
அைகு எண் தறைப்பு பக்க எண் மவாதம்

1. இயக்க விதிகள் 1 ஜூன

2. ஒளியியல் 16 ஜூறை

3. வ்ப்ப இயற்பியல் 33 ஆகஸ்ட

4. மின்னவாடடைவியல் 43 வெப்டைம்பர்

5. ஒலியியல் 60 அக்்டைவாபர்

6. அணுக்கரு இயற்பியல் 74 ந்ம்பர்

7. அணுக்களும் மூைக்கூறுகளும் 91 ஜூன

8. தனிமஙகளின ஆ்ர்த்தன ்றகப்பவாடு 104 ஜூறை

9. கறைெல்கள் 121 ஆகஸ்ட

10 ்்திவிறனகளின ்றககள் 135 அக்்டைவாபர்

11 கவார்பனும் அதன ்ெர்மஙகளும் 152 ந்ம்பர்

12 தவா்ை உள்்ளறமப்பியல் மற்றும் தவா்ை வெயலியல் 170 ஜூன

13 உயிரினஙகளின அறமப்பு நிறைகள் 184 ஜூன

14 தவா்ைஙகளின கடைத்துதல்  மற்றும்  விைஙகுகளின 
சுற்்ைவாடடைம் 197 ஜூறை

15 நைம்பு மண்டைைம் 215 ஜூறை

பவாடைப்வபவாருள் அடடை்றை

vi
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vii

பவாடைப்வபவாருள் அடடை்றை

மின்நூல் மதிப்பீடு இலணய வளஙகள்

அைகு எண் தறைப்பு பக்க எண் மவாதம்

16 தவா்ை மற்றும் விைஙகு ஹவார்்மவானகள் 226 ஆகஸ்ட

17 தவா்ைஙகள் மற்றும்  விைஙகுகளில் இனப்வபருக்கம் 240 ஆகஸ்ட

18 மைபியல் 259 வெப்டைம்பர்

19 உயிரின ்தவாற்ைமும் பரிைவாமமும் 273 அக்்டைவாபர்

20 இனக்கைப்பு மற்றும் உயிரித்வதவாழில்நுடபவியல் 285 அக்்டைவாபர்

21 உடைல் நைம் மற்றும் ்நவாயகள் 299 ந்ம்பர்

22 சுற்றுச்சூழல் ்மைவாண்றம 315 ந்ம்பர்

23 கவாடசித் வதவாடைர்பு 329 டிெம்பர்

வெயமுறைகள் 334

வெவால்ைறடைவு 350
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11 இயக்க விதி்கள்

நிலை” (free fall) ஏற்�டுகிறைது. இந்நி்லயில் 

ப�ோருளின எ்ை முற்றிலும கு்றைந்து சுழி நி்லக்கு 

ைருகிறைது. (R = m(g – g)=0) இது “எல்யில்ைடா 
நிலை” (Weightlessness) எை அ்ழக்கப்�டுகிறைது. 

(அட்ைை்ண 1.2-ல் நி்ல 4-ஐப் �ோர்க்க)

�ோம, நதோற்றை எ்ை இழப்பு மற்றும நதோற்றை எ்ை 

அதிகரிப்்�, நைகமோக சுழலும ப�ரிய ரோட்டிைத்திலும, 

ஊஞ்சல் ஆட்ைத்திலும, உருணநைோடும பதோைர் 

ைணடியிலும உணரலோம. 

1.12.2  விண்சவளி வீரரின் எலடயிழபபு
புவியி்ைச் சுற்றிைரும விணகலனில் 

நை்ல பசய்யும விணபைளிவீரர், அங்கு புவி ஈர்ப்பு 

வி்ச இல்லோததோநலநய மிதக்கிறைோர் எை �ோம 

நி்ைக்கிநறைோம. இது தைறைோை கூற்றைோகும. 

விணபைளி வீரர் உண்மயில் மிதப்�தில்்ல. 

விணகலம மிக அதிக சுற்றியக்க தி்சநைகத்தில் 

�கர்ந்து பகோணடிருக்கிறைது. அைர் அக்கலத்துைன 

இ்ணந்து சம நைகத்தில் �கர்கிறைோர். அைரது 

முடுக்கம, விணகல முடுக்கத்திற்கு சமமோக 

இருப்�தோல், அைர் ‘�ல்யின்றி விழும் நிலை’யில் 

(free fall) உள்ளோர். அப்ந�ோது அைரது நதோற்றை 

எ்ை மதிப்பு சுழியோகும. (R = 0 அட்ைை்ண 1.2-ல் 

நி்ல 4-ஐப் �ோர்க்க) எைநை அைர் அக்கலத்துைன 

எ்ையற்றை நி்லயில் கோணப்�டுகிறைோர். 

1.12.3   நியூட்டனின் ஈரபபியல் விதியின் 
்யன்்ாடுகள் 

1. அணைத்தில் உள்ள விணப�ோருட்களின 

�ரிமோணங்க்்ள அ்ளவிை ப�ோது ஈர்ப்பியல் 

விதி �யன�டுகிறைது. புவியின நி்றை, ஆரம, புவி 

ஈர்ப்பு முடுக்கம முதலியைைற்்றை துல்லியமோக 

கணக்கிை இவ்விதி உதவுகிறைது. 

2. புதிய விணமீனகள மற்றும நகோளக்்ள 

கணடுபிடிக்க இவ்விதி உதவுகிறைது. 

3. சில ந�ரங்களில் விணமீனகளின சீரற்றை 

�கர்வு (Wobble) அருகில் உள்ள நகோளகளின 

இயக்கத்்த �ோதிக்கும. அந்ந�ரங்கள 

அவ்விணமீனகளின நி்றையி்ை அ்ளவிை 

இவ்விதி �யன�டுகிறைது. 

4. தோைரங்களின நைர் மு்்ளத்தல் மற்றும 

ை்ளர்ச்சி புவியின ஈர்ப்புவி்ச சோர்ந்து அ்மைது 

‘புவிதிலை ைடார்பி�க்கம்’ எனறை்ழக்கப்�டுகிறைது. 

இந்நிகழ்ை வி்ளக்க இவ்விதி �யன�டுகிறைது.

5. விணப�ோருட்களின �ோ்தயி்ை ை்ரய்றை 

பசய்ைதற்க்கு இவ்விதி �யன�டுகிறைது.

நிலனவில் சகாள்க
  இயந்திரவியல்: வி்சயின பசயல்�ோட்ைோல் 

ப�ோருள மீது ஏற்�டும வி்்ளவுக்்ள �ற்றி 

�யிலும �ோைம இயந்திரவியல் ஆகும.இது இரணடு 

பிரிவுக்ளோக பிரிக்கப்�ட்டுள்ளது.அ்ை 

நி்லயியல் மற்றும இயங்கியல் ஆகும.

  இயங்கியல் இரணடு பிரிவுக்ளோக 

பிரிக்கப்�ட்டுள்ளது.அ்ை இயக்கவியல் மற்றும 

இயக்கவி்சயியல் ஆகும.

  தன மீது சமமற்றை புறை வி்ச ஏதும பசயல்�ைோத 

ை்ர ப�ோரு்ளோைது தமது ஓய்வு நி்லயிநலோ 

அல்லது பசனறு பகோணடிருக்கும ந�ர்க்நகோட்டு 

இயக்க நி்லயிநலோ, பதோைர்ந்து இருக்கும. 

இப்�ணபி்ை நி்லமம எனறை்ழக்கிநறைோம.  

இது ஓய்வில் நி்லமம, இயக்கத்தில் நி்லமம, 

தி்சயில் நி்லமம எை மூனறு ை்கக்ளோக 

பிரிக்கப்�ட்டுள்ளது

  �கரும ப�ோருளின நி்றை மற்றும 

தி்சநைகத்தின ப�ருக்கற்�லனுக்கு சமமோை 

அ்ளவு உந்தம எைப்�டும. இது வி்சயின 

தி்சயிநலநய பசயல்�டும.

  ஒரு ப�ோருள மீது �ல்நைறு வி்சகள 

பசயல்�டுமந�ோது, அ்ைகளின பமோத்த 

வி்்ள்ை ஒரு தனித்த வி்ச மூலம 

அ்ளவிைலோம.  இது ‘பதோகு�யன வி்ச’ 

எனறை்ழக்கப்�டுகிறைது.  

  இரட்்ையின திருப்புத் திறைன மதிப்பு ஏபதனும 

ஒரு வி்சயின எணமதிப்பு மற்றும இ்ண 

வி்சகளுக்கு இ்ைநய உள்ள பசங்குத்து 

பதோ்லவு, இ்ைகளின ப�ருகற்�லன 

மதிப்பிற்கு சமமோகும. 

்டம் 1.11 உருண்நடாடும் ச்தாடர வண்டியில் 
எலட இழபபு

்டம் 1.12   விண்சவளி வீரரின் எலடயிழபபு
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12பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

 மதிபபீடு

  திருப்புத்திறைனின தி்ச, ப�ோருட்களில்  

ைலஞ்சுழியோக இருப்பின எதிர்குறியோகவும, 

இைஞ்சுழியோக இருப்பின ந�ர்குறியோகவும  

பகோள்ளப்�டுைது மர�ோகும

  வி்சயின அலகு SI மு்றையில் நியூட்ைன (N) 

மற்றும CGS அலகு மு்றையில் ்ைன (dyne) 

ஆகும. 

  கணத்தோக்கு மதிப்�ோைது (J) வி்ச (F) மற்றும 

கோல அ்ளவின (t) ப�ருக்கற் �லனுக்கு சமமோக 

இருக்கும.

  புவிஈர்ப்பு முடுக்கம g ன மதிப்பு நில�டுக்நகோட்டுப் 

�குதியில் கு்றைைோகவும துருைப் �குதியில் 

அதிகமோகவும இருக்கும. 

  ஒரு ப�ோருள மீது பசயல்�டும புவிஈர்ப்பு 

வி்சயின மதிப்பு அப்ப�ோருளின எ்ை 

எனறை்ழக்கப்�டுகிறைது. இதன அலகு நியூட்ைன 

அல்லது கி கி வி்ச (kg f)

  புவிஈர்ப்பு வி்ச மட்டுமினறி, இனை பிறை 

வி்சக்ளோல் ஒரு ப�ோருளின எ்ையில் மோற்றைம 

ஏற்�டும. இந்த எ்ை நதோற்றை எ்ை 

எனறை்ழக்கப்�டுகிறைது. 

  நமலிருந்து கீநழ ைரும ப�ோருளின முடுக்கம, 

புவியின ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு சமமோக உள்ள 

ந�ோது எ்ை முற்றிலும கு்றைந்து  சுழி நி்லக்கு 

ைருகிறைது. இது “எ்ையில்லோ நி்ல” எை 

அ்ழக்கப்�டுகிறைது.

மாதிரிக கைககுகள் 
1. 5 கிகி நி்றையுள்ள ப�ோருப்ளோனறின 

ந�ர்க்நகோட்டு உந்தம 2.5 கிகி மீவி
-1
 எனில் அதன   

தி்சநைகத்்த கணக்கிடுக.

தீரவு: 
தரவுகள :

நி்றை (m) = 5 கிகி 

ந�ர்க்நகோட்டு உந்தம(p) = 2.5 கிகி மீவி
-1

சூத்திரம:

ந�ர்க்நகோட்டு உந்தம (p)= நி்றை(m) x தி்சநைகம(v) 

தி்சநைகம = ந�ர்க்நகோட்டு உந்தம/ நி்றை = 2.5/5 

= 0.5 மீ வி
-1

2. கீல் (keel) மு்ையில் இருந்து 90 பச.மீ தூரத்தில் 

்கப்பிடி பகோணை கதபைோனறு 40 N வி்ச 

பகோணடு திறைக்கப்�டுகிறைது. கதவின கீல் மு்ைப் 

�குதியில் ஏற்�டும திருப்புத்திறைன மதிப்பி்ை 

கணக்கிடு. 

தரவுகள : வி்சயின மதிப்பு F = 40 நியூட்ைன

வி்ச பசயல்�டும தூரம = கீல்மு்ை 

அ்மந்துள்ள பதோ்லவு = d = 90 பச.மீ = 0.9 மீ

சூத்திரம : திருப்புத்திறைன M = வி்சயின மதிப்பு 

F x  வி்ச பசயல்�டும பதோ்லவு d

ஃ திருப்புத்திறைன = 40 x 0.9 = 36 நியூட்ைன – 

மீட்ைர் 

3. புவியின நமற்�ரப்பின ்மயத்தில் இருந்து 

எந்த உயரத்தில் புவியின ஈர்ப்பு முடுக்கமோைது, 

புவிநமற்�ரப்பு  ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின 1/4 மைங்கோக 

அ்மயும? 

புவிநமற்�ரப்பில்  ஈர்ப்பு முடுக்கம = g

புவி்மயத்தில் இருந்து கணக்கீடு பசய்ய 

நைணடிய உயரம  Rʹ = R + h
அவ்உயரத்தில் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம  gʹ = g/4

R’ உயரத்தில் ஈர்ப்பு முடுக்கம = g’ = GMm/ (R’)
2

புவிப்�ரப்பில் ஈர்ப்பு முடுக்கம = g  = GMm/ (R)
2

  g
gʹ

 = Rʹ
 R

2
 = R+h

R

2
 = 1 +  h

R

2

 4 = 1 +  h
R

2
,

 2 = 1 +  h
R

 h = R.
கணக்கீடு பசய்ய நைணடிய உயரம Rʹ = R + h
h = R ஆதலோல் 

 Rʹ = 2R
புவியின ்மயத்தில் இருந்து, புவி ஆரத்்த 

ந�ோல் இருமைங்கு பதோ்லவில், ஈர்ப்பு முடுக்க மதிப்பு 

புவிப்�ரப்பின முடுக்கத்்தப்ந�ோல் 1/4 மைங்கோக 

அ்மயும.  

I.  ைரியான விலடலயத் ந்தரந்ச்தடு.

1. கீழக்கணைைற்றுல் நி்லமம எத்ைச் சோர்ந்தது

அ) ப�ோருளின எ்ை 

ஆ) நகோளின ஈர்ப்பு முடுக்கம 

இ) ப�ோருளின நி்றை

ஈ) அ மற்றும ஆ

2. கணத்தோக்கு கீழகணைைற்றுள எதற்குச் சமமோைது. 

அ) உந்த மோற்று வீதம 

ஆ) வி்ச மற்றும கோல மோற்றை வீதம 

இ) உந்த மோற்றைம 

ஈ) நி்றை வீத மோற்றைம 
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27 ஒளியியல்

அளவில் ப்ரிய ்நரபான மபாயபிம்்த்தைப (A'' B'') 
ப்பாருள் இருக்கும் அ்தை ்க்கததில் ்தைபாறறுவிக்கி்றது. 

கூட்டு நுண்்ணபாக்கியின் உருபப்ருக்குத 
தி்றனபானது, எளிய நுண்்ணபாக்கியின் 
உருபப்ருக்குத தி்ற்னக் கபாட்டிலும் 50 முதைல் 200 
மடஙகு வ்ர அதிகமபாக இருக்கும். 

ேகரும் நுண்நணாககி
இது 0.01 மி.மீ என்்ற அளவிலபான மிகச்சிறியத 

பதைபா்லவுக்ள மிகததுல்லியமபாக அளந்தைறியக்கூடிய 
மிகச் சி்றந்தை கருவிகளில் ஒன்்றபாகும். இது பவரனியர 
தைததுவததின் அடிப்்டயில் பெயல்்டுகி்றது. இதைன் 
மீச்சிற்றளவு 0.01 மிமீ ஆகும். 

  2.19   ்தாடலநோககிகள்
ெமீ்ததில் ்தைபான்றிய ெந்திரகிரகணத்தை 

நீஙகள் ்பாரததிருக்கிறீரகளபா? பவறறுக் கண்களபால், 
அந்நிகழ்்வத பதைளிவபாக கபாணஇயலபாது. 
பவகுபதைபா்லவில் உள்ள ப்பாருள்க்ள நபாம்  
பதைளிவபாகக் கபாண பதைபா்ல்நபாக்கிகள் உதைவுகின்்றன. 

பதைபா்லவில் உள்ள ப்பாருள்க்ளக் கபாண 
உதைவும் ஒளியியல் கருவிகள் பதைபா்ல்நபாக்கிகள் 
எனப்டுகின்்றன. 1608 ஆம் ஆண்டு ்ெபாகன் 
லிபர்ே என்்வரபால் முதைன் முதைலில் பதைபா்ல 
்நபாக்கி உருவபாக்கப்ட்டது. விண்மீன்க்ள உறறு 
்நபாக்குவதைறகபாக கலிலி்யபா ஒரு  பதைபா்ல்நபாக்கி்ய 
உருவபாக்கினபார. அவர கண் கண்ணபாடிகள் பெயயும் 
க்டக்கபாரர ஒருவரின் க்டயில் ்வக்கப்ட்டிருந்தை 
பலன்சின் வழியபாகத பதைபா்லவில் உள்ள 
கபாலநி்லக்கபாட்டியின் ப்ரிதைபாக்கப்ட்ட பிம்்த்தைக் 
கண்டபார. இதை்ன அடிப்்டயபாகக் பகபாண்டு 
பதைபா்ல்நபாக்கி்ய உருவபாக்கினபார. இத 
பதைபா்ல்நபாக்கி மூலம் வியபாைன் ்கபா்ளயும், ெனி 
்கபா்ளச் சுறறியுள்ள வ்ளயஙக்ளயும் 
ஆரபாயந்தைபார. பகபளர என்்ற இயறபியலபாளர 1611 ஆம் 
ஆண்டு ஒரு பதைபா்ல்நபாக்கி்ய உருவபாக்கினபார. 
இது அடிப்டயில் தைறகபால வபானியல் 
பதைபா்ல்நபாக்கி்ய ஒததிருந்தைது. 

்தாடல நோககியின் வடககள் 
ஒளியியல் ்ண்புக்ள அடிப்்டயபாகக் 

பகபாண்டு பதைபா்ல்நபாக்கிகள் 
1.  ஒளி விலகல் பதைபா்ல ்நபாக்கிகள்
2. ஒளி எதிபரபாளிபபுத பதைபா்ல ்நபாக்கிகள்

 என இரு வ்ககளபாக வ்கப்டுததைப்டுகின்்றன. 
ஒளிவிலகல் ்தாடலநோககிகளில் 'பலன்சுகள்' 

்யன்்டுததைப்டுகின்்றன. கலிலி்யபா பதைபா்ல 
்நபாக்கி, பகபளர பதைபா்ல்நபாக்கி, நி்றமற்ற ஒளி 
விலக்கிகள்(Achromatic refractors ) ஆகிய்வ 
ஒளிவிலகல் பதைபா்ல ்நபாக்கிகளுக்கு 
எடுததுக்கபாட்டுகள் ஆகும். 

ஒளிஎதி்ராளிபபு ்தாடலநோககிகளில் 
'்கபாளக ஆடிகள்' ்யன்்டுததைப்டுகின்்றன. 
கிரி்கரியன், நியூட்டன், ்கஸகி்ரன் பதைபா்ல 
்நபாக்கிகள் ்்பான்்ற்வ ஒளிஎதிபரபாளிபபு 
பதைபா்ல ்நபாக்கிகளுக்கு எடுததுக் கபாட்டுகள் 
ஆகும். 

பதைபா்ல்நபாக்கிக்ளப ்யன்்டுததி கபாணக் 
கூடிய ப்பாருள்க்ள அடிப்்டயபாகக் பகபாண்டு 
பதைபா்ல ்நபாக்கிகள் 

1.  வபானியல் பதைபா்ல ்நபாக்கிகள்
2. நிலப்ரபபு பதைபா்ல ்நபாக்கிகள் 
என இரு ப்ரும் பிரிவுகளபாகப பிரிக்கப்டுகின்்றன. 

வானியல் ்தாடலநோககிகள் (Astronomical 
Telescopes) 

இ்வ வபான்ப்பாருட்களபான ்கபாள்கள், 
விண்மீன்கள், விண்மீன் திரள்கள், து்ணக் 
்கபாள்கள் ்்பான்்றவற்்றக் கபாணப 
்யன்்டுகின்்றன. 

நிலபபரபபு ் தாடலநோககிகள் (Terrestrial Telescopes) 
வபானியல் பதைபா்ல ்நபாக்கிகளில் கி்டக்கும் 

இறுதி பிம்்மபானது தை்ல கீழ் பிம்்மபாக இருக்கும். 
என்வ, இதபதைபா்ல்நபாக்கிகள் புவிப்ரபபில் உள்ள 
ப்பாருள்க்ளக் கபாண்்தைறகு ஏற்ற்வ அல்ல 
என்்தைபால் நிலப்ரபபு பதைபா்ல்நபாக்கிகள் ் யன்்டுததைப 
்டுகின்்றன. ் நரபான இறுதி பிம்்த்தை உருவபாக்குவது 
மட்டு்ம வபானியல் பதைபா்ல ்நபாக்கிகளுக்கும், 
நிலப்ரபபு பதைபா்ல்நபாக்கிகளுக்கும் இ்ட்ய உள்ள 
முக்கிய ்வறு்பாடு ஆகும். 
்தாடலநோககிகளின் ேன்டமகள் 
•  ் கபாள்கள், விண்மீன்கள், விண்மீன் திரள்கள் 

குறிததை விரிவபான ்பார்வ்யத தைருகி்றது. 
•  பதைபா்ல்நபாக்கியுடன் ஒளிப்டக்கருவி்ய 

இ்ணப்தைன் மூலம் வபான் ப்பாருள்க்ள 
ஒளிப்டம் எடுக்கலபாம். 

•  கு்்றவபான பெறிவு்டய ஒளியிலும் பதைபா்ல 
்நபாக்கி்யப ்யன்்டுததைலபாம். 

குட்றபாடுகள் 
•  பதைபா்ல்நபாக்கிக்ளத பதைபாடரந்து ்ரபாமரிததைல் 

்வண்டும். 
•  இவற்்ற எளிதைபாக ்வறு இடததிறகு எடுததுச் 

பெல்ல முடியபாது. 

நிடனவில் ்காள்க
 �  ஒளி என்்து ஒருவ்க ஆற்றல். இ்வ 

்நரக்்கபாட்டில் பெல்கின்்றன. 
 �  ஒளிக் கதிரபானது தைன் ்பா்தையிலிருந்து விலகிச் 

பெல்வது ஒளி விலகல் எனப்டும். 
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28பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

 �  பவறறிடததில் ஒளியின் தி்ெ்வகததிறகும், 
ஊடகததில் ஒளியின் தி்ெ்வகததிறகும் 
இ்ட்ய உள்ளத தைகவு ஊடகததின் ஒளிவிலகல் 
எண் ‘µ’ எனப்டும். 

