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மின்நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

பாடப்பாருள் அடடவணை

III

பாடநூலில் உள்்ள விணைவுக் குறியீடணடப  (QR Code) பயனபடுத்துவவாம்! எபபடி?

•  உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க்கொண்டு DIKSHA கெயலிணய ேதிவிறக்கம் கெய்து நிறுவிகக்கொள்்க. 

•  கெயலிணய திறந்தவுடன், ஸப்கன் கெய்யும் கேொத்தொணை அழுததி ேொடநூலில் உள்ள விணைவு குறியீடு்கணள ஸப்கன் கெய்யவும். 

•  திணையில் ப்தொன்றும் ப்கமைொணவ ேொடநூலின் QR Code அருகில் க்கொண்டு கெல்்லவும். 

•  ஸப்கன் கெய்வ்தன் மூ்லம். அந்த QR Code  உடன் இணைக்கப்ேட்டுள்ள மின் ேொட ேகுதி்கணள ேயன்ேடுத்த்லொம். 

குறிபபு:  இணையசகெயல்ேொடு்கள் மற்றும் இணைய வளங்களுக்கொை QR code ்கணள Scan கெய்ய DIKSHA அல்்லொ்த ஏப்தனும் ஓர்  

QR code Scanner ஐ ேயன்ேடுத்தவும்.   

வ.எண் தணைபபு பக்்கம் எண்

1 அ்ளவீடடியல் 1
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4 பருப்பாருள்்கள் 52

5 நம்ணமைச்சுற்றி நி்கழும் மைாற்்றங்கள் 68

6 நுண்ணுயிரி்கள் 82

7 தாவை உை்கம் 100

8 உயிரினங்களின அணமைபபு நிணை்கள் 120

9 த்கவல் ்தாழில்நுடபம் ஓர் அறிமு்கம் 138

8th_Science_TM_FM.indd   3 4/15/2019   6:57:30 AM



IV

அறிவியண்லப் ேற்றிய புரிநது க்கொள்ளும் திறணையும், ேகுத்தொயும் 

நுட்ேதண்தயும் மொைவர்்களிடம் வளர்ககும் வி்தமொ்க இப்புத்த்கம் 

உருவொக்கப்ேட்டிருககிறது.  பமல்நிண்ல 

வகுப்பு்களில் ேயி்ல இருககும் அறிவியண்ல 

பமலும் உைர்நது க்கொள்ளவும், பேொட்டித 

ப்தர்வு்கணள எளிதில் ெநதிக்கவும் இப்புத்த்கம் 

உ்தவும்.   ்கற்பேொணை ணமயப்ேடுததி 

வடிவணமக்கப்ேட்ட இநநூல் மொைவர்்களின் 

சிந்தணைணயத தூண்டி விடுவப்தொடு, மைப்ேொட முணறககு மொற்றொ்கவும், 

கெயல்வழிக ்கற்ேண்த ஊககுவிப்ே்தொ்கவும் அணமயும்.

 எட்டொம் வகுப்பிற்்கொை இநநூலில் 9 அ்லகு்கள்  

உள்ளை.

 ஒவ்கவொரு அ்லகிலும் ஆசிரியர்்கள் கெய்து 

்கொட்ட பவண்டிய எளிய கெயல்ேொடு்களும், 

ஆசிரியர்்களின் வழி்கொட்டு்தப்லொடு 

மொைவர்்கள் பமற்க்கொள்ள பவண்டிய குழுச 

கெயல்ேொடு்களும் உள்ளை.

 ்த்கவல் விளக்கப் ேடங்களும், ்த்கவல் 

துணுககு்களும் ்கற்பேொரின் புரி்தண்ல பமலும் 

விரிவுேடுததும்.

 உங்களுககுத க்தரியுமொ? மற்றும் “பமலும் அறிபவொம்” ஆகியணவ மொைவர்்களின் 

மைக்கண்்களில் புதிய ெொளைங்கணளத திறநது ணவககும்.

 அறிவியல் துணற ெொர்ந்த கெொற்்கணளத க்தரிநது க்கொள்ள ்கண்லச கெொல்்ல்கைொதி 

அறிமு்கப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. இணைய வழிக ்கற்றண்லச கெம்ணமயொககும் வி்தமொ்க 

இணையச கெயல்ேொடு மற்றும் QR – குறியீடு  ஆகியணவயும் அறிமு்கப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை.

QR குறியீடணட எவ்வாறு பயனபடுத்துவது?

 QR குறியீட்டு ஸப்கைணை கூகுள் play store அல்்லது ஆப்பிள் app store 

ஆகியவற்ணறப் ேயன்ேடுததி உங்கள் திறன் பேசியில் ேதிவிறக்கம் 

கெய்து க்கொள்ளவும்.

 ேதிவிறக்கம் கெய்யப்ேட்ட QR குறியீட்டு ஸப்கைணை திறநது ணவததுக 

க்கொள்ளவும்.

  ஸப்கைர் கேொத்தொணை அழுததியவுடன் ப்கமைொ பவண்ல கெய்யத 

க்தொடஙகி விடும்.  உடபை திறன் பேசிணயப் ேொடப் புத்த்கததில் உள்ள QR 

குறியீட்டிற்கு அருப்க க்கொண்டு வைவும்.

  ப்கமைொ QR குறியீட்ணட உைர்ந்தறிந்தவுடன் திணையில் உைலி ப்தொன்றும்.  அந்த  

உைலிணயத க்தொட்டவுடன் ேொடப்கேொருள் விளக்கம் திணையில் விரியும்.

மு்கவுணை

இந்நூணைப 

பயனபடுத்துவது

எபபடி?
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1

கற்றல் ந�ோககஙகள் 

இப்பாடப்குதியைப ்யின்ற பின்னர், மபாணவர்்களபால்

�� SI அலகு்கள், அடிப்யட அளவு்கள், அடிப்யட அலகு்கள் ஆகிைவறய்றப 

புரிந்து க்கபாள்ள இைலும்.

�� அளவீட்டு முய்ற்கயளயும், அளவீட்டிையலயும் விளக்க முடியும்.

�� ்ல்்வறு அளவீட்டு முய்ற்கயளப ்குத்தறிை இைலும்.

�� கவப்நியல, க்பாருளின அளவு, மின்்னபாட்டம் மறறும் ஒளிசகசெறிவு ஆகிைவறய்ற அறிந்து 

க்கபாள்ள இைலும்.

�� அளவிடு்தலில் துல்லிைத்தனயம குறிதது ஆரபாை இைலும்.

�� அளவீட்டிைல் க்தபாடர்்பா்ன ்கணககு்கயளத தீர்க்க இைலும்.

         அறிமுகம்

இைறபிைல் என்து இைறய்க மறறும் 

இைறய்க நி்கழ்வு்கள் குறிததுப ்டிப்்தபாகும். 

அய்னதது அறிவிைல் ்பாடங்களுககும், 

இைறபிை்ல அடித்தளமபா்க உள்ளது எ்னக 

்கரு்தப்டுகி்றது. ஆய்வு்கள் ்மறக்கபாள்ளப்ட்டு, 

்கபாட்சிப்திவு்களிலிருந்து க்்றப்டும் முடிவு்க்ள 

இைறபிைலுககு அடிப்யடைபா்க அயமகின்ற்ன. 

ஆய்வு முடிவு்களும், ்்கபாட்்பாடு்களும் 

இைறய்க நி்கழ்வு்கயள ஆழமபா்கப புரிந்து 

க்கபாள்ள உ்தவுகின்ற்ன. அறிவிைல் 

்்கபாட்்பாடு்கள் ஆய்வுககு உட்்டுத்தப்ட்டு, 

உறுதி கசெய்ைப்ட்டபால் மட்டு்ம அயவ 

ஏறறுகக்கபாள்ளப்டுகின்ற்ன.

இைறபிைல் ்்கபாட்்பாடு்களில் 

்ைன்டுத்தப்டும் ்ல்்வறு இைறபிைல் 

அளவு்கள் அளந்்தறிைப்ட ் வண்டிையவ்களபா்க 

உள்ள்ன.

அய்னதது அறிவிைல் ஆய்வு்களும் 

அளவீட்டிையல அடிப்யடைபா்கக க்கபாண்டயவ. 

அன்றபாட வபாழ்வில் அளவீட்டிைல் ஒரு முககிை 

்ஙகு வகிககி்றது. மதிபபுதக்தரிந்்த திட்ட 

அளவிய்னக க்கபாண்டு, க்தரிைபா்த அளவின 

மதிபய்க ்கண்டறிவ்்த அளவீட்டிைல் ஆகும்.

ஓர் அளவீட்யடச சி்றப்பா்க ்மறக்கபாள்ள 

நமககு மூனறு ்கபாரணி்கள் ் ்தயவப்டுகின்ற்ன. 

அயவ 1. ஒரு ்கருவி 2. திட்ட அளவு 3. ஏறறுக 

க்கபாள்ளப்ட்ட அலகு.

 செயல்்ோடு 1

மபாணவர்்கள் ஓர் அளவு்்கபாயலக 

க்கபாண்டு, ்தங்கள் அறிவிைல் ்பாடநூலின 

நீளம் மறறும் அ்கலததிய்ன அளந்்தறிை 

்வண்டும். ்மலும், ்தங்களுககுக கியடத்த 

மதிபபு்கயள, ்தங்கள் நண்்ர்்களுககு 

கியடத்த மதிபபு்களுடன ஒபபிட்டுப ்பார்க்க 

்வண்டும்

அளவீட்டியல்1
அலகு
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2எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

்மற்கபாண் கசெைல்்பாட்டில், புத்த்கததின 

நீளம் 15 கசெ.மீ எ்னக க்கபாள்்வபாம். இஙகு 

புத்த்கததின ’நீளம்’ என்து மதிபபு க்தரிைபா்த 

இைறபிைல் அளவு, ’அளவு ்்கபால்’ என்து 

்ைன்டுத்தப்டும் ்கருவி, ’15’ என்து 

அளவிடப்டும் இைறபிைல் அளவின எண்மதிபபு 

மறறும் ’கசெ.மீ’ என்து அலகு ஆகும். இச 

கசெைல்முய்ற அளவீட்டிைல் எ்னப்டும்.

இசகசெைல்முய்றயில்  அய்னதது 

மபாணவர்்களுககும் ஒ்ர மபாதிரிைபா்ன மதிபபு்கள் 

கியடததிருக்கபாது. எ்ன்வ, அளவீடு்கயள 

்மறக்கபாள்ளும் ்்பாது பியழ்கள் ஏற்ட 

வபாய்பபுள்ளது என்ய்த மபாணவர்்கள் க்தரிந்து 

க்கபாள்ள ்வண்டும். இப்பாடப ்குதிைபா்னது, 

அளவீட்டிைல் குறிதது மபாணவர்்கள் சி்றப்பா்க 

அறிந்து க்கபாள்ள உ்தவுகி்றது.

 1.1  அலகீட்டு முற்றகள்
உலகின ்ல்்வறு ்குதி்களில் வபாழ்ந்்த 

மக்கள்  ்ல்்வறுவி்தமபா்ன அலகீட்டு 

முய்ற்கயளப ்ைன்டுததி வந்்த்னர். அவறறுள் 

சில க்பாதுவபா்ன முய்ற்கள்

1.  FPS முய்ற : நீளம் - அடி(Foot) ; நிய்ற - 

்வுண்ட்(Pound); ்கபாலம் - வி்னபாடி (Second)

2.  CGS முய்ற: நீளம் - கசெனடி மீட்டர் 

(Centimetre); நிய்ற - கிரபாம் (Gram);   ்கபாலம் 

- வி்னபாடி (Second)

3.  MKS முய்ற : நீளம் - மீட்டர் (metre) ; நிய்ற 

- கி்லபாகிரபாம் (Kilogram) ;   ்கபாலம் - வி்னபாடி 

(Second)

CGS, MKS மறறும் SI 

அலகுமுய்ற்கள் கமட்ரிக 

அலகுமுய்ற்கள் (Metric Sys-
tem) வய்கயைச செபார்ந்்தது. ஆ்னபால் 

FPS அலகுமுய்ற ்தினம அலகுமுய்ற 

அல்ல. இது ஆஙகில இைறபிைலபாளர்்கள் 

்ைன்டுததிை முய்ற ஆகும்.

1.1.1  ் ன்னபாட்டு அலகு முய்ற (SI - அலகு 

முய்ற)

்ண்யடை ்கபாலததில், ஆய்வு்கயள 

்மறக்கபாண்ட அறிவிைல் அறிஞர்்கள் 

்தங்களது ஆய்வு முடிவு்கயள ்தங்கள் நபாட்டில் 

்ைன்பாட்டிலிருந்்த  அலகு முய்றயி்ல்ை 

்திவு கசெய்து யவத்த்னர். ்த்கவல் க்தபாடர்பு 

வசெதி்கள் குய்றவபா்க இருந்்த்தபால், அவர்்களபால் 

்தங்கள் ஆய்வு முடிவு்கயள ஒருஙகியணக்க 

இைலவில்யல. எ்ன்வ, அவர்்கள் ஒரு 

க்பாதுவபா்ன அலகீட்டு முய்றயை ்ைன்டுத்த 

முடிவு கசெய்்த்னர்.

நீங்கள் முந்ய்தை வகுபபு்களில் 

்கற்றறிந்்தய்தப ்்பால், 1960 ஆம் ஆண்டு, 

பிரபானஸ் நபாட்டில் ்பாரிஸ் ந்கரில் நயடக்ற்ற 

எயட்கள் மறறும் அளவீடு்கள் குறித்த 11ஆவது 

க்பாது மபாநபாட்டில், அறிவிைல் அறிஞர்்கள், 

இைறபிைல் அளவு்களுக்கபா்ன க்பாதுவபா்ன 

அளவீட்டின ் ்தயவயை உணர்ந்து, அ்தற்கபா்ன 

அஙகீ்கபாரதய்த வழஙகி்னர். அந்்த அலகீட்டு 

முய்றைபா்னது, ் ன்னபாட்டு அலகுமுய்ற அல்லது 

SI அலகு முய்ற எனறு அயழக்கப்டுகி்றது. 

இது Systeme International என்ற பிகரஞ்சு 

கசெபால்லிலிருந்து உருவபாக்கப்ட்டது. அறிவிைல் 

அறிஞர்்கள் ஏழு இைறபிைல் அளவு்கயளத 

்்தர்ந்க்தடுதது, அவறய்ற அடிப்யட அளவு்கள் 

எனறும் அவறய்ற அளக்கப ்ைன்டும் 

அலகு்கயள அடிப்யட அலகு்கள் எனறும் 

வய்கப்டுததி்னர். இயவ அட்டவயண 1.1.இல் 

்கபாட்டப்ட்டுள்ளது.

1.1.2 SI அடிப்றை அலகுகள் 
அட்டவயண 1.1 SI - அடிப்யட அலகு்கள்

அளவு அலகு குறியீடு
நீளம் மீட்டர் m

நிய்ற கி்லபாகிரபாம் kg

்கபாலம் வி்னபாடி s

கவப்நியல க்கல்வின K

மின்்னபாட்டம் ஆம்பிைர் A

க்பாருளின அளவு ்மபால் mol

ஒளிசகசெறிவு ்்கண்டிலபா cd

நீளம், நிய்ற மறறும் ்கபாலம் குறிதது நீங்கள் 

முந்ய்தை வகுபபு்களில் அறிந்திருககிறீர்்கள். 

எ்ன்வ, ்தற்்பாது மற்ற அடிப்யட அளவு்களபா்ன 

கவப்நியல, மின்்னபாட்டம், க்பாருளின அளவு 

மறறும் ஒளிசகசெறிவு ஆகிைவறய்றப ்றறி 

அறிந்துக க்கபாள்்வபாம்

8th_Science_TM_Measurement_Unit-1.indd   2 4/15/2019   7:26:58 AM



3 அளவீட்டிைல்

 1.2  செப்நிறல
கீழ்க்கபாணும் க்பாருள்்களில் சூடபா்ன 

மறறும் குளிர்சசிைபா்ன க்பாருள்்கயளக 

்கண்டறி்க. (்டம் 1.1)

்ைம் 1.1 சூடபா்ன மறறும் குளிர்சசிைபா்ன க்பாருள்்கள்

(இ) (ஈ)

(அ) (ஆ)

சூடபா்ன மறறும் குளிர்சசிைபா்ன ்ல 

க்பாருள்்கயள நீங்கள் ்பார்ததிருபபீர்்கள். 

அவறறில் சில க்பாருள்்கள் மற்ற க்பாருள்்கயள 

விடசசூடபா்கவும், சிலப க்பாருள்்கள் மற்ற 

க்பாருள்்கயள விடக குளிர்சசிைபா்கவும் 

இருககின்ற்ன. இவறறுள்  அதி்க சூடபா்ன 

க்பாருள்்கள் எயவ? அதி்க குளிர்சசிைபா்ன 

க்பாருள்்கள் எயவ? என்ய்த நபாம்  எவவபாறு 

்கண்டறிைலபாம். 

ஒரு க்பாருள் க்றறிருககும் கவப்ததின 

அளயவ அல்லது குளிர்சசியின அளயவ 

்கண்டறிை நம்்்கத்தனயம வபாய்ந்்த அளவு 

ஒனறு ்்தயவப்டுகி்றது. அந்்த அள்வ 

‘கவப்நியல’ ஆகும்.

கவப்நியல என்து, க்பாருகளபானறு 

க்றறிருககும் கவப்ததின அல்லது 

குளிர்சசியின அளயவக குறிபபிடும் 

இைறபிைல் அளவபாகும். ஒரு க்பாருளுககு 

கவப்தய்த அளிககும் ்்பாது அ்தன 

கவப்நியல அதி்கரிககி்றது மபா்றபா்க, ஒரு 

க்பாருளிலிருந்து கவப்தய்த கவளி்ைறறும் 

்்பாது அ்தன கவப்நியல குய்றகி்றது.

1.2.1 வயரைய்ற

அயமபபு ஒனறில் உள்ள து்கள்்களின 

செரபாசெரி இைக்க ஆற்றல் ‘கவப்நியல’ எ்னப்டும்.

கசெவவபாய் ்்கபாளின 

்கபாலநியலயைப ்றறிை 

்த்கவல்்கயள ்செ்கரிப்்தற்க்க 

டிசெம்்ர் 1998 இல், அகமரிக்கபாவின‘ 

்்தசிை வபானிைல் மறறும் விண்கவளி 

நிர்வபா்கம்’ (National Aeronautics 
and Space Administration- NASA) 

கசெவவபாய்க்்கபாள் ்ருவநியலக்கபா்ன 

சுறறுக்கலம் ஒனறிய்ன  அனுபபிைது. 

ஒன்து மபா்தங்களுககுபபி்றகு, கசெவவபாய்க 

்்கபாள் மி்கக குய்றந்்த க்தபாயலவில் 

கநருஙகி வந்்த்்பாது, 1999 - கசெபடம்்ர் 23
இல் சுறறுக்கலமபா்னது ்கண்ணுககுப 

புலப்டபாமல் மய்றந்து ்்பா்னது. 

சுறறுக்கபால ்கணககீட்டுபபியழயின 

்கபாரணமபா்கவும், க்கபாலரபா்டபா 

விண்்கலம் கசெலுததும் குழுவிறகும் 

்கலிஃ்்பார்னிைபா ‘்ணிவழிநடததும்’ 

குழுவிறகும் இயட்ைைபா்ன ்த்கவல் 

்ரிமபாற்றப பியழயின ்கபாரணமபா்கவும் 

இது நடந்திருக்கலபாம் எனறு அறிகய்க 

கவளிைபா்னது. இப்ணியில் ஈடு்ட்ட 

இருகுழுக்களில், ஒரு குழு ஆஙகி்லை  

FPS அலகு முய்றயைப ்ைன்டுததியும், 

மறக்றபாருகுழு MKS அலகு முய்றயைப 

்ைன்டுததியும் ்கணககீடு கசெய்்த்தபால் 

்தவறு ஏற்ட்ட்தபா்க பின்னர் விளக்கம் 

்தரப்ட்டது. இ்த்னபால் சுமபார் 125 மில்லிைன 

டபாலர்்கள் இழபபு ஏற்ட்டது.

கவப்நியலயின SI அலகு ‘க்கல்வின’ 

ஆகும். கவப்நியலயை ் நரடிைபா்கக ்கண்டறிை 

‘கவப்நியலமபானி்கள்’ ்ைன்டுகின்ற்ன.

கவப்நியலமபானி்கள், சில க்பாதுவபா்ன 

திட்ட அளவு்களில் ்தரப்டுத்தப்டுகின்ற்ன. 

க்ரும்்பாலும், கவப்நியலைபா்னது 

கசெல்சிைஸ், ஃ்பாரனஹீட், க்கல்வின 

்்பான்ற அலகு்களில் அளக்கப்டுகி்றது. 

இந்்த கவப்நியலமபானி்களில், 

்னிக்கட்டியின உருகுநியலைபா்ன 

0
0
C கீழ்நியலபபுள்ளிைபா்கவும் (LFP), 

நீரின க்கபாதிநியலைபா்ன 100
0
C 

்மல்நியலபபுள்ளிைபா்கவும் (UFP) எடுததுக 

க்கபாள்ளப்டுகின்ற்ன.
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4எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

1.2.2  செப்நிறலறய செவநெறு 
அலகுகளில் மோறறுதல்

கவப்நியலயை கசெல்சிைஸ், 

க்கல்வின மறறும் ஃ்பாரனஹீட் அளவு்களில் 

மபாறறுவ்தற்கபா்ன க்பாதுவபா்ன வபாய்ப்பாடு

ெக���
அள�ேகா� 

ெச��ய�
அள�ேகா� 

ஃபார�� 
அள�ேகா� 
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���
ெகா��ைல

ம�த��
இய� ெவ�ப�ைல

��� உைற�ைல

்ைம்  1.2 ்ல்்வறு கவப்நியலமபானி்கள்

அட்டவயண 1.2 கவப்நியலயை அளக்கப 

்ைன்டும் ்ல்்வறு அளவீடு்கள்

கவப்நியல 

அளவீடு

கீழ் 

நியலப

புள்ளி 

்மல் 

நியலப

புள்ளி

கவப்நியல 

மபானியில் 

உள்ள

பிரிவு்களின 

எண்ணிகய்க

கசெல்சிைஸ் 0
0
 C 100

0
 C 100

ஃ்பாரனஹீட் 32
0
 F 212

0
 F 180

க்கல்வின 273 K 373 K 100

அ்கசசிவபபுக ்கதிர் 

கவப்நியலமபானி்கள் மூலம், 

ஒரு க்பாருயள ்நரடிைபா்கத

க்தபாடபாமல் அ்தன கவப்நியலயை 

அளந்்தறிை முடியும்.

 செயல்்ோடு 2

மபாணவர்்கள் கவப்நியலமபானியைப 

்ைன்டுததி, வகுப்ய்றககு உள்்ள 

மறறும் கவளி்ை உள்ள கவப்நியல்கயள, 

வபாரநபாட்்களில்   ்ல்்வறு ்கபால 

இயடகவளி்களில் ்கண்டறிந்து மதிபபு்கயள 

அட்டவயணப்டுத்த ்வண்டும். 

இம்மதிபபு்களில் ஏ்்தனும் மபாறு்பாடு்கள் 

்்தபானறுகின்ற்தபா? என்ய்தயும் ஆரபாை 

்வண்டும்.

1.2.3  ் ல்நெறு செப்நிறல அளவுகளின் 
்யன்்ோடுகள்

1. மருததுவர்்கள் மருததுவ கவப்நியல

மபானி்கயளப ்ைன்டுததுகின்ற்னர்.

இவகவப்நியலமபானி்களில் அளவீடு்கள்

‘ஃ்பாரனஹீட்’ அலகில் குறிக்கப்ட்டுள்ள்ன.

2. அறிவிைலபாளர்்கள், ‘க்கல்வின’ அலகில்

குறிக்கப்ட்ட கவப்நியலமபானி்கயளப

்ைன்டுததுகின்ற்னர்.

3. க்பாதுவபா்ன கவப்நியலமபானி்களில் 

அளவீடு்கள் ’கசெல்சிைஸ்’ அலகில் 

க்கபாடுக்கப்ட்டுள்ள்ன. எடுததுக்கபாட்டபா்க,. 

வபானியல அறிகய்க்களில் கவப்நியலைபா்னது 

’கசெல்சிைஸ்’ அலகில் க்கபாடுக்கப்டுகி்றது

 செயல்்ோடு 3
மபாணவர்்களின வசிபபிடததிறகு அருகில் 

உள்ள ந்கரததின அதி்க்ட்செ மறறும் குய்றந்்த ் ட்செ 

கவப்நியல்கயளச கசெய்தித்தபாள் மூலமபா்க்வபா 

அல்லது க்தபாயலக்கபாட்சி கசெய்தி்கள் மூலமபா்க்வபா 

்செ்கரிதது அட்டவயணப்டுத்த ்வண்டும். 

இம்மதிபபு்கள் ஆண்டு முழுவதும் மபா்றபாமல் 

இருககுமபா? என்ய்தயும் ஆரபாை ்வண்டும்.

நபாள் 10.00 மு.் 12.00 பி.் 02.00 பி.் 04.00 பி.்

வகுபபுககு 

உள்்ள

வகுபபுககு 

கவளி்ை

வகுபபுககு 

உள்்ள

வகுபபுககு 

கவளி்ை

வகுபபுககு 

உள்்ள

வகுபபுககு 

கவளி்ை

வகுபபுககு 

உள்்ள

வகுபபுககு 

கவளி்ை

நபாள்-1

நபாள்-2

நபாள்-3

நபாள்-4

நபாள்-5
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5 அளவீட்டிைல்

 1.3  மின்நனோட்ைம் ( I )
ஒரு குறிபபிட்ட தியசெயில் 

மினனூட்டங்கள் (Charges) ்பாய்வய்த 

மின்்னபாட்டம் எனகி்்றபாம். 

மின்்னபாட்டததின எண்மதிப்பா்னது, 

ஒரு ்கடததியின வழி்ை ஒரு வி்னபாடியில் 

்பாயும் மினனூட்டங்களின அளவு எ்ன 

வயரைறுக்கப்டுகி்றது

மின்்னபாட்டம் = 

I = 
Q
R

 

மின்்னபாட்டததின SI அலகு ’ஆம்பிைர்’ 

ஆகும். இது ‘A’ என்ற எழுத்தபால் 

குறிக்கப்டுகி்றது. 

மி ன னூ ட் ட த தி ன 

அலகு கூலும் 

ஆகும். எ்ன்வ, ஒரு 

்கடததியின வழி்ை  ஒரு 

விநபாடியில் ஒரு கூலும் 

மினனூட்டம் கசென்றபால், 

மி ன ் ்ன பா ட் ட த தி ன 

மதிபபு ஒரு ஆம்பிைர் எ்ன 

வயரைறுக்கப்டுகி்றது. 

மின்்னபாட்டமபா்னது, ‘அம்மீட்டர்’ என்ற 

்கருவியின மூலம் அளக்கப்டுகி்றது. (்டம் 1.3)

நமலும் சதரிந்து சகோள்க

30 K (-243.20C ) என்ற மி்கக குய்றந்்த 

கவப்நியலயில், சில ்கடததி்கள் எந்்த வி்தமபா்ன 

மினஇழபபும் இனறி மின்்னபாட்டதய்தக 

்கடததுகின்ற்ன. இக்கடததி்கள் ‘மீக்கடததி்கள்’ 

எ்னப்டுகின்ற்ன. மீக்கடததி்கள் 

அதி்வ்கமபா்க கசெல்லும் புல்லட் ரயில்்கயளத 

்தண்டவபாளததிலிருந்து உைர்த்தப 

்ைன்டுகின்ற்ன. மீக்கடததி்கள் ்கணினி 

நிய்னவ்கங்களில் ்ைன்டுத்தப்டுகின்ற்ன.

மினனூட்டததின அளவு

்கபாலம் 

்ைம்  1.3 அம்மீட்டர்

 செயல்்ோடு 4
ஒரு மின்சுறறில் உள்ள மின்நனோட்ைத்றத 
அளந்தறிதல்

A

அ���ட�

���ள�� ��கல�

0
50

100

Ammeter

150 200

250
300

– +

நதறெயோன ச்ோருள்கள்
மின்கல அடுககு, அம்மீட்டர் மறறும் மினவிளககு.

செய்முற்ற 
மின்கல அடுககு, அம்மீட்டர் மறறும் மினவிளககு 

ஆகிைவறய்றப ்டததில் ்கபாட்டியுள்ளவபாறு 

க்தபாடரபா்க இயணக்க ்வண்டும். செபாவியை 

இைககி சுறறின வழி்ை மின்்னபாட்டம் ்பாயுமபாறு 

கசெய்ை ்வண்டும். ்தற்்பாது அம்மீட்டர் ்கபாட்டும் 

அளயவக குறிததுக க்கபாள்ள ் வண்டும். இது்வ, 

மினசுறறில் ்பாயும் மின்்னபாட்டம் ஆகும்.

 1.4  ச்ோருளின் அளவு
கீழ்க்கபாணும் ்டததில் 

உள்ள ்தபாமிர நபாணைங்களின 

எ ண் ணி க ய ்க ய ை க 

கூ்ற இைலுமபா? (்டம் 1.4) 

்மலும், ஒரு நபாணைததில் 

உள்ள ்தபாமிர அணுக்களின 

எண்ணிகய்கயைக கூ்ற 

இைலுமபா?

்ைம்  1.4 ்தபாமிர நபாணைங்கள்
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6எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

அணுக்கயள நபாம் கவறறுக ்கண்ணபால் 

்கபாணமுடிைபாது என்்தபால், அணுக்களின 

எண்ணிகய்கயை ்நரடிைபா்கக ்கண்டறிவது 

இைலபாது. ஒரு க்பாருளில் உள்ள அணுக்கள் 

அல்லது மூலககூறு்களின எண்ணிகய்கயை 

‘்மபால்’ என்ய்தக க்கபாண்டு மய்றமு்கமபா்கக 

்கண்டறிைலபாம். அ்தய்னப்றறி விரிவபா்கக 

்கபாணலபாம்.

க்பாருளின அளவு என்து, ஒரு க்பாருளில் 

உள்ள து்கள்்களின எண்ணிகய்கயின 

அளவபாகும். இஙகு அணுக்கள், மூலககூறு்கள், 

அைனி்கள், எலகட்ரபான்கள் மறறும் 

பு்ரபாட்டபான்கள் ்்பான்றயவ து்கள்்கள் 

எ்னப்டுகின்ற்ன.

க்பாதுவபா்கப க்பாருளின அளவபா்னது, 

அணுக்கள் அல்லது மூலககூறு்களின 

எண்ணிகய்கககு ்நர்த்த்கவில் இருககும்.

‘்மபால் ’ என்து க்பாருளின அளவின 

SI அலகு ஆகும். இது ‘mol’ என்ற குறியீட்டபால் 

குறிக்கப்டுகி்றது.

6.023 × 10 23 து்கள்்கயள உள்ளடககிை 

க்பாருளின அளவபா்னது, ஒரு ்மபால் எ்ன 

வயரைறுக்கப்டுகி்றது.

 1.5  ஒளிசசெறிவு

(அ)

்ைம் 1.5 அன்றபாட வபாழ்வில் ஒளிமபானியின 

்ைன்பாடு்கள்

(ஆ)

்டததில் உள்ளது ்்பான்ற 

்கபாட்சி்கயள நீங்கள் க்தபாயலக்கபாட்சி்களில் 

்பார்ததிருககிறீர்்களபா? (்டம் 1.5) இதில் 

்்பாட்டியின நடுவர் என்ன கசெய்துக 

க்கபாண்டிருககி்றபார்? அவர் சுை்டம் (Selfie) 

எடுககி்றபாரபா? இல்யல, அவர் ஒளிமபானி (Pho-

tometer)என்ற ்கருவியைப ்ைன்டுததி நம் 

்கண்்களபால் உணரப்டும் ஒளியின அளயவ 

்செபாதிதது ்பார்ககி்றபார்.

1.5.1 ஒளிசசெறிவு - ெறையற்ற:
ஒளி மூலததிலிருந்து ஒரு குறிபபிட்ட 

தியசெயில் ஓரலகுத திண்மக ்்கபாணததில் 

கவளிவரும் ஒளியின அளவு ‘ஒளிசகசெறிவு’ 

எ்னப்டும்.

ஒளிசகசெறிவின SI அலகு ‘்்கண்டிலபா’ஆகும். 

இ்தய்ன ‘Cd’ என்ற குறியீட்டபால் குறிக்கலபாம். 

க்பாதுவபா்க, எரியும் கமழுகுவர்ததி ஒனறு 

கவளியிடும் ஒளியின அளவுத ் ்தபாரபாைமபா்க ஒரு 

்்கண்டிலபாவிறகுச செமமபாகும்.

ஒளிமபானி (Photometer) அல்லது 

ஒளிசகசெறிவுமபானி (Luminous Intensity meter) 

என்து ஒளிசகசெறிவிய்ன ்நரியடைபா்க 

‘்்கண்டிலபா‘ அலகில் அளவிடும் ்கருவிைபாகும் 

(்டம் 1.6).

 

்ைம்  1.6 ஒளிமபானி

தகெல் துளிகள்
ஒளி்பாைம் அல்லது ஒளிததி்றன என்து, 

உணரப்டும் ஒளியின தி்ற்னபாகும். இ்தன SI 

அலகு ‘லுகமன’ (lumen) ஆகும்.

ஒரு ஸ்ட்்ரடிைன திண்மக்்கபாணததில், 

ஒரு ்்கண்டிலபா ஒளிசகசெறிவுயடை ஒளியை 

ஒரு ஒளிமூலம் கவளியிடுமபா்னபால் அவகவபாளி 

மூலததின தி்றன ஒரு லுகமன எ்ன 

வயரைறுக்கப்டுகி்றது.
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7 அளவீட்டியல்

 1.6   தளகநகோணம்
இரு ்நர் ்்கபாடு்கள் அல்லது இரு 

்தளங்களின குறுககு கவட்டி்னபால் உருவபாகும் 

்்கபாணம் ்தளக்்கபாணம் எ்னப்டும் (்டம் 1.7).

்தளக ்்கபாணததின SI அலகு ்ரடிைன 

ஆகும். இது rad  எ்னக குறிக்கப்டுகி்றது.

θ

்ைம்  1.7 - தளகநகோணம்
ஆரததிறகு செமமபா்ன நீளம் க்கபாண்ட வட்ட 

வில் ஒனறு, வட்டததின யமைததில் ஏற்டுததும் 

்்கபாணம்  ்ரடிைன எ்னப்டுகி்றது (்டம் 1.8).

1 rad r

r = s

s

்ைம்  1.8 - நைடியன்
π ்ரடிைன   = 180°

1 ்ரடிைன   =  180° 
π  

 1.7  திணமகநகோணம்
மூனறு அல்லது அ்தறகு 

்மற்ட்ட ்தளங்கள் ஒரு 

க்பாதுவபா்ன புள்ளியில் 

கவட்டிக க்கபாள்ளும் ்்பாது 

உருவபாகும் ்்கபாணம் 

தி ண் ம க ் ்க பா ண ம் 

எ்னப்டும்.

திண்மக ்்கபாணமபா்னது ஒரு கூம்பின 

உசசியில் உருவபாகும் ்்கபாணம் எனறும் 

வயரைறுக்கப்டுகி்றது,

திண்மக ்்கபாணததின SI அலகு 

ஸ்ட்்ரடிைன ஆகும்.  இது sr எனறு 

குறிக்கப்டுகி்றது.

1.7.1 திணமகநகோணம் - ெறையற்ற 
ஒரு ்்கபாளததின ஆரததின இருமடிககுச 

செமமபா்ன பு்றப்ரபபு க்கபாண்ட சிறிை வட்டப்குதி 

ஒனறு  யமைததில் ஏற்டுததும் ்்கபாணம் ஒரு 

ஸ்ட்்ரடிைன எ்னப்டும். (்டம் 1.9)

்ைம்  1.9 - ஸட்நைடியன்

ஆர� (1 �)

1 ��ேர�ய�

�ற�பர�� (1 �2)

1995 ஆம் ஆண்டு வயரயில் 

்தளக ் ்கபாணம் மறறும் திண்மக 

்்கபாணம் ஆகிையவ துயண 

அளவு்கள் எ்ன ்தனிைபா்க வய்கப்டுத்தப 

்ட்டிருந்்த்ன. 1995 ஆம் ஆண்டில் இயவ 

வழி அளவு்கள் ்ட்டிைலில் ்செர்க்கப்ட்ட்ன,

அட்டவயண 1.3 ்தளக ்்கபாணம் மறறும் 

திண்மக ்்கபாணம் ்வறு்பாடு

தளக நகோணம் திணமக நகோணம்

இரு ்்கபாடு்கள் 

அல்லது இரு ்தளங்கள் 

கவட்டிக க்கபாள்வ்தபால் 

உருவபாகும் ்்கபாணம்

மூனறு அல்லது அ்தறகு 

்மற்ட்ட ்தளங்கள் ஒரு 

க்பாதுவபா்ன புள்ளியில் 

கவட்டிக க்கபாள்வ்தபால் 

உருவபாகும் ்்கபாணம்

இது இரு்ரிமபாணம் 

க்கபாண்டது. 

இது முப்ரிமபாணம் 

க்கபாண்டது. 

இ்தன அலகு ்ரடிைன இ்தன அலகு 

ஸ்ட்்ரடிைன
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8எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

 1.8  கடிகோைஙகள்
்கபால இயடகவளியை 

அளவிடுவ்தறகு ்கடி்கபாரங்கள் 

்ைன்டுகின்ற்ன.  ் ண்யடை 

்கபாலததிலிருந்து ்ல்்வறு 

வி்தமபா்ன ்கடி்கபாரங்கள் 

் ை ன ் டு த ்த ப ் ட் டு 

வருகின்ற்ன. ்கபாலதய்தத, 

து ல் லி ை ம பா ்க க 

்க ண க கி டு வ ்த ற ்க பா ்க 

அறிவிைல் அறிஞர்்கள், 

்கடி்கபாரம் கசெைல்்டும் 

முய்ற்களில் ்ல்்வறு 

மபாற்றங்கயளச கசெய்்த்னர்.

1.8.1  கோட்சியின் அடிப்றையில் கடிகோைத்தின் 
ெறககள் (Based on Display)

1. ஒபபுயமவய்கக ்கடி்கபாரங்கள்

2. எண்ணிலக்க வய்கக ்கடி்கபாரங்கள்

1. ஒபபுறம ெறகக கடிகோைஙகள் (Analog clocks)
இயவ ்பாரம்்ரிைமபா்ன ்கடி்கபாரங்கயள 

ஒததிருககின்ற்ன.  இது மூனறு குறிமுள்்கள் 

மூலம் ்நரதய்தக ்கபாட்டுகின்ற்ன, (்டம் 1.11) 

மணி முள் : இது குட்யடைபா்கவும் 

்தடிம்னபா்கவும் அயமந்திருககும்.  இது 

்கடி்கபாரததில் மணியைக (Hour) ்கபாட்டுகி்றது.

்ைம் 1.11 ஒபபுயம வய்கக ்கடி்கபாரம்

நிமிை முள் : இது நீளமபா்கவும் 

கமல்லிை்தபா்கவும் இருககும்.  இது நிமிடதய்தக 

்கபாட்ட உ்தவுகி்றது.

வினோடி முள் : இது நீளமபா்கவும் மி்கவும் 

கமல்லிை்தபா்கவும் இருககும் இது வி்னபாடியைக 

்ைம்  1.10  

்ழங்கபாலக 

்கடி்கபாரம்

குறிககி்றது.  இது ஒரு நிமிடததிறகு ஒரு 

முய்றயும், ஒரு மணிககு 60 முய்றயும் 

்கடி்கபாரதய்தச சுறறி வருகி்றது.

இவவய்க ்கடி்கபாரங்கள் எந்திரவிைல் 

க்தபாழில் நுட்்ம் அல்லது மினனிைல் க்தபாழில் 

நுட்்தய்த அடிப்யடைபா்கக க்கபாண்டு 

கசெைல்்டும் வய்கயில் உருவபாக்கப்டுகின்ற்ன.

 செயல்்ோடு 5

மபாணவர்்கள் ஒபபுயம வய்கக 

்கடி்கபாரததின மபாதிரியை அட்யடயைப 

்ைன்டுததி உருவபாக்க ்வண்டும்.

2.  எணணிலகக ெறகக கடிகோைஙகள்
(Digital Clocks)

்ைம் 1.12 எண்ணிலக்க வய்கக ்கடி்கபாரம்

இயவ ்நரதய்த ்நரடிைபா்கக 

்கபாட்டுகின்ற்ன.  இயவ ்நரதய்த 

எண்்களபா்க்வபா அல்லது குறியீடு்களபா்க்வபா 

்கபாட்டுகின்ற்ன.  இயவ 12 மணி ்நரம் அல்லது 

24 மணி ்நரதய்தக ்கபாட்டும் வய்கயில் 

வடிவயமக்கப்டுகின்ற்ன. (்டம் 1.12)

்தற்கபாலக ்கடி்கபாரங்கள் நபாள், கிழயம, 

மபா்தம், ஆண்டு, கவப்நியல ்்பான்றவறய்ற 

்கபாட்டககூடிையவ்களபா்க உள்ள்ன.  

எண்ணிலக்க வய்கக ்கடி்கபாரங்கள், 

க்பாதுவபா்க மினனிைல் ்கடி்கபாரங்கள் எ்ன 

அயழக்கப்டுகின்ற்ன.

 செயல்்ோடு 6

மபாணவர்்கள் தீககுசசி்கயள ஒரு 

அட்யடயின ்மல் யவதது நபாள் மறறும் 

்நரதய்த ்கபாட்டும் எண்ணிலக்க வய்கக 

்கடி்கபாரதய்த உருவபாககிட ்வண்டும்
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1.8.2  செயல்்டும் முற்றயின் அடிப்றையில் 
கடிகோைத்தின் ெறககள்  
(Based on working mechanism)

1.  குெோர்ட்ஸ கடிகோைஙகள்
இயவ ‘குவபார்ட்ஸ்‘ 

எ்னப்டும் ்டி்கததி்னபால் 

்க ட் டு ப ் டு த ்த ப ் டு ம் 

‘மின்னனு  அயலவு்கள்’ 

(Electronic Oscillations) 

மூலம் இைஙகுகின்ற்ன. 

(்டம் 1.13)

இ ப ் டி ்க 

அ தி ர் வு ்க ளி ன 

அதிர்கவண்ணபா்னது மி்கத துல்லிைமபா்னது.  

எ்ன்வ குவபார்ட்ஸ் ்கடி்கபாரங்கள் இைந்திரவிைல் 

்கடி்கபாரங்கயளவிட மி்கவும் துல்லிைமபா்னயவ.

இக்கடி்கபாரங்களின துல்லிைத 

்தனயமைபா்னது 10
9
 வி்னபாடிககு ஒரு வி்னபாடி 

என்ற அளவில் இருககும்

 நமலும் சதரிந்து சகோள்க

குவபார்ட்ஸ் ்கடி்கபாரங்களில் ்டி்கததின 

அழுத்த மின்ண்பு(Piezo-electric proper-

ty) என்ற ்தததுவம் ்ைன்டுத்தப்டுகி்றது. 

்டி்கததின அழுத்த மினவியளவு என்து, 

்டி்கததின குறிபபிட்ட அசசு ஒனறின வழி்ை, 

அழுத்ததய்த ஏற்டுததி்னபால், அ்தறகு 

கசெஙகுத்தபா்ன அசசில் மின்னழுத்த ்வறு்பாடு 

உருவபாகும் வியளவு ஆகும்.

்டி்கததின எதிர் அழுத்த 

மினவியளவின (Reverse piezo-electric 

effect ) ்்பாது, ்டி்கததின இரு எதிகரதிர் 

்க்கங்களுககியட்ை மின்னழுத்த 

்வறு்பாடு கசெைல்்டுத்தப்ட்டபால், 

்டி்கமபா்னது இைந்திரவிைல் ்தய்கவிறகு 

உட்்டுத்தப்டுகி்றது.

2. அணுககடிகோைஙகள்

இ க ்க டி ்க பா ர ங ்க ள் 

அணுவினுள் ஏற்டும் 

அ தி ர் வு ்க ய ள 

அடிப்யடைபா்கக க்கபாண்டு 

கசெைல்்டுகின்ற்ன.

்ைம்  1.13 குவபார்ட்ஸ் 

்கடி்கபாரம்

Quartz

இயவ 10
13

 வி்னபாடிககு ஒரு வி்னபாடி என்ற 

அளவில் துல்லிைத்தனயம 

க்கபாண்டயவ. (்டம் 1.14)

இயவ பூமியில் 

இருபபிடதய்த ்கபாட்டும் 

அயமபபு (GPS), பூமியில் 

வழி்கபாட்டும் கசெைறய்கக 

்்கபாள் அயமபபு 

(GLONASS) மறறும் 

்ன்னபாட்டு ்நரப்ஙகீட்டு 

அயமபபு ஆகிைவறறில் 

்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

நமலும் சதரிந்து சகோள்நெோம்

மு்தன மு்தலில் அணு்கடி்கபாரமபா்னது 1949 

ஆம் ஆண்டு அகமரிக்கபாவின ்்தசிை 

்தரநிர்ணை ்கழ்கத்தபால் உருவபாக்க்ப்ட்டது.  

ஆ்னபால் அ்தன துல்லிைத்தனயம குவபார்ட்ஸ் 

்கடி்கபாரதய்த விடக குய்றவபா்க இருந்்தது.  

சீசிைம் – 133 அணுயவ அடிப்யடைபா்கக 

க்கபாண்டு கசெைல்்டும் துல்லிைமபா்ன 

அணுக்கடி்கபாரம் 1955 ஆம் ஆண்டு லூயிஸ் 

ஈ.செபான மறறும் ஜபாக க்னனி ஆகி்ைபாரபால் 

இஙகிலபாந்தின ்்தசிை இைறபிைல் 

ஆய்வ்கததில் உருவபாக்கப்ட்டது.

 செயல்்ோடு 7

மபாணவர்்கள் ்தபாங்களபா்க்வ ஒரு 

சூரிை்கடி்கபாரதய்த உருவபாககி ்கபாயல மு்தல் 

மபாயல வயர ்நரதய்தக குறிததுயவக்க 

்வண்டும்.  இந்்த மதிபபு்கயள நவீ்ன 

்கடி்கபாரங்களின மதிபபு்களுடன ஒபபிட்டுச 

செரி்பார்க்க ்வண்டும்.

்ைம்  1.14 அணு 

்கடி்கபாரம்

8th_Science_TM_Measurement_Unit-1.indd   9 4/15/2019   7:27:03 AM



10எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

 1.9   அளவிடுதலில் துல்லியத்தன்றம
அறிவிைல் மறறும் 

க்தபாழில் நுட்்ததுய்றயில் 

் ம ற க ்க பா ள் ள ப ் டு ம் 

அய்னதது ஆய்வு்களுககும் 

அளவீடு்கள் அடிப்யடைபா்க 

அயமகின்ற்ன.  ஒவகவபாரு 

அளவீட்டின ் ்பாது கியடக்கப 

க்றும் மதிபபு்களில் சில நியலைற்ற ்தனயம 

்கபாணப்டுகி்றது.  இந்்த நியலைற்ற ்தனயம 

’பியழ்கள்‘ எ்னப்டும்.

்செபா்தய்ன மூலம் ்கண்டறிைப்ட்ட 

மதிபபுககும், உண்யமைபா்ன மதிபபுககும் 

இயட்ை உள்ள ்வறு்பாடு ’பியழ’ எ்னப்டும்.

1.9.1  துல்லியத்தன்றம (Accuracy)

துல்லிைத ்தனயம என்து,  ்கண்டறிைப்ட்ட 

மதிப்பா்னது உண்யமைபா்ன மதிபபிறகு 

எவவளவு கநருக்கமபா்க அயமந்துள்ளது 

என்ய்தக குறிககி்றது (்டம் 1.15)

1.9.2 நுட்்ம் ( Precision)

அளவிடு்தலில் நுட்்ம் என்து, 

்மறக்கபாள்ளப்டும் இரண்டு அல்லது அ்தறகு 

்மற்ட்ட அளவீடு்கள் ஒனறுகக்கபானறு 

எவவளவு கநருக்கமபா்க அயமந்துள்ள்ன 

என்ய்தக குறிககி்றது.

சிந்திகக
உண்யம மதிபபும் ்செபா்தய்ன மூலம் 

்கண்டறிைப்ட்ட மதிபபும் செமம் எனில் உண்யம 

மதிபபு என்து என்ன? உன நண்்ர்்களுடன 

விவபாதிக்கவும்.

கிரீன்விச ெைோெரி ந�ைம்: 

இஙகிலபாந்து நபாட்டின லண்டன 

ந ்க ரு க கு 

அருகில் உள்ள 

கிரீனவிச எனனுமிடததில் 

இரபாைல் வபானிைல் 

ஆய்வுயமைம் (Roy-

al Astronomical Obser-

vatory) அயமந்துள்ளது. 

இம்யமைததின வழிைபா்கச 

கசெல்லும் தீர்க்கக ்்கபாடபா்னது 

க்தபாடக்கக ்்கபாடபா்கக 

க்கபாள்ளப்டுகி்றது. (0
0
) 

புவிைபா்னது, 150 

இயடகவளியில் அயமந்்த 

தீர்க்கக ்்கபாடு்களின 

அடிபயடயில் 24 

ம ண் ட ல ங ்க ள பா ்க ப 

பி ரி க ்க ப ் ட் டு ள் ள து . 

இயவ ்நரமண்டலங்கள் 

(Time Zones) எனறு 

அயழக்கப்டுகின்ற்ன. இரு அடுத்த்தடுத்த 

்நரமண்டலங்களுககு இயட்ை உள்ள 

்கபாலஇயடகவளி 1 மணி ்நரம் ஆகும். 

இந்திய திட்ை ந�ைம் (Indian Standard Time)
இந்திைபாவின உததிரபபிர்்தசெ 

மபாநிலததில் உள்ள மிர்செபாபூர் (Mirzapur)  

என்ற இடததின வழிைபா்கச கசெல்லும் 

தீர்க்கக ்்கபாட்யட ஆ்தபாரமபா்கக க்கபாண்டு 

இந்திை திட்ட ்நரம் ்கணககிடப்டுகி்றது. 

இக்்கபாடபா்னது 82.5
0
 கிழககில் கசெல்லும் 

தீர்க்கக்்கபாட்டில் அயமந்துள்ளது.

இந்திை திட்ட்நரம் = கிரீனவிச செரபாசெரி 

்நரம் + 5.30 மணி

INDIAN STANDARD MERIDIAN

68�E

68�7’

16� 16�

20� 20�

28�

32�
32�

36�N

97�25’

36�N

24�
24�

12� 12�

8�N 8�N

6�45’

94�E72�

72�

76�

76�

80� 84�

82
�3

0’

84�

88�

88�

92�

92�

PAKISTAN

CHINA

BANGLADESH

BAY OF 
BENGAL

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
LAKSHADWEEP

(INDIA)

ARABIAN
SEA

I N D I A N  O C E A N

BHUTAN

NEPAL

Tropic of Cancer

EW
N

S

Not to Scale

�ற�த ���ய�த�ைம
�ற�த ��ப�

�ைற�த ���ய�த�ைம
�ற�த ��ப�

�ைற�த ���ய�த�ைம
�ைற�த ��ப�

்ைம்  1.15 துல்லிைத்தனயம மறறும் நுட்்ம்
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11 அளவீட்டியல்

 1.10  நதோையமோககல் (Approximation)

 செயல்்ோடு 8

மபாணவர்்கள் ்தங்கள் வீட்டில் உணவு 

செயமக்கப்டும் நி்கழ்யவ உறறு ்நபாககி, 

க்ரிைவர்்களின உ்தவியுடன கீழ்க்கபாணும் 

வி்னபாக்களுககு வியடைளிக்க முற்ட 

்வண்டும்,

• எத்தய்ன ந்ர்்களுக்கபா்க உணவு 

்தைபாரிக்கப்டுகி்றது‘?

• உணவின சுயவயை எவவபாறு 

அதி்கரிப்து?

• உணவில் எவவளவு உபபு ் செர்க்கப்ட்டது?

• உணவில் ்செர்க்கப்டும் க்பாருள்்களுககு 

எனறு ஏ்தபாவது திட்டஅளவீடு உள்ள்தபா? 

உணவு ்தைபாரிககும் ்்பாது, நபாம் எந்்த 

திட்ட அளவீட்யடயும் ்ைன்டுததுவது 

இல்யல.  உணவு ்தைபாரிக்கத ்்தயவப்டும் 

க்பாருள்்கயள உணவில் ்செர்ப்்தறகு நபாம் 

்்தபாரபாை முய்றயை்ை ்கயடபபிடிககி்்றபாம்.

‘்்தபாரபாை முய்ற’ என்து ஒரு இைறபிைல் 

அளயவ அளவிடும் ்்பாது, உண்யமைபா்ன 

மதிபபிறகு மி்க கநருக்கமபா்க அயமந்்த 

மதிபய்க ்கண்டறியும் ஒரு வழிமுய்றைபாகும்.

இது அளவிடப்ட்ட எண்ணின 

இடமதிபய் முழுயமப்டுததுவ்தன மூலம் 

உண்யம மதிபபிறகு அரு்கபாயம எண்ணபா்க 

மபாறறி மதிபபிடும் முய்றைபாகும்

சிக்கல்்களுககுத தீர்வு ்கபாணப்்பாதுமபா்ன 

்த்கவல்்கள் கியடக்கபக்்றபா்த ்்பாது 

இைறபிைலபாளர்்கள் ்்தபாரபாை முய்றயைக 

ய்கைபாளுகின்ற்னர்.

்்தபாரபாை முய்றைபா்னது, 

அறிவிைல்பூர்வமபா்ன குறிபபிட்ட சில 

அனுமபா்னஙயள அடிப்யடைபா்கக 

க்கபாண்டுள்ளது.  துல்லிைத ்தனயம 

்்தயவப்டும் இடங்களில் இத்்தபாரபாை 

மதிபபு்கள் ்்தயவக்்கற் மபாறறிையமக்கப 

்டுகின்ற்ன.

 செயல்்ோடு 9
ஒரு நபாளில் மனி்தனின இ்தைம் துடிககும் 

துடிபபு்களின எண்ணிகய்கயை மபாணவர்்கள் 

்்தபாரபாைமபா்கக ்கண்டறிை ்வண்டும். (இ்தைம் 

்்தபாரபாைமபா்க ஒரு நிமிடததில் 75 முய்ற 

துடிப்்தபா்கக க்கபாள்்க)

 1.11  முழுறமயோககல்
்தற்கபாலததில் ்கணககீடு்கயள 

்மறக்கபாள்ள க்ரும்்பாலும் ்கணிப்பான்க்ள 

்ைன்டுத்தப்டுகின்ற்ன. ்கணிப்பான்களின 

மூலம் கியடக்கபக்றும் மதிப்பா்னது அதி்க 

எண்ணிகய்கயிலபா்ன இலக்கங்கயளக 

க்கபாண்டிருககும். எ்ன்வ, இம்மதிபபு்கயள 

முழுயமைபாக்க ்வண்டியுள்ளது. 

முழுயமைபாககும் முய்றைபா்னது, இைறபிைலின 

்ல்்வறு துய்ற்களில் ் ைன்டுத்தப ் டுகின்றது

1.12.1 முழுறமயோககலுககோன விதிகள்
• முழுயமைபாக்கப்ட்வண்டிை ்கயடசி 

இலக்கதய்தக ்கண்டறிை ்வண்டும்

• மு ழு ய ம ை பா க ்க ப ் ட ் வ ண் டி ை 

இலக்கததிறகு அடுத்த இலக்கததில் உள்ள 

எண்ணின மதிபபு 5 ஐ விடக குய்றவபா்க 

இருபபின, முழுயமைபாக்கப்ட்வண்டிை 

இலக்கததிறகுப பி்றகு வருகின்ற எண்்கயள 

நீககிவிட ்வண்டும்.

• முழுயமைபாக்கப்ட்வண்டிை இலக்கததிறகு 

அடுத்த இலக்கததில் உள்ள எண்ணின 

மதிபபு 5 அல்லது 5 ஐவிட அதி்கமபா்க இருபபின, 

முழுயமைபாக்கப்ட்வண்டிை இலக்கததின 

மதிபய் ஒனறு அதி்கரிக்க ்வண்டும். அந்்த 

இலக்கததிறகுப பி்றகு வருகின்ற எண்்கயள 

நீககிவிட ்வண்டும்.

 1.12  தீர்ககப்ட்ை கணககுகள்

1. 80o C என்ய்தக க்கல்வி்னபா்க மபாறறு்க.

தீர்வு:

 K = C + 273
 K = 80 + 273
 K = 353 க்கல்வின
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12எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

2. 300 க்கல்வின என்ய்தச கசெல்சிைஸபா்க 

மபாறறு்க

தீர்வு:

 C = K - 273
 C = 300 - 273
 C = 27 கசெல்சிைஸ்.

3. 2 கூலும் மினனூட்டம் ஒரு ்கடததியின வழிைபா்க 

10 வி்னபாடி்களுககுச கசென்றபால், ்கடததியில் 

்பாயும் மின்்னபாட்டதய்தக ்கணககிடு்க.

தீர்வு:

க்கபாடுக்கப்ட்டுள்ளயவ: 

 மினனூட்டம் Q = 2 கூலும்; ்கபாலம் t = 10 

வி்னபாடி

 I = Q 
t   அல்லது  I =  2 10

 I = 0.2 A

4. 60o என்ய்த ்ரடிை்னபா்க மபாறறு்க

 1° = π
180

 60° = π
180 

× 60

 = π3  ்ரடிைன

5. π
4 ்ரடிைன என்ய்த டிகிரிைபா்க மபாறறு்க

 π ்ரடிைன = 180°

 π
4 ்ரடிைன = 180 

4   = 45°

6. 1.864 என்ற எண்யண இரண்டு ்தசெம 

இலக்கங்களுககு முழுயமைபாககு்க.

்டி : 1   முழுயமைபாக்கப்ட்வண்டிை ்கயடசி 

இலக்கதய்தக ்கண்டறிை ் வண்டும்

்டி : 2  மு ழு ய ம ை பா க ்க ப ் ட ் வ ண் டி ை 

எண்ணிறகு அடுத்த எண் 4 

ஆகும். இந்்த எண்ணின மதிபபு 5 

ஐ விடக குய்றவபா்க இருப்்தபால் 

முழுயமைபாக்கப்ட்வண்டிை ்கயடசி 

இலக்கததிறகு பின்னர் வருகின்ற 

எண்்கயள நீககிவிட ்வண்டும்

3

7. 1.868 என்ற எண்யண இரண்டு ்தசெம 

இலக்கங்களுககு முழுயமைபாககு

்டி : 1   மு ழு ய ம ை பா க ்க ப ் ட ் வ ண் டி ை 

்கயடசி இலக்கதய்தக ்கண்டறிை 

்வண்டும் அந்்த எண் 6 ஆகும்.

்டி : 2  மு ழு ய ம ை பா க ்க ப ் ட ் வ ண் டி ை 

எண்ணிறகு அடுத்த எண் 8 

ஆகும். இந்்த எண்ணின மதிபபு 

5 ஐ விட அதி்கமபா்க இருப்்தபால் 

மு ழு ய ம ை பா க ்க ப ் ட ் வ ண் டி ை 

இலக்க எண்ணுடன 1 ஐக கூட்ட 

்வண்டும். பின்னர் வருகின்ற 

எண்்கயள நீககிவிட ்வண்டும். 

எ்ன்வ 1.864 என்ய்த 1.87 எ்ன 

முழுயமைபாக்க ்வண்டும்

நிறனவில் சகோள்க

 ¾ S I அ ல கு மு ய ்ற -  ் ன ்ன பா ட் டு 

அலகுமுய்றைபா்னது 1971 ஆம் ஆண்டு 

நயடக்ற்ற  எயட்கள் மறறும் 

அளவு்களுக்கபா்ன 14ஆவது க்பாதுமபாநபாட்டில் 

அறிமு்கப்டுத்தப்ட்டது.

 ¾ அடிப்யட அளவு்கள்:  நீளம், நிய்ற, ்கபாலம், 

கவப்நியல, மின்்னபாட்டம், க்பாருளின 

அளவு மறறும் ஒளிசகசெறிவு - 7 அளவு்கள்.

 ¾ கவப்நியல: கவப்நியல என்து, 

க்பாருகளபானறு க்றறிருககும் கவப்ததின 

அல்லது குளிர்சசியின அளயவக குறிபபிடும் 

இைறபிைல் அளவபாகும்.

 ¾ மின்்னபாட்டம்: ஒரு குறிபபிட்ட தியசெயில் 

மினனூட்டங்கள் (எலகட்ரபான்கள்) 

்பாய்வய்த மின்்னபாட்டம் எனகி்்றபாம் - 

இ்தன அலகு ஆம்பிைர்.

 ¾ க்பாருளின அளவு:  க ் பா ரு ளி ன 

அளவு என்து, ஒரு க்பாருளில் உள்ள 

து்கள்்களின எண்ணிகய்கயின அளவபாகும் 

- இ்தன அலகு ்மபால்.

 ¾ ஒளிசகசெறிவு: ஒளி மூலததிலிருந்து ஒரு 

குறிபபிட்ட தியசெயில் ஓரலகுத திண்மக 

்்கபாணததில் கவளிவரும் ஒளியின அளவு 
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‘ஒளிசகசெறிவு’ எ்னப்டும். இ்தன அலகு 

‘்்கண்டிலபா’.

 ¾ ்தளக்்கபாணம்: இரு ்நர்க்்கபாடு்கள் 

அல்லது இரு ்தளங்களின குறுககு 

கவட்டி்னபால் உருவபாகும் ்்கபாணம் ்தளக 

்்கபாணம் எ்னப்டும். இ்தன அலகு 

‘்ரடிைன’.

 ¾ திண்மக்்கபாணம்: மூனறு அல்லது அ்தறகு 

்மற்ட்ட ்தளங்கள் ஒரு க்பாதுவபா்ன 

புள்ளியில் கவட்டிகக்கபாள்ளும் ்்பாது 

உருவபாகும் ்்கபாணம் திண்மக ்்கபாணம் 

எ்னப்டும். இ்தன அலகு ‘ஸ்ட்்ரடிைன’.

 ¾ குவபார்ட்ஸ் ்கடி்கபாரம்: இயவ ‘குவபார்ட்ஸ்‘ 

எ்னப்டும் ் டி்கததி்னபால் ்கட்டுப்டுத்தப்டும் 

‘மின்னணுஅயலவு்கள்’  மூலம் 

இைஙகுகின்ற்ன.

 ¾ அணுக்கடி்கபாரம்: இக்கடி்கபாரங்கள் 

அணுவினுள் ஏற்டும் அதிர்வு்கயள 

அ டி ப ் ய ட ை பா ்க க  க ்க பா ண் டு 

கசெைல்்டுகின்ற்ன.

 ¾ துல்லிைத ்தனயம என்து, ்கண்டறிைப்ட்ட 

மதிப்பா்னது உண்யமைபா்ன மதிபபிறகு 

எவவளவு கநருக்கமபா்க அயமந்துள்ளது 

என்ய்த குறிககி்றது.

 ¾ அளவிடு்தலில் நுட்்ம் என்து, 

்மறக்கபாள்ளப்டும் இரண்டு அல்லது 

அ்தறகு ்மற்ட்ட அளவீடு்கள் 

ஒனறுகக்கபானறு எவவளவு கநருக்கமபா்க 

அயமந்துள்ளது என்ய்தக குறிககி்றது.

 ¾ ்்தபாரபாைமபாக்கல் முய்ற என்து ஒரு 

இைறபிைல் அளயவ அளவிடும் ்்பாது, 

உண்யமைபா்ன மதிபபிறகு மி்க 

கநருக்கமபா்க அயமந்்த மதிபய்க 

்கண்டறியும் ஒரு வழிமுய்றைபாகும்.

 மதிபபீடு

I. செரிைபா்ன வியடயைத 

்்தர்ந்க்தடுதது எழுது்க.

1.  கீழ்க்கண்டவறறுள் எது 

ஆஙகி்லை அலகீட்டு முய்றைபாகும்.

 அ) CGS ஆ) MKS இ) FPS ஈ) SI

2. மின்்னபாட்டம் என்து  ----------- 

அளவபாகும்.

 அ) அடிப்யட ஆ) துயணநியல

 இ) வழி  ஈ ) க்தபாழில் செபார்ந்்த

3. கவப்நியலயின SI அலகு

 அ) கசெல்சிைஸ் ஆ) ஃ்பாரனஹீட்

 இ) க்கல்வின ஈ) ஆம்பிைர்

4. க்பாருளின அளவு என்து

 அ)  அணுக்களின எண்ணிகய்கககு 

்நர்த்த்கவில் இருககும்

 ஆ)  அணுக்களின எண்ணிகய்கககு 

எதிர்த்த்கவில் இருககும்

 இ)  அணுக்களின எண்ணிகய்கயின 

இருமடிககு ்நர்த்த்கவில் இருககும்

 ஈ)  அணுக்களின எண்ணிகய்கயின 

இருமடிககு எதிர்த்த்கவில் இருககும்

5. ஒளிசகசெறிவு என்து --------  யின 

ஒளிசகசெறிவபாகும்.

 அ) ்லசெர் ஒளி

 ஆ ) பு்ற ஊ்தபாக ்கதிரின ஒளி

 இ) ்கண்ணுறு ஒளி

 ஈ) அ்கச சிவபபுக ்கதிரின ஒளி

6. கீழ்க்கண்டவறறுள் எது மின்்னபாட்டதய்த 

அளவிடப ்ைன்டும் ்கருவிைபாகும்?

அ)  ஆ) 
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இ)  ஈ) 

7. SI  அலகு என்து

 அ) ்ன்னபாட்டு அலகு முய்ற 

 ஆ) ஒருஙகியணந்்த அலகு முய்ற

 இ) ்ன்னபாட்டு குறியீட்டு முய்ற

 ஈ) ஒருஙகியணந்்த குறியீட்டு முய்ற

8. அளவிடப்ட்ட இரண்டு அல்லது அ்தறகு 

்மற்ட்ட அளவீட்டு மதிபபு்களின 

கநருக்கமபா்னது --------  எ்ன 

அயழக்கப்டுகி்றது.

 அ) துல்லிைத்தனயம

 ஆ) துல்லிைத்தனயமயின நுட்்ம்

 இ) பியழ

 ஈ) ்்தபாரபாைம்

9. அடிப்யட அளவு்கள் ்தவிர்த்த பி்ற 

அளவு்கள்  -------------

 அ) துயண அளவு்கள்

 ஆ) வழி அளவு்கள்

 இ) க்தபாழில்முய்ற அளவு்கள்

 ஈ) ஆற்றல் அளவு்கள் 

10. கீழ்க்கண்ட எந்்தக கூறறு ்்தபாரபாைம் 

்றறிை ்தவ்றபா்ன கூற்றபாகும்.

 அ)  ் ்தபாரபாைம் என்து துல்லிைமபா்ன 

மதிபய்த ்தரும்

 ஆ)  ் ்தபாரபாைம் என்து ்கணககிடு்தயல 

எளியமைபாககுகி்றது.

 இ)  ் ்தபாரபாைம் என்து குய்றவபா்ன 

அளவுத ்த்கவல்்கள் கியடககும்்்பாது 

்ைனுள்ள்தபா்க அயமகி்றது.

 ஈ)  ் ்தபாரபாைம் என்து உண்யமைபா்ன 

மதிபபுககு கநருக்கமபா்ன மதிபபிய்னத 

்தருகி்றது.

II. ்்கபாடிட்ட இடங்கயள நிரபபு்க:

1. திண்மக்்கபாணம்  ----------- என்ற 

அலகில் அளக்கப்டுகி்றது.

2. ---------- இைறபிைல் அளவு்களுக்கபா்ன 

க்பாதுவபா்ன அளவீட்டின ்்தயவயை 

உணர்ந்து, அ்தற்கபா்ன அஙகீ்கபாரதய்த 

வழஙகிைது.

3. ஒரு க்பாருளின குளிர்சசி அல்லது 

கவப்ததின அளவபா்னது  --------- எ்ன 

அயழக்கப்டுகி்றது.

4. மின்்னபாட்டததிய்ன அளவிடப ்ைன்டும் 

்கருவி------  ஆகும்.

5. ------------- என்து 6.023 x 10+23 

அணுக்கள் அல்லது மூலககூறு்கயளக 

க்கபாண்டுள்ளது.

6. ஓரலகுப ்ரபபில் ஓரலகு ----------

இல் கவளியிடப்டும் ்கண்ணுறு ஒளியின 

அள்வ ஒளிசகசெறிவபாகும்.

7. குவபார்ட்ஸ் ்கடி்கபாரங்கள் ---------  

அயலவு்கயளப ்ைன்டுததிச 

கசெைல்்டுகின்ற்ன.

8. அளவீடு்களின நியலைற்றத்தனயம  

----------- எ்ன அயழக்கப்டுகி்றது.

9. அளவிடப்ட்ட மதிபபு்களின கநருஙகிைத 

்தனயம்ை -----   ஆகும் 

10. இரண்டு ்நர்க்்கபாடு்களின 

குறுககீட்டி்னபால் ------- உருவபாகி்றது.

III. செரிைபா? ்தவ்றபா? எ்ன எழுது்க.

1. SI  அலகு முய்ற என்து கமட்ரிக அலகு 

முய்றைபாகும்.

2. ஓர் அயமபபில் உள்ள து்கள்்களின கமபாத்த 

இைக்க ஆற்றலின அள்வ கவப்நியல 

ஆகும்.

3. நீரின உய்றநியலப புள்ளிைபா்னது  

கவப்நியலமபானியில் ்மல்நியலப 

புள்ளிைபா்கக (UFP) குறிக்கப்டுகி்றது.
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4. ஒரு நிமிடததில் கசெல்லும் மினனூட்டததின 

அளவு ஒரு கூலும் எனில் அது ஓர் ஆம்பிைர் 

எ்ன அயழக்கப்டுகி்றது.

5. க்பாருளில் அடஙகியுள்ள து்கள்்களின 

எண்ணிகய்க்ை க்பாருளின அளவபாகும்.

6. கமழுகுவர்ததியிலிருந்து கவளிைபாகும் 

ஒளிசகசெறிவின ்்தபாரபாைமபா்ன மதிபபு ஒரு 

்்கண்டிலபாவிறகுச செமமபாகும்.

7. கூம்பின உசசி ஏற்டுததும் 

்்கபாணம் ்தளக்்கபாணததிறகு ஓர் 

எடுததுக்கபாட்டபாகும்.

8. குவபார்ட்ஸ் ்கடி்கபாரங்கள் GPS ்கருவி்களில் 

்ைன்டுகி்றது.

9. மினபுலச கசெறிவிய்னக குறிபபிட 

’்்கண்டிலபா’ என்ற அலகு ்ைன்டுகி்றது.

10.  4.582 எண்ணின முழுயமைபாக்கப்ட்ட 

மதிபபு 4.58

IV. க்பாருதது்க.

க்தபாகுதி அ க்தபாகுதி  ஆ

1 கவப்நியல அ உண்யமைபா்ன 

மதிபபின கநருஙகிை 

அளவு

2 ்தளக்்கபாணம் ஆ குளிர்சசி மறறும் 

கவப்ததின அளவு

3 திண்மக 

்்கபாணம்

இ இரண்டு அல்லது 

அ்தறகு ்மற்ட்ட 

அளவீடு்களின 

கநருஙகிைத ்தனயம

4 துல்லிைத 

்தனயம

ஈ மூனறு அல்லது 

அ்தறகு ்மற்ட்ட 

்தளங்களின 

குறுககீட்டி்னபால் 

ஏற்டும் ்்கபாணம்

5. நுட்்ம் உ இரண்டு ்தளங்களின 

குறுககீட்டி்னபால் 

ஏற்டும் ்்கபாணம்

V. ்கபாரணம் மறறும் கூறறு

அ) கூறறு மறறும் ்கபாரணம் ஆகிை இரண்டும் 

செரி. ்மலும், ்கபாரணம் கூறறுககுச செரிைபா்ன 

விளக்கம் ்தருகி்றது.

ஆ) கூறறு மறறும் ்கபாரணம் ஆகிை இரண்டும் 

செரி. ஆ்னபால், ்கபாரணம் கூறறுககுச 

செரிைபா்ன விளக்கமனறு.

இ) கூறறு செரிைபா்னது. ஆ்னபால் ்கபாரணம் 

செரிைனறு.

ஈ) கூறறு ்தவ்றபா்னது. ஆ்னபால், ்கபாரணம் 

செரிைபா்னது.

1. கூறறு : SI அலகுமுய்ற அளவீடு்களுக்கபா்ன 

மி்கச செரிைபா்ன முய்றைபாகும்.

 கோைணம்: கவப்நியலக்கபா்ன  SI அலகு 

க்கல்வின.

2. கூறறு : மின்்னபாட்டம், க்பாருளின அளவு, 

ஒளிசகசெறிவு ஆகிையவ இைறபிைலில் 

அடிப்யட அளவீடு்களபாகும்.

 கோைணம்:  அயவ ஒனறு மறக்றபான்்றபாடு 

செபார்புயடை்தனறு.

3. கூறறு : ்கடி்கபாரததின வி்னபாடி முள்ளின 

மீசசிற்றளவு ஒரு வி்னபாடிைபாகும்.

 கோைணம்: மீசசிற்றளவு என்து ஒரு 

்கருவிைபால் துல்லிைமபா்க அளவிடப்டும் 

மி்கபக்ரிை அளவீடபாகும்.

4. கூறறு :  அவ்கபாட்்ரபா எண் என்து ஒரு 

்மபால் க்பாருளில் உள்ள அணுக்களின 

எண்ணிகய்கைபாகும்.

 கோைணம்: அவ்கபாட்்ரபா எண் ஒரு மபாறிலி 

ஆகும்.

5. கூறறு :  திண்மக ்்கபாணததின அலகு 

்ரடிைன.

 கோைணம்: ஒரு ்ரடிைன என்து 

வட்டததின யமைததிலிருந்து 

வயரைப்டும் ஆரததின நீளமபா்னது 

்கடககும் ்்கபாண அளவபாகும்.
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VI. ஓரிரு வபார்தய்த்களில் வியடைளிக்க.

1. FPS முய்றயில் நிய்றயின அலகு என்ன?

2. SI முய்றயில் உள்ள அடிப்யட அளவு்கள் 

எத்தய்ன?

3. கவப்நியலயை அளக்க உ்தவும் 

்கருவியின க்ைரிய்னத ்தரு்க.

4. ஃ்பாரனஹீட் கவப்நியலமபானியில் உள்ள 

’கீழ்நியலபபுள்ளி’ கவப்நியலயின(Lower 

Fixed Point Temperature) மதிபபு என்ன?

5. ஒளிகசெறிவின SI அலகு என்ன?

6. அவ்கபாட்்ரபா எண்ணின மதிபபு என்ன?

7. அணுக்கடி்கபாரங்களில் ்ைன்டும் 

அயலவு்களின வய்க என்ன?

8. ்கபாட்சிப்டுதது்தலின  (Display) 

அடிப்யடயில் வய்கப்டுத்தப்டும் 

்கடி்கபாரங்களின க்ைர்்கயளக குறிபபிடு்க.

9. ்கடி்கபாரததில் ஒரு மணி்நரததில் 

நிமிடமுள் எத்தய்ன முய்ற சுறறிவரும்?

10. ஒரு நிமிட ்நரததில் எத்தய்ன மணி்கள் 

உள்ள்ன?

VII.  க்கபாடுக்கப்ட்டுள்ள வி்னபாக்களுககு ஓரிரு 

வரி்களில் வியடைளிக்க.

1. அளவீட்டிைல் என்றபால் என்ன?

2. க்பாதுவபா்க உள்ள அளவீட்டு முய்ற்களின 

க்ைர்்கயளத ்தரு்க.

3. வயரைறு: கவப்நியல

4. வயரைறு: ஆம்பிைர்

5. மின்்னபாட்டம் என்றபால் என்ன?

6. ஒளிசகசெறிவு என்றபால் என்ன?

7. வயரைறு: ்மபால்

8. ்தளக்்கபாணததிறகும் 

திண்மக்்கபாணததிறகும் உள்ள 

்வறு்பாடு்கயளத ்தரு்க.

9. அளவீடு்களில் பியழ்கள் என்றபால் என்ன?

VIII. விரிவபா்ன வியடைளி.

1. அடிப்யட அளவு்கயள அவறறின 

அலகு்க்ளபாடு ்ட்டிைலிடு்க.

2. ்கடி்கபாரங்களின  வய்க்கயளப ்றறி சிறு 

குறிபபு வயர்க.

IX. உைர்  சிந்்தய்ன வி்னபாக்கள்.

1. உங்களது நண்்ன ்நறறு ்ள்ளிககு 

வருய்க ்தரவில்யல. நீங்கள் அ்தற்கபா்ன 

்கபாரணததிய்ன அறிந்து க்கபாள்ள 

அவரிடம் வி்னவுகிறீர்்கள்.அ்தறகு அவர், 

்நறறு 100
0

C ்கபாய்சசெல் இருந்்த்தபால் 

மருததுவமய்ன கசெனறு சிகிசயசெப 

க்றறுக க்கபாண்ட்தபா்க க்தரிவித்தபார். 

100
0

C ்கபாய்சசெல் இருப்்தறகு வபாய்பபு 

இருககி்ற்தபா? அது பியழ எனில்,  செரிகசெய்து 

அவருககுப புரிையவததிடு்க.

செோல்லறைவு 

இைக்க ஆற்றல் இைஙகும் க்பாருள்்களின ஆற்றல்

்தரப்டுதது்தல்  ஒரு ்கருவியிய்னக குறிபபிட்ட வரம்பில் ்கட்டயமககும் 

கசெைல்முய்ற

மின்னணுவிைல் அயல்கள் ஒரு மின்னணுச சுறறி்னபால் உருவபாக்கப்டும் அயலவு்கள்

குவபார்ட்ஸ் ்டி்கம் சிலிக்கன மறறும் ஆகசிஜ்னபால் (SiO
2
) உருவபாக்கப ்ட்ட ்டி்கம்

 மின்னழுத்த ்வறு்பாடு மினபுலம் அல்லது மினசுறறில் இரு புள்ளி்களுககு இயடப்ட்ட 

மின்னழுத்தம்.
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17 அளவீட்டிைல்

நதெறசயன  Adobe Flashஐ அன த க.

இறணயச செயல்்ோடு அளவீட்டியல் 

• ்டி 1 :  கீழ்க்கபாணும் உரலி/வியரவுககுறியீட்யடப ்ைன்டுததி இசகசெைல்்பாட்டிற்கபா்ன

இயணைப ்க்கததிறகுச கசெல்்க.

• ்டி  2 : தியரயில் ்கபாணப்டும்“History of time keeping devices”என்்தய்னச கசெபாடுக்கவும்.

• ்டி3 :  ்கபாணப்டும் ்ல்்வறு ்கருவி்களில் விருப்மபா்னய்தத ்்தர்ந்க்தடுக்கவும்.

(எ.்கபா : Digital clock )

• ்டி4 : இசகசெைல்்பாட்டின மூலம் ்கடி்கபாரங்களின வரலபாறய்ற நனகு அறிந்து க்கபாள்ளவும்.

்டிநிறலகள்்டிநிறலகள்

ந�ைத்றதக கணககிடும் ்ல்நெறு கருவிகள் 
்றறி அறிநெோமோ?

ந�ைத்றதக கணககிடும் ்ல்நெறு கருவிகள் 

அளவீட்டியல்

குவார்ட்ஸ்
கடிகாரங்கள்

அளவிடுதலில்
துல்லியத் தன்ைம 

முழுைமப்படுத்துதல்துல்லியத்தன்ைம ேதாராயமாக்கல்

SI அலகுகள்

அடிப்பைட
அளவுகள் வழிஅளவுகள்

தளக்
ேகாணம்

திண்மக்
ேகாணம்

ெவப்பநிைல மின்ேனாட்டம் ஒளிச்ெசறிவு ெபாருளின்
அளவு

கடிகாரங்கள்

காட்சிப்படுத்துதலின்
அடிப்பைடயில்

ெசயல்படும்விதத்தின்
அடிப்பைடயில்

ஒப்புைம
வைக

கடிகாரங்கள்

எண்ணிலக்க 
வைக

கடிகாரங்கள்
அணு

கடிகாரங்கள்

மன ெறை்ைம்
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          அறிமுகம்
நீங்கள் உங்களைச் சுற்றியுள்ை 

ப�ொருள்்களை அன்ொடம் உற்றுந�ொக்குங்கள். 

