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வழ்யில் உள்ளேது. ் தாைவர்்ளின் கசயல்பதாடு்ள் ் ற்றும் ஆசிரியர்்ளின் 
பதா் விளேக்்ங்்ள் மூல்தா்வும் பதா்க் ்ருதது்ள் அழ்ந்துள்ளே். 

ஆழ்யதால், இப்புதத்்தா்து ஆசிரியர்்ளின் ்்ற்பதார்ழவ்யதாடு ்தாைவர்்ளின் எளிய 
கசயல்பதாடு்ழளேக் க்தாண்டு  ்ற்்பதாழர ழ்யப்படுததி்ய வடிவழ்க்்ப்பட்டுள்ளேது.

• முதல் பருவ அறிவியல் புதத்ததில் ஏழு 
(VII) அலகு்ள் உள்ளே். 

• ஒவகவதாரு ்தாதததிற்கும் இரு அலகு்ள் 
வீதம், ்ணினி அறிவியலும் கூடுதலதா் 
இதது்ன் அறிமு்ப்படுததப்பட்டுள்ளேது.

• ஒவகவதாரு அலகும் எளிய  கசயல்பதாடு்ள் 
்ற்றும் ்சதாதழ்்ழளேக் க்தாண்டுள்ளே். அவற்ழறை ஆசிரியர்்ள் 
கசய்து ்தாண்பிதது விளேக்்லதாம் ்தழவப்படின்,  ்தாைவர்்ழளேக் 
க்தாண்டும் கசயல்பதாட்டு்ழளேச கசய்யலதாம். 

• வண்ை்ய்தா் த்வல் விளேக்்ப்ப்ங்்ள் (Info graphics)  ்ற்றும் த்வல் 
துணுக்கு்ள் (Info bits) ்தாைவர்்ளின் பதார்ததுக் ்ற்கும் திறைழ் அதி்ரிக்கும்.

• ்ழலசகசதால் பட்டியல் மூலம் அறிவியல் கசதாற்்ழளேக் (Scientific Terms)  ்ற்றுக்க்தாள்ளே  
வழி கசய்யப்பட்டுள்ளேது. 

• உல்ளேவிய  கபதாது அறிவியல் சிந்தழ்ழய வளேர்ததுக் க்தாள்ளே  “உங்்ளுக்கு 
கதரியு்தா?”  என்றை கபட்டிசகசய்தி்ள் க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே். 

• இழைய வழிக் ்ற்றைல் ்ற்றும் QR Code முதல் முதலதா், ஒவகவதாரு அலகிலும் 
அறிமு்ப்படுததப்பட்டு ்ணினி சதார்ந்த திறைன் , (Digital Science Skill) ்்ம்பதா்ழ்ய 
வழிவழ்ச கசய்யப்பட்டுள்ளேது.

இப்கபாழுது நாம் QR Code நுடப்தள்தப் பாைப் பு்த்த�்ததில் பயன்படு்த்தலாம். 
எப்படி?

• உங்்ள் திறைன் ்பசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store 
க்தாண்டு QR Code ஸ்்்ர் கசயலிழய பதிவிறைக்்ம் கசய்து நிறுவி 
க்தாள்்.

• கசயலிழயத திறைந்தவு்ன், ஸ்்ன் கசய்யும் கபதாதததாழ் அழுததி 
திழரயில் ்ததான்றும் ்்்ரதாழவ QR Code-இன்அருகில் க்தாண்டு 
கசல்லவும்.

• ஸ்்ன் கசய்வதன் மூலம்   திழரயில் ்ததான்றும் உரலிழயச(URL) கசதாடுக்், அதன் 
விளேக்்ப்பக்்த திழரயில் ்ததான்றும்.

நுளழயும் முன்

எப்படி 
பயன்படு்ததுவது?
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மின்நூல் ்திப்பீடு இழைய வளேங்்ள்

அலகு ்தளலப்பு    பக்�ம் எண் மா்தம்

பாைநூலில் உள்ை விளைவுக் குறியீடளைப்  (QR Code) பயன்படு்ததுதவாம்! எப்படி?
•  உங்்ள் திறைன் ்பசியில் கூகுள் playstore க்தாண்டு DIKSHA கசயலிழய பதிவிறைக்்ம் கசய்து நிறுவிக்க்தாள்். 
•  கசயலிழய திறைந்தவு்ன், ஸ்்ன் கசய்யும் கபதாதததாழ் அழுததி பதா்நூலில் உள்ளே விழரவு குறியீடு்ழளே ஸ்்ன் கசய்யவும். 
•  திழரயில் ்ததான்றும் ்்்ரதாழவ பதா்நூலின் QR Code அருகில் க்தாண்டு கசல்லவும். 
•  ஸ்்ன் கசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உ்ன் இழைக்்ப்பட்டுள்ளே மின் பதா் பகுதி்ழளே பயன்படுததலதாம். 

குறிப்பு:  இழையசகசயல்பதாடு்ள் ்ற்றும் இழைய வளேங்்ளுக்்தா் QR code ்ழளே Scan கசய்ய DIKSHA அல்லதாத ஏ்தனும் ஓர்  
QR code Scanner ஐ பயன்படுததவும்.   
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1 அளவீடுகள்

அலகு

	 அன்றைதா் வதாழ்வில் அளேவீடு்ளின் அவசியம் பற்றி புரிந்து க்தாள்ளேல்.
	 நீளேம், நிழறை ்ற்றும் ்தாலம் ஆகியவற்ழறை வழரயறுததல்.
	 இயற்பியல் அளேவு்ள் சிலவற்ழறை அவற்றின் அலகு்ள் ் ற்றும் துழை அலகு்ள் க்தாண்டு 

்திப்பிடுதல்.
	 சுழிப்பிழை ்ற்றும் இ்்தாறு ்ததாற்றைப் பிழைழயக் ்ண்்றிதல்.
	 அன்றைதா்ம் பயன்படுததப்படும் அளேவிடும் ்ருவி்ளின் ்தாதிரி்ழளே உருவதாக்குதல்.

	 அலகு்ழளே ்தாற்றுவதன் அடிப்பழ்யில் ்ைக்கு்ழளேத தீர்ததல்.

 �ற்றல் தநாக்�ங�ள் 

அறிமு�ம்

	 உன் ச்்தாதரன் உ்து உயரம் எவவளேவு 
என்று ் ்ட்கிறைதான். அழத எவவதாறு அளேந்து 
கூறுவதாய்?
	 உன் நண்பர்்ளில் சிலர் ்படி 

விழளேயதா் முடிவு கசய்கின்றை்ர். ்படி 
விழளேயதாடுவதற்்தா் எல்ழலக் ் ்தாடு்ழளே 
எவவதாறு அளேந்து வழரவதாய்?

	 உன் அப்பதா உன்னி்ம் ஒரு ழபழயக் 
க்தாடுதது உருழளேக்கிைங்கு வதாங்கி வரச 
கசதால்கிறைதார்.  நீ எவவதாறு ்ழ்க்்தாரரி்ம் 
்்ட்பதாய்?
	 உன் அம்்தா தி்மும் பதால்்தாரரி்ம் பதால் 

வதாங்குகிறைதார். தி்மும் எவவளேவு பதால் 
வதாங்குகிறைதார்? 
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	 உன் வீட்டிலிருந்து, நீ பள்ளிக்குச கசல்ல 
ஆகும் ்நரம் எவவளேவு?
	 ்ண்கைண்கைய் விற்பழ் கசய்பவர், 

அதழ் எவவதாறு அளேந்து விற்கிறைதார்?

்்ற்்ண்் கசயல்்ழளேச கசய்வதற்கு  
அளேவீடு்ழளேப் பற்றி அறிந்துக்தாள்வது 
அவசியம். கதரிந்த ஒரு அளேவு்ன், கதரியதாத ஒரு 
அளேழவ ஒப்பிடுவது ’அளேவீடு’ எ்ப்படும். அளேவீடு 
என்பது எண் ்திப்பு ்ற்றும் அலகு எ் இரண்டு 
பகுதி்ழளேக் க்தாண்்து.

அளேவு்ழளே அளேவிடுவதற்கு ந்க்கு 
அளேவிடும் ்ருவி்ள் ்தழவ. உ்க்குத கதரிந்த 
அளேவிடும் ்ருவி்ள் யதாழவ? ்்ற்கூறைப்பட்் 
கசயல்்ழளேச கசய்வதற்கு எததழ்ய 
்ருவி்ழளேப் பயன்படுததுவதாய்?

நதாம் ஏற்்்்வ எழ ,் கி்லதாகிரதாம், லிட்்ர், 
மில்லிலிட்்ர், கி்லதாமீட்்ர், நீளேம், கததாழலவு 
்பதான்றை கசதாற்்ழளேக் ்்ள்விப்பட்டிருக்கி்றைதாம். 
இந்தப் பதா்ததில் நீளேம், எழ ,் பரு்ன் ்ற்றும் 
்தாலம் ்பதான்றைவற்ழறைக் குறிததும், அவற்ழறை 
அளேவிடுவதன் அவசியம் குறிததும் விரிவதா்ப் 
பதார்க்் இருக்கி்றைதாம். 

1.1 நீைம்
நீளேம் என்றைதால் என்்? ஏ்தனும் இரு 

புள்ளி்ளுக்கு இழ்்ய உள்ளே கததாழலவு 
நீளேம் எ்ப்படும். இது ஒரு புதத்ததின் இரு 
விளிம்பு்ளுக்கு இழ்ப்பட்் தூர்தா்்வதா 
அல்லது ஒரு ்தால்பந்து விழளேயதாட்டுத தி்லின் 
இரு மூழல்ளுக்கு இழ்ப்பட்் தூர்தா்்வதா 
அல்லது உ்து வீட்டிற்கும், பள்ளிக்கும் 
இழ்ப்பட்் தூர்தா்்வதா இருக்்லதாம். 

அைவிடும் 
�ருவி�ள்
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நீளேததின் அலகு மீட்்ர். அதன் குறியீடு மீ ’m’ 
எ்க் குறிக்்ப்படுகிறைது. சிறிய அளேவீடு்ள் 
மில்லி மீட்்ர் ்ற்றும் கசன்டிமீட்்ரிலும், 

்ட்டி்ததின் உயரம், விளேம்பரப் பலழ்யின் 
நீளேம் ்ற்றும் மின்விளேக்குக் ்ம்பததின் 
உயரம் ்பதான்றை கபரிய அளேவு்ள்  மீட்்ரிலும் 
அளேவி்ப்படுகின்றை். இரு ந்ரங்்ள் அல்லது 
கிரதா்ங்்ளுக்கு இழ்்ய உள்ளே கததாழலவு, 
உ்து பள்ளிக்கும் வீட்டிற்கும் இழ்்ய 
உள்ளே கததாழலவு ்பதான்றைழவ எவவதாறு 
அளேவி்ப்படுகின்றை். அழவ கி்லதாமீட்்ரில் 
அளேவி்ப்படுகின்றை்.

நீை்ததின் அலகு�ளை நாம் க்தரிநது 
க�ாள்தவாம்.
1 கசன்டி மீட்்ர் (கச.மீ) = 10 மில்லிமீட்்ர் (மி.மீ)
1 மீட்்ர் (மீ) = 100 கசன்டி மீட்்ர் (கச.மீ)
1 கி்லதாமீட்்ர் (கி.மீ) = 1000 மீட்்ர் (மீ)

சிநதிக்�:
1 கி்லதாமீட்்ழர கசன்டி மீட்்ரில் கூறைமுடியு்தா?

நதாம் ஒரு கபன்சிலின் நீளேதழத 
அளேவிடு்வதா்தா? 
1. ஒரு அளேவு ்்தாழல எடுததுக் க்தாள் .்

2. அளேவு்்தாலில், கதளிவதா் பிரிவு்ளில் 
1, 2, 3, 4,…..15 வழர (சிறிய அளேவு்்தால்) 
அல்லது 1, 2, 3, …….30 வழர (கபரிய அளேவு 
்்தால்) எண்்ள் குறிப்பி்ப்பட்டிருக்கும்.  

அளேவு்்தாளில் இரு எண்்ளுக்கு 
இழ்ப்பட்  ் (உததாரை்தா  ் 1 ்ற்றும் 2 க்கு 
இழ்்ய) கததாழலவு ஒரு கசன்டி 
மீட்்ழரக் குறிக்கிறைது (இது கச.மீ எ் 
எழுதப்படுகிறைது).

3. 1 ்ற்றும் 2 எண்்ளுக்கிழ்்ய 
உள்ளே சிறிய ்்தாடு்ள் இருப்பழதக் 
்வனிக்். ஒன்பது ்்தாடு்ள் இரு 
்்தாடு்ளுக்கிழ்்ய இருக்கும். இரு சிறிய 
அடுததடுதத பிரிவு்ளுக்கு இழ்்ய உள்ளே 
கததாழலவு ஒரு மில்லிமீட்்ர் ஆகும். இது 
மி.மீ எ் எழுதப்படுகிறைது. 
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ஏன்  பன்ைாடடு அலகு முளற த்தளவ?

கசயல்பாடு 1
ஐந்து ்தாைவர்்ள் க்தாண்் 
ஒரு குழுழவ உருவதாக்்வும். 
அதிலுள்ளே ஒருவரின் 
உயரதழத ்ற்றை நதான்கு 
்பர், சதாண் (அ) முைம் என்றை 
அளேவு முழறையில் அளேவி்வும்.
உங்்ள் அளேவீடு்ழளே 
ஒப்பிட்டுப் பதார்க்்வும். நீங்்ள் ்ண்்றிவது 
என்்? ஏன்?

இப்கபதாழுது நீங்்ள் அழ்வரும் 
சுவரின் அருகில் நின்றுக்தாண்டு உங்்ள் 
உயரதழதக் குறிக்்வும். அளேவு்்தாலதால் 
அழத அளேக்்வும். என்் ்வறுபதாடு 
ஏற்படுகிறைது எ் ஆய்வு கசய்யவும்.

்்ற்கூறைப்பட்் கசயல்பதாட்டிலிருந்து 
உன்னுழ்ய அளேவீ்தா்து உ்து 
நண்பர்்ளின் அளேவீட்டிலிருந்து ்தாறுபடுகிறைது 
என்பழதக் ்தாைமுடியும். இழதப்்பதால்வ, 
கவவ்வறு நதாடு்ளில் பயன்படுததப்படும் 
அளேவீடு்ளும் ்வறுபட்டிருந்து்.

ஒ்ர ்தாதிரியதா் அளேவீட்டு முழறைக்்தா், 
உல்ம் முழுவதும் உள்ளே அறிவியல் 
அறி்ர்்ள் அளேவு்ழளே அளேப்பதற்கு 
கபதாதுவதா் அலகு்ழளே ஏற்றுக்க்தாண்்்ர். 
இந்த முழறையதா்து பன்்தாட்டு அலகு முழறை 
(International System of Units) அல்லது SI அலகு 
முழறை எ்ப்படுகிறைது. 

	 நீளேததின் SI அலகு மீட்்ர்

	 நிழறையின் SI அலகு கி்லதாகிரதாம்

	 ்தாலததின் SI அலகு வி்தாடி

	 பரப்பளேவின் அலகு மீ2

	 பரு்னின் அலகு மீ3 

முன்கைாடடு�ள்
SI அலகு்ளின் பன்்்ங்கு ்ற்றும் 

துழைப் பன்்்ங்கு்ள் முன்க்தாட்டு்ளேதா்ப் 
பயம்படுததப்படுகின்றை். SI அலகு்ளில் 
பயன்படுததப்படும் முன்க்தாட்டு்ள் சில 
அட்்வழையில் தரப்பட்டுள்ளே்.
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முன்கைாடடு குறியீடு பன்மைஙகு/
துள்ணப் பன்மைஙகு�ள் மீடைரில்

க்சி d துழைப் பன்்்ங்கு: 1/10 10 க்சிமீட்்ர் = 1 மீட்்ர்

கசன்டி c துழைப் பன்்்ங்கு: 1/100 100 கசன்டிமீட்்ர் = 1 மீட்்ர்

மில்லி m துழைப் பன்்்ங்கு: 1/1000 1000 மில்லிமீட்்ர் = 1 மீட்்ர்

நதா்்தா n
துழைப் பன்்்ங்கு: 
1/1000000000 1000000000 நதா்்தாமீட்்ர் = 1 மீட்்ர்

கி்லதா k பன்்்ங்கு: 1000 1000 மீட்்ர் = 1 கி்லதாமீட்்ர்

பைம் கசயல்பாடு அலகு 
மீ/கி கி /வி

பன்மைஙகு / 
துள்ணப் பன்மைஙகு

கபன்சில் முளையின் நீைம் மீடைர் மில்லி மீடைர்

தபைாவின் நீைம்

இரு ந்ரங்்ளுக்கு 
இழ்ப்பட்் தூரம்

ஆபரைங்்ளின் நிழறை

உலர் பைங்்ளின் நிழறை

100 மீ ஓட்்ப்பந்தயதழத 
நிழறைவு கசய்ய ஆகும் ் தாலம்

பின்வரும் அடைவள்ணயில் ்தைப்படுள்ை அைவு�ள்/நி�ழவு�ளை சரியாை அலகு�ைால் அைவிடடு 
அவற்றின் பன்மைஙகு மற்றும் துள்ணப் பன்மைஙகு�ளைக் �ண்ைறி�. 

SI அலகுமுழறையில் பயன்படுததப்படும் முன்க்தாட்டுக்்ள்.
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அைவீடு�ளை்த துல்லியமா� அைவிைல்.
அளேவிடுதல் என்பது எப்கபதாழுதும் 

துல்லிய்தா்வும், அழத அளேவிடும் முழறை 
சரியதா்ததா்வும் இருக்் ்வண்டும். 
நம்முழ்ய அன்றைதா் வதாழ்வியல் 
பயன்பதாட்டில் '்ததாரதாய்தா் அளேவிடுதல்' 
என்பது அளேவு்ளில் கபரிய ்தாற்றைதழத 
ஏற்படுதததா்ல் இருக்்லதாம். ஆ்தால்  
அறிவியல் ்ைக்கீடு்ளில் அது கபரும் 
பதாதிப்ழப ஏற்படுததும். உததாரை்தா், 
சதாவியினுழ்ய (பூட்டு ்ற்றும் சதாவி) 
வழளேழவ ஒரு மில்லிமீட்்ர் ்தாற்றி்தால்கூ் 
பூட்டு திறைக்்தாது. எ்்வ, அறிவியல் 
்ைக்கீடு்ளில், அளேவீடு்ள் துல்லிய்தா் 
இருததல் அவசியம்.  அளேவு்்தாழலப் 
பயன்படுததி அளேக்கும்்பதாது ஏற்படும் சில 
கபதாதுவதா் தவறு்ழளே இப்கபதாழுது நதாம் 
பதார்ப்்பதாம்.

ஒரு குண்டூசியின் நீை்தள்த அைவுத�ாளலப் 
பயன்படு்ததி அை்த்தல்.

0 1

cm

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

	 குண்டூசியின் தழலப்பகுதிழய 
அளேவு்்தாலின் சுழியில் (0) கபதாருந்து்தாறு 
ழவக்்வும்.
	 முழுழ்யதா் கசன்டிமீட்்ர் பிரிவு்ளின் 

எண்ணிக்ழ்ழயக் ்ைக்கி்வும்.  
பிறைகு மி்சசிறிய பிரிவு்ழளே மில்லிமீட்்ர் 
அளேவில் ்ைக்கி்வும்.
	 ப்ததில் க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே 

குண்டூசியின் நீளே்தா்து 2 கச.மீ. 
்ற்றும் 6 மி.மீ. அளேழவக் க்தாண்டுள்ளேது.

	 சரியதா் துழைப் பன்்்ங்கு்ழளேக் 
குறிக்்வும்.

குறிப்பு
	 எப்்பதாதும் கபதாருழளே (குண்டூசி), 

அளேவு்்தாலுக்கு இழையதா் ழவததுக் 
்ைக்கி்வும்.

	 அளேவீட்ழ் சுழியில் இருந்து ஆரம்பிக்்வும். 

கசயல்பாடு 2
தநாக்�ம்: வழளே்்தாட்டின் நீளேதழதக் 
்தாைல்.

்தழவயதா் கபதாருள்்ள்: அளேவு்்தால், 
அளேவிடும் நதா்தா, ஒரு ்ம்பி ்ற்றும் ்ப்தா.

கசய்முளற:
	ஒரு ததாளில் AB என்றை ஒரு வழளே்்தாடு 

வழர். அந்த வழளே்்தாட்டின் மீது ஒரு 
்ம்பிழய ழவக்்வும்.

	் ம்பியதா்து வழளே்்தாட்டின் 
அழ்ததுப் பகுதிழயயும் கததாடுவழத 
உறுதி கசய்யவும்.

	 வழளே்்தாட்டின் கததா்க்்ப்  
புள்ளிழயயும், முடிவுப் புள்ளிழயயும் 
்ம்பியின் மீது குறிக்்வும்.

	 இப்கபதாழுது ்ம்பிழய ்நரதா் நீட்்வும். 
குறிக்்ப்பட்் கததா்க்்ப்புள்ளிக்கும், 
முடிவுப்புள்ளிக்கும் இழ்யிலதா் 
கததாழலழவ அளேவு்்தால் க்தாண்டு 
அளேவி்வும். 

	இது்வ வழளே்்தாட்டின் நீளே்தாகும்.

 ஒரு வாளழப்பழ்ததின் நீை்தள்தக் 
�ண்ைறி�.
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இைமாறு த்தாற்றப்பிளழ
ஒரு கபதாருளின் ்ததாற்றை நிழலழய இரு 

்வறு பதார்ழவக் ்்தாடு்ளின் வழி்ய ்நதாக்கும் 
்பதாது ஏற்படுவததா்த ்ததான்றும் அளேவீட்டு 
்தாறுபதாடு அல்லது அளேவீட்டு இ்ப்கபயர்சசி்ய 
இ்்தாறு ்ததாற்றைப்பிழை எ்ப்படும்.

அளேவு்ழளே அளேவிடும்்பதாது ்ண்்ழளே 
சரியதா் நிழலயில் ழவதது பதார்ப்பது அவசியம். 
ப்ததில் ்தாட்டியுள்ளேவதாறு கீழ்்நதாக்கி 

கசயல்பாடு 3
வழளே்்தாட்டின் நீளேதழத ் ழவழயப் 

(divider) பயன்படுததி அளேவிடுதல்.

ஒரு ததாளின் மீது AB என்றை 
வழளே்்தாட்டிழ் வழர. ்ழவயின் 
இரு முழ்்ழளே 0.5 கச.மீ அல்லது 
1 கச.மீ இழ்கவளி உள்ளேவதாறு பிரிக்். 
வழளே்்தாட்டின் ஒரு முழ்யில் 
்ழவழய ழவதது அளேவீட்ழ்த 
கததா்ங்கு். அவவதாறு ்றுமுழ் வழர 
அளேந்து குறிததிடு். வழளே்்தாட்டின் 
்்ல் ச் அளேவு பதா்ங்்ளேதா்ப் பிரிததிடு். 
குழறைவதா் உள்ளே ்ழ்சிப் பதா்தழத 
அளேவு்்தால் பயன்படுததி அளேவிடு். 

வழளே்்தாட்டின் நீளேம் = (பதா்ங்்ளின் 
எண்ணிக்ழ் x ஒரு பதா்ததின் நீளேம்) + 
மீதம் உள்ளே ்ழ்சிப் பதா்ததின் நீளேம்.

கசங்குதததா்ப் பதார்ப்பதன் மூலம், இ்்தாறு 
்ததாற்றைப்பிழைழயத தவிர்க்்லதாம். அளேவீடு 
எடுக்கும்்பதாது, ந்து ்ண்ணின் நிழல 
சரியதா் இருப்பது அவசியம். உங்்ளுழ்ய 
்ண்ணின் நிழல ப்ததில் B எனும் நிழலயில்  
உள்ளேவதாறு அளேவி் ்வண்டும். A ்ற்றும் 
C நிழல்ளிலிருந்து எடுக்்ப்படும் அளேவு்ள் 
்வறுப்லதாம். தவறைதா்வும் இருக்்லதாம்.

1. 2 நிளற
நிழறை என்பது ஒரு கபதாருளில் உள்ளே 

பருப்கபதாருளின் அளேவு ஆகும். நிழறையின் S.I அலகு 
கி்லதாகிரதாம். இது கி.கி எ் குறிப்பி்ப்படுகிறைது. 
நிழறையின் ்்ல் கசயல்படும் புவிஈர்ப்பு விழச்ய 
எழ் ஆகும். பூமியின் மீது ஒரு கபதாருளின் எழ் 
அதன் நிழறைக்கு ்நர்த்வில் இருக்கும்.

பூமிழய வி் நிலவில் 
ஈர்ப்பு விழச குழறைவு. 
எ்்வ, அங்கு எழ் 
குழறைவதா் இருக்கும். 

ஆ்தால், இரண்டிலும் நிழறை ச்்தா்்வ 
இருக்கும். நிலவின் ஈர்ப்புவிழச புவியின் 
ஈர்ப்பு விழசழயப்்பதால ஆறில் ஒரு பங்கு 
இருப்பததால், நிலவில் ஒரு கபதாருளின் 
எழ் பூமியில் உள்ளேழதவி் ஆறு ்்ங்கு 
குழறைவதா்்வ இருக்கும். 

ஒரு ழ்யில்  ஒரு  ததாழளேயும்,   ் றுழ்யில் 
ஒரு புதத்தழதயும் எடுததுக்க்தாள். எந்தக் 
ழ் அதி் ்்தழத உைரும்? புதத்ததின் 
நிழறையதா்து ஒரு ததாளின் நிழறைழயவி் 
அதி்்தா் இருக்கும். எ்்வ ததாழளேவி் 
புதத்ததின் ்்ல் அதி் இழுவிழச இருக்கும். 
இத்தால் ந்து ழ் ததாழளே வி் புதத்தழதத 
ததாங்குவதற்கு  அதி் விழசழயக் க்தாடுக்கும். 
நதாம் உைரும் இந்த விழசழய ‘்்ம்’ (அ) 
‘பதாரம்’ என்று  கூறுகி்றைதாம்.

உன்னுழ்ய நிழறை என்்? நீ அழத 
கிரதாமில் அளேவிட்்தால் அது மி்ப்கபரிய 
எண்ைதா் இருக்கும். எ்்வ, அழத நதாம் 
கி்லதாகிரதாமில் அளேவிடுகி்றைதாம். மி்ப் கபரிய 
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அளேவி்தால் ஆ் எழ்ழய ்ன் அல்லது  
க்ட்ரிக் ்ன் என்றை அலகில் அளேவி்லதாம்.

1000 மில்லிகிரதாம் =  1 கிரதாம்
1000 கிரதாம்  = 1 கி்லதாகிரதாம்
1000 கி்லதாகிரதாம் = 1 ்ன்

கபாது்த்தைாசு
கபதாருளின் நிழறைழய அளேவி் நதாம் 

கபதாதுத தரதாசிழ்ப் பயன்படுததுகி்றைதாம். 
ஒரு கதரிந்த நிழலயதா் நிழறை்யதாடு, ஒரு 
கதரியதாத கபதாருளின் நிழறைழய ஒப்பிடுவதன் 
மூலம் அந்தப் கபதாருளின் நிழறையதா்து 
்ைக்கி்ப்படுகிறைது. அது படிததர நிழறை 
என்றும் அழைக்்ப்படுகிறைது. 

மின்ைணு்த ்தைாசு:
துல்லிய்தா் எழ்ழயக் ்ைக்கி்  

மின்்ணுத தரதாசு எனும் ் ருவி பயன்படுகிறைது. 
ஆய்வ்ங்்ளில் பல ்சதாதழ்்ழளேச 
கசய்வதற்்தா், கபதாதுவதா் மின்்ணுத தரதாழசப் 
பயன்படுததி ்வதிப் கபதாருள்்ளின் எழ்ழய 
மி்த துல்லிய்தா் அளேவிடுகின்றை்ர்.  ்்லும், 

மின்்ணுத தரதாசிழ்க்க்தாண்டு உைவு, 
்ளிழ்ப் கபதாருள்்ள் ்ற்றும் ஆபரைங்்ள் 
ஆகியவற்றின் எழ்ழயயும் ்ைக்கி்லதாம்.

1. 3 �ாலம்
இரவு ப்லதா்வும், ப்ல் இரவதா்வும் 

்தாறுகின்றை். பருவ ்தாலம் ்தாறுகின்றைது. 
்தாலமும் (்நரம்) ்தாறுபடுகிறைது என்பது  
ந்க்குத கதரியும். ்தாலதழத நதாம் எவவதாறு 
அளேவிடுகி்றைதாம்? ்தாலதழத அளேவி் 
்டி்தாரம் பயன்படுகிறைது. ்டி்தாரதழதப் 
பதார்தது ்நரதழதக் ்ைக்கி் உ்க்குத 
கதரியும்ததா்்!

கசயல்பாடு 4
இரண்டு ்தங்்தாய் ஓடு்ள் ்ற்றும் 

நூல் அல்லது ்ம்பிழயக் க்தாண்டு 
ஒரு தரதாசிழ் உருவதாக்கு். தடிதத 
அட்ழ்ழயக் கிழ்ச சட்்்தா்வும், கூரிய 
கபன்சிழல முள்ளேதா்வும் அழ்தது அதழ் 
உருவதாக்்வும்.

�ற்றதும் கபற்றதும்:
1. ்்்தா் கபதாருள் எது என்று ் ண்்றி். 
2. இழல, ்தாகிதத துண்டு ்பதான்றை 

குழறைந்த எழ் க்தாண்் கபதாருள்்ளின்  
எழ்ழயக் ்ைக்கிடு்.

கசயல்பாடு 5
உன்னு்ன் படிக்கும் நதான்கு அல்லது 
ஐந்து நண்பர்்ளுக்கிழ்்ய ஒரு ஓட்்ப் 
பந்தயதழத ந்ததவும். கததா்க்் ்ற்றும் 
இறுதிப் புள்ளி்ழளேக் குறிததுக்க்தாள். 
உன்னுழ்ய நதாடிததுடிப்ழபப் பயன்படுததி 
(அல்லது 1, 2, 3... என்று ்ைக்கிடுவதன் 
மூலம்) ஒவகவதாருவரும் ஓட்்ப்பந்தயத 
தூரதழதக் ்்க்்  எடுததுக்க்தாள்ளும் 
்நரதழதக் ்ைக்கிடு். இதிலிருந்து யதார் 
்வ்்தா் ஓடி்தார் என்பழத அறியலதாம்.

6th Science_TM_Unit-1.indd   8 04-02-2020   15:07:52



9

உன்னுழ்ய நதாடிததுடிப்பிழ்ப் 
பயன்படுததியும் ்தாலதழதத ்ததாரதாய்தா் 
அளேக்்லதாம். துடிப்பு்ளின் எண்ணிக்ழ்ழயக் 
்ைக்கிடு. ஒவகவதாரு துடிப்பிற்கும் இழ்ப்பட்் 
இழ்கவளியதா்து ்்ந்து கசன்றை ்நரதழதக் 
குறிக்கிறைது. 

முற்்தாலததில் ்க்்ள் 
ப்ல் ்நரதழதக் 
்ைக்கி், ்ைல் 
்டி்தாரம் ்ற்றும் 

சூரியக்்டி்தாரதழதப் பயன்படுததி்ர். 
தழரயில் ந்ப்பட்் ஒரு குசசியின் 
நிைலிழ்க் க்தாண்டும் ்நரதழதக் 
்ைக்கி் முடியும். ்ைல் நிரப்பப்பட்், 
சிறிய துழளே உழ்ய பதாததிரதழதக் 
க்தாண்டும் ்தாலதழதக் ்ைக்கி்லதாம். 
அந்தப் பதாததிரததிலுள்ளே ்ைலதா்து கீ்ை 
விை ஆரம்பிக்கும். இதழ்ப் பயன்படுததி 
்தாலதழதக் ்ைக்கி்லதாம்.

்ைல் ்டி்தாரம்

்்ற்்ண்் ்டி்தாரங்்ள் ்நரதழதத 
்ததாரதாய்தா் அளேவி் உதவி். நவீ் 
்தாலததில் மின்்ணுக் ்டி்தாரங்்ள், 
நிறுததுக் ்டி்தாரம் ்பதான்றைழவ ்நரதழதத 
துல்லிய்தா்க் ்ைக்கி் உதவுகின்றை். 

எண்ணியல் �்ணக்கு�ள்
ஒரு அளேவு்்தாழல உற்று ்நதாக்கி 

கீழ்க்்ண்் ்்ள்வி்ளுக்கு விழ்யளி.
•	 1 கசன்டி மீட்்ரில் எததழ் மில்லி மீட்்ர் 

பிரிவு்ள் உள்ளே்?
•	 1 மீட்்ரில் எததழ் கசன்டி மீட்்ர் பிரிவு்ள் 

உள்ளே்?
பின்வருவைவற்ளற நிைப்பு�.
• 7875 கச.மீ        = ____ மீ    ____ கச.மீ
• 1195 மீ                = ____ கி.மீ ____ m

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

தமலும் அறிதவாம்
ஓ்்தாமீட்்ர் என்பது ததானியங்கி 
வதா்்ங்்ள் ்்க்கும் கததாழலழவக் 
்ைக்கிடுவதற்கு பயன்படுததப்படும் ஒரு 
்ருவியதாகும்.
க்ட்ரிக் முழறை அலகு்ள் அல்லது திட்் 
அலகு்ள்,  1790ல் ிஃபிகரஞ்சு நதாட்டி்ரதால் 
உருவதாக்்ப்பட்்து.
தற்்தாலததில் நீளேதழத அளேவி்ப் 
பயன்படுததப்படும் அளேவு்்தால், பதி்தாறைதாம் 
நூற்றைதாண்டில் வில்லியம் கபட்கவல் என்றை 
அறிவியல் அறி்ரதால் ் ண்டுபிடிக்்ப்பட்்து.
ிஃபிரதான்ஸ நதாட்டின் தழலந்ர் 
பதாரீஸில் உள்ளே எழ்்ள் ்ற்றும் 
அளேவீடு்ளுக்்தா் அழ்ததுல் 
நிறுவ்ததில் பிளேதாட்டி்ம் – இரிடியம் 
உ்லதா்க் ்லழவயிலதா் படிததர மீட்்ர் 
்ம்பி ஒன்று ழவக்்ப்பட்டுள்ளேது. இந்த 
மீட்்ர் ்ம்பியின் ந்ல் ஒன்று டில்லியில் 
உள்ளே ்தசிய இயற்பியல் ஆய்வ்ததில் 
ழவக்்ப்பட்டுள்ளேது.
1 கி்லதாகிரதாம் என்பது ிஃபிரதான்ஸில் உள்ளே 
கசவகரஸ என்றை இ்ததில் சர்வ்தச 
எழ்்ள் ்ற்றும் அளேவீடு்ளுக்்தா் 
அழ்ததுல் நிறுவ்தததால் 1889 முதல் 
ழவக்்ப்பட்டுள்ளே, பிளேதாட்டி்ம்-இரிடியம் 
உ்லதா்க் ்லழவயதால் ஆ் ஒரு 
உ்லதா்த தண்டின் நிழறைக்குச ச்ம்.
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பயன்பாடடு விைாக்�ள்
	 உ்து பள்ளி விழளேயதாட்டு விைதாவிற்கு 

ஒரு சிறுதூர ்ரதாதததான் ஓட்்ப்பந்தயதழத 
நி்ழ்ததி் முடிவு கசய்யப்படுகிறைது. 
அதற்கு 2 கி்லதாமீட்்ர் தூர ஓடுதளேம் 
்தழவப்படுகிறைது. பள்ளி வளேதா்ததினுள் 
இவவழ  ் ஓட்்ப்பந்தயதழத ந்ததி் 
இயலு்தா? 2 கி.மீ சுற்றைளேவு க்தாண்் 
ஓடுதளேம் பள்ளி வளேதா்ததினுள் கிழ்க்கு்தா? 
அதற்கு பள்ளி வளேதா்ம் எவவளேவு கபரியததா் 
இருக்்்வண்டும் என்பழத நண்பர்்ளு்ன் 
்லந்துழரயதாடு். அவவளேவு கபரிய வளேதா்ம் 
இல்ழலகயனில் ்தாற்று வழி என்்?
	 ்்லில் பயணிக்கும்்பதாது, நீளேதழத  

கி்லதாமீட்்ரில்ததான் ்ைக்கிடுகி்றைதா்தா? 
்்லில் நீளேதழத எவவதாறு ்ைக்கி் 
முடியும்? ஆய்ந்தறி்.
	 வதானியல் கபதாருள்்ளுக்கிழ்்ய 

உள்ளே கததாழலழவ ஒளி ஆண்டில் 
்ைக்கிடு்வதாம் என்பது நதாம் அறிந்த்த.  
ஒளி ஆண்டு என்பது, ஒரு ஆண்டில் 
ஒளியதா்து ்்ந்துகசல்லும் கததாழலவு 
ஆகும். ்ைக்கிடும் ்ருவிழயப் 
பயன்படுதததா்ல், ஒரு ஆண்டில் ஒளி 
்்க்கும் கததாழலழவ கி்லதாமீட்்ரில் 
்ைக்கி்வும் (ஒளியின் ்வ்தழத உ்து 
ஆசிரியரி்ம் ் ்ட்டுத கதரிந்து க்தாள்ளேவும்).
	 கசன்ழ்க்கும், ்துழரக்கும் இழ்்ய 

உள்ளே கததாழலவு 462 கி.மீ எ் 
எழுதப்பட்டிருப்பழத நதாம் பதார்ததிருப்்பதாம். 
ஆ்தால், இந்தத கததாழலவு குறிப்பிட்் 
எந்த இரு இ்ங்்ளுக்கிழ்்ய உள்ளே 
கததாழலவு? அறிவியல் ்தாைவர்்ளேதாகிய 
ந்க்கு துல்லிய்தா  ்விழ  ்கதரிய்வண்டிய 
அவசியம் உள்ளேது. இந்தத கததாழலவதா்து 
இரு ்பருந்து நிழலயங்்ளுக்கு 
இழ்்ய உள்ளே கததாழலவதா? அல்லது 
இரண்டு ரயில் நிழலயங்்ளுக்கிழ்்ய 
உள்ளே கததாழலவதா? ்லந்துழரயதாடி 
இக்்்ள்விக்்தா் விழ்ழயக் 
்ண்்றியவும். ்ண்்றிந்த விழ்ழய 
உ்து ஆசிரியரி்ம் சரிபதார்க்்வும்.

	 நதாள் ஒன்றுக்கு, ஒருவர் இரண்டு லிட்்ர் 
நீர் பரு் ்வண்டியது அவசியம். நீங்்ள் 

தி்ந்்ததாறும் எவவளேவு நீர் பருகுகிறீர்்ள் 
என்பழதக் ்ைக்கி்வும். உங்்ளுக்குத 
்தழவயதா் அளேவு நீழர நீங்்ள் எடுததுக் 
க்தாள்கிறீர்்ளேதா?

நிளைவில் க�ாள்�
	 அளேவீடு என்பது கதரிந்த அளேவு்ளு்ன் 

கதரியதாத அளேவு்ழளே ஒப்பிடுவததாகும்.
	 கபதாதுத தன்ழ்க்்தா் அழ்தது 

இயற்பியல் அளேவு்ளுக்கும் படிததர 
அலகு்ள் உள்ளே்.

	 நீளேம், நிழறை ்ற்றும் ்தாலம் ஆகியழவ சில 
அடிப்பழ் இயற்பியல் அளேவு்ள் ஆகும்.

	 SI அலகு்ள் 
நீளேம் - மீட்்ர்
நிழறை - கி்லதாகிரதாம்
்தாலம் - வி்தாடி

	 அளேவு்்தாழலப் பயன்படுததும்்பதாது 
மூன்று வழ்யதா் பிழை்ழளேத 
தவிர்ப்பதன் மூலம் துல்லிய்தா் 
அளேவு்ழளேப் கபறைலதாம்.

	 மில்லி கிரதாம் அளேவிற்கு துல்லிய்தா் 
நிழறைழய அளேவி்ப் பயன்படும் சதாத்ம் 
மின்்ணுத தரதாசு ஆகும்.

I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு்தது எழுது�
1. ஒரு ்ரததின் சுற்றைளேழவ அளேவி்ப் 

பயன்படுவது
அ) மீட்்ர் அளேவு ்்தால்          ஆ) மீட்்ர் ்ம்பி
இ) பிளேதாஸடிக் அளேவு்்தால்     ஈ) அளேவு நதா்தா

2. 7 மீ என்பழத கசன்டி மீட்்ரில் ்தாற்றி்தால் 
கிழ்ப்பது
அ) 70 கச.மீ              ஆ) 7 கச.மீ
இ) 700 கச.மீ        ஈ) 7000 கச.மீ

3. அளேவி்ப்ப்க்கூடிய அளேவிற்கு _______ 
என்று கபயர்
அ) இயல் அளேவீடு         ஆ) அளேவீடு
இ) அலகு                   ஈ) இயக்்ம்

மதிப்பீடு

6th Science_TM_Unit-1.indd   10 04-02-2020   15:07:52



11

4. சரியதா்ழதத ்தர்ந்கதடு.
அ) கி.மீ > மி.மீ  > கச.மீ > மீ
ஆ) கி.மீ > மி.மீ  > கச.மீ > கி.மீ
இ) கி.மீ > மீ  > கச.மீ > மி.மீ
ஈ) கி.மீ > கச.மீ  > மீ > மி.மீ

5. அளேவு்்தாழலப் பயன்படுததி, நீளேதழத 
அளேவிடும்்பதாது, உ்து ்ண்ணின் நிழல 
__________ இருக்் ்வண்டும்.

அ) அளேவிடும் புள்ளிக்கு இ்துபுறை்தா்
ஆ) அளேவிடும் புள்ளிக்கு ்்்ல, 

 கசங்குதததா்
இ) புள்ளிக்கு வலது புறை்தா்
ஈ) வசதியதா் ஏததாவது ஒரு ்்தாைததில்

II. த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. SI அலகு முழறையில் நீளேததின் அலகு 

_____________
2. 500 கிரதாம் = _____________கி்லதாகிரதாம்.

3. க்ல்லிக்கும், கசன்ழ்க்கும் இழ்யில் 
உள்ளே கததாழலவு _____________ என்றை 
அல்தால் அளேவி்ப்படுகிறைது.

4. 1  மீ  = _____________ கச.மீ.

5. 5 கி.மீ  = _____________ மீ.

III. சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�.

1. ஒரு கபதாருளின் நிழறைழய 126 கிகி எ்க் 
கூறைலதாம்.

2. ஒருவரின் ்தார்பளேழவ மீட்்ர் அளேவு 
்்தாழலப் பயன்படுததி அளேவி் முடியும்.

3. 10 மி.மீ என்பது 1 கச.மீ ஆகும்.

4. முைம் என்பது நீளேதழத அளேவி்ப் 
பயன்படுததப்படும் நம்ப்்தா் முழறை 
ஆகும்.

5. SI அலகு முழறை உல்ம் முழுவதும் 
ஏற்றுக்க்தாள்ளேப்பட்டுள்ளேது.

IV. ஒப்புளமயின் அடிப்பளையில் நிைப்பு�.
1. சர்க்்ழர : கபதாதுததரதாசு : : எலுமிசழசச 

சதாறு : _________________
2.  ் னிதனின் உயரம் : கச.மீ : : கூர்ழ்யதா் 

கபன்சில் முழ்யின் நீளேம் : _________
3. பதால் : பரு்ன் : : ்தாய்்றி்ள் : _____________

V. கபாரு்தது�.

1. முன்ழ்யின் நீளேம் அ. மீட்்ர்
2. நீளேததின் SI அலகு ஆ. விநதாடி
3. நதா்்தா இ. 103

4. ்தாலததின் SI அலகு ஈ. 10-9

5. கி்லதா உ. முைம்

VI. பின்வரும் அலகு�ளை ஏறு வரிளசயில் 
எழுது�.

  1 மீட்்ர், 1 கசன்டி மீட்்ர், 1 கி்லதா மீட்்ர் 
்ற்றும் 1 மில்லிமீட்்ர்.

VII. ஓரிரு வார்்தள்த�ளில் விளை ்தரு�.

1. SI என்பதன் விரிவதாக்்ம் என்்?
2. நிழறைழய அளேவி்ப் பயன்படும் ஒரு 

்ருவிழயக் கூறு.
3. கபதாருந்ததாதழதத ்தர்ந்கதடு.

கி்லதாகிரதாம், மில்லிமீட்்ர், கசன்டி மீட்்ர், 
நதா்்தா மீட்்ர்

4. நிழறையின் SI அலகு என்்?
5. ஒரு அளேவீட்டில் இருக்கும் இரு பகுதி்ள் 

யதாழவ?

VIII. சுருக்�மா� விளையளி:
1. அளேவீடு - வழரயறு.
2. நிழறை - வழரயறு.
3. இரு இ்ங்்ளுக்கிழ்்ய உள்ளே 

கததாழலவு 43.65 கி.மீ. இதன் ்திப்ழப 
மீட்்ரிலும், கசன்டிமீட்்ரிலும் ்தாற்று்.

4. அளேவு்்தாழளேக்க்தாண்டு அளேவிடும்்பதாது, 
துல்லிய்தா் அளேவீட்ழ்ப் கபறுவதற்கு 
பின்பற்றைப்படும் விதிமுழறை்ள் யதாழவ?
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IX.  கீழக்�ண்ை விைாக்�ளுக்�ாை விளைளய 
�டை்ததிற்குள் த்தடு�.

1. 10-3 என்பது 
2. ்தாலததின் அலகு 
3. சதாய்வதா் அளேவிடுவததால் ஏற்படுவது 
4. ்டி்தாரம் ்தாட்டுவது 
5. ஒரு கபதாருளில் உள்ளே பருப்கபதாருளின் அளேவு 
6. பல ்தாைவர்்ள் அளேவிட்் ஒரு குறிப்பிட்் 

அளேவீட்டின் இறுதியதா் ்திப்ழபப் 
கபறுவதற்கு எடுக்்ப்படுவது.

7. ஒரு அடிப்பழ் அளேவு
8. வதா்்ங்்ள் ்்க்கும் கததாழலழவக் 

்தாட்டுவது 
9. ழதயல்்தாரர் துணிழய அளேவி்ப் 

பயன்படுததுவது
10. நீர்்ங்்ழளே அளேவி் உதவும் அளேவீடு.

X. கீழக்�ாண்பவற்ளற்த தீர்க்�.
1. உ்து வீட்டிற்கும் உ்து பள்ளிக்கும் 

இழ்்ய உள்ளே கததாழலவு 2250மீ. 
இந்தத கததாழலவிழ் கி்லதாமீட்்ரில் 
குறிப்பிடு்.

2. கூர்ழ்யதா் ஒரு கபன்சிலின் நீளேதழத 
அளேவிடும்்பதாது ஒரு முழ்யின் அளேவு 
2.0 கச.மீ எ்வும், ்று முழ்யின் அளேவு 
12.1 கச.மீ எ்வும் ்தாட்டி்தால் கபன்சிலின் 
நீளேம் என்்?

XI. விரிவா� விளையளி 

1. வழளே்்தாடு்ளின் நீளேதழத அளேக்் 
நீ பயன்படுததும் இரண்டு முழறை்ழளே 
விளேக்கு்.

ஆ ்ந ர ம் ழ் க் ஈ ர் கத மீ டி கு நீ ங் ஏ

் ளே

அ இ ந றை ் ட் க் ப ் தி ம் ணு ஒ உ கச

மீ

கு ங் றை லி ளி சி ்தா ்தா நதா தீ ப நி ழறை த டி

ல் ஓ

மி ்்தா

ச லதா ளே ்த ய் மீ ்்தா நி ரி ரதா ரி ச ரதா ச ்த

ட்

்

சதா ஆ லி ட் ் ர் பதா த ்தா பி ங் ்தா ்தா டி ஜி

்தா ஹி

வி ஷி

நதா ழை

டி பி
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உைலி:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bodhaguru.AreaNPerimeter

இள்ணயச கசயல்பாடு வழிஅைவு�ளை அை்த்தல்  
(பைப்பைவு & சுற்றைவு)

படிநிைலகள்:
◆ Google த்தடு கபாறியில்/ உலாவியில் கசன்று BODHAGURU என்று PLAY STORE – ல் ்தடைசசு கசய்யவும்.  

(அளல தபசி மற்றும் �ணினி இைண்டிலும் உண்டு). கசயலிளய ்தைவிறக்�ம் கசய்து INSTALL கசய்து 
க�ாள்ைவும். பின் அளலதபசியில் அள்த OPEN எனும் பசளசநிற கபா்த்தாளை அழு்ததி கசயல் 
முளறளய்த க்தாைங�வும். 

◆ START & HELP என்று திளையில் த்தான்றும். அதில் START ஐக்�ாளை்த க்தாடடு அள்த்த த்தர்வு 
கசய்யவும்.

◆ பைப்பைவு �ா்ண தவண்டிய இைம் திளையில் த்தான்றும்.  க�ாடுக்�ப் படடுள்ை 1 சதுைடி  ஓடு�ளை 
இழு்ததுக் க�ாண்டு வநது அருகில் க�ாடுக்�ப் படடு உள்ை வளைபை்ததில் ளவக்� தவண்டும்.

◆ அ்தன் பிறகு அ்தற்�ாை மதிப்ளப + கசாடுக்கி �ண்டு பிடிக்� தவண்டும். சரியாை மதிப்பு வந்த உைன் 
CHECK கபா்த்தாளை அழு்த்த தவண்டும்.

படி 1 படி 2 படி 3 படி 4

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.

பண்பு வளையளற அடிப்பளை அலகு அைவிைப் பயன்படும் �ருவி 
நீளேம்
நிழறை

பரு்ன்
்தாலம்

2. கீழ்க்்தாணும் அட்்வழைழய நிரப்பு்.

விழளேயதாடி பதார்ப்்பதா்தா.
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2 விளசயும் இயக்�மும்

	 இயக்்ம் நழ்கபறும்்பதாது தள்ளுதல், இழுததல் அல்லது அழவ இரண்டும் 
நழ்கபறுகின்றை் என்பழதக் ்ண்்றிதல்.
	 சில விழச்ள் கததாடு விழச்ள் என்பழதயும், சில விழச்ள் கததா்தா விழச்ள் என்பழதயும் 

புரிந்து க்தாள்ளேல்.
	 விழசயதா்து கசலுததப்படும்்பதாது, அது கபதாருளின் இயக்்ம், இயங்்க்கூடிய திழச, 

வடிவம் ்ற்றும் அளேவு ஆகியவற்ழறை ்தாற்றுகிறைது என்பதழ் அறிதல்.
	 ஓய்வு ்ற்றும் இயக்்ம் ஆகியவற்ழறைப் பிரிததறிதல் ்ற்றும் அழவ இரண்டும் 

சதார்புழ்யழவ என்று அறிதல்.
	 இயக்்்தா்து விழசயி்தால் ஏற்படுகிறைது என்பதழ் அறிதல்.
	 இயக்்ங்்ழளே வழ்ப்படுததுதல்.
	 ்வ்ததிற்்தா் வழரயழறைழய அளிததல்.
	 ்வ்ததின் அலகிழ்ப் புரிதல் ்ற்றும் பயன்படுததுதல்.
	 சீரதா் இயக்்ததிழ்யும் சீரற்றை இயக்்ததிழ்யும் ்வறுபடுததுதல்.
	 ்வ்ம், கததாழலவு ்ற்றும் ்தாலம் ஆகியவற்ழறைக் ்ைக்கிடுதல்.

 �ற்றல் தநாக்�ங�ள் 

அலகு
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அறிமு�ம்
தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் ஆகிய 

கசயல்்ள் கபதாருள்்ழளே இயங்்ச கசய்கின்றை். 
என்பதழ் நதாம் முந்ழதய வகுப்பு்ளில் 
அறிந்திருக்கி்றைதாம். நதாம் ் தழவ மூடும்்பதாதும், 
்தால்பந்ழத உழதக்கும்்பதாதும், புதத்ப் 
ழபழயத தூக்கும்்பதாதும் இயக்்ம் 
நழ்கபறுகிறைது. ்்லும் அங்்் தள்ளுதல் 
அல்லது இழுததல் கசயல் நழ்கபறுகிறைது.

2.1 ஓய்வும் இயக்�மும்
ஓய்வு என்றைதால் என்்? இயக்்ம் என்றைதால் 
என்்?

புதத்ம் ஒன்று ஒரு ் ்ழசயின் ழ்யததில் 
ழவக்்ப்பட்டிருப்பததா்க் ்ருது்வதாம். புதத்ம் 
இயக்்ததில் உள்ளேததா?  “இல்ழல, அது ஓய்வு 
நிழலயில் உள்ளேது” என்ப்த உங்்ளின் 
பதிலதா் இருக்கும். இப்்பதாது உங்்ளின் 
குறிப்்பட்ழ் ழவப்பதற்்தா் அப்புதத்தழத 
நீங்்ள் ் ்ழசயின் ஒரு ஓர்தா் ந்ர்ததும்்பதாது 
புதத்ம் இயக்்ததில் இருப்பததா்க் கூறுவீர்்ள். 
எ்்வ, புதத்்தா்து ்்ழசயில் ஒ்ர 
இ்ததில் இருந்ததால் அது ஓய்வு நிழலயில் 
இருப்பததா்வும், ஒரு இ்ததிலிருந்து ்ற்்றைதார் 
இ்ததிற்கு ந்ரும்்பதாது அது இயக்்நிழலயில் 
இருப்பததா்வும் ்ருதப்படுகிறைது. 

தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் இவற்றில் எத்தால் கீழ்க்்ண்் இயக்்ங்்ள் நழ்கபறுகின்றை், 
எ் உங்்ளேதால் கூறைமுடியு்தா? 

கசயல்பதாடு 1

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்
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தமா�ன் இயக்�்ததில் உள்ைாைா?

கீ்ை உள்ளே ப்க்்ழதழயப் பதார்தது, ் ்தா்ன் இயக்்ததில் உள்ளேதா்தா அல்லது ஓய்வு நிழலயில் 
உள்ளேதா்தா எ்க் கூறுங்்ள். 

்தாலதழதப் கபதாருதது ஒரு கபதாருளின் நிழல ்தாறும் எனில் அது இயக்்ம் எ்ப்படும், 
அப்கபதாருள் ஒ்ர இ்ததில் இருக்கும் எனில் அது ஓய்வு நிழல எ்ப்படும்.

அனிததாவும், பதாபுவும் ஒரு ்பருந்து நிழலயததில் 
உள்ளே ்ரததடியில் ்துழர கசல்லும் ்பருந்திற்்தா்க் 

்தாததிருக்கிறைதார்்ள். ்்லும் அவர்்ளின் இரண்டு நண்பர்்ள் 
்ர்தா ்ற்றும் ்்தா்ன் இருவரும் தஞ்ழச கசல்வதற்்தா்ப் 

்பருந்தினுள் ஏறி அ்ர்ந்திருக்கிறைதார்்ள். ்பருந்ததா்து 
புறைப்பட்்து.

பதாபு , ்்தா்ன் 
இயக்்ததில் 

இருக்கிறைதா்தா? 

நீ எவவதாறு கூறுகிறைதாய்? நதான் அவன் 
்பருந்தினுள் உட்்தார்ந்து இருப்பழத 

அல்லவதா பதார்ததுக்க்தாண்டிருக்கி்றைன்.

ஆ்தாம். 
நிசசய்தா்!

இல்ழல. ்்தா்ன் ஒ்ர 
இ்ததில்ததான் அ்ர்ந்து 

இருக்கிறைதான்.

்ர்தா! ்்தா்ன் இயக்்ததில் 
இருப்பததா் நீ நிழ்க்கிறைதாயதா?

ஆ்தாம். ஆ்தால் 
்பருந்து 

இயக்்ததில் 
இருக்கிறைது 
அல்லவதா?

அத்தால் என்்?
சரி. நீ என்ழ் 
நம்பவில்ழல. 

்ர்தாவி்ம் 
்்ட்டுப்பதார்.

்பருந்து ந்ர்ந்து 
க்தாண்டிருப்பழத நீ 
பதார்க்கிறைதாய் அல்லவதா? 
்்தா்ன் ்பருந்தினுள் 
உள்ளேதான். எ்்வ 
்பருந்து்ன் ்சர்ந்து 
்்தா்னும் இயக்்தில்ததான்  
உள்ளேதான்.

.

ஆ்தால், நதானும்ததான் ்பருந்தினுள் உள்்ளேன் என்ழ்ப் 
கபதாருததவழர அவன் ஒ்ர இ்ததில்ததான் அ்ர்ந்துள்ளேதான். 

எ்்வ, அவன் ஓய்வு நிழலயில்ததான் உள்ளேதான் 
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விவாதி: யதார் கூறுவது சரி? ்்தா்ன் 
உண்ழ்யில் இயக்்ததில் உள்ளேதா்தா? 

பதாபு, ் ர்தா இருவர் கூறுவதும் சரி எ் நதாம் 
கூறைலதாம். பதாபுழவப் கபதாருததவழர ்்தா்ன் 
்பருந்தினுள் உள்ளேதான். எ்்வ, ்பருந்து்ன் 
்சர்ந்து அவனும் இயக்்ததில் உள்ளேதான். 
ஆ்தால், அருகில் அ்ர்ந்திருக்கும் ்ர்தாழவப் 
கபதாருதது அவன் ஒ்ர இ்ததில் அ்ர்ந்து 
இருப்பததால் அவன் ஓய்வுநிழலயில் இருப்பததா் 
அவள் ்ருதுகிறைதாள். ஆ், பதாபுழவப் கபதாருதது 
்்தா்ன் இயக்் நிழலயிலும், ்ர்தாழவப் 
கபதாருதது அவன் ஓய்வுநிழலயிலும் உள்ளேதான். 
உங்்ளேதால் ்வறு ஏ்தனும் உததாரைம் 
கூறைமுடியு்தா?

கீழ்க்்தாணும் ப்ங்்ழளேப் பதார்தது பதில் கூறுங்்ள்.
நி�ழவு 1  இயங்கும் ப்கில் உள்ளே ்னிதன் 
ஆற்றின் ்ழரழயப் கபதாருதது இயக்் 
நிழலயில் உள்ளேதான். ப்கிழ்ப் கபதாருதது 
அவன் ஓய்வு நிழலயில் உள்ளேதான்.

 
நி�ழவு 2  ஊஞ்சலில் 
ஆடிக்க்தாண்டிருக்கும் 
ரம்யதா ஊஞ்சழலப் 
கபதாருதது ________                     
நிழலயில் உள்ளேதாள். 
் த தா ட் ் த தி ழ ் ப் 
கபதாருதது ________                     
நிழலயில் உள்ளேதாள்.

நி�ழவு 3 நிஷதா மிதிவண்டியில் அவள் பதாட்டி 
வீட்டிற்குச கசன்றுக்தாண்டிருக்கிறைதாள். 
மிதிவண்டிழயப் கபதாருதது 
அவள் _____________ 
நிழலயில் உள்ளேதாள். 
சதாழலழயப் கபதாருதது 
அவள் _____________ 
நிழலயில் உள்ளேதாள்.

ஒரு புதத்ம் ந்ர்ததப்ப்தா்ல் ்்ழச 
மீது ஓய்வுநிழலயில் இருந்த நி்ழ்ழவ 
எடுததுக்க்தாள்்வதாம். அப்புதத்ம் உண்ழ்யில் 
ஓய்வுநிழலயில்ததான் இருந்தததா? பூமியதா்து 
த்து அசழசப்பற்றி சுைன்று க்தாண்டுள்ளேது 
என்பதழ் நதாம் அறி்வதாம். அப்படிகயனில் 
பூமியில் உள்ளே ்்ழசயும், அதன்்்ல் உள்ளே 
புதத்மும் இயங்கிக் க்தாண்டிருக்கின்றை் 
இல்ழலயதா? நதாமும் பூமி்யதாடு இழைந்து 
இயக்்நிழலயில் இருக்கி்றைதாம். எ்்வ, நதாம் 
நிற்கும் இ்தழதப் கபதாருதது புதத்்தா்து 
ஓய்வுநிழலயில் உள்ளேததா்த கதரிகிறைது. 
இ்த்பதால்ததான் ்பருந்தினுள் நதாம் பயைம் 
கசய்யும்்பதாது ந்க்கு அருகில் உள்ளே கபதாருள்்ள் 
ஓய்வு நிழலயில் இருப்பததா்வும், கவளியில் 
உள்ளே ்ரங்்ள் ்ற்றும் ்ம்பங்்ள் பின்்்தாக்கி 
ந்ர்வததா்வும் நதாம் உைர்கி்றைதாம்.

நதான் இயக்்ததில் 
உள்்ளே்தா? ஓய்வில் 

உள்்ளே்தா?

ஒரு கபதாருளேதா்து ஒருவருக்கு 
ஓய்வுநிழலயில் இருப்பது்பதாலவும், 
்ற்கறைதாருவருக்கு இயக்்ததில் இருப்பது 
்பதாலவும் ்ததான்றும். அது சில கபதாருள்்ழளேப் 
கபதாருதது ஓய்வு நிழலயிலும், சில 
கபதாருள்்ழளேப் கபதாருதது இயக்்நிழலயிலும் 
இருக்கும். எ்்வ, ஓய்வுநிழல அல்லது 
இயக்்நிழல ஆகிய இரண்டும் சதார்புழ்யழவ 
ஆகும்.
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கசயல்பதாடு 2
்்்மூட்்தது்ன் கூடிய இரவு 
வதானில் நிலவிழ் உற்றுப்பதாருங்்ள். 
்்்க்கூட்்ம் ்்ந்து கசல்லும்்பதாது 
நிலவு ்வ்்தா் ந்ர்வததா் நீங்்ள் 
நிழ்க்்க்கூடும். அ்த்வழளே ஒரு 
்ரதழத உற்று்நதாக்கும்்பதாது நீங்்ள் 
என்் நிழ்ப்பீர்்ள்?

கபாருள்�ள் எவவாறு இயஙகுகின்றை ?
நதாம் பந்திழ் உழதக்கும்்பதாது அது 

ந்ர்கிறைது. புதத்ததிழ் இழுக்கும்்பதாது 
புதத்்தா்து ந்ர்கிறைது. ்தாழளே 
ஒன்று வண்டியிழ் இழுக்கும்்பதாது 
வண்டி ந்ர்கிறைது.   ஒரு கபதாருளின்மீது 
கசயல்படுததப்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் 
நி்ழ்வு்ளின் ்தாரை்தா் இயக்்்தா்து 
ஏற்படுகிறைது. 

அன்றைதா் வதாழ்வில் நதாம் வதாளிழயக் 
க்தாண்டு கிைற்றிலிருந்து நீரிழ் 
இழறைக்கி்றைதாம். விலங்கு்ள் வண்டிழய 
இழுக்கின்றை். இங்கு இழுததல் அல்லது 
தள்ளுதல் என்றை நி்ழ்வதா்து ்னிதர்்ள் 
அல்லது விலங்கு்ள் ்பதான்றை உயிருள்ளே 
்தாரணி்ளேதால் ஏற்படுகின்றைது.

்டி்்தா இருக்்்! 
ஏ்தனும் உயிரற்றை 

்தாரணிக்கு 
முயற்சிப்்பதா்்?

சில ்நரங்்ளில் புல்கவளியில் 
வளேர்ந்துள்ளே உயர்தா் புற்்ள் ்தாற்றில் 
ஆடுவழதயும், ஆற்றுநீரில் ்ரததுண்்தா்து 
அடிததுச கசல்லப்படுவழதயும் நீங்்ள் 
பதார்ததிருப்பீர்்ள். எழவ அவற்ழறைத 
தள்ளுகின்றை் அல்லது இழுக்கின்றை்? இங்கு 
தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் ஆகிய நி்ழ்வு்ள் 
உயிரற்றை ்தாரணி்ளேதால் ஏற்படுகின்றை். 

க்தாடுவிளச, க்தாைாவிளச
விழச்ள் கபதாதுவதா் இரண்்தா் 

வழ்ப்படுததப்படுகின்றை். அழவ: கததாடுவிழச 
்ற்றும் கததா்தாவிழச. ்தாற்றி்தால் க்தாடி 

கபதாருள்்ளின் மீது உயிருள்ளே அல்லது 
உயிரற்றை ்தாரணி்ளேதால்  கசயல்படுததப்படும் 
தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் கசயல்்்ளே 
விழச எ் அழைக்்ப்படுகிறைது.

இந்தியதாவின் பைங்்தால 
வதானியலதாளேர் ஆரிய 
பட்்தா , “நீங்்ள் ஆற்றில் 
ஒரு ப்கில் கசல்லும்்பதாது 

எவவதாறு ஆற்றின் 
் ழ ர ய தா ் து 
உ ங் ் ளு க் கு ப் 
பி ன் பு றை ம் 
எதிர்ததிழசயில் 
கசல்வது்பதாலத 
்ததான்றுகிறை்ததா,  
அ ழ த ப் ் ப தா ல , 
வதானில் உள்ளே 

நட்சததிரங்்ழளே நதாம் ்தாணும்்பதாது அழவ 
கிைக்கிலிருந்து ்்ற்்தா்ச கசல்வததா்த 
்ததான்றுவததால், நிசசயம் ந்து பூமியதா்து 
்்ற்கிலிருந்து கிைக்்தா்தததான் சுற்றை 
்வண்டும்” என்று அனு்தானிதததார். 
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அழசந்ததாடுவதும், ்தாடு வண்டிழய இழுப்பதும் 
கததாடுவிழச்ளேதாகும். ்தாந்தவிழச ்ற்றும் புவி 
ஈர்ப்பு விழச ஆகியழவ கததா்தாவிழச்ளேதாகும்.

்்ற்கூறிய நி்ழ்வு்ளில் கபதாருளிழ்த 
கததாடுவதன் மூலம் விழசயதா்து 
கசயல்படுததப்படுகிறைது.  இததழ்ய விழச்ள் 
கததாடுவிழச்ள் எ் அழைக்்ப்படுகின்றை்.

சில ்நரங்்ளில் முதிர்ந்த ்தங்்தாயதா்து 
கீ்ை விழுவழதப்  பதார்ததிருப்பீர்்ள்.  அது 
ஏன் கீ்ை விழுகிறைது? புவியீர்ப்பு விழசழய 
நீங்்ள்  ்்ள்விப்பட்டிருப்பீர்்ள். புவியீர்ப்பு 
விழச ்தங்்தாழயக் கீழ்்நதாக்கி இழுப்பதன் 
்தாரை்தா்்வ அது கீ்ை விழுகிறைது.

ஏய்! யதாருப்பதா 
என்ழ்ப் பிடிசசு 

இழுக்குறைது?

இ்த்பதால் ்தாந்தததின் அருகில் 
இரும்பு ஆணி்ழளேக் க்தாண்டுவரும்்பதாது 
்தாந்த்தா்து இரும்பு ஆணி்ழளே ஈர்க்கிறைது. 

இங்கு ்தாந்தமும் இரும்பு ஆணி்ளும் ஒன்ழறை 
ஒன்று கததா்வில்ழல. இருப்பினும் ஒரு 
இழுவிழச அவற்ழறை இழுக்்சகசய்கிறைது. 
்்ற்்ண்் இருநி்ழ்வு்ளிலும்  
விழசயதா்து கபதாருளிழ்த கததா்தா்ல்  
கசயல்படுததப்படுகிறைது. இததழ்ய விழச்ள் 
கததா்தா விழச்ள் எ் அழைக்்ப்படுகின்றை்.

விளச ஏற்படு்ததும் மாற்றங�ள்
நதாம் ஒரு கபதாருளின் மீது விழசழயச 

கசயல்படுததும்்பதாது என்் ்தாற்றைம் 
ஏற்படுகிறைது? ்்ழசயின் மீதுள்ளே ஒரு 
புதத்தழதத தள்ளும்்பதாது புதத்ம் 
ந்ர்கிறைது. விழசயதா்து ஒரு கபதாருளின் 
மீது கசயல்படும்்பதாது அப்கபதாருழளே ஓய்வு 
நிழலயிலிருந்து இயக்் நிழலக்குக் க்தாண்டு 
வருகிறைது. 

்ட்ழ்வீசசதாளேர் அவழர ்நதாக்கி வரும் 
பந்திழ் ்ட்ழ்யதால் அடிக்கும்்பதாது என்் 
நழ்கபறுகிறைது?  பந்திழ் அடிக்கும்்பதாது 
பந்தின் ்வ்்தா்து அதி்ரிக்கிறைது. 
அ்த்பதால் பந்தின் திழசயும் ்தாற்றை்ழ்கிறைது.  
ஒரு கபதாருளின்மீது விழசயதா்து 
கசயல்படுததப்படும்்பதாது கபதாருளின் ்வ்மும் 
அதன் திழசயும் ்தாற்றை்ழ்கின்றை். 

ஒரு பந்திழ் அழுததும்்பதாதும், சப்பதாததி 
்தாவிழ்ப் பிழசயும் ்பதாதும், ஒரு கநகிழிப் 
பட்ழ்ழய இழுக்கும்்பதாதும் அவற்றின் மீது 
விழசயதா்து கசயல்படுததப்பட்டு அவற்றின் 
வடிவம் ்தாறுகின்றைது. எ்்வ, ஒரு கபதாருளின் 
மீது விழச கசயல்படும்்பதாது அப்கபதாருள் 
விரிவழ்கிறைது அல்லது சுருங்குகிறைது.

விளச

்தாரணி்ள்

கததாடுதலின் 
அடிப்பழ்யில் 

வழ்ப்படுததுதல்

உயிருள்ளே 
்தாரணி்ள்

கததாடு விழச

உயிரற்றை 
்தாரணி்ள்

கததா்தா விழச
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கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ப்ததில் 
ஒருவர் ்தாட்டுவண்டிழய நிறுததுவதற்கு 
விழசழயச கசயல்படுததுகிறைதார். விழசயதா்து 
கபதாருள் ந்ரும் திழசக்கு எதிர்ததிழசயில் 
கசயல்படுததப்படும்்பதாது அது கபதாருளின் 
்வ்ததிழ்க் குழறைக்கிறைது அல்லது 
கபதாருளின் இயக்்ததிழ் நிறுததுகிறைது. 
்வ்்தா் ந்ரும் மிதிவண்டியில் நதாம் 
்வ்ததழ்ழயச கசயல்படுததும்்பதாது என்் 
நி்ழ்கிறைது?

ஒரு கபதாருளின் இயக்் நிழலழய்யதா 
அல்லது ஓய்வு நிழலழய்யதா ்தாற்றைக்கூடியதும், 
கபதாருளின் ்வ்ததிழ் அதி்ரிக்்்வதா 
அல்லது குழறைக்்்வதா கசய்யக்கூடியதும் 
இயக்்ததிழ் நிறுததவும், திழசழய ் தாற்றைவும் 
்ற்றும் கபதாருளின் வடிவதழத அதி்ரிக்்்வதா 
அல்லது குழறைக்்்வதா கசய்யக்கூடியது்தாகிய  
்தாரணி்ய விழச எ் அழைக்்ப்படுகிறைது.

கபதாருளின் மீது கசயல்படுததப்படும் 
விழசயதா்து,
• கபதாருழளே ஓய்வு நிழலயிலிருந்து இயக்் 

நிழலக்்்தா அல்லது இயக்் நிழலயிலிருந்து 
ஓய்வு நிழலக்்்தா ்தாற்றும்.

• இயங்கும் கபதாருளின் ் வ்ம் அல்லது திழச 
அல்லது இரண்ழ்யும் ்தாற்றும்.

• கபதாருளின் வடிவததில் ்தாற்றைதழத 
ஏற்படுததும்.

கசயல்பாடு 3
விடுபட்் இ்ங்்ழளே நிரப்பு். 

க்தாடுவிளச க்தாைாவிளச

்தால்பந்ழத உழதததல்

எடுததுக்்தாட்டு

்தாந்தம் இரும்ழபக் ்வர்தல்

எடுததுக்்தாட்டு

விளச

கபதாருழளே ஓய்வு நிழலயில் இருந்து 
இயக்்நிழலக்குக் க்தாண்டுவருகிறைது.

்வ்தழத ்தாற்றுகிறைது

விளசயாைது

கபதாருளின் வடிவததில் ்தாற்றைதழத 
ஏற்படுததுகிறைது.

உங்்ளேதால் கததாடு விழசக்கும் கததா்தா விழசக்கும் உததாரைம் அளிக்் இயலு்தா?
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2.2. இயக்�்ததின் வள��ள்

கசயல்பதாடு 4
சதாந்திழயப் ்பதால் நதாமும் கசய்்வதா்தா?
1. சதாந்தி ஒரு கபன்சிழல எடுததுக்க்தாண்டு அழத கூரதாக்கியதால் கூர்ழ்யதாக்கிக் க்தாண்்தாள்.
2. ்வரதாயதழதயும் கபன்சிழலயும் பயன்படுததி ஒரு கவள்ழளேதததாளில் ஒரு வட்்ம் 

வழரந்ததாள்.
3. பிறைகு அளேவு்்தாழலப் பயன்படுததி ்வகறைதாரு ததாளில் ்நர்்்தாடு வழரந்ததாள்.
4. த்து விரல்்ளுக்கிழ்்ய கபன்சிழல ழவதது முன்னும் பின்னும் அழசதததாள். 

இந்த நதான்கு கசயல்்ளிலும் கபன்சிலின் இயக்்தழதக் ்வனி. அது எவவதாறு உள்ளேது?
(i) முதல் கசயலில் கபன்சில் அதன் அசளசப்கபாரு்ததுச சுழல்கிறது.
(ii) இரண்்தாவது கசயலில் கபன்சில் வடைப்பாள்தயில் இயங்குகிறைது.
(iii) மூன்றைதாவது கசயலில் கபன்சில் தநர்த�ாடடில் இயங்குகிறைது.
(iv) நதான்்தாவது கசயலில் கபன்சில் அளலவு இயக்்தழத ்்ற்க்தாள்கிறைது.

எ்்வ, சுைற்சி இயக்்ம், வட்்ப்பதாழத 
இயக்்ம், ்நர்்்தாட்டு இயக்்ம் ்ற்றும் 
அழலவு இயக்்ம் ஆகிய நதான்கு 
இயக்்ங்்ழளே கபன்சில் ்்ற்க்தாள்கிறைது 
எ் நதாம்  கூறைலதாம்.

்தாகிதததி்தால் கசய்யப்பட்் 
வி்தா்ம் அல்லது ஏவு்ழைழய ஒரு 
குறிப்பிட்் ்்தாைததில் வீசுங்்ள். அதன் 
பதாழதழய உற்று ்நதாக்குங்்ள். அது ஒரு 
வழளேவுப்பதாழதயதா் இருக்கும். ்தாகிதம் 
முன்்்தாக்கி ந்ரும் அ்த ்வழளேயில், 
அதன் திழசயும் கததா்ர்ந்து ்தாற்றைததிற்கு 
உட்படுததப்படுகிறைது.  இந்தப் பதாழத வழளேவுப் 
பதாழத எ் அழைக்்ப்படுகிறைது.

ஓர் அழறையில் இங்கும் அங்கு்தா் 
ந்ரும் ‘ஈ’ ஒன்றின் இயக்்தழதப் 
பதாருங்்ள். அதனுழ்ய பதாழத அழ்தது 
இயக்்ங்்ழளேயும் உள்ளே்க்கிய சீரற்றை 
பதாழதயதா் இருக்கிறைது அல்லவதா? 

ஒரு கபதாருளின் பதாழதழயப் கபதாருதது 
அதன் இயக்்தழத கீழ்க்்தாணு்தாறு நதாம் 
வழ்ப்படுததலதாம்.
அ.  ் நர்்்தாட்டு இயக்்ம் – ்நர்்்தாட்டுப் 

பதாழதயில் நழ்கபறும் இயக்்ம்.
எ.்தா: ்நர்்்தாட்டுப் பதாழதயில் ந்ந்து 
கசன்று க்தாண்டிருக்கும் ்னிதன்.

6th Science_TM_Unit-2.indd   21 04-02-2020   15:09:13



22

ஆ.  வழளேவுப்பதாழத இயக்்ம் – முன்்்தாக்கிச 
கசன்றுக்தாண்டு, த்து பதாழதயின் 
திழசழயத கததா்ர்ந்து ்தாற்றிக் க்தாண்்் 
இருக்கும் கபதாருளின் இயக்்ம். எ.்தா. வீசி 
எறியப்பட்் பந்து.

இ.  வட்்ப்பதாழத இயக்்ம் – வட்்ப்பதாழதயில் 
நழ்கபறும் இயக்்ம். எ.்தா. ்யிற்றின் 
முழ்யில் ்ட்்ப்பட்டு சுைற்றைப்படும் 
்ல்லின் இயக்்ம்.

ஈ.  தற்சுைற்சி இயக்்ம்  - ஒரு அசசிழ் 
ழ்ய்தா்க் க்தாண்டிருக்கும் கபதாருளின் 
இயக்்ம். எ.்தா. பம்பரததின் இயக்்ம்.

உ.  அழலவு இயக்்ம் – ஒரு புள்ளிழய 
ழ்ய்தா்க்  க்தாண்டு ஒரு குறிப்பிட்் 
்தாலஇழ்கவளியில் முன்னும் 
பின்னு்தா்்வதா அல்லது இ்ம் வல்தா்்வதா 
்தாறி ்தாறி ந்ரும் கபதாருளின் இயக்்ம். 
எ.்தா. தனிஊசல்.

நண்பர்்்ளே! நதான் இயங்கும் பதாழதழய உற்று்நதாக்கி 
நதான் எந்த இயக்்ததில் இருக்கி்றைன் என்று கூறுங்்ள் 
பதார்ப்்பதாம்.

்நர்்்தாட்டு இயக்்ம்

கசயல்பதாடு 5

அதிதவ�்ததில் இயஙகும் 
அளலவு இயக்�ம்
உங்்ள் நண்பழ் ஒரு 
கநகிழிப் பட்ழ்யின் 

இரு முழ்்ழளேயும் நன்றைதா் இழுததுப் 
பிடிததுக்க்தாள்ளு்தாறு கசதால்லவும். 
இப்்பதாது அதன் ழ்யப்பகுதிழய 
இழுததுவிடுங்்ள். அதன் அழலவதா்து 
அதி் ்வ்ததில் நழ்கபறுவழதக் 
்தாண்கிறீர்்ளேதா? 

அழலவதா்து அதி்வ்்தா் 
நழ்கபறும்்பதாது நதாம் அந்த 
இயக்்ததிழ் அதிர்வுறுதல் எ் 
அழைக்கி்றைதாம்.

ஊ.  ஒழுங்்ற்றை இயக்்ம் – கவவ்வறு 
திழசயில் ந்ரும் கபதாருளின் இயக்்ம். 
எ.்தா. ்க்்ள் கநருக்்ம் மிகுந்த கதருவில் 
ந்ந்து கசல்லும் ்னிதர்்ளின் இயக்்ம்.
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வட்்வடிவ த்்ளேப்  பதாழதயில் ஓட்்ப்பந்தய வீரரின் இயக்்ம்
பூமிழயச சுற்றி வரும் நிலவின் இயக்்ம்
்தால்பந்ததாட்் ழ்ததா்ததில் உழதக்்ப்படும் பந்தின் இயக்்ம்
பம்பரததின் இயக்்ம்
சூரியழ்க் சுற்றும் பூமியின் இயக்்ம்
தனிஊசலின் இயக்்ம்
சறுக்குப்பதாழதயில் சறுக்கிவரும் குைந்ழதயின் இயக்்ம்
நதாய் த்து வதாலிழ் ஆட்டுதல்
்தாற்றில் ஆடும் க்தாடியின் இயக்்ம்
வழளேவுப்பதாழதயில் கசல்லும் வதா்்ததின் இயக்்ம்
்ரம் கவட்டுபவர் ரம்பதததால் ்ரதழத அறுததல்
நீர் அழல்ளின் இயக்்ம்
்ருததுவர் பயன்படுததும் ஊசியில் உள்ளே பிஸ்னின் இயக்்ம்
பந்தின் இயக்்ம்

(நீங�ள் �ாணும் தமலும் ஐநது இயக்�ங�ளை இ்ததுைன் இள்ண்ததுப் படடியலிடு�.)

கசயல்பதாடு 6
கீழ்க்்தாணும் இயக்்ங்்ழளே அழவ ்்ற்க்தாள்ளும் பதாழதயின் அடிப்பழ்யில் வழ்ப்படுதது். 

(்நர்்்தாட்டு இயக்்ம், வழளேவுப்பதாழத இயக்்ம், வட்்ப்பதாழத இயக்்ம், தற்சுைற்சி இயக்்ம், 
அழலவு இயக்்ம், ஒழுங்்ற்றை இயக்்ம்) 
100 மீ ஓட்்ப்பந்தயததில் ஓடுபவர்
்ரததிலிருந்து ததா்தா் கீ்ை விழும் ்தங்்தாய்
்்ரம் விழளேயதாட்டில் ்தாய்்ளின் இயக்்ம்
க்தாசுக்்ள் அல்லது ஈக்்ளின் இயக்்ம்
இதயததுடிப்பு
ஊஞ்சலில் ஆடும் குைந்ழதயின் இயக்்ம்
்டி்தார முட்்ளின் இயக்்ம்
யதாழ் த்து ்தாது்ழளே அழசததல்
குறிப்பிட்் ்்தாைததில் வீசப்படும் ்ல்
கூட்்ம் மிகுந்த ்ழ்தகதருவில் ்க்்ளின் இயக்்ம்
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�ால ஒழுஙகு மற்றும் �ால ஒழுங�ற்ற இயக்�ம்
்டி்தாரததில் ்ணிழயக் ்தாட்டும் 

முள்ளிழ் எடுததுக்க்தாள்ளுங்்ள். அது 
ஒரு நதாளில் இரண்டுமுழறை சுற்றிவருகிறைது. 
்்கலழும்பும் பந்ழதக் ்வனியுங்்ள். அது 
ஒரு குறிப்பிட்் ்தால இழ்கவளியில் மீண்டும் 
மீண்டும் குதிதது எழுகிறைது. நீரில் ்ததான்றும் 
அழல்ழளேக் ்வனி. குறிப்பிட்் ்தால 
இழ்கவளியில் மீண்டும் மீண்டும் அழல்ள் 
்ழரயில் ்்தாதுகின்றை். இவவதாறு ஒரு 
குறிப்பிட்் ்தால இழ்கவளியில் மீண்டும் 
மீண்டும் நழ்கபறும் இயக்்தழத ்தால 
ஒழுங்கு இயக்்ம் என்கி்றைதாம்.

்தாற்றில் அழசந்ததாடும் க்தாடியிழ் 
எடுததுக் க்தாள்்வதாம். அவவியக்்ம் ஒரு 
குறிப்பிட்் ்தால இழ்கவளியில் சீரதா் 
நழ்கபறைதாது. இவவழ் இயக்்ம் ்தால 
ஒழுங்்ற்றை இயக்்ம் எ்ப்படும்.

புவிழயச சுற்றிவரும் நிலவின் இயக்்ம் 
்தால ஒழுங்கு இயக்்்தாகும்; அது அழலவு 
இயக்்ம் அல்ல. ஆ்தால் ஊஞ்சலில் ஆடிக் 
க்தாண்டிருக்கும் ஒரு குைந்ழதயின் இயக்்ம் 
்தால ஒழுங்கு ்ற்றும் அழலவு இயக்்்தாகும்.

அழலவு இயக்்ம் 
அழ்தது்் ்தால ஒழுங்கு 
இயக்்்தா் அழ்யும். 
ஆ்தால் ்தால ஒழுங்கு 
இயக்்ங்்ள் அழ்ததும் 

அழலவு இயக்்்தா்க் ்தாைப்ப்தாது. 

தவ�மா�வா? கமதுவா�வா?
உயர்தா் ஒரு ்ரததிழ்ப் பதாருங்்ள். 

்தாற்று க்துவதா் வீசும்்பதாது ்ரததின் 
கிழளே்ள் க்துவதா்க் ்தாற்றில் ஆடுகின்றை். 
்தாற்று ்வ்்தா் வீசும்்பதாது ்ரக்கிழளே்ள் 
ஆடும் ்வ்ம் அதி்ரிக்கிறைது. அ்த ்தாற்று 
சூறைதாவளியதா் ்தாறும்்பதாது ்ரக்கிழளே்ள் 
ஆடும் ்வ்ம் அதி்ரிதது அது ஒடிந்து கீ்ை 
விழுகிறைது. ஒரு இயக்்ததிழ் ்வ்்தா்து 
அல்லது க்துவதா்து என்று எதனு்னும் ஒப்பு 
்நதாக்்தா்ல் நம்்தால் கூறைமுடியு்தா?

 
ந்ப்பழதவி் மிதிவண்டியில் கசல்வது 

்வ்்தா் இருக்கும். மிதிவண்டிழயவி் 
்பருந்து ்வ்்தா் இயங்குகிறைது, அ்த்வழளே, 
்பருந்தின் ்வ்தழதவி் ஆ்தாய வி்தா்ததின் 
்வ்ம் அதி்்தா் இருக்கும். எ்்வ, ்வ்்தா் 
இயக்்ம், க்துவதா் இயக்்ம் இழவயிரண்டும் 
ஒன்று்ன் ஒன்று கததா்ர்புழ்யழவ. அது 
நதாம் ஒப்பிடும் இயக்்ங்்ழளேப் கபதாருததது. 
அப்படிகயனில், ஒரு கபதாருள் எவவளேவு 
்வ்்தா்ச கசல்கிறைது என்று நதாம் எவவதாறு 
கூறுவது?

தவ�ம்
நதான் 160 கி.மீ கததாழலழவ இரண்டு ்ணி 

்நரததில் ்்ந்்தன்.

நதான் 200 கி.மீ கததாழலழவ  
நதான்கு ்ணி ்நரததில் ்்ந்்தன்.

நதான் 300 கி.மீ கததாழலழவ  
ஐந்து ்ணி ்நரததில் ்்ந்்தன்.

இவர்்ளில் யதார் ்வ்்தா்ச கசன்றைதார்்ள் 
என்று நம்்தால் கூறை முடியு்தா? 

மகிழுநது (�ார்) 
ஓடடுநர்

தபருநது 
ஓடடுநர் சைக்குநது 

(டிைக்) ஓடடுநர்
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ஒரு்ணி ்நரததில் அழவ ்்ந்த  தூரதழதக் 
்ைக்கிடு்வதா்தா?
l		்கிழுந்து  ஒரு ்ணி ்நரததில் ்்ந்த  

தூரம் =   80    கி.மீ (160/2)
l		்பருந்து  ஒரு ்ணி ்நரததில் ்்ந்த  

தூரம் =        கி.மீ. 
l		டிரக் ஒரு ்ணி ்நரததில் ்்ந்த  

தூரம் =       கி.மீ

�ண்டுபிடி்தது விடடீர்�ைா?
்வ்்தா்ச கசன்றை வதா்்ம்    , 
க்துவதா்ச கசன்றை வதா்்ம்    

ஒரு ்ணி ்நரததில்  யதார் எவவளேவு 
தூரம் பயைம் கசய்ததார்்ள் எ்க் ்ைக்கிட்் 
பின் யதார் ்வ்்தா்ச கசன்றைது, யதார் க்துவதா்ச 
கசன்றைது என்று கூறுவது எளிததா் இருக்கிறைது 
அல்லவதா? ்வறுவித்தா்க் கூறி்தால் கபதாருள் 
்்ந்த கததாழலவிழ் அது எடுததுக்க்தாண்் 
்தாலதததால் வகுக்் ந்க்குக் கிழ்ப்பது 
்வ்்தாகும்.

ஓரலகு ்தாலததில் ஒரு கபதாருள் ்்ந்த 
தூர்் அதன் ்வ்்தாகும்.
ஒரு கபதாருளேதா்து ’d’ கததாழலவிழ் ’t’ 
்தால இழ்கவளியில் ்்ந்ததால்:

்வ்ம் (s)  = 
்்ந்த கததாழலவு (d)

எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் (t) = 
d 
t

ஒரு வதா்்ம் ஒரு ்ணி ்நரததில் 
300 கி.மீ கததாழலழவக் ்்க்கும்்பதாது 
அதனுழ்ய ்வ்தழத 300 கி.மீ / ்ணி 
என்று கூறுகி்றைதாம் (அததாவது ்ணிக்கு 
300 கி.மீ கததாழலவு).

எடுததுக்்தாட்்தா், ஒரு கபதாருளேதா்து 10 
மீட்்ர் கததாழலவிழ் 2 கநதாடியில் ்்ந்ததால்,
அதன் ்வ்ம் (s)     =     ் ்ந்த கததாழலவு (d) /

எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் (t) 
 = 10 மீட்்ர் / 2 வி்தாடி
 = 5 மீட்்ர் / வி்தாடி

ஒரு ்பருந்து 
180 கி்லதாமீட்்ர் 
கததாழலவிழ் 3 ்ணி 
்நரததில் ்்ந்ததால், அதன் 
்வ்ம் எவவளேவு?
்வ்ம் (s) =  ் ்ந்த கததாழலவு (d) /

எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் (t) 
 =  180 கி்லதாமீட்்ர் / 3 ்ணி 
 = 60  கி்லதாமீட்்ர்/ ்ணி

இங்கு, கபறைப்பட்் விழ்க்குப் பின்்ர் 
மீட்்ர் /  வி்தாடி என்்றைதா கி்லதாமீட்்ர் / ்ணி 
என்்றைதா வருகிறை்த, அது என்்?

்வ்ததிற்்தா் சூததிரதழதக் 
்வனியுங்்ள்.  ்்ந்த கததாழலழவ மீட்்ரிலும், 
அதற்்தா் ்தாலதழத வி்தாடியிலும் 
்ைக்கிட்்தால் ்வ்ததின் அலகு  
மீட்்ர்/வி்தாடி. ஒரு்வழளே ்்ந்த 
கததாழலழவ கி்லதாமீட்்ரிலும், அதற்்தா் 
்தாலதழத ்ணியிலும் ்ைக்கிட்்தால் 
்வ்ததின் அலகு கி்லதாமீட்்ர்/்ணி. சில 
்நரங்்ளில் கசன்டிமீட்்ர்/வி்தாடி  ்பதான்றை 
அலகு்ழளேயும் நதாம் பயன்படுததுகி்றைதாம். 

கபதாதுவதா், நதாம் அறிவியலில் 
SI அலகு்ழளே்ய பயன்படுததுகி்றைதாம். 
கததாழலவின் SI அலகு மீட்்ர் (m). ்தாலததின் 
அலகு வி்தாடி (s). எ்்வ, மீட்்ர்/வி்தாடி (m/s) 
என்பது ்வ்ததிற்்தா் SI அல்தாகும். 
�்ணக்கிடுதவாம்…
1.  ஒரு வதா்்ம் 150 மீட்்ர் கததாழலவிழ்  

10 வி்தாடியில் ்்ந்ததால் அதன் ்வ்ம் 
எவவளேவு?

2.  பிரியதா த்து மிதிவண்டியில் 2 ்ணி 
்நரததில் 40கி.மீ தூரம் பயைம் கசய்கிறைதாள். 
அவளுழ்ய ்வ்ம் என்்?
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நமது தவ�ம்
சிறியததா் ஒரு விழளேயதாட்டு விழளேயதா்லதா்தா? உங்்ள் நண்பர்்ழளே அழைததுக்க்தாண்டு 

விழளேயதாட்டு ழ்ததா்ததிற்குச கசல்லுங்்ள். 100 மீட்்ர் தூரததிழ்க் குறிததுக் க்தாள்ளுங்்ள். 
நட்புரீதியதா் ஒரு ஓட்்ப்பந்ழதயததிழ  ்ந்ததி ஒவகவதாருவரும் 100 மீட்்ர் தூரததிழ் எவவளேவு 
்நரததில் ்்க்கின்றை்ர் எ்க் குறிததுக் க்தாள்ளுங்்ள். இப்்பதாது அவர்்ளின் ்வ்ததிழ் 
அட்்வழையில் குறியுங்்ள்.

வ. எண் ்தாைவர் 
கபயர்

்்ந்த 
கததாழலவு

எடுததுக் 
க்தாண்் 

்தாலம்
்வ்ம்  = 

்்ந்த கததாழலவு
எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் 

்வ்ம்  
(மீ/வி)

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

ஒரு கபதாருள் பயைம் கசய்த ்வ்மும், 
அப்கபதாருள்  அப்பயைததிற்்தா் எடுததுக் 
க்தாண்் ்தாலமும் ந்க்குத கதரியு்தா்தால், 
நம்்தால் அப்கபதாருள் ்்ந்த கததாழலவிழ்க் 
்ைக்கி் இயலும்.

்வ்ம் (s)  = 
்்ந்த கததாழலவு (d)

எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் (t) = 
d 
t

அல்லது,
்்ந்த கததாழலவு (d) = ்வ்ம் (s) x ்தாலம் (t)
 d = s x  t 

உழசன் ்பதால்ட் 100மீ தூரததிழ் 9.58 
வி்தாடி்ளில் ்்ந்து உல்சதாதழ் 
பழ்தததார். இழதவி் ்வ்்தா் 
உங்்ளேதால் ஓ் முடியும் என்றைதால் 
ஒலிம்பிக் தங்்ப்பதக்்ம் உங்்ளுக்்தா் 
்தாததிருக்கிறைது.

ஒரு ்ப்பல் ்ணிக்கு 50 கிமீ ்வ்ததில் 
5 ்ணி ்நரம் பயைம் கசய்தது எனில் 
அக்்ப்பல் ்்ந்த க்தாததத கததாழலவு யதாது ?
்்ந்த கததாழலவு, d = s x t
 = 50 கிமீ / ்ணி x 5 ்ணி 
 = 250 கிமீ.

அ்த்பதால் ஒரு கபதாருளின் ்வ்மும், அது 
்்ந்த கததாழலவும் கதரியு்தா்தால் அது பயைம் 
கசய்த ் நரததிழ் நம்்தால் ் ைக்கி் இயலும்.

s = d / t   அல்லது   t = d / s
்தாலம் (t) = ்்ந்த கததாழலவு (d) / ்வ்ம் (s) 

ஒரு ்பருந்து ்ணிக்கு 50 கிமீ ்வ்ததில் 
பயைம் கசய்து, 300 கிமீ கததாழல விழ்க் 
்்ந்ததால், அப்்பருந்து பயைம் கசய்ய 
எடுததுக்க்தாண்் ்நரம் எவவளேவு ?

t = d / s = 300 / 50 = 6 ்ணி
பின்வரும் த�ள்வி�ளுக்கு விளையளி
1. நீங்்ள் பதது கி.மீ கததாழலவிழ் இரண்டு 

்ணி ்நரததில் ்்ந்ததால் , உங்்ளுழ்ய  
்வ்ம் ்ணிக்கு __________ கி.மீ.

2. நீங்்ள் 15 கிமீ கததாழலவிழ் 1/2 
்ணி ்நரததில் ்்க்் முடியு்தா்தால், 
உங்்ளேதால் ஒரு ்ணி ்நரததில் ________
கததாழலவிழ்க் ்்க்் முடியும். அப்்பதாது 
உங்்ளின் ்வ்ம் ்ணிக்கு ________கிமீ 
ஆ் இருக்கும்.
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3. நீங்்ள் ்ணிக்கு 20 கிமீ ்வ்ததில்  
2 ்ணி ்நரம் ஓடி்தால் நீங்்ள் ்்ந்த 
கததாழலவு __________ கிமீ ஆகும்.

்த�வல் அறிதவாம்

தழரவதாழ் விலங்கு்ளில் சிறுதழதயதா்து 
112 கிமீ/்ணி ்வ்ததில் ஓ்க்கூடிய 
விலங்்தாகும்.

சீைாை இயக்�ம் மற்றும் சீைற்ற இயக்�ம் 
ஒரு கததா்ர்வண்டி திருசசியில் இருந்து 

புறைப்பட்டு ்துழரழய அழ்கிறைது எ் 
ழவததுக்க்தாள்்வதாம். அது சீரதா் ஒ்ர 
்வ்ததில்ததான் கசல்லு்தா?  ஆரம்பததில் அது 
ஓய்வு நிழலயில் இருக்கும். கததா்ர்வண்டி 
நிழலயததிலிருந்து புறைப்படும்்பதாது அதன் 
இயக்்ம் க்துவதா் இருந்து, சிறிது தூரம் 

கசன்றைபிறைகு அதி்ரிக்கும். பதாலங்்ள் 
்பதான்றைவற்ழறைக் ்்க்கும்்பதாது ்வ்தழதக் 
குழறைதது, இழ்ப்பட்் கததா்ர்வண்டி 
நிழலயங்்ளில் நின்று பயணி்ழளே ஏற்றிக் 
க்தாண்டு ்துழரழய அழ்யும். இறுதியதா் 
்துழரழய அழ்யும்்பதாது அதன் ்வ்ம் 
குழறைந்து ஓய்வு நிழலக்கு வரும். பயைம் 
முழுவதும் அதன் ்வ்ம் சீரதா்ததா் இருக்்தாது. 
இவவதாறு ்தாறுபட்் ்வ்ங்்ளில் கசல்வததால் 
இதன் இயக்்ததிழ் நதாம் சீரற்றை இயக்்ம் 
என்று கூறுகி்றைதாம். இருப்பினும் ஏ்தனும் 
ஒரு குறிப்பிட்் ்தால இழ்கவளியில் அது 
ஒ்ர ்வ்ததில் கசன்றிருக்கும். அந்தக் 
்தாலஇழ்கவளியில் கததா்ர்வண்டியின் ் வ்ம் 
சீரதா்ததா்  இருக்கும். இது்வ, சீரதா் இயக்்ம் 
எ்ப்படுகிறைது. சுருக்்்தா், நதாம் இயக்்ததிழ் 
அ) பயைம் கசய்யும் பதாழத ஆ) ்தால ஒழுங்கு 
முழறை க்தாண்்ததா அல்லது இல்ழலயதா? 
இ) சீரதா் இயக்்்தா, சீரற்றை இயக்்்தா? 
என்றை அடிப்பழ்யில் பிரிக்் இயலும்.  

இயங்கும் 
பதாழதயின் 

அடிப்பழ்யில்

்தால 
இழ்கவளி 

அடிப்பழ்யில்

சீரதா் 
்வ்ததின் 

அடிப்பழ்யில்

்நர்்்தாட்டு 
இயக்்ம்

்தால ஒழுங்கு 
இயக்்ம்

சீரதா் இயக்்ம்

வழளேவுப் பதாழத 
இயக்்ம்

்தால ஒழுங்்ற்றை 
இயக்்ம்

சீரற்றை இயக்்ம்

வட்்ப்பதாழத 
இயக்்ம்

தற்சுைற்சி  
இயக்்ம்

அழலவு  
இயக்்ம்

ஒழுங்்ற்றை  
இயக்்ம்

இயக்�ம்

எ்து இயந்திரததில் 
்்்ல குறிப்பி்ப்பட்டுள்ளே 
சில இயக்்ங்்ள் உள்ளே். 

்ண்டுபிடியுங்்்ளேன்!
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கீழ்க்்தாணும் வழிமுழறை்ழளேப் பின்பற்றி நதாம் ஒரு எளிய ்தாற்றைதாடிழய உருவதாக்கு்வதாம்.
• உங்்ளேது பழைய பந்துமுழ்ப் ்ப்தாவிலிருந்து 

2 கச.மீ. நீளேம் க்தாண்் ழ்க்குைதாழய கவட்டி 
எடுததுக்க்தாள்ளேவும். அதன் ழ்யததில் ப்ம் 1ல் 
்தாட்டியபடி துழளேயிட்டுக்க்தாள்ளேவும்.

• ஒரு க்ல்லிய ்ம்பிழய 9 கச.மீ அளேவில் 
எடுததுக்க்தாண்டு, அதழ்ப் ப்ம் 2ல் ்தாட்டியபடி U  
வடிவில் வழளேததுக்க்தாள்ளேவும்.

• துழளேயிட்் ழ்க்குைதாழய ப்ம் 3ல் ்தாட்டியவதாறு U 
வடிவக் ்ம்பியில் கசருகிக் க்தாள்ளேவும்.

• அ்த ்ப்தாவின்  கபரிய ழ்க்குைதாயில் ்ம்பியின் 
இருமுழ்்ழளேயும் ப்ம் 4ல் ்தாட்டியவதாறு U  வடிவக் 
்ம்பியின் முழ்யில் ்ட்்வும். 

• இப்்பதாது ப்ம் 5ல் ்தாட்டியவதாறு, ழ்க்குைதாயின் வழியதா்க் ்தாற்றிழ் ஊதவும்.
• ்வ்தழத அதி்ரி்ரிப்பதற்கு ்ம்பியின் முழ்்ளின் நீளேததிழ் 

்தாற்றியழ்தது ்தாற்றைதா்து  ழ்க்குைதாயின் முழ்்ழளே அழ்யு்தாறு கசய்யவும். 
எளிய ்தாற்றைதாடிழய ழவதது விழளேயதாடினீர்்ளேதா? அதில் ஏற்படும் இயக்்ங்்ழளேக் ்வனிதது 
இருப்பீர்்ள். இப்்பதாது கீ்ை உள்ளே ்்ள்வி்ளுக்கு விழ்யளியுங்்ள்.

1. குைதாயின் வழியதா்ச கசல்லும் ்தாற்றைதா்து _________ இயக்்ததிழ் ்்ற்க்தாள்கிறைது.
2. ழ்க்குைதாய்த துண்்தா்து _________ இயக்்ததிழ் ்்ற்க்தாள்கிறைது. 
3. ்தாற்றைதாடியதா்து _________ இயக்்ததிழ் _________ இயக்்்தா் ்தாற்றுகிறைது.

சிநதிக்�... 
எளிய ் தாற்றைதாடியில் ் நர்்்தாட்டு இயக்்ம் சுைற்சி இயக்்்தா் ் தாற்றைப்படுகிறைது. அது ் பதால சுைற்சி 

இயக்்ததிழ் ்நர்்்தாட்டு இயக்்்தா் ்தாற்றைக்கூடிய ஏ்தனும் விழளேயதாட்டு கபதாம்ழ்ழய 
உங்்ளேதால் கசய்ய முடியு்தா? 

கசயல்பாடு 7   எளிய �ாற்றாடி

நம் அன்றைதா் வதாழ்வில் நதாம் ்தாணும் 
இயக்்ங்்ள் ்வறுபட்் பல்்வறு இயக்்ங்்ள் 
இழைந்தததாகும்.

குறிப்பிட்் ்தால இழ்கவளியில் 
சீரதா் ்வ்ததில் இயங்கும் கபதாருளின் 
இயக்்ததிழ் நதாம் சீரதா் இயக்்ம் என்றும், 
்தாறுபட்் ்வ்ததில் இயங்கும் கபதாருளின் 
இயக்்ததிழ் சீரற்றை இயக்்ம் என்றும் 
கூறுகி்றைதாம்.

அன்றைதா் வதாழ்வில் நதாம் ்தாணும் 
இயக்்ங்்ள் யதாவும் சீரற்றை இயக்்ங்்்ளே. 

சீரதா் ்ற்றும் சீரற்றை இயக்்ங்்ள் பற்றி உயர் 
வகுப்பு்ளில் நதாம் ்்லும் ்தாண்்பதாம்.

கூடடு இயக்�ம்
ப்ததிலுள்ளே மிதிவண்டிழயப் பதாருங்்ள். 

வண்டியின் சக்்ர்தா்து எவவழ்யதா் 
இயக்்ததிழ் ்்ற்க்தாள்கிறைது? 
முழுழ்யதா் மிதிவண்டிழய  நதாம் 
எடுததுக்க்தாண்்தால், அது எவவழ்யதா் 
இயக்்ததிழ் ்்ற்க்தாள்கிறைது?
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்னிதழ்ப் ்பதான்றை உருவமுழ்ய 
இரு்தால்்ழளே உழ்ய ்ரதாபதாட்

தநர்த�ாடடு இயக்�ம்

சுழற்சி இ
யக்�ம்

மிதிவண்டியின் சக்்ர்தா்து 
சுைல்வததால் அது தற்சுைற்சி இயக்்ததிழ் 
்்ற்க்தாள்கின்றைது. மிதிவண்டியதா்து 
முன்்்தாக்கிச கசல்வததால் அது ்நர்்்தாட்டு 
இயக்்ததிழ் ்்ற்க்தாள்கின்றைது.

ள்தயல் இயநதிை்ததிலுள்ை பலவி்த 
இயக்�ங�ள்

•  ழதயல் ஊசியின் இயக்்ம்
 _______________________
•  சக்்ரததின் இயக்்ம்
 _______________________
•  மிதிப்பதானின் இயக்்ம்
 _______________________

2.3. இன்ளறய அறிவியல் – தைாபாட
்ரதாபதாட்டு்ள் என்பழவ ததானியங்கி 

இயந்திர்தாகும். சில ்ரதாபதாட்டு்ள் 
இயந்திர ்வழல்ள் ்ற்றும் பணி்ழளே 
்னிதர்்ழளேவி் சிறைப்பதா்வும், துல்லிய்தா்வும் 
கசய்ய வல்லழவ. ஆபதததா் கபதாருள்்ழளேக் 
ழ்யதாளேவும், மி்த கததாழலவில் உள்ளே 
்்தாள்்ழளே ஆரதாயவும் ்ரதாபதாட்டு்ளேதால் 

முடியும்.  'உததரவுக்குப் படிந்த ஊழியர்' 
எ்ப் கபதாருள்படும் '்ரதாபதாட்்தா' என்றை 
கசக்்்தாஸ்லதாவதாக்கியதா வதார்தழதயிலிருந்து 
்ரதாபதாட் என்றை வதார்தழதயதா்து 
உருவதாக்்ப்பட்்து. ்ரதாபதாட்டிக்ஸ என்பது 
்ரதாபதாட்டு்ழளேப் பற்றி அறியும் அறிவியல் 
பிரிவு ஆகும்.

தைாபாடடு�ைால் என்ை கசய்ய இயலும்?
்ரதாபதாட்டு்ளேதால் தங்்ள் சுற்றுப்புறைதழத 

உைரவும், சூைலுக்கு ஏற்ப எதிர்விழ் 
புரியவும் இயலும். அவற்றைதால் மி் நுட்ப்தா் 
பணி்ழளேச கசய்யமுடியும். அ்த்வழளே 
அதி் அளேவு விழசழயயும் கசலுதத 
முடியும். உததாரை்தா், ஒரு ்ருததுவரின் 
வழி்தாட்டுதலின்படி அவற்றைதால் ்ண் அறுழவச 
சிகிசழசழய ்்ற்க்தாள்ளே இயலும். அ்த்பதால் 
அவற்றைதால் ஒரு ் கிழுந்திழ் வடிவழ்க்்வும் 
இயலும். கசயற்ழ் நுண்ைறிவிழ்ப் 
பயன்படுததி ்ரதாபதாட்டு்ள் ததாங்்ள் அடுதது 
என்் கசய்ய ்வண்டும் என்றை முடிவிழ்யும் 
ததாங்்்ளே எடுக்் இயலும்.

தைாபாடடு�ளின் உ்ணர்திறன் 
மின்்ணு உைர்வி்ள் ்ரதாபதாட்டு்ளின் 

்ண்்ளேதா்வும், ்தாது்ளேதா்வும் உள்ளே். 
இரட்ழ்க் ்்்ரதாவதா்து அதற்கு இந்த 
உல்ம் பற்றிய முப்பரி்தாைப் பிம்பததிழ் 
அளிக்கிறைது. ழ்க்்ரதாிஃ்பதான்்ள் ஒலிழய 
உைர உதவுகின்றை். அழுதத உைர்வி்ள் 
அவற்றிற்கு கததாடுதலுக்்தா் நுட்பததிழ் 
அளிதது ஒரு முட்ழ்ழய அல்லது பதார்தா் 
கபதாருள் ஒன்ழறைத தூக்கும்்பதாது எவவதாறு 
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பிடிக்் ்வண்டும் எ் உைர்ததுகின்றை். 
அதனு்ன் இழைக்்ப்பட்டுள்ளே ்ணிப்கபதாறி 
்ரடி்யதா அழல்ள் பரி்தாற்றைம் மூலம் 
கசய்தி்ழளே அனுப்பவும், கபறைவும் 
உதவுகின்றைது.

இரதாணுவப் பயன்பதாட்டிற்்தா் 
நதான்கு ்தால் ்ரதா்பதா

கசயற்ள� நுண்்ணறிவு
கசயற்ழ் நுண்ைறிவு என்பது ்னித 

மூழளே ்பதான்று சிந்திக்்ததக்் வழ்யில் 
்ணினி கசயல்பதாடு்ழளே உருவதாக்குவததாகும். 
இன்ழறைய நிழலயில் நதாம் அதழ் 
அழ்யவில்ழலகயனினும், கூட்்ததிற்கு 
நடுவிலுள்ளே மு்ங்்ழளே அழ்யதாளேம் ்ண்டு 
க்தாள்ளும் வழ்யில் சில ்ணினி்ழளே 
வடிவழ்க்் முடியும்.

தைாபாடடு�ைால் சிநதிக்� இயலுமா ?
்ரதாபதாட்டு்ளேதால் சிந்திக்் இயலும். 

சதுரங்்ம் ்பதான்றை மிகுந்த சிக்்லதா் 
விழளேயதாட்டு்ழளே ்னிதழ்வி் இழவ 
சிறைப்பதா் விழளேயதாடுகின்றை். ஆ்தால் ஒரு 
்ரதாபதாட்்தால் சிந்திப்பழத உைரமுடியு்தா? 
்னிதர்்ள் அ் உைர்வுநிழல உள்ளேவர்்ள். 

நதாம் சிந்திக்கி்றைதாம் என்பதழ் நம்்தால் 
உைரமுடியும். ஆ்தால், அந்த அ் உைர்வு 
நிழல எப்படி இயங்குகிறைது என்பழதப் புரிந்து 
க்தாள்ளேமுடியதாது. ்ரதாபதாட்டு்ள் எப்்பதாதும் 
அ் உைர்வு நிழலயில் இருக்கு்தா என்பழத 
நம்்தால் கூறைமுடியதாது.

நாதைாதைாபாடடு�ள்
நதா்்தா்ரதாபதாட்டு்ள் நுண்ணிய 

இ்ங்்ளில் தங்்ள் பணி்ழளேச கசய்வதற்்தா் 
உருவதாக்்ப்பட்் மி்ச சிறிய ்ரதாபதாட்டுக்்ள்  
ஆகும். வருங்்தாலங்்ளில் நம்்தால் இரதத 
ஓட்்ததில் நதா்்தா்பதாட்டு்ழளேச கசலுததுவதன் 
மூலம், நழ்முழறையில் சதாததியமில்லதாத 
நுண்ணிய, ்டி்்தா் அறுழவ சிகிசழச்ழளே 
்்ற்க்தாள்ளே இயலும். ஒரு நதா்்தா்ரதாபதாட்ழ் 
இரதத ஓட்்ததில் கசலுததி அதன் மூலம்  
நல்ல கசல்்ழளே அழிக்்தா்ல் புற்று்நதாயதால் 
பதாதிக்்ப்பட்் கசல்்ழளே ்ட்டும் அழிதததால் 
எவவளேவு சிறைப்பதா் இருக்கும் என்று உங்்ளேதால் 
்ற்பழ் கசய்து பதார்க்்முடிகிறைததா?

எதிர்்தாலததில் நதா்்தா ்ரதாபதாட்டு்ள்

நிளைவில் க�ாள்�.
•  இயக்்ம் ்ற்றும் ஓய்வு ஆகியழவ 

ஒன்றுக்க்தான்று சதார்புள்ளேழவ.
•  ் வகறைதாரு நிழலயில் இருந்து பதார்க்கும் 

்பதாது, ஓய்வு நிழலயில் உள்ளே அழ்ததுப் 
கபதாருள்்ளும் இயக்்நிழலயில் உள்ளேது 
்பதாலும், இயக்் நிழலயில் உள்ளே 
கபதாருள்்ள் ஓய்வு நிழலயில் உள்ளேது 
்பதாலும் ்ததான்றும்.

•  தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் கசயல்்ள் 
மூலம் ஒரு கபதாருளின் மீது விழசயதா்து 
கசயல்படுததப்படுகிறைது. இவவிழசயதா்து 
உயிருள்ளே ்ற்றும் உயிரற்றை 
புறைக்்தாரணி்ளேதால் கசயல்படுததப்ப்லதாம்.

கததாழிற்சதாழலப் பயன்பதாட்டிற்்தா் ்ரதாபதாட்
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•  கபதாருளின்மீது கசயல்படுததப்படும் 
விழசயதா்து, கபதாருழளே ஓய்வு 
நிழலயிலிருந்து இயக்் நிழலக்கு 
்தாற்றைலதாம்; இயங்கும் கபதாருளின் 
்வ்தழத்யதா அல்லது திழசழய்யதா 
அல்லது இரண்ழ்யு்்தா ்தாற்றைலதாம்; 
கபதாருளின் வடிவததில் ்தாற்றைதழத 
ஏற்படுததலதாம்.

•  சில விழச்ள் கததாடு விழச்ளேதா்வும், 
சில விழச்ள் கததா்தா விழச்ளேதா்வும் 
கசயல்ப்க்கூடியழவ.

•  சரதாசரி ்வ்ம் = ்்ந்த கததாழலவு / 
எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் (s = d/t)

• ்வ்ததின் அலகு மீ/விநதாடி
•  இயக்்ததிழ் அதன் பதாழதழயப் 

கபதாருததும் (்தால ஒழுங்கு உழ்யழவ 
்ற்றும் ் தால ஒழுங்கு அற்றைழவ), ் வ்தழதப் 
கபதாருததும் (சீரதா் இயக்்ம் ்ற்றும் சீரற்றை 
இயக்்ம்) வழ்ப்படுததலதாம்.

4.  கீததா தன் தந்ழதயு்ன் ஒரு வண்டியில் 
அவளுழ்ய வீட்டிலிருந்து 40 கி.மீ 
கததாழலவிலுள்ளே அவளேது ்தா்தா வீட்டிற்குச 
கசல்கிறைதாள். அங்கு  கசல்வதற்கு 40 
நிமி்ங்்ள் எடுததுக் க்தாண்்தாள்.

 கூற்று 1: கீததாவின் ்வ்ம் 1 கி.மீ / நிமி்ம்
 கூற்று 2: கீததாவின் ்வ்ம் 1 கி.மீ / ்ணி
 அ) கூற்று 1 ்ட்டும் சரி
 ஆ) கூற்று 2 ்ட்டும் சரி
 இ) இரண்டு கூற்று்ளும் சரி
 ஈ) இரண்டு கூற்று்ளும் தவறு

II. த�ாடிடை இைங�ளை நிைப்பு�.
1. சதாழலயில் ்நரதா்ச கசல்லும் ஒரு 

வண்டியின் இயக்்ம் ____________ 
இயக்்ததிற்கு ஒரு உததாரை்தாகும்.

2. புவிஈர்ப்பு விழச __________ விழசயதாகும்.
3. ்ண்பதாண்்ம் கசய்பவரின் சக்்ரததின் 

இயக்்ம் ______________ இயக்்்தாகும்.
4. ஒரு கபதாருள் ச்்தால இழ்கவளியில் 

ச் கததாழலழவக் ்்க்கு்தா்தால்,  
அப்கபதாருளின்  இயக்்ம் ______________

III. சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�.

1.  ழ்யப் புள்ளிழயப் கபதாருதது முன்னும் 
பின்னும் இயங்கும் இயக்்ம் அழலவு 
இயக்்ம் ஆகும்.

2.  அதிர்வு இயக்்மும், சுைற்சி இயக்்மும் ்தால 
ஒழுங்கு இயக்்்தாகும்.

3. ்தாறுபட்் ்வ்தது்ன் இயங்கும் 
வதா்்ங்்ள் சீரதா் இயக்்ததில் உள்ளே்.

4. வருங்்தாலததில் ்னிதர்்ளுக்குப் பதிலதா் 
்ரதாபதாட்டு்ள் கசயல்படும்.

IV. ஒப்புளமயின் அடிப்பளையில் நிைப்பு�.
1. பந்ழத உழதததல் : கததாடு விழச :: இழல 

கீ்ை விழுதல் :  __________ ?
2. கததாழலவு : மீட்்ர் ::  ்வ்ம் : __________ ?
3. சுைற்சி இயக்்ம் : பம்பரம் சுற்றுதல் :: அழலவு 

இயக்்ம் : __________ ?

மதிப்பீடு

I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு்தது எழுது�. 
1. ்வ்ததின் அலகு ______________
 அ) மீ   ஆ) விநதாடி
 இ) கி்லதாகிரதாம்   ஈ) மீ/வி
2.  கீழ்க்்ண்்வற்றுள் எது அழலவுறு 

இயக்்ம் ?
 அ)  பூமி தன் அசழசப் பற்றிச சுைல்தல்
 ஆ)  நிலவு பூமிழயச சுற்றி வருதல்
 இ)  அதிர்வுறும் ் ம்பியின் முன்பின் இயக்்ம்
 ஈ) ்்ற்்ண்் அழ்ததும்
3. கீழ்க்்ண்்வற்றுள் சரியதா் 
 கததா்ர்பிழ்த ்தர்ந்கதடு.
  அ) ்வ்ம் = கததாழலவு x ்தாலம்
 ஆ) ் வ்ம் = கததாழலவு / ்தாலம்
 இ) ்வ்ம் = ்தாலம் / கததாழலவு
    ஈ) ்வ்ம் = 1 / (கததாழலவு x ்தாலம்)

6th Science_TM_Unit-2.indd   31 04-02-2020   15:09:17



32

V. கபாரு்தது�.

1. அ) வட்் 
இயக்்ம்

2. ஆ) அழலவு 
இயக்்ம்

3. இ) ்நர்்்தாட்டு
 இயக்்ம்

4. ஈ) சுைற்சி இயக்்ம்

5. உ)
்நர்்்தாட்டு
இயக்்மும், சுைற்சி
இயக்்மும்

VI.  சீைாை தவ�்ததில் �ாடடினுள் கசல்லும் ஒரு 
யாளை �ைக்கும் க்தாளலவு, �ால்ததுைன் 
க�ாடுக்�ப்படடுள்ைது. சீைாை தவ�்ததின் 
அடிப்பளையில் கீழ�ண்ை அடைவள்ணளயப் 
பூர்்ததி கசய்�.

கததாழலவு (மீ) 0 4 12 20
்தாலம் (வி) 0 2 4 8 10

VII. அடைவள்ணளயப் பூர்்ததி கசய்�.
்தால ஒழுங்்ற்றை 

இயக்்ம்

குறிப்பிட்் ்தால 
இழ்கவளியில் 

நழ்கபறும் 
இயக்்ம்

குறிப்பிட்் 
அசழசப் 

பற்றிச சுைலும்
 இயக்்ம்

VIII. ஓரிரு வார்்தள்தயில் விளை எழுது�.
1. கததாடுதல் நி்ழ்வின்றி ஒரு கபதாருள் மீது 

கசயல்படும் விழச ______________
2. ்தாலதழதப் கபதாருதது ஒரு கபதாருளின் 

நிழல ்தாறுபடுவது ______________.
3. ஒரு குறிப்பிட்் ் தால இழ்கவளியில் மீண்டும் 

மீண்டும் நி்ழும் இயக்்ம்______________.

4. ச்்தால இழ்கவளியில், ச்கததாழலழவக் 
்்க்கும் கபதாருளின் இயக்்ம் __________.

5. நுணுக்்்தா் அல்லது ்டி்்தா் 
்வழல்ழளேச கசய்யு்தாறு ்ணினி  
நிரல்்ளேதால் வடிவழ்க்்ப்பட்் இயந்திரம் 
___________.

IX. சுருக்�மா� விளையளி.
1. விழச – வழரயறு.
2. கபதாருள் ந்ரும் பதாழதயின் 

அடிப்பழ்யிலதா்  இயக்்ங்்ழளேக் கூறு்.
3. இயங்கும் ்கிழுந்தினுள் நீ அ்ர்ந்திருக்கும் 

்பதாது உன் நண்பழ்ப் கபதாருதது ஓய்வு 
நிழலயில் இருக்கிறைதாயதா அல்லது இயக்் 
நிழலயில இருக்கிறைதாயதா? 

4. பூமியின் சுைற்சி ்தால ஒழுங்கு இயக்்்தாகும் 
– ்தாரைம் கூறு.

5. சுைற்சி இயக்்ம், வழளேவுப்பதாழத இயக்்ம் 
்வறுபடுதது்.

X. �்ணக்கீடு.
1. ஒரு வண்டியதா்து 5 ்ணி ்நரததில் 

400 கி.மீ தூரதழதக் ்்ந்ததால் வண்டியின் 
்வ்ம் என்்?

XI. விரிவா� விளையளி.
1. இயக்்ம் என்றைதால் என்்?
2. பல்்வறு இயக்்ங்்ழளே உததாரைதது்ன் 

வழ்ப்படுதது்.
XII. எடு்ததுக்�ாடடு�ளைக் க�ாண்டு பூர்்ததி 

கசய்�.

வண்டிசசக்்ரததின் 
இயக்்ம்

்நர்்்தாட்டு இயக்்ம்

வழளேவுப்பதாழத  
இயக்்ம்

தற்சுைற்சி இயக்்ம்

வட்் இயக்்ம்

அழலவு இயக்்ம்

ஒழுங்்ற்றை இயக்்ம்
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விளச மற்றும் இயக்�ம் 

விழளேயதாடி பதார்்பதா்தா  
விழச ்ற்றும் இயக்்ம்.

இள்ணயச கசயல்பாடு

படி 1 படி 2 படி 3

படிநிளல�ள்:
◆ Google த்தடுகபாறி / உலாவிக்குள் கசன்று விளச பற்றி அறிநது க�ாள்ை “FORCE AND MOTION” 

PhET என்று ்தடைசசு கசய்யவும். ஒரு �யிளற இரு வண்்ண ஆளை அணிந்த மனி்தர்�ள் 
இருபக்�ம் இழுப்பது தபால் திளையில் த்தான்றும். அள்த்த ்தைவிறக்�ம் கசய்து 
நிறுவிக்க�ாள்ைவும் ஒரு பக்� மனி்தளை அழு்ததி, GO  என்கிற  கபா்த்தாளை அழு்த்தவும்.

◆ வலது பக்�்ததில் மனி்தன் இருப்ப்தால் கபாருள் வலது பக்�ம் தநாக்கி ந�ரும். 
◆ இப்கபாழுது நீல நிற மனி்தளை இைது பக்�்ததில் ளவக்கும்கபாழுது இருபக்� விளச சமமா� 

இருப்ப்தால் கபாருள் ந�ர்வதில்ளல.
◆ இள்தப் தபால இருபக்�மும் மனி்தர்�ளைச சமமா�வும் அதி�மா�வும் ளவ்தது விளசயின் 

திறளைக் குறி்தது அறிநது க�ாள்ைலாம்.

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

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.
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3
�ம்ைமச் சுறறியுள்ை 
பருப்ெபாருள்கள்

அலகு

திண்்ம்

நீர்்ம் 

வதாயு

	பருப்கபதாருள்்ழளே வழரயறுதது, அவற்றின் பண்பு்ள் பற்றிய புரிதழல ்்ம்படுததுதல்.
	சில பண்பு்ளின் அடிப்பழ்யில் கபதாருள்்ழளே வழ்ப்படுததுதல்.
		திண்ம், திரவம் ் ற்றும் வதாயுக்்ழளே அவற்றின் து்ள் அழ்ப்பின் அடிப்பழ்யில் ் வறுபடுததுதல்.
	தூய கபதாருள்்ழளேயும், ்லழவ்ழளேயும் ்வறுபடுததுதல்.
	்லழவ்ழளேப் பிரிததலின் அவசியதழதக் ்ண்்றிதல்.
		க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ்தாதிரிக் ்லழவ்ழளேப் பிரிப்பதற்கு, தகுந்த முழறை்ழளேப் பரிந்துழரததல்.
	உைவுக் ்லப்ப்ம் குறிததும், அது ஏற்படுததும் தீய விழளேவு்ள் குறிததும் விழிப்புைர்வு கபறுதல்.

 ்ற்றைல் ்நதாக்்ங்்ள்
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அறிமு�ம்
நம்ழ்ச சுற்றிலும் பருப்கபதாருள்்ள் 

உள்ளே்.  நதாம்  சுவதாசிக்கும் ்தாற்று, பருகும் 
நீர் ்ற்றும் அன்றைதா் வதாழ்வில் பயன்படுததும் 
கபதாருள்்ள் அழ்ததும் பருப்கபதாருளேதால் 
ஆ்ழவ. நிழறைழய உழ்ய  ் ற்றும்  இ்தழத 
அழ்ததுக் க்தாள்ளேக்கூடிய கபதாருள்்ள் 
அழ்ததும் பருப்கபதாருள்்ள் எ்ப்படுகின்றை். 
பருப்கபதாருள்்ள் மூன்று நிழல்ளில் 
்தாைப்படுகின்றை். அழவ, திண்்ம், நீர்்ம் 
்ற்றும் வதாயு ஆகும்.  பருப்கபதாருள்்ள் எவற்றைதால் 
ஆ்ழவ கதரியு்தா? 

பருப்கபதாருள்்ள் அணுக்்ளேதால் 
ஆ்ழவ. அணுக்்ள் மி்ச சிறிய 
து்ள்்ள் ஆகும். நம்முழ்ய ்ண்்ள் 
்ற்றும் உருப்கபருக்கியி்தால்கூ் 
பதார்க்்முடியதாத அளேவிற்கு அணுக்்ள் 
மி்சசிறியழவ. ஒரு ்தாகிததததாளின் தடி்ன் 
இலட்சக்்ைக்்தா் அணுக்்ளின் தடி்ழ்க் 
க்தாண்்து. அணுக்்ளின் அழ்ப்ழபக் 
்ண்்றிய அறிவியல் கததாழில்நுட்பங்்ள் 
பயன்படுததப்படுகின்றை். ஸ்்னிங் 
எலக்ட்ரதான் நுண்்ைதாக்கி  (Scanning Electron 
Microscope) ்ற்றும் ஊடுபுழை எலக்ட்ரதான் 
நுண்்ைதாக்கி (Tunnelling Electron Microscope) 

்பதான்றைழவ அணுக்்ளின் அழ்ப்ழபக் 
்ண்்றியப் பயன்படுததப்படுகின்றை். 
அணுக்்ழளேப் பற்றி உயர்வகுப்பு்ளில் ்்லும் 
பதார்க்்லதாம். இப்்பதாது பருப்கபதாருளின் மூன்று 
நிழல்ழளேப் பற்றி நதாம் கதரிந்துக்தாள்்வதாம். 

3.1 பருப்கபாருளின் இயற்பியல் ்தன்ளம
பருப்கபதாருள்்ள் இ்தழத அழ்ததுக் 

க்தாள்ளும் ்ற்றும் அவற்றிற்கு நிழறை உண்டு. 
பருப்கபதாருள்்ள் எததழ்ய 
தன்ழ்யுழ்யழவ என்றை ்்ள்விக்கு 
தததுவ்்ழத்ள் பதில் ்தாை முற்பட்்்ர். 
அவர்்ள் சில ்ருததுக்்ழளேயும் கூறி்ர். 
இந்திய தததுவ்்ழத �ைைா ்ற்றும் கி்ரக்் 
தததுவ்்ழத கைமாக்ைடடிஸ் ஆகிய இருவரும் 

அணுழவக்குறிதது ஒதத சிந்தழ்யு்ன் 
இருந்த்ர் என்று அறியப்படுகிறைது. ்்்தா 
பருப்கபதாருள்்ளில் உள்ளே சிறிய து்ழளே 
’பைமானு’ எ் அழைதததார் கி்ரக்் 
தததுவ்்ழத க்்தாக்ரட்டிஸ இதழ் 
’அடைாமஸ்’ (அணு) என்கிறைதார். 

ஒரு சிறிய நூல் (்யிறு) ஒன்று 
துண்டு துண்்தா் கததா்ர்ந்து ்ததியதால் 
கவட்்ப்படுவததா்க் ்ருது்வதாம். அது ஒரு 
தருைததில் முடிவற்றை நிழலழய அழ்யும்.  

கசயல்பாடு 1
சிறிதளேவு சர்க்்ழரப் படி்ங்்ழளே எடுததுக் க்தாள்ளேவும். ஒரு உருப்கபருக்கும் கலன்சின் 
வழியதா் ்வ்்தா் அவற்ழறை உற்று்நதாக்்வும்.

அ ஆ இ ஈ உ ஊ
க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே எந்த உருவதது்ன் சர்க்்ழரப் படி்ததின் 
உருவம் ஒததுப்்பதாகின்றைது என்று கூறைவும். 
அ ஆ இ ஈ உ ஊ
சில சர்க்்ழரப் படி்ங்்ழளே நீரில் இ்வும். 
சர்க்்ழரப் படி்ங்்ளில் என்் ்தாற்றைம் நி்ழ்கிறைது?
சர்க்்ழரப் படி்ங்்ளும் மூலக்கூறு்ளேதால் ஆ்ழவ்ய. சர்க்்ழர நீரில் ்ழரயும்கபதாழுது, 
சர்க்்ழரப் படி்ங்்ள் உழ்க்்ப்படுவததால் சர்க்்ழர மூலக்கூறு்ள் நீர் முழுவதும் பரவுகின்றை். 
இந்நி்ழ்வு அந்நீரிழ் இனிப்புச சுழவ க்தாண்்ததா் ்தாற்றுகிறைது. அந்த சர்க்்ழர 
மூலக்கூறு்ள் ்ண்்ளேதால் ்தாை இயலதாத அளேவு சிறியததா் உள்ளேததால் நம்்தால் அவற்ழறைப் 
பதார்க்் முடிவதில்ழல. ஒரு சிறிய அளேவுள்ளே எந்த ஒரு பருப்கபதாருளிலும் மில்லியன் 
எண்ணிக்ழ்யிலதா் மூலக்கூறு்ள் இருக்கும் (ஒரு மில்லியன் = 10 இலட்சம்).
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அதழ் நம்்தால் கவட்் முடியதாது. இந்த 
சிறிய துண்டும் இலட்சக்்ைக்்தா் 
மூலக்கூறு்ழளேக் க்தாண்டிருக்கும். 
இம்மூலக்கூறு்ள் மி்ச சிறிய அணுக்்ளேதால் 
ஆ்ழவ. பருப்கபதாருள்்ள் அததழ்ய சிறிய 
து்ள்்ளேதால் ஆ்ழவ. இவற்ழறை சக்திவதாய்ந்த 
நுண்்ைதாக்கியதால் கூ் பதார்க்் முடியதாது.
பருப்கபாருளின் சிறப்புப் பண்பு�ள்
1. பருப்கபதாருளின் து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 

அதி் இழ்கவளி உள்ளேது. அது ஒவகவதாரு 
பருப்கபதாருளிலும் ்வறுபட்டிருக்கும்.
ஒரு ்தக்்ரண்டி சர்க்்ழரழய ஒரு 

குவழளே நீரில் ் சர்க்்வும். நன்றைதா்க் ் லக்்வும். 
இப்்பதாது சர்க்்ழர முழுவதும் ்ழறைகிறைது. 
சர்க்்ழர எங்்் கசன்றைது? அந்தக் குவழளே 
நீர் இப்்பதாது இனிப்பதா் இருக்கு்தா? நீரின் 
து்ள்்ளுக்கு இழ்யில் இழ்கவளி உள்ளேது. 
சர்க்்ழரத து்ள்்ள் அந்த இழ்கவளி்ழளே 
நிரப்புகின்றை்.

2. பருப்கபதாருளின் து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 
ஈர்ப்பு விழச உள்ளேது. 
இவவிழச்ய து்ள்்ழளேப் பிழைக்கிறைது. 

இந்த விழச ஒவகவதாறு பருப்கபதாருளிலும் 
்தாறுபடுகிறைது. 
பருப்கபாருள்�ளை வள�ப்படு்த்தல்

்்ற்்ண்் பண்பு்ளின் அடிப்பழ்யில் 
பருப்கபதாருள்்ழளே திண்்ம், திரவம் ்ற்றும் 
வதாயு எ் மூன்று வழ்யதா்ப் பிரிக்்லதாம். 

இழவ்ய கபதாருள்்ளின் இயற்பியல் நிழல்ள் 
எ் அழைக்்ப்படுகின்றை். 

3.2  திண்மம், திைவம் மற்றும் வாயுக்�ளின் 
நிளற, வடிவம் மற்றும் பருமன்
நதாம் ஒரு சிறிய ்ல்ழல எடுததுக் 

க்தாள்்வதாம் கீழ்க்்ண்் வி்தாக்்ளுக்கு 
விழ்யளி.
	்ல் ஒன்றின் வடிவதழத அறிய 

க்தாள்்லன் ்தழவயதா? ஆம் / இல்ழல
திண்்ததிற்கு க்தாள்்லன் ்தழவ 

இல்ழல. அது எங்கிருந்ததாலும் நிழலயதா்து. 
ஏக்னில், அதன் து்ள்்ள் கநருக்்்தா் 
அழ்ந்து குறிப்பிட்் வடிவதழதத தருகின்றை். 
எ்்வ, சதாததாரை்தா் அதன் வடிவம் ்தாறைதாது.
	ழ்ததா்ததில் இருந்து ஒரு ்ல்ழல 

எடுததுவந்து ்்ழசயின் மீ்ததா அல்லது 
அல்தாரியி்லதா ழவக்கும்்பதாது அதன் 
வடிவம் ்ற்றும் பரு்ன் ்தாறுகிறைததா? ஆம்/
இல்ழல
ழ்ததா்ததிலிருந்து ஒரு ்ல்ழல எடுதது 

வந்து ஒரு ்்ழசமீது அல்லது அல்தாரி 
மீது ழவக்கும்்பதாது அதன் வடிவம் ்ற்றும் 
பரு்ன் ்தாறைதாது.