 �  பலன்சு ெமன்்பாடு 1
f

 = 1
ν

 – 1
u

 �  உருபப்ருக்கம் (m) = h'
h

 = ν
u

 �  பலன்சின் தி்றன் P = 1
f

 �  அருகில் உள்ள மறறும் பதைபா்லவில் உள்ள 
ப்பாருள்க்ளத பதைளிவபாகக் கபாண்்தைறகு ஏற் 
விழி பலன்சு தைன்்ன மபாறறிய்மததுக் 
பகபாள்ளும் தைன்்ம விழி ஏற்்மவுத தி்றன் 
எனப்டுகி்றது. 

 �  நுண்்ணபாக்கிகள் என்்்வ மிகநுண்ணிய 
ப்பாருள்க்ளக் கபாண உதைவும் ஒளியியல் 
கருவியபாகும்.

 �  பதைபா்லவில் உள்ள ப்பாருள்க்ளக் கபாண 
உதைவும் ஒளியியல் கருவிகள் பதைபா்ல்நபாக்கிகள் 
எனப்டுகின்்றன.

தீர்ககபபடட கணககுகள் 
1  ஒரு ஒளிக்கதிரபானது, பவறறிடததிலிருந்து 

ஒளிவிலகல் எண் 1.5 உ்டய ஊடகததிறகுள் 
பெல்லும் ்்பாது ்டு்கபாணததின் மதிபபு 30o 
எனில் விலகு ்கபாணம் என்ன? 

தீர்வு
தைரப்ட்ட்வ:  μ1 = 1 .0; μ2 = 1 .5; i = 30o. 
ஸபநல் விதிப்டி,

sin i
sin r  =  

μ2
μ1

μ1 sin i = μ2 sin r 
(1.0). sin 30o = 1.5 sin r 

1
2—

1
3—

= 1.5 sin r

sin r = 1
2×1.5— = = (0.333)

r = sin–1 (0.333) 

1×

r = 19.45°

2  ஒரு ப்பாருளிலிருந்து பெல்லும் ஒளிக் 
கற்்றயபானது 0.3 மீ குவியத பதைபா்லவு 
பகபாண்ட விரிக்கும் பலன்ெபால் குவிக்கப்ட்டு 
0.2 மீ என்்ற பதைபா்லவில் பிம்்த்தை 

ஏற்டுததுகி்றது எனில் ப்பாருளின் 
பதைபா்ல்வக் கணக்கிடுக. 

தீர்வு
f = −0 .3 மீ, v = −0 .2 மீ
பலன்சு ெமன்்பாட்டிலிருந்து
 1 
 f

 =  1 
 v

 −  1 
 u

 1 
 u

 =  1 
 v

 −  1 
 f

 1 
 u

 =     1    
 −0 .2

 −     1    
 −0 .3

 =  −10 
    6

u = 
 −6 
 10

 = −0 .6 மீ

3  கிட்டப்பார்வக் கு்்ற்பாடு உ்டய ஒரு 
மனிதைரபால், 4மீ பதைபா்லவில் உள்ளப 
ப்பாருள்க்ள மட்டு்ம கபாண இயலும். அவர 
20மீ பதைபா்லவில் உள்ளப ப்பாரு்ள அவர 
கபாண விரும்பினபால் ்யன்்டுததைப்ட்வண்டிய 
குழி பலன்சின் குவியத பதைபா்லவு என்ன? 

தீர்வு
தைரப்ட்ட்வ: x = 4 மீ மறறும் y = 20 மீ .

்பார்வக் கு்்ற்பாட்்டச் ெரிபெயய ்யன்்டுததைப்ட 
்வண்டிய பலன்சின் குவியதபதைபா்லவு 

        f = 
   xy   
 x−y    

       f =  4 × 20 
 4 − 20

 =   80  
 −16

 = −5 மீ
்பார்வக் கு்்ற்பாட்்டச் ெரிபெயய ்யன்்டுததைப்ட 

்வண்டிய பலன்சின் தி்றன ் = 
 1 
 f

 = − 
 1 
 5  

= −0 .2 D

4  தூரப ்பார்வக் கு்்ற்பாட்டபால் ்பாதிக்கப்ட்ட 
மனிதைர ஒருவரின் அண்்மப புள்ளியபானது 1.5 மீ 
பதைபா்லவில் உள்ளது. அவரு்டய ்பார்வக் 
கு்்ற்பாட்்ட ெரி பெயய ்யன்்டுததைப்ட 
்வண்டிய குவிபலன்சின் குவியத பதைபா்ல்வ 
கணக்கிடு. 

தீர்வு
தைரப்ட்ட்வ, d = 1 .5 மீ; D = 25 பெ.மீ  = 0 .25  மீ .

்பார்வ கு்்ற்பாட்்டச் ெரிபெயய ்யன்்டுததைப்ட 
்வண்டிய பலன்சின் குவியதபதைபா்லவு

f = 
 d × D 
 d − D

 =  1 .5 × 0 .25 
1 .5 − 0 .25  

=  0 .375 
 1 .25

 = 0 .3 மீ
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39 வெப்ப இயற்பியல்

இந்த நல்லியல்பு வாயுச் சமைன்பாடு, 
குறிபபிடட நினையில் உளை வாயுவின ்பல்தவறு 
்காரணி்களுக்கினடதய உளை வதாடர்பினை 
அளிப்பதால் இது வாயுக்்களின நினைச்சமைன்பாடு எைவும் 
அனைக்்கப்படும். தமைலும் இச்சமைன்பாடு எந்தவவாரு 
வாயுக்்களின நினையினையும் விவரிக்்கப ்பயன்படுகி்றது.

நிலனவில் வகோள்க
� வவப்ப ஆற்்றல் உட்கவர்தல் அல்ைது 

வவளியிடுதலின SI அைகு ஜுல் (J).
� வவப்ப ஆற்்றைாைது எபவ்பாழுதும் வவப்ப நினை 

அதி்கமைா்க உளை வ்பாருளிலிருந்து இருந்து 
வவப்பநினை குன்றவா்க உளை வ்பாருளிற்கு 
்பரவும். 

� ஒரு வ்பாருளில்  இருக்கும் வவப்பத்தின அைவு 
வவப்பநினை எை வனரயறுக்்கப்படுகி்றது.   
இதன SI அைகு வ்கல்வின (K).

� அனைத்துப வ்பாருட்களும் வவப்பப்படுத்தும் 
த்பாது கீழக்்கண்ட ஒனறு அல்ைது அதற்கு 
தமைற்்படட மைாற்்றங்களுக்கு உட்படுகின்றை.  

• வ்பாருளின வவப்பநினை உயரும். 
• திட நினையிலுளை ஒரு வ்பாருள திரவ 

நினைக்த்கா அல்ைது திரவ நினையிலுளை 
ஒரு வ்பாருள வாயு நினைக்த்கா மைாற்்றம் 
அனடயும். 

• வவப்பப்படுத்தும்த்பாது வ்பாருைாைது 
விரிவனடயும். 

� அனைத்து வன்கயாை வ்பாருள்களும் (திட, 
திரவ மைற்றும் வாயு) வவப்பப்படுத்தும் த்பாது 
விரிவனடயும். 

� ஒரு குறிபபிடட அைவு வவப்பநினை 
உயரும் த்பாது, திரவத்தில் ஏற்்படும் விரிவு 
திடபவ்பாருனை விட அதி்கமைா்கவும், வாயுக்்களில் 
எற்்படும்   விரிவு திட மைற்றும் திரவ வ்பாருட்களில் 
ஏற்்படும் விரினவ விட அதி்கமைா்க இருக்கும். 

� எந்த ஒரு வ்காள்கைன்களும் இல்ைாமைல் 
தநரடியா்க திரவத்தினை வவப்பப்படுத்தும் 
த்பாது ஏற்்படும்  விரிவு உண்னமை வவப்ப விரிவு 
எைப்படும். 

� வ்காள்கைனின விரிவினை வ்பாருட்படுத்தாமைல் 
திரவத்தின ததாற்்ற விரிவினை மைடடும் 
்கணக்கில் வ்காளவதத திரவத்தின ததாற்்ற 
வவப்ப விரிவு எை அனைக்்கப்படும். 

� திரவத்திற்கு குறிப்படட அைவு வவப்ப ஆற்்றல் 
அளிக்கும்த்பாது ஏற்்படும் உண்னமை வவப்ப 
விரிவு, ததாற்்ற வவப்ப விரிவினைவிட அதி்கமைா்க 
இருக்கும். 

� ஒனத்றாடு ஒனறு இனடவினை புரியாமைல் 
இருக்கும் அணுக்்கள அல்ைது மூைக்கூறு்கனை 

உளைடக்கிய வாயுக்்கதை நல்லியல்பு வாயுக்்கள 
எைப்படும் 

� நல்லியல்பு வாயுச்சமைன்பாடு PV = RT. இது 
வாயுக்்களின நினைச்சமைன்பாடு எைவும் 
அனைக்்கப்படும்.இதில் R என்பது வ்பாது வாயு 
மைாறிலி (8.31 J mol-1 K-1) ஆகும்.

தீர்ககப்பட்ட கணககுகள்
எடுததுகோடடு 1

70 மிலி வ்காளைைவு உளை வ்காள்கைனில் 
50 மிலி திரவம் நிரப்பப்படடுளைது. திரவம் அடஙகிய 
வ்காள்கைனை வவப்பப்படுத்தும் த்பாது திரவத்தில் 
நினை வ்காள்கைனில் 50 மிலி-லிருந்து 48.5 மிலி 
ஆ்க குன்றகி்றது. தமைலும் வவப்பப்படுத்தும் த்பாது 
வ்காள்கைனில் திரவத்தின நினை 51.2 மிலி ஆ்க 
உயருகி்றது எனில் திரவத்தின உண்னமை வவப்ப 
விரிவு மைற்றும் ததாற்்ற வவப்ப விரினவக் ்கணக்கிடு்க.

தீர்வு
திரவத்தின ஆரம்்ப நினை L1 = 50 மிலி
வ்காள்கைனின விரிவால் திரவத்தின நினை L2 

= 48.5 மிலி
திரவத்தின இறுதி நினை L3 = 51.2 மிலி
ததாற்்ற வவப்ப விரிவு = L3 - L1

= 51.2 மிலி - 50 மிலி = 1.2 மிலி
உண்னமை வவப்ப விரிவு = L3 - L2

= 51.2 மிலி – 48.5 மிலி = 2.7 மிலி

எடுததுககோடடு 2:
மைா்றாத வவப்பநினையில் உளை வாயுவின 

அழுத்தத்னத நானகு மைடஙகு அதி்கரிக்கும்த்பாது, 
அவவாயுவின ்பருமைன 20cc (V1 cc) லிருந்து V2 cc ஆ்க 
மைாறுகி்றது எனில், ்பருமைன V2 cc னவக் ்கணக்கிடு்க.

தீர்வு:
வதாடக்்க அழுத்தம் (P1) = P
இறுதி அழுத்தம் (P2) = 4 P
வதாடக்்க ்பருமைன  (V1) = 20 cc = 20 வச.மீ 3

இறுதி ்பருமைன (V2) = ?
்பாயில் விதியின ்படி,
PV = மைாறிலி
P1V1 = P2V2

V2 = P1
P2

× V1

 = P
4P

× 20 வச.மீ 3

V2 = 5 வச.மீ 3
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55 மின்னோட்டவியல்

 4.12  LED ப்தோரலககோட்சி
ஒளி உமிழ் ்டவயசாடின ைற்றுதைசாரு 

முககியைசான பயனபசாடு LED ததைசா்ை்கசாடசி ஆகும். 
LED ததைசா்ை்கசாடசி உண்்ையில் ஒளி உமிழ் 
்டவயசா்ட பயனபடுத்தி த்ய்யப்படட LCD (Liquid 
Crystal Display) ததைசா்ைக்கசாடசி ஆகும். LED ்கசாடசி 
்சாதைனத்தில்  ஒளி உமிழ் ்டவயசாடு்க்ை 
மினதனசாளிக்கசா்க பயனபடுத்துகின்றனர. ஒளி உமிழ் 
்டவயசாடு்களின வரி்் படப்புள்ளி்கைசா்க (pixel) 
த்யல்படும். இந்தை  படப்புள்ளி்கவை டிஜிடடல் படம் 
அல்ைது ்கசாடசிககு அடிப்ப்ட ஆகும். ்கறுப்பு தவள்்ை 
ததைசா்ைக்கசாடசியில் தவள்்ை  நி்ற ஒளி்ய உமிழும் 
ஒளி உமிழ் ்டவயசாடு்க்ைப் பயனபடுத்துகின்றனர. 
சி்கப்பு, பச்் ைற்றும் நீைம் ஆகிய நி்றங்க்ை உமிழும் 
ஒளி உமிழ் ்டவயசாடு்க்ைப் பயனபடுத்தி வண்ணத் 
ததைசா்ைக்கசாடசிப் தபடடி்க்ை தையசாரிககின்றனர. 
1997 ல் தஜம்்ஸ P. மிட்ல் எனபவரசால் முதைல் LED 
ததைசா்ைக்கசாடசி உருவசாக்கப்படடது. இது ஓரியல் மூை  
நி்றக்கசாடசிப் தபடடி . 2009 இல் வணி்க ரீதியைசான 
LED ததைசா்ைக்கசாடசி அறிமு்கப்படுத்தைப்படடது, 

4.12.1  LED ப்தோரலகோட்சியின் �ன்ரமகள்
• இதைன தவளியீடு பிர்கசா்ைசா்க இருககும். 
• இது தைல்லிய அைவு்டயதைசா்க  இருககும். 
• கு்்றவசான ்கதி்ய பயனபடுத்துகி்றது 

ைற்றும் கு்்றவசான ஆற்்ற்ை நு்கரகி்றது.  
• இதைன ஆயுட்கசாைம் அதி்கம். 
• இது மி்கவும் நம்ப்கத்தைன்ை உ்டயது. 

நிர�வில் பகோள்க
� ்கடத்தி ஒனறின ஒரு பகுதியின வழிவய 

மினனூடடம் பசாயும் வீதைம் மினவனசாடடத்தின 
எண்ைதிப்பசா்க வ்ரயறுக்கப்படுகி்றது.

� மினவனசாடடத்தின SI அைகு ஆம்பியர (A).
� மினனழுத்தைம் ைற்றும் மினனழுத்தை வவறுபசாடடின 

அைகு வவசால்ட (V) 
� மினசுற்று எனபது மினவனசாடடத்்தை தைன வழிவய 

த்ல்ை அனுைதிககும் பை மின கூறு்களின 
வ்ைய்ைப்பு த்கசாண்டு உருவசாக்கப்படட ஒரு 
மூடிய சுற்று அல்ைது பசா்தையசாகும்.

� ஒரு ்கடத்தியின நீைம், அதைன குறுககுதவடடுப் 
பரப்பு ைற்றும் அந்தை தபசாருளின தைன்ை 
ஆகிய்வ்கள் ்கடத்தியின மினதை்ட்ய 
பசாதிககும் ்கசாரணி்கள் ஆகும். 

� மினதை்ட எண்ணின அைகு ஓம் மீடடர (Ωm). 
ஒரு குறிப்பிடட உவைசா்க தபசாருளுககு மினதை்ட 
எண்  ைசாறிலி ஆகும். 

� மினதை்ட எண்ணின தை்ைகீழி மின ்கடத்து 
எண் எனப்படும்.

σ =  1  ρ
� மி ன தை ் ட ்க ள்  த தை சா ட ரி ் ண ப் பி ல் 

இ்ணக்கப்படும்வபசாது ததைசாகுபயன 
மினதை்டயசானது தைனித்தைனியசா்க உள்ை 
மினதை்ட்களின உயர ைதிப்்பவிட அதி்கைசா்க 
இருககும். 

� மினதை்டயசாககி்கள் பக்க இ்ணப்பில் 
இ்ணக்கப்படும் வபசாது ததைசாகுபயன 
மினதை்டயசானது தைனித்தைனியசான 
மினதை்ட்களின கு்்றந்தை ைதிப்்ப விட 
கு்்றவசா்க இருககும். 

� மின ்கம்பியின வழிவய மினவனசாடடம் த்ல்வதைசால் 
தவப்பம் உருவசாகி்றது. இந்தை நி்கழ்வு 
மினவனசாடடத்தின தவப்ப வி்ைவு எனப்படுகி்றது.

� 1 குதி்ர தி்றன எனபது 746 வசாட ஆகும்.
� வீடடு உபவயசா்க மின ்சாதைனங்களில் குறுககுதைடச 

சுற்று ஏற்படும் வபசாது  உருவசாகும் அதி்கப்படியசான 
மினவனசாடடத்திலிருந்து மின உருகு இ்ழ 
அல்ைது மினசுற்று உ்டப்பி பசாது்கசாககி்றது. 

தீரககபபட்ட கைககுகள்:
1.  இரண்டு மினவிைககு்களின தி்றன ைற்றும் 

மினனழுத்தை வவறுபசாடு மு்்றவய 60 W, 220 V 
ைற்றும் 40 W, 220 V. இரண்டில் எந்தை விைககு 
அதி்க மினதை்ட்ய தபற்றிருககும்?

தீரவு :
மினதி்றன  P =  V 

2
 

  R    
மினனழுத்தை வவறுபசாடு V இரண்டு 

மினவிைககு்களிலும் ஒவர ைதிப்்ப உ்டயதைசா்க 
இருப்பதைசால் மினதி்றன மினதை்டககு  எதிர 
விகிதைத்தில் இருககி்றது.

எனவவ கு்்றந்தை மினதி்றன த்கசாண்ட 
மினவிைககுககு அதி்க மினதை்ட இருககும்.

ஆ்கவவ 40 W, 220 V அைவி்னக த்கசாண்ட 
மினவிைககு அதி்க மின தை்ட்ய தபற்றிருககும்.

2.  ஒரு மினசுற்றில் தபசாருத்தைப்படடுள்ை 100 W, 200 
V மினவிைககில் பசாயும் மினவனசாடடம் ைற்றும் 
மினதை்ட்ய ்கணககிடு. 

தீரவு :
மினதி்றன P = 100 W  மினனழுத்தைம்  V = 200V
மினதி்றன   P = V I
எனவவ, மினவனசாடடம் , I =  =  100

200   
= 0.5 A

மினதை்ட , R =  =  = 400 Ω
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5. யகட்குநரறால் யகட்கப்படும் ய�றாற்் 
அதிர்்வண்ணறானது உண்்மயறான 
அதிர்்வண்ணில் பறாதியறாக இருக்க யவண்டு்மனில் 
ஒலி மூலம் எவவ்ளவு யவகத்தில் யகட்குந்ர விட்டு 
விலகிச் ்ைல்ல யவண்டும்? 

தீரவு: ஒலி மூலமறானது, ஓயவு நி்லயில் உள்ள 
யகட்குந்ர விட்டு விலகிச் ்ைல்லும்யபறாது, ய�றாற்் 
அதிர்்வண்ணிற்கறான ைமனபறாடு. 

n'  = .n
v

v + vs

n
2

  = .n
v

v + vs

VS = V

5.5.1   டாப்ைர விலைவு ேலடசப்றாமல் 
இருகக நிபந்்தலனகள்

கீழ்க்கறாணும் சூைல்களில் டறாப்்ளர் வி்்ளவு 
ந்ட்பறுவதில்்ல மற்றும் யகட்குநரறால் யகட்கப்படும் 
ய�றாற்் அதிர்்வண்ணறானது, ஒலி மூலத்தின 
அதிர்்வண்ணுக்குச் ைமமறாகயவ இருக்கும். 

(i) ஒலி மூலம் (S) மற்றும் யகட்குநர் (L) இரண்டும் 
ஓயவு நி்லயில் இருக்கும் யபறாது. 

(ii) ஒலி மூலம் (S) மற்றும் யகட்குநர் (L) ைம 
இ்ட்வளியில் நகரும்யபறாது. 

(iii) ஒலி மூலம் (S) மற்றும் யகட்குநர் (L) 
ஒனறுக்்கறானறு ்ைங்குத்�றாக நகரும்யபறாது. 

(iv) ஒலி மூலமறானது வட்டப்பறா்�யின ் மயப்பகுதியில் 
அ்மந்து, யகட்குநர் வட்டப்பறா்�யில் 
நகரும்யபறாது. 

5.5.2  டாப்ைர விலைவின் பயன்பாடுகள்
அ. வொகனம் ஒன்றின் நவெகத்ல்த அைவிடு்தல் 

கறாவலரின கறாரில் ்பறாருத்�ப்பட்டிருக்கும் கருவி 
ஒனறு மின கறாந்� அ்ல்ய உமிழும். இந்� 
அ்லயறானது ைறா்லயில் யவகமறாக ்ைல்லும் 
வறாகனத்தின மீது பட்டு எதி்ரறாளிக்கப்படும். எதி்ரறாளித்� 
அ்லயின அதிர்்வண்ணில் மறாற்்ம் ஏற்படும். அந்� 
அதிர்்வண்ணின மறாற்்த்்�ப் பயனபடுத்தி 
வறாகனத்தின யவகத்்�க் கறாண இயலும். இது அதியவக 
வறாகனங்க்்ளக் கண்கறாணிக்க உ�வுகி்து. 

ஆ.   துலணைகநகாள்  ஒன்றின்  ச்தாலைவிலனக 
கணைககிடு்தல் 

து்ணக்யகறாள ஒனறு புவியிலிருந்து ்வகு 
்�றா்லவிற்குச் ்ைல்லும் யபறாது, அ�னறால் உமிைப்பட்ட 

யரடியயறா அ்லகளின அதிர்்வண் கு்்யும். அந்� 
அதிர்்வண்ணின மறாற்்த்்�ப் பயனபடுத்தி 
து்ணக்யகறாளின இருப்பிடத்்�க் கண்டறியலறாம். 

இ.   நரடார  (RADAR – Radio Detection And 
Ranging) 

யரடறாரறானது அதிர்்வண் மிக்க யரடியயறா 
அ்லக்்ள ஆகறாய விமறானத்்� யநறாக்கி அனுப்பும். 
எதி்ரறாளித்து வரும் யரடியயறா அ்லக்்ள யரடறார் 
நி்லயத்தில் உள்ள ஏற்பிக் கண்டறியும் அதிர்்வண்ணில் 
உள்ள யவறுபறாட்்டக் ்கறாண்டு விமறானத்தின 
யவகத்்�க் கணக்கிடலறாம். 