நீங்கள் �ள்ளிக்கு வரும் வழியில் ஒரு சில 

ப�ொருள்்கள் இயக்்கத்தில் இருப�ளையும், சில 

ப�ொருள்்கள் ஓய்வு நிளலயில் இருப�ளையும் 

அறிவீர்கள். அநை ப�ொருள்்களை ைள்ளுவது 

அல்லது இழுப�து எது? இயக்்க நிளலயில் 

உள்ை ப�ொருள்்களை ஓய்வு நிளலக்கு 

ப்கொண்டு வருவது எது? இழுத்ைல் அல்லது 

ைள்ளுைலின விளைவு்கள் யொளவ? 

நேற்்கண்ட அளைத்து விைொக்்களுக்கும் 

ஒநே வொரத்ளையிலொை விளட எனைபவனில் 

அது “விளை” ஆகும். 

 2.1   விசை
அன்ொட வொழ்வில் நி்கழும் சில 

பையல்�ொடு்களை உற்றுந�ொக்்கவும். ஒரு 

ந�ைொவின மூடிளய தி்த்ைல், ்கைவிளை 

தி்த்ைல், ்கொல்�நளை உளைத்ைல், ந்கேம் 

விளையொட்டில் �ொணயங்களை சுண்டுைல் 

முைலிய அளைத்து பையல்�ொடு்களுக்கும் 

விளை நைளவப�டுகி்து. 

விளை என�து ைள்ளுைல் அல்லது 

இழுத்ைலின மூலேொ்க ப�ொருள்்களை 

இயங்களவத்ைல் அல்லது இயக்்கத்திலிருநது 

ஓய்வு நிளலக்கு ப்கொண்டு வருைல் ஆகும். இது 

சில ந�ேங்களில் ப�ொருட்்களின அைளவயும், 

வடிவத்ளையும் ேொற்றுவைொ்க இருக்கும். 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

இப�ொடத்ளைக் ்கற்்பின ேொணவர்கள் ப�றும் தி்ன்கைொவை:

�� �விளைளயயும் அைன விளைவு்களையும் �ற்றிய ்கருத்துக்்களைப புரிநது 

ப்கொள்ளுைல். 

�� �உநது விளைளயயும் அழுத்ைத்ளையும் நவறு�டுத்துைல்.

�� �அழுத்ைத்ளையும் அைன �யன�ொடு்களையும் புரிநது ப்கொள்ளுைல். 

�� �விளைக்கும் அழுத்ைத்திற்கும் இளடநய உள்ை பைொடரபிளைப புரிநது ப்கொள்ளுைல். 

�� �வளிேண்டல ேற்றும் திேவ அழுத்ைத்தின �ண்பு்களைப புரிநது ப்கொள்ளுைல். 

�� ��ொஸ்கல் விதிளயக் கூறுைல் ேற்றும் அைன �யன�ொடு்களை அறிநது ப்கொள்ளுைல். 

�� �அன்ொட வொழ்வில் �ொஸ்கல் விதிளயப �யன�டுத்துைல். 

�� �வளிேண்டல ேற்றும் திேவ அழுத்ைத்ளை அைவிடப �யன�டும் ்கருவி்களைப �ற்றி அறிநது 

ப்கொள்ளுைல். 

�� ��ேபபு இழுவிளை ேற்றும் �ொகுநிளல  �ற்றிய �ண்பு்களைப புரிநது ப்கொள்ளுைல். 

�� �ஓய்வுநிளலயிலும் இயக்்க நிளலயிலும் உேொய்வின விளைளவப �குத்ைொய்ைல். 

�� �உேொய்ளவ அதி்கரிக்கும் ேற்றும் குள்க்கும் வழி்களை அறிநது ப்கொள்ளுைல்.

�� �விளை ேற்றும் அழுத்ைம் பைொடர�ொை ்கணக்கு்களுக்கு தீரவு ்கொணுைல்.

விசையும் அழுத்தமும்2
அலகு
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19 விசையும் அழுத்தமும்

 சையல்்ோடு 1

ேொணவர்களை இரு குழுக்்கைொ்க 

பிரிக்்கவும். �ள்ளியின ளேைொைத்தில் 

இரு குழுக்்களையும் ஒநே ந�ரந்கொட்டில் 

எதிபேதிேொ்க நிற்்க ளவத்து ்கயிறு இழுக்கும் 

ந�ொட்டிளய �டத்ைவும். ேொணவர்களின 

இயக்்கத்ளை உற்றுந�ொக்்கவும். 

செறறி ச்ற்றெரகள் யோர? 

்கயிள் அதி்க விளை ப்கொண்டு 

இழுக்கும் குழுநவ நிச்ையம் பவற்றி ப�றும். 

பவற்றியொைர்கள் அதி்க அைவிலொை விளை 

பைலுத்துகி்ொர்கள். இைைொல் அதி்க விளை  

பையல்�டுத்ைப�டும் திளையில் ்கயிறு �்கரகி்து. 

2.1.1 விசையின் ெசையச்ற 
i. ஒரு ப�ொருளின ஓய்வுநிளலளய அல்லது 

ii.  சீேொை நவ்கத்தில் இயஙகிக் 

ப்கொண்டிருக்கும் இயக்்க நிளலளய 

அல்லது 

iii. இயஙகும் ப�ொருளின திளைளய அல்லது

iv.  ப�ொருளின வடிவத்ளை ேொற்றுவது அல்லது 

ேொற்் முயல்வது விளை எைப�டும்.  

இழுத்ைல் ேற்றும் ைள்ளுைல் ஆகியளவ 

விளையின வடிவங்கைொகும். எநை திளையில் 

�ொம் இழுத்ைல் அல்லது ைள்ளுைளல 

பைலுத்துகிந்ொநேொ அதுநவ விளையின 

திளையொ்க அளேயும். எைநவ எண்ேதிபபும் 

திளையும் இருப�ைொல் விளை ஒரு பவக்டர 

அைவு எைப�டுகி்து. இது நியூட்டன (N) என் 

அல்கொல் அைக்்கப�டுகி்து. 

2.1.2  விசைசயச் ைோரந்துள்்ள கோைணிகள் 
நீங்கள் இதுவளே விளையின 

விளைவு்களைப �ற்றி �டித்துள்ளீர்கள். 

இனி விளையின விளைளவ உண்ளேயில் 

ைொரநதுள்ை ்கொேணி்களைப �ற்றி 

�டிக்்கபந�ொகிறீர்கள். 

நீங்கள் எநைபவொரு விளையொட்ளட 

விளையொடிைொலும் விளை அதி்கேொ்க 

பையல்�டுத்ைப�டும்ந�ொது அைன 

விளைவு்களும் அதி்கேொ்கநவ இருக்கும். 

ஒரு கிரிக்ப்கட் ேட்ளடயொைர �நளை எதிர 

ப்கொள்வளை உற்றுந�ொக்குங்கள். �நளை 

எல்ளலக்ந்கொட்டுக்கு விேட்ட நவண்டும் 

எனில் அவர �நதின மீது அதி்க விளைளய 

பையல்�டுத்ை நவண்டும். 

ைற்ந�ொது ைங்கள் முன ளவக்்கப�டும் 

விைொ எனைபவன்ொல் விளையின ைொக்்கம் 

என�து அது பையல்�டுத்ைப�டும் �ேபள�ச் 

ைொரநைைொ?

 சையல்்ோடு 2

ஒரு ேேப�லள்கயில் நிள்ய 

குத்தூசி்களை குறுக்கும் ப�டுக்குேொ்க 

வரிளையொ்க அடுக்கி ளவக்்கவும். ஒரு 

�லூனில் ்கொற்ள் நிேப�வும் குத்தூசி்களின 

நேல் �லூளை 

ப ே ன ள ே ய ொ ்க 

ள வ க் ்க வு ம் . 

�லூனின மீது 

ஒரு சிறிய 

பு த் ை ்க த் ள ை 

ள வ க் ்க வு ம் . 

�லூன பவடிக்குேொ? குத்தூசி �லூளை 

பவடிக்்கச் பைய்யுேொ?

கோண்து:  வியக்்கத்ைக்்க வள்கயில் 

குத்தூசி்களின மீது ளவக்்கப�ட்ட �லூன 

பவடிக்்கவில்ளல! இது எப�டி ைொத்தியம்?

கோைணம்:  ஒநே ஒரு குத்தூசி ்கொற்று 

நிேப�ட்ட �லூளை பவடிக்்கச் பைய்துவிடும். 

ஆைொல் �ல குத்தூசி்கள் வரிளைச் கிேேேொ்க 

அளேயப ப�ற்்  ஒநே ைைத்தில் ்கொற்று 

நிேப�ட்ட �லூன ளவக்்கப�டும் ந�ொது அது 

பவடிப�தில்ளல. 

ஒநே ஒரு குத்தூசியொைது சிறிய �ேபபில் 

அதி்க அழுத்ைத்ளை ஏற்�டுத்தும். ஆைொல் 

�ல குத்தூசி்கள் நைரநது அதி்க �ேபபில் 

குள்வொை அழுத்ைத்ளை ஏற்�டுத்துகின்ை. 

பையல்�டுத்ைப�டும் விளையும் அதி்கேொை 

பு்ப�ேபபில் ்கிரந்்தளிககப்டுெ்தோல்  ்லூன் 
செடிப்தில்சலை. 

இ்தன்  மூலைம்  விசையின்  விச்ளெோனது 
விசையின் எண மதிபச்யும் அது சையல்்டும் 
்ைபச்யும் ைோரந்்தது என்்து ச்தளிெோகி்றது. 
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2.1.3  உந்து விசை 
எநைபவொரு ப�ொருளின பு்ப�ேபபிற்கும் 

பைஙகுத்ைொ்க பையல்�டும் விளை உநது விளை 

எைப�டும். இது நியூட்டன என் அலகிைொல் 

அைவிடப�டுகி்து. 

2.1.4 அழுத்தம் 
விளை ஏற்�டுத்தும் விளைளவ 

அைப�ைற்கு அழுத்ைம் என் இயற்பியல் 

அைவு �யன�டுத்ைப�டுகி்து. ஒரு ப�ொருளின 

பு்ப�ேபபின ஒரு ைதுே மீட்டருக்கு பைஙகுத்ைொ்க 

பையல்�டும் விளை அல்லது உநது விளை 

அழுத்ைம் எை வளேயறுக்்கப�டுகி்து. 

அழுத்ைத்தின அலகு �ொஸ்கல் (Pa) அல்லது 

Nm
-2

  ஆகும்.

அழுத்ைம் = உநது விளை (அ) விளை

�ேபபு

, P = F 
A. 

அழுத்ைதின SI அலகு �ொஸ்கல் அகும். 

(பிபேஞ்ச் அறிவியல் அறிஞர பிபைய்ஸ �ொஸ்கல் 

நிளைவொ்க) 

1 �ொஸ்கல்= 1 N m-2 

விசையோல் சைலுத்தப்டும் அழுத்தமோனது 
விசையின்  எண  மதிபச்யும்  அது 
சையல்்டுத்தப்டும்  ச்தோடு்ைபச்யும்  ைோரந்து 
இருககும். 

தீரககப்ட்ட கணககு 2.1
கீநே ப்கொடுக்்கப�ட்டுள்ை ை்கவல்்களைக் 

ப்கொண்டு யொளையின ஒரு ்கொல் மூலம் 

பைலுத்ைப�டும் அழுத்ைத்ளை ்கணக்கிடு்க. 

யொளையின ைேொைரி எளட 4000 N

யொளையின ஒரு �ொைத்தின �ேபபு = 0.1m2

தீரவு 
யொளையின ைேொைரி எளட = 4000N 

ஒரு ்கொலின எளட = ஒரு ்கொலொல் 

பைலுத்ைப�டும் விளை 

 = 4000

 4

 = 1000 N

ஒரு ்கொல்�ொைத்தின �ேபபு = 0.1 m
2

அழுத்ைம் =
விளை

�ேபபு
 = 1000

0.1  

 = 10000 N 
 m2 = 104 N m-2

ஒரு ைதுே மீட்டர �ேபபில் யொளையின 

ஒரு ்கொலொல் பைலுத்ைப�டும் அழுத்ைம் 10,000 

நியூட்டன ஆகும். 

அழுத்ததச்த அதிகரித்தல்
 ஒரு ப�ொருளின மீைொை அழுத்ைத்ளை 

அதி்கரிக்்க அைன மீது பையல்�டும் உநது  

விளைளய அதி்கரிக்்க நவண்டும்; அல்லது 

உநது விளை பையல்�டும் �ேபள�க் குள்க்்க 

நவண்டும்.

எடுததுககோடடு
ந்கொடொரி, ஆணி, ்கத்தி, ஊசி, துப�ொக்கி 

குண்டு்கள் முைலியை மி்கவும் கூரளேயொை 

முளைளய ப்கொண்டிருப�ைொல் மி்கச்சிறிய 

�ேபபில் அதி்க அழுத்ைத்ளை பைலுத்துகின்ை 

எைநவ இவற்றின மூலம் அதி்க விளைளவ 

�ொம் ப�றுகிந்ொம். 

ேணலில் �டப�து �ேக்கு ்கடிைேொைது 

ஆைொல் ஒட்ட்கங்களுக்கு மி்க எளிைொைது. 

ஏபைனில் ஒட்ட்கத்தின அ்கன் �ொைங்கள் 

ேணலின அதி்கப�டியொை �ேபபுடன பைொடரபு 

ப்கொள்கி்து. இைைொல் அழுத்ைம் குள்நது 

ேணலில் ஒட்ட்கம் எளிைொ்க �டக்கி்து. 

எடுததுககோடடுகள்

�டம் 2.1  அ்கலேொை �ட்ளட்கள் 
்கைே்க ைேக்கு வொ்கைங்களில் 

அழுத்ைத்ளைக் குள்க்்கவும், ைொளலயுடைொை  

பைொடு�ேபள� அதி்கரிக்்கவும் அதி்க 

எண்ணிக்ள்கயிலொை ைக்்கேங்கள் 

இளணக்்கப�டுகின்ை. 
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21 விசையும் அழுத்தமும்

முதுகில் சுேநது பைல்லும் ள�்கள் நைொளின 

மீது பைலுத்தும் அழுத்ைத்ளை குள்க்்கவும், 

நைொளின மீைொை பைொடு �ேபள� அதி்கரிக்்கவும் 

அ்கலேொை �ட்ளட்கள் அளேக்்கப�டுகின்ை. 

வொ்கைங்களின டயர்கள் ைட்ளடயொ்க 

இருநைொல் ைொளல்களில் ஓட்டுவது ்கடிைேொ்க 

இருக்கும். 

 2.2   கோறறினோல் சையல்்டுத்தப்டும் 
அழுத்தம் – ெளிமண்டலை அழுத்தம் 

�ம்ளேச்சுற்றியுள்ை �குதி்கள் முழுவதும் 

்கொற்றிைொல் நிேம்பியுள்ைது. உங்கள் 

அளைவருக்கும் பைரிநைதுைொன. புவிளயச் 

சுற்றிலும் ்கொற்று நிேம்பியுள்ைது. இநை உள்க்கு 

வளிேண்டலம் எனறு ப�யர. புவியின 

பு்ப�ேபபிற்கு நேலொ்க �ல கிநலொமீட்டர வளே 

வளிேண்டலம் நீண்டுள்ைது. புவிப�ேபபில் 

உள்ை அளைத்துப ப�ொருட்்களும் இநை 

வளிேண்டலம் ்கொேணேொ்க உநது விளை 

அல்லது விளைளய உணரும்.

வளிேண்டலம் புவியின ஓேலகு 

பு்ப�ேபபின மீது கீழ்ந�ொக்கி பையல்�டுத்தும் 

விளை அல்லது எளட வளிேண்டல அழுத்ைம் 

எைப�டும். இது �ொநேொ மீட்டர என் ்கருவியொல் 

அைக்்கப�டுகி்து. டொரிபைல்லி என் அறிவியல் 

அறிஞர �ொநேொமீட்டளேக் ்கண்டறிநைொர. 

புவிப�ேபபிலிருநது உயேம் அதி்கரிக்கும் 

ந�ொது வளிேண்டல அழுத்ைம் குள்கி்து. 

நமலும் ச்தரிந்து சகோள்நெோம் 

உயேேொை ேளலப�குதி்களில் 

ைளேயல் பைய்வது ்கடிைம் ஏன? உயேேொை 

இடங்களில் வளிேண்டல அழுத்ைக் குள்வு 

்கொேணேொ்க ப�ொருளின ப்கொதிநிளல 

குள்வொ்க இருக்கும். இைைொல் நீேொைது 

80˚C இல் ப்கொதிக்்க ஆேம்பித்துவிடும். இநை 

பவப�நிளலயில் உருவொகும் பவப� ஆற்்ல் 

ப�ொருளை ைளேப�ைற்குப ந�ொதுேொைைொ்க 

இருக்்கொது. அைைொல் உயேேொை இடங்களில் 

ைளேயல் பைய்வது ்கடிைேொ்க இருக்கும். 

�ொநேொமீட்டரின ைம்�த்தில் உள்ை 

�ொைேைத்தின உயேம் ப்கொண்டு வளிேண்டல 

அழுத்ைம் அைவிடப�டுகி்து. திேவத்ைம்�த்தில் 

உள்ை �ொைேைேொைது ப்கொடுக்்கப�ட்ட 

்கொலத்தில் அநை இடத்தின வளிேண்டல 

அழுத்ைத்ளைக் (millimetre of mercury – 

mm) குறிக்கி்து. �ொநேொேொனி குேொளய 

பவவநவறு ந்கொணங்களில் வளைத்ைொலும் 

திேவத்ைம்�த்தில் உள்ை �ொைேை உயேம் ேொ்ொது. 

 சையல்்ோடு 3

ஒரு கூம்புக் 

கு டு ள வ ள ய 

எ டு த் து க் 

ப்கொள்ைவும். �னகு 

ந வ ்க ள வ த் ை 

முட்ளடளய ஓடு 

நீக்கி எடுத்துக் 

ப ்க ொ ள் ை வு ம் . 

இநை முட்ளடளய 

கூம்புக் குடுளவயின வொயிலில் ளவத்ைொல் 

உள்நை பைல்லொது. ஒரு ்கொகிைத்ளை 

எடுத்து �ொதி எரிநை நிளலயில் கூம்புக் 

குடுளவயினுள் ந�ொடவும். கூம்புக் 

குடுளவயினுள் ்கொகிைம் எரிநது அடஙகியதும் 

முட்ளடளய மீண்டும் குடுளவயின வொய் 

அருந்க ப்கொண்டு வே நவண்டும். சில 

நிமிடங்கள் உற்றுந�ொக்்கவும். எனை 

நி்கழ்கி்து?

கோண்து 
கூம்புக்குடுளவயின வொயிலில் 

ளவக்்கப�ட்ட முட்ளடயொைது வளிேண்டல 

அழுத்ைத்தின ்கொேணேொ்க உள்நை 

விழுகி்து. 

கோைணம் 
கூம்புக் குடுளவயினுள் எரியும் ்கொகிைம் 

ைொன முழுவதும் எரிவைற்கு நைளவயொை 

ஆக்ஸிஜளை எடுத்துக் ப்கொள்கி்து. 

இைைொல் குடுளவயினுள் அழுத்ை குள்வு 

ஏற்�டுகி்து. இநை அழுத்ை குள்ளவ ைேன 

பைய்ய வளிேண்டலத்திலிருநது ்கொற்று 

குடுளவயினுள் நுளேய முயற்சிக்கி்து. 

இைைொல் குடுளவயின வொயிலில் 

ளவக்்கப�ட்ட முட்ளட உள்நை விழுகி்து. 

ெளிமண்டலை அழுத்தததின் விச்ளசெ அறிந்து 
சகோள்ெ்தறகோன சையல்்ோடு.
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்கடல் நீர ேட்டத்தில் உள்ை குேொயில் உள்ை 

�ொைேைத்தின உயேம் 76 பை.மீ அல்லது 760 

மி.மீ. ஒரு வளிேண்டல அழுத்ைம் (1 atm) என�து 

திேவத்ைம்�த்தில் உள்ை �ொைேைத்தின மீது 

்கொற்று பைலுத்தும் அழுத்ைம் எை ்கருைப�டுகி்து. 

ஒரு வளிேண்டல அழுத்ைம் = 1 atm = 

�ொநேொமீட்டரில் உள்ை 76 பை.மீ உயேமுளடய 

�ொைேைத்ைொல் பைலுத்ைப�டும் அழுத்ைம் = 1.01x105  

Nm-2 

SI அலகு முள்யில் 1 atm = 1,00,000 

�ொஸ்கல் (நைொேொயேொ்க) வளிேண்டல 

அழுத்ைத்தின SI அலகு நியூட்டன (அ) �ொஸ்கல்

 2.3  திைெஙகளில் விசை 

2.3.1 திைெஙகளின் மி்தபபு விசை
மிைக்கும் அல்லது �குதியைவு நீரில் 

மூழ்கியிருக்கும் ப�ொருளின மீது நீேொைது ஒரு 

நேல்ந�ொக்கு விளைளயச் பைலுத்துகி்து. 

இநை நேல்ந�ொக்கிய விளை மிைபபு விளை 

என்ளேக்்கப�டுகி்து. இநநி்கழ்வு மிைத்ைல் 

எைப�டுகி்து. இநை விளை திேவங்களிைொல் 

ேட்டுநே பைலுத்ைக்கூடியது அல்ல. வொயுக்்களும் 

அழுத்ைத்ளை பைலுத்துகின்ை. திேவங்கள் ேற்றும் 

வொயுக்்கள் �ொய்ேங்கள் என்ளேக்்கப�டுகின்ை. 

ஒரு ப�ொருள் மிைப�ளைநயொ அல்லது 

மூழ்குவளைநயொ இநை நேல்ந�ொக்கு 

விளைநய தீரேொனிக்கி்து. ப�ொருளின எளட 

நேல்ந�ொக்கு விளைளய விட குள்வொ்க 

இருநைொல் ப�ொருைொைது மிைக்கும்; இல்ளல 

எனில் மூழ்கிவிடும். 

மிைக்கும் ப�ொருளின மிைபபு விளை > 

ப�ொருளின எளட; மூழ்கும் ப�ொருளின எளட > 

மிைபபு விளை. 

2.3.2  திைெஙகளினோல் சைலுத்தப்டும் 
அழுத்தம்

திேவங்களுக்கு குறிபபிட்ட வடிவம் 

இல்ளல. திேவம் எதில் ளவக்்கப�டுகி்நைொ 

அைன ஓேலகு �ேபபில் பையல்�டுத்ைப�டும் 

விளை திேவத்தின நிளல அழுத்ைம் 

என்ளேக்்கப�டுகி்து. திேவேொைது 

ப்கொள்்கலனின அடி�ொ்கத்தில் ேட்டுேல்ல அைன 

சுவர்களின மீதும் அழுத்ைத்ளை பைலுத்துகி்து., 

திேவங்களிைொல் பைலுத்ைப�டும் அழுத்ைம் 

உற்றுந�ொக்கும் புள்ளியின ஆேத்ைளை 

ைொரநைது எை ்கருைப�டுகி்து. 

திேவ அழுத்ைத்தில் உள்ை 

நவறு�ொடு்களை அறிய உைவும் ்கருவி 

ேொநைொமீட்டர என்ளேக்்கப�டுகி்து. 

குறிபபிட்ட ப்கொள்்கலனில் உள்ை திேவங்களின 

அழுத்ைத்ளை ேொநைொ மீட்டர மூலம் அைவிடலொம்.

 

்்டம் 2.2   ேொநைொமீட்டர

ப்கொள்்கலனின அடித்ைைத்தில் 

திேவத்திைொல் பைலுத்ைப�டும் அழுத்ைேொைது 

திேவத்தின உயேத்ளைச் ைொரநைது. 

 சையல்்ோடு 4

இருபு்மும் தி்பபு்கள் இருக்கும் ஒரு 

்கண்ணொடிக்குேொளய எடுத்துக் ப்கொள்ைவும். 

ஒரு பு்ம் �லூளை ப�ொருத்தி ேறுபு்ம் நீளே 

ஊற்்வும். �லூளை உற்றுந�ொக்்கவும். 

ைற்ந�ொது நேலும் சிறிது நீளே ஊற்்வும். 

�லூளை உற்று ந�ொக்்கவும்.

கோண்து 

முைலில் �லூன விரிவளடகி்து. 

திேவத்ைம்�த்தின உயேம் அதி்கரிக்கும் 

ந�ொது �லூன நேலும் வரிவளடகி்து. 

கோைணம் 
ப்கொள்்கலனின அடிப�ொ்கத்தில் 

திேவத்திைொல் பைலுத்ைப�டும் அழுத்ைம் 

அைன திேவத்ைம்� உயேத்திளைச் ைொரநைது. 

மாேனா��ட�
�ரவ�

P2

P1

h

U - வ�வ
�ழா	 மாேனா��ட�

ெச��த�ப��
�ரவ�
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வளிேண்டல அழுத்ைேொைது 

�ொநேொமீட்டரின திேவத் ைம்�த்தில் உள்ை 

�ொைேைத்தின உயேத்ளைக் ப்கொண்நட 

அைவிடப�டுகி்து என�ளை முனைநே 

�டித்திருக்கிறீர்கள். 

ஆ. ப்கொடுக்்கப�ட்டட ஆேத்தில் திேவங்கள் 

பைலுத்தும் அழுத்ைம் அளைத்து திளை்களிலும் 

ஒநே ேொதிரியொ்க இருக்கும்.

 சையல்்ோடு 5

ஒரு பிைொஸடிக் �ொட்டிளல எடுத்துக் 

ப்கொள்ைவும். அைன அடித்ைைத்தில் இருநது 

ைே உயேத்தில் ைே அைவுளடய துளை்களை 

இடவும். நீேொல் நிேபபி �ொட்டிலின 

துளை்களின வழியொ்க பவளிநயறும் நீளே 

உற்று ந�ொக்்கவும். 

கோண்து 

அ ள ை த் து 

துளை்களின வழியொ்க 

பவளிநயறும் நீரின 

விளை ைேேொ்கவும் 

� ொ ட் டி லி லி ரு ந து 

ைே பைொளலவிலும் 

விழுகி்து. 

கோைணம் 

குறிபபிட்ட ஆேத்தில் திேவங்கள் 

அளைத்து திளை்களிலும் ைேேொை 

அழுத்ைத்ளை பையல்�டுத்துகின்ை 

என�ளை இநை பையல்�ொட்டின மூலம் புரிநது 

ப்கொள்ைலொம். 

வீடடில் சையக 
1.  உங்கள் குடும்� ேருத்துவரிடம் இேத்ை 

அழுத்ைம் எவவொறு ்கணக்கிடப�டுகி்து 

எனறு ந்கட்டு அறியவும். 

2.  பிளைஸ �ொஸ்கலின வொழ்க்ள்க 

வேலொற்ள்ப �டிக்்கவும்

 சையல்்ோடு 6

ஒரு பிைொஸடிக் �ொட்டிளல எடுத்துக் 

ப்கொள்ைவும். அதில் ஒநே திளையில் 

மூனறு பவவநவறு உயேங்களில் மூனறு 

துளை்கள் இடவும். நீளேக் ப்கொண்டு 

�ொட்டிளல நிேப�வும். துளை்களின வழியொ்க 

பவளிநயறும் நீளே உற்று ந�ொக்்கவும். 

கோண்து 
மூனறு துளை்களின வழியொ்க 

பவவநவறு விளை்களுடன நீர 

பவளிநயறுகி்து. அடிப�ொ்கத்தின அருந்க 

உள்ை துளை வழியொ்க அதி்க விளையுடன 

நீர பவளிநயறுகி்து நேலும் �ொட்டிலிலிருநது 

நீர நீண்ட பைொளலவில் ந�ொய் விழுகி்து. 

�ொட்டிலின நேற்பு்ம் உள்ை துளை வழியொ்க 

குள்நை விளையுடன நீர பவளிநயறுகி்து. 

�ொட்டிலில் இருநதும் குள்நை பைொளலவில் 

ந�ொய் விழுகி்து. 

கோைணம் 
இநை பையல்�ொட்டின மூலம் ஆேம் 

அதி்கரிக்்க அதி்கரிக்்க திேவங்கைொல் 

பைலுத்ைப�டும் அழுத்ைமும் அதி்கரிக்கி்து 

என�து உறுதியொகி்து. 

ெகா�கல�

ஆழ�
அ�க��தா�

அ��த�
அ�க����

ைள

�ைறய��த
���

�ைக
அ��த ���

��

சிந்திகக 

அளணக்்கட்டு்களின நேற்பு்த்ளைவிட 

அடிபபு்ம் வலிளேயொைைொ்கவும், 

அ்கலேொைைொ்கவும் அளேக்்கப�ட்டிருப�து 

ஏன? 

ஆழ் ்கடல் நீர மூழ்கும் ஸகூ�ொ வீேர்கள் 

சி்பபு உளடளய அணிநதிருக்்க ்கொேணம் 

எனை? 

இ. திைெ அழுத்தம் ஆழதச்தச் ைோரந்து மோறு்டும் 
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2.3.3 ்ோஸகல் விதி 
மூடிய ேற்றும் ஓய்வுநிளலயில் உள்ை 

திேவத்தின எநைபவொரு புள்ளிக்கும் 

அளிக்்கப�டும் அழுத்ைேொைது அத்திேவத்தின 

அளைத்துப புள்ளி்களுக்கும் ைேேொ்க 

�கிரநைளிக்்கப�டும்.

2.3.4 ்ோஸகல் விதியின் ்யன்்ோடுகள் 

�ொஸ்கல் விதியின அடிப�ளடயில் 

நவளல பைய்யும் ்கருவி்களை சில 

எடுத்துக்்கொட்டு்களுடன ்கொண்ந�ொம். 

•  வொ்கைங்களை �ழுதுநீக்கும் 

�ணிேளை்களில் வொ்கைங்களை 

உயரநை �ொஸ்கல் விதியின அடிப�ளடயில் 

இயஙகும் நீரியல் உயரத்தி்கள் 

�யன�டுத்ைப�டுகின்ை. 

•  வொ்கைங்களில் உள்ை ைளட (Break) 

அளேபபு �ொஸ்கல் விதியின அடிப�ளடயில் 

பையல்�டுகி்து.

•  �ஞ்சு அல்லது ஆளட்கள் மி்கக் குள்வொை 

இடத்ளை அளடத்துக் ப்கொள்ளும் 

அழுத்ைப�ட்ட ப�ொதி்கைொ்க ேொற்றுவைற்கு 

�ொஸ்கல் விதிளய அடிப�ளடயொ்கக் 

ப்கொண்டு இயஙகும் நீரியல் அழுத்தி 

�யன�டுத்ைப�டுகின்ை. 

 சையல்்ோடு 7

ஒரு இேப�ர �நதில் நீளே நிேப�வும். 

�நதின பு்�ேபபில் குத்தூசி ப்கொண்டு 

பவவநவறு இடங்களில் சிறு துளை்களை 

இடவும். �நளை இபப�ொழுது அழுத்தி எனை 

நி்கழ்கி்து எனறு உற்று ந�ொக்்கவும். 

கோண்து 
எல்லொத்துளை்களின வழியொ்க ஒநே 

அைவு நீர பவளிநயறுகி்து. 

கோைணம் 
திேவத்தின ஒரு புள்ளியில் 

பையல்�டுத்ைப�டும் அழுத்ைம் பி் 

புள்ளி்களுக்கு ைேேொ்க �கிரநது 

அளிக்்கப�டுகி்து. இக்்கருத்து 

பிபேஞ்ச் அறிவியல் அறிஞர பிபைய்ஸ 

�ொஸ்கல் என�வேொல் முைன முைலொ்க 

எடுத்துளேக்்கப�ட்டது. 

பா�க� ��

�ரவ��� ஒ� ����� ெசய�ப
�த�ப
� �றஅ��த�
�ற ���க��� சமமாக ப���� அ��க�ப
�ற�.

�ற அ��த�

 சையல்்ோடு 8

ஒநே ேொதிரியொை இேண்டு ேருநநைற்று 

குேலில் நீளே நிேபபிக்ப்கொள்ைவும். 

இேண்ளடயும் �டத்தில் உள்ைவொறு 

இேப�ர குேொய் மூலம் இளணக்்கவும். ஒரு 

ேருநநைற்று குேலின பிஸடளை அழுத்ைதும் 

ந�ொதும் எனை நி்கழ்கி்து என�ளை 

உற்றுந�ொக்்கவும். 

கோண்து 
ஒரு பிஸடளை �ொம் கீழ் ந�ொக்கி 

அழுத்தும் ந�ொது �ொம் ப்கொடுக்கின் 

அழுத்ைத்திற்ந்கற்� ேற்ப்ொரு பிஸடன 

நேல்ந�ொக்கி �்கரகி்து. 

கோைணம் 

ஓய்வு நிளலயில் உள்ை திேவத்தின 

மீது பைலுத்ைப�டும் அழுத்ைேொைது 

அத்திேவத்தின பி் �குதி்களுக்கு ைேேொ்க 

�கிரநைளிக்்கப�டுவது உறுதியொகி்து. 
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25 விசையும் அழுத்தமும்

•  நீரின �ேபபு இழுவிளை ்கொேணேொ்க 

நீரச்சிலநதியொைது நீரின �ேபபில் எளிைொ்க 

�டக்கி்து. 

•  ்கடல் ப்கொநைளிபபின ந�ொது ேொலுமி்கள் 

்கப�ளலச் சுற்றிலும் நைொபபுத் து்கள்்கள் 

அல்லது எண்பணளயக்  ப்கொட்டுவொர்கள். 

இைன ்கொேணேொ்க ்கடல்நீரின �ேபபு 

இழுவிளை குள்நது ்கப�லின மீைொை 

 2.4  ்ைபபு இழுவிசை 

சிந்திகக

•  ேளேத்துளி்கள் இயற்ள்கயொ்கநவ 

ந்கொைவடிவத்ளை ப�ற்றிருப�து ஏன? 

•  மி்கச்சிறு துளை வழியொ்க பவளிநயறும் 

நீர பைொடரச்சியொ்க இல்லொேல் 

நீரத்திவளை்கைொ்க பவளிநயறுவது 

ஏன? 

•  ேேங்களும் அைன உச்சியில் உள்ை 

இளல்களும் �சுளேயொ்க உள்ைது. புவி 

ஈரபபு விளைக்கு எதிேொ்க நவரிலிருநது 

ேேத்தின உச்சிக்கு நீர எவவொறு நேநல 

பைல்கி்து? 

நேற்்கண்ட அளைத்தும் விைொக்்களுக்கும் 

ஒநே விளட �ேபபு இழுவிளை என�ைொகும். 

�ேபபு இழுவிளை என�து திேவங்களின 

ஒரு �ண்பு ஆகும். திேவ மூலக்கூறு்கள் 

ைங்கைொல் இயன் அைவு மீச்சிறு பு்�ேபள� 

அளடய அைன மீது பையல்�டும் ஒரு விளைளய 

உணரகி்து. திேவத்தின பு்ப�ேபபில் ஓேலகு 

நீைத்திற்கு குத்ைொ்க பையல்�டும் விளை �ேபபு 

இழுவிளை எைப�டும். இைன அலகு Nm-1. 

2.4.1  ் ைபபு இழுவிசையின் ்யன்்ோடுகள் 

•  ைொவேங்களில் நீர நேநலறுவைற்குக் 

்கொேணம் �ேபபு இழுவிளை ஆகும். 

ைொவேங்களில் ளைலம் திசுக்்கள் நீளே 

்கடத்ை உைவுகி்து. ைொவே நவர்கள் நீர 

மூலக்கூறு்களை உறிஞ்சுகி்து. ளைலம் 

என் பேல்லிய குேொயில் “நுண்புளே 

ஏற்்ம்” (அடுத்து வரும் வகுபபு்களில் இது 

�ற்றி �டிபபீர்கள்) என் பையல்�ொட்டின 

்கொேணேொ்க நீர நேநலறுகி்து. இைற்கு 

நீரின �ேபபு இழுவிளை ்கொேணேொ்க 

அளேகி்து. 

•  ஒரு குறிபபிட்ட �ருேனிற்கு மி்கச்சி்ய 

பு்�ேபள� ைரும் வடிவம் ந்கொை வடிவம் 

ஆகும். இைன ்கொேணேொ்கத்ைொன 

திேவத்துளி்கள் ந்கொை வடிவத்ளை 

ப�றுகின்ை.

 சையல்்ோடு 10

ஒ ரு 

்க ண் ண ொ டி 

கு வ ள ை யி ல் 

நீளே நிேபபிக் 

ப ்க ொ ள் ை வு ம் . 

அைன மீது 

ப ே ல் லி ய 

உறிஞ்சு ைொளை 

ள வ க் ்க வு ம் . 

�டத்தில் ்கொட்டியுள்ைவொறு ஒரு பஜம் 

கிளிபள� உறிஞ்சு ைொளின மீது 

பேனளேயொ்க ளவக்்கவும். சிறிது ந�ேம் 

்கழித்து பஜம் கிளிப மூழ்குகி்ைொ என�ளை 

உற்று ந�ொக்்கவும். 

கோண்து 
 சில நிமிடங்களுக்கு பி்கு உறிஞ்சு 

ைொள் நீரில் மூழ்குகி்து. பஜம் கிளிப நீளேக் 

்கொட்டிலும் அதி்க அடரத்திளய ப�ற்றிருநை 

ந�ொதிலும் அது நீரில் சிறிது மூழ்கிய 

நிளலயில் மிைக்்கத் துவஙகுகி்து. 

கோைணம் 

 நீரின நேற்�ேபபில் உள்ை 

மூலக்கூறு்கைொைது இழுத்து ்கட்டப�ட்ட 

ஒரு ைவளவப ந�ொனறு ைைது �ேபள� 

குள்த்துக் ப்கொள்ை முயல்கி்து. நீரின 

நேற்�ேபபில் உள்ை மூலக்கூறு்கள் 

இநை �ேபபு இழுவிளையின ்கொேணேொ்க 

மீட்சித்ைனளே உளடய ைவவு ந�ொனறு 

பையல்�டுவைொல் பஜம் கிளிப மூழ்்கொேல் 

மிைக்கி்து. 
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26எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

ைொக்்கமும், நீரிைொல் ஏற்�டும் �ொதிபபு்களும் 

குள்கின்ை.

 

்்டம் 2.3  நீரச்சிலநதி

 2.5   ் ோகியல் விசை அல்லைது ்ோகுநிசலை

 சையல்்ோடு 11

நைங்கொய் எண்பணய், நைன, நீர ேற்றும் 

ப�ய் ந�ொன் பவவநவறு வள்கயொை 

திேவங்களை எடுத்துக் ப்கொள்ைவும். 

ைனித்ைனி ்கண்ணொடித் ைட்டு்களில் ஒரு 

துளி இநை எண்பணய்்களை விடவும். 

்கண்ணொடித்ைட்டு்களை ஒரு பு்ம் உயரத்தி 

இத்திேவங்களை வேவேப�ொை ்கண்ணொடி 

�ேபபில் ஓடுேொறு பைய்யவும். ஓடும் 

அத்திேவங்களின நவ்கத்ளை உற்றுந�ொக்்கவும். 

கோண்து:  ஒவபவொரு திேவமும் 

பவவநவறு நவ்கத்தில் இயஙகுகின்ை. 

நீேொைது ேற்் திேவங்களைக் ்கொட்டிலும் 

நவ்கேொ்க இயஙகுகி்து. நைங்கொய் 

எண்பணய் மிைேொை நவ்கத்திலும் ப�ய் மி்க 

பேதுவொ்கவும் இயஙகுகி்து. 

கோைணம்: திேவங்கள் இயஙகும் ந�ொது 

அவற்றினுள் உள்ை திேவ அடுக்கு்களுக்கு 

இளடநய அவற்றிற்கு இளணயொ்க ஒரு 

உேொய்வு விளை உருவொகி்து. இநை 

உேொய்வு விளை திேவங்கள் இயஙகும்ந�ொது 

அவவியக்்கத்ளை எதிரக்கும் வள்கயில் 

அளேநதிருக்கும். 

ெசையச்ற
ஒரு திேவம் �ொயும் ப�ொழுது, திேவங்களின 

அடுத்ைடுத்ை அடுக்கு்களுக்கு இளடநய உேொய்வு 

விளை உண்டொகி்து. ைொரபியக்்கத்ளை 

எதிரக்கும் இத்ைள்கய விளைநய �ொகியல் 

விளை எைப�டும். இநை �ண்பு �ொகுநிளல எை 

வளேயறுக்்கப�டுகி்து.

�ொகியல் விளை CGS அலகு முள்யில் 

�ொய்ல் என் அல்கொலும், SI அலகுமுள்யில் 

Kg m
-1
s

-1
 அல்லது N s m

-2
 என் அல்கொலும் 

அைக்்கப�டுகி்து.

 2.6  உைோயவு

சிந்திகக

ேொம் ஒரு �ல்ல ேொணவன. ஆைொல் சில 

ந�ேங்களில் ைன சுற்றுபபு்த் தூய்ளேளயப 

�ற்றி அவன ்கவளல�டுபவதில்ளல. ஒரு 

�ொள் அவைது அம்ேொ அவனுக்கு ஒரு 

வொளேப�ேம் ைநைொர்கள்.  அவன அநை 

�ேத்ளை உண்டபின அைன நைொளல 

�ளட�ொளையில் வீசி எறிநைொன. ேொமின 

ைந்கொைேன அவவழிநய வரும்ந�ொது 

பைரியொேல் வொளேப�ேத் நைொலில் 

்கொளல ளவத்து கீநே விழுநைொன. ேொேன 

உடநை பைனறு அவைது ைந்கொைேனுக்கு 

உைவிைொன. இநநி்கழ்விற்குக் ்கொேணம் 

ேொமின ்கவைமினளேநய. அவன ைைது 

ைவள் உணரநது அநை நைொளல எடுத்து 

குபள�த் பைொட்டியில் ந�ொட்டொன. 
 வொளேப�ேத் நைொலில் ்கொல் 

ளவத்ைவுடன ைன ைந்கொைேன ஏன வழுக்கி 

விழுநைொன எை அவன ைனளைத் ைொநை 

ந்கட்டுக் ப்கொண்டொன. இக்ந்கள்விக்கு 

விளட ்கொண அவனுக்கு உைவுவீர்கைொ? 

கோைணம்: ேொமின ைந்கொைேனின ்கொலுக்கும் 

வொளேப�ேத் நைொலுக்கும் இளடநய உேொய்வு 

குள்நைைொல் அவன கீநே விழுநைொன. 

பைொடு விளை, பைொடொ விளை எை 

விளையின இருவள்க்களைப �ற்றி முனைநே 

�டித்திருபபீர்கள். இனி அத்பைொடுவிளையின 

ஒன்ொை உேொய்ளவப �ற்றி �டிக்்கப 

ந�ொகிறீர்கள். 

உள்ைங ள்கக்கும் குவளைக்கும் இளடநய 

உேொய்வு இருப�ைைைொல் ைொன அளை எளிைொ்க 
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பிடிக்்க முடிகி்து. ஆைொல் உள்ைஙள்கயில் 

எண்பணய் ைடவிய பின பைொடுவிளை 

குள்கி்து. அைைொல் உேொய்வும் குள்கி்து. 

எைநவ குவளைளயப பிடிப�து ்கடிைேொகி்து. 

2.6.1 உைோயவின் ந்தோற்றம்
இேண்டு அல்லது அைற்கு நேற்�ட்ட 

ஒனள்பயொனறு பைொடும் ப�ொருள்்கள் 

ஒனள்ச் ைொரநது ேற்ப்ொனறு இயஙகும் 

ந�ொது அவற்றிற்கு இளடநய உேொய்வு 

அல்லது உேொய்வு விளை உருவொகி்து. 

இநை உேொய்வு விளையொைது ப�ொருளின 

இயக்்கத்திற்கு எதிரத்திளையில் பையல்�டும். 

ஒபபுளே இயக்்கத்தில் இருக்கும் ப�ொருட்்களின 

ஒழுங்கற்் வடிவியல் �ேபபின ்கொேணேொ்க 

இநை உேொய்வு விளை உருவொகி்து.  

2.6.2 உைோயவின் விச்ளவுகள்
உேொய்வு பினவரும் விளைவு்களை 

ஏற்�டுத்துகி்து.

அ. உேொய்வு இயக்்கத்ளை எதிரக்கி்து. 

ஆ.  உேொய்வு நைய்ேொைத்திற்குக் ்கொேணேொ்க 

இருக்கி்து. 

இ. உேொய்வு பவப�த்ளை உருவொக்குகி்து. 

2.6.3 உைோயவின் ெசககள் 
உேொய்வொைது அடிப�ளடயில் இேண்டொ்க 

வள்கப�டுத்ைப�டுகி்து. அளவ, நிளல 

உேொய்வு ேற்றும் இயக்்க உேொய்வு ஆகும். 

நிசலை உைோயவு : ஓய்வு நிளலயில் இருக்கும் 

ப�ொருட்்கைொல் உணேப�டும் உேொய்வு நிளல 

உேொய்வு எைப�டும். எ.்கொ: புவியில் ஓய்வுநிளலயில் 

உள்ை ப�ொருள்்கள் நிளலயொை இடத்ளைப 

ப�ற்றுள்ைை, ்கயிற்றில் உள்ை முடிச்சு.

இயகக உைோயவு: ப�ொருள்்கள் இயக்்கத்தில் 

இருக்கும்ந�ொது ஏற்�டும் உேொய்வு இயக்்க 

உேொய்வு எைப�டும். 

இயக்்க உேொய்வொைது �ழுவு உேொய்வு 

ேற்றும் உருளும் உேொய்வு எை நேலும் இரு 

பிரிவு்கைொ்க வள்கப�டுத்ைப�டுகி்து. 

�ழுவு  உைோயவு: ஒரு ப�ொருள் ேற்ப்ொரு 

ப�ொருளின நேற்�ேபபில் �ழுவும் ந�ொது 

இேண்டு ப�ொருட்்களின �ேபபு்களுக்கு 

இளடநய உருவொகும் உேொய்வு �ழுவு உேொய்வு 

எைப�டும். 

உருளும் உைோயவு: ஒரு ப�ொருள் ேற்ப்ொரு 

ப�ொருளின நேற்�ேபபில் உருளும் ந�ொது அநை 

இேண்டு ப�ொருட்்களின நேற்�ேபபு்களுக்கு 

இளடநய உருவொகும் உேொய்வு உருளும் 

உேொய்வு எைப�டும். 

உருளும் உேொய்வு �ழுவு உேொய்ளவ விட 

குள்வொ்கநவ இருக்கும். இைன ்கொேணேொ்கநவ 

வொ்கைங்கள், ைள்ளுவண்டி்கள் ேற்றும் 

ப�ட்டி்களில் ைக்்கேங்கள் ப�ொருத்ைப�ட்டுள்ைை.

 

 சையல்்ோடு 12

ஒரு புத்ை்கத்ளை பைொேபைொேப�ொை 

ைைத்தில் ைள்ளுவது ்கடிைேொைது 

இல்ளலயொ? இபந�ொது புத்ை்கத்தின அடியில் 

ஒரு ப�னசிளல ளவக்்கவும். மீண்டும் 

புத்ை்கத்ளைத் ைள்ைவும், புத்ை்கம் எளிைொ்க 

இயஙகுகி்து. ஏன?

கோைணம்: �ொம் புத்ை்கத்ளை 

ைள்ளும்ந�ொது பையல்�டுத்ைப�டும் விளையின 

திளையிநலநய ப�னசிலொைது உருளுகி்து. 

ப�னசிலொைது புத்ை்கமும், பைொேபைொேப�ொை 

ைைமும் பைொடுவளைத் ைடுக்கி்து. உருளும் 

ப�னசில் மி்கச்சிறிய அைவிலொை உேொய்ளவப 

ப�றுகி்து. இைைொல் புத்ை்கம் எளிைொ்க 

இயஙகுகி்து.

ப�ரிய ேேத்துண்டு்கள் ஒரு இடத்திலிருநது 

ேற்ப்ொரு இடத்திற்கு இநை முள்யிநலநய 

�்கரத்ைப�டுகின்ை.

2.6.4 உைோயசெப ்ோதிககும் கோைணிகள்
அ. ்ைபபின் ்தன்சம

 சையல்்ோடு 13

நேளஜயின மீது ஒன்ன மீது ஒன்ொ்க 

புத்ை்கங்களை அடுக்்கவும். இைன மீது 

அ்கலேொை ஒரு அைவு ந்கொளல ைொய்வொ்க 

ளவக்்கவும். அைவுந்கொல் நேளஜளயத் 
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28எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

ஆ. ச்ோருளின் எச்ட 

மிதி வண்டியின பினைொல் �ளு 

ஏற்்ப�டொை ந�ொது மிதிவண்டிளய ஓட்டுவது 

எளிது. ஆைொல் �ளு ஏற்்ப�ட்டவுடன 

எளட அதி்கரிக்கி்து. இைைொல் மிதிவண்டி 

ைக்்கேத்திற்கும் ைொளலக்கும் இளடநயயொை 

உேொய்வு அதி்கரிக்கி்து. 

இ. ச்தோடு ்ைபபு 

ஒரு குறிபபிட்ட எளடக்கு உேொய்வொைது 

பைொடும் இரு �ேபபு்களுடன ந�ேடியொ்க பைொடரபு 

�டுத்ைப�டுகி்து. பைொடு �ேபபு அதி்கேொ்க 

இருநைொல் உேொய்வும் அதி்கேொ்க இருக்கும். 

ைொளல உருளையின(Road roller) உருளை 

அதி்க பைொடுப�ேபள�ப ப�ற்றுள்ைைொல், அதி்க 

உேொய்ளவக் ப்கொண்டுள்ைது , மிதி வண்டியின 

பேல்லிய ைக்்கேத்தின பைொடு �ேபபு சிறியைொ்க 

இருப�ைொல் குள்வொை உேொய்ளவப 

ப�றுகி்து. 

2.6.5  உைோயவின் 
�ன்சமகள்

உேொய்வொைது �ேது 

அன்ொட பையல்�ொடு்களில் 

மி்க முக்கியேொை �ஙள்க 

வகிக்கி்து. அன்ொட 

வொழ்வின ப�ரும்�ொலொை 

நி்கழ்வு்களில் உேொய்வு விரும்�த்ைகுநைைொ்க 

உள்ைது. 

•  உேொய்வின ்கொேணேொ்க எநைபவொரு 

ப�ொருளையும் �ம்ேொல் பிடிக்்க முடிகி்து. 

•  உேொய்வின ்கொேணேொ்கநவ �ம்ேொல் 

ைொளல்களில் �டக்்க முடிகி்து. பைருபபும், 

ைளேயும் �ொம் �ழுவி கீநே விேொேல் �டக்்க 

உைவுகின்ை. 

•  உேொய்வின ்கொேணேொ்கநவ ந�ைொளவக் 

ப்கொண்டு ்கொகிைத்தில் எழுை முடிகி்து. 

•  ைக்்கேத்திற்கும்  ைொளலக்கும் இளடநயயொை 

உேொய்வு விளை �ொது்கொப�ொை 

�யணத்திற்குக் ்கொேணேொை உள்ைது. 

இயஙகும் வொ்கைத்ளை நிறுத்ை 

ைளடளயச் பைலுத்தும் ந�ொது உேொய்வின 

்கொேணேொ்கநவ வொ்கைம் ஓய்வு நிளலக்கு 

வருகி்து. 

•  தீக்குச்சிளயக் ப்கொளுத்துவது, துணிளயத் 

ளைப�து, முடிச்சுக்்களைப ந�ொடுவது, 

கோண்து 

ந்கொலிக் குண்டு ்கண்ணொடிப �ேபபில் 

்கடநை பைொளலளவ விட �ருத்தித் துணியில் 

்கடநை பைொளலவு குள்வு. 

கோைணம்
பைொே பைொேப�ொை �ேபள� உளடய 

�ருத்தித் துணி அதி்கப�டியொை உேொய்ளவத் 

ைருவைொல் ந்கொலிக் குண்டு நீண்ட 

பைொளலளவக் ்கடப�து இல்ளல. அநை ைேயம் 

வேவேப�ொை ்கண்ணொடி மி்கக்குள்வொை 

உேொய்ளவத் ைருவைொல் ந்கொலிக் குண்டு 

அதி்கத் பைொளலளவ ்கடக்கி்து. 

நேற்்கண்ட நைொைளையிலிருநது 

�ேபபின பைொே பைொேபபுத் ைனளே 

அதி்கரித்ைொல் உேொய்வு அதி்கரிக்கும் என�து 

பைளிவொகி்து.

பைொடும் இடத்தில் பைவவ்க வடிவிலொை 

்கொகிைத்ளை நேளஜயின மீது �ேப�வும். 

ந்கொலிக் குண்டு்களை அைவுந்கொலின 

மீது �ழுவச் பைய்யவும். ந்கொலிக் குண்டு 

அைவுந்கொலில் இருநது �ழுவி ்கொகிைத்தில் 

உருண்டு ஓடும். ந்கொலிக் குண்டு 

ஓய்வுநிளலளய அளடநை பி்கு ஒரு மீட்டர 

அைவு ந்கொல் மூலம் பைொளலளவ அைக்்கவும். 

்கொகிைத்திற்கு �திலொ்க ்கண்ணொடி, 

ேேப�லள்க, �ருத்தித் துணி பைய்தித்ைொள், 

எழுைப �யன�டுத்தும் அட்ளட எை பவவநவறு 

ப�ொருள்்களைப �யன�டுத்தி நைொைளைளய 

மீண்டும் பைய்து ந்கொலிக் குண்டின 

பைொளலளவ அட்டவளணப�டுத்ைவும். 

ெ.

எண

நமசையின் மீது 
விரிககப்டடுள்்ள 
உருளும் ்ைபபு

�ழுவிய பின் 
நகோலிககுணடு 
க்டந்்த 
ச்தோசலைவு 
(சைன்டி 
மீட்டரில்) 

1 கோகி்தம் 
2 கணணோடி 
3 ்ருததி துணி
4 மைப்லைசக
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29 விசையும் அழுத்தமும்

சுவற்றில் ஆணிளய அடிப�து எை 

எல்லொவற்றிற்கும் உேொய்நவ ்கொேணேொ்க 

உள்ைது. 

உேொய்வின உைவியொல் அன்ொட 

வொழ்வில் ப�ரும்�ொலொை நவளல்கள் 

எளிைொைொலும் சில தீய விளைவு்களும் 

உண்டு. எைநவ உேொய்ளவ நைளவயொை 

தீளே  என்ளேக்கின்ைர. 

2.6.6 உையவின் தீசமகள்
•  ்கருவி்களில் உள்ை �ற்ைட்ட அளேபபு, 

திருகு்கள் ந�ொன்ளவ ஒனறு 

ேற்ப்ொனறின மீது நைய்க்்கப�டுவைொல் 

அளவ நைய்ேொைம் அளடகின்ை. 

•  உேொய்ளவக் குள்ப�ைற்கு அதி்கப�டியொ்க 

நவளல பைய்ய நவண்டியுள்ைைொல் ஆற்்ல் 

இேபபு அதி்கேொகி்து. 

•  உேொய்வு பவப�த்ளை உருவொக்குவைொல் 

்கருவி்கள் உளடநது �ழுது ஏற்�டுகி்து. 

2.6.7  உைோயசெ அதிகரித்தல் மறறும் 
குச்றத்தல்

அ. ச்தோடு்ைபபு 

பைொடு�ேபள� அதி்கரிப�ைன மூலம் 

உேொய்ளவ அதி்கரிக்்கலொம். ்கொலணி்களின 

அடிப�ொ்கத்தில் உள்ை அடிேொை 

பிடிபபு்களைப(Treed) �ொரத்திருக்கீர்கைொ? 

இளவ ைளேயுடைொை பிடிேொைத்திற்கும் 

�ொது்கொப�ொ்க �டப�ைற்கும் உைவுகின்ை. 

அடிேொை பிடிபபு்கள் உளடய டயர்களும் 

உேொய்ளவ அதி்கரித்து �ொது்கொப�ொை 

�யணத்திற்கு உைவுகின்ை. 

மிதிவண்டியின ைக்்கேத்தின 

உள்விளிம்பிற்கு அருந்க ைளடக்்கட்ளட்களை 

அளேத்ைொல் ைளட பையல்�டுத்ைப�டும் ந�ொது 

உேொய்வு அதி்கரித்து மிதிவண்டி உடநை ஓய்வு 

நிளலளய அளடயும். 

எ.கோ 

சுநேொ வீேர்களும், ்க�டி வீேர்களும் 

சி்நை பிடிேொைத்திற்கு ைங்கைது ள்க்களை 

ேணலில் நைய்த்துக் ப்கொள்கி்ொர்கள். 

்கொல்�நது வீேர்களின ்கொலணி்களில் �ல 

துருத்திக் ப்கொண்டிருக்கும் அளேபபு்கள் 

ளேைொைத்துடன வலிளேயொை பிடிேொைத்ளை 

ைரும். 

ஆ. உயவுபச்ோருள்கச்ள ்யன்்டுததுல் 

உேொய்ளவக் குள்க்்க �யன�டுத்ைப�டும் 

ப�ொருள் உயவுப ப�ொருள் எைப�டும். எ.்கொ 

கிரீஸ, நைங்கொய் எண்பணய், கிேொஃள�ட், 

விைக்ப்கண்பணய் முைலியளவ. 

இேண்டு ப�ொருட்்களின ஒனள்பயொனறு 

பைொடும் ஒழுங்கற்் �ேபபு்களின இளடயில் 

உயவுப ப�ொருள்்கள் பைனறு நிேம்புவைொல் 

அளவ்களுக்கு இளடநய ஒரு வேவேப�ொை 

உள் உருவொகி்து. இது இரு �ேபபு்களுக்்கொை 

ந�ேடித் பைொடரள�த் ைடுத்து உேொய்ளவ 

குள்க்கி்து. 

இ. ்ந்து ்தோஙகிகச்ள ்யன்்டுதது்தல் 

உருளும் உேொய்வு �ழுவு உேொய்ளவ விட 

குள்வொ்க இருப�திைொல் �நது ைொஙகி்களைக் 

ப்கொண்டு �ழுவு உேொய்ளவ உருளும் 

உேொய்வொ்க ேொற்்லொம். மிதிவண்டி்களின 

ைக்்கே அச்சில் ்கொரீயத்திைொலொை �நது 

ைொஙகி்களை �ொம் ்கொணலொம். 

நிசனவில் சகோள்க

விசை
  ைள்ளுைல், இழுத்ைல் ந�ொன் 

பையல்�ொடு்களிைொல் ஒரு ப�ொருளின (i) 

ஓய்வு நிளல அல்லது சீேொை இயக்்க நிளல 

(ii) ப�ொருளின வடிவம் ஆகியவற்ள் 

ேொற்றுவது அல்லது ேொற்் முயல்வது விளை 

எைப�டும். இைன SI அலகு நியூட்டன ஆகும். 

  ஒரு ப�ொருள் ேற்ப்ொரு ப�ொருளுடன 

பைொடரபு ப்கொள்ளும் ந�ொது ேட்டுநே விளை 

பையல்�டுகி்து. 

  விளையொல் ஒரு ப�ொருளை 

இயங்களவக்்கவும், இயக்்கத்ளை 

நிறுத்ைவும், இயக்்கத்தின திளைளய 

ேொற்்வும் அைன அைவு ேற்றும் வடிவத்ளை 

ேொற்்வும் முடியும்.
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அழுத்தம் 
  விளையின விளைளவ அைவிட உைவும் 

இயற்பியல் அைவு அழுத்ைம் எைப�டும். 

  ப�ொருளின பு்ப�ேபபின ஒரு ைதுே 

மீட்டருக்கு பைஙகுத்ைொ்க பையல்�டும் 

உநது விளை அல்லது விளை அழுத்ைம் 

எை வளேயறுக்்கப�டுகி்து. இைன அலகு 

�ொஸ்கல் (Pa) அல்லது Nm
-2

  ஆகும். 

  �ொய்ேங்களும் (திேவங்கள், வொயுக்்கள் 

ேற்றும் ்கொற்று) அழுத்ைத்ளை 

பைலுத்துகின்ை. 

  புவியில் உள்ை அளைத்துப ப�ொருட்்களும் 

வளிேண்டலம் ்கொேணேொ்க ஒரு 

உநது விளைளய அல்லது விளைளய 

உணரகின்ை. 

  வளிேண்டல அழுத்ைத்ளை அைவிட உைவும் 

்கருவி �ொநேொமீட்டர ஆகும். 

  1 வளி அழுத்ைம் = 1 atm = �ொநேொமீட்டரில் 

உள்ை 76 பை.மீ �ொைேைம் ப்கொடுக்கும் 

அழுத்ைம் = 1.01x105 Nm-2 

உைோயவு 

  ஒரு ப�ொருளின இயக்்கத்ளைத் எதிரக்கும் 

விளைக்கு உேொய்வு எனறு ப�யர. 

  இது ப�ொருளின இயக்்கத்ளை குள்க்்கவும் 

அல்லது ைடுக்்கவும் பைய்கி்து. உேொய்வு 

எபந�ொதும் ப�ொருளின இயக்்கத்ளை 

எதிரக்கும் ேற்றும் பவப�த்ளை 

உருவொக்கும். 

  ஒழுங்கற்் �ேபபுளடய ப�ொருள்்கள் 

ஒனறுடன ஒனறு பைொடரபு ப்கொள்வநை 

உேொய்விற்்கொை ்கொேணேொகும். 

  உேொய்வொைது பைொடும் ப�ொருட்்களின 

�ேபபு்களையும் அவற்றின எளடளயயும் 

ைொரநைது. 

  உேொய்வு இேண்டொ்க வள்கப�டுத்ைப 

�டுகி்து. நிளல உேொய்வு ேற்றும் இயக்்க 

உேொய்வு. இயக்்க உேொய்வொைது �ழுவு 

உேொய்வு ேற்றும் உருளும் உேொய்வு எை 

நேலும் வள்கப�டுத்ைப�டுகி்து

்ைபபு இழுவிசை 

  �ேபபு இழுவிளை என�து திேவங்களின 

�ண்�ொகும். 

  நீர மூலக்கூறு்கள் சிறுே பு்�ேபள� 

அளடவைற்்கொ்க ைங்களின �ேபள� 

சுருக்கிக் ப்கொள்வைற்்கொ்க ஒரு விளைளய 

உணரகின்ை. 

  திேவப�ேபபின ஓேலகு நீைத்தில் 

பையல்�டும் பேொத்ை விளை �ேபபு இழுவிளை 

என்ளேக்்கப�டுகி்து. இைன அலகு Nm
-1

  

ஆகும். 

்ோகியல் விசை
  திேவங்கள் இயக்்கத்தில் இருக்கும் ந�ொது 

அவற்றினுள் உள்ை திேவ அடுக்கு்களுக்கு 

இளடநய ஒரு உேொய்வுவிளை உருவொகி்து. 

இநை உேொய்வு விளை திேவ அடுக்கு்களின 

ஒபபுளே இயக்்கத்ளை எதிரக்கும் வள்கயில் 

அளேகி்து. இவவிளை �ொகியல் விளை 

எனறும் இநநி்கழ்வு �ொகிநிளல எனறு 

அளேக்்கப�டுகி்து. 

  �ொகுநிளல CGS அலகு முள்யில் �ொய்ஸ 

என் அல்கொலும், SI அலகு முள்யில் 

Kg m
-1
 s

-1
 (அ) N s m

-2
  என் அல்கொலும் 

அைவிடப�டுகி்து. 
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31 விசையும் அழுத்தமும்

I ைரியொை விளடளயத் நைரநபைடுத்து எழுது்க.

1. ஒரு ப�ொருள் இயஙகும் திளைக்கு எதிேொை 

திளையில் விளைளயச் பைலுத்திைொல் 

அபப�ொருளின இயக்்கேொைது

 அ. நினறு விடும் 

 ஆ. அதி்க நவ்கத்தில் இயஙகும்

 இ. குள்நை நவ்கத்தில் இயஙகும் 

 ஈ. நவறு திளையில் இயஙகும்  

2. திேவத்திைொல் ப�்ப�டும் அழுத்ைம் 

இவற்்ொல் அதி்கரிக்கி்து 

 அ. திேவத்தின அடரத்தி

 ஆ. திேவத்ைம்� உயேம் 

 இ. அ ேற்றும் ஆ

 ஈ. நேற்்கண்ட எதுவுமில்ளல

3. அழுத்ைத்தின அலகு 

 அ. �ொஸ்கல் ஆ. Nm-2

 இ. �ொய்ஸ  ஈ. அ ேற்றும் ஆ

4. ்கடல் நீர ேட்டத்தில் வளிேண்டல 

அழுத்ைத்தின ேதிபபு 

 அ. 76 பை.மீ �ொைேைத் ைம்�ம் 

 ஆ. 760 பை.மீ �ொைேைத் ைம்�ம் 

 இ. 176 பை.மீ �ொைேைத் ைம்�ம்

 ஈ. நேற்்கண்ட அளைத்தும்

5. �ொஸ்கல் விதி இதில் �யன�டுகி்து. 

 அ. நீரியல் உயரத்தி

 ஆ.ைளட பைலுத்தி (பிநேக்)

 இ. அழுத்ைப�ட்ட ப�ொதி

 ஈ. நேற்்கண்ட அளைத்தும்

6. கீழ்்கண்ட திேவங்களில் எது அதி்க 

�ொகுநிளல உளடயது?

 அ. கிரீஸ   ஆ. நீர

 இ. நைங்கொய் எண்பணய் ஈ. ப�ய்

7. �ொகுநிளலயின அலகு

 அ. Nm2  ஆ. �ொய்ஸ

 இ. kgms
-1

  ஈ. அலகு இல்ளல

II. ந்கொடிட்ட இடங்களை நிேபபு்க.

1. ஆேம் அதி்கரிக்கும் ந�ொது திேவ அழுத்ைம் 

__________

2. ______________விதிளய 

அடிப�ளடயொ்கக் ப்கொண்டு நீரியல் 

உயரத்தி பையல்�டுகி்து. 

3. ைொவேங்களில் நீர நேநலறுவைற்குக் 

்கொேணம் ___________ என் திேவப 

�ண்ந� ஆகும்.

4. ___________ என�வேொல் 

எளிய �ொநேொமீட்டர முைனமுைலில் 

உருவொக்்கப�ட்டது. 

சைோல்லைச்டவு 

விளை ப�ொருளின நிளலளய ேொற்் அல்லது ேொற்்முயலும் �ண்பு. 

உநதுவிளை ப்கொடுக்்கப�ட்ட �ேபபின மீது பையல்�டும் பைஙகுத்து விளை.

அழுத்ைம் ஓேலகு �ேபபின மீது பையல்�டும் விளை.

மிைபபு விளை மிைக்கும் ப�ொருளின மீது திேவம் பையல்�டுத்தும் நேல்ந�ொக்கு விளை.

�ேபபு இழுவிளை திேவங்களின பு்ப�ேபபின ஓேலகு நீைத்திற்கு குத்ைொ்க பையல்�டும்  விளை. 

உேொய்வு ைொரபியக்்கத்தில் உள்ை �ேபபு்களின ஒழுங்கற்் 

ைனளேயொல் உருவொக்்கப�டும் விளை.

 மதிபபீடு
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III. ைரியொ? ைவ்ொ?

1. ப்கொடுக்்கப�ட்ட �ேபபில் பையல்�டும் விளை 

அழுத்ைம் எைப�டும். 

2. இயஙகும் ப�ொருள் உேொய்விைொல் ேட்டுநே 

ஓய்வு நிளலக்கு வரும். 

3. மிைபபு விளைளய விட அதி்க 

எளடப்கொண்ட ப�ொருள் மூழ்கும். 

4. ஒரு வளி அழுத்ைம் என�து ஒரு ைதுே 

மீட்டரில் பையல்�டும் 100000 நியூட்டன 

விளைக்குச் ைேம். 

5. உருளும் உேொய்வு �ழுவு உேொய்ளவவிட 

ைற்று அதி்கேொ்க இருக்கும். 

6. ஆற்்ல் இேபபிற்கு உேொய்வு ேட்டுநே 

்கொேணம். 

7. ஆேம் குள்நைொல் திேவ அழுத்ைம் 

குள்யும். 

8. �ொநேொமீட்டளேக் ப்கொண்டு ஒரு 

்கட்டிடத்தின உயேத்ளை அைவிடலொம்.

9. நீரத்துளி ந்கொை வடிவம் ப�றுவைற்குக் 

்கொேணம் �ேபபு இழுவிளை. 

10. �ொகுநிளல திேவத்தின அழுத்ைத்ளைச் 

ைொரநைது. 

IV. ஏறு வரிளையில் எழுது்க. 

1. உருளும் உேொய்வு, நிளல உேொய்வு, �ழுவு 

உேொய்வு. 

2. ந்கொலிக் குண்டு கீழ்்கண்ட ப�ொருட்்களில் 

உருளுகி்து. அநை ப�ொருட்்களில் ந்கொலிக் 

குண்டு ்கடக்கும் பைொளலளவக் ப்கொண்டு 

ஏறுவரிளையில் ப�ொருள்்களை எழுது்க. 

 �ருத்தித் துணி, ்கண்ணொடித்ைட்டு, 

்கொகிைம், ௭ழுது அட்ளட (Writing pad), 

ை்கேம் 

V. ப�ொருத்து்க. 

ச்ோருததுக: I

ச்தோகுதி  I ச்தோகுதி  II
a) நிளல உேொய்வு �ொகுநிளல

b) இயக்்க உேொய்வு குள்நை உேொய்வு

c) உருளும் 

உேொய்வு

இயக்்கத்தில் உள்ை 

ப�ொருள்்கள் 

d) திேவ 

அடுக்கு்களுக்கு 

இளடநயயொை 

உேொய்வு

�ழுவும் ப�ொருள்்கள் 

e) �ழுவு உேொய்வு ஓய்வுநிளலயில் 

உள்ை ப�ொருள்்கள் 

ச்ோருததுக: II

ச்தோகுதி  I ச்தோகுதி  II
a) �ொநேொ மீட்டர உேொய்ளவக் 

குள்க்கும் 
b) உேொய்ளவ 

அதி்கரித்ைல்

வளிேண்டல 

அழுத்ைம் 
c) உேொய்ளவக் 

குள்த்ைல்

உேொய்விற்்கொை 

்கொேணம் 
d) உயவுப 

ப�ொருள்்கள் 
பைொடு �ேபபு 

அதி்கரித்ைல்

e) ஒழுங்கற்் �ேபபு பைொடு �ேபபு 

குள்ைல்

VI. ஒபபிட்டு விளட ைரு்க.

1. நூலில் ந�ொடப�ட்டுள்ை முடிச்சு : 

 நிளல உேொய்வு

  �நது ைொஙகி்கள் : _______ உேொய்வு.

2. கீழ்ந�ொக்கிய விளை  : எளட  

திேவங்கைொல் ைேப�டும் நேல்ந�ொக்கிய 

விளை : ________

VII. ்கணக்கு்கள். 

1. ஒரு ்கல்லின எளட 500N எனில். 25 

பை.மீ
2
 �ேபபுளடய ைைத்தில் ்கல்லிைொல் 

ஏற்�டும் அழுத்ைத்ளை ்கணக்கிடு்க. 
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33 விசையும் அழுத்தமும்

2. ஒரு நீரியல் உயரத்தியில் உள்ளீடு 

பிஸடனின பு்�ேபபு 10 பை.மீ
2
 பிஸடனின 

பு்ப�ேபபு 3000 பை.மீ
2
. உள்ளீடு 

பிஸடனுக்கு 100 N விளை ைேப�டுவைொல் 

பவளியீடு பிஸடன உயரகி்து. பவளியீடு 

பிஸடளை உயரத்ை நைளவப�டும் 

விளையிளைக் ்கணக்கிடு்க

VIII. கூற்று ேற்றும் ்கொேணம். 

1. ைரியொை நைரளவ சுட்டிக்்கொட்டு்க

 அ. கூற்று ேற்றும் ்கொேணம் இேண்டும் 

ைரி. ்கொேணம் கூற்றுக்்கொை ைரியொை 

விைக்்கத்ளைத் ைருகி்து. 

 ஆ. கூற்று ேற்றும் ்கொேணம் இேண்டும் ைரி. 

ஆைொல் ்கொேணம் கூற்றுக்்கொை ைரியொை 

விைக்்கம் அல்ல.

 இ. கூற்று ைரி. ஆைொல் ்கொேணம் ைவறு.

 ஈ. கூற்று ைவறு. ஆைொல் ்கொேணம் ைரியொ்க 

உள்ைது. 

 1.  கூறறு: கூரளேயொை ்கத்தி 

்கொய்்கறி்களை பவட்டப �யன�டுகி்து. 

   கோைணம்: கூரளேயொை முளை்கள் 

அதி்க அழுத்ைத்ளைத் ைருகி்து. 

 2.  கூறறு: அ்கலேொை �ட்ளட்கள் நைொள் 

ள�்களில் அளேக்்கப�டுகின்ை. 

   கோைணம்: அ்கலேொை �ட்ளட்கள் 

நீண்ட �ொள் உளேக்கும். 

 3.  கூறறு: நீரச்சிலநதி ைண்ணீரின 

நேற்�ேபபில் எளிைொ்க ஓடுகி்து. 

   கோைணம்: நீரச்சிலநதி குள்வொை 

மிைபபு விளைளய உணரகி்து. 

IX. ஓரிரு வரி்களில் விளடயளி. 

1. விளை ப�ொருளின வடிவத்ளை 

ேொற்றுவைற்கு இரு எடுத்துக்்கொட்டு்கள் 

ைரு்க. 

2. ஓய்வுநிளலளய ேொற்் முயலுகின் 

விளைக்கு இரு எடுத்துக் ்கொட்டு்கள் ைரு்க. 

3. �ற்ள�ளை அைன டியூபிலிருநது 

பவளிநயற்்ப�டுகி்து. இநை 

எடுத்துக்்கொட்டுக்கு எநை இயற்பியல் 

அைளவ நேற்ந்கொள் ்கொட்டுவொய்? 

4. ேேப�லள்கயில் இரும்பு ஆணி சுத்தியல் 

ப்கொண்டு அடிக்்கப�டுகி்து. சுத்தியலொல் 

ஆணி அடிக்்கப�ட்டவுடன ஆணிளயத் 

பைொட்டுப�ொர. எனை உணரகி்ொய்? ஏன 

அவவொறு நி்கழ்கி்து? 

5. இரு ப�ொருட்்களின பு்ப�ேபபு்களுக்கு 

இளடநய ஒபபுளே இயக்்கம் இருக்கும் 

ந�ொது உேொய்வு எவவொறு உருவொகி்து?

6. திேவ அழுத்ைத்ளை அைவிட உைவும் இரு 

்கருவி்களின ப�யர்களைத் ைரு்க. 

7. வளேயறு – ஒரு வளிேண்டல அழுத்ைம்

8. அதி்க எளடளய சுேக்்க உைவும் ள�்களின 

�ட்ளட்கள் அ்கலேொ்க அளேக்்கப�டுவது 

ஏன?

9. �ேபபு இழுவிளை ைொவேங்களுக்கு எவவொறு 

உைவுகி்து? 

10. எண்பணய் அல்லது நைன இவற்றில் அதி்க 

�ொகுநிளல ப்கொண்டது எது?ஏன?

X. குறுகிய விளடயளி. 

1. உேொய்ளவ வளேயறு. அன்ொட வொழ்வில் 

உேொய்வின �யன�ொட்டிற்கு இரு 

உைொேணம் ைரு்க. 

2. உேொய்ளவக் குள்க்்க ஏநைனும் மூனறு 

வழிமுள்்களைத் ைரு்க. 

3. ்கடல் ப்கொநைளிபபிலிருநது ைங்கள் 

்கப�ளல ேொலுமி்கள் எவவொறு 

�ொது்கொப�ொர்கள். 

4. �ொஸ்கல் விதியின மூனறு 

�யன�ொடு்களைத் ைரு்க. 

5. மிதிவண்டியின அச்சு்களில் �நது 

ைொஙகி்கள் ஏன �யன�டுத்ைப�டுகின்ை? 
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34எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

XI. விரிவொ்க விளடயளி.

1. உேொய்வு ஒரு நைளவயொை தீளே 

விைக்கு்க. 

2. உேொய்வின �ல்நவறு வள்க்களை

எடுத்துக்்கொட்டுடன விைக்கு்க.

3. உேொய்வு, �ேபபின ைனளேளயச் ைொரநைது

என�ளை நிரூபிக்கும் நைொைளைளய

விைக்கு்க.

4. உேொய்வு எவவொறு குள்க்்கப�டுகி்து

என�ளை விைக்கு்க.

5. ஆேத்ளைச் ைொரநது அழுத்ைம் அதி்கரிக்கி்து

என�ளை நிரூபிக்கும் நைொைளைளய

விைக்கு்க.

XII. உயர சிநைளை விைொக்்கள்

1. வொனூரதியில் �யணம் பைய்யும் ந�ொது

ளே ந�ைொளவ �யன�டுத்ை ஏன

�ரிநதுளேப�தில்ளல?

2. உேொய்வின எண் ேதிபள� ந�ேடியொ்க

அைவிட உைவும் சி்பபுமிக்்க ்கருவிளய

உருவொக்்க ஏநைனும் ைொத்தியக்கூறு்கள்

உள்ைைவொ?

3. வித்யொவின விைொ : �ொைேைம் விளல

உயரநைது. ஆைொல் �ொைேைத்திற்குப

�திலொ்க நீளே �ொநேொ மீட்டரில்

�யன�டுத்ைலொேொ? வித்யொவின

விைொவிற்கு விளடயளி. ைண்ணீர

�ொநேொமீட்டர அளேப�தில் உள்ை

சிக்்கல்்களை கூறு.

4. குைத்தின அடியில் உள்ை ்கொற்றுக்குமிழ்

நேநல வரும்ந�ொது அைன ஆேத்ளை விட

மூனறு ேடஙகு ப�ரிைொகி்து. குைத்தின

ஆேத்ளை ்கணக்கிடு.

குறிபபு: அழுத்ைேொைது குைத்தின

ஆேத்ளைச் ைொரநைது. �ருேன அழுத்ைத்திற்கு

எதிரத்ை்கவில் அளேநதிருக்கும்

திட்டப ்ணி:
 �ம்ளேச் சுற்றியுள்ை ்கருவி்கள், 

ப�ொருள்்களை உற்று ந�ொக்்கவும். அவற்றுள் 

எனை வள்கயொை உேொய்வு உருவொகி்து 

என�ளைப �ட்டியலிடவும். அளை எவவொறு 

குள்க்்கலொம்? உற்று ந�ொக்கியவற்ள் 

�திவு பைய்து ப்கொள்ைவும். இைளைப 

�ற்றி உைது வகுபபுத் நைொேர்களுடன 

்கலநதுளேயொடவும். 

 நேற்ந்கொள் நூல்்கள்

1. Fundamentals of Physics (English,

Hardcover) David Halliday & Jearl Walker.

2. Principles of Physics, International Student

Version (English, Paperback) Jearl Walker,

David Halliday, Robert Resnick.

3. Concepts of Physics (Volume-1) 1st

Edition (English, Paperback) H. C. Verma.

4. Fundamentals of Physics (English,

Hardcover) David Halliday
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35 விளையும் அழுத்ைமும்

உ���ைச�� �ைச��

அ��த� �ரவ�க� �ைச

�த
	 �ைச

பா�ய� �ைச

பர
	 இ��ைச

��ம�க� �தான
�ைச – உரா�� 

உரா��� �ைள�க 

உரா��� வைகக 

ந�ைமக  

�ைமக 

உரா�ைவ
�ைற��� வ�க 

வம�டல அ��த��
அத� �ைள�க��

பா�க� ����
அத� பய�பா�க��

1. *�டங்கள் அளடயொைத்திற்கு ேட்டுநே .

