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அறிவியல் கற்றல் என்்பது க�ய்முகற �ணார்நதது. அதற்கு ஆய்வக க�யல்்பணாடுகள் மிகவும் அவசியமணான 

ஒன்றணாகும். மற்ற அறிவியல் ்பணா்டங்ககளப ச்பணான்று தணாவரவியலிலும் க�ய்முகற ்பயிற்சிகளுக்கு ஒரு முக்கிய 

்பங்குணடு. தணாவரவியல் கற்பித்தல் என்்பது மணா்வரககளத் தணாவரவியல் �ணார்நத ககலசக�ணாற்கள், உணகமகள், 

சகணாட்பணாடுகள், தத்துவங்கள் ஆகியவற்கற அறி்நதுக் ககணாள்ளச க�ய்வசதணாடு மடடுமல்லணாமல், அவரககள 

க�ய்முகற ச�ணாதகனககள சமற்ககணாள்ளச க�ய்து, கருத்துககள நன்கு புரி்நதுக் ககணாள்ளச க�ய்வதணாகும். 

மணா்வரகள் அவரகளுக்டய அறிவணாற்றகலப ்பயன்்படுத்தி அறிவியலின் விதிககளயும், சகணாட்பணாடுககளயும் 

அவரகளணாகசவ கணடு்ர க�ய்முகற ்பயிற்சிகள் எண்ற்ற வணாய்பபுககள வழங்குகின்றன. சமலும் அகவ 

சிக்கலணான, கதளிவற்ற ்பணா்டக் கருத்துககள எளிதணாக்கவும், தவறணான புரிதல்ககளக் ககளயவும், மணா்வரகளி்டம் 

தணாவரவியல் ்பணா்டத்தில் நிகலயணான ஆரவத்திகன தூண்டவும் உதவுகின்றன. சுயஅனு்பவம் மணா்வரகளுக்டய 

�்நசதகங்ககளயும் தவறணான புரிதல்ககளயும் ககளவசதணாடு மடடுமல்லணாமல், ்பணா்டத்தில் மணா்வரகளுக்டய 

ஆரவத்கதயும் அதிகரிகின்றது. எனசவ, மணா்வரகள் ்பணா்டக்கருத்துகளில் ்பயனுள்ள க�ய்முகற திறன்ககள க்பற 

அவரகளுக்கு சதகவயணான க�ய்முகற ்பயிற்சிககள அளிப்பது அவசியமணாகும்.

உயிரியல் செய்முலை பயிற்சியின ம்நாகைஙைள்:
உயிரியல் க�ய்முகற ்பயிற்சியின் சநணாக்கங்களணாவன:-

  க�ய்முகற அனு்பவத்தின் மூலம் சிற்நத புரிதகல க்பறுவதற்கணாக மணா்வரகளின் க�ய்முகற திறன்ககள 

சமம்்படுத்துதல்.

  ்பணா்டப்பகுதியிலுள்ள சகணாட்பணாடுககள புரி்நதுக் ககணாள்ள க�யல்விளக்கம் அளித்தல்.

  மணாதிரிகளிலுள்ள குறிபபிட்ட ்பணாகங்ககளக் கண்டறியவும், அதன் அகமவி்டங்ககள குறிக்கவும் ஏதுவணாக 

மணா்வரகளின் உற்றுசநணாக்கல் திறன்ககள சமம்்படுத்துதல்.

  ஆய்வக உ்பகர்ங்ககளயும், கருவிககளயும், வககப்படுத்தவும், ககயணாளவும், சமலும் அவற்றின் மூலம் 

அளவீடுககள சமற்ககணாள்ளவும் ஏதுவணாக மணா்வரகளின் ககயணாளுதல் திறன்ககள சமம்்படுத்துதல்.

  உயிரியல் க்பணாருடககள ச�கரித்தல். உயிரியல் க்பணாருடகள் மற்றும் மணாதிரிககள ்பதப்படுத்துதல் ஆகிய 

திறன்ககள வளரத்தல்.

  வகரதல், அக்டயணாளமிடுதல், ஆய்வின் முடிவுககள ்பதிவு க�ய்தல், அகவகளுக்கு க்பணாருள் விளக்கம் 

அளித்தல்.

க�ய்முகற ்பயிற்சிகளின் மூலம் ்பணா்டக்கருத்துகள் ச�ணாதகனக்கு உட்படுத்தப்படுத்துவசதணாடு மடடுமல்லணாமல், 

அது அறிவியல் முகற கற்றலில் மணா்வரகளுக்கு ்பயிற்சியளிக்கின்றது.

ேநாணவரைளுகைநான அறிவுலரைள்
மணா்வரகள் எல்லணா க�ய்முகற வகுபபுகளுக்கும் வருககத் தர சவணடும். வகுப்பகறயில் கற்பிக்கப்படும் 

்பணா்டங்களுக்கும், க�ய்முகற வகுபபுகளுக்கும் மிகவும் கநருங்கிய கதணா்டரபுள்ளது என்்பகத நிகனவில் ககணாள்ள 

சவணடும்.

 கீழக்கண்டவற்கற மணா்வரகள் க�ய்முகற வகுபபின்ச்பணாது ககணாணடு வருதல் சவணடும்.

 � க�ய்முகற உற்றுசநணாக்கல் ்பதிசவடு (Practical observation notebook)

 � க�ய்முகறப ்பதிசவடு (Practical Record)

அறிமுைம்
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 � க�ய்முகறக் ககசயடு (Practical Manual)

 � HB வகக க்பன்சில்கள்

 � க்பன்சில் கூரகமயணாக்கி

 � அழிப்பணான்

 � அளவுக்சகணால்

 � சிறிய கவள்களக் ககக்குடக்ட

 � சிறிய கத்திரிக்சகணால், கூரிய விளிம்புக்டய கத்தி, இடுக்கிகள், பிளணாஸ்டிக் பிடியுக்டய ஊசிகள், ஒரு 

சிறிய தூரிகக, பிசளடு ஆகியவற்கறக் ககணாண்ட க்படடி.

  க�ய்முகற கதணா்டர்பணான ்பணா்டப்பகுதிகய நன்கு கற்றறி்நத பின், வருகக தர சவணடும்.

  க�ய்முகற ்பதிசவடடிகனச �ரிப ்பணாரத்தலுக்கும், மதிபபீடடிற்கணாகவும் ஆசிரியரி்டம் �மரபபிக்க சவணடும்.

  க�ய்முகறக்குத் சதகவயணான உ்பகர்ங்ககளத் தவிர பிறவற்கற சமக�யின் மீது கவத்தல் கூ்டணாது.

  ஆய்வகறயில் மணா்வரகள் நல்கலணாழுக்கத்கத கக்டபபிடிப்பசதணாடு மடடுமல்லணாமல், வீண ச்பசசு 

ச்பசுவது ச்பணான்றவற்கறத் தவிரத்து, க�ய்முகறயில் ஆரவம் ககணாள்ள சவணடும்.

  க�ய்முகற உற்றுசநணாக்கல் ்பதிசவடடில் மணா்வரகள் ஆய்வு எண, சததி, ஆகியவற்கறக் குறிபபி்ட 

சவணடும்.

  மணா்வரகள் நுணச்ணாக்கியில் கண்ட நழுவம் மற்றும் க�ய்முகறயின்ச்பணாது ககணாடுக்கப்படும் தணாவரப 

க்பணாருடகளின் ்ப்டங்ககள க�ய்முகற உற்றுசநணாக்கல் ்பதிசவடில் வகர்நது, ்பணாகங்ககளக் குறிபபி்ட 

சவணடும்.

  க�ய்முகற வகுபபுகள் முடி்நத பின், நணாற்கணாலி, நுணச்ணாக்கி ச்பணான்றவற்கற அதனதன் இ்டத்தில் 

கவக்க சவணடும். மணா்வரகள் சமக�கயயும் சுத்தம் க�ய்தி்ட சவணடும்.

  தணாவரவியல் க�ய்முகறப ்பதிசவடு ஒன்றிகன மணா்வரகள் ்பரணாமரிக்க சவணடும்.

  ்பதிசவடடில் ்ப்டம் வகரவதற்கும், எழுதுவதற்கும் க்பன்சில்ககளசய ்பயன்்படுத்த சவணடும்.

  ்ப்டத்திற்கணான தகலபக்ப க்பரிய எழுத்துகளில், ்ப்டத்தின் கீழ எழுத சவணடும்.

  ்ப்டத்தில் ்பணாகங்ககளக் குறிபபிடும் சகணாடுககள அளவுக்சகணாலணால் வகரய சவணடும்.

ஆய்வைத்தில் பினபற்ை மவண்டிய பநாதுைநாப்பு விதிமுலைைள்
உயிரியல் ஆய்வகத்தில் ஆய்வு சமற்ககணாள்ளும்ச்பணாது கீழக்குறிபபி்டப்படுள்ள முன்கனச�ரிக்கக 

ந்டவடிக்ககககள கக்டபிடிக்க சவணடும்.

  மணா்வரகள் ஆய்வகத்தில் தணாங்கள் சமற்ககணாள்ள இருக்கும் ச�ணாதகன குறித்து முழுகமயணாக 

அறி்நதுக் ககணாள்ள சவணடும்.

  ஆய்வகத்தில் ்பயன்்படுத்திய உ்பகர்ங்கள், கண்ணாடி க்பணாருடகள் மற்றும் இதர க்பணாருடககள 

முகறயணாக சுத்தம் க�ய்து அவற்றிற்குரிய இ்டங்களில் கவக்க சவணடும்.

  நுணச்ணாக்கி மற்றும் எளிதில் உக்டயக்கூடிய க்பணாருடககள கவனமணாக ககயணாள சவணடும். 

அவற்கற சமக�யின் விளிம்பில் கவக்கணாமல் ஐ்நது அங்குலம் உள்சள தள்ளி கவக்க சவணடும்.

