்டுபிடிதத அறிவியலோ�ர

எலக்ட்்ரோன் –1 J.J. தோம்ஸைன்

புள்ரோட்ைோன் 1.672 x 10
-24

கி உட்கரு

நியூட்்ரோன் 0 ளஜம்ஸ் ேோட்விக் 

ைடுநிற்ல அணுவில்,

அணுஎண் = புமரைாட்டான்களின் 

எண்ணிக்றக =  எ்லக்டரைான்களின் 

எண்ணிக்றக

தன்ரனைததோளனை ளேோதிததல்

அணு A 7 புமரைாட்டான்கற்ளயும், 

7 நியூடரைான்கற்ளயும் �ற்றும் 7 

எ்லக்டரைான்கற்ளயும் க்பற்றுள்ளது.  

அணு B 9 புமரைாட்டான்கற்ளயும் 9 

எ்லக்டரைான்கற்ளயும், 10 நியூடரைான்கற்ளயும் 

க்பற்றுள்ளது.  A  �ற்றும் B யின் அணு எண் 

�ற்றும் அதன் க்பயறரைக் கண்டுபிடி.

9th_Science_Tamil_Unit_5.indd   132 16-04-2018   12:28:18



1335.    அணு அமைப்பு

நிரைஎண்: (A)

     ரூதரஃம்பாரடின் கசையல்்பாடடிலிருந்து, 

அணுவின் நிறை உடகருவில் கசைறிந்துள்ளது 

என்்பது கதளிவாகிைது.  அதாவது ஓர 

அணுவின் நிறை எண் என்்பது, அத்தனி� 

அணுவின் உடகருவினுள இ்டம் க்பற்றுள்ள  

புமரைாட்டான்கள, நியூடரைான்கள ஆகியவற்றின் 

க�ாத்த எண்ணிக்றக என வறரையறுக்க்லாம்.  

புமரைாட்டான்களும், நியூடரைான்களும் இறைந்து 

நியூக்ளியான்கள என அறைக்கப்்படுகிைது.  

ஓர அணுவின் நிறை எண்றை அத்தனி� 

அணுவின் உடகருவினுள இ்டம் க்பற்றுள்ள 

புமரைாட்டான்கள, நியூடரைான்கள ஆகியவற்றின் 

க�ாத்த எண்ணிக்றக என வறரையறுக்க்லாம்.

நிறை எண்றைக் குறிப்பிடுதல்

நிறை எண் A 

எடுத்துக்காட்டாக ஓர அணுவின் புமரைாட்டான்கள 

3,எ்லக்டரைான்கள 3 �ற்றும் நியூடரைான்கள 4 

எனில் அதன் நிறைஎண் = 7 (3 புமரைாட்டான்கள 

+ 4 நியூடரைான்கள)

அணுஎண் �ற்றும் நிறை எண்கற்ள 

குறியீடடின் மூ்லம் குறிப்பிடுதல்.  

ஓர அணுவின் அணு எண்றை கீழ் எழுதப்்பட்ட 

குறியீடு மூ்லமும் அதன் நிறை எண்றை ம�ல் 

எழுதப்்பட்ட குறியீடு மூ்லமும் பின்வரு�ாறு 

குறிப்பி்ட்லாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, றைடரைஜனின் குறியீடு 

14

7
N  

றைடரைஜனின் அணு எண் = 7

றைடரைஜனின் நிறை எண் = 14

   அணு நிறைக்கும் அணு எண்ணிற்கும் உள்ள 

கதா்டரபு:

நிறை எண் (A) = அணு எண் (Z) + 

நியூடரைான்களின் எண்ணிக்றக (n)

அணுஎண் (Z)= புமரைாட்டான்களின் 

எண்ணிக்றக அல்்லது எ்லக்டரைான்களின் 

நிறை எண் = புமரைாட்டான்களின் 

எண்ணிக்றக + நியூடரைான்களின் 

எண்ணிக்றக

தன்ரனைததோளனை ளேோதிததல்

 ஓர அணுவில் 15 புமரைாட்டான்கள, 15 

எ்லக்டரைான்கள �ற்றும் 16  நியூடரைான்கள 

உள்ளது எனில் அதன் நிறை எண் யாது?

தனி்மஙகள் அணுஎண் நிரைஎண் புள்ரோட்ைோன்களின் 

எண்ணிக்ரக

எலக்ட்்ரோன்களின் 

எண்ணிக்ரக

நியூட்்ரோன்களின் 

எண்ணிக்ரக

க்பரிலியம் 9 4 4

ஆக்ஸிஜன் 8 8 8

க�க்னீசியம் 12 24 12

அலுமினியம் 27 13

ககாடுக்கப்்படடுள்ள அட்டவறையில் விடு்படடுள்ள இ்டங்கற்ளப் பூரத்தி கசைய்க.  இறை கசையல்்பாடு:-

தனி�த்தின் குறியீடு 

நிறை எண்

அணு எண்

A

Z

X

 பேயல்ெோடு 8

 பின்வரும் தனி�ங்களில் உள்ள 

அணுக்களின் அணு எண் நிறை எண்கற்ள 

குறியீடடின் மூ்லம் எடுத்துறரைக்க.  (அ) 

கார்பன் (ஆ) ஆக்ஸிஜன் (இ) சிலிக்கன் (ஈ)

க்பரிலியம்
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1345.    அணு அமைப்பு

எண்ணிக்றக

நிறைஎண்=அணுஎண் (Z) + நியூடரைான்களின் 

எண்ணிக்றக (n)

A = Z + n

்மோதிரிக் கணக்கு :

      ஒரு தனி்மததின் அணுவின் நிரைஎண் 

39, நியூட்்ரோன்களின் எண்ணிக்ரக 20 எனில் 

அதன் அணு எண்ரண கணக்கிடு.  ்மற்றும் 

அததனி்மததின் பெயர்ரக் கண்டுபிடி.

தீரவு:

நிறை எண் = அணு எண் + நியூடரைான்களின் 

எண்ணிக்றக

அணு எண் = நிறைஎண் –  நியூடரைான்களின் 

எண்ணிக்றக

                  = 39 - 20

அணு எண் =19

அணுஎண் 19 – ஐ ககாண்்ட தனி�ம் 

க்பாட்டாசியம் ஆகும்.

ஐமசைா – ஒத்த, ம்டாப்ம்பா – இ்டம், ஐமசைாம்டாப் 

– ஒத்த இ்டம் 

கீமை ககாடுக்கப்்படடுள்ள மூன்று 

கவவமவறு அணுக்களின் அணுத்துகளகளின் 

எண்ணிக்றகறயக் கூறு.   

அணு எண் ‘Z’ வடிவத்தில் ஏன் 

வடிவற�க்கப்்படடுள்ளது?

‘Z’ என்ைால் ஸ்ஸைாஃல் (Zahl) 

கஜர�ானிய க�ாழியில் ‘எண்’   என்று 

க்பாருள.

 ‘Z’ என்்பறத அணுஸ்ஸைாஃல் (atom Zahl) 

அல்்லது அணு எண் என்று அறைக்க்லாம்.

‘A’ என்கின்ை குறியீடு M (கஜர�ானிய 

க�ாழியில் �ாகசைன்ஸ்ஸைால் (massenzahl)  

என்கின்ை குறியீடடுக்குப் ்பதி்லாக, ACS 

வழிமுறையில், அறிமுகம் கசைய்யப்்படடுள்ளது.

கும்ளாரின் க்டல் நீரிலிருந்து 

க்பைப்்படுகிைது.  அதன் 

அணுநிறை ஏன் பின்ன�ாக 

உள்ளது?  ஐமசைாம்டாப்புகள   கும்ளாரினில் 

காைப்்படுவமத இதற்குக் காரைை�ாகும்.  

ஓர அணுவிற்கு பின்ன அணுநிறை 

காைப்்ப்ட்லாம் (ஒப்பு அணுநிறை)

எடுத்துக்காட்டாக.

     கும்ளாரினில் பின்ன அணுநிறை 

காைப்்படுகிைது.  கும்ளாரின் – 35, 75% 

காைப்்படுகிைது.  கும்ளாரின் – 37,25% 

காைப்்படுகிைது.

      35 X 75/100 + 37 X 25/100 = 35.5 

amu.

     கும்ளாரினின் பின்ன அணுநிறை ( (75 / 

100 X 35 ) )+ ( (25 / 100) X 37) = 35.5

தன்ரனைததோளனை ளேோதிததல்

அணு நிறை 31 �ற்றும் நியூடரைான்களின் 

எண்ணிக்றக 16 ககாண்்ட தனி�த்தின் 

அணு எண்றைக் கைக்கிடு.  அந்த தனி�ம் 

யாது எனக் கண்்டறி.

கடற்ட விரைல் விதிறயப் ்பயன்்படுத்தி t 

என்்பது ம�ம்ல எனவும் b என்்பது கீமை 

எனவும் ககாளமவாம்.

ஐமசைாம்டாப்புகள: ம�ம்ல உள்ள நிறைஎண் 

�ாறியிருத்தல்

ஐமசைா்பாரகள: கீமை உள்ள அணு எண் 

�ாறியிருத்தல்

அறிந்து  பகோள்ளவோ்மோ?

 ஐளேோளைோபபுகள்5.4
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1355.    அணு அமைப்பு

ம�ம்லக் குறிப்பிடடுள்ள அணுக்கற்ள 

உற்றுமைாக்கி நீ அறிவது என்ன ?

     இறவகளில் காைப்்படுகின்ை ஒற்றுற� 

மவற்றுற� என்ன?

இறவ அறனத்தும் ஒமரை 

எண்ணிக்றகயி்லான புமரைாட்டான்கள, 

�ற்றும் எ்லக்டரைான்கள காைப்்படுகின்ைன.  

ஆனால் கவவமவறு எண்ணிக்றகயி்லான 

நியூடரைான்கற்ளக் ககாண்டுள்ளன.

இறவ அறனத்திலும் க்பாதுவாக 

காைப்்படு்பறவ எறவ?

இந்த அற�ப்புகள அறனத்தும் ஒமரை அணு 

எண்றையும் மவறு்பட்ட நிறை எண்றையும் 

ககாண்டுள்ளன.  இறவ அறனத்தும் 

கவவமவறு எக்லக்டரைான் எண்ணிக்றகறயக் 

ககாண்டுள்ளது.  இந்த வறகயான தனி�த்தின் 

அணுக்கள ஐமசைாம்டாப்புகள எனப்்படுகின்ைன.

ஒதத அணு எண்ரணயும், ளவறுெட்ை 

நிரை எண்ரணயும் பகோண்ை ஒரு தனி்மததின் 

பவவளவறு அணுக்கள் ஐளேோளைோபபுகள் 

எனைபெடுகின்ைனை.

இந்த வித்தியாசை�ானது உடகருவில் 

உள்ள நியூடரைான்களின் எண்ணிக்றகயினால் 

ஏற்்படுவது.  ஐமசைாம்டாப்புகள  அ்டரத்தி �ற்றும் 

ககாதிநிற்ல ம்பான்ை இயற்்பண்புகளிலும் 

மவறு்படும்.  இயற்்பண்புகள எப்க்பாழுதும் 

நிறை எண்றைச் சைாரந்திருக்கும்.  

ஐமசைாம்டாப்புகள மவறு்பட்ட நிறை எண்கற்ளக் 

ககாண்டுள்ளதால் இயற்்பண்புகள மவறு்படும்.

 பேயல்ெோடு 9

ஆக்ஸிஜனின்  ஐமசைாம்டாப்புகள O
16 

�ற்றும் 

O
18 

  கட்டற�ப்ற்ப வறரைக.

ஆக்ஸிஜனின் அணுஎண் -8.
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சி்ல ஐமசைாம்டாப்புகள கதிரியக்கத் தன்ற� 

ககாண்்டறவ ஏன்?

     ஒரு அணுவின் உடகருவில் உ்ள்ள 

நியூடரைான்களின் எண்ணிக்றக 

அவஉடகருவில் உள்ள புமரைாட்டான்களின் 

எண்ணிக்றகறய வி்ட அதிக�ாகும் ம்பாது 

சி்ல உடகருக்கள நிற்லப்புத்தன்ற� அற்ைதாக 

உள்ளன.  இந்த நிற்லப்புத்தன்ற�யற்ை 

உடகருக்கள பி்ளவுற்று கதிரியக்கத்றத 

கதா்டரச்சியாக உமிழ்கின்ைன.  இறவ 

கதிரியக்க ஐமசைாம்டாப்புகள எனப்்படுகின்ைன.  

(எ.கா) H
3
 �ற்றும் C

14

்ப்ல தனி�ங்கள ஐமசைாம்டாப்புகற்ளக் 

ககாண்டுள்ளன.  அவற்றுள சி்ல கதிரியக்கத் 

தன்ற�  ககாண்்டறவ.  

கதிரியக்க ஐமசைாம்டாப்புகளின் ்பயன்கள 

கதிரியக்கத தன்ற� ைம்ற�ச் சுற்றிலும் 

உள்ளது.  

ைாம் உண்ணும் உைவு, சுவாசிக்கும் 

காற்று, வாழும் கடடி்டங்கள என ைம்ற�ச் 

சுற்றிலும் குறைந்த அ்ளவில் கதிரியக்கத் தன்ற� 

ககாண்்ட க்பாருடகள காைப்்படுகின்ைன.  இந்த 

கதிரியக்கம் எப்ம்பாதும்   காைப்்படும்.

எனமவ ைம்ற�ச் சுற்றிலும் மிகுந்த 

அ்ளவில் இயற்றகயாக குறைந்த கதிரியக்கம் 

காைப்்படுகிைது.  எடுத்துக்காட்டாக ை�து 

உ்டலில் காைப்்படும் க்பாட்டாசியம் – 40 

என்ை கதிரியக்க ஐமசைாம்டாப்பு கதா்டரந்து 

கதிரியக்கத்றத மிகக் குறைந்த அ்ளவில் 

உமிழ்கிைது, இருப்பினும் 

அறவ ைம் உ்டலில் எவவித�ான ்பாதிப்ற்பயும் 

ஏற்்படுத்துவது இல்ற்ல கீழ்க்காணும் ்ப்டம் 

கதிரியக்க கார்பன் (C
14

) ைம்ற�ச் சுற்றிலும் 

காைப்்படுகிைது என்்பதறனக் காடடுகிைது. 

ஆனா்ல கதிரியிக்க ஐமசைாம்டாப்புகளின் சிைப்புப் 

்பண்புகள ்பல்மவறுத்துறைகளில் ை�க்குப் 

்பயன்்படுகின்ைன. 

5. 4. 2 ஐளேோெோரகள்

இந்த இரைண்டு அணுக்களுக்கிற்டமயயான 

மவறு்பாடு என்ன ?

ம�ற்கண்்ட இரைண்டு தனி�ங்கள கால்சியம் 

�ற்றும் ஆரகான். அவற்றின் அணு எண்கள 

முறைமய 20,18.  அதாவது அறவ இரைண்டும் 

கவவமவறு எண்ணிக்றகயி்லான 

புமரைாட்டான்கள �ற்றும் எ்லக்டரைான்கற்ள 

ககாண்டுள்ளன.  இவவாைாக ஒத்த நிறை 

எண்கற்ளயும் மவறு்பட்ட அணு எண்கற்ளயும் 

ககாண்்ட கவவமவறுத் தனி�ங்களின் 

அணுக்கள ஐமசைா்பாரகள எனப்்படும்.

மின்னல் அணுக்கரு 

விறனயில் ஈடு்படடு அரிய 

அணு ஐமசைாம்டாப்புகற்ள 

உருவாக்குகிைது.
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5. 4 .3 ஐளேோளைோன்கள்

ம�ற்கண்்ட தனி�ங்க்ளான ம்பாரைான், 

கார்பன் ஆகியறவ ஒத்த எண்ணிக்றகயில் 

நியூடரைான்கற்ளப் க்பற்றுள்ளன.  ஆனால் 

புமரைாட்டான் எண்ணிக்றக மவறு்படுவதால் 

அவற்றின் அணு எண்களும் மவறு்படுகின்ைன.  

இவவாைக ஒத்த நியூடரைான் எண்ணிக்றக 

ககாண்்ட கவவமவறு தனி�ங்களின் 

அணுக்கள ஐமசைாம்டான்கள எனப்்படும்.

ஒரு அணுவின் எலக்ட்்ரோன்கள் உட்கருரவ 

சுற்றி எவவோறு அர்மந்துள்�னை?

     ஒவகவாரு அணுவும் புமரைாட்டான்களும் 

நியூடரைான்களும் அ்டங்கிய மைரமின் சுற� 

உள்ள உடகருறவக் ககாண்டுள்ளது;   

எதிரமின்சுற� உள்ள எ்லக்டரைான்கள குறிப்பிட்ட 

வட்டப்்பாறதயில் (அ) ஆரபிடடில் உடகருறவச் 

சுற்றி வருகின்ைன என்்பறத இதுவறரை 

கண்்டறிந்மதாம். இவவாறு உடகருறவச்  

சுற்றியுள்ள ஒவமவார ஆரபிடடிலும் 

எ்லக்டரைான்கள, அவற்றின் எண்ணிக்றகயின் 

அடிப்்பற்டயில் அற�ந்துள்ள ஒழுங்கற�றவ 

குறிப்பிடுவமத எ்லக்டரைான் அற�ப்பு எனப்்படும்.

அணுக்களின் எலக்ட்்ரோன் அர்மபபு

எ்லக்டரைான்கள ஆரபிட எனப்்படும் 

வட்டப்்பாறதகளில் உடகருறவச் சுற்றி 

வருகின்ைன என்்பறத நீ அறிவாய். அணுக்களின் 

உள்ள இந்த ஆரபிடடுகளில் எ்லக்டரைான்கள 

்பகிரந்து நிரைப்்பப்்படுவது, குறிப்பிட்ட விதிகள 

(அ) நி்பந்தறனகளுக்குட்படம்ட நிகழ்கிைது. 

இவவிதிகள எ்லக்டரைான் அற�ப்புக்கான ம்பார 

�ற்றும் புரி விதிகள என்று அறைக்கப்்படுகிைது. 

 பேயல்ெோடு 10

கீழ்க்கண்்ட ஐமசைாம்டான் இறைகளின் 

�ாதிரிறய வறரைக

(1) ஃபுளூரின் & நியான் 

(2) மசைாடியம் & க�க்னீசியம் 

(3) அலுமினியம் & சிலிகன்

9th_Science_Tamil_Unit_5.indd   137 16-04-2018   12:28:21



1385.    அணு அமைப்பு

அணுவின் கூடுகளில் எ்லக்டரைான் 

்பங்கீடடுக்கான விதிகற்ள ம்பார �ற்றும் புரி 

வின்வரு�ாறு முன் க�ாழிந்தனர:-

விதி (1): ஒரு வட்டப்்பாறதயில் இ்டங்ககாளளும் 

அதிக்படசை எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக 

2n
2  

என்ை வாய்ப்்பாட்டால் கைக்கி்டப்்படுகிைது.  

n என்்பது முதன்ற� குவாண்்டம் எண் ஆகும். 

(அதாவது உடகருவிலிருந்து கூடடின் வரிறசை 

எண்)

ஆரபிட் n இன் 

எண்ணிக்ரக

எலக்ட்்ரோன் 

எண்ணிக்ரக 2n
2

K 1 2 × 1
2
 = 2

L 2 2 × 2
2
 = 8

M 3 2 × 3
2
 = 18

N 4 2 × 4
2
 = 32

விதி (2): கூடுகள அவற்றின் ஆற்ைல்களின் 

ஏறு வரிறசையில் எ்லக்டரைான்க்ளால் ்படிப்்படியாக 

நிரைப்்பப்்படுகின்ைன. 

விதி (3):  கவளிவட்டப் ்பாறதயில் உள்ள 

எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக 8 க்கு 

மிகா�லும், அதற்கு முந்றதய வட்டப்்பாறதயில் 

18 க்கு மிகா�லும் இருக்கும்.

வி�க்கம்:

 அலுமினியம் அணுவின் அற�ப்பு (13 

எ்லடரைான்கள) 

2,8,3

K – ஆரபிட = 2 எ்லக்டரைான்கள

L -  ஆரபிட = 8 எ்லக்டரைான்கள

M – ஆரபிட – 3 எ்லக்டரைான்கள 

எனமவ, அலுமினியத்தின் எ்லக்டரைான் அற�ப்பு 

2,8,3

உடகருறவச் சுற்றி, ஆரபிடடுகளில் 

எ்லக்டரைான்கள எவவாறு ்பகிரந்து 

நிரைப்்பப்்படுகின்ைன என்ை அடிப்்பற்டக் 

கருத்றத அறிய கீழ்க்கண்்ட வறரை்ப்டங்கற்ள 

வறரைய்லாம். அணு அற�ப்ற்பப் ்பற்றி ம�லும் 

P: 13
N: 14

அணுக்கள மிக நுண்ணிய 

நிறை எண்கற்ளப் 

க்பற்றுள்ளதால் அவற்றை 

கிரைாமில் அ்ளவி்ட முடியாது.  அறவ 

amu (அணு நிறை அ்லகு) என்று 

அ்ளவி்டப்்படுகிைது.  ைாமனாமீட்டர என்று 

அ்ளவி்டப்்படுகிைது. ( 1nm=10-
9
m)

     அணுக்கள மிகவும் நுண்ணிய க்பாரு்ளாக 

உள்ளதால் அவற்றைப் ்பாரப்்பதற்கு 

ஸ்மகனிங் எ்லக்டரைான் ற�க்மரைாஸ்மகாப் 

(SEM) மூ்லம் ்பாரறவயி்டப்்படுகிைது.
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கற்கும் ம்பாது, அதன் உண்ற�யான எ்லக்டரைான் 

்பகிரவுப் ்ப்டம் கீழ்க்கண்்டறவகளிலிருந்து 

முற்றிலும் மவறு்படுவறத நீங்கள அறிந்து 

ககாளவீரகள. 

5. 4. 4 இரணதிைன் எலக்ட்்ரோன்

கவளிக்கூடடில் எத்தறன எ்லக்டரைான்கள 

உள்ளன? 5

தனி்மம் குறியீடு அணுஎண்

எலக்ட்்ரோன் ெகிரவு

K L M N

றைடரைஜன் H 1 1

ஹீலியம் He 2 2

லித்தியம் Li 3 2 1

க்பரிலியம் Be 4 2 2

ம்பாரைான் B 5 2 3

கார்பன் C 6 2 4

றைடரைஜன் N 7 2 5

ஆக்ஸிஜன் O 8 2 6

ஃபுளூரின் F 9 2 7

நியான் Ne 10 2 8

மசைாடியம் Na 11 2 8 1

க�க்னீசியம் Mg 12 2 8 2

அலுமினியம் Al 13 2 8 3

சிலிகன் Si 14 2 8 4

்பாஸ்்பரைஸ் P 15 2 8 5

சைல்ஃ்பர S 16 2 8 6

கும்ளாரின் Cl 17 2 8 7

ஆரகான் Ar 18 2 8 8

க்பாட்டாசியம் K 19 2 8 8 1

கால்சியம் Ca 20 2 8 8 2

1 முதல் 20 வர்ர உள்� தனி்மஙகளின் எலக்ட்்ரோன் ெகிரவு

 பேயல்ெோடு 11

கீமை ககாடுக்கப்்படடுள்ள �ாதிரிறயப் ்பார.  

ஐந்து குழுறவ 

உ ரு வ ா க் கி , 

ஒவகவாரு குழுவும் 

இ ரு க் க க் கூ டி ய 

க ்ப ா ரு ள க ற ்ள க் 

ககாண்டு ( ்பந்து, �ணிகள, நூல்) ைான்கு 

தனி�ங்களின் �ாதிரிறய உருவாக்குக)
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1/ 2/ 2/1 2/2

2/8/8/22/8/8/12/8/82/8/7

2/7 2/8 2/8/1 2/8/2

2/8/3 2/8/4 2/8/5 2/8/6

2/3 2/4 2/5 2/6

p=4
n=5

p=3

p=5
n=6

p=6
n=6

p=7
n=7

p=8
n=8

n=12

p=13
n=14

p=14
n=14

p=15
n=16

p=16
n=16

p=1
n=0

p=2
n=2 n=4

p=20
n=20

p=19
n=20

p=18
n=22

p=17
n=18

p=9
n=10

p=10
n=10

p=11
n=12

p=12
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எனமவ அது ஒரு இறைதிைன் 

எ்லக்டரைாறன க்பற்றுள்ளது. அதும்பா்லமவ 

கார்பனுக்கு கவளிக்கூடடில் ைான்கு 

எ்லக்டரைான்கள உள்ளன.  எனமவ அதற்கு 

ைான்கு இறைதிைன் எ்லக்டரைான்கள 

உள்ளன.  தனி�ங்களின் மவதிப்்பண்புகள 

அவற்றின் இறைதிைன் எ்லக்டரைான்க்ளால் 

தீர�ானிக்கப்்படுகின்ைன.  ஏகனனில் அறவ 

�டடும� மவதி விறனயில் ்பங்ககடுக்கின்ைன. 

     கவளிக் கூடடில் சை� எண்ணிக்றகயில் 

எ்லக்டரைான்கற்ள உற்டய தனி�ங்கள ஒமரை 

�ாதிரியான ்பண்புகற்ள ககாண்டிருக்கும்.  

மவறு்பட்ட எண்ணிக்றகயில் இறைதிைன் 

எ்லக்டரைான்கற்ள  உற்டய தனி�ங்கள 

கவவமவறு ்பண்புகற்ள ககாண்டிருக்கும்.

     1 அல்்லது 2 அல்்லது 3 இறைதிைன் 

எ்லக்டரைான்கற்ள உற்டய தனி�ங்கள 

(றைடரைஜறனத் தவிரத்து) உம்லாகங்கள 

எனப்்படுகின்ைன.  இது ம்பான்ை 

தனி�ங்கள, எ்லக்டரைான்கற்ள இைந்து மைர 

மின்னூட்டங்கற்ளக் ககாண்்ட அயனிகற்ள 

உருவாக்கும்.  அறவமய எதிர அயனிகள.

எ.கா. 

     Na - e       Na

    2,8,1          2,8

கவளிக்கூடடில் 4 முதல் 7 எ்லக்டரைான்கள 

வறரை ககாண்்ட தனி�ங்கள அம்லாகம் 

எனப்்படுகின்ைன.

     இது ம்பான்ை தனி�ங்கள எ்லக்டரைான்கற்ளப் 

ஏற்று எதிர மின்னூட்டங்கற்ளக் ககாண்்ட 

அயனிகற்ள உருவாக்கும்.  அறவமய மைர 

அயனிகள.

எ.கா: 1 + e -   (1- 7 இறைதிைன் 

எ்லக்டரைான்கற்ளக் ககாண்டிருக்கும்)

2,8,7                2,8,8     

5. 4. 5 இரணதிைன்

 ஒரு தனி�த்தின் இறைதிைன் 

என்்பது அத்தனி�ம் �ற்கைாரு தனி�த்து்டன் 

மசைரும் திைனின் அ்ளவு ஆகும். ம�லும் 

அணுவின் உடகருவிலிருந்து கற்டசியாக 

உள்ள கவளிக்கூடு இறைதிைன் கூடு என்றும், 

அதில் உள்ள எ்லக்டரைான்கள இறைதிைன் 

எ்லக்டரைான்கள என்றும் அறைக்கப்்படுகின்ைன.  

றைடரைஜன் அணுவின் கவளிக்கூடடில் ஒரு 

எ்லக்டரைான் �டடும� உள்ளது.  

 பேயல்ெோடு 12

சி்ல தனி�ங்களின் எ்லக்டரைான் வடிவற�ப்பு 

கீமை ககாடுக்கப்்படடுள்ளது.  தனி�ங்கள அணு 

எண்களின்  வரிறசைறய பின்்பற்றியுள்ளது.  

காலி ்ப்டங்கற்ள பூரத்தி கசைய்க.

? அலுமினியம்

க்பாட்டாசியம்

சிலிகன்

சைல்்பர

ஆரகான்

?

?
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1425.    அணு அமைப்பு

அது மவதி விறனயில் ்பங்கு க்பறும் 

எ்லக்டரைான் எண்ணிக்றகக்கு சை��ாக 

இருக்கும். 1,2,3,4 ம்பான்ை இறைதிைன் 

எ்லக்டரைான்கற்ள உற்டய தனி�ங்களின் 

இறைதிைன் 1,2,3,4 ஆகமவ இருக்கும். ஒரு 

தனி�த்தின் இறைதிைன் எ்லக்டரைான்கள 

5,6,7 ஆக இருந்தால் அதன் இறைதிைன் 

3,2,1 ஆகமவ இருக்கும். அதாவது அணு 

நிற்லப்புத்தன்ற�றய அற்டயத் மதறவயான 

8 எ்லக்டரைான்கற்ள க்பை, முறை 3,2,1 

எ்லக்டரைான்கள மதறவப்்படுகின்ைன. 

அணுவின் கவளிக்கூடு முழுற�யாக 

எ்லக்டரைான்க்ளால் நிரைப்்பப்்படடிருப்பின், 

அத்தனி�த்தின் இறைதிைன் பூஜ்ஜியம் ஆகும். 

எ.கா. நியானின் எ்லக்டரைான் வடிவற�ப்பு 2,8 

(முடிவுப்க்பற்ைது). அதனால் அதன் இறைதிைன் 

பூஜ்ஜியம் ஆகும்.  

க�க்னீசியம் �ற்றும் சைல்ஃ்பரின் 

இறைதிைறன குறிப்பிடு.

க�க்னீசியத்தின் எ்லக்டரைான் வடிவற�ப்பு 

2,8,2 அதனால் அதன் இறைதிைன் 2.

 சைல்ஃ்பரின் எ்லக்டரைான் வடிவற�ப்பு 

2,8,6 அதனால் அதன் இறைதிைன் 2.

குவோண்ைம் எண்கள் - அறிமுகம்

 அணுக்களின் கூடுகற்ள K,L,M,N 

என்றும், அவற்றின் துறைக்கூடுகற்ள 

s,p,d,f என்றும் க்பயரி்டக்கற்றுக் ககாண்ம்டாம். 

எ்லக்டரைான்கள ஒரு சி்ல விதிகளுக்குட்படடு 

கூடுகளில் நிரைம்புகின்ைன. ைாம் இப்க்பாழுது 

ஓர அணுவின் எ்லக்டரைான்கற்ள 

தனித்தன்ற� க்பறும்்படி வடிவற�க்க்லா�ா? 

அணுவில் உள்ள ஒவகவாரு எ்லக்டரைானின் 

தனித்தன்ற�றய அதன் ைான்கு குவாண்்டம் 

எண்களின் அடிப்்பற்டயிம்லமய அற�யும்.

அணுவின் உளளிருக்கும் அணு 

ஆரப்பிட்டல் �ற்றும் எ்லக்டரைான்களின் 

வடிவற�ப்பு �ற்றும் மவறு்பாடற்ட குறிக்கும் 

எண்கள “குவோண்ைம் எண்கள்” எனப்்படும்.

 ஒருவரி்டம் நீங்கள எங்மக வசிக்கிறீரகள 

என்்பறத எவவாறு வி்ளக்குவீரகள? நீங்கள 

உங்க்ளது முகவரியிலிருந்து கதா்டங்குவீரகள; 

இது ஒரு எ்லக்டரைானின் தனித்தன்ற� 

அற்டயா்ளம் ம்பான்ைது.

நீங்கள ஒரு கடடி்டத்தின் இ்டத்றதக் 

குறிக்கும் ம்பாது, எப்க்பாழுதும் ்படடியலிடுவீரகள: 

அது எந்த ைாடடிலுள்ளது, எந்த �ாநி்லத்திலுள்ளது, 

எந்த ைகரைத்திலுள்ளது �ற்றும் எந்த இருப்பி்டம் 

�ற்றும் கதரு, இறுதியாக உங்கள கதவு எண்.

எப்்படி இரைண்டு கட்ட்டங்கள ஒமரை 

முகவரிறயப் க்பறுவதில்ற்லமயா, அமத ம்பால் 

இரைண்டு எ்லக்டரைான்கள ஒமரை குவாண்்டம் 

எண்கற்ளப் க்பறுவதில்ற்ல.

குவாண்்டம் எண் ஒரு எ்லக்டரைானின் 

குைாதிசையங்கற்ளக் குறிப்பிடும். எப்்படி ைம் 

கட்ட்டத்றதக் காண்பிக்க ைான்கு வழிகள 

உள்ளமதா (ைாடு, �ாநி்லம், ைகரைம்  �ற்றும் 

கதரு முகவரி) அமத ம்பால் எ்லக்டரைானின் 

்பண்புகற்ள எடுத்துக் கூை ைான்கு வழிகள 

உள்ளது. அதாவது ைான்கு குவாண்்டம் எண்கள 

ஆகும். 

இந்த குவோண்ைம் எண்கள் ந்மக்கு உர்ரபெனை:

 � உடகருவிலிருந்து எ்லக்டரைானின் 

கதாற்லவு- (முதன்ற�க் குவாண்்டம் 

எண்)

 � அதனால் சூைப்்படடிருக்கும் கூடு 

�ற்றும் அதன் வடிவம் (மகாை உந்தக் 

குவாண்்டம் எண்)

 � இந்த கூடுகள அணுகவளியில் எவவாறு 

அற�ந்துள்ளன. (காந்தக் குவாண்்டம் 

எண்)

 � எ்லக்டரைான் எவவறகயான சுைற்சிறய 

ககாண்டுள்ளது – (சுழற்சி குவோன்ைம் 

எண்)

 பேயல்ெோடு 13

்பாஸ்்பரைஸ், கும்ளாரின், சிலிக்கன் �ற்றும் 

ஆரகானின் இறைத்திைறன குறிப்பிடு.
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1435.    அணு அமைப்பு

குவோண்ைம் 

எண்

குறியீடு அறிந்து பகோள்ளுதல்

முதன்ர்ம 

குவோண்ைம் 

எண்

n முதன்ர்ம ஆற்ைல் 

்மட்ைம்

ளகோண 

உந்தக் 

குவோண்ைம் 

எண்

l துரணக் கூடு / 

ஆரபிட்ைல் வடிவம்

கோந்த 

குவோண்ைம் 

எண்

m ஆரபிட்ைல் 

அர்மவிைம் 

சுழற்சி 

குவோண்ைம் 

எண்

s எலக்ட்்ரோன்களின் 

சுழற்சி

இறதப் ்பற்றி ம�லும் உயர வகுப்பில் அறிந்து 

ககாளவீரகள

 முக்கிய பேோற்கள் 

அணு எண்

நிறை எண்

நியூக்ளியான்கள

ஐமசைாம்டாப்பு

ஐமசைா்பார

ஐமசைாம்டான்

எ்லக்டரைான் அற�ப்பு

இறைதிைன் எ்லக்டரைான்கள

இறை திைன் 

வட்டப்்பாறத

ஆரபிட்டல்

குவாண்்டம் எண்கள

     நிரனைவில் பகோள்க 

 � ரூதரஃம்பாரடின் ஆல்்பா துகளகளின் சிதைல் மசைாதறன, அணுக்கரு கண்டுபிடிப்பிற்கு 

வித்திட்டது.

 � ரூதரஃம்பாரடின் மகாள �ாதிரியின் கூற்றின் ்படி அணுவின் ற�யத்தில் உடகரு உள்ளது. 

உடகருறவச் சுற்றி எ்லக்டரைான்கள சுற்றி வருகின்ைன.

 � நீல்ஸ்ம்பார அணு�ாதிரி – அணுவின் நிற்லப்புத்தன்ற�றய எடுத்துறரைக்கின்ைது.

 � கஜ. சைாடவிக் – உடகருவில் நியூடரைான்கள உள்ளறதக் கண்டுபிடித்தார.

 � அணு எண் என்்பது புமரைாட்டான் (அ) எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றகறயக் குறிப்்பதாகும்.

 � நிறை எண் என்்பது புமரைாட்டான் �ற்றும் நியூடரைான் அணுக்களின் க�ாத்த எண்ணிக்றகறய 

குறிப்்பதாகும். 

 � கவளிப்புை ஆற்ைல் �ட்டத்தில் உள்ள எ்லக்டரைான்கள, இறைதிைன் எ்லக்டரைான்கள ஆகும்.

 � அணுவின்  இறையும் திைனானது இறைதிைன்.

 �  ஒமரை அணு எண் �ற்றும் கவவமவறு நிறை எண்கற்ளக் ககாண்்ட ஒமரை தனி�த்தின் 

அணுக்கள ஐமசைாம்டாப் எனப்்படும் .

 � ஒமரை நிறை எண்றையும் கவவமவறு அணு எண்றையும் ககாண்்ட கவவமவறு 

தனி�த்தின் அணுக்கள ஐமசைா்பார எனப்்படும்.

 � ஒமரை எண்ணிக்றகயில் நியூடரைான்கற்ளயும் ஆனால் கவவமவறு அணு எண்கற்ள �ற்றும் 

நிறை எண் ககாண்்ட கவவமவறு தனி�த்தின் அணுக்கள ஐமசைாம்டான்கள எனப்்படுகின்ைன.

 � கவவமவறு எ்லக்டரைான்களின் கட்டற�ப்ற்ப அறிய எளிய வி்ளக்கப்்ப்டங்கற்ள 

்பயன்்படுத்த்லாம்.

 � குவாண்்டம் எண்கள ஆரபிட்டல்களின் உள்ள எ்லக்டரைான்களின் தன்ற�றய குறிக்கிைது.
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பேோல்லரைவு

1. அணு  - ஒரு தனி�த்தின் மிகச் சிறிய கூறு. இதன் உடகருவில் நியூடரைான் �ற்றும் 

புமரைாட்டான்கற்ளயும் அதறனச் சுற்றி எ்லக்டரைான்கற்ளயும் ககாண்்டது. 

2. அணு நிறை – ஒரு தனி�த்தின் அணு நிறை amu (atomic mass unit) அ்லகில் குறிக்கப்்படுகிைது. 

அணு நிறையானது, மதாரைாய�ாக தனி�த்தில் உள்ள புமரைாட்டான் �ற்றும் நியூடரைான்களின் 

எண்ணிக்றகக்கு சை��ாக இருக்கும். 

3. அணு எண் – அணுவில் உள்ள புமரைாட்டான்கள அல்்லது எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக. 

அணு எண்ணின் அடிப்்பற்டயில் தனி�ங்கள ஆவரத்தன அட்டவறையில் இ்டம் 

க்பறுகின்ைன. 

4. எ்லக்டரைான் – அணுவின் எதிரமின் சுற�க் ககாண்்ட துகளகள. மின் க்டத்துத்திைன் 

ககாண்்ட அறனத்து திண்�ங்களிலும், அவற்றின் க்டத்துத்திைனுக்கு அடிப்்பற்டயாக 

அற�வது  எ்லக்டரைான்கள ஆகும். 

5. ஐமசைாம்டாப்பு – ஒமரை அணு எண்றையும் கவவமவறு நிறை எண்கற்ளயும் ககாண்்ட ஒமரை 

தனி�த்தின் அணுக்கள.

6. ஐமசைா்பார – ஒமரை நிறை எண்றையும் கவவமவறு அணு எண்றையும் ககாண்்ட 

கவவமவறு தனி�ங்களின் அணுக்கள. 

7. ஐமசைாம்டான் – ஒமரை எண்ணிறகயி்லான நியூடரைான்கற்ளயும் �ாறு்பட்ட அணு எண்றையும் 

ககாண்்ட கவவமவறு தனி�ங்களின் அணுக்கள. 

8. நிறை எண் – புமரைாட்டான் �ற்றும் நியூடரைான்களின் க�ாத்த எண்ணிக்றக 

9. நியூடரைான் – அணுவின் உடகருவில் உள்ள மின்சுற�யற்ை துகள. ஆவரத்தன 

அட்டவறையில் றைடரைஜறன தவிரை அறனத்து தனி�ங்களின் உடகருவிலும் நியூடரைான் 

காைப்்படுகின்ைன 

10. ஆரபிட்டல் – அணுவின் உடகருறவ சுற்றி எ்லக்டரைான்க்ளால் நிரைப்்பப்்பட்ட சுற்றுவட்ட ்பாறத. 

s,p,d,f என ைான்கு வறக ஆரபிட்டல்கள அணுக்களில் காைப்்படுகின்ைன. அணுக்கள 

சைகப்பிறைப்ற்ப உருவாக்க அடிப்்பற்டயாக அற�வது ஆரபிட்டல்கம்ள ஆகும். 

11. புமரைாட்டான் – அணுவின் உடகருவில் உள்ள மைரமின் சுற� ககாண்்ட துகள. அணு 

ைடுநிற்லயாக இருப்்பதற்கு புமரைாட்டான்களின் மைரமின் சுற�யும், எ்லக்டரைான்களின் 

எதிரமின்சுற�யும் சை��ாக இருப்்பமத காரைை�ாகும்.  

12. குவாண்்டம் எண் - அணுவின் உளளிருக்கும் அணு ஆரப்பிட்டல், எ்லக்டரைான்களின் 

வடிவற�ப்பு �ற்றும் மவறு்பாடற்ட குறிக்கும் எண்கள.

13. இறைதிைன் – ஒரு தனி�ம் �ற்கைாரு தனி�த்து்டன் இறையும் இயற்பின் அ்ளறவ 

குறிப்்பது.

9th_Science_Tamil_Unit_5.indd   144 16-04-2018   12:28:24



1455.    அணு அற�ப்பு

I.  ேரியோன விற்டறயத் மதரந்கதடுத்து எழுதுக.

1. தவைான ஒன்றை கண்டுபிடி

 அ) 
8
O

18
,  

17
cl

37

 ஆ)
18

Ar
40

,
7
N

14

 இ) 
14

Si
30

, 
15

pd
31

 ஈ)
24

cr
54 

, 
19

K
39

2. நியூடரைான் எண்ணிக்றகயின் �ாற்ைம், அந்த 

அணுறவ இவவாறு �ாற்றுகிைது 

 அ) ஒரு அயனி 

 ஆ) ஒரு ஐமசைாம்டாப் 

 இ) ஒரு ஐமசைா்பார 

 ஈ) மவறு தனி�ம்

3. அணுக்கரு குறிப்்பது

 அ)  புமரைாட்டான் 

+ எ்லக்டரைான்

 ஆ) நியூடரைான் �டடும்

 இ) எ்லக்டரைான் + நியூடரைான்

 ஈ) புமரைாட்டான் + நியூடரைான்.

4. 
80

35
Br-ல் உள்ள புமரைாட்டான், நியூடரைான் 

�ற்றும் எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக 

 அ) 80 ,80, 35 ஆ) 35, 55, 80

 இ) 35, 35, 80 ஈ) 35, 45, 35

5.  க்பாட்டாசியத்தின் எ்லக்டரைான் அற�ப்பு

 அ) 2 , 8, 9 ஆ) 2 , 8, 1

 இ) 2 , 8, 8, 1 ஈ) 2 , 8, 8, 3

 ெயிற்சிகள்

அணு அர்மபபு 

்படி 1. அணு அற�ப்புக் குறித்து �ாைவன் ம�லும் ஆரவத்மதாடு கதரிந்து 

ககாள்ள  GOOGLE மதடு க்பாறி அல்்லது உ்லாவிக்குச் கசைன்று “BUILD 

AN ATOM – PhET” என்று தட்டச்சு கசைய்யவும். “BUILD AN ATOM” என்று 

மூன்று  விருப்்பத் மதரவுகளு்டன் திறரையில்  மதான்றும். 

்படி 2. முதலில் ATOM என்்பறதத் மதரவு கசைய்தால் ்ப்ல மதரவுகளு்டன் 

அணுப்்பாறத திறரையில் மதான்றும். அடியிலுள்ள க்படடிகளிலிருந்து ைாம் முறைமய 

புமரைாட்டான், எ்லக்டரைான் �ற்றும் நியூடரைான்கற்ள இழுத்துக் ககாண்டு அணுஅற�ப்பில் 

விடும்ம்பாது அவற்றின் எண்ணிக்றகக்கு ஏற்்ப அருகில் உள்ள தனி� அட்டவறையில் 

தனி� க்பயர மதான்றும். அறவகள அயனிக்ளாக அல்்லது ைடுநிற்ல அணுக்க்ளா 

என்்பறதயும் �ாைவன் அந்தந்தத் கதரிவுகளில் கசைன்று அறிந்து ககாள்ள்லாம்.

்படி 3. அடுத்து குறியீடுக்குள கசைன்ைால் ைாம் அணுப் ்பாறதயில் றவத்த புமரைாட்டான், நியூடரைான் 

�ற்றும் எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றகக்கு ஏற்்ப அருகில் உள்ள கட்டத்தில் தனி� க்பயர 

அவற்றின் அணு எண், அணு நிறை �ற்றும் நியூடரைான்களின் எண்ணிக்றகத் மதான்றும். 

அவற்றில் இருந்து �ாைவரகள தாங்கள மதரந்கதடுத்த அணுறவப் ்பற்றி ைன்கு கதரிந்து 

ககாள்ள்லாம். 

்படி4. இந்த இரைண்டு ்படிகளும் ைன்கு அறிந்து ககாண்்டால் �திப்பீ்டாக GAMES ஐ மதரவு கசைய்து 

�ாைவரகளின் புரிந்து ககாள்ளற்ல இன்னும் ம�ம்்படுத்த்லாம்.

தரைவிைக்கம் கசைய்ய திைன் ம்பசியின்  மூ்லம் மைரைடியாகச் கசைல்்ல  ககாடுக்கப் ்படடுள்ள QR CODE  

அல்்லது உரைலி மூ்லம் உளம்ள கசைன்றும் தரைவிைக்கம் கசைய்து ககாள்ள்லாம்.

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_en.html

இரணயச்பேயல்ெோடு
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1465.    அணு அமைப்பு

II. சைரியா, தவைா / தவைானவற்றை திருத்தி 

எழுதவும்.

1. அணுவில் உள்ள எ்லக்டரைான்கள, 

உடகருவிறன நிற்லயான 

சுற்றுப்்பாறதயில் சுற்றுகின்ைன.

2. ஒரு தனி�த்தின் ஐமசைாம்டாப்பு கவவமவறு 

அணு எண்கற்ளக் ககாண்்டது.

3.  எ்லக்டரைான்கள மீச்சிறிய அ்ளவு நிறை 

�ற்றும் மின்சுற� ககாண்்டறவ.

4.  ஆரபிடடின் அ்ளவு சிறிதாக இருந்தால், 

அதன் ஆற்ைல் குறைவாக இருக்கும்.

5. L-�ட்டத்தில் உள்ள அதிக்படசை 

எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக 10.

III. மகாடிட்ட இ்டங்கற்ள நிரைப்புக.

1. கால்சியம் �ற்றும் ஆரகான் இறை ----

--------க்கு எடுத்துக்காடடு.

2. ஒரு ஆற்ைல் �ட்டத்தில் நிரைப்்பப்்படும் அதிக 

்படசை எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக ---

--------

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

ஐமசைாம்டாப் கழுத்துக்கைற்ல மைாய்க்கு 

்பயன்்படுகின்ைது.

4. 7

3
Li- ல் உள்ள நியூடரைான்களின் 

எண்ணிக்றக ------------------

5. ஆரகானின் இறைதிைன் -----------

-------------

VI. விடு்பட்ட இ்டத்றத நிரைப்புக

IV. க்பாருத்துக

a) ்டால்்டன் 1. றைடரைஜன் அணு 

�ாதிரி

b) தாம்ஸைன் 2. மகாள �ாதிரி

c) ரூதரம்பாரட 3. முதல் அணுக் ககாளறக

d) நீல்ஸ்ம்பார 4. பி்ளம்புடடிங் �ாதிரி

5. நியூடரைான் கண்டுபிடிப்பு

1. புமரைாட்டானின் 

நிறை 

அ) 1.6x10
-19

C

2. எ்லக்டரைானின் நிறை ஆ) - 1.6x10
-19

C

3. எ்லக்டரைானின் 

மின்சுற�

இ)  9.31x10
-28

g

4. புமரைாட்டானின் 

மின்சுற�

ஈ)  1.67x10
-24

g

V. அணு எண்கற்ளச் சைாரந்து ஏறுவரிறசையில் 

எழுதவும்

கால்சியம் -

சிலிக்கன் -

ம்பாரைான் -

க�க்னீசியம் -

ஆக்ஸிஜன் -

ஹீலியம் -

நியான் -

சைல்ஃ்பர -

ஃ்பளுரின் -

மசைாடியம் -

அணு 

எண்

நிறை 

எண்

நியூடரைான்களின் 

எண்ணிக்றக

புமரைாட்டான்களின் 

எண்ணிக்றக 

எ்லக்டரைான்களின் 

எண்ணிக்றக 

தனி�ம்

9 - 10 - - -

16 - 16 - - -

- 24 - - 12 க�க்னீசியம்

- 2 - 1 - -

- 1 0 1 1 -

9th_Science_Tamil_Unit_5.indd   146 16-04-2018   12:28:24



1475.    அணு அமைப்பு

VII. (a) குறுக்ககழுத்துப் புதிர

ம�லிருந்து கீழ்

1. ஹீலியத்தின் உடகரு

2. அணுவின் ற�யத்தில் உள்ள மைரமின் 

சுற� ககாண்்ட நிறை

3. நியூடரைான் இல்்லாத அணு

4. _________ கார்பன் மததியி்டலில் 

்பயன்்படுகிைது.

இ்டமிருந்து வ்லம்

1. கவளி ஆற்ைல் �ட்டத்தில் உள்ள 

எ்லக்டரைான்கள

2.  2
Ca

40
, 

18
Ar

40

ஆகிய தனி�ங்கள 

_________ என அறைக்கப்்படுகின்ைன.

3. இந்த அணுவின் இறைதிைன் 

பூஜ்ஜிய�ாகும்

4. நியூடரைான்கற்ள கண்்டறிந்தவர

5. தங்கத் தகடடின் மசைாதறனயில் ∝  
துகளகளின் சிதைல்

(b) கீமை ககாடுக்கப்்படடுள்ள இ்டத்தில் விதிகளின் க்பயரகற்ளயும் அதன் எளிய வறரையறைகற்ளயும் 

எழுதவும்.

VIII. மிகக் குறுகிய வினாக்கள

1. முதல் வட்டப்்பாறதயிலும், இரைண்்டாவது வட்டப் ்பாறதயிலும் ஒமரை �ாதிரியான எ்லக்டரைான்களின் 

எண்ணிக்றகறய க்பற்றுள்ள தனி�த்றத கூறுக.

2. K
+
 �ற்றும் cl - 

ஆகியவற்றின் எ்லக்டரைான் அற�ப்ற்ப எழுதுக.

3. புமரைாட்டான் �ற்றும் எ்லக்டரைான்களின் மின்சுற�, நிறை ஒப்பிடுக.

4.  x என்ை அணுவில் K, L , M கூடுகள அறனத்தும் நிரைம்பியிருந்தால், அந்த அணுவில் உள்ள க�ாத்த 

எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக என்ன?

5.  ca
2+ 

கவளிவட்ட ்பாறதயில் முழுவது�ாக நிரைம்பியுள்ளது. காரைைம் கூறு.

1 2 3

4

2 5

3

4 1
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1485.    அணு அமைப்பு

IX. சிறு வினாக்கள

1. க்பருக்கல் விகித விதியிறன வறரையறு.

2. ஐமசைாம்டாப்புகளின் ்பயன்கற்ள எழுதுக.

3. ஐமசைாம்டான் என்ைால் என்ன? உதாரைைம் 

ககாடு.

4. ஆக்சிஜன் �ற்றும் சைல்ஃ்பர அணுக்களின் 

அணு அற�ப்ற்ப வறரைக.

5. கீமை ககாடுக்கப்்படடுள்ள அணு எண் 

�ற்றும் நிறை எண்கற்ள ககாண்டு, 

புமரைாட்டான்கள, நியூடரைான்கள �ற்றும் 

எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றகறய 

கைக்கிடுதல்.

i. அணு எண் 3 �ற்றும் நிறை எண் 7

ii. அணு எண் 92 �ற்றும் நிறை எண் 238.

X. கைக்கீடு கசைய்தல்

1. 20cm
3
 ்பரு�ன் அ்ளவுள்ள மீத்மதன் 

முற்றிலும் எரிவதற்கு மதறவப்்படும் 

ஆக்சிஜனின் ்பரு�ன்ளறவ கைக்கிடுக.