2.  நைளவபயனில் Adobe Flash ளய அனுேதிக்்க.

இசணயச் சையல்்ோடு விசை மறறும் அழுத்தம்

இச்பையல்�ொட்டின மூலம் நீரேத்தின அழுத்ைம் 

ேற்றும் �ொஸ்கல் விதி �ற்றி அறிைல்

இச்பையல்�ொட்டின மூலம் நீரேத்தின அழுத்ைம் 

�டி 1 �டி 2 �டி 3 �டி 4

�டி 1:  கீழ்க்்கொணும் உேலி/விளேவுக் குறியீட்ளடப �யன�டுத்தி இளணயப �க்்கத்திற்குச் பைல்லவும்.

�டி 2:  “Fluid Pressure and Pascal’s Law”என் ைளலபபிளைத் பைரிவுபைய்்க. கீழ்க்்கொணும் �டவிைக்்கப�டி 

நிளல 2 இல் உள்ை �டத்ளைப �ொரக்்கலொம். 

�டி 3:  கீழ்க்்கொணும் �டவிைக்்கப�டி நிளல 3 இல் குறிபபிட்டுள்ை ப�ொத்ைொளை அழுத்தி விளையொடவும். 

�டி 4:  இவவொய்வு்களின மூலம் நீரேங்களின அழுத்ைம் பைொடர�ொை �ொஸ்கல் விதிளய �னகு அறிநது ப்கொள்்க. 

்டிநிசலைகள்

மன ெசை்்டம்
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கற்றல் ந�ோககஙகள் 

இப்படத்தைக் கற்றபின் மாணவரகள் ப்பரும் தி்றன்களாவன.

�	 ஆடிகளின் ்பல்வறு வ்கக்ள அறிந்து பகாள்தைல .

�	 ் காளக ஆடிகளில ்தைான்றும் பிம்்பஙக்ளப ்பறறிப புரிந்து பகாள்தைல.

�	 ் காளக ஆடிகளின் ்பயன்்பாடுக்ளப புரிந்து பகாள்தைல.

�	 ஒளி எதிப�ாளிததைலுக்கான விதிக்ள அறிந்து பகாள்தைல.

�	 ஒழுஙகான மறறும் ஒழுஙகற்ற எதிப�ாளிததை்ை ஒபபிடுதைல .

�	 க்ைடாஸ்காப மறறும் ப்பரிஸ்காப ஆகியவறறின் பெயல்பாட்டுத தைததுவஙக்ள 

அறிந்து பகாள்தைல.

�	 ஒளிவிைகல மறறும் நி்றபபிரி்கயி்னப புரிந்து பகாள்தைல.

ஒளியியல்3
அைகு

அறிமுகம்
்பச்ெப்ப்ெபைனக் காட்சியளிக்கும் 

்பசுந்தைாவ�ஙகளால ்்பாரததைப்பட்ட உயரந்தை 

ம்ைகள், வானதது ்மகஙக்ளத பதைாடும் 

உயரந்து நிறகும் ம�ஙகள், அழகாகப ்பாய்ந்து 

பெலலும் நீ்�ா்டகள், கடறக்�்ய 

்�ாக்கி ஆரப்பரிக்கும் நீைக்கடல, கா்ை 

்வ்ளயில தைஙகச சிவபபு நி்றததைால 

நி�ப்பப்பட்ட வானததுக் கதிரகள் இ்வ 

அ்னததும் �மது கணகளுக்கும், மனதிறகும் 

மகிழ்சசி்யத தை�க்கூடிய்வ ஆனால  

ஒளியிலைாமல இவற்்றக் காணமுடியுமா? 

முடியாது. கா�ணம், ஒளி �ம்்மச சுறறியுள்ள 

ப்பாருள்களின் மீது ்பட்டு  எதிப�ாளிதது 

கணக்ள அ்டவதைால, �ம்மால அவற்்றக் 

காண முடிகி்றது. 

ஒளி ஒரு வ்க ஆற்றைாகும். ஒளி 

்�ரக்்காட்டில பெலலும்.ெமதைள ஆடிக்ளப 

்்பான்்ற ்பள்பளப்பான ப்பாருள்களில 

எவவாறு ஒளி எதிப�ாளிக்கி்றது என்்பதை்ன 

கீழ் வகுபபுகளில ்பயின்றுள்ளீரகள். ்காளக 

ஆடிகள், ்ப�வ்ளய ஆடிகள் மறறும் 

பி்றவ்க ஆடிகள் ்பறறியும், அன்்றாட 

வாழ்வில இவறறின் ்பயன்க்ளப ்பறறியும் 

இப்பாடததில ்பயிை உள்ளீரகள். ்மலும் ஒளி 

எதிப�ாளிபபு விதிகள், ஒளி விைகல விதிகள் 

மறறும் ப்பரிஸ்காப, க்ைடாஸ்காப 

்்பான்்ற ஒளியியல கருவிக்ளயும் அவறறின் 

பெயல்பாட்டுத தைததுவஙக்ளயும் ்படிக்க 

இருக்கிறீரகள்.

 3.1  ஆடிகளின் வகககள்
்பல்வறு ்�ாக்கஙகளுக்காக அன்்றாடம் 

�ாம் ஆடிக்ளப ்பயன்்படுததுகி்்றாம். 

அைஙகா�ததிறகாகவும், வாகனஙகளில 

பின்பு்றம் வரும் வாகனஙக்ளக் 

காண்பதைறகாகவும், பதைா்ை்�ாக்கி ்்பான்்ற 

அறிவியல ொதைனஙகளிலும் ஆடிக்ளப 

்பயன்்படுததுகி்்றாம். ஒளி்ய எதிப�ாளிக்கும் 

்பணபி்னப ப்பறறுள்ள ்பள்பளப்பான 

ஒளியியல ொதைன்ம ஆடி ஆகும். ஆடி என்்பது 

ஒருபு்றம் மட்டும் அலுமினியம் அலைது 

பவள்ளி முைாம் பூெப்பட்ட கணணாடிததுணடு 

ஆகும். ஆடிகள், ெமதைள மறறும் வ்ளந்தை 
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்ப�பபு்டய்வ. ்காளக ஆடிகள், உரு்ள 

ஆடிகள், ்ப�வ்ளய ஆடிகள், நீள்வட்ட வடிவ 

ஆடிகள் ஆகிய்வ வ்ளந்தை ்ப�பபு்டய 

ஆடிகளாகும். ஆடியின் வடிவ அ்மப்்ப 

அதைனால உருவாகும் பிம்்பததி்னத 

தீரமானிக்கி்றது. ெமதைள ஆடியானது 

ஒரு ப்பாருளின் ெரியான பிம்்பததி்ன 

உருவாக்குகி்றது. அ்தை ் வ்ளயில வ்ளந்தை 

்ப�பபி்ன உ்டய ஆடிகள் ப்பரிய மறறும் 

சிறிய பிம்்பஙக்ள உருவாக்குகின்்றன.

ெமதைள ஆடிக்ளப ்பறறி கீழ் வகுபபுகளில 

்பயின்றுள்ளீரகள். ்ப�வ்ளய மறறும் 

்காளக ஆடிக்ளப ்பறறி இப்பகுதியில ்பயிை 

இருக்கிறீரகள்.

ஆ�க�  
 

சமதள ஆ�க�    வைள�த பர��ைடய ஆ�க� 

ேகாளக ஆ�க�  உ
ைள ஆ�க�  பரவைளய ஆ�க�  	� வ�ட ஆ�க�  

16 ஆம் நூற்றாணடில 

இததைாலியிலுள்ள பவனிஸ 

�க�ததில கணணாடித 

தைகட்டின்மீது எதிப�ாளிக்கும் உ்ைாகத்தை 

பமலலிய ்படைமாகப பூசும் வழக்கம் 

�்டமு்்றயில இருந்தைது. ்பாதை�ெம் 

மறறும் பவள்ளி உ்ைாகக்கை்வயி்ன 

இதைறகாக ்பயன்்படுததினர. கணணாடித 

தைகட்டின் மீது உருகிய அலுமினியம் 

அலைது பவள்ளி உ்ைாகததி்ன 

பமலலிய ்படைமாகப பூசி, அதை்ன ஆடியாக 

தைற்்பாது ்பயன்்படுததிவருகி்்றாம்.

3.1.1 நகோளக ஆடிகள் 
வ்ளந்தை ஆடிகளின் 

ஒரு வடிவ்ம ்காளக 

ஆடிகளாகும். வ்ளந்தை 

ஆடிகள் ஒரு ்காளததின் 

்பகுதியாகக் கருதைப்பட்டால 

அ்வ ‘்காளக ஆடிகள்’ 

என அ்ழக்கப்படுகின்்றன. இது ஒரு 

்காளததின் ்மற்ப�பபிலிருந்து பவட்டப்பட்ட 

சிறு்பகுதியி்னப ்்பான்று வடிவத்தைக் 

பகாணடிருக்கும். ஆடியின் ஒரு ்பகுதியில 

பவள்ளிபபூசசு பூெப்பட்டுள்ளது. மறப்றாரு 

்பகுதியில ஒளி எதிப�ாளிபபு நிகழ்கி்றது.

படம் 3.1 நகோளக ஆடி

A A

PP

B B

C

�
�

�
�

எ�ெரா����பர��

ெவ��ட�ேகாள�

குழி ஆடி
்காளக ஆடியின் வ்ளந்தை ்ப�பபில 

ஒளி எதிப�ாளிப்பானது நிகழ்ந்தைால அது 

குழி ஆடி என அ்ழக்கப்படுகி்றது. இந்தை 

ஆடியின் அருகில ்வக்கப்பட்ட ப்பாருளி்ன 

இது ப்பரிதைாக்கிக் காட்டும். ப்பாதுவாக 

அைஙகா�ததிறகாக ்பயன்்படுததைப்படும் 

கணணாடி, குழி ஆடிக்கு எடுததுக்காட்டாகும்.

குவி ஆடி
்காளக ஆடியின் குவிந்தை ்ப�பபில ஒளி 

எதிப�ாளிப்பானது நிகழ்ந்தைால அது குவி ஆடி 

என அ்ழக்கப்படுகி்றது. இவவ்க ஆடிகள் 

ப்பாருளின் அள்வவிடச சிறிய பிம்்பததி்ன 

உருவாக்கும். ொ்ைகளில பின்பு்றம் 

வ�க்கூடிய வாகனஙக்ளக் காண்பதைறகுப 

்பயன்்படுததைப்படும் ஆடிகள்க் குவி ஆடிகள் 

ஆகும்.
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படம்  3.2 (அ) குழி ஆடி, (ஆ) குவி ஆடி

குவிஆடி பின்பு்ற 

்பார்வக் கணணாடியாக 

வாகனஙகளில ்பயன்்படுகி்றது. 

‘இக்கணணாடியில ்தைான்றும் பிம்்பமானது 

அதைன் உண்மத பதைா்ை்வ விட 

அருகில உள்ளது’ என்்ற எசெரிக்்க 

வாெகம், அதில எழுதைப்பட்டிருக்கும். அதைாவது, 

பின்பு்றமுள்ள வாகனததின் பதைா்ைவு 

கணணாடியில உள்ளது ்்பால தூ�ததில 

இலைாமல அருகில இருக்கும். 

3.1.2 பரவகளய ஆடிகள்
இது ்ப�வ்ளயத்தைப ்்பான்்ற 

வ்ளந்தை ்ப�பபு்டய ஆடியாகும். இது குழிந்தை 

எதிப�ாளிக்கும் ்ப�பபி்னக் பகாணடது. 

இந்தைப ்ப�ப்பானது அதைன்மீது விழும் 

ஒளிக்கற்்ற்ய ஒரு புள்ளியில குவிக்கும்.

இ்தை்்பால, ஒளிக்கதிரக்ள 

உணடாக்கும் ஒளிமூைததி்னப ்ப�வ்ளய 

ஆடியின் குவியபபுள்ளியில ்வததைால, 

ஒளிக்கதிரகள் ்ப�வ்ளயப்ப�பபில ்பட்டு 

எதிப�ாளிக்கும். எதிப�ாளிக்கப்பட்ட கதிரகள் 

ஆடியின் முதைன்்ம அசசிறகு இ்ணயாக 

ஒரு குறிபபிட்ட தி்ெயில விரிந்து பெலலும். 

இக்கதிரகள் ப்பாலிவு கு்்றயாமல மிக நீணட 

பதைா்ைவிறகுப ்பயணிக்கும்.

்ப�வ்ளய ஆடிக்ளப ்ப�வ்ளய 

எதிப�ாளிப்பான்கள் எனவும் அ்ழக்கைாம். 

இ்வ  ஒளி, பவப்பம், ஒலி மறறும் ்�டி்யா 

அ்ைகள் ்்பான்்றவற்்ற அவறறின் ஆற்றல 

கு்்றயாமல ஆடியின் குவியப்ப�பபில 

வீழ்ததி ்ெகரிக்கப ்பயன்்படுகின்்றன. 

இ்வ எதிப�ாளிக்கும் பதைா்ை்�ாக்கிகள், 

்�டி்யா பதைா்ை்�ாக்கிகள் மறறும் 

நுணஅ்ை பதைா்ை்்பசிக் கருவிகளிலும் 

்பயன்்படுகின்்றன. ்மலும் சூரியச 

ெ்மயறகைன்கள் மறறும் சூரிய பவப்பச 

சூ்டறறி ஆகியவறறிலும் ்பயன்்படுகின்்றன.

அைன���க�ைறக����ய�

பரவைளய ஆ


படம் 3.3 பரவகளய ஆடி
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கி ரி க் ் க ா - ் � ா ம ன் 

காைததிலிரு்தை  ்ப�வ்ளய ஆடி 

்வ்ைபெய்யும் தைததுவமானது 

அ றி ய ப ்ப ட் டி ரு ந் தை து . 

கணிதைவலலு�ர ்ட்யாகிள்ஸ எழுதிய 

‘எரிக்கும் ஆடிகள்’  என்்ற நூலில இதைன் 

வடிவம்  ்பறறிய தைகவல இடம்ப்பறறுள்ளது. 

இபின் ஷால என்று அ்ழக்கப்படும் 

இயறபியைாளர 10ஆம் நூற்றாணடில 

்ப�வ்ளய ஆடிக்ளப ்பறறி கற்றறிந்தைார. 

1888 ஆம் ஆணடு பெரமன் இயறபியைாளர 

பென்றி பெரட்ஸ முதைைாவது ்ப�வ்ளய 

ஆடி்ய எதிப�ாளிக்கும் வான்ை வாஙகி 

(antenna) வடிவில வடிவ்மததைார.

 3.2  நகோளக ஆடிகள் த�ோடரபோன ப�ஙகள்  
்காளக ஆடிகளால ்தைான்றும் 

பிம்்பஙக்ளப ்பறறி புரிந்து பகாள்ள அ்வ 

பதைாடர்பான சிை ்பதைஙக்ள நீஙகள் அறிந்து 

பகாள்ள ்வணடும்.

வகளவு கையம்: ஆடி உருவாக்கப்பட்ட 

்காளததின் ்மயம் வ்ளவு ்மயம் 

ஆகும். இது ஆஙகிை எழுதது C என கதிர 

வ்�்படஙகளில குறிபபிடப்படுகி்றது. (்காளக 

ஆடியினால உருவாக்கப்படும் பிம்்பஙக்ளக் 

கதிர வ்�்படஙகள் மூைம் குறிபபிடைாம். 

இதை்னப ்பறறி நீஙகள் ்மல வகுபபில ்பயிை 

உள்ளீரகள்).

ஆடி கையம்: ் காளக ஆடியின் வடிவியல 

்மயம் ஆகும். இது ஆஙகிை எழுதது P எனக் 

குறிபபிடப்படுகி்றது. 

வகளவு ஆரம்: ்காளததின் 

்மயததிறகும் அதைன் மு்னக்கும் 

இ்டப்பட்ட பதைா்ைவு வ்ளவு ஆ�ம் 

ஆகும். இது ஆஙகிை எழுதது R என கதிர 

வ்�்படஙகளில குறிபபிடப்படுகி்றது. 

(மு்ன என்்பது ஆடியின் ்ப�பபில முதைன்்ம 

அசொனது, ஆடி்யச ெந்திக்கும் புள்ளி ஆகும்.

இது ஆடி்மயம் எனவும் அ்ழக்கப்படுகி்றது).

மு�ன்கை அச்சு: ஆடி்மயத்தையும் 

வ்ளவு ்மயத்தையும் இ்ணக்கும் 

்�ரக்்காடு முதைன்்ம அசசு எனப்படும் .

குவியம்: ஒரு ஒளிக்கற்்றயானது 

்காளக ஆடியில ்பட்டு எதிப�ாளிததை பின் 

முதைன்்ம அசசில (குழி ஆடி) குவியும் புள்ளி 

அலைது முதைன்்ம அசசிலிருந்து (குவி ஆடி) 

விரிந்து பெலவது ்்பால ்தைான்றும் புள்ளி, 

முதைன்்மக் குவியம் அலைது குவியம் என 

அ்ழக்கப்படுகி்றது.இது கதிர வ்�்படததில F 

என்்ற எழுததைால குறிக்கப்படுகி்றது. இதை்னக் 

குவியபபுள்ளி எனவும் அ்ழக்கைாம்.

குவியத் த�ோகைவு: ஆடி ்மயததிறகும் 

முதைன்்மக் குவியததிறகும், இ்டப்பட்ட 

பதைா்ைவுv குவிய பதைா்ைவு எனப்படும்.

 ் காளக ஆடியின் குவிய பதைா்ைவிறகும். 

வ்ளவு ஆ�ததிறகும் இ்ட்ய பதைாடரபு 

உள்ளது. வ்ளவு ஆ�ததின் ்பாதி குவிய 

பதைா்ைவாகும். 

குவியதபதைா்ைவு =

PF FC CP

��ஆ�

�த�ைமஅ�� �த�ைமஅ��

��ஆ�

படம் 3.4 நகோளக ஆடிகள் த�ோடரபோன 
த�ோறகள்

கணககீடு 1
்காளக ஆடி ஒன்றின் வ்ளவு 

ஆ�ம் 20 பெ.மீ. எனில அதைன் குவியத 

பதைா்ைவி்னக் காணக.

தீரவு:
வ்ளவு ஆ�ம் = 20 பெ.மீ.

குவியதபதைா்ைவு = 

       = = =R 20
2 2

10 cm 

கணககீடு 2
்காளக ஆடி ஒன்றின் குவியத 

பதைா்ைவு 7 பெ.மீ. எனில ஆடியின் 

வ்ளவு ஆ�ம் என்ன?

தீரவு:
குவியத பதைா்ைவு = 7 பெ.மீ.

வ்ளவு ஆ�ம் (R) = 2 × குவியத 

பதைா்ைவு

                          = 2 × 7 = 14 பெ.மீ.

வ்ளவு ஆ�ம்

2

வ்ளவு ஆ�ம்

2
பெ.மீ.
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 3.3    நகோளக ஆடிகளில் ந�ோன்றும்  
பிம்பஙகள் 

்காளக ஆடிகளில ்தைான்றும் பிம்்பஙகள் 

இ�ணடு வ்கப்படும். அ்வ: i)  பமய் பிம்்பம் 

ii) மாய பிம்்பம்

தி்�யில பிடிக்க இயலும் பிம்்பம் பமய் 

பிம்்பமாகும். தி்�யில பிடிக்க இயைாதை பிம்்பம் 

மாயபிம்்பமாகும்.

குவியாடியில எப்்பாதும் ்��ான, 

அளவில சிறிய மாயபிம்்பம் ்தைான்றும்.  

இதைனால இவவ்க ஆடிகளால ்தைான்றும் 

பிம்்பஙக்ளத தி்�யில வீழ்ததிப பிடிக்க 

இயைாது.

குழிஆடியின் முன் ப்பாருள் ் வக்கப்படும் 

இடத்தைப ப்பாறுதது பிம்்பததின் 

தைன்்மயானது தீரமானிக்கப்படுகி்றது. குழி 

ஆடியின் அருகில ப்பாருள் வரும்்்பாது  

ஆடி்மயத்தை அ்டயும் வ்� 

்தைா�ாயமாகப ப்பாருளின் அளவி்ன 

அ்டயும்வ்� பிம்்பமானது ப்பரிதைாகிக் 

பகாண்ட பெலலும். ப்பாருளானது ஆடி்ய 

விட்டு விைகிச பெலை பெலை பிம்்பததின் 

அளவானது சிறியதைாக இருக்கும். முதைன்்மக் 

குவியத்தை அ்டயும் வ்� பதைாடரந்து 

சிறிய பிம்்பத்தை உணடாக்கும். ஈறிைாத 

பதைா்ைவில ப்பாருளானது ்வக்கப்பட்டால 

பிம்்பமானது  முக்கிய குவியததில விழும்.

குவிஆடியினால ்தைான்றும் பிம்்பததின் 

அளவு மறறும் தைன்்ம அட்டவ்ண 3.1இல 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குழி ஆடிகள் பமய் பிம்்பஙக்ளத 

்தைாறறுவிக்கும். இவற்்றத தி்�யில பிடிக்க 

இயலும். ஆடியின் முன்னர ்வக்கப்பட்ட 

ப்பாருளின் அ்மபபு, அளவு மறறும் 

தைன்்மயி்னப ப்பாறுதது பிம்்பஙகளும் 

மாறு்படுகின்்றன. குவி ஆடிக்ளப்்பால, குழி 

ஆடிகள் பவவ்வறு வ்கயான பிம்்பஙக்ளத 

்தைாறறுவிக்கின்்றன. குழியாடியில ்தைான்றும் 

பிம்்பஙகளின் பதைாகுப்பானது அட்டவ்ண 3.2 

இல பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அடடவகண 3.1 குவி ஆடியில் ந�ோன்றும் பிம்பம்

ப்பாருளின் நி்ை பிம்்பததின் நி்ை பிம்்பததின் அளவு பிம்்பததின் தைன்்ம

ஈறிைாத பதைா்ைவில F -இல 
புள்ளி அளவு 

மிகசசிறியது
்��ான  மாய பிம்்பம்

ஈறிைாத 

பதைா்ைவிறகும் 

ஆடி்மயததிறகும் 

இ்டயில

P-க்கும் F- க்கும் 

இ்டயில
சிறியது ்��ான மாய பிம்்பம்

அடடவகண 3.2 குழி ஆடியில் ந�ோன்றும் பிம்பம்
ப்பாருளின் நி்ை பிம்்பததின் நி்ை பிம்்பததின் அளவு பிம்்பததின் தைன்்ம

ஈறிைாத பதைா்ைவில F -இல மிகவும் சிறியது தை்ைகீழான பமய் பிம்்பம்

C- க்கு அப்பால
C-க்கும் F- க்கும் 

இ்டயில
சிறியது தை்ைகீழான பமய் பிம்்பம்

C- இல C- இல
ப்பாருளின் அளவில 

இருக்கும்
தை்ைகீழான பமய் பிம்்பம்

C-க்கும் F- க்கும் 

இ்டயில
C- க்கு அப்பால ப்பரியது தை்ைகீழான பமய் பிம்்பம்

F –இல ஈறிைாத பதைா்ைவில மிகபப்பரியது தை்ைகீழான பமய் பிம்்பம்

F-க்கும் P- க்கும் 

இ்டயில
ஆடிக்குப பின்னால ப்பரியது ்��ான மாய பிம்்பம்

Unit-3_Light_TM.indd   40 4/15/2019   7:07:29 AM



41 ஒளியியல

அட்டவ்ண்ய நீஙகள் 

உறறு்�ாக்கினால குழிஆடி எப்்பாதும் 

தை்ைகீழான பமய்பபிம்்பத்தை 

உருவாக்குகி்றது. ஆனால, குவியததிறகும் 

ஆடி்மயததிறகும் இ்டயில ப்பாருள் 

்வக்கப்படும் ப்பாழுது மட்டும் ்��ான 

மாயபிம்்பத்தை ஏற்படுததுகி்றது என்்ப்தை 

நீஙகள் காணமுடியும்.

 த�யல்போடு 1

வ்ளந்தை ்ப�பபு்டய ்தைக்க�ணடியில 

உருவாகும் பிம்்பத்தைக் காணக. 

்தைக்க�ணடி்யத திருபபி உருவாகும் 

பிம்்பத்தைக் காணக. ஏதைாவது 

்வறு்பாடுக்ளக் காணமுடிகி்றதைா? 

கா�ணத்தைக் கணடுபிடிக்கவும். 

ெவ�����த
��ண�

உ����த
��ண�

 3.4   வகளந்� பரப்புகடய ஆடியின் 
பயன்கள்

குழி ஆடிகள்
1.  ப்பரிதைான பிம்்பத்தை உருவாக்குவதைால 

அைஙகா�க் கணணாடியாகவும், முகச 

ெவ�க் கணணாடியாகவும் குழி ஆடிகள் 

்பயன்்படுததைப்படுகின்்றன.

2.  ஒளி்ய நீணட பதைா்ைவு ்ப�வச 

பெய்வதைால டாரச விளக்குகள், 

்தைடுவிளக்குகள் மறறும் வாகனஙகளின் 

முகபபு விளக்குகள் ்்பான்்றவறறில 

குழிஆடிகள் ்பயன்்படுகின்்றன.

3.  குழி ஆடிகள் ்ப�ந்தை ்ப�பபுக்களிலிருந்து 

ஒளியி்னச ்ெகரிதது, ஒரு புள்ளியில 

குவியச பெய்கின்்றன என்வ, இவவ்க 

ஆடிகள் சூரிய ெ்மயறகைன்களில 

்பயன்்படுகின்்றன. 

4.  நிழ்ை ஏற்படுததைாமல, ப்பாருள்க்ள 

பதைளிவாகக் காணபிப்பதைால மருததுவரகள் 

கண, காது மறறும் பதைாண்டப ்பகுதியி்ன 

்ொதிததுப ்பாரப்பதைறகாக அவரகள் 

அணிந்திருக்கும் தை்ைக் கணணாடிகளில 

குழிஆடிகள் ்பயன்்படுகின்்றன.

5.  எதிப�ாளிக்கும் பதைா்ை்�ாக்கிகளிலும் 

குழிஆடிகள் ்பயன்்படுகின்்றன

படம் 3.4 குழி ஆடிகள்

குவி ஆடிகள் 
1.  வாகனஙகளின் பின்பு்றம் வரும் பி்ற 

வாகனஙக்ளப ்பாரப்பதைறகு குவிஆடிகள் 

்பயன்்படுகின்்றன. ்மலும், குவி ஆடிகள் 

பவளிபபு்றமாக வ்ளந்திருப்பதைால  

்��ான பிம்்பத்தைத தைருவ்தைாடு, 

அதிகஅளவு பின்பு்றப ்பகுதி்யயும் 

காணபிக்கின்்றன .

2.  மருததுவம்ன, தைஙகும் விடுதிகள், 

்பள்ளிகள் மறறும் அஙகாடிகளில 

இ்வ ்பயன்்படுகின்்றன. ப்பரும்்பாலும் 

கட்டடததின் குறுகிய வ்ளவுகள் உள்ள 

சுவரகள் அலைது கூ்�களில இந்தை 

ஆடிகள் ப்பாருததைப்பட்டிருக்கும். 

3. ொ்ைகளின் மிகவும் குறுகிய மறறும் 

நுட்்பமான வ்ளவுகளில குவி ஆடிகள் 

்பயன்்படுகின்்றன.
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படம் 3.5 குவி ஆடிகள்
 த�யல்போடு 2

அன்்றாட வாழ்வில குழி மறறும் குவி 

ஆடிகளின் ்பல்வறு ்பயன்்பாடுக்ளப 

்பட்டியலிடுக.

 3.5  எதிதரோளிப்பு விதிகள்

 த�யல்போடு 3

ஒரு ெமதைளக் கணணாடி்ய எடுததுக் 

பகாணடு சூரியனிடமிருந்து வரும் ஒளி்ய 

கணணாடியின் உதைவியுடன் சுவறறில 

விழச பெய்யவும். சுவரில ப்பாலிவான 

புள்ளி்யக் காணமுடிகி்றதைா? இது 

எவவாறு நிகழ்கி்றது? ஆடியின் மீது விழுந்தை 

கதிரகள் எதிப�ாளிபபிறகு உள்ளாகி 

சுவ்� ்�ாக்கி திரும்பி வருகின்்றன. இது 

்்பான்்ற ப்பாலிவான ஒளிபபுள்ளியி்ன 

பொ�பொ�ப்பான ்ப�பபி்னக் பகாணட 

ப்பாருளின் மூைம் ஏற்படுததை முடியுமா?

எலைாப ப்பாருள்களாலும் 

ஒ்� மாதிரியான வி்ளவி்ன 

ெமதைளக்கணணாடியில ஏற்படுததை முடியாது. ஓர 

ஒளிக்கதி�ானது ்பள்பளப்பான, பமன்்மயான 

ஒளிரும் ்ப�பபின்மீது ்படும்்்பாது மட்டு்ம, 

திருபபி அனுப்பப்படுகி்றது. இவவாறு 

்பள்பளப்பான, பமன்்மயான ்ப�பபில ்பட்டு 

ஒளி திரும்பும் நிகழ்்வ ஒளி எதிப�ாளிததைல 

என்று அ்ழக்கப்படுகி்றது.

ஒளி எதிப�ாளிததைலில இரு கதிரகள் 

ஈடு்படுகின்்றன. அ்வ: i) ்படுகதிர மறறும் ii) 

எதிப�ாளிபபுக் கதிர 

ஒரு ஊடகததில எதிப�ாளிக்கும் ்ப�பபின் 

்பள்பளப்பான தைளததின் மீது ்படும் கதிர ்படுகதிர 

எனப்படும். ஒளியானது அப்ப�பபின்மீது ்பட்ட 

பி்றகு, அ்தை ஊடகததில திரும்்ப வரும். இந்தை 

ஒளிக்கதிர ’எதிப�ாளிபபுக் கதிர’ எனப்படும். 

எதிப�ாளிக்கும் ்ப�பபில, ஒளிக்கதிர ்படும் 

புள்ளியில கற்ப்னயாக வ்�யப்பட்ட 

பெஙகுததுக் ்காடு ’குதது்காடு’ எனப்படும். 

்படுகதிர, எதிப�ாளிபபுக் கதிர மறறும் 

குததுக்்காடு ஆகியவறறிறகு இ்ட்ய 

உள்ள பதைாடரபு எதிப�ாளிபபு விதிகளாக 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அ்வ பின்வருமாறு:

1. ்படுகதிர, எதிப�ாளிபபுக்கதிர மறறும் 

்படுபுள்ளியில வ்�யப்பட்ட குததுக்்காடு 

ஆகிய்வ அ்னததும் 

ஒ்� தைளததில 

அ்மந்துள்ளன.

2. ்ப டு ் க ா ண மு ம் , 

எ தி ப � ா ளி ப பு க் 

்காணமும் எப்்பாதும் 

ெமமாக்வ இருக்கும்.

i r

����ேகா�

சமதளஆ�

ப�க�� எ�ெரா�
	�க��

படம் 3.6 ஒளி எதிப�ாளிபபு

பவள்ளி்ய மிகசசி்றந்தை 

ஒளி எதிப�ாளிபபுப ப்பாருளாகும். 

ஆக்வ, கணணாடியின் 

மீது பமலலிய ்படைமாக 

பவள்ளி்யப ்படிய ்வதது ஆடிக்ள 

உருவாக்குகின்்றனர. 

 3.6   எதிதரோளிப்பின் வகககள்/ 
எதிதரோளித்�லின் வகககள்

அ்னததுப ப்பாருள்களும் ஒளி்ய 

எதிப�ாளிப்பதில்ை என்்பதை்ன நீஙகள் 
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்பயின்றுள்ளீரகள். எதிப�ாளிக்கும் அளவானது 

எதிப�ாளிக்கும் ப்பாருளின் ்ப�ப்்பச 

ொரந்தைது. எதிப�ாளிக்கும் ்ப�ப்்பப ப்பாறுதது 

எதிப�ாளிததைல இரு வ்கப்படும். அ்வ: 

i) ஒழுஙகான எதிப�ாளிபபு ii) ஒழுஙகற்ற 

எதிப�ாளிபபு.

3.6.1 ஒழுஙகோன எதிதரோளிப்பு 
வழவழப்பான ்ப�பபின் மீது 

ஓர ஒளிக்கற்்றயானது (இ்ண 

ஒளிக்கதிரகளின் பதைாகுபபு) விழும்்்பாது அது  

எதிப�ாளிக்கப்படுகி்றது. எதிப�ாளிபபிறகுப பின் 

ஒளிக்கதிரகள் ஒன்றுக்பகான்று இ்ணயாக 

உள்ளன.இந்தை எதிப�ாளிபபில ஒவபவாரு 

கதிரின் ்படு்காணமும் எதிப�ாளிபபுக் 

்காணமும் ெமமாக உள்ளது. எதிப�ாளிததைல 

விதியானது பின்்பற்றப்படுவதைால இதில 

பதைளிவான பிம்்பம் கி்டக்கி்றது. இவவ்க 

எதிப�ாளிபபிறகு ’ஒழுஙகான எதிப�ாளிபபு’ 

அலைது ’கணணாடி எதிப�ாளிபபு’ என்று 

ப்பயர. எடுததுக்காட்டு : ெமதைளக்கணணாடியில 

உருவாகும் எதிப�ாளிபபு மறறும் நி்ையான 

தைணணீரில ஏற்படும் எதிப�ாளிபபு.

ஒ��கானஎ�ெரா���

ப�க��க� எ�ெரா����க��க�

படம்3.7 ஒழுஙகோன எதிதரோளிப்பு
3.6.2 ஒழுஙகற்ற எதிதரோளிப்பு

பொ�பொ�ப்பான அலைது ஒழுஙகற்ற 

்ப�பபின் ஒவபவாரு ்பகுதியும் பவவ்வறு 

்காணததில அ்மந்திருக்கும். ஒளியானது 

இப்ப�பபில ்படும்்்பாது ஒவபவாரு 

ஒளிக்கதிரும் பவவ்வறு ்காணததில 

எதிப�ாளிக்கி்றது. இஙகு ஒவபவாரு 

ஒளிக்கதிரின் ்படு்காணமும், எதிப�ாளிபபுக் 

்காணமும் ெமமாக இருக்காது. ்மலும், 

ஒளி எதிப�ாளிபபு விதிகள் மிகச ெரியாகப 

ப்பாருந்தைவில்ை. என்வ, இதில பிம்்பமும் 

பதைளிவாகக் கி்டக்கவில்ை. இவவ்க 

எதிப�ாளிபபிறகு ’ஒழுஙகற்ற எதிப�ாளிபபு’ 

அலைது’ ்ப�வைான எதிப�ாளிபபு’ என்று 

ப்பயர. எடுததுக்காட்டு: சுவரின் மீது ஏற்படும் 

எதிப�ாளிபபு. 

ஒ��கானஎ�ெரா���

ப�க��க� எ�ெரா����க��க�

படம்3.8 ஒழுஙகற்ற எதிதரோளிப்பு

 3.7  பன்முக எதிதரோளிப்பு 

 த�யல்போடு 4

இ�ணடு ெமதைள ஆடிக்ள எடுததுக் 

பகாள்க. அவற்்ற ஒன்றுக்பகான்று 

பெஙகுததைாகப ப்பாருததி இ்டயில 

ஒரு ப்பாரு்ள ்வக்கவும். இப்்பாது 

கணணாடிகளில பிம்்பஙக்ளக் காண 

இயலும். அவறறில எததை்ன பிம்்பஙகள் 

உள்ளன என்று உஙகளால கூ்றமுடியுமா? 

ஆம் மூன்று  பிம்்பஙக்ளப ்பாரக்க 

முடிகி்றது. இ�ணடு கணணாடிக்ளக் 

பகாணடு எவவாறு மூன்று  பிம்்பஙக்ள 

உருவாக்கமுடிகி்றது?

்மறகணட பெயல்பாடுகளிலிருந்து 

இரு ெமதைளக் கணணாடிகளுக்கி்ட்ய  

ஒரு ப்பாரு்ள ்வக்கும்்்பாது 

அவறிறகி்டப்பட்ட ்காணம் எணணற்ற  

பிம்்பஙக்ள ஏற்படுததுகி்றது என்்பதை்ன 

உஙகளால அறியமுடிகி்றது. ஏபனனில  ஒரு 

கணணாடியில ்தைான்றும் பிம்்பமானது, 

மறப்றாரு கணணாடிக்குப ப்பாருளாக 

உள்ளது. அதைாவது, முதைல கணணாடியில 

்தைான்றும் பிம்்பம், இ�ணடாவது 

கணணாடிக்குப ப்பாருளாக இருக்கி்றது. 

இ்தை ்்பால, இ�ணடாவது கணணாடியில 

்தைான்றும் பிம்்பம் முதைல கணணாடிக்குப 

ப்பாருளாக இருக்கி்றது. ஆக்வ, ஒ்� 

ஒரு ப்பாருளானது மூன்று பிம்்பஙகளாக 
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கணணாடியில பதைரிகி்றது. இதை்னப ்பன்முக 

எதிப�ாளிபபு  என்கி்்றாம். இது ் ்பான்்ற ்பன்முக 

எதிப�ாளிபபி்ன ஆ்டயகஙகளிலும், சி்க 

அைஙகா� நி்ையஙகளிலும் காணைாம்.

இவவாறு ்தைான்றும் 

பிம்்பஙகளின் எணணிக்்கயானது 

க ண ண ா டி க ளு க் கி ் ட ப ்ப ட் ட 

்காணததின் மதிபபி்்பச ொரந்தைது. இரு 

கணணாடிகளுக்கி்டப்பட்ட ்காணம் 360° 

எனில, வ்�யறுக்கப்பட்ட எணணிக்்கயில 

பமாததை எதிப�ாளிபபுகள் ்தைான்றும். ெமதைளக் 

கணணாடிகளுக்கி்டப்பட்டக் ்காணம் 

θ (தீட்டா) எனில, ்தைான்றும் பிம்்பஙகளின் 

எணணிக்்க 

0360 1
θ

= −

நீஙகள் கணணாடிக்களுக்கி்டப்பட்ட 

்காணததின் மதிப்்பக் கு்்றக்கும்்்பாது 

்தைான்றும் பிம்்பஙகளின் எணணிக்்க 

அதிகரிக்கும். ஒன்றுக்பகான்று இ்ணயாகக்  

கணணாடிக்ள ்வததைால முடிவிைா 

எணணிக்்கயில பிம்்பஙகள் ்தைான்றும்.

கணககீடு 3
ஒன்றுக்பகான்று 90° ்காண ொய்வில 

்வக்கப்பட்ட இ�ணடு ெமதைளக் 

கணணாடிகளுக்கு இ்ட்ய ்தைான்றும் 

பிம்்பஙகளின் எணணிக்்க்யக் காணக.

தீரவு:

இ�ணடு ெமதைளக் கணணாடிகளுக்கு 

இ்டப்பட்ட ொய்வு ்காணம் = 90 °

்தைான்றும் பிம்்பஙகளின் எணணிக்்க   =  

360°
θ

360°
90°

– 1 = – 1 = 4 -1 = 3 

3.7.1 ககைடோஸநகோப்
ஒளியின் ்பன்முக எதிப�ாளிபபுத 

தைததுவததின் அடிப்ப்டயில இக்கருவி 

பெயல்படுகி்றது. எணணற்ற பிம்்பஙக்ள 

இதைன் மூைம் உருவாக்கைாம். 

ஒன்றுக்பகான்று ொய்வான இ�ணடு 

அலைது அதைறகு ்மற்பட்ட கணணாடிக்ளக் 

பகாணடு இது அ்மக்கப்படுகி்றது. வி்ை 

கு்்றந்தை ப்பாருள்க்ளக் பகாணடு 

வடிவ்மக்கப்படக்கூடிய இக்கருவி �மக்கு 

மகிழ்சசி்யத தை�க்கூடிய வணணமயமான 

பிம்்பஙக்ள உருவாக்கிடக்கூடியது. 

இக்கருவியானது குழந்்தைகளால வி்ளயாட்டுப 

ப்பாருளாக ்பயன்்படுததைப்படுகி்றது.

கைலடா�ேகா�

படம் 3.9 ககைடோஸநகோபில் உருவோகும் 
பிம்பஙகள்

 த�யல்போடு 5

மூன்று ெமதைளக் கணணாடிப்பட்்டக்ளக் 

பகாணடு ஒரு ெம்பக்க முக்்காணத்தை 

உருவாக்கவும். அதைன் ்பக்கஙக்ள 

வணணத தைா்ளக் பகாணடு மூடி 

ஒட்டிடவும். அடிப்பகுதி்யயும் தைடிமனான 

தைா்ளப ்பயன்்படுததி மூடிடவும். ஒரு சிை 

வ்ளயல துணடுக்ளயும், மணிக்ளயும் 

உள்்ள ்்பாடவும். தைற்்பாது ்மற்பகுதி்ய 

அட்்டததைா்ளப ்பயன்்படுததி மூடவும். 

உள்்பகுதி்யப ்பாரப்பதைறகு ஏதுவாக ஒரு 

சிறு துவா�ததி்ன ்மலபு்றம் இடுக. இதை்ன 

முழு்மயாக அழகான வணணததைா்ளக் 

பகாணடு சுறறிலும் ஒட்டவும். தைற்்பாது 

பமதுவாக, சுறறிக் பகாண்ட துவா�ததின் 

வழியாக உட்பு்றததி்னப ்பாரக்கவும்.

ஓர அழகான அ்மபபி்ன உஙகளால 

காணமுடியும்.

எசெரிக்்க: கணணாடித துணடுக்ளக் 

கவனமாகக் ்கயாளவும். ஆசிரியரின் 

்மற்பார்வயில இந்தை பெயல்பாட்டி்னச 

பெய்யவும்.
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3.7.2 தபரிஸநகோப்
ஒரு ப்பாருளுக்கு அலைது நீரமுழ்கிக் கப்பலுக்கு 

்மைாக்வா அலைது அ்தைச சுறறி்யா உள்ள 

பி்ற ப்பாருள்க்ள்யா அலைது கப்பலக்ள்யா 

்பாரப்பதைறகான கருவி்ய ப்பரிஸ்காப ஆகும்.

ஒளி எதிப�ாளிததைல விதிகளின் அடிப்ப்டயில 

இக்கருவியானது பெயல்படுகி்றது. இதைன் 

அ்மப்பானது நீணட பவளிப்பகுதி்யயும் 

உ ட் ்ப கு தி ் ய யு ம் 

ப க ா ண ட து . 

உ ட் ்ப கு தி யி ல 

45° ்காணச 

ொய்வில ஒவபவாரு 

மு ் ன யி லு ம் 

கணணாடி அலைது 

மு ப ்ப ட் ட க ம ா ன து 

ப்பாருததைப்பட்டுள்ளது. 

நீ ண ட 

பதைா்ைவில உள்ள 

ப்பாருளிலிருந்து வரும் 

ஒளியானது ப்பரிஸ்காபபின் ்மலமு்னயில 

உள்ள கணணாடியில ்பட்டு, பெஙகுததைாகக் கீழ்்�ாக்கி 

எதிப�ாளிக்கப்படுகி்றது. இவவாறு  வரும் 

ஒளியானது ப்பரிஸ்காபபின் கீழ்ப்பகுதியில 

உள்ள கணணாடியால மீணடும் ஒருமு்்ற 

எதிப�ாளிக்கப்பட்டு கி்டமட்டத தி்ெயில பென்று 

்பாரப்பவரின் கணக்ள அ்டகி்றது. 

சிக்கைான அ்மபபு்டய சிைவ்கப 

ப்பரிஸ்காபகளில உயர காட்சிததி்ற்னப 

ப்பறுவதைறகாக, கணணாடிகளுக்குப ்பதிைாக 

ஒளியி்ழகள் ்பயன்்படுததைப்படுகின்்றன. 

ப்பரிஸ்காபபின் ்பயன்்பாட்்டப ப்பாறுதது அதைன் 

உட்்பகுதியில உள்ள கணணாடிகளுக்கி்ட்ய 

உள்ள இ்டபவளியானது 

மாறறிய்மக்கப்படுகி்றது.

பயன்கள்
•  ் ்பாரின்்்பாதும், நீரமூழ்கிக் கப்பலக்ள 

வழி�டததைவும் ப்பரிஸ்காப ்பயன்்படுகி்றது.

•  �ாணுவததில ்பதுஙகு குழியிலிருந்து 

இைக்கி்ன குறி்பாரப்பதைறகும், சுடுவதைறகும் 

இது ்பயன்்படுகி்றது.

•  தை்டபெய்யப்பட்ட �ாணுவப்பகுதிகளில 

உள்ள முக்கியமான இடஙக்ளப 

படம் 3.10 தபரிஸநகோப்

ஆ�

ஒ�

45° ேகாண�

ப்பரிஸ்காபபி்னப ்பயன்்படுததிப 

பு்கப்படம் எடுக்க முடியும்.

•  உடல உள்உறுபபுக்க்ளப ்பாரப்பதைறகு 

ஒளியி்ழ ப்பரிஸ்காபபி்ன மருததுவரகள் 

்பயன்்படுததுகின்்றனர.

படம் 3.11 நீரமூழ்கி கப்பல்ககள 
வழி�டத்தும் தபரிஸநகோப்

 3.8  ஒளிவிைகல்
காறறில ்வக்கப்பட்டுள்ள ்பள்பளப்பான 

்ப�பபின் மீது ஒளியானது ்பட்டு மீணடும் காறறி 

்ை்ய எதிப�ாளிக்கி்றது. ஒளிஊடுருவும் 

ப்பாருளின் மீது ஒளியானது ்படும்்்பாது 

முழுவதுமாக எதிப�ாளிக்கப்படாமல, ்பகுதியளவு 

எதிப�ாளிக்கி்றது; ்பகுதியளவு ஒளியானது 

உட்கவ�ப்படுகி்றது. ப்பரும்்பகுதி ஒளியானது, ஒளி 

ஊடுருவும் ப்பாருளின் வழி்ய கடந்து பெலகி்றது.

காறறில ஒளியின் தி்ெ்வகம் 3 x 10
8
 மீவி-1. 

ஆனால இ்தை அளவு தி்ெ்வகததில ஒளியானது 

நீர அலைது கணணாடியில ்பயணிக்காது.

ஏபனன்்றால, அடரததி அதிகமான நீர மறறும் 

கணணாடியானது ஒளிக்கதிரகளுக்கு ஓர 

எதிரபபி்ன  ஏற்படுததுகின்்றன.

என்வ, காறறு ்்பான்்ற அடரவு கு்்றவான 

ஊடகததிலிருந்து, கணணாடி ்்பான்்ற அடரவு 

அதிகமான ஊடகததிறகு ஒளிக்கதிரகள் 

பெலலும்்்பாது ்�ரக்்காட்டுப ்பா்தையிலிருந்து 

விைகிச பெலகின்்றன.

ஒளியானது ஓர ஊடகததிலிருந்து மற்்றார 

ஊடகததிறகுச பெலலும் ்்பாது  ஒளி்படும் 

புள்ளியில பெஙகுததுக் ்காட்டின் அச்ெப ்பறறிய 

ஒளியின் வ்ளவு ’ஒளிவிைகல’ எனப்படும்.

அடரவு கு்்ற ஊடகததிலிருந்து அடரவுமிகு 

ஊடகததிறகு ஒளியானது பெலலும்்்பாது அதைன் 

பெஙகுததுக்்காட்்ட ்�ாக்கி விைகை்டயும். 
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அடரவு மிகு ஊடகததிலிருந்து அடரவு கு்்ற 

ஊடகததிறகு ஒளியானது பெலலும்்்பாது அதைன் 

பெஙகுததுக்்காட்்ட விட்டு விைகிச பெலலும். 

இந்நிகழ்வி்ன கீழ்க்கணட பெயல்பாட்டின் 

மூைம் கணடுண�ைாம்.

 த�யல்போடு 6

ஒரு கணணாடி 

முக்வயி்ன எடுததுக் 

பகாணடு அதை்ன 

நீரினால நி�பபுக. அதைனுள் 

ப்பன்சி்ைப ்படததில 

க ா ட் டி யு ள் ள வ ா று 

்வக்கவும். தைற்்பாது 

மு க ் வ யி ன் 

வழி்ய ப்பன்சி்ை 

உ ற று ் � ா க் க வு ம் . 

ப்பன்சில ்��ாகத பதைரிகி்றதைா? இல்ை. நீரின் 

்மற்ப�பபில ப்பன்சில ெறறு வ்ளந்தைது ்்பால 

காணப்படுவது ஏன்?

இந்தை பெயல்பாட்டில, ஒளிக்கதிரகள் நீரிலிருந்து 

(அடரவு அதிகமான ஊடக) காறறிறகுச (அடரவு 

கு்்றவான ஊடகம்) பெலகின்்றன. அடரவு 

மிகுந்தை ஊடகததிலிருந்து அடரவு கு்்றவான 

ஊடகததிறகுச பெலலும் ஒளியானது அதைன் 

்�ரக்்காட்டுப ்பா்தையிலிருந்து விைகிச பெலலும் 

என்்பதை்ன ஏறகன்வ 

அறிந்து ்வததுள்ளீரகள்.

என்வ, கணணாடி 

முக்வயில உள்ள நீரின் 

வழி்ய ப்பன்சி்ைப ்பாரக்கும் 

்்பாது அது வ்ளவாகத 

பதைரிகி்றது.

3.8.1 ஒளிவிைகல் எண்
ஓர ஊடகததில ஒளிவிைகல அந்தை ஊடகததில 

பெலலும் ஒளியின் தி்ெ்வகததி்னச ொரந்தைது. 

ஓர ஊடகததில ஒளியின் தி்ெ்வகம் அதிகமாக 

இருக்கும்்்பாது, விைகல கு்்றவாகவும், ஒளியின் 

தி்ெ்வகம் கு்்றவாக இருக்கும்்்பாது, விைகல 

அதிகமாகவும் இருக்கும்.

ஓர ஊடகததின் ஒளிவிைகல அளவானது 

அந்தை ஊடகததின் ’ஒளிவிைகல எண’ எனும் 

்பதைததைால குறிக்கப்படுகி்றது. அதைாவது, காறறில 

ஒளியின் தி்ெ்வகததிறகும், ஒரு குறிபபிட்ட 

ஊடகததில ஒளியின் தி்ெ்வகததிறகும் 

இ்ட்ய உள்ள தைகவு ஆகும். இதை்ன ’தைனிததை 

ஒளிவிைகல எண’ (absolute refractive index) 

எனக் குறிபபிடுகி்்றாம்.்மலும் கி்�க்க எழுதது ’μ’ 

( இதைன் உசெரிபபு மியூ). மூைம் குறிபபிடப்படுகி்றது.

 இ�ணடும் ஒ்� மாதிரியான அளவீடுகளின் 

தைகவு என்்பதைால ஒளிவிைகல எணணிறகு அைகு 

இல்ை. எந்தைபவாரு ஊடகததில ஒளியின் 

தி்ெ்வகம் காற்்றவிடக் கு்்றவாக 

இருக்கி்ற்தைா, அந்தை ஒளி ஊடுருவும் ஊடகததின் 

ஒளிவிைகல எண ஒன்்்றவிட அதிகமாக 

இருக்கும்.

ஒரு சிை ப்பாருள்களின் ஒளிவிைகல எண 

அட்டவ்ண 3.3இல பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது

அடடவகண 3.3 தபோருள்களின் ஒளிவிைகல் 
எண்

ப்பாருள்கள் ஒளிவிைகல எண

காறறு 1.0

நீர 1.33

ஈதைர 1.36

மணபணணபணய் 1.41

ொதைா�ணக் கணணாடி 1.5

குவாரட்ஸ 1.56

்வ�ம் 2.41

ப்பாதுவாக, ஓர ஊடகததின் ஒளிவிைகல 

எண்ணப ப்பாறுதது, மற்்றார ஊடகததின் 

ஒளிவிைகல. எணணானது தைனிததை ஒளிவிைகல 

எணகளின் தைகவு மூைம் தை�ப்படுகி்றது.

= 

1
µ2

1
µ2

1
µ2

=  
c
v2

v
2

v
1

c
v1

=

இரண்டாவ� ஊடகத்�ன் தனித்த ஒளி�லகல் எண்

�தல் ஊடகத்�ன் தனித்த ஒளி�லகல் எண்

அ�ல�

ஆக்வ, ஓர ஊடகததின் ஒளிவிைகல 

எண்ணப ப்பாறுதது மற்்றார ஊடகததின் 

ஒளிவிைகல எணணானது, முதைல ஊடகததில 
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ஒளியின் தி்ெ்வகததிறகும் இ�ணடாவது 

ஊடகததில ஒளியின் தி்ெ்வகததிறகும் 

இ்ட்ய உள்ள தைகவு மூைம் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கணககீடு 4
காறறில ஒளியின் தி்ெ்வகம்  3 × 10

8
 மீவி

-1 

மறறும் ஊடகததில ஒளியின் தி்ெ்வகம் 

2 × 10
8
 மீவி

-1 
. காற்்றப ப்பாறுதது ஊடகததில 

ஒளிவிைகல எண்ணக் காணக.

தீரவு:

(µ) = 
கா��� ஒ��� �ைசேவக� (c)

ஊடக�� ஒ��� �ைசேவக� (v)

µ = 
3 × 10

8

2 × 10
8
  = 1.5

ஒ��லக� எ	

கணககீடு 5
நீரின் ஒளிவிைகல எண 4/3 மறறும் 

கணணாடியின் ஒளிவிைகல எண 3/2. 

நீரின் ஒளிவிைகல எண்ணப ப்பாறுதது 

கணணாடியின் ஒளிவிைகல எண்ணக் 

காணக.

தீரவு:

��
µக�ணா� = 

க�ணா��� ஒ��லக� எ�
��� ஒ��லக� எ�

= 

3

2

4

3

= 
9

8
= 1.125

3.8.2 ஒளிவிைகலுககோன  ஸத�ல் விதி
ஒளிக்கதிரகள் ஓர ஊடகததிலிருந்து 

மற்்றார ஊடகததிறகுப ்பயணிக்கும் ்்பாது 

ஏற்படும் ஒளிவிைகைானது இரு விதிகளுக்கு 

உட்்படுகி்றது.  இ்வ, ஒளிவிைகலுக்கான 

ஸப�ல விதிகள் எனப்படுகின்்றன.

i)  ்படுகதிர , விைகுகதிர மறறும் அ்வ ெந்திக்கும் 

புள்ளியில வ்�யப்பட்ட குததுக்்காடு 

ஆகிய்வ அ்னததும் ஒ்� தைளததில 

அ்மயும்.

ii)  ்படு்காணததின் ்ென் மதிபபிறகும்(i), 

விைகு்காணததின் ் ென் மதிபபிறகும்  (r) இ்ட்ய  

உள்ள தைகவு, ஒளிவிைகல எணணிறகுச 

ெமமாகும். இது ஒரு மாறிலி ஆகும்                  

    
sin  i

sin  r
 = µ  

 
Sin(θ1) n2

n1Sin(θ2)
 = 

θ1

θ2

ப�க��

�
ல

�
க�

�
கா��ஊடக� (n1)
�ரவஊடக�  (n2)

படம் 3.12 ஸத�ல் விதி

 3.9  நி்றப்பிரிகக

 த�யல்போடு 7

்ம்ெயின் மீது ஒரு முப்பட்டகததி்னயும் 

அதைனருகில தி்�்யயும் ்வக்கவும். டாரச 

விளக்கிலிருந்து வரும் ஒளி்ய முப்பட்டகததின் 

வழியாக பெலைச பெய்யவும். இப்்பாது  நீஙகள் 

காண்பது என்ன? பவள்்ள ஒளியானது 

ஊதைா, கருநீைம் ( indigo), நீைம், ்பச்ெ, மஞெள் 

ஆ�ஞசு மறறும் சிவபபு (VIBGYOR) என ஏழு 

வணணஙகளாக நி்றபபிரி்க அ்டவ்தை 

உஙகளால காணமுடியும். இப்்பாது மறப்றாரு 

முப்பட்டகத்தைப ்படததில காட்டியவாறு முதைல 

முப்பட்டகததிறகும் தி்�க்கும் இ்டயில 

தை்ைகீழாக ்வக்கவும். தைற்்பாது தி்�யில 

நீஙகள் காண்பது என்ன?. இ�ணடாவது 

முப்பட்டகததிலிருந்து வரும் ஒளியானது 

பவண்ம நி்றததில இருக்கும். 

்மறகணட பெயல்பாடுகளிலிருந்து முதைல 

முப்பட்டகததில பவண்ம நி்ற ஒளியானது 

ஏழு வணணஙகளாக நி்றபபிரி்க அ்டகி்றது.

அ்தை்வ்ளயில இ�ணடாவது முப்பட்டகமானது 

இவற்்ற ஒருஙகி்ணதது மீணடும் பவண்ம 

நி்ற ஒளியாக மாறறுகி்றது. பவண்ம நி்ற 

ஒளியானது ஏழு வணணஙக்ளக் பகாணடுள்ளது 

என்்பது இதைன்முைம் பதைளிவாகி்றது. நியூட்டன் 
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48எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

தைட்டுச ்ொதை்ன்ய நீஙகள் ஏழாம் வகுபபில 

்பயின்றுள்ளீரகள் அலைவா? அதை்ன நி்னவுக்குக் 

பகாணடு வ� முயலுஙகள்.

ஒளி ஊடுருவும் ஊடகததின் வழி்ய பவண்மநி்ற 

ஒளியானது பெலலும்்்பாது ஏழு வணணஙகளாகப 

(அ்ைநீளம்) பிரி்க அ்டகி்றது. இதை்ன 

’நி்றபபிரி்க’ என்்ற்ழக்கி்்றாம்.

நி்றபபிரி்க ஏன் ஏற்படுகி்றது? பவண்மநி்ற 

ஒளியில உள்ள ்பல்வறு வணணஙகள் ்பல்வறு 

அ்ைநீளஙக்ளக் பகாணடுள்ளன. ்மலும், அ்வ  

பவவ்வறு தி்ெ்வகததில பெலைக்கூடிய்வ. ஒரு 

ஊடகததில ஒளிவிைகைானது அந்தை ஊடகததில 

ஒளியின் தி்ெ்வகத்தைச ொரந்தைது என்்பது 

உஙகளுக்குத பதைரியும். ஒவபவாரு வணணமும் 

பவவ்வறு தி்ெ்வகத்தைக் பகாணடுள்ளதைால 

பவவ்வறு வணண ஒளிக்கதிரகள் 

முப்பட்டகததிறகுள் பவவ்வறு தி்ெகளில 

விைகை்டந்து பிரி்க அ்டகின்்றன. ஒளிவிைகல 

அதைன்அ்ைநீளததிறகு எதிரத தைகவில உள்ளது.

என்வ, சிவபபு நி்ற ஒளிக் கதி�ானது அதிக 

அ்ைநீளத்தையும், கு்்றந்தை விைக்ையும் 

பகாணடுள்ளது. ஆனால ஊதைா நி்றக் கதிர கு்்றந்தை 

அ்ைநீளத்தையும், அதிக அளவு விைக்ையும் 

பகாணடுள்ளது.

 பவள்பளாளிக் கதிரின் 

நி்றபபிரி்கக்கு வானவில 

்தைாற்றம் ஓர எடுததுக்காட்டாகும். 

சூரியன் இருக்கும் தி்ெக்கு எதிரபு்றததில 

வானவில்ைக் காணமுடியும்.

ம்ழக்குப பி்றகு எணணற்ற நீரத துளிகள் 

காறறில  மிதைந்து பகாணடிருக்கும். இந்தை 

ம்ழததுளிகளின் வழி்ய ஒளி பெலலும்்்பாது 

ஏழு வணணஙகளாகப பிரி்க அ்டகி்றது. 

பவள்பளாளியின் நி்றபபிரி்கயானது அதிக 

அளவு ம்ழததுளிகளில நிகழ்வதைால இறுதியில 

வானவில உருவாகி்றது

42°

நிகனவில் தகோள்க
 ¾ ஒளி்ய எதிப�ாளிக்கக் கூடிய ்பள்பளப்பான 

்ப�ப்்பக் பகாணட ப்பாருள் ஆடி எனப்படும்.

 ¾ ்காளக ஆடிகள், உரு்ள வடிவ, ்ப�வ்ளய 

வடிவ  மறறும் நீள்வட்ட வடிவ ்ப�பபுக்ளக் 

பகாணடுள்ளன.

 ¾ வ்ளவு ஆடியானது, ் காளததின் ஒரு ்பகுதியாக 

இருந்தைால அது ்காளக ஆடி எனப்படும்.

 ¾ குழிந்தை ்ப�பபில எதிப�ாளிபபி்ன ஏற்படுததும் 

ஆடி குழி ஆடி எனப்படும்.

 ¾ குவிந்தை ்ப�பபில எதிப�ாளிபபி்ன ஏற்படுததும் 

ஆடி குவி ஆடி எனப்படும்.

 ¾ ்ப�வ்ளய ஆடிக்ள ்ப�வ்ளய 

எதிப�ாளிப்பான்கள் எனவும் அ்ழக்கைாம். 

இ்வ  ஒளி, பவப்பம், ஒலி மறறும் 

்�டி்யா அ்ைகள் ்்பான்்றவறறின் 

ஆற்றல கு்்றயாமல ஆடியின் 

குவிய்ப�பபில வீழ்ததி அவற்்ற ்ெகரிக்க 

்பயன்்படுகின்்றன 

 ¾ வ்ளவு ஆ�ததின் ்பாதி மதிபபு  ்காளக 

ஆடியின் குவிய பதைா்ைவாகும்.

 ¾ பமய் பிம்்பத்தை தி்�யில பிடிக்க முடியும். 

மாய பிம்்பத்தை தி்�யில பிடிக்க முடியாது.

 ¾ குழி ஆடிகள் பமய்பிம்்பததி்ன 

உருவாக்கும். என்வ, அதை்ன தி்�யில 

பிடிக்கைாம்.

 ¾ குழி ஆடிகள் அைஙகா� ஆடிகளாகப 

்பயன்்படுகின்்றன.

 ¾ வாகனஙகளில பின்பு்றப ்பார்வ ஆடியாக 

குவிஆடிகள் ்பயன்்படுகின்்றன.

 ¾ ்படுகதிர, எதிப�ாளிபபுக்கதிர மறறும் 

்படுபுள்ளியில வ்�யப்பட்ட குததுக்்காடு 

ஆகிய்வ அ்னததும் ஒ்� தைளததில 

அ்மந்துள்ளன. ்படு்காணமும் 

எதிப�ாளிபபுக் ்காணமும் எப்்பாதும் 

ெமமாக்வ இருக்கும்.

 ¾ ஆடிகளின் ்ப�பபி்னப ப்பாறுதது 

எதிப�ாளிபபி்ன இ�ணடு வ்ககளாக 
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வ்கப்படுததைைாம். அ்வ: i) ஒழுஙகான 

எதிப�ாளிபபு ii) ஒழுஙகற்ற எதிப�ாளிபபு

 ¾ ஆடிகளில ்தைான்றும் பிம்்பஙகளின்  

எணணிக்்க ஆடிகளுக்கி்ட்ய உள்ள 

ொய்வுக் ்காணத்தைச ொரந்தைது.

 ¾ ஸப�லவிதி: ்படுகதிர, விைகுகதிர மறறும் 

அ்வ ெந்திக்கும் புள்ளியில வ்�யப்பட்ட 

குததுக்்காடு ஆகிய அ்னததும் ஒ்� 

தைளததில அ்மயும்; ்படு்காணததின் ் ென் 

மதிபபிறகும் (i), விைகு்காணததின் ்ென் 

மதிபபிறகும் (r) இ்ட்ய உள்ள தைகவு, 

ஊடகததின் ஒளிவிைகல எணணிறகுச 

ெமமாகும். இது ஒரு மாறிலி ஆகும்

த�ோல்ைகடவு

ஆடி  அலுமினியம் அலைது பவள்ளிப பூசசு பூெப்பட்ட, பிம்்பததி்ன உணடாக்கும் 

கணணடிததுணடு.

வ்ளவு ்மயம் ஆடி உருவாக்கப்பட்ட ்காளததின் ்மயம்.

வ்ளவு ஆ�ம் ்காளததின் ்மயததிறகும், அதைன் மு்னக்கும் இ்டப்பட்ட பதைா்ைவு. 

ஆடி ்மயம் ஆடியின் ்ப�பபில முதைன்்ம அசசு கணணாடி்யச ெந்திக்கும் புள்ளி.

முதைன்்ம அசசு ஆடி்மயத்தையும், வ்ளவு ்மயத்தையும் இ்ணக்கும் ்�ரக்்காடு.

குவியம்  எதிப�ாளிக்கப்பட்ட கதிரகள் முதைன்்ம அசசில குவியும் புள்ளி அலைது விரிந்து 

பெலவது ்்பால  ்தைான்றும் புள்ளி

குவியதபதைா்ைவு ஆடி ்மயததிறகும், முதைன்்மக் குவியததிறகும் இ்டப்பட்ட  பதைா்ைவு

எதிப�ாளிததைல ்பளப்பான பமன்்மயான ப்பாலிவான ்ப�பபில ஒளிக்கதிரகள் ்பட்டு, திரும்பும் 

நிகழ்வு.

கணணாடி 

எதிப�ாளிபபு

 எதிப�ாளிபபு விதிக்ளப பின்்பறறி, பதைளிவான பிம்்பததி்ன உருவாக்கும் 

எதிப�ாளிபபு.  

்ப�வைான 

எதிப�ாளிபபு

 எதிப�ாளிபபு விதிக்ளப பின்்பற்றாமல, பதைளிவான பிம்்பததி்னயும்  

உருவாக்காமல  இருக்கும் எதிப�ாளிபபு.

க்ைடாஸ்காப எணணற்ற வியததைகு பிம்்பஙக்ள உருவாக்கும் கருவி.

ப்பரிஸ்காப  ஒரு ப்பாரு்ளச சுறறியுள்ள அலைது அதைன் ் மல்பகுதியில உள்ள ப்பாருள்க்ளப 

்பாரப்பதைறகுப ்பயன்்படும் கருவி

ஒளிவிைகல  ஒளியானது ஓர ஊடகததிலிருந்து மற்்றார ஊடகததிறகுச பெலலும் ்்பாது  

ஒளி்படும் புள்ளியில பெஙகுததுக் ்காட்டி்னப ப்பாறுததை ஒளியின் வ்ளவு 

ஒளிவிைகல எண  காறறில ஒளியின் தி்ெ்வகததிறகும், ஒரு குறிபபிட்ட ஊடகததில ஒளியின் 

தி்ெ்வகததிறகும் இ்ட்ய உள்ள தைகவு. 

ஒளியின் நி்றபபிரி்க  பவண்மநி்ற ஒளியானது ஒளி ஊடுருவும் ஊடகததின் வழி்ய பெலலும்்்பாது 

ஏழு வணணஙகளாகப ( அ்ைநீளம்) பிரி்க அ்டயும் நிகழ்வு. 
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9.  ப்பாருளின் அளவும், பிம்்பததின் அளவும் ெமமாக 

இருந்தைால, ப்பாருள் ்வக்கப்பட்டுள்ள இடம் 

_________

 அ) ஈறிைாத பதைா்ைவு ஆ) F ல

 இ) F க்கும்  P க்கும் இ்டயில ஈ) C ல

10.  நீரின் ஒளிவிைகல எண

 அ) 1.0

 ஆ)1.33

 இ) 1.44

 ஈ) 1.52

II ்காடிட்ட இடஙக்ள நி�பபுக

1.  அழகு நிையஙகளில அைஙகா�ம் 

பெய்யப்பயன்்படும் ்காளக ஆடி __________

2.  ் காளக ஆடியின் வடிவியல ்மயம் 

_________ எனப்படும்.

3.  குவி ஆடியில ்தைான்றும் பிம்்பததின் தைன்்ம 

_________

4.  கண மருததுவர கணக்ளப ்பரி்ொதிக்கப 

்பயன்்படுததும் ஆடி_________

5.  ஒளிக் கதிர ஒன்றின் ்படு்காணததின் மதிபபு  

45° எனில எதிப�ாளிபபுக் ்காணததின் மதிபபு 

_________

6.  ஒன்றுக்பகான்று இ்ணயாக உள்ள 

இ�ணடு ெமதைளக் கணணாடிகளுக்கி்ட்ய 

ப்பாருளானது ்வக்கப்பட்டால, உருவாகும் 

பிம்்பஙகளின் எணணிக்்க _________

III ப்பாருததுக- அ

1.  குவி ஆடி அ.  ் �டி்யா 

பதைா்ை்�ாக்கிகள்

2.  ்ப�வ்ளய ஆடி ஆ.  பொ�பொ�ப்பான சுவர

3.  ஒழுஙகான 

எதிப�ாளிபபு

இ.  பின்்னாக்குப ்பார்வ 

ஆடி

4.  ஒழுஙகற்ற 

எதிப�ாளிபபு

ஈ.  ெமதைளக் கணணாடி

ப்பாருததுக- ஆ

1.  ஸப�ல விதி அ  க்ைடாஸ்காப

2.  நி்றபபிரி்க ஆ  Sini/sinr =μ

3.  ஒளிவிைகல எண இ  வானவில

4.  ்பன்முக எதிப�ாளிபபு ஈ  c/v =μ

 ைதிப்பீடு

I. ெரியான வி்ட்யத ்தைரந்பதைடுதது எழுதுக

1.  வ்ளந்தை எதிப�ாளிக்கும் ்ப�ப்்ப உ்டய 

ஆடிகள்

 அ) ெமதைள ஆடிகள் ஆ) ்காளக ஆடிகள்

 இ) ொதைா�ண ஆடிகள் ஈ)  இவறறில 

எதுவுமில்ை

2.  உட்பு்றமாக வ்ளந்தை எதிப�ாளிக்கும் ்ப�ப்்ப 

உ்டய ஆடி

 அ) குவி ஆடி ஆ)குழி ஆடி

 இ)வ்ளவு ஆடி ஈ) இவறறில எதுவுமில்ை

3.  ் காளக ஆடிகளின்  எதிப�ாளிக்கும் ்ப�பபு, 

எந்தை ்காளததின் ்பகுதியாக உள்ள்தைா அந்தை 

்காளததின் ்மயம்

 அ) ஆடி்மயம் ஆ) வ்ளவு ்மயம்

 இ) வ்ளவு ஆ�ம் ஈ) ஆடியின் பு்றப்ப�பபு

4.  வாகனஙகளின் பின் காட்சி ஆடியாக 

்பயன்்படுததைப்படும் ஆடி

 அ) குழி ஆடி ஆ)குவி ஆடி

 இ) ெமதைள ஆடி ஈ) இவறறில எதுவுமில்ை

5.  ஒரு ஆடியின் ஆடி ்மயத்தையும், வ்ளவு 

்மயத்தையும் இ்ணக்கும் கற்ப்னக் 

்காடு_______எனப்படும்

 அ) வ்ளவு ்மயம் ஆ) ஆடி்மயம்

 இ) முதைன்்ம அசசு ஈ) வ்ளவு ஆ�ம்

6.  முதைன்்மக்குவியததிறகும், ஆடி ் மயததிறகும் 

இ்ட்ய உள்ளத பதைா்ைவு _______என்று 

அ்ழக்கப்படுகி்றது.

 அ) வ்ளவு நீளம் ஆ) குவியதபதைா்ைவு

 இ) முதைன்்ம அசசு ஈ)  இவறறில 

எதுவுமில்ை

7.  குவியபதைா்ைவானது_______ல ்பாதியளவு 

இருக்கும்

 அ) வ்ளவு ்மயம் ஆ) அசசுக் ்காடு

 இ)வ்ளவு ஆ�ம் ஈ)  இவறறில 

எதுவுமில்ை

8. ஒரு ்காளக ஆடியின் குவியதபதைா்ைவு 

 10 பெ.மீ. எனில, அதைன் வ்ளவு ஆ�ம் _______

 அ) 10 பெ.மீ. ஆ) 5 பெ.மீ.

 இ) 20 பெ.மீ.  ஈ) 15 பெ.மீ.

Unit-3_Light_TM.indd   50 4/15/2019   7:07:32 AM



51 ஒளியியல்

IV  சுருக்கமாக வி்டயளிக்கவும்.

1. ்காளக ஆடி என்்றால என்ன?

2. வ்�யறு- குவியதபதைா்ைவு.

3.  ் காளக ஆடியின் வ்ளவு ஆ�ம் 25 பெமீ

எனில குவியத பதைா்ைவி்னக் காணக.

4.  குழி ஆடி மறறும் குவி ஆடிகளின் ்பயன்களில

இ�ணடி்னத தைருக.

5.  ஒளி எதிப�ாளிபபிறகான விதிக்ளக் கூறுக.

6.  இ�ணடு ெமதைளக் கணணாடிகளுக்கி்டப்பட்ட

்காணம் 45° எனில ்தைான்றும் பிம்்பஙகளின்

எணணிக்்கயி்னக் காணக.

7. ஊடகததின் ஒளிவிைகல எண வ்�யறு

8.  ஒளிவிைகலுக்கான ஸப�ல விதியி்னக்

கூறுக.

V விரிவான வி்டயளிக்கவும்.

1.  குழிஆடியில ்தைான்றும் பிம்்பஙக்ளப ்பறறி 

விவரிக்கவும்.

2.  ஒளி எதிப�ாளிததைல என்்றால என்ன?

ஒழுஙகான மற்ற ஒழுஙகற்ற

எதிப�ாளிபபுக்க்ளப ்பறறிச சிறு குறிபபு

வ்�க.

3.  ப்பரிஸ்காப பெயல்படும் விதைம் ்பறறி

விவரிக்கவும்.

மன வைரபட�

ஒ��லக�

�ெந��

ஆ�க


பரவைளய

வைரயைற

ஒ� எெரா���

ஒ�

�
வ�டவ�வ

ேகாளவ�வ

உ�ைளவ�வ

வைள�த சமதள

 

 �

வைள�ைமய�

வைள�ஆர�

ஆ� ைமய�

�த�ைம அ��

 �ய�

 �ய�ெதாைல�

ஒ��லக�
எ� 

�க
 வைகக
 க��க


ஒ��கான

ஒ��க�ற

ப��க

ெப���ேகா�

ெகலடா�ேகா�

4.  காறறில ஒளியின் தி்ெ்வகம் 3×108 மீவி-1

மறறும் ஊடகததின் ஒளிவிைகல எண 1.5 எனில

ஊடகததில ஒளியின் தி்ெ்வகததி்னக்

காணக.

 ்மற்காள் நூலகள்

1.  Frank New Certificate Physics (2017). Frank
Bros. & Co., Chennai.

2. Concise Physics (2017). Selena Publishers,
New Delhi.

3. Cambridge IGCSC Physics (2002). Hodder
education, London.

4. Physics for Standard XI (2005). Tamil Nadu
Textbook Corporation, Chennai.

ைன வகரபடம்
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படம் 4.1 அ) பனிக்கட்டி, ஆ) நீர்,  
இ) ஊதுபத்தி எரிதல் 

இநத அண்டத்தின் அனைத்து 
வெளிபபபாடு்களும், நி்கழ்வு்களும், உயிரிப 
பரிணபாம மபாற்றமும் பருபவபபாருள்கள 
மறறும் ஆற்றலபால் ஏறபடுகின்்றை.  
நம்னமச்சுறறியுள்ள பல்்ெறு வபபாருள்களும் 
சிலென்கயபாை பருபவபபாருள்க்ளபால் 
ஆக்கபபட்டுள்ளை. அபபருபவபபாருள்களின் 
சிலெறன்றப பபார்த்தும், வதபாட்டும், ்்கட்டும், 
சுனெத்தும், நு்கர்நதும் நபாம் உணர்கி்்றபாம்.  
ஒரு ்கணணபாடிக குென்ளனயப பபார்த்தும், 
ஊதுபத்தி எரிெனத நு்கர்நதும் அறியலபாம்.  
ஆைபால் ்கபாறறு வீசுெனத நம் ்தபாலின் வதபாடு 
உணர்வின் மூலம் உணரலபாம். அனைத்து 
ென்கயபாை பருபவபபாருள்களும் நின்றனயப 
வபறறுள்ளை. ்மலும் இ்டத்னதயும் அன்டத்துக 
வ்கபாளகின்்றை. எை்ெ, எநத ஒரு வபபாருளும் 
நமது புலன் உறுபபு்க்ளபால் உணரககூடியதும் 
இ்டத்னத அன்டத்துகவ்கபாளளும் பணபும், 
நின்றயும் உன்டயபவபபாரு்்ள பருபவபபாருள 
ஆகும்.

பருபவபபாருள்கள பின்ெரும் மூன்று 
நினல்களில் இருபபனத நபாம் அறி்ெபாம்

திண்மம் – மரம், ்கல், மணல், இரும்பு 
்பபான்்ற வபபாருள்கள.

கற்றல் ந�ோககஙகள் 

இநதப பபா்டபபகுதினயக ்கற்றறிநத பின்ைர் உங்க்ளபால் 
 � பருபவபபாருள்களின் ென்க்கன்ளப பறறி வதரிநது வ்கபாள்ள முடியும்.
 � பல்்ெறு தனிமங்களின் குறியீடு்கன்ளத் வதரிநது வ்கபாள்ள முடியும்.
 � தனிமங்கன்ள உ்லபா்கங்கள, அ்லபா்கங்கள மறறும் உ்லபா்கப்பபாலி்கள எை 

ென்கபபடுத்த முடியும்.
 � உ்லபா்கங்கள மறறும் அ்லபா்கங்களின் பணபு்கன்ள ஒபபி்ட முடியும்.
 � திணமம், திரெம் மறறும் ெபாயுநினலயில் உள்ள ்ேர்மங்கன்ளப பறறி அறிய முடியும்.
 � அன்்றபா்ட ெபாழ்வில் ்ேர்மங்களின் பயன்்கன்ளப பறறி வதரிநது வ்கபாள்ள முடியும்.

பருப்போருள்கள்4
அலகு

அ

ஆ

இ
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திரவம் – நீர், பபால் பழச்ேபாறு ்பபான்்ற 
வபபாருள்கள.

வோயு – ஆகஸிஜன், னநட்ரஜன் ்கபார்பன் 
ன்டஆகனஸைடு நீரபாவி ்பபான்்ற வபபாருள்கள.
பருப்போருள்கள் எவற்றோல் ஆனவவ?

பருபவபபாருள்கள எநத நினலயில் 
இருநதபாலும் அனெ அணுக்கள, மூலககூறு்கள, 
அல்லது அயனி்கள எனும் சிறியது்கள்க்ளபால் 
ஆக்கபபட்டுள்ளை.  ்மலும் மூலககூறு்கள 
ஒ்ர ென்கயபாை அணுக்கள இனணந்தபா 
அல்லது வெவ்ெறு ென்கயபாை அணுக்கள 
இனணந்தபா உருெபாகின்்றை. எை்ெ, 
அணுக்க்்ள பருபவபபாருள்களின் ்கட்்டனமபபு 
அல்கபாகும்.
1.  அணு – ஒரு தனிமத்தின் அனைத்துப 

பணபு்கன்ளயும் வ்கபாண்ட மி்கச்சிறிய 
து்க்்ள அத்தனிமத்தின் ‘அணு’ எைபபடும்.  
அணுக்கள தனித்்தபா அல்லது ்ேர்ந்தபா 
இருபபினும் ்ெதிவினை அனைத்திலும் 
பஙகுவபறுகின்்றை. ஏழபாம் ெகுபபில் 
அணு அனமபபு என்்ற பபா்டத்தில் அணு 
பறறிய அடிபபன்டக ்கருத்து்கன்ள நபாம் 
படித்துள்்ளபாம்.

2.   மூலககூறுகள் – ஒ்ர தனிமத்தின் 
அணுக்க்்ளபா அல்லது வெவ்ெறு 
தனிமங்களின் அணுக்க்்ளபா இனணநது 
மூலககூறு்கன்ள உருெபாககுகின்்றை.  
ஒரு தூய வபபாருளின் (தனிமம் அல்லது 
்ேர்மம்) மி்கச் சிறிய து்கள்க்்ள 
மூலககூறு்க்ளபாகும்.  இம்மூலககூறு்கள 
தனித்தநினலயில் இயறபியல் மறறும் 
்ெதியியல் பணபு்கள மபா்றபாது இருககும்.