கசயல்பாடு 2
மூன்று ்பர் க்தாண்் குழுக்்ளேதா் அ்ரவும். 
கீ்ை உள்ளே கபதாருள்்ழளே உற்று்நதாக்கு். 
அழ்ததும் உ்க்கு நன்கு கதரிந்தழவயதா? 
அழவயதாவும் ஒ்ர ்தாதிரியதா்ழவயதா 
அல்லது கவவ்வறைதா்ழவயதா? எந்த 
அடிப்பழ்யில் அவற்ழறை வழ்ப்படுததுவதாய்? 
ஒ்ர வழ்யிலதா அல்லது பல வழ்யிலதா? 
உ்து குழு நபர்்ளு்ன் விவதாதிதது அழதக் 
குறிததுக்க்தாள். 

�ேரா�டா�
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கபன்சில் ்ற்றும் புதத்ம் ஆகியழவ 
படிப்பதற்குப் பயன்படுபழவ. வதாளி ்ற்றும் 
சீப்பு ஆகியழவ கநகிழியதாலதா்ழவ. ்்ழச 
்ற்றும் ்ரண்டி ஆகியழவ ்ரதததாலதா்ழவ. 
்தய்க்கும் நதார் ்ற்றும் துழ்ப்பம் 
ஆகியழவ ்டி்்தா்ழவ. ஆ்தால், நதாய் 
கபதாம்ழ் மிருதுவதா்து. ஒளியதா்து 
்ண்ைதாடிக் குவழளேயில் உள்ளே நீர் ்ற்றும் 
மூக்குக்்ண்ைதாடி ஆகியவற்றின் வழி்ய 
ஊடுருவும். ஆ்தால், ஆப்பிள் அல்லது இரும்புப் 
கபட்டியின் வழி்ய ஒளி ஊடுருவதாது. ்தாடு 
்ற்றும் பறைழவ ்பதான்றைழவ உயிருள்ளேழவ, 
்ற்றைழவ உயிரற்றைழவ. குவழளேயில் உள்ளே 
நீர் திரவம். ஆ்தால் பலூனில் உள்ளே ்தாற்று 
வதாயு. ்ற்றைழவ திண்்ங்்ள் ஆகும். இறைகு 
்ற்றும் ்தாகிதக் குவழளே மிதக்கும். ஆ்தால், 
ஆப்பிள் ் ற்றும் சிறு ் ல் ் பதான்றைழவ மிதக்்தாது. 
கநகிழிப் பட்ழ்ழய இழுக்்முடியும். ஆ்தால், 
சீப்ழப இழுக்் முடியதாது. இப்கபதாருள்்ள் 
அழ்ததின் பண்பு்ளும் ்வறுபட்்தாலும் 
இழவ அழ்ததும் பருப்கபாருள்�ள் ஆகும்.

கீழக்�ாணும் அடைவள்ணளய நிைப்பு�.
நீ அவற்றின் பயன்்ள், அழவ உண்்தா் 

விதம் அல்லது ்ற்றை சில பண்பு்ள் க்தாண்டு 
அவற்ழறை வழ்ப்படுததலதாம்.

வரிளச 
எண்

மி்தக்கும் 
கபாருள்�ள்

மூழகும் 
கபாருள்�ள்

1.
2.
3.
்்்ல விவரிக்்ப்பட்் பண்பு்ளின் 

அடிப்பழ்யில் ்்லும் பல அட்்வழை்ழளே 
அழ்க்் முயற்சி கசய்யவும். நீ எததழ் 
அட்்வழை்ழளே அழ்ப்பதாய்? 

்்்ல க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே 
பருப்கபதாருள்்ழளே திண்்ம், திரவம் ்ற்றும் 
வதாயுக்்ளேதா் எவவதாறு வழ்ப்படுததி்தாய்? 
கசங்்ல் ்ற்றும் ்தவு ்பதான்றை வலுவதா் 
கபதாருள்்ள் திண்்ங்்ள்; பதாயும் 
தன்ழ்யுள்ளேழவ திரவங்்ள்; ்ற்றும் எளிதில் 
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பதாயும் தன்ழ்யுள்ளே கபதாருள்்ள் வதாயுக்்ள் 
ஆகிய சில பண்பு்ளின் அடிப்ழ்யில் நீ 
அவற்ழறை வழ்ப்படுததி இருப்பதாய். நன்று, 
அது சரி்ய.

கசயல்பாடு 3
இயற்பியல் நிழலயின் அடிப்பழ்யில் சில 
கபதாருள்்ழளே வழ்ப்படுததும்படி ்லரி்ம் 
்்ட்்ப்பட்்து. அவள் அவற்ழறை 
அட்்வழைப்படுததி்தாள். நீங்்ள் அழத 
ஒப்புக்க்தாள்கிறீர்்ளேதா? நீங்்ள் ஒப்புக் 
க்தாள்ளேதாதவற்ழறை மீண்டும் 
அட்்வழைப்படுததி, உங்்்து 
ஆசிரியரி்ம் ்தாண்பிக்்வும். (இரு 
குழுக்்ளேதா்ச கசயல்ப்வும்).
சுண்ைக்்ட்டி ்தாற்று நீரதாவி
நீர் ்ழை எலுமிசழச
பலூனில் உள்ளே ்தாற்று ்ல் எலுமிசழசச சதாறு
ஆறு ்தாற்று புழ்
கசங்்ல் ்்ழச ்தவு

3.3. விைவு்தல்
்்ழசயின் மீது ஒரு புதத்தழத 

ழவக்்வும். அழத ந்ர்தததா்ல் ஐந்து நிமி்ம் 
்வனி. ஒரு குவழளே நீழர எடுததுக்க்தாண்டு 
அதில்  எழுது்்தாழலப் பயன்படுததி ஒரு துளி 
ழ்ழயச ்சர்க்்வும். அதழ் அழசக்்தா்ல் 
அல்லது ்லக்்தா்ல் ழவததிருக்்வும். 
இப்கபதாழுது அழறையின் ஒரு மூழலயில் 
ஊதுவததிழய ஏற்றி ழவக்்வும்.

கீழ்க்்தாணும் ்்ள்வி்ளுக்கு விழ்யளி.

	 புதத்ம் ந்ர்கிறைததா?
	நீல ழ்யின் து்ள்்ள் ந்ர்ந்து 

தன்னிசழசயதா் நீரில் பரவுகின்றை்வதா? 
அது ்லப்பதற்கு எவவளேவு ்நரம் 
எடுததுக்க்தாள்கிறைது?

	அழறையின் எந்தப் பகுதியில் நீ 
நின்றைதாலும் ஊதுவததியின் ்ைதழத 
நு்ரமுடிகிறைததா? 

	எவவளேவு விழரவதா் ்ைம் பரவுகிறைது? 
அது எப்படிப் பரவுகிறைது?
வதாயுக்்ள் ் ற்றும் திரவங்்ளின் து்ள்்ள் 

எளிததா்வும் ்வ்்தா்வும் ந்ர்கின்றை் 
என்று நதாம் கூறைலதாம். ஒரு குறிப்பிட்் இ்தழத 
அழ்ததுக்க்தாள்ளும் வழ்யில் து்ள்்ள் 
பரவும் பண்ழப்ய விரவுதல் என்கி்றைதாம். 
திண்்ங்்ளில் உள்ளே து்ள்்ள் கநருக்்்தா் 
அழ்ந்துள்ளேததால் அழவ திரவம் ்ற்றும் 
வதாயுக்்ளின் து்ள்்ழளேப்்பதால பரவதாது.
எ்்வ ழ் து்ள்்ள் ்ற்றும் புழ்த 
து்ள்்ள் அங்குமிங்கும் விரவுகின்றை். 
ஆ்தால், புதத்ம் ்்ழசமீது அப்படி்ய 
இருக்கிறைது.

திண்்ததில் உள்ளே 
து்ள்்ள் திரவததில் உள்ளே  து்ள்்ள் வதாயுக்்ளில் உள்ளே 

து்ள்்ள்

 
மி்வும் குழறைந்த 
இழ்கவளியு்ன் திண்்ததில் 
து்ள்்ள் கநருக்்்தா்ப் 
கபதாதிந்துள்ளே். எ.்தா. ்ல்

திண்்தழதவி் திரவததில் குழறைந்த 
இழ்கவளியு்ன் ததாறு்தாறைதா் அல்லது 
ஒழுங்்ற்றை நிழலயில் து்ள்்ள் 
அழ்ந்துள்ளே். எ.்தா. நீர்

அதி் இழ்கவளியு்ன் 
எளிதில் ந்ரக்கூடிய 
வழ்யில் வதாயுவில் து்ள்்ள் 
அழ்ந்துள்ளே். எ.்தா. ்தாற்று
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்தாற்று இ்தழத அழ்ததுக் க்தாள்ளும்; 
அதற்கு நிழறையும் உண்டு ஆ்்வ, நம்்தால் 
்தாைமுடியதாத ்தாற்றும் ஒரு பருப்கபதாரு்ளே. 
பருப்கபதாருள்்ழளேப் பற்றி ்்லும் 
கதரிந்துக்தாள்ளே முயற்சி கசய்்வதாம்.
தசாதி்ததுப் பாருங�ள்.
1. கநதாறுங்கும் ்ற்றும் ஒளி ஊடுறுவும் 

தன்ழ்யுள்ளே கபதாருள்்ழளேக் கூறு் 
____________.

2. நீளும் தன்ழ்யுள்ளே கபதாருள் ஒன்ழறைக் 
கூறு் ____________.

3. வழளேயும் தன்ழ்யுள்ளே இரண்டு 
கபதாருள்்ழளேக் கூறு் ____________.

3.4.  திண்மம் மற்றும் திைவ்ததின் அழு்த்தப் 
பண்ளப வாயுக்�ளின் அழு்த்த்தத்தாடு 
ஒப்பிடு்தல்.

ஒ்ர ்தாதிரியதா் 
மூன்று நீர் உறிஞ்சும் 
கு ை தா ய் ் ழ ளே 
எடுததுக்க்தாள். அதன் 
முழ்்ழளே ஒரு 
மூடியி்தால் நன்கு 
மூ்வும். பிஸ்ழ் 
கவளி்ய எடுதது, குைதாயிழ் சுண்ைக்்ட்டித 
தூளேதால் நிரப்பு. பின்பு பிஸ்ழ் ழவதது அழுதத 
முயற்சி கசய். நீ என்் உற்று்நதாக்குகிறைதாய்?

இரண்்தாவது உறிஞ்சு குைதாயில் நீழர 
நிரப்பு. பின்பு பிஸ்ழ் அழுதத முயற்சி கசய். 
இதிலிருந்து என்் அறிகிறைதாய்? மூன்றைதாவது 
உறிஞ்சு குைதாயில் பிஸ்ழ் இழுதது 
்தாற்ழறை உறிஞ்சி பின்பு பிஸ்ழ் அழுதது. 
என்் ்தாண்கிறைதாய்? அழுததுவது எளிததா் 
உள்ளேததா அல்லது ்டி்்தா் உள்ளேததா? நீ 
உற்று ்நதாக்கியவற்ழறை ்ற்றை குழுக்்ளு்ன் 
பகிர்ந்துக்தாள்.

்தாற்று உள்ளே உறிஞ்சு குைதாயில் 
பிஸ்ழ் எளிதில் அழுதத இயலும் என்பழத 
நீ ்வனிததிருப்பதாய். நீழர அழுததுவது 
்டி்ம் ஆ்தால் சுண்ைக்்ட்டித தூள் உள்ளே 
பிஸ்ழ் ந்ர்தத்வ இயலதாது. திண்்ம் 
்ற்றும் திரவங்்ழளே ஒப்பிடும்்பதாது வதாயுக்்ள் 
அதி் அழுததததிற்கு உட்படும் எ் இதன் 
மூலம் நதாம் கூறைலதாம். 

கசயல்பாடு 4
பைசசதாறு ்பதான்றை திரவதழத இரண்டு 
பதாக்க்ட்டு்ள் எடுததுக்க்தாள். இரண்டு 
பதாக்க்ட்டு்ளிலும் 100 மிலி எ் 
எழுதப்பட்டுள்ளேது. பதாக்க்ட்டு்ளில் உள்ளே 
பைசசதாறு ்பதான்றை திரவதழத  கவவ்வறு 
வடிவமுள்ளே (A ்ற்றும் B) குவழளே்ளில் 
ஊற்றைவும்.

• பழசசாறின் வடிவம் மாறுகிற்தா?  
ஆம்/இல்ளல

ஒரு திரவதழத நிரப்ப க்தாள்்லன் 
்தழவப்படுகிறைது. ்்லும், திரவம் 
க்தாள்்லனின் வடிவதழதப் 
கபறுகிறைது. ஏக்னில், திரவத 
து்ள்்ள் ஒன்றைன்மீது ஒன்று நழுவி 
ந்ர்கின்றை்.

• ஒரு கபரிய �லன் அல்லது சிறிய 
�லனில் ஊற்றப்படும்தபாது அவற்றின் 
பருமன் மாறுகிற்தா? ஆம்/இல்ளல

இரண்டு ்லன்்ளிலும் பைசசதாறின் 
அளேவு ச்்தா் உள்ளேது.

• பருமன் மாறியுள்ைா்தா இல்ளலயா 
என்பள்த நீ எவவாறு அறிவாய்?

கபரிய ்லனில் இருந்ததாலும் 
அல்லது சிறிய ்லனில் இருந்ததாலும் 
திரவததின் பரு்ன் ஒன்றைதா் இருக்கும். 
ஆ்தால், அதன் வடிவம் ்தாறுகிறைது.

கசயல்பாடு 5
்தாற்று நிரப்பப்ப்தாத ழசக்கிள் டியூபிழ் 
எடுததுக்க்தாள். அதில் ்தாற்ழறை நிரப்பி 
பின்பு அழதத தூக்கிப்பதார். அதன் நிழறையில் 
ஏ்தனும் ்தாற்றைம் கதரிகிறைததா? ்தாற்றுக்கு 
நிழறை உண்டு எ் அறிகிறைதாயதா?
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வ. எண் திண்மம் திைவம் வாயு
1 குறிப்பிட்் வடிவம் ்ற்றும் 

பரு்ன் க்தாண்்து.

குறிப்பிட்் வடிவம் 
கிழ்யதாது. திரவம் அது 
உள்ளே க்தாள்்லனின் 
வடிவதழதப் கபறுகிறைது.

குறிப்பிட்் வடிவ்்தா 
பரு்்்தா கிழ்யதாது.

2 அழுததததிற்கு உட்ப்தாது. சிறிதளேவு அழுததததிற்கு 
உட்படும்.

அதி் அளேவு அழுததததிற்கு 
உட்படும்.

3 து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 
உள்ளே இழ்கவளி 
மி்வும் குழறைவு. து்ள்்ள் 
மி் கநருக்்்தா் 
அழ்ந்திருக்கும்.

து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 
உள்ளே இழ்கவளி அதி்ம். 

து்ள்்ள் கநருக்்்தா் 
அழ்ந்திருக்்தாது. எ்்வ, 
அழவ எளிதில் ந்ரும்.

து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 
உள்ளே இழ்கவளி 
மி் அதி்ம். து்ள்்ள் 
மி்வும் தளேர்வதா் 
அழ்ந்திருக்கும்.

4 து்ள்்ள் ஒன்ழறைகயதான்று 
அதி் அளேவில் 
ஈர்க்கின்றை்.

திரவததின் து்ள்்ளுக்கு 
இழ்்ய உள்ளே ஈர்ப்பு 
விழச திண்்ப் கபதாருளில் 
உள்ளேழதவி் குழறைவு.

வதாயுவின் து்ள்்ளுக்கு 
இழ்்ய உள்ளே ஈர்ப்பு 
விழச மி்வும் குழறைவு.

5 திண்்ததின் து்ள்்ள் 
எளிதில் ந்ரதாது.

திரவததின் து்ள்்ள் 
எளிதில் ந்ரும்.

வதாயுவின் து்ள்்ள் 
அங்கும் இங்கும் கததா்ர்ந்து 
இயங்கும்.

சுருக்�்த திைடடு 

சிநதிக்�
திண்மம்      திைவம்   வாயு
வதாயு நிழலயிலுள்ளே கபதாருள்்ழளே திரவ நிழலக்கு ்தாற்றும் நி்ழ்ழவ்ய திரவ்தாக்்ல் 
என்கி்றைதாம். வதாயுவிள் அழுதததழத அதி்ரிக்கும்்பதாது மூலக்கூறு்ள் கநருங்கி வந்து அதன் 
கவப்பநிழல குழறைகிறைது. எ்்வ மூலக்கூறு்ளின் ஆற்றைல் குழறைந்து அழவ வதாயுநிழலயிருந்து 
திரவநிழலக்கு ்தாறுகின்றை்.
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3.5.  தூய கபாருள்�ள் மற்றும் �லளவ�ள்
சில கபதாருள்்ழளே, அழவ 100% 

தூய்ழ்யதா்ழவ என்று கூறி ்ழ்்ளில் 
விற்பழ் கசய்வழதக் ்தாண்கி்றைதாம். 
கபதாது்க்்ழளேப் கபதாருததவழர தூய்ழ் 
என்றைதால் ்லப்ப்்ற்றைது. அததாவது, எந்தகவதாரு 
தரம் குழறைந்த கபதாருழளே்யதா அல்லது தீய 
விழளேவு்ழளே ஏற்படுததும் கபதாருள்்ழளே்யதா 
்லக்்வில்ழல என்பது கபதாருள். 100% 
தூய்ழ் எ்க் கூறைப்படும் கபதாருள்்ள் 
உண்ழ்யி்ல்ய தூய்ழ்யதா்ழவயதா?

ஒரு ்வதியியலதாளேழரப் கபதாருததவழர 
‘தூய்ழ்’ என்றை கசதால்லின் கபதாரு்ளே ்வறு!

	ஒரு தூய கபதாருள் என்பது ஒ்ர 
தன்ழ்யதா் து்ள்்ளேதால் ்ட்டு்் 
ஆ்து. 

	தூய கபதாருள்்ள் தனி்ங்்ளேதா்்வதா 
அல்லது ்சர்்ங்்ளேதா்்வதா இருக்்லதாம்.

	ஒரு தனி்ம் என்பது சிறிய து்ள்்ளேதாலதா் 
ஒ்ர வழ் அணுக்்ளேதால் ஆ்து. 

	ஒரு மூலக்கூறு என்பது இரண்டு 
அல்லது அதற்கு ்்ற்பட்் அணுக்்ளின் 
்சர்க்ழ்யதாகும். 

	ஒரு ்சர்்ம் என்பது இரண்டு 
அல்லது அதற்கு ்்ற்பட்் தனி்ங்்ள் 
்வதியியல் ்சர்க்ழ் மூலம் இழைந்து 
உருவதா்க்கூடிய ஒரு கபதாருளேதாகும். 

	்லழவ என்பது இரண்டு அல்லது 
அதற்கு ்்ற்பட்் பகுதிப் கபதாருள்்ழளேக் 
க்தாண்்ததாகும்.
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நதாம் கீழ்க்்தாணும் உததாரைங்்ழளேப் 
பதார்ப்்பதாம். நதாம் பலவித தின்பண்்ங்்ழளே 
உண்கி்றைதாம்.

பைக்்லழவ ்ற்றும் மிக்சர் 
்பதான்றைவற்றில் உள்ளே சில கபதாருள்்ழளே 
உங்்ளேதால் கூறை முடியு்தா? இக்்லழவ்ளில் 
உள்ளே பகுதிப் கபதாருள்்ழளே அவற்றின் நிறைம், 
்ததாற்றைம் ்ற்றும் சுழவயின் அடிப்பழ்யில் 
்ண்்றியலதாம்.

நதாம் கபதாங்்ல் தயதாரிக்் அரிசி, பருப்பு, 
உப்பு, மிளேகு, கநய் ் பதான்றை பல கபதாருள்்ழளேச 
்சர்க்கி்றைதாம். கபதாங்்ல் என்றை உைவும் ஒரு 
்லழவ்ய.

நதாம் ஏன் இவற்ழறைக் ்லழவ்ள் 
என்கி்றைதாம்? ஏக்னில் இழவ எளிதில் 
பிரிக்்க்கூடிய இரண்்்தா அல்லது அதற்கு 
்்ற்பட்் பகுதிப் கபதாருள்்ழளேக் க்தாண்்ழவ.

ஆைாய்�…
ஒரு ்லழவயில் அ்ங்கியுள்ளே பகுதிப் 

கபதாருள்்ழளே நதாம் எப்கபதாழுதும் கவறும் 
்ண்்ளேதால் பதார்க்் இயலு்தா?

நதாம் ்தாய்்றிக் ்லழவ ்ற்றும் ்சதா்தாழவ 
ஒப்பிடு்வதாம். ்தாய்்றிக் ்லழவயில் 
அ்ங்கியுள்ளே பகுதிப் கபதாருள்்ழளே 
எளிழ்யதா் முழறையில் பிரிக்்முடியும். 
்சதா்தாவில் அ்ங்கியுள்ளே கபதாருள்்ழளே 
நதாம் ்தாை்வதா அல்லது தனிததனி்ய 
எளிழ்யதா் முழறையில் பிரிக்்்வதா முடியதாது. 

்சதா்தா்தாய்்றிக் ் லழவ
நீங�தை முயற்சிக்�வும்

கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே அட்்வழையில் 
உள்ளே ் லழவழயக் ் ண்்றிய. அழவ ் லழவ 
எனில் ‘ஆம்’ எ்வும், ்லழவ இல்ழல எனில் 
‘இல்ழல’ எ்வும் அட்்வழையில் குறிப்பி்வும். 
உன்்தால் தீர்்தானிக்் இயலதாத நிழலயில் 
‘எ்க்குத கதரியதாது’ எ்க் குறிப்பிட்டு, பின்்ர் 
அததழ்ய கபதாருள்்ழளேப் பற்றி உ்து 
ஆசிரியரு்ன் ஆ்லதாசிதது அறியவும்.

கபாருள்�ள் ஆம்/இல்ளல
ஆழ்துழளேக் கிைற்று நீர்
ததாமிரக் ்ம்பி
சர்க்்ழரக் ்ட்டி
உப்புக் ்ழரசல்

ஆக்ஸி�ன், ழநட்ர�ன், ்தார்பன் ழ் 
ஆக்ழ்டு, நீரதாவி, ்ந்த வதாயுக்்ள் ்ற்றும் 
பிறைவற்ழறை தன்னுள் க்தாண்்ததால் ்தாற்று 
என்பது ஒரு ்லழவயதாகும். நீர், புரதம், 
க்தாழுப்பு ்ற்றும் பிறை கபதாருள்்ள் பதாலில் 
்தாைப்படுகின்றை். பதாலும் ஒரு ்லழவயதாகும்.

நதாம் பருகும் எலுமிசழசச சதாறும் ஒரு 
்லழவயதாகும். நம்மில் சிலர் எலுமிசழசச 
சதாழறை குழறைந்தளேவு சர்க்்ழரயு்ன் பரு் 
விரும்புகி்றைதாம். சிலர் அதி்ளேவு சர்க்்ழரயு்ன் 
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பரு் விரும்புகி்றைதாம். ்சர்க்்ப்படும் 
சர்க்்ழரயின் அளேவு கவவ்வறைதா் இருப்பினும், 
அதிலுள்ளே பகுதிப் கபதாருள்்ளேதா் எலுமிசழசச 
சதாறு, நீர் ்ற்றும் சர்க்்ழர ஆகியழவ 
ஒன்றைதா் இருக்கும் பட்சததில் அது எலுமிசழசச 
சதாறு என்்றை அழைக்்ப்படும். ்சர்க்்ப்படும் 
நீரின் அளே்வதா அல்லது எலுமிசழசச சதாறின் 
அளே்வதா ்தாறி்தாலும் அது ்லழவயதா்்வ 
இருக்கும். எ்்வ, ்லழவயில் அ்ங்கியுள்ளே 
பகுதிப்கபதாருள்்ளின் அளேவு நிழலயதா் 
விகிதததில் இருக்் ்வண்டும் என்கிறை 
அவசியமில்ழல. 

• ஒரு ்லழவ என்பது ஒன்றுக்கு ்்ற்பட்் 
ஒ்ர தன்ழ்யுழ்ய து்ள்்ழளேக் 
க்தாண்் தூய்ழ்யற்றை கபதாருளேதாகும்.

• ்லழவயின் பகுதிப் கபதாருள்்ள் எந்த 
விகிதததிலும் ்லந்திருக்கும்.

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு ்்ற்பட்் 
தனி்ங்்ள் இழைந்து ஒரு ்லழவயதா் 
்தாறைலதாம். எ.்தா: 22 ்்ரட் தங்்ததில் உள்ளே 
தங்்ம் ்ற்றும் ததாமிரம் அல்லது தங்்ம் ்ற்றும் 
்தாட்மியம் ்லழவ்ள்.

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு ்்ற்பட்் 
்சர்்ங்்ள் இழைந்து ஒரு ்லழவயதா் 
்தாறைலதாம். எ.்தா: நீர், ்தார்பன் ழ்ஆக்ழ்டு, 
இனிப்பு ்ற்றும் நிறைமூட்டி ஆகியவற்ழறைக் 
க்தாண்் ்சதா்தா.

ஒரு தனி்ம் அல்லது ்சர்்ம் இழைந்து 
ஒரு ்லழவயதா் ்தாறைலதாம். எ.்தா: டிஞ்சரில் 
அ்யதாடின் ஆல்்்தாலு்ன் ்லந்துள்ளேது. 

3.6. �லளவ�ளைப் பிரி்த்தல்
அழ்ததுக் ்லழவ்ழளேயும் அழவ 

அழ்ந்துள்ளேவதாறு அப்படி்ய பயன்படுதத 
இயலு்தா? அல்லது ்லழவ்ளின் பகுதிப் 
கபதாருள்்ழளேப் பிரிக்்்வண்டியது அவசிய்தா? 
நதாம் அன்றைதா்ம் பயன்படுததும் கபதாருள்்ளில் 
பல கபதாருள்்ள், பல்்வறு மூலங்்ளிலிருந்து 
கபறைப்படுகின்றை். அழவ, கபரும்பதாலும் பிறை 
கபதாருள்்ளு்ன் ்லந்்த ்தாைப்படுகின்றை். 

்தாபி ்ற்றும் ஐஸகிரீம் ்பதான்றை 
்லழவ்ழளே அப்படி்ய உண்கி்றைதாம். 
அவற்றின் பகுதிப் கபதாருள்்ழளேப் பிரிக்் 

்வண்டியதில்ழல. உ்லதா்ங்்ள் பூமியின் 
்்ல் ஓட்டிற்கு அடியில் ததாதுக்்ளேதா் 
அழ்ந்துள்ளே். தூய உ்லதா்ததிழ் 
நதாம் கபறை ்வண்டுக்னில், பல படி்ழளே 
உள்ளே்க்கிய கசயல்முழறை்ழளேப் பின்பற்றி 
ததாதுக்்ளிலிருந்து அவற்ழறைப் பிரிதகதடுக்் 
்வண்டும். 

பிரிதகதடுததல் என்றைதால் என்்? ஒரு 
்லழவயில் இருந்து அவற்றின் பல பகுதிப் 
கபதாருள்்ழளேத தனிததனி்ய பிரிக்கும் 
முழறைக்கு பிரிதகதடுததல் என்று கபயர். பகுதிப் 
கபதாருள்்ளின் உண்ழ்யதா் பண்பு்ள் 
்ற்றும் பயன்பதாட்டிழ் அறிய கபதாருள்்ழளேப் 
பிரிததல் அவசியம். 

்லழவ்ழளே எப்கபதாழுது, ஏன் பிரிக்் 
்வண்டும்?
	 ்லழவ்ளில் உள்ளே ்தாசுக்்ழளேயும், தீங்கு 

விழளேவிக்கும் பகுதிப் கபதாருள்்ழளேயும் 
நீக்குவதற்கு. எ.்தா: அரிசியில் உள்ளே 
்ற்்ழளே நீக்குதல்.

	 பய்ளிக்கும் ஒரு பகுதிப் கபதாருளிழ் 
்ற்றை பகுதிப் கபதாருள்்ளில் இருந்து தனி்ய 
பிரிப்பதற்கு. எ.்தா: கபட்்ரதாலியததில் 
இருந்து கபட்்ரதால் கபறுதல்.

	 ஒரு கபதாருழளே மிகுந்த தூய நிழலயில் 
கபறுவதற்கு. எ.்தா: தங்்ச சுரங்்ததில் 
இருந்து தங்்ம் கபறுதல்.

நாம் கசல்வியின் குடும்ப்தள்தப் பற்றி 
அறிநதுக�ாள்தவாமா? 

ஒரு நதாள் ்தாழல ஏழு ்ணியளேவில் 
கசல்வியின் குடும்பம் முழுவதும் சுறுசுறுப்பதா் 
இயங்கிக் க்தாண்டிருந்தது. கசல்வியின் 
ததாயதார் சழ்யலழறையில் ்தநீர் தயதாரிததுக் 
க்தாண்டிருந்ததார். கசல்வியின் பதாட்டி 
தயிரிலிருந்து கவண்கைய் எடுததுக் 
க்தாண்டிருந்ததார். அவளுழ்ய தந்ழதயும், 
்தா்தாவும் அறுவழ்க்குப்பின் ்ளேததில் 
கநல்்ணி்ழளேச ்ச்ரிததுக் க்தாண்டிருந்த்ர். 
கசல்வி அவளுழ்ய ததாயதாருக்கு உதவிபுரியும் 
வழ்யில் அரிசியில் இருந்து ்ல்ழல நீக்கிக் 
க்தாண்டிருந்ததாள். கசல்வியின் தம்பி பதாலு 
அவனுழ்ய நண்பன் க்தாடுதத ் தாந்தததிழ்க் 
க்தாண்டு ்ைலில் ஆர்வமு்ன் உருட்டி 
விழளேயதாடிக் க்தாண்டிருந்ததான். 
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கசல்வியின் குடும்ப உறுப்பி்ர்்ள் 
ஈடுபட்டிருந்த பல்்வறு கசயல்பதாடு்ழளே 
உ்து குறிப்்பட்டில் பட்டியலி் முடியு்தா?

்்ற்்ண்் கசயல்பதாடு்ளில் 
அ்ங்கியுள்ளே பிரிதகதடுததல் முழறை்ழளே 
ஆரதாய்்வதாம். ் ்லும், ் வறு சில பிரிதகதடுததல் 
முழறை்ழளேப் பற்றியும் அறிந்துக்க்தாள்்வதாம்.

்லழவயில் அ்ங்கியுள்ளே பகுதிப் 
கபதாருள்்ளின் பண்பு்ழளேப் கபதாருத்த, 
்லழவ்ழளேப் பிரிதகதடுக்கும் முழறை ்தர்வு 
கசய்யப்படுகிறைது. கபதாருள்்ளின் அளேவு, 
வடிவம், இயற்பியல் தன்ழ் (தி், திரவ, வதாயு) 
ஆகியவற்ழறைப் கபதாருதது பிரிதகதடுக்கும் 
முழறை ்தர்வு கசய்யப்ப்லதாம்.
வடி�டடு்தல்

கசல்வியின் ததாயதார் ்தநீரில் இருந்து 
்தயிழலததூழளேப் பிரிப்பதற்க்் 
வடி்ட்டிழயப் பயன்படுததி்தார். கபரிய 
அளேவிலதா் ்தயிழலததூள்்ள் வடி்ட்டியில் 
தக்்ழவக்்ப்பட்டு கதளிந்த ்தநீர் ்ழரசல் மி்ச 
சிறிய துழளே வழி்ய கவளி்யற்றைப்படுகிறைது. 
இதற்கு வடி்ட்டுதல் என்று கபயர். 

வடி்ட்டிய பிறைகு, ்தயிழலததூழளே என்் 
கசய்வீர்? தூக்கி எறிவீர்்ளேதா? அவற்ழறை 
மீண்டும் பயன்படுததும் முழறை ஒன்றிழ் 
உங்்ளேதால் பரிந்துழரக்் முடியு்தா?

சலி்த்தல்
ஒரு சல்லழ் என்பது வடி்ட்டிழயப் 

்பதான்றைததாகும். கவவ்வறு அளேவுழ்ய தி்ப் 
கபதாருள்்ழளேப் பிரிதகதடுக்கும் முழறைக்கு 
சலிததல் என்று கபயர். எ.்தா: ்தாவில் இருந்து 
தவிழ் நீக்குதல், ்ைலில் இருந்து சரழளேக் 
்ற்்ழளே நீக்குதல். ்ட்டு்தா்ப் பணி்ளில், 
்ைலிலிருந்து சரழளேக் ்ற்்ழளே 

நீக்குவதற்கு ்ம்பியதாலதா் சல்லழ் 
பயன்படுததப்படுகிறைது.

கசயல்பாடு 6
சிந்திதது அறி்! ்தாவிலிருந்து தவிழ் 
நீக்குதல் சரியதா? உ்து விழ்யிழ் 
குறிப்்பட்டில் எழுதவும்.

�ளை்தல்
மி்ச சிறிய அளேவிலதா் ்ழரயதாத 

தி்ப்கபதாருள்்ழளே திரவததிலிருந்து 
பிரிதகதடுப்பதற்கு ்ழ்தல் முழறையிழ்க் 
ழ்யதாளேலதாம். எ.்தா:  தயிரிலிருந்து 
கவண்கைய் எடுததல்.

்வ்்தா்க் ்ழ்யப்படும்்பதாது திண்் 
கவண்கையதா்து பதாததிரததின் பக்்ங்்ளில் 
்சர்கிறைது. ் ழ்ந்தபின் கிழ்க்கும் கவண்கைய் 
்ற்றும் ்்தார் ஆகிய இரு கபதாருள்்ளு்் 
உண்பதற்கு உ்ந்தழவயதாகும்.

துணி துழவக்கும் 
இயந்திரம் மூலம் ஈரம் 
நிழறைந்த துணி்ளிலிருந்து  
நீர் கவளி்யற்றைப்பட்டு அழவ 
உ ல ர் த த ப் ப டு கி ன் றை ் . 

இம்முழறைக்கு ழ்ய விலக்்ல் என்று கபயர்.

�திைடி்த்தல்
நதாம் கசடி்ளில் இருந்து பூக்்ழளேப் 

பறிக்கும்்பதாது தண்டு்ளில் இருந்து 
அவற்ழறைப் பிரிக்கி்றைதாம். ததாவரத தண்டு்ளில் 
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இருந்து கபறைப்படும் கநல் ்ற்றும் ்்தாதுழ் 
்பதான்றை ததானியங்்ழளேயும் அ்த்பதால் 
பிரிக்கின்்றைதா்தா? அது இயலதாது. ஏக்னில், 
ததானியங்்ள் சிறிய அளேவிலதா்ழவ; 
்்லும், அவற்றின் எண்ணிக்ழ் அதி்ம். 
ததானியங்்ழளே அவற்றின் ததாவரத தண்டு்ளில் 
இருந்து பிரிப்பதற்்தா் விவசதாயி்ள் தண்டு்ழளே 
்டி்்தா் பரப்பில் அடிக்கின்றை்ர். 
இம்முழறைக்கு ்திரடிததல் என்று கபயர்.

தூற்று்தல்
அரிசி, ்்தாதுழ் ்ற்றும் பிறை உைவு 

ததானியங்்ள் உமியதால் மூ்ப்பட்டிருக்கும். 
உமிழய நம்்தால் உண்ை முடியதாது. 
உமி மி்வும் க்ன்ழ்யதா் இருப்பததால் 
்தாற்றி்தால் எளிததா் அடிததுச கசல்லப்படும். 
ததானியங்்ளிலிருந்து உமிழய அ்ற்றுவதற்குப் 
பயன்படும் முழறைக்கு தூற்றுதல் என்று கபயர்.

்லழவயிழ் குறிப்பிட்் உயரததில் 
இருந்து ்தாற்றைடிக்கும் திழசயில் விைச 
கசய்ய்வண்டும். உமி ்பதான்றை ்லசதா் 
தி்ப்கபதாருள்்ள் ்தாற்றி்தால் அடிததுச 
கசல்லப்பட்டு தனி்ய ஒரு குவியலதா்ச  
்சர்ந்திருக்கும். எழ் அதி்முள்ளே 
தி்ப்கபதாருள்்ள் அததாவது ததானியங்்ள் 
தூற்றுபவரின் அரு்் சிறு குவியலதா்ச  ் சரும்.

ள��ைால் க்தரிநக்தடு்த்தல்
அரிசியிலிருந்து ்ற்்ழளே எவவதாறு 

பிரிக்கி்றைதாம்? ்ற்்ள் ததானியங்்ளிலிருந்து 
்தாறுபட்் உருவதழதப் கபற்றிருக்கு்தா்தால் 
அவற்ழறை நதாம் எளிததா் அழ்யதாளேம் ்ண்டு 
ழ்்ளேதால் நீக்குகி்றைதாம். இம்முழறைக்கு 
ழ்்ளேதால் கதரிந்கதடுததல் என்று கபயர். 
ஒரு்வழளே ்ற்்ள் அரிசிழயப் ்பதான்றை உருவ 
அழ்ப்ழப்ய கபற்றிருந்ததால் அவற்ழறை 
நீக்குவது ்டி்ம்.

�ாந்தப் பிரிப்பு முளற 
இரும்புத து்ள்்ள் ்லந்திருக்கும் 

ஒரு ்லழவயில் இரும்பதா்து ்தாந்ததததால் 
்வரப்படும் என்றை பண்பிழ்ப் பயன்படுததி 
்தாந்தத தன்ழ்யுழ்ய  கபதாருள்்ழளே 

உமி என்பது விழத 
அல்லது ததானியதழதச 
சுற்றிக் ்தாைப்படும் 
்டி்்தா் அல்லது 

பதாது்தாப்பதா் உழறையதாகும். அரிசியின் 
வளேர்நிழலக் ் தாலங்்ளில் இது அரிசிழயப் 
பதாது்தாக்கிறைது. ்ட்டு்தா்ப் கபதாருளேதா்வும், 
உர்தா்வும், மின்்தாப்புப் கபதாருளேதா்வும் 
எரிகபதாருளேதா்வும் இது பயன்படுகின்றைது.
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்தாந்தததன்ழ்யற்றை கபதாருள்்ளில் இருந்து 
பிரிக்்லதாம். ் தாந்ததததால் ் வரப்படும் கபதாருள்்ள் 
்தாந்தததன்ழ்யுழ்ய கபதாருள்்ள் எ்ப்படும். 
்தாந்தததிழ்ப் பயன்படுததி திண்்ங்்ழளேப் 
பிரிக்கும் முழறைக்கு ்தாந்தப்பிரிப்பு முழறை 
என்று கபயர். 
படிய ளவ்த்தல் (அ) வண்ைல் படிவாக்�ல் 

அரிசி ்ற்றும் பருப்பு வழ்்ளில் சிறிய 
ழவக்்்தால் து்ள்்ள், உமி, தூசு ்பதான்றைழவ 
்லந்திருக்கும். சழ்க்கும் முன் அவற்ழறை 
நீக்குதல் ்வண்டும். உங்்ள் வீட்டில் அவற்ழறை 
நீக்குவதற்குப் பின்பற்றைப்படும் முழறை்ள் 
பற்றி உங்்ளுக்குத கதரியு்தா? இததழ்ய 
கபதாருள்்ழளே நீக்் அரிசிழய்யதா பருப்ழப்யதா 
நீரில் ்ழுவ ்வண்டும். அவவதாறு ்ழுவும்்பதாது 
்லசதா் ்தாசுக்்ள் நீரில் மிதக்கும்; எழ் 
அதி்முள்ளே அரிசி ்பதான்றை ததானியங்்ள் நீரில் 
மூழ்கி அடியில் தங்கும். இம்முழறைக்கு படிய 
ழவததல் (அ) வண்்ல் படிவதாக்்ல் என்று கபயர். 
தூய்ழ்யதா் அரிசி நீருக்்டியில் தங்கியபின், 
நீரில் உள்ளே ் தாசுக்்ள் அழ்தழதயும் ் வ்்தா் 
கவளி்யற்றை ்வண்டும். இம்முழறைக்கு கதளிய 
ழவதது இறுததல் என்று கபயர். 
�லங�லாை நீரிலிருநது தசளற நீக்கு்தல்

்லங்்லதா் நீர் மி் நுண்ணிய ்ளி்ண் 
து்ள்்ழளேத தன்்்த்த க்தாண்டிருக்கும்.  
ஒரு ்ண்ைதாடிக் குவழளேயில் உள்ளே 

்லங்கிய நீரிழ் சிறிது ்நரததிற்கு 
அழசக்்தா்ல் ழவக்கும்்பதாது என்் நி்ழும்? 
்ளி்ண் து்ள்்ள் ்்்தா் இருப்பததால் அழவ 
குவழளேயின் அடியில் வண்்லதா்த தங்கும். 
நீரதா்து ்்ல் அடுக்்தா் கதளிந்த நிழலயில் 
இருக்கும்.

ஒரு ்லழவயில் ்்்தா் கபதாருள்்ள் 
இருப்பின் அவற்ழறைச சிறிது ் நரம்  அழசக்்தா்ல் 
ழவக்கும்கபதாழுது எழ் அதி்்தா் கபதாருள்்ள் 
வண்்லதா் தங்கி விடும். ்்லடுக்கில் கதளிந்த 
நீர்்ம் கிழ்க்கும். இம்முழறைக்கு படியழவததல் 
என்று கபயர்.

க்தளிய ளவ்தது இறு்த்தல்
இசகசயல் படிய ழவததழலத கததா்ர்ந்து 

நி்ழ்ததப்படுகிறைது. அடியில் தங்கிய 
வண்்ழலப் பதாதிக்்தாத வண்ைம் ்்ல் 
அடுக்கில் உள்ளே நீர் ்ற்கறைதாரு ்லனிற்கு 
்தாற்றைப்படுகிறைது. வண்்லில் இருந்து 
நீர்்தழதப் பிரிக்கும் முழறைக்கு கதளிய ழவதது 
இறுததல் என்று கபயர். அடியில் தங்கும் பகுதி 
வண்்ல் என்றும், கதளிந்த நிழலயில் உள்ளே 
பகுதி கதளிந்த நீர் என்றும் அழைக்்ப்படும். 

கதளிய ழவதது இறுதத பிறைகும் நீரில் 
நுண்ணிய ்ளி்ண் து்ள்்ள் இருப்பதற்கு 
வதாய்ப்பு உண்டு. அவற்ழறை எவவதாறு நீக்்லதாம்? 
வடி்ட்டி மூலம் அவற்ழறை நதாம் நீக்்லதாம். ஒரு  
வடி்ட்டி்யதா அல்லது துணி்யதா இததழ்ய 
நுண்ணிய ்ளி்ண் து்ள்்ழளே நீக்குவதற்கு 
உதவும் என்று ்ருதுகிறீர்்ளேதா? இசகசயழலச 
கசய்துபதார்தது, ்ண்டுபிடியுங்்ள்.

வடி�டடு்தல் 

நுண்ணிய ்தாசுக்்ழளே நீக்குவதற்்தா் 
நதாம் வடிததாழளேப் பயன்படுததுகி்றைதாம். ஒரு 
வடிததாளில் ்ளி்ண் து்ள்்ழளேக் ்தாட்டிலும் 
அளேவில் சிறிய நுண்துழளே்ள் உள்ளே். ஒரு 
வடிததாளிழ் எவவதாறு பயன்படுததுவது எ் 
இப்கபதாழுது பதார்க்்லதாம். 

ஒரு வடிததாழளே எடுததுக் க்தாண்டு 
அதழ்க் கூம்பு வடிவில் ்டிக்்வும் 
(ப்தழதப் பதார்க்்வும்). ்லங்கிய நீரிழ் 
வடிததாளில் க்துவதா், ்வ்மு்ன் ஊற்றைவும். 
வடி்ட்டுதலின் ்பதாது  கதளிந்த நீர் பு்ல் 
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வழி்ய கீ்ையுள்ளே ்லழ் அழ்யும், 
எஞ்சியுள்ளே ்ளி்ண் து்ள்்ள் (வீழ்படிவு) 
வடிததாளி்ல்ய தங்கி விடும். 

ஒரு ்லழவயில் உள்ளே ்ளி்ண், ்ைல் 
்பதான்றை ்ழரயதாத கபதாருள்்ழளே வடிததாழளேப் 
பயன்படுததி பிரிதகதடுக்கும் முழறைக்கு 
வடி்ட்டுதல் என்று கபயர்.. வடி்ட்டிழயக் 

தமலும் அறிதவாம்
பிரிதகதடுததழல முழுழ்யதாக்குவதற்கு, 
பல பிரிததல் முழறை்ழளே ஒன்றைதா் 
இழைததும் கசயல்படுததலதாம். 
உததாரை்தா், நீரில் ்லந்துள்ளே ்ைலும் 
உப்பும் ்லந்த ்லழவயிழ்ப் பிரிப்பதற்கு 
படிய ழவததல், கதளியழவதது இறுததல், 
வடி்ட்டுதல், ஆவியதாக்குதல் ்ற்றும் 
குளிரழவததல் ்பதான்றை பல முழறை்ழளே 
கவவ்வறு படிநிழல்ளில் நி்ழ்தத 
்வண்டும். 

்்ந்து கீ்ை இறைங்கும் திரவததிற்கு வடிநீர் 
என்றும், வடிததாளில் தங்கும் ் ழரயதாத பகுதிக்கு 
வண்்ல் என்றும் கபயர். 

கசயல்பாடு 7
குழுச கசயல்: வகுப்பில் உள்ளே ்தாைவர்்ழளே நதான்கு குழுக்்ளேதா்ப் பிரிக்்வும். ஒவகவதாரு 
குழுவும் ் லழவ்ழளேப் பிரிப்பதற்குத தகுந்த முழறை்ழளேப் பரிந்துழரக்் ் வண்டும். அக்குழுவில் 
உள்ளே ்தாைவர்்ள் தங்்ளுக்கு வைங்்ப்பட்் ்லழவ்ளில் உள்ளே பகுதிப் கபதாருள்்ழளே 
எந்தப் பண்பின் அடிப்பழ்யில், எந்தச கசயல்முழறையின் மூலம் பிரிதததார்்ள் என்பழதயும் 
கூறை்வண்டும். ்லழவ்ளுக்்தா் எடுததுக்்தாட்டு்ழளே ்தாைவர்்ளேது அன்றைதா் வதாழ்வில் 
இருந்து எடுததுழரக்் ்வண்டும். ஒரு குழு ததான் பரிந்துழரக்கும் முழறை்ழளே வகுப்பிலுள்ளே 
்ற்றை ்தாைவர்்ளி்ம் பகிர்ந்தவு்ன், முழு வகுப்பும் ்லந்ததா்லதாசிதது பரிந்துழரக்்ப்பட்் 
முழறை்ள் கபதாருதத்தா் உள்ளே்வதா என்று முடிவு கசய்து கீழ்க்்தாணும் அட்்வழையில் பூர்ததி 
கசய்ய ்வண்டும். 

பிரி்தக்தடு்த்தல் முளற உ்தாை்ணம் பிரி்தக்தடு்த்தல் முளறயின் அடிப்பளை

நீரும்  
்ண்ணும்  
்லந்த ்லழவ

வடி்ட்டும் 
பு்ல்

வடிநீர்

வண்்ல்வடிததாள்
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3.7. உ்ணவுக் �லப்பைம்
சில ்வழளே்ளில், 

்ழ்்ளில் நதாம் வதாங்கும் 
உ ை வு ப் க ப தா ரு ள் ் ளி ல் 
்தழவயற்றை கபதாருள்்்ளேதா 
அல்லது தீங்கு விழளேவிக்கும் கபதாருள்்்ளேதா 
்தாைப்படும். இதற்கு உைவுக் ்லப்ப்ம் 
என்று கபயர். ்வ்மின்ழ்யதாலும், சரியதா்க் 
ழ்யதாளேதாத ்தாரைங்்ளேதாலும் உைவுக் 
்லப்ப்ம் ஏற்ப்லதாம்.

நதாம் வதாங்கும் கபதாருள்்ளில், குறிப்பதா் 
உைவுப் கபதாருள்்ளில் உள்ளே ்லப்ப்ப் 
கபதாருள்்ழளேப் பற்றி நதாம் அவசியம் கதரிந்து 
ழவததிருக்் ்வண்டும். ்லப்ப்ப் கபதாருள்்ள் 
்லந்த உைழவ உட்க்தாள்வது உ்ல் 
நலததிற்குத தீங்கு விழளேவிக்கும். 

்லப்ப்ம் கசய்யப்பட்் கபதாருள்்ள் தூய 
கபதாருள்்ளின் உண்ழ்ப் பண்பு்ழளேப் 
கபற்றிருக்்தாது. உததாரை்தா், பயன்படுததப்பட்் 
்தயிழலததூள் ்தாயழவக்்ப்பட்டு மீண்டும் 
புதிய ்தயிழலததூளில் ்லக்்ப்படுகிறைது. 
்ஞ்சள் தூளில் பிர்தாச்தா் வண்ைம் 
தரக்கூடிய ்வதிப்கபதாருள் ்லக்்ப்படுகிறைது. 

நிளைவில் க�ாள்�
	நிழறைழய உழ்யதும் இ்தழத 

அழ்ததுக் க்தாள்வது்தாகிய கபதாருள்்ள் 
பருப்கபதாருள்்ளேதாகும்.

	அழ்ததுப் பருப்கபதாருள்்ளும் மி்ச சிறிய 
து்ள்்ளேதால் ஆ்ழவ.

	இரண்டு முக்கியப் பண்பு்ளின் 
அடிப்பழ்யில் திண்்ம், திரவம் ் ற்றும் வதாயு 
எ் பருப்கபதாருள்்ழளே வழ்ப்படுததலதாம். 
அ)  து்ள்்ளின் அழ்ப்ழபப் கபதாருதது.
ஆ)  து்ள்்ள் ஒன்ழறைகயதான்று ஈர்க்கும் 

தன்ழ்ழயப் கபதாருதது.
	து்ள்்ளின் அழ்ப்பு ்ற்றும் 

து்ள்்ளுக்கிழ்்ய உள்ளே ஈர்ப்பு 
விழசயின் அடிப்பழ்யில் தி், திரவ 
்ற்றும் வதாயுக்்ள் அவற்றின் பண்பு்ளில் 
்வறுபடுகின்றை்.

	ஒரு தூய கபதாருள் என்பது ஒ்ர ் தாதிரியதா் 
து்ள்்ழளேக் க்தாண்் தனி்ம் அல்லது 
்சர்்ம் ஆகும்.

	ஒரு ்லழவ என்பது இரண்டு அல்லது 
அதற்கு ்்ற்பட்் பகுதிப் கபதாருள்்ழளே 
ஏததாவது ஒரு  விகிதததில் ்லந்து 
உருவதாக்்ப்பட்் தூய்ழ்யற்றை 
கபதாருளேதாகும்.

	ழ்்ளேதால் கதரிந்கதடுததல் – 
எளிதில் ்ண்ைதால் ்தாைக்கூடிய 
பகுதிப் கபதாருள்்ழளே ழ்்ளேதால் 
பிரிதகதடுக்கும் முழறை.

கசயல்பாடு 8
கபதாதுவதா் ்லப்ப்ப் கபதாருள்்ள் 

்ற்றும் அழவ ்லப்ப்ம் கசய்யப்படும் 
உைவுப் கபதாருள்்ள் பற்றிய 
த்வல்்ழளேச ்ச்ரிதது அவற்ழறை 
வகுப்பழறையில் பகிர்ந்து க்தாள்ளேவும்.

youtube இல் பதி்வற்றைம் 
கசய்யப்பட்டுள்ளே பின்வரும் ்தாகைதாளிக் 
்தாட்சிழயக் ் தாைவும். உைவில் ் லப்ப்ம் 
உள்ளேததா என்பழதப் பரி்சதாதிக்கும் 10 
எளிய வழி்ள் https://www.youtube.com/
watch?v=xLiWunnudY

க ப ரு ம் ப தா ல தா ் 
இல்லங்்ளில் நீரில் 
உள்ளே ்தாசுக்்ழளே 
நீ க் கு வ த ற் ் தா ் வு ம் , 
நுண்கிருமி்ழளே புறைஊததா 

்திர்்ழளேக் க்தாண்டு அழிப்பதற்்தா்வும் 
வணி்ரீதியிலதா் நீர் வடி்ட்டி்ள் 
பயன்படுததப்படுகின்றை். 
எதிர் சவவூடு பரவல் (RO) என்றை முழறையில், 
நீரில் உள்ளே ்தாசுக்்ள் நீக்்ப்பட்டு, நீர் 
சுததி்ரிக்்ப்படுகிறைது.
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	் லழவழயப் பிரிததல் கீழ்க்்தாணும் 
்தாரைங்்ளுக்்தா் நி்ழ்ததப்படுகிறைது. 
1.  தீங்கு விழளேவிக்கும் பகுதிப் 

கபதாருள்்ழளே நீக்்.
2.  ் தழவயதா் பகுதிப் கபதாருழளேப் கபறை.
3.  ஒரு கபதாருளிழ் மி்த தூய நிழலயில் 

கபறை.
	ஒரு ்லழவயில் உள்ளே பகுதிப் 

கபதாருள்்ளின் பண்பு்ழளேப் கபதாருத்த 
அக்்லழவயிழ்ப் பிரிதகதடுக்கும் 
முழறை நிர்ையிக்்ப்படுகிறைது. 

	தூற்றைல் – ்்்தா் கபதாருள்்ளில் 
்லந்துள்ளே ்லசதா் கபதாருள்்ழளே 
நீக்கும் முழறை.

	கதளியழவதது இறுததல் – வண்்ழலப் 
பதாதிக்்தாத வண்ைம் கதளிந்த நீழர 
படியழவதது கவளி்யற்றுதல்.

	்தாந்தப் பிரிப்பு முழறை – ்தாந்தத தன்ழ் 
க்தாண்் கபதாருள்்ழளே ்தாந்தத 
தன்ழ்யற்றை கபதாருள்்ளிலிருந்து பிரிக்கும் 
முழறை. 

	வண்்லதாக்குதல் – ்்்தா், ்ழரயதாத, 
தி்ப் கபதாருள்்ழளே வண்்லதா்ப் படிய 
ழவதது பிரிக்கும் முழறை (திண்் – 
திரவக் ்லழவ்ழளேப் பிரிப்பதற்குப் 
பயன்படுகிறைது.)

	வடி்ட்டுதல் – ்ழரயதாத மி் நுண்ணிய 
தி்ப் கபதாருள்்ழளே (வீழ்படிவு)  அவற்றின் 
நீர்்ததிலிருந்து வடிததாழளேப் பயன்படுததி 
பிரிதகதடுக்கும் முழறை

	்லப்ப்ம் – ஒதத வடிவம் உழ்ய, 
தரம் குழறைந்த கபதாருழளேக் ்லந்து 
ஒரு  முதன்ழ்ப் கபதாருளிழ்த 
தூய்ழ்யற்றைததா் ்தாற்றுதல்.  

மதிப்பீடு

I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு்தது எழுது�.
1.  பருப்கபதாருளேதால் ஆ்தல்ல.
 அ) தங்  ்் ்தாதிரம் ஆ) இரும்பு ஆணி 
 இ) ஒளி                  ஈ)  எண்கைய்த துளி 
2. 400 மி.லி க்தாள்ளேளேவு க்தாண்் 

ஒரு கிண்ைததில் 200 மிலி நீர் 
ஊற்றைப்படுகிறைது. இப்்பதாது நீரின் பரு்ன் 

 அ)  400 மி.லி  ஆ) 600 மி.லி  
 இ) 200 மி.லி   ஈ) 800 மி.லி
3. தர்பூசணிப் பைததில் உள்ளே விழத்ழளே 

 முழறையில் நீக்்லதாம். 
 அ) ழ்்ளேதால் கதரிந்கதடுததல் 
 ஆ) வடி்ட்டுதல்  இ) ்தாந்தப் பிரிப்பு 
 ஈ) கதளிய ழவதது இறுததல்
4. அரிசி ்ற்றும் பருப்பில் ்லந்துள்ளே ்லசதா் 

்தாசுக்்ழளே  முழறையில் நீக்்லதாம்.
 அ) வடி்ட்டுதல்        ஆ) படியழவததல்
 இ) கதளிய ழவதது இறுததல்
 ஈ) புழ்ததல்

5. தூற்றுதல் என்றை கசயழல நி்ழ்தத 
பின்வருவ்வற்றுள்  
அவசியம் ்தழவப்படுகிறைது.

 அ) ்ழை  ஆ) ்ண்
 இ) நீர்  ஈ) ்தாற்று
6.  வழ்யதா் ் லழவயிழ் 

வடி்ட்டுதல் முழறையி்தால் 
பிரிதகதடுக்்லதாம்.

 அ) தி்ப்கபதாருள் – தி்ப்கபதாருள் 
 ஆ) தி்ப்கபதாருள் – நீர்்ம்
 இ) நீர்்ம் – நீர்்ம் 
 ஈ) நீர்்ம் – வதாயு
7. பின்வருவ்வற்றுள் எது ்லழவ 

அல்ல?
 அ) பதாலு்ன் ்லந்த ்தாபி
 ஆ) எலுமிசழசச சதாறு
 இ) நீர்
 ஈ) க்தாட்ழ்்ள் புழததத ஐஸகிரீம்
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II. த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. பருப்கபதாருள் என்பது _______ ஆல் ஆ்து.
2. திண்்ததில் து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 

உள்ளே இழ்கவளி __________ ஐ வி்க் 
குழறைவு.

3. கநற்பயிரிலிருந்து கநல்ழல ___________ 
முழறை மூலம் பிரிதகதடுக்்லதாம்.

4. ‘உப்பு்தா’ வில் இருந்து _____________
முழறையில் மிளே்தாயிழ் நீக்்லதாம்.

5. நீரில் இருந்து ் ளி்ண் து்ள்்ழளே நீக்் 
__________ முழறை பயன்படுததப்படுகிறைது.

6. குைதாய்க் கிைறு்ளில் இருந்து கபறைப்படும் நீர் 
கபதாதுவதா் ____________  நீரதா் அழ்யும்.

7. ஊசி, கபன்சில் ்ற்றும் இரப்பர் வழளேயம் 
இவற்றுள் ___________ ்தாந்ததததால்  
்வரப்படும்.

III. கபாரு்தது�. 
அ)

பண்பு�ள் உ்தாை்ணம்
எளிதில் உழ்யக்கூடியது 
(கநதாறுங்கும் தன்ழ்) உ்லதா்த தட்டு

எளிதில் வழளேயக்கூடியது ரப்பர் வழளேயம்
எளிதில் இழுக்்லதாம் பருததி, ்ம்பளி
எளிதில் அழுததலதாம் ்ண் பதாழ்
எளிதில் கவப்ப்ழ்யும் கநகிழி ஒயர் (wire)

ஆ)

அ ஆ இ
்ண்்ளேதால் பதார்க்்கூடிய ்தழவயற்றை பகுதிப் 
கபதாருழளே நீக்குதல்.

சுண்ைதாம்புக் ்ட்டி (சதாக்பீஸ 
தூள்) நீரு்ன் ்லந்திருததல்

்தாந்தப் பிரிப்பு 
முழறை

்லசதா் ்ற்றும் ்்்தா் பகுதிப் 
கபதாருள்்ழளேப் பிரிததல்.

்ைல் ்ற்றும் நீர் கதளிய ழவதது 
இறுததல்

்ழரயதாத ்தாசுப்கபதாருள்்ழளே நீக்குதல். இரும்பு சதார்ந்த ்தாசுக்்ள் வடி்ட்டுதல்
்தாந்தததன்ழ் க்தாண்் பகுதிப்கபதாருள்்ழளே 
்தாந்தததன்ழ் அற்றை பகுதிப்கபதாருள்்ளில் 
இருந்து பிரிததல்.

அரிசி ்ற்றும் ்ல் ழ்்ளேதால் 
்தர்வு கசய்தல்

நீர்்ங்்ளில் இருந்து திண்்ங்்ழளேப் பிரிததல். உமி ்ற்றும் கநல் தூற்றுதல்

IV. சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�.

அ) ்தாற்று அழுததததிற்கு உட்ப்தாது.
ஆ)  திரவங்்ளுக்கு குறிப்பிட்் பரு்ன் இல்ழல. 

ஆ்தால் குறிப்பிட்் வடிவம் உண்டு.
இ)  திண்்ததில் உள்ளே து்ள்்ள் எளிதில் 

ந்ர்கின்றை்.
ஈ)  சழ்க்கும் முன் பருப்பு வழ்்ழளே நீரில் 

்ழுவும்்பதாது, வடி்ட்டுதல் மூலம் நீழரப் 
பிரிதகதடுக்்லதாம்.

உ)  தி்ப் கபதாருள்்ளில் இருந்து நீர்்ப் 
கபதாருள்்ழளேப் பிரிப்பதற்க்் 
பயன்படுததப்படும் வடி்ட்டி என்பது ஒரு 
வழ்யதா் சல்லழ்்ய.

ஊ) ததானியதழதயும், உமிழயயும் தூற்றுதல் 
முழறை மூலம் பிரிக்்லதாம்.

எ) ்தாற்று ஒரு தூய கபதாருளேதாகும்.
ஏ) வண்்லதாக்குதல் முழறை மூலம் 

தயிரிலிருந்து கவண்கைழயப் 
பிரிதகதடுக்்லதாம். 

V. பின்வரும் ஒப்புளமளயப் பூர்்ததி கசய்� 
1. திண்்ம் : ்டி்ததன்ழ் :: வதாயு :  ______
2. து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய அதி் இழ்கவளி 

உழ்யது : வதாயு :: ______ : திண்்ம்
3. திண்்ம் : குறிப்பிட்் வடிவம் :: ______: 

க்தாள்்லனின் வடிவம்
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4. உமி ததானியங்்ள் : தூற்றுதல் :: ்ரததூள்  
சுண்ைக்்ட்டி : ______.

5. சூ்தா் எண்கையிலிருந்து முறுக்கிழ் 
எடுததல் :  :: ்தாபிழய 
வடி்ட்டியபின் அடியில் தங்கும் ்தாபிததூள் : 
______.

6. இரும்பு – ்ந்த்ம் ்லழவ : ______ :: 
உளுததம் பருப்பு - ்டுகு ்லழவ : 
உருட்டுதல்.

VI. மி�சசுருக்�மா� விளையளி.
1. பருப்கபதாருள் – வழரயறு.
2. சழ்க்கும் முன் அரிசியில் உள்ளே உமி, தூசு 

்பதான்றை நுண்ணிய ்தாசுப் கபதாருள்்ள் 
எவவதாறு நீக்்ப்படுகின்றை்?

3. ்லழவ்ழளே நதாம் ஏன் பிரிதகதடுக்் 
்வண்டும்?

4. ்லழவக்கு ஒரு எடுததுக்்தாட்டிழ்க் 
கூறி அது ்லழவ்ய, என்பழத 
நியதாயப்படுததவும். 

5. படிய ழவததல் - வழரயறு.
6. தூய கபதாருளுக்கும் தூய்ழ்யற்றை 

கபதாருளுக்கும் இழ்்ய உள்ளே முக்கிய 
்வறுபதாடு்ழளேக் கூறு்.

VII. சுருக்�மா� விளையளி.
1. இரப்பர் பந்ழத அழுததும்்பதாது வடிவம் 

்தாறுகிறைது. அழத திண்்ம் எ் 
அழைக்்லதா்தா?

2. வதாயுக்்ளுக்கு குறிப்பிட்் வடிவம் இல்ழல. 
ஏன்?

3. பதாலில் இருந்து பதாலதாழ்க் ்ட்டிழய 
எம்முழறையில் கபறுவதாய்? விளேக்்வும்.

4. கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ப்தழதப் பதார்தது 
அதில் பின்பற்றைப்படும் பிரிததல் முழறையிழ் 
விவரிக்்வும்.

5. பருப்பு்ன் அதி் அளேவில் சிறு ்தாகிதத 
துண்டு்ள் ்லந்திருப்பின் அவற்ழறை 
எவவதாறு நீக்குவதாய்?

6. உைவுக் ்லப்ப்ம் என்றைதால் என்்?
7. ஒரு கவப்ப்தா் ்்தாழ் நதாளில் வீட்டிற்கு 

திரும்பிய திரு.ரகு ்்தார் பரு் விரும்பி்தார். 
திரு்தி. ரகுவி்ம் தயிர் ்ட்டு்் இருந்தது. 
அவர் எவவதாறு தயிரிலிருந்து ்்தாழரப் 
கபறுவதார்? விளேக்்வும். 

VIII. உயர் சிந்தளை்ததிறன் விைாக்�ள்.
1. தி், திரவ ்ற்றும் வதாயுப்கபதாருள்்ளின் 

பண்பு்ழளே ்வறுபடுதது்.
2. சுண்ைதாம்புத தூள், ்டுகு எண்கைய், 

நீர் ்ற்றும் நதாையங்்ள் க்தாண்் 
்லழவழய உ்து ஆய்வ்ததில் உள்ளே 
தகுந்த உப்ரைங்்ழளேப் பயன்படுததி 
எவவதாறு பிரிப்பதாய்? பிரிததல் முழறையிழ்ப் 
படிநிழல்ளில் விளேக்கும் ப்ததிழ் 
வழரயவும்.

3. மூன்று நிழல்ளில் உள்ளே து்ள்்ளின் 
அழ்ப்பு கீ்ை தரப்பட்டுள்ளேது. 

ப்ம் – 1

ப்ம் – 2 ப்ம் – 3

அ) ப்ம் 1  பருப்கபதாருளின் எந்த நிழலழயக் 
குறிக்கிறைது?

ஆ) எப்ப்ததில் து்ள்்ளுக்கு இழ்யிலதா் 
ஈர்ப்பு விழச அதி்ம்? 

இ) திறைந்த ்லனில் ழவக்் முடியதாதது எது?
ஈ) க்தாள்்லனின் வடிவதழதக் க்தாண்்து 

எது?
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4. ்லரின் அம்்தா இரவு உைழவ 
சழ்க்்த தயதாரதாகிறைதார்்ள். தவறுதலதா் 
்வர்க்்்ழலயு்ன் உளுததம் பருப்பிழ் 
்லந்துவிட்்தார். இவவிரண்ழ்யும் 
பிரிதகதடுக்் உரிய முழறைழயப் 
பரிந்துழரதது, ்லர் உண்பதற்கு 
்வர்க்்்ழல கிழ்க்் வழி கசய்். 

5. ஒரு குவழளே நீரில் புளிச  சதாழறையும், 
சர்க்்ழரழயயும் ் சர்தது நன்கு ் லக்்வும். 
இது ஒரு ்லழவயதா? ஏன் என்று 
உங்்ளேதால் கூறை முடியு்தா? இந்த ்ழரசல் 
இனிப்பதா்ததா, புளிப்பதா்ததா அல்லது 
புளிப்பும், இனிப்பும் ்சர்ந்தததா?

IX. வாழவியல் திறன்�ள் – விவா்தம்.
1. உைவுக் ்லப்ப்மும் அதழ்க் 

்ண்்றிதலும் என்றை தழலப்பில் விவதாதம் 
ஒன்று ந்ததவும்.

X. வரிளசப்படு்தது்தல்.
1. ்தநீர் தயதாரிததலின் படிநிழல்ழளே 

வரிழசக்கிர்்தா் எழுதவும். 
 (்லழவ, ்ழரததல், வடிநீர் ்ற்றும் 

வண்்ல் ஆகிய கசதாற்்ழளேப் 
பயன்படுததவும்).

XI.  �ைப்பய்ணம்.
1. உ்க்கு அருகிலுள்ளே வயல்கவளிக்கும், 

அரிசி ஆழலக்கும் கசன்று அங்கு 
கசயல்படுததப்படும் பல்்வறு 

பிரிததல் முழறை்ழளே உற்று்நதாக்கி, 
குறிப்கபடுக்்வும். நவீ் கததாழில்நுட்பம் 
எந்கதந்த பதாரம்பரிய பைக்்ங்்ழளே 
்தாற்றியுள்ளேது எ்ப் பட்டியலி்வும். 

 பின்வரும் youtube இழைப்ழபப் 
பயன்படுததி ்தாகைதாளிக் ்தாட்சி்ழளே 
உற்று்நதாக்்வும்.
https://www.youtube.com 

watch?v=9Djc5ZVyUW

https://www.youtube.com/

watch?v=DJGRJ4qL4-A

XII. கசயல்திடைம்.
1 ஒரு ்தாய்்றிக் ்லழவயிழ்்யதா அல்லது 

பைக்்லழவயிழ்்யதா தயதார் கசய்். அது 
்லழவ என்பதற்்தா் ்தாரைங்்ழளேக் 
குறிப்பி்வும். 

2. விழளேயதாட்டு்ன் இழைப்பு
்தாற்று ஒரு தூய கபதாருளேல்ல. 

சுவதாசிததலிலும், விழளேயதாட்டிலும் இது 
அவசிய்தாகிறைது.பலூன் விழளேயதாட்டு ஒரு 
பிரபல்தா் விழளேயதாட்்தாகும். சூ்தா் 
்தாற்று, குளிர்ந்த ்தாற்ழறைவி் ்லசதா்து 
என்பததால் சூ்தா் ்தாற்று நிரம்பிய 
பலூன்்ள் ்்்ல எழும்புகின்றை். சூ்தா் 
்தாற்றிழ்க் க்தாண்் பலூன்்ழளேப் பற்றி 
்்லும் அறி்.
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இள்ணயச கசயல்பாடு
பருப்கபாருள்�ள்

விளையாடி பாரபபாமா  
Science Kids.

உைலி:
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/gases.html

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

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

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

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

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.

படி 1 படி 2 படி 3
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4 தாவர உலகம்

அலகு

	ததாவர வழ்்ழளேப் பற்றி கதரிந்துக்தாள்ளேல்.
	ததாவரங்்ளின் பதா்ங்்ள் ்ற்றும் அவற்றின் கசயல்பதாடு்ள் குறிதது அறிந்துக்தாள்ளேல்.
	இழல்ளின் அழ்ப்பு, பணி்ள் ்ற்றும் த்வழ்ப்பு்ழளே அறிந்துக்தாள்ளேல்.
	விலங்கு்ள் ்ற்றும் ்னிதர்்ளுக்குத ்தழவயதா் உைழவ, ததாவரங்்்ளே 

தயதாரிக்கின்றை் என்பழதப் புரிந்துக்தாள்ளேல்.
	பல்்வறு வதாழ்வி்ங்்ழளேப் பற்றி அறிதல்.
	வதாழ்வி்ததிற்கு ஏற்ப ததாவரங்்ளின் த்வழ்ப்பு்ள் ் ற்றும் ் தாற்றுருக்்ள் அழ்ந்துள்ளே்  

என்பழத அறிந்து க்தாள்ளேல்.
	உயிரி்ங்்ள் ஒன்ழறைகயதான்று சதார்ந்துள்ளே் என்பழதத கதரிந்து க்தாள்ளேல்.

 ்ற்றைல் ்நதாக்்ங்்ள்
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அறிமு�ம்:
ரதாணியும், ரவியும் தங்்ள் ததாயதாரு்ன் 

்தாய்்றிக் ்ழ்க்குச கசன்றைதார்்ள்.  பல்்வறு 
வண்ைங்்ளில் உள்ளே ்தாய்்றி்ழளே அவர்்ள் 
பதார்தத்ர். அவர்்ளேது ததாயதார் முட்ழ்்்தாஸ, 
்தாலிிஃப்ளேவர், முள்ளேங்கி ்பதான்றை 
்தாய்்றி்ழளே வதாங்கி்தார். ரவி, தன் ததாயி்ம் 
“அம்்தா, இழவ அழ்தது்் ்ண்ணின் 
கீ்ை விழளேயும் ்தாய்்றி்ள்ததா்்?”, என்று 
்்ட்்தான், அதற்கு ரவியின் ததாயதார், "இல்ழல  
ரவி, இந்தக் ்தாய்்றி்ளில் சில ்வர்்ளில் 
இருந்தும், சில தண்டு்ளிலிருந்தும் 
கிழ்ப்பழவ, சில பூக்்ழளேக் கூ் நதாம் 
சழ்யலுக்குப் பயன்படுததுகி்றைதாம்”, 
என்றைதார். ரதாணிக்கும், ரவிக்கும் ஆசசரியம். 
வதாங்கிய ்தாய்்றி்ழளே வீட்டிற்குச கசன்றைதும் 
ழபயிலிருந்து கவளி்ய எடுதது எது தண்டு,  
எது பூ, எது ்வர் என்று விவதாதிதததார்்ள்.
அவர்்ள் ததாயதார் கீைதாகநல்லி, க்தாதது்ல்லி, 
்ற்றும் ்றி்வப்பிழல ்பதான்றை இழல்ழளே 
்ததாட்்ததிலிருந்து பறிததுவந்து 
இவற்ழறைச சழ்யலில் ்ருந்திற்்தா்வும், 
நறு்ைததிற்்தா்வும் பயன்படுததுவததா்க் 
கூறி்தார்்ள். கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே 
ப்ங்்ளிலுள்ளே ததாவரப் பகுதி்ழளேப் பற்றி 
உங்்ள் ஆசிரியரி்ம் விவதாதிக்்வும். 

உயிரி்ங்்ளின் வதாழ்க்ழ்முழறை, 
அழ்ப்பு, ்ற்றும் கசயல்்ழளேப் பற்றி பயிலும். 
இயற்ழ் அறிவியல் உயிரியல் ஆகும். 
நதாம் வதாழும் உல்ம் ததாவரங்்ள் ்ற்றும் 
விலங்கு்ழளேக் க்தாண்்து. ததாவரங்்ள் 
தங்்ளுக்குரிய உைழவத ததாங்்்ளே 

தயதாரிக்கின்றை்; உ்ல் வளேர்சசியழ்கின்றை்; 
்ற்றும் இ்ப்கபருக்்ம் கசய்கின்றை். 
ததாவரததின் பல்்வறு பகுதி்ள் உைவதா், 
்ருந்ததா், ்ரக்்ட்ழ்்ளேதா், ்ற்றும் 
வதாழ்வி்்தா் பயன்படுகின்றை்.

4.1. ்தாவை்ததின் அளமப்பு மற்றும் 

 கசயல்�ள் 
ந்து உ்ல் பல்்வறு உறுப்புக்்ழளேக் 

க்தாண்்து. அது்பதால, ததாவரங்்ளும் 
இளல, ்தண்டு, தவர் ்ற்றும் மலர்�ள் ஆகிய 
பதா்ங்்ழளேக் க்தாண்டுள்ளே். ததாவரங்்ள் 
அழ்ப்பிலும், நிறைங்்ளிலும் ்வறுபட்்தாலும், 
அழவ ஒருசில பண்பு்ளில் ஒததுள்ளே .் அததாவது, 
கபரும்பதாலதா் ததாவரங்்ளின் தண்டு ்ற்றும் 
இழல்ள் நிலததிற்கு ்்்லயும், அவற்றின் 
்வரதா்து நிலததிற்குக் கீ்ையும் உள்ளேது.

ப்ததில் ்தாண்பது்பதால பூக்கும் 
ததாவரங்்ள் இரண்டு முக்கியத கததாகுப்பு்ழளேக்  
க்தாண்டுள்ளே். அழவ: 

1. தவர்்த க்தாகுப்பு
2. ்தண்டு்த க்தாகுப்பு
இவற்ழறைப் பற்றி விரிவதா்ப் படிப்்பதாம்.

1.  தவர்்த க்தாகுப்பு
்வர் என்பது ஒரு ததாவரததின் முக்கிய 

அசசின் கீழ்ப் பகுதியதாகும். இது நிலததிற்குக் 
கீ்ை ்தாைப்படுகிறைது. ்வர்்ளில்  ்ணுக்்ளும், 
்ணுவிழ்ப் பகுதி்ளும் இல்ழல. அதன் நுனிப் 
பகுதியில் ்வர்மூடி உள்ளேது. ்வர் நுனிக்குச 
சற்று ்்ற்பகுதியில்  ்வர்ததூவி்ள் ஒரு 
்ற்ழறையதா்க் ்தாைப்படுகின்றை். ்வர்்ள் ்நர் 
புவிநதாட்்ம் உழ்யழவ. 

6th Science_TM_Unit-4.indd   56 29-01-2020   11:43:55



57

ததாவரங்்ளின் ் வர்த கததாகுப்பு்ள் இரண்டு 
வழ்ப்படும், அழவ:

அ.  ஆணிதவர்்த க்தாகுப்பு
ஆ. சல்லிதவர்்த க்தாகுப்பு

அ. ஆணிதவர்்த க்தாகுப்பு
விழதயிலிருந்து முழளே்வர் கததா்ர்ந்து 

வளேர்ந்து ஆணிதவளை உண்்தாக்குகின்றைது. 
முழளே்வர் தடிதத முதல்நிழல ்வரதா் 
வளேர்கிறைது. இதிலிருந்து துழை ்வர்்ளேதா் 
இரண்்தாம்நிழல ்வர்்ள் ்ததான்றுகின்றை். 
கபதாதுவதா் இரு விததிழலத ததாவரங்்ளில் 
இவவழ் ்வர் ்தாைப்படுகிறைது.
எ.�ா. அவழர, ்தா, ்வம்பு.

ஆணிதவர்்த க்தாகுப்பு

ஆ. சல்லிதவர்்த க்தாகுப்பு 

முதல்நிழல ் வர், சிறிது ் தாலததில் அழிந்து, 
தண்டின் அடிப்பகுதியில், ச் பரு்னுள்ளே 
்வர்்ள் க்தாதததா்த ்ததான்றி வளேர்கின்றை். 
கபரும்பதாலும் ஒரு விததிழலத ததாவரங்்ளில் 
இவ்வர்தகததாகுப்பு ்தாைப்படுகிறைது.
எ.�ா. கநல், புல், ்க்்தாச ்சதாளேம்.

கசயல்பாடு 1
தவரின் மூலம் நீளை உறிஞ்சு்தல்
தநாக்�ம் : ்வர்்ள் நீழர உறிஞ்சுவழத 
உற்று ்நதாக்்ல்
த்தளவயாை உப�ை்ணங�ள்: ஒரு 
குவழளே நீர், நீல ழ், ்்ரட்
கசய்முளற: ஒரு குவழளே நீரில் ஒருசில 
துளி்ள் நீல ழ்ழய இ் ்வண்டும். 
நன்றைதா்க் ்லக்கியபின் ்்ரட்ழ் அந்த 
நீரில் மூழ்கியவதாறு ழவக்்்வண்டும். 
இரண்டு அல்லது மூன்று நதாட்்ளுக்குப் 
பிறைகு ்்ரட்ழ் எடுதது நீளேவதாக்கில் 
கவட்டிப் பதார்க்்வும். 
அறி்தல்: ்்ரட் துண்டு்ளின் ழ்யப் 
பகுதி நீல நிறை்தா் ்தாறி இருப்பதிலிருந்து, 
்வர்்ள் நீழர உறிஞ்சுகின்றை் என்பழத 
அறிந்து க்தாள்ளேலதாம்.

சல்லி்வர்த கததாகுப்பு

தவரின் பணி�ள் 
	் வர்்ள் ததாவரதழதப் 

பூமியில் நிழல 
நிறுததுகின்றை். 

	் ண் ணி லி ரு ந் து  
நீழரயும், ்னி்ச 
சததுக்்ழளேயும் உறிஞ்சுகின்றை்.  

	் ்ரட், பீட்ரூட் ்பதான்றை ததாவரங்்ள், 
ததாங்்ள்  தயதாரிதத உைழவத தங்்ளின் 
்வர்்ளில் ்சமிக்கின்றை்.

சற்று ்யதாசியுங்்ள்!

இது ்தண்ைா? தவைா? 

2. ்தண்டு்த க்தாகுப்பு
நிலததின் ் ்ற்பரப்பில் வளேர்கின்றை ததாவரப் 

பகுதிக்கு ்தண்டு்த க்தாகுப்பு என்று கபயர். 
இதன் ழ்ய அசசு ்தண்டு எ் அழைக்்ப்படும். 
தண்டுதகததாகுப்பதா்து இழல்ள், ்லர்்ள் 
்ற்றும் ்னி்ழளேக் க்தாண்டுள்ளேது.  
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்தண்டு
தண்டு பூமியின் ்்ற்பரப்பில் சூரியழ் 

்நதாக்கி வளேர்கிறைது. தண்டில் ்ணுக்்ளும், 
்ணுவிழ்ப் பகுதி்ளும் உள்ளே். தண்டில் 
இழல்ள் ்ததான்றும் பகுதி �ணு எ்ப்படும். 
இரண்டு ்ணுக்்ளுக்கு இழ்்ய உள்ளே 
பகுதி �ணுவிளைப் பகுதி எ்ப்படும். தண்டின் 
நுனியில் ்ததான்றும் க்தாட்டு நுனி கமாடடு 
எ்ப்படும். இழலயின் அடிப்பகுதிக்கும், 
தண்டிற்கும் இழ்்ய உள்ளே ்்தாைம் 
இழலக்்்தாைம் என்று அழைக்்ப்படுகிறைது. 
இழலயின் ்்தாைததில் ்ததான்றும் க்தாட்டு 
த�ா்ண கமாடடு எ்ப்படும். 

�ணு

�ணு

�ணுவிளைப் 

பகுதி

கமாடடு

கசயல்பாடு 2
்தண்டின் மூலம் நீர் �ை்தது்தல்
தநாக்�ம்: தண்டின் மூலம் நீர் 
்்ததப்படுவழத உற்று்நதாக்்ல்.
த்தளவயாை உப�ை்ணங�ள்: பதால்சம் 
ததாவரததின் ஒரு சிறு கிழளே, ஒரு குவழளே 
நீர், சிவப்பு ழ். 
எவவாறு கசய்வது? ஒரு குவழளே நீரில் 
சிவப்பு ழ்ழயக் ்லந்து அதனுள் பதால்சம் 
ததாவரததின் சிறு கிழளேயிழ் ழவக்்வும். 
நீ �ாண்பது என்ை? தண்டு சிவப்பதா் ் தாறும். 
அறி்தல்: சிவப்பு நிறைமுழ்ய தண்டின் மூலம் 
நீர் ்்ல்்நதாக்கி ்்ததப்படுகிறைது.

்தண்டின் பணி�ள் 
 தண்்தா்து கிழளே்ள், இழல்ள், 

்லர்்ள் ்ற்றும் ்னி்ள் ஆகியவற்ழறைத 
ததாங்குகின்றைது.

 ்வரி்தால் உறிஞ்சப்பட்் நீர் ்ற்றும் 
்னி்ங்்ள் தண்டின் வழியதா் ததாவரததின் 
்ற்றை பதா்ங்்ளுக்குக் ்்ததப்படுகின்றை்.

 இழலயி்தால் தயதாரிக்்ப்பட்் உைவு 
தண்டின் வழியதா் ததாவரததின் பிறை 
பதா்ங்்ளுக்குக் ்்ததப்படுகின்றைது.

 சில ததாவரங்்ள் உைழவத தண்டில் 
்சமிதது ழவக்கின்றை். எ.�ா. ்ரும்பு. 

இளல
தண்டின் ்ணுவின் ்்ல் விரிந்த 

தட்ழ்யதா் பசுழ் நிறைததில் ்ததான்றும் 
புறைஅழ்ப்பு இழல ஆகும்.

 
தண்டு ்ற்றும் இழலழய இழைக்கும் 

்தாம்புப் பகுதி்ய இளலக் �ாம்பு எ்ப்படும். 
பசுழ்யதா் தட்ழ்யதா் பகுதிக்கு இளல்த 
்தாள் அல்லது இளலப் பைப்பு என்று  கபயர். 
இழலயின் ழ்யததில் உள்ளே நரம்பிற்கு ளமய 
நைம்பு என்று கபயர். ழ்ய நரம்பிலிருந்து கிழளே 
நரம்பு்ள் ்ததான்றுகின்றை். தண்டு அல்லது 
கிழளேயு்ன் இழைக்்ப்பட்டுள்ளே இழலயின் 
பகுதி இளலயடிப் பகுதி எ்ப்படும். ஒருசில 
இழல்ளின் அடிப்பகுதியில் இரண்டு சிறிய 
பக்்வதாட்டு வளேரி்ள் உள்ளே். அவற்றிற்கு 
இளலயடிச கசதில்�ள் என்று கபயர். 

இழல்ள் பசுழ் நிறைததில் உள்ளே், 
அதற்குக் ்தாரைம் அவற்றிலுள்ளே பசழச 
நிறைமி்ளேதா் பசளசயம் ஆகும்.  இழலயின் 
அடிப்பகுதியில் நுண்ணிய துழளே்ள் 
்தாைப்படுகின்றை். இழவ இளல்த துளை�ள் 
எ்ப்படுகின்றை். 

இளலயின் பணி�ள்
	ஒளிச்சர்க்ழ்யின் மூலம் உைழவத 

தயதாரிக்கிறைது.
	சுவதாசிததலுக்கு உதவுகிறைது.
	இழலததுழளே வழி்ய நீரதாவிப் ்பதாக்கு 

நழ்கபறுகிறைது.
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4.2. வாழிைம்

தமலும் க்தரிநது க�ாள்ளு்தல்
எ்தன் அடிப்பளையில் ்தாவைங�ளை 
வள�ப்படு்ததுகிதறாம்?
1. பூவின் அடிப்பழ்யில், ததாவரங்்ழளே 

இரு வழ்்ளேதா்ப் பிரிக்்லதாம். அழவ; 
பூக்கும் ததாவரங்்ள் ்ற்றும் பூவதாத 
ததாவரங்்ள் ஆகும். 

ரிக்ஸியதா 
(பூவதாதததாவரம்)

 சூரிய்தாந்தி 
(பூக்கும் ததாவரம்)

2. விழத அழ்ந்திருக்கும் 
அடிப்பழ்யில் ததாவரங்்ழளே 
இரண்டு வழ்்ளேதா்ப் பிரிக்்லதாம். 
அழவ ஆஞ்சி்யதாஸகபர்ம்்ள் (மூடிய 
விழதத ததாவரங்்ள் - விழத்ள் 
்னி்ளில் புழதந்திருக்கும்) ்ற்றும் 
ஜிம்்்தாஸகபர்ம்்ள் (திறைந்த விழதத 
ததாவரங்்ள் - விழத்ள் ்னி்ளில் 
புழதந்திருக்்தாது).

ழச்ஸ 
(திறைந்த விழதத ததாவரம்)

்தா 
(மூடிய விழதத ததாவரம்)

கசயல்பாடு 3
ஆசிரியர் ்தாைவர்்ழளே நதான்கு 
குழுக்்ளேதா்ப் பிரிக்் ்வண்டும். 
ஒவகவதாரு குழுவின் தழலவ்தா் உள்ளே 
்தாைவன்/்தாைவி ஆசிரியரி்மிருந்து 
்வர், தண்டு, இழல ்ற்றும் பூக்்ள் 
எ் எழுதப்பட்் ஒரு ்தாகிதததுண்ழ்ப்  
கபற்றுக்க்தாள்ளே்வண்டும்.  ஆசிரியர் 
்தாைவர்்ழளே பள்ளி வளேதா்ததிற்கு 
அழைததுச கசன்று, ஒவகவதாரு குழுவும் 
்தர்வு கசய்த ததாவர பதா்தழதச ்ச்ரிக்் 
கசய்ய்வண்டும். ்தாைவர்்ள் 
வகுப்பழறைக்கு வந்தபின்்ர் தன் குழு 
்தாைவர்்்ளேதாடு ்சர்ந்து ்ச்ரிததுவந்த 
்வர், தண்டு ்ற்றும் இழல்ழளேப் பற்றி 
்லந்துழரயதாடி ஒரு ப்தகததாகுப்ழபத 
தயதாரிக்்்வண்டும். உததாரை்தா ,் 
்லழரத ்தர்வு கசய்த குழுவி்ர் ்லரின் 
பல்்வறு பதா்ங்்ழளே உற்று ்நதாக்கி 
ப்தகததாகுப்ழபத தயதாரிக்்வும். இவவதாறு 
ஒவகவதாரு குழுவி்ரும் ததாங்்ள் தயதாரிதத 
ப்ங்்ழளே பிறை ்தாைவர்்்ளேதாடு 
பகிர்வண்டும்.

வி க் ் ் தா ரி ய தா 
அ்்்சதானிக்்தா என்றை 
ததாவரததின் இழல்ள் 
மூன்று மீட்்ர் விட்்ம் 
வழர வளேரக்கூடியழவ. 

நன்கு வளேர்சசியழ்ந்த இழலயின் 
்்ற்பரப்பு 45 கி்லதாகிரதாம் எழ் அல்லது 
அதற்கு இழையதா் ஒருவழரத ததாங்கும் 
திறைன் க்தாண்்து.

கசயல்பாடு 4
இந்தக் �ள்தளய உன் நண்பர்�ளுைன் 
தசர்நது படிக்�வும்  

நதான் ஒரு குரங்கு. ஒரு அை்தா் 
அ்ர்ததியதா் ்தாட்டில் என் அம்்தா ்ற்றும் 
இரு ச்்தாதரர்்ளு்ன் ்கிழ்சசியதா் 
வதாழ்ந்து வந்்தன். நதாங்்ள் ்ரததிற்கு 
்ரம் ததாவி, ஓடி விழளேயதாடி ்கிழ்ந்்ததாம். 
ஒருநதாள் ஒரு ்ரததின் கீ்ை நதான் 
ஓ ய் க வ டு த து க் க ் தா ண் டி ரு ந் ் த ன் . 
அப்படி்ய உறைங்கி விட்்்ன். திடீகரன்று 
சூரிய ஒளிபட்டு நதான் எழுந்்தன். நதான் 
்ண்விழிததுப் பதார்தத்பதாது நதான் 
பதார்ததழத என்்தால் நம்பமுடியவில்ழல. 
எல்லதா்் ்தாறி இருந்தது. எல்லதா்் 
அழிக்்ப்பட்டிருந்த். ்ரங்்ள் இருந்த 
இ்க்ல்லதாம் ்ரக்்ட்ழ்்ளேதா் 
இருந்தழத நதான் பதார்த்தன். உலர்ந்த 

6th Science_TM_Unit-4.indd   59 29-01-2020   11:43:57



60

்ட்்ததில் இருந்து, ்ழலயின் உசசி வழர 
ததாவரங்்ள் ்ற்றும் விலங்கு்ள் ்தாைப்படும் 
இ்ம் அவற்றின் வதாழி்ங்்ளேதா் உள்ளே். 

வாழிை்ததின் வள��ள் 
வதாழி்ங்்ளின் இரண்டு முக்கிய 

வழ்்ழளே நதாம் இப்்பதாது படிததறி்வதாம்
I. நீர் வாழிைம்

நதாம் குளேததிற்குச 
கசன்று பதார்ழவயிடும்்பதாது 
சில ததாவரங்்ள் நீரில் 
மிதந்து க்தாண்டிருப்பழதப் 
பதார்க்்லதாம். ததா்ழர 
அப்படிப்பட்் ஒரு ததாவரம். 
அதன் இழல்ள் நீரில் மிதந்துக்தாண்டிருக்கும். 
அதன் மீது ஒரு தவழளே அ்ர்ந்திருக்கும். அது 
ததா்ழர ்லழரச சுற்றி அங்குமிங்கும் பறைக்கும் 
பூசசி்ழளேப் பிடிக்் தயதார் நிழலயில் இருக்கும். 
ததா்ழரயின்  தண்்தா்து நீரில் மூழ்கியும் அதன் 
்வர்்ள் ்சற்றில் புழதந்தும் ்தாைப்படும். இது 
நீரில் ்தாைப்படுவததால் இதழ் நீர்வாழ்த 
்தாவைம் எ் அழைக்்லதா்தா?.

நீர்வதாழி்ம் என்பது நிரந்தர்தா் நீர் 
சூழ்ந்த  பகுதிழயயும், அவவப்்பதாது நீர் சூழ்ந்த 
பகுதிழயயும் உள்ளே்க்கியது.  வதாழி்ங்்ள் 
இருவழ்ப்படும். அழவ நன்னீர் வதாழி்ம் 
்ற்றும் ்்ல் நீர் வதாழி்ம்.

தழர, கதருக்்ள் ்ற்றும் ்ட்டி்ங்்ள் 
தவிர ்வகறைதான்றுமில்ழல. அப்்பதாது 
அங்கு ் சதா்்தா் நின்றிருந்த ஒரு ் தாழ்ப் 
பதார்த்தன். "இங்கு இருந்த ்ரங்்ள் 
்ற்றும் விலங்கு்ளுக்கு என்் ந்ந்தது?", 
என்று ்்ட்்்ன்.

்னிதர்்ள் அழ்தது ்ரங்்ழளேயும் 
கவட்டி விட்்ழதயும், அவற்றிற்குப் பதிலதா் 
்வறு ்ரங்்ழளே ந்தாதழதயும் ்தான் 
எ்க்கு விளேக்கிக் கூறியது. பின்்ர், 
கசன்று வருகி்றைன் எ் ்தானி்ம் 
கூறிவிட்டு நதான் வந்துவிட்்்ன். என் 
வீடு ்பதாய்விட்்து. என் குடும்பம் எங்்் 
எ்த கதரியதாது. இரவும், ப்லும் பசியிலும் 
ததா்ததிலும் இருந்்தன். உைவு, 
தண்ணீர் ்ற்றும் இருப்பி்ததிற்்தா் 
அழலந்்தன். நதான் கசன்றை இ்க்ல்லதாம் 
்னிதர்்ள் குசசிழயக் க்தாண்டும், 
்டுழ்யதா் வதார்தழத்ளேதாலும் என்ழ் 
விரட்டி்தார்்ள். எ்து உ்ல் ்சதார்ந்து 
்பதா்ழத என்்தால் உைர முடிந்தது. 
ஒருநதாள் எ்து நம்பிக்ழ்ழய இைந்து 
குளிர்ந்த, இருண்் ்தாட்டிற்குள் நதான் 
நுழைந்்தன். அங்கு வந்த்பதாது ஏரதாளே்தா் 
உைவு ்ற்றும் நீழரக் ்ண்்்ன். ்தாடு 
எ்க்கு பதாது்தாப்பதா் இருந்தது. அங்கு 
்னிதர்்ள் இழ்யூறு இல்ழல.  
	் தான் ஏன் வருதத்தா் இருந்தது?
	் ரதழத கவட்டியது யதார்?
	குரங்கு வசிப்பதற்கு பதாது்தாப்பதா் 

இ்ம் எது?

வதாழி்ம் என்றைதால் என்்? ஒவகவதாரு 
உயிரி்மும் உயிர் வதாைவும், இ்ப்கபருக்்ம் 
கசய்யவும் அதற்கு ஒரு இ்ம் ்தழவ. அந்த 
இ்்் அதன் வதாழி்ம் ஆகும். ்்லின் அடி 
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அ. நன்னீர் வாழிைம்
ஆறு்ள், குளேங்்ள், குட்ழ்்ள், ்ற்றும் 

ஏரி்ள் இழவயதாவும் நன்னீர் வதாழி்ங்்ள் 
ஆகும். ஆ்தாயத ததா்ழர, அல்லி ்ற்றும் 
ததா்ழர ஆகியழவ நன்னீரில் ்தாைப்படும் 
ததாவரங்்ளேதாகும். நீர்தததாவரங்்ளின் ்வர்்ள் 
வளேர்சசி குன்றியழவ. தண்டிலும், இழலப் 
பகுதி்ளிலும் ்தாற்றைழறை்ள் அதி்்தா் 
இருப்பததால் இழவ நீரில் எளிதில் மிதக்கின்றை்.

ததா்ழரயின் இழலக் 
்தாம்பில் உள்ளே ்தாற்று 
இழ்கவளி்ள் (Air 

Spaces) அழவ நீரில் மிதக்் உதவுகின்றை்.

ஆ. �ைல் நீர் வாழிைம்
வதானிலிருந்து பதார்க்கும்்பதாது பூமியதா்து 

நீலநிறை பளிங்கு ்பதாலத ்ததான்றும். ஏக்னில், 
அதன் ்்ற்பரப்பதா்து 70 சதவீதம் ்்ல் 
நீரி்தால் சூைப்பட்டுள்ளேது. ததாவரங்்ள் ்்ல் 
நீரிலும் வதாழ்கின்றை். பூமியின் க்தாதத 
ஒளிச்சர்க்ழ்யில் சு்தார் 40% ்்ல்வதாழ் 
ததாவரங்்ளில் நழ்கபறுகிறைது.

உ்தாை்ணம்: ்்ல் பதாசி்ள், ்்ல் புற்்ள், சதுப்பு 
நிலப் புற்்ள் ் ற்றும் ததாவர மிதழவ்ள் (தனிதது 
நீரில் மிதக்கும் பதாசி்ள்)

உலகில் மி் நீளே்தா் 
நதி  ழநல் நதியதாகும். இது 
6,650 கி.மீ. நீளேம் உழ்யது. 
இந்தியதாவின் மி் நீளே்தா் 

நதி ்ங்ழ்யதாகும். இதன் நீளேம் 2,525 கி.மீ.

2. நில வாழிைம்
்தாடு்ள், புல்கவளி்ள் ்ற்றும் 

பதாழலவ்ங்்ள் ஆகிய நிலப்பரப்பு்ளில் 
்தாைப்படும் வதாழி்ங்்ள் நில வதாழி்ங்்ள்  
எ்ப்படும். பண்ழை்ள், ந்ரங்்ள், 
்தாந்ரங்்ள் ஆகிய ்னிதர்்ளேதால் 
உருவதாக்்ப்பட்் வதாழி்ங்்ளும் நில 
வதாழி்ங்்ளேதாகும். நில வதாழி்ங்்ள் ஒரு 
்ண்்ததின் அளேவிற்கு கபரியததா்்வதா அல்லது 
தீவின் அளேவிற்கு சிறியததா்்வதா இருக்்லதாம். 
உலகில் 28% நில வதாழி்ங்்ள் உள்ளே்.

உ்தாை்ணம்: பசுழ்்தாறைதாக் ்தாடு்ள், முட்புதர் 
்தாடு்ள். 

நிலவதாழி்ங்்ள் மூன்று வழ்ப்படும். அழவ: 
அ. ்தாடு்ள்
ஆ. புல்கவளி்ள், 
இ. பதாழலவ்ங்்ள்.

470 மில்லியன் 
ஆண்டு்ளுக்கு முன் 
உருவதா் நிலவதாழ்த 
ததாவரங்்ள், ்தாஸ்ள் 

்ற்றும் லிவர்்வதார்ட்ஸ்ள் ஆகும்.
கதன் அக்ரிக்்தாவிலுள்ளே அ்்சதான் 

்ழலக் ்தாடு்ள் உலகிற்்தா் ஆக்ஸி�ன் 
்தழவயில் பதாதிழய உற்பததிகசய்கின்றை்.
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அ. �ாடு�ள் 
்தாடு்ள் மி்ப் பரந்த நிலப்பரப்பில் 

அதி்்தா் ்ரங்்ழளேக் க்தாண்டுள்ளே். 
இவற்ழறை கவப்ப ்ண்்லக் ்தாடு்ள்,  குளிர் 
பிர்தசக் ்தாடு்ள் ்ற்றும்  ்ழலக் ்தாடு்ள் 
எ் வழ்ப்படுததலதாம். இங்கு ஆண்டு சரதாசரி 
்ழை அளேவு 25 – 200 கச.மீ ஆ் இருக்கும். 

ஆ. புல்கவளி வாழிைம் 
இவவழ் வதாழி்ததில் புற்்ள் அதி்்தா்க் 

்தாைப்படுகின்றை். இழவ மி்சசிறிய் முதல் 
மி் உயர்தா் புற்்ழளேக் க்தாண்டுள்ளே். 
உததாரைம்: சவதா்தா. 

இ. பாளலவை வாழிைம்
நீரின் அளேவு மி்க்குழறைவதா் உள்ளே 

வதாழி்ம் பாளலவைம் எ்ப்படும். இழவ 
பூமியின் மி்வும் வறைண்் பகுதி்ள் ஆகும். 
இங்கு ஆண்டின் சரதாசரி ்ழைப்கபதாழிவு   
25 கச.மீக்கும் குழறைவதா் இருக்கும்.  
பூமியின் நிலப்பரப்பில் சு்தார் 20 சதவீதம் 
பதாழலவ்ங்்ள் உள்ளே். பதாழலவ்த 

ஒவகவதாரு ஆண்டும் 
அக்்்தாபர் ்தாதம் முதல் 
திங்்ட்கிைழ் உல் வதாழி் 

நதாளேதா் அனுசரிக்்ப்படுகிறைது. 

ததாவரங்்ள் நீழரயும், ்னி் உப்புக்்ழளேயும் 
்சமிதது ழவததிருக்கும் தடி்்தா் 
இழல்ழளேப் கபற்றுள்ளே்.  ்ள்ளித 
ததாவரம் ்பதான்றை ததாவரங்்ள் தண்டில் 
நீழரச ்சமிதது ழவததிருக்கின்றை். அதன் 
இழல்ள் முட்்ளேதா் ்தாற்றை்ழ்ந்துள்ளே். 
இழவ நன்கு வளேர்சசியழ்ந்த நீளே்தா் 
்வர்்ழளேக் க்தாண்டுள்ளேததால்  
்ண்ணில் மி் ஆைததிற்குச கசன்று நீழர 
உறிஞ்சுகின்றை். பதாழலவ் வதாழி்ங்்ளின் 
வழ்்ள் பின்வரு்தாறு.

1. கவப்ப்தா் வறைண்் பதாழலவ்ங்்ள்
2. மித கவப்ப்தா் பதாழலவ்ங்்ள்
3. ்்ல் சதார்ந்த பதாழலவ்ங்்ள்
4. குளிர் பதாழலவ்ங்்ள்

உததாரைம்: சப்பதாததிக் ்ள்ளி, அ்்வ, ்சதாற்றுக் 
்ற்றைதாழை, பிழர்யதாிஃபில்லம்.

்ைல் குன்று்ளேதால் ஆ் 
மி்ப் கபரிய பதாழலவ்்தா் 
ததார் பதாழலவ்ம் இந்திய 

துழைக் ்ண்்ததில் உள்ளேது. இதன் 
ஒரு பகுதி வ்்்ற்கு இந்தியதாவிலுள்ளே 
ரதா�ஸததானிலும், ்ற்கறைதாரு பகுதி கிைக்கு 
பதாகிஸததானிலுள்ளே பஞ்சதாப் ்ற்றும் சிந்து 
்தா்தாைததிலும் ்தாைப்படுகிறைது.

கசயல்பாடு 5 
உ்க்கு அருகில் உள்ளே நதாற்றுப் 
பண்ழைக்குச கசன்று ஏ்தனும் பதது 
வழ்யதா் ததாவரங்்ழளேத ்தர்வு கசய்து 
அவற்ழறை ஏற்றை வதாழி்ததில் வளேரச 
கசய்யவும். 

6th Science_TM_Unit-4.indd   63 29-01-2020   11:44:04



64

2. பின்னு க�ாடி
ஒருசில ததாவரங்்ள் நீண்், க்லிந்த 

தண்டு்ழளேக் க்தாண்டுள்ளே். அழவ 
ததா்தா்்வ ்நரதா் நிழலதது நிற்கும் 
தன்ழ்யற்றைழவ. அழவ ஆததாரதழதப் பற்றிக் 
க்தாண்டு வளேர்கின்றை்.
உததாரைம்: சங்குப் பூ, ்ல்லிழ்.

சங்குப் பூ
3. முட�ள்

சில ததாவரங்்ளின் இழல்ள் பதாது்தாப்பிற்கு 
உதவும் வழ்யில் முழுழ்யதா்்வதா அல்லது 
ஓரளேவிற்்்தா கூரிய முட்்ளேதா் அல்லது சிறிய 
முட்்ளேதா் ்தாறுகின்றை். 
உததாரைம்:
• அ்்வ (ரயில் ்ற்றைதாழை) – இந்த வழ்க் 

்ற்றைதாழையில் இழலயின் நுனிப்பகுதி 
்ற்றும் விளிம்பு்ள் முட்்ளேதா் ்தாறுபதாடு 
அழ்ந்துள்ளே்.

• சப்பதாததிக் ்ள்ளி – சப்பதாததிக் ்ள்ளியில் 
இழல்ள் சிறுமுட்்ளேதா் ்தாறியுள்ளே். 

• ்தாகிதப் பூ (்பதாக்ய்ன்வில்லதா) – 
தண்டுப் பகுதியில் கூர்ழ்யதா் முட்்ள் 
்தாைப்படுகின்றை். 

அ்்வ சப்பதாததிக் ்ள்ளி

4.3.  ்தாவைங�ளின் ்த�வளமப்பு�ளும்  
மாற்றுருக்�ளும்

ததாவரங்்ள் பல ஆண்டு்ளேதா் 
அழவ வதாழும் வதாழி்ங்்ளில் கததா்ர்ந்து 
வதாழ்வதற்்்ற்றை வழ்யில் அவற்றில் 
்தாைப்படும் சிறைப்பம்சங்்்ளே த்வழ்ப்பு்ள் 
ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்் சூழ்நிழல அல்லது 
வதாழி்ங்்ளில் வதாழும்  ததாவரங்்ள், அங்கு 
வதாழ்வதற்்்ற்றை   குறிப்பிட்் த்வழ்ப்பு்ழளே 
உருவதாக்கிக் க்தாள்கின்றை். இந்தப் பதா்ததில் 
பற்றுக் ்ம்பி, ஏறு க்தாடி, முட்்ள் ்பதான்றை சில 
த்வழ்ப்பு்ள் பற்றி   அறிந்து க்தாள்்வதாம். 
1. பற்றுக் �ம்பி (ஏறு க�ாடி�ள்)

பட்்தாணி, பதா்ற்்தாய் ்பதான்றை க்லிந்த 
தண்டுழ்ய ததாவரங்்ளில் ்தாைப்படும் 
பற்றி ஏறும் உறுப்்ப பற்றுக்்ம்பி ஆகும். ஒரு 
ஆததாரதழதச சுற்றிக்க்தாண்டு ததாவரங்்ள் ்்ல் 
ஏறுவதற்்்துவதா் பற்றுக்்ம்பி உள்ளேது.
உததாரைம்:
• இனிப்புப் படைாணி - சிற்றிழல்ள் பற்றுக் 

்ம்பி்ளேதா் ்தாறியுள்ளே் 
• பா�ற்�ாய் - ்்தாைக்தாட்டு பற்றுக் 

்ம்பி்ளேதா் ்தாற்றை்ழ்ந்து, அதததாவரம் 
்்்ல ஏறுவதற்கு உதவுகின்றை்.

லததிரஸ (இனிப்புப் பட்்தாணி)

வளேரும் பருவ நிழலயில் 
அதி்வ்்தா் வளேரக் 
கூடிய ததாவரம் மூங்கில் 
ஆகும்.

உயர் சிந்தளை விைா
்ள்ளி வழ்த ததாவரங்்ள் பசழச 
நிறைதழதக் க்தாண்டு ஒளிச ்சர்க்ழ்யில் 
ஈடுபடுகின்றை். இதததாவரததின் எந்தப் 
பகுதியில் ஒளிச்சர்க்ழ் நழ்கபறுகிறைது?
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நிளைவில் க�ாள்�
 பூக்கும் ததாவரங்்ளில் இரு முக்கியத 

கததாகுப்பு்ள் உள்ளே். அழவயதாவ்:
 1. ்வர்த கததாகுப்பு  2. தண்டுத கததாகுப்பு
  ்வர், ததாவரதழத  ்ண்ணில்  

நிழலநிறுததச  கசய்கிறைது. அது  
்ண்ணிலிருந்து நீழரயும், ்னி் 
உப்பு்ழளேயும் உறிஞ்சுகிறைது.

 தண்டு, ததாவரததின் ழ்ய அசசில் 
்்ல்்நதாக்கி வளேரும் பகுதி ஆகும். 
இதில் ்ணு ்ற்றும் ்ணுவிழ்ப் பகுதி 
ஆகியழவ ்தாைப்படுகின்றை்.

 இழல்ளின் மூன்று முக்கியப் பணி்ள்:
 1. ஒளிச்சர்க்ழ்  2. சுவதாசம்
 3. நீரதாவிப் ்பதாக்கு 
 ததாவரங்்ள் வதாழும் சுற்றுப்புறைம் அதன் 

வதாழி்ம் எ்ப்படும்.
 இரண்டு வழ்யதா் வதாழி்ங்்ள் 

உள்ளே். அழவ: 
 1. நீர் வதாழி்ம்  2. நில வதாழி்
 த்வழ்வு்ள் - ஒரு ததாவரம் அதன் 

வதாழி்ததில் வதாழ்வதற்்்ற்ப, அவற்றில் 
்தாைப்ப்க்கூடிய சிறைப்பு அம்சங்்ள். 

	பற்றுக் ்ம்பி – க்லிந்த தண்டுழ்ய 
ததாவரங்்ள் ஆததாரதழதப் பற்றுவதற்குப் 
பயன்படும் உறுப்பு.

	பின்னு க்தாடி – க்லிந்த தண்டுழ்ய 
ததாவரங்்ள் ்நரதா் நிற்் உதவுவது. 

கசயல்பாடு 6
�ைப்பய்ணம்
்தாைவர் கபயர் : 
்ததி                   : 
இ்ம்                   :
 உற்று ்நதாக்கிய ததாவரங்்ளின் வழ்்ள்: 
1. ஏறு க்தாடி்ள்
2. பின்னு க்தாடி்ள்
3. முட்்ழளேக் க்தாண்் ததாவரங்்ள்
 இவவழ்த ததாவரங்்ளில் ்தாைப்படும் 
்தாற்றுருக்்ழளே அட்்வழைப்படுதது்

மதிப்பீடு

I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு்தது எழுது�.

1.  குளேம் ___________________ வதாழி்ததிற்கு 
ஒரு உததாரைம்.

 அ) ்்ல்        ஆ) நன்னீர்
 இ) பதாழலவ்ம்        ஈ) ்ழல்ள்
2.  இழலததுழளேயின் முக்கிய ்வழல  

___________________.
 அ) நீழரக் ்்ததுதல்    ஆ) நீரதாவிப்்பதாக்கு
 இ) ஒளிச ்சர்க்ழ்        ஈ) உறிஞ்சுதல்
3. நீழர உறிஞ்சும் பகுதி ____________     ஆகும்.
 அ) ்வர் ஆ) தண்டு இ) இழல ஈ)  பூ
4. ஆ்தாயத ததா்ழரயின் வதாழி்ம் 
 அ) நீர்            ஆ) நிலம் 
 இ) பதாழலவ்ம்           ஈ) ்ழல

II. த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. புவிப் பரப்பு _____  % நீரதால் மூ்ப்பட்டுள்ளேது. 
2. பூமியில் ்தாைப்படும் மி்வும் வறைண்் 

பகுதி _____________.
3. ஊன்றுதல், உறிஞ்சுதல் ஆகிய இரண்டும்  

_____________  ன்  ்வழல.
4. ஒளிச்சர்க்ழ் நழ்கபறும் முதன்ழ்ப் 

பகுதி  _____________  . 
5. ஆணி்வர்த கததாகுப்பு _____________   

ததாவரங்்ளில் ்தாைப்படுகிறைது.

III. சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�.

1. ததாவரங்்ள் நீரின்றி வதாை முடியும்.
2. ததாவரங்்ள் அழ்ததிலும் பசழசயம் 

்தாைப்படுகிறைது.
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VI. பின்வருவைவற்ளற சரியாை வரிளசயில் 
எழுது�.

1. இழல்ள் – தண்டு – ்வர் - ்லர்்ள்
2. நீரதாவிப்்பதாக்கு – ்்ததுதல் – உறிஞ்சுதல் 

– ஊன்றுதல்

VII. சுருக்�மா� விளையளி.
1. ்ல்லிழ்க் க்தாடி ஏன் பின்னு க்தாடி எ் 

அழைக்்ப்படுகிறைது ?
2. ஆணி்வர் ்ற்றும் சல்லி ்வர்த 

கததாகுப்பு்ழளே ஒப்பீடு கசய்்.
3. நிலவதாழி்ம் ்ற்றும் நீர்வதாழி்தழத 

்வறுபடுதது்.
4. உங்்ளுழ்ய பள்ளித ்ததாட்்ததில் 

உள்ளே ததாவரங்்ழளேப் பட்டியலிடு். 

VII. விரிவா� விளையளி.
1. ்வர் ்ற்றும் தண்டு ஆகியவற்றின் 

பணி்ழளேப் பட்டியலிடு்.
2. க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ்ருததுப் ப்ததில் 

அதன் கததா்ர்சசியதா் ்ருதது்ழளே 
விடுபட்் இ்ங்்ளில் பூர்ததி கசய்்

3. ததாவரங்்ளின் மூன்று பதா்ங்்ள் – ்வர், 
தண்டு, இழல்ள்.

4. ்ழல்ள் நன்னீர் வதாழி்ததிற்கு ஓர் 
உததாரைம்.

5. ்வர் முட்்ளேதா் ்தாற்றுரு அழ்ந்துள்ளேது.
6. பசுந் ததாவரங்்ளுக்கு சூரிய ஒளி ்தழவ.

IV. கபாரு்தது�.
1. ்ழல்ள் -  ஒரு விததிழலத 

ததாவரங்்ள் 
2. பதாழலவ்ம்  - கிழளே்ள்
3. தண்டு - வறைண்் இ்ங்்ள்
4. ஒளிச ்சர்க்ழ் - இ்ய்ழல
5. சல்லி்வர்த கததாகுப்பு - இழல்ள்

V. மி�க் சுருக்�மா� விளையளி.
1. வதாழி்தழத  அடிப்பழ்யதா்க் க்தாண்டு 

ததாவரங்்ழளே வழ்ப்படுதது்.
2. பதாழலவ்த ததாவரங்்ள் சிலவற்ழறைக் 

குறிப்பிடு்.
3. வதாழி்ம் என்பழத வழரயறு 
4. இழலக்கும், ஒளிச ்சர்க்ழ்க்கும் 

இழ்்ய உள்ளே கததா்ர்பு என்்?

வாழிடம்

ஆறு

கடல் நீர் புல்ெவளி�ன்னீர்

நில வாழிடம்நீர் வாழிடம்
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இள்ணயச கசயல்பாடு
்தாவை உல�ம் – மலரின் பா�ங�ளை அறி்தல்

மலரின் பாகதளதை அறிப�ாமா.

படிநிளல�ள்:
◆ Google நதடுெபாறியில்/உலவியில் ெசன்று மலரின் பாகஙகைைப் பறறி நமலும் 

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

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

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

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

உைலி:
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/lifecycles.html

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.

படி 1 படி 2 படி 3
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5 விலஙகுல�ம்

அலகு

 �ற்றல் தநாக்�ங�ள் 

	பலவழ்யதா் விலங்கு்ள் உள்ளே் என்பதழ் அறிந்துக்தாள்ளேல்.
	விலங்கு்ள் ்ற்றும் ததாவரங்்ளில் ்தாைப்படும் பல்வழ்த தன்ழ்்ழளே அறிதல்.
	ஒரு கசல்  ்ற்றும் பல கசல் உயிரி்ள் பற்றி அறிதல்.
	வதாழி்ங்்ளின் அடிப்பழ்யில் உயிரி்ங்்ளில் ஏற்பட்டுள்ளே ்தாறுபதாடு்ழளேத கதரிந்து க்தாள்ளேல்.
	வதாழி்ததிற்்்ற்ப விலங்கு்ள் கபற்றுள்ளே த்வழ்ப்பு்ழளே அறிதல்.
	உயிரி்ங்்ள் ஒன்ழறைகயதான்று சதார்ந்துள்ளே் என்பழத அறிதல்.

அறிமு�ம் 
நல்லூர் ்தசியப்பள்ளி, அங்கு பயிலும் 

்தாைவர்்ழளே அருகிலுள்ளே ஆழ்க்்தாடு 
எனும் கிரதா்ததிற்கு ்ளேப்பயைம் 

அழைததுசகசல்ல ஏற்பதாடு கசய்தது. அந்த 
கிரதா்ததிலுள்ளே குளேங்்ள், ஓழ்்ள், 
பசுழ்யதா் வயல்கவளி்ள், கதன்ழ் 
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்ரங்்ள் ்பதான்றைவற்ழறைப் பதார்தது 
்தாைவர்்ள் மி்வும் ்கிழ்சசி அழ்ந்த்ர். 
ஆசிரியரின் உதவியு்ன் அவர்்ள் உற்சதா்்தா் 
சுற்றிப்பதார்க்் அனு்திக்்ப்பட்்்ர். அவர்்ளில் 
ஒரு ்தாைவன் இரண்டு பறைழவ்ள் கூடு 
்ட்டுவழதப் பதார்தததான். பறைழவ்ள் எங்்் 
கூடு்ட்டுகின்றை்? ஏன்?

பூக்்ழளேச சுற்றி பலவழ்யதா் 
பட்்தாம்பூசசி்ள் சிறை்டிததுப் பறைப்பழத 
்தாைவர்்ள் பதார்தததார்்ள். அங்கு ்தாற்று 
தூய்ழ்யதா்ததா்வும், இழளேப்பதாறுவதற்கு 
ஏற்ப அழ்தியதா்வும் இருந்தது. அவர்்ள் 
சற்று கததாழலவில் ஓரளேவு தண்ணீர் நிழறைந்த 
குளேதழதப் பதார்தததார்்ள், அ்ர்ந்த பசழச 
நிறைத ததா்ழர இழல்ள் நீரில் மிதப்பழதக் 
்ண்்தார்்ள். அங்்் ஒரு பசழசநிறைத தவழளே 
ஒரு இழலயிலிருந்து ்ற்கறைதாரு இழலக்கு 
சததமிட்டுக்க்தாண்்் ததாவியது. குட்ழ் 
வதாலு்ன் கவள்ழளே நிறைததில் முயல் ஒன்ழறை 
ஒரு சிறுமி ்ண்்தாள். 

அந்தக் குைந்ழத்ள் பதார்தத விலங்கு்ழளே 
உன்்தால் பட்டியலி் முடியு்தா? அழ்ததும் 
ஒ்ர ்தாதிரியதா் இருந்த்வதா? அழவ எந்த 
விதததில் ஒ்ர ்தாதிரியதா் இருந்த்?

5.1 உயிரிைங�ளின் பல்லுயிர்்த ்தன்ளம
நதாம் வதாழும் உலகில் ததாவரங்்ளிலும், 

விலங்கு்ளிலும் அதி்்தா் ்வறுபட்் தன்ழ் 
்தாைப்படுகிறைது. ஒவகவதாரு ததாவரமும், 
விலங்கும் தனித தன்ழ் வதாய்ந்தழவ. அழவ 
வதாழும் வதாழி்ங்்ளில் ்தாைப்படும் வழ்்ள் 
்ற்றும் ்வறுபதாடு்்ளே பல்லுயிர்த தன்ழ் 
எ் வழரயறுக்்ப்படுகிறைது.

உயிரி்ங்்ளின் பல்லுயிர்த தன்ழ் 
என்பது பதாழலவ்ங்்ள், ்தாடு்ள், ்ழல்ள், 
ஏரி்ள், ஆறு்ள் ்ற்றும் வயல்கவளி்ள் ஆகிய 
பல்்வறுபட்் சூழ்நிழல  ்ண்்லங்்ழளே 
உள்ளே்க்கியது. ஒவகவதாரு சூழ்நிழல 
்ண்்லததிலும் ்னிதன் உட்ப் வதாழும் 
உயிரி்ங்்ள் அழ்ததும் ஒரு சமூ்தழத 
அழ்ததுக்க்தாண்டு தங்்ளுக்குள்ளும் 
தங்்ழளேச சுற்றியுள்ளே பிறை விலங்கு்ள், 
ததாவரங்்ள், ்தாற்று, நீர் ்ற்றும் ்ண் 
ஆகியவற்்றைதாடும் கததா்ர்பு க்தாள்கின்றை். 

உயிர்க் ்தாரணி்ள் உயிர்ச சூைழலயும், 
உயிரற்றை ்தாரணி்ள் உயிரற்றை சூைழலயும் 
உருவதாக்குகின்றை். 
வாழிைம்

மீன் ்ற்றும் நண்டு ஆகியழவ நீரிலும் 
யதாழ், புலி ்ற்றும் ஒட்்்ம் ்பதான்றை பல 
விலங்கு்ள் நிலததிலும் வதாழ்கின்றை். 
பூமியில் ்தாைப்படும் புவியியல் தன்ழ்்ளும், 
சூழ்நிழல அழ்ப்பின் தன்ழ்்ளும் 
இ்ததிற்கு இ்ம் ்தாறுபடுகின்றை். ஒட்்்ம் 
்வறுபட்் சூழ்நிழலயில் வதாழும் தன்ழ்ழயப் 
கபற்றிருந்ததாலும் பதாழலவ்ங்்ள்ததான் 
அவற்றிற்கு வசதியதா் இ்்தாகும். துருவக் 
்ரடி்ளும், கபன்குயின்்ளும் குளிர் 
பிர்தசங்்ளில் வதாழ்கின்றை். இந்த 
்டுழ்யதா் சூழ்நிழலயில் வதாழ்வதற்கு 
சிறைப்பு அம்சங்்ள் ்தழவ. அழவ, இந்த 
உயிரி்ங்்ள் அசசூழ்நிழலயில் வதாழ்வதற்கும், 
இ்ப்கபருக்்ம் கசய்வதற்கும் உதவுகின்றை். 
விலங்கு்ள் வதாழும் இ்ம், அதன் வதாழி்்தா்க் 
்ருதப்படுகிறைது. 

கசயல்பாடு 1
கீ்ை உள்ளே ப்தழதப் பதார்தது கீழ்க்்தாணும் 
வி்தாக்்ளுக்கு விழ்யளிக்்வும்.
	இந்த வதாழி்ங்்ளில் வதானிழல 

எவவதாறு ்தாறுபடுகிறைது?
	இந்த வதாழி்ங்்ளில் வதாழும் சில 

விலங்கு்ளின் கபயர்்ழளேக் கூறு்
	ஒரு வதாழி்ததில் இருக்கும் உயிரி்ம் 

முற்றிலும் ்வறுபட்் வதாழி்ததிற்கு 
்தாற்றைப்பட்்தால் அங்கு உயிர் வதாை முடியு்தா?
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அமீபதா, பதாரமீசியம் ்ற்றும் யூக்ளி்தா 
்பதான்றைழவ ஒரு கசல் உயிரி்ங்்ளேதாகும். 
மீன், தவழளே, பல்லி, பறைழவ ்ற்றும் ்னிதன் 
்பதான்றைழவ பல கசல் உயிரி்ங்்ளேதாகும்.

1. ஒரு கசல் உயிரிைங�ள்
ஒரு கசல் உயிரி்ங்்ள் மி்சசிறியழவ. 

அவற்ழறை கவறும் ்ண்்ளேதால் பதார்க்் 
முடியதாது;  நுண்்ைதாக்கியதால் ்ட்டு்் 
பதார்க்் முடியும். அழவ நீரில் வதாழும் 
தன்ழ் க்தாண்், எளிய ்ற்றும் அழ்தது 
விலங்கு்ளிலும் முதன்ழ்யதா்ழவ 
ஆகும். இழவ தங்்ள் உ்லினுள் உள்ளே 
கசல் நுண்ணுறுப்பு்ள் எ்ப்படும் சிறைப்பு 
அழ்ப்பு்ள் மூலம் அழ்தது உ்லியல் 
கசயல்பதாடு்ழளேயும் கசய்கின்றை்.

அமீபா
அமீபதா ஓர் ஒரு கசல் உயிரி என்பழத நதாம் 

அறி்வதாம். உைவு கசரிததல், இ்ப்கபயர்சசி, 
சுவதாசிததல் ்ற்றும் இ்ப்கபருக்்ம் ஆகிய 
அழ்தது கசயல்பதாடு்ளும் ஒ்ர கசல்லிற்குள் 
நழ்கபறுகின்றை். 

இழவ நீரில் உள்ளே உைவுதது்ள்்ழளே 
விழுங்குகின்றை். இந்த உைவு, உைவுக் 
குமிழ் மூலம் கசரி்தா்ம் அழ்கிறைது. 
சுருங்கும் நுண் குமிழ்்ள் மூலம் ்ழிவு நீக்்ம் 
நழ்கபறுகிறைது. எளிய பரவல் முழறையில் 
உ்லின் ்்ற்பரப்பின் வழியதா் சுவதாசிததல் 
நழ்கபறுகிறைது. இழவ விரல் ்பதான்றை 
நீட்சி்ளேதா் ் பதாலிக்்தால்்ழளேப் கபற்றுள்ளே். 
இந்த நீட்சி்ள் அழவ ந்ர்வதற்கு அல்லது 
இ்ப்கபயர்சசி கசய்வதற்கு உதவுகின்றை்.

கசயல்பாடு 2
ஏரி்ள், குளேங்்ள், ்தாடு்ள், 
பதாழலவ்ங்்ள், ்ழல்ள் ்ற்றும் 
துருவப்பகுதி்ள் ்பதான்றை பல்்வறு 
சூழ்நிழல ்ண்்லங்்ளின் ப்ங்்ழளேச 
்ச்ரிதது, அவவதாழி்ங்்ளில் வதாழ்கின்றை 
விலங்கு்ழளே ழவதது ஒரு ப்தகததாகுப்பு 
தயதார் கசய்யவும்.

சிங்்ப்பூரில் உள்ளே ஜீரதாங் 
பறைழவ்ள் பூங்்தாவில், 
கபன்குவின் பறைழவ்ள் 
பனிக்்ட்டி்ள் நிரம்பிய 

ஒரு கபரிய ்ண்ைதாடிக் கூண்டினுள் 
00 C அல்லது அதற்கும் குழறைவதா் 
கவப்பநிழலயில் பரதா்ரிக்்ப்படுகின்றை். 

கபன்குவின்

5.2  ஒரு கசல் மற்றும் பல கசல் 

உயிரிைங�ள்
உயிரி்ங்்ள் கசல் எ்ப்படும் மி்ச 

சிறிய கசயல்படும் அலகு்ளேதால் ஆ்ழவ. 
உயிரி்ங்்ளின் உ்லில் நழ்கபறும் 
அழ்ததுப் பணி்ள் ்ற்றும் கசயல்பதாடு்ளும் 
இந்த நுண்ணிய கசல்்ளின் மூல்தா்்வ 
கசயல்படுததப்படுகின்றை். சில உயிரி்ங்்ள் 
ஒ்ர கசல்லதால் ஆ்ழவ. அழவ ஒரு கசல் 
உயிரி்ள் எ்ப்படுகின்றை், சில உயிரி்ங்்ள் 
பல கசல்்ளேதால் ஆ்ழவ. அழவ பல கசல் 
உயிரி்ங்்ள் எ்ப்படுகின்றை்.
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பல கசல் உயிரி�ள்
நம்ழ்ச சுற்றியுள்ளே 

விலங்கு்ள் உட்ப், 
க ப ரு ம் ப தா ல தா ் 
உயிரி்ங்்ள் பல 
கசல் உயிரி்ள் ஆகும். 
இவவுயிரி்ங்்ளில் பல்்வறு பணி்ள் 
அவற்றின் உ்லில் ்தாைப்படும் பல்்வறு 
கசல்்ளின் கததாகுப்பு அல்லது உறுப்பு்ள் மூலம் 
நழ்கபறுகின்றை்.

எ.்தா: க�ல்லி மீன், ்ண்புழு, நதழத, மீன், 
தவழளே, பதாம்பு, புறைதா, புலி, குரங்கு ்ற்றும் 
்னிதன்.

பதாரமீசியம்
பதாரமீசியம் என்பதும் நீரில் வதாழும் ஒரு 

கசல் உயிரி்ம் ஆகும். இது தன்னுழ்ய 
குறுஇழை்ள் மூலம் இ்ப்கபயர்சசி கசய்கிறைது. 

உண� ���க�

யூக்ளிைா
ஒரு கசல் உயிரியதா் யூக்ளி்தா, 

்ழசயிழையின் மூலம் இ்ப்கபயர்சசி கசய்கிறைது. 

ேகா�ைக உ���

அடைவள்ண 1 ஒரு கசல் உயிரி�ள் மற்றும் பல கசல் உயிரி�ள் இளைதய உள்ை தவறுபாடு�ள்
ஒரு கசல் உயிரி�ள் பல கசல் உயிரி�ள்

 ஒரு கசல்லதால் ஆ்ழவ   பல கசல்்ளேதால் ஆ்ழவ
 ஒரு கசல்்ல வதாழ்க்ழ்ச கசயல்்ள் 

அழ்தழதயும் ்்ற்க்தாள்கின்றைது. 
 கசல்்ளுக்கிழ்்ய பணி்ள் 

பிரிக்்ப்படுகின்றை். கவவ்வறு கசல்்ள் 
கவவ்வறு கசயல்்ழளேச கசய்வதற்்்ற்ப 
சிறைப்பு அம்சங்்ழளேப் கபற்றுள்ளே். 

 கபதாதுவதா் இழவ அளேவில் மி்ச சிறியழவ.        
நுண்்ைதாக்கியதால் ்ட்டு்் பதார்க்் இயலும்

 கபதாதுவதா் இழவ அளேவில் கபரியழவ. 
்ண்்ளேதால் பதார்க்் இயலும்

 இவற்றில் திசுக்்ள், உறுப்புக்்ள் ்ற்றும் 
உறுப்பு ்ண்்லங்்ள் கிழ்யதாது.

 இவற்றில் திசுக்்ள், உறுப்புக்்ள் ்ற்றும் 
உறுப்பு ்ண்்லங்்ள் உள்ளே். 

 கசல்்ளின் அளேவு அதி்ரிப்பதன் மூலம் 
வளேர்சசி நழ்கபறுகிறைது.

 கசல்பிரிவு மூலம் கசல்்ளின் எண்ணிக்ழ் 
அதி்ரிதது வளேர்சசி நழ்கபறுகிறைது.

 எ.்தா : அமீபதா, பதாரமீசியம் ்ற்றும் யூக்ளி்தா  எ.்தா : ் ண்புழு, மீன், தவழளே , பல்லி ் ற்றும் 
்னிதன்.
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5.3.   விலஙகிைங�ளின் ்த�வளமப்பு
ஓர் உயிரி்ம் தன் உ்ழல ஒரு குறிப்பிட்் 

வதாழி்ததிற்கு ஏற்றைவதாறு த்வழ்ததுக் 
க்தாண்்தால்ததான், அது அங்கு உயிர்வதாை 
முடியும். ததாவரங்்ளும், விலங்கு்ளும் ஒரு 
குறிப்பிட்் வதாழி்ததில் வதாழ்வதற்்்ற்ப 
சிறைப்புத தன்ழ்்ழளேயும், பண்பு்ழளேயும் 
கபற்றுள்ளே். ததாவரங்்ள் ்ற்றும் விலங்கு்ள் 
ஒரு குறிப்பிட்் வதாழி்ததில் வதாழ்வதற்்்ற்ப,  
தங்்ள் உ்லில் கபற்றுள்ளே சிறைப்பு அழ்ப்பு்்ளே 
த்வழ்ப்பு்ள் என்று அழைக்்ப்படுகின்றை். 
மீன்

மீன்்ள் நன்னீர் அல்லது ்்ல்நீரில் 
வதாழ்கின்றை். மீன்்ளின் நீர்வதாழ் 
த்வழ்ப்பு்ழளே இங்கு ்தாண்்பதாம். 
1. மீனின் தழல, உ்ல் ்ற்றும் வதால் 

ஆகியழவ இழைந்து ப்கு ்பதான்றை 
வடிவதழத உருவதாக்குகின்றை். மீனின் 
ப்கு ்பதான்றை உ்ல் அழ்ப்பு அது நீரில் 
எளிததா்வும், ் வ்்தா்வும் நீந்த உதவுகிறைது.

2. மீன்்ள் கசவுள்்ள் எ்ப்படும் சிறைப்பு 
உறுப்பு்ழளேப் கபற்றுள்ளே். இது 
நீரில் ்ழரந்திருக்கும் ஆக்ஸி�ழ் 
உறிஞ்ச உதவுகிறைது. இழவ நீரில் 
சுவதாசிப்பதற்்்ற்றை த்வழ்ப்பு்ழளேப் 
கபற்றுள்ளே்.

3. கபரும்பதாலதா் மீன்்ளின் உ்ல் 
முழுவதும் வைவைப்பதா் கசதில்்ள் 
்தாைப்படுகின்றை். இழவ மீனின் 
உ்ழலப் பதாது்தாக்கின்றை். 

4. மீன் நீரில் நீந்துவதற்்தா் துடுப்புக்்ழளேப்  
கபற்றுள்ளேது.

5. உறுதியதா் வதால் துடுப்பதா்து 
திழசதிருப்பும் துடுப்பதா் கசயல்படுவ்ததாடு, 
உ்ல் ச்நிழல கபறைவும் உதவுகிறைது.

்தவளை
இருவதாழ்வி்ள் எ்ப்படும் உயிரி்ங்்ள்  

நீரிலும், நிலததிலும் வதாைக்கூடிய இரட்ழ் 
வதாழ்க்ழ் முழறைழயக் க்தாண்டுள்ளே். 
இழவ ்தாறும் கவப்ப நிழலயுள்ளே 
விலங்கு்ளேதாகும். இவற்றில் தழல ்ற்றும் 
இரண்டு ்சதாடி ்தால்்ழளேப் கபற்றை கபரிய 
உ்ற்பகுதி ்தாைப்படுகின்றை். இழவ இளேம் 
உயிரி நிழலயில் கசவுள்்ள் மூலமும், முதிர் 
உயிரி நிழலயில் ்ததால், வதாய்க்குழி ்ற்றும் 
நுழரயீரல்்ள் மூலமும் சுவதாசிக்கின்றை்.

பல்லி 
1. பல்லி்ள் கசதில்்ளேதாலதா் ்ததால் 

அழ்ப்ழபக் க்தாண்் ஊர்வ் 
வழ்ழயச சதார்ந்தழவ. இழவ, ்தால்்ள், 
அழசயும் ்ண் இழ்்ள், ்ண்்ள் ்ற்றும் 
கவளிப்புறைக் ்தாதுத திறைப்பு ஆகியவற்ழறைப் 
கபற்று பதாம்பு்ளிலிருந்து ்வறுபடுகின்றை். 