2. ஒரு உம்லாக�ானது ஆக்ஸிஜனு்டன் 

விறனபுரிந்து கீழ்க்கண்்ட இரு 

ஆக்றசைடுகற்ள தருகிைது.

I. 0.398 கிரைாம் உம்லாக ஆக்றசைடு (I) ல் 

0.318 கிரைாம் உம்லாகம் உள்ளது.

II. 0.716 கிரைாம் உம்லாக ஆக்றசைடு (II) ல் 

0.636 கிரைாம் உம்லாகம் உள்ளது. ஆகமவ 

ம�ற்கண்்ட ்பதிவுகள க்பருக்கல் விகித 

விதிக்குட்பட்டது என்்பறதக் காடடுக.

3. புமரைாட்டானின் நிறைறய கைக்கிடுக

 அதன் மின்சுற� = 1.60x10
-19

c

 மின்சுற� / நிறை = 9.55x10
8
c kg

-1

XI. கைடு வினாக்கள

1. தங்கத் தகடு மசைாதறனயின் மூ்லம் நீ 

என்ன முடிவிற்கு வருகிைாய்?

2. ம்பாரின் அணு �ாதிரியின் கூற்றுக்கற்ள 

்பற்றி வி்ளக்குக.

3. மகலூசைாக்கின் ்பரு�ன் இறைப்பு 

விதிறய கூறி உதாரைைத்து்டன் வி்ளக்கு.

XII. கதா்டரபு ்படுத்துக

்மருததுவம்

1. �ருத்துவத்துறையில் கதிரியக்க 

ஐமசைாம்டாப்புகளின் ்பயன்கற்ள விவரி.

கரல

1. அடற்ட, க்லர �ணி �ற்றும் சைரைம் ககாண்டு 

கவவகவறு அணுக்களின் �ாதிரிறய 

உருவாக்கு.

2. அணு�ாதிரியின் வரை்லாற்றை கா்லக்மகாடு 

மூ்லம் வறரைக.

ப்மோழி

1. ‘இந்திய அணு ஆரைாய்ச்சியின் தந்றத’ எனப் 

ம்பாற்ைப்்படும் மைாமி கஜ.்பா்பா அவரகள 

்பற்றி இருநூறு வாரத்றதகளில் எழுது.

XIII. குழுவாக மசைரந்து கசைய்

1. அறிவியல் இதழ் ஒன்றை தயாரிக்கவும். 

அதில் ்ப்டங்கள, சுய விவரைம் �ற்றும் 

அறிவியல் அறிஞரகளின் ்பங்கு �ற்றும் 

அறிவியல் அறிஞரகள (அணு �ாதிரி 

கண்டுபிடித்தல் சைம்்பந்தப்்பட்டது)

2. அணு எண் 1-20 ககாண்்ட தனி�ங்களின் 

எ்லக்டரைான்களின் வட்டப்்பாறத �ற்ைம் 

இறைதிைன் ஆகியவற்றை வி்ளம்்பரை 

்ப்லறகயில் தயார கசைய்க.

XII. விற்ட காண்க
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1495.    அணு அமைப்பு

ம�ற்கூறிய துகளகள இவவாறு 

வறகப்்படுத்த்லாம்.

1 2 3

அ எ்லக்டரைான்கள புமரைாட்டான்கள நியூடரைான்கள

ஆ புமரைாட்டான்கள எ்லக்டரைான்கள நியூடரைான்கள

இ நியூடரைான்கள புமரைாட்டான்கள எ்லக்டரைான்கள

ஈ எ்லக்டரைான்கள நியூடரைான்கள புமரைாட்டான்கள

2. கீமை ககாடுக்கப்்படடுள்ள அற�ப்பிலிருந்து, 

அட்டவறைப்்படுத்து.

இறைதிைன் எ்லக்டரைான்

இறைதிைன் 

அணு எண் 

நிறை எண்

எ்லக்டரைான் கட்டற�ப்பு

3. 
11
Na

23
 -இதில் உள்ள சைரியான 

புமரைாட்டான்களின் எண்ணிக்றக �ற்றும் 

நியுடரைான்களின் எண்ணிக்றக

புமரைாட்டான்கள நியூடரைான்கள

அ 11 23

ஆ 10 12

இ 11 12

ஈ 11 22

 விரிவோனை வோசிபபிற்கு

 1. A TEXTBOOK OF PHYSICAL 
CHEMISTRY, K.K. Sharma & L.K. Sharma 
S.Chand publishing ISBN: 9789352590421

 2. Materials, Matter and Particles A Brief 
History By (author): Michael M Woolfson 
(University of York, UK) ISBN: 978-1-
84816-459-8 ISBN: 978-1-908978-23-3 
(ebook)

 3. Suresh S, Keshav A. “Textbook of Separation 
Processes”, Studium Press (India) Pvt. Ltd 
(ISBN: 978-93-80012-32-2), 1-459, 2012.

 4. Biochemical Techniques Theory and 
Practice Paperback – 2005 by Robyt J.F. ISBN 
10: 0881335568 / ISBN 13: 9780881335569 
Published by Waveland Press, Inc., Prospect 
Heights, IL, 1990

 இறையத் கதா்டரபுகள

 
 1. https://schools.aglasem.com/1747
 2. http://www.chem1.com/acad/webtext/

pre/pre-1.html
 3. https : / /chem. l ibre texts .org/C ore/

Analytical_Chemistry/Qualitative_
Analysis/Classification_of_Matter

 4. ht tp : / / w w w. wor l d s c i e nt i f i c . c om /
worldscibooks/10.1142/P671

 5. h t t p : / / w w w . c h e m t e a m . i n f o /
ChemTeamIndex.html

Chemistry for kids
 6. http : / /w w w.chem4kids .com/f i l es /

matter_solution2.html

Chalk chromatography 
 7. h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=loakplUEZYQ
 8. h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=1Zosz9T_EPA
 9. h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=J8r8hN05xXk
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1506.    தோவர உைகம் - தோவர டையலியல்

�ொவர உை�ம் - �ொவர கெயலியல்6
அைகு

 அறிமு�ம்

�ற்ைல் ்�ொக்�ங்�ள

இந்� அைகின் இறுதியில் நீங்�ள பின்வருவ்ன ்ற்றி அறிவீர�ள.

 �  தனனிசகையோன அகைவுககைத் தோவரங்களும் டகோணடிருக்கின்றன.

 �  ஒளிசநைர்க்ககயின மூைமோக எவவோறு தோவரங்கள் உணகவ உற்்பத்தி டைய்கின்றன.

 �  மற்்ற உயிரினங்களின உணவோக   தோவரங்கள்   முதனகம உற்்பத்தியோைர்கைோக 

இருக்கின்றன.

 �ொமொ�்வ இலவ�ளொல் இயங்� 

இயலுமொ?
6.1

நுணணுயிரிகள் அகைவுககைக் 

டகோணடுள்ைன.  விைங்குகள் தங்கள்    

உணவிற்கோகவும், இனபட்பருக்கத்திற்கோகவும் 

மற்றும் உக்றவிெத்திற்கோகவும்  �கருதகை 

அல்ைது அகைவுககைக் டகோணடுள்ைன.

இத�ல� ��ரு�ல் �ொவரங்�ளில் 

�ொணப்டுகிை�ொ? 

ஒரு ட்பரிய இடிநயோகை அல்ைது 

சூ்றோவளி வரும்ந்போது தோவரத்தின கிகைகள் 

அகைவுககை ஏற்்படுத்தும்.  நைைோனக் கோற்று 

வீசும்ந்போது இகைகள் �ெனம் ஆடுவது ந்போல் 

இருக்கும்.  இத்தககய அகைவுகள் டவளிபபு்ற 

கோரணிகைோல் நதோன்றக் கூடியது.

     தோவரங்கைோல் பு்றத்தூணெல் ஏதுமினறி 

தனனிசகையோக �கர்தகை நமற்டகோள்ை 

முடியுமோ? தோவரங்கள் சுவோசிக்குமோ? 

தோவரங்களின ்பல்நவறு உயிரியல் 

டையல்்போடுககைப ்பற்றி இந்த அைகில் �ோம் 

அறிந்து டகோள்நவோம்.

     டதோட்ெோல் சிணுங்கி (கமநமோைோ பியூடிகோ) 

தோவரத்தின இகைககை �ோம் டதோட்ெவுென 

அவவிகைகள் மூடிக் டகோள்கின்றன.  அநதந்போல் 

சூரியகோந்தி (ஹீலியோந்தல் அனனுவஸ) 

தோவரத்தின தணடின முகனயோனது சூரியன 

இருக்கும் திகைகய ந�ோக்கி �கர்கின்றன. 

(கிழக்கில் இருந்து நமற்கு ந�ோக்கி), இரவு 

ந�ரங்களில் எதிர்த் திகையில் (நமற்கில் 

 �ொவரங்�ளொல் ��ர முடியுமொ?6.2
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1516.    தாவர உலகம் - தாவர செயலியல்

இருந்து கிழக்கு ந�ோக்கி) �கர்கின்றன.  

டெஸநமோடியம் ககரோனஸ (Desmodium 

gyrans) எனறு அகழக்கப்படும்  இந்திய தந்தித் 

தோவரத்தின (Indian telegraph plant) இகைகள் 

கோற்றினோல் �ெனம் ஆடுவது ந்போன்ற அழகியத் 

நதோற்்றத்கத உருவோக்குகின்றன.

ஹீலியோந்தஸ அனனுவஸ (Helianthus annus)

டெஸநமோடியம் ககரோனஸ (Desmodium 

gyrans)

நமற்கூறிய அகனத்து அகைவுகளும் 

டவளிபபு்றத் தூணெல்களினோல் ஏற்்பெக் 

கூடியகவ.  விைங்குககைப ந்போல் 

தோவரங்கைோல் தனனிசகையோக ஓரிெம் 

விட்டு மற்ட்றோரு இெத்திற்கு �கர இயைோது.  

ஆனோல் தோவரங்கள் சூரிய ஒளிக்கோகவும், 

நீர் மற்றும் ஊட்ெபட்போருள்கள் ஆகியவற்க்ற 

அகெய தனது உெல் ்போகங்களின உதவியோல்  

்பல்நவறு அகைவுககை உருவோக்குகின்றன.  

தோவரங்கள் ஒளி, ஈர்பபு விகை மற்றும் டவப்பம் 

ந்போன்ற பு்றத்தூணெல்கைோல் உணர் நுட்்ப 

(sensitive) தனகமகயக் டகோணடு அதற்நகற்்ப 

அகைவுககை உருவோக்குகின்றன.

டெஸநமோடியம் ககரோனஸ (Desmodium 

gyrans) இந்திய   தந்தித் தோவரம் (Indian 

Telegraph plant) என்ற தோவரத்தில் உள்ை 

கூட்டிகைகள் மூனறு சிற்றிகைககை 

டகோணடிருக்கும்.  நுனியில் ஒரு ட்பரிய 

சிற்றிகை மற்றும் ்பக்கவோட்டில் இரணடு 

சிறிய சிற்றிகைகள் எதிடரதிர்த் திகையில் 

கோணப்படுகின்றன.  இந்த இரணடு ்பக்கச 

சிற்றிகைகள் நமல் ந�ோக்கி �கர்ந்தும், 

பினநனோக்கி �கர்ந்தும் மற்றும் கீழந�ோக்கி 

�கர்ந்தும் இறுதியில் சீரிகை அகைவினோல் 

(rhythmic movement) தனது இெத்கத 

அகெயும்.  டெஸநமோடியம் ககரோனஸ 

என்பது �ெனமோடும் தோவரம் எனவும்  

அகழக்கப்படுகி்றது.  இந்தத் தோவரத்கத 

தோன இந்திய அறிவியல் அறிஞரோன 

டெகதீஸ ைந்திரந்போஸ தனது ஆய்விற்கு 

்பயன்படுத்தினோர்.

அறிந்து  க�ொள்வொமொ?

தமிழில் கமநமோைோ புடிகோ 

(Mimosa pudica) ‘க�ொட்ொல் 

சிணுங்கி’ எனவும் மற்றும் 

டெஸநமோடியம் ககரனஸ (Desmodium 

gyrans) ‘க�ொழு �ன்னி’  எனறும் 

அகழக்கப்படுகின்றன.

 கெயல்்ொடு 1

நவர்கள் கீழ ந�ோக்கியும் மற்றும் தணடுகள் 

நமல்ந�ோக்கியும் வைர்தல்: இசநைோதகனகய 

உங்கள் �ண்பர்களுென நைர்ந்து டைய்து 

மகிழுங்கள்.  இது எளிகமயோகவும் மற்றும் 

மகிழசசிகயயும் அளிக்கும்.

்படிநிகை-1

 �ோனகு அல்ைது ஐந்து ்போகனககை 

எடுத்து வயல் மணணிகன அதில் நிரபபிக் 

டகோள்ை நவணடும், அதில் சிறிதைவு மட்கிய 

மோட்டுச ைோணத்கத நைர்த்துக் டகோள்ை 

நவணடும். ்போகனயின அடிப்போகத்தில் 

துகை உள்ைதோ என உறுதி டைய்து டகோள்ை 

நவணடும்.  
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1526.    தாவர உலகம் - தாவர செயலியல்

ஒரு நவகை  நீங்கள் உங்கள் முந்கதய 

வகுபபுகளில் இகதப ந்போன்ற நைோதகனககை 

டைய்து இருபபீர்கள். அவற்றில் தோவரங்கள் 

ஒளிகய ந�ோக்கி மட்டுநம வரும் என்பகத 

அறிந்து இருபபீர்கள்.

விகத முகைத்தகைப ்பற்றி உங்கள் 

முந்கதய வகுபபுகளில் ்பயினறு இருபபீர்கள்.  

புற்கள் ந்போன்ற ஒரு வித்திகைத் தோவரங்களில் 

(வித்திகை) ஒநர ஒரு முதல் இகை 

டகோணடிருக்கும்.  விகத முகைத்தவுென 

கருவில் கோணப்படும் முதல் நிகை 

நவர் மணணின அடி ந�ோக்கியும், முதல் 

நிகைத்தணடு மணணின நமல் ந�ோக்கியும் 

வரும்.  தணடின முகனக் குருத்துக்ற 

்பகுதியோனது நகோலிநயோபகெல் (coleoptile) 

எனப்படுகி்றது. தகரக்கு நமல் வைரும் தணடின 

முகனக்குருத்துக்ற (நகோலிநயோபகெல்) 

தணடின முகனகயப ்போதுகோக்கி்றது.

ெோர்வின தனனுகெய நைோதகனயில் 

முகைத்த விகதகள் ஒளிகய ந�ோக்கி 

வைர்வகதக் கணெறிந்தோர்.  ஒரு 

இருட்ெக்றயில் ஒரு ்பகுதியில் ஒளிகய கவத்த 

பின, முகைக்கும் விகதயிலிருந்து நதோனறும் 

தணடுப்பகுதி ஒளியுள்ைப ்பகுதிகய ந�ோக்கி 

வகைந்தகதக் கணெறிந்தோர். ெோர்வின தனது 

அடுத்த நைோதகனயில் முகைக்கும் விகதயின 

முகனப்பகுதிகய மிகக் கவனமோக நீக்கி 

விட்ெோர். அபட்போழுது  தணடுப்பகுதி ஒளிகய 

A, B மற்றும் C எனறு ்போகனகளில் குறித்துக் 

டகோள்ை நவணடும்.  பி்றகு எல்ைோப 

்போகனகளிலும் ்போசிப்பயறு விகதககை 

இட்டு, தினமும் நீர் ஊற்்ற நவணடும்.  விகத 

முகைத்த உெநன, ைம அைவு தணடு உகெய 

்போகனககை நதர்ந்டதடுத்துக் டகோள்ை 

நவணடும்.  ்போகனகளிலிருந்து மற்்ற 

தணடுத் டதோகுதிககை நீக்கி விெ நவணடும்.

்டிநிலை-2

         இபட்போழுது உங்களுக்கு ஒரு ்பக்கம் 

சிறிய ெனனல் ந்போன்ற அகமபபுகெய 

டைவவகப ட்பட்டிகள் நதகவப்படும்.  கோைணி 

(shoe) ட்பட்டி ந்போதுமோனது.  இபட்பட்டியில் 

1x1 டைமீ அைவுக்கு ஒரு ்பக்கத்தில் 

ெனனல் ந்போன்ற அகமபக்ப உருவோக்க 

நவணடும்.  ்போகனகளில் தணடு 10 டை.மீ 

வைர்ந்தவுென அகனத்து ்போகனகளில் 

உள்ை தோவரங்ககை டைவவகப ட்பட்டிகயக் 

டகோணடு மூெநவணடும்.  A எனறு குறித்த 

்போகனகயத் தவிர அகனத்து ்போகனககை 

மூடும் ட்போழுது, டைவவகப ட்பட்டியில் 

கோணப்படும் தி்றபபுப ்பகுதி டவவநவறுத் 

திகைகளில் இருக்கும்்படி கவக்க 

நவணடும்.  பி்றகு A உள்ளிட்ெ அகனத்துப 

்போகனககையும் நைர்த்து, சூரிய ஒளியில் 

கவக்க நவணடும். 

்டிநிலை 3

           மூனறு முதல் �ோனகு �ோட்கள் 

வகர கோத்திருங்கள்.  பி்றகு டைவவகப 

ட்பட்டிககை எடுத்து விட்டுத் தோவரங்ககை 

உற்று ந�ோக்குங்கள்.  தோவரங்கள் ைோய்ந்து 

உள்ைனவோ? தோவரங்கள் எந்தப ்பக்கத்கத 

ந�ோக்கி ைோய்ந்துள்ைன? ்பல்நவறு திகைககை 

ந�ோக்கியுள்ை அகனத்துத் தோவரங்களும் 

ஒநர திகைகய ந�ோக்கி ைோய்கின்றனவோ?  

முடிவுககை ஆரோய்ந்து �ண்பர்களுென 

கைந்து ஆநைோசிக்கவும். 

 �ொவரங்�ளொல் ஒளிலய உணர 

முடியுமொ?
6.3
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1536.    தாவர உலகம் - தாவர செயலியல்

ந�ோக்கி வகையவில்கை.  பி்றகு அவர் ஒளி 

நுகழயோத்படி ஒரு டமன தகடு டகோணடு 

தணடின (coleoptile) முகனப்பகுதிகய 

மக்றத்தோர்.  தணெோனது ஒளிகய ந�ோக்கி 

வகையவில்கை.

அடுத்த கட்ெத்தில், தணடின 

முகனப்பகுதிகய தி்றந்த நிகையில் கவத்து, 

வைர்ந்த தணடுப ்பகுதிகய ்பக்கவோட்டில் 

மக்றத்தோர்.  தற்ந்போது தணடு வகைதகை 

கவனித்தோர்.  தணடின வைரும் ்பகுதிகய 

மக்றப்பதினோல் ஒளியினோல் ஏற்்படும் ்பதில் 

டையல் ்போதிப்பகெயவில்கை.

இறுதியில் ெோர்வின ‘ஒரு விதமோன 

ஆதிக்கபட்போருள்’ தணடின 

முகனப்பகுதியிலிருந்து தணடின அடிப 

்பகுதிக்கு கெத்தப்பட்டு, வைர்சசி மற்றும் 

வகைவு தூணெப்படுகின்றது என முடிவு 

டைய்தோர்.  இந்த நைோதகனயின விகைவோகத் 

தோவர வைர்சசியோனது தணடு நுனியில் 

(coleoptile) கோணப்படுகி்றது எனவும்,  

அக்குறிபபிட்ெ ஆதிக்கபட்போருள் இதகனக் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது என்பதும்  டதளிவோகத் 

டதரிகி்றது.      

இதனோல் ஏற்்படும் விகைவு எனன? 1913 

ஆம் ஆணடு, நெனிஷ் தோவரவியைோைர் பீட்ெர் 

்போய்ைன - டெனைன (Peter Boysen - Jensen) 

என்பவர் ெோர்வினின நைோதகனகய நமலும் 

விரிவு்படுத்தினோர். தோவரத்தின நுனிப்பகுதிகய 

(Coleoptile) நீக்கினோர்.  இதனோல் தோவரத்தின 

வைர்சசி தகெ்பட்ெது.  அதன பி்றகு அவர் தணடு 

நுனியில் அகோர் (Agar) என்ற கூழமத்கத 

கவத்தோர்,  அதன நமல் தணடு நுனிகய 

(Coleoptile) கவத்தந்போது தணடு நுனி ஒளி 

இருக்கும் ்பகுதிகய ந�ோக்கி  வகைந்தது. 

இசநைோதகனயின மூைம், வகைதகை 

நிகழத்தும் நவதிபட்போருைோனது நீரில் ககரயும் 

தனகமயுகெயது எனறும் இவ ஒளிைோர் 

அகைவிற்கு நதகவயோன நவதிப ட்போருள் 

அகோர் வழியோக கெத்தப்படுகி்றது என்பகதயும் 

உறுதி டைய்தோர்

பீட்ெர் ்போய்ைன அடுத்த நைோதகனயில் 

தணடு நுனியில், அகோருக்குப (Agar) ்பதிைோக 

டவணடணய்கய (Butter) கவத்தோர்.  நமநை 

குறிபபிட்ெ நீரில் ககரயும் நவதிபட்போருள் 

டவணடணய்  வழியோக  ஊடுறுவ         முடிவதில்கை,  

இதன கோரணமோக பிற்கோைத்தில் நீரில் ககரயும் 

நவதிபட்போருள் தோவர ஹோர்நமோன ‘ஆக்ஸின’ 

எனறு கணெறியப்பட்ெது.

ஆக்ஸின, தணடுப ்பகுதியில் உள்ை 

டைல்ககை ஒளி இல்ைோதப ்பகுதிகய ந�ோக்கி 

நீைச டைய்வதினோல், தோவரம் ஒளி இருக்கும் 

்பகுதிகய ந�ோக்கி வகைந்து டைல்லும் எனறு 

கணெறிந்தோர்.

தணடு ஒளிகய ந�ோக்கி வகைதகை கோட்டும் 

விைக்கப்பெம்

அகைவுகள் என்பது வைர்சசி ைோர்ந்த 

இயக்கம் ஆகும்.  இந்த இயக்கம் திகைத் 

 �ொவர அலெவு�ளின் வல��ள6.4

9th_Science_Tamil_Unit_6.indd   153 15-04-2018   18:22:50



1546.    தோவர உைகம் - தோவர டையலியல்

தூணெல்களினோல்  நிர்ணயிக்கப்படுகி்றது. 

ஒளியின தூணடுதலுக்கு ஏற்்றவோறு தோவரப 

்போகத்தில் ஏற்்படும் ஒநர திகையுள்ை அகைவு 

ஒளிசைோர்்பகைவு எனப்படும்.  ஒளிைோர்்பகைவின 

ஒரு வககயோன ஒளித்தூணடுத் திருப்பம் 

(Heliotropism) என்பது தோவரத்தின ்போகங்கைோன 

இகைகள் மற்றும்  மைர்கள் சூரிய ஒளி உள்ை 

திகைகய ந�ோக்கி அகைவதோகும். புவி ஈர்பபு 

விகைக்கு ஏற்்றவோறு தோவரத்தின உறுபபுகளில் 

ஏற்்படும் அகைவோனது புவி �ோட்ெம் அல்ைது 

புவிசைோர்்பகைவு (Geotropism or Gravitropism) 

என அகழக்கப்படுகி்றது. நீரின தூணடுதலுக்கு 

ஏற்்ப  தோவர உறுபபுகள் அகைவது நீர் �ோட்ெம் 

அல்ைது நீர்சைோர்்பகைவு (Hydrotropism) 

எனப்படுகி்றது.

முகைத்தலுக்குபபின ்பற்றி ஏறும் தோவரங்கள் 

தங்களுக்குப ட்போருத்தமோன ஆதோரத்கத  

�ோடுகி்றது. இது தகுந்த ஆதோரத்கதத் 

டதோடும்ந்போது டதோட்ெ ஆதோரத்தின ்பரபபிகன 

ந�ோக்கி வைர்கி்றது. இது  டதோடு�ோட்ெம் அல்ைது 

டதோடு  உணர்வுச ைோர்்பகைவு (Thigmotropism) 

எனப்படுகி்றது.

ந வ தி ப ட ்ப ோ ரு ட் க ளி ன 

தூணடுதலுக்கு ஏற்்ப தோவர 

உறுபபுகள் வைர்தல் அல்ைது 

அகைதல் நவதி�ோட்ெம் 

அல்ைது நவதிசைோர்்பகைவு 

( C h e m o t r o p i s m ) 

எனப்படுகி்றது.  கருவுறுதல் நிகழசசியில் 

மகரந்தக் குழைோனது சூல் தணடில் உள்ை 

ைர்க்ககரப ட்போருட்ககை  ந�ோக்கி வைர்வது 

நவதிச ைோர்்பகைவுக்கு எடுத்துக்கோட்டு ஆகும்.

ஒளிசெொர்லெவு / ஒளி�ொட்ம்

ட்போதுவோக அகைவோனது  தூணெலின 

திகைகய ந�ோக்கி இருந்தோல் அது ந�ர் 

ைோர்்பகைவு எனறும்,  தூணெலின திகைக்கு 

எதிரோக இருந்தோல் அது எதிர் ைோர்்பகைவு  

எனறும் அகழக்கப்படுகி்றது.  தோவரத் 

தணெோனது எபந்போதும் சூரிய ஒளிகய ந�ோக்கி 

வைர்தல், ந�ர் ஒளிசைோர்்பகைவு உகெயது 

எனறும், நவர்கள் எபந்போதும் சூரிய ஒளிக்கு 

எதிர் திகையில் வைர்வதோல் நவரோனது  

எதிர் ஒளிசைோர்்பகைவு உகெயது எனவும் 

கருதப்படுகி்றது. நீர் எதிர்ைோர்்பகைவிற்கு ஓர்  

எடுத்துக்கோட்டிகன உங்கைோல் சிந்திக்க 

முடியுமோ?

ந�ர் ஒளிசைோர்்பகைவு, எதிர் புவிசைோர்்பகைவு

ந�ர் புவிசைோர்்பகைவு, எதிர் ஒளிசைோர்்பகைவு

��வல் துளி

 � தோவரங்கள் உயிர் பிகழத்து வோழ 

மிகச சி்றந்த சூழகை அகைவுகள் 

உருவோக்குகின்றன.

 � அகைவு இயக்கங்கள் டமதுவோகவும், 

தூணடுதல்  இருக்கும் திகைகய 

ந�ோக்கியும் அல்ைது விைகியும் மற்றும் 

வைர்சசிகயச ைோர்ந்து  இருக்கும்.

 � திகை ைோரோ அகைவு ஒரு 

உெனுக்குெனோன டையைோகும்.
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1556.    தாவர உலகம் - தாவர செயலியல்

நீர் அல்ைது புவியீர்பபு விகை?

விகத முகைத்தலின ந்போது முதல் 

நிகைத் தணடு (plumule) நமல் ந�ோக்கியும், 

முதல் நிகை நவர் அல்ைது முகைநவர் (radicle) 

கீழ ந�ோக்கியும் வைர்கின்றன. முதல் நிகை 

நவர் கீழ ்பகுதிகய ந�ோக்கி வைர்வதற்கு 

எந்தத்தூணெல் கோரணமோக அகமகி்றது? நீர் 

அல்ைது புவியீர்பபு விகை இவவிரணடில் முதல் 

நிகை நவரின கீழந�ோக்கிய வைர்சசிக்கு எது 

கோரணமோகி்றது?  இதகன டதரிந்து டகோள்ை 

�ோம் ஒரு நைோதகனகய டைய்து ்போர்பந்போம்.

்�லவப்டும் உ்�ரணங்�ள

கணணோடித் டதோட்டி, மணல், பூந்டதோட்டி 

(அடியில் துகையுென) ்பட்ெோணி அல்ைது 

அவகர விகதகள் மற்றும் நீர்.

கெய்முலை

1. கணணோடித் டதோட்டியில் மணல்  நிரபபிக் 

டகோள்ை நவணடும்.  துகையுென கூடிய 

பூந்டதோட்டியில் நீர் நிரபபிக் டகோணடு, 

கணணோடித் டதோட்டியின கமயத்தில் 

கவக்க நவணடும்.

2. ஊ்ற கவத்த ்பட்ெோணி (அல்ைது) அவகர 

விகதககை மணலில் கவத்துள்ை 

பூந்டதோட்டிகயச சுற்றிலும் இெ நவணடும்.  

6 அல்ைது 7 �ோட்களுக்குப பி்றகு உற்று 

ந�ோக்கியது எனன?

நீங்�ள உற்று ்�ொக்கியது என்்ன?

முகைநவர் டைங்குத்தோகக் கீழ ந�ோக்கி 

வைர்வதற்குப ்பதிைோகத் டதோட்டி மற்றும் 

ஈரப்பதம் உள்ை ்பகுதிகய ந�ோக்கி வைர்வகதக் 

கோணமுடியும்.

 கெயல்்ொடு 2

ஒளிசெொர்லெவில்ன ்ெொ�ல்ன மூைம்  

கெயல் விளக்�ம் அளித�ல்.

i) இரவு முழுவதும் ்பட்ெோணி விகதகய 

நீரில் ஊ்றகவத்தல்  நவணடும்.

ii) விகதகள் முகைக்கும் வகர 

கோத்திருக்கவும்.

iii) இந்த �ோற்றுக்ககை ஒரு ்பக்கவோட்டில் 

கவத்து ஒளி நுகழவதற்கோன 

துகையிகனக் டகோணெ ட்பட்டியினுள் 

கவக்க நவணடும்.

iv) ஒரு சிை �ோட்களில், தணெோனது  ஒளிகய 

ந�ோக்கி வகைந்து வைர்வகத டதளிவோகக் 

கோண முடியும்.

��வல் துளி

சிை உவர்தோவரங்கள் எதிர் புவிசைோர்்பகைவு 

உகெயகவ. அகவ 180
0
 நகோணத்தில் 

டைங்குத்தோன நவர்ககை டகோணெகவ. 

எ.கோ. கரநைோந்போரோ, சுவோை நவர்கள். 

9th_Science_Tamil_Unit_6.indd   155 15-04-2018   18:22:50



1566.    தோவர உைகம் - தோவர டையலியல்

நீங்�ள என்்ன முடிவு கெய்தீர�ள?

இசநைோதகனயில், முகைநவர் 

உருவோக்கும் முதல் நிகை நவர் ந�ர் நீர் 

ைோர்்பகைவு உகெயது எனவும், நீர் ைோர்்பகைவு 

புவிைோர்்பகைகவக் கோட்டிலும் வலிகமயோனது 

என்பதகனயும் அறிய முடிகி்றது.

்ொரொக்ெம் அஃபிசி்்னல்  (்ொன்டிலியொன்) 

(Common Dandelion) என்ற தோவரத்தின 

மைர்கள் கோகையில் தி்றந்த  நிகையிலும் 

மோகையில் மூடிய நிகையிலும் கோணப்படும் 

(ஒளியுறு வகைதல் - Photonasty) – இதற்கு 

எதிர்மோ்றோக ஐ்்ொமியொ ஆல்்ொ (நிைவு மைர, 

Moon flower) என்ற தோவரத்தின மைர்கள் 

இரவில் தி்றந்த நிகையிலும், ்பகலில் மூடிய 

நிகையிலும் கோணப்படும்.  ஆகநவ இந்த மைர் 

நிைவு மைர் (Moon Flower) எனறு ட்போதுவோக 

அகழக்கப்படுகின்றது.  ைோதோரணமோக, 

டதோட்ெோல் சிணுங்கி தோவரமோனது (லம்மொெொ 

பியூடி�ொ) தோவரத்தின இகைககை �ோம் 

டதோட்ெவுென, அவற்றின இகைகள் மூடிக் 

டகோணடு டதோங்கிவிடுகின்றன.  இதற்கு 

�டுக்கமுறு வகைதல் (thigmonasty) அல்ைது 

டதோடுவுறு வகைதல் (seismonasty) எனறு 

ட்பயர்.

்ொன்டிலியொன் – ஒளியுறு வலள�ல்

 கெயல்்ொடு 3

புவி ைோர்்பகைவிகன நைோதகன மூைம் 

விைக்குதல்

I. இரணடு கிளிநனோஸெோட்டுககை 

(clinostat)  எடுத்துக்டகோள்ை நவணடும்.  

பி்றகு இரணடு டதோட்டித் தோவரங்ககை 

கிகெமட்ெமோக கிளிநனோஸெோட்டுகளில்  

(clinostat) ட்போருத்த நவணடும்.

II. இரணடு  கிளிநனோஸெோட்டுகளில் 

ஒனக்ற சுழலும் ்படியோகவும் 

மற்ட்றோனக்ற நிகையோக இருக்கும்்படி 

கவக்க நவணடும். 
ஒரு சிை �ோட்களுக்குப பி்றகு உற்று 

ந�ோக்கும் ந்போது நிகையோக கவத்த 

கிளிநனோஸெோட்டில் உள்ை தோவரத்தின 

தணடு வகைந்தும் எதிர் புவிசைோர்்பகைவு 

டகோணடும் மற்றும் நவர் வகைந்து கீழ 

ந�ோக்கி வைர்ந்து ந�ர் புவிச ைோர்்பகைகவயும் 

டகோணடிருக்கும். ஆனோல் சுழலும் 

கிளிநனோஸெோட்டில் கவத்த தோவரத்தில் 

தணடு மற்றும் நவர் எந்த விதமோன 

வகைதகையும் உருவோக்கவில்கை.  

ஏடனன்றோல் புவிஈர்பபுத் தூணெைோனது ஒரு 

திகையில் ்போதிக்கோமல், சுழலும் தோவரத்தின 

அகனத்துப ்பக்கங்களிலும்  ைமமோகப 

்போதிபக்ப ஏற்்படுத்துகின்றது

்பகல்

இரவு

 வளரசசிலய வி் அலெவு 

இன்றியலமயொ�து
6.5
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1576.    தோவர உைகம் - தோவர டையலியல்

தோவரத்தின நவர் மற்றும் தணடு தூணெல் 

ஏற்்படும் திகைகய ந�ோக்கி �கர்கின்றன.  

ஆனோல் மைர்கள் தி்றப்பதும் மற்றும் மூடுவதும் 

தூணெல் ஏற்்படும் திகைகய ந�ோக்கி 

�கெட்ப்றோது.  இத்தககய அகைவுகளுக்குத்  

திகை ைோரோத்  தூணெல் அகைவுகள் (Nastic 

movements) எனறு ட்பயர். திகைசைோர்்பகைவு 

ந்போைல்ைோமல், திகைசைோரோத் தூணெல் 

அகைவுகள்   தூணெல்   ஏற்்படும் 

திகைகளிலிருந்து ைோர்்பற்்ற அகைகவக் 

டகோணடிருக்கின்றன.  இகவகள் வைர்சசி 

இயக்கமோகநவோ அல்ைது இல்ைோமநைோ 

இருக்கைோம்.

திலெசெொரொத தூண்லின் வல��ள

1.  �டுக்கமுறு வகைதல் அல்ைது - டதோடுவுறு 

வகைதல் – டதோடுதல் (எ.கோ.) புருனிசசியோ 

ஓநவட்ெோ, கமநமோைோ பியூடிகோ  

2.  இருளுறு வகைதல் -  இருள் (எ.கோ.) 

லியுசீனோ  லியுநகோ நைஃ்போைோ (டைௗணெல்)

3.  டவப்பமுறு வகைதல்:  டவப்பநிகை (எ.கோ.) 

டுலி்போ சிற்றினம்

4.  ஒளியுறு வகைதல்:   (எ.கோ.) ைோமோனிநய 

ைோமோன (தூங்கு மூஞ்சி)

்பகலில் நிைவு மைர்

இரவில் நிைவு மைர்
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1586.    தோவர உைகம் - தோவர டையலியல்

ைோதகமோன தகவகமபபுககைப ட்பறுவதற்கு  தோவரப ்போகங்கள் அகைவுககை உருவோக்குகின்றன.  

தோவர நவர்கள் நீர் மற்றும் தோது உபபுகள் ஆகியவற்க்ற அகெய எபந்போதும் புவி ஈர்பபுத்திகைக்கு 

ந�ரோகக் கீழ ந�ோக்கி வைர்கின்றன.  தணெோனது  ஒளிசநைர்க்ககயில் ஈடு்பெ ஒளியுள்ைத் திகைகய 

ந�ோக்கி, புவி ஈர்பபுத் திகைக்கு எதிரோக நமல் ந�ோக்கி வைர்கின்றன.  நமலும், மைர்களும் மகரந்தச 

நைர்க்ககயில் ஈடு்படும் கோரணிககைக் கவர ஏதுவோக அகமந்துள்ைன.  இதனுென விகத ்பரவுதல் 

எளிதோக �கெட்ப்ற வழிவகக டைய்கி்றது.  

சிை தோவரங்கள் பூசசிகள், சிறு விைங்கினங்ககையும், தவகைகயக் கூெ 

உணணுகின்றன.  எடுத்துக்கோட்டு. ட�்பந்தஸ, ட்நரோஸிரோ, வீனஸ பூசசிபபிடிப்போன.

     �டுக்கமுறு வகைதல் (thigmonasty)  என்ற திகைசைோரோத் தூணெல் அகைவுக்கு 

வீனஸ பூசசிப பிடிப்போன என்றகழக்கப்படும் கெநயோனியோ மிஃசிபுைோ (Dionaea muscipula) என்ற 

தோவரம் சி்றந்த எடுத்துக்கோட்ெோகும்.  திகைசைோரோ தூணெலில் இது மிக நவகமோனது ஆகும்.

அட்வலண 1 திலெெொர மற்றும் திலெெொரொ தூண்ல் அலெவு�ளுக்கு இல்்ய உளள 

்வறு்ொடு�ள

திலெெொர அலெவு�ள திலெெொரொ அலெவு�ள

அகைவுகள் திகைத் தூணெலின ஒரு 

திகைகயப ட்போருத்து அகமயும்

அகைவுகள் திகைத் தூணெலின ஒரு          

திகைகய ைோர்ந்து அகமயோது

வைர்சசிகயச ைோர்ந்து அகமயும் வைர்சசிகயச ைோர்ந்து அகமயோது

ஏ்றக்குக்றய நிரந்தரமற்்ற மற்றும்    மீள் 

தனகம அற்்றது

தற்கோலிகமோகவும் மற்றும் மீள்   

தனகம டகோணடும் கோணப்படும்

அகனத்து தோவரங்களிலும்  

கோணப்படும்

சிை குறிபபிட்ெ சி்றபபுத் தனகம ட்பற்்றத் 

தோவரங்களில் மட்டுநம    

கோணப்படும்

டமதுவோன டையல் விகரவோன டையல் 

ஒளிசநைர்க்கக (Photosynthesis) – photo = ஒளி, 

synthesis = உருவோக்குதல் என்ற டைோற்களுக்கு 

“ஒளியின உதவியோல் உருவோக்கப்படுதல்”  

என்பது ந�ரிகெயோன ட்போருைோகும்.  

இந்நிகழசசியின ந்போது ஒளி ஆற்்றல் நவதி 

ஆற்்றைோக மோற்்றப்படுகின்றது.  ்பசுந்தோவரங்கள் 

அகனத்தும் தற்ைோர்பு ஊட்ெம் உகெயகவ.  

இகவ தங்களுக்கு நவணடிய உணகவ 

ஒளிசநைர்க்கக எனறு அகழக்கப்படும் 

நிகழசசியின மூைம் தோங்கநை தயோரித்துக் 

டகோள்கின்றன.

 ஒளிச்ெரக்ல� என்ைொல் என்்ன?6.6

9th_Science_Tamil_Unit_6.indd   158 15-04-2018   18:22:53



1596.    தோவர உைகம் - தோவர டையலியல்

ஒளிசநைர்க்கக நிகழசசியின ஒட்டு டமோத்த 

ைமன்போடு

ஒளிசநைர்க்ககயின முடிவில் குளுக்நகோஸ  

ஸெோர்சைோக மோற்்றப்பட்டு நைகரிக்கப்படுகி்றது. 

ஒளிசநைர்க்ககயின ந்போது தோவரங்கள் கோர்்பன-

கெஆக்கஸைடு வோயுகவ உள்டைடுத்துக் 

டகோள்கி்றது.  ஆனோல், சுவோசித்தல் மற்றும் உயிர் 

வோழதலுக்கு ஆக்ஸிென நதகவயோனதோக 

உள்ைது.

C
6
H

12
O

6
 → (C

6
H

12
O

6
)n

 குளுக்நகோஸ      ஸெோர்ச

��வல் துளி

ஒளிசநைர்க்ககயினந்போது ஆக்ஸிென 

டவளியிெப்படுகி்றது

தோவரங்கள் மட்டுநம ஒளிசநைர்க்ககயின 

மூைம் ஆக்ஸிெகன (oxygen) (0
2
) டவளி 

யிடுகி்றது. ஆக்ஸிென (0
2
) மீணடும் ஓநைோன 

(0
3
) வோயுவோக மோற்்றமகெந்து பூமித்தோகயப 

்போதுகோத்து வருகின்றது.
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1606.    தோவர உைகம் - தோவர டையலியல்

ஒரு ட்பரிய ஆைமரத்கத கவனியுங்கள்.  ்பை வருெத்திற்கு முனபு இத்தோவரம் இைஞ்டைடியோக 

இருந்தது  தற்ந்போது இந்தத் தோவரம் மிகப ட்பரியத் தோவரமோக வைர்ந்து உள்ைது.  எவவோறு எகெ 

அதிகரித்தது?  மண/நீர்/கோற்று இவற்்றோல் நிகழந்ததோ?

ெோன ்போபடிஸட் வோன டஹல்மோனட் (Jan Baptist Van Helmont)  என்ற ட்பல்ஜிய அறிஞர் நமற்கூறிய 

நகள்விக்கு விகெ கோண ஆர்வம் டகோணடு 1648 ஆம் ஆணடு ஒரு நைோதகனகயக் டகோணடு 

விைக்கினோர்.  இசநைோதகனயின மூைம் தோவரங்கள் மணணிலிருந்து பி்றபட்போருட்ககை உறிஞ்சி 

எவவைவு எகெயோனது அதிகரித்தது என்பகதக் கணெறிய ஒரு நைோதகனகய டைய்து கோட்டினோர்.

நிைத்திலிருந்து மணகண  எடுத்து, அதகன சூடு ்படுத்தி உைர கவத்தோர்.  பி்றகு அதன எகெகய 

அைந்த ந்போது, அது 90.9 கிநைோகிரோம் ஆக இருந்தது. மணகண ஏன உைர கவத்தோர் எனறு 

உங்கைோல் அறிய முடிகி்றதோ? ஒரு கைனில் (container) உைர்ந்த மணகண எடுத்துக் டகோணெோர்.  

அக்கைனில் நீர் இெபட்பயர்சசி அகெயும் விதத்தில் துகைகள் கோணப்பட்ென. ஆனோல் மணணோனது 

இெபட்பயர்சசி அகெவதில்கை. 

ஒரு வில்நைோ தோவரத்தின சிறு டைடிகய எடுத்து சுத்தம் டைய்து அதன எகெகய அைந்த ந்போது 2.3 

கி.கி இருந்தது.  உைர்ந்த மண இருக்கும் கைகன ஒரு மூடி டகோணடு மூடினோர். அந்த கைனில் 

ஒளி மற்றும் கோற்று எளிகமயோகக்  கிகெக்கும் விதத்தில் மூடியின நமல் அதிகமோனத் துகைகள் 

இருந்தன. ஆனோல் தூசி (Dust) உள்நை டைல்ைோத்படி அகமக்கப்பட்டிருந்தது. டதோெர்ந்து ஐந்து 

வருெங்களுக்கு கைனில் நீர் மட்டுநம நைர்த்தோர். 

ஐந்து வருெங்களுக்குப பி்றகு சிறு டைடியோனது, சிறிய மரமோக வைர்ந்திருந்தது. அம்மரத்திகன 

கவனமோகப  எடுத்து சுத்தம் டைய்து எகெகய அைந்தோர்.  தற்ந்போது தோவரத்தில் எகெ 77.0 கி.கி 

இருந்தது.  ஆனோல் கைனில் உள்ை மணகண மீணடும் அைந்தந்போது 90.8 கி.கி இருந்தது.

ஐந்து வருெங்களுக்குப பி்றகு தோவரம் 74.7 கி.கி (77.0 - 2.3 = 74.7) ட்பருக்கம் அகெந்திருப்பகதக் 

கணெறிந்தோர்.  ஆனோல், ஐந்து வருெங்களில் மண 0.1கி.கி ( 90.9 - 90.8 = 0.1கி.கி) மட்டுநம  

இழந்திருப்பகதக் கணெறிந்தோர்.  ஆகநவ, தோவரத்தின எகெ அதிகரிப்பதில் மணணிற்கு ஒரு ட்பரிய 

்பங்கு இல்கை என்பகத �ம்மோல் அறியமுடிகின்றது. ஒரு நவகை, மனித உெலில் கோணப்படும் 

கவட்ெமிகனப ந்போை, அவசியமோன மற்றும் முக்கியமோனத் தனிமங்ககை மண வழங்கினோலும், 

இகவகள் மட்டுநம தோவரங்கள் உணவு உற்்பத்தி டைய்ய ந்போதுமோனது இல்கை என்பது இதன 

மூைம் டதளிவோகி்றது.  வோன டஹல்மோனட் (Van Helmont) தோவரத்தின எகெ அதிகரிப்பதற்கு நீர் 

மட்டுநம கோரணம் எனறு விைக்கினோர்.  உங்கைோல் ஏற்றுக் டகோள்ை முடியுமோ ?

 நமலும் அறிநவோம்:  டதோெர்சசி

அறிந்து க�ொள்வொமொ?

ெோன ்போபடிஸடு வோன 

டஹல்மோனட்

Jan Baptist Van Helmont

நெோைப பரீஸட்லி 

 (Joseph Priestley)
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1616.    தாவர உலகம் - தாவர செயலியல்

I. ்பசகையம் - இகைகளில் கோணப்படும் 

்பசகை நி்றம்.

II. நீர்                                                                                                                          

III. கோர்்பன-கெஆக்கஸைடு  (வளிமணெைக் 

கோற்று)

IV. ஒளி      

அகவகளில் இரணடு  கோரணிககைப ்பற்றி 

ஆரோய்நவோம் 

I. ்சலெயம்   

்�ொக்�ம்: 

ஒளிச நைர்க்ககக்கு ்பசகையம் அவசியம் 

என்பகத நிரூபபித்தல்

்�லவப்டும் உ்�ரணங்�ள: 

 நகோலியஸ (Coleus) தோவரம் ்பை 

வைரும் தோவரத்தின எகெ அதிகரிப்பதற்கு நவறு கோரணி ஏநதனும் உள்ைதோ என்பகத சிந்தித்துப 

்போருங்கள்? தோவரங்கள் உணவு உற்்பத்தியில் ஈடு்படுவகத நெோைப பரீஸட்லி (Joseph Priestley)  

விைக்கிய ஒரு நைோதகனயின மூைம் புரிந்து டகோள்ைைோம்.

1771 ஆம் ஆணடு பரீஸட்லி தனிசசி்றபபுகெய நைோதகன ஒனறிகன நமற்டகோணெோர்.  முதலில்  

அவர் ஒரு டமழுகு வர்த்திகய ெோடிக்குள் கவத்து ஏற்றி  உள்ளிருக்கும் டமோத்த ஆக்ஸிெகனயும் 

(oxygen) கோர்்பன-கெஆக்கஸைடு வோயுவோக (CO
2
) ஆக மோற்்றம் அகெயச டைய்தோர்.  (உள்ளிருக்கும் 

ெோடியில் முழுவதும் ஆக்ஸிென இல்ைோமல் கோர்்பன-கெ-ஆக்கஸைடு தோன உள்ைது என்பதகன 

எவவோறு உறுதி டைய்வோய்?) ஒரு புதினோ தோவரத்தின சிறு கிகைகய ெோடிக்குள் கவத்து 

டவளிச சூழலில் உள்ை  கோற்்றோனது ெோடிக்குள் உள்ை வோயுக்கநைோடு கைக்கோதவோறு டைய்தோர்.  

இசநைோதகனகய அவர் ்பத்து �ோட்கள் கோத்திருந்த பினனர், டமழுகுவர்த்திகய டைனஸ 

உதவி டகோணடு ெோடியின டவளிபபு்றத்திலிருந்து ்பற்்ற கவத்தோர்.  (ஏன அவர் தீபட்பட்டிகய 

்பயன்படுத்தவில்கை?)  டமழுகுவர்த்தி ்பற்றி எரிந்தது.  ெோடியின உள்நை மீணடும் ஆக்ஸிென (oxy-

gen)  இருந்த கோரணத்தினோல் டமழுகுவர்த்தி எரிந்தது எனறு விைக்கினோர்.  முடிவில் பரீஸட்லீ தனது 

நைோதகனயின மூைம் ெோடிக்குள் கவத்த புதினோ தோவரத்தின சிறு கிகை கோர்்பன- கெஆக்கஸைடு 

வோயுவிகன (Carbon-dioxide) எடுத்துக்டகோணடு ஆக்ஸிெகன  (oxygen) டவளிநயற்றுகி்றது என்ற 

முடிவுக்கு வந்தோர்.

90.9 

77 

98.8

2.3

6. 6. 1 ஒளிசநைர்க்கக நிகழவிற்கு  நவறு 

 எனடனனனத் நதகவகள்?

ஒளிசநைர்க்கக என்பது தோவரங்கள் 

தங்களுக்கு நவணடிய உணகவத் தோங்கநை 

தயோரித்துக் டகோள்கின்ற நிகழவோகும்.  

ஒளிசநைர்க்கக நிகழவு மூைம் சிறிய விகத 

அதிக எகெயுள்ைத் தோவரமோக வைர்கின்றது.  

ட்பரும்்போலும் மற்்ற உயிரினங்கள் அகனத்தும் 

தங்கள் உணவிற்கோக ந�ரிகெயோகநவோ 

அல்ைது மக்றமுகமோகநவோ தோவரத்கதச 

ைோர்ந்துள்ைன.     நமலும் ஊன உணணிகள் 

கூெ தங்கள் உணவிற்கோகத்  தோவரத்கதச  

ைோர்ந்துள்ைன எவவோறு?

உங்கைோல் சுட்டிக் கோட்ெ முடியுமோ?

      ஒளிசநைர்க்ககயின ந்போது தோவரங்களுக்கு 

அவசியமோன �ோனகு கோரணிகள்
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1626.    தாவர உலகம் - தாவர செயலியல்

வணண நவறு்போடுகள் டகோணெ இகைகள், 

டகோதி நீர் (Boiling water), ஆல்ஹகோல் (Alchohol) 

மற்றும் அநயோடின ககரைல்.

கெய்முலை: 

சூரிய ஒளியில் ்பை மணி ந�ரம் 

கவக்கப்பட்ெ ்பை வணண நவறு்போடுககைக் 

டகோணெ நகோலியஸ (Coleus) இகைகயத் 

தோவரத்திலிருந்து எடுத்து 24 மணி ந�ரம் 

இருட்ெக்றயில் கவக்க நவணடும். 

இருட்ெக்றயில் கவப்பதோல் இகைகளில் 

ஸெோர்ச இல்ைோ (destarched) நிகை ஏற்்படும். 

பினனர் இகையின ்பெம் வகரந்து டகோணடு 

்பசகையம் இருக்கும் ்பகுதிகய குறித்துக் 

டகோள்ை நவணடும்.  இகைககை ஆல்கஹோல் 

மற்றும் டகோதி நீரில் மூழகச டைய்த பினனர் 

அநயோடின உதவியுென ஸெோர்ச ஆய்விற்கு 

உட்்படுத்த நவணடும். 

�ொண்்ன: 

 இகையின ்பசகையம் உள்ை ்பகுதிகள் 

மட்டும் கரு நீை நி்றமோக மோற்்றமகெகி்றது, பி்ற 

்பகுதிகள் நி்றம் இனறி கோணப்படும். 

அறிவன: 

     இந்த ஆய்வு ஒளிசநைர்க்ககக்கு ்பசகையம் 

அவசியம் என்பகத நிரூபிக்கி்றது. 

தோவரங்கள் தங்களின நவர்களின மூைம் 

நீகரயும், இகைகளில் உள்ை இகைத்துகைகள் 

வழியோக கோற்றில் உள்ை கோர்்பன-கெ 

ஆக்கஸைகெ எடுத்துக்டகோள்கின்றன. 

இகைகளில் ்பசகையம் கோணப்படுகி்றது. 

