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இரண்டோம் பருேம்

ண்டோனம ம ே ந�யமற்ற கசய ம் கபருஙகுற்ற ம் கும்
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போட ல் உருேோகக ம் 
கேோகுப்பும்

ல் அச்சோககம்

The wise
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்்தாடக்்க் ்ல்வியில் அறிவிேல் பாடத்்தப் ்பாது அறிவிேலா்ப் 

(  )   பயின்ற மாணவர்்ள  ்தற்பாது ஆறாம் வகுப்பு மு்தல் 

அறிவிேல் பாடத்்த �ான்கு ்பரும் பிரிவு்ளோ்ப் 

(  ) படிக்கின்றனர். அ்தாவது 

இேறபிேல், ்வதியிேல், ்தாவரவிேல் மறறும் 

விலஙகிேல் வ்்்ம்ளின் கீழ அ்மந்த  

பாடங்்ளேத ்தனித்தனி்ே படிக்கின்றனர். 

இப்புத்த்ம் படிக்், அறிநது்்ாளளே மறறும் 

ஆசிரிேர்்ளின் உ்தவியுடன் ்றகும் அனுபவங்ள ்பற உ்தவும் 

வ்்யில் உளளேது. மாணவர்்ளின் ் சேல்பாடு்ள மறறும் ஆசிரிேர்்ளின் 

பாட விளேக்்ங்ள மூலமா்வும் பாடக் ்ருதது்ள அ்மநதுளளேன. 

ஆ்்ோல், இப்புத்த்மானது ஆசிரிேர்்ளின் ்மறபார்்வ்ோடு மாணவர்்ளின் எளிே 

்சேல்பாடு்்ளேக் ்்ாண்டு  ்ற்பா்ர ்மேப்படுததி்ே வடிவ்மக்்ப்பட்டுளளேது.

•  இரண்டாம் பருவ அறிவிேல் புத்த்ததில் 

ஏழு ( ) அலகு்ள உளளேன. 

•  ஒவ்வாரு மா்தததிறகும் இரு அலகு்ள 

வீ்தம், ்ணினி அறிவிேலும் கூடு்தலா் 

இததுடன் அறிமு்ப்படுத்தப்பட்டுளளேது.

•  ஒவ்வாரு அலகும் எளிே  ்சேல்பாடு்ள 

மறறும் ்சா்த்ன்்ளேக் ்்ாண்டுளளேன. அவற்ற ஆசிரிேர்்ள 

்சய்து ்ாண்பிதது விளேக்்லாம். ்்த்வப்படின்,  மாணவர்்்ளேக் 

்்ாண்டும் ்சேல்பாட்டு்்ளேச் ்சய்ேலாம். 

•  வண்ணமேமான ்த்வல் விளேக்்ப்படங்ள (  )  மறறும் ்த்வல் 

துணுக்கு்ள (  ) மாணவர்்ளின் பார்ததுக் ்றகும் திற்ன அதி்ரிக்கும்.

•  ்்லச்்சால் பட்டிேல் மூலம் அறிவிேல் ்சாற்்ளேக் (  )  ்றறுக்்்ாளளே  

வழி ்சய்ேப்பட்டுளளேது. 

•  உல்ளேவிே  ்பாது அறிவிேல் சிந்த்ன்ே வளேர்ததுக் ்்ாளளே  “உங்ளுக்குத 

்்தரியுமா?”  என்ற ்பட்டிச்்சய்தி்ள ்்ாடுக்்ப்பட்டுளளேன. 

•  இ்ணே வழிக் ்றறல் மறறும்   மு்தல் மு்தலா், ஒவ்வாரு அலகிலும் 

அறிமு்ப்படுத்தப்பட்டு ்ணினி சார்ந்த திறன் , (   ) ்மம்பாட்டே 

வழிவ்் ்சய்ேப்பட்டுளளேது.

இப்கபோ து �ோம் R  நுடபதனேப் போடப் புதேகததில் 
பயனபடுதேலோம். எப்படி

•  உங்ள திறன் ்பசியில், கூகுள  /ஆப்பிள   

்்ாண்டு   ஸ்்்னர் ்சேலி்ே பதிவிறக்்ம் ்சய்து 

நிறுவிக் ்்ாள்.

•  ்சேலி்ேத திறந்தவுடன், ஸ்்்ன் ்சய்யும் ்பாத்தா்ன அழுததி 

தி்ரயில் ்்தான்றும் ்்மரா்வ  இன்அருகில் ்்ாண்டு 

்சல்லவும்.

•  ஸ்்்ன் ்சய்வ்தன் மூலம்   தி்ரயில் ்்தான்றும் உரலி்ேச்( ) ்சாடுக்், அ்தன் 

விளேக்்ப்பக்்ம் தி்ரயில் ்்தான்றும்.

நுன யும் ன

எப்படி 
பயனபடுததுேது
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1 ெ பம்

அலகு

 ்வப்ப மூலங்்ளேப் பட்டிேலிடு்தல்

	 ்வப்பம் வ்ரே்ற ்சய்்தல்

	 ்வப்பமான மறறும் குளிர்ச்சிோன ்பாருள்்ளே ்வறுபடுததி அறி்தல்

	 ்வப்பநி்ல வ்ரே்ற ்சய்்தல்

	 ்வப்பம் மறறும் ்வப்பநி்ல ்வறுபடுதது்தல்

	 ்வப்பச் சமநி்லக்்ான நிபந்த்ன்்ளே அறி்தல்.

	 திடப்்பாருளில் ்வப்பவிரிவு எ்தனால் ஏறபடுகிறது என்று புரிநது ்்ாளளு்தல்.

	 ்வப்ப விரிவின் �்டமு்றப் பேன்பாடு்்ளேக் கூறு்தல்.

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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2

அறிமு�ம்

்வப்பம்  �ாம் அ்னவரும் அறிந்த்்த.  ரிே 

ஒளி �ம் உடலில் படும்்பாழுது �ாம் ் வப்பத்்த 

உணர்கி்றாம். ் வப்பம் �மக்குப் பல வழி்ளில் 

பேன்படுகிறது. ்வப்பத்்த உணவு ச்மக்்ப் 

பேன்படுததுகி்றாம். பழச்சாறு ்தோரிக்்்யில் 

்வப்பத்்தக் கு்றக்் பனிக்்ட்டி்்ளேச் 

்சர்க்கி்றாம். �மக்கு எந்்தந்த மூலங்ளில் 

இருநது ்வப்பம் கி்டக்கிறது என்று �ாம் 

இப்்பாழுது ்ாண்்பாம். 

1.1 பவப்ெ லங�ள்

	சூரியன்

ரிேன்  ஒளி்ேத ்தருகிறது என 

�மக்குத ்்தரியும். அது ்வப்பத்்தயும் 

்தருகிற்தா? ரிே ஒளியில் சிறிது ்�ரம் நின்று 

விட்டு உனது ்த்ல்ேத ்்தாட்டுப்பார். டா் 

உளளே்தல்லவா? ஆம், ரிேன் ஒளி்ோடு 

்வப்பத்்தயும் ்தருகிறது. இ்தனால்்தான், 

்்ா்ட ்வயிலில் ்வறறுக் ்ால்்ளுடன் 

சா்லயில் �டப்பது ்டினமா் உளளேது.

	எரிதல்

மரக்்ட்்ட, மண்்ணண்்ணய், நிலக்்ரி, 

்ரி, ்பட்்ரால், எரிவாயு  ்பான்றவற்ற 

எரிப்ப்தனால் ்வப்ப ஆறற்லப் ்பறலாம். 

உனது வீட்டில் உணவு ச்மக்்த 

்்த்வோன ்வப்ப ஆறறல் எ்த்ன எரிததுப் 

்பறப்படுகிறது?

	உரா தல்

உனது இரு 

உளளேங்்்்ளேயும் 

ஒன்றுடன் ஒன்று 

்சர்தது உரசவும். 

்தற்பாது உனது 

உ ள ளே ங ் ் ் ் ளே க் 

்ன்னததில் ்வததுப் 

பார். எவவாறு உணர்கிறாய்? இருபரப்பு்ள 

ஒன்்றா்டான்று உராயும்்பாழுது ்வப்பம் 

்வளிப்படுகிறது. ஆதி்ால மனி்தன் இரு 

்ற்்ளே ஒன்்றா்டான்று உரசச்்சய்து 

்�ருப்்ப உருவாக்கினான். 

	மின்ொரம் 

மின்்னாட்டம் ஒரு ்டததியின் வழிோ்ப் 

பாயும்்பாழுது ்வப்ப ஆறறல் உருவாகிறது. 

மின் இஸ்திரிப்்பட்டி, மின் ்வப்பக்்லன், 

மின் நீர் ்டறறி ்பான்ற்வ இந்தத 

்தததுவததில்்தான் இேஙகுகின்றன.

1.2 பவப்ெம்

எல்லாப் ்பாருட்்ளிலும் 

மூலக்கூறு்ளோனது அதிர்வி்லா அல்லது 

இேக்்ததி்லா உளளேன. அவற்ற �ம் 

்ண்்ளோல் பார்க்் இேலாது. ்பாருட்்்ளே 

்வப்பப்படுததும் ்பாழுது அதில் உளளே 

மூலக்கூறு்ளின் இந்த அதிர்வும், இேக்்மும் 

அதி்ரிக்கின்றன. அ்்தாடு ்பாருளின் 

்வப்பநி்லயும் உேர்கிறது.

என்வ, பவப்ெம் என்ெது ஒரு 

பொருளின் பவப்ெநிமலமய உயரச்பெ து, 
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லக் று�ம்ள தவ�ைா� இயங� 

மவக்�க் டிய ஒரு வம�யா்ன ஆறறல் எ்ன 

நாம் புரிந்துப�ாள்்ளலாம்.

்வப்பம் என்பது ஒரு ்பாருளேல்ல. அது 

இடததி்ன ஆக்கிரமிப்பதில்்ல. ஒலி, ஒளி 

மறறும் மின்சாரததி்னப் ்பால இதுவும் ஒரு 

வ்் ஆறறலாகும்.

ஒரு ்பாருளில் அடஙகியுளளே 

மூலக்கூறு்ளின் இேக்் ஆறற்ல ்வப்பம் 

என அ்ழக்்ப்படுகிறது. பவப்ெத்தின்  அலகு 

ஜ ல் ஆகும். ் ்லாரி என்ற அலகும் ் வப்பத்்த 

அளேக்்ப் பேன்படுத்தப்படுகிறது.

1.3 சூ்டா்ன ைறறும் குளிரா்ன பொருட்�ள் 

�மது அன்றாட வாழவில் பல்்வறு 

வ்்ோன ்பாருள்்ளே �ாம் 

பார்க்கி்றாம். அவறறில் சில டான்வ, சில 

குளிர்ச்சிோன்வ. எந்்தந்தப் ்பாருள்ள 

மறறவற்றவிட அதி் டா் இருக்கின்றன 

என்ப்்த எவவாறு நிர்ணயிப்பது?

�ாம் அருநதும் அளேவிறகுத ்்தநீர் 

டா் உளளே்தா? அல்லது பாலானது 

்தயிர் உருவாக்் ்வண்டிே அளேவுக்குக் 

குளிர்ச்சிே்டநதுளளே்தா? என்ப்த்ன �மது 

்்்ளோல் ்்தாட்டுப்பார்தது உணர்கி்றாம். 

ஆனால் சரிோன ் வப்பநி்ல்ே உணர �மது 

்்தாடுஉணர்வு �ம்ப்த்தன்்மயு்டே்தா? 

பெயல்ொடு 1  மூன்று கிண்ணங்ள 

அல்லது பாததிரங்்ளே எடுததுக் 

்்ாளளுங்ள. மு்தலாவதில் குளிர்ந்த 

நீரும் (குளிர்ச்சிக்்ா் சில பனிக்்ட்டி்்ளே  

்சர்ததுக் ்்ாளளேலாம்), இரண்டாவதில் 

டுபடுத்தப்படா்த அ்ற்வப்பநி்லயில் 

உளளே நீரும், மூன்றாவதில் டான 

(்்்ே சுட்டுவிடும் அளேவு டு 

்வண்டாம்) நீரும் நிரப்புங்ள. அவற்ற 

வரி்சோ் ஒரு ்ம்ெயின் மீது 

்வக்்வும். உனது வலக்்்்ே 

குளிர்ந்தநீரிலும், இடக்்்்ே டான 

நீரிலும் ்வக்்வும். சில நிமிடங்ளுக்கு 

இவவாறு ்வததிருக்்வும். இப்்பாது 

இரு ்்்்ளேயும் ்வளி்ே எடுதது 

உ்தறிவிட்டு �டுவிலுளளே பாததிரததில் 

்வக்்வும். என்ன உணர்கி ர்்ள?

பிரிோ, கிண்ணததில் உளளே நீர் டா் 

இருப்ப்தா் வலது்்யும், அ்்த நீர் 

குளிரா் இருப்ப்தா், இடது்்யும் 

உணர்வ்தா்க் கூறுகிறாள. உனக்கு 

என்ன ்்தான்றுகிறது? எழுது்.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ஏன் இவவாறு �மக்குத ்்தான்றுகிறது? 

என்ப்த்ன வகுப்ப்றயில் விவாதிக்்வும். 

நீ உனது இடது்்்ே டான நீரில் 

்வக்கும்்பாது, டான நீர் உனது 

்்்ே டாக்குகிறது. 

பவப்ெப்ெடுத்துவதறகு முன் 

லக் று�ளின் நிமல

பவப்ெப்ெடுத்திய பின் 

லக் று�ளின் நிமல
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்வப்பமானது எந்தத தி்சயில் பாய்கிறது 

என்ப்த்ன அவறறின் ்வப்பநி்ல 

நிர்ணயிக்கிறது.

1.4 பவப்ெநிமல 

பவப்ெநிமலயின் வமரயமற 

ஒரு பொருள் எந்த அ்ள  பவப்ெைா� 

அல்லது குளிர்ச்சியா� உள்்ளது என்ெதம்ன 

அ்ளவிடும் அ்ள க்கு பவப்ெநிமல என்று பெயர். 

பவப்ெநிமலயின்  அலகு ப�ல்வின் 

ஆகும். ்சல்சிேஸ், ஃபாரன் ட் ்பான்ற்வ 

பிற அலகு்ள ஆகும். ்சல்சிேஸ் என்பது 

்சன்டிகி்ரட் எனவும் அ்ழக்்ப்படுகிறது. 

்வவ்வறு ்வப்பநி்லயில் உளளே இரு 

்பாருள்ள ஒன்்ற்ோன்று ்்தாடும்்பாழுது 

அ்தாவது உனது ்்யிலுளளே 

மூலக்கூறு்்ளே ்வ்மா் அதிர்வ்டேச் 

்சய்கிறது. இந்த டான ் ்்ே சா்தாரண 

அ்ற்வப்பநி்லயில் உளளே நீரில் 

்வக்கும்்பாது, உனது ்்யிலிருநது 

்வப்பஆறறல் நீருக்குக் ்டத்தப்படுகிறது. 

அ்தாவது உனது ்்யிலுளளே 

மூலக்கூறு்ள நீர் மூலக்கூறு்ளுக்குத 

்தனது அதிர்்வக் ்டததுவ்தன் மூலம் 

்தனது ்வப்பநி்ல்ே கு்றததுக் 

்்ாளகின்றன. இ்தன் ்ாரணமா்்வ 

�ாம் நீர் குளிர்ச்சிோ் இருப்ப்தா் 

உணர்கி்றாம்.

இ்்தப்்பால்வ,  ஏற்ன்வ   குளிர்ந்த 

நீரில் ்வக்்ப்பட்டிருந்த வலது்் 

இப்்பாது நீரிலிருநது ்வப்ப ஆறற்ல 

எடுததுக் ் ்ாளவ்தால், அது டான 

உணர்்வப் ்பறுகிறது. 

ஆ், ஒ்ர ் வப்பநி்லயில் உளளே நீரானது, 

�மது ்்்ளின் ்வப்பநி்ல்ேப் 

்பாறுதது ்வறுபட்ட உணர்வு்்ளேத 

்தரு கி றது. என்வ, ்வப்பநி்ல்ேத 

்்தா டு உணர்வால் அளேவிடுவது 

சரிோன்தல்ல.

பவப்ெநிமலமய நாம் துல்லியைா�க் 

�ணக்கி்ட பவப்ெநிமலைா  உத கிறது.

பெயல்ொடு 2  

ப�ாதிநிமலயில் உள்்ள நீரின் பவப்ெநிமல

ஒரு பாததிரததில் நீ்ர எடுததுக்்்ாண்டு 

அ்்த அடுப்பில் ்வதது படததிலுளளேவாறு 

்வப்பநி்லமானி்ேப் ்பாருததுங்ள.

(�வ்னம் ததமவ  ்வப்பநி்லமானி 

பாததிரத்்த ்்தாடா்தவாறு பார்ததுக் 

்்ாளளுங்ள. இல்்ல்ேல் அதி் 

்வப்பநி்லயில் ்வப்பநி்லமானி 

உ்டநதுவிடும்.)

நீர் ்டற ஆரம்பித்தவுடன் 

ஒவ்வாருவரா் வரி்சோ் நீரின் 

்வப்பநி்ல்ே ்வப்பநி ் லமானியில் 

பார்தது ்ரும்பல ்்யில் குறியுங்ள. 

்வப்பநி்ல ்்தா டர்நது அதி்ரிததுக் 

்்ாண்டு வருவ்்த நீங்ள 

பார்க்கி ர்்ளோ?

நீர் ்்ாதிக்கும் ்பாது அ்தன் ்வப்பநி்ல 

எவவளேவு? 

்்ாதிநி்லக்குப் பின் 

நீரின் ்வப்பநி்ல 

உ ே ர் கி ற ்த ா ? 

் ் ா தி நி ் ல யி லு ள ளே 

நீ்ர ்மலும் 

்வப்பப்படுததும்்பாழுது 

அந்த நீரானது 

்்தாடர்நது ்வப்பத்்த 

உ ள வ ா ங கி ன ா லு ம் 

அ்தன் ்வப்பநி்ல 
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கித்துக் றுங�ள்.

(உங்ளேது ்ம் எவவளேவு சரிோ் 

இருக்கிற்்தன ்வப்பநி்லமானி ்்ாண்டு 

சரிபாருங்ள.)

	நீ அருநதும் ்்தநீரின் ்வப்பநி்ல 

்்தாராேமா் எவவளேவு இருக்கும்? 

	நீ அருநதும் குளிர்விக்்ப்பட்ட எலுமிச்்ச 

ெ ன் ்வப்பநி்ல ்்தாராேமா் 

எவவளேவு இருக்கும்? 

சா்தாரணமா் அ்ற்வப்பநி்லயில் 

உளளே நீரின் ்வப்பநி்ல சுமார் 3
O

 

அளேவில்  இருக்கும். நீ்ரச் டுபடுததும் 

்பாது ்வப்பநி்ல அதி்ரிதது, அது 

1
O

 ல் ்்ாதிதது நீராவிோ் மாறுகிறது. 

நீ்ரக் குளிர்விக்கும்்பாது ்வப்பநி்ல 

கு்றேத ்்தாடஙகி 
O

 ல் பனிக்்ட்டிோ் 

உ்றகிறது.

(குறிப்பு  30
o

 என்ெமத 30 டிகிரி 

பெல்சியஸ் அல்லது 30 டிகிரி பென்டிகிதரடு 

எ்ன உச்ெரிக்� தவணடும்.)

நீலாவின் றறு ெரியா

,    என்ற இரு மு்்வ்ளில் 
O
C 

்வப்பநி்ல ்்ாண்ட நீர் உளளேது. ,  

மு்்வ்ளிலுளளே நீ்ர  என்ற ்ாலி 

மு்்வக்குள ஊறறவும். ்தற்பாது மு்்வ  

யின் ்வப்பநி்ல என்ன? நீலா 1
 

 எனக் 

கூறுகிறாள. 

உன் ்ணிப்பு என்ன? நீலா சரிோ்க் 

கூறினாளோ? வி்ட்ே அனுமானிதது 

்சா்த்ன மூலம் நி பிக்்வும். 

உேர்வதில்்ல. எந்த ்வப்பநி்லயில் 

நீர் ்்ாதிக்்த துவஙகி, ்வப்பநி்ல 

நி்லோ் இருக்கிற்்தா அந்த 

்வப்பநி்லக்குத்தான் நீரின் ப�ாதிநிமல 

என்று ்பேர்.

ஆப்பிரிக்்ாவிலுளளே, 

லிபிோவில், 1 22  ம் 

வருடததில் ஒரு 

�ாள, ்ாறறின் 

்வப்பநி்லோனது  எனக் 

்ணிக்்ப்பட்டிருக்கிறது. அண்டார்ட்டிக் 

் ண் ட த தி ன் 

்வப்பநி்ல்தான் 

உ ல கி ் ல ் ே 

மி்க் கு்றந்த 

்வப்பநி்லோ் 

அளேவிடப்பட்டுளளேது. அது ்்தாராேமா் 

 எனக் ்ணக்கிடப்பட்டுளளேது. 

்வப்பநி்ல நீரின் உ்றநி்லக்குக் 

கு்றவா் இருக்கும் ்பாழுது 

எதிர்குறி ( ) உப்ோ்ப்படுத்தப் 

படுகிறது.  நீரின் உ்றநி்ல  

எனக் ்ணக்கிடப்படுகிறது. நீரானது 

 ்வப்பநி்லயில் பனிக்்ட்டிோ் 

மாறுகிறது என்றால் –  என்பது 

எந்த அளேவுக்குக் குளிரா் இருக்கும் 

என்ப்த்ன சிநதிததுப் பார். 

�மது உடலின் சராசரி ்வப்பநி்ல 37  

ஆகும். ்ாறறின் ்வப்பநி்ல 1  மு்தல் 

2  அளேவில் இருக்கும்்பாழுது �மது 

உடல் குளிர்ச்சிோ் உணர்கிறது.

80oC +  80oC =  160oC

ெரிதாத்ன
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1.5 பவப்ெம் ைறறும் பவப்ெநிமல

்வப்பமும் ்வப்பநி்லயும் ஒன்றல்ல, 

அ்வ இரு மாறுபட்ட ்ாரணி்ள

	்வப்பநி்லோனது ஒரு ்பாருளிலுளளே 

அணுக்்ள அல்லது மூலக்கூறு்ள 

எவவளேவு ்வ்ததில் இேஙகுகின்றன  

அல்லது அதிர்கின்றன என்ப்்தப் 

்பாறுத்தது. 

	்வப்பமானது ் வப்பநி்ல்ே மட்டுமல்ல, 

ஒரு ்பாருளில் எவவளேவு மூலக்கூறு்ள 

உளளேன என்ப்்தயும் ்பாறுத்தது.

	்வப்பநி்லோனது மூலக்கூறு்ளின் 

சராசரி இேக்் ஆறற்லக் குறிப்பிடும் 

ஓர் அளேவீடு. ்வப்பமானது அப்்பாருளில் 

அடஙகியுளளே மூலக்கூறு்ளின் ்மாத்த 

இேக்் ஆறற்லக் குறிப்பிடும் ஓர் அளேவீடு.

பெயல்ொடு 3  ஒரு பாததிரததில் ஒரு 

லிட்டர் நீ்ர எடுததுக் ்்ாண்டு அடுப்பில் 

்வதது டாக்்வும். அது எவவளேவு 

்�ரததில் ்்ாதிக்் ஆரம்பிக்கிறது 

என குறிததுக் ்்ாளளுங்ள (அ்தாவது 

்வப்பநி்லமானியில் 1
O

 ்ாண்பிக்் 

ஆகும் ்�ரம்). 

பின்னர் மற்றாரு பாததிரததில் ஐநது 

லிட்டர் நீ்ர எடுததுக் ்்ாண்டு அ்்த 

அடுப்பில் ்வதது டாக்்வும். இப் ் பாழுது 

நீர் ்்ாதிக்் ஆரம்பிக்் எவவளேவு ்�ரம் 

ஆகிறது எனக் குறிததுக் ்்ாளளேவும்.

எந்தப் ொத்திரத்தில் உள்்ள நீர் க்கிரைா� 

ப�ாதிக்� ஆரம்பிக்கிறது  

		ஒரு லிட்்டர் நீர்  

		 ந்து லிட்்டர் நீர்

இரண்டு்ம ்்ாதிநி்லயில் 1
O

 

்வப்பநி்ல்ேத்தான் ்ாண்பிக்கின்றன. 

ஆனால் ஐநது லிட்டர் நீரானது ஒரு லிட்டர் 

நீ்ரவிட ்்ாதிப்ப்தறகு அதி்்�ரம் 

எடுததுக்்்ாளகிறது. அ்தாவது, அதி் 

அளேவு நீ்ர ்்ாதிக்் ்வக்் அதி் 

அளேவு ்வப்பம் ்்த்வப்படுகிறது. அ்தாவது 

ஒரு லிட்டர் ்்ாதிநீ்ரவிட ஐநது லிட்டர் 

்்ாதிநீரில் அதி் ்வப்ப ஆறறல் உளளேது.

ஒ்ர மாதிரிோன இரு சிறிே ்த்ரக் 

குவ்ளே்்ளே எடுததுக் ்்ாளளேவும். 

அவறறில் அ்ற ்வப்பநி்லயில் உளளே 

நீ்ர முழுவதுமா் நிரப்பிக் ்்ாளளேவும். 

்தற்பாது ்்ாதிக்கும் நீர் (1
O

) உளளே 

்ம்ல கூறிே இரு பாததிரங்ளிலும், இந்த 

இரண்டு ்த்ரக் குவ்ளே்்ளேயும் திறந்த 

நி்லயில் ்வக்்வும். 

எந்த ொத்திரத்தில் உள்்ள த�ரக் 

குவம்ளயில் நீர் தவ�ைா�ச் சூ்டாகிறது  

	ஒரு லிட்்டர் ப�ாதிக்கும் நீர் உள்்ள 

ொத்திரத்தில் மவக்�ப்ெட்்ட குவம்ள 

 ந்து லிட்்டர் ப�ாதிக்கும் நீர் உள்்ள 

ொத்திரத்தில் மவக்�ப்ெட்்ட குவம்ள

உனது கிராமம் அல்லது �்ரததில் 

குளிர்்ாலததில் இரவு ்வப்பநி்ல 

எந்த அளேவுக்கு இருக்கும் என்ப்த்ன 

மதிப்பிடவும்.
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ஆறற்ல உளளேடக்கியிருக்கிற்தா? குளேம் அதி் 

்வப்ப ஆறற ் ல உளளேடக்கியிருக்கிற்தா? 

நீங்ள என்ன நி்னக்கி ர்்ள?

்்தநீரின் ்வப்பநி்ல அதி்மா் 

இருந்தாலும்கூட, ்்தநீர் குவ்ளேயில் 

இருக்கும் ்்தநீரில் உளளே மூலக்கூறு்ளின் 

எண்ணிக்்்்ேக் ்ாட்டிலும், குளேததில் 

உளளே நீரின் அளேவும், அதிலுளளே 

மூலக்கூறு்ளின் எண்ணிக்்்யும் பலமடஙகு 

அதி்ம். என்வ குளேததில்்தான் ்வப்ப ஆறறல் 

அதி்மா் இருக்கும்.

1.6 பவப்ெம் ெர தல்

நீர்ைட்்டமும், பவப்ெநிமல ம் 

ஓர் ஒப் டு

் வ ப் ப நி ் ல ே ா ன து 

்வப்பஆறறல் பாயும் 

தி்ச்ே நிர்ணயிக்கிறது என்ப்்த �ாம் 

அறி ் வாம். நீர் உேரமான பகுதியிலிருநது 

்தா ழவானபகுதிக்குப் பாய்வ்்தப்்பால, 

்வப்பஆறறலானது உேர்ந்த ்வப்பநி்லயில் 

உளளே  ்பாருளிலிருநது, கு்றந்த 

்வப்பநி்லயில் உளளே ்பாருளுக்குக் 

்டத்தப்படுகிறது.

நீரானது உேரமான இடததிலிருநது 

பளளேத்்த ் �ாக்கிப் பாயும். அது எந்தப்பக்்ம் நீர் 

அதி்மா் உளளேது, எந்தப்பக்்ம் நீர் கு்றவா் 

்வப்ப ஆறற்ல �ாம் ்்லாரியில் 

அளேவிடலாம். ஒரு கிராம் நீரின் ் வப்பநி்ல்ே 

ஒரு டிகிரி ்சன்டிகி்ரட் உேர்த்தப்பேன்படும் 

்வப்ப அளேவு ஒரு �தலாரி ஆகும். 

சிந்தி ங�ள்

பவிதரா ்தனது வீட்டின் அரு்் உளளே 

குளேததி்ன ்வடிக்்் பார்த்தபடி ்்தநீர் 

அருநதிக் ்்ாண்டிருக்கிறாள. நிச்சேமா், 

குளேதது நீ்ரவிட பவிதரா ் ்யிலுளளே ் ்தநீரின்  

்வப்பநி்ல அதி்மா்த்தான் இருக்கும். 

பவிதராவிறகு ்தற்பாது மனதினுள ஒரு 

்்ளவி எழுகிறது. ் ்தநீர் ் ்ாப்்ப அதி் ் வப்ப 

ஐநது லிட்டர் நீர் உளளே பாததிரததிலுளளே 

்த்ரக் குவ்ளேயிலுளளே நீர் அதி் ்வப்ப 

நி்லக்குச்  ்சல்வ்்தப் பார்க்்லாம். 

இரண்டு ்்ாதிநீர் பாததிரங்ளிலும் 

1
O

 ்வப்பததில்்தான் நீர் உளளேது. 

ஆனால் ஐநது லிட்டர் ்்ாதிநீர், ஒரு லிட்டர் 

்்ாதி நீ்ர விட அதி் ்வப்ப ஆறற்லப் 

்பறறுளளே்தால், குவ்ளேக்கு அதி் அளேவு 

்வப்ப ஆறற்லத ்தருகிறது.  அ்தனால் அது 

்வ்மா்ச் டாகிறது.

100

O

C 100

O

C

60

O

C

60

O

C

90

O

C

90

O

C

	ஒவபவாரு இமணயிலும் எதில் பவப்ெ 

ஆறறல் அதி�ம் உள்்ளது குறியி்ட ம்.
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உளளேது என்ப்த்னப் ்பாறுத்த்தல்ல. அது 

குட்்டயிலிருநது ்பரிே நீர்த்்தக்்ததுக்கும் 

பாேலாம், அல்லது நீர்த்்தக்்ததிலிருநது 

குட்்ட்ே ்�ாக்கியும் பாேலாம்.  நீர்மட்ட்ம 

நீர்பாயும் தி்ச்ேத தீர்மானிக்கிறது. 

நீர்மட்டம் நீர்பாயும் தி்ச்ேத 

தீர்மானிப்பது ்பால, ்பாருள்ளின் 

்வப்பநி்ல, ்வப்ப ஆறறல் பாயும் தி்ச்ேத 

தீர்மானிக்கிறது. 

பவப்ெத்பதா்டர்பும், பவப்ெச்ெைநிமல ம்

,   என்ற இரு ் பாருட்்்ளேக் ் ருது்வாம். 

 யின் ்வப்பநி்ல அதி்மா்வும்  யின் 

்வப்பநி்ல கு்றவா்வும் உளளேது.  மறறும் 

 ்ே ஒன்றுடன் ஒன்று ்்தாடர்புக்கு ்்ாண்டு 

வரும்்பாழுது, ்வப்பமானது ்வப்பப்்பாருள 

 யிலிருநது குளிர்்பாருள  க்குப் பாய்கிறது. 

இரண்டு ்பாருள்ளும் ஒ்ர ்வப்பநி்லக்கு 

வரும்வ்ர ்வப்பம் ்்தாடர்நது பரிமாறறம் 

்சய்ேப்படும்.

பவப்ெநிமல, பவப்ெம் ொ ம் திமெமயத் 

ர்ைா க்கிறது.

1. நீ ஒரு டான ்ாப்பிக் குடு்வ்ேக்

்்யில் பிடிததுளளோய். ்வப்ப ஆறறல்,

அ. உன் உடலிலிருநது ்ாப்பிக்குச் 

்சல்கிற்தா? அல்லது

ஆ. ்ாப்பியிலிருநது உன் உடலுக்குப் 

பாய்கிற்தா?

2. ஒரு ்்ா்ட

�ாளில் நீ ்வயிலில்

நிறகிறாய். ்வளி

் வ ப் ப நி ் ல ே ா ன து

4  அளேவில் உளளேது

(மனி்த உடலின் சராசரி

்வப்பநி்ல 37 ) ் வப்ப

ஆறறலானது,

அ. உன் உடலிலிருநது ்ாறறு 

மூலக்கூறு்ளுக்குப் பாய்கிற்தா? 

அல்லது

ஆ. ்ாறறு மூலக்கூறு்ளிலிருநது உனது 

உடலுக்குப் பாய்கிற்தா?

3. நீ ஒரு குளிர்்ால �ாளில்

்வட்ட ்வளியில் நிறகிறாய்.

்வளி ்வப்பநி்லோனது

23
O

 அளேவில் உளளேது.

்வப்ப ஆறறலானது

அ. உன் உடலிலிருநது ்ாறறு 

மூலக்கூறு்ளுக்குப் பாய்கிற்தா? 

அல்லது

ஆ. ்ாறறு மூலக்கூறு்ளிலிருநது உன் 

உடலுக்குப் பாய்கிற்தா?

ஒரு ்பாருள மற்றாரு ்பாருளின் 

்வப்பநி்ல்ே பாதிக்குமானால் அ்வ 

இரண்டும் பவப்ெத்பதா்டர்பில் உளளேன 

எனலாம். ்வப்பத்்தாடர்பில் உளளே 

இரு்பாருட்்ளின் ்வப்பநி்லயும் சமமா் 

இருந்தால் அ்வ பவப்ெச்ெைநிமலயில் 

உளளேன எனப்படுகிறது. இரு ்பாருட்்ள 

்வப்பச்சமநி்லயில் உளளே்பாது ஒன்றின் 

்வப்பநி்ல மற்றான்்ற பாதிப்பதில்்ல. 
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எடுததுக்்ாட்டா், குளிர்சா்தனப் 

்பட்டியிலிருநது எடுதது ச்மேல்ற 

்ம்டயில் ்வக்்ப்பட்ட பால்பாததிரமும், 

ச்மேல்ற ்ம்டயும் ்வப்பத்்தாடர்பில் 

உளளேன. குறிப்பிட்ட ்�ரததிறகுப் பின் அ்வ 

ஒ்ர ்வப்பநி்லக்கு வருகின்றன, அப்்பாது 

அ்வ ்வப்பச்சமநி்லயில் உளளேன.

1.7 திணைப் பொருள்�ள் விரிவம்டதல்

சாம் ஓர் இறுக்்மான ொடி்ேத திறக்் 

முேல்கிறான். ஆனால் இேலவில்்ல. 

அவன் மாமாவிடம் உ்தவி ்்ட்கிறான். மாமா 

சிறிது சுடுநீ்ர ொடியின் மூடியில் ஊறறச் 

்சால்கிறார். சாம் அவவா்ற ்சய்கிறான். ஆ்ா! 

ொடி எளிதில் திறநது விட்ட்்த !

 உனக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவம் உளளே்தா? 

இறுக்்மா் மூடப்பட்ட உனது ்பனாமூடி்ே 

நீ எவவாறு திறப்பாய்? 

்பாருள்ள ்வப்பப்படுததும் ்பாழுது 

விரிவ்டநது குளிர்விக்கும் ்பாழுது 

சுருக்்ம்டகின்றன.  அவறறின் நீளேம், 

பரப்பளேவு அல்லது ்னஅளேவில் ஏறபடும் 

மாறறமானது ்வப்பநி்ல மாறறத்்தப் 

்பாறுத்தது.  

ஒரு பொரும்ள பவப்ெப்ெடுத்தும்பொழுது 

அது விரிவம்டவமத அப்பொருளின் பவப்ெ 

விரிவம்டதல் என்கிதறாம். 

1.8 நீள் ைறறும் ெருை விரி

ஒரு திண்மப் ்பாருளுக்கு 

வ்ரேறுக்்ப்பட்ட வடிவம் உளளேது. என்வ 

அ்்தச் டுபடுததும்்பாழுது அது எல்லா 

பக்்ங்ளிலும் விரிவ்டகிறது. அ்தாவது 

பெயல்ொடு 4   ஒரு ்த்ரடப்பாவில் ஆணி்ே 

அடிக்்வும். ஆணி்ே ்வளியில் 

எடுக்்வும். ஆணி்ேத திரும்பச் ் சலுததித 

து்ளேோனது ஆணி புகும் அளேவுக்குப் 

்பரி்தா் உளளே்தா என ஆராேவும். 

பின் ஆணி்ே ்வளியில் எடுதது ஓர் 

இடுக்கிோல் பிடிதது ் மழுகுவர்ததிச் சுடரில் 

்வப்பப்படுத்தவும். 

இப்்பாழுது ஆணி்ே ்த்ரடப்பாவில் 

்சலுத்தவும். 

�ான் ்ாண்பது  

்தற்பாழுது ஆணி து்ளேயினுள உட்புகு்தல் 

்டினமா் இருப்ப்்த உணர்வாய் ்வப்பம் 

திண்மங்்ளே விரிவ்டேச் ்சய்கிறது. 

திண்ம மூலக்கூறு்ள விரிவ்டநது 

்வ்மா் இேஙகி முன்னிருந்த்்த விட 

அதி் இடததி்ன ஆக்கிரமிக்கின்றன.
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அ்தன் நீளேம், பரப்பளேவு, ்னஅளேவு ்பான்ற்வ 

அதி்ரிக்கின்றன.

பவப்ெத்தி்னால் பொருளின் நீ்ளத்தில் ஏறெடும் 

அதி�ரிப்பு நீள்விரி  என்றும், பொருளின் 

ெருை ல் ஏறெடும் அதி�ரிப்பு ெருைவிரி  

எ்ன ம் அமழக்�ப்ெடுகிறது.

மாட்டு வண்டியின் சக்்ரததின் இரும்பு 

வ்ளேேத்்தச் சக்்ரததுடன் ்பாருததும்முன் 

அ்்த  ்வப்பப்படுததுவது  ஏன்? 

்தண்டவாளேததின் இரு இரும்புப் பாளேங்ளுக்கு 

இ்டயில் சிறிது இ்ட்வளி விடப்படுவது 

ஏன்? 

இக்்்ளவி்ளுக்்ான வி்ட்ே ஓர் ஆய்வு 

மூலம் ்்தடலாமா? 

�ாம் ்சய்ே ்வண்டிேது என்ன்வன்றால் 

ஒரு மிதிவண்டிச் சக்்ரததின் ்ம்பி்ேச் 

டுபடுததுவது்தான். 

பெயல்ொடு 5  நீள் விரி

ஒரு மின்விளேக்கு, மின்்லன், 

்மழுகுவர்ததி, மிதிவண்டிச் சக்்ரக்்ம்பி, 

�ாணேம் மறறும் இரு மரக்்ட்்ட்ள 

ஆகிேவற்ற எடுததுக்்்ாளளுங்ள.

மி தி வ ண் டி ச் 

ச க் ் ர க் ் ம் பி யி ன் 

ஒரு மு்ன்ே ஒரு 

மரக்்ட்்டயின் ்மல் 

்வதது அ்தனுடன் 

மி ன் ் ம் பி ் ே ப் 

் ப ா ரு த ்த வு ம் . 

மிதிவண்டிச் சக்்ரக்்ம்பியும், மின்்ம்பியும் 

மரக்்ட்்டயில் இ்ணயும் இடததில், 

அ்வ �்ராமல் இருக்் ஒரு சிறு ்ல்்ல 

படததில் ்ாட்டிேவாறு ்வக்்வும். 

மிதிவண்டிச் சக்்ரக்்ம்பியின் மறு 

மு்ன்ே அடுத்த மரக்்ட்்டயின் 

்மல்்தளேததுக்கு இ்ணோ் வரும்படிோ் 

்வக்்வும். �ாணேததின் ்மல் 

மின்்ம்பி்ேச் சுறறி அ்்த இரண்டாவது 

மரக்்ட்்டயின்்மல் ்வதது நி்ல 

நிறுத்தவும். 