ஈ.   நொனார  (SONAR – Sound Navigation And 
Ranging)

யைறானறார் கருவியின மூலம் நீரில் அனுப்பப்பட்ட 
மற்றும் எதி்ரறாலித்�க் கதிரின அதிர்்வண் 
யவறுபறாட்்டக் ்கறாண்டு கடல் வறாழ் உயிரினங்கள 
மற்றும் நீர் முழ்கிக் கப்பல்க்்ளக் கண்டறியலறாம்.

நிலனவில் சகாள்க

 � ஒரு ஊடகத்தில் பரவும் அ்லயின தி்ையவகம் 
அ்லத் தி்ையவகம் ஆகும். 

 � திடப்்பறாருளின மீட்சிப் பண்பு திரவ, வறாயு 
்பறாருட்க்்ளவிட அதிகமறாக இருப்ப�றால் ஒலியின 
தி்ையவகம் அதிகமறாக இருக்கும். வறாயுக்கள 
கு்்ந்� மீட்சித்�ன்ம உ்டய்வ. 

 � 20 Hz ஐ விடக் கு்்வறான அதிர்்வண் உ்டய ஒலி 
குற்்்றாலி ஆகும். இ்வக்்ள மனி�னறால் யகட்க 
இயலறாது. 

 � 20,000 Hz ஐ விட அதிகமறான அதிர்்வண்்ண 
உ்டய ஒலி மீ்யறாலி ஆகும். இ்வக்்ள 
மனி�னறால் உணர இயலறாது. 

 � ஒலி அ்லகள எதி்ரறாலிப்பு விதிக்்ளப் பூர்த்தி 
்ையயும். 

 � அடர்கு்் ஊடகத்தின விளிம்பில் யமறாதும் 
இறுக்கங்கள எதி்ரறாலிப்பிற்குப் பின �்ளர்ச்சிக்ளறாக 
எதி்ரறாலிக்கும். 

 � எதி்ரறாலி எனபது ஒலியறானது பிரதிபிலித்து மீண்டும் 
மீண்டும் யகட்கப்படுவது ஆகும். 

 � எதி்ரறாலி யகட்க யவண்டும் எனில் ஒலி 
மூலத்திற்கும், எதி்ரறாலிப்புப் பரப்பிற்கும் இ்டயய 
கு்்ந்�பட்ைம் 17.2 மீ ்�றா்லவு இருக்க 
யவண்டும். 

 � ய�றாற்் அதிர்்வண் எனபது யகட்குநரறால் 
யகட்கப்படும் ஒலியின அதிர்்வண் ஆகும். 
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தீர்ககப்்ட் கைககு 6.3
92U235 ஒரு ஆல்்பொ சிவதவிற்கும் ஒரு பீடெொ 

சிவதவிற்கும் உட்படுகிறது. இறுதியில் புதிதொ�த் 
ரதொனறும் உட�ருவில் உள்ள நியூடேொன�ளின 
எண்ணிக்வ�வயக் �ொண்�.

தீர்வு
X மற்றும் Y என்பன ஆல்்பொ மற்றும் பீடெொ து�ள 

உமிழ்விற்குப பிறகு முவறரய உருைொகும் புதிய 
தனிமங�்ளொகும்.

92U
235    α சிவதவு  90X

231 + 2 He4 

90X
231        β சிவதவு          91Y

231  + -1 e 0

நியூடேொன�ளின எண்ணிக்வ�  = நிவற எண் – அணு எண்  
                                                         = 231 – 91  = 140

தீர்ககப்்ட் கைககு 6.4:
2 கிகி நிவறயுவெய ஒரு �திரியக்�ப த்பொரு்ளொனது 

அணுக்�ரு இவணவினர்பொது தைளியொகும் தமொத்த 
ஆற்றவலக் �ணக்கிடு�.

தீர்வு
விவனயின ர்பொது நிவறைழு                  m = 2 கிகி

ஒளியின திவ்சரை�ம்                                c = 3 × 108 மீ வி 
-1

ஐனஸ்டீன நிவற ஆற்றல்  
்சமன்பொடு                                                    E = mc2

 E = 2 × (3 × 108)2  
                                = 1.8 × 1017 J

நிணனவில் சகாள்க
 � பு்றததூண்டு்தலினறி ்தனனிசனசெயா்க 

நன்்பறும் ்கதிரியக்க உமிழவு இயறன்கக 

்கதிரியக்கம் என்றனழக்கப்படுகி்றது.

 � ்கதிரியக்கப் ்பாருளாைது ஒரு விைாடியில 

்வளியி்ப்படும் ்கதிரியக்கததின அளவு 3.7 × 1010  
எனில அது ஒரு கியூரி எைப்படும்.

ஒரு கியூரி = 3.7 × 1010 ஒரு வினொடியில் நி�ழும் சிவதவு

 � ரூதர்ஃந்ார்டு  Rd : ்கதிரியக்கப் ்பாருளாைது 

ஒரு விைாடியில ்வளியி்ப்படும் ்கதிரியக்கச 

சின்தவின அளவு 106
 எனில அது ஒரு 

ரூ்தரஃவபாரடு எை வனையறுக்கப்படுகி்றது.

1 Rd = 106 ஒரு வினொடியில் நி�ழும் சிவதவு

 � ்கதிரியக்கததின பனைாடடு அலகு 1 ்பக்்காைல. 

ஒரு விைாடியில ்வளியி்ப்படும் ்கதிரியக்கச 

சின்தவின அளவு ஒரு ்பக்்காைல எை 

வனையறுக்கப்படுகி்றது.

 � ஹீலியம் உட்கரு (2He4) எனபது இைண்டு 

புவைாட்ான்கள மறறும் இைண்டு 

நியூடைான்கனளக ்்காண்் ஆலபாத து்கள 

ஆகும்

 � பீட்ா து்கள்கள எனபை எலலா அணுக்களிலும் 

அனமநதுளள அடிப்பன்தது்கள்களாை 

எலகடைான்கள (-1e
0) ஆகும்.

 � நினலப்புத ்தனனமயற்ற ்தாய உட்கருவிலிருநது 

ஆலபாத து்கனள உமிழநது நினலப்புத 

்தனனமயுளள வசெய உட்கருவா்க மாறும் 

அணுக்கரு சின்தவினை ஆலபாச சின்தவு 

என்றனழககிவ்றாம்

 � நினலப்புத ்தனனமயற்ற ்தாய உட்கருவிலிருநது 

பீட்ா து்கனள உமிழநது நினலப்புத 

்தனனமயுளள வசெய உட்கருவா்க மாறும் 

அணுக்கரு சின்தவினைப் பீட்ாச சின்தவு 

என்றனழககிவ்றாம்.

 � ்காமா து்கள்கள எைப்படுபனவ 

ஃவபாட்ான்கனளக ்்காண்் மின்காந்த 

அனல்களாகும் 

 � ்கைமாை அணுக்கருக்கள பிளவுறறு இைண்டு 

இவலசொை அணுக்கருக்களா்க மாறும்வபாது 

அதி்க அளவு ஆற்றல ்வளியாகும் நி்கழவு 

அணுக்கரு பிளவு ஆகும்.

 � அணுக்கருப் பிளவின வபாது ்வளியாகும் செைாசெரி 

ஆற்றல 200 MeV  ஆகும்.

 � ஒரு சில ்கதிரியக்கத ்தனிமங்கள பிளவுககுடபடும் 

்பாருள்களா்க மாற்றப்படுகின்றை. இனவ 

வளனமப் ்பாருள்கள என்றனழக்கப்படுகின்றை. 

எ.்கா யுவைனியம்  -  238 வ்தாரியம்  -  232 
புளூடவ்ானியம்  -  240

 � ்கடடுப்படுத்தப்பட் அணுக்கரு 

்்தா்ரவினையாைது அணுக்கரு உனலயில 

நினலநிறுத்தப்பட், ்கடடுப்படுத்தப்பட் முன்றயில 

ஆற்றனல ்வளியி்ப் பயனபடுகி்றது.

 � இைண்டு இவலசொை அணுக்கருக்கள 

ஒனறினணநது ்கைமாை உட்கருக்களா்க மாறும் 

நி்கழவு அணுக்கரு இனணவு எை 

அனழக்கப்படுகி்றது.

 � சூரியன மறறும் விண்மீன்களில நன்்பறும் 

அணுக்கரு இனணவு அலலது ்வப்ப அணுக்கரு 

இனணவு வினைவய ஒளி மறறும் ்வப்ப 

ஆற்றலின மூலமா்க உளளது.

 � பாது்காப்பாை ்கதிரவீசசின அளவு ஒரு வாைததிறகு 

100 மிலலி ைாண்டஜன ஆகும்.
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101 அணுக்களும் மூலககூறு்களும்

நி்னவில் ்கொளக
 ஒத்ை அணு எண்்ணயும ்ைறுபட்ட நி்ை 

எண்்க்்ளயும ்்கொண்்ட ஒ்ே ைனிமைத்தின 
்ைவ்ைறு அணுக்கள ஐ்சொ்்டொபபு்கள 
எைபபடும. எ.்கொ 17Cl35, 17Cl37.

 ஒத்ை நி்ை எண்்ணயும ்ைறுபட்ட அணு 
எண்்க்்ளயும ் ்கொண்்ட ் ைவ்ைறு ைனிமைத்தின 
அணுக்கள ஐ்சொபொர்கள எைபபடும. எ.்கொ  (18Ar40, 
20Ca40).

 ஒ்ே நியூடேொன்களின எண்ணிக்்க்யயும, 
்ைறுபட்ட அணு எண்்க்்ளயும, ்ைறுபட்ட 
நி்ை எண்்க்்ளயும ்்கொண்்ட ்ைவ்ைறு 
ைனிமைங்களின அணுக்கள ஐ்சொ்்டொன்கள 
எைபபடும. (6C13, 7N14).

 ஒரு ைனிமைத்தின ஒபபு அணுநி்ை எனபது 
அத்ைனிமைத்தின சேொசரி அணு நி்ைககும C – 12 
அணுவின நி்ையில் 1/12 பஙகின நி்ைககும 
உள்ள விகிைமைொகும.

 ஒரு ைனிமைத்தின சேொசரி அணு நி்ை 
எனபது இயற்்்கயில் கி்்டக்கககூடிய 

அத்ைனிமைத்தின ஒவ்ைொரு ஐ்சொ்்டொபபு்களின 
சைவீை பேை்ல அைன அணு நி்ையொல் 
் ப ரு க கி க கி ் ்ட க கு ம  மை தி ப பு ்க ளி ன 
கூடடுத்்ைொ்்கககுச் சமைமைொகும.

 ஒபபு மூலககூறு நி்ை எனபது ஒரு மூலககூறின 
நி்ைககும, C-12 அணுவின நி்ையில் 1/12 
பஙகின நி்ைககும உள்ள விகிைமைொகும.

 அை்கொட்ேொ கூற்றினபடி, ”மைொைொ ்ைபப மைற்றும 
அழுத்ை நி்லயில் சமை பருமைனுள்ள ைொயுக்கள 
அ்ைத்தும சமை அ்ளவு எண்ணிக்்கயிலொை 
மூலககூறு்க்்ளக ்்கொண்டிருககும.”

 மைொைொ ்ைபப மைற்றும அழுத்ை நி்லயில் ஒரு 
குறிபபிட்ட பருமைனுள்ள ைொயு அல்லது ஆவியின 
நி்ைககும அ்ை பருமைனுள்ள ்ைடேஜன 
அணுவின நி்ைககும உள்ள விகிை்மை ஆவி 
அ்டரத்தி எைபபடும.

 அணுக்கடடு எண் = மூலககூறு நி்ை / அணு 
நி்ை

 ஒபபு மூலககூறு நி்ை = 2 × ஆவிஅ்டரத்தி

 மதிப்பீடு

I.  �ரியொன வி்�்யத சதரந்தடு.
1. கீழ்்கண்்டைற்றுள எது கு்ை்நை நி்ை்யக 

்்கொண்்டது
அ. 6.023 × 1023 ஹீலியம அணுக்கள
ஆ. 1 ஹீலியம அணு
இ. 2 கி ஹீலியம
ஈ.   1 ்மைொல் ஹீலியம அணு. .

2. கீழ்்கண்்டைற்றுள எது மூைணு மூலககூறு?
அ. குளுக்்கொ்
ஆ. ஹீலியம
இ. ்கொரபன ்்ட ஆக்சடு
ஈ. ்ைடேஜன

3. திட்ட ்ைபப அழுத்ை நி்லயில் 4.4 கி  CO2  ன 
பருமைன
அ. 22.4 லிட்டர  ஆ. 2.24 லிட்டர
இ. 0.24 லிட்டர   ஈ. 0.1 லிட்டர

4. 1 ்மைொல் ்நடேஜன அணுவின நி்ை
அ. 28 amu    ஆ. 14 amu
இ. 28 கி      ஈ. 14 கி

5. 1 amu எனபது
அ. C -12 ன அணுநி்ை
ஆ. ்ைடேஜனின அணுநி்ை
இ.  ஒரு  C-12 ன அணுநி்ையில் 1/12 பஙகின 

நி்ை
ஈ.  O - 16 ன அணு நி்ை.

6. கீழ்்கண்்டைற்றுள ைைைொை கூற்று எது.
அ. 12 கிேொம C -12 ைொைது அை்கொட்ேொ 

எண்ணிக்்கயிலொை அணுக்க்்ளக 
்்கொண்்டது.

ஆ. ஒரு ்மைொல் ஆகசிஜன ைொயுைொைது 
அை்கொட்ேொ எண்ணிக்்கயிலொை 
மூலககூறு்க்்ளக ்்கொண்்டது.

இ. ஒரு ்மைொல் ்ைடேஜன ைொயுைொைது 
அை்கொட்ேொ எண்ணிக்்கயிலொை 
அணுக்க்்ளக ்்கொண்்டது.

ஈ. ஒரு ்மைொல் எலகடேொன எனபது 6.023 × 1023  
எலகடேொன்க்்ளக குறிககிைது.
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117 தனிமங்களின் ஆவர்ததன வக்கப்பாடு

 8.11  உநலாக அரிமானம் 
வேதிவிறனகள் அல்லது மின் வேதி விறனகள் 

மூலம் சுற்றுச் சூைவலஞாடு விறனபுரி்நது �டிப�டியஞாக 
ந்டககும் உவலஞாகத்தின் சிறதவே, உவலஞாக அரிமஞானம் 
ஆகும். இது ஒரு இயற்றக நிகழவு. இதில் உவலஞாகமஞானது, 
ஆகறைடு, றெட்ேஞாகறைடு அல்லது ைல்ற�்டஞாக மஞாறி 
தன் உவலஞாகத் தன்றமறய இைககிைது. 

துரு என்�து நீவேறிய ஃப�ரிக ஆகறைடு
Fe2O3

.xH2O என வேதியியல் முறையில் 
அறைககப�டும். துருபபிடித்தல் ஆனது, இரும்பின் 
புைப�ேபபில், பைம்�ழுபபு நிை நீவேறிய ஃப�ரிக 
ஆகறைற்ட உருேஞாககுகின்ைது. 

கா��

������������� ப�த�
Fe2O3XH2O

O2

ேக�ேதா�
e–

O2 + 2H2O + 4e– -> 40H–

O2 + 4H+ + 4e– -> 2H20

Fe -> Fe2+ + 2e–

Fe2+ (aq)

222 333 2222 3 2

ee ++++2+2+2+2+2+2FeF

கக�

OO22

�ேத

2

தா�
eeee––––

இ���

ஆேனா�

்்டம் 8.11  துருபபிடி்த்தல் 

8.11.1  உநலாக அரிமான்ததின் வகககள் 
1.   உலர அரிமானம் (அல்லது) நவதிமுக்ற அரிமானம் 

ஈேப�தம் இல்லஞா நிறலயில், நற்டப�றும் 
அரிமஞானச் பையல் உலர அரிமஞானம் ஆகும். இ்நநிகழவில் 
அரிககும் திேேஙகள் அல்லது ேஞாயுககளஞான O2, N2, 
SO2, H2S ஆகியறே அதிக பேப�நிறலயில் 
உவலஞாகத்தின் வமல் வேதிவிறனபுரி்நது மஞாற்ைம் 
நற்டப�றுகின்ைது. இறே அறனத்திலும் O2 ேஞானது 
வேதியியல் முறைப�டி அதிக அளவில் விறனபுரியும் 
ேஞாயுேஞாக பையல்�டுகிைது. 
2.   ஈரநிகல அரிமானம் (அல்லது) மின்நவதியியல் 

நிகல அரிமானம் 
ஈேப�தத்தஞால் நற்டப�றும் அரிமஞான நிகழவு, 

ஈேநிறல அரிமஞானம் ஆகும். உவலஞாகமஞானது, நீரு்டன் 
அல்லது உபபுககறேைலு்டன் அல்லது அமில, 
கஞாேஙகளு்டன் மின் வேதிவிறன புரி்நது 
அரிமஞானத்றத உருேஞாககும். 

8.11.2  அரிமான்தக்த்த ்தடுககும் முக்றகள் 
1.  உநலாகக கலகவயாககல் 

உவலஞாகஙகறள ஒன்வைஞாப்டஞான்று கல்நது 
கலறேயஞாககல் மூலம், அரிமஞானத்றத தடுககலஞாம். 
எ.கஞா துருபபிடிககஞாத இரும்பு. 

2.  பு்றப்ரபக் பூசு்தல் 
உவலஞாகத்தின் மீது �ஞாதுகஞாபபுக கலறே பூசுதல் 

அரிமஞானத்றத தடுககும். இதன் ேறககளஞாேன 
அ.   நாகமுலாம்பூசு்தல்: இரும்பின் மீது துத்தநஞாக மின் 

முலஞாம் பூசுேதற்கு நஞாகமுலஞாம் பூசுதல் என்று 
ப�யர. 

ஆ.   மின்முலாம் பூசு்தல்: ஒரு உவலஞாகத்றத மற்பைஞாரு 
உவலஞாகத்தின் வமல், மினைஞாேத்தின் மூலம் 
பூசுதல் மின்முலஞாம் பூசுதல் ஆகும். 

இ.   ஆநனாட்டாககல்:  உவலஞாகத்தின் புைப�ேபற�, 
மின் வேதிவிறனகளின் மூலம், அரிமஞான 
எதிரபுள்ளதஞாய மஞாற்றும் நிகழவு ஆவனஞா்டஞாககல் 
ஆகும். அலுமினியம் இ்நத முறைககு 
�யன்�டுகிைது.

ஈ.   நக்தந்தாடு  ்ாதுகாபபு:  எளிதில் அரிமஞானம் 
அற்டயும் உவலஞாகத்றத ஆவனஞா்டஞாகவும், 
�ஞாதுகஞாகக வேண்டிய உவலஞாகத்றதக 
வகத்வதஞா்டஞாகவும் பகஞாண்டு, மின் வேதி விறனககு 
உட்�டுத்தும் நிகழவு வகத்வதஞாடு �ஞாதுகஞாத்தல் 
ஆகும். இவவிறனயில் எளிதில் அரி�டும் 
உவலஞாகம் தியஞாக உவலஞாகம் எனப�டும். 

 8.12  ்ாம்்ன் ்ாலம் 
இேஞாவமஸேேத்தின் �ஞாம்�ன் தீறேயும், 

இ்நதியஞாவின் ப�ரும் நிலப�ேபற�யும் இறைககும் 
ேயில் �ஞாலவம �ஞாம்�ன் �ஞாலமஞாகும். 1914 ல் 
இ்நதியஞாவில் திைககப�ட்்ட முதல் க்டல்�ஞாலம் என்ை 
ப�ருறம இதற்கு உண்டு. 2010 ஆம் ஆண்டு 
திைககப�ட்்ட �்நத்ேஞாேலி என்ை க்டற்�ஞாலம் நீளமஞானது. 
இப�ஞாம்�ன் �ஞாலத்தில் ஏற்�டும் உவலஞாக 
அரிமஞானமஞானது, குறிபபிட்்ட கஞால இற்டபேளியில் 
கம்பிகளுககு அடிககப�டும் உவலஞாக அரிமஞானத்றதத் 
தடுககும் சிைபபு ேண்ைப பூச்சுகள் மூலம் தடுககப 
�டுகிைது, வமலும்  இது நம் ேேலஞாற்றில் 
நிறனவுச்சின்னமஞாகப �ஞாதுகஞாககப �டுகிைது. 

்்டம் 8.12  ்ாம்்ன்்ாலம் 

நிகனவில் தகாள்க
 � நவீன ஆேரத்தன விதி: தனிமஙகளின் இயல் 

மற்றும் வேதியல் �ண்புகள் அேற்றின் அணு 
எண்களின் ைஞார�ஞாக அறமயும். 
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118பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

 � தனிமஙகறள சீேஞான முறையில், 
பதஞாகுதிகளஞாவும், பதஞா்டரகளஞாவும், ேரிறையஞாகக 
பகஞாண்்ட அட்்டேறை தனிம ேரிறை 
அட்்டேறை ஆகும். 
 � நன்கு ேறுத்த உவலஞாக ஆகறைற்ட 

உவலஞாகமஞாக உருககி ஒடுககும் முறை உருககி 
பிரித்தல் ஆகும். 
 � நீரத்த மற்றும் அ்டர றநட்ரிகஅமிலம் அலுமினிய 

உவலஞாகத்து்டன் விறனபுரியஞாது. �ேபபில் 
உருேஞாகும் ஆகறைடு �்டலவம இதன் கஞாேைம். 
 � இரும்ற� அதன் தஞாதுவிலிரு்நது பிரித்பதடுகக 

வதறேயஞானறே, ேறுத்பதடுககப�ட்்ட தஞாது, 
கரி, சுண்ைஞாம்புககல் முறைவய 8:4:1 என்ை 
விகிதத்தில் ஆகும். 