இகவககைத் தவிர ஒளிச நைர்க்கக 

எனடனனன நதகவப்படுகின்றன? 

நதகவயோன ஒளியோனது கோர்்பன – 

கெஆக்கஸைடு மற்றும் நீருென இகணவதோல் 

ஸெோர்ச என்ற ்பதிலின மூைம் நமற்கணெ 

நகள்விக்கு விகெயளிக்கைோம். 

II. ஒளி 

்�ொக்�ம்: 

ஒளிசநைர்க்ககக்கு சூரிய ஒளி அவசியம் 

என்பகத நிரூபித்தல். 

்�லவயொ்னலவ:

டதோட்டித் தோவரம், கருபபு கோகிதம், டகோதி 

நீர், ஆல்கஹோல், மற்றும் அநயோடின ககரைல்.

கெய்முலை: 

ஒரு டதோட்டித் தோவரத்தின இகைகளில் 

இருக்கும் ஸெோர்சசிகன நீக்க, தோவரத்திகன 

இரணடு �ோட்களுக்கு இருட்ெக்றயில் 

��வல் துளி

்பசகையம் ஹீநமோகுநைோபிகன மூைக்கூறு 

அகமபபில் ஒத்திருக்கும் ஆனோல் கமய 

மூைக்கூறு மட்டும் நவறு்பட்டிருக்கும்.
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1636.    தோவர உைகம் - தோவர டையலியல்

கவக்க நவணடும்.  ஸெோர்ச   நீக்கப்பட்ெ   

தோவரத்திலிருந்து ஓர் இகைகய நதர்ந்டதடுத்து 

்பெத்தில் கோட்டியவோறு, நீணெ டமல்லிய கருபபு 

கோகிதம் டகோணடு மக்றக்க நவணடும். 

இகையின இரணடு ்பக்கமும் மக்றக்கப்பட்ெதோ 

என்பகத உறுதி டைய்து டகோள்ை நவணடும். 

இந்த அகமபபிகன சூரிய ஒளியில் 4 முதல் 

6 மணி ந�ரம் கவக்க நவணடும். பினனர் 

டதோட்டித் தோவரத்தில் கருபபு கோகிதம் டகோணடு 

மக்றக்கப்பட்ெ குறிபபிட்ெ இகைகயப ்பறித்து 

கருபபுக் கோகிதத்கத நீக்க நவணடும். பி்றகு 

இகையிகன சிை வி�ோடிகள் டகோதி நீரில் 

மூழகச டைய்ய நவணடும். பி்றகு ்பசகையத்கத 

நீக்க ஆல்கஹோலில் கவக்க நவணடும். 

அந்த குறிபபிட்ெ இகையிகன அநயோடின 

ககரைல் டகோணடு ஸெோர்ச நைோதகன டைய்ய 

நவணடும். இகையின கருபபு கோகிதம் 

டகோணடு மக்றக்கப்பட்ெ ்பகுதி கருநீை நி்றமோக 

மோற்்றம் அகெயவில்கை. மக்றக்கப்பெோத ்பகுதி 

கருநீை நி்றமோக மோறி இருக்கும். ஏடனன்றோல் 

மக்றக்கப்பட்ெ ்பகுதியினோல் சூரிய ஒளிகய 

ட்ப்ற முடியவில்கை. இதனோல் ஸெோர்ச 

உற்்பத்தி �கெட்ப்றவில்கை. எனநவ இப்பகுதி 

கருநீை நி்றமோக மோறுவதில்கை. ஆனோல் 

மக்றக்கப்பெோமல் இருந்த ்பகுதியோனது சூரிய 

ஒளிகயப ட்பற்று ஸெோர்சசிகன உற்்பத்தி 

டைய்வதோல் அப்பகுதி கருநீை நி்றமோக மோறுகி்றது.

்பசகையம், நீர், கோர்்பன–கெஆக்கஸைடு 

மற்றும் ஒளி இந்த �ோனகு கோரணிகளும் 

தோவரத்தில் உணவு உற்்பத்தி டைய்யும் 

இெமோன இகைகளில் இருக்க நவணடும். 

இந்த �ோனகுக் கோரணிகளில் ்பசகையம் 

இகைகளில் கோணப்படுகின்றது. சூரிய ஒளி 

இகைகளில் விழுகி்றது. ஆனோல், தோவரங்கள் 

அதன இகைக்கு எப்படி கோற்று மற்றும் நீர் 

எடுக்கின்றன? நவரிலிருந்து நீர் இகைககை 

எவவோறு அகெகி்றது? இதற்கு எந்த வழிகய 

அது பின்பற்றுகி்றது? கோற்று இகைக்குள் எப்படி 

நுகழகி்றது. 

அறிவியைோைர்கள் எலிசியோ 

குநைோநரோட்டிகோ (Elysia 

chlorotica) என்ற மரகத 

்பசகை நி்றமுகெய கெல் அட்கெ 

(sea slug) ஒனக்ற கணடுபிடித்தனர். 

இகவ ஒளிசநைர்க்கக மூைமோக 

ஆற்்றகை உற்்பத்தி டைய்கின்றன எனறு 

கணெறிந்தனர். இந்த கெல் அட்கெ 

டவௗசசீரியோ லிட்நெோரியோ (Vaucheria 

litorea) என்ற ்போசிகய உட்டகோள்கின்றன. 

உட்டகோள்ைப்பட்ெ ்போசி கெல் அட்கெ 

உெலில் முழுகமயோக ஜீரணம் 

அகெயோமோல், அட்கெயின உெலில் 

தங்கியிருந்து டதோெர்ந்து ஒளிசநைர்க்கக 

மூைமோக அட்கெக்குத் நதகவயோன 

உணகவ அளிக்கின்றது.
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1646.    தாவர உலகம் - தாவர செயலியல்

6. 6. 2 வொயு ்றிமொற்ைம் 

தோவர நவர்கள் மணணிலிருந்து நீரிகன 

உறிஞ்சி இகைகளுக்குக் கெத்துகின்றன. 

எவவோறு நீர் மற்றும் மற்்ற ஊட்ெபட்போருட்கள் 

நவரிலிருந்து இகைககை அகெகின்றன? 

�ோம் கணடுபிடிக்க நவணடிய ஒநர நகள்வி இது 

தோன? இகத �ோம் பினனர் ்போர்பந்போம். எவவோறு 

தோவரங்கள் கோற்க்ற ட்பற்றுக் டகோள்கின்றன? 

இகைகளில் கோணப்படும் சிறிய துகைகள் 

இகைத்துகைகள் எனப்படும். இகைத்துகை 

வழியோக வோயு ்பரிமோற்்றம் �கெட்பறுகின்றது. 

இகைத்துகைகள் மிகசசிறிய துகைககைக் 

டகோணடிருக்கும். இவற்க்ற �ம்மோல் 

நுணநணோக்கியோல் மட்டுநம கோணமுடியும். 

இகைத்துகைகள் மூைம் டதோெர்ந்து கோற்க்ற 

உள்டைடுக்கவும், டவளிவிெவும் டைய்கின்றது. 

6. 6. 3 நீரொவிப்்ொக்கு

தோவரப்பகுதிகைோன இகைகள் மற்றும் 

்பசுகமயோனத் தணடுகளின மூைமோக நீரோனது 

ஆவியோக டவளிநயற்்றப்படுவது  நீரோவிபந்போக்கு 

எனறு அகழக்கப்படுகி்றது.

தோவரங்களில் மூனறு வககயோன 

நீரோவிபந்போக்கு கோணப்படுகி்றது. 

1. இகைத்துகை நீரோவிபந்போக்கு

2. கியூட்டிக்கிள் நீரோவிபந்போக்கு

3. ்பட்கெத்துகை நீரோவிபந்போக்கு

1. இகைத்துகை நீரோவிபந்போக்கு  

இகைத்துகை நீரோவிப ந்போக்கின ந்போது 

ட்பருமைவு நீர், இகைத்துகைகள் வழியோக 

�கெட்பறுகி்றது. ஏ்றக்குக்றய 90 – 95% நீர் 

இழபபு ஏற்்படுகின்றது.

2. கியூட்டிக்கிள் நீரோவிபந்போக்கு

 கியூட்டிக்கிள் நீரோவிபந்போக்கு என்பது, 

பு்றத்நதோலின நமற்பு்றம் உள்ை கியூட்டிக்கிள் 

அடுக்கின வழியோக நீரோவிபந்போக்கு  

�கெட்பறுவதோகும். 

3. ்பட்கெத்துகை நீரோவிபந்போக்கு

இதில் நீர் இழபபு ்பட்கெத்துகை வழியோக 

�கெட்பறும். ்பட்கெத்துகை என்பகவ ட்பரிய 

மரவகக தோவரங்களின ்பட்கெகள், கிகைகள் 

மற்றும் பி்ற தோவர உறுபபுகளில் கோணப்படும் 

சிறிய துகைகள் ஆகும். 

்ெொ�ல்ன – 1 

ஒரு தோவரத்தின இகைககை பிைோஸடிக் 

உக்ற டகோணடு கட்ெ நவணடும். பி்றகு 

தோவரத்திகன சூரிய ஒளியில் கவக்க 

நவணடும். சிறிது ந�ரத்தில் பிைோஸடிக் 

உக்றயின உட்்பகுதியில் நீர் துளிகள் ஒட்டி 

இருப்பகத உங்கைோல் கோண முடியும். இந்த நீர் 

இகைகளிலிருந்து டவளிநயறியதோகும் 

சூரிய ஒளி கெலில் 100 மீட்ெர் 

முதல் 200 மீட்ெர் வகர 

ஊடுருவ இயலும், கெலின 

ஆழம் அதிகரிக்க ஒளி மங்கிவிடும். 

இத்தககய கெல் ஆழத்தில் உயிரினங்கள் 

ஒளிசநைர்க்ககயில் ஈடு்பட்டு வோழவது 

ைோத்தியமோ? 

அரிநைோனோ மோநிைப ்பல்ககைக்கழகத்தின 

ஒளிசநைர்க்கக வல்லு�ர்கள் டமக்ஸிநகோ 

(Mexico) �ோட்டில் உள்ை ்பசுபிக்ட்பருங்கெலில் 

2400 மீட்ெர் ஆழமுள்ை ்பகுதியில் டவப்ப 

நீரோற்்றல் ஏற்்படும் சிறுதுகையின அருகில் 

கோணப்படும் ்பசுங்கந்தக ்போக்டீரியங்கள் 

வோழவகதக் கணெறிந்தனர். இவவகக 

்போக்டீரியோ மிகக் குறுகிய இகெமுகப்போன 

(Razor–thin interface) அதிக டகோதி நீர் 

(350
0 

C அல்ைது 662
0 

F டவப்பம்) உகெய 

்பகுதி மற்றும் மிகக் குளிர்ந்த நீர் (2
0
 C 

அல்ைது 36
0 

F) உள்ை ்பகுதிக்கு இகெநய 

அல்ைது அதகன சுற்றியிருக்கும் ்பகுதிகளில் 

வோழகின்றன. “இத்தககயப ்போக்டீரியங்கள் 

அைோதரணமோன சூழநிகையில் வோழவதற்கு 

ஒரு சி்றந்த எடுத்துக்கோட்ெோகும்”.  
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இகைகளில் கோணப்படும் சிறிய நுண 

துகைகள் இகைத்துகைகள் எனப்படும். 

நீர் இகைத்துகைகள் வழியோக நீரோவியோக 

டவளிநயறும். ஒவடவோரு இகைத்துகையும் 

இரணடு சிறுநீரக வடிவ டைல்கைோல் 

சூழப்பட்டுள்ைது. இதற்கு கோபபு டைல்கள் (Guard 

cells) எனறு ட்பயர் இகைத்துகைகள் தி்றந்து 

மூடுவதன மூைம் நீரோவிப ந்போக்கின வீதம் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

ட்போதுவோகத் தோவரம் உறிஞ்சும் நீரில் 

0.1 ைதவிகிதம் மட்டுநம கோர்ந்போகஹட்நரட் 

உற்்பத்திக்கு ்பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

அதோவது, தோவரம் ஒரு லிட்ெர் நீரிகன 

உறிஞ்சுமோனோல், அதில் ஒரு 1 மி.லிட்ெர் 

மட்டுநம கோர்ந்போகஹட்நரட் உற்்பத்திக்கு 

்பயன்படுத்துகி்றது. மீதமுள்ை 999 

மி.லிட்ெர் இகைகளின வழிநய நீரோவியோக 

டவளிநயறுகி்றது. இதன மூைம் ஒரு தோவரம் 

எவவைவு நீரிகன டவளிநயற்றுகி்றது 

என்பகத அறிந்து டகோள்ை இயலும்.

ஒரு நவகை வளிமணெைத்தில் டவப்பம் 

அதிகரிக்கும் ந்போது இகைத்துகைகள் 

மூடிக்டகோள்கின்றன. இந்த சூழலில் 

கோர்்பன-கெஆக்கஸைடு வோயுகவ தோவரம் 

உறிஞ்சிக்டகோணெோல் எனன விகைவுககை 

ஏற்்படுத்தும்? ஒளிசநைர்க்கக வீதம் ஒநர 

விதமோக இருக்குமோ? நமலும் இந்த ந�ரத்தில் 

தோவரத்திற்கு நீர் கிகெக்கவில்கை என்றோல், 

வைர்சசியில் எனன ்போதிபக்ப ஏற்்படுத்தும்? 

வ்றட்சியினோல் விவைோய வைர்சசி எவவோறு 

்போதிக்கின்றது என்பதகன உங்கள் ்பதிலுென 

டதோெர்வு ்படுத்தவும்.

உைகின ைரோைரி டவப்பநிகை 

அதிகரிபபிற்கு உைக டவப்பமயமோதல் 

இ க ை த் து க ை க ளி ல் 

உள்ை கோபபு டைல்களில் 

்பசகையம் உள்ைது. ஆனோல் 

ஒளிசநைர்க்கக டைய்ய இயைோது.  ஏடனனில், 

கோபபு டைல்களில், RUBISCO மற்றும்  NADP 

– டிகஹட்நரோஜீநனஸ ந்போன்ற ட�ோதிகள் 

இல்கை.

்சலெயம் உளள �ொபபு கெல்�ள

தோவரங்கள் டதோெர்ந்து அதிக அைவு நீகர 

மணணிலிருந்து உறிஞ்சுகின்றன. அதகன 

ஒளிசநைர்க்ககக்கு ்பயன்படுத்துகின்றன. 

ஒரு நவதிய ்பகுப்போய்வின்படி 100 கிரோம் நீர் 

மற்றும் 260 கிரோம் கோர்்பன – கெஆக்கஸைடு 

உென நைர்ந்து விகன புரிந்து 180 கிரோம் 

அைவுள்ை கோர்ந்போகஹட்நரட்டிகன 

உற்்பத்தி டைய்கி்றது. நமலும் இந்நிகழவில் 

180 கிரோம் ஆக்சிென உருவோகி்றது. இந்த 

நவதிவிகனயில் தோவரம் தனது நவரின 

மூைம் உறிஞ்ைப்படும் நீகர முழுவதுமோன 

உணவு உற்்பத்திக்குப ்பயன்படுத்தோது. 

எஞ்சியப ட்பரும்்பகுதி நீர் நீரோவியோக்கப்பட்டு 

கோற்றில் ககரகி்றது.  

அறிந்து க�ொள்வொமொ?
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கோரணம் என்பகத உணர்த்துகி்றது. இதன 

மூைமோக ஒளிசநைர்க்ககயில் ஏற்்படும் 

விகைவுகளுக்கோன கோரணத்திகன 

உங்கைோல் கூ்ற முடியுமோ? 

6. 6. 4 �ொவரங்�ளுக்�ொ்ன க்ரும ஊட்ம்

 மற்றும் நுண ஊட்க் �னிமங்�ள

கோர்்பன, கஹட்ரென, ஆக்ஸிென, 

க�ட்ரென, ட்போட்ெோசியம், கோல்சியம், 

டமக்னீசியம், ைல்்பர் மற்றும் ்போஸ்பரஸ 

ஆகிய ஊட்ெசைத்துக்கள் அதிக அைவில் 

நதகவப்படு்பகவ.  எனநவ  இகவ ட்பரும 

ஊட்ெக் கனிமங்கள் எனறு அகழக்கப்படுகி்றது.  

இரும்பு, மோங்கனீஸ, கோப்பர், ந்போரோன, 

��வல் துளி

தோவரம் உறிஞ்சும் நீரில் 1 % நீரிகன மட்டுநம 

்பயன்படுத்துகின்றது. மீதமுள்ை 99% நீர் 

நீரோவிந்போக்கின மூைம் இழக்கப்படுகின்றது. 

ஒரு மக்கோசநைோை தோவரம் தனது வோழ�ோளில் 

54 நகைன (54 gallons) நீரிகன நீரோவியோக 

டவளிநயற்றுகி்றது.

 கெயல்்ொடு 4

இகைத்துகையின அகெயோைத்கதப 

்படிடயடுத்தல். 

  ஒரு டதோட்டித் தோவரத்தில் 

இருக்கும் இகையின கீழ்பரபபில் 

�கபபூசசிகன (Nail Polish) தெவ நவணடும். 

சிறிது ந�ரம் டைன்ற பி்றகு �கபபூசசிகன 

கவனமோக உரித்து எடுத்து அதகன துளி 

நீரிகனக் டகோணடு கணணோடித் தகட்டில் 

கவக்க நவணடும். அதன நமல் கணணோடி 

வில்கை (cover slip) டகோணடு மூடி 

நுணநணோக்கியின மூைம் உற்று ந�ோக்க 

நவணடும். நுணநணோக்கியில் ்போர்க்கும் 

ந்போது இகைத்துகையின அகெயோைத்கதக் 

கோண முடியும். வளிமணெைத்தில் டவப்பம் 

அதிகமோக இருந்தோல், அதிகமோன நீர் 

நீரோவியோக டவளிநயறும், இத்தககய 

சூழநிகையில் இகைத்துகைகள் 

மூடிக்டகோள்ளும். இதனோல் இகையிலிருந்து 

நீர் ஆவியோதல் குக்றக்கப்படுகி்றது. அநத 

ந்போல் வ்றணெ நிைம் மற்றும் ்போகை 

வனங்களில் வோழும் தோவரங்கள் நீர் 

இழபக்பக் குக்றக்க ்பல்நவறு சி்றபபு வோய்ந்த 

தகவகமபபுககைக் டகோணடுள்ைன. 

நீரோவிபந்போக்கு ஒரு அவசியமோன நகடு

 �  இகைகளில் இழுவிகைகய 

ஏற்்படுத்துகி்றது, தணடு ்பகுதியில் 

இழவிகைகய ஏற்்படுத்துகி்றது

 �  நவர்களில் இழுவிகைகய ஏற்்படுத்தி 

அதிக நீரிகன உறிஞ்ை உதவுகி்றது. 

ஆனோல் டதோெர்ந்து கனிமங்ககை 

அளிக்க  இகவ அவசியமோனது  

 �  தோவரத்தின டவப்பநிகைகய 

ஒழுங்கு்படுத்துகின்றது.
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மோலிபட்டினம், குநைோரின, சிலிக்கோன, நகோ்போல்ட், 

மற்றும் துத்த�ோகம் ஆகியகவ குக்றந்த அைவில் 

தோவரங்களுக்கு  நதகவப்படுகி்றது. எனநவ, 

இகவ நுணணூட்ெக் கனிமங்கள் எனறு 

அகழக்கப்படுகி்றது.  நீரோனது இத்தனிமங்ககை 

நிைத்திலிருந்து தோவரத்தினுள் டைலுத்தக் 

கோரணமோக உள்ைது.

தோவரங்கள், முதல் நிகை 

உற்்பத்தியோைர்கள் என அகழக்கப்படுகின்றன. 

சூரிய ஒளி, நீர், கோர்்பன – கெ- ஆக்கஸைடு 

மற்றும் நுணணூட்ெப ட்போருட்களினமூைம் 

ஸெோர்ச, புரதம் மற்றும் டகோழுபபுககை 

உற்்பத்தி டைய்கின்றன. சிை விைங்குகள் 

மற்றும் நுணணுயிரிகள் தோவரங்ககை 

உட்டகோணடு வைர்ந்து, தங்கள் எகெகய 

அதிகரித்துடகோள்கின்றன. சிை ஊன 

உணணிகள் தோவர உணணிககை 

தங்கள் உணவோக உட்டகோள்கின்றன. 

இ்றந்த தோவரங்கள் மற்றும் விைங்குகளின 

உெைத்கத நுணணுயிரிகள் சிகதத்து மட்கச 

டைய்கின்றன. இந்த நிகழசசியினோல் சிை ஊட்ெப 

ட்போருட்கள் நிைத்தில் நைமிக்கப்படுகின்றன. 

இந்த ஊட்ெபட்போருட்ககைத் தோவரங்கள் 

எளிதில் எடுத்துக் டகோள்கின்றன. இவவோ்றோக 

இவவுயிரினங்கள் உணவிற்கோக 

ஒனக்றடயோனறு ைோர்ந்திருப்பது உணவுச 

ைங்கிலி என அகழக்கப்படுகி்றது.

விைங்குககைப ந்போல், தோவரங்களும் 

சுவோசிக்கின்றன. சுவோைத்தின ந்போது 

தோவரங்கள் விைங்குககைபந்போல் 

ஆக்ஸிெகன உள்ளிழுத்துக் டகோணடு கோர்்பன 

-கெ-ஆக்கஸைடு வோயுகவ டவளிவிடுகின்றன. 

இந்த சுவோசித்தல் நிகழவு தோவரங்களில் 

24 மணி ந�ரமும் �கெட்பறுகி்றது. 

ஒளிசநைர்க்ககயின ந்போது கோர்்பன-கெ-

ஆக்கஸைடு உள்ளிழுக்கப்பட்டு ஆக்ஸிென 

டவளியிவிெப்படுகி்றது. டவளிப்பகெயோக 

ட்பரும்்போைோன தோவரங்களில் ்பகல் ந�ரங்களில் 

ஒளிசநைர்க்கக �கெட்பறுகி்றது.

ஊசியிகைத் தோவரங்கள் 

பிரமிடு வடிவங்களில் 

கோணப்படுகி்றது – இது 

அதிையமல்ைவோ? ஸபுருஸ (spruces), 

க்பனஸ (Pines) தோவரங்கள் மற்றும் ஃபிர் 

(firs) ஆகிய ஊசியிகை மரங்கள் மூனறு 

்பக்கமுகெய பிரமிடு, சி்றபபு வடிவிைோன 

அகமபக்பப ட்பற்றுள்ைன.  இத்தோவரங்கள் 

ஆணடு முழுவதும் ஒளிசநைர்க்ககக்கோக 

சூரிய ஒளிகயச ைோர்ந்துள்ைன.  

அகவகளின பிரமிடு வடிவ அகமப்போனது 

நமற்பு்ற கிகைகள், கீழபபு்றக் கிகைககை 

மக்றக்கோமலும் அகனத்துக் கிகைகளும் 

சூரிய ஒளிகயப ட்ப்ற உதவுகி்றது.  

ஊசியிகைத் தோவரங்களின முதனகமக் 

கிகைகள் ்பல்நவறு அடுக்குகளுக்கிகெநய 

தி்றந்த ்பகுதிககையும் டகோணடுள்ைன.  

குளிர் மோதங்களின ந்போது குக்றந்த 

நகோணத்தில் விழும் சூரிய ஒளியிகனப 

ந்போதுமோன அைவு ட்ப்ற ஒளியோனது 

கெத்தப்பட்டு மரத்திகன அகெய 

நமற்கணெ பிரமிடு அகமபபு உதவுகி்றது.

 உணவுசெங்கிலி: �ொவரங்�ள, 

விைங்கு�ள மற்றும் 

நுணணுயிரி�ளுக்கில்்யயொ்ன 

க�ொ்ரபு

6.7

 �ொவரங்�ளில் சுவொெம்6.8
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1686.    தாவர உலகம் - தாவர செயலியல்

     அ்மெொனில்  அதி� அளவு மலை க்ொழிவது ஏன்?

இபபுவி நகோைத்தில் அநமைோன ்பகுதியோனது அதிகைவு ்பல்லுயிர்த் தனகமயுகெய நிை 

அகமபக்ப ட்பற்்ற இெமோகும்.  நமலும் இப்பகுதியில் உள்ை அதிக அைவு ஊடுருவும்  

நவர்ககைக்டகோணெ தோவரங்கள் அக்குறிபபிட்ெ இெத்தில் அதிக அைவு நீரோவிபந்போக்கிகன 

அதிகரிப்பநதோடு, அபந்போது நீரோவியோகும் நீரிகன அங்குள்ை அதிக உயரமுகெய மரங்கள் 

அந்நீரிகன இகெயில் மறித்து விடுகின்றன.  இவவோறு அதிகரிக்கப்படும் நீரோவியோதகை 

இைகசடைய்து அக்கோடுகளில் ந�ர்மக்ற விகைவுககை உணெோக்குவநதோடு மகழயைகவயும் 

அதிகரிக்கச டைய்கி்றது.  நமலும் அநமைோன டவப்பமணெை மகழக்கோடுகள் ட்பறுகின்ற ¾  

மகழயைவோனது அங்குள்ைத் தோவரங்கள் நமற்டகோணெ நீரோவிப ந்போக்கின நீர்த்துளிகைோகும்.  

அகவகள் கோண்பதற்கு மூடு்பனியோகக் கோட்சியளிக்கி்றது.

     ஒளிசநைர்க்ககக்கோக   தோவரங்கள்   சூரிய  ஒளிகய ஈர்க்கின்றன. சிை பூசசியினங்களும் 

சூரிய ஒளிகய ஈர்க்குமோ? டெல்அவிவ ்பல்ககைக்கழக விஞ்ஞோனிகள் டவஸ்போ 

ஒரியனெோலிஸ (Vespa Orientalis) என்ற எறும்க்ப (Oriental hornets) கணெறிந்தனர். 

இகவகள் தோவரங்களுக்கு ஒத்த தி்றகமககைக் 

டகோணடிருந்தன. அதோவது, இந்த உயிரினத்தின வயிற்றுப்பகுதியில் 

மஞ்ைள் திட்டுகள் மற்றும் அைோதோரண நமல்நதோல் அகமபபு 

ந்போன்ற ்பகுதியோனது 30 அடுக்குககைக் டகோணடு தடித்துக் 

கோணப்படுகி்றது. நமல்நதோல் ்பகுதியில் ்பசகையம் கோணப்பெோது, 

மோ்றோக ைோந்நதோபடெரின (xanthopterin) என்ற மஞ்ைள் நுண ஒளி 

உணர் நி்றமி கோணப்படுகி்றது. இகவ ஒளி அறுவகெ மூைக்கூ்றோக 

டையல்்பட்டு ஒளி ஆற்்றகை – மின ஆற்்றைோக மோற்றுகின்றன. 

 கெொல்ைல்வு

1. ைோர்்பகைவு: தோவரத்தின வைர்சசி அல்ைது அகைவு தூணெலின திகைகய ந�ோக்கி இருக்கும் 

2. ஒளி ைோர்்பகைவு: ஒளியின தூணடுதலுக்கு ஏற்்ப ஒரு திகை ைோர்ந்த தோவர ்போகத்தில் ஏற்்படும் 

அகைவு 

3. புவி  ைோர்்பகைவு: புவி ஈர்பபுத் திகைக்கு ஏற்்ப தோவரத்தின உறுபபுகளில் ஏற்்படும் அகைவு 

4. நீர் ைோர்்பகைவு: நீரின தூணடுதலுக்கு ஏற்்ப தோவரப ்போகத்தில் ஏற்்படும் அகைவு

5. டதோடு உணர்வு ைோர்்பகைவு: டதோடுதல் தூணெலுக்கு ஏற்்ப தோவர உறுபபுகளில் ஏற்்படும் 

அகைவு

6. நவதி ைோர்்பகைவு: நவதிப்போருளின தூணடுதலுக்கு ஏற்்ப தோவர உறுபபு அகைதல் 

7. திகைச ைோரோ தூணெல் அகைவு: தூணெலின திகைக்கும் துைங்கலின திகைக்கும் டதோெர்பு 

இல்ைோது, தூணெலுக்கு ஏற்்றோர்  ந்போல் தோவர உறுபபு வகைதல் 

8. �டுக்கமுறு வகைதல்: ஒரு ட்போருகைத் டதோடுவதோல் ஏற்்படும் துைங்களுக்கு ஏற்்ப தோவர 

உறுபபு திகைச ைோரோமல் வகைவது 

9. ஒளியுறு வகைதல்: ஒளியின தூணெைோல் ஏற்்படும் தோவரத்தின திகை ைோரோ வகைதல் நிகழசசி

10. ஒளிசநைர்க்கக: ்பசுந்தோவரங்கள் தங்களுக்கு நவணடிய உணகவ தோங்கநை தயோரித்துக் 

டகோள்ளும் டையல்முக்ற 

11. நீரோவிபந்போக்கு: தகரக்கு நமல் கோணப்படும் தோவரப்பகுதிகளின வழியோக நீரோனது ஆவியோக 

டவளிநயறுதல்

12. இகைத்துகை: இகைகளில் கோணப்படும் சிறிய துகைகள்
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1696.    தாவர உலகம் - தாவர செயலியல்

I. ெரியொ்ன வில்லயத ் �ரந்க�டுதது எழுது� 

1. கோட்டில் ஒரு ட்பரிய மரம் விழுகி்றது. 

ஆனோல் மரத்தின நவர்கள் நிைத்தில் 

டதோெர்பு டகோணடுள்ைன. விழுந்த 

மரத்தின கிகைகள் ந�ரோக வைர்கின்றது. 

இந்த நிகழவு எதன தூணடுதைோல் 

�கெட்பறுகின்றது. 

 அ) ஒளி மற்றும் நீர்     

ஆ) நீர் மற்றும் ஊட்ெபட்போருள்

 இ) நீர் மற்றும் ஈர்பபு விகை   

ஈ) ஒளி மற்றும் ஈர்பபு விகை

2. ஏறும் டகோடிகள் தங்களுக்கு ட்போருத்தமோன 

ஆதரகவக் கணெறிய உதவும் இயக்க 

அகைவுகள்_________ 

      அ) ஒளி ைோர்்பகைவு ஆ) புவி ைோர்்பகைவு

 இ) டதோடு ைோர்்பகைவு ஈ) நவதிைோர்்பகைவு

3. ஒளிசநைர்ககயின ந்போது �கெட்பறும் 

நவதி விகன

 அ) CO
2  

உள்ளிழுக்கப்பட்டு O
2 

டவளிநயற்்றப்படுகி்றது.

 ஆ) நீர் ஒடுக்கமகெதல் மற்றும் CO
2 

ஆக்ஸிகரணம் அகெதல்

 இ) நீர் மற்றும் CO
2 

இரணடுநம 

ஆக்ஸிகரணம் அகெதல்  

 ஈ) CO
2 

மற்றும் நீர் இரணடுநம உற்்பத்தி 

டைய்யப்படுகின்றன.

4. நீரோவிபந்போக்கு பினவரும் எந்த 

வோக்கியத்தின அடிப்பகெயில் சி்றந்தது 

என வகரயறுக்கப்படுகின்றது. 

 அ) தோவரங்கள் மூைம் நீர் இழபபு.

 ஆ) தோவரத்தின தகரக்கு நமல் உள்ை 

்போகத்திலிருந்து நீர் ஆவியோதல். 

 இ) தோவரத்தின தகரக்கு கீழ உள்ை 

்போகத்திலிருந்து நீர் நீரோவியோக  

இழக்கப்படுதல் . 

 ஈ) தோவரத்தின நீர்வளிமணெைத்திற்கு 

டவளிநயறுதல். 

II. பின்வரும் வொக்கியங்�ள ெரியொ அல்ைது 

�வைொ எ்னக்கூைவும் �வைொ� இருபபின், 

ெரியொ்ன விளக்�தல� அளிக்�வும்

1. நவதிபட்போருள்களின தூணடுதலுக்கு 

ஏற்்றோர்ந்போல் தோவர உறுபபு வகைதல் 

ஒளிசைோர்்பகைவு எனப்படும்.

2. தணடுப ்பகுதி ந�ர் ஒளிைோர்்பகைவு மற்றும் 

எதிர்புவி ைோர்்பகைவு உகெயது. 

3. நீரின தூணடுதலுக்கு ஏற்்பத் தோவர நவர் 

வகையும். இதற்கு புவிஈர்பபு ைோர்்பகைவு 

எனறு ட்பயர். 

4. தோவரத்தின எகெ அதிகரிப்பதற்கு நீர் 

மட்டுநம கோரணம் என்பகத நெோைப 

பிரிஸட்லி என்பவர் தனது நைோதகன 

மூைம் விைக்கினோர். 

5. வளிமணெைத்தில் டவப்பம் அதிகரிக்கும் 

ந்போது இகைத்துகை தி்றந்து டகோள்வதோல் 

நீர் ஆவியோதல் குக்றந்துவிடும். 

III. ்�ொடிட் இ்தல� நிரப்வும்

1. ___________ இன துைங்கைோல் 

தணடுத் டதோகுபபு நமல்ந�ோக்கி வைர்கி்றது. 

2. ____________ ந�ர் நீர்ைோர்்பகைவு 

மற்றும் ந�ர் புவிைோர்்பகைவு உகெயது. 

3. தோவரத்தில் கோணப்படும் ்பசகைய நி்றமி 

____________ எனப்படும்

4. க�ட்ரென, ்போஸ்பரஸ மற்றும் ட்போட்ெோசியம் 

ந்போன்ற கனிமங்கள் தோவரங்களுக்கு 

அதிக அைவு நதகவப்படும். இதனோல் 

இக்கனிமங்கள் ____________ 

எனப்படும்.  

 ்யிற்சி�ள
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IV. க்ொருதது�

A B

1. நவர்நிைத்தில் 

கீழந�ோக்கி 

வைர்்பது 

ந�ர் ஒளிைோர்்பகைவு

2. தணடு ஒளிகய 

ந�ோக்கி 

வைர்வது

எதிர் புவிைோர்்பகைவு

3. தணடு நமல் 

ந�ோக்கி 

வைர்வது

எதிர் ஒளி 

ைோர்்பகைவு

4. நவர் 

சூரியஒளிக்கு 

எதிரோக கீழ 

ந�ோக்கி 

வைர்வது

ந�ர் புவிைோர்்பகைவு

V. ஒபபிடடுப ்திைளிக்�வும் 

1. தூணெகை ந�ோக்கி: ____________ 

தூணெலுக்கு அப்போல்: எதிர் ைோர்்பகைவு

2. நீர்ைோர்்பகைவு: நீர் தூணெலுக்கு ஏற்்ப 

வகைதல் – 

 ஒளி ைோர்்பகைவு: ____________ 

3. ஒளிசநைர்க்கக: ____________ 

நீரோவிபந்போக்கு: இகைத்துகை .

VI. ஒரிரு வொரதல��ளில் வில்யளிக்�வும்

1. இகைகளில் உெல் அகைவுககை 

உருவோக்கும் தோவரங்களுக்கு ஓர் 

எடுத்துக்கோட்டு தருக.

2. பினவரும் வோக்கியங்களுக்கு ஏற்்ப 

அறிவியல் கூற்றுககை எழுதவும் 

 அ) புவி ஈர்பபு விகைகய ந�ோக்கி நவர்கள் 

வைர்வது

 ஆ) நீர் இருக்கும் ்பகுதிகய ந�ோக்கி 

நவர்கள் வகைவது

3. டகோடுக்கப்பட்ெப   ்பெத்கத 

உற்றுந�ோக்கவும் 

 அ) டகோடுக்கப்பட்ெ தோவரத்கத 

அகெயோைம் கோண. இத்தோவர 

டவளிப்படுத்தும்   சி்றபபு வகக அகைவு 

எவவகக என குறிபபிெவும்?

 ஆ) டகோடுக்கப்பட்ெ தோவரத்தில் 

கோணப்படும் நவறு வககயோன 

அகைவுகள் யோகவ? 

4. ஒளிசநைர்க்ககயின இறுதி தயோரிபபுப 

ட்போருள் எனன?

5. தோவரத்தின இகைகளின 

அடிபபு்றத்நதோலின கோணப்படும் சிறிய 

துகைகளின ட்பயர் எனன? 

VII. பின்வரும் வி்னொக்�ளுக்கு ஓரிரு 

வொரதல��ளில் வில்யளிக்�வும் 

1. திகைச ைோரோ தூணெல் அகைவு என்றோல் 

எனன? 

2. பினவரும் வோக்கியத்கதக் டகோணடு, 

தோவரப ்போகத்தின ட்பயரிெவும்.

 அ) புவிஈர்பபு விகையின திகைகய 

ந�ோக்கியும் ஆனோல் ஒளி இருக்கும் 

திகைக்கு எதிரோக இது வகைகி்றது.

 ஆ) ஒளி இருக்கும் திகைகய ந�ோக்கியும், 

ஆனோல் புவிஈர்பபு விகையின 

திகைக்கு எதிரோக இது வகைகி்றது. 

3. ஒளிைோர்்பகைவு (phototropism) ஒளியுறு 

வகைதல் (photonasty) நவறு்படுத்துக. 
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4. ஒளிசநைர்க்ககயின ந்போது ஆற்்றல் X 

ஆனது Y  ஆற்்றைோக மோறுகி்றது 

 அ) X மற்றும் Y என்றோல் எனன?

 ஆ) ்பசுந்தோரவங்கள் தற்ைோர்பு உணவு 

ஊட்ெமுக்றகய டகோணெகவ? ஏன?

5. நீரோவிப ந்போக்கு - வகரயக்ற

VIII. விரிவொ� வில்யளிக்�வும் 

1. நீர் ைோர்்பகைவு – நிரூபிக்க ஒரு 

நைோதகனகய வடிவகமத்து விைக்கவும்.

I. ெரியொ்ன வில்லயத ்�ரந்க�டுதது 

எழுது� 

1. நீர் தூணெலுக்கு ஏற்்ப தோவர நவர் 

வகைவது ____________ எனப்படும்

 அ) �டுக்கமுறு வகைதல்    

ஆ) ஒளிசைோர்்பகைவு

 இ) நீர்ைோர்்பகைவு

 ஈ) ஒளியுறு வகைதல்

2. இைம் �ோற்றுககை இருட்ெக்றயில் 

கவக்க நவணடும். பி்றகு அதன 

அருகில் எரியும் டமழுகுவர்த்தியிகன 

சிை �ோட்களுக்கு கவக்க நவணடும். 

இைம் �ோற்றுகளின நமல் முகனப்பகுதி 

எரியும் டமழுகுவர்த்திகய ந�ோக்கி 

வகையும். இவவகக வகைதல் எதற்கு 

எடுத்துக்கோட்டு.

 அ) நவதிச ைோர்்பகைவு

 ஆ) �டுக்கமுறு வகைதல்

 இ) ஒளிச ைோர்்பகைவு

 ஈ) புவிஈர்பபு ைோர்்பகைவு

3. தோவரத்தின நவர் ____________ 

ஆகும்

I. ந�ர் ஒளிைோர்்பகைவு ஆனோல் எதிர் புவி 

ஈர்பபு ைோர்்பகைவு

II. ந�ர் புவிஈர்பபு ைோர்்பகைவு ஆனோல் எதிர் 

ஒளி ைோர்்பகைவு

III. எதிர் ஒளி ைோர்்பகைவு ஆனோல் ந�ர் 

நீர்ைோர்்பகைவு

IV. எதிர் நீர் ைோர்்பகைவு ஆனோல் ந�ர் ஒளி 

ைோர்்பகைவு

     a) I மற்றும்  II

     b)  II மற்றும் III

     c) III  மற்றும் IV

     d) I மற்றும் IV

4. ____________ தோவர உறுபபு எதிர் 

புவிஈர்பபு ைோர்்பகைவு டகோணெது. 

 அ) நவர்   ஆ) தணடு 

 இ) கிகைகள்  ஈ) இகைகள்

5. டவப்பத் தூணடுதலுக்கு ஏற்்ப தோவர உறுபபு 

திகை ைோரோ தூணெல் அகைவுககை 

உருவோக்குவது__________ எனப்படும்

     அ) டவப்ப ைோர்்பகைவு     

ஆ) டவப்பமுறு வகைதல்

 இ) நவதி ைோர்்பகைவு      

ஈ) �டுக்க முறு வகைதல்

6. ெோனநெலியன மைர்களில் இதழகள் 

்பகல் ந�ரங்களில் பிரகோைமோன ஒளியில்     

தி்றக்கின்றது ஆனோல் இரவு ந�ரங்களில் 

இதழகள் மூடிக் டகோள்ளும். ெோனநெலியன 

மைர்களில் ஏற்்படும் தூணெல்

 அ) புவிஈர்பபு வகைதல்   

ஆ) �டுக்கமுறு வகைதல்

 இ) நவதி ைோர்பு வகைதல்

 ஈ) ஒளி ைோர்பபு வகைதல்

7. ஒளிசநைர்க்ககயின ந்போது தோவரம் 

டவளியிடுவது ____________

 அ) கோர்்பன – கெ ஆக்கஸைடு    

ஆ) ஆக்ஸிென 

 இ) கஹட்ரென

 ஈ) ஹீலியம்

8. இகையில் கோணப்படும் ்பசகையம் 

____________ க்கு நதகவப்படும்

 ்�ளவித�ொள – I
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 அ) ஒளிசநைர்க்கக

 ஆ) நீரோவிபந்போக்கு

 இ) ைோர்்பகைவு               

 ஈ) திகைசைோரோ தூணெல் அகைவு

9.  ஒரு தோவரம் இருட்ெக்றயில் 24 

மணிந�ரம் கவக்கப்படுவது எந்த ஒரு     

ஒளிசநைர்கக நைோதகன டைய்வதற்கோக? 

____________ 

 அ) இகைகளில் ்பசகையத்கத நீக்க

 ஆ) இகைகளில் உள்ை ஸெோர்சகை  நீக்க

 இ) ஒளிசநைர்க்கக நிகழந்துள்ைது 

என்பகத உறுதி டைய்ய

 ஈ) நீரோவிந்போக்கக நிரூபிக்க

10. நீரோவிபந்போக்கு ________ ல் �கெட்பறும்

      அ) ்பழம்  ஆ) விகத   

இ) மைர்   ஈ) இகைத்துகை

II. ்�ொடிட் இ்ங்�லள நிரப்வும்

1. சூரியகோந்தி மைர் சூரியனின ்போகதக்கு 

ஏற்்ப வகைவது ____________ 

எனப்படும்

2. புவிஈர்பபு திகைக்கு ஏற்்ப தோவரம் 

வகைவது ____________ எனப்படும்

3. உணர்தி்றன டகோணெ தோவரத்தின 

இகைககை டதோடும்ந்போது, இகைகள் 

மூடிக்டகோள்ளும் மற்றும் ெோனநெலியன 

மைர்களின இதழகள் ஒளி மங்கும்ந்போது 

மூடிக்டகோள்ளும், இந்த இரணடு 

தோவரங்களிலும் கோணப்படுவது 

__________  மற்றும் ------------- 

அகைவுகள் எனப்படும். 

4. நிைவு மைர் (Moon Flower) மூடுவதும் மற்றும் 

தி்றப்பதும் ைோர்்பகைகவ ைோர்ந்ததல்ை, 

ஏடனன்றோல் இதில் கோணப்படும் அகைவு 

________ எனப்படும். 

5. ஒளிசநைர்க்ககக்கு நதகவப்படும் 

மூைபட்போருட்கள் ___________ மற்றும் 

________ 

6. ஸெோர்ச ஆய்வினந்போது அநயோடின 

ககரைல் நைர்க்கப்படும் இதனோல் 

இகைகளில் ___________ டகோணெ 

்போகங்கள் மட்டும் கருநீை நி்றமோக மோறும். 

7. _________ வடிவில் உணவு,  

இகைகளில் நைமிக்கப்படும்.

8. ஒளிசநைர்க்ககயின ந்போது தோவரங்கள் 

CO
2
 உள்ளிழுத்துக் டகோள்கின்றன 

ஆனோல் அகவகளின உயிர் வோழதலுக்குத் 

__________ நதகவப்படும்.

9. தோவரங்கள் உறிஞ்சும் நீரில் ________ 

ைதவிகிதம் மட்டுநம ஒளிசநைர்க்கக மற்றும் 

மற்்ற டையல்்போடுகளுக்கு நதகவப்படும். 

10. தோவரங்கள் டதோெர்சசியோக கோற்றிகன 

உள்ளிழுத்தல் மற்றும் டவளிவிடுதல் 

________  வழியோக �கெட்பறும். 

III. பின்வரும் வொக்கியங்�ள ெரியொ (அ) �வைொ 

என்று கூைவும்  �வைொ்ன இருபபின் 

ெரியொ்ன விளக்�தல� எழு�வும் 

1. டதோட்ெோல் சிணுங்கி தோவரத்தின 

இகைககைத் டதோடும் ந்போது, 

நவகமோக மூடிக்டகோள்ளும். இவவகக 

அகைவு �டுக்கமுறு வகைதலுக்கு 

எடுத்துக்கோட்ெோகும்.

2. நிைவு மைர்களில் (Moon Flower) இதழகள் 

கோகையில் தி்றப்பதும் மோகையில் 

மூடிக்டகோள்வதும், இந்த வகக ஒளியுறு 

வகைதல் எனப்படும். 

3. ஒளிசநைர்க்ககயின ந்போது குளுக்நகோஸ 

மற்றும் CO
2
 உற்்பத்தியோகும். 

4. வளிமணெைத்தில் ஆக்ஸிென 

ைமநிகைகய ஏற்்படுத்த ஒளிசநைர்க்கக 

ஒரு முக்கிய ்பங்கு வகிக்கி்றது.

5. தோவர இகைகளில் கோணப்படும் 

இகைத்துகைகள் மூடிக்டகோள்ளும்ந்போது, 

நீர் இழபபு ஏற்்படும். 
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IV. க்ொருதது� 

A B C

1. ஒளியுறு 

வகைதல்

டவப்பத் 

தூணெல் 

ஏற்்ப

ட்டூலி்போ 

சிற்றினம்

2. �டுக்கமுறு 

வகைதல்

ஒளித் 

தூணெலுக்கு 

ஏற்்ப

கமநமோைோ 

புயுடிகோ

3. டவப்பமுறு 

வகைதல்

டதோடு 

தூணெலுக்கு 

ஏற்்ப

நிைவு மைர்

V. ஓரிரு வோர்த்கதகளில் விகெயளிக்கவும் 

1. பினவரும் வோக்கியங்களுக்கு ஏற்்ப 

அறிவியல் டைோற்ககை எழுதுக 

 அ) தோவரத்தில் வைர்சசி ைோர்ந்த அகைவுகள்

 ஆ) தோவரத்தில் வைர்சசி ைோரோ அகைவுகள்

2. பினவரும் ்பெங்ககைப ்போர்த்து 

அட்ெவகணகய நிரப்பவும் தூணெல் 

ஏற்்படும் ்பகுதிகய ந�ோக்கி வகைந்தோல் 

(+) என்ற குறியீடும், தூணெல் ஏற்்படும் 

்பகுதிகய விட்டு விைகினோல் (-) என்ற 

குறியீடும் டகோடுக்கவும். 

  

தூணெல்

ஒளி புவிஈர்பபு

தணடு + _

நவர் ? +

3. கரநைோஃந்போரோ தோவரத்தின 

நிநமோநெோஃந்போர்கள் ஏற்்படுத்தும் 

அகைவின ட்பயரிகன எழுதுக.

4. �டுக்கமுறு வகைதலுக்கு நவறு ட்பயர் 

தருக?

5. எந்த பூக்கும் தோவரத்தில் ஒளியுறு 

வகைதல், ெோனநெலியன தோவரத்திற்கு 

ந�ர் எதிரோகக் கோணப்படும்.

6. எதிர் நீர் ைோர்்பகைவிற்கு ஓர் எடுத்துக்கோட்டு 

தருக.

7. நகோடிட்ெ இெங்ககை நிரப்பவும் 

8. ஒளிசநைர்க்ககயின ந்போது டவளிநயறும் 

வோயு எனன?

9. ்பசகையம் என்றோல் எனன?

10. நுண ஊட்ெத் தனிமத்திற்கு ஓர் 

எடுத்துக்கோட்டு தருக

VI. பினவரும் வினோக்களுக்கு ஓரிரு 

வோக்கியங்களில் விகெயளிக்கவும்

1. ந�ர் புவிைோர்்பகைவு டகோணடிருக்கும் 

தோவரப ்போகத்கத எழுதுக? ஏன?

2. டதோட்ெோல் சிணுங்கி (Mimosa pudica) 

தோவரத்தின இகைககை டதோடும் ந்போது 

எனன விகைகவ ஏற்்படுத்தும்? இது 

எனன நிகழவு என அறியப்படுகி்றது?

3. i) ெோனநெலியன தோவரத்திற்கு எனன 

நிகழும்?

 அ) ்பகல் ந�ரத்தின ந்போது     

 ஆ) இரவு ந�ரத்தின ந்போது 

              ii) இது எனன நிகழவு என அறியப்படுகி்றது. 

4. டதோட்ெோல் சிணுங்கி (Mimosa pudica) 

தோவரத்தின இகைககைத் டதோட்ெோல் 

மூடிக்டகோள்ளும், மற்றும் சூரியகோந்தி 

தோவரத்தில் ஏற்்படும் அகைவுகள், 

இகவகளுக்கு இகெநய உள்ை 

நவறு்போட்கெ எழுதுக. 

 6CO
2
 +______ சூரிய ஒளி

     ்பசகையம்  

__________ + 6O
2 
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5. ஒளிசநைர்க்கக என்பதகன வகரயறு.

6. ஒரு நவகை ஒரு நரோெோ தோவரத்கத 

டதோட்டியில் வைர்க்கும்ந்போது அகதக் 

டகோணடு எவவோறு நீரோவிபந்போக்கு 

நிகழவிகன நிரூபிபபீர்கள். 

7. தி்றந்த நிகையில் உள்ை 

இகைத்துகையின ்பெம் வகரந்து ்போகம் 

குறிக்கவும்.

8. ஒரு டதோட்டித் தோவரத்கத, ஒரு 

குறிபபிட்ெ கோை அைவில் கிகெமட்ெமோக 

கவக்கப்படுகி்றது. கீழக்கணெ ்பெத்தில் 

உள்ைது ந்போல், மூனறு நிகைகளின A 

மற்றும் B ்போகங்கள் உள்ைன. 

I. டதோட்டித்தோவரத்தின தணடு மற்்றம் நவர் 

கீழந�ோக்கி வைர்கி்றது (்பெம் வகரயவும்)

II. 

III. டதோட்டித் தோவரத்தின தணடு மற்றும் 

நவர் நமல் ந�ோக்கி வைர்கி்றது (்பெம் 

வகரயவும்)

a. எந்த ்பெத்தில்,   A மற்றும் B தோவர ்போகங்கள் 

ைரியோன நிகையில் உள்ைன?

b. இரணெோவது ்பெத்தில் உள்ை A ்போகத்தின 

டையலியல் நிகழவு எகத குறிக்கி்றது?

9. கீழகோணும் அட்ெவகணகய தக்க 

ைோர்்பகைகவ டகோணடு நிரபபுக

10. தணடு நுணியிகன டதோபபி ந்போன்ற 

்பெைம் டகோணடு மூெநவணடும் மற்றும் 

்பெத்தில் கோட்டியவோறு ஒளி ஒரு ்பக்கத்தில் 

இருக்கும்்படி கவக்க நவணடும். எனன 

�ெக்கும் எனறு எதிர்்போர்க்கவும்? ஏன?

11. டகோடுக்கப்பட்டுள்ை ஒளிசநைர்க்கக 

நைோதகனயில் கருபபு கோகிதம் டகோணடு 

மூெப்பட்ெ இகைகளில் ஸெோர்ச நைோதகன 

டைய்யும் ந்போது எனன நிகழும்? ஏன?

12. ஒளிசநைர்க்ககக்கோன மூைபட்போருள் 

மற்றும் உற்்பத்திப ட்போருள் இவற்க்றக் 

டகோணடு பினவரும் வகர்பெத்தின 

்போகத்கதக்  குறிக்கவும். 

தூணெல் புவி ஈர்பபு ஒரு திகையில் ஒளி நீர்

ைோர்்பகைவு புவி விகை 

ைோர்்பகைவு

? நீர் ைோர்்பகைவு

விகைவு தணடு ? ந�ர் விகைவு இல்கை

நவர் ந�ர் ? ?
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13. இகைத்துகை மற்றும் ்பட்கெத்துகை 

நீரோவிபந்போக்கிகன நவறு்படுத்துக.