XI_BOTANY PRACTICAL MANUAL_TAMIL.indd   2 07-09-2018   16:45:22

www.Padasalai.Net



3

  உக்ட்நத கண்ணாடி துணடுககள ஆய்வக நீர கதணாடடியில் (sink) ச்பணா்டக்கூ்டணாது. அவற்கற குபக்பத் 

கதணாடடியில் ச்பணா்ட சவணடும்.

  பிசளடு, கத்திகள் ச்பணான்ற கூரகமயணான க்பணாருடககள ்பயன்்படுத்தும்ச்பணாது கவடடுக்கணாயம் 

ஏற்்படுத்திக் ககணாள்ளணாமல் மிகக்  கவனமணாக ககயணாள சவணடும்.

  சவதிப க்பணாருடகள் (chemicals) தீகம ்பயக்ககூடியதணால் அவற்கற நுகரசவணா, சுகவக்கசவணா, 

கககளணால் கதணா்டசவணா கூ்டணாது.

  சநணாய்த்கதணாற்கற தவிரப்பதற்கு ஒருச்பணாதும் ஆய்வகத்தில் உ்வரு்நதக் கூ்டணாது.

செய்முலையின படிநிலைைள் 
மணா்வரகளுக்கு க�ய்முகற ்பயிற்சிகள் சமற்ககணாள்வதற்கணான ்படிநிகலகள் கீசழ ககணாடுக்கப்படடுள்ளன.

அறிவுகரககள 

கவனமணாக 

்படிக்கவும் 

உற்றுசநணாக்கவும்

்பயிற்சி தணாகள 

பூரத்தி க�ய்யவும்
உற்று 

சநணாக்கியவற்கற 

குறித்துக் ககணாள்ளவும்

க�ய்முகற 

்பதிசவடக்ட 

்பரணாமரிக்கவும்

அதகன 

மதிபபீடடிற்கு 

�மரபபிக்கவும் 

1

ஒவகவணாரு 

்படிநிகலககளயும் 

�ரியணாக 

பின்்பற்றவும்

2

3

45

6

7
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 உயிரியல் ஆய்வைத்தில் பயனபடுத்தப்படும் அடிப்பலடக ைருவிைள் 
நுணச்ணாக்கிகள்:
அ) எளிய நுணச்ணாக்கி: இவவகக நுணச்ணாக்கி, தணடு, சவர, இகல மற்றும் சூலகத்தின் குறுக்கு மற்றும் 

நீள் கவடடுத் சதணாற்றத்தின் அடிப்பக்ட ்ப்டத்கதயும், சில சிறிய உயிரினங்ககளயும் கண்டறிய ்பயன்்படுகிறது.

ஆ) கூடடு நுணச்ணாக்கி: கூடடு நுணச்ணாக்கி க்பணாருளருகு மற்றும் கண்ருகு கலன்சுககளக் ககணாணடு 

க்பணாருடககள க்பரிதுப்படுத்தி கணா் உதவுகிறது. ஒளி நுகழயும் வழி க்டயணாபரம் (diaphragm) மூலமணாக �ரி 

க�ய்யப்படுகிறது.

சமக்டயின் மீது கவக்கப்படடுள்ள கண்ணாடித் தகடடிலுள்ள மணாதிரிப க்பணாருளின் மீது ஒளி வீழத்தப்படுகிறது.  

க்பணாருளருகு கலன்க� அதிக அல்லது குகற்நத குவியத்திற்கு மணாற்றுவதன் மூலம் கண்ணாடித் தகடடின்  

மீதுள்ள க்பணாருகள உற்று சநணாக்கலணாம்.  க்பணாருஞ்சீரணாக்கி மற்றும் நுணசீரணாக்கிகய ்பயன்்படுத்துவதன் மூலம் 

கண்ணாடித் தகடடிலுள்ள க்பணாருளின் நுணுக்கமணான விவரங்ககள அறியலணாம்..

கண்ணாடிக் கருவிகள்: 
ச�ணாதகனக் குழணாய், பீக்கர அல்லது கண்ணாடிக் குவகள, கூம்பு குடுகவகள், க்படரி தடடுகள், கண்ணாடி 

தகடுகள், கண்ணாடி வில்கல (Cover clip), பிபக்பட, புனல், விகனபக்பணாருளுள்ள குடுகவகள், கண்ணாடி 

குழித்தடடு (watch glass), அளவீடடு உருகள.

உ்பகர்ங்கள்: 
இடுக்கி, சிறு கத்தி, பிளணாஸ்டிக் ககபபிடி ககணாண்ட ஊசிகள், தூரிகககள், பிசளடு

நிகலப்படுத்திகள்: 
்பணாரமலின், FAA – ்பணாரமலின் அசிடச்டணா ஆல்கஹணால், எத்தனணால், அசிடச்டணான்

�ணாயங்கள்: 
�ணாஃபரனின் (லிக்னின் மற்றும் கியூடடின் ்படி்நத க�ல்ககள �ணாயசமற்ற ்பயன்்படுகிறது)

கஹமட்டணாக�லின் (உடகருகவ �ணாயசமற்ற ்பயன்்படுகிறது)

அசயணாடின் (தர� ச�ணாதகன க�ய்வதற்கு ்பயன்்படுகிறது) 

ஈசயணாசின் (க�டச்டணாபிளணா�த்கத �ணாயசமற்ற ்பயன்்படுகிறது)

அசிடச்டணா கணாரகமன் (குசரணாசமணாச�ணாம்ககள �ணாயசமற்ற ்பயன்்படுகிறது)

ஊதணா ்படிகம் – (்பணாக்டீரியங்ககள �ணாயசமற்ற ்பயன்்படுகிறது)

க்பணாதித்தல் ஊ்டகங்கள் (Mounting Agents)

கிளி�ரின், கன்டணா ்பணால்�ம்

விகன க்பணாருடகள் மற்றும் ககர�ல்கள் 

க்பனிடிக்ட கணாரணி, க்பயூரட கணாரணி, ஃக்பலிங் ககர�ல், தர� ககர�ல், அசயணாடின் ககர�ல், ச�ணாடியம் 

கஹடரணாக்கஸைடு (NaOH)

குறியீடுகள்

pH தணாள்

கவப்பநிகல அளவீடுகள்

கவப்பமணானி
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ைண்ணநாடி தைடு தயநார செய்தல்
உயிரியல் ஆய்வகத்தில் கண்ணாடி தகடுகள் தயணாரிக்க மற்றும் ச�ணாதகனககள விளக்க, சில அடிப்பக்ட 

கதணாழில்நுட்பங்கள் ்பயன்்படுத்தப்படுகின்றன.

இகலகளிலிரு்நது புறத்சதணாகல உரித்கதடுப்பது எப்படி?

்படி 1   இகலயின் சமற்புறத் சதணாகலசயணா அல்லது கீழபுறத் சதணாகலசயணா பிரித்கதடுக்கவும்.

்படி 2   புறத்சதணாகல பிரிக்க ஊசி மற்றும் இடுக்கி ஆகியவற்கறப ்பயன்்படுத்தவும்.

்படி 3   சதணால் ்பகுதிகய கண்ணாடி தகடடில் கவத்து, அதன் மீது சில துளி நீகரசயணா அல்லது �ணாயத்கதசயணா 

ச�ரக்கவும்.

்படி 4  இதகன நுணச்ணாக்கியில் உற்று சநணாக்கவும்.

பூசசுகள் அல்லது சமற்சதய்பபு (smear) என்றணால் என்ன?

இ்நத முகறயில் க�ல்கள் கண்ணாடி தகடு முழுகமக்கும் ்பரவ விடடு பூசசுகள் க�ய்யப்படுகிறது.

்படி 1    சிறு கத்தி (scalpel) உதவியு்டசனணா அல்லது மற்கறணாரு கண்ணாடி தகடு ககணாணச்டணா நசுக்கப்படுகிறது.

்படி 3   கண்ணாடி தகடு மிதமணாக சூடு்படுத்தப்படுகிறது. பிறகு க்பணாதித்தல் ஊ்டகத்கதப ்பயன்்படுத்தி கண்ணாடி 

வில்கலகயக் ககணாணடு மூ்டப்படுகிறது.

்படி 4 கண்ணாடி வில்கலகயச சுற்றி உருகிய கமழுகு பூ�ப்படுகிறது.

எவவணாறு நுணசீவல்கள் தயணாரிக்கப்படுகின்றன?

கூரகமயணான கத்தி ககணாணடு மிக கமல்லிய நுணசீவல்கள் க்பறப்படுகின்றன. நுணசீவல்கள் அடிப்பக்டயில் 

இரணடு வககப்படும். அகவ (1) குறுக்கு கவடடுத் சதணாற்றம் (2) நீள் கவடடுத் சதணாற்றம். 

்படி 1  கடக்ட விரல் மற்றும் ஆள்கணாடடி விரல்களுக்கு இக்டசய தணாவரப்பகுதி கவக்கப்பட்ட தக்கககயப 

பிடித்துக் ககணாள்ள சவணடும்.

்படி 2   சிறு கத்தி உதவியு்டன் ்பல நுணசீவல்கள் சீவசவணடும்.

்படி 3  சீவப்பட்ட நுணசீவல்ககள தூரிகக உதவியு்டன் எடுத்து நீர நிரப்பப்பட்ட கண்ணாடி குழித்தடடில் இ்ட 

சவணடும்.

்படி 4   நீரில் மிதக்கும் நுணணிய சீவகலத் சதர்நகதடுக்க சவணடும்; �ணாய்வணான மற்றும் முழுகமயற்ற 

சீவல்கள் தவிரக்கப்ப்ட சவணடும்

நிகலப்படுத்துதல்

நிகலப்படுத்துதல் என்்பது உயிருள்ள க�ல்களின் க�யல்்பணாடக்ட தடுத்து நிறுத்தும் க�யல்முகறயணாகும். 