 � த ஞா மி ே ப  � ஞா த் தி ே ம்  மீ து  ஈ ே க க ஞா ற் று 
�டுேதஞால்,  அதன் புைப�ேபபில் �ச்றைநிை 
�்டலம் ஆனது கஞாே கஞாப�ர கஞார�வனட்்டஞால் 
உருேஞாகிைது. 
 � உவலஞாகக கலறே என்�து இேண்டு 

அல்லது அதற்கு வமற்�ட்்ட உவலஞாகஙகளின் 
ஒரு�டித்தஞான கலறேயஞாகும். 
 � இேைககலறே என்�து உலகமும், 

�ஞாதேைமும் கல்நத கலறேயஞாகும். எ.கஞா  
Ag- Sn இேைககலறேயஞானது �ற்குழிகறள 
அற்டககப�யன்�டுகிைது. 
 � துருவின் வேதிபப�யர நீவேறிய ஃப�ரிக 

ஆகறைடு ஆகும். அதன் ைமன்�ஞாடு  Fe2O3.×H2O

 மதிபபீடு 

I.  சரியான விக்டகய்த ந்தரந்த்தடு.

. 1 ஆேரத்தன அட்்டேறையில் உள்ள பதஞா்டரகள் 
மற்றும் பதஞாகுதிகள் எண்ணிகறக ___________ 
அ. 6,16 ஆ. 7,17
இ. 8,18 ஈ. 7,18

. 2 நவீன ஆேரத்தன விதியின் அடிப�ற்ட _________
அ. அணு எண்
ஆ. அணு நிறை
இ. ஐவைஞாவ்டஞாபபின் நிறை
ஈ. நியுட்ேஞானின் எண்ணிகறக 

. 3 வெலஜன் குடும்�ம் எ்நத பதஞாகுதிறயச் வைர்நதது 
அ. 17ேது ஆ. 15ேது
இ. 18ேது ஈ. 16ேது 

. 4 ________ என்�து ஒபபிட்டு ஆேரத்தன �ண்பு 
அ. அணு ஆேம்
ஆ. அயனி ஆேம் 
இ. எலகட்ேஞான் நஞாட்்டம் 
ஈ. எலகட்ேஞான் கேரதன்றம

. 5 துருவின் ேஞாயப�ஞாடு _________
அ. FeO.xH2O ஆ. FeO4.×H2O
இ. Fe2O3.xH2O ஈ. FeO

. 6 அலுமிவனஞா பேப� விறனயில், அலுமினியத்தின் 
�ஙகு 
அ. ஆகஸிஜவனற்றி ஆ. ஆகஸிஜன் ஒடுககி
இ. றெட்ேஜவனற்றி   ஈ. ைல்�ர ஏற்றி

. 7 பமல்லிய �்டலமஞாக துத்தநஞாக �டிறே, பிை 
உவலஞாகத்தின் மீது ஏற்�டுத்தும் நிகழவு 
_________ எனப�டும். 
அ. ேரைம் பூசுதல்  ஆ. நஞாகமுலஞாமி்டல் 
இ. மின்முலஞாம் பூசுதல்   ஈ. பமல்லியதஞாககல் 

. 8 கீழககண்்ட ம்நத ேஞாயுககளில், எது பேளிபபுை 
ஆற்ைல் மட்்டத்தில் இேண்டு எலகட்ேஞான்கறளக 
பகஞாண்்டது. 
அ. He  ஆ. Ne  இ. Ar  ஈ. Kr

. 9 நியஞான் ேஞாயுவின் எலகட்ேஞான் நஞாட்்டம் பூஜ்ஜியம் 
ஆக கஞாேைம் _________
அ. நியுட்ேஞானின் உறுதியஞான ேரிறை அறமபபு 
ஆ. எலகட்ேஞானின் உறுதியஞான கட்்டறமபபு
இ. குறை்நத உருேளவு 
ஈ. அதிக அ்டரத்தி 

. 10 இேைககலறே உருேஞாககலில் வதறேப�டும் 
முககியமஞான உவலஞாகம் _________
அ. Ag  ஆ. Hg  இ. Mg  ஈ. Al

II.  நகாடிட்ட இ்டஙககை நிரபபுக.
. 1 ஒரு மூலககூறில் இரு பிறைபபுற்ை அணுககட்டு 

இற்டயில் உள்ள எலகட்ேஞான் கேரஆற்ைல் 
வித்தியஞாைம் 1.7 ககு வமல் எனில், பிறைபபின் 
இயல்பு __________ ஆகும். 

. 2 நவீன ஆேரத்தன அட்்டேறையின் அடிப�ற்ட 
__________ ஆகும். 
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131 கரைசலகள்

கனஅைவு  சதைவீதைம் =
35

 × 10035+65

கனஅைவு  சதைவீதைம் =
35

 × 100100
= 35%

2) 200 மி.லி, 20% (v/v)  எத்தைனறால்-நீரககவரசலில் 
உள்ை எத்தைனறாலின கனஅைவைக கணககிடுக.

தீரவு:
எத்தைனறால் நீரககவரசலின கனஅைவு = 200 மி.லி
கனஅைவு சதைவீதைம் = 20%
கனஅைவு  
சதைவீதைம்    = கவரபபறாருளின கனஅைவு × 100

கவரசலின கனஅைவு

20 = எத்தைனறாலின கனஅைவு × 100
200

எத்தைனறாலின 
கனஅைவு        

= 20 × 200
= 40 மி.லி

100
  

நிரைவில் பகறாள்க
�	இரண்டு அல்லது அதைற்கு மேற்படட 

பபறாருடகளின ஒரு படித்தைறான கலவை கவரசல் 
எனப்படும்.

�	நீரக கவரசல்களில் நீரறானது கவரப்பறானறாக 
பசயல்படுகி்து.

�	நீரற்் கவரசல்களில் நீவரத் தைவிர ேற்்வை 
கவரப்பறானறாக பசயல்படுகி்து.

�	ஒரு குறிப்பிடட பைப்பநிவலயில் எநதை ஒரு 
கவரசலில், மேலும் கவரபபறாருவை கவரகக 
முடியறாமதைறா, அககவரசல் பதைவிடடிய கவரசல் 
எனப்படும்.

�	குறிப்பிடட பைப்பநிவலயில், பதைவிடடிய 
கவரசலில் கவரநதுள்ை கவரபபறாருளின 
அைவை விடக குவ்ைறான கவரபபறாருள் 
அைவைக பகறாண்ட கவரசல் பதைவிடடறாதை 
கவரசல் ஆகும் .

�	குறிப்பிடட பைப்பநிவலயில், பதைவிடடிய 
கவரசலில் உள்ை கவரபபறாருளின அைவைக 
கறாடடிலும் அதிகேறான கவரபபறாருவைக 
பகறாண்ட கவரசல் அதி பதைவிடடிய கவரசல் 
எனப்படும். 

�	முவனவுறும் மசரேஙகள் முவனவுறும் 
கவரப்பறானில் கவரகி்து.

�	முவனவு்றாச மசரேஙகள் முவனவு்றாக 
கவரப்பறானில் கவரகி்து.

�	பைப்பம் பகறாள் பசயல்முவ்யில் பைப்பநிவல 
அதிகரிககும் மபறாது  கவரதி்ன 
அதிகரிககி்து.  

�	பைப்பம் உமிழ் பசயல்முவ்யில் பைப்பநிவல 
அதிகரிககும் மபறாது கவரதி்ன குவ்கி்து. 

�	நிவ் சதைவீதைம் எனபது, ஒரு கவரசலில் உள்ை 
கவரபபறாருளின நிவ்வய சதைவீதைத்தில் 
குறித்தைறால் அது அககவரசலின நிவ்சதைவீதைம் 
எனப்படும்.

I.  சரியறாை விரடரயத ந்தரந்ப்தடு.
1. நீரில் கவரககப்படட உப்புக கவரசல் எனபது 

____________ கலவை.
அ. ஒருபடித்தைறான 
ஆ. பலபடித்தைறான
இ.  ஒருபடித்தைறான ேற்றும் பல்படித்தைறானவை
ஈ. ஒருபடித்தைறானவை அல்லறாதைவை 

2. இருேடிககவரசலில் உள்ை கூறுகளின 
எண்ணிகவக ____________
அ. 2 ஆ. 3
இ. 4 ஈ. 5

 மதிபபீடு

3. கீழ்கண்டைற்றுள் எது சரைககவரப்பறான 
எனப்படுைது ____________
அ. அசிடமடறான ஆ. பபனசீன
இ. நீர ஈ. ஆல்கஹறால்

4. குறிப்பிடட பைப்பநிவலயில், குறிப்பிடட அைவு 
கவரப்பறானில் மேலும் கவரபபறாருவை கவரகக 
முடியறாதை கவரசல் ____________ எனப்படும்.
அ. பதைவிடடிய கவரசல்
ஆ. பதைவிடடறாதை கவரசல்
இ. அதி பதைவிடடிய கவரசல்
ஈ. நீரத்தை கவரசல் 
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149 வேதிவினைகளின் ேனககள்

எ.்கோ: 5 
ஒரு ்கனரசைலின pH மதிப்பு 4.5 எனில் pOH மதிப்ன�க் 
்கோண்்க. 
தீரவு 
pH + pOH = 14
pOH = 14 - pH
pOH = 14 – 4.5 = 9.5 
pOH = 9.5

நினைவில் பகாள்க
 � வேதி மோற்றம் என�து ஒனறு அல்்லது அ்தறகு 

வமற�ட்ை புதிய வ�ோருள்்கள் உருேோகும் ஒரு 
மோற்றமோகும். 
 � வ�ரும்�ோ்லோன வசைரக்ன்க வினன்கள் வேப்� 

உமிழ் வினன்கவை ஆகும். 
 � எல்்லோ ஒளிசசின்தவு வினன்கள் வேப்�க் 

வ்கோள்வினன்கள் ஆகும். 
 � இரட்னை இைப்வ�யரசசி �ரஸ�ர அயனி்கள் 

�ரிமோற்றததினோல் நி்கழ்கின்றன. 
 � வீழ்�டிவு வினன்கள் ்கனரயோ்த உப்பினன 

வினைவ�ோருைோ்க ்தருகின்றன. 
 � நடுநின்லயோக்்க வினன என�து ஒரு அமி்லமும், 

்கோரமும் வசைரநது உப்ன�யும், நீனரயும் ்தரும் 
வினனயோகும். 

 � நடுநின்லயோக்்கல் வினனயோல் �றசின்தவு 
்தடுக்்கப்�டுகி்றது. 
 � வ�ரும்�ோ்லோன வேதிவினன்கள் மீைோ 

வினன்கைோகும். 
 � வேதிச சைமநின்ல – முனவனோக்கு வினனயின 

வே்கமும் பினவனோக்கு வினனயின வே்கமும் 
சைமமோ்க உள்ை நின்ல. 
 � வேப்� நின்ல, வேதி வினனயின வே்கதன்த 

அதி்கரிக்கி்றது. 
 � ஒரு மூடிய அனமப்பில் சைமநின்ல நனைவ�்ற 

இயலும். 
 � அழுத்தம் ஒரு வேதிவினனயின வே்கதன்த 

அதி்கரிக்கி்றது. 
 � நம் அன்றோை ேோழ்க்ன்கயில் pH முக்கிய �ஙகு 

ேகிக்கி்றது. 
 � மனி்தர்களில் அனனதது உயிரி 

வேதிவினன்களுக்கு pH மதிப்பு 7 – 7.8 க்கு 
இனைவய நனைவ�றும் 
 � மனைநீரின pH மதிப்பு 5.6 க்கு கீழ் வசைல்லும்வ�ோது 

அது அமி்ல மனை எனப்�டும். 
 � தூய நீர ஒரு ேலினம குன்றந்த மின�குளியோகும். 

மதிபபீடு

I.  சைரிைாை வினைனைத நெர்நபெடு.
1. H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) என�து

அ) சின்தவுறு்தல் வினன
ஆ) வசைரக்ன்க வினன
இ) ஒறன்ற இைப்வ�யரசசி வினன
ஈ) இரட்னை இைப்வ�யரசசி வினன

2. ஒளிசசின்தவு என�து இ்தனோல் நனைவ�றும் 
சின்தவு வினனயோகும்.
அ) வேப்�ம் ஆ) மினனோற்றல்
இ) ஒளி  ஈ) எநதிர ஆற்றல்

3 ்கோர�ன மறறும் ஆக்சிஜன இனைவயயோன ஒரு 
வினன பினேருமோறு குறிக்்கப்�டுகி்றது.

C(s) + O2(g) → CO2(g)

 இது எவேன்க வினனயோ்க ேன்கப்�டுத்தப் �டுகி்றது.
(i) வசைரக்ன்க வினன              (ii) எரி்தல் வினன
(iii) சின்தவுறு்தல் வினன (iv) மீைோ வினன
அ) (i) மறறும் (ii) ஆ) (i) மறறும் (iv)
இ) (i), (ii) மறறும் (iii)  ஈ) (i), (ii) மறறும் (iv)

4. Na2SO4(aq) + BaCl2(aq) → BaSO4(s)↓ + 2 NaCl(aq) 
என்ற வேதிசசைமன�ோடு பினேருனேறறுள் 
எவேன்க வினனனயக் குறிக்கி்றது.
அ) நடுநின்லயோக்்கல் வினன
ஆ) எரி்தல் வினன
இ) வீழ்�டிேோ்தல் வினன
ஈ) ஒறன்ற இைப்வ�யரசசி வினன

5. வேதிச சைமநின்ல �றறிய பினேரும் கூறறு்களில் 
எனே சைரியோனனே?
(i)  இயக்்கத்தனனம உனையது.
(ii)  சைமநின்லயில் முனவனோக்கு மறறும் 

பினவனோக்கு வினன்களில் வினனவே்கம் சைமம்.
(iii)  மீைோ வினன்கள் வேதிச சைமநின்லனய 

அனைேதில்ன்ல.
(iv) வினன�டு வ�ோருள் மறறும் வினனவினை 

வ�ோருள்்களில் வசைறிவு வேறு�ை்லோம்.
அ) (i), (ii) மறறும் (iii) ஆ) (i), (ii) மறறும் (iv)
இ) (ii), (iii) மறறும் (iv) ஈ) (i), (iii) மறறும் (iv)
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165 கார்பனும் அதன் சேர்மஙகளும்

 • உப்பு நீர மறறும் அமி்ம் க்ந்த நீர ஆகியவறறில் 

கூட டிடரகஜண்டளட ்பயன்படுத்த்றாம். 

 • ே்ளவ கேயயும் க்னிச்றா, துணிகளிச்றா, எந்த 

விதமறான கள்களளயும், அரிப்புகளளயும் 

டிடரகஜண்ட ஏற்படுத்தறாது. 

 • குளிரந்த நீரில் எளிதறாக களரயும். சமலும் கடின 

நீரிலும் எளிதறாக அ்ே்றாம். 

 • சேறாப்ள்ப ககறாண்டு ே்ளவ கேயய முடியறாத 

கம்்பளி ச்பறான் ஆளடகளளயும் டிடரகஜண்ட 

ககறாண்டு ே்ளவ கேயய்றாம். 

 • நீண்ட ளைடசரறா கறார்பன ேஙகிலித் கதறாடளர 

ககறாண்டுள்ள டிடரகஜண்டகள் எளிதில் உயிரிய 

சிளதவிறகு உட்படும். 

 • வறாகனஙகளில் ்பயன்படுத்தப்்படும் கிரிஸ 

தயறாரித்தலில் ்பறால்மமறா்ககியறாக ்பயன்படுகி்து. 

 • கேயறளகயறாக தயறாரி்ககப்்படும் துணிகளள 

்பறாதுகறா்ககவும், கவண்ளம தனளமயுடன 

பிரகறாசி்ககவும் டிடரகஜண்டகள் 

்பயன்படுத்த்படுகின்ன. 

உயிரிய சிளதவு மறறும் உயிரிய சிளதவற்ற 
டிைரபஜண்டகள் 

அ. உயிரிய சிளதவு டிைரபஜண்டகள் 
இளவ சநரறான ளைடசரறா கறார்பன ேஙகிலி 

கதறாடளர க்பற்ளவ. இவறள் நுண்ணுயிரிகளறால் 

எளிதில் சிளத்கக இயலும். 

ஆ. உயிரிய சிளதவற்ற டிைரபஜண்டகள் 
இளவ மிகுந்த கிளளகளள உளடய 

ளைடசரறாகறார்பன ேஙகிலி கதறாடர. இவறள் 

நுண்ணுயிரிகளறால் எளிதறாய சிளத்கக இய்றாது.  

டிைரபஜண்டகளின் தீளமகள்
 • சி் டிடரகஜண்டகளின ளைடசரறா கறார்பன 

கிளள ேஙகிலி கதறாடளர க்பறறிரு்ககும். 

தண்ணீரில் இரு்ககும் நுண்ணுயிரிகளறால் 

இவறள் ம்கக கேயய இய்றாது. இதனறால் நீர 

மறாேளடந்து விடும். 

 • சேறாப்புகளள ஒப்பிடுளகயில் டிடரகஜண்டகளின 

விள் அதிகம். 

சேறாப்பு டிடரகஜண்ட

இது நீண்ட ேஙகிலி அளமப்ள்ப க்பற் கறார்பறாசிலி்க 

அமி்ஙகளின சேறாடிய உப்புகள்
இது ேல்ச்பறானி்க அமி்த்தின சேறாடியம் உப்புகள் 

சேறாப்பின அயனி ்பகுதி COO
-
 Na

+
டிடரகஜண்டின அயனிப்்பகுதி SO

3

-
 
Na

+

வி்ஙகுகளிடமிருந்து கிளட்ககும் ககறாழுப்பு மறறும் 

தறாவரஙகளிடமிருந்து கிளட்ககும் எண்கணய ஆகிய-

வறறிலிருந்து சேறாப்பு தயறாரி்ககப்்படுகி்து. 

க்படசரறாலியத்திலிருந்து கிளட்ககும் ளைடசரறா-

கறார்பனிலிருந்து இளவ தயறாரி்ககப்்படுகி்து. 

கடின நீரில் ்பயன்படுத்த முடியறாது. கடின நீரிலும் சி்ப்்பறாக ே்ளவ கேயய்றாம் 

கடின நீருடன சேரும் ச்பறாது (ஸகம்) ்படிவுகளள 

உருவறா்ககும். 

கடின நீருடன சேரும்ச்பறாது (ஸகம்) ்படிவுகளள 

உருவறா்ககறாது. 

குள்வறான அளவில் நுளரகளள உருவறா்ககும். அதிகளவில் நுளரகளள உருவறா்ககும். 

உயிரிய சிளதவு அளடயும் தனளம க்பற்து உயிரிய சிளதவு அளடயும் தனளம அற்து. 

11.9.4  சேொப்பு மறறும் டிைரபஜண்ட சவறு�ொடு

‘TFM” என் குறியீடளட சேறாப்பு உள்களில் 

்பறாரத்துள்ளீரகளறா? 

TFM என்றால் கமறாத்த ககறாழுப்பு க்பறாருடகள் (Total 

Fatty Matter). இது சேறாப்பின தரத்ளத குறி்கக கூடிய 

மு்ககிய அம்ேமறாகும். உயரந்த TFM க்பறறுள்ள 

சேறாப்புகள் சி்ந்த குளியல் சேறாப்்பறாக ்பயன்படுகி்து.
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166பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

நிளனவில் பகொள்க
 � ்படி வரிளே என்பது ஒசர க்பறாதுவறான மூ்்ககூறு 

வறாயப்்பறாடளடயும், ஒத்த சவதி ்பண்புகளளயும் 

ககறாண்ட கரிம சேரமஙகளள குறிப்்பதறாகும். 

 � IUPAC க்பயரறானது மூனறு ்பகுதிகளள 

ககறாண்டுள்ளது. அளவயறானவன, அடிப்்பளட 

கேறால், முனகனறாடடு மறறும் பினகனறாடடு 

 � ஒரு சேரமத்தின சவதிப் ்பண்புகளு்ககு 

கறாரணமறான ஒரு அணு அல்்து அணு்ககள் 

அடஙகிய கதறாகுதிசய அச்சேரமத்தின விளன 

கேயல் கதறாகுதி ஆகும். 

 � எத்தனறாயி்க அமி்ம் க்பறாதுவறாக அசிடடி்க அமி்ம் 

எனறு குறிப்பிடப்்படுகி்து. இது கறார்பறாசிலி்க 

அமி்ம் கதறாகுதிளய ேறாரந்தது. 

 � எத்தனறால் அல்்து எத்தில் ஆல்கைறால் அல்்து 

எளிய ஆல்கைறால் என்பது ஆல்கைறால் 

குடும்்பத்ளதச் ேறாரந்த மு்ககியமறான உறுப்்பறாகும். 

 � கநறாதிகளின மூ்மறாக சி்கக்றான கரிம 

சேரமஙகளில், கமதுவறாக சவதிவிளன நிகழ்ந்து 

எளிய மூ்்ககூறுகள் உருவறாதச் கநறாதித்தல் 

எனப்்படும். 

 � நீளச்ேஙகிலி அளமப்ள்ப உளடய கறார்பறா்கசிலி்க 

அமி்ஙகளின (ககறாழுப்பு அமி்ஙகள்) சேறாடியம் 

அல்்து க்பறாடடறாசியம் உப்புகசள சேறாப்பு்ககள் 

ஆகும். 

 � டிடரகஜண்ட என்பளவ ேல்ச்பறானி்க அமி்த்தின 

சேறாடியம் உப்பு ஆகும்.  இதில் சேறாப்பில் உள்ள  

-COOH கதறாகுதி்ககு ்பதி்றாக – SO
3
 H கதறாகுதி 

உள்ளது. 

 மதிப்பீடு

I. ேரியொன விளைளயத் சதரநபதடு.
1. ஒரு தி்ந்த ேஙகிலித் கதறாடர கரிம சேரமத்தின 

மூ்்ககூறு வறாயப்்பறாடு 63HC  அந்தத் சேரமத்தின 

வளக 

அ. அல்சகன  ஆ. அல்கீன 

இ. அல்ளகன  ஈ. ஆல்கைறால் 

2. ஒரு கரிம சேரமத்தின IUPAC க்பயர 3- 

கமத்தில்பியூடடன - 1 – ஆல் இது எந்த வளகச் 

சேரமம் 

அ. ஆல்டிளைடு ஆ. கறார்பறாசிலி்க அமி்ம் 

இ. கீடசடறான ஈ. ஆல்கைறால்

3. IUPAC க்பயரிடுதலின்படி ஆல்டிளைடு்ககறாக 

சேர்ககப்்படும் இரண்டறாம் நிள் முனகனறாடடு 

_________

அ. ஆல்  ஆ. ஆயி்க அமி்ம் 

இ. ஏல்  ஈ. அல் 

4. பினவரும் ்படி வரிளே சேரமஙகளில், 

கதறாடரச்சியறாக வரும் இளண எது? 

அ.  C
3
H

8
 and C

4
H

10      
ஆ.  C

2
H

2
 and C

2
H

4

இ.  CH
4
 and C

3
H

6                    
ஈ.  C

2
H

5
OH and C

4
H

8
OH

5. C
2
H

5
OH + 3 O

2
→2 CO

2
 + 3 H

2
O என்பது

அ. எத்தனறால் ஒடு்ககம் 

ஆ. எத்தனறால் எரிதல்

இ. எத்தனறாயி்க அமி்ம்  ஆ்கசிஜசனற்ம்

ஈ. எத்தசனல் ஆ்கசிஜசனற்ம் 

6. எரி ேறாரறாயம் என்பது ஒரு நீரம களரேல். இதிலுள்ள 

எத்தனறாலின ேதவீதம்-------

அ.  95.5 % ஆ.  75.5 %

இ.  55.5 % ஈ.  45.5 %

7. கீழ்கண்டவறறுள் எது மய்ககமூடடியறாக 

்பயன்படுகி்து. 