14.  தோவரத்தில் அதிநவகமோக  நிகழும் அகைவு 

எனன?

15. தோவர நவர் மற்றும் தணடு எந்த ந�ரடித் 

தூணெலுக்கு உட்்படும்?

16. இகைத்துகைகய சூழந்துள்ை டைல் எது?

VII. கோரணமும் உறுதி்படுத்துதலும் 

1. உறுதி்படுத்துதல் (A): புவி ஈர்பபு திகைகய 

ந�ோக்கி தோவரப ்போகம் அகைதல் ந�ர் 

புவிசைோர்்பகைவு எனறு ட்பயர். 

 கோரணம் (R): தணடு ந�ர் புவி ஈர்பபு 

ைோர்்பகைகவ டகோணெகவ.

   அ) A மற்றும் R இரணடுநம தவறு   

 ஆ) A தவறு R ைரி

 இ) A ைரி, R தவறு   

 ஈ) A மற்றும் R இரணடுநம ைரி. 

2.  உறுதிப்படுத்துதல் (A): தோவரத்தில் உள்ை 

அதிக்படியோன நீர் தோவரத்தின தகரக்கு    

நமல் உள்ை தோவர ்போகத்தின வழியோக 

நீரோவியோக டவளிநயறுதல் நீரோவிபந்போக்கு       

எனப்படும். 

  கோரணம் (R): இகையில் கோணப்படும் 

இகைத்துகைகள் நீரோவிந்போக்கக     

நிகழத்தும். 

 அ) A மற்றும் R இரணடும் தவறு   

ஆ) A தவறு R ைரி

 இ) A ைரி, R தவறு     

ஈ) A மற்றும் R இரணடுநம ைரி. 

VIII. உயிர்வரிகை சிந்தகனக்குரிய நகள்விகள் 

(HOTS) 

1. A , B மற்றும் C எனறு மூனறு தோவங்கள் 

உள்ைன. A தோவரத்தில் உள்ை மைரின  

இதழகள் ்பகல் ந�ரத்தில் பிரகோைமோன 

ஒளியில் தி்றக்கும். ஆனோல் ஒளி     

மங்கும்ந்போது இருளில் மூடிக்டகோள்ளும். 

மறுபு்றம், தோவரம் B ல் உள்ை மைர்களின     

இதழகள் இரவு ந�ரத்தில் தி்றந்த நிகையில் 

இருக்கும். ஆனோல் ்பகல் ந�ரங்களில் 

பிரகோைமோன ஒளியில் மூடிக்டகோள்ளும். 

தோவரம் C யில் உள்ை இகைககை 

விரல்கைோல் டதோட்ெோல் அல்ைது திெ 

ட்போருள் ஏதும் அதன மீது ்பட்ெோல் மூடிக்     

டகோள்ளும். 

அ) தோவரம் A மற்றும்  B யின மைர்களில் 

நிகழும் நிகழவிகனப ட்பயரிடுக.

ஆ) தோவரம் A மற்றும் B யின மைர்களில் 

நிகழும் நிகழவிற்கு ஏநதனும் ஒரு 

மைரின ட்பயரிகன எழுதுக.

இ) தோவரம் C யின இகைகளில் ஏற்்படும் 

நிகழவிகனப ட்பயரிடுக

ஈ) தோவரம் C யின இகைகளில் நிகழும் 

�ெத்கத ந்போனறு நவறு ஒருதோவரத்தின 

    ட்பயரிகன எழுதுக. 

2. தோவரத்தில் ்பல்நவறு வககயோன 

ைோர்்பகைவிற்கோன நைோதகனகய 

நிகழத்தும் ந்போது, X எனறு குறிக்கப்பட்ெத் 

தோவரத்தின நவர் வகைந்து A மற்றும் 

B என்ற இரணடு தூணெல்ககை 

ந�ோக்கி வைர்கி்றது. ஆனோல் C என்ற 

மூன்றோம் தூணெகை விட்டு விைகி 

வகைந்து கோணப்படுகி்றது. எனினும் 

X தோவரத்தின தணடு தூணெல் A 

மற்றும் B விற்கு விைகியும், ஆனோல் 

தூணெல் C யிகன ந�ோக்கி வகைகி்றது. 

புவி   ைோர்ந்த தூணெல் கோரணமோக B 

– யோனது நவர்ககைத் தூணடுகி்றது. 

இகவ அகனத்கதயும் மனதில் கவத்து 

பினவரும் நகள்விகளுக்குப ்பதில் 

அளிக்கவும். 

அ) A என்பது எந்த வகக தூணெைோக 

இருக்கும்?

ஆ) B – ல் கோணப்படும் தூணெகைப 

ட்பயரிடுக

இ) C என்பது எந்த வககயோனத் தூணெைோக 

இருக்கும்? 
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3. உயிரினம் A யினோல் ஓர் இெம் விட்டு ஓரிெம் 

�கர முடியோது. சுற்றுசசூழலில்         கிகெக்கும், 

C மற்றும் D யிகனக் டகோணடு B என்ற 

எளிகமயோன உணவு     உருவோக்குகி்றது. 

இந்த உணவு G என்ற நிகழவினோல் 

சூரிய ஒளியின முனனிகையில்   F 

உறுபபுகளில் கோணப்படும் E என்ற ்பசகை 

நி்றமுள்ைப ட்போருளின முனனிகையில்   

உருவோக்கப்படுகின்றது. சிை B எளிய 

உணவு நைமிபபு ந�ோக்கத்திற்கோக 

கடினமோன H- ஆக மோற்்றப்படுகி்றது, H 

அநயோடின ககரைல் உென நைர்த்தோல் 

கருநீை நி்றமோக மோறுகி்றது. 

 அ) எனன இது : i) A உயிரினம் 

  ii) உணவு B மற்றும் உணவு H 

 ஆ) C மற்றும் D என்றோல் எனன

 இ) ட்பயரிடு i) ்பசகை நி்றமுள்ை E மற்றும் 

 உறுபபு F 

 ஈ) நிகழவு G என்றோல் எனன? 

1. Plant physiology by Devlin and Witham first Indian edition 1986. 
2. Modern practicals botany B.P. Pandey vol. II. New print 2003. 
3. Plant physiology by V.K. Jain first edition 2003.

1. http://web.mit.edu/esgbio 
2. http://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development 
3. http://www.bioedonline.org/ 
4. http://www.biology.arizona.edu/default.html 
5. https://www.gbif.org/https://www.youtube.com/watch?v=Rv4pnUlf0PQ

 விரிவொ்ன வொசிபபிற்கு

 இகணயத் டதோெர்புகள்

4. கற்்பகன டைய்து ்போருங்கள் மோணவன 

A ஒளிசநைர்க்ககக்கு நதகவயோன சிை 

முக்கிய கோரணிககை ்படித்தோர். இவர் ஒரு 

டதோட்டித் தோவரத்திகன இருட்ெக்றயில் 

24 மணிந�ரம் கவத்தோர். அடுத்த �ோள் 

அதிகோகையில், அத்தோவரத்தின ஒரு 

இகையிகன கருபபு கோகிதம் டகோணடு 

�டுப்பகுதிகய மக்றத்தோர். பி்றகு சிை மணி 

ந�ரம் அத்டதோட்டித் தோவரத்திகன சூரிய 

ஒளியில் கவத்தோர். மற்றும் கருபபு கோகிதம் 

டகோணடு மக்றக்கப்பட்ெ இகைகய 

ஸெோர்ச நைோதகனக்கு உட்்படுத்தினோர். 

அ) இதனோல் ஒளிசநைர்க்ககயில் 

 எனன அம்ைம் நிரூபிக்கப்பட்ெது?

ஆ) நைோதகனக்கு முன ஏன தோவரம் 

 இருட்ெக்றயில் கவக்கப்பட்ெது?

இ) இகைகளில் ஸெோர்ச உள்ைது என நீ   

 எவவோறு நிரூபிப்போய்?

ஈ)  ஒளிசநைர்க்ககக்கு நதகவப்படும் 

மூைபட்போருட்கள் எனன?
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1777. விலஙகுலகம் - உயிரிகளின் ்பல்ைவகவ� 

விலஙகுலைம் - உயிரிைளின் ்ல்வகைகை7
அலகு

 அறிமுைம்

நம்வ�ச் சுற்றிலும் ்பல்ரைறு ைவகயானேப 

புரியாத புதிராக வி்ளஙகும் உயிரினேஙகள 

ைாழ்நது மகாண்டிருககின்ைனே.  இைற்றில் 

1.5 மில்லியன் விலஙகுகள ம்பயரிடப்படடு 

அைற்றின் ்பண்புகள விைரிககப்படடுள்ளனே.  

சரியானே ைவகப்பாடடு முவைகள இல்லா�ல் 

்பல்ரைறு உயிரினேஙகவ்ளப ்பற்றி அறிதல் 

எளிதல்ல.

எடுத்துககாடடாக ைண்ணத்துபபூச்சியின் 

இவடரய அவைகளின் ைவககவ்ள   அறிதல் 

கடினே�ாக உள்ளது. ஏமனேனில் ைண்ணத்துப 

பூச்சிகளில் ்பல்ரைறு ைண்ணஙகள 

(நீலம், சிைபபு, ்பழுபபு, �ஞ்சள) �ற்றும் 

புளளிகள (ம்பரியது, சிறியது) ர்பான்ைவை 

காணப்படுகின்ைனே.

புலிகளும் ைரிககுதிவரகளும் தம் உடலில் 

ரகாடுகவ்ளப ம்பற்றுள்ளனே.  �ற்மைாரு 

ைவகயில் புலிகள பூவனேகவ்ளப ர்பான்றும், 

ைரிககுதிவரகள குதிவரகவ்ளப ர்பான்றும் 

காணப்படுகின்ைனே. அைற்றின் ரதாற்ைத்தின் 

அடிப்பவடயில் அவைகவ்ள ைவகப்படுத்த 

இயலு�ா? விலஙகுகளின் ைவகப்படுத்தலுககு 

என்னே காரணிகள முககியத்துைம் 

ம்பறுகின்ைனே?

முற்காலத்தில் �னித நாகரீகம் சிறிய 

இடத்திரலரய நட்நதிருககககூடும்.  விலஙகுகள 

�ற்றும் தாைரஙகளின் எண்ணிகவக �ற்றும் 

ைவககள ைவரயறுககப்படட நிவலயானேது 

குவைைாக இரு்நதது.  ஆனோல்   ஐரராபபிய 

ஆய்வு ைல்லுநர்கள  15 �ற்றும் 16 ஆம் 

நூற்ைாண்டுகளில் உலகம் முழுைதும் சுற்றி 

உலகத்திலுள்ளத் தாைரஙகள, விலஙகுகள 

்பற்றிய விைரஙகவ்ளச் ரசகரித்தனேர்.  உலகில் 

காணப்படட மிகபம்பரிய, ்பர்நத ்பல்லுயிரியல்பின் 

அ்ளவு, ைடிைம் �ற்றும் ்பண்புகள அைர்கவ்ள 

வியபபில் ஆழத்தியது.

கற்ைல் ரநாககஙகள

இந்த அலகின் இறுதியில் நீஙைள் பின்வருவன ்ற்றி அறிவீர்ைள். 
 � ்பல்ரைறு ைவகயானே விலஙகுகளின் ைவகப்பாடடுகவ்ளப புரி்நது 

மகாளளுதல்  

 � விலஙகுகவ்ள எளிதாகக கண்டறி்நது, அவை �ற்ை விலஙகுத் மதாகுதி ்பண்புகளுடன் 

எவ்ைாறு மதாடர்பு மகாண்டுள்ளனே என்்பதவனேக கற்ைல்

 � விலஙகுகளின் சிைபபுப ்பண்புக்ளானே ரதாற்ைம், ச�ச்சீர், உடற்குழி  �ற்றும் மசயல்களின்    

அடிப்பவடயில் ்படடியலிடுதல்

 � லத்தீன் �ற்றும் கிரரகக ம�ாழிகளில் அளிககப்படடுள்ள தாைரம் �ற்றும் விலஙகுகளின் 

இரு மசாற்ம்பயர்கவ்ளயும், அைற்றில்  முதல் ம்பயர் ர்பரினேப ம்பயர் �ற்றும் இரண்டாைது 

ம்பயரானேது சிற்றினேபம்பயர் எனேவும் அறிதல்

 � ஒவ்மைாரு மதாகுதி (Phylum) உயிரிகளின் சிைபபுப ்பண்புகவ்ளயும் நிவனேவு கூறுதல்
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உயிருள்ளவைகவ்ள  முதன் முதலில் 

ைவகப்படுத்தியைர் ஸ்வீடன் நாடவடச் சார்்நத 

தாைரவியலா்ளர் கரராலஸ் லின்ரனேயஸ் 

என்்பைர் ஆைார்.  இைர் லத்தீன் ம�ாழிவய 

்பயன்்படுத்தி ஓர் உயிரி அதன் ர்பரினேம், சிற்றினேம் 

ஆகியைற்றின் ம்பயர்க்ளால் குறிபபிடப்படும் 

முவையிவனே அளித்தார்.  இவ்விதம் ம்பயரிடும் 

முவை இருமசாற் ம்பயரிடும் முவை (Binomial 

nomenclature) எனேப்படும்.

எடுத்துககாடடாக, புலிகள ஊண் 

உண்ணிகள, ைரிககுதிவரகள தாைர 

உண்ணிகள ஆனோல் இரண்டுர� தம் 

உடலில் ைரிகவ்ள உவடயவை.  ஆனோல் புலி 

ைரிககுதிவரவய விட பூவனேவய ம்பரும்்பாலும் 

ஒத்துள்ளனே.  இவைகளில் புலி, ைரிககுதிவர, 

பூவனே மூன்றுர� ்பாலூடடிக்ளாக உள்ளனே.

மிக அதிக எண்ணிகவகயிலானே 

்பண்புகள ைவகப்படுத்துதலில் 

முககியப ்பஙகாற்றுகின்ைனே எனே 

ைவகப்பாடடியலா்ளர்கள கருதினேர். 

கண்களுககுத் மதன்்படும் ்பண்புகள, 

உதாரண�ாக புலிகளின் ைரிகவ்ள 

விட புலிகளின் கால்களில்  எத்தவனே 

விரல்கள உள்ளனே என்்பது தான் மிகவும் 

முககிய�ானேதாகும்.

்பல்ரைறு ைவகயானே விலஙகுகள தன் 

இ்ளம் உயிரிகளுககாக ்பால் சுரககின்ைனே  

இவை அவனேத்தும் ்பாலூடடிகள (mammals) 

எனும் உயர் �டட ைகுபபில் இடம் ம்பற்றுள்ளனே.  

உயர் �டட விலஙகுகள மிகு்நத உணர்ைாற்ைல் 

மிககவை.

�னிதன் ையல்மைளியில் நட்நது மசல்லும் 

ம்பாழுது தாவிக குதித்துச் மசல்லும் தைவ்ளவயப 

்பார்ககிைான்.  அது தைவ்ளயா? ரதவரயா? ஒரு 

்பாம்பிவனே ்பார்கக ரநரிடுகிைது.  அது நஞ்சு 

மகாண்டதா? இல்வலயா?  ஒரு  ்பைவையின் 

ஒலிவயக ரகடகிரைாம்.  ஏற்கனேரை ரகடட 

ஒலியா? இல்வலயா?  சில ரநரஙகளில் 

ரகாவில் கு்ளத்தில் ஒரு மீவனே ்பார்ககிைான்.  

எ்நத ைவகயானே மீன்? இவ்ைாறு ்பல்ரைறு 

ரகாணஙகளில் விலஙகுகவ்ள ரைறு்படுத்தி  

அறியும் அற்புத�ானேத் திைவனே �னிதன் 

மகாண்டுள்ளான்.

இவ்ைவகயானே வினோககளுககு விவட 

ரதடுவகயில் எவ்ைாறு விலஙகுகவ்ளக 

கண்டறிதல் எனே மதரி்நது மகாள்ளரைண்டும்.  

உயிரியல் ைல்லுநர்களுககு உயிரினேஙகவ்ளக 

கண்டறிதல், ம்பயரிடுதல் �ற்றும் 

ைவகப்படுத்துதல் ர்பான்ைைற்வை மதரி்நது 

மகாளைது அைசிய�ானே ஒன்ைாகும். 

வகைப்பாட்டியல் (Taxonomy)

அடிப்பவடக மகாளவககள, முவைகள 

�ற்றும் விதிகவ்ள உள்ளடககிய கருத்தியல் 

பிரிரை ைவக்பாடு ஆகும்.

வகைப்டுத்துதல் (Classification)

உயிரினேஙகவ்ள அைற்றின் ஒற்றுவ�, 

ரைறு்பாடுகள �ற்றும் அைற்றிற்கிவடரய உள்ள 

மதாடர்புகளின் அடிப்பவடயில் குழுகக்ளாகப  

 நீ ஒரு கிரா�த்தில் உள்ளாய்.  கிரா�ம், 

தாலுகா எனும் ைடடத்திற்கு உட்படடது  

தாலுகா என்்பது �ாைடடத்தின் ஒரு ்பகுதி.   

�ாைடடம்,  தமிழநாடு எனும் �ாநிலத்தின் 

்பகுதி. �ாநில�ானேது இ்நதியா எனும் நாடடின் 

அஙகம்.  இ்நதியா நாடு  மதற்கு ஆசியாவில் 

ஒன்று.  இது ர்பாலரை புலியானேது 

பின்ைரு�ாறு ைவகப்படுத்தப்படடுள்ளது.

உலகம் (Kingdom); விலஙகுலகம் (Animalia);

மதாகுதி (Phylum); முதுகுநாணுள்ளவை 

(Chordata); துவணத் மதாகுதி (Sub 

Phylum); முதுமகலும்புள்ளவை (Vertebrata); 

ைகுபபு (Class); ்பாலூடடிகள (Mammalia); 

துவண ைகுபபு (Sub Class) யூதீரியா 

(Eutheria); ைரிவச  (Order) �ாமிச உண்ணி 

(Carnivora); குடும்்பம் (family) ஃம்பலிரட  

(Felidae); துவணககுடும்்பம்  (Sub family) 

்பான்த்மதர்ரனே  (Panthernae); ர்பரினேம்  

(Genus) ்பான்த்மதரா   (Panthera); சிற்றினேம்  

(Species) வடகிரிஸ்  (Tigris). இது ர்பான்ரை 

பூவனே �ற்றும் �னிதனின் ைவகப்பாடடு 

நிவலவயக கண்டறிைாயா?
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பிரித்தல் ைவகப்படுத்துதல் எனேப்படும்.

்பாகடீரியா, ரைப்ப�ரம் �ற்றும் 

ரதவர ஆகியைற்வை உற்று ரநாககின் 

இவை அவனேத்தும் ஒரு அடிப்பவட 

மசல்லால் ஆனே உயிரினேஙகர்ள ஆனோலும் 

இவைகளுககிவடரய ஒரு முககிய ரைறு்பாடு 

உண்டு.  ரைப்ப�ரம் �ற்றும் ரதவர மசல்களில் 

உடகரு காணப்படுகிைது.  ஆனோல் ்பாகடீரியா 

மசல்களில் உடகரு காணப்படுைதில்வல.  

உயிரிகள இரு ம்பரும் பிரிவுக்ளாக 

ைவகப்படுத்தப்படடுள்ளனே.  அவை

I. புரராரகரிரயாடடுகள

II. யூரகரிரயாடடுகள

கு்ளத்துப ்பாசிகள, ம்பரணி �ற்றும் முயல் 

ர்பான்ை யூரகரிரயாடடுகளில் கு்ளத்தில் உள்ள 

ஆல்காககள (்பாசிகள) ஒரு மசல்லால் ஆனேவை.  

�ற்ை யூரகரிரயாடடுகள ்பல மசல்க்ளால் 

ஆனேவை. மசல் சுைர், ஒளிச்ரசர்கவக மசயல்கள 

ர்பான்ை சிைபபுப ்பண்புகளின் அடிப்பவடயில், 

உயிரினேஙகள ம்பரும் குழுகக்ளாகப 

பிரிககப்படடுள்ளனே (்படம் 1, 2).  

விலஙகுகளின் ்படடியவலப ்பார்கக - 

கடற்்பஞ்சு, மெல்லி மீன், தடவடபபுழுககள, 

உருவ்ளப புழுககள, ரராடடி்பர், நத்வத, 

�ண்புழு, மைடடுககிளி, நடசத்திர மீன் �ற்றும் 

�யில்.

ர�ரல கூைப்படட விலஙகுகளின் 

்படடியலில் கடற்்பஞ்சுகள உண்வ�யானே 

திசுத்மதாகுபவ்பக மகாண்டிருப்பதில்வல.  

�ற்ைவை உண்வ�யானே திசுத்மதாகுபவ்ப 

ம்பற்றிருககின்ைனே.

இதனேடிப்பவடயில் விலஙகுலகம் 

உண்வ�யானே திசுத்மதாகுபவ்பக  

மகாண்டவை �ற்றும் உண்வ�யானே 

திசுத்மதாகுபவ்பப ம்பைாதவை எனே இரு 

ம்பரும் பிரிவுக்ளாகப பிரிககப்படடுள்ளனே.  

உண்வ�யானே திசுத்மதாகுபவ்பப ம்பற்றிடாத 

விலஙகுகளின் மதாகுதி துவ்ளயுடலிகள 

(Porifera) எனேப்படும்.

மெல்லி மீன்கள �ற்றும் நடசத்திர மீன்கள 

இரண்டும் ஆர ச�ச்சீர் மகாண்டவை.  �ற்ைவை, 

அதாைது தடவடப புழுககள, ரராடடி்பர், நத்வத, 

�ண்புழு, மைடடுககிளி, �யில் ஆகியவை 

இரு்பககச் ச�ச்சீர் மகாண்டவை.

1.	 அகைபபின் அடிப்கையில்:  மசல்களின் 

எண்ணிகவகயின் அடிப்பவடயில் 

விலஙகுகள  ஒரு மசல் உயிரி அல்லது  ்பல 

மசல் உயிரி எனே ைவகப்படுத்தப்படடுள்ளனே.

2.	 சைச்சீர்:  உடல் உறுபபுகள அவ�்நதுள்ள 

முவை.   ச�ச்சீர் இரு ைவகப்படும்  அவை 

ஆர ச�ச்சீர், இரு்பகக ச�ச்சீர் ஆகும்  

(்படம் 3).

I ஆர சைச்சீர்: விலஙகுகளில் உடல் 

உறுபபுகள ஒரு வ�ய அச்சிவனேச் சுற்றிலும்    

அவ�ககப்படடிருககும்.  உயிரியின் 

உடவல எ்நத ஒரு ரகாணத்தில் இரு்நது 

பிரித்தாலும் ஒத்த ச��ானேப ்பாக�ாக  

பிரிகக முடி்நதால் அ்நத உயிரி ஆரச்ச�ச்சீர் 

மகாண்டவை எனேப்படும்.  எ.கா : வைடிரா, 

மெல்லி மீன், நடசத்திர மீன்.

II இரு ்கை சைச்சீர்: உயிரியின் உடல் 

உறுபபுகள வ�ய அச்சின் இரு �ருஙகிலும் 

அவ�ககப்படடிருககும். வ�ய அச்சின் 

ைழியாக உடவலப பிரித்தால் �டடும் இரு 

ச��ானே ்பாகஙக்ளாக பிரிகக இயலும். எ.கா 

தைவ்ள

3. ைரு மூல அடுககுைள்

கரு உருைாககத்தின் ம்பாழுது உருைாகும் 

்படலஙகள கருமூல அடுககுகள எனேப்படும்.  இ்நத 

கருமூல அடுககுகளிலிரு்நது உடல் உறுபபுகள 

 உயிரினஙைளின் வகைப்பாடு 

(Classification of Living Organisms)
7.1

 விலஙகுலை வகைப்பாட்டின்  

அளவு கைபால்ைள்
7.2
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1807. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

்படம் 1. ம்பாதுப்பண்புகள  அடிப்பவடயில்  விலஙகுகளின் ைவகப்பாடு 

்படம் 2. விலஙகுலகம் - ைவகப்பாடு

்படம் 3. ஆர ச�ச்சீர் �ற்றும் இரு ்பகக ச�ச்சீர்
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1817. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

ரதான்றி கரு முதிர் உயிரியாகின்ைனே

I. ஈரடுககு  உயிரிைள்

 புை அடுககு, அக அடுககு என்ை இரண்டு 

கருப்படலஙகவ்ளக மகாண்ட உயிரிகள 

ஈரடுககு உயிரிகள எனேப்படும்.

II. மூவடுககு  உயிரிைள்

      புை அடுககு, நடு அடுககு, அக அடுககு எனே 

மூன்று கருப்படலஙகவ்ளக மகாண்ட 

உயிரிகள மூைடுககு உயிரிகள எனேப்படும்.

4.  உைற்குழி 

உடலின் உள திரைத்தினோல் நிரப்பப்படட 

குழி உடற்குழி எனேப்படு�.  இது உடற் 

சுைற்றில் இரு்நது உணவுப்பாவத �ற்றும் பிை 

உறுபபுகவ்ளயும் பிரிககிைது-  உண்வ�யானே 

உடற்குழி அல்லது சீரலாம் (Coelom) 

நடு அடுககில் உளர்ள அவ�்நதுள்ளது.  

உடற்குழியின் அடிப்பவடயில் விலஙகுகள 

மூன்று ைவகயாகப பிரிககப்படடுள்ளனே.  

அவை.

I. உடற்குழி அற்ைவை: எ.கா.தடவடபபுழுககள 

்படம் (4 A)

II. ம்பாய்யானே உடற்குழி மகாண்டவை:எ.கா. 

உருவ்ளபபுழுககள ்படம் (4 B)

III. உண்வ�யானே உடற்குழி உவடயவை:

 எ.கா. �ண்புழு. ்படம் (4 C)

இைற்றில் உடற்குழி புை அடுககிற்கும் நடு 

அடுககிற்கும் இவடரய அவ�்நதுள்ளனே.         

உடற்குழி, கண்ட அவ�பபு, புைச்சடடகம், 

இவணபபுக கால்கள (இவணயுறுபபுகள), 

முதுகு நாண்  இவைகளின் அடிப்பவடயில் 

விலஙகுலகம் முழுைதும் ்பத்து ம்பரும் 

மதாகுதிக்ளாக ைவகப்படுத்தப்படடுள்ளனே  

(்படம் 5).

விலஙகுலகம் இரண்டு துவண உலகஙக்ளாக 

ைவகப்படுத்தப்படடு்ள்ளது. அவை:

I. முதுகு நாணற்ைவை (Invertebrata)

II. முதுகு நாணுள்ளவை (Chordata) - முதல் 

முதுகுநாணுள்ளவை (Prochordata) 

�ற்றும் முதுமகலும்பிகள (Vertebrata)   

டியூடிரராஸ்ரடாம் �ற்றும் 

புரராடரடாஸ்ரடாம் :  கரு ை்ளர்ச்சியின் 

ர்பாது, டியூடிரராஸ்ரடாம்களில் உருைாகும் 

முதல் துவ்ள அல்லது பி்ளாஸ்ரடார்பார்  

(blastopore) �லத்துவ்ளயாகிைது. ஆனோல், 

புரராடரடாஸ்ரடாம்களில் உருைாகும் முதல் 

துவ்ள அல்லது பி்ளாஸ்ரடார்பார் ைாயாகிைது.

அறிந்து  கைபாள்கவபாைபா?

்படம் 4. உடற்குழி ைவககள
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1827. விலஙகுலகம் - உயிரிகளின் ்பல்ைவகவ� 

I. முதுகு நாணற்ைவை பின்ைரும் 

மதாகுதிக்ளாக ைவகப்படுத்தப்படடுள்ளனே.

ஒரு மசல் உயிரிகள (Proto - first; 

zoa - animals). இவை நுண்ணுயிரிகள, 

ர்பாலிககால்கள, குறுயிவைகள அல்லது 

நீளியிவையினோல் இடப ம்பயர்ச்சிவய  

ர�ற்மகாளகின்ை யூரகரிரயாடடுக்ளாகும். இவை 

தாஙகர்ள உணவு   தயாரிப்பவைக்ளாகரைா 

அல்லது பிை ைவக உணவுண்ணிக்ளாகரைா 

உள்ளனே.  சுைாசம் �ற்றும் கழிவுநீககம் 

உடற்்பரபபின் மூல�ாகரைா அல்லது சுருஙகும் 

நுண்குைல்கள மூல�ாகரைா நவடம்பறுகிைது. 

்பாலினே அல்லது ்பாலிலா முவை இனேபம்பருககம் 

உவடயவை.

இவை அவனேத்தும் ்பல மசல்கவ்ளக  

மகாண்ட நீர் ைாழ உயிரிகள.  ம்பாதுைாக 

கடற்்பஞ்சுகள எனே அவைககப்படுகின்ைனே.  

இைற்றில் ்பல மசல்கள  இருபபினும் உடலில் 

திசுககள இல்வல.  இைற்றின் உடலில் ஆஸ்டியா 

(ostia) எனேப்படும் துவ்ளகவ்ளயும், ஆஸ்குலம் 

என்னும் துவ்ளவயயும் ம்பற்றுள்ளனே.  இவை 

்படம் 5. ்பல்ரைறு ்பண்புகளின் அடிப்பவடயில் விலஙகுலக ைவக்பாடு

 கதபாகுதி – புகரபாட்கைபாகசபாவபா7.3

 கதபாகுதி – துகளயுைலிைள் (Phylum - 

Porifera)

7.4

ஒட்டுணணி புகரபாட்கைபாகசபாவபாகைள்

 � சுகாதார�ற்ை உணவு �ற்றும் 

நீரின் மூல�ாகப ்பரவும் எண்டமீ்பா 

ஹிஸ்ரடாலிடிகா (Entamoeba 
histolytica)  என்னும் புரராடரடாரசாைா 

அமீபிக சீதர்பதி எனும் ரநாவய 

ரதாற்றுவிககிைது.

 � மதாற்று மகாண்ட ம்பண் 

அனோபிலஸ் மகாசுககளின் மூல�ாக 

பி்ளாஸ்ர�ாடியம் (Plasmodium  sp.) 

என்னும் புரராடரடாரசாைா �ரலரியா 

ரநாவய ரதாற்றுவிககிைது.

அறிந்து  கைபாள்கவபாைபா?

 கசயல்்பாடு -1

 இவை இரண்டும் ஒரு மசல் உயிரிகள.  

இவ்வுயிரிகளின் ம்பயர்கவ்ளயும் 

இடபம்பயர்ச்சிககு உதவும் உறுபபுகவ்ளயும் 

கண்டறிக.
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1837. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

நீரராடடத்திற்கு உதவுகிைது.  உடல் சடடக 

அவ�பபு ஸ்பிகயூல்ஸ் (spicules) எனேப்படும் 

நுண்முடகவ்ளக மகாண்டுள்ளனே. ்பாலினே, 

்பாலிலா முவைகளில் இனேபம்பருககம் மசய்யும் 

இயல்புவடயவை.

அவனேத்து சீமலன்டிரரடடுகள அல்லது 

குழியுடலிகளும் நீர் ைாழைனே.  ம்பரும்்பாலும் 

கடலில் ைாழைனே.  உடல் ஆரச்ச�ச்சீருவடயது.  

உடல் சுைற்றில் புை அடுககு (ectoderm) அக 

அடுககு (endoderm) எனே இரு அடுககுகள உண்டு.  

இவ்ைடுககுகளுககிவடரய மீரசாகிளியா 

(மசல்க்ளால் ஆககப்படாத) எனும் அடர் கூழ�ப  

ம்பாருள உண்டு.  உடற் சுைற்றில் இரண்டு 

அடுககுகவ்ளப ம்பற்றிருப்பதால் இவை ஈரடுககு 

உயிரிகள எனேவும் அவைககப்படுகின்ைனே.  

்பல குழியுடலிகள ்பல்லுருை அவ�பவ்பப 

ம்பற்றுள்ளனே.  அைற்றில் ்பாலிப �ற்றும் ம�டுசா  

எனும் இரு உருை அவ�பபுகள ம்பாதுைாகக 

காணப்படுகின்ைனே. புைப்பவடயில் மகாடடும்  

மசல்கள அல்லது நிம�டரடாசிஸ்டகள 

(நிரடாபி்ளாஸ்டகள – (Cnidoblasts) 

அவ�்நதுள்ளனே.  நிரடாசில் (Cnidocil) எனும் 

மகாடுககு ம்பற்றிருப்பதினோரலரய இவை 

நிரடரியா என்றும் அவைககப்படுகிைது.  

இவ்வுயிரிகள ்பாலினே, ்பாலிலா முவைகளில் 

இனேபம்பருககம் மசய்கின்ைனே.

 கதபாகுதி – குழியுைலிைள் 

(சீகலன்டிகரட்ைைபா அல்லது நிகைரியபா)
7.5

தைவல் துளி

நிலா மெல்லி மீன் (Moon jelly fish) 

கரஙகவ்ள இை்நதால் மீதமுள்ள கரஙகவ்ளப  

்பயன்்படுத்தி ஆரச்ச�ச்சீர் நிவலயில் 

உடவலச் சுற்றி அவ�த்துகமகாளகின்ைனே.  

இதனோல் இவை ரைக�ாக நீ்நதிச் 

மசல்கின்ைனே.

வைடிரா – ்பாலிப
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1847. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

இத்மதாகுதியில் தடவடபபுழுககள 

இடம்ம்பற்றுள்ளனே.  உணவுப்பாவத இல்வல 

அல்லது எளிவ�யானேது.  கழிவு நீககமும் 

ஊடு கலபபு ஒழுஙகுப்பாடும் சுடர் மசல்க்ளால் 

நவடம்பறும். இவ்ைவக புழுககள ம்பரும்்பாலும் 

இரு்பாலினே அதாைது ஒரர புழுவில் ஆண், ம்பண் 

இனேபம்பருகக உறுபபுகள இருககும்.  இவை 

ம்பாதுைாக ஒடடுண்ணிபபுழுககளஆகும்.

உருவ்ளப புழுககளின்  உடல் குறுகியும், 

இரு முவனேகளும் கூர்வ�யாகவும் உள்ளனே. 

உடலில் கண்டஙகள காணப்படுைது இல்வல.  

உடலின் ர�ற்புைத்தில் கியூடடிகிள என்னும் 

ம�ல்லிய உவை உள்ளது.  இவை ம்பாய்யானே 

உடற்குழி மகாண்டவை.  உணவுககுைல் ஓர் 

நீண்ட குைாய் அவ�பபுவடயது.  இவை ்பால் 

முவை இனேபம்பருககம் உவடயவை. ஆண், 

ம்பண் உயிரிகள தனித்தனிரய உள்ளனே.  

இைற்றில் ்பல ைவககள தனித்து �ண்ணில் 

ைாழ்பவைக்ளாகவும்.  �ற்ைவை அவனேத்தும் 

ஒடடுண்ணிப புழுகக்ளாகவும் உள்ளனே.

 கதபாகுதி – தட்கைபபுழுகைள் 

(பிளபாட்டிகெல்மின்தஸ்) (Phylum - 

Platyhelminthes)

7.6

 கதபாகுதி - நிைட்கைபாைபா (உருகளப 

புழுகைள்) Phylum - Nematoda 

(Aschelminthes)

7.7

�னித சிறுகுடலில் தடவடப புழுவின் மதாற்று

டீனியா ச�ாலியம் (நாடாபபுழு) -  

ம்பரிதாககப்படட ஸ்ரகாலகஸ்  

�ற்றும் ஒடடுறுபபு
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1857. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

முதிர்்நத நாடாபபுழுகக்ளால் ்பாலூடடிகளில் ஏற்்படும் மதாற்றுநிவல டீனியாசிஸ் எனேப்படும்.  இது 

சரியாக சவ�ககப்படாத ்பன்றியிவைச்சியிவனே உண்ணுைதால் ஏற்்படுகிைது

அறிந்து  கைபாள்கவபாைபா?

நபாைபபுழுவின் வபாழககைச் சுழற்சி 

உன்னுவடய ைகுபபில் உள்ள �ாணைனுககு 

ையிற்று ைலி ஏற்்படுகிைது.  உடரனே ஆசிரியர் 

அம்�ாணைவண �ருத்துைரிடம் அவைத்துச் 

மசல்கிைார்.  �ருத்துைர் அம்�ாணைவனேச் 

ரசாதித்துப ்பார்த்து உருவ்ளப புழுகக்ளால் 

அம்�ாணைன் ்பாதிககப்படடுள்ளதாக 

மதரிவிககிைார்.  இது �ாதிரி ையிற்று 

ைலியிவனே நீ உணர்்நதிருககின்ைாயா?

அஸ்ாரிஸ லும்ரி்ாய்ட்ஸ (உருளைப்புழுக்ள்)
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1867. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

குைற்புழு நீகைம்

அஸ்காரிஸ் மதாற்றுககு சிகிச்வச:

இ்நதியாவில் குடற்புழு நீகக விழிபபுணர்வு நா்ளாக பிபரைரி 10 மகாண்டாடப்படுகிைது.

அறிந்து  கைபாள்கவபாைபா?

யாவனேககால் ரநாயானேது  உச்ரசரிரியா ்பான்கிராபடியினோல் ஏற்்படும்.  இதனோல் கால்கள, ையிறு 

மதாவடரசருமிடம், சில ரநரஙகளில் �ார்்பகம் ஆகிய இடஙகளில் வீககம் ஏற்்படுகிைது.  இ்நநிவல 

அதிக�ானே நிணநீர் ரசர்கவகயினோல் ஏற்்படுகிைது.

அறிந்து  கைபாள்கவபாைபா?

1
2 3

4

உசச�ரிரியா பான்கிராஃப்டி ஆண் �ற்றும் ம்பண் புழுககள
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1877. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

�ண்புழுககள, அடவடகள �ற்றும் 

கடல் ைாழ புழுககள இத்மதாகுதியில் 

இடம் ம்பற்றுள்ளனே.  அன்னேலிடா என்ை 

ைார்த்வத “அன்னுரலஷன்ஸ்” (annulations) 

என்ை ைார்த்வத கிரரகக ம�ாழியிலிரு்நது 

உருைாககப்படடது. இவை ைவ்ளயஙகள 

ர்பான்று ஒன்ரைாமடான்று இவண்நது 

ம�டடாம�ரிசம் என்ை அவ�பவ்பக  

மகாண்டவை.  அவனேத்து உடற் கண்டஙகளும் 

ஒத்த அவ�பபுவடயவை.  உண்வ�யானே 

உடற்குழி (True coelom) மகாண்டவை.  

சீடடாககள (setae) எனும் நுண்ணிய நீடசிகள 

மூலம் இடபம்பயர்ச்சி மசய்கின்ைனே.

 கால்கள அற்ைவை.  கடினே சடடகம் 

அற்ைவை.  உடலின் ர�ற்புைத்தில் புைத்ரதாலுககு 

ர�ரல ்பல அடுககுக்ளால் ஆனே கியூடடிககிள 

எனும் ஈரப்பவச மிகக உவை காணப்படுகிைது.  

இது உடலுககு ்பாதுகாபபு அளிககின்ைனே.  கழிவு 

நீககம் மநஃபரீடியஙக்ளால் (சிறுநீரகம் ர்பான்ை) 

நவடம்பறுகிைது. தவலபபுைத்தில் மசரி்பரல் 

நரம்்பணுத்திரளகவ்ள (Cerebral ganglion – 

brain) மூவ்ளயாகக மகாண்ட நரம்பு �ண்டலம் 

காணப்படுகின்ைது.   டரராகரகார்பார் ம்பாது 

லார்ைா ஆகும்.

�ண்புழு (லாம்பிரடா �ாரிடடி)

 ரதாடட �ண்ணிவனேத் ரதாண்டும் 

ர்பாது “உைைனின் நண்்பன்” எனே 

அவைககப்படும்  �ண்புழுககவ்ளக  காணலாம்.  

அவ்ைாறு அவைககப்பட காரணம் என்னே?

அடவடப புழுககவ்ளப ்பற்றி 

ரகளவிப்படடிருககிைாயா?

உணவூடட முவையில் அவை 

�ண்புழுவிலிரு்நது எவ்ைாறு ரைறு்படுகின்ைனே?

கணுககாலிகள, மிகவும் ்பைவ�யானேதும், 

அதிக எண்ணிகவகயிலானே (9,00,000) 

சிற்றினேஙகவ்ளக மகாண்ட மிகபம்பரியத் 

மதாகுதியாகவும் வி்ளஙகுகிைது.  

“ஆர்த்ரரார்பாடு” என்்பதன் ம்பாருள இவணபபுக 

கால்கள  என்்பதாகும். பூச்சிகள, சில்நதிகள,  

நண்டுகள, இைால்கள, பூரான்கள, �ரைடவடகள 

�ற்றும் ரதளகள ஆகிய அவனேத்தும் 

கணுககாலிக்ளாகும்.  உடல் மதளிைானே 

கண்டஙகவ்ளக மகாண்டுள்ளது.  இது தவல, 

�ார்பு, ையிறு எனேப பிரிககப்படடுள்ளது. உடலின் 

ர�ற்புைத்தில்  வகடடின் ்பாதுகாபபு உவையாக 

உள்ளது. ை்ளர்ச்சியின் ர்பாது புைச்சடடகத்தின் 

அ்ளவு �ாறு்படுைதில்வல.  ை்ளர்ச்சியின் ர்பாது 

குறிபபிடட கால இவடமைளியில் ரதாலுரித்தல் 

(Moulting) எனும் நிகழவின் மூலம் இைற்றின் 

ர�ற்புை உவை உதிர்ககப்படுகிைது.

கதபாகுதி- வகளத்தகசபபுழுகைள் 

(அன்னலிைபா) (Phylum - Annelida) 
7.8

கதபாகுதி –  ைணுகைபாலிைள் 

(ஆர்த்கரபாக்பாைபா) – (Phylum –Arthropoda)
7.9

சி்நதிகக

அன்னேலிடா உயிரிகளுககு கால்கள இல்வல.  

இரு்நதும் அவை இடம் ம்பயர்கின்ைனே.

இடபம்பயர்ச்சியில் சீடடாவின் ்பஙகு என்னே?

அடவட  (ஹிருடிரனேரியா ர�டிசினோலிஸ்)
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1887. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

உடற்குழி ஹீர�ாலிம்ஃப என்ை திரைத்தினோல் 

(இரத்தம்) நிரப்பப்படடுள்ளது. நன்கு 

ைவரயறுககப்படட இரத்தக குைல்கள இல்வல. 

உடற்திரைம் உடற்குழி முழுைதும் சுற்றி 

ைருகிைது.  இ்நத ைவக இரத்த ஓடடம் திை்நத 

இரத்த ஓடடம் (Open circulatory system) 

எனேப்படுகிைது.  உடலில் உள்ள அவனேத்து 

திசுககள �ற்றும் மசல்கள உடற்குழி திரைத்தில் 

நவனே்நத ்படி உள்ளனே.

சிறிய ஆர்த்ரதரார்பாடாககள ஆகஸிெவனே 

ரநரிவடயாக ம�ல்லிய உடலின் மூலம் 

உறிஞ்சுக மகாளகின்ைனே.  ம்பரும்்பாலானே 

நீர்ைாழ சிற்றினேஙகள இைகு ர்பான்ை புத்தக 

மசவுள மூலமும், ்பல நில ைாழ கணுககாலிகள 

தைவல் துளி

ரகாபிர்பாடுகள என்்பவை சிறிய கிரஸ்ரடஷியன்கள (இைால் ர்பான்ைவை), கடலில் ைாழ்பவை.  

நாம் அறி்நத உயிரினேஙகளில் ஒரு கண்வண �டடும் உவடய ஒரர உயிரினேம் இதுரை ஆகும்.

பூரான்: (Centipede)

இவை மிக ரைக�ாக ரைடவடயாடு்பவை.  

இரவில் மைளிை்நது நத்வதகள (slugs), 

�ரபர்பன்கள (Wood Lice)  �ற்றும் 

காதுபபூச்சிகள (Ear wigs) ஆகியைற்வை 

உணைாகக மகாளகின்ைனே. விஷப்பல்லின் 

மூலம் இவரவயப பிடித்து விஷத்வதச் 

மசலுத்தி மகான்று உண்ணுகின்ைனே. 

ம்பண் பூரான்கள �ண்ணில் முடவடயிடடு 

மிகக கைனே�ாக எதிரிகளிடமிரு்நது 

்பாதுகாககின்ைனே. உலகம் முழுைதும் 

காணப்படும் இவைகளில் 2,800  

சிற்றினேஙகள காணப்படுகின்ைனே.  

மிகபம்பரிய பூரான்கள 30 மச.மீ (12 அஙகுலம்) 

நீ்ளம் அ்ளவுவடயவை.  �வைககாடுகளில் 

அதிக நாடகள ைாழகின்ைனே.  மசன்டிபீட 

என்ைால் “ நூறு காலிகள” (hundred legs)  

என்று ம்பாருள.  ஆனோல் ம்பரும்்பாலானே 

ைவககள 30 இவணககால்கள �டடுர� 

ம்பற்றுள்ளனே.

�ரைடவட (Millipede)

இைற்றில் 8,000 சிற்றினேஙகள 

காணப்படுகின்ைனே.  �ண்ணில் ைாழும் 

இவை அழுகியத் தாைரஙகவ்ள முககிய 

உணைாக உடமகாளகின்ைனே.  உடற் 

கண்டஙகள ஒன்றின் மீது ஒன்ைாக 

அவ�்நது ்பாதுகாபபிவனே அளிககின்ைனே.  

ர�லும் இவடயூறு ரநரும்ர்பாது சிலைவக 

�ரைடவடகள ்ப்நது ர்பான்று உடவல 

சுருடடிக மகாள்ளவும் மசய்கின்ைனே.  

ஆயிரம் கால்கள எனேப்படும் இவை 

நூறுககால்கவ்ள (Millipede–“Thousand legs”) 

�டடுர� ம்பற்றுள்ளனே.  ம்பரிய�ரைடவடகள 

750 இவணக கால்கள ைவர ம்பற்றுள்ளனே.  

வ்பலி �ரைடவடகள  �ரபர்பன்கவ்ளப 

ர்பான்று ஒத்துக காணப்படடாலும் இவை 

அதிகக கால்கவ்ளப ம்பற்றுள்ளனே.
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1897. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

சி்நதிகக

ரை்ளாண்வ�வயப ்பாதிககும் ம்பரும்்பாலானே 

பூச்சிகள கணுககாலிகள ஆகும்.  

ரைதிபம்பாருடகவ்ளப பூச்சிகமகால்லிக்ளாகப  

்பயன்்படுத்துைதால் பூச்சிகளின் 

சுைாசப்பாவதயில் ்பாதிபபு ஏற்்படு�ா?
 கசயல்்பாடு 2

 ்படத்வதக கைனிககவும்.

 � இைற்றில் ஏரதனும் ஒன்வை உயிருடன் 

்பார்த்திருககிைாயா? 

 � எஙகு இவைகவ்ளப ்பார்த்துள்ளாய்?

 � இைற்றின் கால்களின் அடிப்பவடயில் 

ஏரதனும் ம்பரிய ரைறு்பாடுகள 

உ ள ்ள னே ை ா  எ ன் ்ப த வ னே 

கைனித்திருககின்ைாயா?

டிரககியா எனும் நுண் மூச்சுக குைல் மூல�ாக 

சுைாசம் ர�ற்மகாளகின்ைனே.  இதில் கழிவுநீகக 

உறுபபுக்ளாக �ால்பீஜியன் குைல்களும், ்பச்வச 

சுரபபிகளும் காணப்படுகிைது.

விலஙகுலகத்தில் இரண்டாைது 

மிகபம்பரியத் மதாகுதியாக ம�ல்லுடலிகள 

மதாகுதி வி்ளஙகுகிைது.  இது நன்னீர் �ற்றும் 

கடல்நீர் எனும் இரண்டு நீர் நிவலகளிலும் 

ைாழும் தன்வ�பம்பற்ை அதிக சிற்றினேஙகவ்ளக 

மகாண்ட மைற்றிகர�ானே மதாகுதியாகும்.  

உடற்கண்டஙகள அற்ை ம�ன்வ�யானே 

உடல் அவ�பவ்பப மகாண்டவை.  தவல, 

தவசயிலானேப ்பாதம் �ற்றும் உள உறுபபு 

மதாகுபபு எனே உடல் மூன்றுப ்பகுதிக்ளாகப 

பிரிககப்படடுள்ளனே.  உடவலச் சுற்றி 

ர�ன்டில் எனும் ம�ன்ர்பார்வையும் (Mantle) 

அதன் மைளிபபுைத்தில் ஓடும் (Outer shell) 

காணப்படுகிைது.  ர�ன்டில் அவையினுள 

காணப்படும் மசவுளகள (டினிடியம்) (Ctenidium), 

அல்லது நுவரயீரல் மூல�ாகரைா அல்லது 

இரண்டின் மூல�ாகரைா சுைாசித்தவல 

ர�ற்மகாளகின்ைனே.  ம�ல்லுடலிகளின் லார்ைா 

ம்பாதுைாக டரராகரகாஃர்பார் (Trochopore 

Larva) இ்ளம் உயிரி �ற்றும் மைலிெர் இ்ளம் 

உயிரி (Veliger Larva) ஆகும்.  

கதபாகுதி:  கைல்லுைலிைள்  

(Phylum: Mollusca)
7.10

 கசயல்்பாடு 3

ரதாடடத்தில் பூககும் தாைரஙகளில் பூச்சிகள 

சுற்றி ைருைவத ்பார்த்திருககிைாயா?

எபம்பாழுது அவை பூககளிவடரய 

காணப்படுகின்ைனே.  ஏன் அஙகு 

காணப்படுகின்ைனே?  பூச்சிகள ந�ககாக 

எ்நத வித�ானே சிை்நத ரசவைவய 

புரிகின்ைனே?

ரதாடடத்து நத்வத
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1907. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

இத்மதாகுதி உயிரினேஙகள அவனேத்தும் 

கடலில் ைாழ்பவை.  இத்மதாகுதியில் முதிர் 

உயிரிகள ஆரச்ச�ச்சீர் மகாண்டவைக்ளாகவும், 

இ்ளம் உயிரிகள (லார்ைாககள) இரு்பககச்ச�ச்சீர் 

மகாண்டவைக்ளாகவும் உள்ளனே.  இதன் 

புைச்சடடகம் கால்சியம் தகடுக்ளாலும் 

(Calcareous ossicles), மைளிபபுை முடக்ளாலும் 

�ற்றும் நுண்இடுககி்ளாலும் (Pedicellaria) 

ஆககப்படடுள்ளது. ைாய்ப்பகுதி அடிபபுைத்தில் 

காணப்படுகிைது.  நீர் இரத்த ஓடட �ண்டலம் 

(water vascular system) இத்மதாகுதியின் சிைபபு 

்பண்்பாகும். இவை குைாய்ககால்கள (Tube feet) 

மூலம் இடபம்பயர்ச்சி மசய்கின்ைனே. ம்பாதுைாக 

இவ்வினே உயிரிகளின் இ்ளம் உயிரி (லார்ைா)  

(Bipinnaria larva) – வ்பபின்ரனேரியா லார்ைா 

எனேப்படும்.

உணர்ச்சி, ஆளுவ�, அறிைாற்ைல், 

தன்விழிபபுணர்வு தனித்தன்வ� �ற்றும் 

�னிதர்களுடன் மதாடர் மகாளைது ர்பான்ை 

்பண்புகவ்ளக மகாண்ட ஒரர முதுகு நாண் 

அற்ை உயிரி ஆகரடா்பஸ் ஆகும்.  இவைகவ்ளப 

்பற்றிய ஒரு யூக�ானேது, �னிதர்கள 

இல்வலமயனில் பூமியின் மீது �னிதன் 

இடத்தில் அதிக ஆதிககம் மசலுத்து்பவைக்ளாக 

ஆகரடா்பஸ்கள வி்ளஙகும்.

இதன் உணவுக குைவலச் சுற்றிலும் 

உருண்வட ைடிவில் (donut shape) மூவ்ள 

அவ�்நதுள்ளது.

ஆகரடா்பஸ்

ராடசத சிபபி மீன் (The Giant squid)

முத்து வளர்பபு (Pearl culture) - முத்துச்சிபபிகள 

(Pearl oyster) முத்வத உருைாககுகின்ைனே.  