3.   அயனிகள் – மின்சுனம (்நர் அல்லது 
எதிர்) வபறறுள்ள அணுக்கள அல்லது 
அணுக்களின் வதபாகுபபு அயனி்கள எை 
அனழக்கபபடுகின்்றை.

 4.1  குறியீடுகள் ஏன்?
ஒரு குறிபபிட்்ட வபபாருன்ள உணர்த்தும் 

‘உருெ்ம’ குறியீடு எைபபடும்.  எடுத்துக்கபாட்்டபா்க 
நபாம் அனமதியின் குறியீ்டபா்க பு்றபானெப 
பயன்படுத்துகி்்றபாம்.  ்கணிதத்தில் கூட்்டல் 
என்்ற வேயனல ‘+’ என்்ற குறியீட்டிைபாலும், 
்கழித்தல் என்்ற வேயனல ‘-’ என்்ற 
குறியீட்டிைபாலும் குறிககி்்றபாம்.  இது்பபால்ெ 

்ெதியியலில் ஒவவெபாரு தனிமமும் ஒரு 
குறியீட்டிைபால் குறிக்கபபடுகி்றது.  ஒவவெபாரு 
முன்றயும் தனிமத்தின் வபயனர எழுதுெது 
என்பது மி்கவும் ்கடிைமபாை வேயலபாகும். 
எை்ெ, தனிமத்தின் வபயரினை குறியீ்டபா்க 
சுருக்க ெடிவில் குறிககின்்்றபாம்.

4.1.1 தனி்மஙகளின் குறியீடுகள்
நபாம் தனிமங்களின் 

குறியீடு குறித்த 
ெ ர ல பா ற றி ன ை 
சுருக்கமபா்க அறிநது 
வ்கபாள்ெபாம்.
கிநரககக குறியீடுகள்

நம்னமச் சுறறியுள்ள 
நபான்கு அடிபபன்டக 
்கபாரணி்க்ளபாை நிலம், 
நீர், ்கபாறறு மறறும் 
வநருபனபக குறிக்க ெடிவியல் உருெங்கன்ள 
பணன்டய கி்ரக்கர்்கள பயன்படுத்திைபார்.
இரசவோதிளின் குறியீடுகள்

படககுறியீடுகள்

     நிக்கல்     ஆர்ேனிக   ஆணடிமனி    நீர்
சிலர் குன்றநத மதிபபுன்டய 

உ்லபா்கங்கன்ள தங்கமபா்க மபாற்ற 
முயறசித்தைர்.  அெர்்களின் வேயலுககு 
இரேெபாதம் என்று வபயர்.  அெர்்கள 
இரேெபாதி்கள எை அனழக்கபபட்்டைர்.  
இரேெபாதி்கள தபாம் பயன்படுத்திய வெவ்ெறு 
வபபாருள்கன்ள ்மற்கண்ட குறியீடு்க்ளபால் 
குறித்தைர்.
டோல்டனின் குறியீடுகள் 

1808-ல் ஜபான் ்டபால்்டன் என்்ற 
இஙகிலபாநது நபாட்ன்டச் ்ேர்நத அறிவியல் 
அறிஞர் பல்்ெறு தனிமங்கன்ள பின்ெரும் 
ப்டங்கன்ளக வ்கபாணடு குறித்தபார். ஆைபால் 
இபப்டங்கன்ள ெனரெது அவெ்ளவு 
எளிதபா்க இல்லபாத ்கபாரணத்தபால் அனெ 
பயன்படுத்தபப்டவில்னல.  எை்ெ, இனெ 
குறியீடு்கள ேபார்நத ெரலபாறறில் மட்டும் 
முககியத்துெம் வபறுகின்்றை.

கா��

ஆ�பா�

ஈரமான

�� ெந�����
	யான உல��த

ெப�பா�

�ல�

த�ம�க�� ����க 

ெவ�பமான

படம் 4.2 கி்ரக்கக 
குறியீடு்கள
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C

L

டா�ட�� ����க�� வா��பா�க��..�. (ெபா.ஆ.) 1825
ைஹ�ரஜ� ேசாடா

எ�ெண�ஈ�

அ�ேமா�யா

கா�பா�� ஆ�ைஸ�

கா�பா�� அ�ல� 

க�தக அ�ல� 

ெபா�டா�

ஆ��ஜ�

தா�ர�

கா�ய�

��

ைந�ரஜ�

கா�ப�

க�தக�

பா�பர�

அ��னா

படம் 4.3 டோல்டனின் குறியீடுகள்
்பர்சில்லியஸ் குறியீடுகள்

ஜபான் ்ஜ்கப வபர்சில்லியஸ் என்பெர் 
1813 ஆம் ஆணடு தனிமங்கன்ளக 
குறிபபதறகு ப்டங்களுககுப பதிலபா்க ஆஙகில 
எழுத்துக்கன்ளப பயன்படுத்தும் முன்ற 
ஒன்ன்ற உருெபாககிைபார். வபர்சில்லியஸ் 
முன்றயின் மபாறறியனமக்கபபட்்ட ெடிெ்ம 
“தனிமங்களின் குறியீடு்கன்ளத் தீர்மபானிககும் 
முன்ற” எைப பின்பற்றபபடுகி்றது.
தனி்மஙகளின் குறியீடுகவை தீர்்மோனிககும் 
தறகோல முவ்ற 
1.  வபபாதுெபா்க தனிமங்கள, வபரும்பபாலும் 

அ்லபா்கங்கள அெறறின் ஆஙகிலப-
வபயர்்களின் முதல் எழுத்துக்கன்ளக 
குறியீடு்க்ளபா்கக வ்கபாணடுள்ளை.

தனிமம் குறியீடு தனிமம் குறியீடு
்பபாரபான் B ஆகஸிஜன் O
்கபார்பன் C பபாஸ்பரஸ் P

ஃபுளுரின் F ்கநத்கம் 
(ேல்பர்) S

னைட்ரஜன் H ெைடியம் V
அ்யபாடின் I யு்ரனியம் U
னநட்ரஜன் N

2.  ஒரு தனிமத்தின் ஆஙகிலப வபயரின் முதல் 
எழுத்து ஏற்கை்ெ ஒரு தனிமத்தின் 
குறியீ்டபா்க இருநதபால் முதல் இரணடு 
எழுத்துக்கன்ளயும் ்ேர்த்து இத்தனிமத்தின் 
குறியீ்டபா்கக வ்கபாள்ளபபடுகி்றது.  இவெபாறு 
எழுதும் ்பபாது முதல் எழுத்து ஆஙகில 
வபரிய எழுத்தபா்கவும் இரண்டபாெது 
எழுத்து ஆஙகில சிறிய எழுத்தபா்கவும் 
எழுதபபடுகி்றது.

தனிமம் குறியீடு தனிமம் குறியீடு

அலுமினியம் Al ்கபாலியம் Ga

்பரியம் Ba ஹீலியம் He

வபரிலியம் Be லித்தியம் Li

பிஸ்மத் Bi நியபான் Ne

பு்ரபாமின் Br சிலிக்கபான் Si

்்கபாபபால்ட் Co

3.  முதல் இரணடு எழுத்துக்களும் ஒன்்றபா்க்ெ 
உள்ள தனிமங்க்ளபா்க இருபபின் அெறறில் 
ஒரு தனிமத்திறகு முதல் இரணடு 
எழுத்துக்களும், மறவ்றபாரு தனிமத்திறகு 
முதல் மறறும் மூன்்றபாெது எழுத்துக்களும் 
குறியீ்டபா்க பயன்படுத்தபபடுகி்றது.
தனிமம் குறியீடு தனிமம் குறியீடு

அலுமினியம் Al ்கபாலியம் Ga
ஆர்்கபான் Ar ்கபால்சியம் Ca

ஆர்ேனிக As ்கபாட்மியம் Cd

கு்்ளபாரின் Cl வமகனீசியம் Mg
கு்ரபாமியம் Cr மபாங்கனீசு Mn

4.  சில தனிமங்களின் குறியீடு்கள அெறறின் 
இலத்தீன் / கி்ரக்க வபயர்்களின் 
அடிபபன்டயில் எழுதபபடுகின்்றை. 11 
தனிமங்கள இவெபாறு வபயரி்டபபட்டுள்ளை.

தனிமம் இலத்தீன்
 வபயர் குறியீடு

்ேபாடியம் ்நட்ரியம் Na
பபாதரேம் 

(வமர்ககுரி) னைட்ரபார்ஜிரம் Hg

வபபாட்்டபாசியம் ்்கலியம் K
்கபாரீயம் பி்ளம்பம் Pb
இரும்பு ஃவபர்ரம் Fe

வெளளீயம் ஸ்்்டைம் Sn
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தபாமிரம் 
(்கபாபபர்) குபரம் Cu

ஆணடி 
மணி ஸ்டிபியம் Sb

வெளளி 
(சில்ெர்) அர்வஜண்டம் Ag

்டஙஸ்்டன் உல்ஃபரம் W
தங்கம் 

(்்கபால்டு) ஆரம் Au

5.  சில தனிமங்களின் வபயர்்கள நபாடு்கள, 
அறிவியல் அறிஞர்்கள, நி்றம், புரபாண 
்கதபாபபபாத்திரங்கள, ்்கபாள்களின் வபயர்்கள 
இெறறிலிருநது வப்றபபடுகின்்றை.  
இெறறின் அடிபபன்டயில் குறியீடு்கள 
அனமகின்்றை.  எடுத்துக்கபாட்டு

தனிமம் குறியீடு
குறியீடு வபயர் 
தருவிக்கபபட்்ட 

விதம்

அவமர்சியம் Am அவமரிக்கபா 
(நபாடு)

யூ்ரபாபபியம் Eu ஐ்ரபாபபபா 
(்கண்டம்)

வநபாபிலியம் No
ஆல்ஃபிரட் 

்நபாபல் 
(அறிவியல் 

அறிஞர்)

அ்யபாடின் I

ஊதபா (கி்ரக்க 
வமபாழியில் 

ஊதபானெக 
குறிககும் 

வேபால்)

பபாதரேம் 
(வமர்ககுரி) Hg

வமர்ககுரி 
எனும் ்க்டவுள 

(புரபாண 
்கதபாபபாத்திரம்)

புளுட்்்டபானியம் Pu புளுட்்்டபா 
(்்கபாள)

வநபடியூனியம் Np வநபடியூன் 
(்்கபாள

யு்ரபானியம் U யூ்ரைஸ் 
(்்கபாள)

்கோடுககபபடட ஒரு தனி்மத்தின் குறியீடவட 
எவவோறு எழுத நவணடும் என உஙகளுககுத் 
்தரியு்மோ? 

ஒரு தனிமத்தின் குறியீட்ன்ட எழுதும்்பபாது 
பின்ெரும் முன்றனய ்கன்டபிடிக்க ்ெணடும். 
1.  ஒரு தனிமம் தனித்த ஆஙகில எழுத்னதக 

குறியீ்டபா்கக வ்கபாணடிருநதபால் 
அவவெழுத்தினை ஆஙகில வபரிய எழுத்தில் 
எழுத ்ெணடும். 

2.  இரணவ்டழுத்துக்கன்ளக குறியீ்டபா்கக 
வ்கபாண்ட தனிமத்தின் குறியீட்டினை 
எழுதும்்பபாது முதல் எழுத்தினை ஆஙகில 
வபரிய எழுத்திலும் வதபா்டர்நது ெரும் 
எழுத்தினை ஆஙகில சிறிய எழுத்திலும் 
எழுத ்ெணடும். 

•  ஒரு தனிமத்தின் குறியீட்டின் 
முககியத்துெம் என்ை?

•  ஒரு தனிமத்தின் குறியீடு அத்தனிமத்தின் 
வபயனரக குறிககி்றது.

•  அத்தனிமத்தின் ஒர் அணுனெக 
குறிககி்றது. 

• எடுத்துக்கபாட்்டபா்க ‘O’ என்்றக குறியீடு 
ஆகஸிஜன் என்்றத் தனிமத்னதக குறிககி்றது. 
ஆகஸிஜனின் ஒர் அணுனெக குறிககி்றது.

 ்சயல்போடு 1

ஆசிரியர்: அன்பு மபாணெச் வேல்ெங்க்்ள, 
நபாம் ஒரு நினைவுத்தி்றன் 
வின்ளயபாட்டினை வின்ளயபாடு்ெபாம். 
இது தனிமங்களின் வபயர்்கன்ளயும், 
குறியீடு்கன்ளயும் நினைவில் நிறுத்துெதறகு 
பயன்படும் அருனமயபாை வின்ளயபாட்டு 
ஆகும். கீ்ழ வ்கபாடுக்கபபட்டுள்ள 
குறிபபு்கன்ளப பயன்படுத்தி அட்ன்ட்கன்ள 
உருெபாககி உங்கள நணபர்்களு்டன் 
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56எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

வின்ளயபாடுெதற்கபா்க ஒரு சிறு குழுனெ 
உருெபாக்கவும்

னைட்ரஜன் ்கபால்சியம் ஆர்ேனிக
்ேபாடியம் பபாதரேம் ஆகஸிஜன்
ஆர்்கபான் கு்்ளபாரின் தங்கம்
வமகனீசியம் தபாமிரம் ஹீலியம்
கு்ரபாமியம் இரும்பு மபாங்கனீசு

குறிபபுகள்: 
தனிமங்களின் வபயர்்கள எழுத்தபபட்்ட 15 
அட்ன்ட்கன்ளயும், அெறறின் குறியீடு்கள 
எழுதபபட்்ட 15 அட்ன்ட்கன்ளயும் தயபார் வேய்க. 
தனிமங்களின் வபயர் அ்டஙகிய பட்டியல் 
ஒன்று இங்்க தரபபட்டுள்ளது (உங்கள 
விருபபம் ்பபால தனிமங்களின் வபயர்்கன்ள 
்தர்வு வேயதுவ்கபாள்ளலபாம்). 

்கபால்சியம், ஆர்ேனிக, ்ேபாடியம், 
பபாதரேம், னைட்ரஜன், ஆகஸிஜன், ஆர்்கபான், 
கு்்ளபாரின், தங்கம், வமகனீசியம், தபாமிரம், 
ஹீலியம், கு்ரபாமியம், இரும்பு, மபாங்கனீசு. 
எவவோறு விவையோடுவது? 
1.  30 அட்ன்ட்கன்ளயும் நன்கு ்கலநது 

்மனேயின் மீது ்கவிழ்த்து னெயுங்கள 
2  வின்ளயபாட்டினை வதபா்டஙகுங்கள. 

ஒவவெபாரு ஆட்்டக்கபாரரும் ஒரு 
்நரத்தில் இரணடு அட்ன்ட்கன்ள எடுக்க 
அனுமதிக்கபபடுெபார். ஒரு ஆட்்டக்கபாரர் 
ேரியபாை இனணனயப வப்றவில்னல 
எனில் அெர் அட்ன்ட்கன்ள எடுத்த 
இ்டத்தி்ல்ய னெத்துவி்ட ்ெணடும்.

அட்ன்ட்களிலுள்ள தனிமத்தின் வபயரும், 
குறியீடும் வபபாருநதிைபால் அவெட்ன்ட்கன்ள 
அனைெரி்டமும் ்கபாணபித்துவிட்டு அெ்ர 
னெத்துகவ்கபாள்ளலபாம். ேரியபாை இனண 
்கபாணபிக்கபபட்்டபால் அநத ஆட்்டக்கபாரர் 
தெ்றபாை இனணனய எடுககும்ெனர 
மீணடும் வின்ளயபா்ட ெபாயபனபப வபறுெபார். 
அனைத்து அட்ன்ட்களும் எடுக்கபபடும் 
ெனர வின்ளயபாட்டு வதபா்டரும். அதி்க 
எணணிகன்கயிலபாை அட்ன்ட்கன்ள 
னெத்திருபபெர் வெறறியபா்ளர் ஆெபார். 

 4.2  உநலோகஙகளும் அநலோகஙகளும் 
மனிதனின் நபா்கரிங்கன்ள ்நபாககிய 

ெ்ளர்ச்சிககும் பல உ்லபா்கங்கள மறறும் 
அ்லபா்கங்களின் ்கணடுபிடிபபு்களுககும் 
வதபா்டர்புள்ளது. இன்றும் கூ்ட ஒரு நபாட்டின் 
ெ்ளனமக்கபாை குறியீடு அநநபாட்டில் 
பயன்படுத்தபபடும் உ்லபா்கங்கள மறறும் 
அ்லபா்கங்களின் தயபாரிபபு மறறும் 
பயன்பபாட்டின் அடிபபன்டயில் அனமகி்றது. ஒரு 
நபாட்டின் வபபாரு்ளபாதபாரம் அநநபாட்டில் இருபபில் 
னெக்கபபட்டுள்ள தங்கத்தின் அ்ளனெக 
வ்கபாணடு அ்ளவி்டபபடுகி்றது. 

தற்கபாலங்களில் ்கருவி்கள எநதிரங்கள 
மகிழுநது்கள, ேனமயல் பபாத்திரங்கள 
்பபான்்றனெ தயபாரிக்க உ்லபா்கங்களும் 
அ்லபா்கங்களும் பயன்படுத்தபபடுகின்்றை. 
இரும்பு, தபாமிரம், வெளளி, தங்கம், ்கபாரீயம், 
துத்தநபா்கம், அலுமினியம், வமகனீசியம், நிக்கல், 
கு்ரபாமியம் மறறும் பபாதரேம் ்பபான்்றனெ 
வபபாதுெபா்க பயன்படுத்தபபடும் உ்லபா்கங்கள 
ஆகும். னநட்ரஜன், ஆகஸிஜன், னநட்ரஜன், 
்கபார்பன், ்கநத்கம் பபாஸ்பரஸ் மறறும் கு்்ளபாரின் 
ஆகியனெ வபபாதுெபா்க பயன்படுத்தபபடும் 
அ்லபா்கங்கள ஆகும். 

ஒரு தனிமம் உ்லபா்கமபா, அ்லபா்கமபா 
என்பனத அதன் பணபு்கன்ள உ்லபா்கங்கள 
மறறும் அ்லபா்கங்களின் வபபாதுப பணபு்களு்டன் 
ஒபபிட்டு அன்டயபா்ளம் ்கபாணலபாம். 
அவெபாறு வேயயும்்பபாது சில தனிமங்கள 
உ்லபா்கபபணபு்ட்ைபா, அ்லபா்கபபணபு்ட்ைபா 
ஒத்துப்பபா்கவில்னல எை நபாம் அறிகி்்றபாம். 
அபபடிபபட்்ட தனிமங்கள அனர உ்லபா்கங்கள 
அல்லது உ்லபா்கப்பபாலி்கள எை 
அனழக்கபபடுகின்்றை. 

தனிமங்கள அெறறின் பணபு்களின் 
அடிபபன்டயில் உ்லபா்கங்கள, அ்லபா்கங்கள 
மறறும் உ்லபா்கப்பபாலி்கள எை 
ென்கபபடுத்தபபடுகின்்றை. 

த�ம�க�

உேலாக�க� அேலாக�க� உேலாக�ேபா�க�
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57 பருப்பொருள்கள

4.2.1 உநலோகஙகள் 
தபாமிரம் நபாம் நம் அன்்றபா்ட ெபாழ்வில் 

பயன்படுத்தும் இரும்பு, தபாமிரம், தங்கம், 
வெளளி ்பபான்்றனெ உ்லபா்கங்கள ஆகும். 
அன்்றபா்ட வேயல்்களில் நபாம் ்கபாணும் ்மலும் 
சில எடுத்துக்கபாட்டு்கன்ள ்ேர்க்கலபாமபா? 

படம் 4.4 தோமிரம்
உநலோகஙகளின் இயறபியல் பணபுகள் 
1.  இயறபியல் நிவல : இயல்பபாை வெபபநினல 

மறறும் அழுத்தத்தில் உ்லபா்கங்கள 
திணமநினலயில் இருககின்்றை. 
அன்றவெபபநினலயில் பபாதேரம் (Hg) திரெ 
நினலயில் உள்ளது. சீசியம் (Cs), ருபிடியம் 
(Rb), பிரபான்சியம் (Fr), ்கபாலியம் (Ga) ஆகிய 
தனிமங்கள அன்ற வெபப நினலயி்லபா 
அல்லது அன்றவெபபநினலனயவி்டச் ேறறு 
அதி்க வெபபநினலயி்லபா திரெமபா்க மபாறி 
விடுகின்்றை. 

2.  கடினத்தன்வ்ம : வபரும்பபான்னமயபாை 
உ்லபா்கங்கள ்கடிைமபாைனெ. மபா்றபா்க 
்ேபாடியம் மறறும் வபபாட்்டபாசியம் ஆகிய 
தனிமங்கள ்கத்தியபால் வெட்டும்ளவுககு 
வமன்னமயபாைனெ. ஆஸ்மியம் 
்கபாணணபாடியில் சிரபாயபபு ஏறபடுத்தும் 
அ்ளவிறகு மி்கவும் ்கடிைமபாைது. 

3.  உநலோகபபைபைபபு : ்கபால்சியம் 
நீங்கலபா்க அனைத்து உ்லபா்கங்களும் 
ப்ளப்ளபபபாைனெ. இபப்ளப்ளபபு உ்லபா்கப 
ப்ளப்ளபபு எை அனழக்கபபடுகி்றது. 

4.  அடர்த்தி : வபபாதுெபா்க உ்லபா்கங்கள 
அதி்க அ்டர்த்தினயப வபறறுள்ளை. மபா்றபா்க 
்ேபாடியம் மறறும் வபபாட்்டபாசியம் குன்றநத 
அ்டர்த்தினயப வபறறுள்ளை. 

5.  உருகுநிவல ்மறறும் ்கோதிநிவல: 
வபபாதுெபா்க உ்லபா்கங்கள அதி்க 
உருகுநினல மறறும் வ்கபாதிநினலப 
வபறறுள்ளை. ்ேபாடியம் வபபாட்்டபாசியம், 
பபாரதரேம் மறறும் ்கபாலியம் ஆகியெறன்றத் 
தவிர்த்து. 

படம் 4.5 ப்ளப்ளபபபாை 
6.  திரிபுதோஙகும் பணபு: வபபாதுெபா்க 

உ்லபா்கங்கள திரிபுககு உட்படும்்பபாது 
உன்டநதுவி்டபாமல் மீளும் பணனபப 
வபறறுள்ளை. இநத பணபு திரிபுதபாஙகும் 
பணபு அல்லது இழுவினே ெலினம எை 
அனழக்கபபடுகி்றது. இரும்பின் இபபண்ப 
வதபா்டர்ெணடிபபபானத அனமக்க இரும்பு 
பயன்படுெதறகுக ்கபாரணமபா்க அனமகி்றது 
துத்தநபா்கம், ஆர்ேனிக மறறும் ஆணடிமனி 
ஆகிய தனிமங்கள இபபணபிலிருநது 
மபாறுபட்டு ்கபாணபபடுகின்்றை. 

 ்சயல்போடு 2

ஒரு ்கத்தினய எடுத்துகவ்கபாணடு கீ்ழ 
வ்கபாடுக்கபபட்டுள்ள மபாதிரி்கன்ள அடியுங்கள. 
மபாதிரி்களில் ஏறபடும் மபாற்றங்கன்ள உறறு 
்நபாககுங்கள. உங்க்ளது உறறு்நபாக்க னல 
அட்்டெனணயில் பதிவிடுங்கள]
்போருளின் ்பயர் உறறு ந�ோககி 

அறியபபடட 
்மோற்றஙகள்

நிலக்கரித் துணடு வநபாறுஙகி தூ்ளபா்க 
மபாறுகி்றது

இரும்பு ஆணி
தபாமிரக ்கம்பி 
்கநத்கம் 
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7.  தகடோக விரியும் பணபு : உ்லபா்கங்கன்ள 
சுத்தியபால் அடித்து மி்கவும் வமலிதபாை 
த்க்டபா்க மபாறறிவி்டலபாம். உ்லபா்கங்களின் 
இபபணப த்கபா்டபா்க மபாறும் பணபு 
எை அனழக்கபபடுகி்றது. இபபணபின் 
்கபாரணமபா்க்ெ அலுமினியம் த்க்டபா்க 
மபாற்றபபட்டு பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

8.  கம்பியோக நீளும் பணபு : உ்லபா்கங்கன்ள 
இழுத்து வமல்லிய ்கம்பியபா்க மபாறறிவி்டலபாம். 
உ்லபா்கங்களின் இபபணபு ்கம்பியபா்க 
நீளும் பணபு எை அனழக்கபபடுகி்றது. 
எடுத்துக்கபாட்டு தபாமிரக ்கம்பி்கள 

9.  கடத்துத்தி்றன்: உ்லபா்கங்கள 
வெபபத்னதயும் மின்ேபாரத்னதயும் நன்கு 
்க்டத்தககூடியனெ வெளளியும், தபாமிரமும் 
சி்றநத மின்்ட்கத்தி்க்ளபாகும். மபா்றபா்க 
பிஸ்மத் மறறும் ்டஙஸ்்டன் ஆகியனெ 
அரிதிற்க்டத்தி்கள ஆகும். 

 ்சயல்போடு 3

ஒரு வபபாருளின் ெழி்ய மின்ேபாரம் 
பபாயகி்றதபா, இல்னலயபா என்பதனை அறிய 
மின்சுறறினை எவெபாறு அனமபபபாய 
என்பதனை நினைவுக கூர்்க. பயன்படுத்த 
்ெணடியப வபபாருள்கள: இரும்பு ஆணி, 
்கரிக்்கபாலின் நடுத் தணடு (கிரபாஃனபட்)

10.  ஒலி எழுபபும் தன்வ்ம : உ்லபா்கங்கள 
தட்்டபபடும்்பபாது தனித்துெமபாை 
ஒலி எழுபபும் பணனப வபறறுள்ளை. 
இபபணபு ஆலய மணி்கள வேயய 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

4.2.2 அநலோகஙகள் 
்கபார்பன், ்கநத்கம் ்பபான்்ற  

ப்ளபப்ளபபற்ற, அதி்க ்கடிைத்தன்னம்யபா, 
அதி்க வமன்னமத்தன்னம்யபா அற்ற 
தனிமங்கள அ்லபா்கங்கள எைபபடுகின்்றை. 

எல்லபா ெபாயுக்களு்ம அ்லபா்கங்கள 
ஆகும். ்கநத்கம், ்கபார்பன், ஆகஸிஜன் 
ஆகியனெ அ்லபா்கங்களுககு சில 
எடுத்துக்கபாட்டு்க்ளபாகும். 

அ்லபா்கங்களின் இயறபியல் பணபு்கள 

ப்டம் 4.6 அ்லபா்கங்கள
1.  இயறபியல் நிவல : இயல்பபாை 

வெபபநினலயில் அ்லபா்கங்கள திணமம், 
திரெம், ெபாயு ஆகிய மூன்று நினல்களிலும் 
்கபாணபபடுகின்்றை. எடுத்துக்கபாட்டு : 
திணமம், ்கநத்கம், பபாஸ்பரஸ் திரெம் – 
பு்ரபாமின், ெபாயு ஆகஸிஜன், னநட்ரஜன். 

2.  கடினத்தன்வ்ம: னெரத்னதத் தவிர மற்ற 
அ்லபா்கங்கள வபபாதுெபா்க ்கடிைத்தன்னம 
அற்றதபா்க உள்ளை. (னெரம் என்பது 
்கபார்பனின் ஒரு ெடிெம்) 

3.  பைபைபபு : அ்லபா்கங்கள ப்ளப்ளபபற்ற 
்தபாற்றத்னத்ய வ்கபாணடுள்ளை. மபா்றபா்க 
கிரபானபட் மறறும் அ்யபாடின் ஆகிய 
இரணடு அ்லபா்கங்களும் ப்ளபப்ளபபுத் 
தன்னமனயப வபறறுள்ளை. 

ப்டம் 4.7 ப்ளப்ளபபற்ற 
்தபாற்றம்

4.  அடர்த்தி : அ்லபா்கங்கள ேபாதபாரணமபா்க 
வமன்னமயபாைனெ அ்டர்த்திக 
குன்றநதனெ. மபா்றபா்க னெரம் மட்டும் 
அதி்க அ்டர்த்திக வ்கபாண்டது. இயறன்கயில் 
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கின்டககும் வபபாருள்களில் மி்கவும் 
்கடிைமபாைது னெரம். 

5.  உருகுநிவல ்மறறும் ்கோதிநிவல: 
அ்லபா்கங்கள குன்றநத உருகுநினலயும், 
வ்கபாதிநினலயும் வ்கபாண்டனெ. மபா்றபா்க 
்கபார்பன், சிலிக்கன், ்பபாரபான் ஆகியனெ 
அதி்க உருகுநினலயும் வ்கபாதிநினலயும் 
வ்கபாண்ட சில அ்லபா்கங்க்ளபாகும். 

6.  திரிபுத்தோஙகும் பணபு: அ்லபா்கங்கள 
திரிபுத் தபாஙகும் பணபு வபறறிருபபதில்னல 
இருபபினும் ்கபார்பன் இனழ (்கபார்பனின் 
ஒரு ெடிெம்) எஃகுககு இனணயபாை 
திரிபுத்தபாஙகும் பணபினைப வபறறுள்ளது. 

7.  தகடோக விரியும் பணபு : அ்லபா்கங்கள த்க்டபா்க 
மபாறும் பணபு அற்றனெ ஆகும். அெறன்ற 

பணபு உநலோகம் அநலோகம் 
அன்ற வெபப நினலயில்  
இயறபியல் நினல

வபபாதுெபா்க திணமம் (சில  
்நரங்களில் திரெம்)

திணமம், திரெம், ெபாயு

த்க்டபா்க மபாறும் தன்னம அடிககும் ்பபாது த்க்டபா்க மபாறும் வபபாதுெபா்க  வமன்னமயபாைது 
அல்லது உன்டயககூடியது. 

்கம்பியபா்க நீளும் தன்னம இழுக்கபபடும்்பபாது ்கம்பியபா்க 
நீளும் 

வபபாதுெபா்க வமன்னமயபாைது 
அல்லது உன்டயககூடியது.

திணம நினலயில் ்தபாற்றம் உ்லபா்க ப்ளபப்ளபபுன்டயனெ ப்ளபப்ளபபற்றனெ
உருகுநினல வபபாதுெபா்க அதி்கம் வபபாதுெபா்க குன்றவு
வ்கபாதிநினல வபபாதுெபா்க அதி்கம் வபபாதுெபா்க குன்றவு
அ்டர்த்தி வபபாதுெபா்க அதி்கம் வபபாதுெபா்கக குன்றவு
வெபபம் மறறும் மின்  
்க்டத்தும் தி்றன்

நற்க்டத்தி்கள அரிதிற்க்டத்தி்கள. 

அடிககு்பபாது தூ்ளபா்க மபாறிவிடுகின்்றை. 
திணமம் அ்லபா்கங்கள வநபாறுஙகும் 
தன்னமப வபற்றனெ. 

8.  கம்பியோக நீளும் பணபு: அ்லபா்கங்கள 
்கம்பியபா்க மபாறும் தன்னம அற்றனெ. 
்கபார்பன் இனழ்கள ்கம்பியபா்க நீளும் 
தன்னமனயப வபறறுள்ளை. 

9.  கடத்துத்தி்றன்: அ்லபா்கங்கள வபபாதுெபா்க 
அரிதிற்க்டத்தி்க்ளபாகும். ்கபார்பனின் ஒரு 
ெடிெமபாகிய கிரபாஃனபட் மின்ேபாரத்னதக 
்க்டத்தும். 

10.  ஒலி எழுபபும் பணபு: அ்லபா்கங்கள 
தட்டும்்பபாது ஒலி எழுபபுெதில்னல.  

 ்சயல்போடு 4

ஒரு ்தக்கரணடியிைபால் தட்டி ஒலி 
எழுபபு்க. எழும் ஒலினயக ்கெனிக்க. ஒரு 
மரக்கரித் துணன்ட அ்த ்தக்கரணடியபால் 
தட்டு்க. இப்பபாது ஏறபடும் ஒலினயக 
்கெனி. ்ெறுபபாட்ன்ட உணரமுடிகி்றதபா? 
வபரும்பபாலபாை உ்லபா்கங்கள ்கனீர் என்்ற 
ஒலினய ஏறபடுத்துகின்்றை. இதிலிருநது 
உ்லபா்கங்கள ஒலிவயழுபபும் பணபு 
வ்கபாண்டனெ என்பது புலபபடுகி்றது. 
அ்லபா்கங்களுககு ஒலி எழுபபும் பணபு 
இல்னல. 

உநலோகஙகள் ்மறறும் அநலோகஙகள் ஒரு 
ஒபபீடு 

4.2.3    உநலோகஙகள் ்மறறும் அநலோகஙகளின் 
பயன்கள் 

உ்லபா்கங்களின் பயன்்கள 
1.  பபாலங்கள ்கட்்ட, எநதிரங்களின் 

பகுதிபவபபாருள்கள, இரும்புத் த்கடு்கள, 
தணடு்கள ்பபான்்றனெ தயபாரிக்க இரும்பு 
பயன்படுகி்றது. 

2.  மின் ்கம்பி்கள, சினல்கள, நபாணயங்கள 
ஆகியனெ தயபாரிக்க தபாமிரம் பயன்படுகி்றது. 
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ப்டம் 4.8 நபாணயங்களில் நிக்கல் உள்ளது 
3.  தங்கம் மறறும் வெளளி அலங்கபார நன்க்கள 

தயபாரிக்கவும் புன்கபப்டத்துன்றயிலும் 
பயன்படுகின்்றை.

ப்டம் 4.9 தங்கம் அலங்கபார வபபாரு்ளபா்க உள்ளது
4.  அதி்க அ்டர்த்தி வ்கபாணடுள்ளதபாலும் 

வெபபத்திைபால் சீரபா்க விரிென்டயும் 
தன்னம வபறறிருபபதபாலும் வெபபநினல 
மபானி்கள மறறும் பபாரமபானி்களில் பபாதேரம் 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

5.  மின் ்கம்பி்கள, ெபானூர்தி மறறும் 
ரபாகவ்கட்டின் பபா்கங்கள தயபாரிக்க 
அலுமினியம் பயன்படுகி்றது. 

ப்டம் 4.10 மபாங்கனீசு, அலுமினியம் ்கலநத 
உ்லபா்கக ்கலனெ விமபாைங்கள தயபாரிபபில் 

பயன்படுகி்றது
6.  தபானியஙகியின் மின்்கலன்்கன்ள 

தயபாரிக்கவும், X-்கதிர் எநதிரங்கள 
தயபாரிக்கவும் ்கபாரீயம் பயன்படுகி்றது. 

அநலோகஙகளின் பயன்கள் 
1.  னெரம் அலங்கபார 

ந ன ்க ்க ள 
த ய பா ரி க ்க ப 
ப ய ன் ப டு கி ்ற து . 
வெட்டும் மறறும் 
அ ன ர க கு ம் 
ே பா த ை ங ்க ள 
தயபாரிக்கப பயன்படுகி்றது. ்கரிக்்கபாலின் 
(வபன்சிலின்) நடுத்தணடில் கிரபாஃனபட் 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

ப்டம் 4.11 னெரம்

2.  துபபபாககித் தூள  
தயபாரிக்க ்கநத்கம்
ப ய ன் ப டு கி ்ற து . 
ர ப ப ன ர 
வ ்க ட் டி ப ப டு த் த 
(ெல்்கனைஸ் வேயதல்) ்கநத்கம் 
பயன்படுகி்றது. 

3.  தீபவபட்டி தயபாரிக்கவும், எலி மருநது 
தயபாரிக்கவும் பபாஸ்பரஸ் பயன்படுகி்றது. 

4.  அம்்மபானியபா தயபாரிக்க னநட்ரஜன் 
பயன்படுகி்றது. 

5.  நி்றம் நீககும் வபபாரு்ளபா்கவும், 
குடிநீரில் உள்ள நுணணுயிரி்கன்ள 
அழிககும் வபபாரு்ளபா்கவும் கு்்ளபாரின் 
பயன்படுகி்றது. 

6.  னைட்ரஜன் ரபாகவ்கட் எரிவபபாரு்ளபா்கப 
பயன்படுகி்றது. உ்லபா்கங்கன்ள உருககி 
வெட்்டவும், ஒட்்டவும் னைட்ரஜன் சு்டர் 
பயன்படுகி்றது. பல ்ெதிவினை்களில் 
குன்றபபபாைபா்கப பயன்படுகி்றது. 

4.2.4 உநலோகப நபோலிகள்  
உ்லபா்கப பணபு்கன்ளயும், 

அ்லபா்கபபணபு்கன்ளயும் வபறறுள்ள 
தனிமங்கள உ்லபா்கப ்பபாலி்கள எை 
அனழக்கபபடுகின்்றை. எடுத்துக்கபாட்டு 
்பபாரபான், சிலிக்கபான், ஆர்ேனிக, வஜர்மபானியம், 
ஆணடிமனி, வ்டல்லூரியம் மறறும் 
வபபா்லபானியம். 
உநலோகப நபோலிகளின் இயறபியல் பணபுகள் 
உ்லபா்கப ்பபாலி்கள அனைத்தும் 
அன்றவெபபநினலயில் திணமங்கள. 
உ்லபா்கப ்பபாலி்கள மற்ற உ்லபா்கங்களு்டன் 
்ேர்நது
1.  உ்லபா்கக்கலனெ்கன்ள ஏறபடுத்துகின்்றை. 
2.  சிலிக்கபான், வஜர்மபானியம் ்பபான்்ற 

உ்லபா்கப ்பபாலி்கள குறிபபிட்்ட 
சூழ்நினலயில் மின்ேபாரத்னத ்க்டத்துகின்்றை. 
எை்ெ அனெ குன்றக்க்டத்தி்கள எை 
அனழக்கபபடுகின்்றை. 

3.  சிலிக்கபான் ப்ளப்ளபபபாைது (உ்லபா்கப 
பணபு) ஆைபால் த்க்டபா்க விரியும் 
பணனப்யபா, ்கம்பியபா்க நீளும் 
பணனப்யபா (அ்லபா்கப பணபு) 
வபறறுள்ளது. உ்்ளபா்கங்கன்ள வி்ட 

ப்டம் 4.12 ்கநத்கம்
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குன்றநத அ்ள்ெ மின்ேபாரத்னதயும், 
வெபபத்னதயும் ்க்டககி்றது. 

4.  உ்லபா்க்பபாலி்களின் இயறபியல் பணபு்கள 
உ்லபா்கங்கன்ள ஒத்திருககின்்றை. 
்ெதியியல் பணபு்கள அ்லபா்கங்கன்ள 
ஒத்திருககின்்றை. 

உநலோகப நபோலிகளின் பயன்கள் 
1.  சிலிக்கபான் மின்ைணுக ்கருவி்களில் 

பயன்படுத்துகின்்றை.
2.  ் பபாரபான் பட்்டபாசுத் வதபாழிறேபானலயிலும், 

ரபாகவ்கட் எரிவபபாருன்ள பற்றனெககும் 
வபபாரு்ளபா்கவும் பயன்படுகி்றது. 

 4.3  நசர்்மம் 
ஒரு ்ேர்மம் என்பது ஒன்றுககு 

்மறபட்்ட தனிமங்கள ஒரு குறிபபிட்்ட நின்ற 
விகிதத்தில் ்ெதிச்்ேர்கன்கயின் மூலம் 
இனணத்து உருெபாகும் தூய வபபாரு்ளபாகும் 
்ேர்மத்தின் பணபு்கள பகுதிபவபபாருள்களின்  
பணபு்களிலிருநது ்ெறுபடுகின்்றை. 

நீர், ்கபார்பன் ன்ட ஆகனஸைடு, ்ேபாடியம் 
கு்்ளபானரடு ஆகியனெ ்ேர்மங்களுக்கபாை 
சில எடுத்துக்கபாட்டு்க்ளபாகும். 

ஒரு மூலககூறு நீரில் ஓர் ஆகஸிஜன் 
அணுவும், இரு னைட்ரஜன் அணுக்களும் 
1:2 என்்ற ்கை அ்ளவு விகிதத்தில் அல்லது 
8:1 என்்ற நின்ற விகிதத்தில் இனணநது 
்கபாணபபடுகின்்றை. 

4.3.1 நசர்்மஙகளின் வவகபபோடு
்ேர்மங்களின் பகுதிபவபபாருள்கள 

வப்றபபடும் மூலத்தின் அடிபபன்டயில் 
்ேர்மங்கள ்கனிமச்்ேர்மங்கள, 
்கரிமச்்ேர்மங்கள எை இரு ென்க்க்ளபா்கப 
பிரிக்கபபடுகின்்றை.
அ. கனி்மச் நசர்்மஙகள்: 

பபான்ற்கள தபாதுக்கள ்பபான்்ற உயிரற்ற 
வபபாருள்களிலிருநது கின்டக்கபவபறும் 
்ேர்மங்கள ்கனிமச் ்ேர்மங்கள எை 
அனழக்கபபடுகின்்றை எடுத்து்கபாட்டு 
சுணணக்கட்டி, வரபாட்டி ்ேபா்டபா ்பபான்்றனெ 

ஆ. கரி்மச்நசர்்மஙகள்:
தபாெரங்கள, விலஙகு்கள ்பபான்்ற 

உயிருள்ள மூலங்களிலிருநது கின்டககும் 
்ேர்மங்கள ்கரிமச்்ேர்மங்கள எை 
அனழக்கபபடுகின்்றை எடுத்துக்கபாட்டு புரதம் 
்கபார்்பபா னைட்்ரட் ்பபான்்றனெ. 

்கனிம மறறும் ்கரிமச்்ேர்மங்கள 
திணமம், திரெம் மறறும் ெபாயு ஆகிய மூன்று 
நினல்களிலும் ்கபாணபபடுகின்்றை. 

திணம, திரெ மறறும் ெபாயுநினல்களில் 
்கபாணபபடும் சில முககிய ்ேர்மங்கன்ளபபறறி 
்கபாண்பபாம். 

4.3.2 திடநிவலயில் உள்ை நசர்்மஙகள்:

படம் 4.13 தி்டபவபபாருள 

்ேர்மம் ஆக்கககூறு்க்ளபா்க 
உள்ள தனிமங்கள

சிலிக்கபா (மணல்) சிலிக்கபான், 
ஆகஸிஜன்

்ேபாடியம் 
னைட்ரபாகனஸைடு 
(எரி வபபாட்்டபாஷ்)

வபபாட்்டபாசியம், 
னைட்ரஜன், 
ஆகஸிஜன்

்ேபாடியம்
 னைட்ரபாகனஸைடு

(எரி்ேபா்டபா)

்ேபாடியம், 
னைட்ரஜன், 
ஆகஸிஜன்

தபாமிர ேல்்பட் தபாமிரம், ்கநத்கம், 
ஆகஸிஜன் 

துத்தநபா்க ்கபார்ப்ைட் 
(்கபாலனமன்)

துத்தநபா்கம், ்கபார்பன், 
ஆகஸிஜன்
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4.3.3 திரவ நிவலயில் உள்ை நசர்்மஙகள் 

்ேர்மம் ஆக்கக கூறு்க்ளபா்க 
உள்ளபா தனிமங்கள 

நீர் னைட்ரஜன், 
ஆகஸிஜன் 

னைட்்ரபா 
கு்்ளபாரிக அமிலம் 

னைட்ரஜன், 
கு்்ளபாரின் 

னநட்ரிக அமிலம் 
னைட்ரஜன், 
னநட்ரஜன், 
ஆகஸிஜன் 

்கநத்க அமிலம் னைட்ரஜன், 
்கநத்கம், ஆகஸிஜன்

அசிட்டிக அமிலம் 
(வினி்கர்) 

்கபார்பன், 
னைட்ரஜன், 
ஆகஸிஜன் 

�ரவ�

4.3.4 வோயு நிவலயில் உள்ைோ நசர்்மஙகள் 

வபபாதுபவபயர் ்ெதிபவபயர் பகுதிபவபபாருள்கள பயன்்கள

நீர் நீர் னைட்ரஜன் 
மறறும் ஆகசிஜன்

குடிநீரபா்க மறறும் ்கனரபபபாைபா்கப 
பயன்படுகி்றது

ேபாதபாரண 
உபபு 

்ேபாடியம் 
கு்்ளபானரடு 

்ேபாடியம் மறறும் 
கு்்ளபாரின் 

நம் அன்்றபா்ட உணவில் முககிய 
பஙகு ெகிககி்றது. மீன், இன்றச்சி 
்பபான்்றனெ வ்க்டபாமல் உணவு 
பபாது்கபாபபபாைபா்க பயன்படுகி்றது

ேர்க்கனர சுக்ரபாஸ்
்கபார்பன், 

னைட்ரஜன் 
மறறும் ஆகசிஜன் 

இனிபபு்கள, மிட்்டபாய்கள பழச்ேபாறு்கள 
தயபாரிக்கப பயன்படுகி்றது.

வரபாட்டிச் 
்ேபா்டபா 

்ேபாடியம் னப 
்கபார்ப்ைட் 

்ேபாடியம், 
னைட்ரஜன், 

்கபார்பன் மறறும் 
ஆகசிஜன் 

தீயனணககும் ேபாதைங்களில் ்பககிங 
பவு்டர் தயபாரிபபில் ்்கக, வரபாட்டி 

தயபாரிபபில் பயன்படுகி்றது.   

ேலனெச் 
்ேபா்டபா 

்ேபாடியம் 
்கபார்ப்ைட் 

்ேபாடியம் ்கபார்பன் 
மறறும் ஆகசிஜன் 

்ேபாபபில் தூயனமயபாககியபா்கவும் ்கடிை 
நீனர வமன்நீரபாக்கவும் பயன்படுகி்றது. 

்ேர்மம் ஆக்கககூறு்க்ளபா்க 
உள்ள தனிமங்கள  

்கபார்பன் 
ன்ட ஆகனஸைடு, ்கபார்பன் 

்மபாைபாகனஸைடு 

்கபார்பன், 
ஆகஸிஜன் 

்கநத்க ன்ட ஆகனஸைடு ்கநத்கம், ஆகசிஜன் 
மீத்்தன் ்கபார்பன், னைட்ரஜன் 

னநட்ரஜன் ஆகனஸைடு னநட்ரஜன், 
ஆகஸிஜன் 

அம்்மபானியபா னநட்ரஜன், 
னைட்ரஜன்

Unit 4_Matter_tm.indd   62 4/15/2019   7:30:52 AM



63 பருப்பொருள்கள

ேலனெத் 
தூள 

்கபால்சியம் ஆகசி 
கு்்ளபானரடு 

்கபால்சியம், 
ஆகசிஜன் மறறும் 

கு்்ளபாரின் 

ேலனெத் வதபாழிலில், 
வெளுபபபாைபா்கவும், கிருமி 

நபாசினியபா்கவும், குடிநீர் சுத்தி்கரிபபிலும் 
பயன்படுகி்றது. 

சுட்்ட 
சுணணபாம்பு 

்கபால்சியம் 
ஆகனஸைடு 

்கபால்சியம் மறறும் 
ஆகசிஜன் 

சிவமணட் மறறும் ்கணணபாடித் 
தயபாரிபபில் பயன்படுகி்றது. 

நீறறிய 
சுணணபாம்பு 

்கபால்சியம் 
னைரபாகனேடு 

்கபால்சியம் 
னைட்ரஜன் 

மறறும் ஆகசிஜன்
சுெர்்களில் வெளன்ள அடிபபதறகுப 

பயன்படுகி்றது.

சுணணபாம்புக 
்கல் 

்கபால்சியம் 
்கபார்ப்ைட் 

்கபால்சியம், ்கபார்பன் 
மறறும் ஆகசிஜன் 

சுணணக்கட்டி தயபாரிக்கப 
பயன்படுகி்றது.

்மலும் அறிநது வ்கபாள்ெபாம்

நசர்்மம் ்போதுப்பயர் 
தபாமிர ேல்்பட் மயில் துத்தம் 
இரும்பு ேல்்பட் 
(வபர்ரஸ் ேல்்பட்) பச்னேத் துத்தம் 

வபபாட்்டபாசியம் 
னநட்்ரட் ேபால்ட்பீட்்டர் 

்கநத்க அமிலம் விட்டிரியபால் 
எணவணய 

்கபால்சியம் ேல்்பட் ஜிபேம் 
்கபால்சியம் ேல்்பட் 
வைமி னைட்்ரட் பபாரீஸ் ேபாநது 

்பபாட்்டபாசியம் 
கு்்ளபானரடு 

மூரி்யட் ஆஃப 
வபபாட்்டபாஷ்

அ்ளவும் வ்கபாணடுள்ள வபபாருள திணமம் 
எை அனழக்கபபடுகி்றது. 

 ¾  திரவம்: ஒரு குறிபபிட்்ட ்கை அ்ளவு 
வ்கபாணடு, ஒரு குறிபபிட்்ட ெடிமற்ற வபபாருள 
திரெம் எை அனழக்கபபடுகி்றது. 

 ¾  வோயு: குறிபபிட்்ட ெடிெ்மபா, குறிபபிட்்ட ்கை 
அ்ள்ெபா அற்ற வபபாருள ெபாயு எைபபடும். 

 ¾  உநலோகஙகள்: ்கடிைமபாை, ப்ளப்ளபபுள்ள 
தனிமங்கள உ்லபா்கங்கள எை 
அனழக்கபபடுகின்்றை. உ்லபா்கங்கள 
வெபபத்னதயும் மின்ேபாரத்னதயும் நன்கு 
்க்டத்துபனெ. இரும்பு, தபாமிரம், தங்கம், 
வெளளி, ் பபான்்றனெ நம் அன்்றபா்ட ெபாழ்வில் 
பயன்படுத்தும் சில உ்லபா்கங்க்ளபாகும். 

 ¾  அநலோகஙகள்: ப்ளப்ளபபற்ற, அதி்க  
்கடிைத்தன்னம்யபா, அதி்க வமன்னமத்-
தன்னம்யபா அற்ற வபபாருள்கள அ்லபா்கங்கள 
எைபபடுகின்்றை, எல்லபா ெபாயுநினலத் 
தனிமங்களும் அ்லபா்கங்கள. ்கநத்கம்,  
்கபார்பன், ஆகஸிஜன் ்பபான்்றனெ 
அ்லபா்கங்களுககு சில எடுத்துக்கபாட்டு்க்ளபாகும் 

 ¾  உநலோகப நபோலிகள்: சில தனிமங்கள 
உ்லபா்கப பணபு்களில் சிலெறன்றயும் 
அ்லபா்கபபணபு்களில்  சிலெறன்றயும் 
வபறறுள்ளை. எடுத்து்கபாட்டு: ஆர்ேனிக 
வஜர்மபானியம். 

 ¾  ஒலி்யலுபபும் பணபு: உ்லபா்கங்கன்ள 
தட்டும்்பபாது தனித்துெமபாை ஒலினய 
ஏறபடுத்துகின்்றை. இதறகு ஒலிவயழுபபும் 
பணபு என்று வபயர். 

 ¾  குறியீடு: தனிமங்கன்ளயும் ்ெதிெபாயப-
பபாடு்கன்ளயும் எளினமயபா்க குறிபபிடுெதறகு 
குறியீடு்கள பயன்படுகின்்றை. 

நிவனவில் ்கோள்க
 ¾  பருப்போருள்: இ்டத்னத அன்டத்துக 

வ்கபாளளும் பணபும் நின்றனயயும் 
வ்கபாண்ட எநத ஒன்றும் பருபவபபாருள எை 
அனழக்கபபடுகி்றது. 

 ¾  நசர்்மம்: வெவ்ெறு தனிமங்களின் 
ஒன்றுககு ்மறபட்்ட அணுககுள 
ஒரு குறிபபிட்்ட நின்ற விகிதத்தில் 
்ெதிவினையின் மூலம் இனணநது 
உருெபாகும் புதிய வபபாருள ்ேர்மம் 
எைபபடும். 

 ¾  திண்மம்: அன்ற வெபப நினலயில் ஒரு 
குறிபபிட்்ட ெடிெமும், குறிபபிட்்ட ்கை 
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64எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

 ்மதிபபீடு

I. ்தரிவு வவக வினோககள்
1.  பருபவபபாருள்களில் அ்டஙகுெது 

________________
அ. அணுககுள ஆ. மூலககூறு்கள
இ. அயனி்கள ஈ. ்மற்கண்ட

2.  வெபபநினலமபானி்களில் 
பயன்படுத்தபபடும் திரெ உ்லபா்கம் 
அ. தபாமிரம் ஆ. பபாதரேம் 
இ. வெளளி ஈ. தங்கம் 

3.  இரேெபாதி்கள நீனர குறிக்கபபயன்படுத்திய 
ப்டககுறியீடு
அ.  ஆ. 
இ.  ஈ. 

4.  எநதத் தனிமத்தின் வபயர் ்்கபாள்களின் 
வபயரிலிருநது வப்றபப்டவில்னல? 
அ. புளுட்்்டபானியம் ஆ. வநபடியூனியம் 
இ. யு்ரனியம்   ஈ. பபாதரேம்

5.  பபாதரேத்தின் குறியீடு 
அ. Ag ஆ. Hg
இ. Au ஈ. Pb

6.  ்கம்பியபா்க நீளும் தன்னமனய வபறறுள்ள 
அ்லபா்கம் எது? 
அ. னநட்ரஜன் ஆ. ஆகஸிஜன்
இ. கு்்ளபாரின் ஈ. ்கபார்பன்

7.  பின்ெரும் எநதத் தனிமம் குன்றநத 
திருபுத்தபாஙகும் பணனபக 
வ்கபாணடுள்ளது? 
அ. வெளளி ஆ. தபாமிரம்
இ. துத்தநபா்கம் ஈ. அலுமினியம்

8.  உ்லபா்கங்கன்ள அெறறின் த்கடு்க்ளபா்க 
மபாற்ற உதவும் பணபு எது? 
அ. ்கம்பியபா்க நீளும் பணபு
ஆ. த்க்டபா்க விரியும் பணபு
இ. ்க்டத்துத்தி்றன்
இ. ்க்டத்துத்தி்றன்

9. மின்ேபாரத்னதக ்க்டத்தும் அ்லபா்கம் 
அ. ்கபார்பன் ஆ. ஆகஸிஜன்
இ. அலுமினியம் இ. அலுமினியம்

10.  ்கரிக்்கபாலின் (வபன்சிலின்) நடுத்தணடில் 
இருபபது
அ. கிரபாஃனபட் ஆ. னெரம்
இ. அலுமினியம் ஈ. ்கநத்கம்

ll. நகோடிடட இடஙகவை நிரபபுக
1.  உ்லபா்கங்களின் பணபு்கன்ளயும் 

அ்லபா்கங்களின் பணபு்கன்ளயும் 
வபறறுள்ள தனிமங்கள _____ எை 
அனழக்கபபடுகின்்றைர் 

2.  ்டஙஸ்்டனின் குறியீடு 
_______________

3.  வபரும்பபான்னமயபாை உ்லபா்கங்களின் 
உருகுநினல அ்லபா்கங்களின் உருகு 
நினலனயவி்ட ______

்சோல்லவடவு 

கிருமிநபாசினி நுணணுயிரி்கன்ள அழிபபதற்்கபா ்கட்டுபபடுத்துெதற்்கபா 
பயன்படும் ்ெதிபவபபாருள.

குன்றக்க்டத்தி குன்றநத வெபபநினலயில் அரிதிற்க்டத்தியபா்கவும், உயர் வெபப 
நினலயில் நற்க்டத்தியபா்கவும் வேயல்படும் வபபாருள

குன்றபபபான்  ஆகஸிஜ்ைற்ற வினைககு உட்படும் வபபாருள
்கபார்்பபானைட்்ரட் ்கபார்பன் னைட்ரஜன் மறறும் ஆகஸிஜனை உள்ள்டககிய ்ேர்மம்
வெளுபபபான் நி்றம் நீககும் ்ெதிபவபபாருள
உணவு பபாது்கபாபபபான் உணவுபவபபாருள்கன்ள வ்கட்டுப்பபா்கச் வேயயும் 

நுணணுயிரி்கன்ள அழிககும் ்ெ திபவபபாருள
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65 பருப்பொருள்கள

4.  நீரில் உள்ள தனிமங்கள ______ மறறும் 
_______

5.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
குன்றக்க்டத்தி வதபாழிலில் பயன்படுகி்றது. 

lll.  சரியோ? தவ்றோ? என ஆரோயக தவ்றோக 
இருபபின் சரியோன ்சோற்்றோடவர எழுதுக.

1.  உ்லபா்கங்கள வபபாதுெபா்க நல்ல 
மின்்க்டத்தி்கள ஆைபால் வெபபத்னதக 
்க்டத்துெதில்னல

2.  அன்ற வெபபநினல மறறும் அதறகு்மல் 
உள்ள வெபபநினல்களில் ்கபாலியம் என்்ற 
உ்லபா்கம் திணம நினலயில் உள்ளது. 

3.  ஒரு அணுனெகவ்கபாணடு ்ேர்மங்கன்ள 
உருெபாக்கலபாம். 

4. நிலக்கரினய ்கம்பியபா்க நீட்்டலபாம். 
5.  துத்தநபா்கம் ்கம்பியபா்க நீளும் பணபு 

அதி்கம் வ்கபாண்ட உ்லபா்கம். 
 lV.  ் போருள்கவையும் அவறறின் 

பயன்கவையும் ்போருத்துக. 
அ ஆ

இரும்பு மின்்கம்பி்கள தயபாரிக்க

தபாமிரம் னதயல் ஊசி தயபாரிக்க
்டஙஸ்்டன் இரபாகவ்கட் எரிவபபாருள 

பற்றனெபபபாைபா்க

்பபாரபான் மின் வி்ளககிற்கபாை 
இனழ்கள வேயய

2. பின்ெருெைெறன்றப வபபாருத்து்க. 
அணு பருபவபபாருள்களின்

 ்கட்டுமபாை அலகு
தனிமம் பல்்ெறு ென்க அணுக்கள 
்ேர்மம் ஒ்ர ென்க அணுக்கள 

மூலககூறு பருபவபபாருளின் மி்கச்சிறிய அலகு
3. மூலககூறு்களின் அனமபனபக வ்கபாணடு 
பின்ெரும் வபபாருள்களின் இயறபியல் 
நினல்கன்ளக அன்டயபா்ளம் ்கபாண்க. 

அ. A – ெபாயு, B – திணமம், C – திரெம் 
ஆ. A – திரெம், B – திணமம், C – ெபாயு 
இ. A – ெபாயு, B – திணமம், C – திரெம் 
ஈ. A – திரெம், B – ெபாயு, C – திணமம்

V. மிகககுறுகிய விவடத் தருக (சிநதனைனயத் 
தூணடும் விைபாக்கள) 
1. ்கம்பியபா்க நீளும் தன்னம என்்றபால் என்ை?
2.  பின்ெரும் ்ேர்மங்களில் உள்ள 

தனிமங்களின் வபயர்்கன்ளயும் அெறறின் 
குறியீடு்கன்ளயும் எழுது்க. 

அ. ்கபார்பன் ்மபாைபாகனேடு
ஆ.  ேலனெ ்ேபா்டபா

3.  பின்ெரும் தனிமங்களின் குறியீடு்கன்ள 
எழுது்க.

அ. ஆகஸிஜன்  ஆ. தங்கம் 
இ. ்கபால்சியம்  ஈ. ்கபாட்மியம்
உ. இரும்பு 

4.  ்கத்தியபால் வெட்டும்ளவுககு வமன்னமயபாை 
இரணடு தனிமங்கன்ளக குறிபபிடு்க 

5.  நபாம் உயிர் ெபாழ்ெதறகு மி்க அெசியமபாைதும், 
அனைத்த உயிரிைங்களும் 
சுெபாசிககும்்பபாது உளளிழுத்துக 
வ்கபாளெதுமபாை அ்லபா்கம் எது?

6.  ஏன் ஆலய மணி்கள உ்லபா்கங்க்ளபால் 
வேயயபபடுகின்்றை? 

7.  ் ெதிககுறியீடு்கள தரும் த்கெல்்கள யபானெ? 
8.  உ்லபா்க ்பபாலி்களுககு இரணடு 

எடுத்துக்கபாட்டு்கள தரு்க. 
9.  திரெ நினலயில் உள்ள ஏ்தனும் மூன்று 

்ேர்மங்கன்ளக குறிபபிடு்க. 
10.  உ்லபா்கப ்பபாலி்களின் ஏ்தனும் மூன்று 

பணபு்கள குறிபபிடு்க. 
VI. குறுகிய விவடத் தருக (புரிதல் வினோககள்) 
1.  ஊறு்கபானய அலுமினிய பபாத்திரத்தில் 

னெக்கலபாமபா? வி்ளககு்க. 
2.  உ்லபா்கங்களுககும் அ்லபா்கங்களுககும் 

உள்ள ்ெறுபபாடு்களில் ஏ்தனும் 
நபான்கினை அட்்டெனணபபடுத்து்க. 

3. திரிபுத்தபாஙகும் பணபு – ெனரயறு
4.  ேனமயல் பபாத்திரங்கள ஏன் அலுமினியம் 

மறறும் பித்தன்ளயில் வேயயபபடுகின்்றை?
5. ரேெபாதம் ெனரயறு
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66எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

6.  பின்ெரும் குறியீடு்க்ளபால் குறிக்கப வபறும் 
தனிமங்களின் வபயர்்கன்ள எழுது்க. 
அ. Na ஆ. Ba இ. W ஈ. U

7.  ஏ்தனும் ஆறு அ்லபா்கங்களின் 
வபயர்்கன்ளயும் அெறறின் 
குறியீடு்கன்ளயும் எழுது்க. 

8.  ஏ்தனும் நபான்கு ்ேர்மங்கன்ளயும் 
அெறறின் பயன்்கன்ளயும் எழுது்க. 

9.  அலங்கபார நன்கத் தயபாரிபபில் பயன்படும் 
உ்லபா்கங்கன்ள குறிபபிடு்க.

10.  பின்ெரும் ்ேர்மங்களின் பயன்்கன்ள 
குறிபபிடு்க. 

 அ. வரபாட்டி்ேபா்டபா  ஆ. ேலனெத்தூள
 இ. சுட்்ட சுணணபாம்பு 

VII.  கோரணம் கூறுக (உயர் சிநதவன 
வினோககள்) 

1.  பின்ெருெைெறறிற்கபாை ்கபாரணங்கன்ள 
எழுது்க. 

அ.  உணவுப வபபாருள்கன்ள உன்றயீடு 
வேயெதறகு அலுமினியத் த்கடு்கள 
பயன்படுகின்்றை. 

O2, N2, H2��ம�

�ரவ
உேலாக�

உ��யானைவ,
க�னமானைவ

���
ட
வ�வ� இ�ைல

�ரவ�

�ரவ �ைல�
ேச�ம�க�

���
ட கன அள�
இ�ைல பா��ர�� 

வ�வ�ைத� ெப��ற�
H2O HCL

NaCl SiO2 CaCO3

CO2 SO2

Hg

Br

FeAuCu

உேலாக�க�

அேலாக�க�

���
ட வ�வ�
ெகா�டைவ

��ம �ைல�
ேச�ம�க�

���
ட கன
அள�� ெகா�டைவ

எ����கா
�

பா�� த ைம
அ�றைவ

எ����கா
�

�ல���க�
இ��கம��

�ைண�க�ப
��ளன

ப��ெபா��க�

எ����கா
�

���
ட
வ�வ� இ�ைல

���
ட
கனஅள� இ�ைல

அ��த����
உ
ப��

�ற�பர�� இ�ைல

வா�

வா��ைல�
ேச�ம�க�

ஆ.  திரெங்கன்ள சூடுபடுத்துெதற்கபாை 
மூழ்குத் தணடு்கள உ்லபா்கங்க்ளபால் 
வேயயபபடுகின்்றை. 

இ.  இரும்புச் ேத்துக குன்றபபாடுன்டய ஒரு 
்நபாயளிககு ஒரு மருத்துெர் மபாத்தினர 
ஒன்ன்ற பரிநதுனரத்தபால் ஆைபால் 
அநத மபாத்தினர பபார்பபதறகு இரும்புப 
்பபான்றுத் வதரியவில்னல. 

ஈ.  ் ேபாடியமும் வபபாட்்டபாசியமும் 
ம ண வ ண ண வ ண யி னு ள 
னெக்கபபடுகி்றது. 

உ.  வெபபநினலமபானி்களில் பபாதேரம் 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

2.  ்கல் அல்லது மரம் ்பபான்்ற வபபாருள்களில் 
இருநது ்கம்பி்கன்ள தயபாரிக்க முடியவில்னல 
ஏன்? 

்மன வவரபடம்
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67 பருபவபபாருள்கள

இனணயச் வேயல்பபாடு பருபவபபாருள

1 :  கீழ்க்கபாணும் உரலி/வினரவுககுறியீட்ன்டப பயன்படுத்தி இச்வேயல்பட்டிற்கபாை இனணயப 
பக்கத்திறகுச் வேல்்க.

2 : “States of Matter: Basics” என்்ற தனலபனபத் வதரிவு வேய்க. 
3 : பருபவபபாருளின் நினல்கள: தினரயில் வதரியும் ஆயவினைத்வதபா்டரவும்.
4 : அடுத்தடுத்து வேபாடுககி பருபவபபாருள்களின் நினல்கள குறித்து நன்கு அறியவும்.

Cells alive
உரல : scan the QR Code

*ப் கள அன் ப ளத் த க மட் ம

படிநிவலகள்

இநத ்சயல்போடு ்மோணவர்களுககு ்போருளின் 
பல்நவறுநிவலவய அறிய உதவுகி்றது

படி-1 படி2 படி3 படி4
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68

கற்றல் ந�ோககஙகள் 

இப்பாடப்குதியைப ்யின்ற பின்னர், மபாணவர்்களபால் 

 � வவதிவிய்னயை வயைைறுக்க இைலும்.

 � வவதிமபாற்றங்கயள இைறபிைல் மபாற்றங்களிலிருந்து வவறு்டுத்தி அறிை இைலும். 

 � வவதிவிய்ன்கள் எவவபாறு இைல்நியையில் வேர்கின்ற்ன, ்கயைேல் நியையில் உள்ள 

விய்ன்டுப்பாருள்்கள், மினவ்னபாடடம், பவப்ம், ஒளி மறறும் விய்னவவ்கமபாறறி மூைம் 

நி்கழ்கின்ற்ன என்யைக ்கற்க இைலும்.

 � வமறகூறிை நி்ந்ைய்ன்கள் மூைம் எவவபாறு வவதிவிய்ன்கள் நி்கழ்கின்ற்ன என்யைச் 

வேபாைய்ன பேயை இைலும்.

 � வவதிவிய்ன்களின முககிைத்துவம், வியளவு்கயளப ்றறி அறிை இைலும்.

 � அன்றபாட வபாழ்வில் நி்கழும் வவதிவிய்ன்கயள அயடைபாளம் ்கபாண இைலும்.

 � ஒருவவதிவிய்னயினப்பாழுது நி்கழும் மபாற்றங்கயள ்கபாைணங்களுடன முடிவு பேயை 

இைலும்.

அறிமுகம்
ஆதித்ைபா உங்கயளபவ்பாை ஒரு 

எடடபாம் வகுபபு ்டிககும் ஒரு மபாணவன. 

அவன ஒருமுய்ற படல்லியிலுள்ள 

குதுபமி்னபாயைப ்பார்க்கச் பேனறிருந்ைவ்பாது 

அஙகிருந்ை ஏ்றத்ைபாழ ஆயிைத்து ஐந்நூறு 

ஆண்டு்கள் ்ழயமைபா்ன துருபபிடிக்கபாை 

இரும்புத்தூயணக ்கண்டு ப்ரிதும் 

விைந்து வ்பா்னபான. எவவபாறு பைபாடர்ந்து 

்ை ஆண்டு்களபா்க இரும்்பாைபா்ன அத்தூண் 

துருபபிடிக்கபாமல் இருககி்றது எனறு பைபாடர்ந்து 

சிந்தித்துக ப்கபாண்வடயிருந்ைபான. மறப்றபாரு 

நபாளில் ்பால் எவவபாறு ையிைபா்க மபாறுகி்றது 

என்யை எண்ணி ஆச்ேரிைப்டடபான. 

இதுவ்பான்ற நி்கழ்வு்கயள நீங்களும் 

உங்கள் அன்றபாட வபாழ்வில் ்கண்டிருபபீர்்கள் 

அல்ைவபா? 

நீங்கள் ஏழபாம் வகுபபில் ்கற்றது வ்பாை 

்கபாகிைத்யை மடித்ைல், ஈைத்துணி்கள் உைர்ைல், 

இரும்புக்கம்பியை வயளத்ைல் வ்பான்ற 

பேைல்்கள் இைறபிைல் மபாற்றங்களபாகும். 

மபா்றபா்க, ்கபாகிைம் எரிைல், உணவு பேரித்ைல், ் பால் 

ையிைபா்க மபாறுைல், ்கபாய்கறி்கள் ப்கடடுபவ்பாைல் 

வ்பான்றயவ வவதியிைல் மபாற்றங்களபாகும். 

இபப்பாழுது ஒரு பேைல்்பாடயட 

வமறப்கபாள்வவபாமபா?

�ம்்மைச்சுறறி நிகழும் மைோற்றஙகள்5
அைகு

 செயல்்ோடு 1

கீழ்க்கண்ட மபாற்றங்கயள இைறபிைல் 

மபாற்றங்கள் அல்ைது வவதியிைல் மபாற்றங்கள் 

எ்ன வய்கப்டுத்து. 

1. ்னிக்கடடி உருகுைல், 2. ்ழங்கள் 

்ழுத்ைல், 3. இரும்பு துருபபிடித்ைல்,  

4. உணவு ப்கடடுபவ்பாைல், 5.வி்றகு எரிைல், 

6.்டடபாசு பவடித்ைல், 7. ்கறபூைம் எரிைல்  

8. பவடடிை ஆபபிள் துண்டு்கள் ்ழுப்பாைல், 

9. நீைபாவி எஞ்சின இைஙகுைல், 10. ப்டவைபால், 

டீேல் எரிைல், 11. பிளபாஸ்டிக ப்பாருள்்கயள 

மறுசுழறசி பேயைல். 
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69 நம்மைச்சுற்றி நிகழும மைாற்்றஙகள்

மபாணவர்்கவள! இபப்பாழுது உங்களபால் 

ஒரு வவதிவிய்னயை வயைைறுக்க 

முடியுமபா? ஆம், முடியும். ஒரு வவதி மபாற்றம் 

என்து நிைந்ைைமபா்ன, மீளபாத்ைனயமயுயடை 

மறறும் புதிைப்பாருயள உருவபாக்கககூடிை 

மபாற்றமபாகும். 

வவதியிைல் மபாற்றங்கயள வவதிவிய்ன்கள் 

என்றயழக்கைபாம். ஏப்னன்றபால் இம்மபாற்றங்களில் 

ஒனறு அல்ைது அைறகு வமற்டட ப்பாருள்்கள் 

(விய்ன்டு ப்பாருள்்கள்) விய்னககுட்டடு 

ஒனறு அல்ைது அைறகு வமற்டட ப்பாருட்கயள 

(விய்னவியள ப்பாருள்்கள்) உருவபாககுகின்ற்ன. 

விய்ன்டு ப்பாருள்(்கள்) → விய்னவியள 

ப்பாருள்(்கள்) 

ஒரு ேமூ்கத்தில் உள்ள மக்கள் பவவவவறு 

சூழ்நியை்களில் வபாழ்கின்ற்னர். ஒவை 

சூழ்நியையில் அல்ை! அதுவ்பால் ஒவபவபாரு 

வவதிவிய்னககும் அது நயடப்றுவைறகும் 

சிை நி்ந்ைய்ன்கள் வையவப்டுகின்ற்ன. 

வவதிவிய்ன்கள் நி்கழத் வையவைபா்ன 

நி்ந்ைய்ன்கயளப ் றறி உங்களுககுத் பைரியுமபா? 

வவதிவிய்ன்கயளக கீழ்க்கண்டவறறின 

மூைம் நி்கழ்த்ைைபாம். 

1. இைல்நியையில் வேர்ைல் 

2.  ்கயைேல் நியையில் உள்ள 

விய்ன்டுப்பாருள்்கள்

3. மினேபாைம் 

4. பவப்ம் 

5. ஒளி 

6. விய்னவவ்கமபாறறி

வமறகூறிை நி்ந்ைய்ன்கயளகப்கபாண்டு 

ஒரு வவதிவிய்னயை எவவபாறு நி்கழ்த்ைைபாம் 

என்யை ஒரு சிை எடுத்துக்கபாடடு்களுடன 

விரிவபா்கக ்கபாண்வ்பாமபா! 

 5.1  இைல் நியையில் வேர்ைல் 

அ ன பு ள் ள 

மபாணவர்்கவள! நம்முயடை 

அன்றபாட வபாழ்வின சிை 

நி்கழ்வு்களபா்ன தீககுச்சியை 

உைசும்ப்பாழுது ்றறி எரிைல், 

இரும்்பாைபா்ன ப்பாருள்்கள் 

பேம்்ழுபபு நி்றமபா்க மபாறுைல் 

வ்பான்ற நி்கழ்வு்கயள 

நிய்னவு கூர்வவபாமபா! 

இத்ைய்கை மபாற்றங்கள் ஏன மறறும் 

எவவபாறு நி்கழ்கின்ற்ன? 

மபாணவர்்கவள! இத்ைய்கை 

மபாற்றங்கள் வவதிபப்பாருள்்கள் அவறறின 

இைல்நியை்களில் இருந்து ஒனறுடன ஒனறு 

வேரும்ப்பாழுது   நி்கழ்கின்ற்ன. இந்ை இைல்நியை 

வேர்ைல் என்து விய்ன்டுப்பாருள்்கள் 

அவறறின இைல்நியை்களபா்ன திண்மம், 

திைவம் மறறும் வபாயு நியை்களிலிருந்து 

விய்ன்டுவயைக குறிககும். எடுத்துக்கபாடடபா்க, 

i)  ்கபாயந்ை வி்றகு்கள் பநருபபுடன பைபாடர்புககு 

வரும்ப்பாழுது ்கபாறறில் உள்ள ஆகசிஜனுடன 

வேர்ந்து எரிந்து ்கபார்்ன யடஆகயேயட 

புய்கைபா்க பவளிவிடுகின்ற்ன. 

ii)  ஒரு தீககுச்சியை தீபப்டடியின ்க்கவபாடடில் 

வையககும்ப்பாழுது வவதிவிய்ன நி்கழ்ந்து 

பவப்ம், ஒளி மறறும் புய்க உருவபாகி்றது. 

iii)  சுடட சுண்ணபாம்பு (்கபால்சிைம் ஆகயேடு) 

நீருடன பைபாடர்பு ப்கபாள்ளும்ப்பாழுது 

நீறறுச்சுண்ணபாம்பு (்கபால்சிைம் 

யைடைபாகயேடு) உருவபாகி்றது.

்டம் 5.1 தீககுச்சி எரிதல்
வமறகூறிை எடுத்துக்கபாடடு்களிலிருந்து 

சிை வவதி விய்ன்கள் அவறறின 

விய்ன்டுப்பாருள்்கள் இைல்நியையில் 

பைபாடர்புககு வரும்ப்பாழுது நி்கழ்கி்றது என்து 

முடிவபாகி்றது. 

நி்்றவு செயக:
ஒரு வவதி மபாற்றம் என்து

1 ,  2  

ைனயமயுயடைது, மறறும்  3  ஐ 

உருவபாககுகி்றது. 

1. ைற்கபாலி்கமபா்னது / நிைந்ைைமபா்னது 

2. மீள் / மீளபா 

3. புதிை ப்பாருள் / ்யழை ப்பாருள்

Unit-5_Changes Around Us TM.indd   69 4/15/2019   7:10:56 AM



70எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

நமைலும் அறிந�ோம்

தீககுச்சியின ையைப்குதியில் 

ப்பாடடபாசிைம் குவளபாவைடடும் ஆனடிமனி 

டியைேல்ய்டும் உள்ளது. தீபப்டடியின 

்க்கவபாடடில் சிவபபு ்பாஸ்்ைஸ் உள்ளது. 

 செயல்்ோடு 2

இரு வேபாைய்னக குழபாய்கயளயும், இரு 

துருபபிடிக்கபாை இரும்பு ஆணி்கயளயும் 

எடுத்துகப்கபாள்்க. ஒரு வேபாைய்னக குழபாயில் 

சிறிைளவு நீயை ஊறறி ஒரு ஆணியைப 

வ்பாடவும். மறப்றபாரு வேபாைய்னக குழபாயில் 

சிறிைளவு நீயை ஊறறி இனப்னபாரு 

ஆணியைப வ்பாடவும். ஆ்னபால் இம்முய்ற 

சிறிைளவு வைங்கபாய எண்பணயயை ஊறறி 

அைன மடடம் ஆணியை மூழ்்கடிககுமபாறு 

பேயைவும்.  ஒரு சிை நபாட்கள் ்கழித்து நடந்ை 

மபாற்றங்கயள உறறுவநபாக்கவும். எந்ை 

ஆணி துருபபிடித்துள்ளது? எந்ை ஆணி 

துருபபிடிக்கவில்யை? ஏன எனறு ்கபாைணம் 

கூ்ற இைலுமபா?

 5.2   விய்ன்டுப்பாருள்்கள் ்கயைேல் 

நியையில் உள்ளவ்பாது நி்கழும் 

வவதிவிய்ன்கள்

உ்னககு ்கபாஃபி பிடிககுமபா? எவவபாறு 

்கபாஃபி ைைபாரிக்கப்டுகி்றது? உனனுயடை 

அம்மபா பேயவதுவ்பால் ்பாயை ்கபாஃபி வடிநீர் 

(டி்கபாக்ஷனுடன) அல்ைது ்கபாஃபி தூளுடன 

வேர்ககும்ப்பாழுது இைண்டின நி்றமும் 

வவதிவிய்ன்களின ்கபாைணமபா்க மபாறுகி்றது. 

உனனுயடை அம்மபா வையவைபா்ன அளவு 

ேர்க்கயையைச் வேர்த்து வமலும் ்கபாஃபியை 

சுயவயுயடைைபாககுகி்றபார். 

இதுவ்பாை இரு விய்ன்டுப்பாருட்கயள 

்கயைேல் நியையில் வேர்ககும்ப்பாழுது 

வவதிவிய்ன நயடப்றறு புதிை 

வியளப்பாருட்கயளத் வைபாறறுவிககின்ற்ன. 

எடுத்துக்கபாடடபா்க ஒரு வேபாைய்னககுழபாயில் 

திண்ம  சில்வர் யநடவைடயடயும் திண்ம 

வேபாடிைம் குவளபாயையடயும் எடுத்துகப்கபாள். 

ஏவைனும் மபாற்றத்யைக ்கபாண்கி்றபாைபா? 

இல்யை அல்ைவபா? அைபாவது திண்ம 

நியையில் வவதிவிய்ன ஏதும் இல்யை. 

இபப்பாழுது இரு விய்ன்டு ப்பாருடளுடன 

நீர்வேர்த்து ்கயைேல்்களபாககி அவறய்றக 

்கைந்து்பார். என்ன ்கபாண்கி்றபாய? சில்வர் 

யநடவைட ்கயைேயை வேபாடிைம் குவளபாயைடு 

்கயைேலுடன வேர்ககும்ப்பாழுது  வவதிவிய்ன 

நி்கழ்ந்து பவண்யமைபா்ன சில்வர் குவளபாயைடு 

வீழ்்டிவும் வேபாடிைம் யநடவைட ்கயைேலும் 

கியடககின்ற்ன. வமறகூறிை விய்னயிலிருந்து 

சிை வவதிவிய்ன்களில் விய்ன்டு ப்பாருள்்கள் 

திண்ம நியையில் இருககும்ப்பாழுது நி்கழபாமல் 

்கயைேல் நியையில் இருககும்ப்பாழுது 

நி்கழ்கின்ற்ன என்து முடிவபாகி்றது. 

 5.3   மினேபாைம் மூைம் நி்கழும் 

வவதிவிய்ன்கள்

நம்மபால் மினேபாைம் இல்ைபாமல் வபாழ 

இைலுமபா? நிச்ேைமபா்க முடிைபாது. மினேபாைம் 

நம் வபாழ்கய்கககு மி்கவும் இனறிையமைபாைது. 

நபாம் மினேபாைத்யை ேயமத்ைல், விளககு 

ஒளிர்ைல், அயைத்ைல், பைபாயைக்கபாடசி ் பார்த்ைல், 

அயைவ்சி, மடிக்கணினி, ்கணினி , நீர் சூவடறறி 

ஆகிைவறறுககு ்ைன்டுத்துகினவ்றபாம். 