இதனணால் க�ல் சிகதவக்டதல் மற்றும் உலரதல் தக்ட க�ய்யப்படுகிறது.

சில நிகல நிறுத்திகள்: ஃ்பணாரமலின், எத்தனணால், மற்றும் FAA (்பணாரமலின் – அசிடச்டணா – ஆல்கஹணால்)

�ணாயசமற்றுதலில் பின்்பற்றப்படும் நக்டமுகறகள்

க�ல்ககள சவறு்படுத்திக் கணா் உதவுவதில் �ணாயங்கள் முக்கியப ்பங்கு வகிக்கின்றன.

சில க்பணாதுவணான �ணாயங்கள்: �ணாஃபரனின், கஹமட்டணாக�லின், அசயணாடின், ஈசயணாசின், அசிடச்டணா கணாரகமன் 

மற்றும் ஊதணா ்படிகம்.

க்பணாதித்தல்

க்பணாதித்தல் முகறயில் நுணசீவல்ககள (மணாதிரிககள) நீண்ட நணாடகளுக்கு ்பதப்படுத்தி கவக்கவும், உலரணாமல் 

்பணாதுகணாக்கவும் ்பயன்்படுகிறது.

சபநாதுவநான சபநாதித்தல் ஊடைஙைள்: கிளி�ரின், DPX, கன்டணா ்பணால்�ம்

இகலகளிலிரு்நது புறத்சதணாகல உரித்கதடுப்பது எப்படி?
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்படி 1  நுணசீவகல கண்ணாடி தகடடின் மீது கவத்து அதன் மீது ஒரு துளி க்பணாதித்தல் ஊ்டகத்கத 

இ்டசவணடும்.

்படி 2  கண்ணாடி தகடடின் மீது கண்ணாடி வில்கலகய மிக கவனத்து்டன் கமதுவணாக க்பணாருத்த சவணடும்.

்படி 3  க்பணாதிக்கும் க்பணாழுது கணாற்றுக்குமிழகள் வரணாதவணாறு ்பணாரத்துக் ககணாள்ள சவணடும்.

்படி 4  கண்ணாடி தகடடின் மீதுள்ள அதிகப்படியணான க்பணாதித்தல் ஊ்டகத்கத உறிஞ்சு தணாள் ககணாணடு நீக்க 

சவணடும்.

கூட்டு நுண்மணநாககிலயப் பற்றி அறிந்துக சைநாள்ை
கூடடு நுணச்ணாக்கி உயிரியல் ஆய்வகத்தில் மிக முக்கியமணான கருவியணாகும். கீசழக் ககணாடுக்கப்படடுள்ள 

்ப்டத்தில் உள்ள நுணச்ணாக்கிகய, ஆய்வகத்தில் உள்ள நுணச்ணாக்கியு்டன் ஒபபீடு க�ய்க.

க�ண�� ெல��: ெபா��கைள உ�ெப��க�
ெச��� ெல��கைள ெகாட�.
�ழ� ப��: கண�� ம��� ெபா�ள�� ெல��கைள
ச�யான ெதாைல�� ைவ������ ப��

ைக��: ெபா�� ரா��ைய��, �ேணா���� �ழ�
ப��ைய�� ெகா��ள ப��.

�ழ�
 	��� ���: �ைற�த ம��� அ�க ஒ���ற�
ெகாட ெல��கைள மா��யைம�க உத��. 

ெபா�ள�� ெல��: 10 x, 40x ேபா�ற ெவ�ேவ�
உ��ெப��க��ற� ெகாட ெல��கைள உைடய�.
�� �ரா��: இைத� பய�ப��� ெபா��� �க ��ய� ப��கைள,
�ேணா���� ேமைடைய� நக���வத� �லமாகேவா அ�ல�
�ழ� ப��ைய ேம¡� ¢£�  அைச�பத� �லமாகேவா காணலா�.

ெபா���ரா��: இதைன� பய�ப��� �ேணா��ய�
�ழ� ப��ைய ேம¡� ¢£� அைச�பத� �ல� ெபா�ைள
ச�யான �த��� பா��க ¤¥��.

ேமைட: அ¥�¦��� வ�� ஒ�ைய அ§ம��க�¨¥ய ஒ� ©�
�ைள�� ª� கணா¥� தக�ைட ச�யாக ைவ�க பய�ப��ற�.

ேமைட ��பா�: கணா¥� தக�ைட ச�யான «ைல��
உ��யாக� ெபா��த பய�ப��ற�.

ஆ: ைடயா�ர� ம��� ேமைட�¡�ள �ைள�� வ¬ேய
ஒ�ைய ேம�ேநா�� ®ர�ப¦��ற�.

தா��: �ேணா��ய� எைடைய தா°க�¨¥ய ப��.

ைடயா�ர
: ெபா��� ª� பா�� ஒ��� அளைவ
 ரா�க பய�ப��ற�.
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தநாவரவியல் செய்முலை லைமயடு
ேநாதிரி வினநா

I. ககணாடுக்கப்பட்ட கண்ணாடி தகடு (A) -யிகன இனம் கண்டறி்நது, ஏசதனும் 

இரணடு கணார்ங்ககளக் தருக.

II. ககணாடுக்கப்பட்ட மணாதிரி (B)-யிகன இனம் கண்டறி்நது, ஏசதனும் இரணடு 

கணார்ங்ககளக் தருக.

III. ககணாடுக்கப்படடுள்ள மணாதிரி / புககப்ப்டம் / வகர்ப்டத்தில் குறிக்கப்படடுள்ள ்பகுதி 

(C)-யிகன இனங்கண்டறி்நது, ஏசதனும் இரணடு கணார்ங்ககளக் தருக..

IV. 
ககணாடுக்கப்பட்ட மலரின் (D) குடும்்பத்திகன இனங்கண்டறி்நது, ்பணாகங்ககள 

தனிகமப்படுத்தி �மரபபிக்கவும். மலரின் இன்றியகமயணா உறுபபுகளின் 

்பணபுககள எழுதி, மலர வகர்ப்டம் வகர்நது, மலர வணாய்ப்பணாடக்ட எழுதுக.

V. 

ககணாடுக்கப்பட்ட மணாதிரிக் ககர�ல் (E)-யில் ஒடுக்கும் �ரக்ககர (குளூக்சகணாஸ்), 

தர�ம், புரதம் மற்றும் லிபபிட ஆகியவற்றில் எது உள்ளது எனக் கண்டறிக. 

அவற்றிற்கணான அடிப்பக்டக் ககணாள்கககய எழுதி முடிவிகன 

அட்டவக்ப்படுத்துக.

VI. ககணாடுக்கப்பட்ட தணாவர க�யலியல் ச�ணாதகன அகமபபு (F)-ஐ இனம் கண்டறி்நது, 

அதன் சநணாக்கம், க�ய்முகற, கணாண்பன மற்றும் அறிவன ஆகியவற்கற எழுதுக.

ேதிப்சபண் ஒதுககீடு – செய்முலைத் மதரவு
I. இனம் கண்டறிதல் – ½ கணார்ங்கள் (ஏசதனும் இரணடு) – 1 (1 ½)

II. இனம் கண்டறிதல் – ½ கணார்ங்கள் (ஏசதனும் இரணடு) – 1 (1 ½)

III. இனம் கண்டறிதல் – ½ கணார்ங்கள் (ஏசதனும் இரணடு) – 1 (1 ½)

IV.
மலரின் குடும்்பத்கத இனம் கண்டறிதல் - ½,  

மலரின் ்பணாகங்ககள தனிகமப்படுத்துதல் – 1, மலரின் ்பணபுகள் – 1,  

மலர வகர்ப்டம் – 1, மலர வணாய்ப்பணாடு – 1

(4 ½)

V. அடிப்பக்டக் ககணாள்கக -½ , ச�ணாதகன – 1, அட்டவக் – 1½  (க�ய்முகற – ½, 

கணாண்பன – ½, அறிவன – ½)
(3)

VI. சநணாக்கம் - ½ , க�ய்முகற – 1, கணாண்பன – ½, அறிவன – 1 (3)

                                                                            சேநாத்தம்                      15 ேதிப்சபண்ைள்
செய்முலை லைமயடு                                                                                 3 ேதிப்சபண்ைள்
திைன       (ஐ்நது உலர தணாவர மணாதிரிகள் �மரபித்தல் உட்ப்ட)     2 ேதிப்சபண்ைள்

அதிைபட்ெ ேதிப்சபண்ைள்                                                                        20 ேதிப்சபண்ைள்
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தநாவரவியல் செய்முலை லைமயடு
வினணா எண - I (A)

குறிப்பு: க�ய்முகற ்பணா்டசவகளயின் க்பணாழுது ஆசிரியர கட்டணாயமணாக தற்கணாலிக கண்ணாடி தகடுகள புதிதணாக 

தயணார க�ய்ய சவணடும். (க்பணாது க�ய்முகறத் சதரவின்க்பணாழுது தற்கணாலிக கண்ணாடி தகடு தயணார க�ய்ய 

இயலணாதச்பணாது மடடும் நிர்நதர கண்ணாடி தகடுககளப ்பயன்்படுத்தலணாம்.)