அ. கறார்பறா்கசிலி்க அமி்ம்  ஆ. ஈதர 

இ. எஸடர   ஈ. ஆல்டிளைடு

8. TFM என்பது சேறாப்பின எந்த ்பகுதிப் க்பறாருளள்க 

குறி்ககி்து. 

அ. தறாது உப்பு       ஆ. ளவடடமின ‘

இ. ககறாழுப்பு அமி்ம்   ஈ. கறாரச்பறாளைடசரட

9. கீழ்கண்டவறறுள் டிடரகஜண்டளட ்பறறி தவ்றான 

கூறறு எது? 

அ.  நீண்ட ேஙகிலி அளமப்ள்ப க்பற் ககறாழுப்பு 

அமி்த்தின சேறாடிய உப்பு 

ஆ. ேல்ச்பறானி்க அமி்த்தின சேறாடியம் உப்பு 

இ. டிடரகஜண்டடின அயனி ்பகுதி SO3
- 
Na

+
  

ஈ. கடின நீரிலும் சி்ப்்பறாக கேயல்்படும். 

II. சகொடிடை இைஙகளை நிரப்புக.
1. ஒரு சேரமத்தின சி்ப்பு ்பண்புகளு்ககு 

கறாரணமறான அணு அல்்து அணு்ககள் அடஙகிய 

கதறாகுதி அச்சேரமத்தின ________________ 

ஆகும். 
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180பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

மமடதையாகயாணடரி்யாவின் தமடரிக்ஸ் : புரதம் 
ைற்றும் லிப்பிடு்கமளக ச்காண்்ட ஒரு சிக்கலான 
்கலமவயாகும். இதில் கிரப் சுைற்சிககுத் ்தமவயான 
சநாதி்கள், 70S மர்பா்ொம், tRNA க்கள் ைற்றும் 
DNA ஆகியமவ உள்ளன.

12.10.2  மமடதையாகயாணடரி்யாவின் பணி 
• சுவாசித்தலுககு ்தமவயான ஒரு முககிய 

நுண்ணுறுப்பாகும். இதில் ஏராளைான ATP 
க்கள் உருவாகின்றன. என்வ இது செல்லின 
ஆற்்றல் மையம் அல்லது ெகதி நிமலயம் என 
அமைக்கப்படுகி்றது. 

• செல்லின ்கால்சியம் அயனி்களின ெைநிமலமயப் 
பாது்காககி்றது. 

• செல்லின வளர்சிமத ைாற்்ற செயலில் பஙகு 
ச்காள்கி்றது.

12.11    சுவாசித்தலின வம்க்கள் 

சுவாசித்தல்  எனபது உயிரினங்களுககும் 
சவளிசசூைலுககும் இம்ட்ய நம்டசபறும் வாயு 
பரிைாற்்ற நி்கழ்சசியாகும்.

தாவரங்கள் வளிைண்்டலத்திலிருந்து 
ஆகஸிஜமன சபற்றுக ச்காண்டு 
்கார்பன ம்ட ஆகமஸைம்ட சவளி்யற்றுகின்றன. 
இந்த வாயு பரிைாற்்றத்திற்கு சவளிசசுவாெம் 
எனறு சபயர். இது ஒரு இயறபியல் நி்கழ்வாகும். 
செல்லுககுள்்ள உணவானது ஆகஸி்கரணைம்டந்து 
ஆற்்றல் சபறும் உயிர்்வதியியல் நி்கழ்சசி்ய 
செல்சுவாெம் எனப்படும்.

12.11.1  கயாறறு சுவயாைம்
இவவம்க செல்சுவாெத்தில் உணவானது 

ஆகஸிஜன உதவியால் முழுவதுைா்க 
ஆகஸி்கரணைம்டந்து ்கார்பன ம்ட ஆகமஸைடு, நீர் 
ைற்றும் ஆற்்றலா்க ைாற்்றப்படுகி்றது. இந்த சுவாெம் 
சபரும்பாலான தாவரங்கள் ைற்றும் விலஙகு்களில் 
நம்டசபறுகி்றது. 

C6H12O6 + 6O2  → 6CO2  + 6H2O + ATP

கயாறறுச சுவயாைததின் படிநிம்லகள 
அ. கிம்ளக்கயாலிஸிஸ் (குளுக்தகயாஸ் 

பி்ளப்பு): இது ஒரு மூலககூறு குளுக்்காஸைானது  

(6 ்கார்பன) இரண்டு மூலககூறு மபருவிக 
அமிலைா்க (3 ்கார்பன) பிளக்கப்படும் நி்கழ்சசியாகும். 
இது மெட்்டாபிளாெத்தில் நம்டசபறுகி்றது. 
இந்நி்கழ்சசியானது ்காற்று ைற்றும் ்காற்றில்லா 
சுவாெம் இரண்டிற்கும் சபாதுவானதாகும். 

ஆ. கிரப்சுழறசி: இந்நி்கழ்சசி 
மைட்்டா்காண்டரியாவின உடகூழ்ைத்தில் 
நம்டசபறுகி்றது (உடகூழ்ைம் – matrix) கிமளக்காலிஸிஸ் 
நி்கழ்சசியின முடிவில் உண்்டான இரண்டு மூலககூறு 
மபருவிக அமிலம் முழுவதும் ஆகஸி்கரணம் அம்டந்து 
்கார்பன ம்ட ஆகமஸைடு ைற்றும் நீரா்க ைாறும் இந்த 
சுைற்சிககு கிரப் சுைற்சி அல்லது டமர கயார்பயாக்ஸிலிக் 
அமி்ல சுழறசி (TCA சுைற்சி) எனறு சபயர்.  

இ. எ்லக்டரயான் கைததும் ைஙகிலி அமமப்பு: 
மைட்்டா்காண்டரியாவின உடபு்றசெவவில் 
எலகடரான ்க்டத்து ெஙகிலி என்ற 
எலகடரான்கமள்க்டத்தும் அமைப்பு உள்ளது. 
கிமளக்காலிஸிஸ் ைற்றும் கிரப் சுைற்சியின ்பாது 
உண்்டான NADH2  ைற்றும் FADH2  வில் உள்ள 
ஆற்்றலானது இஙகு சவளி்யற்்றப்படடு அமவ NAD+  
ைற்றும் FAD+  ஆ்க ஆகஸி்கரணைம்டகின்றன. 
இந்நி்கழ்சசியின ் பாது சவளியான ஆற்்றல் ADP யால் 
எடுத்துகச்காள்ளப்படடு ATP ஆ்க உருவாகி்றது. இதற்கு 
ஆகஸி்கரண பாஸ்்பட ்ெர்ப்பு எனறு அமைக்கப்படும். 
இந்நி்கழ்கசியின ்பாது சவளி்யற்்றப்பட்ட 
எலகடராமன ஆகஸிஜன எடுத்துகச்காண்டு நீரா்க 
(H2O) ஒடுக்கைம்டகி்றது. 

12.11.2  கயாறறில்்லயா சுவயாைம்
்காற்றில்லா சுைலில் அதாவது ஆகஸிஜன 

இல்லாத சூைலில் நம்டசபறும் சுவாெைாகும். இதில் 
குளுக்்காஸைானது எத்தனாலா்கவும் (ஈஸ்டினால் 
ைதுபான சநாதித்தல்) அல்லது ் லகடிக அமிலைா்கவும் 
(பாகடீரியங்களால் பால் புளித்தல்) ைாற்்றப்படுகி்றது. 
உ்டன CO2 சவளி்யறுகி்றது. 

C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH + ஆற்்றல் (ATP)

12.11.3   சுவயாை ஈவு 
சுவாசித்தலின ்பாது சவளி்யற்்றப்பட்ட 

்கார்பன ம்ட ஆகமஸைடின அளவிற்கும் 
எடுத்துகச்காள்ளப்பட்ட ஆகஸிஜன அளவிற்கும் 
இம்ட்யயுள்ள விகித்ை சுவாெ ஈவு எனப்படும்.

சுவாெ ஈவு = 
சவளியி்டப்படும் CO2 அளவு

எடுத்துகச்காள்ளப்படும் O2 அளவு
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181 தாவர உள்ளமைப்பியல் ைற்றும் தாவர செயலியல்

நிமனவில் ச்காள்்க
	திசுக்கள் எனபது ஒ்ர மூலத்திலிருந்து 

்தானறிய ஒரு குறிப்பிட்ட பணிமயச செய்கின்ற 
ஒ்ர ைாதிரியான அல்லது ்வறுபட்ட செல்்களின 
சதாகுப்பாகும்.

	தாவரங்கள் சூரிய ஒளியின முனனிமலயில் CO2 
ைற்றும் H2O உதவியினால் ்கார்்பாமைட்ரட 
தயாரிககும் நி்கழ்சசி ஒளிச்ெர்கம்க எனப்படும்.

	ஒளிவிமனயானது பசுங்கணி்கத்தின கிரானா 
பகுதியில் நம்டசபறுகி்றது. 

	இருள் விமனயானது பசுங்கணி்கத்தின 
ஸ்ட்ராைா பகுதியில் நம்டசபறுகி்றது. 

	சுவாசித்தல் இரண்டு நி்கழ்சசி்கமள 
உள்ள்டககியது. அமவ சவளிசசுவாெம் ைற்றும் 
செல்சுவாெம். 

	ஆகஸிஜன முனனிமலயில் நம்டசபறும் சுவாெம் 
்காற்று சுவாெம் எனப்படும். 

	்காற்று சுவாெம் 3 படிநிமல்களில் நம்டசபறுகி்றது. 
அமவ கிமளக்காலிஸிஸ், கிரப் சுைற்சி ைற்றும் 
எலகடரான ்க்டத்தும் ெஙகிலி அமைப்பு.

I. ைரி்யான விமைம்த ததர்நநதடு.
1. ்காஸ்்பரியன படம்ட்கள் ்வரின _________ 

பகுதியில் ்காணப்படுகி்றது. 
அ. பு்றணி  ஆ. பித்    
இ. சபரிமெககிள்  ஈ. அ்கத்்தால் 

2. உள்்நாககிய மெலம் எனபது எதன சி்றப்புப் 
பண்பாகும்?
அ. ்வர்    ஆ. தண்டு   இ. இமல்கள்   ஈ. ைலர்்கள்

3. மெலமும் பு்ளாயமும் ஒ்ர ஆரத்தில் அரு்கரு்்க 
அமைந்து ்காணப்படுவது _________ எனப்படும். 
அ. ஆரப்்பாககு அமைப்பு
ஆ. மெலம் சூழ் வாஸ்குலார் ்கற்ம்ற 
இ. ஒனறிமணந்தமவ
ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மல

4. ்காற்றில்லா சுவாெத்தின மூலம் உருவாவது
அ. ்கார்்பாமைட்ரட    ஆ. எத்தில் ஆல்்கைால்
இ. அசிடம்டல் ்்கா.ஏ       ஈ. மபரு்வட

5. கிரப் சுைற்சி இஙகு நம்டசபறுகி்றது
அ. பசுங்கணி்கம்
ஆ.  மைட்்டா்காண்டரியாவின உடகூழ்ை ்ைடரிகஸ்
இ. பு்றத்்தால் துமள
ஈ. மைட்்டா ்காண்டரியாவின உடபு்றசெவவு

6. ஒளிச்ெர்கம்கயின ்பாது எந்த நிமலயில் 
ஆகஸிஜன உற்பத்தியாகி்றது?
அ. ATP யானது ADP யா்க ைாறும் ்பாது
ஆ. CO2 நிமல நிறுத்தப்படும் ்பாது
இ. நீர்மூலககூறு்கள் பிளக்கப்படும் ்பாது
ஈ. இமவ அமனத்திலும்.

 ைதிப்பீடு 

II. தகயாடிடை இைஙகம்ள நிரப்பு.
1.  ் வரில் பு்றணியின உடபு்ற அடுககு  

____________  ஆகும்
2.  மெலமும் பு்ளாயமும் சவவ்வறு ஆரங்களில் 

்காணப்படும் வாகுலார் ்கற்ம்ற ____________ 
அமைவாகும்

3.  கிமளக்காலிஸிஸ் நம்டசபறும் இ்டம் 
____________

4.  ஒளிச்ெர்கம்கயின ் பாது சவளிப்படும் ஆகஸிஜன 
____________ லிருந்து கிம்டககி்றது. 

5.  செல்லின ATP உற்பத்தி சதாழிற்ொமல 
____________

III.  ைரி்யா? தவறயா? (தவறு எனில் கூறறிமன 
திருததுக)

1.  தாவரங்களில் நீமர ்க்டத்துவதில் ஈடுபடும் திசு 
பு்ளாயம்.

2.  தாவரத்தின சவளிப்பு்றத்தில் ்காணப்படும் 
சைழுகுப்ப்டலம் கியூடிககிள் 

3.  ஒருவிமதயிமலத் தாவரத் தண்டில் 
மெலத்திற்கும் பு்ளாயத்திற்கும் இம்டயில் 
்்கம்பியம் ்காணப்படுகி்றது. 

4.  இருவிமதயிமலத் தாவர ்வரில் ்ைற்பு்றத் 
்தாலுககு கீ்ை பாலி்ெட பாரனம்கைா உள்ளது. 

5.  இமலயிம்டத் திசு பசுங்கணி்கங்கமளப் 
சபற்றுள்ளது. 

6.  ்காற்று சுவாெத்மத வி்ட ்காற்றில்லா சுவாெம் அதி்க 
ATP மூலககூறு்கமள உற்பத்தி செய்கி்றது.
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கருப்வபயாகத் ப்தகோடரகிைது. முயலின் ்ருபம்ப 
இரு ்தனித்்தனிப ்பகுதி்ளகோ் அமைநது, மையத்தில் 
ஒன்ைகோ் இமணநது னயானி அல்லது பி்றப்புக் 
காலைாயாக ைகோறுகிைது. சிறுநீரப ம்பயும், கயகோனியும் 
இமணநது, தைஸ்டிபியூல அல்லது சிறுநீரக 
இேப்தபருக்க காலைாய் உருவகோகிைது. இ்்கோல்வகோய் 
பின்கனகோ்கிச ப்சன்று, சிறிய பிளவு க்பகோன்ை 
பிைபபுறுபபு அல்லது வல்வகோவகோ் பவளித் திை்கிைது. 

ஓரிமண ப்ௌப்பரின் சுரபபி்ளும், ்ழிவிடச 
சுரபபி்ளும் ப்பண் இனபப்பரு்் ைண்டலத்தில் 
உளளன.

நிவேவில தகாளக
 � அடமடயின் உடல் ஒகர ைகோதிரியகோன 33 

்ண்டங்்ளகோ்ப பிரி்்ப்படடுளளது.
 � ஓம்புயிரியின் உடலில் ஒடடி் ப்கோளவ்தற்கும், 

இடபப்பயரசசி்கும் ்பயன்்படும் இரு 
ஒடடுறுபபு்மள அடமட ப்பற்றுளளது.
 � அடமடயின் உமிழ்நீரச சுரபபி்ள இரத்்தம் 

உமைவம்தத் ்தடு்கும் ஹிருடின் (எதிர 
உமைவி) என்ை ப்பகோருமளச சுர்கின்ைன.

 � அடமட ஓர இரு்பகோல் உயிரி

 � முயல்்ள முதுகு நகோணுளள பவப்ப இரத்்த 
உயிரி்ள.

 � முயலு்கு க்கோமரப ்பற்்ள கிமடயகோது.

 � முயலின் சுவகோ்சம் ஓரிமண நுமரயீரல்்ள 
மூலம் நமடப்பறுகிைது.

 � இ்தயத்தில் இரு ஆரி்கிள்ள, இரு 
பவண்டரி்கிள்ள என நகோன்கு அமை்ள 
உளளன.

 � ்ழிவுநீ்் இனபப்பரு்் ைண்டலத்தில் 
சிறுநீர் அல்லது ்ழிவுநீ்் ைண்டலம் 
ைற்றும் இனபப்பரு்் ைண்டலம் ஆகியமவ 
உளளன.

 � ்பகோல் சுரபபி்ள ைகோறு்பகோடமடந்த க்தகோல் சுரபபி்ள 
ஆகும். இ்தன் சுரப்பகோன ்பகோல் இளம் உயிரி்ளின் 
உணவகோகும்.

 ைதிப்பீடு

I.  சரியாே விவைவயத் ன�ரந்த�டுக்க.
1 அடமடயில் இடபப்பயரசசி ----------------- 

மூலம் நமடப்பறுகிைது
அ) முன் ஒடடுறுபபு
ஆ) ்ப்்் ்கோல்்ள
இ) சீடடகோ்்ள
ஈ) ்தம்ச்ளின் சுரு்்ம் ைற்றும் நீள்தல்

2 அடமடயின் உடற்்ண்டங்்ள இவ்வகோறு 
அமை்்ப்படுகின்ைன
அ) பைடடகோமியர்ள (க்சகோமைடடு்ள)
ஆ) புகரகோகிளகோடடிடு்ள  
இ) ஸடகரகோபிலகோ ஈ) இமவ அமனத்தும்

3 அடமடயின் ப்தகோண்மடபபுை நரம்புத்திரள எந்த 
உறுபபு ைண்டலத்தின் ஒரு ்பகுதி
அ) ்ழிவுநீ்் ைண்டலம்
ஆ) நரம்பு ைண்டலம்
இ) இனபப்பரு்் ைண்டலம் 
ஈ) சுவகோ்ச ைண்டலம்

4 அடமடயின் மூமள இ்தற்கு கைகல உளளது
அ) வகோய் ஆ) வகோய்்குழி
இ) ப்தகோண்மட ஈ) தீனிபம்ப

5 அடமடயின் உடலில் உளள ்ண்டங்்ளின் 
எண்ணி்ம்
அ) 23  ஆ) 33  இ) 38  ஈ) 30

6 ்பகோலூடடி்ள ----------------- விலங்கு்ள
அ) குளிர இரத்்த ஆ) பவப்ப இரத்்த
இ) ்பகோய்கிகலகோப்தரமி் ஈ) இமவ அமனத்தும்

7 இளம் உயிரி்மளப பிர்சவி்கும் விலங்கு்ள
அ) ஓவிக்பரஸ    ஆ) விவிக்பரஸ
இ) ஓகவகோவிவிக்பரஸ  ஈ) அமனத்தும்

II.  னகாடிட்ை இைங்கவ்ள நிரப்புக.
1 --------------- ்ண்டத்தின் ைகோறு்பகோடடகோல் 

அடமடயின் பின் ஒடடுறுபபு உருவகோகியுளளது.
2 ஒரு விலங்கின் வகோழ்நகோளில் இரு ப்தகோகுதி ்பற்்ள 

உருவகோனகோல் அது --------------------- ்பல்லமைபபு 
எனப்படும்
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 • இது சிறு குடலினால் உறிஞெப்படட 
ச்காழுபபிமன இரததததிற்கு எடுததுச் 
செல்கி்றது. குடலுறிஞசி்களில் ்காணப்படககூடிய 
நி ண நீ ர் த த ந் து கி ்க ள்  ச ெ ரி க ்க ப ்ப ட ட 
ச்காழுபபிமன உறிஞசுகின்்றன. 

 • நிணநீரில் உள்ள லிம்ஃக்பாமெடடு்கள் உடமல 
கநாயததாககுதலிலிருந்து ்பாது்காககின்்றன.

நிளைவில் பகாள்க
 � மூலககூறு்கள் செறிவு மிகுந்த ்பகுதியிலிருந்து 

செறிவு கும்றந்த ்பகுதிககு எவவித ஆற்்றலின் 
உதவியின்றி ்கடததப்படுைது ்பரைல் எனப்படும்.
 � ெவவூடு ்பரைல் என்்பது ஒரு அமர ்கடதது ெவவின் 

ைழியா்க ்கமரப்பான் அல்லது நீர் மூலககூறு்கள் 
அதன் செறிவு அதி்கைா்க உள்ள ்பகுதியிலிருந்து 
செறிவு கும்றந்த ்பகுதிககு ்கடததப்படுைதாகும்.
 � தாைர இமல்களிலுள்ள இமலததுமள 

ைழியா்க நீரானது ஆவியா்க சைளிகயறுதல் 
நீராவிபக்பாககு எனப்படும்.
 � சுற்க்றாடட ைண்டலம் இரதத சுற்க்றாடடத திரைம், 

இரததம், நிணநீர், இதயம் ைற்றும் இரததக 
குழாய்கள் ஆகியைற்ம்ற உள்ளடககியது.
 � இரததம் இரண்டு ்பகுதிப ச்பாருட்கமளக 

ச்காண்டுள்ளது. அமை திரை பிளாஸைா ைற்றும் 
அைற்றின் ஆக்கக கூறு்கள்.

 � இரதத குழாய்களுககுள் இரதததமத உந்தித 
தள்ளும் தமெயால் ஆன உறுபபு இதயம் 
எனப்படும்.
 � இரததம் ஆகசிஜன் மிகுந்த ைற்றும் ஆகசிஜன் 

கும்றந்த நிமலயில் உடமலச் சுற்றி ைருகி்றது.
 � இதயத தமெ்களுககு இரததம் செல்ைது ்ககரானரி 

இரதத ஓடடம் எனப்படும்.
 � ஒரு முழுமையான இதயத துடிபபு 

என்்பது இதயததின் ஆரிககிள்்கள் ைற்றும் 
சைன்டரிககிள்்கள் சுருஙகி விரிைமடைது.
 � இதயத துடிபபு துைஙகுைதற்கும், 

முடிைமடைதற்கும் இமடப்படட ைரிமெக  
கிரைைான நி்கழ்வு்கள் ‘இதய சுழற்சி’ எனப்படும்.
 � இரதத அழுததைானது, சிஸகடாலிக இரதத 

அழுததம், மடயஸகடாலிக இரதத அழுததம். 
(120mmHg/80mmHg) என அளவிடப்படுகி்றது.
 � A,B,AB ைற்றும் O ஆகிய நான்கில், ஏகதனும் ஒரு 

ைம்க இரததம் ைனிதரில் ்காணப்படும்.
 � 1940–இல் கலண்டஸசடயனர் ைற்றும் வியன்னர் 

ஆகிகயாரால் Rh ்காரணி ்கண்டறியப்படடது.
 � இரததத தந்துகி்களின் சுைர்்களில் உள்ள 

துமள்களின் ைழியா்க பிளாஸைா, புரதங்கள் 
ைற்றும் இரதத செல்்கள், திசுக்களின் செல் 
இமடசைளி்களுககுள் ஊடுருவும் க்பாது நி்றைற்்ற 
நிணநீரா்க உருைாகி்றது.