�ாணேததில் சுறறப்பட்ட மின்்ம்பிக்கும் 

மிதிவண்டிச் சக்்ரக்்ம்பியின் மு்னக்கும் 

இ்டயில் ஒரு மின்்ல்னயும், மின் 

விளேக்்்யும் ்பாருத்தவும். மிதிவண்டிச் 

சக்்ரக்்ம்பியின் மு்னயும், �ாணேமும் 

ஒன்றுடன் ஒன்று ்்தாடும்்பாழுது 

மின்சுறறு முழு்மே்டநது மின்விளேக்கு 

ஒளிர்கிறது. மின்விளேக்கு ஒளிரவில்்ல 

எனில் மின்சுறறு முழு்மே்டேவில்்ல 

என்பது ்பாருள. என்வ மின்சுறறு 

முழு்மே்டநதுளளே்தா என்ப்த்னச் 

சரிபார்க்்வும். (குறிப்பு – மின்சுறறு்ள 

பறறி �ாம் மின்னிேல் பாடததில் 

விரிவா்ப் படிக்் இருக்கி்றாம்.) 

்தற்பாழுது �ாணேததுக்கும் மிதிவண்டிச் 

சக்்ரக்்ம்பிக்கும் இ்டயில் ஒரு ்தா்ளே 

்வதது, ்தாளின் ்தடிமனுக்கு இ்ணோன 

இ்ட்வளி்ே உருவாக்்வும். 

்தற்பாழுது மின்விளேக்கு ஒளிர்கிற்தா? 

்ாரணம் என்ன? 

மிதிவண்டிச் சக்்ரக்்ம்பியும் �ாணேமும் 

ஒன்றுடன் ஒன்று ்்தாடா்தநி்லயில் 

மின்விளேக்கு ஒளிராது. 

்தற்பாழுது ்மழுகுவர்ததி்ே 

ஒளிரச்்சய்து மிதிவண்டிச் 

சக்்ரக்்ம்பி்ேச் டுபடுத்தவும். 
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்வப்பம்  ஓர் உளளோர்ந்த பார்்வ

நீர் உேரமான இடததிலிருநது 

்தாழவான இடத்்த ்�ாக்கிப் 

பாய்வ்்தப் ்பால, ்வப்பஆறறல் 

்வப்பநி்ல அதி்மான 

்பாருளிலிருநது, ்வப்பநி்ல 

கு்றவான ்பாருளுக்கு 

்டத்தப்படுகிறது.

பாய்வ்்தப் ்பால, ்வப்பஆறறல் 

எல்லாப் ்பாருள்ளும் மூலக்கூறு்ளோல் ஆன்வ. ்பாருள்ளிலுளளே மூலக்கூறு்ள எப்்பாழுதும் அதிர்வி்லா 

அல்லது இேக்்ததி்லா உளளேன. ஆனால் �ம் ்வறறுக்்ண்்ளோல் இந்த இேக்்த்்தப் பார்க்் முடிோது.

திண்மம்

இந்த அதிர்வு ஒரு 

மூலக்கூறிலிருநது அடுத்த 

மூலக்கூறுக்கு ்டத்தப்படுவ்தால் 

்வப்பம் பரவுகிறது.

திரவம்

ஒரு ்பாரு்ளே 

்வப்பப்

படுததும்்பாது   

மூலக்கூறு்ளின் 

அதிர்வும், 

இேக்்மும் 

அதி்ரிக்கிறது.

திடநி்ல 

யிலிருநது 

திரவநி்லக்கும், 

திரவநி்லயிலிருநது 

வாயுநி்லக்கும் 

நி்லமாறறம்டகின்றன.

்வப்பப்படுததுவ்தால் அப்்பாருளின் மூலக்கூறு்ளின் எண்ணிக்்்யில் 

மாறறம் ஏறபடுவதில்்ல. என்வ, எ்டயும் மாறுவதில்்ல.

்வப்பப்படுததும்்பாது

குளிர்விக்கும்்பாது

திண்மம் திரவம் வாயுவாயு

வாயு
திண்மம் திரவம்

குளிர்விக்கும்்பாது

்வப்பததினால் 

மூலக்கூறு்ளின் 

அதிர்வு அல்லது இேக்்ம் 

அதி்ரிப்ப்தால் அவறறிறகி்ட்ே 

இ்ட்வளி அதி்ரிக்கிறது. இ்தனால் ்பாருள்ள 

விரிவ்டகின்றன.

திடநி்ல 

யிலிருநது 

திரவநி்லக்கும், 

திரவநி்லயிலிருநது 
ர்விக்கும்்பாது

்வப்பததினால் 

மூலக்கூறு்ளின் 

அதிர்வு அல்லது இேக்்ம் 

அதி்ரிப்ப்தால் அவறறிறகி்ட்ே 

வாயு
திண்மம் திரவம்

்வப்படுததும்்பாது

்வப்பப்படுததும்்பாது

குளிர்விக்கும்்பாது

்வப்பப்படுததும்்பாது

குளிர்விக்கும்்பாது

அதி்

்வப்பநி்ல

கு்றந்த

்வப்பநி்ல

்வப்பம்

1 1
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1.9 பவப்ெ விரிவின் ெயன்�ள் 

ைரச்ெக்�ரத்தின் து இரும்பு வம்ளயத்மதப் 

பொறுத்துதல் 

மரச்சக்்ரததின் விட்டமானது இரும்பு 

வ்ளேேததின் விட்டத்்தவிட சறறுப் ் பரிே்தா் 

இருக்கும். என்வ 

இரும்புவ்ளேேத்்த 

மரச்சக்்ரததின் மீது 

மி் எளி்தா்ப் ்பாருத்த 

இேலாது. 

இரும்புவ்ளேேத்்த மு்தலில்  உேர்ந்த 

்வப்பநி்லக்கு ்வப்பப்படுத்த ்வண்டும். 

்வப்பததினால்  இரும்பு வ்ளேேம் 

விரிவ்டயும்.  இப்்பாழுது எளி்தா் 

மரச்சக்்ரததின் மீது இரும்பு வ்ளேேத்்தப் 

்பாருத்த முடியும். பிறகு இரும்பு வ்ளேேத்்தக் 

குளிர்ந்தநீர் ்்ாண்டு உடனடிோ் 

குளிர்விக்கும் ்பாழுது, இரும்புவ்ளேேம் 

உடனடிோ்ச் சுருஙகுகிறது. என்வ இரும்பு 

	்ம்பி சிறிது்�ரம் டாக்்ப்பட்டதும் 

மின்விளேக்கு ஒளிர்கிற்தா? 

	அப்படிோயின், ்ம்பிோனது 

டாக்்ப்பட்ட பின் எவவாறு 

�ாணேத்்தத ்்தாடுகிறது? 

 ்மழுகுவர்ததி அ்ணநது சிறிது 

்�ரததிறகுப்பின் ஏன் மின்விளேக்கு 

அ்ணகிறது?

	மிதிவண்டிச் சக்்ரக்்ம்பி்ேச் 

டாக்கும் ்பாழுதும், குளிரச் ்சய்யும் 

்பாழுதும் ்ம்பியில் நீளேததில் என்ன 

மாறறம் நி்ழகிறது?

பெயல்ொடு 6  ெருை விரி

ஓர் இரும்புக்குண்டு மறறும் அது 

மி்ச்சரிோ் உள்ளே நு்ழயும் அளேவில் 

ஓர் இரும்புவ்ளேேம் ஆகிேவற்ற 

எடுததுக் ்்ாளளேவும். 

	்தற்பாது இரும்புக்குண்்ட  �ன்கு 

டாக்்வும். 	 டாக்கிேபின் அது 

இரும்புவ்ளேேததினுள நு்ழகிற்தா?  

	 	நு்ழகிறது

	 	நு்ழேவில்்ல

	இரும்புக் குண்்ட �ன்கு   

குளிரச்்சய்து அது இரும்பு 

வ்ளேேததினுள நு்ழகிற்தா? எனச் 

சரிபார்க்்வும்.

	 	நு்ழகிறது 

	 	நு்ழேவில்்ல

திடப்்பாருள்ள ்வப்பததினால் 

விரிவ்டகின்றன. ்வப்பநி்ல 

கு்றந்ததும் சுருஙகி, மறுபடியும் ப்ழே 

நி்லக்்் திரும்புகின்றன.
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வ்ளேேமானது மரச்சக்்ரததின் மீது, மி் 

இறுக்்மா்ப் ்பாருநதுகிறது.

�ம்டயாணி 

இரண்டு உ்லா்த்த்டு்்ளே 

ஒன்றி்ணக்் ்்டோணி பேன்படுகின்றது. 

�ன்கு ்வப்பப்படுத்தப்பட்ட ்்டோணி்ே 

்த்டு்ளின் து்ளே 

வழி்ே ்பாருததி 

் ் ட ே ா ணி யி ன் 

அடிப்பக்் மு்ன்ேச் 

சுததிே்லக் ்்ாண்டு 

அடிதது மறுபுறம் ஒரு 

புதிே  ்த்லப்பகுதி 

உருவாக்்ப்படுகிறது. ்்டோணி 

குளிரும்்பாழுது சுருஙகுவ்தால், அது இரண்டு 

்த்டு்்ளேயும் இறுக்்மா்ப் பிடிததுக் 

்்ாளகின்றது.

1.10 பவப்ெ விரி  - உதாரணங�ள்

ழ்�ாணெமவ� க்குக் �ாரணம் தரு�.

1. இரயில் ்தண்டவாளேங்ள அ்மக்கும் 

்பாழுது, அ்தன் இரு இரும்புப் 

பாளேங்ளுக்கி்ட்ே ஏன் இ்ட்வளி 

விடப்படுகின்றது?

2. ்மம்பாலங்ளிலுளளே ்ற்ா்ரப் 

பாளேங்ளுக்கு இ்டயில் ஏன் இ்ட்வளி 

விடப்படுகிறது?

தடிை்னா்ன �ணணாடி குவம்ள விரிெல்

்ண்ணாடி ்வப்பத்்த அரிதிற ்டததும் 

்பாருளோகும். டான நீரி்ன ்ண்ணாடிக் 

குவ்ளேயில் ஊறறும்்பாழுது, 

மு்்வயின் உட்புறம் 

உடனடிோ் விரிவ்டயும், 

அ்்த்�ரததில் மு்்வயின் 

்வளிப்புறம் சுறறுப்புறததின் 

்வப்பநி்லயில் இருப்ப்தால் 

விரிவ்டவதில்்ல. என்வ மு்்வோனது 

சமமா் விரிவ்டோ்த ்ாரணத்தால் விரிசல் 

ஏறபடுகிறது. 

ச்மேல்ற மறறும் 

ஆ ய் வ ் ங ் ளி ல் 

ப ே ன் ப டு த து ம் 

்ண்ணாடிப் ்பாருள்ள 

்பா்ராசிலி்்ட் ்ண்ணாடிோல் (்பரக்ஸ் 

்ண்ணாடி) உருவாக்்ப் படுகின்றன. இந்த 

்ண்ணாடிப் ்பாருள்்ளே ்வப்பப்படுததும் 

்பாழுது, மி்மி்க் கு்றவா்்வ 

விரிவ்டகின்றன. என்வ இவறறில் 

விரிசல் எறபடுவதில்்ல.
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மின்ொரக் �ம்பி�ள்  

மின்்ம்பங்ளுக்கு இ்ட்ே உளளே 

மின்சாரக் ்ம்பிோனது ்்ா்டக்்ாலங்ளில் 

்்தாய்வா்வும், குளிர்்ாலங்ளில் ்�ரா்வும் 

இருக்கின்றது. இ்தற்ான ்ாரணம் ்வப்பம் 

அதி்மா் உளளே்பாழுது, உ்லா்ங்ள 

விரிவ்டகின்றன. குளிர்்ாலங்ளில் 

உ்லா்ங்ள சுருஙகுகின்றன. என்வ 

பருவநி்லக்கு ஏறப மின்சாரக்்ம்பியின் 

நீளேததில் ஏறபடும் மாறறத்்தக் ்ணக்கிட்டு 

மின்்ம்பங்ளில் மின்சாரக்்ம்பி்ே சறறு 

்்தாய்வா்ப் ்பாருததுகின்றனர். 

	அருகிலுளளே பு்்ப்படங்ளில் 

ஒரு பாலததின் இ்ணப்புப்பகுதி 

்்ா்ட மறறும் குளிர்்ாலங்ளில் 

படமாக்்ப்பட்டுளளேது.

 மறறும்  ஆகிேவறறுள எது எந்தக் 

்ாலநி்லயில் (்்ா்ட்ாலம்/ குளிர்்ாலம்) 

எடுக்்ப்பட்ட பு்்ப்படம்? அ்்த நீ எவவாறு 

அறிந்தாய் எனக் கூறு.

1.11 �ணக் டு�ள்

1. �ான் ஒரு மு்்வயில் ஒரு லிட்டர் நீரி்ன 

எரிவாயு அடுப்பில் ் வதது ் வப்பப்படுததும்  

்பாது அது ஐநது நிமிடங்ளில் 

்்ாதிநி்ல்ே அ்டந்தது. எனது 

�ண்பன் அ்ர லிட்டர் நீரி்ன மின்சார 

அடுப்பில் ்வதது ்வப்பப்படுததினான். 

அதுவும் சரிோ் ஐநது நிமிடங்ளில் 

்்ாதிநி்ல்ே அ்டந்தது. 

 எது ஐநது நிமிடங்ளில் அதி் ் வப்பத்்தத 

்தந்தது?

 அ) எரிவாயு அடுப்பு  ஆ)  மின்சார அடுப்பு 

 எத்த்ன மடஙகு அதி்ம் என்று கூற 

முடியுமா? 

2.  ஒரு லிட்டர் நீ்ர 3  இல் இருநது  

31  க்கு மாறறத ்்த்வப்படும் 

்வப்ப ஆறறல் ஒரு ்்லாரி 

என்றால், ஒரு லிட்டர் நீ்ர  

3  இல் இருநது 3  க்கு மாறறத 

்்த்வப்படும் ்வப்ப ஆறறல் எவவளேவு? 

நிம்னவில் ப�ாள்�

	�மது மு்தன்்ம ்வப்ப ஆறறல் மூலம் 

ரிேனாகும். எரி்தல், உராய்வு மறறும் 

மின்சாரம் ்பான்றவறறின் மூலமும் �ாம் 

்வப்ப ஆறற்லப் ்பறுகி்றாம்.

	்பாருட்்்ளே ் வப்பப்படுததும்்பாது அதில் 

உளளே மூலக்கூறு்ளில் இந்த அதிர்வும், 

இேக்்மும் அதி்ரிக்கின்றன. அ்்தாடு 

்பாருளின் ்வப்பநி்லயும் உேர்கிறது.

	ஒரு ்பாருளில் அடஙகியுளளே 

மூலக்கூறு்ளின் இேக்் ஆறற்ல 

்வப்பம் என அ்ழக்்ப்படுகிறது.

	்வப்பததின்   அலகு ெ ல் ஆகும். 

	ஒரு ் பாருள எந்த அளேவு ் வப்பமா் அல்லது 

குளிர்ச்சிோ் உளளேது என்ப்த்ன 

அளேவிடும் அளேவுக்கு ்வப்பநி்ல என்று 

்பேர். 

	்வப்பநி்லயின்  அலகு ்்ல்வின் 

ஆகும். 

	்வவ்வறு ்வப்பநி்லயில் உளளே 

இரு்பாருட்்ள ஒன்றுடன் ஒன்று 

்்தாடும்்பாழுது ்வப்பமானது எந்தத 

தி்சயில் பாய்கிறது என்ப்த்ன 

அவறறின் ்வப்பநி்ல நிர்ணயிக்கிறது.

	ஒரு ்பாருள மற்றான்றின் 

்வப்பநி்ல்ே பாதிக்குமானால் அ்வ 

்வப்பத ்்தாடர்பில் உளளேன எனலாம்.
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	்வப்பத்்தாடர்பில் உளளே இரு்பாருள்ளின் ்வப்பநி்லயும் சமமா் இருந்தால் அ்வ 

்வப்பச்சமநி்லயில் உளளேன எனலாம். 

	்பாருள்ள ்வப்பப்படுததும்்பாழுது விரிவ்டநது குளிர்விக்கும் ்பாழுது சுருக்்ம்டகின்றன. 

ஒரு ் பாரு்ளே ் வப்பப்படுததும்்பாழுது அது விரிவ்டவ்்த அப்்பாருளின் ் வப்ப விரிவ்ட்தல் 

என்கி்றாம். 

	ஒரு திண்மப் ் பாருளுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் உளளேது. என்வ அ்்தச் டுபடுததும்்பாழுது அது 

எல்லா பக்்ங்ளிலும் விரிவ்டகிறது. அ்தாவது அ்தன் நீளேம், பரப்பளேவு, ்னஅளேவு ்பான்ற்வ 

விரிவ்டகின்றன.
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பவப்ெ ஆறறமல அறிதவாைாபவப்ெ ஆறறமல அறிதவாைா

உரலி

http: //d3tt741pwxqwm0. cloudfront. net/WG BH/conv16/conv16-int-
thermalenergy/index. html# /intro 

இமணயச்பெயல்ொடு

பவப்ெம்

ெடி  1  கீழக்்ாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்்டப் பேன்படுததி    

பக்்ததிறகுச் ்சல்்.

 ெடி 2  தி்ரயின் இடப்பக்்ம் ்்தான்றும்  என்ப்்தச் ்சாடுக்கிேதும் பட்டிேல் ்்தான்றும். 

அதில் ்்த்வப்படும் ்்தரி்வத ்்தர்வு ்சய்து ்்ாளளேவும். 

ெடி 3   இப்்பாது தி்ரயில் ்்தான்றும்  ப்ளோ  ்ா்ணாளியி்ன இேக்கி, ்ாட்சி்்ளே உறறு 

்�ாக்கு். 

ெடி 4   ்வப்பப் பரிமாறறத்்த அறிே, பட்டிேலில் உளளே  ‘ ’  என்னும் ்்தரிவு்்ளேத 

்்தர்வு ்சய்து, அதில் வரும் ப்ளோ  ்சேல்பாடு்்ளே இேக்கி ்வப்ப ஆறறல் 

்டத்தப்படுவ்்த அறி்.  வில் உளளே பிற ்த்லப்பு்்ளேயும் ஆராய்நது பார்க்்வும். 

ெடி 1 ெடி 2

ெடி 3 ெடி 4

படங்ள அ்டோளேததிற்ா் மட்டு்ம.
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. ெரியா்ன விம்டமயத் ததர்ந்பதடு

1. ஒரு ்பாரு்ளே ்வப்பப்படுததும்்பாழுது, 

அதிலுளளே மூலக்கூறு்ள

 அ. ்வ்மா் �்ரத ்்தாடஙகும்  

 ஆ. ஆறற்ல இழக்கும்                      

 இ. ்டினமா் மாறும்    

 ஈ. ்லசா் மாறும்

2. ்வப்பததின் அலகு

 அ. நி ட்டன்  ஆ. ெ ல்

  இ. ்வால்ட்  ஈ. ்சல்சிேஸ்

3. 3  ்வப்பநி்லயில் உளளே ஒரு லிட்டர் 

நீரும்,  ்வப்பநி்லயில் உளளே ஒரு 

லிட்டர் நீரும் ஒன்றா்ச் ்சரும்்பாழுது, 

உருவாகும் நீரின் ்வப்பநி்ல

 அ.     

 ஆ.  க்கு ்மல்  க்குள  

 இ.  2    

 ஈ. ஏறக்கு்றே 4 C

4.   ் வப்பநி்லயில் உளளே ஓர் இரும்புக் 

குண்டி்ன,  ் வப்பநி்லயில் உளளே 

நீர் நிரம்பிே மு்்வயில் ்பாடும்்பாழுது 

்வப்பமானது,

 அ. இரும்புக்குண்டிலிருநது நீருக்குச்

 ்சல்லும் 

 ஆ.  இரும்புக்குண்டிலிருநது நீருக்்்ா

  (அல்லது) நீரிலிருநது இரும்புக்

  குண்டிற்்ா மாறாது    

 இ. நீரிலிருநது இரும்புக்குண்டிறகுச்

 ்சல்லும்.

    ஈ. இரண்டின் ்வப்பநி்லயும் உேரும்.

. த�ாடிட்்ட இ்டங�ம்ள நிரப்பு�

1. ்வப்பம்  ்பாருளிலிருநது 

 ்பாருளுக்கு பரவும்.

2. ்பாருளின் டான நி்லோனது  

 ்்ாண்டு ்ணக்கிடப்படுகிறது.

3. ்வப்பநி்லயின்  அலகு .

4. ்வப்பப்படுததும்்பாழுது திடப்்பாருள 

 மறறும் குளிர்விக்கும் 

்பாழுது . 

. இரண்டு ்பாருள்ளுக்குக்கி்ட்ே 

்வப்பப்பரிமாறறம் இல்்ல்ேனில் அ்வ 

இரண்டும்  நி்லயில் 

உளளேன.

. ெரியா (அ) தவறா எ்னக் று�. தவறா� 

இருப்பின் ெரியா� எழுத ம்

1. ்வப்பம் என்பது ஒருவ்் ஆறறல். இது 

்வப்பநி்ல அதி்மான  ்பாருளிலிருநது 

்வப்பநி்ல கு்றவான ்பாருளிறகு 

பரவும்.

2. நீரிலிருநது ் வப்பம் ் வளி்ேறும் ் பாழுது, 

நீராவி உருவாகும்.

3. ்வப்பவிரிவு என்பது ்பாதுவா் 

தீங்ானது.

4. ்பா்ராசிலி்்ட் ்ண்ணாடிோனது 

்வப்பப்படுததும்்பாழுது அதி்ம் 

விரிவ்டோது.

. ்வப்பம் மறறும் ்வப்பநி்ல இரண்டும் 

ஒ்ர அலகி்னப் ்பறறுளளேன.

. ழ்க்�ண்டவறறிக்கு �ாரணம் தரு�

1. ்்ாதிக்்்வத்த நீ்ர சா்தாரண 

்ண்ணாடி மு்்வயில் ஊறறும்்பாழுது, 

விரிசல் ஏறபடுகிறது. ஆனால் ்பா்ராசில் 

்ண்ணாடி மு்்வயில் ஊறறும்்பாழுது 

விரிசல் ஏறபடுவதில்்ல.

மதிப் டு
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2. மின்்ம்பங்ளில் உளளே மின்்ம்பிோனது 

்்ா்டக்்ாலங்ளில் ்்தாய்வா்வும், 

குளிர் ்ாலங்ளில் ்�ரா்வும் இருக்கும்.

3. இரு உ்லா்த ்த்டு்்ளேப் 

பி்ணப்ப்தற்ா் அ்றேப்படும் முன் 

்்டோணி ்வப்பப்படுத்தப்படுகிறது.

 பொருத்து�

1 ்வப்பம் - C

2 ்வப்பநி்ல - 1 C

3 ்வப்பச் 

சமநி்ல

- ்்ல்வின்

4 பனிக்்ட்டி - ்வப்பம் பரிமாறறம் 

இல்்ல

்்ாதிநீர் - ெ ல்

. ஒப்புமை தரு�

1. ்வப்பம்  ெ ல்  ்வப்பநி்ல  

2. பனிக்்ட்டி    ்்ாதி நீர்  

3. மூலக்கூறு்ளின் ்மாத்த இேக்் ஆறறல்  

 ்வப்பம்  சராசரி இேக்் ஆறறல் 

. மி�க் குறுகிய விம்டயளி

1. வீட்டில் எந்்தந்த மின்சார 

சா்தனங்ளிலிருநது �ாம் ்வப்பத்்தப் 

்பறுகி்றாம் எனப் பட்டிேலிடு்.

2. ்வப்பநி்ல என்றால் என்ன?

3. ்வப்பவிரிவு என்றால் என்ன?

4. ்வப்பச்சமநி்ல பறறி நீ அறிந்த்்தக் 

கூறு்.

. குறுகிய விம்டயளி

1. ்வப்பததினால் திடப் ்பாருள்ளின்  

மூலக்கூறு்ளில் ஏறபடும் மாறறங்்ளே 

விவரி.

2. ்வப்பம் மறறும் ்வப்பநி்ல 

்வறுபடுதது்.

. விரிவா்ன விம்டயளி

1. ்வப்பவிரி்வத ்தகுந்த 

உ்தாரணங்ளுடன் விளேக்கு்.

. உயர் சிந்தம்னத்திறன் வி்னாக்� க்கு 

விம்டயளி

1. குளிர்்ால இரவில் நீ உனது படுக்்் 

அ்றயில் படுததுளளோய். அப்்பாது 

அ்றயின் ென்னல் ்்தவு ்தற்சேலா் 

திறநதுவிட்டால் குளிரினால் நீ உறக்்ம் 

்்லநது சிரமமா் உணர்கிறாய். இ்தறகு 

என்ன ் ாரணம்? அ்றயில் உளளே ் வப்பம் 

்வளி்ே ்டத்தப்படுவ்தால் அல்லது 

்வளி்ே உளளே குளிர்ச்சி அ்றக்குள்ளே 

்டத்தப்படுவ்தால். இரண்டில் உனது 

வி்டக்்ான ்ாரணததி்னத ்தரு்.

2. ஒரு்வ்ளே �மது உடல் ்வப்பநி்ல 

்தனது இேல்பான ்வப்பநி்ல்ேவிடக் 

கு்றநது விடுவ்தா்க் ்ருது்வாம். 

அப்்பாழுது �மது உடலானது 

சுறறுச் ழ்ல முன்பிருந்த்்த விட 

எவவாறு உணரும்?

3. து்ளேயுளளே வட்டத்த்ட்டி்ன 

்வப்பப்படுததும்்பாழுது, ்த்ட்டின் 

து்ளேயின் விட்டததில் என்ன மாறறம் 

எதிர்பார்க்கிறாய்? ்வப்பததின் 

வி்ளேவால் து்ள்ளுக்கி்ட்ேோன 

இ்ட்வளி அதி்ரிக்கும் என்ப்்த 

நி்னவில் ்்ாள்.

6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_1.indd   18 11-08-2018   10:17:06



19

2 யல்

அலகு

 மின்சாரததின் மூலங்்ளே அறிநது ்்ாளளு்தல்

 மின்சாரத்தால் இேஙகும் ்பாருள்்ளே  அறிநது ்்ாளளு்தல்

 மின்்லன்்ளின் பல்்வறு வ்்்்ளே அறிநது, அவறறின் பேன்பாடு்்ளேப்  புரிநது

்்ாளளு்தல்

 ்வவ்வறு பேன்பாடு்ளுக்கு உ்ந்த மின்்லன்்்ளேக் ்ண்டறிநது பேன்படுதது்தல்

 மின்சா்தனங்ளின் குறியீடு்்ளே அறிநது அவற்ற ்வவ்வறு மின்சுறறு்ளில்

பேன்படுதது்தல்

 மின்்டததி்ள மறறும் அரிதிற ்டததி்்ளே இனங்ாணு்தல்

 எளிே ்பாருள்்ளேக் ்்ாண்டு மின்்லன்்்ளேத ்தாமா்்வ உருவாக்கும் திறன்

்பறு்தல்

கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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அறிமு�ம்

�ம் அன்றாட வாழவில் �ாம் மின்சாரத்்தப் 

பேன்படுததுகி்றாம். �மக்கு இம்மின்சாரம் 

எஙகிருநது கி்டக்கிறது,  அது   எவவாறு 

்வ்ல ்சய்கிற்்தன என்றாவது 

விேநதிருக்கி்றாமா? மின்சாரம் இல்லா்த 

ஒரு �ா்ளே �ம்மால் ்றப்ன ்சய்து பார்க்் 

இேலுமா? உன் ்தாத்தாவிடம் வினவினால் 

மின்சாரம் ்ண்டுபிடிக்்ப்படா்த ்ால்ட்டத்்த, 

நீ அறிநது ்்ாளளேலாம். �ம் முன்்னார்்ள 

்வளிச்சததிற்ா் இரவில் எண்்ணய் 

விளேக்கு்்ளேப் பேன்படுததினார்்ள. ்மலும் 

விறகு அல்லது ்ரி்ே எரி்பாருளோ்ப் 

பேன்படுததி, உணவு ச்மத்தனர். இன்்றா! 

மின்சாரததின் உப்ோ்த்தால் �மது 

்வ்ல்ள எல்லாம் சுலபமாயிருக்கின்றன. 

உல்்ம �ம் ்்யில் வநதுளளேது. 

மின்சாரத்தால் இேஙகும் மின்சா்தனங்ள 

எ்வ? மின்சாரத்்தத ்தங்ளின் வழி்ே 

்டததும் ் பாருள்ள எ்வ? மின்சுறறு என்றால் 

என்ன? மின்்லன் மறறும் மின்்ல அடுக்கு 

என்றால் என்ன? வாருங்ள இப்பாடததினுள 

மின்சாரம் பறறி விரிவா்க் ்ாண்்பாம்.

 2.1 மின் லங�ள் 

்சல்வனும், ்சல்வியும் இரட்்டேர்்ள. 

அவர்்ள ஆறாம் வகுப்பு பயில்கின்றனர்.  

்்ா்ட விடுமு்ற்ேக் ்ழிக்், ்தங்ள 

்தாத்தாவின் கிராமததுக்குச் ்சன்றனர். 

அஙகு அவர்்ளின் ்தாத்தா மா ் ல  ஆறு 

மணிக்கு மின்விளேக்கு ்பாட்டார். அ்்த  

்வனிததுக்்்ாண்டிருந்த ்சல்வன் ்தனது 

்தாத்தாவிடம் மின்்பாத்த்ன அழுததிேவுடன்  

எவவாறு மின்விளேக்கு ஒளிர்கிறது 

எனக்்்ட்டான். ்தாத்தா அவ்ன அருகிலுளளே 

மின்வாரிே அலுவல்ததுக்கு அ்ழததுச் 

்சன்றார். அஙகு �்ட்பறற உ்ரோட்லக் 

கீ்ழ ்ாண்்பாம். 

பெல்வன் : ஐோ, எவவாறு �ாம் மின் 

்பாத்தா்ன அழுததும்்பாது மின்விளேக்கு 

ஒளிர்கிறது? 

பொறியா்ளர்   : மின்சாரம் ்தான் ்ாரணம். 

பெல்வன் : �மக்கு மின்சாரம் எஙகிருநது 

கி்டக்கிறது

பொறியா்ளர்  : �ாம் அனல்மின்நி்லேம், 

நீர்மின்நி்லேம், ்டல்ல, ்ாறறா்ல 

மறறும் ரிேஒளி ்பான்றவறறிலிருநதும் 

மின்சாரம் உறபததி ்சய்கி்றாம். 

பெல்வன்: இநநி்லேங்ள எல்லா 

இடங்ளிலும் உளளேனவா, ஐோ?

பொறியா்ளர்  : இல்்ல. இடததின் ்தன்்ம்ேப் 

்பாறுத்்த �ாம் மின்நி்லேங்்ளே 

அ்மக்கி்றாம். எடுததுக்்ாட்டா், ்தமிழ்ததின் 

்�ய்்வலியில் அதி் அளேவு பழுப்பு நிலக்்ரி 

கி்டப்ப்தால் அஙகு அனல் மின்நி்லேம் 

உருவாக்்ப்பட்டுளளேளேது.

பெல்வன் : ஆம். �ான் திரு்�ல்்வலிக்கு 

அருகில் ்ாறறா்ல்்ளேப் பார்ததிருக்கி்றன். 

ஏ்னனில் அஙகு ம்லப்பகுதியில் ்ாறறு 

்்தாடர்நது வீசும். ்தங்ளின் ்மலான 

்த்வலுக்கு �ன்றி ஐோ! 

தாத்தா : (வீட்டிறகுச் ்சல்லும் வழியில்) 

இம்மூலங்ளிலிருநது மட்டும்்தான் மின்சாரம் 

கி்டக்கிறது என நீ நி்னக்கிறாோ?

பெல்வன் : (வீட்டில் நு்ழயும்்பாழுது 

சுவர்க்்டி்ாரத்்தப் பார்தது)  ்தாத்தா! 

அக்்டி்ாரத்்தப் பாருங்ள. அது எவவாறு 

இேஙகுகிறது?

பெயல்ொடு 1  உங்ளேது வீட்டில் உளளே 

மின்சா்தனங்்ளேப் பட்டிேலிடு்
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தாத்தா : ஆம். அது இேஙகுவ்தறகு 

மின்னாறறல் ்்த்வப்படுகிறது. 

்மறகுறிப்பிட்ட மூலங்்ளேத்தவிர, �ாம் 

மின்னாறற்ல மின்்லன்்ள மறறும் மின்்ல 

அடுக்கு்ளிலுருநதும் ்பறுகி்றாம். 

பெல்வன் : ஆம், ்தாத்தா, �ான் இன்று ்்தரிநது 

்்ாண்டவற்ற ்சல்வியிடம் விவாதிக்்ப் 

்பாகி்றன். 

்ம்ல ்்ாடுக்்ப்பட்டுளளே உ்ரோடலில் 

இருநது நீங்ள என்ன ்்தரிநது ்்ாண்டீர்்ள. 

மின்ொரத்மத உருவாக்கும் லங�ள் மின் 

லங�ள் எ்னப்ெடும். பலவ்்ோன மின் 

மூலங்ளிலிருநது மின்சாரம் ்பறப்படுகிறது. 

்தமிழ்ததின் முக்கிே மின்நி்லேங்ள

அ்னல்மின் நிமலயங�ள் (்ட ர் 

மாவட்டததில் ்�ய்்வலி, திருவள ர் 

மாவட்டததில் எண்ணுர்), நீர்மின் 

நிமலயங�ள் (்சலம் மாவட்டததில் ்மட் ர், 

திரு்�ல்்வலி மாவட்டததில் பாப�ாசம்), 

அ மின்நிமலயங�ள் (்ாஞசிபுரம் 

மாவட்டததில் ்ல்பாக்்ம், திரு்�ல்்வலி 

மாவட்டததில் கூடஙகுளேம்), �ாறறாமல�ள் 

(்ன்னிோகுமரி மாவட்டததில் ஆரல்வாய்்மாழி 

மறறும்  திரு்�ல்்வலி மாவட்டததில் 

்ேத்தாறு). இவற்றத ்தவிரப் பல்்வறு 

இடங்ளில் அ்மக்்ப்பட்டுளளே ரிேஒளித 

்த்டு்ள மூலமும் பரவலா் மின்சாரம் 

்பறப்படுகிறது. 

மின் உறபததி நி்லேங்ள எவவாறு  

மின் உறபததி ் சய்கின்றன? எனச் சுருக்்மா்க் 

்ாண்்பாம்.

1. அ்னல்மின் நிமலயங�ள்

அனல்மின் நி்லேங்ளில் நிலக்்ரி,

டீசல் அல்லது வாயுக்்்ளே எரிப்ப்தன் 

மூலம் கி்டக்கும் ்வப்ப ஆறறலால் நீராவி 

உருவாக்்ப்படுகிறது.  இந்த நீராவிோல் 

டர்்பன் இேஙகுகிறது. டர்்பன் இேஙகும் 

்பாழுது இரு மின்்ாந்தங்ளுக்கு இ்டயில் 

்வக்்ப்பட்டுளளே ்ம்பிச்சுருள சுழல்வ்தால்  

உருவாகும் மின்்ாந்தத தூண்டலால் 

மின்சாரம் உருவாக்்ப்படுகிறது.  இஙகு ்வப்ப 

ஆறறலானது மின்னாறறலா் மாறறப்படுகிறது.  

2. நீர்மின் நிமலயங�ள்

நீர்மின் நி்லேங்ளில் அ்ணக்

்ட்டிலிருநது பாயும் நீரால் டர்்பன் சுழறறப்பட்டு 
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மின்சாரம் உருவாக்்ப்படுகிறது. இஙகு  

இேக்் ஆறறல் மின்னாறறலா் 

மாறறப்படுகிறது. நீர்மின் நி்லேங்ள 

அதி் ்ாலம் இேங்க்கூடிே்வ மறறும் 

சிக்்னமான்வ. 

3. அ மின் நிமலயங�ள்

அணுமின் நி்லேங்ளில் அணுக்்ரு 

ஆறற்லக்்்ாண்டு நீரானது ்்ாதிக்் 

்வக்்ப்படுகிறது.  இ்தனால் உருவாகும்  

நீராவி்ேக் ்்ாண்டு டர்்பன் 

இேக்்ப்படுகிறது.  டர்்பனின் இேக்்த்தால் 

மின்சாரம் உருவாக்்ப்படுகிறது. இஙகு 

அணுக்்ரு ஆறறலானது இேக்் ஆறறலா்வும் 

பின் மின்னாறறலா்வும் மாறறப்படுகிறது.

4. �ாறறாமல நிமலயங�ள்

்ாறறா்ல்ளில், ்ாறறின் ஆறறலால் 

டர்்பன் சுழறறப்படுகிறது.  இ்தன்மூலம் 

மின்சாரம் உருவாகிறது.  இஙகு இேக்் ஆறறல் 

மின்னாறறலா் மாறறப்படுகிறது.  

2.2  மின்�லன்

மின்்லன் என்பது 

் வ தி ே ா ற ற ் ல 

மின்னாறறலா் மாறறும் 

ஒரு ்ருவிோகும். ்�ர் மறறும் எதிர்மின் 

அேனி்்ளேத ்தரக்கூடிே ்வதிக்்்ரசல் 

மின்பகுளிோ் எடுததுக் ்்ாளளேப்படுகிறது. 

அதில் இரு ்வறுபட்ட உ்லா்த ்த்டு்ள 

மின்மு்ன்ளோ்ப் ்பாருத்தப்பட்டு மின்்லன் 

உருவாக்்ப்படுகிறது. ்வதிவி்ன்ள மூலம் 

ஒரு மின் மு்ன ்�ர்மின்வாோ்வும், மறற 

மின் மு்ன எதிர் மின்வாோ்வும் ்சேல்பட்டு 

மின்சாரத்்தத ்தருகிறது. 

்்தாடர்நது மின்்னாட்டத்்த 

வழஙகுவ்்தப் ்பாறுதது மின்்லன்்ள 

மு்தன்்ம மின்்லன்்ள மறறம் து்ண 

மின்்லன்்ள என இரு வ்்ப்படும். 

முதன்மை மின்�லன்�ள்

இவவ்் மின்்லன்்்ளே மீண்டும் 

மின்்னறறம் ்சய்ே இேலாது. என்வ, 

இவற்ற ஒரு மு்ற மட்டு்ம பேன்படுத்த 

இேலும். ்பாதுவா் மு்தன்்ம மின்்லன்்ள 

சிறிே உருவ அளேவு்ளில் மட்டு்ம 

்தோரிக்்ப்படுகின்றன 

எ.�ா  சுவர்க் ்டி்ாரம், ்்க் ்டி்ாரம் மறறும் 

்ரா்பா ்பாம்்ம்ள ஆகிேவறறில் 

பேன்படுத்தப்படும் மின்்லன்்ள. 

துமண மின்�லன்�ள்

து்ண மின்்லன் என்பது பலமு்ற 

மின்்னறறம் ்சய்து ்்தாடர்நது பேன் 

படுத்தக்கூடிேது. ஒருமு்ற பேன்படுததிே 
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பின்பு, மீண்டும் மீண்டும் மின்்னறறம் 

்சய்ேப்பட்டு ்்தாடர்நது மின்்னாட்டம் 

உருவாக்்ப்படுகிறது. து்ணமின்்லன்்ளின் 

உருவளேவு அ்தன் பேன்பாட்்டப் 

்பாறுதது சிறிே்தா் அல்லது ்பரிே்தா் 

இருக்கும். ்்்பசியில் பேன்படுத்தப்படும் 

து்ணமின்்லனின் அளேவு உளளேங்்ேளேவு 

சிறிே்தா்வும், ்னர் வா்னங்ளோன 

மகிழுநது மறறும் ்பருநது ்பான்றவறறில் 

பேன்படுத்தப்படும் து்ணமின்்லன்்ள 

்பரிே்தா்வும் ்னமான்வோ்வும் 

இருக்கும். 

எ.�ா   ்்்பசி்ள, மடிக்்ணினி்ள, அவசர 

்ால  விளேக்கு்ள மறறும் வா்னங்ள 

ஆகிேவறறில் பேன்படுத்தப்படும் 

மின்்லன்்ள. 

மின்�ல அடுக்கு

இரண்டு அல்லது அ்தறகு ்மறபட்ட 

மின்்லன்்்ளே இ்ணதது, மின்்ல அடுக்கு 

உருவாக்்ப்படுகிறது. மின்்ல அடுக்கு என்பது 

பல மின்்லன்்ளின் ்்தாகுப்பாகும். 

பெயல்ொடு 3  ஒரு டார்ச் விளேக்கு 

அல்லது ்டி்ாரததில் பேன்படுத்தப்படும் 

உலர்மின்்லத்்த எடுததுக்்்ாள். அ்தன் 

்மறபகுதியில் ் ்ாடுக்்ப்பட்டுளளேவற்றப் 

படிதது, கீழக்்ண்டவற்ற குறிக்்வும். 