2. இழவ கபரும்பதாலும் கவப்ப்ண்்லப் 
பகுதி்ளில் வதாைக்கூடியழவ. 
கபரும்பதாலதா் பல்லி்ள் நதான்கு ் தால்்ளேதால் 
ந்க்்க் கூடியழவ, இவற்றின் ்தால்்ள் 
வலிழ் வதாய்ந்தழவ. 

3. சில பல்லி்ள் இரு ்தால்்ளில் ஓ்க் 
கூடியழவ. இவவதாறு இரு ்தால்்ளில் 
ஓடும்்பதாது பல்லியின் வதாலதா்து அதன் 
முழு உ்ல் எழ்ழயயும் ததாங்கும் 
வழ்யில் பின்்்தாக்கியும், ் ்ல் ் நதாக்கியும் 
அழ்ந்திருக்கும்.

4. சில பல்லி்ள் தழல இழைப்பு மூல்தா் 
தழலழய முழுழ்யதா் சுைற்றும் 
தன்ழ்ழயக் க்தாண்்ழவ.

5. பல்லி்ள் நுழரயீரல்்ள் மூலம் 
சுவதாசிக்கின்றை். 

கசதில்கசவுள்

தழல

துடுப்பு

துடுப்பு

வதால்

வதாய்
்ண்
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6. கபரும்பதாலதா் பல்லி்ள் க்தாசு ்ற்றும் 
்ரப்பதான் பூசசி ்பதான்றை பூசசி்ழளே 
உண்கின்றை். நதாக்கில் ்தாைப்படும், 
நீட்சிப் பகுதி்ள் இழரழய இழுததுப் பிடிக்் 
பயன்படுகின்றை். 

7. சில பல்லி்ளுக்கு (்ய்்தாசதார்) ்தால் 
விரல்்ளில் விரலிழ்ச சவவு்ள் உள்ளே். 
சில பல்லி்ள் பறைக்கும் தன்ழ்ழயயும், 
பதாது்தாப்பு்ன் தழரயிறைங்்க் கூடிய 
தன்ழ்ழயயும் கபற்றுள்ளே்.

பறளவ�ள்
1. பறைழவ்ள் இறைகு்ளேதால் மூ்ப்பட்், 

ப்கு ்பதான்றை உ்ல் அழ்ப்ழபப் 
கபற்றிருக்கின்றை். இந்த அழ்ப்பின் 
மூலம் ்தாற்றில் பறைக்கும்்பதாது அவற்றிற்கு 
குழறைந்த அளேவு தழ்்ய ஏற்படுகிறைது.

2. பறைழவ்ளுக்கு வதாய்க்குப் பதிலதா் 
அலகு்ள் உள்ளே். 

3. அழவ நுழரயீரல்்ள் மூலம் 
சுவதாசிக்கின்றை். 

4. பறைழவயின் முன்்ங்்தால்்ள் 
இரண்டும் இறைக்ழ்்ளேதா் ்தாறுபதாடு 
அழ்ந்துள்ளே். 

5. இழவ ்தாற்றைழறை்ளு்ன் கூடிய எழ் 
குழறைவதா் எலும்பு்ழளேப் கபற்றுள்ளே். 

6. பறைழவ்ள் பறைப்பழத நதாம் பதார்ததிருக்கி்றைதாம். 
ஆ்தால், அவற்றைதால் நிலததில் ந்க்்வும், 
ஓ்வும், குதிக்்வும் முடியும். பறைழவ்ளின் 
பின்்ங்்தால்்ளில் உள்ளே கூர்ழ்யதா் 
ந்ங்்ள் ்ரங்்ளின் கிழளே்ழளே நன்கு 
பற்றிக் க்தாண்டு ஏறை உதவுகின்றை .்

7. பறைழவயின் வதால் அது பறைக்கும் திழசழயக்  
்ட்டுப்படுதத உதவுகிறைது. 

8. பறைததலின்்பதாது ஏற்படும் அழுததததிழ்த 
ததாங்குவதற்்்ற்ப வலிழ் மிக்் ்தார்புத 
தழசயிழ்ப் கபற்றுள்ளே். 

9. ஒ்ர ச்யததில் இரண்டு ்ண்்ள் 
மூலமும் இரு கவவ்வறு கபதாருட்்ழளே 
பறைழவ்ளேதால் ்தாை முடியும். இதற்கு 
இருவிழிப் பார்ளவ என்று கபயர்.

பருவ ்தாறுபதாட்டின் 
்தாரை்தா் விலங்கு்ள் 
ஓ ரி ் த தி லி ரு ந் து 
்வகறைதாரு இ்ததிற்குச 
கசல்வது வலளச 

தபா்தல் எ்ப்படும். தமிழ் நதாட்டில் 
தவைந்தாங�ல், த�ாடியக்�ளை ்ற்றும் 
கூைன்குைம் ஆகிய இ்ங்்ளில் 
பறைழவ்ள் சரைதாலயங்்ள் 
்தாைப்படுகின்றை்.

பல பறைழவ்ள் கவளிநதாடு்ளேதா் 
ளசபீரியா ்ற்றும் ைஷயாவிலிருநது 
்வ்ந்ததாங்்ல் வருகின்றை். அ்த்பதால் 
்்தாழ் ்ற்றும் வறைட்சி அதி்முள்ளே 
்தாலங்்ளில் நம் நதாட்டுப் பறைழவ்ள் 
கவளி நதாடு்ளுக்கு வலழச ்பதாகின்றை். 
எ்்வ, இழவ வலளசதபாகும் 
பறளவ�ள் என்று அழைக்்ப்படுகின்றை்.
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ஒடை�ம் 
ஒட்்்ம் நீர் குழறைந்த, கவப்பநிழல 

அதி்்தா் பதாழலவ்ததில் வதாழ்கின்றைது. 
அங்கு வதாழ்வதற்்்ற்ப அதன் உ்லதா்து 
கீழ்க்்தாணும் சில சிறைப்பு அழ்ப்புக்்ழளேப் 
கபற்றுள்ளேது. 
1. ஒட்்்ததிற்கு நீண்் ்தால்்ள் இருப்பததால் 

பதாழலவ்ததில் உள்ளே சூ்தா் ் ைலிற்கு 
்்்ல அதன் உ்ல் சற்று உயரததில் 
இருக்கின்றைது.

2. இழவ கிழ்க்கும்்பதாகதல்லதாம் அதி் 
அளேவு நீழர அருந்தி, தன் உ்லில் ்சமிதது 
ழவததுக் க்தாள்கின்றை்.

3. வறைண்் பதாழலவ்ங்்ளில் 
இருக்கும்்பதாது த்து உ்லில் நீழரச 
்சமிதது ழவததுக்க்தாள்ளும் வழ்யில் 
கீழ்க்்தாணும் த்வழ்ப்ழபப் கபற்றுள்ளே். 
(i)  ஒட்்்ம் குழறைந்த அளேவு சிறுநீழர 

கவளி்யற்றுகிறைது.
(ii)  அதன் சதாைம் வறைண்டு ்தாைப்படும். 

்்லும், அதன் உ்லில் இருந்து 
வியர்ழவ கவளி்யறுவதில்ழல.

(iii)  ஒட்்்ம் தன் உ்லில் இருந்து சிறிதளேவு 
நீழர்ய இைப்பததால், அத்தால் பல 
நதாட்்ளுக்கு நீர் அருந்ததா்ல் உயிர் வதாை 
முடியும். 

4. ஒட்்்ம் த்து திமில் பகுதியில் க்தாழுப்ழப 
்சமிதது ழவக்கின்றைது. ஆற்றைல் 
்தழவப்படும் ்தாலங்்ளில் அது தன் திமில் 
பகுதியில் ் சமிதது ழவததுள்ளே க்தாழுப்ழபச 
சிழததது ஊட்்ம் கபறுகின்றைது. 

5. ஒட்்்ம் கபரிய ்ற்றும் தட்ழ்யதா் 
்தால்்ள் மூலம் மிருதுவதா் 
்ைலின் மீது நன்றைதா் ந்க்கும் 
தன்ழ்ழயப் கபற்றுள்ளேது. இத்தால் 
ஒட்்்ம் பாளலவைக் �ப்பல் என்று 
அழைக்்ப்படுகிறைது.

6.  ஒட்்்ததின் நீண்் ்ண் இழ்்ள் 
்ற்றும் ்ரதா்ங்்ள் அதன் ்ண் ்ற்றும் 
்தாது்ழளே புழுதிப் புயலிலிருந்து 
பதாது்தாக்கிறைது. 

7. பதாழலவ்ததில் ஏற்படும் புழுதிப் 
புயலின் மூலம் ஏற்படும் தூசி்ள் 
உள்்ளே கசல்வழதத தடுக்் அழவ 
நதாசிததுவதாரங்்ழளே மூடிக்க்தாள்கின்றை்.

சில விலங்கு்ள் அதி்ப்படியதா் 
குளிழரத தவிர்க்், அழ்தது 
கசயல்பதாடு்ழளேயும் நிறுததிக்க்தாண்டு 
உறைக்்ததில் ஈடுபடுகின்றை், இந்நிழலக்கு 
குளிர்�ால உறக்�ம் (Aestivation) என்று 
கபயர். எ.்தா. ஆழ்

அ்த்வழளே, சில விலங்கு்ள் 
அதி்ப்படியதா் கவப்பதழதத தவிர்க்், 
அழ்தது கசயல்பதாடு்ழளேயும் நிறுததிக் 
க்தாண்டு, உறைக்்ததில் ஈடுபடுகின்றை், 
இந்நிழலக்கு த�ாளை�ால உறக்�ம்  
(Hibernation) என்று கபயர். எ.்தா. நதழத.
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்ங்்தாரு எலி எப்கபதாழுதும் நீர் அருந்துவ்த 
இல்ழல. அது ததான் உண்ணும் 
விழத்ளிலிருந்து நீழரப் கபறுகிறைது.

அடைவள்ண 2 கவவதவறு வாழிைங�ளில் உள்ை விலஙகு�ளின் ்த�வளமப்பு�ள்
வ. 

எண்
விலஙகு�ளின் 

கபயர் வாழிைம் ்த�வளமப்பு�ள்

1 துருவக் �ைடி துருவப் பகுதி பாது�ாப்பிற்த�ற்ற ்தடிமைாை த்தால், கவண்ளமயாை 
உதைாமங�ள்

2 கபன்குயின் துருவப் பகுதி நீநதுவ்தற்த�ற்ற துடுப்பு�ள், நைப்ப்தற்த�ற்ற இைண்டு �ால்�ள்

3 வளையாடு மளலப் பகுதி ஓடுவ்தற்த�ற்ற வலுவாை குைம்பு�ள், குளிரில் இருநது 
பாது�ாக்� நீைமாை உதைாமங�ள் 

4 சிங�ம் �ாடு வலுவாை மற்றும் தவ�மா� ஓைக் கூடிய ்தன்ளம, இளைளயப் 
பிடிப்ப்தற்�ாை கூர்ளமயாை ந�ங�ள். 

ந்து ்தாநில விலங்்தா் நீலகிரி வழரயதாடு ்ழல்ளின் மீது உள்ளே 
பதாழறை்ளின் இடுக்கு்ளில் மி் எளிததா் நுழைந்து, உ்ல் ச்நிழலயு்ன் ஏறி 
ததாவர வழ்்ழளே உண்ணும் திறைன் கபற்றுள்ளேது.

துருவக்்ரடி வழரயதாடு  

சிங்்ம் கபன்குவின்்ள்
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I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு்தது எழுது�
1. உயிருள்ளே கபதாருள்்ள் அல்லது 

உயிரி்ங்்ழளேப் பற்றி படிப்பது
 அ. உளேவியல்  ஆ. உயிரியல்
 இ. விலங்கியல்   ஈ.  ததாவரவியல்
2. கீழ்க்்தாணும் எவற்றுள் எழவ 

உயிருள்ளேழவ்ளின் பண்பு்ளேதா்க் 
்ருதப்படுகின்றை்?

 i. சுவதாசம்     ii. இ்ப்கபருக்்ம்
 iii. த்வழ்ப்பு  iv. ்ழிவு நீக்்ம்
 சரியதா் ஒன்ழறைத ்தர்ந்கதடு.
 அ. i, ii ்ற்றும் iv ்ட்டும்
 ஆ. i, ii ்ட்டும்
 இ. ii ்ற்றும் iv ்ட்டும்
 ஈ. i, iv, ii ்ற்றும் iii
3. பல்லி்ள் எதன்மூலம் சுவதாசிக்கின்றை்?
 அ. ்ததால்       ஆ. கசவுள்்ள்
 இ. நுழரயீரல்்ள்   ஈ. சுவதாச நுண்குைல்
4. அழ்தது விலங்கு்ளுக்கும் ்தழவயதா து
 அ. உைவு ்ற்றும் நீர்
 ஆ. நீர் ்ட்டும்
 இ. ்தாற்று, உைவு ்ற்றும் நீர்
 ஈ. உைவு ்ட்டும்
5. எந்த விலங்கு கசவுள்்ள் எ்ப்படும் சுவதாச 

உறுப்ழபப் கபற்றுள்ளேது?
 அ. ்ண்புழு ஆ. குள்ளேநரி
 இ. மீன்  ஈ. தவழளே
6. ஒரு வதாழி்ததின் உயிரிக்்தாரணி்ழளே 

்ட்டும் குறிக்கும் கததாகுப்பிழ்த ் தர்ந்கதடு.
 அ. புலி, ்தான், புல், ்ண்
 ஆ. பதாழறை்ள், ்ண், ததாவரங்்ள், ்தாற்று
 இ. ்ண், ஆழ், நண்டு, பதாழறை்ள்
 ஈ. நீர்வதாழ்தததாவரம், மீன், தவழளே, பூசசி்ள்

மதிப்பீடு

7. கீழ்்ண்்வற்றுள் எழத வதாழி்்தா்க் கூறை 
முடியதாது?

 அ. ஒட்்்ங்்ளு்ன் கூடிய பதாழலவ்ம்
 ஆ.  மீன்்ள் ்ற்றும் நதழத்ளு்ன் கூடிய 

குளேம்
 இ.  ் ்யும் ்தால்நழ்்ளு்ன் கூடிய 

பண்படுததப்பட்் நிலம்
 ஈ. ்தாட்டு விலங்கு்ளு்ன் கூடிய ்தாடு
8. பறைழவ்ள் ்தாற்றில் பறைப்பதற்கு உதவி 

கசய்வது எது?
 அ.  ் ்்தா் ்ற்றும் வலிழ்யதா் 

எலும்பு்ள்
 ஆ.  க்ன்ழ்யதா் ்ற்றும் தடிதத 

எலும்பு்ள் 
 இ.  உள்ளீ்ற்றை ்ற்றும் இ்லசதா் 

எலும்பு்ள் 
 ஈ. தட்ழ்யதா் ்ற்றும் தடிதத எலும்பு்ள்  
9. பதாரமீசியம் ஓரி்ததிலிருந்து ்வகறைதாரு 

இ்ததிற்கு இ்ம்கபயர்வதற்கு உதவுவது
 அ. ்பதாலிக்்தால்்ள்  ஆ. ்ழசயிழை
 இ. பதாதம்   ஈ. குறு இழை
10. ்ங்்தாரு எலி வசிப்பது 
 அ. நீர் வதாழி்ம் 
 ஆ. பதாழலவ் வதாழி்ம்
 இ. புல்கவளி வதாழி்ம்  
 ஈ. ்ழலப்பிர்தச வதாழி்ம்

II   த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. நீர்நிழல்ள், பதாழலவ்ங்்ள் ்ற்றும் 

்ழல்ள் ஆகியவற்ழறை 
என்று அழைக்்லதாம்.

2. கசல் எண்ணிக்ழ்யின் அடிப்பழ்யில் 
விலங்கு்ழளே  ்ற்றும் 

 எ் வழ்ப்படுததலதாம்
3. பறைழவ்ளின் வதால் திழச திருப்புக் 

்ட்ழ்யதா் கசயல்பட்டு க்கு 
உதவுகிறைது.

4. அமீபதா  உதவியு்ன் 
இ்ப்கபயர்சசி கசய்கிறைது. 
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III.  சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�. 

1. ஓர் உயிரி வதாைக்கூடிய அல்லது 
வசிக்்க்கூடிய இ்ம் வதாழி்ம் எ்ப்படும்.

2. புவியியல் அழ்ப்பு ்ற்றும் சுற்றுப்புறைச 
சூைல் ஆகியழவ புவியின் அழ்தது 
இ்ங்்ளிலும் ஒ்ர ்தாதிரியதா் இருக்கும்.

3. ஒருகசல் உயிரியதா் அமீபதா, 
்பதாலிக்்தால்்ள் மூலம் இ்ப்கபயர்சசி 
கசய்கின்றைது.

4. பறைழவ்ளேதால் ஒரு ்நரததில் ஒரு 
கபதாருழளே ்ட்டு்் பதார்க்் முடியும்.

5. பதாரமீசியம் ஒரு பலகசல் உயிரி.
IV. பின்வருவைவற்ளற நிளறவு கசய்�.
1. ்ழைக்்தாடு்ள், புல்கவளி்ள் ்ற்றும் 

பதாழலவ்ங்்ழளே  என்று 
அழைக்கி்றைதாம்

2. ஒருகசல்லதால் ஆ் உயிரி்ங்்ள் 
 என்று அழைக்்ப்படுகின்றை். 

3. மீனின் சுவதாச உறுப்பு  ஆகும்
4. ்தால்்ளில் உள்ளே வழளே ந்ங்்ளின் 

மூலம் பல்லி்ள் தழர்ளில் 
5. ஒட்்்ங்்ள் தங்்ள் திமில்்ளில் 

 ்சமிக்கின்றை். 

V. மி�ச சுருக்�மா� விளையளி.
1. பறைழவ்ள் தங்்ள் இழர்ழளே எவவதாறு 

பிடிக்கின்றை்?
2. இந்தியதாவில் ஒட்்்ங்்ழளே நதாம் எங்கு 

்தாை முடியும்?
3. அமீபதாவின் இ்ப்கபயர்சசி உறுப்பு எது?
4. பதாம்பு்ளின் உ்ல் பகுதி்ள் யதாழவ?
5. பறைழவ்ள் ்தாற்றில் பறைக்கும்கபதாழுது எந்த 

உ்லழ்ப்ழபப் பயன்படுததி பறைக்கும் 
திழசழய ்தாற்றிக் க்தாள்கின்றை்? 

VI. சுருக்�மா� விளையளி.
1. ஒரு கசல் உயிரி்ழளே பல கசல் 

உயிரி்ளி்மிருந்து ்வறுபடுதது்.
2. துருவக்  ் ரடி்ள்   ் ற்றும்       கபன்குயின்்ளில் 

்தாைப்படும் த்வழ்ப்பு்ழளே எழுது்.
3. பறைழவ்ள் ் தாற்றில் பறைப்பதற்கு உதவியதா் 

உள்ளே சிறைப்பம்சம் எது? 
4. முதுக்லும்புள்ளே விலங்கு்ளின் பல்்வறு 

த்வழ்ப்பு்ழளேக் கூறு்.
VII. விரிவா� விளையளி
1. பதாழலவ்ங்்ளில் வதாழ்வதற்்்ற்ப  

ஒட்்்ங்்ளில் ்தாைப்படும் 
த்வழ்ப்பு்ழளே விவரி.
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விழளேயதாடி பதார்ப்்பதா்தா... 
ANIMAL QUIZ

படிநிளல�ள்:
◆ Google த்தடுகபாறி / உலாவியில் கசன்று உலகில் எ்த்தளை வள�யாை விலஙகு�ள் வாழகின்றை 

அவற்றின் இருப்பிைம் பற்றி அறிநதுக்க�ாள்ை ANIMAL QUIZ என்று ்தடைசசு கசய்யவும். 

◆ கிளைக்கும் கசயலியில்  INSTALL   என்ற கபா்த்தாளைசசுடடி அள்த நிறுவிக் க�ாள்ைவும் (INSTALL) பின் 
OPEN    என்ற பசளச நிற கபா்த்தாளை அழு்ததி ஆைம்பிக்� தவண்டும். 

◆ திளையில் பலவி்த க்தரிவு�ள் �ா்ணப்படும் . ஒவகவான்றும் ஒவகவாரு வி்த திறளமளய வைர்க்கும். 
விருப்பமாைள்த்த க்தரிநது க�ாள்ை தவண்டும்.

◆ க்தரிநதுக�ாள்ளும் தபாது அவற்றின் கீதழ நான்கு விருப்ப்தக்தரிவு�ள் �ா்ணப்படும் அவற்றில் சரியாை 
பதிளலச கசாடுக்கும் தபாது அடு்த்த விலஙகிற்குச கசல்லும், எல்லாம் முடி்த்த பிறகு மறுபடியும் ஆைம்ப 
நிளலக்குச கசன்று அவற்றில் தவறு ஒரு நிளலளய்த க்தரிநது க�ாண்டு பதில்�ளைக் �ா்ணலாம். 

உைலி:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.animals

இள்ணயச கசயல்பாடு

விலஙகு�ள் உல�ம்

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.
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6

அலகு
உடல் �லமும், 
சுகாதாரமும்

நல்் ்கிழ்சசியதா் 
வதாழ்விற்கு அடிததளேம்.

சு்தாததாரம் ஆ்ரதாக்கிய 
வதாழ்விற்கு அடிப்பழ்.

சு்தாததாரம்நலம்
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அறிமு�ம்
நலம் எனும் வதார்தழதயதா்து 

முழுழ்யதா் ்் ்ற்றும் உ்ல் நலதழதக் 
குறிக்கிறைது. ்னிதர்்ள் தங்்ள் நலதழத 
குழறைந்தபட்ச அளேவிலதாவது ்பணுவதற்கு 
சு்தாததாரதழதப் ்பணுவது அவசிய்தா் 
உள்ளேது. 

உல் சு்தாததார நிறுவ்ம் (WHO), ”நலம் 
என்பது, ஒரு ்னிதனின் முழுழ்யதா் உ்ல், 
்்ம் ்ற்றும் சமூ் நலழ்க் குறிப்பததாகும்: 
இது ்நதாயின்றி இருப்பழத ்ட்டும் 
குறிப்பதல்ல”. என்று வழரயறுததுள்ளேது. உ்ல் 
நலம் என்பது ந்து சுற்றுசசூைலில் ஏற்படும் 
அழுததங்்ளுக்கும், ்தாற்றைங்்ளுக்கும் ஏற்றை 
வழ்யில் உ்ல் தன்ழ்த த்வழ்ததுக் 
க்தாள்வதன் மூலம், உ்லினுள் ச்நிழலழயப் 
்பணுகின்றை சிறைப்பதா் நிழலயதாகும். இந்நிழல 
்்தாமி்யதாஸ்்சிஸ எ்ப்படுகிறைது. 

சு்தாததாரம் என்பது உ்ல் நலனிற்கு ஏற்றை  
நழ்முழறை்ழளே நிறுவக்கூடிய அல்லது 
பரதா்ரிக்்க்கூடிய அறிவியல் ஆகும். தி்மும் 
பற்்ழளேத துலக்குதல் என்பது வதாயின் 
சு்தாதரதழதப் ்பணும் முக்கிய வழியதாகும். 
்நதாயிலிருந்து பதாது்தாததுக் க்தாள்வதற்்தா்வும், 
்நதாய் பரவதா்ல் இருப்பதற்்தா்வும் நம்ழ்யும், 
ந்து சுற்றுப் புறைதழதயும் தூய்ழ்யதா்ப் 
பரதா்ரிக்கும் கசயல்முழறை்ய சு்தாததாரம் என்று 
வழரயறுக்்ப்படுகிறைது.

6.1. உ்ணவின் ஊடைசச்ததுக்�ள்
தீபதாவின் குடும்பததி்ர் ஒரு ்தாதததிற்்தா் 

்ளிழ்ப் கபதாருள்்ளின் பட்டியழல தயதார் 
கசய்த்ர்.

தீபதா அப்பட்டியழலப் பதார்ததவு்ன் தன் 
கபற்்றைதாரி்ம், ”ஏன், அரிசி ்ற்றும் ்்தாதுழ்ழய 
அதி்்தா  ்உட்க்தாள்கி்றைதாம். ஆ்தால் கநய் ் ற்றும் 
எண்கைழய குழறைவதா  ் உட்க்தாள்கி்றைதாம்”, 
என்று வி்வி்தாள். க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே 
்ளிழ்ப் கபதாருள்்ளின் பட்டியழலப் பற்றி 
உ்து ஆசிரியரு்ன் ் லந்துழரயதா்ல் கசய்.

	உைவின் பல்்வறு உட்கூறு்ழளே வழ்ப்படுததுதல்
	உைவில் உள்ளே சததுக்்ளின் முக்கியததுவதழதக் ்ண்்றிதல்
	சரிவிகித உைவு பற்றிய அறிழவப் கபருக்கிக் க்தாள்ளேல்
	சததுக் குழறைபதாட்டி்தால் ஏற்படும் ்நதாய்்ழளேப் பட்டியலிடுதல்
	தன் சுததம் பற்றி விளேக்குதல்
	பதாக்டீரியதா ்ற்றும் ழவரஸ்ளேதால் ஏற்படும் ்நதாய்்ழளே ்வறுபடுததுதல்  

 �ற்றல் தநாக்�ங�ள் 

பலசைக்குப் படடியல்
பசசரிசி ......................................................... 25 கி்லதா
்்தாதுழ் ..................................................... 5 கி்லதா
துவரம் பருபபு ..............................................2 கி்லதா
பதாசிப்பருப்பு ..................................................... 1 கி்லதா
உளுந்து .........................................................2 கி்லதா
சழ்யல் எண்கைய் ............................ 2 லிட்்ர்
கநய் ..............................................................500 கிரதாம்
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ந்க்கு ஆற்றைழலத தருகின்றை, உ்ல் 
வளேர்சசிக்கு உதவக்கூடிய ்ற்றும் ்நதாய்்ளில் 
இருந்து நம்ழ்ப் பதாது்தாக்்க்கூடிய ்வதியியல் 
கூறு்ள் உைவில் ்தாைப்படுகின்றை். 
அழவ்ய, ஊட்்சசதது்ள் எ்ப்படுகின்றை். 
முக்கிய ஊட்்சசதது்ள் ஆறு வழ்ப்படும், 
அழவயதாவ்:
1. ்தார்்பதாழ்ட்்ரட்டு்ள்  2. புரதங்்ள்
3. க்தாழுப்பு்ள்                    4. ழவட்்மின்்ள்
5. ததாது உப்புக்்ள்               6. நீர்

�ார்தபாளைடதைடடு�ள்  (மாவுச ச்தது)
்தார்்பதாழ்ட்்ரட்டுக்்ள் ஆற்றைல் தரும் 

உைவுக்கூறு்ள் ஆகும்.
அடைவளை 1 �ார்தபாளைடதைடடு�ளின் 

வள��ள்
�ார்தபாளைடதைடடுக்�ளின் 

நிளல மூலப் கபாருள்�ள்

சர்க்்ழர பைங்்ள், ் தன், ் ரும்புச 
சர்க்்ழர, பீட்ரூட்

ஸ்தார்ச அரிசி, ்சதாளேம், 
உருழளேக்கிைங்கு 
்ற்றும் பிறை 

நதார்சசதது உைவு முழுததானியங்்ள், 
க்தாட்ழ  ்உைவு்ள் 
்ற்றும் பிறை 

்தார்்பதாழ்ட்்ரட்டுக்்ழளே சர்க்்ழர, 
ஸ்தார்ச ்ற்றும் நதார்ச சதது ஆகிய வடிவில் நதாம் 
கபறுகி்றைதாம்.

கசயல்பாடு 2 
பல்்வறு வழ்யதா் உைவுப் 
கபதாருள்்ழளேச ்ச்ரிதது, அவற்றில் 
அ்ங்கியுள்ளே சததுக்்ளின் அடிப்பழ்யில் 
அவற்ழறை வழ்ப்படுததவும்.

கசயல்பாடு 1
கீழக்�ாணும் உ்ணவு வள��ளைக் �ண்ைறிநது, க�ாடுக்�ப்படடுள்ை அடைவள்ணளய நிைப்பு�.

�்த்தரிக்�ாய் சாக்கலட கவண்ளைக்�ாய் கபாறி்த்த 
உருளைக்கிழஙகு

த�ழவைகு ஆைஞ்சு க�ாய்யா கீளை

முருஙள�க்கீளை கநல்லிக்�ாய் பர்�ர் �ம்பு

நான் சாப்பிை விரும்பும் உ்ணவு நான் சாப்பிை விரும்பா்த உ்ணவு இ்தற்குமுன் நான் �ண்டிைா்த உ்ணவு
1

2

1. நீ விரும்பும் உைவு உ்க்கு உ்ல் நலதழதத தருகிறைததா?
2.  நீ உைழவ அதன் சுழவழய ழவதது ்தர்ந்கதடுப்பதாயதா அல்லது அதன் சதது ்திப்ழப 

ழவதது ்தர்ந்கதடுப்பதாயதா?
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க�ாழுப்பு�ள்
க்தாழுப்பு என்பதும் ஆற்றைல் தரும் ஓர் உைவு 

ஆகும். இது ்தார்்பதாழ்ட்்ரட்ழ்வி் அதி் 
ஆற்றைழலத தரக்கூடியது. கவண்கைய், கநய், 
பதால், பதாலதாழ்க் ்ட்டி, பன்னீர், க்தாட்ழ்்ள், 
இழறைசசி, மீன் ்ற்றும் முட்ழ்யின் ்ஞ்சள் 
்ரு ஆகியழவ க்தாழுப்புச சதது உள்ளே சில 
முக்கிய உைவுப் கபதாருள்்ள் ஆகும். இழவ 
ந்து உ்லுக்கு ஆற்றைழலத தருவ்ததாடு, 
உ்ழலப் பதாது்தாதது உ்ல் கசல்்ழளேயும் 
பதாது்தாக்கின்றை். 

கசயல்பாடு 3 
தநாக்�ம்: 
க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே உைவில் ஸ்தார்ச 
வடிவில் ்தார்்பதாழ்ட்்ரட் உள்ளேததா 
எ் ்சதாதழ் மூலம் அறிதல்.
உைக்கு என்ை த்தளவ? 
்வ் ழவதத உருழளேக் கிைங்கு, கசதாட்டுக் 
குைதாய், நீர்தத அ்யதாடின் ்ழரசல்.
எப்படி கசய்வாய்? 
்வ் ழவதத உருழளேக் கிைங்ழ் 
்சிததுக் க்தாள்ளேவும். ்சிதத உருழளேக் 
கிைங்கின் மீது இரண்டு அல்லது மூன்று 
துளி்ள் நீர்தத அ்யதாடின் ்ழரசழலச 
்சர்க்்வும்.
நீ என்ை பார்க்கிறாய்?
உருழளேக் கிைங்கு ்ருநீல நிறை்தா் 
்தாறுகிறைது.
நீ என்ை க்தரிநது க�ாள்கிறாய்?
அ்யதாடின், ஸ்தார்சசு்ன் விழ்புரிந்து 
ஸ்தார்ச அ்யதாடின் கூட்டுப் கபதாருளேதா், 
அததாவது நீலம் ்லந்த ்ருப்பு நிறை்தா் 
்தாறுகிறைது, இந்த ்ருநீல நிறை உருவதாக்்ம் 
உைவில் ஸ்தார்ச உள்ளேது என்பழத 
உறுதி கசய்கிறைது.

கசயல்பாடு 4
தநாக்�ம் 
க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே உைவுப் கபதாருளில் 
க்தாழுப்பு உள்ளேததா எ் ்சதாதழ் மூலம் 
அறிதல். 
உைக்கு என்ை த்தளவ?
்தங்்தாய் எண்கைய், நிலக்்்ழல 
எண்கைய் ்ற்றும் ஏததாவது ஒரு ்தாகிதம். 
எப்படிச கசய்வாய்?
ததாளின் ்்ல் சிலதுளி ்தங்்தாய் 
எண்கைய்ழய வி்வும். பின்பு உ்து 
விரலதால் க்துவதா்த ்தய்க்்வும். 
நிலக்்்ழலயதா் இருந்ததால், அழத 
உழ்தது ்தாகிதததின் ்்ல் ்தய்க்்வும்.
என்ை பார்க்கிறாய்?

அந்தக் ்தாகிதம் பிசுபிசுப்பதா்வும், ்றுபுறைம் 
்ங்்லதா்த கதரிவததா்வும் ்தாறுகிறைது. 
நீ என்ை க்தரிநது க�ாள்கிறாய்?
க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே உைவு ்தாதிரி, 
க்தாழுப்ழபக் க்தாண்டுள்ளேது. 

முழுததானியங்்ள்

முட்ழ்யின் ்ஞ்சள் ்ரு

சிவப்பு இழறைசசி
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கசயல்பாடு 5
தநாக்�ம்
க்தாடுக்்ப்பட்் உைவில் புரதம் உள்ளேததா 
என்று ்சதாதிதது அறிதல்.
உைக்கு என்ை த்தளவ?
முட்ழ்யின் கவள்ழளேக் ் ரு, ததாமிர சல்்பட் 
்ழரசல், ்சதாடியம் ழ்ட்ரதாக்ழசடு, 
்சதாதழ்க் குைதாய், புன்சன் அடுப்பு. 
எப்படி கசய்வது?
உைவு ்தாதிரிழய சிறிதளேவு (முட்ழ்யின் 
கவள்ழளேக் ்ரு) எடுதது ்சதாதழ்க் 
குைதாயில் ்பதா்வும்.
்சதாதழ்க் குைதாயில் சிறிதளேவு நீழரச 
்சர்தது நன்கு ்லக்்வும்.
அடுததததா் ்சதாதழ்க் குைதாழய சு்தார் 
ஒரு நிமி்ம் சூடுபடுததவும். 
்சதாதழ்க் குைதாய் குளிர்ந்தவு்ன் இரண்டு 
துளி்ள் ததாமிர சல்்பட் ்ழரசழலயும், 
்சதாடியம் ழ்ட்ரதாக்ழசழ்யும் 
்சர்க்்வும். 
நீ என்ை �ாண்கின்றாய்?
க்தாடுக்்ப்பட்் உைவு ்தாதிரி ஊததா 
நிறை்தா் ்தாறுகிறைது.
நீ என்ை க்தரிநது க�ாள்கிறாய்?
க்தாடுக்்ப்பட்் உைவு ்தாதிரி ஊததா 
நிறை்தா் ்தாறுவது, அதில் புரதம் உள்ளேது 
என்பழத உறுதி கசய்கிறைது.

புை்தங�ள்
உ்ல் வளேர்சசி, கசல்்ழளேப் புதுப்பிததல் 

்ற்றும் கசரி்தா்ம் ் பதான்றை பல்்வறுவித்தா் 
உ்ற்கசயல்்ளுக்கும் புரதங்்ள் மி்வும் 
அவசியம். முட்ழ், மீன், பதால், ்்தாழி, இழறைசசி, 
்சதாயதாபீன்ஸ, க்தாட்ழ்்ள், பருப்புக்்ள் 
்பதான்றைவற்றில் புரதசசதது உள்ளேது. 
புரதங்்ள் உ்ல் வளேர்சசிக்கு உதவும் 
உைவு்ள் ஆகும். 

அதி்்தா் புரதம் உள்ளே 
உைவு ்சதாயதாபீன்ஸ 
ஆகும். 

முழளே்ட்டிய பயறு

்வ்ழவதத முட்ழ்யின் கவள்ழளேக்்ரு

்சதாயதா பீன்ஸ

ளவடைமின்�ள் 
உ்லில் நழ்கபறும் பல்்வறுபட்் 

உயிர் ்வதிவிழ்்ளுக்கு ழவட்்மின்்ள் 
மி்வும் அவசியம். பைங்்ள், ்தாய்்றி்ள், 
ததானியங்்ள், இழறைசசி ்பதான்றைவற்றில் 
ழவட்்மின்்ள் அதி்ம் ்தாைப்படுகின்றை். 
ழவட்்மின்்ள் பதாது்தாக்கும் உைவு்ள் 
என்று அழைக்்ப்படுகின்றை். A, B, C, D, E 
்ற்றும் K ஆகிய ஆறு முக்கிய ழவட்்மின்்ள் 
உள்ளே். இவற்றுள் ழவட்்மின் B ்ற்றும் 
ழவட்்மின் C இரண்டும் நீரில் ்ழரயும் 
ழவட்்மின்்ள் ஆகும். ழவட்்மின் A, D, E 
்ற்றும் K ஆகியழவ க்தாழுப்பில் ்ழரயும் 
ழவட்்மின்்ள் ஆகும்.
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உண்ளமக் த�ாப்பு
சூரிய கவப்பக் ்திர்வீசசிலிருந்து 
பதாது்தாக்கும் ்ளிம்பு்ள் (Sun Screen Lotion)
்ததாலின் ழவட்்மின் D உற்பததிழய 
95% குழறைக்கிறைது. எ்்வ, ழவட்்மின் D 
குழறைபதாட்டு ்நதாய் ஏற்படுகிறைது.

சற்று தயாசியுங�ள்
ஒரு பள்ளியில் ்ருததுவ மு்தாம் ஒன்று 
ந்ததப்பட்்து. கபரும்பதாலதா் ்தாைவர்்ள்  
நல்ல உ்ல் நலதது்ன் இருந்த்ர். ஒருசில 
்தாைவர்்ளுக்கு உ்ல் நலக்குழறைபதாடு 
இருந்தது.
பிரியதாவுக்கு பல் ஈறு்ளில் இரததக் ்சிவு 
இருந்தது.
ரதா�தாவதால் குழறைந்த ஒளியில் கதளிவதா்ப் 
பதார்க்் முடியவில்ழல.
அருணின் ்தால்்ள் வழளேந்திருந்த். 
இவற்றிற்கு என்் ்தாரைம் என்று உன்்தால் 
யூகிக்் முடிகிறைததா?

அடைவள்ண 2 ளவடைமின் குளறபாடடிைால் ஏற்படும் தநாய்�ள் 

ளவடைமின்�ள் மூலங�ள்
குளறபாடடிைால்  
ஏற்படும் தநாய்�ள் அறிகுறி�ள்

ழவட்்மின் A மீன் எண்கைய், முட்ழ்,  பதால், 
கநய், ்்ரட், ்சதாளேம், ்ஞ்சள் நிறை 
பைங்்ள்,  கீழர்ள்.

்தாழலக்்ண் ்நதாய் குழறைவதா் ்ண்பதார்ழவ, 
்ங்்லதா் கவளிசசததில் 
பதார்ப்பதில் சிர்ம்

ழவட்்மின் B முழு ததானியம், தீட்்ப்ப்தாத அரிசி, 
பதால், மீன், இழறைசசி, பட்்தாணி, பயறு 
வழ்்ள், பசழசக் ்தாய்்றி்ள் 

கபரிகபரி நரம்பு பலவீ்ம், உ்ல் 
்சதார்வு.

ழவட்்மின் C ஆரஞ்சு, கநல்லிக்்தாய், 
பசழசமிளே்தாய், தக்்தாளி

ஸ்ர்வி ஈறு்ளில் இரததக் ்சிவு

ழவட்்மின் D மீன் எண்கைய், முட்ழ், பதால், 
சூரிய ஒளியின் மூலம் ந்து 
்ததாலில் உருவதாகிறைது.

ரிக்க்ட்ஸ பலவீ்்தா், எளிதில் 
வழளேயக் கூடிய 
எலும்பு்ள்

ழவட்்மின் E ததாவர எண்கைய்்ள், பசழசக் 
்தாய்்றி்ள், முழுக் ்்தாதுழ்,  
்தாம்பைம், ஆப்பிள், கீழர்ள்

நரம்பு பலவீ்ம், 
்ங்்லதா  ்் ண்பதார்ழவ, 
்லட்டுத தன்ழ்

்லட்டுத தன்ழ், ்நதாய் 
எதிர்ப்பு சக்தி இல்லதாழ்

ழவட்்மின்.K பசழசக் ்தாய்்றி்ள், தக்்தாளி, 
முட்ழ்க்்்தாஸ, முட்ழ்  ்ற்றும் 
பதால் கபதாருள்்ள்

பலவீ்்தா் 
எலும்பு்ள், பற்்ள் 
்பதான்றைழவ

சிறு ்தாயததி்தால் 
ஏற்படும் அதி்ப்படியதா் 
இரததக்்சிவு

க ந ல் லி க் ் னி ் ளி ல் , 
ஆரஞ்சுப் பைங்்ழளேவி் 20  

்்ங்கு, அதி் ழவட்்மின் C 
்தாைப்படுகிறைது.

கசயல்பாடு 6
உங�ள் உ்ணளவ ச்ததுள்ை்தா� மாற்றுங�ள்.
உைக்கு என்ை த்தளவ? 
பதாசிப்பயிறு, நீர், க்ல்லிய வடி்ட்டும் துணி.
எப்படி கசய்வாய்?
பதாசிப்பயிழர இரவு முழுவதும் நீரில் 
ஊரழவக்்வும்.
நீழர வடி்ட்டி பதாசிப்பயிழர எடுக்்வும்.
ஈர்தா், ்லசதா் துணியில் பதாசிப்பயிழர 
ழவததுக் ்ட்்வும்.
ஒன்று அல்லது இரண்டு நதாட்்ளுக்கு 
அப்படி்ய ழவக்்வும்.
துணி ்தாயும் ்பதாது தண்ணீர் கதளிக்்வும்.
நீ என்ை பார்க்கிறாய்?
பதாசிப் பயிறிலிருந்து கவள்ழளேநிறை முழளேக் 
குருதது்ள் வருவழதப் பதார்க்்லதாம்.
நீ என்ை க்தரிநது க�ாள்கிறாய்?
முழளே்ட்டிய பதாசிப்பயிரில் குழறைந்த 
்்லதாரி உள்ளேது. இதில்  நதார்சசததும், 
ழவட்்மின் B யும் உள்ளே். இதில் அதி் 
அளேவு ழவட்்மின் C ்ற்றும் ழவட்்மின் K 
ஆகியழவ உள்ளே். 
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உண்ளமக் த�ாப்பு
முருங்ழ்க் கீழரயில்:
ழவட்்மின் A
ழவட்்மின் C
கபதாட்்தாசியம்
்தால்சியம்
இரும்புச சதது ்ற்றும் 
புரதம் 
ஆகியழவ நிழறைந்து ்தாைப்படுகின்றை். 
இது ஆக்ஸி�்்ற்றைத தடுப்பதா்தா்வும் 
(Antioxidants) உள்ளேது.

உல்ளேவில் 80% 
முருங்ழ்க் கீழர உற்பததி 
இந்தியதாவில்ததான் உள்ளேது. 
முருங்ழ்க் கீழரழய சீ்தா, 

அக்ரிக்்தா, க�ர்்னி, ்்்தா, கதன் க்தாரியதா 
்ற்றும் ஐ்ரதாப்பிய நதாடு்ள் இறைக்கு்தி 
கசய்கின்றை்.

்தாது உப்பு�ள்
ததாது உப்பு்ள் உ்ல் வளேர்சசிக்கும், உ்ல் 

கசயல்பதாடு்ழளே ஒழுங்குபடுததுவதற்கும் 
்தழவப்படுகின்றை். கீழர வழ்்ள், பருப்பு 
வழ்்ள், முட்ழ், பதால், மீன் ்ற்றும் பைங்்ள் 
்பதான்றைழவ ததாதுஉப்புக்்ள் நிழறைந்த முக்கிய 
உைவுப் கபதாருள்்ள் ஆகும். ததாது உப்பு்ளும் 
பதாது்தாப்பு உைவு்ள் ஆகும். 

அடைவள்ண 3 ்தாது உப்பு�ள் மற்றும் 
அவற்றின் பணி�ள்

்தாது 
உப்பு�ள்

 

பணி�ள்
்தால்சியம் வலுவதா் எலும்பு்ள் ்ற்றும் 

பற்்ள், இரததம் உழறைதல்
பதாஸபரஸ வலுவதா் எலும்பு்ள் ்ற்றும் 

பற்்ள்
அ்யதாடின் ழதரதாய்டு ்தார்்்தான் 

உற்பததி
இரும்புச சதது ஹீ்்தாகு்ளேதாபின் உற்பததி 

்ற்றும் மூழளே வளேர்சசி

நீர்
ந்து உ்ழல நலமு்ன் ்பணுவதற்கு 

அதி் அளேவு நீர் ்தழவப்படுகிறைது. நதாம் 
தி்ந்்ததாறும் குழறைந்தது 8 ்ம்ளேர்்ள் 
(2 லிட்்ர்்ள்) நீர் பரு் ்வண்டும். 

கசயல்பாடு 7

வ.எண் ச்ததுக்�ள் மூலங�ள் பணி�ள்
1 ்தார்்பதாழ்ட்்ரட்டுக்்ள் அரிசி, ்்தாதுழ ,் உருழளேக் கிைங்கு
2 க்தாழுப்புக்்ள் ஆற்றைழலத தருகிறைது
3 புரதங்்ள்
4 ழவட்்மின்்ள் பைங்்ள், ்தாய்்றி்ள், 

ததானியங்்ள், இழறைசசி ்ற்றும் 
பதால் சதார்ந்த கபதாருள்்ள்

5 ததாது உப்பு்ள் கபதாதுவதா் உ்ல் கசயல்பதாடு்ள் 
வளேர்சசிழய ஒழுங்குபடுததுதல்.
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6.2. உைல் நலம் மற்றும் ஊடைசச்ததுக்�ள்

உ்ல் நலம் என்பது ்நதாயின்றி இருப்பது 
்ட்டு்ல்ல. இது முழுழ்யதா் உ்ல்நலம், 
்்நலம் ்ற்றும் சமூ்நலம் ஆகியவற்ழறை 
உள்ளே்க்கியது. சதததா் உைழவ 
உண்பததால் நதாம் உ்ல் ரீதியதா்வும், ்் 
ரீதியதா்வும் நலமு்ன் இருக்்முடியும். 
உ்ல் நலதது்ன் இருக்கும்்பதாது நீங்்ள் 
தன்்ம்பிக்ழ்்யதாடும், அழ்தது 
கசயல்்ளிலும் ஈடுபதாட்்்தாடும், வதாழ்க்ழ்ழய 
அனுபவிக்கும் திறை்்தாடும் இருப்பீர்்ள். 

சததுக் குழறைவதா் உைவு வழ்்ள் 
உ்ல் பரு்ழ்யும், ்நதாய்்ழளேயும் 
உண்்தாக்குகின்றை .் உங்்ள் நண்பர்்ள் ்ற்றும் 
குடும்பததி்ரு்்தா் உறைவில் பதாதிப்ழபயும் 
அது உண்்தாக்கும். அத்தால், உங்்ளுழ்ய 
உைழவ சரியதா்த ்தர்ந்கதடுக்்வும். 
சரிவிகி்த உ்ணவு

ந்து உ்ல் வளேர்சசிக்கும் 
கசயல்பதாட்டிற்கும் ்தழவயதா் அழ்தது 
சததுக்்ழளேயும் ்பதாது்தா் அளேவு க்தாண்் 

ஓர் உைவு அவசியம். உ்ல்நலதழத உறுதி 
கசய்யக்கூடிய பல்்வறு ஊட்்சசததுக்்ழளே 
சரிவிகித உைவு ்பதாது்தா் அளேவு 
க்தாண்டுள்ளேது.

உைவு என்பது ்பதாது்தா  ்அளேவு நீழரயும், 
சரியதா் அளேவு ஆற்றைழலயும் ந்க்கு வைங்் 
்வண்டும். கீழ்க்்தாணும் ்தாரைங்்ளுக்்தா் 
சரிவிகித உைவு அவசிய்தாகும்.
 அதி் ்வழல கசய்யும் திறைன் கபறுவதற்கு 
 நல்ல உ்ல் ்ற்றும் ்் நலததிற்கு
 ்நதாய்்ழளே எதிர்க்கும் திறைன் 

கபறுவதற்கு
  உ்ல் நன்றைதா் வளேர்வதற்கு

கசயல்பாடு  7
12 வயது நிரம்பிய சிறுவன்/சிறுமி 
ஒருவருக்கு சரிவிகித உைவு அளிக்் ஒரு 
உைவு வழரப் அட்ழ் தயதாரிக்்வும். 
அதில் விழல்ள் குழறைந்த ்ற்றும் உங்்ள் 
பகுதியில் கிழ்க்்க்கூடிய எளிழ்யதா் 
உைவு வழ்்ள் இ்ம் கபறை ்வண்டும். 

ஊடைசச்ததுக் குளறபாடு
உங்்ள் உைவு சரிவிகித உைவதா் 

இல்லதாத்பதாது விழளேவு்ள் எப்படி இருக்கும்? 
கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ப்ங்்ழளேக் 
்வனிக்்வும்.
  இந்தக் குைந்ழத்ள் சதாததாரை்தா் 

இருப்பததா்த கதரிகிறைததா?
 அதற்்தா் ்தாரைதழதக் கூறு்?

கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ப்தழதக் ்வனி. உ்ல் நலம் உள்ளேவருக்கு   
குறியும், உ்ல் நலம் 

இல்லதாதவருக்கு    குறியும் இடு்.
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கசயல்பாடு 8
உ்க்கு அரு்தாழ்யில் உள்ளே ஒரு 
அங்்ன்வதாடி ழ்யததிற்குச கசன்று, 
அழதப் பதார்ழவயிட்டு ஊட்்சசததுக் 
குழறைபதாட்ழ்ப் ்பதாக்குவதற்கும், 0-5 
வயது வழரயுள்ளே குைந்ழத்ளின் 
ஆ்ரதாக்கியதழத உறுதிப்படுததுவதற்கும் 
அரசு ்்ற் க்தாண்டுள்ளே 
ந்வடிக்ழ்்ழளேக் ்ண்்றி்.

 குவாஷிதயார்�ர்

மைாஸ்மஸ்
இந்தக் குைந்ழத்ள் இந்த நிழலயில் 

இருப்பதற்குக் ்தாரைம் ஊட்்சசததுக் 
குழறைபதாடு ஆகும்.
ஊடைசச்ததுக் குளறபாடு

நதாம் உண்ணும் உைவில் நம் 
உ்லுக்குத ்தழவயதா் ஊட்்சசததுக்்ள் 
அழ்ததும் சரியதா் விகிதததில் கிழ்க்் 
வில்ழலகயன்றைதால் ஊட்்சசததுக் குழறைபதாடு 
ஏற்படுகிறைது. ஊட்்சசததுக் குழறைபதாடு 
எனும் வதார்தழத, சரிவிகித உைழவ 
எடுததுக்க்தாள்ளேதாதததால் ஏற்படும் விழளேழவக் 
குறிக்கிறைது. ஊட்்சசததுக் குழறைபதாட்டி்தால் 
்நதாய்்ள் உண்்தாகின்றை்.  ந்து உைவில் 
்பதாதிய அளேவு ஊட்்சசதது இல்லதாதததால் 
ஏற்படும் ்நதாய்்ள் ஊட்்சசததுக் குழறைபதாட்டு 
்நதாய்்ள் எ்ப்படுகின்றை்.

சமீபததில் இந்தியதாவில் 
ந்ததப்பட்் ஆய்வின்படி 
14.4 மில்லியன் 
குைந்ழத்ள் உ்ல் 
பரு்னு்ன் இருப்பததா் 

கதரியவந்துள்ளேது. இந்த வழ்யில் 
இந்தியதா, சீ்தாவிற்கு அடுததததா், அதி் 
எண்ணிக்ழ்யில் உ்ல் பரு்ன் 
உழ்யவர்்ழளேக் க்தாண்் நதாடு்ளுன் 
இரண்்தாவது இ்ததில் உள்ளேது.

அடைவள்ண 5 புை்தக் குளறபாடைால் ஏற்படும் 
தநாய்�ள்

தநாய்�ள் அறிகுறி�ள்
குவதாஷி்யதார்்ர் வளேர்சசிக் குழறைபதாடு, மு்ம், 

்தால்்ளில் வீக்்ம், வயிற்றுப் 
்பதாக்கு ்ற்றும் உப்பிய வயிறு

்ரதாஸ்ஸ க்லிந்த உ்ல், க்துவதா் 
உ்ல் வளேர்சசி.

அடைவள்ண 6 ்தாது உப்புக்�ள் குளறபாடைால் 
ஏற்படும் தநாய்�ள்

்தாது உப்புக்�ள் தநாய்�ள்
்தால்சியம் ரிக்க்ட்ஸ
பதாஸபரஸ ஆஸடி்யதா்்லசியதா

அ்யதாடின்
கிரிட்டினிசம் (குைந்ழத்ளில்)
முன்்ழுததுக் ்ைழல
(கபரியவர்்ள்)

இரும்புச சதது இரதத ்சதாழ்

உைற்பயிற்சி
உ்ல் தகுதிழயயும், முழுழ்யதா் 

உ்ல் நலதழதயும் ்்ம்படுததக்கூடிய 
அல்லது பரதா்ரிக்்க்கூடிய உ்ல் கசயல்பதா்் 
உ்ற்பயிற்சி ஆகும். 

குழு 
விழளேயதாட்டு்ள் 
விழளேயதாடுதல்

உ்ற்பயிற்சி

ந்்ம்
சுறு சுறுப்பதா் 
இயங்குதல்

தனி நபர் 
விழளேயதாட்டு ்யதா்தாஉைற்கசயல்
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உ்ற்பயிற்சி, கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே 
்தாரைங்்ளுக்்தா் அவசிய்தாகும்.
 வளேர்சசி ்ற்றும் ்்ம்பதாட்டிழ் 

அதி்ப்படுததுதல்.
 வயது முதிர்சசிழயத தவிர்ததல்.
 தழச்ள் ்ற்றும் இதய இரதத ஓட்் 

்ண்்லதழத வலுப்படுததுதல்.
 விழளேயதாட்டுத திறைழ் ்்ம்படுததுதல், 

எழ்ழயக் குழறைததல் அல்லது பரதா்ரிததல் 
்ற்றும் அனுபவ ்கிழ்சசி அளிததல்.

 குழுந்ழத்ள் ்ற்றும் முதி்யதார்்ளில் 
உ்ல் பரு்்தால் ஏற்படும் விழளேவு்ழளேக் 
குழறைததல்.

ஓய்வு
உ்ல் ்ற்றும் ்் நலததிற்கு ்பதாது்தா் 

அளேவு ஓய்வு அவசியம். உ்ல் வளேர்சசிக்கும், 
்்ம்பதாட்டிற்கும், ஊட்்சசதது எவவளேவு 
முக்கிய்்தா அ்த அளேவிற்கு ஓய்வும் முக்கியம் 
ஆகும். 

நண்பர்�ளுைன் �லநதுளையாடு
"சீக்கிரம் படுக்்ச கசன்று, அதி்தாழல எழும் 
பைக்்ம் ஒரு ்னிதழ் நலமு்னும், 
வளேமு்னும் ் ற்றும் அறிவு்னும் ழவக்கிறைது"

கபஞ்சமின் பிரதாங்க்ளின்

தூய்ளம
தூய்ழ் என்பது உ்ல் 

நலதழதக் ்தாப்பதற்்தா் 
்ழ்பிடிக்்ப்படும் பைக்் 
வைக்்ங்்ளின் கததாகுப்பு 
ஆகும். உல் சு்தாததார 
நிறுவ்ததின் (WHO)  கூற்றுப்படி “உ்ல் 
நலதழதப் பரதா்ரிக்்வும், ்நதாய்்ள் பரவுவழதத 
தடுக்்வும் உதவக்கூடிய நிழல ்ற்றும் 
நழ்முழறை்ழளே்ய, தூய்ழ் குறிக்கிறைது”.

்தன் சு்த்தம்
தன் சுததம் என்பது சுதத்தா் 

இருப்பதன்மூல்தா் ஒருவர் தன் உ்ல் 
ஆ்ரதாக்கியததிலும், நலனிலும் அக்்ழறை 
க்தாள்வதற்்தா் ்்ற்க்தாள்ளும் 
நழ்முழறை்ழளே உள்ளே்க்கியததாகும். 
நதாம் எததழ் முழறை குளிக்கி்றைதாம், 
ழ்்ழளேக் ்ழுவுகி்றைதாம், ந்ங்்ழளே 
கவட்டுகி்றைதாம், உழ் ்தாற்றுகி்றைதாம் ்பதான்றை 
பைக்்வைக்்ங்்ழளே இது உள்ளே்க்கியததாகும். 
நதாம் வீட்டிலும், ்வழல கசய்யும் இ்ங்்ளிலும், 
குளியழறை ்ற்றும் ்ழிவழறை உள்ளிட்் 
அழ்தது இ்ங்்ளின் தழர்ழளே கிருமி்ள் 
இல்லதாதவதாறு சுதத்தா் ழவததிருக்் 
்வண்டியழதயும் இது உள்ளே்க்கியுள்ளேது.

கசயல்பாடு 9
ஒரு நதாள் ரகீம் என்றை ஆறைதாம் வகுப்பு ்தாைவன் 
மூன்று முழறை வதாந்தி எடுதததான். அத்தால் 
அவன் ்சதார்வதா்வும், நீர்சசதது இைந்தும் 
்தாைப்பட்்தான். கசவிலியரதா்ப் பணிபுரியும் 
ரகீமின் ததாயதார் ஒரு ்ழரசழலத தயதார் கசய்து 
ரகீழ்ப் பரு்ச கசதான்்தார். சிறிது ் நரததிற்குப் 
பின்்ர் ரகீம் நன்றைதா் இருப்பததா் உைர்ந்து, 
த்து ததாயதாரி்ம் என்் ்ழரசல்  எ்க்குத 
தந்தீர்்ள் எ்க் ்்ட்்தான்.  அதற்கு அவர் 
வதாய்வழி நீ்ரற்றைக் ்ழரசல் (Oral Rehydration 
Solution - ORS) என்றைதார். ORS என்றைதால் 
என்்கவன்று பதார்ப்்பதா்தா?

வதாந்தி எடுதததா்லதா அல்லது வயிற்றுப் 
்பதாக்கு ஏற்பட்்தா்லதா நம் உ்லிலிருந்து அதி் 
அளேவு நீர் கவளி்யற்றைப்பட்டு உப்பின் ச்நிழல 
சீரற்றுப் ்பதாகிறைது. அதி் நீர் கவளி்யறுவது 
(Dehydration), தீவிர உ்ல் பிரசசிழ்்ழளே 
உருவதாக்கும். ORS ்ழரசழல அடிக்்டி 
பருகுவதன் மூலம் அவற்ழறைத தவிர்க்்லதாம். 
	ஒரு லிட்்ர் க்தாதிநீழர எடுதது அதழ்க் 

குளிர ழவக்்வும். 
	அந்நீரு்ன் அழர ்தக்்ரண்டி உப்பும், 

ஆறு ் தக்்ரண்டி சர்க்்ழரயும் ் சர்க்்வும். 
	்தழவக்்்ற்றை சிறிதளேவு எலுமிசழசச 

சதாழறைக் ்லந்து க்தாள்ளேலதாம். 
்ழரசலிழ் நன்கு ்லக்கியபின் 
வதாந்தி, வயிற்றுப்்பதாக்கு ்ற்றும் நீர் சதது 
இைப்பு  ஏற்ப்பட்்வர்்ளுக்கு வைங்்லதாம். 
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6.3. நுண்ணுயிரி�ள் - ஓர் அறிமு�ம்
தன் சுதததழத அலட்சியம் கசய்யும் ்பதாது 

்நதாய் ஏற்படுவதற்்தா் வதாய்ப்பு அதி்ரிக்கிறைது. 
தன் சுதததழத அலட்சியப்படுததுவததால் 
நுண்ணுயிரி்ள் மூலம் ஏற்படும் சில 
்நதாய்்ழளேக் ்தாண்்பதாம்.
1.   சீத்பதி
2. பற்கசதாதழத
3. ்சற்றுப்புண்
4. கபதாடுகு

உன் ்ண்்ளேதால் ்தாைமுடியதாத சில 
நுண்ணுயிரி்ள் உள்ளே் என்பழத உன்்தால் 
நம்பமுடிகிறைததா? ஆம், நுண்ணுயிரி்ழளே 
நுண்்ைதாக்கி இல்லதா்ல் பதார்க்் முடியதாது.  
கபரும்பதாலதா் நுண்ணுயிரி்ள் நதான்கு 
முக்கியப் பிரிவு்ளேதா் உள்ளே்.
 பதாக்டீரியதா
	ழவரஸ
 பு்ரதாட்்்தா்சதாவதா
	பூஞ்ழச்ள்

அடைவள்ண 6 ்தனிப்படை சு�ா்தாைம் மற்றும் தூய்ளம �ளைபிடிக்�தவண்டிய �ால இளைகவளி
கூறு�ள் அல்லது பகுதி�ள் அடிக்�டி தூய்ளம கசய்வ்தற்�ாை ஆதலாசளை
்ண் தூய்ழ் தி்சரி ்தாழலயிலும் மு்ம் அசுததம் அழ்யும் ்பதாதும்
முடித தூய்ழ் வதாரம் இரு முழறை அல்லது ஒரு நதாள் விட்டு ஒரு நதாள்
உ்ல் தூய்ழ் ஒரு நதாழளேக்கு ஒரு முழறை அல்லது இரண்டு முழறை
வதாய்த தூய்ழ் ஒரு நதாழளேக்கு இரு முழறை பல் ்தய்ததல், சதாப்பிட்் பின்பு வதாய் க்தாப்பளிததல்
பதாதத தூய்ழ் தி்ந்்ததாறும்
ழ்த தூய்ழ் அசுதத்தா் பகுதிழயத கததாடும் ்பதாது, சதாப்பிடும் முன்பு,  

சுதத்தா்வற்ழறை கததாடுவதற்கு முன்பு
ஆழ்த தூய்ழ் ஒரு நதாழளேக்கு ஒரு முழறை அல்லது இரு முழறை. 

வ. எண் பாக்டீரியா தநாய்�ள் பைவும் முளற
1. ்தாலரதா / வயிற்றுப் ்பதாக்கு அசுதத்தா் நீர்
2. நி்்தானியதா / ்தாய்சசல் இரு்ல் ்ற்றும் தும்்லின் ்பதாது கவளிப்படும் ்தாற்றுத 

திவழளே்ழளே சுவதாசிததல்
3. க்ட்்்ஸ / ்க்குவதான் பதாக்டீரியதாக்்ளி்தால் ததாக்்ப்பட்் ்தாயங்்ள்  
4. ்தாச்நதாய் இரு்ல் ்ற்றும் தும்்லின் ்பதாது கவளிப்படும் ்தாற்றுத 

திவழளே்ழளே சுவதாசிததல்  
5. ழ்பதாய்டு / ்தாய்சசல் அசுதத்தா் உைவு அல்லது நீர்

அடைவள்ண 7 பாக்டீரியா தநாய்�ள்

6.3.1 பாக்டீரியா
பதாக்டீரியதா என்பழவ மி்ச சிறிய 

பு்ரதா்்ரி்யதாட்டிக் நுண்ணுயிரி்ள் ஆகும்.
பதாக்டீரியதா கசல்்ளில் உட்்ரு கிழ்யதாது. 
இழவ கபதாதுவதா் கசல் சவவி்தால் சூைப்பட்்  
நுண்ணுறுப்புக்்ழளேக் க்தாண்டிருக்்தாது.
 பதாக்டீரியதா ஒட்டுண்ணி்ளேதா்்வதா அல்லது 

தன்னிசழசயதா் நுண்ணுயிரி்ளேதா்்வதா 
்தாைப்படும்.

	அழவ திசுக்்ழளேத ததாக்்க்கூடியழவ.
	அழவ சீழ் அல்லது தீங்கு விழளேவிக்கும் 

கபதாருள்்ழளே உற்பததி கசய்யும்.

தநாய் என்பது, குறிப்பிட்் 
அழ்யதாளேங்்ள் ்ற்றும் 
அறிகுறி்ழளேக் க்தாண்் 

உ்ல் கசயலியல் நி்ஷ்வு ஆகும். 
த�ாைாறு என்பது உ்ல் கசயல்பதாடு்ளில் 
ஏற்படும் ஒழுங்்ற்றை தன்ழ் ஆகும்.
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6.3.2 ளவைஸ்�ள்
ழவரஸ என்பது கததாற்று ஏற்படுததக்கூடிய 

்தாரணியதாகும். இழவ புரத  உழறையதால் 
சூைப்பட்், நீயூக்ளிக் அமிலததிழ்க் 
க்தாண்டுள்ளேது.

இது ்ற்கறைதாரு உயிரி்ங்்ளின் 
கசல்்ளில் புகுந்து கபருக்்்ழ்கின்றைது. 
ததாவரங்்ள், விலங்கு்ள், நுண்ணுயிரி்ள் 
்பதான்றை அழ்தது உயிரி்ங்்ழளேயும் 
ழவரஸ பதாதிக்்க் கூடியழவ. அழவ 
உயிருள்ளே கசல்்ளுக்குள் புகுந்து அசகசல்லின் 
ஆக்்க்கூறு்ழளேப் பயன்படுததி கபருக்்ம் 
அழ்கின்றை். ழவரஸ, கசல்்ழளே அழிதது, 
பதாதிப்பழ்யச கசய்து அல்லது ்தாற்றை்ழ்யச 
கசய்து உங்்ழளே ்நதாய் வதாய்ப்ப் ழவக்கும்.  

ஒரு ழவரஸ டி.என்.ஏ. 
வுக்குப் பதிலதா் ஆர். என். ஏ. 
ழவப் கபற்றிருந்ததால் 
அதற்கு கைடதைா ளவைஸ் 
என்று கபயர்

ளவைஸிைால் உருவாகும் தநாய்�ள்:
   1. சதாததார் சளி       2. இன்புளுயன்சதா
3. ்ல்லீரல் ஒவவதாழ்      4. சின்்ம்ழ்
5. இளேம் பிள்ழளே வதாதம்   6. கபரியம்ழ்
7. தட்்ம்ழ் 

உங�ைது வகுப்பளறயில் விவாதிக்�வும்
ழவரஸ என்பது உயிர் உள்ளேததா அல்லது 
உயிர் அற்றைததா?

நிளைவில் க�ாள்�.
  ஆறு வழ்யதா் ஊட்்சசதது்ள் 

உள்ளே். அழவ: ்தார்்பதாழ்ட்்ரட்டு்ள், 
புரதங்்ள், க்தாழுப்பு்ள், ழவட்்மின்்ள், 
ததாது உப்பு்ள் ்ற்றும் நீர்.

  குவதாஷி்யதார்்ர், ்ரதாஸ்ஸ ஆகியழவ 
புரதச சததுக் குழறைபதாட்டு ்நதாய்்ளேதாகும்.

  ்தாழலக்்ண் ்நதாய், ஸ்ர்வி, ரிக்்ட்ஸ, 
கபரி  கபரி ஆகியழவ ழவட்்மின் 
குழறைபதாட்டு ்நதாய்்ளேதாகும்.

  பதாக்டீரியதா ஒரு பு்ரதா்்ரியதாட்டிக் 
நுண்ணுயிரி.

  ்தாலரதா, ழ்பதாய்டு, நி்்தானியதா ஆகியழவ 
பதாக்டீரியதா ்நதாய்்ளேதாகும்.

  இன்புளுயன்சதா, சதாததாரை சளி, சின்்ம்ழ் 
ஆகியழவ ழவரஸ ்நதாய்்ள்.

மதிப்பீடு

I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு.
1. நம் உ்லின் தழச்ளின் 

உ ரு வ தா க் ் த தி ற் கு
்தழவப்படுகிறைது.

 அ) ்தார்்பதாழ்ட்்ரட்  ஆ) க்தாழுப்பு
 இ) புரதம்     ஈ) நீர்
2. ஸ்ர்வி  குழறைபதாட்டி்தால் 

உண்்தாகிறைது.         
 அ) ழவட்்மின் A    ஆ) ழவட்்மின் B
 இ) ழவட்்மின் C    ஈ) ழவட்்மின் D

உங�ள் தயாசளைக்கு சில கசயல் 
திடைங�ள்

உ்க்கு அருகில் உள்ளே ்ருததுவரி்்்தா 
அல்லது ்ருததுவ்ழ்க்்்தா கசன்று 
தடுப்பூசி  அட்்வழைழயப் கபற்றுக்க்தாள்். 
அந்த அட்்வழையிலிருந்து ழவரஸ 
்நதாய்்ள் ்ற்றும் பதாக்டீரியதா ்நதாய்்ளுக்கு 
்பதா்ப்படும் தடுப்பூசிழயப் பட்டியலிடு்.
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3. ் தா ல் சி ய ம் வ ழ ் 
ஊட்்சசததிற்்தா் எடுததுக்்தாட்டு ஆகும்.

 அ) ்தார்்பதாழ்ட்்ரட் ஆ) க்தாழுப்பு
 ஆ) புரதம்     ஈ) ததாது உப்பு்ள் 
4. நம் உைவில் பைங்்ள் ்ற்றும் 

்தாய்்றி்ழளே ்சர்ததுக் 
க்தாள்ளே்வண்டும். ஏக்னில் .

 அ) அவற்றில் அதி் அளேவு 
 ்தார்்பதாழ்ட்்ரட் உள்ளேது.

 ஆ) அவற்றில் அதி் அளேவு புரதம் உள்ளேது
 இ) அவற்றில் அதி் ழவட்்மின்்ளும் 

 ததாது உப்பு்ளும் உள்ளே்
 ஈ) அவற்றில் அதி் அளேவு நீர் உள்ளேது
5. பதாக்டீரியதா, ஒரு சிறிய 

நுண்ணுயிரி.                                                
 அ) பு்ரதா்்ரி்யதாட்டிக்
 ஆ) யூ்்ரி்யதாட்டிக்
 இ) பு்ரதாட்்்தா்சதாவதா
 ஈ) கசல்்ளேற்றை

II. த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. ஊட்்சசததுக் குழறைபதாடு 

்நதாய்்ளுக்கு வழிவகுக்கிறைது.
2. அ்யதாடின் சததுக்குழறைபதாடு 

கபரியவர்்ளில் ____________ ்நதாழய 
ஏற்படுததுகிறைது.

3. ழவட்்மின் D குழறைபதாடு 
்நதாழய ஏற்படுததுகிறைது.

4. ழ்பதாய்டு ்நதாய்,  ்ற்றும் 
நீர் ்தாசுபடுவததால் பரவுகிறைது.

5. குளிர்்தாய்சசல் (இன்புளுயன்சதா) 
________ நுண்ணுயிரியதால் ஏற்படுகிறைது.

III.  சரியா அல்லது ்தவறா எைக் கூறு�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியா� எழு்தவும்.

1. நம் உைவில் மூன்று முக்கிய 
ஊட்்சசததுக்்ள் உள்ளே்.

2. நம் உ்லில் க்தாழுப்பு, ஆற்றைலதா் ்சமிதது 
ழவக்்ப்படுகிறைது.

3. அழ்தது பதாக்டீரியதாக்்ளும் 
்ழசயிழை்ழளேப் கபற்றுள்ளே்.

4. ஹீ்்தாகு்ளேதாபின் உற்பததிக்கு 
இரும்புசசதது உதவுகிறைது.

5. ஓம்புயிரியின் உ்லுக்கு கவளி்யயும் 
ழவரஸ்ளேதால் வளேர்ந்து இ்ப்கபருக்்ம் 
கசய்ய இயலும்.

IV. பின்வரும் ஒப்புளம�ளைப் பூர்்ததி கசய்�.
1. அரிசி : ்தார்்பதாழ்ட்்ரட் :: பருப்பு 

வழ்்ள்: .
2. ழவட்்மின் D : ரிக்க்ட்ஸ : ழவட்்மின் C : 

.
3. அ்யதாடின் : முன் ்ழுததுக் ்ைழல ்நதாய் :: 

இரும்பு : .
4. ்தாலரதா : பதாக்டீரியதா :: சின்்ம்ழ் : ______.

V. கபாரு்தது�.
1  ழவட்்மின் A - அ. ரிக்க்ட்ஸ
2  ழவட்்மின் B - ஆ. ்தாழலக் ்ண் ்நதாய்
3 ழவட்்மின் C - இ. ்லட்டுததன்ழ்
4  ழவட்்மின் D - ஈ. கபரி கபரி
5 ழவட்்மின் E - உ. ஸ்ர்வி

VI. நிைப்பு�. 

நீர்

்தார்்பதாழ்ட்்ரட்

ழவட்்மின்்ள்

 புரதம்

ஊட்்சசதது்ள்

VII. சுருக்�மா� விளையளி.
1. கீழ்்ண்்வற்றிற்கு இரண்டு 

எடுததுக்்தாட்டு்ள் தரு்.
 அ) க்தாழுப்புசசதது அதி்முள்ளே 

 உைவுப்கபதாருள்்ள்.
 ஆ) ழவட்்மின் குழறைபதாட்டு ்நதாய்்ள்.
2.  ் தார்்பதாழ்ட்்ரட் ்ற்றும் புரதததிழ் 

்வறுபடுததி எழுது்.
3. சரிவிகித உைவு - வழரயறு.
4. பைங்்ழளேயும், ்தாய்்றி்ழளேயும் கவட்டிய 

பின், அவற்ழறை நீரில் ்ழுவக்கூ்தாது. ஏன்?

6th Science_TM_Unit-6.indd   94 29-01-2020   11:55:51



95

5.  ழவர்தால் ஏற்படும் ்நதாய்்ள் 
இரண்டிழ் எழுது்.

6. நுண்ணுயிரி்ளின் முக்கியப் பண்பு்ள் 
யதாழவ?

VIII. விரிவா� விளையளி.
1. ழவட்்மின்்ழளேயும் அவற்றின் 

குழறைப்பதாட்்தால் ஏற்படும் ்நதாய்்ழளேயும்     
அட்்வழைப்படுதது்.

சரிவிகி்த உ்ணவு

விளையாடி பார்பபாமா...  
Pyramid game

உைலி:
http://ninindia.org/Amulya%20Nutrition%20Games/index.html

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.

படிநிளல�ள்:
• சரி விகித உைவு பற்றி அறிந்துக்தாள்்வதா்தா.
• Google ்தடு கபதாறியில் ninindia.org என்று தட்்சசு கசய்யவும் 
• மு்ப்பு பக்்ம் ்ததான்றும்.
• Pyramid game ஐ கசதாடுக்்வும்.
•  க்தாடுக்்ப்பட்் பல்்வறு உைவு்ழளே ஒவகவதான்றைதா் இழுதது pyramid யில் வி்வும்

இள்ணயச கசயல்பாடு
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7

அலகு
கணினி – ஓர் அறிமுகம்

• ்ணினி குறிதது அறிந்து க்தாள்ளேல். 
• ்ணினியின் வரலதாற்ழறை அறிந்து க்தாள்ளேல்.
• ்ணினியின் வளேர்சசி நிழல்ழளேப் புரிந்து க்தாள்ளேல்.
• ்ணினியின் தழலமுழறை்ழளேப் புரிந்து க்தாள்ளேல்.
• ்ணினியின் வழ்்ழளேத கதரிந்து க்தாள்ளேல்.
• ்ணினி பயன்படுததப்படும் இ்ங்்ழளே அறிந்து க்தாண்டு, அவற்ழறைத தங்்ள் நழ்முழறை 

வதாழ்வில் கசயல்படுததும் திறைழ்ப் கபறுதல்.

 கற்றல் ந�ாககஙகள் 

(ஆறாம் வகுப்பு பயிலும் சில சிறுவர், சிறுமியர் 
விளையாடிக் க�ாண்டிருக்கிறார்�ள்)
சிவா: சலீம்! உன் அப்பதா ்நற்று வீட்டிற்கு ஒரு 
பதார்சல் க்தாண்டு வந்தழதப் பதார்த்தன். புது 
கததாழலக்்தாட்சிப் கபட்டி வதாங்கியிருக்கிறீர்்ள் 
என்று நி்க்கி்றைன். சரியதா?

சலீம்: அது கததாழலக்்தாட்சிப் கபட்டி 
இல்ழல சிவதா. நதாங்்ள் ்ணினி வதாங்கி 
இருக்கி்றைதாம்.
மலர்: ஓ! ்ணினியதா! துணிக்்ழ்்ளில் பில் 
்பதா் அவற்ழறைப் பயன்படுததுவழத நதான் 
பதார்ததிருக்கி்றைன். 
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கசல்வி: ்லர்… துணிக்்ழ்யில ்ட்டும் 
இல்ழல. கததா்ர்வண்டி நிழலயம், வங்கி, 
ஏ.டி.எம்.  இவவளேவு ஏன் - ந்து ஊர் 
அஞ்சல்ம் ்பதான்றை அழ்தது முக்கிய 
அலுவல்ங்்ளிலும் ்ணினி உள்ளேது.
நான்சி: எங்்ள் பள்ளியில்கூ் நதான் 
பதார்ததிருக்கி்றைன்! 
சலீம்: உங்்ள் பள்ளியில் ்ட்டு்தா இருக்கிறைது? 
உ்து அப்பதாவும் ்ணினி ழவததிருக்கிறைதார் 
எ் நி்க்கி்றைன்.
நான்சி: எங்்ள் அப்பதாவி்்தா? எ்க்குத 
கதரியதா்லதா? ்ண்டிப்பதா எங்்ள் அப்பதாவி்ம் 
்ணினி இல்ழல. அழல்பசி ்ட்டும்ததான் 
இருக்கிறைது. 
சலீம்: உங்்ள் அப்பதா ழவததிருக்கும் 
அழல்பசிழயதததான் நதான் ்ணினி என்று 
கூறுகி்றைன்.
நான்சி: இல்ழல. என்் சலீம் கசதால்கிறைதாய்? 
அழல்பசி எப்படி ்ணினி ஆகும்?
சலீம்: நதான்சி… ஒரு கபரிய கபட்டியு்ன் ்சர்ந்து 
கததாழலக்்தாட்சிப்கபட்டி ்பதால ்தாதிரி இருக்கும் 
சதாத்தழத்ய சதாததாரை்தா் நதாம் ்ணினி 
என்று நிழ்ததுக் க்தாண்டிருக்கி்றைதாம். 
ஆ்தால் ்ணினி்ள் பல வடிவங்்ளில் 
்தாைப்படுகின்றை். ஒரு ்ணினி கசய்யும் 
கபரும்பதாலதா் ்வழல்ழளே உங்்ள் அப்பதா 
பயன்படுததும் திறைன்்பசியிலும் (Smart phone)  
கசய்யலதாம். அவற்றின் திறைன்்ளில்  ்வறுபதாடு 
இருக்கு்் தவிர, கசயல்பதாடு்ள் அழ்ததும் 
ஒன்றைதா்தததான் இருக்கும். ்ணினி்ள் கததாழில் 
நுட்ப வளேர்சசியதால் இப்கபதாழுது திறைன்்பசியதா் 
வளேர்ந்து நிற்கின்றை். சட்ழ்ப் ழபக்குள் 

ழவக்கும் அளேவிற்குச சிறியததா் இருப்பததால் 
ஸ்தார்ட் ்பதான் என்பது ்பச்ட்டும்ததான் 
பயன்படும் என்று நம்மில் அ்ந்ர் 
நிழ்க்கி்றைதாம். அப்படி இல்ழல. ்ணினியில் 
நதாம் கசய்யும் பல்்வறு ்வழல்ழளே சிறிய 
திறைன்்பசிழயக் க்தாண்்் கசய்யலதாம். 

கசல்வி: அப்படிகயன்றைதால், ழ்க்்ணினி, 
்டிக்்ணினி என்கறைல்லதாம் கசதால்கிறைதார்்்ளே? 
அதுவும் நதாம் சதாததாரை்தா் நிழ்க்கிறை 
்ணினி ்தாதிரிததா்தா சலீம்?
சலீம்: ஆ்தாம். எல்லதா்் ஒ்ர ்தாதிரிததான். 
ஆ்தால் ்ணினியில் பல்்வறு வழ்்ள் 
உண்டு, அவற்றின் கசயல்பதாடு்ளில், 
திறைனுக்்்ற்ப ்வறுபதாடு்ள் இருக்கும்.
சிவதா: அது சரி சலீம்… உங்்ள் வீட்டில் ்ணினி 
எதற்கு? அழத ழவதது நீ என்் கசய்வதாய்?
சலீம்: ப்ம் வழரயவும், வண்ைம் தீட்்வும், 
விழளேயதா்வும், ்ற்பதற்கும் ்ற்றும் கபதாது 
அறிழவ வளேர்ததுக் க்தாள்வதற்கும் நதான் 
அழதப் பயன்படுதது்வன்.
கசல்வி: சலீம், உ்க்கு ்ணினிழயப்பற்றி 
அதி்ம் கதரிந்திருக்கிறைது?
சலீம்: எ்க்கு ்ணினிழயப்பற்றி சிறிதுததான் 
கதரியும். என் அப்பதா அலுவல்ததில் 
அழதப் பயன்படுததுவததால் அவருக்கு 
அழதப்பற்றி அதி்்தா்த கதரியும். நதான் 
என்   அப்பதாவி்மிருந்து கதரிந்துக்தாண்்தில் 
சிலவற்ழறைக் கூறி்்ன்.
(அந்த வழியா� வந்த ஒரு ஆசிரியளைப் 
பார்்த்ததும் சிறுவர்�ள் அளைவரும் எழுநது 
நிற்கின்றைர்)
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ஆசிரியர்:  எல்்லதாரும் இங்கு என்் 
்பசிக்க்தாண்டிருக்கிறீர்்ள்?
சிறுவர்�ள்: ்ணினிழயப் பற்றி ்பசிக் 
க்தாண்டிருக்கி்றைதாம் அய்யதா.
ஆசிரியர்: ஓ! அப்படியதா! மிக்் ்கிழ்சசி! 
நதான் அழதப்பற்றி விரிவதா்க் கூறுகி்றைன். 
முதலதாவது ்ணினி என்றைதால் என்் 
என்று விளேக்குகி்றைன். ்ணினி என்பது 
தரவு ்ற்றும் த்வல்்ழளேத ்தழவக்கு 
ஏற்ப ்தாற்றியழ்க்் உருவதாக்்ப்பட்் ஒரு 
மின்்ணு இயந்திரம். இதில் நதாம் தரவு்ழளேச 
்சமிதது ழவக்்லதாம். இததரவு்ழளே 
ந்து ்தழவக்கு ஏற்றைவதாறு த்வல்்ளேதா் 
்தாற்றி எடுததுக் க்தாள்ளேலதாம். இவவதாறு பல 
விதங்்ளில் ்ணினி ந்க்குப் பயன்படுகிறைது.
மலர்: இந்தக் ்ணினிழயக் ்ண்டுபிடிததது 
யதார் என்று கதரிந்துக்தாள்ளே ஆர்வ்தா் 
இருக்கி்றைதாம் அய்யதா.
ஆசிரியர்: 19ஆம் நூற்றைதாண்டின் கததா்க்்ததில் 
்ணிதப் ்பரதாசிரியர் சதார்லஸ பதாப்்பஜ் என்பவர் 
பகுப்பதாய்வுப் கபதாறிழய (Analogue Computer) 
வடிவழ்தததார். அவர்ததான் ‘் ணினியின் தந்ழத’ 
எ்வும் அழைக்்ப்படுகிறைதார். அவர் ஏற்படுததிய 
அடிப்பழ்யதா் ்ட்்ழ்ப்புததான் இன்ழறைக்கும் 
அழ்ததுக் ்ணினிப் பயன்பதாட்டிலும் 
உள்ளேது. அழதப்்பதால்வ, அ்ஸ்தா அ்தா 
லவ்லஸ என்பவர் ்ணிதச கசயல்பதாட்டிற்குத 
்தழவயதா் ்ட்்ழளே்ழளே முதன்முழறையதா் 
வகுததழ்யதால், ‘உலகின் முதல் ் ணினி நிரலர்’ 
(Programmer)  எ் அவர் ்பதாற்றைப்படுகிறைதார். 

நான்சி: சதார்! ்ணினி ்ண்டுபிடிக்்ப்பட்டு 
பயன்பதாட்டுக்கு  வரும் முன் எதழ்ப் 
பயன்படுததி்தார்்ள் எ் 
கசதால்லுங்்்ளேன்?
ஆசிரியர்:  ஆரம்ப ்தாலததில் 
்ணினி என்று ஒன்று 
இல்ழல. முதலில் அபதா்ஸ 
என்றை ்ருவிழயதததான்  

்ைக்கி்ப் பயன்படுததி்தார்்ள். பிறைகு 
்ணிப்பதான் என்றை ஒரு சிறிய சதாத்தழதப் 
பயன்படுததி்தார்்ள்.
கசல்வி: ்்ட்்்வ மி்வும் வியப்பதா் 
இருக்கிறைது அய்யதா.  அப்படிகயன்றைதால் நதாம் 
இப்கபதாழுது பயன்படுததும் ்ணினி எப்படி 
வந்தது?
ஆசிரியர்: நல்ல ்்ள்வி கசல்வி! 
அபதா்ஸஸிலிருந்து இப்கபதாழுது நதாம் 
பயன்படுததும் ்ணினி ்நரடியதா் 
வந்துவி்வில்ழல. நதாம் தற்்பதாது 
பயன்படுததுவது ஐந்ததாம் தழலமுழறைக் 
்ணினி.
நான்சி: இதற்குமுன் நதான்கு தழலமுழறைக் 
்ணினி்ள் பயன்பதாட்டில் இருந்த்வதா 
அய்யதா?
ஆசிரியர்: ஆ்தாம் நதான்சி, சரிததான்.
சிவதா: அய்யதா! ்ணினியின் ஐந்து 
தழலமுழறை்ழளேப்பற்றி விளேக்்முடியு்தா?
ஆசிரியர்: நிசசய்தா் நதான் விளேக்குகி்றைன்
• முதலதாம் தழலமுழறைக் ்ணினியில் 

கவற்றி்க் குைதாய்்ள் பயன்படுததப்பட்்். 
• இரண்்தாம் தழலமுழறைக் ்ணினியில் 

மின்்யப் கபருக்கி்ள் பயன்படுததப்பட்்்.
• ஒருங்கிழைந்த சுற்று மூன்றைதாம் 

தழலமுழறைக் ்ணினியில் 
பயன்படுததப்பட்்து. 

• நுண் கசயலி என்பது நதான்்தாம் 
தழலமுழறைக் ்ணினியில் 
பயன்படுததப்பட்்து.

தற்்பதாது நதாம் பயன்படுததும் ஐந்ததாம் 
தழலமுழறைக் ்ணினியில் கசயற்ழ் 
நுண்ைறிவு பயன்படுததப்படுகிறைது.
கசல்வி: இப்கபதாழுது நதாம் பயன்படுததும் 
்ணினிழயப் பற்றி ்்லும் கசதால்லுங்்ள் 
அய்யதா.
ஆசிரியர்: ்ணினிழயப் கபதாருததவழர தரவு 
்ற்றும் த்வல் ஆகியழவ மி் முக்கியம்.
மலர்: ‘தரவு’ என்றைதால் என்் அய்யதா?
ஆசிரியர்: ‘தரவு’ என்பது ‘முழறைப்படுததப்ப் 
்வண்டிய’ விவரங்்ள். இழவ ்நரடியதா் 
ந்க்குப்  பயன் தரதாது. கபதாதுவதா் எண், எழுதது 
்ற்றும்  குறியீடு வடிவில் அழவ இருக்கும்.
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சிவதா: அப்படிகயனில் த்வல் என்றைதால் என்் 
அய்யதா?
ஆசிரியர்: ்தழவக்்்ற்ப முழறைப்படுததப்பட்் 
விவரங்்்ளே த்வல்்ள் ஆகும்.
சிவதா: க்ன்கபதாருள் (Software) ்ற்றும்  
வன்கபதாருள் (Hardware) என்று கசதால்கிறைதார்்்ளே! 
அப்படிகயன்றைதால் என்் அய்யதா?
ஆசிரியர்: ்ணினியில் பயன்படுததப்ப்க்கூடிய 
்ட்்ழளே்ள் (command) அல்லது நிரல்்ளின் 
(program) கததாகுப்புததான் க்ன்கபதாருள் 
எ்ப்படும். க்ன் கபதாருழளேயும் இரண்்தா்ப் 
பிரிக்்லதாம். 
1.  இயக்் க்ன்கபதாருள்
2. பயன்பதாட்டு க்ன்கபதாருள் 
நதான்சி : இயக்் க்ன்கபதாருள் என்றைதால் என்் 
அய்யதா?
ஆசிரியர்: ்ணினிழய இயக்குவதற்கு உதவும் 
க்ன்கபதாருள் இயக்் க்ன்கபதாருள் எ்ப்படும். 
உங்்ள் அழ்வருக்கும் “Windows”, “Linux” 
பற்றி கதரியும் என்று நி்க்கி்றைன்.
சிவதா: அப்படிகயன்றைதால் பயன்பதாட்டு 
க்ன்கபதாருள் என்றைதால் என்் அய்யதா?
ஆசிரியர்: பயன்பதாட்டு க்ன்கபதாருள் என்பது 
ஒரு குறிப்பிட்் கசயழல ்்ற்க்தாள்வதற்கு 

Generations of Computer
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Micro Processor

 cial 
Intelligence

1940-1956 Vacuum tubes

1 2
54
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பயன்படுததப்படும் க்ன்கபதாருளேதாகும். 
உததாரை்தா், அது வண்ைம் தீட்் ்ற்றும் 
ப்ம் வழரயப் பயன்படும் க்ன்கபதாருள் ஆகும். 
நதான்சி: ்ணினியப் பற்றிய தவல்்ழளே இன்று 
கதரிந்துக்தாண்்்ன் அய்யதா.
்லர்: அய்யதா! அப்படிகயன்றைதால் வன்கபதாருள் 
என்பது என்்?
ஆசிரியர்: ்ணினியில் இருக்்க்கூடிய 
க்ன்கபதாருள்்ள்  கசயல்படுவதற்கு 
உதவக்கூடிய ்ணினியின் பதா்ங்்்ளே 
வன்கபதாருள்்ள் ஆகும். 
சலீம்: ்்ட்கும்்பதா்த வியப்பதா் இருக்கிறை்த 
அய்யதா! ்்லும் விளேக்்்தா்க் கூறுங்்்ளேன்.
ஆசிரியர்: கசதால்கி்றைன் ்்ளுங்்ள். நதாம் 
நிழ்ப்பழத ்ணினிக்குள் உள்ளீடு 
கசய்வதற்கு உதவுபழவ்ய உள்ளீட்டுக் 
்ருவி்ள் (Indput device) ஆகும். 
எடுததுக்்தாட்டு: விழசப்பலழ் (Keyboard), 
சுட்டி (Mouse) ்பதான்றைழவ.  நதாம் உள்ளீடு 
கசய்த கசய்தி்ள் ்ற்றும் த்வல்்ழளே கவளிக் 
க்தாைரும் ்ருவி்ள் கவளியீட்டுக் ்ருவி்ள்  
(Output device) எ்ப்படும். எடுததுக்்தாட்டு: 
அசசுப்கபதாறி (Printer), ்ணினித திழர (monitor) 
்பதான்றைழவ.
நதான்சி: CPU என்றைதால் என்் அய்யதா?
ஆசிரியர்: இது ழ்யச கசயல்ம் (Central 
Processing Unit) எ்ப்படும். இது கததா்ர்பதா் 
்்லும் பல்்வறு விவரங்்ழளே உங்்ள்  
்்ல்வகுப்பில்  ்ற்றுக் க்தாள்வீர்்ள்.
அழ்தது ்தாைவர்்ள்: மிக்் ்கிழ்சசி 
அய்யதா. இன்று ்ணினி கததா்ர்பதா் பல புதிய 
த்வல்்ழளேத கதரிந்து க்தாண்்்தாம். நன்றி 
அய்யதா!

ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator 

and Computer) 

என்ப்த முதலதாவது 
்ணினி ஆகும். இது 1946 ஆம் ஆண்டு 
அறிமு்ப்படுததப்பட்்து. இது்வ, கபதாதுப் 
பயன்பதாட்டிற்்தா் முதலதாவது ்ணினி 
ஆகும்.
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I.  சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு.
1.  ் ணினியின் தந்ழத எ் அழைக்்ப்படுபவர் 

யதார்?
 அ) ்தார்ட்டின் லூதர் கிங்
 ஆ) கிர்தாம்கபல்
 இ) சதார்லி சதாப்ளின்
 ஈ) சதார்லஸ பதா்பஜ்
2. கீழ்க்்தாண்பவற்றுள் ்ணினியின் 

்றுவடிவம் எது?
 அ) ்ரும்பலழ்   ஆ) ழ்ப்்பசி
 இ) வதாக்தாலி    ஈ) புதத்ம்
3. முதல் ்ணினி அறிமு்ம் கசய்யப்பட்் 

ஆண்டு
 அ) 1980 ஆ) 1947 இ) 1946 ஈ) 1985
4. ்ணினியின் முதல் நிரலர்  யதார்?
 அ) ்லடி வில்லிங்்ன்
 ஆ) அ்ஸ்தா அ்தாலவ்லஸ
 இ) ்்ரி க்யூரி     ஈ) ்்ரிக்்்தாம்
5. கபதாருததமில்லதாதழதக் குறிப்பிடு்.
 அ) ்ணிப்பதான்  ஆ) அபதா்ஸ
 இ) மின் அட்ழ்     ஈ) ்டிக்்ணினி

II. த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. தரவு என்பது ___________ விவரங்்ள் ஆகும்.
2. உலகின் முதல் கபதாதுப் பயன்பதாட்டுக் 

்ணினி ___________ .
3. த்வல் என்பது __________ விவரங்்ள் 

ஆகும்.
4. ஐந்ததாம் தழலமுழறைக் ்ணினி ___________  

நுண்ைறிவு க்தாண்்து.
5. குறியீட்டு எண்்ழளேப் பயன்படுததிக் 

்ைக்கிடும் ்ருவி ___________ .

III. சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�.

1. ்ணினி ஒரு மின்்ணு இயந்திரம்.
2. ்ணினிழயக் ்ண்்றிந்தவர் சர் ஐசக் 

நியூட்்ன்.
3. ்ணினி, ்ைக்கீடு்ழளே மி்வும் 

விழரவதா்ச கசய்யக்கூடியது.
IV. கபாரு்தது�:

முதல் 
தழலமுழறை

கசயற்ழ்  
நுண்ைறிவு

இரண்்தாம்  
தழலமுழறை

ஒருங்கிழைந்த 
சுற்று

மூன்றைதாம்  
தழலமுழறை

கவற்றி்க்  
குைதாய்்ள்

நதான்்தாம்  
தழலமுழறை

மின்்யப் கபருக்கி

ஐந்ததாம்  
தழலமுழறை

நுண்கசயலி

V. சுருக்�மா� விளையளி.
1. ்ணினி என்றைதால் என்்?
2. ்ணினியின் முன்்்தாடி்ள் யதாழவ?
3. தரவு பற்றி சிறுகுறிப்பு வழர்.
4. ஏ்தனும்  நதான்கு உள்ளீட்டுக் ் ருவி்ழளேக் 

கூறு்.
5. க்ன்கபதாருள் ்ற்றும் வன்கபதாருள் 

இரண்டிற்குமிழ்்ய உள்ளே 
்வறுபதாட்டிழ் எழுது்.

VI. விரிவா� விளையளி
1. ்ணினியின் பயன்பதாடு்ழளே விரிவதா்க் 

கூறு்.

மதிப்பீடு
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1. Abacus (அபதா்ஸ) - ்ணிச சட்்ம்
2. Computer (்ம்ப்யூட்்ர்) - ்ணினி
3. Architecture - ்ட்்ழ்ப்பு - வடிவழ்ப்பு
4. Command - ்ட்்ழளே
5. Calculator - ்ணிப்பதான் - ்ைக்கிடும் ்ருவி
6. Cell Phone, Mobile - ழ்்பசி, அழல்பசி

7. Tablet -
ழ்க்்ணினி, கததாடுதிழர, 
ழ்க்்ணினி, வழரப்பட்டிழ்

8. Data -
தரவு - முழறைப்படுததப் ்வண்டிய 
விவரங்்ள்

9. Information -
த்வல் - முழறைப்படுததப்பட்் 
விவரங்்ள்

10. Electronic Machine -
மின்்ணு இயந்திரம் - மின்சதாரதததால் 
இயங்கும் இயந்திரம்

11. Analog computer -
குறியீட்டு எண்்ழளேப் பயன்படுததி 
்ைக்கிடும் ்ருவி

12. Smart phone - திறைன் ்பசி
13. Post Office - தபதால் நிழலயம்
14. Automated Teller Machine (ATM) - ததானியங்கி பை எந்திரம்
15. keyboard - விழசப்பலழ்
16. Software - க்ன்கபதாருள்
17. Hardware - வன்கபதாருள்
18. Printer - அசசுப் கபதாறி
19. Mouse - சுட்டி
20. Program - நிரல்
21. Programmer - நிரலர் 

�ளலசகசாற்�ள்
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அளேவு நதா்தா - Measuring tape

நிறுததுக் ்டி்தாரம் - Stop clock

அளேவு சதாடி - Measuring jar

அலகு - Unit

இ்்தாறு ்ததாற்றைப்பிழை - Parallax error

நிழறை - Mass

எழ் - Weight

உயிருள்ளே ்தாரணி - Animate factor

உயிரற்றை ்தாரணி - Inanimate factor

கததாடு விழச்ள் - Contact force

கததா்தா விழச்ள் - Non-contact forces

்நர்்்தாட்டு இயக்்ம் - Linear motion

வழளேவுப்பதாழத இயக்்ம் - Curvilinear motion

வட்்ப்பதாழத இயக்்ம் - Circular motion

சுைற்சி இயக்்ம் - Rotatory motion

அழலவு இயக்்ம் - Oscillatory motion

ஒழுங்்ற்றை இயக்்ம் -
Zigzag (Irregular) 
motion

சரதாசரி ்வ்ம் - Average speed

்தால ஒழுங்கு இயக்்ம் - Periodic motion

்தால ஒழுங்்ற்றை 
இயக்்ம்

-
Non-periodic motion

சீரதா் இயக்்ம் - Uniform motion

சீரற்றை இயக்்ம் - Non-uniform motion

கசயற்ழ் நுண்ைறிவு - Artificial intelligence
நதா்்தாஎந்திரனியல் - Nanorobotics

விரவுதல், பரவுதல் - Diffusion

நீர்்்தாக்்ல் - Liquefaction

அழுததப்ப்க்கூடிய - Compressible

்லப்ப்்ற்றை - Unadulterated

பகுதிப்கபதாருள்்ள் - Components

விகிதம் - Proportion

பிரிதகதடுததல் - Extraction

வடி்ட்டி - Strainer

்ழ்தல் - Churning

்திரடிததல் - Threshing

தூற்றுதல் - Winnowing

படியழவததல் - Sedimentation

கதளியழவதது இறுததல் - Decantation

வடிநீர் - Filtrate

 மீள் விழ் - Reverible 

 மீளேதா விழ் - Irreverible

்ழரததல் - Dissolution

பதங்்்தாதல் - Sublimation

உருகுதல் - Melting

ஆவியதாதல் - Vaporization

ஆவி சுருங்்ல் - Condensation

உழறைதல் - Freezing

நுனி க்தாட்டு - Terminal bud

்்தாை க்தாட்டு - Auxiliary buds

இழலக் ்ணு - Nodes

க்தாடி்ளின் தளிரிழை, 
பற்றுக்்ம்பி - Tendril

பின்னுக்தாடி - Twiner

முள் - Thorns

த்வழ்ப்பு - Adaptation

பல்லுயிர்தன்ழ் - Bio diversity

சூழியல் ்ண்்லம் - Eco system

இ்ப்கபயர்வு - Migration

உயிருள்ளே சமூ்ம் - Abiotic community

உயிழரச சதார்ந்தசமூ்ம் - Biotic community

ஊட்்சசததுக் குழறைவு - Malnutrition

குழறைப்பதாட்டு ்நதாய்்ள் - Deficiency diseases

சு்தாததாரம் - Hygiene

தன் சுததம் - Personal hygiene

பன்்்ங்கு Multiple

துழ் பன்்்ங்கு Submultiple

்ழலசகசதாற்்ள்
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ஆறைதாம் வகுப்பு  – அறிவியல்

ஆ்லதாசழ்க்குழு
குழுததழலவர் 
முளைவர்.்த.வி.கவங�தைஷவைன்
விஞ்்தானி,
விஞ்்தான் பிரசதார் அறிவியல் ்ற்றும் கததாழில்நுட்பததுழறை, புதுக்ல்லி.
்்லதாய்வதாளேர் குழு
ப.ந. சுந்தரி,
முதல்வர் ்்தாலதாசரஸவதி ழவஸ்வ சீனியர் கச்ன்்ரி, 
கீழ்பதாக்்ம்,  கசன்ழ்.
�ாதவரி ப்தமநா்தன், மு்தல்வர், 
வைவதாணி ்்ல்நிழலப் பள்ளி, ஐ.ஐ.டி வளேதா்ம், கசன்ழ்.
முளைவர் ந.. ைா்தகிருஷ்ணன், தபைாசிரியர்,
ததாவரவியல் துழறை, கசன்ழ் பல்்ழலக் ்ை்ம்,  
கிண்டி வளேதா்ம், கசன்ழ்.
முளைவர் எஸ். திை�ைன், இள்ண தபைாசிரியர்,
்துரதா ்ழல ்ற்றும் அறிவியல் ்ல்லூரி, ்துழர.
முளைவர் �. சிந்தளையாைன், படை்தாரி ஆசிரியர்,  
அரசு உ.நி. பள்ளி, கபரியதார் ந்ர், நந்தம்பதாக்்ம், ்தாஞ்சிபுரம்.
வல்லுநர் ்ற்றும் ஒருங்கிழைப்பதாளேர்்ள்
முளைவர். வனி்தா தைனியல்
துழை இயக்குநர்,
SCERT, கசன்ழ்.
து. பிைபா�ைன்
உதவிப்்பரதாசிரியர், 
SCERT, கசன்ழ்.
ச. ைாதேஷ
பட்்ததாரி ஆசிரியர். அரசு ்்ல்நிழலப் பள்ளி, வங்்னூர்,   
திருவள்ளூர் ்தாவட்்ம்.
பதா் மீளேதாய்வு குழு
ந. ்தாமளைக் �ண்்ணன்,  
முது்ழலப் பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
க�ய்்்தாபதால் ்்ரதாடியதா ்தசிய ்்ல்நிழலப் பள்ளி, கசன்ழ்.
முளைவர் சீ. ைவி �ாசிகவங�டைாமன்,  
முது்ழலப் பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு ்்ல்நிழலப் பள்ளி, கசம்்ஞ்்சரி, கசன்ழ்.
தி. சுப்ளபயா, முது்ழலப் பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு ்்ளிர் ்்ல்நிழலப் பள்ளி, அசசரப்பதாக்்ம், ்தாஞ்சிபுரம் ்தாவட்்ம்.
�. ைதமஷ, பட்்ததாரி ஆசிரியர்,  
அரசு உயர்நிழலப் பள்ளி, ஈசூர், ்தாஞ்சிபுரம் ்தாவட்்ம்

்ழல ்ற்றும் வடிவழ்ப்புக் குழு
வழரப்ம்
தர்்தா, ்தாதவரதா�ன்,
க்ளேதம், பிரபதா.
சீனிவதாசன்,
கசௌததிரி ந்ர், வளேசரவதாக்்ம், கசன்ழ்.

ஓவிய ஆசிரியர்்ள், 
தமிழ்நதாடு அரசு.
்தாைவர்்ள்
அரசு ்வின் ்ழல ்ல்லூரி, 
கசன்ழ் ்ற்றும் கும்ப்்தாைம்.

வழர்ழல & வடிவழ்ப்பு 
்்தாபிநதாத ரகுபதி
அ. அடிசன் ரதாஜ் 
்யசு ரததி்ம்
்வ. சதா. �தாண்ஸமித
In-House - QC 
ரதா்�ஷ் தங்்ப்பன் .
ஒருங்கிழைப்பு 
ர்்ஷ் முனிசதாமி
தட்்சசர் 
மு. சதயதா

்ணினித கததாழில்நுட்பம்
ச.ஷியாமைா, பட்்தாததாரி ஆசிரியர் 
அரசு ஆதி திரதாவி்ர் நலததுழறை உயர்நிழலப்பள்ளி,  
புளியந்்ததாப்பு,  கசன்ழ்.
அ.கமல்வின், இழ்நிழல ஆசிரியர், 
DDV கததா்க்்ப் பள்ளி, புதுக்்்தாட்ழ்

பதா்நூல் உருவதாக்்க் குழு 
்்.நதா. தனு�தா, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு ்்ல்நிழலப் பள்ளி ்தவ்சதாழல, நீலகிரி.
இரதா. ரதா்ன், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு உயர்நிழலப் பள்ளி, ழவயதாவூர், ்தாஞ்சிபுரம். 
த. கபரு்தாள் ரதாஜ், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
ஊரதாட்சி ஒன்றிய நடுநிழலப்பள்ளி, ்தாணிக்் ்ங்்லம், 
வலங்ழ்்தான் ஒன்றிம், திருவதாரூர். 
நதா. வசந்ததா்்ரி, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
AVRMV அரசு ்்ளிர் ்்ல்நிழலப்பள்ளி, அம்பதாசமுததிரம், திருகநல்்வலி. 
க்தா.அ. ஷர்மிளேதா, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
்லடி சிவசுவதாமி ஐய்யர் கபண்்ள் ்்ல்நிழலப் பள்ளி, ்யிலதாப்பூர், கசன்ழ்.
நதா. பதாலுசுவதாமி, தழலழ் ஆசிரியர் (ஓய்வு),
்தாநதா்ரதாட்சி ்்ல்நிழலப் பள்ளி, பீல்்டு, ்்தாயம்பததூர்.
். ஆ்ந்தகு்தார், முது்ழல ஆசிரியர், 
அரசு ்்ல்நிழலப் பள்ளி, அ்ரம், கிருஷ்ைகிரி.
். ஆ்ந்தன், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு உயர்நிழலப்பள்ளி, ்சர்ழவக்்தாரண்பட்டி, திண்டுக்்ல்.
பி. ்ழலசகசல்வன், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
திருவள்ளுவர் உயர்நிழலப் பள்ளி, குடியதாததம், ்வலூர்.
முழ்வர். ந. விதயகீததா, விரிவுழரயதாளேர் 
DIET, ஆடுதுழறை, தஞ்சதாவூர்.
முழ்வர். அ. கசல்வரதாஜ் 
தழலழ் ஆசிரியர், புனித அந்தி்ர்யதா ்்ல்நிழலப்பள்ளி, திருசசி
முழ்வர். என். சததியமூர்ததி,  
முது்ழலப்பட்்ததாரி ஆசிரியர், ERHSS ்்ல்நிழலப்பள்ளி திருசசி
்தா. தமிைரசி, முது்ழலப்பட்்ததாரி ஆசிரியர் (ஒய்வு), 
புனித ்�தாசப் கபண்்ள் ்்ல்நிழலப்பள்ளி, வடு்ர்்பட்ழ், திருசசி.
ர. ரம்யதா ்தவி, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
 அரசு ்்ல்நிழலப் பள்ளி, ்்்வதாக்்ம், ்தாஞ்சிபுரம்.
ந. ்ணி்ண்்ன்
பட்்ததாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிழலப்பள்ளி, ரதாசிங்்தாபுரம், ்தனி.
திரு்தி. க்லன் எட்வர்ட், 
விரிவுழரயதாளேர் DIET, குமுளூர், திருசசி
எஸ. ்்தா்ன் பதாபு, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு ்்ல்நிழலப்பள்ளி, வீரபதாண்டி, ்சலம்.
ச. அரசு, முது்ழல பட்்ததாரி ஆசிரியர் 
தூய்பட்்ரிக் ஆங்கி்லதா இந்தியன் ்்ல்நிழலப் பள்ளி, கசன்ழ்

விழரவுக் குறியீடு ்்லதாண்ழ்க் குழு 
இைா. கே�நா்தன், இழ்நிழல ஆசிரியர் 
ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி, ்்ைசபுரம்- ்பதாளூர், திருவண்ைதா்ழல.
ந. கே�ன், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அ.ஆ.்்.நி. பள்ளி, உததிர்்ரூர், ்தாஞ்சிபுரம். 
தே.எப். பால் எடவின் ைாய், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி, இரதாக்கிப்பட்டி, ்சலம்.
சூ.ஆல்பர்ட வைவன் பாபு, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அ.உ.நி.பள்ளி, கபரு்தாள் ்்தாவில் பர்க்குடி, இரதா்நதாதபுரம்.
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்தமிழநாடு அைசு

அறிவியல்
சமூ� அறிவியல்

்தமிழநாடு அைசு விளலயில்லாப் பாைநூல் வழஙகும் திடை்ததின்கீழ கவளியிைப்படைது

பள்ளிக் �ல்வி்ததுளற

ஆறாம் வகுப்பு
மு்தல் பருவம்

தீண்ைாளம மனி்த தநயமற்ற கசயலும் கபருஙகுற்றமும் ஆகும்

க்தாகுதி - 3
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II

்தமிழநாடு அைசு
மு்தல்பதிப்பு -     2018
திரு்ததிய பதிப்பு -     2019, 2020

(புதிய பாை்ததிடை்ததின்கீழ கவளியிைப்படை 
முப்பருவ நூல்)

மாநிலக் �ல்வியியல் ஆைாய்சசி மற்றும் 
பயிற்சி நிறுவைம்
© SCERT 2018

பாைநூல் உருவாக்�மும் 
க்தாகுப்பும்

்தமிழநாடு பாைநூல் மற்றும் �ல்வியியல் 
பணி�ள் �ழ�ம்
www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல் அசசாக்�ம்
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விற்பளைக்கு அன்று
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III

கததா்க்்க் ்ல்வியில் அறிவியல் பதா்தழதப் கபதாது அறிவியலதா்ப் 
(General Science)   பயின்றை ் தாைவர்்ள்  தற்்பதாது ஆறைதாம் வகுப்பு முதல் 

அறிவியல் பதா்தழத நதான்கு கபரும் பிரிவு்ளேதா்ப் 
(Specific Science) படிக்கின்றை்ர். அததாவது 
இயற்பியல், ்வதியியல், ததாவரவியல் ்ற்றும் 
விலங்கியல் வழ்ழ்்ளின் கீழ் அழ்ந்த  
பதா்ங்்ழளேத தனிததனி்ய படிக்கின்றை்ர். 

இப்புதத்ம் படிக்், அறிந்துக்தாள்ளே ்ற்றும் 
ஆசிரியர்்ளின் உதவியு்ன் ்ற்கும் அனுபவங்்ள் கபறை உதவும் 

வழ்யில் உள்ளேது. ் தாைவர்்ளின் கசயல்பதாடு்ள் ் ற்றும் ஆசிரியர்்ளின் 
பதா் விளேக்்ங்்ள் மூல்தா்வும் பதா்க் ்ருதது்ள் அழ்ந்துள்ளே். 

ஆழ்யதால், இப்புதத்்தா்து ஆசிரியர்்ளின் ்்ற்பதார்ழவ்யதாடு ்தாைவர்்ளின் எளிய 
கசயல்பதாடு்ழளேக் க்தாண்டு  ்ற்்பதாழர ழ்யப்படுததி்ய வடிவழ்க்்ப்பட்டுள்ளேது.

• முதல் பருவ அறிவியல் புதத்ததில் ஏழு 
(VII) அலகு்ள் உள்ளே். 

• ஒவகவதாரு ்தாதததிற்கும் இரு அலகு்ள் 
வீதம், ்ணினி அறிவியலும் கூடுதலதா் 
இதது்ன் அறிமு்ப்படுததப்பட்டுள்ளேது.

• ஒவகவதாரு அலகும் எளிய  கசயல்பதாடு்ள் 
்ற்றும் ்சதாதழ்்ழளேக் க்தாண்டுள்ளே். அவற்ழறை ஆசிரியர்்ள் 
கசய்து ்தாண்பிதது விளேக்்லதாம் ்தழவப்படின்,  ்தாைவர்்ழளேக் 
க்தாண்டும் கசயல்பதாட்டு்ழளேச கசய்யலதாம். 

• வண்ை்ய்தா் த்வல் விளேக்்ப்ப்ங்்ள் (Info graphics)  ்ற்றும் த்வல் 
துணுக்கு்ள் (Info bits) ்தாைவர்்ளின் பதார்ததுக் ்ற்கும் திறைழ் அதி்ரிக்கும்.

• ்ழலசகசதால் பட்டியல் மூலம் அறிவியல் கசதாற்்ழளேக் (Scientific Terms)  ்ற்றுக்க்தாள்ளே  
வழி கசய்யப்பட்டுள்ளேது. 

• உல்ளேவிய  கபதாது அறிவியல் சிந்தழ்ழய வளேர்ததுக் க்தாள்ளே  “உங்்ளுக்கு 
கதரியு்தா?”  என்றை கபட்டிசகசய்தி்ள் க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே். 

• இழைய வழிக் ்ற்றைல் ்ற்றும் QR Code முதல் முதலதா், ஒவகவதாரு அலகிலும் 
அறிமு்ப்படுததப்பட்டு ்ணினி சதார்ந்த திறைன் , (Digital Science Skill) ்்ம்பதா்ழ்ய 
வழிவழ்ச கசய்யப்பட்டுள்ளேது.

இப்கபாழுது நாம் QR Code நுடப்தள்தப் பாைப் பு்த்த�்ததில் பயன்படு்த்தலாம். 
எப்படி?

• உங்்ள் திறைன் ்பசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store 
க்தாண்டு QR Code ஸ்்்ர் கசயலிழய பதிவிறைக்்ம் கசய்து நிறுவி 
க்தாள்்.

• கசயலிழயத திறைந்தவு்ன், ஸ்்ன் கசய்யும் கபதாதததாழ் அழுததி 
திழரயில் ்ததான்றும் ்்்ரதாழவ QR Code-இன்அருகில் க்தாண்டு 
கசல்லவும்.

• ஸ்்ன் கசய்வதன் மூலம்   திழரயில் ்ததான்றும் உரலிழயச(URL) கசதாடுக்், அதன் 
விளேக்்ப்பக்்த திழரயில் ்ததான்றும்.

நுளழயும் முன்

எப்படி 
பயன்படு்ததுவது?
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மின்நூல் ்திப்பீடு இழைய வளேங்்ள்

அலகு ்தளலப்பு    பக்�ம் எண் மா்தம்

பாைநூலில் உள்ை விளைவுக் குறியீடளைப்  (QR Code) பயன்படு்ததுதவாம்! எப்படி?
•  உங்்ள் திறைன் ்பசியில் கூகுள் playstore க்தாண்டு DIKSHA கசயலிழய பதிவிறைக்்ம் கசய்து நிறுவிக்க்தாள்். 
•  கசயலிழய திறைந்தவு்ன், ஸ்்ன் கசய்யும் கபதாதததாழ் அழுததி பதா்நூலில் உள்ளே விழரவு குறியீடு்ழளே ஸ்்ன் கசய்யவும். 
•  திழரயில் ்ததான்றும் ்்்ரதாழவ பதா்நூலின் QR Code அருகில் க்தாண்டு கசல்லவும். 
•  ஸ்்ன் கசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உ்ன் இழைக்்ப்பட்டுள்ளே மின் பதா் பகுதி்ழளே பயன்படுததலதாம். 

குறிப்பு:  இழையசகசயல்பதாடு்ள் ்ற்றும் இழைய வளேங்்ளுக்்தா் QR code ்ழளே Scan கசய்ய DIKSHA அல்லதாத ஏ்தனும் ஓர்  
QR code Scanner ஐ பயன்படுததவும்.   
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1 அளவீடுகள்

அலகு

	 அன்றைதா் வதாழ்வில் அளேவீடு்ளின் அவசியம் பற்றி புரிந்து க்தாள்ளேல்.
	 நீளேம், நிழறை ்ற்றும் ்தாலம் ஆகியவற்ழறை வழரயறுததல்.
	 இயற்பியல் அளேவு்ள் சிலவற்ழறை அவற்றின் அலகு்ள் ் ற்றும் துழை அலகு்ள் க்தாண்டு 

்திப்பிடுதல்.
	 சுழிப்பிழை ்ற்றும் இ்்தாறு ்ததாற்றைப் பிழைழயக் ்ண்்றிதல்.
	 அன்றைதா்ம் பயன்படுததப்படும் அளேவிடும் ்ருவி்ளின் ்தாதிரி்ழளே உருவதாக்குதல்.

	 அலகு்ழளே ்தாற்றுவதன் அடிப்பழ்யில் ்ைக்கு்ழளேத தீர்ததல்.

 �ற்றல் தநாக்�ங�ள் 

அறிமு�ம்

	 உன் ச்்தாதரன் உ்து உயரம் எவவளேவு 
என்று ் ்ட்கிறைதான். அழத எவவதாறு அளேந்து 
கூறுவதாய்?
	 உன் நண்பர்்ளில் சிலர் ்படி 

விழளேயதா் முடிவு கசய்கின்றை்ர். ்படி 
விழளேயதாடுவதற்்தா் எல்ழலக் ் ்தாடு்ழளே 
எவவதாறு அளேந்து வழரவதாய்?

	 உன் அப்பதா உன்னி்ம் ஒரு ழபழயக் 
க்தாடுதது உருழளேக்கிைங்கு வதாங்கி வரச 
கசதால்கிறைதார்.  நீ எவவதாறு ்ழ்க்்தாரரி்ம் 
்்ட்பதாய்?
	 உன் அம்்தா தி்மும் பதால்்தாரரி்ம் பதால் 

வதாங்குகிறைதார். தி்மும் எவவளேவு பதால் 
வதாங்குகிறைதார்? 
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	 உன் வீட்டிலிருந்து, நீ பள்ளிக்குச கசல்ல 
ஆகும் ்நரம் எவவளேவு?
	 ்ண்கைண்கைய் விற்பழ் கசய்பவர், 

அதழ் எவவதாறு அளேந்து விற்கிறைதார்?

்்ற்்ண்் கசயல்்ழளேச கசய்வதற்கு  
அளேவீடு்ழளேப் பற்றி அறிந்துக்தாள்வது 
அவசியம். கதரிந்த ஒரு அளேவு்ன், கதரியதாத ஒரு 
அளேழவ ஒப்பிடுவது ’அளேவீடு’ எ்ப்படும். அளேவீடு 
என்பது எண் ்திப்பு ்ற்றும் அலகு எ் இரண்டு 
பகுதி்ழளேக் க்தாண்்து.

அளேவு்ழளே அளேவிடுவதற்கு ந்க்கு 
அளேவிடும் ்ருவி்ள் ்தழவ. உ்க்குத கதரிந்த 
அளேவிடும் ்ருவி்ள் யதாழவ? ்்ற்கூறைப்பட்் 
கசயல்்ழளேச கசய்வதற்கு எததழ்ய 
்ருவி்ழளேப் பயன்படுததுவதாய்?

நதாம் ஏற்்்்வ எழ ,் கி்லதாகிரதாம், லிட்்ர், 
மில்லிலிட்்ர், கி்லதாமீட்்ர், நீளேம், கததாழலவு 
்பதான்றை கசதாற்்ழளேக் ்்ள்விப்பட்டிருக்கி்றைதாம். 
இந்தப் பதா்ததில் நீளேம், எழ ,் பரு்ன் ்ற்றும் 
்தாலம் ்பதான்றைவற்ழறைக் குறிததும், அவற்ழறை 
அளேவிடுவதன் அவசியம் குறிததும் விரிவதா்ப் 
பதார்க்் இருக்கி்றைதாம். 

1.1 நீைம்
நீளேம் என்றைதால் என்்? ஏ்தனும் இரு 

புள்ளி்ளுக்கு இழ்்ய உள்ளே கததாழலவு 
நீளேம் எ்ப்படும். இது ஒரு புதத்ததின் இரு 
விளிம்பு்ளுக்கு இழ்ப்பட்் தூர்தா்்வதா 
அல்லது ஒரு ்தால்பந்து விழளேயதாட்டுத தி்லின் 
இரு மூழல்ளுக்கு இழ்ப்பட்் தூர்தா்்வதா 
அல்லது உ்து வீட்டிற்கும், பள்ளிக்கும் 
இழ்ப்பட்் தூர்தா்்வதா இருக்்லதாம். 

அைவிடும் 
�ருவி�ள்
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நீளேததின் அலகு மீட்்ர். அதன் குறியீடு மீ ’m’ 
எ்க் குறிக்்ப்படுகிறைது. சிறிய அளேவீடு்ள் 
மில்லி மீட்்ர் ்ற்றும் கசன்டிமீட்்ரிலும், 

்ட்டி்ததின் உயரம், விளேம்பரப் பலழ்யின் 
நீளேம் ்ற்றும் மின்விளேக்குக் ்ம்பததின் 
உயரம் ்பதான்றை கபரிய அளேவு்ள்  மீட்்ரிலும் 
அளேவி்ப்படுகின்றை். இரு ந்ரங்்ள் அல்லது 
கிரதா்ங்்ளுக்கு இழ்்ய உள்ளே கததாழலவு, 
உ்து பள்ளிக்கும் வீட்டிற்கும் இழ்்ய 
உள்ளே கததாழலவு ்பதான்றைழவ எவவதாறு 
அளேவி்ப்படுகின்றை். அழவ கி்லதாமீட்்ரில் 
அளேவி்ப்படுகின்றை்.

நீை்ததின் அலகு�ளை நாம் க்தரிநது 
க�ாள்தவாம்.
1 கசன்டி மீட்்ர் (கச.மீ) = 10 மில்லிமீட்்ர் (மி.மீ)
1 மீட்்ர் (மீ) = 100 கசன்டி மீட்்ர் (கச.மீ)
1 கி்லதாமீட்்ர் (கி.மீ) = 1000 மீட்்ர் (மீ)

சிநதிக்�:
1 கி்லதாமீட்்ழர கசன்டி மீட்்ரில் கூறைமுடியு்தா?

நதாம் ஒரு கபன்சிலின் நீளேதழத 
அளேவிடு்வதா்தா? 
1. ஒரு அளேவு ்்தாழல எடுததுக் க்தாள் .்

2. அளேவு்்தாலில், கதளிவதா் பிரிவு்ளில் 
1, 2, 3, 4,…..15 வழர (சிறிய அளேவு்்தால்) 
அல்லது 1, 2, 3, …….30 வழர (கபரிய அளேவு 
்்தால்) எண்்ள் குறிப்பி்ப்பட்டிருக்கும்.  

அளேவு்்தாளில் இரு எண்்ளுக்கு 
இழ்ப்பட்  ் (உததாரை்தா  ் 1 ்ற்றும் 2 க்கு 
இழ்்ய) கததாழலவு ஒரு கசன்டி 
மீட்்ழரக் குறிக்கிறைது (இது கச.மீ எ் 
எழுதப்படுகிறைது).

3. 1 ்ற்றும் 2 எண்்ளுக்கிழ்்ய 
உள்ளே சிறிய ்்தாடு்ள் இருப்பழதக் 
்வனிக்். ஒன்பது ்்தாடு்ள் இரு 
்்தாடு்ளுக்கிழ்்ய இருக்கும். இரு சிறிய 
அடுததடுதத பிரிவு்ளுக்கு இழ்்ய உள்ளே 
கததாழலவு ஒரு மில்லிமீட்்ர் ஆகும். இது 
மி.மீ எ் எழுதப்படுகிறைது. 
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ஏன்  பன்ைாடடு அலகு முளற த்தளவ?

கசயல்பாடு 1
ஐந்து ்தாைவர்்ள் க்தாண்் 
ஒரு குழுழவ உருவதாக்்வும். 
அதிலுள்ளே ஒருவரின் 
உயரதழத ்ற்றை நதான்கு 
்பர், சதாண் (அ) முைம் என்றை 
அளேவு முழறையில் அளேவி்வும்.
உங்்ள் அளேவீடு்ழளே 
ஒப்பிட்டுப் பதார்க்்வும். நீங்்ள் ்ண்்றிவது 
என்்? ஏன்?

இப்கபதாழுது நீங்்ள் அழ்வரும் 
சுவரின் அருகில் நின்றுக்தாண்டு உங்்ள் 
உயரதழதக் குறிக்்வும். அளேவு்்தாலதால் 
அழத அளேக்்வும். என்் ்வறுபதாடு 
ஏற்படுகிறைது எ் ஆய்வு கசய்யவும்.

்்ற்கூறைப்பட்் கசயல்பதாட்டிலிருந்து 
உன்னுழ்ய அளேவீ்தா்து உ்து 
நண்பர்்ளின் அளேவீட்டிலிருந்து ்தாறுபடுகிறைது 
என்பழதக் ்தாைமுடியும். இழதப்்பதால்வ, 
கவவ்வறு நதாடு்ளில் பயன்படுததப்படும் 
அளேவீடு்ளும் ்வறுபட்டிருந்து்.

ஒ்ர ்தாதிரியதா் அளேவீட்டு முழறைக்்தா், 
உல்ம் முழுவதும் உள்ளே அறிவியல் 
அறி்ர்்ள் அளேவு்ழளே அளேப்பதற்கு 
கபதாதுவதா் அலகு்ழளே ஏற்றுக்க்தாண்்்ர். 
இந்த முழறையதா்து பன்்தாட்டு அலகு முழறை 
(International System of Units) அல்லது SI அலகு 
முழறை எ்ப்படுகிறைது. 

	 நீளேததின் SI அலகு மீட்்ர்

	 நிழறையின் SI அலகு கி்லதாகிரதாம்

	 ்தாலததின் SI அலகு வி்தாடி

	 பரப்பளேவின் அலகு மீ2

	 பரு்னின் அலகு மீ3 

முன்கைாடடு�ள்
SI அலகு்ளின் பன்்்ங்கு ்ற்றும் 

துழைப் பன்்்ங்கு்ள் முன்க்தாட்டு்ளேதா்ப் 
பயம்படுததப்படுகின்றை். SI அலகு்ளில் 
பயன்படுததப்படும் முன்க்தாட்டு்ள் சில 
அட்்வழையில் தரப்பட்டுள்ளே்.
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முன்கைாடடு குறியீடு பன்மைஙகு/
துள்ணப் பன்மைஙகு�ள் மீடைரில்

க்சி d துழைப் பன்்்ங்கு: 1/10 10 க்சிமீட்்ர் = 1 மீட்்ர்

கசன்டி c துழைப் பன்்்ங்கு: 1/100 100 கசன்டிமீட்்ர் = 1 மீட்்ர்

மில்லி m துழைப் பன்்்ங்கு: 1/1000 1000 மில்லிமீட்்ர் = 1 மீட்்ர்

நதா்்தா n
துழைப் பன்்்ங்கு: 
1/1000000000 1000000000 நதா்்தாமீட்்ர் = 1 மீட்்ர்

கி்லதா k பன்்்ங்கு: 1000 1000 மீட்்ர் = 1 கி்லதாமீட்்ர்

பைம் கசயல்பாடு அலகு 
மீ/கி கி /வி

பன்மைஙகு / 
துள்ணப் பன்மைஙகு

கபன்சில் முளையின் நீைம் மீடைர் மில்லி மீடைர்

தபைாவின் நீைம்

இரு ந்ரங்்ளுக்கு 
இழ்ப்பட்் தூரம்

ஆபரைங்்ளின் நிழறை

உலர் பைங்்ளின் நிழறை

100 மீ ஓட்்ப்பந்தயதழத 
நிழறைவு கசய்ய ஆகும் ் தாலம்

பின்வரும் அடைவள்ணயில் ்தைப்படுள்ை அைவு�ள்/நி�ழவு�ளை சரியாை அலகு�ைால் அைவிடடு 
அவற்றின் பன்மைஙகு மற்றும் துள்ணப் பன்மைஙகு�ளைக் �ண்ைறி�. 

SI அலகுமுழறையில் பயன்படுததப்படும் முன்க்தாட்டுக்்ள்.
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அைவீடு�ளை்த துல்லியமா� அைவிைல்.
அளேவிடுதல் என்பது எப்கபதாழுதும் 

துல்லிய்தா்வும், அழத அளேவிடும் முழறை 
சரியதா்ததா்வும் இருக்் ்வண்டும். 
நம்முழ்ய அன்றைதா் வதாழ்வியல் 
பயன்பதாட்டில் '்ததாரதாய்தா் அளேவிடுதல்' 
என்பது அளேவு்ளில் கபரிய ்தாற்றைதழத 
ஏற்படுதததா்ல் இருக்்லதாம். ஆ்தால்  
அறிவியல் ்ைக்கீடு்ளில் அது கபரும் 
பதாதிப்ழப ஏற்படுததும். உததாரை்தா், 
சதாவியினுழ்ய (பூட்டு ்ற்றும் சதாவி) 
வழளேழவ ஒரு மில்லிமீட்்ர் ்தாற்றி்தால்கூ் 
பூட்டு திறைக்்தாது. எ்்வ, அறிவியல் 
்ைக்கீடு்ளில், அளேவீடு்ள் துல்லிய்தா் 
இருததல் அவசியம்.  அளேவு்்தாழலப் 
பயன்படுததி அளேக்கும்்பதாது ஏற்படும் சில 
கபதாதுவதா் தவறு்ழளே இப்கபதாழுது நதாம் 
பதார்ப்்பதாம்.

ஒரு குண்டூசியின் நீை்தள்த அைவுத�ாளலப் 
பயன்படு்ததி அை்த்தல்.

0 1

cm

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

	 குண்டூசியின் தழலப்பகுதிழய 
அளேவு்்தாலின் சுழியில் (0) கபதாருந்து்தாறு 
ழவக்்வும்.
	 முழுழ்யதா் கசன்டிமீட்்ர் பிரிவு்ளின் 

எண்ணிக்ழ்ழயக் ்ைக்கி்வும்.  
பிறைகு மி்சசிறிய பிரிவு்ழளே மில்லிமீட்்ர் 
அளேவில் ்ைக்கி்வும்.
	 ப்ததில் க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே 

குண்டூசியின் நீளே்தா்து 2 கச.மீ. 
்ற்றும் 6 மி.மீ. அளேழவக் க்தாண்டுள்ளேது.

	 சரியதா் துழைப் பன்்்ங்கு்ழளேக் 
குறிக்்வும்.

குறிப்பு
	 எப்்பதாதும் கபதாருழளே (குண்டூசி), 

அளேவு்்தாலுக்கு இழையதா் ழவததுக் 
்ைக்கி்வும்.

	 அளேவீட்ழ் சுழியில் இருந்து ஆரம்பிக்்வும். 

கசயல்பாடு 2
தநாக்�ம்: வழளே்்தாட்டின் நீளேதழதக் 
்தாைல்.

்தழவயதா் கபதாருள்்ள்: அளேவு்்தால், 
அளேவிடும் நதா்தா, ஒரு ்ம்பி ்ற்றும் ்ப்தா.

கசய்முளற:
	ஒரு ததாளில் AB என்றை ஒரு வழளே்்தாடு 

வழர். அந்த வழளே்்தாட்டின் மீது ஒரு 
்ம்பிழய ழவக்்வும்.

	் ம்பியதா்து வழளே்்தாட்டின் 
அழ்ததுப் பகுதிழயயும் கததாடுவழத 
உறுதி கசய்யவும்.

	 வழளே்்தாட்டின் கததா்க்்ப்  
புள்ளிழயயும், முடிவுப் புள்ளிழயயும் 
்ம்பியின் மீது குறிக்்வும்.

	 இப்கபதாழுது ்ம்பிழய ்நரதா் நீட்்வும். 
குறிக்்ப்பட்் கததா்க்்ப்புள்ளிக்கும், 
முடிவுப்புள்ளிக்கும் இழ்யிலதா் 
கததாழலழவ அளேவு்்தால் க்தாண்டு 
அளேவி்வும். 

	இது்வ வழளே்்தாட்டின் நீளே்தாகும்.

 ஒரு வாளழப்பழ்ததின் நீை்தள்தக் 
�ண்ைறி�.
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இைமாறு த்தாற்றப்பிளழ
ஒரு கபதாருளின் ்ததாற்றை நிழலழய இரு 

்வறு பதார்ழவக் ்்தாடு்ளின் வழி்ய ்நதாக்கும் 
்பதாது ஏற்படுவததா்த ்ததான்றும் அளேவீட்டு 
்தாறுபதாடு அல்லது அளேவீட்டு இ்ப்கபயர்சசி்ய 
இ்்தாறு ்ததாற்றைப்பிழை எ்ப்படும்.

அளேவு்ழளே அளேவிடும்்பதாது ்ண்்ழளே 
சரியதா் நிழலயில் ழவதது பதார்ப்பது அவசியம். 
ப்ததில் ்தாட்டியுள்ளேவதாறு கீழ்்நதாக்கி 

கசயல்பாடு 3
வழளே்்தாட்டின் நீளேதழத ் ழவழயப் 

(divider) பயன்படுததி அளேவிடுதல்.

ஒரு ததாளின் மீது AB என்றை 
வழளே்்தாட்டிழ் வழர. ்ழவயின் 
இரு முழ்்ழளே 0.5 கச.மீ அல்லது 
1 கச.மீ இழ்கவளி உள்ளேவதாறு பிரிக்். 
வழளே்்தாட்டின் ஒரு முழ்யில் 
்ழவழய ழவதது அளேவீட்ழ்த 
கததா்ங்கு். அவவதாறு ்றுமுழ் வழர 
அளேந்து குறிததிடு். வழளே்்தாட்டின் 
்்ல் ச் அளேவு பதா்ங்்ளேதா்ப் பிரிததிடு். 
குழறைவதா் உள்ளே ்ழ்சிப் பதா்தழத 
அளேவு்்தால் பயன்படுததி அளேவிடு். 

வழளே்்தாட்டின் நீளேம் = (பதா்ங்்ளின் 
எண்ணிக்ழ் x ஒரு பதா்ததின் நீளேம்) + 
மீதம் உள்ளே ்ழ்சிப் பதா்ததின் நீளேம்.