இவவபாறு ்ை வழி்களில் நமககுப ்ைன்டும் 

மினேபாைத்யை வவதி விய்ன்கயள 

நி்கழ்த்ைப ்ைன்டுத்ைைபாம் என்து 

உ்னககுத் பைரியுமபா? ஆம்! பைபாழிறேபாயை 

அளவில் மி்கவும் முககிைத்துவம் வபாயந்ை 

வவதிவிய்ன்கயளககூட மினேபாைத்யைக 

ப்கபாண்டு நி்கழ்த்ை முடியும். நீ ஏறப்க்னவவ 

்கற்றதுவ்பால் நீைபா்னது   யைடைஜன 

மறறும் ஆகசிஜன மூைககூறு்களபால் ஆ்னது. 

சிறிைளவு ேல்பியூரிக அமிைம் வேர்த்ை நீரில் 

மினேபாைத்யை ்பாயச்சும்ப்பாழுது யைடைஜன, 

ஆகசிஜன வபாயுக்கள் பவளிவருகின்ற்ன. 

அதுவ்பால் ‘பியைன’ எ்னப்டும் அடர் வேபாடிைம் 

குவளபாயைடு ்கயைேல் வழிவை மினேபாைத்யைச் 

பேலுத்தும்ப்பாழுது குவளபாரின, யைடைஜன 

வபாயுக்கள் பவளிவருகின்ற்ன. வேபாடிைம் 

யைடைபாகயேடு கூடுைைபா்க உருவபாகி்றது. 

பைபாழிறேபாயை்களில் ப்ருமளவு குவளபாரின 

ைைபாரிக்க இம்முய்ற ்ைன்டுகி்றது. 

வமறகூறிை இரு விய்ன்களிலிருந்து சிை 

வவதிவிய்ன்கள் மினேபாைத்யை ப்கபாண்டு 

மடடுவம நி்கழும் என்து புை்னபாகி்றது. 

எ்னவவ இவவிய்ன்கள் மினவவதி 

விய்ன்கள் (அ) மின்னபாற்குத்ைல் விய்ன்கள் 

எ்னப்டுகின்ற்ன. 
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71 நம்மைச்சுற்றி நிகழும மைாற்்றஙகள்

மின்னபாற்குத்ைல் என்ற 

பேபால் யமகவ்கல் ்பாைவட  

என்ற விஞ்்பானிைபால் 19 

ஆம் நூற்றபாண்டில் 

அறிமு்கப்டுத்ைப்டடது. 

இது மினேபாைம் மறறும் 

்குத்ைல் என்ற இரு 

ப ே பா ற ்க ளி லி ரு ந் து 

உருவபா்னது

5.4  பவப்ம் மூைம் நி்கழும் வவதி விய்ன்கள்

நமககும் பி்ற உயிரி்னங்களுககும் 

உயிர்வபாழ உணவு இனறிையமைபாைது 

எ்ன உ்னககுத் பைரியும். உன அம்மபா 

ேயமைல் பேயயும்வ்பாது அருகிலிருந்து 

்கவனித்திருககி்றபாைபா? அவர் அரிசியை 

வவ்க யவககி்றபார், ்கபாய்கறி்கயளச் 

ேயமககி்றபார், குழம்பு, ைேம் வ்பான்றவறய்ற 

ைைபார் பேயகி்றபார். எைய்னப ்ைன்டுத்தி 

அவர் வமறகூறிை பேைல்்கயளச் பேயகி்றபார்? 

அடுபபிய்னப ்ைன்டுத்தி அதிலிருந்து வரும் 

பவப்த்யைகப்கபாண்டு ்ச்யேக ்கபாய்கறி்கயள, 

ேயமக்கபாை பி்ற ப்பாருட்கயள ேயமத்துத் 

ைருகி்றபார். இவவபாறு பேயயும்ப்பாழுது சிை 

வவதிவிய்ன்கள் நி்கழ்கின்ற்ன என்து 

உ்னககுத் பைரியுமபா? 

நீ இத்ைய்கை வவதி விய்ன்கயள 

உனனுயடை அறிவிைல் ஆயவ்கத்தில் 

பேயை முடியும். ஒரு உைர்ந்ை வேபாைய்னக 

குழபாயில் பைட யநடவைட உபபிய்ன 

எடுத்துகப்கபாண்டு சுடரின மீது ்கபாண்பித்து 

்கவ்னமபா்க பவப்ப்டுத்தும் ப்பாழுது நி்கழும் 

மபாற்றங்கயள உறறுவநபாக்கவும். ்ட்ட எ்ன 

பவடிககும்  ஒலியையும்  பேம்்ழுபபு  நி்ற  வபாயு 

பவளிவருவயையும் (யநடைஜன யட ஆகயேடு) 

்கவனி. பைபாழிறேபாயை்களில் சுண்ணபாம்புக்கல் 

்பாய்ற்கள் பவப்ப்டுத்ைப்டடு சுடட 

சுண்ணபாம்பு (்கபால்சிைம் ஆகயேடு) 

ப்்றப்டுகி்றது. எ்னவவ சிை வவதி 

விய்ன்கயள பவப்த்தின மூைவம நி்கழ்த்ை 

முடியும். இத்ைய்கை விய்ன்கள் பவப் வவதி 

விய்ன்கள் அல்ைது பவப்ச்சியைவு விய்ன்கள் 

எ்னப்டுகின்ற்ன. 

சு ண் ண பா ம் பு க 

்கல்ைபா்னது சுடட 

சுண்ணபாம்பு, நீறறுச் 

சுண்ணபாம்பு, சிபமண்ட ஆகிைவறறுககு 

மூைபப்பாருளபாகும்

 நமைலும் அறிந�ோம்! 

வவதி விய்ன்களின வ்பாது பவப்ம் 

பவளிவிடப்டடபால் அவவிய்ன்கள் 

பவப் உமிழ்விய்ன்கள் எ்னவும் 

பவப்ம் எடுத்துகப்கபாள்ளப்டடபால் 

பவப்க ப்கபாள்விய்ன்கள் எ்னவும் 

அயழக்கப்டுகின்ற்ன 

 5.5   ஒளியைகப்கபாண்டு நி்கழும் வவதி 

விய்ன்கள் 

மபாணவர்்கவள! சூரிை ஒளி இல்ைபா 

விடடபால் என்ன நி்கழும்? மனிைனின 

அய்னத்துச் பேைல்்பாடு்களும் ்பாதிக்கப்டும் 

அல்ைவபா? வமலும் உண்ண உணவும் 

கியடக்கபாது. ேரிைபாவ்ன! 

சூரிை ஒளி நமககு மடடுமல்ைபாமல் 

ைபாவைங்களுககும் இனறிைபாயமைபாைது. நீ 

ஏறப்க்னவவ ்கற்றவபாறு ஒளிச்வேர்கய்க 

என்து ைபாவைங்கள் சூரிை ஒளியின 

முனனியையில் ்கபார்்ன யடஆகயேடு, நீர் 

ஆகிைவறய்றக ப்கபாண்டு ஸ்டபார்ச் எனனும் 

உணவுபப்பாருயளத் ைைபாரிககும் நி்கழ்வபாகும். 

இந்நி்கழ்வபா்னது ஒரு வவதிவிய்னைபாகும். 

இஙகு சூரிை ஓளி ்கபார்்ன யடஆகயேடுககும் 

நீருககும் இயடவை வவதிவிய்னயைத் 

தூண்டி முடிவில் ஸ்டபார்ச் உருவபாகி்றது. 

(Photo synthesis : Photo - ஒளி, Synthesis - 

உருவபாைல், உற்த்தி)  இவவபாறு ஒளியைக 

ப்கபாண்டு தூண்டப்டும் வவதிவிய்ன்கள் ஒளி 

வவதிவிய்ன்கள் எ்னப்டும். 

 நமைலும் அறிந�ோம்! 

ஒளிவவதியிைல் என்து வவதியிைலின 

ஒரு பிரிவபாகும். இது ஒளியி்னபால் நி்கழும் 

வவதிவிய்ன்கயளப ்றறிைைபாகும்
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� ளி மை ண ட ல த் தி ல் 
ஒளி ந�திவி்ை: 
சூ ரி ை னி ட மி ரு ந் து 

வரும் பு்றஊைபாக 

்கதிர்்கள் ஸ்டைடவடபாஸ்பிைர் எனனும் 

வளிமண்டைத்தின இைண்டபாம் அடுககில் 

உள்ள ஒவேபான (O
3
) மூைககூறு்கயள 

சியைத்து மூைககூறு ஆகசிஜய்னயும் 

அணு ஆகசிய்னயும் ைருகி்றது. இந்ை 

அணு ஆகசிஜன மீண்டும் மூைககூறு 

ஆகசிஜனுடன இயணந்து ஓவேபாய்ன 

உருவபாககுகி்றது.

 5.6   விய்னவவ்கமபாறறி மூைமபா்க நி்கழும் 

வவதிவிய்ன்கள்

உ்னககு வ்கக, ்ன வ்பான்ற்ன 

பிடிககுமல்ைவபா! அயவ எவவபாறு 

ைைபாைபாகின்ற்ன என்து உ்னககுத் 

பைரியுமபா? நீ எபவ்பாைபாவது உ்னது அம்மபா 

அயைககும் இடலி மபாவு சிை மணிவநைம் 

்கழித்து புளிபபுச்சுயவ ப்கபாண்டைபா்க 

மபாறுவயைப ்றறி வ்கடடிருககி்றபாைபா? 

ஆம் எனில், உ்னது வ்கள்விக்கபா்ன வியட 

பநபாதித்ைல் ஆகும். பநபாதித்ைல் என்து 

ஈஸ்ட, ்பாகடீரிைபா வ்பான்ற நுண்ணுயிரி்கள் 

ஸ்டபார்ச் வ்பான்ற ப்ரிை மூைககூறு்கயள 

சிறிை மூைககூறு்களபா்க மபாறறும் நி்கழ்வபாகும். 

ஈஸ்டடு்கள் பவளியிடும் எனயேம்்கள் 

இந்நி்கழ்யவ வியைவபாககுகின்ற்ன. 

இதுவ்பாை பைபாழிறேபாயை்களில் சிை 

வவதிபப்பாருள்்கள் வவதிவிய்னககு  

உட்டபாமல் விய்னயின வவ்கத்யை மபாற்ற 

உைவுகின்ற்ன. இயவ விய்னவவ்க 

மபாறறி்கள் எ்னப்டும். எடுத்துக்கபாடடபா்க 

வை்ர் முய்றயில் அம்வமபானிைபா ைைபாரிக்க 

உவைபா்க இரும்பு விய்னவவ்க மபாறறிைபா்க 

்ைன்டுத்ைப ்டுகி்றது. இந்ை அம்வமபானிைபா 

ப்ருமளவில் யூரிைபா ைைபாரிப்ைற்கபா்ன 

அடிப்யடபப்பாருளபா்க விளஙகுகி்றது. யூரிைபா 

விவேபாைத்தில் ஒரு முககிைமபா்ன உைமபாகும். 

வ்னஸ்்தி பநய (டபால்டபா) ைைபாரித்ைலில் நனகு 

தூளபாக்கப்டட நிக்கல் விய்னவவ்க மபாறறிைபா்க 

பேைல்்டுகி்றது. 

இவவபாறு சிை வவதிவிய்ன்களில் 

விய்னவவ்கமபாறறியி்னபால் விய்னயின 

வவ்கம் மபாறு்டுகின்றது. இவவய்க விய்ன்கள் 

விய்னவவ்க மபாற்ற விய்ன்கள் எ்னப்டும்.

்டம் 5.2 ச�ற்யிருககு யூரியோ இடுதல்

எனயேம்்கள் 

மறறும் ஈஸ்டடு்கள் 

உயிரி விய்னவவ்க 

மபாறறி்கள் எ்னப்டுகின்ற்ன.

 நமைலும் அறிந�ோம்! 

ஆல்்கைபால் அடிப்யடயிைபா்ன 

்பா்னங்களபா்ன பீர், யவன வ்பான்றயவ 

பைபாழிறேபாயை்களில் பநபாதித்ைல் மூைம் 

உற்த்தி பேயைப்டுகின்ற்ன. பீர் உற்த்தித் 

பைபாழிறேபாயை்கள் புருவரீஸ் (Breweries) 

எ்னப்டுகின்ற்ன.  

 செயல்்ோடு 3

அருகிலுள்ள மளிய்கக்கயடயிலிருந்து 

சிறிைளவு ஈஸ்டயட வபாங்கவும்.  ஒரு 

்பாத்திைத்தில் சிறிது வ்கபாதுயம மபாவிய்ன 

நீர் வேர்த்துப பியேந்து இந்ை ஈஸ்டயடச் 

வேர்த்து மூடி சிை மணி வநைம் பவயில் 

்டும்்டி யவக்கவும். நடககும் மபாற்றங்கயள 

உறறு வநபாக்கவும், இச்வேபாைய்னயிலிருந்து 

நீ என்ன முடிவுககு வருகி்றபாய? 

 5.7  வவதிவிய்ன்களின வியளவு்கள்: 

ஒவபவபாரு வவதிவிய்னயும் நி்கழ்வைறகு 

குறிபபிடட நி்ந்ைய்ன வையவ என்யை 

நீங்கள் அறிவீர்்கள். வவதிவிய்ன்கள் 

நி்கழும்வ்பாது பவப்ம், ஒளி, ஒலி, அழுத்ைம் 
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ப ே ல் ்க ள் 

் பா லி பீ ்ன பா ல் 

ஆ க சி வ ட ஸ் 

அ ல் ை து 

யடவைபாசிவ்னஸ் 

எ ன ்ற 

எ ன ய ே ய ம க 

ப்கபாண்டுள்ள்ன. 

இ ய வ 

ஆ க சி ஜ னு ட ன 

ப ை பா ட ர் பு க கு 

வ ரு ம் ப ் பா ழு து 

்ழங்களிலுள்ள பீ்னபாலிக 

வேர்மங்கயள ்ழுபபு 

நி்றமி்களபா்க மபா்றச் 

பேயகின்ற்ன. இப்ழுபபு 

நி்றமி்கள் பமைனின 

எ்னப்டும்.

5.7.2 சுறறுச்சூழலில் ஏற்டும் வி்ைவுகள்:
அ)  சுறறுச்சூழல் என்து �ம்்மைச் சுறறியுள்ை 

உயிருள்ை, உயிரற்ற�ற்்றக சகோணட 
்குதியோகும்:  நம்முயடை சுறறுச்சூழைபா்னது 

நமககு சுவபாசிக்கக ்கபாறய்றயும், 

குடிப்ைறகு நீயையும், உணவு உற்த்தி 

பேயை நிைத்யையும் வழஙகியிருககி்றது. 

பைபாழிறேபாயை்கள் உருவபாக்கம், ப்ருகி 

வரும் வபா்க்னங்களி்னபால் நம்முயடை 

சூழைபா்னது வமபாேமபா்க ்பாதிக்கப்டடுள்ளது. 

ஆ்க சுறறுச்சூழலின இைறபிைல், 

வவதியிைல் மறறும் உயிரிைல் ்ண்பு்களில் 

விரும்்த்ை்கபாை மபாற்றங்கள் ஏற்டடுள்ள்ன. 

இத்ைய்கை நி்கழ்வு மபாசு்டுைல் எ்னப்டும். 

மபாசு்டுையை நி்கழ்த்தும் ப்பாருள்்கள் 

மபாசு்டுத்தி்கள் எ்னப்டும். 

்டம் 5.5 பைபாழிறேபாயை்களில் ஏற்டும் புய்க

வ்பான்றயவ உருவபாகின்ற்ன. இவறய்ற நபாம் 

விரிவபா்கக ்கபாண்வ்பாம்.

உ��ய� �ைள�க� �ழ�� ஏ�ப� �ைள�க�

�றமா�ற�, �ைல மா�ற�,
வா� ெவ�வ�த�

ெவ�ப�, ஒ�, ஒ� ம���
அ� த� உ�வாத�

ேவ� �ைனக�� �ைள�க�

5.7.1 உயிரியல் வி்ைவுகள்:
அ)  உணவு, கோயகறிகள் சகட்டுபந்ோதல்: 

மனிைன உண்்ைறகு ைகுதியில்ைபாை 

வய்கயில் உணவுபப்பாருளில் ஏற்டும் 

மபாற்றவம உணவு ப்கடடுபவ்பாைல் 

எ்னப்டும்.  ஒரு உணவில் துர்நபாற்றம், 

நி்றமபாற்றம், ஊடடச்ேத்து இழபபு வ்பான்ற 

நி்கழ்வு்களபால் உணவின ைைம் குய்றை 

எனயேம் என்ற உயிரி விய்னவவ்கமபாறறி 

்கபாைணமபா்க அயமகின்றது. 

எ.்கபா. 1 :  முடயட்கள் அழுகும்ப்பாழுது 

யைடைஜன ேல்ய்டு வபாயு 

உருவபாவைபால் துர்நபாற்றம் 

வீசுகி்றது. 

எ.்கபா. 2 :  ்கபாய்கறி்கள், ்ழங்கள் 

நு ண் ணு யி ரி ்க ள பா ல் 

ப்கடடுபவ்பாகின்ற்ன. 

ஆ)  மீன, இ்்றச்சி துர�ோற்றமைடித்தல் 
(ஊசிபந்ோதல்):

மீன்களும் இய்றச்சியும் 

அதி்க அளவில் ்ல்நிய்றவு்றபா 

ப்கபாழுபபு அமிைங்கயளக 

ப ்க பா ண் டு ள் ள ்ன . 

இயவ ்கபாறறு அல்ைது 

ஒளியுடன ஆகசிஜவ்னற்ற 

வி ய ்ன க கு ட ் ட டு 

து ர் ந பா ற ்ற த் ய ை 

ப வ ளி வி டு கி ன ்ற ்ன . 

இந்நி்கழ்வு துர்நபாற்றமடித்ைல் 

(ஊசிபவ்பாைல்) எ்னப்டும்.

இ)  �றுககிய ஆபபிள்கள், 
கோயகறிகள் ்ழுபபு நி்றமைோதல்: 
ஆபபிள்்களும் வவறு சிை ்ழங்களும் 

நறுககி யவத்ை பி்றகு ்கபாறறில் உள்ள 

ஆகசிஜனுடன ஏற்டும் வவதிவிய்னைபால் 

்ழுபபு நி்றத்யை அயடகின்ற்ன. இந்நி்கழ்வு 

்ழுப்பாைல் எ்னப்டும். இப்ழங்களின 

்டம் 5.3  
க்ரயில் 

கோணப்டும்  
சகட்டுபந்ோை 

மீன

்டம் 5.4 
ஆபபிள் ்ழுப்ோதல்
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ஆ)  மை்ழக கோலஙகளில் இரும்்ோலோை 
நமை்ெகளும், �ோறகோலிகளும் 
எனை�ோகின்றை? அ்�கள் செம்்ழுபபு 
நி்றமு்டயதோக மைோறுகின்றை. ெரிதோநை? 

இது ஏன 

எனறு உ்னககுத் 

ப ை ரி யு ம பா ? 

இ ரு ம் ் பா ை பா ்ன 

ப ் பா ரு ள் ்க ள் 

நீர் மறறும் 

ஆ க சி ஜ னு ட ன 

ப ை பா ட ர் பு க கு 

வ ரு ம் ப ் பா ழு து 

வவதிவிய்னககு 

உட்டுகின்ற்ன.  

இ ந் நி ்க ழ் வு 

‘ து ரு ப பி டி த் ை ல் ’ 

எ்னப்டும். 

இ) உநலோகப ச்ோருள்கள் நி்றம் மைஙகுதல்:
்ள்ளப்பா்ன உவைபா்கங்கள் மறறும் 

்பாத்திைங்களின வமற்ைபபு அவறறின 

வவதிவிய்ன்களின ்கபாைணமபா்க ்ள்ளபபுத் 

ைனயமயை இழககின்ற்ன. எடுத்துக்கபாடடபா்க 

பவள்ளிப ப்பாருள்்கள் வளிமண்டைக 

்கபாறறுடன பைபாடர்புககு வரும் ப்பாழுது 

்கருயம நி்றமுயடைைபா்க மபாறுகின்ற்ன. 

அதுவ்பானறு பித்ையளப ்பாத்திைங்கள் நி்றம் 

மஙகுகின்ற்ன. இவறறில் ்கபாப்ர் எ்னப்டும் 

ைபாமிைம் உள்ளது. இது பநடுவநைம் வளிமண்டை 

்கபாறறுடன பைபாடர்புககு வரும்ப்பாழுது 

்ச்யே நி்றப்டைத்யை உருவபாககுகின்றது. 

ஏப்னனில் ைபாமிைமும் ஈைக்கபாறறும் 

வவதிவிய்னககுட்டடு ்கபாைத்ைனயம 

வபாயந்ை ைபாமிை ்கபார்்வ்னடயடயும் ைபாமிை 

யைடைபாகயஸையடயும் உருவபாககுகின்ற்ன.

்டம் 5.7 சி்தநத இரும்பு தகடுகள்

5.7.3  ச�ப்ம், ஒளி, ஒலி மைறறும் அழுத்தம் 
உரு�ோதல்:

அ) ச�ப்ம் உரு�ோதல்:
குளிர்்கபாைத்தில் உன உடயை 

சூடபா்க யவக்க இரு உள்ளஙய்க்கயளயும் 

வையத்திருககி்றபாைபா? உன மிதிவண்டிககு 

்கபாற்றடித்ை பினபு ்கபாற்றடிககும் ்ம்பு 

்டம் 5.6 துருபபிடித்த 
இரும்பு �ோறகோலிகள், 

பீப்ோயகள்

ப்பாதுவபா்க மபாசுப்டுைல் மூனறு வய்கப்டும். 

அயவ ்கபாறறு, நீர் மறறும் நிை மபாசு்பாடபாகும். 

மனிைனின ப்ருகிவரும் பேைல்்பாடு்களபால் 

நிய்றை வவதிபப்பாருள்்கள் பேைறய்கைபா்க 

உருவபாக்கப்டடு அயவ உயிருள்ள, 

உயிைற்றவறய்ற ்பாதிப்யடைச் பேயகின்ற்ன. 

்ல்வவறு வவதிபப்பாருள்்கயளயும் அவறறின வியளவு்கயளயும் நபாம் அடடவயணயில் ்கபாண்கிவ்றபாம்.

வ.எண்
மபாசு்டுைல் 

வய்க
மபாசு்டுையை ஏற்டுத்தும் வவதிபப்பாருள்்கள் வியளவு்கள்

1 ்கபாறறு 

மபாசு்பாடு

்கபார்்ன யட ஆகயேடு, ்கபார்்ன வமபா்னபாகயேடு, 

ேல்்ர், யநடைஜன ஆகயேடு்கள், குவளபாவைபா 

புவளபாவைபா ்கபார்்ன்கள், மீத்வைன வ்பான்றயவ

அமிை மயழ, புவி 

பவப்மைமபாைல், 

சுவபாேக வ்கபாளபாறு்கள் 

வ்பான்றயவ

2 நீர் மபாசு்பாடு வவதிபப்பாருள்்கள் ப்கபாண்ட ்கழிவுநீர் 

(ேபாைப்டடய்ற்கள்), டிடர்பஜண்டு்கள், ்கச்ேபா 

எண்பணய வ்பான்றயவ

நீரின ைைம் குய்றைல், 

வைபால் வநபாய்கள் 

வ்பான்றயவ

3 நிை மபாசு்பாடு யூரிைபா வ்பான்ற உைங்கள், பூச்சிகப்கபால்லி, 

்கயளகப்கபால்லி்கள் வ்பான்றயவ

்யிரிடும் நிைம் 

ப்கடடுப வ்பாைல், 

புறறுவநபாய, சுவபாே 

வநபாய்கள்
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சூடபா்க இருப்யை ்கவனித்திருககி்றபாைபா? 

இதுவ்பானறு வவதி விய்ன்கள் கூட பவப் 

ஆற்றயை உருவபாககுகின்ற்ன.  இவவிய்ன்கள் 

பவப் உமிழ்விய்ன்கள் எ்னப்டுகின்ற்ன. 

எடுத்துக்கபாடடபா்க  சுடட சுண்ணபாம்புடன 

(்கபால்சிைம் ஆகயஸைடு) நீயை வேர்ககும்ப்பாழுது 

பவப்ம் நிய்றை பவளிப்டடு 

நீறறுச்சுண்ணபாம்ய்த் ைருகி்றது. (்கபால்சிைம் 

யைடைபாகயேடு) 

 செயல்்ோடு 4

இரு உைர்ந்ை வேபாைய்னக குழபாய்கயள 

எடுத்துக ப்கபாள்ளவும். ஒனறில் ேல்பியூரிக 

அமிைத்யையும் மறப்றபானறில் வேபாடிைம் 

யைடைபாகயேயடயும் எடுத்துகப்கபாள்ளவும். 

பமதுவபா்க ்கவ்னமுடன வேபாடிைம் 

யைடைபாகயேடு ்கயைேயை ேல்பியூரிக 

அமிைத்துடன வேர்க்கவும். வேபாைய்னக 

குழபாயின ்க்கவபாடடுப ்குதியை 

பைபாடடுப்பார்ககும் ப்பாழுது என்ன 

உணர்கி்றபாய? இந்ை விய்னயிலிருந்து நீ 

என்ன முடிவுககு வருகி்றபாய?

எ்னவவ சிை வவதி விய்ன்கள் நயடப்றும் 

ப்பாழுது பவப்ம் உருவபாகி்றது எ்ன அறிகிவ்றபாம். 

ஆ) ஒளி உரு�ோதல்: 
நீ ஒரு பமழுகுவர்த்தியை ஏறறும்ப்பாழுது 

என்ன நி்கழ்கி்றது? பமழுகுவர்த்தியை 

ஏறறும்ப்பாழுது அது எரிந்து ஒளியை 

உருவபாககுகி்றது. சிை வவதி விய்ன்களும் 

இதுவ்பானறு ஒளியை உருவபாககுகின்ற்ன. 

ேபான்றபா்க, ஒரு பமகனீசிைம் நபாடபாவின சிறு 

துண்டிய்ன சுடரில் ்கபாடடும்ப்பாழுது அது எரிந்து 

்கண்யணக கூசும் ஒளியையும் பவப்த்யையும் 

ைருகி்றது. வவதிவிய்ன்களுககு உட்டுவைபால், 

விழபாக்கபாைங்களில் ்ைன்டுத்ைப்டும் 

மத்ைபாபபு்கள், ்டடபாசு்கள்  ்ல்வவறு 

வண்ணங்களில் ஒளியை உமிழ்கின்ற்ன. 

இதுவ்பானறு மீத்வைன வபாயுயவ (ேபாண 

எரிவபாயு) எரிககும்ப்பாழுது ஒளி, பவப்ம் 

ஆகிை்ன உருவபாகின்ற்ன.  

இ) ஒலி உரு�ோதல்:
நபாம் வ்சும் ப்பாழுது ஒலியை 

உருவபாககுகிவ்றபாம். இரும்பு, ்கபாப்ர் வ்பான்ற 

உவைபா்கங்கயள ைடடும் ப்பாழுது நபாம் 

ஒலியைக வ்கடகிவ்றபாம். இதுவ்பானறு 

சிை வவதிவிய்ன்களும் ஒலியை 

உருவபாககுகின்ற்ன. தீ்பாவளி ேமைத்தில் 

பவடி்கயளப ் ற்ற யவத்ை பி்றகு என்னவபாகி்றது? 

பவடி்களில் உள்ள வவதிபப்பாருள்்கள் விய்ன 

்டடு பவடித்து ஒலியை உருவபாககுகின்ற்ன. 

 செயல்்ோடு 5

உைர்ந்ை வேபாைய்னக குழபாய 

ஒனய்ற எடுத்துகப்கபாள். அதில் சிறிைளவு 

யைடவைபாகுவளபாரிக  அமிைத்யைச் வேர். 

ஒரு சிறிை பமகனீசிை நபாடபாத்துண்டு அல்ைது 

ஜிஙக (துத்ைநபா்கம்) உவைபா்கத்துண்யடச் வேர். 

என்ன நி்கழ்கி்றது?  இபப்பாழுது   ஒரு  எரியும்  

தீககுச்சியை  வேபாைய்னககுழபாயின வபாய 

அருவ்க ப்கபாண்டு வபா. நீ என்ன வ்கடகி்றபாய? 

ஏவைனும் சி்றப்பா்ன நி்கழ்வு நயடப்றுகி்றைபா?  

இச்வேபாைய்னயிலிருந்து நீ என்ன அறிகி்றபாய?

நீ “்பாப” என்ற ஒலியைக வ்கடடபாய 

அல்ைவபா!  ஜிஙக, பமகனீசிைம் வ்பான்ற 

சிை உவைபா்கங்கள் நீர்த்ை அமிைங்களுடன 

விய்ன்டும்ப்பாழுது யைடைஜன வபாயுயவ 

பவளிவிடுகின்ற்ன.  யைடைஜன வபாயு எளிதில் 

தீபபிடிககும் ைனயம ப்கபாண்டைபால் அது 

்கபாறறில் உள்ள ஆகசிஜனுடன விய்னபுரிந்து 

‘்பாப’ என்ற ஒலியை உருவபாககுகி்றது. 

ஈ) அழுத்தம் உரு�ோதல்:
முழுவதும் ்கபாற்றயடத்ை ஒரு ்லூய்ன 

அழுத்தி்னபால் என்ன நி்கழும்? அது 

பவடிககுமபா?  பவடிக்கபாைபா? ஆம், ்லூன 

பவடித்துவிடும்.  ஏப்னனில் அழுத்துவைன 

வியளவபா்க அழுத்ைம் அதி்கமபாகி உள்வள 

உள்ள ்கபாறறு பவளிவை்ற  முைறசி பேயகி்றது. 

இை்னபால் ்லூன பவடிககி்றது. இதுவ்பானறு 

சிை வவதி விய்ன்கள் மூடிை ்கைனில் 

நி்கழும் ப்பாழுது வபாயுக்கள் உருவபாவைன 

்கபாைணமபா்க அழுத்ைம் அதி்கமபாகி அவவழுத்ைம் 

குறிபபிடட அளயவ மிஞ்சும் ப்பாழுது ்கைன 

பவடிககி்றது. பவடிகுண்டு்கள், ்டடபாசு்கள் 

இந்ை அடிப்யடயில்ைபான பேைல்்டுகின்ற்ன.  

இவறய்றப ்ற்றயவககும் ப்பாழுது வபாயுக்கள் 

உருவபாகி அதி்க அழுத்ைம் ஏற்டடு பவடித்துச் 

சிைறுகின்ற்ன. எ்னவவ ப்ரிை ஒலி வ்கடகி்றது. 

ஆ்க, சிை வவதிவிய்ன்கள் நி்கழும்ப்பாழுது 

அழுத்ைம் உருவபாகி்றது  என்து பைளிவபாகி்றது. 

Unit-5_Changes Around Us TM.indd   75 4/15/2019   7:11:02 AM



76எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

5.7.4  �ோயு உரு�ோதல், நி்றம் மைோறுதல் 
மைறறும் நி்ல மைோறுதல்:  

வமறகூறிை வியளவு்கயளத் ைவிை வபாயு 

உருவபாைல், நி்றம் மபாறுைல் மறறும் நியை 

மபாறுைல் வ்பான்ற வியளவு்களும் வவதி 

விய்ன்களின ப்பாழுது நி்கழ்கின்ற்ன.  

அ) �ோயு உரு�ோதல்:
ஒரு வேபாடபா ்பாடடியை தி்றககும்ப்பாழுது நீ 

என்ன ்கபாண்கி்றபாய?  வேபாடபா நீரிலிருந்து ்கபாறறுக 

குமிழ்்கள் பவளி வருகின்ற்ன அல்ைவபா? இது 

வ்பானறு சிை வவதி விய்ன்களின ப்பாழுது 

வபாயு உருவபாைல் நி்கழ்கி்றது.  எடுத்துக்கபாடடபா்க 

நீர்த்ை யைடவைபாகுவளபாரிக அமிைத்திய்ன 

வேபாடிைம் ்கபார்்வ்னட அல்ைது வேபாடிைம் 

ய்்கபார்்வ்னட ்கயைேலில் வேர்ககும்ப்பாழுது 

்கபார்்ன யடஆகயேடு பவளிவைறுகி்றது. 

ஆ) நி்றம் மைோறுதல்:
நீ பைபாடர்ந்து நீண்ட வநைம் பவயிலில் 

வியளைபாடி்னபால் உன வைபாலின நி்றம் 

எவவபாறு இருககும்?  அைனுயடை நி்றம் 

மபாறி இருககும் அல்ைவபா? இது  வ்பானறு 

சிை வவதி  விய்ன்கள்  நி்கழும்  ப்பாழுது 

நி்றமபாற்றம் ஏற்டுகி்றது. எடுத்துக்கபாடடபா்க ஒரு 

இரும்பு ஆணியை ்கபாப்ர் ேல்வ்ட ்கயைேலில் 

யவககும்ப்பாழுது ்கபாப்ர் ேல்வ்ட ்கயைேலின 

நீை நி்றம் பமதுவபா்க ்ச்யே நி்றத்திறகு 

மபாறுகி்றது. ஏப்னனில் இரும்பு ்கபாப்ர் ேல்வ்ட 

்கயைேலுடன வவதிவிய்னககுட்டுகி்றது. 

இ) நி்ல மைோற்றம்:
ஒரு ைடடில் சிறிை ்னிக்கடடித் துண்யட 

யவ. சிறிது வநைம் ்கழித்துப ்பார். அந்ை 

்னிக்கடடி என்னவபாகி்றது? அது நீைபா்க 

மபாறி இருககி்றது. இஙகு திண்ம ்னிக்கடடி 

திைவ நீைபா்க நியைமபாற்றம் அயடந்துள்ளது. 

இதுவ்பானறு சிை வவதி விய்ன்களில் 

நியைமபாற்றம் நி்கழ்கி்றது. எடுத்துக்கபாடடபா்க 

்கறபூைத்யை எரிககும் ப்பாழுது அது ்கபாறறில் 

உள்ள ஆகசிஜனுடன எரிந்து புய்கயை 

பவளிவிடுகி்றது. இது ஒரு வவதி விய்னைபாகும். 

இந்நி்கழ்வில் திண்ம நியையில் இருந்து வபாயு 

நியைககு நியை மபாற்றம் நி்கழ்கி்றது இைறகு 

்ைங்கமபாைல் எனறு ப்ைர். 

நி்ைவிற சகோள்க:

 ¾ ஒரு வவதி விய்ன என்து நியைைபா்னது. 

மீளபாத் ைனயமயுயடைது மறறும் புதிை 

ப்பாருட்கயள உருவபாககும் நி்கழ்வபாகும்.

 ¾ ஒரு வவதி விய்னயில் விய்ன்டு 

ப்பாருள்்கள் விய்னபுரிந்து வியள 

ப்பாருட்கயள உருவபாககுகின்ற்ன.   

 ¾ வவதிவிய்ன இைல்நியையில் வேர்ைல், 

விய்ன்டுப்பாருட்களின ்கயைேல், 

மினேபாைம், பவப்ம், ஒளி மறறும் 

விய்னவவ்க மபாறறி மூைம் நயடப்்றைபாம். 

 ¾ துருபபிடித்ைல் என்து இரும்புப ப்பாருள்்கள் 

நீர், ஆச்சிஜனுடன வேர்ந்து விய்னப்டடு 

நீவைறிை ப்ர்ரிக ஆகயேயட உருவபாககும் 

வவதிவிய்னைபாகும். 

 ¾ மின்னபாற ்குபபு என்து மினேபாைத்தின 

மூ ை ம்  வ வ தி வி ய ்ன ்க ய ள 

நி்கழ்த்துவைபாகும். 

 ¾ ஒளிவவதிவிய்ன என்து ஒளியின  மூைம் 

நி்கழும் வவதி விய்னைபாகும். 

 ¾ பவப்வவதிவிய்ன என்து பவப்த்தின 

மூைம் நி்கழும் வவதி விய்னைபாகும். 

 ¾ விய்னவவ்க மபாற்றம் என்து விய்னவவ்க 

மபாறறியைக ப்கபாண்டு ஒரு 

வ வ தி வி ய ்ன யி ன  வ வ ்க த் ய ை 

மபாறறுவைபாகும். 

 ¾ வவதிவிய்ன்களபால் உணவு ப்கடடுபவ்பாைல், 

்ழங்கள், ்கபாய்கறி்கள் ப்கடடுபவ்பாைல், அமிை 

மயழ, ்சுயம இல்ை வியளவு, ஓவேபான 

்டை ்பாதிபபு, ப்பாருட்களின ்பாதிபபுககுக 

்கபாைணமபாகின்ற்ன. 

 ¾ நுண்ணுயிரி்களின வவதிவிய்ன்களபால் 

உணவுபப்பாருள்்கள் துர்நபாற்றத்யை 

உருவபாககுவது ஊசிபவ்பாைல் எ்னப்டும். 
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செோல்ல்டவு 

மீளபாத்ைனயம வியள ப்பாருள்்கள் விய்ன்டு ப்பாருள்்களபா்க மபா்ற இைைபாத்ைனயம.

விய்ன்டு ப்பாருள் வவதிவிய்னயில் ஈடு்டும் ப்பாருள் 

வியள ப்பாருள் வவதிவிய்னயில் உருவபாகும் புதிை ப்பாருள் 

விய்னவவ்க மபாறறி ஒரு வவதி விய்னயின வவ்கத்யை மபாற்ற உைவும் ப்பாருள்

எரிைல் ்கபாறறில் உள்ள ஆகசிஜனுடன விய்ன்டுைல்

துருபபிடித்ைல் இரும்பு ப்பாருள்்களின அரிமபா்னம் 

துரு நீவைறிை ப்ர்ரிக ஆகயஸைடு 

வீழ்்டிவு வவதி விய்னயில் உருவபாகி ்கயைேலின அடியில் ்டியும் புதிை ப்பாருள்.

ஈைக்கபாறறு நீர் உள்ள ்கபாறறு அல்ைது ஈைத்ைனயமயுள்ள ்கபாறறு.

சியைவயடைல் வேர்மம் பிரிைல் அல்ைது உயடைல்.

பவப்ச்சியைவு பவப்த்தி்னபால் வேர்மங்கள் சியைவயடைல்.

சுடட சுண்ணபாம்பு ்கபால்சிைம் ஆகயேடு

ஓவேபான மூனறு ஆகசிஜன அணுக்கள் வேர்ந்ை மூைககூறு

ஸ்டைடவடபாஸ்பிைர் வளி மண்டைத்தின இைண்டபாவது அடுககு.

ஈஸ்ட ஒருவய்கைபா்ன ஒருபேல் பூஞ்யே 

உைம் பேைறய்க எரு அல்ைது வவதியிைல் முய்றயில் உற்த்தி பேயைடட 

எரு

வீணபாைல் (உணவுபப்பாருள்்கள்) ப்கடுைல். 

ஊசிபவ்பாைல் துர்நபாற்றத்யை ைரும் வய்கயில் உணவு ப்கடடுவ்பாைல்.

நிய்றவு்றபாை ப்கபாழுபபு 

அமிைங்கள்:

நிய்றவு்றபாை ப்கபாழுபபு அமிைங்கள்:

ஆகசிஜவ்னற்றம் ஆகசிஜய்ன வேர்த்ைல் 

எனயேம் அல்ைது பநபாதி உயிரிைல் வவதி விய்ன்களில் விய்னவவ்க மபாறறிைபா்க பேைல்்டும் 

ப்பாருள். 

உயிரிவவதி  விய்ன்கள் உயிரிைல் ப்பாருள்்களில் நடககும் வவதி விய்ன்கள்.

நி்றமி்கள் நி்றம் ைரும் ப்பாருள்்கள்.

புவி பவப்மபாைல் பூமியின ேைபாேரி பவப்நியை உைர்ைல். 

்டிம எரிப்பாருள் ்ை மில்லிைன ஆண்டு்களுககு முன வபாழ்ந்ை உயிரி்னங்கள் அழிந்து 

உருவபா்ன ்டிமங்களிலிருந்து ப்்றப்டும் எரிப்பாருள்்கள்.

மஙகுைல் ்ள்ளபய் இழத்ைல் 
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I.  கீழ்க்கண்ட 

வி்னபாக்களிலிருந்து 

ேரிைபா்ன வியடயைத் வைர்ந்பைடுத்து எழுது:

1. ்கபாகிைம் எரிைல் என்து ஒரு _________ 

மபாற்றம். 

 அ) இைறபிைல் ஆ) வவதியிைல்

 இ) இைறபிைல் மறறும் வவதியிைல் 

 ஈ) நடுநியைைபா்ன. 

2. தீககுச்சி எரிைல் என்து __________ 

அடிப்யடயிைபா்ன வவதி விய்னககு ஒரு 

எடுத்துக்கபாடடபாகும். 

 அ) இைல் நியையில் வேர்ைல்

 ஆ) மினேபாைம் இ) ஒளி

 ஈ) விய்னவவ்க மபாறறி  

3. __________ உவைபா்கம் 

துருபபிடித்ைலுககு உள்ளபாகி்றது. 

 அ) பவள்ளீைம் ஆ) வேபாடிைம்

 இ) ்கபாப்ர்  ஈ) இரும்பு 

4. பவடடப்டட ஆபபிள் ்ழுப்பா்க மபாறுவைறகு 

்கபாைணமபா்ன நி்றமி ________ 

 அ) நீவைறிை இரும்பு (II) ஆகயேடு

 ஆ) பமைனின 

 இ) ஸ்டபார்ச்  ஈ) ஓவேபான 

5. பியைன என்து ___________ இன  

அடர் ்கயைேல் ஆகும். 

 அ) வேபாடிைம் ேல்வ்ட

 ஆ) வேபாடிைம் குவளபாயைடு

 இ) ்கபால்சிைம் குவளபாயைடு

 ஈ) வேபாடிைம் புவைபாயமடு 

6. சுண்ணபாம்புக்கல்___________ ஐ 

முைனயமைபா்கக ப்கபாண்டுள்ளது. 

 அ) ்கபால்சிைம் குவளபாயைடு

 ஆ) ்கபால்சிைம் ்கபார்்வ்னட 

 இ) ்கபால்சிைம் யநடவைட

 ஈ)  ்கபால்சிைம் ேல்வ்ட 

7. கீழ்்கண்ட எது மின்னபாற்குத்ையை 

தூண்டுகி்றது? 

 அ) பவப்ம்  ஆ) ஒளி

 இ) மினேபாைம் ஈ) விய்னவவ்க மபாறறி

8. வை்ர் முய்றயில் அம்வமபானிைபா 

ைைபாரித்ைலில் __________ விய்னவவ்க 

மபாறறிைபா்க பேைல்்டுகி்றது. 

 அ) யநடைஜன ஆ) யைடைஜன 

 இ) இரும்பு  ஈ) நிக்கல் 

9. மயழ நீரில் ்கயைந்துள்ள ேல்்ர் யட 

ஆகயேடு, யநடைஜன ஆகயேடு்கள் 

_________ ஐ  உருவபாககுகின்ற்ன. 

10. _________ ்சுயம இல்ை வியளவுககுக 

்கபாைணமபாகின்ற்ன. 

  அ) ்கபார்்ன யட ஆகயேடு 

 ஆ) மீத்வைன 

  இ) குவளபாவைபா புவளபாவைபா ்கபார்்ன்கள் 

  ஈ) இயவ அய்னத்தும்

II. வ்கபாடிடட இடங்கயள நிைபபு்க:

1 ஒரு வவதிவிய்னயில் 

விய்ன்டுப்பாருள்்கள் → ______

2. ஒளிச்வேர்கய்க என்து _________ 

முனனியையில் நி்கழும் ஒரு வவதி 

விய்னைபாகும். 

3. இரும்்பாைபா்ன ப்பாருள்்கள் ________ 

______ உைவியுடன துருபபிடிககின்ற்ன. 

4. ____________ யூரிைபா ைைபாரிப்தில் 

அடிப்யடப ப்பாருளபா்க உள்ளது. 

5. பியைன ்கயைேலின மின்னபாற்குத்ைல் 

_________ , __________ 

வபாயுக்கயளத் ைருகி்றது. 

6. ______ ஒரு வவதிவிய்னயின வவ்கத்யை 

மபாறறும் வவதிபப்பாருள் எ்னப்டும்.  

 மைதிபபீடு
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79 நம்மைச்சுற்றி நிகழும மைாற்்றஙகள்

7. பவடடப்டட ்கபாய்கறி்கள், ்ழங்கள் 

்ழுப்பா்க மபா்றக ்கபாைணம் ________ 

என்ற பநபாதிைபாகும். 

III.  ேரிைபா? ைவ்றபா? எ்ன எழுது்க:

1. ஒரு வவதிவிய்ன என்து ைற்கபாலி்க 

விய்னைபாகும். 

2. ஒரு வவதிவிய்னயின ப்பாழுது நி்றமபாற்றம் 

நி்கழைபாம். 

3. சுடட சுண்ணபாம்பிலிருந்து 

நீறறுச்சுண்ணபாம்பு உருவபாவது ஒரு 

பவப்கப்கபாள் விய்னைபாகும். 

4. CFC என்து ஒரு மபாசு்டுத்திைபாகும். 

5. சிை ்கபாய்கறி்கள், ்ழங்கயள பவடடி 

யவத்ைபால் ்ழுபபு நி்றமபா்க மபாறுவது 

பமைனின உருவபாைலி்னபால் ஆகும். 

IV. ப்பாருத்து்க:

ச்ோருத்துக: அ
1. துருபபிடித்ைல் ஒளிச்வேர்கய்க

2. மின்னபாற்குத்ைல் வை்ர் முய்ற 

3. பவப் வவதி விய்ன இரும்பு

4. ஒளி வவதி விய்ன பியைன

5. விய்னவவ்க 

மபாற்றம்

சுண்ணபாம்புக்கல் 

சியைவயடைல்

ச்ோருத்துக: ஆ
1. ஊசிபவ்பாைல் சியைவயடைல்

2. ஓவேபான உயிரி விய்னயூககி

3. மஙகுைல் ஆகசிஜன

4. ஈஸ்ட வவதிவிய்ன

5. ்கபால்சிைம் ஆகயேடு மீன

V. ஓரிருபேபாற்களில் வியடைளி்: 

1. வவதிவிய்ன என்யை வயைைறுக்க. 

2. ஒரு வவதிவிய்ன நி்கழ்வைறகுத் 

வையவைபா்ன ்ல்வவறு நி்ந்ைய்ன்கயள 

எழுது்க. 

3. விய்னவவ்க மபாற்றம் என்யை வயைைறுக்க. 

4. ஒரு இரும்பு ஆணியை ்கபாப்ர் ேல்வ்ட 

்கயைேலில் யவககும் வ்பாது என்ன 

நி்கழ்கி்றது? 

5. மபாசு்டுைல் என்றபால் என்ன? 

6. மஙகுைல் என்றபால் என்ன? எடுத்துக்கபாடடு 

ைரு்க. 

7. பியைன ்கயைேயை மின்னபாற்குககும் 

ப்பாழுது நி்கழ்வது என்ன? 

8. ்கபால்சிைம் ்கபார்்வ்னடயட பவப்ப்டுத்தும் 

ப்பாழுது ்கபால்சிைம் ஆகயேடும், 

ஆகசிஜனும் கியடககின்ற்ன. இது 

பவப் உமிழ்விய்னைபா? பவப்க 

ப்கபாள்விய்னைபா? 

9. ஒரு வவதிவிய்னயில் விய்னவவ்க 

மபாறறியின ்ஙகு என்ன? 

10. ஏன ஒளிச்வேர்கய்க ஒரு 

வவதிவிய்னைபாகும்?

VI. உைர் சிந்ைய்ன வி்னபாக்கள்:

1. வ்கககு்கள் ைைபாரிபபில் ஈஸ்டடின ்ஙகு 

என்ன என்யை விளககு்க. 

2. புவி பவப்மபாைலுககு ்டிம எரிப்பாருட்களின 

்ைன்பாடு ்கபாைணமபாகின்ற்ன என்யை 

நிைபாைப்டுத்து்க. 

3. வபா்க்னங்கள்,  பைபாழிறேபாயை்கள் 

பவளிவிடும் புய்கைபால் அமிை மயழ 

உருவபாகி்றது என்யை விவபாதிக்க. 

4. துருபபிடித்ைல் இரும்பு ப்பாருட்களுககு 

நல்ைைபா என்யை விளககு்க? 

5. அய்னத்து ்ழங்களும், ்கபாய்கறி்களும் 

்ழுப்பாைல் நி்கழ்வுககு உள்ளபாகின்ற்னவபா? 

6. ப்கபாடுக்கப்டடுள்ள நம் அன்றபாட 

வபாழ்வின பேைல்்பாடு்கயள வவதிவிய்ன 

நி்கழ வையவப்டும் நி்ந்ைய்ன்களின 

அடிப்யடயில் வய்கப்டுத்து்க. 

 அ) விழபாக்கபாைங்களில் ்டடபாசு பவடித்ைல் 

 ஆ)  சுடட சுண்ணபாம்புடன நீர் வேர்த்து 

நீறறுச்சுண்ணபாம்்பாககுைல் 
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80எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

இ)  பவகுவநைம் ்கபாறறு்டும்்டி 

யவககும்ப்பாழுது பவள்ளிப்பாருள்்கள் 

்கருயம நி்றமபாைல்.     

ஈ)  ்கபாப்ர் ்பாத்திைங்களில் ்ச்யே நி்ற 

்டிமம் வைபானறுைல். 

VII. நற்ண்பு அடிப்யட வி்னபாக்கள்:

1.  குமபார் என்வர் வீடு ்கடடத் திடடமிடுகி்றபார்.

்கடடுமபா்னப ்ணி்களுக்கபா்ன இரும்புக

்கம்பி்கயள வபாஙகுவைற்கபா்க அவர் ை்னது

நண்்ர் ைவமஷ் உடன அருகில் உள்ள

இரும்பு ப்பாருள்்கள் விற்ய்ன பேயயும்

்கயடககுச் பேல்கி்றபார். ்கயடக்கபாைர்

முைலில் புதிைபா்க, நல்ை நியையில் உள்ள

இரும்புக ்கம்பி்கயளக ்கபாடடுகி்றபார். பி்றகு

ேறறு ்யழைைபா்கவும், ்ழுபபு நி்றத்திலும்

உள்ள ்கம்பி்கயளக ்கபாடடுகி்றபார்.

புதிைைபா்க உள்ள இரும்புக ்கம்பி்களின

வியை அதி்கமபா்னைபா்க இருந்ைது. வமலும்

அந்ை விற்ய்னைபாளர் ேறறு ்யழை

்கம்பி்களுககு வியையில் நல்ை ேலுய்க

ைருவைபா்கக கூறி்னபார். குமபாரின நண்்ர்

வியை மலிவபா்க உள்ள ்கம்பி்கயள

வபாங்க வவண்டபாம் எ்ன வலியுறுத்தி்னபார்.

அ) ைவமஷின அறிவுயை ேரிைபா்னைபா?

ஆ)  ைவமஷின அறிவுயைக்கபா்ன ்கபாைணம்

என்ன?

ஈ)  ைவமஷ் பவளிப்டுத்திை நற்ண்பு்கள் 

ைபாயவ? 

2. ்ழனிககுமபார் ஒரு வழக்கறி்ர். அவர்  

வபாடய்க அதி்கமபா்க உள்ள ஒரு வீடடில் 

குடியிருககி்றபார். அதி்கமபா்ன வபாடய்க ைை 

இைைபாமல் அருகில் வவதித் பைபாழிறேபாயை 

உள்ள ஒரு இடத்தில் குடிவை்ற விரும்புகி்றபார். 

அஙகு  வபாடய்க மி்கவும் குய்றவு. வமலும் 

மக்கள் பநருக்கமும் குய்றவு, 8-வது 

்டிககும் அவைது ம்கன ைபாஜவே்கருககு 

அப்பாவின முடிவு பிடிக்கவில்யை. 

பைபாழிறேபாயையில்ைபாை வவப்றபாரு 

இடத்திறகுச் பேல்ைைபாம் எனறு கூறுகி்றபான. 

அ)  ைபாஜவே்கர் கூறறு ேரிைபா்னைபா? 

ஆ)  ைபாஜவே்கர் பைபாழிறேபாயை நிய்றந்ை 

்குதிச்குச் பேல்ை மறுத்ைது ஏன?

இ)  ைபாஜவே்கர் பவளிப்டுத்திை 

நற்ண்பு்கள் என்ன?

VIII. விரிவபா்ன வியடைளி:

1. வவதி விய்ன்களபால் எவவபாறு

உணவுபப்பாருள்்கள் ப்கடடுப வ்பாகின்ற்ன

என்யை விளககு்க?

2. மூனறு வய்கைபா்ன மபாசு்டுைல்்கயள 

எடுத்துக்கபாடடுடன விவரிக்க?

3. வவதிவிய்ன நயடப்றுவைற்கபா்ன

ஏவைனும் மூனறு நி்ந்ைய்ன்கயள

எடுத்துக்கபாடடுடன விளககு்க.

வமறவ்கபாள் நூல்்கள்

1. Chemistry for degree students by Dr.R.L
MADAN,S.Chand publications.

2. NCERT science textbook for class VIII,
December 2017 edition.

3. Chemistry for middle class-8 by R.Rana
Noms ,S.Chand publications,2017 edition.

4. NewTrends in ICSE Chemistry by Baljinder 
Kaur,2017 edition.

5. ICSE conscise chemistry,part1,class IX,
Selina.

6. Basic chemistry by Karen C.Timberlake
and William Timberlake

7. Pradeep’s objective chemistry vol-1 by S.N.
Dhawan,S.C.Kheterpal,J.R. Mehta

8. Science book for Tenth class chemistry
Part-2 by Lakhmir Singh.
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81 நம்யமச்சுறறி நி்கழும் மபாற்றங்கள்

1. *்டங்கள் அயடைபாளத்திறகு மடடுவம .

2.  வையவபைனில் Adobe Flash யை அனுமதிக்க.

இ்ணயச் செயல்்ோடு �ம்்மைச் சுறறி 
நிகழும் மைோற்றஙகள்

்டி 1 :  கீழ்க்கபாணும் உைலி/வியைவுக குறியீடயடப ்ைன்டுத்தி எனனும் இயணைப ்க்கத்திறகுச் பேல்ைவும்.

்டி 2 :  “Causes &affects of climate change” என்ற ையைபபிய்னத் வைர்ந்பைடுக்கவும்.

்டி 3 :  “Causes &affects of climate change” என்ற ையைபபிய்னச் பேபாடுக்கவும்.

்டி 4 :  ்கபாை நியை மபாற்றத்தி்னபால் ஏற்டும் ்பாதிபபு்கயள அறிந்து ப்கபாள்்க.

்டிநி்லகள்

்கபாைநியை மபாற்றத்திற்கபா்ன 

்கபாைணங்கயளயும் அைன ்பாதிபபு்கயளயும் 

்றறி மபாணவர்்கள் அறிைல்.

்டி 1 ்டி 2 ்டி 3 ்டி 4

மனவைரபட�

�ைள�க� 

����ழ�

ெவ	ப�, ஒ�,
ஒ�, அ��த�

உ�வாத�

�ப�தைனக�

இய��ைல��
ேச�த�

கைரச� �ைல��
உ�ள

�ைனப�
ெபா��க�

��சார�

ெவ	ப�

ஒ�

�ைனேவக
மா��

வா� உ�வாத�
�ற�, �ைல

மா�த�

உ��ய�
ேவ�மா�ற�க�

அ�ல�
ேவ��ைனக�
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  அறிமுகம்
நுண்ணுயிரிகள் அளவில் மிகவும் 

சிறியதாக இருப்பதால், அவைகவள 

வைற்றுக் கண்களால் ்பாரக்க இயலாது.  

அவ்வுயிரினஙகவள நுண்்ணாக்கியின் 

உதவியினால் மட்டு்ம காண இயலும்.  

என்ை, அவை நுண்ணுயிரிகள் 

எனப்படுகின்்றன.  நுண்ணுயிரிகவளப ்பற்றிப 

்படிக்கும் அறிவியலின் பிரிவு நுண்ணுயிரியியல் 

எனப்படுகி்றது.

நுண்ணுயிரிகள் அவனத்து இடஙகளிலும் 

காணப்படுகின்்றன. அவை காற்று, நீர 

(குளஙகள், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் வ்பருஙகடல்) 

மண் மற்றும் நம் உடலுக்கு உள்்ளயும் கூட 

காணப்படுகின்்றன.  அவைகளால் கடுவமயான 

மற்றும் ்பாதகமான சூழ்நிவலகளான, வைப்ப 

நீரூற்றுகள், ்பாவலைனம், ்பனி மற்றும் 

ஆழமான கடல் ்பகுதிகளிலும் ைாழ இயலும்.  

இத்தவகய சூழ்நிவலகளில் அவைகள் 

வெயலற்்ற நிவலயில் இருக்கும்.  ொதகமான 

சூழ்நிவலயின் ்்பாது வெயல்்படத் துைஙகும்.

நுண்ணுயிரிகவளப ்பற்றி  ஐந்து 

பிரிவுகளின் கீழ் நாம் ்படிக்கலாம்.  

அவைகளாைன:

• வைரஸ்

• ்பாக்டீரியா

• பூஞவெ

• ஆல்கா

• பு்ராட்்டா்ொைா

 6.1   வைரஸ்
வைரஸ் என்்பது மிகச் சிறிய 

துகள்களாகும். இவை மரபுப வ்பாருள் 

மற்றும் புரதத்தால் ஆனவை. இவை 

உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்்றவைகளுக்கு 

இவடப்பட்டவைகளாகும்.  இலத்தீன் வமாழியில் 

வைரஸ் என்்பது ‘விஷம்’ எனப வ்பாருள்்படும்.  

கற்றல் ந�ோககஙகள் 

இப்பாடத்வதக் கற்்றபின்,  மாணைரகள் வ்பறும் தி்றன்களாைன 

�	வைவ்்ைறு ைவகயான நுண்ணுயிரிகவளப ்பற்றிப புரிந்து வகாள்ளுதல்.

�	் ைறு்பட்ட நுண்ணுயிரிகளின் ைடிைம் மற்றும்  அவமவிடத்வதப வ்பாறுத்து அைற்வ்ற 

்ைறு்படுத்துதல்.

�	மருத்துைம், விைொயம், வதாழிற்ொவல மற்றும் அன்்றாட ைாழ்க்வகயில் நுண்ணுயிரிகளின் 

்பஙகிவனப ்பற்றி அறிதல்.

�	நுண்ணுயிரிகளின் தீஙகு தரும் விவளவுகள் குறித்து அறிதல்.

�	உணவு வெயல் முவ்றயில் நுண்ணுயிரிகளின் ்பஙகிவனப புரிந்து வகாள்ளுதல்.

�	நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் மனிதனுக்கு இவட்யயான உ்றவிவனப ்பற்றி புரிந்து 

வகாள்ளுதல்.

�	மனிதரில் பிரியான் மற்றும் விரியானின் விவளவுகவளப ்பற்றி அறிதல்.

நுண்ணுயிரிகள்6
அலகு
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83 நுண்ணுயிரிகள்

வைரஸ்கள் வெல்லுக்குள்்ள ைாழும் கட்டாய 

ஒட்டுண்ணிகளாகும்.  வைரவைப ்பற்றிய 

்படிபபு ‘வைராலஜி’  என அவழக்கப்படுகி்றது.  

வைரஸ்கள் ்பாக்டீரியாவைக் காட்டிலும் 

10000 மடஙகு சிறியவை.  இவை ்ைறு்பட்ட 

ைடிைமுவடயவை.  அவை, ்கால் ைடிைம்,  

்காள ைடிைம் அல்லது பி்ற ைடிைஙகள்.

6.1.1 வைரஸின் அவைப்பு
வைரைானது வமயப ்பகுதியில் டி.என்.ஏ 

அல்லது ஆர.என்.ஏ வைக் வகாண்டுள்ளது.  

தைல ேக���
உைற

ைமய�ப��

�.எ.ஏ

 

ேம�பர�� �ரத�க�

ேக���

ஆ�.எ.ஏ

ஆ�.எ�.ஏ

ேக���
�ரத�

்்பக்டீரி்யாஃ்்பஜ் 

(சிக்கலான ைடிைம்) 
   

இன்ஃபுளூ ன்ைா 

(்காள ைடிைம்)
  

புவகயிவல வமாவெக் வைரஸ்  

(உருவள ைடிைம்)

படம் 6.1 வைரஸின் ைவககள் 

6.1.2  உயிருள்்ள பண்புகள்
•  வைப்பம், ்ைதிபவ்பாருள்கள் 

மற்றும் கதிரியக்கத்திற்குப 

்பதில்விவன புரிகின்்றன.

•  ஓ ம் பு யி ரி யி ன் 

வ ெ ல் க ளி னு ள் ் ள 

வ ்ப ரு க் க ம வ ட ந் து , 

தஙகளுவடய ெந்ததிகவள தாஙக்ள 

உருைாக்கிக் வகாள்கின்்றன.

•  எளிதில் மாற்்றமவடயும் ்பண்வ்பப 

வ்பற்்றவை.

6.1.3 உயிரற்ற பண்புகள்
•  இவை தன்னிச்வெயான சூழலில் 

வெயலற்்ற நிவலயில் காணப்படுகின்்றன

•  இவை ்படிக ைடிைவடயதாக இருப்பதால், 

இவைகவள மற்்ற உயிரற்்ற வ்பாருள்கவளப 

்்பால நீண்ட ்நரம் வைத்திருக்க முடியும்.

•  வெல் சுைர, வெல் நுண்ணுறுபபுகள், 

வெட்்டாபிளாெம் ்்பான்்றவை 

காணப்படுைதில்வல.

அதவனச் சுற்றியுள்ள ்மலடுக்கு புரதத்தால் 

ஆனது.  சில ைவகயான வைரஸ்களில் 

அபபுரத உவ்றவயச் சூழ்ந்து, புரதஙகள், 

வகாழுபபு மற்றும் கார்்பாவைட்்ரட்டால் 

ஆன மற்றுவமாரு உவ்ற காணப்படுகி்றது.  

இவ்வுவ்றயில் கூரமுவன (Spike) ்்பான்்ற 

அவமபபுகள் உள்ளன.  இவை வைரஸ் 

துகள்கள் ஓம்புயிரி வெல்களில் ஒட்டிக் வகாள்ள 

உதவுகின்்றன.

வைரஸ்கள் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்்ற 

்பண்புகவளக் வகாண்டுள்ளன.

வைரஸ்கள் தாைரஙகள், விலஙகுகள் 

மற்றும் மனிதரகளில் ்பலவிதமான ்நாயகவள 

உண்டாக்குகின்்றன.

 6.2  போகடீரியோ
்பாக்டீரியஙகள் ஒரு வெல்லாலான 

பு்ரா்கரி்யாட்டுகள் (உட்கரு அற்்றவை) 

ஆகும்.  இவை பூமியில் முதன் முதலில் 

்தான்றிய ைாழும் உயிரினமாகக் 

கருதப்படுகிகின்்றன. ைவகப்பாட்டியலில் 

வமானிரா என்னும் உலகத்தின் கீழ் இது இடம் 

வ்பற்றுள்ளது.  ்பாக்டீரியாவைப ்பற்றிய ்படிபபு 

‘்பாக்டீரியாலஜி’ எனப்படுகி்றது.  ்பாக்டீரியா 1µm 

முதல்  5 µm (வமக்்ராமீட்டர) அளவுவடயது.  

இவை இரண்டு ைவகப்படும்,

•  காற்று சுைாெ ்பாக்டீரியா (சுைாெத்திற்கு 

ஆக்சிஜன் ்தவைப்படுகி்றது)

•  காற்றில்லா சுைாெ ்பாக்டீரியா ( சுைாெத்திற்கு 

ஆக்சிஜன் ்தவைப்படுைதில்வல)
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6.2.1 செல்லின் அவைப்பு
்பாக்டீரியாவின் வைளி அடுக்கு வெல் 

சுைரினால் ஆனது. உட்கரு வ்பாருள்கள் 

நியூக்ளியாயடு எனக் குறிபபிடப்படுகின்்றன.  

இைற்றில் உட்கரு ெவ்வு காணப்படுைதில்வல.  

வெட்்டாபிளாெத்தில் கூடுதலாகக் 

காணப்படும் கு்ரா்மா்ொமல் டி.என்.ஏ-

க்கள் பிளாஸ்மிட் என அவழக்கப்படுகின்்றன. 

புரதச் ்ெரக்வகயானது 70 S ைவக 

வர்்பா்ொம்களால் நவடவ்பறுகி்றது.  ெவ்வினால் 

மற்்ற சூழப்பட்ட வெல் நுண்ணுறுபபுகள்  

(வமட்்டாகாண்ட்ரியா, ்கால்வக 

உடலம், எண்்டாபிளாெ ைவலபபின்னல்) 

காணப்படுைதில்வல.  கவெயிவழயினால் 

இடபவ்பயரச்சி நவடவ்பறுகின்்றது.

பா���ய ெச��� அைம��
��ைழ

ேக���

ெச� �வ�
ெச� ச��

ைச�ேடா�ளாச�

கைச�ைழ

��� யா�
(வ�ட வ�வ �.எ�.ஏ)

படம் 6.2 ்பாக்டீரியா வெல்லின்ைடிைம்

வெல்லின் ைடிைத்வதப வ்பாறுத்து 

்பாக்டீரியாக்கள் விைரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

அவையாைன

• ்்பசில்வல -  ் கால் ைடிை ்பாக்டீரியா 

எ.கா. பேசில்லஸ் 
ஆந்த்ராசிஸ்

• ஸ்வ்பரில்லா -  சுருள் ைடிை ்பாக்டீரியா 

எ.கா.  ஹெலிப�ராேராக்டர் 
பேப்லராரி

• காக்வக -  ் காள அல்லது ்பந்து ைடிை 

்பாக்டீரியா.  அவை ஒட்டிக் 

வகாண்டு இவணகளாக்ைா 

(டிபபளரா�ராக�ஸ்), 

ெஙகிலி ைடிவி்லா 

(ஸ்்டஹ்பப்டரா�ராக�ஸ் 

எ.கா. ஸ்ட்வரப்டாகாக்கஸ் 

நி்மானியா) அல்லது 

வகாத்தாக்ைா 

(ஸ்ப்டபேப்லரா�ராக�ஸ்) 

காணப்படும்.

• விபரி்யா -  கமா ைடிை ்பாக்டீரியா எ.கா. 

விபரிப�ரா �ரா்ல்ரா.

கா�ைக

ேப��ல�

���ேயா

�ைப��லா

படம் 6.3 ்பாக்டீரியாவின் ைடிைஙகள்

்மலும் ்பாக்டீரியாக்கள் அைற்றின் 

கவெயிவழகளின் எண்ணிக்வக மற்றும் 

அவமவிடத்தின் அடிப்பவடயில் பின்ைருமாறு 

ைவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

• ஒற்வ்றக் கவெயிவழ: 

   ஒரு முவனயில் ஒரு கவெயிவழ மட்டும் 

காணப்படும். எ.கா. விபரிப�ரா �ரா்ல்ரா.

• ஒரு முவன கற்வ்றக் கவெயிவழ:

   ஒரு முவனயில் கற்வ்றயாக கவெயிவழ 

காணப்படும். எ.கா. சூப்டராப�ரானராஸ்.
• இரு முவன கற்வ்றக் கவெயிவழ:

  இரு முவனகளிலும் கற்வ்றயாக 

கவெயிவழ காணப்படும்.   

எ.கா. ப்ராப்டராஸ்பேரில்லம் ரூே்ம்.
• சுற்றுக் கவெயிவழ:

   ்பாக்டீரியாவின் வெல் சுைவரச் சுற்றி 

கவெயிவழ காணப்படும். எ.கா. எ.ப�ராப்ல.

• கவெயிவழயற்்றவை:

  கவெயிவழ காணப்படுைதில்வல.  

எ.கா. ப�ராரினிேராகடீரி�ம் டிபதீரி�

கைச�ைழய�றைவ

ஒ�ைற�
கைச�ைழ

����
கைச�ைழ

இ��ைன கைச�ைழ

ஒ��ைன
க�ைற� கைச�ைழ

படம் 6.4 கவெயிவழகளின் அவமவிடத்தின் 

அடிப்பவடயில் ்பாக்டீரியாவின் வைவ்்ைறு 

ைடிைஙகள்
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்பாக்டீரியாக்கள் ்பல ைழிகளில் 

தன்னுவடய உணவைப வ்பறுகின்்றன.  

ஒளிச்்ெரக்வக ்பாக்டீரியஙகள் தனது 

உணவைத் தா்ம தயாரித்துக் வகாள்கின்்றன 

(எ.கா. ெய்னா்பாக்டீரியா).  அொதாரண சூழலில் 

ைாழும் ்பாக்டீரியாக்கள் சூரியனிடமிருந்து 

கிவடக்கும் ஆற்்றலுக்குப ்பதிலாக ்ைதிப 

வ்பாருள்கவளப (அம்்மானியா, வைட்ரஜன் 

ெல்வ்படு) ்பயன்்படுத்தி உணவைத் 

தயாரிக்கின்்றன. இந்நிகழ்வு ்ைதித்தற்ொரபு 

உணவூட்டம் எனப்படுகி்றது. சில ைவகயான 

்பாக்டீரியஙகள் கூட்டுயிர ைாழ்க்வக 

முவ்றவய ்மற்வகாள்கின்்றன (எ.கா.  

மனிதனின் சிறுகுடலில் ைாழும் எ.ப�ராப்ல). 

்பாக்டீரியாக்கள் பிளத்தல் முவ்றயில் 

இனபவ்பருக்கம் வெயகின்்றன (இரண்டாகப 

பிளத்தல், ்பலைாகப பிளத்தல்).

 செயல்போடு 1

ஒரு கண்ணாடி நழுைத்தில் ஒன்று 

அல்லது இரண்டு துளிகள் தயிவர  எடுத்துக் 

வகாண்டு, நழுைத்தில் ்பரைச் வெயயவும்.  

அந்நழுைத்திவன இ்லொக சூடு்படுத்தவும் 

(3-4 வநாடிகள்).  அதன் மீது சில துளிகள் 

கிறிஸ்டவலன் ையலட் ொயத்திவன 

இட்டு, 30 அல்லது 60 வநாடிகள் 

கழித்து நீரால் கழுை ்ைண்டும்.  கூட்டு 

நுண்்ணாக்கியினால் அந்நழுைத்திவன 

உற்று ்நாக்கவும்.

 6.3   பூஞவெ
யூ்கரி்யாட்டிக் ைவகவயச் ்ெரந்த 

பூஞவெகளில் ்பச்வெயம் காணப்படுைதில்வல.  

ஒளியற்்ற சூழலில் இவை ைளரகின்்றன.  

இவை ஒரு வெல் (எ.கா. ஈஸ்்ட) அல்லது ்பல 

வெல்களால் (எ.கா. ஹேனிசிலி�ம்) ஆனவை.  

இவை அவனத்து ைாழிடஙகளிலும் 

காணப்படுகின்்றன. ைவகப்பாட்டில் இவை 

பூஞவெகள் உலகத்தில் ்ெரக்கப்பட்டுள்ளன.  

பூஞவெகவளப ்பற்றிய ்படிபபு ‘வமக்காலஜி’  

என அவழக்கப்படுகி்றது. அவனத்து 

பூஞவெகளும் நுண்ணியவை அல்ல (எ.கா. 

காளான்). பூஞவெகளில் சுமாராக 70000 

இனஙகள் உள்ளன.

6.3.1 செல்லின் அவைப்பு
ஒரு செல்்ோ்ோன பூஞவெ (எ.கோ. ஈஸ்ட்)

இவை ைளிமண்டலத்தில் 

தன்னிச்வெயாகக் காணப்படுகின்்றன.  

இவை அவனத்து ைவகயான ெரக்கவர  

ஊடகஙகளிலும் ைளரகின்்றன.  இைற்றின் 

வெல்கள் முட்வட ைடிைமுவடயவை.  வெல் 

சுைர மற்றும் உட்கருவைப வ்பற்றுள்ளன.  

இைற்றின் வெட்்டாபிளாெத்தில் துகள்கள், 

ைாக்கு்ைால்கள், வெல் நுண்ணுறுபபுகள், 

கிவளக்்காஜன், எண்வணயத் துளிகள் 

காணப்படுகின்்றன.  ஈஸ்ட்டினால் உற்்பத்தி 

வெயயப்படும் வெ்மஸ் எனும் வநாதியின் 

உதவியினால் வநாதித்தல் நவடவ்பறுகி்றது.  

இவை காற்றில்லா நிவலயில் சுைாசிக்கின்்றன.  

வமாட்டு விடுதல் மூலம் இனபவ்பருக்கம் 

நவடவ்பறுகி்றது.

ெச� ச��

வா��ேவா� (ெவ��ட�)
ைசேடா�ளாச�
உக�
உண�� �க�

படம் 6.5 ஈஸ்ட்டின் அவமபபு

ப் செல்க்ளோ்ோன 
பூஞவெ (எ.கோ. கோ்ளோன்)

க ா ள ா ன் க ள் 

மவழக் காலஙகளில் 

ஈர நிலஙகள், 

நிழலான ்பகுதிகள், 

ம ர ங க ளி ன் 

்ைரப ்பகுதிகளில் 

ை ள ர ை வ த க் 

க ா ண ல ா ம் . 

ம ண் ணி ற் கு 

்மல் ைளரும் 

குவட ்்பான்்ற 

அவமபபு அதன் 

கனி உறுப்பாகும். 

குவடயின் கீழ் 

க ா ண ப ்ப டு ம் 

ெதா��

ெச��க�

த�� அ�ல�
கா��

காளா� இைழ

�ல�த�
காளா� இைழ

படம் 6.6 ்பல 

வெல்களாலான பூஞவெ 

- ஒரு காளான்

Unit-6_Micro Organisms TM.indd   85 4/15/2019   6:04:23 AM



86எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

பிளவு ்்பான்்ற அவமபபுகள் வெவுள்கள் 

(gills) எனப்படுகின்்றன. இந்த வெவுள்கள் 

வித்துக்கவளக் (ஸ்்்பாரகள்)  வகாண்டுள்ளன.  

மண்ணின் ்மல் அடுக்கில் உள்ள 

கனியுறுபபின் அடியில் வமசீலியம் 

அவமந்துள்ளது.  வமசீலியத்வத ஒட்டி 

நூல் ்்பான்்ற அவமபபுவடய வை்பாக்கள் 

உள்ளன.  வை்பாக்களின் சுைரகள் வகட்டின் 

மற்றும் வெல்லு்லாொல் ஆனது. வை்பாக்கள் 

காளான்களின் ைளரச்சிக்குத் ்தவையான 

ெத்துக்கவளக் கடத்துைதில் உதவுகின்்றன.  

துண்டாதல் மற்றும் ஸ்்்பார உருைாதல் 

முவ்றயில் இனபவ்பருக்கம் நவடவ்பறுகி்றது.

பூஞவெகள் மட்குண்ணிகளாக்ைா 

(இ்றந்த மற்றும் அழுகிய தாைரஙகள் மற்றும் 

விலஙகுகளின் எஞசிய ்பாகஙகளிலிருந்து 

உணவைப வ்பறுகின்்றன).  எ.கா. 

ப்ப�ராேஸ், ஹேனிசிலி�ம், அ�ராரி�ஸ் அல்லது 

ஒட்டுண்ணிகளாக்ைா (ஓம்புயிரியின் 

உயிருள்ள வெல்களிலிருந்து ஊட்டத்வதப 

வ்பறுகின்்றன).  எ.கா. ேகசீனி�ரா, அலபுப�ரா, 

உஸ்டிப்லராப�ரா அல்லது கூட்டுயிரிகளாக்ைா 

(ைாஸ்குலார தாைரஙகளின் ்ைரகளில் 

உள்ள பூஞவெகள்)  எ.கா.  ப�கப�ராப்�ரா 

காணப்படுகின்்றன.

 செயல்போடு 2

அழுகிய காயகறி அல்லது வகட்டுப 

்்பான பின் கருபபு நி்றமாக மாறிய  வராட்டி 

அல்லது ்தஙகாயின் ்பகுதியிவன சிறிதளவு 

ஒரு நழுைத்தில் எடுத்துக்வகாள்ளவும்.  

அதன் மீது ஒரு துளி கிளிெரிவன விட்டு 

மூடு வில்வல வகாண்டு மூடவும். பின்னர 

நுண்்ணாக்கியினால் உற்று ்நாக்கவும்.

 6.4  ஆல்கோ (போசி)
ஆல்காக்கள் எளிய, தாைர உடலவமபவ்பப 

வ்பற்்ற யூ்கரி்யாட்டிக் உயிரினஙகளாகும்.  

ஆல்காக்கள் ஈரப்பதமான ைாழிடஙகளில் 

காணப்படுகின்்றன.  அதிகளவில் 

்பசுஙகணிகத்வதப வ்பற்றுள்ள இவை ஏரிகள் 

மற்றும் குளஙகளின் ்மற்்பரபபில் வமல்லிய 

்படலமாகக் காணப்படுைதால், ‘நீரப புற்கள்’   

எனப்படுகின்்றன.  ஆல்காவைப ்பற்றிப ்படிப்பது 

ஆல்காலஜி (வ்பகாலஜி) எனப்படும்.

�ளா�ேடாேமானா� வா�வா�� �ேலா����

���ய�லா
ஹ�வா ைஹ
ேரா���யா�

படம் 6.7 ஆல்காவின் ்ைறு்பட்ட ைவககள்

ஆல்காக்கள் 1 வமக்ரானிலிருந்து 

50 மீட்டர ைவர அைற்றின் அளவில் 

்ைறு்படுகின்்றன.  இவை ஒரு 

வெல்லாலான நுண்ணியவையாக்ைா 

(எ.கா. கிளராமிப்டராப�ரானராஸ்) அல்லது ்பல 

வெல்களாலான வ்பரிய அளவி்லா (எ.கா. 

�ர்�ரா�ம்) காணப்படுகின்்றன.  ஒரு வெல்லாலான 

ஆல்காக்கள் ்ைறு்பட்ட ைடிைஙகளில் (்காள, 

்கால், சுழல்) உள்ளன.  ்பல வெல்களாலான 

ஆல்காக்கள் இவழகளாக்ைா, கிவளத்்தா 

காணப்படுகின்்றன.

6.4.1 செல்லின் அவைப்பு 
(எ.கோ. கி்ளோமிநடோநைோனோஸ்)

கிளராமிப்டராப�ரானராஸ் எளிய, ஒரு 

வெல்லாலான, நகரும் தி்றனுவடய நன்னீர 

ைாழ் ்பாசியாகும்.  இவை முட்வட, ்காள 

அல்லது ்்பரிக்காய ைடிமுவடயவை.  

குளஙகள், ொக்கவடகள் மற்றும் தண்ணீரத் 

வதாட்டிகளில் காணப்படும் ஆல்காக்கள் 

வ்பாதுைாக ்்பரிக்காய ைடிைமுவடயவை.  

இவை குறுகிய முன் ்பகுதிவயயும், அகன்்ற 

பின் ்பகுதிவயயும் வ்பற்றுள்ளன.
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வா��ேவா�

க����

ேகா�ைக உ���

கைச�ைழ

ைம�ேடாகா��	யா

ைச�ேடா�ளாச�

�டா�� �க�

ப��க�க�

உ�க�

ைப	னா 

படம் 6.8  கிளாமி்டா்மானாஸின் அவமபபு

இைற்றின் வெல்லானது வமல்லிய 

வெல்லு்லாொல் ஆன வெல் சுைரினால் 

சூழப்பட்டுள்ளது.  வெல் சுைருக்கும், 

்பசுஙகணிகத்திற்கும் இவடயில் 

வெட்்டாபிளாெம் காணப்படுகி்றது.  இைற்றின் 

வெல்லானது வ்பரிய அடரத்தியான உட்கருவை 

்காபவ்ப ைடிை ்பசுஙகணிகத்தின் 

உட்பு்றக் குழிவுப ்பகுதியில் வகாண்டுள்ளது.  