1. தநர் ( ) ைறறும் எதிர்மின் (-) மும்ன�ள் 

எஙகு குறிக்�ப்ெட்டுள்்ள்ன. 

2. மின்்னழுத்தத்தின் அ்ள .

நீவிர் பார்க்்க்கூடிே அ்னதது 

மின்்லன்்ளின் குறியீடு்்ளேயும் 

மின்னழுத்தததின் அளே்வயும் குறிததுக் 

்்ாள்.

பெயல்ொடு 2  கீ்ழ ்்ாடுக்்ப்பட்டவறறுள 

மு்தன்்ம மின்்லன்்ள அல்லது 

து்ண மின்்லன்்்ளே பேன்படுததும் 

்பாருள்்ளேக் ்ண்டறிநது  

வ்்ப்படுத்தவும்.  ்ட்டததுக்குள 

மு்தன்்ம மின்்லததிறகு ‘மு்தன்்ம‘ 

எனவும் து்ண மின்்லததிறகு ‘துமண  

எனவும் குறிப்பிடவும்.

எச்ெரிக்ம�

மின்சாரம் ்்தாடர்பான ்சா்த்ன்ள 

அ்னததும் டார்ச்விளேக்கு 

அல்லது வா்னாலிப் 

்பட்டியில் பேன்படுத்தப்படும் 

மி ன் ் ல ன் ் ் ளே க் 

்்ாண்்ட ்சய்ேப்பட ்வண்டும். எந்த 

ழநி்லயிலும் உன் வீட்டி்லா அல்லது 

பண்்ணயி்லா அல்லது பளளியி்லா 

உளளே மின்சாரத்்தக் ்்ாண்டு, எந்த 

்சா்த்ன்ேயும் ்சய்து பார்க்்க்கூடாது. 

வீட்டிலுளளே மின்சாரததுடன் 

வி்ளேோடுவது மி்வும் ஆபத்தானது.
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2.3 மின் றறு�ள்

்தாத்தா ்சல்வியிடம் டார்ச் விளேக்கு எடுதது 

வரச் ்சால்கிறார். டார்ச் விளேக்கு எடுதது 

வரும்்பாழுது கீ்ழவிழுநது மின்்லன்்ள 

்வளி்ே வநதுவிட்டன. மின்்லன்்்ளே 

உள்ளே ்வதது இேக்கியும் டார்ச் விளேக்கு 

ஒளிரவில்்ல. (படம் 1)

டார்ச் விளேக்கு பழு்த்டநதுவிட்ட்தா்க் 

்ருதி ்சல்வி அழத ்்தாடஙகினாள. அஙகு 

வந்த அவளேது மாமா, மின்்லன்்்ளே சரிோ்ப் 

்பாருததி டார்ச் விளேக்்் ஒளிரச் ்சய்்தார்.

(படம் 2)

 ்சல்வியின் மு்மும் ஒளிர்ந்தது. மாமா 

்ாரணத்்தக் கூறி மின்சுறறு்ள குறிதது 

அவளுக்கு விளேக்கினார். 

்டார்ச் வி்ளக்கின் உட்புற அமைப்பிற�ா்ன ெ்டம்

மின்சுறறு என்பது மின்்லததின் 

்�ர்மு்னயிலிருநது எதிர்மு்னக்கு 

மின் ட்டம் ்சல்லும் ்்தாடர்ச்சிோன மூடிே 

பா்்தோகும். 

மின்சுறறு என்பது ்பாதுவா்ப் 

பின்வருவனவறறால் உருவாக்்ப்படும்.

அ) மின்�லன் (அ) மின்�ல அடுக்கு – 

மின்்னாட்டத்்தத ்தரும் மூலம்.

ஆ) இமணப்புக்�ம்பி�ள் – மின்்னாட்டத்்த 

எடுததுச் ்சல்ல.

இ) மின்வி்ளக்கு – ்பான்ற மின்னாறற்லப் 

பேன்படுததும் அ்மப்பு.

ஈ) ெ ா வி – மி ன் ் ன ா ட் ட த ் ்த த 

்்த்வோன்பாது ்சலுத்த்வா, 

நிறுத்த்வா பேன்படும் அ்மப்பு. 

இது மின்சுறறின் எப்பகுதியிலும் 

இ்ணக்்ப்படலாம்.

அ. திறந்த மின் றறு

ஒரு மின் சுறறில் சாவிோனது திறந்த 

நி்லயில்  ( ) இருந்தால் அந்த மின் சுறறில் 

மின்்னாட்டம் ்சல்லாது. அத்த்்ே மின் 

சுறறு திறந்த மின் சுறறு எனப்படும். இதில் மின் 

விளேக்கு ஒளிராது. 

ஆ. டிய மின் றறு

ஒரு மின் சுறறில் சாவிோனது மூடிே 

( ) நி்லயில் இருப்பின் அந்தச் சுறறில் 

+ -

+ -
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மின்்னாட்டம் பாயும். என்வ மின்விளேக்கு 

ஒளிரும். இது மூடிே மின்சுறறு எனப்படும். 

உனக்குக் கி்டக்கும் எளிே ்பாருள்்ளேக் 

்்ாண்டு உன்னால் ஒரு சாவி்ே ( ) 

உருவாக்் முேறசி ்சய். 

மின் றறின் வம��ள்

1. எளிய மின் றறு

2. பதா்டரிமணப்பு

3. ெக்� இமணப்பு

1. எளிய மின் றறு

ஒரு சாவி, ஒரு மின்்லன் மறறும் 

இ்ணப்புக் ்ம்பி ்்ாண்டு உருவாக்்ப்படும் 

மின்சுறறு எளிே மின்சுறறு எனப்படும். 

2. பதா்டர் இமணப்பு மின் றறு

ஒன்றுக்கு ்மறபட்ட மின் விளேக்கு்ள 

்்தாடரா் இருக்குமாறு சாவி, மின்்லன் மறறும் 

இ்ணப்புக் ்ம்பி்ள மூலம் இ்ணக்்ப்படும் 

மின்சுறறு ்்தாடர் இ்ணப்பு மின்சுறறு 

எனப்படும்.  இந்த மின்சுறறில் ஏ்்தனும் ஒரு 

மின்விளேக்கு பழு்த்டந்தாலும் மின்சுறறு 

்்தாடரில் உளளே அ்னதது விளேக்கு்ளும் 

அ்ணநதுவிடும். 

3. ெக்� இமணப்பு மின் றறு

ஒன்றுக்கு ்மறபட்ட மின் விளேக்கு்ள 

இ்ணோ் இருக்குமாறு சாவி்ள, மின்்லன் 

மறறும் இ்ணப்பு ்ம்பி்ள ்்ாண்டு 

உருவாக்்ப்படுவது பக்் இ்ணப்பு மின்சுறறு 

எனப்படும். இந்த மின்சுறறில் ஏ்்தனும் 

ஒரு மின்விளேக்கு பழு்த்டந்தாலும், அந்த 

இ்ணப்பில் மறற விளேக்கு்ள எரியும். 

என்வ, வீடு்ளில் பக்் இ்ணப்பு மு்ற்ே 

பின்பறறப்படுகிறது.

+ –

C1

ஈல் என்னும் ஒரு வ்் 

மீன் மின்சாரத்்த 

உருவாக்கும் திறன் 

்்ாண்டது. இ்வ

மின்னதிர்்வ ்வளியிட்டு 

எதிரி்ளிடமிருநது ்தங்்ளேக் ்ாததுக் 

்்ாளளேவும், ்தங்ளேது உண்வப் 

பிடிக்்வும் ்சய்கின்றன.

தைலும் பதரிந்து ப�ாள்தவாம்

அம்மீட்டர் என்பது ஒரு 

மின்சுறறில் பாயும் 

மின்்னாட்டததின் அளே்வ 

அளேவிடும் ்ருவிோகும். 

இக்்ருவிோனது சுறறில் ்்தாடரி்ணப்பில் 

இ்ணக்்ப்பட ்வண்டும். 
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மின் பொருட்�ளின் குறி டு�ளின் ெட்டியல் 

மின்சுறறு்ளில் �ாம் மின் சா்தனங்ளின் படங்்ளேக் குறிப்பிட்்டாம். மி்ப்்பரிே மின்சுறறு்்ளேப் 

படங்ளோல் குறிப்பிடுவது ்டினம். என்வ, அவற்றக் குறியீடு்ளோல் குறிப்பிடுகி்றாம்.

மின்்பாருள்ளின் குறியீடு்ளினால், மி்ப் ்பரிே மின்சுறறு்்ளேயும் மி் எளி்தா் �ம்மால் 

புரிநது்்ாளளே முடிகிறது. 

2.4 மின்�்டத்தி�ள் ைறறும் அரிதிற 

 �்டத்தி�ள்

மின்ொரம் அம்னத்துப் பொருட்�ளின் 

வழிதய ம் ொ ைா  

மின்சாரக்்ம்பி்ே ்வட்டி பிரிததுப் 

பார்க்கும் ்பாழுது, உள்ளே உ்லா்த்தால் 

ஆன ்ம்பியும் அ்தன் ்மல்பகுதியில் 

்வறு ஒரு ்பாருளோல் ஆன உ்றயும் 

இருப்ப்்தக் ்ாணலாம். ஏன் இவவாறு 

உருவாக்்ப்பட்டுளளேது என அறிவாோ?

மின் �்டத்தி�ள்

்டததியில் மின் ட்டங்ள பாயும் வீ்த்ம 

மின்்னாட்டம் எனப்படும். அவவாறு எந்்தந்த 
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பொருள்�ள் தன் வழிதய மின் ட்்டங�ம்ளச் 

பெல்ல அ ைதிக்கின்ற்னதவா அவறமற நாம் 

மின் �்டத்தி�ள் என்கிதறாம். 

எ.்ா  உ்லா்ங்ளோன ்தாமிரம், இரும்பு, 

அலுமினிேம், மறறும் மாசுபட்ட நீர், புவி, 

்பான்ற்வ. 

அரிதிற �்டத்தி�ள்  (மின் �்டத்தாப் பொருள்�ள்)

எந்பதந்தப் பொருள்�ள் தன் வழிதய  

மின் ட்்டங�ம்ளச் பெல்ல அ ைதிக்� 

வில்மலதயா அவறமற நாம் அரிதிற�்டத்தி�ள் 

(அ) மின்�்டத்தாப் பொருள்�ள் என்கிதறாம். 

எ.்ா    பிளோஸ்டிக், ்ண்ணாடி, மரம், ரப்பர், 

ங்ான், எ்பா்னட் ்பான்ற்வ. 

ஒருவருக்கு மின் அதிர்ச்சி ஏறெட்்டால் 

(  ) அவமரக் �ாப்ொறற பெ ய 

தவணடியமவ

. மின்அதிர்வு ஏறபடக் ்ாரணமான மின் 

இ்ணப்்ப அ்ணக்்வும்.

. சாவியிலிருநது இ்ணப்்பத 

துண்டிக்்வும்.

. மின்்டத்தாப் ்பாருட்்்ளேக் ்்ாண்டு 

அவ்ர மின்்ம்பியின் ்்தாடர்பிலிருநது 

்தளளேவும். 

. அவருக்கு மு்தலு்தவி ்தநது, அருகிலுளளே 

மருததுவம்னக்கு அ்ழததுச் ் சல்லவும்.

பெயல்ொடு 4  பட்டிேலில் உளளே 

்பாருள்்ளே, ,  என்ற 

இருமு்ன்ளுக்கு இ்ட்ே இ்ணதது, 

மின்விளேக்கு ஒளிருமா அல்லது ஒளிரா்தா 

என்ப்்த எழுது். 

வ.

எண
பொருள்�ள் 

இப் 

பொருள்�ள் 

எத்னால் 

ஆ்னமவ

ஒளிரும் (அ) 

ஒளிராது

1. குண் சி

2. தீக்குச்சி

3. ஊக்கு

4. ்பன்சில்

.
உ்லா்க் 

்ரண்டி

. ரப்பர்

7. ்பனா

.
மர 

அளேவு்்ால்

.
்்ாண்்ட 

ஊசி

1 .
்ண்ணாடித 

துண்டு
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தைலும் அறிந்து ப�ாள்தவாம்

்தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் (பிப்ரவரி 11, 1 47 

மு்தல் அக்்டாபர் 1 , 1 31) ஓர் அ்மரிக்் 

்ண்டுபிடிப்பாளேர். 

இவர் 1  க்கும் ்மறபட்ட உப்ோ்மான 

்பாருட்்்ளே உருவாக்கியுளளோர். அவறறில் 

பல வீடு்ளில் பேன்படுத்தக் கூடிே்வ. 

மின் விளேக்்்க் ்ண்டுபிடித்த்தற்ா் �ாம் 

என்றும் அவ்ரப் ்பாறறுகி்றாம்.

்தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்

பெயல்ொடு 5  ்தாமிரத ்த்டு்ள, துத்த�ா்த 

்த்டு்ள, இ்ணப்புக் ்ம்பி, சாவி, க்்ர், 

்ஞசி (சா்தம் வடித்த நீர்) ்்ாண்டு 

மின்்னாட்டம் உறபததி ்சய்். 

படததில் ்ாட்டிேவாறு ்தாமிரம், துத்த�ா்த 

்த்டு்்ளே ்்தாடர் இ்ணப்பில் 

இ்ணப்புக் ்ம்பி மூலம் இ்ணதது, 

இரண்டு க்்ரில் சா்தம் வடித்த நீ்ர பாதி 

அளேவு ஊறறி ்த்டு்்ளேச் ் சருகு். பின்னர் 

்தாமிரத ்த்ட்டி்ன ஒளி உமிழும் விளேக்கின் 

( ) ்�ர்மின் மு்னயுடனும் துத்த�ா்த 

்த்ட்டி்ன ஒளி உமிழும் விளேக்கின் 

( ) எதிர்மின் 

மு ் ன யு ட னு ம் 

இ்ணக்்வும். என்ன 

நி்ழகிறது என்ப்்தக் 

்வனி. இந்தச் 

்சேலில் சா்தம் வடித்த 

நீருக்குப் பதிலா் 

்தயிர், உரு்ளேக்கிழஙகு, எலுமிச்சம் பழம் 

்பான்றவற்றயும் பேன்படுத்தலாம். 

நிம்னவில் ப�ாள்�

	மின்சாரத்்த உருவாக்கும் மூலங்ள 

மின்மூலங்ள எனப்படும்.

	அனல்மின் நி்லேங்ள, நீர்மின் 

நி்லேங்ள, ்ாறறு ஆ்ல்ள, அணு 

மின் நி்லேங்ள ்பான்ற பல மின் 

மூலங்ள உளளேன.

	்வதி ஆறற்ல மின்னாறறலா் மாறறும் 

்லன் மின்்லன் எனப்படும்.

	்்தாடர்ச்சிோ் நீண்ட்ாலம் 

மின்்னாட்டத்்த அளிப்ப்தன் 

அடிப்ப்டயில், மின்்லன்்ள இரு 

வ்்ப்படும்.

	ஒரு மு்ற மட்டு்ம பேன்படுத்தக்கூடிே 

மின்்லன் மு்தன்்ம மின்்லன் 

எனப்படும்.

	பல மு்ற மின்்னறறம் ்சய்து ்்தாடர்நது 

பேன்படுத்தக்கூடிே மின்்லன்்ள 

து்ண மின்்லன்்ள எனப்படும்.

	இரண்டு அல்லது அ்தறகு ்மறபட்ட 

மின்்லன்்்ளே இ்ணதது 
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உருவாக்்ப்படும் அடுக்கு மின்்ல அடுக்கு 

எனப்படும். 

 மின்சுறறு என்பது மின்்லததின்

்�ர்மு்னயிலிருநது எதிர்மு்னக்கு

மின் ட்டம் ்சல்லும் ்்தாடர்ச்சிோன

மூடிே பா்்தோகும்.

 மின்்லன், சாவி, மின்விளேக்கு மறறும்

இ்ணப்புக்்ம்பி ்பான்றவறறின்

்்தாகுப்பு எளிே மின்சுறறு எனப்படும்.

 இரண்டு அல்லது அ்தறகு ்மறபட்ட

மின்விளேக்கு்ள ்்தாடரி்ணப்பில் 

இ்ணக்்ப்படும் மின்சுறறு,  

்்தாடரி்ணப்பு மின்சுறறு எனப்படும்.

 இரண்டு   அல்லது   ்மறபட்ட மின்

விளேக்கு்ள பக்்இ்ணப்பில்

இ்ணக்்ப்படும் மின் சுறறு பக்்

இ்ணப்பு மின்சுறறு எனப்படும்

 மின்சா்தனங்்ளே குறியீடு்ளோல் 

குறிப்ப்தன் மூலம் ்பரிே மின் 

சுறறுப்படங்்ளே மி் எளி்தா் �ம்மால் 

புரிநது்்ாளளே முடிகிறது.

 ்தன் வழி்ே மின் ட்டங்்ளேச் ்சல்ல

அனுமதிக்கும் ்பாருள்ள மின்்டததி்ள

எனப்படும்.

 ்தன் வழி்ே மின் ட்டங்்ளேச் ்சல்ல

அனுமதிக்்ா்த ்பாருள்ள மின்்டத்தாப்

்பாருள்ள எனப்படும்.

இமணயச்பெயல்ொடு

மின்ொரம்

எளிய மின் றறு�ம்ளக் ப�ாணடு விம்ளயாடிப் ொர்ப்தொைாஎளிய மின் றறு�ம்ளக் ப�ாணடு விம்ளயாடிப் ொர்ப்தொைா

ெடி  1  கீழக்்ாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்்டப் பேன்படுததி எளிே மின்சுறறு பக்்ததிறகுச் ்சல்். 

ெடி 2  ்சேல்பாட்டின் வலப்பக்்ததில் சில மின்்ம்பி்ளும், இடப்பக்்ததில் மின்்லங்ளும், சுவிட்ச் மறறும் 

மின் விளேக்கும் ்்ாடுக்்ப்பட்டிருக்கும். 

ெடி 3  சுட்டியின் உ்தவியுடன் மின்்ம்பி்்ளே இழுதது, மின்்லததில் சரிோ்ப் ்பாருத்த ்வண்டும். அவவாறு 

சரிோ்ப் ்பாருததிவிட்டால், சுவிட்்ச அழுததிேதும் மின்விளேக்கு ஒளிரும். 

ெடி 4  இரண்டாவது உரலி்ேப் பேன்படுததி, ் ்தாடர் மறறும் பக்் மின்சுறறு்்ளேக் ் ்ாண்டு ் சேல்பாட்்டத 

்்தாடர்்.

ெடி 1
ெடி 2

ெடி 3

உரலி

S i m p l e C i r c u i t ’ s

S e r i e s a n d p a r a l l e l c i r c u i t s
படங்ள அ்ேடாேளதத
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ைக்�ளின் வி ா

மம கல் ்ப ர
1791  1867)

கமக்மைல்! இதுதபான நமது ஒரு 
வபாரததிற்ைபா்ன உணவு…

பதற்கு ைண்டனில் ஓர் ஏகழக் பைபால்ைரின 
குடும்்ம்.

அம்பரி 
மடவி

ெ...ெ...ெரிம்மபா... பைபாஞ்ெமபா 
ெபாபபிடும்ன...

நபானைபாம் வபாய்ப்பாடு 
பெபால்லு ்பார்க்ைைபாம்!

நபா... நபா... நபானகு...ஒ...ஒ...

மெ... 
திக்குவபாய்...

வறுகம ைபாரணமபாை ்பாரமடயி்னபால் 
்ள்ளிப்டிபக்த பதபாடர இயைவில்கை.

புததைம் க்ண்டிங் பெய்யும் 
மவகையில் மெர்நதபார்.

ஓய்வுமநரங்ைளில் க்ண்டிங் 
பெய்யவநத புததைங்ைகளப ்டிததபார்.

உங்ை புததைங்ைகள க்ண்ட் பெய்து விட்மடன.  
மென மபார்பைட்டின ைபானவமெ னஸ் ஆன 

பைமிஸ்ட்ரி’ புததைம் மட்டும் தயவுபெய்து நபாகள 
எடுததுக்பைபாள்ளைபாமபா? 
நபான ்டிச்சிட்டிருக்மைன.

உ்னது அறிவுப்சி ஆச்ெர்ய 
மூட்டுகி்து. விஞ் பானி 
அம்பரி மடவியின உகரக்ைபா்ன 
டிக்பைட்டுைள் எனனிடமுள்ள்ன. 
ைைநது பைபாள்கி்பாயபா?

அற்புதம்! அகத 
நீ ்டிக்கி்பாயபா?

நனறி! 
யபா!

ரபாயல் பெபாகெட்டியில் 
மடவியின உகரைகளத 

பதபாடர்நது ்பாரமட 
மைட்கி்பார்.

யபா! உங்ைளின 
உதவியபாளரபாைச்

 மெர்நது பைபாள்ளைபாமபா?

எனனுகடய 
உகரைகள அற்புதமபாை 
குறிபப்டுததிருக்கி்பாய்! 
நிச்ெயம் மெர்நதுபைபாள்.

ஒரு ெபாதபாரண 
குடிகெவபாசிகயப 

ம்பாய் மவகைக்குச் 
மெர்ததிருக்கி 

றீர்ைமள?

தவறு! 
ஏற்்ததபாழ்வு 
்பார்க்ைபாமத! 

ஓய்வுமநரங்ைளில் ்பாரமட நிக்ய 
ஆய்வுைகளச் பெய்தபார்.

்பாரமட கட்னமமபாகவக் ைண்டறிநதபார். 
மினமமபாட்டபாரின முனமபாதிரிகய 

வடிவகமததபார்.

்பாரமடயின அறிவியல் உகரைள் மக்ைகள 
ஈர்தத்ன.

நிச்ெயம்! 
்பாரமடவுக்கு ெர்’ 

விருது தரப்ட 
மவண்டும்.

மனனிக்ை மவண்டும். எ்னக்கு விருதுைள் 
எதுவும் மதகவயில்கை. அறிவியல் மக்ைளுக்குப 

்யன்டமவண்டும். ைகடசிவகர ெபாதபாரண மக்ைளின 
விஞ் பானியபாைமவ வபாழவிரும்புகிம்ன.

இகவ பதபாழில்நுட்்வியலின மிை 
முக்கியமபா்ன இரண்டு கமல்ைல்ைள் ஆகும்.

குறிபப்டுததுக்  
பைபாள்கி்பார்

அதிலுள்ள மெபாதக்னைகளக்கூட 
பெய்து ்பார்ததுவிட்மடன. யபா!

்பாரமடயிடம் ஆர்வமும், 
தி்கமயும் நிக்ய 

இருநதது.
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I. பொருத்தைா்ன விம்டமயத் 

ததர்ந்பதடுக்� ம்

1. ்வதி ஆறற்ல மின்னாறறலா் மாறறும் 

சா்தனம்

 அ. மின் விசிறி ஆ. ரிே மின்்லன்

 இ. மின்்லன் ஈ. ்்தா்லக்்ாட்சி

2. மின்சாரம் ்தோரிக்்ப்படும் இடம் 

 அ. மின்மாறறி  

 ஆ. மின்உறபததி நி்லேம் 

 இ. மின்சாரக் ்ம்பி 

 ஈ. ்்தா்லக்்ாட்சி

3. மின்்ல அடுக்கின் சரிோன குறியீட்்டத 

்்தர்ந்்தடு

4. கீழக்்ண்ட மின்சுறறு்ளில் எதில் 

மின்விளேக்கு ஒளிரும்?

மதிப் டு
. கீழக்்ண்டவறறுள எது �ற்டததி? 

 அ. ்வளளி    ஆ. மரம்    

 இ. அழிப்பான் ஈ. ்�கிழி

. த�ாடிட்்ட இ்டங�ம்ள நிரப்பு�

1.  ்பாருள்ள ்தன் வழி்ே 

மின்்னாட்டம் ்சல்ல அனுமதிக்கின்றன.

2. ஒரு மூடிே மின்சுறறினுள பாயும் மின்சாரம்  

 எனப்படும்.

3.   என்பது மின்சுற்ற திறக்் 

அல்லது மூட உ்தவும் சா்தனமாகும்.

4. மின்்லனின் குறியீட்டில் ் பரிே ் சஙகுதது  

்்ாடு  மு்ன்ேக் குறிக்கும்.

. இரண்டு அல்லது அ்தறகு ்மறபட்ட 

மின்்லன்்ளின் ்்தாகுப்பு 

ஆகும்.

. ெரியா (அ) தவறா எ்னக் று�. தவறா� 

இருப்பின் ெரியா� எழுத ம்

1. பக்் இ்ணப்பு மின்சுறறில், ஒன்றுக்கு 

்மறபட்ட மின்்னாட்டப் பா்்த்ள 

உண்டு.

2. இரண்டு மின்்லன்்்ளேக் ்்ாண்டு 

உருவாக்்ப்படும்  மின்்ல அடுக்கில் ஒரு 

மின்்லததின் எதிர் மு்ன்ே மற்றாரு 

மின்்லததின் எதிர்மு்ன்ோடு 

இ்ணக்் ்வண்டும். 

3. சாவி என்பது மின்சுறறி்னத திறக்் 

அல்லது மூடப்பேன்படும் மின்சா்தனம் 

ஆகும். 

4. தூே நீர் என்பது ஒரு �ற்டததிோகும்.

. து்ண மின்்லன்்்ளே  ஒருமு்ற 

மட்டு்ம பேன்படுத்த முடியும். 
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. பொருத்து�

குறி டு வி்ளக்�ம்

1. திறந்த சாவி

2. மின்்லன்

3. ஒளிரும் மின்விளேக்கு

4.  மின்்ல அடுக்கு

. ஒளிரா்த மின்விளேக்கு

. பின்வரும் பொற�ம்ளக் ப�ாணடு ஒரு 

முழுமையா்ன வாக்கியத்மத உருவாக்கு�

VI. மி�க் குறுகிய விம்டயளி

1. கீ்ழ ்்ாடுக்்ப்பட்டுளளே மின்சுறறில் 

மின்விளேக்கு  மட்டும் ஒளிர ்வண்டும் 

எனில் எந்்தந்த சாவி(்ள) மூடப்பட 

்வண்டும். 

2. கூறறு  ( )     �மது  உடலானது மின்அதிர்்வ 

்வகு எளிதில் ஏறறுக்்்ாளகிறது.

 ்ாரணம் ( )     மனி்த உடலானது ஒரு 

�ல்ல மின்்டததிோகும்.

 அ.  மறறும்   இரண்டும் சரி மறறும்

  என்பது  க்கு சரிோன விளேக்்ம்.

 ஆ.  சரி, ஆனால்   என்பது க்கு

 சரிோன விளேக்்ம் அல்ல.

 இ.  ்தவறு ஆனால்  சரி.

 ஈ.  மறறும்   இரண்டும் சரி. 

 என்பது  க்கு சரிோன விளேக்்ம்

 அல்ல.

3. எலுமிச்சம் பழததில் இருநது 

மின்்னாட்டத்்த உருவாக்் முடியுமா?

4. கீ்ழ ்்ாடுக்்ப்பட்டுளளே படங்ளிலிருநது 

மின்்டததி்ேக் ்ண்டுபிடிதது எழுது்.

. டார்ச்  விளேக்கில் எவவ்்ோன மின்சுறறு 

பேன்படுத்தப்படுகிறது?

.  ்பாருந்தா்த்்த வட்டமிடு். அ்தற்ான 

்ாரணம் ்தரு்.

 ொவி, மின்வி்ளக்கு, மின்�ல அடுக்கு, 

மின் யறறி

VII. குறுகிய விம்டயளி

1. ்்தாடரி்ணப்பு ஒன்றிறகு மின்சுறறுப் 

படம் வ்ரேவும்.

2. ்டி்ாரததில் பேன்படுத்தப்படும் மின்்லன் 

மூலம் �மக்கு  மின் அதிர்வு ஏறபடுமா? 

விளேக்்ம் ்தரு்.

3. ்வளளி உ்லா்ம் மி்ச் சிறந்த 

மின்்டததிோகும். ஆனால் அது மின் ்ம்பி 

உருவாக்்ப் பேன்படுத்தப்படுவதில்்ல? 

ஏன்?

+ -

+ -

Open

மாறறும் மின்னாறறலா்சா்தனம்

ஆகும்ஆறற்ல மின்்லன் ்வதி

K1

A

K3

B

K2

+ -

6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_2.indd   33 11-08-2018   10:23:23



34

.  விரிவா்ன விம்டயளி

1. மின்மூலங்ள என்றால் என்ன? இநதிோவில் உளளே பல்்வறு மின் நி்லேங்ள பறறி 

விளேக்கு்.

2. மின்சுறறு்ளில் ்பாதுவா்ப் பேன்படுத்தப்படும் மின்சா்தனங்ளின் ்பேர்்்ளேயும் அவறறின் 

குறியீடு்்ளேயும் பட்டிேலிடு்.

3. மின்்டததி்ள மறறும் அரிதிற்டததி்ள குறிதது சிறு குறிப்பு வ்ர்.

IX. உயர் சிந்தம்னத்திறன் வி்னாவிறகு விம்டயளி

1. ராகுல் ஒரு மின்சுற்ற அ்மக்் விரும்பினான். அவனிடம் ஒரு மின்விளேக்கு, குண் சி, இரு 

இ்ணப்புக் ்ம்பி்ள மறறும் ஒரு ்தாமிரக் ்ம்பி ஆகிே்வ மட்டு்ம உளளேன. அவனிடம் 

மின்்ல்னா, மின்்ல அடுக்்்ா இல்்ல. எனினும் திடீ்ரன்று அவனுக்கு ஒரு ்ோச்ன 

்்தான்றிேது. எலுமிச்சம்பழத்்தப் பேன்படுததி மின்்ல அடுக்கி்ன உருவாக்கினால் என்ன 

என்று ஒரு ்ோச்ன ்்தான்றிேது. அந்த மின்விளேக்கு ஒளிருமா?

. ழ்க்�ா ம் �ட்்டத்திலிருந்து மின்�்டத்தி�ள் ைறறும் அரிதிற�்டத்தி�ம்ள �ண்டறிந்து 

அட்்டவமணயில் நிரப்பு�.

சு க் டா ப் ழி சி ்தா ம்

இ டி ணா ண் ் உ து ் பு

ரு ம சி ்த ்� ்ா கி ்த ம்

ம் ர மி ்தா டி ஆ ணி ஊ

பு ம் பூ வு ்ா ன் இ தி ்பா

ரு அ லு மி னி ே ம் ர டு

ச ோ ் ட ல் நீ ர் லு மா

்த அ ழி ப் பா ன் ங ஏ ணு

வ. எண மின் �்டத்தி�ள் அரிதிற �்டத்தி�ள்
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3 ம்ைமச் சுற்  க ம் மாற் க

அலகு

	 �ம் அன்றாட வாழக்்்யில் �டக்கும் ஒரு சில மாறறங்்ளே அ்டோளேம் ்ண்டு பதிவு 

்சய்்தல்

	்ாணப்பட்ட மாறறங்்ளே வ்்ப்படுதது்தல்

	 ்மதுவான / ்வ்மான மாறறங்ள, மீள  / மீளோ மாறறங்ள

	இேறபிேல் மறறும் ்வதியிேல் மாறறங்ள 

	 விரும்பத்தக்் / விரும்பத்த்ா்த மாறறங்ள, இேற்்ோன / மனி்தனால் 

ஏறபடுத்தப்படும் மாறறங்ள

	்்ர்தல் ்சேல்பாட்டி்ன விளேக்கு்தல்

	ஒரு ்்ரப்பான் மறறும் ்்ர ்பாருளுக்கு இ்ட்ேயுளளே ்வறுபாட்டி்னக் ்ாணு்தல்.

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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சில மாறறங்்ளே உறறு்�ாக்கி அவற்றப் 

பறறி எழு்தவும்.

3.1 ை ா ற ற ங � ளி ன் 

வம��ள்

இேற்்யில் பல்்வறு 

மாறறங்ள �ம்்மச் 

சுறறி நி்ழகின்றன. சில 

மாறறங்ள மி் வி்ரவா் நி்ழகின்றன. சில 

மாறறங்ள நி்ழப் பல மணிததுளி்ள, �ாட்்ள 

அல்லது வருடங்ள ்்த்வப்படுகின்றன. 

சில மாறறங்ள ்தற்ாலி்மான்வ, சில 

மாறறங்ள நிரந்தரமான்வ. சில மாறறங்ள 

புதிே ்பாருட்்்ளே உருவாக்குகின்றன, 

சில மாறறங்ள புதிே ்பாருட்்்ளே 

உருவாக்குவதில்்ல. சில மாறறங்ள 

இேற்்ோன்வ, சில மாறறங்ள 

மனி்தர்்ளோல் உருவாக்்ப்படுப்வ.  சில 

மாறறங்ள விரும்பத்தக்் மாறறங்்ளே 

உண்டாக்குகின்றன, சில மாறறங்ள 

விரும்பத்த்ா்த மாறறங்்ளே 

உண்டாக்குகின்றன. 

இ்தன் அடிப்ப்டயில் �ாம் மாறறங்்ளேக் 

கீழக்்ண்டவாறு வ்்ப்படுத்தலாம்.

	 ்மதுவான மறறும் ்வ்மான மாறறங்ள 

முன்பக்்ததில் உளளே படங்்ளே உறறு 

்�ாக்கிக் கீ்ழ ்்ாடுக்்ப்பட்டுளளே 

அட்டவ்ண்ே நிரப்பவும்.

ஆரம்ெ நிமல ைாறறநிமல

வி்்த மரக்்ன்று

இரவு

பா்ற

்ாய்

்மற்ண்ட இ்ண்ளில் ்ாணப்படும் 

்பாதுவான நி்ழவு என்ன?

அறிமு�ம்

ைாறறம் என்றால் என்்ன

ஒரு ்பாருள ்தன்னு்டே நி்லயில் 

இருநது மற்றாரு நி்லக்கு மாறும் நி்ழ்வ 

மாறறம் எனப்படும். ்பாருளின் ஆரம்ப 

நி்லக்கும் இறுதி நி்லக்கும் உளளே 

குறிப்பிடத்தக்் ்வறுபா்ட மாறறம் எனப்படும்.

மாறறம் என்பது இேற்்யின் 

நிேதிோகும். �ம் அன்றாட வாழவில் �ம்்மச் 

சுறறிப் பல மாறறங்்ளேக் ்ாண்கி்றாம். 

குறிப்பிட்ட ்ால இ்ட்வளியில் வானி்லயில்  

மாறறம் நி்ழகிறது. இ்்த்பால் பருவங்ளும் 

மாறுகின்றன. ்ாகி்தம் தீப்பிடித்த உட்ன 

எரிகிறது. ஆனால் இரும்பு ஆணி துருப்பிடிக்் 

சில �ாட்்ள ஆகின்றன. பால் ்தயிரா் மாற 

சில மணி்�ரங்்ளே எடுததுக் ்்ாளகிறது. 

ஆனால், ச்மக்கும் ்பாது சில நிமிடங்ளில் 

்ாய்்றி்ள ்வநது விடுகின்றன.

மாறறங்ள என்பது வடிவம், நிறம், 

்வப்பநி்ல, நி்ல மறறும் இ்ேபு ்பான்ற 

பண்பு்ளில் (எந்தப் பண்பிலும்) நி்ழலாம். 

்பாருட்்ளில் ஏறபடுத்தப்படும் இத்த்்ே 

மாறறங்ளில் சிலவற்ற �ாம் ்ண்்ளோல் 

்ாணமுடியும் சிலவற்றக் ்ண்்ளோல் ்ாண 

இேலாது.

பெயல்ொடு 1  ப ன் ஒன்றில் ்ாற்ற 

நிரப்பும் ்பாது நி்ழவது என்ன ?

	வடிவததில்  மாறறம் 

ஏறபடுகிற்தா? 

	ஆம் 	இல்்ல

 அளேவில் மாறறம் ஏறபடுகிற்தா? 

	ஆம் 	 	இல்்ல

 ்வறு ஏ்்தனும் மாறறம் நி்ழகிற்தா?

	ஆம் 	 	இல்்ல
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	 மீள மறறும் மீளோ மாறறங்ள

	 இேறபிேல் மறறும் ்வதியிேல் 

மாறறங்ள. 

	 விரும்பத்தக்் மறறும் விரும்பத்த்ா்த 

மாறறங்ள.

	 இேற்்ோன மறறும் மனி்தனால் 

ஏறபடுத்தப்படும் மாறறங்ள.

3.1.1 பைதுவா்ன ைறறும் தவ�ைா்ன 

 ைாறறங�ள்

பைதுவா்ன ைாறறங�ள் 

சில மாறறங்ள நி்ழ அதி் ்�ரத்்த 

எடுததுக்்்ாளகின்றன. (மணி்ள/�ாட்்ள/

மா்தங்ள/ஆண்டு்ள) இ்வ ்மதுவான 

மாறறங்ள என அ்ழக்்ப்படுகின்றன. 

எ.�ா  �்ம் மறறும் முடி வளேர்்தல், பருவநி்ல 

மாறறம், வி்்த மு்ளேத்தல்.

தவ�ைா்ன ைாறறங�ள்

சில மாறறங்ள நி்ழ கு்றந்த அளே்வ 

்�ரத்்த எடுததுக் ்்ாளகின்றன (்�ாடி்ள 

/ நிமிடங்ள). இ்வ ்வ்மான மாறறங்ள 

என அ்ழக்்ப்படுகின்றன. 

எ.�ா  ப ன் ்வடித்தல், ்ண்ணாடி உ்ட்தல், 

பட்டாசு ்வடித்தல், ்ாகி்தம் எரி்தல்.

3.1.2 ள் ைறறும் ்ளா ைாறறங�ள்

 ள் ைாறறம்

சில மாறறங்ள நி்ழும்்பாது, மாறறம்டந்த 

்பாருள்ள மீண்டும் ்தங்ளின் ப்ழே 

பெயல்ொடு 4  இ்வ எவவ்்ோன 

மாறறங்ள எனக் கூறு்.

அ) எரியும் ்மழுகுவர்ததி

ஆ) ஊசிோல் குத்தப்படும் ப ன்

பெயல்ொடு 3  ஒ்ர ்ாகி்தத்்த 

்்ாண்டு படகு, மறறும் ஆ்ாே விமானம் 

ஆகிேவற்றச் ்சய்து பார்க்்வும். 

இச்்சேல்பாட்டில் அ்்த ்ாகி்தத்்த 

மீண்டும் மீண்டும் ்வவ்வறு வடிவங்ள 

்சய்ேப் பேன்படுததுகி்றாம். இதிலிருநது 

உருவங்ள மாறுபட்டிருந்தாலும் 

இச்்சேல்பாட்டில் நி்ழவது மீள மாறற்ம 

என அறிகி்றாம்.

 

 

பெயல்ொடு 2  கீழ்ண்ட மாறறங்ள நி்ழ ஆகும் ்�ரம் / ்ால அளே்வக் 

குழுவில் ்லநது்ரோடு்.
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இயறபியல்  ைாறறங�ள்

இேறபிேல் மாறறம் என்பது ஒரு ்தற்ாலி் 

மாறறம் ஆகும்.  ஒரு ்பாருளின் ்வதியிேல் 

இ்ேபு மாறாமல் அ்தன் இேறபிேல் பண்பு்ளில் 

மட்டு்ம மாறறங்ள நி்ழவது  இேறபிேல் 

மாறறங்ள ஆகும். இஙகு புதிே ் பாருள எதுவும் 

உருவாவது இல்்ல. 

எடுத்துக்�ாட்டு  பனிக்்ட்டி உருகு்தல், உப்பு 

அல்லது சர்க்்்ரயி்ன ்்ரசலாக்குவது, 

இரப்பர் வ்ளேேததி்ன இழுத்தல்.

�ாம் இப்்பாழுது நீரில் நி�ழும் இயறபியல் 

ைாறறங�ம்ளப் ெறறி புரிந்து ப�ாள்்ளலாம்.

நீரானது, திட, திரவ மறறும் வாயு 

நி்ல்ளில் உளளேது. ்வப்பப்படுதது்தல் 

மூல்மா அல்லது குளிர்வித்தல் 

மூல்மா இநநி்ல்ளில் மாறறங்்ளே 

ஏறபடுத்தலாம். ்வப்பப்படுததும் ்பாது ஆறறல் 

அளிக்்ப்படுவதும், குளிர்விக்கும் ்பாது ஆறறல் 

்வளி்ேறறப்படுவதும் இம்மாறறங்ளுக்குக் 

்ாரணமாகிறது.