ைண்ணநாடி தைடு தயநாரித்து, விளககுதல்
்பயிற்சி 1 ்பணாக்டீரியணா - சலக்ச்டணாச்பசில்லஸ்

்பயிற்சி 2 பூஞ்க�கள் – ஈஸ்ட, ரைச�ோபஸ்

்பயிற்சி 3 ்பணாசிகள் – கிளோமிச�ோச�ோனஸ், வோலவோக்ஸ், ஸ்ரபசைோரைைோ, ஊச�ோசைோணியம்

்பயிற்சி 4 குன்றலிலணா க�ல் ்பகுபபு நிகலகள் – கமட்டணாஃச்பஸ், அனணாஃச்பஸ்

்பயிற்சி 5 தணாவர உள்ளகமபபியல் – இருவிகதயிகல தணாவர சவர, தணடு, இகல 

ஒருவிகதயிகல தணாவர சவர, தணடு, இகல

்பயிற்சி 6 பிளணாஸ்மணா சிகதவு மற்றும் பிளணாஸ்மணா சிகதவு மீடசி

்பயிற்சி 7 இகலத்துகள ்பரவல்

வினநா எண் - II (B)

ேநாதிரிைள்
்பயிற்சி 8 சைைோ - உ்டலம்

்பயிற்சி 9 அைோரிைஸ் – பசிடிய ைனியுறுப்பு

்பயிற்சி 10 ஃச்பணாலிசயணாஸ் கலக்ககன்

்பயிற்சி 11 ஃப்யூசனரியோ - வளரியல்பு

்பயிற்சி 12 அடியோண�ம் - வளரியல்பு

்பயிற்சி 13 இகலத்கதணாழில் தணடு – ஒபன்ஷியோ

்பயிற்சி 14 சிறபபு வகக மஞ்�ரி – �யணாத்தியம்

்பயிற்சி 15 திரள்கனி – ்பணாலியணால்தியணா

வினநா எண் - III (C)

சைநாடுகைப்பட்ட ேநாதிரி / புலைப்படம் / படத்தில் குறிகைப்பட்ட பகுதிலய இனம் ைண்டறிை

்பயிற்சி 16 ்பணாக்டீரிய க�ல்லின் நுண்கமபபு – மர்பணுதணாங்கி, பிளணாஸ்மிட, ்பணாலிச�ணாம், 

மீச�ணாச�ணாம், ஃபிம்ரிசய / நுணசிலும்பு

்பயிற்சி 17 ஸ்டீலின் வகககள் – ஆக்டிசனணாஸ்டீல், பிளக்ச்டணாஸ்டீல், டிக்டிசயணாஸ்டீல், யூஸ்டீல்
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்பயிற்சி 18

இகல நரம்்பகமவின் வகககள் – சிறகு வடிவ வகலபபின்னல் நரம்்பகமவு, அங்கக 

வடிவ வகலபபின்னல் குவி நரம்்பகமவு, அங்கக வடிவ வகலபபின்னல் விரி 

நரம்்பகமவு, சிறகு வடிவ இக்பச்பணாக்கு நரம்்பகமவு, அங்கக வடிவ இக்பச்பணாக்கு 

குவி நரம்்பகமவு, அங்கக வடிவ இக்பச்பணாக்கு விரி நரம்்பகமவு.

்பயிற்சி 19 மஞ்�ரியின் வகககள் – கூடடு ரசீம் (்பணானிக்கிள்), கணாரிம்ப, தனி க்டக்சகஷியம், 

்பல்ககக் கிகளக்கும் மஞ்�ரி

்பயிற்சி 20 க�ல் சுழற்சியின் நிகலகள் – G1, S, G2 மற்றும் M நிகல

்பயிற்சி 21 கநடரஜன் கணாரங்கள் – அடிகனன், குவணாகனன், க�டச்டணாசின், யூரணாசில்

்பயிற்சி 22
திசுக்களின் வகககள் – கணாற்று ்பணாரங்ககமணா, குசளணாரங்ககமணா, சகணா் 

சகணாலங்ககமணா, பிசரக்கி ஸ்கிலிகரடுகள், க�லம் டிரக்கீடுகள், க�லக் குழணாய்கள், 

�ல்லக்டக் குழணாய்கள்.

வினநா எண் - IV (D)

வலைப்பநாட்டியல் – ேைரின பநாைஙைலளத் தனிலேப்படுத்துதல்
்பயிற்சி 23 ஃச்பச்பசி – கிரளடச�ோரியோ ட�ரசனஷியோ

்பயிற்சி 24 அச்பணாசிசனசி – சைதைோன்தஸ் சைோசியஸ்

்பயிற்சி25 க�ணாலணாசனசி – �ோடடூைோ ட�ட�ல

்பயிற்சி 26 யூஃச்பணாரபிசயசி – ரிசினஸ் ைம்யூனிஸ்

்பயிற்சி 27 மியூச�சி – மியூஸோ போைடிஸியோைோ

வினநா எண் - V (E)

உயிரி மூைககூறுைள் – ஊட்டப்சபநாருள் மெநாதலன
்பயிற்சி 28 ஒடுக்கும் �ரக்ககரக்கணான க்பனிடிக்ட ச�ணாதகன

்பயிற்சி 29 தர�த்திற்கணான அசயணாடின் ச�ணாதகன

்பயிற்சி 30 புரதத்திற்கணான க்பயூகரட ச�ணாதகன

்பயிற்சி 31 லிபபிடடிற்கணான ச�ணாப்பணாதல் ச�ணாதகன

வினநா எண் - VI (F)

தநாவர செயலியல் - மெநாதலனைள்
்பயிற்சி 32 உருகளக்கிழங்கு ஆஸ்மணாஸ்சகணாப ச�ணாதகன

்பயிற்சி 33 நிறப ்பகுப்பணாய்வுத் தணாள் ச�ணாதகன

்பயிற்சி 34 வில்மணாடஸ் குமிழி ச�ணாதகன

்பயிற்சி 35 சகனணாங்கின் சுவணா�மணானி ச�ணாதகன

்பயிற்சி 36 வில் ஆக்ஸைசனணாமீட்டர
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I - ைண்ணநாடி தைடு தயநாரித்து, விளககுதல்
குறிப்பு:  செய்முலை பநாடமவலளயின சபநாழுது ஆசிரியர ைட்டநாயேநாை தற்ைநாலிை ைண்ணநாடி தைடுலள புதிதநாை 

தயநார செய்ய மவண்டும். (சபநாது செய்முலைத் மதரவினசபநாழுது தற்ைநாலிை ைண்ணநாடி தைடு தயநார 
செய்ய இயைநாதமபநாது ேட்டும் நிரந்தர ைண்ணநாடி தைடுைலளப் பயனபடுத்தைநாம்.)

ம்நாகைம்: ்பணாக்டீரியங்களின் வகககள், பூஞ்க�கள், ்பணாசிகளின் புறத்சதணாற்றத்கதப ்பற்றி அறிதல் மற்றும் 

அக்டயணாளம் கணாணுதல்.

சைநாள்லை: ஒரு உயிரினத்தின் புறத்சதணாற்றப ்பணபுககளப ்பற்றி அறிவது புற அகமபபியல் என்கிசறணாம். 

இதன் மூலம் அவவுயிரினத்தின் புற மற்றும் உள்ளகமபக்ப கதரி்நது ககணாள்ளலணாம். அக்டயணாளம் 

கணாணுதல், வககப்படுத்துதலில் புற அகமபபியல் முக்கியப ்பங்கு வகிக்கிறது.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: சமணார / தயிர, 100 மி.லி. �ரக்ககரக் ககர�ல், ஈஸ்ட ்படிகங்கள், குளத்து நீர, 

கண்ணாடி தகடுகள், கண்ணாடி வில்கலகள் மற்றும் ்பணாக்டீரியணா, ஈஸ்ட, ரைச�ோபஸ், கிளோமிச�ோச�ோனஸ், 
வோலவோக்ஸ், ஸ்ரபசைோரைைோ, ஊ�சைோணியம் ஆகியவற்றின் தற்கணாலிக அல்லது நிர்நதர கண்ணாடி 

தகடுகள், கூடடு நுணச்ணாக்கி

பயிற்சி: 1

பநாகடீரியநா (மைகமடநாமபசில்ைஸ்)
சமணார அல்லது தயிரிலிரு்நது சலக்ச்டணாச்பசில்லஸ் ்பணாக்டீரியத்கத, ்பணா்டபபுத்தகத்தில் 

ககணாடுக்கப்படடுள்ள கிரணாம் �ணாயசமற்றுதல் முகற மூலம் �ணாயசமற்றி உற்று சநணாக்குதல்.

பண்புைள்
• ஒரு க�ல்லணால் ஆன, கதணால்லுடகரு உக்டய, சகணால் வடிவ, கரிம சவதிச�ணாரபு 

்பணாக்டீரியங்கள்.

• �வவணால் சூழப்பட்ட கமடச்டணாகணாணடிரியங்கள், உடகரு, சகணால்கக உறுபபுகள், 

கணிகங்கள் ச்பணான்ற க�ல் நுணணுறுபபுகள் கணா்ப்படுவதில்கல.

• மீச�ணாச�ணாம்கள் கணா்ப்படுகின்றன.

• இகவ சலக்டிக் அமில கநணாதித்தலில் ஈடு்படுகின்றன.

பயிற்சி: 2

அ. பூஞலெ - ஈஸ்ட்

100 மி.லி. �ரக்ககரக் ககர�கல எடுத்துக் ககணாணடு, அதில் சில ஈஸ்ட ்படிகங்ககளச 

ச�ரக்கவும். பிறகு இரணடு அல்லது மூன்று மணி சநரங்கழித்து ககர�லிலிரு்நது சில 

துளிககள எடுத்து கண்ணாடி தகடடில் கவத்து நுணச்ணாக்கியில் உற்று சநணாக்கவும்.

படம் 1: ்பணாக்டீரியணா

தநாவரவியல் செய்முலை
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பண்புைள்
• ஈஸ்ட என்்பது ஒரு க�ல்லணாலணான, உணகமயுடகரு ககணாண்ட 

ஆஸ்சகணாகமசீடஸ் பூஞ்க�.

• க�ல்கள் நிறமற்றகவ, நீள்வட்டம் அல்லது சகணாள வடிவம் ககணாண்டகவ

• க்பணாதுவணாக கமணாடடுவிடுதல் முகறயில் இனபக்பருக்கம் க�ய்கிறது.

• கமணாடடுவிடுதல் மூலம் உருவணான க�ல்கள் கதணா்டரசசியணாக அகம்நது 

ச்பணாலியணான கமசீலியத்கத உருவணாக்குகின்றன.