முத்து அரிதாகக கிவடககக கூடிய விவல 

�திபபுள்ள நைரத்தினேஙகளுள ஒன்ைாகும். 

இது ஆ்பரணஙகள மசய்ைதற்கு உதவுகிைது.

அறிந்து  கைபாள்கவபாைபா?

கதபாகுதி: முட்கதபாலிைள் (Phylum - 

Echinodermata)
7.11

நடசத்திர மீன் (Star Fish)

கடல் குபபி (Sea urchin)

9th_Science_Tamil_Unit_7.indd   190 15-04-2018   19:01:36



1917. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

இைற்றின் ம்பாதுப்பண்புகளில் ஒன்ைானே 

முதுகு நாண் (Notochord: Gr. Noton - முதுகு 

+ L. Chordate -நாண்) காணப்படுைதால் 

இத்மதாகுதி முதுகுநாணிகள என்ை 

கதபாகுதி : முதுகுநபாணுள்ளகவ  

(Phylum : Chordata)
7.12

கடல் அல்லி (Sea Lilly)

உலர்த்தப்படட நடசத்திர மீன் �ற்றும் கடல் 

குபபி அலஙகாரப ம்பாருளகள தயாரிககப 

்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைனே. கடல் மைள்ளரி 

(Sea cucumber) மைளிநாடுகளில் மிக விவல 

உயர்்நத உணைாக ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

அறிந்து  கைபாள்கவபாைபா?

 கசயல்்பாடு 4

கல்விப ்பயணம் ர�ற்மகாண்டு, அதில் 

கண்டறி்நதவைகவ்ள ்பதிவு மசய்யவும்.

 கசயல்்பாடு 5

மசல்லப பிராணிகளின் மூலம் ்பரவும் 

ரநாய்கவ்ளப ்பற்றி அறிகவக தயார் மசய்க.

ம்பயரிவனேக மகாண்டுள்ளது.  இத்மதாகுதிவய 

தவிர்த்த பிை மதாகுதிகள அடஙகிய 

விலஙகுலகம் அவனேத்தும் ம்பாதுைாக முதுகு 

நாணற்ைவை (அ) முதுமகலும்்பற்ைவை 

(Non Chordates)  என்ைவைககப்படுகின்ைனே.  

ஏமனேனில் முதுகு நாண் (Back bone / 

Notochord) இைற்றில் கிவடயாது. முதுகு நாண் 

ம்பற்ை விலஙகுகள முதுகுநாணிகள எனேப்படும்.   

மநருஙகியத் மதாடர்புவடய சில விலஙகுகளும் 

இத்மதாகுதியில் இடம் ம்பற்றுள்ளனே.  அவை 

முன் முதுகு நாணிகள (Prochordata) ஆகும்.  

�னிதர்கள  முதுகு நாணிகள மதாகுதியில் இடம் 

ம்பறுைதால் இத்மதாகுதி மிக முககியத்துைம் 

ைாய்்நததாகக கருதப்படுகிைது.
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1927. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

7. 12. 1 துகைத் கதபாகுதி: முன் முதுகு நபாணிைள்- 

(Prochordata) ைணகைகயபாைற்்றகவ - 

(Acraniata)

இவை முதுமகலும்பிகளின் 

முன்ரனோடிக்ளாகக கருதப்படுகின்ைனே.  

இைற்றிற்கு �ண்வடரயாடு இல்லாததால் 

ஏகிரரனியா (�ண்வடரயாடற்ைவை) 

(Acrania) என்ைவைககப்படுகின்ைனே.  முதுகு 

நாண் அவ�பபின் அடிப்பவடயில் இவை 

மைமிகார்ரடடடா, மச்பாரலாகார்ரடடடா, 

�ற்றும் யுரராகார்ரடடடா எனே மூன்று துவணத் 

மதாகுதிக்ளாக பிரிககப்படடுள்ளனே.

7. 12. 2  துகைத் கதபாகுதி: அகர முதுகு 

          நபாணிைள் (Hemichordates) (எைபார்ன் 

     புழுகைள் - Acon worms)

இவை கடல்ைாழ உயிரிகள.  இவை 

ம்பரும்்பாலும் தவரக குழிகளில் ைாழ்பவை.  

இைற்றின் உடல் ம�ன்வ�யானேது.  புழு 

ைடிைமுவடயது.  உடற்கண்ட�ற்ைவை, 

இரு்பககச் ச�ச்சீர் உவடயவை �ற்றும் 

மூைடுககு உயிரிகள.  இதில் முதுகு நாணானேது 

மதாண்வடப ்பகுதியின் ர�ல் புைத்திலிரு்நது 

முன்ரனோககிய சிறிய நீடசியாக உள்ளது. எ.கா. 

்பலரனோகி்ளாஸஸ்

7. 12. 3  துகைத் கதபாகுதி: தகல முதுகு 

    நபாணிைள் (Cephalochordata)

இவை மீன் ைடிை கடல் ைாழ முதுகு நாணிகள.  

இைற்றில் முதுகுபபுைத்தில் இவணயற்ை துடுபபு 

உள்ளது.  இதில் தவல முதல் நுனிைவர நீண்ட 

நிவலயானே முதுகுநாண் முககியப ்பண்்பாகக 

கருதப்படுகிைது. எ.கா. ஆம்பியாகஸிஸ்

7. 12. 4 துகைத் கதபாகுதி: வபால் முதுகு   

 நபாணிைள்  (Urochordata)

இதில் முதுகு நாண் லார்ைா நிவலயில் ைால் 

்பகுதியில் �டடும் காணப்படுகிைது.  முதிர் 

உயிரிகள இயல்்பானே அவ�பவ்ப இை்நது 

தவரயில் ஒடடி ைாழ்பவை.  உடவலச் சுற்றிலும் 

டியூனிக (tunic) எனும் உவை உண்டு. எ.கா. 

அசிடியன்.

இவ்வினே விலஙகுகளின் முககியப 

்பண்புக்ளாக �ண்வடரயாடும், முதுமகலும்புத் 

மதாடரும் காணப்படுகிைது.  ை்ளர்நிவல 

அவ�ப்பாகிய முதுகு நாண் முதிர்உயிரியில் 

முதுமகலும்பு அல்லது எலும்பினோல் ஆனே 

எலும்்பாகிைது (Vertebral column).  இவை 

இரண்டு, மூன்று, நான்கு அவைகவ்ள உவடய 

தவசயிலானே ையிற்றுபபுை இதயத்வதப 

ம்பற்றுள்ளனே.  இைற்றில் இடபம்பயர்ச்சி 

உறுபபுக்ளாகத் துடுபபுகள (அ) கால்கள 

உள்ளனே.  கழிவு நீககமும், ஊடுகலபபு 

ஒழுஙகு்பாடும் ஓரிவண சிறுநீரகஙக்ளால் 

்பலரனோகி்ளாஸஸ்

அசிடியன்

ஆம்பியாகஸிஸ்

பிரிவு முதுகைலும்பிைள்  

(ைணகைகயபாடுகையகவ)  

(Vertebrata - Craniata)

7.13

9th_Science_Tamil_Unit_7.indd   192 15-04-2018   19:01:45



1937. விலஙகுலகம் - உயிரிகளின் ்பல்ைவகவ� 

நிகழத்தப்படுகிைது.  ஆண் �ற்றும் 

ம்பண்உயிரிகளுககு இவடரயயானே  (Sexual 

dimorphism) ரைறு்பாடுகள காணப்படுகிைது.

7. 13. 1 கைல் வகுபபு: மீன்ைள்

மீன்கள குளிர் இரத்தப பிராணிகள                   

(Poikilothermic), நீர் ைாழ முதுமகலும்பிகள 

ஆகும்.  தாவடகவ்ளப ம்பற்ைவை.  இதன் 

உடல் ்படகு ர்பான்று அவ�்நதுள்ளது.  இது 

தவல, உடல், ைால் எனே மூன்று ்பகுதிகவ்ளக 

மகாண்டது.  கழுத்துப ்பகுதி இல்வல.  

இவணத் துடுபபுக்ளாலும் நடுவ�யத் 

துடுபபுக்ளாலும்  நீ்நதிச் மசல்கின்ைனே.  உடல் 

மசதில்க்ளால் ர்பார்த்தப்படடுள்ளது.  உடல் 

தவசகள �ரயாரடாம்கள எனும் தவசத் 

துண்டஙக்ளாக அவ�ககப்படடுள்ளனே.  சிைபபு 

ம்பற்ை ்பககைாடடு உணர்ச்சி உறுபபுகள நன்கு 

ை்ளர்ச்சி ம்பற்றுள்ளனே.  சுைாசம் மசவுளகள ைழி 

நிகழகிைது.  5 - 7 இவண மசவுள பி்ளவுகள 

உள்ளனே.   மசவுளகள  மசவுள மூடி அற்ரைா 

அல்லது மசவுள மூடியுடரனோ (Operculum)  

காணப்படும்.  இதயம் ஆரிககிள, மைன்டிரிககிள 

எனே இரு அவைகவ்ளக மகாண்டது.  

தைவல் துளி

உலக்ளவில் ்பரவி காணப்படக கூடிய 

மசயில் மீனோனேது (Sail fish) சிறுத்வதவய 

விட ரைக�ாக நீ்நதக கூடியது.  இ்நத 

மீனோனேது ஒரு �ணி ரநரத்தில் 109 கி.மீ 

(68 வ�ல்கள) நீ்நதக கூடியது.  ஆனோல் 

சிறுத்வதயானேது ஒரு �ணி ரநரத்தில்  

100 கி.மீ (62 வ�ல்கள) ைவர �டடுர� 

மசல்லககூடியது. 

 

மிகச் சிறிய முதுமகலும்பிலானே பிலிபவ்பன் 

ரகாபி / குடவட பிகமி ரகாபி (dwaf pygmy 

goby ) மைப்ப �ண்டலப ்பகுதியில் ைாழும் 

மீனினேம்.  இவை மதன்கிைககாசியாவின் 

சதுபபு நிலஙகள �ற்றும் உபபு நீர்களில் 

காணப்படுகின்ைனே.  இது 10 மி.மீ நீ்ளம் 

�டடுர� மகாண்டது.

முதுமகலும்புவடய விலஙகுகளில் 35 மீடடர் 

நீ்ளமும் 120 டன் எவடயும் மகாண்ட ராடசத 

நீலத் திமிஙகிலம் மிகப ம்பரிய விலஙகாகும்.

அறிந்து  கைபாள்கவபாைபா?

 � நீஙகள நீர்ைாழினே காடசியகம் 

(aquarium) ்பார்த்திருககிறீர்க்ளா?

 � உஙகளுககு வீடடில் மீன் மதாடடியில் 

மீன் ை்ளர்ககும் ஆர்ைம் உண்டா?

நீலப புரடசி என்்பது குறிபபிடத்தகக அ்ளவில் 

கடல் ைாழ உயிரிக்ளானே மீன்கள �ற்றும் 

இைால் ர்பான்ைைற்வை இலா்பரநாககில் 

ை்ளர்ப்பதாகும்.  நீர்ைாழ உயிகள ை்ளர்ககும் 

முவைககு நீர் ைாழ உயிரி ை்ளர்பபு (Aqua 

culture) என்று ம்பயர்.

அறிந்து  கைபாள்கவபாைபா?

்பைககும் மீன் :  எகரஸாசீடடஸ் (Exocoetus)
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1947. விலஙகுலகம் - உயிரிகளின் ்பல்ைவகவ� 

நான்கு கால்கவ்ளக மகாண்ட 

விலஙகுகள, நான்கு கால்கவ்ளக 

மகாண்ட மூதாவதரயார்களிடம் இரு்நது 

உருைாகின்ைனே.

7. 14. 1  இரு வபாழவிைள் (Class: Amphibia)

நீர்ைாழ முவைககும்,  நில ைாழமுவைககும் 

இவடப்படட நிவலவய இவ்ைகுபபில் காணலாம்.   

எனேரை இவை நீர் �ற்றும் நிலச் சூழநிவலயில் 

ைாழைதற்கானே  தகைலவ�பபிவனேப ம்பற்ை 

முதல் முதுமகலும்புக்ளாகும்.  

இ்நத இரடவட ைாழகவக 

முவையானேது ஆம்ஃபிபியஸ் (Amphibious) 

என்ைவைககப்படுகிைது.  உடலானேது தவல,  

உடல்  எனே இரு ்பகுதிக்ளாகப பிரிககப்படடு்ள்ளது.  

தைவ்ளகளின் பின்னேஙகால்களில் விரலிவடச் 

சவ்வு காணப்படுகிைது.  ரதாலானேது ஈரப்பத�ானே 

சுரபபிகவ்ளப ம்பற்று மசதில்க்ளற்ைது.

        சுைாச�ானேது மசவுளகள, நுவரயீரல்கள, 

ரதால் �ற்றும் மதாண்வட ைழி மூல�ாக 

நவடம்பறுகிைது.  இதய�ானேது இரண்டு 

ஆரிககிளகள,  ஒரு மைன்டிரிககிள எனே  மூன்று 

அவைகவ்ளக மகாண்டது.  

ஆண், ம்பண் தனித்தனிரய உள்ளனே.  

கருவுறுதல் ம்பரும்்பாலும்  உடலின் மைளியில் 

நவடம்பறுகிைது (External fertilization).  ை்ளர் 

உரு �ாற்ைத்தில் தவல பிரடவட (Tadpole)  

எனும் லார்ைா உண்டு.

கைல்வகுபபு: நபான்கு ைபாலிைள் 

(Tetrapoda)
7.14

தவல பிரடவட- தைவ்ளயின் லார்ைா

ஒரு சிறுைன் வ�தானேத்தில் �கிழச்சிரயாடு 

�வையில் விவ்ளயாடிக மகாண்டிரு்நதான்.  

திடீமரனே தைவ்ள ர்பான்ை ஒரு உயிரினேம்  

தாவுைவத ஆச்சரியத்ரதாடு ்பார்த்தான்.  

அதவனே வகக்ளால் பிடிகக முயற்சித்தான்.  

அைனேது தாய் அதவனேத் மதாடாரத.  

அது விஷத்தன்வ� மகாண்டது எனே 

அறிவுறுத்தினோர்.  உஙக்ளால் விஷத்தன்வ� 

ைாய்்நத தைவ்ள ர்பான்ை  அ்நத 

உயிரினேத்தின் ம்பயவரக கூை முடியு�ா?  

 

சீனோவின் ராடசத சால�ான்டர் 

ஆன்டிரியஸ �ாவிடியன்ஸ 

(Andrias davidians) 

உலகிரலரய மிகபம்பரிய இருைாழவி.  

இது ஐ்நது அடி �ற்றும் ்பதிமனோரு அஙகுல 

நீ்ளமும் 65 கிரலா எவடயும் உவடயது.  

இது �த்திய �ற்றும் மதற்கு சீனோவில் 

காணப்படுகின்ைனே.

கியூ்பாவில் காணப்படும் அம்பு நச்சுத் 

தைவ்ள (Triturus helveticus) 8.5 - 12.5 மி.மீ 

நீ்ளம் உவடயது. இது உலகின் மிகச் சிறிய 

இருைாழவியாகும்.
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1957. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

7. 14. 2 வகுபபு: ஊர்வன (Class: Reptilia)

நிலைாழவிவனே முழுைது�ாக 

ர�ற்மகாள்ள தகைவ�பபிவனேப ம்பற்ை முதல் 

முதுமகலும்பு ைகுபபு ஊர்ைனே ஆகும்.  ரதாலின் 

ர�ற்புைத்தில் மசாரமசாரப்பானே முடகள 

ர்பான்ை மசதில்கள உண்டு.  ரதால் சுரபபிகள 

இல்வல.  இைற்றில் சுைாசம் நுவரயீரல் மூலம் 

நவடம்பறுகிைது.  இதயத்தில் மூன்று அவைகள 

காணப்படும்.  ஆனோல் முதவலகளில் �டடும் 

நான்கு அவைகள உண்டு.  ஆண், ம்பண் எனே 

தனித்தனி உயிரிகள உண்டு.  கருவுறுதல் 

உடலினுள நிகழும் (Internal fertilization).  

தைவ்ளயின் முடவட ர்பான்று இல்லா�ல் 

ஊர்ைனே முடவடகளில்  தடித்தத் ரதால் ர்பான்ை 

ஓடு உண்டு.

7. 14. 3 வகுபபு : ்்றப்ன (Class: Aves)

முதுமகலும்பிகளில் முதல் மைப்ப 

இரத்த (�ாைா மைப்பநிவல) (Homeothermic) 

உயிரிகள ்பைவைக்ளாகும்.  கதிர் ைடிைம் 

மகாண்ட உடலானேது தவல, கழுத்து, உடல் 

�ற்றும் ைால் எனே நான்கு ்பகுதிகவ்ளக 

மகாண்டது.  ரதால் சுரபபிகள இல்வல.  

ஈரிவணக கால்கள உள்ளனே.  இதில் 

முன்னேஙகால்கள இைகவகக்ளாகின்ைனே.  

பின்னேஙகால்கள நடப்பதற்கும், ஓடுைதற்கும் 

ஏற்்ப  தகைவ�பவ்பப ம்பற்றுள்ளனே.  ்பாதம் 

மசதில்க்ளால் மூடப்படடுள்ளது.  உடலானேது 

இைகுக்ளால் மூடப்படடுள்ளது.  கடினே அலகானேது 

உள்ளது.  உணவுககுைலில் தீனிபவ்ப 

�ற்றும் அவரவைபவ்ப உள்ளது.  எலும்புகள 

ம�ன்வ�யானேவை.  எலும்புகளினுள 

காற்ைவைகள உண்டு.  எனேரை இைற்றிற்கு 

‘காற்மைலும்புகள’ (Pneumatic bones) என்று 

ம்பயர்.  இவைகளில் ்பாலினேக கருவுறுதல் 

உடலினுள நவடம்பறும்.  முடவடகளில் 

அதிக்ளவு கருவுணவு உண்டு.  முடவடகள 

கடினே�ானே கால்சியம் மிகு்நத ஓடுவடயவை.

நீஙகள ்பைவைகளின் அலகுகளின் ்பல 

ைடிைஙகவ்ளப ்பார்த்ததுண்டா?

ஏன் இ்நத �ாறு்படட ைடிைஙகளில் அலகுகள 

காணப்படுகின்ைது என்்பவத அறிைாயா?

்பல்லிவய நீஙகள எஙகு ்பார்த்திருககிறீர்கள? 

வீடடிலா அல்லது ம்பாது இடத்திலா? 

்பல்லியானேது சுைரில் ஒடடி காணப்படுகிைது.  

இது எவ்ைாறு சாத்திய�ாகிைது?

தைவல் துளி

வடம�டரராடான் (Dimetrodon) என்்பது 

்பாலூடடி ர்பான்ை ஊர்ைனே, இதன் முதுகில் 

நத்வத ர்பான்ை அவ�பபு உள்ளது.  இது 

குளிர்விப்பான் ர்பான்று மசயல்்படடு உடவல 

குளிர்விககிைது.

வடரனோசர் சுைர்்பல்லி?

  ஒரர ைகுபவ்பச் சார்்நத வடரனோசர் �ற்றும் 

சுைர் ்பல்லியின் அ்ளவிவனே கற்்பவனே 

மசய்து ்பார்.  இரண்வடயும் நம்வ�ச் சுற்றி 

இபம்பாழுது காண இயலுகிைதா? காரணம் 

கூறுக. ஊர்ைனேைற்றின் ம்பாற்காலம் எனே 

அவைககப்படும் காலம் எது ?

 கசயல்்பாடு 6

்பைவைகளின் குரவலக ரகடடு காவலயில் 

எழு்நதிரிப்பாய்.  நீ ்பைவைகளின் குரவல 

கண்டறிய முயற்சி ர�ற்மகாண்டுள்ளாயா ? 

உன் வீடு அல்லது ்பளளியின் அருகில் 

ம்பாதுைாக நீ காணும்  ்பைவைகவ்ளப 

்படடியலிடுக.
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1967. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

தைவல் துளி

 � ஆர்கிரயாபமடரிகஸ் (Archaeopteryx)  

என்்பது முதல் ்பைவையாகும். 

 � இதன் உடல் இைகுக்ளால் 

மூடப்படடு்ள்ளது.  

 � அலகு இல்வல ஆனோல் இைற்றில் 

்பற்கள காணப்படுகிைது.

தமிழநபாட்டின் ைபாநில ்்றகவ

ைரைத பு்றபா 

Common Emerald dove 
(Chalcophaps indica)

மிைபக்ரிய சி்றகு ்ரப்ளவு 

உள்ள ்்றகவ

 � அல்்படராஸ் (Albatross)  என்ை 

்பைவையின் சிைகு மிகபம்பரிய ்பரப்ப்ளவு 

மகாண்டவை (3.5 மீடடர்). 

 � சிைகு நீடசியின் நீ்ளம் 11.2 அடி ஆகும்.  

 � மிக அதிக உயரத்தில் ்பைககும் ்பைவை 

எது? கண்டறிக.
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1977. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

கீழககாணும் ்பாலூடடிகவ்ளக கண்டறிய 

முடிகிைதா?

உன் வீடடின் அருகில் இைற்றிவனே 

்பார்த்திருககிைாயா? இைற்வை கூடட�ாக 

ஓரிடத்தில் காண விரும்பினோல் எ்நத 

இடத்திற்குச் மசல்ல ரைண்டும்?

7. 14. 4 வகுபபு: ்பாலூட்டிைள்   (Class: Mammalia)

்பல்ரைறு புதிய சூழநிவலகளிலும், 

்பல்ரைறு புதிய உணவுப்பைகக முவைகளிலும், 

தஙகவ்ள தகைவ�த்துகமகாண்டு ைாழும் 

ஓர் மைற்றி ம்பற்ை இனே�ாக ்பாலூடடிகள 

கருதப்படுகின்ைனே. உடல் ரரா�ஙக்ளால் 

ர்பார்த்தப்படடுள்ளது. உடல் ரதாலில் 

வியர்வைச் சுரபபிகள, என்மணய்ச் சுரபபிகள 

உண்டு.  ்பாலூடடும் சுரபபிகளும், ைாசவனே 

சுரபபிகளும் ரதால் சுரபபிகளின் �ாறு்பாடுகள 

ஆகும்.  மைளிககாது �டல் உண்டு.  இதயம் 

நான்கு அவைகளுவடயது.  ம்பாது கழிைவை 

உள்ளது.  வி்நதுச் சுரபபிகள உடலுககு 

மைளிரய ஸ்குரராடடல் வ்பயினுள 

சூைப்படடிருககும்.  முடவடகள சிறியவை.  

கருவுணவு இல்வல. அல்லது மிகக குவைைாக 

இருககும். கருவுறுதல் உடலுககு உளர்ளரய 

அதாைது அகக கருவுறுதல் நவடம்பறும்.  

இவை குடடி ஈனு்பவை �ற்றும் குடடிகளுககுப 

்பாலூடடு்பவை. தாய் – ரசய் இவணபபுத்திசு 

மகாண்டுள்ளவை.

அம�ரிககன் ரகால்டன்  

பிர்ளாைர், புளுவியலிஸ் 

ரடாமினிககா (Pluvialis 

dominica) ைலவச ர்பாதலின் ர்பாது மிக 

நீண்ட தூரத்வதக கடககிைது.  அலாஸ்கா 

�ற்றும் ஆர்கடிக ்பகுதிகளில் இது 

இனேபம்பருககம் மசய்கிைது.  இவலயுதிர் 

காலத்தில் இது மதன் அம�ரிககாவை 

ரநாககி ்பை்நது மசன்று நியூசிலா்நவத 

அவடய ஆறு �ாதத்திற்கு ர�லாகிைது.  

இவை 24,000 - 27,000 கி.மீ ைவர 

்பைககின்ைனே.

தைவல் துளி

துன்மனேலி (mole) ஓரிரவில் 300 அடி 

சுரஙகத்திவனே ரதாண்டுகிைது.
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1987. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

7. 15. 1 முதுகைலும்்ற்்றகவ ( Invertebrates)

ம்பாதுபம்பயர் இரு மசாற்ம்பயர்

அமீ்பா அமீபா புசராடியஸ

வைடிரா ளைடிரா வல்ாரிஸ

நாடாப புழு டீனியா ச�ாலியம்

உருவ்ளப புழு அஸ்ாரிஸ  

லும்பிரி்ாய்ட்ஸ

�ண்புழு லாம்பிச�ா மாரிட்டி 

/ பபரிசயானிகஸ 

எகஸ்சவட்�ஸ

அடவட ஹிருடிசேரியா 

கிரானுசலா�ா

கரப்பான் பூச்சி பபரிப்பிைாேட்�ா 

அபமரிக்ாோ

நத்வத ளபலா குசைாசபா�ா

நடசத்திர மீன் அஸடிரியஸ ருபபன்ஸ

முத்துச் சிபபி பிஙகச��ா ஃபியுச்ட்�ா

7. 15. 2 முதுகைலும்பிைள் (Vertebrates)

ம்பாதுபம்பயர் இரு மசாற்ம்பயர்

தைவ்ள ராோ  பைக�ா�ாகள�லா

ரதவர பியுஃசபா  

பமலசோஸடிக�ஸ

சுைர்்பல்லி பபா�ார்சிஸ  மியுராலிஸ

காகம் ்ார்வஸ 

ஸபபலன்ப�ன்ஸ

�யில் பாசவா கிரிஸச��ஸ

நாய் ச்னிஸ பபமிலியாரிஸ

பூவனே ஃபபலிஸ ஃபபலிஸ

புலி பான்்தரா ள�கிரிஸ

�னிதன் சைாசமா ப�பியன்ஸ

நாம் குறிபபிடட உயிரினேத்வத உளளூர் 

ம்பயர் மகாண்டு கண்டறிைது கடினே�ானேது.  

ம்பாதுபம்பயவர உலகம் முழுைதும் பின்்பற்ை 

ரைண்டிய கடடாயத்தில் உளர்ளாம்.  

இபபிரச்சவனேவயத் தீர்கக கரராலஸ் 

லின்ரனேயஸ் விலஙகுகவ்ள இரு ம்பயர்களிடும் 

முவைவய அறிமுகப்படுத்தினோர். முதல் ம்பயர் 

ர்பரினேம் (genus) எனேப்படும்.  அதன் முதல் 

எழுத்து ம்பரியதாக (Capital Letter) இருககும்.  

இரண்டாைது ம்பயர் சிற்றினேம் (species) 

ஆகும்.  இபம்பயர் சிறிய எழுத்தில் (Small Letter)  

எழுதப்படும்.  சில விலஙகுகளின் இரு மசாற் 

ம்பயர் கீரை  மகாடுககப்படடுள்ளனே.

தைவல் துளி

்பை்நதின்னி மைௌைால் (Flying Fox)

மைௌைால்களில் மிகப ம்பரியது ்பை்நதின்னி 

மைௌைால் ஆகும். இைற்றில் சில ைவக 

ொைாத் தீவுகளில் காணப்படுகின்ைனே.  

இதன் சிைகு ்பரப்ப்ளவு 1.7 மீடடர் �ற்றும் 42 

மச.மீ நீ்ளமுவடயது. மிகச் சிறிய மைௌைால் 

தாய்லா்நதில் ைாழகிைது.  இது இரண்டு 

கிராம் எவடயும்,  3.3 மச.மீ குவைைானே நீ்ளம் 

உவடயது.

 கசயல்்பாடு 7

முதுமகலும்்பற்ை �ற்றும் முதுமகலும்பிகளின் 

ம்பரும்ைகுபபில் காணப்படும் ்பைககும் 

தகைவ�பபுகவ்ள ்படடியலிடுக.  பிைகு 

அதவனே ஒபபிடடு ைவகப்படுத்தி வி்ளககம் 

தருக.

விலஙகுைகள இரு க்யரிடு 

முக்றயில் வகைப்டுத்துதல்
7.15
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1997. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

கசபால்லகைவு

1. இருைாழவிகள: (Amphibia)  குளிர் மைப்பநிவல மகாண்ட முதுமகலும்பியானே இ்நத ைகுபபில் 

தைவ்ளகள, ரதவரகள, நியூடடுகள (newts), சால�ான்டர்கள (Salamanders), �ற்றும் 

சிசிலியன்கள உள்ளனே.  இைற்றில் தனித்து நீரில் ைாழும் லார்ைாககள மசவுள மூல�ாகவும், 

நிலத்தில் ைாழும் முதிர் உயிரி நுவரயீரல் மூல�ாகவும்  சுைாசிககின்ைனே.

2. ைவ்ளத்தவசபபுழுககள: (Annelida) மிகபம்பரிய மதாகுதியானே இதில் கண்டஙகளுவடய 

புழுகக்ளானே �ண்புழுககள �ற்றும் அடவடகள (leeches) உள்ளனே.

3. கணுககாலிகள: (Arthropoda) இத்மதாகுதியில் ைகுபபு கிரஸ்ரடசியா (இைால்கள, நண்டு), 

ைகுபபு - அராகனிடா (சில்நதிகள, உண்ணிகள, சில்நதிபர்பன் �ற்றும் ரதள) �ற்றும் ைகுபபு 

- பூச்சிகள (மகாசுககள,ர்பன், ஈககள) அஙகஙக்ளாக உள்ளது. 

4. ்பைவைகள : (Aves) ்பைவைகவ்ள உள்ளடககிய முதுமகலும்பி ைகுபபு.

5. ைவகப்பாடு: (Classification) ஒன்று (அ) அதற்குற்்படட ஒத்த ்பண்புகவ்ளப ம்பற்ை 

உறுபபினேர்கவ்ள ம்பாருடகள எண்ணஙகள (அ) தகைல்களின் அடிப்பவடயில் 

மதாகுபபுக்ளாக வகப்படுத்துதலாகும்.

6. Chordata: முன் முதுகு நாணிகள (Prochordata),  முதுமகலும்பிகள (Vertebrata) உள்ளடககிய 

ம்பரிய மதாகுதியாகும்.

7. உடற்குழி: (Coelom) உணவுப ்பாவதககும், உடல் சுைருககும் இவடரய உள்ள ்பகுதி 

உடற்குழி எனேப்படும்.

8. குழியுடலிகள: (Coelenterata) அவனேத்து உயிரிகளும் நீரில் ைாழைனே. மெல்லிமீன்கள, 

்பை்ளஙகள, கடல் சா�்நதிகள இத்மதாகுதிவயச் சார்்நதவை.  உடலானேது ஒற்வைத்துவ்ள 

மகாண்ட குைல் (அ) கிண்ண ைடிை�ானேது.  அ்நத  ஒற்வைத் துவ்ளவயச் சுற்றி உணர் 

நீடசிகளில் மகாடடும் மசல்கள (nematocysts) காணப்படுகின்ைனே.

9. முடரதாலிகள: (Echinodermata)   இவை முற்றிலும் கடலில் ைாழ்பவை.  இது நடசத்திர மீன், 

கடல் அல்லி, கடல் மைள்ளரி ர்பான்ைைற்வை உள்ளடககியதாகும்.  இவை ஆரச்ச�ச்சீர் 

ம்பற்ைவை.  இைற்றில் கால்சியத்திலானே சடடகமும், உடலில் திரை அழுத்தத்தால் 

இயஙகககூடிய குைாய் கால்களும் உள்ளனே.

10. முதுமகலும்்பற்ைவை: (Invertebrata) முதுமகலும்பில்லாத உயிரினேஙகள  இதில் அடஙகும்.  

(எ.கா.பூச்சிகள, கிரஸ்ரடசியன்கள)

11. ்பாலூடடிகள: (Mammalia) மைப்ப இரத்த முதுமகலும்பி உயிரிகள.  உடலின் சில ்பகுதிகளில் 

ரரா�ஙகள மகாண்டுள்ளனே.  இவை குடடி ஈன்று ்பாலூடடு்பவை.

12. ம�ல்லுடலிகள: (Mollusca) முதுமகலும்்பற்ை விலஙகுகவ்ளக மகாண்ட ம்பரிய மதாகுதி.  

இது நத்வத, ஸ்லக (slugs), �டடிகள, �ற்றும் ஆகரடா்பவஸ உள்ளடககியது.  இவை 

உடற்கண்டஙகளிலிலிரு்நது ம�ன்வ�யானே உடல்  அவ�பவ்பக மகாண்டவை.  இவை நீர் 

�ற்றும் ஈரப்பத�ானே ைாழிடஙகளில் ைாழ்பவை.  இைற்றின் புைப்பகுதியில் கால்சியத்திலானே 

ஒடு காணப்படுகிைது.

13. உருவ்ளப புழு: (Nematoda) உடல் குறுகியும், கண்டஙக்ளற்றும் உருவ்ள ைடிைத்தில் 

காணப்படும். இதில் உருவ்ளபபுழுககள, இவைப புழுககள, ைவ்ளயப புழுககள (Eel 

worms) ஆகியனே அடஙகியுள்ளனே. இைற்றின் ைாழிடம் நீர் �ற்றும் நில�ாகும்.  இைற்றில் 

ம்பரும்்பாலானேவை ஒடடுண்ணிப புழுகக்ளாகும்.
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2007. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

I. க்பாருத்தைபான விகைகயத் கதர்ந்கதடுகை 

1.  பின்ைருைனேைற்றில் பூச்சி அல்லாதது 

எது?

 (அ) வீடடு ஈ

 (ஆ) மூடவடப பூச்சி

 (இ) மகாசு

 (ஈ) சில்நதி

2. பின்ைரும் மதாகுதிகளில் கடல் ைாழ 

உறுபபினேர்கவ்ள �டடும் கண்டறிக.

 (அ) ம�ல்லுடலிகள (ஆ) துவ்ளயுடலிகள

 (இ) குழியுடலிகள (ஈ) முடரதாலிகள

3. மீரசாகிளியா காணப்படுைது

 (அ) துவ்ளயுடலிகள

 (ஆ) குழியுடலிகள

 (இ) ைவ்ளதவசயுடலிகள

 (ஈ) கணுககாலிகள

4. ை யி ற் று ப ர ்ப ா க கு 

ஏற்்படுத்துைது

 (அ) என்டமீ்பா

 (ஆ)  யூகளினோ

 (இ) பி்ளாஸ்ர�ாடியம்

 (ஈ)  ்பாரமீசியம்

5. பின்ைரும் ரொடிகளில் எது குளிர் இரத்தப 

பிராணி அல்ல.

 (அ) மீன்கள �ற்றும் இரு ைாழவிகள

 (ஆ) இருைாழவிகள �ற்றும் ்பைவைகள

 (இ) ்பைவைகள �ற்றும் ்பாலூடடிகள

 (ஈ) ஊர்ைனே �ற்றும் ்பாலுடடிகள

6. நான்கு அவைகவ்ளயுவடய இதயம் 

மகாண்ட விலஙகிவனே கண்டறிக.

 (அ) ்பல்லி  (ஆ)  ்பாம்பு

 (இ) முதவல (ஈ)  ஓணான் 

14. தடவடபபுழுககள: (Platyhelminthes) தடவடயானே புழுககவ்ள உள்ளடககிய மதாகுதி.

15. துவ்ளயுடலிகள: (Porifera) நீரில் ைாழும் முதுமகலும்்பற்ை விலஙகுக்ளானே கடற்்பஞ்சுகவ்ள 

(Sponges) உள்ளடககிய மதாகுதி.

16. புரராடரடாரசாைா: (Protozoa) மசல்க்ளற்ை அல்லது ஒரு மசல்லாலானே ்பல்ரைறு்படட 

நுண்ணுயிரிகவ்ள உள்ளடககிய மதாகுதி.

17. ம்பாய் உடற்குழியுவடயவை:  (Pseudocoelomata) உண்வ�யானே எபித்தீலிய உவைக்ளற்ை, 

திரைம் நிரம்பிய ம்பாய் உடற்குழி உவடயவை

18. ஊர்ைனே: (Reptilia) முதுமகலும்பிகளின் ஒரு ைகுபபு, இது ்பாம்புகள, ்பல்லிகள, முதவலகள 

கடல் �ற்றும் நிலைாழ ஆவ�கள உள்ளடககியது.  இவை, மசதில்க்ளாலானே ைைண்ட 

ரதாவலக மகாண்டவை.  ம�ன்வ�யானே ஓடுவடய முடவடகவ்ள நிலத்தில் இடும் 

உயிரிகள ஆகும்.

19.ைவகப்பாடடியல்: (Taxonomy) ைவகப்பாடடின் அடிப்பவடக மகாளவக மசயல்முவைகள 

�ற்றும் விதிமுவைகவ்ள ்படிப்பது ஆகும்.

20. ரதவர: தைவ்ளகவ்ள விட ம�ன்வ� குவைைானே ரதாவலக மகாண்ட ஏனுரன்கள.  

இவை தைவ்ளகவ்ள விட முழுவ�யானே ைாழ உயிரி. �ற்றும், குதிப்பவத விட தாவும் 

உயிரியாகும்.

 ்யிற்சிைள்
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2017. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

12. குளிர் இரத்தப பிராணிகள எவை ?

 (அ)  மீன், தைவ்ள, ்பல்லி, �னிதன்

 (ஆ)  மீன், தைவ்ள, ்பல்லி, �ாடு

 (இ)  மீன், தைவ்ள, ்பல்லி, ்பாம்பு

 (ஈ)   மீன், தைவ்ள, ்பல்லி, காகம்

13. தீனிபவ்ப, அவரவைபவ்ப, �ற்றும் காற்று 

அவைகள காணப்படுைது?

 (அ) மீன்  (ஆ) தைவ்ள

 (இ) ்பைவை (ஈ)  மைௌைால்

14. நாடாபபுழுவின் கழிவு நீகக உறுபபு?

 (அ) சுடர் மசல்கள

 (ஆ) மநஃபரீடியா

 (இ) உடற்்பரபபு

  (ஈ) மசாலிரனோவசடடுகள

15. குைல் ர்பான்ை உணவுககுைல் 

காணப்படுைது

 (அ) வைடிரா

 (ஆ) �ண்புழு

 (இ) நடசத்திர மீன்

 (ஈ) அஸ்காரிஸ் (உருவ்ளபபுழு)

16. ரதாலுரித்தலின் (எகவடசிஸ்) ர்பாது 

பின்ைருைனேைற்றில் எது நீககப்படுகிைது ?

 (அ) வகடடின் (ஆ) ர�ன்டில்

 (இ) மசதில்கள (ஈ) மசவுள உவை

17. தவலயாககம் (Cephalization)  எதனுடன் 

மதாடர்புவடயது ?

 (அ) தவல உருைாதல்

 (ஆ) குடல் உருைாதல்

 (இ) உடற்குழி உருைாதல்

  (ஈ) இனே உறுபபு உருைாதல் (Gonad)

II.   கைபாடிட்ை இைஙைகள நிரபபுை.

1. துவ்ளயுடலிகளின் கழிவு நீககத் துவ்ள   

-----------------------

7. பின்ைருைனேைற்றில் முதுகு நாணிகளின் 

அம்சம் அல்லாதது எது ?

 (அ) ்பச்வச சுரபபிகள

 (ஆ)  வியர்வைச் சுரபபிகள

 (இ) எண்மணய்ச் சுரபபிகள

 (ஈ)  ்பால் சுரபபிகள

8. பின்ைருைனேைற்றில் இரு ்பககச் 

ச�ச்சீருவடய லார்ைா ஆரச்ச�ச்சீருவடய 

முதிர் உயிரியாக �ாறுைது எது ?

 (அ) வ்பபின்ரனேரியா

 (ஆ) டரராரகாஃர்பார்

 (இ) தவலபிரடவட

 (ஈ) ்பாலிப

9. �ண்வடரயாடற்ை உயிரி  எது ?

 (அ) ஏகாரினியா (ஆ) ஏமச்பாலியா

 (இ) ஏபடீரியா  (ஈ) ஏசீரலார�டடா

10. அவர முதுகு நாணிகளுடன் மதாடர்புவடய 

்பதஙகவ்ளத் ரதர்்நமதடு  ?

 (அ)  புழு ர்பான்ை உடற் கண்டக்ளற்ை, 

மூைடுககு, குறுயிவை இயகக உணவூடடம்.

 (ஆ) புழு ர்பான்ை, உடற்கண்டஙகள, 

மூைடுககு, குறுயிவை இயகக உணவூடடம்.

 (இ) புழு ர்பான்ை, உடற்கண்டஙக்ளற்ை, 

ஈரடுககு, குறுயிவை இயகக உணவூடடம்.

 (ஈ) புழு ர்பான்ை, உடற்கண்டஙக்ளற்ை, 

மூைடுககு, ைடிகடடி உண்்பவை.

11. இரு ்பாலினே (Hermaphrodite) உயிரிகள

 (அ) வைடிரா, நாடாப புழு, �ண்புழு, 

ஆம்பியாகசஸ்

 (ஆ) வைடிரா, நாடாப புழு, �ண்புழு, 

அசிடியன்

 (இ) வைடிரா, நாடாப புழு, �ண்புழு, 

்பலரனோகி்ளாசஸ்

 (ஈ)  வைடிரா, நாடாப புழு, அஸ்காரிஸ், 

�ண்புழு,
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2027. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

9. ்பாலூடடிகளில் வி்நதகபவ்பகள ம்பண் 

இனேஙகளில் காணப்படுகிைது.

10. கழிவுநீகக�ண்டலம் அவனேத்து 

முதுமகலும்பிகளிலும் காணப்படுகிைது.

IV க்பாருத்துை

மதாகுதி உதாரணம்

(அ) குழியுடலிகள (i) நத்வத

(ஆ) தடவடபபுழுககள (ii) நடசத்திர மீன்

(இ) முடரதாலிகள (iii) நாடாபபுழு 

(ஈ) ம�ல்லுடலிகள (iv) வைடரா

V.  கூற்க்ற புரிந்து கைபாணடு, 

கைபாடுகைப்ட்டுள்ள ைபாரைத்கத 

நிரூபித்து, சரியபான விகைகயத் 

கதர்ந்கதடு

1. கூற்று: வைடரா ஈரடுககு உயிரி

 காரணம்: இது உடலில் இரண்டு 

அடுககுகவ்ளக மகாண்டது

 (அ) கூற்று சரி, காரணம் தைறு

 (ஆ) காரணம் சரி, கூற்று தைறு

 (இ) கூற்றும் காரணமும் சரியானேது

 (ஈ) கூற்றும் காரணமும் தைைானேது

2. கூற்று: முன் முதுகு நாணிகள 

ஏகிரரனியவில் மதாகுககப்படடுள்ளனே.

 காரணம்: அைற்றில் மதளிைானே 

�ண்வடரயாடு (கிரரனியம்) உள்ளது.

 (அ) கூற்று சரி, காரணம் தைறு

 (ஆ) காரணம் சரி, கூற்று தைறு

 (இ) கூற்றும் காரணமும் சரியானேது

 (ஈ) கூற்றும் காரணமும் தைைானேது

VI. மிைச் சிறிய விகையளி

1. ைவகப்பாடடியல் ைவரயறு

2. மகாடடும் மசல்கள என்ைால் என்னே ?

2. விலஙகுலகின் மிகப ம்பரிய இரண்டாைது 

மதாகுதி  -----------------------

3. இ்நதியாவில் ரதசிய குடல்புழு நீகக 

நா்ளாகப பின்்பற்றும் தினேம் -----------

------------

4. வ�ரயாரடாம்கள -----------------

------ இல் காணப்படுகிைது.

5.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

இருைாழவிகளின் லார்ைா ஆகும்.

6. ்பைவைகளில் காற்றுப வ்பகள ------

----------------- உடன் மதாடர்பு 

மகாண்டுள்ளனே.

7. தாய்-ரசய் இவணபபுத் திசு -----------

-----------வின் சிைபபுப ்பண்்பாகும்.

8. ந�து ரதசியப ்பைவையின் இரு மசாற் 

ம்பயர் ----------------------

9. ----------------------  ை்ளர்ப்பது 

நீலபபுரடசி எனேப்படும்.

10. ்பாலூடடிகளில் வி்நதகத்வதச் சுற்றி -----

----------------- ைவர உள்ளது.

III.  கீழகைணை கூற்றுைள் சரியபா? தவ்றபா?

1. கால்ைாய் �ண்டலம் குழியுடலிகளில் 

காணப்படுகிைது.

2. இரு ்பால் உயிரிகள ஆண் �ற்றும் 

ம்பண் இனேபம்பருகக உறுபபுகவ்ளப 

ம்பற்றுள்ளனே.

3. ைவ்ளதவசயுடலிகளின் சுைாச உறுபபு 

மநஃரீடியா ஆகும்.

4. ம�ல்லுடலிகளின் லார்ைா வ்பபின்ரனேரியா 

ஆகும்.

5. ்பலரனோகி்ளாசஸ் குறுயிவை இயககத்தால் 

உணவூடட முவை ம்பற்றுள்ளனே.

6. மீன்களின் இதயம் இரண்டு அவைகவ்ள 

உவடயது.  

7. ம�ன்வ�யனே �ற்றும் ஈரப்பத�ானே 

ரதாலிவனே ஊர்ைனே மகாண்டுள்ளது.

8. முன்னேஙகால்களின் �ாறு்பாடுகர்ள 

்பைவைகளின் இைகவகக்ளாகும்.
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2037. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

3. குழியுடலிகள ஈரடுககு உயிரிகள 

என்ைவைககப்படுைது ஏன்?

4. உைைர்களின் நண்்பன் என்ைவைககப்படும் 

உயிரினேம் எது? ஏன்?

5. இரு ைாழ உயிரிகளின் (இரு ைாழவிகள) 

சுைாச உறுபபுகவ்ளப ்படடியலிடுக.

6. குைல் கால்கள �ற்றும் ம்பாய்க கால்களுககு 

இவடரயயானே ரைறு்பாடு யாது?

7. மெல்லி மீன் �ற்றும் நடசத்திர மீன்,பூவனே 

மீவனே ஒத்துள்ளனேைா? காரணம் கூறு.

8. �ண்வடரயாடற்ைவை (ஏகிரரனியா) 

என்ைால் என்னே?

9. முன் முதுகு நாணிகளின் துவணத் 

மதாகுதிகள யாவை?

10. தைவ்ளகள இருைாழவிகள 

என்ைவைககப்படுைது ஏன்?

11. மைளளிப புரடசி என்ைால் என்னே?

VII. குறுகிய விகையளி

1. மதாகுதி அன்னேலிடா ்பற்றி குறிபபு ைவரக.

2. ைாழிடத்திவனேத் மதாடர்பு்படுத்தி 

முதுமகலும்்பற்ைவைகளின் கழிவு நீகக 

உறுபபுகவ்ளப ்படடியலிடுக.

3. குழியுடலிகளின் உடற் சுைர் எவ்ைாறு 

அவ�்நதுள்ளது?

4. தடவடப புழுககள �ற்றும் உருவ்ளப 

புழுககள இவடரயயானே ரைறு்பாடடிவனேக 

கூறுக.

5. மதாகுதி முதுகு நாணிகளின் (கார்ரடடடா) 

ைழிமுவைப்படத்தின் (flow chart) 

சுருகக�ானே ைருணவனே (outline) தருக.

6. மீன்களின் சிைபபுப ்பண்புகள ஏரதனும் 

ஐ்நதிவனேப ்படடியலிடுக.

7. இரு ைாழவிகளின் நீர் �ற்றும் நில ைாழ 

்பண்புகள குறித்து வி்ளககுக.

8. ்பாலூடடிகளின் இனேபம்பருககப 

்பண்புகள, ்பைவைகளின் இனேபம்பருககப 

்பண்புகளிலிரு்நது எவ்ைாறு  

ரைறு்படுகிைது.

9. முதுகு நாண் அவ�்நதுள்ள இடத்திவனேப 

ம்பாறுத்து முன் முதுகு நாணிகவ்ள 

(புரராகார்ரடட) ைவகப்படுத்துக.  உன் 

்பதிவல நிரூபி.

10. ்பைவையின் கால்கள ்பைத்தலுககுத் 

தககைாறு எவ்ைாறு தகைவ�்நதுள்ளது?

11. ்பாலூடடிகளின் ரதால் சுரபபிகவ்ளப 

்படடியலிடுக.

VIII. விரிவபான விகையளி

1. ம்பாருத்த�ானே  ்படஙகளுடன் ரைறு்படட 

முன்முதுகு நாணிகளின் சிைபபுப 

்பண்புகவ்ள விைரிகக.

2. மதாகுதி முதுமகலும்்பற்ைவைகளின் 

ைழிமுவை ்படத்தின் (flow chart) 

சுருகக�ானே ைருணவனேவயத் (out line) 

தருக.

3. முதுமகலும்்பற்ை உயிரிகளின் கழிவுநீகக 

உறுபபுகவ்ளப ்படடியலிடுக.

4. மதாகுதி கணுககாலிகள ்பற்றி வி்ளககுக.

IX. வழி முக்றப்ைம் (Flow chart)

1. விடு்படட குழுவிவனேக கண்டறி

சரியானே ைரிவசவயக கண்டறி:

தவல முதுகு நாணிகள

மு
ன்

மு
து

கு
 ந

ா
ணி

க
ள

?

ைால் முதுகு நாணிகள

முதுகு நாணிகள

இரு ைாழவிகளமீன்கள

? ??
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2047. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகககை 

(அ) தைவ்ள→மீன்கள→்பாம்பு→ைாத்து →சிஙகம்

(ஆ) மீன்→்பாம்பு→தைவ்ள→சிஙகம்→ைாத்து

(இ) மீன்→்பாம்பு→தைவ்ள→சிஙகம்→காகம்

(ஈ) மீன்→தைவ்ள→்பாம்பு→ைாத்து→சிஙகம்

4. உன்  ்பளளியின் அருகிலுள்ளத் ரதாடடம் 

ஒன்றிவனே ்பார்வையிடு.  பின்ைரும் 

ரகளவிகளுககு விவடயளி.

(அ)  நீ ்பார்வையிடடதில் கணுககாலிகவ்ளப 

்படடியலிடடு, அைற்றின் இருமசாற் 

ம்பயர்கவ்ள குறிபபிடுக.

(ஆ) நீ கண்டறி்நத  தீவ�யளிககும் 

விலஙகுகவ்ளக குறிபபிடுக.

(இ) ஏரதனும் உயிரினேத்தின் முடவடவயப 

்பார்த்தாயா? ஆம் எனில் அதன்    உயிரியின் 

ம்பயரிவனேக குறிபபிடுக.

(ஈ) நீ ்பார்வையிடட இடத்தில் கண்ட 

்பைவைகளின் ம்பயர்கவ்ளக குறிபபிடுக.

5. கு்ளச் சூழநிவல �ண்டலத்வதப 

்பார்வையிடடு, நீ உற்றுரநாககிய 

விலஙகுகளின் ம்பயர்கவ்ளச் ரசகரிககவும்.  

ைரும்ரகளவிகளுககு விவடயளி. 

(அ) நீ கு்ளத்தில் கண்டைற்றில் நீர்ைாழ �ற்றும் 

நிலைாழ விலஙகுகளின் ம்பயர்கவ்ளப 

்படடியலிடுக.

(ஆ) அைற்றிவனே அதற்குரிய ைவகப்பாடடு 

குழுககளில் ஒழுஙகு்படுத்தி உன் ்பதிவல 

ச�ர்பபிககவும்.

 விரிவபான வபாசிபபிற்கு

 1. Manual of Zoology Vol. I. Part. I. (Invertebrata), M. Ekambaranatha Ayyar and T.N. 
Ananthakrishnan, Reprint 2003.

 2. Manual of Zoology Vol. I. Part. II. (Invertebrata), M. Ekambaranatha Ayyar and T.N. 
Ananthakrishnan, Reprint 2003.

 3. Manual of Zoology Vol. II. Chordata M. Ekambaranatha Ayyar and T.N. 
Ananthakrishnan, Reprint 2003. S. Viswanathan (Printers and Publishers) Pvt. Ltd. 
38, Mcnichols Rd, Chetput, Chennai - 600031.

 4. Chordate Zoology E. L. Jordan and P. S. Verma. Reprint 2003. S. Chand .and Company 
Ltd, Ram nagar, New Delhi - 110 055.

 5. A Text book of Zoology R. D. Vidyarthi and P. N. Pandey S. Chand and Company 
Ltd, Ram nagar, New Delhi - 110 055.

 6. Science Stories You Can Count On: 51 Case Studies with Quantitative Reasoning 
in Biology, edited by Clyde Freeman Herreid, Nancy A. Schiller, and Ky F. Herreid, 
NSTA Press, 2014.