இரண்டு சுருஙகும் நுண்குமிழ்கள் 

ஒவ்வைான்றும் கவெயிவழயின் அடிபபு்றத்தில் 

காணப்படுகின்்றன.  ்பசுஙகணிகத்தின் முன்பு்றப 

்பகுதி சிறிய சிைபபு நி்றத்தாலான கண்புள்ளிவயக் 

வகாண்டுள்ளது.  கிளராமிப்டராப�ரானராஸில ்பால் 

மற்றும் ்பாலிலா முவ்றயிலான இனபவ்பருக்கம் 

காணப்படுகி்றது.

படம் 6.9 ஸ்வ்ப்ராவகரா

சில ைவகயான ஆல்காக்கள் பி்ற 

ஒளிச்்ெரக்வக நி்றமிகளான பியூ்காொந்தின் 

(்பழுபபு), ொந்்தாஃபில் (மஞெள்), வ்ப்கா 

எரித்ரின் (சிைபபு), வ்பக்்கா ெயனின் (நீலம்) 

ஆகியைற்வ்றப வ்பற்றுள்ளன.  இவை தற்ொரபு 

ஊட்ட முவ்றவயக் வகாண்டுள்ளதால், 

்பசுஙகணிகத்தின் உதவியால் தா்ம தனது 

உணவைத் தயாரித்துக் வகாள்கின்்றன.

 செயல்போடு 3

குளத்து நீவர ஒரு சிறிய புட்டியில் 

்ெகரிக்கவும். ்ெகரித்த ்பச்வெநி்றமுவடய 

குளத்து நீரில் ஒன்று அல்லது இரண்டு 

துளிகள் ஒரு நழுைத்தில் எடுத்துக் 

வகாள்ளவும். அவத மூடு வில்வல வகாண்டு 

மூடவும்.  பி்றகு நுண்்ணாக்கியின் மூலம் 

உற்று ்நாக்கவும்

 6.5  புநரோட்நடோநெோைோ
பு்ராட்்டா்ொைா (கி்ரக்கத்தில் 

பு்ராட்்டாஸ் – முதல் மற்றும் ்ொைன் – 

விலஙகு) ஒரு வெல் யூ்கரி்யாட்டுகளாகும்.  

இவை ைவகப்பாட்டில் புநரோட்டிஸ்டோ 

எனும் உலகில் இடம்வ்பற்றுள்ளன.  

புநரோட்நடோநெோைோவைப் ்பற்றிப 

்படிப்பது புநரோட்நடோவி்ஙகியல் என 

அவழக்கப்படுகி்றது. இவை குளஙகள், 

வ்பருஙகடல்கள், ஈரப்பதமான மண் மற்றும் 

தாைரஙகள், விலஙகுகளின் வெல் மற்றும் 

திசுக்களில் காணப்படும். இைற்றுள் சில 

்நாவய ஏற்்படுத்துகின்்றன. இவை 

2-200 வமக்ரான் அளவுவடயன.  

பு்ராட்்டா்ொைாக்கள் சில சி்றப்பான 

நுண்ணுறுபபுகவளக் வகாண்டுள்ளன.  

இந்நுண்ணுறுபபுகள் இயக்கம், உணவூட்டம் 

மற்றும் இதர ்பணிகவளச் வெயைதற்காகப 

்பயன்்படுகின்்றன.  பு்ராட்்டா்ொைாக்களின் 

ைவககள் பின்ைருமாறு,

•  சிலி்யட்டா 

 -  சிலியாக்களால் இடம்வ்பயரகின்்றன 

(எ.கா. ேரா்மீசி�ம்)

•  பிளாவஜல்்லட்டா 

 -  கவெயிவழகளால் இடம்வ்பயரகின்்றன 

(எ.கா. யூகளினரா)

•  சூ்டா்்பாடியா 

 -  ் ்பாலிக்கால்களால் இடம்வ்பயரகின்்றன 

(எ.கா. அமீேரா)

•  ஸ்்்பா்ரா்ொைா 

 -  ஒட்டுண்ணிகள் (எ.கா. பிளராஸ்ப�ராடி�ம்)
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88எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

 செயல்போடு 4

வைக்்கால் ஊ்ற வைத்த நீரிவன 

ஒன்று அல்லது இரண்டு துளிகள் நழுைத்தில் 

எடுத்துக் வகாண்டு நுண்்ணாக்கியின் 

ைழியாக உற்று ்நாக்கவும்

6.5.1  செல்லின் அவைப்பு (எ.கோ. அமீபோ)
அமீ்பா நுண்ணிய ஒரு வெல்லாலான 

உயிரினமாகும். இவை குளத்து நீரில் 

காணப்படுகின்்றன. இவை ஒழுஙகற்்ற 

ைடிைமுவடயவை. இவை வெல் ெவ்வு, 

வெட்்டாபிளாெம் மற்றும் உட்கருவைக்  

வகாண்டுள்ளன. அமீ்பா ஒரு பு்ராட்்டா்ொைா 

என்்பதால் ்்பாலிக் கால்கள் மூலம் இடம் 

வ்பயரகி்றது (இலத்தீனில் “வ்பாயக் கால்கள்”).  

்்பாலிக் கால்கள் வெல் ெவ்வின் நீட்சியவடந்த 

்பகுதியாகும்.  அதனுவடய இவரவயப (ஆல்கா) 

பிடிக்க இவை உதவுகின்்றன.  அமீ்பாவின் 

உடலானது உணவுத் துகள்கவளச் 

சூழ்ந்து அைற்வ்ற விழுஙகுைதன் மூலம் 

உணவுக் குமிழ்கள் உருைாகின்்றன.  

வெட்்டாபிளாெத்தில் உள்ள சுருஙகும் நுண் 

குமிழ்கள் கழிவு நீக்கத்திற்கு உதவுகின்்றன.  

அமீ்பாவில் இனபவ்பருக்கம் இவணவு 

மற்றும் ஸ்்்பார உருைாதல் முவ்றயில் 

நவடவ்பறுகி்றது.

�����
�����

ேபா��கா�க�

உண�� ���

உண�
 	க�
ச��

ைச�ேடா�ளாச�

உ�க�

படம் 6.11 அமீ்பா

 6.6      ைருத்துைம், விைெோயம் 
ச�ோழிறெோவ் ைறறும் அன்்றோட 
ைோழ்வில் நுண்ணுயிரிகளின் 
பயன்போடுகள்

6.6.1 ைருத்துைம்
நாம் நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து 

எதிரஉயிரக்வகால்லிகள் (ஆன்டி்பயாட்டிக்) 

மற்றும் தடுபபூசிகவளப வ்ப்றலாம். 

1. எதிர்உயிர்கசகோல்லிகள் (ஆன்டிபயோட்டிக)
‘ஆன்டி’ என்்ற ைாரத்வத ‘எதிராக’ என்்ற 

வ்பாருள்்படும்.  எதிரஉயிரக்வகால்லி வ்பாருள்கள் 

���மா (க� ���)
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படம் 6.10 வ்பாதுைான பு்ராட்்டா்ொைன்களான பிளாஸ்்மாடியம், ்பாரமீசியம், யூக்ளினா
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89 நுண்ணுயிரிகள்

இது ்பல்்ைறு்பட்ட ்பாக்டீரித் வதாற்றுக்கு 

சிகிச்வெயளிக்கப ்பயன்்படுகி்றது. எ.கா. பி்ளக்.

2. �டுப்பூசிகள்
தடுபபூசிகள் இ்றந்து ்்பான அல்லது 

்பலவீனமாக்கப்பட்ட  நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து 

தயாரிக்கப்படுகின்்றன .  எட்ைர்ட் சென்னர், முதன் 

முதலில் வ்பரியம்வமக்கான தடுபபூசியிவனக் 

கண்டறிந்தார. ைோகசிநனஷன் என்்ற வொல் 

இைரால் சூட்டப்பட்டது.  ்நாயாளியின் உடலில் 

இத்தடுபபூசியானது வெலுத்தப்படும் ்்பாது, 

உடலிலிருந்து ்நாய எதிரபவ்பாருள்கள் 

(ஆன்டி்பாடிகள்) உற்்பத்தியாகி ்நாயக் 

கிருமிகளுக்கு எதிராகப ்்பாரிடுகின்்றன.  

இந்த ்நாய எதிரபவ்பாருள்கள் உடலி்ல்ய 

தஙகியிருந்து, எதிரகாலத்தில் அக்குறிபபிட்ட 

்நாயக்கிருமிகளின் தாக்குதலிலிருந்து 

உடவலப ்பாதுகாக்கின்்றன. என்ை 

ைாக்சி்னஷன் ந�ோயத்�டுப்பு என்றும் 

அவழக்கப்படுகி்றது.

எ.கா. தட்டம்வமக்கான MMR 

தடுபபூசி, வ்பான்னுக்கு வீஙகி, ரூவ்பல்லா, 

காெ்நாயக்கான  BCG  தடுபபூசி 

படம் 6.14 எட்ைரடு வஜன்னர

6.6.2 விைெோயம்
1. இயறவக உரம்

நுண்ணுயிரிகள் கழிவுகவள 

மட்கச் வெயைதால், சிவதப்பவைகள் என 

அவழக்கப்படுகின்்றன. இந்நிகழ்வின் ்்பாது, 

வநட்்ரட்டுகள் மற்றும் கனிம ஊட்டப வ்பாருள்கள் 

மட்கும் கழிவுகளிலிருந்து வைளி்யறி, 

மண்வண ைளமுவடயதாக்குகின்்றன. இந்த 

உரம் இயறவக உரம் என அவழக்கப்படுகி்றது.

உயிருடன் உள்ள உயிரினஙகளிலிருந்து 

வ்ப்றப்படுகின்்றன.

இது மற்்ற உயிரினஙகளுக்கு நச்ொக 

உள்ளது.  முதன் முதலில் எதிரஉயிரக்வகால்லி 

மருந்தான சபனிசிலின்  ெர்.  அச்க்ோண்டர் 
பி்ளம்மிங என்்பைரால் 1928 – இல் 

கண்டறியப்பட்டது. எதிர உயிரக்வகால்லியான 

வ்பனிசிலின், ஹேனிசிலி�ம் கிப்ப�ராஜீனம் 
என்்ற பூஞவெயிலிருந்து வ்ப்றப்படுகி்றது.  

இது வடட்டனஸ், டிபதீரியா ்்பான்்ற 

்நாயகவளக் குணப்படுத்தப 

்பயன்்படுகி்றது. ஸ்ட்வரப்டாவமசின் எனும் 

எதிரஉயிரக்வகால்லி ஸ்ஹ்பப்டராப�சிஸ் 
என்்ற ்பாக்டீரியாவிலிருந்து வ்ப்றப்படுகி்றது.  

படம் 6.13 வ்பனிசில்லியம் கிவர்ொஜீனம்

்மலும் அறிந்து வகாள்்ைாம்

விஞ்ானிகள் புதிய எதிரஉயிரக் 

வகால்லியான சூ்டாயுரிடிவமசிவனக் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர. இந்த புதிய 

எதிரஉயிரக்வகால்லியானது இத்தாலிய 

நாட்டின்  மண் மாதிரியில் காணப்பட்ட ஒரு 

ைவகயான நுண்ணுயிரியினால் உற்்பத்தி 

வெயயப்படுகி்றது.  இது ் ொதவனக் குழாயில் 

உள்ள  மருந்து - 

எதிரபபு மற்றும் 

மருந்து – தாஙகும் 

தி்றன் வகாண்ட 

்ப ா க் டீ ரி ய ா க் க வ ள 

அழித்தது.  என்ை, 

சுண்வடலிகளில் ்பாக்டீரியத் வதாற்றிவன 

குணமாக்கப ்பயன்்படுத்தப்பட்டது. 
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ைரேசா�ய�

அேசாலா சயேனாபா���யா VAM ��ைச

அச
ேடாபா�ட� அேசா�ைப��ல� PSM

பா���யா

��ைச

ஆ�கா

���ெபர�

ம�� �க

பட�  6.15.  
Bacterial  - 
Fungal  - 

Algal   - 
Aquatic fern  - 
Earthworms  - 
Rhizobium  - 
Azotobacter  - 
Azospirillum  - 

PSM   - 
Azolla   - 

Cyanobacteria - 
VAM  fungi  - 

படம் 6.15 உயிரி உரஙகளின் ைவககள்.

2.வ�ட்ரென் நிவ்நிறுத்�ம்:
்பருபபு ைவகத் தாைரஙகளின் 

்ைர முடிச்சுகளில் ைாழும் வர்ொபியம் 

்பாக்டீரியஙகள், ைளிமண்டல வநட்ரஜவன 

வநட்்ரட்டுகளாக மண்ணில் நிவலநிறுத்தி 

மண்வண ைளப்படுத்துகின்்றன.  

இது தாைரஙகளின் ைளரச்சிக்குத் 

அத்தியாைசியமானதாகும்.  மண்ணில் 

தனித்து ைாழும் ்பாக்டீரியஙகளான, ெய்னா 

்பாக்டீரியா, நராஸ்்டராக ்்பான்்றவையும் 

உயிரியல் முவ்றயில் வநட்ரஜவன 

நிவலப்படுத்துகின்்றன.

கா��� உ�ள ைந�ரஜ�

N

N

N

N

N
N

N

N
N

N

N

N

N

N N

N

N
N N

N

N N

N
NN

N
N

N

ப�� வைக�
தாவர	க��

ேவ� ����க��
�����களா�

ைந�ரஜ�
�ைல� �த�பத�

கா�ேபாைஹ�ேர�க�

படம் 6.16 தாைரஙகளில் வநட்ரஜன் நிவலநிறுத்தம்

3.  உயிரியகட்டுப்போட்டு கோரணிகள்: 
(முகைர்கள்)

்பயிரகளுக்கு தீஙகுயிரிகளிடமிருந்து 

்பாதுகாப்பளிப்பதில்  நுண்ணுயிரிகள் 

உதவுகின்்றன. 

•  பேசில்லஸ் துரின்ஞி�ன்ஸிஸ் (Bt ்பஞசு) 

பூச்சிகவளக் கட்டுப்படுத்துகி்றது.

•  டிப்கப�ராஹ்டர்�ரா (பூஞவெ) 

்ைரகளுக்குப ்பாதுகாப்பளித்து, 

தாைரஙகளில் ்நாயக்கிருமிகவளக் 

கட்டுப்படுத்துகி்றது.

•  ்பாக்கு்லா வைரஸ்கள் (வைரஸ்) பூச்சிகள், 

மற்்ற கணுக்காலிகவளத் தாக்குகின்்றன. 

ேப��ல�
����ெய���

Bt மரப
தாவர	���ேள 
ெச�	த�ப�த�

தாவர	�� எ�த� 
ப��ைய�� உெகா�ட 

��� ம�த�

ஐேரா��ய ேசாள
�ைள�பா�  ெதா�றா�
பா��பைட�த தாவர�

படம் 6.17 பூச்சிகளின் மீது உயிரைழிக்கட்டுப்பாட்டு 

வெயல்்பாடுகள் 

6.6.3 ச�ோழிறெோவ்

1.  கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு
கழிவுநீர சுத்திகரிபபின் இரண்டாம் 

நிவலயில், காற்று சுைாெ நுண்ணுயிரிகள் 

முதன்வமக் கழிவுகளின் மீது ைளர 

அனுமதிக்கப்படுகின்்றன.  இந்த 

நுண்ணுயிரிகள் கழிவுகளின் வ்பரும் 

்பகுதியான கரிமப வ்பாருள்கவள 

உட்வகாள்கின்்றன எ.கா.  பந்டப்ராேராக்டர் 

சிற்றினம்.  காற்றில்லா நிவலயில் கழிவுநீர 

சுத்திகரிபபிற்கு வமத்த்னா்பாக்டீரியஙகள் 

்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றன. 

2. உயிரி ைோயு உறபத்தி
மனிதன் மற்றும் விலஙகுகளின் 

மலக்கழிவுகள்,  தாைரஙகளின் கழிவுகள் 

காற்றில்லா சுைாெ ்பாக்டீரியஙகளினால் 

சிவதக்கப்படும் ்்பாது மீத்்தனுடன்  (உயிரி 

ைாயு) ்ெரந்து கார்பன் வடயாக்வெடு 

மற்றும் வைட்ரஜனும் உற்்பத்தியாகின்்றன.  

இந்த ்பாக்டீரியஙகள் வமத்த்னாவஜன்கள் 

என்்றவழக்கப்படுகின்்றன.

3. ஆல்கஹோல் ைறறும் வைன் �யோரிப்பு
ஆல்கைால் ்பானஙகள் ஈஸ்ட்டின் 

உதவியினால் வநாதித்தல் முவ்றயில் 
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தயாரிக்கப்படுகின்்றன. திராட்வெயிலுள்ள 

ெரக்கவர ஈஸ்ட்டினால் வநாதிக்கப்படுகி்றது.  

அரிசி மற்றும் ்பாரலி தானியஙகளிலுள்ள 

ெரக்கவரவய வநாதித்தலுக்கு உட்்படுத்தி பீர 

தயாரிக்கப்படுகி்றது. 

4.  மிருதுைோககு�ல்  (சைன்வையோககு�ல்) 
ைறறும் ந�ோல் ப�னிடு�லில் நுண்ணுயிரிகள்

அ) மிருதுைோககு�ல் (சைன்வையோககு�ல்)
ஆளித் தாைரஙகள் கட்டுகளாகக் கட்டப்பட்டு  

நீரினுள் வைக்கப்படுகின்்றன.  தண்டுப ்பகுதி 

திசுக்களின் மீது ்பாக்டீரியஙகள் வெயல்்பட்டு, 

அைற்றின் ைலிவமயான ஆதரவு நாரகவளத் 

தளரத்துகின்்றன. இது மிருதுைாக்குதல் 

எனப்படுகி்றது.  லிவனன் நூல் இவழகள் 

இம்முவ்றயில் தயாரிக்கப்படுகின்்றன.  எ.கா.  

சூப்டராப�ரானராஸ் ஏருஜிபனராஸரா

ஆ)  ந�ோல் ப�னிடு�ல்
்தால் ்பதனிடும் வதாழிற்ொவலயில் 

்பாக்டீரியஙகள்  விலஙகுகளின் ்தாலின் மீது 

வெயல்்பட்டு அைற்வ்ற வமன்வமயாக்குகின்்றன.  

அதனால் ்தால் ைவளந்துவகாடுக்கும் 

தன்வமயுவடயதாகி்றது.

6.6.4  அன்்றோட ைோழ்வில் பயன்போடு

1.  சரோட்டி �யோரிப்பு
அடுமவனகளில் ஈஸ்ட்வடப 

்பயன்்படுத்தி வராட்டி மற்றும் ்கக் ைவககள் 

தயாரிக்கப்படுகின்்றன.  இைற்வ்ற மாவில் 

்ெரக்கும் ்்பாது உருைாகும் கார்பன் 

வடஆக்வெடினால் மாைானது வ்பாஙகி 

ைருகின்்றது.  கார்பன் வடஆக்வெடினால் 

வராட்டி மற்றும் ்கக்குகள் மிருதுத் 

தன்வமயவடகின்்றன.  புரதஙகள் 

மற்றும் வைட்டமின்கள் அதிகம் நிவ்றந்த 

குபளராஹ்ல்லராைானது  (்பசும் ஆல்கா) மாவுடன் 

்ெரக்கப்படும் ்்பாது வராட்டியின்  ெத்துக்கள் 

்மலும் அதிகரிக்கின்்றன.

2. �யிர் ைறறும் பந்நீர் �யோரிப்பு
ப்லகப்டரா பேசில்லஸ் ்பாக்டீயத்தினால் 

்பாலில் உள்ள லாக்்டாஸ் லாக்டிக் அமிலமாக 

மாறுகி்றது.  அதனால் ்பால் வகட்டியாகி்றது 

(தயிர).  இது புளிபபுச் சுவைவயத் தருகி்றது.  

தயிவரப ்பதப்படுத்தும் ் ்பாது 

்பன்னீர  கிவடக்கி்றது.

3. ைனி�னின் குடலில்
•  ம னி த னி ன் 

குடலில் ைாழும் 

்ல ரா க ப ்ட ரா ப ே சி ல ்ல ஸ் 
அசி்டப்டராஃபி்லஸ் எனும் ்பாக்டீரியா 

உணவு வெரிமானத்தில் உதவுகி்றது.  

்மலும் தீஙகு தரும் ்நாயக் கிருமிகளுக்கு 

எதிராக வெயல்்படுகி்றது.

•  மனிதனின் குடலில் ைாழும் எ.ப�ராப்ல 
்பாக்டீரியம் வைட்டமின் K மற்றும் 

வைட்டமின் B கூட்டுப வ்பாருள்கவள 

உற்்பத்தி வெயைதில் உதவுகி்றது.

்மலும் அறிந்து வகாள்்ைாம்

்லராகப்டராபேசில்லஸ் அசி்டப்டராஃபி்லஸ் 
எனும் ்பாக்டீரியா அமிலத்வத விரும்்பக் 

கூடியது.  இவை ்மார, தயிர,  புளிபபுக் 

கூழ்மஙகள் (sour cream) மற்றும் உவ்றந்த 

்பனிக்கூழ் (frozen desserts) ஆகியைற்றில் 

காணப்படுகின்்றன. இவை ெரக்கவர 

மற்றும் கார்்பாவைட்்ரட்டுகவள லாக்டிக் 

அமிலமாக மாற்றுைதால், “ லாக்டிக் அமில 

்பாக்டீரியஙகள்” என்்றவழக்கப்படுகின்்றன

 6.7  தீஙகு �ரும் நுண்ணுயிரிகள்
சில நுண்ணுயிரிகள் மனிதன், 

விலஙகுகள் மற்றும் தாைரஙகளுக்கு தீஙகு 

விவளவிக்கின்்றன.  அவை ்நாயகவள 

உண்டாக்குைதால் ்நாயக்கிருமிகள் 

என்்றவழக்கப்படுகின்்றன.  ்நாயக்கிருமிகள் 

உடலுக்குள் ்தால், ைாய அல்லது மூக்கின் 

ைழியாக உள்்ள நுவழந்து ்நாயகவள 

ஏற்்படுத்துகின்்றன.  வைரஸினால் உண்டாகும் 

‘ஃபளூ’ காயச்ெல்  காற்றின் மூலம் ்பரவுகி்றது.  

்நாயாளிகள் தும்மும்்்பாது வதறிக்கும் 

திைவலகளில் உள்ள வைரஸ்கள்  காற்றில் 

்பரவி நலமான ஒருைரின் சுைாெத்தின் ்்பாது 

உள் நுவழகின்்றன. நாம் சில ைவகயான 

நுண்ணுயிரிகளால் மனிதன், விலஙகுகள் 

மற்றும் தாைரஙகளுக்கு ஏற்்படும் ்நாயகள் 

்பற்றிக் காண்்்பாம்.
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6.7.1 நுண்ணுயிரிக்ளோல் ைனி�னுககு உண்டோகும் ந�ோயகள்

ை. 

எண்

மனிதரில்  

ஏற்்படும்  

்நாயகள்

்நாயுண்டாக்கும் 

நுண்ணுயிரி
்பரவும் முவ்ற அறிகுறிகள்

தடுபபு முவ்றகள்/

சிகிச்வெ

1. காெ்நாய 

(டியூ்பரகு்ளாசிஸ்)

ப�கப�ராேராகடீரி�ம் 
டியூேர்குபளராசிஸ் 

(்பாக்டீரியா)

காற்றின் 

மூலமும்,  

்நாயத் 

வதாற்றுவடய 

மனிதனின் 

ெளி மூலமும்

வதாடரச்சியான 

இருமல், 

இரத்தத்துடன் 

கூடிய ெளி, 

எவட இழபபு, 

மூச்சுத் திண்றல்

BCG தடுபபூசி

2. காலரா விபரிப�ரா �ரா்ல்ரா 
(்பாக்டீரியா)

ஈக்களின் 

மூலமும், 

அசுத்தமான 

உணவு 

மற்றும் நீரின் 

மூலமும்

நீரத்த ையிற்றுப 

்்பாக்கு, ைாந்தி, 

விவரைான நீர 

இழபபு

காலராவுக்கு 

எதிரான தடுபபூசி, 

தன் சுகாதாரம்

3.  ொதாரண ெளி இன்புளூ�ன்�ரா 

வைரஸ்

காற்றின் 

மூலம்

ெளி ஒழுகுதல், 

தும்முதல்

்நாயாளிகவளத் 

தனிவமப்படுத்துதல்

4. ்ரபிஸ் ப்பப்டரா விரிடி 
(வைரஸ்)

விலஙகுகள் 

கடிப்பதனால்

காயச்ெல், 

மாயத்்தாற்்றம், 

்பக்கைாதம், 

உணவை 

விழுஙக 

இயலாவம

்ரபிஸ்க்கு 

எதிரான தடுபபூசி

5. அமீபிக் சீத்்பதி எண்டமீேரா 
ஹிஸ்்டராப்லடி�ரா 
(பு்ராட்்டா்ொைா)

உணவு, நீர 

மற்றும் ஈக்கள்

கடுவமயான 

ையிற்றுப 

்்பாக்கு, 

இரத்தத்துடன் 

கூடிய மலம்

முவ்றயான துபபுரவிவன 

்பராமரித்தல் மற்றும் 

வமட்்ரானிவடய்ொல் 

எதிர 

உயிரக்வகால்லிகவளப 

்பயன்்படுத்த 

அறிவுறுத்துதல்

6. ம்லரியா பிளராஸ்ப�ராடி�ம் 

(பு்ராட்்டா்ொைா)

வ்பண் 

அ்னாபிலஸ் 

வகாசு

குமட்டல், ைாந்தி, 

கடும் காயச்ெல்

ம்லரியாவிற்கு 

எதிரான குயிவனன், 

கு்ளா்ராகுயின் 

மருந்துகவள எடுத்துக் 

வகாள்ளுதல்.  ்மலும் 

வகாசு வைறுக்கும் 

களிம்புகள் (விலக்கிகள்), 

வகாசு ைவலகவளப 

்பயன்்படுத்துதல்
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6.7.2 நுண்ணுயிரிக்ளோல் வி்ஙகுகளில் உண்டோகும் ந�ோயகள்

விலஙகுகளில் 

ஏற்்படும் 

்நாயகள்

்நாயுண்டாக்கும் 

நுண்ணுயிரி
்பரவும் முவ்ற அறிகுறிகள்

தடுபபு 

முவ்றகள்/

சிகிச்வெ

ஆந்த்ராக்ஸ் 

(கால்நவடகள்)

பேசில்லஸ் 
ஆந்த்ராசிஸ் 
(்பாக்டீரியா)

அசுத்தமான 

மண் மற்றும் 

உணவின் 

மூலம்

மூச்சு விடுைதில் 

சிரமம், சுய 

நிவனவில்லாதிருத்தல், 

்பசியின்வம

ஆந்த்ராக்ஸ் 

தடுபபூசி

ைாய மற்றும் 

கால்க் குளம்பு 

்நாய

ஆபப்ராபை்ஸ் 

(வைரஸ்)

காற்று மற்றும் 

விலஙகு 

உயிரிகள்

காயச்ெல், ைாயக் 

வகாபபுளஙகள், எவட 

இழபபு, ்பால் உற்்பத்தி 

குவ்றதல்

FMD  தடுபபூசி

6.7.3 நுண்ணுயிரிக்ளோல் �ோைரஙகளில் உண்டோகும் ந�ோயகள்

தாைர ்நாயகள்
்நாயுண்டாக்கும் 

நுண்ணுயிரி

்பரவும் 

முவ்ற
அறிகுறிகள்

தடுபபு 

முவ்றகள்/

சிகிச்வெ

சிட்ரஸ் ்கன்கர �ராநபதராப�ரானராஸ் 
ஆகஸபனராபேராடிஸ் 

(்பாக்டீரியா)

காற்று, 

நீர

இவலகள், 

தண்டுகள் 

மற்றும் 

கனிகளில் 

புண்கள் 

(வகாபபுளஙகள்) 

உண்டாதல்

தாமிரத்வத 

அடிப்பவடப 

வ்பாருளாகக் 

வகாண்ட 

்பாக்டீரியா 

எதிரபபுப 

வ்பாருள்கவளப 

்பயன்்படுத்துதல்

உருவளக்கிழஙகு 

பிவளட்  ்நாய

பே்டப்டராபே்தபதரா்ரா 
இன்ஹேஸ்்டன்ஸ் 
(பூஞவெ)

காற்று கிழஙகுகளில் 

்பழுபபு நி்றப 

புண்கள் 

(வகாப்பளஙகள்) 

காணப்படுதல்.

பூஞவெக் 

வகால்லிகவளப 

்பயன்்படுத்துதல்

 6.8   உணவு �யோரிப்பில் 
நுண்ணுயிரிகள்

வ்பாதுைாக உணவு தயாரிபபில், 

நுண்ணுயிரிகளான ஈஸ்ட், ்பாக்டீரியா 

மற்றும் பூஞவெகள் ்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றன.  

நுண்ணுயிரிகளால் நவடவ்பறும் வநாதித்தல் 

நிகழ்வில் கரிம அமிலஙகள், ஆல்கைால் 

மற்றும் எஸ்டரகள் உருைாகின்்றன.  இவை 

உணவுப வ்பாருள்கவள வகட்டுப ்்பாகாமல் 

்மலும் அறிந்து வகாள்்ைாம்

க வ ெ யி வ ழ க வ ள க் 

வ க ா ண் ட 

பு்ராட்்டா்ொைாைான 

டிரி்ப்னா்ொ்மா - 

வினால்  ஆபபிரிக்க 

தூக்க வியாதி உண்டாகி்றது. இது வெட்சீ 

எனும் ஈக்கள் கடிப்பதன் மூலம் ்பரவுகி்றது.
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• இனிப்பிடு�ல்
ெரக்கவரவயப ்பயன்்படுத்தி 

தயாரிக்கப்படும் வகட்டியான திரைம் (Syrup) 

்பழஙகவளப ்பதப்படுத்த ்பயன்்படுகின்்றது.  இந்த 

நுண்ணுயிரிக் வகால்லி திரைத்தில் ஆபபிள், 

்்பரிக்காய, பீச், பிளம் ்்பான்்ற ்பழஙகள் ஊ்ற 

வைக்கப்பட்டு ்படிகநிவலக்கு மாறிய பின்பு, 

உலர வைக்கப்பட்டு ்ெமிக்கப்படுகின்்றன. 

ஆ)  �வீன நுட்பஙகள்
•  ப�ப்படுத்து�ல் (Pasteurization) :

இது திரை உணவுகவளப ்பாதுகாக்கும் 

முவ்றயாகும். இம்முவ்றயானது  

லூயிஸ் ்பாஸ்டர என்்பைரால் 1862-ல்  

கண்டறியப்பட்டது. இம்முவ்றயில்   முதலில் 

்பாவல 70º வெ. வைப்பநிவலக்கு சூ்டற்றும் 

்்பாது அதிலுள்ள ்பாக்டீரியாக்கள் 

வகால்லப்படுகின்்றன.  பின்னர  10º வெ. 

வைப்பநிவலக்கு குளிரவிக்கும் ்்பாது 

எஞசியுள்ள ்பாக்டீரியஙகளின் ைளரச்சி 

தடுக்கப்படுகி்றது.  பின்பு நுண்ணுயிர நீக்கம் 

வெயயப்பட்ட ்பாட்டில்களில் அவடக்கப்பட்டு 

குளிரச்சியான இடஙகளில் ்ெமிக்கப்படுகி்றது. 

2.   உணவு �யோரிப்பு
•  புநரோபயோட்டிககுகள்  :  தயிர மற்றும் 

பி்ற வநாதித்தலுக்கு உட்்படுத்தப்பட்ட 

்பால் வ்பாருள்களில் கூடுதலாகப 

்பயன்்படுத்தப்படும் உயிருள்ள உணவுப 

வ்பாருள்கள் பு்ரா்பயாட்டிக்குகள் ஆகும்.  

எ.கா.  ்லராகப்டராபேசில்லஸ்  அசி்டப்டராஃபி்லஸ்  
மற்றும் பேபிப்டராேராகடீரி�ம் பேபி்டம்.  இந்த 

்பாக்டீரியஙகள் குடல் ்பகுதியிலுள்ள நன்வம 

வெயயும் ்பலைவகயான நுண்ணுயிரிகளின் 

ைளரச்சிவய ஊக்குவிக்கின்்றன. இதனால் 

பின்ைரும் விவளவுகளில் ்பங்கற்கின்்றன.

•  குடல் புற்று்நாய ஆ்பத்திவனக் 

குவ்றக்கின்்றன.

•  வகாலஸ்ட்ரால் உறிஞசுதவலக் 

குவ்றக்கின்்றன.

•  ் நாய எதிரப்பாற்்றவல அதிகரிப்பதனால் 

ையிற்றுப ்்பாக்கு ்நாயகவளத் 

தடுக்கின்்றன.

்பாதுகாக்கவும், தனித்துைம் ைாயந்த, புதியரக 

உணவுப வ்பாருள்கவள உற்்பத்தி வெயயவும் 

்பயன்்படுகின்்றன

1. உணவு ப�ப்படுத்து�ல்
உணவுப வ்பாருள்கவளப ்பதப்படுத்துைதில் 

இரண்டு ைவகயான நுட்்பஙகள் 

பின்்பற்்றப்படுகின்்றன.  அவையாைன,

• ்பாரம்்பரிய நுட்்பஙகள்

• நவீன நுட்்பஙகள்

அ) போரம்பரிய நுட்பஙகள்
•  ச�ோதித்�ல்: ஸ்டாரச் மற்றும் 

ெரக்கவரயானது நுண்ணுயிரிகளின் 

உதவியால் ஆல்கைாலாக மாற்்றமவடைது 

வநாதித்தல் எனப்படும். இது உணவை ்மலும் 

ெத்துமிக்கதாகவும், சுவையுவடயதாகவும் 

மாற்றுகி்றது.

•  ஊ்ற  வைத்�ல்:  உண்ணக்கூடிய 

நுண்ணுயிரக்வகால்லி திரைத்தில் உணவைக் 

வகடாமல் ்பராமரிக்கும் முவ்ற ஊ்ற வைத்தல் 

எனப்படும். இது இரண்டு ைவகப்படும்.

அ) நைதியியல் முவ்ற ஊ்ற வைத்�ல் 
இம்முவ்றயில் குறிபபிட்ட ைவகயான 

திரைத்தில் வைக்கப்படும் உணவில் உள்ள 

்பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் 

அழிக்கப்படுகின்்றன. எ.கா.  வினிகர, 

ஆல்கைால், தாைர எண்வணய (ஊறுகாய 

காரணிகள்).

ஆ) ச�ோதித்�ல் முவ்றயில் ஊ்ற வைத்�ல்
இம்முவ்றயில் ்பயன்்படுத்தப்படும் 

குறிபபிட்ட ைவகயான திரைத்தில் உள்ள 

்பாக்டீரியஙகள் ்பாதுகாபபுக் காரணிகளான 

கரிம அமிலஙகவள உற்்பத்தி வெயகின்்றன.  

்லராகப்டராபேசில்லஸ் ்பாக்டீரியம் லாக்டிக் 

அமிலத்வத உற்்பத்தி வெயகி்றது.

• சகோதிகக வைத்�ல்
திரை நிவல உணவுப வ்பாருள்கவள 

வகாதிக்க வைப்பதன் மூலம் நுண்ணுயிரகள் 

அழிக்கப்படுகின்்றன. எ.கா. ்பால், நீர.
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்மலும் அறிந்து வகாள்்ைாம்

விஞ்ானிகளால் கண்டறியப்பட்ட 

குறிபபிட்ட ைவகயான பு்ரா்பயாட்டிக்கான 

பேபிப்டராேராகடீரி�ம் பேபி்டம் 

வைலி்கா்பாக்டர வ்ப்லாரியால் 

உண்டான ையிற்றுப புண்கவளக் 

குணப்படுத்த உதவுகி்றது.  மற்றுவமாரு 

ைவக பு்ரா்பயாட்டிக் சிற்றினமான 

பேபிப்டராேராகடீரி�ம் ஃபிரிபை குழந்வதப 

்பருைத்தில் உண்டாகும் மலச்சிக்கவலக் 

குணப்படுத்தப ்பயன்்படுகி்றது.

 

 6.9      ைனி�னுககும் 
நுண்ணுயிரிகளுககும் 
இவடநயயோன ெைைோன ைறறும் 
ெைைற்ற உ்றவு நிவ்கள், 
பயன்கள்

நம் குடலில் ைாழும் ஆயிரக்கணக்கான 

்பாக்டீரியா, பூஞவெ மற்றும் பி்ற 

நுண்ணுயிரிகள் உடலின் ஆ்ராக்கியத்தில் 

அத்தியாைசிய ்பஙகு ைகிக்கின்்றன.  இவை 

நச்சு முறிப்பானாகவும்,  சில வைட்டமின்கள், 

அத்தியாைசியமான அமி்னா அமிலஙகவளத் 

தயாரிக்கவும், ்நாயக் கிருமிகள் உடலினுள் 

நுவழைவதத் தடுக்கும் தடுப்பானாகவும் 

வெயல்்படுகின்்றன.  குடல்  நுண்ணுயிர 

்பாக்டீரியஙகள் மனிதனின் குடலில் 

காணப்படுகின்்றன.  இவை நமது  

அவனத்து சுகாதாரம் மற்றும் 

ஆ்ராக்கியத்திற்கு  முக்கியத்துைம் ைாயந்த 

ஒன்்றாகும்.  உடலானது அதனுவடய அதிக்பட்ெ 

வெயல்்பாட்டிற்குத் ்தவையான முக்கியமான 

ெத்துக்கவள உறிஞசிக் வகாள்ைவத குடல் 

உறுதிப்படுத்துகி்றது.  உடல் நலம் ொரந்த சில 

்ைறு்பட்ட அம்ெஙகள் இதில் அடஙகியுள்ளன.

 6.10   பிரியோன்கள்
பிரியான் என்்ற வொல் “ புரதத்தாலான 

வதாற்றுத் துகள்” என்்ற ைாரத்வதயிலிருந்து 

வ்ப்றப்பட்டது.  பிரியான்கள் ்நாயத் 

வதாற்று ்பரிமாற்்றத்திற்குத் ்தவையான 

டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர.என்.ஏ – வைக் 

வகாண்டுள்ளன.  பிரியான்கள்  என்்பவை 

வ்பாதுைாக திடீரமாற்்றமவடந்த (mutted)  

தீஙகு தராத புரதஙகளாகும்.  ்பாலூட்டிகளில் 

காணப்படுகின்்ற அவனத்து விதமான பிரியான் 

்நாயகளும் மூவளயின் அவமபபு அல்லது 

நரம்பு திசுக்கவளப ்பாதிப்பனைாகும்.  எ.கா.  

குயிட்ஸ்வ்பல்ட் ்ஜக்கப ்நாய.  மற்றுவமாரு 

எடுத்துக்காட்டு குரு – ஊன் உண்ணிகளுடன் 

வதாடரபுவடயது.

படம் 6.18 பிரியானின் அவமபபு

 6.11  விரியோன்கள்
விரியான் என்்பது ஒரு முழுவமயான 

வைரஸ் துகளாகும்  இது ்கபசிட் 

என்்றவழக்கப்படும் வைளிபபு்ற புரத 

உவ்றவயயும், உட்பு்ற வமயத்தில் நியூக்ளிக் 

அமிலத்வதயும் (டி.என்.ஏ அல்லது ஆர.என்.ஏ) 

வகாண்டுள்ளது.  வைரஸ்கள் வெல்லுக்கு 

வைளி்ய காணப்படு்மயானால், அவை 

விரியான் என்்றவழக்கப்படுகின்்றன.  

விரியான்கள் உயிருள்ள திசுக்களில் ்பாதிபவ்ப 

ஏற்்படுத்தும் தி்றன் வ்பற்்றவை.

����� அ�ல�

�ைப�

���க�
�யா
ட�
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நிவனவில் சகோள்நைோம்

 ¾  நுண்ணுயிரிகள்: நு ண் ் ண ா க் கி யி ன் 

உதவியினால் மட்டு்ம காணக்கூடிய 

உயிரினம்.

 ¾  வைரஸ்: உயிருள்ள மற்றும் 

உயிரற்்றவைகளின் ்பண்வ்பப வ்பற்்றவை.

 ¾  ்பாக்டீரியா: ஒரு வெல்லாலான 

பு்ரா்கரி்யாட்டிக் உயிரினமாகும்.

 ¾  பூஞவெ: ஒளிச்்ெரக்வக வெயய 

இயலாத, ஸ்்்பாவர உருைாக்கும் ஒரு 

யூ்கரி்யாட்டிக் உயிரினமாகும். இவை 

ஒரு வெல் முதல் ்பல வெல்களாலான 

்ைறு்பட்ட அவமபவ்ப உவடய 

உயிரினஙகளாகும்.

 ¾  ஆல்கா: ஒரு வெல் அல்லது ்பல 

வெல்களாலான, ஒளிச்்ெரக்வக 

வெயயக்கூடிய  யூ்கரி்யாட்டிக் 

உயிரினமாகும்.

 ¾  பு்ராட்்டா்ொைா: வ்பாதுைாக 

ஒரு வெல்லாலான, ்பச்வெயம் அற்்ற 

யூ்கரி்யாட்டிக் உயிரினமாகும். 

செோல்்வடவு 

எதிரஉயிரக்வகால்லி ்பாக்டீரியஙகவள அழிக்கும் அல்லது அைற்றின் ைளரச்சிவயத் தடுக்கும் 

்ைதிப வ்பாருள்கள். இவை ்பாக்டீரிய ்நாயகளுக்கு சிகிச்வெயளிக்கப 

்பயன்்படுகின்்றன.

்பாக்டீரியா ஒரு வெல்லாலான, பு்ரா்கரி்யாட்டிக் உயிரினம்.

்கபசிட் வைரவைச் சூழ்ந்துள்ள புரத உவ்ற.

வநாதித்தல் வ்பாதுைாக கரிமப வ்பாருள்களான கார்்பாவைட்்ரட்டுகள் 

நுண்ணுயிரிகளால் காற்றில்லா சூழலில் (ஆக்சிஜனின்றி) எளிய 

வ்பாருட்களாக மாற்்றமவடைது.  இதில் ஆற்்றல் உண்டாகின்்றது.

வை்பா இவழயவமபவ்பப வ்பற்்ற பூஞவெகளின் அவமபபிற்கு அடிப்பவடயாக 

அவமந்த வமல்லிய நூலிவழகள்.

நுண்ணுயிரிகள் மிகவும் சிறிய உயிரினம்.  இதில் ்பாக்டீரியா, பு்ராட்்டா்ொைா, ஆல்கா, 

பூஞவெ மற்றும் வைரஸ்கள் அடஙகியுள்ளன.

்நாயக்கிருமி ்நாயுண்டாக்கும் உயிரினம்.

தடுபபூசி குறிபபிட்ட ்நாயகளுக்கு எதிராக வெயற்வகயான முவ்றயில் ்நாய 

எதிரப்பாற்்றவல அதிகரிக்க மனிதரகளுக்கும், விலஙகுகளுக்கும் 

வகாடுக்கப்படும் சி்றபபு ைவகயான மருந்துகள்.  இவை ்நாயத் 

வதாற்றுகளின் ைளரச்சிவயத் தடுக்கின்்றன.
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97 நுண்ணுயிரிகள்

 ைதிப்பீடு

I வதரிவு ைவக வினாக்கள்

1.   நுண்ணுயிரிகள்------------ஆல் 

அளவிடப்படுகின்்றன.

அ) வெமீ  ஆ) மிமீ

இ) வமக்ரான்  ஈ) மீட்டர

2.  உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்்றவைகளின் 

்பண்புகவளப வ்பற்்றவை -----------

அ) பு்ராட்்டா்ொைா  ஆ)  வைரஸ்

இ) ்பாக்டீரியா  ஈ) பூஞவெ

3.  -------------------- ஒரு 

பு்ரா்கரி்யாட்டிக் நுண்ணுயிரியாகும்.

அ) வைரஸ்   ஆ) ஆல்கா

இ) பூஞவெ   ஈ) ்பாக்டீரியா

4.  ்பாக்டீரியாக்கள் ைடிைத்தின் அடிப்பவடயில்  

----------------  பிரிவுகளாக 

ைவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அ) 2    ஆ)  3

இ) 4    ஈ)  5

5.  ஆல்காவின் தாைர உடலம்  -----------  

என அவழக்கப்படுகி்றது.

அ) தண்டு   ஆ)  தாலஸ்

இ)  இவல   ஈ)  ்ைர

II   ்காடிட்ட இடத்வத நிரபபுக.

1.  ----------------- பூஞவெயிலிருந்து 

தயாரிக்கப்படுைது வ்பனிசிலியம் 

என்்றவழக்கப்படுகி்றது.

2.  ---------------   என்்பவை ்நாயத் 

வதாற்றுவடய புரதத் துகள்களாகும்.

3.  வெல்லுக்கு வைளி்ய காணப்படும் 

வைரஸ்கள்   ---------------------   

எனப்படுகின்்றன.

4.  நுண்ணுயிரிகவள  --------------- ன் 

உதவியுடன் காண  முடியும்.

5.  ்பாக்டீரியாவின் ஒரு முவனயில் 

கவெயிவழகள் வ்பற்்றவை --------- ஆக 

ைவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

III பின்ைருைனைற்வ்றப வ்பாருத்துக.

1. வ ந ட் ர ஜ வ ன 

நிவலப்படுத்தும் 

்பாக்டீரியா

- தடுபபூசி

2. காெ்நாய - பிரியான்

3.
குரு -

்லக்்டா்்பசில்லஸ் 

அசி்டாபிலஸ்

4. பு்ரா்பயாட்டிக்ஸ் - ்பாக்டீரியா

5. எட்ைரட் 

வஜன்னர
- வர்ொபியம்

IV. ெரியா? தை்றா?

1.  ் நாயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் 

்நாயக்கிருமிகள் என அவழக்கப்படுகின்்றன.

2.  வ்பண் அ்னாபிலஸ் வகாசுக்கள் வடஙகு 

வைரவை எடுத்துச் வெல்கின்்றன.

3.  சின்னம்வம வதாற்று ்நாயாகும்.

4.  சிட்ரஸ் ்கன்கர பூச்சிகளால் ்பரவுகி்றது.

5.  ஈஸ்ட் அதிக அளவில் ஆல்கைாவல 

உற்்பத்தி வெயயப ்பயன்்படுகி்றது.

V  கூற்று மற்றும் காரணம்.

கீழ்க்காணும் ஒவ்வைாரு வினாக்களிலும் 

ஒரு கூற்றும் அதன் கீ்ழ அதற்கான 

காரணமும் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  கீ்ழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு ைாக்கியஙகளில் 

ஒன்வ்ற ெரியான ்பதிலாகக் குறிபபிடவும்.

அ)  கூற்று  மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி.  

்மலும் காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான 

விளக்கமாகும்.

ஆ)  கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி.  

ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான 

விளக்கம் அல்ல.
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இ)  கூற்று ெரி. காரணம் தைறு.

ஈ) கூற்று தைறு.  ஆனால் காரணம் ெரி.

1.  கூற்று :  ம்லரியா பு்ராட்்டா்ொைாவினால் 

உண்டாகி்றது.

   காரணம்: இந்்நாய வகாசுவினால் ்பரவுகி்றது.

2.  கூற்று :  ஆல்காக்கள் பி்றொரபு உயிரிகளாகும். 

காரணம் : அவை ்பச்வெயத்வத 

வ்பற்றிருப்பதில்வல.

VI மிகக் குறுகிய வினா.

1.  வநட்ரஜவன நிவலப்படுத்தும் 

்பாக்டீரியாவின் வ்பயவர எழுதுக.

2.  வினிகர தயாரிக்கப ்பயன்்படும் 

்பாக்டீரியாவின் வ்பயவர எழுதுக.

3.  ஏதாைது மூன்று பு்ராட்்டா்ொைாக்களின் 

வ்பயரகவள எழுதுக.

4.  வ்பனிசிலியத்வதக் கண்டறிந்தைர யார?

5.  தடுபபூசி ்்பாடுைதன் மூலம் எந்த ்நாவயத் 

தடுக்கலாம்?

VII குறுகிய வினா.

1.  ைடிைத்தின் அடிப்பவடயில் நான்கு 

ைவகயான ்பாக்டீரியாக்களின் வ்பயரகவள 

எழுதுக.

2. எதிரஉயிரக்வகால்லி என்்றால் என்ன?

3. ்நாயக்கிருமிகள் என்்றால் என்ன?

4.  ் நாயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் 

மனிதரில் எவ்ைாறு நுவழகின்்றன?

5.  விைொயத்தில் நுண்ணுயிரிகள் 

அத்தியாைசியமானவை ஏன்?

VIII வநடு வினா.

1.  ்பாக்டீரியா மற்றும் அதன் அவமபபிவனப 

்பற்றி சிறுகுறிபபு எழுதுக.

2.  மருத்துைத் துவ்றயில் நுண்ணுயிரிகள் 

எவ்ைாறு ்பயன்்படுகின்்றன?

3.  நுண்ணுயிரிகளால் மனிதனுக்கு ஏற்்படும் 

வ்பாதுைான ்நாயகள் ்பற்றி சிறுகுறிபபு 

எழுதுக.

4.  மனிதரில் நன்வம தரும் ்பாக்டீரியாக்களின் 

எண்ணிக்வகவய நாம் எவ்ைாறு 

்மம்்படுத்தலாம்?

5.  பு்ரா்பயாட்டிக் ்பற்றிய சிறுகுறிபபு ைவரக.

 ்பாரவை நூல்கள்

1.  Ananthnarayan and Panicker’s Textbook 
of Medical Microbiology Edited by 
C.K.J.Panicker. 

2. Essential Microbiology by Stuart Hogg. 
3. Textbook of Microbiology by Surinder 
Kumar. 
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�வசாய�

ெதா�சாைல

அ�றாட வா��ைக

ம�த�� 
ஏ�ப���� ேநா�க�

தாவர�க��
ஏ�ப���� ேநா�க�

�ல��ன�க��
ஏ�ப���� ேநா�க�

மன வைரபட�

இவணயச் வெயல்்பாடு
நுண்ணுயிரிகள்

• இவணய உலாவிவயத் தி்றந்து உரலிவயத் தட்டச்சு வெயக (அல்லது) வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்வட

தி்றன் ்்பசியின்துவணயுடன்ைருடுக.

• வைளிப்படும் விருப்பத்்தரவுகளுள்நுண்ணுயிரியின் ைவகப்பாடு (Classification of Microorganisms)என்்ப

வதத்்தரந்வதடுத்துக்வகாள்ளவும்.

• ெறுக்குபவ்பாத்தான்கவளஒன்்றன்பின்ஒன்்றாகத்வதாட்டுச்வொடுக்கவும்.

• நுண்ணுயிரிகளின் ைவகப்பாடு குறித்து ் மலும் வதரிந்து வகாள்ள கீழ்க்காணும் உரலிவயப்பயன்்படுத்தவும்.

உரல :   scan the QR Code
* ்படஙகள் அவடயாளத் த க மட் ட ம.

்படிகள்்படிகள்

நுண்ணுயிரிகளின் ைவகப்பாடு 

குறித்து மாணைரகள் அறிந்து வகாள்ள 

இச்வெயல்்பாடுதுவணபுரிகி்றது.

நுண்ணுயிரிகளின் ைவகப்பாடு 

குறித்து மாணைரகள் அறிந்து வகாள்ள 

Step1 Step2 Step3 Step4
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  அறிமுகம்
இந்த உலகில் உள்ள அனைத்து 

உயிரிைங்களும் அனைப்பு, வ்ளரியல்பு, 

வாழிடம், உணவு உட்்காளளும் முனை 

ைற்றும் உடற் ்ெயலியல் ஆகியவற்றில் ஒரு 

வன்க உயிரிைத்திலிருநது ைற்்ைாரு வன்க 

வவறுபடடிருக்கிைது. ஏைத்்தாழ 8.7 மில்லியன் 

உயிரிைங்கள இந்த உல்கத்தில் உள்ளை. 

அவற்றில் 6.5 மில்லியன் உயிரிைங்கள 

நிலத்திலும் 2.2 மில்லியன் உயிரிைங்கள 

நீரிலும் வாழ்கின்ைை. இவற்றில் 4 இலடெம் 

உயிரிைங்கள பூக்கும் ்தாவரங்கள ஆகும். 

உயிரிைங்கன்ள அவற்றின் ஒற்றுனை 

ைற்றும் வவற்றுனை அடிப்பனடயில் பல்வவறு 

இைங்க்ளா்கப் பிரிக்்கலாம். இவற்றில் 

்தாவர உல்கம் ஐநது பிரிவு்க்ளா்கப் 

பிரிக்்கப்படடுள்ளது. அனவ, ்தாவலா ஃனபடடா, 

பினரவயாஃனபடடா, ்டரிவடாஃனபடடா, 

ஜிம்வைாஸ்பர்ம், ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம் 

என்பனவ ஆகும்.

 7.1   வககப்பாட்டியல் (Taxonomy)
உயிரிைங்கன்ள அனடயா்ளம் 

்காணு்தல், வன்கப்படுத்து்தல், அவற்னைப் 

பற்றி வி்ளக்கு்தல், ்பயரிடு்தல் ஆகியவற்னை 

உள்ளடக்கியது வன்கப்பாடடியல் என்னும் 

உயிரியல் பிரிவு ஆகும்.  வககப்பாட்டியல் 

(Taxonomy) என்னும் ்ொல் Taxis, Nomos 
என்னும் இரண்டு கிவரக்்கச் ்ொல்லின் கூடடு 

வடிவம் ஆகும். Taxis என்னும் ்ொல்லுக்கு 

வன்கப்படுத்து்தல் என்பதும் Nomos என்னும் 

்ொல்லுக்கு விதி்கள என்பதும் ்பாருள ஆகும். 

வன்கப்பாடடியல் என்னும் ்ொல்னல மு்தன் 

மு்தலில் உருவாக்கியவர் அகஸ்டின் க்ரமிஸ்  
டி ககணகடபால் (Augustin Pyramus De Candolle) 

என்பவர் ஆவார்.

வககப்டுத்துதல் (Classification)
்தாவரங்களுக்கு இனடவய உள்ள 

ஒற்றுனை வவற்றுனை்களுக்கு ஏற்ப 

பல்வவறு இைங்க்ளா்கப் பிரிக்கும் முனைனய 

வன்கப்படுத்து்தல் என்கிவைாம். 

கற்றல் க�பாககஙகள் 

இப்பாடப்பகுதினயக் ்கற்ப்தன் மூலம் ைாணவர்்க்ளால் 

�	்தாவரங்கள இரு்ொற்்கள ்்காண்டு ்பயரிடப்படுகின்ைை என்பன்த அறிய இயலும். 

�	வின்தத் ்தாவரங்களின் ்பந்தம் ைற்றும் ஹீக்்கர் வன்கப்பாடனட அறிய இயலும். 

�	நிைங்களின் அடிப்பனடயில் பாசி்கன்ள வன்கப்படுத்்த இயலும். 

�	பூஞ்னெ்களின் சிைப்பியல்பு, உணவூடடம், வன்கப்பாடு ைற்றும் பயன்்கன்ள அறிய இயலும். 

�	பினரவயாஃனபடடாவிற்கும் ்டரிவடாஃனபடடாவிற்கும் இனடவய உள்ள வவறுபாடனட 

அறிய இயலும். 

�	ஒரு வின்தயினலத் ்தாவரத்திற்கும் இரு வின்தயினலத் ்தாவரத்திற்கும் இனடவய உள்ள 

வவறுபாடனட அறிய இயலும். 

�	ைருத்துவத் ்தாவரங்களின் முக்கியத்துவத்ன்தயும் பயன்்கன்ளயும் அறிய இயலும். 

�	பூக்கும் ்தாவரங்களின் வகுப்பு்கன்ளயும் அ்தன் பண்பு்கன்ளயும் புரிநது ்்காள்ள இயலும்.

தபாவர உலகம்7
அலகு
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வன்கப்படுத்து்தலின்  பிரிவு்கள

1. ்ெயற்ன்க வன்கப்பாடடு முனை

2. இயற்ன்க வன்கப்பாடடு முனை

3. ைரபுவழி வன்கப்பாடடு முனை

4. நவீை வன்கப்பாடடு முனை

7.1.1  செயறகக வககப்பாட்டு முக்ற
இது மி்கவும் பழனையாை முனை ஆகும். 

்தாவரங்களின் புைத்வ்தாற்ைப் பண்பு்களின் 

அடிப்பனடயில் வன்கப்படுத்்தப்படுவது 

்ெயற்ன்க வன்கப்பாடடு முனை எைப்படும்.  

்ெயற்ன்க வன்கப்பாடடு முனையில் மி்கவும் 

பு்கழ் ்பற்ைது லின்வையஸ முனை ஆகும். 

இ்தனை உருவாக்கியவர் ககரபாலஸ் 
லின்கனேயஸ் என்பவர் ஆவார். அவர் ்தைது 

ஸ்பீசிஸ்  பிளபான்டபாரம் என்ை புத்்த்கத்தில் 

இன்தப் பற்றிக் குறிப்பிடுள்ளார். 

7.1.2 இயறகக வககப்பாட்டு முக்ற
்தாவரங்களின் பல பண்பு்களின் 

அடிப்பனடயில் இயற்ன்க வன்கப்பாடடு 

முனை உருவாக்்கப்படடுள்ளது. ்பந்தம் 

ைற்றும் ஹுக்்கரின் வன்கப்பாடடியல் முனை 

இ்தற்கு எடுத்துக்்காடடு ஆகும். ்தாவரங்களின் 

புைத்வ்தாற்ைப் பண்பு, இைப்்பருக்்கப் 

பண்பின் அடிப்பனடயில் இந்த முனை 

வகுக்்கப்படடுள்ளது. உலர் ்தாவரத் ்்தாகுப்பு 

(்தாவரத்தின் பகுதி்கன்ள நன்கு அழுத்தி 

உலர்த்திப் பின்ைர் ்தாளில் ஒடடி ஏவ்தனும் 

ஒரு ஏற்றுக்்்காள்ளப்படட வன்கபாடடின்படி 

வரினெப்படுத்்தப்படடனவ) ைற்றும் ்தாவரவியல் 

பூங்காக்்களில் ்தாவரங்கன்ள வன்கப்படுத்்த 

இம்முனை பயன்படுத்்தப்படுகிைது.

ச்நதம் ைற்றும் ஹுககர் ஆகிவயார் 

இந்த இயற்ன்க வன்கப்பாடடு முனைனயத் 

்தங்கள செனிரபா  பிளபான்டபாரம் என்ை மூன்று 

்்தாகுதி்கன்ளக் ்்காண்ட புத்்த்கத்தில் 

வி்ளக்கியுள்ளைர்.

 7.2    ச்நதம் மறறும் ஹுககர் 
இயறகக வககப்பாட்டு முக்ற

வின்தத் ்தாவரங்கள மூன்று வகுப்பு்க்ளா்க  

வன்கப்படுத்்தப்படடுள்ளை. அனவ, இரு 

வின்தயினலத் ்தாவரங்கள, ஒரு வின்தயினலத் 

்தாவரங்கள, திைந்த வின்தயுனடய ்தாவரங்கள 

என்பனவ ஆகும். 

வகுபபு 1. இரு விகதயிகலத் தபாவரஙகள்
 • இரண்டு வின்தயினல்கன்ளக் 

்்காண்டுள்ளை.

 • இனல்களில் வனலப்பின்ைல் நரம்பனைவு 

உள்ளது.

 • ஆணிவவனரக் ்்காண்டிருக்கும்.

 • ைலர்்கள நான்கு அல்லது ஐநது 

அங்கங்கன்ளக் ்்காண்டிருக்கும்.

வகுபபு 2.   ஜிம்கனேபாஸ்ச்ர்ம்  (தி்றநத 
விகதயுகடய தபாவரஙகள்)

 • இவவன்கயில் ்கனி்கள உருவாவதில்னல.

 • மூன்று குடும்பங்கன்ள உள்ளடக்கியது.

1. னெக்்கவடசி

2. வ்கானிஃ்பவர

3. நீடவடசி 

வகுபபு 3. ஒரு விகதயிகலத் தபாவரஙகள்
 • ஒரு வின்தயினலனயக் ்்காண்டுள்ளை.

 • இனல்களில் இனணப்வபாக்கு நரம்பனைவு 

உள்ளை.

 • ெல்லி வவரினைக் ்்காண்டுள்ளை.

 • ைலர்்கள மூன்று அங்கங்கன்ளக் 

்்காண்டிருக்கும்.

 7.3   இருசெபாற ச்யரிடுதல்
ஓர் உயிரிைத்ன்த இரண்டு ்ொற்்க்ளால் 

்பயரிடடு அனழப்பது இரு்ொற் ்பயரிடு்தல் 

எைப்படும். மாஞ்சிஃபெரா இன்டிகா என்பது 

ைாைரத்தின் ்தாவரவியல் ்பயராகும். 

மாஞ்சிஃபெரா என்னும் ்ொல் வபரிைத்ன்தயும்  

இன்டிகா என்ை ்ொல் சிற்றிைத்ன்தயும் 

குறிக்கும். 

இரு்ொற் ்பயரிடு்தல் முனைனய 

லின்கனேயஸ் மு்தன்மு்தலில் ்தம்முனடய 

ஸ்பீசிஸ்  பிளபான்டபாரம் என்னும் புத்்த்கத்தில் 

குறிப்பிடடுள்ளார். 

இந்த வன்கயில் ்தாவரங்களுக்கு உரிய 

உல்க்ளாவிய ்பயர் சூடடும் முனைனயத் 

இநதியாவில் மி்கப் ்பரிய 

உலர்்தாவரத் ்்தாகுப்பு 

(Herbarium) ்்கால்்கத்்தாவில் 

உள்ளது. இஙகு ஒரு 

மில்லியனுக்கு அதி்கைாை உலர்்தாவரத் 

ைாதிரி்கள (Herbarium) உள்ளை.
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தபாவரவியல்  ச்யரிடுதல் என்கிவைாம். 

இம்முனைனய மு்தன்மு்தலில் கபாஸ்்ர்டு 
்பாகின் என்பவர் 1623 ஆம் ஆண்டு 

அறிமு்கப்படுத்திைார். 

 7.4   ்பாசிகளின் ்ணபுகள்
 • பாசி்கள, பச்னெயத்துடன் கூடிய 

எளினையாை ்தன்னையுனடய ்தற்ொர்பு 

உயிரி்கள ஆகும். 

 • இது ்தாவலாஃனபடடா வன்கனயச் 

ொர்ந்தது. ்தாவர உடலைாைது ்தாலஸ (்தாள 

வபான்ைது) எை அனழக்்கப்படுகிைது. ்தாவர 

உடலைாைது வவர், ்தண்டு, இனல எை 

வவறுபடுத்்தஇயலாது.

 • ்பரும்பாலாை பாசி்கள ்தண்ணீரில் 

்காணப்படுகின்ைை. இனவ நன்னீர் அல்லது 

்கடல்நீரில் ்காணப்படும். ஒரு சில பாசி்கள 

ைடடும் நீர்ப்பிடிப்புள்ள நிலப் பகுதி்களில் 

்காணப்படும்.

 • சில பாசி்கள மி்கவும் நுண்ணியனவ. இனவ 

நீரின் வைற்பரப்பில் மி்தநது ் ்காண்டிருக்கும். 

இனவ ்தாவர மி்தனவ நுண்ணியிரி்கள 

எைப்படும்.

 • சில பாசி்கள இணக்்க உயிரி்க்ளா்கக் 

்காணப்படுகின்ைை. (பாசி்கள ைற்றும் 

பூஞ்னெ்கள ஒன்றுக்்்கான்று இனணநது 

நன்னை ் பறும் வன்கயில் அனைநதுள்ளை).

 • ஒரு சில பாசி்கள ்்தாற்றுத் ்தாவரங்க்ளா்க 

ைற்ை ்தாவரங்களின் வைல் வ்ளர்கின்ைை. 

்பாசிகளின் வகககள்
 • பாசி்களின் உடலைாைது ஒரு ்ெல் அல்லது 

பல ்ெல்்க்ளால் ஆைது. ஒரு ்ெல் உயிரியில் 

சில பாசி்கள ந்கர்நது ்ெல்லக் கூடியனவ. 

எ.்கா. கிளாமமட�ாடமானஸ்
 • சில பாசி்கள ந்கர்நது ்ெல்லாைல் ஒவர 

இடத்தில் இருக்கும். எ.்கா.: குடளாபரல்ா
 • பல ்ெல் பாசி்களில் இனழயாைது 

கி ன ்ள த் ்த வ ற் ன ை ய ா ்க வு ம்  

(ஸ்மெடராமகரா) சில பாசி்களில் 

கின்ளத்்தலுடனும்  ்காணப்படும்.  

எ.்கா.  கிளாட�ாிஃடொரா
 • சில பாசி்கள ்பரிய இனல்களுடன். 

எ.்கா.  டமகடரா்சஸ்டிஸ்  

 • சில பாசி்கள குழுவா்கச் வெர்நது வாழும் 

்தன்னை ் ்காண்டனவ. (எ.்கா.  வாலவாகஸ்)

�ைத�தாவர�க� (���)

இ��ைதைல�
தாவர�க�

(ைடகா
	�டேன)
(வ��� I )

அ�� த��தைவ
(�ைண வ��� I)

பா�ெப
டேல

 �தள� ��ம�
(தலா�ஃ�ேளாேர)

��ம
ட �லக�
��ம� (இ�ஃெபேர)

(வ�ைச 8
���ப� 36)

ப��லக இைல�
��ம�

(ெஹ
	ேரா�ேர)

இ� �லக இைல�
��ம�

(ைபகா�ெப�ேல
ேட)

 �த
����ம�
(	��ஃ�ேளாேர)

ேகா�ைப  �தள�
��ம�

(கா�� ஃ�ேளாேர)

அ��
இைண�தைவ

(�ைண வ��� II)
��ெப
டேல

ேவ�பாட�ற
 �த� ��ம�

(ேமாேனா�ளைம	ேய)
(�ைண வ��� III)

�ற�த �ைத���ம�
(��ேனா�ெப�ேம)

(வ��� II )
(3 ���ப�க�)

ஒ��ைதைல�
தாவர�க�

(ேமாேனாகா
	�டேன)
(வ��� III )

(வ�ைச 7 ���ப� 34)

ச்நதம் மறறும் ஹுககர் வகக்பாட்டின் சுருகக அட்டவகை.
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 • டகரா வபான்ை பாசி்கள, உயர் 

்தாவரங்கன்ளப் வபான்ை உடல 

அனைப்பினைக் ்்காண்டுள்ளை. இவற்றில் 

இைப் ்பருக்்க உறுப்பு்கள நன்கு வ்ளர்ச்சி 

அனடநதுள்ளை.

்பாசிகளில் இனேபச்ருககம்
 • பாசி்கள மூன்று வன்க்களில் இைப்்பருக்்கம் 

்ெய்கின்ைை.

 செயல்்பாடு 1

உைது பளளி வ்ளா்கத்தில் உள்ள 

்தாவரங்களின் வடடாரப் ்பயர்்கள ைற்றும் 

இரு்ொற் ்பயர்்கன்ளக் ்கண்டுபிடித்து 

அனவ ஒரு வின்தயினலத் ்தாவரைா 

அல்லது இருவின்தயினலத் ்தாவரைா எைக் 

்கண்டுபிடித்து அடடவனணயில் குறிப்பிடு்க.

தகவல் துளிகள்
இரு ்ொற்்பயரிடுமுனை ்்தாடர்பாை 

விதிமுனை்கள ைற்றும் பரிநதுனர்கள ICBN 

(அகில உல்க ்தாவரவியல் ்பயர்ச்சூடடும் 

ெடடம்) ல் உள்ளது, ்தற்வபாது இது ICN 

(அகில உல்க ்பயர்ச்சூடடும் ெடடம்) எை 

அனழக்்கப்படுகிைது.

 • உடலப் ்பருக்்கம், துண்டா்தல் மூலம் 

நனட்பறுகிைது. எ.கா. ஸ்மெடராமகரா
 • பாலிலா இைப்்பருக்்கம் ஸவபார் 

உருவா்தல் மூலம் நனட்பறுகிைது.  

எ.கா. கிளாமமட�ா டமானஸ்
 • பாலிை இைப்்பருக்்கம் பாலிை ்ெல்்கள 

இனணவ்தன் மூலம் நனட்பறுகிைது.  

எ.கா. ஸ்மெடராமகரா, டேரா

7.4.1   நி்றமிகளின் அடிப்கடயில் ்பாசிகளின் பிரிவுகள் (ஃபிரிட்ச் 1935)
அட்டவகை 7.2

வ. 
எண வகுபபு நி்றமியின் வகக உைவுச் கெமிபபு எ.கபா.

1
நீலப்பச்னெப் 

பாசி்கள
ஃனபவ்காெயனின் ெயவைாஃனபசியன்

ஆ்ச்டட�ாரியா 

2
பச்னெப்  

பாசி்கள
பச்னெயம் ஸடார்ச் 

கிளாமமட�ாடமானஸ் 

அட்டவகை 7.1
வ.எண  தபாவரஙகளின்  

வட்டபாரப ச்யர்
தபாவரஙகளின்  
இருசெபாற ச்யர்  

ஒரு விகதயிகல/ 
இருவிகதயிகலத் தபாவரம்

1

2

3

4

5
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உல்கத்திவலவய மி்கப்்பரிய 

உலர் ்தாவரத் ்்தாகுப்பு பாரிசில் 

உள்ள வ்தசிய டி ஹிஸடாரிக் 

வநச்சுரல்வல என்னும் ஃபிரான்சின் பாரிஸ 

ந்கரில் உள்ள அருங்காடசிய்கம் ்தான் 

உல்கத்திவலவய மி்கப்்பரிய உலர் ்தாவரத் 

்்தாகுப்பு அருங்காடசிய்கம்.

3
பழுப்புப் 

பாசி்கள
ஃபியூக்வ்காொநதின்

வலமிவைரியன் 

ஸடார்ச் ைற்றும் 

ைானிடால்

ட்மிடனரியா

4
சிவப்புப் 

பாசி்கள
ஃனபக்வ்காஎரித்திரின்

ஃபுவ்ளாரிடியன் 

ஸடார்ச் 

ொலிமைிஃடொனியா

7.4.2.  ் பாசிகளின் ச்பாருளபாதபார 
முககியத்துவம்

1. உைவு
ஜப்பான், இஙகிலாநது, 

இநதியா வபான்ை நாடு்களில் 

பாசி்கன்ள ைக்்கள உணவா்க 

உட்்காளகின்ைைர்.

எ.்கா.   அலவா, ஸ்மெருலினா, 
குடளாபரல்ா வபான்ைனவ.

சில பாசி்கள வீடடு விலஙகு்களுக்கு 

உணவா்கப் பயன்படுகின்ைை.

எ.்கா.  ட்மிடனரியா, அஸ்டகாிஃபில்ம்

2. கவளபாணகம
சில நீலப் பச்னெப் பாசி்கள வளி 

ைண்டல னநடரஜனை ைண்ணில் 

நினலநிறுத்துகின்ைை. இனவ ைண்ணின் 

வ்ளத்ன்த அதி்கரிக்கின்ைை.

எ.்கா.  நாஸ்�ாக, அனபீனா
3. அகபார் அகபார்

அ்கர் அ்கர் என்பது, சிவப்புப் பாசி்களிலிருநது 

எடுக்்கப்படுகிைது. இது ஆய்வ்கங்களில் வ்ளர்ச்சி 

ஊக்கியா்க வி்ளஙகுகிைது.

எ.்கா.  பெலீடியம், கிடர்சட்ரியா
4. அகயபாடின்

பழுப்புப் பாசி்களிலிருநது அவயாடின் 

்பைப்படுகிைது.

எ.்கா.  ட்மிடனரியா
5. விணசவளிப ்யைத்தில் ்பாசிகள்

விண்்வளிப் பயணத்தின்வபாது 

குடளாபரல்ா ிஃமெரினாயட�ாோ என்னும் 

பாசி, ்கார்பன் னட ஆக்னஸைனட அ்கற்றுவ்தற்கும் 

ைனி்தக் ்கழிவு்கன்ள ைட்கச் ்ெய்வ்தற்கும் 

பயன்படுகிைது.

6. தனி செல் புரதம். (SCP)
சில ஒரு ் ெல் பாசி்கள ைற்றும் நீலப் பச்னெப் 

பாசி்கள புர்தத்ன்த உற்பத்தி ்ெய்கின்ைை.

எ.்கா.  குடளாபரல்ா, ஸ்மெருலினா

அட்டவகை 7.3
வ.எண உயிரினேஙகளின் ச்யர் தபாவரஙகள் விலஙகுகள்

1

2

3

4

5
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105 தாவர உலகம்

 செயல்்பாடு 2

கு்ளம் அல்லது ஏரியிலிருநது நீனர 

எடுத்து அ்தன் ஒரு துளினய நழுவத்தின் 

மீது னவத்து நுண்வணாக்கியால் உற்று 

வநாக்்கவும்.  அதில் ்்தரியும் உயிரினயத் 

்தாவர வன்கயா அல்லது விலஙகு வன்கயா 

எைக் ்கண்டறிநது வன்கப்படுத்்தவும்.

 7.5  பூஞகெகள்

7.5.1  பூஞ்னெ்களின் ்பாதுப் பண்பு்கள

பூஞ்னெ்கள ்தாவலாஃனபடடா பிரினவச் 

ொர்ந்தனவ. ்தாவர உடலைாைது வவர், ்தண்டு, 

இனல எைப் பிரிக்்கப்படடிருப்பதில்னல. 

பூஞ்னெ்களின் உடலைாைது பூஞ்னெ 

இனழ்க்ளால் (மைொ) ஆைது. ஒன்றிற்கும் 

வைற்படட பூஞ்னெ இனழ்கள இனணநது 

வனல வபான்ை பூஞ்னெ இனழப் பின்ைனல 

(மமசீலியம்) உருவாக்குகிைது. பூஞ்னெ 

இனழப் பின்ைல் இரண்டு வன்கப்படும். 

்ெல்்களுக்கு இனடவய குறுக்குச் சுவர் 

இருந்தால் குறுக்குச் சுவருனடய பூஞ்னெ 

இனழ எைவும் குறுக்குச் சுவர் இல்லாவிடடால் 

குறுக்குச் சுவரற்ை பூஞ்னெ இனழ எைவும் 

அனழக்்கப்படும். குறுக்குச் சுவரற்ை பூஞ்னெ 

இனழ்களில் உட்கருக்்களின் எண்ணிக்ன்க 

அதி்கைா்க இருப்ப்தால் அன்த ஸீவைானெடடிக் 

னைசீலியம் எைப்படும். 

பூஞ்னெ்கள பல ்ெல்்க்ளால் ஆை 

யூவ்கரியாட ்ெல் அனைப்னபக் ்்காண்டனவ. 

சில வன்கப் பூஞ்னெ்கள ஒரு ்ெல்லால் ஆை 

யூவ்கரியாட ்ெல் அனைப்னபக் ்்காண்டனவ.

எ.்கா. ஈஸட

்ெல் சுவராைது ன்கடடின் என்ை 

வவதிப்்பாரு்ளால் ஆைது. பூஞ்னெ்களின் 

உணவுப் ் பாரு்ளாைது கின்ளக்வ்காஜைா்கவும் 

எண்்ணயா்கவும் வெமிக்்கப்படுகின்ைை. 

இவற்றில் ஸடார்ச் இருப்பதில்னல. ஏ்ைனில் 

பூஞ்னெ்களில் பச்னெயம் கினடயாது. எைவவ 

இனவ பிைச் ொர்பு உயிரி்கள எைப்படும். 

பிைச் ொர்பு உயிரி்கள மூன்று வன்கயா்கப் 

பிரிக்்கப்படடுள்ளை. அனவ ஒடடுண்ணி்கள, 

ைடகுண்ணி்கள, இனணப்புயிரி்கள என்பனவ 

ஆகும். 

ஒட்டுணணிகள்
ஒடடுண்ணி்கள உறிஞ்சு உறுப்பு்கள 

மூலம் உயிருள்ள ்பாருள்களிலிருநது 

உணனவப் ்பறுகின்ைை.

எ.்கா.  பேரகடகாஸ்டொரா பெரேடனட�ா.
இது வவர்க்்கடனலச் ்ெடியில் டிக்்கா 

வநானய உருவாக்குகிைது.

்டம் 7.1 டிக்்கா வநாயால் பாதிக்்கப்படட 

வவர்க்்கடனலச் ்ெடி

மட்குணணிகள்
ைடகுண்ணி்கள இைந்த ைற்றும் அழுகிய 

்பாருள்களிலிருநது உணனவப் ்பறுகின்ைை.

எ.்கா.  னரவொபஸ

இகைபபுயிரிகள்
சிலவன்கப் பூஞ்னெ்களுடன் வெர்நது 

ஒன்றுக்்்கான்று பயன்்பைக் கூடிய வன்கயில் 

வ்ளர்கின்ைை. எ.்கா.  னலக்்்கன்

சில பூஞ்னெ்கள கூடடுயிரி்க்ளா்க உயர் 

்தாவரங்களின் வவர்்களுடன் இனணநது 

வ்ளர்கின்ைை. இனவ வவர்ப்பூஞ்னெ்கள 

(Mycorrhizae) எைப்படும்.
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106எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

7.5.2   பூஞகெகளின் வககப்பாடு  
(W. மபார்ட்டின் 1961)

��ேசாைம���

வ���-1
ைபேகாைம���

வ���-2
ஆ�ேகாைம���

வ���-3
ப
	ேயாைம���

வ���-4
	��	ேராைம���

�ைம���

��ைசக�- டப��.மா�	� (1961)

7.5.3   பூஞகெகளின் ச்பாருளபாதபார 
முககியத்துவம்

1. நுணணுயிர்க சகபால்லி
்பனிசிலின் (பெனி்சலியம் பநாடட�ட�ம்), 

நிவயானைசின், ்ஜன்டானைசின், 

எரித்வரானைசின் வபான்ை நுண்ணியிர்க் 

்்கால்லி்கள பூஞ்னெ்களிலிருநது 

்தயாரிக்்கப்படுகின்ைை. இனவ பல வநாய்்கன்ளத் 

தீர்க்கும் ைருந்தா்கப் பயன்படுகின்ைை.

்டம் 7.3  பெனி்சலியம் பநாடட�ட�ம்

2. உைவு
்கா்ளான்்கள அதி்க அ்ளவு புர்தத்ன்தயும் 

்தாதுப் ்பாருள்கன்ளயும் ்்காண்டுள்ளை. 

்பாதுவா்க உண்ணக்கூடிய ்கா்ளான் 

அ்காரி்கஸ (்பாத்்தான் ்கா்ளான்) வன்கனயச் 

ொர்ந்தது ஆகும். 

்டம் 7.4   அகாரிகஸ்

3. கவட்டமின்கள்
ஆஸ்பியா டகாஸ்பீ ைற்றும் எரிவைாதீசியம் 

ஆஸபியீ வபான்ை பூஞ்னெ்கள னவடடமின் B
2
 

(Riboflavin) னவ உருவாக்குகின்ைை.

்டம் 7. 5  ஈஸட

4. ஆல்கஹபால்
ஈஸடடில் உள்ள இன்வர்வடஸ, னெவைஸ 

வபான்ை ்நாதி்கள ெர்க்்கனரக் ்கழிவிலிருநது 

்நாதித்்தல் மூலம் ஆல்்கஹானல 

உருவாக்குகிைது. 

தகவல் துளிகள்
RH விக்வடக்்கரின் ஐநது உல்க வன்கப்பாடடில் 

பூஞ்னெ்கள மூன்ைாவது உல்கைா்க 

இடம்்பற்றுள்ளை. ஏ்ைனில் இவற்றில் 

பச்னெயம் ைற்றும் ்தரெம் இல்னல.