நி்லக்குத திரும்ப முடிந்தால் அ்வ மீள 

மாறறம் என்ற்ழக்்ப்படுகிறது. 

எடுததுக்்ாட்டு  ்்தாட்டால் சிணுஙகி ்தாவரம் 

(்்தாடு்தலுக்குத துலஙகு்தல்), ரப்பர் வ்ளேேம் 

நீளு்தல், பனிக்்ட்டி உருகு்தல். 

பதாட்்டால்  சி ஙகி  தாவரம் 

்ளா ைாறறம்

சில மாறறங்ள நி்ழும்்பாது, 

மாறறம்டந்த ்பாருள்ள மீண்டும் ்தங்ளின் 

ப்ழே நி்லக்குத திரும்பமுடிோது. அ்தாவது 

மீண்டும் ஆரம்பநி்லப் ்பாருள்்ளே ்பற 

முடிோது. அவவ்் மாறறம் மீளோ மாறறம் 

என்ற்ழக்்ப்படும். 

எடுத்துக்�ாட்டு  பால் ்தயிரா் மாறு்தல், உணவு 

்சரித்தல், மாவிலிருநது இட்லி ்தோரித்தல்.

3.1.3 இயறபியல்  ைறறும்  தவதியியல் 

 ைாறறங�ள்

பெயல்ொடு 5  ஒரு ஆப்பிள பழத்்த எடுதது 

இரு பா்ங்ளோ் ்வட்டவும். ஒரு பாதி்ே, 

சிறு துண்டு்ளோ் 

்வட்டி உங்ளின் 

�ண்பர்்ளுடன் 

ப கி ர் ந து 

்்ாளளேவும்.

ஆப்பி்ளே ்வட்டிே்தால் அ்தன் இேல்பில் 

ஏ்்தனும் மாறறம் நி்ழந்த்தா? இல்்ல 

அ்தன் உருவம் மறறும் அளேவு மட்டு்ம 

மாறிேது. இவவ்் மாறறம் இயறபியல் 

ைாறறம் ஆகும்.

மற்றாரு பாதி ஆப்பி்ளே அப்படி்ே ் ம்ச 

்மல் சறறு ்�ரம் ்வததிருக்்வும். 

சிறிது ்�ரம் ்ழிதது ஆப்பிள பழததின் 

்வட்டிே பகுதியின் ்மறபரப்பில் பழுப்பு நிற 

திட்டு்ள ்்தான்றியிருப்ப்்த ்ாணலாம். 

இது ஆப்பிள பழததிலுளளே சில ்பாருள்ள 

்ாறறுடன் வி்னபுரிவ்தால் ஏறபட்ட 

மாறற்ம ஆகும். இவவ்் மாறறம் தவதி 

ைாறறம் ஆகும்.
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நீரின் நி்லமாறறங்ளும் அவறறின் 

்பேர்்ளும். 

ைாறறம் முமற

பனிக்்ட்டி்ே 

்வப்பப்படுததி நீரா் 

மாறறு்தல்

-

உருகு்தல்

நீ்ர ்வப்பப்படுததி 

நீராவிோ்  மாறறு்தல்

-

ஆவிோ்தல்

நீராவி்ே குளிர்விதது  

நீரா் மாறறு்தல்

-

ஆவி சுருஙகு்தல்

நீ்ர குளிர்விதது 

பனிக்்ட்டிோ் 

மாறறு்தல்

-

 உ்ற்தல் 

்மலும் ஒரு இேறபிேல் மாறறத்்த பறறி  

�ாம்  புரிநது ்்ாளளேலாம்

�மரதல்

திண்மத து்ள்ள ்தனித்தனி 

மூலக்கூறு்ளோ்ப் பிரிக்்ப்பட்டு, நீர்ம 

மூலக்கூறு்ளுக்கு இ்ட்ே விரவு்த்ல �ாம் 

்்ர்தல் என்கி்றாம்.

	 �மரப்ொன் என்பது ்்ர்பாரு்ளேக் 

்்ரக்்க்கூடிே ்பாருளோகும்.

	 �மரபொருள் என்பது ்்ரப்பானில் 

்்ரேக்கூடிே ்பாருளோகும்.. 

	 ்்ர்பாருள ்்ரப்பானில் ்்ரயும் 

்பாது �மரெல் உண்டாகிறது

தைலும் அறிந்து ப�ாள்தவாம்

ஒரு  திடப்்பாரு்ளே  ்வப்பப்படுததும் 

்பாழுது திரவமா்ாமல் ்�ரடிோ் வாயு 

நி்லக்கு மாறுவது ெதங�ைாதல் எனப்படும். 

உ்தாரணம்  ்றபூரம்

்்ர்பாருள ்்ரப்பான்   ்்ரசல்

நீர்  ஒரு ் பாதுக் ் ்ரப்பான். 

அது ்பரும்பாலான 

்பாருள்்ளே ்்ரக்கிறது.

பெயல்ொடு 6  ஒரு ்ண்ணாடிக் 

குவ்ளேயில் பாதிேளேவு நீ்ர எடுததுக் 

்்ாளளேவும். அதில் ஒரு ்்தக்்ரண்டி அளேவு 

சர்க்்்ர்ே ்சர்தது �ன்றா் ்லக்்வும்.                                                                          

நீ என்ன ்ாண்கிறாய்?

்சர்க்்ப்பட்ட சர்க்்்ர என்ன ஆனது? 

்தற்பாது சர்க்்்ர எஙகுளளேது?

்மற்ண்ட ்்ரசலில் ்்ர்பாருள எது? 

்மற்ண்ட ்்ரசலில் ்்ரப்பான் எது?  

ஒரு குவ்ளே நீரும் ஒரு குவ்ளே சர்க்்்ர 

்்ரசலும் ்்தாறறததில் ஒ்ர மாதிரிோ் / 

ஒன்று்பால் இருப்ப்்தக் ்ாண்கி ர்்ளோ? 
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தவதியியல் ைாறறங�ள்

்பாருள்ளின் ்வதிப்பண்பு்ளில் 

மாறறங்ள ஏறபட்டால் அது ்வதியிேல் 

மாறறங்ள எனப்படும். ் வதியிேல் மாறறங்ள 

புதிே ்பாருள்்ளே உண்டாக்குகின்றன. 

எடுத்துக்�ாட்டு  மரம் எரி்தல், ்சாளேம் ்பாரி்தல், 

்வளளி ஆபரணங்ள ்ரு்மோ்தல், மறறும் 

இரும்பு துருப்பிடித்தல். 

இயறபியல் ைாறறம் தவதியியல் ைாறறம்

புதிே ்பாருள்ள 

உருவாவதில்்ல

புதிே ்பாருள்ள 

உருவாகின்றன

்வதி இ்ேபில் 

மாறறம் ஏறபடாது

்வதி இ்ேபில் 

மாறறம் ஏறபடும்

இது ஒரு ்தற்ாலி் 

மாறறம்

இது ஒரு நிரந்தர 

மாறறம்

இது ஒரு மீள வி்ன இது ஒரு மீளோ 

வி்ன

3.1.4 விரும்ெத்தக்� ைறறும் 

விரும்ெத�ாத ைாறறங�ள்

விரும்ெத்தக்� ைாறறங�ள்

சுறறுச் ழலுக்குப் பேன்்தரும் அல்லது 

சுறறுச் ழ்லப் பாதிக்்ா்த, �ம்மால் 

விரும்பப்படும் மாறறங்ள விரும்பத்தக்் 

மாறறங்ள எனப்படும்.

எடுத்துக்�ாட்டு  ்ாய் ்னிோ்தல், பருவ நி்ல 

மாறறம், ்தாவரங்ள வளேரு்தல், உணவு 

ச்மத்தல், பால் ்தயிரா்தல்.

விரும்ெத்த�ாத ைாறறங�ள்

சுறறுச் ழலுக்குப் பேன்்தரா்த 

அல்லது தீஙகு வி்ளேவிக்்கூடிே, �ம்மால் 

விரும்பப்படா்த மாறறங்ள விரும்ப்த்ா்த 

மாறறங்ள எனப்படும்.

எடுத்துக்�ாட்டு  ் ாடு்ள அழி்தல், பழம் அழுகு்தல், 

இரும்பு துருப்பிடித்தல்.

பெயல்ொடு 7  கீ்ழ ்்ாடுக்்ப்பட்டுளளே 

படங்்ளேப் பார்தது, இேறபிேல் / 

்வதியிேல் மாறறங்்ளே இனங்ண்டு 

எழு்தவும்

பெயல்ொடு 8 கீ்ழ ்்ாடுக்்ப்பட்டுளளே

படத்்த பார்தது, அ்வ விரும்பத்தக்்/

விரும்பத்த்ா்த மாறறங்ள எனக்

்ண்டறிேவும்.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

பழம் அழுகு்தல்்ாட்டுத தீ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

்ாறறா்ல
முட்்டயிலிருநது – 

குஞசு ்பாரித்தல்
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3.1.5 இயறம�யா்ன ைறறும் ை த்னால் 

 ஏறெ்டக் டிய ைாறறங�ள்

இயறம�யா்ன ைாறறங�ள்

இ ே ற ் ் யி ல் 

்தானா்்வ நி்ழும் மனி்த 

்ட்டுபாட்டிறகு அப்பாறபட்ட 

மாறறங்ள இேற்்ோன 

மாறறங்ள எனப்படும். 

எடுத்துக்�ாட்டு  புவியின் சுழறசி, ம்ழ ்பய்்தல், 

அமாவா்ச மு்தல் ்ப ர்ணமி வ்ர நிலவின் 

்வவ்வறு நி்ல்ள.

ை த்னால் ஏறெ்டக் டிய ைாறறங�ள் 

அல்லது பெயறம�யா்ன ைாறறங�ள்

மனி்தன் ்தன் விருப்பததிற்ா் ஏறபடுததும் 

மாறறங்ள மனி்தனால் எறபடுத்தப்பட்ட 

மாறறங்ள அல்லது ்சேற்்ோன 

மாறறங்ள எனப்படும். இத்த்்ே மாறறங்ள 

்தன்னிச்்சோ் நி்ழாது. 

எடுத்துக்�ாட்டு  ச்மத்தல், ் ாடு்்ளே அழித்தல், 

பயிரிடு்தல், ்ட்டிடங்ள ்ட்டு்தல். 

 

பெயல்ொடு 9  கீழ்ாணும் படங்்ளேப் 

பார்தது அ்வ எவவ்்ோன மாறறங்ள 

எனக் ்ண்டறிேவும்.

பவள்்ளப்பெருக்கு

நாறறு நடுதல்

ைரச்ொைான்�ள்

நிலச்ெரி

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

நிம்னவில் ப�ாள்�

	 உலகிலுளளே அ்னதது்ம ஏ்்தா ஒரு 

மாறறததிறகு உட்படுத்தப்படுகிறது. இ்வ 

இடம், வடிவம், உருவம், நி்ல, வண்ணம், 

்வப்பநி்ல மறறும் இ்ேபில்  நி்ழலாம். 

	்வ்மான மாறறம் – குறுகிே ்ால அளேவில் 

�்ட்பறும்.	்மதுவான மாறறம் – அதி் 

்ாலம் எடுததுக்்்ாளளும்.

	 மீள மாறறம் – மீண்டும் ்தன் ஆரம்ப 

நி்ல்ே அ்டயும். மீளோ மாறறம் 

– மீண்டும் ்தன் ஆரம்ப நி்ல்ே 

அ்டோது.

	விரும்பத்தக்் மாறறம் – சுறறுச் ழலுக்குப் 

பேன் ்தரக்கூடிேது மறறும் ஆபதது அறறது.

	 விரும்பத்த்ா்த மாறறம் – சுறறுச் ழலுக்குப் 

பேன்்தராது மறறும் ஆபத்தானது .

	 இேற்்ோன மாறறம் – இேற்்யில் 

்தன்னிச்்சோ்  �்ட்பறக்கூடிேது.

	 மனி்தனால் ஏறபடுத்தப்பட்ட மாறறம் 

– மனி்தன் ்தன் விருப்பததிற்ா் 

ஏறபடுததிேது. 

	 ்்ரசல்  ்்ர்பாரு்ளே ்்ரப்பானில் 

்்ரததுப் ்பறப்படுகிறது.

	 திண்மத து்ள்ள ்தனித்தனி 

மூலக்கூறு்ளோ்ப் பிரிக்்ப்பட்டு, நீர்ம 

மூலக்கூறு்ளுக்கு இ்ட்ே விரவு்த்ல 

�ாம் ்்ர்தல் என்கி்றாம்.
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இமணயச்பெயல்ொடு

ள் ைறறும் ்ளா விம்ன

ெடி  1  கீழக்்ாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்்டப் பேன்படுததி ‘    

’  பக்்ததிறகுச் ்சல்். ்பாருள்்ளேத ்்தர்வு ்சய்ே இரண்டு ஓரங்ளிலும் 

இருக்கும் அம்புக்குறி்்ளேப் பேன்படுத்தவும்.

 ெடி 2  சுட்டி்ேப் பேன்படுததி ்பாரு்ளேக் ்ண்ணாடி குவ்ளேக்குள இழுதது, ்பாருளின் 

நி்ல்ே உறறு ்�ாக்கு். ்சேல்பாட்டின் இ்டயில் உளளே  /   

என்ப்்தச் ்சாடுக்்வும். 

ெடி 3  மீளோச்்சேல்பாட்டிறகுச் சில ்பாருள்்ளேக் குளி ட்ட்வா ்வப்பமாக்்்வா ்சய்். 

்மலும் சில ்பாருள்்ளே ்வப்பமூட்டி வடி்ட்டத ்்த்வோன ்பாத்தா்னச் 

்சாடுக்்வும். இநநி்லயில் தி்ரயில் ்ாணும் ்பாரு்ளேச் டாக்்்வா குளி ட்ட்வா 

்்தர்வு ்சய்து ்்ாளளேலாம். அவறறுக்குரிே ்பாத்தான்்்ளேப் பேன்படுத்தலாம்.

ெடி 4    என்ப்்தச் ்சாடுக்கி மீளநி்லக்கு வரு்.

படங்ள அ்ேடாேளதத

பெயல்ொட்டின் லம் 

பொருள்�ளின் ம்  ்ளா 

விம்ன�ம்ள அறிதவாைா 

ெடி 1

ெடி 3

ெடி 2

ெடி 4
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I. பொருத்தைா்ன விம்டமயத் 

ததர்ந்பதடுக்� ம்

1. பனிக்்ட்டி நீரா் உருகும்்பாது ஏறபடும் 

மாறறம்  ஆகும்.

 அ. இட மாறறம்  

 ஆ. நிற மாறறம்

 இ. நி்ல மாறறம் 

 ஈ. இ்ேபு மாறறம் 

2. ஈரததுணி ் ாறறில் உலரும் ் பாது ஏறபடும் 

மாறறம்  ஆகும்.

 அ. ்வதியிேல் மாறறம்  

 ஆ. விரும்பத்த்ா்த மாறறம் 

 இ. மீளோ மாறறம் 

 ஈ. இேறபிேல் மாறறம்

3. பால் ்தயிரா் மாறுவது ஒரு  ஆகும்.

 அ. மீள மாறறம் 

 ஆ. ்வ்மான மாறறம்

 இ. மீளோ மாறறம் 

 ஈ. விரும்பத்த்ா்த மாறறம் 

4. கீழுளளேவறறில் விரும்பத்தக்் மாறறம் 

எது?

 அ. துருப்பிடித்தல்  

 ஆ. பருவநி்ல மாறறம்

 இ. நில அதிர்வு 

 ஈ. ்வளளேப்்பருக்கு

. ்ாறறு மாசுபாடு, அமில ம்ழக்கு 

வழிவகுக்கும், இது ஒரு  ஆகும்.

 அ.  மீள மாறறம்  

 ஆ. ்வ்மான மாறறம்

மதிப் டு
 இ. இேற்்ோன மாறறம் 

 ஈ. மனி்தனால் ஏறபடுத்தப்பட்ட மாறறம்

II. த�ாடிட்்ட இ்டங�ம்ள நிரப்பு�

1. ்ாந்தம் இரும்பு ஊசி்ேக் ் வர்நதிழுக்கும். 

இது ஒரு  மாறறம். ( மீள / மீளோ)

2. முட்்ட்ே ்வ்்வக்கும் ்பாது 

 மாறறம் நி்ழகிறது. (மீள/மீளோ)

3. �மக்கு ஆபத்்த வி்ளேவிப்ப்வ  

 மாறறங்ள (விரும்பத்தக்் / 

விரும்பத்த்ா்த)

4. ்தாவரங்ள ்ரிேமில வாயு மறறும் நீ்ரச் 

்சர்தது ஸ்டார்ச்்ச உருவாக்குவது

 (இேற்்ோன / மனி்தனால் 

நி்ழத்தப்பட்ட மாறறம்) ஆகும்.

. பட்டாசு ்வடித்தல் என்பது ஒரு 

மாறறம்  வி்்த மு்ளேத்தல் ஒரு 

மாறறம் (்மதுவான / ்வ்மான)

III. ெரியா (அ) தவறா எ்னக் று�. தவறா� 

இருப்பின் ெரியா� எழுத ம் 

1. குழந்்த்ளுக்குப் பற்ள மு்ளேப்பது 

்மதுவான மாறறம்.

2. தீக்குச்சி எரிவது ஒரு மீள மாறறம்.

3. அமாவா்ச ்ப ர்ணமிோ் மாறும் 

நி்ழவு மனி்தனால் ஏறபடுத்தப்பட்ட கூடிே 

மாறறம்.

4. உணவு ்சரித்தல் என்பது ஓர் இேறபிேல் 

மாறறம்.

. உப்்ப நீரில் ்்ரதது உருவாக்கும் 

்்ரசலில், நீர் ஒரு ்்ர்பாருள ஆகும். 

. ஒப்புமை தரு�

1. பால் ்தயிரா்தல்  மீளோ மாறறம்   ்ம்ம் 

உருவா்தல்   மாறறம்
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2. ஒளிச்்சர்க்்்   மாறறம்   நிலக்்ரி 

எரி்தல்  மனி்தனால் ஏறபடுத்தப்பட்ட 

மாறறம்

3. குளுக்்்ாஸ் ்்ர்தல்  மீள மாறறம்   

உணவு ்சரித்தல்   மாறறம் 

4. உணவு ச்மத்தல்  விரும்பத்தக்் மாறறம் 

  உணவு ் ்ட்டுப்்பா்தல்  மாறறம்.

. தீக்குச்சி எரி்தல்   மாறறம்   பூமி 

சுறறு்தல்  ்மதுவான மாறறம். 

. பொருந்தாத ஒன்மறத் ததர்ந்பதடுத்து, 

அதற�ா்ன �ாரணத்மதக் று�.

1. குழந்்த வளேரு்தல், ்ண் சிமிட்டு்தல், 

துருப்பிடித்தல், வி்்தமு்ளேத்தல்.

2. மின் விளேக்கு ஒளிர்்தல், ்மழுகுவர்ததி 

எரி்தல், ்ாபிக் குவ்ளே உ்ட்தல், பால் 

்தயிரா்தல்.

3. முட்்ட அழுகு்தல், நீராவி குளிர்்தல், 

முடி்வட்டு்தல், ்ாய் ்னிோ்தல்.

4. ப ன் ஊது்தல், ப ன் ்வடித்தல், 

சுவறறின் வண்ணம் மஙகு்தல், 

மண்்ணண்்ணய் எரி்தல். 

. மி�க் குறுகிய விம்டயளி

1. ்தாவரங்ள மட்கு்தல் என்ன வ்்ோன 

மாறறம்?

2. உங்ளிடம் சிறிது ்மழுகு ்தரப்பட்டால் 

அ்்த ்வதது உங்ளோல் ்மழுகு 

்பாம்்ம ்சய்ே முடியுமா? அவவாறு 

்சய்ே முடியு்மனில் எவவ்் மாறறம் 

எனக் குறிப்பிடு்.

3. ்மதுவான மாறறத்்த வ்ரேறு.

4. ்ரும்புச் சர்க்்்ர்ே �ன்றா் 

்வப்பப்படுததும் ்பாது என்ன நி்ழும்? 

இதில் �்ட்பறும் ஏ்்தனும் இரண்டு 

மாறறங்்ளேக் குறிப்பிடு். 

. ்்ரசல் என்றால் என்ன?

. குறுகிய விம்டயளி

1. ்ாகி்தத்்த எரிப்ப்தால் ஏறபடும் 

மாறறங்ள ோ்வ? விவரிக்்வும்.

2. ்ாடு்்ளே அழித்தல் என்பது விரும்பத்தக்் 

மாறறமா? உங்ள பதிலுக்்ான 

்ாரணத்்த விவரிக்்வும்.

3. வி்்தயிலிருநது ்சடி மு்ளேத்தல் என்ன 

வ்்ோன மாறறம்? விவரிக்்வும். 

. விரிவா்ன விம்டயளி

1. உன்்னச் சுறறி �டக்கும் 

மாறறங்ளிலிருநது கீ்ழ 

்்ாடுக்்ப்பட்டுளளே ஒவ்வாரு 

மாறறததிறகும் ்தகுந்த எடுததுக்்ாட்டு 

்தரு். 

 அ. ்மதுவான / ்வ்மான மாறறம்

 ஆ. மீள  / மீளோ மாறறம்

 இ. இேறபிேல் / ்வதிேல் மாறறம்

 ஈ. இேற்்ோன / ்சேற்்ோன 

 அல்லது மனி்தனால் நி்ழத்தப்பட்ட 

 மாறறம்

 உ. விரும்பத்தக்் / விரும்பத்த்ா்த 

 மாறறம்.

. உயர் சிந்தம்னத்திறன் வி்னாக்� க்கு 

விம்டயளி

1. ஒரு ்மழுகுவர்ததி எரியும் ்பாது 

கீழ்ாணும் மாறறங்்ளேக் ் ாண முடியும்.

 அ. ்மழுகு உருகு்தல்.

 ஆ. ்மழுகுவர்ததி ்்தாடர்நது எரி்தல்.

 இ. ்மழுகுவர்ததியின் அளேவு கு்ற்தல்.

 ஈ. உருகிே ்மழுகு திண்மமா் மாறு்தல்.

 உ. ்மற்ண்டவறறில் எவற்ற 

 எல்லாம் மீள மாறறமாக்்லாம்? உமது 

 பதி்ல நிோேப்படுதது்.
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4 காற்று

அலகு

 ்ாறறின் இ்ேபு மறறும் பேன்்்ளே பட்டிேலிடு்தல்

	 ்சா்த்ன்ளில் ஈடுபடுவதிலும், ்ருவி்்ளே ்்ோளுவதிலும் திறன் ்பறு்தல்

	 எரி்தலில் ஆக் ெனின் பேன்பாட்்ட அறிநதுக் ்்ாளளு்தல்

	 பூமியில் ்தாவரங்ள மறறும் விலஙகு்ளுக்கு ்ாறறின் முக்கிேததுவம் குறிதது 

உணர்நது ்்ாளளு்தல். 

	 �மது வளிமண்டலத்்தப் பாது்ாக்் ்வண்டிே அவசிேத்்த உணர்்தல்.

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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அறிமு�ம்

்ாறறு �ம்்மச் சுறறி எஙகும் 

நி்றநதுளளேது.  �ம்மால் ்ாற்ற பார்க்் 

இேலாது.  ஆனால் ்ாறறு இருப்ப்்த �ாம் பல 

வழி்ளில் உணரமுடியும். 

எடுததுக்்ாட்டா், மரங்ளின் சலசலப்பு, 

்்ாடியில் ்பாட்ட துணி்ளின் அ்சவு, 

மின்விசிறி இேஙகும்்பாழுது அ்சயும் திறந்த 

புத்த்த ்தாள்ள, வானததில் பறக்கும் பட்டம் 

்பான்ற்வ மூலம் ்ாறறின் இருப்்ப �ாம் 

அறிநது ்்ாளளேலாம். �ம்மால் ்ாறறி்னப் 

பார்க்்்வா, ்்தாட்வா, சு்வக்்்வா 

முடிோது, ஆனால் உணர முடியும். ்ாறறினால் 

்தான் இந்த அ்சவு்ள அ்னததும் 

சாததிேமாகின்றன. இதிலிருநது, நம்மைச் 

றறிலும் �ாறறு உள்்ளது என்ப்த்ன �ம்மால் 

புரிநதுக் ்்ாளளே முடிகிறது. 

 �ாம் உயிர்வாழ ்ாறறு மி் 

அததிோவசிேமானது ஆகும். உணவில்லாமல் 

�ம்மால் சில �ாட்்ள வாழ இேலும், நீரில்லாமல் 

சில மணி ்�ரங்ள வாழ இேலும். 

ஆனால் ்ாறறில்லாமல் சில நிமிடங்ள 

கூட வாழ இேலாது. என்வ அம்னத்து 

உயிரி்னங� க்கும் உயிர்வாழ �ாறறு மி� 

அவசியைாகிறது. 

 ்ாறறு அ்சநது சில சமேங்ளில் 

்்தன்றலா்வும், சில சமேங்ளில் புேலா்வும் 

வீசும். ்மல்லிே வி்சயுடன் வீசும் ்ாறறு 

குளிர்ச்சிோ்வும் இனி்மோ்வும் இருப்ப்தால் 

்்தன்றல் என்று அ்ழக்்ப்படுகிறது. அதி் 

வி்சயுடன் வீசும் ்ாறறு மரங்்ளே ்வருடன் 

சாய்க்்வும் வீடு்ளின் கூ்ர்்ளே அடிததுச் 

்சல்லும் திற்னயும் ்பறறிருப்ப்தால் புேல் 

என்று அ்ழக்்ப்படுகிறது. சுவாசித்தலுக்கும் 

எரி்தலுக்கும் ்ாறறு மி் அவசிேமாகிறது.

�ாம் ஒரு ்சேல்பாட்டி்னச் ்சய்்வாமா? 

பெயல்ொடு 1  �ாறறு எஙகும் நிமறந்துள்்ளது

ஒரு ்ாலிோன ்ண்ணாடி 

பாட்டி்ல எடுததுக் ்்ாள்வாம். அது 

உண்்மயி்ல்ே ்ாலிோ் உளளே்தா? 

அல்லது அ்தனுள ஏ்தாவது உளளே்தா?

இப்்பாது, ்ண்ணாடி பாட்டி்லத 

்த்லகீழா்ப் பிடிப்்பாமா? இப்்பாதும் 

பாட்டிலினுள ஏ்்தா ஒன்று உளளேது என்றால் 

ஏறறுக் ்்ாளவாோ? கீ்ழ ்்ாடுக்்ப்பட்ட 

்சேல்பாட்டின் மூலம் பாட்டிலினுள 

என்ன உளளேது என்ப்த்னத ்்தரிநதுக் 

்்ாள்வாம். 

்தண்ணீர் நிரப்பிே பாததிரததினுள 

பாட்டிலின் வாய்ப்பகுதி்ே படம்1 இல் 

உளளேவாறு ்வதது அழுத்தவும். என்ன 

�டக்கிறது? பாட்டிலினுள நீர் புகுகிற்தா? 

்தற்பாது பாட்டி்ல ்மதுவா்ச் சரிக்்வும். 

்தற்பாது மீண்டும் பாட்டி்ல நீரினுள 

படம்2 இல் ்ாட்டிேபடி மூழ் ்வக்்வும். 

பாட்டிலினுள நீர் புகுகிற்தா?

படம்2 ஐ உறறு ்�ாக்்வும். பாட்டிலில் 

இருநது ் ாறறுக் குமிழ்ள ் வளிவருவ்்தக் 

்ாணலாம். 

இச்்சா்த்னயில் குமிழ்ள வரும் ஒலி 

்்ட்கிற்தா?

்ண்ணாடிப் பாட்டிலினுள என்ன இருந்தது 

என்று இப்்பாது உங்ளுக்குத ்்தரிகிற்தா? 

படம்.1 படம்.2
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இ்டவளி மண்டலம் ( ), அேனி 

மண்டலம் ( ), புறவளி மண்டலம் 

( ). 

அடிவளி மண்டலமானது பூமிக்கு 

அருகிலுளளே �ாம் வாழும் அடுக்கு ஆகும். 

இது புவி ்மறபரப்பிலிருநது 1  கி.மீ உேரம் 

வ்ரயிலானது. ்ாறறின் இேக்்ம் இந்த 

அடுக்கில்்தான் �்ட்பறும். இவவடுக்கில் 

உளளே நீராவி்தான் ்ம்ங்ள உருவா்க் 

்ாரணமா் இருக்கிறது. பூமியில் �ாம் 

அனுபவிக்கும் வானி்லக்கு இந்த அடுக்்் 

்ாரணமாகிறது. வலுவான ்ாறறு மறறும் 

மாறுபாடான வானி்ல்ேத ்தவிர்ப்ப்தற்ா் 

இவவடுக்குக்கு ்மல்்தான் வா ர்தி்ள 

பறக்கின்றன. 

4.1 வளிைண்டலம்

நைது பூமியா்னது �ாறறாலா்ன ஒரு 

மி�ப்பெரிய தைலுமறயால் ்டப்ெட்டுள்்ளது. 

இது வளிைண்டலம் என்று அமழக்�ப்ெடுகிறது. 

புவிப்பரப்பிலிருநது  கி.மீ ்்தா்லவிறகு 

்மல் பரநது விரிநதுளளே வளிமண்டலமானது 

புவியின் ஈர்ப்புவி்சோல் பூமியின் 

்ட்டுப்பாட்டில் நி்ல நிறுத்தப்படுகிறது. 

வளிமண்டலமானது ரிேனில் இருநது வரும் 

தீஙகு வி்ளேவிக்்க் கூடிே ்பரும்பாலான 

்திர்்ளிலிருநது �ம்்மப் பாது்ாக்கிறது. 

்ாறறின் பரவலானது புவிக்கு அருகில் மி் 

அதி்மா்வும், ்ம்ல ்சல்லச்்சல்லக் 

கு்றவா்வும் ்ாணப்படும். ஏ்னனில், �ாம் 

்ம்ல ்சல்லச்்சல்ல புவியின் ஈர்ப்புவி்ச 

கு்றவ்தால், அதி் அளேவு ்ாறறி்ன புவிோல் 

ஈர்க்் முடிோமல் ்பாகிறது. 

வளிமண்டலமானது ஐநது ்வவ்வறு 

அடுக்கு்ளோல் ஆனது. அ்வோவன  

அடிவளி மண்டலம் ( ), 

அடுக்குவளி மண்டலம் ( ),  

ஆம், உங்ள ்ம் சரி்ே. பாட்டிலில் 

இருந்தது ்ாறறு்தான். 

பாட்டில் ்ாலிோ் இல்்ல. அ்்தத 

்த்லகீழாய்ப் பிடிக்கும் ் பாழுது கூட அ்தனுள 

்ாறறு நிரம்பியிருந்தது.  அ்தனால்்தான் �ாம் 

பாட்டி்லத ்த்லகீழா்த ்தண்ணீரினுள 

மூழ்டிக்் அமிழததிே்பாழுது ்தண்ணீர் 

அ்தனுள  பு்வில்்ல. ஏ்னனில்,  

உளளிருந்த ்ாறறிறகு ்வளி்ேற 

வழியில்்ல. 

பாட்டி்லச் சரிததுத ்தண்ணீரில் 

அமிழததிே்பாழுது, அ்தன் உளளிருந்த 

்ாறறு குமிழிோ் ்வளி்ேறிேது. நீர் 

்ாறறின் இடத்்த ஆக்கிரமித்தது.

இதிலிருந்து ொட்டில் முழுவதும் �ாறறு 

நிமறந்து இருந்தது எ்னத்பதரிகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட 

இடததில் ்ாறறு வீசும் 

தி்ச்ேக் ்ண்டறிே 

் ா ற று த தி ் ச ் ா ட் டி 

பேன்படுகிறது. ்ாறறின் 

தி்சேறிே நீங்ள ஒரு தி்ச்ாட்டி்ேயும் 

உருவாக்்லாம்.  நீங்்ளே  ்சய்து பார்தது 

மகிழவும்.  
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அடுக்குவளி மண்டலமானது அடிவளி 

மண்டலததுக்கு ்மல் அ்மநதுளளேது. இந்த 

அடுக்கில் ்தான் ஓ்சான் படலம் உளளேது. 

ஓ்சான் படலமானது, ரிேனிலிருநது 

வரக்கூடிே புற ஊ்தாக் ்திர்்ளின் 

்தாக்்ததிலிருநது பூமியில் உளளே அ்னதது 

உயிர்்்ளேயும் பாது்ாக்கிறது. 

4.2 ஆக்சிஜன், �ார்ென்-ம்ட-ஆக்மெடு 

ைறறும் மநட்ரஜன் தொன்றமவ 

�ாறறில் �லந்துள்்ள்ன என்ெதம்ன 

உறுதிப்ெடுத்தும் தொதம்ன

�ாறறு ஒதர பொரு்ளால் ஆ்னதா  அல்லது ஒரு 

�லமவயா

பன்்னடுங்ாலமா், அ்தாவது 1 ஆம் 

றறாண்டு வ்ரயிலும்,  மனி்தர்்ள 

்ாறறி்ன பருப்்பாருளில் அடஙகியுளளே  

ஒ்ர வ்்ோன அடிப்ப்டதது்ள்ள 

என்்ற நி்னத்தனர். எனினும், 1774ல் 

்ொசப் பிரிஸ்ட்லி என்பவர் ்தனிததுவமான 

ஒரு ்சா்த்ன்ே ்மற்்ாண்டு, �ாறறு 

என்ெது ஒரு அடிப்ெம்டப் பொருள் அல்ல  

ஆ்னால் அது ெல வா க்�ள்  அ்டஙகி ள்்ள 

ஒரு �லமவ  என்ப்்தச் ்சா்த்ன மூலம் 

நி பித்தார். அவர் நிறமறற, அதி் வி்ன 

ததிறன் ்்ாண்ட வாயுவி்னக் ்ண்டறிந்தார். 

பின்னர் அவவாயு ஆண்டனி லவாய்சிேர் என்ற 

பி்ரஞசு ்வதியிேலாளேரால் ஆக்சிஜன்  என்று 

்பேரிடப்பட்டது. 

பிரிஸ்ட்லி ஒரு நீர்த்்தாட்டியில் ஒரு 

மி்த்வயி்னப் ்பாட்டு அதில் ஒரு 

்மழுகுவர்ததியி்ன ்வத்தார். அந்த 

்மழுகுவர்ததியி்ன ஒரு ்ண்ணாடி 

ொடியி்னக் ்்ாண்டு மூடினார். ொடியின் 

அடிப்பகுதியில் நீர் இருந்த்மோல் 

இவவ்மப்பினுள ்ாறறு நு்ழே்வா, 

்வளி்ேற்வா வழியில்லா்தவாறு ொடி 

முறறிலும் அ்டக்்ப்பட்டுளளேது (படம்  1).  

நீங்ள கித்தவா்ற மி்ச் சிறிே 

்ாலததிறகுள, எரியும் ்மழுகுவர்ததிோனது 

அ்ணநதுவிடும். ஓர் உருப்்பருக்கும் 

்ண்ணாடியி்னக் ்்ாண்டு 

ரிே ஒளிக்்ற்ற்்ளேக் குவிதது, 

்மழுகுவர்ததியி்ன மீண்டும் எரிே  ்வக்் 

முேறசித்தார். இவவாறா் மூடிே ொடியி்னத 

திறக்்ாம்ல்ே அவர் பலமு்ற ொடியினுள 

உளளே ்மழுகுவர்ததி்ே மீண்டும் மீண்டும் 

எரிே ்வக்் முேறசித்தார். ஆனால் 

்மழுகுவர்ததி்ே மீண்டும் எரிே ்வக்் 

முடிேவில்்ல. இதிலிருநது �ாம் என்ன 

அறிேலாம்? (படம்  2).

்ாறறினுள எரி்தலுக்குத து்ண ்சய்யும் 

ஏ்்தா ஒரு ்பாருள இருந்தது என்றும், அது 

்வறு ஒரு ் பாருளோ் மாறறம் அ்டநதுவிட்டது 

என்றும் அறிேலாம். எரி்தலுக்குத து்ண 

்சய்யும் ஒரு ்பாருள ்வ்றாரு ்பாருளோ் 

முறறிலும் மாறறும் வ்ர சுடரானது எரிகின்றது, 

பின்னர் அ்ணநது விடுகின்றது.

பின்னாளில் வந்த ்வதியிேலாளேர்்ள 

எரி்தலுக்குத து்ண ்சய்யும் வாயுவி்ன 

ஆக்சிென் என்று ்பேரிட்டு, எரி்தல் நி்ழும் 

்பாழுது ்பரும்பாலான ஆக்சிென், ்ார்பன்– 

்ட–ஆக்் டா் மாறறப்படும் என்றும் 

்ண்டறிந்தனர் .

்தற்பாழுது நீரினுள அமிழததி 

்வக்்ப்பட்டுளளே ொடியி்ன ்வளிக்்ாறறு 

நு்ழோ்தவாறு   ்வனமா்த தூக்கி,  

ொடியினுள உயிருளளே ஒரு சுண்்டலியி்ன 

பிரிஸ்ட்லி ்வத்தார் (படம் 3). நீங்ள 

கித்தவா்ற ொடியில் ஆக்சிென் இல்லா்த்தால் 

சுண்்டலி இறநதுவிட்டது. இதிலிருநது எலி 

உயிர்வாழ ஆக்சிென் அவசிேம் என்பது 

்்தளிவாகிறது (படம் 4). 

அடுத்தபடிோ், ொடியி்ன ்வனமா்த 

தூக்கி, அ்தனுள ஒரு புதினாச் ்சடியி்ன 

்வத்தார். 
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சுண்்டலி்ேப் ்பான்று புதினாச் 

்சடியும் உயிருளளேது என்ப்தால், அச்்சடி 

வாடிவிடும் என்று நி்னத்தார் (படம்  ).  

(குறிப்பு படம் ்ேக் ்ாண்். அதில் ொடி 

நீருக்குள்ளே அமிழநது இருக்கும்்பாழு்்த 

்சடி உளநு்ழக்்ப்படுகிறது. ஏ்னனில் 

்வளிக்்ாறறு ொடியினுள நு்ழவ்்தத 

்தடுப்ப்தற்ா் இவவாறு நீரினுள ்சடிோனது 

நு்ழதது ொடியினுள ்வக்்ப்படுகிறது). 

ஆனால் அச்்சடிோனது வாடவில்்ல. புதினாச் 

்சடியி்ன ்வத்த சிறிது ்�ரததிறகுப் பின், 

்மழுவர்ததியி்ன மீண்டும் எரிே ்வக்் 

முடிந்தது. ்மலும் சுடர் அ்ணோமல் எரிந்தது 

(படம்  ).

ஒரு ொடியினுள ஒரு ்மழுகுவர்ததி எரிே 

்வக்்ப்பட்டு, புதினாச் ்சடியும் சுண்்டலியும் 

ொடியினுள ்வக்்ப்பட்டன. இவவாறா் 

்சய்து ொடியினுள உளளே ஆக்சிென் 

முழுவ்்தயும் ்ார்பன்–்ட–ஆக்் டா் 

மாறறம்டே ்வத்தார். அ்த்னத 

்்தாடர்நது ொடியினுள ்வக்்ப்பட்ட இரு 

உயிரினங்ளும் ்்தாடர்நது உயிர் வாழந்தன  

(படம் 7). இதிலிருநது ்தாவரததிறகும் 

விலஙகிறகும் இ்டயில் ஓர் இணக்்மான 

உறவு ஏறபட்டு உளளே்்த புரிநது ்்ாண்டார். 

அ்தாவது சுண்்டலிோனது ஆக்சிெ்னப் 

பேன்படுததி ்ார்பன்–்ட–ஆக்் டி்ன 

்வளியிடுகிறது என்றும், சுண்்டலி ் வளியிட்ட 

்ார்பன்–்ட–ஆக்் டி்ன ்தாவரம் ்பறறுக் 

்்ாண்டு ஆக்சிெ்ன ் வளியிடுகிறது என்றும் 

்ண்டறிந்தார்.

173   மு்தல்  17   முடிே, ொன்  

இன்்ென்ேவுஸ் என்பவர் ்தாவரங்ள 

ஒளிச்்சர்க்்்யி்ன நி்ழததுவ்தறகு 

ரிேஒளி ்்த்வப்படுகிறது என்ப்த்ன 

நி பித்தார். ்மலும், சுவாசிக்கும் 

சுண்்டலிோலும், எரியும் ்மழுகுவர்ததிோலும், 

்ார்பன்–்ட–ஆக்்சடு ்வளியிடப்பட்டு 

மாச்டயும் ்ாறறி்ன, ்தாவரங்ள 

ஒளிச்்சர்க்்் புரிநது, ஆக்சிெ்ன 

்வளியிட்டு, தூய்்மப்படுததுகிறது 

என்ப்்தயும் நி பித்தார். 