 7. Modern Text Book of Zoology Invertebrates R.K. Kotpal, Rastogi Publications, 
Meerut, 2012

 இவணயத் மதாடர்புகள

http://home.pcisys.net/~dlblanc/taxonomy.html
http://www.utm.edu/~riwin/b120lab.htm
http://can-do.com/uci/lessons 98/Invertebrates.html
http://www.student.loretto.org/zoology/chordates.htm
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2058.    சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரேம் - உயிரைாழ உணவு

சுத்தம் மறறும் சுகாதாரேம் - உயிரவாழ உணவு8

 ஊட்டச்சத்துககளின வஹககள்8.1

அலகு

 அறிமுகம்

உயிர ைாழைதற்கு அடிபபஹ்டயான ்தஹை 

உணவு ஆகும்.  ஒரு உயிரினம் எந்த ஒரு 

கபாருஹை (தாைரே அல்ைது விைஙகுகளிலிருந்து 

கப்றபபடும் கபாருள்) ஊட்டச்சத்திற்காக  

உடககாள்கி்ற்தா அந்தப கபாருள் ‘உணவு’ 

எனறு ைஹரேயறுக்கபபடுகி்றது    உணவில் 

காணபபடும் ்தஹையான ஊட்டச்சத்துக்கள் 

முஹ்ற்ய கார்பாஹைட்ரேடடுகள், புரேதஙகள், 

ககாழுபபுகள், ஹைட்டமினகள் மற்றும் தாது 

உபபுக்கைாகும்.  இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் 

சாதாரேண ைைரச்சிக்கும், சக்தி தருைதற்கும், 

அழிந்த திசுக்கள் உருைாைதற்கும், 

்நாயகளிலிருந்து பாதுகாபபதற்கும் 

உதவுகின்றன. அதாைது நமக்கு எந்த ஒரு 

ஊட்டபகபாருள் சக்திஹயயும், திசுக்கள் 

உருைாைதற்கும் மற்றும் ்நாயகளிலிருந்து 

பாதுகாபபதற்கும் துஹண நிற்கி்ற்தா 

அதஹன்ய ‘ஊட்டச்சத்துக்கள்’ எனறு 

குறிபபிடுகின்்றாம்.

ஊட்டச்சத்துக்கள்  கீழக்கண்ட ஆறு முக்கிய 

கதாகுதிகைாக ைஹகபபடுத்தபபடடுள்ைன.

 � கார்பாஹைட்ரேடடுகள் 

 � புரேதஙகள்

 � ககாழுபபுகள்

 � ஹைட்டமினகள்

 � தாது உபபுக்கள்

 � நீர

கறைல் ்�ாககஙகள்

இபபா்டத்ஹதக் கற்்றபின கீழைருைனைற்ஹ்ற மாணைரகைால் புரிந்து 

ககாள்ை முடியும்

 � ஊட்டச்சத்துக்களின ைஹகபபாடடிஹனப புரிந்து ககாள்ளுதல்.

 � உணவின முக்கியத்துைம் மற்றும் சரிவிகித  உணவிஹன உடககாள்ைதின  

முக்கியத்துைத்ஹத  உணரந்து ககாள்ளுதல்.

 � கபாதுைாக காணபபடும்  குஹ்றபாடடு ் நாயகள், அஹைகள் ைருைதற்கான காரேணஙகள்,  

அஹைகளின அறிகுறிகள் மற்றும் பரிந்துஹரேக்கபபட்ட  உணவுகஹைப படடியலிடுதல், 

பல்்ைறுபட்ட உணவுப பாதுகாத்தல் முஹ்றகஹைப பற்றிய அறிவிஹனப கபறுதல்.

 � உணவில் காணபபடும் கைபப்டப கபாருள்கஹை அறிந்து ககாள்ளுதல்.

 � நமது நாடடிலுள்ை ்ைறுபட்ட உணவு தரே விநி்யாகஸதரகளின பஙகிஹன விைக்குதல்.

 � உணவின ைஹககஹைப பகுத்தாயதல், சரிவிகித  உணவு  உணணும்  பழக்கத்திஹனயும் 

சுகாதாரே முஹ்றயில் உணவு உணணும் பழக்கத்திஹனயும் கசயல்படுத்துதல்
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2068.    சுத்தம் மற்றும் சுகா்தாரம் - உயிர்ாழ உணவு

8. 1. 1 கார்பாஹைட்ரேடடுகள்

கார்பாஹைட்ரேடடுகள் எனபஹை 

காரபன, ஹைடரேஜன மற்றும் ஆக்ஸிஜன 

ஆகியஹை 1:2:1 என்ற விகிதத்தில் 

ககாண்ட அஙககக்  கூடடுபகபாருள்கஹை 

ககாண்டதாகும். இஹை ஆற்்றஹை 

தரேக்கூடிய பிரேதான மூைபகபாருைாகும். 

உணணும் சரக்கஹரே, ஸ்டாரச், கசல்லு்ைாஸ 

்பான்றஹை கார்பாஹைட்ரேடகளுக்கு 

சிை எடுத்துக்காடடுகைாகும்.  குளுக்்காஸ 

ஒரு ஒற்ஹ்றச்சரக்கஹரே, உணணும் 

சரக்கஹரே ஒரு இரேடஹ்டச் சரக்கஹரே மற்றும் 

காயகறிகளில் காணபபடும்  கசல்லு்ைாஸ 

ஒரு கூடடுச்சரக்கஹரேயாகும்.  சுக்்ரோஸ 

்தனிலும், கரும்பிலும்  மற்றும் கனிகளிலும் 

காணபபடுகி்றது.  மாவுபகபாருைான ஸ்டாரச் 

அரிசி, உருஹைக்கிழஙகு மற்றும் கரோடடியில் 

காணபபடுகி்றது.  கிஹைக்்காஜன நம்முஹ்டய 

கல்லீரேலிலும் மற்றும் தஹசகளிலும் ்சமித்து 

ஹைக்கபபடுகி்றது. தாைரே கசல்சுைர 

கசல்லு்ைாஸ மற்றும் பி்ற அஙககக்  

கூடடுபகபாருள்கைால் ஆனது.

8. 1. 2 புரேதஙகள் 

மனித உ்டலுக்குத் ்தஹையான 

முக்கியமான ஊட்டச்சத்து புரேதஙகள் 

ஆகும்.  இது உ்டல் திசுக்கள் 

உருைாக்கத்திற்குத் ்தஹையான 

அடிபபஹ்ட கபாருைாகவும், எரிகபாருைாகவும் 

கசயல்படுகி்றது. புரேதஙகைானது சக்திஹய, 

கார்பாஹைட்ரேடடுகள் (4 கி்ைா க்ைாரி  

/ கி (17 KJ ) மற்றும்  ககாழுபபுகஹை (9 

கி்ைா க்ைாரி / கி (37 KJ ) வி்ட அதிகமான 

அைவில் ககாடுக்கி்றது. ஊட்டச்சத்தின 

அடிபபஹ்டயில் புரேதஙகளின தனிபபட்ட 

மிக முக்கிய பணபுகஹைத் தீரமானிபபது 

அைற்றில் அ்டஙகியுள்ை முக்கியமான அமி்னா 

அமிைஙகள் ஆகும்.

புரேதஙகைானது பை அமி்னா அமிைஙகள் 

ஒன்்றாக்டானறு கபபஹ்டட இஹணபபால் 

இஹணந்து உருைான ஒரு பாலிபகபடஹ்டட 

கதா்டர ஆகும். இபபுரேதஙகைானது,  

இஹரேபஹப மற்றும் சிறுகு்டல் பகுதிகளில் 

பு்ரோடடி்யசஸகைால் சிஹதக்கபபடடு எளிய 

மூைக்கூறுகைாக மாறுகின்றன.  

புரேதத்தில்  உள்ை அமி்னா அமிைஙகள்  

சிறுகு்டல் பகுதியில் உறிஞசபபடுைது 

மிகவும் முக்கியமானதாகும். ்மலும்     இந்த    

அத்தியாைசியமான அமி்னா   அமிைஙகள் 

(Essential Amino Acids - EAA) உ்டலில் 

உருைாக்கபபடுைதில்ஹை. என்ை, மனிதன 

இந்த அமி்னா அமிைஙகஹை உணவில்  

இருந்துதான கபற்றுக்ககாள்ை ்ைணடும்.

நம் உ்டலில் ஒனபது அத்தியாைசியமான 

அமி்னா அமிைஙகள் உள்ைன.  அஹை 

முஹ்ற்ய ஃபிஹனல் அைஹனன, ்ைஹைன, 

திரி்யாஹனன, டிரிப்்டாஃ்பன, 

கமத்தி்யாஹனன, லுஹசன, ஐ்சா லுஹசன, 

ஹைசின மற்றும்  ஹிஸடிஹ்டன.  

அறிந்து  ககாள்்வாமா?

உணவில் காணபபடும் முக்கிய கார்பாஹைட்ரேடடுகள்

கார்பாஹைட்ரேட ைஹககள் அ்டஙகியுள்ைப  கபாருள்கள்

்மா்னாசாக்கஹரேடகள்

(ஒற்ஹ்றச் சரக்கஹரேகள்)

குளுக்்காஸ, பிரேக்்்டாஸ, ்கைக்்்டாஸ

ஹ்டசாக்கஹரேடகள் 

(இரேடஹ்டச் சரக்கஹரேகள்) 

சுக்்ரோஸ,  ைாக்்்டாஸ, மால்்்டாஸ

பாலிசாக்கஹரேடுகள்

(கூடடுச் சரக்கஹரேகள்) 

அஹம்ைாஸ, அஹம்ைா கபக்டின, ஸ்டாரச்சுகள் கசல்லு்ைாஸ, 

கைமிகசல்லு்ைாஸ, கிஹைக்்காஜன
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8. 1. 3 ககாழுப்புகள்

ககாழுபபுகள் ‘முக்கிளிசஹரேடுகள்’ 

அல்ைது ‘மூனறு கிளிசஹரேடுகள்’ எனறும் 

அஹழக்கபபடுகி்றது.  மூனறு ககாழுபபு  அமிை 

சஙகிலிகள் மற்றும் கிளிசரின எஸ்டரக்ை 

ககாழுபபுகைாகும்.  பை  உயிரகளுக்கு 

ககாழுபபு ஒரு முக்கிய உணவுபகபாருைாகும்.  

ககாழுபபுகள் உ்டல் அஹமபபு மற்றும் 

ைைரசிஹத மாற்்ற ்ைஹைகஹைச் கசயகி்றது.  

மனிதன உடககாள்ளும் உணவில் 

கபரும்பாைான பகுதியாக ககாழுபபுகள் 

காணபபடுகி்றது.  ககாழுபபுகள் சிறு கு்டலில் 

கசரிமானம் அஹ்டயும் ்பாது லிப்பஸகள் 

எனனும் கநாதியால் ககாழுபபு அமிைஙகள் 

மற்்றம் கிளிசரோல் ஆக விடுவிக்கபபடுகின்றன. 

சிை ககாழுபபு அமிைஙகள்  'அத்தியாைசிய 

ககாழுபபு அமிைஙகள்' என அஹழக்கபபடுகி்றது.  

ஏகனன்றால், இந்த ககாழுபபு அமிைஙகஹை 

உ்டைால் உருைாக்க முடிைதில்ஹை. இரேணடு 

விதமான அத்தியாைசிய ககாழுபபு அமிைஙகள் 

(EFA – Essential Fatty Acids) மனித உணவு 

ஊட்டத்தில்   காணபபடுகி்றது.  அஹை ஆல்பா-

லி்னாலியிக் அமிைம் (ஒ்மகா-3 ககாழுபபு 

அமிைம்), மற்றும்  லி்னாலினிக் அமிைம் 

(ஒ்மகா-6 ககாழுபபு அமிைம்). 

8. 1 .4 ஹவட்டமினகள்

ஹைட்டமினகள் சிறிய அைவில் 

்தஹைபபடும் மிக முக்கியமான 

ஊட்டச்சத்தாகும்.  இது குறிபபிட்ட 

்ைஹைகஹைச் கசயது உ்டஹை 

ஆ்ரோக்கியமாக நிஹை நிறுத்துைதற்குத் 

்தஹைபபடுகி்றது. ஹைட்டமின ஒரு 

அஙகக கூடடுப கபாருைாகும்.    எபகபாழுது 

ஒரு உயிரினத்தால் ஹைட்டமின ்ைதிக் 

கூடடுபகபாருஹை ்பாதுமான அைவு 

உருைாக்க முடியா்தா 

அபகபாழுது  அந்தபகபாருள் 

உணவின மூைம் மடடு்ம 

கப்றபப்ட முடியும்.

உணவுபகபாருள் ஹைசின 

(மி.கி/

கி.புரேதம்)

திரி்யாஹனன 

(மி.கி/கி.புரேதம்) 

டரிப்்டாஃபான 

(மி.கி/கி.புரேதம்)

கந்தகம் ககாண்ட 

அமி்னாஅமிைஙகள் 

(மி.கி/கி.புரேதம்)

கைக்யூம்கள் 64 38 12 25*

தானியஙகள் மற்றும் 

முழு மணிகள்

31* 32 12 37

ககாடஹ்டகள் மற்றும் 

விஹதகள்

45 36 17** 46**

கனிகள் 45 29* 11* 27

விைஙகுகள் 85** 44** 12 38

*அதிக  அமி்னா அமிைம்  ககாண்ட புரேத மூைம்

**குஹ்றந்த அமி்னா அமிைம் ககாண்ட புரேத மூைம் 
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ஹவட்டமினகள்- அதன மூலஙகள், குஹைபாடு ்�ாயகள், அறிகுறிகள்:

ககாழுப்பில் கஹரேயும் ஹவட்டமினகள்

ஹவட்டமின அதன மூலஙகள் குஹைபாடு ்�ாயகள் அறிகுறிகள்

ஹவட்டமின A

(கரேடடினால்)

்கரேட, பபபாளி. இஹை 

ைஹக காயகறிகள் (மீன 

கல்லீரேல் எணகணய) 

முடஹ்டயின உடகரு, பால் 

கபாருடகள்

சீ்ரோபதால்மியா (்தால் 

்நாயகள்), நிக்்ட்ைாபியா 

(மாஹைக்கண ்நாய)

உைரந்த காரனியா, 

மற்றும் இரேவில் பாரக்க 

முடியாத நிஹை,  கசதில் 

்பான்றத் ்தால்

ஹவட்டமின D 

(கால்சிஃகபரோல்)

முடஹ்ட, கல்லீரேல், 

பால் கபாருடகள், மீன, 

சூரிய கைளிச்சத்தில் 

்தாலிலிருந்து  

உருைாகுதல்

ரிக்ககடஸ (குழந்ஹதகளி்டம் 

காணபபடுகி்றது)

கைடஹ்டக்கால்கள், 

குஹ்றபாடு உஹ்டய 

மாரகபலும்புகள், பு்றா 

்பான்ற மாரபு ைைரச்சி

ஹவட்டமின E 

(்்டா்காஃகபரோல்)

முழு ்காதுஹம, மாமிசம், 

தாைரே எணகணய, பால்

எலிகளில் மைடடுத்தனஹம, 

இனபகபருக்க ்காைாறுகள்

மைடடுத் தனஹம

ஹவட்டமின K 

(்ைதிபகபாருள் 

குயி்னானிலிருந்து 

கப்றபபடுகி்றது)

இஹை ைஹக காயகறிகள், 

்சாயாபீனஸகள், பால்

இரேத்தப்பாக்கு தாமதமாக இரேத்தம் 

உஹ்றதலின காரேணமாக 

அதிக இரேத்தம்  

கைளிைருதல்

நீரில் கஹரேயும் ஹவட்டமினகள்

ஹவட்டமின B1

(தயமின)

முழு தானியஙகள், 

ஈஸட, முடஹ்ட, கல்லீரேல், 

முஹைகடடிய பருபபு 

ைஹககள்

கபரி கபரி தஹசகள் ைலிஹமயற்று 

்பாதல், பக்கைாதம், 

நரேம்புகளில் சிஹதவுறும் 

மாற்்றஙகள்

ஹவட்டமின B2 

(ரி்பாஃபி்ைவின)

பால், முடஹ்ட, கல்லீரேல், 

பச்ஹசக்காயகறிகள், 

முழுதானியஙகள்

எரி்பாபிைாவி்னாஸிஸ 

(கீலியாசிஸ)

கணகளில் எரிச்சல் , 

ை்றடசியான ்தால், 

உதடுகளில் வீக்கம், 

ைாயின ஓரேஙகளில் 

பிைவு 

ஹவட்டமின B3

(நியாசின)

பால், முடஹ்ட, கல்லீரேல், 

்ைரக்க்டஹை, ககாழுபபு 

குஹ்றந்து காணபபடும் 

இஹ்றச்சி (Lean meat), 
உமி

கபைாக்ரோ ைாயின ஓரேஙகளில் 

பிைவு, ்தால் 

தடித்தல், ஞாபகம்றதி, 

ையிற்றுப்பாக்கு

ஹவட்டமின B6 

(ஹபரி்டாக்ஸின)

மாமிசம், மீன, முடஹ்ட, 

தானியஙகளின தவிடு

க்டரமாடிடஸ கசதில்கள் ்பான்ற 

்தால், நரேம்பு 

குஹ்றபாடுகள்

ஹவட்டமின B12

(ஹசய்னா்காபாைஹமன)

பால், மாமிசம். கல்லீரேல், 

பருபபுைஹககள், 

தானியஙகள், மீன

உயிஹரேப ்பாக்கும் இரேத்த 

்சாஹக

அதிக அைவிைான 

இரேத்த்சாஹக, 

தணடுை்ட நரேம்பு 

குஹ்றபாடுகள் 

ஹவட்டமின C

 (அஸகாரபிக் அமிைம்)

இஹை ைஹக 

காயகறிகள், முஹை 

கடடிய தானியஙகள், 

கநல்லிக்காய, எலுமிச்ஹச, 

ஆரேஞசு ்பான்ற சிடரேஸ 

பழஙகள்

ஸகரவி ஈறுகள் வீக்கமஹ்டந்து 

இரேத்தம் ைடிதல், புணகள் 

குணமாைதில் தாமதம், 

பற்கள் மற்றும் எலும்பு 

குஹ்றபாடுகள்
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8. 1. 5 தாது உப்புச் சத்துககள்

உணவூட்ட முஹ்றயில், தாது உபபு 

எனபது ஒரு ்ைதியத் தனிமம் ஆகும்.  

இந்த ்ைதியத்தனிமம் உயிரினஙகள் 

உயிர ைாழைதற்குத் ்தஹையான 

்ைஹைகஹைச் கசயைதால் தாது உபபு 

ஒரு அத்தியாைசிய ஊட்டச்சத்தாக 

உயிரினஙகளுக்குத் ்தஹைபபடுகின்றது.

தாது உபபுக்கள்  மணணிலிருந்து 

கப்றபபடுகின்றது.  ்மலும் உயிரினஙகைால் 

தாது உபபுக்கஹை உருைாக்க முடியாது.  

நமது உ்டலில் உ்டற்கசயலியல் நிகழச்சிகஹை 

நிஹைநிறுத்துைதற்கு தாது உபபுக்கள் மிகவும் 

முக்கியமானதாகும்.  பற்கள், எலும்புகள், 

இரேத்தம், தஹச மற்றும் நரேம்பு கசல்களில் தாது 

உபபுக்கள் அ்டஙகியுள்ைன.

கால்சியம், பாஸபரேஸ, கபாட்டாசியம், 

்சாடியம், மற்றும் கமக்னீசியம் ்பான்றஹை 

மனித உ்டலுக்கு அதிகமாக ்தஹைபபடும் 

ஐந்து கபரும் தனிமஙகைாகும்  மீதமுள்ை 

தனிமஙகள் ‘குஹ்றைாக ்தஹையுஹ்டய 

தனிமஙகள்’ (Trace Elements) எனறு 

அஹழக்கபபடுகி்றது.  அஹை கந்தகம், இரும்பு, 

கு்ைாரின, ்காபால்ட, தாமிரேம், துத்தநாகம், 

மாஙகனீஸ, மாலிபடினம், அ்யாடின மற்றும் 

கசலினியம் ்பான்றஹை ஆகும். 

8. 1. 6 நீர

நீர மிகவும் அைசியமானதாகும்.

ஏகனன்றால் நீர கஹரேபபானாகவும் மற்றும் 

உ்டலில் நஹ்டகபறும் பை ைைரசிஹத 

மாற்்ற நிகழச்சிகளிலும் முக்கியப பஙகு 

ைகிக்கி்றது. கஹரேபபானாக நீரில் உ்டலில் 

காணபபடும் பை கஹரேகபாருடகள் கஹரேந்து 

காணபபடுகி்றது.  ைைரசிஹத மாற்்ற நிகழவு 

எனபபடுைது,  உ்டலில் நஹ்டகபறும் 

கமாத்த திசு ைைரச்சி மற்றும் சிஹதவு 

நிகழச்சிகஹைக் குறிபபதாகும்.  திசு ைைரச்சி 

நிகழவின்பாது சிறிய மூைக்கூறுகளிலிருந்து 

 �  ்டாக்்டர ஃபனக் எனபைரோல் விட்டமின 

என்ற ைாரத்ஹத அறிமுகபடுத்தபபட்டது.

 �  ஹைட்டமின A-க்கு ஆஙகிை 

எழுத்தின முதல் எழுத்தான A 

ககாடுக்கபபடடுள்ைது.  ஏகனன்றால் 

முதன முதலில் கணடுபிடிக்கபபட்ட 

ஹைட்டமின இதுைாகும்.

 �  ஹைட்டமின D கால்சியம் 

உறிஞசுதலுக்கு உதவுைதால் எலும்பின 

பைத்ஹத அதிகபபடுத்துகி்றது.

 �  இஹ்றச்சியில் உள்ை இரும்புச்சத்து 

(ஹீம் உள்ை இரும்புச்சத்து) மற்றும் 

தாைரே மூைபகபாருள்களில் (ஹீம்  

அல்ைாத இரும்புச்சத்து) உள்ை 

இரும்புச்சத்ஹத உ்டல் கைவ்ை்றாக 

உறிஞசுகி்றது.  இஹ்றச்சியினுஹ்டய 

புரேதத்தில் காணபபடும் இரும்புச்சத்து 

எளிதாக உறிஞசபபடுகி்றது. அ்த 

சமயம் ஹீம்  அல்ைாத இரும்புச்சத்ஹத 

உறிஞசுைதற்கு ஹைட்டமின  C 

்தஹைபபடுகி்றது.  

அறிந்து  ககாள்்வாமா?

நமது ்தாலில் ஹைட்டமின D 

எபபடி உருைாக்கபபடுகி்றது?

மனிதனின ்தாைால் 

ஹைட்டமின D - ஐ உருைாக்க முடியும்.  

மனிதனின ்தாலில் சூரியக்கதிரகள் 

விழும்்பாது (குறிபபாக அதிகாஹையில்) 

ஹைட்டமின D உருைாக்கபபடுகி்றது.  

சூரியக்கதிரகள் ்தாலின ்மல் 

விழும்்பாது  டிஹைடி்ரோ ்காைஸடரோல் 

எனும் கபாருள் ஹைட்டமின D -ஆக 

மாறுகி்றது.  என்ை, ஹைட்டமின 

D ‘சூரிய ஒளி ஹைட்டமின ’ எனறு 

அஹழக்கபபடுகி்றது.
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நம்முஹ்டய தினசரி உணவில் சிை 

ஊட்டச்சத்துக்கள் நீண்ட காைம் இல்ைாமல் 

்பானால் குஹ்றபாடடு ்நாயகள் ்தானறும்.  

இந்த நிஹை ‘ஊட்டச்சத்து குஹ்றபாடு’  

எனறு குறிக்கபபடுகி்றது. சிை கபாதுைான 

ஊட்டச்சத்துகுஹ்றபாடடு ்நாயகஹை நாம் 

இஙகு படிப்பாம்.

புரேதம் உ்டல் ைைரச்சிக்கும், உ்டல் 

கசல்கள் மற்றும் திசுக்கஹை சரிகசயைதற்கும் 

அைசியம்.  புரேதஙகளின குஹ்றபாட்டால் உ்டல் 

பைவீனம் ஏற்படும்.  ஆனால் அதிகபபடியான 

குஹ்றபாட்டால் கீழக்கண்ட ்நாயகள் 

ஏற்படுகின்றது.

1. குைாசி்யாரகர (Kwashiorkar) 

2. மரோஸமஸ (Marasmus)

குவாசி்�ாரகர

அதிகபபடியான புரேத குஹ்றபாட்டால் 

இந்த ்நாய ஏற்படுகி்றது.  இந்த ்நாய 1 

முதல் 5 ையது ைஹரே உள்ை குழந்ஹதகஹைத் 

தாக்குகி்றது.  இந்த ையதுக்குடபட்ட 

குழந்ஹதகளின உணவில்  முக்கியமாக 

கார்பாஹைட்ரேடடுகள் காணபபடும்.  

ஆனால் புரேதஙகள் மிக மிக குஹ்றந்த அை்ை 

காணபபடும்.

மரோஸமஸ

இந்த ்நாய கபாதுைாக ஒரு  

ையதுக்குடபட்ட பச்சிைங குழந்ஹதகஹைத் 

தாக்குகி்றது.இந்த ையதில் இைரகளுஹ்டய 

உணவில் கார்பாஹைட்ரேடடுகள், 

ககாழுபபுகள் மற்றும் புரேதஙகள் மிக 

மிகக் குஹ்றைாக்ை காணபபடும். கீ்ழ 

ககாடுக்கபபடடுள்ை குழந்ஹதகளின 

ப்டஙகஹைப பாருஙகள்.அைரகளின 

ை ை ர ச் சி ஹ ய யு ம் ,  எ ஹ ்ட ஹ ய யு ம் , 

்தாற்்றத்ஹதயும் ஆ்ரோக்கியமான 

குழந்ஹதக்ைாடு ஒபபிடும்்பாது எந்த 

விதமான வித்தியாசஙகஹை உஙகைால் 

காணமுடிகி்றது?

கபரிய மூைக்கூறுகள் உருைாக்கத்திற்காக 

(எ.கா. ஸ்டாரச்சுகள், முக்கிளிசஹரேடுகள், 

புரேதஙகள்) நீர ஆனது மூைக்கூறுகளிலிருந்து 

கைளி்யற்்றபபடுகி்றது. சக்தி ்தஹைபபடும் 

கநாதிகளின உதவியால் ்ைதியியல் 

விஹனகள் நஹ்டகபறும் சிஹதவு 

நிகழச்சிகளில் ்ைதிபபிஹணபபுகஹை 

உஹ்டபபதற்கு நீர பயனபடுத்தபபடடு சிறிய 

மூைக்கூறுகள் உருைாக்கபபடுகின்றன.  

(எ.கா.  குளுக்்காஸ, ககாழுபபு 

அமிைஙகள் மற்றும் அமி்னா அமிைஙகள் 

்பான்றஹைகள் சக்தி பயனபாடடிற்கு 

அல்ைது மற்்ற ்ைஹைகளுக்காக)  நீரினறி 

எந்த ஒரு ைைரசிஹத மாற்்ற நிகழவும் 

நஹ்டகபறுைதில்ஹை.

ஒனபதாம் ைகுபபில் பயிலும் இரோணி என்ற 

மாணவி ஒரு நாள் காஹை இஹ்ற ைணக்கக் 

கூட்டத்தின்பாது மயஙகி விழுந்து விட்டாள்.  

அதற்கான காரேணத்ஹத ஆசிரியர ் கட்ட்பாது 

அைள் காஹை உணவு சாபபி்டவில்ஹை 

எனறு பதிைளித்தாள்.  கூ்ட்ை அைளுஹ்டய 

தாயார அறிவுறுத்தியும் அைள் காஹை உணவு 

உணணும் பழக்கத்ஹத தவிரபபஹத ஒரு 

ைழக்கமாகக் ககாணடிருந்தாள் எனபதும் 

கண்டறியபபட்டது.

ைகுபபஹ்றயில் விைாதிக்கவும்:  உணஹைத் 

தவிரபபதால் ஆ்ரோக்கியத்தில் எனகனனன 

விஹைவுகள் ஏற்ப்டைாம்?

நீஙகள் உணணும் உணவில் 

்மற்குறிபபிட்ட ஏதாைது ஒரு அத்தியாைசிய 

ஊட்டச்சத்து இல்ைாமல் ்பானால் எனன 

நிகழும் எனறு உஙகளுக்குத் கதரியுமா?

சிந்திகக

 � நீவீர காஹை உணவு உணபஹதத் 

தவிரபபதால் படிபபில் முழுக்கைனம் 

கசலுத்த முடியும் எனறு 

நிஹனக்கிறீரகைா?

 தனி�ாள் ஆயவு8.2

 புரேதத்சத்து குஹைபாடடு ்�ாயகள்8.3
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ஒரு குழந்ஹதக்குத் ்தஹையான 

பரிந்துஹரேக்கபபடும் ஊட்டச்சத்துகளின அைவு.

ஊட்டச்சத்துக்கள் தினசரி 

்தஹையின 

அைவு (கிரோம்)

கார்பாஹைட்ரேடடுகள் 150-200 

புரேதஙகள் 40 

ககாழுபபுகள் 35 

ஹைட்டமினகளின அைவு அதிகரிபபதால் 

ஏற்படும் ்நாய ‘ஹைட்டமி்னாசிஸ’ 

எனறு அஹழக்கபபடுகி்றது.  ஹைபபர 

ஹ ை ட ்ட மி ் ன ா சி ஸ  எ ன ப ப டு ை து 

ை ழ க் க த் ஹ த வி ்ட  அ தி க ப ப டி ய ா ன 

ஹைட்டமினகளின அைவு இருபபது ஆகும்.  

இந்த நிஹையினால் நச்சுத்தனஹமயின 

அறிகுறிகள் ்தான்றைாம்.

எடுத்துக்காட்டாக: அதிகபபடியான 

அைவு ஹைட்டமின A இருபபஹத "ஹைபபர 

ஹைட்டமி்னாசிஸ A” எனறு அஹழக்கி்்றாம்.

குஹ்றபாடடு ்நாயகஹை எவைாறு 

நீக்க முடியும்? அத்தியாைசியமான 

ஊட்டச்சத்துக்கள் சரியான விகிதத்தில் 

காணபபடும் ஒரு உணைானது சரிவிகித 

உணவு எனபபடும். உ்டல் ைைரச்சிக்கும், 

ைைரசிஹத மாற்்றத்திற்கும், மற்றும் 

ஊட்டச்சத்துக் குஹ்றபாடஹ்டத் தவிரக்கவும் 

இது ்தஹைபபடுகி்றது.

 ஹவட்டமி்�ாசிஸ8.5

குைாசி்யாரகர (Kwashiorkar) 

ஆ்ரோக்கியமான குழந்ஹத

 (Healthy Child)

மரோஸமஸ (Marasmus)

அக்்்டாபர  2 1-ஆம் 

்ததி உைக அ்யாடின 

குஹ்றபாடடு தினமாக 

அறிவிக்கபபடடுள்ைது

முன கழுத்துக கழஹல: (காய்டர)

ஹதரோயடு சுரேபபி கபரிதாைதால் கழுத்தின 

கீழபகுதி வீஙகி காணபபடும்.  இந்த ்நாய 

அ்யாடின குஹ்றபாடடினால் ைருகி்றது.

 தாது உப்புககளின குஹைபாட்டால் 

ஏறபடும் ்�ாயகள்
8.4
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தாதுஉபபுக்கள், அைற்றின மூைஙகள், கசயல்பாடுகள் மற்றும் குஹ்றபாடு ்நாயகள்

தாதுககள் மூலஙகள் கச�ல்பாடுகள் குஹைபாடு ்�ாயகள்

்மக்்ரோ தனிமச் சத்துக்கள்

கால்சி�ம் பால் கபாருடகள், பீனஸ, 

முடஹ்டக்்காஸ, முடஹ்ட, 

மீன

எலும்புகளின 

ைைரச்சி, பற்களின 

எனாமல், இரேத்தம் 

உஹ்றதல், தஹச 

சுருக்க கசயல்பாடு 

கடடுபபடுத்தல்

எலும்பு ைைரச்சி 

குனறுதல், மிகக் 

குஹ்றைான எலும்பு 

சட்டக ைைரச்சி, 

எலும்புத்துஹை ்நாய 

்சாடி�ம் சாதாரேண உபபு அமிை காரே 

சமநிஹைஹய 

சீரோக ஹைத்தல், 

நரேம்பு உணரதி்றன 

க்டத்தல். 

தஹசபபிடிபபு, நரேம்பு 

தூண்டல்கள் க்டத்த 

இயைாஹம

கபாட்டாசி�ம் ைாஹழபபழம், 

சரக்கஹரேைள்ளிக் கிழஙகு, 

ககாடஹ்டகள், முழு 

தானியஙகள், சிடரேஸ 

ைஹகப  பழஙகள்

நரேம்பு மற்றும் 

தஹசகளின 

கசயல் தி்றஹன 

ஒழுஙகுபபடுத்துதல்.

தஹசச் ்சாரவு, நரேம்பு 

தூண்டல்கள் க்டத்த 

இயைாஹம

ஹமக்ரோ தனிமச் சத்துககள்

இரும்பு பசஹைக்கீஹரே, ்பரீச்சம்பழம், 

கீஹரேகள், பிரோக்்காலி, 

முழு தானியஙகள், 

ககாடஹ்டகள், 

மீன, கல்லீரேல் 

ஹீ்மாகு்ைாபினின 

முக்கியக் கூ்றாக 

கசயல்படுதல்.

இரேத்த ்சாஹக

அ்�ாடின பால், க்டலிலிருந்து 

கிஹ்டக்கும் உணவு, 

சாதாரேண உபபு

ஹதரோயிட 

ைார்மான 

உருைாக்குதல்

முன கழுத்துக் கழஹை 

(காய்டர)

 தாது உப்புககளின குஹைபாட்டால் ஏறபடும் ்�ாயகள்

 கச�ல்பாடு -1

ஒரு நாஹைக்கு உனக்குத்்தஹைபபடும் சரிவிகித உணவு அட்டைஹணஹயத் தயார கசயக. 

அ. காஹை உணவு --------------------- 

ஆ. பின காஹை உணவு --------------------- 

இ. மதிய உணவு --------------------- 

ஈ. பைகாரேஙகள் --------------------- 

உ. இரேவு உணவு --------------------- 
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உணவுக ்காபுரேம்

உணவுக் ்காபுரேம் நல்ை 

ஆ்ரோக்கியத்திற்குத் ்தஹைபபடும் 

உணவுகளின ைஹககஹையும் மற்றும் 

விகிதத்ஹதயும் ்தரந்கதடுக்க சி்றந்த 

ைழிகாடடியாக உதவுகி்றது.  உணவுக் 

்காபுரேத்தின ்மல் பகுதியில் காணபபடும் 

உணவு ைஹககள் முஹ்ற்ய ககாழுபபு 

மற்றும் எணகணய ்பான்றஹை உணவுக்         

்காபுரேத்தின அடியில் ககாடுக்கபபடடுள்ை 

உணவு ைஹககஹை ஒபபிடும் ்பாது 

கணடிபபாகக் குஹ்றந்த அை்ை உடககாள்ை 

்ைணடும்.

 உஙகளுஹ்டய சஹமயல் அஹ்றக்கு 

கசனறு  உஙகள் தாயாரின உதவி்யாடு 

உைரந்த நிஹையில் ஹைக்கபபடடுள்ை 

உணவு ைஹககஹையும், மற்றும் ஈரேபபதமான 

நிஹையில் ் சமித்து ஹைக்கபபடடுள்ை உணவு 

ைஹககஹையும் குறித்துக் ககாள்ைவும்.

உறறு்�ாககி விவாதிககவும்

 ஒரு தக்காளி மற்றும் ஒரு 

உருஹைக்கிழஙஹக  அஹ்ற கைபபநிஹையில் 

ஒரு ைாரேத்திற்கு ஹைக்கவும்.

1. நீவீர காணபது எனன?

 தக்காளி அழுகுைதன அறிகுறிகள் 

காணபபடும். அ்த சமயத்தில் 

உருஹைக்கிழஙகு மாற்்றமில்ைாமல் 

அபபடி்ய இருக்கும்.

2. ஏன எனறு ஊகிக்க முடியுமா?

 தக்காளியில் உள்ை ஈரேபபதம் 

நு ண ணு யி ரி க ள்  ை ை ர ை ஹ த 

ஊக்குவிபபதால் தக்காளி அழுக 

ஆரேம்பிக்கி்றது.
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ககடடுப்பாகச் கசயயும் கைளிக் காரேணிகைாக 

இருக்கின்றது.

உணவு ககடடுப்பாைஹத எவைாறு 

தடுக்கைாம்?

உணவுபபாதுகாபபு முஹ்ற  எனபது  உணவு 

அழுகுதல் அல்ைது ககடடுப்பாைதிலிருந்து 

தடுத்து அதஹன தகுந்த சூழநிஹையில் 

ஹைத்து எதிரகாைத்தில் பயனபடுத்தக்கூடிய 

ஒரு முஹ்றயாகும்.

உணவு பாதுகாப்பு முஹை�ா�து

 �  உணவின ்சமிபபுக் காைத்ஹத 

அதிகபபடுத்த 

 � நி்றம், தனஹம, மணம் மற்றும் 

ஊட்டச்சத்தின மதிபஹப நிஹைநிறுத்த

 �  உணவு ைழஙகஹை அதிகபபடுத்த 

 �  உணவு வீணாைஹதக் குஹ்றக்க

 �  உணஹை ்மலும் பை ைஹககளில் 

தயாரிக்க உதவுகி்றது.

8. 6. 1 நீஹரே கவளி்�றறுதல்/உலரத்தல்

உைரத்தல் அல்ைது நீஹரே கைளி்யற்றுதல் 

எனபது உணவிலிருந்து  நீஹரே/ஈரேபபதத்ஹத 

கைளி்யற்றுதைாகும்.  இது  சூரிய ஒளிஹயப 

பயனபடுத்தி உைரத்தல் (எ.கா. தானியஙகள், 

மீன) அல்ைது கைற்றி்டம் மூைம் உைரத்தல் 

(எ.கா. பால் கபாடி, பாைாஹ்டக்கடடி) 

அல்ைது சூ்டான காற்ஹ்றப பயனபடுத்தி 

உைரத்தல் (எ.கா.திரோடஹச, உைரகனிகள், 

உருஹைக்கிழஙகு சீைல்கள்) கசயயபபடுகி்றது.  

உைரத்தல் கசயைானது பாக்டீரியா, 

3. இதிலிருந்து நீவீர அறிந்தது எனன?

 ஒவகைாரு உணவும் ்ைறுபட்ட 

ஆயுள் காைத்ஹதக் ககாண்டது.  அஹ்ற 

கைபபநிஹையில் உருஹைக்கிழஙகின 

ஆயுள்காைம் தக்காளியின ஆயுள் 

காைத்ஹத வி்ட நீண்டது.

உணவு ககடடுப்்பாதல்

உணவு ககடடுப்பாதல் எனபது 

உணவில் சாதாரேணமாக ஏற்படும் 

விரும்பத்தகாத மாற்்றம் மற்றும் அந்த 

உணவு மனிதன உடககாள்ை முடியாததாக 

இருபபதாகும்.  ்தாற்்றம், நி்றம், தனஹம, 

மணம் மற்றும் சுஹையில் ஏற்படும் மாற்்ற்ம 

உணவு ககடடுப்பாதலின அறிகுறிகைாகும்.

உணவு ககடடுப்பாதலுக்குக் காரேணமான 

காரேணிகள்:

இரேணடு காரேணஙகைால் உணவு 

ககடடுப்பாகி்றது.

 � உள் காரேணிகள் (உணவின 

உடபு்றமிருந்து ககடுதல்)

 �  கைளிக்காரேணிகள் (உணவின 

கைளிபபு்றமிருந்து ககடுதல்)

உள்காரேணிகள்

கநாதிகளின கசயல்பாடு மற்றும் 

உணவில் காணபபடும்  ஈரேபபதம் ் பான்றஹை 

உணவு ககடடுப ்பாதலுக்குக் காரேணமான 

உள் காரேணிகைாக இருக்கி்றது.

கவளிககாரேணிகள்

உணவில் ்சரக்கபபடும் கைபப்டஙகள், 

நுணணுயிரிகள் பாதிக்கபபட்ட அசுத்தமான 

பாத்திரேஙகள் மற்றும் கருவிகள், 

சுகாதாரேமில்ைாத இ்டத்தில் சஹமயல் 

கசயதல், உணஹைச்  ்சமிக்கும் ைசதிகள் 

இல்ைாத மற்றும் மிகக் குஹ்றந்த சுய 

சுகாதாரேம்  ்பான்றஹை ்நாய விஹைவிக்கும் 

நுணணுயிரிகஹை ைரேைஹழத்து  உணஹைக் 

 உணவுப்பாதுகாப்பு முஹைகள்8.6
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ஈஸடுகள், பூஞஹசகள் (்மால்டுகள்) ்பான்ற 

நுணணுயிரகள் ைைரைஹதத் தடுக்கி்றது.

8. 6. 2 புஹகயிடுதல் (அ) புஹகயூட்டல்

இந்த முஹ்றயில் இஹ்றச்சி மற்றும்  மீன 

்பான்ற உணவுபகபாருள்கள் புஹகத்தலுக்கு 

உடபடுத்தபபடுகி்றது.  புஹகயினால் ஏற்படும் 

உைர கசயல் உணஹைப பாதுகாக்கி்றது.

8. 6. 3 கதிரி�ககம்

கதிரியக்கம் முஹ்றயில் உணைானது 

ஒரு குறிபபிட்ட அைவிைான X-கதிரகள், 

காமாக்கதிரகள் அல்ைது பு்ற ஊதாக்கதிரகைால் 

தாக்கபபடடு தீஙகு விஹைவிக்கும் 

பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூச்சிகஹைக் ககானறு 

பாதுகாக்கபபடுகி்றது. சிை சமயஙகளில் 

இந்த முஹ்ற ‘குளிர பாஸ்டர பதனம்’எனறும் 

அஹழக்கபபடுகி்றது. ஏகனன்றால் உணவுப 

கபாருள் சூடுபடுத்தபபடுைதில்ஹை.

கதிரியக்கம் உணவின சுஹைஹய்யா 

அல்ைது ஊட்டச்சத்தின தரேத்ஹத்யா 

அழிபபதில்ஹை. கைஙகாயம் மற்றும் 

உருஹைக்கிழஙகுகளின ஆயுடகாைம் 

கதிரியக்க முஹ்றஹயப பயனபடுத்துைதால் 

அதிகபபடுத்தபபடுகி்றது.

8. 6. 4 மந்த வாயுஹவப் ப�னபடுத்துதல்

உருஹைக்கிழஙகுகள் மற்றும் இதரே 

உணவுப கபாருள்கள் அஹ்டக்கபபட்ட 

காற்றுபபுகாத ஹபகளில் ஹநடரேஜன ைாயு 

நிரேபபபபடுைதன மூைம் அதில் பூஞஹச மற்றும் 

பூச்சிகள் ைைரைது தடுக்கபபடுகி்றது.

8. 6. 5 குளிர முஹையில் பாதுகாத்தல் 

அழுகும் காயகறிகள், கனிகள் மற்றும் 

கனியினால் தயாரிக்கபபட்ட கபாருடகள், 

பால் மற்றும் பால்கபாருடகள் முதலியஹை 

குஹ்றந்த கைபபநிஹையில் குளிர சாதனப 

கபடடியில் ்சமித்து ஹைக்கும் முஹ்ற  ‘குளிர 

சாதன முஹ்றயில் பாதுகாத்தல்’ எனறு 

அஹழக்கபபடுகி்றது.  குளிரகைபபநிஹையில் 

உ ண ஹ ை ப  ப ா து க ா க் கு ம் ் ப ா து 

உணவுபகபாருள்களில் ஏற்படும் உயிர 

மற்றும் ்ைதியியல் விஹனகளின ்ைகம் 

குஹ்றக்கபபடடு உணவு ககடடுப்பாைது 

தடுக்கபபடுகி்றது.

பூச்சிகள் மற்றும் ைணடுகளி்டமிருந்து  

உணவு தானியஙகஹைப பாதுகாக்க 

நம்முஹ்டய வீடுகளில் உணவு 

தானியஙகஹைச் ்சமித்து ஹைக்கும்்பாது 

்ைபபமரேத்தின உைரந்த இஹைகள் மற்றும் 

மஞசள் பயனபடுத்தபபடுகின்றன.

ஈரேமான திரோடஹசகள் 

அஹ்ற கைபபநிஹையில் 

ககடடுப்பாகின்றன.  ஆனால் 

உைரந்த திரோடஹசகள் (கரேயசினகள்) அ்த 

கைபபநிஹையில் ககடடுப்பாைதில்ஹை.  

ஏன?

அதிக குளிர முஹ்ற பாதுகாபபு எனபது 

உணவுபபாதுகாபபு முஹ்றகளில் 

ஒன்றாகும்.  இஙகு உணவுப கபாருள்கள் 

குளிரந்த அஹ்றயின உள்்ை -23
0
C  

முதல் -30
0
C கைபபநிஹை ைஹரே ஹைத்து 

பாதுகாக்கபபடுகி்றது. விஹதகைானது 

0
0
C கைபபநிஹைக்கு கீ்ழ ்சமித்து 

ஹைக்கபபடுகி்றது.
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8. 6. 6 உஹை� ஹவத்தல்

உணவுப பாதுகாத்தலில் கபருமைவில் 

பயனபடுத்தபபடும் முஹ்றகளில் இதுவும் 

ஒன்றாகும்.  இந்த முஹ்றயில் உணவு 

0
0
C கைபபநிஹைக்குக் கீ்ழ ்சமித்து 

ஹைக்கபபடுகி்றது.  இந்த கைபபநிஹையில், 

நுணணுயிரிகள் ைைரைதும், ்ைதியியல் 

விஹனகள் கசயல்படுைதும்  மற்றும் ைைரசிஹத 

மாற்்ற விஹனகள் தாமதபபடுத்தபபடுைதும் 

நிகழைதால் உணவுபகபாருள்கள் கக்டாமல் 

பாதுகாக்கபபடுகி்றது.

8. 6. 7 பாஸ்டர பத�ம் (பாஸடடுஹரே்சஷன)

பாஸ்டர பதனம் (பாஸடடுஹரே்சஷன) 

எனபது உணவுப பாதுகாத்தலின ஒரு 

முஹ்றயாகும். இது லூயிஸ பாஸ்டரின 

நிஹனைால் அஹழக்கபபடுகி்றது.  இந்த 

முஹ்றயில் பால்  63
0
C கைபபநிஹையில்  30 

நிமி்டஙகள் ககாதிக்க ஹைக்கபபடடு உ்ட்ன 

குளிரூட்டபபடுகி்றது.  இதனால் பாலில் உள்ை 

நுணணுயிரிகள் அழிக்கபபடுகி்றது. பாஸ்டர 

பதனம் பால் ககடடுப்பாதஹை தவிரபபதற்கு 

உதவுகி்றது.

பாஹல பாஸ்டர பத�ம் கசயயும் முஹையிஹ� 

விைககும் எளிஹம�ா� ப்டம்

ைாஹழபபழத்ஹத நாம் 

குளிரசாதனபகபடடியில் ஏன 

ஹைக்கக் கூ்டாது? 

ைாஹழபபழத்ஹத அஹ்ற கைபபநிஹையில் 

ககடடுப்பாகாமல் நீண்ட நாடகள் 

பாதுகாக்கைாம். ஆனால் அதஹன குளிர 

சாதனபகபடடியில் ஹைத்தால், பழுக்கச் 

கசயைதற்கு ்தஹைபபடும் கநாதியானது 

கசயலிழந்து விடுகி்றது.  அதற்கு பதிைாக 

கசல்கஹை அழித்து பழுபபு நி்றத்ஹத 

உருைாக்க காரேணமான கநாதியானது 

கசயல்படுத்தபபடுகி்றது. அதனால் பழத்தின 

்தால் மஞசள் நி்றத்திலிருந்து இருண்ட 

பழுபபு நி்றத்திற்கு மாறுகி்றது.

 1970-ஆம் ஆணடு ்தசிய 

பால் ்மம்பாடடு ைாரியம் மூைம் 

ஏற்படுத்தபபட்ட ‘ஆப்ரேஷனஃபிைட 

ந்டைடிக்ஹக கைணஹமபபுரேடசி’ஹய 

இந்தியாவில் கதா்டஙகியது.  இதனால் 

நம்முஹ்டய நாடு பால் தடடுபபாடு உஹ்டய 

நாடு எனபதிலிருந்து உைகத்தி்ை்ய 

அதிகபபடியான பால் மற்றும் பால் உற்பத்தி 

கபாருள்கஹைத் தயாரிக்கும் நா்டாக மாறியது.

ஆனந்த் பால் கூடடு்றவுச் சஙகத்ஹத (AMUL) 

நிறுவிய முஹனைர. ைரகீஸ குரியன 

இந்த கைணஹமபபுரேடசியின கைற்றிக்குப 

கபரிதும் காரேணமாக இருந்தார. 

அறிந்து  ககாள்்வாமா?

விஞ்ஞானிஹ�த் கதரிந்து ககாள்க

லூயிஸ பாஸ்டர (1822-1895) அறிவியலின 

ஒ ரு  பி ரி ை ா ன 

நு ண ணு யி ரி யி ஹ ை த் 

்தாற்றுவித்தார. இைர 

பிரோனஸ நாடஹ்டச் 

்சரந்த ்ைதியியல் 

மற்றும் நுணணுயிரியல் 

ைல்லுநர. அைர கநாதித்தல் 

மற்றும் ்நாயகளுக்கு 

நுணணுயிரிக்ை காரேணம் எனக் 

கண்டறிந்தார. பாஸ்டர பதனம் 

முஹ்றயிஹனயும், கைறி நாயக்கடி (்ரேபிஸ) 

மற்றும் ஆந்த்ரோக்ஸ ்நாயகளுக்கு தடுபபு 

மருந்துகஹையும் உருைாக்கினார.
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8. 6. 8 கலனகளில் அஹ்டத்தல்

இந்த உணவு  பாதுகாபபு  முஹ்றயில் 

கபரும்பாைானக் காயகறிகள், கனிகள், 

இஹ்றச்சி மற்றும் பால் உற்பத்திப கபாருள்கள், 

பழரேசம் மற்றும் சிை உ்டனடியாக உணணும் 

உணவுகள் பதபபடுத்தபபடடுப பினனர 

தூயஹமயான நீரோவி கசலுத்தபபட்ட காற்றுப  

புகாத கைனகளில் குறிபபிட்ட அழுத்தத்தில் 

அஹ்டக்கபபடுகி்றது.  நுணணுயிரிகஹை 

முழுைதும் அழிபபதற்காக இந்த கைனகள் 

அதிக கைபபநிஹைக்கு உடபடுத்தபபடடு 

குளிரூட்டபபடுகி்றது.

8.6.9 உணவுப் பாதுகாப்புப் கபாருள்கஹைச்  

 ்சரத்தல் 

இயற்ஹக மற்றும் கசயற்ஹகயான ் ைதிப 

கபாருள்கஹைப பயனபடுத்தி உணஹைப 

பாதுகாக்க இயலும்.

 அ. இ�றஹக உணவுப்  பாதுகாப்பு    

 கபாருள்கள்

இயற்ஹகயாகக் கிஹ்டக்கும் உபபு, 

சரக்கஹரே மற்றும் எணகணய ்பான்ற 

சிை கபாருள்கள் உணவுப பாதுகாபபுப 

கபாருள்கைாகப பயனபடுத்தபபடுகின்றன.

1.  உப்பிஹ�ச் ்சரத்தல்

இது பழஙகாைத்தில் உணஹைப 

பாதுகாக்கப பயனபடுத்தபபட்ட ஒரு 

முஹ்றயாகும்.  உபபிஹனச் ்சரக்கும்்பாது 

உணவிலுள்ை ஈரேபபதம்  சவவூடு பரேைல் 

மூைம்  நீக்கபபடுகி்றது.  இதனால்  

பாக்டீரியாக்களின ைைரச்சி தடுக்கபபடுகி்றது.  