ஆ. பூஞலெ – லரமெநாபஸ்
கரணாடடிப பூஞ்க�கய ்பயன்்படுத்தவும். நணாள் க்ட்நத கரணாடடித் துணடின் சமற்்பரபபில் கவள்கள 

அல்லது நிறமற்ற சமல்சநணாக்கிய இகழகள் கருகமயணான நுனியு்டன் வளர்நதிருக்கும். சில 

இகழககள ஊசி அல்லது இடுக்கியின் உதவியு்டன் எடுத்து ஒரு கண்ணாடித் தகடடிலிடடு அதில் 

ஒரு துளி கிளி�ரின் மற்றும் �ணாஃபரனின் ககணாணடு �ணாயசமற்றவும். இகத கண்ணாடி 

வில்கலகயக் ககணாணடு மூடி, நுணச்ணாக்கியின் உதவியு்டன் உற்றுசநணாக்கவும்.

பண்புைள்
• ரைச�ோபஸ் க்பணாதுவணாக கரணாடடி மீது வளரும் �ணாறுணணி பூஞ்க� 

(க�சகணாகமசீடஸ்).

• இதன் உ்டலம் குறுக்குச சுவரற்ற ்பல்லுடகருக்ககளக் ககணாண்ட 

கமசீலியத்கதக் ககணாண்டது

• இது ்பணாலிலணா இனபக்பருக்கத்தின் மூலம் வித்தகங்ககளத் 

சதணாற்றுவிக்கிறது. வித்தகங்கள் வித்தக வித்துககளக் ககணாணடுள்ளன.

பநாசிைள்

்பணாசி ்படி்நத குளத்து நீகர ச�கரிக்கவும். ச�கரிக்கப்பட்ட குளத்து நீரின் சில துளிககள கண்ணாடித் 

தகடடில் இடடு உற்று சநணாக்கவும்.

பயிற்சி: 3
அ. கிளநாமிமடநாமேநானஸ்

பண்புைள்
• கிளோமிச�ோச�ோனஸ் நகரும் தன்கமயுக்டய ஒரு க�ல் ்பசும்்பணாசி 

(குசளணாசரணாஃக்பசி)

• இது கிண் வடிவ ்பசுங்கணிகத்கதக் ககணாணடுள்ளது. ்பசுங்கணிகத்தின் 

முன்புறத்தில் இரு சிறிய கண புள்ளிகள் கணா்ப்படுகின்றன.

• உ்டலத்தின் முன்்பகுதியில் இரணடு �ணாடக்ட ஒத்த கக�யிகழகள் 

கணா்ப்படுகின்றன. ஒவகவணாரு கக�யிகழயும் அடித்திரள் உறுபபிலிரு்நது 

சதணான்றுகிறது.

படம் 2 அ: ஈஸ்ட

உ�க�

படம் 2ஆ: ரைச�ோபஸ்

படம் 3அ: கிளோமிச�ோச�ோனஸ்
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ஆ. வோலவோக்ஸ்
பண்புைள்

• வோலவோக்ஸ் கணாலனி அகமபபு ககணாண்ட, 

நகரும்தன்கமயுக்டய ்பசும்்பணாசிகள்.

• 500 முதல் 50,000 க�ல்கள் ஒன்றிக்்நது உள்ளீ்டற்ற 

சகணாள அகமபக்பக் ககணாண்டது. இத்தகக வளரியல் 

அகமபபிற்கு சீசனணாபியம் என்று க்பயர.

• கணாலனியிலுள்ள ஒவகவணாரு க�ல்லும் க�டச்டணாபிளணா� 

இகழகளணால் இக்க்கப்படடுள்ளது.

இ. ஸ்ரபசைோரைைோ
பண்புைள்

• ஸ்ரபசைோரைைோ கிகளத்தலற்ற இகழ உ்டலம் 

ககணாண்ட ்பசும்்பணாசி.

• சுருள் வடிவ ்பசுங்கணிகம் கணா்ப்படுகிறது.

• உருகள வடிவ க�ல்கள் ஒன்றன் மீது ஒன்றணாக 

அகம்நதுள்ளது.

• க�ல்லின் கமயத்தில் உடகரு கணா்ப்படும்.

ஈ. ஊச�ோசைோணியம்
பண்புைள்

• ஊச�ோசைோணியம் இகழ வடிவ கிகளத்தலற்ற உ்டலம் 

ககணாண்ட ்பசும்்பணாசி (குசளணாசரணாஃக்பசி)

• க�ல்கள் ஒன்றன்மீது ஒன்றணாக அகம்நது ஒற்கற வரிக� 

இகழகய உருவணாக்குகிறது.

• வகலபின்னல் வடிவ ்பசுங்கணிகம் கணா்ப்படுகிறது.

• ்பகுப்பக்டயும் இளம் க�ல்களின் சமல் கதணாபபி க�ல் 

கணா்ப்படுகிறது.

• அடிக�ல் (்பற்றுறுபபு), இக்ட க�ல், நுனி க�ல். என மூவகக 

க�ல்கள் கணா்ப்படுகின்றன.

படம் 3ஆ: வோலவோக்ஸ்

க���ைட
ேச� கால�

படம் 3ஈ: ஊச�ோசைோணியம்

படம் 3இ: ஸ்ரபசைோரைைோ
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பயிற்சி: 4
டவஙைோய சவர நுனியில குன்்றலிலோ ட�ல பகுப்ரப ைண�றிதல

ம்நாகைம்:  குன்றலிலணா க�ல் ்பகுபபில் கமட்டணாஃச்பஸ் மற்றும் அனணாஃச்பஸ் நிகலககள கண்டறிதல்.

சைநாள்லை:  தணாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உ்டல் வளரசசி க�ல்களின் எணணிக்கக அதிகரிப்பதணால் 

ஏற்்படுகிறது. கமட்டணாசிஸ் க�ல் ்பகுபபில் உருவணான புதிய க�ல்களிலுள்ள குசரணாசமணாச�ணாம்கள் தணாய் 

க�ல்லிலுள்ள குசரணாசமணாச�ணாம்களின் எணணிக்கககய ஒத்திருக்கும். குன்றலிலணா க�ல் ்பகுபக்ப 

தணடு, சவரின் நுனிப்பகுதியில் எளிதணாக கணா்லணாம். முதுககலும்புக்டய விலங்குளின் எலும்பு மஞ்க�, 

மீன்களின் க�வுள்களில் கணா்ப்படும் எபபித்திலிய க�ல்கள், வளரசசியக்டயும் தகலபபிரடக்டயின் 

வணால்்பகுதி ச்பணான்ற ்பகுதிகளில் கமட்டணாசிஸ் க�ல்்பகுபபு அதிகளவில் நக்டக்பறுகிறது.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: கவங்கணாய சவர நுனி, கஹடசரணாகுசளணாரிக் அமிலம், �ணாஃபரனின் �ணாயம், 

கண்ணாடி தகடு, கண்ணாடி வில்கல, நிர்நதர கண்ணாடி தகடுகள், கூடடு நுணச்ணாக்கி.

1.	 புதியதணாக முகளத்த கவங்கணாய சவரின் நுனிப்பகுதிகய 5 முதல் 8 மி.மீ. நீளம் 

அதிகணாகலயில் கவடடி, 70% ஆல்கஹணாலில் நிகலப்படுத்த சவணடும்.

2.	 க�ய்முகறயின் ச்பணாது தூய்கமயணான க்படரி தடடில் கவத்து நன்கு கழுவி கண்ணாடித் தகடடில் 

கவக்க சவணடும்.

3.	 பின்னர ஒரு துளி IN கஹடசரணாகுசளணாரிக் அமிலத்கத தகடடின் மீது இ்ட சவணடும். பின் 2 முதல் 

3 துளி �ணாஃபரனின் அல்லது அசிடச்டணாகணாரகமன் �ணாயத்கதச ச�ரக்க சவணடும்.

4.	 கண்ணாடி தகடடிகன ஒரு நிமி்டம் �ணாரணாய விளக்கின் சு்டகரணாளியில் கமன்கமயணாக சூடு்படுத்த 

சவணடும். (கண்ணாடி தகடக்ட கதணாடும்க்பணாழுது அதிக சூடக்ட உ்ரக் கூ்டணாது)

5.	 அதிகப்படியணான �ணாயத்கத உறிஞ்சுத்தணாள் ககணாணடு கவனமணாக நீக்க சவணடும்.

6.	 பின்னர (10 முதல் 20 கநணாடிகள்) ஒரு துளி அல்லது இரணடு துளி நீகர கண்ணாடி தகடடின் மீது 

இடடு உறிஞ்சுத்தணாள் ககணாணடு ஒற்றி எடுக்க சவணடும்.

7.	 சவரநுனி ககணாண்ட கண்ணாடித் தகடடின் மீது கண்ணாடி வில்கலகய கவத்து விரலணால் 

ஒசர சீரணான அழுத்தத்தில் நசுக்க சவணடும். (கண்ணாடி தகடு மற்றும் கண்ணாடி வில்கல 

உக்டயணாதவணாறு) கமன்கமயணாக நசுக்க சவணடும்.

8.	 பின்னர கூடடு நுணச்ணாக்கியில் 10× க்பணாருளருகு கலன்சில் உற்று சநணாக்க சவணடும்.

9.	 ்பகுப்பக்டயும் க�ல்ககள கூர்நது சநணாக்க 45× க்பணாருளருகு கலன்க�ப ்பயன்்படுத்தலணாம்.
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அ. ர�ட�ோசிஸ் – நிரல: ட�ட�ோஃசபஸ்
பண்புைள்:

•	 கதிரசகணால் இகழகள் குசரணாசமணாச�ணாம்களின் 

க�ன்டசரணாமியரின் ககனிடச்டணாசகணார ்பகுதியில் 

இக்கின்றன.