இச்தொதம்ன�ளின் லம், �ாறறு 

ஒரு �லமவ என்ெதம்ன ம், �ாறறா்னது 

ஆக்சிஜன், �ார்ென் ம்ட ஆக்மெடு தொன்ற 
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ெல வா க்�ம்ளத் தன்்ன�த்தத ப�ாணடுள்்ளது 

என்ெதும் பதளிவாகிறது.

ஒளிச்தெர்க்ம�யில் ஆக்சிஜன் பவளியாகிறது

பெயல்ொடு 2  ்ேட்ரில்லா ்சடியின் ஒரு 

கி்ளே்ே எடுதது அ்த்ன ஒரு புனலில் 

்வக்்வும். புன்ல படததில் ் ாட்டிேவாறு 

நீர் நிரப்பப்பட்ட மு்்வயினுள ்த்லகீழா் 

்வக்்வும். ஒரு ்சா்த்னக் குழா்ே 

புனலின் ்தண்டின் மீது ்த்லகீழா் 

்விழக்்வும். 

புனலின் ்தண்டு நீருக்குள 

மூழகியிருக்குமாறு ் சய்ே ் வண்டும். இந்த 

அ்மப்்ப ரிே ஒளி படுமாறு சிறிது ் �ரம் 

்வக்்வும். ்சா்த்னக் குழாயினுள 

வாயுக்குமிழி்ள ்ம்லழுவ்்தக் 

்ாணலாம். வாயுக்குமிழ்ளினுள, 

்தாவரததின் ஒளிச்்சர்க்்் மூலம் 

்பறப்பட்ட ஆக்சிென்்தான் உளளேது. 

்சா்த்னக் குழாயினுள ்ச்ரிக்்ப்பட்ட 

்ாறறினருகில் எரியும் தீக்குச்சி ஒன்்றக் 

்்ாண்டுவந்தால் அது சுடர்விட்டு எரியும். 

இதிலிருந்து தெ�ரிக்�ப்ெட்்ட வா வா்னது 

ஆக்சிஜன் எ்னத் பதளிவம்டயலாம். 

�ாறறில் �லந்துள்்ள ஆக்சிஜன் ைறறும் 

மநட்ரஜ ன் இமயமெ �ணக்கிடும் 

தொதம்ன

பெயல்ொடு 3  இரும்பு ஆக்சிெனுடன் 

இ்ணநது துருப்பிடிதது இரும்பு 

ஆக்்சடா் மாறுவது �ாம் அறிந்த்்த. இந்த 

நி்ழவி்னப் பேன்படுததி ்ாறறில் உளளே 

ஆக்சிெனின் அளேவி்னக் ்ணக்கிடலாம். 

ஏ்னனில், துருப்பிடித்தல் வி்னக்குத 

்்த்வோன ஆக்சிென் ்ாறறிலிருநது 

்பறப்பட்டது. 

ஒரு சிறிே அளேவில் ்மல்லிே்தான இரும்புக் 

்ம்பிச் சுருளி்ன எடுதது சுருட்டி ஒரு 2  

மி.லி அளேவீட்டுடன் கூடிே ்சா்த்னக் 

குழாயினுள அழுததி ்வக்்வும். பின் 

குழாயினுள நீ்ர ஊறறவும். அதி்ளேவு 

நீரி்ன ்சா்த்னக்குழாயி்னச் 

சாய்தது ்வளி்ேறறவும். ஒரு  மி.லி 

க்்ரினுள பாதிேளேவு நீரி்ன ஊறறவும். 

அ்தனுள ்சா்த்னக் குழாயி்ன ்விழந்த

நி்லயில் ் வக்்வும். இந்த அ்மப்பி்ன 

எந்த்வாரு ்்தாந்தரவும் ்சய்ோமல் ஒரு 

வாரம் அப்படி்ே ்வக்்வும்.  

அந்த இரும்புக் ்ம்பிச்சுருளில் 

ஏறபட்டுளளே மாறறத்்தயும் ்சா்த்னக் 

குழாயினுள உளளே நீரின் அளேவி்னயும் 

உறறு்�ாக்்வும். 

்சா்த்னக் குழாயினுள நீரின் 

அளேவு உேர்நதுளளே்்தக் ்ாணலாம். 
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தைலும் அறிந்துப�ாள்தவாம்

்டனிேல் ்தர்ஃ்பார்டு என்ற 

ஸ்்ாட்லாந்்தச் ்சர்ந்த ்வதியிேலாளேர் 

்�ட்ரெ்னக் ்ண்டறிந்தார். அவர் மு்தலில் 

எரியும் ்மழுகுவர்ததியி்ன உளளேடக்கிே 

மணிொடியி்ன பேன்படுததி ்ாறறிலுளளே 

ஆக்சிெ்ன ்ார்பன்–்ட–ஆக்் டா் 

மாறறினார். பின் அந்தக் ்ாறறி்னச் 

சுண்ணாம்பு நீரில் ் சலுததி அதிலுளளே ் ார்பன்–

்ட–ஆக்்சடு  வாயுவி்னயும் முறறிலும் 

நீக்கினார். 

இவவ்்யில், ்ாறறில் ஆக்சிென் மறறும் 

்ார்பன் ்ட ஆக்்சடு முறறிலும் இல்்ல 

என்ப்்த உறுதி ்சய்்தபின்னர் அக்்ாறறானது 

எரி்தலுக்கும் து்ண புரிேவில்்ல, ்தாவரம் 

உயிர்வாழவும் ்பாருத்தமான்தா் இல்்ல 

என்று அறிந்தார். அக்்ாறறு ்�ட்டரிலிருநது 

்பறப்பட்ட ்�ட்ரென் வாயுவின் பண்பி்ன 

ஒததிருந்த்்தக் ்ண்டறிநது அ்தறகு 

மநட்ரஜன்  எனப் ்பேரிட்டார்.  

�ாறறில் உள்்ள �ார்ென் ம்ட ஆக்மெம்டக் 

�ண்டறி ம் தொதம்ன

ஒரு ்ண்ணாடிக் குவ்ளேயில் சிறி்தளேவு 

சுண்ணாம்பு நீ்ர எடுததுக்்்ாளளேவும். 

அ்தனுள ஊறிஞசு குழாய் ்்ாண்டு ்ாறறி்ன 

்சலுத்தவும். அவவாறு ்சலுததும்்பாழுது, 

சுண்ணாம்பு நீரினுள ்வண்ணிற வீழபடிவு 

உருவாகும். சிறிது ்�ரம் உறறு ்�ாக்கினால், 

அந்தச் சுண்ணாம்பு நீர் பால்்பால மாறும். 

இதிலிருநது �ாறறி ள் �ார்ென் ம்ட  

ஆக்மெடு இருப்ெமத அறியலாம்.

4.3 �ாறறின் இமயபு 

பிரிஸ்ட்லியின் ்சா்த்ன்ேத ்்தாடர்நது 

இன்்ென்ேவுஸ் மறறும் ்தர்ஃ்பார்டு 

நி்ழததிே ்சா்த்ன்ளிலிருநது ்ாறறு 

ஒ்ரவி்தமான து்ள்்ளேக் ்்ாண்ட 

்பாருளேல்ல என அறிநது ்்ாண்்டாம். 

்தற்பாது ்ாறறில் அடஙகியுளளே பகுதிப் 

்பாருள்்ளேப் பட்டிேலிடு்வாம். இது்வ 

்ாறறின் இ்ேபு ஆகும். 

்ாறறின் ்பரும்பகுதி ்�ட்ரென் 

வாயு ஆகும். ்ாறறில் ஐநதில் �ான்கு 

பஙகு ்�ட்ரென் வாயு உளளேது. ்ாறறின் 

இரண்டாவது ்பரும்பஙகு ஆக்சிென் ஆகும். 

இது ்்தாராேமா் ஐநதில் ஒரு பஙகு ஆகும். 

்�ட்ரெ்னயும், ஆக்சிெ்னயும் ்தவிர, 

்ாறறில் சிறி்தளேவு ்ார்பன் ்ட ஆக்்சடு, 

நீராவி, ஆர்்ான் மறறும் லிேம் ்பான்ற 

வாயுக்்ளும் உளளேன. ்மலும் ்ாறறில் 

சிறி்தளேவு தூசுப் ்பாருள்ளும் அடஙகியுளளேன. 

�ாறறின் று�ளின் இமயபு ழுள்்ள ெ்டத்தில் 

ப�ாடுக்�ப்ெட்டுள்்ளது

இரும்பானது நீரில் உளளே ஆக்சிெ்ன 

எடுததுக் ்்ாண்டு துருப்பிடிப்ப்தால் அ்தறகு 

ஈடான அளேவு ்சா்த்னக் குழாய்க்கு 

்வளி்ே உளளே நீர், ்சா்த்னக் 

குழாயினுள நு்ழயும். இது ஏறத்தாழ 2  

இருக்கும். இதன் லம் �ாறறில் ஏறத்தாழ 

20% ஆக்சிஜன் இருப்ெமத அறியலாம்.
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�ாறறின் இமயபு இ்டத்துக்கு இ்டமும், 

�ாலநிமலமயப் பொறுத்தும் ைாறுொடு 

அம்டகிறது. உதாரணத்திறகு,

 ்்தாழிறசா்ல அதி்முளளே �்ரங்ளில் 

உலவும் ்ாறறில் மறற இடங்ளில் 

உளளே்்த விட அதி் அளேவு ்ார்பன்

்ட ஆக்்சடு இருக்கும்.

 ்ட்லார பகுதி்ளிலுளளே ்ாறறில் மறற 

இடங்்ளே விட அதி் அளேவு நீராவி 

அடஙகியிருக்கும்.

 ம்ழக்்ாலங்ளில் ்ாறறில் அதி் அளேவு 

ஈரப்ப்தம் ்ாணப்படும்.

 ்ாற்றாட்டமுளளே இடங்ளில் உளளே 

்ாறறில் அதி் அளேவு தூசுப்்பாருள்ள 

்ாணப்படும்.

�ாறறில் உள்்ள ப்பொருள்�ம்ளக்  

�ண்டறி ம் தொதம்ன

ஓர் இருட்டு அ்றயினுள ்மல்லிே 

துவாரம் வழிோ் ரிே ஒளி ஊடுருவினால் 

ஒளி ்சல்லும் ்தடததில் தூசுப்்பாருள்ள 

அ்சந்தாடுவ்்தக் ்ாணலாம்.  அ்றயில் 

உளளே ்ாறறில் எப்்பாதும் தூசுப்்பாருள்ள 

நி்றநது இருக்கும். ஆனால் அவற்ற 

ரிே ஒளி படும்்பாது மட்டு்ம �ம் 

்ண்்ளோல் பார்க்்முடிகிறது. �மது பகுதியில் 

உளளே தூசுப்்பாருள்ளின் அளேவி்னக் 

்ணக்்்டுக்் ஒரு ்சேல்பாட்டி்னச் 

்சய்ேலாமா? 

ஒரு வ்ரபடத்தாளி்ன எடுததுக் 

்்ாண்டு, அதில்  ்ச.மீ  என்ற அளேவில் 

ஒரு ்ட்டததி்ன வ்ரேவும். அந்த 

வ்ரபடத்தாளில் ்மல்லிே படலமா் சிறிது 

கி ்னத ்தடவவும். இந்தத்தாளோனது 

தூசு்்ளேச் ்ச்ரிக்கும் ்தாளோ்ச் ்சேல்படும். 

இ்்த ்பால் �ான்கு அல்லது ஐநது ்தாள்்ளேத 

்தோர் ்சய்ேவும். பின்னர் வகுப்ப்றயில் 

்லந்தா்லாசிதது, இந்தத ்தாள்்ளே எஙகு 

்வப்பது, எவவளேவு �ாட்்ள ்வப்பது, எந்த 

மு்றயில் ்வததிருந்தால், அது சிறந்த 

்சா்த்னோ் அ்மயும் என்று விவாதிதது, 

அவவிடங்ளில் ்வக்்வும். அந்த ்தாள்ள 

பறநது ்பா்ா்தவாறு ்தாள்்ளேப் ்பாருததி 

்வக்்வும். குறிப்பிட்ட �ாட்்ளுக்குப் பின், 

அ்னததுத ்தாள்்ளேயும் ்ச்ரிதது 

தூசுப்்பாருள்ளின் எண்ணிக்்்்ே 

உருப்்பருக்கி ்ண்ணாடியின் து்ணயுடன் 

்ணக்கிடவும். பின்வரும் படததில் ்ாணப்படும் 

அ்மப்பு ்பான்ற ஒன்று உங்ளுக்கும் 

கி்டக்்லாம்.

குறிப்பிட்டுளளே ்ட்டததினுள 

்ச்ரிக்்ப்பட்டுளளே சராசரி தூசுப் ் பாருட்்ளின் 

எண்ணிக்்்்ே பின்வருமாறு 

்ணக்கிடலாம்.

தூசுப்்பாருள்ளின் வீச்சி்ன 

பின்வருமாறு ்ணக்கிடலாம்,

வீச்சு  அதி்பட்ச அளேவு – கு்றந்த பட்ச அளேவு 

எல்லா இடங்ளிலிருநதும் ்பறப்பட்ட 

்தாள்ளில் தூசுப்்பாருள்்ளேக் ்ணக்கிட்டு 

அ்த்னப் பின்வரும் அட்டவ்ணயில் பூர்ததி 

்சய்ேவும். 
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தூசு 

்ச்ரிக்்ப்பட்ட 

இடம்

சராசரி தூசின் 

அளேவு

வீச்சு

	எந்த இடததில் அதி்ளேவு தூசுப்்பாருள்ள 

்ாணப்படுகிறது?

	எந்த இடததில் கு்றந்தளேவு 

தூசுப்்பாருள்ள ்ாணப்படுகிறது?

�ாறறில் உள்்ள நீராவிமயக் �ண்டறி ம் 

தொதம்ன

ஒரு மு்்வயில் சில பனிக்்ட்டித 

துண்டு்்ளே எடுததுக்்்ாளளேவும். சிறிது 

்�ரம் அ்த்ன ்ம்ெ மீது ்வக்்வும். 

என்ன நி்ழகிறது என உறறு ்�ாக்்வும். 

அந்த மு்்வயின் ்வளிப்புறததில் சிறிே நீர்த 

துளி்ள உருவாவ்்தக் ்ாணலாம். அந்த நீர்த 

துளி்ள எஙகிருநது வந்த்வ எனத ்்தரியுமா? 

மு்்வயின் ் மறபரப்பிலுளளே குளிர்ச்சியினால், 

்ாறறிலுளளே நீராவி குளிர்நது நீர்ததுளி்ளோ் 

மாறறம் ்பறறுளளேன. இச்தொதம்னயிலிருந்து, 

�ாறறில் நீராவி உள்்ளமத அறிய முடிகிறது.  

4.4 எரிதல் ைறறும் உள்ப்ளரிதல்

�ாம் ்மழுகுவர்ததி, ்ாகி்தம், 

மண்்ணண்்ணய், ்ரி, மரம் மறறும் 

ச்மேல் எரிவாயு்வ எரிக்கும்்பாழுது 

ஆக்சிென் ்்த்வப்படுகிறது. இவற்ற 

எரிேச் ்சய்யும் ஆக்சிென் �ம்்மச் சுறறியுளளே 

்ாறறிலிருநது்தான் கி்டக்கிறது. ஒரு 

்பாருள ்்தாடர்நது எரிே ்வண்டுமானால் 

்்தாடர்ச்சிோன ்ாறறு ்்த்வப்படுகிறது. 

எரியும் ்பாருளுக்குக் கி்டக்கும் ஆக்சிெ்ன 

நிறுததிவிட்டால் ்பாருள எரிோது. 

பெயல்ொடு 4  எரிவ்தறகு ஆக்சிென் ் ்த்வ

இரு ்மழுகுவர்ததி்்ளே ்ம்ச்மல் 

்வக்்வும். இரு ்மழுகுவர்ததி்ளும் 

சமஅளேவிலும் சமஉேரததிலும் 

இருக்குமாறு அ்மக்்வும்.  அவற்ற 

சுண்ணக்்ட்டியினால் ்மழுகுவர்ததி 

1 மறறும் 2 என்று குறிக்்வும். இரண்டு 

்மழுகுவர்ததி்்ளேயும் ஒளிரச் 

்சய்ேவும். ்தற்பாது ்மழுகுவர்ததி 2 ஐ 

ஒரு ்ண்ணாடி மு்்வோல் படததில் 

்ாட்டிேவாறு மூடவும்

இரு ்மழுகுவர்ததி்ளும் என்ன 

நி்ழகிறது என ்வனிக்்வும். 

்மழுகுவர்ததி 1 ்மழுகுவர்ததி 2
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்மழுகுவர்ததி 1 ல் என்ன நி்ழகிறது?

்மழுகுவர்ததி 2 ல் என்ன நி்ழகிறது?

ஏன் மூடப்பட்ட ்மழுகுவர்ததி அ்ணந்தது 

என்ப்த்ன கிக்் முடிகிற்தா?

நி்ழவு்்ளேத ்்தாகுப்்பாம். 

்மழுகுவர்ததி 1 ஊதி அ்ணக்கும் 

வ்ரயிலும்  அல்லது ்வளிவி்ச எதுவும் 

்சேல்படா்தவ்ரயிலும் ்்தாடர்நது எரியும். 

ஏ்னன்றால் அது எரிவ்தற்ான ்ாறறு 

்்தாடர்நது  கி்டததுக்   ் ்ாண்டு  இருக்கிறது. 

்மழுகுவர்ததி 2 சிறிது ்�ரம் எரிநது பின் 

அ்ணகிறது. எரியும்  ்மழுகுவர்ததி்ேக் 

்ண்ணாடி மு்்வோல் மூடும்்பாழுது, 

மூடிே மு்்வக்குள இருந்த ஆக்சிெ்ன 

எடுததுக்்்ாண்டு ்மழுகுவர்ததி 

எரிகிறது. கு்றந்த அளேவு ்ாறறு மட்டு்ம 

மு்்வயினுள உளளே்தால், மி்க் கு்றந்த 

அளேவு ஆக்சிென்்தான் ்மழுகுவர்ததி 

எரிேத து்ணபுரிகிறது. மு்்வயினுள 

உளளே ்ாறறிலுளளே ஆக்சிென் முழுவதும் 

உப்ோ்ப்படுத்தப்பட்டபின் ்மழுகுவர்ததி 

அ்ணகிறது. 

இந்தச்    ்சா்த்ன்ே    ்வவ்வறு    

அளேவு்ள ்்ாண்ட ்்ாள்லன்்்ளேக் 

்்ாண்டு திரும்பச்்சய்ேவும். 

எடுததுக்்ாட்டா், 2  மி.லி 

கூம்புக்குடு்வ,  மிலி ்ண்ணாடிப் 

புட்டி, ஒரு லிட்டர் ொடி மறறும் இரண்டு 

லிட்டர் ொடி ்பான்றவற்ற எடுததுக் 

்்ாளளேலாம். எரியும் ்மழுகுவர்ததி்ே 

இந்தக் ்்ாள்லன்்்ளேக் ்்ாண்டு 

ஒன்றன்பின் ஒன்றா் மூடவும். 

பின்னர் ்மழுகுவர்ததி அ்ணவ்தறகு 

எடுததுக்்்ாளளும் ்ாலத்்தக் 

்ண்டுபிடிதது அட்டவ்ணப்படுத்தவும்.  

வ.

எண்

்்ாள்லனின் 

்ன அளேவு 

(மிலி)

்மழுகுவர்ததி 

அ்ணே 

எடுததுக் 

்்ாளளும் ்ாலம் 

(வினாடி)

அட்டவ்ண்ே அடிப்ப்டோ்க் 

்்ாண்டு உம்மால் விளேக்்ம் எழு்த 

முடியுமா?

 

வளிமண்டலததின் உேர் அடுக்கு்ளில் 

ஆக்சிென் அளேவு கு்றவா் இருக்கும். இ்தனால் 

ராக்்்ட்டு்்ளே விண்ணில் ்சலுததும்்பாது, 

எரி்பாருளுடன் ஆக்சிெ்னயும் ்சர்த்்த 

்சலுததுகி்றாம்.

ஆக்சிென் முன்னி்லயில் ஒரு ்பாரு்ளே 

்வப்பப்படுததும் ்பாழுது ஒளி்ேயும் 

்வப்பத்்தயும் ்வளிபடுததும் நி்ழவு 

எரிதல் எனப்படும். ஒளியின்றி ்வப்பத்்த 

்வளிப்படுததும் நி்ழவு உள்ப்ளரிதல் 

எனப்படும்.

4.5 தாவரங�ள் ைறறும் விலஙகு�ளின் 

வாழ்க்ம�யில் �ாறறின் முக்கியத்துவம்

தாவரங�ளின் வாெம்

்தாவரங்ளின் வளேர்ச்சிக்கு 

ஆறறல் ்்த்வப்படுகிறது. என்வ 

்தாவரங்ளிலும் சுவாசம்   �்ட்பறுகிறது.                  

சுவாசித்தலின்்பாழுது, ்தாவரங்ள 

விலஙகு்்ளேப் ்பால்வ ஆக்சிெ்ன 

உளளிழுதது ்ார்பன்–்ட–ஆக்்ச்ட 

்வளிவிடுகின்றன. ்தாவரங்ள வளிமண்டலக் 

்ாறறுடன் நி்ழததும் வாயுப்பரிமாறறம் 

அவறறின் இ்ல்ளிலுளளே ஸ்்டாமட்டா 

என்ற மி்ச்சிறிே இ்லதது்ளே்ள மூலம் 

�்ட்பறுகிறது.  
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ஒளிச்தெர்க்ம� 

்தாவரங்ள அவறறிற்ான உணவி்ன 

ஒளிச்்சர்க்்் மூலம் உறபததி ்சய்கின்றன. 

ஒளிச்்சர்க்்்யின் ்பாழுது, ்ாறறிலுளளே 

்ார்பன்–்ட–ஆக்்சடும் மண்ணிலுளளே 

நீரும் ரிே ஒளியின் து்ணயுடன் வி்ன 

புரிநது உண்வ உறபததி ்சய்கின்றன. 

்பரும்பாலான ்தாவரங்ளில் பச்்சேம் எனும் 

ஒரு நிறமி ்ாணப்படுகிறது. 

இது ஒளிச்்சர்க்்்யின் ்பாழுது ரிே 

ஒளியி்ன உறிஞச பேன்படுகிறது. கீழுளளே 

சமன்பாடு ஒளிச்்சர்க்்்்ே விளேக்குகிறது. 

 

 

்தாவரங்ள, சுவாசித்தலின்்பாழுது எடுததுக் 

்்ாண்ட ஆக்சிெ்ன விட அதி் அளேவு 

ஆக்சிெ்ன ஒளிச்்சர்க்்்யின் ்பாழுது 

்வளிவிடுகின்றன. 

விலஙகு�ளின் வாெம்

உயிரினங்ள அ்னததும் உயிர் வாழக் 

்ாரணமா் இருக்கும் மி் முக்கிேமான 

்தனிமமான ஆக்சிென் ்ாறறில் உளளேது 

என்ப்்த �ாம் அறி்வாம். �ாம் சுவாசிக்கும் 

்ாறறில் ஆக்சிென் 21  உளளேது. ஆக்சிென் 

இன்றி உயிர்்ள வாழ இேலாது. 

�ாம் சுவாசிக்கும்்பாழுது, அதிலுளளே 

ஆக்சிென், ் சரிக்்ப்பட்ட உணவுப் ் பாருளுடன் 

்வதி வி்னபுரிநது, ்ார்பன்– ்ட–ஆக்்சடு, 

நீராவி மறறும் ஆறற்ல உருவாக்குகிறது. 

இவவி்னயில் உருவாகும் ஆறறலானது, 

�மது உடலின் பல்்வறு ்சேல்்ளோன 

இேக்்ம், வளேர்ச்சி மறறும் வளேர்சி்்த 

மாறறததிறகு உ்தவுகிறது.   இவவி்னயில் 
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்சரிக்்ப்பட்ட உணவுப் ் பாருளுடன் ஆக்சிென் 

வி்னபுரிநது, ்ார்பன்–்ட–ஆக்்சடு, நீராவி 

மறறும் ஆறறல் உருவாகும் நி்ழவு “சுவாசம்” 

எனப்படும். இவவி்ன்ே சமன்பாட்டில் 

பின்வருமாறு எழு்தலாம்.

சுவாசததின் ்பாது உருவாகும் ்ார்பன்–்ட

ஆக்்சடு இரத்தததில் ்லநது, நு்ரயீரல்்ள 

மூலம் ்வளி்ேறறபடுகின்றது.

�ாம் உளளிழுக்கும் மறறும் ்வளியிடும் 

்ாறறில் ஒ்ர மாதிரிோன வாயுக்்ள 

உளளேன. ஆனால் ்�ட்ரெ்னத ்தவிர, மறற 

வாயுக்்ளின் அளேவு்ளில் மாறறம் ஏறபடும். 

உளளிழுக்கும் ்ாறறில் ஆக்சிென் அளேவு 

அதி்ம், ்வளியிடும் ்ாறறில் ்ார்பன்–்ட–

ஆக்்சடின் அளேவு அதி்ம். 

உளளிழுக்கும் மறறும் ்வளியிடும் 

்ாறறின் இ்ேபு்்ளேக் கீழ்ண்ட 

அட்டவ்ணயில் ்ாண்். 

ெகுதிப் 

பொருட்�ள்

உள்ளிழுக்கும் 

�ாறறு

பவளிதயறறும் 

�ாறறு

்�ட்ரென் 7 7

ஆக்சிென் 21 1

்ார்பன் 

– ்ட  

ஆக்்சடு

. 3 4

நீராவி மாறுபடும் அளேவு
கூடு்தலா் 

்வளி்ேறும்

மந்த 

வாயுக்்ள
. .

தூசு மாறுபடும் அளேவு இல்்ல

்வப்பநி்ல
அ்ற 

்வப்பநி்ல 

உடல் 

்வப்பநி்ல

நீரில் தாவரங�ள் ைறறும் விலஙகு�ளின் 

வாெம்

குளேங்ள, ஏரி்ள, ஆறு்ள மறறும் 

்டல்்ள ்பான்றவறறில் உளளே நீரில் 

குறிப்பிட்ட அளேவு ஆக்சிென்  ்்ரநதிருக்கும். 

இந்த ஆக்சிெ்ன நீர்நி்ல்ளில் வாழும் 

்தாவரங்ள மறறும் விலஙகு்ள ்தங்ளேது 

சுவாசததிறகு பேன்படுததிக் ்்ாளகின்றன.  

உ்தாரணமா் ்தவ்ளே்ள ்்தால்வழிோ்வும், 

மீன்்ள ்சதில்்ளின் து்ண ்்ாண்டும் 

சுவாசிக்கின்றன. 

4.6 �ாறறின் ெயன்�ள்

	்தாவர  மறறும் விலஙகு்ளின் சுவாசததிறகு 

்ாறறு பேன்படுகிறது.

	மரக்்ட்்ட, நிலக்்ரி, மண்்ணண்்ணய், 

ச்மேல் எரிவாயு ( ), ்பான்ற 

எரி்பாருள்்ளே எரிக்்க் ்ாறறு 

உ்தவுகின்றது.

் ா ர் ப ன் – ் ட –

ஆக்்ச்ட 7
O

 க்கு 

குளிர்விக்கும் ்பாழுது, 

அ்வ திரவ நி்ல்ே 

அ்டோமல், ்�ரடிோ் திட நி்லக்கு 

மாறுகிறது. இ்த்ன உலர்பனிக்்ட்டி 

என்ற்ழக்கின்றனர். இது குளிர்விக்கும் 

்ாரணிோ்ப் பேன்படுகின்றது. இ்றச்சி 

மறறும் மீன்்ள ்பான்றவற்ற சரக்குநது 

மறறும் சரக்குப் ்பட்டி்ளில் ஏறறுமதி 

்சய்யும் ்பாழுது, அப்்பாருள்்ளேப் 

ப்தப்படுத்த உலர்பனிக்்ட்டி்ேப் 

பேன்படுததுகின்றனர்.
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	அழுத்தப்பட்ட ்ாறறு பல்்வறு 

வா்னங்ளின் டேர்்ளில் பேன்படுகிறது.

	இேற்்யின் நீர் சுழறசியில் ்ாறறு 

முக்கிேப் பஙகு வகிக்கிறது. 

	 ரிேனிடமிருநது வரும் தீஙகு 

வி்ளேவிக்்க்கூடிே ்திர்வீச்சு்ள 

புவியின் ்மறபரப்பிறகு வருவ்்த 

வளிமண்டலததிலுளளே ஓ்சான் படலம் 

்தடுக்கின்றது. 

	சில ்தவிர்க்் முடிோ்த ழல்்ளில்

அ. சுவாசப் பிரச்ச்னயுளளே ்�ாோளி்ள

ஆ. மி் உேரமான ம்லச் சி்ரங்ள 

ஏறு்வார்  

இ. ஆழ்டல் நீநதுபவர்்ளும் ஆக்சிென் வாயு 

நி்றந்த உரு்ளே்ே சுவாசததிறகு     

பேன்படுததுகின்றனர். 

	வீசும் ்ாறறானது, ்ாறறா்ல்ளின் 

இறக்்்்்ளே சுழலச் ்சய்கின்றது. 

்ாறறா்ல்ள நீர் நி்ல்ளிலிருநது நீர் 

இ்றக்்வும், மாவு அ்ரக்்வும், மின்சார 

உறபததிக்கும்  பேன்படுகின்றன.

நிம்னவில் ப�ாள்�

	்ாறறு �ம்்மச் சுறறி எல்லா இடங்ளிலும் 

இருக்கின்றது.

	�மது பூமி்ேச் சுறறி ஒரு ்பரிே உ்ற 

்பாலக் ் ாணப்படும் ் ாறறு, வளிமண்டலம் 

என்ற்ழக்்ப்படுகிறது.

	ஆக்சிென்   முன்னி்லயில்  ஒரு ் பாரு்ளே 

்வப்பப்படுததும் ்பாது, ஒளி்ேயும், 

்வப்பத்்தயும், ்வளிப்படுததும் நி்ழவு 

எரி்தல் எனப்படும்.

	்தாவரங்ளின் ஒளிச்்சர்க்்்யின் 

்பாழுது ்வளிோகும் ஆக்சிெ்ன 

விலஙகு்ள ்தங்ள சுவாசததிறகுப் 

பேன்படுததிக் ்்ாளகின்றன என்ப்்த  
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பிரிஸ்ட்லியின் ்சா்த்ன மூலம் �ாம் 

அறிேலாம். 

	இன்்ென்ேவுஸ் ்சா்த்னயின் மூலம் 

ஒளிச்்சர்க்்்யின் ்பாழுது ஆக்சிெ்ன 

்வளியிட ரிே ஒளி ்்த்வப்படுகிறது 

என்ப்்த அறிேலாம். 

	்ாறறில் ்�ட்ரென் 7 , ஆக்சிென் 21 , 

்ார்பன்–்ட–ஆக்்சடு 1 , நீராவி, மந்த 

வாயுக்்ள மறறும் சிறு தூசுப்்பாருட்்ள 

்லநதுளளேன. 

	்ாறறின் இ்ேபு இடததிறகு இடம் மறறும் 

பருவததிறகுப் பருவம் மாறுபடுகிறது. 

	்தாவரங்ளில்,

 

	விலஙகு்ளில்,

	நீர்வாழ ்தாவரங்ளும் விலஙகு்ளும் 

சுவாசததிறகு நீரில் ்்ரநதுளளே 

ஆக்சிெ்னப் பேன்படுததுகின்றன.

	பூமி்ே ்�ரடிோ்த ்தாக்்க்கூடிே தீஙகு 

வி்ளேவிக்்க்கூடிே ்திர் வீச்சு்்ளே 

வளிமண்டலததிலுளளே ஓ்சான் படலம் 

்தடுததுப் பாது்ாக்கிறது.  
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இமணயச்பெயல்ொடு

ஒளிச்தெர்க்ம�

ெடி  1  கீழக்்ாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்்டப் பேன்படுததி ‘  ’ 

பக்்ததிறகுச் ்சல்். 

ெடி 2  ்சேல்பாட்டின் ்மல்பக்்ததில் 3 ்பாத்தான்்ள ்்ாடுக்்ப்பட்டிருக்கும். 

அவறறில் ‘  ’  என்ப்்தச் ்சாடுக்கினால் தி்ர விலகும்.  ்தாவரத்்தயும் 

்தண்ணீர்க்குடு்வ்ேயும் ்்தர்ந்்தடுக்்வும்.

ெடி 3  ‘  ’ என்ப்்தச் ்சாடுக்கி, ஒளிச்்சர்க்்்யின் ்பாது இருக்கும் அணு 

நி்ல்ேத ்்தரிநது ்்ாள்.

ெடி 4  ்சேல்பாட்்ட மீண்டும் ்சய்ே ‘ ’ என்ப்்தயும் அடுத்த ்சேல்பாட்டிறகு ‘ ’ 

என்ப்்தயும் ்சாடுக்்வும்

 

படங்ள அ்ேடாேளதத

தாவரங�ள் ஒளிச்தெர்க்ம�யின் 

தொது சூரிய ஆறறமல தவதி 

ஆறறலா� ைாறறும�யில் அதன் 

அ  நிமலமய அறிதவாைா  

ெடி 1

ெடி 3

ெடி 2

ெடி 4
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. பொருத்தைா்ன விம்டமயத்

ததர்ந்பதடுக்� ம்

1. ்ாறறில் ்�ட்ரெனின் ச்தவீ்தம் 

 .

 அ. 7   ஆ. 21   

 இ. . 3   ஈ. 1  

2. ்தாவரங்ளில் வாயுப் பரிமாறறம் 

�்ட்பறும் இடம்  ஆகும்.

 அ. இ்லதது்ளே  ஆ. பச்்சேம்  

இ. இ்ல்ள   ஈ. மலர்்ள

3. ்ாறறுக் ்ல்வயில் எரி்தலுக்கு 

து்ணபுரியும் பகுதி  

ஆகும்.

 அ. ்�ட்ரென் 

 ஆ. ்ார்பன்–்ட ஆக்்சடு

 இ. ஆக்சிென்  

 ஈ. நீராவி

4. உணவு ப்தப்படுததும் ்்தாழிறசா்லயில் 

்�ட்ரென் பேன்படுத்தப்படுகிறது 

ஏ்னனில்   .

 அ. உணவிறகு நிறம் அளிக்கிறது

 ஆ. உணவிறகு சு்வ அளிக்கிறது

 இ. உணவிறகு புர்தத்்தயும், ்தாது

 உப்புக்்்ளேயும்  அளிக்கிறது

 ஈ. உணவுப் ்பாரு்ளே புதிே்தா்்வ

 இருக்கும்படிச் ்சய்கின்றது

. ்ாறறில் உளளே  மறறும்  

 வாயுக்்ளின் கூடு்தல் ்ாறறின் 

  இ்ேபாகிறது

 . ்�ட்ரென்   . ்ார்பன்–்ட ஆக்்சடு  

)  மந்த வாயுக்்ள     . ஆக்சிென்

மதிப் டு
 அ.  மறறும்     ஆ.  மறறும்   

 இ.  மறறும்  ஈ.  மறறும் 

. த�ாடிட்்ட இ்டங�ம்ள நிரப்பு�

1. ்ாறறில் ்ாணப்படும் எளிதில் 

வி்னபுரிேக்கூடிே பகுதி   

ஆகும்.

2. ஒளிச்்சர்க்்்யின் ்பாழுது ்வளிவரும் 

வாயு  ஆகும்.

3. சுவாசக் ்்ாளோறு உளளே ்�ாோளிக்கு 

்்ாடுக்்ப்படும் வாயு  

ஆகும்.

4. இருண்ட அ்றயினுள வரும் ரிே 

ஒளிக்்ற்றயில்  ்ாண 

முடியும்.

.   வாயு சுண்ணாம்பு நீ்ர 

பால் ்பால மாறறும்.

. ெரியா (அ) தவறா எ்னக் று�. தவறா� 

இருப்பின் ெரியா� எழுத ம்

1. உளளிழுக்கும் ்ாறறில் அதி் அளேவு 

்ார்பன்–்ட–ஆக்்சடு உளளேது.

2. புவி ்வப்பமேமா்த்ல மரங்்ளே 

�டுவ்தன் மூலம் கு்றக்்லாம். 

3. ்ாறறின் இ்ேபு எப்்பாழுதும் சமமான 

விகி்தததில் இருக்கும்.

4. திமிங்லம் ஆக்சிெ்ன சுவாசிக்் நீரின் 

்மறபரப்பிறகு வரும்.

. ்ாறறில் ஆக் ெனின் இ்ேபானது, 

்தாவரங்ளின் சுவாசம் மூலமும், 

விலஙகு்ளின் ஒளிச்்சர்க்்் மூலமும் 

சமன் ்சய்ேப்படுகிறது. 

. பொருத்து�

1. இேஙகும் 

்ாறறு

அடிவளிமண்டலம்

2. �ாம் வாழும் 

அடுக்கு  

ஒளிச்்சர்க்்்
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3. வளிமண்டலம் ்்தன்றல் ்ாறறு

4. ஆக்சிென் ஓ்சான் படலம்

. ்ார்பன்–்ட

ஆக்்சடு

எரி்தல் 

. ழ்வரும் வாக்கியங�ம்ள ெரியா்ன 

வரிமெயில் எழுது�

1. ்தாவரங்ள உணவு ்தோரிக்கும் மு்றக்கு 

ஒளிச்்சர்க்்் என்று ்பேர்.

2. ்தாவரங்ளின் வளேர்ச்சிக்கு ஆறறல் 

்்த்வப்படுகிறது.

3. ்தாவரங்ளும் விலஙகு்்ளேப் ்பால 

ஆக்சிெ்ன எடுததுக் ்்ாண்டு ்ார்பன்–

்ட–ஆக்்ச்ட ்வளியிடுகின்றன. 

4. ்தாவரங்ள ரிே ஒளியின் 

முன்னி்லயில், பச்்சேததின் 

து்ண்ோடு, வளி  மண்டலததிலிருநது 

்ார்பன்–்ட–ஆக்்ச்ட எடுததுக் 

்்ாண்டு உணவு ்தோரிக்கின்றன.

. மனி்தர்்ளுக்கும் விலஙகு்ளுக்கும் 

இந்த மு்றயில் சுவாசிக்் ஆக்சிென் 

கி்டக்கிறது.

. இந்த மு்றயில், ்தாவரங்ள ஆக்சிெ்ன 

்வளியிடுகின்றன. 

. ஒப்புமை தரு�

1. ஒளிச்்சர்க்்்     சுவாசம்  

ஆக்சிென்

2. ்ாறறின் 7   எரி்தலுக்கு து்ண 

புரிவதில்்ல     எரி்தலுக்கு 

து்ண புரிகிறது

. ப�ாடுக்�ப்ெட்டுள்்ள ெ்டத்மத ர்ந்து 

�வ த்து, த�ள்விக்கு ெதிலளிக்� ம்.

1. மீன்்ாட்சிே்ததில் ்்தாட்டியில் உளளே 

்தாவரங்்ளே நீக்கினால் என்னவாகும்?

2. மீன் ்ாட்சிே்ததில் உளளே மீன்்்ளே �ாம் 

நீக்கிே பின், ்தாவரங்ளுடன் அ்த்ன 

ஓர் இருண்ட 

அ ் ற யி னு ள 

் வ த ்த ா ல் 

என்னவாகும்?

. மி�க் குறுகிய விம்டயளி

1. வளிமண்டலம் என்றால் என்ன? 

வளிமண்டலததில் உளளே ஐநது 

அடுக்கு்ளின் ்பேர்்்ளேத ்தரு்.

2. நிலத ்தாவரங்ளின் ்வர்்ள, 

சுவாசததிற்ான ஆக்சிெ்ன எவவாறு 

்பறுகின்றன?

3. ஒருவரின் ஆ்டயில் எதிர்பாரா்த வி்தமா் 

தீப்பறறினால், என்ன ்சய்ே ்வண்டும்? 

ஏன்?

4. நீங்ள வாய் வழிோ் சுவாசித்தால், என்ன 

நி்ழும்?