கசங்குதததா்ப் பதார்ப்பதன் மூலம், இ்்தாறு 
்ததாற்றைப்பிழைழயத தவிர்க்்லதாம். அளேவீடு 
எடுக்கும்்பதாது, ந்து ்ண்ணின் நிழல 
சரியதா் இருப்பது அவசியம். உங்்ளுழ்ய 
்ண்ணின் நிழல ப்ததில் B எனும் நிழலயில்  
உள்ளேவதாறு அளேவி் ்வண்டும். A ்ற்றும் 
C நிழல்ளிலிருந்து எடுக்்ப்படும் அளேவு்ள் 
்வறுப்லதாம். தவறைதா்வும் இருக்்லதாம்.

1. 2 நிளற
நிழறை என்பது ஒரு கபதாருளில் உள்ளே 

பருப்கபதாருளின் அளேவு ஆகும். நிழறையின் S.I அலகு 
கி்லதாகிரதாம். இது கி.கி எ் குறிப்பி்ப்படுகிறைது. 
நிழறையின் ்்ல் கசயல்படும் புவிஈர்ப்பு விழச்ய 
எழ் ஆகும். பூமியின் மீது ஒரு கபதாருளின் எழ் 
அதன் நிழறைக்கு ்நர்த்வில் இருக்கும்.

பூமிழய வி் நிலவில் 
ஈர்ப்பு விழச குழறைவு. 
எ்்வ, அங்கு எழ் 
குழறைவதா் இருக்கும். 

ஆ்தால், இரண்டிலும் நிழறை ச்்தா்்வ 
இருக்கும். நிலவின் ஈர்ப்புவிழச புவியின் 
ஈர்ப்பு விழசழயப்்பதால ஆறில் ஒரு பங்கு 
இருப்பததால், நிலவில் ஒரு கபதாருளின் 
எழ் பூமியில் உள்ளேழதவி் ஆறு ்்ங்கு 
குழறைவதா்்வ இருக்கும். 

ஒரு ழ்யில்  ஒரு  ததாழளேயும்,   ் றுழ்யில் 
ஒரு புதத்தழதயும் எடுததுக்க்தாள். எந்தக் 
ழ் அதி் ்்தழத உைரும்? புதத்ததின் 
நிழறையதா்து ஒரு ததாளின் நிழறைழயவி் 
அதி்்தா் இருக்கும். எ்்வ ததாழளேவி் 
புதத்ததின் ்்ல் அதி் இழுவிழச இருக்கும். 
இத்தால் ந்து ழ் ததாழளே வி் புதத்தழதத 
ததாங்குவதற்கு  அதி் விழசழயக் க்தாடுக்கும். 
நதாம் உைரும் இந்த விழசழய ‘்்ம்’ (அ) 
‘பதாரம்’ என்று  கூறுகி்றைதாம்.

உன்னுழ்ய நிழறை என்்? நீ அழத 
கிரதாமில் அளேவிட்்தால் அது மி்ப்கபரிய 
எண்ைதா் இருக்கும். எ்்வ, அழத நதாம் 
கி்லதாகிரதாமில் அளேவிடுகி்றைதாம். மி்ப் கபரிய 
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அளேவி்தால் ஆ் எழ்ழய ்ன் அல்லது  
க்ட்ரிக் ்ன் என்றை அலகில் அளேவி்லதாம்.

1000 மில்லிகிரதாம் =  1 கிரதாம்
1000 கிரதாம்  = 1 கி்லதாகிரதாம்
1000 கி்லதாகிரதாம் = 1 ்ன்

கபாது்த்தைாசு
கபதாருளின் நிழறைழய அளேவி் நதாம் 

கபதாதுத தரதாசிழ்ப் பயன்படுததுகி்றைதாம். 
ஒரு கதரிந்த நிழலயதா் நிழறை்யதாடு, ஒரு 
கதரியதாத கபதாருளின் நிழறைழய ஒப்பிடுவதன் 
மூலம் அந்தப் கபதாருளின் நிழறையதா்து 
்ைக்கி்ப்படுகிறைது. அது படிததர நிழறை 
என்றும் அழைக்்ப்படுகிறைது. 

மின்ைணு்த ்தைாசு:
துல்லிய்தா் எழ்ழயக் ்ைக்கி்  

மின்்ணுத தரதாசு எனும் ் ருவி பயன்படுகிறைது. 
ஆய்வ்ங்்ளில் பல ்சதாதழ்்ழளேச 
கசய்வதற்்தா், கபதாதுவதா் மின்்ணுத தரதாழசப் 
பயன்படுததி ்வதிப் கபதாருள்்ளின் எழ்ழய 
மி்த துல்லிய்தா் அளேவிடுகின்றை்ர்.  ்்லும், 

மின்்ணுத தரதாசிழ்க்க்தாண்டு உைவு, 
்ளிழ்ப் கபதாருள்்ள் ்ற்றும் ஆபரைங்்ள் 
ஆகியவற்றின் எழ்ழயயும் ்ைக்கி்லதாம்.

1. 3 �ாலம்
இரவு ப்லதா்வும், ப்ல் இரவதா்வும் 

்தாறுகின்றை். பருவ ்தாலம் ்தாறுகின்றைது. 
்தாலமும் (்நரம்) ்தாறுபடுகிறைது என்பது  
ந்க்குத கதரியும். ்தாலதழத நதாம் எவவதாறு 
அளேவிடுகி்றைதாம்? ்தாலதழத அளேவி் 
்டி்தாரம் பயன்படுகிறைது. ்டி்தாரதழதப் 
பதார்தது ்நரதழதக் ்ைக்கி் உ்க்குத 
கதரியும்ததா்்!

கசயல்பாடு 4
இரண்டு ்தங்்தாய் ஓடு்ள் ்ற்றும் 

நூல் அல்லது ்ம்பிழயக் க்தாண்டு 
ஒரு தரதாசிழ் உருவதாக்கு். தடிதத 
அட்ழ்ழயக் கிழ்ச சட்்்தா்வும், கூரிய 
கபன்சிழல முள்ளேதா்வும் அழ்தது அதழ் 
உருவதாக்்வும்.

�ற்றதும் கபற்றதும்:
1. ்்்தா் கபதாருள் எது என்று ் ண்்றி். 
2. இழல, ்தாகிதத துண்டு ்பதான்றை 

குழறைந்த எழ் க்தாண்் கபதாருள்்ளின்  
எழ்ழயக் ்ைக்கிடு்.

கசயல்பாடு 5
உன்னு்ன் படிக்கும் நதான்கு அல்லது 
ஐந்து நண்பர்்ளுக்கிழ்்ய ஒரு ஓட்்ப் 
பந்தயதழத ந்ததவும். கததா்க்் ்ற்றும் 
இறுதிப் புள்ளி்ழளேக் குறிததுக்க்தாள். 
உன்னுழ்ய நதாடிததுடிப்ழபப் பயன்படுததி 
(அல்லது 1, 2, 3... என்று ்ைக்கிடுவதன் 
மூலம்) ஒவகவதாருவரும் ஓட்்ப்பந்தயத 
தூரதழதக் ்்க்்  எடுததுக்க்தாள்ளும் 
்நரதழதக் ்ைக்கிடு். இதிலிருந்து யதார் 
்வ்்தா் ஓடி்தார் என்பழத அறியலதாம்.
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உன்னுழ்ய நதாடிததுடிப்பிழ்ப் 
பயன்படுததியும் ்தாலதழதத ்ததாரதாய்தா் 
அளேக்்லதாம். துடிப்பு்ளின் எண்ணிக்ழ்ழயக் 
்ைக்கிடு. ஒவகவதாரு துடிப்பிற்கும் இழ்ப்பட்் 
இழ்கவளியதா்து ்்ந்து கசன்றை ்நரதழதக் 
குறிக்கிறைது. 

முற்்தாலததில் ்க்்ள் 
ப்ல் ்நரதழதக் 
்ைக்கி், ்ைல் 
்டி்தாரம் ்ற்றும் 

சூரியக்்டி்தாரதழதப் பயன்படுததி்ர். 
தழரயில் ந்ப்பட்் ஒரு குசசியின் 
நிைலிழ்க் க்தாண்டும் ்நரதழதக் 
்ைக்கி் முடியும். ்ைல் நிரப்பப்பட்், 
சிறிய துழளே உழ்ய பதாததிரதழதக் 
க்தாண்டும் ்தாலதழதக் ்ைக்கி்லதாம். 
அந்தப் பதாததிரததிலுள்ளே ்ைலதா்து கீ்ை 
விை ஆரம்பிக்கும். இதழ்ப் பயன்படுததி 
்தாலதழதக் ்ைக்கி்லதாம்.

்ைல் ்டி்தாரம்

்்ற்்ண்் ்டி்தாரங்்ள் ்நரதழதத 
்ததாரதாய்தா் அளேவி் உதவி். நவீ் 
்தாலததில் மின்்ணுக் ்டி்தாரங்்ள், 
நிறுததுக் ்டி்தாரம் ்பதான்றைழவ ்நரதழதத 
துல்லிய்தா்க் ்ைக்கி் உதவுகின்றை். 

எண்ணியல் �்ணக்கு�ள்
ஒரு அளேவு்்தாழல உற்று ்நதாக்கி 

கீழ்க்்ண்் ்்ள்வி்ளுக்கு விழ்யளி.
•	 1 கசன்டி மீட்்ரில் எததழ் மில்லி மீட்்ர் 

பிரிவு்ள் உள்ளே்?
•	 1 மீட்்ரில் எததழ் கசன்டி மீட்்ர் பிரிவு்ள் 

உள்ளே்?
பின்வருவைவற்ளற நிைப்பு�.
• 7875 கச.மீ        = ____ மீ    ____ கச.மீ
• 1195 மீ                = ____ கி.மீ ____ m

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

தமலும் அறிதவாம்
ஓ்்தாமீட்்ர் என்பது ததானியங்கி 
வதா்்ங்்ள் ்்க்கும் கததாழலழவக் 
்ைக்கிடுவதற்கு பயன்படுததப்படும் ஒரு 
்ருவியதாகும்.
க்ட்ரிக் முழறை அலகு்ள் அல்லது திட்் 
அலகு்ள்,  1790ல் ிஃபிகரஞ்சு நதாட்டி்ரதால் 
உருவதாக்்ப்பட்்து.
தற்்தாலததில் நீளேதழத அளேவி்ப் 
பயன்படுததப்படும் அளேவு்்தால், பதி்தாறைதாம் 
நூற்றைதாண்டில் வில்லியம் கபட்கவல் என்றை 
அறிவியல் அறி்ரதால் ் ண்டுபிடிக்்ப்பட்்து.
ிஃபிரதான்ஸ நதாட்டின் தழலந்ர் 
பதாரீஸில் உள்ளே எழ்்ள் ்ற்றும் 
அளேவீடு்ளுக்்தா் அழ்ததுல் 
நிறுவ்ததில் பிளேதாட்டி்ம் – இரிடியம் 
உ்லதா்க் ்லழவயிலதா் படிததர மீட்்ர் 
்ம்பி ஒன்று ழவக்்ப்பட்டுள்ளேது. இந்த 
மீட்்ர் ்ம்பியின் ந்ல் ஒன்று டில்லியில் 
உள்ளே ்தசிய இயற்பியல் ஆய்வ்ததில் 
ழவக்்ப்பட்டுள்ளேது.
1 கி்லதாகிரதாம் என்பது ிஃபிரதான்ஸில் உள்ளே 
கசவகரஸ என்றை இ்ததில் சர்வ்தச 
எழ்்ள் ்ற்றும் அளேவீடு்ளுக்்தா் 
அழ்ததுல் நிறுவ்தததால் 1889 முதல் 
ழவக்்ப்பட்டுள்ளே, பிளேதாட்டி்ம்-இரிடியம் 
உ்லதா்க் ்லழவயதால் ஆ் ஒரு 
உ்லதா்த தண்டின் நிழறைக்குச ச்ம்.
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பயன்பாடடு விைாக்�ள்
	 உ்து பள்ளி விழளேயதாட்டு விைதாவிற்கு 

ஒரு சிறுதூர ்ரதாதததான் ஓட்்ப்பந்தயதழத 
நி்ழ்ததி் முடிவு கசய்யப்படுகிறைது. 
அதற்கு 2 கி்லதாமீட்்ர் தூர ஓடுதளேம் 
்தழவப்படுகிறைது. பள்ளி வளேதா்ததினுள் 
இவவழ  ் ஓட்்ப்பந்தயதழத ந்ததி் 
இயலு்தா? 2 கி.மீ சுற்றைளேவு க்தாண்் 
ஓடுதளேம் பள்ளி வளேதா்ததினுள் கிழ்க்கு்தா? 
அதற்கு பள்ளி வளேதா்ம் எவவளேவு கபரியததா் 
இருக்்்வண்டும் என்பழத நண்பர்்ளு்ன் 
்லந்துழரயதாடு். அவவளேவு கபரிய வளேதா்ம் 
இல்ழலகயனில் ்தாற்று வழி என்்?
	 ்்லில் பயணிக்கும்்பதாது, நீளேதழத  

கி்லதாமீட்்ரில்ததான் ்ைக்கிடுகி்றைதா்தா? 
்்லில் நீளேதழத எவவதாறு ்ைக்கி் 
முடியும்? ஆய்ந்தறி்.
	 வதானியல் கபதாருள்்ளுக்கிழ்்ய 

உள்ளே கததாழலழவ ஒளி ஆண்டில் 
்ைக்கிடு்வதாம் என்பது நதாம் அறிந்த்த.  
ஒளி ஆண்டு என்பது, ஒரு ஆண்டில் 
ஒளியதா்து ்்ந்துகசல்லும் கததாழலவு 
ஆகும். ்ைக்கிடும் ்ருவிழயப் 
பயன்படுதததா்ல், ஒரு ஆண்டில் ஒளி 
்்க்கும் கததாழலழவ கி்லதாமீட்்ரில் 
்ைக்கி்வும் (ஒளியின் ்வ்தழத உ்து 
ஆசிரியரி்ம் ் ்ட்டுத கதரிந்து க்தாள்ளேவும்).
	 கசன்ழ்க்கும், ்துழரக்கும் இழ்்ய 

உள்ளே கததாழலவு 462 கி.மீ எ் 
எழுதப்பட்டிருப்பழத நதாம் பதார்ததிருப்்பதாம். 
ஆ்தால், இந்தத கததாழலவு குறிப்பிட்் 
எந்த இரு இ்ங்்ளுக்கிழ்்ய உள்ளே 
கததாழலவு? அறிவியல் ்தாைவர்்ளேதாகிய 
ந்க்கு துல்லிய்தா  ்விழ  ்கதரிய்வண்டிய 
அவசியம் உள்ளேது. இந்தத கததாழலவதா்து 
இரு ்பருந்து நிழலயங்்ளுக்கு 
இழ்்ய உள்ளே கததாழலவதா? அல்லது 
இரண்டு ரயில் நிழலயங்்ளுக்கிழ்்ய 
உள்ளே கததாழலவதா? ்லந்துழரயதாடி 
இக்்்ள்விக்்தா் விழ்ழயக் 
்ண்்றியவும். ்ண்்றிந்த விழ்ழய 
உ்து ஆசிரியரி்ம் சரிபதார்க்்வும்.

	 நதாள் ஒன்றுக்கு, ஒருவர் இரண்டு லிட்்ர் 
நீர் பரு் ்வண்டியது அவசியம். நீங்்ள் 

தி்ந்்ததாறும் எவவளேவு நீர் பருகுகிறீர்்ள் 
என்பழதக் ்ைக்கி்வும். உங்்ளுக்குத 
்தழவயதா் அளேவு நீழர நீங்்ள் எடுததுக் 
க்தாள்கிறீர்்ளேதா?

நிளைவில் க�ாள்�
	 அளேவீடு என்பது கதரிந்த அளேவு்ளு்ன் 

கதரியதாத அளேவு்ழளே ஒப்பிடுவததாகும்.
	 கபதாதுத தன்ழ்க்்தா் அழ்தது 

இயற்பியல் அளேவு்ளுக்கும் படிததர 
அலகு்ள் உள்ளே்.

	 நீளேம், நிழறை ்ற்றும் ்தாலம் ஆகியழவ சில 
அடிப்பழ் இயற்பியல் அளேவு்ள் ஆகும்.

	 SI அலகு்ள் 
நீளேம் - மீட்்ர்
நிழறை - கி்லதாகிரதாம்
்தாலம் - வி்தாடி

	 அளேவு்்தாழலப் பயன்படுததும்்பதாது 
மூன்று வழ்யதா் பிழை்ழளேத 
தவிர்ப்பதன் மூலம் துல்லிய்தா் 
அளேவு்ழளேப் கபறைலதாம்.

	 மில்லி கிரதாம் அளேவிற்கு துல்லிய்தா் 
நிழறைழய அளேவி்ப் பயன்படும் சதாத்ம் 
மின்்ணுத தரதாசு ஆகும்.

I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு்தது எழுது�
1. ஒரு ்ரததின் சுற்றைளேழவ அளேவி்ப் 

பயன்படுவது
அ) மீட்்ர் அளேவு ்்தால்          ஆ) மீட்்ர் ்ம்பி
இ) பிளேதாஸடிக் அளேவு்்தால்     ஈ) அளேவு நதா்தா

2. 7 மீ என்பழத கசன்டி மீட்்ரில் ்தாற்றி்தால் 
கிழ்ப்பது
அ) 70 கச.மீ              ஆ) 7 கச.மீ
இ) 700 கச.மீ        ஈ) 7000 கச.மீ

3. அளேவி்ப்ப்க்கூடிய அளேவிற்கு _______ 
என்று கபயர்
அ) இயல் அளேவீடு         ஆ) அளேவீடு
இ) அலகு                   ஈ) இயக்்ம்

மதிப்பீடு
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4. சரியதா்ழதத ்தர்ந்கதடு.
அ) கி.மீ > மி.மீ  > கச.மீ > மீ
ஆ) கி.மீ > மி.மீ  > கச.மீ > கி.மீ
இ) கி.மீ > மீ  > கச.மீ > மி.மீ
ஈ) கி.மீ > கச.மீ  > மீ > மி.மீ

5. அளேவு்்தாழலப் பயன்படுததி, நீளேதழத 
அளேவிடும்்பதாது, உ்து ்ண்ணின் நிழல 
__________ இருக்் ்வண்டும்.

அ) அளேவிடும் புள்ளிக்கு இ்துபுறை்தா்
ஆ) அளேவிடும் புள்ளிக்கு ்்்ல, 

 கசங்குதததா்
இ) புள்ளிக்கு வலது புறை்தா்
ஈ) வசதியதா் ஏததாவது ஒரு ்்தாைததில்

II. த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. SI அலகு முழறையில் நீளேததின் அலகு 

_____________
2. 500 கிரதாம் = _____________கி்லதாகிரதாம்.

3. க்ல்லிக்கும், கசன்ழ்க்கும் இழ்யில் 
உள்ளே கததாழலவு _____________ என்றை 
அல்தால் அளேவி்ப்படுகிறைது.

4. 1  மீ  = _____________ கச.மீ.

5. 5 கி.மீ  = _____________ மீ.

III. சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�.

1. ஒரு கபதாருளின் நிழறைழய 126 கிகி எ்க் 
கூறைலதாம்.

2. ஒருவரின் ்தார்பளேழவ மீட்்ர் அளேவு 
்்தாழலப் பயன்படுததி அளேவி் முடியும்.

3. 10 மி.மீ என்பது 1 கச.மீ ஆகும்.

4. முைம் என்பது நீளேதழத அளேவி்ப் 
பயன்படுததப்படும் நம்ப்்தா் முழறை 
ஆகும்.

5. SI அலகு முழறை உல்ம் முழுவதும் 
ஏற்றுக்க்தாள்ளேப்பட்டுள்ளேது.

IV. ஒப்புளமயின் அடிப்பளையில் நிைப்பு�.
1. சர்க்்ழர : கபதாதுததரதாசு : : எலுமிசழசச 

சதாறு : _________________
2.  ் னிதனின் உயரம் : கச.மீ : : கூர்ழ்யதா் 

கபன்சில் முழ்யின் நீளேம் : _________
3. பதால் : பரு்ன் : : ்தாய்்றி்ள் : _____________

V. கபாரு்தது�.

1. முன்ழ்யின் நீளேம் அ. மீட்்ர்
2. நீளேததின் SI அலகு ஆ. விநதாடி
3. நதா்்தா இ. 103

4. ்தாலததின் SI அலகு ஈ. 10-9

5. கி்லதா உ. முைம்

VI. பின்வரும் அலகு�ளை ஏறு வரிளசயில் 
எழுது�.

  1 மீட்்ர், 1 கசன்டி மீட்்ர், 1 கி்லதா மீட்்ர் 
்ற்றும் 1 மில்லிமீட்்ர்.

VII. ஓரிரு வார்்தள்த�ளில் விளை ்தரு�.

1. SI என்பதன் விரிவதாக்்ம் என்்?
2. நிழறைழய அளேவி்ப் பயன்படும் ஒரு 

்ருவிழயக் கூறு.
3. கபதாருந்ததாதழதத ்தர்ந்கதடு.

கி்லதாகிரதாம், மில்லிமீட்்ர், கசன்டி மீட்்ர், 
நதா்்தா மீட்்ர்

4. நிழறையின் SI அலகு என்்?
5. ஒரு அளேவீட்டில் இருக்கும் இரு பகுதி்ள் 

யதாழவ?

VIII. சுருக்�மா� விளையளி:
1. அளேவீடு - வழரயறு.
2. நிழறை - வழரயறு.
3. இரு இ்ங்்ளுக்கிழ்்ய உள்ளே 

கததாழலவு 43.65 கி.மீ. இதன் ்திப்ழப 
மீட்்ரிலும், கசன்டிமீட்்ரிலும் ்தாற்று்.

4. அளேவு்்தாழளேக்க்தாண்டு அளேவிடும்்பதாது, 
துல்லிய்தா் அளேவீட்ழ்ப் கபறுவதற்கு 
பின்பற்றைப்படும் விதிமுழறை்ள் யதாழவ?
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IX.  கீழக்�ண்ை விைாக்�ளுக்�ாை விளைளய 
�டை்ததிற்குள் த்தடு�.

1. 10-3 என்பது 
2. ்தாலததின் அலகு 
3. சதாய்வதா் அளேவிடுவததால் ஏற்படுவது 
4. ்டி்தாரம் ்தாட்டுவது 
5. ஒரு கபதாருளில் உள்ளே பருப்கபதாருளின் அளேவு 
6. பல ்தாைவர்்ள் அளேவிட்் ஒரு குறிப்பிட்் 

அளேவீட்டின் இறுதியதா் ்திப்ழபப் 
கபறுவதற்கு எடுக்்ப்படுவது.

7. ஒரு அடிப்பழ் அளேவு
8. வதா்்ங்்ள் ்்க்கும் கததாழலழவக் 

்தாட்டுவது 
9. ழதயல்்தாரர் துணிழய அளேவி்ப் 

பயன்படுததுவது
10. நீர்்ங்்ழளே அளேவி் உதவும் அளேவீடு.

X. கீழக்�ாண்பவற்ளற்த தீர்க்�.
1. உ்து வீட்டிற்கும் உ்து பள்ளிக்கும் 

இழ்்ய உள்ளே கததாழலவு 2250மீ. 
இந்தத கததாழலவிழ் கி்லதாமீட்்ரில் 
குறிப்பிடு்.

2. கூர்ழ்யதா் ஒரு கபன்சிலின் நீளேதழத 
அளேவிடும்்பதாது ஒரு முழ்யின் அளேவு 
2.0 கச.மீ எ்வும், ்று முழ்யின் அளேவு 
12.1 கச.மீ எ்வும் ்தாட்டி்தால் கபன்சிலின் 
நீளேம் என்்?

XI. விரிவா� விளையளி 

1. வழளே்்தாடு்ளின் நீளேதழத அளேக்் 
நீ பயன்படுததும் இரண்டு முழறை்ழளே 
விளேக்கு்.

ஆ ்ந ர ம் ழ் க் ஈ ர் கத மீ டி கு நீ ங் ஏ

் ளே

அ இ ந றை ் ட் க் ப ் தி ம் ணு ஒ உ கச

மீ

கு ங் றை லி ளி சி ்தா ்தா நதா தீ ப நி ழறை த டி

ல் ஓ

மி ்்தா

ச லதா ளே ்த ய் மீ ்்தா நி ரி ரதா ரி ச ரதா ச ்த

ட்

்

சதா ஆ லி ட் ் ர் பதா த ்தா பி ங் ்தா ்தா டி ஜி

்தா ஹி

வி ஷி

நதா ழை

டி பி
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உைலி:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bodhaguru.AreaNPerimeter

இள்ணயச கசயல்பாடு வழிஅைவு�ளை அை்த்தல்  
(பைப்பைவு & சுற்றைவு)

படிநிைலகள்:
◆ Google த்தடு கபாறியில்/ உலாவியில் கசன்று BODHAGURU என்று PLAY STORE – ல் ்தடைசசு கசய்யவும்.  

(அளல தபசி மற்றும் �ணினி இைண்டிலும் உண்டு). கசயலிளய ்தைவிறக்�ம் கசய்து INSTALL கசய்து 
க�ாள்ைவும். பின் அளலதபசியில் அள்த OPEN எனும் பசளசநிற கபா்த்தாளை அழு்ததி கசயல் 
முளறளய்த க்தாைங�வும். 

◆ START & HELP என்று திளையில் த்தான்றும். அதில் START ஐக்�ாளை்த க்தாடடு அள்த்த த்தர்வு 
கசய்யவும்.

◆ பைப்பைவு �ா்ண தவண்டிய இைம் திளையில் த்தான்றும்.  க�ாடுக்�ப் படடுள்ை 1 சதுைடி  ஓடு�ளை 
இழு்ததுக் க�ாண்டு வநது அருகில் க�ாடுக்�ப் படடு உள்ை வளைபை்ததில் ளவக்� தவண்டும்.

◆ அ்தன் பிறகு அ்தற்�ாை மதிப்ளப + கசாடுக்கி �ண்டு பிடிக்� தவண்டும். சரியாை மதிப்பு வந்த உைன் 
CHECK கபா்த்தாளை அழு்த்த தவண்டும்.

படி 1 படி 2 படி 3 படி 4

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.

பண்பு வளையளற அடிப்பளை அலகு அைவிைப் பயன்படும் �ருவி 
நீளேம்
நிழறை

பரு்ன்
்தாலம்

2. கீழ்க்்தாணும் அட்்வழைழய நிரப்பு்.

விழளேயதாடி பதார்ப்்பதா்தா.
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2 விளசயும் இயக்�மும்

	 இயக்்ம் நழ்கபறும்்பதாது தள்ளுதல், இழுததல் அல்லது அழவ இரண்டும் 
நழ்கபறுகின்றை் என்பழதக் ்ண்்றிதல்.
	 சில விழச்ள் கததாடு விழச்ள் என்பழதயும், சில விழச்ள் கததா்தா விழச்ள் என்பழதயும் 

புரிந்து க்தாள்ளேல்.
	 விழசயதா்து கசலுததப்படும்்பதாது, அது கபதாருளின் இயக்்ம், இயங்்க்கூடிய திழச, 

வடிவம் ்ற்றும் அளேவு ஆகியவற்ழறை ்தாற்றுகிறைது என்பதழ் அறிதல்.
	 ஓய்வு ்ற்றும் இயக்்ம் ஆகியவற்ழறைப் பிரிததறிதல் ்ற்றும் அழவ இரண்டும் 

சதார்புழ்யழவ என்று அறிதல்.
	 இயக்்்தா்து விழசயி்தால் ஏற்படுகிறைது என்பதழ் அறிதல்.
	 இயக்்ங்்ழளே வழ்ப்படுததுதல்.
	 ்வ்ததிற்்தா் வழரயழறைழய அளிததல்.
	 ்வ்ததின் அலகிழ்ப் புரிதல் ்ற்றும் பயன்படுததுதல்.
	 சீரதா் இயக்்ததிழ்யும் சீரற்றை இயக்்ததிழ்யும் ்வறுபடுததுதல்.
	 ்வ்ம், கததாழலவு ்ற்றும் ்தாலம் ஆகியவற்ழறைக் ்ைக்கிடுதல்.

 �ற்றல் தநாக்�ங�ள் 

அலகு

6th Science_TM_Unit-2.indd   14 04-02-2020   15:09:06



15

அறிமு�ம்
தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் ஆகிய 

கசயல்்ள் கபதாருள்்ழளே இயங்்ச கசய்கின்றை். 
என்பதழ் நதாம் முந்ழதய வகுப்பு்ளில் 
அறிந்திருக்கி்றைதாம். நதாம் ் தழவ மூடும்்பதாதும், 
்தால்பந்ழத உழதக்கும்்பதாதும், புதத்ப் 
ழபழயத தூக்கும்்பதாதும் இயக்்ம் 
நழ்கபறுகிறைது. ்்லும் அங்்் தள்ளுதல் 
அல்லது இழுததல் கசயல் நழ்கபறுகிறைது.

2.1 ஓய்வும் இயக்�மும்
ஓய்வு என்றைதால் என்்? இயக்்ம் என்றைதால் 
என்்?

புதத்ம் ஒன்று ஒரு ் ்ழசயின் ழ்யததில் 
ழவக்்ப்பட்டிருப்பததா்க் ்ருது்வதாம். புதத்ம் 
இயக்்ததில் உள்ளேததா?  “இல்ழல, அது ஓய்வு 
நிழலயில் உள்ளேது” என்ப்த உங்்ளின் 
பதிலதா் இருக்கும். இப்்பதாது உங்்ளின் 
குறிப்்பட்ழ் ழவப்பதற்்தா் அப்புதத்தழத 
நீங்்ள் ் ்ழசயின் ஒரு ஓர்தா் ந்ர்ததும்்பதாது 
புதத்ம் இயக்்ததில் இருப்பததா்க் கூறுவீர்்ள். 
எ்்வ, புதத்்தா்து ்்ழசயில் ஒ்ர 
இ்ததில் இருந்ததால் அது ஓய்வு நிழலயில் 
இருப்பததா்வும், ஒரு இ்ததிலிருந்து ்ற்்றைதார் 
இ்ததிற்கு ந்ரும்்பதாது அது இயக்்நிழலயில் 
இருப்பததா்வும் ்ருதப்படுகிறைது. 

தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் இவற்றில் எத்தால் கீழ்க்்ண்் இயக்்ங்்ள் நழ்கபறுகின்றை், 
எ் உங்்ளேதால் கூறைமுடியு்தா? 

கசயல்பதாடு 1

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்
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தமா�ன் இயக்�்ததில் உள்ைாைா?

கீ்ை உள்ளே ப்க்்ழதழயப் பதார்தது, ் ்தா்ன் இயக்்ததில் உள்ளேதா்தா அல்லது ஓய்வு நிழலயில் 
உள்ளேதா்தா எ்க் கூறுங்்ள். 

்தாலதழதப் கபதாருதது ஒரு கபதாருளின் நிழல ்தாறும் எனில் அது இயக்்ம் எ்ப்படும், 
அப்கபதாருள் ஒ்ர இ்ததில் இருக்கும் எனில் அது ஓய்வு நிழல எ்ப்படும்.

அனிததாவும், பதாபுவும் ஒரு ்பருந்து நிழலயததில் 
உள்ளே ்ரததடியில் ்துழர கசல்லும் ்பருந்திற்்தா்க் 

்தாததிருக்கிறைதார்்ள். ்்லும் அவர்்ளின் இரண்டு நண்பர்்ள் 
்ர்தா ்ற்றும் ்்தா்ன் இருவரும் தஞ்ழச கசல்வதற்்தா்ப் 

்பருந்தினுள் ஏறி அ்ர்ந்திருக்கிறைதார்்ள். ்பருந்ததா்து 
புறைப்பட்்து.

பதாபு , ்்தா்ன் 
இயக்்ததில் 

இருக்கிறைதா்தா? 

நீ எவவதாறு கூறுகிறைதாய்? நதான் அவன் 
்பருந்தினுள் உட்்தார்ந்து இருப்பழத 

அல்லவதா பதார்ததுக்க்தாண்டிருக்கி்றைன்.

ஆ்தாம். 
நிசசய்தா்!

இல்ழல. ்்தா்ன் ஒ்ர 
இ்ததில்ததான் அ்ர்ந்து 

இருக்கிறைதான்.

்ர்தா! ்்தா்ன் இயக்்ததில் 
இருப்பததா் நீ நிழ்க்கிறைதாயதா?

ஆ்தாம். ஆ்தால் 
்பருந்து 

இயக்்ததில் 
இருக்கிறைது 
அல்லவதா?

அத்தால் என்்?
சரி. நீ என்ழ் 
நம்பவில்ழல. 

்ர்தாவி்ம் 
்்ட்டுப்பதார்.

்பருந்து ந்ர்ந்து 
க்தாண்டிருப்பழத நீ 
பதார்க்கிறைதாய் அல்லவதா? 
்்தா்ன் ்பருந்தினுள் 
உள்ளேதான். எ்்வ 
்பருந்து்ன் ்சர்ந்து 
்்தா்னும் இயக்்தில்ததான்  
உள்ளேதான்.

.

ஆ்தால், நதானும்ததான் ்பருந்தினுள் உள்்ளேன் என்ழ்ப் 
கபதாருததவழர அவன் ஒ்ர இ்ததில்ததான் அ்ர்ந்துள்ளேதான். 

எ்்வ, அவன் ஓய்வு நிழலயில்ததான் உள்ளேதான் 
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விவாதி: யதார் கூறுவது சரி? ்்தா்ன் 
உண்ழ்யில் இயக்்ததில் உள்ளேதா்தா? 

பதாபு, ் ர்தா இருவர் கூறுவதும் சரி எ் நதாம் 
கூறைலதாம். பதாபுழவப் கபதாருததவழர ்்தா்ன் 
்பருந்தினுள் உள்ளேதான். எ்்வ, ்பருந்து்ன் 
்சர்ந்து அவனும் இயக்்ததில் உள்ளேதான். 
ஆ்தால், அருகில் அ்ர்ந்திருக்கும் ்ர்தாழவப் 
கபதாருதது அவன் ஒ்ர இ்ததில் அ்ர்ந்து 
இருப்பததால் அவன் ஓய்வுநிழலயில் இருப்பததா் 
அவள் ்ருதுகிறைதாள். ஆ், பதாபுழவப் கபதாருதது 
்்தா்ன் இயக்் நிழலயிலும், ்ர்தாழவப் 
கபதாருதது அவன் ஓய்வுநிழலயிலும் உள்ளேதான். 
உங்்ளேதால் ்வறு ஏ்தனும் உததாரைம் 
கூறைமுடியு்தா?

கீழ்க்்தாணும் ப்ங்்ழளேப் பதார்தது பதில் கூறுங்்ள்.
நி�ழவு 1  இயங்கும் ப்கில் உள்ளே ்னிதன் 
ஆற்றின் ்ழரழயப் கபதாருதது இயக்் 
நிழலயில் உள்ளேதான். ப்கிழ்ப் கபதாருதது 
அவன் ஓய்வு நிழலயில் உள்ளேதான்.

 
நி�ழவு 2  ஊஞ்சலில் 
ஆடிக்க்தாண்டிருக்கும் 
ரம்யதா ஊஞ்சழலப் 
கபதாருதது ________                     
நிழலயில் உள்ளேதாள். 
் த தா ட் ் த தி ழ ் ப் 
கபதாருதது ________                     
நிழலயில் உள்ளேதாள்.

நி�ழவு 3 நிஷதா மிதிவண்டியில் அவள் பதாட்டி 
வீட்டிற்குச கசன்றுக்தாண்டிருக்கிறைதாள். 
மிதிவண்டிழயப் கபதாருதது 
அவள் _____________ 
நிழலயில் உள்ளேதாள். 
சதாழலழயப் கபதாருதது 
அவள் _____________ 
நிழலயில் உள்ளேதாள்.

ஒரு புதத்ம் ந்ர்ததப்ப்தா்ல் ்்ழச 
மீது ஓய்வுநிழலயில் இருந்த நி்ழ்ழவ 
எடுததுக்க்தாள்்வதாம். அப்புதத்ம் உண்ழ்யில் 
ஓய்வுநிழலயில்ததான் இருந்தததா? பூமியதா்து 
த்து அசழசப்பற்றி சுைன்று க்தாண்டுள்ளேது 
என்பதழ் நதாம் அறி்வதாம். அப்படிகயனில் 
பூமியில் உள்ளே ்்ழசயும், அதன்்்ல் உள்ளே 
புதத்மும் இயங்கிக் க்தாண்டிருக்கின்றை் 
இல்ழலயதா? நதாமும் பூமி்யதாடு இழைந்து 
இயக்்நிழலயில் இருக்கி்றைதாம். எ்்வ, நதாம் 
நிற்கும் இ்தழதப் கபதாருதது புதத்்தா்து 
ஓய்வுநிழலயில் உள்ளேததா்த கதரிகிறைது. 
இ்த்பதால்ததான் ்பருந்தினுள் நதாம் பயைம் 
கசய்யும்்பதாது ந்க்கு அருகில் உள்ளே கபதாருள்்ள் 
ஓய்வு நிழலயில் இருப்பததா்வும், கவளியில் 
உள்ளே ்ரங்்ள் ்ற்றும் ்ம்பங்்ள் பின்்்தாக்கி 
ந்ர்வததா்வும் நதாம் உைர்கி்றைதாம்.

நதான் இயக்்ததில் 
உள்்ளே்தா? ஓய்வில் 

உள்்ளே்தா?

ஒரு கபதாருளேதா்து ஒருவருக்கு 
ஓய்வுநிழலயில் இருப்பது்பதாலவும், 
்ற்கறைதாருவருக்கு இயக்்ததில் இருப்பது 
்பதாலவும் ்ததான்றும். அது சில கபதாருள்்ழளேப் 
கபதாருதது ஓய்வு நிழலயிலும், சில 
கபதாருள்்ழளேப் கபதாருதது இயக்்நிழலயிலும் 
இருக்கும். எ்்வ, ஓய்வுநிழல அல்லது 
இயக்்நிழல ஆகிய இரண்டும் சதார்புழ்யழவ 
ஆகும்.
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கசயல்பதாடு 2
்்்மூட்்தது்ன் கூடிய இரவு 
வதானில் நிலவிழ் உற்றுப்பதாருங்்ள். 
்்்க்கூட்்ம் ்்ந்து கசல்லும்்பதாது 
நிலவு ்வ்்தா் ந்ர்வததா் நீங்்ள் 
நிழ்க்்க்கூடும். அ்த்வழளே ஒரு 
்ரதழத உற்று்நதாக்கும்்பதாது நீங்்ள் 
என்் நிழ்ப்பீர்்ள்?

கபாருள்�ள் எவவாறு இயஙகுகின்றை ?
நதாம் பந்திழ் உழதக்கும்்பதாது அது 

ந்ர்கிறைது. புதத்ததிழ் இழுக்கும்்பதாது 
புதத்்தா்து ந்ர்கிறைது. ்தாழளே 
ஒன்று வண்டியிழ் இழுக்கும்்பதாது 
வண்டி ந்ர்கிறைது.   ஒரு கபதாருளின்மீது 
கசயல்படுததப்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் 
நி்ழ்வு்ளின் ்தாரை்தா் இயக்்்தா்து 
ஏற்படுகிறைது. 

அன்றைதா் வதாழ்வில் நதாம் வதாளிழயக் 
க்தாண்டு கிைற்றிலிருந்து நீரிழ் 
இழறைக்கி்றைதாம். விலங்கு்ள் வண்டிழய 
இழுக்கின்றை். இங்கு இழுததல் அல்லது 
தள்ளுதல் என்றை நி்ழ்வதா்து ்னிதர்்ள் 
அல்லது விலங்கு்ள் ்பதான்றை உயிருள்ளே 
்தாரணி்ளேதால் ஏற்படுகின்றைது.

்டி்்தா இருக்்்! 
ஏ்தனும் உயிரற்றை 

்தாரணிக்கு 
முயற்சிப்்பதா்்?

சில ்நரங்்ளில் புல்கவளியில் 
வளேர்ந்துள்ளே உயர்தா் புற்்ள் ்தாற்றில் 
ஆடுவழதயும், ஆற்றுநீரில் ்ரததுண்்தா்து 
அடிததுச கசல்லப்படுவழதயும் நீங்்ள் 
பதார்ததிருப்பீர்்ள். எழவ அவற்ழறைத 
தள்ளுகின்றை் அல்லது இழுக்கின்றை்? இங்கு 
தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் ஆகிய நி்ழ்வு்ள் 
உயிரற்றை ்தாரணி்ளேதால் ஏற்படுகின்றை். 

க்தாடுவிளச, க்தாைாவிளச
விழச்ள் கபதாதுவதா் இரண்்தா் 

வழ்ப்படுததப்படுகின்றை். அழவ: கததாடுவிழச 
்ற்றும் கததா்தாவிழச. ்தாற்றி்தால் க்தாடி 

கபதாருள்்ளின் மீது உயிருள்ளே அல்லது 
உயிரற்றை ்தாரணி்ளேதால்  கசயல்படுததப்படும் 
தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் கசயல்்்ளே 
விழச எ் அழைக்்ப்படுகிறைது.

இந்தியதாவின் பைங்்தால 
வதானியலதாளேர் ஆரிய 
பட்்தா , “நீங்்ள் ஆற்றில் 
ஒரு ப்கில் கசல்லும்்பதாது 

எவவதாறு ஆற்றின் 
் ழ ர ய தா ் து 
உ ங் ் ளு க் கு ப் 
பி ன் பு றை ம் 
எதிர்ததிழசயில் 
கசல்வது்பதாலத 
்ததான்றுகிறை்ததா,  
அ ழ த ப் ் ப தா ல , 
வதானில் உள்ளே 

நட்சததிரங்்ழளே நதாம் ்தாணும்்பதாது அழவ 
கிைக்கிலிருந்து ்்ற்்தா்ச கசல்வததா்த 
்ததான்றுவததால், நிசசயம் ந்து பூமியதா்து 
்்ற்கிலிருந்து கிைக்்தா்தததான் சுற்றை 
்வண்டும்” என்று அனு்தானிதததார். 
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அழசந்ததாடுவதும், ்தாடு வண்டிழய இழுப்பதும் 
கததாடுவிழச்ளேதாகும். ்தாந்தவிழச ்ற்றும் புவி 
ஈர்ப்பு விழச ஆகியழவ கததா்தாவிழச்ளேதாகும்.

்்ற்கூறிய நி்ழ்வு்ளில் கபதாருளிழ்த 
கததாடுவதன் மூலம் விழசயதா்து 
கசயல்படுததப்படுகிறைது.  இததழ்ய விழச்ள் 
கததாடுவிழச்ள் எ் அழைக்்ப்படுகின்றை்.

சில ்நரங்்ளில் முதிர்ந்த ்தங்்தாயதா்து 
கீ்ை விழுவழதப்  பதார்ததிருப்பீர்்ள்.  அது 
ஏன் கீ்ை விழுகிறைது? புவியீர்ப்பு விழசழய 
நீங்்ள்  ்்ள்விப்பட்டிருப்பீர்்ள். புவியீர்ப்பு 
விழச ்தங்்தாழயக் கீழ்்நதாக்கி இழுப்பதன் 
்தாரை்தா்்வ அது கீ்ை விழுகிறைது.

ஏய்! யதாருப்பதா 
என்ழ்ப் பிடிசசு 

இழுக்குறைது?

இ்த்பதால் ்தாந்தததின் அருகில் 
இரும்பு ஆணி்ழளேக் க்தாண்டுவரும்்பதாது 
்தாந்த்தா்து இரும்பு ஆணி்ழளே ஈர்க்கிறைது. 

இங்கு ்தாந்தமும் இரும்பு ஆணி்ளும் ஒன்ழறை 
ஒன்று கததா்வில்ழல. இருப்பினும் ஒரு 
இழுவிழச அவற்ழறை இழுக்்சகசய்கிறைது. 
்்ற்்ண்் இருநி்ழ்வு்ளிலும்  
விழசயதா்து கபதாருளிழ்த கததா்தா்ல்  
கசயல்படுததப்படுகிறைது. இததழ்ய விழச்ள் 
கததா்தா விழச்ள் எ் அழைக்்ப்படுகின்றை்.

விளச ஏற்படு்ததும் மாற்றங�ள்
நதாம் ஒரு கபதாருளின் மீது விழசழயச 

கசயல்படுததும்்பதாது என்் ்தாற்றைம் 
ஏற்படுகிறைது? ்்ழசயின் மீதுள்ளே ஒரு 
புதத்தழதத தள்ளும்்பதாது புதத்ம் 
ந்ர்கிறைது. விழசயதா்து ஒரு கபதாருளின் 
மீது கசயல்படும்்பதாது அப்கபதாருழளே ஓய்வு 
நிழலயிலிருந்து இயக்் நிழலக்குக் க்தாண்டு 
வருகிறைது. 

்ட்ழ்வீசசதாளேர் அவழர ்நதாக்கி வரும் 
பந்திழ் ்ட்ழ்யதால் அடிக்கும்்பதாது என்் 
நழ்கபறுகிறைது?  பந்திழ் அடிக்கும்்பதாது 
பந்தின் ்வ்்தா்து அதி்ரிக்கிறைது. 
அ்த்பதால் பந்தின் திழசயும் ்தாற்றை்ழ்கிறைது.  
ஒரு கபதாருளின்மீது விழசயதா்து 
கசயல்படுததப்படும்்பதாது கபதாருளின் ்வ்மும் 
அதன் திழசயும் ்தாற்றை்ழ்கின்றை். 

ஒரு பந்திழ் அழுததும்்பதாதும், சப்பதாததி 
்தாவிழ்ப் பிழசயும் ்பதாதும், ஒரு கநகிழிப் 
பட்ழ்ழய இழுக்கும்்பதாதும் அவற்றின் மீது 
விழசயதா்து கசயல்படுததப்பட்டு அவற்றின் 
வடிவம் ்தாறுகின்றைது. எ்்வ, ஒரு கபதாருளின் 
மீது விழச கசயல்படும்்பதாது அப்கபதாருள் 
விரிவழ்கிறைது அல்லது சுருங்குகிறைது.

விளச

்தாரணி்ள்

கததாடுதலின் 
அடிப்பழ்யில் 

வழ்ப்படுததுதல்

உயிருள்ளே 
்தாரணி்ள்

கததாடு விழச

உயிரற்றை 
்தாரணி்ள்

கததா்தா விழச
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கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ப்ததில் 
ஒருவர் ்தாட்டுவண்டிழய நிறுததுவதற்கு 
விழசழயச கசயல்படுததுகிறைதார். விழசயதா்து 
கபதாருள் ந்ரும் திழசக்கு எதிர்ததிழசயில் 
கசயல்படுததப்படும்்பதாது அது கபதாருளின் 
்வ்ததிழ்க் குழறைக்கிறைது அல்லது 
கபதாருளின் இயக்்ததிழ் நிறுததுகிறைது. 
்வ்்தா் ந்ரும் மிதிவண்டியில் நதாம் 
்வ்ததழ்ழயச கசயல்படுததும்்பதாது என்் 
நி்ழ்கிறைது?

ஒரு கபதாருளின் இயக்் நிழலழய்யதா 
அல்லது ஓய்வு நிழலழய்யதா ்தாற்றைக்கூடியதும், 
கபதாருளின் ்வ்ததிழ் அதி்ரிக்்்வதா 
அல்லது குழறைக்்்வதா கசய்யக்கூடியதும் 
இயக்்ததிழ் நிறுததவும், திழசழய ் தாற்றைவும் 
்ற்றும் கபதாருளின் வடிவதழத அதி்ரிக்்்வதா 
அல்லது குழறைக்்்வதா கசய்யக்கூடியது்தாகிய  
்தாரணி்ய விழச எ் அழைக்்ப்படுகிறைது.

கபதாருளின் மீது கசயல்படுததப்படும் 
விழசயதா்து,
• கபதாருழளே ஓய்வு நிழலயிலிருந்து இயக்் 

நிழலக்்்தா அல்லது இயக்் நிழலயிலிருந்து 
ஓய்வு நிழலக்்்தா ்தாற்றும்.

• இயங்கும் கபதாருளின் ் வ்ம் அல்லது திழச 
அல்லது இரண்ழ்யும் ்தாற்றும்.

• கபதாருளின் வடிவததில் ்தாற்றைதழத 
ஏற்படுததும்.

கசயல்பாடு 3
விடுபட்் இ்ங்்ழளே நிரப்பு். 

க்தாடுவிளச க்தாைாவிளச

்தால்பந்ழத உழதததல்

எடுததுக்்தாட்டு

்தாந்தம் இரும்ழபக் ்வர்தல்

எடுததுக்்தாட்டு

விளச

கபதாருழளே ஓய்வு நிழலயில் இருந்து 
இயக்்நிழலக்குக் க்தாண்டுவருகிறைது.

்வ்தழத ்தாற்றுகிறைது

விளசயாைது

கபதாருளின் வடிவததில் ்தாற்றைதழத 
ஏற்படுததுகிறைது.

உங்்ளேதால் கததாடு விழசக்கும் கததா்தா விழசக்கும் உததாரைம் அளிக்் இயலு்தா?
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2.2. இயக்�்ததின் வள��ள்

கசயல்பதாடு 4
சதாந்திழயப் ்பதால் நதாமும் கசய்்வதா்தா?
1. சதாந்தி ஒரு கபன்சிழல எடுததுக்க்தாண்டு அழத கூரதாக்கியதால் கூர்ழ்யதாக்கிக் க்தாண்்தாள்.
2. ்வரதாயதழதயும் கபன்சிழலயும் பயன்படுததி ஒரு கவள்ழளேதததாளில் ஒரு வட்்ம் 

வழரந்ததாள்.
3. பிறைகு அளேவு்்தாழலப் பயன்படுததி ்வகறைதாரு ததாளில் ்நர்்்தாடு வழரந்ததாள்.
4. த்து விரல்்ளுக்கிழ்்ய கபன்சிழல ழவதது முன்னும் பின்னும் அழசதததாள். 

இந்த நதான்கு கசயல்்ளிலும் கபன்சிலின் இயக்்தழதக் ்வனி. அது எவவதாறு உள்ளேது?
(i) முதல் கசயலில் கபன்சில் அதன் அசளசப்கபாரு்ததுச சுழல்கிறது.
(ii) இரண்்தாவது கசயலில் கபன்சில் வடைப்பாள்தயில் இயங்குகிறைது.
(iii) மூன்றைதாவது கசயலில் கபன்சில் தநர்த�ாடடில் இயங்குகிறைது.
(iv) நதான்்தாவது கசயலில் கபன்சில் அளலவு இயக்்தழத ்்ற்க்தாள்கிறைது.

எ்்வ, சுைற்சி இயக்்ம், வட்்ப்பதாழத 
இயக்்ம், ்நர்்்தாட்டு இயக்்ம் ்ற்றும் 
அழலவு இயக்்ம் ஆகிய நதான்கு 
இயக்்ங்்ழளே கபன்சில் ்்ற்க்தாள்கிறைது 
எ் நதாம்  கூறைலதாம்.

்தாகிதததி்தால் கசய்யப்பட்் 
வி்தா்ம் அல்லது ஏவு்ழைழய ஒரு 
குறிப்பிட்் ்்தாைததில் வீசுங்்ள். அதன் 
பதாழதழய உற்று ்நதாக்குங்்ள். அது ஒரு 
வழளேவுப்பதாழதயதா் இருக்கும். ்தாகிதம் 
முன்்்தாக்கி ந்ரும் அ்த ்வழளேயில், 
அதன் திழசயும் கததா்ர்ந்து ்தாற்றைததிற்கு 
உட்படுததப்படுகிறைது.  இந்தப் பதாழத வழளேவுப் 
பதாழத எ் அழைக்்ப்படுகிறைது.

ஓர் அழறையில் இங்கும் அங்கு்தா் 
ந்ரும் ‘ஈ’ ஒன்றின் இயக்்தழதப் 
பதாருங்்ள். அதனுழ்ய பதாழத அழ்தது 
இயக்்ங்்ழளேயும் உள்ளே்க்கிய சீரற்றை 
பதாழதயதா் இருக்கிறைது அல்லவதா? 

ஒரு கபதாருளின் பதாழதழயப் கபதாருதது 
அதன் இயக்்தழத கீழ்க்்தாணு்தாறு நதாம் 
வழ்ப்படுததலதாம்.
அ.  ் நர்்்தாட்டு இயக்்ம் – ்நர்்்தாட்டுப் 

பதாழதயில் நழ்கபறும் இயக்்ம்.
எ.்தா: ்நர்்்தாட்டுப் பதாழதயில் ந்ந்து 
கசன்று க்தாண்டிருக்கும் ்னிதன்.
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ஆ.  வழளேவுப்பதாழத இயக்்ம் – முன்்்தாக்கிச 
கசன்றுக்தாண்டு, த்து பதாழதயின் 
திழசழயத கததா்ர்ந்து ்தாற்றிக் க்தாண்்் 
இருக்கும் கபதாருளின் இயக்்ம். எ.்தா. வீசி 
எறியப்பட்் பந்து.

இ.  வட்்ப்பதாழத இயக்்ம் – வட்்ப்பதாழதயில் 
நழ்கபறும் இயக்்ம். எ.்தா. ்யிற்றின் 
முழ்யில் ்ட்்ப்பட்டு சுைற்றைப்படும் 
்ல்லின் இயக்்ம்.

ஈ.  தற்சுைற்சி இயக்்ம்  - ஒரு அசசிழ் 
ழ்ய்தா்க் க்தாண்டிருக்கும் கபதாருளின் 
இயக்்ம். எ.்தா. பம்பரததின் இயக்்ம்.

உ.  அழலவு இயக்்ம் – ஒரு புள்ளிழய 
ழ்ய்தா்க்  க்தாண்டு ஒரு குறிப்பிட்் 
்தாலஇழ்கவளியில் முன்னும் 
பின்னு்தா்்வதா அல்லது இ்ம் வல்தா்்வதா 
்தாறி ்தாறி ந்ரும் கபதாருளின் இயக்்ம். 
எ.்தா. தனிஊசல்.

நண்பர்்்ளே! நதான் இயங்கும் பதாழதழய உற்று்நதாக்கி 
நதான் எந்த இயக்்ததில் இருக்கி்றைன் என்று கூறுங்்ள் 
பதார்ப்்பதாம்.

்நர்்்தாட்டு இயக்்ம்

கசயல்பதாடு 5

அதிதவ�்ததில் இயஙகும் 
அளலவு இயக்�ம்
உங்்ள் நண்பழ் ஒரு 
கநகிழிப் பட்ழ்யின் 

இரு முழ்்ழளேயும் நன்றைதா் இழுததுப் 
பிடிததுக்க்தாள்ளு்தாறு கசதால்லவும். 
இப்்பதாது அதன் ழ்யப்பகுதிழய 
இழுததுவிடுங்்ள். அதன் அழலவதா்து 
அதி் ்வ்ததில் நழ்கபறுவழதக் 
்தாண்கிறீர்்ளேதா? 

அழலவதா்து அதி்வ்்தா் 
நழ்கபறும்்பதாது நதாம் அந்த 
இயக்்ததிழ் அதிர்வுறுதல் எ் 
அழைக்கி்றைதாம்.

ஊ.  ஒழுங்்ற்றை இயக்்ம் – கவவ்வறு 
திழசயில் ந்ரும் கபதாருளின் இயக்்ம். 
எ.்தா. ்க்்ள் கநருக்்ம் மிகுந்த கதருவில் 
ந்ந்து கசல்லும் ்னிதர்்ளின் இயக்்ம்.

6th Science_TM_Unit-2.indd   22 04-02-2020   15:09:13



23

வட்்வடிவ த்்ளேப்  பதாழதயில் ஓட்்ப்பந்தய வீரரின் இயக்்ம்
பூமிழயச சுற்றி வரும் நிலவின் இயக்்ம்
்தால்பந்ததாட்் ழ்ததா்ததில் உழதக்்ப்படும் பந்தின் இயக்்ம்
பம்பரததின் இயக்்ம்
சூரியழ்க் சுற்றும் பூமியின் இயக்்ம்
தனிஊசலின் இயக்்ம்
சறுக்குப்பதாழதயில் சறுக்கிவரும் குைந்ழதயின் இயக்்ம்
நதாய் த்து வதாலிழ் ஆட்டுதல்
்தாற்றில் ஆடும் க்தாடியின் இயக்்ம்
வழளேவுப்பதாழதயில் கசல்லும் வதா்்ததின் இயக்்ம்
்ரம் கவட்டுபவர் ரம்பதததால் ்ரதழத அறுததல்
நீர் அழல்ளின் இயக்்ம்
்ருததுவர் பயன்படுததும் ஊசியில் உள்ளே பிஸ்னின் இயக்்ம்
பந்தின் இயக்்ம்

(நீங�ள் �ாணும் தமலும் ஐநது இயக்�ங�ளை இ்ததுைன் இள்ண்ததுப் படடியலிடு�.)

கசயல்பதாடு 6
கீழ்க்்தாணும் இயக்்ங்்ழளே அழவ ்்ற்க்தாள்ளும் பதாழதயின் அடிப்பழ்யில் வழ்ப்படுதது். 

(்நர்்்தாட்டு இயக்்ம், வழளேவுப்பதாழத இயக்்ம், வட்்ப்பதாழத இயக்்ம், தற்சுைற்சி இயக்்ம், 
அழலவு இயக்்ம், ஒழுங்்ற்றை இயக்்ம்) 
100 மீ ஓட்்ப்பந்தயததில் ஓடுபவர்
்ரததிலிருந்து ததா்தா் கீ்ை விழும் ்தங்்தாய்
்்ரம் விழளேயதாட்டில் ்தாய்்ளின் இயக்்ம்
க்தாசுக்்ள் அல்லது ஈக்்ளின் இயக்்ம்
இதயததுடிப்பு
ஊஞ்சலில் ஆடும் குைந்ழதயின் இயக்்ம்
்டி்தார முட்்ளின் இயக்்ம்
யதாழ் த்து ்தாது்ழளே அழசததல்
குறிப்பிட்் ்்தாைததில் வீசப்படும் ்ல்
கூட்்ம் மிகுந்த ்ழ்தகதருவில் ்க்்ளின் இயக்்ம்
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�ால ஒழுஙகு மற்றும் �ால ஒழுங�ற்ற இயக்�ம்
்டி்தாரததில் ்ணிழயக் ்தாட்டும் 

முள்ளிழ் எடுததுக்க்தாள்ளுங்்ள். அது 
ஒரு நதாளில் இரண்டுமுழறை சுற்றிவருகிறைது. 
்்கலழும்பும் பந்ழதக் ்வனியுங்்ள். அது 
ஒரு குறிப்பிட்் ்தால இழ்கவளியில் மீண்டும் 
மீண்டும் குதிதது எழுகிறைது. நீரில் ்ததான்றும் 
அழல்ழளேக் ்வனி. குறிப்பிட்் ்தால 
இழ்கவளியில் மீண்டும் மீண்டும் அழல்ள் 
்ழரயில் ்்தாதுகின்றை். இவவதாறு ஒரு 
குறிப்பிட்் ்தால இழ்கவளியில் மீண்டும் 
மீண்டும் நழ்கபறும் இயக்்தழத ்தால 
ஒழுங்கு இயக்்ம் என்கி்றைதாம்.

்தாற்றில் அழசந்ததாடும் க்தாடியிழ் 
எடுததுக் க்தாள்்வதாம். அவவியக்்ம் ஒரு 
குறிப்பிட்் ்தால இழ்கவளியில் சீரதா் 
நழ்கபறைதாது. இவவழ் இயக்்ம் ்தால 
ஒழுங்்ற்றை இயக்்ம் எ்ப்படும்.

புவிழயச சுற்றிவரும் நிலவின் இயக்்ம் 
்தால ஒழுங்கு இயக்்்தாகும்; அது அழலவு 
இயக்்ம் அல்ல. ஆ்தால் ஊஞ்சலில் ஆடிக் 
க்தாண்டிருக்கும் ஒரு குைந்ழதயின் இயக்்ம் 
்தால ஒழுங்கு ்ற்றும் அழலவு இயக்்்தாகும்.

அழலவு இயக்்ம் 
அழ்தது்் ்தால ஒழுங்கு 
இயக்்்தா் அழ்யும். 
ஆ்தால் ்தால ஒழுங்கு 
இயக்்ங்்ள் அழ்ததும் 

அழலவு இயக்்்தா்க் ்தாைப்ப்தாது. 

தவ�மா�வா? கமதுவா�வா?
உயர்தா் ஒரு ்ரததிழ்ப் பதாருங்்ள். 

்தாற்று க்துவதா் வீசும்்பதாது ்ரததின் 
கிழளே்ள் க்துவதா்க் ்தாற்றில் ஆடுகின்றை். 
்தாற்று ்வ்்தா் வீசும்்பதாது ்ரக்கிழளே்ள் 
ஆடும் ்வ்ம் அதி்ரிக்கிறைது. அ்த ்தாற்று 
சூறைதாவளியதா் ்தாறும்்பதாது ்ரக்கிழளே்ள் 
ஆடும் ்வ்ம் அதி்ரிதது அது ஒடிந்து கீ்ை 
விழுகிறைது. ஒரு இயக்்ததிழ் ்வ்்தா்து 
அல்லது க்துவதா்து என்று எதனு்னும் ஒப்பு 
்நதாக்்தா்ல் நம்்தால் கூறைமுடியு்தா?

 
ந்ப்பழதவி் மிதிவண்டியில் கசல்வது 

்வ்்தா் இருக்கும். மிதிவண்டிழயவி் 
்பருந்து ்வ்்தா் இயங்குகிறைது, அ்த்வழளே, 
்பருந்தின் ்வ்தழதவி் ஆ்தாய வி்தா்ததின் 
்வ்ம் அதி்்தா் இருக்கும். எ்்வ, ்வ்்தா் 
இயக்்ம், க்துவதா் இயக்்ம் இழவயிரண்டும் 
ஒன்று்ன் ஒன்று கததா்ர்புழ்யழவ. அது 
நதாம் ஒப்பிடும் இயக்்ங்்ழளேப் கபதாருததது. 
அப்படிகயனில், ஒரு கபதாருள் எவவளேவு 
்வ்்தா்ச கசல்கிறைது என்று நதாம் எவவதாறு 
கூறுவது?

தவ�ம்
நதான் 160 கி.மீ கததாழலழவ இரண்டு ்ணி 

்நரததில் ்்ந்்தன்.

நதான் 200 கி.மீ கததாழலழவ  
நதான்கு ்ணி ்நரததில் ்்ந்்தன்.

நதான் 300 கி.மீ கததாழலழவ  
ஐந்து ்ணி ்நரததில் ்்ந்்தன்.

இவர்்ளில் யதார் ்வ்்தா்ச கசன்றைதார்்ள் 
என்று நம்்தால் கூறை முடியு்தா? 

மகிழுநது (�ார்) 
ஓடடுநர்

தபருநது 
ஓடடுநர் சைக்குநது 

(டிைக்) ஓடடுநர்
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ஒரு்ணி ்நரததில் அழவ ்்ந்த  தூரதழதக் 
்ைக்கிடு்வதா்தா?
l		்கிழுந்து  ஒரு ்ணி ்நரததில் ்்ந்த  

தூரம் =   80    கி.மீ (160/2)
l		்பருந்து  ஒரு ்ணி ்நரததில் ்்ந்த  

தூரம் =        கி.மீ. 
l		டிரக் ஒரு ்ணி ்நரததில் ்்ந்த  

தூரம் =       கி.மீ

�ண்டுபிடி்தது விடடீர்�ைா?
்வ்்தா்ச கசன்றை வதா்்ம்    , 
க்துவதா்ச கசன்றை வதா்்ம்    

ஒரு ்ணி ்நரததில்  யதார் எவவளேவு 
தூரம் பயைம் கசய்ததார்்ள் எ்க் ்ைக்கிட்் 
பின் யதார் ்வ்்தா்ச கசன்றைது, யதார் க்துவதா்ச 
கசன்றைது என்று கூறுவது எளிததா் இருக்கிறைது 
அல்லவதா? ்வறுவித்தா்க் கூறி்தால் கபதாருள் 
்்ந்த கததாழலவிழ் அது எடுததுக்க்தாண்் 
்தாலதததால் வகுக்் ந்க்குக் கிழ்ப்பது 
்வ்்தாகும்.

ஓரலகு ்தாலததில் ஒரு கபதாருள் ்்ந்த 
தூர்் அதன் ்வ்்தாகும்.
ஒரு கபதாருளேதா்து ’d’ கததாழலவிழ் ’t’ 
்தால இழ்கவளியில் ்்ந்ததால்:

்வ்ம் (s)  = 
்்ந்த கததாழலவு (d)

எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் (t) = 
d 
t

ஒரு வதா்்ம் ஒரு ்ணி ்நரததில் 
300 கி.மீ கததாழலழவக் ்்க்கும்்பதாது 
அதனுழ்ய ்வ்தழத 300 கி.மீ / ்ணி 
என்று கூறுகி்றைதாம் (அததாவது ்ணிக்கு 
300 கி.மீ கததாழலவு).

எடுததுக்்தாட்்தா், ஒரு கபதாருளேதா்து 10 
மீட்்ர் கததாழலவிழ் 2 கநதாடியில் ்்ந்ததால்,
அதன் ்வ்ம் (s)     =     ் ்ந்த கததாழலவு (d) /

எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் (t) 
 = 10 மீட்்ர் / 2 வி்தாடி
 = 5 மீட்்ர் / வி்தாடி

ஒரு ்பருந்து 
180 கி்லதாமீட்்ர் 
கததாழலவிழ் 3 ்ணி 
்நரததில் ்்ந்ததால், அதன் 
்வ்ம் எவவளேவு?
்வ்ம் (s) =  ் ்ந்த கததாழலவு (d) /

எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் (t) 
 =  180 கி்லதாமீட்்ர் / 3 ்ணி 
 = 60  கி்லதாமீட்்ர்/ ்ணி

இங்கு, கபறைப்பட்் விழ்க்குப் பின்்ர் 
மீட்்ர் /  வி்தாடி என்்றைதா கி்லதாமீட்்ர் / ்ணி 
என்்றைதா வருகிறை்த, அது என்்?

்வ்ததிற்்தா் சூததிரதழதக் 
்வனியுங்்ள்.  ்்ந்த கததாழலழவ மீட்்ரிலும், 
அதற்்தா் ்தாலதழத வி்தாடியிலும் 
்ைக்கிட்்தால் ்வ்ததின் அலகு  
மீட்்ர்/வி்தாடி. ஒரு்வழளே ்்ந்த 
கததாழலழவ கி்லதாமீட்்ரிலும், அதற்்தா் 
்தாலதழத ்ணியிலும் ்ைக்கிட்்தால் 
்வ்ததின் அலகு கி்லதாமீட்்ர்/்ணி. சில 
்நரங்்ளில் கசன்டிமீட்்ர்/வி்தாடி  ்பதான்றை 
அலகு்ழளேயும் நதாம் பயன்படுததுகி்றைதாம். 

கபதாதுவதா், நதாம் அறிவியலில் 
SI அலகு்ழளே்ய பயன்படுததுகி்றைதாம். 
கததாழலவின் SI அலகு மீட்்ர் (m). ்தாலததின் 
அலகு வி்தாடி (s). எ்்வ, மீட்்ர்/வி்தாடி (m/s) 
என்பது ்வ்ததிற்்தா் SI அல்தாகும். 
�்ணக்கிடுதவாம்…
1.  ஒரு வதா்்ம் 150 மீட்்ர் கததாழலவிழ்  

10 வி்தாடியில் ்்ந்ததால் அதன் ்வ்ம் 
எவவளேவு?

2.  பிரியதா த்து மிதிவண்டியில் 2 ்ணி 
்நரததில் 40கி.மீ தூரம் பயைம் கசய்கிறைதாள். 
அவளுழ்ய ்வ்ம் என்்?
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நமது தவ�ம்
சிறியததா் ஒரு விழளேயதாட்டு விழளேயதா்லதா்தா? உங்்ள் நண்பர்்ழளே அழைததுக்க்தாண்டு 

விழளேயதாட்டு ழ்ததா்ததிற்குச கசல்லுங்்ள். 100 மீட்்ர் தூரததிழ்க் குறிததுக் க்தாள்ளுங்்ள். 
நட்புரீதியதா் ஒரு ஓட்்ப்பந்ழதயததிழ  ்ந்ததி ஒவகவதாருவரும் 100 மீட்்ர் தூரததிழ் எவவளேவு 
்நரததில் ்்க்கின்றை்ர் எ்க் குறிததுக் க்தாள்ளுங்்ள். இப்்பதாது அவர்்ளின் ்வ்ததிழ் 
அட்்வழையில் குறியுங்்ள்.

வ. எண் ்தாைவர் 
கபயர்

்்ந்த 
கததாழலவு

எடுததுக் 
க்தாண்் 

்தாலம்
்வ்ம்  = 

்்ந்த கததாழலவு
எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் 

்வ்ம்  
(மீ/வி)

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

ஒரு கபதாருள் பயைம் கசய்த ்வ்மும், 
அப்கபதாருள்  அப்பயைததிற்்தா் எடுததுக் 
க்தாண்் ்தாலமும் ந்க்குத கதரியு்தா்தால், 
நம்்தால் அப்கபதாருள் ்்ந்த கததாழலவிழ்க் 
்ைக்கி் இயலும்.

்வ்ம் (s)  = 
்்ந்த கததாழலவு (d)

எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் (t) = 
d 
t

அல்லது,
்்ந்த கததாழலவு (d) = ்வ்ம் (s) x ்தாலம் (t)
 d = s x  t 

உழசன் ்பதால்ட் 100மீ தூரததிழ் 9.58 
வி்தாடி்ளில் ்்ந்து உல்சதாதழ் 
பழ்தததார். இழதவி் ்வ்்தா் 
உங்்ளேதால் ஓ் முடியும் என்றைதால் 
ஒலிம்பிக் தங்்ப்பதக்்ம் உங்்ளுக்்தா் 
்தாததிருக்கிறைது.

ஒரு ்ப்பல் ்ணிக்கு 50 கிமீ ்வ்ததில் 
5 ்ணி ்நரம் பயைம் கசய்தது எனில் 
அக்்ப்பல் ்்ந்த க்தாததத கததாழலவு யதாது ?
்்ந்த கததாழலவு, d = s x t
 = 50 கிமீ / ்ணி x 5 ்ணி 
 = 250 கிமீ.

அ்த்பதால் ஒரு கபதாருளின் ்வ்மும், அது 
்்ந்த கததாழலவும் கதரியு்தா்தால் அது பயைம் 
கசய்த ் நரததிழ் நம்்தால் ் ைக்கி் இயலும்.

s = d / t   அல்லது   t = d / s
்தாலம் (t) = ்்ந்த கததாழலவு (d) / ்வ்ம் (s) 

ஒரு ்பருந்து ்ணிக்கு 50 கிமீ ்வ்ததில் 
பயைம் கசய்து, 300 கிமீ கததாழல விழ்க் 
்்ந்ததால், அப்்பருந்து பயைம் கசய்ய 
எடுததுக்க்தாண்் ்நரம் எவவளேவு ?

t = d / s = 300 / 50 = 6 ்ணி
பின்வரும் த�ள்வி�ளுக்கு விளையளி
1. நீங்்ள் பதது கி.மீ கததாழலவிழ் இரண்டு 

்ணி ்நரததில் ்்ந்ததால் , உங்்ளுழ்ய  
்வ்ம் ்ணிக்கு __________ கி.மீ.

2. நீங்்ள் 15 கிமீ கததாழலவிழ் 1/2 
்ணி ்நரததில் ்்க்் முடியு்தா்தால், 
உங்்ளேதால் ஒரு ்ணி ்நரததில் ________
கததாழலவிழ்க் ்்க்் முடியும். அப்்பதாது 
உங்்ளின் ்வ்ம் ்ணிக்கு ________கிமீ 
ஆ் இருக்கும்.
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3. நீங்்ள் ்ணிக்கு 20 கிமீ ்வ்ததில்  
2 ்ணி ்நரம் ஓடி்தால் நீங்்ள் ்்ந்த 
கததாழலவு __________ கிமீ ஆகும்.

்த�வல் அறிதவாம்

தழரவதாழ் விலங்கு்ளில் சிறுதழதயதா்து 
112 கிமீ/்ணி ்வ்ததில் ஓ்க்கூடிய 
விலங்்தாகும்.

சீைாை இயக்�ம் மற்றும் சீைற்ற இயக்�ம் 
ஒரு கததா்ர்வண்டி திருசசியில் இருந்து 

புறைப்பட்டு ்துழரழய அழ்கிறைது எ் 
ழவததுக்க்தாள்்வதாம். அது சீரதா் ஒ்ர 
்வ்ததில்ததான் கசல்லு்தா?  ஆரம்பததில் அது 
ஓய்வு நிழலயில் இருக்கும். கததா்ர்வண்டி 
நிழலயததிலிருந்து புறைப்படும்்பதாது அதன் 
இயக்்ம் க்துவதா் இருந்து, சிறிது தூரம் 

கசன்றைபிறைகு அதி்ரிக்கும். பதாலங்்ள் 
்பதான்றைவற்ழறைக் ்்க்கும்்பதாது ்வ்தழதக் 
குழறைதது, இழ்ப்பட்் கததா்ர்வண்டி 
நிழலயங்்ளில் நின்று பயணி்ழளே ஏற்றிக் 
க்தாண்டு ்துழரழய அழ்யும். இறுதியதா் 
்துழரழய அழ்யும்்பதாது அதன் ்வ்ம் 
குழறைந்து ஓய்வு நிழலக்கு வரும். பயைம் 
முழுவதும் அதன் ்வ்ம் சீரதா்ததா் இருக்்தாது. 
இவவதாறு ்தாறுபட்் ்வ்ங்்ளில் கசல்வததால் 
இதன் இயக்்ததிழ் நதாம் சீரற்றை இயக்்ம் 
என்று கூறுகி்றைதாம். இருப்பினும் ஏ்தனும் 
ஒரு குறிப்பிட்் ்தால இழ்கவளியில் அது 
ஒ்ர ்வ்ததில் கசன்றிருக்கும். அந்தக் 
்தாலஇழ்கவளியில் கததா்ர்வண்டியின் ் வ்ம் 
சீரதா்ததா்  இருக்கும். இது்வ, சீரதா் இயக்்ம் 
எ்ப்படுகிறைது. சுருக்்்தா், நதாம் இயக்்ததிழ் 
அ) பயைம் கசய்யும் பதாழத ஆ) ்தால ஒழுங்கு 
முழறை க்தாண்்ததா அல்லது இல்ழலயதா? 
இ) சீரதா் இயக்்்தா, சீரற்றை இயக்்்தா? 
என்றை அடிப்பழ்யில் பிரிக்் இயலும்.  

இயங்கும் 
பதாழதயின் 

அடிப்பழ்யில்

்தால 
இழ்கவளி 

அடிப்பழ்யில்

சீரதா் 
்வ்ததின் 

அடிப்பழ்யில்

்நர்்்தாட்டு 
இயக்்ம்

்தால ஒழுங்கு 
இயக்்ம்

சீரதா் இயக்்ம்

வழளேவுப் பதாழத 
இயக்்ம்

்தால ஒழுங்்ற்றை 
இயக்்ம்

சீரற்றை இயக்்ம்

வட்்ப்பதாழத 
இயக்்ம்

தற்சுைற்சி  
இயக்்ம்

அழலவு  
இயக்்ம்

ஒழுங்்ற்றை  
இயக்்ம்

இயக்�ம்

எ்து இயந்திரததில் 
்்்ல குறிப்பி்ப்பட்டுள்ளே 
சில இயக்்ங்்ள் உள்ளே். 

்ண்டுபிடியுங்்்ளேன்!
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கீழ்க்்தாணும் வழிமுழறை்ழளேப் பின்பற்றி நதாம் ஒரு எளிய ்தாற்றைதாடிழய உருவதாக்கு்வதாம்.
• உங்்ளேது பழைய பந்துமுழ்ப் ்ப்தாவிலிருந்து 

2 கச.மீ. நீளேம் க்தாண்் ழ்க்குைதாழய கவட்டி 
எடுததுக்க்தாள்ளேவும். அதன் ழ்யததில் ப்ம் 1ல் 
்தாட்டியபடி துழளேயிட்டுக்க்தாள்ளேவும்.

• ஒரு க்ல்லிய ்ம்பிழய 9 கச.மீ அளேவில் 
எடுததுக்க்தாண்டு, அதழ்ப் ப்ம் 2ல் ்தாட்டியபடி U  
வடிவில் வழளேததுக்க்தாள்ளேவும்.

• துழளேயிட்் ழ்க்குைதாழய ப்ம் 3ல் ்தாட்டியவதாறு U 
வடிவக் ்ம்பியில் கசருகிக் க்தாள்ளேவும்.

• அ்த ்ப்தாவின்  கபரிய ழ்க்குைதாயில் ்ம்பியின் 
இருமுழ்்ழளேயும் ப்ம் 4ல் ்தாட்டியவதாறு U  வடிவக் 
்ம்பியின் முழ்யில் ்ட்்வும். 

• இப்்பதாது ப்ம் 5ல் ்தாட்டியவதாறு, ழ்க்குைதாயின் வழியதா்க் ்தாற்றிழ் ஊதவும்.
• ்வ்தழத அதி்ரி்ரிப்பதற்கு ்ம்பியின் முழ்்ளின் நீளேததிழ் 

்தாற்றியழ்தது ்தாற்றைதா்து  ழ்க்குைதாயின் முழ்்ழளே அழ்யு்தாறு கசய்யவும். 
எளிய ்தாற்றைதாடிழய ழவதது விழளேயதாடினீர்்ளேதா? அதில் ஏற்படும் இயக்்ங்்ழளேக் ்வனிதது 
இருப்பீர்்ள். இப்்பதாது கீ்ை உள்ளே ்்ள்வி்ளுக்கு விழ்யளியுங்்ள்.

1. குைதாயின் வழியதா்ச கசல்லும் ்தாற்றைதா்து _________ இயக்்ததிழ் ்்ற்க்தாள்கிறைது.
2. ழ்க்குைதாய்த துண்்தா்து _________ இயக்்ததிழ் ்்ற்க்தாள்கிறைது. 
3. ்தாற்றைதாடியதா்து _________ இயக்்ததிழ் _________ இயக்்்தா் ்தாற்றுகிறைது.

சிநதிக்�... 
எளிய ் தாற்றைதாடியில் ் நர்்்தாட்டு இயக்்ம் சுைற்சி இயக்்்தா் ் தாற்றைப்படுகிறைது. அது ் பதால சுைற்சி 

இயக்்ததிழ் ்நர்்்தாட்டு இயக்்்தா் ்தாற்றைக்கூடிய ஏ்தனும் விழளேயதாட்டு கபதாம்ழ்ழய 
உங்்ளேதால் கசய்ய முடியு்தா? 

கசயல்பாடு 7   எளிய �ாற்றாடி

நம் அன்றைதா் வதாழ்வில் நதாம் ்தாணும் 
இயக்்ங்்ள் ்வறுபட்் பல்்வறு இயக்்ங்்ள் 
இழைந்தததாகும்.

குறிப்பிட்் ்தால இழ்கவளியில் 
சீரதா் ்வ்ததில் இயங்கும் கபதாருளின் 
இயக்்ததிழ் நதாம் சீரதா் இயக்்ம் என்றும், 
்தாறுபட்் ்வ்ததில் இயங்கும் கபதாருளின் 
இயக்்ததிழ் சீரற்றை இயக்்ம் என்றும் 
கூறுகி்றைதாம்.

அன்றைதா் வதாழ்வில் நதாம் ்தாணும் 
இயக்்ங்்ள் யதாவும் சீரற்றை இயக்்ங்்்ளே. 

சீரதா் ்ற்றும் சீரற்றை இயக்்ங்்ள் பற்றி உயர் 
வகுப்பு்ளில் நதாம் ்்லும் ்தாண்்பதாம்.

கூடடு இயக்�ம்
ப்ததிலுள்ளே மிதிவண்டிழயப் பதாருங்்ள். 

வண்டியின் சக்்ர்தா்து எவவழ்யதா் 
இயக்்ததிழ் ்்ற்க்தாள்கிறைது? 
முழுழ்யதா் மிதிவண்டிழய  நதாம் 
எடுததுக்க்தாண்்தால், அது எவவழ்யதா் 
இயக்்ததிழ் ்்ற்க்தாள்கிறைது?
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்னிதழ்ப் ்பதான்றை உருவமுழ்ய 
இரு்தால்்ழளே உழ்ய ்ரதாபதாட்

தநர்த�ாடடு இயக்�ம்

சுழற்சி இ
யக்�ம்

மிதிவண்டியின் சக்்ர்தா்து 
சுைல்வததால் அது தற்சுைற்சி இயக்்ததிழ் 
்்ற்க்தாள்கின்றைது. மிதிவண்டியதா்து 
முன்்்தாக்கிச கசல்வததால் அது ்நர்்்தாட்டு 
இயக்்ததிழ் ்்ற்க்தாள்கின்றைது.

ள்தயல் இயநதிை்ததிலுள்ை பலவி்த 
இயக்�ங�ள்

•  ழதயல் ஊசியின் இயக்்ம்
 _______________________
•  சக்்ரததின் இயக்்ம்
 _______________________
•  மிதிப்பதானின் இயக்்ம்
 _______________________

2.3. இன்ளறய அறிவியல் – தைாபாட
்ரதாபதாட்டு்ள் என்பழவ ததானியங்கி 

இயந்திர்தாகும். சில ்ரதாபதாட்டு்ள் 
இயந்திர ்வழல்ள் ்ற்றும் பணி்ழளே 
்னிதர்்ழளேவி் சிறைப்பதா்வும், துல்லிய்தா்வும் 
கசய்ய வல்லழவ. ஆபதததா் கபதாருள்்ழளேக் 
ழ்யதாளேவும், மி்த கததாழலவில் உள்ளே 
்்தாள்்ழளே ஆரதாயவும் ்ரதாபதாட்டு்ளேதால் 

முடியும்.  'உததரவுக்குப் படிந்த ஊழியர்' 
எ்ப் கபதாருள்படும் '்ரதாபதாட்்தா' என்றை 
கசக்்்தாஸ்லதாவதாக்கியதா வதார்தழதயிலிருந்து 
்ரதாபதாட் என்றை வதார்தழதயதா்து 
உருவதாக்்ப்பட்்து. ்ரதாபதாட்டிக்ஸ என்பது 
்ரதாபதாட்டு்ழளேப் பற்றி அறியும் அறிவியல் 
பிரிவு ஆகும்.

தைாபாடடு�ைால் என்ை கசய்ய இயலும்?
்ரதாபதாட்டு்ளேதால் தங்்ள் சுற்றுப்புறைதழத 

உைரவும், சூைலுக்கு ஏற்ப எதிர்விழ் 
புரியவும் இயலும். அவற்றைதால் மி் நுட்ப்தா் 
பணி்ழளேச கசய்யமுடியும். அ்த்வழளே 
அதி் அளேவு விழசழயயும் கசலுதத 
முடியும். உததாரை்தா், ஒரு ்ருததுவரின் 
வழி்தாட்டுதலின்படி அவற்றைதால் ்ண் அறுழவச 
சிகிசழசழய ்்ற்க்தாள்ளே இயலும். அ்த்பதால் 
அவற்றைதால் ஒரு ் கிழுந்திழ் வடிவழ்க்்வும் 
இயலும். கசயற்ழ் நுண்ைறிவிழ்ப் 
பயன்படுததி ்ரதாபதாட்டு்ள் ததாங்்ள் அடுதது 
என்் கசய்ய ்வண்டும் என்றை முடிவிழ்யும் 
ததாங்்்ளே எடுக்் இயலும்.

தைாபாடடு�ளின் உ்ணர்திறன் 
மின்்ணு உைர்வி்ள் ்ரதாபதாட்டு்ளின் 

்ண்்ளேதா்வும், ்தாது்ளேதா்வும் உள்ளே். 
இரட்ழ்க் ்்்ரதாவதா்து அதற்கு இந்த 
உல்ம் பற்றிய முப்பரி்தாைப் பிம்பததிழ் 
அளிக்கிறைது. ழ்க்்ரதாிஃ்பதான்்ள் ஒலிழய 
உைர உதவுகின்றை். அழுதத உைர்வி்ள் 
அவற்றிற்கு கததாடுதலுக்்தா் நுட்பததிழ் 
அளிதது ஒரு முட்ழ்ழய அல்லது பதார்தா் 
கபதாருள் ஒன்ழறைத தூக்கும்்பதாது எவவதாறு 
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பிடிக்் ்வண்டும் எ் உைர்ததுகின்றை். 
அதனு்ன் இழைக்்ப்பட்டுள்ளே ்ணிப்கபதாறி 
்ரடி்யதா அழல்ள் பரி்தாற்றைம் மூலம் 
கசய்தி்ழளே அனுப்பவும், கபறைவும் 
உதவுகின்றைது.

இரதாணுவப் பயன்பதாட்டிற்்தா் 
நதான்கு ்தால் ்ரதா்பதா

கசயற்ள� நுண்்ணறிவு
கசயற்ழ் நுண்ைறிவு என்பது ்னித 

மூழளே ்பதான்று சிந்திக்்ததக்் வழ்யில் 
்ணினி கசயல்பதாடு்ழளே உருவதாக்குவததாகும். 
இன்ழறைய நிழலயில் நதாம் அதழ் 
அழ்யவில்ழலகயனினும், கூட்்ததிற்கு 
நடுவிலுள்ளே மு்ங்்ழளே அழ்யதாளேம் ்ண்டு 
க்தாள்ளும் வழ்யில் சில ்ணினி்ழளே 
வடிவழ்க்் முடியும்.

தைாபாடடு�ைால் சிநதிக்� இயலுமா ?
்ரதாபதாட்டு்ளேதால் சிந்திக்் இயலும். 

சதுரங்்ம் ்பதான்றை மிகுந்த சிக்்லதா் 
விழளேயதாட்டு்ழளே ்னிதழ்வி் இழவ 
சிறைப்பதா் விழளேயதாடுகின்றை். ஆ்தால் ஒரு 
்ரதாபதாட்்தால் சிந்திப்பழத உைரமுடியு்தா? 
்னிதர்்ள் அ் உைர்வுநிழல உள்ளேவர்்ள். 

நதாம் சிந்திக்கி்றைதாம் என்பதழ் நம்்தால் 
உைரமுடியும். ஆ்தால், அந்த அ் உைர்வு 
நிழல எப்படி இயங்குகிறைது என்பழதப் புரிந்து 
க்தாள்ளேமுடியதாது. ்ரதாபதாட்டு்ள் எப்்பதாதும் 
அ் உைர்வு நிழலயில் இருக்கு்தா என்பழத 
நம்்தால் கூறைமுடியதாது.

நாதைாதைாபாடடு�ள்
நதா்்தா்ரதாபதாட்டு்ள் நுண்ணிய 

இ்ங்்ளில் தங்்ள் பணி்ழளேச கசய்வதற்்தா் 
உருவதாக்்ப்பட்் மி்ச சிறிய ்ரதாபதாட்டுக்்ள்  
ஆகும். வருங்்தாலங்்ளில் நம்்தால் இரதத 
ஓட்்ததில் நதா்்தா்பதாட்டு்ழளேச கசலுததுவதன் 
மூலம், நழ்முழறையில் சதாததியமில்லதாத 
நுண்ணிய, ்டி்்தா் அறுழவ சிகிசழச்ழளே 
்்ற்க்தாள்ளே இயலும். ஒரு நதா்்தா்ரதாபதாட்ழ் 
இரதத ஓட்்ததில் கசலுததி அதன் மூலம்  
நல்ல கசல்்ழளே அழிக்்தா்ல் புற்று்நதாயதால் 
பதாதிக்்ப்பட்் கசல்்ழளே ்ட்டும் அழிதததால் 
எவவளேவு சிறைப்பதா் இருக்கும் என்று உங்்ளேதால் 
்ற்பழ் கசய்து பதார்க்்முடிகிறைததா?

எதிர்்தாலததில் நதா்்தா ்ரதாபதாட்டு்ள்

நிளைவில் க�ாள்�.
•  இயக்்ம் ்ற்றும் ஓய்வு ஆகியழவ 

ஒன்றுக்க்தான்று சதார்புள்ளேழவ.
•  ் வகறைதாரு நிழலயில் இருந்து பதார்க்கும் 

்பதாது, ஓய்வு நிழலயில் உள்ளே அழ்ததுப் 
கபதாருள்்ளும் இயக்்நிழலயில் உள்ளேது 
்பதாலும், இயக்் நிழலயில் உள்ளே 
கபதாருள்்ள் ஓய்வு நிழலயில் உள்ளேது 
்பதாலும் ்ததான்றும்.

•  தள்ளுதல் அல்லது இழுததல் கசயல்்ள் 
மூலம் ஒரு கபதாருளின் மீது விழசயதா்து 
கசயல்படுததப்படுகிறைது. இவவிழசயதா்து 
உயிருள்ளே ்ற்றும் உயிரற்றை 
புறைக்்தாரணி்ளேதால் கசயல்படுததப்ப்லதாம்.

கததாழிற்சதாழலப் பயன்பதாட்டிற்்தா் ்ரதாபதாட்
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•  கபதாருளின்மீது கசயல்படுததப்படும் 
விழசயதா்து, கபதாருழளே ஓய்வு 
நிழலயிலிருந்து இயக்் நிழலக்கு 
்தாற்றைலதாம்; இயங்கும் கபதாருளின் 
்வ்தழத்யதா அல்லது திழசழய்யதா 
அல்லது இரண்ழ்யு்்தா ்தாற்றைலதாம்; 
கபதாருளின் வடிவததில் ்தாற்றைதழத 
ஏற்படுததலதாம்.

•  சில விழச்ள் கததாடு விழச்ளேதா்வும், 
சில விழச்ள் கததா்தா விழச்ளேதா்வும் 
கசயல்ப்க்கூடியழவ.

•  சரதாசரி ்வ்ம் = ்்ந்த கததாழலவு / 
எடுததுக்க்தாண்் ்தாலம் (s = d/t)

• ்வ்ததின் அலகு மீ/விநதாடி
•  இயக்்ததிழ் அதன் பதாழதழயப் 

கபதாருததும் (்தால ஒழுங்கு உழ்யழவ 
்ற்றும் ் தால ஒழுங்கு அற்றைழவ), ் வ்தழதப் 
கபதாருததும் (சீரதா் இயக்்ம் ்ற்றும் சீரற்றை 
இயக்்ம்) வழ்ப்படுததலதாம்.

4.  கீததா தன் தந்ழதயு்ன் ஒரு வண்டியில் 
அவளுழ்ய வீட்டிலிருந்து 40 கி.மீ 
கததாழலவிலுள்ளே அவளேது ்தா்தா வீட்டிற்குச 
கசல்கிறைதாள். அங்கு  கசல்வதற்கு 40 
நிமி்ங்்ள் எடுததுக் க்தாண்்தாள்.

 கூற்று 1: கீததாவின் ்வ்ம் 1 கி.மீ / நிமி்ம்
 கூற்று 2: கீததாவின் ்வ்ம் 1 கி.மீ / ்ணி
 அ) கூற்று 1 ்ட்டும் சரி
 ஆ) கூற்று 2 ்ட்டும் சரி
 இ) இரண்டு கூற்று்ளும் சரி
 ஈ) இரண்டு கூற்று்ளும் தவறு

II. த�ாடிடை இைங�ளை நிைப்பு�.
1. சதாழலயில் ்நரதா்ச கசல்லும் ஒரு 

வண்டியின் இயக்்ம் ____________ 
இயக்்ததிற்கு ஒரு உததாரை்தாகும்.

2. புவிஈர்ப்பு விழச __________ விழசயதாகும்.
3. ்ண்பதாண்்ம் கசய்பவரின் சக்்ரததின் 

இயக்்ம் ______________ இயக்்்தாகும்.
4. ஒரு கபதாருள் ச்்தால இழ்கவளியில் 

ச் கததாழலழவக் ்்க்கு்தா்தால்,  
அப்கபதாருளின்  இயக்்ம் ______________

III. சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�.

1.  ழ்யப் புள்ளிழயப் கபதாருதது முன்னும் 
பின்னும் இயங்கும் இயக்்ம் அழலவு 
இயக்்ம் ஆகும்.

2.  அதிர்வு இயக்்மும், சுைற்சி இயக்்மும் ்தால 
ஒழுங்கு இயக்்்தாகும்.

3. ்தாறுபட்் ்வ்தது்ன் இயங்கும் 
வதா்்ங்்ள் சீரதா் இயக்்ததில் உள்ளே்.

4. வருங்்தாலததில் ்னிதர்்ளுக்குப் பதிலதா் 
்ரதாபதாட்டு்ள் கசயல்படும்.

IV. ஒப்புளமயின் அடிப்பளையில் நிைப்பு�.
1. பந்ழத உழதததல் : கததாடு விழச :: இழல 

கீ்ை விழுதல் :  __________ ?
2. கததாழலவு : மீட்்ர் ::  ்வ்ம் : __________ ?
3. சுைற்சி இயக்்ம் : பம்பரம் சுற்றுதல் :: அழலவு 

இயக்்ம் : __________ ?

மதிப்பீடு

I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு்தது எழுது�. 
1. ்வ்ததின் அலகு ______________
 அ) மீ   ஆ) விநதாடி
 இ) கி்லதாகிரதாம்   ஈ) மீ/வி
2.  கீழ்க்்ண்்வற்றுள் எது அழலவுறு 

இயக்்ம் ?
 அ)  பூமி தன் அசழசப் பற்றிச சுைல்தல்
 ஆ)  நிலவு பூமிழயச சுற்றி வருதல்
 இ)  அதிர்வுறும் ் ம்பியின் முன்பின் இயக்்ம்
 ஈ) ்்ற்்ண்் அழ்ததும்
3. கீழ்க்்ண்்வற்றுள் சரியதா் 
 கததா்ர்பிழ்த ்தர்ந்கதடு.
  அ) ்வ்ம் = கததாழலவு x ்தாலம்
 ஆ) ் வ்ம் = கததாழலவு / ்தாலம்
 இ) ்வ்ம் = ்தாலம் / கததாழலவு
    ஈ) ்வ்ம் = 1 / (கததாழலவு x ்தாலம்)
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V. கபாரு்தது�.

1. அ) வட்் 
இயக்்ம்

2. ஆ) அழலவு 
இயக்்ம்

3. இ) ்நர்்்தாட்டு
 இயக்்ம்

4. ஈ) சுைற்சி இயக்்ம்

5. உ)
்நர்்்தாட்டு
இயக்்மும், சுைற்சி
இயக்்மும்

VI.  சீைாை தவ�்ததில் �ாடடினுள் கசல்லும் ஒரு 
யாளை �ைக்கும் க்தாளலவு, �ால்ததுைன் 
க�ாடுக்�ப்படடுள்ைது. சீைாை தவ�்ததின் 
அடிப்பளையில் கீழ�ண்ை அடைவள்ணளயப் 
பூர்்ததி கசய்�.

கததாழலவு (மீ) 0 4 12 20
்தாலம் (வி) 0 2 4 8 10

VII. அடைவள்ணளயப் பூர்்ததி கசய்�.
்தால ஒழுங்்ற்றை 

இயக்்ம்

குறிப்பிட்் ்தால 
இழ்கவளியில் 

நழ்கபறும் 
இயக்்ம்

குறிப்பிட்் 
அசழசப் 

பற்றிச சுைலும்
 இயக்்ம்

VIII. ஓரிரு வார்்தள்தயில் விளை எழுது�.
1. கததாடுதல் நி்ழ்வின்றி ஒரு கபதாருள் மீது 

கசயல்படும் விழச ______________
2. ்தாலதழதப் கபதாருதது ஒரு கபதாருளின் 

நிழல ்தாறுபடுவது ______________.
3. ஒரு குறிப்பிட்் ் தால இழ்கவளியில் மீண்டும் 

மீண்டும் நி்ழும் இயக்்ம்______________.

4. ச்்தால இழ்கவளியில், ச்கததாழலழவக் 
்்க்கும் கபதாருளின் இயக்்ம் __________.

5. நுணுக்்்தா் அல்லது ்டி்்தா் 
்வழல்ழளேச கசய்யு்தாறு ்ணினி  
நிரல்்ளேதால் வடிவழ்க்்ப்பட்் இயந்திரம் 
___________.

IX. சுருக்�மா� விளையளி.
1. விழச – வழரயறு.
2. கபதாருள் ந்ரும் பதாழதயின் 

அடிப்பழ்யிலதா்  இயக்்ங்்ழளேக் கூறு்.
3. இயங்கும் ்கிழுந்தினுள் நீ அ்ர்ந்திருக்கும் 

்பதாது உன் நண்பழ்ப் கபதாருதது ஓய்வு 
நிழலயில் இருக்கிறைதாயதா அல்லது இயக்் 
நிழலயில இருக்கிறைதாயதா? 

4. பூமியின் சுைற்சி ்தால ஒழுங்கு இயக்்்தாகும் 
– ்தாரைம் கூறு.

5. சுைற்சி இயக்்ம், வழளேவுப்பதாழத இயக்்ம் 
்வறுபடுதது்.

X. �்ணக்கீடு.
1. ஒரு வண்டியதா்து 5 ்ணி ்நரததில் 

400 கி.மீ தூரதழதக் ்்ந்ததால் வண்டியின் 
்வ்ம் என்்?

XI. விரிவா� விளையளி.
1. இயக்்ம் என்றைதால் என்்?
2. பல்்வறு இயக்்ங்்ழளே உததாரைதது்ன் 

வழ்ப்படுதது்.
XII. எடு்ததுக்�ாடடு�ளைக் க�ாண்டு பூர்்ததி 

கசய்�.

வண்டிசசக்்ரததின் 
இயக்்ம்

்நர்்்தாட்டு இயக்்ம்

வழளேவுப்பதாழத  
இயக்்ம்

தற்சுைற்சி இயக்்ம்

வட்் இயக்்ம்

அழலவு இயக்்ம்

ஒழுங்்ற்றை இயக்்ம்
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விளச மற்றும் இயக்�ம் 

விழளேயதாடி பதார்்பதா்தா  
விழச ்ற்றும் இயக்்ம்.

இள்ணயச கசயல்பாடு

படி 1 படி 2 படி 3

படிநிளல�ள்:
◆ Google த்தடுகபாறி / உலாவிக்குள் கசன்று விளச பற்றி அறிநது க�ாள்ை “FORCE AND MOTION” 

PhET என்று ்தடைசசு கசய்யவும். ஒரு �யிளற இரு வண்்ண ஆளை அணிந்த மனி்தர்�ள் 
இருபக்�ம் இழுப்பது தபால் திளையில் த்தான்றும். அள்த்த ்தைவிறக்�ம் கசய்து 
நிறுவிக்க�ாள்ைவும் ஒரு பக்� மனி்தளை அழு்ததி, GO  என்கிற  கபா்த்தாளை அழு்த்தவும்.

◆ வலது பக்�்ததில் மனி்தன் இருப்ப்தால் கபாருள் வலது பக்�ம் தநாக்கி ந�ரும். 
◆ இப்கபாழுது நீல நிற மனி்தளை இைது பக்�்ததில் ளவக்கும்கபாழுது இருபக்� விளச சமமா� 

இருப்ப்தால் கபாருள் ந�ர்வதில்ளல.
◆ இள்தப் தபால இருபக்�மும் மனி்தர்�ளைச சமமா�வும் அதி�மா�வும் ளவ்தது விளசயின் 

திறளைக் குறி்தது அறிநது க�ாள்ைலாம்.

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

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.
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3
�ம்ைமச் சுறறியுள்ை 
பருப்ெபாருள்கள்

அலகு

திண்்ம்

நீர்்ம் 

வதாயு

	பருப்கபதாருள்்ழளே வழரயறுதது, அவற்றின் பண்பு்ள் பற்றிய புரிதழல ்்ம்படுததுதல்.
	சில பண்பு்ளின் அடிப்பழ்யில் கபதாருள்்ழளே வழ்ப்படுததுதல்.
		திண்ம், திரவம் ் ற்றும் வதாயுக்்ழளே அவற்றின் து்ள் அழ்ப்பின் அடிப்பழ்யில் ் வறுபடுததுதல்.
	தூய கபதாருள்்ழளேயும், ்லழவ்ழளேயும் ்வறுபடுததுதல்.
	்லழவ்ழளேப் பிரிததலின் அவசியதழதக் ்ண்்றிதல்.
		க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ்தாதிரிக் ்லழவ்ழளேப் பிரிப்பதற்கு, தகுந்த முழறை்ழளேப் பரிந்துழரததல்.
	உைவுக் ்லப்ப்ம் குறிததும், அது ஏற்படுததும் தீய விழளேவு்ள் குறிததும் விழிப்புைர்வு கபறுதல்.

 ்ற்றைல் ்நதாக்்ங்்ள்
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அறிமு�ம்
நம்ழ்ச சுற்றிலும் பருப்கபதாருள்்ள் 

உள்ளே்.  நதாம்  சுவதாசிக்கும் ்தாற்று, பருகும் 
நீர் ்ற்றும் அன்றைதா் வதாழ்வில் பயன்படுததும் 
கபதாருள்்ள் அழ்ததும் பருப்கபதாருளேதால் 
ஆ்ழவ. நிழறைழய உழ்ய  ் ற்றும்  இ்தழத 
அழ்ததுக் க்தாள்ளேக்கூடிய கபதாருள்்ள் 
அழ்ததும் பருப்கபதாருள்்ள் எ்ப்படுகின்றை். 
பருப்கபதாருள்்ள் மூன்று நிழல்ளில் 
்தாைப்படுகின்றை். அழவ, திண்்ம், நீர்்ம் 
்ற்றும் வதாயு ஆகும்.  பருப்கபதாருள்்ள் எவற்றைதால் 
ஆ்ழவ கதரியு்தா? 

பருப்கபதாருள்்ள் அணுக்்ளேதால் 
ஆ்ழவ. அணுக்்ள் மி்ச சிறிய 
து்ள்்ள் ஆகும். நம்முழ்ய ்ண்்ள் 
்ற்றும் உருப்கபருக்கியி்தால்கூ் 
பதார்க்்முடியதாத அளேவிற்கு அணுக்்ள் 
மி்சசிறியழவ. ஒரு ்தாகிததததாளின் தடி்ன் 
இலட்சக்்ைக்்தா் அணுக்்ளின் தடி்ழ்க் 
க்தாண்்து. அணுக்்ளின் அழ்ப்ழபக் 
்ண்்றிய அறிவியல் கததாழில்நுட்பங்்ள் 
பயன்படுததப்படுகின்றை். ஸ்்னிங் 
எலக்ட்ரதான் நுண்்ைதாக்கி  (Scanning Electron 
Microscope) ்ற்றும் ஊடுபுழை எலக்ட்ரதான் 
நுண்்ைதாக்கி (Tunnelling Electron Microscope) 

்பதான்றைழவ அணுக்்ளின் அழ்ப்ழபக் 
்ண்்றியப் பயன்படுததப்படுகின்றை். 
அணுக்்ழளேப் பற்றி உயர்வகுப்பு்ளில் ்்லும் 
பதார்க்்லதாம். இப்்பதாது பருப்கபதாருளின் மூன்று 
நிழல்ழளேப் பற்றி நதாம் கதரிந்துக்தாள்்வதாம். 

3.1 பருப்கபாருளின் இயற்பியல் ்தன்ளம
பருப்கபதாருள்்ள் இ்தழத அழ்ததுக் 

க்தாள்ளும் ்ற்றும் அவற்றிற்கு நிழறை உண்டு. 
பருப்கபதாருள்்ள் எததழ்ய 
தன்ழ்யுழ்யழவ என்றை ்்ள்விக்கு 
தததுவ்்ழத்ள் பதில் ்தாை முற்பட்்்ர். 
அவர்்ள் சில ்ருததுக்்ழளேயும் கூறி்ர். 
இந்திய தததுவ்்ழத �ைைா ்ற்றும் கி்ரக்் 
தததுவ்்ழத கைமாக்ைடடிஸ் ஆகிய இருவரும் 

அணுழவக்குறிதது ஒதத சிந்தழ்யு்ன் 
இருந்த்ர் என்று அறியப்படுகிறைது. ்்்தா 
பருப்கபதாருள்்ளில் உள்ளே சிறிய து்ழளே 
’பைமானு’ எ் அழைதததார் கி்ரக்் 
தததுவ்்ழத க்்தாக்ரட்டிஸ இதழ் 
’அடைாமஸ்’ (அணு) என்கிறைதார். 

ஒரு சிறிய நூல் (்யிறு) ஒன்று 
துண்டு துண்்தா் கததா்ர்ந்து ்ததியதால் 
கவட்்ப்படுவததா்க் ்ருது்வதாம். அது ஒரு 
தருைததில் முடிவற்றை நிழலழய அழ்யும்.  

கசயல்பாடு 1
சிறிதளேவு சர்க்்ழரப் படி்ங்்ழளே எடுததுக் க்தாள்ளேவும். ஒரு உருப்கபருக்கும் கலன்சின் 
வழியதா் ்வ்்தா் அவற்ழறை உற்று்நதாக்்வும்.

அ ஆ இ ஈ உ ஊ
க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே எந்த உருவதது்ன் சர்க்்ழரப் படி்ததின் 
உருவம் ஒததுப்்பதாகின்றைது என்று கூறைவும். 
அ ஆ இ ஈ உ ஊ
சில சர்க்்ழரப் படி்ங்்ழளே நீரில் இ்வும். 
சர்க்்ழரப் படி்ங்்ளில் என்் ்தாற்றைம் நி்ழ்கிறைது?
சர்க்்ழரப் படி்ங்்ளும் மூலக்கூறு்ளேதால் ஆ்ழவ்ய. சர்க்்ழர நீரில் ்ழரயும்கபதாழுது, 
சர்க்்ழரப் படி்ங்்ள் உழ்க்்ப்படுவததால் சர்க்்ழர மூலக்கூறு்ள் நீர் முழுவதும் பரவுகின்றை். 
இந்நி்ழ்வு அந்நீரிழ் இனிப்புச சுழவ க்தாண்்ததா் ்தாற்றுகிறைது. அந்த சர்க்்ழர 
மூலக்கூறு்ள் ்ண்்ளேதால் ்தாை இயலதாத அளேவு சிறியததா் உள்ளேததால் நம்்தால் அவற்ழறைப் 
பதார்க்் முடிவதில்ழல. ஒரு சிறிய அளேவுள்ளே எந்த ஒரு பருப்கபதாருளிலும் மில்லியன் 
எண்ணிக்ழ்யிலதா் மூலக்கூறு்ள் இருக்கும் (ஒரு மில்லியன் = 10 இலட்சம்).
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அதழ் நம்்தால் கவட்் முடியதாது. இந்த 
சிறிய துண்டும் இலட்சக்்ைக்்தா் 
மூலக்கூறு்ழளேக் க்தாண்டிருக்கும். 
இம்மூலக்கூறு்ள் மி்ச சிறிய அணுக்்ளேதால் 
ஆ்ழவ. பருப்கபதாருள்்ள் அததழ்ய சிறிய 
து்ள்்ளேதால் ஆ்ழவ. இவற்ழறை சக்திவதாய்ந்த 
நுண்்ைதாக்கியதால் கூ் பதார்க்் முடியதாது.
பருப்கபாருளின் சிறப்புப் பண்பு�ள்
1. பருப்கபதாருளின் து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 

அதி் இழ்கவளி உள்ளேது. அது ஒவகவதாரு 
பருப்கபதாருளிலும் ்வறுபட்டிருக்கும்.
ஒரு ்தக்்ரண்டி சர்க்்ழரழய ஒரு 

குவழளே நீரில் ் சர்க்்வும். நன்றைதா்க் ் லக்்வும். 
இப்்பதாது சர்க்்ழர முழுவதும் ்ழறைகிறைது. 
சர்க்்ழர எங்்் கசன்றைது? அந்தக் குவழளே 
நீர் இப்்பதாது இனிப்பதா் இருக்கு்தா? நீரின் 
து்ள்்ளுக்கு இழ்யில் இழ்கவளி உள்ளேது. 
சர்க்்ழரத து்ள்்ள் அந்த இழ்கவளி்ழளே 
நிரப்புகின்றை்.

2. பருப்கபதாருளின் து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 
ஈர்ப்பு விழச உள்ளேது. 
இவவிழச்ய து்ள்்ழளேப் பிழைக்கிறைது. 

இந்த விழச ஒவகவதாறு பருப்கபதாருளிலும் 
்தாறுபடுகிறைது. 
பருப்கபாருள்�ளை வள�ப்படு்த்தல்

்்ற்்ண்் பண்பு்ளின் அடிப்பழ்யில் 
பருப்கபதாருள்்ழளே திண்்ம், திரவம் ்ற்றும் 
வதாயு எ் மூன்று வழ்யதா்ப் பிரிக்்லதாம். 

இழவ்ய கபதாருள்்ளின் இயற்பியல் நிழல்ள் 
எ் அழைக்்ப்படுகின்றை். 

3.2  திண்மம், திைவம் மற்றும் வாயுக்�ளின் 
நிளற, வடிவம் மற்றும் பருமன்
நதாம் ஒரு சிறிய ்ல்ழல எடுததுக் 

க்தாள்்வதாம் கீழ்க்்ண்் வி்தாக்்ளுக்கு 
விழ்யளி.
	்ல் ஒன்றின் வடிவதழத அறிய 

க்தாள்்லன் ்தழவயதா? ஆம் / இல்ழல
திண்்ததிற்கு க்தாள்்லன் ்தழவ 

இல்ழல. அது எங்கிருந்ததாலும் நிழலயதா்து. 
ஏக்னில், அதன் து்ள்்ள் கநருக்்்தா் 
அழ்ந்து குறிப்பிட்் வடிவதழதத தருகின்றை். 
எ்்வ, சதாததாரை்தா் அதன் வடிவம் ்தாறைதாது.
	ழ்ததா்ததில் இருந்து ஒரு ்ல்ழல 

எடுததுவந்து ்்ழசயின் மீ்ததா அல்லது 
அல்தாரியி்லதா ழவக்கும்்பதாது அதன் 
வடிவம் ்ற்றும் பரு்ன் ்தாறுகிறைததா? ஆம்/
இல்ழல
ழ்ததா்ததிலிருந்து ஒரு ்ல்ழல எடுதது 

வந்து ஒரு ்்ழசமீது அல்லது அல்தாரி 
மீது ழவக்கும்்பதாது அதன் வடிவம் ்ற்றும் 
பரு்ன் ்தாறைதாது.

கசயல்பாடு 2
மூன்று ்பர் க்தாண்் குழுக்்ளேதா் அ்ரவும். 
கீ்ை உள்ளே கபதாருள்்ழளே உற்று்நதாக்கு். 
அழ்ததும் உ்க்கு நன்கு கதரிந்தழவயதா? 
அழவயதாவும் ஒ்ர ்தாதிரியதா்ழவயதா 
அல்லது கவவ்வறைதா்ழவயதா? எந்த 
அடிப்பழ்யில் அவற்ழறை வழ்ப்படுததுவதாய்? 
ஒ்ர வழ்யிலதா அல்லது பல வழ்யிலதா? 
உ்து குழு நபர்்ளு்ன் விவதாதிதது அழதக் 
குறிததுக்க்தாள். 

�ேரா�டா�
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கபன்சில் ்ற்றும் புதத்ம் ஆகியழவ 
படிப்பதற்குப் பயன்படுபழவ. வதாளி ்ற்றும் 
சீப்பு ஆகியழவ கநகிழியதாலதா்ழவ. ்்ழச 
்ற்றும் ்ரண்டி ஆகியழவ ்ரதததாலதா்ழவ. 
்தய்க்கும் நதார் ்ற்றும் துழ்ப்பம் 
ஆகியழவ ்டி்்தா்ழவ. ஆ்தால், நதாய் 
கபதாம்ழ் மிருதுவதா்து. ஒளியதா்து 
்ண்ைதாடிக் குவழளேயில் உள்ளே நீர் ்ற்றும் 
மூக்குக்்ண்ைதாடி ஆகியவற்றின் வழி்ய 
ஊடுருவும். ஆ்தால், ஆப்பிள் அல்லது இரும்புப் 
கபட்டியின் வழி்ய ஒளி ஊடுருவதாது. ்தாடு 
்ற்றும் பறைழவ ்பதான்றைழவ உயிருள்ளேழவ, 
்ற்றைழவ உயிரற்றைழவ. குவழளேயில் உள்ளே 
நீர் திரவம். ஆ்தால் பலூனில் உள்ளே ்தாற்று 
வதாயு. ்ற்றைழவ திண்்ங்்ள் ஆகும். இறைகு 
்ற்றும் ்தாகிதக் குவழளே மிதக்கும். ஆ்தால், 
ஆப்பிள் ் ற்றும் சிறு ் ல் ் பதான்றைழவ மிதக்்தாது. 
கநகிழிப் பட்ழ்ழய இழுக்்முடியும். ஆ்தால், 
சீப்ழப இழுக்் முடியதாது. இப்கபதாருள்்ள் 
அழ்ததின் பண்பு்ளும் ்வறுபட்்தாலும் 
இழவ அழ்ததும் பருப்கபாருள்�ள் ஆகும்.

கீழக்�ாணும் அடைவள்ணளய நிைப்பு�.
நீ அவற்றின் பயன்்ள், அழவ உண்்தா் 

விதம் அல்லது ்ற்றை சில பண்பு்ள் க்தாண்டு 
அவற்ழறை வழ்ப்படுததலதாம்.

வரிளச 
எண்

மி்தக்கும் 
கபாருள்�ள்

மூழகும் 
கபாருள்�ள்

1.
2.
3.
்்்ல விவரிக்்ப்பட்் பண்பு்ளின் 

அடிப்பழ்யில் ்்லும் பல அட்்வழை்ழளே 
அழ்க்் முயற்சி கசய்யவும். நீ எததழ் 
அட்்வழை்ழளே அழ்ப்பதாய்? 

்்்ல க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே 
பருப்கபதாருள்்ழளே திண்்ம், திரவம் ்ற்றும் 
வதாயுக்்ளேதா் எவவதாறு வழ்ப்படுததி்தாய்? 
கசங்்ல் ்ற்றும் ்தவு ்பதான்றை வலுவதா் 
கபதாருள்்ள் திண்்ங்்ள்; பதாயும் 
தன்ழ்யுள்ளேழவ திரவங்்ள்; ்ற்றும் எளிதில் 
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பதாயும் தன்ழ்யுள்ளே கபதாருள்்ள் வதாயுக்்ள் 
ஆகிய சில பண்பு்ளின் அடிப்ழ்யில் நீ 
அவற்ழறை வழ்ப்படுததி இருப்பதாய். நன்று, 
அது சரி்ய.

கசயல்பாடு 3
இயற்பியல் நிழலயின் அடிப்பழ்யில் சில 
கபதாருள்்ழளே வழ்ப்படுததும்படி ்லரி்ம் 
்்ட்்ப்பட்்து. அவள் அவற்ழறை 
அட்்வழைப்படுததி்தாள். நீங்்ள் அழத 
ஒப்புக்க்தாள்கிறீர்்ளேதா? நீங்்ள் ஒப்புக் 
க்தாள்ளேதாதவற்ழறை மீண்டும் 
அட்்வழைப்படுததி, உங்்்து 
ஆசிரியரி்ம் ்தாண்பிக்்வும். (இரு 
குழுக்்ளேதா்ச கசயல்ப்வும்).
சுண்ைக்்ட்டி ்தாற்று நீரதாவி
நீர் ்ழை எலுமிசழச
பலூனில் உள்ளே ்தாற்று ்ல் எலுமிசழசச சதாறு
ஆறு ்தாற்று புழ்
கசங்்ல் ்்ழச ்தவு

3.3. விைவு்தல்
்்ழசயின் மீது ஒரு புதத்தழத 

ழவக்்வும். அழத ந்ர்தததா்ல் ஐந்து நிமி்ம் 
்வனி. ஒரு குவழளே நீழர எடுததுக்க்தாண்டு 
அதில்  எழுது்்தாழலப் பயன்படுததி ஒரு துளி 
ழ்ழயச ்சர்க்்வும். அதழ் அழசக்்தா்ல் 
அல்லது ்லக்்தா்ல் ழவததிருக்்வும். 
இப்கபதாழுது அழறையின் ஒரு மூழலயில் 
ஊதுவததிழய ஏற்றி ழவக்்வும்.

கீழ்க்்தாணும் ்்ள்வி்ளுக்கு விழ்யளி.

	 புதத்ம் ந்ர்கிறைததா?
	நீல ழ்யின் து்ள்்ள் ந்ர்ந்து 

தன்னிசழசயதா் நீரில் பரவுகின்றை்வதா? 
அது ்லப்பதற்கு எவவளேவு ்நரம் 
எடுததுக்க்தாள்கிறைது?

	அழறையின் எந்தப் பகுதியில் நீ 
நின்றைதாலும் ஊதுவததியின் ்ைதழத 
நு்ரமுடிகிறைததா? 

	எவவளேவு விழரவதா் ்ைம் பரவுகிறைது? 
அது எப்படிப் பரவுகிறைது?
வதாயுக்்ள் ் ற்றும் திரவங்்ளின் து்ள்்ள் 

எளிததா்வும் ்வ்்தா்வும் ந்ர்கின்றை் 
என்று நதாம் கூறைலதாம். ஒரு குறிப்பிட்் இ்தழத 
அழ்ததுக்க்தாள்ளும் வழ்யில் து்ள்்ள் 
பரவும் பண்ழப்ய விரவுதல் என்கி்றைதாம். 
திண்்ங்்ளில் உள்ளே து்ள்்ள் கநருக்்்தா் 
அழ்ந்துள்ளேததால் அழவ திரவம் ்ற்றும் 
வதாயுக்்ளின் து்ள்்ழளேப்்பதால பரவதாது.
எ்்வ ழ் து்ள்்ள் ்ற்றும் புழ்த 
து்ள்்ள் அங்குமிங்கும் விரவுகின்றை். 
ஆ்தால், புதத்ம் ்்ழசமீது அப்படி்ய 
இருக்கிறைது.

திண்்ததில் உள்ளே 
து்ள்்ள் திரவததில் உள்ளே  து்ள்்ள் வதாயுக்்ளில் உள்ளே 

து்ள்்ள்

 
மி்வும் குழறைந்த 
இழ்கவளியு்ன் திண்்ததில் 
து்ள்்ள் கநருக்்்தா்ப் 
கபதாதிந்துள்ளே். எ.்தா. ்ல்

திண்்தழதவி் திரவததில் குழறைந்த 
இழ்கவளியு்ன் ததாறு்தாறைதா் அல்லது 
ஒழுங்்ற்றை நிழலயில் து்ள்்ள் 
அழ்ந்துள்ளே். எ.்தா. நீர்

அதி் இழ்கவளியு்ன் 
எளிதில் ந்ரக்கூடிய 
வழ்யில் வதாயுவில் து்ள்்ள் 
அழ்ந்துள்ளே். எ.்தா. ்தாற்று
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்தாற்று இ்தழத அழ்ததுக் க்தாள்ளும்; 
அதற்கு நிழறையும் உண்டு ஆ்்வ, நம்்தால் 
்தாைமுடியதாத ்தாற்றும் ஒரு பருப்கபதாரு்ளே. 
பருப்கபதாருள்்ழளேப் பற்றி ்்லும் 
கதரிந்துக்தாள்ளே முயற்சி கசய்்வதாம்.
தசாதி்ததுப் பாருங�ள்.
1. கநதாறுங்கும் ்ற்றும் ஒளி ஊடுறுவும் 

தன்ழ்யுள்ளே கபதாருள்்ழளேக் கூறு் 
____________.

2. நீளும் தன்ழ்யுள்ளே கபதாருள் ஒன்ழறைக் 
கூறு் ____________.

3. வழளேயும் தன்ழ்யுள்ளே இரண்டு 
கபதாருள்்ழளேக் கூறு் ____________.

3.4.  திண்மம் மற்றும் திைவ்ததின் அழு்த்தப் 
பண்ளப வாயுக்�ளின் அழு்த்த்தத்தாடு 
ஒப்பிடு்தல்.

ஒ்ர ்தாதிரியதா் 
மூன்று நீர் உறிஞ்சும் 
கு ை தா ய் ் ழ ளே 
எடுததுக்க்தாள். அதன் 
முழ்்ழளே ஒரு 
மூடியி்தால் நன்கு 
மூ்வும். பிஸ்ழ் 
கவளி்ய எடுதது, குைதாயிழ் சுண்ைக்்ட்டித 
தூளேதால் நிரப்பு. பின்பு பிஸ்ழ் ழவதது அழுதத 
முயற்சி கசய். நீ என்் உற்று்நதாக்குகிறைதாய்?

இரண்்தாவது உறிஞ்சு குைதாயில் நீழர 
நிரப்பு. பின்பு பிஸ்ழ் அழுதத முயற்சி கசய். 
இதிலிருந்து என்் அறிகிறைதாய்? மூன்றைதாவது 
உறிஞ்சு குைதாயில் பிஸ்ழ் இழுதது 
்தாற்ழறை உறிஞ்சி பின்பு பிஸ்ழ் அழுதது. 
என்் ்தாண்கிறைதாய்? அழுததுவது எளிததா் 
உள்ளேததா அல்லது ்டி்்தா் உள்ளேததா? நீ 
உற்று ்நதாக்கியவற்ழறை ்ற்றை குழுக்்ளு்ன் 
பகிர்ந்துக்தாள்.

்தாற்று உள்ளே உறிஞ்சு குைதாயில் 
பிஸ்ழ் எளிதில் அழுதத இயலும் என்பழத 
நீ ்வனிததிருப்பதாய். நீழர அழுததுவது 
்டி்ம் ஆ்தால் சுண்ைக்்ட்டித தூள் உள்ளே 
பிஸ்ழ் ந்ர்தத்வ இயலதாது. திண்்ம் 
்ற்றும் திரவங்்ழளே ஒப்பிடும்்பதாது வதாயுக்்ள் 
அதி் அழுததததிற்கு உட்படும் எ் இதன் 
மூலம் நதாம் கூறைலதாம். 

கசயல்பாடு 4
பைசசதாறு ்பதான்றை திரவதழத இரண்டு 
பதாக்க்ட்டு்ள் எடுததுக்க்தாள். இரண்டு 
பதாக்க்ட்டு்ளிலும் 100 மிலி எ் 
எழுதப்பட்டுள்ளேது. பதாக்க்ட்டு்ளில் உள்ளே 
பைசசதாறு ்பதான்றை திரவதழத  கவவ்வறு 
வடிவமுள்ளே (A ்ற்றும் B) குவழளே்ளில் 
ஊற்றைவும்.

• பழசசாறின் வடிவம் மாறுகிற்தா?  
ஆம்/இல்ளல

ஒரு திரவதழத நிரப்ப க்தாள்்லன் 
்தழவப்படுகிறைது. ்்லும், திரவம் 
க்தாள்்லனின் வடிவதழதப் 
கபறுகிறைது. ஏக்னில், திரவத 
து்ள்்ள் ஒன்றைன்மீது ஒன்று நழுவி 
ந்ர்கின்றை்.

• ஒரு கபரிய �லன் அல்லது சிறிய 
�லனில் ஊற்றப்படும்தபாது அவற்றின் 
பருமன் மாறுகிற்தா? ஆம்/இல்ளல

இரண்டு ்லன்்ளிலும் பைசசதாறின் 
அளேவு ச்்தா் உள்ளேது.

• பருமன் மாறியுள்ைா்தா இல்ளலயா 
என்பள்த நீ எவவாறு அறிவாய்?

கபரிய ்லனில் இருந்ததாலும் 
அல்லது சிறிய ்லனில் இருந்ததாலும் 
திரவததின் பரு்ன் ஒன்றைதா் இருக்கும். 
ஆ்தால், அதன் வடிவம் ்தாறுகிறைது.

கசயல்பாடு 5
்தாற்று நிரப்பப்ப்தாத ழசக்கிள் டியூபிழ் 
எடுததுக்க்தாள். அதில் ்தாற்ழறை நிரப்பி 
பின்பு அழதத தூக்கிப்பதார். அதன் நிழறையில் 
ஏ்தனும் ்தாற்றைம் கதரிகிறைததா? ்தாற்றுக்கு 
நிழறை உண்டு எ் அறிகிறைதாயதா?

6th Science_TM_Unit-3.indd   39 29-01-2020   11:39:35



40

வ. எண் திண்மம் திைவம் வாயு
1 குறிப்பிட்் வடிவம் ்ற்றும் 

பரு்ன் க்தாண்்து.

குறிப்பிட்் வடிவம் 
கிழ்யதாது. திரவம் அது 
உள்ளே க்தாள்்லனின் 
வடிவதழதப் கபறுகிறைது.

குறிப்பிட்் வடிவ்்தா 
பரு்்்தா கிழ்யதாது.

2 அழுததததிற்கு உட்ப்தாது. சிறிதளேவு அழுததததிற்கு 
உட்படும்.

அதி் அளேவு அழுததததிற்கு 
உட்படும்.

3 து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 
உள்ளே இழ்கவளி 
மி்வும் குழறைவு. து்ள்்ள் 
மி் கநருக்்்தா் 
அழ்ந்திருக்கும்.

து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 
உள்ளே இழ்கவளி அதி்ம். 

து்ள்்ள் கநருக்்்தா் 
அழ்ந்திருக்்தாது. எ்்வ, 
அழவ எளிதில் ந்ரும்.

து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 
உள்ளே இழ்கவளி 
மி் அதி்ம். து்ள்்ள் 
மி்வும் தளேர்வதா் 
அழ்ந்திருக்கும்.

4 து்ள்்ள் ஒன்ழறைகயதான்று 
அதி் அளேவில் 
ஈர்க்கின்றை்.

திரவததின் து்ள்்ளுக்கு 
இழ்்ய உள்ளே ஈர்ப்பு 
விழச திண்்ப் கபதாருளில் 
உள்ளேழதவி் குழறைவு.

வதாயுவின் து்ள்்ளுக்கு 
இழ்்ய உள்ளே ஈர்ப்பு 
விழச மி்வும் குழறைவு.

5 திண்்ததின் து்ள்்ள் 
எளிதில் ந்ரதாது.

திரவததின் து்ள்்ள் 
எளிதில் ந்ரும்.

வதாயுவின் து்ள்்ள் 
அங்கும் இங்கும் கததா்ர்ந்து 
இயங்கும்.

சுருக்�்த திைடடு 

சிநதிக்�
திண்மம்      திைவம்   வாயு
வதாயு நிழலயிலுள்ளே கபதாருள்்ழளே திரவ நிழலக்கு ்தாற்றும் நி்ழ்ழவ்ய திரவ்தாக்்ல் 
என்கி்றைதாம். வதாயுவிள் அழுதததழத அதி்ரிக்கும்்பதாது மூலக்கூறு்ள் கநருங்கி வந்து அதன் 
கவப்பநிழல குழறைகிறைது. எ்்வ மூலக்கூறு்ளின் ஆற்றைல் குழறைந்து அழவ வதாயுநிழலயிருந்து 
திரவநிழலக்கு ்தாறுகின்றை்.
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3.5.  தூய கபாருள்�ள் மற்றும் �லளவ�ள்
சில கபதாருள்்ழளே, அழவ 100% 

தூய்ழ்யதா்ழவ என்று கூறி ்ழ்்ளில் 
விற்பழ் கசய்வழதக் ்தாண்கி்றைதாம். 
கபதாது்க்்ழளேப் கபதாருததவழர தூய்ழ் 
என்றைதால் ்லப்ப்்ற்றைது. அததாவது, எந்தகவதாரு 
தரம் குழறைந்த கபதாருழளே்யதா அல்லது தீய 
விழளேவு்ழளே ஏற்படுததும் கபதாருள்்ழளே்யதா 
்லக்்வில்ழல என்பது கபதாருள். 100% 
தூய்ழ் எ்க் கூறைப்படும் கபதாருள்்ள் 
உண்ழ்யி்ல்ய தூய்ழ்யதா்ழவயதா?

ஒரு ்வதியியலதாளேழரப் கபதாருததவழர 
‘தூய்ழ்’ என்றை கசதால்லின் கபதாரு்ளே ்வறு!

	ஒரு தூய கபதாருள் என்பது ஒ்ர 
தன்ழ்யதா் து்ள்்ளேதால் ்ட்டு்் 
ஆ்து. 

	தூய கபதாருள்்ள் தனி்ங்்ளேதா்்வதா 
அல்லது ்சர்்ங்்ளேதா்்வதா இருக்்லதாம்.

	ஒரு தனி்ம் என்பது சிறிய து்ள்்ளேதாலதா் 
ஒ்ர வழ் அணுக்்ளேதால் ஆ்து. 

	ஒரு மூலக்கூறு என்பது இரண்டு 
அல்லது அதற்கு ்்ற்பட்் அணுக்்ளின் 
்சர்க்ழ்யதாகும். 

	ஒரு ்சர்்ம் என்பது இரண்டு 
அல்லது அதற்கு ்்ற்பட்் தனி்ங்்ள் 
்வதியியல் ்சர்க்ழ் மூலம் இழைந்து 
உருவதா்க்கூடிய ஒரு கபதாருளேதாகும். 

	்லழவ என்பது இரண்டு அல்லது 
அதற்கு ்்ற்பட்் பகுதிப் கபதாருள்்ழளேக் 
க்தாண்்ததாகும்.
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நதாம் கீழ்க்்தாணும் உததாரைங்்ழளேப் 
பதார்ப்்பதாம். நதாம் பலவித தின்பண்்ங்்ழளே 
உண்கி்றைதாம்.

பைக்்லழவ ்ற்றும் மிக்சர் 
்பதான்றைவற்றில் உள்ளே சில கபதாருள்்ழளே 
உங்்ளேதால் கூறை முடியு்தா? இக்்லழவ்ளில் 
உள்ளே பகுதிப் கபதாருள்்ழளே அவற்றின் நிறைம், 
்ததாற்றைம் ்ற்றும் சுழவயின் அடிப்பழ்யில் 
்ண்்றியலதாம்.

நதாம் கபதாங்்ல் தயதாரிக்் அரிசி, பருப்பு, 
உப்பு, மிளேகு, கநய் ் பதான்றை பல கபதாருள்்ழளேச 
்சர்க்கி்றைதாம். கபதாங்்ல் என்றை உைவும் ஒரு 
்லழவ்ய.

நதாம் ஏன் இவற்ழறைக் ்லழவ்ள் 
என்கி்றைதாம்? ஏக்னில் இழவ எளிதில் 
பிரிக்்க்கூடிய இரண்்்தா அல்லது அதற்கு 
்்ற்பட்் பகுதிப் கபதாருள்்ழளேக் க்தாண்்ழவ.

ஆைாய்�…
ஒரு ்லழவயில் அ்ங்கியுள்ளே பகுதிப் 

கபதாருள்்ழளே நதாம் எப்கபதாழுதும் கவறும் 
்ண்்ளேதால் பதார்க்் இயலு்தா?

நதாம் ்தாய்்றிக் ்லழவ ்ற்றும் ்சதா்தாழவ 
ஒப்பிடு்வதாம். ்தாய்்றிக் ்லழவயில் 
அ்ங்கியுள்ளே பகுதிப் கபதாருள்்ழளே 
எளிழ்யதா் முழறையில் பிரிக்்முடியும். 
்சதா்தாவில் அ்ங்கியுள்ளே கபதாருள்்ழளே 
நதாம் ்தாை்வதா அல்லது தனிததனி்ய 
எளிழ்யதா் முழறையில் பிரிக்்்வதா முடியதாது. 

்சதா்தா்தாய்்றிக் ் லழவ
நீங�தை முயற்சிக்�வும்

கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே அட்்வழையில் 
உள்ளே ் லழவழயக் ் ண்்றிய. அழவ ் லழவ 
எனில் ‘ஆம்’ எ்வும், ்லழவ இல்ழல எனில் 
‘இல்ழல’ எ்வும் அட்்வழையில் குறிப்பி்வும். 
உன்்தால் தீர்்தானிக்் இயலதாத நிழலயில் 
‘எ்க்குத கதரியதாது’ எ்க் குறிப்பிட்டு, பின்்ர் 
அததழ்ய கபதாருள்்ழளேப் பற்றி உ்து 
ஆசிரியரு்ன் ஆ்லதாசிதது அறியவும்.

கபாருள்�ள் ஆம்/இல்ளல
ஆழ்துழளேக் கிைற்று நீர்
ததாமிரக் ்ம்பி
சர்க்்ழரக் ்ட்டி
உப்புக் ்ழரசல்

ஆக்ஸி�ன், ழநட்ர�ன், ்தார்பன் ழ் 
ஆக்ழ்டு, நீரதாவி, ்ந்த வதாயுக்்ள் ்ற்றும் 
பிறைவற்ழறை தன்னுள் க்தாண்்ததால் ்தாற்று 
என்பது ஒரு ்லழவயதாகும். நீர், புரதம், 
க்தாழுப்பு ்ற்றும் பிறை கபதாருள்்ள் பதாலில் 
்தாைப்படுகின்றை். பதாலும் ஒரு ்லழவயதாகும்.

நதாம் பருகும் எலுமிசழசச சதாறும் ஒரு 
்லழவயதாகும். நம்மில் சிலர் எலுமிசழசச 
சதாழறை குழறைந்தளேவு சர்க்்ழரயு்ன் பரு் 
விரும்புகி்றைதாம். சிலர் அதி்ளேவு சர்க்்ழரயு்ன் 
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பரு் விரும்புகி்றைதாம். ்சர்க்்ப்படும் 
சர்க்்ழரயின் அளேவு கவவ்வறைதா் இருப்பினும், 
அதிலுள்ளே பகுதிப் கபதாருள்்ளேதா் எலுமிசழசச 
சதாறு, நீர் ்ற்றும் சர்க்்ழர ஆகியழவ 
ஒன்றைதா் இருக்கும் பட்சததில் அது எலுமிசழசச 
சதாறு என்்றை அழைக்்ப்படும். ்சர்க்்ப்படும் 
நீரின் அளே்வதா அல்லது எலுமிசழசச சதாறின் 
அளே்வதா ்தாறி்தாலும் அது ்லழவயதா்்வ 
இருக்கும். எ்்வ, ்லழவயில் அ்ங்கியுள்ளே 
பகுதிப்கபதாருள்்ளின் அளேவு நிழலயதா் 
விகிதததில் இருக்் ்வண்டும் என்கிறை 
அவசியமில்ழல. 