•	 குசரணாசமணாச�ணாம்கள் க�ல்லின் கமயத்தளத்தில் வ்நது 

அகமகின்றன.

•	 இ்நநிகலயில் குசரணாசமணாச�ணாம்கள் நன்கு 

புலப்படுகின்றன.

ஆ. ர�ட�ோசிஸ் – நிரல: அனோஃசபஸ்

பண்புைள்: 
• ஒவகவணாரு குசரணாசமணாச�ணாமும் பிளவுற்று, இரணடு ச�ய் 

குசரணாமணாடிடகள், க�ல்லின் எதிகரதிர துருவங்ககள 

சநணாக்கி நகரகின்றன

• கதிரசகணால் இகழகள் சுருங்குதல், க�ன்டசரணாமியர 

நீள்வணாக்கில் பிளவுறுதல் ஆகிய நிகழவுகளணால் உண்டணாகும் 

விக� குசரணாசமணாடிடககள எதிகரதிர திக�யில் 

இழுக்கின்றன. 

பயிற்சி: 5
தோவை உளளர�ப்பியல (இருவிரதயிரல தோவை சவர, தணடு, இரல �ற்றும் 
ஒருவிரதயிரல தோவை சவர, தணடு �ற்றும் இரல.)

க��ேகா�
இைழக�

�ேராமா��க�

ெச� வ�

ேச�
�ேராேமாேசா�க�

க��ேகா�
இைழக�

ெச� வ�

ம்நாகைம்:  இருவிகதயிகல தணாவர சவர, தணடு, இகல மற்றும் ஒருவிகதயிகல தணாவர சவர, தணடு, 

இகல ஆகியவற்றின் குறுக்கு கவடடுத் சதணாற்றத்திகன அறிதல், அக்டயணாளம் கணாணுதல்.

சைநாள்லை:  தணாவர உ்டலில் அவற்றின் இருபபி்டத்கத க்பணாருத்தில்லணாமல், ஒசர விதமணான ்பணிகய 

சமற்ககணாள்கின்ற ்பல திசுக்கள் ச�ர்நத கதணாகுதி திசுத்கதணாகுபபு எனப்படும். தணாவரங்களில் உள்ள 

திசுத்கதணாகுபபு மூன்று வகககளணாக பிரிக்கப்படடுள்ளது. அகவ புறத்சதணால் திசுத்கதணாகுபபு, அடிப்பக்ட 

திசுத்கதணாகுபபு மற்றும் வணாஸ்குலத் திசுத் கதணாகுபபு என்்பனவணாகும்.  தணாவரங்களின் ்பல்சவறு 

்பகுதிகளில் திசுக்கள் ்பல வககயணாக பிரிக்கப்படடு, குறிபபிட்ட வடிவங்களில் ்பரவி கணா்ப்படுகிறது. 

தணாவர உள்ளகமபபியல் என்்பது தணாவரப ்பகுதிககள கவடடி (நீள் கவடடு / குறுக்கு கவடடு) அவற்றின் 

உள்ளகமபக்ப நுணச்ணாக்கி மூலம் ஆய்வு க�tய்தகலக் குறிக்கும்.

படம் 4அ.: கமட்டணாஃச்பஸ்

படம் 4ஆ: அனணாஃச்பஸ்
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தக்ககயில் தணாவரப ்பகுதிகய (தணடு, சவர, இகல) கவத்து குறுக்கு வணாக்கில் ்பல நுண 

சீவல்கள் எடுக்க சவணடும். அதிலிரு்நது மிக கமல்லிய நுண சீவகல கமல்லிய தூரிககக் 

ககணாணடு எடுக்க சவணடும். அகத சுத்தமணான நீர உள்ள கண்ணாடி குழித்தடடுக்கு (watch 

glass) மணாற்ற சவணடும். ஒரு துளி �ணாஃபரனின் �ணாயத்கத நீர உள்ள கண்ணாடி குழித்தடடில் 

ச�ரக்க சவணடும். பின்னர மூன்று முதல் ஐ்நது நிமி்டம் வகர அகத அப்படிசய கவக்க 

சவணடும். சதகவப்படின் �ணாய மிகுதிகய நீக்க நுணசீவகல நீரில் கழுவ சவணடும். நுண 

சீவகல கண்ணாடி தகடடின் கமயத்தில் கவக்க சவணடும். பின் ஒரு துளி கிளி�ரிகன நுண 

சீவல்கள் மீது ச�ரக்க சவணடும். பின்னர கண்ணாடி வில்கலகய ஊசியின் உதவியு்டன் 

நுணசீவல் மீது க்பணாருத்த சவணடும். �ணாயசமற்றுதல் மற்றும் க்பணாதித்தலுக்குப பின்னர கூடடு 

நுணச்ணாக்கி ்பயன்்படுத்தி உற்று சநணாக்குதல் சவணடும்.

அ. இரு விரதயிரலத் தோவை சவர
(குறுக்கு டவடடுத் சதோற்்றம்) 

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: அருகணாகமயில் கிக்டக்கக்கூடிய இருவிகதயிகல மற்றும் ஒருவிகதயிகல 

தணாவரத்தின் சவர, தணடு மற்றும் இகல, கிளி�ரின், �ணாஃபரனின், கண்ணாடி தகடுகள், கண்ணாடி 

வில்கல, தூரிகககள் ஆகியகவ இருவிகதயிகல தணாவர சவரின் குறுக்கு கவடடுத் சதணாற்றம், 

ஒருவிகதயிகல தணாவர சவரின் குறுக்க கவடடுத் சதணாற்றம், சூரியகணா்நதி தணடின் குறுக்கு கவடடுத் 

சதணாற்றம், மக்கணாசச�ணாளத் தணடின் குறுக்கு கவடடுத் சதணாற்றம், சூரியகணா்நதி இகலயின் குறுக்கு கவடடுத் 

சதணாற்றம், புல் இகலயின் குறுக்கு கவடடுத் சதணாற்றத்தின் தற்கணாலிக கண்ணாடி தகடுகள் தயணாரிக்க 

சதகவப்படுகிறது.
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ஆ. இரு விரதயிரலத் தோவை தணடு 
(குறுக்கு டவடடுத் சதோற்்றம்)

படம்: 5அ: அவகர சவரின் குறுக்கு கவடடுத் சதணாற்றம் படம் 5ஆ: சூரியகணா்நதி தணடின் குறுக்கு கவடடுத் சதணாற்றம்
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இரு விலதயிலைத் தநாவர மவர
(குறுககு சவட்டுத் மதநாற்ைம்)

இரு விலதயிலை தநாவரத் தண்டு
(குறுககு சவட்டுத் மதநாற்ைம்.)

பண்புைள்: பண்புைள்:
•	 வணாஸ்குலக் கற்கறகள் ஆரபச்பணாக்கு 

அகமவுக்டயது. நணான்கு முகன க�லம், 

கவளிசநணாக்கிய க�லம் கணா்ப்படுகிறது.

•	 புறணி சவறு்படுத்தப்படடுள்ளது. 

புறத்சதணாலடித்சதணால் சகணாலங்ககமணா 

க�ல்களணால் ஆனது.

•	 ்பணாரங்ககமணாவணால் ஆன இக்பபுத் திசு 

கணா்ப்படுகிறது.

•	 வணாஸ்குலக் கற்கறகள் ஒவகவணான்றும் 

ஒன்றிக்்நதகவ, ஒருங்ககம்நதகவ, 

திற்நதகவ, உள்சநணாக்கு க�லம் ககணாண்டகவ.

•	 பித் கணா்ப்படுவதில்கல. •	 வணாஸ்குலக் கற்கறகள் பித்கதச சூழ்நது ஒரு 

வகளயமணாக அகம்நதுள்ளன. சமலும் ஆபபு 

வடிவத்தில் உள்ளன.

•	 பித் மற்றும் முதல் நிகல பித் கதிரகள் 

கணா்ப்படுகின்றன.

இ. இருவிரதயிரலத் தோவை இரல (குறுக்கு டவடடுத் சதோற்்றம்)

பண்புைள்:
• வணாஸ்குலக் கற்கறகள் ஒவகவணான்றும் ஒன்றிக்்நதகவ, ஒருங்ககம்நதகவ, மூடியகவ.

• இகலயிக்டத் திசு சமற்புறம் ்பணாலிச�ட ்பணாரங்ககமணா எனவும், கீழபபுறம் ்பஞ்சு ்பணாரங்ககமணா எனவும் 

சவறு்படுத்தப்படடுள்ளது (சமல்கீழ சவறு்பணாடு ககணாண்ட இகல).

• இகலத்துகளகள் கீழபபுறத்சதணாலில் அதிக எணணிக்ககயில் கணா்ப்படுகிறது.

• ஒவகவணாரு இகலத்துகளயும் ஒரு இக் அவகர விகத வடிவ கணாபபுச க�ல்களணால் சூழப்படடுள்ளது
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படம் 5இ: சூரியகணா்நதி இகலயின் குறுக்கு 

கவடடுத் சதணாற்றம்
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படம் 5ஈ: மக்கணாசச�ணாள சவரின் குறுக்கு 

கவடடுத் சதணாற்றம்

படம் 5உ: மக்கணாசச�ணாள தணடின் குறுக்கு 

கவடடுத் சதணாற்றம் 

ஈ. ஒருவிலதயிலைத் தநாவர மவர 
(குறுககு சவட்டுத் மதநாற்ைம்)

உ. ஒருவிலதயிலைத் தநாவரத் தண்டு 
(குறுககு சவட்டுத் மதநாற்ைம்)

பண்புைள்: பண்புைள்:
• வணாஸ்குலத் திசுக்கள் ஆரபச்பணாக்கு அகமவில் 

உள்ளன. கவளிசநணாக்கு மற்றும் ்பலமுகன 

க�லம் கணா்ப்படுகிறது.

• வணாஸ்குலக் கற்கறகள் ஒன்றிக்்நத, 

ஒருங்ககம்நத, உள்சநணாக்கு க�லம் ககணாண்டகவ. 