 மதிபபீடு
I.  ெரியாை விளடளயத் நதர்நபதடு.
1. ஆற்்றல் ொர்ந்த ்கடததுதலில் (செயல்மிகு 

்கடததுதல்) ___________ 
அ. மூலககூறு்கள் செறிவு கும்றைான 

்பகுதியிலிருந்து செறிவு அதி்கைான ்பகுதிககு 
இடம் ச்பயர்கி்றது.

ஆ. ஆற்்றல் செலவிடப்படுகி்றது. 
இ. அமை கைல் கநாககி ்கடததுததுல் 

மும்றயாகும். 
ஈ. இமை அமனததும் 

2. கைரின் மூலம் உறிஞெப்படட நீரானது தாைரததின் 
கைற்்பகுதிககு இதன் மூலம் ்கடததப்படுகி்றது 
___________
அ. பு்றணி ஆ. பு்றதகதால்
இ. புகளாயம் ஈ. மெலம்

3. நீராவிபக்பாககின் ச்பாழுது சைளிகயற்்றப்படுைது 
அ. ்கார்்பன்மட ஆகமைடு  ஆ. ஆகஸிஜன்
இ. நீர் ஈ. இமை ஏதுவுமில்மல

4. கைர்த தூவி்களானது ஒரு 
அ. பு்றணி செல்லாகும் 
ஆ. பு்றதகதாலின் நீடசியாகும் 

இ. ஒரு செல் அமைப்பாகும்
ஈ. ஆ ைற்றும் இ.

5. கீழ்்கண்ட எந்த நி்கழ்ச்சிககு ஆற்்றல் கதமை
அ. செயல் மிகு ்கடததுதல் (ஆற்்றல் ொர் ்கடததுதல்) 
ஆ. ்பரைல் 
இ. ெவவூடு ்பரைல் 
ஈ. இமை அமனததும்

6. ைனித இதயததின் சுைர் எதனால் ஆனது? 
அ) எண்கடா்கார்டியம் 
ஆ) எபி்கார்டியம்
இ) மைகயா்கார்டியம்
ஈ) கைற்கூறியமை அமனததும்

7. இரதத ஓடடததின் ெரியான ைரிமெ எது? 
அ) சைண்டரிககிள்  ஏடரியம்  சிமர  தைனி
ஆ) ஏடரியம்  சைண்டரிககிள்  சிமர  தைனி
இ) ஏடரியம்  சைண்டரிககிள்  தைனி  சிமர
ஈ) சைண்டரிககிள்  சிமர  ஏடரியம்  தைனி
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உளள பரிவு  நரம்புகளும், எதிரப்  பரிவு  நரம்புகளும் 
ஒன்றுக்்்கொன்று எதிரொ்கச் ்ையல்்படடு நமது உ்டல் 
உளளுறுபபு்களின் இயக்்கங்்கனள ஒழுங்கு 
்படுத்துகிறது. இவவிரு நரம்பு்களும் எதி்ரதிரொ்கச் 
்ையல்்படடு நமது உ்டலில் உளள உளளுறுபபு்கனள 
மி்க துரி்தமொ்கச் ்ையல்்ப்ட னவப்ப்தன் மூைம் உ்டனை 
ைம நினையில் ்பரொமரிக்்க உ்தவுகின்றன. 

நிணனவில் சககாள்க
 � நரம்பு மண்டைமொனது நம் உ்டலின்  

்பல்பவறு ்ையல்்கனளயும் ்கடடுப்படுத்தி 
ஒருங்கினணக்கிறது.

 � நியூரொன்்கள நரம்பு மண்டைத்தின் அனமபபு 
மற்றும் ்ையல் ரீதியிைொன அடிப்பன்ட அை்கொகும். 
இது மூன்று ்பகுதி்கனள உளள்டக்கியது . அனவ 
னைட்டொன்்கள, ்்டணடனரடடு்கள மற்றும் 
ஆக்்ொன்.

 மதிப்பீடு

I.  ெரியகான விண்டணயத நதரந்சதடு.
1. இருமுனன நியூரொன்்கள ்கொணப்படும் இ்டம்

அ) ்கண விழித்தினர ஆ) ்்பருமூனளப புறணி 
இ) வளர் ்கரு      ஈ) சுவொை எபிதீலியம் 

2. ்பொர்த்்தல், ப்கட்டல், நினனவுத்திறன், ப்பசு்தல், 
அறிவுக்கூர்னம மற்றும் சிந்தித்்தல் ஆகிய 
்ையல்்களுக்்கொன இ்டத்ன்தக் ்்கொண்டது
அ) சிறுநீர்கம்    ஆ) ்கொது
இ) மூனள         ஈ) நுனரயீரல் 

3. அனிச்னைச் ்ையலின் ப்பொது அனிச்னை வில்னை 
உருவொக்கு்பனவ
அ) மூனள, ்தணடு வ்டம், ்தனை்கள
ஆ) உணர்பவற்பி, ்தனை்கள, ்தணடுவ்டம்
இ) ்தனை்கள, உணர்பவற்பி, மூனள
ஈ) உணர்பவற்பி, ்தணடுவ்டம், ்தனை்கள

4. ்்டன்டரொன்்கள ்ைல் உ்டைத்ன்த _____________ 
தூண்டனையும், ஆக்ைொன்்கள ்ைல் 
உ்டைத்திலிருந்து _____________ தூண்டனையும் 
்க்டத்துகின்றன.
அ)  ்வளிபய / ்வளிபய ஆ) பநொக்கி/ ்வளிபய 
இ)  பநொக்கி / பநொக்கி ஈ) ்வளிபய / பநொக்கி

5. மூனள உனற்களுள ்வளிபபுறமொ்க ்கொணப்படும் 
உனறயின் ்்பயர்
அ) அரக்னொய்டு ைவவு  ஆ) ன்பயொ பமட்டர்
இ) டியூரொ பமட்டர்            ஈ) னமயலின் உனற

6.  ______________ இனண மூனள நரம்பு்களும் 
_____________ இனண ்தணடுவ்ட நரம்பு்களும் 
்கொணப்படுகின்றன.
அ) 12, 31 ஆ) 31, 12 இ) 12, 13 (ஈ) 12, 21

7. னமய நரம்பு மண்டைத்திலிருந்து, ்தனை 
நொர்்களுக்குத் தூண்டல்்கனள ்க்டத்தும் 
நியூரொன்்கள 
அ) உட ்ைல் நியூரொன்்கள
ஆ)  ்க்டத்து நரம்பு ்ைல்்கள
இ) ்வளிச்்ைல் நரம்பு ்ைல்்கள
ஈ)  ஒரு முனன நியூரொன்்கள

8. மூனளயின் இரு புற ்பக்்கவொடடு ்கதுபபு்கனளயும் 
இனணக்கும் நரம்புப்பகுதி எது?
அ) ்தைொமஸ   ஆ) னைப்பொ்தைொமஸ
இ) ்பொன்ஸ    ஈ)  ்கொர்்பஸ ்கபைொைம் 

9. பரன்வீர் ்கணுக்்கள ்கொணப்படும் இ்டம்
அ) ்தனை்கள      ஆ) ஆக்ைொன்்கள
இ) ்்டணடனரடடு்கள  ஈ) னைட்டொன் 

10. வொந்தி்யடுத்்தனைக் ்கடடுப்படுத்தும் னமயம்
அ) முகுளம்    ஆ) வயிறு
இ) மூனள    ஈ) னைபப்பொ்தைொமஸ 

11. கீழுளளவற்றுள நரம்புச் ்ைல்்களில் ்கொணப்ப்டொ்தது
அ)  நியூரி்ைம்மொ   ஆ) ைொர்ப்கொ்ைம்மொ
இ) ஆக்்ொன்     (ஈ) ்்டணடிரொன்்கள

 � உணர்பவற்பி என்்பது ஒரு ்ைல் அல்ைது ்பை 
்ைல்்கள அ்டங்கிய திசு, இது தூண்டல்்கனள 
்்பறும் உறுபபு. இயக்்க உறுபபு்கள என்்பனவ 
தூண்டலுக்ப்கற்ற ்பதில் வினளனவ, மூனள 
அல்ைது ்தணடுவ்டத்தின் ்கட்டனளக்ப்கற்்ப 
உ்டலில் ்வளிப்படுத்து்பனவ.

 � னமய நரம்பு மண்டைம், மூனள மற்றும் 
்தணடுவ்டத்ன்த உளள்டக்கியது. புற அனமவு 
நரம்பு மண்டைம், மூனள மற்றும் ்தணடுவ்டத்ன்த 
இனணக்கும் அனனத்து நரம்பு்கனளயும் 
உளள்டக்கியது. ்தொனியங்கு நரம்பு மண்டைம், 
்பரிவு மற்றும் எதிர்ப்பரிவு நரம்பு்கனள 
உளள்டக்கியது.

 � அனிச்னைச் ்ையல் என்்பது ஒரு தூண்டலுக்கு 
மி்க வினரவொ்க ்வளிப்படும் ்பதில் வினளவு. இது 
மூனளயின் ்கடடுப்பொடடில் இல்ைொமல் 
நி்கைக்கூடியது.
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235 தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மான்கள் 

நார எபிபநஃப்ரின (நார அட்ரிேலின)
இவறறின் ப்ரும்்ோ்ோன பெயல்கள் 

எபிப�ஃபரின் ஹோரநமோனின் பெயல்்ோடுக்ள 
ஒததிருககின்்றன.

16.2.6  இேப்ப�ருக்்கச் சுரப்பி்கள்
இனபப்ருககச் சுைபபிகள் இரு வ்கப்டும். 

அ்வ ஆணகளில் விநத்கம் மறறும் ப்ணகளில் 
அண்ட்கம் ஆகும்.

விநத்கம்
இ்வ ஆணகளின் இனபப்ருகக 

சுைபபிகளோகும். விந்தைகம் பெமினிஃப்ைஸ் குைல்கள், 
லீடிக பெல்கள், மறறும் பெரநடோலி பெல்க்ளக 
பகோணடுள்ளது. லீடிக் பசல்கள் �ோளமில்்ோச் 
சுைபபியோக பெயல்்டுகின்்றன. இ்வ 
படஸ்்டாஸ்டீரான என்னும் ஆண இனபப்ருகக 
ஹோரநமோ்ன சுைககின்்றன. 

படஸ்்டாஸ்டீரானின �ணி்கள்
இது ஆணகளில் கீழ்ககணட ்ணிக்ளச் பெயகி்றது.
 • விந்து பெல் உற்ததியில் ்ஙநகறகி்றது.
 • புைதை உற்ததியி்னத தூணடி தை்ெ 

வளரச்சி்ய ஊககுவிககி்றது.
 • இைணடோம் நி்் ்ோல் ்ணபுகளின் (உடல் 

மறறும் முகததில் நைோமஙகள் வளரதைல் , குைலில் 
ஏற்டும் மோற்றம் ந்ோன்்ற்வ) வளரச்சிககுக 
கோைணம் ஆகி்றது.

அண்ட்கம்
ப்ண இனபப்ருககச் சுைபபியோன 

அணடகஙகள் ப்ணகளின் அடிவயிறறில் 
இடுபப்லும்புப ்குதியில் அ்மந்துள்ளன. இ்வ 
சுைககும் ஹோரநமோன்கள் 

அ) ஈஸ்ட்நைோஜன்,
ஆ) புநைோபஜஸ்டிைோன்.

ஈஸ்ட்்ராஜன, வளரச்சியுறும் அணடததின் 
கிராஃபியன பசல்களிோல சுைககப்டுகின்்றது. 
புபராபஜஸ்டிரான, அணடம் விடு்டும்ந்ோது பிரியும் 
ஃ்ோலிககிள்கள் உருவோககும் ்காரப்�ஸ் 
லூட்டியத்தில உற்ததியோகி்றது.

ஈஸ்ட்்ராஜனின �ணி்கள்
 • இது ்ருவம்டதைலின் உடல் மோற்றஙக்ள 

ஏற்டுததுகி்றது.
 • அணட பெல் உருவோககத்தைத துவககுகி்றது 
 • அணட ்ோலிககிள் பெல்கள் முதிரவ்டவ்தைத 

தூணடுகி்றது.

 • இைணடோம் நி்் ்ோல் ்ணபுகள் (மோர்க 
வளரச்சி, குைலில் ஏற்டும் மோற்றம் ந்ோன்்ற்வ)  
வளரச்சிய்டவ்தை ஊககுவிககி்றது.

பு்ராபஜஸ்ட்ரானின �ணி்கள்
 • இது கருப்்யில் �்டப்றும் முன் மோதைவிடோய  

கோ் மோற்றஙகளுககுக கோைணமோக உள்ளது.
 • கரு ்திவதைறகு கருப்்்ய தையோர பெயகி்றது.
 • கரப் கோ்ததி்னப ்ைோமரிககி்றது.
 • தைோய-நெய இ்ணபபுததிசு உருவோவதைறகு 

அவசியமோகி்றது.

16.2.7 ணதமஸ் சுரப்பி
்தைமஸ் சுைபபி �ோளமில்்ோச் சுைபபியோகவும் 

நிணநீர உறுப்ோகவும் பெயல்்டுகின்்றது.
மோரபின் நமறபு்றததில் மூச்சுககுைலின் கீழ்பபு்றத்தை 
ஒட்டி அ்மந்துள்ளது. இச்சுைபபி ணத்மாசின என்்ற 
ஹோரநமோ்ன சுைககி்றது.

ைத��
அ��க�

வல��ற க��� இட��ற
க���

�ண�� நாள�
தம�
�ைர

ேக���

கா�ெட��

ெம��லா

்டம் 16.12 ்தைமஸ் சுைபபி

ணத்மாசினின �ணி்கள்
 • ந�ோயததை்டககோபபு மணட்ததின் 

பெயல்்ோடுக்ளத தூணடுகி்றது.
 • லிம்ஃந்ோ்ெட்டுகள் உருவோதை்்யும் 

நவறு்டுதை்்யும் தூணடுகி்றது.

நி்னவில் பகோள்க

�	ஆகசின்கள் நவர மறறும் தைணடின் நுனியில்  
உற்ததி பெயயப்ட்டு, அஙகிருந்து நீட்சிப 
்குதிககு இடம்ப்யரகின்்றன.

�	் ெட்நடோ்கனின்கள் தைோவை பெல்களில் பெல் 
்குபபு அல்்து ்ெட்நடோ்கனஸிஸ் நிகழ்்வ 
ஊககுவிககின்்றன.

�	வி்தையி்ோக கனிகள் (்ோரததிநனோகோரபிக 
கனிகள்) உருவோதை்் ஜிபைல்லின்கள் 
தூணடுகின்்றன.

�	அபசிசிக அமி்ம், உதிரதைல் மறறும் உ்றகக 
நி்்்ய ஒழுஙகு்டுததும் வளரச்சி அடககி 
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236பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

ஆகும். இது ் ல்நவறு வ்கயோன இறுகக நி்் 
கோ்ஙகளில் தைோவைஙகளின் ெகிபபு தைன்்ம்ய 
அதிகரிககி்றது.

�	எததிலின், கனிகள் முதிரச்சி அ்டவதிலும் 
்ழுப்திலும் முககியப ்ஙகோறறும் வோயு நி்் 
ஹோரநமோன்.

�	 பிட்யூட்டரி சுைபபி  பி்ற �ோளமில்்ோச் சுைபபிக்ள 
ஒழுஙகு்டுததி கட்டுப்டுததுவதைோல் இது 
“தை்்்மச் சுைபபி” என்றும் அ்ைககப்டுகி்றது.

�	் தைைோயடு சுைபபியில் சுைககும் ஹோரநமோன்கள் 
ட்்ைஅநயோநடோ்தைநைோனின் (T3), படட்ைோ 
அநயோநடோ ்தைநைோனின் அல்்து ்தைைோகசின் 
(T4).

�	் ோைோதைோரநமோன் இைததைததில் கோல்சியம் 
அள்வ ்ைோமரிப்தைறகோக  எலும்பு, சிறுநீைகம் 
ஆகியவறறில் பெய்ோறறுகி்றது.

�	க்ணயச் பெல்கள் இன்சுலின், குளுகநகோகோன்  
ஆகியவற்்றச் சுைககின்்றன. அ்வ இைததைததில் 
குளுகநகோஸ் அள்வ ்ைோமரிககின்்றன.

�	அட்ரினல் கோரபடகஸில் சுைககும் 
ஹோரநமோன்கள் கோரட்டிநெோல் மறறும் 
ஆல்நடோஸ்டிைோன், அட்ரினல் பமடுல்்ோவில் 
சுைககும் ஹோரநமோன்கள் எபிப�பரின் மறறும் 
�ோர எபிப�பரின்.

�	ஆண இனபப்ருககச் சுைபபியோன 
விந்தைகம் படஸ்நடோஸ்டீைோ்னயும் ப்ண 
இனபப்ருககச் சுைபபியோன அணடச்சுைபபி 
ஈஸ்ட்நைோஜன் மறறும்  புநைோபஜஸ்டிைோ்னயும் 
சுைககின்்றது.

 மதிப்பீடு

I. சரியாே விணடணயத் ்தரநபதடு.
1.  ஜிபைல்லின்களின் முககிய வி்ளவு 

___________ 
அ.  மைபியல் ரீதியோன ப�ட்்டத தைோவைஙக்ளக 

குட்்டயோககுவது. 
ஆ.  குட்்டத தைோவைஙக்ள நீட்சி அ்டயச் 

பெயவது
இ. நவர உருவோதை்் ஊககுவிப்து
ஈ. இளம் இ்்கள் மஞெளோவது 

2.  நுனி ஆதிககததின் மீது ந�ர வி்ள்வ 
உருவோககும் ஹோரநமோன்
அ. ்ெட்நடோ்கனின் ஆ. ஆகசின்
இ. ஜிபைல்லின்  ஈ. எததிலின் 

3.  பின்வருவனவறறுள் எந்தை ஹோரநமோன் 
இயற்கயோக  தைோவைஙகளில்  கோணப்டவில்்்? 
அ. 2,4 D   ஆ. GA 3
இ. ஜிபைல்லின்  ஈ. IAA

4.  அவினோ மு்ளககுருதது உ்்ற ஆயவு 
___________ என்்வைோல் நமறபகோள்ளப்ட்டது. 
அ. டோரவின்   ஆ. N ஸ்மித 
இ. ்ோல்   ஈ. F.W பவணட் 

5.  கரும்பில் உற்ததியோகும் ெரகக்ையின் 
அள்வ அதிகரிகக அவறறின் மீது ___________
பதைளிககப்டுகி்றது. 
அ. ஆகசின்    ஆ. ்ெட்நடோ்கனின்
இ. ஜிபைல்லின்கள்  ஈ. எததிலின்

6. LH ஐ சுைப்து _________.
அ) அட்ரினல் சுைபபி
ஆ) ்தைைோயடு சுைபபி
இ) பிட்யூட்டரியின் முன் கதுபபு 
ஈ) ்ஹந்ோ தை்ோமஸ்

7.  கீழுள்ளவறறுள் �ோளமுள்ளச் சுைபபி்ய 
அ்டயோளம் கோணவும்.
அ) பிட்யூட்டரி சுைபபி ஆ) அட்ரினல் சுைபபி
இ) உமிழ் நீர சுைபபி ஈ) ்தைைோயடு சுைபபி

8.  கீழுள்ளவறறுள் எது  �ோளமுள்ளச் சுைபபியோகவும், 
�ோளமில்்ோச் சுைபபியோகவும் பெயல்்டுகி்றது?
அ) க்ணயம் ஆ) சிறுநீைகம்
இ) கல்லிைல்  ஈ) நு்ையீைல்

9.  கீழுகணடவறறுள் தை்்்மச் சுைபபி என 
கருதைப்டுவது எது?
அ) பினியல் சுைபபி ஆ) பிட்யூட்டரி சுைபபி
இ) ்தைைோயடு சுைபபி ஈ) அட்ரினல் சுைபபி

II. ்்காடிட்ட இடங்்கணள நிரப்பு.
1.  பெல் நீட்சிய்டதைல், நுனி ஆதிககம் ஆகியவற்்ற 

உருவோககுவதும், உதிரதை்் தை்ட பெயவதும் 
_________ ஹோரநமோன் ஆகும்.

2.  தைோவை உறுபபுகளின் உதிரதைல் மறறும் கனி 
்ழுப்்தை துரிதைப்டுததும் வோயு நி்் 
ஹோரநமோன் _________ ஆகும். 
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253 தாவரங்கள் மற்றும்  விலஙகு்களில் இனப்பெருக்கம்

1. ்ாப்கின்்கரள முரறயா்க, குறிப்பிட்ட 
இர்ட்வளி்களில் ் ாற்றுவதன் மூல்ா்க ்கலவிக 
்கால்வாயில் நுணணுயிர்்கள் மூல்ா்க ஏற்்படும் 
்தாற்றிரனயும், பிறப்புறுப்பு்களில் உண்டாகும் 
வியர்ரவயிரனயும் தடுக்கலாம்.

ந�லும் அறிந்து்காள்நவாம்
ஒவ்வாரு வரு்டமும் வ் 28 ஆம் வததி ்ாதவி்டாய் 
சு்காதாை ்ாளா்கக ்்காண்டா்டப்்படுகிறது.  இது ்்பண 
குழநரத்கள் ்ற்றும் ்்பண்களிர்டவய ்ாதவி்டாய் 
சு்காதாைம் ்பற்றிய விழிப்புணர்ரவ 
ஏ ற் ்ப டு த் தி  அ த ன்  மு க கி ய த் து வ த் ர த 
உணர்த்துவதாகும். ்ாதவி்டாரய ர்யப்்படுத்தி  
தற்வ்பாது திரைப்்ப்டங்கள், விவாதங்கள் ்ற்றும் 
மு்காம்்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்்படுத்தப்்படடுள்ளது.

2. பிறப்புறுப்பு்கரள ்வநநீரைக ்்காணடு 
தூய்ர்ப்்படுத்துவதன் மூலம் ்ாதவி்டாய் 
்ாள்்களில் ஏற்்படும் தரசெப்பிடிப்பு்களிலிருநது 
தவிர்த்துக ்்காள்ளலாம்.

3. இறுக்க்ான ஆர்ட்கரளத் தவிர்த்து, தளர்வான 
ஆர்ட்கரள அணிவதால், பிறப்புறுப்பு்களில் 
்காற்வறாட்டத்ரத ்்பறுவதன் மூலம் வியர்ரவ 
உருவாதல் தடுக்கப்்படுகிறது.