• ஒரு ்லழவ என்பது ஒன்றுக்கு ்்ற்பட்் 
ஒ்ர தன்ழ்யுழ்ய து்ள்்ழளேக் 
க்தாண்் தூய்ழ்யற்றை கபதாருளேதாகும்.

• ்லழவயின் பகுதிப் கபதாருள்்ள் எந்த 
விகிதததிலும் ்லந்திருக்கும்.

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு ்்ற்பட்் 
தனி்ங்்ள் இழைந்து ஒரு ்லழவயதா் 
்தாறைலதாம். எ.்தா: 22 ்்ரட் தங்்ததில் உள்ளே 
தங்்ம் ்ற்றும் ததாமிரம் அல்லது தங்்ம் ்ற்றும் 
்தாட்மியம் ்லழவ்ள்.

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு ்்ற்பட்் 
்சர்்ங்்ள் இழைந்து ஒரு ்லழவயதா் 
்தாறைலதாம். எ.்தா: நீர், ்தார்பன் ழ்ஆக்ழ்டு, 
இனிப்பு ்ற்றும் நிறைமூட்டி ஆகியவற்ழறைக் 
க்தாண்் ்சதா்தா.

ஒரு தனி்ம் அல்லது ்சர்்ம் இழைந்து 
ஒரு ்லழவயதா் ்தாறைலதாம். எ.்தா: டிஞ்சரில் 
அ்யதாடின் ஆல்்்தாலு்ன் ்லந்துள்ளேது. 

3.6. �லளவ�ளைப் பிரி்த்தல்
அழ்ததுக் ்லழவ்ழளேயும் அழவ 

அழ்ந்துள்ளேவதாறு அப்படி்ய பயன்படுதத 
இயலு்தா? அல்லது ்லழவ்ளின் பகுதிப் 
கபதாருள்்ழளேப் பிரிக்்்வண்டியது அவசிய்தா? 
நதாம் அன்றைதா்ம் பயன்படுததும் கபதாருள்்ளில் 
பல கபதாருள்்ள், பல்்வறு மூலங்்ளிலிருந்து 
கபறைப்படுகின்றை். அழவ, கபரும்பதாலும் பிறை 
கபதாருள்்ளு்ன் ்லந்்த ்தாைப்படுகின்றை். 

்தாபி ்ற்றும் ஐஸகிரீம் ்பதான்றை 
்லழவ்ழளே அப்படி்ய உண்கி்றைதாம். 
அவற்றின் பகுதிப் கபதாருள்்ழளேப் பிரிக்் 

்வண்டியதில்ழல. உ்லதா்ங்்ள் பூமியின் 
்்ல் ஓட்டிற்கு அடியில் ததாதுக்்ளேதா் 
அழ்ந்துள்ளே். தூய உ்லதா்ததிழ் 
நதாம் கபறை ்வண்டுக்னில், பல படி்ழளே 
உள்ளே்க்கிய கசயல்முழறை்ழளேப் பின்பற்றி 
ததாதுக்்ளிலிருந்து அவற்ழறைப் பிரிதகதடுக்் 
்வண்டும். 

பிரிதகதடுததல் என்றைதால் என்்? ஒரு 
்லழவயில் இருந்து அவற்றின் பல பகுதிப் 
கபதாருள்்ழளேத தனிததனி்ய பிரிக்கும் 
முழறைக்கு பிரிதகதடுததல் என்று கபயர். பகுதிப் 
கபதாருள்்ளின் உண்ழ்யதா் பண்பு்ள் 
்ற்றும் பயன்பதாட்டிழ் அறிய கபதாருள்்ழளேப் 
பிரிததல் அவசியம். 

்லழவ்ழளே எப்கபதாழுது, ஏன் பிரிக்் 
்வண்டும்?
	 ்லழவ்ளில் உள்ளே ்தாசுக்்ழளேயும், தீங்கு 

விழளேவிக்கும் பகுதிப் கபதாருள்்ழளேயும் 
நீக்குவதற்கு. எ.்தா: அரிசியில் உள்ளே 
்ற்்ழளே நீக்குதல்.

	 பய்ளிக்கும் ஒரு பகுதிப் கபதாருளிழ் 
்ற்றை பகுதிப் கபதாருள்்ளில் இருந்து தனி்ய 
பிரிப்பதற்கு. எ.்தா: கபட்்ரதாலியததில் 
இருந்து கபட்்ரதால் கபறுதல்.

	 ஒரு கபதாருழளே மிகுந்த தூய நிழலயில் 
கபறுவதற்கு. எ.்தா: தங்்ச சுரங்்ததில் 
இருந்து தங்்ம் கபறுதல்.

நாம் கசல்வியின் குடும்ப்தள்தப் பற்றி 
அறிநதுக�ாள்தவாமா? 

ஒரு நதாள் ்தாழல ஏழு ்ணியளேவில் 
கசல்வியின் குடும்பம் முழுவதும் சுறுசுறுப்பதா் 
இயங்கிக் க்தாண்டிருந்தது. கசல்வியின் 
ததாயதார் சழ்யலழறையில் ்தநீர் தயதாரிததுக் 
க்தாண்டிருந்ததார். கசல்வியின் பதாட்டி 
தயிரிலிருந்து கவண்கைய் எடுததுக் 
க்தாண்டிருந்ததார். அவளுழ்ய தந்ழதயும், 
்தா்தாவும் அறுவழ்க்குப்பின் ்ளேததில் 
கநல்்ணி்ழளேச ்ச்ரிததுக் க்தாண்டிருந்த்ர். 
கசல்வி அவளுழ்ய ததாயதாருக்கு உதவிபுரியும் 
வழ்யில் அரிசியில் இருந்து ்ல்ழல நீக்கிக் 
க்தாண்டிருந்ததாள். கசல்வியின் தம்பி பதாலு 
அவனுழ்ய நண்பன் க்தாடுதத ் தாந்தததிழ்க் 
க்தாண்டு ்ைலில் ஆர்வமு்ன் உருட்டி 
விழளேயதாடிக் க்தாண்டிருந்ததான். 
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கசல்வியின் குடும்ப உறுப்பி்ர்்ள் 
ஈடுபட்டிருந்த பல்்வறு கசயல்பதாடு்ழளே 
உ்து குறிப்்பட்டில் பட்டியலி் முடியு்தா?

்்ற்்ண்் கசயல்பதாடு்ளில் 
அ்ங்கியுள்ளே பிரிதகதடுததல் முழறை்ழளே 
ஆரதாய்்வதாம். ் ்லும், ் வறு சில பிரிதகதடுததல் 
முழறை்ழளேப் பற்றியும் அறிந்துக்க்தாள்்வதாம்.

்லழவயில் அ்ங்கியுள்ளே பகுதிப் 
கபதாருள்்ளின் பண்பு்ழளேப் கபதாருத்த, 
்லழவ்ழளேப் பிரிதகதடுக்கும் முழறை ்தர்வு 
கசய்யப்படுகிறைது. கபதாருள்்ளின் அளேவு, 
வடிவம், இயற்பியல் தன்ழ் (தி், திரவ, வதாயு) 
ஆகியவற்ழறைப் கபதாருதது பிரிதகதடுக்கும் 
முழறை ்தர்வு கசய்யப்ப்லதாம்.
வடி�டடு்தல்

கசல்வியின் ததாயதார் ்தநீரில் இருந்து 
்தயிழலததூழளேப் பிரிப்பதற்க்் 
வடி்ட்டிழயப் பயன்படுததி்தார். கபரிய 
அளேவிலதா் ்தயிழலததூள்்ள் வடி்ட்டியில் 
தக்்ழவக்்ப்பட்டு கதளிந்த ்தநீர் ்ழரசல் மி்ச 
சிறிய துழளே வழி்ய கவளி்யற்றைப்படுகிறைது. 
இதற்கு வடி்ட்டுதல் என்று கபயர். 

வடி்ட்டிய பிறைகு, ்தயிழலததூழளே என்் 
கசய்வீர்? தூக்கி எறிவீர்்ளேதா? அவற்ழறை 
மீண்டும் பயன்படுததும் முழறை ஒன்றிழ் 
உங்்ளேதால் பரிந்துழரக்் முடியு்தா?

சலி்த்தல்
ஒரு சல்லழ் என்பது வடி்ட்டிழயப் 

்பதான்றைததாகும். கவவ்வறு அளேவுழ்ய தி்ப் 
கபதாருள்்ழளேப் பிரிதகதடுக்கும் முழறைக்கு 
சலிததல் என்று கபயர். எ.்தா: ்தாவில் இருந்து 
தவிழ் நீக்குதல், ்ைலில் இருந்து சரழளேக் 
்ற்்ழளே நீக்குதல். ்ட்டு்தா்ப் பணி்ளில், 
்ைலிலிருந்து சரழளேக் ்ற்்ழளே 

நீக்குவதற்கு ்ம்பியதாலதா் சல்லழ் 
பயன்படுததப்படுகிறைது.

கசயல்பாடு 6
சிந்திதது அறி்! ்தாவிலிருந்து தவிழ் 
நீக்குதல் சரியதா? உ்து விழ்யிழ் 
குறிப்்பட்டில் எழுதவும்.

�ளை்தல்
மி்ச சிறிய அளேவிலதா் ்ழரயதாத 

தி்ப்கபதாருள்்ழளே திரவததிலிருந்து 
பிரிதகதடுப்பதற்கு ்ழ்தல் முழறையிழ்க் 
ழ்யதாளேலதாம். எ.்தா:  தயிரிலிருந்து 
கவண்கைய் எடுததல்.

்வ்்தா்க் ்ழ்யப்படும்்பதாது திண்் 
கவண்கையதா்து பதாததிரததின் பக்்ங்்ளில் 
்சர்கிறைது. ் ழ்ந்தபின் கிழ்க்கும் கவண்கைய் 
்ற்றும் ்்தார் ஆகிய இரு கபதாருள்்ளு்் 
உண்பதற்கு உ்ந்தழவயதாகும்.

துணி துழவக்கும் 
இயந்திரம் மூலம் ஈரம் 
நிழறைந்த துணி்ளிலிருந்து  
நீர் கவளி்யற்றைப்பட்டு அழவ 
உ ல ர் த த ப் ப டு கி ன் றை ் . 

இம்முழறைக்கு ழ்ய விலக்்ல் என்று கபயர்.

�திைடி்த்தல்
நதாம் கசடி்ளில் இருந்து பூக்்ழளேப் 

பறிக்கும்்பதாது தண்டு்ளில் இருந்து 
அவற்ழறைப் பிரிக்கி்றைதாம். ததாவரத தண்டு்ளில் 
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இருந்து கபறைப்படும் கநல் ்ற்றும் ்்தாதுழ் 
்பதான்றை ததானியங்்ழளேயும் அ்த்பதால் 
பிரிக்கின்்றைதா்தா? அது இயலதாது. ஏக்னில், 
ததானியங்்ள் சிறிய அளேவிலதா்ழவ; 
்்லும், அவற்றின் எண்ணிக்ழ் அதி்ம். 
ததானியங்்ழளே அவற்றின் ததாவரத தண்டு்ளில் 
இருந்து பிரிப்பதற்்தா் விவசதாயி்ள் தண்டு்ழளே 
்டி்்தா் பரப்பில் அடிக்கின்றை்ர். 
இம்முழறைக்கு ்திரடிததல் என்று கபயர்.

தூற்று்தல்
அரிசி, ்்தாதுழ் ்ற்றும் பிறை உைவு 

ததானியங்்ள் உமியதால் மூ்ப்பட்டிருக்கும். 
உமிழய நம்்தால் உண்ை முடியதாது. 
உமி மி்வும் க்ன்ழ்யதா் இருப்பததால் 
்தாற்றி்தால் எளிததா் அடிததுச கசல்லப்படும். 
ததானியங்்ளிலிருந்து உமிழய அ்ற்றுவதற்குப் 
பயன்படும் முழறைக்கு தூற்றுதல் என்று கபயர்.

்லழவயிழ் குறிப்பிட்் உயரததில் 
இருந்து ்தாற்றைடிக்கும் திழசயில் விைச 
கசய்ய்வண்டும். உமி ்பதான்றை ்லசதா் 
தி்ப்கபதாருள்்ள் ்தாற்றி்தால் அடிததுச 
கசல்லப்பட்டு தனி்ய ஒரு குவியலதா்ச  
்சர்ந்திருக்கும். எழ் அதி்முள்ளே 
தி்ப்கபதாருள்்ள் அததாவது ததானியங்்ள் 
தூற்றுபவரின் அரு்் சிறு குவியலதா்ச  ் சரும்.

ள��ைால் க்தரிநக்தடு்த்தல்
அரிசியிலிருந்து ்ற்்ழளே எவவதாறு 

பிரிக்கி்றைதாம்? ்ற்்ள் ததானியங்்ளிலிருந்து 
்தாறுபட்் உருவதழதப் கபற்றிருக்கு்தா்தால் 
அவற்ழறை நதாம் எளிததா் அழ்யதாளேம் ்ண்டு 
ழ்்ளேதால் நீக்குகி்றைதாம். இம்முழறைக்கு 
ழ்்ளேதால் கதரிந்கதடுததல் என்று கபயர். 
ஒரு்வழளே ்ற்்ள் அரிசிழயப் ்பதான்றை உருவ 
அழ்ப்ழப்ய கபற்றிருந்ததால் அவற்ழறை 
நீக்குவது ்டி்ம்.

�ாந்தப் பிரிப்பு முளற 
இரும்புத து்ள்்ள் ்லந்திருக்கும் 

ஒரு ்லழவயில் இரும்பதா்து ்தாந்ததததால் 
்வரப்படும் என்றை பண்பிழ்ப் பயன்படுததி 
்தாந்தத தன்ழ்யுழ்ய  கபதாருள்்ழளே 

உமி என்பது விழத 
அல்லது ததானியதழதச 
சுற்றிக் ்தாைப்படும் 
்டி்்தா் அல்லது 

பதாது்தாப்பதா் உழறையதாகும். அரிசியின் 
வளேர்நிழலக் ் தாலங்்ளில் இது அரிசிழயப் 
பதாது்தாக்கிறைது. ்ட்டு்தா்ப் கபதாருளேதா்வும், 
உர்தா்வும், மின்்தாப்புப் கபதாருளேதா்வும் 
எரிகபதாருளேதா்வும் இது பயன்படுகின்றைது.
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்தாந்தததன்ழ்யற்றை கபதாருள்்ளில் இருந்து 
பிரிக்்லதாம். ் தாந்ததததால் ் வரப்படும் கபதாருள்்ள் 
்தாந்தததன்ழ்யுழ்ய கபதாருள்்ள் எ்ப்படும். 
்தாந்தததிழ்ப் பயன்படுததி திண்்ங்்ழளேப் 
பிரிக்கும் முழறைக்கு ்தாந்தப்பிரிப்பு முழறை 
என்று கபயர். 
படிய ளவ்த்தல் (அ) வண்ைல் படிவாக்�ல் 

அரிசி ்ற்றும் பருப்பு வழ்்ளில் சிறிய 
ழவக்்்தால் து்ள்்ள், உமி, தூசு ்பதான்றைழவ 
்லந்திருக்கும். சழ்க்கும் முன் அவற்ழறை 
நீக்குதல் ்வண்டும். உங்்ள் வீட்டில் அவற்ழறை 
நீக்குவதற்குப் பின்பற்றைப்படும் முழறை்ள் 
பற்றி உங்்ளுக்குத கதரியு்தா? இததழ்ய 
கபதாருள்்ழளே நீக்் அரிசிழய்யதா பருப்ழப்யதா 
நீரில் ்ழுவ ்வண்டும். அவவதாறு ்ழுவும்்பதாது 
்லசதா் ்தாசுக்்ள் நீரில் மிதக்கும்; எழ் 
அதி்முள்ளே அரிசி ்பதான்றை ததானியங்்ள் நீரில் 
மூழ்கி அடியில் தங்கும். இம்முழறைக்கு படிய 
ழவததல் (அ) வண்்ல் படிவதாக்்ல் என்று கபயர். 
தூய்ழ்யதா் அரிசி நீருக்்டியில் தங்கியபின், 
நீரில் உள்ளே ் தாசுக்்ள் அழ்தழதயும் ் வ்்தா் 
கவளி்யற்றை ்வண்டும். இம்முழறைக்கு கதளிய 
ழவதது இறுததல் என்று கபயர். 
�லங�லாை நீரிலிருநது தசளற நீக்கு்தல்

்லங்்லதா் நீர் மி் நுண்ணிய ்ளி்ண் 
து்ள்்ழளேத தன்்்த்த க்தாண்டிருக்கும்.  
ஒரு ்ண்ைதாடிக் குவழளேயில் உள்ளே 

்லங்கிய நீரிழ் சிறிது ்நரததிற்கு 
அழசக்்தா்ல் ழவக்கும்்பதாது என்் நி்ழும்? 
்ளி்ண் து்ள்்ள் ்்்தா் இருப்பததால் அழவ 
குவழளேயின் அடியில் வண்்லதா்த தங்கும். 
நீரதா்து ்்ல் அடுக்்தா் கதளிந்த நிழலயில் 
இருக்கும்.

ஒரு ்லழவயில் ்்்தா் கபதாருள்்ள் 
இருப்பின் அவற்ழறைச சிறிது ் நரம்  அழசக்்தா்ல் 
ழவக்கும்கபதாழுது எழ் அதி்்தா் கபதாருள்்ள் 
வண்்லதா் தங்கி விடும். ்்லடுக்கில் கதளிந்த 
நீர்்ம் கிழ்க்கும். இம்முழறைக்கு படியழவததல் 
என்று கபயர்.

க்தளிய ளவ்தது இறு்த்தல்
இசகசயல் படிய ழவததழலத கததா்ர்ந்து 

நி்ழ்ததப்படுகிறைது. அடியில் தங்கிய 
வண்்ழலப் பதாதிக்்தாத வண்ைம் ்்ல் 
அடுக்கில் உள்ளே நீர் ்ற்கறைதாரு ்லனிற்கு 
்தாற்றைப்படுகிறைது. வண்்லில் இருந்து 
நீர்்தழதப் பிரிக்கும் முழறைக்கு கதளிய ழவதது 
இறுததல் என்று கபயர். அடியில் தங்கும் பகுதி 
வண்்ல் என்றும், கதளிந்த நிழலயில் உள்ளே 
பகுதி கதளிந்த நீர் என்றும் அழைக்்ப்படும். 

கதளிய ழவதது இறுதத பிறைகும் நீரில் 
நுண்ணிய ்ளி்ண் து்ள்்ள் இருப்பதற்கு 
வதாய்ப்பு உண்டு. அவற்ழறை எவவதாறு நீக்்லதாம்? 
வடி்ட்டி மூலம் அவற்ழறை நதாம் நீக்்லதாம். ஒரு  
வடி்ட்டி்யதா அல்லது துணி்யதா இததழ்ய 
நுண்ணிய ்ளி்ண் து்ள்்ழளே நீக்குவதற்கு 
உதவும் என்று ்ருதுகிறீர்்ளேதா? இசகசயழலச 
கசய்துபதார்தது, ்ண்டுபிடியுங்்ள்.

வடி�டடு்தல் 

நுண்ணிய ்தாசுக்்ழளே நீக்குவதற்்தா் 
நதாம் வடிததாழளேப் பயன்படுததுகி்றைதாம். ஒரு 
வடிததாளில் ்ளி்ண் து்ள்்ழளேக் ்தாட்டிலும் 
அளேவில் சிறிய நுண்துழளே்ள் உள்ளே். ஒரு 
வடிததாளிழ் எவவதாறு பயன்படுததுவது எ் 
இப்கபதாழுது பதார்க்்லதாம். 

ஒரு வடிததாழளே எடுததுக் க்தாண்டு 
அதழ்க் கூம்பு வடிவில் ்டிக்்வும் 
(ப்தழதப் பதார்க்்வும்). ்லங்கிய நீரிழ் 
வடிததாளில் க்துவதா், ்வ்மு்ன் ஊற்றைவும். 
வடி்ட்டுதலின் ்பதாது  கதளிந்த நீர் பு்ல் 
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வழி்ய கீ்ையுள்ளே ்லழ் அழ்யும், 
எஞ்சியுள்ளே ்ளி்ண் து்ள்்ள் (வீழ்படிவு) 
வடிததாளி்ல்ய தங்கி விடும். 

ஒரு ்லழவயில் உள்ளே ்ளி்ண், ்ைல் 
்பதான்றை ்ழரயதாத கபதாருள்்ழளே வடிததாழளேப் 
பயன்படுததி பிரிதகதடுக்கும் முழறைக்கு 
வடி்ட்டுதல் என்று கபயர்.. வடி்ட்டிழயக் 

தமலும் அறிதவாம்
பிரிதகதடுததழல முழுழ்யதாக்குவதற்கு, 
பல பிரிததல் முழறை்ழளே ஒன்றைதா் 
இழைததும் கசயல்படுததலதாம். 
உததாரை்தா், நீரில் ்லந்துள்ளே ்ைலும் 
உப்பும் ்லந்த ்லழவயிழ்ப் பிரிப்பதற்கு 
படிய ழவததல், கதளியழவதது இறுததல், 
வடி்ட்டுதல், ஆவியதாக்குதல் ்ற்றும் 
குளிரழவததல் ்பதான்றை பல முழறை்ழளே 
கவவ்வறு படிநிழல்ளில் நி்ழ்தத 
்வண்டும். 

்்ந்து கீ்ை இறைங்கும் திரவததிற்கு வடிநீர் 
என்றும், வடிததாளில் தங்கும் ் ழரயதாத பகுதிக்கு 
வண்்ல் என்றும் கபயர். 

கசயல்பாடு 7
குழுச கசயல்: வகுப்பில் உள்ளே ்தாைவர்்ழளே நதான்கு குழுக்்ளேதா்ப் பிரிக்்வும். ஒவகவதாரு 
குழுவும் ் லழவ்ழளேப் பிரிப்பதற்குத தகுந்த முழறை்ழளேப் பரிந்துழரக்் ் வண்டும். அக்குழுவில் 
உள்ளே ்தாைவர்்ள் தங்்ளுக்கு வைங்்ப்பட்் ்லழவ்ளில் உள்ளே பகுதிப் கபதாருள்்ழளே 
எந்தப் பண்பின் அடிப்பழ்யில், எந்தச கசயல்முழறையின் மூலம் பிரிதததார்்ள் என்பழதயும் 
கூறை்வண்டும். ்லழவ்ளுக்்தா் எடுததுக்்தாட்டு்ழளே ்தாைவர்்ளேது அன்றைதா் வதாழ்வில் 
இருந்து எடுததுழரக்் ்வண்டும். ஒரு குழு ததான் பரிந்துழரக்கும் முழறை்ழளே வகுப்பிலுள்ளே 
்ற்றை ்தாைவர்்ளி்ம் பகிர்ந்தவு்ன், முழு வகுப்பும் ்லந்ததா்லதாசிதது பரிந்துழரக்்ப்பட்் 
முழறை்ள் கபதாருதத்தா் உள்ளே்வதா என்று முடிவு கசய்து கீழ்க்்தாணும் அட்்வழையில் பூர்ததி 
கசய்ய ்வண்டும். 

பிரி்தக்தடு்த்தல் முளற உ்தாை்ணம் பிரி்தக்தடு்த்தல் முளறயின் அடிப்பளை

நீரும்  
்ண்ணும்  
்லந்த ்லழவ

வடி்ட்டும் 
பு்ல்

வடிநீர்

வண்்ல்வடிததாள்
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3.7. உ்ணவுக் �லப்பைம்
சில ்வழளே்ளில், 

்ழ்்ளில் நதாம் வதாங்கும் 
உ ை வு ப் க ப தா ரு ள் ் ளி ல் 
்தழவயற்றை கபதாருள்்்ளேதா 
அல்லது தீங்கு விழளேவிக்கும் கபதாருள்்்ளேதா 
்தாைப்படும். இதற்கு உைவுக் ்லப்ப்ம் 
என்று கபயர். ்வ்மின்ழ்யதாலும், சரியதா்க் 
ழ்யதாளேதாத ்தாரைங்்ளேதாலும் உைவுக் 
்லப்ப்ம் ஏற்ப்லதாம்.

நதாம் வதாங்கும் கபதாருள்்ளில், குறிப்பதா் 
உைவுப் கபதாருள்்ளில் உள்ளே ்லப்ப்ப் 
கபதாருள்்ழளேப் பற்றி நதாம் அவசியம் கதரிந்து 
ழவததிருக்் ்வண்டும். ்லப்ப்ப் கபதாருள்்ள் 
்லந்த உைழவ உட்க்தாள்வது உ்ல் 
நலததிற்குத தீங்கு விழளேவிக்கும். 

்லப்ப்ம் கசய்யப்பட்் கபதாருள்்ள் தூய 
கபதாருள்்ளின் உண்ழ்ப் பண்பு்ழளேப் 
கபற்றிருக்்தாது. உததாரை்தா், பயன்படுததப்பட்் 
்தயிழலததூள் ்தாயழவக்்ப்பட்டு மீண்டும் 
புதிய ்தயிழலததூளில் ்லக்்ப்படுகிறைது. 
்ஞ்சள் தூளில் பிர்தாச்தா் வண்ைம் 
தரக்கூடிய ்வதிப்கபதாருள் ்லக்்ப்படுகிறைது. 

நிளைவில் க�ாள்�
	நிழறைழய உழ்யதும் இ்தழத 

அழ்ததுக் க்தாள்வது்தாகிய கபதாருள்்ள் 
பருப்கபதாருள்்ளேதாகும்.

	அழ்ததுப் பருப்கபதாருள்்ளும் மி்ச சிறிய 
து்ள்்ளேதால் ஆ்ழவ.

	இரண்டு முக்கியப் பண்பு்ளின் 
அடிப்பழ்யில் திண்்ம், திரவம் ் ற்றும் வதாயு 
எ் பருப்கபதாருள்்ழளே வழ்ப்படுததலதாம். 
அ)  து்ள்்ளின் அழ்ப்ழபப் கபதாருதது.
ஆ)  து்ள்்ள் ஒன்ழறைகயதான்று ஈர்க்கும் 

தன்ழ்ழயப் கபதாருதது.
	து்ள்்ளின் அழ்ப்பு ்ற்றும் 

து்ள்்ளுக்கிழ்்ய உள்ளே ஈர்ப்பு 
விழசயின் அடிப்பழ்யில் தி், திரவ 
்ற்றும் வதாயுக்்ள் அவற்றின் பண்பு்ளில் 
்வறுபடுகின்றை்.

	ஒரு தூய கபதாருள் என்பது ஒ்ர ் தாதிரியதா் 
து்ள்்ழளேக் க்தாண்் தனி்ம் அல்லது 
்சர்்ம் ஆகும்.

	ஒரு ்லழவ என்பது இரண்டு அல்லது 
அதற்கு ்்ற்பட்் பகுதிப் கபதாருள்்ழளே 
ஏததாவது ஒரு  விகிதததில் ்லந்து 
உருவதாக்்ப்பட்் தூய்ழ்யற்றை 
கபதாருளேதாகும்.

	ழ்்ளேதால் கதரிந்கதடுததல் – 
எளிதில் ்ண்ைதால் ்தாைக்கூடிய 
பகுதிப் கபதாருள்்ழளே ழ்்ளேதால் 
பிரிதகதடுக்கும் முழறை.

கசயல்பாடு 8
கபதாதுவதா் ்லப்ப்ப் கபதாருள்்ள் 

்ற்றும் அழவ ்லப்ப்ம் கசய்யப்படும் 
உைவுப் கபதாருள்்ள் பற்றிய 
த்வல்்ழளேச ்ச்ரிதது அவற்ழறை 
வகுப்பழறையில் பகிர்ந்து க்தாள்ளேவும்.

youtube இல் பதி்வற்றைம் 
கசய்யப்பட்டுள்ளே பின்வரும் ்தாகைதாளிக் 
்தாட்சிழயக் ் தாைவும். உைவில் ் லப்ப்ம் 
உள்ளேததா என்பழதப் பரி்சதாதிக்கும் 10 
எளிய வழி்ள் https://www.youtube.com/
watch?v=xLiWunnudY

க ப ரு ம் ப தா ல தா ் 
இல்லங்்ளில் நீரில் 
உள்ளே ்தாசுக்்ழளே 
நீ க் கு வ த ற் ் தா ் வு ம் , 
நுண்கிருமி்ழளே புறைஊததா 

்திர்்ழளேக் க்தாண்டு அழிப்பதற்்தா்வும் 
வணி்ரீதியிலதா் நீர் வடி்ட்டி்ள் 
பயன்படுததப்படுகின்றை். 
எதிர் சவவூடு பரவல் (RO) என்றை முழறையில், 
நீரில் உள்ளே ்தாசுக்்ள் நீக்்ப்பட்டு, நீர் 
சுததி்ரிக்்ப்படுகிறைது.
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	் லழவழயப் பிரிததல் கீழ்க்்தாணும் 
்தாரைங்்ளுக்்தா் நி்ழ்ததப்படுகிறைது. 
1.  தீங்கு விழளேவிக்கும் பகுதிப் 

கபதாருள்்ழளே நீக்்.
2.  ் தழவயதா் பகுதிப் கபதாருழளேப் கபறை.
3.  ஒரு கபதாருளிழ் மி்த தூய நிழலயில் 

கபறை.
	ஒரு ்லழவயில் உள்ளே பகுதிப் 

கபதாருள்்ளின் பண்பு்ழளேப் கபதாருத்த 
அக்்லழவயிழ்ப் பிரிதகதடுக்கும் 
முழறை நிர்ையிக்்ப்படுகிறைது. 

	தூற்றைல் – ்்்தா் கபதாருள்்ளில் 
்லந்துள்ளே ்லசதா் கபதாருள்்ழளே 
நீக்கும் முழறை.

	கதளியழவதது இறுததல் – வண்்ழலப் 
பதாதிக்்தாத வண்ைம் கதளிந்த நீழர 
படியழவதது கவளி்யற்றுதல்.

	்தாந்தப் பிரிப்பு முழறை – ்தாந்தத தன்ழ் 
க்தாண்் கபதாருள்்ழளே ்தாந்தத 
தன்ழ்யற்றை கபதாருள்்ளிலிருந்து பிரிக்கும் 
முழறை. 

	வண்்லதாக்குதல் – ்்்தா், ்ழரயதாத, 
தி்ப் கபதாருள்்ழளே வண்்லதா்ப் படிய 
ழவதது பிரிக்கும் முழறை (திண்் – 
திரவக் ்லழவ்ழளேப் பிரிப்பதற்குப் 
பயன்படுகிறைது.)

	வடி்ட்டுதல் – ்ழரயதாத மி் நுண்ணிய 
தி்ப் கபதாருள்்ழளே (வீழ்படிவு)  அவற்றின் 
நீர்்ததிலிருந்து வடிததாழளேப் பயன்படுததி 
பிரிதகதடுக்கும் முழறை

	்லப்ப்ம் – ஒதத வடிவம் உழ்ய, 
தரம் குழறைந்த கபதாருழளேக் ்லந்து 
ஒரு  முதன்ழ்ப் கபதாருளிழ்த 
தூய்ழ்யற்றைததா் ்தாற்றுதல்.  

மதிப்பீடு

I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு்தது எழுது�.
1.  பருப்கபதாருளேதால் ஆ்தல்ல.
 அ) தங்  ்் ்தாதிரம் ஆ) இரும்பு ஆணி 
 இ) ஒளி                  ஈ)  எண்கைய்த துளி 
2. 400 மி.லி க்தாள்ளேளேவு க்தாண்் 

ஒரு கிண்ைததில் 200 மிலி நீர் 
ஊற்றைப்படுகிறைது. இப்்பதாது நீரின் பரு்ன் 

 அ)  400 மி.லி  ஆ) 600 மி.லி  
 இ) 200 மி.லி   ஈ) 800 மி.லி
3. தர்பூசணிப் பைததில் உள்ளே விழத்ழளே 

 முழறையில் நீக்்லதாம். 
 அ) ழ்்ளேதால் கதரிந்கதடுததல் 
 ஆ) வடி்ட்டுதல்  இ) ்தாந்தப் பிரிப்பு 
 ஈ) கதளிய ழவதது இறுததல்
4. அரிசி ்ற்றும் பருப்பில் ்லந்துள்ளே ்லசதா் 

்தாசுக்்ழளே  முழறையில் நீக்்லதாம்.
 அ) வடி்ட்டுதல்        ஆ) படியழவததல்
 இ) கதளிய ழவதது இறுததல்
 ஈ) புழ்ததல்

5. தூற்றுதல் என்றை கசயழல நி்ழ்தத 
பின்வருவ்வற்றுள்  
அவசியம் ்தழவப்படுகிறைது.

 அ) ்ழை  ஆ) ்ண்
 இ) நீர்  ஈ) ்தாற்று
6.  வழ்யதா் ் லழவயிழ் 

வடி்ட்டுதல் முழறையி்தால் 
பிரிதகதடுக்்லதாம்.

 அ) தி்ப்கபதாருள் – தி்ப்கபதாருள் 
 ஆ) தி்ப்கபதாருள் – நீர்்ம்
 இ) நீர்்ம் – நீர்்ம் 
 ஈ) நீர்்ம் – வதாயு
7. பின்வருவ்வற்றுள் எது ்லழவ 

அல்ல?
 அ) பதாலு்ன் ்லந்த ்தாபி
 ஆ) எலுமிசழசச சதாறு
 இ) நீர்
 ஈ) க்தாட்ழ்்ள் புழததத ஐஸகிரீம்

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



51

II. த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. பருப்கபதாருள் என்பது _______ ஆல் ஆ்து.
2. திண்்ததில் து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய 

உள்ளே இழ்கவளி __________ ஐ வி்க் 
குழறைவு.

3. கநற்பயிரிலிருந்து கநல்ழல ___________ 
முழறை மூலம் பிரிதகதடுக்்லதாம்.

4. ‘உப்பு்தா’ வில் இருந்து _____________
முழறையில் மிளே்தாயிழ் நீக்்லதாம்.

5. நீரில் இருந்து ் ளி்ண் து்ள்்ழளே நீக்் 
__________ முழறை பயன்படுததப்படுகிறைது.

6. குைதாய்க் கிைறு்ளில் இருந்து கபறைப்படும் நீர் 
கபதாதுவதா் ____________  நீரதா் அழ்யும்.

7. ஊசி, கபன்சில் ்ற்றும் இரப்பர் வழளேயம் 
இவற்றுள் ___________ ்தாந்ததததால்  
்வரப்படும்.

III. கபாரு்தது�. 
அ)

பண்பு�ள் உ்தாை்ணம்
எளிதில் உழ்யக்கூடியது 
(கநதாறுங்கும் தன்ழ்) உ்லதா்த தட்டு

எளிதில் வழளேயக்கூடியது ரப்பர் வழளேயம்
எளிதில் இழுக்்லதாம் பருததி, ்ம்பளி
எளிதில் அழுததலதாம் ்ண் பதாழ்
எளிதில் கவப்ப்ழ்யும் கநகிழி ஒயர் (wire)

ஆ)

அ ஆ இ
்ண்்ளேதால் பதார்க்்கூடிய ்தழவயற்றை பகுதிப் 
கபதாருழளே நீக்குதல்.

சுண்ைதாம்புக் ்ட்டி (சதாக்பீஸ 
தூள்) நீரு்ன் ்லந்திருததல்

்தாந்தப் பிரிப்பு 
முழறை

்லசதா் ்ற்றும் ்்்தா் பகுதிப் 
கபதாருள்்ழளேப் பிரிததல்.

்ைல் ்ற்றும் நீர் கதளிய ழவதது 
இறுததல்

்ழரயதாத ்தாசுப்கபதாருள்்ழளே நீக்குதல். இரும்பு சதார்ந்த ்தாசுக்்ள் வடி்ட்டுதல்
்தாந்தததன்ழ் க்தாண்் பகுதிப்கபதாருள்்ழளே 
்தாந்தததன்ழ் அற்றை பகுதிப்கபதாருள்்ளில் 
இருந்து பிரிததல்.

அரிசி ்ற்றும் ்ல் ழ்்ளேதால் 
்தர்வு கசய்தல்

நீர்்ங்்ளில் இருந்து திண்்ங்்ழளேப் பிரிததல். உமி ்ற்றும் கநல் தூற்றுதல்

IV. சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�.

அ) ்தாற்று அழுததததிற்கு உட்ப்தாது.
ஆ)  திரவங்்ளுக்கு குறிப்பிட்் பரு்ன் இல்ழல. 

ஆ்தால் குறிப்பிட்் வடிவம் உண்டு.
இ)  திண்்ததில் உள்ளே து்ள்்ள் எளிதில் 

ந்ர்கின்றை்.
ஈ)  சழ்க்கும் முன் பருப்பு வழ்்ழளே நீரில் 

்ழுவும்்பதாது, வடி்ட்டுதல் மூலம் நீழரப் 
பிரிதகதடுக்்லதாம்.

உ)  தி்ப் கபதாருள்்ளில் இருந்து நீர்்ப் 
கபதாருள்்ழளேப் பிரிப்பதற்க்் 
பயன்படுததப்படும் வடி்ட்டி என்பது ஒரு 
வழ்யதா் சல்லழ்்ய.

ஊ) ததானியதழதயும், உமிழயயும் தூற்றுதல் 
முழறை மூலம் பிரிக்்லதாம்.

எ) ்தாற்று ஒரு தூய கபதாருளேதாகும்.
ஏ) வண்்லதாக்குதல் முழறை மூலம் 

தயிரிலிருந்து கவண்கைழயப் 
பிரிதகதடுக்்லதாம். 

V. பின்வரும் ஒப்புளமளயப் பூர்்ததி கசய்� 
1. திண்்ம் : ்டி்ததன்ழ் :: வதாயு :  ______
2. து்ள்்ளுக்கு இழ்்ய அதி் இழ்கவளி 

உழ்யது : வதாயு :: ______ : திண்்ம்
3. திண்்ம் : குறிப்பிட்் வடிவம் :: ______: 

க்தாள்்லனின் வடிவம்
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4. உமி ததானியங்்ள் : தூற்றுதல் :: ்ரததூள்  
சுண்ைக்்ட்டி : ______.

5. சூ்தா் எண்கையிலிருந்து முறுக்கிழ் 
எடுததல் :  :: ்தாபிழய 
வடி்ட்டியபின் அடியில் தங்கும் ்தாபிததூள் : 
______.

6. இரும்பு – ்ந்த்ம் ்லழவ : ______ :: 
உளுததம் பருப்பு - ்டுகு ்லழவ : 
உருட்டுதல்.

VI. மி�சசுருக்�மா� விளையளி.
1. பருப்கபதாருள் – வழரயறு.
2. சழ்க்கும் முன் அரிசியில் உள்ளே உமி, தூசு 

்பதான்றை நுண்ணிய ்தாசுப் கபதாருள்்ள் 
எவவதாறு நீக்்ப்படுகின்றை்?

3. ்லழவ்ழளே நதாம் ஏன் பிரிதகதடுக்் 
்வண்டும்?

4. ்லழவக்கு ஒரு எடுததுக்்தாட்டிழ்க் 
கூறி அது ்லழவ்ய, என்பழத 
நியதாயப்படுததவும். 

5. படிய ழவததல் - வழரயறு.
6. தூய கபதாருளுக்கும் தூய்ழ்யற்றை 

கபதாருளுக்கும் இழ்்ய உள்ளே முக்கிய 
்வறுபதாடு்ழளேக் கூறு்.

VII. சுருக்�மா� விளையளி.
1. இரப்பர் பந்ழத அழுததும்்பதாது வடிவம் 

்தாறுகிறைது. அழத திண்்ம் எ் 
அழைக்்லதா்தா?

2. வதாயுக்்ளுக்கு குறிப்பிட்் வடிவம் இல்ழல. 
ஏன்?

3. பதாலில் இருந்து பதாலதாழ்க் ்ட்டிழய 
எம்முழறையில் கபறுவதாய்? விளேக்்வும்.

4. கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ப்தழதப் பதார்தது 
அதில் பின்பற்றைப்படும் பிரிததல் முழறையிழ் 
விவரிக்்வும்.

5. பருப்பு்ன் அதி் அளேவில் சிறு ்தாகிதத 
துண்டு்ள் ்லந்திருப்பின் அவற்ழறை 
எவவதாறு நீக்குவதாய்?

6. உைவுக் ்லப்ப்ம் என்றைதால் என்்?
7. ஒரு கவப்ப்தா் ்்தாழ் நதாளில் வீட்டிற்கு 

திரும்பிய திரு.ரகு ்்தார் பரு் விரும்பி்தார். 
திரு்தி. ரகுவி்ம் தயிர் ்ட்டு்் இருந்தது. 
அவர் எவவதாறு தயிரிலிருந்து ்்தாழரப் 
கபறுவதார்? விளேக்்வும். 

VIII. உயர் சிந்தளை்ததிறன் விைாக்�ள்.
1. தி், திரவ ்ற்றும் வதாயுப்கபதாருள்்ளின் 

பண்பு்ழளே ்வறுபடுதது்.
2. சுண்ைதாம்புத தூள், ்டுகு எண்கைய், 

நீர் ்ற்றும் நதாையங்்ள் க்தாண்் 
்லழவழய உ்து ஆய்வ்ததில் உள்ளே 
தகுந்த உப்ரைங்்ழளேப் பயன்படுததி 
எவவதாறு பிரிப்பதாய்? பிரிததல் முழறையிழ்ப் 
படிநிழல்ளில் விளேக்கும் ப்ததிழ் 
வழரயவும்.

3. மூன்று நிழல்ளில் உள்ளே து்ள்்ளின் 
அழ்ப்பு கீ்ை தரப்பட்டுள்ளேது. 

ப்ம் – 1

ப்ம் – 2 ப்ம் – 3

அ) ப்ம் 1  பருப்கபதாருளின் எந்த நிழலழயக் 
குறிக்கிறைது?

ஆ) எப்ப்ததில் து்ள்்ளுக்கு இழ்யிலதா் 
ஈர்ப்பு விழச அதி்ம்? 

இ) திறைந்த ்லனில் ழவக்் முடியதாதது எது?
ஈ) க்தாள்்லனின் வடிவதழதக் க்தாண்்து 

எது?
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4. ்லரின் அம்்தா இரவு உைழவ 
சழ்க்்த தயதாரதாகிறைதார்்ள். தவறுதலதா் 
்வர்க்்்ழலயு்ன் உளுததம் பருப்பிழ் 
்லந்துவிட்்தார். இவவிரண்ழ்யும் 
பிரிதகதடுக்் உரிய முழறைழயப் 
பரிந்துழரதது, ்லர் உண்பதற்கு 
்வர்க்்்ழல கிழ்க்் வழி கசய்். 

5. ஒரு குவழளே நீரில் புளிச  சதாழறையும், 
சர்க்்ழரழயயும் ் சர்தது நன்கு ் லக்்வும். 
இது ஒரு ்லழவயதா? ஏன் என்று 
உங்்ளேதால் கூறை முடியு்தா? இந்த ்ழரசல் 
இனிப்பதா்ததா, புளிப்பதா்ததா அல்லது 
புளிப்பும், இனிப்பும் ்சர்ந்தததா?

IX. வாழவியல் திறன்�ள் – விவா்தம்.
1. உைவுக் ்லப்ப்மும் அதழ்க் 

்ண்்றிதலும் என்றை தழலப்பில் விவதாதம் 
ஒன்று ந்ததவும்.

X. வரிளசப்படு்தது்தல்.
1. ்தநீர் தயதாரிததலின் படிநிழல்ழளே 

வரிழசக்கிர்்தா் எழுதவும். 
 (்லழவ, ்ழரததல், வடிநீர் ்ற்றும் 

வண்்ல் ஆகிய கசதாற்்ழளேப் 
பயன்படுததவும்).

XI.  �ைப்பய்ணம்.
1. உ்க்கு அருகிலுள்ளே வயல்கவளிக்கும், 

அரிசி ஆழலக்கும் கசன்று அங்கு 
கசயல்படுததப்படும் பல்்வறு 

பிரிததல் முழறை்ழளே உற்று்நதாக்கி, 
குறிப்கபடுக்்வும். நவீ் கததாழில்நுட்பம் 
எந்கதந்த பதாரம்பரிய பைக்்ங்்ழளே 
்தாற்றியுள்ளேது எ்ப் பட்டியலி்வும். 

 பின்வரும் youtube இழைப்ழபப் 
பயன்படுததி ்தாகைதாளிக் ்தாட்சி்ழளே 
உற்று்நதாக்்வும்.
https://www.youtube.com 

watch?v=9Djc5ZVyUW

https://www.youtube.com/

watch?v=DJGRJ4qL4-A

XII. கசயல்திடைம்.
1 ஒரு ்தாய்்றிக் ்லழவயிழ்்யதா அல்லது 

பைக்்லழவயிழ்்யதா தயதார் கசய்். அது 
்லழவ என்பதற்்தா் ்தாரைங்்ழளேக் 
குறிப்பி்வும். 

2. விழளேயதாட்டு்ன் இழைப்பு
்தாற்று ஒரு தூய கபதாருளேல்ல. 

சுவதாசிததலிலும், விழளேயதாட்டிலும் இது 
அவசிய்தாகிறைது.பலூன் விழளேயதாட்டு ஒரு 
பிரபல்தா் விழளேயதாட்்தாகும். சூ்தா் 
்தாற்று, குளிர்ந்த ்தாற்ழறைவி் ்லசதா்து 
என்பததால் சூ்தா் ்தாற்று நிரம்பிய 
பலூன்்ள் ்்்ல எழும்புகின்றை். சூ்தா் 
்தாற்றிழ்க் க்தாண்் பலூன்்ழளேப் பற்றி 
்்லும் அறி்.
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இள்ணயச கசயல்பாடு
பருப்கபாருள்�ள்

விளையாடி பாரபபாமா  
Science Kids.

உைலி:
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/gases.html

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

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

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

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

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.

படி 1 படி 2 படி 3
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4 தாவர உலகம்

அலகு

	ததாவர வழ்்ழளேப் பற்றி கதரிந்துக்தாள்ளேல்.
	ததாவரங்்ளின் பதா்ங்்ள் ்ற்றும் அவற்றின் கசயல்பதாடு்ள் குறிதது அறிந்துக்தாள்ளேல்.
	இழல்ளின் அழ்ப்பு, பணி்ள் ்ற்றும் த்வழ்ப்பு்ழளே அறிந்துக்தாள்ளேல்.
	விலங்கு்ள் ்ற்றும் ்னிதர்்ளுக்குத ்தழவயதா் உைழவ, ததாவரங்்்ளே 

தயதாரிக்கின்றை் என்பழதப் புரிந்துக்தாள்ளேல்.
	பல்்வறு வதாழ்வி்ங்்ழளேப் பற்றி அறிதல்.
	வதாழ்வி்ததிற்கு ஏற்ப ததாவரங்்ளின் த்வழ்ப்பு்ள் ் ற்றும் ் தாற்றுருக்்ள் அழ்ந்துள்ளே்  

என்பழத அறிந்து க்தாள்ளேல்.
	உயிரி்ங்்ள் ஒன்ழறைகயதான்று சதார்ந்துள்ளே் என்பழதத கதரிந்து க்தாள்ளேல்.

 ்ற்றைல் ்நதாக்்ங்்ள்
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அறிமு�ம்:
ரதாணியும், ரவியும் தங்்ள் ததாயதாரு்ன் 

்தாய்்றிக் ்ழ்க்குச கசன்றைதார்்ள்.  பல்்வறு 
வண்ைங்்ளில் உள்ளே ்தாய்்றி்ழளே அவர்்ள் 
பதார்தத்ர். அவர்்ளேது ததாயதார் முட்ழ்்்தாஸ, 
்தாலிிஃப்ளேவர், முள்ளேங்கி ்பதான்றை 
்தாய்்றி்ழளே வதாங்கி்தார். ரவி, தன் ததாயி்ம் 
“அம்்தா, இழவ அழ்தது்் ்ண்ணின் 
கீ்ை விழளேயும் ்தாய்்றி்ள்ததா்்?”, என்று 
்்ட்்தான், அதற்கு ரவியின் ததாயதார், "இல்ழல  
ரவி, இந்தக் ்தாய்்றி்ளில் சில ்வர்்ளில் 
இருந்தும், சில தண்டு்ளிலிருந்தும் 
கிழ்ப்பழவ, சில பூக்்ழளேக் கூ் நதாம் 
சழ்யலுக்குப் பயன்படுததுகி்றைதாம்”, 
என்றைதார். ரதாணிக்கும், ரவிக்கும் ஆசசரியம். 
வதாங்கிய ்தாய்்றி்ழளே வீட்டிற்குச கசன்றைதும் 
ழபயிலிருந்து கவளி்ய எடுதது எது தண்டு,  
எது பூ, எது ்வர் என்று விவதாதிதததார்்ள்.
அவர்்ள் ததாயதார் கீைதாகநல்லி, க்தாதது்ல்லி, 
்ற்றும் ்றி்வப்பிழல ்பதான்றை இழல்ழளே 
்ததாட்்ததிலிருந்து பறிததுவந்து 
இவற்ழறைச சழ்யலில் ்ருந்திற்்தா்வும், 
நறு்ைததிற்்தா்வும் பயன்படுததுவததா்க் 
கூறி்தார்்ள். கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே 
ப்ங்்ளிலுள்ளே ததாவரப் பகுதி்ழளேப் பற்றி 
உங்்ள் ஆசிரியரி்ம் விவதாதிக்்வும். 

உயிரி்ங்்ளின் வதாழ்க்ழ்முழறை, 
அழ்ப்பு, ்ற்றும் கசயல்்ழளேப் பற்றி பயிலும். 
இயற்ழ் அறிவியல் உயிரியல் ஆகும். 
நதாம் வதாழும் உல்ம் ததாவரங்்ள் ்ற்றும் 
விலங்கு்ழளேக் க்தாண்்து. ததாவரங்்ள் 
தங்்ளுக்குரிய உைழவத ததாங்்்ளே 

தயதாரிக்கின்றை்; உ்ல் வளேர்சசியழ்கின்றை்; 
்ற்றும் இ்ப்கபருக்்ம் கசய்கின்றை். 
ததாவரததின் பல்்வறு பகுதி்ள் உைவதா், 
்ருந்ததா், ்ரக்்ட்ழ்்ளேதா், ்ற்றும் 
வதாழ்வி்்தா் பயன்படுகின்றை்.

4.1. ்தாவை்ததின் அளமப்பு மற்றும் 

 கசயல்�ள் 
ந்து உ்ல் பல்்வறு உறுப்புக்்ழளேக் 

க்தாண்்து. அது்பதால, ததாவரங்்ளும் 
இளல, ்தண்டு, தவர் ்ற்றும் மலர்�ள் ஆகிய 
பதா்ங்்ழளேக் க்தாண்டுள்ளே். ததாவரங்்ள் 
அழ்ப்பிலும், நிறைங்்ளிலும் ்வறுபட்்தாலும், 
அழவ ஒருசில பண்பு்ளில் ஒததுள்ளே .் அததாவது, 
கபரும்பதாலதா் ததாவரங்்ளின் தண்டு ்ற்றும் 
இழல்ள் நிலததிற்கு ்்்லயும், அவற்றின் 
்வரதா்து நிலததிற்குக் கீ்ையும் உள்ளேது.

ப்ததில் ்தாண்பது்பதால பூக்கும் 
ததாவரங்்ள் இரண்டு முக்கியத கததாகுப்பு்ழளேக்  
க்தாண்டுள்ளே். அழவ: 

1. தவர்்த க்தாகுப்பு
2. ்தண்டு்த க்தாகுப்பு
இவற்ழறைப் பற்றி விரிவதா்ப் படிப்்பதாம்.

1.  தவர்்த க்தாகுப்பு
்வர் என்பது ஒரு ததாவரததின் முக்கிய 

அசசின் கீழ்ப் பகுதியதாகும். இது நிலததிற்குக் 
கீ்ை ்தாைப்படுகிறைது. ்வர்்ளில்  ்ணுக்்ளும், 
்ணுவிழ்ப் பகுதி்ளும் இல்ழல. அதன் நுனிப் 
பகுதியில் ்வர்மூடி உள்ளேது. ்வர் நுனிக்குச 
சற்று ்்ற்பகுதியில்  ்வர்ததூவி்ள் ஒரு 
்ற்ழறையதா்க் ்தாைப்படுகின்றை். ்வர்்ள் ்நர் 
புவிநதாட்்ம் உழ்யழவ. 
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ததாவரங்்ளின் ் வர்த கததாகுப்பு்ள் இரண்டு 
வழ்ப்படும், அழவ:

அ.  ஆணிதவர்்த க்தாகுப்பு
ஆ. சல்லிதவர்்த க்தாகுப்பு

அ. ஆணிதவர்்த க்தாகுப்பு
விழதயிலிருந்து முழளே்வர் கததா்ர்ந்து 

வளேர்ந்து ஆணிதவளை உண்்தாக்குகின்றைது. 
முழளே்வர் தடிதத முதல்நிழல ்வரதா் 
வளேர்கிறைது. இதிலிருந்து துழை ்வர்்ளேதா் 
இரண்்தாம்நிழல ்வர்்ள் ்ததான்றுகின்றை். 
கபதாதுவதா் இரு விததிழலத ததாவரங்்ளில் 
இவவழ் ்வர் ்தாைப்படுகிறைது.
எ.�ா. அவழர, ்தா, ்வம்பு.

ஆணிதவர்்த க்தாகுப்பு

ஆ. சல்லிதவர்்த க்தாகுப்பு 

முதல்நிழல ் வர், சிறிது ் தாலததில் அழிந்து, 
தண்டின் அடிப்பகுதியில், ச் பரு்னுள்ளே 
்வர்்ள் க்தாதததா்த ்ததான்றி வளேர்கின்றை். 
கபரும்பதாலும் ஒரு விததிழலத ததாவரங்்ளில் 
இவ்வர்தகததாகுப்பு ்தாைப்படுகிறைது.
எ.�ா. கநல், புல், ்க்்தாச ்சதாளேம்.

கசயல்பாடு 1
தவரின் மூலம் நீளை உறிஞ்சு்தல்
தநாக்�ம் : ்வர்்ள் நீழர உறிஞ்சுவழத 
உற்று ்நதாக்்ல்
த்தளவயாை உப�ை்ணங�ள்: ஒரு 
குவழளே நீர், நீல ழ், ்்ரட்
கசய்முளற: ஒரு குவழளே நீரில் ஒருசில 
துளி்ள் நீல ழ்ழய இ் ்வண்டும். 
நன்றைதா்க் ்லக்கியபின் ்்ரட்ழ் அந்த 
நீரில் மூழ்கியவதாறு ழவக்்்வண்டும். 
இரண்டு அல்லது மூன்று நதாட்்ளுக்குப் 
பிறைகு ்்ரட்ழ் எடுதது நீளேவதாக்கில் 
கவட்டிப் பதார்க்்வும். 
அறி்தல்: ்்ரட் துண்டு்ளின் ழ்யப் 
பகுதி நீல நிறை்தா் ்தாறி இருப்பதிலிருந்து, 
்வர்்ள் நீழர உறிஞ்சுகின்றை் என்பழத 
அறிந்து க்தாள்ளேலதாம்.

சல்லி்வர்த கததாகுப்பு

தவரின் பணி�ள் 
	் வர்்ள் ததாவரதழதப் 

பூமியில் நிழல 
நிறுததுகின்றை். 

	் ண் ணி லி ரு ந் து  
நீழரயும், ்னி்ச 
சததுக்்ழளேயும் உறிஞ்சுகின்றை்.  

	் ்ரட், பீட்ரூட் ்பதான்றை ததாவரங்்ள், 
ததாங்்ள்  தயதாரிதத உைழவத தங்்ளின் 
்வர்்ளில் ்சமிக்கின்றை்.

சற்று ்யதாசியுங்்ள்!

இது ்தண்ைா? தவைா? 

2. ்தண்டு்த க்தாகுப்பு
நிலததின் ் ்ற்பரப்பில் வளேர்கின்றை ததாவரப் 

பகுதிக்கு ்தண்டு்த க்தாகுப்பு என்று கபயர். 
இதன் ழ்ய அசசு ்தண்டு எ் அழைக்்ப்படும். 
தண்டுதகததாகுப்பதா்து இழல்ள், ்லர்்ள் 
்ற்றும் ்னி்ழளேக் க்தாண்டுள்ளேது.  
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்தண்டு
தண்டு பூமியின் ்்ற்பரப்பில் சூரியழ் 

்நதாக்கி வளேர்கிறைது. தண்டில் ்ணுக்்ளும், 
்ணுவிழ்ப் பகுதி்ளும் உள்ளே். தண்டில் 
இழல்ள் ்ததான்றும் பகுதி �ணு எ்ப்படும். 
இரண்டு ்ணுக்்ளுக்கு இழ்்ய உள்ளே 
பகுதி �ணுவிளைப் பகுதி எ்ப்படும். தண்டின் 
நுனியில் ்ததான்றும் க்தாட்டு நுனி கமாடடு 
எ்ப்படும். இழலயின் அடிப்பகுதிக்கும், 
தண்டிற்கும் இழ்்ய உள்ளே ்்தாைம் 
இழலக்்்தாைம் என்று அழைக்்ப்படுகிறைது. 
இழலயின் ்்தாைததில் ்ததான்றும் க்தாட்டு 
த�ா்ண கமாடடு எ்ப்படும். 

�ணு

�ணு

�ணுவிளைப் 

பகுதி

கமாடடு

கசயல்பாடு 2
்தண்டின் மூலம் நீர் �ை்தது்தல்
தநாக்�ம்: தண்டின் மூலம் நீர் 
்்ததப்படுவழத உற்று்நதாக்்ல்.
த்தளவயாை உப�ை்ணங�ள்: பதால்சம் 
ததாவரததின் ஒரு சிறு கிழளே, ஒரு குவழளே 
நீர், சிவப்பு ழ். 
எவவாறு கசய்வது? ஒரு குவழளே நீரில் 
சிவப்பு ழ்ழயக் ்லந்து அதனுள் பதால்சம் 
ததாவரததின் சிறு கிழளேயிழ் ழவக்்வும். 
நீ �ாண்பது என்ை? தண்டு சிவப்பதா் ் தாறும். 
அறி்தல்: சிவப்பு நிறைமுழ்ய தண்டின் மூலம் 
நீர் ்்ல்்நதாக்கி ்்ததப்படுகிறைது.

்தண்டின் பணி�ள் 
 தண்்தா்து கிழளே்ள், இழல்ள், 

்லர்்ள் ்ற்றும் ்னி்ள் ஆகியவற்ழறைத 
ததாங்குகின்றைது.

 ்வரி்தால் உறிஞ்சப்பட்் நீர் ்ற்றும் 
்னி்ங்்ள் தண்டின் வழியதா் ததாவரததின் 
்ற்றை பதா்ங்்ளுக்குக் ்்ததப்படுகின்றை்.

 இழலயி்தால் தயதாரிக்்ப்பட்் உைவு 
தண்டின் வழியதா் ததாவரததின் பிறை 
பதா்ங்்ளுக்குக் ்்ததப்படுகின்றைது.

 சில ததாவரங்்ள் உைழவத தண்டில் 
்சமிதது ழவக்கின்றை். எ.�ா. ்ரும்பு. 

இளல
தண்டின் ்ணுவின் ்்ல் விரிந்த 

தட்ழ்யதா் பசுழ் நிறைததில் ்ததான்றும் 
புறைஅழ்ப்பு இழல ஆகும்.

 
தண்டு ்ற்றும் இழலழய இழைக்கும் 

்தாம்புப் பகுதி்ய இளலக் �ாம்பு எ்ப்படும். 
பசுழ்யதா் தட்ழ்யதா் பகுதிக்கு இளல்த 
்தாள் அல்லது இளலப் பைப்பு என்று  கபயர். 
இழலயின் ழ்யததில் உள்ளே நரம்பிற்கு ளமய 
நைம்பு என்று கபயர். ழ்ய நரம்பிலிருந்து கிழளே 
நரம்பு்ள் ்ததான்றுகின்றை். தண்டு அல்லது 
கிழளேயு்ன் இழைக்்ப்பட்டுள்ளே இழலயின் 
பகுதி இளலயடிப் பகுதி எ்ப்படும். ஒருசில 
இழல்ளின் அடிப்பகுதியில் இரண்டு சிறிய 
பக்்வதாட்டு வளேரி்ள் உள்ளே். அவற்றிற்கு 
இளலயடிச கசதில்�ள் என்று கபயர். 

இழல்ள் பசுழ் நிறைததில் உள்ளே், 
அதற்குக் ்தாரைம் அவற்றிலுள்ளே பசழச 
நிறைமி்ளேதா் பசளசயம் ஆகும்.  இழலயின் 
அடிப்பகுதியில் நுண்ணிய துழளே்ள் 
்தாைப்படுகின்றை். இழவ இளல்த துளை�ள் 
எ்ப்படுகின்றை். 

இளலயின் பணி�ள்
	ஒளிச்சர்க்ழ்யின் மூலம் உைழவத 

தயதாரிக்கிறைது.
	சுவதாசிததலுக்கு உதவுகிறைது.
	இழலததுழளே வழி்ய நீரதாவிப் ்பதாக்கு 

நழ்கபறுகிறைது.
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4.2. வாழிைம்

தமலும் க்தரிநது க�ாள்ளு்தல்
எ்தன் அடிப்பளையில் ்தாவைங�ளை 
வள�ப்படு்ததுகிதறாம்?
1. பூவின் அடிப்பழ்யில், ததாவரங்்ழளே 

இரு வழ்்ளேதா்ப் பிரிக்்லதாம். அழவ; 
பூக்கும் ததாவரங்்ள் ்ற்றும் பூவதாத 
ததாவரங்்ள் ஆகும். 

ரிக்ஸியதா 
(பூவதாதததாவரம்)

 சூரிய்தாந்தி 
(பூக்கும் ததாவரம்)

2. விழத அழ்ந்திருக்கும் 
அடிப்பழ்யில் ததாவரங்்ழளே 
இரண்டு வழ்்ளேதா்ப் பிரிக்்லதாம். 
அழவ ஆஞ்சி்யதாஸகபர்ம்்ள் (மூடிய 
விழதத ததாவரங்்ள் - விழத்ள் 
்னி்ளில் புழதந்திருக்கும்) ்ற்றும் 
ஜிம்்்தாஸகபர்ம்்ள் (திறைந்த விழதத 
ததாவரங்்ள் - விழத்ள் ்னி்ளில் 
புழதந்திருக்்தாது).

ழச்ஸ 
(திறைந்த விழதத ததாவரம்)

்தா 
(மூடிய விழதத ததாவரம்)

கசயல்பாடு 3
ஆசிரியர் ்தாைவர்்ழளே நதான்கு 
குழுக்்ளேதா்ப் பிரிக்் ்வண்டும். 
ஒவகவதாரு குழுவின் தழலவ்தா் உள்ளே 
்தாைவன்/்தாைவி ஆசிரியரி்மிருந்து 
்வர், தண்டு, இழல ்ற்றும் பூக்்ள் 
எ் எழுதப்பட்் ஒரு ்தாகிதததுண்ழ்ப்  
கபற்றுக்க்தாள்ளே்வண்டும்.  ஆசிரியர் 
்தாைவர்்ழளே பள்ளி வளேதா்ததிற்கு 
அழைததுச கசன்று, ஒவகவதாரு குழுவும் 
்தர்வு கசய்த ததாவர பதா்தழதச ்ச்ரிக்் 
கசய்ய்வண்டும். ்தாைவர்்ள் 
வகுப்பழறைக்கு வந்தபின்்ர் தன் குழு 
்தாைவர்்்ளேதாடு ்சர்ந்து ்ச்ரிததுவந்த 
்வர், தண்டு ்ற்றும் இழல்ழளேப் பற்றி 
்லந்துழரயதாடி ஒரு ப்தகததாகுப்ழபத 
தயதாரிக்்்வண்டும். உததாரை்தா ,் 
்லழரத ்தர்வு கசய்த குழுவி்ர் ்லரின் 
பல்்வறு பதா்ங்்ழளே உற்று ்நதாக்கி 
ப்தகததாகுப்ழபத தயதாரிக்்வும். இவவதாறு 
ஒவகவதாரு குழுவி்ரும் ததாங்்ள் தயதாரிதத 
ப்ங்்ழளே பிறை ்தாைவர்்்ளேதாடு 
பகிர்வண்டும்.

வி க் ் ் தா ரி ய தா 
அ்்்சதானிக்்தா என்றை 
ததாவரததின் இழல்ள் 
மூன்று மீட்்ர் விட்்ம் 
வழர வளேரக்கூடியழவ. 

நன்கு வளேர்சசியழ்ந்த இழலயின் 
்்ற்பரப்பு 45 கி்லதாகிரதாம் எழ் அல்லது 
அதற்கு இழையதா் ஒருவழரத ததாங்கும் 
திறைன் க்தாண்்து.

கசயல்பாடு 4
இந்தக் �ள்தளய உன் நண்பர்�ளுைன் 
தசர்நது படிக்�வும்  

நதான் ஒரு குரங்கு. ஒரு அை்தா் 
அ்ர்ததியதா் ்தாட்டில் என் அம்்தா ்ற்றும் 
இரு ச்்தாதரர்்ளு்ன் ்கிழ்சசியதா் 
வதாழ்ந்து வந்்தன். நதாங்்ள் ்ரததிற்கு 
்ரம் ததாவி, ஓடி விழளேயதாடி ்கிழ்ந்்ததாம். 
ஒருநதாள் ஒரு ்ரததின் கீ்ை நதான் 
ஓ ய் க வ டு த து க் க ் தா ண் டி ரு ந் ் த ன் . 
அப்படி்ய உறைங்கி விட்்்ன். திடீகரன்று 
சூரிய ஒளிபட்டு நதான் எழுந்்தன். நதான் 
்ண்விழிததுப் பதார்தத்பதாது நதான் 
பதார்ததழத என்்தால் நம்பமுடியவில்ழல. 
எல்லதா்் ்தாறி இருந்தது. எல்லதா்் 
அழிக்்ப்பட்டிருந்த். ்ரங்்ள் இருந்த 
இ்க்ல்லதாம் ்ரக்்ட்ழ்்ளேதா் 
இருந்தழத நதான் பதார்த்தன். உலர்ந்த 
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்ட்்ததில் இருந்து, ்ழலயின் உசசி வழர 
ததாவரங்்ள் ்ற்றும் விலங்கு்ள் ்தாைப்படும் 
இ்ம் அவற்றின் வதாழி்ங்்ளேதா் உள்ளே். 

வாழிை்ததின் வள��ள் 
வதாழி்ங்்ளின் இரண்டு முக்கிய 

வழ்்ழளே நதாம் இப்்பதாது படிததறி்வதாம்
I. நீர் வாழிைம்

நதாம் குளேததிற்குச 
கசன்று பதார்ழவயிடும்்பதாது 
சில ததாவரங்்ள் நீரில் 
மிதந்து க்தாண்டிருப்பழதப் 
பதார்க்்லதாம். ததா்ழர 
அப்படிப்பட்் ஒரு ததாவரம். 
அதன் இழல்ள் நீரில் மிதந்துக்தாண்டிருக்கும். 
அதன் மீது ஒரு தவழளே அ்ர்ந்திருக்கும். அது 
ததா்ழர ்லழரச சுற்றி அங்குமிங்கும் பறைக்கும் 
பூசசி்ழளேப் பிடிக்் தயதார் நிழலயில் இருக்கும். 
ததா்ழரயின்  தண்்தா்து நீரில் மூழ்கியும் அதன் 
்வர்்ள் ்சற்றில் புழதந்தும் ்தாைப்படும். இது 
நீரில் ்தாைப்படுவததால் இதழ் நீர்வாழ்த 
்தாவைம் எ் அழைக்்லதா்தா?.

நீர்வதாழி்ம் என்பது நிரந்தர்தா் நீர் 
சூழ்ந்த  பகுதிழயயும், அவவப்்பதாது நீர் சூழ்ந்த 
பகுதிழயயும் உள்ளே்க்கியது.  வதாழி்ங்்ள் 
இருவழ்ப்படும். அழவ நன்னீர் வதாழி்ம் 
்ற்றும் ்்ல் நீர் வதாழி்ம்.

தழர, கதருக்்ள் ்ற்றும் ்ட்டி்ங்்ள் 
தவிர ்வகறைதான்றுமில்ழல. அப்்பதாது 
அங்கு ் சதா்்தா் நின்றிருந்த ஒரு ் தாழ்ப் 
பதார்த்தன். "இங்கு இருந்த ்ரங்்ள் 
்ற்றும் விலங்கு்ளுக்கு என்் ந்ந்தது?", 
என்று ்்ட்்்ன்.

்னிதர்்ள் அழ்தது ்ரங்்ழளேயும் 
கவட்டி விட்்ழதயும், அவற்றிற்குப் பதிலதா் 
்வறு ்ரங்்ழளே ந்தாதழதயும் ்தான் 
எ்க்கு விளேக்கிக் கூறியது. பின்்ர், 
கசன்று வருகி்றைன் எ் ்தானி்ம் 
கூறிவிட்டு நதான் வந்துவிட்்்ன். என் 
வீடு ்பதாய்விட்்து. என் குடும்பம் எங்்் 
எ்த கதரியதாது. இரவும், ப்லும் பசியிலும் 
ததா்ததிலும் இருந்்தன். உைவு, 
தண்ணீர் ்ற்றும் இருப்பி்ததிற்்தா் 
அழலந்்தன். நதான் கசன்றை இ்க்ல்லதாம் 
்னிதர்்ள் குசசிழயக் க்தாண்டும், 
்டுழ்யதா் வதார்தழத்ளேதாலும் என்ழ் 
விரட்டி்தார்்ள். எ்து உ்ல் ்சதார்ந்து 
்பதா்ழத என்்தால் உைர முடிந்தது. 
ஒருநதாள் எ்து நம்பிக்ழ்ழய இைந்து 
குளிர்ந்த, இருண்் ்தாட்டிற்குள் நதான் 
நுழைந்்தன். அங்கு வந்த்பதாது ஏரதாளே்தா் 
உைவு ்ற்றும் நீழரக் ்ண்்்ன். ்தாடு 
எ்க்கு பதாது்தாப்பதா் இருந்தது. அங்கு 
்னிதர்்ள் இழ்யூறு இல்ழல.  
	் தான் ஏன் வருதத்தா் இருந்தது?
	் ரதழத கவட்டியது யதார்?
	குரங்கு வசிப்பதற்கு பதாது்தாப்பதா் 

இ்ம் எது?

வதாழி்ம் என்றைதால் என்்? ஒவகவதாரு 
உயிரி்மும் உயிர் வதாைவும், இ்ப்கபருக்்ம் 
கசய்யவும் அதற்கு ஒரு இ்ம் ்தழவ. அந்த 
இ்்் அதன் வதாழி்ம் ஆகும். ்்லின் அடி 
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அ. நன்னீர் வாழிைம்
ஆறு்ள், குளேங்்ள், குட்ழ்்ள், ்ற்றும் 

ஏரி்ள் இழவயதாவும் நன்னீர் வதாழி்ங்்ள் 
ஆகும். ஆ்தாயத ததா்ழர, அல்லி ்ற்றும் 
ததா்ழர ஆகியழவ நன்னீரில் ்தாைப்படும் 
ததாவரங்்ளேதாகும். நீர்தததாவரங்்ளின் ்வர்்ள் 
வளேர்சசி குன்றியழவ. தண்டிலும், இழலப் 
பகுதி்ளிலும் ்தாற்றைழறை்ள் அதி்்தா் 
இருப்பததால் இழவ நீரில் எளிதில் மிதக்கின்றை்.

ததா்ழரயின் இழலக் 
்தாம்பில் உள்ளே ்தாற்று 
இழ்கவளி்ள் (Air 

Spaces) அழவ நீரில் மிதக்் உதவுகின்றை்.

ஆ. �ைல் நீர் வாழிைம்
வதானிலிருந்து பதார்க்கும்்பதாது பூமியதா்து 

நீலநிறை பளிங்கு ்பதாலத ்ததான்றும். ஏக்னில், 
அதன் ்்ற்பரப்பதா்து 70 சதவீதம் ்்ல் 
நீரி்தால் சூைப்பட்டுள்ளேது. ததாவரங்்ள் ்்ல் 
நீரிலும் வதாழ்கின்றை். பூமியின் க்தாதத 
ஒளிச்சர்க்ழ்யில் சு்தார் 40% ்்ல்வதாழ் 
ததாவரங்்ளில் நழ்கபறுகிறைது.

உ்தாை்ணம்: ்்ல் பதாசி்ள், ்்ல் புற்்ள், சதுப்பு 
நிலப் புற்்ள் ் ற்றும் ததாவர மிதழவ்ள் (தனிதது 
நீரில் மிதக்கும் பதாசி்ள்)

உலகில் மி் நீளே்தா் 
நதி  ழநல் நதியதாகும். இது 
6,650 கி.மீ. நீளேம் உழ்யது. 
இந்தியதாவின் மி் நீளே்தா் 

நதி ்ங்ழ்யதாகும். இதன் நீளேம் 2,525 கி.மீ.

2. நில வாழிைம்
்தாடு்ள், புல்கவளி்ள் ்ற்றும் 

பதாழலவ்ங்்ள் ஆகிய நிலப்பரப்பு்ளில் 
்தாைப்படும் வதாழி்ங்்ள் நில வதாழி்ங்்ள்  
எ்ப்படும். பண்ழை்ள், ந்ரங்்ள், 
்தாந்ரங்்ள் ஆகிய ்னிதர்்ளேதால் 
உருவதாக்்ப்பட்் வதாழி்ங்்ளும் நில 
வதாழி்ங்்ளேதாகும். நில வதாழி்ங்்ள் ஒரு 
்ண்்ததின் அளேவிற்கு கபரியததா்்வதா அல்லது 
தீவின் அளேவிற்கு சிறியததா்்வதா இருக்்லதாம். 
உலகில் 28% நில வதாழி்ங்்ள் உள்ளே்.

உ்தாை்ணம்: பசுழ்்தாறைதாக் ்தாடு்ள், முட்புதர் 
்தாடு்ள். 

நிலவதாழி்ங்்ள் மூன்று வழ்ப்படும். அழவ: 
அ. ்தாடு்ள்
ஆ. புல்கவளி்ள், 
இ. பதாழலவ்ங்்ள்.

470 மில்லியன் 
ஆண்டு்ளுக்கு முன் 
உருவதா் நிலவதாழ்த 
ததாவரங்்ள், ்தாஸ்ள் 

்ற்றும் லிவர்்வதார்ட்ஸ்ள் ஆகும்.
கதன் அக்ரிக்்தாவிலுள்ளே அ்்சதான் 

்ழலக் ்தாடு்ள் உலகிற்்தா் ஆக்ஸி�ன் 
்தழவயில் பதாதிழய உற்பததிகசய்கின்றை்.
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அ. �ாடு�ள் 
்தாடு்ள் மி்ப் பரந்த நிலப்பரப்பில் 

அதி்்தா் ்ரங்்ழளேக் க்தாண்டுள்ளே். 
இவற்ழறை கவப்ப ்ண்்லக் ்தாடு்ள்,  குளிர் 
பிர்தசக் ்தாடு்ள் ்ற்றும்  ்ழலக் ்தாடு்ள் 
எ் வழ்ப்படுததலதாம். இங்கு ஆண்டு சரதாசரி 
்ழை அளேவு 25 – 200 கச.மீ ஆ் இருக்கும். 

ஆ. புல்கவளி வாழிைம் 
இவவழ் வதாழி்ததில் புற்்ள் அதி்்தா்க் 

்தாைப்படுகின்றை். இழவ மி்சசிறிய் முதல் 
மி் உயர்தா் புற்்ழளேக் க்தாண்டுள்ளே். 
உததாரைம்: சவதா்தா. 

இ. பாளலவை வாழிைம்
நீரின் அளேவு மி்க்குழறைவதா் உள்ளே 

வதாழி்ம் பாளலவைம் எ்ப்படும். இழவ 
பூமியின் மி்வும் வறைண்் பகுதி்ள் ஆகும். 
இங்கு ஆண்டின் சரதாசரி ்ழைப்கபதாழிவு   
25 கச.மீக்கும் குழறைவதா் இருக்கும்.  
பூமியின் நிலப்பரப்பில் சு்தார் 20 சதவீதம் 
பதாழலவ்ங்்ள் உள்ளே். பதாழலவ்த 

ஒவகவதாரு ஆண்டும் 
அக்்்தாபர் ்தாதம் முதல் 
திங்்ட்கிைழ் உல் வதாழி் 

நதாளேதா் அனுசரிக்்ப்படுகிறைது. 

ததாவரங்்ள் நீழரயும், ்னி் உப்புக்்ழளேயும் 
்சமிதது ழவததிருக்கும் தடி்்தா் 
இழல்ழளேப் கபற்றுள்ளே்.  ்ள்ளித 
ததாவரம் ்பதான்றை ததாவரங்்ள் தண்டில் 
நீழரச ்சமிதது ழவததிருக்கின்றை். அதன் 
இழல்ள் முட்்ளேதா் ்தாற்றை்ழ்ந்துள்ளே். 
இழவ நன்கு வளேர்சசியழ்ந்த நீளே்தா் 
்வர்்ழளேக் க்தாண்டுள்ளேததால்  
்ண்ணில் மி் ஆைததிற்குச கசன்று நீழர 
உறிஞ்சுகின்றை். பதாழலவ் வதாழி்ங்்ளின் 
வழ்்ள் பின்வரு்தாறு.

1. கவப்ப்தா் வறைண்் பதாழலவ்ங்்ள்
2. மித கவப்ப்தா் பதாழலவ்ங்்ள்
3. ்்ல் சதார்ந்த பதாழலவ்ங்்ள்
4. குளிர் பதாழலவ்ங்்ள்

உததாரைம்: சப்பதாததிக் ்ள்ளி, அ்்வ, ்சதாற்றுக் 
்ற்றைதாழை, பிழர்யதாிஃபில்லம்.

்ைல் குன்று்ளேதால் ஆ் 
மி்ப் கபரிய பதாழலவ்்தா் 
ததார் பதாழலவ்ம் இந்திய 

துழைக் ்ண்்ததில் உள்ளேது. இதன் 
ஒரு பகுதி வ்்்ற்கு இந்தியதாவிலுள்ளே 
ரதா�ஸததானிலும், ்ற்கறைதாரு பகுதி கிைக்கு 
பதாகிஸததானிலுள்ளே பஞ்சதாப் ்ற்றும் சிந்து 
்தா்தாைததிலும் ்தாைப்படுகிறைது.

கசயல்பாடு 5 
உ்க்கு அருகில் உள்ளே நதாற்றுப் 
பண்ழைக்குச கசன்று ஏ்தனும் பதது 
வழ்யதா் ததாவரங்்ழளேத ்தர்வு கசய்து 
அவற்ழறை ஏற்றை வதாழி்ததில் வளேரச 
கசய்யவும். 
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2. பின்னு க�ாடி
ஒருசில ததாவரங்்ள் நீண்், க்லிந்த 

தண்டு்ழளேக் க்தாண்டுள்ளே். அழவ 
ததா்தா்்வ ்நரதா் நிழலதது நிற்கும் 
தன்ழ்யற்றைழவ. அழவ ஆததாரதழதப் பற்றிக் 
க்தாண்டு வளேர்கின்றை்.
உததாரைம்: சங்குப் பூ, ்ல்லிழ்.

சங்குப் பூ
3. முட�ள்

சில ததாவரங்்ளின் இழல்ள் பதாது்தாப்பிற்கு 
உதவும் வழ்யில் முழுழ்யதா்்வதா அல்லது 
ஓரளேவிற்்்தா கூரிய முட்்ளேதா் அல்லது சிறிய 
முட்்ளேதா் ்தாறுகின்றை். 
உததாரைம்:
• அ்்வ (ரயில் ்ற்றைதாழை) – இந்த வழ்க் 

்ற்றைதாழையில் இழலயின் நுனிப்பகுதி 
்ற்றும் விளிம்பு்ள் முட்்ளேதா் ்தாறுபதாடு 
அழ்ந்துள்ளே்.

• சப்பதாததிக் ்ள்ளி – சப்பதாததிக் ்ள்ளியில் 
இழல்ள் சிறுமுட்்ளேதா் ்தாறியுள்ளே். 

• ்தாகிதப் பூ (்பதாக்ய்ன்வில்லதா) – 
தண்டுப் பகுதியில் கூர்ழ்யதா் முட்்ள் 
்தாைப்படுகின்றை். 

அ்்வ சப்பதாததிக் ்ள்ளி

4.3.  ்தாவைங�ளின் ்த�வளமப்பு�ளும்  
மாற்றுருக்�ளும்

ததாவரங்்ள் பல ஆண்டு்ளேதா் 
அழவ வதாழும் வதாழி்ங்்ளில் கததா்ர்ந்து 
வதாழ்வதற்்்ற்றை வழ்யில் அவற்றில் 
்தாைப்படும் சிறைப்பம்சங்்்ளே த்வழ்ப்பு்ள் 
ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்் சூழ்நிழல அல்லது 
வதாழி்ங்்ளில் வதாழும்  ததாவரங்்ள், அங்கு 
வதாழ்வதற்்்ற்றை   குறிப்பிட்் த்வழ்ப்பு்ழளே 
உருவதாக்கிக் க்தாள்கின்றை். இந்தப் பதா்ததில் 
பற்றுக் ்ம்பி, ஏறு க்தாடி, முட்்ள் ்பதான்றை சில 
த்வழ்ப்பு்ள் பற்றி   அறிந்து க்தாள்்வதாம். 
1. பற்றுக் �ம்பி (ஏறு க�ாடி�ள்)

பட்்தாணி, பதா்ற்்தாய் ்பதான்றை க்லிந்த 
தண்டுழ்ய ததாவரங்்ளில் ்தாைப்படும் 
பற்றி ஏறும் உறுப்்ப பற்றுக்்ம்பி ஆகும். ஒரு 
ஆததாரதழதச சுற்றிக்க்தாண்டு ததாவரங்்ள் ்்ல் 
ஏறுவதற்்்துவதா் பற்றுக்்ம்பி உள்ளேது.
உததாரைம்:
• இனிப்புப் படைாணி - சிற்றிழல்ள் பற்றுக் 

்ம்பி்ளேதா் ்தாறியுள்ளே் 
• பா�ற்�ாய் - ்்தாைக்தாட்டு பற்றுக் 

்ம்பி்ளேதா் ்தாற்றை்ழ்ந்து, அதததாவரம் 
்்்ல ஏறுவதற்கு உதவுகின்றை்.

லததிரஸ (இனிப்புப் பட்்தாணி)

வளேரும் பருவ நிழலயில் 
அதி்வ்்தா் வளேரக் 
கூடிய ததாவரம் மூங்கில் 
ஆகும்.

உயர் சிந்தளை விைா
்ள்ளி வழ்த ததாவரங்்ள் பசழச 
நிறைதழதக் க்தாண்டு ஒளிச ்சர்க்ழ்யில் 
ஈடுபடுகின்றை். இதததாவரததின் எந்தப் 
பகுதியில் ஒளிச்சர்க்ழ் நழ்கபறுகிறைது?
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நிளைவில் க�ாள்�
 பூக்கும் ததாவரங்்ளில் இரு முக்கியத 

கததாகுப்பு்ள் உள்ளே். அழவயதாவ்:
 1. ்வர்த கததாகுப்பு  2. தண்டுத கததாகுப்பு
  ்வர், ததாவரதழத  ்ண்ணில்  

நிழலநிறுததச  கசய்கிறைது. அது  
்ண்ணிலிருந்து நீழரயும், ்னி் 
உப்பு்ழளேயும் உறிஞ்சுகிறைது.

 தண்டு, ததாவரததின் ழ்ய அசசில் 
்்ல்்நதாக்கி வளேரும் பகுதி ஆகும். 
இதில் ்ணு ்ற்றும் ்ணுவிழ்ப் பகுதி 
ஆகியழவ ்தாைப்படுகின்றை்.

 இழல்ளின் மூன்று முக்கியப் பணி்ள்:
 1. ஒளிச்சர்க்ழ்  2. சுவதாசம்
 3. நீரதாவிப் ்பதாக்கு 
 ததாவரங்்ள் வதாழும் சுற்றுப்புறைம் அதன் 

வதாழி்ம் எ்ப்படும்.
 இரண்டு வழ்யதா் வதாழி்ங்்ள் 

உள்ளே். அழவ: 
 1. நீர் வதாழி்ம்  2. நில வதாழி்
 த்வழ்வு்ள் - ஒரு ததாவரம் அதன் 

வதாழி்ததில் வதாழ்வதற்்்ற்ப, அவற்றில் 
்தாைப்ப்க்கூடிய சிறைப்பு அம்சங்்ள். 

	பற்றுக் ்ம்பி – க்லிந்த தண்டுழ்ய 
ததாவரங்்ள் ஆததாரதழதப் பற்றுவதற்குப் 
பயன்படும் உறுப்பு.

	பின்னு க்தாடி – க்லிந்த தண்டுழ்ய 
ததாவரங்்ள் ்நரதா் நிற்் உதவுவது. 

கசயல்பாடு 6
�ைப்பய்ணம்
்தாைவர் கபயர் : 
்ததி                   : 
இ்ம்                   :
 உற்று ்நதாக்கிய ததாவரங்்ளின் வழ்்ள்: 
1. ஏறு க்தாடி்ள்
2. பின்னு க்தாடி்ள்
3. முட்்ழளேக் க்தாண்் ததாவரங்்ள்
 இவவழ்த ததாவரங்்ளில் ்தாைப்படும் 
்தாற்றுருக்்ழளே அட்்வழைப்படுதது்

மதிப்பீடு

I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு்தது எழுது�.

1.  குளேம் ___________________ வதாழி்ததிற்கு 
ஒரு உததாரைம்.

 அ) ்்ல்        ஆ) நன்னீர்
 இ) பதாழலவ்ம்        ஈ) ்ழல்ள்
2.  இழலததுழளேயின் முக்கிய ்வழல  

___________________.
 அ) நீழரக் ்்ததுதல்    ஆ) நீரதாவிப்்பதாக்கு
 இ) ஒளிச ்சர்க்ழ்        ஈ) உறிஞ்சுதல்
3. நீழர உறிஞ்சும் பகுதி ____________     ஆகும்.
 அ) ்வர் ஆ) தண்டு இ) இழல ஈ)  பூ
4. ஆ்தாயத ததா்ழரயின் வதாழி்ம் 
 அ) நீர்            ஆ) நிலம் 
 இ) பதாழலவ்ம்           ஈ) ்ழல

II. த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. புவிப் பரப்பு _____  % நீரதால் மூ்ப்பட்டுள்ளேது. 
2. பூமியில் ்தாைப்படும் மி்வும் வறைண்் 

பகுதி _____________.
3. ஊன்றுதல், உறிஞ்சுதல் ஆகிய இரண்டும்  

_____________  ன்  ்வழல.
4. ஒளிச்சர்க்ழ் நழ்கபறும் முதன்ழ்ப் 

பகுதி  _____________  . 
5. ஆணி்வர்த கததாகுப்பு _____________   

ததாவரங்்ளில் ்தாைப்படுகிறைது.

III. சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�.

1. ததாவரங்்ள் நீரின்றி வதாை முடியும்.
2. ததாவரங்்ள் அழ்ததிலும் பசழசயம் 

்தாைப்படுகிறைது.
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VI. பின்வருவைவற்ளற சரியாை வரிளசயில் 
எழுது�.

1. இழல்ள் – தண்டு – ்வர் - ்லர்்ள்
2. நீரதாவிப்்பதாக்கு – ்்ததுதல் – உறிஞ்சுதல் 

– ஊன்றுதல்

VII. சுருக்�மா� விளையளி.
1. ்ல்லிழ்க் க்தாடி ஏன் பின்னு க்தாடி எ் 

அழைக்்ப்படுகிறைது ?
2. ஆணி்வர் ்ற்றும் சல்லி ்வர்த 

கததாகுப்பு்ழளே ஒப்பீடு கசய்்.
3. நிலவதாழி்ம் ்ற்றும் நீர்வதாழி்தழத 

்வறுபடுதது்.
4. உங்்ளுழ்ய பள்ளித ்ததாட்்ததில் 

உள்ளே ததாவரங்்ழளேப் பட்டியலிடு். 

VII. விரிவா� விளையளி.
1. ்வர் ்ற்றும் தண்டு ஆகியவற்றின் 

பணி்ழளேப் பட்டியலிடு்.
2. க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ்ருததுப் ப்ததில் 

அதன் கததா்ர்சசியதா் ்ருதது்ழளே 
விடுபட்் இ்ங்்ளில் பூர்ததி கசய்்

3. ததாவரங்்ளின் மூன்று பதா்ங்்ள் – ்வர், 
தண்டு, இழல்ள்.

4. ்ழல்ள் நன்னீர் வதாழி்ததிற்கு ஓர் 
உததாரைம்.

5. ்வர் முட்்ளேதா் ்தாற்றுரு அழ்ந்துள்ளேது.
6. பசுந் ததாவரங்்ளுக்கு சூரிய ஒளி ்தழவ.

IV. கபாரு்தது�.
1. ்ழல்ள் -  ஒரு விததிழலத 

ததாவரங்்ள் 
2. பதாழலவ்ம்  - கிழளே்ள்
3. தண்டு - வறைண்் இ்ங்்ள்
4. ஒளிச ்சர்க்ழ் - இ்ய்ழல
5. சல்லி்வர்த கததாகுப்பு - இழல்ள்

V. மி�க் சுருக்�மா� விளையளி.
1. வதாழி்தழத  அடிப்பழ்யதா்க் க்தாண்டு 

ததாவரங்்ழளே வழ்ப்படுதது்.
2. பதாழலவ்த ததாவரங்்ள் சிலவற்ழறைக் 

குறிப்பிடு்.
3. வதாழி்ம் என்பழத வழரயறு 
4. இழலக்கும், ஒளிச ்சர்க்ழ்க்கும் 

இழ்்ய உள்ளே கததா்ர்பு என்்?

வாழிடம்

ஆறு

கடல் நீர் புல்ெவளி�ன்னீர்

நில வாழிடம்நீர் வாழிடம்
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இள்ணயச கசயல்பாடு
்தாவை உல�ம் – மலரின் பா�ங�ளை அறி்தல்

மலரின் பாகதளதை அறிப�ாமா.

படிநிளல�ள்:
◆ Google நதடுெபாறியில்/உலவியில் ெசன்று மலரின் பாகஙகைைப் பறறி நமலும் 

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

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

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

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

உைலி:
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/lifecycles.html

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.

படி 1 படி 2 படி 3

6th Science_TM_Unit-4.indd   67 29-01-2020   11:44:21



68

5 விலஙகுல�ம்

அலகு

 �ற்றல் தநாக்�ங�ள் 

	பலவழ்யதா் விலங்கு்ள் உள்ளே் என்பதழ் அறிந்துக்தாள்ளேல்.
	விலங்கு்ள் ்ற்றும் ததாவரங்்ளில் ்தாைப்படும் பல்வழ்த தன்ழ்்ழளே அறிதல்.
	ஒரு கசல்  ்ற்றும் பல கசல் உயிரி்ள் பற்றி அறிதல்.
	வதாழி்ங்்ளின் அடிப்பழ்யில் உயிரி்ங்்ளில் ஏற்பட்டுள்ளே ்தாறுபதாடு்ழளேத கதரிந்து க்தாள்ளேல்.
	வதாழி்ததிற்்்ற்ப விலங்கு்ள் கபற்றுள்ளே த்வழ்ப்பு்ழளே அறிதல்.
	உயிரி்ங்்ள் ஒன்ழறைகயதான்று சதார்ந்துள்ளே் என்பழத அறிதல்.

அறிமு�ம் 
நல்லூர் ்தசியப்பள்ளி, அங்கு பயிலும் 

்தாைவர்்ழளே அருகிலுள்ளே ஆழ்க்்தாடு 
எனும் கிரதா்ததிற்கு ்ளேப்பயைம் 

அழைததுசகசல்ல ஏற்பதாடு கசய்தது. அந்த 
கிரதா்ததிலுள்ளே குளேங்்ள், ஓழ்்ள், 
பசுழ்யதா் வயல்கவளி்ள், கதன்ழ் 
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்ரங்்ள் ்பதான்றைவற்ழறைப் பதார்தது 
்தாைவர்்ள் மி்வும் ்கிழ்சசி அழ்ந்த்ர். 
ஆசிரியரின் உதவியு்ன் அவர்்ள் உற்சதா்்தா் 
சுற்றிப்பதார்க்் அனு்திக்்ப்பட்்்ர். அவர்்ளில் 
ஒரு ்தாைவன் இரண்டு பறைழவ்ள் கூடு 
்ட்டுவழதப் பதார்தததான். பறைழவ்ள் எங்்் 
கூடு்ட்டுகின்றை்? ஏன்?

பூக்்ழளேச சுற்றி பலவழ்யதா் 
பட்்தாம்பூசசி்ள் சிறை்டிததுப் பறைப்பழத 
்தாைவர்்ள் பதார்தததார்்ள். அங்கு ்தாற்று 
தூய்ழ்யதா்ததா்வும், இழளேப்பதாறுவதற்கு 
ஏற்ப அழ்தியதா்வும் இருந்தது. அவர்்ள் 
சற்று கததாழலவில் ஓரளேவு தண்ணீர் நிழறைந்த 
குளேதழதப் பதார்தததார்்ள், அ்ர்ந்த பசழச 
நிறைத ததா்ழர இழல்ள் நீரில் மிதப்பழதக் 
்ண்்தார்்ள். அங்்் ஒரு பசழசநிறைத தவழளே 
ஒரு இழலயிலிருந்து ்ற்கறைதாரு இழலக்கு 
சததமிட்டுக்க்தாண்்் ததாவியது. குட்ழ் 
வதாலு்ன் கவள்ழளே நிறைததில் முயல் ஒன்ழறை 
ஒரு சிறுமி ்ண்்தாள். 

அந்தக் குைந்ழத்ள் பதார்தத விலங்கு்ழளே 
உன்்தால் பட்டியலி் முடியு்தா? அழ்ததும் 
ஒ்ர ்தாதிரியதா் இருந்த்வதா? அழவ எந்த 
விதததில் ஒ்ர ்தாதிரியதா் இருந்த்?

5.1 உயிரிைங�ளின் பல்லுயிர்்த ்தன்ளம
நதாம் வதாழும் உலகில் ததாவரங்்ளிலும், 

விலங்கு்ளிலும் அதி்்தா் ்வறுபட்் தன்ழ் 
்தாைப்படுகிறைது. ஒவகவதாரு ததாவரமும், 
விலங்கும் தனித தன்ழ் வதாய்ந்தழவ. அழவ 
வதாழும் வதாழி்ங்்ளில் ்தாைப்படும் வழ்்ள் 
்ற்றும் ்வறுபதாடு்்ளே பல்லுயிர்த தன்ழ் 
எ் வழரயறுக்்ப்படுகிறைது.

உயிரி்ங்்ளின் பல்லுயிர்த தன்ழ் 
என்பது பதாழலவ்ங்்ள், ்தாடு்ள், ்ழல்ள், 
ஏரி்ள், ஆறு்ள் ்ற்றும் வயல்கவளி்ள் ஆகிய 
பல்்வறுபட்் சூழ்நிழல  ்ண்்லங்்ழளே 
உள்ளே்க்கியது. ஒவகவதாரு சூழ்நிழல 
்ண்்லததிலும் ்னிதன் உட்ப் வதாழும் 
உயிரி்ங்்ள் அழ்ததும் ஒரு சமூ்தழத 
அழ்ததுக்க்தாண்டு தங்்ளுக்குள்ளும் 
தங்்ழளேச சுற்றியுள்ளே பிறை விலங்கு்ள், 
ததாவரங்்ள், ்தாற்று, நீர் ்ற்றும் ்ண் 
ஆகியவற்்றைதாடும் கததா்ர்பு க்தாள்கின்றை். 

உயிர்க் ்தாரணி்ள் உயிர்ச சூைழலயும், 
உயிரற்றை ்தாரணி்ள் உயிரற்றை சூைழலயும் 
உருவதாக்குகின்றை். 
வாழிைம்

மீன் ்ற்றும் நண்டு ஆகியழவ நீரிலும் 
யதாழ், புலி ்ற்றும் ஒட்்்ம் ்பதான்றை பல 
விலங்கு்ள் நிலததிலும் வதாழ்கின்றை். 
பூமியில் ்தாைப்படும் புவியியல் தன்ழ்்ளும், 
சூழ்நிழல அழ்ப்பின் தன்ழ்்ளும் 
இ்ததிற்கு இ்ம் ்தாறுபடுகின்றை். ஒட்்்ம் 
்வறுபட்் சூழ்நிழலயில் வதாழும் தன்ழ்ழயப் 
கபற்றிருந்ததாலும் பதாழலவ்ங்்ள்ததான் 
அவற்றிற்கு வசதியதா் இ்்தாகும். துருவக் 
்ரடி்ளும், கபன்குயின்்ளும் குளிர் 
பிர்தசங்்ளில் வதாழ்கின்றை். இந்த 
்டுழ்யதா் சூழ்நிழலயில் வதாழ்வதற்கு 
சிறைப்பு அம்சங்்ள் ்தழவ. அழவ, இந்த 
உயிரி்ங்்ள் அசசூழ்நிழலயில் வதாழ்வதற்கும், 
இ்ப்கபருக்்ம் கசய்வதற்கும் உதவுகின்றை். 
விலங்கு்ள் வதாழும் இ்ம், அதன் வதாழி்்தா்க் 
்ருதப்படுகிறைது. 

கசயல்பாடு 1
கீ்ை உள்ளே ப்தழதப் பதார்தது கீழ்க்்தாணும் 
வி்தாக்்ளுக்கு விழ்யளிக்்வும்.
	இந்த வதாழி்ங்்ளில் வதானிழல 

எவவதாறு ்தாறுபடுகிறைது?
	இந்த வதாழி்ங்்ளில் வதாழும் சில 

விலங்கு்ளின் கபயர்்ழளேக் கூறு்
	ஒரு வதாழி்ததில் இருக்கும் உயிரி்ம் 

முற்றிலும் ்வறுபட்் வதாழி்ததிற்கு 
்தாற்றைப்பட்்தால் அங்கு உயிர் வதாை முடியு்தா?
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அமீபதா, பதாரமீசியம் ்ற்றும் யூக்ளி்தா 
்பதான்றைழவ ஒரு கசல் உயிரி்ங்்ளேதாகும். 
மீன், தவழளே, பல்லி, பறைழவ ்ற்றும் ்னிதன் 
்பதான்றைழவ பல கசல் உயிரி்ங்்ளேதாகும்.

1. ஒரு கசல் உயிரிைங�ள்
ஒரு கசல் உயிரி்ங்்ள் மி்சசிறியழவ. 

அவற்ழறை கவறும் ்ண்்ளேதால் பதார்க்் 
முடியதாது;  நுண்்ைதாக்கியதால் ்ட்டு்் 
பதார்க்் முடியும். அழவ நீரில் வதாழும் 
தன்ழ் க்தாண்், எளிய ்ற்றும் அழ்தது 
விலங்கு்ளிலும் முதன்ழ்யதா்ழவ 
ஆகும். இழவ தங்்ள் உ்லினுள் உள்ளே 
கசல் நுண்ணுறுப்பு்ள் எ்ப்படும் சிறைப்பு 
அழ்ப்பு்ள் மூலம் அழ்தது உ்லியல் 
கசயல்பதாடு்ழளேயும் கசய்கின்றை்.

அமீபா
அமீபதா ஓர் ஒரு கசல் உயிரி என்பழத நதாம் 

அறி்வதாம். உைவு கசரிததல், இ்ப்கபயர்சசி, 
சுவதாசிததல் ்ற்றும் இ்ப்கபருக்்ம் ஆகிய 
அழ்தது கசயல்பதாடு்ளும் ஒ்ர கசல்லிற்குள் 
நழ்கபறுகின்றை். 

இழவ நீரில் உள்ளே உைவுதது்ள்்ழளே 
விழுங்குகின்றை். இந்த உைவு, உைவுக் 
குமிழ் மூலம் கசரி்தா்ம் அழ்கிறைது. 
சுருங்கும் நுண் குமிழ்்ள் மூலம் ்ழிவு நீக்்ம் 
நழ்கபறுகிறைது. எளிய பரவல் முழறையில் 
உ்லின் ்்ற்பரப்பின் வழியதா் சுவதாசிததல் 
நழ்கபறுகிறைது. இழவ விரல் ்பதான்றை 
நீட்சி்ளேதா் ் பதாலிக்்தால்்ழளேப் கபற்றுள்ளே். 
இந்த நீட்சி்ள் அழவ ந்ர்வதற்கு அல்லது 
இ்ப்கபயர்சசி கசய்வதற்கு உதவுகின்றை்.

கசயல்பாடு 2
ஏரி்ள், குளேங்்ள், ்தாடு்ள், 
பதாழலவ்ங்்ள், ்ழல்ள் ்ற்றும் 
துருவப்பகுதி்ள் ்பதான்றை பல்்வறு 
சூழ்நிழல ்ண்்லங்்ளின் ப்ங்்ழளேச 
்ச்ரிதது, அவவதாழி்ங்்ளில் வதாழ்கின்றை 
விலங்கு்ழளே ழவதது ஒரு ப்தகததாகுப்பு 
தயதார் கசய்யவும்.

சிங்்ப்பூரில் உள்ளே ஜீரதாங் 
பறைழவ்ள் பூங்்தாவில், 
கபன்குவின் பறைழவ்ள் 
பனிக்்ட்டி்ள் நிரம்பிய 

ஒரு கபரிய ்ண்ைதாடிக் கூண்டினுள் 
00 C அல்லது அதற்கும் குழறைவதா் 
கவப்பநிழலயில் பரதா்ரிக்்ப்படுகின்றை். 

கபன்குவின்

5.2  ஒரு கசல் மற்றும் பல கசல் 

உயிரிைங�ள்
உயிரி்ங்்ள் கசல் எ்ப்படும் மி்ச 

சிறிய கசயல்படும் அலகு்ளேதால் ஆ்ழவ. 
உயிரி்ங்்ளின் உ்லில் நழ்கபறும் 
அழ்ததுப் பணி்ள் ்ற்றும் கசயல்பதாடு்ளும் 
இந்த நுண்ணிய கசல்்ளின் மூல்தா்்வ 
கசயல்படுததப்படுகின்றை். சில உயிரி்ங்்ள் 
ஒ்ர கசல்லதால் ஆ்ழவ. அழவ ஒரு கசல் 
உயிரி்ள் எ்ப்படுகின்றை், சில உயிரி்ங்்ள் 
பல கசல்்ளேதால் ஆ்ழவ. அழவ பல கசல் 
உயிரி்ங்்ள் எ்ப்படுகின்றை்.
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பல கசல் உயிரி�ள்
நம்ழ்ச சுற்றியுள்ளே 

விலங்கு்ள் உட்ப், 
க ப ரு ம் ப தா ல தா ் 
உயிரி்ங்்ள் பல 
கசல் உயிரி்ள் ஆகும். 
இவவுயிரி்ங்்ளில் பல்்வறு பணி்ள் 
அவற்றின் உ்லில் ்தாைப்படும் பல்்வறு 
கசல்்ளின் கததாகுப்பு அல்லது உறுப்பு்ள் மூலம் 
நழ்கபறுகின்றை்.

எ.்தா: க�ல்லி மீன், ்ண்புழு, நதழத, மீன், 
தவழளே, பதாம்பு, புறைதா, புலி, குரங்கு ்ற்றும் 
்னிதன்.

பதாரமீசியம்
பதாரமீசியம் என்பதும் நீரில் வதாழும் ஒரு 

கசல் உயிரி்ம் ஆகும். இது தன்னுழ்ய 
குறுஇழை்ள் மூலம் இ்ப்கபயர்சசி கசய்கிறைது. 

உண� ���க�

யூக்ளிைா
ஒரு கசல் உயிரியதா் யூக்ளி்தா, 

்ழசயிழையின் மூலம் இ்ப்கபயர்சசி கசய்கிறைது. 

ேகா�ைக உ���

அடைவள்ண 1 ஒரு கசல் உயிரி�ள் மற்றும் பல கசல் உயிரி�ள் இளைதய உள்ை தவறுபாடு�ள்
ஒரு கசல் உயிரி�ள் பல கசல் உயிரி�ள்

 ஒரு கசல்லதால் ஆ்ழவ   பல கசல்்ளேதால் ஆ்ழவ
 ஒரு கசல்்ல வதாழ்க்ழ்ச கசயல்்ள் 

அழ்தழதயும் ்்ற்க்தாள்கின்றைது. 
 கசல்்ளுக்கிழ்்ய பணி்ள் 

பிரிக்்ப்படுகின்றை். கவவ்வறு கசல்்ள் 
கவவ்வறு கசயல்்ழளேச கசய்வதற்்்ற்ப 
சிறைப்பு அம்சங்்ழளேப் கபற்றுள்ளே். 

 கபதாதுவதா் இழவ அளேவில் மி்ச சிறியழவ.        
நுண்்ைதாக்கியதால் ்ட்டு்் பதார்க்் இயலும்

 கபதாதுவதா் இழவ அளேவில் கபரியழவ. 
்ண்்ளேதால் பதார்க்் இயலும்

 இவற்றில் திசுக்்ள், உறுப்புக்்ள் ்ற்றும் 
உறுப்பு ்ண்்லங்்ள் கிழ்யதாது.

 இவற்றில் திசுக்்ள், உறுப்புக்்ள் ்ற்றும் 
உறுப்பு ்ண்்லங்்ள் உள்ளே். 

 கசல்்ளின் அளேவு அதி்ரிப்பதன் மூலம் 
வளேர்சசி நழ்கபறுகிறைது.

 கசல்பிரிவு மூலம் கசல்்ளின் எண்ணிக்ழ் 
அதி்ரிதது வளேர்சசி நழ்கபறுகிறைது.

 எ.்தா : அமீபதா, பதாரமீசியம் ்ற்றும் யூக்ளி்தா  எ.்தா : ் ண்புழு, மீன், தவழளே , பல்லி ் ற்றும் 
்னிதன்.
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5.3.   விலஙகிைங�ளின் ்த�வளமப்பு
ஓர் உயிரி்ம் தன் உ்ழல ஒரு குறிப்பிட்் 

வதாழி்ததிற்கு ஏற்றைவதாறு த்வழ்ததுக் 
க்தாண்்தால்ததான், அது அங்கு உயிர்வதாை 
முடியும். ததாவரங்்ளும், விலங்கு்ளும் ஒரு 
குறிப்பிட்் வதாழி்ததில் வதாழ்வதற்்்ற்ப 
சிறைப்புத தன்ழ்்ழளேயும், பண்பு்ழளேயும் 
கபற்றுள்ளே். ததாவரங்்ள் ்ற்றும் விலங்கு்ள் 
ஒரு குறிப்பிட்் வதாழி்ததில் வதாழ்வதற்்்ற்ப,  
தங்்ள் உ்லில் கபற்றுள்ளே சிறைப்பு அழ்ப்பு்்ளே 
த்வழ்ப்பு்ள் என்று அழைக்்ப்படுகின்றை். 
மீன்

மீன்்ள் நன்னீர் அல்லது ்்ல்நீரில் 
வதாழ்கின்றை். மீன்்ளின் நீர்வதாழ் 
த்வழ்ப்பு்ழளே இங்கு ்தாண்்பதாம். 
1. மீனின் தழல, உ்ல் ்ற்றும் வதால் 

ஆகியழவ இழைந்து ப்கு ்பதான்றை 
வடிவதழத உருவதாக்குகின்றை். மீனின் 
ப்கு ்பதான்றை உ்ல் அழ்ப்பு அது நீரில் 
எளிததா்வும், ் வ்்தா்வும் நீந்த உதவுகிறைது.

2. மீன்்ள் கசவுள்்ள் எ்ப்படும் சிறைப்பு 
உறுப்பு்ழளேப் கபற்றுள்ளே். இது 
நீரில் ்ழரந்திருக்கும் ஆக்ஸி�ழ் 
உறிஞ்ச உதவுகிறைது. இழவ நீரில் 
சுவதாசிப்பதற்்்ற்றை த்வழ்ப்பு்ழளேப் 
கபற்றுள்ளே்.

3. கபரும்பதாலதா் மீன்்ளின் உ்ல் 
முழுவதும் வைவைப்பதா் கசதில்்ள் 
்தாைப்படுகின்றை். இழவ மீனின் 
உ்ழலப் பதாது்தாக்கின்றை். 

4. மீன் நீரில் நீந்துவதற்்தா் துடுப்புக்்ழளேப்  
கபற்றுள்ளேது.

5. உறுதியதா் வதால் துடுப்பதா்து 
திழசதிருப்பும் துடுப்பதா் கசயல்படுவ்ததாடு, 
உ்ல் ச்நிழல கபறைவும் உதவுகிறைது.

்தவளை
இருவதாழ்வி்ள் எ்ப்படும் உயிரி்ங்்ள்  

நீரிலும், நிலததிலும் வதாைக்கூடிய இரட்ழ் 
வதாழ்க்ழ் முழறைழயக் க்தாண்டுள்ளே். 
இழவ ்தாறும் கவப்ப நிழலயுள்ளே 
விலங்கு்ளேதாகும். இவற்றில் தழல ்ற்றும் 
இரண்டு ்சதாடி ்தால்்ழளேப் கபற்றை கபரிய 
உ்ற்பகுதி ்தாைப்படுகின்றை். இழவ இளேம் 
உயிரி நிழலயில் கசவுள்்ள் மூலமும், முதிர் 
உயிரி நிழலயில் ்ததால், வதாய்க்குழி ்ற்றும் 
நுழரயீரல்்ள் மூலமும் சுவதாசிக்கின்றை்.

பல்லி 
1. பல்லி்ள் கசதில்்ளேதாலதா் ்ததால் 

அழ்ப்ழபக் க்தாண்் ஊர்வ் 
வழ்ழயச சதார்ந்தழவ. இழவ, ்தால்்ள், 
அழசயும் ்ண் இழ்்ள், ்ண்்ள் ்ற்றும் 
கவளிப்புறைக் ்தாதுத திறைப்பு ஆகியவற்ழறைப் 
கபற்று பதாம்பு்ளிலிருந்து ்வறுபடுகின்றை். 

2. இழவ கபரும்பதாலும் கவப்ப்ண்்லப் 
பகுதி்ளில் வதாைக்கூடியழவ. 
கபரும்பதாலதா் பல்லி்ள் நதான்கு ் தால்்ளேதால் 
ந்க்்க் கூடியழவ, இவற்றின் ்தால்்ள் 
வலிழ் வதாய்ந்தழவ. 

3. சில பல்லி்ள் இரு ்தால்்ளில் ஓ்க் 
கூடியழவ. இவவதாறு இரு ்தால்்ளில் 
ஓடும்்பதாது பல்லியின் வதாலதா்து அதன் 
முழு உ்ல் எழ்ழயயும் ததாங்கும் 
வழ்யில் பின்்்தாக்கியும், ் ்ல் ் நதாக்கியும் 
அழ்ந்திருக்கும்.

4. சில பல்லி்ள் தழல இழைப்பு மூல்தா் 
தழலழய முழுழ்யதா் சுைற்றும் 
தன்ழ்ழயக் க்தாண்்ழவ.

5. பல்லி்ள் நுழரயீரல்்ள் மூலம் 
சுவதாசிக்கின்றை். 

கசதில்கசவுள்

தழல

துடுப்பு

துடுப்பு

வதால்

வதாய்
்ண்

6th Science_TM_Unit-5.indd   73 29-01-2020   11:48:39



74

6. கபரும்பதாலதா் பல்லி்ள் க்தாசு ்ற்றும் 
்ரப்பதான் பூசசி ்பதான்றை பூசசி்ழளே 
உண்கின்றை். நதாக்கில் ்தாைப்படும், 
நீட்சிப் பகுதி்ள் இழரழய இழுததுப் பிடிக்் 
பயன்படுகின்றை். 

7. சில பல்லி்ளுக்கு (்ய்்தாசதார்) ்தால் 
விரல்்ளில் விரலிழ்ச சவவு்ள் உள்ளே். 
சில பல்லி்ள் பறைக்கும் தன்ழ்ழயயும், 
பதாது்தாப்பு்ன் தழரயிறைங்்க் கூடிய 
தன்ழ்ழயயும் கபற்றுள்ளே்.

பறளவ�ள்
1. பறைழவ்ள் இறைகு்ளேதால் மூ்ப்பட்், 

ப்கு ்பதான்றை உ்ல் அழ்ப்ழபப் 
கபற்றிருக்கின்றை். இந்த அழ்ப்பின் 
மூலம் ்தாற்றில் பறைக்கும்்பதாது அவற்றிற்கு 
குழறைந்த அளேவு தழ்்ய ஏற்படுகிறைது.

2. பறைழவ்ளுக்கு வதாய்க்குப் பதிலதா் 
அலகு்ள் உள்ளே். 

3. அழவ நுழரயீரல்்ள் மூலம் 
சுவதாசிக்கின்றை். 

4. பறைழவயின் முன்்ங்்தால்்ள் 
இரண்டும் இறைக்ழ்்ளேதா் ்தாறுபதாடு 
அழ்ந்துள்ளே். 

5. இழவ ்தாற்றைழறை்ளு்ன் கூடிய எழ் 
குழறைவதா் எலும்பு்ழளேப் கபற்றுள்ளே். 

6. பறைழவ்ள் பறைப்பழத நதாம் பதார்ததிருக்கி்றைதாம். 
ஆ்தால், அவற்றைதால் நிலததில் ந்க்்வும், 
ஓ்வும், குதிக்்வும் முடியும். பறைழவ்ளின் 
பின்்ங்்தால்்ளில் உள்ளே கூர்ழ்யதா் 
ந்ங்்ள் ்ரங்்ளின் கிழளே்ழளே நன்கு 
பற்றிக் க்தாண்டு ஏறை உதவுகின்றை .்

7. பறைழவயின் வதால் அது பறைக்கும் திழசழயக்  
்ட்டுப்படுதத உதவுகிறைது. 

8. பறைததலின்்பதாது ஏற்படும் அழுததததிழ்த 
ததாங்குவதற்்்ற்ப வலிழ் மிக்் ்தார்புத 
தழசயிழ்ப் கபற்றுள்ளே். 

9. ஒ்ர ச்யததில் இரண்டு ்ண்்ள் 
மூலமும் இரு கவவ்வறு கபதாருட்்ழளே 
பறைழவ்ளேதால் ்தாை முடியும். இதற்கு 
இருவிழிப் பார்ளவ என்று கபயர்.

பருவ ்தாறுபதாட்டின் 
்தாரை்தா் விலங்கு்ள் 
ஓ ரி ் த தி லி ரு ந் து 
்வகறைதாரு இ்ததிற்குச 
கசல்வது வலளச 

தபா்தல் எ்ப்படும். தமிழ் நதாட்டில் 
தவைந்தாங�ல், த�ாடியக்�ளை ்ற்றும் 
கூைன்குைம் ஆகிய இ்ங்்ளில் 
பறைழவ்ள் சரைதாலயங்்ள் 
்தாைப்படுகின்றை்.

பல பறைழவ்ள் கவளிநதாடு்ளேதா் 
ளசபீரியா ்ற்றும் ைஷயாவிலிருநது 
்வ்ந்ததாங்்ல் வருகின்றை். அ்த்பதால் 
்்தாழ் ்ற்றும் வறைட்சி அதி்முள்ளே 
்தாலங்்ளில் நம் நதாட்டுப் பறைழவ்ள் 
கவளி நதாடு்ளுக்கு வலழச ்பதாகின்றை். 
எ்்வ, இழவ வலளசதபாகும் 
பறளவ�ள் என்று அழைக்்ப்படுகின்றை்.
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ஒடை�ம் 
ஒட்்்ம் நீர் குழறைந்த, கவப்பநிழல 

அதி்்தா் பதாழலவ்ததில் வதாழ்கின்றைது. 
அங்கு வதாழ்வதற்்்ற்ப அதன் உ்லதா்து 
கீழ்க்்தாணும் சில சிறைப்பு அழ்ப்புக்்ழளேப் 
கபற்றுள்ளேது. 
1. ஒட்்்ததிற்கு நீண்் ்தால்்ள் இருப்பததால் 

பதாழலவ்ததில் உள்ளே சூ்தா் ் ைலிற்கு 
்்்ல அதன் உ்ல் சற்று உயரததில் 
இருக்கின்றைது.

2. இழவ கிழ்க்கும்்பதாகதல்லதாம் அதி் 
அளேவு நீழர அருந்தி, தன் உ்லில் ்சமிதது 
ழவததுக் க்தாள்கின்றை்.

3. வறைண்் பதாழலவ்ங்்ளில் 
இருக்கும்்பதாது த்து உ்லில் நீழரச 
்சமிதது ழவததுக்க்தாள்ளும் வழ்யில் 
கீழ்க்்தாணும் த்வழ்ப்ழபப் கபற்றுள்ளே். 
(i)  ஒட்்்ம் குழறைந்த அளேவு சிறுநீழர 

கவளி்யற்றுகிறைது.
(ii)  அதன் சதாைம் வறைண்டு ்தாைப்படும். 

்்லும், அதன் உ்லில் இருந்து 
வியர்ழவ கவளி்யறுவதில்ழல.

(iii)  ஒட்்்ம் தன் உ்லில் இருந்து சிறிதளேவு 
நீழர்ய இைப்பததால், அத்தால் பல 
நதாட்்ளுக்கு நீர் அருந்ததா்ல் உயிர் வதாை 
முடியும். 

4. ஒட்்்ம் த்து திமில் பகுதியில் க்தாழுப்ழப 
்சமிதது ழவக்கின்றைது. ஆற்றைல் 
்தழவப்படும் ்தாலங்்ளில் அது தன் திமில் 
பகுதியில் ் சமிதது ழவததுள்ளே க்தாழுப்ழபச 
சிழததது ஊட்்ம் கபறுகின்றைது. 

5. ஒட்்்ம் கபரிய ்ற்றும் தட்ழ்யதா் 
்தால்்ள் மூலம் மிருதுவதா் 
்ைலின் மீது நன்றைதா் ந்க்கும் 
தன்ழ்ழயப் கபற்றுள்ளேது. இத்தால் 
ஒட்்்ம் பாளலவைக் �ப்பல் என்று 
அழைக்்ப்படுகிறைது.

6.  ஒட்்்ததின் நீண்் ்ண் இழ்்ள் 
்ற்றும் ்ரதா்ங்்ள் அதன் ்ண் ்ற்றும் 
்தாது்ழளே புழுதிப் புயலிலிருந்து 
பதாது்தாக்கிறைது. 

7. பதாழலவ்ததில் ஏற்படும் புழுதிப் 
புயலின் மூலம் ஏற்படும் தூசி்ள் 
உள்்ளே கசல்வழதத தடுக்் அழவ 
நதாசிததுவதாரங்்ழளே மூடிக்க்தாள்கின்றை்.

சில விலங்கு்ள் அதி்ப்படியதா் 
குளிழரத தவிர்க்், அழ்தது 
கசயல்பதாடு்ழளேயும் நிறுததிக்க்தாண்டு 
உறைக்்ததில் ஈடுபடுகின்றை், இந்நிழலக்கு 
குளிர்�ால உறக்�ம் (Aestivation) என்று 
கபயர். எ.்தா. ஆழ்

அ்த்வழளே, சில விலங்கு்ள் 
அதி்ப்படியதா் கவப்பதழதத தவிர்க்், 
அழ்தது கசயல்பதாடு்ழளேயும் நிறுததிக் 
க்தாண்டு, உறைக்்ததில் ஈடுபடுகின்றை், 
இந்நிழலக்கு த�ாளை�ால உறக்�ம்  
(Hibernation) என்று கபயர். எ.்தா. நதழத.
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்ங்்தாரு எலி எப்கபதாழுதும் நீர் அருந்துவ்த 
இல்ழல. அது ததான் உண்ணும் 
விழத்ளிலிருந்து நீழரப் கபறுகிறைது.

அடைவள்ண 2 கவவதவறு வாழிைங�ளில் உள்ை விலஙகு�ளின் ்த�வளமப்பு�ள்
வ. 

எண்
விலஙகு�ளின் 

கபயர் வாழிைம் ்த�வளமப்பு�ள்

1 துருவக் �ைடி துருவப் பகுதி பாது�ாப்பிற்த�ற்ற ்தடிமைாை த்தால், கவண்ளமயாை 
உதைாமங�ள்

2 கபன்குயின் துருவப் பகுதி நீநதுவ்தற்த�ற்ற துடுப்பு�ள், நைப்ப்தற்த�ற்ற இைண்டு �ால்�ள்

3 வளையாடு மளலப் பகுதி ஓடுவ்தற்த�ற்ற வலுவாை குைம்பு�ள், குளிரில் இருநது 
பாது�ாக்� நீைமாை உதைாமங�ள் 

4 சிங�ம் �ாடு வலுவாை மற்றும் தவ�மா� ஓைக் கூடிய ்தன்ளம, இளைளயப் 
பிடிப்ப்தற்�ாை கூர்ளமயாை ந�ங�ள். 

ந்து ்தாநில விலங்்தா் நீலகிரி வழரயதாடு ்ழல்ளின் மீது உள்ளே 
பதாழறை்ளின் இடுக்கு்ளில் மி் எளிததா் நுழைந்து, உ்ல் ச்நிழலயு்ன் ஏறி 
ததாவர வழ்்ழளே உண்ணும் திறைன் கபற்றுள்ளேது.

துருவக்்ரடி வழரயதாடு  

சிங்்ம் கபன்குவின்்ள்
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I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு்தது எழுது�
1. உயிருள்ளே கபதாருள்்ள் அல்லது 

உயிரி்ங்்ழளேப் பற்றி படிப்பது
 அ. உளேவியல்  ஆ. உயிரியல்
 இ. விலங்கியல்   ஈ.  ததாவரவியல்
2. கீழ்க்்தாணும் எவற்றுள் எழவ 

உயிருள்ளேழவ்ளின் பண்பு்ளேதா்க் 
்ருதப்படுகின்றை்?

 i. சுவதாசம்     ii. இ்ப்கபருக்்ம்
 iii. த்வழ்ப்பு  iv. ்ழிவு நீக்்ம்
 சரியதா் ஒன்ழறைத ்தர்ந்கதடு.
 அ. i, ii ்ற்றும் iv ்ட்டும்
 ஆ. i, ii ்ட்டும்
 இ. ii ்ற்றும் iv ்ட்டும்
 ஈ. i, iv, ii ்ற்றும் iii
3. பல்லி்ள் எதன்மூலம் சுவதாசிக்கின்றை்?
 அ. ்ததால்       ஆ. கசவுள்்ள்
 இ. நுழரயீரல்்ள்   ஈ. சுவதாச நுண்குைல்
4. அழ்தது விலங்கு்ளுக்கும் ்தழவயதா து
 அ. உைவு ்ற்றும் நீர்
 ஆ. நீர் ்ட்டும்
 இ. ்தாற்று, உைவு ்ற்றும் நீர்
 ஈ. உைவு ்ட்டும்
5. எந்த விலங்கு கசவுள்்ள் எ்ப்படும் சுவதாச 

உறுப்ழபப் கபற்றுள்ளேது?
 அ. ்ண்புழு ஆ. குள்ளேநரி
 இ. மீன்  ஈ. தவழளே
6. ஒரு வதாழி்ததின் உயிரிக்்தாரணி்ழளே 

்ட்டும் குறிக்கும் கததாகுப்பிழ்த ் தர்ந்கதடு.
 அ. புலி, ்தான், புல், ்ண்
 ஆ. பதாழறை்ள், ்ண், ததாவரங்்ள், ்தாற்று
 இ. ்ண், ஆழ், நண்டு, பதாழறை்ள்
 ஈ. நீர்வதாழ்தததாவரம், மீன், தவழளே, பூசசி்ள்

மதிப்பீடு

7. கீழ்்ண்்வற்றுள் எழத வதாழி்்தா்க் கூறை 
முடியதாது?

 அ. ஒட்்்ங்்ளு்ன் கூடிய பதாழலவ்ம்
 ஆ.  மீன்்ள் ்ற்றும் நதழத்ளு்ன் கூடிய 

குளேம்
 இ.  ் ்யும் ்தால்நழ்்ளு்ன் கூடிய 

பண்படுததப்பட்் நிலம்
 ஈ. ்தாட்டு விலங்கு்ளு்ன் கூடிய ்தாடு
8. பறைழவ்ள் ்தாற்றில் பறைப்பதற்கு உதவி 

கசய்வது எது?
 அ.  ் ்்தா் ்ற்றும் வலிழ்யதா் 

எலும்பு்ள்
 ஆ.  க்ன்ழ்யதா் ்ற்றும் தடிதத 

எலும்பு்ள் 
 இ.  உள்ளீ்ற்றை ்ற்றும் இ்லசதா் 

எலும்பு்ள் 
 ஈ. தட்ழ்யதா் ்ற்றும் தடிதத எலும்பு்ள்  
9. பதாரமீசியம் ஓரி்ததிலிருந்து ்வகறைதாரு 

இ்ததிற்கு இ்ம்கபயர்வதற்கு உதவுவது
 அ. ்பதாலிக்்தால்்ள்  ஆ. ்ழசயிழை
 இ. பதாதம்   ஈ. குறு இழை
10. ்ங்்தாரு எலி வசிப்பது 
 அ. நீர் வதாழி்ம் 
 ஆ. பதாழலவ் வதாழி்ம்
 இ. புல்கவளி வதாழி்ம்  
 ஈ. ்ழலப்பிர்தச வதாழி்ம்

II   த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. நீர்நிழல்ள், பதாழலவ்ங்்ள் ்ற்றும் 

்ழல்ள் ஆகியவற்ழறை 
என்று அழைக்்லதாம்.

2. கசல் எண்ணிக்ழ்யின் அடிப்பழ்யில் 
விலங்கு்ழளே  ்ற்றும் 

 எ் வழ்ப்படுததலதாம்
3. பறைழவ்ளின் வதால் திழச திருப்புக் 

்ட்ழ்யதா் கசயல்பட்டு க்கு 
உதவுகிறைது.

4. அமீபதா  உதவியு்ன் 
இ்ப்கபயர்சசி கசய்கிறைது. 
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III.  சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�. 

1. ஓர் உயிரி வதாைக்கூடிய அல்லது 
வசிக்்க்கூடிய இ்ம் வதாழி்ம் எ்ப்படும்.

2. புவியியல் அழ்ப்பு ்ற்றும் சுற்றுப்புறைச 
சூைல் ஆகியழவ புவியின் அழ்தது 
இ்ங்்ளிலும் ஒ்ர ்தாதிரியதா் இருக்கும்.

3. ஒருகசல் உயிரியதா் அமீபதா, 
்பதாலிக்்தால்்ள் மூலம் இ்ப்கபயர்சசி 
கசய்கின்றைது.

4. பறைழவ்ளேதால் ஒரு ்நரததில் ஒரு 
கபதாருழளே ்ட்டு்் பதார்க்் முடியும்.

5. பதாரமீசியம் ஒரு பலகசல் உயிரி.
IV. பின்வருவைவற்ளற நிளறவு கசய்�.
1. ்ழைக்்தாடு்ள், புல்கவளி்ள் ்ற்றும் 

பதாழலவ்ங்்ழளே  என்று 
அழைக்கி்றைதாம்

2. ஒருகசல்லதால் ஆ் உயிரி்ங்்ள் 
 என்று அழைக்்ப்படுகின்றை். 

3. மீனின் சுவதாச உறுப்பு  ஆகும்
4. ்தால்்ளில் உள்ளே வழளே ந்ங்்ளின் 

மூலம் பல்லி்ள் தழர்ளில் 
5. ஒட்்்ங்்ள் தங்்ள் திமில்்ளில் 

 ்சமிக்கின்றை். 

V. மி�ச சுருக்�மா� விளையளி.
1. பறைழவ்ள் தங்்ள் இழர்ழளே எவவதாறு 

பிடிக்கின்றை்?
2. இந்தியதாவில் ஒட்்்ங்்ழளே நதாம் எங்கு 

்தாை முடியும்?
3. அமீபதாவின் இ்ப்கபயர்சசி உறுப்பு எது?
4. பதாம்பு்ளின் உ்ல் பகுதி்ள் யதாழவ?
5. பறைழவ்ள் ்தாற்றில் பறைக்கும்கபதாழுது எந்த 

உ்லழ்ப்ழபப் பயன்படுததி பறைக்கும் 
திழசழய ்தாற்றிக் க்தாள்கின்றை்? 

VI. சுருக்�மா� விளையளி.
1. ஒரு கசல் உயிரி்ழளே பல கசல் 

உயிரி்ளி்மிருந்து ்வறுபடுதது்.
2. துருவக்  ் ரடி்ள்   ் ற்றும்       கபன்குயின்்ளில் 

்தாைப்படும் த்வழ்ப்பு்ழளே எழுது்.
3. பறைழவ்ள் ் தாற்றில் பறைப்பதற்கு உதவியதா் 

உள்ளே சிறைப்பம்சம் எது? 
4. முதுக்லும்புள்ளே விலங்கு்ளின் பல்்வறு 

த்வழ்ப்பு்ழளேக் கூறு்.
VII. விரிவா� விளையளி
1. பதாழலவ்ங்்ளில் வதாழ்வதற்்்ற்ப  

ஒட்்்ங்்ளில் ்தாைப்படும் 
த்வழ்ப்பு்ழளே விவரி.
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விழளேயதாடி பதார்ப்்பதா்தா... 
ANIMAL QUIZ

படிநிளல�ள்:
◆ Google த்தடுகபாறி / உலாவியில் கசன்று உலகில் எ்த்தளை வள�யாை விலஙகு�ள் வாழகின்றை 

அவற்றின் இருப்பிைம் பற்றி அறிநதுக்க�ாள்ை ANIMAL QUIZ என்று ்தடைசசு கசய்யவும். 

◆ கிளைக்கும் கசயலியில்  INSTALL   என்ற கபா்த்தாளைசசுடடி அள்த நிறுவிக் க�ாள்ைவும் (INSTALL) பின் 
OPEN    என்ற பசளச நிற கபா்த்தாளை அழு்ததி ஆைம்பிக்� தவண்டும். 

◆ திளையில் பலவி்த க்தரிவு�ள் �ா்ணப்படும் . ஒவகவான்றும் ஒவகவாரு வி்த திறளமளய வைர்க்கும். 
விருப்பமாைள்த்த க்தரிநது க�ாள்ை தவண்டும்.

◆ க்தரிநதுக�ாள்ளும் தபாது அவற்றின் கீதழ நான்கு விருப்ப்தக்தரிவு�ள் �ா்ணப்படும் அவற்றில் சரியாை 
பதிளலச கசாடுக்கும் தபாது அடு்த்த விலஙகிற்குச கசல்லும், எல்லாம் முடி்த்த பிறகு மறுபடியும் ஆைம்ப 
நிளலக்குச கசன்று அவற்றில் தவறு ஒரு நிளலளய்த க்தரிநது க�ாண்டு பதில்�ளைக் �ா்ணலாம். 

உைலி:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.animals

இள்ணயச கசயல்பாடு

விலஙகு�ள் உல�ம்

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.
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6

அலகு
உடல் �லமும், 
சுகாதாரமும்

நல்் ்கிழ்சசியதா் 
வதாழ்விற்கு அடிததளேம்.

சு்தாததாரம் ஆ்ரதாக்கிய 
வதாழ்விற்கு அடிப்பழ்.

சு்தாததாரம்நலம்
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அறிமு�ம்
நலம் எனும் வதார்தழதயதா்து 

முழுழ்யதா் ்் ்ற்றும் உ்ல் நலதழதக் 
குறிக்கிறைது. ்னிதர்்ள் தங்்ள் நலதழத 
குழறைந்தபட்ச அளேவிலதாவது ்பணுவதற்கு 
சு்தாததாரதழதப் ்பணுவது அவசிய்தா் 
உள்ளேது. 

உல் சு்தாததார நிறுவ்ம் (WHO), ”நலம் 
என்பது, ஒரு ்னிதனின் முழுழ்யதா் உ்ல், 
்்ம் ்ற்றும் சமூ் நலழ்க் குறிப்பததாகும்: 
இது ்நதாயின்றி இருப்பழத ்ட்டும் 
குறிப்பதல்ல”. என்று வழரயறுததுள்ளேது. உ்ல் 
நலம் என்பது ந்து சுற்றுசசூைலில் ஏற்படும் 
அழுததங்்ளுக்கும், ்தாற்றைங்்ளுக்கும் ஏற்றை 
வழ்யில் உ்ல் தன்ழ்த த்வழ்ததுக் 
க்தாள்வதன் மூலம், உ்லினுள் ச்நிழலழயப் 
்பணுகின்றை சிறைப்பதா் நிழலயதாகும். இந்நிழல 
்்தாமி்யதாஸ்்சிஸ எ்ப்படுகிறைது. 

சு்தாததாரம் என்பது உ்ல் நலனிற்கு ஏற்றை  
நழ்முழறை்ழளே நிறுவக்கூடிய அல்லது 
பரதா்ரிக்்க்கூடிய அறிவியல் ஆகும். தி்மும் 
பற்்ழளேத துலக்குதல் என்பது வதாயின் 
சு்தாதரதழதப் ்பணும் முக்கிய வழியதாகும். 
்நதாயிலிருந்து பதாது்தாததுக் க்தாள்வதற்்தா்வும், 
்நதாய் பரவதா்ல் இருப்பதற்்தா்வும் நம்ழ்யும், 
ந்து சுற்றுப் புறைதழதயும் தூய்ழ்யதா்ப் 
பரதா்ரிக்கும் கசயல்முழறை்ய சு்தாததாரம் என்று 
வழரயறுக்்ப்படுகிறைது.