மூடியகவ. (சகம்பியம் இல்கல).

• பித் கணா்ப்படுகிறது. • அடிப்பக்டத்திசுவில் வணாஸ்குலக் கற்கறகள் சிதறி 

மணக்டஓடு வடிவில் அகம்நது கணா்ப்படுகின்றன.

• ஸ்கிலிரங்ககமணாவணால் ஆன இக்பபுத் திசு 

கணா்ப்படுகிறது.

• பித் கணா்ப்ப்டவில்கல. சவறு்பணாடுறணாத ்பணாரங்ககமணா 

திசுவணாலணான அடிப்பக்டத் திசு கணா்ப்படுகிறது. 

• அடிப்பக்டத் திசுவணானது புறணி, அகத்சதணால், 

க்பரிக�க்கிள், பித் என சவறு்படடு 

கணா்ப்ப்டவில்கல. அகத்சதணால் ஸ்கிளிரங்ககமணா 

க�ல்ககளக் ககணாணடு கணா்ப்படுகிறது.
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ஊ. ஒருவிரதயிரலத் தோவை இரல (குறுக்கு டவடடுத் சதோற்்றம்)

பண்புைள்:
• வணாஸ்குலக் கற்கறகள் ஒன்றிக்்நதகவ, ஒருங்ககம்நதகவ, மூடியகவயணாகும்.

• இகல இக்டத்திசு ்பணாலிச�ட மற்றும் ்பஞ்சு ்பணாரங்ககமணா என சவறு்படடு கணா்ப்படுவதில்கல. 

(இரு �மப்பக்க இகல)

• இரு புறத்சதணால்களிலும் இகலத்துகளகளின் எணணிக்கக ஏறத்தணாழ �மமணாக உள்ளன. இகலத்துகளகள் 

�பளணாக்கடக்ட வடிவ (dumb-bell shaped) கணாபபு க�ல்களணால் சூழப்படடுள்ளன..

பயிற்சி: 6 

 பிளோஸ்�ோ சிரதவு �ற்றும் பிளோஸ்�ோ சிரதவு மீடசி

ம்நாகைம்:  இகலயின் புறத்சதணாலில் பிளணாஸ்மணா சிகதகவக் கண்டறிதல்.

சைநாள்லை:  க்பணாதுவணாக உயிருள்ள க�ல்களில் நீர உள்ளதணால் விகரத்துக் கணா்ப்படும். தணாவரச 

க�ல்கல க�றிவு மிகு ககர�லில் கவக்கும்க்பணாழுது புசரணாடச்டணாபிளணா� சுருக்கம் ஏற்்படுகிறது. 

அதனணால் புசரணாடச்டணாபிளணா�ம் க�ல் சுவகர விடடுப பிரி்நதுவிடுகிறது. இதகனசய நணாம் பிளணாஸ்மணா 

(பிளணாஸ்மணா) சிகதவு அல்லது பிளணாஸ்மணா சுருக்கம் என்கிசறணாம். தணாவர க�ல்லிலிரு்நது நீர 

கவளிசயறுவதணால் இ்நத வககயணான நிகழவு நக்டக்பறுகிறது. க�ல்லின் புசரணாடச்டணாபிளணா�த்தில் 

உள்ள அ்டரகவக் கணாடடிலும் ககர�லின் அ்டரவு அதிகமணாக இருப்பசத இதற்குக் கணார்ம்.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: டிை�ஸ்ைோன்சியோ இகலகள், 70% �ரக்ககரக் ககர�ல், கண்ணாடி 

தகடு, கண்ணாடி வில்கல, ஊசி, க்படரி தடடு, நுணச்ணாக்கி.

டிை�ஸ்ைோன்சியோ இகலகயப பிரித்து கீழபபுறத் சதணாகல கவனமணாக உரிக்கவும். இகலயின் 

ஓரத்கத ஒரு ககயணால் பிடித்துக் ககணாணடு மற்கறணாரு ககயணால் �ணாய்வணாக கிழிக்க சவணடும். 

பிரிக்கப்பட்ட சதணாலிகன 70% �ரக்ககர ககர�லில் 5 நிமி்டங்கள் மூழக கவக்க சவணடும். 

பிரித்கதடுத்த சதணாலிகன கண்ணாடி தகடடில் இடடு நுணச்ணாக்கியில் அதன் பிளணாஸ்மணா 

சிகதகவ உற்று சநணாக்க சவணடும். 

அசத சதணாலிகன மீணடும் எடுத்து நீரில் 5 நிமி்டம் கவக்க சவணடும். பின்பு அதகன 

நுணச்ணாக்கியில் கணாணும்க்பணாழுது, க�ல்கள் மீணடும் ்பகழய நிகலகய அக்ட்நதிருக்கும். 

இதகன ’பிளணாஸ்மணா சுருக்க நீக்கம்’ / பிளணாஸ்மணா சிகதவு மீடசி’ என்கிசறணாம்.

படம் 5ஊ: புல் இகலயின் குறுக்கு கவடடுத் சதணாற்றம் 
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பண்புைள்: பிளநாஸ்ேநா சிலதவு
• ஒரு தணாவர க�ல்கல அதிக அ்டரவுள்ள 

(கஹப்பர்டணானிக்) ககர�லில் கவக்கும் ச்பணாது, 

நீர மூலக்கூறுகள் க�ல்லிலிரு்நது கவளிச�வவூடு 

்பரவல் கணார்மணாக கவளிசயறுகிறது..

• எனசவ க�ல் �வவு க�ல் சுவரிலிரு்நது விடு்படடு 

க�ல்லணானது கநகிழசசி (flaccid) நிகலகய 

அக்டகிறது.

பண்புைள்: பிளநாஸ்ேநா சிலதவு மீட்சி
• இது பிளணாஸ்மணா சிகதவின் தகலகீழ 

நிகழசசியணாகும்.

• க�ல்லின் புசரணாடச்டணாபிளணா�ம் மீணடும் நீகர 

உறிஞ்சி ்பகழய நிகலகய அக்டகின்றன. 

இ்நநிகழவு கஹபச்பணாச்டணானிக் ககர�லில் 

கவக்கும் க்பணாழுது நக்டக்பறுகிறது.. இது ஒரு 

உள்�வவூடு ்பரவல் நிகழவணாகும்.

பயிற்சி: 7 
 இரலத்துரள பைவல

ம்நாகைம்: இகலயின் சமற்புறத்சதணால் மற்றும் கீழபுறத்சதணால் ஆகியவற்றில் எவவணாறு இகலத்துகள 

்பரவியுள்ளது என்்பகத அறிதல்.

சைநாள்லை: இகலத்துகள என்்பது இகலகளில் கணா்ப்படும் சிறிய நுண துகளகளணாகும். இது 

அகனத்து வகக பூக்கும் தணாவரங்களிலும் கணா்ப்படுகிறது. இகலத்துகளகளின் எணணிக்கக 

தணாவரத்திற்கு தணாவரம் சவறு்படுகிறது. ஒவகவணாரு இகலத்துகளயும் இரணடு கணாபபு க�ல்களணால் ஆனது. 

அகவ இகலத்துகளகயச சூழ்நதுக் கணா்ப்படுகிறது. இகலத் துகளகள் நீரணாவிப ச்பணாக்கு மற்றும் வணாயு 

்பரிமணாற்றம் ஆகிய இரணடு முக்கியப ்பணிககளச க�ய்கிறது.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: இகல மணாதிரிகள் - ஹபிஸ்கஸ் / ்பணால்�ம் / ச்பணாகன்வில்லணா / க்படடுனியணா / 

சகசியணா / க�ணாலணானம் / அகன்ற இகலகள் மற்றும் புற்கள், நுணச்ணாக்கி, கண்ணாடி தகடு, கண்ணாடி 

வில்கல, நீர, ஊசி, தூரிகக மற்றும் கண்ணாடி சிட்டணாக்கள்.

இருவிகதயிகல மற்றும் ஒருவிகதயிகல தணாவர இகலகளின் சதணாகல தனிசய பிரித்கதடுக்கவும். 

இருவிகதயிகல இகலயின் சமல் மற்றும் கீழபபுறத்சதணால் இரணக்டயும் உற்று சநணாக்கவும். 

ஒருவிகதயிகல இகலயில் ஏதணாவது ஒரு புறத்சதணாலிகன உற்று சநணாக்கி அதகன கண்ணாடி 

தகடடில் ஒட்டவும். பிறகு நுணச்ணாக்கியணால் உற்று சநணாக்கவும்.

பண்புைள்:
• இகலத்துகள இருவிகதயிகல தணாவர 

இகலயின் கீழபபுறத்சதணாலில் அதிகமணாகவும், 

ஒருவிகதயிகல தணாவர இகலயின் 

இருபுறத்சதணால்களிலும் ஏறத்தணாழ �மமணான 

எணணிக்ககயிலும் கணா்ப்படுகின்றன.

• இகலதுகள ஒரு இக் அவகர விகத 

வடிவ கணாபபு க�ல்களணால் சூழப்படடுள்ளது.

இைல��ைள

கா��
ெச�க�

�ைண ெச�க�

படம் 7: இகலத்துகளகள் அகமவு

படம் 6: பிளணாஸ்மணா சிகதவு மற்றும் 

பிளணாஸ்மணா சிகதவு மீடசியின் நிகலகள்

�ளா�மா �ைத�
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II. ேநாதிரிைள்
ம்நாகைம்: ்பணாசிகள், பூஞ்க�கள், கலக்கன்கள், பிகரசயணாஃக்படகள் மற்றும் க்டரிச்டணாஃக்படகளின் 

்பகுதி மணாதிரிககள அக்டயணாளம் கணடு, அவற்கற அறிதல்.

சைநாள்லை : ஒரு உயிரினத்தின் புறத்சதணாற்றப ்பணபுககளப ்பற்றி அறிவது புற அகமபபியல் என்கிசறணாம். 