. குறுகிய விம்டயளி

1. ம்ழக்்ாலங்ளில் பிஸ்்ட்்ட மூடாமல் 

்வக்கும்்பாழுது, ்மாறு்மாறுப்புத 

்தன்்ம்ே இழக்கிறது? ஏன்?

2. பணியிலுளளே ்பாக்குவரததுக் ்ாவலர் 

மு்மூடி அணிவ்்தன்?

. விரிவா்ன விம்டயளி

1. ்தாவரங்ளும், விலஙகு்ளும் ஆக்சிென் 

மறறும் ் ார்பன்–்ட–ஆக்்சடு, இவறறின் 

இ்ட்ே உளளே சமநி்ல்ே எவவாறு  

பாது்ாக்கின்றன?

2. பூமியில் உயிரினங்ள வாழ 

வளிமண்டலம் ஏன் ்்த்வப்படுகிறது?

. உயர் சிந்தம்னத்திறன் வி்னாவிறகு 

விம்டயளி 

1. தீே்ணப்பானிலிருநது  தீ்ே 

அ்ணப்ப்தறகு ஏன் ்ார்பன்–்ட– 

ஆக்்சடு ்வளியிடப்படுகிறது என 

உங்ளோல் கிக்் முடிகிற்தா?
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5 ெசல்

அலகு

	 எல்லா உயிரினங்ளும்  ்சல்்ளோலானது என்ப்்த அறிநது ்்ாளளு்தல்

	 நுண்்ணாக்கி்ேப் பேன்படுததி ்சல்்ல எப்படி உறறு்�ாக்குவது என்ப்்த அறி்தல்

	 ்சல்லின் அ்மப்்பத ்்தளிவா்ப் புரிநது ்்ாளளு்தல் 

	 ்சல்்லப் பறறியும், ்சல்லின் நுண்ணுறுப்பு்ள பறறியும் விளேக்கிக் கூறு்தல். 

	 ்தாவர ்சல்லும், விலஙகு ்சல்லும் அ்மப்பின் அடிப்ப்டயில் எவவாறு ்வறுபடுகிறது 

என்ப்்தத ்்தரிநது ்்ாளளு்தல் 

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 

பெல்லின் வம�ப்ொடு
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அறிமு�ம்

்ம்ல ்்ாடுக்்ப்பட்டுளளே 

படங்்ளே உறறு ்�ாக்்வும்.  இ்வ 

இரண்டிறகுமி்ட்ே உளளே ஒறறு்ம்ே 

உங்ளோல் ்ாணமுடிகிற்தா?

உங்ள ்ண்்்ளே மூடி, ஒரு ்சங்ல் 

சுவ்ரக் ்றப்ன ்சய்து பாருங்ள. 

அந்தச் சுவரின் அடிப்ப்ட அலகு எது ? ஆம், 

்சங்ல்்தான் சுவரின் அடிப்ப்ட அலகு. ் சங்ல் 

சுவ்ரப் ்பால்வ உங்ள உடலும் ஒரு 

அடிப்ப்ட அல்ா் ்ட்ட்மக்்ப்பட்டுளளேது. 

அ்தன் ்பே்ர ்சல் ஆகும். உயிரி்னங�ளின் 

அடிப்ெம்ட அமைப்பு ைறறும் பெயல் அலகு பெல் 

ஆகும்.

்சல்்ள ஒர் உயிரியின் 

அ்னதது அடிப்ப்டப் பண்பு்்ளேயும் 

்சேல்பாடு்்ளேயும் ்ட்ட்மக்கின்றன. 

5.1 பெல்�ள்

 அ்னதது 

உயிரினங்ளும் ஒர் 

்சல்லா்லா அல்லது பல 

்சல்்ளோ்லா ஆன்வ. 

பலவ்்ோன ்சல்்ள ்ாணப்பட்டாலும் 

அ்வ அடிப்ப்டோன ஒத்த சில பண்பு்்ளேக் 

்்ாண்டுளளேன. 

5.1.1  பெல்லின் �ணடுபிடிப்பு

ராபர்ட் ே க், இஙகிலாநது �ாட்்டச் 

்சர்ந்த அறிவிேலாளேர், ்ணி்த அறி ர் 

மறறும் ்ண்டுபிடிப்பாளேர். இவர் அக்்ாலததில் 

பேன்படுத்தப்பட்ட நுண்்ணாக்கி்ே 

்மம்படுததி ஒரு கூட்டு நுண்்ணாக்கி்ே 

உருவாக்கினார். நுண்்ணாக்கியின் அருகில் 

்வக்்ப்பட்டுளளே விளேக்கில் இருநது வரும் 

தைலும் அறிந்துப�ாள்தவாம்

நம்ைால் பவறும் �ண�்ளால் பெல்லிம்ன 

�ாண இயலாது. ஏ்னனில் அது 

அளேவில் மி்ச்சிறிேது. அ்த்ன கூட்டு 

நுண்்ணாக்கிோல் �ம்மால்  ்ாண 

இேலும். ்தற்ாலததில் எலக்ட்ரான் 

நுண்்ணாக்கிோனது ்சல்்்ளே 

�ன்கு உருப்்பருக்்ம் ்சய்து 

்ாணப்பேன்படுகிறது.
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ஒளி்ே, நீர் ்லன்ஸ் ்்ாண்டு குவிேச் ்சய்து 

நுண்்ணாக்கியின் கீழ ்வக்்ப்பட்டுளளே 

்பாருளிறகு ஒளி ட்டினார். அ்தன் மூலம் 

அப்்பாருளின் நுண்ணிே பகுதி்்ளே 

நுண்்ணாக்கியின் மூலம் ்்தளிவா்க் ்ாண 

முடிந்தது.

ஒரு மு்ற மரத்தக்்்்ே இந்த 

நுண்்ணாக்கி்னக் ்்ாண்டு ்ண்ட்பாது 

அதில்  சிறிே ஒ்ர மாதிரிோன அ்ற்்ளேக் 

்ண்டார். இது அவருக்கு ஆச்சரிேம் 

அளிக்்்வ வண்ணததுப்பூச்சியின் இறகு்ள, 

்்தனீக்்ளின் ்ண்்ள என பலவற்றயும் 

நுண்்ணாக்கியி்னக் ்்ாண்டு ஆராய்ந்தார்.

அ்தன் அடிப்ப்டயில் 1  ஆம் ஆண்டு 

்மக்்ராகிராபிோ என்ற ்தனது லி்ன 

்வளியிட்டார். அதில் மு்தன்மு்தலில் ்சல் 

என்ற ்சால்லி்னப் பேன்படுததி திசுக்்ளின் 

அ்மப்பி்ன விளேக்கினார் . லததீன் ் மாழியில் 

்சல்லுலா என்ப்தறகு சிறிே அ்ற என்று 

்பாருள ஆகும்.

பெல்மலப் ெறறி ெடிக்கும் அறிவியல் பிரி  

பெல் உயிரியல் எ்னப்ெடும்.

5.2 பெல்லின் அமைப்பு

ஒரு ்சல் மூன்று முக்கிே பகுதி்்ளேக் 

்்ாண்டுளளேது.

1. ்சல்்லச் சுறறி ்ாணப்படும் ்வளி 

உ்றோன ்சல்சவவு

2. திரவநி்ல ்சட்்டாபிளோசம்

3. உட்்ரு

�மது உடலில் ்ண்்ள, இ்தேம், 

நு்ரயீரல் ்பான்ற உறுப்பு்ள எவவாறு 

்தனித்தனிோன நுட்பமான பணி்்ளே 

்சய்வ்தற்ா் அ்மநதுளளேன்வா அது்பால 

்சல்லின் பல்்வறு பணி்்ளேச் ்சய்வ்தற்ா் 

்சல்லினுள பல உறுப்பு்ள ் ாணப்படுகின்றன. 

இ்வ ் சல் ணஉறுப்பு�ள் எனப்படுகின்றன.

உடலின் எப்பகுதியில் ஒரு ்சல்லானது 

இடம்்பறுகிற்்தா, அ்தற்்றப அச்்சல்லின் 

நுண்ணுறுப்பு்ள சிறப்புத்தன்்ம்்ளேப் 

்பறறு அந்த உறுப்பின் நுட்பமான பணி்்ளேச் 

்சய்கின்றன.

5.2.1 பெல்லின் அ்ள  

்சல்்ள ்வறுபட்ட அளேவு்ளில் 

்ாணப்படுகின்றன. இவறறின் அளேவானது 

்மக்்ராமீட்டரிலிருநது (ஒரு மீட்டரில் 

ஆயிரததில் ஒரு பகுதி) சில ்சன்டிமீட்டர் வ்ர 

்வறுபடுகின்றது. 

இ்வ ்பாதுவா் மி்ச் சிறிே்வோ் 

இருப்ப்தால் இவற்ற ்வறும் ்ண்்ளோல் 

ராெர்ட் � க்
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பாக்டீரிோக்்ள மி்ச்சிறிே்வ. ஒ்ர 

்சல்லால் ஆன்வ. இ்வ .1 மு்தல் .  

்மக்்ராமீட்டர் வ்ரயிலான அளேவில் 

்ாணப்படுகின்றன. 

இ்தறகு மாறா் ஒ்ர ்சல்லால் ஆன 

்�ருப்புக்்்ாழியின் முட்்டோனது 17  

மி.மீ விட்டம் ்்ாண்ட்தா் உளளேது. இ்த்ன 

்வறும் ்ண்்ளோல் பார்க்் இேலும்.

�மது உடலில் �ரம்பு ்சல்லானது மி் 

நீளேமான ்சல்லா்க் ்ரு்தப்படுகின்றது. 

5.2.2 பெல்லின் வடிவம் 

்சல்்ள பல்்வறு வடிவங்ளில் 

்ாணப்படுகின்றன. உ்தாரணமா் 

சில ்சல்்ளின் வடிவங்ள படததில் 

்ாட்டப்பட்டுளளேன. 

்ாண இேலாது. இவறறி்ன கூட்டு 

நுண்்ணாக்கி வழிோ்ப் ்பரிதுபடுததிப் 

பார்க்்லாம்.

பெயல்ொடு 1  

தநாக்�ம்

 ஒரு ்தனி ்சல்லின் அ்மப்்பக் 

்ண்டறி்தல் (்்ாழி முட்்ட)

ததமவயா்ன பொருட்�ள்  

்்ாழி முட்்ட, ஒரு ்தட்டு

பெயல்முமற  

்்ாழி முட்்டயின் ஓட்்ட உ்டதது, 

முட்்ட்ே ்வனமா் ்தட்டில் ஊறறவும். 

�ாணெ்ன  

்்ாழி முட்்டயின் ்மேததில் மஞசள 

பகுதியும், அ்்தச் சுறறி ஒளி ஊடுருவக் 

கூடிே, ்ெல்லி ்பான்ற, ஆல்புமினால் 

ஆன ்வண்்மப்பகுதியும் உளளேது. 

அடர்ததிோன மஞசள பகுதி, அச்்சல்லின் 

உட்்ருவாகும். ்வள்ளே நிறப்பகுதி 

்சட்்டபிளோசம் எனப்படும். முட்்ட 

ஓட்டின் உட்புறம் ஒரு ்மல்லிே சவவு 

்ாணப்படுகிறது. அது ்சல்சவ்வக் 

குறிக்கிறது. 

்சல்லின் அளேவிறகும் 

உயிரினததின் அளேவிறகும் 

ோ்்தாரு ்்தாடர்பும் 

இல்்ல. உ்தாரணமா் 

ோ்னயின் ்சல், சுண்்டலியின் 

்சல்்ல விட மி்ப் ்பரிே்தா் இருக்் 

்வண்டும் என்ற அவசிேமில்்ல.  

்த்ச ்சல்்ள

�ரம்பு ்சல்
இரத்த சிவப்பணுக்்ள
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5.2.3 பெல்�ளின் எணணிக்ம�

்சல்்ளின் எண்ணிக்்் உயிரினததிறகு 

உயிரினம் மாறுபடும். உயிரினங்ள ஒரு ்சல் 

்்ாண்டு ஒரு ்சல் உயிரினமா் இருக்்லாம்  

அல்லது பல ்சல்்ள ( று மு்தல் மில்லிேன் 

எண்ணிக்்்யில்) ்்ாண்டு பல ்சல் 

உயிரினமா்வும் இருக்்லாம். பாக்டீரிோ, 

அமீபா, கிளோமி்டா்மானஸ் மறறும் ஈஸ்ட் 

்பான்ற்வ ஒரு ்சல் உயிரினததிறகு 

உ்தாரணமாகும். ஸ்்ப்ரா்்ரா, மாமரம், 

மறறும் மனி்தன் ்பான்ற்வ பல ்சல் 

உயிரினங்ளுக்கு உ்தாரணமாகும்.

5.3 பெல்லின் வம��ள் 

்பாதுவா் ்சல்்ள இரண்டு வ்்்ளோ் 

பிரிக்்ப்படுகின்றன. அ்வ ்்தளிவறற 

உட்்ரு்வக் ்்ாண்ட பு்ரா்்ரிோட்டிக் 

்சல்்ள மறறும் ்்தளிவான உட்்ரு்வக் 

்்ாண்ட ்்ரிோட்டிக் ்சல்்ள ஆகும்.  

5.3.1 புதராத�ரியாட்டிக் பெல்�ள்

பாக்டீரிோ ்பான்ற ஒரு ்சல் 

நுண்ணியிரி்ளில் பு்ரா்்ரிோட்டிக் 

்சல்்ள ்ாணப்படுகின்றன. இ்வ 

்்தளிவான உட்்ருவி்ன ்்ாண்டிருக்்ாது. 

இவறறின் உட்்ரு நி க்ளிோய்டு என 

அ்ழக்்ப்படுகின்றது. இச்்சல்்ளின் 

நுண்ணுறுப்பு்்ளேச் சுறறி சவவு்ள 

்ாணப்படுவதில்்ல. 

இப்புவியில் மு்தன்மு்தலில் உருவான ்சல்  

பு்ரா்்ரிோட்டிக் ்சல் ஆகும். இ்வ . 3 

்மக்்ராமீட்டர் மு்தல் 2.  ்மக்்ராமீட்டர் 

வ்ரயிலான விட்டம் ்்ாண்ட்வ.

 எ.்ா  எக்் ரிச்சிோ ்்ா்ல பாக்டீரிோ. 

்்தாராேமா், மனி்த

உடலில் உளளே ் சல்்ளின்

எண்ணிக்்் 3.7 1
13 

(அ) 

37, , , , .

பெல் அ்ள �ள்

(சிறியது முதல் பெரியது வமர)

்வரஸ் பாக்டீரிோ ்சல் 
்தாவர ்சல்  

 மனி்த ்ரு 

முட்்ட  ்சல்

்தவ்ளே முட்்ட

்்ாழி முட்்ட

்�ருப்புக் ்்ாழி முட்்ட 
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5.3.2 த�ரியாட்டிக் பெல்�ள் 

்்தளிவான உட்்ரு்வக் ்்ாண்டுளளே 

்சல்்ள ்்ரிோட்டிக் ்சல்்ள 

என அ்ழக்்ப்படுகின்றன. இ்வ 

பு்ரா்்ரிோட்டிக் ்சல்்்ளேவிட அளேவில் 

்பரிே்வ. இ்வ சவவினால் ழப்பட்ட 

நுண்உறுப்பு்்ளேக் ்்ாண்டுளளேன. 

எ.�ா  ்தாவர ்சல்்ள, விலஙகு ்சல்்ள,  

்பரும்பான்்மோன பூஞ்ச்ள மறறும் 

ஆல்்ாக்்ள.

பெயல்ொடு 2  

தநாக்�ம்  

்வங்ாேத ்்தா்ல உரிதது, அ்்த 

நுண்்ணாக்கியில் ்வததுப் பார்த்தல்

ததமவயா்ன பொருட்�ள்

்ண்ணாடி ஸ்்லடு (�ழுவம்) ்ண்ணாடி 

்மன்்த்டு, ்வங்ாேம், அ்ோடின் 

்்ரசல், ்ததி, இடுக்கி மறறும் 

நுண்்ணாக்கி. 

பெயல்முமற  

ஒரு ்வங்ாேத்்த எடுதது அ்்த நீளே 

வாக்கில் இரண்டு துண்டு்ளோ் ் வட்டவும். 

அதிலிருநது ச்்தப்பறறுளளே இ்ல்ே 

எடுதது, அ்தன் உட்பக்்முளளே ஒளி ஊடுவக் 

கூடிே ்மல்லிே சவவு ்பான்ற பகுதி்ே 

பிரிக்்வும். ்ண்ணாடி �ழுவத்்த எடுதது, 

அதில் ஒரு துளிநீ்ர விட்டு, அநநீரில்  

இச்சவ்வ ்வக்்வும். அ்தன் மீது ஒரு 

துளி அ்ோடின் ்்ரச்ல இடவும். 

்ண்ணாடி ்மன் ்தட்டால் இ்்த மூடி, 

நுண்்ணாக்கியில் ்வதது பார்க்்வும்..

�ாணெ்ன 

நுண்்ணாக்கியில் ்வங்ாேத ்்தாலில் 

உளளே ்சவவ் வடிவ ்சல்லி்ன 

�ாம் பார்க்்லாம். ஒவ்வாரு ்சல்லிலும் 

நி க்ளிேஸ் இருப்ப்்தயும் �ாம் ் ாணலாம். 

புதராத�ரியாட்டிக் ைறறும் த�ரியாட்டிக் பெல்� க்கு இம்டதய உள்்ள தவறுொடு�ள்

புதராத�ரியாடிக் பெல் த�ரியாட்டிக் பெல்

ஒன்று மு்தல் இரண்டு ்மக்ரான் விட்டம் 

்்ாண்ட்வ.

பதது மு்தல் று ்மக்ரான் விட்டம் 

்்ாண்ட்வ.

்சல் நுண்உறுப்பு்்ளேச் சுறறி சவவு 

்ாணப்படுவதில்்ல.

்சல் நுண்உறுப்பு்்ளேச் சுறறி சவவு 

்ாணப்படுகின்றது.

்்தளிவறற உட்்ரு ்்ாண்ட்வ. ்்தளிவான உட்்ரு ்்ாண்ட்வ

நியுக்ளி்ோலஸ் ்ாணப்படுவதில்்ல நியுக்ளி்ோலஸ் ்ாணப்படும்
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5.3.3 தாவர பெல் ைறறும் விலஙகு பெல்

்தாவரங்ள மறறும் விலஙகு்ள 

பல ்சல் உயிரினங்ளோகும். இவறறின் 

்சல்்ள ்்ரிோட்டிக் ்சல்்ள என 

அ்ழக்்ப்படுகின்றன.

தாவர பெல்லின் முக்கியப் ெணபு�ள்

	்தாவர்சல்்ள விலஙகு ்சல்்்ளே 

விட அளேவில் ்பரிேன்வோ்வும், 

்டினத்தன்்ம மிக்்்தா்வும் உளளேன.

	்தாவர ்சல்்ள அ்த்னச் சுறறி 

்வளிப்புறததில் ்சல்சுவ்ரயும் 

அ்த்னேடுதது ்சல்சவவி்னயும் 

்்ாண்டுளளேன.

	்தாவர்சல்்ள பசுங்ணி்ங்்ளே 

்்ாண்டுளளேன. அவறறில் ்ாணப்படும் 

பச்்சேம் என்னும் நிறமி ்தாவரததிறகு 

அ்தன் உணவி்ன ்தோரிததுக்்்ாளளே 

உ்தவுகின்றது.

	நுண்குமிழ்ள ் ாணப்படுகின்றன ஆனால் 

்சன்டிரி்ோல்்ள ்ாணப்படவில்்ல.

விலஙகு பெல்லின் முக்கிய ெணபு�ள் 

	விலஙகு ்சல்்ள, ்தாவர ்சல்்்ளேவிட 

அளேவில் சிறிே்வ. விலஙகு்சல்்ள 

்டினத்தன்்ம அறற்வ. 

	விலஙகு ்சல்்லச் சுறறி ்சல்சவவு 

்ாணப்படுகிறது ஆனால் ்சல்சுவர் 

்ாணப்படுவதில்்ல.

	விலஙகு ்சல்லில் பசுங்ணி்ங்ள 

்ாணப்படுவதில்்ல.

	இ்வ சிறிே நுண்குமிழ்்ளே 

்்ாண்டுளளேன.

	விலஙகு ்சல்லில் ்சன்ட்ரி்ோல்்ள 

உண்டு.

பெல்லின் முப்ெரிைாண அமைப்பு

1. ஒரு ்சல் எப்படி 

இருக்கும்?

2. ்சல்லின் வடிவம் 

மறறும் அளேவு என்ன?

்சல்்ள முப்பரிமாண அ்மப்பு்டே்வ. 

்மற்ாணும் முப்பரிமாண அ்மப்பில் நீங்ள 

்சல்லின் முழுத்்தாறறத்்தக் ்ாணலாம். 

்சல்லின் நுண்உறுப்பு்ளின் அளேவு, வடிவம் 

மறறும், அவறறின் அ்மவிடத்்தயும் நீங்ள 

அறிநது ்்ாளளேலாம். 
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5.3.4 பெல்லின் ண றுப்பு�ள் ைறறும் அதன் ெணி�ள் 

வ.

எண
பெல்லின் ொ�ம் முக்கிய ெணி�ள் சிறப்புப் பெயர்

1 ்சல் சுவர் •  ்சல்்லப் பாது்ாக்கிறது.

•  ்சல்லிறகு உறுதி மறறும் 

வலி்ம்ேத ்தருகிறது. 

்தாஙகுபவர் (அல்லது) 

பாது்ாப்பவர். 

2 ்சல் சவவு •  ்சல்லிறகுப் பாது்ாப்பு ்தருகிறது. 

•  ்சல்லின் ்பாக்குவரததிறகு உ்தவுகிறது

்சல்லின் ்்தவு

3 ்சட்்டாபிளோசம் •  நீர் அல்லது ்ெல்லி ்பான்ற, ்சல்லில் 

உளளே �்ரும் ்பாருள 

்சல்லின் �்ரும் பகுதி

4 ்மட்்டா 

்ாண்டிரிோ

•  ்சல்லிறகுத ்்த்வோன அதி் 

சக்தி்ே உருவாக்கித ்தருகிறது

்சல்லின் 

ஆறறல் ்மேம்

பசுங்ணி்ம் •  இதில் பச்்சேம் என்ற நிறமி உளளேது.

•  இது ரிே ஒளி்ே ஈர்தது ஒளிச் 

்சர்க்்்யின் மூலம் உணவு ்தோரிக்் 

உ்தவுகிறது.

்சல்லின் உணவுத 

்்தாழிறசா்ல

நுண்குமிழ்ள •  இது உணவு, நீர் மறறும் ்வதிப் 

்பாருள்்ளேச் ்சமிக்கிறது.

்சமிப்புக் கிடஙகு

7 உட்்ரு 

(நி க்ளிேஸ்) 

•  ்சல்லின் மூ்ளேோ்ச் ்சேல்படுகிறது. 

•  ்சல்லின் அ்னததுச் ்சேல்்்ளேயும் 

ஒருஙகி்ணததுக் ்ட்டுப்படுததுகிறது. 

்சல்லின் ்ட்டுப்பாட்டு 

்மேம். 

8 உட்்ரு உ்ற 

(நி க்ளிேஸ் 

உ்ற)

•  நி க்ளிே் ச் சுறறி அ்்தப் 

பாது்ாக்கிறது

•  நி க்ளிே ன் உள்ளேயும் 

்வளி்ேயும் ்பாருள்்ளே 

அனுப்புகிறது. 

உட்்ரு வாயில் 

(அல்லது) உட்்ரு ்்தவு

பெயல்ொடு 3  ்�ாக்்ம்  இருபரிமாண மறறும் முப்பரிமாண அ்மப்பிறகி்ட்ே உளளே 

்வறுபாட்்டக் ்ண்டறி்தல்.

்்த்வோன ்பாருள்ள  பாலிததீன் ்ப, ்தண்ணீர், ்்ாலிக்குண்டு,

பெ முமற  பாலிததீன் ்பயில் ்தண்ணீ்ர எடுததுக்்்ாண்டு அதில் ்்ாலிகுண்்டப் ்பாடவும். 

பிறகு அ்த்ன பார்தது உனது ்�ாட்டில் படம் வ்ரேவும். நீ வட்ட வடிவில் படம் வ்ரநதிருந்தால்

அது இருபரிமாணப் படம். நீ ்்ாளே வடிவில் வ்ரநதிருந்தால் அது முப்பரிமாணப்படம் ஆகும். 

முடிவு  இப்்பாது நீ ்தவறா்ப் புரிநது ்்ாண்டிருந்தால் அ்த்ன உணர்நதிருப்பாய். விலஙகு 

்சல்்ள எப்்பாதும் ்்ாளே வடிவில் ்தான் இருக்கும். வட்ட வடிவில் இருக்்ாது.
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நிம்னவில் ப�ாள்� 

	உயிரினங்ளின் அடிப்ப்ட அலகு 

்சல்்ளோகும். 

	்சல் இரு வ்்ப்படும். அ்வ 

பு்ரா்்ரி்ோட்டிக் ்சல்்ள மறறும் 

்்ரி்ோட்டிக் ்சல்்ளோகும். 

	்தாவர ் சல்லும், விலஙகு ் சல்லும் ்தங்ளேது 

்சேல்்்ளேச் ்சய்வ்தறகு அ்தற்் 

உரித்தான ்சல் நுண்ணுறுப்பு்்ளேக் 

்்ாண்டுளளேன. 

	விலஙகு ்சல்்்ளேக்்ாட்டிலும் ்தாவர 

்சல்்ள ்சல்சுவர் மறறும் பசுங்ணி்ம் 

ஆகிேவற்ற கூடு்தலா்ப் ்பறறுளளேன.

இமணயச்பெயல்ொடு

பெல்

தாவர பெல்லிறகும் விலஙகு பெல்லிறகும் இம்டதய உள்்ள தவறுொட்ம்ட 

அவறறின் பெயல்ொட்ம்டக் ப�ாணடு அறிதவாைா

தாவர பெல்லிறகும் விலஙகு பெல்லிறகும் இம்டதய உள்்ள தவறுொட்ம்ட 

ெடி  1   கீழக்்ாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்்டப் பேன்படுததி ‘    ?’ பக்்ததிறகுச் ் சன்றவுடன், 

 என்ப்்தச் ்சாடுக்கி, ்சேல்பாட்்டத ்்தாடஙகு்.

ெடி 2   என்ப்்தச் ்சாடுக்கி ்சேல்பாட்டின் உள்ளே ்சன்றதும் ்சல்லின் பா்ங்ள 

்்ாடுக்்ப்பட்டிருக்கும். அவற்றக் ் ்ாண்டு முழு ் சல் அ்மப்்ப உருவாக்் ் வண்டும். பா்ங்ளின் 

்மல் சுட்டி்ே ்வக்், அவறறின் ்சேல்பாடு்்ளே அறிநது ்்ாளளேலாம். 

ெடி 3  சுட்டி்ேக் ்்ாண்டு பா்ங்்ளே இழுதது, ்சல்லின் ்பாருத்தமான இடததில் ்பாருதது்.

ெடி 4  விலஙகு ்சல்்ல முழு்மோ்ச் ்சய்து முடித்ததும், அ்்த ்சேல்மு்றயில் ்தாவர ்சல்்லயும் அறி்.

ெடி 1
ெடி 2

ெடி 3

உரலி

http: //sepuplhs. org/high/sgi/teachers/cell_ sim. html

படங்ள அ்டோளேததிற்ா் மட்டு்ம.
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மதிப் டு

. பொருத்தைா்ன விம்டமயத் 

ததர்ந்பதடுக்� ம் 

1. ்சல்லின் அளே்வக் குறிக்கும் குறியீடு

 அ. ்சன்டி மீட்டர் ஆ. மில்லி மீட்டர்

 இ. ்மக்்ரா மீட்டர் ஈ. மீட்டர்

2. நுண்்ணாக்கியில், பிரிோ ்சல்்லப் 

பார்க்கும் ்பாது அச்்சல்லில் ்சல்சுவர் 

இருக்கிறது. ஆனால் நி க்ளிேஸ் இல்்ல. 

பிரிோ பார்த்த ்சல். 

 அ. ்தாவர ்சல்   ஆ. விலஙகு ்சல்

 இ. �ரம்பு ்சல்   ஈ. மீட்டர்

3. ்்ரி்ோட்டின் ்ட்டுப்பாட்டு ்மேம் 

எனப்படுவது

 அ. ்சல் சுவர்   ஆ. நி க்ளிேஸ்

 இ. நுண்குமிழ்ள  ஈ. பசுங்ணி்ம்

4. கீ்ழ உளளேவறறில் எது ஒரு ்சல் 

உயிரினம் அல்ல? 

 அ. ஈஸ்ட்    ஆ. அமீபா

 இ. ஸ்்ப்ரா ்்ரா ஈ. பாக்டீரிோ

5. ்்ரி்ோட் ்சல்லில் நுண்ணுறுப்பு்ள 

்ாணப்படும் இடம் 

 அ. ்சல்சுவர்   

 ஆ. ்சட்்டாபிளோசம்

 இ. உட்்ரு (நி க்ளிேஸ்)

 ஈ. நுண்குமிழ்ள

. த�ாடிட்்ட இ்டங�ம்ள நிரப்பு�. 

1. ்சல்்்ளேக் ்ாண உ்தவும் உப்ரணம் 

2. �ான் ்சல்லில் உணவு உறபததி்ேக் 

்ட்டுப்படுததுகி்றன் �ான் ோர்? 

3. �ான் ஒரு ்ாவல்்ாரன் �ான் ்சல்லினுள 

ோ்ரயும் உள்ளே விடமாட்்டன், 

்வளி்ேயும் விட மாட்்டன். �ான் ோர்? 

4. ்சல் என்ற வார்த்்த்ே உருவாக்கிேவர் 

5. ்�ருப்புக் ்்ாழியின் முட்்ட 

 ்தனி ்சல் ஆகும். 

. ெரியா (அ) தவறா எ்னக் று�. தவறா� 

இருப்பின் ெரியா� எழுத ம் 

1. உயிரினங்ளின் மி்ச் சிறிே அலகு ்சல்.

2. மி் நீளேமான ்சல் �ரம்பு ்சல்

3. பூமியில் மு்தன் மு்தலா் உருவான ்சல் 

பு்ரா்்ா்ோட்டிக் ்சல் ஆகும்.

4. ்தாவரததிலும், விலஙகிலும் உளளே 

நுண்ணுறுப்பு்ள, ்சல்்ளோல் ஆன்வ. 

5. ஏற்ன்வ உளளே ்சல்்ளிலிருநது ்தான் 

புதிே ்சல்்ள உருவாகின்றன. 

. பொருத்து� 

1. ்ட்டுப்பாட்டு 

்மேம்

- ்சல் சவவு

2. ்சமிப்பு 

கிடஙகு

- ்மட்்டா 

்ாண்ட்ரிோ

3. உட்்ரு 

வாயில்

- நி க்ளிேஸ் 

(உட்்ரு)

4. ஆறறல் 

உறபததிோளேர்

- உட்்ரு உ்ற

. ்சல்லின் 

வாயில்

- நுண்குமிழ்ள 
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. ெரியா்ன முமறயில் வரிமெப்ெடுத்து�. 

1. ோ்ன, பசு, பாக்டிரிோ, மாமரம், ்ராொச் 

்சடி.

2. ்்ாழி முட்்ட, ்�ருப்புக் ்்ாழி முட்்ட, 

பூச்சி்ளின் முட்்ட

. ஒப்புமை தரு�

1. பு்ரா்்ரி்ோட்  பாக்டிரிோ   ்்ரி்ோட் 

 

2. ஸ்்ப்ரா்்ரா  ்தாவர ்சல்   

அமீபா  

3. உணவு உறபததிோளேர்  பசுங்ணி்ம்    

ஆறறல் ்மேம்  

. மி�க் குறுகிய விம்டயளி 

1. 1  ஆம் ஆண்டு ்சல்்லக் 

்ண்டறிந்தவர் ோர்?

2. �ம்மிடம் உளளே ்சல்்ள எந்த வ்்்ேச் 

சார்ந்த ்சல்்ள?

3. ்சல்லின் முக்கிே கூறு்ள ோ்வ?

4. ்தாவர ்சல்லில் மட்டும் ்ாணப்படும் 

நுண்ணுறுப்பு எது?

5. ்்ரிோட்டிக் ்சல்லிறகு மூன்று 

எடுததுக்்ாட்டு்ள ்தரு்?

6. �்ரும் ் மேப்பகுதி என்று அ்ழக்்ப்படும் 

பகுதி எது?

7. சிவா “சிறிே ்வங்ாேத்்த ்பரிே 

்வங்ாேத்்தாடு ஒப்பிடும் ்பாது, 

்பரிே ்வங்ாேம் ்பரிே ்சல்்்ளேக் 

்்ாண்டுளளேன” என்கிறான். இ்்த நீ 

ஏறறுக் ்்ாளகிறாோ? மறுக்கிறாோ? 

ஏன்? 

. குறுகிய விம்டயளி

1. உயிரினங்்ளேக் ்ட்ட உ்தவும் 

்ட்டுமானம், ்சல் எனப்படுகிறது ஏன்? 

2. பின்வரும் ்தாவர ்சல்லில் ஏ்்தனும் 

�ான்கு பா்ங்்ளேக் குறி.

3. பு்ரா்்ரிோட்டிக், ்்ரிோட்டிக் ்சல்்ள 

– ்வறுபடுதது்.

4. நுண்்ணாக்கியில் நீ ்ண்ட ்தாவர ்சல் 

மறறும் விலஙகு ்சல்லின் படம் வ்ர்.

5. ்சல் உயிரிேலில் இராபட் ே க்கின் 

பங்ளிப்பு பறறி விளேக்கு்

. விரிவா்ன விம்டயளி

1. எ்வ்ேனும் ஐநது ்சல் 

நுண்ணுறுப்பு்்ளேயும், அ்தன் 

பணி்்ளேயும் அட்டவ்ணப்படுதது். 

2. பு்ரா்்ரிோட்டிக் ் சல்லின் படம் வ்ரநது 

பா்ங்்ளேக் குறி

. பெயல் திட்்டம் 

1. உங்ள ்றப்னத திற்னப் 

பேன்படுததி உங்ளோல் ்தாவர ்சல்லின் 

முப்பரிமாண படத்்த வ்ர். 

2. ்ெல்லி, ்்க் ்பான்ற உணவு 

்பாருட்்்ளேப் பேன்படுததி 

்சல்்ல உருவாக்கு். அச்்சல்லின் 

நுண்ணுறுப்பு்்ளேக்  குறிக்் 

்்ாட்்ட்ள உலர் பழங்ள 

்பான்றவற்றப் பேன்படுதது். இந்த 

மாதிரி்ே உங்ள வகுப்ப்றயில் ் ாட்சிப் 

்பாருளோ் ்வதது ஆசிரிேர்்்ளேயும் 

மறற வகுப்பு மாணவர்்்ளேயும் அ்ழதது 

அ்்தப் பார்க்்ச் ்சய்். அ்்தப் பறறி 

அவர்்்ளேக் ்்ளவி்ள ்்ட்்ச் ்சால்லி, 

அ்தறகுரிே பதில்்்ளே நீங்ள கூறுங்ள.
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6 ம த உறு  மண்டல க

அலகு

 மனி்த உடலின் உறுப்பு்ள மறறும் உறுப்புமண்டலங்ளின் அ்மப்பு மறறும் அ்தன் 

பணி்்ளேப்  புரிநது ்்ாளளு்தல்.

	 மனி்த உடலில் உளளே பல்்வறு மண்டலங்்ளேயும் அவறறின் 

ஒருஙகி்ணப்்பயும் அறிநது ்்ாளளு்தல். 

	 ்சரிமானம், உட்கிரகித்தல், சுவாசம், ்ழிவு நீக்்ம் மறறும் இன்னும் 

பிற. வாழக்்்ச் ்சேல் மு்ற்ளின் முக்கிததுவத்்தப் புரிநது 

்்ாளளு்தல்

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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அறிமு�ம்

உறுப்பு மண்டலம் என்பது அடிப்ப்டத 

திசுக்்ளோல் ஆன ஒன்றி்ணந்த உறுப்பு்ளின் 

கூட்ட்மப்பால் ஆனது. இத்த்்ே அ்மப்பு 

மு்ற ஓர் உயிரினததின் பல்்வறு ் சேல்்்ளே 

திறனுடன் ் சேல்படுத்த உ்தவுகிறது. உறுப்பு்ள 

ஒருஙகி்ணநது ஒரு குறிப்பிட்ட பணி்ேச் 

்சய்்த்ல உறுப்பு ைண்டலம் எனப்படும். �மது 

உடலில் எட்டு பிர்தான உறுப்பு மண்டலங்ள 

உளளேன. அ்வ 

	எலும்பு மண்டலம் 	்த்ச மண்டலம்

	்சரிமான மண்டலம் 	சுவாச மண்டலம் 

	இரத்தஓட்ட மண்டலம் 	�ரம்பு மண்டலம்

	�ாளேமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம்

	்ழிவு நீக்் மண்டலம்

மனி்த உடலின் உறுப்பு மண்டலங்ளின் 

அ்மப்பு மறறும் அ்தன் பணி்்ளேப் பறறி 

இப்பாடததில் ்மலும் ்ாண இருக்கின்்றாம். 

6.1 எலும்பு ைண்டலம் 

	எலும்பு மண்டலமானது எலும்பு்ள, 

குருத்்தலும்பு்ள, மறறும் மூட்டு்ளோல் 

ஆக்்ப்பட்டுளளேது.  

	்த்ச்ள இ்ணக்்ப்படுவ்தறகு ஏறற 

பகுதிோ் எலும்பு்ள தி்ழகின்றன.

	�டத்தல், ஓடு்தல், ்மல்லு்தல், ்பான்ற 

்சேல்்ளுக்கு எலும்பு மண்டலம் 

உ்தவுகிறது. 

மனி்தனின் எலும்பு மண்டலம் 

2  எலும்பு்்ளே உ்டேது.  சில 

குருத்்தலும்பு்ள, இ்ணப்பு இ்ழ்ள, 

்த்ச �ார்்ள ஆகிே்வற்றயும் எலும்பு 

மண்டலம் உளளேடக்கியுளளேது.  இ்ணப்பு  

இ்ழ்ள எலும்பு்்ளே எலும்பு்ளுடன் 

இ்ணக்கின்றன. ்த்ச�ார்்ள எலும்பு்்ளே 

்த்ச்ளுடன் இ்ணக்கின்றன.

எலும்பு மண்டலம் இரண்டு பிரிவு்்ளேக் 

்்ாண்டது. அ்வ அச்சுச் சட்ட்ம் மறறும் 

இ்ணயுறுப்புச் சட்ட்ம். 

அச்சுச்சட்ட்மானது மனி்த உடலின் 

்சஙகுத்தான அச்்ச உருவாக்குகிறது. அ்வ

	மண்்ட்ோடு

	முது்்லும்புத ்்தாடர் 

(முது்்லும்பு) 

	விலா எலும்புக் கூடு 

இ ் ண யு று ப் பு ச் 

சட்ட்மானது மார்பு வ்ளேேங்ள, இடுப்பு 

வ்ளேேங்ள, ்் ்ால் எலும்பு்ள 

ஆகிேவற்ற உளளேடக்கிேது. 

ைணம்டதயாடு

மண்்ட ஓட்டில் மண்்ட ஓட்டு எலும்பு்ள 

மறறும் மு் எலும்பு்ள உளளேன. இ்வ 

மூ்ளே மறறும் மு்ததின் உளளே்மப்்பப் 

பாது்ாக்கின்றன. வாய்க்குழியின் 

அடித்தளேததில் ்ாணப்படும் ேோய்டு எலும்பு 

மறறும் ்சவிச் சிற்றலும்பு்ளோன சுததி எலும்பு, 

பட்ட்ட எலும்பு, அங்வடி எலும்பு்ளும் 

மண்்ட்ோட்டில் அடஙகும். மனி்தர்்ளின் 

பெயல்ொடு 1  அ்மதிோ் அமர்நது 

உங்ளின் உடல் அ்சவு்்ளே 

்வனிக்்வும். உங்ளேது இ்ம்்ளே 

்�ாடிக்கு, ்�ாடி இ்மததுக் 

்்ாண்டிருப் ர்்ள. உங்ள சுவாசததின் 

்பாது நி்ழும் உடல் அ்சவு்்ளேக் 

்வனியுங்ள அந்த அ்சவு்்ளே உங்ள 

குறிப்்பட்டில் எழுதுங்ள. �ம் உடலில் 

உளளே சில பகுதி்ள எளிதில் அ்சயும் 

திறன் ்்ாண்ட்வ, சில உறுப்பு்ள 

பல தி்ச்ளில் அ்சயும் ்தன்்ம 

்்ாண்ட்வ. சில உறுப்பு்ள ஒ்ர ஒரு 

தி்சயில் மட்டும் அ்சேக்கூடிே்வ. 