6.1. உ்ணவின் ஊடைசச்ததுக்�ள்
தீபதாவின் குடும்பததி்ர் ஒரு ்தாதததிற்்தா் 

்ளிழ்ப் கபதாருள்்ளின் பட்டியழல தயதார் 
கசய்த்ர்.

தீபதா அப்பட்டியழலப் பதார்ததவு்ன் தன் 
கபற்்றைதாரி்ம், ”ஏன், அரிசி ்ற்றும் ்்தாதுழ்ழய 
அதி்்தா  ்உட்க்தாள்கி்றைதாம். ஆ்தால் கநய் ் ற்றும் 
எண்கைழய குழறைவதா  ் உட்க்தாள்கி்றைதாம்”, 
என்று வி்வி்தாள். க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே 
்ளிழ்ப் கபதாருள்்ளின் பட்டியழலப் பற்றி 
உ்து ஆசிரியரு்ன் ் லந்துழரயதா்ல் கசய்.

	உைவின் பல்்வறு உட்கூறு்ழளே வழ்ப்படுததுதல்
	உைவில் உள்ளே சததுக்்ளின் முக்கியததுவதழதக் ்ண்்றிதல்
	சரிவிகித உைவு பற்றிய அறிழவப் கபருக்கிக் க்தாள்ளேல்
	சததுக் குழறைபதாட்டி்தால் ஏற்படும் ்நதாய்்ழளேப் பட்டியலிடுதல்
	தன் சுததம் பற்றி விளேக்குதல்
	பதாக்டீரியதா ்ற்றும் ழவரஸ்ளேதால் ஏற்படும் ்நதாய்்ழளே ்வறுபடுததுதல்  

 �ற்றல் தநாக்�ங�ள் 

பலசைக்குப் படடியல்
பசசரிசி ......................................................... 25 கி்லதா
்்தாதுழ் ..................................................... 5 கி்லதா
துவரம் பருபபு ..............................................2 கி்லதா
பதாசிப்பருப்பு ..................................................... 1 கி்லதா
உளுந்து .........................................................2 கி்லதா
சழ்யல் எண்கைய் ............................ 2 லிட்்ர்
கநய் ..............................................................500 கிரதாம்
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ந்க்கு ஆற்றைழலத தருகின்றை, உ்ல் 
வளேர்சசிக்கு உதவக்கூடிய ்ற்றும் ்நதாய்்ளில் 
இருந்து நம்ழ்ப் பதாது்தாக்்க்கூடிய ்வதியியல் 
கூறு்ள் உைவில் ்தாைப்படுகின்றை். 
அழவ்ய, ஊட்்சசதது்ள் எ்ப்படுகின்றை். 
முக்கிய ஊட்்சசதது்ள் ஆறு வழ்ப்படும், 
அழவயதாவ்:
1. ்தார்்பதாழ்ட்்ரட்டு்ள்  2. புரதங்்ள்
3. க்தாழுப்பு்ள்                    4. ழவட்்மின்்ள்
5. ததாது உப்புக்்ள்               6. நீர்

�ார்தபாளைடதைடடு�ள்  (மாவுச ச்தது)
்தார்்பதாழ்ட்்ரட்டுக்்ள் ஆற்றைல் தரும் 

உைவுக்கூறு்ள் ஆகும்.
அடைவளை 1 �ார்தபாளைடதைடடு�ளின் 

வள��ள்
�ார்தபாளைடதைடடுக்�ளின் 

நிளல மூலப் கபாருள்�ள்

சர்க்்ழர பைங்்ள், ் தன், ் ரும்புச 
சர்க்்ழர, பீட்ரூட்

ஸ்தார்ச அரிசி, ்சதாளேம், 
உருழளேக்கிைங்கு 
்ற்றும் பிறை 

நதார்சசதது உைவு முழுததானியங்்ள், 
க்தாட்ழ  ்உைவு்ள் 
்ற்றும் பிறை 

்தார்்பதாழ்ட்்ரட்டுக்்ழளே சர்க்்ழர, 
ஸ்தார்ச ்ற்றும் நதார்ச சதது ஆகிய வடிவில் நதாம் 
கபறுகி்றைதாம்.

கசயல்பாடு 2 
பல்்வறு வழ்யதா் உைவுப் 
கபதாருள்்ழளேச ்ச்ரிதது, அவற்றில் 
அ்ங்கியுள்ளே சததுக்்ளின் அடிப்பழ்யில் 
அவற்ழறை வழ்ப்படுததவும்.

கசயல்பாடு 1
கீழக்�ாணும் உ்ணவு வள��ளைக் �ண்ைறிநது, க�ாடுக்�ப்படடுள்ை அடைவள்ணளய நிைப்பு�.

�்த்தரிக்�ாய் சாக்கலட கவண்ளைக்�ாய் கபாறி்த்த 
உருளைக்கிழஙகு

த�ழவைகு ஆைஞ்சு க�ாய்யா கீளை

முருஙள�க்கீளை கநல்லிக்�ாய் பர்�ர் �ம்பு

நான் சாப்பிை விரும்பும் உ்ணவு நான் சாப்பிை விரும்பா்த உ்ணவு இ்தற்குமுன் நான் �ண்டிைா்த உ்ணவு
1

2

1. நீ விரும்பும் உைவு உ்க்கு உ்ல் நலதழதத தருகிறைததா?
2.  நீ உைழவ அதன் சுழவழய ழவதது ்தர்ந்கதடுப்பதாயதா அல்லது அதன் சதது ்திப்ழப 

ழவதது ்தர்ந்கதடுப்பதாயதா?
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க�ாழுப்பு�ள்
க்தாழுப்பு என்பதும் ஆற்றைல் தரும் ஓர் உைவு 

ஆகும். இது ்தார்்பதாழ்ட்்ரட்ழ்வி் அதி் 
ஆற்றைழலத தரக்கூடியது. கவண்கைய், கநய், 
பதால், பதாலதாழ்க் ்ட்டி, பன்னீர், க்தாட்ழ்்ள், 
இழறைசசி, மீன் ்ற்றும் முட்ழ்யின் ்ஞ்சள் 
்ரு ஆகியழவ க்தாழுப்புச சதது உள்ளே சில 
முக்கிய உைவுப் கபதாருள்்ள் ஆகும். இழவ 
ந்து உ்லுக்கு ஆற்றைழலத தருவ்ததாடு, 
உ்ழலப் பதாது்தாதது உ்ல் கசல்்ழளேயும் 
பதாது்தாக்கின்றை். 

கசயல்பாடு 3 
தநாக்�ம்: 
க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே உைவில் ஸ்தார்ச 
வடிவில் ்தார்்பதாழ்ட்்ரட் உள்ளேததா 
எ் ்சதாதழ் மூலம் அறிதல்.
உைக்கு என்ை த்தளவ? 
்வ் ழவதத உருழளேக் கிைங்கு, கசதாட்டுக் 
குைதாய், நீர்தத அ்யதாடின் ்ழரசல்.
எப்படி கசய்வாய்? 
்வ் ழவதத உருழளேக் கிைங்ழ் 
்சிததுக் க்தாள்ளேவும். ்சிதத உருழளேக் 
கிைங்கின் மீது இரண்டு அல்லது மூன்று 
துளி்ள் நீர்தத அ்யதாடின் ்ழரசழலச 
்சர்க்்வும்.
நீ என்ை பார்க்கிறாய்?
உருழளேக் கிைங்கு ்ருநீல நிறை்தா் 
்தாறுகிறைது.
நீ என்ை க்தரிநது க�ாள்கிறாய்?
அ்யதாடின், ஸ்தார்சசு்ன் விழ்புரிந்து 
ஸ்தார்ச அ்யதாடின் கூட்டுப் கபதாருளேதா், 
அததாவது நீலம் ்லந்த ்ருப்பு நிறை்தா் 
்தாறுகிறைது, இந்த ்ருநீல நிறை உருவதாக்்ம் 
உைவில் ஸ்தார்ச உள்ளேது என்பழத 
உறுதி கசய்கிறைது.

கசயல்பாடு 4
தநாக்�ம் 
க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே உைவுப் கபதாருளில் 
க்தாழுப்பு உள்ளேததா எ் ்சதாதழ் மூலம் 
அறிதல். 
உைக்கு என்ை த்தளவ?
்தங்்தாய் எண்கைய், நிலக்்்ழல 
எண்கைய் ்ற்றும் ஏததாவது ஒரு ்தாகிதம். 
எப்படிச கசய்வாய்?
ததாளின் ்்ல் சிலதுளி ்தங்்தாய் 
எண்கைய்ழய வி்வும். பின்பு உ்து 
விரலதால் க்துவதா்த ்தய்க்்வும். 
நிலக்்்ழலயதா் இருந்ததால், அழத 
உழ்தது ்தாகிதததின் ்்ல் ்தய்க்்வும்.
என்ை பார்க்கிறாய்?

அந்தக் ்தாகிதம் பிசுபிசுப்பதா்வும், ்றுபுறைம் 
்ங்்லதா்த கதரிவததா்வும் ்தாறுகிறைது. 
நீ என்ை க்தரிநது க�ாள்கிறாய்?
க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே உைவு ்தாதிரி, 
க்தாழுப்ழபக் க்தாண்டுள்ளேது. 

முழுததானியங்்ள்

முட்ழ்யின் ்ஞ்சள் ்ரு

சிவப்பு இழறைசசி
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கசயல்பாடு 5
தநாக்�ம்
க்தாடுக்்ப்பட்் உைவில் புரதம் உள்ளேததா 
என்று ்சதாதிதது அறிதல்.
உைக்கு என்ை த்தளவ?
முட்ழ்யின் கவள்ழளேக் ் ரு, ததாமிர சல்்பட் 
்ழரசல், ்சதாடியம் ழ்ட்ரதாக்ழசடு, 
்சதாதழ்க் குைதாய், புன்சன் அடுப்பு. 
எப்படி கசய்வது?
உைவு ்தாதிரிழய சிறிதளேவு (முட்ழ்யின் 
கவள்ழளேக் ்ரு) எடுதது ்சதாதழ்க் 
குைதாயில் ்பதா்வும்.
்சதாதழ்க் குைதாயில் சிறிதளேவு நீழரச 
்சர்தது நன்கு ்லக்்வும்.
அடுததததா் ்சதாதழ்க் குைதாழய சு்தார் 
ஒரு நிமி்ம் சூடுபடுததவும். 
்சதாதழ்க் குைதாய் குளிர்ந்தவு்ன் இரண்டு 
துளி்ள் ததாமிர சல்்பட் ்ழரசழலயும், 
்சதாடியம் ழ்ட்ரதாக்ழசழ்யும் 
்சர்க்்வும். 
நீ என்ை �ாண்கின்றாய்?
க்தாடுக்்ப்பட்் உைவு ்தாதிரி ஊததா 
நிறை்தா் ்தாறுகிறைது.
நீ என்ை க்தரிநது க�ாள்கிறாய்?
க்தாடுக்்ப்பட்் உைவு ்தாதிரி ஊததா 
நிறை்தா் ்தாறுவது, அதில் புரதம் உள்ளேது 
என்பழத உறுதி கசய்கிறைது.

புை்தங�ள்
உ்ல் வளேர்சசி, கசல்்ழளேப் புதுப்பிததல் 

்ற்றும் கசரி்தா்ம் ் பதான்றை பல்்வறுவித்தா் 
உ்ற்கசயல்்ளுக்கும் புரதங்்ள் மி்வும் 
அவசியம். முட்ழ், மீன், பதால், ்்தாழி, இழறைசசி, 
்சதாயதாபீன்ஸ, க்தாட்ழ்்ள், பருப்புக்்ள் 
்பதான்றைவற்றில் புரதசசதது உள்ளேது. 
புரதங்்ள் உ்ல் வளேர்சசிக்கு உதவும் 
உைவு்ள் ஆகும். 

அதி்்தா் புரதம் உள்ளே 
உைவு ்சதாயதாபீன்ஸ 
ஆகும். 

முழளே்ட்டிய பயறு

்வ்ழவதத முட்ழ்யின் கவள்ழளேக்்ரு

்சதாயதா பீன்ஸ

ளவடைமின்�ள் 
உ்லில் நழ்கபறும் பல்்வறுபட்் 

உயிர் ்வதிவிழ்்ளுக்கு ழவட்்மின்்ள் 
மி்வும் அவசியம். பைங்்ள், ்தாய்்றி்ள், 
ததானியங்்ள், இழறைசசி ்பதான்றைவற்றில் 
ழவட்்மின்்ள் அதி்ம் ்தாைப்படுகின்றை். 
ழவட்்மின்்ள் பதாது்தாக்கும் உைவு்ள் 
என்று அழைக்்ப்படுகின்றை். A, B, C, D, E 
்ற்றும் K ஆகிய ஆறு முக்கிய ழவட்்மின்்ள் 
உள்ளே். இவற்றுள் ழவட்்மின் B ்ற்றும் 
ழவட்்மின் C இரண்டும் நீரில் ்ழரயும் 
ழவட்்மின்்ள் ஆகும். ழவட்்மின் A, D, E 
்ற்றும் K ஆகியழவ க்தாழுப்பில் ்ழரயும் 
ழவட்்மின்்ள் ஆகும்.
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உண்ளமக் த�ாப்பு
சூரிய கவப்பக் ்திர்வீசசிலிருந்து 
பதாது்தாக்கும் ்ளிம்பு்ள் (Sun Screen Lotion)
்ததாலின் ழவட்்மின் D உற்பததிழய 
95% குழறைக்கிறைது. எ்்வ, ழவட்்மின் D 
குழறைபதாட்டு ்நதாய் ஏற்படுகிறைது.

சற்று தயாசியுங�ள்
ஒரு பள்ளியில் ்ருததுவ மு்தாம் ஒன்று 
ந்ததப்பட்்து. கபரும்பதாலதா் ்தாைவர்்ள்  
நல்ல உ்ல் நலதது்ன் இருந்த்ர். ஒருசில 
்தாைவர்்ளுக்கு உ்ல் நலக்குழறைபதாடு 
இருந்தது.
பிரியதாவுக்கு பல் ஈறு்ளில் இரததக் ்சிவு 
இருந்தது.
ரதா�தாவதால் குழறைந்த ஒளியில் கதளிவதா்ப் 
பதார்க்் முடியவில்ழல.
அருணின் ்தால்்ள் வழளேந்திருந்த். 
இவற்றிற்கு என்் ்தாரைம் என்று உன்்தால் 
யூகிக்் முடிகிறைததா?

அடைவள்ண 2 ளவடைமின் குளறபாடடிைால் ஏற்படும் தநாய்�ள் 

ளவடைமின்�ள் மூலங�ள்
குளறபாடடிைால்  
ஏற்படும் தநாய்�ள் அறிகுறி�ள்

ழவட்்மின் A மீன் எண்கைய், முட்ழ்,  பதால், 
கநய், ்்ரட், ்சதாளேம், ்ஞ்சள் நிறை 
பைங்்ள்,  கீழர்ள்.

்தாழலக்்ண் ்நதாய் குழறைவதா் ்ண்பதார்ழவ, 
்ங்்லதா் கவளிசசததில் 
பதார்ப்பதில் சிர்ம்

ழவட்்மின் B முழு ததானியம், தீட்்ப்ப்தாத அரிசி, 
பதால், மீன், இழறைசசி, பட்்தாணி, பயறு 
வழ்்ள், பசழசக் ்தாய்்றி்ள் 

கபரிகபரி நரம்பு பலவீ்ம், உ்ல் 
்சதார்வு.

ழவட்்மின் C ஆரஞ்சு, கநல்லிக்்தாய், 
பசழசமிளே்தாய், தக்்தாளி

ஸ்ர்வி ஈறு்ளில் இரததக் ்சிவு

ழவட்்மின் D மீன் எண்கைய், முட்ழ், பதால், 
சூரிய ஒளியின் மூலம் ந்து 
்ததாலில் உருவதாகிறைது.

ரிக்க்ட்ஸ பலவீ்்தா், எளிதில் 
வழளேயக் கூடிய 
எலும்பு்ள்

ழவட்்மின் E ததாவர எண்கைய்்ள், பசழசக் 
்தாய்்றி்ள், முழுக் ்்தாதுழ்,  
்தாம்பைம், ஆப்பிள், கீழர்ள்

நரம்பு பலவீ்ம், 
்ங்்லதா  ்் ண்பதார்ழவ, 
்லட்டுத தன்ழ்

்லட்டுத தன்ழ், ்நதாய் 
எதிர்ப்பு சக்தி இல்லதாழ்

ழவட்்மின்.K பசழசக் ்தாய்்றி்ள், தக்்தாளி, 
முட்ழ்க்்்தாஸ, முட்ழ்  ்ற்றும் 
பதால் கபதாருள்்ள்

பலவீ்்தா் 
எலும்பு்ள், பற்்ள் 
்பதான்றைழவ

சிறு ்தாயததி்தால் 
ஏற்படும் அதி்ப்படியதா் 
இரததக்்சிவு

க ந ல் லி க் ் னி ் ளி ல் , 
ஆரஞ்சுப் பைங்்ழளேவி் 20  

்்ங்கு, அதி் ழவட்்மின் C 
்தாைப்படுகிறைது.

கசயல்பாடு 6
உங�ள் உ்ணளவ ச்ததுள்ை்தா� மாற்றுங�ள்.
உைக்கு என்ை த்தளவ? 
பதாசிப்பயிறு, நீர், க்ல்லிய வடி்ட்டும் துணி.
எப்படி கசய்வாய்?
பதாசிப்பயிழர இரவு முழுவதும் நீரில் 
ஊரழவக்்வும்.
நீழர வடி்ட்டி பதாசிப்பயிழர எடுக்்வும்.
ஈர்தா், ்லசதா் துணியில் பதாசிப்பயிழர 
ழவததுக் ்ட்்வும்.
ஒன்று அல்லது இரண்டு நதாட்்ளுக்கு 
அப்படி்ய ழவக்்வும்.
துணி ்தாயும் ்பதாது தண்ணீர் கதளிக்்வும்.
நீ என்ை பார்க்கிறாய்?
பதாசிப் பயிறிலிருந்து கவள்ழளேநிறை முழளேக் 
குருதது்ள் வருவழதப் பதார்க்்லதாம்.
நீ என்ை க்தரிநது க�ாள்கிறாய்?
முழளே்ட்டிய பதாசிப்பயிரில் குழறைந்த 
்்லதாரி உள்ளேது. இதில்  நதார்சசததும், 
ழவட்்மின் B யும் உள்ளே். இதில் அதி் 
அளேவு ழவட்்மின் C ்ற்றும் ழவட்்மின் K 
ஆகியழவ உள்ளே். 
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உண்ளமக் த�ாப்பு
முருங்ழ்க் கீழரயில்:
ழவட்்மின் A
ழவட்்மின் C
கபதாட்்தாசியம்
்தால்சியம்
இரும்புச சதது ்ற்றும் 
புரதம் 
ஆகியழவ நிழறைந்து ்தாைப்படுகின்றை். 
இது ஆக்ஸி�்்ற்றைத தடுப்பதா்தா்வும் 
(Antioxidants) உள்ளேது.

உல்ளேவில் 80% 
முருங்ழ்க் கீழர உற்பததி 
இந்தியதாவில்ததான் உள்ளேது. 
முருங்ழ்க் கீழரழய சீ்தா, 

அக்ரிக்்தா, க�ர்்னி, ்்்தா, கதன் க்தாரியதா 
்ற்றும் ஐ்ரதாப்பிய நதாடு்ள் இறைக்கு்தி 
கசய்கின்றை்.

்தாது உப்பு�ள்
ததாது உப்பு்ள் உ்ல் வளேர்சசிக்கும், உ்ல் 

கசயல்பதாடு்ழளே ஒழுங்குபடுததுவதற்கும் 
்தழவப்படுகின்றை். கீழர வழ்்ள், பருப்பு 
வழ்்ள், முட்ழ், பதால், மீன் ்ற்றும் பைங்்ள் 
்பதான்றைழவ ததாதுஉப்புக்்ள் நிழறைந்த முக்கிய 
உைவுப் கபதாருள்்ள் ஆகும். ததாது உப்பு்ளும் 
பதாது்தாப்பு உைவு்ள் ஆகும். 

அடைவள்ண 3 ்தாது உப்பு�ள் மற்றும் 
அவற்றின் பணி�ள்

்தாது 
உப்பு�ள்

 

பணி�ள்
்தால்சியம் வலுவதா் எலும்பு்ள் ்ற்றும் 

பற்்ள், இரததம் உழறைதல்
பதாஸபரஸ வலுவதா் எலும்பு்ள் ்ற்றும் 

பற்்ள்
அ்யதாடின் ழதரதாய்டு ்தார்்்தான் 

உற்பததி
இரும்புச சதது ஹீ்்தாகு்ளேதாபின் உற்பததி 

்ற்றும் மூழளே வளேர்சசி

நீர்
ந்து உ்ழல நலமு்ன் ்பணுவதற்கு 

அதி் அளேவு நீர் ்தழவப்படுகிறைது. நதாம் 
தி்ந்்ததாறும் குழறைந்தது 8 ்ம்ளேர்்ள் 
(2 லிட்்ர்்ள்) நீர் பரு் ்வண்டும். 

கசயல்பாடு 7

வ.எண் ச்ததுக்�ள் மூலங�ள் பணி�ள்
1 ்தார்்பதாழ்ட்்ரட்டுக்்ள் அரிசி, ்்தாதுழ ,் உருழளேக் கிைங்கு
2 க்தாழுப்புக்்ள் ஆற்றைழலத தருகிறைது
3 புரதங்்ள்
4 ழவட்்மின்்ள் பைங்்ள், ்தாய்்றி்ள், 

ததானியங்்ள், இழறைசசி ்ற்றும் 
பதால் சதார்ந்த கபதாருள்்ள்

5 ததாது உப்பு்ள் கபதாதுவதா் உ்ல் கசயல்பதாடு்ள் 
வளேர்சசிழய ஒழுங்குபடுததுதல்.
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6.2. உைல் நலம் மற்றும் ஊடைசச்ததுக்�ள்

உ்ல் நலம் என்பது ்நதாயின்றி இருப்பது 
்ட்டு்ல்ல. இது முழுழ்யதா் உ்ல்நலம், 
்்நலம் ்ற்றும் சமூ்நலம் ஆகியவற்ழறை 
உள்ளே்க்கியது. சதததா் உைழவ 
உண்பததால் நதாம் உ்ல் ரீதியதா்வும், ்் 
ரீதியதா்வும் நலமு்ன் இருக்்முடியும். 
உ்ல் நலதது்ன் இருக்கும்்பதாது நீங்்ள் 
தன்்ம்பிக்ழ்்யதாடும், அழ்தது 
கசயல்்ளிலும் ஈடுபதாட்்்தாடும், வதாழ்க்ழ்ழய 
அனுபவிக்கும் திறை்்தாடும் இருப்பீர்்ள். 

சததுக் குழறைவதா் உைவு வழ்்ள் 
உ்ல் பரு்ழ்யும், ்நதாய்்ழளேயும் 
உண்்தாக்குகின்றை .் உங்்ள் நண்பர்்ள் ்ற்றும் 
குடும்பததி்ரு்்தா் உறைவில் பதாதிப்ழபயும் 
அது உண்்தாக்கும். அத்தால், உங்்ளுழ்ய 
உைழவ சரியதா்த ்தர்ந்கதடுக்்வும். 
சரிவிகி்த உ்ணவு

ந்து உ்ல் வளேர்சசிக்கும் 
கசயல்பதாட்டிற்கும் ்தழவயதா் அழ்தது 
சததுக்்ழளேயும் ்பதாது்தா் அளேவு க்தாண்் 

ஓர் உைவு அவசியம். உ்ல்நலதழத உறுதி 
கசய்யக்கூடிய பல்்வறு ஊட்்சசததுக்்ழளே 
சரிவிகித உைவு ்பதாது்தா் அளேவு 
க்தாண்டுள்ளேது.

உைவு என்பது ்பதாது்தா  ்அளேவு நீழரயும், 
சரியதா் அளேவு ஆற்றைழலயும் ந்க்கு வைங்் 
்வண்டும். கீழ்க்்தாணும் ்தாரைங்்ளுக்்தா் 
சரிவிகித உைவு அவசிய்தாகும்.
 அதி் ்வழல கசய்யும் திறைன் கபறுவதற்கு 
 நல்ல உ்ல் ்ற்றும் ்் நலததிற்கு
 ்நதாய்்ழளே எதிர்க்கும் திறைன் 

கபறுவதற்கு
  உ்ல் நன்றைதா் வளேர்வதற்கு

கசயல்பாடு  7
12 வயது நிரம்பிய சிறுவன்/சிறுமி 
ஒருவருக்கு சரிவிகித உைவு அளிக்் ஒரு 
உைவு வழரப் அட்ழ் தயதாரிக்்வும். 
அதில் விழல்ள் குழறைந்த ்ற்றும் உங்்ள் 
பகுதியில் கிழ்க்்க்கூடிய எளிழ்யதா் 
உைவு வழ்்ள் இ்ம் கபறை ்வண்டும். 

ஊடைசச்ததுக் குளறபாடு
உங்்ள் உைவு சரிவிகித உைவதா் 

இல்லதாத்பதாது விழளேவு்ள் எப்படி இருக்கும்? 
கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ப்ங்்ழளேக் 
்வனிக்்வும்.
  இந்தக் குைந்ழத்ள் சதாததாரை்தா் 

இருப்பததா்த கதரிகிறைததா?
 அதற்்தா் ்தாரைதழதக் கூறு்?

கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே ப்தழதக் ்வனி. உ்ல் நலம் உள்ளேவருக்கு   
குறியும், உ்ல் நலம் 

இல்லதாதவருக்கு    குறியும் இடு்.
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கசயல்பாடு 8
உ்க்கு அரு்தாழ்யில் உள்ளே ஒரு 
அங்்ன்வதாடி ழ்யததிற்குச கசன்று, 
அழதப் பதார்ழவயிட்டு ஊட்்சசததுக் 
குழறைபதாட்ழ்ப் ்பதாக்குவதற்கும், 0-5 
வயது வழரயுள்ளே குைந்ழத்ளின் 
ஆ்ரதாக்கியதழத உறுதிப்படுததுவதற்கும் 
அரசு ்்ற் க்தாண்டுள்ளே 
ந்வடிக்ழ்்ழளேக் ்ண்்றி்.

 குவாஷிதயார்�ர்

மைாஸ்மஸ்
இந்தக் குைந்ழத்ள் இந்த நிழலயில் 

இருப்பதற்குக் ்தாரைம் ஊட்்சசததுக் 
குழறைபதாடு ஆகும்.
ஊடைசச்ததுக் குளறபாடு

நதாம் உண்ணும் உைவில் நம் 
உ்லுக்குத ்தழவயதா் ஊட்்சசததுக்்ள் 
அழ்ததும் சரியதா் விகிதததில் கிழ்க்் 
வில்ழலகயன்றைதால் ஊட்்சசததுக் குழறைபதாடு 
ஏற்படுகிறைது. ஊட்்சசததுக் குழறைபதாடு 
எனும் வதார்தழத, சரிவிகித உைழவ 
எடுததுக்க்தாள்ளேதாதததால் ஏற்படும் விழளேழவக் 
குறிக்கிறைது. ஊட்்சசததுக் குழறைபதாட்டி்தால் 
்நதாய்்ள் உண்்தாகின்றை்.  ந்து உைவில் 
்பதாதிய அளேவு ஊட்்சசதது இல்லதாதததால் 
ஏற்படும் ்நதாய்்ள் ஊட்்சசததுக் குழறைபதாட்டு 
்நதாய்்ள் எ்ப்படுகின்றை்.

சமீபததில் இந்தியதாவில் 
ந்ததப்பட்் ஆய்வின்படி 
14.4 மில்லியன் 
குைந்ழத்ள் உ்ல் 
பரு்னு்ன் இருப்பததா் 

கதரியவந்துள்ளேது. இந்த வழ்யில் 
இந்தியதா, சீ்தாவிற்கு அடுததததா், அதி் 
எண்ணிக்ழ்யில் உ்ல் பரு்ன் 
உழ்யவர்்ழளேக் க்தாண்் நதாடு்ளுன் 
இரண்்தாவது இ்ததில் உள்ளேது.

அடைவள்ண 5 புை்தக் குளறபாடைால் ஏற்படும் 
தநாய்�ள்

தநாய்�ள் அறிகுறி�ள்
குவதாஷி்யதார்்ர் வளேர்சசிக் குழறைபதாடு, மு்ம், 

்தால்்ளில் வீக்்ம், வயிற்றுப் 
்பதாக்கு ்ற்றும் உப்பிய வயிறு

்ரதாஸ்ஸ க்லிந்த உ்ல், க்துவதா் 
உ்ல் வளேர்சசி.

அடைவள்ண 6 ்தாது உப்புக்�ள் குளறபாடைால் 
ஏற்படும் தநாய்�ள்

்தாது உப்புக்�ள் தநாய்�ள்
்தால்சியம் ரிக்க்ட்ஸ
பதாஸபரஸ ஆஸடி்யதா்்லசியதா

அ்யதாடின்
கிரிட்டினிசம் (குைந்ழத்ளில்)
முன்்ழுததுக் ்ைழல
(கபரியவர்்ள்)

இரும்புச சதது இரதத ்சதாழ்

உைற்பயிற்சி
உ்ல் தகுதிழயயும், முழுழ்யதா் 

உ்ல் நலதழதயும் ்்ம்படுததக்கூடிய 
அல்லது பரதா்ரிக்்க்கூடிய உ்ல் கசயல்பதா்் 
உ்ற்பயிற்சி ஆகும். 

குழு 
விழளேயதாட்டு்ள் 
விழளேயதாடுதல்

உ்ற்பயிற்சி

ந்்ம்
சுறு சுறுப்பதா் 
இயங்குதல்

தனி நபர் 
விழளேயதாட்டு ்யதா்தாஉைற்கசயல்
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உ்ற்பயிற்சி, கீ்ை க்தாடுக்்ப்பட்டுள்ளே 
்தாரைங்்ளுக்்தா் அவசிய்தாகும்.
 வளேர்சசி ்ற்றும் ்்ம்பதாட்டிழ் 

அதி்ப்படுததுதல்.
 வயது முதிர்சசிழயத தவிர்ததல்.
 தழச்ள் ்ற்றும் இதய இரதத ஓட்் 

்ண்்லதழத வலுப்படுததுதல்.
 விழளேயதாட்டுத திறைழ் ்்ம்படுததுதல், 

எழ்ழயக் குழறைததல் அல்லது பரதா்ரிததல் 
்ற்றும் அனுபவ ்கிழ்சசி அளிததல்.

 குழுந்ழத்ள் ்ற்றும் முதி்யதார்்ளில் 
உ்ல் பரு்்தால் ஏற்படும் விழளேவு்ழளேக் 
குழறைததல்.

ஓய்வு
உ்ல் ்ற்றும் ்் நலததிற்கு ்பதாது்தா் 

அளேவு ஓய்வு அவசியம். உ்ல் வளேர்சசிக்கும், 
்்ம்பதாட்டிற்கும், ஊட்்சசதது எவவளேவு 
முக்கிய்்தா அ்த அளேவிற்கு ஓய்வும் முக்கியம் 
ஆகும். 

நண்பர்�ளுைன் �லநதுளையாடு
"சீக்கிரம் படுக்்ச கசன்று, அதி்தாழல எழும் 
பைக்்ம் ஒரு ்னிதழ் நலமு்னும், 
வளேமு்னும் ் ற்றும் அறிவு்னும் ழவக்கிறைது"

கபஞ்சமின் பிரதாங்க்ளின்

தூய்ளம
தூய்ழ் என்பது உ்ல் 

நலதழதக் ்தாப்பதற்்தா் 
்ழ்பிடிக்்ப்படும் பைக்் 
வைக்்ங்்ளின் கததாகுப்பு 
ஆகும். உல் சு்தாததார 
நிறுவ்ததின் (WHO)  கூற்றுப்படி “உ்ல் 
நலதழதப் பரதா்ரிக்்வும், ்நதாய்்ள் பரவுவழதத 
தடுக்்வும் உதவக்கூடிய நிழல ்ற்றும் 
நழ்முழறை்ழளே்ய, தூய்ழ் குறிக்கிறைது”.

்தன் சு்த்தம்
தன் சுததம் என்பது சுதத்தா் 

இருப்பதன்மூல்தா் ஒருவர் தன் உ்ல் 
ஆ்ரதாக்கியததிலும், நலனிலும் அக்்ழறை 
க்தாள்வதற்்தா் ்்ற்க்தாள்ளும் 
நழ்முழறை்ழளே உள்ளே்க்கியததாகும். 
நதாம் எததழ் முழறை குளிக்கி்றைதாம், 
ழ்்ழளேக் ்ழுவுகி்றைதாம், ந்ங்்ழளே 
கவட்டுகி்றைதாம், உழ் ்தாற்றுகி்றைதாம் ்பதான்றை 
பைக்்வைக்்ங்்ழளே இது உள்ளே்க்கியததாகும். 
நதாம் வீட்டிலும், ்வழல கசய்யும் இ்ங்்ளிலும், 
குளியழறை ்ற்றும் ்ழிவழறை உள்ளிட்் 
அழ்தது இ்ங்்ளின் தழர்ழளே கிருமி்ள் 
இல்லதாதவதாறு சுதத்தா் ழவததிருக்் 
்வண்டியழதயும் இது உள்ளே்க்கியுள்ளேது.

கசயல்பாடு 9
ஒரு நதாள் ரகீம் என்றை ஆறைதாம் வகுப்பு ்தாைவன் 
மூன்று முழறை வதாந்தி எடுதததான். அத்தால் 
அவன் ்சதார்வதா்வும், நீர்சசதது இைந்தும் 
்தாைப்பட்்தான். கசவிலியரதா்ப் பணிபுரியும் 
ரகீமின் ததாயதார் ஒரு ்ழரசழலத தயதார் கசய்து 
ரகீழ்ப் பரு்ச கசதான்்தார். சிறிது ் நரததிற்குப் 
பின்்ர் ரகீம் நன்றைதா் இருப்பததா் உைர்ந்து, 
த்து ததாயதாரி்ம் என்் ்ழரசல்  எ்க்குத 
தந்தீர்்ள் எ்க் ்்ட்்தான்.  அதற்கு அவர் 
வதாய்வழி நீ்ரற்றைக் ்ழரசல் (Oral Rehydration 
Solution - ORS) என்றைதார். ORS என்றைதால் 
என்்கவன்று பதார்ப்்பதா்தா?

வதாந்தி எடுதததா்லதா அல்லது வயிற்றுப் 
்பதாக்கு ஏற்பட்்தா்லதா நம் உ்லிலிருந்து அதி் 
அளேவு நீர் கவளி்யற்றைப்பட்டு உப்பின் ச்நிழல 
சீரற்றுப் ்பதாகிறைது. அதி் நீர் கவளி்யறுவது 
(Dehydration), தீவிர உ்ல் பிரசசிழ்்ழளே 
உருவதாக்கும். ORS ்ழரசழல அடிக்்டி 
பருகுவதன் மூலம் அவற்ழறைத தவிர்க்்லதாம். 
	ஒரு லிட்்ர் க்தாதிநீழர எடுதது அதழ்க் 

குளிர ழவக்்வும். 
	அந்நீரு்ன் அழர ்தக்்ரண்டி உப்பும், 

ஆறு ் தக்்ரண்டி சர்க்்ழரயும் ் சர்க்்வும். 
	்தழவக்்்ற்றை சிறிதளேவு எலுமிசழசச 

சதாழறைக் ்லந்து க்தாள்ளேலதாம். 
்ழரசலிழ் நன்கு ்லக்கியபின் 
வதாந்தி, வயிற்றுப்்பதாக்கு ்ற்றும் நீர் சதது 
இைப்பு  ஏற்ப்பட்்வர்்ளுக்கு வைங்்லதாம். 
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6.3. நுண்ணுயிரி�ள் - ஓர் அறிமு�ம்
தன் சுதததழத அலட்சியம் கசய்யும் ்பதாது 

்நதாய் ஏற்படுவதற்்தா் வதாய்ப்பு அதி்ரிக்கிறைது. 
தன் சுதததழத அலட்சியப்படுததுவததால் 
நுண்ணுயிரி்ள் மூலம் ஏற்படும் சில 
்நதாய்்ழளேக் ்தாண்்பதாம்.
1.   சீத்பதி
2. பற்கசதாதழத
3. ்சற்றுப்புண்
4. கபதாடுகு

உன் ்ண்்ளேதால் ்தாைமுடியதாத சில 
நுண்ணுயிரி்ள் உள்ளே் என்பழத உன்்தால் 
நம்பமுடிகிறைததா? ஆம், நுண்ணுயிரி்ழளே 
நுண்்ைதாக்கி இல்லதா்ல் பதார்க்் முடியதாது.  
கபரும்பதாலதா் நுண்ணுயிரி்ள் நதான்கு 
முக்கியப் பிரிவு்ளேதா் உள்ளே்.
 பதாக்டீரியதா
	ழவரஸ
 பு்ரதாட்்்தா்சதாவதா
	பூஞ்ழச்ள்

அடைவள்ண 6 ்தனிப்படை சு�ா்தாைம் மற்றும் தூய்ளம �ளைபிடிக்�தவண்டிய �ால இளைகவளி
கூறு�ள் அல்லது பகுதி�ள் அடிக்�டி தூய்ளம கசய்வ்தற்�ாை ஆதலாசளை
்ண் தூய்ழ் தி்சரி ்தாழலயிலும் மு்ம் அசுததம் அழ்யும் ்பதாதும்
முடித தூய்ழ் வதாரம் இரு முழறை அல்லது ஒரு நதாள் விட்டு ஒரு நதாள்
உ்ல் தூய்ழ் ஒரு நதாழளேக்கு ஒரு முழறை அல்லது இரண்டு முழறை
வதாய்த தூய்ழ் ஒரு நதாழளேக்கு இரு முழறை பல் ்தய்ததல், சதாப்பிட்் பின்பு வதாய் க்தாப்பளிததல்
பதாதத தூய்ழ் தி்ந்்ததாறும்
ழ்த தூய்ழ் அசுதத்தா் பகுதிழயத கததாடும் ்பதாது, சதாப்பிடும் முன்பு,  

சுதத்தா்வற்ழறை கததாடுவதற்கு முன்பு
ஆழ்த தூய்ழ் ஒரு நதாழளேக்கு ஒரு முழறை அல்லது இரு முழறை. 

வ. எண் பாக்டீரியா தநாய்�ள் பைவும் முளற
1. ்தாலரதா / வயிற்றுப் ்பதாக்கு அசுதத்தா் நீர்
2. நி்்தானியதா / ்தாய்சசல் இரு்ல் ்ற்றும் தும்்லின் ்பதாது கவளிப்படும் ்தாற்றுத 

திவழளே்ழளே சுவதாசிததல்
3. க்ட்்்ஸ / ்க்குவதான் பதாக்டீரியதாக்்ளி்தால் ததாக்்ப்பட்் ்தாயங்்ள்  
4. ்தாச்நதாய் இரு்ல் ்ற்றும் தும்்லின் ்பதாது கவளிப்படும் ்தாற்றுத 

திவழளே்ழளே சுவதாசிததல்  
5. ழ்பதாய்டு / ்தாய்சசல் அசுதத்தா் உைவு அல்லது நீர்

அடைவள்ண 7 பாக்டீரியா தநாய்�ள்

6.3.1 பாக்டீரியா
பதாக்டீரியதா என்பழவ மி்ச சிறிய 

பு்ரதா்்ரி்யதாட்டிக் நுண்ணுயிரி்ள் ஆகும்.
பதாக்டீரியதா கசல்்ளில் உட்்ரு கிழ்யதாது. 
இழவ கபதாதுவதா் கசல் சவவி்தால் சூைப்பட்்  
நுண்ணுறுப்புக்்ழளேக் க்தாண்டிருக்்தாது.
 பதாக்டீரியதா ஒட்டுண்ணி்ளேதா்்வதா அல்லது 

தன்னிசழசயதா் நுண்ணுயிரி்ளேதா்்வதா 
்தாைப்படும்.

	அழவ திசுக்்ழளேத ததாக்்க்கூடியழவ.
	அழவ சீழ் அல்லது தீங்கு விழளேவிக்கும் 

கபதாருள்்ழளே உற்பததி கசய்யும்.

தநாய் என்பது, குறிப்பிட்் 
அழ்யதாளேங்்ள் ்ற்றும் 
அறிகுறி்ழளேக் க்தாண்் 

உ்ல் கசயலியல் நி்ஷ்வு ஆகும். 
த�ாைாறு என்பது உ்ல் கசயல்பதாடு்ளில் 
ஏற்படும் ஒழுங்்ற்றை தன்ழ் ஆகும்.
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6.3.2 ளவைஸ்�ள்
ழவரஸ என்பது கததாற்று ஏற்படுததக்கூடிய 

்தாரணியதாகும். இழவ புரத  உழறையதால் 
சூைப்பட்், நீயூக்ளிக் அமிலததிழ்க் 
க்தாண்டுள்ளேது.

இது ்ற்கறைதாரு உயிரி்ங்்ளின் 
கசல்்ளில் புகுந்து கபருக்்்ழ்கின்றைது. 
ததாவரங்்ள், விலங்கு்ள், நுண்ணுயிரி்ள் 
்பதான்றை அழ்தது உயிரி்ங்்ழளேயும் 
ழவரஸ பதாதிக்்க் கூடியழவ. அழவ 
உயிருள்ளே கசல்்ளுக்குள் புகுந்து அசகசல்லின் 
ஆக்்க்கூறு்ழளேப் பயன்படுததி கபருக்்ம் 
அழ்கின்றை். ழவரஸ, கசல்்ழளே அழிதது, 
பதாதிப்பழ்யச கசய்து அல்லது ்தாற்றை்ழ்யச 
கசய்து உங்்ழளே ்நதாய் வதாய்ப்ப் ழவக்கும்.  

ஒரு ழவரஸ டி.என்.ஏ. 
வுக்குப் பதிலதா் ஆர். என். ஏ. 
ழவப் கபற்றிருந்ததால் 
அதற்கு கைடதைா ளவைஸ் 
என்று கபயர்

ளவைஸிைால் உருவாகும் தநாய்�ள்:
   1. சதாததார் சளி       2. இன்புளுயன்சதா
3. ்ல்லீரல் ஒவவதாழ்      4. சின்்ம்ழ்
5. இளேம் பிள்ழளே வதாதம்   6. கபரியம்ழ்
7. தட்்ம்ழ் 

உங�ைது வகுப்பளறயில் விவாதிக்�வும்
ழவரஸ என்பது உயிர் உள்ளேததா அல்லது 
உயிர் அற்றைததா?

நிளைவில் க�ாள்�.
  ஆறு வழ்யதா் ஊட்்சசதது்ள் 

உள்ளே். அழவ: ்தார்்பதாழ்ட்்ரட்டு்ள், 
புரதங்்ள், க்தாழுப்பு்ள், ழவட்்மின்்ள், 
ததாது உப்பு்ள் ்ற்றும் நீர்.

  குவதாஷி்யதார்்ர், ்ரதாஸ்ஸ ஆகியழவ 
புரதச சததுக் குழறைபதாட்டு ்நதாய்்ளேதாகும்.

  ்தாழலக்்ண் ்நதாய், ஸ்ர்வி, ரிக்்ட்ஸ, 
கபரி  கபரி ஆகியழவ ழவட்்மின் 
குழறைபதாட்டு ்நதாய்்ளேதாகும்.

  பதாக்டீரியதா ஒரு பு்ரதா்்ரியதாட்டிக் 
நுண்ணுயிரி.

  ்தாலரதா, ழ்பதாய்டு, நி்்தானியதா ஆகியழவ 
பதாக்டீரியதா ்நதாய்்ளேதாகும்.

  இன்புளுயன்சதா, சதாததாரை சளி, சின்்ம்ழ் 
ஆகியழவ ழவரஸ ்நதாய்்ள்.

மதிப்பீடு

I. சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு.
1. நம் உ்லின் தழச்ளின் 

உ ரு வ தா க் ் த தி ற் கு
்தழவப்படுகிறைது.

 அ) ்தார்்பதாழ்ட்்ரட்  ஆ) க்தாழுப்பு
 இ) புரதம்     ஈ) நீர்
2. ஸ்ர்வி  குழறைபதாட்டி்தால் 

உண்்தாகிறைது.         
 அ) ழவட்்மின் A    ஆ) ழவட்்மின் B
 இ) ழவட்்மின் C    ஈ) ழவட்்மின் D

உங�ள் தயாசளைக்கு சில கசயல் 
திடைங�ள்

உ்க்கு அருகில் உள்ளே ்ருததுவரி்்்தா 
அல்லது ்ருததுவ்ழ்க்்்தா கசன்று 
தடுப்பூசி  அட்்வழைழயப் கபற்றுக்க்தாள்். 
அந்த அட்்வழையிலிருந்து ழவரஸ 
்நதாய்்ள் ்ற்றும் பதாக்டீரியதா ்நதாய்்ளுக்கு 
்பதா்ப்படும் தடுப்பூசிழயப் பட்டியலிடு்.
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3. ் தா ல் சி ய ம் வ ழ ் 
ஊட்்சசததிற்்தா் எடுததுக்்தாட்டு ஆகும்.

 அ) ்தார்்பதாழ்ட்்ரட் ஆ) க்தாழுப்பு
 ஆ) புரதம்     ஈ) ததாது உப்பு்ள் 
4. நம் உைவில் பைங்்ள் ்ற்றும் 

்தாய்்றி்ழளே ்சர்ததுக் 
க்தாள்ளே்வண்டும். ஏக்னில் .

 அ) அவற்றில் அதி் அளேவு 
 ்தார்்பதாழ்ட்்ரட் உள்ளேது.

 ஆ) அவற்றில் அதி் அளேவு புரதம் உள்ளேது
 இ) அவற்றில் அதி் ழவட்்மின்்ளும் 

 ததாது உப்பு்ளும் உள்ளே்
 ஈ) அவற்றில் அதி் அளேவு நீர் உள்ளேது
5. பதாக்டீரியதா, ஒரு சிறிய 

நுண்ணுயிரி.                                                
 அ) பு்ரதா்்ரி்யதாட்டிக்
 ஆ) யூ்்ரி்யதாட்டிக்
 இ) பு்ரதாட்்்தா்சதாவதா
 ஈ) கசல்்ளேற்றை

II. த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. ஊட்்சசததுக் குழறைபதாடு 

்நதாய்்ளுக்கு வழிவகுக்கிறைது.
2. அ்யதாடின் சததுக்குழறைபதாடு 

கபரியவர்்ளில் ____________ ்நதாழய 
ஏற்படுததுகிறைது.

3. ழவட்்மின் D குழறைபதாடு 
்நதாழய ஏற்படுததுகிறைது.

4. ழ்பதாய்டு ்நதாய்,  ்ற்றும் 
நீர் ்தாசுபடுவததால் பரவுகிறைது.

5. குளிர்்தாய்சசல் (இன்புளுயன்சதா) 
________ நுண்ணுயிரியதால் ஏற்படுகிறைது.

III.  சரியா அல்லது ்தவறா எைக் கூறு�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியா� எழு்தவும்.

1. நம் உைவில் மூன்று முக்கிய 
ஊட்்சசததுக்்ள் உள்ளே்.

2. நம் உ்லில் க்தாழுப்பு, ஆற்றைலதா் ்சமிதது 
ழவக்்ப்படுகிறைது.

3. அழ்தது பதாக்டீரியதாக்்ளும் 
்ழசயிழை்ழளேப் கபற்றுள்ளே்.

4. ஹீ்்தாகு்ளேதாபின் உற்பததிக்கு 
இரும்புசசதது உதவுகிறைது.

5. ஓம்புயிரியின் உ்லுக்கு கவளி்யயும் 
ழவரஸ்ளேதால் வளேர்ந்து இ்ப்கபருக்்ம் 
கசய்ய இயலும்.

IV. பின்வரும் ஒப்புளம�ளைப் பூர்்ததி கசய்�.
1. அரிசி : ்தார்்பதாழ்ட்்ரட் :: பருப்பு 

வழ்்ள்: .
2. ழவட்்மின் D : ரிக்க்ட்ஸ : ழவட்்மின் C : 

.
3. அ்யதாடின் : முன் ்ழுததுக் ்ைழல ்நதாய் :: 

இரும்பு : .
4. ்தாலரதா : பதாக்டீரியதா :: சின்்ம்ழ் : ______.

V. கபாரு்தது�.
1  ழவட்்மின் A - அ. ரிக்க்ட்ஸ
2  ழவட்்மின் B - ஆ. ்தாழலக் ்ண் ்நதாய்
3 ழவட்்மின் C - இ. ்லட்டுததன்ழ்
4  ழவட்்மின் D - ஈ. கபரி கபரி
5 ழவட்்மின் E - உ. ஸ்ர்வி

VI. நிைப்பு�. 

நீர்

்தார்்பதாழ்ட்்ரட்

ழவட்்மின்்ள்

 புரதம்

ஊட்்சசதது்ள்

VII. சுருக்�மா� விளையளி.
1. கீழ்்ண்்வற்றிற்கு இரண்டு 

எடுததுக்்தாட்டு்ள் தரு்.
 அ) க்தாழுப்புசசதது அதி்முள்ளே 

 உைவுப்கபதாருள்்ள்.
 ஆ) ழவட்்மின் குழறைபதாட்டு ்நதாய்்ள்.
2.  ் தார்்பதாழ்ட்்ரட் ்ற்றும் புரதததிழ் 

்வறுபடுததி எழுது்.
3. சரிவிகித உைவு - வழரயறு.
4. பைங்்ழளேயும், ்தாய்்றி்ழளேயும் கவட்டிய 

பின், அவற்ழறை நீரில் ்ழுவக்கூ்தாது. ஏன்?
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5.  ழவர்தால் ஏற்படும் ்நதாய்்ள் 
இரண்டிழ் எழுது்.

6. நுண்ணுயிரி்ளின் முக்கியப் பண்பு்ள் 
யதாழவ?

VIII. விரிவா� விளையளி.
1. ழவட்்மின்்ழளேயும் அவற்றின் 

குழறைப்பதாட்்தால் ஏற்படும் ்நதாய்்ழளேயும்     
அட்்வழைப்படுதது்.

சரிவிகி்த உ்ணவு

விளையாடி பார்பபாமா...  
Pyramid game

உைலி:
http://ninindia.org/Amulya%20Nutrition%20Games/index.html

*ப்ங்்ள் அழ்யதாளேததிற்்தா் ்ட்டு்்.

படிநிளல�ள்:
• சரி விகித உைவு பற்றி அறிந்துக்தாள்்வதா்தா.
• Google ்தடு கபதாறியில் ninindia.org என்று தட்்சசு கசய்யவும் 
• மு்ப்பு பக்்ம் ்ததான்றும்.
• Pyramid game ஐ கசதாடுக்்வும்.
•  க்தாடுக்்ப்பட்் பல்்வறு உைவு்ழளே ஒவகவதான்றைதா் இழுதது pyramid யில் வி்வும்

இள்ணயச கசயல்பாடு
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7

அலகு
கணினி – ஓர் அறிமுகம்

• ்ணினி குறிதது அறிந்து க்தாள்ளேல். 
• ்ணினியின் வரலதாற்ழறை அறிந்து க்தாள்ளேல்.
• ்ணினியின் வளேர்சசி நிழல்ழளேப் புரிந்து க்தாள்ளேல்.
• ்ணினியின் தழலமுழறை்ழளேப் புரிந்து க்தாள்ளேல்.
• ்ணினியின் வழ்்ழளேத கதரிந்து க்தாள்ளேல்.
• ்ணினி பயன்படுததப்படும் இ்ங்்ழளே அறிந்து க்தாண்டு, அவற்ழறைத தங்்ள் நழ்முழறை 

வதாழ்வில் கசயல்படுததும் திறைழ்ப் கபறுதல்.

 கற்றல் ந�ாககஙகள் 

(ஆறாம் வகுப்பு பயிலும் சில சிறுவர், சிறுமியர் 
விளையாடிக் க�ாண்டிருக்கிறார்�ள்)
சிவா: சலீம்! உன் அப்பதா ்நற்று வீட்டிற்கு ஒரு 
பதார்சல் க்தாண்டு வந்தழதப் பதார்த்தன். புது 
கததாழலக்்தாட்சிப் கபட்டி வதாங்கியிருக்கிறீர்்ள் 
என்று நி்க்கி்றைன். சரியதா?

சலீம்: அது கததாழலக்்தாட்சிப் கபட்டி 
இல்ழல சிவதா. நதாங்்ள் ்ணினி வதாங்கி 
இருக்கி்றைதாம்.
மலர்: ஓ! ்ணினியதா! துணிக்்ழ்்ளில் பில் 
்பதா் அவற்ழறைப் பயன்படுததுவழத நதான் 
பதார்ததிருக்கி்றைன். 
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கசல்வி: ்லர்… துணிக்்ழ்யில ்ட்டும் 
இல்ழல. கததா்ர்வண்டி நிழலயம், வங்கி, 
ஏ.டி.எம்.  இவவளேவு ஏன் - ந்து ஊர் 
அஞ்சல்ம் ்பதான்றை அழ்தது முக்கிய 
அலுவல்ங்்ளிலும் ்ணினி உள்ளேது.
நான்சி: எங்்ள் பள்ளியில்கூ் நதான் 
பதார்ததிருக்கி்றைன்! 
சலீம்: உங்்ள் பள்ளியில் ்ட்டு்தா இருக்கிறைது? 
உ்து அப்பதாவும் ்ணினி ழவததிருக்கிறைதார் 
எ் நி்க்கி்றைன்.
நான்சி: எங்்ள் அப்பதாவி்்தா? எ்க்குத 
கதரியதா்லதா? ்ண்டிப்பதா எங்்ள் அப்பதாவி்ம் 
்ணினி இல்ழல. அழல்பசி ்ட்டும்ததான் 
இருக்கிறைது. 
சலீம்: உங்்ள் அப்பதா ழவததிருக்கும் 
அழல்பசிழயதததான் நதான் ்ணினி என்று 
கூறுகி்றைன்.
நான்சி: இல்ழல. என்் சலீம் கசதால்கிறைதாய்? 
அழல்பசி எப்படி ்ணினி ஆகும்?
சலீம்: நதான்சி… ஒரு கபரிய கபட்டியு்ன் ்சர்ந்து 
கததாழலக்்தாட்சிப்கபட்டி ்பதால ்தாதிரி இருக்கும் 
சதாத்தழத்ய சதாததாரை்தா் நதாம் ்ணினி 
என்று நிழ்ததுக் க்தாண்டிருக்கி்றைதாம். 
ஆ்தால் ்ணினி்ள் பல வடிவங்்ளில் 
்தாைப்படுகின்றை். ஒரு ்ணினி கசய்யும் 
கபரும்பதாலதா் ்வழல்ழளே உங்்ள் அப்பதா 
பயன்படுததும் திறைன்்பசியிலும் (Smart phone)  
கசய்யலதாம். அவற்றின் திறைன்்ளில்  ்வறுபதாடு 
இருக்கு்் தவிர, கசயல்பதாடு்ள் அழ்ததும் 
ஒன்றைதா்தததான் இருக்கும். ்ணினி்ள் கததாழில் 
நுட்ப வளேர்சசியதால் இப்கபதாழுது திறைன்்பசியதா் 
வளேர்ந்து நிற்கின்றை். சட்ழ்ப் ழபக்குள் 

ழவக்கும் அளேவிற்குச சிறியததா் இருப்பததால் 
ஸ்தார்ட் ்பதான் என்பது ்பச்ட்டும்ததான் 
பயன்படும் என்று நம்மில் அ்ந்ர் 
நிழ்க்கி்றைதாம். அப்படி இல்ழல. ்ணினியில் 
நதாம் கசய்யும் பல்்வறு ்வழல்ழளே சிறிய 
திறைன்்பசிழயக் க்தாண்்் கசய்யலதாம். 

கசல்வி: அப்படிகயன்றைதால், ழ்க்்ணினி, 
்டிக்்ணினி என்கறைல்லதாம் கசதால்கிறைதார்்்ளே? 
அதுவும் நதாம் சதாததாரை்தா் நிழ்க்கிறை 
்ணினி ்தாதிரிததா்தா சலீம்?
சலீம்: ஆ்தாம். எல்லதா்் ஒ்ர ்தாதிரிததான். 
ஆ்தால் ்ணினியில் பல்்வறு வழ்்ள் 
உண்டு, அவற்றின் கசயல்பதாடு்ளில், 
திறைனுக்்்ற்ப ்வறுபதாடு்ள் இருக்கும்.
சிவதா: அது சரி சலீம்… உங்்ள் வீட்டில் ்ணினி 
எதற்கு? அழத ழவதது நீ என்் கசய்வதாய்?
சலீம்: ப்ம் வழரயவும், வண்ைம் தீட்்வும், 
விழளேயதா்வும், ்ற்பதற்கும் ்ற்றும் கபதாது 
அறிழவ வளேர்ததுக் க்தாள்வதற்கும் நதான் 
அழதப் பயன்படுதது்வன்.
கசல்வி: சலீம், உ்க்கு ்ணினிழயப்பற்றி 
அதி்ம் கதரிந்திருக்கிறைது?
சலீம்: எ்க்கு ்ணினிழயப்பற்றி சிறிதுததான் 
கதரியும். என் அப்பதா அலுவல்ததில் 
அழதப் பயன்படுததுவததால் அவருக்கு 
அழதப்பற்றி அதி்்தா்த கதரியும். நதான் 
என்   அப்பதாவி்மிருந்து கதரிந்துக்தாண்்தில் 
சிலவற்ழறைக் கூறி்்ன்.
(அந்த வழியா� வந்த ஒரு ஆசிரியளைப் 
பார்்த்ததும் சிறுவர்�ள் அளைவரும் எழுநது 
நிற்கின்றைர்)
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ஆசிரியர்:  எல்்லதாரும் இங்கு என்் 
்பசிக்க்தாண்டிருக்கிறீர்்ள்?
சிறுவர்�ள்: ்ணினிழயப் பற்றி ்பசிக் 
க்தாண்டிருக்கி்றைதாம் அய்யதா.
ஆசிரியர்: ஓ! அப்படியதா! மிக்் ்கிழ்சசி! 
நதான் அழதப்பற்றி விரிவதா்க் கூறுகி்றைன். 
முதலதாவது ்ணினி என்றைதால் என்் 
என்று விளேக்குகி்றைன். ்ணினி என்பது 
தரவு ்ற்றும் த்வல்்ழளேத ்தழவக்கு 
ஏற்ப ்தாற்றியழ்க்் உருவதாக்்ப்பட்் ஒரு 
மின்்ணு இயந்திரம். இதில் நதாம் தரவு்ழளேச 
்சமிதது ழவக்்லதாம். இததரவு்ழளே 
ந்து ்தழவக்கு ஏற்றைவதாறு த்வல்்ளேதா் 
்தாற்றி எடுததுக் க்தாள்ளேலதாம். இவவதாறு பல 
விதங்்ளில் ்ணினி ந்க்குப் பயன்படுகிறைது.
மலர்: இந்தக் ்ணினிழயக் ்ண்டுபிடிததது 
யதார் என்று கதரிந்துக்தாள்ளே ஆர்வ்தா் 
இருக்கி்றைதாம் அய்யதா.
ஆசிரியர்: 19ஆம் நூற்றைதாண்டின் கததா்க்்ததில் 
்ணிதப் ்பரதாசிரியர் சதார்லஸ பதாப்்பஜ் என்பவர் 
பகுப்பதாய்வுப் கபதாறிழய (Analogue Computer) 
வடிவழ்தததார். அவர்ததான் ‘் ணினியின் தந்ழத’ 
எ்வும் அழைக்்ப்படுகிறைதார். அவர் ஏற்படுததிய 
அடிப்பழ்யதா் ்ட்்ழ்ப்புததான் இன்ழறைக்கும் 
அழ்ததுக் ்ணினிப் பயன்பதாட்டிலும் 
உள்ளேது. அழதப்்பதால்வ, அ்ஸ்தா அ்தா 
லவ்லஸ என்பவர் ்ணிதச கசயல்பதாட்டிற்குத 
்தழவயதா் ்ட்்ழளே்ழளே முதன்முழறையதா் 
வகுததழ்யதால், ‘உலகின் முதல் ் ணினி நிரலர்’ 
(Programmer)  எ் அவர் ்பதாற்றைப்படுகிறைதார். 

நான்சி: சதார்! ்ணினி ்ண்டுபிடிக்்ப்பட்டு 
பயன்பதாட்டுக்கு  வரும் முன் எதழ்ப் 
பயன்படுததி்தார்்ள் எ் 
கசதால்லுங்்்ளேன்?
ஆசிரியர்:  ஆரம்ப ்தாலததில் 
்ணினி என்று ஒன்று 
இல்ழல. முதலில் அபதா்ஸ 
என்றை ்ருவிழயதததான்  

்ைக்கி்ப் பயன்படுததி்தார்்ள். பிறைகு 
்ணிப்பதான் என்றை ஒரு சிறிய சதாத்தழதப் 
பயன்படுததி்தார்்ள்.
கசல்வி: ்்ட்்்வ மி்வும் வியப்பதா் 
இருக்கிறைது அய்யதா.  அப்படிகயன்றைதால் நதாம் 
இப்கபதாழுது பயன்படுததும் ்ணினி எப்படி 
வந்தது?
ஆசிரியர்: நல்ல ்்ள்வி கசல்வி! 
அபதா்ஸஸிலிருந்து இப்கபதாழுது நதாம் 
பயன்படுததும் ்ணினி ்நரடியதா் 
வந்துவி்வில்ழல. நதாம் தற்்பதாது 
பயன்படுததுவது ஐந்ததாம் தழலமுழறைக் 
்ணினி.
நான்சி: இதற்குமுன் நதான்கு தழலமுழறைக் 
்ணினி்ள் பயன்பதாட்டில் இருந்த்வதா 
அய்யதா?
ஆசிரியர்: ஆ்தாம் நதான்சி, சரிததான்.
சிவதா: அய்யதா! ்ணினியின் ஐந்து 
தழலமுழறை்ழளேப்பற்றி விளேக்்முடியு்தா?
ஆசிரியர்: நிசசய்தா் நதான் விளேக்குகி்றைன்
• முதலதாம் தழலமுழறைக் ்ணினியில் 

கவற்றி்க் குைதாய்்ள் பயன்படுததப்பட்்். 
• இரண்்தாம் தழலமுழறைக் ்ணினியில் 

மின்்யப் கபருக்கி்ள் பயன்படுததப்பட்்்.
• ஒருங்கிழைந்த சுற்று மூன்றைதாம் 

தழலமுழறைக் ்ணினியில் 
பயன்படுததப்பட்்து. 

• நுண் கசயலி என்பது நதான்்தாம் 
தழலமுழறைக் ்ணினியில் 
பயன்படுததப்பட்்து.

தற்்பதாது நதாம் பயன்படுததும் ஐந்ததாம் 
தழலமுழறைக் ்ணினியில் கசயற்ழ் 
நுண்ைறிவு பயன்படுததப்படுகிறைது.
கசல்வி: இப்கபதாழுது நதாம் பயன்படுததும் 
்ணினிழயப் பற்றி ்்லும் கசதால்லுங்்ள் 
அய்யதா.
ஆசிரியர்: ்ணினிழயப் கபதாருததவழர தரவு 
்ற்றும் த்வல் ஆகியழவ மி் முக்கியம்.
மலர்: ‘தரவு’ என்றைதால் என்் அய்யதா?
ஆசிரியர்: ‘தரவு’ என்பது ‘முழறைப்படுததப்ப் 
்வண்டிய’ விவரங்்ள். இழவ ்நரடியதா் 
ந்க்குப்  பயன் தரதாது. கபதாதுவதா் எண், எழுதது 
்ற்றும்  குறியீடு வடிவில் அழவ இருக்கும்.
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சிவதா: அப்படிகயனில் த்வல் என்றைதால் என்் 
அய்யதா?
ஆசிரியர்: ்தழவக்்்ற்ப முழறைப்படுததப்பட்் 
விவரங்்்ளே த்வல்்ள் ஆகும்.
சிவதா: க்ன்கபதாருள் (Software) ்ற்றும்  
வன்கபதாருள் (Hardware) என்று கசதால்கிறைதார்்்ளே! 
அப்படிகயன்றைதால் என்் அய்யதா?
ஆசிரியர்: ்ணினியில் பயன்படுததப்ப்க்கூடிய 
்ட்்ழளே்ள் (command) அல்லது நிரல்்ளின் 
(program) கததாகுப்புததான் க்ன்கபதாருள் 
எ்ப்படும். க்ன் கபதாருழளேயும் இரண்்தா்ப் 
பிரிக்்லதாம். 
1.  இயக்் க்ன்கபதாருள்
2. பயன்பதாட்டு க்ன்கபதாருள் 
நதான்சி : இயக்் க்ன்கபதாருள் என்றைதால் என்் 
அய்யதா?
ஆசிரியர்: ்ணினிழய இயக்குவதற்கு உதவும் 
க்ன்கபதாருள் இயக்் க்ன்கபதாருள் எ்ப்படும். 
உங்்ள் அழ்வருக்கும் “Windows”, “Linux” 
பற்றி கதரியும் என்று நி்க்கி்றைன்.
சிவதா: அப்படிகயன்றைதால் பயன்பதாட்டு 
க்ன்கபதாருள் என்றைதால் என்் அய்யதா?
ஆசிரியர்: பயன்பதாட்டு க்ன்கபதாருள் என்பது 
ஒரு குறிப்பிட்் கசயழல ்்ற்க்தாள்வதற்கு 

Generations of Computer

1956-1963 Transistor 1964-1971 Integrated Circuit 1971-2k
Micro Processor

 cial 
Intelligence

1940-1956 Vacuum tubes

1 2
54
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பயன்படுததப்படும் க்ன்கபதாருளேதாகும். 
உததாரை்தா், அது வண்ைம் தீட்் ்ற்றும் 
ப்ம் வழரயப் பயன்படும் க்ன்கபதாருள் ஆகும். 
நதான்சி: ்ணினியப் பற்றிய தவல்்ழளே இன்று 
கதரிந்துக்தாண்்்ன் அய்யதா.
்லர்: அய்யதா! அப்படிகயன்றைதால் வன்கபதாருள் 
என்பது என்்?
ஆசிரியர்: ்ணினியில் இருக்்க்கூடிய 
க்ன்கபதாருள்்ள்  கசயல்படுவதற்கு 
உதவக்கூடிய ்ணினியின் பதா்ங்்்ளே 
வன்கபதாருள்்ள் ஆகும். 
சலீம்: ்்ட்கும்்பதா்த வியப்பதா் இருக்கிறை்த 
அய்யதா! ்்லும் விளேக்்்தா்க் கூறுங்்்ளேன்.
ஆசிரியர்: கசதால்கி்றைன் ்்ளுங்்ள். நதாம் 
நிழ்ப்பழத ்ணினிக்குள் உள்ளீடு 
கசய்வதற்கு உதவுபழவ்ய உள்ளீட்டுக் 
்ருவி்ள் (Indput device) ஆகும். 
எடுததுக்்தாட்டு: விழசப்பலழ் (Keyboard), 
சுட்டி (Mouse) ்பதான்றைழவ.  நதாம் உள்ளீடு 
கசய்த கசய்தி்ள் ்ற்றும் த்வல்்ழளே கவளிக் 
க்தாைரும் ்ருவி்ள் கவளியீட்டுக் ்ருவி்ள்  
(Output device) எ்ப்படும். எடுததுக்்தாட்டு: 
அசசுப்கபதாறி (Printer), ்ணினித திழர (monitor) 
்பதான்றைழவ.
நதான்சி: CPU என்றைதால் என்் அய்யதா?
ஆசிரியர்: இது ழ்யச கசயல்ம் (Central 
Processing Unit) எ்ப்படும். இது கததா்ர்பதா் 
்்லும் பல்்வறு விவரங்்ழளே உங்்ள்  
்்ல்வகுப்பில்  ்ற்றுக் க்தாள்வீர்்ள்.
அழ்தது ்தாைவர்்ள்: மிக்் ்கிழ்சசி 
அய்யதா. இன்று ்ணினி கததா்ர்பதா் பல புதிய 
த்வல்்ழளேத கதரிந்து க்தாண்்்தாம். நன்றி 
அய்யதா!

ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator 

and Computer) 

என்ப்த முதலதாவது 
்ணினி ஆகும். இது 1946 ஆம் ஆண்டு 
அறிமு்ப்படுததப்பட்்து. இது்வ, கபதாதுப் 
பயன்பதாட்டிற்்தா் முதலதாவது ்ணினி 
ஆகும்.
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I.  சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு.
1.  ் ணினியின் தந்ழத எ் அழைக்்ப்படுபவர் 

யதார்?
 அ) ்தார்ட்டின் லூதர் கிங்
 ஆ) கிர்தாம்கபல்
 இ) சதார்லி சதாப்ளின்
 ஈ) சதார்லஸ பதா்பஜ்
2. கீழ்க்்தாண்பவற்றுள் ்ணினியின் 

்றுவடிவம் எது?
 அ) ்ரும்பலழ்   ஆ) ழ்ப்்பசி
 இ) வதாக்தாலி    ஈ) புதத்ம்
3. முதல் ்ணினி அறிமு்ம் கசய்யப்பட்் 

ஆண்டு
 அ) 1980 ஆ) 1947 இ) 1946 ஈ) 1985
4. ்ணினியின் முதல் நிரலர்  யதார்?
 அ) ்லடி வில்லிங்்ன்
 ஆ) அ்ஸ்தா அ்தாலவ்லஸ
 இ) ்்ரி க்யூரி     ஈ) ்்ரிக்்்தாம்
5. கபதாருததமில்லதாதழதக் குறிப்பிடு்.
 அ) ்ணிப்பதான்  ஆ) அபதா்ஸ
 இ) மின் அட்ழ்     ஈ) ்டிக்்ணினி

II. த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.
1. தரவு என்பது ___________ விவரங்்ள் ஆகும்.
2. உலகின் முதல் கபதாதுப் பயன்பதாட்டுக் 

்ணினி ___________ .
3. த்வல் என்பது __________ விவரங்்ள் 

ஆகும்.
4. ஐந்ததாம் தழலமுழறைக் ்ணினி ___________  

நுண்ைறிவு க்தாண்்து.
5. குறியீட்டு எண்்ழளேப் பயன்படுததிக் 

்ைக்கிடும் ்ருவி ___________ .

III. சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 
இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�.

1. ்ணினி ஒரு மின்்ணு இயந்திரம்.
2. ்ணினிழயக் ்ண்்றிந்தவர் சர் ஐசக் 

நியூட்்ன்.
3. ்ணினி, ்ைக்கீடு்ழளே மி்வும் 

விழரவதா்ச கசய்யக்கூடியது.
IV. கபாரு்தது�:

முதல் 
தழலமுழறை

கசயற்ழ்  
நுண்ைறிவு

இரண்்தாம்  
தழலமுழறை

ஒருங்கிழைந்த 
சுற்று

மூன்றைதாம்  
தழலமுழறை

கவற்றி்க்  
குைதாய்்ள்

நதான்்தாம்  
தழலமுழறை

மின்்யப் கபருக்கி

ஐந்ததாம்  
தழலமுழறை

நுண்கசயலி

V. சுருக்�மா� விளையளி.
1. ்ணினி என்றைதால் என்்?
2. ்ணினியின் முன்்்தாடி்ள் யதாழவ?
3. தரவு பற்றி சிறுகுறிப்பு வழர்.
4. ஏ்தனும்  நதான்கு உள்ளீட்டுக் ் ருவி்ழளேக் 

கூறு்.
5. க்ன்கபதாருள் ்ற்றும் வன்கபதாருள் 

இரண்டிற்குமிழ்்ய உள்ளே 
்வறுபதாட்டிழ் எழுது்.

VI. விரிவா� விளையளி
1. ்ணினியின் பயன்பதாடு்ழளே விரிவதா்க் 

கூறு்.

மதிப்பீடு
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1. Abacus (அபதா்ஸ) - ்ணிச சட்்ம்
2. Computer (்ம்ப்யூட்்ர்) - ்ணினி
3. Architecture - ்ட்்ழ்ப்பு - வடிவழ்ப்பு
4. Command - ்ட்்ழளே
5. Calculator - ்ணிப்பதான் - ்ைக்கிடும் ்ருவி
6. Cell Phone, Mobile - ழ்்பசி, அழல்பசி

7. Tablet -
ழ்க்்ணினி, கததாடுதிழர, 
ழ்க்்ணினி, வழரப்பட்டிழ்

8. Data -
தரவு - முழறைப்படுததப் ்வண்டிய 
விவரங்்ள்

9. Information -
த்வல் - முழறைப்படுததப்பட்் 
விவரங்்ள்

10. Electronic Machine -
மின்்ணு இயந்திரம் - மின்சதாரதததால் 
இயங்கும் இயந்திரம்

11. Analog computer -
குறியீட்டு எண்்ழளேப் பயன்படுததி 
்ைக்கிடும் ்ருவி

12. Smart phone - திறைன் ்பசி
13. Post Office - தபதால் நிழலயம்
14. Automated Teller Machine (ATM) - ததானியங்கி பை எந்திரம்
15. keyboard - விழசப்பலழ்
16. Software - க்ன்கபதாருள்
17. Hardware - வன்கபதாருள்
18. Printer - அசசுப் கபதாறி
19. Mouse - சுட்டி
20. Program - நிரல்
21. Programmer - நிரலர் 

�ளலசகசாற்�ள்
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அளேவு நதா்தா - Measuring tape

நிறுததுக் ்டி்தாரம் - Stop clock

அளேவு சதாடி - Measuring jar

அலகு - Unit

இ்்தாறு ்ததாற்றைப்பிழை - Parallax error

நிழறை - Mass

எழ் - Weight

உயிருள்ளே ்தாரணி - Animate factor

உயிரற்றை ்தாரணி - Inanimate factor

கததாடு விழச்ள் - Contact force

கததா்தா விழச்ள் - Non-contact forces

்நர்்்தாட்டு இயக்்ம் - Linear motion

வழளேவுப்பதாழத இயக்்ம் - Curvilinear motion

வட்்ப்பதாழத இயக்்ம் - Circular motion

சுைற்சி இயக்்ம் - Rotatory motion

அழலவு இயக்்ம் - Oscillatory motion

ஒழுங்்ற்றை இயக்்ம் -
Zigzag (Irregular) 
motion

சரதாசரி ்வ்ம் - Average speed

்தால ஒழுங்கு இயக்்ம் - Periodic motion

்தால ஒழுங்்ற்றை 
இயக்்ம்

-
Non-periodic motion

சீரதா் இயக்்ம் - Uniform motion

சீரற்றை இயக்்ம் - Non-uniform motion

கசயற்ழ் நுண்ைறிவு - Artificial intelligence
நதா்்தாஎந்திரனியல் - Nanorobotics

விரவுதல், பரவுதல் - Diffusion

நீர்்்தாக்்ல் - Liquefaction

அழுததப்ப்க்கூடிய - Compressible

்லப்ப்்ற்றை - Unadulterated

பகுதிப்கபதாருள்்ள் - Components

விகிதம் - Proportion

பிரிதகதடுததல் - Extraction

வடி்ட்டி - Strainer

்ழ்தல் - Churning

்திரடிததல் - Threshing

தூற்றுதல் - Winnowing

படியழவததல் - Sedimentation

கதளியழவதது இறுததல் - Decantation

வடிநீர் - Filtrate

 மீள் விழ் - Reverible 

 மீளேதா விழ் - Irreverible

்ழரததல் - Dissolution

பதங்்்தாதல் - Sublimation

உருகுதல் - Melting

ஆவியதாதல் - Vaporization

ஆவி சுருங்்ல் - Condensation

உழறைதல் - Freezing

நுனி க்தாட்டு - Terminal bud

்்தாை க்தாட்டு - Auxiliary buds

இழலக் ்ணு - Nodes

க்தாடி்ளின் தளிரிழை, 
பற்றுக்்ம்பி - Tendril

பின்னுக்தாடி - Twiner

முள் - Thorns

த்வழ்ப்பு - Adaptation

பல்லுயிர்தன்ழ் - Bio diversity

சூழியல் ்ண்்லம் - Eco system

இ்ப்கபயர்வு - Migration

உயிருள்ளே சமூ்ம் - Abiotic community

உயிழரச சதார்ந்தசமூ்ம் - Biotic community

ஊட்்சசததுக் குழறைவு - Malnutrition

குழறைப்பதாட்டு ்நதாய்்ள் - Deficiency diseases

சு்தாததாரம் - Hygiene

தன் சுததம் - Personal hygiene

பன்்்ங்கு Multiple

துழ் பன்்்ங்கு Submultiple

்ழலசகசதாற்்ள்
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ஆறைதாம் வகுப்பு  – அறிவியல்

ஆ்லதாசழ்க்குழு
குழுததழலவர் 
முளைவர்.்த.வி.கவங�தைஷவைன்
விஞ்்தானி,
விஞ்்தான் பிரசதார் அறிவியல் ்ற்றும் கததாழில்நுட்பததுழறை, புதுக்ல்லி.
்்லதாய்வதாளேர் குழு
ப.ந. சுந்தரி,
முதல்வர் ்்தாலதாசரஸவதி ழவஸ்வ சீனியர் கச்ன்்ரி, 
கீழ்பதாக்்ம்,  கசன்ழ்.
�ாதவரி ப்தமநா்தன், மு்தல்வர், 
வைவதாணி ்்ல்நிழலப் பள்ளி, ஐ.ஐ.டி வளேதா்ம், கசன்ழ்.
முளைவர் ந.. ைா்தகிருஷ்ணன், தபைாசிரியர்,
ததாவரவியல் துழறை, கசன்ழ் பல்்ழலக் ்ை்ம்,  
கிண்டி வளேதா்ம், கசன்ழ்.
முளைவர் எஸ். திை�ைன், இள்ண தபைாசிரியர்,
்துரதா ்ழல ்ற்றும் அறிவியல் ்ல்லூரி, ்துழர.
முளைவர் �. சிந்தளையாைன், படை்தாரி ஆசிரியர்,  
அரசு உ.நி. பள்ளி, கபரியதார் ந்ர், நந்தம்பதாக்்ம், ்தாஞ்சிபுரம்.
வல்லுநர் ்ற்றும் ஒருங்கிழைப்பதாளேர்்ள்
முளைவர். வனி்தா தைனியல்
துழை இயக்குநர்,
SCERT, கசன்ழ்.
து. பிைபா�ைன்
உதவிப்்பரதாசிரியர், 
SCERT, கசன்ழ்.
ச. ைாதேஷ
பட்்ததாரி ஆசிரியர். அரசு ்்ல்நிழலப் பள்ளி, வங்்னூர்,   
திருவள்ளூர் ்தாவட்்ம்.
பதா் மீளேதாய்வு குழு
ந. ்தாமளைக் �ண்்ணன்,  
முது்ழலப் பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
க�ய்்்தாபதால் ்்ரதாடியதா ்தசிய ்்ல்நிழலப் பள்ளி, கசன்ழ்.
முளைவர் சீ. ைவி �ாசிகவங�டைாமன்,  
முது்ழலப் பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு ்்ல்நிழலப் பள்ளி, கசம்்ஞ்்சரி, கசன்ழ்.
தி. சுப்ளபயா, முது்ழலப் பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு ்்ளிர் ்்ல்நிழலப் பள்ளி, அசசரப்பதாக்்ம், ்தாஞ்சிபுரம் ்தாவட்்ம்.
�. ைதமஷ, பட்்ததாரி ஆசிரியர்,  
அரசு உயர்நிழலப் பள்ளி, ஈசூர், ்தாஞ்சிபுரம் ்தாவட்்ம்

்ழல ்ற்றும் வடிவழ்ப்புக் குழு
வழரப்ம்
தர்்தா, ்தாதவரதா�ன்,
க்ளேதம், பிரபதா.
சீனிவதாசன்,
கசௌததிரி ந்ர், வளேசரவதாக்்ம், கசன்ழ்.

ஓவிய ஆசிரியர்்ள், 
தமிழ்நதாடு அரசு.
்தாைவர்்ள்
அரசு ்வின் ்ழல ்ல்லூரி, 
கசன்ழ் ்ற்றும் கும்ப்்தாைம்.

வழர்ழல & வடிவழ்ப்பு 
்்தாபிநதாத ரகுபதி
அ. அடிசன் ரதாஜ் 
்யசு ரததி்ம்
்வ. சதா. �தாண்ஸமித
In-House - QC 
ரதா்�ஷ் தங்்ப்பன் .
ஒருங்கிழைப்பு 
ர்்ஷ் முனிசதாமி
தட்்சசர் 
மு. சதயதா

்ணினித கததாழில்நுட்பம்
ச.ஷியாமைா, பட்்தாததாரி ஆசிரியர் 
அரசு ஆதி திரதாவி்ர் நலததுழறை உயர்நிழலப்பள்ளி,  
புளியந்்ததாப்பு,  கசன்ழ்.
அ.கமல்வின், இழ்நிழல ஆசிரியர், 
DDV கததா்க்்ப் பள்ளி, புதுக்்்தாட்ழ்

பதா்நூல் உருவதாக்்க் குழு 
்்.நதா. தனு�தா, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு ்்ல்நிழலப் பள்ளி ்தவ்சதாழல, நீலகிரி.
இரதா. ரதா்ன், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு உயர்நிழலப் பள்ளி, ழவயதாவூர், ்தாஞ்சிபுரம். 
த. கபரு்தாள் ரதாஜ், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
ஊரதாட்சி ஒன்றிய நடுநிழலப்பள்ளி, ்தாணிக்் ்ங்்லம், 
வலங்ழ்்தான் ஒன்றிம், திருவதாரூர். 
நதா. வசந்ததா்்ரி, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
AVRMV அரசு ்்ளிர் ்்ல்நிழலப்பள்ளி, அம்பதாசமுததிரம், திருகநல்்வலி. 
க்தா.அ. ஷர்மிளேதா, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
்லடி சிவசுவதாமி ஐய்யர் கபண்்ள் ்்ல்நிழலப் பள்ளி, ்யிலதாப்பூர், கசன்ழ்.
நதா. பதாலுசுவதாமி, தழலழ் ஆசிரியர் (ஓய்வு),
்தாநதா்ரதாட்சி ்்ல்நிழலப் பள்ளி, பீல்்டு, ்்தாயம்பததூர்.
். ஆ்ந்தகு்தார், முது்ழல ஆசிரியர், 
அரசு ்்ல்நிழலப் பள்ளி, அ்ரம், கிருஷ்ைகிரி.
். ஆ்ந்தன், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு உயர்நிழலப்பள்ளி, ்சர்ழவக்்தாரண்பட்டி, திண்டுக்்ல்.
பி. ்ழலசகசல்வன், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
திருவள்ளுவர் உயர்நிழலப் பள்ளி, குடியதாததம், ்வலூர்.
முழ்வர். ந. விதயகீததா, விரிவுழரயதாளேர் 
DIET, ஆடுதுழறை, தஞ்சதாவூர்.
முழ்வர். அ. கசல்வரதாஜ் 
தழலழ் ஆசிரியர், புனித அந்தி்ர்யதா ்்ல்நிழலப்பள்ளி, திருசசி
முழ்வர். என். சததியமூர்ததி,  
முது்ழலப்பட்்ததாரி ஆசிரியர், ERHSS ்்ல்நிழலப்பள்ளி திருசசி
்தா. தமிைரசி, முது்ழலப்பட்்ததாரி ஆசிரியர் (ஒய்வு), 
புனித ்�தாசப் கபண்்ள் ்்ல்நிழலப்பள்ளி, வடு்ர்்பட்ழ், திருசசி.
ர. ரம்யதா ்தவி, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
 அரசு ்்ல்நிழலப் பள்ளி, ்்்வதாக்்ம், ்தாஞ்சிபுரம்.
ந. ்ணி்ண்்ன்
பட்்ததாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிழலப்பள்ளி, ரதாசிங்்தாபுரம், ்தனி.
திரு்தி. க்லன் எட்வர்ட், 
விரிவுழரயதாளேர் DIET, குமுளூர், திருசசி
எஸ. ்்தா்ன் பதாபு, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அரசு ்்ல்நிழலப்பள்ளி, வீரபதாண்டி, ்சலம்.
ச. அரசு, முது்ழல பட்்ததாரி ஆசிரியர் 
தூய்பட்்ரிக் ஆங்கி்லதா இந்தியன் ்்ல்நிழலப் பள்ளி, கசன்ழ்

விழரவுக் குறியீடு ்்லதாண்ழ்க் குழு 
இைா. கே�நா்தன், இழ்நிழல ஆசிரியர் 
ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி, ்்ைசபுரம்- ்பதாளூர், திருவண்ைதா்ழல.
ந. கே�ன், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அ.ஆ.்்.நி. பள்ளி, உததிர்்ரூர், ்தாஞ்சிபுரம். 
தே.எப். பால் எடவின் ைாய், பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
ஊ.ஒ.ந.நி. பள்ளி, இரதாக்கிப்பட்டி, ்சலம்.
சூ.ஆல்பர்ட வைவன் பாபு, பட்்ததாரி ஆசிரியர், 
அ.உ.நி.பள்ளி, கபரு்தாள் ்்தாவில் பர்க்குடி, இரதா்நதாதபுரம்.

6th Science_TM_Unit-7.indd   103 04-02-2020   15:11:56



104

மின்நூல் ்திப்பீடு இழைய வளேங்்ள்

வோருைடைககம
அலகு தழலபபு ேககம எண ்ாதம

வரலாறு
1 வரலதாறு என்றைதால் என்்? 106 �ூன்

2 ்னிதர்்ளின் பரிைதா் வளேர்சசி 117 �ூழல

3 சிந்து கவளி நதா்ரி்ம் 132 ஆ்ஸட்

4 தமிழ்நதாட்டின் பண்ழ்ய ந்ரங்்ள் 149  ஆ்ஸட் & கசப்்ம்பர்

புவியியல்
1 ்பரண்்ம் ்ற்றும் சூரியக்குடும்பம் 159 �ூன்

2 நிலப்பரப்பும்  கபருங்்்ல்்ளும் 176 �ூழல & ஆ்ஸட்

குடிழ்யியல்
1 பன்மு்த தன்ழ்யிழ் அறி்வதாம் 192 �ூன்

2 ச்ததுவம் கபறுதல் 202 �ூழல

ோடைநூலில் உள்ை விழரவுக குறியீட்ழடைப  (QR Code) ேயனேடுததுநவாம! எபேடி?
•  உங்்ள் திறைன் ்பசியில் கூகுள் playstore க்தாண்டு DIKSHA கசயலிழய பதிவிறைக்்ம் கசய்து நிறுவிக்க்தாள்். 
•  கசயலிழய திறைந்தவு்ன், ஸ்்ன் கசய்யும் கபதாதததாழ் அழுததி பதா்நூலில் உள்ளே விழரவு குறியீடு்ழளே ஸ்்ன் கசய்யவும். 
•  திழரயில் ்ததான்றும் ்்்ரதாழவ பதா்நூலின் QR Code அருகில் க்தாண்டு கசல்லவும். 
•  ஸ்்ன் கசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உ்ன் இழைக்்ப்பட்டுள்ளே மின் பதா் பகுதி்ழளே பயன்படுததலதாம். 

குறிபபு:  இழையசகசயல்பதாடு்ள் ்ற்றும் இழைய வளேங்்ளுக்்தா் QR code ்ழளே Scan கசய்ய DIKSHA அல்லதாத ஏ்தனும் ஓர் 
QR code Scanner ஐ பயன்படுததவும்.
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வரலாறு
என்ால் என்ன?

அலகு 1

பள்ளியிலிருந்து திரும்பிய தமிழினி 
வீட்டிற்குள் நுழைந்ததாள். உள்்ளே உட்்தார்ந்து 
புதத்ம் படிததுக் க்தாண்டிருந்த அம்்தா எழுந்து 
வந்து தமிழினிழய வர்வற்று அழைததுக் 
க்தாண்்தார். தமிழினியின் புதத்ப் ழபழய 
வதாங்கி ழவததுவிட்டு அவழளேக் ழ்்தால், மு்ம் 
்ழுவி வரசகசதான்்தார். பின்்ர், தமிழினிக்குச 

சிற்றுண்டிழயக் க்தாடுததுவிட்டு, அன்று 
வகுப்பில் ந்ந்தவற்ழறைப் பற்றி விசதாரிதததார்.
அம்ா: “தமிழினி, இன்ழறைக்கு என்் பதா்ம் 
படிதததாய்?”
தமிழினி: “வரலதாறு அம்்தா”  
அம்ா: “அப்படியதா…  நன்று. வரலதாறு என்றைதால் 
என்் என்று கதரிந்து க்தாண்்தாயதா?” 

 கற்லின ந�ாககஙகள்

இப்பதா்தழதக் ்ற்றுக்க்தாள்வதன் வதாயிலதா்,
	வரலதாறு என்றைதால் என்் என்று அறிந்துக்தாள்ளுதல்
	 வரலதாற்றின் சிறைப்ழபப் புரிந்துக்தாள்ளுதல்
	 வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால ்னித இ்ததின் வதாழ்வியல் முழறைழயத 

கதரிந்துக்தாள்ளுதல்
	 பதாழறை ஓவியங்்ள் அவர்்ளின் வதாழ்வியல் கூறு்ழளே கவளிப்படுததுவழத அறிதல்
	 வரலதாறு ்ற்றும் வரலதாற்று ஆரதாய்சசி்ளின் முக்கியததுவததிழ்த 

கதரிந்துக்தாள்ளுதல்

தகவல் நேழை

வரலாறறில் காலம 
வரலதாற்றின் ்தாலம் ஆண்டு்ளில் ்ைக்கி்ப்படுகிறைது. இது கி.மு. (கபதா.ஆ.மு.) கிறிதது பிறைப்பிற்கு 
முன் (கபதாது ஆண்டிற்கு முன்) ்ற்றும் கி.பி. (கபதா.ஆ.) கிறிதது பிறைப்பிற்கு பின் (கபதாது ஆண்டு) 
எ்ப்படுகிறைது.

2500 2000 1500 1000  500 0 500  1000  1500 2000 2500

 கி.மு. (கபதா.ஆ.மு.)  கி.பி. (கபதா.ஆ.)
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தமிழினி: “ஓரளேவுக்குத கதரிந்து க்தாண்்்ன், 
அம்்தா. நீங்்ள் வரலதாறு குறிதது ்்லும் சில 
கசய்தி்ழளேச கசதால்லுங்்்ளேன்”.
அம்ா: “கசதால்கி்றைன், தமிழ். முதலில் நதான் 
்்ட்கும் ்்ள்வி்ளுக்குப் பதில் கசதால்கிறைதாயதா? 
அம்ா: உன்னுழ்ய கபயர் என்்?”
தமிழினி: “தமிழினி, அம்்தா..” 
அம்ா: “உன் அம்்தாவின் கபயர்?”
தமிழினி: “திரு்தி. சு்தி, அம்்தா”
அம்ா: “அப்பதாவின் கபயர்?” 
தமிழினி: “திரு. அதிய்தான்”
அம்ா: “அப்பதாவின் அப்பதா கபயர்…?”
தமிழினி: “அது… வந்து… ததாதததாழவத ததா்் 
்்ட்கிறீர்்ள் அம்்தா..? திரு. சிதம்பரம்..”
அம்ா: “சிதம்பரம் ததாதததாவின் அப்பதா கபயர் 
கதரியு்தா?”
தமிழினி: “க்தாள்ளுதததாதததா என்று பதாட்டி 
கசதால்லுவதார்்்ளே, அவருழ்ய கபயரதா அம்்தா? 
”ம்ம்ம்……..”
அம்ா: “ஆ்தாம், தமிழினி.. உன் 
க்தாள்ளுதததாதததாவின் கபயர் திரு. ரதா்சதாமி.  
அப்பதா ஒரு பழைய ்ட்ழ்ப் ்ப்தாழவ 
ழவததுக்க்தாண்டு, “இது எங்் ததாதததா 
பயன்படுததிய ்ப்தா, கதரியு்தா?” என்று 

கபருழ்யதா்ச கசதால்லிக் க்தாண்டிருப்பதா்ர, 
அது உ்க்கு நிழ்விருக்கிறைததா?”
தமிழினி: “அ்்், ஆ்தாம் அம்்தா. அப்பதாவுழ்ய 
்்ழசயில் அை்தா் சிறிய ்ரப்கபட்டியில் 
ழவததிருக்கிறைதா்ர, அழதத ததா்் 
கசதால்கிறீர்்ள்?”
அம்ா: “சரியதா்ச 
கசதான்்தாய், தமிழினி. 
அது ஒரு பழைய ்ப்தா. 
இப்்பதாது அழத ழவதது 
எழுத முடியதாது. ஆ்தால், 
அப்பதா அழத இன்னும் 
பததிர்தா் ழவததிருக்கிறைதார். அப்பதாவி்ம் 
்்ட்்தால், அந்தப் பழைய ்ப்தாழவக் 
க்தாண்டு அவரின் ததாதததா எழுதி 
ழவததுள்ளே நதாட்குறிப்பு்ழளேயும் உ்க்குக் 
்தாட்டுவதார். இதன் மூலம் அக்்தாலததில் 
கபரும்பதான்ழ்யதா்வர்்ள் எழுதப் படிக்்த 
கதரியதாதவர்்ளேதா் இருந்த்பதாதிலும் 
உ்து க்தாள்ளுத ததாதததா அவரது ஊரில் 
எழுதப்படிக்்த கதரிந்தவரதா் இருந்துள்ளேதார் 
என்பழத நம்்தால் கதரிந்து க்தாள்ளே 
முடிகிறைது அல்லவதா? ்்லும், அவர் எழுதிய 
நதாட்குறிப்பு்ழளேக் க்தாண்்் அந்த ஊரில் 
அந்தக் ்தால்ட்்ததில் என்்கவல்லதாம் 
ந்ந்த் என்பழதயும் அறிந்து க்தாள்கி்றைதாம்.”
தமிழினி: “நதாட்குறிப்பு்ழளே ழவததுக் 
க்தாண்்் இவவளேவு கசய்தி்ழளேயும் 
கதரிந்துக்தாள்ளே முடியு்தா அம்்தா?”
அம்ா: “முடியும் தமிழினி. வரலதாற்றுக்கு 
முற்பட்் ் தாலததில் நம்முழ்ய முன்்்தார்்ள் 
பயன்படுததிய ்ற்்ருவி்ழளேக் க்தாண்டு 
அவர்்ள் வதாழ்ந்த ்தாலதழதயும், அவர்்ளின் 
வதாழ்க்ழ் நி்ழ்வு்ழளேயும் நதாம் அறிந்து 
க்தாள்வழதப் ்பதான்றைது ததான் இது.”
தமிழினி: “வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால 
்க்்ளின் வதாழ்க்ழ் முழறைழயப் புரிந்து 
க்தாள்ளே உதவும் பிறை சதான்று்ள் எழவ அம்்தா?”

வரலதாறு என்பது ்்ந்த 
்தால நி்ழ்வு்ளின் 
்தாலவரிழசப் பதிவு. 

தகவல் நேழை

வரலதாறு என்றை கசதால் கி்ரக்்ச 
கசதால்லதா் ‘இஸ்்தாரியதா’ (Istoria) 
என்பதிலிருந்து கபறைப்பட்்து.   இதன் 
கபதாருள்  “விசதாரிப்பதன்  மூலம் ்ற்றைல்” 
என்பததாகும்.

6th History_Tamil_Unit 1.indd   107 28-01-2020   16:56:27



108

அம்ா: “பைங்்ற்்தால ்னிதர்்ள் 
எப்படி ்வட்ழ்யதாடி்தார்்ள் என்பழத 
்ழலப்பதாழறை்ளிலும் குழ்ச சுவர்்ளிலும் 
வழரயப்பட்டுள்ளே பதாழறை ஓவியங்்ளிலிருந்து 
கதரிந்து க்தாள்கி்றைதாம்  தமிழினி”.

தமிழினி: “பதாழறை ஓவியங்்ளேதா? அதிசய்தா் 
இருக்கிறை்த! அம்்தா, எதற்்தா் அவர்்ள் 
பதாழறை்ளில் ஓவியம் தீட்டியிருப்பதார்்ள்?”
அம்ா: “்வட்ழ்க்குப் ்பதா் இயலதா்ல் 
குழ்்ளி்ல்ய சிலர் இருப்பதார்்ள் 
அல்லவதா?  ்வட்ழ்க்குப் ்பதா்வர்்ள் 
அங்கு ந்ந்தது என்் என்பழத, தங்்்ளேதாடு 
வர இயலதாதவர்்ளுக்குக் ்தாட்டுவதற்்தா்ப் 
பதாழறை்ளிலும் குழ்சசுவர்்ளிலும் 
இப்படியதா் ஓவியங்்ழளேத தீட்டியிருக்்லதாம். 
சில ்நரங்்ளில் கபதாழுது்பதாக்்தா்வும் 
தீட்டியிருக்்லதாம்.

இந்தியதாவில் அ்ழ்வதாய்வு கசய்யப்பட்் சில முக்கிய இ்ங்்ள்

ேழைய கறகாலம
புதிய கறகாலம

இருமபுக காலம

வவணகலக காலம

தகவல் நேழை

தகவல் நேழை�ாணயவியல் –  நதாையங்்ள் பற்றிய 
படிப்பு 

கல்வவட்டியல் -  எழுததுப்கபதாறிப்பு்ள் 
பற்றிய படிப்பு

6th History_Tamil_Unit 1.indd   108 28-01-2020   16:56:27



109

6th History_Tamil_Unit 1.indd   109 28-01-2020   16:56:29



110

தமிழினி: “உண்ழ் ததான் அம்்தா, அத்தால் 
ததா்் இன்று நதாம் அவர்்ளின் வதாழ்க்ழ்ழய 
ஓரளேவதாவது அறிந்து க்தாள்ளே முடிகிறைது”.
அம்ா: “சரியதா்ச கசதான்்தாய் தமிழினி 
வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலம் என்பது 
்ற்்ருவி்ழளே பயன்படுததியதற்கும் எழுதும் 
முழறை்ழளே ்ண்டுபிடிதததற்கும் இழ்ப்பட்் 
்தாலம் ஆகும். கததால்லியல் அழ்யதாளேங்்ளேதா் 
்ற்்ருவி்ள், புழத படி்ங்்ள், பதாழறை 
ஓவியங்்ள் ்பதான்றை பலவற்றிலிருந்தும் 
வரலதாற்றுத த்வல்்ழளேப் கபறுகி்றைதாம்”.
அம்ா: “வரலதாற்றுத கததா்க்் ்தாலம்  (Proto 
History) என்றைதால் என்் என்று கதரியு்தா 
தமிழினி?”.
தமிழினி: “வரலதாற்றுக்கும், வரலதாற்றுக்கு 
முந்ழதய ்தாலததிற்கும்  இழ்ப்பட்் ்தாலம் 
அம்்தா”.
அம்ா: “மி்ச சரி. இக்்தாலததில் எழுதப்பட்் 
பதிவு்ள் உள்ளே்.  ஆ்தால், அவற்றின் 

கபதாருழளே இன்னும் நம்்தால் புரிந்துக்தாள்ளே 
முடியவில்ழல.

“இப்்பதாது நதாம் நவீ் ்ருவி்ளு்ன், 
மி்ப் பதாது்தாப்பதா் வதாழ்கி்றைதாம். ஆ்தால் 
்வட்ழ்யதாடுதழலத கததாழிலதா்க் 
க்தாண்டிருந்த பைங்்தால ்னிதர்்ள் அப்படிப் 
பதாது்தாப்பதா் சூைலில் வதாைவில்ழல. 
அவர்்ள் வதாழ்ந்து வந்த குழ்்ளுக்குள் 
க்தாடிய விலங்கு்ள் நுழைந்துவிடும். 
அழவ எதிர்பதாரதா்ல் வரும் ்பதாது 
்னிதர்்ளேதால் அவற்ழறை அறிய முடியதா்ற் 
்பதா்துண்டு. ஆ்தால், அவர்்ளு்ன் திரிந்து 
க்தாண்டிருந்த நதாய்்ள் த்து கூர்ழ்யதா்  
்்தாப்ப உைர்வி்தால் விலங்கு்ளின் 
வருழ்ழய அறிந்து க்தாண்டு குழரதத். 
இழதக் ்ண்் ்னிதர்்ள், நதாய்்ழளேப் 
பைக்கி,  தங்்ள் பதாது்தாப்பிற்்தா்வும், 
்வட்ழ்யதாடுவதற்்தா்வும் ்வட்ழ்யதா்ப் 
்பதாகும்்பதாது உ்ன் அழைததுச கசல்லத 
கததா்ங்கி்ர்.

ேணழடைய ்னிதரகள்,  குழககளில் வாழ்நதநோது, ோழ்களில் ஓவியஙகள் வழர்நத்னர. இழவ ோழ் ஓவியஙகள் 
எனறு அழைககபேடுகின்்ன. த்து வாழகழக நிகழவுகழைப ேதிவு வெயவதறகாக இவவாறு வெயதிருககலாம. 
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சதாஞ்சி ஸதூபி சதாரநதாத தூண்

வலிழ்மிகக நேரரெர அநொகர
பண்ழ்ய இந்திய அரசர்்ளில் ்பரும் பு்ழும் கபற்றை அரசர் அ்சதா்ர் ஆவதார். 
இவரது ஆட்சியில் ததான் புதத ்தம் ஆசியதாவின் பல்்வறு பகுதி்ளுக்குப் 

பரவியது. ்லிங்்ப் ்பதாருக்குப் பின் பல உயிர்்ள் ்டிவழதக் ்ண்டு வருந்தி, ்பதார் 
கததாடுப்பழதக் ழ்விட்்தார். அதற்குப் பிறைகு புதத ச்யதழதத தழுவி, அழ்திழயயும் அறைதழதயும் 
பரப்புவதற்்தா்த தன் வதாழ்ழவ்ய அர்ப்பணிதததார். கபதாது்க்்ளுக்கு அவர் ஆற்றிய ்சழவ 
முன் ்தாதிரியதா் விளேங்கியது. கவற்றிக்குப் பின் ்பதாழரத துறைந்த முதல் அரசர் அ்சதா்ர்ததான்.  
உலகி்ல்ய முதன்முதலதா் விலங்கு்ளுக்கும் தனி்ய ்ருததுவ்ழ் அழ்ததுத தந்தவரும் 
அ்சதா்்ர ஆவதார்.  இன்றும் அவர் உருவதாக்கிய சதாழல்ழளே நதாம் பயன்படுததிக்க்தாண்டு 
இருக்கி்றைதாம். ந்து ்தசியக் க்தாடியில் இ்ம் கபற்றுள்ளே 24 ஆரக்்தால் சக்்ரம் அ்சதா்ர் 
நிறுவிய சதாரநதாத ்ற்றூணில் உள்ளே முததிழரயிலிருந்்த கபறைப்பட்்து.  இதிலிருந்து அ்சதா்ரது 
முக்கியததுவதழத நதாம் அறியலதாம். ஆ்தால், இததழ்ய சிறைப்பு்ழளேக் க்தாண்் அ்சதா்ர் 
குறிதத த்வல்்ள், வரலதாற்றின் பக்்ங்்ளில் 19 ஆம் நூற்றைதாண்டு வழர இ்ம்கபறை்வ 
இல்ழல. ஆங்கி்லய வரலதாற்று ஆய்வதாளேர்்ளேதா் வில்லியம் ்�தான்ஸ, ்�ம்ஸ பிரின்கசப், 
அகலக்்தாண்்ர் ்ன்னிங்்தாம் ்பதான்றைவர்்ள் வரலதாற்று ஆய்வு்ள் மூலம் ்ண்டுபிடிதத 
வரலதாற்றுச சதான்று்ள்ததான் ்தா்ன்்ர் அ்சதா்ரின் சிறைப்பு்ழளே கவளி உலகிற்குக் க்தாண்டு 
வந்த். 

இதன் அடிப்பழ்யில் சதார்லஸ ஆலன் எனும் ஆங்கி்லய எழுதததாளேர் அ்சதா்ர் குறிதத 
அழ்தது வரலதாற்று ஆவைங்்ழளேயும் ்ச்ரிததுத கததாகுதது நூலதா் 
கவளியிட்்தார்.  அந்த நூலின் கபயர் ‘The Search for the India’s Lost Emperor’. 
அதற்குப் பிறைகு பல ஆய்வதாளேர்்ள் தங்்ள் ஆய்வு்ள் மூலம் அ்சதா்ரின் 
கபதாற்்தால ஆட்சி குறிதத கசய்தி்ழளே கவளிக்க்தாைர்ந்த்ர். இதற்்தா் 
சதான்று்ள் சதாஞ்சி ஸதூபியிலும், சதாரநதாத ்ற்றூணிலும் ்தாைப்படுகின்றை். 
இழவ அ்சதா்ரின் கபருழ்ழய ந்க்கு எடுததுச கசதால்லுகின்றை். 
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“இப்கபட்டிச கசய்தியின் மூலம் வரலதாற்று 
ஆரதாய்சசி்ள் எவவளேவு முக்கியம் என்பழத 
நதாம் உைர முடியும். வரலதாற்று ஆய்வதாளேர்்ள் 
முயற்சியதால்ததான் அ்சதா்ர் குறிதத வரலதாற்று 
உண்ழ்்ழளே கவளிக்க்தாண்டு வர முடிந்தது.

“்ல்கவட்டு்ள், நிழ்வுச சின்்ங்்ள், 
கசப்புப் பட்்யங்்ள், கவளிநதாட்்வர் அல்லது 
கவளி நதாட்டுப் பயைக் குறிப்பு்ள், நதாட்டுப்புறைக் 
்ழத்ள் ்பதான்றைழவ வரலதாற்ழறைக் 
்ட்்ழ்க்்வும் ்றுசீரழ்க்்வும் கபரிதும் 
உதவுகின்றை்.
தமிழினி: “வரலதாறு என்றைதால் என்் என்பது 
இப்்பதாது எ்க்கு நன்றைதா்ப் புரிகிறைது அம்்தா, 
நன்றி”.

மீள்ோரழவ
		வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால ்க்்ளின் 

வதாழ்வியழலக் ்ற்்ருவி்ள், பதாழறை 
ஓவியங்்ள், புழத படி்ங்்ள் ்ற்றும் 
அ்ைதாய்வுப்கபதாருள்்ள் மூலம் 
அறிந்துக்தாள்ளேலதாம்.

		வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலததுக்கும் 
வரலதாற்றுக்்தாலததுக்கும் இழ்ப்பட்்து 
கததா்க்் ்தால வரலதாறு எ்ப்படுகிறைது.

		பைங்்தால ்னிதர்்ள் தங்்ள் 
பதாது்தாப்புக்்தா்வும் ்வட்ழ்க்்தா்வும் 
நதாய்்ழளேப் பைக்்ப்படுததி்தார்்ள்.

		்பரரசர் அ்சதா்ர் அழ்தி, அறைம் 
ஆகியவற்ழறைப் பின்பற்றி்தார்.

		ந்து ்தசியக் க்தாடியில் இ்ம் 
கபற்றுள்ளே 24ஆரக்்தால் சக்்ரம் அ்சதா்ர் 
நிறுவிய சதாரநதாத ்ற்றூணில் உள்ளே 
இலசசிழ்யதாகும்.

ேயிறசிகள்
I.  ெரியா்ன விழடைழயக 

கணடுபிடி
1.  பைங்்தால ்னிதன் த்து 

உைழவச ்ச்ரிக்் 
்்ற்க்தாண்் ந்வடிக்ழ்

அ. வணி்ம் 
ஆ. ்வட்ழ்யதாடுதல்  
இ.  ஓவியம் வழரதல் 
ஈ. விலங்கு்ழளே  வளேர்ததல்

II.  கூறழ்யும காரணதழதயும வோருததுக. 
ெரியா்ன விழடைழயக குறியிட்டுக காட்டுக

1.  கூறறு : பழைய ்ற்்தால ்னிதர்்ள்  
்வட்ழ்யதா்ச கசல்லும்்பதாது நதாய்்ழளே 
உ்ன் அழைததுச கசன்றை்ர்.

  காரணம: குழ்்ளில் பழைய 
்ற்்தால ்னிதன் தங்கியிருந்த்பதாது, 
விலங்கு்ள் வருவழத நதாய்்ள் த்து 
்்தாப்ப சக்தியி்தால் அறிந்து அவனுக்கு 
உைர்ததி். 

 அ) கூற்று சரி, ்தாரைம் தவறு.
 ஆ)  கூற்று சரி, கூற்றுக்்தா் ்தாரைமும் 

சரி.
 இ) கூற்று தவறு, ்தாரைம் சரி.
 ஈ) கூற்று தவறு, ்தாரைமும் தவறு.
2.  பண்ழ்ய ்தாலததில் வதாழ்ந்த ்னிதர்்ள் 

பயன்படுததிய கபதாருள்்ள் அ்ைதாய்வு்ள்  
மூல்தா்த ்ததாண்டிகயடுக்்ப்பட்டுள்ளே். 
அப்கபதாருள்்ள் அக்்தால ்க்்ளின் 
வதாழ்க்ழ் முழறை பற்றி அறிந்து க்தாள்ளேப் 
பதாது்தாக்்ப்படுகின்றை். இக்கூற்று்ன் 
கததா்ர்புழ்யது  எது?
அ) அருங்்தாட்சிய்ங்்ள்  
ஆ) புழதகபதாருள்படி்ங்்ள்  
இ) ்ற்்ருவி்ள்
ஈ) எலும்பு்ள்

1 ஆததாரங்்ள் - Sources
2 முன்்்தார்்ள் - Ancestors
3 தம்்தா - Dharma
4 நிழ்வுச சின்்ம் - Monument
5 ்ல்கவட்டு - Inscription
6 வரலதாற்றைதாசிரியர் -  Historian
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3. தவறைதா் இழைழயக் ்ண்டுபிடி

அ) பழைய 
்ற்்தாலம்

-
்ற்்ருவி்ள்

ஆ) பதாழறை 
ஓவியங்்ள்

-
குழ்ச  
சுவர்்ள்

இ) கசப்புத 
த்டு்ள்

-
ஒரு வரலதாற்று  
ஆததாரம்

ஈ) பூழ்்ள்
-

முதலில்  

பைக்்ப்படுததப்பட்்
 விலங்கு

4.  ் ற்றை கததா்ர்்ளிலிருந்து  ்வறுபட்் 
ஒன்ழறைக் ்ண்டுபிடி.
அ)  பதாழறை்ள் ்ற்றும் குழ்்ளில் 

 ஓவியங்்ள் வழரயப்பட்டிருந்த்.
ஆ) ்வட்ழ்யதாடுதழல குறிப்பததா் 

 ஓவியங்்ள் இருந்த்.
இ)  பைங்்தால ்னிதன் த்து குடும்ப 

 உறுப்பி்ர்்ளுக்கு ் வட்ழ்யதாடுதழல 
 எடுததுழரப்பதற்்தா்  வழரந்திருக்்லதாம்

ஈ)  பல வண்ைங்்ளில் ஓவியங்்ள் 
வழரயப்பட்டிருந்த்.

III. நகாடிட்டை இடைதழத நிரபபுக
1.  பழைய ்ற்்தால ்னிதன் கபரும்பதாலும் 

வதாழ்ந்த இ்ங்்ள் .

2.  வரலதாற்றின் தந்ழத .

3.  பழைய ்ற்்தால ்னிதன் பைக்கிய முதல் 
விலங்கு .

4.  ் ல்கவட்டு்ள்  ஆததாரங்்ள் 
ஆகும்.

5.  அ்சதா்ச சக்்ரததில்  
ஆரக்்தால்்ள் உள்ளே்.  

IV. ெரியா? தவ்ா? 
1.  பழைய ்ற்்தாலதழதச ்சர்ந்த 

்ற்்ருவி்ள் கசன்ழ்க்கு அருகில் உள்ளே 
அததிரம்பதாக்்ததில் கிழ்ததுள்ளே்.

2.  பைங்்தால ்னிதர்்ள் பயன்படுததிய 
கபதாருள்்ள் கததால்லியல் 
துழறையி்ரதால் அருங்்தாட்சிய்ததில் 
பதாது்தாக்்ப்படுகின்றை். 

3.  அ்சதா்ரது ்தாலததில்  புதத ச்யம் நதாடு 
முழுவதும் பரவியது. 

V.  வோருததுக

அ)  பதாழறை 
ஓவியங்்ள்

- கசப்்படு்ள்

ஆ)  எழுதப்பட்்ப் 
பதிவு்ள்

- மி்வும் பு்ழ்கபற்றை அரசர்

இ) அ்சதா்ர் -  ்தவதாரம்

ஈ)  ் தச 
சதார்புள்ளே 
இலக்கியம்

- வதாழ்க்ழ் முழறைழயப் 
புரிந்து க்தாள்வதற்கு  
உதவுகிறைது.

VI. ஓரிரு வாரதழதகளில்  விழடையளிககவும 

1.  நதாட்குறிப்பு எழுதுவதன் பயன்்ள் 
இரண்ழ்க் கூறு.

2.  வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால ்க்்ளின் 
வதாழ்க்ழ் முழறைழய நதாம் எவவதாறு அறிந்து 
க்தாள்கி்றைதாம்? 

3.  ் ல்கவட்டு்ள் ஓர் எழுதப்பட்் 
வரலதாற்றுசசதான்றைதா?

4.  வரலதாற்று கததா்க்்க் ்தாலம் (Proto History) 
என்றைதால் என்்?

5.  ஏ்தனும் ஒரு ்தாப்பியததின் கபயழர எழுது.
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VII. பினவரும வி்னாககளுககு விழடையளி 
1. வரலதாறு என்றைதால் என்்?

2. வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ் தாலம் பற்றி எழுது்.

3.  வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலதழதப்  பற்றி 
அறிய உதவும் சதான்று்ள் எழவ?

4.   வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலக் ்ருவி்ள் 
்ண்டுபிடிக்்ப்பட்் இ்ங்்ள் யதாழவ?

5. அருங்்தாட்சிய்ததின் பயன்்ள் யதாழவ?

6.  பைங்்தால ்னிதன் ்வட்ழ்யதா்ப் 
பயன்படுததிய ்ருவி்ள் சிலவற்ழறைக் கூறு.

7.  பதாழறை்ளில் ஓவியங்்ள் ஏன் 
வழரயப்பட்்்?

8.  கததால் ழ்விழ்ப் கபதாருள்்ள் ஏ்தனும் 
இரண்டிழ்க் கூறு்.

VIII. உயர சி்நதழ்ன வி்னாககள் 
1.  வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலததில் 

்க்்ளுக்கு நதாய் எவவதாறு பயனுள்ளேததா் 
இருந்தது?

2.  பழைய ்ற்்தால ்னிதனின் வதாழ்க்ழ் 
முழறைழயத தற்்தால வதாழ்க்ழ் 
முழறை்யதாடு ஒப்பிட்டுப் பதார்.

IX. ்ாணவர வெயல்ோடு
1.  உ்து குடும்பததில் ந்ந்த முக்கிய 

நி்ழ்வு்ழளேயும் அழவ நி்ழ்ந்த 
ஆண்டு்ழளேயும்  குறிக்்வும்.  ஆசிரியர் 
உதவியு்ன் தனியதா் அல்லது குழுவதா் 
இழைந்து இந்த நி்ழ்வு்ழளேக் 
்தாலக்்்தா்தா் வழரந்து பதார்.

2.  ஆதி்தால ்னிதன் ்ற்்ழளேக் ்ருவியதா்ப் 
பயன்படுததி்தான். ்ற்்ளின் பயன்்ழளேக் 
்தாட்டும் ப்ங்்ழளேச ்ச்ரிதது ஒரு 
ப்தகததாகுப்பு தயதார் கசய்்.

3.  கீ்ை குறிப்பி்ப்பட்டுள்ளே வரலதாற்று 
ஆததாரங்்ள் எந்த வழ்ழயச சதார்ந்தது

அ) ஆதிசசநல்லூரில் இருந்து 
அ்ழ்ந்கதடுக்்ப்பட்் ததாழி்ள்

ஆ) ்வள்விக்குடி கசப்்படு்ள்

இ) ்்தாபதாரதம்

ஈ) சதாஞ்சி ஸதூபி

உ) பட்டி்ப்பதாழல

ஊ) கீைடியில் கிழ்ததுள்ளே ்ட்பதாண்்ங்்ள்

எ) சிந்து கவளியில் ்ண்க்டுக்்ப்பட்் 
கபதாம்ழ்்ள்

ஏ) தஞ்ழச  கபரிய ்்தாவில்

X. வாழகழகக கல்வி 
1.  ் ளி்ண்ழைக் க்தாண்டு பழைய ்ற்்தால 

்னிதன் பயன்படுததிய ்ற்்ருவி்ளின் 
்தாதிரி்ள் தயதார்கசய்்.

2.  ததாதததா, பதாட்டி அண்ழ் வீட்டுக்்தாரர்்ள், 
ஆசிரியர்்ள் ஆகி்யதாரு்ன் உழரயதாடி  
உ்து  கதரு, கிரதா்ம்,  ந்ரம் அல்லது 
பள்ளி இவற்றில் ஏ்தனும் ஒன்ழறைப் பற்றிய 
கசய்தி்ழளேச ்ச்ரி. அதன் வரலதாற்ழறை 
“நதானும் ஒரு வரலதாற்று ஆசிரியன்” என்றை 
தழலப்பில் ஒரு ்ட்டுழரயதா் எழுதிப்பதார். 
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XI.  கட்டைக வி்னாககள்

அன்று ்னிதர்்ள் என் மீது 
கிறுக்கி்தார்்ள்; வண்ைழ் 
க்தாண்டு ஓவியம் வழரந்த்ர்.  
இன்று என்ழ் உழ்தது வீடு்ள், 
சதாழல்ள் அழ்க்கின்றை்ர். நதான் 
யதார்?
விழடை:

ஏ்தனும் இரு கததால்கபதாருள் 
ஆததாரங்்ழளேக் கூறு,
விழடை:

இலக்கியச சதான்று்ளின் 
வழ்்ழளேக் கூறு.
விழடை:

கபதா.ஆ.மு - இதன் விரிவதாக்்ம் 
என்்?
விழடை:

’இஸ்்தாரியதா’ என்னும் கி்ரக்்ச 
கசதால்லுக்கு என்் கபதாருள்?
விழடை:

கபதா.ஆ-இதன் விரிவதாக்்ம் 
என்்?
விழடை:

்ல்கவட்டுக் குறிப்பு்ழளேப் பற்றி 
ஆரதாயும் துழறை .

நதாையங்்ழளே ஆரதாயும் துழறை 
.

நீங்்ள் ்பச, பதார்க்், 
்்ட்், எழுத, படிக்் 
உதவு்வன். 
நதானின்றி இவவுல்ம் 
இல்ழல. நதான் யதார்?
விழடை:

 XII.  வழரேடைம 

இந்திய அரசியல் நில வழரப்ததில் 
கீழ்க்்தாணும் இ்ங்்ழளேக் குறிக்்வும்.

1. க்ல்லி

2. கசன்ழ்

3. தமிழ்நதாடு

4. ஆந்திர பிர்தசம்

5. ்்ரளேதா

6. ்ர்நதா்்தா

இழணய வைஙகள்

வரலதாறு குறிதது ்்லும் அறிய:

1. community.dur.ac.uk

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

படிநிைலகள்:

	கீநைக வகாடுககபேட்டிருககும உரலிழயத நதடுவோறியில் தட்டைச்சு வெயக அல்லது துரித துலஙகள் 
குறியீட்ழடை ஸ்நகன வெயக. 

	 http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/

	தி்ககும ேககததில் காலகநகாடு நதானறியிருககும. அதில் உஙகள் வேயர ்றறும வெயல்திட்டைததின 
வேயழர அ்நத்நத வேட்டிகளில்  தட்டைச்சு வெயயவும.

	அஙகு உள்ை வவறறுககாலகநகாட்டில் வொடுககி நதானறும வ்னு வேட்டியில் நதழவயா்ன விேரஙகழை  
தட்டைச்சு வெயயவும.”choose image”-இல் ேடைஙகழை நதரவு வெயது உள்ளீடு வெயது டிக குறி உள்ைழத 
வொடுககவும.

	கால வரிழெபேடி எல்லா விேரஙகழையும  உள்ளீடு வெயத பின “Finish” ்றறும “Save Final” வொடுககி 
உஙகள் வெயல் திட்டைதழத நெமிககவும.

உரலி:

http://www.readwritethink.org/f i les/resources/interact ives/

timeline_2/

ேடைம 1 ேடைம 2 ேடைம 3 ேடைம 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
வரலாறு என்ால் என்ன?
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தமிழ�ோடு அரசு

அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

தமிழ�ோடு அரசு விலையில்ைோப் போடநூல் ேழஙகும் திட்டத்தின்கீழ வேளியிடப்பட்டது

பள்ளிக கலவித்துக்ற

ஆ்றோம் ேகுப்பு
மூன்்றோம் பருேம்

தீணடோலம மனித ந�யமற்ற வசயலும் வபருஙகுற்றமும் ஆகும்

வதோகுதி 3
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தமிழ�ோடு அரசு

முதல்பதிப்பு - 2018
திருத்திய பதிப்பு - 2019

(புதிய போடத்திட்டத்தின்கீழ 
வேளியிடப்பட்ட முப்பருே நூல்)

மோநிைக கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி 
மறறும் பயிறசி நிறுேனம்
© SCERT 2018

போடநூல் உருேோககமும் 
வதோகுப்பும்

தமிழ�ோடு போடநூல் மறறும் 
கல்வியியல் பணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல் அச்சோககம்

II

விறபலனககு அன்று
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்தொ்டக்கக் கல்வியில் அறிவியல் பொ்டத்ளதப் ்பொது அறிவியலொகப் 
(General Science)   பயின்்ற மொணவர்கள  தற்்பொது ஆ்றொம் வகுப்பு முதல் 

அறிவியல் பொ்டத்ளத நொன்கு ்பரும் பிரிவுகைொகப் 
(Specific Science) படிக்கின்்றனர். அதொவது 
இயற்பியல், ்வதியியல், தொவைவியல் மற்றும் 
விலஙகியல் வளகளமகளின் கீழ அளமநத  
பொ்டஙகளைத் தனித்தனி்ய படிக்கின்்றனர். 

இப்புத்தகம் மொணவர்கள படிக்க, 
அறிநது்கொளை மற்றும் ஆசிரியர்களின் உதவியு்டன் கற்கும் 

அனுபவஙகள ்ப்ற உதவும் வளகயில் உளைது. மொணவர்களின் 
்ெயல்பொடுகள மற்றும் ஆசிரியர்கள  ்ெயது கொட்டி விைக்குதல் மூலமொகவும் 

பொ்டக்கருத்துகள விைக்கப்பட்டுளைன. ஆளகயொல், இப்புத்தகமொனது ஆசிரியர்களின் 
்மற்பொர்ளவ்யொடு மொணவர்கள ் ெயயும் எளிய ் ெயல்பொடுகளைக் ் கொணடு  கற்்பொளை 
ளமயப்படுத்தி்ய வடிவளமக்கப்பட்டுளைது.

• மூன்்றொம் பருவ அறிவியல் புத்தகத்தில் ஆறு 
அலகுகள உளைன. 

• கணினி அறிவியலு்டன் ்ெர்த்து ஒவ்்வொரு 
மொதத்திற்கும் இரு அலகுகள வீதம் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுளைது.

• ஒவ்்வொரு அலகும் எளிய  ்ெயல்பொடுகள மற்றும் 
்ெொதளனகளைக் ்கொணடுளைன. அவற்ள்ற ஆசிரியர்கள ்ெயது 
கொணபித்து விைக்கலொம். ்தளவப்படின்,  மொணவர்களைக் ்கொணடும் 
்ெயல்பொடுகளைச ்ெயயலொம். 

• வணணமயமொன தகவல் விைக்கப்ப்டஙகள (Info graphics)  மற்றும் தகவல் துணுக்குகள 
(Info bits) மொணவர்களின் பொர்த்துக் கற்கும் தி்றளன அதிகரிக்கும்.

• களலச்ெொற்கள மூலம் அறிவியல் ்ெொற்களைக் (Scientific Terms)  கற்றுக்்கொளை  
வழிவளக ்ெயயப்பட்டுளைது. 

• உலகைொவிய  ்பொது அறிவியல் சிநதளனளய வைர்த்துக் ்கொளை  “உஙகளுக்குத் 
்தரியுமொ?”  என்்ற ்பட்டிச்ெயதிகள ்கொடுக்கப்பட்டுளைன. 

• இளணய வழிக் கற்்றல் மற்றும் QR Code முதன்முதலொக, ஒவ்்வொரு அலகிலும் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு கணினி ெொர்நத தி்றன், (Digital Science Skill) ்மம்பொ்டள்டய வழிவளக 
்ெயயப்பட்டுளைது.

இப்வபோழுது �ோம் QR Code நுட்பத்லதப் போடப் புத்தகத்தில் பயன்படுத்தைோம். 
எப்படி?

• உஙகள தி்றன் ்பசியில், கூகுள playstore /ஆப்பிள app store ்கொணடு QR Code 
ஸ்்கனர் ்ெயலிளய பதிவி்றக்கம் ்ெயது நிறுவிக் ்கொளக.

• ்ெயலிளயத் தி்றநதவு்டன், ஸ்்கன் ்ெயயும் ்பொத்தொளன அழுத்தித் திளையில் ்தொன்றும் 
்கமைொளவ QR Code-இன் அருகில் ்கொணடு ்ெல்லவும்.

• ஸ்்கன் ்ெயவதன் மூலம்   திளையில் ்தொன்றும் உைலிளயச(URL) ்ெொடுக்க, அதன் 
விைக்கப்பக்கம் திளையில் ்தொன்றும்.

நுலழயும் முன்

எப்படி 
பயன்படுத்துேது?

III
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பொைப் ்பொருளைககம்

மின்நூல் மதிப்பீடு இளணய வைஙகள

IV

அலகு தலலப்பு
பக்க

 எண்
ெொதம்

1 கொ்நேவியல 1 ஜனவரி 

2 நீர 15 ஜனவரி 
பிப்ரவரி

3 அன்றொை வொழ்வில தவதியியல 35 ெொர்ச் 

4. நெது சுற்றுசசூழல 50 பிப்ரவரி

5. அன்றொை வொழ்வில ேொவரஙகள் 73 ெொர்ச் 

6. வன்பொருளும் ்ென்பொருளும் 87 ஏப்ரல்
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1 ்கொநதவியல்

அலகு

	கொநதஙகள கண்டறியப்பட்்ட வைலொற்ள்ற அறிதல்
	கொநதத் தன்ளமயுள்டய மற்றும் கொநதத் தன்ளமயற்்ற ்பொருளகளை அள்டயொைம் கொணுதல்
	கொநதத்தின் வ்ட மற்றும் ்தன் துருவஙகளை ்வறுபடுத்துதல்
	கொநதத்தின் பணபுகளை அட்்டவளணப்படுத்துதல்
	மின்கொநதத் ்தொ்டர்வணடி இயஙகும் விதத்ளத விைக்குதல்

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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2

அறிமுகம்
நீஙகள கொநதஙகளைப் பொர்த்திருப்பீர்கள. 

கொநதஙகளை ளவத்து விளையொடி 
மகிழநதிருக்கிறீர்கைொ?

ஒரு எவர்சில்வர் 
்டம்ைளை எடுத்துக் 
்கொளளுஙகள. நூல் 
்கொர்க்கப்பட்்ட ளதயல் 
ஊசி ஒன்ள்ற எடுத்துக் 
் க ொ ள ளு ங க ள . 
ப்டத்தில் கொட்டியவொறு 
நூலிளனக் ளகயொல் 
பிடித்துக் ்கொணடு, ்டம்ைளை ஊசிக்கு ்மல் 

ளவத்து, ் மதுவொக ் ம்ல உயர்த்தவும். என்ன 
நிகழகி்றது?

இ்த நிகழளவ உஙகள ஆசிரியர் 
்ெயவளத உற்று ்நொக்குஙகள. என்ன 
நிகழகி்றது?

ஊசி ்ம்லழுவளதப் பொர்க்கிறீர்கள 
அல்லவொ? ஏன் இவ்வொறு நிகழகி்றது என 
ஊகித்து எழுதுஙகள.

1.1 கொ்நேஙகள் கணைறியப்பைல

இநநிகழளவ மக்கள அதிெயித்துப் பொர்த்தனர். ஒவ்்வொருவரும் தம்மனதில் ் தொன்றியளதக் கூறினர். 
உணளமயில் ்மக்னஸின் ளகத்தடி பொள்றயில் ஒட்டிக்்கொண்டதன் கொைணம் என்ன? நீ என்ன 
நிளனக்கி்றொய? ஊகித்து எழுது.
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உனது யூகம் ெரியொனதுதொன். அநதப்பொள்ற கொநதத்தன்ளமயுள்டயது. அது ் மக்னஸின் ளகத்தடிளய 
மட்டுமல்ல, இரும்பொலொன அளனத்துப் ்பொருளகளையும் ஈர்ப்பளத மக்கள கண்டறிநதனர். 
இ்த ்பொன்்ற பொள்றகள உலகின் பல பகுதிகளில் கண்டறியப்பட்்டன. 
கொநதத்தன்ளமயுள்டய இப்பொள்றகள சிறுவன் ்மக்னஸின் ்பயைொல் 
‘தெகனட்’ என்றும், அதன் தொதுக்கள ‘தெகனகைட்’ என்றும் அளழக்கப்பட்்டன. 
இப்பொள்றகள கண்டறியப்பட்்ட '்மக்னீசியொ' என்்ற ஊரின் ்பயைொலும் 
இப்்பயர் வநதிருக்கலொம் எனக் கருதப்படுகி்றது.

கொநதத்தன்ளமயுள்டய தொது ் மக்னள்டட் என்று அளழக்கப்படுகி்றது. இளவ 
இயற்ளகயொன பொள்றகள என்பதொல் ஒரு குறிப்பிட்்ட வடிவம் இவற்றிற்குக் 
கிள்டயொது. ்மக்னள்டட்  இயற்ககக கொ்நேம் எனப்படுகி்றது. கொநதஙகள 
திளெயிளன அறியப் பயன்படுவதொல் இளவ வழிகொட்டும் கற்கள் எனவும் அளழக்கப்படுகின்்றன.

1.2 கொ்நேஙகளின பலவிே வடிவஙகள்
இரும்புத்துணடுகளைக் கொநதமொக்கும் முள்றளய மனிதன் அறிநத பின்னர் பல வடிவஙகளில் 

கொநதஙகள ்ெயயப்பட்டு, பயன்படுத்தப்படுகின்்றன. மனிதனொல் தயொரிக்கப்பட்்ட இத்தளகய 
கொநதஙகள ்சயற்ககக கொ்நேஙகள் என அளழக்கப்படுகின்்றன.

ெட்்ட கொநதம், லொ்ட கொநதம், வளைய கொநதம் மற்றும் கொநத ஊசி ஆகியளவ ்பொதுவொகப் 
பயன்படுத்தப்படும் ்ெயற்ளக கொநதஙகள ஆகும்.

நீள்கொை வடிவம், வட்்ட வடிவம் மற்றும் உருளை வடிவிலும் கொநதஙகள கிள்டக்கின்்றன. 

1.3 கொ்நேத்ேனகெயுள்ள ெற்றும் கொ்நேத்ேனகெயற்்ற ்பொருள்கள்
கொநதத்தொல் ஈர்க்கப்ப்டக்கூடிய ்பொருளகள கொ்நேத்ேனகெயுள்ள ்பொருள்கள் எனப்படுகின்்றன. 

இரும்பு, ்கொபொல்ட், நிக்கல் ்பொன்்றளவ கொநதத்தன்ளம உளை ்பொருளகள ஆகும்.

சட்ை கொ்நேம் லொை கொ்நேம் வகளய கொ்நேம் கொ்நே ஊசி

நீள்தகொள வடிவம் உருகள வடிவம்வட்ை வடிவம்

தெகனகைட் ேொது
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கொநதத்தொல் ஈர்க்கப்ப்டொத ்பொருளகள கொ்நேத் 
ேனகெயற்்ற ்பொருள்கள் எனப்படுகின்்றன. 
கொகிதம், ்நகிழி  ் பொன்்ற ்பொருளகள 
கொநதத்தன்ளம அற்்ற ்பொருளகள ஆகும்.

1.4 கொ்நேத் துருவஙகள்
இரும்பு த்துகளகளை ஒரு கொகிதத்தில் 

எடுத்துக்்கொளைவும். ஒரு ெட்்டகொநதத்ளத 
அதன் ்மல் கிள்டயொக ளவத்து, சிலமுள்ற 
இரும்புத்துகளகளுக்குள புைட்்டவும். தற்்பொது 
ெட்்டகொநதத்ளத எடுத்துப்பொருஙகள.

என்ன பொர்க்கிறீர்கள? ெட்்டகொநதத்தின் 
எநதப்பகுதியில் இரும்புத்துகளகள அதிகம் 
ஒட்டிக் ்கொணடுளைன? 

ெட்்டகொநதத்தின் எநதப் பகுதியில் 
இரும்புத்துகளகள மிகக் குள்றவொக 

ஒட்டியுளைன அல்லது ஒட்்ட்வயில்ளல?

 

கொநதத்தின் எநதப் பகுதியில்  இரும்புத்துகளகள 
அதிகம் ஒட்டியுளைன்வொ அப்பகுதிளய 
கொநதத்தின் துருவஙகள என்கி்்றொம்.