7.5.4  பூஞகெகளபால் ஏற்டும் தீகமகள்
அட்டவகை 7.3. ்தாவரங்களில் பூஞ்னெ 

வநாய்்கள

வ
எண

க�பாய் 
மூலம் க�பாயின் ச்யர்

1.
ிஃபியூடேரியம் 
ஆக்சஸ்டொரம்

பருத்தியில் வாடல் 

வநாய்

2.
பேரகடகாஸ்டொரா 
பெரபோடனட�ா

வவர்க்்கடனலயில் 

டிக்்கா வநாய்

3.
டகாலி�ாடமரககம் 
ிஃெலடகட�ம்

்கரும்பில் சிவப்பு 

அழு்கல் வநாய் 

4.
மெரிகுட்ரியா 
ஒமரடே

்நல்லில் பி்ளாஸட 

வநாய் 

5.
அலபுடகா 
டகண்டி்ா

முள்ளஙகியில் 

்வண்புளளி 

வநாய்
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107 தபாவர உலகம்

 கமலும் அறிநது சகபாள்கவபாம் 

கிளபாவிசெபஸ்  ்ர்பூரியபா என்ை 

பூஞ்னெயாைது இ்ளந்தனலமுனையிைனர 

அதி்க அ்ளவு பாதிப்பனடயச் ்ெய்கிைது. 

இது இன்ளஞர்்களிடத்தில் ஒரு ைாயத் 

வ்தாற்ைத்ன்த ஏற்படுத்தி ைை அழுத்்தத்ன்த 

ஏற்படுத்துகிைது. இவவுலகில் ஒரு 

வித்தியாெைாை ைைநினலனய ஏற்படுத்தி 

அவர்்கள ்கைவுலகில்  மி்தப்பது வபான்ை 

ைைநினலனய ஏற்படுத்தும்.

அஸ்்ர்ஜில்லஸ் என்ை 

பூஞ்னெயாைது குழநன்த்களிடம் 

ஒவவானைனய ஏற்படுத்துகிைது. ஆைால் 

கிளபாகடபாஸ்க்பாரியம் என்ை பூஞ்னெயாைது 

ஒவவானையிலிருநது பாது்காக்கிைது

 

்டம் 7.6  பருத்தியில் 

வாடல் வநாய்
 

்டம் 7.7  ்கரும்பில் 

சிவப்பு அழு்கல் வநாய்

 

்டம் 7.8  ்நல்லில் 

பி்ளாஸட வநாய்
 

்டம் 7.9 
முள்ளஙகியில் 

்வண்புளளி வநாய்

அட்டவகை 7.5 ைனி்தர்்களிடம் பூஞ்னெ வநாய்

வ
எண பூஞகெயின் ச்யர்  க�பாயின் ச்யர்

1
டிமரடகாிஃமெட�ான் 

இைம்

உருன்ளப் 

புழுக்்கள (வடட 

வடிவைாை 

்்காப்ப்ளங்கள 

வ்தாலில் 

வ்தான்றுகின்ைை)

2

மமகடகாஸ்டொரம் 
ிஃெரிஃெர

்பாடுகு

3

டீனியா பெடிஸ் ்கால் பா்தத்தில் 

ஏற்படும் வநாய்

 7.6  பிகரகயபாஃக்ட்டபா 
7.6.1  பிகரகயபாஃக்ட்டபாவின் ச்பாதுப்ணபுகள்
• பினரவயாஃனபடடா மி்க எளினையாை 

உடலனைப்னபக் ்்காண்ட பழனையாை 

்தாவரங்கள. 

• இனவ ்கடத்தும் திசுக்்கள னெலம் ைற்றும் 

புவ்ளாயம் அற்ை, நிலத்தில் வ்ளரக் கூடிய 

பூவாத் ்தாவரங்கள.

• வாழ்க்ன்கச் சுழற்சினய முடித்துக் 

்்காளவ்தற்கு நீர் மி்கவும் முக்கியம். எைவவ 

இனவ ்தாவர உல்கத்தின் இருவபாழவிகள் 

எை அனழக்்கப்படுகின்ைை. இவற்றில் 

குறிப்பிடட ெந்ததி ைாற்ைம் நனட்பறுகிைது. 

வ்கமீடவடாஃனபட ஓஙகு்தன்னை 

்்காண்டது. ஸவபாவராஃனபட ெந்ததி 

சிறி்த்ளவு வ்கமீடவடாஃனபட ெந்ததினயச் 

ொர்நதிருக்கிைது.

அட்டவகை 7.6  பாசி்கள ைற்றும் 

பூஞ்னெ்களுக்கு இனடவய உள்ள வவறுபாடு்கள

வ
எண ்பாசிகள் பூஞகெகள்

1.
பாசி்கள ்தற்ொர்பு 

உயிரி்கள

பூஞ்னெ்கள பிை 

ொர்பு உயிரி்கள

2. நிைமி்கள உள்ளது
நிைமி்கள 

இல்னல

3.
வெ்கரிக்கும் உணவு 

ஸடார்ச்

வெ்கரிக்கும் 

உணவு 

கின்ளக்வ்காஜன் 

ைற்றும் 

எண்்ணய்

4.

சில பாசி்கள 

புவராவ்கரியாடடிக் 

்ெல்அனைப்னபப் 

்பற்றுள்ளது எ.்கா.

ெயவைாபாக்டீரியா 

(நாஸடாக், அைஃபீைா)

அனைத்தும் 

யூவ்கரியாடடிக் 

்ெல் 

அனைப்னபக் 

்்காண்டுள்ளை 

எ.்கா. அகாரிகஸ்

Unit-7_Plant Kingdom_TM.indd   107 4/15/2019   7:33:56 AM



108எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

ைருநது்களின் அரசி 

என்று கூைப்படுவது 

்பனிசிலின் ஆகும். இன்தக் 

்கண்டுபிடித்்தவர் ெர் அ்லக்ஸைாண்டர் 

ஃபி்்ளம்மிங ஆவார் (1928).

 செயல்்பாடு 3

அழுகிய ்பாருள்க்ளாை வ்தங்காய், 

ஊறு்காய், பழங்கள ைற்றும் ்ராடடியில் 

வைல் உள்ள பூஞ்னெ்கன்ளச் வெ்கரிக்்கவும். 

அவற்னை நழுவத்தின் மீது னவத்து 

நுண்வணாக்கியால் உற்று வநாக்்கவும். 

பின்பு வன்கப்படுத்்தவும்.

ஒரு துண்டு ்ராடடினய எடுத்துச் சிறிது 

அ்தன்வைல் நீர் ்்தளித்து அன்த ஒரு மூடிய 

பாத்திரத்தில் நான்கு நாள்கள னவக்்கவும். 

பின்பு ஒரு சிறிய துண்னட நழுவத்தின் 

மீது னவத்து நுண்வணாக்கியால் உற்று 

வநாக்்கவும். அதில் என்ை ்காண்பாய் 

என்பன்தக் குறிப்பிடு.

• வ்கமீடவடாஃனபடடிக் ்தாவரைாைது ்தாலஸ 

்தாள(லிவர் வார்டஸ) அல்லது இனல 

வபான்ைது (ைாெஸ). வ்ளர்்த்ளத்துடன் 

்தாவரைாைது வவரினழ்கள மூலம் 

நினலயா்க ஊன்ைப்படுகிைது.

• பாலிைப் ்பருக்்கம் ஊவ்கைஸ முனையில் 

நனட்பறுகிைது. 

• இவற்றில் நன்கு வ்ளர்ச்சியனடந்த பாலிை 

உறுப்பு்க்ளாகிய ஆநதிரிடியா ைற்றும் 

ஆர்க்கிவ்கானியா ்காணப்படுகின்ைை.

• ஆண் இைப்்பருக்்க உறுப்பாை 

ஆநதிரிடியம் (ஆண் அணுவ்கம்) நீநதும் 

ஆண் இை ்ெல்னல உருவாக்குகிைது. 

்பண் இைப் ்பருக்்க உறுப்பாை 

ஆர்க்கிவ்கானியம் முடனடனய 

உருவாக்குகிைது.

• நீநதும் ஆண் ்ெல் நீநதிச் ்ென்று 

ஆர்க்கிவ்கானியாவில் உள்ள முடனடயுடன் 

இனணநது ்கருமுடனடனய (2n) 

உருவாக்குகிைது.

• ்கருமுடனடயாைது ஸவபாவராஃனபட 

ெந்ததியின் மு்தல் ்ெல் ஆகும். இது 

குன்ைல் பகுப்பனடநது ஒற்னை ைடிய (n) 

ஸவபார்்கன்ள உருவாக்குகிைது.

• ஸவபார் வ்கமீடவடாஃனபட ெந்ததியின் 

மு்தல் ்ெல் ஆகும்.

• இஙகு புவராடவடானீைா நினல உள்ளது.

• ஸவபாவராஃனபட பா்தம், சீடடா ைற்றும் 

வ்கப்சூல் எைப் பிரிக்்கப்படடுள்ளது.

7.6.2  பினரகயபாஃக்ட்டபாவின் வககப்பாடு

வகுபபு 1 ஹிப்பாட்டிககக (எ.கபா.  ரிகசியபா)
இனவ பினரவயாஃனபடடாவின் கீழ்ைடடத் 

்தாவரங்கள. இனவ ைானஸை (Moss) விட 

எளினையாை அனைப்பு ் ்காண்டனவ. இவற்றில் 

புவராடவடானீைா நினல ்காணப்படுவதில்னல. 

ஸவபாவராஃனபட மி்கவும் எளினையாைதும் 

குறுகிய நாள வாழக் கூடியதும் ஆகும்.

வகுபபு 2 ஆநகதபாசெரட்கட  
(எ.கபா.: ஆநகதபாசெரஸ்)

வ்கமீடவடாஃனபட என்பது வவறுபடுத்்த 

முடியா்த ்தாலஸ அனைப்பு ்்காண்டது. 

பிரகயபாஃக்ட்டபா

வகுப்பு 1 

்ஹபாடடிக்வ்க (ஈரல் வடிவம்)

வகுப்பு 2 

ஆநவ்தா்ெரடவட (்்காம்பு வடிவம்)

வகுப்பு 3 

ைஸகி (ைாஸ்கள) 

்டம் 7.10 ரிக்சயா ்டம் 7.11  ஆநடதாபேரஸ் ்டம் 7.12  ிஃபியூடனரியா

Unit-7_Plant Kingdom_TM.indd   108 4/15/2019   7:33:56 AM



109 தாவர உலகம்

இதில் வவர் வ்ளரி்கள ஒரு ்ெல்லுடன் 

்காணப்படுகின்ைை. இவற்றில் கின்ள்கள 

கினடயாது. புவராடவடானீைா நினல இவற்றில் 

்காணப்படுவதில்னல.  ஸவபாவராஃனபடடாைது, 

பா்தம் (Foot) ைற்றும் வ்கப்சூலால் ஆைது.

வகுபபு 3 Musci (மபாெஸ்) (எ.கபா. ஃபியூகனேரியபா)
இனவ பினரவயாஃனபடடாவில் 

உள்ள உயர்நினலத் ்தாவரங்கள. 

வ்கமீடவடாஃனபட ்தண்டு வபான்றும் 

இனல வபான்றும் பிரிக்்கப்படடுள்ளது. 

புவராடவடானீைா நினல இதில் ்காணப்படுகிைது. 

ஸவபாவராஃனபடடாைது பா்தம், சீடடா ைற்றும் 

வ்கப்சூல் எைப் பிரிக்்கப்படடுள்ளது.

7.6.3  பிகரகயபாஃக்ட்டின் ச்பாருளபாதபார 
முககியத்துவம்

1. இனவ ைண்ணரிப்னபத் ்தடுக்கின்ைை.

2. ஸ்டெகனம் என்னும் ்தாவரம் நீனர 

உறிஞ்சுவ்தால் இது நாற்ைங்கால்்களில் 

பயன்படுத்்தப்படுகிைது.

3. பீட என்பது நிலக்்கரினயப் வபால் 

வினலைதிப்புனடய எரி்பாரு்ளாகும். 

இது ஸவபக்ைை்தாவரத்திலிருநது 

்பைப்படுகிைது.

 செயல்்பாடு 4

உைது வீடடுக்குப் பக்்கத்தில் 

உள்ள நாற்ைங்காலுக்குச் ்ென்று 

ஸ்ொகனம், வ்தாடடக்்கனலயில் எவவாறு 

பயன்படுத்்தப்படுகிைது என்பன்தப் பார்த்துக் 

குறிப்பிடவும்.

 கமலும் சதரிநது சகபாள்க:

ஸ்ொகனம் ைாஸ, குழநன்தக்கு ஒரு 

முனை பயன்படுத்தும் அனரக் ்கச்னெயில் 

பயன்படுத்்தப்படடு வந்தது. ஏ்ைனில் இது 

நீனர உறிஞ்சி னவத்துக் ்்காளளும்.

 7.7  சடரிகடபாஃக்ட்டுகள்

7.7.1  ் டரிவடாஃனபடடு்களின் ்பாதுப் 

பண்பு்கள

• இனவ மு்தன் மு்தலில் வ்தான்றிய 

உண்னையாை நிலத் ்தாவரங்கள. 

்கடத்துத் திசுக்்க்ளாை னெலம் ைற்றும் 

ஃபுவ்ளாயம் இவற்றில் உள்ளை. எைவவ 

இனவ கடத்துத்  திசு  பூவபாத்  தபாவரம் எை 

அனழக்்கப்படுகின்ைை.

• இவற்றில் ெந்ததி ைாற்ைம் நனட்பறுகிைது. 

இருைய ஸவபாவராஃனபட நினலயாைது 

ஒருைய வ்கமீடவடாஃனபட நினலயுடன் 

ெந்ததி ைாற்ைம் நனட்பறுகிைது. 

• ்தாவர உடலைாைது ஸவபாவராஃனபட 

எைப்படும். இது ்தாவரத்தின் ஓஙகுநினல 

ஆகும். இது வவர், ்தண்டு, இனல எைப் 

பிரிக்்கப்படடுள்ளது.

• ஸவபாவராஃனபடடாைது ஸவபார்்கள மூலம் 

இைப்்பருக்்கம் ்ெய்கிைது. ஸவபார்்கள, 

வித்்த்கத்தினுள உருவாகின்ைை. 

• வித்்த்கத்ன்த உருவாக்கும் இனல்கள, வித்்த்க 

இனல்கள எைப்படும். ்பரும்பாலும் எல்லாத் 

்தாவரங்களும் ஒவர வன்கயாை ஸவபானர 

உருவாக்கும். அது னைக்வரா ஸவபாரா்கவவா 

அல்லது ்ை்கா ஸவபாரா்கவவா இருக்்கலாம். 

(வஹாவைாஸவபார்ஸ=ஒத்்த ஸவபார்்கள)

• சில ்தாவரங்களில் இரண்டு வன்கயாை 

ஸவபார்்கள உருவாகின்ைை. அனவ 

னைக்வரா ஸவபார் ைற்றும் ்ை்கா ஸவபார் 

ஆகும். (்ஹடடிவராஸவபாரஸ=இரு 

வவறுபடட ஸவபார்்கள)

• ஸவபார் முன்ளத்து புவரா ்தாலஸ எைப்படும் 

வ்கமீடவடாஃனபடடிக் ெந்ததினய 

உருவாக்குகிைது. அது ்தன்னிச்னெயா்கக் 

குறுகிய நாள வாழக்கூடியது. 

• வ்கமீடவடாஃனபடடாைது பல ்ெல்்கள 

உனடய இைப்்பருக்்க உறுப்பு்கன்ளத் 

வ்தாற்றுவிக்கிைது. ஆநதிரீடியம் ந்கரக் கூடிய 

ஆண் இை ்ெல்னல உற்பத்தி ்ெய்கிைது. 

ஆர்க்கிவ்கானியம் முடனடனய உற்பத்தி 

்ெய்கிைது. 

• ந்கரக் கூடிய ஆண் இை ்ெல் 

்கருவுறு்தலின்வபாது முடனடயுடன் 

இனணநது இருைடியக் ்கரு முடனடனய 

உற்பத்தி ்ெய்கிைது.  ்கருமுடனடயாைது 

்கருவா்க ைாற்ைம் அனடகிைது. இது 

ஸவபாவராஃனபடடா்க வ்ளர்ச்சி அனடகிைது.
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7.7.2  சடரிகடபாஃக்ட்டபாவின் வககப்பாடு

7.7.3   சடரிகடபாஃக்ட்டபாவின் ச்பாருளபாதபார 
முககியத்துவம்

• ்பரணி்கள அழகுத் ்தாவரங்க்ளா்க 

வ்ளர்க்்கப்படுகின்ைை.

• டிமரயாப�ரிஸ் உள்ள ைடட நிலத் ்தண்டு 

்காம்பு்கள குடற்புழுக் ்்கால்லியா்கப் 

பயன்படுகிைது.

• மாரசீலியாவின் ஸவபார்கக் வ்காப்னபனய 

ைனலவாழ் ைக்்கள உணவா்கப் 

பயன்படுத்துகின்ைைர்.

 7.8   பிகரகயபாஃக்ட்டபா மறறும் 
சடரிகடபாஃக்ட்டபா இகடகய 
உள்ள கவறு்பாடுகள் 

வ
எண பிகரகயபாஃக்ட்கடபா சடரிகடபாஃக்ட்டபா

1.

்தாவர உடலைாைது 

வவர். ்தண்டு, இனல 

எைப் பிரிக்்க இயலாது

்தாவர உடலைாைது 

வவர், ்தண்டு, இனல 

எைப் பிரிக்்கப்படும்.

2. இனவ இருவாழ்வி்கள

இனவ நிலத் 

்தாவரங்கள

3.
்கடத்தும் திசுக்்கள 

்காணப்படாது

்கடத்தும் திசுக்்கள 

்காணப்படும்

4.

்தாவர உடலத்தின் 

ஓஙகு நினலயாைது 

வ்கமீடவடாஃனபட ஆகும்

்தாவர உடலத்தின் 

ஓஙகு நினலயாைது 

ஸவபாவராஃனபட

5.

ஸவபாவராஃனபட 

்தனலமுனையாைது 

வ்கமீடவடாஃனபட 

்தனலமுனைனயச் 

ொர்நதுள்ளது.  

எ.்கா.  ரிக்சயா

வ்கமீடவடாஃனபட 

்தனலமுனை, 

ஸவபாவராஃனபட 

்தனலமுனைனயச் 

ொர்நதிருப்பதில்னல 

எ.்கா: 

பே்ாஜிபனல்ா.

கமலும் சதரிநது சகபாள்க:

ம்கடகாடொடியம், கி்ளப் பாசி எை 

அனழக்்கப்படுகிைது. ஈகவி்சட�ம், குதினர 

வால் எை அனழக்்கப்படுகிைது.

 7.9   ஜிம்கனேபாஸ்ச்ர்ம்கள் (தி்றநத விகதத் 
தபாவரஙகள்) 

7.9.1  ஜிம்வைாஸ்பர்ம்்களின் ்பாதுப் 

பண்பு்கள

• ஜிம்வைாஸ்பர்ம் திைந்த வின்தத் 

்தாவரங்கள. சூலாைது சூற்னபயால் 

சூழப்படடிருப்பதில்னல.

• ஜிம்வைாஸ்பர்மின் வாழ்க்ன்கச் சுழற்சியில் 

இருநினல்கள ்காணப்படுகின்ைை. 

(ஸவபாவராஃனபட, வ்கமீடவடாஃனபட)

• ்தாவர உடலம் ஸவபாவராஃனபட. இது வவர், 

்தண்டு, இனல எைப் பிரிக்்கப்படடிருக்கிைது.

• இவற்றில் நன்கு வ்ளர்ச்சி அனடந்த ்கடத்தும் 

திசுக்்கள உள்ளை. (னெலம், ஃபுவ்ளாயம்)

• நீனரக் ்கடத்்தக் கூடிய திசுவாைது 

டராக்கீடு்ளாகும். உணனவக் ்கடத்்தக்கூடிய 

திசுவாைது ெல்லனட ்ெல்லாகும்.

• ஜிம்வைாஸ்பர்ம்்களில் ஸவபார்்கள கூம்பு 

வடிவ வித்்த்கத்தினுள உருவாகிைது.

7.9.2  ஜிம்வைாஸ்பர்ம்்களின் ்பாரு்ளா்தார 

முக்கியத்துவம்

• ஊசியினலத் ்தாவரங்களின் 

ைரக்்கடனடயாைது ்தாள ் ்தாழிற்ொனல்களில் 

்தாள உற்பத்திக்குப் பயன்படுகிைது. எ.்கா.

மெனஸ், அகாத்திஸ்

அடடவனண 7.7.

கெலபாபசிடபா 
(வகுபபு 1)

கலககபாபசிடபா 
(வகுபபு 2)

ஸ்பீனேபாபசிடபா 
(வகுபபு 3)

டீரபாபசிடபா 
(வகுபபு 4)

எ.்கா.  மேட்ாட�ம் எ.்கா.  ம்கடகாடொடியம் எ.்கா.  ஈகுசீட�ம் எ.்கா.  பநிஃடராப்பபிஸ்
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• ஊசியினலத் ்தாவரங்களின் ்ைன்்கடனட்கள 

்கடடுைாைத் ்்தாழிலுக்கும் ்பாருள்கன்ளப் 

்பாதிவ்தற்கும் ைற்றும் ஒடடுப் பலன்கத் 

்தயாரிப்பிற்கும் பயன்படுகிைது. எ.்கா. ்ெடரஸ, 

அகாதிஸ்
• னபைஸ ்தாவரத்தின் பனெயிலிருநது 

்பைப்படும் டர்பன்னடன், வண்ணப் பூச்சு 

்தயாரிப்பிற்குப் பயன்படுகிைது. வைலும் இது 

மூடடுவலி ைற்றும் வலி நிவாரணியா்கவும் 

பயன்படுகிைது

• மெனஸ் பெராரடியானா என்னும் 

்தாவரத்தின் வின்த்கள உண்ப்தற்குப் 

பயன்படும்.

• எஃபிடிரின் என்னும்  அல்்கலாய்டு எிஃபிடரா 

என்னும் ்தாவரத்திலிருநது ்பைப்படுகிைது. 

இது ஆஸதுைா ைற்றும் சுவாெக் 

வ்கா்ளாறு்களுக்கு ைருந்தா்கப் பயன்படுகிைது.

• அராவடகரியா பிடவிலலீ என்னும் ்தாவரம் 

அழகுத் ்தாவரைா்கப் பயன்படுத்்தப்படுகிைது.

 7.10   ஆஞசிகயபாஸ்ச்ர்ம்கள்  
(மூடிய விகதத் தபாவரஙகள்)

7.10.1  ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம்்களின் 

்பாதுப்பண்பு்கள

• ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம் (Angiosperms) என்னும் 

்ொல்லாைது ஆஞ்சிவயா ைற்றும் ஸ்பர்ைா 

என்னும் இரண்டு கிவரக்்கச் ்ொல்லிலிருநது 

உருவாை்தாகும். ஏஞ்சிவயா என்ப்தன் 

்பாருள, ்படடி அல்லது மூடிய ்படடி என்பது 

ஆகும். ஸ்பர்ைா என்ப்தன் ்பாருள வின்த 

ஆகும்.

• இனவ பூக்கும் ்தாவரங்கள. இந்தத் ் ்தாகுப்பில் 

நான்கு இலடெம் உயிருள்ள ்தாவரங்கள 

உள்ளை.

• இனவ மி்க அதி்கைாை குளிர் ைற்றும் ்வப்பம் 

இல்லா்த அனைத்து இடங்களிலும் வ்ளரக் 

கூடியனவ.

7.9.3 ஜிம்வைாஸ்பர்ம்்களின் வன்கப்பாடு

கெகககடல்ஸ்
எ.்கா.  மேககஸ்

ஜிஙககபாகயல்ஸ்
எ.்கா.  ஜிஙடகா 
மெட்ாொ 

ககபானிஃச்கரல்ஸ்
எ.்கா.  மெனஸ்

நீட்கடல்ஸ்
எ.்கா.  நீட�ம்

இனவ பனைைரம் 

வபான்று வநரா்கவும் 

கின்ள்கள 

இல்லாைலும் வ்ளரும் 

சிறிய ்தாவரங்கள.

இந்தத் 

்்தாகுப்பிலுள்ள 

ஒவர வாழும் ்தாவரம் 

ஜிஙடகா மெட்ாொ 
ஆகும்.

இனவ பசுனை 

ைாைா கூம்பு வடிவத் 

்தாவரங்கள.

இனவ சிறிய 

வன்கத் ்்தாகுப்புத் 

்தாவரங்கள.

இனல்கள, இைகு 

வடிவக்கூடடினல்கள 

ஒன்றுவெர்நது 

நுனியில் கிரீடம் வபால் 

வ்தான்றும்.

இது விசிறி வடிவ 

இனல்கன்ள 

உனடய ்பரிய 

்தாவரம்.

இவற்றில் 

ஊசியினல்கள ைற்றும் 

்ெதில் இனல்கள 

எை இரண்டு வன்க 

இனல்கள ்காணப்படும்.

இனவ 

ஆஞ்சிவயாஸ ப்ர்ம்்கள 

வபான்ை உயர் 

பண்பு்கன்ளக் 

்்காண்டுள்ளை.

வவராைது ஆணிவவர் 

ைற்றும் பவ்ளவவர் 

எை இருவன்கப்படும்.

இந்தத் ்தாவரம் 

துர்நாற்ைத்ன்த 

ஏற்படுத்தும்.

வின்த்கள இைகு 

வடிவ அனைப்னபக் 

்்காண்டிருக்கும். 

இனவ ்பண் 

கூம்பினுள 

உருவாகின்ைை.

சூலாைது மூடி 

எதுவும் இல்லாைல் 

பூனவப் வபான்ை 

்தண்டுத் ்்தாகுப்பில் 

இருக்கும்.
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• இனவ வ்ளர்ச்சியின் அடிப்பனடயில் மூன்று 

வன்கயா்கப் பிரிக்்கப்படும்.

• சிறு ்ெடி்கள (போ்ானம் பம்ாஞ்சனா - 

்கத்்தரிச் ்ெடி)

• பு்தர்்ெடி்கள (மைபிஸ்கஸ் வராொ 

மேனன்்சஸ் - ்ெம்பருத்தி)

• ைரங்கள (மாஞ்சிஃபெரா இன்டிகா - ைாைரம்)

• இவற்றில் நன்கு வ்ளர்ச்சியனடந்த ்கடத்தும் 

திசுக்்கள ்காணப்படுகின்ைை.

• னெலைாைது னெலக் குழாய்்கள, டிரக்கீடு, 

னெலம் பாரன்ன்கைா ைற்றும் னெலம் நார்்கள 

எை நான்கு வன்க ் ெல்்கன்ளக் ் ்காண்டுள்ளது.

• ஃபுவ்ளாயைாைது ெல்லனடக்குழாய், 

ஃபுவ்ளாயம் பாரன்ன்கைா, துனண்ெல்்கள 

ைற்றும் ஃபுவ்ளாயம் நார்்கள, எை நான்கு 

வன்க ்ெல்்கன்ளக் ்்காண்டுள்ளது.

7.10.2  ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம்்களின் 

வன்கப்பாடு

ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம்்கள இரண்டு 

வகுப்பு்க்ளா்கப் பிரிக்்கப்படடுள்ளை.

• ஒருவின்தயினலத் ்தாவரங்கள

• இருவின்தயினலத் ்தாவரங்கள

7.10.3  ஒரு வின்தயினலத் ்தாவரங்களின் 

பண்பு்கள

• வின்த, ஒரு வின்தயினலனயக் 

்்காண்டுள்ளது.

• இத்்தாவரங்கள, ெல்லி வவர்த் 

்்தாகுப்புடனும் இனல்கள இனணப் வபாக்கு 

நரம்பனைவுடனும் ்காணப்படுகின்ைை.

• ைலர்்கள மூன்று அடுக்கு உனடயனவ.

• அல்லி ைற்றும் புல்லி இ்தழ்்கள பிரிக்்கப்படாைல் 

ஒவர வடடத்தில் அனைநதிருக்கும்.

• ை்கரந்தச் வெர்க்ன்க ்பரும்பாலும் ்காற்றின் 

மூலம் நனட்பறும். எ.்கா. புல், ்நல், வானழ

7.10.4  இருவின்தயினலத் ்தாவரங்களின் 

பண்பு்கள

• வின்த்கள, இரண்டு வின்தயினல்கன்ளக் 

்்காண்டிருக்கும்.

• இனவ ஆணிவவர்த் ்்தாகுப்புடனும் 

இனல்கள வனலப்பின்ைல் 

நரம்பனைவுடனும் ்காணப்படும்.

• ைலர்்கள நான்கு அல்லது ஐநது  

அங்கங்கன்ளக்  ்்காண்டிருக்கும்.

• அல்லி ைற்றும் புல்லி எை இரண்டு இ்தழ் 

அடுக்கு்க்ளா்கப் பிரிக்்கப்படடிருக்கும்.

• ை்கரந்தச் வெர்க்ன்க ்பரும்பாலும் பூச்சி்கள 

மூலம் நனட்பறும். எ.்கா. அவனர, ைாைரம், 

வவப்பைரம்

 செயல்்பாடு 5

உைது வீடடுக்கு அருகில் உள்ள 

பூக்கும் ்தாவரங்கன்ளக் ்கண்டறிநது அனவ 

ஒரு வின்தயினலத் ்தாவரைா அல்லது இரு 

வின்தயினலத் ்தாவரைா என்பன்த அ்தன் 

வவரின் அடிப்பனடயிலும் இனல்களின் 

நரம்பனைவின் அடிப்பனடயிலும் 

வன்கப்படுத்து்க.

 7.11  மருத்துவத் தபாவரஙகளின் ்யன்கள்

7.11.1  அகாலிிஃொ இன்டிகா (குப்னபவைனி)

்டம் 7.13  அகாலிிஃொ 
இன்டிகா

• இது யூஃவபார்பிவயசி 

குடும்பத்ன்தச் வெர்ந்தது.

• இனலனய அனரத்துப் 

்பைப்படும் பனெ, வ்தாலில் 

உள்ள ்்காப்பு்ளங்கன்ள 

ஆற்றுகிைது.

• இனலச் ொற்னை எலுமிச்ெனெொற்றுடன் 

்கலநது அருநதிைால் வயிற்றிலுள்ள 

உருன்ளப் புழுக்்கள அழியும்.
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7.11.2  ஏகில மாரமிட்ாஸ் (வில்வம்) 

்டம் 7.14  ஏகில மாரமிட்ாஸ்
• இது ரூடவடசி குடும்பத்ன்தச் வெர்ந்தது.

• இ்தன் ்காயாைது ்ெரிைாைத்ன்தச் ெரி 

்ெய்கிைது.

• இது தீரா்த வயிற்றுப்வபாக்கு, சீ்தவபதி 

ஆகியவற்னைக் குணப்படுத்துகிைது.

7.11.3  போ்ானம் டிமரப்ாடெட�ம் 

(தூதுவன்ள)

்டம் 7.15  போ்ானம் டிமரப்ாடெட�ம்
• இது ்ொலவைசி குடும்பத்ன்தச் வெர்ந்தது.

• இ்தன் இனல்களும் ்கனி்களும் இருைல் 

ைற்றும் ெளிக்கு ைருந்தா்கப் பயன்படுகின்ைை.

• இது ்காெவநாய் ைற்றும் ஆஸதுைா வநாய்க்கு 

ைருந்தா்கப் பயன்படுகிைது.

அட்டவகை 7.11
வ.எண ்த ா வ ர த் தி ன் 

்பயர்

வவர்த் ்்தாகுப்பு இனலயின் நரம்பனைவு ஒருவின்தயினல/

இருவின்தயினல

1 னஹபிஸ்கஸ
ஆ ணி வ வ ர் த் 

்்தாகுப்பு

வனலப்பின்ைல் 

நரம்பனைவு

இருவின்தயினலத் 

்தாவரம்

2

3

4

5

7.11.4  ிஃபில்ாநதஸ் அமாரஸ் (கீழா ்நல்லி)

்டம் 7.16 ிஃபில்ாநதஸ் அமாரஸ்
• இது யூஃவபார்பிவயசி குடும்பத்ன்தச் வெர்ந்தது. 

• முழுத்்தாவரமும் ைஞ்ெள ்காைானல வநாய்க்கு 

ைருந்தா்கப் பயன்படுகிைது.

• இது ்கல்லீரலுக்கு வலினைனயக் ்்காடுத்து, 

்கல்லீரல் வநாய்்களுக்கு ைருந்தா்கப் 

பயன்படுகிைது.

7.11.5 அட்ா பவரா (வொற்றுக் ்கற்ைானழ)

்டம் 7.17  அட்ா பவரா
• இது லில்லிவயசி குடும்பத்ன்தச் வெர்ந்தது.

• இ்தன் இனல்கள மூலவநாய் ைற்றும் வ்தாலில் 

வ்தான்றும் அழற்சினயக் குணப்படுத்துகிைது.

• இது வயிற்றுப் புண்ணுக்குரிய ைருந்தா்கவும் 

பயன்படுகிைது.

Unit-7_Plant Kingdom_TM.indd   113 4/15/2019   7:34:03 AM



114எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

நிகனேவில் சகபாள்க

 ¾   ்தாவரங்கன்ள இரு ் ொற்்க்ளால் ் பயரிடு்தல் 

இரு ்ொற் ்பயரிடு்தல் எைப்படும்.

 ¾   பாசி்கள, பச்னெயம் ்்காண்டுள்ள 

எளினையாை ்தற்ொர்பு உயிரி்கள ஆகும்.

 ¾   டகரா  வபான்ை  பாசி்கள உயர் ்தாவரங்கன்ளப் 

வபான்று நன்கு வ்ளர்ச்சி அனடந்த பாலிை 

உறுப்பு்கன்ளக் ்்காண்டுள்ளை.

 ¾   ஒடடுண்ணி்களில் உணனவப் பிை 

உயிரி்களிலிருநது உறிஞ்சுவ்தற்குரிய 

உறிஞ்சு வவர்்கள உள்ளை.

 ¾   பினரவயாஃனபடடா பழனையாை 

ைற்றும் எளினையாை ்தாவரங்கன்ளக் 

்்காண்டுள்ளது.

 ¾   ் டரிவடாஃனபடடா ்்தாகுப்பில் உள்ள 

்தாவரங்கள மு்தலில் வ்தான்றிய நிலத் 

்தாவரங்கள ஆகும்.

 ¾   ஜிம்வைாஸ்பர்ம்்கள திைந்த வின்தத் 

்தாவரங்கள ஆகும்.

 ¾   ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம்்கள மூடிய வின்தத் 

்தாவரங்கள ஆகும்.

 ¾   ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம்்கள ஒருவின்தயினல 

ைற்றும் இருவின்தயினலத் ்தாவரங்க்ளா்கப் 

பிரிக்்கப்படடுள்ளை.

 ¾   குப்னபவைனியின் இனலயிலிருநது 

்பைப்படட பனெ, வ்தாலில் உள்ள 

்்காப்ப்ளங்கன்ள ஆற்றுகிைது.

 ¾   தூதுவன்ளயின் இனல்கள ைற்றும் ைலர்்கள 

இருைல் ைற்றும் ெளிக்கு ைருந்தா்கப் 

பயன்படுகின்ைை.

 செபால்லகடவு 

இனணயாப் புல்லி புல்லி இ்தழ்்கள இனணயாைல் பிரிநதிருக்கும்

இனணந்த புல்லி புல்லி இ்தழ்்கள இனணநது ்காணப்படும்

ஓரி்தழ் வடடம் 

உனடயனவ

 ைலரின் அல்லி புல்லி இ்தழ்்கள வவறுபடுத்்தப்படாைல் ஒவர இ்தழ் 

வ்காண்டிருப்பனவ

்கடத்தும் திசுக்்கள னெலம் ைற்றும் ஃபுவ்ளாயம் ஆகியனவ ்கடத்தும் திசுக்்கள

்்தாற்றுத் 

்தாவரங்கள 
ைற்ை ்தாவரங்களின் மீது வ்ளரும் ்தாவரங்கள

்தற்ொர்பு உயிரி்கள ்தைக்குத் ்தாவை உணனவத் ்தயாரிக்கும் உயிரிைங்கள 

பிை ொர்பு உயிரி்கள உணவிற்கு ைற்ை உயிரினயச் ொர்நது இருக்கும் உயிரி்கள

ஒத்்த இை ்ெல்்கள இரண்டு வன்க வ்கமீடடு்களும் ஒவர ்தன்னையில் இருப்பனவ

உறிஞ்சு உறுப்பு்கள ஒடடுண்ணி்களில் ்காணப்படும் சிைப்பு வவர்்கள

வவர்ப் பூஞ்னெ்கள உயர் ்தாவரங்களின் வவர்்களில் கூடடுயிரி்க்ளா்க வாழும் பூஞ்னெ்கள
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 மதிபபீடு

I வ்காடிடட இடத்ன்த நிரப்பு்க.

1. ‘வன்கபாடடியல்’ என்ை 

்ொல்………………… லிருநது ்பைப்படடது.

. 2 இரு ்ொற்்பயரிடு முனைனய 

மு்தன்மு்தலில்  ……………………. 

என்பவரால் அறிமு்கப்படுத்்தப்படடது.

3. “்ஜனிரா பி்ளாண்டாரம்” என்ை நூனல 

எழுதியவர் ……………….

. 4 ஒரு வின்தயினல ்தாவர வின்த்கள 

……………. வித்தினல்கன்ள ைடடுவை 

்்காண்டுள்ளை.

. 5 பழுப்புபாசி ……………. வகுப்னபச் ொர்ந்தது.

. 6 அ்கார் அ்கார் …………. என்ை பாசியிலிருநது 

்பைப்படுகிைது.

. 7 பூஞ்னெ்களின் வெமிப்பு ்பாருள …………… 

ைற்றும் ………….. 

8. …………….. ஒரு மு்தல் நிலத்்தாவரம்.

9. ……………… ்தாவரங்களில் னெலம் ைற்றும் 

ஃபுவ்ளாயம் ்காணப்படுவதில்னல.

10. ……………. ்தாவரங்களில் வனலப்பின்ைல் 

நரம்பனைவு ்காணப்படுகிைது.

II ெரியாை வினடனயத் வ்தர்ந்்தடு.

. 1 தூதுவன்ளயின் இரு்ொற்்பயர் போ்ானம் 
டமரப்ாடெட�ம் ஆகும். இதில் ’போ்ானம்’ 

என்ை ்ொல் என்தக் குறிக்கிைது.

அ) சிற்றிைம் ஆ) வபரிைம்

இ) வகுப்பு  ஈ) துனை்கள

. 2 ்காலனி வடிவில் ்காணப்படும் பாசி்களுக்கு 

எடுத்துக்்காடடு ……………..

அ) ஆ்சல்ட�ாரியா ஆ) நாஸ்�ாக

இ) வாலவாகஸ்  ஈ) குடளாபரல்ா

. 3 புவ்ளாரிடியன் ஸடார்ச் ……………… ல் 

வெமிப்பு ்பாரு்ளா்க உள்ளது.

அ) குவ்ளாவராஃனபசி ஆ) பிவயாஃனபசி

இ) வராவடாஃனபசி ஈ)  ெயவைாஃனபசி

. 4 உண்ணத் ்தகுந்த ்கா்ளான்

அ) ொலிடொரஸ் ஆ) அகாரிகஸ்

இ) பெனி்சலியம் ஈ) அஸ்ெரஜில்ஸ்

5. …………… ்தாவரங்கள ைண் அரிப்னப 

்தடுக்கிைது.

அ) பாசி

ஆ) பூஞ்னெ 

இ) பினரவயாஃனபடடு்கள

ஈ) ்டரிவடாஃனபடடு்கள

. 6 நிலத் ்தாவரங்களில் மு்தல் வாஸகுலார் 

பூவாத் ்தாவரங்கள

அ) பினரவயாஃனபடடு்கள

ஆ) ்டரிவடாஃனபடடு்கள

இ) ஜிம்வைாஸ்பர்ம்்கள

ஈ) ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம்்கள

. 7 நன்கு வ்ளர்ச்சியனடந்த ஸவபாவரானபடிக் 

்தாவர உடலம் ்காணப்படுவது.

அ) பினரவயாஃனபடடு்கள

ஆ) ்டரிவடாஃனபடடு்கள

இ) ஜிம்வைாஸ்பர்ம்்கள

ஈ) ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம்்கள

. 8 இரு ் ொற்்பயரிடு  முனைனய  மு்தன்மு்தலில் 

அறிமு்கப்படுத்்தப்படட ஆண்டு ……….

அ) 1970 ஆ) 1975 இ) 1978 ஈ) 1623

. 9 ்பனிசிலின் ஒரு உயிர் எதிர்்பாருள. 

இனவ எதிலிருநது பிரித்்்தடுக்்கப்படுகிைது?

அ) பாசி்கள

ஆ) பூஞ்னெ்கள 
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இ) பினரவயாஃனபடடு்கள

ஈ) ்டரிவடாஃனபடடு்கள

III ெரியா ்தவைா?

. 1 பாலி்படடவலவில் இ்தழ்்கள ்தனித்்தனவ

. 2 இரு ்ொற்்பயரில் இரண்டுக்கு வைற்படட 

்ொற்்கன்ளக் ்்காண்டிருக்கும்

. 3 ்ெயற்ன்க முனை வன்கப்பாடாைது 

்தாவரத்தின் உடல பண்பு்கன்ள 

அடிப்பனடயா்கக் ்்காண்டது. 

. 4 பூஞ்னெ்களின் ்ெல் சுவர் ன்கடடிைால் 

ஆைது.

. 5 னபைஸ ஒரு மூடிய வின்தத் ்தாவரம்.

. 6 பினரவயாஃனபடடு்களும் நீர் வாழ்த் 

்தாவரங்க்ளாகும்.

. 7 இரு வின்தயினல ்தாவரங்கள ஒரு 

வின்தயினலத் ்தாவரங்கன்ள விட 

நன்கு வ்ளர்ச்சியனடந்த பண்பு்கன்ள 

்்காண்டிருக்கிைது.

. 8 பினரவயாஃனபடடு்களில் ைாஸ்கள நன்கு 

வ்ளர்ச்சியனடந்த ்தாவரைாகும்.

. 9 பினரவயாஃனபடடு்களில்      ஸவபாவரானபடடிக் 

்தாவர நினல ஓஙகியது.

. 10 ்டரிவடாஃனபடடு்களில் இரு ைடிய (2n) 

நினல ஓஙகியது.

. 11 ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம்்களில் வின்த்கள 

சூல்கப்னபயினுள உற்பத்தி 

்ெய்யப்படுகிைது.

. 12 ஜிம்வைாஸ்பர்ம்்களில் சூல்்கள 

ைலர்்களிலிருநது உருவாக்்கப்படடது.

IV  பின்வருவைவற்னை ்பாருத்து்க.

. 1 கீழககணட  இகைகளில்  ெரியபானேகவ 
எது?

அ) ்ாமிடனரியா – அவயாடின்

ஆ) நாஸ்�ாக – னநடரஜன் நினலநிறுத்்தம்

இ) ொலிமேபடொனியா – பசும் பாசி

ஈ) வராவடாஃனபசி -பியூடகாோநதின்

1) அ, ஆ, இ  2) இ, ஈ

3) அ, இ, ஈ 4) அ, ஆ, இ, ஈ

2. ெரியபானே இகைகய கணடுபிடி
அ) ிஃபில்ாநதஸ் அமாரஸ் - யூவபார்பிவயசி

ஆ) போ்ானம் டமரப்ாடெட�ம் – ் ொலாவைசி

இ) அ்காலிபா இன்டி்கா – ைால்வவசி

ஈ) ஏகில மாரமி்ாஸ் – ரூடவடசி

1) அ, ஆ 2) இ, ஈ 

3) அ, ஆ, இ 4) அ, ஆ, ஈ

3.  கீழககணட எநத ்ணபுகள் 
ஆஞசிகயபாஸ்ச்ர்ம்களுககு 
ச்பாருத்தமபானேகவயல்ல?

அ)  வனலப்பின்ைல்/ இனண வபாக்கு 

நரம்பனைவு, மூடிய வின்தத் ்தாவரங்கள, 

புவ்ளாயத்தில் ெல்லனட குழாய்்கள 

்காணப்படுகின்ைை

ஆ)  திைந்த வின்த, சூல்கப்னப 

்காணப்படுவதில்னல, வ்கமிடடு்கள 

கூம்பு்களில் உற்பத்தி ்ெய்யப்படுகின்ைை.

இ)  டிரக்கீடு்கள ்கடத்தும்  ் ெல்்கள, ஃபுவ்ளாயத்தில் 

துனணச்்ெல்்கள ்காைப்படுவதில்னல

ஈ)  மூவங்க அல்லது நாவங்க ைலர்்கள, மூடிய 

வின்த, வின்த உனையுடன் கூடிய வின்த, 

்கனி ்்காண்டுள்ளது.

1) அ, ஆ 2) ஆ, இ

3) இ, ஈ  4) அ, ஈ  

4. பின்வரும் வரிகெயில் ெரியபானேது எது?
அ)  பினரவயாஃனபடடு்களில்- வ்கமீடட்க ்தாவர 

நினல- பால் உறுப்பு- வ்கமீட இனணவு- 

்கருமுடனட- வித்்த்க ்தாய் ்ெல்- வித்து 

-உடலம்

ஆ)  ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம்்களில்- 

ை்கரந்தச்வெர்க்ன்க- ்கருவுறு்தல்- 

்கருமுடனட- புதிய ்தாவரம்

இ)  ஜிம்வைாஸ்பர்ம்்களில்- ஆண் கூம்பு 

ைற்றும் ்பண்கூம்பு- நுணி வித்து்கள 

ைற்றும் ்பருவித்து்கள- ்கருமுடனட- புதிய 

வித்்த்க ்தாவரம்
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117 தாவர உலகம்

ஈ)  ் டரிவடாஃனபடடு்களில்- ்காற்றின் மூலம் 

ை்கரந்தச்வெர்க்ன்க- நீரில் ்கருவுறு்தல்- 

்கருமுடனட-புவரா்தாலஸ- புதிய ்தாவரம் 

1) அ, ஆ, இ 2) அ, ஆ

3) இ, ஈ  4) ஆ, ஈ

5. வரிகெ I  வரிகெ II  உடன் ச்பாருத்துக

அ)  பெனி்சலியம் 
பநாடட�ட�ம்

 – 1)  ் நல்லின் ்வப்பு 

வநாய்

ஆ)  ஜிஙடகா 
மெட்ாொ  

– 2)  அலங்காரத் 

்தாவரம்

இ)  அரகடகரியா 
பிடவிலலி  

– 3) வெற்றுப் புண்

ஈ)  டீனியாபெடிஸ் – 4)  ் பனிசிலின்

உ)  மெரிகுட்ரியா 
ஒமரடே

– 5)  உயிர்்்தால்லுயிர் 

படிைம்

அ) அ - 4, ஆ - 5, இ - 1, ஈ - 2, உ - 3

ஆ) அ - 4, ஆ - 5, இ - 2, ஈ - 3, உ - 1

இ) அ - 3, ஆ - 2, இ - 4, ஈ - 5, உ - 1

ஈ) அ - 4, ஆ - 2, இ - 1, ஈ - 5, உ - 3

V  பின்வரும் விைாக்்களுக்கு  ஓரிரு வரி்களில் 

வினடயளி

. 1 ்தாலஸ வனரயறு

. 2 இரு்ொற்்பயரிடு முனை என்பது என்ை? 

எடுத்துக்்காடடு ்தரு்க.

. 3 இரு வின்தயினலத் ்தாவரங்களின் இரு 

பண்பு்கன்ள எழுது்க.

. 4 ஜிம்வைாஸ்பர்ம் ்தாவரங்களின் வின்த்கள 

திைந்தனவ. ஏன்?

. 5 பூஞ்னெ்களின் ஏவ்தனும் இரு ்பாரு்ளா்தார 

முக்கியத்துவத்ன்த எழுது்க.

VI பின்வரும் விைாக்்களுக்கு சுருக்்கைா்க 

வினடயளி

. 1 இயற்ன்க முனை வன்கபாடடினை 

சுருக்்கைா்க எழுது்க.

. 2 பாசி்களின் ஏவ்தனும் மூன்று ்பாரு்ளா்தார 

முக்கியத்துவத்ன்த எழுது்க.

. 3 பாசி்களுக்கும் பூஞ்னெ்களுக்கும் உள்ள 

வவறுபாடு்கன்ள எழுது்க.

. 4 பினரவயாஃனபடடு்களில் எத்்தனை 

வகுப்பு்கள உள்ளது? அனவ யானவ?

. 5 ்டரிவடாஃனபடடு்களின் ஏவ்தனும் நான்கு 

பண்பு்கன்ள எழுது்க.

VII பின்வரும் விைாக்்களுக்கு  விரிவா்க 

வினடயளி

1.  ் பந்தம் ஹுக்்கர் வன்கபாடடு சுருக்்க 

அடடவனணனய வனர்க

2.  ஒரு வின்தயினல ைற்றும் இரு வின்தயினல 

்தாவரங்களுக்கு இனடவய உள்ள ஏவ்தனும் 

ஐநது வவறுபாடு்கன்ள எழுது்க.

3.  ஜிம்வைாஸ்பர்ம் ைற்றும் 

ஆஞ்சிவயாஸ்பர்ம்  ்தாவரங்களுக்கு 

இனடவய உள்ள ஐநது வவறுபாடு்கன்ள 

எழுது்க.

. 4 ஜிம்வைாஸ்பர்ம்்களின் ்பாரு்ளா்தார 

முக்கியத்துவத்ன்த எழுது்க.

. 5 ைருத்துவத் ்தாவரங்களின் ்பயர்்கன்ள 

எழுதி அ்தன் பயன்்கன்ள விவரிக்்கவும்.

VIII கூற்று ைற்றும் ்காரணம்

கூறறு: ்பனிசிலின் ஒரு உயி்ரதிர்்பாருள, 

பெனி்சலியம் பநாடட�ட�ம் என்ை 

பூஞ்னெயிலிருநது ்பைப்படுகிைது.

கபாரைம்: இது ைற்ை நுண்ணுயிரி்கன்ள 

்்கால்லும் அல்லது வ்ளர்ச்சினய ்தனட ்ெய்யும்.

. 1 கூற்று ைற்றும் ்காரணம் இரண்டும் 

ெரியாைனவ. ்காரணம் கூற்னை 

வி்ளக்குகிைது.

. 2 கூற்று ைடடும் ெரியாைது. ்காரணம் கூற்னை 

வி்ளக்குவதில்னல.

. 3 கூற்று ெரியாைது. ்காரணம் கூற்னை 

வி்ளக்குகிைது.

. 4 கூற்று ைற்றும் ்காரணம் இரண்டும் 

ெரியாைனவயல்ல.

2.  கூறறு  : ்ெயற்ன்க முனை வன்கபாடு 

இைப்்பருக்்க வன்கபாடு என்றும் 

அனழக்்கப்படுகிைது.

கபாரைம்: ்ெயற்ன்க முனை வன்கபாடு உடல 

பண்பு்கன்ள அடிப்பனடயா்கக் ்்காண்டது.

. 1 கூற்று ைற்றும் ்காரணம் இரண்டும் 

ெரியாைனவ. 
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118எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

.2 கூற்று ைற்றும் ்காரணம் இரண்டும்

ெரியாைனவயல்ல.

.3 கூற்று ெரியாைது ்காரணம் 

ெரியாைனவயல்ல.

.4 கூற்று ெரியாைனவயல்ல ்காரணம்

ெரியாைது.

3. கூறறு: ்தாவர உல்கத்தில் 

பினரவயானபடடு்கள  நீர் நில வாழ்வை என்று 

அனழக்்கப்படுகிைது.

கபாரைம்: பினரவயாஃனபடடு்கள நில 

வாழ்த் ்தாவரங்கள ஆைால் இனவ்கள ்தன் 

வாழ்க்ன்க சுழற்சினய நினைவு ்ெய்ய நீர் 

வ்தனவப்படுகிைது.

.1 கூற்று ைற்றும் ்காரணம் இரண்டும்

ெரியாைனவ.

.2 கூற்று ெரியாைனவயல்ல ்காரணம்

ெரியாைது 

.3 கூற்று ைற்றும் ்காரணம் இரண்டும்

ெரியாைனவ. ்காரணம் கூற்னை

வி்ளக்குகிைது.

.4 கூற்று ைற்றும் ்காரணம்

ெரியாைனவயல்ல.

 வைற்வ்காள நூல்்கள

1. Algae by A.V.S.S Sambamurty, published
by I.K International publishing house.

2. Bryophyta  by Afroz Alam, published by
I.K International publishing house.

3. Pteridophyta by O.P.Sharma, published by
Mc Graw Hill Educations.

4. Gymnosperms by S.P.Bhatnagar,
published by New Age Publishers.

5. Taxonomy of Angiosperms by B.P.Pandey,
published by S.Chand

6. Plant Kingdom by Theresa Greenaway,
published by Hodder Wayland.

மன வைரபட�

தாவர�க��
வைகபா�

ெப�த� ம��
ஹூ	க�

வைகபா�

பா�க���ைசக�

1. ைடகா���டேன
2. ��ேனா ெப�ேம

3. மாேனாகா���டேன

1. ெசயைக
2. இயைக
3. தகால
4. மர�வ�

1. ேப�ன�ெபய�
2. ��ன�ெபய�

1. மாேனாகா���டேன
2. ைடகா���டேன

1. ெஹபா�ேக
2. ஆ�ேதாெசரேட

3. ம �

1. �	ேசாைம���க�
2. ைப	ேகாைம���க�
3. ஆ ேகாைம���க�

4. ெப��ேயாைம���க�
5. ���ேராைம���க�

1. ைசகேட�
2. ேகா�ஃெபேர

3. �ேட�

1. �ல�ப��பா�
2. ப��பா�

3. �வ��பா�
4. ப���பா�

1. ைசலா��டா
2. ைலகா��டா
3.  �னா��டா
4. ெடரா��டா

�ைரேயாஃைப��க�
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தாவரஉலக�
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ெசாெபய�
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உரல : scan the QR Code

இகையச் செயல்்பாடு

தபாவரஙகளின் உலகம்

• கீழ்க்்காணும் உரலி/வினரவுக்குறியீடனடப் பயன்படுத்தி இச்்ெயல்படடிற்்காை

இனணயப் பக்்கத்திற்குச் ்ெல்்க.

• “Medicinal plants and their uses”என்்றதகலபபிகனேச்செபாடுககவும்.
• ைருத்துவகுணமுள்ளத்்தாவரத்தினைத்வ்தர்ந்்தடுத்துஅ்தன்பயன்்கன்ளஅறியவும்.

• படத்தினைக்்்காண்டுைருத்துவகுணமுள்ளத்்தாவரங்களின்பயன்்கன்ளஅனடயா்ளம்்கா

ணவும்.

* படங்கள அனடயா்ளத்திற்கு ைடடுவை

வ்தனவ்யனில் Adobe Flash னய அனுைதிக்்க.

்டிநிகலகள்

ைருத்துவகுணமுள்ளத்்தாவரங்கன்ளயும்அ

வற்றின்பயன்்கன்ளயும்அறிவவாைா ?

்டி 1 ்டி 2 ்டி 3 ்டி 4
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அறிமுகம்
உனது பள்ளி வளாகம் அல்லது ஊரின் 

சுற்றுப் புறப்பகுதியில உற்று ந�ாக்கும் நபாது, 

எண்ணிக்்கயில அடஙகாத வவவநவறு 

வ்கயான வி்லஙகினஙக்ளப் பாரக்க்லாம். 

�மது கண்களுக்குப் பு்லனாகாத அமீபா முதல 

மிகப் வபரிய வி்லஙகுகளான நீ்லத்திமிஙக்லம் 

மற்றும் யா்னகள் வ்ை வி்லஙகினஙகள் 

காணப்படுகின்றன. நவறுபாடுகள் 

உயிரினஙகளின் அளவில மட்டுமல்லாது, 

அவற்றின் சிக்க்லான வெல, திசுக்கள், உடல 

அ்மப்பு நபான்றவற்றிலும் 

காணப்படுகின்றன. இதற்கு உயிரினஙகளின் 
ஒருஙகமைப்பு என்று வபயர. 

உயிரினஙகளின் ஒருஙக்மப்பானது 

கீழ்நி்்ல மட்ட உயிரினஙகளிலிருந்து உயர 

நி்்லமட்ட உயிரினஙகள் வ்ை வவவநவறாக 

உள்ளது. இது திசு, உறுப்பு, உறுப்பு மண்ட்லம் 

மற்றும் உயிரினம் என்ற வரி்ெயில 

அ்மந்துள்ளது. இ்வ ஒவவவான்றும் 

உயிரினஙகளின் ஒருஙக்மப்பு மற்றும் 

படிநி்்லக்ளக் குறிக்கின்றன. இ்வ 

அ்னத்தும் வளரச்சி, வளரசி்த மாற்றம், 

இனப்வபருக்கம் மற்றும் நமலும் ப்ல 

வெயலபாடுக்ளக் வகாண்டுள்ளன. �ாம் 

தற்நபா்தய பாடப்பகுதியில உயிரினஙகளின் 

அ்மப்பு நி்்லக்ள ெரியான 

எடுத்துக்காட்டுடன் கற்க உள்நளாம்.

உயிரியல ஒருஙக்மப்பு நி்்லகள் 

கீழ்நி்்ல மட்டஙகள், நமலநி்்ல அல்லது 

உயரநி்்ல மட்டஙகள் என இரு நி்்லகளில 

காணப்படுகின்றன.

 8.1   வெலகள் மற்றும் திசுக்களின் 

ஒருஙக்மப்பு

வெல என்பது “உயிரினஙகளில குறிப்பிட்ட 
வெய்்லச் வெயயத் தகுந்த, மிகச்சிறிய அ்மப்பு 
மற்றும் வெயல அ்லகு” ஆகும். ஒருவெல உயிரிகள் 
தஙகள் வாழ்க்்கயின் அ்னத்துச் 

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இப்பாடத்்தக் கற்றபின்,  மாணவரகள் வபறும் திறன்களாவன

�	வி்லஙகு்லகத்தில உள்ள உயிரினஙகளின் பலநவறு அ்மப்பு 

நி்்லக்ளப் புரிந்து வகாள்ளுதல. 

�	உயிரினஙகளின் பலநவறு அ்மப்பு நி்்லகளின் நவறுபாடுக்ள அறிதல. 

�	உயிரினஙகளின் அ்மப்பு நி்்லகளில, உறுப்பு மட்டத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக கண்ணின் 

அ்மப்்ப அறிதல.

�	உயிரினஙகளின் அ்மப்பு நி்்லகளில உறுப்பு மண்ட்லத்தின் மட்டத்திற்கு 

எடுத்துக்காட்டாக சுவாெ மண்ட்லத்்த அறிதல.

�	உயிரினஙகள் அ்மப்பு நி்்லகளின் மூ்லம் தன்னி்்ல காத்தல, பைவல, ெவவூடு பைவல, 

ஊடுபைவல ஒழுஙகுபாடு, வெல சுவாெம் மற்றும் வளரசி்த மாற்றம் நபான்ற பணிக்ள 

எவவாறு நமற்வகாள்கின்றன என அறிதல.

உயிரினஙகளின் அமைப்பு நிமைகள்8
அைகு 
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121 உயிரினங்களின் அமைப்பு நிமை்கள்

வெயலபாடுக்ளயும், பிற வெலகளின் 
உதவியின்றி தாமாகநவ வெயயக் கூடிய்வ 
ஆகும். வெலகள் வபாதுவாக உயிரினஙகளின் 
அமைப்பு அைகுகள் (building blocks) 
எனப்படுகின்றன. அமீபா நபான்ற ஒரு வெல 
உயிரினஙகள், உயரநி்்ல உயிரினஙக்ளப் 
நபான்று அ்னத்து உயிர வெயலக்ளயும் 
வெயகின்றன. அமீபா ஒரு வெல்லால ஆனது.  
உயரநி்்ல உயிரினஙகள் ப்ல நகாடி 
வெலகளால ஆன்வ. பாக்டீரியா, ஈஸ்ட் மற்றும் 
அமீபா நபான்ற உயிரிகளின் உட்லானது ஒரு 
வெல்்லக் வகாண்டுள்ளதால இ்வ ஒரு செல் 
உயிரினம் (single celled organism) 
என்ற்ைக்கப்படுகின்றன. மனிதன், பசுக்கள் 
மற்றும் மைஙகள் நபான்ற வபரிய உயிரினஙகள் 
ப்ல வெலக்ளக் வகாண்டுள்ளதால இ்வ பை 
செல் உயிரினம் (multicelluler organism) 
என்ற்ைக்கப்படுகின்றன. இநதநபால 
உட்லானது வவவநவறு ஒருஙக்மப்பு 
மட்டஙக்ளக் வகாண்டது. செல்கள் 
திசுககமையும், திசுககள் உறுப்புகமையும், 
உறுப்புகள் உறுப்பு ைண்டைஙகமையும் 
உருவாக்குகின்றன. 

 புந�ோநகரியோட்டுகள் ைறறும் யூநகரியோட்டுகள்
அ்மப்பு ஒழுஙகுபாட்டின் அடிப்ப்டயில 

உயிரினஙகள் புநைாநகரியாட்டுகள் மற்றும் 

யூநகரியாட்டுகள் என வ்கப்படுத்தப்படு-

கின்றன. பாக்டீரியா, ெயநனாபாக்டீரியா மற்றும் 

்மக்நகாபிளாஸ்மா நபான்ற உயிரினஙகளில 

உட்கரு காணப்படுவதில்்ல. எனநவ 

இவவுயிரினஙகள் புநைாநகரியாட்டுகள் என 

அ்ைக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும் அமீபா 

நபான்ற வி்லஙகுகள் மற்றும் தாவைஙகளில 

ெவவினால சூைப்பட்ட வதளிவான உட்கரு 

காணப்படுகிறது. இந்த உயிரினஙகள் 

யூநகரிநயாட்டுகள் என அ்ைக்கப்படுகின்றன. 
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கைச�ைழ

����யா�� 

ெச�வ�


ேபாேசா�
ேபாேசா�

உ�க� ம�

உ�க� 
ைம�ேடாகா��
யா

�ேராேக
யா�  �ேக
யா�

ேக��� 

எ�ேடா ளாச
வைல

ப்டம் 8.1 புநைாநகரியாட் மற்றும் யூநகரியாட்

உயிரியல் ஒருஙகமைப்பின் ைட்்டஙகள்
உயிரியல ஒருஙக்மப்பின் மட்டஙகள் 

என்ப்வ எளிய உயிரினஙகளிலிருந்து மிகவும் 

சிக்க்லான உயிரினஙகள் வ்ை அ்மக்கப்பட்ட 

வரி்ெக்கிைம அ்மப்பாகும். அணுக்களிலிருந்து 

மூ்லக்கூறுகள், வெலகள், திசுக்கள், உறுப்புகள், 

உறுப்பு மண்ட்லஙகள், உயிரினம், 

இனத்வதா்க, ெமுதாயம், சூழ்நி்்ல மண்ட்லம் 

மற்றும் இறுதியாக உயிரக்நகாளம் என்ற 

வரி்ெயில இது உள்ளது.

 செயல்போடு  1

நகாழி முட்்ட்ய நவக ்வ. ஓட்டி்ன 

நீக்கு. என்ன காண்கிறாய? மஞெள் கரு்வச் 

சூழ்ந்து வவள்்ளக்கரு உள்ளது. வவள்்ளக் 

கருவானது நவக்வக்கும் நபாது 

திடப்வபாருளாக மாறிய அலபுமின் ஆகும். இது 

ஒற்்றச் வெலலின் ஒரு பகுதிப்வபாருள். இந்த 

ஒரு வெல முட்்ட்ய வவறும் 

கண்ணாந்லநய �ம்மால காண முடியும்.

ப்டம் 8.2 ஒருஙக்மப்பின் வவவநவறு மட்டஙகள்

செல்	 திசு	 உறுப்பு	 உறுப்பு	மண்டலம்	 உயிரினம்

செல்  திசு  உறுப்பு  உறுப்பு ைண்டைம்  உயிரினம்
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122எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

8.1.1 செல்
வெல என்பது உயிரினஙகளின் அமைப்பு 

ைறறும் செயல் அைகு ஆகும். வெலகள் வபாதுவாக 

‘உயிரினஙகளின் கட்டுமானக் கற்கள்’ 

எனப்படுகின்றன. வெலக்ளப் பற்றிய படிப்பு 

செல் உயிரியல் எனப்படும். வெலகள் ெவவினால 

சூைப்பட்ட ்ெட்நடாபிளாெத்்தக் 

வகாண்டுள்ளன. இந்த ்ெட்நடாபிளாெமானது 

புைதஙகள், உட்கரு அமி்லஙகள் நபான்ற ப்ல 

உயிரியல மூ்லக்கூறுக்ளப் வபற்றுள்ளன. 

வெலகள் அவற்றின் அளவு மற்றும் வடிவத்்தப் 

வபாறுத்தவ்ை வபருமளவில நவறுபாடுக்ளக் 

வகாண்டுள்ளன.  வெலலின் புநைாட்நடா பிளாெம் 

என்பது ்மயத்தி்ல்மந்த நகாள வடிவ 

உட்கருமையும், ்ெட்நடாபிளாெத்தில அ்மந்த 

அகப்பிளாெ வ்்ல, ்மட்நடாகாண்டிரியா, 

நகால்க உடலகள், வென்ட்ரிநயாலகள், 

ரிநபாநொம்கள் நபான்ற ப்ல வெல 

நுணணுறுப்புகமையும் உள்ளடக்கியது. 

ஒவவவாரு வெல நுண்ணுறுப்பும் ஒரு குறிப்பிட்ட 

பணி்யச் வெயகிறது. 
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ப்டம்.8.3 வி்லஙகு வெல

வி்லஙகுகளில வெலகளின் அளவு ் மக்ைான் 
)(µ என்ற அ்லகால அளக்கப்படுகிறது. (1 செ.மீ = 

10 மி.மீ, 1 மி. மீ = 1000 மைக�ோன்). வெலகளின் 
ெைாெரி அளவு 0.5 முதல 20 ்மக்ைான் விட்டம் 
வ்ை நவறுபடுகிறது. பாக்டீரியாவின் அளவு 
மிகச் சிறியதாக இருக்கும். (1 – 2 mµ ). மனித 
உடலின் மிகச் சிறிய வெல இைத்த சிவப்பணுக்கள் 
(விட்டம் 7 mµ ) மற்றும் மிக நீண்ட வெல 90 – 100 
வெ.மீ வ்ை நீளம் வகாண்ட �ைம்பு வெல ஆகும். 
மனித அண்ட வெல 100 mµ  அளவு்டயது. ப்ல 
வெல வி்லஙகுகளில மிகப் வபரிய வெல, வ�ருப்புக் 

நகாழியின் முட்்ட ஆகும். இது 170 மி.மீx130 மி.மீ 
அளவு்டயது. இது இைத்த சிவப்பணுக்க்ள 
விட 25,000 மடஙகு வபரியது. 0.0001 மி.மீ 
அளவு்டய ்மக்நகா பிளாஸ்மாநவ மிகச்சிறிய 
பாக்டீரியம் ஆகும். 

மூைசசெல்
மூ்லச்வெல என்பது ஒரு 

அடிப்ப்ட வெல ஆகும். இச்வெல 

நதால, வெல, த்ெச் வெல அல்லது �ைம்பு 

வெல நபான்ற எந்த வ்க வெல்லாகவும் 

மாறுபாட்டயும் தன்்ம வகாண்டது. 

இ்வ மிக நுண்ணிய வெலகள் ஆகும். 

மூ்லச் வெலகள் 

உ ட லி ல 

ப ா தி ப் ப ் ட ந் த 

தி சு க் க ் ள 

கு ண ப் ப டு த் த 

அல்லது மாற்றி 

அ ் ம க் க 

உ த வு கி ன் ற ன . 

மனித உடலின் உள்நளநய அ்மந்த, 

ெரிவெயயும் அ்மப்பாக மூ்லச் வெலகள் 

கருதப்படுகின்றன. ஒரு மனிதனின் 

வாழ்�ாள் இறுதி வ்ை இ்வ புதிய 

வெலக்ள உருவாக்கிக் வகாண்நட 

இருக்கின்றன.  

ைடிைம்
வெலகள் வவவநவறு வடிவம் 

வகாண்ட்வ. வபாதுவாக அ்வ, அவற்றின் 

பணியி்னப் வபாறுத்து நவறுபடுகின்றன. 

சி்ல வெலகள் முட்்ட அல்லது உருண்்ட 

வடிவம் வகாண்ட்வ. நவறு சி்லநவா 

நீளமான்வ. சி்ல வெலகள் நீளமாக, இரு 

மு்னகளும் கூர்மயாக அ்மந்து கதிர 

வடிவம் வகாண்டுள்ளன. �ைம்பு வெலகள் 

நபான்ற சி்ல வெலகள் கி்ளத்த்வ. அமீபா 

நபான்ற வெலகள் வவளிப்புறத்தில ஒழுஙகற்ற 

வடிவம் வகாண்டு, குறிப்பிட்ட கா்ல 

இ்டவவளிகளில தஙகள் வடிவத்்த மாற்றிக் 

வகாள்கின்றன. 
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இர�த �வ�ப�

ெம�தைச� ெச�க

��
 ெச�

அ�ட ெச�

எ��� ெச�

நர�� ெச�

ப்டம்:8.4 வவவநவறு வடிவம் மற்றும் அளவுள்ள 

சி்ல வெலகள் 

�மது உட்லானது கருமுட்்ட 

(்ெநகாட்) என்ற ஒற்்ற 

வ ெ ல லி லி ரு ந் ந த 

உருவாக்கப்படுகிறது. கருமுட்்டயானது 

வதாடரச்சியான ப்ல ்மட்டாசிஸ் 

பிளவுறுதலக்ள அ்டந்து வவவநவறு 

அளவு, வடிவம் மற்றும் உட்வபாருள்க்ளக் 

வகாண்ட திைள் வெலகளா்லான கரு்வ 

உருவாக்குகிறது. கருச் வெலகள் படிப்படியாக 

அவற்றின் அ்மப்பிலும், பணியிலும் 

மாற்றஙக்ள அ்டகின்றன. இந்நிகழ்வுக்கு 

வெல மாறுபாட்டதல என்று வபயர.

ஒ� ெச������ ைசேகா�

���ட 
இைழய� ��

தைச
நா�

எ��ைண	��
தைச நா� 

ெகா�	��
�� 

ச�டக� ��

எ�� இர�த� 

�ண�����ெத��
��

�ரவ�
�� 

�ல �� �� 

எ��ய� �� இைண	�� �� தைச� ��

வ��தைச

ெம� தைச

இதய� தைச

நர��� ��

த�ைட
எ��ய�

கனச�ர
எ��ய�

��
எ��ய�

���ைழ
எ��ய�

�ர	�
எ��ய�

ப்டம்:  8.5. வி்லஙகுத் திசுக்களின் வ்ககள் 

8.1.2  திசுககள்
ஒருஙகி்ணந்து ஒரு குறிப்பிட்ட 

பணி்யச் வெயகின்ற, ஒநை மாதிரியான 
அ்மப்பு வகாண்ட வெலகளின் வதாகுப்நப திசு 
எனப்படும். இ்வ எளிய திசுககள் மற்றும் 
கூட்டுத் திசுககள் என இரு வ்கப்படும். எளிய 
திசுக்கள் ஒநை வ்கயான வெலகளால 
ஆன்வ. கூட்டுத் திசுக்கள் வவவநவறு 
வ்கயான வெலக்ளக் வகாண்ட்வ. 
எனநவ எளிய திசு ஒருமயத் (homogeneous) 

தன்்மயும், கூட்டுத் திசு பன்மயத் 
(heterogeneous) தன்்மயும் வகாண்டது 
என்லாம். 

திசுககளின் ைமககள்
அ்மப்பு மற்றும் பணி்யப் வபாறுத்து திசுக்கள் 

�ான்கு வ்கப்படும் 

• எபிதீலியல் (உ்றயீட்டு) திசுக்கள் 

(பாதுகாப்பிற்கு) 

• தமெ (சுருஙகுதல்) திசுக்கள் (அ்ெவு மற்றும் 

இடப்வபயரச்சி)
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• இமைப்புத் (தாஙகுதல) திசுக்கள் (உடலின் 

வவவநவறு அ்மப்புக்ள இ்ணத்தல)  

• ��ம்புத் திசுக்கள் (�ைம்புத் தூண்டலக்ளக் 

கடத்துதல). 

சிக்க்லான எந்த உயிரினமும் �ான்கு அடிப்ப்டத் 

திசுக்க்ள மட்டுநம வபற்றுள்ளன. 

இைண��� �� எ���ய� ��

தைச��� நர�� ��

ப்டம்: 8.6 திசுக்களின் வ்ககள் 

8.1.3 உறுப்புகள்
இைண்டு அல்லது அதற்கு நமற்பட்ட 

திசுக்களால ஆக்கப்பட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட 

பணி்யச் வெயயக்கூடிய அ்மப்நப உறுப்பு 

எனப்படும். ஒநை விதமான பணி்யச் 

வெயயக்கூடிய ஒரு குழுவான உறுப்புகளின் 

வதாகுப்பு உறுப்பு மண்ட்லம் எனப்படும். 

(எடுத்துக்காட்டாக, மூ்ள, இதயம், நு்ையீைல, 

சிறுநீைகம், கலலீைல நபான்ற ஒவவவாரு உறுப்பும் 

தனித்தனியாகத் தமது பணிக்ளச் வெயகின்றன. 

வ��

�ைள

ம��ர� ���ரக�க� க�

இதய� கைணய�

க�
ர� 	ைர�ர�

ப்டம்: 8.7 மனித உடலிலுள்ள பலநவறு 

உறுப்புகள் 

வபரும்பா்லான உறுப்புகள் �ான்கு வ்கயான 

திசுக்களால ஆக்கப்பட்டுள்ளன. உதாைணமாக, 

குட்லானது தனது உட்புறச்சுவரில எபிதீலியத் 

திசுக்க்ளக் வகாண்டுள்ளது. இத்திசுக்கள் 

வ�ாதிக்ளச் சுைக்கவும், ஊட்டச் ெத்துக்ள 

உறிஞெவும் பயன்படுகின்றன. எபிதீலியத் திசு, 

த்ெத்திசு அடுக்குகளால மூடப்பட்டுள்ளது. 

த்ெத் திசு உணவுக்கூ்ை அ்்லயியக்கத்தின் 

(Peristalitic) மூ்லம் கீழ்ந�ாக்கி �கரத்துவதற்குப் 

பயன்படுகிறது. இைத்தத் திசுவும் குடலில 

பாயந்து, குட்லால உறிஞெப்பட்ட ஊட்டச் 

ெத்துக்க்ள உடலின் ப்ல பாகஙகளுக்குக் 

கடத்த உதவுகிறது. நமலும், குட்லானது �ைம்புத் 

திசு மூ்லம் மூ்ளயுடன் இ்ணக்கப்பட்டு, 

மூ்ள தரும் தகவலக்ள எடுத்துச் வெலகிறது.

 �ாம் தற்நபாது கண்ணின் அ்மப்்ப 

விரிவாகக் காண்நபாம் 

கண – போரமைப் புைனுறுப்பு
கண், மனித உடலின் முக்கியமான 

பு்லனுறுப்புகளுள் ஒன்றாகும். கண்ணானது 

வபாதுவாக போரப்பதறகும், நி்றஙகமைப் 
பிரித்தறிைதறகும் (மனிதக் கண்ணால 10 

மிலலியன் முதல 12 மிலலியன் நிறஙக்ள 

நவறுபடுத்திப் பாரக்க இயலும்), ைனித உ்டலின் 
உயிரக கடிகோ�த்மதப் நபணுைதறகும் 
பயன்படுகிறது. மனிதக் கண்ணானது ஒளி்ய 

ஒருஙகி்ணத்தல, குவித்தல மற்றும் வபாருளின் 

பிம்பத்்த உருவாக்குவதற்காக ஒளி்ய 

வ்லன்சு வழிநய வெலுத்துதல ஆகிய பணிக்ளச் 

வெயவதன் மூ்லம் பு்கப்படக்கருவியுடன் 

ஒப்பிடப்படுகிறது. 

மனிதக் கண் மற்றும் அதன் 

வெயலபாடுக்ளப் பற்றிப் புரிந்து வகாள்ள 

கண்ணின் அ்மப்்ப அறிவது அவசியமாகிறது.

ைனிதக கணணின் அமைப்பு ைறறும் செயல்போடு
மனிதனின் கண்ணானது பலநவறு 

பாகஙகள் இ்ணந்து நகாள வடிவமாக 

உருவாக்கப்பட்ட, உடலின் சிக்க்லான 

பு்லனுறுப்பு ஆகும். கண்ணின் ஒவவவாரு 

பாகமும், ஒரு குறிப்பிட்ட பணி்யச் வெயயும் 

வ்கயில அ்மந்துள்ளது. மனிதக் கண்ணின் 

அ்மப்பானது உள்ள்மப்பு மற்றும் புற 

அ்மப்பு எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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கணணின் பு்ற அமைப்பு
கண்ணின் வவளிப்புறமாகத் வதரியக்கூடிய 

பாகஙகள் இ்ணந்து கண்ணின் புற 

அ்மப்்ப உருவாக்குகின்றன. 

ஸ்கிளி�ோ (விழிசைளிப் ப்டைம்) (sclera): இது 

உறுதியான, தடித்த வவண்ணிற உ்றயாக 

அ்மந்து கண்ணின் உள்பாகஙக்ளப் 

பாதுகாக்கிறது. கண்ணின் வவண்்மப் 

பகுதியாக இத்ன �ாம் அறிகிநறாம். 

கண்ஜஙடிைோ (conjunctiva): இது 

விழிவவளிப்பட்லம் முழுவதும் மூடியுள்ள 

வமலலிய ஒளி ஊடுருவும் ெவவாகும். இச்ெவவு 

சிறிய அளவில நகா்ை மற்றும் கண்ணீ்ைச் 

சுைந்து, கண்்ண ஈைமாகவும், வதளிவாகவும் 

்வத்துக் வகாள்கிறது. 

கோரனியோ (விழி சைணப்டைம்) (cornea) : 
இது கண் பா்வ மற்றும் கருவிழி (ஐரிஸ்) யின் 

மீது படரந்துள்ள ஒளி ஊடுருவும் நதால பட்லம் 

ஆகும். கண்களுக்குள் நு்ையும் ஒளி்ய 

வி்லக்ல்டயச் வெயவநத இதன் பணியாகும். 

ஐரிஸ் (கருவிழி) (Ieris) : இது கண்ணின் 

நிறமுள்ள பகுதி்ய உருவாக்கும் 

நிறமிகளா்லான திசுப்பட்லம் ஆகும். இதன் 

முதன்்மயான பணி கண்ணினுள் நு்ையும் 

ஒளியின் அளவுக்நகற்ப கண் பா்வயின் 

அள்வக் கட்டுப்படுத்துவதாகும். 

கணபோமை (pupil) : இது கருவிழியின் 

்மயத்தி்ல்மந்த சிறு து்ளயாகும். இது 

ஒளி்ய கண்ணின் உள்நள அனுப்புகிறது. 

கணணின் உள்ைமைப்பு
கண்ணின் உள்ள்மப்பு கீழ்க்கண்ட 

பாகஙக்ளக் வகாண்டுள்ளது. 

சைன்சு (lense) : இது ஒளி ஊடுருவும், இரு 

குவிய(Bifocal), அவவப்நபாது மாற்றிய்மத்துக் 

வகாள்ளும் திறனு்டய கண்ணின் பாகமாகும். 

வ்லன்ொனது காரனியாவின் உதவியுடன் 

உள்நு்ைந்த ஒளி்ய வி்லக்கி, விழித்தி்ை 

மீது குவியச் வெயது, விழித்தி்ையில பிம்பத்்த 

உருவாக்குகிறது. 

விழித்திம� (Retina) : இது கண்ணின் பின் 

பகுதியில அ்மந்து, பிம்பஙக்ள உருவாக்கும் 

பட்லம் ஆகும். இதுநவ கண்ணின் மூன்றாவது 

மற்றும் உள் அடுக்கு ஆகும். இதில ஒளி 

உணரவாஙகிகள் (கூம்பு மற்றும் குச்சி வெலகள்) 

இருப்பதால, ஒளியால மிகுந்த தூண்டல 

அ்டயக்கூடியது. விழித்தி்ையானது 

ஒளிக்கதிரக்ள மின் தூண்டலகளாக மாற்றி 

அவற்்ற பார்வ �ைம்பின் வழியாக 

மூ்ளக்கு அனுப்பும் பணி்யச் வெயகிறது. 