மற்றும் நுணணுயிரிகளின கநாதிகள் 

கசயல்பாடும் குஹ்றக்கபபடுகி்றது. இஹ்றச்சி, 

மீன, கநல்லிக்காய, எலுமிச்ஹச மற்றும் 

மாஙகாயகள் இம்முஹ்றயின மூைம் 

கமத்திலீன சா� ஒடுகக 

்சாதஹ�

ப ா ல்  ப த ப ப டு த் து ம்  

கதாழிற்சாஹைகளில் க்றந்த மற்றும் 

பதனபபடுத்துதல்  கசயயபபட்ட பாலில் 

உள்ை நுணணுயிரிகளின அைஹை  

மதிபபீடு கசயைதற்குப கபருமைவில் 

பயனபடுத்தபபடுகி்றது.  பாலின 

தரேம் ்மனஹமயானதா அல்ைது 

்மனஹமயற்்றதா எனபஹத அறிைதற்கு 

கமத்திலீன நீை சாயக்கஹரேசல் பாலில் 

்சரக்கபபடடு பின, பால்நி்றம் மாறுைதற்கு 

எடுத்துக்ககாள்ளும் ்நரேம் அடிபபஹ்டயாக 

எடுத்துக் ககாள்ைபபடுகி்றது.  இந்த 

நி்றமாற்்றம் உ்ட்ன ந்டந்தால், பாலின தரேம் 

குஹ்றைாகவும் அதில் பாக்டீரியாக்களின 

எணணிக்ஹக அதிகமாகவும் இருக்கும்.  

என்ை பால் பதபபடுத்தல் முஹ்றயானது 

்மற்ககாணடு அதிகரிக்கபபடுகி்றது.
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2188.    சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரேம் - உயிரைாழ உணவு

பாதுகாக்கபபடுகி்றது.  ்மலும்,  ஊறுகாய 

மற்றும் கைனகளில்  அஹ்டக்கபபட்ட உணவுகள் 

்பான்றஹைகஹைப பாதுகாக்கவும்  உபபு  

பயனபடுத்தபபடுகி்றது.

2.    சரக்கஹரேஹயச் ்சரத்தல்

கனிகள் மற்றும் கனிகளிலிருந்து கப்றபபடும் 

ஜாம்கள், கஜல்லிகள், பழச்சாறுகள் 

்பான்றஹைகளின ஆயுள் காைத்ஹத 

அதிகபபடுத்த சரக்கஹரே அல்ைது ்தன 

்சரக்கபபடுகி்றது.  சரக்கஹரே அல்ைது 

்தனின ஈரேபபதத்ஹத உறிஞசும் 

தனஹமயானது உணவிலுள்ை நீரின 

அைஹைக் குஹ்றபபதற்கும் மற்றும் 

கனிகள் ஆக்ஸிஜ்னற்்றம்  அஹ்டைஹதக் 

குஹ்றபபதற்கும் உதவுகி்றது.

3.    எணகணயஹயச் ்சரத்தல்

ஊறுகாயில் எணகணயஹயச் ்சரக்கும்்பாது 

காற்றிலுள்ை நுணணுயிரிக்ைாடு 

கதா்டரபு ககாள்ைது தவிரக்கபபடுகி்றது.  

இதனால் நுணணுயிரிகள் ைைரைது 

தடுக்கபபடடு, உணவு ககடடுப்பாகாமல் 

பாதுகாக்கபபடுகி்றது.

ஆ) கச�றஹக உணவுப் பாதுகாப்புப்   

 கபாருள்கள்

 உணஹைப பாதுகாக்கும் கசயற்ஹக 

்ைதிபகபாருள்கை ான  ்சாடியம் 

கபன்சா்யட, சிடரிக் அமிைம், வினிகர, 

்சாடியம் கமட்டாஹபசல்்பட மற்றும் 

கபாட்டாசியம் ஹபசல்்பட ்பான்றஹைகள்  

சாஸ, ஜாம்கள், கஜல்லிகள், பதபபடுத்தபபட்ட 

உணவுகள் மற்றும் துரித  உணவுகளு்டன  

மிகவும் சிறிதைவு ்சரக்கபபடுகி்றது.  இந்த 

்ைதிபகபாருள்கள் நுணணுயிரிகளின 

ைைரச்சிஹயத் தாமதபபடுத்துைது்டன 

உணஹை நீண்டகாைம் பாதுகாபபு்டன 

ஹைக்கவும் பயனபடுகி்றது.

உணவுப கபாருள்கள் 

ம ா று ப டு ை த ற் கு 

நுணணுயிரிகள் மற்றும் 

்ைதிபகபாருள்கள் காரேணமாக 

இருக்கின்றன. இைற்்்றாடு உணவுப 

கபாருள் கக்டாமல் இருபபதற்காக 

நாம் ்சரக்கும் ்தஹைக்கதிகமான 

உபபு, சரக்கஹரே மற்றும் எணகணய 

் ப ா ன ்ற ஹ ை யு ம்  உ ண ஹ ை 

மாசுபபடுத்துகின்றன. இதனால் இந்த 

உணவு உணபதற்கு ஏற்்றதாக இல்ைாமல் 

்பாை்தாடு கதாற்்றாத ்நாயகைான 

நீரிழிவு, உ்டல் பருமன மற்றும் இதய 

்நாயகளுக்கும் காரேணமாக அஹமகி்றது.

சிந்திகக

 � ஊறுகாயில் உள்ை காயகறிகளின 

்மல் எணகணயப ப்டைம் மிதபபது 

என?

 கச�ல்பாடு 2

அரிசி, உளுந்து, பால், கருைாடு, ஊறுகாய, 

ஆபபிள், தக்காளி, கத்தரிக்காய, ஜாம், 

உைர திரோடஹசகள் மற்றும் முஹைத்த 

தானியஙகள் ்பான்ற உணவுப 

கபாருள்கஹைக் ககாணடு ைருக.  

இஹைகஹை ைஹகபபடுத்தி அைற்ஹ்ற 

்சமிக்கும் முஹ்றகளின அடிபபஹ்டயில் 

தனித்தனியாகக் காடசிபபடுத்தவும்.

ை.

எண

குளிர 

பதன 

முஹ்ற

உைர 

முஹ்ற

உணவு 

பாதுகாபபுப 

கபாருள்கள்

பாஸ்டர 

பதனம்
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ப்டத்ஹதப பாரக்க:

ப்டத்தில் காணும் மனிதன எனன கசயது 

ககாணடிருக்கி்றான எனறு நீ நிஹனக்கி்றாய?

இனஹ்றய காைகட்டத்தில்  உணவுப 

பாதுகாபபு எனபது ஒரு முக்கியமான 

விஷயமாக இருந்து ககாணடிருக்கி்றது.  இைாப 

்நாக்கம், அறியாஹம, கைனக்குஹ்றவு மற்றும் 

உணவு பதபபடுத்துதல், ்சமித்து ஹைத்தல், 

விற்பஹன கசயதல் ஆகியைற்றின ்பாது 

நிைவும்  சுகாதாரேமற்்ற சூழநிஹை ்பான்ற 

காரேணஙகைால் உற்பத்தி நிஹையிலிருந்து 

உணணும் நிஹை ைஹரே உணவு 

மாசுபடுத்தபபடுகி்றது  அல்ைது கைபப்டம் 

கசயயபபடுகி்றது.  உணவுக்  கைபப்டம் எனபது 

‘உணவில் ்ைறு ஏ்தனும் கபாருள்கஹை 

்சரபப்தா அல்ைது உணவிலிருந்து 

நீக்குை்தா’ ஆகும்.  இவைாறு கசயைதினால் 

உணவில் இயற்ஹகயாகக்  காணபபடும் 

கபாருள்கள் மற்றும் தரேம் பாதிக்கபபடுகி்றது.

பால்  மற்றும் பால் உற்பத்திப கபாருள்கள், 

தானியஙகள், பருபபு  ைஹககள், காபபித்தூள், 

்தயிஹைத்தூள், மஞசள்தூள், குஙகுமப பூ, 

இனிபபுகள் ைஹகபகபாருள்கள், ஆல்கைால் 

இல்ைாத பானஙகள், ைாசஹனப கபாருள்கள், 

சஹமயல்   எணகணயகள், இஹ்றச்சி, 

்காழிபபணஹண உற்பத்திப கபாருள்கள் 

்பான்றஹை கபாதுைாகக் கைபப்டம் 

கசயயபபடும் சிை  உணவுப கபாருள்கைாகும்.

உணவில் ்சரக்கபபடும் கைபப்டப 

கபாருள்களின தனஹமஹயப கபாறுத்து 

மூனறு ைஹககைாகப  பிரிக்கபபடடுள்ைன.

உணவுக்கைபப்டப கபாருடகளின ைஹககள்:

1.  இ�றஹக�ா�க கலப்ப்டப் கபாருடகள்

உணவில் இயல்பாக காணபபடும் 

் ை தி ப க ப ா ரு ள் க ள் ,  அ ங க க க் 

கூடடுபகபாருள்கள் அல்ைது  அடிபபஹ்டக் 

கூறுகள் ்பான்றஹை இயற்ஹகயான 

கைபப்டப கபாருள்கைாகும். அஹை,

அ. சிைைஹக நச்சுக் காைானகளில் 

காணபபடும் நச்சுபகபாருள்கள், ஆபபிள் 

விஹதகளில் காணபபடும் புரூசிக் அமிைம், 

கசரரி மற்றும் பீச் பழஙகளின குழிகள், 

க்டல் நச்சுக்கள், மீன எணகணயின 

நச்சுபபடுதல் ்பான்றஹை.

ஆ. சுற்றுபபு்றத்தில் காணபபடும் மாசுபட்ட 

காற்று, நீர மற்றும் நிைம்.

2. தறகச�லாக / கதரி�ாமல் ்சரககப்படும் 

கலப்ப்டப் கபாருள்கள்

உணவு கபாருஹைக் ஹகயாளும்்பாதும், 

அதஹனக் கைனகளில் அஹ்டக்கும்்பாதும், 

அறியாஹமயினா்ைா அல்ைது கைனக் 

 அக்்்டாபர 16ம் ்ததி உைக உணவு 

தினம் கஹ்டபிடிக்கபபடுகி்றது. உணவு 

வீணாகுதஹைக் குறித்த விழிபபுணரவு 

ைலியுறுத்தபபடுகி்றது.

அறிந்து  ககாள்்வாமா?

உணவுக்கைபப்டப 

கபாருள்களின 

ைஹககள்

இயற்ஹகயான 

கைபப்டப 

கபாருள்கள்

கதரியாமல் 

்சரக்கபபடும் 

கைபப்டபகபாருள்கள்

கதரிந்்த 

்சரக்கபபடும்  

கைபப்டப 

கபாருள்கள்

 உணவு கலப்ப்டம்8.7
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கு ஹ ்ற வி ன ா ் ை ா  ் ச ர க் க ப ப டு ம் 

கைபப்டபகபாருள்கள் இதில் அ்டஙகும். அஹை

அ. பூச்சிக்ககால்லி மருந்துகளின எஞசிய 

்ைதிபகபாருள்கள்

ஆ. உணவுப கபாருள்கள் ்சமிக்கும் 

இ்டஙகளில் ககாறிக்கும் பிரோணிகள் 

மற்றும் பூச்சிகளின மை ஜைஙகள்,           

எலிக்கடிகள் மற்றும் ைாரைாக்கள் 

்தானறுதல்.

இ. கனிகள், காயகறிகள், உ்டனடியாக 

உணணும் இஹ்றச்சி மற்றும் 

்காழிபபணஹண தயாரிபபுகளில்       

எஸகசரிச்சி�ா ்காலி, சால்்மா�ல்லா 

இனம் ்பான்ற ்நாய விஹைவிக்கும் 

நுணணுயிரிகளின தாக்கம்.

3. கதரிந்்த ்சரககப்படும் கலப்ப்டப் 

கபாருள்கள்

இந்த கைபப்டப கபாருள்கள் 

இைாப்நாக்கத்திற்காக  ்ைணடுகமன்்ற 

்சரக்கபபடுகின்றன.  இந்த 

கைபப்டபகபாருள்கள் கைந்த உணஹை 

உணணுபைரகளுக்கு ஆ்ரோக்கியம் 

சம்பந்தமான மிக ்மாசமான விஹைவுகள் 

உண்டாகும்.  அஹை

அ. உணவுப பாதுகாபபுப கபாருள்கைான 

வினிகர, சிடரிக் அமிைம், ்சாடியம் ஹப 

காரப்னட (சஹமயல் ்சா்டா), பாலில் 

்சரக்கபபடும்  ஹைடரேஜன கபரோக்ஹசடு, 

கசயற்ஹக மாவுபகபாருள், உணவு 

நறுமணபகபாருள்கள், கசயற்ஹக 

்ைதிபகபாருள்கள் மற்றும் கசயற்ஹக 

இனிபபூடடும்  கபாருள்கள்.

ஆ. ை ா ஹ ழ ப ப ழ ங க ள்  ம ற் று ம் 

மாம்பழஙகஹைப பழுக்க ஹைபபதற்கு 

பயனபடுத்தபபடும் கால்சியம் காரஹபடு 

்பான்ற ்ைதிபகபாருள்கள்

இ. பச்ஹசக் காயகறிகள், பாகற்காய, 

பச்ஹசபபட்டாணி ்பான்றைற்றில் 

பசுஹம நி்றத்ஹதக் ககாடுபபதற்கும், 

ைாடிய நிஹை ்தான்றாமலிருக்கவும் 

பயனபடுத்தபபடும் அஙகீகரிக்கபப்டாத 

உணவு நி்றமூடடிகளில் காணபபடும் 

்ைதிபகபாருள்கைான உ்ைாகக் 

காரீயம். 

ஈ. ஆபபிள் மற்றும் ்பரிக்காய  ்பான்ற 

கனிகளின ்மல் பைபைபபான 

்தாற்்றத்ஹதக் ககாடுபபதற்காகப 

பூசபபடுகின்ற உணணக்கூடிய ஆனால் 

தீஙகு விஹைவிக்கும் கசயற்ஹக 

கமழுகான கசல்ைாக் அல்ைது கார்னாபா  

கமழுகு.

உ. காயகறிகள், கால்நஹ்டகள், ஆடுகள் 

மற்றும் ்காழிபபணஹணகளில் 

துரித ைைரச்சி மற்றும் பசுக்களின 

பால் உற்பத்திஹய அதிகபபடுத்தப 

பயனபடுத்தபபடும் ைைரச்சிஹயத் 

தூணடும் ைார்மானகள், ஸடீரோயடுகள் 

மற்றும் ்நாய எதிரபபு மருந்துகள். 
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2228.    சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரேம் - உயிரைாழ உணவு

புற்று்நாய மற்றும் குஹ்றபாடுகளு்டன 

குழந்ஹத பி்றத்தல் ்பான்றஹை  

ஏற்படுகின்றன.

 கதா்டர கச�ல்பாடு 

ப்டத்ஹதப் பாரத்து விஹ்டஹ� விவாதிககவும்

 � இந்த ஆபபிள்கள் எவைாறு  ்தாற்்றத்தில் 

்ைறுபடுகின்றன?

 � ஏன இவைாறு கதரிகி்றது?

 � உணணுைதற்கு எந்த ஆபபிள் 

பாதுகாபபானது?

கைபப்டம் கசயயபபட்ட உணவுபகபாருள்கஹை 

உணணுைதால் ்மாசமான ஆ்ரோக்கியப 

பிரேச்சஹனகைான காயச்சல், ையிற்றுப்பாக்கு, 

குமட்டல், ைாந்தி, ையிற்றில் ஏற்படும் ைாயுக் 

்காைாறுகள், ஆஸதுமா, ஒவைாஹம, 

நரேம்புக்்காைாறுகள், ்தால் ஒவைாஹமகள், 

்நாய எதிரபபு  சக்தி குஹ்றதல், சிறுநீரேகம் 

மற்றும் கல்லீரேல் பாதிபபஹ்டதல், மைக்கு்டல் 

இ�றஹக�ாகப் பழுத்த கனிககும் மறறும் கச�றஹக�ா� முஹையில், பழுககஹவககப்பட்ட 

கனிககும் உள்ை ்வறுபாடு.

பண்புகள் இ�றஹக�ாகப்

பழுத்த கனி

கச�றஹக�ாகப் பழுத்த கனி

நி்றம் ஈரக்கக் கூடியது, 

ஆனால் நி்றம் ஒ்ரே சீரோக 

இருக்காது.

நி்றம் ஒ்ரே சீரோகக் காணபபடும்.  ஆனால் 

அதிகம் ஈரக்கக் கூடியது.

மணம் நன்றாக இருக்கும் சுமாரோக இருக்கும்

உறுதித்தனஹம நன்றாக இருக்கும் சுமாரோக இருக்கும்

சுஹை இனிபபு மற்றும்  

சுஹையாக இருக்கும்

கனியாக ்தாற்்றமளித்தாலும் உள்பகுதி 

புளிபபாக இருக்கும்.

ஆயுள் காைம் நீண்டது குறுகியது, கருஹமநி்றப  கபாடடுகள் 

கனியின ்மல் இரேணடு முதல் மூனறு 

நாள்களில் ்தானறும்.

 கச�ல்பாடு 3

பாலின தூ�தனஹமஹ�க  கண்்டறியும் 

்சாதஹ� 

்�ாககம்

பாலில் ஸ்டாரச் இருபபஹதக்  கணடுபிடித்தல்

்தஹவ�ா� கபாருள்கள்

்சாதஹனக்குழாயகள், பால் மற்றும் 

அ்யாடின கஹரேசல்

கசயமுஹை

 இரேணடு  அல்ைது மூனறு  ் சாதஹனக் 

குழாயகஹை எடுத்துக்ககாள்ைவும்.  

அச்்சாதஹனக் குழாயகளில் பல்்ைறுபட்ட 

பால் மாதிரிகஹை 10 மி.லி வீதம் எடுத்துக் 

ககாள்ை ்ைணடும்.  பினனர சிை துளி 

அ்யாடின கஹரேசஹைச் ்சரக்க ்ைணடும்.  

காண்பது

 நீைநி்றம் ்தானறுைது பாலில் 

ஸ்டாரச் இருபபஹதக் குறிக்கி்றது.
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இயற்ஹகயாக கனிந்த  கனிகஹை ்நாக்கிப 

பழஈக்கள் மற்றும் ஈக்கள் அதிகமாக 

ஈரக்கபபடும்.

வீடுகளில்  கலப்ப்டப் கபாருள்கஹை 

கண்டுபிடிப்பதறகுப் ப�னபடுத்தப்படும் சில 

எளி� முஹைகள்:

ஆயவுத் திட்டம்

கசயற்ஹக உரேமினறி இயற்ஹக முஹ்றயில் 

விைசாயம் கசயயும் முஹ்ற மற்றும் உணவின 

தரேத்ஹதப்பணுைதில் அைற்றின பஙகு ் பான்ற 

தகைல்கஹை ்சகரிக்கவும்.

�ம் �ாடடிலுள்ை  உணவு தரேககடடுப்பாடு 

நிறுவ�ஙகள்

மனிதரகளின ஆ்ரோக்கியத்ஹதப 

் ப ணி க் க ா க் க  உ ண ை ா ன து 

தூயஹமயானதாகவும் ஊட்டச்சத்து 

நிஹ்றந்ததாகவும் மற்றும் எந்த வித 

கைபப்டமினறியும் இருக்க ்ைணடும்.

நாடடில் உள்ை எல்ைா மக்களுக்கும் 

்பாதுமான அைவு தூயஹமயான மற்றும் 

பாதுகாபபான உணஹை  கிஹ்டக்கச் 

கசயைது நமது ஒவகைாரு அரேசாஙகத்தின 

க்டஹமயாகும்.  இந்திய அரேசாஙகம் 1954  -ஆம் 

ஆணடு ‘உணவுக் கைபப்டம் தடுபபுச் சட்டம்’ 

மற்றும் 1955-ஆம் ஆணடு ‘உணவு கைபப்ட 

தடுபபு விதிகள்’ ்பான்ற உணவுப பாதுகாபபுச் 

சட்டஙகள் நுகர்ைாருக்குத் தூயஹமயான 

மற்றும் முழு உணவு கிஹ்டக்கபகபறுைஹத  

உறுதிபபடுத்தவும் மற்றும் நுகர்ைாஹரே 

வியாபாரிகள் ஏமாற்றுைதிலிருந்து பாதுகாக்கும் 

்நாக்கத்து்டனும் இயற்்றபபட்டது.

வி ற் ப ஹ ன  க ச ய ய ப ப டு ம் 

உணவுபகபாருள்கள் குஹ்றந்தபடச தரேம் மற்றும் 

்மம்பட்ட சுகாதாரேத்ஹதப கபற்றிருக்க்ைணடும் 

எனறு இந்த உணவுபபாதுகாபபு சட்டம் 

கதளிைாக ைலியுறுத்துகி்றது. எந்த ஒரு 

உணவு இந்த குஹ்றந்த படச தரே நிரணயத்ஹத 

உறுதிபபடுத்தவில்ஹை்யா அந்த உணவு 

கைபப்டம் கசயயபபட்டதாகக் கூ்றபபடுகி்றது.  

்மலும் இந்த சட்டம் கைபப்டம் கசயத 

கபாருள்கஹை உருைாக்கும் மற்றும் 

விற்பஹனயில் ஈடுபடும் விநி்யாகஸதரகஹை 

தண்டஹனக்கு உடபடுத்தவும் அறிவுறுத்துகி்றது.

்நரஹமயற்்ற கசயல்களில் ஈடுபடும் 

இத்தஹகய விநி்யாகஸதரகஹை தடுபபதற்கு 

ஒரு குறிபபிட்ட காை இஹ்டகைளிக்குப பி்றகு 

கதா்டரந்து இந்த சட்டத்தில் மாற்்றம் ககாணடு 

ைரேபபடுகி்றது. தரேக்கடடுபபாடு கசயயும் 

நிறுைனஙகள் முஹ்ற்ய

1. பால்: சாயைான ைழுைழுபபான ்மல் 

பகுதியில் ஒரு துளி பாலிஹன ஹைக்கவும்.  

கைபப்டமற்்ற பாைாக இருந்தால் கமதுைாக 

ைழியும் மற்றும் ைடிந்த இ்டத்தில் பால்த்டம் 

காணபபடும்.  அ்த சமயம்  நீர கைக்கபபட்ட 

பாைாக இருந்தால் ்ைகமாக ைடிந்து பாலின 

த்டம் காணபபடுைதில்ஹை.

2. ்தன: ்தனில்  பருத்தியினால் கசயயபபட்ட 

ஒரு திரியிஹன முக்கி எடுத்து தீக்குச்சியால் 

ககாளுத்த ்ைணடும்.  கைபப்டமற்்ற ்தன 

எரியும்.  ஆனால் சரக்கஹரேக் கஹரேசல் 

்சரக்கபபட்ட ்தன ப்டப்டகைனறு கைடிக்கும்.

3. சரக்கஹரே: சரக்கஹரேஹய நீரில் 

கஹரேக்கவும்.  சாக்பீஸ கபாடி சரக்கஹரேயு்டன 

்சரக்கபபடடிருந்தால், அபகபாடி சரக்கஹரேக் 

கஹரேசலின அடிபபகுதியில் வீழ ைடிைாகும்.

4. காபபித்தூள்:  ஒருகணணாடி ்டம்ைரில் 

நீரிஹன எடுத்து அதில் ஒரு சிை கரேணடிகள் 

காபபித்தூஹைத் தூை ் ைணடும். காபபித்தூள் 

நீரில் மிதக்கும். ஆனால் புளிக்ககாடஹ்ட 

கபாடியு்டன கைபப்டம் கசயயபபடடு இருந்தால் 

புளிக்ககாடஹ்டப கபாடியானது நீரின அடியில் 

படியும்.

5.  உணவு தானியஙகள்: இ ை ற் றி ல் 

கற்கள், மணல் மற்றும் பளிஙகுகற்கள் 

்பான்றஹை காணபபடும். இைற்ஹ்ற பிரித்தல், 

கழுவுதல் முஹ்றபபடி தூயஹம படுத்தைாம்.

 உணவுப பாதுகாத்தஹை 

ஊக்குவிபபதற்காவும் மற்றும் அதன 

முன்னற்்றத்திற்காகவும் 2015-ஆம் 

ஆணடு ஏபரேல் மாதம் 7-ஆம் ்ததி ‘உைக 

சுகாதாரே தினத்தனறு’ "பணஹண முதல் 

உணணும் ைஹரே பாதுகாத்திடுவீர 

உணஹை" என்ற முழக்கம் எழுபபபபட்டது.
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ISI, AGMARK (அக்மாரக்), FPO, FCI மற்றும் இதரே 

சுகாதாரேத் துஹ்றகள் ்பான்றஹை நுகர்ைார 

பயனபடுத்தும் கபாருள்களுக்கு குஹ்றந்தபடச 

தரே நிரணயஙகஹை  விதித்துள்ைது. FCI 

(இந்திய உணவுக் கழகம்) 1965-ஆம் 

ஆணடு கீழக்கண்ட ்நாக்கஙகளுக்காக 

உருைாக்கபபட்டது.

 � விைசாயப கபாருள்களுக்குச் சரியான 

விஹை ககாடுத்து விைசாயிகளின 

விருபபத்ஹதப பாதுகாபபது.

 � நாடு முழுைதும் உணவு 

த ா னி ய ங க ஹ ை 

விநி்யாகம் கசயைது

 � ்தசிய பாதுகாபஹப 

உறுதி கசயய ்பாதுமான அைவு 

உணவு தானியஙகஹை விநி்யாகம் 

கசயைதும் மற்றும் ்தஹையான அைவு 

்சமித்து ஹைத்து உணவு பாதுகாபஹப 

நிஹைநிறுத்துைது

 � உணவு தானியஙகஹை நுகர்ைார 

ைாஙகும் விதத்தில் சந்ஹத விஹைஹய 

ஒழுஙகுபடுத்துதல்

தனி�ாள் ஆயவு

சித்தாந்த் பள்ளியிலிருந்து திரும்பி ைந்தான.

அைன அதிக பசியாக இருபபதாக உணரந்தான.  

அைஹன அைன அம்மா  அருகிலுள்ை 

கஹ்டக்குச் கசனறு ஒரு பிஸககட பாக்ககட 

ைாஙகி ைரே அனுபபினார.  அைனுஹ்டய 

அம்மா அந்த பிஸககட பாக்ககடஹ்ட தி்றந்து 

பாரத்த்பாது, அது பஹழயதாக இருபபஹத 

உணரந்தாள்.  ஆஹகயால் அைன அம்மா 

அைனி்டம் அந்த பிஸகட பாக்ககடஹ்ட  திருபபிக் 

ககாடுத்து புதியதாக பிஸககட பாக்ககடஹ்ட 

ைாஙகி ைருமாறு ்கடடுக்ககாண்டார. 

பிஸககட பாக்ககடஹ்ட ைாஙகும் முன 

சித்தாந்த் கணடிபபாக எதஹனப பாரத்திருக்க 

்ைணடும் எனறு  நீவீர  நிஹனக்கிறீரகள்?

 கச�ல்பாடு 4

ஒவகைாரு மாணைனும் ஏதாைது 

ஒரு உணவுப கபாட்டைத்ஹதக் (ஜாம், 

பழரேசம், ஊறுகாய, கரோடடி, பிஸகட 

முதலியஹை) ககாணடு ைரேச் கசயய 

்ைணடும்.  அந்தந்த உணவின கபயர, 

தயாரிபபாைருஹ்டய விைரேஙகள், அதில்  

அ்டஙகியுள்ை கபாருள்கள், கமாத்த எஹ்ட, 

அதிகபடச சில்ைஹ்ற விற்பஹன விஹை, 

தயாரிக்கபபட்ட  உணவின காைாைதி நாள், 

அந்த உணஹைக் குறித்து விழிபபுணரவு 

ஏற்படுத்த தரே நிரணயம் கசயத விநி்யாக 

நிறுைனத்தின அச்சி்டபபட்ட குறியீடுகள் 

முஹ்ற்ய ISI, AGMARK or FPO ்பான்ற 

விபரேஙகஹை குறித்துக் ககாள்ை ்ைணடும்.

சிந்தஹ� வி�ாககள்

அப்படி�ா? 

 � தானிய ைஹக உணவுகஹை 

உணபதன மூைம் ஒவகைாரு 

நாஹையும் ஆ்ரோக்கியத்து்டன 

க த ா ்ட ங க ை ா ம் .  க க ா ழு ப பு ச் 

சத்ஹதக் குஹ்றைாக உணபது 

ஆ்ரோக்கியத்திற்கு ைழிைகுக்கும்.

 � புடடியில் நிரேபபிய நீர குழாய நீஹரே வி்ட 

சி்றந்தது.

கச�ல்பாடு 5

கீ்ழ ககாடுக்கபபடடுள்ை மன ைஹரேப்டத்தில் 

உணஹை பாதுகாக்கும் பல்்ைறுபட்ட  

முஹ்றகஹை பாரக்கவும்.  ஒவகைாரு 

முஹ்றக்கும் ஒரு எடுத்துக்காடடு தருக.
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 ்கா்டக்ஸ அலிகமன்டாரியஸ (இைத்தீன கமாழியில் ‘ உணவு விதி’)  எனபது உணவுகள், 

உணவு உற்பத்தி கபாருடகள்  கசயதல் மற்றும் உணவுப பாதுகாபபிற்கு சரை ்தச அைவில் 

ஏற்றுக்ககாள்ைபபட்ட தரேநிரணயஙகள், விதிமுஹ்றகள்,  ைழிமுஹ்றகள் மற்றும் இதரே பரிந்துஹரேகள் 

அ்டஙகிய ஒரு கதாகுபபாகும்.சரை்தச அைவில் ஏற்படும் உணவு பாதுகாபபு மற்றும் நுகர்ைார 

பாதுகாபபில் எழும் விைாதஙகஹை தீரத்து ஹைபபதற்கு உைக ைரத்தக நிறுைனத்தால் 

அஙகீகரிக்கபபட்ட ஒரு அஹமபபுதான இந்த ்கா்டக்ஸ அலிகமன்டாரியஸ.

அறிந்து  ககாள்்வாமா?

உணவு தரேககடடுப்பாடு நிறுவ�ஙகள், அவறறின நிரணயிககப்பட்ட குறியீடுகள் மறறும் உணவு 

பாதுகாத்தலில் அஹவகளின பஙகு

ஐஎஸஐ  (ISI) இ ந் தி ய 

தரேக்கடடுபபாடு நிறுைனமான 

ISI ஆனது BIS (Bureau of 

Indian Standard) எனறும் 

அஹழக்கபபடுகி்றது

கதாழிற்சாஹையில் உற்பத்திச் 

கசயயபபடும் கபாருள்கைான மின 

உப்யாக கபாருள்கள் முஹ்ற்ய 

சுவிடசுகள், ்கபிள் ஒயரகள், நீர 

சூ்்டற்றி, மினசாரே ்மாட்டார, 

சஹமயைஹ்றயில் பயனபடுத்தும் 

கபாருள்கள் முதலியைற்றிற்கு 

சான்றளிக்கபபடுகி்றது.

அக்மாரக் - ்ைைாண 

கபாருடகளுக்கான தரேக்குறியீடு 

AGMARK  (Agricultural Marking)

விைசாயம் மற்றும் கால்நஹ்ட 

உற்பத்திப கபாருள்கைான 

தானியஙகள், அத்தியாைசிய 

எணகணயகள், பருபபு ைஹககள், 

்தன, கைணகணய முதலியைற்றிற்கு 

சான்றளிக்கபபடுகி்றது.

FPO, (கனி உற்பத்திப கபாருள்கள் 

ஆஹண)

பழ உற்பத்திப கபாருள்கைான  பழரேசம், 

ஜாம்கள், சாஸ, பதபபடுத்தபபட்ட 

கனிகள் மற்றும் காயகறிகள், 

ஊறுகாயகள் முதலியைற்றிற்கு 

சான்றளிக்கபபடுகி்றது.

இந்திய உணவுப பாதுகாபபு 

மற்றும் தரே நிரணய ஆஹணயம்.

உணவுப பாதுகாபஹபக் 

கணகாணிபபதும் மற்றும் 

ஒழுஙகுபடுத்துைதின மூைம் 

கபாதுமக்களின சுகாதாரேத்ஹத 

பாதுகாபபதும் மற்றும் 

்மம்படுத்துைதும் இந்த 

ஆஹணயத்தின கபாறுபபாகும்.
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நிஹ�விற ககாள்க (Points to remember)

	 சாதாரேண ைைரச்சிக்கும் மற்றும் உ்டல் ைைரச்சி நிஹைக்கும் உயிரகளுக்கு உணவு ்தஹை.

	 சிை ஊட்டச்சத்துக்களின நீண்டநாள் குஹ்றபாடு, ஊட்டச்சத்து குஹ்றபாடடு ்நாயகள் மற்றும் 

ஊட்டச்சத்து பற்்றாகுஹ்ற நிஹை ைருைதற்கு ைழி ைகுக்கும்.

	 உைரத்தல், புஹகயிடுதல், கதிரியக்கம், குளிரசாதனப கபடடிஹயப பயனபடுத்தி  பாதுகாத்தல், 

பாஸ்டர பதனம், கைனகளில் அஹ்டத்தல் ்பான்றஹை உணஹைப பாதுகாக்கும் சிை 

முஹ்றகைாகும்.

		கைபப்டப கபாருள்கள் எனபது உணவுப பாதுகாபபு  தரே நிரணயத்துக்கு எதிரோக விரும்பத்தகாத 

கபாருள்கள் உணவில் ்சரக்கபபடுதைாகும்.

 1954- ஆம் ஆணடு இயற்்றபபட்ட உணவுக்  கைபப்டம் தடுபபுச் சட்டத்தில் நுகர்ைார 

கபாருள்களுக்கு குஹ்றந்தபடசத் தரே நிரணயம் நிச்சயிக்கபபடடுள்ைது.  

கசால்லஹ்டவு

1. கஹைபபு மன உஹைச்சல் அல்ைது உ்டல் ்நாயினால் ஏற்படும் அதிகபபடியான ்சாரவு 

2. நீர உறிஞசும் தனஹம காற்றிலிருந்து ஈரேபபதத்ஹத உறிஞசுக்ககாள்ளும்  பணபு 

3. இன்சாம்னியா உ்றக்கமினஹம 

4. ஹமக்்ரோபயாைஜி நுணணுயிரகஹைப பற்றி படிக்கும் அறிவியலின ஒரு பிரிவு 

(நுணணுயிரியல்) 

5. தஹசபபிடிபபு திடீர மற்றும் விருபபமினறி ஏற்படும் தஹசச் சுருக்கஙகள் 

6. ஊட்டச்சத்துக்கள்  சாதாரேண ைைரச்சிக்கும் மற்றும் உ்டல் ைைரச்சி நிஹைகளுக்கு 

ஊட்டமளிக்கின்ற கபாருள்கள் 

7. நரேம்புத்தூண்டல்  நரேம்பு இஹழகளின ைழி க்டத்தபபடும் மினசாரே சமிஹஞ 

8. நரேம்பிய தூணடு விபபி ஒரு நரேம்பு இஹழயின நுனியிலிருந்து கைளிைரும் ்ைதிபகபாருள்  

நரேம்புத்தூண்டஹை அடுத்த நரேம்பு இஹழக்கு க்டத்துகின்றன. 

9. ஊட்டம் நீவீர ைைரைதற்கும் மற்றும் ஆ்ரோக்கியமாக இருபபதற்குத் ்தஹைபபடும் 

உணவு 

10. ஆஸடடி்யா்பா்ரோசிஸ எலும்புகஹை  ைலுவிழக்கச் கசயது அைற்ஹ்ற உஹ்டயக்கூடிய 

நிஹைக்கு ககாணடு கசல்லும் ்நாய 

11. ஆக்ஸிஜ்னற்்றம் எைக்டரோனகளின இழபபு  

12. பக்கைாதம்  நமது உ்டலில் ஏற்படும் தற்காலிக அல்ைது நிரேந்தரே தஹசகளின கசயலிழபபு 

13. உணவின ்சமிபபுக் காைம் உணஹை ்சமித்து ஹைக்கும்்பாது அஹை ககடடுப்பாகாமல் 

பாதுகாக்கும் காைஅைவு 

14. நச்சுகள் பாக்டீரியாக்கள், விைஙகுகள் அல்ைது தாைரேஙகளிலிருந்து உருைாகக்கூடிய 

விஷத்தனஹம ககாண்ட கபாருள்கள்
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I. கபாருத்தமா� விஹ்டஹ�த் ்தரந்கதடுகக

1. மனித உ்டலின சிை ்தஹைகஹைப 

பூரத்தி கசயய குஹ்றந்த அை்ை 

(ஹமக்்ரோ) ்தஹைபபடும் ஊட்டச்சத்து 

 அ) கார்பாஹைட்ரேடடுகள்

 ஆ) பு்ரோடடீன  

 இ) ஹைட்டமின   ஈ) ககாழுபபு

2. சிடரேஸ ைஹக  பழஙகஹை உணவில் 

்சரத்துக் ககாள்ைதன மூைம் ‘ஸகரவி’ 

்நாஹயக் குணபபடுத்த முடியும் எனறு 

கூறியைர  

 அ) ்ஜம்ஸ லிணட  ஆ) லூயிஸ பாஸ்டர  

இ) சாரைஸ ்டாரவின  ஈ) ஜசக் நீயூட்டன

3. கைஙகாயம் மற்றும் உருஹைக்கிழஙகு 

்பான்றஹை முஹை கடடுைஹதத் 

தடுக்கும் முஹ்ற 

 அ) அதிக குளிர நிஹையில் பாதுகாத்தல்    

ஆ) கதிர வீச்சு முஹ்ற  

 இ) உபபிஹனச் ்சரத்தல்

 ஈ) கைனகளில் அஹ்டத்தல்

4. மத்திய அரேசின உணவு மற்றும் உணவுக் 

கைபப்டச் சட்டம் இயற்்றபபட்ட ஆணடு 

 அ) 1964    ஆ) 1954   

 இ) 1950    ஈ) 1963

5. உணவு ககடடுப்பாைதற்குக் காரேணமாக 

உள்காரேணியாகச் கசயல்படுைது 

 அ) கமழுகுப பூச்சு    

 ஆ) சுகாதாரேமற்்ற சஹமயல் பாத்திரேஙகள் 

இ) உணவின ஈரேத்தனஹம 

 ஈ) கசயற்ஹக உணவுப பாதுகாபபுப

    கபாருடகள்

II. ்காடிட்ட இ்டஙகஹை நிரேப்புக

1. உணவில்______எடுத்துக்ககாள்ைதன 

மூைம் குஹ்றபாடடு ்நாயகஹைத் தடுக்க 

முடியும். 

2. உ ண வு ப  க ப ா ரு ட க ளி ன 

இயல்பான தனஹம மற்றும் 

அதன தரேத்ஹதப பாதிக்கக்கூடிய 

கசயல்பாடு ___________ எனறு 

அஹழக்கபபடுகி்றது.

 பயிறசிகள்

இஹண�ச்கச�ல்பாடு

ஊட்டச்சத்து குஹைபாடடு ்�ாயகள்

படி 1 : உரேலிஹயப பயனபடுத்தி்யா விஹரேவுக்குறியீடஹ்டப பயனபடுத்தி்யா nutrition 

atlas எனனும் பக்கத்திற்குச் கசல்ைவும்.  

படி 2 : “Nutri Guide” எனனும் பகுதிஹயச் கசாடுக்கினால் அதில் Vitamins, Minerals Proteins 

ஆகிய பகுதிகள் ்தானறும்.  

படி 3: இப்பாது ‘vitamins’ எனனும் பகுதிஹயச் கசாடுக்கினால் பல்்ைறு ஹைட்டமின ைஹககஹை நீஙகள் 

காணைாம்.

படி 4 : ஏ்தனும் ஒரு ஹைட்டமிஹனச் கசாடுக்கினால் அந்த பகுதியில் Biochemical, RDA,

Dietary Sources மற்றும் Symptoms ஆகிய பகுதிகள் ்தானறும்.  அைற்ஹ்றச் கசாடுக்கி

அஹை குறித்து  அறிந்து ககாள்ைைாம்.

உரேலி: 

http://218.248.6.39/nutritionatlas/home.php  
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3. சூரிய கைளிச்சத்தின மூைம் உ்டலில் 

ஹைட்டமின D உற்பத்தியாைதால் இதற்கு 

___________ ஹைட்டமின எனறு 

கபயர.

4. நீஹரே கைளி்யற்றுதல் முஹ்றயில் 

அடிபபஹ்டக் ககாள்ஹகயானது 

__________ நீக்குைதாகும்.

5. உணவுப கபாருள்கஹை அைற்றின 

__________ ்ததி முடிந்த நிஹையில் 

ைாஙகக்கூ்டாது.

6. இந்தியாவில் தயாரிக்கபபடும் 

____________ மற்றும் __________ 

கபாருடகளுக்கு அக்மாரக் தரேக் குறியீடு 

சானறிதழ கப்ற ்ைணடும். 

III. கீழககண்்ட கூறறுகள் சரி�ா தவைா எ�க 

கூறுக. தவறு எனில் அஹத சரி கசயக

1. ஹதரோயடு சுரேபபியின கசயல்பாடடிற்கு 

இரும்புச்சத்து ்தஹைபபடுகி்றது.

2. மனித உ்டலின இயல்பான 

கசயல்பாடடிற்கு ஹைட்டமின கபருமைவில் 

்தஹைபபடுகின்றன.

3. ஹைட்டமின C நீரில் கஹரேயக்கூடியது

4. உணவில் ககாழுபபுச்சத்து ்பாதுமான 

அைவில் இல்ஹைகயன்றால் உ்டல் 

எஹ்டக் குஹ்றவு ஏற்படும்.

5. ்ைைாண உற்பத்திப கபாருள்களுக்கு ISI 

முத்திஹரே கட்டாயமாக்கபபடடுள்ைது.

IV. கபாருத்துக 

 A   B 

1. கால்சியம் - தஹசச்்சாரவு 

2. ்சாடியம் - இரேத்த ்சாஹக 

3.கபாட்டாசியம் - ஆஸடி்யா    

   ்பா்ரோசிஸ 

4. இரும்பு -  முன கழுத்துக்   

   கழஹை 

5. அ்யாடின -  தஹசபபிடிபபுகள் 

V. கபாருத்தமா� ஒனஹைக ககாண்டு 

நிரேப்புக

ஹைட்டமின அதிகம் 

காணபபடுைது

குஹ்றபாடடு 

்நாய

கால்சிஃ 

கபரோல்

ரிக்ககடஸ

பபபாளி மாஹைக்கண 

்நாய

அஸகாரபிக் 

அமிைம்

முழு 

தானியஙகள்

கபரிகபரி

VI. அஹ்டப்புககுறிககுள் ககாடுககப்படடுள்ை 

கஹலந்த வாரத்ஹதகஹைச் சரி கசயது 

கீழககண்்ட வாககி�த்ஹத நிரேப்புக

உபபிஹனச் ்சரக்கும் உணவுப பாதுகாபபு 

முஹ்றயில்_______ (பஉபு) ்சரக்கபபடடு, 

உணவுபகபாருளின _____ (பபஈம்ரேத) ஆனது 

___ (ைவூல்ரேவபடுச) முஹ்றயில் உறிஞசபபடடு 

_______________ (ரிக்டீபாயா) இன 

ைைரச்சியானது தடுக்கபபடுகி்றது.

VII. விரிவாககம் காண்க

 i. ISI  -

 ii. FPO  -

 iii. AGMARK -

 iv. FCI  -

 v. FSSAI  -

VIII. வலியுறுத்தல் மறறும் காரேணம் கூறுதல்

 ைழிமுஹ்ற: கீழக்கண்ட ்கள்வியில் 

ைலியுறுத்தல் மற்றும் அதற்குரிய காரேணம் 

கீ்ழ ககாடுக்கபபடடுள்ைன. கீ்ழ 

ககாடுக்கபபட்ட ைாக்கியஙகளில் சரியான 

பதிஹை குறிபபிடுக.

அ) ைலியுறுத்தல் மற்றும் காரேணம் ஆகிய 

இரேணடும் சரியாக இருந்து, அதில் அந்தக் 
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காரேணம் ைலியுறுத்தலின சரியான 

விைக்கம் ஆகும்.

ஆ) ைலியுறுத்துதல் மற்றும் காரேணம் ஆகிய 

இரேணடும் சரியாக இருந்து, அதில் 

காரேணம் அந்த ைலியுறுத்தலின சரியான 

விைக்கம் அல்ை 

இ) ைலியுறுத்தல் சரியாக இருந்து காரேணம் 

மடடும் தைறு

ஈ) ைலியுறுத்தல் மற்றும் காரேணம் இரேணடும் 

தைறு

1. ைலியுறுத்தல்: ஹீ்மாகு்ைாபினில் 

இரும்பு உள்ைது

 காரேணம்: இரும்புக் குஹ்றபாடு 

இரேத்த்சாஹக ்நாஹய ஏற்படுத்துகி்றது.

2. ைலியுறுத்தல்: அக்மாரக் எனபது ஒரு தரேக் 

கடடுபபாடடு நிறுைனம்

 காரேணம்: ஐஎஸஐ எனபது தரேத்தின 

குறியீடு

IX. மிக குறுகி� அைவில் விஹ்ட�ளி

1. ்வறுபடுத்துக 

அ) குைாசி்யாரக்கர மற்றும் மரோஸமஸ 

ஆ) ்மக்்ரோ மற்றும் ஹமக்்ரோ தனிமஙகள்

2. உணவுப பாதுகாபபுப கபாருைாக உபபு 

பயனபடுத்தபபடுைது ஏன?

3. கைபப்டம் என்றால் எனன?

4. இரேத்த ்சாஹகயால் பாதிக்கபபட்ட ஒரு 

சிறுமியி்டம் இஹை ைஹகக் காயகறிகள் 

மற்றும் ்பரீச்சம் பழத்ஹத அதிகைவில் 

உணவில் ்சரத்துக் ககாள்ளுமாறு 

மருத்துைர ஒருைர அறிவுறுத்துகி்றார. 

அவைாறு அைர கசால்ைதற்குக் காரேணம் 

எனன?

5. உணவில் இயற்ஹகயாகத் ்தானறும் 

நச்சுப கபாருடகள் இரேணடிஹனக் கூறுக

6. உணவில் இருந்து உ்டலுக்கு ஹைட்டமின 

- D சிறுக்கு்டலில் உறிஞசபபடுைதற்கு 

்தஹையான காரேணிகள் யாஹை?

x. குறுகி� விஹ்ட�ளி

1. கீழக்கண்ட தாது உபபுகளின ஏ்தனும் 

ஒரு கசயல்பாடஹ்ட எழுதுக

 அ) கால்சியம்    ஆ) ்சாடியம்

 இ) இரும்பு  ஈ) அ்யாடின

2. ஏ்தனும் இரேணடு உணவுப பாதுகாபபு 

முஹ்றகஹை விைரி

3. சஞசனா ஒரு மளிஹகக் கஹ்டயில் ஜாம் 

பாடடில் ைாஙக விரும்புகி்றாள். அஹத 

ைாஙகுைதற்கு முன அந்தப பாடடிலில் 

உள்ை அடஹ்ட குறிபபானில் (label) எஹதக் 

குறிபபாகப பாரத்து ைாஙக ்ைணடும்?

4. கீழக்கண்ட ைாக்கியஙகளுக்கு தகுந்த 

ஒரு காரேணத்ஹதக் கூறுக

அ) உணவுப பாதுகாபபுப கபாருைாக உபபு 

்சரக்கபபடுகி்றது ஏகனனில்________ 

ஆ) காைாைதி ்ததி முடிைஹ்டந்த உணவுப 

கபாருடகஹை நாம் உணணக்கூ்டாது. 

ஏகனனில் ___________

இ) கால்சியம் சத்துக் குஹ்றபாட்டால் 

எலும்புகளின ைைரச்சி பாதிக்கபபடுகி்றது. 

ஏகனனில் ____________

5. கலப்ப்டம் கசய�ப்பட்ட உணஹவ 

உண்பதால் ஏறபடும் விஹைவுகள் 

�ாஹவ?

6. ப்டத்ஹதப் பாரத்து கீழககண்்ட 

வி�ாககளுககு விஹ்ட�ளி

அ) ககாடுககப்படடுள்ை ப்டத்தில் �ஹ்டகபறும் 

கச�ல்முஹையின கப�கரேன�?
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ஆ) ்மற்கண்ட கசயல்முஹ்றயின மூைம் பாதுகாக்கபபடும் உணவுபகபாருள் எது?

இ) ்மற்கண்ட கசயல்முஹ்றயானது எந்த கைபபநிஹையில் நஹ்டகபறுகி்றது?

XI. விரிவாக விஹ்ட�ளி

1. நமது உ்டல் ைைரச்சிக்கு ஹைட்டமினகள் எவைாறு பயனபடுகி்றது? ககாழுபபில் கஹரேயும் 

ஹைட்டமினகளின மூைஙகள், அதன குஹ்றபாடடு ்நாயகள் மற்றும் அதன அறிகுறிகஹை 

அட்டைஹணபபடுத்துக.

2. இந்தியாவிலுள்ை உணவுக் கடடுபபாடு நிறுைனஙகளின பஙகிஹன விைரி.

 விரிவா� வாசிப்பிறகு

 1.  Swaminathan M (1995): “ Food & Nutrition”, The Bangalore Printing & Publishing 
Co Ltd., Vol I, Second Edition, Bangalore

2.  Srilakshmi (1997) : "Food Science",  New Age International (P) Ltd, Publishers, Pune.
3.  Mudambi .R. Sumathi  &  Rajagpal  M.V (1983), “Foods  &  Nutrition”,  Willey Eastern 

Ltd,  Second   Edition, New Delhi.
4.  Thangam .E. Philip (1965): Modern Cookery, Orient Longman, II Edition. Vol II, 

Bombay
5.  Shubhangini A. Joshi, (1992)’  "Nutrition and Dietetics"  Tata Mc Grow - Hill publishing  

Company  Ltd, New Delhi.
6.  Srilakshmi. B- "Nutrition Science",  V Edn, New Age International (P) Ltd, Publishers, 

Chennai.

 இஹணயத் கதா்டரபுகள்

1. http://en.wikipedia.org>wiki>food preservation

2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/louispasteur

3. http://pfa.delhigovt.nic.in

4. www. fao.org>fao-who-codexalimentarius
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2319.    கணினி ஓர் அறிமுகம்

கணினி - ஓர் அறிமுகம்9
அலகு

கற்ைல் க�ாககஙகள்

கணினியின் இன்றியட்யொட்டயப புரிந்துதகொளளு�ல்.

� கணினியின் ைை்லொறடற அறிந்து தகொளளு�ல்.

� கணினியின் �ட்லமுடறகடள அறிந்து தகொளளு�ல்.

� �ைவு ்றறும் �கைட்ல வைறுபடுத்தி அறிந்து தகொளளு�ல்.

� (கயல்விழி, அமு�ன், அம்்ொ ஆகிய மூைரும் உடையொடுகிறொர்கள)

கயல்விழி : அம்்ொ…!வகொடடககொ்ல கணினிபபயிறசி ைகுபபுகள பறறிக குறுந்�கைல் ைந்துளளது 

அம்்ொ :  அபபடியொ, கயல்!  நீ அந்�ப பயிறசியில் க்லந்துதகொளள  விரும்புகிறொயொ ?

கயல்விழி: ஆ்ொம் அம்்ொ. நம் அன்றொட ைொழ்வில், கணினியின் பயன்பொடு மிகுந்திருபப�ொல்  நொம்  

  அடைைரும் அட�பபறறித் த�ரிந்துதகொளள வைண்டுத்ன்று வநறறுத்�ொன் எஙகள  

  ஆசிரியர் கூறிைொர்.

   (அருகில் இருககும் கயல்விழியின் �ம்பி அமு�ன் இடட்றித்து)

அமு�ன்:  அககொ என்ை தேொல்கிறொய?  நம் ைொழ்வில் கணினியின் பயன்பொடு மிகுந்துளள�ொ ?

கயல்விழி :  அட ! ஆ்ொம், அமு�ன். நீ கைனித்�து இல்ட்லயொ ?

அமு�ன்:  இல்ட்ல அககொ. எைககுக கணினியின் பயன்பொடு குறித்துச் தேொல்வ்லன். நொம்  

  அட� எஙதகல்்லொம் பயன்படுத்துகிவறொம் ?

கயல்விழி: ேரி. வநறறு, நொம் உணவு விடுதிககுச் தேன்றவபொது பணம் குடறைொக இருந்��ொல்   

  ATM அடடடடயப பயன்படுத்தி, அபபொ பணம் எடுத்�ொவை நிடைவிருககிற�ொ?