்சயலபொடு 1 : உஙகள சுற்றுப்பு்றத்தில் 
உஙகளுக்குக் கிள்டக்கும் பல்்வறு 
்பொருளகளின் அரு்க ஒரு கொநதத்திளன 
எடுத்துச ்ென்று பொர்க்கவும். என்ன 
நிகழகி்றது? உற்று ்நொக்கி எழுதுஙகள.  

கொநதத்தொல் ஈர்க்கப்படும் ்பொருளகள :

கொநதத்தொல் ஈர்க்கப்ப்டொத ்பொருளகள:

எவற்்றொல் ஆன ்பொருளகள கொநதத்தொல் 
ஈர்க்கப்படுகின்்றன ?

கொநதஙகளைக் ்கொணடு ்ெயயப்படும் 
பரி்ெொதளனகளுக்கு உஙகளுக்கு 
இரும்புத்துகளகள அதிகம் ்தளவப்படும். 
ஒரு கொநதத்ளத மணலில் நன்கு 
்தொயத்து எடுத்தொல் இரும்புத்துகளகள 
கொநதத்்தொடு ஒட்டிக்்கொணடு வருவளத 
நீஙகள பொர்க்கலொம். மணல் 
கிள்டக்கவில்ளல்யனில் களிமண 
்பொன்்றவற்றிலும் முயற்சிக்கலொம்.

இரும்புத்துகளகள இல்ளல்யனில் சிறிய 
இரும்புத்துணடுகளைப் பயன்படுத்தலொம். 
அதளனச சிறிது சிறிதொக ்ெகரித்து 
்ெொதளனக்குப் பயன்படுத்தலொம்.

6th Science_IIIrd Term Tamil Book_Unit_1.indd   4 06-11-2019   12.52.34 PM



5

கொ்நேத்தின ஈரப்புவிகச கொ்நேத்தின இரு 
முகனகளிலும் அதிகெொக இருககி்றது, இ்நே  
இரு முகனககளயும் கொ்நேத்தின துருவஙகள் 
என அகழககித்றொம்.

உஙகளி்டம் லொ்ட வடிவ கொநத்மொ, 
அல்லது பி்ற வடிவிலொன கொநதஙக்ைொ 
இருப்பின் அவற்றின் துருவஙகளையும் இநத 
்ெயல்பொட்டின் மூலம் கண்டறிய முயலவும். 

1.5 கொ்நேஙககளக ்கொணடு 
 திகசயறிேல.

ெட்்டகொநதத்தின் நடுவில் ஒரு நூளலக் 
கட்டி அதளனத் ்தொஙகவி்டவும். கொநதம் எநதத் 
திளெயில் ஓயவுநிளலக்கு வருகி்றது எனப் 
பொர்க்கவும்.

கொநதம் ஓயவுநிளலக்கு வரும் திளெக்கு 
இளணயொக (அதொவது ெட்்டகொநதத்திற்கு 
இளணயொக) ஒரு ்கொட்டிளன ஒரு 
அட்ள்டயி்லொ அல்லது ்மளெயி்லொ வளைநது 
்கொளளுஙகள. 

கொநதத்ளத ்மதுவொகத் திருப்பி 
மறுபடியும் அது ஓயவுநிளலக்கு வரும் வளை 
கொத்திருக்கவும். இது்பொல் மூன்று அல்லது 
நொன்கு முள்ற மறுபடியும் ்ெயது பொர்க்கவும்.

ஒவ்்வொரு முள்றயும் கொநதம் அ்த 
திளெயில்தொன் ஓயவுநிளலக்கு வருகி்றதொ? 

எநத திளெயில் அது ஒவ்்வொரு முள்றயும் 
ஓயவுநிளலக்கு வருகி்றது?

்தொஙகவி்டப்பட்்ட கொநதம் எப்்பொழுதும் 
வ்டக்கு ்தற்கு திளெயி்ல்ய ஓயவுநிளலக்கு 
வருவளதக் கொணலொம். வ்டக்்க ்நொக்கும் 
முளன கொநதத்தின் வைதுருவம் எனவும், 
்தற்்க  ் நொக்கும் முளன கொநதத்தின் 
்ேனதுருவம் எனவும் அளழக்கப்படுகி்றது.

ேகையினறி ்ேொஙக விைப்பட்டுள்ள 
கொ ்நேெொனது எப்்பொழுதும் வைககு-்ேற்கு 
திகசயிதலதய ஓய்வு நிகலககு வரும். 

கொநதத்தின் திளெகொட்டும் 
பணபு பல ஆணடுகைொக 
திளெளய அறியப் 
ப ய ன் ப டு த் த ப் ப ட் டு 

வருகி்றது. ஏ்றத்தொழ 800 ஆணடுகளுக்கு 
முன்பு சீனர்கள கொநத கற்களைக் கட்டி 
்தொஙகவிட்்டொல், அளவ வ்டக்கு – ்தற்கு 
திளெயி்ல்ய ஓயவுநிளலக்கு வருவளதக் 
கண்டறிநதனர். கொநதத்தன்ளமயுள்டய 
கற்களைக் ்கொணடு திளெகொட்டும் 
கருவிகள ்ெயது பயன்படுத்தினர். 

சீன மொலுமிகள தஙகள ப்டகுகளிலும் 
கப்பல்களிலும் இத்தளகய கற்களைக் 
்கொணடு,  புயல்கொலஙகளிலும், மூடுபனி 
கொலஙகளிலும் திளெளயயறிநது 
பொதுகொப்பொன க்டல் பயணஙகளை 
்மற்்கொண்டனர்.
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1.6 கொ்நே திகசகொட்டும் கருவி
கொ்நே திகசகொட்டும் கருவி எனபது 

திகசயறிய உேவும் ஒரு கொ்நே ஊசிப்்பட்டி 
ஆகும்.  தள்டயின்றி சுழலும் வளகயில் ஒரு கொநத 
ஊசி இதன் ளமயத்தில் ்பொருத்தப்பட்டுளைது. 
கொநத ஊசியின் வ்ட முளன குறியி்டப்பட்டு 
கொணபிக்கப்பட்டுளைது.

கப்பல்கள மற்றும் விமொனஙகளில் 
கொநத திளெகொட்டும் கருவி ்பொதுவொக 
பயன்படுத்தப்படுகி்றது. மளல்யறுபவர்கள 
தொஙகள திளெமொறி ்வறு இ்டத்திற்குச 
்ெல்லொமலிருக்க இளத அவசியம் எடுத்துச 
்ெல்கின்்றனர்.

கொ்நே ஊசிகயப் பயனபடுத்தி உஙகளொல 
தெற்கு திகசகயக கணைறிய இயலுெொ? 
கொநத திளெகொட்டும் கருவிளய எவ்வொறு 
பயன்படுத்துவது என உஙகள ஆசிரியரி்டம் 
்கட்டு அறிநது ்கொளைவும்.

1.7 கொ்நேஙகளின ஈரப்பும், விலககமும்
இைணடு ெட்்டக்கொநதஙகளை 

எடுத்துக்்கொளைவும். ப்டத்தில் கொட்டியுளைவொறு 
நொன்கு முள்றகளிலும் ளவத்துப் பொர்க்கவும். 
நீஙகள என்ன கொணகிறீர்கள? 

எப்்பொழுது கொநதஙகள ஒன்ள்ற்யொன்று 
ஈர்க்கின்்றன?

எப்்பொழுது கொநதஙகள ஒன்ள்ற்யொன்று 
விலக்குகின்்றன?

கொ்நேஙகளின எதி்ரதிர துருவஙகள் (S-N, 
N-S) ஒனக்ற்யொனறு ஈரககின்றன. ஒத்ே 
துருவஙகள் (N-N, S-S) ஒனக்ற்யொனறு 
விலககுகின்றன. 

்சயலபொடு 2 : கொ்நேஙககள    
  உருவொககுதவொெொ?

்ெயற்ளகக் கொநதஙகள தயொரிக்கப் பல 
முள்றகள உளைன. அதில் ஓர் எளிய 
முள்றளய பற்றிப் பொர்ப்்பொம்.

ஓர் ஆணி அல்லது சிறிய இரும்புத் 
துணள்ட ்மளெயின் மீது ளவக்கவும். ஒரு 
ெட்்டகொநதத்தின் ஒரு முளனளய ஆணி/ 
சிறிய இரும்புத்துணடின் ஒரு 
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1.8 கொ்நேஙகள்    
 அவற்றின 
 கொ்நேத்ேனகெகய 
 இழ்நது விடுெொ? 
 எப்்பொழுது?

்வப்பப்படுத்தும் ்பொழு்தொ, 
உயைத்திலிருநது கீ்ழ ்பொடும்்பொழு்தொ, 
சுத்தியொல் தட்டும் ்பொழு்தொ கொநதஙகள 

்வப்பப்படுத்துதல்

சுத்தியொல் தட்டுதல்

கீ்ழ ்பொடுதல்

முளனயிலிருநது மறுமுளன வளை ஒ்ை 
திளெயில் ்தயக்கவும். ்தயக்கும்்பொது 
திளெளய்யொ, கொநத முளன ளய்யொ 
மொற்்றொமல் ்தயக்க ்வணடும். 30 அல்லது 
40 முள்ற இ்த்பொல் ்ெயயவும்.

ஆணி / இரும்பு த்துணடு கொநதமொக 
மொறி உளைதொ என்பளதக் கண்டறிய 
அதன் அருகில் சில குணடூசிகள அல்லது 
இரும்புத்தூளகளைக் ்கொணடு ்ெல்லவும். 
அளவ கொநதமொக்கப்பட்்ட ஆணி / 
இரும்புத்துண்டொல் ஈர்க்கப்படுகின்்றனவொ? 
என்பளதக் கவனிக்கவும். இல்ளல்யனில் 
இ்த முள்றளயப் பின்பற்றி மறுபடியும் 
்ெயது பொர்க்கவும்.

ளக்பசி, குறுநதகடு, 
கணினி ்பொன்்றவற்றிற்கு 
அருகில் கொநதஙகளை 
ளவத்தொல், கொநதஙகள 

அதன் கொநதத்தன்ளமளய இழநது 
விடும். அநதப் ்பொருளகளும் பொதிப்புக்கு 
உளைொகும்.

அவற்றின் கொநதத்தன்ளமளய இழநது 
விடுகின்்றன.
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்சயலபொடு 3: கொ்நே திகசகொட்டிகய உருவொககுதவொெொ!

 நீஙகள ்ெயல்பொடு - 2 இல் கொநதமொக்கிய கொநத ஊசிளய இரு ஸ்ள்ட்ைொஃ்பொம் 
(்தர்்மொ்கொல்) பநதுகளில் ்ெருகி, அதளன குவளையிலுளை நீரில் மிதக்க 
வி்டவும். கொநத ஊசி வ்டக்கு - ்தற்கு திளெயில் ஓயவு நிளலக்கு வருகி்றதொ? 

எனச ெரிபொர்க்கவும்.

குறிப்பு: உஙகளி்டம் ்தர்்மொ்கொ்கொல் 
பநதுகள இல்ளல்யனில் கொயநத 
இளலளய்யொ, கொர்க் துணள்ட்யொ பயன்படுத்தலொம்.

1.9 கொ்நேஙககளப் பொதுகொத்ேல
கொநதஙகளைச ெரியொன முள்றயில் பொதுகொக்கவில்ளல 

என்்றொலும் கூ்ட அளவ தமது கொநதத்தன்ளமளய இழநது 
விடுகின்்றன. 

ெட்்டகொநதஙகளைக் கொநதத்தன்ளம இழநது வி்டொமல் பொதுகொக்க, இைணடு ெட்்டகொநதஙகளின் 
எதி்ைதிர் முளனகள ஒன்ள்ற்யொன்று பொர்ப்பது ்பொல் இளணயொக ளவத்து, அவற்றிற்கு இள்டயில் 
ஒரு மைக்கட்ள்டளய ளவக்கவும். இைணடு ் தனிரும்புத் துணடுகளை கொநதஙகளின் முளனகளுக்குக் 
குறுக்்க ப்டத்தில் உளைது ்பொல் ளவத்து ெட்்டகொநதஙகளைப் பொதுகொக்க ்வணடும்.

லொ்ட வடிவ கொநதத்தின் முளனகளுக்குக் குறுக்்க ஒரு ்தனிரும்புத் துணள்ட ளவத்துப் 
பொதுகொக்க ்வணடும்.

1.10 கொ்நேஙகளின பயனபொடுகள்
நமது நள்டமுள்ற வொழவில் கொநதஙகள அ்டஙகிய பல்்வறு கருவிகளைப் பயன்படுத்துகி்்றொம். 
கீழக்கொணும் ்பொருளகளில் கொநதஙகள எவ்விதம் பயன்படுகின்்றன என உஙகள நணபர்களு்டன் 
விவொதிக்கவும்.

ஒலிப்பொன்கள

்பொம்ளமகள

அளல்பசி உள்றகள குணடூசித் தொஙகிகள மின் கொநதத்தூக்கிகள

கொநத திளெகொட்டிகள ்பன்சில் ்பட்டிகள குளிர்ெொதனப்்பட்டி ஸ்டிக்கர்கள

மின்்மொட்்டொர்கள கதவுகளின் தொழப்பொள ளபகள

்தனிரும்புத் துணடு

மைக்கட்ள்ட
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இநத விளையொட்டுப் ்பொருள 
உஙகளுக்குப் பிடித்திருநததொ? மின்கொநதத் 
்தொ்டர்வணடிகளும் இ்த தத்துவத்தின் 
அடிப்பள்டயில்தொன் இயஙகுகின்்றன. இதளனப் 
பற்றிக் ்களவிப்பட்டிருக்கிறீர்கைொ?

மின்கொநதத் ்தொ்டர்வணடிக்கு மிதக்கும் 
்தொ்டர்வணடி என்்ற ்பயரும் உணடு. ப்றக்கும் 
்தொ்டர்வணடி எனவும் இது அளழக்கப்படுகி்றது. 
டீெல், ்பட்்ைொல் ்பொன்்ற எரி்பொருளகளைப் 
பயன்படுத்தொமல், நொம் ்ம்ல குறிப்பிட்்ட கொநத 
ஈர்ப்பு மற்றும் விலக்கு விளெகளைக் ்கொணடு 
இநத அதி்வக ்தொ்டர்வணடி இயஙகுகி்றது.

1 .1 1 இனக்றய அறிவியல – ப்றககும் இரயில
கொநதஙகளின் ஒத்த துருவஙகள ஒன்ள்ற்யொன்று விலக்கும் 
என்பது நமக்குத் ் தரியும். ப்டத்தில் கொட்டியவொறு இைணடு ெட்்ட 
கொநதஙகளை ளவக்கவும். நீஙகள என்ன கொணகிறீர்கள? 

கொநதஙகளின் விலக்கு விளெளயக் ்கொணடு நொம் கொநதப் 
்பொருளகளை தூக்கி நிறுத்த முடியும். கொநதத் தூக்குதளலப் 
புரிநது ்கொளை ஒரு விளையொட்டுப் ்பொருள ்ெயது மகிழ்வொமொ?

1

4

3

2

5
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மின்கொநத ்தொ்டர் 
வணடி எவ்வொறு 
்வளல ்ெயகி்றது?

மி ன் க ொ ந த த் 
் த ொ ்ட ர் வ ண டி யி ல் 
மின்கொநதஙகள பயன்படுகின்்றன. இவற்றின் 
வழி்ய மின்ெொைம் பொயும்்பொது மட்டு்ம 
கொநதத்தன்ளம ்பறுகின்்றன. மின்ெொைத்தின் 
திளெ மொறும்்பொது இதன் துருவஙகளும் 
மொறுகின்்றன. ்தொ்டர்வணடியின் அடியிலும், 
தண்டவொைத்திலும் உளை கொநதஙகளின் ஒத்த  
துருவஙகள ஒன்ள்ற்யொன்று விலக்குவதன் 
கொைணமொக இத்்தொ்டர்வணடிகள  
தண்டவொைத்திலிருநது 10  ் ெ.மீ உயைத்தில் 
அநதைத்தில் நிளலநிறுத்தப்படுன்்றன. கொநதத்தின் 
ஈர்ப்பு விளெளயயும், கொநதத்தின் 
விலக்கு விளெளயயும் பயன்படுத்தி கொநதப் 
்பொரு ளகளை நகர்த்த முடியும் என 
உனக்குத் ்தரியுமல்லவொ? தண்டவொைத்தில் 
பக்கவொட்டிலும், ்தொ்டர்வணடியின் கீ்ழ 
பக்கவொட்டிலும் உளை கொநதஙகளினொல் இநதத் 
்தொ்டர்வணடி முன்்னொக்கி ் ெலுத்தப்படுகி்றது. 
மின்்னொட்்டத்தின் மூலம் இக்கொநதஙகளை 
நம்மொல் கட்டுப்படுத்த முடியும். 

இத்்தொ்டர்வணடியில் ெக்கைம் ்பொன்்ற 
அளெயும் ்பொருளகள இல்ளல்யன்பதொல் 
உைொயவு விளெ கிள்டயொது. அதனொல் மணிக்கு 
300 கி.மீ ்வகத்திற்கு ்மல் எளிதொகச 
்ெல்லலொம். இளவ மணிக்கு 600 கி.மீ ்வகம் 
வளை கூ்ட  ்ெல்லும் தி்றன் உள்டயளவ.  
உைொயவு இல்ளல்யன்பதொல் இளவ ்ெல்லும் 
்பொது அதிக ெத்தம் ்கட்பதில்ளல. குள்றநத 
மின்ெொை்ம ்பொதுமொனது. சுற்றுசசூழலுக்கும் 
இளவ உகநதளவ.

பல நொடுகளில் இது ்தொ்டர்பொன முயற்சிகள 
்மற்்கொளைப்பட்்டொலும், சீனொ, ெப்பொன், 
்தன்்கொரியொ ்பொன்்ற நொடுகளில் மட்டு்ம 
தற்்பொது நள்டமுள்றயில் பயணிகள 
்பொக்குவைத்திற்குப் பயன்படுகி்றது. 

இநதியொவிலும் இது ்தொ்டர்பொன ெொத்தியக் 
கூறுகளை அைசு ஆைொயநது வருகி்றது. 

சொேொரண ்ேொைரவணடிககும் மினகொ்நே 
்ேொைரவணடிககும் உள்ள தவறுபொடுககளப் 
பட்டியலிடுஙகள்.

நிகனவில ்கொள்க
	கொநதத்தன்ளமயுள்டய தொது ்மக்னள்டட் 

என்று அளழக்கப்படுகி்றது. ்மக்னள்டட்  
இயற்ளகக் கொநதம் எனப்படுகி்றது. 

	மனிதனொல் தயொரிக்கப்பட்்ட கொநதஙகள 
்ெயற்ளகக் கொநதஙகள என 
அளழக்கப்படுகின்்றன.

	கொநதத்தொல் ஈர்க்கப்ப்டக்கூடிய ்பொருளகள 
கொநதத்தன்ளம உளை ்பொருளகள 
எனப்படுகின்்றன. 

	கொநதத்தொல் ஈர்க்கப்ப்டொத ்பொருளகள கொநதத் 
தன்ளமயற்்ற ்பொருளகள எனப்படுகின்்றன. 

	தள்டயின்றி ்தொஙக வி்டப்பட்டுளை 
கொநதமொனது எப்்பொழுதும் வ்டக்கு-்தற்கு 
திளெயி்ல்ய ஓயவுநிளலக்கு வரும். 

	வ்டக்்க ்நொக்கும் முளன வ்டதுருவம், 
்தற்்க ்நொக்கும் முளன ்தன்துருவம் 
ஆகும்.

	கொநத திளெகொட்டும் கருவி என்பது திளெயறிய 
உதவும் ஒரு கொநத ஊசிப்்பட்டி ஆகும்.  

	கொநதத்தின் எதி்ைதிர்துருவஙகள (N-S, 
S-N) ஒன்ள்ற்யொன்று ஈர்க்கின்்றன. ஒத்த 
துருவஙகள (N-N, S-S) ஒன்ள்ற்யொன்று 
விலக்குகின்்றன. 

	்வப்பப்படுத்தும் ்பொழு்தொ, உயைத்திலிருநது 
கீ்ழ ்பொடும்்பொழு்தொ, சுத்தியொல் 
தட்டும் ்பொழு்தொ கொநதஙகள அவற்றின் 
கொநதத்தன்ளமளய இழநது விடுகின்்றன.
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கொநத உைலி:
http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_

electromagnetism_interactive/bar_magnet_magnetic_field_lines.htm

கொ்நேம்

படி  1: கீழக்கொணும் உைலி / விளைவுக் குறியீட்ள்டப் பயன்படுத்தி ்ெயல்பொட்டின் பக்கத்திற்குச 
்ெல்லவும்.

படி 2: பக்கத்தில் ெட்்ட கொநதம் மற்றும் கொநத முள ்தொன்றும். சுட்டிளயப் பயன்படுத்தி, கொநத 
ஊசிளயச ெட்்ட கொநதத்ளதச சுற்றி இழுக்கவும். கொநத புலன்களைச சுற்றி ஊசிளய 
நகர்த்தும் ்பொது ஏற்படும் கொநத புலஙகளின் வரிகளை உற்று ்நொக்குக.

படி 3: திளையின் கீழ உளை Navigation Icon என்னும் குறிளயச ்ெொடுக்கியதும், ெட்்ட 
கொநதத்ளதச சுற்றி கொநத ஊசிகள ்தொன்றும். சுட்டிளயக் ்கொணடு ெட்்ட கொநதத்ளத 
நகர்த்தும் ்பொது கொநத ஊசிகளின் மொற்்றஙகளை உற்று ்நொக்குக.

படி 4: திளையின் கீழ உளை  ‘field lines’ என்பளதச ்ெொடுக்கி, கொநத புலஙகளின் வரிகளைப் 
பொர்க்க.

*ப்டஙகள அள்டயொைத்திற்கொக மட்டு்ம.

்சயலபொட்டின வழி கொ்நே 
துருவஙகளின பணபுககளயும் 

கொ்நே  புலஙககளயும் 
அறிதவொெொ! 

படி 1

படி 3

படி 2

படி 4

இளணயச ்ெயல்பொடு
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I. ்பொருத்ேெொன விகைகயத் 
தேர்ந்ேடுககவும்

1. கொநதத்தொல் ஈர்க்கப்படும் ்பொருள.

 அ. மைக்கட்ள்ட ஆ. ஊசி

 இ. அழிப்பொன் ஈ. கொகிதத்துணடு

2. மொலுமி திளெகொட்டும் கருவிகளை 
முதன்முதலில் ் ெயது பயன்படுத்தியவர்கள.

 அ. இநதியர்கள ஆ. ஐ்ைொப்பியர்கள

 இ. சீனர்கள ஈ. எகிப்தியர்கள

3. தஙகுதள்டயின்றி ்தொஙகவி்டப்பட்்ட 
கொநதம் எப்்பொழுது்ம 
திளெயில்தொன் நிற்கும்

 அ. வ்டக்கு-கிழக்கு

 ஆ. ்தற்கு-்மற்கு

 இ. கிழக்கு-்மற்கு 

 ஈ. வ்டக்கு-்தற்கு

4. கொநதஙகள தன் கொநதத்தன்ளமளய 
இழக்கக்கொைணம்

 அ. பயன்படுத்தப்படுவதொல்

 ஆ. பொதுகொப்பொக ளவத்திருப்பதொல்

 இ. சுத்தியொல் தட்டுவதொல்

 ஈ. சுத்தப்படுத்துவதொல்

5. கொநத ஊசிப்்பட்டிளயப் பயன்படுத்தி 
 அறிநது ்கொளைமுடியும்.

 அ. ்வகத்ளத ஆ. க்டநத ்தொளலளவ

 இ. திளெளய ஈ. இயக்கத்ளத

II. தகொடிட்ை இைஙககள நிரப்புக.

1. ்ெயற்ளகக்கொநதஙகள , 
,   ஆகிய 

வடிவஙகளில் தயொரிக்கப்படுகின்்றன.

2. கொநதத்தொல் ஈர்க்கப்படும் ்பொருளகள
 எனப்படுகின்்றன.

3. கொகிதம்  ்பொருைல்ல.

4. பழஙகொல மொலுமிகள, திளெளயக் 
கண்டறிய தஙகள கப்பல்களில் ஒரு சிறிய

 கட்டித் ்தொஙக 
விட்டிருநதனர்.

5. ஒரு கொநதத்திற்கு எப்்பொழுதும் 
 துருவஙகள இருக்கும்

III சரியொ? ேவ்றொ? ேவ்்றனில சரி்சய்து 
எழுதுக.

1. உருளை வடிவ கொநதத்திற்கு ஒ்ை ஒரு 
துருவம் மட்டு்ம உணடு.

2. கொநதத்தின் ஒத்த துருவஙகள 
ஒன்ள்ற்யொன்று விலக்கும்.

3. கொநதத்திளன இரும்புத்தூளகளுக்கு 
அரு்க ்கொணடு ்ெல்லும் ்பொது அதிக 
அைவிலொன துகளகள கொநதத்தின் 
ளமயப்பகுதியில் ஒட்டிக்்கொளகின்்றன.

4. கொநத ஊசியிளனப் பயன்படுத்தி கிழக்கு 
மற்றும் ்மற்கு திளெகளைக் கண்டறிய 
முடியும்.

5. இைப்பர் ஒரு கொநதப் ்பொருள.

IV. ்பொருத்துக
1. கொநத திளெகொட்டி - அதிக கொநத 

வலிளம
2. ஈர்ப்பு - ஒத்த 

துருவஙகள
3. விலக்குதல் - எதி்ைதிர் 

துருவஙகள
4. கொநத துருவஙகள - கொநத ஊசி

மதிப்பீடு
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V. ்பொருத்ேமிலலொேகே வட்ைமிட்டுக 
கொரணம் கூறுக.

1.  இரும்பு ஆணி, குணடூசி, இைப்பர்குழொய, 
ஊசி.

2. மின்தூக்கி, தொனியஙகிப் படிக்கட்டு, 
மின்கொநத இையில், மின்பல்பு.

3. கவர்தல், விலக்குதல், திளெகொட்டுதல், 
ஒளியூட்டுதல்.

VI. பினவரும் பைஙகளில இரு சட்ைகொ்நேஙகள் 
அருகருதக கொட்ைப்பட்டுள்ளன. பினவரும் 
வொரத்கேககளப் பயனபடுத்தி ஒவ்வொரு 
முக்றயும் எனன நிகழும் எனககூறு.  
[ஈரககும், விலககும், திரும்பி ஒட்டிக 
்கொள்ளும்]

VII. நிரப்புக.

VIII. சிறு வினொககள்
1. கொநத துருவஙகளின் ஈர்க்கும் மற்றும் 

விலக்கும் தன்ளம குறித்து எழுதுக.

2. பளளி ஆயவுக்கூ்டத்தில் உளை சில 
கொநதஙகள அவற்றின் கொநதத்தன்ளமளய 
இழநதிருப்பதொக அவற்ள்றப் 
பரி்ெொதிக்கும் ்பொது ்தரியவருகி்றது. 
எநத கொைணஙகைொல் அளவ தமது 
கொநதத்தன்ளமளய இழநதிருக்கக்கூடும். 
மூன்று கொைணஙகளைக் கூறு.

IX.  ்நடுவினொ
1. உன்னி்டம் ஓர் இரும்பு ஊசி தைப்படுகி்றது. 

அதளன நீ எவ்வொறு கொநதமொக்குவொய?
2. மின்கொநத ்தொ்டர்வணடி எவ்வொறு 

இயஙகுகி்றது?
X. உயரசி்நேகன வினொககளுககு 

பதிலளிககவும்
1. உன்னி்டம் துருவஙகள குறிக்கப்ப்டொத 

ஒரு கொநதமும், சிறிது இரும்புத்தூளும் 
தைப்படுகி்றது. இதளனக் ்கொணடு

 அ. கொநதத்தின் துருவஙகளை எவ்வொறு 
 கண்டறிவொய?

 ஆ. கொநதத்தின் எநதப் பகுதியில் 
  அதிக அைவு இரும்புத்தூளகள ஒட்டிக் 

்கொளகின்்றன? ஏன்?
2. ப்டம்- ‘அ’ மற்றும் ‘ஆ’ ஆகியளவ இரு 

ெட்்டகொநதஙகளைக் குறிக்கின்்றன. அளவ 
ஒன்ள்ற்யொன்று ஈர்க்கின்்றன எனில், 
ெட்்டகொநதம் ‘ஆ’ வின் துருவஙகளைக் 
கண்டறிநது குறிக்கவும்.

3. ஒரு கணணொடி குவளை / முகளவயில் 
நீளை எடுத்துக் ்கொளைவும். அதில் சில 
குணடூசிகளைப் ்பொ்டவும். நீருக்குள 
ளகளய வி்டொமல் நீஙகள ்பொட்்ட 
குணடூசிகளை ்வளியில் எடுக்க 
்வணடும். அதற்கு நீஙகள என்ன 
்ெயவீர்கள?

N S N S

N

N

S

N

N

S

S

S

N

S

N

S

N S

N S

NS

NS

(a) (b)

(c)

(d)

(e)

(f)

ப்டம் - அ ப்டம் - ஆ
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2 நீர்

அலகு

	நீரின் மூலஙகள மற்றும் பயன்பொட்டிற்குக் கிள்டக்கக்கூடிய நீரிளனப் பற்றிய 
தகவல்களை அறிநது ்கொளளுதல்

	நீரின் இளயபு பற்றியும், நீர் சுழற்சி பற்றியும் புரிநது ்கொளளுதல்
	நீரிளன ்ெமிக்கும் வழிகளைப் பரிநதுளைக்கும் தி்றன்களைப் ்பறுதல்
	புவியில் உயிர் வொழத் ்தளவயொன நீரின் முக்கியத்துவத்ளத உணர்நது 

்கொளளுதல்
	நீளை ்ெமிக்கும் முயற்சிகளை ்மற்்கொளளுதல்.

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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அறிமுகம் 
புவியில் கொணப்படும் உயிர்வொழவதற்குத் 

்தளவயொன அடிப்பள்டப் ்பொருளகளில் நீர் 
ஒரு முக்கியமொன ்பொருைொகும். நீைொனது 
உயிர்களின் பரிணொம வைர்சசியிலும் உயிர்கள 
நிளல ்பற்று வொழவதிலும் முக்கிய பஙகு 
வகிக்கி்றது.  நீர் இல்லொமல் இப்புவியில் உயிர் 
வொழளவப் பற்றி கற்பளன ்ெயதுபொர்ப்பது 
மிகவும் கடினமொகும். நீைொனது நமது புவியின் 
்வப்பநிளலளய ஒழுஙகுபடுத்துகி்றது. ்மலும், 
உயிரினஙகளின் உ்டல் ்வப்பநிளலயிளன 
ெமமொகப் ்பணுவதிலும் நீர் முக்கிய 
பஙகொற்றுகி்றது. 

2.1 நொம் நீரிகன எஙகிரு்நது 
 ்பறுகித்றொம்?

நமது அன்்றொ்ட ்ெயல்கைொன ெளமத்தல், 
குளித்தல், துணிகளைத் துளவத்தல், 
பொத்திைஙகளைக் கழுவுதல் ்பொன்்ற பல 
்ெயல்பொடுகளுக்கு நீர் மிகவும் அவசியமொகும். 

நொம் நம்ளமச சுற்றியுளை பல்்வறு 
மூலஙகளில் இருநது நீரிளனப் ்பறுகி்்றொம். 
கிணறுகள, கொல்வொயகள, நீர்த்்தக்கஙகள, 
குைஙகள, ஆறுகள, நீர்த்்தொட்டிகள, ஆழதுளைக் 
கிணறுகள ்பொன்்றளவ கிைொமஙகளுக்கும், 
நகைஙகளுக்கும் முக்கிய நீர் ஆதொைஙகைொக 
விைஙகுகின்்றன.

உஙகள கிைொமம் அல்லது நகைத்தில் 
கொணப்படும் நீர் ஆதொைஙகளைப் பட்டியலிடுக.

உதொைணமொக,   ைொமு தஙகள வீட்டின் 
ெளமயல் அள்றயிலும் குளியல் அள்றயிலும் 
குழொயகள மூலம் நீர் வருவதொகக் கூறுகி்றொன். 
ெஙகர் தொன் குளிப்பதற்கு கொளலயிலும் 
மொளலயிலும் அடிகுழொயிலிருநது நீரிளனப் 
்பறுவதொகக் கூறுகி்றொன். ைொெொ அவனது 
தொயொர் தினமும் அதிகொளலயில் எழுநது 
அருகில் உளை குைத்திலிருநது நீரிளன எடுத்து 

வருவதொக கூறுகி்றொன். உஙகள வீட்டிற்கு 
பயன்படும் நீரிளன எஙகிருநது ்பறுகிறீர்கள?  

2.2 புவியின ்ெொத்ே நீரும் எஙகு 
 கொணப்படுகி்றது? 

இயற்ளகயில் நீைொனது மூன்று 
நிளலகளில் கொணப்படுகி்றது. அளவ திணமம், 
நீர்மம் மற்றும் வொயு நிளலயொகும்.

திணெ நிகல (பனிககட்டி) இது 
உயைமொன மளலகளிலும் பனிப்பொள்றகளிலும் 
துருவப்பிை்தெஙகளிலும் பனிக்கட்டியொகவும் 
மூடுபனியொகவும் கொணப்படுகி்றது.

திரவ நிகல (நீர) ் பருஙக்டல்கள, க்டல்கள, 
ஏரிகள, ஆறுகள  மற்றும் நிலத்தடியில் நீைொனது 
திைவ நிளலயில் கொணப்படுகி்றது.

வொயு நிகல (நீரொவி) நம்ளமச சுற்றி 
கொணப்படும் கொற்றில் நீைொவி வொயுநிளலயில் 
கொணப்படுகி்றது.

2.3 நீரின பரவல
புவியின் ்மொத்த 

பைப்பைவில் நொன்கில் மூன்று 
பஙகு நீர் சூழநதுளைது 
என்பதளன நொம் அறி்வொம். 
்பரும்பொலொன நீைொனது, 
அதொவது 97% நீைொனது ்பருஙக்டல்களிலும், 
க்டல்களிலும் கொணப்படுகி்றது.

க்டலில் கிள்டக்கும் நீரிளன நம்மொல் 
குடிக்க இயலுமொ?

க்டல் நீைொனது உப்பு நீைொகும். ஆனொல் நொம் 
அன்்றொ்ட வொழவில் பயன்படுத்தும் நீைொனது 
உப்பு நீர் அல்ல.  அதளன நொம் நன்னீர் 
என அளழக்கி்்றொம். குைஙகள, குட்ள்டகள, 
ஆறுகள, ஆழதுளைக் கிணறுகள மற்றும் 
வீடுகளில் கொணப்படும் குழொயகளில் கிள்டக்கும் 
நீர் ்பொதுவொக நன்னீைொகும்.
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புவியில் கொணப்படும் நீரின் அைவிளன 
100% எனக் ்கொண்டொல், நமக்கு கிள்டக்கும் 
நன்னீரின் அைவு எவ்வைவு என்பதளனக் 
கொண்பொம்.

கீ்ழ ்கொடுக்கப்பட்டுளை வட்்ட 
விைக்கப்ப்டத்திளனக் (Pie chart) கொணக.

வட்்ட விைக்கப்ப்டத்திலிருநது நொம் 
பின்வரும் தகவல்களைப் ்பறுகி்்றொம்.

புவியில் கொணப்படும் நீரில் 97 % நீைொனது 
உப்புநீைொகும்.  நன்னீரின் அைவு ்வறும் 3 % 
ஆகும். அவற்றிலும் ஒரு பகுதி துருவஙகளில் 
பனிப்படிவுகள மற்றும் பனியொறுகைொகவும் 
உளைதனொல் அநநீரிளனயும் நம்மொல் 
பயன்படுத்த இயலொது.

்ெொத்ேம் 3% உள்ள நனனீரொனது பினவருெொறு 
பரவி உள்ளது. 

துருவ பனிப்படிவுகள, பனியொறுகள 68.7% 

நிலத்தடி நீர் 30.1% 

மற்்ற நீர் ஆதொைஙகள 0.9% 

்மற்பைப்பு நீர் 0.3% 

்ெொத்ே தெற்பரப்பு நீரொன 0.3% பினவருெொறு 
பரவியுள்ளது. 

ஏரிகள 87%

ஆறுகள 2% 

ெதுப்பு நில நீர் 11%

்சயலபொடு 1 : ்வவதவறு மூலஙகளில 
இரு்நது ்ப்றககூடிய நீரின சொரபளவு:    

 ஒரு 20 லிட்்டர் வொளி நீரிளன 
எடுத்துக் ்கொள்வொம். ்மலும், ஒரு 500 
மி.லி குவளை, ஒரு 150 மி.லி ்டம்ைர் 
மற்றும் 1 மி.லி ்தக்கைணடி (ஸ்பூன்) 
ஆகியவற்றிளன எடுத்துக்்கொள்வொம். 20 
லிட்்டர் அைவுளை வொளியின் ்கொளைைவு 
புவியில் உளை ்மொத்த நீரின் அைளவக் 
குறிப்பதொக ளவத்துக்்கொள்வொம்.

 இப்்பொழுது 20லி வொளியில் இருநது 
ஒரு 500 மி.லி குவளை அைவு எடுத்தொல், 
அது பூமியில் உளை ்மொத்த நன்னீரின் 
அைவிளனக் குறிக்கும். வொளியில் மீதமுளை 
நீர் க்டல்கள மற்றும் ்பருஙக்டல்களில் 
கொணப்படும் நீரின் அைவிளனக் குறிக்கும். 
இது மனித பயன்பொட்டிற்கு உரியது அல்ல. 
குவளையில் உளை நன்னீரில் மளலகள, 
பனியொறுகள, பனிப்படிவுகள ஆகியவற்றில் 
கொணப்படும் நீரும் அ்டஙகியுளைதொல்  
இதுவும் மனிதனின் ்தளவக்கு 
முழுவதுமொகப் பயன்படுவதில்ளல. 

 பி்றகு குவளையில் இருநது ஒரு 150 
மி.லி அைவுளை ்டம்ைரில் நீளை எடுக்கவும். 

வட்்ட விைக்க வளைப்டத்திலிருநது 
புவியில் நமது பயன்பொட்டிற்்கன மிகக் 
குள்றநத அைவிலொன நீ்ை கிள்டக்கின்்றது  
என்பதளனயும், அதளன பொதுகொப்பதன் 
அவசியத்திளனயும் நொம் புரிநது ்கொளைலொம். 
அல்லவொ?
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 2.4 நீரின இகயபு
நீர் என்பது ஒளிபுகும் தன்ளம ்கொண்ட சுளவயற்்ற, மணமற்்ற மற்றும் 

நி்றமற்்ற ஒரு ்வதிப்்பொருைொகும். 

 இரு ளைட்ைென் அணுக்கள ஓர் ஆக்ஸிென் அணுவு்டன் இளணநது நீர்  
மூலக்கூறு உருவொகின்்றது. நீரின் மூலக்கூறு வொயப்பொடு H2O ஆகும்.

இது புவியில் உளை ்மொத்த நிலத்தடி நீரின் 
அைவிளனக் குறிக்கி்றது. இறுதியொக அநத 
்டம்ைர் நீரிலிருநது ்தக்கைணடியில் ஒரு 
கொல்பஙகு நீரிளன எடுக்கவும். இது்வ 
பூமியில் உளை ்மொத்த ஆறுகள, ஏரிகள 
மற்றும் குைஙகளில் உளை ்மற்பைப்பு 
நீைொகும். 

 இ ச ் ெ ய ல் ப ொ ட் டி லி ரு ந து 
உல்கஙகிலும்  பயன்பொட்டிற்கு என  உளை 
்மொத்த நீரின் அைவு மிகக் குள்றவொக்வ 
உளைது என்பதளன அறியலொம். என்வ 
நொம் நீரிளன மிகுநத கவனத்து்டன் 
ளகயொை ்வணடுமல்லவொ?

 நீைொனது மணணில் 
உளை உப்புகள மற்றும் 
த ொ து ப் ் ப ொ ரு ள க ள ை 
தன்னு்டன் களைத்து 

எடுத்துச ்ெல்கி்றது. இநத உப்புகளும், 
தொதுக்களும் க்டல்கள மற்றும் 
்பருஙக்டல்களில் இலட்ெக்கணக்கொன 
ஆணடுகைொக படிநது வருகி்றது. க்டலின் 
அடியில் கொணப்படும் எரிமளலகளும் க்டல் 
நீரு்டன் உப்பிளன ்ெர்க்கின்்றன. 
அதிக அைவு களை்பொருள களைநதுளை 
நீரிளன நம்மொல் பயன்படுத்த்வொ அல்லது 
பருக்வொ இயலொது. இத்தளகய நீரிளன 
நொம் உப்பு நீர் என அளழக்கி்்றொம்.

்சயலபொடு 2 : இச்ெயல்பொட்டிற்கு ெொதொைண உப்பு, மணல், சுணணக்கட்டித்தூள, கரித்தூள மற்றும் 
கொப்பர் ெல்்பட்டிளன எடுத்துக்்கொளைவும். உரிய இ்டத்தில்    ்ெயயவும்.

பினவரும் அட்ைவகணகய நிரப்புக:

்பொருள் நீரில ககரகி்றது நீரில ககரயவிலகல
ெொதொைண உப்பு
மணல்
சுணணக்கட்டித்தூள
கரித்தூள 
கொப்பர் ெல்்பட்

இச்ெயல்பொட்டில் ெொதொைண உப்பு மற்றும் கொப்பர் ெல்்பட் ஆகியளவ முழுவதும் நீரில் களைவ்தொடு 
தஙகளின் நி்றம் மற்றும் பணபுகளை நீருக்கு அளிக்கின்்றன. ஆனொல் மணல், சுணணக்கட்டித் 
தூள மற்றும் கரித்தூள ஆகியளவ நீரில் களையவில்ளல.
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நீரின் பு்ற இளயபு இ்டத்திற்கு இ்டம் 
மொறுபடுகின்்றது. நீர் சில இ்டஙகளில் 
்தளிவொகவும், சில இ்டஙகளில் கலஙகிய 
நிளலயிலும், சில இ்டஙகளில் ஆக்ஸிென் 
குள்றநதும், சில இ்டஙகளில் ஆக்ஸிென் 
நிள்றநதும், சில இ்டஙகளில் நன்னீைொகவும், சில 
இ்டஙகளில் உவர்ப்பொகவும் கொணப்படுகின்்றது. 
நீரில் கலநதுளை உப்பின் அைவிளனப் 
்பொறுத்து, நீைொனது – நன்னீர், உவர்ப்பு 
நீர் மற்றும் க்டல் நீர் என மூன்று முக்கிய 
வளககைொகப் பிரிக்கப்படுகி்றது. 

நன்னீரில் குள்றநதபட்ெம் 0.05% 
்தொ்டஙகி அதிகபட்ெமொக 1% அைவுளை உப்புகள 
களைநதிருக்கும். உவர்ப்பு நீரில் அதிகபட்ெமொக 
3% வளையில் உப்புகள களைநத நிளலயில் 
இருக்கும். க்டல் நீரில் 3 ெதவீதத்திற்கு 
்மற்பட்்ட அைவில் உப்புகள களைநதுளைன. 
க்டல்நீைொனது அதிகைவு களை்பொருளகளைக் 
்கொணடுளைது. ்ெொடியம் கு்ைொளைடு, 
்மக்னீசியம் கு்ைொளைடு மற்றும் கொல்சியம் 
கு்ைொளைடு ்பொன்்ற உப்புகள க்டல்நீரில் 
களைநதுளைன.

2.5 நீர சுழற்சி
சூரிய ் வப்பத்தின் 

க ொ ை ண ம ொ க 
நீைொனது ஆவியொகி 
வளிமண்டலத்திற்குச 
்ெல்கி்றது. வளிமண்டலத்தில் கொணப்படும் 
நீைொவியொனது ்மகமொக மொறுகி்றது. 

்மகஙகளில் உளை நீைொனது புவிக்கு மளழ 
அல்லது பனி வடிவில் மீணடும் வருகி்றது. 
இநத இயற்ளக நிகழவின் மூலம் நீைொனது 
தூயளமயொக்கப்படுகி்றது.

இதளன நொம் நீர சுழற்சி என்கி்்றொம்.இது 
ஒரு ்தொ்டர் நிகழவொகும். நீர் சுழற்சியொனது 
மூன்று நிளலகளைக் ்கொணடுளைது. அளவ 
ஆவியொேல, ஆவி சுருஙகுேல ெற்றும் ெகழ 
்பொழிேல ஆகும். இநத நீர் சுழற்சியிளன நொம் 
க்ஹட்ரொலொஜிககல சுழற்சி (Hydrological Cycle) 
என்றும் அளழக்கி்்றொம்.

்சயலபொடு 3 :  நீர ககரயும் உப்புககள 
்கொணடுள்ளது

ஒரு பீஙகொன் கிணணத்தில்  
சிறிதைவு நீரிளன எடுத்துக்்கொணடு 
்வப்பப்படுத்தவும். நீர் முழுவதும் ஆவியொகும் 
வளை ்தொ்டர்நது ்வப்பப்படுத்தவும். பி்றகு 
்வப்பப்படுத்துவதளன நிறுத்தி பீஙகொன் 
கிணணத்திளன உற்று்நொக்கவும். 
பீஙகொன் கிணணத்தின் பைப்பில் நீவிர் 
கொணபது என்ன?  

பீஙகொன் கிணணத்தில் 
சில திணமப் ் பொருளகள 
ப டி ந தி ரு ப் ப ள த க் 
கொணலொம். நீரில் 
க ள ை ந து ள ை 
உப்புகளினொல் இநத 
படிதல் ஏற்பட்டுளைது. இச்ெயல்பொட்டின் 
மூலம் நீரில் உப்புகள களைநதுளைளத 
அறியலொம்.

குறிப்பு: கொயசசி வடித்த நீளை்யொ, 
தூயளமயொக்கியிலிருநது ்ப்றப்பட்்ட 
நீளை்யொ, மீள ெவ்வூடு பைவல் 
தூயளமயொக்கினியில் இருநது ்ப்றப்பட்்ட 
நீளை்யொ இச்ெயல்பொட்டிற்கு பயன்படுத்த 
்வண்டொம்.

்பொதுவொன வளிமண்டல 
அழுத்தத்தில் நீைொனது 0o 
்ெல்சியஸ் ் வப்பநிளலயில் 
பனிக்கட்டியொக உள்றகி்றது. 

ஒவ்்வொரு வரு்டமும் மொர்ச 22 ஆம் ்ததி 
உலக நீர் தினமொகக் ்கொண்டொ்டப்படுகி்றது.
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ஆவியொேல :  க்டல்கள, குைஙகள மற்றும் 
ஆறுகள ்பொன்்ற நீர் நிளலகளில் கொணப்படும் 
நீைொனது சூரிய ்வப்பத்தின் கொைணமொக 
ஆவியொகி்றது.
ஆவி சுருஙகுேல : வளிமண்டலத்தில் 

ஆவியொதலின் கொைணமொக நுளழநத 
நீைொவியொனது கொற்றில் ்ம்ல ்ெல்லச்ெல்ல 
குளிர்சசியள்டநது மிக நுணணிய 
நீர்திவளலகைொக மொறி ்மகஙகளை வொனில் 
உருவொக்குகின்்றன.
ெகழ்பொழிேல : இலட்ெக்கணக்கொன மிக 
நுணணிய நீர்திவளலகள ஒன்்்றொ்்டொன்று 
்மொதி ்பரிய நீர்திவளலகைொக 
மொறுகின்்றன.  ்மகஙகளைச சுற்றியுளை 
கொற்்றொனது குளிர்சசியள்டயும்்பொது இநத நீர் 
மளழயொக்வொ அல்லது பனியொக்வொ புவிளய 
வநதள்டகின்்றது.
நீஙகள் நீரொவிப்தபொககு எனபேகனப்பற்றி 
அறி்நதிருககிறீரகளொ?

தொவைஙகளின் இளலத்துளைகள 
வழியொக நீைொனது ஆவியொக  ்வளி்யறுவ்த 
நீைொவிப்்பொக்கு எனப்படும்.

 நீர் சுழற்சியின் கொைணமொக இயற்ளகயில் 
எப்்பொழுதும் நீர் மூன்று நிளலகளிலும் 
கொணப்படுகி்றது. ஏரிகள, ஆறுகள மற்றும் 

்சயலபொடு 4 : ஓர் ஈைத் துணியிளன 
்வயிலில் உலர்த்தவும்.சிறிது ் நைம் கழித்து 
உற்று ்நொக்கவும். துணியில் இருநத ஈைம் 
எஙகு ்ென்்றது? 

நீைொனது சூரிய ்வப்பத்தின் கொைணமொக 
ஆவியொகி வளிமண்டலத்திற்குள ்ென்்றது.
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்பருஙக்டல்களில் உளை நீைொனது 
ஆவியொகி நீைொவியிளன உருவொக்குகின்்றது. 
மளழநீைொனது நீரின் திைவ வடிவமொகும்.
மளலசசிகைஙகளிலும், துருவஙகளிலும் 
கொணப்படும் பனிப்படிவுகள மற்றும் 
பனிப்பொள்றகளிலும் நீர் திணம வடிவில் 
கொணப்படுகி்றது. 

இவவுலகம் முழுவதும் நீரிகனப் 
பயனபடுத்தினொலும் நீரின இம்மூனறு 
நிகலகளும் புவியில கொணப்படும் நீரின 
அளவிகன ெொற்்ற இயலொவணணம்  
நிகலயொக கவத்துள்ளன. 

நமது வளிமண்டலத்தில் நீைொவி இருப்பளத 
நொம் எவ்வொறு அறியலொம்?

பின்வரும் ்ெொதளனயிளனச ்ெய்வொம்.

2.6 இயற்கக நனனீர  ஆேொரஙகள்
மூனறு வககயொன இயற்கக நனனீர 

ஆேொரஙகள் புவியில கொணப்படுகின்றன.

தெற்பரப்பு நீர 

புவியின் ்மற்பைப்பில் கொணப்படும் நீர் 
்மற்பைப்பு நீர் எனப்படும். ஆறு, ஏரி, நன்னீர், 
ெதுப்புநில நீர் ்பொன்்றளவ ்மற்பைப்பு நீர் 
ஆதொைஙகைொகும்

உக்ற்நே நீர

துருவஙகளில் உளை பனிப்படிவுகள 
மற்றும் பனியொறுகளில் நீர் உள்றநத நிளலயில் 
கொணப்படும். பூமியில் உளை ்மொத்த நன்னீரில் 
்பருமைவு, அதொவது 68.7%  உள்றநத 
நிளலயில் கொணப்படுகி்றது.

நிலத்ேடி நீர

புவிப்பைப்பின் கீ்ழ மணணில் 
நிள்றநதிருக்கும் அல்லது மணணில் 
்ெறிநதிருக்கும் நீர் நிலத்தடி நீர் எனப்படும்.  
நீரூற்றுகள, கிணறுகள, ஆழதுளைக் 
கிணறுகள, அடிகுழொயகள ்பொன்்றளவ மூலம் 
நொம் நிலத்தடி நீரிளனப் ்பறுகி்்றொம். 

்சயலபொடு 5 : நீரொவி நீரொக ெொறுேல

ஒரு குவளையில் பொதியைவு நீளை 
எடுத்துக் ்கொளைவும். குவளையின் 
்வளிப்பகுதியிளன ஒரு தூய துணியினொல் 
துள்டக்கவும். நீரில் சிறிது பனிக் 
கட்டிகளைப் ்பொ்டவும். ஓரிரு நிமி்டஙகள 
்பொறுத்திருக்கவும். குவளையின் 
்வளிப்பகுதியிளன உற்று ்நொக்கவும். 
குவளையின் ்வளிப்பகுதியில்  
நீர்திவளலகள எஙகிருநது  வநதன? 
பனிக்கட்டிகளைக் ் கொண்ட நீரின் குளிர்நத 
பகுதியொனது அதளனச சுற்றியுளை 
கொற்றிளன குளிைச ்ெயகி்றது. அதன்மூலம் 
கொற்றிலுளை நீைொவி சுருஙகி  குவளையின் 
்வளிப்பகுதியில் நீர்திவளலகளை 
உருவொக்கியுளைது. இதன் மூலம் 
வளிமண்டலத்தில் நீைொவி உளைதளன 
நொம் அறியலொம்.
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இெயெகல

 இமயமளல பனிப்படிவுகள, 
பனிப்பொள்றகள மற்றும் 

பனியொறுகளைக் ்கொணடுளைது. 
ஆசியொவின் முக்கிய ஆறுகளில் பத்து 
்பரிய ஆறுகள இமயமளலயில் இருநது 
்தொ்டஙகிப் பொயகின்்றன. ஏ்றக்குள்றய 
நூறு ்கொடி மக்களின் வொழவொதொைமொன 
நீர்த்்தளவளய இவ்வொறுகள பூர்த்தி 
்ெயகின்்றன. 

ெண

ெணல ெற்றும் களிெண

ெணல ெற்றும் களிெண

நீர

நீர

நீர
களிெண

நீர ஊடுருவொப் பொக்றகள்
(சுணணொம்புக கல)

ெணல ெற்றும் சரகள

நிலத்ேடி நீர

2.7 நீர பொதுகொப்பு
புவியில் கொணப்படும் நீரின் அைவு 

மொற்்றத்திற்கு உட்ப்டொமல் எப்்பொதும் ஒ்ை 
மொதிரியொக்வ உளைது. ஆனொல் அநநீரிளன 
உப்யொகிக்கும் தொவைஙகள, விலஙகுகள 
மற்றும் மனிதர்களின் எணணிக்ளக நொளுக்கு 
நொள அதிகரித்துக்்கொண்்ட உளைது. இதளன 
நொம் நீர்ப் பற்்றொக்குள்ற என அளழக்கி்்றொம்.

நீர்ப் பற்்றொக்குள்றக்கொன கொைணஙகள 
யொளவ?

தெலும் ்ேரி்நது ்கொள்க: நீரின் கனஅைளவ 
லிட்்டர் மற்றும் மில்லி லிட்்டர் ்பொன்்ற 
அலகுகைொல் அைக்கலொம். கொலன் என்பதும் 
நீரின் கன அைவிளன அைக்கக்கூடிய 
அலகொகும். 
ஒரு கொலன் என்பது 3.785 லிட்்டர் ஆகும்.
நீர்த்்தக்கஙகளில் உளை நீரின் 
அைவிளன TMC/Feet என்்ற அலகொல் 
அைக்கப்படுகின்்றது. அளணக்கட்டுகளில் 
இருநது தி்றக்கப்படும் நீரின் அைவு 
கியூெக் (கன அடி/விநொடி) என்்ற அலகொல் 
அைக்கப்படுகி்றது.
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நீகரப் பொதுகொப்பேற்கொன வழிமுக்றகள்

நீளைப் பொதுகொப்பதற்்கன பின்பற்்றப்படும் 
முதன்ளமயொன இரு வழிமுள்றகள

1. நீர தெலொணகெ

நீர் ்மலொணளம பின்வரும் 
கொைணிகளைக் ்கொணடுளைது

அ. மக்களிள்ட்ய நீர்நிளலகளில் 
கழிவுகளை ்வளி்யற்றுவதினொல் 
ஏற்படும் பொதிப்புகளைப் பற்றிய 
விழிப்புணர்விளன ஏற்படுத்துதல்.

ஆ. நீரிளனத் தூயளமப்படுத்தி 
மறுசுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல்

இ. விவெொயத்தில் அதிகப்படியொன 
உைஙகள மற்றும் பூசசிக்்கொல்லிகளின் 
பயன்பொட்டிளனக் குள்றப்பதன் 
மூலம் நிலத்தடி நீர் மொசுபொட்டிளனக் 
குள்றத்தல்.

ஈ. கொடுகளைப் பொதுகொத்தல்

உ. ் ெொட்டு நீர்ப்பொெனம், ் தளிப்பு நீர் பொெனம் 
்பொன்்ற நவீன நீர்ப்பொென முள்றகளை 
விவெொயத்தில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 
பொெனத்திற்கு நீரிளன சிக்கனமொகப் 
பயன்படுத்துதல்.

2. ெகழநீர தசகரிப்பு

மளழநீரிளன ்நைடியொகச ்ெகரித்தல் 
மற்றும் பயன்படுத்துத்ல மளழநீர் ்ெகரிப்பு 
எனப்படும். 

மளழநீர் ்ெகரிப்பில் இைணடு முள்றகள 
கொணப்படுகின்்றன.

அ. ெகழ எஙகு ்பொழிகி்றதேொ 
அவவிைத்திதலதய தசகரித்ேல.

உதொைணமொக கட்டி்டஙகளின் 
்மல்தைத்திலிருநது வரும் மளழ நீரிளன 
்ெகரித்தல். 

நீரப் பற்்றொககுக்றககொன முேனகெயொன 
கொரணஙகள்

1. மக்கள ்தொளகப் ்பருக்கம்

2. சீைொன மளழ ்பொழிவின்ளம

3. நிலத்தடி நீர்மட்்டம் குள்றதல்

4. நீர் மொசுபடுதல்

5. நீரிளன கவனக்குள்றவொக 
ளகயொளுதல்

நொம் நீர்ப் பற்்றொக்குள்றயிலிருநது 
நம்ளமப் பொதுகொத்துக் ்கொளை கவனமொன 
வழிமுள்றகளைப் பின்பற்்ற ்வணடும். 
இல்ளல்யனில் இப்புவியில் உயிரினஙகள 
வொழ இயலொத சூழல் ஏற்படும். நீரிளனக் 
கவனமொகவும், சிக்கனமொகப் பயன்படுத்தி 
அதளன வருஙகொல தளலமுள்றயினருக்கொகப் 
பொதுகொத்தளல்ய நொம் நீர்ப் பொதுகொப்பு 
என்கி்்றொம்.

 நீரவொழ் விலஙகுகள்

ப னி க் க ொ ல ங க ளி ல் , 
குளிர்நத நொடுகளில் 
ஏரிகள மற்றும் குைஙகள 

குளிர்சசியள்டநது நீரின் ்மற்பைப்பில் 
திணமநிளல பனிப்ப்டலஙகள 
உருவொகின்்றன. இருநத்பொதிலும் 
பனிப்ப்டலத்திற்கு கீழ வசிக்கும் நீர்வொழ 
விலஙகுகள இ்றப்பதில்ளல. ஏ்னனில் 
மிதக்கும் பனிப்ப்டலமொனது ஒரு பொதுகொப்புப் 
ப்டலமொக ்ெயல்பட்டு நீரிலிருநது ்வப்பம் 
்வளி்யறுவதளன அனுமதிப்பதில்ளல. 
என்வ நீரின் ்மற்பைப்பு மட்டு்ம 
குளிர்சசியள்டநது பனியொக மொறுகின்்றது. 
இக்கொைணஙகள நீர்வொழ விலஙகுகளுக்கு 
ெொதகமொக அளமநது அளவ உயிர்வொழ 
உதவுகின்்றன.
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பொத்திைஙகளைக் கழுவுதல், வீடுகளையும் ் பொது 
இ்டஙகளையும் தூயளமயொக ளவத்திருத்தல், 
்தொட்்டஙகளுக்கு நீர் பொயசசுதல் ்பொன்்ற பி்ற 
பணிகளுக்கும் நீர் பயன்படுகி்றது.

விவசொயம் : பயிர் உற்பத்தி, கொல்நள்ட 
வைர்ப்பு ஆகிய பணிகளிலும், விவெொய 
்பொருளகள மற்றும் பணளணப் ்பொருளகள 
உற்பத்தியிலும் நீர் முக்கியப் பஙகு வகிக்கி்றது.

ஆ. ஓடும் ெகழநீரிகன தசகரித்ேல

உதொைணமொக மளழநீர் அதிகம் பொயநது 
வரும் பகுதிகளில் நீர்த்்தக்கஙகள அளமத்து 
்ெகரித்தல்.

2.8 நீரின முககியத்துவம்
ெனிே உைல ்சயலபொட்டில நீரின பஙகு: 

உ்டலியக்கச ்ெயல்பொடுகளை நிகழத்தவும், 
உ்டல் ்வப்பநிளலளய சீைொகப் பொதுகொக்கவும், 
உ்டலில் உளை உறுப்புகள, திசுக்கள மற்றும் 
்ெல்கள  நன்கு ்ெயல்ப்டவும் நீர் மிகவும் 
அவசியம் ஆகும். மனித உ்டல் உறுப்புகளின் 
சீைொன ்ெயல்பொட்டிற்கு நொள ஒன்றிற்கு 
ெைொெரியொக  இைணடு முதல் மூன்று லிட்்டர் 
நீர் ்தளவப்படுகி்றது. உணவு ்ெரிப்பதற்கும், 
உ்டலில் இருநது கழிவுப் ்பொருளகளை  
்வளி்யற்றுவதற்கும் நீர்  அவசியமொகும்.

வீடுகளில நீர பயனபொடு :  மனிதர்கள உயிர் 
வொழ நீர் அவசியமொகும். ்மலும் ெளமத்தல், 
குளித்தல், துணிகளைத் துளவத்தல், 

ெதுப்பு நிலஙகள என்பளவ 
ஈைப்பதம் நிள்றநத 
கொடுகள ஆகும். அளவ 
்பரிய ஆறுகளைச 

ெொர்ந்தொ அல்லது ்பரிய ஏரிகளின் 
களைகளி்லொ கொணப்படும். ெதுப்பு நில 
நீர் நன்னீைொக்வொ, உவர்ப்பு நீைொக்வொ 
அல்லது க்டல் நீைொக்வொ இருக்கலொம். 
உயிரினஙகளுக்கு நன்னீளையும், 
ஆக்ஸிெளனயும் அளிப்பதில் ெதுப்பு 
நிலஙகள முக்கிய பஙகிளன வகிக்கின்்றன.
சிதம்பைத்திளன அடுத்த பிசெொவைம் ெதுப்பு 
நிலக்கொடுகள, முத்துப்்பட்ள்ட ெதுப்பு 
நிலக்கொடுகள, ்ென்ளனயில் உளை 
பளளிக்கைளண ெதுப்புநிலம், கொஞசிபுைத்தில் 
உளை ்ெம்பைம்பொக்கம் ெதுப்புநிலம் 
ஆகியன தமிழநொட்டில் உளை சில ெதுப்பு 
நிலஙகைொகும்.

கூவம் ஒரு முகத்துவொரம்!

நீர் நிளலகள, க்டளலச 
ெநதிக்கும் ஈை நிலஙகளுக்கு 
முகத்துவொைம் என்று ்பயர். 

இது நிலத்திலிருநது நன்னீரும் க்டலிலிருநது 
உப்பு நீரும் ெநதிக்கும் இ்டமொகும். சில 
தனித்தன்ளமயொன தொவை மற்றும் விலஙகு 
வளககளுக்கு உள்றவி்டமொக முகத்துவொரம் 
அளமகி்றது.
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்ேொழிலதுக்ற : ்தொழிற்ெொளலகளில் ்பொருளகள உற்பத்தியின் அளனத்து நிளலகளிலும் 
நீர் பயன்படுகி்றது. ்பொருளகளின் உற்பத்தியில் நீைொனது மூலப் ்பொருைொக, களைப்பொனொக, 
பயன்படுவ்தொடு அல்லொமல் மின்ெொைத் தயொரிப்பிலும் நீர் முக்கியப் பஙகு வகிக்கி்றது.

2.9 நீர விநிதயொகம்
உளைொட்சி அளமப்புகளின் மூலம் வீடுகளுக்கு நீர் விநி்யொகம் ் ெயயப்படுவளத நொம் அறி்வொம். 

சில பகுதிகளில் ஆறுகள, ஏரிகள மூலமொகவும், நிலத்தடி நீர் மூலமொகவும் ்ப்றப்பட்்ட நீைொனது, 
சுத்திகரிக்கப்பட்டு விநி்யொகிக்கப்படுகி்றது. நீர் விநி்யொகம் மற்றும் சுத்திகரிக்கும் அளமப்பின் மொதிரி 
அருகிலுளை ப்டத்தில் கொணபிக்கப்பட்டுளைது.

்சயலபொடு 6 : ஒரு குடும்பம் ஒரு நொளில ்சலவிடும் நீரிகனக கணககிைல.

்சயலபொடு நீர பயனபொடு (லிட்ைரில)
பல் துலக்குதல்
குளித்தல்
துணிகளைத் துளவத்தல்
கழிவள்றப் பயன்பொடு
ெளமத்தல்
பொத்திைஙகள கழுவுதல்
தளையிளன சுத்தம் ்ெயதல்
பி்ற ்தளவகள
ஒரு நொளில் அக்குடும்பம் பயன்படுத்திய நீரின் ்மொத்த அைவு
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நிகனவில ்கொள்க
	மனிதன் உளளிட்்ட அளனத்து 

விலஙகினஙகளும், தொவைஙகளும் உயிர் 
வொழ இன்றியளமயொத பகுப்பொக உளைது 
நீைொகும்.

	உலகில் உளை ்மொத்த நீரின் 
அைவில் 97% நீர் க்டல்கள மற்றும் 
்பருஙக்டல்களி்ல்ய உளைது. 

	உலகம் முழுவதிலும் 3% நன்னீ்ை 
உளைது. அதுவும் பனிப்படிவுகளிலும், 
பனிப் பொள்றகளிலும் உள்றநதுளைது.

ேணணீர வீணொவகேத் ேவிரப்தபொம்
உமது வீட்டி்லொ அல்லது பளளியி்லொ ஒழுகும் 

தணணீர்க் குழொய இருப்பின், அதன் அடியில் ஒரு கொலி 
வொளியிளன ளவத்து நீளைச ்ெகரிக்கவும். ஒரு வொளி 
நிைம்பும் கொலத்திளனக் கணக்கிட்டுக் ்கொணடு, நீரின் 
அைளவயும் கணக்கிட்டுக் குறித்துக் ்கொளைவும். ஒரு 
வொளி நீர் நிைம்பும் ்நைத்ளதக் கணக்கிட்்டபின், ஒரு 
நொளில் வீணொகும் நீளை கணக்கி்டலொம். 

இக்கணக்கீட்டின் மூலம் உலகம் முழுவதும் 
உளை ஒழுகும் குழொயகளில் வீணொகும் நீளை உம்மொல் 
உத்்தசிக்க முடிகி்றதொ? மிகவும் அரிதொன நீர் எவ்வைவு 
வீணொகி்றது என அறிநது ்கொளளுஙகள.

	ஏரிகள, ஆறுகள, குட்ள்டகள ஆகிய 
அளனத்திலுமொக 0.3% நீர் மட்டு்ம 
்மற்பைப்பு நீைொக உளைது.

	மணணில் உளை ஈைம் நிலத்தடியில் நீர் 
இருப்பளதக் குறிக்கி்றது.  

	இயற்ளகயில் நீைொவிப்்பொக்கு, ஆவியொதல், 
ஆவி சுருஙகுதல் மற்றும் மளழ ்பொழிதல் 
ஆகியவற்றின் ்தொ்டர்சசியொன நிகழவிற்கு 
நீர் சுழற்சி என்று ்பயர்.

 புவிப்பைப்பின் கீ்ழ மணணில் 
நிள்றநதிருக்கும் அல்லது மணணில் 
்ெறிநதிருக்கும் நீர் நிலத்தடி நீர் எனப்படும்.  
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லவாய்சியர் மாசாரின் கல்லூரியில் வவதியியல், 
தாவரவியல், வானவியல் மற்றும் கணிதமும் பயின்்ார். 
தனது தந்தயின் விருபபத்திற்வகற்ப சட்டபபடிபபும் 
பயின்்ார். 

லவாய்சியர்
1743-1794

லவாய்சியர் பாய்வலயின் ஆய்்வத் 
துல்லியமாகச் சசய்ய விரும்பினார். 
லவாய்சியர் சவளிககாற்றுபபுகா 
குடு்வயில் இரும்புத்தக்்ட ்வத்து 
சவபபபபடுத்தினார். 

1771 ல் வமரி அன்வன என்பவ்ர 
மணநது சகாண்டார். 

வமரி அன்வன வடிவ்மத்த துல்லியமான 
அளவீடடுக கருவிகள் இல்லாமல் 
லவாய்சியர் ஆய்வுக்ள  
வமற்சகாணடு  
இருகக முடியாது. 

குடு்வயில் உள்ள இரும்பு தகட்்ட 
நிறுத்துபபார்த்த வபாது அதன் நி்் 
கூடியிருநதது.

குடு்வ்ய வலசாக தூககும்வபாது 
காற்று வவகமாக உள்வள நு ் ழநதது.

பாய்வல

நாம் நி்்்யத் 
துல்லியமாக அளவி்ட 

வவணடும்.
ஒரு வவதிவி்னயின் ஆரம்பத்தில் சபாருள்களின்நி்்யும், 
இறுதியில் சபாருள்களின் நி்்யும் ஒன்்ாகத்தான் இருகக 
வவணடும்.  எனவவ சபாருள்க்ள ஆககவும் முடியாது 
அழிககவும் முடியாது. வவதிவி்ன சகாணடு சபாருள்களின் 
வவதிய்மப்ப நாம் மாற்்லாம். 

ஆனொல் எனக்கு  
்வதியியல் தொன்  

அதிகம் பிடிக்கி்ற்த!

ஆம்! நான் எதிர்பார்த்தபடிவய சமாத்த 
அ்மபபின் இறுதி நி்்யும் ஆரம்ப 
நி்்யும் ஒன்்ாக இருககி்து! 

லவாய்சிய்ரப வபாலவவ இநத 
கணடுபிடிபபுகளில் அவரது ம்னவி வமரி 
அன்வனவுககும் பங்குணடு.  

காற்றில் உள்ள ஆகசிஜன்தான் இநத 
எ்்ட அதிகரிபபுககு காரணமாக இருகக 
வவணடும்.  ஆகசிஜன் தி்டப சபாருளாக 

மாறிய பி்கு குடு்வயில் காற்றின் 
அழுத்தம் கு்்நது வபாயிருககவவணடும். 

இரும்புத் தகள்ட எரித்தபின் அதன் 
எள்ட அதிகமொக இருக்கி்றது.

நேதியியலில் ஒரு புரட்சி
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்மலும் ஓர் ஆசெரியம் லவொயசியருக்கு 
கொத்திருநதது. 

லவாய்சியர் நீரானது   ் ஹடரஜனும், 
ஆகசிஜனும் இ்ணநது உருவானது 

என நிருபித்தார். 

நீரும் அடிப்பள்டப் ்பொருள அல்ல.

நீரும் கொற்றும் அடிப்பள்டப் ்பொருளகள 
அல்ல என நிறுவியதன் ்தொ்டர்சசியொக 

பஞெபூதம் என்்ற கருத்து அடிபட்டுப் 
்பொனது. ்பொருளகள ்வவ்்வறு 

தனிமஙகளின் அணுக்கைொல் 
ஆக்கப்பட்டு இருக்கின்்றன என்்ற 

கருத்து எழுநதது. 

ஆம். இது இககுடு்வயிலுள்ள 
ஆகசிஜனின் அளவாகத்தான் இருகக 
வவணடும்.

லவொயசியரின் ஆயவுகள கொற்று ஒரு 
கலளவ என நிருபித்தன. 

்வதியியலின் புதிய ெகொப்தம் துவஙகியது,

1789 ஆம் ஆணடு  
இவர் ்வளியிட்்ட

Elements of Chemistry 
எனும் புத்தகம் தற்கொல ்வதியியலுக்கு 

அடிப்பள்டயொக அளமநதது.

என்ன இது? இநதக குடு்வயில் 
ஆய்வு சசய்யும் வபாது சிறிய தகவ்டா 

அல்லது சபரிய தகவ்டா எ்தச் 
சூ்டாககினாலும் நி்் இரணடு கிராம் 

மடடுவம அதிகரிககி்து.
ஆகசிஜன் தீர்நது வபானபின் 

வவதிவி்ன நின்று வபாகி்து. நி்் 
அதிகரிபபும் த்்டபடுகி்து.  

 ஆயவுகளைப் பலமுள்ற ்ெயது, கொற்றில் 
ஆக்சிெனின் அைவு 20 ெதவீதமொக 

இருக்க ்வணடும் என முடிவு ்ெயதொர்.

சுவாசிககும் வபாது ஆகசிஜ்ன உள்ளிழுத்து கார்பன்்்ட ஆக்ச்்ட சவளிவிடுகிவ்ாம். 
துருபபிடிககும்வபாதும், சபாருள்கள் எரியும்வபாதும் இவதவபான்் ஆகசிஜவனற்்ம்தான் நிகழ்கி்து எனவவ 

நமது சுவாசித்தலானது சமதுவாக எரியும் நிகழ்விற்குச் சமமானது எனக கூறினார்.

என்ன இது ? கொற்று ஓர் 
அடிப்பள்டப் ்பொருள 

இல்ளலயொ?

நவீன ்வதியியல் 
புைட்சிளய ஏற்படுத்தியவர்  

என  லவொயசியர் 
்பொற்்றப்படுகி்றொர்.
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நீர உரலி:
https://www.educationsoutheastwater.com.au/resources?audience=&keywords

=&topic=&yearLevel=&type=online-game

இகணயச்சயலபொடு
நீர

படி  1: கீழக்கொணும் உைலி / விளைவுக் குறியீட்ள்டப் பயன்படுத்தி ்ெயல்பொட்டின் பக்கத்திற்குச 
்ெல்லவும்.

படி 2: விளையொட்டுகளைக் ்கொண்ட பக்கம் ்தொன்றும். ‘Melbourne water cycle’ என்னும் 
முதல் விளையொட்ள்டச ் ெொடுக்கி, “Play the Melbourne water game” என்பளதச ் ெொடுக்கி 
விளையொட்ள்டத் ்தொ்டஙகவும். 

படி 3: அறிவுளைகளின் படி, வழிகொட்டும் விளெகளைப் பயன்படுத்தி விளையொ்டவும். நீர் 
பயன்பொட்டின் படிகளையும் நீரின் மறுசுழற்சி முள்றயிளனயும் உற்று ்நொக்குக. 

படி 4: இயற்ளக நீர் சுழற்சி மற்றும் நீர் மூலஙகள ்பொன்்றளவகளை அறிய மற்்ற இைணடு 
விளையொட்டுகளை விளையொ்டவும்.

*ப்டஙகள அள்டயொைத்திற்கொக மட்டு்ம.

இயற்ககயிலிரு்நது எடுககப்படும் 
நீரொனது வீட்டிற்கு உள்தள வரும் 

தபொதும்  ்வளிதய ்சலலும் தபொதும் 
எனன நிகழ்கி்றது எனபகே 

அறிதவொெொ! 

படி 1

படி 3

படி 2

படி 4
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மதிப்பீடு
5. வீட்டில் நீர் சுத்திகரிப்பின் ்பொழுது 

்பருமைவு உவர்ப்பு நீர் ்வளி்யறுகி்றது. 
்வளி்யறிய உவர்ப்பு நீரிளன மீைப் 
பயன்படுத்தும் சி்றநத வழி யொ்தனில் 

..

 அ. ்வளி்யறிய நீளை ஆழதுளை  
 கிணற்்றரு்க விட்டு கசிய ளவக்கலொம்.

 ஆ. அநநீளை ்ெடிகளுக்கு நீரூற்்ற 
 பயன்படுத்தலொம். 

 இ. ்வளி்யறிய நீளை ்கொதிக்க ளவத்து, 
 பின் குளிை ளவத்துப் பருகலொம். 

 ஈ. அதில் அதிகமொன உயிர் ெத்துக்கள 
 இருப்பதொல் அதளன ெளமயலுக்குப் 
 பயன்படுத்தலொம். 

II. தகொடிட்ை இைத்கே நிரப்புக

1. இயற்ளகயொகக் கிள்டக்கும் நீரில் 
ெதவீதம் நீர் மனிதனின் பயன்பொட்டிற்கொக 
உளைது.

2. நீர் ஆவியொக மொறும் நிகழவிற்கு  
என்று ்பயர்.

3. நீ்ைொட்்டம் மற்றும் நீர் விநி்யொகத்திளன 
முள்றப்படுத்தும் ்பொருட்டு ஆற்றின் 
குறுக்்க கட்்டப்படுகி்றது. 

4. ஆறுகளில் பொயும் நீரின் அைவு   
கொலஙகளில் ்பருமைவு அதிகமொக 
இருக்கும்.

5. நீர் சுழற்சியிளன  என்றும் 
அளழக்கலொம். 

III. சரியொ (அ) ேவ்றொ எனக கூறுக. ேவ்றொக 
இருப்பின சரியொக எழுேவும்

1. ஆறுகள, ஏரிகள மற்றும் குைஙகளில் 
கொணப்படும் நீர் மனிதகுலத்தின் 
பயன்பொட்டிற்கு ஏதுவொனதொக இல்ளல.

  I. ்பொருத்ேெொன விகைகயத் 
தேர்ந்ேடுககவும்

1. உலகில் உளை ்மொத்த நீரில் 97% 
 ஆகும். 

 அ. நன்னீர் 
 ஆ. தூயநீர்
 இ. உப்பு நீர்  
 ஈ. மொெள்டநத நீர்

2. பின்வருவனவற்றுள எது நீர்சுழற்சியின் 
ஒரு படிநிளல அல்ல?

 அ. ஆவியொதல் 

 ஆ. ஆவி சுருஙகுதல்

 இ. மளழ ்பொழிதல் 

 ஈ. கொயசசி வடித்தல்

3. பின்வரும் முள்றகளுள நீைொவியிளன 
வளிமண்டலத்தினுள ்ெர்ப்பது எது?

 I. நீைொவிப்்பொக்கு II. மளழ்பொழிதல் 
 III. ஆவி சுருஙகுதல் IV. ஆவியொதல்
 அ. II மற்றும் III ஆ. II மற்றும் IV 
 இ. I மற்றும் IV ஈ. I மற்றும் II

4. நன்னீரில் சுமொர் 30% நீர் எங்க 
கொணப்படுகி்றது?

 அ. பனி ஆறுகள 
 ஆ. நிலத்தடி நீர்
 இ. மற்்ற நீர் ஆதொைஙகள 
 ஈ. ்மற்பைப்பு நீர்
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7. வளிமண்டலத்தின் உயர் அடுக்குகளில் 
கொற்று குளிர்வொக இருக்கும்

8. தூசுப் ்பொருளகளு்டன் இளணநது 
மிதக்கும் இநத நீர்த் திவளலகள 
இளணநது ்மகஙகைொக உருவொக்கும்.

VI. ஒப்புகெ ேருக
1. மக்கள ்தொளகப் ்பருக்கம் : நீர் 

பற்்றொக்குள்ற :: மறு சுழற்சி :  

2.  நிலத்தடி நீர் :  :: ்மற்பைப்பு நீர் : 
ஏரிகள

VII.  மிகக குறுகிய விகையளி
1. ஏ்தனும் நொன்கு நீர் மூலஙகளைக் 

குறிப்பி்டவும். 
2. நகைஙகளிலும், கிைொமஙகளிலும் உளை 

மக்களின் பல்்வறு ்தளவகளுக்கொன 
நீர் எவ்வொறு ்ப்றப்படுகி்றது?

3. குளிர்ெொதனப் ்பட்டியில் ளவத்து 
குளிரூட்்டப்பட்்ட ஒரு முகளவ நீரிளன 
்வளி்ய எடுத்து ஒரு ்மளெயில் 
ளவக்கவும். சிறிது ்நைத்திற்கு பின்னர் 
அநத பொட்டிளலச சுற்றி குைம்்பொல் நீர் 
்தஙகியிருக்கும் ஏன்?

4. அன்்றொ்டம் நொம் ்மகஙகளைக் 
கொணகி்்றொம். ஆனொல், மளழ ்பொழிவு 
அன்்றொ்டம் நிகழவதில்ளல. ஏன்?

5. நீர் பனிக்கட்டியொகக் கொணப்படும் இ்டஙகள 
யொளவ? 

6. ஆர்க்டிக் மற்றும் அண்டொர்க்டிக் பகுதியில் 
உளை நீர்வொழ விலஙகுகள எவ்வொறு 
உயிர் வொழகின்்றன?

7. மளழநீர் ்ெகரிப்பின் வளககள யொளவ?

VIII.  குறுகிய விகையளி
1. ்மற்பைப்பு நீரிளன நிலத்தடி நீரிலிருநது 

்வறுபடுத்தவும்.

2. நீ்ைொட்்டம் நிலப்பைப்ளப ெநதிக்கும் இ்டம் 
க்டல் ஆகும். 

3. சூரிய ்வப்பத்தொல் மட்டு்ம ஆவியொதல் 
நிகழும்.

4. குளிர்வித்தலொல் புற்களின் மீது பனி 
உருவொகும்.

5.  க்டல் நீரிளன ் நைடியொகப்  பொெனத்திற்குப் 
பயன்படுத்தலொம்.

IV. ்பொருத்துக

1. ்வளைம் - ஏரிகள
2. ்மற்பைப்பு நீர் - ஆவியொதல்
3. சூரிய ஒளி - நீைொவி
4. ்மகஙகள - துருவஙகள
5. உள்றநத நீர்  - அதிகைவு மளழ

V. கீழ்வரும் வொககியஙககள சரியொன 
வரிகசயில எழுதுக 

1. இநத ஆவியொனது குளிர்வள்டநது சிறு 
நீர்த் துளிகைொக ஆகி்றது.  

2. நீர்த் துளிகள ஒன்்றொக இளணநது ்பரிய 
நீர்த்துளிகள ஆகி்றது.

3. சூரியனின் ்வப்பமொனது புவி மீதும், 
்பருஙக்டல்கள, ஏரிகள, ஆறுகள மற்றும் 
பி்ற நீர் நிளலகளின் மீதும் ்ெயல்பட்டு 
நீைொவியொகி்றது.

4. ்பரிய நீர்த்துளிகளின் எள்ட 
அதிகமொவதொல், கொற்்றொல் அநத 
நீர்த்துளிகளை சுமநது ்ெல்ல இயலொமல் 
மளழயொகப் ்பொழிகி்றது.

5. மைஙகளில் உளை இளலகளின் 
மூலம் நீைொவிப்்பொக்கு நள்ட்பற்று 
வளிமண்டலத்தினுள நீைொவியொகச 
்ெர்கி்றது.

6. ்மகஙகளைச சுமநத ்வப்பக் கொற்று 
்ம்ல ்பொகி்றது.
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2. “நீர் ்ெமிப்பு” என்்ற தளலப்பில் சில 
வொெகஙகளை உமது நள்டயில் எழுதவும்.

3. புவியின் பைப்பில் சுமொர் 71% நீர் 
நிள்றநதுளைது எனில் தணணீர் 
பற்்றொக்குள்ற ஏற்படுவது ெொத்தியமொ? 
கொைணம் கூறுக. 

4. கழிவு நீளை ஆறுகளி்லொ, க்டலி்லொ 
ெமன்படுத்தொமல் ்வளி்யற்்றக் கூ்டொது. 
இக்கூற்றிக்குத் தகுநத விைக்கம் 
அளிக்கவும்.

5. இநதியொவில் நீர் பற்்றொக்குள்ற 
ஏற்படுவதற்கொன கொைணஙகளை 
்தளிவுப்படுத்தவும். 

IX.  விரிவொன விகையளி
1. குடிநீர் என்பது யொது? அதன் பணபுகளைப் 

பட்டியலி்டவும்.
2. இநதியொவின் நீர் மனிதன் யொர்? 

இளணயத்தின் உதவியு்டன் அவர் 
உருவொக்கிய நீர் ்மலொணளமத் 
திட்்டஙகள பற்றியும், அவர் ் பற்்ற விருதுகள 
பற்றியும் ஒரு குறிப்பிளன எழுதவும்.

3. மளழ நீர் ்ெகரிப்பு என்்றொல் என்ன? 
வீடுகளில் மளழநீர் ்ெகரிப்பு 
எவ்வொறு நிகழகி்றது என்பதளன சில 
வொக்கியஙகளில் குறிப்பி்டவும். 

X. உயர சி்நேகனத்தி்றன வினொககளுககு 
விகையளி

1. ஒரு நிலப்பகுதியில் ஏரி்யொ, குை்மொ 
கொணப்ப்டவில்ளல. அப்பகுதியில் 
்மகஙகள உருவொதல் நிகழுமொ?

2. புவியில் 3% மட்டு்ம நன்னீர் உளைது. 
அதளன அதிகப்படுத்த முடியொது. இநதச 
சூழநிளலயில் இருக்கும் நன்னீரிளன 
எவ்வொறு தக்க ளவத்துக் ்கொளைலொம்?

XI. குறுக்கழுத்துப் புதிர
தெலிரு்நது கீழ்
1. நீளைச ்ெமிக்கும் ஒரு முள்ற
2. க்டல் நீரில் இருநது நீளைப் ்பறும் முள்ற
6. அளணகளில் ்தஙகியுளை நீர்  

தயொரிக்கப் பயன்படுகி்றது. 
இைமிரு்நது வலம்
3. இயற்ளகயில் கிள்டக்கும் மிகப் ்பரிய 

அைவிலொன உவர்ப்பு நீர்  ஆகும். 
4. ்வயில் கொலஙகளில், உ்டலிலிருநது 

அதிகைவில்  நீர்  ஆக 
்வளி்யறும்.

5. தொவைஙகளில்  நள்ட்பற்று, நீர் 
சுழற்சியில் பஙகு ்பறுகி்றது.

XII. (1) வகரபைத்திகன உற்றுதநொககி 
பினவரும் வினொககளுககு 
விகையளிககவும்

 அ.  மீனில் எத்தளன ெதவீதம் நீர் 
உளைது?

 ஆ.  எநத உணவுப் ்பொருள தன்னகத்்த 
அதிகைவு நீரிளனக் ்கொணடுளைது 
எனக் குறிப்பி்டவும்.

 இ.  எநத உணவுப் ்பொருள 
தன்னகத்்த குள்றநத அைவு 
நீரிளனக் ்கொணடுளைது எனக் 
குறிப்பி்டவும்.

6th Science_IIIrd Term Tamil Book_Unit_2.indd   33 06-11-2019   12.53.36 PM



34

 ஈ. மனித உ்டலில்   ெதவீத அைவு நீர் உளைது.

 உ. நீர்ப்்பொக்கு ஏற்பட்்ட கொலஙகளில் ஒருவர் வளைப்டத்தில் கொணப்படும் எநத உணவுப் 
 ்பொருளை எடுத்துக்்கொளைலொம் என்று குறிப்பி்டவும். 

     (2) பினவரும் ேமிழ்நொடு வகரபைத்தில  ஆணடு சரொசரி  ெகழ்பொழிவு  குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.   
அேகன உற்றுதநொககி கீழ்ககணை வினொககளுககு விகையளிககவும் 

 அ. தமிழநொட்டின் எநத மொவட்்டஙகளில் ஆணடு மளழ்பொழிவு குள்றவொன அைவு உளைது 
எனக் கண்டறிநது எழுதவும்.

 ஆ. தமிழநொட்டின் எநத மொவட்்டஙகளில் ஆணடு மளழ்பொழிவு மிதமொன அைவு உளைது எனக் 
கண்டறிநது எழுதவும்.

 இ. தமிழநொட்டில் அதிகைவு ஆணடு மளழ்பொழிவிளனப் ்பறும் மொவட்்டஙகள எளவ?
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3 அன்ொட வொழ்வில் வவதியியல்

அலகு

	அன்்றொ்ட வொழவில் அறிவியலின் முக்கியத்துவத்ளதப் புரிநது ்கொளளுதல்
	்ெொப்பு தயொரித்தல் பற்றி புரிநது ்கொளளுதல்
	உைஙகளின் வளககள மற்றும்  அதன் பயன்கள பற்றி அறிநது 

்கொளளுதல் 
	சி்மணட், ஜிப்ெம், எப்ெம் மற்றும் பொரிஸ் ெொநது பற்றி ்தரிநது 

்கொளளுதல்
	பீனொல் மற்றும் ஒட்டும் ்பொருளகளின் பயன்பொட்டிளன அறிநது ்கொளளுதல்

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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அறிமுகம் 
இயற்பியல் மற்றும் ்வதியியல் 

மொற்்றஙகள பற்றி நொம் படித்திருக்கின்்்றொம். 
பின்வரும் பட்டியலிலிருநது எளவ இயற்பியல் 
மொற்்றஙகள மற்றும் ்வதியியல் மொற்்றஙகள 
என உஙகைொல் அள்டயொைம் கொண முடியுமொ?

	ஒரு குசசி இரு துணடுகைொக உள்டதல்

	கொகிதம் எரிதல்

	கொகிதம் சிறிய துணடுகைொதல்

	ெர்க்களையொனது நீரில் களைதல்

	்தநீர் தயொரித்தல்

	நீர் ்கொதித்து ஆவியொதல்

	குளிர்கொலத்தில் ்தஙகொய எண்ணய 
உள்றதல்

இயற்பியல் மற்றும் ்வதியியல் 
மொற்்றஙகளுக்கிள்ட்யயொன முக்கிய 
்வறுபொட்டிளனக் கொணமுடிகி்றதொ? கொகிதத்ளத 
இரு துணடுகைொக ் வட்டினொலும், கிள்டப்பளவ 
இைணடும் கொகிதத் துணடுக்ை. ஆனொல் 
கொகிதத்ளத எரிக்கும்்பொது அங்க கொகிதம் 
இல்ளல. அதற்குப் பதிலொக ெொம்பலும், புளகயும் 
மட்டு்ம கொற்று்டன் கலநதுளைது.

தவதியியல ெொற்்றம் என்பது ஒரு ்பொருள 
புதிய ்பொருளை உருவொக்கும் நிகழவு ஆகும், 
இயற்பியல ெொற்்றம் என்பது ்பொருளகளின் 
வடிவம்,  அைவு  மற்றும்  பருமனில் மட்டும் 
ஏற்படும் மொற்்றமொகும். பருப்்பொருளின் 
நிளலயொனது நீர்மத்திலிருநது வொயுவொகவும் 
அல்லது நீர்மத்திலிருநது திணமமொக 
மொறினொலும் அப்்பொருளின் தன்ளம மொ்றொமல் 
இருக்கும்.

கீழக்கண்ட ்ெொதளனளய நொம் 
்ெயயலொமொ? நீரில் ஒரு சிட்டிளக மஞெளைச 
்ெர்க்கும்்பொது நீைொனது மஞெள நி்றமொக 

மொறுகின்்றது. ஒரு பீக்கரில் சிறிதைவு ்ெொப்பு 
நீளை எடுத்துக்்கொள. அதில் சிறிதைவு 
மஞெளதூளைச ்ெர். இப்்பொழுது என்ன 
நிகழகின்்றது? களைெலில் ஏதொவது 
நி்றமொற்்றம் ஏற்படுகின்்றதொ? மஞெள 
நி்றமொக்வ உளைதொ? அல்லது ்வறு 
நி்றத்திற்கு மொறுகின்்றதொ?

உன் வீட்டில் உளை மற்்ற திைவஙகளில் 
மஞெளதூளைச ்ெர்த்து என்ன நிகழகின்்றது 
என்று ்ெயதுபொர். புளிக்களைெலில் மஞெள 
துொளைச ்ெர்த்து  முயற்சித்துப் பொர்க்கவும். 
வீட்டிளனத் தூயளமப்படுத்தும் திைவஙகளிலும் 
்ெர்த்துப் பொர். நி்றமொற்்றம் நிகழகின்்றதொ? 

்வதியியலொைர்கள   மஞெளை      இயற்கக 
நி்றஙகொட்டி என்று அளழக்கின்்றொர்கள. இதன் 
மூலம் ஒரு களைெல் அமிலத்தன்ளம வொயநததொ, 
கொைத்தன்ளம வொயநததொ என நம்மொல் 
அள்டயொைம் கொணமுடியும்.

நம்முகைய அன்றொை ்சயலபொடுகளில 
தவதியியல எவவொறு முககியத்துவம் 
வொய்்நேது எனபகேக கணைறிய கீழ்ககணை 
வினொககளுககு உஙகள் ஆசிரியரின 
துகணதயொடு விகைககளக கணடுபிடியுஙகள்.

	பொல்   தயிைொக   எவ்வொறு  
மொற்்றமள்டகின்்றது? 

	்ெம்புப் பொத்திைத்தில் இருக்கக்கூடிய 
கள்றளய எவ்வொறு அகற்்றலொம்? 
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	 புதியதொக தயொரிக்கப்பட்்ட இட்லி மொவின் 
இட்லி ெற்று கடினமொகவும், பளழய மொவில் 
தயொரிக்கப்பட்்ட இட்லி மிருதுவொகவும் 
இருப்பதற்குக் கொைணம் என்ன?

	இரும்பு எவ்வொறு துருப்பிடிக்கின்்றது?
	்வளளைச ெர்க்களைளய (ஜீனி) 

சூ்்டற்றும்்பொழுது ஏன் கருப்பொக 
மொறுகின்்றது?

்மற்கண்ட வினொக்களுக்கொன 
விள்டகளைத் ்தரிநது்கொளவதன் மூலம் 
நம்ளமச  சுற்றி ந்டக்கக்கூடிய ்வதியியல் 
மொற்்றஙகளை நொம் புரிநது்கொளை முடியும்.

அன்்றொ்ட வொழவில் ்வதியியல் 
மொற்்றஙகளை நொம் பலவிதஙகளில் 
பயன்படுத்துகி்்றொம். தவதியியல என்பது 
பருப்்பொருளகளின் அடிப்பள்டக் கூறுகள, 
அளமப்பு, பணபுகள மற்றும் அவற்றில் 
ஏற்படும் மொறுதல்களைப் பற்றிப் படிக்கும் 
அறிவியல் பிரிவு ஆகும். ்வதியியலின் சி்றப்பு 
என்ன்வனில், அது பருப்்பொருளகளின் 
அடிப்பள்டத் துகளகைொன அணுக்கள மற்றும் 
மூலக்கூறுகளின் பணளபயும், அவற்றின் 
்ெர்க்ளகயொல் ஏற்படும் விளைவுகளையும் 
நமக்கு எளிளமயொக விைக்குகின்்றது. 

நம்ளமச சுற்றியுளை அளனத்துப் 
பருப்்பொருளகளையும் நொம் 
்வதிப்்பொருளகைொகக் கருத முடியும். நொம் 
அருநதும் நீர்  (H

2
O) ளைட்ைெனும், ஆக்சிெனும் 

இளணநத ஒரு ்வதிப்்பொருைொகும். 
நொம் ெளமயலுக்குப் பயன்படுத்தும் உப்பு 
(NaCl) ்ெொடியமும், கு்ைொரினும் இளணநத 
ஒரு ்வதிப்்பொருள. நமது உ்டல்கூ்ட பல 
்வதிப்்பொருளகைொல் கட்்டளமக்கப்பட்்ட்த!

இட்லி மொவில் பொக்டீரியொக்கள நிகழத்தும் 
்நொதித்தல் எனும் ்வதிமொற்்றத்தின் 
கொைணமொக்வ, இட்லி மொவு புளித்து, நம்மொல் 
மிருதுவொன இட்லி தயொரிக்க முடிகி்றது. 

நொம் ெளமக்கும்்பொது உணவுப்்பொருளகள 
பல்்வறு ்வதிமொற்்றஙகளுக்கு உளைொவதன் 
கொைணமொக்வ, அவற்றின் நி்றத்திலும், 
மணத்திலும் விரும்பத்தக்க மொற்்றஙகள 
ஏற்படுகின்்றன.

்வதிமொற்்றஙகளைப் பயன்படுத்தி நொம் 
சில ்பொருளகளை உருவொக்க முடியும். 

் வ ங க ொ ய த் க ே 
நறுககும்தபொது கணகளில 
எரிசசலுைன கணணீரும் 
வருவது ஏன? 

்வஙகொயத்திளன நறுக்கும் ்பொது 
நம்மில் பலருக்கு கணகளில் எரிசெலு்டன் 
கணணீர் வருவதற்கொன கொைணம், அதன் 
்ெல்களில் ்பொதிநதுளை புதரொப்தபன 
ேயொல S-ஆககஸைடு எனும் ்வதிப்்பொருள 
ஆகும். இது எளிதில் ஆவியொகக்கூடியது 
(Volatile). ்வஙகொயத்ளத ்வட்டும்்பொது, 
சில ்ெல்கள சிளதநது இநத ்வதிப் 
்பொருள ்வளிப்படும். எளிதில் ஆவியொகி 
உ்ட்ன கணகளைச ்ென்்றள்டநது, 
எரிசெல் ஏற்படுத்தி கணணீளைத் தூணடும். 
்வஙகொயத்ளத நசுக்கினொல் கூடுதல் 
்ெல்கள உள்டநது, இநத ்வதிப்்பொருள 
அதிகமொக ்வளிப்படும். என்வ, இன்னும் 
அதிகமொக கணணீர் வரும். ்வஙகொயத்கே 
நீரில நகனத்து நறுககும்தபொது நெககு 
எரிசசல குக்றகின்றது. ஏன?
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்ெொப்பு மூலக்கூறுகளுக்கு இைணடு 
முளனகள உணடு. ஒன்று நீர விரும்பும் பகுதி 
மற்்்றொன்று நீர ் வறுககும் பகுதி, நீர் ் வறுக்கும் 
மூலக்கூறுகள துணியிலுளை அழுக்கு மற்றும் 
எண்ணயப் ்பொருளை ்நொக்கியும், நீர் 
விரும்பிகள நீர் மூலக்கூறுகளை ்நொக்கியும் 
்ெல்கின்்றன. துணி துளவக்கும்்பொது 
ஏைொைமொன மூலக்கூறுகள அழுக்குப் பகுதிளய 
சுற்றி வட்்டமிட்டு அழுக்ளக நீக்குகின்்றன. 
இறுதியில் அழுக்கு மூலக்கூறுகள நீரில் 
மிதநது அடித்துச ்ெல்லப்படுகின்்றன. துணி 
்வளுக்கப்படுகி்றது.

பின்வரும் ்ெயல்பொட்டின் மூலம் நொ்ம 
எளிளமயொன முள்றயில் ்ெொப்பிளனத் 
தயொரிக்க முடியும்.

உதொைணமொக நொம் அன்்றொ்டம் பயன்படுத்தும் 
்ெொப்புகள, உைஙகள, ்நகிழிகள மற்றும் 
சி்மணட் ்பொன்்றளவ இயற்ளகயொகக் 
கிள்டக்கும் சில ்பொருளகளை 
்வதிமொற்்றஙகளுக்கு உட்படுத்தி 
தயொரிக்கப்பட்்டளவ ஆகும்.

இப்பொ்டத்தில் நொம் தசொப்புகள், உரஙகள், 
சி்ெணட், ஜிப்சம், எப்சம், பொரிஸ சொ்நது, 
பீனொல, ஒட்டும் ்பொருள்கள் ்பொன்்றளவ 
தயொரிக்கப்படும் விதம் பற்றியும், அவற்றின் 
பயன்பொடுகள பற்றியும் பொர்க்கலொம்.

3.1 தசொப்புகள் ெற்றும் சலகவத்தூள்
இைணடு வளகயொன 

்ெொப்புகளை நொம் 
ப ய ன் ப டு த் து கி ் ்ற ொ ம் . 
ஒன்று குளியல் ்ெொப்பு, 
மற்்்றொன்று ெலளவ 
்ெொப்பு. அதுமட்டுமல்லொமல் 
அதிகைவு கள்றகளையுள்டய துணிகளை 
்வளுப்பதற்கு ெலளவத்தூளைப் 
பயன்படுத்துகி்்றொம். ்சயலபொடு 2 : தசொப்பு ேயொரித்ேல 

தேகவப்படும் ்பொருள்கள் : 35 மி.லி நீர்,  
10 கி. ்ெொடியம் ளைட்ைொக்ளெடு, 60 மி.லி. 
்தஙகொய எண்ணய. 
்சய்முக்ற
்ெொப்பு தயொரிக்கக்கூடிய இ்டத்தில் 
பளழய ்ெயதித்தொளை விரித்துக்்கொள.

்சயலபொடு 1 : உஙகள நணபர்களு்டன் 
கலநதொ்லொசித்து உஙகள பளளியிலும், 
வீட்டிலும் தினெரி பயன்படுத்தக்கூடிய சில 
்வதிப்்பொருளகளைப் பட்டியலிடுக.
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பலவித பயன்பொடுகளுக்கொன 
தனித்தனியொன ்ெொப்புகள, பல்்வறு 
்வதி மூலப்்பொருளகளைக் ்கொணடு 
தயொரிக்கப்படுகின்்றன. பின்வரும் 
்ெயல்பொட்டிளனச ்ெயது நீஙகள இதளனப் 
பற்றி அறியலொம்.

3.2 உரஙகள்
தொவைஙகளின் வைர்சசிக்கு நீர், சூரியஒளி, கொற்று மட்டுமல்லொது சில ஊட்்டசெத்துக்களும் 

்தளவப்படுகின்்றன. தொவைஙகள தஙகளுக்குத் ்தளவயொன ஊட்்டசெத்துக்களை மணணிலிருநது 
்பறுகின்்றன என நமக்குத் ்தரியும். 

தொவைஙகளின் வைர்சசிக்கு பலவளகயொன ஊட்்டசெத்துக்கள ்தளவப்படுகின்்றன. அவற்றுள 
கநட்ரஜன (N), பொஸபரஸ (P), ்பொட்ைொசியம் (K)  ஆகியளவ தொவைஙகளுக்குத் ்தளவயொன மூன்று 
முக்கிய ஊட்்டசெத்துக்கள ஆகும். இளவ முேனகெ ஊட்ைசசத்துககள் என்று அளழக்கப்படுகின்்றன.

நொம் ்பொதுவொகப் பயிரிடும் சில பயிர்கள மணணிலிருநது எவ்வைவு ெத்துக்களை 
எடுத்துக்்கொளகின்்றன எனப் பின்வரும் அட்்டவளண பட்டியலிடுகி்றது.

பயிரகள் விகளசசல 
(்்ஹகதைருககு)

(கி.கி) தேொரொயெொக

கநட்ரஜன
(கி.கி)

பொஸபரஸ
(கி.கி)

்பொட்ைொசியம்
(கி.கி)

அரிசி 2,240 34 22 67
்ெொைம் 2,016 36 20 39
கரும்பு 67,200 90 17 202

நிலக்க்டளல 1,904 78 22 45

கணணொடிக் குவளையில் நீளை 
நிைப்பு. அதனு்டன் 10 கி. ்ெொடியம் 
ளைட்ைொக்ளெள்டச ்ெர்த்து குளிை 
ளவக்க  ்வணடும். பின் அதனு்டன்  
60மி.லி ்தஙகொய எணளணளய சிறிது 
சிறிதொக ்ெர்த்து, கலக்கி ்கொண்்ட 
இருநதொல் இக்களைெல் கூழமமொகி 
்கட்டித்தன்ளம ்பறும். பின் இதளன 
சிறிய கொலித் தீப்்பட்டியில் ஊற்றி உலை 
ளவத்தொல் கிள்டப்பது ்ெொப்பொகும். 
இநத ்ெொப்ளபக் ்கொணடு உஙகள 
ளகக்குட்ள்டளய துளவத்துப் பொர்க்கவும்.

்சயலபொடு 3 : நம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் 
பலவளகயொன ்ெொப்பு கட்டியின் 
்மல் உள்றகளைச ்ெகரித்து 
அதில் குறிப்பி்டப்பட்டிருக்கும், மூலப் 
்பொருளகளைக் ்கொணடு பின்வரும்  
அட்்டவளணளய நிைப்புக

வ. 
எண

்ெொப்பின் ்பயர் மூலப்்பொருளகள

1. குளியல் ்ெொப்பு
2. துணி துளவக்கும் 

்ெொப்பு
3. குழநளதகளுக்கொன 

குளியல் ்ெொப்பு
4. கழிவள்ற சுத்தம் 

்ெயயும் ்பொருளகள
5. வீட்டுத் தளைளய 

சுத்தம் ்ெயயும் 
திைவஙகள

அறிவன: இதன்மூலம் ்ெொப்பினுள 
இருக்கும் மூலப்்பொருளகளைப் ்பொறுத்து 
்ெொப்பின் தன்ளம ்வறுபடும் என்பளத 
அறியலொம்.
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	ஒரு நிலத்தில் ்தொ்டர்நது பயிர்்ெயயும் ்பொது, அம்மணணில் உளை ஊட்்டசெத்துக்களுக்கு 
என்ன நிகழும்?

 

	நொம் எவ்வொறு இநத ஊட்்டசெத்துக்களை மணணிற்கு திருப்பி அளிப்பது?

 

பயிர்களுக்குத் ்தளவயொன ஒன்று அல்லது அதற்கு அதிகமொன ஊட்்டசெத்துக்களை அளிப்பதற்கு 
மணணில் ்ெர்க்கப்படும் கரிம மற்றும் கனிமப் ்பொருளகளை நொம் உரஙகள் என்கி்்றொம்.

தொவைஙகளுக்கு அளிக்கப்படும் உைஙகளை இைணடு வளகயொகப் பிரிக்கலொம். அளவ கனிம 
மற்றும் கரிம வளக உைஙகைொகும்.

கரிெ உரஙகள்

நுணணுயிரிகைொல் ்தொகுக்கப்பட்்ட தொவை 
மற்றும் விலஙகுக் கழிவுகள அளனத்தும் இயற்ளக 
அல்லது கரிம உைஙகள எனப்படும். இநத வளக 
உைஙகளை நொம் எளிளமயொகத் தயொரித்துப் 
பயன்படுத்த முடியும். இநத வளகயொன உைஙகள 
சிக்கனமொனளவ. (எ.கொ) ெணபுழு உரம், ்ேொழு 
உரம்.

கனிெ உரஙகள்

மணணில் இயற்ளகயொகக் கிள்டக்கும் கனிமப் 
்பொருளகளைக் ்கொணடு, ்தொழிற்ெொளலகளில் 
்வதிமொற்்றத்திற்குட்படுத்தி தயொரிக்கப்படும் உைஙகள 
கனிம உைஙகள என அளழக்கப்படுகின்்றன. (எ.கொ) 
யூரியொ, சூப்பர பொஸதபட், அம்தெொனியம் சலதபட் 
ெற்றும் ்பொட்ைொசியம் கநட்தரட்.

கீழக்கொணும் பட்டியல் கனிம உைஙகளில் அ்டஙகியுளை ெத்துக்களைப் பட்டியலிடுகி்றது.

உரத்தின ்பயர கநட்ரஜன(%) பொஸபரஸ (%)  ்பொட்ைொசியம் (%)

யூரியொ 46 0 0

சூப்பர் பொஸ்்பட் 0 8-9 0

அம்்மொனியம் ெல்்பட் 21 0 0

்பொட்்டொசியம் ளநட்்ைட் 13 0 44
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3.3 சி்ெணட் 
பணள்டய கொலத்தில் வீடுகளைக் 

கட்்ட சுணணொம்புக் கலளவகளும், 
மண மற்றும் மைக்கட்ள்டகளும் 
பயன்படுத்தப்பட்்டன. ஆனொல் தற்்பொது 
வீடுகள முதல் ்பரிய அளணக்கட்டுகள,  
மற்றும் பொலஙகள கட்டுவதற்கு சி்மணட் 
பயன்படுகி்றது. இயற்ககயில கிகைககககூடிய 
சுணணொம்புககல, களிெண ெற்றும் ஜிப்சம் 
ஆகிய ேொது உப்புககளக கல்நது அகரப்பேன 
மூலம் சி்ெணட் ேயொரிககப்படுகி்றது.

சி்மணடு்டன் நீர் ்ெர்க்கும்்பொழுது 
சில நிமி்டஙகளில் அது ்கட்டிப்படுகி்றது. 
சி்மணட் தயொரிக்கும்்பொது இறுதியொக 
அத்து்டன் சிறிதைவு ஜிப்ெம் ்ெர்க்கப்படுகின்்றது. 
ஜிப்ெமொனது சி்மணடின் ்கட்டிப்படும் 
்நைத்ளத தொமதமொக்குகின்்றது.

நொம் 50 கி்லொகிைொம் யூரியொவிளனப் 
பயன்படுத்தும் ்பொது, அட்்டவளணயின்படி 
23 கி்லொகிைொம் ளநட்ைென் (46 ெதவீதம்) 
மணணில் ்ெர்க்கப்படுகி்றது.

	அம்்மொனியம் ெல்்பட்டில் எத்தளன 
ெதவீதம் ளநட்ைென் உளைது?

 50 கி்லொகிைொம் ்பொட்்டொசியம் ளநட்்ைட் 
உைமிட்்டொல், எவ்வைவு ்பொட்்டொசியம் 
மணணில் ்ெர்க்கப்படும்?

 இஙகிலொநது நொட்ள்டச 
்ெர்நத வில்லியம் 
ஆஸ்பிடின் என்பவர் 1824 
ஆம் ஆணடு முதன்முதலில் 

சி்மணள்டக் கணடுபிடித்தொர். இது 
இஙகிலொநது நொட்டில் உளை ்பொர்ட்்லணட் 
என்னும் இ்டத்தில் கிள்டக்கும் சுணணொம்புக் 
கல்லின் தன்ளமளய ஒத்திருநததொல் 
்பொர்ட்்லணட் சி்மணட் என்று 
அளழக்கப்படுகி்றது.

 மணபுழுக்கள உயிரி 
கழிவுகள அளனத்ளதயும் 
உணவொக உணடு ் ெரித்து 
் வ ளி ் ய ற் று கி ன் ்ற ன . 

இத்தளகய மண, ்ெழிப்பொன தொவை 
வைர்சசிக்கு உதவுகி்றது. இவ்வொறு மணபுழு 
விவெொயத்திற்குப் பல்்வறு வளககளில் 
உ த வு வ த ொ ல்  
இது உழவனின 
நணபன எனவும் 
அளழக்கப்படுகி்றது.

்சயலபொடு 4 : உனது ஊரில் உளை 
வயல்்வளிகளைப் பொர்ளவயிடு. 
அஙகு பயிரி்டப்படும் பயிரிளனயும், 
பயன்படுத்தப்படும் உைஙகளையும் 
பட்டியலிடுக.

வ. எண பயிரின்பயர உரஙகளின 
்பயர

1.
2.
3.

சி்மணட்

சி்மணட்
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3.4 ஜிப்சம்
ஜிப்ெம் என்பது இயற்ளகயில் 

கிள்டக்கக்கூடிய ஒரு மிருதுவொன, நி்றமற்்ற 
கனிமப்்பொருைொகும். இதன் ்வதிப்்பயர்  
கொலசியம் சலதபட்கை க்ஹட்தரட். மூலக்கூறு 
வொயப்பொடு - CaSO4 .  2H

2
O. 

பயனகள்
	உைமொகப் பயன்படுகி்றது.
	சி்மணட் தயொரிக்கப் பயன்படுகி்றது
	பொரீஸ் ெொநது தயொரிப்பில் பயன்படுகி்றது.

்சயலபொடு 5 : ஒ்ை அைவிலொன மூன்று 
குவளைகளை எடுத்துக்்கொளக. அதற்கு 
A,B,C என ்பயரிடுக. ஒவ்்வொன்றிலும் 
இைணடு ்தக்கைணடி சி்மணள்ட 
எடுத்துக்்கொள. முதல் குவளை Aயில் ஒரு 
்தக்கைணடி நீரும், இைண்டொவது குவளை 
Bயில் இைணடு ்தக்கைணடி நீரும், 
மூன்்றொவதில் மூன்று ்தக்கைணடி நீளைச 
்ெர்க்கவும். 

சிறிது ்நைம்கழித்து எநத குவளையில் 
உளை சி்மணட் முதலில் ்கட்டித் 
தன்ளமயள்டகின்்றது? குவளையின் 
அடிப்பகுதிளய ்தொடும்்பொது குளிர் 
அல்லது ்வப்பத்ளத உணர்கி்றொயொ. ஏன்? 
இநதச ்ெயல்பொட்டிலிருநது சி்மணட் 
விளைவொக ்கட்டித்தன்ளம அள்டவதற்கு 
ெரியொன அைவில் நீளைச ்ெர்க்க்வணடும் 
என்பது நமக்குத் ்தளிவொகின்்றது.

சி்ெணடின பயனகள்

கொகர, கற்கொகர, வலுவூட்ைப்பட்ை 
கொகர ்பொன்்ற பல விதஙகளில் சி்மணட் 
பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

கொகர

கொளை என்பது சி்மணட்டும், மணலும் 
நீரு்டன் கலநத கலளவ ஆகும். வீடுகளில் 
சுவர்கள கட்டுவதற்கும், அவற்றின் ்ம்ல 
பூசுவதற்கும் தளை ்பொடுவதற்கும் கொளை 
பயன்படுகி்றது.

கற்கொகர (கொனகிரீட்)

சி்மணட், மணல், ெல்லிக்கற்கள, 
நீர் ்ெர்நத கலளவ்ய கற்கொளை ஆகும். 
கட்்ட்டஙகள, பொலஙகள, அளணக்கட்டுகள 
கட்டுவதற்கு இது பயன்படுகி்றது.

வலுவூட்ைப்பட்ை கொகர (Reinforced Cement 
Concrete)

இரும்புக்கம்பிகள அல்லது எஃகு 
வளலகளைக் கற்கொளை்யொடு ்ெர்த்துப் 
்ப்றப்படுவ்த வலுவூட்்டப்பட்்ட கொளையொகும். 
இநதக் கொளை மிகவும் வலுவொனதொகவும் 
உறுதியொனதொகவும் இருக்கும். இது 
அளணக்கட்டுகள, பொலஙகள, வீட்டின் 
்மல்தைம் மற்றும் தூணகள கட்டுவதற்குப் 
பயன்படுகி்றது. இளதக்்கொணடு ்பரிய 
குடிநீர்த் ்தொட்டிகள, குழொயகள மற்றும் கழிவு 
நீர் வடிகொல்களையும் அளமக்கின்்றொர்கள.
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3.5 எப்சம் 

எப்ெம் என்பது 
்ெகனீசியம் சலதபட் 
க்ஹட்தரட் எனும் 
உப்பொகும். இதன்  
மூலக்கூறு வொயப்பொடு 
- MgSO4 . 7H

2
O. 

இது பல்்வறு 
வளககளில் நமக்குப் 
பயன்படுகின்்றது.

பயனகள் 

	மருத்துவத்துள்றயில், மனிதனின் 
மன அழுத்தத்ளதக் குள்றக்கும் 
அளமதிபடுத்திகைொக எப்ெம்  
பயன்படுகின்்றது.

	மனிதத் தளெ மற்றும் நைம்பு மண்டலத்ளத 
சீைொக்குகின்்றது.

	்தொல் ் நொயகளைத்  தீர்க்கும் களிம்புகளில் 
பயன்படுகின்்றது.

	விவெொயத்தில் தொவைஙகளின் வைர்சசிளய 
ஊக்குவிக்கப் பயன்படுகி்றது.

3.6 பொரிஸ சொ்நது
பொரிஸ் ெொநது 

ஒரு மிக நுணணிய 
்வளளைப் ்பொடியொகும் 
(கொலசியம் சலதபட் ்்ஹமி 
க்ஹட்தரட்). இதன் 
மூலக்கூறு வொயப்பொடு 
CaSO4, ½H

2
 O. 

பொரிஸ் ெொநது தயொரிக்கப் பயன்படும் 
ஜிப்ெம், பிைொன்ஸ் நொட்டின் தளலநகர் பொரிஸில் 
அதிகைவில் கிள்டப்பதொல் இது பொரிஸ சொ்நது 
என அளழக்கப்படுகி்றது. ஜிப்ெத்திளன 
்வப்பப்படுத்தும் ்பொழுது, பகுதியைவு நீர்செத்து 
்வளி்யறி பொரிஸ் ெொநது தயொரிக்கப்படுகி்றது. 

பயனகள்

	கரும்பலளகயில் எழுதும் ்பொருள 
தயொரிக்க பயன்படுகின்்றது.

	அறுளவச சிகிசளெயில் எலும்பு 
முறிவுகளைச ெரி்ெயயப் பயன்படுகின்்றது.

	சிளலகள வொர்ப்பதற்கு பயன்படுகின்்றது.

	கட்டுமொனத்துள்றயில் பயன்படுகின்்றது.

3.7 பீனொல 
உனது வீட்டில் கழிவள்றளயச சுத்தம் 

்ெயயும்்பொது வொளியில் சிறிதைவு எண்ணய 
்பொன்்ற களைெளல ஊற்றி சுத்தம் ்ெயவளத 
கவனித்திருக்கி்றொயொ? அது என்ன எனத் 
்தரியுமொ? அது பீனொல எனப்படும் ஒரு வளக 
்வதிப்்பொருைொகும். 

பீனொல் என்பது கொரபொலிக அமிலம் 
எனப்படும் கரிம அமிலமொகும். பீனொலின் 
மூலக்கூறு வொயபொடு - C

6
H

5
OH. இது வீரியம் 

குள்றநத அமிலமொகும். இது ஆவியொகும் 
தன்ளமயுளை, ்வணளம நி்றப் படிக 
திணமமொகும்.

பினொலின் களைெல் நி்றமற்்றதொக 
இருப்பினும், மொசு கொைணமொக இைம் சிவப்பு 
நி்றக் களைெலொக மொற்்றமள்டகி்றது. 
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பிளணக்கப்பட்டு பிரிக்க முடியொதவொறு 
அளமகி்றது. ஒட்டுப்்பொருள என்பது பளெ, 
பிசின்  ்பொன்்றவற்ள்றக் குறிக்கும் ்பொதுவொன 
்ெொல் ஆகும். 

நகைமுக்ற அனுபவம்

உனது மிதிவணடி எப்்பொதொவது 
பஞெர் ஆன்பொது, பஞெர் ஒட்டுவளத 
கவனித்திருக்கின்்றொயொ? அவர் பஞெைொனப் 
பகுதிளய மணற்தொள ்கொணடு சுத்தம் ்ெயது 
்ெொை்ெொைப்பொக்குகி்றொர். பின்னர் ் பொருத்தமொன 
அைவு ்டயர்/டியூபிளன எடுத்துக்்கொணடு, 
இருபகுதிகளிலும் தகுநத பளெயிளனத் த்டவி, 
்தளவயொன அைவு அழுத்தம் ்கொடுத்து 
முழுளமயொக உலைளவக்கி்றொர். அவர் ஏன் 
அழுத்தம் ்கொடுக்கி்றொர்? அழுத்தம் ்கொடுப்பதன் 
மூலம் இரு பகுதிகளின் ஈர்ப்புத்தி்றன் 
அதிகரித்து முள்றயொன ஒட்டுதல் உறுதி 
்ெயயப்படுகி்றது.

ஒட்டும் ்பொருள்களின வகககள்

ஒட்டும் ்பொருளகளை இைணடு 
வளககைொகப் பிரிக்கலொம். அளவ இயற்ளக 
மற்றும் ்ெயற்ளக ஒட்டும் ்பொருளகைொகும். 
நீரில் களைக்கப்பட்்ட ஸ்்டொர்ச இயற்ளக 
ஒட்டுப்்பொருளுக்கு எடுத்துக்கொட்்டொகும். 
இவற்ள்ற பைப்பின் மீது பூசி ்பொருளகளை 
ஒட்்டலொம். பஞெர் கள்டயில் பயன்படுத்தும் 
ஒட்டும் ்பொருள ஒரு வளக ்ெயற்ளக ஒட்டும் 
்பொருைொகும்.

மனிதத் ்தொலில் பட்்டொல் எரிசெலூட்டும் 
தன்ளம ்கொண்டது. இது ்தொழிற்ெொளலகளில் 
தயொரிக்கப்படும் பல ்பொருளகளுக்கு மிகவும் 
அவசியமொன மூலப்்பொருைொகும்.

குள்றநத அ்டர்வுள்டய பீனொல் 
களைெல் வொய்கொப்பளிப்பொனொகவும், 
கிருமிநொசினியொகவும் வீடுகளில் 
கழிவள்றளயச சுத்தம் ்ெயயவும்  
பயன்படுகி்றது. பீனொல் நுணணுயிரிகளைக் 
்கொல்வதொல், அறுளவ சிகிசளெயில் 
கிருமிநொசினியொக உப்யொகப்படுகி்றது.  

3.8 ஒட்டும் ்பொருள்கள்
 உனது புத்தகத்தின் 
ஒரு தொள  தற்்ெயலொகக் 
கிழிநதொல் நீ என்ன 
்ெயவொய? உ்ட்ன ஒட்டும் 
நொ்டொ (cello tape) எடுத்து ஒட்்டளவப்பொய 
அல்லவொ!  அநத ்நகிழித்தொள ஏன் ஒட்டுகி்றது 
என்று சிநதித்து பொர்த்திருக்கின்்றொயொ? 
அநத ்நகிழியின் மீது ஏ்தொ பளெ்பொன்்ற 
ஒன்று உளைது என்பது ்தொட்டுப் பொர்க்கும் 
்பொது ்தரிகி்றது. இது குறித்து எப்்பொதொவது 
உனது நணபர் அல்லது ஆசிரியரி்டம் 
்கட்டிருக்கி்றொயொ? அநதப்  பளெ ்பொன்்ற 
்பொரு்ை ஒட்டும் ்பொருள் எனப்படும். 

ஒட்டும் ்பொருள் என்றொல எனன? ஒரு 
பைப்பின் மீ்தொ அல்லது இைணடு ்வவ்்வறு 
்பொருளகளின் பைப்பின் மீ்தொ பூெப்படும் 
ஒரு வளகயொன பளெ ்பொன்்ற ்பொரு்ை 
ஒட்டும் ்பொருள்  எனப்படும்.   பைப்புகள   
ஒன்றின்   மீது   ஒன்று ்தொடுமொறு 
அழுத்தும் ்பொது பிளணக்கப்பட்டு இள்ட்ய 
உளை இள்டதைத்தில் ஈர்ப்புவிளெ மூலம் 
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ஒட்டும்்பொருளகளை அவற்றின் 
பயன்களைப் ்பொறுத்து பலவொறு 
வளகப்படுத்தலொம். அவற்றுள சில பளெகைொக, 
திைவஙகைொக, துகளகைொக, நொ்டொக்கைொக 
உளைன. 

சில ஒட்டும்்பொருளகளை அளவ 
ஒட்டும் விதஙகளைப் ்பொறுத்து சூ்டொன 
நிளலயில் உருகுபளவ, சூ்டொன நிளலயில் 
விளனபுரிபளவ, ்வப்பத்தொல் இறுகுபளவ, 
அழுத்தத்தொல் ஒட்டுபளவ எனப் பல வளககைொக 
வளகப்படுத்தலொம்.

நிகனவில ்கொள்க
	தொவை எண்ணய அல்லது விலஙகுக்  

்கொழுப்பிளன அ்டர் ்ெொடியம் 
ளைடிைொக்ளெடு களைெலு்டன் 
்ெர்த்து குளிை ளவக்கும்்பொது ்ெொப்பு 
கிள்டக்கி்றது.

	உைஙகள தொவை வைர்சசிக்கு 
உதவுகின்்றன.

	மணபுழு உைம் ஊட்்டசெத்துமிக்கது மற்றும் 
நிலத்திற்கு நன்ளம பயக்கக்கூடியது. 

	சுணணொம்புக்கல், களிமண மற்றும் 
ஜிப்ெம் ஆகியவற்ள்ற கலநது சி்மணட் 
தயொரிக்கப்படுகின்்றது. 

	எலும்பு முறிவிளனச ெரி்ெயயப்  பொரிஸ் 
ெொநது பயன்படுகி்றது. 

	நீர்த்த பீனொல் சுத்தம் ்ெயயும் 
்பொருைொகவும், கிருமி நொசினியொகவும் 
மற்றும் வொயக்்கொப்பளிப்பொனொகவும் 
பயன்படுகின்்றது.

	ஒரு பைப்பின் மீ்தொ அல்லது இைணடு 
்வவ்்வறு ்பொருளகளின் பைப்பின் மீ்தொ 
பூசி அவற்ள்ற ஒட்டுவதற்கு பயன்படும் 
்பொரு்ை ஒட்டும் ்பொருைொகும். 
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வொழ்கககககொன சத்துககள் உரலி:
http://seedsurvivor.com/agrium-games/Feeding%20the%20Future/

இகணயச்சயலபொடு
வொழ்கககககொன சத்துககள்

படி  1: கீழக்கொணும் உைலி / விளைவுக் குறியீட்ள்டப் பயன்படுத்தி ‘ Nutrients for life ’  
்ெயல்பொட்டின் பக்கத்திற்குச ்ெல்லவும்.

படி 2: இப்்பொழுது குறிப்பு உதவி ெொைைத்தின் இ்டது ்மற்புைம் உளை ‘ x ‘ என்பளத ்ெொடுக்கி  
்நைடியொக ்ெயல்பொட்டிளன ்தொ்டஙகலொம்  அல்லது ‘ Next ‘  என்பளத ்ெொடுக்கி  
வழிகொட்டும் குறிப்புகளை  அறியலொம்.

படி 3:  திளையில் ஒரு வயல் , தொவைத்திற்கு ் தளவயொன ஊட்்டசெத்துகள குறிக்கப்பட்்ட நொன்கு 
சிறு ெதுைஙகள மற்றும் நொன்கு அைவிகள ஆகியவற்றின் ப்டஙகள தைப்பட்டிருக்கும்.

படி 4: சுட்டியின் உதவியொல்  ஊட்்டசெத்துகள குறிக்கப்பட்்ட ெதுைத்திளன இழுத்து வயலின் மீது 
்பொருத்தவும். அைவியின் குறிமுள பசளெ நி்றத்தில் இருநதொல் தொவைஙகள அளனத்து 
ெத்துகளையும் ெரியொன அைவில் ்பற்றிருக்கின்்றன என்பளத அறியலொம்.

*ப்டஙகள அள்டயொைத்திற்கொக மட்டு்ம.

்சயலபொட்டின மூலம் 
ேொவரஙகளுககுத் தேகவயொன 

ஊட்ைசசத்துகககளப் பற்றி 
அறிதவொெொ!

படி 1

படி 3

படி 2

படி 4
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5. இயற்ளக ஒட்டும்்பொருள 
இருநது தயொரிக்கப்படுகின்்றது

 அ. புைதஙகளில்  ஆ. ்கொழுப்புகளில் 
இ. ஸ்்டொர்சசில்  ஈ. ளவட்்டமின்களில்

II. தகொடிட்ை இைஙககள நிரப்புக
1. ்வஙகொயம் நறுக்கும்்பொது நம் கணகளில் 

கணணீர்வைக் கொைணமொன வொயு 
 ஆகும்.

2. ்ெொப்பு தயொரிக்க நீர், ்தஙகொய 
எணளணய மற்றும்  
்தளவப்படுகின்்றது.

3. உழவனின் நணபன் என 
அளழக்கப்படுவது  ஆகும்.

4. சுற்றுசசூழலுக்கு உகநதளவ  
உைஙகள ஆகும்

5. இயற்ளக பளெக்கு உதொைணம் 
 ஆகும்.

III. சரியொ (அ) ேவ்றொ எனக கூறுக. ேவ்றொக 
இருப்பின சரியொக எழுேவும்

1. ்ெறிவூட்்டப்பட்்ட பீனொல் கிருமிநொசினியொக 
பயன்படுகின்்றது.

2. ஜிப்ெம் மருத்துவத் துள்றயில் அதிகைவு 
பயன்படுகின்்றது.

3. ஜிப்ெத்ளத சூடுபடுத்துவதன் மூலம் 
பொரிஸ்ெொநது கிள்டக்கின்்றது.

4. ஒட்டும்்பொருள என்பது இரு 
்பொருளகளை ஒன்்்றொ்்டொன்று பிரிக்கப் 
பயன்படுகின்்றது.

5. NPK என்பது தொவைஙகளுக்கொன 
முதன்ளமச ெத்துக்கள ஆகும்.

IV. ்பொருத்துக
1. ்ெொப்பு  - C6H5 OH 
2. சி்மணட் - CaSO4.2H

2
O

3. உைஙகள - NaOH 
4. ஜிப்ெம் - RCC 
5. பீனொல் - NPK

மதிப்பீடு

I. ்பொருத்ேெொன 
விகைகயத் 
தேர்ந்ேடுககவும்

1. ்ெொப்புக்களின் முதன்ளம மூலம் 
 ஆகும்.

 அ. புைதஙகள   

 ஆ. விலஙகு ்கொழுப்பும் தொவை 
 எணளணயும் 

 இ. மண       

 ஈ. நுளை உருவொக்கி

2. ்வப்ப நிகழவின் மூலம் ்கொழுப்பு அல்லது 
எணளணளய ்ெொப்பொக மொற்றுவதற்கு 

  களைெல் பயன்படுகி்றது. 

 அ. அம்்மொனியம் ளைட்ைொக்ளெடு    
ஆ. ்ெொடியம் ளைட்ைொக்ளெடு   

 இ. ளைட்்ைொகு்ைொரிக் அமிலம்  
 ஈ. ்ெொடியம் கு்ைொளைடு
3. சி்மணடில் ஜிப்ெம் ்ெர்க்கப்படுவதற்கொன 

கொைணம்  ஆகும்.
 அ. விளைவொக ்கட்டித்தன்ளமயள்டய 
 ஆ. ் கட்டிப்படும் தன்ளமளய தொமதப்படுத்த    
 இ. கடினமொக்க
 ஈ. கலளவளய உருவொக்க 

4. பீனொல் என்பது .

 அ. கொர்பொலிக் அமிலம் 

 ஆ. அசிட்டிக் அமிலம் 

 இ. ்பன்்ெொயிக் அமிலம்                                

 ஈ. ளைட்்ைொகு்ைொரிக் அமிலம்
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V. கீழ்வரும் வொககியஙககள சரியொன 
வரிகசயில எழுதுக

1. பின் இதளன சிறிய கொலித்தீப்்பட்டியில் 
ஊற்றி உலை ளவத்தொல் கிள்டப்பது 
்ெொப்பொகும்.

2. கணணொடிக் குவளையில் சிறிதைவு நீளை 
நிைப்பவும்.

3. பின் அதனு்டன் ்தஙகொய எணளணளய 
சிறிது சிறிதொக கலநது, கலக்கி ்கொண்்ட 
இருநதொல் இக்களைெல் கூழமமொகி 
்கட்டித்தன்ளம ்பறும். 

4. அதனு்டன் அ்டர் ்ெொடியம் 
ளைட்ைொக்ளெள்டச ்ெர்த்து குளிை 
ளவக்கவும்.

5. இநத ்ெொப்பின் மூலம் உஙகள 
ளகக்குட்ள்டளயத் துளவக்க 
முயற்சிக்கவும்.

6. ்ெொப்பு தயொரிக்கக்கூடிய இ்டத்தில் பளழய 
்ெயதித்தொளை விரித்துக்்கொளைவும்.

VI. ஒப்புகெ ேருக
1. யூரியொ: கனிம உைம் : : மணபுழு உைம்: 

2. : இயற்ளக ஒட்டும்்பொருள : : 
 ்ெ்லொ ்்டப் : ்ெயற்ளக ஒட்டும்்பொருள: 

VII. மிகக குறுகிய விகையளி
1. ்ெொப்பில் அ்டஙகியுளை மூலப்்பொருளகள 

யொளவ?
2. ்ெொப்பில் உளை இரு ்வவ்்வறு வளக 

மூலக்கூறுகள என்்னன்ன?
3. கனிம உைஙகளுக்கு உதொைணம் தருக.
4. பீனொலின் மூன்று இயற்பியல் 

பணபுகளைக் கூறுக.
5. பொரிஸ் ெொநதின் பயன்களை விவரிக்கவும்.
6. சி்மணடில் கலநதுளை மூலப்்பொருளகள 

யொளவ?

7. சி்மணட் தயொரிப்பில் ஜிப்ெம் எதற்கொகப் 
பயன்படுகி்றது?

VIII. குறுகிய விகையளி
1. மணபுழு ஏன் உழவனின் நணபன் என்று 

அளழக்கப்படுகின்்றது?
2. சி்மணட் தயொரிக்கும் முள்றளய 

விவரிக்கவும்.
3. ஜிப்ெத்தின் பயன்களைக் கூறுக.
IX. விரிவொன விகையளி
1. வலுவூட்்டப்பட்்ட சி்மணட் கொளை 

மற்றும் அதன் பயன்பொடுகளைப் பற்றி 
விவரிக்கவும். 

2. ்ெொப்பு எவ்வொறு தயொரிக்கப்படுகின்்றது?
X. உயர சி்நேகனத்தி்றன வினொவிற்கு 

விகையளி
1. ைவி ஒரு விவெொயி. அவருள்டய 

பணளணயில் அதிக கொல்நள்டகளை அவர் 
வைர்க்கின்்றொர். இதனொல் அதிகைவில் 
உயிரிக்கழிவுகள கிள்டக்கின்்றன. 
இக்கழிவுகளை மணபுழு உைமொக 
மொற்றுவதற்கு தகுநத ஆ்லொெளனளய 
ைவிக்கு வழஙகவும். மணபுழு உைத்தின் 
நன்ளமகளைப்பற்றி எடுத்துக்கூ்றவும்.

XI. ்சயலதிட்ைம்
	ஒரு கணணொடி முகளவயில் 100 மி.லி 

சூ்டொன நீளை எடுத்துக்்கொள.
	50 கிைொம் ளமதொ மொவிளன எடுத்து 

்வநநீரில் ்ெர்த்து நன்கு கலக்கவும். 
	உருவொகும் பளெ ்பொன்்ற ்பொருளை 

எடுத்து ்தொட்டுப்பொர் ஒட்டுகி்றதொ? கிழிநத 
உனது புத்தகத்ளத பளெளய பயன்படுத்தி 
ஒட்்டவும்.