சில உறுப்புக்்்ளே எல்லாத தி்ச்ளிலும் 

அ்சக்் முடிோது. அது ஏன்?
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மு்ததி்ல்ே கீழத்தா்ட எலும்பு ்தான் மி்ப் 

்பரிேது மறறும் உறுதிோனது. 

முதுப�லும்புத் பதா்டர்

முது்்லும்புத ்்தாடர் மண்்ட்ோட்டின் 

அடிப்புறததில் இருநது ்்தாடஙகுகிறது. 

இது ்தண்டுவடத்்தப் பாது்ாக்கின்றது. 

இது சிறிே முள்ளேலும்புத ்்தாடர்்ளோல் 

உருவாக்்ப்பட்டுளளேது. 

விலா எலும்புக் டு

விலா எலும்புக் கூடு 12 இ்ண்ள ்்ாண்ட 

வ்ளேந்த, ்தட்்டோன விலா எலும்பு்்ளேக் 

்்ாண்டுளளேது. அ்வ ்மன்்மோன இ்தேம், 

நு்ரயீரல் ்பான்ற இன்றிே்மோ்த உடல் 

உறுப்பு்்ளேப் பாது்ாக்கின்றன. 

ம�  �ால் எலும்பு�ள் 

மனி்தனின் ்் – ்ால் எலும்பு்ள இரண்டு 

இ்ண்்ளேக் ்்ாண்ட்வ, அ்வ 

முன்னங்் மறறும் பின்னங்ால் எனப்படும். 

முன்னங்் எலும்பு்ள பிடித்தல், எழுது்தல் 

்பான்ற ்சேல்்ளுக்கும், பின்னங்ால் 

எலும்பு்ள �டப்பது, அமர்வது ்பான்ற 

்சேல்்ளுக்கும் உ்தவுகின்றன. 

எலும்பு வம்ளயம்

அச்சுச்சட்ட்ததுடன் முன்னங்்்்ளேயும், 

பின்னங்ால்்்ளேயும் இ்ணப்ப்தறகு 

மு்ற்ே மார்பு வ்ளேேம் மறறும் இடுப்பு 

வ்ளேேமும் உ்தவுகின்றது. 

பெயல்ொடு 2  �மது உடலில் எலும்பு்ள 

இ்ணயும் இடததி்ல்ே அ்சவு்ள 

ஏறபடுகிறது என்ப்்தக் ்ாண்பித்தல். 

ததமவயா்ன உெ�ரணங�ள்  மர அளேவு 

்்ால் மறறும் ல்

பெயல்முமற  ஒரு மர அளேவு்்ா்ல 

எடுதது உங்ளு்டே ் மற்்யி்னயும், 

முன்னங்்யி்னயும் ்சர்ததுக் 

்ட்டும்படி உங்ள �ண்பரிடம் கூறுங்ள. 

(படததில் ்ாட்டிேபடி) மர அளேவு்்ால் 

உங்ளின் முன்னங்்யின் மததியில் 

இருக்்ட்டும். இப்்பாழுது நீங்ள 

எவவளேவு மு்ற முேன்றாலும் உங்ளோல் 

உங்ளு்டே முழங்்யி்ன மடக்் 

இேலாது. 

எலும்பு ைண்டலம்

ைணம்டதயாடு
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	எலும்புத ்த்ச்ள

	்மன் ்த்ச்ள

	இ்தேத ்த்ச்ள

தமெ�ள் எவவாறு இயஙகுகிறது

்த்ச்ளோல் ்தளளே இேலாது. இழுததுக் 

்்ாளளே மட்டு்ம இேலும். மூட்டுக்்ளில் 

எலும்பு்்ளே அ்சவிக்் இரு ்த்ச்ள 

்்த்வப்படுகிறது. ஒரு ்த்ச சுருஙகும் ் பாழுது 

மற்றான்று விரிவ்டகிறது. 

எ.்ா  முன்னங்்்ே ்மலும், கீழும் 

அ்சவிக்் இரு்த்லத ்த்ச, முத்த்லத 

்த்ச என இரு வ்்த ்த்ச்ள 

்்த்வப்படுகின்றன. �மது முன்னங்்்ே 

தூக்கி உேர்ததும்்பாழுது இரு ்த்லத்த்ச 

சுருஙகி, சிறிே்தாகிறது, அ்்த சமேம் முத்த்ல 

்த்ச விரிநது ்்்ே ்ம்ல உேர்த்த 

உ்தவுகிறது. �ாம் முன்னங்்்ே கீழ 

இறக்கும் ்பாழுது முத்த்லத ்த்ச சுருஙகி 

இரு்த்லத ்த்ச விரிவ்டநது ்்்ே கீ்ழ 

இறக்் உ்தவுகிறது. 

1. �மது உடலில் 

்ாணப்படும் எலும்பு்ளில் 

மி்ச்சிறிேது �மது 

உள்ாதில் உளளே 

அங்வடி ( ) எலும்பு ஆகும். இது 2.  

மில்லி மீட்டர் மட்டு்ம நீளேம் உ்டேது 

(சராசரி நீளேம்). �மது உடலில் நீளேமான 

எலும்பு ்்தா்ட எலும்பு ஆகும். 

2. குழந்்த்ள பிறக்கும் ் பாழுது 3 க்கும் 

அதி்மான எலும்பு்ளுடன் பிறக்கின்றன. 

அவர்்ள வளேரும் ்பாழுது சில எலும்பு்ள 

இ்ணநது ஒன்றா் மாறிவிடுகின்றன. 

ஆ்்ோல் முதிர்ச்சிே்டந்த மனி்தனின் 

எலும்புக் கூட்டில் 2  எலும்பு்ள உளளேன.

பெயல்ொடு 3  உங்ளேது முன்னங்்்ே 

்மதுவா் ்மலும் கீழும் அ்சயுங்ள. 

உங்ள ்்யில் உளளே இரு்த்லத 

்த்ச மறறும் முத்த்லத ்த்ச சுருஙகி 

விரிவ்்த உணருங்ள. இவறறில் 

்்்ே மடக்கும்்பாது முன்புறம் 

உளளே இரு்த்லத ்த்ச்ள சுருஙகி 

்தடிமனாகிறது. பின்புறததில் உளளே 

முத்த்லத ்த்ச்ள ்தளேர்வு ்்ாண்டு, 

நீண்டு ்மல்லிே்தாகிறது. அ்்த ்�ரததில் 

்மறபுறததில் உளளே இரு்த்லத ்த்ச்ள 

்தடிமனாவ்்த நீங்ள உணரலாம். 

்்யி்ன நீட்டும் ்பாது ்மல்புறம் உளளே 

இரு்த்லத ்த்ச்ள ்தளேர்வ்டவ்்தயும் 

பின்புறம் உளளே முத்த்லத ்த்ச்ள 

சுருஙகுவ்்தயும் உணரலாம்.

முடி   ஒரு ்தனி எலும்பு வ்ளேோது, 

பல்்வறு எலும்பு்ள முழங்்யில் 

இ்ணநது ் ்்ே மடக்் உ்தவுகின்றன.

6.2 தமெ ைண்டலம்

�மது உடலில் எலும்பு மண்டலம்  

மறறும் �ரம்பு மண்டலததுடன் ்சர்நது ்த்ச 

மண்டலமும் உடல்சவிறகு உ்தவுகிறது. 

்த்ச்ள சுருஙகி விரியும் ்தன்்ம 

்்ாண்ட்வ. ஆ்்ோல் அ்வ உடல் 

அ்சவிறகு உ்தவுகின்றன. ்த்ச்ள உட்ல 

சரிோன நி்லயில் ்வததிருக்்வும், உடல் 

நி்லப்பாட்்டப் பராமரிததுக் ்்ாளளேவும் 

உ்தவுகின்றன. உடலில், மூன்று வ்் 

்த்ச்ள உளளேன. அ்வ
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எலும்புத் தமெ 

எலும்புத ்த்ச்ள �மது உடலில் உளளே எலும்பு்ளுடன் இ்ணநது ்சேல்படக் 

கூடிே்வ. �மது விருப்பததிற்்றப ்சேல்படுவ்தால், இவற்ற இேக்கு ்த்ச்ள என்கி்றாம்.  

எ.்ா  ்்்ளில் உளளே ்த்ச்ள.

தமெ ைண்டலம்
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5 இ்ரப்்ப

6 சிறுகுடல்

7 ்பருஙகுடல்

மல வாய்

வ.எண பெரிைா்ன ரப்பி�ள்

1 உமிழ நீர் சுரப்பி்ள

2 இ்ரப்்ப சுரப்பி்ள

3 ்ல் ரல்

4 ்்ணேம்

5 குடல் சுரப்பி்ள

இதயத் தமெ�ள் - இதயம்

இ்ரப்்ப

்்ணேம்

குடல்

பைன்தமெ�ள் 

்மன்்த்ச்ள உணவுக்குழல், சிறுநீர்ப்்ப, 

்தமனி்ள மறறும் பிற உளளுறுப்புக்்ளின் 

சுவர்்ளில் ்ாணப்படும். இ்வ �ம் 

விருப்பததிற்்றபச் ்சேல்படா்த்வ. என்வ, 

இ்வ ்ட்டுப்படா்த இேஙகு ்த்ச்ள 

எனப்படுகின்றன. 

இதயத் தமெ�ள் 

இ்தேததின் சுவர் இ்தேத ்த்ச்ளோல் 

ஆனது. இ்வ சீரா்வும், ்்தாடர்ச்சிோ்வும் 

இ்தேத்்த துடிக்் ்வக்கின்றன. இ்வயும் 

�மது விருப்பததிற்்றப ்ட்டுப்படா்த இேஙகு 

்த்ச்்ளே. 

6.3 பெரிைா்ன ைண்டலம்

்சரிமான மண்டலததில் உணவுக் குழாய் 

மறறும் அ்தனுடன் இ்ணந்த ்சரிமானச் 

சுரப்பி்ளும் உளளேன. இம்மண்டலமானது 

சிக்்லான உணவுப் ்பாருட்்்ளே எளிே 

மூலக்கூறு்ளோ் மாறறு்தல் மறறும் 

்சரிக்்ப்பட்ட உண்வ உட்கிரகித்தல் 

்பான்ற ்சேல்்்ளேச் ்சய்கிறது. 

உணவுக்குழாயுடன் ்்தாடர்பு்டே ்சரிமான 

சுரப்பி்ளோ் உமிழ நீர் சுரப்பி, ்ல் ரல் மறறும் 

்்ணேம் ஆகிே்வ உளளேன. இ்வ 

்சரிமானப்  பா்்தயில் உணவுச் ்சரிமானம் 

�்ட்பறுவ்தறகு உ்தவிோ் ்சரிமான 

்�ாதி்்ளேச் சுரக்கின்றன. உணவுக் குழாய் 

சுமார்  மீட்டர் நீளேமு்டே ்த்சோலான 

நீண்ட குழல் ஆகும். இ்ரப்்ப ் சரிமானததின் 

பிர்தான உறுப்பா் உளளேது. சிறுகுடலில் 

உட்கிரகித்தல் �்ட்பறுகிறது.

 

வ.எண உண ப் ொமதயின் ொ�ங�ள்

1 வாய்

2 வாய்க்குழி

3 ்்தாண்்ட

4 உணவுக் குழல்
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6.4 வாெ ைண்டலம் 

சுவாச வாயுக்்ளின் பரிமாறறம் மறறும் 

சுவாசித்தல் நி்ழச்சியில் ஈடுபட்டுளளே 

மண்டலம் சுவாச மண்டலம் ஆகும். இதில் 

�ாசிதது்ளே்ள, �ாசிக்குழி, ்்தாண்்ட, 

குரல்வ்ளே, மூச்சுக்குழல், கி்ளே மூச்சுக்குழல் 

மறறும் நு்ரயீரல்்ள அடஙகும். இ்தன் மூலம் 

தூய்்மோன ்ாறறானது உளளிழுக்்ப்பட்டு 

்வளிவிடப்படுகின்றது. நு்ரயீரலில் 

்ாறறுக்கும், இரத்தததிறகும் இ்ட்ே 
2
 

மறறும் 
2 

பரிமாறறம் �்ட்பறுகிறது. குரல் 

வம்ள டி (எப்பிகி்ளாட்டிஸ்) என்ற அ்மப்பு 

சுவாசப்பா்்தக்குள உணவு ்சல்வ்்த 

்தடுக்கின்றது.

மர ரல்�ள் 

சுவாச உறுப்பு்ளில் நு்ரயீரல்்ள 

முக்கிேமான்வோகும். இ்வ 

மார்ப்றயினுள அ்மநதுளளேன. ்பாதுவா் 

�ாறறுக்குழா  என்று அ்ழக்்ப்படும். 

ச் க்குழலா்னது குருத்்தலும்பு 

வ்ளேேங்ளோல் ்தாங்ப்பட்டுளளேது. 

இது குரல்வ்ளே மறறும் ்்தாண்்ட்ே 

நு்ரயீரல்்ளுடன் இ்ணதது ்ாறறு 

்சல்வ்தறகு ஏதுவா் அ்மநதுளளேது. 

மூச்சுக்குழல் மார்பு அ்றயினுள 

நு்ழந்தவுடன் இரு மூச்சுக்கி்ளேக் 

குழல்்ளோ்ப் பிரிநது வலது, இடது 

நு்ரயீரல்்ளுக்குள நு்ழநது பல 

நுண்குழல்்ளோ்ப் பிரிநது, முடிவில் ண 

�ாறறுப்மெ�ளில்  (ஆல்விதயாமல�ளில்) 

திறக்கின்றன. நு்ரயீரல்்்ளேச் சுறறி இரு 

அடுக்கு்்ளேக் ்்ாண்ட ஒரு பாது்ாப்புப் 

படலம் ்ாணப்படுகிறது. இ்தறகு ப் ரா ( ) 

என்று ்பேர். 

வாயுக்்ளின் ஊடுருவல் (
2 

மறறும் 
2
) 

நுண்்ாறறுப்்ப்ேச் சுறறியுளளே ்மல்லிே 

சுவர் வழிோ் �்ட்பறுகிறது. 

பெரிைா்ன ைண்டலம்
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பெயல்ொடு 5  

தநாக்�ம்  சுவாசிக்கும்்பாது 

்வளி்ேறறப்படும் ்ாறறில் ்ார்பன் –

்ட  ஆக்்சடு (்ரிேமில வாயு)  அதி்மா் 

உளளேது என்ப்்த நிருபித்தல். 

ததமவயா்ன பொருள்�ள்  மூடியுடன் 

கூடிே இரண்டு ்ண்ணாடி குவ்ளே்ள, 

உறிஞசி ( ) மறறும் சுண்ணாம்பு நீர். 

பெ முமற   இரண்டு குவ்ளே்ளிலும் 

சுண்ணாம்பு நீ்ர ஊறறி, மூடி ்்ாண்டு 

மூடவும். மு்தல் குவ்ளே்ே அப்படி்ே 

்வக்்வும், இரண்டாவது  குவ்ளேயின் 

மூடியில் து்ளேயிடவும் உறிஞசி்ேச் 

 வாெ ைண்டலம் 

வாெ ைண்டலத்தின் லம் நம்டபெறும் 

வா க்�ளின் ெரிைாறறம் ன்று தவறுெட்்ட 

பெயல் நிமல�ம்ளக் ப�ாண்டது. அமவ 

1. பவளி வாெம்  �ாசிததுவாரங்ளின் 

வழிோ் ்ாறறிலுளளே 
2 

உளளிழுக்்ப்பட்டு, நு்ரயீரல்்ளில் 

உளளே 
2 
்வளிவிடப்படுகிறது.

2. உட் வாெம்  இரத்த ஓட்ட மண்டலம் 

வழிோ் 
2
 உடல் முழுவதும் அளிக்்ப்பட்டு 

அஙகுளளே 
2 

எடுதது ்சல்லப்படுகிறது. 

இரத்தச் சிவப்ெ க்�ளில் உள்்ள 

தைாகுத்ளாபி்னால் 
2
 மறறும் 

2 

�்டத்தப்ெடுகிறது. 

3. பெல் வாெம்  ்சல்்ள வழிோ்  

2 
– ்வ எடுததுக்்்ாண்டு 

2
 ்வ 

்வளிவிடுகின்றன. 
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6.5 இரத்த ஓட்்ட ைண்டலம்

�மது இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இ்தேம், 

இரத்தக்குழாய்்ள இரத்தம் ஆகிேவற்ற 

உளளேடக்கிேது. இது �மது உடலில் உளளே 

சுவாச வாயுக்்ள, உணவுச்சததுப் ்பாருள்ள, 

ோர்்மான்்ள, ்ழிவுப்்பாருள்ள 

்பான்றவற்றக் ்டததுகிறது. இது தீஙகு 

வி்ளேவிக்்க் கூடிே ்�ாய்க் கிருமி்ளிடம் 

இருநது �ம்்மப் பாது்ாக்கின்றது. ்மலும் 

உடல் ் வப்ப நி்ல்ே ஒ்ர சீரா் ் வக்்வும் 

உ்தவி ்சய்கின்றது. 

இதயம் 

இ்தேம் மார்ப்றயில், இரண்டு 

நு்ரயீரல்்ளுக்கும் இ்ட்ே அ்மநதுளளேது. 

�மது இ்தேம் �ான்கு அ்ற்்ளேக் ்்ாண்டது. 

இ்தேம் இரு சுவர்்்ளேக் ்்ாண்ட 

பெயல்ொடு 6  

உங்ள வலது ்்யில் உளளே ஆள்ாட்டி 

மறறும் �டு விர்லயும் உங்ள இடது 

்் மணிக் ்ட்டின் உளபக்்ம் ்வததுக் 

்்ாளளேவும். உங்ளோல் துடிப்பின் 

அ்ச்வ உணர முடிகிற்தா? ஏன் 

அவவாறு துடிக்கிறது? இந்தத துடிப்பு நாடித் 

துடிப்பு எனப்படும். அது ்தமனியில் ்சல்லும் 

இரத்த ஓட்டததினால் ஏறபடுகிறது.

்சருகி, பின்னர் அ்தனுள்ளே ்ாற்ற 

ஊதிவிடவும். 

�ண்டறிதல்  இரண்டாவது குவ்ளேயில் 

உளளே சுண்ணாம்பு நீர் பால் ்பான்று 

மாறியுளளேது. ்ரிேமில வாயு மட்டு்ம 

சுண்ணாம்பு நீ்ரப் பாலா் மாறறும் 

்தன்்மயு்டேது. 

முடி   சுவாசிக்கும் ்பாது 

்வளி்ேறறப்பட்ட ்ாறறில் ்ார்பன்– ்ட  

ஆக்்சடு அதி்மா் உளளேது என அறிே 

முடிகிறது.

மனி்தனின் ஒவ்வாரு 

நு்ரயீரலும் ஏறக்கு்றே 

3  மில்லிேன் நுண் 

்ாறறுப்்ப்ள உளளேன. 

்்ாட்டாவி விடு்தல் மூலம் �ாம் அதி் 

அளேவு ஆக் ெ்ன உளவாஙகி 

அதி் அளேவு ்ார்பன்–்ட–ஆக்்சடு 

்வளியிடுகி்றாம்.

பெரி�ார்டியம் உ்றயினால் ழப்பட்டுளளேது. 

�மது இ்தேம் �ம்மு்டே வாழ�ாள முழுவதும் 

்்தாடர்நது இரத்தத்்த உநதி அனுப்புகிறது.

இரத்தக் குழா �ள் 

�மது உடலில் மூன்றுவ்்ோன 

இரத்தக் குழாய்்ள உளளேன. அ்வ தை �ள், 

சிமர�ள் மறறும் தந்துகி�ள் ஆகும். இ்வ்ள 

மூடிே வ்லப்பின்னல் ்பான்ற  அ்மப்்ப 

ஏறபடுததி அ்தன் வழிோ் இரத்தததி்ன 

எடுததுச் ்சல்கின்றன.  

இரத்தம்

இரத்தம் ஒரு திரவ இ்ணப்புத 

திசுவாகும். இரத்தம் பிளோஸ்மா மறறும் இரத்த 

அணுக்்்ளேக் ்்ாண்டுளளேது. இரத்த 

அணுக்்ள மூன்று வ்்ப்படும் அ்வ, இரத்த 

சிவப்பணுக்்ள ( ), இரத்த ்வள்ளே 

அணுக்்ள ( ), இரத்தத ்தட்டு்ள ( ). 

இரத்த சிவப்பணுக்்ள எலும்பு ம ்ெயில் 

உருவாக்்ப்படுகின்றன.
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ஒரு நிமிடததில் எத்த்ன �ாடிததுடிப்பு்ள ஏறபடுகிறது 

என்று எண்ணமுடிகிற்தா? அ்தன் எண்ணிக்்்்ே 

நாடித் துடிப்பு  விகிதம் எனப்படும். சா்தாரணமா் ஓய்வு 

நி்லயில் உளளே ஒரு மனி்தனின் சராசரி �ாடிததுடிப்பு 

ஒரு நிமிடததில் 72  இல் இருநது  வ்ர 

இருக்கும். உங்ள   உடலில்   எஙகு �ாடிததுடிப்்ப 

உணர்கி ர்்்ளோ, அ்்தக் ்ண்டறிேவும். 

உங்ளு்டே �ாடித துடிப்்ப பதிவு ்சய்து உங்ள 

வகுப்புத ்்தாழர்்ளின் �ாடித துடிப்்பயும் பதிவு ்சய்து 

அ்்த ஒப்பிடு்.

 இரத்த ஓட்்ட ைண்டலம்
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6.6 நரம்பு ைண்டலம் 

மனி்தனுக்கு �ன்கு வளேர்ச்சிே்டந்த 

�ரம்பு மண்டலம் அ்மேப் ்பறறுளளேது.   

�ரம்பு மண்டலம் நி ரான்்ள அல்லது �ரம்பு 

்சல்்ளோல் ஆனது. இம்மண்டலததில் மூ்ளே, 

்தண்டுவடம், உணர்ச்சி உறுப்பு்ள மறறும் 

�ரம்பு்ள உளளேன. �ரம்பு மண்டலமும், 

�ாளேமில்லாச் சுரப்பி மண்டலமும் இமணந்து 

�்டத்துதல் ைறறும் ஒருஙகிமணப்பு ஆகிே இரு 

முக்கிேப் பணி்்ளே ்மற்்ாளகின்றன.

இரத்த தா்னம் 
ம ரு த து வ ம ் ன ் ளி ல் 

்�ாோளி்ளின் ்்த்வக்்ா் இரத்தம் 

்தற்ாலி்மா்  இரத்த வஙகி்ளில் 

்சமிக்்ப்படுகின்றது. 1  வேதுக்கு ்மல், 

ஆ்ராக்கிேமான ஒவ்வாருவரும் 

இரத்த்தானம் ்சய்ேலாம். அ்தன் மூலம் 

அவசர்ால விபததுக் ்ாலங்ளிலும், 

அறு்வ சிகிச்்சயின் ்பாதும், இரத்தம் 

்்த்வபடுபவர்்ளுக்கு உரிே ்ாலததில் 

இரத்தம் ்்ாடுக்்ப்படுகிறது. இரத்த்தானம் 

இவர்்ளின் உயிர்்ாக்் உ்தவுகிறது.

நரம்பு ைண்டலம்
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ம்ள 

�மது மூ்ளே ஒரு சிக்்லான உறுப்பு ஆகும். 

இது மண்்ட்ோட்டின் ்பாலக் குழியினுள 

உளளேது. இது திசுக்்ளோலான மூன்று 

உ்ற்ளோல் ழப்பட்டு பாது்ாக்்ப்படுகிறது. 

இந்த சவவு்ளுக்கு ம்ள உமற�ள் 

( ) என்று ்பேர். மூ்ளே்ே மூன்று 

பிரிவு்ளோ்ப் பிரிக்்லாம். அ்வ முன் 

மூ்ளே, �டு மூ்ளே மறறும் பின் மூ்ளே 

என்ப்வோகும். மூ்ளேோனது உடலின் 

மததிேக் ்ட்டுப்பாட்டு ்மேம் ஆகும். 

தணடுவ்டம் 

்தண்டுவடம் பின்மூ்ளேயில் உளளே 

முகுளேததின்   ் ்தாடர்ச்சி   ஆகும்.    இது       முது்்லும்புத 

்்தாடரினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது. 

்தண்டுவடமானது, மூ்ளே்ே உடலில் உளளே 

பல்்வறு பா்ங்்ளோடு �ரம்பு்ளினால் 

இ்ணக்்க்கூடிே அ்மப்பா் உளளேது.

நரம்பு ைண்டலத்தின் பெயல்�ள்

1.  உணர்ச்சி உள் டு

உணர் உறுப்பு்ளிலிருநது சமிக்்  

்டத்தப்படு்தல்.

2. ஒருஙகிமணப்பு

உணர்ச்சி சமிக்் ்்ளே ஒருஙகி்ணதது 

்வளிப்பாடு்்ளே உருவாக்கு்தல் மறறும் 

பதில்்்ளே உருவாக்கு்தல்.

3. பெயல் பவளிொடு

மூ்ளே மறறும் ்தண்டுவடததிலிருநது 

சமிக்் ்்ளே ்சேல்படும் உறுப்பு்ளோகிே 

்த்ச மறறும் சுரப்பி ்சல்்ளுக்குக் ்டதது்தல்.

6.7 உணர் உறுப்பு�ள் 

உணர் உறுப்பு்ள ்வளி உலகின் 

சாளேரங்ள ஆகும். �மது உடலில் ஐநது உணர் 

உறுப்பு்ள உளளேன. அ்வ ்ண்்ள, ்ாது்ள, 

மூக்கு, �ாக்கு மறறும் ்்தால் ஆகும். உணர் 

உறுப்பு்ள �மது சுறறுப்புறத்்த �ாம் ்்தரிநது 

்்ாளளேவும், விழிப்புணர்்வ ஏறபடுத்தவும் 

உ்தவுகின்றன. உணர் உறுப்பு்ளோல் மட்டு்ம 

�ாம் பார்த்தல், ்்ட்டல், நு்ர்்தல், சு்வத்தல் 

மறறும் உணர்்தல் ்பான்ற ்சேல்்்ளேச் 

்சய்ே முடிகிறது. 

�ண�ள் 

்ண்்ள மூலம் �ம்்மச் சுறறி இருக்கும் 

்பாருள்்ளே �ாம் பார்க்் முடிகிறது. அ்தன் 

நிறம், வடிவம், அளேவு மறறும் அது அருகில் 

உளளே்தா அல்லது ்்தா்லவில் உளளே்தா, 

அது �்ர்கின்ற்தா, இல்்ல நி்லோ் 

உளளே்தா என்பது பறறிக் ்ாணமுடிகிறது. 

மூ்ளேயில் று 

மில்லிேனுக்கும் அதி்மான 

்த்வல்்்ளே ஒருவர் 

வாழ�ாளில் ்சமிதது 

்வக்் முடியும் என்று 

கூறப்படுகிறது.
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்ண் இ்ம்ள, மறறும் ்ண் புருவங்ள 

்ண்ணில் தூசியும், அழுக்கும் படிோமல் 

்ண்்்ளேப் பாது்ாக்கின்றன. ்ண் மூன்று 

முக்கிே பகுதி்்ளேக் ்்ாண்டுளளேது. அ்வ 

்ார்னிோ, ஐரிஸ் மறறும் ்ண்மணி (பி ப்பில்). 

பெவி�ள் 

்சவி்ள �ம்்மச் சுறறியுளளே பல்்வறு 

ஒலி்்ளேக் ்்ட்ப்தறகு உ்தவுகின்றன. அ்வ 

ஒலி மிகுந்த்வோ, ்மன்்மோன்வோ, 

மகிழச்சி ்தரும் ஒலிோ, விரும்பத்த்ா்த 

ஒலிோ அல்லது மந்தமான ஒலிோ என்று 

்வறுபடுத்தவும் முடிகிறது. ்மலும் ்சவி்ள 

�ாம் �டக்கும் ்பாதும், ஓடும் ்பாதும், ம்லயில் 

ஏறும் ்பாதும் �மது உட்லச் சமநி்லயில் 

்வததிருக்் உ்தவுகின்றன. ்சவிோனது 

புறச்பெவி, நடுச்பெவி மறறும் உட்பெவி ்பான்ற 

மூன்று பகுதி்்ளேக் ்்ாண்டுளளேது. 

மனி்தனின் புறச் ்சவியில் உளளே மடல் புறச் 

பெவி ை்டல் ( ) என்ற்ழக்்ப்படுகிறது. 

ததால்

உடல் முழுவதுமா் மூடியுளளே, மி்ப் ்பரிே 

உணர் உறுப்பு ்்தால் ஆகும். �ம்்மச் 

சுறறியுளளே ்பாருள்்ளே �மது ்்தால் 

்்தாடும்்பாது  அப்்பாருள ்வப்பமா் உளளே்தா 

அல்லது குளிர்ச்சிோ் உளளே்தா, வழவழப்பா் 

உளளே்தா அல்லது ்சார்சாரப்பா் உளளே்தா, 

அப்்பாருள ்ாய்நதுளளே்தா அல்லது ஈரமா் 

உளளே்தா, ்டினமா் உளளே்தா அல்லது 

மிருதுவா் உளளே்தா, என்ப்்தக் ்ண்டறிே 

உ்தவுகிறது. ்்தால் உட்ல மூடி இருப்ப்தால் 

்�ாய்க் கிருமி்ளிடமிருநது �மது உட்லப் 

பாது்ாக்கின்றது. 

்மலும் இது �மது உட்ல ஈரப்ப்ச்ோடு 

்வததிருக்கின்றது. சரிோன உடல் 

்வப்பநி்ல்ே ஒழுஙகுபடுததி ்வக்கிறது. 

ததாலின் ெணி�ள் 

1. நுண்ணுயிரி்ளிடமிருநது உட்லப் 

பாது்ாக்கும் அரணா்த ்்தால் உளளேது

2. ்்தால் ரிேஒளி்ேப் பேன்படுததி 

உடலுக்குத ்்த்வோன ்வட்டமின்   

ஐ உறபததி ்சய்கிறது. 
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உங�ள் உணர் உறுப்பு�ம்ளப் 

ொது�ாத்துக் ப�ாள்்ள ம்.

	மி் அதி்மான ஒளியி்லா அல்லது 

மி்க்கு்றந்த ஒளியி்லா, ்மலும் 

�்ரும் வா்னததில் ் சல்லும் ் பாழு்்தா 

படிக்் ்வண்டாம்.

	்்தா்லக்்ாட்சி, ்ணினி, ்சல்்பசி, 

மடிக்்ணினி ் பான்ற ஒளிததி்ர்்ளே 

அதி் ்�ரம் ்்தாடர்நது 

பேன்படுததுவ்்தத ்தவிர்க்்வும் 

	உங்ள ்ண்்்ளே மி்க் ்டினமா்த 

்்தய்க்் ்வண்டாம்.

 ்ண்ணில் உளளே தூசி்்ளே அ்றற 

தினந்்தாறும் 2 அல்லது 3 மு்ற 

தூய்்மோன ்தண்ணீர் ்்ாண்டு 

உங்ள ்ண்்்ளே ்மதுவா் 

(்மன்்மோ்) சுத்தம் ்சய்ேவும். 

	்சவி்ள ்டு்மோன அடி அல்லது 

்தாக்கு்தல் ்பான்ற நி்ழச்சி்ளிலிருநது 

பாது்ாக்்ப்பட ்வண்டும் 

	்்ாண்்ட ஊசி, பல் குச்சி இவற்ற 

்வதது ்சவி்்ளேச் சுத்தம் ்சய்வது 

ஆபத்தான ்சேல், என்வ இ்த்னத 

்தவிர்க்் ்வண்டும். ஏ்னனில் 

இ்தனால் ்ாதுச் சவவு கிழிநதுவிடும் 

்ாது ்்தாறறு ஏறபடும்.

 தினமும் ்்தா்லச் சுத்தமா்வும், 

புததுணர்ச்சியுடன் ்வததுக் ்்ாளளே 

தினமும் ஒரு மு்றோவது குளிக்் 

்வண்டும்.

6.8 நா்ளமில்லாச் ரப்பி ைண்டலம் 

உடலில் பல்்வறு ்சேல்்்ளே �ாளேமில்லாச் 

சுரப்பி மண்டலம் ஒழுஙகுபடுததி, �மது உடலின் 

உட்புற ழ்லப் பராமரிக்கின்றது. உடலில் 

பல �ாளேமில்லாச் சுரப்பி்ள அ்மநதுளளேன. 

இச் சுரப்பி்ள �ார்தைான்�ள் என்னும் ்வதிப் 

்பாருட்்்ளே உறபததி ்சய்கின்றன. 

நா்ளமில்லா 

ரப்பி�ள்

- இருப்பி்டம்

பிட் ட்டரி சுரப்பி மூ்ளேயின் அடிப்பகுதி

னிேல் சுரப்பி மூ்ளேயின் அடிப்பகுதி

்்தராய்டு சுரப்பி ்ழுதது

்்தமஸ் சுரப்பி மார்புக்கூடு

்்ணேம் வயிறறின் அடிப்பகுதி

அட்ரினல் சுரப்பி சிறு நீர்ததின் ்மல்

இ ன ப் ் ப ரு க் ் 

உறுப்பு்ள

இடுப்புக் குழி

6.9 �ழி  நீக்� ைண்டலம் 

�மது உடலிலிருநது, ்�ட்ரென் ்லந்த 

்ழிவு்ள, ்ழிவுநீக்் மண்டலம் மூலம் 

்வளி்ேறறப்படுகின்றது. இதில் சிறுநீர்ங்ள, 

சிறுநீர்�ாளேங்ள, சிறுநீர்ப்்ப, மறறும் சிறுநீர்ப் 

புறவழி ( ரிதரா ) ஆகிே்வ அடஙகும். 

நா்ளமில்லாச் ரப்பி ைண்டலம்
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சிறுநீர�ம் 

சிறுநீர்ங்ள அவ்ர வி்்த வடிவததில் அடிவயிறறுக் குழியில் அ்மநதுளளேன. பநஃப்ரான்�ள் 

சிறுநீர�த்தின் பெயல் அடிப்ெம்ட அலகு�்ளாகும். இ்வ இரத்தததி்ன வடி்ட்டி சிறுநீ்ர 

உருவாக்குகின்றன.

�ாம் ஏன் நீ்ர அருநதுகி்றாம்? �மது உடலில் 7   நீர் உளளேது. �மது மூ்ளேயில் 

உளளே சாம்பல் நிறப் பகுதியில் அதி்ளேவு ( ) நீர் உளளேது. ் ்ாழுப்பு ் சல்்ளில் 

கு்றந்த அளேவு (1 ) மட்டு்ம உளளேது. �ாம் உணவின் மூலமா்வும், பருகும் 

நீர் மூலமா்வும் ஒரு �ா்ளேக்கு 1.  மு்தல் 3.  லிட்டர் வ்ர நீர் அருநதுகி்றாம். 
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�ழி  நீக்� ைண்டலம்

்த்ரப்பகுதியில் அ்மநதுளளே மி்ப்்பரிே 

்தட்்டோன திசு.

	்சரித்தல் என்பது �ாம் உண்ணும் 

உணவின் ்பரிே மூலக்கூறு்்ளே 

படிப்படிோ் சிறிே மூலக்கூறு்ளோ்வும், 

்்ரயும் ்பாருளோ்வும் மாறறும் 

்சேலாகும். 

	மூ்ளே மண்்டஓட்டினால் 

பாது்ாக்்ப்படுகிறது. மூ்ளே மூன்று 

பகுதி்்ளே உ்டேது அ்வ 1. முன் 

மூ்ளே 2. �டு மூ்ளே 3. பின் மூ்ளே  

	உணர் உறுப்பு்ள எனப்படுவது – 

்ண்்ள, ்சவி்ள, மூக்கு, �ாக்கு மறறும் 

்்தால் ஆகும்.

நிம்னவில் ப�ாள்�

	எலும்பு மண்டலம் உடலுக்கு வடிவம் 

்்ாடுப்ப்்தாடு, உடலில் உளளே 

மிருதுவான உளஉறுப்பு்்ளேப் 

பாது்ாக்கிறது. 

	�மது உடலில் மூன்று வ்்ோன 

்த்ச்ள உளளேன. அ்வ எலும்புத 

்த்ச்ள, ்மன்்த்ச்ள மறறும் இ்தேத 

்த்ச்ள எனப்படும். 

	இரத்த ஓட்டமண்டலம், இ்தேம், 

இரத்தம் மறறும் இரத்தக் குழாய்்்ளேக் 

்்ாண்டுளளேது. 

	உ்தரவி்தானம் – மார்புக் குழியின் 
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பெயல்ொட்டின் வழி ை த 

உ்டல் அமைப்பியமல அறிந்து 

ப�ாள்வைா

இமணயச்பெயல்ொடு

ை த உ்டல் அமைப்பியல் 

படி 1  கீழக்்ாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்்டப் பேன்படுததி ‘    ’ 

என்னும் இ்ணேப் பக்்ததிறகுச் ்சல்். இப்்பாது ்்தான்றும் மனி்த உடல் 

உறுப்பு்ளில் ஏ்்தனும் ஒன்்றத ்்தர்வு ்சய்். 

படி 2   இப்்பாது ்்தர்வு ்சய்்த உடல் உறுப்்பத தி்ரயில் ்பரி்தாக்் சுட்டியில் உளளே 

�்ர்ததும் உரு்ளே /  குறியீட்்டப் பேன்படுத்தவும். 

படி 3  ‘ ’ என்னும் �ழுவலில் உளளே வட்டத்்த �்ர்ததி, உடல் உறுப்பின் பல்்வறு 

படலங்்ளே அதி்ப்படுததி / கு்றதது அறி். 

படி 4  ்சேல்பாட்டின் விளேக்்ததில் இடம்்பறறுளளே மறற உடல் உறுப்பு்்ளேயும் ்்தர்வு 

்சய்து, அவறறின் அ்மப்்பயும் பணி்்ளேயும் அறி். 

ெடி 1 ெடி 2

ெடி 3

படங்ள அ்ேடாேளதத
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மதிப் டு
4. மனி்த உடலிலுளளே மி்ப்்பரிே உணர் 

உறுப்பு  ஆகும். 

5. �ாளேமில்லா சுரப்பி்ளோல் சுரக்்ப்படுகின்ற 

்வதிப்்பாருள்ளுக்கு  என்று 

்பேர். 

. ெரியா (அ) தவறா எ்னக் று�. தவறா� 

இருப்பின் ெரியா� எழுத ம்

1. இரத்தம் எலும்பு்ளில் உருவாகின்றது.

2. இரத்த ஓட்ட மண்டலம் மனி்த உடலிலுளளே 

்ழிவு்்ளே ்வளி்ேறறுகிறது..

3. உணவுக் குழலுக்கு இன்்னாரு ்பேர் 

உணவுப் பா்்த.

4. இரத்த ஓட்ட மண்டலததிலுளளே மி்ச் சிறிே 

நுண்குழலுக்கு இரத்தக் குழாய்்ள என்று 

்பேர். 

5. மூ்ளே, ்தண்டுவடம் மறறும் �ரம்பு்ள 

்சர்ந்த்்த �ரம்பு மண்டலம் ஆகும். 

. பொருத்து�

1. ்ாது இ்தேத ்த்ச

2. எலும்பு 

மண்டலம் 

்தட்்டோன ்த்ச

3. உ்தர 

வி்தானம்

ஒலி

4. இ்தேம் நுண் ்ாறறுப்்ப்ள

. நு்ரயீரல்்ள உளளுறுப்புக்்்ளேப் 

பாது்ாக்கின்றது

. ழுள்்ளவறமற முமறெடுத்தி எழுது�

1. இ்ரப்்ப  ்பருஙகுடல் உணவுக் 

குழல்  ் ்தாண்்ட  வாய்  சிறுகுடல்               

மலக்குடல்  மலவாய்.

2. சிறுநீர்ப் புறவழி  சிறுநீர் �ாளேம்  

சிறுநீர்ப்்ப 	சிறு நீர்ம்.