ோபகின் சுகாதாரம்
்்பற்வறார்்களும், ஆசிரியர்்களும் ்பள்ளி 

்ாணவி்களுககு ்ாப்கின் ்பயன்்பாடு ்ற்றும் அதரன 
முரறயா்க அ்கற்றுவது ்பற்றி விழிப்புணர்ரவ 
ஏற்்படுத்த வவணடும். ்ாணவி்களுககு கீழக்கண்ட 
வழி்களில் அறிவுரை வழங்க வவணடும்.
1. ்ாப்கின்்கள் ்ற்றும் ்டாம்பூன்ஸ் (உறி்பஞசு்கள்) 

்கரளப் ்பயன்்படுத்திய பிறகு மூ்டப்்பட்ட நிரலயில் 
(தாள்்கரளக ்்காணடு) அப்புறப்்படுத்தப்்ப்ட 
வவணடும்.  ஏ்னனில் அரவ மூலம் வ்ாய் ்பைவும்.

2. ்பயன்்படுத்திய ்ாப்கின்்கள் ்ற்றும் ்டாம்பூன்்கரள 
்கழிவரற சொதனங்களுககுள் வ்பா்டககூ்டாது. 

3. ்பயன்்படுத்திய ்ாப்கின்்கரள எரியூடடி்கரளப் 
(Incinerator) ்பயன்்படுத்தி முரறயா்க அ்கற்ற 
வவணடும்

தகவல் துளிகள்
சு்காதாை அர்சசெ்கத்தால் 2011 ஆம் ஆணடு 

அறிமு்கப்்படுத்தப்்பட்ட ்ாதவி்டாய் சு்காதாைத் 
திட்டத்தின் மூலம் ்ாப்கின்்களுககு ்ானியம் 
வழங்கப்்பட்டது.

தமிழ்ாடடில் யுனி்செஃப் அர்ப்்பானது, 
்பள்ளி்களில் ்ாப்கின்்கரள எரிப்்பதற்்கான ்லிவு  
விரல எரியூடடி்கரள வழஙகியது்டன், அவற்ரற 
சிரதப்்பதற்்கான (்ட்கச ்செய்தல்) குழி்கரளயும் 
ஏற்்படுத்தியது.

நிலனவில் ்காள்க

 � ்பாகடீரியாக்கள் ்ற்றும் புவைாடவ்டாவசொவன்்கள் 
பிளத்தல் மூலம் இைணடு அல்லது அதற்கு 
வ்ற்்பட்ட வசெய் ்செல்்கரள உருவாககுகிறது.

 � ரைடைா வ்பான்ற உயிரி்கள் இழப்பு மீட்டல் 
முரறயில் துணடு துண்டா்க ்வடடினாலும் 
புதிய உயிரி்கரள உருவாககும்.  அரவ 
்்ாடடுக்கரள உருவாககி அதன் மூலமும் புதிய 
உயிரினங்கரளத் வதாற்றுவிககின்றன.

 � தாவைங்களில் ்ர்ட்்பறும் ்பாலினப் 
்்பருக்கத்தின் முதல் ்படிநிரலயான 
்்கைநதசவசெர்கர்க என்்பது ்்கைநதத்தூளானது 
்்கைநதப்ர்பயிலிருநது சூல்முடிரயச 
்சென்றர்டவதாகும்.  இதரனத் ்தா்டர்நது 
்கருவுறுதல் ்ர்ட்்பறுகிறது.

 � ்பால் இனப்்்பருக்கம் என்்பது இைணடு ஒற்ரற்ய 
இனச்செல்்கள் ஒன்றிரணநது ஒரு இைடர்ட்ய 
உயிரினத்ரத (்கருவுற்ற முடர்ட – ரசெவ்காட) 
உருவாககுவது. 

 � ஆண்களில் விநதுவும், ்்பண்களில் அண்டமும் 
உருவாகும் நி்கழவு இனச்செல் உருவாக்கம் 
என்றரழக்கப்்படுகிறது.  இது விநதணுவாக்கம் 
்ற்றும் அண்டவணுவாக்கத்ரத 
உள்ள்டககியது.  

 � ்்பண்களின் வாழவில், இனப்்்பருக்க ்காலத்தில் 
நி்கழும் சுழற்சி முரறயிலான ்கால ஒழுஙகு 
்ாற்றவ் ்ாதவி்டாய் சுழற்சி எனப்்படும்.

 � பிளாஸ்வ்டாசிஸ்ட ்கருப்ர்பயின் சுவரில் 
(எணவ்டா்்டரியம்) ்பதித்து ரவக்கப்்படும் 
நி்கழவு ்பதித்தல் எனப்்படும்.

 � தாய் வசெய் இரணப்புத் திசுவானது வளரும் 
்கருவிற்கும், தாய்ககும் இர்டவய தற்்காலி்க 
இரணப்ர்ப ஏற்்படுத்துகிறது.

 � தாயின் ்கருப்ர்பயிலிருநது வசெயானது 
்வளிவரும் நி்கழவு குழநரத பிறப்பு எனப்்படும்.

 � ்கருத்தர்ட அறுரவ சிகிசரசெ அல்லது 
்ல்டாககுதல் என்்பது ஒரு நிரலயான ்கருத்தர்ட 
முரறயாகும்.  ஆண்களில் வா்செக்டமி ்ற்றும் 
்்பண்களில் டியூ்்பக்டமி முரறயில் ்கருத்தர்ட 
்செய்யப்்படுகிறது.  இரவ்கள் நிைநதை குழநரத 
பிறப்பு ்கடடுப்்பாடடு முரற்களாகும்.
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2. ஜீன் அல்லது புள்ளி சடுதிொற்றம் 
ஒரு ஜீனின் நியூகளிநயா்்டடு வரி்சயில் 

ஏறபடும் ொற்றஙகள் ஜீன் �டுதிமபாற்றம் எைப்டும். 
இது ஒன்று அல்லது அதறகு ்மற்்ட ன�்��ன் 
கபா�ஙகளில் ஏற்டும் ்திலீடு ப�ய்தல், நீக்கமனடதல், 
இனடச்்�ரதல் அல்லது தனலகீைபாதல் ஆகியவறன்ற 
உள்ளடக்கியது. ஜீன்களில் ஏற்டும் மபாற்றம் ஒரு 
உயிரியின் இயல்புக்கு மபா்றபாை பு�த உற்த்திக்கு 
வழிவகுக்கி்றது. 

ஒறன்ற ஜீனில் ஏற்டும் திடீர 
மபாற்றத்தபால் கதிர அரிவபாள் இ�த்த 
்�பானக ்�பாய் ஏற்டுகி்றது. இந்த 
ஜீனில் ஏற்டும் மபாற்றம், ஹீ்மபா 

கு்ளபாபின் மூலக்கூறில் உள்ள பு�தப ்குதியின் 
அனமபபில் மபாற்றத்னத ஏற்டுத்துகி்றது. பு�த 
மூலக்கூறில் ஏற்்ட மபாற்றத்திைபால், இந்த 
ஹீ்மபாகு்ளபாபினைக் பகபாணடுள்ள சிவபபு இ�த்த 
ப�ல்கள் கதிர அரிவபாள் வடிவத்னதப ப்றுகின்்றை. 

நி்னவில் மகாள்க
 � ்வறு்பாடு மிகவும் ப�ருக்கமபாை 

விலஙகுகளிடமும் கபாணப்டுகி்றது. 
 � பமணடல் தைது ஆய்விறகு 7 ்ணபுகனளத் 

்தரந்பதடுத்தபார அனவ முன்ற்ய மலரின் நி்றம், 
அனமவிடம், வினதயின் வடிவம், நி்றம், கனியின் 
நி்றம் மறறும் வடிவம், தணடின் உய�ம். 

 � ஒவபவபாரு ்்டபாணிச் ப�டியிலும் இ�ணடு 
கபா�ணிகள் ஒரு ்ணபு உருவபாவதறகுக் 
கபா�ணமபாக உள்ளை. 

 � ப்ற்்றபாரிடமிருந்து ்ணபுகள் கடத்தப்டும் 
நிகழ்வு ்பா�ம்்ரியம் என்று அனைக்கப்டும்

 � ஒவபவபாரு மனித ப�ல்லும் 23 ்�பாடி 
கு்�பா்மபா்�பாம்கனளக் பகபாணடுள்ளது. இதில் 
22 ்�பாடி ஆ்்டபா்�பாம்கள் மறறும் ஒரு ்�பாடி 
அல்்லபா்�பாம்கள் எைப்டும். 

 � ஒரு கு்�பா்மபா்�பாம் உள்ளடக்கிய ்குதிகள் 
முதன்னமச் சுருக்கம், ப�ன்்்�பாமியர, 
இ�ணடபாம் நினலச் சுருக்கம், டீ்லபாமியர மறறும் 
�பா்டினல். 

 � ப�ன்்்�பாமியரின் நினலனயப ப்பாறுத்து 
கு்�பா்மபா்�பாம்கள், டீ்லபாப�ன்்ரிக், 
அக்்�பாப�ன்்ரிக், �ப-பம்டபா ப�ன்்ரிக் மறறும் 
பம்டபா ப�ன்்ரிக் கு்�பா்மபா்�பாம்கள் எை 
வனகப்டுத்தப்்டுள்ளை. 

 � டி.என்.ஏ வின் ஒவபவபாரு நியூக்ளி்யபானடடும் 
ஒரு டீ ஆக்ஸி ன�்்பாஸ் �ரக்கன�, ஒரு 
ன�்��ன் கபா�ம் மறறும் ஒரு ்பாஸ்்்் பதபாகுதி 
ஆகியவறன்றக் பகபாணடுள்ளை. எபப்பாழுதும் 
பியூரின் மறறும் பிரிமிடின்களுக்கு இனட்ய 
இனணவுறுதல் நிகழ்கி்றது. 

 � தந்னத உருவபாக்கும் விந்தணு்வ, குைந்னதயின் 
்பாலிைத்னத நிரணயிக்கி்றது. குைந்னதயின் 
்பாலிைத்னத நிரணயிப்தில் தபாய்க்கு எவவிதப 
்ஙகும் இல்னல. 

 � ஒரு உயிரியின் ம�புப ப்பாருளில் திடீப�ை 
ஏற்டும், ்�ம்்ன�யபாகத் பதபாட�க்கூடிய மபாற்றம் 
�டுதிமபாற்றம் எைப்டும். 

I. சரியான வி்்ட்யத் நதர்நமதடு.
1. பமணடலின் கருத்துப்டி அல்லீல்கள் கீழ்க்கணட 

்ணபுகனளப ப்றறுள்ளை
அ. ஒரு ்�பாடி ஜீன்கள் 
ஆ. ்ணபுகனள நிரணயிப்து 
இ. ம�்ணுக்கனள (ஜீன்) உருவபாக்குவது 
ஈ. ஒடுஙகு கபா�ணிகள் 

2. எந்நிகழ்ச்சியின் கபா�ணமபாக 9:3:3:1 உருவபாகி்றது?
அ. பிரிதல் 
ஆ. குறுக்்க கலத்தல் 
இ. �பாரபின்றி ஒதுஙகுதல் 
ஈ. ஒடுஙகு தன்னம 

3. ப�ல் ்குப்னடயும் ்்பாது, ஸ்பின்டில் �பாரகள் 
கு்�பா்மபா்�பாமுடன் இனணயும் ்குதி 
அ. கு்�பா்மபாமியர
ஆ. ப�ன்்்�பா்�பாம் 
இ. ப�ன்்்�பாமியர
ஈ. கு்�பா்மபானீமபா

4. ப�ன்்்�பாமியர னமயத்தில் கபாணப்டுவது 
____________  வனக கு்�பா்மபா்�பாம் 
அ. டீ்லபா ப�ன்்ரிக்
ஆ. பம்டபா ப�ன்்ரிக்
இ. �ப – பம்டபா ப�ன்்ரிக்
ஈ. அக்்�பா ப�ன்்ரிக் 

 ெதிப்பீடு

10th_Science_TM_Unit-18.indd   269 23-01-2020   22:31:36



281 உயிரின் த�ோற்றமும் பரிணோமமும் 

 19.7   ெோன் உயிரியல் /  
பு்ற மண்்ட்ல உயிரியல்

ேபாம் மடடும்தைபான் இந்தை அணடததில் 
இருக்கித்றபாமபா? உஙகள் ்தில் இல்்ல எனில் 
உன்னபால் வபான் பவளியில் உயிரினஙகள் இருப்து 
்றறி எப்டி அறிய இயலும்? அண்்ட பெளியில் உள்ள 
உயிரினஙக்ளப் ெறறி அறியும் அறிவியலுக்கு வபான் 
உயிரியல் என்று ப்யர.

அணடததில் உள்ள உயிரினஙகளின் ந�ோற்றம், 
ெரிணோம ெளர்சசி, உயிரிகளின் ெரெல் மறறும் நெறறுக 
கிரகஙகளில் உயிரிகள் இருப்ெ�றகோன ஆயவு 
ஆகியவற்்ற உள்ளடக்கியது வபான் உயிரியல் ஆகும்.

ெ்டம் 19.5 அணடபாரடிகபாவில் உள்ள உலர 
்ள்ளததைபாக்கின் மணல்கல் மறறும் கருஙகல்லின் 

இ்டதய கபாணப்டும் நுணணுயிரிகள்
வபான் உயிரியலின் முதைன்்மக் கருதது 

என்னபவன்்றபால் அணடததில் உயிரகள் 
வபாழவதைறகுரிய இடஙகள் பதைபாடர்பானது ஆகும். பி்ற 
கிரகஙகளில் உயிர வபாழ தவணடுமபானபால் இரணடு 
முக்கியக் கபாரணிகள் ததை்வ. 
1.  வளி மணடலத்தைத தைக்க ்வததுக் பகபாள்ள 

குறிபபிடட நி்்ற ததை்வ.
2.  சுறறு வடடப ்பா்தையபானது சூரியனிலிருந்து 

சரியபான பதைபா்லவில் இருந்தைபால் நீரத துளிகள் 
இருக்கும். இந்தைத பதைபா்லவபானது அதிக 
பவப்மும் இல்லபாமலும் அதிகக் குளிரும் இல்லபாதை 
அளவிலபான பதைபா்லவபாக இருந்தைபால் அஙகு 
உயிரினஙகள் வபாழவதைறகு உகந்தை சூழல் 
இருக்கும். இ்தை நகோல்டி ்லோகமண்்ட்லம் (Goldilock 
Zone) எனப த்பாறறுவர.

ேமது சூரியக் குடும்்ததில் உள்ள புவி மடடும் 
தைபான் தகபால்டி லபாக் மணடலததில் உள்ள தகபாள் 
ஆகும். இந்தை மணடலததில் அவவபத்பாது மபாற்றம் 
ஏற்டுவதைபால் ேடசததிரஙகள் ததைபான்றுகின்்றன. 
பசவவபாயக் கிரகததில் மக்கள் வபாழ உகந்தை சூழல் 
இருப்்தை ேபாம் அறிந்துள்தளபாம். 

சிறிய உயிரிகள் பசவவபாயக் கிரகததில் 
இருந்தைதைபாகக் கருதைப்டுகி்றது. அ்வ மிகக் கடு்மயபான 
சூழ்லத தைபாஙகும் இயல்பு பகபாணட்வயபாக 
இருக்கலபாம். எனதவ ேமது சூரியக் குடும்்ததில் 
ஏரபாளமபான ்குதிகள் புவியிலிருந்து தவறு்டடுள்ளன. 
அஙகு எந்தைக் கடினச் சூழ்லயும் தைபாஙகும் இயல்பு 
பகபாணட ்பாக்டீரியபாக்கள் இருக்கலபாம்.

ேபாசபா 2020இல் வபான் உயிரியல் 
என்னும் திடடத்தை உருவபாக்கி 
அதைன் மூலம் பசவவபாயின் 

்ழ்மயபான சூழல் குறிததும் பசவவபாயின் தமறபு்றப 
புவி அ்மபபுக் குறிததும் பசவவபாயில் உயிரிகள் 
இருந்தைனவபா என்்து குறிததும் அவவபாறு உயிரிகள் 
இருந்தைபால் அவற்்றப ்பாதுகபாப்து குறிததும் ஆயவு 
பசயது வருகி்றது.

நி்னவில் பகோள்க
�  அடுததை தை்லமு்்றயின் இளம் சந்தைதிகளுக்குப 

ப்்றப்டட ்ணபுகள் கடததைப்டுகின்்றன என 
லபாமபாரக் முன்பமபாழிந்தைபார.

�  உள்ளபாரந்தை முக்கிய வல்ல்ம, சூழநி்லயும் 
புதிய ததை்வகளும், ்யன்்பாடு மறறும் 
்யன்்டுததைபா்ம தகபாட்பாடு மறறும் 
மரபுவழியபாகப ப்்றப்டட ்ணபுகளின் தகபாட்பாடு 
ஆகிய்வ லபாமபாரக்கின் முக்கிய பகபாள்்ககள்.

�  அதிக இனபப்ருக்கததி்றன், வபாழக்்கக்கபான  
த்பாரபாடடம், தவறு்பாடுகள், தைக்கன உயிர 
பி்ழததைல் அல்லது இயற்கத ததைரவு மறறும் 
சிறறினஙகளின் ததைபாற்றம் ஆகிய்வ டபாரவினின் 
முக்கிய பகபாள்்ககள்.

�  ஒவபவபாரு சிறறினமும் மிக அதிக 
எணணிக்்கயிலபான இளம் சந்தைதியின்ர 
உருவபாக்குகி்றது. ஆனபால் தைக்கன மடடுதம உயிர 
பி்ழக்கும்.

�  அ்மபபு ஒததை உறுபபுகள், பசயல் ஒததை உறுபபுகள் 
மறறும் கருவியல் சபான்றுகள் ஆகிய்வ 
்ரிணபாமததின் பதைபாடரபுக்ள விளக்குகின்்றன.

�  உயிரினஙகள் சில ஒததை ்ணபுக்ளப 
ப்றறுள்ளன. ஏபனனில் அப்ணபுகள், ஒரு 
ப்பாதுவபான முன்தனபாரிடம் இருந்து 
மரபுவழியபாகப ப்்றப்டட்வ.

�  பு்தை உயிரப ்டிவம்,  ்ழஙகபால உயிரிக்ளப 
்றறிய ஆதைபாரமபாக விளஙகுகி்றது. ்ழ்மயபான 
வபாழிடஙக்ள இயற்க எப்டிப ்பாதுகபாததைது 
என்்்தைப ்றறி விளக்குகி்றது.
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�  ் பாரம்்ரிய அறிவின் மூலம் வடடபார இனத 
தைபாவரஙகளின் முக்கியததுவத்தை அறிந்து 
பகபாள்ள முடிகி்றது.

 மதிப்பீடு 

I. சைரியோன வி்்ட்யத் ந�ர்ந்ப�டு.

1.  உயிரவழித ததைபாற்ற விதியின் கூறறுப்டி
அ)   தைனி உயிரி வரலபாறும் பதைபாகுதி வரலபாறும் 

ஒன்்றபாகத திகழும்.
ஆ)  தைனி உயிரி வரலபாறு பதைபாகுதி வரலபாற்்ற 

மீணடும் பகபாணடுள்ளது.
இ)  பதைபாகுதி வரலபாறு தைனி உயிரி வரலபாற்்ற 

மீணடும் பகபாணடுள்ளது.
ஈ)  பதைபாகுதி வரலபாறு மறறும் தைனி உயிரி வரலபாறு 

ஆகியவறறுக்கு இ்டதய பதைபாடரபில்்ல

2.  "்யன்்பாடு மறறும் ்யன்்டுததைபா்ம" 
தகபாட்பாட்ட முன்பமபாழிந்தைவர
அ)  சபாரலஸ டபாரவின்         ஆ)  எரனஸட பெக்கல்
இ)  ஜீன் ்பாபடிஸட லபாமபாரக்    ஈ)  கிரிகர பமணடல்

3.  பின்வரும் ஆதைபாரஙகளுள் எது பதைபால்ப்பாருள் 
வல்லுேரகளின் ஆயவிறகுப ்யன்்டுகி்றது?
அ)  கருவியல் சபான்றுகள்
ஆ)  பதைபால் உயிரியல் சபான்றுகள்
இ)  எச்ச உறுபபு சபான்றுகள்
ஈ)  தமறகுறிபபிடட அ்னததும்

4.  பதைபால் உயிரப ்டிவஙகளின் கபாலத்தை அறிய 
உதைவும் சி்றந்தை  மு்்ற
அ) தரடிதயபா கபார்ன் மு்்ற
ஆ) யுதரனியம் கபாரீய மு்்ற
இ) ப்பாடடபாசியம் ஆரகபான் மு்்ற
ஈ) அ மறறும் இ

5.  வடடபார இன தைபாவரவியல் என்னும் பசபால்்ல 
முதைன் முதைலில் அறிமுகப்டுததியவர
அ) பகபாரபானபா ஆ) J.W. கபாரஸ ப்ரகர
இ) பரபானபால்டு ரபாஸ ஈ) ஹியுதகபா டி விரிஸ

II. நகோடிட்ட இ்டஙக்ள நிரப்பு.
1. சூழநி்லயின் மபாற்றஙகளுக்குப எதிர 

வி்னபபுரியும் விதைமபாக, தைஙகள் வபாழேபாளில் 
விலஙகுகள் ப்றுகின்்ற ்ணபுகள் __________ 
என அ்ழக்கப்டுகின்்றன.

�  வபான் உயிரியல் /பு்ற பவளிமணடல உயிரியல் 
மூலம் அணடபவளியில் உயிரினஙகள் வபாழவது 
குறிததுத பதைரிந்து பகபாள்ள முடிகி்றது.

2. ஒரு உயிரினததில் கபாணப்டும் சி்தைவ்டந்தை 
மறறும் இயஙகபாதை நி்லயிலுள்ள உறுபபுகள் 
__________  என்று அ்ழக்கப்டுகின்்றன.

3. பவௌவபால்கள் மறறும் மனிதைனின் 
முன்னஙகபால்கள் __________ உறுபபுகளுக்கு 
எடுததுக்கபாடடு.

4. ்ரிணபாமததின் இயற்கத ததைரவு தகபாட்பாட்ட 
முன்பமபாழிந்தைவர __________ .

III.  சைரியோ? �ெ்றோ? (�ெறு எனில் கூறறி்ன 
திருத்துக)

1. உறுபபுகளின் ்யன்்பாடு மறறும் ்யன்்டுததைபா்ம 
தகபாட்பாட்டக் கூறியவர சபாரலஸ டபாரவின்.