	சிறிதைவு மயில்துத்தம் (தொமிை ெல்்பட்) 
்ெர்க்கும் ்பொது பளெ்க்டொமல் நீண்ட 
நொட்களுக்கு இருக்கும்.
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4 நெது சுற்றுச்சூழல்

அலகு

	சூழநிளல மண்டலம் பற்றியும், அதன் கூறுகள பற்றியும் உளை அறிவிளனப் ்பறுதல்
	உணவுச ெஙகிலி என்்றொல் என்ன என்பளதயும், அது சூழநிளல மண்டலத்தில் 

என்ன பஙகொற்றுகின்்றது என்பளதயும் புரிநது ்கொளளுதல்
	கழிவுகளின் ்மலொணளம மற்றும் அதளன மறு சுழற்சி ்ெயவது எவ்வொறு 

என்பளதயும் ஆயநதறிநது ்கொளளுதல்
	உயிரினச சிளதவிற்கு உளைொகும் கழிவுகளுக்கும், உயிரினச 

சிளதவிற்கு உளைொகொத கழிவுகளுக்கும் இள்ட்ய உளை 
்வறுபொடுகளை அறிதல்

	மொசுபொடுகளின் வளககளையும் அளவ சுற்றுசசூழலில் 
உருவொக்கும் தொக்கத்ளதயும் அறிதல்

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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அறிமுகம்
மனிதர்கள, விலஙகுகள அல்லது தொவைஙகள வொழக்கூடிய பகுதி மற்றும் அவற்ள்றச சுற்றியுளை 

சூழளல நொம் சுற்றுசசூழல என்கி்்றொம். சுற்றுச சூழல் என்பது நம்ளமச சுற்றியிருக்கும் அளனத்ளதயும் 
குறிப்பதொகும். அளவ உயிருளைளவயொக்வொ அல்லது உயிைற்்றளவயொக்வொ இருக்கலொம். சூரியன், 
கொற்று, நீர், தொதுப்்பொருளகள மற்றும் மண ்பொன்்ற கொைணிகளுக்கு உயிரற்்ற கொரணிகள் என்று 
்பயர். தொவைஙகள விலஙகுகள மற்றும் பொக்டீரியொ ்பொன்்றளவகளுக்கு உயிருள்ள கொரணிகள் 
என்று ்பயர். உயிரினஙகள ஒன்ள்ற்யொன்று ெொர்நது வொழவ்தொடு, சுற்றுசசூழலுக்கு ஏற்பவும் 
தஙகளைத் தகவளமத்துக் ்கொளகின்்றன. 

4.1 சூழ்நிகல ெணைலம் (Ecosystem)
உயிருளை கொைணிகளையும், உயிைற்்ற கொைணிகளையும் ஒன்று ்ெர்நத ஒரு கட்்டளமப்்ப 

சூழநிளல மண்டலமொகும். சூழநிளல மண்டலத்தில் உளை ஒவ்்வொரு உறுப்பினருக்கும் / பகுதிக்கும், 
ஒவ்்வொரு ்வளல உணடு. சுற்றுச சூழலில் ஏற்படும் மொற்்றஙகள (்வப்பநிளல உயர்வு அல்லது 
கனத்த மளழ) சூழநிளல மண்டலத்தில் மிகப் ்பரிய தொக்கத்ளத ஏற்படுத்தும். 

சூழநிளல மண்டலம் என்பது  இயற்ளக  சூழநிளல மண்டலமொக்வொ ்ெயற்ளக சூழநிளல 
மண்டலமொக்வொ இருக்கலொம்.
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இயற்கக சூழ்நிகல ெணைலம்

மனிதர்களுள்டய தளலயீடுகளின்றி, 
இயற்ளகயொக உருவொன சூழநிளல மண்டலம் 
இயற்கக சூழ்நிகல ெணைலம் எனப்படுகி்றது. 
இது நீர்வொழ சூழநிளல மண்டலமொக்வொ, 
நிலவொழ சூழநிளல மண்டலமொக்வொ 
இருக்கலொம்.

நீரில் கொணப்படும் சூழநிளல மண்டலம் 
நீரவொழ் சூழ்நிகல ெணைலம் எனப்படும். 
க்டல், ஆறு, ஏரி, குைம் மற்றும் குட்ள்டகள 

்சயலபொடு 1 : உஙகள வீட்டில் உளை அளனத்ளதயும் உஙகள கண முன் ்கொணடு வருக. 
உஙகள குடும்பத்தினர், உஙகள வீட்டில் உளை புத்தகஙகள, ்பொம்ளமகள, மைசெொமொன்கள, 
உணவு வளககள மற்றும் உஙகள ்ெல்லப் பிைொணிகள என அளனத்ளதயும் நிளனத்துப் 
பொருஙகள இப்படி உயிருளைளவயும், உயிைற்்றளவயும் ்ெர்நததுதொன் உஙகைது வீடு.
கீ்ழ ்கொடுக்கப்பட்டுளை ப்டத்திளனப் பொருஙகள. குைத்திளன உற்று்நொக்கி, உயிருளை 
மற்றும் உயிைற்்ற கொைணிகளைப் பட்டியலிடுஙகள.

ஆகியளவ இயற்ளகயொன நீர்வொழ சூழநிளல 
மண்டலஙகளுக்கு எடுத்துக்கொட்டுகைொகும்.

நீருக்கு ்வளி்ய நிலப்பகுதியில் 
கொணப்படும் சூழநிளலமண்டலஙகள நிலவொழ் 
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சூழ்நிகல ெணைலஙகள் எனப்படுகின்்றன. 
கொடுகள, மளலப்பகுதிகள, பொளலவனஙகள 
்பொன்்றளவ   இயற்ளகயொன   நிலவொழ 
சூழநிளல மண்டலஙகளுக்கு 
எடுத்துக்கொட்டுகைொகும். 

்சயற்கக சூழ்நிகல ெணைலம்

்ெயற்ளக சூழநிளல மண்டலஙகள 
மனிதர்கைொல் உருவொக்கப்பட்டு, 
பைொமரிக்கப்படுகின்்றன. இளவ இயற்ளக 
சூழநிளல மண்டலஙகளின் சில பணபுகளைக் 
்கொணடிருக்கின்்றன. இருப்பினும், இளவ 
இயற்ளக சூழநிளல மண்டலஙகளை வி்ட மிக 
எளிளமயொனளவ ஆகும்,

இளவ ்நல்வயல், ்தொட்்டம் ்பொன்்ற 
நிலவொழ சூழநிளல மண்டலஙகைொக்வொ, 
மீன் வைர்்தொட்டி ்பொன்்ற நீர்வொழ சூழநிளல 
மண்டலமொக்வொ இருக்கலொம். 

4.2 உணவுச சஙகிலி ெற்றும் உணவு 
 வகல

உ யி ரி ன ங க ள 
தஙகைது உ்டலியக்கச 
் ெ ய ல் ப ொ டு க ள ை 
நி ள ்ற ் வ ற் றி க் 
்கொளை உணவு 
் த ள வ ப் ப டு கி ்ற து . 
சில உயிரினஙகள தஙகைது உணளவத் 
தொ்ன தயொரித்துக் ்கொளகின்்றன. (எ.கொ) 
தொவைஙகள. ஆனொல் சில உயிரினஙகள 
தஙகைது உணவிற்கொக பி்ற உயிரினஙகளைச 
ெொர்நதிருக்க ்வணடியுளைது.

நீரவொழ் கொட்சியகம் 
(Aquarium)

மீன்கள, பி்ற நீர்வொழ 
உயிரினஙகள மற்றும் 

நீர்வொழ தொவைஙகளை பைொமரிக்கும் 
இ்டம் நீர்வொழ 
க ொ ட் சி ய க ம் 
( A q u a r i u m ) 
எனப்படுகி்றது. 
இது ஒரு சிறிய 
்தொட்டியொக்வொ 
அல்லது பல 

்பரிய ்தொட்டிகள ளவக்கப்பட்்ட ஒரு 
கட்டி்டமொக்வொ இருக்கலொம். 

நிலவொழ் கொட்சியகம் (Terrarium)

நிலவொழ உயிரினஙகள மற்றும் 
தொவைஙகளைக் பைொமரிக்கும் இ்டம் அல்லது 
அளமப்பு நிலவொழ கொட்சியகம் (Terrarium) 
எனப்படுகி்றது. இஙகு இயற்ளகயொன   
சூழநிளல   மண்டலத்திளனப் ்பொல 
வடிவளமக்கப்பட்டு, கட்டுப்படுத்தப்பட்்ட 
சூழலில் விலஙகுகளும், தொவைஙகளும் 
கொட்சிப்படுத்தப்படுகின்்றன. 

நீர்வொழ கொட்சியகம் மற்றும் நில 
வொழகொட்சியகம் ஆகியளவ 
விலஙகுகளையும், தொவைஙகளையும் 
்நருக்கமொக உற்று்நொக்க உதவுகின்்றன. 
அலஙகொைத்திற்கொகவும் இளவ 
பயன்படுகின்்றன.
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ஒரு சூழநிளல மண்டலத்தில் பல 
வளகயொன உணவூட்்ட முள்றகளை நொம் 
பொர்க்க முடியும். உயிரினஙகள எவ்வொறு 
தனக்கொன உணவிளனப் ்பறுகின்்றன 
என்பதன் அடிப்பள்டயில் நொம் அவற்ள்ற 
உற்பத்தியொளரகள் மற்றும் நுகரதவொரகள் 
எனப் பிரிக்கலொம்.

உற்பத்தியொளரகள்

தனக்கொன உணளவத் தொ்ன உற்பத்தி 
்ெயது ்கொளைக்கூடிய உயிரினஙகளை நொம் 
உற்பத்தியொளரகள் என்கி்்றொம். இளவ தமது 
உணவுத் ்தளவக்கொக பி்ற உயிரினஙகளைச 
ெொர்நது இருப்பதில்ளல. உற்பத்தியொைர்களை 
நொம் ேற்சொரபு ஊட்ை உயிரிகள் என்றும்  
அளழக்கி்்றொம். தனக்கொன உணளவத் 
தொ்ன உற்பத்தி ்ெயயக் கூடிய என்்னன்ன 
உயிரினஙகளை நீ பொர்த்திருக்கி்றொய? 
தொவைஙகள தஙகளுள்டய உணவிளன 
ஒளிசதசரககக மூலம் தொஙக்ை தயொரித்துக் 
்கொளகின்்றன. 

தொவைஙகளின் ஒளிச்ெர்க்ளகக்கு 
என்்னன்ன ்தளவப்படுகி்றது?

நுகரதவொரகள்

தனக்கொன உணளவத் தொ்ன தயொரிக்க 
முடியொத உயிரினஙகள பி்ற உயிரினஙகளை 
உணவொக உட்்கொணடு உயிர்வொழகின்்றன. 
இத்தளகய உயிரினஙகளை நொம் 
நுகரதவொரகள் என்கி்்றொம்.  நுகர்்வொர்கள 
பி்றசொரபு ஊட்ை உயிரிகள்  என்றும்  
அளழக்கி்்றொம்.

விலஙகுகள என்ன வளகயொன உணளவ 
உட்்கொளகின்்றன என்பதன் அடிப்பள்டயில் 
நொம் அவற்ள்றப் பிரிக்கலொம். அளவயொவன:

ேொவர உணணிகள்

தொவைஙகள மற்றும் தொவைப் ்பொருளகளை 
உணவொக உட்்கொளளும் விலஙகுகள. (எ.கொ) 
பசு, மொன், ஆடு மற்றும் எலி.

ஊன உணணிகள்

பி்ற விலஙகுகளை உணவொக 
உட்்கொளளும் விலஙகுகள. (எ.கொ) சிஙகம், புலி, 
தவளை மற்றும் ஆநளத.

அகனத்துணணிகள்

தொவைஙகளையும், விலஙகுகளையும் 
உணவொக உட்்கொளளும் விலஙகுகள. (எ.கொ) 
மனிதன் மற்றும் கொகம்

சிகேப்பகவகள்

இ்றநத விலஙகுகள மற்றும் தொவைஙகளை 
உணவொக உட்்கொளபளவ. இளவ இ்றநத 
தொவைஙகள மற்றும் விலஙகுகளில் உளை 
சிக்கலொன கரிமப்்பொருளகளை, எளிய 
மூலக்கூறுகைொக, தொவைஙகள எளிதில் 
எடுத்துக்்கொளைத்தக்க ஊட்்டசெத்துகைொக 
மொற்றுகின்்றன. (எ.கொ) பொக்டீரியொக்கள, 
பூஞளெகள.

உணவுச சஙகிலி

கொடுகளில் மொன்கள புற்களை 
உணவொக எடுத்துக்்கொளகின்்றன. புலிகள 
மொன்களை ்வட்ள்டயொடி உணகின்்றன 
என்பது நமக்குத் ்தரியும். என்வ, எநத 
ஒரு சூழநிளல மண்டலத்திலும், அதில் 
வொழக்கூடிய உயிரினஙகளிள்ட்ய 
ஒரு ெஙகிலித்்தொ்டர்்பொல இநத உ்றவு 
கொணப்படுகின்்றது. ஒரு சூழ்நிகல 
ெணைலத்தில உணணுேல ெற்றும் 
உணணப்படுேலுககொன வரிகசமுக்றகய 
நொம் உணவுசசஙகிலி எனகித்றொம். 

ஓர் உயிரினம் எவ்வொறு பி்ற 
உயிரினஙகளை உணபதன் மூலம் 
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உணளவயும், ெத்துக்களையும் ்பறுகி்றது 
என்பளத உணவுசெஙகிலி விைக்குகி்றது.

உற்பத்தியொைர்கள (எ.கொ – புற்கள) 
நுகர்்வொர்கள (எ.கொ – மொன், ஆடு, மொடு 
மற்றும் புலி) மற்றும் சிளதப்பளவகள 
(எ.கொ – பொக்டீரியொக்கள, பூஞளெகள) 
ஆகியவற்றிற்கிள்ட்யயொன ்தொ்டர்பிளன 
உணவுசெஙகிலி விைக்குகி்றது.

(எ.கொ.)  நிலவொழ் சூழ்நிகலெணைலத்தில  
(புல்வளி) உணவுசசஙகிலி

(எ.கொ.) நீரவொழ் சூழ்நிகலெணைலத்தில (ஏரி) 
உணவுசசஙகிலி

ஆற்்றல ஓட்ைம்

உணவுசெஙகிலியொனது சூரியனி்டமிருநது 
கிள்டக்கும் ஆற்்றலில் இருநது ்தொ்டஙகுகி்றது. 
சூரியஒளியிளனப் பயன்படுத்தி தொவைஙகள 
ஒளிச்ெர்க்ளக ்ெயது உணளவத் 
தயொரிக்கின்்றன. இதனொல் சூரிய ஒளியிலுளை 
ஆற்்றல் தொவை பொகஙகளில் ்ெகரிக்கப்படுகி்றது. 
்வட்டுக்கிளி புல்லிளனத் தின்னும் ்பொது, 
ஆற்்றலொனது புல்லில் இருநது ்வட்டுக்கிளிக்கு 
க்டத்தப்படுகி்றது.

தவளை இநத ் வட்டுக்கிளிளய உணபதன் 
மூலம் ஆற்்றளலப் ்பற்றுக்்கொளகி்றது. இநத 
ஆற்்றலொனது ஒரு கொகத்திற்கு அத்தவளைளய 
உணபதன் மூலம் கிள்டக்கி்றது.  ஆக, 
அடிப்பள்டயொக ஆற்்றல் உற்பத்தியொனது 
தொவைஙகளில் ஒளிச்ெர்க்ளக மூலம் 
நிகழகி்றது.

நுணணுயிரிகள கழிவுகளையும், இ்றநத 
தொவைஙகள மற்றும் விலஙகுகளையும் 
சிளதத்து, எளிய மூலக்கூறுகைொக மணணில் 
்ெர்க்கின்்றன. இநத எளிய மூலக்கூறுகள 
தொவைஙகள வைை உதவுகின்்றன. இநத ஆற்்றல் 
மறுபடியும் விலஙகுகளுக்குக் கிள்டக்கி்றது.  
இவ்வொறு அடிப்பள்ட நுகர்்வொர்களிலிருநது, 
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உயர்மட்்ட ்வட்ள்டயொடும் விலஙகுகள வளை 
ஆற்்றல் ஒரு வட்்டப்பளதயில் க்டத்தப்பட்டு, 
மீணடும் மணளண அள்டகி்றது.

உணவூட்ை நிகலகள்

ஆற்்றலொனது உற்பத்தியொைர்களிலிருநது 
நுகர்்வொர்களுக்குக் க்டத்தப்படுகி்றது. 
ஒரு உணவுசெஙகிலியில் பல்்வறு வளக 
நுகர்்வொர்கள உளைன. அவற்ள்ற எவ்வொறு 
்வறுபடுத்தி அறிவது?

தொவைஙகளை உணணும் விலஙகுகள 
முேலநிகல நுகரதவொரகள் எனப்படுகின்்றன.

முதல்நிளல நுகர்்வொர்களை உணணும் 
விலஙகுகள இரணைொம் நிகல நுகரதவொரகள் 
எனப்படுகின்்றன.

இைண்டொம் நிளல நுகர்்வொர்களை 
உணணும் விலஙகுகள (்பொதுவொக 
்வட்ள்டயொடும் விலஙகுகள)  மூன்றொம் நிகல 
நுகரதவொரகள் எனப்படுகின்்றன.

சில சூழநிளல மண்டலஙகளில் மூன்்றொம் 
நிளல நுகர்்வொர்களையும் ்வட்ள்டயொ்டக் 
கூடிய ்பரிய ்வட்ள்டயொடும் விலஙகுகள 
கொணப்ப்டலொம். இளவ நொனகொம் நிகல 
நுகரதவொரகள் என அளழக்கப்படுகின்்றன.

உணவுசெஙகிலியின் படிநிளலகள 
உணவூட்ை நிகலகள் என 
அளழக்கப்படுகின்்றன. உணவூட்்டநிளலகளின் 
எணணிக்ளக சூழநிளல மண்டலத்திளனப் 
்பொறுத்து ்வறுப்டலொம்.

உயிரினஙகள  உணவிலிருநது  
கிள்டக்கும் ஆற்்றலில் ்பரும் பகுதிளய 
தஙகைது அன்்றொ்ட ்ெயல்பொடுகளுக்கு 
பயன்படுத்துகின்்றன. ஆற்்றலின் சிறுபகுதி்ய 
புதிய்ெல்கள உருவொக்கத்திற்குப் 
பயன்படுத்தப்படுகி்றது. ஓர் உயிரினம் 
மற்்்றொன்றிற்கு உணவொகும்்பொது இநத 
சிறுபகுதி ஆற்்ற்ல மற்்்றொரு உயிரினத்திற்குக் 
கிள்டக்கி்றது. உணவூட்்டநிளலகளின் 
ஒவ்்வொரு மட்்டத்திலும் ஏற்படும் இநத ஆற்்றல் 
இழப்ளப நொம் ஆற்்றல பிரமிடு மூலம் புரிநது 
்கொளைலொம்.

எலி தொனியஙகளை உணகி்றது. 
பொம்பிற்கு எலி உணவொவது நமக்குத் ்தரியும். 
பொம்பு மயிலிற்கு உணவொகி்றது. மயில்கள 
சிறுத்ளதகளுக்்கொ அல்லது புலிகளுக்்கொ 
உணவொகின்்றன. புலிகளை ்வட்ள்டயொடி 
உணணும் இயற்ளகயொன ்வட்ள்டயொடும் 
விலஙகுகள ஏ்தனும் உளைனவொ? என 
சிநதித்துப் பொருஙகள.

ஒவ்்வொரு உணவுசெஙகிலியிலும் 
பி்ற விலஙகுகைொல் ்வட்ள்டயொ்டப்ப்ட 
முடியொத உயர் ்வட்ள்டயொடும் விலஙகுகள 
இருக்கின்்றன. நீர்சசூழநிளல மண்டலத்தில் 
முதளலகளையும், கொடுகளில் புலிகளையும் 
்வட்ள்டயொடி உணணும் இயற்ளகயொன 
்வட்ள்டயொடும் விலஙகுகள இல்ளல.

உணவுச சஙகிலியின முககியத்துவம்
1. ஒரு சூழநிளல மண்டலத்தில் 

உயிரினஙகளுக்கிள்ட்யயுளை உணவு 
உணணும் உ்றவுமுள்றயும், அநத 
உயிரினஙகள எவ்வொறு ஒன்ள்ற்யொன்று 
ெொர்நதுளைன என்பளதயும் உணவுச 
ெஙகிலி விைக்குகி்றது.

2. சூழநிளல மண்டலத்தில் ஆற்்றல் 
எவ்வொறு ஓர் உயிரினத்தி்டமிருநது  
மற்்்றொரு உயிரினத்திற்கு சுழற்சியொகக் 
க்டத்தப்படுகி்றது என்பளத நொம் புரிநது 

6th Science_IIIrd Term Tamil Book_Unit_4.indd   56 06-11-2019   12.54.37 PM



57

்கொளை ்வணடும். இது மிகவும் 
முக்கியமொனது.  சூழநிளல மண்டலத்தின் 
மொசுபொட்டினொல் உணவுச ெஙகிலியில் 
உளை ஓர் உறுப்பினரி்டமிருநது 
நசசுப்்பொருளகள மற்றும் அவற்றின் 
தன்ளம மற்்ற உயிரினஙகளுக்கு 
்தொ்டர்சசியொக எவ்வொறு க்டத்தப்படுகி்றது 
என்பளதயும் அறிநது்கொளை உணவுச 
ெஙகிலி உதவுகி்றது. 

உணவு வகல 

சூழநிளல மண்டலத்தில் 
நுகர்்வொர்களுக்கு பல வளகயொன உணவுகள 
கிள்டக்கின்்றன. அளவ உணவிற்கொக 
ஒ்ை உயிரினத்ளதச ெொர்நதிருப்பதில்ளல. 
ஒரு சூழநிளல மண்டலத்தின் எல்லொ 
உணவுசெஙகிலிகளையும் ஒன்றிளணத்தொல், 
பல்்வறு பிளணப்புகளைக் ்கொணடுளை ஒரு 
வளலயளமப்பு கிள்டக்கும். இதளன நொம் 
உணவு வகல என்கி்்றொம்.

ஒரு சூழநிளல மண்டலத்தின் 
பல்்வறுபட்்ட உயிரினஙகளுக்கிள்ட்யயொன, 
பல்்வறு வளகயொன உணவூட்்டத் 
்தொ்டர்புகளைப் புரிநது ் கொளை நமக்கு உணவு 
வளல உதவுகி்றது.

4.3 கழிவுப் ்பொருள் தெலொணகெ 
 ெற்றும் ெறு சுழற்சி

சூழநிளல மண்டலத்ளதப் பொதுகொக்க 
்வணடுமொனொல் கழிவுப்்பொருளகளைக் 
குள்றக்க ்வணடும் அல்லது ெரியொன 
முள்றயில் இவற்ள்றக் ளகயொணடு 
மறுசுழற்சி ்ெயய ்வணடும். ஒரு ்பொருளைப் 

்சயலபொடு 2 : ஒரு ெதுைவடிவக் 
கொகிதத்ளத எடுத்துக்்கொளைவும். அதன் 
மூளலவிட்்டஙகளை மடித்துக்்கொளைவும்.  
கிள்டக்கும் முக்்கொணஙகளில் மூன்றில் 
(ப்டத்தில் கொட்டியுளைவொறு) குறுக்கொக 
மூன்று ்கொடுகள வளையவும்.  ஒரு 
மூளலவிட்்டத்தின் முளனயிலிருநது 
ளமயம் வளை கத்தரிக்்கொலொல் 
்வட்டிக்்கொளளுஙகள. 
இநத முக்்கொணத்ளத ம்டக்கி 
மூன்்றொவது முக்்கொணத்தின் 
பின்னொல் ஒட்டிவிட்்டொல் 
உஙகளுக்கு பிைமிடு வடிவம் கிள்டக்கும்.
முதல் முக்்கொணத்தில் உயிரினஙகளின் 
ப்டத்ளத வளையுஙகள. இைண்டொவதில் 
அதன் ்பயளையும், மூன்்றொவதில் அதன் 
ஆற்்றல் மட்்டத்ளதயும் எழுதுஙகள. 
மொதிரிக்கொக ப்டத்தில் ் கொடுக்கப்பட்டுளைது. 
நீஙகள ்வறு உயிரினஙகளைக் ்கொணடு 
உஙகைது பிைமிள்ட உருவொக்குஙகள.

(இஙகு ்வட்்டவும்)

மடிக்கவும்

மடிக்கவும்

மடிக்கவும்
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பயன்படுத்திய பி்றகு அது ்தளவயில்ளல, 
அதனொல் இது உப்யொகப்ப்டொது, இனி 
இதனொல் எநத பயனும் இல்ளல என்று 
தூக்கி்யறியப்படும் ்பொருளக்ை கழிவுகள் 
எனப்படும். ஒவ்்வொருவரும் உருவொக்கும் 
கழிவுகள அளனத்தும் சூழநிளல 
மண்டலத்ளதப் பொதிக்கி்றது. ஆனொல் நம்மில் 
பலருக்கும் இநதக் கழிவுகள எங்க ்பொகி்றது 
என்பது ்தரிவதில்ளல. கழிவுகளி்ல பல 
வளகயொன கழிவுகள உளைன. திைககழிவுகள் 
(குப்ளபத்்தொட்டியிலுளை கழிவுகள), 
திரவககழிவுகள் (ெொக்கள்டக் கழிவுகள), 
வொயுககழிவுகள் (்தொழிற்ெொளல மொசுபொடுகள).  

4.4 உயிரினச சிகேவிற்கு உள்ளொகும் 
 கழிவுகள் ெற்றும் உயிரினச 
 சிகேவிற்கு உள்ளொகொே 
 கழிவுகள் 

நொம் உருவொக்கும் தி்டக்கழிவுகளை 
்பொதுவொக இைணடு வளககைொகப் பிரிக்கலொம்.

1. உயிரினச சிகேவிற்கு 
உள்ளொகும் கழிவுகள் 
(ெட்கும் கழிவுகள்)

2. உயிரினச சிகேவிற்கு 
உள்ளொகொே கழிவுகள் 
(ெட்கொே கழிவுகள்)

உயிரினச சிகேவிற்கு உள்ளொகும் கழிவுகள் 
(ெட்கும் கழிவுகள்) 

உயிரினச சிகேவுறுேல அல்லது மட்குதல் 
என்பது  இயற்ளகக் கொைணிகைொன நீர், 
ஆக்சிென், சூரியனின் பு்ற ஊதொக் கதிர்கள 
மற்றும் நுணணுயிரிகைொல் சிளதவுறும் 
்பொருளகள ஆகும்.

வொளழப்பழத் ்தொல்கள, இளலத்தளழகள 
ஆகியவற்ள்ற நொம் மணணில் ்பொடும்்பொது, 
பொக்டீரியொக்கள மற்றும் பூஞளெகள 
மற்றும் சிறு பூசசிகளின் ்ெயல்பொடுகைொல் 
மண்ணொடு, மணணொக மட்கிப்்பொவளத 
நொம் பொர்த்திருக்கி்்றொம். கொய்கறி ெற்றும் பழக 
கழிவுகள், உணவுககழிவுகள் ெற்றும் தேொட்ைக 
கழிவுகள் (புற்கள், இகலகள், ககளகள் 
ெற்றும் சிறு கிகளகள்)  ஆகியளவ உயிரினச 
சிளதவிற்கு உளைொகும் கழிவுகள ஆகும்.

இயற்ளகக் கொைணிகைொன ஆக்சிென், 
நீர், ஈைப்பதம் மற்றும்  ்வப்பம்  ஆகியளவ 
மட்குதலுக்கு உதவி ்ெயது, சிக்கலொன கரிமப் 
்பொருளகளை எளிய மூலக்கூறுகைொக 
மொற்றுகின்்றன. இவ்வொறு உயிரினச 

்சயலபொடு 3 : இைணடு மணபொளனகள 
அல்லது கணணொடிப் பொட்டில்களை 
எடுத்துக்்கொளளுஙகள. முதல் பொளனயில், 
வொளழப்பழத்்தொல், கொயகறிக் கழிவுகள 
மற்றும் சில மைஙகளின் இளல, தளழகள 
்பொன்்ற கழிவுகளைப் ்பொட்டு அதன் 
மீது மணளல நிைப்புஙகள. இைண்டொவது 
பொளனயில், ்நகிழிப் ளபகள, ெொக்க்லட் 
உள்றகள மற்றும் அலுமினியத்தொள 
ஆகியவற்ள்றப் ்பொட்டு மணலொல் 
நிைப்புஙகள.

இைணடு பொத்திைஙகளிலும் உளை 
்பொருளகளுக்கு என்ன நிகழகி்றது? முதல் 
பொளனக்கும், இைண்டொவது பொளனக்கும் 
ஏ்தனும் வித்தியொெம் உளைதொ? இைணடு 
வொைஙகள அதளன உற்று்நொக்கி, 
என்ன நிகழகி்றது என நணபர்களு்டன் 
விவொதியுஙகள.
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சிளதவிற்கு உளைொன ்பொருளகள 
எளிய தொதுப் ்பொருளகைொகவும், 
ெத்துப்்பொருளகைொகவும் மணளண 
அள்டநது, மணளண வைப்படுத்துகின்்றன.

உயிரினச சிகேவிற்கு உள்ளொகொே கழிவுகள் 
(ெட்கொே கழிவுகள்)

நுணணுயிரிகள மற்றும் இயற்ளகக் 
கொைணிகைொல் எளிய மூலக்கூறுகைொக 
சிளதவு்ற முடியொத ்பொருளகள உயிரினச 
சிளதவிற்கு உளைொகொத கழிவுகள அல்லது 
மட்கொத கழிவுகள எனப்படுகின்்றன. 
்நகிழிப்்பொருள்கள், உதலொகஙகள், 
அலுமினியக தகனகள் ெற்றும் கணணொடிப் 
பொட்டிலகள் ஆகியளவ உயிரினச சிளதவிற்கு 
உளைொகொத கழிவுகள ஆகும். 

இளவ இயற்ளகச ்ெயல்பொடுகைொல் 
சிளதவு்றொமல், ஆயிைக்கணக்கொன ஆணடுகள 
மணணில் நீடித்திருக்கின்்றன.

உயிரினச சிகேவிற்கு உள்ளொகும் கழிவுகள் 
ெற்றும் உயிரினச சிகேவிற்கு உள்ளொகொே 
கழிவுகளுககு சில எடுத்துககொட்டுககளத் 
ேொருஙகள்.

வ.
எண

உயிரினச 
சிகேவிற்கு 
உள்ளொகும் 
கழிவுகள்

உயிரினச 
சிகேவிற்கு 
உள்ளொகொே 

கழிவுகள்

1. உணவுக் 
கழிவுகள

்நகிழி 
பொட்டில்கள

2.

3.

4.

5.

உஙகள் ஆசிரியர ெற்றும் நணபரகளுைன 
விவொதிககவும்.

1. வி ல ங கு க ளி ன் 
எலும்புகள உயிரினச 
சி ள த வு று ப ள வ ய ொ ? 

2. எல்லொ வளகயொன 
துணிகளும் உயிரினச 
சிளதவுறுபளவயொ? 

ரொணியும் அவளது குப்கபகளும் 

ைொணி, பளளிக்கூ்டம் முடிநது வீட்டிற்கு 
வருகி்றொள. அவளுக்கு அதிகப் பசி. அதனொல் 
அவள தன் வீட்டில் உளை வொளழப்பழத்ளதயும், 
சிப்ஸ் ் பொட்்டலத்ளதயும் எடுத்துச ெொப்பிடுகி்றொள. 
ெொப்பிட்்ட பி்றகு வொளழப்பழத்்தொளலயும், 
்நகிழிப்ளபளயயும் குப்ளபத் ்தொட்டியில் 
்பொடுகி்றொள. குப்ளபத் ் தொட்டியில் இநத ் நகிழி 
அழுக்கள்டநதது. வொளழப்பழத்்தொ்லொ, அழுகி, 
துர்நொற்்றம் வீசியது. ைொணியின் தொய இநதக் 
கழிவுகளைத் தி்றநத்வளியில் ்கொட்டினொர். 
பி்றகு நகைொட்சி வணடியின் மூலம் ைொணியின் 
வீட்டின் முன் உளை குப்ளப இ்த்பொன்்்ற 
மற்்ற வீட்டின் குப்ளபகளை எடுத்துச்ெல்லப்பட்டு 
தி்றநத ்வளியில் ்கொட்்டப்படுகி்றது. 

சில ெமயம் 
தி்றநத ்வளிக் 
கு ப் ள ப க் 
குழிகள தீப்பற்றி 
எ ரி ய ல ொ ம் . 
அப்்பொது ைொணி 
்பொட்்ட பிஸ்கட் 
்நகிழிப்ளபயும் 
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எரிநது ஆ்ைொக்கியத்ளதக் ்கடுக்கக்கூடிய 
்வதிப்்பொருளகளைச சூழநிளல மண்டலத்தில் 
்ெர்த்து அளத மொசுப்படுத்தும். இநத ்வதிப் 
்பொருளகள உளை கொற்ள்ற்ய உயிரினஙகள 
சுவொசிக்கின்்றன. குப்ளபகள எரியும் ்பொது 
உருவொகும் ெொம்பல் துகளகள மணளணயும் 
மொசுபடுத்துகின்்றன. இதனொல் மளழ ்பயயும் 
்பொது சில அபொயகைமொன ்வதிப்்பொருளகள 
நிலத்திற்குச ்ெல்லும். குப்ளபக் குழியில் உளை 
்நகிழிப்ளபகள மளழநீளை நிலத்திற்கடியில் 
்ெல்லவி்டொமல் தடுக்கின்்றன. 

சிறிய குட்ள்டகளில் உளை நீரில் ் கொசுக்கள 
உற்பத்தியொகி, ்்டஙகு மற்றும் ம்லரியொ 
்பொன்்ற ்நொயகளை உருவொக்குகின்்றன. 
பசுக்களும், நொயகளும் உணளவத் ்தடிக் 
குப்ளபக்குழிக்குச ்ெல்கின்்றன. குப்ளபகள 
ஒன்்்றொ்்டொன்று கலநதிருப்பதொல் ்நகிழிப் 
ளபகளும் உணவு வொெளனளயத் தரும். 
இதனொல் விலஙகுகள குழப்பம் அள்டநது, 
எதிர்பொைொதவிதமொக ்நகிழிப்ளபகளையும் 
உணகின்்றன. இதனொல் விலஙகளும் ்நொய 
வொயப்படுகின்்றன. 

விலஙகுகள ்நொய வொயப்படுவளத 
ைொணி விரும்பவில்ளல. அழகொன ஊளை 
ைொணி மொசுபடுத்தவும் விரும்பவில்ளல. 
்கொசுக்கள உற்பத்தியொகி அதன் மூலம் 
மனிதர்கள ்நொய வொயப்படுவதும் ைொணிக்குப் 
பிடிக்கவில்ளல. அதனொல் ைொணி “நொன் உரிய 
முள்றயில் கழிவுகளைக் ளகயொள்வன்” 
இதன் மூலம் பலவிதமொன மொசுக்களையும் 
கட்டுப்படுத்து்வன் என்று முடி்வடுத்தொள‘.

நீஙகள ைொணி ்பொல் இருக்க 
விரும்புகிறீர்கைொ? இப்பகுதியில் கழிவுகள 
பற்றியும், 3R மூலம் கழிவுகளை எவ்வொறு 
ளகயொணடு சுகொதொைப் பிைசெளனகளைத் 
தீர்க்கலொம் என்பளதயும் ்தரிநது ்கொள்வொம். 

4.5 திைககழிவு தெலொணகெ
கழிவுகள உருவொதளலக் குள்றத்து, 

சுற்றுசசூழல் மொசுபடுதளலத் தவிர்ப்பது நம் 
அளனவரின் க்டளமயொகும். பயனபொட்கைக 
குக்றத்ேல ( Reduce),  மீணடும் பயனபடுத்துேல 
(Reuse), ெறுசுழற்சி ்சய்ேல (Recycle) 
ஆகியளவ சுற்றுசசூழளலக் கொக்கும் முக்கிய 
மூன்று வழிமுள்றகள ஆகும். இவற்ள்ற நொம் 
3R என்று அளழக்கி்்றொம். 

தி்டக்கழிவு ்மலொணளமப் பிைமிடு 
எவ்வொறு சி்றநத முள்றயில் தி்டக்கழிவுகளைக் 
ளகயொைலொம் என நமக்குச சுட்டிக்கொட்டுகி்றது

1. ேவிரத்ேல

்தளவயற்்ற ்பொருளகளையும், அதிகம் 
குப்ளபகளை உருவொக்கும் ்பொருளகளையும் 
பயன்படுத்துதளலயும், வொஙகுவளதயும் 
தவிர்க்க ் வணடும். ஒவ்்வொரு ் பொருளையும் 
வொஙகுவதற்குமுன் இது நமக்கு அவசியம் 
தொனொ? என சிநதித்து வொஙக ் வணடும். (எ.கொ) 
பொக்்கட்டுகளில் அள்டக்கப்பட்்ட உணவு 
வளககளை தவிர்த்தல். ஒரு முள்ற மட்டும் 
பயன்படுத்தக்கூடிய ்நகிழிப்்பொருளகளை 
வொஙக மறுத்தல்.

2. பயனபொட்கைக குக்றத்ேல

அதிகமொன கழிவுகளை ஏற்படுத்தும் 
எநதப் ்பொருளகளையும் பயன்படுத்தொமல் 
நீண்ட கொலத்திற்குப் பயன்படும் தைமொன 
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்பொருளகளைத் ்தர்ந்தடுத்து, அவற்ள்றத் 
்தளவயொன அைவிற்குப் பயன்படுத்துவதன் 
மூலம் நொம் கழிவுகளைக் குள்றக்க முடியும். 
(எ.கொ) கொகிதத்தின் இருபு்றமும் எழுதுதல், 
்தளவயற்்ற அசசிடுதளலக் குள்றத்து, 
மின்னணு வெதிகளைப் பயன்படுத்துதல். 
்ெயதித்தொளகள மற்றும் வொை இதழகள மற்றும் 
வொயப்புளை பி்ற ்பொருளகளைப் பி்றரு்டன் 
பகிர்நது பயன்படுத்துதல்.

3. மீணடும் பயனபடுத்துேல
ஒருமுள்ற பயன்படுத்திய பின்னர் 

வீணொகப் ்பொகும் ்பொருளகளுக்குப் பதிலொக 
மீணடும் மீணடும் பயன்படும் ்பொருளகளைப் 
பயன்படுத்துத்ல மீணடும் பயன்படுத்துதல் 
ஆகும்.

(எ.கொ) ஒருமுள்ற மட்டு்ம 
பயன்படுத்தக்கூடிய ்நகிழிப்ளபகள, 
்பனொக்கள, மின்கலன்களுக்குப் பதிலொக, 
துணிப்ளபகள, ளமநிைப்பும் ்பனொக்கள, 
மின்்னற்்றம் ்ெயது பயன்படுத்தக் கூடிய 
மின்கலன்கள ஆகியவற்ள்றப் பயன்படுத்துதல். 
கொலணிகளில் பழுது ஏற்பட்்டொல் ெரி்ெயது 
பயன்படுத்துதல்.

4. ெறுசுழற்சி
கழிவுகளிலிருநது பயன்தைத்தக்க 

்பொருளகளைப் பிரித்்தடுத்து மீணடும் 
பயன்படுத்துவதற்கு மறுசுழற்சி என்று ்பயர்.

(எ.கொ) பளழய துணிகளை கொகிதத் 
தயொரிப்பில் பயன்படுத்துதல். சிலவளக 
்நகிழிகளை உருக்கி நள்டபொளத விரிப்புகள, 
்நகிழி அட்ள்டகள, நீர்பொயசசும் குழொயகள 
்பொன்்றளவ தயொரித்தல்.

5. உரெொக ெொற்றுேல

மட்கும் குப்ளபகள நுணணுயிரிகளின் 
்ெயல்பொடுகளினொல் இயற்ளக உைமொகச 
சிளதவுறும் நிகழசசி உரெொேல எனப்படும். 
இவ்வொறு குப்ளபகளிலிருநது ்ப்றப்படும் உைம் 
தொவைஙகளுக்கு இயற்ளக உைமொகப் பயன்பட்டு 
மணவைத்ளத அதிகரிக்கச ்ெயகி்றது.
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6. எரித்துச சொம்பலொககுேல

எரியக் கூடிய தி்டக்கழிவுகளை அதற்்கன 
வடிவளமக்கப்பட்்ட உளலகள மூலம் எரித்துச 
ெொம்பலொக மொற்்றலொம். மனித உ்டல்கழிவுகள, 
மருத்துவக் கழிவுகள (தூக்கி எறியப்படும் 
மருநதுகள, நசசுத் தன்ளம ் கொண்ட மருநதுகள, 
இைத்தம், சீழ) ்பொன்்றளவ இம்முள்றயில் 
அழிக்கப்படுகின்்றன. எரிக்கும்்பொது உருவொகும் 
அதிக ்வப்பம் ்தொற்று ்நொயக்கிருமிகளை 
அழிக்கி்றது. இநத ்வப்பத்திளனக் ்கொணடு 
மின்ெொைமும் தயொரிக்கலொம்.

7. நிலத்தில நிரப்புேல

நிலத்தில் கொணப்படும் இயற்ளகக் 
குழிகள அல்லது மனிதனொல் ்தொண்டப்பட்்ட 
பளைஙகளில் கழிவுகளை நிைப்பி அதற்கு 
்மலொக மணளணப் பைப்பும் முள்றக்கு 
நிலத்தில் நிைப்புதல் என்று ்பயர். இதிலுளை 
மட்கும் கழிவுகள சில நொளகளுக்குப் பின் 
்மதுவொகச சிளதவுற்று உைமொக மொறி 
விடுகின்்றன. இவ்வளக நிலஙகள மீது 
பூஙகொக்கள, ்தொட்்டஙகள ்பொன்்றவற்ள்ற 
உருவொக்கலொம். 

பொ்டப்பகுதியில் ைொணி, சுற்றுசசூழல் 
மொசுபொட்ள்ட உருவொக்க விரும்பவில்ளல 
என்பளத அறிந்தொம். தினெரி வொழவில், நொம் 
எடுக்கும் சிறிய முயற்சிகள, சிறிய ் ெயல்பொடுகள 
சுற்றுசசூழலில் மிகப்்பரிய மொற்்றத்ளத 
ஏற்படுத்தும். இதற்கு நொம் இைணடு படிகளை 
நிளனவில் ளவத்திருக்க ்வணடும். 

1. எப்்பொழுதும் கழிவுகளின் 
உருவொக்கத்ளதக் குள்றக்க ்வணடும். 
3R மற்றும் பிைமிள்டயும், அதன் 
படிநிளலகளையும் நிளனத்துப் பொர்த்து 
அதன்படி ்ெயய்வணடும். 

பகைப்பொகக ெறுபயனபொடு

பள்டப்பொக்க மறுபயன்பொடு 
அல்லது உயர்சுழற்சி 
என்பது கழிவுப்்பொருளகள  

அல்லது ்தளவயற்்ற ்பொருளகளை, 
உயர்தைமொன மற்றும் சுற்றுசசூழல் 
மதிப்புள்டய ்பொருளகைொக மொற்றிப் 
பயன்படுத்துதல் ஆகும். நொம் ஒரு ்பொருளை 
உயர்சுழற்சி ்ெயயும்்பொது அதற்கு நொம் 
்வறு பயன்பொட்டிளனத் தருகி்்றொம். 
(எ.கொ) பயன்படுத்திய ்டயர்களை அமரும் 
நொற்கொலியொக மொற்றுதல். பயன்படுத்திய 
்நகிழிப்பொட்டில்களை ்பனொ தொஙகியொக 
மொற்றிப் பயன்படுத்துதல்.
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2. கழிவுகளைப் பிரித்து ளவயுஙகள. இக்கழிவுகளை மீணடும் பயன்படுத்துவதொலும், மறுசுழற்சி 
்ெயவதொலும் சுற்றுச சூழல் சுத்தமொகும். பல வளகயொன கழிவுகளை ஒன்்றொகச ்ெர்க்கும்்பொது 
அநத இ்ட்ம அசுத்தமொகி்றது. 

திைககழிவு தெலொணகெ விதிகள் 

திைககழிவு தெலொணகெ (SWM – Solid Waste Management) விதிகள் 2016 ன படி,

1. ஒவ்்வொரு வீட்டிலும் தி்டக்கழிவுகளை உயிரினசசிகேவுககு உள்ளொகும் கழிவுகள், 
உயிரினசசிகேவுககு உள்ளொகொே கழிவுகள் ெற்றும் வீட்டு உபதயொக ஆபத்ேொன கழிவுகள் என 
மூனறு பிரிவுகளொகப் பிரித்து, அதற்குரிய குப்ளபக் கூள்டகளில் ளவத்திருநது, உளைொட்சியொல் 
அஙகீகரிக்கப்பட்்ட குப்ளப ் ெகரிப்பவரி்ட்மொ, தூயளமப்பணி ் மற்்கொளபவரி்ட்மொ ஒப்பள்டக்க 
்வணடும்.

2. எவரும் குப்ளபகளை, தஙகைது வைொகத்திற்கு ்வளி்ய, ்தருக்கள, தி்றநத ்பொது ்வளிகள, 
ெொக்கள்டகள மற்றும் நீர்நிளலகளில் ்கொட்்ட்வொ, புளதக்க்வொ அல்லது எரிக்க்வொ கூ்டொது.

வீட்டு உபதயொக ஆபத்ேொன கழிவுகள் என்பது, ்தளவயற்்ற ்பயிணட் ட்ைம்கள, பூசசிக்்கொல்லி 
மருநது ்கன்கள, சி.எப்.எல் பல்புகள, குழல் விைக்குகள, கொலொவதியொன மருநதுகள, உள்டநத பொதைெ 
்வப்பநிளலமொனிகள, பயன்படுத்திய மின்கலன்கள, பயன்படுத்திய ஊசிகள மற்றும் சிரிஞசுகள 
ஆகியவற்ள்றக் குறிக்கும்.

உலகளவில தின்நதேொறும் ஒவ்வொரு ெனிேனும் உருவொககும் கழிவுகளின 
அளவு எவவளவு ்ேரியுெொ?

இநதியொவில் ஒவ்்வொருவரும் உருவொக்கும் கழிவுகளின் ெைொெரி அைவு  
0.45 கி்லொ கிைொம். இது ஒப்பிடுளகயில் குள்றவொன அைவொக இருநதொலும், 

மக்கள ்தொளக அதிகமுளை இநதிய நொட்டு 
மக்களினொல் உருவொக்கப்படும் ்மொத்த 
கழிவுகளைக் கருத்தில் ்கொண்டொல், 
அவற்ள்ற எத்தளன வணடிகளில் ஏற்்ற 
்வணடும்? வணடிகள வரிளெயொக நிற்கும் 

தூைத்ளதக் கணக்கிட்்டொல், அது 2800 கி்லொ மீட்்டளைத் 
தொணடும். இது கன்னியொகுமரியிலிருநது ்்டல்லி வளை உளை 
இள்டவி்டொத தூைத்ளதக்  குறிக்கி்றது. (ந்டப்பதற்குக் கூ்ட 
இ்டமிருக்கொது இளதக் கருத்தில் ்கொளை ்வணடும்). என்வ 
இயன்்ற வளை கழிவுகளைக் குள்றத்தல் அவசியம் ஆகும்.

ஒவ்்வொரு நொளும் 532 மில்லியன் கி்லொ  
தி்டக்கழிவுகள இநதியொவில் உற்பத்தி ்ெயயப்படுகி்றது. 

0.30 kg 0.45 kg 0.63 kg 1.69 kg 2.58 kg
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4.5 ெொசுபொடு 

நம் சுற்றுசசூழலில் 
்தளவயற்்ற, தீஙகு 
வி ள ை வி க் க க் கூ டி ய 
்பொருளகள ்ெர்க்கப்படுவதொல் சுற்றுசசூழல் 
மொெள்டகி்றது. சுற்றுசசூழலில் இத்தளகய 
்பொருளகள ்ெர்க்கப்படுவதொல் சுற்றுசசூழலின் 
தன்ளம்ய மொறிவிடுகி்றது. இளதத்தொன் 
ெொசுபொடு என்கி்்றொம். 

மனிதனின் ்ெயல்பொடுகைொல் சுற்றுசசூழல் 
மொெள்டகி்றது. எநதப் ்பொருளகள சுற்றுசசூழல் 
மொசுபொட்ள்ட உருவொக்குகின்்றன்வொ அளவ 
மொசுபடுத்திகள எனப்படுகின்்றன. நிலம், நீர் 
மற்றும் கொற்றின் இயற்பியல், ்வதியியல் 
மற்றும் உயிரியல் தன்ளமயில் ஏற்படும் 
விரும்பத்தகொத மொற்்றஙக்ை ெொசுபொைொகும்.  

4.6 ெொசுபொட்டின வகககள் 

மொசுபொட்டின் முக்கிய நொன்கு வளககள 
பின்வருமொறு.

1. கொற்று ெொசுபொடு 

2. நீர ெொசுபொடு

3. நில ெொசுபொடு

4. ஒலி ெொசுபொடு 

4.6.1 கொற்று ெொசுபொடு (Air Pollution) 

்சயலபொடு 4 : ெணபுழு உரம் ேயொரித்ேல
உஙகள வீட்டின் ்தொட்்டத்தில் அல்லது பளளி 
வைொகத்தின் ஓைத்தில் ஒரு அடி ஆழத்தில் குழி 
ஒன்ள்றத் ்தொண்டவும். குழியினுள சிறிதைவு 
மணளல நிைப்பவும். அதன்்மல் மைத்திலிருநது 
உதிர்நத இளலகள, ்தளவயற்்ற கொகிதஙகள 
மற்றும் சிளதவுறும் கழிவுகளை இட்டு சிறிது நீளை 
்தளிக்கவும். அக்குழியினுள சில மணபுழுக்களைப் 
்பொ்டவும். பின் அக்குழியின் மீது ெொக்கு அல்லது 
அட்ள்டப்்பட்டி ்கொணடு மூ்டவும். அதில் 
எப்்பொழுதும் ஈைப்பதம் இருக்கும்படி பொர்த்துக் ்கொளைவும்.
45 நொளகளுக்குப்பின் அக்குழியினுள மணபுழு உைம் தயொைொக இருக்கும். இநத உைத்திளன நமது 
வீடு அல்லது பளளி வைொகத்தில் உளை மைஙகளுக்கு இ்டலொம். இதில் நீரில் களையும் ெத்துக்கள 
உளைன. இநத உைம் தொவை வைர்சசிக்கு உதவுவது்டன் மணணின் வைத்ளதயும் கொக்கி்றது.

நீஙகள கழிவுகளை மூன்று வளககைொக எப்படி பிரிக்கலொம் என்பளத அறிநது ்கொளளுஙகள. இதன் 
மூலம் நொம் நம் சுற்றுப்பு்றத்ளதச சுத்தமொகவும், அழகொகவும் ளவத்துக் ்கொளை முடியும்.
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்தொல்லுயிர் படிம எரி்பொருளகைொன 
எண்ணய, ்பட்்ைொல், நிலக்கரி 
்பொன்்றவற்ள்ற எரிப்பதொலும், இயற்ளக 
வொயுக்கைொலும் கொற்று மொசுபொடு அள்டகி்றது.  
இநத ்தொல்லுயிர் படிம எரி்பொருளகள 
்தொழிற்ெொளல, மின் நிளலயம் மற்றும் 
்பொக்குவைத்துச ெொதனஙகள தயொரிப்பிலும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றன.  

இப்படிப்பட்்ட ்பொருளகளை எரிப்பதொல் 
உருவொகும் வொயுக்களும், இதிலிருநது 
வைக்கூடிய மிக நுணணியத் துகளகைொன 
ெொம்பலும், தூசிகளும் கொற்றில் கலப்பதொல், 
கொற்று மொசுபொடு ஏற்படுகி்றது. ்நகிழி 
்பொன்்ற தி்டப்்பொருளகளை எரிப்பதொலும் 
்பயிணட் ்தொழிற்ெொளல மற்றும் வொெளனத் 
ளதலஙகள ்தொழிற்ெொளலகளிலிருநது 
உருவொகும் நீைொவியும் கொற்றில் கலப்பதொல் 
கொற்று மொசுபொடு அள்டகி்றது. 

்தொழிற்ெொளலயில் உருவொக்கப்படும் சில 
நசசுவொயுக்கள மளழநீரு்டன் இளணநது 
அம்மளழளய, அதிக அமிலத் தன்ளமயுளை 
மளழயொக மொற்றுகின்்றன. இதற்கு அமில ெகழ 
என்று ்பயர். அமில மளழ தொவைஙகளைப் 
பொதிப்ப்தொடு, நிலத்ளதயும் மொசுப்படுத்துகி்றது. 
இநத மளழ, ஏரிகளிலும், குைஙகளிலும் 
கலப்பதொல், அநத அமிலஙகள அஙகுளை 
மீன்களுக்கும் மற்்ற விலஙகுகளுக்கும் 
பொதிப்ளப ஏற்படுத்துகின்்றன. கொற்று 
மொசுபொடு மனிதன் உட்ப்ட அளனத்து 
உயிரினஙகளுக்கும் பொதிப்ளப 
ஏற்படுத்துகின்்றது. மொெள்டநத கொற்று ்தொல், 
கணகள மற்றும் நுளையீைல்களுக்குத் 
தீஙகிளன விளைவிக்கி்றது. 

கொற்று ெொசுபொட்கை நொம் எவவொறு குக்றப்பது? 

1. அருகில் உளை இ்டஙகளுக்குச ்ெல்ல, 
்மொட்்டொர் வொகனஙகளைத் தவிர்த்து, 

ந்டந்தொ அல்லது மிதிவணடியி்லொ 
்ெல்லலொம். 

2. நீண்ட தூைம் ்ெல்ல ்பருநதுகளையும், 
்தொ்டர் வணடிகளையும் பயன்படுத்தலொம். 

3. தி்டக் கழிவுகளை எரிக்க ்வண்டொம்.
4. பட்்டொசுகள ்வடிப்பளதத் தவிர்க்கலொம்.
4.6.2 நீர ெொசுபொடு (Water Pollution) 

நதிகள, ஏரிகள மற்றும் க்டல் நீ்ைொடு 
்தொழிற்ெொளலக் கழிவுகளும், வீட்டுக் 
கழிவுகளும், வயல்்வளிக் கழிவுகளும் 
கலக்கும்்பொது நீர் மொசுபொடு அள்டகி்றது. 
மொசு கலநத நீர் ்நொயகளைப் பைப்புகின்்றது. 
அதிலுளை ்வதிப்்பொருளகள உ்டலுக்குத் 
தீஙகு விளைவிக்கின்்றன. 

நீகர ெொசு்றச ்சய்யும் ்பொருள்கள் 

1. ெொக்கள்டக் கழிவுகள (வீட்டில் ெளமக்க, 
சுத்திகரிக்க, குளிக்கப் பயன்படுத்தும் நீர்).

2. ்தொழிற்ெொளலக் கழிவுகள (எண்ணய, 
கழிவு நீர், கதிரியக்கப் ்பொருளகள).

3. விவெொயக் கழிவுகள (பூசசிக் ்கொல்லிகள 
(Pesticides), உைஙகள, வயலிலிருநது 
அடித்துச ்ெல்லப்பட்டு நீர் நிளலகளில் 
கலக்கப்படுகின்்றன).

4. தி்டக்கழிவுகள  (ஆறு மற்றும் க்டலில் 
கழிவுகளைக் கலத்தல்).

நீர ெொசுபொட்கை எவவொறு குக்றப்பது?

1. மீதமுளை எண்ணய, பளழய 
மருநதுகளை நீரு்டன் கலத்தளலத் 
தவிர்க்க ்வணடும். 
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2. வயலில் பயிர்கள வைர்வதற்கொகப் 
பயன்படுத்தும் பூசசிக்்கொல்லி மற்றும் 
்ெயற்ளக உைஙகள அைளவக் குள்றக்க 
்வணடும். 

3. வீட்டின் கழிவுநீளை வீட்டுத் ்தொட்்டம் 
அளமத்துப் பயன்படுத்தலொம். 

4. குைஙகள, ஏரிகள, ஆறுகளில் கழிவுகளை 
கலப்பளதயும், ்கொட்டுவளதயும் தவிர்க்க 
்வணடும். எப்்பொழுதும் குப்ளப 
்தொட்டிளயப் பயன்படுத்த ்வணடும்.

4.6.3 நில ெொசுபொடு (Land Pollution) 

நீரும், கொற்றும் மொெள்டவது 
்பொன்று நிலமும் நசசுத்தன்ளம வொயநத 
்வதிப்்பொருளகைொல் மொெள்டகின்்றது.  
வயல்களில் அதிகப்படியொன பூசசிக் 
்கொல்லிகள மற்றும் கனிம உைஙகளைப் 
பயன்படுத்துவதொலும், சுைஙகத் ்தொழிற் 
ெொளலகளில் நிலத்ளதத் ்தொணடி அஙகுளை 
உ்லொகம் மற்றும் கனிம வைஙகளை 
எடுப்பதொலும், ்தொழிற்ெொளலகைொலும், வீட்டில் 
பயன்படுத்தப்படும் ்நகிழி மற்றும் உள்டநத 
மின்னணு ெொதனஙகைொலும், நிலம் மொசுபொடு 
அள்டகி்றது.

நிலமொசுபொடு, விலஙகுகள, மனிதர்கள 
மற்றும் தொவைஙகள என அளனத்து 
உயிரினஙகளையும் பொதிக்கி்றது.  ஏ்னனில் 
மண (நிலம்) அவ்வுயிரிகள வொழ உதவுகி்றது.  
மளழ ் பயயும்்பொது நிலத்தில் உளை மொசுக்கள 

மளழநீரில் கலக்கின்்றன. இநத மொசுபடிநத 
நீளைத் தொவைஙகள உறிஞசுகின்்றன.  இநத 
நீரில் உளை நசசுப்்பொருளகள தொவைஙகள 
தயொரிக்கும் உணவிலும் ்ெர்கின்்றன.  
இளத உணணும் நொமும் அவற்்றொல் 
பொதிப்பள்டகி்்றொம். 

நில ெொசுபொட்டிற்கு எவவொறு தீரவு கொணபது?

1. கழிவுகள உருவொக்கத்ளதக் குள்றத்து, 
கழிவுப் ்பொருளகளை மறுசுழற்சி ்ெயய 
முயற்சிக்க ்வணடும்.

2. குப்ளபத் ் தொட்டிகளில் தொன் குப்ளபகளைப் 
்பொ்ட்வணடும்.

3. கழிவுகளை எரிக்கக் கூ்டொது, அப்படி 
எரித்தொல் அதில் உளை ெொம்பல் நிலத்தில் 
கலக்கும்.

4.6.4 ஒலி ெொசுபொடு (Noise Pollution) 

ஒலி மொசுபொடு சுற்றுப்பு்றத்ளதப் 
பொதிக்கி்றது. நொம் அளனவரு்ம அளமதியொன, 
அதிக ெத்தம் இல்லொத இ்டத்தில் இருக்க்வ 
விரும்புகி்்றொம். நம்மில் யொருக்கும் அதிக ெத்தம் 
பிடிப்பதில்ளல. ெத்தமொன இளெ, ்மொட்்டொர் 
வொகனஙகளிலிருநது ்வளிவரும் இளைசெல், 
பட்்டொசு ் வடிக்கும் ் பொது உருவொகும் இளைசெல், 
இயநதிைஙகளின் ஓளெ ்பொன்்றளவ 
இளைசெளல உருவொக்குகின்்றன. ்தொ்டர்நது 
வரும் இளைசெல் நம் தூக்கத்ளதக் ்கடுக்கி்றது. 
நம்ளம நிம்மதியொகவும் படிக்க விடுவதில்ளல. 
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உஙகள தூக்கத்ளதயும் ்கடுக்கி்்றன். 
ஒலிப்்பருக்கிகள மற்றும் கொற்று 
ஒலிப்பொன்களைப் பயன்படுத்துவதொலும் 
நொன் உருவொகி்்றன். நொன் எநதவளக 
மொசுபொடு என்று உஙகளுக்குத் ்தரியுமொ? 
நொன்தொன்  மொசுபொடு.

3. ெொக்கள்ட நீளை ்நைடியொக நதிகளிலும், 
ஏரிகளிலும் ்ெர்ப்பதொல் நொன் 
உருவொகி்்றன். நொன் நீரில் உளை 
மீன்களை எல்லொம் பொதிக்கி்்றன். ்மலும் 
அநநீளை நொன் அசுத்தப்படுத்துவதொல் அளத 
குடிநீைொகவும் நீஙகள பயன்படுத்த 
முடியொது. நொன் எநதவளக மொசுபொடு என்று 
உஙகளுக்குத் ்தரியுமொ? நொன்தொன் 

 மொசுபொடு.

4. வயல்களில் ்ெயற்ளக உைஙகளை 
விவெொயிகள அதிகம் பயன்படுத்துவதொல் 
நொன் உருவொகி்்றன். நொன் மணணின் 
தைத்ளதக் குள்றத்து, அதில் எநதப் 
பயிளையும் வைைவி்டொமல் ்ெயகி்்றன். 
நொன் எநதவளக மொசுபொடு என்று 
உஙகளுக்குத் ்தரியுமொ? நொன்தொன் 

 மொசுபொடு.

நிகனவில ்கொள்க

	உயிரினக் கூறுகளும், உயிைற்்ற 
கூறுகளும் ஒன்்்றொ்்டொன்று 
ஒருஙகிளணநது ்ெயல்படுகின்்றன. 

	இைணடு வளகயொன சூழநிளல 
மண்டலஙகள உளைன. 1.	 நிலவொழ 
சூழநிளல மண்டலம். 2. நீர்வொழ சூழநிளல 
மண்டலம்.

	ஒரு சூழநிளல மண்டலத்தில் உணணுதல் 
மற்றும் உணணப்படுதலுக்கொன 
வரிளெமுள்றளய நொம் உணவுசெஙகிலி 
என்கி்்றொம். 

அதிக இளைசெல் (அல்லது) அதிக இளைசெ்லொடு 
வரும் பொ்டல்கள ்பொன்்றளவ நம் கொதுகளைப் 
பொதிக்கின்்றன.  இளைசெலினொல் நமக்கு உயர் 
இைத்த அழுத்தம், மன அழுத்தம் மற்றும் ்கட்கும் 
தி்றன் பொதிப்பு ்பொன்்றளவ ஏற்படுகின்்றன. 
இளைசெல் மொசுபொடு நம்ளமச சுற்றியுளை 
விலஙகுகளுக்கும், குறிப்பொகப் ப்றளவகளுக்கும் 
பொதிப்ளப ஏற்படுத்துகி்றது. க்டலுக்கடியில் 
உளை திமிஙகலஙகள கப்பலினொல் ஏற்படும் 
இளைசெலினொல் தஙகள பொளதயிலிருநது 
திளெ மொறுகின்்றன. 

ஒலி ெொசுபொட்கை எவவொறு குக்றப்பது?
1. மின்கருவிகள பயன்ப்டொத நிளலயில், 

அளணத்து வி்டவும். 

2. ்தொளலக்கொட்சி மற்றும் மின்னணுக் 
கருவிகளின் ஒலி அைளவக் குள்றத்து 
ளவத்துக் ்கட்கலொம். 

3. ஓட்டுநர்கள வொகனஙகளின் 
ஒலிப்பொன்களைத், ்தளவ எற்படும்்பொது 
மட்டு்ம பயன்படுத்த ் கட்டுக் ் கொளைலொம். 

4. பட்்டொசுகள ்வடிப்பளதத் தவிர்க்கலொம். 

5. ்பெலொம், ஆனொல் அதிக ெத்தம் ்பொ்ட 
்வண்டொம். 

வகுப்பக்ற பயிற்சி
நொன யொர ்ேரியுெொ?
1. நிலக்கரியும், ்தொல்லுயிர் படிம 

எரி்பொருளகளும் எரிவதொல் நொன் 
உருவொகி்்றன். ்தொழிற்ெொளல மற்றும் 
வொகனஙகளிலிருநது ்வளி்யறும் 
புளகயும் என்ளன உருவொக்குகி்றது. நொன் 
மனிதர்களுக்கு சுவொெப் பிைசெளனகளைத் 
தருகி்்றன். நொன் எநத வளக மொசுபொடு 
என்று உஙகளுக்குத் ் தரியுமொ? நொன்தொன் 

 மொசுபொடு.

2. அதிக ெத்தத்தொல் நொன் உருவொகி்்றன். 
நொன் உஙகள கொதுகளைப் பொதிப்ப்தொடு, 
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	நம் தினெரி வொழளகயில் உயிரினச 
சிளதவிற்கு உளைொகொத கழிவுகள 
மற்றும் சிளதயக்கூடிய கழிவுகளைத் 
தனித்தனியொக பிரித்து ளவக்க ் வணடும். 

	மொசுபொ்டற்்ற உலளக உருவொக்க 3R 
அவசியம். அளவ Reduce – பயன்பொட்ள்டக் 
குள்றத்தல், Reuse – மீணடும் 
பயன்படுத்துதல், Recycle – மறுசுழற்சி 
்ெயதல்.

	தி்டக்கழிவுகளை எரிக்க ்வண்டொம், 
அது கொற்று மற்றும் நில மொசுபொட்ள்ட 
ஏற்படுத்தும்.

	சுற்றுசசூழலில் தீஙகு விளைவிக்கும், 
்தளவயற்்ற ்பொருளகள ்ெர்வளத்ய 
நொம் மொசுபொடு என்கி்்றொம். 

	மொசுபொட்ள்ட நொம் நொன்கு வளககைொப் 
பிரிக்கலொம் அளவ கொற்றுமொசுபொடு, நீர் 
மொசுபொடு, நில மொசுபொடு, ஒலி மொசுபொடு.

	மொசுபொட்ள்டக் குள்றத்து, கழிவுகளைச 
ெரியொகக் ளகயொை ஒவ்்வொரு மொணவ, 
மொணவியும் எடுக்கும் சிறிய முயற்சிகளும், 
நல்ல பழக்கஙகளும் நிசெயமொக நம் 
சுற்றுசூழளலப் பொதுகொக்கும்.
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சூழ்நிகல ெணைலம் உரலி: 
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/
foodchaingame.htm

இகணயச்சயலபொடு
சூழ்நிகல ெணைலம்

படி  1: கீழக்கொணும் உைலி / விளைவுக் குறியீட்ள்டப் பயன்படுத்தி ்ெயல்பொட்டின் உணவுச 
ெஙகிலி பக்கத்திற்குச ்ெல்லவும். 

படி 2: சுட்டிளயப் பயன்படுத்தி  உணவுசெஙகிலியில் இ்டம்்பறும் தொவைம் அல்லது 
விலஙகுகளைக் ்கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ்பட்டிகளில் ்பொருத்தவும்.

படி 3: ெரியொகப் ்பொருத்திய பின் உணவு ெஙகிலியின் ்ெயல்முள்றக் கொட்சிளயப் பொர்க்க 
முடியும்.

படி 4: இ்த ்பொல் ்தொ்டர்நது பல்்வறு உணவுசெஙகிலி நிகழவுளை அடுத்தடுத்து 
விளையொடிக் கற்கவும்.

*ப்டஙகள அள்டயொைத்திற்கொக மட்டு்ம.

உணவுசசஙகிலி ெற்றும் ்வவதவறு 
வொழ்வியல முக்றககளக ்கொணை 

உயிரிகளின குறிப்பிட்ை சூழலில உணவு 
சஙகிலி ்கொணை சூழகல அறிதவொெொ !

படி 1

படி 3

படி 2

படி 4
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II. தகொடிட்ை இைஙககள நிரப்புக

1. தொவைஙகளை உணபளவ  
நிளல நுகர்்வொர்கள ஆகும்.

2. ்வப்பநிளல, ஒளி மற்றும் கொற்று 
்பொன்்றளவ  கொைணிகள 
ஆகும். 

3.  என்்ற நிகழவின்மூலம் 
கழிவுப்்பொருளகளிலிருநது புதிய 
்பொருளகளை உருவொக்கலொம். 

4. நீர் மொசுபொடு மனிதனுக்கு 
்நொளய உருவொக்குகி்றது.

5. 3R என்பது பயன்பொட்ள்டக் குள்றத்தல், 
 மற்றும் மறுசுழற்சி 

ஆகியவற்ள்றக் குறிக்கி்றது. 

III. சரியொ (அ) ேவ்றொ எனக கூறுக. ேவ்றொக 
இருப்பின சரியொக எழுதுக

1. க்டல் சூழநிளல மண்டலத்திற்கு பசிபிக் 
்பருஙக்டல் ஓர் எடுத்துக்கொட்்டொகும். 

2. பொக்டீரியொக்கள மற்றும் பூஞளெகள 
ஆகியன சிளதப்பளவகள என 
அளழக்கப்படுகின்்றன. 

3. மனிதக் கழிவுகளும், விலஙகினக் 
கழிவுகளும், உயிரினச சிளதவிற்கு 
உட்ப்டொத கழிவுகளுக்கு எடுத்துக் 
கொட்டுகைொகும். 

4. அைவுக்கு அதிகமொக களைக் 
்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தினொல் ஒலி 
மொசுபொடு உருவொகும். 

5. பளளியின் தி்டக்கழிவு ்மலொணளம 
விதிகளின்படி, கழிவுகளை நொம் இைணடு 
வளககைொகப் பிரிக்க ்வணடும். 

I. ்பொருத்ேெொன விகைகயத் 
தேர்ந்ேடுககவும்

1. நன்னீர் சூழநிளல மண்டலம் எது எனக் 
கணடுபிடித்து எழுதுக

 அ. குைம்   ஆ. ஏரி 
 இ. நதி   ஈ. இளவ அளனத்தும்.

2. உற்பத்தியொைர்கள எனப்படுபளவ

 அ. விலஙகுகள ஆ. ப்றளவகள  
இ. தொவைஙகள  ஈ. பொம்புகள

3. உயிரினச சிளதவிற்கு உளைொகும் கழிவு

 அ. ்நகிழி  
 ஆ. ்தஙகொய ஒடு
 இ. கணணொடி 
 ஈ. அலுமினியம்

4. கொற்றிலும், நீரிலும் ஏற்ப்டக்கூடிய 
விரும்பத்தகொத   மொற்்றஙகளை இப்படியும் 
அளழக்கலொம். 

 அ. மறுசுழற்சி 
 ஆ. மீணடும் பயன்படுத்துதல் 
 இ. மொசுபொடு 
 ஈ. பயன்பொட்ள்டக் குள்றத்தல் 

5. களைக்்கொல்லிகளின் பயன்பொடு 
 மொசுபொட்ள்ட உருவொக்கும்

 அ. கொற்று மொசுபொடு 
 ஆ. நீர் மொசுபொடு
 இ. இளைசெல் மொசுபொடு 
 ஈ. இவற்றில் எதுவும் இல்ளல

மதிப்பீடு
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IV. ்பொருத்துக
1. உயிரினக் 

கூறுகள
- நிலவொழ சூழநிளல 

மண்டலம்
2. ெொக்கள்டக் 

கழிவுகள
- நில மொசுபொடு

3. ்ெயற்ளக 
உைஙகள

- கொற்று மொசுபொடு

4. பொளலவனம் - நீர் மொசுபொடு
5. புளக - விலஙகுகள

V. சரியொன வரிகசயில எழுதி, உணவுச 
சஙகிலிகய உருவொககு

1. முயல் – ்கைட் – கழுகு – பொம்பு

2. மனிதன் – பூசசி – ஆல்கொ – மீன்

VI. மிகக குறுகிய விகையளி

1. சூழநிளல மண்டலம் – வளையறு. 

2. சூழநிளல மண்டலத்தின் இரு வளககள 
யொளவ?

3. மறுசுழற்சி அள்டயக்கூடிய ்பொருளகளில் 
எளவ்யனும் இைணடிளன எழுதுக.

4. மொசுபொட்டின் வளககளைக் குறிப்பிடுக.

5. நீர்வொழ உணவுசெஙகிலிக்கு ஓர் 
எடுத்துக்கொட்டு தருக.

6. மொசுபடுத்திகள என்்றொல் என்ன? 

7. பின்வருவன உருவொக்கும் மொசுபொடுகளை 
எழுதுக. 

 அ. ஒலி ்பருக்கி

 ஆ. ்நகிழி

VII. குறுகிய விகையளி

1. உயிரினச சிளதவிற்கு உளைொகும் 
கழிவுகள என்்றொல் என்ன? 

2. நீர் மொசுபொட்ள்ட நொம் எவ்வொறு 
குள்றக்கலொம்?

3. உணவுச ெஙகிலியின் முக்கியத்துவத்ளத 
எழுதுக.

VIII. விரிவொன விகையளி

1. உயிரினச சிளதவிற்கு உளைொகும் 
கழிவுகளையும், உயிரினச சிளதவிற்கு 
உளைொகொத கழிவுகளையும் ் வறுபடுத்துக. 

2. ஒலி மொசுபொடு பற்றி குறிப்பு தருக.

IX. உயர சி்நேகனத்தி்றன வினொவிற்கு 
விகையளி 

1. உணவுச ெஙகிலியில் இருநது ஓர் 
உயிரினம் நீக்கப்பட்்டொல் என்்னன்ன 
விளைவுகள ஏற்படும்?

2. கழிவுகளுக்கும், ்்டஙகு மற்றும் ம்லரியொ 
்பொன்்ற ஆபத்தொன ்நொயகளுக்கும் 
இள்ட்ய உளை ்தொ்டர்பிளன விைக்குக. 

X. பைத்கேப் பொரத்து, பினவரும் 
வினொககளுககு விகை ேருக.

1. இப்ப்டத்திலிருநது நீ அறியும் நிகழவு எது? 
விைக்குக

2. குப்ளபக் குழிகளில் நிகழும் மொசுபொடுகள 
யொளவ?

நசசுகள தணணீரிலும்
 மணணிலும்  கலக்கின்்றன

தி்ற்நே்வளிக குப்கபதெடுகள்
புளக மற்றும் நசசுகள 
்வளி்யறுகின்்றன.
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5 அன்ொட வொழ்வில் தொவரங்கள்

அலகு

	பல்்வறு வளகயொன தொவைஙகளைப் பற்றியும்  அவற்றின் பயன்கள பற்றியும் 
அறிநது ்கொளளுதல்

	தொவைஙகளின் ்பொருைொதொை முக்கியத்துவத்ளதப் பற்றிப் புரிநது 
்கொளளுதல்

	தொவைஙகளுக்கும், விலஙகுகளுக்கும் இள்ட்ய நள்ட்பறும் 
இள்டவிளனகளையும் அவற்றினொல் ஏற்படும் ்பொருைொதொை 
பயன்களையும் அறிநது ்கொளளுதல்

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 
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அறிமுகம்
இயற்ளகயில் ஏைொைமொன தொவை வைஙகள 

கொணப்படுகின்்றன. மனிதர்கள உணவு, உள்ட, 
இருப்பி்டம், மற்றும் மருத்துவம் ்பொன்்ற தஙகள 
வொழவியல் ்தளவகளுக்கு ்நைடியொக்வொ 
அல்லது மள்றமுகமொக்வொ தொவைஙகளைச 
ெொர்நதுளைனர்.

சுற்றுசசூழல் ெமன்பொட்டிளனப் ்பணுதல், 
வீட்டு உப்யொகப் ்பொருளகள, அலஙகொைப் 
்பொருளகள தயொரித்தல் மற்றும் வணிகப் 
பயன்பொடு ஆகியவற்றிற்கொகவும் நொம் 
தொவைஙகளைச ெொர்நதுள்ைொம்.

ஒரு நொட்டிற்குப் ்பருமைவு 
்பொருைொதொை வைஙகளைத் தொவைஙகள 
அளிக்கின்்றன. உணளமயில் எநத ஒரு 
நொட்டின் ்பொருைொதொைமும் அநநொட்டின் 
விவெொயத்திளனயும் தொவைஙகளிலிருநது 
கிள்டக்கும் ்பொருளகளையும் ்பருமைவில் 
ெொர்நதுளைது.

ெனிேரகளுககும் ேொவரஙகளுககும் 
இகைதயயொன ்ேொைரபு ெற்றும் ேொவரஙகளின 
்பொருளொேொரப் பயனபொடு ஆகியவற்க்றப் 
பற்றிப் படிககும் அறிவியல பிரிவு ்பொருளொேொரத் 
ேொவரவியல  எனப்படுகி்றது.

பழஙகொலத்தில் இருந்த இநதியொவின் 
்பரும்பொன்ளமயொன மக்கள அரிசி, ்கழவைகு, 
மற்றும் கம்பு ்பொன்்ற தொனியஙகளை 
முக்கிய உணவொகப் பயன்படுத்தி வநதனர் 
எனப் பல்்வறு இ்டஙகளில் நள்ட்பற்்ற 
அகழவொைொயசசிகளின் மூலம் கிள்டக்கப்்பற்்ற 
தொனியஙகளின் எசெஙகள மற்றும் படிவுகள 
மூலம் நொம் அறிய வருகி்்றொம். ்மலும் 
பணள்டய இலக்கியக் குறிப்புகளின் 
வொயிலொக அக்கொலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்்ட 
பல ்பொருைொதொை முக்கியத்துவம் வொயநத 
தொவைஙகளைப் பற்றி அறிநது ்கொளகி்்றொம்.

கீ்ழ தைப்பட்டிருக்கும் ப்டஙகளைக் 
கவனமொகப் பொருஙகள. அப்ப்டஙகளில் 
உளைவர்கள என்ன ்ெயகி்றொர்கள என்பளத 
உஙகைொல் கணடுபிடிக்க முடிகி்றதொ?

1. எதற்கொக விவெொயிகள ் நல்ளல அறுவள்ட 
்ெயகி்றொர்கள?

2. ஒரு ்பணமணி கயிறு திரித்துக் 
்கொணடிருக்கி்றொர். அநத கயிற்றுக்குத் 
்தளவயொன மூலப்்பொருள எஙகிருநது 
கிள்டக்கி்றது?

3. ்வப்பமைத்தின் இளலகள ஒரு தட்டில் 
்ெகரித்து ளவக்கப்பட்டுளைன. எதற்கொக 
என்று யூகிக்க முடிகி்றதொ?

4. நொற்கொலிளயத் தயொரிக்க ஒருவர் 
எப்்பொருளைப் பயன்படுத்துகி்றொர்?

இப்பொ்டத்தில் நொம் பலதைப்பட்்ட 
தொவைஙகளின் ்பொருைொதொைப் பயன்பொடுகள, 
அளவ மனிதர்களுக்குப் பயன்படும் விதம் 
ஆகியவற்ள்றப் பற்றி விவொதிப்்பொம்.

தொவைஙகளின் ்பொருைொதொை மதிப்பு 
மற்றும் பயன்பொடுகளின் அடிப்பள்டயில் 
தொவைஙகளைக் கீழக்கண்டவொறு பிரிக்கலொம்.

 1. உணவுத் ேொவரஙகள் 

 2. நறுெணத் ேொவரஙகள்

 3. ெருத்துவத் ேொவரஙகள்

 4. நொரத் ேொவரஙகள்

ப்டம்-1 ப்டம்-2

ப்டம்-3 ப்டம்-4
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 5. ெரககட்கை ேரும் ேொவரஙகள்

 6. அலஙகொரத் ேொவரஙகள்

5.1 உணவுத் 
 ேொவரஙகள் 

ம னி த ர் க ளு க் கு 
முக்கிய உணவு 
ஆதொைமொகத் தொவைஙகள 
விைஙகுகின்்றன. நமக்கு உணவு தரும் 
தொவைஙகளை நொம் உணவுத் ேொவரஙகள் 
என்கி்்றொம்.

உஙகள வீட்டில் கொயகறித் ்தொட்்டம் 
உளைதொ? அல்லது ்தொட்்டத்திலிருநது 
கொயகறிகள ்ெகரிப்பளதப் பொர்த்து 
இருக்கிறீர்கைொ? 

தொவைஙகளின் எப்பகுதிகள நமக்கு 
உணவொகப் பயன்படுகின்்றன?

நொம்  தொவைத்தின் பல்்வறு பொகஙகைொன 
்வர், தணடு, இளல, விளத, கொய மற்றும் 
கனிகளை உணவொக உட்்கொளகி்்றொம். 
உணவுத் தொவைஙகளை நொம் பின்வருமொறு 
பிரிக்கலொம்.

 1. கொய்கறிகள்
 2. ேொனியஙகள்
 3. பருப்பு வகககள்

்மலும் கொபி, ்தநீர், ெர்க்களை மற்றும் 
எண்ணயக்கொன மூலப்்பொருளகளையும் 
நொம் தொவைஙகளிலிருநது ்பறுகி்்றொம்.

கொய்கறிகள்

நொம் தொவைத்தின் பல்்வறு பொகஙகளில் 
இருநது கொயகறிகளைப் ்பறுகி்்றொம்.

தவரகள்   

(எ.கொ)

பீட்ரூட், ்கைட்.

இகலகள் 

(எ.கொ) 

கீளைகள, 

முட்ள்டக்்கொஸ், கறி்வப்பிளல.

ேணடுகள்

(எ.கொ)

கரும்பு, உருளைக்கிழஙகு, கருளணக்கிழஙகு.

ெலரகள் 

(எ.கொ)

வொளழப்பூ, கொலிபிைவர்.

கனிகள் 

(எ.கொ) 

்நல்லி, 
்கொயயொ.

ேொனியஙகள் 

தொனியஙகள என்பளவ புல்வளகத் 
தொவைஙகளில் விளைவிக்கப்படும் உணவுப் 
்பொருைொகும். (எ.கொ.) ்நல், ்கொதுளம, கம்பு, 
்கழவைகு, திளன. 

பருப்பு வகககள்
அவளைக் குடும்பத்ளதச ெொர்நத  

தொவைஙகளில் உளை உணணக்கூடிய 

்நல் ்கொதுளம

கம்பு ்கழவைகு
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விளதக்ை பருப்புகள எனப்படுகின்்றன. 
பருப்புகள கனிஉள்றயினுள வைர்கின்்றன. 
(எ.கொ) ்கொணள்டக்க்டளல, பசளெப்பயிறு. 

5.2 நறுெணத் ேொவரஙகள்
்வப்பமண்டலத் தொவைஙகளிலிருநது 

்ப்றப்படும் நறுமணப் ்பொருளகள உணவிற்கு 
நறுமணமூட்்டப் பயன்படுகின்்றன. 
தொவைஙகளின் மைப்பட்ள்டகள, ்வர்கள, 
இளலகள, மலர்கள அல்லது தணடுகள 
்பொன்்றவற்றிலிருநது ்ப்றப்படும் நறுமணப் 
்பொருளகள உணவிற்கு சுளவயூட்்டவும், 
நி்றமூட்டியொகவும், உணவுப் ்பொருளகளைப் 
பொதுகொக்கவும் பயன்படுகின்்றன. 

இ்நதிய நறுெணப் ்பொருள்கள்

பின்வரும் நறுமணப்்பொருளகள 
இநதிய உணவு வளககளில் ்பருமைவு 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றன.

(எ.கொ.) ஏலககொய், மிளகு, கறிதவப்பிகல, 
்வ்நேயம், ்பருஞ்சீரகம், ஓெம்,  பிரியொணி 
இகல, சீரகம், ்கொத்ேெலலி விகேகள், 
ெஞ்சள், கிரொம்பு, இஞ்சி, சொதிககொய் ெற்றும் 
இலவஙகப்பட்கை.  

உலக உணவு தினம்  
அகதைொபர 16.

அ ள ன வ ரு க் கு ம் 
உணவுப் பொதுகொப்ளபயும் 

ெத்துணவின் ்தளவளயயும் வலியுறுத்தி 
இநநொள கள்டபிடிக்கப்படுகி்றது. 

ஐக்கிய நொடுகள அளவயின்  உணவு 
மற்றும் ்வைொண நிறுவன அளமப்பு 
ஒவ்்வொர் ஆணடும் ஒரு கருப்்பொருளை 
ளமயமொகக் ்கொணடு இத்தினத்திளனக் 
்கொண்டொடுகி்றது. இநத ஆணடின் 
கருப்்பொருள  பற்றி உனது ஆசிரியரி்டம் 
்கட்டு அறிநது ்கொள.

்கொணள்டக்க்டளல பசளெப்பயிறு

 உலகைவில் கனிகள மற்றும் 
கொயகறிகள உற்பத்தியில் 
இநதியொ இைண்டொம் இ்டத்ளத 
வகிக்கி்றது.

்சயலபொடு 1 : உனக்குத் ்தரிநத 
கொயகறிகள, தொனியஙகள  மற்றும் பருப்பு 
வளககளை அட்்டவளணப்படுத்துக. 

வ. 
எண

கொய்கறிகள் ேொனியஙகள் பருப்பு 
வகககள்

1.
2.
3.
4.
5.

்சயலபொடு 2 : ைவொ, ளமதொ, ெவ்வரிசி, 
்ெமியொ ்பொன்்றளவ எவ்வொறு 
தயொரிக்கப்படுகின்்றன? நணபர்களு்டன் 
கலநதுளையொ்டவும்.
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5.3 ெருத்துவத் ேொவரஙகள் 

நம்ளமச சுற்றிக் கொணப்படும் 
தொவைஙகளில் சில தொவைஙகள நமது 
்நொயகளைக் குணப்படுத்தப் பயன்படுகின்்றன. 
இவற்றிளன நொம் ெருத்துவத் ேொவரஙகள் 
என அளழக்கி்்றொம். புண, ்வட்டுக் கொயம், 
ெளி, கொயசெல், தும்மல் ்பொன்்ற இன்னும் பல 
்நொயகளை இளவ குணப்படுத்துகின்்றன. சில 
தொவைஙகளில் கொணப்படும் சிலவளகயொன 
்வதி கூட்டுப் ்பொருளகள பூசசிகள, பூஞளெகள 
மற்றும் சில ்நொயக்கிருமிகளுக்கு எதிைொக 
சி்றப்பொக ்ெயல்படுகின்்றன. மருத்துவத் 
தொவைஙகளில் பல்்வறு மருத்துவ குணஙகள 
அ்டஙகியுளைதொல் இளவ மருநதுகள தயொரிக்கப் 
பயன்படுகின்்றன. 

அட்்டவளணயில் சில மருத்துவத் 
தொவைஙகளும் அதன் மருத்துவ குணஙகளும் 
தைப்பட்டுளைன.

ேொவரப் 
்பயர

பயனபடும் 
பொகம்

ெருத்துவப்பயனகள்

்நல்லி கனி ளவட்்டமின் “சி” 
ெத்து குள்றவொல் 
வரும் ஸ்கர்வி 
்பொன்்ற 
்நொயகளுக்கு 
மருநதொக, ்நொய 
எதிர்ப்புசெக்திளய 
்மம்படுத்த

துைசி இளல, விளத இருமல், ெளி, மொர்புச 
ெளி மற்றும் மூசசுக் 
குழொய அழற்சிளயக் 
குணப்படுத்த

் ெ ொ ற் று க் 
கற்்றொளழ

ெளதப்பற்றுளை 
இளலகள

மலமிைக்கியொக, 
கொயத்ளதக் 
குணப்படுத்த, ்தொல் 
எரிசெளலயும், கு்டல் 
புணளணயும் 
குணப்படுத்த

சா��கா�
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இநதியொவில் ்மற்கு 
வஙகொைம், அஸ்்ொம், ஒடிெொ, 
பீகொர், உத்திைப்பிை்தெம், 
திரிபுைொ மற்றும் ்மகொலயொ 

ஆகிய ஏழு மொநிலஙகளில்  ெணல் 
பயிரி்டப்படுகின்்றது.   ்மற்கு வஙகொைம் 
மட்டும் இநதிய ெணல் உற்பத்தியில்,  
50 விழுக்கொடு உற்பத்தி ்ெயகி்றது.

்சயலபொடு 4 : சிறிய பஞசு உருணள்ட 
ஒன்ள்ற எடுத்துக்்கொள. அளதப் ப்டத்தில் 
கொட்டியவொறு ளககளினொல் பிடித்து 
்மதுவொக இழுத்துப் பொர்த்தொல் அது 
சுருளகி்றது. இப்படிச சுருளும்்பொது 
உஙகைொல் ஒரு நூளல உருவொக்க 
முடிகி்றதொ? 

நூலிளழகளிலிருநது நூளல உருவொக்கும் 
முள்ற நூல நூற்்றல எனப்படுகி்றது.

்வம்பு மைப்பட்ள்ட, 
இளல மற்றும் 
விளதகள

கிருமி நொசினியொக, 
்தொல் 
்நொயகளுக்கு 
மருநதொக

மஞெள தளை கீழ 
தணடு

கிருமி நொசினி, 
சிறிய கொயம்பட்்ட 
இ்டஙகளில் ்தொற்று 
ஏற்ப்டொமல் தடுக்க

்சயலபொடு 3 : கீழொ்நல்லி, வல்லொளை, 
மணத்தக்கொளி, திப்பிலி, ்வட்டி்வர், 
தூதுவளை ்பொன்்ற தொவைஙகளின் 
மருத்துவப் பயன்பொட்டிளன உஙகள 
்பற்்்றொரி்டமிருநது ்கட்டுக் குறித்து 
வைவும். 
்வறு என்்னன்ன தொவைஙகள 
மருத்துவப்பயன்பொட்டிற்கொக உஙகள 
பகுதியில் பயன்படுத்தப்படுகின்்றன? 

5.4 நொரத் ேொவரஙகள்
எநத தொவைஙகளில் இருநது நமக்குத் 

்தளவயொன நொர்கள ்ப்றப்படுகின்்றன்வொ, 
அளவ நொர ேரும் ேொவரஙகள் என 
அளழக்கப்படுகின்்றன. இளவ நூல், கயிறு, 
துணி மற்றும் கொகிதம் ்பொன்்றளவ தயொரிக்கப் 
பயன்படுகின்்றன. இத்தளகய நொர்கள 
இயற்ளக நொர்கள எனப்படுகின்்றன.

நொர் தரும் தொவைஙகளை நொம் 
பயன்பொட்டின் அடிப்பள்டயிலும், தொவைத்தின் 
எப்பகுதியில் இருநது நொர் கிள்டக்கி்றது என்்ற 
அடிப்பள்டயிலும் பின்வருமொறு பிரிக்கலொம். 
பயனபொட்டின அடிப்பகையில

1. ்நசவு நொரகள் (துணி ்நயய உதவும் 
நொர்கள ) (எ.கொ) பருத்தி

2. கயிறு நொரகள் (கயிறு 
தயொரிக்க உதவும் 
நொர்கள) (எ.கொ) 
்தன்ளன

3. நிரப்பும் நொரகள் (்மத்ளதகள தயொரிக்க 
உதவும் நொர்கள) (எ.கொ) இலவம் பஞசு

கிகைககப்்பறும் ேொவர பொகஙகளின 
அடிப்பகையில 

1. விகேகளின தெற்பு்றத்தூவி நொரகள் 
(எ.கொ) பருத்தி

2. ேணடு அலலது ேணடிகழ நொரகள் (எ.கொ) 
ஆளி, ெணல்

3.  இகல நொரகள் (எ.கொ) கற்்றொளழ

4. உரிெட்கை நொரகள் (எ.கொ) ்தஙகொய
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5.5 ெரககட்கை ேரும் ேொவரஙகள் 
வீடு கட்டுவதற்கும், மைப்்பொருளகள 

தயொரிப்பதற்குமொன மைக்கட்ள்டகள 
தொவைஙகளில் இருநது ்ப்றப்படுகின்்றன. 
மைக்கட்ள்டகளின் நீடித்தத்தன்ளம, அழகு 
மற்றும் ்வப்பத்திளனத் தொஙகும் தி்றன் 
ஆகியவற்றின் கொைணமொக பல்்வறு 
பயன்பொடுகளுக்கு நொம் மைக்கட்ள்டகளைப் 
பயன்படுத்துகி்்றொம்.

வணிகரீதியொகப் பயன்படும் 
மைக்கட்ள்டகள அதன் வலிளம மற்றும் 
அ்டர்த்தியின் அடிப்பள்டயில் வன்கட்ள்டகள 
மற்றும் ்மன்கட்ள்டகள என இைணடு 
வளககைொகப் பிரிக்கப்படுகின்்றன.
வனகட்கைகள்

நிலவொழ பூக்கும் தொவைஙகைொன 
ஆஞசி்யொஸ்்பர்ம் என்னும் மிகப் ்பரும் 
பிரிவிளனச ெொர்நத தொவைஙகளிலிருநது 
வன்கட்ள்டகள ்ப்றப்படுகின்்றன.

உயர்தை மைசெொமொன்கள, நொற்கொலிகள, 
்மற்கூளைகள மற்றும் மைக்கட்டுமொனஙகள 
வன்கட்ள்டயிளனப் பயன்படுத்திச 
்ெயயப்படுகின்்றன. (எ.கொ) ்தக்கு, பலொ
்ெனகட்கைகள்  

இளவ  ் பொதுவொகப் பூவொத்தொவைஙகைொன 
ஜிம்்னொஸ்்பர்ம் வளக தொவைஙகளில் இருநது 
்ப்றப்படுகின்்றன. ஒரு சில ஆஞசி்யொஸ்்பர்ம் 
தொவைஙகளும் ்மன்கட்ள்டகளைத் 
தருகின்்றன. 

இளவ ்பொதுவொக ஒட்டுப்பலளககள, 

மைப்்பட்டிகள, நடுத்தைமொன அ்டர்த்தி ்கொண்ட 
பலளககள மற்றும் தொளகள தயொரிக்கப் 
பயன்படுகின்்றன. (எ.கொ) க்டம்பு, ளபன்

5.6 அலஙகொரத் ேொவரஙகள் 
 அழகியல் கொைணஙகளுக்கொக 

வைர்க்கப்படும் தொவைஙகள அலஙகொரத் 
ேொவரஙகள் எனப்படுகின்்றன. மலர் தரும் 
தொவைஙகளை வைர்க்கும் மலர்வைர்ப்பு 
்தொட்்டக்களலயின் முக்கியப் பிரிவொக 
இருக்கி்றது. (எ.கொ) மல்லிளக, ்ைொெொ, 
்ெவ்வநதி, கொர்்னஷன், ்ெர்பைொ.

்மலும் வீடுகள, ்தொட்்டஙகள மற்றும் 
பூஙகொக்களை அழகுபடுத்த ்ெம்பருத்தி, 
நநதியொவட்ள்ட, கு்ைொட்்டன்ஸ்  ்பொன்்ற 
்பருஞ்ெடிகளும்,  முல்ளல, அலமொன்்டொ, 
கொகிதப்பூ ்பொன்்ற ்கொடிவளககளும்,  
ெைக்்கொன்ள்ற, மநதொளை, டி்லொனிக்ஸ் 
மைம் (கொட்டுத்தீ), ஆகிய மைவளககளும் 
வைர்க்கப்படுகின்்றன. உஙகள பகுதியில் 
என்்னன்ன அலஙகொைத் தொவைஙகள 
வைர்க்கப்படுகின்்றன? 

மைக்கட்ள்டகள

மலர் வைர்ப்பு

மைக்கட்ள்டகளிலிருநது ்மல்லியதொகச 
சீவி எடுக்கப்படுகின்்ற மைத்தகடுகளை 
உரிய வளகயில் ஒன்றின் ்ம்லொன்று 
அடுக்கடுக்கொக ஒட்டி உருவொக்கப்படுவ்த 
ஒட்டுப்பலகக (Ply wood) ஆகும். இது 
ஒருவளகக் கூட்டு மைப் (composite wood) 
பலளக ஆகும்.
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சி்றநத விளைசெளலப் ்ப்ற இத்தளகய 
அயல் மகைநதச்ெர்க்ளகச ்ெயயும் 
பூசசிகளையும், ப்றளவகளையும் பொதுகொத்தல் 
அவசியமொகும்.

்தனீக்கள அயல்மகைநதச்ெர்க்ளகக்கு 
உதவுவ்தொடு, ்தளனயும் நமக்கு 
அளிக்கின்்றன.

க்டலில் பவைப்பொள்றகளில் வொழும் 
பொசிகளும் தொவைஙகளும் ் பரும்பொன்ளமயொன 
மீன்களின் உணவொக இருக்கின்்றன. 
அப்பகுதிகளில் மீன்பிடித்்தொழில் சி்றப்பொக 
நள்ட்பறுகின்்றது.

பல்்வறு தொவைஙகளின் விகேகள் 
பரவ விலஙகுகளும் ப்றளவகளும் முக்கியப் 

5.7 ேொவரஙகளுககும், 
 விலஙகுகளுககும்  
 இகைதயயொன 
 உ்றவுமுக்ற 
விலஙகு – ேொவர 
இகைவிகனகள்

விலஙகுகள தனது உணவு, வசிப்பி்டம் 
உளளிட்்ட ்தளவகளுக்குத் தொவைஙகளைச 
ெொர்நதிருக்கின்்றன. இநத ்தொ்டர்பினொல் 
விலஙகுகள மட்டுமின்றித் தொவைஙகளும் 
பயனள்டகின்்றன. இத்தளகய ்தொ்டர்பு 
்பொருைொதொை ரீதியொகவும் முக்கியத்துவம் 
வொயநததொக இருக்கின்்றது. 

உதொைணமொகப் பட்டுப்புழுக்கள மல்்பரி 
இளலளய உணவொக எடுத்துக்்கொணடு 
மல்்பரி தொவைத்தில் வசிக்கின்்றன. ஒரு 
புழுவிற்கும் தொவைத்திற்குமொன இநதத் 
்தொ்டர்பு ்பொருைொதொை ரீதியில் நமக்குப் பட்டு 
உற்பத்திக்குப் பயன்படுகின்்றது. 

தொவைஙகளின் அயல  
ெகர்நேசதசரகககககு விலஙகுகள, பூசசிகள, 
மற்றும் ப்றளவகளின் பஙகு மிக அவசியமொகும். 

மலர்களின் பிைகொெமொன வணணஙகள, 
மணம் மற்றும் ்தன் ஆகியளவ பூசசிகளை 
ஈர்க்கின்்றன. ஒரு பூவிலிருநது மற்்்றொரு 
பூவிற்கு இப்பூசசிகள ்ெல்லும்்பொது தஙகள 
உ்டலில் ஒட்டியுளை மகைநதத்தூளகளை 
விட்டுவிட்டுச ்ெல்கின்்றன. இதனொல் 
மகைநதச்ெர்க்ளக நள்ட்பற்றுக் கொயகறிகள 
மற்றும் பழஙகள உருவொகின்்றன. 

ஓெனிசசிட்டு (Humming Bird)

பட்டுப்புழு

்தனீ
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பஙகொற்றுகின்்றன. ப்றளவகளின் வயிற்றில் 
உளை ்ெரிமொன என்ளெம்கள விளதகளின் 
்மலுள்றளய மிருதுவொக்கி அளவகளை 
எளிதொக முளைக்கத் தகுநததொக மொற்றுகின்்றன.

விலஙகுகளுக்கும் தொவைஙகளுக்குமொன 
இத்தளகய இயற்ளகயொன ்தொ்டர்புகள 
பொதிப்பள்டயும்்பொது ்பொருைொதொைரீதியொகவும் 
பொதிப்புகள ஏற்படுகின்்றன.
ேொவரஙகளின பி்ற பயனபொடுகள்
1. ெண வளத்கேப் பொதுகொத்ேல

த ொ வ ை ங க ள 
ம ண வ ை த் ள த 
அதிகரிக்கின்்றன. 
தொவை இளலகள, 
மலர்கள மற்றும் 
பி்ற பொகஙகள மணணில் உதிர்கின்்றன. 
இளவ மணணில் சிளதவள்டநது வைமொன 
மட்கிய உைத்ளத உருவொக்குகின்்றன. மட்கிய 
உைமொனது, மணணின் வைத்ளத அதிகரிக்கச 
்ெயகி்றது. நீலப் பசகசப் பொசி, பொகடீரியொ, 
சூதைொதெொனொஸ ஆகியகவ வளிெணைல 
கநட்ரஜகன மணணில் நிளல நிறுத்தி 
மணவைத்ளத அதிகரித்து, விவெொயத்திற்கு 
உதவுகின்்றன. 
2. ெண அரிப்கபத் ேடுத்ேல

அ்டர்த்தியொக வைரும் தொவைஙகள 
மற்றும் அவற்றின் ்வர்கள மண அரிப்ளபத் 
தடுக்கின்்றன.  ்வகமொகக் கொற்று 
வீசும்்பொ்தொ, நீர் பொயும்்பொ்தொ நிலத்தின் 
்மற்பைப்பில் உளை வைமொன மண அடித்துச 
்ெல்லப்படுகி்றது.  அத்தளகய இ்டஙகளில் 
தொவைஙகளை வைர்ப்பதொல் மண அரிப்பு 
தடுக்கப்படுகி்றது.
3. உயிரி – எரி்பொருள் 

சில தொவைஙகள உயிரி 
எரி்பொருளகளுக்கொக வைர்க்கப்படுகின்்றன. 
இநத எரி்பொருளகள மிகக் குள்றநத 

அைவு நசசுசதன்ளம ்கொண்டளவ. 
இளவ தீஙகு விளைவிக்கும் வொயுக்களை 
உருவொக்குவதில்ளல. (எ.கொ) கொட்்டொமணக்கு.
தொவைக் கழிவுகளிலிருநது மின்ெொைம் உற்பத்தி 
்ெயயப்படுகி்றது.  (எ.கொ) ெர்க்களை ஆளலக் 
கழிவுகள. 

4. ரப்பர ெற்றும் இயற்கக ்நகிழிகள்  
ைப்பர் மைத்திலிருநது கிள்டக்கும் 

பொலில் இருநது  ைப்பர் தயொரிக்கப்படுகி்றது. 
ைப்பர் வொகனசெக்கைஙகள, மின்கம்பிகள, 
இருக்ளககள தயொரிப்பில் பயன்படுகி்றது. 
இயற்ளக ்நகிழிகள தொவைஙகளிலிருநது
தயொரிக்கப்படுகின்்றன. இளவ உயிரினச 
சிளதவிற்கு உளைொகக் கூடியளவ.

5. தவப்ப எண்ணய் பூசப்பட்ை யூரியொ
            இநதிய விவெொயிகள பயிர்வைர்சசிளயப் 

்பருக்க யூரியொவிளன உைமொகப் பயன்படுத்தி 

பொலககீகர
            மூட்டு மு்டக்குவொதம் 
என்பது அளனத்து 
வயதினருக்கும் மூட்டு 

மற்றும் முழஙகொல்  பொதிப்ளப ஏற்படுத்தும் 
ஒரு ்நொயொகும். இநத ்நொயக்கொன 
மருநதிளன பொலக்கீளையிலிருநது 
தற்்பொது மத்திய மருநது ஆைொயசசி 
நிறுவன (CDRI - Central Drug Research 
Institute – Lucknow) விஞ்ொனிகள நொ்னொ 
உருவொக்கத்தின் (nano formulation) மூலம் 
உருவொக்கியுளைனர்.
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வருகின்்றனர். ்வப்ப எண்ணய பூெப்பட்்ட 
யூரியொவிளன இநதிய விஞ்ொனிகள 
உருவொக்கியுளைனர். இது ளநட்ைெளன 
்மதுவொக ்வளியிடுவதொல் தொவைஙகள அதிக 
அைவு ளநட்ைெளன எடுத்துக் ்கொளகின்்றன. 
இது யூரியொவினொல் சுற்றுசசூழலுக்கு ஏற்படும் 
பொதிப்ளபயும் குள்றக்கி்றது.

நிகனவில ்கொள்க
	மனிதர்கள உணவு, உள்ட, இருப்பி்டம், 

மற்றும் மருத்துவம் ்பொன்்ற தஙகள 
வொழவியல்  ் தளவகளுக்கு ் நைடியொக்வொ    
அல்லது  மள்றமுகமொக்வொ 
தொவைஙகளைச ெொர்நதுளைனர்.

	மனிதர்களுக்கும் தொவைஙகளுக்கும் 
இள்ட்யயொன ்தொ்டர்பு மற்றும் 
தொவைஙகளின் ்பொருைொதொைப் பயன்பொடு 
ஆகியவற்ள்றப் பற்றிப் படிக்கும் அறிவியல் 
பிரிவு ்பொருைொதொைத் தொவைவியல் 
எனப்படுகி்றது.

	மனிதர்களுக்கு முக்கிய உணவு 
ஆதொைமொகத் தொவைஙகள விைஙகுகின்்றன. 
நமக்கு உணவு தரும் தொவைஙகளை நொம் 
உணவுத் தொவைஙகள என்கி்்றொம்.

	அவளைக் குடும்பத்ளதச ெொர்நத 
உணணக்கூடிய விளதக்ை பருப்புகள 
எனப்படுகின்்றன.

	நறுமணப் ்பொருளகள உணவிற்குச 
சுளவயூட்்டவும், நி்றமூட்டியொகவும், 
உணவுப் ்பொருளகளைப் பொதுகொக்கவும் 
பயன்படுகின்்றன.

	சில தொவைஙகளில் கொணப்படும் 
சிலவளகயொன ்வதிக்கூட்டுப்்பொருளகள 
பூசசிகள, பூஞளெகள மற்றும் சில 
்நொயக்கிருமிகளுக்கு எதிைொக சி்றப்பொகச 
்ெயல்படுகின்்றன. இத்தளகய தொவைஙகள 
மருத்துவ தொவைஙகள எனப்படுகின்்றன.

	நொர்கள பயன்பொட்டின் அடிப்பள்டயில் 
்நெவு நொர்கள, கயிறு நொர்கள  மற்றும் 
நிைப்பும் நொர்கள எனப் பிரிக்கப்படுகின்்றன.

	வணிகரீதியொகப் பயன்படும் 
மைக்கட்ள்டகள அதன் வலிளம 
மற்றும் அ்டர்த்தியின் அடிப்பள்டயில் 
வன்கட்ள்டகள மற்றும் ்மன்கட்ள்டகள 
என இைணடு வளககைொகப் 
பிரிக்கப்படுகின்்றன.

	அழகியல் கொைணஙகளுக்கொக 
வைர்க்கப்படும் தொவைஙகள அலஙகொைத் 
தொவைஙகள எனப்படுகின்்றன.

	விலஙகுகள மற்றும் தொவைஙகளுக்கு 
இள்ட்யயொன இயற்ளகயொன 
்தொ்டர்புகள பொதிப்பள்டயும்்பொது 
்பொருைொதொைரீதியொகவும் பொதிப்புகள 
ஏற்படுகின்்றன.  
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ெரு்நேொ? நஞ்சொ? உரலி:
http://www.rigb.org/education/games/natural-world/kill-or-cure

இகணயச்சயலபொடு
ெரு்நேொ? நஞ்சொ?

படி  1: கீழக்கொணும் உைலி / விளைவுக் குறியீட்ள்டப் பயன்படுத்தி ‘Kill? or Cure?’  ் ெயல்பொட்டின் 
பக்கத்திற்குச ்ெல்லவும்.

படி 2: இச்ெயல்பொட்டிளனத் ்தொ்டஙக ‘PLAY’ என்னும் ்பொத்தொளன ்ெொடுக்கவும். பின்பு 
‘START’ என்பளத ்ெொடுக்கவும்.

படி 3: இப்்பொழுது திளையில் ்தொன்றும் மருத்துவர் உருவம் தரும் குறிப்புகளைக் ்கொணடு 
ெரியொன  மருநதிளன தரும் தொவைத்திளன கண்டறிய ்வணடும். 

படி 4: கீ்ழ தைப்பட்டுளை ப்டஙகளில் சுட்டியின் உதவியொல் ்ெொடுக்கி ெரியொன தொவைத்திளன  
்தர்ந்தடுக்கவும், கூடுதல் விவைஙகளைப் ்ப்ற ்ெயல்பொட்டு ெொைைத்தின் வலது 
்மற்புைம் உளை ‘i’என்னும் குறியீட்ள்ட ்ெொடுக்கவும்.

*ப்டஙகள அள்டயொைத்திற்கொக மட்டு்ம.

்சயலபொட்டின மூலம் 
ேொவரஙகளின ெருத்துவப் 
பணபிகன அறிதவொெொ!

படி 1

படி 3

படி 2

படி 4
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I . சரியொன விகைகயத் 
தேர்ந்ேடுத்து எழுதுக

1. தொவைஙகளின் மகைநதச ்ெர்க்ளகக்கு 
உதவும் ப்றளவ. 

 அ. வொத்து   ஆ. கிளி

 இ. ஓெனிசசிட்டு  ஈ. பு்றொ

2.  இயற்ளகயொன ்கொசு விைட்டி

 அ. ெொதிக்கொய ஆ. மூஙகல்

 இ. இஞசி  ஈ. ்வம்பு

3.  பின்வருவனவற்றுள எது ்வர் அல்ல?      

 அ. உருளைக்கிழஙகு ஆ. ்கைட்

 இ. முளைஙகி ஈ. ்டர்னிப்

4. பின்வருவனவற்றுள எது ளவட்்டமின் ‘C’ 
குள்றபொட்ள்டப் ்பொக்குகி்றது?

 அ. ்நல்லி  ஆ. துைசி

 இ. மஞெள ஈ. ்ெொற்றுக் கற்்றொளழ

5. இநதியொவின் ்தசிய மைம் எது?  

 அ. ்வப்பமைம் ஆ. பலொ மைம்

 இ. ஆலமைம் ஈ. மொமைம்

II. தகொடிட்ை இைஙககள நிரப்புக

1. ஒவ்்வொரு ஆணடும் அக்்்டொபர் 
ஆம் நொள உலக உணவு தினமொகக் 
்கொண்டொப்படுகி்றது.

2.   ் நெவு  நொருக்கு    எடுத்துக்கொட்்டொகும்.

3. நொன் தமிழநொட்டின் மொநில மைம். நொன் 
யொர்? 

4.  இளலயின் ெொறு இருமளலயும், 
மொர்புச ெளிளயயும் குணமொக்குகி்றது.

5. அவளைக் குடும்பத்ளதச ெொர்நத 
தொவைஙகளின் உணணக் கூடிய 
விளதகள  எனப்படுகின்்றன. 

III. சரியொ, ேவ்றொ? ேவ்றொக இரு்நேொல சரியொன 
விகைகய எழுதுக

1. அழகிற்கொக வைர்க்கப்படும் தொவைஙகள 
்மன்கட்ள்டகள என அளழக்கப் 
படுகின்்றன.

2. பட்டுப்புழுக்கள மல்்பரி இளலளய 
உணவொக உட்்கொளகின்்றன. 

3. அலஙகொைத் தொவைமொகக் கொலிபிைவர் 
தொவைம் பயன்படுகி்றது.

4. ்கொள்ட கொலத்திற்குப் பருத்தி உள்டகள 
ஏற்்றதன்று.

5. கரும்புத் தொவைம் உயிரி எரி்பொருைொகப் 
பயன்படுகி்றது.

IV. பினவருவனவற்க்றப் ்பொருத்துக.
1. நொர்தரும் 

தொவைம்
-    கிருமி நொசினி

2. வன்கட்ள்ட -    நறுமணப் 
்பொருள

3. ்வம்பு   -    ெணல்
4. ஏலக்கொய -    தொனியம்
5. கம்பு -    ்தக்கு

V. ஒப்பிடுக

1. மொம்பழம்   :  கனி   : :  மக்கொச்ெொைம்        :   

2. ்தன்ளன  :  நொர் : :  ்ைொெொ :   

3. ்தனீக்கள     :  மகைநதச ்ெர்க்ளகயொைர்   
: :  மணபுழு :   

மதிப்பீடு
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VI. மிகக குறுகிய விகை ேருக

1. உணவுத் தொவைஙகள என்்றொல் என்ன?

2. மருத்துவத் தொவைஙகள என்்றொல் என்ன?

3. வன்கட்ள்ட எவ்வொறு ்மன்கட்ள்டயில் 
இருநது ்வறுபடுகி்றது?

4. நறுமணப் ்பொருளகள என்்றொல் என்ன?

5. நீ வசிக்கும் பகுதியில் உளை மூன்று 
மருத்துவத் தொவைஙகளை எழுதுக.

6. மைக்கட்ள்டகளின் பயன்கள யொளவ?

VII. குறுகிய விகை ேருக

1. அலஙகொைத் தொவைஙகள பற்றி எழுதுக?

2. ்வப்ப மைத்தின் பயன்களை எழுதுக?

3. எளவ்யனும் ஐநது தொவைஙகளையும், 
அவற்றின் எநதப் பகுதிளய உணகி்்றொம் 
என்பளதயும் எழுதுக

VIII.  விரிவொன விகை ேருக

1. மைக்கட்ள்ட தரும் தொவைஙகள பற்றி குறிப்பு 
வளைக. 

2. விலஙகு- தொவை இள்டவிளனயின் 
முக்கியத்துவத்ளதப் பற்றி எழுதுக.

IX. உயர சி்நேகனத்தி்றன வினொவிற்கு 
விகையளி 

1. பொளலவனத்தில் குள்றவொன நீ்ை 
கொணப்படுகி்றது. இதற்குக் கொைணம் யொது?

2. “பளனமைம் உயைமொன மைம், அதனொல் 
அது வன்கட்ள்டளயத் தருகி்றது” என்று  
கவிதொ கூறினொர். இளத நீ  
ஏற்றுக் ்கொளகி்றொயொ? மறுக்கி்றொயொ? 
எதுவொயினும் ஏன் என்பளத எழுதுக? 

3.  ப்டஙகளைப் பொர்த்து பின்வரும் 
வினொக்களுக்கு விள்டதருக.

அ. பொக்டீரியொக்கள எவ்வொறு மண வைத்ளத 
அதிகரிக்கின்்றன?

ஆ. தொவைஙகளின் இனப்்பருக்கத்திற்குத் 
்தனீக்கள அவசியம் எவ்வொறு?
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6 வன்பொருளும் ்ென்பொருளும்

அலகு

	கணினியின் வன்்பொருளகள மற்றும் ்மன்்பொருளகளை 
இனம் கொணுதல்

	வன்்பொருளகள மற்றும் ்மன்்பொருளகள ஆகியவற்றின்  
தன்ளமகளை ஒப்பிட்டு அறிதல்

	்மன்்பொருளகளின் பல்்வறு வளககளை அறிதல்
	கட்்டற்்ற மற்றும் தி்றநத மூல ்மன்்பொருளகளைப் பற்றி அறிதல் மற்றும் அவற்ள்றத் 

தி்றம்ப்ட ளகயொளுதல்

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 

அறிமுகம் 
கணினி என்பது வன்்பொருள 

(HARDWARE) மற்றும் ்மன்்பொருள 
(SOFTWARE) ஆகிய இரு ்பரும் பகுதிகளை 
உளை்டக்கிய அளமப்பொகும். இவ்விரு 
பகுதிகளும் ஒன்ள்ற்யொன்று தவிர்த்து 
கணினி ்ெயல்படுவதில்ளல. நொம் கணினிக்கு 
வன்்பொருள வழியொகக் ்கொடுக்கும் 

கட்்டளை உளளீ்டொனது ்மன்்பொருள மூலம் 
்ெயல்படுத்தப்பட்டு ்வளியீட்டுக் கருவிகள 
மூலம் நமக்குக் கிள்டக்கி்றது. மனித 
உ்ட்லொடு கணினிளய ஒப்பிடும்்பொழுது 
உ்டளல வன்்பொருைொகவும், உயிளை 
்மன்்பொருைொகவும் ்கொளைலொம். உயிர் 
இல்லொத உ்டளலப் ்பொன்்றது ்மன்்பொருள 
நிறுவப்ப்டொத வன்்பொருள.
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6.1 வன்பொருள்  (HARDWARE) 

கணினியில் நம்மொல் பொர்த்து ்தொட்டு 
உணைக்கூடிய அளனத்து பொகஙகளும் 
வன்்பொருளக்ை. உளளீட்டு (INPUT), 
்வளியீட்டு (OUTPUT) கருவிகள மற்றும் 
கணினியின் ளமயச்ெயலகப் ்பட்டியினுள 
(CPU Cabinet) அளமநதிருக்கும்  நிளனவகம் 
(Hard Disk), தொயப்பலளக (MOTHER BOARD), 
SMPS, CPU, RAM, CD DRIVE, GRAPHICS 
CARD இதில் அ்டஙகும்.

6.2. ்ென்பொருள் (SOFTWARE)

்மன்்பொருள இல்லொ வன்்பொருள ஒரு 
முழு கணினியொக முடியொது. ்மன்்பொருளகள  

்ென்பொருள்

வன்பொருள்

என்பது வன்்பொருள இயஙகுவதற்குத் 
்தளவயொன தைவுகளை உளை்டக்கிய, 
கணினியொல் மட்டும் புரிநது்கொளைக்கூடிய 
குறியீட்டு ்மொழிளயக் ்கொண்ட அளமப்பு 
ஆகும். வன்்பொருளைப்்பொல்  நம்மொல் 
இளதத் ்தொட்டு உணை இயலொது. ஆனொல் 
கணினித்திளை மூலம் கணடு கட்்டளைகளைக் 
்கொடுத்துப் பயன்படுத்த முடியும்.

6.3. ்ென்பொருள் வகககள்: 
்மன்்பொருளகளைச ்ெயல்பொட்டின் 

அடிப்பள்டயில் இைணடு வளககைொகப் 
பிரிக்கலொம்.
1. இயக்க ்மன்்பொருள (SYSTEM 

SOFTWARE)

2. பயன்பொட்டு ்மன்்பொருள (APPLICATION 
SOFTWARE)

6.3.1  இயகக ்ென்பொருள் 
(OPERATING SYSTEM-OS) 

கணினியின் ெொதனஙகளை ஒன்று்டன் 
ஒன்று இளணக்கும் ்மன்்பொருள 
இயக்க ்மன்்பொருள ஆகும். கணினி 
இயஙகுவதற்குத் ்தளவயொன அடிப்பள்டத் 
தைவுகளைக் (Data) ்கொண்ட ்மன்்பொருளை, 
இயக்க ்மன்்பொருள என்கி்்றொம். இயக்க 
்மன்்பொருள (OS) இன்றி கணினிளயப் 
பயன்படுத்த இயலொது. (எ.கொ.) - Linux, Windows, 
Mac, Android.

6.3.2.  பயனபொட்டு ்ென்பொருள் 
(APPLICATION SOFTWARE)

கணினிளய நமது ்தளவக்்கற்ப 
பயன்படுத்த உதவும் ்மன்்பொருளக்ை 

இளணயம் பயன்பொட்டிற்கு 
வருவதற்கு முன்்ப 
மின்னஞெல் பயன்பொட்டில் 
இருநதது.
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பயன்பொட்டு ்மன்்பொருளகள ஆகும். இவற்ள்ற இயக்க ்மன்்பொருளின் உதவியு்ட்ன நிறுவ 
முடியும்.  இவ்வளக ்மன்்பொருளகள ஒன்று அல்லது அதற்கு ்மற்பட்்ட குறிப்பிட்்ட ்வளலகளைச 
்ெயது முடிக்க பயனர்களுக்கு உதவுகின்்றன.

எ.கொ – Video players, Audio players, Word processing softwares, Drawing tools, Editing software’s,  etc.

 

 ெம ெபா    

 

 

ெம ெபா  

உ வா க  

1. ெமாழி 
2. ெமாழி – ெமாழி 

ெபய   

3.  

(Linker) 

4.  (Loader)… 

 ெம ெபா   

(System Software) 

 

 

அைம  ேமலா ைம 

நிர  

(System Management Program) 

1.  

2. (அ) 

 

3. கணினி  

ெபா  பய பா  

ெம ெபா  

1.  

2.  

3.  

4. வைரப  

… 

றி பி ட 

பய பா கான 

ெம ெபா  

1.  

2.  

3.  

4. , 

… 

பய பா  ெம ெபா  

(Application Software) 

 ேதைவயான 
 . 

6.4. இயகக ெற்றும் பயனபொட்டு ்ென்பொருள் வகககள்
இயக்க ்மன்்பொருள மற்றும் பயன்பொட்டு ்மன்்பொருள ஆகியவற்றிளன ்ப்றப்படும் மூலம் 

மற்றும் பயன்பொட்டு உரிமம் ஆகியவற்ள்றப் ்பொறுத்து இைணடு வளககைொகப் பிரிக்கலொம்.

1. கட்்டற்்ற மற்றும் தி்றநத மூல ்மன்்பொருள (FREE AND OPEN SOURCE)

2. கட்்டண மற்றும் தனியுரிளம ்மன்்பொருள (PAID AND PROPRIETARY SOFTWARE)
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I.  சரியொன விகைகயத் 
தேர்ந்ேடுகக

1. ள ம ய ச ் ெ ய ல க ப் 
்பட்டியினுள கொணப்ப்டொதது எது?

 அ. தொயப்பலளக ஆ. SMPS
 இ.  RAM  ஈ. MOUSE

2. கீழவருவனவற்றுள எது ெரியொனது?
 அ. இயக்க ்மன்்பொருள மற்றும் 

 பயன்பொட்டு ்மன்்பொருள.
 ஆ. இயக்க ்மன்்பொருள மற்றும் 

 பணபொட்டு ்மன்்பொருள.
 இ. இயக்கமில்லொ ்மன்்பொருள மற்றும் 

 பயன்பொட்டு ்மன்்பொருள.
 ஈ. இயக்கமில்லொ ்மன்்பொருள மற்றும் 

 பணபொட்டு ்மன்்பொருள.

3. LINUX என்பது 
 அ. கட்்டண ்மன்்பொருள
 ஆ. தனி உரிளம ்மன்்பொருள
 இ. கட்்டணமில்லொ மற்றும் தனி உரிளம 

 ்மன்்பொருள
 ஈ.  கட்்டற்்ற மற்றும் தி்றநத மூல 

்மன்்பொருள

4. கீழவருவனவற்றுள எது கட்்டண மற்றும் 
தனி உரிளம ்மன்்பொருள?

 அ. WINDOWS 
 ஆ. MAC OS
 இ. Adobe Photoshop
 ஈ. இளவ அளனத்தும்

5.  என்பது ஒரு 
இயஙகுதைமொகும்.

 அ. ANDROID ஆ. Chrome
 இ. Internet ஈ. Pendrive

6.4.1.  கட்ைற்்ற ெற்றும் தி்ற மூல 
்ென்பொருள் (FREE AND OPEN 
SOURCE SOFTWARE)

கட்்டற்்ற ்மன்்பொருளகளைப் பயனர் 
இலவெமொகப் ்பற்றுப் பயன்படுத்தவும், பகிைவும் 
்ெயயலொம். தி்றநத மூல ்மன்்பொருளகளில் 
அவற்றின் நிைல்களைத் (Coding’s) 
திருத்திக்்கொளைவும் உரிமம் வழஙகப்படும். 
இதன் மூலம் புதிய ்மன்்பொருள வடிவத்ளத 
உருவொக்க வொயப்பு கிள்டக்கி்றது.

சில கட்ைற்்ற ெற்றும் தி்ற்நே மூல ்ென்பொருள்

1. லினக்ஸ் (LINUX) 
2. ஓபன் ஆபீஸ் (Open Office)
3. இயக்க ்மன்்பொருள (Operating System) 
4. ஜி்யொஜீப்ைொ (Geogebra), etc
6.4.2.  கட்ைண ெற்றும் ேனியுரிெ 

்ென்பொருள் (PAID AND 
PROPRIETARY SOFTWARE)

கட்்டண மற்றும் தனியுரிம ் மன்்பொருளகள 
என்பது அவற்ள்ற பயன்படுத்துதலில் மட்டு்ம 
நிைநதை அல்லது கொலவளையள்றயு்டன்  கூடிய 
உரிமம் உளைது. ஆனொல் அவற்ள்றப் பகிை்வொ, 
நிைல்களைத் திருத்த்வொ அனுமதி கிள்டயொது.

சில ேனியுரிெ ்ென்பொருள்கள்

1. விண்்டொஸ் (Windows)
2. ளமக்்ைொெொப்ட் ஆபீஸ் (Microsoft office)
3. அ்்டொப் ஃ்பொட்்்டொஷொப் (Adobe 

Photoshop).

தி்றநத மூல ்மன்்பொருள 
த ய ொ ரி த் த ள ல யு ம் 
ப ய ன் ப டு த் த ள ல யு ம் 
ஊக்குவிக்கும் நிறுவனம் 

Open Source Initiative.

மதிப்பீடு
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II. ்பொருத்துக

1. MAC OS - இலவெ மற்றும்  கட்்டற்்ற 
்மன்்பொருள

2. Software - கட்்டண மற்றும் தனி 
உரிளம ்மன்்பொருள

3. Hardware - உளளீட்டு கருவி
4. Keyboard - RAM
5. LINUX - Geogebra

III. சிறுவினொ
1. வன்்பொருள மற்றும் ்மன்்பொருள 

விைக்குக.
2. இயஙகுதைம் என்்றொல் என்ன? அவற்றின் 

்ெயல்பொட்ள்ட எழுதுக?
3. கட்்டற்்ற மற்றும் தி்றநத மூல 

்மன்்பொருளகள என்்றொல் என்ன? 
இைணடு உதொைணஙகள தருக?

அலஙகொைத் தொவைஙகள - Ornamental Plants

இயற்ளக களைக்்கொல்லி - Natural pesticides

இயற்ளக நி்றஙகொட்டி - Natural Indicator

உணவுச ெஙகிலி - Food Chain

உணவு வளல - Food web 

உயிரினச சிளதவிற்கு 
உளைொகும் கழிவுகள

- Bio degradable waste

உயிரினச சிளதவிற்கு 
உளைொகொத கழிவுகள

- Non Bio degradable waste

உயிரி எரி்பொருள - Bio - fuel

எரித்துச ெொம்பலொக்குதல் - Incinerate 

ஒத்த துருவஙகள - Like poles

கனிம உைம் - Inorganic Fertilizer

கரிம உைம் - Organic Fertilizer

கொநதம் - Magnet

கொநதப் ்பொருள - Magnetic Material

கொநத தன்ளமயற்்ற ்பொருளகள - Non – Magnetic substances

கொநதமொக்கல் - Magnetization

கொநத ஊசிப்்பட்டி - Magnetic compass

கொநத ஈர்ப்பு - Magnetic attraction

கொநத விலகல் - Magnetic repulsion

கொநதம் - Magnet

கிருமி நொசினி - Disinfectant

ெதுப்பு - Swamp

சிளதப்பொன்கள - Decomposers

்ெயற்ளக கொநதம் - Artificial magnet 

்ெயற்ளக - Synthetic

்ெொற்றுக் கற்்றொளழ - Aloe 

சூழநிளல மண்டலம் - Ecosystem

தயொரிப்பொைர்கள - Producers 

தொனியம் - Cereal

தொவை உணணி - Herbivore

்தன் துருவம் - South pole

நிலத்தடி நீர் - Ground water

நிலத்தில் நிைப்புதல் - Land Fill

நீர் சுழற்சி - Water cycle

நீர் சுத்திகரிப்பு நிளலயம் - Water treatment plant

நுகர்்வொர்கள - Consumers

ஒட்டும் ்பொருளகள - Adhesives 

பருப்பு வளககள - Pulses

மைக்கட்ள்டகள - Timber

மஞெள தூள - Turmeric Powder

மணபுழுஉைம் - Vermi compost

மட்கிய உைம் - Compost

மெொலொப் ்பொருளகள - Spices

மகைநதச ்ெர்க்ளகயொைர்கள - Pollinators

மொசுபொடு - Pollution

மின் கொநதம் - Electromagnet

்மன்கட்ள்ட - Soft wood

முகத்துவொைம் - Estuary

்மற்பைப்பு நீர் - Surface water

வன்கட்ள்ட - Hard wood

வ்ட துருவம் - North pole

எதி்ைதிர் துருவஙகள - Unlike poles

6th Science_IIIrd Term Tamil Book_Unit_6.indd   91 06-11-2019   12.56.03 PM



92

ஆ்றொம் வகுப்பு அறிவியல் மூன்்றொம் பருவம் பொ்டநூல் உருவொக்கம்

ஆ்லொெளனக்குழு
குழுத்தளலவர் 
முகனவர.ே.வி.்வஙகதைஷவரன
விஞ்ொனி,
விஞ்ொன் பிைெொர் அறிவியல் மற்றும் ்தொழில்நுட்பத்துள்ற, புது்்டல்லி.
முகனவர. ெஸ்ஹர சுலேொனொ
துள்றத் தளலவர் (விலஙகியல்) ஓயவு,
மொநிலக் கல்லூரி, ்ென்ளன.

மீைொயவு 
முகனவர வி. சிவெொேவி
இளண்பைொசிரியர், 
பொைதி மகளிர் கல்லூரி, ்ென்ளன.
முகனவர. தகொ. ரதெஷ
உதவி ்பைொசிரியர் (்வதியியல்),
்டொக்்டர் அம்்பத்கர் அைசு களலக்கல்லூரி, 
வியொெர்பொடி ்ென்ளன.
முகனவர.தகொ. ரொஜலட்சுமி
உதவிப்்பைொசிரியர் 
பொைதி மகளிர் கல்லூரி, ்ென்ளன.

பொ்ட மீைொயவு
ந. ேொெகரக கணணன
முதுகளலப் பட்்டதொரி ஆசிரியர் ்ெய்கொபொல் க்ைொடியொ  
்தசிய ்மல்நிளலப் பளளி, தொம்பைம், ்ென்ளன.
முகனவர சீ.ரவி கொசி்வஙகட்ரொென
தளலளம ஆசிரியர் 
அைசு மகளிர் ்மல்நிளலப் பளளி, ்தசூர், திருவணணொமளல.

இளணயச ்ெயல்பொடு
தே. விஜய் ஆன்நத்
பட்்டதொரி ஆசிரியர்,
ஊைொட்சி ஒன்றிய நடுநிளலப்பளளி, 
ஆட்ள்டயொம் பட்டியொன் வட்்டம், தொைமஙகலம் ஒன்றியம்.
வொ. சுதரஷ
பட்்டதொரி ஆசிரியர், 
ஊைொட்சி ஒன்றிய நடுநிளலப்பளளி,
களளிக்குடி, முத்துப்்பட்ள்ட ஒன்றியம்,  திருவொரூர் மொவட்்டம்.

வல்லுநர் மற்றும் ஒருஙகிளணப்பொைர்கள
முகனவர. வனிேொ தைனியல
துளண இயக்குநர்,
SCERT, ்ென்ளன.
து. பிரபொகரன
உதவிப்்பைொசிரியர், 
SCERT, ்ென்ளன.
ச. ரொதஜஷ
பட்்டதொரி ஆசிரியர். அைசு ்மல்நிளலப் பளளி, வஙகனூர்,   
திருவளளூர் மொவட்்டம். 

பொ்டநூல் ஆசிரியர்கள
ே. ்பருெொள் ரொஜ்
பட்்டதொரி ஆசிரியர், ஊைொட்சி ஒன்றிய நடுநிளலப்பளளி, 
மொணிக்கமஙகலம், வலஙளகமொன் ஒன்றிம், திருவொரூர். 
முகனவர.தெ.நொ. ேனுஜொ
பட்்டதொரி ஆசிரியர், அைசு ்மல்நிளலப் பளளி, 
்தவ்ெொளல, நீலகிரி.
தெொ. தெொகனப்பிரியொ
முதுகளல ஆசிரிளய, அைசு மகளிர் ்மல்நிளலப்பளளி,
்கொை்டொச்ெரி, திருவொரூர்.
முகனவர. ந. வித்யகீேொ
விரிவுளையொைர் DIET, ஆடுதுள்ற, தஞெொவூர்.
ெ. ஆன்நேன
பட்்டதொரி ஆசிரியர், அைசு உயர்நிளலப்பளளி,  
்ெர்ளவக்கொைன்பட்டி, திணடுக்கல்.
ந. ெணிகணைன
பட்்டதொரி ஆசிரியர்,
 அைசு உயர்நிளலப்பளளி, ைொசிஙகொபுைம், ்தனி.
நொ. பொலுசசொமி
தளலளம ஆசிரியர் (ஓயவு),
மொநகைொட்சி ்மல்நிளலப் பளளி, பீல்மடு, ்கொயம்பத்தூர்.
ெொ. ேமிழரசி 
முதுகளலப் பட்்டதொரி ஆசிரியர் (ஓயவு),
புனித ்ெொெப் ்பணகள ்மல்நிளலப்பளளி, வடுகர்்பட்ள்ட, திருசசி.
திரு. ரிபு தவொரொ
கழிவு ்மலொணளம, ஆ்ைொவில், புதுச்ெரி.
இர. ஆசிர ஜூலியஸ
உதவிப் ்பைொசிரியர்,
மொநிலக் கல்வியியல் ஆைொயசசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ்ென்ளன.
ஞொ. ேவெணி ெதகஷவரி
முதுநிளல விரிவுளையொைர், DIET, திரூர்.

களல மற்றும் வடிவளமப்பு
வளைகளல 
தக. ெதியழகன, பிரதெொத், தவலமுருகன, தகொபு ரொசூதவல.
புத்தக கட்்டளமப்பு
தவ.சொ. ஜொணஸமித்
தியொகைொய நகர், ்ென்ளன.

நிழல் வளைப்ப்டம் 
ேொெகர சீனிவொசன, ஓவியர
்ெௌத்திரி நகர், வைெைவொக்கம், ்ென்ளன.
அட்ள்ட  வடிவ ளமப்பு
கதிர ஆறுமுகம்
QC

ெ தனொகர இரொேொகிருஷணன

ஒருஙகிளணப்பொைர்
ரதெஷ முனிசொமி
தட்்டசெர்
மு. சத்யொ
புது ்பருஙகைத்தூர், ்ென்ளன.

விளைவுக் குறியீடு ்மலொணளமக் குழு 
இரொ. ்ஜகநொேன
இள்டநிளல ஆசிரியர் 
ஊ.ஒ.ந.நி. பளளி, க்ணெபுைம்- ்பொளூர், திருவணணொமளல மொவட்்டம்.
ந. ்ஜகன
பட்்டதொரி ஆசிரியர், 
அ.ஆ.்ம.நி. பளளி, உத்திை்மரூர், கொஞசிபுைம் மொவட்்டம். 
தஜ.எப். பொல எட்வின ரொய்
பட்்டதொரி ஆசிரியர், 
ஊ.ஒ.ந.நி. பளளி, இைொக்கிப்பட்டி, ்ெலம் மொவட்்டம்.
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