போரமை ��ம்பு : இது கண்களின் இறுதியில 

விழித்தி்ையின் பின்புறம் அ்மந்துள்ளது. 

பார்வ �ைம்பு அ்னத்து �ைம்புத் 

தூண்டலக்ளயும், ஒளி 

உணரவாஙகிகளிலிருந்து வபற்று மூ்ளக்கு 

எடுத்துச் வெலகிறது. இந்�ைம்பு இல்லாவிடில 

பார்வ என்பது ொத்தியமில்்ல. 

அககுைஸ் தி�ைம் (முன் கணைம்ற 
தி�ைம்) : இது வ்லன்சுக்கும், விழி 

வவண்பட்லத்துக்கும் இ்டநய நிைம்பியுள்ள 

நீரம திைவமாகும். இது வ்லன்சுக்கும், விழி 

வவண்பட்லத்துக்கும் ஊட்டமளிக்கிறது. 

விட்ரியஸ் தி�ைம் (பின் கணைம்ற 
தி�ைம்): இது கண்ணின் உட்பகுதி 

முழுவ்தயும் நி்றத்துள்ள அ்ைத்திண்ம, 
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����)
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�� க�ணைற
�ரவ�

�� க�ணைற
�ரவ�

ேகாரா
 

உடல�

பா�ைவ� ���

தா��தைச
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126எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

ஒளி ஊடுருவும், வகாைவகாைப்பான 

வபாருளாகும். இது கண்ணின் வடிவத்்தப் 

பைாமரிக்கின்றது .

8.1.4 உறுப்பு ைண்டைம்
ஒத்த உறுப்புகள் ஒன்று நெரந்து உறுப்பு 

மண்ட்லத்்த உருவாக்கி குறிப்பிட்ட ஒரு 

பணி்ய ஒருஙகி்ணந்து வெயகின்றன. 

இதயமும், இைத்தக் குைலகளும் இ்ணந்து 

இைத்த சுற்நறாட்ட மண்ட்லத்்த 

உருவாக்குகின்றன. மூக்கு, வதாண்்ட, 

சுவாெக்குைாய, நு்ையீைலகள் மற்றும் 

உதைவிதானம் நபான்ற்வ இ்ணந்து சுவாெ 

மண்ட்லம் உருவாகின்றது. உணவுக்குைாய, 

இ்ைப்்ப, சுவாெ மண்ட்லஙகள், முன் சிறுகுடல 

மற்றும் குடலகள் இ்ணந்து வெரிமான 

மண்ட்லம் உருவாகிறது. இநத நபால 

�ாளமில்லாச் சுைப்பி மண்ட்லம், எலும்பு (ெட்டக) 

மண்ட்லம், சிறுநீைக மண்ட்லம், ந�ாயத் 

த்டகாப்பு மண்ட்லம் நபான்ற்வ பிற உறுப்பு 

மண்ட்லஙகளாகும்.  

உறுப்பு மண்ட்லத்திற்கான 

எடுத்துக்காட்டாக மனிதனின் சுவாெ 

மண்ட்லத்்த விரிவாகக் காண்நபாம்.

சுைோெ ைண்டைம்
�மது சுவாெ மண்ட்லம் 

வளிமண்ட்லத்திற்கும் நு்ையீைலுக்கும் 

இ்டநய வாயு பரிமாற்றத்தில ஈடுபடும் 

அ்னத்து உறுப்புக்ளயும் வகாண்டுள்ளது. 

இ்வ அ்னத்தும் இ்ணந்து 

காணப்படுவதற்கு சுவாெப் பா்த என்று வபயர. 

சுவாெப் பா்தயில உள்ள உறுப்புக்ள 

தற்நபாது காண்நபாம்.

மூககு
�ாம் காற்்ற �ாசித்து்ள வழியாக 

உள்ளிழுக்கின்நறாம். �ாசித் து்ளகள் 

�ாசிக்குழியாக வதாடரகின்றன. இக்குழியின் 

உட்புறச் சுவர நுண்ணிய நைாமஙகள் மற்றும் 

நகா்ை சுைப்பு வெலகளால ஆனது. இ்வ 

ஒட்டும் தன்்ம மற்றும் ஈைப்பதத்்தயும் 

உருவாக்குகின்றன. நைாமம் மற்றும் நகா்ை 

ஆகிய்வ தூசுக்க்ளயும் 

நுண்ணுயிரிக்ளயும் வடிகட்டி அ்வ சுவாெப் 

பா்தயின் உள்நள நு்ைவ்தத் 

தடுக்கின்றன. மூக்கில உள்ள இைத்த �ாளஙகள் 

உள்ளிழுக்கப்படும் காற்்ற இதமாக 

(வவப்பமாக) ்வத்துக் வகாள்ள உதவுகின்றன. 

மூசசுககுழோய்
�ாசிக் குழி்ய அடுத்து, காற்றானது 

வதாண்்டயினுள் நு்ைகிறது. பிறகு அது 
டிைக்கியா என்னும் மூச்சுக் குைாயக்குள் 
வெலகிறது மீளும் தன்்ம வகாண்ட இந்த 
மூச்சுக்குைாய, கழுத்து முழுவதும் மற்றும் 
மாரப்றயின் பாதி வ்ையிலும் நீள்கிறது. 
வதாண்்டக்கும், மூச்சுக்குைாயக்கும் இ்டநய 
சிறிய காற்றுப் பா்தயாக குைலவ்ள என 
வபாதுவாக அ்ைக்கப்படும் ைோரிஙஸ் (Larynx) 
காணப்படுகிறது. த்ெ மடிப்புகளால ஆன 
குைல்பயானது காற்று நு்ையும் நபாது 
அதிரவ்டந்து ஒலி்ய எழுப்புகிறது. 

மூசசுககிமைக குழோய்
மூச்சுக்குைாய இைண்டு மூச்சுக் கி்ளக் 

குைலகளாகப் பிரிகிறது. ஒவவவாரு மூச்சுக் 

கி்ளக் குைலும் நு்ையீைலினுள் நு்ைந்து 

நமலும், ப்ல கி்ளகளாகப் பிரிந்து நுண் 

கி்ளக் குைலகளாக மாறுகிறது. 

நும�யீ�ல்
நு்ையீைலகள் என்ப்வ காற்றில உள்ள 

ஆக்ஸிஜ்ன எடுத்துக் வகாள்ள உதவும், 

மாரப்றயில காணப்படும் உறுப்புகளாகும். 

இ்வ உடலிலிருந்து வவளிவிடும் காரபன் 

்டஆக்்ஸை்ட வவளிநயற்றவும் 

உதவுகின்றன. நு்ையீைலகள் மாரப்றயின் 

இருபுறமும் அ்மந்து மாரப்றயின் 

உட்பகுதி்ய நிைப்புகின்றன. இடது 

நு்ையீை்லானது இதயத்திற்கு இடமளிக்கும் 

வ்கயில வ்லது நு்ையீை்்ல விட ெற்று 

சிறியதாக உள்ளது. நு்ையீைலகளினுள் 

ஒவவவாரு மூச்சுக்கி்ளக் குைலும் வகாத்தான 

காற்று நுண்ண்றகளாக முடிகிறது. 

நு்ையீைலகள் மாரப்றயின் ஒவவவாரு 

புறமும் காணப்படும் பஞசு நபான்ற மீளும் 

்பகளாகும். மாரப்றயானது முதுகுப்புறத்தில 

முதுவகலும்பாலும் வயிற்றுப்புறத்தில 

மாரவபலும்பாலும் பக்கவாட்டில வி்லா 

எலும்புகளாலும், அடிப்புறத்தில குவிந்த 

உதைவிதானத்தாலும் சூைப்பட்டுள்ளது.
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127 உயிரினங்களின் அமைப்பு நிமை்கள்

கோறறு நுணைம்றகள்
நு்ையீைலகளுள் காணப்படும் காற்று 

நுண்ண்றகள் காற்்ற உள்ளிழுக்கும் நபாது 
ஆக்ஸிஜ்ன எடுத்துக் வகாண்டு உட்்ல 
இயஙகச் வெயகின்றன. இ்வ மிக 
நுண்ணிய்வயாக இருந்த நபாதிலும் �மது 
சுவாெ மண்ட்லத்தின் வெயல மிகு அ்மப்புகளாக 
அ்மந்துள்ளன. 480 மிலலியன் காற்று 
நுண்ண்றகள் ெைாெரியாக �மது நு்ையீைலில 
காணப்படுகின்றன. நு்ையீைலகளினுள் 
காணப்படும் காற்று நுண்ண்றகளின் 
வமாத்தப் பைப்பு 2000 ெதுை அடிகளுக்கு நமல 
அல்லது �மது உடற்பைப்்பப்நபா்ல 100 மடஙகு 
அதிகமாக இருக்கும். காற்று நுண்ண்றகள் 

ஆக்ஸிஜன் மற்றும் காரபன் ்டஆக்்ஸைடின் 

வாயுப் பரிமாற்றத்திற்கு உதவுகின்றன . 
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ப்டம்.8.9 மனிதனின் சுவாெ மண்ட்லம் 

சுைோெச செயலியல்
உட்சுைோெம் (inspiration)

காற்்ற நு்ையீைலகளினுள் எடுத்துக் 

வகாள்ளும் நிகழ்வு உட்சுவாெம் எனப்படும். 

உட்சுவாெத்தின் நபாது மாரவபலும்பு நமல 

ந�ாக்கியும், வவளிந�ாக்கியும் தள்ளப்படுவநதாடு, 

உதைவிதானம் கீழ்ந�ாக்கியும் இழுக்கப்படுகிறது. 

இதனால மாரப்றயின் வகாள்ளளவு அதிகரித்து, 

அழுத்தம் கு்றகிறது. நு்ையீைலகளினுள் 

அழுத்தம் கு்றந்து வவளிக்காற்றானது 

நு்ையீைலகளினுள் நு்ைகிறது. இஙகு 

காற்றுக்கும் இைத்தத்திற்கும் இ்டநய வாயுப் 

பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது.

ஓயவு நி்்லயில உள்ள 

ஒரு வளரந்த மனிதன் 

ெைாெரியாக நிமிடத்திற்கு 15 – 18 

மு்ற மூச்்ெ உள்ளிழுத்து வவளி 

விடுகின்றான். கடும் உடற்பயிற்சியின் நபாது 

இச்சுவாெ வீதம் நிமிடத்திற்கு 25 

மு்றகளுக்கும் நம்லாக இருக்கும். 

பு்கபிடித்தல நு்ையீைலக்ள 

நெதப்படுத்துகிறது. பு்கப்பிடித்தல புற்று 

ந�ாயக்கு காைணமாவதால அ்த 

தவிரத்தல �்லம். 

உஙகளுக்கு தும்மல ஏற்படும் நபாது 

நீஙகள் �ாசித் துவாைஙக்ள மூடிக் 

வகாள்ள நவண்டும். இதன்மூ்லம் 

ந�ாயுண்டாக்கும் அயல வபாருள்கள் 

அருகில இருப்பவரகளுக்கு ந�ாயத்வதாற்று  

ஏற்படாமல தடுக்க முடியும்.

சைளிச சுைோெம் (Expiration)
நு்ையீைலகளிலிருந்து காற்்ற 

வவளிநயற்றும் நிகழ்வு சைளிச சுைோெம் 
எனப்படும். வவளிச் சுவாெத்தின் நபாது 

நு்ையீைலகள் காற்்ற அதிக வி்ெயுடன் 

வவளித்தள்ளுகின்றன. வி்லா எலும்பி்டத் 

த்ெகள், மீட்சிய்டந்து, மாரப்றயின் சுவர 

அதன் ப்ைய நி்்லக்குத் திரும்புகிறது. 

உதைவிதானமும், மீட்சிய்டந்து மாரப்றயில 

நமல ந�ாக்கி �கரகின்றது. இதன் காைணமாக 

மாரப்றயின் அழுத்தம் புறச் சூை்்ல ஒப்பிடும் 

நபாது அதிகரிக்கிறது. மாரப்றக்கும் 

வளிமண்ட்லத்திக்கும் இ்டநய காணப்படும் 

இந்த அழுத்த நவறுபாட்டால காற்றானது 

வி்ெயுடன் வவளிநயறுகிறது. 

நு்ையீைலகளிலிருந்து  காற்று வவளிநயற்றப்படும் 

இந்நிகழ்வில த்ெகள் ஏதும் பஙகு வபறாததால 

இது வெய்லற்ற நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. 

கோறறு நுணைம்றகளினுள் ைோயுப் பரிைோற்றம்
காற்று நுண்ண்றகளினுள் 

உள்ளிழுக்கப்படும் காற்றில உள்ள ஆக்ஸிஜனின் 

அளவு அஙகுள்ள இைத்தக் குைலகளினுள் உள்ள 

ஆக்ஸிஜனின் அள்வ விட அதிகம். இதனால 

எளிய ப�ைல் மூ்லம் ஆக்ஸிஜன் இைத்தத்தினுள் 

நு்ைகிறது. இைத்தத்தில உள்ள 

ஹீநைோகுநைோபின் ஆக்ஸிஜனுடன் இ்ணந்து 

ஆகஸிஹீநைோகுநைோபின் ஆக மாறுகிறது. 

ஆக்ஸிஜ்ன சுமந்து வகாண்டு இைத்தமானது 
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128எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

இைத்தக் குைலகள் வழிநய இதயத்்த 

அ்டகிறது. இதயம் சுருஙகி இந்த ஆக்சிஜன் 

உள்ள ைத்தத்்த உடலின் அ்னத்து 

திசுக்களுக்கும் அனுப்புகிறது. திசுக்கள் 

வவளிநயற்றும் காரபன் ்டஆக்்ஸைடு 

இைத்தத்தின் வழிநய காற்று  

நுண்ண்றகளுக்கு எடுத்து வைப்படுகிறது. 

இைத்தத்திலிருந்து பைவல மு்றயில காரபன் 

்டஆக்்ஸைடு காற்று நுண்ண்றகளில 

நு்ைந்து வவளிச் சுவாெத்தின் நபாது உட்்ல 

விட்டு வவளிநயற்றப்படுகிறது. 

(அ) உ��வாச� (ஆ) ெவ���வாச�

�ைரர��
	
கா�� ெச��த� �ைரரைல ���

கா�� ெவ�ேய�த�
����
ழ�
�ைரர�

வெளிச்சுவாசம்

ப்டம் 8.10 (அ) உட்சுவாெம் மற்றும்

(ஆ) வவளிச்சுவாெம் வெயலமு்றகள் 

 செயல்போடு 3

சுவாெத்தின் நபாது உன் உடலில என்ன 

நிகழ்கிறது? ந�ைாக நில; உனது ்கக்ள 

பக்கவாட்டில அ்ெ; மூச்்ெ ஆழ்ந்து 

இழுத்துவிடு; வி்லா எலும்புகளின் 

இயக்கத்்தக் கவனி. பிறகு, சி்ல நூறு மீட்டர 

வதா்்லவிற்கு ஓடு. தற்நபாது வி்லா 

எலும்புகளின் இயக்கத்்த உற்றுந�ாக்கு.

அட்டவ்ண 8.1 உட்சுவாெம் மற்றும் 

வவளிச்சுவாெத்திற்கும் இ்டநய உள்ள நவறுபாடு

 செயல்போடு 2

நு்ையீைல மாதிரி்யத்தயாரித்தல.

நத்வயான வபாருள்கள் : Y வடிவ குைாய, 

ஒரு வபரிய பலூன், இரு சிறிய பலூன்கள், 

ஒரு லிட்டர வ�கிழி  நபாத்தல(bottle), தக்்க. 

உருைோககும் மும்ற :
1. வ�கிழி நபாத்த்்லக்குறுக்காகப் பாதியில 

வவட்ட நவண்டும். 

2. Y வடிவ குைாயின் மு்னயில இரு சிறிய 

பலூன்க்ளப் வபாருத்த நவண்டும். 

தக்்கயின் ்மயத்தில ஒரு து்ளயிட்டு 

படத்தில காட்டியுள்ளவாறு, Y 

வடிவக்குைா்ய இ்ணக்க நவண்டும். 

3. வபரிய பலூ்ன, இைண்டாக வவட்டி 

எடுத்து வ�கிழிப் நபாத்தலின் திறந்த 

மு்னயில இறுக்கமாகக் கட்ட நவண்டும்.

நைமை செய்யும் 
விதம்
வபரிய பலூனின் 

்மயப்பகுதி்ய 

பிடித்து படத்தில 

காட்டியவாறு கீழ் 

ந�ாக்கி இழுக்க 

ந வ ண் டு ம் . 

ப ா ட் டி லி ன் 

உ ட் பு ற த் தி ல 

உ ள் ள 

ப லூ ன் க ளி ல 

ஏற்படும் மாற்றத்்த உற்று ந�ாக்க 

நவண்டும். தற்நபாது பலூ்ன ப்ைய 

நி்்லக்கு விட நவண்டும். 

பின்ைரும் வினோவிறகு விம்டயளி
1. இந்தச் வெயல மு்றயின் மூ்லம் நீ 

என்ன வதரிந்து வகாண்டாய?

ெவ�� �வாச� உ��வாச�

ெந��ேபா�த
(மா
பைற� ��)

ப��
 (�ைர�ர) 

ப�� 
உதர�தான�

Y – வ�வ �ழா 
(�����ழ ம���
���� �ைள��ழ)

உட்சுவாெம் வவளிச்சுவாெம்

உதைவிதானத் த்ெகள் சுருஙகுகின்றன உதைவிதானத் த்ெகள் மீட்சிய்டகின்றன. 

உதைவிதானம் கீழ்ந�ாக்கி �கரகிறது உதைவிதானம் நமலந�ாக்கி �கரகிறது.

வி்லா எலும்புகள் நமல மற்றும் வவளிந�ாக்கி 

�கரகின்றன.
வி்லா எலும்புகள் கீழ்ந�ாக்கி �கரகின்றன.

மாரப்றயின் வகாள்ளளவு அதிகரிக்கிறது மாரப்றயின் வகாள்ளளவு கு்றகிறது. 

காற்று மூக்கின் வழியாக நு்ையீைலுக்குள் 

நு்ைகிறது.

காற்று மூக்கின் வழியாக நு்ையீைலிலிருந்து 

வவளிநயறுகிறது. 
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129 உயிரினங்களின் அமைப்பு நிமை்கள்

 8.2   சீ�ோன உ்டல் நிமை  
(தன்னிமை கோத்தல்)

உயிர வாழ்வதற்கு ஏதுவாக மனித உடலியல 
மண்ட்லம் சுயைோகத் தன்மனத்தோநன 
ஒழுஙகுபடுத்திக வகாண்டு ெமநி்்ல்யப் 
பாைமரிப்பது தன்னி்்ல காத்தலின் முக்கியப்  
பண்பாகும். 

பாலூட்டிகளில, புறவவப்பநி்்லயில 
மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் நி்்லயான உடல உள் 
வவப்பநி்்ல காணப்படுகிறது. �டத்்த ொர 
மற்றும் உடற்வெயலியல து்லஙகல ஆகிய 
ஒழுஙகுபடுத்தும் வெயலமு்றகள் மூ்லம் 
தன்னி்்ல காத்தல நிகழ்கிறது.

சுருக்கமாக வொல்ல நவண்டுவமன்றால 
தன்னி்்ல காத்தல என்பது உயிரவாழ்வதற்காக 
ஒரு வி்லஙகினு்டய உள் சூழ்நி்்ல்ய 
சீைாகப் பைாமரித்தல என்ப்தநய குறிக்கிறது. 

சீைான உடல நி்்லயில தன்நி்்ல காத்தல 
வவற்றிகைமாக ஒழுஙகுபடுத்தப்பட்டால 
வாழ்க்்க வதாடரும் அல்லது நதாலவியுற்றால 
இறப்பு அல்லது சீைழிவு உண்டாகும். 

ஒருஙகி்ணவு மற்றும் ஒருஙகி்ணப்பு 
பணிகள் �ைம்பு மண்ட்லம் மற்றும் �ாளமில்லாச் 
சுைப்பு மண்ட்லஙகளின் மூ்லம் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. கலலீைல, சிறுநீைகம் 
மற்றும் மூ்ள (்ைநபாத்லாமஸ்) தானியஙகு 
�ைம்பு மண்ட்லம் மற்றும் �ாளமில்லாச் சுைப்பி 
மண்ட்லஙகள் சீைான உடல நி்்ல்ய 
ஒழுஙகுபடுத்த  உதவுகின்றன.

பலநவறு உயிர இயற்பியல மற்றும் உயிர 
நவதியியல வெயலகளின் மூ்லம் உடல 
திைவத்தின் வெறி்வக் கட்டுபடுத்துதல, உடல 
வவப்பநி்்ல்ய ஒழுஙகுபடுத்துதல 
நபான்ற்வ நமற்வகாள்ளப்படுகின்றன. 
மனிதன் வவப்ப இைத்த வ்க்யச் 
நெரந்தவனாவான். மனிதரகளின் உடல 
வவப்பநி்்ல சீைாக நி்்லநிறுத்தப்படுகிறது. 
உடல வவப்பநி்்ல அதிகரிக்கும் நபாது 
உடலிலிருந்து வியர்வ உற்பத்தி வெயயப்பட்டு 
அதிகமான உடல வவப்பநி்்ல கு்றக்கப்பட்டு 
சீைாக்கப்படுகின்றது. உடல வவப்பநி்்ல 
கு்றயும் நபாது த்ெச் வெயலபாடு மற்றும் 
�டுக்கத்தின் மூ்லம் வவப்பம் உற்பத்தி 

வெயயப்பட்டு உடல வவப்பநி்்ல 
சீைாக்கப்படுகின்றது. இது தன்நி்்ல 
காத்தலுக்கான எடுத்துக்காட்டாகும். 

 இைத்த ெரக்க்ையின் அளவுக் கட்டுப்பாடு 
மற்வறாரு எடுத்துக்காட்டாகும். இைத்தத்தில 
ெரக்க்ையின் அளவு அதிகரிக்கும்நபாது 
இன்சுலின் உற்பத்தி வெயயப்படும் மற்றும் 
இைத்தத்தின் ெரக்க்ை அளவு கு்றயும்நபாது 
குளுநகாகான் ைாரநமான் உற்பத்தி 
வெயயப்படுகிறது.  இதன் மூ்லம் இைத்த ெரக்க்ை 
அளவு சீைாகப் பைாமரிக்கப்படுகின்றது.

 8.3  ப�ைல் (வி�ைல்) 
மூ்லக்கூறுகள் அதிக செறிவும்டய 

பகுதியிலிருந்து, கும்றந்த செறிவும்டய 
பகுதிக்குத் தானாகநவ இடப்வபயரச்சி அ்டவது 

பைவல எனப்படும். ஊடகம் முழு்மக்கும் ெம 

வெறி்வ அ்டயச் வெயவது இதன் 

வி்ளவாகும். 

எரியும் ஊதுபத்தியின் மணம் அ்ற 

முழுவதும் பைவுதல, வெல ெவவின் வழிநய 

மூ்லக்கூறுகள் ஊடுருவிச் வெலலுதல ஆகிய்வ 

பைவல மு்றக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

பைவலுக்கு மிக எளிய விளக்கமாக நீரில ஒரு 

வொட்டு நீ்ல ் ம அல்லது சிவப்பு ் ம விடுவ்தக் 

கூற்லாம். 

பரவ��� ��

வா��க�� பரவ�

பரவ��� ��

ப்டம்.8.11 வாயுக்களில  விைவுதல 
அ்றயின் ஒரு ஓைத்தில, ஊதுபத்தி்ய 

பற்ற ்வத்தால சிறிது ந�ைத்தில என்ன 

நிகழும்?  நீ எவவாறு உணரகிறாய? அதன் 

மணம் அ்ற முழுவதும் பைவுகிறதா? 

மூ்லக்கூறுகள் அதிக வெறிவு்டய 

பகுதியிலிருந்து கு்றந்த வெறிவு்டய 

பகுதிக்கு இடப்வபயரச்சி அ்டகின்றன. 

ஊதுபத்தியின் பு்க காற்றில பைவி உன் 

மூக்்க அ்டவதால அதன் மணத்்த நுகை 

முடிகிறது. 
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ப்டம்.8.12 காற்றின்  வழிநய பு்க விைவுதல 

நைலும் அறிந்து சகோள்நைோம்

1.   பைவல மு்றயின் மூ்லம் உணவுப்வபாருள்கள் 

வெரிமான வ�ாதியுடன் க்லத்தல. 

2.   சுவாெ வாயுக்களான ஆக்ஸிஜன் மற்றும் 

காரபன் ்டஆக்்ஸைடு வாயுக்கள் பைவுதல 

வெலகளினுள்ளும், வவளிநயயும் பைவுதல.

கீழ்க்கண்டவற்்ற �ாம் சிந்திப்நபாம்

1.  மணம் எவவாறு அ்ற முழுவதும் பைவுகிறது? 

2.  மணமானது அ்ற முழுவதும் ஒநை சீைாகப் 

பைவுகிறதா? 

நவறு ஏநதனும் உதாைணம் கூறமுடியுமா? 

 ஊடகத்தில மூ்லக்கூறுகள் பைவும் நவறு 

சி்ல மு்றகளும் உள்ளன. நமலும் சி்ல வெயல 

மு்றக்ளக் காண்நபாம். 

ப்டம்.8.13 நதநீர ்பயானது சூடான நீரில 

்வக்கப்படும் நபாது நீரின் வழிநய  விைவுதல 

 8.4  ெவ்வூடு ப�ைல்
நீரத்த க்ைெலில இருந்து வெறிவு மிக்க 

க்ைெலுக்கு க்ைப்பானின் மூ்லக்கூறுகள் 

அ்ை கடத்தி அல்லது நதரவுக் கடத்து  ெவவின் 

வழிநய இடப்வபயரச்சி அ்டயும் நிகழ்ச்சி 

ெவவூடு பைவல எனப்படும். ெவவின் இரு புறமும் 

வெறிவு ெமநி்்ல்ய அ்டயும் வ்ை இவவாறு 

க்ைப்பானின் மூ்லக்கூறுகள் வெறிவு கு்றந்த 

க்ைெலில இருந்து (க்ைப்பான் அடரத்தி 

அதிகமான க்ைெல) வெறிவு மிக்க க்ைெலுக்கு 

(க்ைப்பான் அடரத்தி கு்றவான க்ைெல)

�கரகின்றன. 

வெலலிற்கு உள்நளயும், வவளிநயயும் 

மூ்லக்கூறுகள் இடம் வபயரவது வெலக்ளச் 

சூழ்ந்துள்ள க்ைெலின் வெறி்வப் 

வபாறுத்ததாகும். இத்னப் வபாறுத்து ெவவூடு 

பைவலின் நி்்லயி்ன மூன்றாக 

வ்கப்படுத்த்லாம். 

1.   ஒத்த செறிவு கம�ெல் (isotomic); இஙகு 

வெலலின் உட்புறக் க்ைெலின் வெறிவும் 

வவளிப்புறக் க்ைெலின் வெறிவும் ஒநை 

மாதிரியாக இருக்கும். 

2.  கும்ற செறிவு கம�ெல் (hypotomic): இஙகு 

வெலலின் வவளியில உள்ள க்ைெலின் 

வெறிவு உள்நள உள்ள க்ைெலின் வெறி்வ 

விட கு்றவு. அதனால வவளியிலிருந்து 

நீைானது,  வெலலின் உள்நள வெலகிறது.

3.  மிமக செறிவு கம�ெல் (Hypertomic): இஙகு 

வெலலின் வவளியில உள்ள க்ைெலின் 

வெறிவு உள்நள உள்ள க்ைெலின் வெறி்வ 

விட அதிகம். இதனால நீைானது 

வெல்்லவிட்டு வவளிநயறுகிறது. 

ப்டம்.8.14 இைத்த சிவப்பணுக்க்ள மி்க 

வெறிவு க்ைெல, ஒத்த வெறிவு க்ைெல மற்றும் 

கு்ற வெறிவு க்ைெலில இடும்நபாது ெவவூடு 

பைவலின் தாக்கம். 

H2O
H2O

H2O H2O

�ைக ெச��
கைரச�

�ைற ெச��
கைரச�

ஒ�த ெச��
கைரச�
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 8.5   ஊடுப�ைல் ஒழுஙகுபோடு 
(osmoregulation)

ஊடுபைவல ஒழுஙகுபாடு என்ற 

வொல்லானது 1902-இல ந�ோபர என்பவைால 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஒரு உயிரியானது 

அதன் உடலின் நீரச் ெமநி்்ல்ய 

ஒழுஙகுபடுத்தி அதன் தன்நி்்ல காத்த்்லப் 

பைாமரிக்கும் வெயந்ல ஊடுபைவல ஒழுஙகுபாடு 

எனப்படும். இது அதிகப்படியான நீர இைப்பு 

அல்லது நீர உள்ளீரப்்பக் கட்டுப்படுத்துதல,  

திைவச் ெமநி்்ல்யப் நபணுதல மற்றும் 

ஊடுபைவல வெறி்வ அதாவது மின் பகுளிகளின் 

வெறி்வ பாைமரித்தல, ஆகிய நிகழ்வுக்ள 

உள்ளடக்கியது. இதன் மூ்லம் உடலில உள்ள 

திைவஙகள் அதிகமாக நீரத்துப் நபாகாமலும் 

அல்லது அடரவு (வெறிவு) மிகுந்து விடாமலும் 

இருப்பது உறுதி வெயயப்படுகின்றது.

ெச��க�� �ல� உ�ைப
உ��� ெகா���


	�த ��
ைர அ�க
அள� ெவ�ேய���

ச��� பரவ  �ல� 
ைர
ஈ	�� ெகா���றன

ந���  வா�� ��  நைடெப��
ஊ� பரவ  ஒ���பா�

கட  
�  வா�� ��  நைடெப��
ஊ� பரவ  ஒ���பா� 


ைர உ�ேள
ஏ��

ெகா�ளா�

ச��� பரவ  �ல� 
	 இழ��

ெச��க�� �ல� உ��
ெவ�ேய�ற�ப�த 

கட  
ைர
���த 

�ரவ�கைள
ேச��பத�காக

�ைற�த அள� ��
	
ெவ�ேய��த 

ப்டம்: 8.15  மீன்களில �்டவபறும் ஊடு 

பைவல ஒழுஙகுபாடு

ஊடுக்லப்பு ஒழுஙகுபாடு இருவ்கப்படும்

அ.  ஊடுகைப்பு ஒத்தமைைோன்கள் 
(Osmoconformers):- இத்த்கய 

உயிரினஙகள் சுற்றுச் சூைலுக்நகற்ப தஙகள் 

உடலின் ஊடுக்லப்பு அடரத்தி்ய மாற்றிக் 

வகாள்வன ஆகும். வபரும்பா்லான முதுகு 

�ாணற்ற்வ மற்றும் கடல வாழ் 

உயிரினஙகள் இவவ்கயில அடஙகும். 

ஊடுகைப்பு ஒழுஙகமைைோன்கள் 
(Osmo regulators) 
 இத்த்கய உயிரினஙகள் புறச் 

சூைலின் தன்்ம எப்படி இருந்தாலும் உடல 

வெயலியல நிகழ்வுகள் மூ்லம் தஙகளது 

ஊடுபைவல வெறிவு தமது உட்புற ஊடுக்லப்பு 

அடரத்தி்ய நி்்லயான அளவுடன் 

பைாமரித்துக் வகாள்கின்றன.

 8.6  செல் சுைோெம்
உயிரினஙகள் குளுக்நகா்ஸைப் 

பயன்படுத்தி,  அத்ன வெலலுக்குத் நத்வயான 

ஆற்ற்லாக மாற்றும் வெயந்ல வெல சுவாெம் 

எனப்படும். இவவாறு வவளிப்படுத்தப்படும் 

ஆற்ற்லானது ATP வடிவில வெலகளால 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெல சுவாெமானது 

வெலலின் ்ெட்நடாபிளாெம் மற்றும் 

்மட்நடாகாண்ட்ரியாவில �்டவபறுகிறது. 

வெல சுவாெமானது கோறறுள்ை சுைோெம் மற்றும் 

கோறறில்ைோ சுைோெம் என இரு வ்கப்படும். 

கோறறுள்ை சுைோெம்
இச்சுவாெத்தின் நபாது உணவுப் வபாருள்கள் 

முழு்மயாக ஆக்ஸிகைணம் அ்டந்து நீர 

மற்றும் CO
2 

ஆக மாற்றப்பட்டு ஆற்றல 

வவளிப்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு வளிமண்ட்ல 

Table 8.2 காற்றுள்ள மற்றும் காற்றில்லா சுவாெத்திக்கு இ்டநய உள்ள நவறுபாடுகள்

காற்றுள்ள சுவாெம் காற்றில்லா சுவாெம்

ஆக்ஸிஜன் உள்ள சூைலில �்டவபறுகிறது ஆக்ஸிஜன் இல்லாத சூைலில �்டவபறுகிறது.

CO
2
 மற்றும் நீர ஆகிய்வ வி்ள வபாருட்களாக 

கி்டக்கின்றன.

CO
2
 மற்றும் எத்தனால அல்லது ்லாக்டிக் அமி்லம் 

வி்ள வபாருட்களாக கி்டக்கின்றன.

அ்னத்து உயரநி்்ல தாவைஙகள் மற்றும் 

வி்லஙகுகளில �்டவபறுகிறது.

சி்ல நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் மனித த்ெச் 

வெலகளில �்டவபறுகிறது.
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ஆக்ஸிஜன் நத்வப்படுகிறது. அ்னத்து 

உயரநி்்ல உயிரினஙகளும் காற்று உள்ள 

சுவாெத்்தநய நமற்வகாள்கின்றன. 

இந்நிகழ்ச்சியின்நபாது அதிக அளவு ஆற்றல 

வவளிப்படுத்தப்படுகிறது. இத்ன கீழ்கண்ட 

ெமன்பாட்டின் வடிவில எழுத்லாம். 

குளுக்நகாஸ் + ஆக்ஸிஜன் → காரபன் ்ட 
ஆக்்ஸைடு + நீர + ஆற்றல

கோறறில்ைோ சுைோெம்
இச்சுவாெத்தின் நபாது உணவுப் வபாருள்கள் 

காற்றில்லா சூைலில பகுதியளநவ 

ஆக்ஸிகைணம் அ்டந்து ஆற்ற்்ல 

வவளிப்படுத்துகின்றன. இச்சுவாெம் பாக்டீரியா, 

ஈஸ்ட் நபான்ற எளிய உயிரினஙகளில 

�்டவபறுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியின் வி்ளவாக 

எத்தில ஆலகைால அல்லது ்லாக்டிக் அமி்லம் 

மற்றும் CO
2
 ஆகிய்வ கி்டக்கின்றன. 

இந்நிகழ்ச்சியில குளுக்நகாஸ் முழு்மயாக 

ஆக்ஸிகைணம் அ்டயாததால கு்றந்த 

அளநவ ஆற்றல வவளிப்படுத்தப்படுகிறது. 

இத்ன கீழ்க்கண்ட ெமன்பாட்டின் வடிவில 

எழுத்லாம். 

குளுக்நகாஸ் → எத்தில ஆலகைால + காரபன் 

்ட ஆக்்ஸைடு + ஆற்றல

 8.7  ைைரசிமத ைோற்றம்

உயிரினஙகள் உண்வக் வகாண்டு 

ஆற்ற்்லயும், வெல வபாருட்க்ளயும் 

உருவாக்கும் நிகழ்வு வளரசி்த மாற்றம் மூ்லம் 

ொத்தியமாகிறது.

வளரசி்த மாற்றம், வளர மாற்றம் 

(வபாருட்க்ள உருவாக்குதல) மற்றும் சி்த 

மாற்றம் (வபாருட்க்ள உ்டத்தல) ஆகிய 

நிகழ்ச்சிக்ளக் வகாண்டது. வபாதுவாக 

வளரசி்த மாற்றம் என்ற வொல்லானது 

உணவுப் வபாருட்க்ள உ்டத்து ஆற்ற்லாக 

மாற்றும் நிகழ்ச்சி என்ற வபாருளில 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

ைைரைோற்றம் (Anabolism)
வளரமாற்றம் என்பது உருவாக்குதல 

மற்றும் நெமித்த்்லக் குறிக்கிறது. இது புதிய 

வெலகளின் வளரச்சி, உடற் திசுக்க்ளப் 

பைாமரித்தல மற்றும் எதிரகா்லத் நத்வக்காக 

ஆற்ற்்ல நெமித்தல ஆகியவற்றிற்குக் 

காைணமாகிறது. வளர மாற்றத்தின் நபாது 

காரநபா்ைட்நைட், புைதம் மற்றும் வகாழுப்பின் 

எளிய மூ்லக்கூறுகள் வபரிய, சிக்க்லான 

மூ்லக்கூறுகளாக மாற்றப்படுகின்றன. 

எடுத்துக்காட்டாக 

குளுக்நகாஸ் →  கி்ளக்நகாஜன் பிற 

ெரக்க்ைகள் 

அமிநனா அமி்லஙகள் →  வ�ாதிகள், 

ைாரநமான்கள் புைதஙகள் 

வகாழுப்பு அமி்லஙகள் → வகாழுப்பு மற்றும் 

பிற ஸ்டீைாயடுகள்

நைலும் அறிந்து சகோள்நைோம்

1.  ஒநை அளவு குளுக்நகாஸிலிருந்து 
காற்றுள்ள சுவாெம் காற்றில்லா 
சுவாெத்தி்ன விட 19 மடஙகு அதிக 
ஆற்ற்்ல வவளிப்படுத்துகிறது. 

2.  காற்றுள்ள சுவாெத்தின் நபாது ஒவவவாரு 
குளுக்நகாஸ் மூ்லக்கூறும் 36 ATP 
மூ்லக்கூறுக்ள உருவாக்கும்.

3.  வைாட்டி தயாரிக்கும் நபாது நகாது்ம 
மாவில ஈஸ்ட் நெரக்கப்படுவதால CO2  
வவளியிடப்படுகிறது. இதனால வைாட்டி 
மிருதுவாகவும், உப்பியும் காணப்படுகிறது. 

சிமத ைோற்றம் (catabolism) 
சி்த மாற்றம் என்பது வெலலின் 

வெயலபாடுகளுக்குத் நத்வயான ஆற்ற்்ல 

உருவாக்கும் நிகழ்ச்சி ஆகும். இந்நிகழ்ச்சியின் 

நபாது வபரிய மூ்லக்கூறுகள் (வபாதுவாக 

காரநபா ்ைட்நைட்கள் மற்றும் வகாழுப்புகள்) 

வெலகளால சி்தக்கப்பட்டு ஆற்றல 

வவளிவிடப்படுகிறது. இவவாறு 

வவளிப்படுத்தப்படும் ஆற்ற்லானது வளர 

மாற்றத்திற்கான எரிவபாருளாகவும், உட்்ல 

வவப்பப்படுத்தவும், த்ெ சுருக்கத்திற்கும் மற்றும் 

உடல இயக்கத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

சிக்க்லான நவதி மூ்லக்கூறுகள் மிக எளிய 

மூ்லக்கூறுகளாக சி்தக்கப்படுவதால கழிவுப் 

வபாருள்கள் உருவாகி அ்வ நதால, சிறு 

நீைகஙகள் மற்றும் நு்ையீைலகள் வழியாக 

வவளிநயற்றப்படுகின்றன. சி்த மாற்றத்திற்கு 

கீழ்கண்டவற்்ற எடுத்துக்காட்டுகளாகக் 

கூற்லாம்.
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133 உயிரினங்களின் அமைப்பு நிமை்கள்

அ. காரநபா்ைட்நைட் → குளுக்நகாஸ்

ஆ. குளுக்நகாஸ் → CO
2
 + நீர மற்றும் வவப்பம் 

இ. புைதம் → அமிநனா அமி்லம் 

வதாடரச்சியான வளரசி்த மாற்ற 

வி்னகள் உயிரியின் தன்னி்்ல காத்தல 

நி்்ல்யத் தக்க ்வக்கின்றன. வளரசி்த 

மாற்ற வெய்லானது உடலின் அயனிச் 

ெமநி்்ல்யப் பைாமரிக்கக் காைணமாகிறது. 

இந்நிகழ்ச்சியானது மனித உடலின் இயக்கம் 

வளரச்சி, வளரச்சி நி்்லகள், வெலகள் மற்றும் 

திசுக்களின் பைாமரிப்பு மற்றும் ெரி வெயதலுக்கு 

காைணமாகிறது. உயிரினஙகளின் பலநவறு 

உறுப்புகளிலும் வளரசி்த மாற்ற வி்னகள் 

�்டவபறுகின்றன.  

நைலும் அறிந்து சகோள்நைோம்

ஒருவர பூைண ஓயவு நி்்லயில 

இருக்கும் நபாதும் அவருக்கு ஒரு கு்றந்த 

அளவி்லான ஆற்றல நத்வப்படும். அந்த 

ஆற்ற்்ல அளப்பது அடிப்ப்ட வளரசி்த 

மாற்றம் எனப்படும்.

நிமனவில் சகோள்நைோம்

 ¾ வெல என்பது உயிரினஙகளின்  அடிப்ப்ட, 
அ்மப்பு மற்றும் வெயல அ்லகு ஆகும். 
அ்னத்து உயிரினஙகளும் வெலகளால 
ஆக்கப்பட்ட்வ. 

 ¾ வெலகள் அளவு மற்றும் வடிவத்தில 
நவறுபடுகின்றன. வெலலின் அளவானது 
்மக்நைாமீட்டர )( mµ என்ற அ்லகால 
அளக்கப்படுகிறது. 

 ¾ வெலகள் ஒன்றாக இ்ணந்து திசுக்க்ள 
உருவாக்குகின்றன. திசுக்கள் இ்ணந்து 
உறுப்புக்ளயும், உறுப்புகள் இ்ணந்து 
உ று ப் பு  ம ண் ட ்ல த் ் த யு ம் 
உருவாக்குகின்றன. 

 ¾ கண் என்பது ஒரு பு்லனுறுப்பு ஆகும். 

 ¾ சுவாசித்தல என்பது உணவுப் வபாருள் 
ஆக்ஸிகைணம் அ்டந்து, ஆற்ற்்ல 
வவளிப்படுத்தும் நிகழ்வு ஆகும். இது 
உட்சுவாெம், வவளிச்சுவாெம் மற்றும் 
வெலசுவாெம் ஆகியவற்்ற உள்ளடக்கியது. 

 ¾ ஆக்ஸிஜனின் பயன்பாட்்டப் வபாறுத்து 
சுவாசித்தலில காற்றுள்ள சுவாெம் மற்றும் 
காற்றில்லா சுவாெம் என இருவ்ககள் 
உள்ளன. 

 ¾ பிளாஸ்மா ெவவின் நதரவு கடத்தும் 
திறனானது வெலலின் தன்னி்்ல 
காத்த்்லப் பைாமரிக்க உதவுகிறது. 

 ¾ பைவல என்பது க்ைப்பான் மூ்லக்கூறுகள் 
அதிக வெறிவு்டய பகுதியிலிருந்து 
கு்றவான வெறிவு்டய பகுதிக்கு �கரவது 
ஆகும். 

 ¾ ெவவூடு பைவல என்பது அ்ைகடத்து ெவவின் 
வழியாக அதிக வெறிவு்டய பகுதியிலிருந்து 
கு்றவான வெறிவு்டய பகுதிக்கு 
க்ைப்பானின் மூ்லக்கூறுகள் �கரவது 
ஆகும். 

 ¾ தன்னி்்ல காத்தல என்பது, உடலின் 
உட்புறச் சூை்்ல நி்்லயாகப் பைாமரிக்கும் 
நிகழ்ச்சியாகும். 

 ¾ வளரசி்த மாற்றம் எனப்படும் வமாத்த 
உயிரி நவதிவி்னகளும் ஆற்ற்்ல 
வவளிப்படுத்துதல மற்றும் பயன்படுத்துதல 
அல்லது உயிரினத்திற்குள் ஆற்ற்்ல 
பரிமாறிக்வகாள்ளும் நிகழ்ச்சியாகும். 
இந்நிகழ்ச்சி வளரமாற்றம் மற்றும் 
சி்தமாற்றம்  என  இரு 
வ்கப்படுத்தப்படுகிறது. 

 ¾ வளரசி்தமாற்றத்தின் வதாடரச்சியான 
வளர மாற்ற மற்றும் தி்ெமாற்ற வி்னகள் 
உடலின் தன்னி்்ல காத்த்்லப்  
பைாமரிக்கின்றன. 
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134எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

I.  ெரியோன விம்டமயத் நதரந்சதடு.
1. ______________ என்பது உறுதியான, 

தடித்த வவண்ணிற உ்றயாக அ்மந்து 

கண்ணின் உள்பாகஙக்ளப் 

பாதுகாக்கிறது. 

அ. ஸ்கிளிைா ஆ. கண்ஜஙடிவா

இ. காரனியா ஈ. ஐரிஸ் 

2. உடலின் உள் சூழ்நி்்ல்ய சீைாகப் 

பைாமரித்தல என்பது __________ 

எனப்படும். 

அ.  நைாமிநயாஸ்டாசிஸ் (அ) தன்னி்்ல 

காத்தல

ஆ. நைாமிநயா்பட்ஸ்

இ. நைாமிநயா்ைனசிஸ்

ஈ. நைாமிநயாவிலிக்ஸ்

3. காற்றில்லா அல்லது ஆக்ஸிஜனற்ற 

சூைலில குளுக்நகாஸ் சி்தவ்டந்து 

________ ஐக் வகாடுக்கும். 

ைதிப்பீடு

அ. ்லாக்டிக் அமி்லம்  ஆ. சிட்ரிக் அமி்லம் 

இ. அசிட்டிக் அமி்லம்  ஈ. ்�ட்ரிக்  அமி்லம் 

4. ___________ வெலகள் என்பது சிறப்பு 

வாயந்த வெலகளாகும். அ்வ உடலின் 

எந்த வெல்லாகவும் மாற இயலும். 

அ. �ைம்பு  ஆ. மூ்ல 

இ. இதய  ஈ. எலும்பு 

5. வாயுப் பரிமாற்றமானது நு்ையீைலுக்கு 

உள்நளயும் வவளிநயயும் �்டவபறும் 

நிகழ்விற்கு __________ என்று வபயர. 

அ. உட்சுவாெம்  ஆ. வவளிச்சுவாெம் 

இ. சுவாெம் ஈ. ஏதுமில்்ல.

6. ெவவூடு பைவலின் மூ்லம் க்ைெலின் 

இடப்வபயரச்சி __________ 

அ.  வெறிவுமிக்க க்ைெலிலிருந்து வெறிவு 

கு்றவான க்ைெலுக்குச் வெலலும்

ஆ.  வெறிவு கு்றவான க்ைெலிலிருந்து 

வெறிவு மிக்க க்ைெலுக்குச் வெலலும். 

  செோல்ைம்டவு 

காற்று 

நுண்ண்றகள் 

நு்ையீைலகளில உள்ள வி்ைவான வாயுப் பரிமாற்றத்திற்கு உதவும் 

எண்ணற்ற நுண்ணிய காற்றுப்்பகள் 

யூநகரியாட்டிக் மைபுப் வபாருள்க்ளப் வபற்றுள்ள, வதளிவான உட்கரு்வக் வகாண்ட 

வெலக்ள உ்டய உயிரினம். 

வெல 

நுண்ண்றகள் 

குறிப்பிட்ட வெய்்லச் வெயவதற்காக வெலலினுள் அ்மந்துள்ள சிறப்பான 

அ்மப்புகள் 

்மக்ைான் நீளத்்த அளக்கும் மிகச்சிறிய ஒரு அ்லகு ஆகும். ஒரு மிலலி மீட்டரில 

ஆயிைத்தில ஒரு பஙகு. 

ஹீநமாகுநளாபின் முதுவகலும்பிகளின் இைத்த சிவப்பணுக்களில காணப்படும் இரும்பு 

அணுக்களால ஆன  இைத்தத்திற்கு சிவப்பு நிறத்்த அளிக்கக்கூடிய 

நிறமியாகும். 

புநைாநகரியாட்டிக் 

வெல 

வதளிவான உட்கரு மற்றும் ெவவினால சூைப்பட்டுள்ள வெல 

நுண்ணுறுப்புகளற்ற அற்ற ஒரு வெல நுண்ணுயிரிகள் 

உதைவிதானம் மாரப்ற்யயும் வயிற்ற்ற்யயும் பிரிக்கும் த்ெ

புளுைா நு்ையீைலக்ளப் பாதுகாக்கும் ெவவு

வளரசி்தமாற்றம் உயிரினஙகள் தஙகள் வாழ்்வ நி்்லப்படுத்திக்வகாள்ள �டத்தும் வமாத்த 

நவதிவி்னகள் ஆகும். 
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இ. இரு நிகழ்வும் �்டவபறும். 

ஈ. இவற்றில ஏதுமில்்ல.

7. ்ெட்நடாபிளாெத்்த விட கு்றந்த 

க்ைவபாருள் வெறிவும், அதிக நீர வெறிவும் 

உள்ள _________க்ைெலில இைத்த 

சிவப்பணுக்கள் உள்ளன. 

அ.  கு்ற வெறிவு க்ைெல 

ஆ. மி்க வெறிவு க்ைெல 

இ.  �டுநி்்லக்க்ைெல  

ஈ. அமி்லக் க்ைெல 

II. நகோடிட்்ட இ்டஙகமை நி�ப்புக.
1. ___________ என்பது உயிரினஙகளின் 

அ்மப்பு மற்றும் வெயல அ்லகு ஆகும். 

2. மிகப்வபரிய வெல ___________ இன் 

முட்்ட ஆகும். 

3. ___________ என்பது காற்றில்லா 

சுவாெத்திற்கு மிகச் சிறந்த உதாைணமாகும். 

4. கண்களின் இறுதியில விழித்தி்ையின் 

பின்புறம் ___________ �ைம்பு 

அ்மந்துள்ளது. 

5. ஊடுபைவல ஒழுஙகுபாடு என்ற பதம் 

___________ என்பவைால 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

6. வெல்லானது ___________ என்ற 

அ்லகால அளக்கப்படுகிறது. 

III.  கீழ்கண்ட கூற்று ெரியா, தவறா எனக் 

கூறுக. தவ்ற திருத்தி எழுது.
1. கு்ற வெறிவு க்ைெலில, வெலலிற்க்கு 

உள்நள உள்ள க்ைெலின் வெறிவும் 

வெலலிற்கு வவளிநய உள்ள க்ைெலின் 

வெறிவும் ெமம். 

2. கு்றந்த வெறிவு்டய மூ்லக்கூறுகள் 

அதிக வெறிவு்டய மூ்லக்கூறுகள் உள்ள 

பகுதிக்கு இடம்வபயரவது பைவல 

எனப்படும்.

3. மனிதன்  ஒரு வவப்ப இைத்த பிைாணி. 

4. த்ெ மடிப்புகளால ஆன குைல்பயானது 

காற்று நு்ையும் நபாது அதிரவ்டந்து 

ஒலி்ய எழுப்புகிறது. 

5. அக்குவஸ் திைவம் (முன் கண்ண்ற 

திைவம்) கண்ணின் வடிவத்்தப் 

பைாமரிப்பதில முக்கியப்  பஙகு வகிக்கிறது. 

IV. சபோருத்துக. 
I   சி்த மாற்றத்தின் உதாைணத்்தக் 

வகாண்டு வபாருத்துக. 

1.	காரநபா்ைட்நைட் - CO
2
,நீர மற்றும் 

வவப்பம் 

2.	குளுக்நகாஸ் - அமிநனா அமி்லம் 

3.	புைதம் - குளுக்நகாஸ் 

II.  வளர மாற்றத்தின் உதாைணத்்தக் 

வகாண்டு வபாருத்துக. 

1.	குளுக்நகாஸ் -  வகாழுப்பு மற்றும் பிற 

ஸ்டீைாயடுகள் 

2.	அமிநனா அமி்லம் -  கி்ளக்நகாஜன் 

மற்றும் பிற 

ெரக்க்ைகள் 

3.	வகாழுப்பு அமி்லம்  -  வ�ாதிகள், 

ைாரநமான்கள் 

மற்றும் புைதஙகள்

V.  ெரியோன மும்றயில் ைரிமெப்படுத்துக.
திசுக்கள், உறுப்பு மண்ட்லம், உயிரினம், 

வெல, உறுப்பு

VI. ஒரு ைோககியஙகளில் விம்டயளி.
1. வெல மாறுபா்டதல என்றால என்ன? 

2. வவவநவறு வ்கயான திசுக்க்ள 

வ்கப்படுத்துக.

3. காற்று நுண்ண்றகளின் பணிக்ளக் 

கூறுக.

4. நு்ையீைலில காற்றானது 

உள்ளிழுக்கப்படும் மற்றும் 

வவளிநயற்றப்படும் நிகழ்வின் வபயர 

யாது? 

5. ஊடுக்லப்பு ஒத்த்மவான்கள் மற்றும் 

ஊடுக்லப்பு ஒழுஙக்மவான்க்ள 

நவறுபடுத்துக.

6. வளரசி்த மாற்றம் வ்ையறு

VII. குறுகிய விம்டயளி.
1. புநைாநகரியாடிக் வெல வ்ையறு.

2. யூநகரியாட்டிக் வெல வ்ையறு.

3. காற்றுள்ள மற்றும் காற்றில்லா 

சுவாெத்திற்கு இ்டநய உள்ள 

நவறுபாடுக்ள அட்டவ்ணப்படுத்துக. 

4. எபிதீலியல வெலகளின் வவவநவறு 

வ்கக்ளக் கூறு. 
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5. பு்கப்படக் கருவியுடன் கண்்ண ஏன் 

ஒப்பிடுகிநறாம். 

6. தன்னி்்ல காத்த்்ல ஒழுஙகுபடுத்த 

உதவும் உறுப்புகள் மற்றும் உறுப்பு 

மண்ட்லஙக்ளக் கூறு. 

VIII. விரிைோன விம்டயளி
1. மனிதக் கண்ணின் உள்ள்மப்்ப படம் 

வ்ைந்து பாகஙக்ளக் குறி. 

2. ெவவூடு பைவல அழுத்தத்்த 

உதாைணத்துடன் விளக்குக. 

3. வளரசி்த மாற்றத்தின் வ்கக்ள 

உதாைணத்துடன் விளக்குக. 

4. சுவாெ வெயலியல நிகழ்வுக்ள விளக்குக. 

5. கண்ணின் அ்மப்்பப் பற்றி கீநை 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ள பத்தி்ய கவனமாக 

வாசித்து அதிலுள்ள பி்ைக்ள நீக்கி 

எழுது. 

�மது கண்ணானது உரு்ள 

வடிவமு்டயது.  விழிக்நகாளமானது 

ஐந்து பட்லஙக்ளக் வகாண்டது. 

இவற்றின் வவளிப்புறப்பட்லம் காரனியா 

எனப்படும். கண்ணின் உட்புறப் 

பட்லத்திற்கு ஸ்கிளிைா எனப்படும். விழிக் 

நகாளமானது இருபுறக் குழி வ்லன்சு 

மற்றும் மீளும் தன்்மயு்டய 

�ைம்புக்ளக் வகாண்டது. 

கண்பா்வயானது வ்லன்்ெ 

கருவிழியுடன், (ஐரிஸ்) இ்ணக்கிறது. 

ஐரிஸ்சில கூம்பு மற்றும் குச்சி வெலகள் 

காணப்படுகிறது. அக்வியஸ் திைவமானது, 

வ்லன்சிற்கும் வைட்டினாவிற்கும் இ்டயில 

உள்ளது. விட்ைஸ் திைவமானது 

காரனியாவிற்கும் வ்லன்சிற்கும் இ்டயில 

உள்ளது. விழித்தி்ை (Retina) யானது 

ஒளிக்கற்்றக்ள �ைம்புத் தூண்ட்லாக 

மாற்றி காதுகளுக்கு அனுப்புகிறது. 

IX. உயரசிந்தமன வினோககள்
1 �மக்கு ஏன் உடனடி ஆற்றல 

நத்வப்படுகிறது? குளுக்நகாஸ் அந்த 

ஆற்ற்்ல வைஙகமுடியுமா விளக்கு. 

2 ஊறுகாய எவவாறு தயாரிக்கப்படுகிறது? 

எந்வதந்த நிகழ்வுகள் �்டவபறுகின்றன? 

X. ைதிப்புெோர வினோககள் 
1. மருத்துவர உஷா என்பவர நு்ையீைல 

நிபுணர, ஒரு �ாள் அரஜஜூன் என்ற 

மாணவ்ன ெந்தித்தார. அவனுக்கு 

நு்ையீைல வதாற்று ஏற்பட்டிருந்தது. 

அவ்னப் பரிநொதித்த பின்பு, அவ்ன 

தினமும் வி்ளயாட்டுத் திடலுக்குச் 

வென்று காலபந்து அல்லது கூ்டப்பந்து 

வி்ளயாடுமாறு அறிவு்ை கூறினார. 

நமலும் தினமும் கா்்ல மூச்சுப் பயிற்சி 

வெயயுமாறும் அறிவு்ை வைஙகினார. 

 அ. மருத்துவர ஏன் அந்த மாணவ்ன 

தினமும் வி்ளயாட்டு ்மதானத்திற்கு 

வெல்ல அறிவு்ை வைஙகினார?

 ஆ. மூச்சுப் பயிற்சி வெயவதன் பயன்கள் 

யா்வ?

2. �ாம் மூடிய அ்ற அல்லது வட்டம் 

அதிகமாக உள்ள பகுதிக்குச் வென்றால 

மூக்சு விடுதலில சிைமம் ஏன் ஏற்படுகிறது 

என்ப்த விளக்கு

3. ்ெந்லஷ் என்பவன் எட்டாம் வகுப்பு 

படிக்கும் மாணவன். அவனுக்கு 

அ்்லநபசியில காவணாலி வி்ளயாட்டில 

ஆதீத ஆரவம் வகாண்டிருந்தான். சி்ல 

மாதஙகளுக்குப் பிறகு அவனது கண்கள் 

சிவந்து, வலி்யயும் உணரந்தான். 

அவனது அறிவியல ஆசிரியர அதற்கான 

காைணஙக்ளக் நகட்டறிந்து அவனது 

வபற்நறா்ை  அ்ைத்து கண் 

மருத்துவரிடம் வென்று ஆந்லாெ்ன 

வபறுமாறு கூறினார. 

 அ.  அதிக அளவு அ்்லநபசி்ய 

பயன்படுத்தினால எவவாறு �மது 

கண்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறது?

 ஆ.  ஆசிரியரிடமிருந்து வபற்ற பண்புக்ளக் 

கூறு?
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ைன ைம�ப்டம் 

க���� பட�

உ��ன�க�� அைம��

ச
	� பரவ�

�ைக ெச��
கைரச�

ெச�

��

உ��� க�

உ��� ம�டல� �வாச ம�டல�

ெச� �வாச�

கா �ள �வாச�

கா ��லா �வாச�

வள��ைத மா ற�

�ைத மா ற� வள� மா ற�

�ைற ெச��
கைரச�

ஒ�த ெச��
கைரச�

த��ைல கா�த�

பரவ�

ஊ� பரவ� ஒ���பா�

 போரமை நூல்கள்

1. The science of biology by Raven , Johnson,
McGraw Hill.

2. Histology and cell biology by Kierstenburm
3. Elsevier’s Dictionary of the Genera of life
4. Cell biology Organelle structure  and

function.
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கற்ைல் யநாக்கஙகள் 

இநத ்பா்டத்தின முடிவில மபாைெரகள் 

 கணினி குறித்து அறிநது சகபாள்ெபாரகள்.

 கணினியின ெரலபாறு குறித்து அறிநது சகபாள்ெபாரகள்.

 சமனச்பாருள் மற்றும் ெனச்பாருமை அம்டயபாைம் கண்டு சகபாள்ெபாரகள்

 உட்செலுத்தும் அலகு, மமயச்செயற் ்குதி மற்றும் செளியீடு அலகு குறித்து அறிநது 

சகபாள்ெபாரகள். 

 சமனச்பாருள் மற்றும் ெனச்பாருமை கெறு்டுத்த அறிநது சகபாள்ெபாரகள்.

அறிமுகம்
கணினி என்து தகெலகள், கெமிப்பு மற்றும் செயலமுமறத் தரவுகமை ஏற்றுக சகபாள்ளும்  ஒரு 

மினனணுக கருவி ஆகும். கணினியபானது தனனி்டம் உள்ை ெழிகபாட்டும் செயல திட்்டங்கமைப் 

பின்ற்றுகிறது. இநத செயல திட்்டமபானது கணினி செய்ய கெண்டிய ்ணிகமை நிரையிககிறது. 

கணினியின நிமனெகத்தில உள்ை ெழிகபாட்டுதல அமத இயககுெதபால கணினியபால நனகு ்ணி 

செய்ய முடிகிறது. 19 ஆம் நூற்றபாண்டின ஆரம்்த்தில கணித விரிவுமரயபாைர  ெபாரலஸ் ்பாப்க்ஜ் 

ஒப்புமமக கணிப்ச்பாறிமய ெடிெமமத்தபார. இெர கணினியின தநமத எனறு அமைககப் ் டுகிறபார.

தகவல் சதாழில்நுட்பம் ஓர அறிமுகம் 9
அலகு
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கணினியின் பாகஙகள்: 
உள்ளீட்டு அலகு 

மத்திய செயல்பாட்டு மமயம் 

செளியீட்டு அலகு

உள்ளீட்டு அலகு
உள்ளீட்டு அலகு தகெலகள் மற்றும் 

கட்்டமைகமை செயலககத்திற்கபாக 

அனுப்புெதற்கு உதவி செய்கிறது .

உள்ளீடு செய்ெதற்கு உதவி செய்யும் 

ெனச்பாருள்கள் உள்ளீட்டுக கருவிகள் எனறு 

அமைககப்்டுகினறன. விமெப்்லமக, சுட்டி, 

ெருடி, ்ட்ம்டக குறி ்டிப்்பான, ஒலிச்ருககி,  

இமைய புமகப்்்டக கருவி, ஒளிய 

எழுதுககபால, இயககப் பிடி ஆகியமெ சில 

உள்ளீட்டுக கருவிகைபாகும்.

சுட்டி
சுட்டி கணினியின ஒரு அத்தியபாெசியமபான 

்பாகமபாகும். ஒரு தரமபான சுட்டி  இரண்டு 

ச்பாத்தபான மற்றும் நடுவில ஒரு உருமைப் 

்நமத சகபாண்டு இருககும். குறிமுள்மை  

கணினியில இயகக சுட்டி உதவுகிறது. ெலப் 

ச்பாத்தபான ககபாப்புகமை சதரிவு செய்ெதற்கும், 

ககபாப்புத் சதபாகுப்ம் திறப்்தற்கும் உதவி 

செய்கிறது. இ்டது ச்பாத்தபான ககபாப்புகளில 

திருத்தம் செய்ய உதவுகிறது. கணினித் 

திமரயில உள்ை ்ககத்மத கமலும் கீழும் 

நகரத்த நடுவில உள்ை உருமைப் ்நது 

உதவுகிறது

விசைபபலசக

விமெப் ்லமக மற்றும் சுட்டி இரண்டும் 

உள்ளீட்டுக கருவிகள் மற்றும் விமெப் ்லமக 

தகெலகமை எழுத்து ெடிவு, எண்கள் மற்றும் 

குறியீடுகைபாக சகபாடுககும். எண் ச்பாத்தபானகள் 

கணினிகளின் தசலமுசைகள் 

வ. 
எண் 

தசலமுசை  காலகட்்டம் உபய�ாகப படுததப பட்்ட 
முக்கி� கூறுகள்  

1 முதலபாம் தமலமுமற 1942 -1955 செற்றி்டக குைபாய் 
2 இரண்்டபாம்  தமலமுமற 1955 - 1964
3 மூனறபாம்  தமலமுமற 1964 - 1975 ஒருங்கிமைநத சுற்று 
4 நபானகபாம் தமலமுமற 1975 - 1980 நுண்செயலி 
5 ஐநதபாம் தமலமுமற 1980 – இனறு ெமர செயற்மகயபான நுண்ைறிவு 
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எண்கமை தட்்டச்சு செய்யவும் எழுத்து 

ச்பாத்தபானகள் எழுத்துகமை தட்்டச்சு செய்யவும் 

உதவுகினறன. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ஆகியமெ 

எண் ச்பாத்தனகள் ஆகும்.  A முதல  Z ெமர 

உள்ைமெ எழுத்து ச்பாத்தபானகள் ஆகும். 

சை�ச் சை�லகம்  ( CPU)
CPU கணினியின மூமைப் ்குதியபாகும். 

இது உள்ளீடுகமைப் ச்ற்று (தரவு) 

தகெலகைபாக மபாற்றுகிறது. இதற்கு மூனறு 

்பாகங்கள் உண்டு. 

1. நிமனெகம் (Memory Unit)

2.  கணிதத் தருககச் செயலகம்  

(ALU – Arithmatic Logic Unit )

3. கட்டுப்்பாட்்டகம் (Control Unit)

கட்டுபபாட்்டகம் (Control Unit)
கட்டுப்்பாட்்டகம் கணினியின எலலபா 

்ணிகமையும் கட்டுப் ்டுத்துகிறது .

கணிதத தருக்கச் சை�லகம்  
(ALU – Arithmatic Logic Unit )

எலலபாவித எண் கணித செயல்பாடுகளும் 

கணித தருககச் செயலகத்தில நம்ட 

ச்றுகினறன. 

நிசைவகம் (Memory Unit)
கணினி தனககு சகபாடுககப்்டும் எலலபா 

செய்திகமையும், தகெலகமையும் தனனகத்கத 

தற்கபாலிகமபாக கெமித்துக சகபாள்ளும். 

இநத நிமனெகத்மத நபாம் முதனமம 

மற்றும் இரண்்டபாம் நிமனெகம் எனறு 

இரண்்டபாகப் பிரிககலபாம். கமலும் கணினியின 

நிமனெகத்மத நபாம் தற்கபாலிகமபாக குறுெட்டு 

(compact disk)  விரலி (pen drive) ஆகியெற்மறக 

சகபாண்டு விரிவு ்டுத்தலபாம்

சவளியீட்டு  அலகு 
இநத செளியிட்டு அலகு தனககு 

கணினியபால  சகபாடுககப்்ட்்ட ஈரடிமபான 

குறிப்புகமை எளிய புரிநது சகபாள்ளும் 

எழுத்துகைபாக மபாற்றும். கணினித்திமர, 

அச்சுப்ச்பாறி, ஒலி ச்ருககி மற்றும் ெருடி 

ஆகியமெ சில செளியிட்டுக கருவிகைபாகும். 

கணினியின் வசகப பாடு
கணினிகள் அெற்றின ெடிெமமப்பு, 

ெடிெம், கெகம். திறன, நிமனெகம் கெமல 

செய்ெது மற்றும் அெற்றின ்யன்பாடு 

ஆகியெற்மறக சகபாண்டு ெமகப்்டுத்தப் 

்டுகிறது.

• ச்ருமுகக கணினி 

• குறுமுகக கணினி 

• நுண் கணினி அலலது தனியபாள்  கணினி 

• மீககணினி 

ச்ருமுகக கணினி குறுமுகக கணினி

நுண் கணினி மீககணினி

தனி�ாள் கணினியும் அவற்றின் வசககளும் 

தனியபாள் கணினியபானது நுண் கணினி 

ெமகயில ெரும். அெற்றின நிமனவு மற்றும் 

்ணி செய்யும் திறன ஆகியெற்மற மெத்து 

அெற்மற மூனறபாகப் பிரிககலபாம்.
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1. கமமெக கணினி 

2. மடிககணினி 

3. ்லமகக கணினி 

கமமெக கணினி  மடிககணினி  ்லமகக கணினி

வன்சபாருள்
ெனச்பாருைபானது நபாம் சதபாட்டுப் 

்பாரத்து உைரக கூடிய கணினியின ஒரு 

்பாகமபாகும்.  ெனச்பாருைபானது உள்ளீடு 

மற்றும் செளியீட்டுக கருவிகமைக 

சகபாண்்டது. க்மை, ென தட்டு, தபாய்ப்்லமக , 

SMPS, மமயச் செயலகம்    (CPU ) கநரணுகு 

நிமனெகம் (RAM), குறுெட்டு (CD) ெமரகமல 

ெனச்பாருள் (GRAPHICS CARD) 

சைன்சபாருள்

சமனச்பாருள் இலலபாவிட்்டபால 

ெனச்பாருள்  செயலற்றுப்  க்பாகும்.  

சமனச்பாருைபானது உள்ளீட்டுத் தகெலகமை 

செயலமுமறப் ்டுத்தும் குறியீடு மற்றும் 

நிரலபாககம் செய்யப் ்ட்்ட ்யன்பாட்டு செயலி 

ஆகும். சமனச்பாருள் உள்ளி்டப்்ட்்ட செய்திகமை 

குறியீடு மற்றும் நிரலபாகக சமபாழியபாக 

மபாற்றுெதன மூலம்  தகெலகமைச் செயலபாககம் 

செய்கிறது. சமனச்பாருமைத் சதபாடுெகதபா 

உைரெகதபா ெபாத்தியமிலமல .ஆனபால 

அெற்றின செயல ்பாட்ம்ட செளியிடுகைபாக 

கபாைலபாம்.

சைன்சபாருளின் வசககள்
செயலபாககத்மத மெத்து சமனச்பாருள் 

இரண்டு ெமகயபாகப் பிரிககப் ்டுகிறது.

1. இயகக சமனச்பாருள் (இயகக அமமப்பு )

2. ்யன்பாட்டு சமனச்பாருள்

இ�க்க  சைன்சபாருள் 

இயகக சமனச்பாருைபானது (இயகக 

அமமப்பு) உள்ளி்டப் ்ட்்ட தகெலகமை 

ெனச்பாருள் கருவிகள் மூலம் செயலபாககம் 

செய்து அமத செளியீட்டு கருவியபான கணினித் 

திமரயில கபாட்சியகம் செய்ய மெககும் 

சமனச்பாருைபாகும். இநத திட்்ட சமனச்பாருள் 

இலலபாமல கணினியபால ்ணி செய்ய முடியபாது. 

சில புகழ ச்ற்ற திட்்ட சமனச்பாருள்கள் Linux, 

Windows, Mac, Android க்பானறமெ ஆகும் .

ப�ன்பாட்டு  சைன்சபாருள்
்யன்பாட்டு சமனச்பாருைபானது ஆனது 

நிரல அலலது நிரலகளின சதபாகுதிகமை 

கணினியில  ்ணி செய்யும் ்யனரின 

அனுகூலத்திற்கபாக ெடிெமமககப் ்ட்்டதபாகும். 

செயலபாககத் திட்்டத்மத ஒரு குறிப்பிட்்ட 

கணினியில ்யன்டுத்துமபாறு ென தட்டில 

நிறுெலபாம். இநத ெமகயபான செயலபாககத் 

திட்்டமபானது ்யனரகளின ஒனறு அலலது 

அதற்கு கமற்்ட்்ட ் ணிகமை நிமறகெற்றுகிறது. 

கீழக கண்்டமெஇதற்கபான சில எடுத்துக 

கபாட்டுகைபாகும் கபாசைபாளி இயககிகள், 

ககட்ச்பாலி இயககிகள், செபாற்செயலிகள், ெமர 

கருவிகள், சதபாகுப்பு சமனச்பாருள்.
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i. ைரி�ாை விச்டச�த யதர்நசதடுக்க. 
1.  கணினியின தநமத எனறு அமைககப் 

்டு்ெர யபார? 

அ) மபாரடின லுதர கிங்  ஆ ) கிரகபாம் ச்ல 

இ) ெபாரலி ெபாப்ளின  ஈ ) ெபாரலஸ் ்பாப்க்ஜ்

2.  கீழகண்்டெற்றில செளியீட்டுக கருவி எது ?

அ) சுட்டி  ஆ) விமெப்்லமக 

இ ) ஒலிச்ருககி ஈ ) விரலி 

3.  கீழகண்்டெற்றில உள்ளிட்டுக கருவி எது ?

அ ) ஒலிச்ருககி ஆ ) விமெப்்லமக 

இ ) அச்சுப் ச்பாறி ஈ ) கணினித் திமர

4.  விரலி என்து ஒரு -------------- கருவி

அ ) உள்ளீட்டு  ஆ) செளியீட்டு 

இ ) கெமிப்்கம் ஈ ) இமைப்பு  ெ்டம்

5.  ஐநதபாெது தமலமுமறக கணினிககு ----

-------- அறிவு உண்டு

ii. ச்பாருத்துக:

அ ஆ
விமெப்்லமக RAM

நபானகபாம் 

தமலமுமறக கணினி 
உள்ளீட்டுக கருவி

ெனச்பாருள் ஒருங்கிமைநத சுற்று

மூனறபாம் 

தமலமுமறக கணினி

ெமர்்டக கருவிகள்

்யன்பாட்டு சமன 

ச்பாருள்

நுண்செயலிகள்

iii. குறுகி� விச்ட�ளி :
1. கணினி எனறபால எனன? 

2. கணினியின ்பாகங்கமைக கூறுக

3.  ெனச்பாருள் மற்றும் சமனச்பாருள் எனறபால 

எனன?

 ைதிபபீடு

Unit-9_Computer Science.indd   142 4/15/2019   7:19:32 AM



143

அறிவியல் – எட்டாம் வகுப்பு

நூலடாசிரியர்கள்

பாடவல்லுநர்கள்
முனைவர வ. சிவமுரு்கன்,  உதவிப் பபராசிரியர, 
பசனசையப்பன் ்கல்லூரி,சசைன்னை.
முனைவர தி.சை. பரணு்காபதவி, உதவிப் பபராசியிர,
ம்களிர கிருத்துவக் ்கல்லூரி, சசைன்னை.
முனைவர அ. தில்கம், உதவிப் பபராசிரியர, 
பசனசையப்பன் ்கல்லூரி,சசைன்னை.
முனைவர ந. சைாந்தி, உதவிப் பபராசிரியர, 
பசனசையப்பன் ்கல்லூரி,சசைன்னை.
முனைவர. நா. ்கறப்கம், உதவிப் பபராசிரியர, 
பசனசையப்பன் ்கல்லூரி,சசைன்னை.

பாடநூல் ஆசிரியர்கள்
பா. இராஜரத்திைம், முது்கனல ஆசிரியர,
அ.பம.நி.பள்ளி, திருவாரூர.

சு. சவங்கடராமன், படடதாரி ஆசிரியர,
அ.உ.நி.பள்ளி, சசைங்காலிபுரம், திருவாரூர.

மு. பூமிநாதன், படடதாரி ஆசிரியர,
S.K.T. ்காந்தி உ.நி.பள்ளி, இராயவரம், புதுக்ப்காடனட.

சு. பமா்கன் பாபு, படடதாரி ஆசிரியர
அ.பம.நி.பள்ளி, வீரப்பாண்டி, பசைலம்

முனைவர. ்க. சிந்தனையாளன், படடதாரி ஆசிரியர
அ.உ.நி.பள்ளி, நந்தம்பாக்்கம், ்காஞ்சிபுரம்.

அ. சின்ைராஜ், படடதாரி ஆசிரியர,
அ.பம.நி.பள்ளி, சில்லாமரத்துப்படடி, பதனி.

வி.ப்காவிந்தராஜன், படடதாரி ஆசிரியர
அ.பம.நி.பள்ளி, சில்லாத்தூர, புதுக்ப்காடனட.

சசை. சசைந்தில்குமார, படடதாரி ஆசிரியர,
அ.உ.நி.பள்ளி, ப்காலபுரம், அரியலூர 

S. சுபரந்திரன், ்கணினி ஆசிரியர,
அ.பம.நி.பள்ளி, மாதவாளயம், ்கன்னியாகுமரி

பாடநூல் ்கருத்துனரஞர குழு
முனைவர. சவ.சரங்கநாதன், 
மாவடட ்கல்வி அலுவலர (ப.நி.) பசைலம். 
பா.தண்டபாணி, முது்கனல படடதாரி ஆசிரியர (விலஙகியல்), 
அ.பம.நி.பள்ளி, னபங்காநாடு, திருவாரூர.
சவ.ப்காவிந்தசைாமி, முது்கனல படடதாரி ஆசிரியர (தாவரவியல்), 
நீலாம்பாள் சுப்ரமணியம் பம.நி.பள்ளி, சூரமங்கலம், பசைலம்.
முனைவர. ஸ்ரீ.மபைா்கர,  உதவி மாவடட திடட ஒருஙகினைப்பாளர, 
சைமக்ர சிக்க்ஷ அபியான் திடடம், பசைலம்
திரு.தீபக்.எம்.சசைௌஹான், முது்கனல ஆசிரியர (ஓய்வு)
பஹாலி கிராஸ் சமடரிக் பம.நி.பள்ளி, பசைலம்.
திரு.பாலசுப்பிரமணியன், முது்கனல ஆசிரியர,
அ.பம.நி.பள்ளி, பசைலம்.

சமாழிசபயரப்பாளர்கள்
இரா. சைக்திபவல், படடதாரி ஆசிரியர  
அ.உ.நி.பள்ளி, மைக்்கால் அய்யம்பபடனட, திருவாரூர.
மா. இனளயராஜா, படடதாரி ஆசிரியர அறிஞர அண்ைா அரசு அ.பம.நி.
பள்ளி, கும்பப்காைம், தஞ்சைாவூர

மு. அன்பழ்கன், படடதாரி ஆசிரியர, ஊ. ஒ. ந.நி.பள்ளி தியாைபுரம், 
திருவாரூர.
சு.அமுதா, படடதாரி ஆசிரியர ,  
அ.பம.நி.பள்ளி, ்கழனிவாசைல், புதுக்ப்காடனட
சு. சசை. சசைல்வதங்கம், படடதாரி ஆசிரியர ,  
அ.உ.நி.பள்ளி, மண்ணிவாக்்கம், ்காஞ்சிபுரம்
ப்கா. பாக்யலடசுமி, முது்கனல ஆசிரியர,
அ.ம.பம.நி.பள்ளி, ஜல்கண்டாபுரம், பசைலம்.

பாட பமறபாரனவயாளர
முனைவர. மு. சசைல்வம், முதல்வர  
மா.ஆ. ்க. ம. ப. நிறுவைம், உத்தமபசைாழபுரம் பசைலம்.
பாட ஒருஙகினைப்பாளர்கள்
முனைவர.்க. சிந்தனையாளன், படடதாரி ஆசிரியர (இயறபியல்), 
அ.உ.நி.பள்ளி, சபரியார ந்கர, நந்தம்பாக்்கம், ்காஞ்சிபுரம்
பா. நிரமலா பதவி, படடதாரி ஆசிரியர (பவதியியல்), 
அ.உ.நி.பள்ளி, ்கனலயூர, இராமநாதபுரம்.
சசை.முத்தமிழசசசைல்வி, முது்கனல ஆசிரியர
அ.ம.பம.நி.பள்ளி, திருத்தணி. திருவள்ளூர.
ICT ஒருஙகினைப்பாளர
R. சவங்கபடசைன். ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி. சவள்ளியனை, ்கரூர.
M. ஜாைகிராமன், ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, மாடடாயாம்படடி, தாரமங்கலம், பசைலம்.
தடடசசைர
சைத்யா
வினரவுக் குறியீடு பமலாண்னமக்குழு
இரா. சஜ்கநாதன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ்கபைசைபுரம், திருவண்ைாமனல மாவடடம். 
பஜ.எப். பால் எடவின் ராய், ப.ஆ. 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ராக்கிப்படடி, பசைலம்.
ம. முருப்கசைன்,  
ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி, சபத்தவலஙப்காடட்கம், முத்துப்பபடனட, திருவாரூர

்கனல மறறும் வடிவனமப்புக் குழு
பக்கவடிவமைப்படாளர்கள்

்காமாடசி பாலன் ஆறுமு்கம்
அ. அடிசைன் ராஜ் 
ப. அருண் ்காமராஜ்
சை்காய அரசு
அ. படனியல்
விளக்கப்ப்ம்

ப்காபுராசுபவல், விபைாத் குமார.
பவல்முரு்கன், பிரபமாத்.
In-House - QC

ராபஜஷ் தங்கப்பன்
சஜரால்டு வில்சைன்
அடனட வடிவனமப்பு
்கதிர ஆறுமு்கம்

ஒருஙகினைப்பாளர
ரபமஷ் முனிசைாமி
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