2. பசயல் ஒததை உறுபபுகள் ்பாரக்க ஒதர 
மபாதிரியபாகவும், ஒதர மபாதிரியபான ்ணிக்ளயும் 
பசயகின்்றன. ஆனபால் அ்வ பவவதவறு 
விதைமபான ததைபாற்றம் மறறும் கருவளரச்சி 
மு்்றக்ளக் பகபாணடதைபாக உள்ளன.

3. ்்ற்வகள் ஊரவனவறறிலிருந்து ததைபான்றிய்வ.

IV. பெோருத்துக.

அ முன்தனபார  
்ணபு மீடசி

முள்பளலும்பு மறறும் 
குடல்வபால்

ஆ எச்ச உறுபபுகள் பூ்ன மறறும் பவௌவபாலின் 
முன்னஙகபால்

இ பசயல் ஒததை 
உறுபபுகள்

வளரச்சிய்டயபாதை வபால் 
மறறும் உடல் முழுவதும் 
அடரந்தை முடி

ஈ அ்மபபு ஒததை 
உறுபபுகள்

பவௌவபாலின் இ்றக்்க 
மறறும் பூச்சியின் இ்றக்்க

உ மரபபூஙகபா கதிரியக்கக் கபார்ன் (C14)
ஊ W.F. லிபி திருவக்க்ர

V. ஓரிரு பசைோறகளில் வி்்டயளி.
1. மனிதைனின் ்க, பூ்னயின் முன்னஙகபால், 

திமிஙகலததின் முன் துடுபபு மறறும் பவௌவபாலின் 
இ்றக்்க ஆகிய்வ ்பாரக்க பவவதவறு 
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295 இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல்

 மதிப்பீடு

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்தடு.
1.  ஓர அனு்வமற்ற விவெபாயி ்யிர மமம்்பாடடிறகபாக 

எந்தை மு்்ற்யப பின்்றறுவபார? 
 அ. ம்பாததுத மதைரவு மு்்ற
 ஆ. கூடடுத மதைரவு  மு்்ற
 இ. தூய வரி்ெத மதைரவு மு்்ற
 ஈ. கைபபினமபாக்கம் 
2.  பூெபா மகபாமல் என்்து __________ இன் மநபாய் 

எதிரபபுத தி்றன் ப்ற்ற ரகம் ஆகும்
 அ. கரும்பு ஆ. பநல் 
 இ. தைட்டப்யிறு ஈ. மக்கபாச் மெபாளம் 
3.  கைபபினமபாக்கம் மறறும் மதைரவு பெய்தைல் மூைமபாக 

உருவபாக்கப்டட, துரு மநபாய்க்கு எதிரபபுத 
தைன்்மப ப்ற்ற ஹிம்கிரி என்்து __________ 
இன் ரகமபாகும். 

 அ. மிளகபாய் ஆ. மக்கபாச்மெபாளம் 
 இ. கரும்பு ஈ. மகபாது்ம
4.  தைன்னு்டய 50 வது பி்றந்தை நபா்ளக் 

பகபாண்டபாடிய, மில்லியன் மக்களின் உயி்ரக் 
கபாப்பாறறிய அதிெய அரிசி _____________ ஆகும். 

 அ. IR 8 ஆ. IR 24
 இ. அடடபாமிடடபா 2 ஈ. ப்பான்னி
5.  உயிரதபதைபாழில்நுட்ததைபால் உருவபாக்கப்டட 

பின்வரும் எபப்பாருள் மனிதைனுக்கு ்யன்்டும் 
ப்பாருள்க்ள உற்ததி பெய்யப ்யன்்டுகி்றது? 

 அ. உயிரினங்களிடமிருந்து ப்்றப்டட பநபாதி
 ஆ. வபாழும் உயிரினங்கள் 
 இ. ்வடடமின்கள் 
 ஈ. (அ) மறறும் (ஆ)
6.  DNA ் வ பவடடப ் யன்்டும் பநபாதி __________
 அ. கததிரிக்மகபால்
 ஆ. பரஸ்டரிக்்ஸன் எண்மடபாநியூக்ளிமயஸ் 
 இ. கததி 
 ஈ. RNA பநபாதிகள் 
7.  rDNA என்்து ______________ 
 அ. ஊரதி DNA 
 ஆ. வடட வடிவ DNA 
 இ.  ஊரதி DNA மறறும் விரும்்த தைக்க  DNA வின் 

மெரக்்க. 
 ஈ. ெபாடடி்ைட DNA 

நிடனவில் ்காள்க
�	அதிக மகசூல், உயரந்தை தைரம், மநபாய் எதிரபபுத 

தி்றன் மறறும் குறுகிய ெபாகு்டி கபாைம் ம்பான்்ற 
்ண்புக்ளக் பகபாண்ட மமம்்டுததைப்டட ்யிர 
வ்கக்ள உருவபாக்குவமதை ்யிர மமம்்பாடு 
ஆகும். 

�	ஒமர இனத்தைச் மெரந்தை விைங்குகளுக்கு 
இ்டமய ந்டப்்றக் கூடிய கைபபு உடகைபபு 
எனப்டும். பதைபாடர்ற்ற உயிரினங்க்ள கைபபு 
பெய்வது பவளிக்கைபபு எனப்டும்.

�	கைபபின மெரக்்க மூைம் உயர தைரப ் ண்புக்ள 
உ்டய கைபபினங்க்ள உற்ததி பெய்வது 
கைபபின வீரியம் அல்ைது பெடடிமரபாசிஸ் 
எனப்டும் 

�	மரபு ப்பாறியியல் என்்து ஜீன்க்ள விரும்பிய்டி 
்கயபாள்வதும், புதிய உயிரிக்ள உருவபாக்க 
ஜீன்க்ள ஒரு உயிரியிலிருந்து மறப்றபாரு 
உயிரிக்கு இடம் மபாறறுதைலும் ஆகும். 

�	மபாறு்பாடு அ்டயபாதை அல்ைது சி்றபபு பெல் 
வ்ககளபாக மபாற்றம்டயபாதை பெல்களின் 
பதைபாகுபபு குருததைணுக்கள் எனப்டுகின்்றன. 

நோககம் புகுத்தப்பட்ை ஜீன் சாதடன 

மமம்்டுததைப்டட 
ஊடடச்ெதது 
தைரததிறகபான அரிசி

பீடடபா கமரபாடடின் ஜீன் (மனிதைரகளில் 
்வடடமின் A உற்ததிக்கு பீடடபா 
கமரபாடடின் ஜீன் மதை்வ)

“மகபால்டன் ்ரஸ்” (்வடடமின் A கு்்ற்பாட்டத 
தைவிரக்கும், பீடடபா கமரபாடடி்ன உற்ததிச் பெய்யும் 
மர்ணு மபாற்றம் பெய்யப்டட அரிசி)

அதிக ்யிர 
உற்ததி

ம்சில்ைஸ் துரிஞசியன்சிஸ் 
்பாக்டீரியபாவிலிருந்து ப்்றப்டட Bt 
ஜீன் (Bt ஜீன் பூச்சிகளுக்கு எதிரபான 
நச்சுத தைன்்மயு்டய புரதைத்தை 
உற்ததிச் பெய்கி்றது). 

பூச்சி எதிரபபுத தி்றன் ப்ற்ற தைபாவரங்கள் 
(இததைபாவரங்கள் பூச்சிகளுக்கு எதிரபான நச்சுத 
தைன்்ம வபாய்ந்தை புரதைததி்ன உற்ததி பெய்து, 
பூச்சித தைபாக்குதை்ைத தைடுக்க வல்ை்வ). 

மரபுப் பண்பு மாற்றம் ்சய்யப்பட்ை தாவரஙகள்
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311 உடல் நலம் மற்றும் நநோய்கள் 

21.12.2   எயட்ஸ் நோயககான 
அறிகுறிகள் மறறும் சிகிச்கச

அறிகுறிகள்
பாதிகை்பபடட நபரைளில ்நாய எதிர்பபாற்றல 

குகறகிறது. இதனால அநநபரைள கவேரஸ, பாகடீரியா, 
பு்ராட்டா்சாவோ மற்றும் பூஞ்கசத் பதாற்றினால 
அதிைளவில பாதி்பபிற்கு உளளாகினறனர. நிணநீர 
முடிசசுைளில வீகைம், மூகளச ்சதம், நிகனவோற்றல 
குகறவு, பசியினகம, எகட குகறதல, ைாயசசல, 
நீடித்த வேயிற்று்ப்பாககு, இருமல, ்சாம்பல, 
பதாண்கட அழற்சி, வோநதி மற்றும் தகலவேலி 
்பானறகவே இந்நாயின அறிகுறிைளாகும்.
கணடறிதல்

HIV கவேரகை எகலசா (ELISA-Enzyme Linked 
Immuno Sorbent Assay) ் சாதகன மற்றும் ் வஸ்டர்ன 
பிைாட் ்சாதகன மூலம் உறுதி்பபடுத்தலாம்.
சிகிச்கச

பரட்ரா கவேரஸிற்கு எதிரான மருநதுைள, 
்நாய எதிர்பபு மண்டலத்கதத் தூண்டுகினற 
சிகிசகசயின மூலம் பாதிகை்பபடட நபரின 
வோழ்நாகள நீடடிகைலாம்.

21.12.3  எயட்ஸ் தடுப்பு மறறும் கட்டுப்பாடு
கீழ்கைண்ட படிநிகலைள HIV ்நாயத் 

பதாற்றிகன பரவோமல தடுகைவும், ைடடு்பபடுத்தவும் 
உதவுகிறது.
(i) இரத்த வேஙகியிலிருநது இரத்தம் பபற்று 

ஏற்றுவேதற்கு முனனர அககுறி்பபிடட வேகை 
இரத்தமானது HIV ்சாதகனககு உளளாகை்பபட 
்வேண்டும்.

(ii) மருத்துவேமகனைளில ஒரு முகற மடடு்ம 
பயனபடுத்த்பபடும் ஊசிைகள மீண்டும் 
பயனபடுத்தாமலிரு்பபகத உறுதி பசயய 
்வேண்டும்.

(iii) பாதுைா்பபான பாலுறவு மற்றும் ஆணுகறைகள்ப 
பயனபடுத்துவேதன நனகமைகள்ப பரிநதுகரகை 
்வேண்டும்.

(iv) எயடஸ ்நாயின விகளவுைகள விழி்பபுணரவு 
பிரசசாரம் மூலம் அறிவுறுத்த ்வேண்டும்.

(v) எயடஸ / HIV நபரைகள குடும்பம் மற்றும் 
சமுதாயத்திலிருநது தனிகம்பபடுத்துதல கூடாது.

நமலும் அறிநது ்காள்நவாம்
மகைளில பலர எயடஸ பற்றிய அறியாகமயில 
உளளனர. இதன மூலம் நாம் கூறுவேது 
“அறியாகமயினால இறகைக கூடாது”. நம் 
நாடடில ்தசிய எயடஸ ைடடு்பபாடடு அகம்பபு 
(NACO) மற்றும் பிற அரசு சாராத பதாண்டு 
அகம்பபுைள (NGO’S ) மகைளுககு எயடஸ பற்றிய 
ைலவிகய்ப புைடடுகினறன. ஒவபவோரு வேருடமும் 
டிசம்பர 1 ஆம் நாள “உலை எயடஸ தினம்” ஆை 
அனுசரிகை்பபடுகிறது.

நிகனவில் ்காள்க
� மருநதுைகள பதாடரசசியாை்ப பயனபடுத்துவேகத 

வேழகைமாககிக பைாளபவேரைள அதற்கு 
அடிகமயாகினறனர. இது்வே மருநதுககு 
அடிகமயாதல அலலது மருநதுைளின தவேறான 
பயனபாடு எனறகழகை்பபடுகிறது.

� புகைபிடித்தல, பமலலுதல மற்றும் 
உறிஞ்சுதல ்பானறவேற்றிற்ைாை புகையிகல 
பயனபடுத்த்பபடுகிறது. புகையிகலயின 
புகைகய சுவோசித்தல புகை பிடித்தலாகும்.

� ஆலைஹாகலச சாரநதிருத்தல, மது்ப பழகைம் 
எனவும், அடிகமயாதல, மதுவுககு அடிகமயாதல 
எனவும் அகழகை்பபடுகிறது.

� நீண்ட ைாலமாை மது அருநதுவேதால, அது ஒரு 
மயகை மருநதாைவும் மற்றும் வேலி நிவோரணி 
்பானறும் பசயலபடடு நரம்பு மண்டலத்கத 
நலிவேகடயச பசயவேதுடன, ைலலீரலில 
அதிை பைாழு்பபு ்சமிகை்பபடடு சிர்ராஸிஸ 
்நாகயயும் ஏற்படுத்துகிறது.

� டயாபடீஸ பமலலிடஸ ஒரு நாளபடட வேளரசிகத 
மாற்றக ்ைாளாறாகும். இனசுலினின 
பற்றாககுகறயான பசயலபாடு, குகறவோன 
இனசுலின சுரத்தல அலலது இனசுலின 
சுரகைாகம ்பானறவேற்றால அதிைரிககும் இரத்த 
குளுக்ைாஸ அளவு இதன பண்பாகும்.

� அதிை்பபடியான பைாழு்பபு ்சரவேதால உடலின 
எகட அசாதாரணமாை அதிைரி்பபது உடல 
பருமன என்பபடும்.

� பரவேலாைக ைாண்பபடும் இதயக குழல ்நாய 
(ை்ரானரி இதய ்நாய) இரத்த நாளஙைளில 
பைாழு்பபு படிவேதால ஏற்படுகிறது.

� ைடடு்பபாடற்ற, அபரிமிதமான பசல பிரிதல புற்று 
்நாயாகும். இது அருகிலுளள திசுகைளுககுள 
ஊடுருவி, ைடடிைள அலலது நி்யாபிளாசத்கத 
உருவோககி திசுகைகள அழிககிறது.

� மனித ்நாயத் தகடைா்பபு குகறவு கவேரஸ 
ஏற்படுத்தும் ஒரு பைாடிய ்நாய எயடஸ ஆகும்.  
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உள்ளடக்கியது. ்பல்மவேறு வே்கயான 
திடக்கழிவுக்்ள நிலததில் நிரப்புவேதால் நிலம் 
சவேகுவோக ்பாதிக்கப்்படடு சீர கு்லகி்றது. 

திடக்கழிவு மேலாண்ே என்பது வீடுகள 
ேற்றும் சதாழிற்ொ்லகளில் உற்்பததி ஆகும் கழிவுப் 
ச்பாருடக்்ள மெகரிததல், சுததப்்படுததுதல் ேற்றும் 
மு்்றயாக சவேளிமயற்றுதல் ஆகியவேற்்்ற 
உள்ளடக்கியது.

தி்டககழிவுக்ள அகறறும் மு்ைகள்

ப்டம் 22.6  ேடகும் திடக்கழிவுகள ேற்றும் ேடகாத 
திடக்கழிவுகள மெகரிப்பு சதாடடிகள

(i)  தனித்துப்  பிரித்தல்: ்பல்மவேறு வே்கயான 
திடக்கழிவுக்்ள ேக்கும் தன்ே உள்ள்வே 
ேற்றும் ேக்கும் தன்ேயற்்ற்வே என தனிதது 
பிரிப்்பதாகும். 

(ii)  நிலத்தில்  நிரப்புதல்: தாழவோன ்பகுதிகளில் 
திடக்கழிவுக்்ள நிரப்புவேது ஆகும். கழிவுப் 
ச்பாருடக்்ள நிரப்பிய பி்றகு அதன மேல் 
ேண்ண ஒரு அடுக்கு நிரப்பி ெரக்கு ஊரதிகள 
மூலம் அழுததச் செய்யலாம். 2 முதல் 12 
ே ா த ங க ளு க் கு ள  க ழி வு க ள 
நி்லப்்படுததப்்படுகின்றன. அதில் உள்ள கரிே 
ச்பாருடகள சி்தவே்டகின்றன. 

(iii)  எரித்து  சாம்பலாககல்: எரியும் தன்ே உ்டய 
கழிவுக்ளான ேருததுவேே்ன கழிவுக்்ள 
மு்்றயாக அ்ேக்கப்்படட எரியூடடிகளில் அதிக 
சவேப்்பநி்லயில் எரிதது ொம்்பலாக்கலாம். 

ப்டம் 22.7 ்பல்மவேறு வே்கயான திடக்கழிவு 
ச்பாருடக்்ள மெகரிக்கும் சதாடடிகள

(iv)  உரமாககுதல்: உயிரி சி்தவே்டய கூடிய 
கழிவுக்்ள ேணபுழுக்க்்ள ்பயன்படுததியும் 
நுணணுயிரிக்்ளப் ்பயன்படுததியும் சி்த 
வே்டயச் செய்து ேடகிய உரோக ோற்றுவேதாகும்.

கழிவு மறுசுழறசி 
 • ்ப்ழய புததகஙகள, வோரப் ்பததிரி்ககள, 

செய்திததாளகள ஆகியவேற்்்ற மீணடும் காகித 
ஆ்லகளில் ்பயன்படுததி காகித உற்்பததி 
செய்யலாம்.

 • மவே்ளாண கழிவுகள, மதஙகாய், ெணல், 
்பருததியின தணடு, கரும்புச் ெக்்க ஆகியவேற்்்ற 
சகாணடு காகிதஙகள ேற்றும் அட்டகள 
தயாரிக்கலாம். சநல் தவி்டக்  கால்ந்டத 
தீவேனோக ்பயன்படுததலாம். 

 • ோடடுச் ொணம் ேற்றும் பி்ற உயிரி கழிவுக்்ள 
சகாணடு மகா்பர மகஸ் எனப்்படும் உயிரி வோயு 
உற்்பததி செய்வேமதாடு அத்ன வேயல்களில் 
உரோகவும் ்பயன்படுததலாம். 

4R மு்ை
கழிவுக்்ள சி்றப்்பான மு்்றயில் ்கயாளு 

வேதற்கு 4R மு்்ற ஏற்்றதாகும். Reduce - கு்்றததல், 
Reuse - ேறு்பயன்பாடு, Recovery - மீடசடடுததல் ேற்றும் 
Recycle - ேறுசுழற்சி

நி்னவில் ககாள்க
	இயற்்க வே்ளஙக்்ளப் ்பாதுகாததல் என்பது 

ேனிதரகளின அழிவுச் செயல்களிலிருந்து, 
இயற்்க வே்ளஙக்்ளப் ்பாதுகாப்்பதும், 
்பயன்படுததுவேதும் ேற்றும் மு்்றயாக 
மேலாண்ே செய்வேதுோகும்.

	இயற்்க வே்ளஙக்்ள ்பாதுகாததல் என்பது ஒரு 
நாடடின ெமூக ேற்றும் ச்பாரு்ளாதார 
மேம்்பாடடுக்கு முக்கிய ்பஙகி்ன அளிக்கி்றது. 

	காடுகள ஒரு நாடடின ேக்களுக்கான மிகப்ச்பரிய 
சொததாக கருதப்்படுகி்றது.

	மதசிய பூஙகாக்கள என்ப்வே அ்னதது 
வே்கயான (தாவேர ேற்றும் விலஙகுக்்ள) வேன 
உயிரிக்்ள ்பாதுகாப்்பதற்காக, ஏற்்படுததப்்படட 
வே்ரயறுக்கப்்படட ்பகுதி.

	ெரணாலயஙகள விலஙகுகளுக்காகமவே  ேடடுமே 
உருவோக்கப்்படட்வே.

	சூரிய மின கலன என்பது சூரிய ஒளி்ய ஈரதது 
அத்ன  மினனாற்்றலாக ோற்்றக்கூடிய 
கருவியாகும்.

	சூரியநீர சூமடற்றிகள மினொரத்த 
்பயன்படுததாேல்  சூரிய ஒளியின மூலம் நீ்ர 
மநரடியாக சவேப்்போக்கக் கூடிய்வே.

	ோடடுச்ொணம் காற்றில்லா சூழலில் 
சநாதிக்கப்்படும் ம்பாது உயிரி வோயு உருவோகி்றது.

	ே்ழநீ்ர எதிரகால ்பயன்பாடடிற்காக 
மெகரிதது மெமிக்கும் வேழிகள ே்ழநீர மெமிப்பு 
எனப்்படும்.

	மத்வேயற்்ற ்பயன்படுதத முடியாத வேழக்சகாழிந்த 
மின ொதனஙக்்ள மினனணுக் கழிவுகள 
எனகிம்றாம்.
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6. File menu -> Save வ்தரவு பைய்க. இபவ�ொது 
உஙகள் Project வைமிக்கப�டும்..

7. நிைரே இயக்க வேது வைல் ஓைத்தில் உள்ை 
�சரை நி்க் பகொடிரய click பைய்யவும்.

I.  ைரிைோை விளடேளைத் க�ர்்நத�டு.

1. அரைவூட்டும் கொபணொளிகரை உருவொக்க 
�யன�டும் பைனப�ொருள் எது ?

 a) Paint
 b) PDF
 c) MS Word
 d) Scratch
2. �ே வகொபபுகள் வைமிக்கப�டும் இடம்
 அ) வகொபபுத் ப்தொகுபபு
 ஆ) ப�ட்டி
 இ) Paint
 ஈ) ஸ்வகைர
3. நிைல் (script) உருவொக்கப �யன�டுவது எது ?
 அ) Script area
 ஆ) Block palette
 இ) Stage
 ஈ) Sprite
4. நிைேொக்கத்ர்தத் ப்தொகுக்கப �யன�டுவது எது?
 அ) Inkscape
 ஆ) Script editor
 இ) Stage
 ஈ) Sprite

 ெதிப்பீடு 

5. பிைொக்குகரை (Block) உருவொக்க �யன�டுவது 
எது?

 அ) Block palette
 ஆ) Block menu
 இ) Script area
 ஈ) Sprite

II.  த்போருத்து�.
1. நிைேொக்கப �குதி

Script Area
குறிபபுகரைத் ்தட்டசசு 
பைய்்தல் Type notes

2. வகொபபுத் ப்தொகுபபு
Folder

அரைவூட்ட பைனப�ொருள் 
Animation software

3. ஸ்கிைொசசு
Scratch

நிைல் திருத்தி
Edit programs

4. ஆரட திருத்தி
Costume editor

வகொபபு வைமிபபு
Store files

5. வநொட்வ�டு
Notepad

நிைல் உருவொக்கம்
Build Scripts

III.  சுருக�ெோ� விளடேைளி
1. ஸ்கிைொசசு (SCRATCH) என்ொல் எனை?
2. திருத்தி (EDITOR) குறித்தும் அ்தன �குதிகள் 

குறித்தும் எழுதுக?
3. வைரட (STAGE) என்ொல் எனை?
4. ஸ்பிரைட்டு (SPRITE) என்ொல் எனை?

தவளியீடு:
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