. பொருத்தைா்ன விம்டமயத் 

ததர்ந்பதடுக்� ம்

1. மனி்தனின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம் 

்டததும் ்பாருள்ள  

 அ. ஆக்சிென் 

 ஆ. சததுப் ்பாருள்ள

 இ. ோர்்மான்்ள

 ஈ. இ்வ அ்னததும் 

2. மனி்தனின் மு்தன்்மோன சுவாச உறுப்பு 

 

 அ. இ்ரப்்ப   ஆ. மண்ணீரல்

 இ. இ்தேம்   ஈ. நு்ரயீரல்்ள

3. �மது உடலில் உணவு மூலக்கூறு்ள 

உ்டக்்ப்பட்டு சிறிே மூலக்கூறு்ளோ் 

மாறறப்படும் நி்ழச்சி இவவாறு 

அ்ழக்்ப்படுகிறது. 

 அ. ்த்சச் சுருக்்ம் ஆ. சுவாசம்

 இ. ்சரிமானம்  ஈ. ்ழிவு நீக்்ம்

. த�ாடிட்்ட இ்டத்மத நிரப்பு�

1. ஒரு குழுவான உறுப்பு்ள ்சர்நது 

உருவாக்குவது  மண்டலம் 

ஆகும். 

2. மனி்த மூ்ளே்ேப் பாது்ாக்கும் எலும்புச் 

சட்ட்ததின் ்பேர்  ஆகும்.

3. மனி்த உடலிலுளளே ்ழிவுப் ்பாருட்்்ளே 

்வளி்ேறறும் மு்றக்கு 

என்று ்பேர். 
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2. கீழ்ண்ட மனி்த ் ழிவு நீக்் மண்டலததில் 

முக்கிேமான �ான்கு பா்ங்்ளே எழுது. 

கீழக்்ண்ட வினாக்்ளுக்கு வி்டேளி.

அ. ்மற்ண்ட ்ழிவு நீக்் மண்டலததில் 

எந்த பா்ம் இரத்தததிலுளளே அதி் 

உப்பு மறறும் நீ்ர நீக்குகிறது.

ஆ. சிறுநீர் எஙகு ்சமிக்்ப்படுகிறது?

இ. மனி்த உடலிலிருநது சிறுநீர் 

எந்தக் குழல் வழிோ் 

்வளி்ேறறப்படுகிறது?

ஈ. சிறுநீர்ததிலுளளே சிறுநீ்ர எந்தக் 

குழல் சிறுநீர்ப்்பக்கு ்்ாண்டு 

்சல்கிறது?

. உயர் சிந்தம்னத்திறன் வி்னாக்� க்கு 

விம்டயளி

1. உ்தரவி்தானததில் அ்சவு்ள 

இல்்ல்ேனில் என்ன �டக்கும்?

2. இ்தேததின் இரு பா்ங்ள ்தடித்த 

்த்சச்சுவரால் பிரிக்்ப்பட்டுளளேன. ஏன்?

3. ்்ா்டக்்ாலததில் விேர்்வ அதி்மா் 

சுரப்பது ஏன்?

4. உண்வ விழுஙகும் ்பாது சில 

சமேங்ளில் விக்்ல் மறறும் இருமல் 

ஏறபடுவது ஏன்?

. ஒப்புமை தரு�

1. ்தமனி்ள  இரத்தத்்த இ்தேததிலியிருநது 

எடுதது ்சல்ப்வ  :  இரத்தத்்த 

இ்தேததிறகு ்்ாண்டு வருப்வ

2. நு்ரயீரல்  சுவாச மண்டலம்  : 

 இரத்த ஓட்ட மண்டலம்

3. ்�ாதி்ள  ்சரிமான சுரப்பி்ள  : 

 �ாளேமில்லாச் சுரப்பி்ள 

. மி�க் குறுகிய விம்டயளி

1. எலும்பு மண்டலம் என்றால் என்ன?

2. எபிகிளோட்டிஸ் என்றால் என்ன?

3. மூவ்்ோன இரத்தக்குழாய்்ளின் 

்பேர்்்ளே எழுது்.

4. விளேக்கு் – மூச்சுக்குழல்

5. ்சரிமான மண்டலததின் ஏ்்தனும் 

இரண்டு பணி்்ளே எழுது்.

6. ்ண்ணின் முக்கிே பா்ங்ளின் 

்பேர்்்ளே எழுது். 

7. முக்கிேமான ஐநது உணர் உறுப்பு்ளின்  

்பேர்்்ளே எழுது். 

. குறுகிய விம்டயளி

1. விலா எலும்புக்கூடு பறறி சிறு குறிப்பு 

எழுது்.

2. மனி்த எலும்பு மண்டலததின் பணி்்ளே 

எழுது்.

3. ்ட்டுபடா்த இேஙகு ்த்சக்கும் ் ட்டுபாட்டில் 

இேஙகும் ்த்சக்குமுளளே ்வறுபாட்்ட 

எழுது்.

. விரிவா்ன விம்டயளி

1. �ாளேமில்லா சுரப்பி மண்டலம் மறறும் �ரம்பு 

மண்டலததின் பணி்்ளே பட்டிேலிடு். 
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7 க  பாக க  

அலகு

 உள ட்ட்ம், ்மேச்்சேல்ம் மறறும் ்வளியீட்ட்ம் பறறி அறிநது்்ாளளு்தல்

	 நி்னவ்ததின் அலகு்ள பறறி அறி்தல் 

	 உள ட்டு, ்வளியீட்டுக் ்ருவி்்ளேப் பறறி அறி்தல்

	 ்ணினியின் பா்ங்்ளே எவவாறு இ்ணப்பது என்ப்்த 

அறிநது்்ாளளு்தல்

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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�ணி   அறிமு�ம் 

பரநது விரிநது கிடக்கும் இந்த பூமி்ே ஒரு 

புளளியில் இ்ணப்பது என்பது எளி்தான்தா? 

எளி்்தனில், அ்த்ன நி்ற்வறற இேலுமா? 

இவவிரு வினாவுக்கும் வி்ட ஒன்்ற, 

அது ்ணினி. ்ணினியின் உ்தவியுடன்,  

உலகின் எந்த மூ்லயிலிருநதும் �ம் 

்சேல்்்ளே எளி்தாக்் முடியும் என்ப்்த 

மறுப்ப்தறகில்்ல. அவவாறு பரவலா்ப் 

பேன்படுத்தப்படும் ்ணினியின் ்்த்வ்ே 

�ாம் அறிநதிருப்்பாம். எனினும், அக்்ணினி 

எப்படி இேஙகுகிறது என்ப்்தயும் ்்தரிநது 

்்ாளளே ்வண்டுமல்லவா! ்பாதுவா்்வ, 

்ணினியில் மி் முக்கிேமான மூன்று பா்ங்ள  

உளளேன.  அம்மூன்று பா்ங்்ளேயும் ஒன்றா் 

இ்ணக்கும்்பாது்தான்,  ் ணினி்ே  �ம்மால் 

முழு்மோ் இேக்் முடியும்.  அம்மூன்று 

பா்ங்ள எ்வ எ்வ? அவற்ற எவவாறு 

இ்ணக்் ்வண்டும்? என்ப்்தப்  பறறி இனி 

விரிவா்ப் பார்க்்லாம்.

7.1  �ணி யின் ொ�ங�ள் 

1. உள ட்ட்ம் (  )

2. ்மேச்்சேல்ம் ( ) 

3. ்வளியீட்ட்ம் (  ) 

உள் ட்்ட�ம் (  )

்ணினிச் ்சேலாக்்ததுக்குத 

்தரவு்்ளேயும் ்ட்ட்ளே்்ளேயும் உள டு 

்சய்வ்்த உள ட்ட்ம் (  ). 

அவவாறு ்தரவு்்ளே உள டு ்சய்வ்தறகுப் 

பேன்படுத்தப்படும் ்ருவி்்ளே்ே 

உள ட்டுக்்ருவி்ள  என்ற்ழக்கி்றாம்.

வி்சப்பல்் ( ), சுட்டி ( ), 

வருடி ( ), பட்்டக் குறியீடு படிப்பான் 

(  ), ஒலிவாஙகி (

.),  இ்ணேப் படக்்ருவி (  ), 

ஒளி ்பனா (  ) ்பான்ற்வ்தான் 

உள ட்டுக்்ருவி்ள.

்மற்ாணும்  உள ட்டுக் ்ருவி்ளில் 

வி்சப்பல்்யும், சுட்டியும் மி் 

முக்கிேமான்வ. அவற்றப் பறறி விரிவா்க் 

்ாண்்பாமா?

விமெப்ெலம� 

மு்தலில் வி்சப்பல்்்ேப் பறறித 

்்தரிநது ்்ாள்வாம். �ாம் பேன்படுததும் 

எல்லா வ்்க் ்ணினியிலும் ்தவிர்க்் 

முடிோ்த இடத்்தப் ்பறுவது வி்சப்பல்். 

ஏ்னனில் ‘எண்ணும் எழுததும் ்ண்்ணனத 

்தகும்’ என்னும் கூறறு, ்மாழிக்கு மட்டுமின்றி  

்ணினிக்கும் ்பாருநதுவ்தாகும். அப்படிப்பட்ட 

எண்்ணயும் எழுத்்தயும் ்ணினியில் 

உள டு ்சய்வ்தறகு வி்சப்பல்்்ே 

ஆ்தாரமாகும். அவவி்சப்பல்்யில் இரண்டு 

வி்தமான வி்ச்ள (்பாத்தான்்ள ) உளளேன. 

எண்்்ளேக் ் ்ாண்ட வி்ச்்ளே  எண்வி்ச 

(  ) என்றும், எழுதது்்ளேக் ் ்ாண்ட 

எழுதது வி்ச

எண் வி்ச
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வி்ச்்ளே எழுதது வி்ச (  ) 

என்றும் வழஙகுவர்.

ட்டி

வி்சப்பல்்்ேப் ்பான்்ற 

சுட்டியும் �ம் ்ணினிப் பேன்பாட்டுக்கு 

இன்றிே்மோ்த்தாகும். ்பாதுவா் சுட்டியில் 

இரண்டு ்பாத்தான்்ளும் அவவிரண்டிறகும் 

�டுவில் �்ர்ததும் உரு்ளேயும் ்ாணப்படும்.  

்ணினியில் குறிமுள்ளே இேக்குவ்்த இ்தன் 

முக்கிே பணி.                                      

்்ாப்பு்்ளேத திறப்ப்தறகு வலது 

்பாத்தா்னயும் (  ), ்்ாப்பு்்ளேத 

்்தர்வு ்சய்வ்தறகும், ்்தர்வு ்சய்ேப்பட்ட 

்்ாப்பு்ளில் �மக்குத ்்த்வோன 

மாறறங்்ளேச் ்சய்வ்தறகு  இடது 

்பாத்தா்னயும் (  ) பேன்படுத்த 

்வண்டும். ்ணினியின் தி்ர்ே 

்மலும் கீழும்  இேக்குவ்தறகு �்ர்ததும் 

உரு்ளே்ேயும் (  ) பேன்படுத்தலாம்.

மையச் பெயல�ம் (     

) 

மனி்தனின்    உட்ல  இேக்கும் 

மூ்ளே்ேப் ்பான்று, ்ணினியின் 

்சேல்பாடு்்ளே இேக்குவது ் மேச்்சேல்ம். 

இது ்ணினியின் உள ட்டுக் ்ருவி்ள 

்்ாடுக்கும் உள டு்்ளேப் (்தரவு்்ளேப்) 

்பறறுத ்த்வல்்ளோ் ்வளியீட்டுக் 

்ருவி்ளமூலம் வழஙகுகின்றது. 

இம்்மேச்்சேல்மானது,

1. நி்னவ்ம் (  )

2. ்ணி்தத ்தருக்்ச் ்சேல்ம் 

(   )

3. ்ட்டுப்பாட்ட்ம்(  )

ஆகிே  மூன்று பகுதி்்ளேக் ்்ாண்டுளளேது. 

�ட்டுப்ொட்்ட�ம் (  ) 

்ணினியின் எல்லாப் பகுதி்ளின் 

்சேல்பாடு்்ளேயும் ்ட்டுப்படுததுவது 

இ்தன் பணி, ்மன்்பாருள  வாயிலா்க் 

்்ாடுக்்ப்படும் ்ட்ட்ளே்்ளே ஏறறு, 

அ்தற்்றறவாறு சமிக்் ்்ளே  அனுப்பி 

்வக்கிறது. 

�ணிதத் தருக்�ச் பெயல�ம் ( ) 

கூட்டல், ்ழித்தல், ்பருக்்ல், வகுத்தல் 

்பான்ற எல்லாவி்தமான எண்்ணி்த, 

்தருக்்ச் ்சேல்பாடு்ளும் ்ணி்தத  ்தருக்்ச் 

்சேல்ததில் �்ட்பறுகின்றன. 

நிம்னவ�ம் (  )

மனி்தன் ்தனக்குத ்்த்வப்படும் 

்சய்தி்்ளே,  நி்ழவு்்ளேத ்தன் 

நி்னவ்ததில் ்சமிதது ்வப்ப்்தப் 

்பால் ்ணினியும் ்தன்னுள ்்ாடுக்்ப்படும் 

்தரவு்ள மறறும் ்த்வல்்்ளே ்சமிதது 

்வக்கிறது. அ்த்ன்ே ்ணினியின் 

நி்னவ்ம் என்கி்றாம். ்ணினியில்  உளளே 

நி்னவ்த்்த  மு்தன்்ம நி்னவ்ம் 

(  ), இரண்டாம் நி்னவ்ம் 

(  )  என இரண்டா்ப் 

பிரிக்்லாம். இதுமட்டுமல்லாது,  ்ணினியின் 

மறற ்தற்ாலி் நி்னவ்த்்தக் 

குறுவட்டு (  ), விரலி (  ) 

்பான்றவற்றக் ்்ாண்டு  ்மலும் 

விரிவுபடுத்தலாம்.

வலது ்பாத்தான்

�்ர்ததும் உரு்ளே

இடது ்பாத்தான்
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பவளி ட்்ட�ம் (  )

்மேச் ்சேல்ததிலிருநது ஈரடிமானக் 

குறிப்பு்ள (  ) ்பறப்படுகின்றன. 

இக்குறிப்பு்்ளேக் ்ணினிோனது,  

பேனருக்குக் ்்ாண்டு ்சல்ல, ்வளியீட்ட்ம் 

பேன்படுகின்றது.  

்ணினிததி்ர ( ), அச்சுப்்பாறி 

( ), ஒலி்பருக்கி ( ), வ்ரவி( ) 

்பான்ற்வ ்வளியீட்ட்ததின்  ்ருவி்ளோ்ச் 

்சேல்படுகின்றன.

பல்்வறுபட்ட ்வளியீட்டுக் ்ருவி்ள 

இருந்தாலும், ் ணினியின் பா்ங்ளுள ஒன்றா் 

இ்ணநது ்சேல்படும் ்ணினிததி்ர மி் 

முக்கிேமான ்வளியீட்டுக் ்ருவிோகும்.  இது   

பார்ப்ப்தறகுத ்்தா்லக்்ாட்சி ்பட்டியின் 

தி்ர ்பான்்ற இருக்கும். சுட்டி்ே 

இேக்கு்தல், வி்சப்பல்்யில் ்தட்டச்சு 

்சய்்தல், படம், ்்ளிக்்்ச் சிததிரங்ள 

மறறும் ்ா்ணாளி்்ளே �ம் ்ண்்ளுக்குக் 

்ாட்சிப்படுததுவ்்த ்ணினித தி்ரயின் 

முக்கிே பணி. அடிப்ப்டயில் இரண்டு 

வ்்ோன ்ணினித தி்ர்ள உளளேன. 

அ்வ,

1.  தி்ர (   )

2.  தி்ர  (   ) 

 தி்ர்்ளேக் ்ாட்டிலும்  

தி்ர கு்றந்த அளேவில் ்வப்பத்்த 

்வளிப்படுததுவ்்தாடு, கு்றந்த அளேவிலான 

இட்ம இ்தறகுப் ்பாதுமான்தா் இருக்கிறது. 

ஆ்்ோல் ்தற்பாதுளளே ்ணினி்ளில்  

தி்ரயின் பேன்பா்ட அதி்மிருக்கிறது.

7.2 நிம்னவ�த்தின் அலகு�ள்

்தரவு்ள பிட் ( ) என்ற அல்ால் 

அளேவிடப்படுகின்றன. ஒரு பிட் என்பது  

அல்லது 1 என்னும் ஈரடிமான எண்்்ளேக் 

குறிப்ப்தாகும். 

குறுவட்டில் ( ) ் சமிக்கும் 

்த்வல்்்ளே விட,  மடஙகு 

அதி்மா்  ்தட்டில் 

்சமிக்் முடியும்.
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�ணி யின் வம��ள் 

்ணினிோனது அவறறின் அ்மப்பு, 

வடிவம், ்வ்ம், திறன், நி்னவ்ம் 

்சேல்படும் மு்ற, பேன்்ள, மின்சக்தி ் ்த்வ 

ஆகிேவற்ற அடிப்ப்டோ்க் ்்ாண்டு 

வ்்ப்படுத்தப்படுகிறது. அவவ்்யில் 

்ணினி்ே, 

	மீக்்ணினி (  ) 

	்பருமு்க்்ணினி (  )

	நுண்்ணினி அல்லது ்தனிோள ்ணினி 

(    ) 

	குறுமு்க்்ணினி (  ) என்று 

வ்்ப்படுத்தலாம்.

த யாள் �ணி யின் வம��ள்  (  

 - )

நுண்்ணினி (  ) 

என்ற்ழக்்ப்பட்ட ்ணினி்ே்ே ்தற்பாது 

்தனிோள ்ணினி என்று அ்ழக்கின்்றாம். 

இக்்ணினி்ேப்  பேன்படுததுவ்தறகு  எளி்தா் 

(  ) இருப்ப்தால், பேனாளேர்்ள 

மிகுதிோ்ப் பேன்படுததுகின்றனர். ்தனிோள 

்ணினி்ளின் அளே்வயும் ்சேல்திற்னயும்  

்பாருதது, அ்வ மூவ்்ோ் 

வ்்ப்படுத்தப்பட்டுளளேன. 

	்ம்சக்்ணினி ( )

	மடிக்்ணினி ( )

	பல்்க் ்ணினி (வ்ரப்பட்டி்்) 

( )

7.3    �ணி மய  இமணத்தல்

உங்ள வீடு்ளில் மின்விளேக்கு, 

மின்விசிறி  ்பான்ற்வ மின்்ம்பி்ள 

மூலம் இ்ணக்்ப்பட்டு இேஙகுவ்்தப் 

பார்ததிருப் ர்்ள. அ்்தப்்பால்வ, 

்ணினியின் பல்்வறு பா்ங்ள, 

இ்ணப்புவடம் (  )  மூலம் 

ஒருஙகி்ணநது ்சேல்படுகின்றன. இ்தர 

மின்சா்தன ்பாருள்ள ்பால் அன்றி, 

்ணினிோனது பல பா்ங்ளோ் இருப்ப்தனால் 

ஒன்்றாடு ஒன்று இ்ணக்்ப்படும் ்பாது ஒரு 

முழு்மோன இேஙகு நி்லக்குக் ்்ாண்டு 

வரப்படுகிறது. இவவாறு ஒருஙகி்ணநது 

்சேல்படுவ்தா்ல்ே, ்ணினி்ே 

ஆஙகிலததில்  சிஸ்டம் ( ) என்று 

அ்ழக்கி்றாம். 

இ்ணப்புவடம் பல்்வறு 

அளேவு்ளில் ்ாணப்படுவ்்தாடு, ஒவ்வார் 

இ்ணப்புவடமும் ்தனிப்பட்ட பேன்பாட்்டக் 

்்ாண்டுளளேன. அவறறின் ்பேர்்்ளேயும் 

பேன்பாட்்டயும் இனிக் ்ாண்்பாம். 

மீக்்ணினி ்பருமு்க்்ணினி 

்தனிோள ்ணினி குறுமு்க்்ணினி

்ம்சக்்ணினி மடிக்்ணினி

பல்்க் ்ணினி
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இமணப்புவ்டங�ளின் வம��ள்

	்ா்ணாளிப் பட வரி்ச ( )

	மிகுதிறன் பல் ட் இ்டமு்ப்பு ( )

	்பாதுவரி்ச இ்ணப்பு ( )

	்தரவுக்்ம்பி (  ) 

	ஒலி வடம் (  )

	மின் இ்ணப்புக் ்ம்பி (  )

	ஒலி வாஙகி இ்ணப்புக்்ம்பி  (  )

	ஈ்தர் வ்ல இ்ணப்புக்்ம்பி  (  

)

1. ்ா்ணாளிப் பட வரி்ச 

( )

்ணினியின் ்மேச் 

்சேல்த்்தத 

தி்ரயுடன்  

இ்ணக்்  

பேன்படுகிறது. 

2. ்பாதுவரி்ச இ்ணப்பு 

( )

அச்சுப்்பாறி ( ), 

வருடி ( ), 

விரலி (  ),  

சுட்டி ( ), 

வி்சப்பல்் 

( ), 

இ்ணேப்படக்்ருவி 

(  ), 

திறன்்பசி 

(  ), 

்பான்றவற்றக் 

்ணினியுடன் 

இ்ணக்்ப் 

பேன்படுகிறது.

3. மிகுதிறன் பல் ட் 

இ்டமு்ப்பு ( )

உேர் வ்ரே்ற 

வீடி்ோ, 

டி ட்டல் ஆடி்ோ 

ஆகிேவற்ற 

ஒ்ர ்்பிள 

வழிோ் எல்.இ.டி. 

்்தா்லக்்ாட்சி்ள, 

ஒளிவீழததி ( ), 

்ணினித தி்ர  

ஆகிேவற்ற 

்ணினியுடன் 

இ்ணக்்  

பேன்படுகிறது.

4. ்தரவுக்்ம்பி

 (  )
்ணினியின் ்மேச் 

்சேல்ததுடன் 

்்ப்்பசி, ்்ேடக்்க் 

்ணினி ( ) 

ஆகிேவற்ற 

இ்ணக்், ்தரவுக் 

்ம்பி பேன்படுகிறது.

. ஒலி வடம் (  )
்ணினி்ே 

ஒலி்பருக்கியுடன் 

இ்ணக்் ஒலி வடம் 

பேன்படுகிறது.

. மின் இ்ணப்புவடம்

(  )
்மேச்்சேல்ம், 

்ணினிததி்ர, 

ஒலி ்பருக்கி, வருடி 

ஆகிேவறறிறகு  

மின் இ்ணப்்ப 

வழஙகுகிறது.

7. ஒலி வாஙகி ( )
ஒலிவாஙகி்ே 

்மேச்்சேல்ததுடன் 

இ்ணப்ப்தறகு 

ஒலி வாஙகி 

இ்ணப்புவடம் 

உ்தவுகிறது.
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. ஈ்தர் வ்ல ( )

்ணினியுடன் 

இ்ணேவழித 

்்தாடர்்ப ஏறபடுத்த 

தர் வமல ( ) 

பேன்படுகிறது.

7.4 �ம்பியில்லா இமணப்பு�ள்

்ம்பியில்லா இ்ணப்பு்ள என்பன, 

ஊட்ல (  ) மறறும் அரு்்ல (

)  வாயிலா்,  இ்ணப்புவடம் ஏதுமின்றிக் 

்ருவி்்ளேக் ்ணினியுடன் இ்ணப்ப்தாகும்.

1. ்டமல ( )

ஊட்ல மூலம் சுட்டி, 

வி்சப்பல்் ஆகிேவற்றக் 

்ணினியுடன் இ்ணக்்லாம்.  

அருகில் உளளே  ்தரவு்்ளேப் 

பரிமாறிக் ்்ாளளேவும் முடியும். 

2. அரு�மல ( - )

இ்ணே வசதி்ே 

இ்ணப்புவடம் இல்லாமல் 

்பறவும், ்தரவு்்ளேப் 

பரிமாறிக்்்ாளளேவும் அரு்்ல  

பேன்படுகிறது.

. பொருத்தைா்ன விம்டமயத் 

ததர்ந்பதடுக்� ம்

1. உள ட்டுக்்ருவி அல்லா்தது எது? 

 அ. சுட்டி  ஆ. வி்சப்பல்்

 இ. ஒலி்பருக்கி ஈ. விரலி

2. ்மேச்்சேல்ததுடன் தி்ர்ே 

இ்ணக்கும் ்ம்பி எது?

 அ. ஈ்தர்வ ் ல ( ) ஆ. வி. .ஏ. ( )

 இ. எச்.டி.எம்.ஐ. ( ) ஈ. யு.எஸ்.பி. ( )

3. கீழவருவனவறறுள உள ட்டுக்்ருவி 

எது?

 அ. ஒலி்பருக்கி ஆ. சுட்டி

 இ. தி்ரே்ம் ஈ. அச்சுப்்பாறி

4. கீழவருவனவறறுள ்ம்பி இல்லா 

இ்ணப்பு வ்்்ேச் ்சர்ந்தது எது? 

 அ. ஊட்ல ஆ. மின்ன்ல

 இ. வி. .ஏ. ( ) ஈ.   யு.எஸ்.பி. ( )

. விரலி ஒரு  ஆ் 

பேன்படுகிறது.

 அ. ்வளியீட்டுக்்ருவி

 ஆ. உள ட்டுக்்ருவி

 இ. ்சமிப்புக்்ருவி

 ஈ.   இ்ணப்புக்்ம்பி

மதிப் டு
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. பொருத்து�

1. ்ா்ணாளிப் பட வரி்ச ( )  உள ட்டுக் ்ருவி

2. அரு்்ல  இ்ணப்புவடம் 

3. அச்சுப்்பாறி  எல்.இ.டி. ( ) ்்தா்லக்்ாட்சி

4. வி்சப்பல்்  ்ம்பி இல்லா இ்ணப்பு

. மிகுதிறன் பல் ட் இ்டமு்ப்பு ( )  ்வளியீட்டுக்்ருவி

. குறுகிய விம்டயளி

1. ்ணினியின் கூறு்ள ோ்வ ?

2. உள ட்ட்ததிறகும் ்வளியீட்ட்ததிறகும் உளளே ்வறுபாடு்ள இரண்டு கூறு்.

3. பல்்வறு இ்ணப்புவடங்்ளேக் கூறி, எ்வ்ேனும் மூன்ற்ன விளேக்கு்.

பெயல்ொடு

(4-3-2-1 எ ம் சூத்திரத்மதக் ப�ாணடு �ணி யிமய இமணக்கும்  பெயல்ொடு.)

்ணினியின் பல்்வறு பா்ங்்ளே ஒன்்றாடு ஒன்று இ்ணப்ப்தன் மூலம் ஒரு ்ணினிோனது 

முழு்மே்டகிறது. மாணவர்்ள, கீ்ழ ்்ாடுக்்ப்பட்டுளளே 4  3  2  1 எனும் ததிரத்்த 

பேன்படுததி ்ணினியின் பா்ங்்ளே இ்ணக்்வும். அ்தாவது 4 ்ருவி்ளோன  ்மேச்்சேல்ம், 

்ணினிததி்ர, வி்சப்பல்், சுட்டி இ்வ்்ளே  3 இ்ணப்புக் ்ம்பி்்ளேக் ்்ாண்டு 

இ்ணத்தல். ்மலும் ்மேச்்சேல்ம்  ்ணினிததி்ர ஆகிே 2 – றகும் மின் இ்ணப்பு ்்ாடுதது 

1 முழு்மோன ்ணினி்ே இேஙகு நி்லக்குக் ்்ாண்டுவரு்தல்..  

 ஒரு முழு்மோன ்ணினி்ேச் ்சேல்பாட்டிறகுக் ்்ாண்டுவருவ்தறகுத ்்த்வோன பா்ங்ள. 

சுட்டி, வி்சப்பல்், ்ணினிததி்ர, ்மேச்்சேல்ம், மறறும் இ்வ்்ளே இ்ணப்ப்தறகுத 

்்த்வோன இ்ணப்பு மறறும் மின்்ம்பி்ள. 

4 3 2 1 எனும் ததிரத்்தக் ்்ாண்டு ்ணினியி்ே இ்ணத்தல் 

சுட்டி

4

3

2

1

்ா்ணாளிப் பட 

வரி்ச ( ) 

இ்ணப்புக்்ம்பி 

(்ணினிததி்ர)

்பாதுவரி்ச இ்ணப்பு 

( ) இ்ணப்புக்்ம்பி  

(வி்சப்பல்்)

்மேச்்சேல்ததிறகு 

மின்்ம்பி இ்ணப்பு

்ணினிததி்ரக்கு 

மின்்ம்பி இ்ணப்பு

முழு்மோன ்ணினி

்பாதுவரி்ச இ்ணப்பு

( )

 இ்ணப்புக்்ம்பி (சுட்டி)

வி்சப்பல்் ்ணினிததி்ர ்மேச்்சேல்ம்

்ருவி்ள

இ்ணப்புக்்ம்பி்ள

மின்்ம்பி இ்ணப்பு

முழு்மோன இேஙகுகின்ற ்ணினி
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அடிப்ப்ட அலகு - Basic Unit

அரிதிற ்டததி - Poor conductor

அரு்்ல - Wi-Fi

அழுத்தப்பட்ட ்ாறறு - Compressed air

ஆவிோ்தல் - Vapourization

இ்ண மின் சுறறு - Parallel circuit

இேக்் ஆறறல் - Kinetic energy

இ்ேபு - Composition

இரத்த ஓட்ட மண்டலம் - Circulatory 
system

இரும்பு துருப்பிடித்தல் - Rusting of iron

ஈ்தர் வ்ல 

இ்ணப்புக்்ம்பி
- Ethernet cable

உட்்ரு மு்தலில் 

்்தான்றிே ்சல் 
- Prokaryotic cells

உட்்ரு - Nucleus

உணர்வு உறுப்பு்ள - Sense organs

உணவு உறபததி - Food production

உண்்மோன உட்்ரு 

உ்டே ்சல்
- Eukaryotic cell

உராய்வு - Friction

உள ட்ட்ம் - Input unit

உ்ற்தல் - Freezing

ஊட்ல - Bluetooth

எரி்தல் - Combustion

எரி்பாருள - Fuel

எலும்பு மண்டலம் - Skeletal system

எளிதில் எரிேக்கூடிே - Inflammable

ஒலிஇ்ணப்பான் - Audio jack

ஒலிப்்பருக்கி - Speaker

ஒலி வடம் - Audio Cable

ஒலிவாஙகி - Microphone

ஒலிவாஙகி 

இ்ணப்புக்்ம்பி
Mic cable

ஒளிச்்சர்க்்் - Photosynthesis

ஒளிப்்பனா - Light Pen

ஒளிவீழததி - Projector

்்சஇ்ழ - Flagella

்ட்டுப்பாட்ட்ம் - Control Unit

்ணி்த 

்தருக்்ச்்சேல்ம் 
- Arithmetic Logic 

Unit

்ம்பி - Cord/cable

்்ர்பாருள - Solute

்்ரப்பான் - Solvent

்ழிவு நீக்் மண்டலம் - Excretory 
system

்ா்ணாளிப் பட வரி்ச

்ாறறா்ல்ள - Wind Mills

குமிழ்ள - Vacuoles

குறுமு்க்்ணினி - Mini Computer

குறுவட்டு - Compact Disk

கூட்டு நுண்்ணாக்கி - Compound 
microscope

சுடர் - Flame

சுருஙகு்தல் - Contraction

சுவாச மண்டலம் - Respiratory 
system

சுவாசம் - Respiration

்சரிமான மண்டலம் - Digestive 
system
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்சல் உறுப்பு்ள - Cell organelles

்த்ச மண்டலம் - Muscular system

்தரவுக்்ம்பி - Data cable

தி்ரே்ம் - Monitor

து்ண மின்்லன் - Secondary cell

்்தாடர் மின் சுறறு - Series circuit

�ரம்பு மண்டலம் - Nervous system

�ரம்புச் ்சல் - Nerve cell

�ாளேமில்லாசுரப்பி 

மண்டலம்.
- Endocrine system

நி்னவ்ம் - Memory Unit

நீள விரிவு - Linear Expansion

நுண்்ணினி - Micro computer

பசுங்ணி்ம் - Chloroplast

பச்்சேம் - Chlorophyll

பட்்டக் குறியீடு 

படிப்பான் 
- Barcode Reader

ப்தங்மா்தல் - Sublimation

பரும விரிவு - Cortical Expansion

பிளோஸ்மா சவவு - Plasma membrane

்பருமு்க்்ணினி - Mainframe 
Computer

்பரக்ஸ் ்ண்ணாடி - Pyrex glass

்பாதுவரி்ச இ்ணப்பு - USB

மடிக்்ணினி - Laptop

ம்ல்ேறுபவர் - Mountaineer

மின் ஆறறல் - Electrical energy

மின் இ்ணப்புக் ்ம்பி - Power cord

மின் ்டததி்ள - Conductors

மின் ்ல அடுக்கு - Battery

மின் சுறறு - Electrical circuit

மின்்டத்தா ்பாருள - Insulators

மின்்லன் - Cell

மிகுதிறன் பல் ட் 

இ்டமு்ப்பு

மீக்்ணினி - Super Computer

மு்தன்்ம மின் ்லன் - Primary cell

மூலக்கூறு்ள - Molecules

மூழகுபவர் - Diver

்ம்சக்்ணினி - Desktop

வருடி - Scanner

வ்ரவி - Plotter

வளிமண்டலம் - Atmosphere

விரலி - Pen drive

விரிசல் - Cracking

்வண்்ணி்ம் - Leucoplast

்வப்ப விரிவு - Thermal Expansion

்வப்பச் சமநி்ல - Thermal 
Equilibrium

்வப்பநி்ல - Temperature

்வப்பநி்லமானி - Thermometer

்வப்பம் ்டத்தல் - Heat transfer

்வப்பம் - Heat

்வளியீட்ட்ம் - Output unit

்வதி ஆறறல் - Chemical energy
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அறிவிேல் 

ஆறாம் வகுப்பு  இரண்டாம் பருவம்

பாட ல் உருவாக்்ம்

ஆ்லாச்னக்குழு பாட ல் ஆசிரிேர்்ள

குழுத்த்லவர் 

மும்னவர் த.வி. பவங�த்ட வரன்

விஞ ானி

விஞ ான் பிரசார் அறிவிேல் மறறும் ்்தாழில்நுட்பதது்ற, 

புது்டல்லி.

மும்னவர் ந. ராதாகிரு ணன்

உ்தவிப்்பராசிரிேர், 

்தாவரவிேல் து்ற, ்சன்்ன பல்்்லக் ்ழ்ம், கிண்டி வளோ்ம், 

்சன்்ன.

மீளோய்வு

மும்னவர் வி. சிவைாதவி

இ்ண்பராசிரிேர், 

பாரதி ம்ளிர் ்ல் ரி, ்சன்்ன.

மும்னவர் த�ா. ரதை

உ்தவி ்பராசிரிேர் (்வதியிேல்),

டாக்டர் அம்்பத்ர் அரசு ்்லக்்ல் ரி, விோசர்பாடி ்சன்்ன.

மும்னவர் த�ா. ராஜலட் மி

உ்தவிப்்பராசிரிேர் 

பாரதி ம்ளிர் ்ல் ரி, ்சன்்ன.

மும்னவர் ைஸ்�ர் ல்தா்னா

து்றத ்த்லவர்  விலஙகிேல் (ஓய்வு), 

மாநிலக் ்ல் ரி, ்சன்்ன.

வல்லு�ர் மறறும் ஒருஙகி்ணப்பாளேர்்ள

மும்னவர் வ தா த்ட யல்

து்ண இேக்கு�ர்,

, ்சன்்ன.

து. பிரொ�ரன்.

உ்தவிப்்பராசிரிேர், 

, ்சன்்ன.

ெ. ராதஜ ,

பட்ட்தாரி ஆசிரிேர், அரசு ்மல்நி்லப் பளளி, 

வங் ர், திருவள ர்.

பாட மீளோய்வு

ந. தாைமரக் �ணணன்,

முது்்லப் பட்ட்தாரி ஆசிரிேர், 

்ெய்்்ாபால் ்்ராடிோ ்்தசிே ்மல்நி்லப் பளளி, ்தாம்பரம், ்சன்்ன.

மும்னவர் . ரவி �ாசி பவங�ட்ராைன்,

்த்ல்ம ஆசிரிேர், 

அரசு ம்ளிர் ்மல்நி்லப் பளளி, ்்தசர் திருவண்ணமா்ல.

த. பெருைாள் ரா

பட்ட்தாரி ஆசிரிேர், 

ஊராட்சி ஒன்றிே �டுநி்லப்பளளி, மாணிக்் மங்லம், 

வலங்்மான் ஒன்றிேம், திருவா ர். 

மும்னவர் தை.நா. த ஜா

பட்ட்தாரி ஆசிரிேர், 

அரசு ்மல்நி்லப் பளளி ்்தவ்சா்ல, நீலகிரி.

இரா. ராைன் 

பட்ட்தாரி ஆசிரிேர், 

அரசு உேர்நி்லப் பளளி, ்வோ ர், ்ாஞசிபுரம். 

மும்னவர் ந. வித்ய தா

விரிவு்ரோளேர், 

, ஆடுது்ற, ்தஞசா ர்.

ை. ஆ்னந்தன்

பட்ட்தாரி ஆசிரிேர், 

அரசு உேர்நி்லப்பளளி, ்சர்்வக்்ாரண்பட்டி, திண்டுக்்ல்.

ந. ைணி�ண்டன்

பட்ட்தாரி ஆசிரிேர்,

அரசு உேர்நி்லப்பளளி, ராசிங்ாபுரம், ்்தனி.

நா. ொலுச்ொமி

்த்ல்ம ஆசிரிேர் (ஓய்வு),

மா�ா்ராட்சி ்மல்நி்லப் பளளி, ல்மடு, ்்ாேம்பததூர்.

ைா. தமிழரசி, 

முது்்லப் பட்ட்தாரி ஆசிரிேர் (ஓய்வு),

புனி்த ்ொசப் ்பண்்ள ்மல்நி்லப்பளளி, வடு்ர்்பட்்ட, திருச்சி.

தைா. தைா�்னப்பிரியா

முது்்ல ஆசிரி்ே, 

அரசு ம்ளிர் ்மல்நி்லப்பளளி, ்்ாரடாச்்சரி, திருவா ர்.

ெ. யாை்ளா

பட்ட்தாரி ஆசிரிேர், 

அரசு ஆதிதிராவிடர் �லதது்ற உேர்நி்லப் பளளி, புளிேந்்தாப்பு, ்சன்்ன.

இர. ஆசிர் ஜ லியஸ்,

உ்தவிப் ்பராசிரிேர்,

மாநிலக் ்ல்வியிேல் ஆராய்ச்சி மறறும் பயிறசி நிறுவனம், ்சன்்ன.

இ்ணேச் ்சேல்பாடு

ா. தவைணி ைத� வரி,

முதுநி்ல விரிவு்ரோளேர், , தி ர்.

பொ. சின்்னத்துமர,

இ்டநி்ல ஆசிரிேர்,

ஊ.ஒ.்்தா.ப., சானார்பா்ளேேம், திருப்பூர்.

்்ல மறறும் வடிவ்மப்பு

வ்ர்்ல 

த�ாபு ராசூதவல், முத்துக்குைார், 

பிரதைாத், தவல்முரு�ன், ைதியழ�ன்.

நிழல் வ்ரப்படம் 

தாைமர வாென் 

ஓவிேர், 

்ச ததிரி �்ர், வளேசரவாக்்ம், ்சன்்ன.

புத்த் ்ட்ட்மப்பு

தவ.ொ. ஜாணஸ்மித்

அட்்ட வடிவ்மப்பு

�திர் ஆறுமு�ம்

ைத்னா�ர் இராதாகிரு ணன் 

ெ. அருண �ாைரா

ரதை  மு ொமி

்தட்டச்சர்

மு. ெத்யா

நி  ்பருங்ளேததூர், ்சன்்ன.

வி்ரவுக் குறியீடு ்மலாண்்மக் குழு 

இரா. பஜ�நாதன்

இ்டநி்ல ஆசிரிேர், (மா.தி.ஒ.) 

ஊ.ஒ.�.நி. பளளி, ்்ணசபுரம்  ்பா ர், திருவண்ணாம்ல மாவட்டம்.

ந. பஜ�ன்

பட்ட்தாரி ஆசிரிேர், 

அ.ஆ.்ம.நி. பளளி, உததிர்ம ர், ்ாஞசிபுரம் மாவட்டம். 

தஜ.எப். ொல் எட்வின் ரா

பட்ட்தாரி ஆசிரிேர், 

ஊ.ஒ.�.நி. பளளி, இராக்கிப்பட்டி, வீரபாண்டி, ்சலம் மாவட்டம்.
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