அமு�ன்: ஆங! நிடைவிருககு அககொ அ�றதகன்ை ?

கயல்விழி: அந்� ATM கருவி, கணினியின் தேயல்பொடடொல் இயஙகுகிறது என்று த�ரியு்ொ?

அமு�ன்: அடடொ, அபபடியொ! எைககுத் த�ரியொவ� அககொ. 

கயல்விழி: அது்டடு்ொ, உணவு விடுதியில் நொம் ேொபபிடடு முடித்�தும் பில் தகொடுத்�ொர்கவள   

  அதுவும் கணினியின் உ�வியுடன்�ொன்.

அமு�ன் : இந்� இைண்டு ்டடும்�ொைொ அககொ?

கயல்விழி : இல்்லவை இல்ட்ல, அமு�ன். நம் அன்றொட ைொழ்வின் ஒவதைொரு நிட்லயிலும் கணினிடய 

வநைடியொகவைொ ்டறமுக்ொகவைொ பயன்படுத்தி ைருகிவறொம். எடுத்துககொடடொக 

ைஙகி, ்ருத்துை்டை, அஞ்ேல் நிட்லயம், வபொககுைைத்து, ைணிகத்துடற, ைொனிட்ல 

ஆைொயச்சி, ஊடகம், பொதுகொபபு, கல்வி, விண்தைளி ஆைொயச்சி ஆகியடை நம் ைொழ்வைொடு 
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2329.   கணினி ஓர் அறிமுகம்

த�ொடர்புடடயடை. இடை அடைத்திலும் கணினியின் பயன்பொடு இன்றி, நம்்ொல் 

விடைைொக இயஙக முடியொது.  அபபடிபபடட கணினிடயப பயன்படுத்தும் திறடை நொம் 

அடைைரும் ைளர்த்துகதகொளள வைண்டும்.

்ொணைர்கவள! வ்றகண்ட உடையொடலிலிருந்து கணினியின் பயன்பொடடட      

அறிந்திருபபீர்கள. இனி அட� எபபடிப பயன்படுத்� வைண்டுத்ன்பட�ப   பொர்பவபொம்.

9. 1. 1  கணினி
கணினி (computer) என்பது, கடடடளத் 

த�ொகுதிகள (command sets) அல்்லது 

நிைல்களின் (programs) மூ்லம் �ைவு ்றறும் 

�கைட்லச் வேமித்துக டகயொளுகின்ற ஒரு 

மின்ைணுககருவி. 

1940 களில் மு�ன்மு�்லொக அறிமுகம் 

தேயயபபடட முழுட்யொை எ்லகடைொனிக 

கணினியொைது, �றவபொட�ய கணினிகளுடன் 

ஒபபிடும்வபொது அளவில் தபரிய�ொக இருந்�து. 

�றவபொதுளள கணினிகள  சிறியடையொக 

இருந்�ொலும், அடை தேயல்படும் வைகத்திலும் 

தகொளதிறன் அளவிலும் பன்்டஙகு 

சிறந்�டையொக இருககின்றை. அடை 

வைக்ொக இயஙகுைது ்டடுமின்றி, அைறடற 

நம் வ்டைவ்ல், ்டிவ்ல், அல்்லது ேடடடப 

டபககுளகூட (டகபவபசி) டைககும் அளவிறகு 

உரு்ொறறம் தபறறு ைருகின்றை. 

தபொதுைொகக கணினி - ைன்தபொருள  

(hardware) ்றறும் த்ன்தபொருள (software) 

இடடயி்லொை �கைல் பரி்ொறறத்தின் மூ்லம் 

இயஙகுகிறது. ைன்தபொருள (hardware) என்பது, 

கணினியில் உளள பொகஙகள ஆகும். அைறடற 

நம்்ொல்  பொர்ககவும்  த�ொடடுணைவும் முடியும். 

ஆைொல் த்ன்தபொருடள அவைொறு பொர்ககவும் 

த�ொடடுணைவும் முடியொது.

9. 1. 2 கணினியின் வரலாறு
 �றவபொது வ்டேககணினி 

(Desktop), ்டிககணினி (Laptop), 

டகயடககககணினி(Palmtop) வபொன்ற ப்ல 

ைடிைஙகளில் கணினிகள கிடடககின்றை. 

இககணினிகடளப பயன்படுத்தித் �ைவுகடளப 

பதிவிறககம் ்றறும் பதிவைறறம் தேயயும் 

வைக்ொைது நம்ட் வியபபில் ஆழ்த்தும் 

வி�்ொக இருககிறது. ஆைொல், இத்�டகய 

விடைைொை �கைல் பரி்ொறறம் ப்ல 

கொ்லகடடஙகளில் கடந்து ைந்துளள ைளர்ச்சிப 

படிநிட்லகள குறித்� ைை்லொறடறத் �ொன் இஙகு 

த�ரிந்துதகொளள இருககிவறொம்.  

2000 ஆண்டுகளுககு முன் சீைொவில் 

பயன்பொடடிலிருந்� அபொகஸ் எனும் (Aba-

cus) எளிய ்ணிச்ேடடக கருவி�ொன் கணினி 

உருைொை�றகொை மு�ல்படி நிட்லயொகக 

கரு�பபடுகிறது. இருபபினும், கணினியின் 

பிறபபொகக கரு�பபடும் 19ஆம் நூறறொண்டில் 

�ொன் ேொர்்லஸ் பொபவபஜ் என்பைர் �றவபொட�ய 

கணினியின் அடிபபடடக கடடட்படப 

ைடிைட்த்�ொர்.

அத்ரிகக இைொணுைத்தில் பீைஙகிக 

குண்டுகள தேல்லும் பொட�டயக 

கணககிடுை�றகு 1946இல் உருைொககபபடட 

ENIAC என்ற கணினி�ொன் உ்லகின் மு�ல் 

ENIAC என்பதுசு்ொர் 18,000 

த ை ற றி ட க கு ழ ொ ய க ட ள ப 

பயன்படுத்திச் தேயல்படும் 

ஒரு கணினி. இ�ன் அளைொைது ஒரு 

ைகுபபடறயின் அளவிடை ஒத்��ொக 

இருககும்.
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பயன்பொடடுக கணினியொகக கரு�பபடுகிறது. 

புகழ்தபறற ஆஙகி்லக கவிஞர் டபைனின் (By-

ron) ்கள அகஸ்டொ அடொ ்லவவ்லஸ் (Agusta 

Ada Lovelace) என்பைர் கணினியின் மு�ல் 

தேயல்திடட நிை்லர் (Programer) ஆைொர்.

9. 1. 3 கணினியின் தலலமுலைகள்
கணினியின் ைை்லொறு ப்ல 

படிநிட்லகடளக கடந்து ைந்துளளது. அதில் 

அடுத்�டுத்துளள படிநிட்லகளுககிடடவய 

உளள மிக முககிய வைறுபொடு அ�ன் 

தேயல்திறனின் வைக்ொகும். த�ொழில்நுடப 

்ொறறத்திறவகறப, கணினியின் தேயல்படு 

திறனின் வைகத்ட�ப தபொருத்துக கணினியின் 

�ட்லமுடறகள நிருணயிககபபடுகின்றை.

9. 1. 4 தரவு (Data) 
கணினியில் உடபுகுத்�பபடும் �ைவு 

எைபபடுைது எழுத்து, எண், புளளிவிைைஙகள 

ஆகியைறறில் ஒன்றொக அட்யும். �ைவு 

நிடைவில் (data memory) டைககபபடட 

தேயதிகள, வநைடியொகப பயன் �ைொ. 

தரவு செயலாககம்
கணினியில் �ைவு தேய்லொககம் என்பது 

�ைவுகடளச்  வேகரித்துத் வ�டைகவகறப, 

�கைல்களொக ்ொறறும் நிகழ்டைக 

குறிபபிடுை�ொகும். 

தரவு செயலாககத்தின் நிலலகள்
�ைவு தேய்லொககம்  அல்்லது �ைவு  தேயல்பொடு 

என்பது  ஆறு நிட்லகளில் தேயல்படுகிறது. 

அடையொைை:

� �ைவு வேகரிபபு ( Data collection)

� �ைவு வேமித்�ல் ( (Storage of data)

� �ைவு ைரிடேபபடுத்து�ல்  (Sorting of data)

� �ைவு தேய்லொககம் ( processing of data)

� �ைவு பகுபபொயவு  (Data analysis) 

� �ைவு விளககமும் முடிவுகளும் (Data 

presentation and conclusions)

கணினியின் தலலமுலைகள்
கொ்லம் �ட்லமுடற மின்ைணு 

உறுபபுகள

1940 – 1956 மு�ல் 

�ட்லமுடற

தைறறிடககுழொயகள

1956 – 1963 இைண்டொம் 

�ட்லமுடற

மின்்யபதபருககி 

(டிைொன்சிஸ்டர்

1964 – 1971 மூன்றொம் 

�ட்லமுடற

ஒருஙகிடணந்� 

சுறறு

1972 – 2010 நொன்கொம் 

�ட்லமுடற

நுண்தேயலி

2010 ககுபபின் ஐந்�ொம்  

�ட்லமுடற 
தேயறடக 

நுண்ணறிவு

1980 இல் மு�ன்மு�்லொக 

தைளியிடபபடட ஒரு ஜிகொடபட 

(1GB) டிஸ்க டடைவ கிடடத்�டட 

250 கிவ்லொ எடட தகொண்டது. 

இ�ன் ்திபபு  சு்ொர் 25 இ்லடேம் ஆகும். 

1940-56 1956-63 1964-71 1972-2010 2010 ககுபபின்
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9. 1. 5 தகவல்
கணினியில் தபறபபடும் �கைல் 

என்பது வநைடியொகப பயன்படும் ைடகயில் 

�ைவுகளிலிருந்து உருைொககபபடுபடை ஆகும்  

I. ெரியான வில்டலயத் கதர்நசதடுகக
1. �ைவு ்றறும் �கைல்கடளச் வேமிககும் 

ேொ�ைம் எது?

 அ. குழலிபதபருககி 

 ஆ. த�ொட்லககொடசி   

 இ. கணினி  

 ஈ. ைொதைொலி

2.  கணினியின் நொன்கொம் 

�ட்லமுடறககணினி எது?

 அ. நுண்தேயலி 

 ஆ. தேயறடக நுண்ணறிவு 

 இ. அபொகஸ் 

 ஈ. மின்்யபதபருககி 

3.  �ைவு தேய்லொககத்தின்   -   படிநிட்லகள 

 அ. 7  ஆ. 4 

 இ. 6  ஈ. 8

4.    1. அபொகஸ் கணினியின் மு�ல் படிநிட்ல

 2.இைொணுைப பயன்பொடடிறகொக ENIAC 

பயன்படுத்�பபடடது

 அ. இைண்டும் ேரி   

 ஆ. கூறறு 1 �ைறு, 2 ேரி

 இ. கூறறு 1 ேரி, 2 �ைறு    

 ஈ. இைண்டும் �ைறு

எழுத்து  படம்  ஒலி  கொதணொளி 

 பயிற்சிகள்

II. சபாருத்துக

III. சுருககமாக  வில்டயளிகக 
1. கணினி – ைடையறு.

2. �ைவு – �கைல் வைறுபடுத்துக.

3. �ைவு தேய்லொககம் என்றல் என்ை?

IV. விரிவாக வில்டயளிகக 
1.  �ைவு தேய்லொககத்தின் பல்வைறு 

படிநிட்லகள யொடை?

2. கணினியின் �ட்லமுடறகடள 

அடடைடணபபடுத்து.

1. கணினியின் 3ஆம் 

�ட்லமுடற

- த�ொகுபபுச் சுறறு

2 எழுத்து, எண் - �கைல் 

3. மின்்யபதபருககி - கணினியின் 

�ந்ட�

4. வ ந ை டி ய ொ க ப 

பயன்படுபடை

- �ைவு

5. ேொர்்லஸ் பொவபஜ் - II �ட்லமுடற
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235தேயமுடறகள

செய்முலைகளின் பட்டியல்
ை . 

எண்

வேொ�டையின் 

தபயர்

வேொ�டையின் வநொககம் கொ்லம்

1. தைர்னியர் அளவி
தைர்னியர் அளவிடயப பயன்படுத்தி வகொள 

ைடிைப தபொருளின் விடடம் கொணல்

40                     
நிமிடங்கள்

2. திருகு அளவி
தகொடுககபபடட  ஒரு இரும்பு ஆணியின் 

�டி்டைக கொணல்

40
நிமிடங்கள்

3.

கண்ணொடிப 

பொளத்தின்   ைழிவய 

ஒளி வி்லகல்

(i) கண்ணொடிப பொளத்தின் ைழிவய தேல்லும் 

ஒளியின் பொட�டய அறி�ல்.

 (ii) படுவகொணம், வி்லகுவகொணம், 

விடுவகொணம் ஆகியைறடற அளத்�ல்  

வ்லும் முடிவுகடள விளககு�ல்.

40
நிமிடங்கள்

4.
திைைத்தின் கை 

அளடை அளவிடல்

தகொடுககபபடடுளள  நிற்றற ்றறும் 

நிறமுளள திைைஙகளின் கைஅளடை 

அளவிடல்

40 
நிமிடங்கள்

5.

�ொைைஙகளின் 

�கைட்பபுகடளக 

கண்டறி�ல்

தகொடுககபபடட  �ொைை ்ொதிரிகடளக 

கண்டறிந்து அ�ன்  �கைட்பபுகடளப 

படடியலிடு�ல்

40
நிமிடங்கள்

6.

வி்லஙகுகளின் 

�கைட்பபுகடளக 

கண்டறி�ல்

தகொடுககபபடடுளள 

முதுதகலும்புளள  உயிரிகடள                        

(முதுகுநொணுளளடை) கண்டறிந்து, 

அைறறில் கொணபபடும் �கைட்பபுகடளப 

படடியலிடு�ல்.

40 
நிமிடங்கள்

7.

உணவு ்ொதிரிகளில் 

க்லபபடத்தின் 

�ன்ட்டயக 

கண்டறி�ல்

தகொடுககபபடடுளள உணவு  ்ொதிரிகளில் 

க்லபபடஙகடளக கண்டறி�ல்.
40 
நிமிடங்கள்

1.   சவர்னியர் அளவி – ஒரு ககாள வடிவப் சபாருளின் விட்்டத்லதக கணககிடுதல்

க�ாககம்:      
தைர்னியர் அளவிடயப பயன்படுத்தி வகொள ைடிைப தபொருளின் விடடம் கொணல்.

கதலவயானப் சபாருட்கள்:
தைர்னியர் அளவி, வகொள ைடிைப தபொருள (கிரிகதகட பந்து).

சூத்திரம்:
i.) மீச்சிறறளவு (LC)  = 1 மு�ன்ட்கவகொல் பிரிவு  – 1 தைர்னியர் வகொல் பிரிவு

  = 1மி மீ – 0.9 மி.மீ

  LC = 0.1 மி.மீ  (அ) 0.01 தே.மீ

ii) வகொள ைடிைப தபொருளின் விடடம் (d) =  M.S.R. + (V.C x LC)  ±  ZC. தே.மீ

 MSR – மு�ன்ட்க வகொல் அளவு
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 VC – தைர்னியர் வகொல் ஒன்றிபபு

 LC – மீச்சிறறளவு (0.01 தே.மீ)

 ZC – சுழித் திருத்�ம்.

செய்முலை:
•	 தைர்னியர் அளவியின் மீச்சிறறளடைக கண்டறி�ல்.

•	 தைர்னியர் அளவியின் சுழித்திருத்�ம் கண்டறி�ல்.

•	 தகொடுககபபடடப தபொருளிடை இரு கீழ்த்�ொடடகளுககு இடடவய உறுதியொகப பறறியிருககும்படி 

டைககவும்.

•	 மு�ன்ட்கவகொல் அளவிடையும், தைர்னியர் ஒன்றிபபு அளவிடையும் குறிககவும்.

•	 தபொருளிடை தைவவைறு பகுதிகளில் டைத்து வேொ�டைடய மீண்டும் தேயது அளவிடைக 

கீழ்ககண்டைொறு அடடடைடணபபடுத்துக.

•	 சூத்திைத்ட�ப பயன்படுத்தி கணககீடு தேயது  வகொளைடிைப தபொருளின்  விடடத்ட�க கணககிடவும்.

  d =  M.S.R. + (V.C x LC)  ±  ZC. தே.மீ

 மீச்சிறறளவு = 0.01 தே.மீ                                                   சுழித்திருத்�ம்: -------

  (LC)                                                                                          (ZC)

ை.

எண்

மு�ன்ட்கவகொல் 

அளவு (MSR) தே.மீ

தைர்னியர் ஒன்றிபபு         

              (VC)

தபொருளின் விடடம் (தே.மீ)           d = 

MSR + (VC x LC) ± ZC

1.

2.

3.

  ேைொேரி:       ----  தே.மீ

 முடிவு:
      தகொடுககபபடட வகொள ைடிைப தபொருளின் விடடம்  ----  தே.மீ

                                                (கிரிகதகட பந்து )
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237தேயமுடறகள

2. திருகு அளவி – ஒரு இரும்பு ஆணியின் தடிமலனக கணககிடுதல்
க�ாககம்:
தகொடுககபபடட  ஒரு இரும்பு ஆணியின் �டி்டைக கொணல்.

கதலவயானப் சபாருள்கள்:
  திருகு அளவி ்றறும் இரும்பு ஆணி.

சூத்திரம்:           
i.)

மீச்சிறறளவு (LC) = 

ii) �டி்ன் (t) = புரிகவகொல் அளவு +  (�ட்லகவகொல் ஒன்றிபபு  x  மீச்சிறறளவு)  ± சுழித்திருத்�ம்

                          
 (P.S.R)                           (HSC)                   (LC)

i.) வநர்பபிடழ: வநர்பபிடழ 5 புளளிகள எனில், சுழித் திருத்�ம் 5 புளளிகள கழிகக வைண்டும்.

ii) எதிர்பபிடழ:

     எதிர்பபிடழ 95 புளளிகள எனில் (100 - 95) = 5  புளளிகள.  எைவை சுழித்திருத்�ம் 5 புளளிகள 

கூடட வைண்டும்.

iii) சுழிபபிடழ:

எந்� வி� சுழித்திருத்�மும் தேயய வைண்டொம்.

 t= P.S.R + (H.S.C x LC) ± 0 

t=P.S.R + (H.S.C x LC ) 

t= P.S.R + (H.S.C x LC) ± Z .C

t= P.S.R + (H.S.C x LC) – Z.C

t=P.S.R + (H.S.C x LC)   – 5

t= P.S.R + (H.S.C x L.C) + ZC

t=P.S.R + (H.S.C x L.C) +5

செய்முலை:
•  திருகு அளவியின் மீச்சிறறளவு (LC) = 0.01 மி.மீ ஆகும்.  

• திருகு அளவியின் இரு முகஙகள S1, S2  இடணந்திருககும் தபொழுது வ்றகண்ட முடறயில்        

சுழிபபிடழ ்றறும் சுழித்திருத்�ம் கொண வைண்டும்     

• திருகு அளவியின் இரு முகஙகளுககிடடவய இரும்பு ஆணிடய டைத்து, புரிகவகொல்  அளடையும்,   

புரிகவகொல் அச்வேொடு   (P.S.R) தபொருந்தும்   �ட்லகவகொல்  ஒன்றிபடபயும்  (H.S.C) கொண  வைண்டும் 

               இரும்பு ஆணியின் �டி்ன்

                                        t= P.S.R + (H.S.C x LC) ± ZC

 இட�பவபொ்ல,  இரும்பு ஆணியின் தைவவைறு பகுதிகடள  திருகு அளவியில் தபொருத்தி, 

வேொ�டைடயத் திரும்பவும் தேயயவும். 
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அளவீடுகடள கீழ்ககண்ட அடடைடணயில் நிைபபுக.

சுழித்திருத்�ம் :                                                                                                   மீச்சிறறளவு : 0.01 மி.மீ

ை.எண் புரிகவகொல் அளவு  PSR

(மி.மீ)

�ட்லகவகொல் ஒன்றிபபு

(H.S.C)

இரும்பு ஆணியின் �டி்ன்

t = P.S.R + ( H S C x LC ) ± ZC (மி.மீ)

1.

2.

3.

சராசாி  =                                     
                t  = --- மி.மீ

முடிவு:
     தகொடுககபபடட இரும்பு ஆணியின் �டி்ன் =  --- மி.மீ

3. கணணாடிப் பாளத்தின்   வழிகய ஒளி விலகல்
க�ாககம்:
     (i) கண்ணொடிப பொளத்தின் ைழிவய தேல்லும் ஒளியின் பொட�டய அறி�ல்.

    (ii) படுவகொணம், வி்லகுவகொணம், ்றறும் விடுவகொணம் ஆகியைறடற அளத்�ல். வ்லும் முடிவுகடள விளககு�ல்.

கதலவயானப் சபாருட்கள்:
      கண்ணொடிப பொளம், ைடைபடப  ப்லடக, தைளடளத்�ொள, பொடக ்ொனி, அளவுவகொல், குண்டூசி ்றறும் குடடயூசி.

செய்முலை:
     ஒரு ைடைபடப  ப்லடக மீது ஒரு தைளடளத்�ொடளப தபொருத்�வும்.  �ொளின்மீது கண்ணொடிப பொளத்திடை ட்யப 

பகுதியில் டைத்து அ�ன் எல்ட்லகவகொடடட ABCD எை  தபன்சி்லொல் குறிககவும்.  பின் கண்ணொடிப பொளத்ட� எடுத்து 

விடவும்.  இபதபொழுது கண்ணொடிப பொளத்தின் பககம் AD ககுச் ேொயைொக PQ  என்ற வகொடு ைடையவும்.  அ�ொைது 

படுவகொணம் 30
0 

யிலிருந்து 60
0 

 ககுள இருககு்ொறு ைடையவைண்டும்.  மீண்டும் கண்ணொடிப பொளத்ட� எல்ட்லக 

வகொடடின் மீது ேரியொக டைககவும்.

    

  PQ  என்ற வகொடடின் மீது X
1
 ் றறும் X

2 
எை  இைண்டு குண்டூசிகடள 5 தே.மீ இடடதைளியில் தபொருத்�வும்.  

கண்ணொடிப பொளத்தின் ்று பககம் BC யிலிருந்து X
1
 ்றறும் X

2 
குண்டூசியின் பிம்பத்திடைப பொர்த்துக தகொண்வட வ்லும் 

இைண்டு குண்டூசிகள X
3
 ்றறும் X

4  
படத்தில் கொடடியுளளைொறு தபொருத்�வும்.  இபதபொழுது இந்� நொன்கு குண்டூசிகளும் 

ஒவை வநர்கவகொடடில் அட்ய வைண்டும்.

     இபதபொழுது நொன்குக குண்டூசிகள ்றறும் கண்ணொடிப பொளத்திடையும் அகறறவும்.  குண்டூசிகளின் சுைடுகடள X
1
, 

X
2
, X

3
  ்றறும்  X

4  
எைக  குறிககவும்.  இபதபொழுது X

1
 ்றறும் X

2  
ஆகிய புளளிகடள ஒரு வநர் வகொடடொல்  இடணககவும். 

     இகவகொடு  PQ ,  கண்ணொடிபபொளத்தின் பககம்  AD  யில் Q  என்ற இடத்தில் ேந்திககும்.  அவ� வபொல் X
3
, X

4  
இடணத்து 

RS எை குறிககும்.  Q என்ற புளளியில் NQM என்ற தேஙகுத்துகவகொடு ைடையவும்.  அவ�வபொல், புளளி R- இல் N
1
 RM

1
  எை 

்றதறொரு தேஙகுத்துக வகொடு ைடையவும். 

     இபதபொழுது, பொடக்ொனியின் உ�வியொல்   <PQN  ஐக கண்டுபிடி.  இது படுவகொணம் ஆகும்.  அவ�வபொல் வகொணஙகள 

< MQR  ்றறும்  < M’RS அளககவும். < MQR  =  r  அ�ொைது வி்லகுவகொணம் ்றறும் <  M’RS  = e,  அ�ொைது விடு வகொணம் 

ஆகியைறறின்  ்திபடப அடடைடணபபடுத்�வும்.

     படுவகொணத்தின் ்திபடப ்ொறறி மீண்டும் வேொ�டைடயச்  தேயயவும்.  ஒவதைொரு படுவகொணத்தின் ்திபபிறகும் 

வி்லகு வகொணம் ்றறும் விடு வகொணம் ்திபடபக கண்டறிந்து அடடைடணபபடுத்�வும்.
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ை.எண் படுவகொணம் வி்லகு வகொணம் விடுவகொணம்

1.

2.

3.

4.

முடிவு:
கண்ணொடிப பொளத்தின் ைழிவய தேல்லும் ஒளியின் பொட�யொைது ைடையபபடுகிறது. 

படுவகொணத்தின் தைவவைறு ்திபபுகளுககு வி்லகு வகொணம் ்றறும் விடுவகொண ்திபபுகள 

தபறபபடுகிறது.

4. திரவஙகளின்  கனஅளலவ  அளவி்டல்
க�ாககம்: 

 தகொடுககபபடடுளள  நிற்றற ்றறும் நிறமுளள திைைஙகளின் 

கைஅளடை அளவிடல்

கதலவயானப் சபாருட்கள்:
பிபதபட (20 மி.லி), ்ொதிரித் திைைஙகள, ்றறும் பீககர்

செய்முலை:
ஒரு 20 மி.லி கைஅளவுளள பிபதபடடட எடுத்து மு�லில் நீரிைொல் நன்றொக கழுவிய பின்பு, 

அளகக வைண்டிய ்ொதிரித் திைைத்ட�க தகொண்டு அ்லேவும்.  பிபதபடடின் கீழ்பபகுதி ்ொதிரித் 

திைைத்தின் உளவள நன்றொக மூழ்கி இருககும்படி டைத்து, பிபதபடடின் அளவுக குறியீடடுககு வ்ல் 

திைைம் ைரும்ைடை உறிஞ்சி, ஆளகொடடி விைலிைொல் வ்ல் பகுதிடய  அழுத்தி மூடவும்.  பிபதபடடட 

திைைத்தில் இருந்து தைளிவய எடுத்து, அ�ன் அளவுகவகொடு கண்பொர்டை்டடத்துககு வநைொக 

இருககும்படி பிடித்துகதகொண்டு, ஆளகொடடி விைலின் அழுத்�த்ட�க குடறத்து, திைைத்தின் கீழ் பிடற 

�ளம் பிபதபடடின் அளவுகவகொடடடத் த�ொடும் ைடை திைைத்ட� தைளிவயறறவும்.  இபதபொழுது 

பிபதபடடில் இருககும் திைைம் மிகச்  ேரியொக 20 மி.லி ஆகும்.  பிபதபடடட, பீககர் உளவள டைத்து 

ஆளகொடடி விைலின் அழுத்�த்ட� நீககுை�ன் மூ்லம் திைைம் முழுைட�யும் வேகரிகக்லொம்.  

 அட்்டவலண:

ை.எண் திைைத்தின் தபயர் திைைத்தின் நிறம் பிடற�ளம்
திைைத்தின் 

கைஅளவு
1.
2.
3.
4.

முடிவு:
      மிகச் ேரியொக 20 மி.லி கைஅளவு தகொண்ட தகொடுககபபடட தைவவைறு திைைஙகள 20 மி.லி 

படித்�ை பிபதபட மூ்லம் அளவிடபபடடை.

குறிப்பு:
1 பிபதபடடின் அளவுகவகொடு கண்பொர்டைககு வ்்லொகவைொ, கீழொகவைொ இருந்�ொல் கைஅளவு 

்ொறுபடும்.

2.  நிறமுளளத் திைைஙகடள அளககும்வபொது வ்ல் பிடற�ளம் பிபதபடடின் அளவுவகொடடடத் 

த�ொடு்ொறு அளகக வைண்டும்.

3.   ைலிட் மிகக அமி்லம் ்றறும் கொைஙகடள ஒருவபொதும் பிபதபடடில் உறிஞ்ேக கூடொது.
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ை.எண் �ொைைத்தின் 

தபயர்

ைொழிடம் புற அட்பபு உள அட்பபு தேயலியல் �ன்ட்

1.       
2.
3.
4.

6. விலஙகுகளின் தகவலமப்புகலளக கண்டறிதல்
க�ாககம்:
 தகொடுககபபடடுளள முதுதகலும்புளள  உயிரிகடள ( முதுகுநொணுளளடை) கண்டறிந்து, 

அைறறில் கொணபபடும் �கைட்பபுகடளப படடியலிடு�ல்.

கதலவயான முதுசகலும்புள்ள உயிரிகள்.
 1. டபேஸ்  (மீன்)

 2. இருைொழ்விகள (�ைடள)

 3. ஊர்ைை  (ஓணொன்)

 4. பறடைகள  (்ொடபபுறொ)

 5. பொலூடடிகள  (எலி)

கண்டறிநதலவ: 
தகொடுககபபடட உயிரிகள கண்டறியபபடடு அடைகளின் �கைட்பபுகள குறிககபபடுகின்றை.

ை.எண் உயிரியின் / வி்லஙகின்  தபயர் ைொழிடம்
உடல் 

அட்பபு
புறத்வ�ொல்

இடபதபயர்ச்சி 

உறுபபுகள

1. மீன்

2. �ைடள

3. ஓணொன்

4. ்ொடபபுறொ

5. எலி

5. தாவரஙகளின் தகவலமப்புகலளக கண்டறிதல்
க�ாககம்:
தகொடுககபபடட  �ொைை ்ொதிரிகடளக கண்டறிந்து அ�ன்  �கைட்பபுகடளப படடியலிடுக

 1. இடடநிட்லத் �ொைைம் �ககொளி  (அ) கத்�ரித் �ொைைம்    

 2. ைறண்ட  நி்லத்�ொைைம் ஒபன்ஷியொ 

 3. நீர் ைொழ் �ொைைம் ஐககொர்னியொ

 4. பூச்சியுண்ணும் �ொைைம் தநபந்�ஸ்

கண்டறிநதலவ:
 தகொடுககபபடடத்  �ொைைஙகள கண்டறியபபடடு அடைகளின் �கைட்பபுகள 

குறிககபபடுகின்றை.
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7. உணவு மாதிரிகளில் கலப்ப்டத்தின் தன்லமலயக கண்டறிதல் 
க�ாககம்:
 தகொடுககபபடடுளள உணவு ்ொதிரிகளில் க்லபபடஙகடளக கண்டறி�ல்.

கதலவயான உபகரணஙகள்:
 பீககர், கண்ணொடிக கிண்ணம், கைண்டி, தீபதபடடி, 

கதலவப்படும் உணவு மாதிரிகள்:
 (அ) மிளகு, (ஆ) வ�ன், (இ) ேர்ககடை, (ஈ) மிளகொயத்தூள, 

(உ) பச்டேபபடடொணி ்றறும் (ஊ) வ�யிட்லத்தூள

செய்முலை:
• ஆறு பீககர்கடள எடுத்துகதகொண்டு அைறடறத்  �ண்ணீைொல் நிைபபி  அ, ஆ, இ, ஈ, உ  

்றறும் ஊ என்று தபயரிடவும்.

• அ, ஆ, இ, ஈ, உ ்றறும் ஊ ்ொதிரிகடள எடுத்து அந்�ந்� பீககர்களில் வேர்ககவும்.

• ஒவதைொரு பீககரிலும்  ்ொறறஙகடளக கண்டறியவும்.

• நீவீர் கண்டறிந்�ட�ப பதிவு தேயக.

ை.எண் ்ொதிரி கண்டறிந்�டை குறிபபு

1. அ

2. ஆ

3. இ

4. ஈ

5. உ
 

6. ஊ

    சொல்லல்டவு
1. Measurement அளவீடு
 Area பரப்பு
 Volume கனஅளவு / பருமன்
 Density அடர்த்தி
 Velocity திசைவேகம்
 Momentum உந்தம்
 Acceleration முடுககம்
 Force விசை
 Pressure அழுத்்தம்
 Energy ஆற்றல்
 Mass நிச்ற
 Least count மீச்சிற்றளவு
 Zero error சுழிப்பிசை
2.  Motion  இயககம்
 Distance த்தொசைவு
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 Displacement இடப்தபயர்ச்சி
 Uniform motion சீரொன இயககம்
 Centripetal force சமயவ�ொககு விசை
 Centrifugal force சமய விைககு விசை
3. Light ஒளி
 Reflection எதிதரொளிப்பு
 Spherical  mirrors வகொளக ஆடிகள்
 Real and virtual image தமய் மறறும் மொயபிம்பம்
 Refraction ஒளி விைகல் 
 Total internal reflection முழு அக எதிதரொளிப்பு
 Optical fibers ஒளி இசை
 Plane mirror ைம்தள ஆடி
4. Matter around us �ம்சமச் சுறறியுள்ள பருப்தபொருள்கள்
 Matter பருப்தபொருள்
 Pure substance தூய தபொருள்
 Elements ்தனிமம்
 Compounds வைர்மம்
 Mixture கைசே
 Homogenous ஒரு படித்்தொன ்தன்சம
 Heterogeneous பை படித்்தொன ்தன்சம
 Evaporation ஆவியொ்தல்
 Melting உருகு்தல்
 Sublimation ப்தஙகமொ்தல்
 Colloidal solution  கூழம கசரைல்
 Gels அசரத் திணமக கசரைல்
 Pharmacology மருநதியல்
 Crystallization படிகமொ்தல்
 Distillation ேடிகட்டு்தல்
 Absorption உட்கேர்்தல், உறிஞ்சு்தல்
5. Atomic Structure அணு அசமப்பு
 Mass number நிச்ற எண
 Valence இசைதி்றன்
 Zero Valence  சுழி இசைதி்றன்
 Atomic number  அணு எண
 Nucleus  அணு உட்கரு
6. Plants ்தொேரஙகள்
 Phototropism ஒளி�ொட்டம்
 Geotropism புவி�ொட்டம்
 Hydrotropism நீர் �ொட்டம்
 Photosynthesis ஒளிச்வைர்கசக
 Transpiration நீரொவிப்வபொககு
 Stomata இசைத்துசள
7. Animals விைஙகுகள்
 Taxonomy ேசகப்பொடு
 Kingdom உைகம்
 Phylum த்தொகுதி
 Sub phylum துசைத் த்தொகுதி
 Class ேகுப்பு
 Sub class துசைேகுப்பு
 Order ேரிசை
 Family குடும்பம்
 Sub family துசைககுடும்பம்
 Genus வபரினம்
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 Species சிறறினம்
 Radial Symmetry ஆர ைமச்சீர்
 Bilateral Symmetry இரு பககச் ைமச்சீர்
 Coelom உடறகுழி
 Autotrophic ்தறைொர்பு
 Heterotrophic பி்றைொர்பு
 Ectoderm பு்றஅடுககு
 Endoderm அகஅடுககு 
 Mesoglea �டு அடுககு
 Diploblastic ஈரடுககு
 Polymorphism பல்லுருேசமப்பு
 Flame cell சுடர் தைல்
 Mantle வமன்டல் உச்ற
 Notochord முதுகு �ொண
 Operculum தைவுள் மூடி
 Poikilothermic Animal குளிர் இரத்்த விைஙகு
 Homoeothermic Animal தேப்ப இரத்்த விைஙகு
8. Food உைவு
 Balanced diet ைரிவிகி்த உைவு
 Dehydration நீரகற்றல்
 Radiation கதிரியககம்
 Pasteurization பொஸடர் ப்தனம் / பொஸடிசர வைஷன்
 Canning கைனசடத்்தல்
 Preservatives ப்தப்படுத்திகள்
 Adulteration கைப்படம்
9. Computer கணினி
 Input உள்ளீட்டகம்
 Output தேளியீட்டகம்
 Memory unit நிசனேகம்
 Keyboard விசைப்பைசக
 Mouse சுட்டி
 Monitor திசரயகம்

9th_Science_Tamil_Unit_9.indd   243 16-04-2018   12:34:31



244

அறிவியல் - ஒன்பதாம் வகுப்பு
நூலாசிரியர்கள் மற்றும் கமலாய்வாளர்கள்

ஆவ்லொேடைக குழு

முடைைர். �.வி. தைஙகவடஸ்ைைன்

முதுநிட்ல விஞ்ஞொனி, 

விஞ்ஞொன் பிைேொர் அறிவியல் ்றறும் 

த�ொழில்நுடபத் துடற, புதுதடல்லி.

முடைைர். சு. திைகைன்

இடணபவபைொசிரியர் & துடறத்�ட்லைர், 

விலங்கியல் துறை, மதுறைக் கல்லூரி, மதுறை  

முடைைர். ந. ைொ�ொ கிருஷணன்

வபைொசிரியர், �ொைைவியல் துடற, 

தேன்டை பல்கட்லககழகம், 

கிண்டி ைளொகம், தேன்டை.

முடைைர். உத்ைொ துடை ைொைன்

துடறத் �ட்லைர், இயறபியல் துடற, 

து.வகொ. டைணைக கல்லூரி, 

அரும்பொககம், தேன்டை.

திரு்தி. ்ொர்கதைட வடவிட ைொஜ்

மு�ல்ைர். பக�ைச்ே்லம் வித்யொஷைம் தேன்டை.

திரு்தி. விைய்லடசுமி ஸ்ரீைத்்ஸன்

மு�ல்ைர் (ஓயவு), பி.எஸ் சீனியர் தேகண்டரி பளளி, 

தேன்டை. 

பொட ஒருஙகிடணபபொளர்கள 

முடைைர். ைனி�ொ �ொனிவயல்

துடண இயககுநர், 

்ொநி்லக கல்வியியல் ஆைொயச்சி ்றறும் 

பயிறசி நிறுைைம், தேன்டை. 

சீ. ்லடசுமி

அைசு உயர்நிட்லபபளளி, திருகவகொவிலூர்.

முடைைர். இை. ஆசிர் ைு லியஸ் 

உ�வி வபைொசிரியர், SCERT.

இைொ. இைவிகு்ொர்

விரிவுடையொளர் DIET தேன்டை.

ே.சியொ்ளொ

படட�ொரி ஆசிரிடய அ.அ.தி.ந.உ பளளி 

புளியந்வ�ொபபு, தேன்டை – 12

பணிைொயபபு ைழிகொடடல்

முடைைர். வ�. ேஙகை ேைைணன்

துடண இயககுநர், �மிழ்நொடு பொட நூல் 

்றறும் கல்வியியல் பணிகள கழகம். 

வ்்லொயைொளர்கள  
முடைைர். சுல்�ொன் அக்து இஸ்்ொயில்

அறிவிய்லொளர், சுறறுச்சூழல் அறிவியல் 

ஆைொயச்சி அட்பபு, தேன்டை

முடைைர். ரீடடொ ைொன்

வபைொசிரியர், துடறத் �ட்லைர் (இயறபியல்) 

தேன்டைப பல்கட்லகழகம் 

(கிண்டி ைளொகம்),  தேன்டை.

முடைைர். P. அருளத்ொழிச் தேல்ைன்

இடண வபைொசிரியர் ்றறும் துடறத் �ட்லைர், 

இயறபியல் துடற, பச்டேயபபன் கல்லூரி , தேன்டை.

முடைைர். ஸ்ரீ. வேஷொத்ரி

துடறத் �ட்லைர், இயறபியல், 

டொகடர் அம்வபத்கொர் அைசு கட்லக கல்லூரி, 

வியொேர்பொடி, தேன்டை. 

முடைைர். S.N. பொ்லசுபை்ணியன் 

இடண வபைொசிரியர், வைதியல் துடற, 

்ொநி்லக கல்லூரி , தேன்டை.

முடைைர். V. சிை்ொ�வி  

இடண வபைொசிரியர், பொைதி ்களிர் கல்லூரி, தேன்டை. 

முடைைர். சு. பொ்லசுபபிை்ணியன்

உ�வி வபைொசிரியர், வைதியியல் 

முதுநிட்ல ்றறும் ஆைொயச்சி துடற 

்ொநி்லக கல்லூரி, தேன்டை. 

முடைைர். நூ. அபேர்

உ�வி வபைொசிரியர், வைதியியல், 

முதுநிட்ல ்றறும் ஆைொயச்சி துடற, 

உ்லகநொ� நொைொயணேொமி அைசுக கல்லூரி, தபன்வைரி 

முடைைர்.  ே. ைொர்ஜ்

உ�வி வபைொசிரியர் வைதியியல், 

முதுநிட்ல ்றறும் ஆைொயச்சி துடற, 

உ்லக நொ� நொைொயண ேொமி அைசுக கல்லூரி, தபன்வைரி. 

மு.பழனிச் ேொமி

�ட்லட்யொசிரியர், அைசு வ்ல்நிட்லப பளளி, 

கிருஷணைொயபுைம், கரூர் ்ொைடடம் 

முடைைர். சுப.ஷமீம்

துடண இயககுநர், ்ொநி்லக கல்வியியல் 

ஆைொயச்சி ்றறும் பயிறசி நிறுைைம், தேன்டை. 

என். ்வகஷ கு்ொர்

முதுகட்ல ஆசிரியர், ்ொைடட ஒருஙகிடணபபொளர், 

மு�ன்ட் கல்வி அலுை்லகம், நொ்ககல் 

முடைைர். சீ. வ�ை ேஙகர்

உ�விப வபைொசிரியர், இயறபியல் துடற, 

உ.நொ அைசுக கல்லூரி, தபொன்வைரி . 

C. வைொேப பிைபொகர்

உ�விப வபைொசிரியர், இயறபியல், 

்லவயொ்லொ கல்லூரி, தேன்டை. 

எஸ். தியொக ைொைன்

மு.க.ஆ. இயறபியல், அ.வ்.நி.பளளி, 

திரு்ொல்பூர், வைலூர் ்ொைடடம். 

சு. ைவி ேஙகர்

மு.க.ஆ இயறபியல், 

ேர். இைொ்ேொமி மு�லியொர் வ்ல்நிட்லப பளளி, 

அம்பத்தூர், தேன்டை. 

திரு்தி. ்ொ்லதி ைேந்�கு்ொர் 

துடண மு�ல்ைர், CSI BAIN த்டரிக வ்ல்நிட்லப பளளி, 

கீழ்பபொககம் தேன்டை.  

முடைைர். G. முத்துைொ்ன்

உ�வி வபைொசிரியர், வைதியியல், ்ொநி்லக கல்லூரி, தேன்டை. 

திரு. அ. குருபிைேொத்

விரிவுடையொளர், DIET, கலியொம்பூண்டி, 

கொஞ்சிபுைம் ்ொைடடம். 

முடைைர். சு. ேஙகர் 

மு.க.ஆ வைதியியல், அ.வ்.நி.ப திருபபுடகுழி, 

கொஞ்சிபுைம் ்ொைடடம்.  

நொ. ை. சீ. கிருஷணன்

மு.க.ஆ வைதியியல், அ.ஆ.தி.ந வ்ல்நிட்லப பளளி, 

பொலூர், கொஞ்சிபுைம் ்ொைடடம். 

தேல்வி. பரித்தி்ொ்லொ 

படட�ொரி ஆசிரியர், CSIBAIN, த்டரிக வ்ல்நிட்லப பளளி, 

கீழ்பபொககம் தேன்டை.  

முடைைர். ே. அபதுல் கொ�ர் 

உ�வி வபைொசிரியர் �ொைைவியல் துடற, 

்ொநி்லக கல்லூரி �ன்ைொடசி, தேன்டை. 

ப. ்வகஸ்ைரி

்ொைடடக கல்வி அலுை்லர், கொஞ்சிபுைம்.

தை. தைய்லடசுமி 

படட�ொரி ஆசிரியர், அ.வ்.நி.பளளி, அரும்பொககம், தேன்டை.

க. ேொந்தி 

மு.க.ஆ வி்லஙகியல், அ.வ்.நி.ப, 

சிஙகொடிைொககம், கொஞ்சிபுைம் ்ொைடடம்.  

ஆ. பிைொபகைன்

மு.க.ஆ. �ொைைவியல், ேர் இைொ்ேொமி மு�லியொர் 

வ்ல்நிட்லப பளளி, அம்பத்தூர், தேன்டை. 

முடைைர். க. சிந்�டையொளன்

திரு.தப.கி. அைசு ஆண்கள வ்.நி.பளளி, 

கடபபொககம், கொஞ்சிபுைம். 

மு.ே. ேொந்தி படட�ொரி ஆசிரியர் 

அ.்.வ்.நிட்லபபளளி அவேொக நகர், தேன்டை.

பொடநூல் ஆசிரியர்கள

முடைைர். நொ. ைொவேந்திைன்

விரிவுடடயொளர், ்ொைடட ஆசிரியர் கல்வி ்றறும் பயிறசி 

நிறுைைம் கீழபபழுவூர் அரியலூர் ்ொைடடம்.

வை. தைகத்ைடேகன்

மு.க.ஆ (வைதியியல்), அ.வ்.நி.பளளி, நடுவீைபபடடு, கடலூர். 

கட்ல ்றறும் ைடிைட்பபுக குழு 

�ட்லட் ஒருஙகிடணபபொளர்  

ைடிைட்பபு - ஆககம்

சீனிைொேன் நடைொைன்

ைடைபடம்

்வைொகர், ைொ�ொகிருஷணன், வகொபு ைொசுவைல் 

முத்து கு்ொர், எஸ். வி. வகொகு்லகிருஷணன் 

எஸ்.  வகொபு

�மிழ்நொடு அைசு கட்ல ஆசிரியர்கள

அைசு கவின் கட்லக கல்லூரி ்ொணைர்கள

தேன்டை ்றறும் கும்பவகொணம்

பகக ைடிைட்பபொளர்

வை.ேொ. ைொன்ஸ்மித் 

In – House QC

வகொபு இைொசுவைல்

கி. தைைொல்டு வில்ேன் 

�மிழ்கு்ைன்

ஒருஙகிடணபபொளர்

ைவ்ஷ முனிேொமி

�டடச்ேர்கள

அ. ேபியொ பொனு சு. �டடச்ேர் 

மு. ேத்யொ

ஆ. ஸ்ரீகு்ொரி மு.க.ஆ. வைதியியல் 

ஜிவக தஷடடி ஹிந்து வித்யொ்லயொ த்டரிக 

வ்ல்நிட்லப பளளி ஆ�ம்பொககம் கொஞ்சிபுைம் ்ொைடடம்.  

தப. லிவயொ  ப.ஆ. அறிவியல் 

அ.உ.நி.பளளி, ஆர்.என். புதூர், ஈவைொடு 

ேந்வ�ொஷ தை. சி. விவைொபொ 

படட�ொரி ஆசிரியர் (அறிவியல்) 

அ.உ.நி.பளளி �ச்சூர், கன்னியொகு்ரி ்ொைடடம் 

சிவைக்ல�ொ டவேன்

�ட்லட் ஆசிரியர் (ஓயவு) 

இை. வைந்�ன் மு.க.ஆ இயறபியல் 

அ.ஆ.வ்.நி.பளளி, கிருஷணகிரி 

எஸ். தேல்ைபொைத்

மு.க.ஆ (இயறபியல்) நகைடை தபண்கள வ்.நி.பளளி, வ்டடுபபொடளயம் 

கொ. வ்ொகை ேந்திைன் மு.க.ஆ 

எ்லன் ேர்்ொ நிடைவு வ்.நி.பளளி 

வேொழிஙகநல்லூர், கொஞ்சிபைம் ்ொைடடம், தேன்டை. 

முடைைர் ந. கைகொச்ே்லம் 

உ�விபவபைொசிரியர், வைதியியல் துடற 

சிககண்ணொ அைசு கட்லக கல்லூரி, திருபபூர் 

திரு்தி. கவைொலின் வைொேப

சு. சுைொ�ொ  

மியொசி த்டரிகுவ்லஷன் வ்.நி.பளளி, தேன்டை. 

்ொ. சுைொ�ொ, மு.க.ஆ, MGHSS திருைண்ணொ்ட்ல 

சு.தே.தேல்ை�ஙகம்

படட�ொரி ஆசிரியர் (அறிவியல்), அ.உ.நி. பளளி  ்ண்ணிைொககம், 

கொஞ்சிபுைம் ்ொைடடம். 

இைொ. தில்ட்லககைசி

மு.க.ஆ (�ொைைவியல்), ஜிவக. தேடடி த்டரிக வ்ல்நிட்லபபளளி, 

ஆ�ம்பொககம் கொஞ்சிபுைம் ்ொைடடம். 

பி. வடவின் ்லலி�ொ வ்ரி

மு.க.ஆ (�ொைைவியல்), கிறிஸ்து அைேர் (தப) வ்.நி.பளளி, 

கிழககு �ொம்பைம்  தேன்டை 

தபொ. தையைொஜ்

மு.க.ஆ (வி்லஙகியல்), அ.வ்.பளளி, முன்சிடற, கன்னியொகு்ரி 

மு.வகொ. இளஙவகொ

மு.க.ஆ வி்லஙகியல், அ.வ்.நி.பளளி, பந்�ல்குடி, அருபபுகவகொடடட, 

விருதுநகர் ்ொைடடம். 

கி.வை. துர்கொ

அ.வ்.நி.பளளி, அயயஙகொர்குளம்

பொடபதபொருள மீளொயவு

ந. �ொ்டைக கண்ணன்

முதுகட்ல ஆசிரியர் (இயறபியல்) 

தையவகொபொல் கவைொடியொ வ�சிய வ்ல்நிட்லபபளளி, �ொம்பைம். 

முடைைர். சீ. ைவி கொசி தைஙகடைொ்ன் 

முதுகட்ல ஆசிரியர் (இயறபியல்) 

அைசு வ்ல்நிட்லபபளளி, தேம்்ஞ்வேரி, தேன்டை. 

தில்ட்ல. சுபடபயொ

முதுகட்ல ஆசிரியர் (இயறபியல்) 

அைசு ்களிர் வ்ல்நிட்லப பளளி, அச்சிறுபபொககம். 

க. ைவ்ஷ

படட�ொரி ஆசிரியர் (அறிவியல்) அைசு உயர்நிட்லபபளளி, ஈசூர், கொஞ்சிபுைம். 

முடைைர். இைொ. ேைைணன்

உ�விப வபைொசிரியர் (வி்லஙகியல்), டொகடர் அம்வபத்கொர் அைசு கட்லக 

கல்லூரி, வியொேர்பொடி, தேன்டை. 

முடைைர். தி.ே. சுபொ

இடணப வபைொசிரியர் (�ொைைவியல்), பொைதி ்களிர் கல்லூரி, தேன்டை. 

முடைைர். ்ொ. பழனிேொமி

இடணப வபைொசிரியர் (�ொைைவியல்) 

அைசு ஆடைர் கட்லககல்லூரி, நந்�ைம், தேன்டை. 

முடைைர். கொ. திைவியம்

இடணப வபைொசிரியர் (�ொைைவியல்) 

அைசு ஆடைர் கட்லக கல்லூரி, நந்�ைம், தேன்டை. 

முடைைர். எஸ். ஸ்ரீவ�வி

உ�விப வபைொசிரியர் (வைதியியல்), பொைதி ்களிர் கல்லூரி, தேன்டை. 

முடைைர். இைொ. ைொவைஸ்ைரி

உ�விப வபைொசிரியர் (வைதியியல்),  

கொயிவ� மில்்லத் அைசு ்களிர் கல்லூரி, தேன்டை. 

முடைைர். ்ஸ்்ஹர் சுல்�ொைொ 

துடறத் �ட்லைர் (வி்லஙகியல்) ஓயவு, ்ொநி்லக கல்லூரி, தேன்டை. 

முடைைர். வகொ. ைவ்ஷ,

உ�வி வபைொசிரியர், (வைதியியல்) 

டொகடர் அம்வபத்கர் அைசு கட்லக கல்லூரி,  வியொேர்பொடி,தேன்டை 

முடைைர். நொ. ேவைொஜினி

உ�விப வபைொசிரியர் (வி்லஙகியல்), பொைதி ்களிர் கல்லூரி, தேன்டை. 

முடைைர். க. இைொ்ச்ேந்திைன்

உ�விப வபைொசிரியர் (வைதியியல்) 

டொகடர் அம்வபத்கொர் அைசு கட்லக கல்லூரி, வியொேர்பொடி, தேன்டை. 

இந்நூல் 80ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட வ்பலித்வ�ொ �ொளில் அச்சிடபபடடுளளது.

ஆபதேட முடறயில் அச்சிடவடொர்:
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