இதன் மூலம் அவவுயிரினத்தின் புற மற்றும் உள் அகமபக்ப கதரி்நதுக் ககணாள்ளலணாம். அக்டயணாளம் 

கணாணுதல் மற்றும் வககப்படுத்துதலில் புற அகமபபியல் முக்கியப ்பங்கு வகிக்கிறது.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: சைைோ, அைோரிைஸ்- ்பசிடிய கனியுறுபபு, ச்பணாலிசயணாஸ் கலககன், ஃப்யுசனரியோ 
மற்றும் அடியோண�ம் ஆகியவற்றின் மணாதிரிகள்

பயிற்சி: 8
 சைைோ – வளரியலபு
பண்புைள்:

• சகரணா ்பணாசி (கல் தணாவரங்கள்) குசளணாசரணாஃக்பசி 

வகுபக்பச �ணார்நதது.

• ்பல க�ல்களணால் ஆன கணகளுக்கு 

புலப்ப்டக்கூடிய மற்றும் கமய அசசு, சவரிகள் 

என சவறு்படுத்தப்பட்ட உ்டலத்கதக் ககணாண்டது.

• கமய அசசு கிகளத்து, நீணடு, கணு, 

கணுவிக்டப்பகுதி என பிரித்தறியப்படுகிறது.

• கணுப ்பகுதியிலிரு்நது மூன்று விதமணான 

வளரிகள் சதணான்றுகின்றன. அகவ (1) 

வரம்புக்டய வளரசசி ககணாண்ட கிகளகள் (2) 

வரம்்பற்ற வளரசசி ககணாண்ட கிகளகள் (3) சிறு 

க�தில்கள்.

• ஆண ்பணாலின உறுபபு ஆ்நதிரீடியம் அல்லது 

குசளணாபியூல். க்பண ்பணாலின உறுபபு 

ஊசகணாணியம் அல்லது நியூக்யூல் ஆகும்.

பயிற்சி: 9
 அைோரிைஸ் - பசிடிய ைனியுறுப்பு

பண்புைள்: 
• ்பசிடிய கனியுறுபபு, கணாம்பு, க்பலியஸ், நுணதடடுகள், அன்னுலஸ் 

என பிரித்தறியப்படுகிறது.

• கஹமீனியம் வளமணான அடுக்கணாகும். இதில் குண்டணா்நதடி வடிவ 

்பசீடியங்கள் மற்றும் மலடடு கஹப்பணாக்கள் (்பணாரணாஃக்பசிஸ்) 

கணா்ப்படுகின்றன.

• ஒவகவணாரு ்பசிடியத்திலும் 4 ்பசிடிய வித்துகள் கவளிபபுறத்தில் 

உருவணாகின்றன.

படம் 8: சகரணா

ைப�ய�
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படம் 9: அகணாரிகஸின் ்பசிடிய 

கனியுறுபபு
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பயிற்சி: 10
 ஃசபோலிசயோஸ் ரலக்டைன்
பண்புைள் 

• ்பணாசிகள் மற்றும் பூஞ்க�களுக்கிக்டசய ஏற்்படும் 

ஒருங்குயிரி இகல ஒத்த வகக உ்டலம் (ஃச்பணாலிசயணாஸ்)

• ்பணாசி உயிரி பூஞ்க�க்கு ஊட்டத்கதத் தருகிறது. பூஞ்க� 

உயிரி ்பணாசிகளுக்கு ்பணாதுகணாபபு அளிப்பது்டன் நீகர 

உறிஞ்சிக் ககணாடுக்கிறது.

• இகவ SO2 மணாசுக்கணாரணிகய எளிதில் உ்ரக் 

கூடியதணாகவும், வறள் நிலத்தணாவர வழிமுகற வளரசசியில் 

முன்சனணாடி உயிரியணாகவும் திகழகிறது.

பயிற்சி: 11
 ஃபியூசனரியோ - வளரியலபு

பண்புைள் 
• தணாவர உ்டலம் சகமீட்டகத் தணாவரச �்நததிகயச �ணார்நதது. இதில் எளிய இகல 

ச்பணான்ற அகமபபுகள் நிமிர்நத ஆரபச்பணாக்கணான தணடு ச்பணான்ற கமய அசசில் 

அகம்நதுள்ளன.

• இகவ வளரதளத்து்டன் ்பலக�ல் சவரிகள் மூலம் க்பணாரு்நதியுள்ளது.

• ஆ்நதிரீடியங்கள், ஆரக்கிசகணானியங்கள் ககணாத்தணாக ஒசர தணாவரத்தின் 

கவவசவறு கிகளகளில் சதணான்றுகின்றன (இரு்பணால் தணாவரம்).

• சகமீட்டகத் தணாவரம் ்பணாதம், சீட்டணா, கவடி வித்தகம் எனும் மூன்று ்பகுதிககளக் 

ககணாண்டது.

பயிற்சி: 12
 அடியோண�ம் - வளரியலபு
பண்புைள்: 

• க்டரிச்டணாஃக்படகள் – அடியோண�ம் (மங்ககயர கூ்நதல் 

க்பரணி) வித்தகத் தணாவரம் சவர, மட்டநிலத் தணடு, 

இகலகள் என சவறு்பணாடு அக்ட்நதுள்ளது.

• மட்டநிலத் தணடு, நிகலத்த இகலயடிப ்பகுதிகளணாலும், 

ரகமண்டணா எனப்படும் மயிரிகழ ச்பணான்ற 

புறத்சதணான்றிகளணாலும் மூ்டப்படடுள்ளது.

• இகலகள் பரணாணடுகள் என அகழக்கப்படுகின்றன. 

சிறகுக் கூடடிகலககளக் ககணாணடுள்ளன. இகல 

விளிம்புகளில் ச்பணாலி இணடூசியத்தணால் சூழப்பட்ட 

வித்தகத் கதணாகுபபுகள் (sori) கணா்ப்படுகின்றன.

படம் 11: ஃபியூசனரியோ
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படம் 10: ஃச்பணாலிசயணாஸ் 
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படம் 12: அடியோண�ம்
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பயிற்சி: 13
 இரலத் டதோழிலதணடு - ஒபன்ஷியோ

பண்புைள்: 
• இகவ ்பசுகம நிற, தடக்டயணான தண்டணாகும்.

• இத்தணடு இகலயின் ்பணிகய (ஒளிசச�ரக்கக) சமற்ககணாள்ள 

உருமணாற்றம் அக்ட்நதுள்ளது. இதற்கு இகலத்கதணாழில் தணடு 

என்று க்பயர

• இகலகள் முடகளணாக உருமணாற்றம் அக்ட்நதுள்ளன. 

இது வறள்நிலத் தகவகமப்பணாக.

பயிற்சி: 14 

 சி்றப்பு வரை �ஞ�ரி - �யோத்தியம்

ம்நாகைம்:  சிறபபு வகக மஞ்�ரிகய அக்டயணாளங் கணாணுதல் மற்றும் அறி்நதுக் ககணாள்ளுதல்.

சைநாள்லை:  கிகளத்த அல்லது கிகளக்கணாத அசசில் மலரகள் வகரயறுக்கப்பட்ட அகமபபில் 

அகம்நதிருக்கும் முகறகய மஞ்�ரி என்கிசறணாம். எ்நத ஒரு வகரயறுக்கப்பட்ட அகமபபிலும் �ணாரணாது, 

வளரசசி முகற ககணாண்ட மஞ்�ரி சிறபபு வகக மஞ்�ரி என்கிசறணாம். மஞ்�ரியிலுள்ள மலரகள், மகர்நதச 

ச�ரக்ககயிலும், விகதககளப ்பரபபுவதிலும் முக்கியப ்பங்கணாற்றுகிறது.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: �யணாத்தியம் மஞ்�ரியுக்டய தணாவர மணாதிரி. 

பண்புைள்: 
• �யணாத்திய மஞ்�ரி பூவிதழகள் அற்ற, சிறிய ஒரு்பணால் 

மலரககளக் ககணாணடுள்ளது.

• மஞ்�ரியின் கமயத்தில் அகம்நத ஒற்கறப க்பண 

மலகரச சூழ்நது (ஆண மலரகள்) அகம்நதுள்ளன.

• ஒவகவணாரு மகர்நத்ததணாளும் ஒரு ஆண மலகரக் 

குறிக்கிறது. சூலக வட்டம் க்பண மலகரக் குறிக்கிறது.

• கவளிபபுறம் சதன்சுரபபி ககணாண்ட வட்ட பூவடிசக�தில் 

(involucre) மலரககள ்பணாதுகணாக்கிறது.

ம்நாகைம்:  தணடின் உருமணாற்றத்கத அறிதல்

சைநாள்லை : தணடு க்பணாதுவணாக கமய அச�ணாக க�யல்்படடு, தணாவரத்தின் அகனத்து ்பணாகங்ககளயும் 

தணாங்குகிறது. இத்து்டன் சில தணாவரங்களில் உ்டல இனபக்பருக்கம், உ்வு ச�மித்தல், ஒளிசச�ரக்கக 

ச்பணான்ற பிற ்பணிகளிலும் ஈடு்படுகின்றன. இதகனசய தணடின் உருமணாற்றம் என்கிசறணாம்.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: ஒபன்ஷியோ தணடு மணாதிரி.

Pyylloclade opuntia

��க�

Pyylloclade opuntia

ஃ��ேலா�ேள�

படம் 13: இகலத் கதணாழில்தணடு  – 

ஒ்பன்ஷியணா.
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படம் 14: மஞ்�ரி - �யணாத்தியம்.
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பயிற்சி: 15
 திைளைனி - போலியோலதியோ

ம்நாகைம்:  திரள் கனிககளப ்பற்றி அறி்நதுக் ககணாள்ளுதல் மற்றும் அக்டயணாளங் கணாணுதல்.

சைநாள்லை: கனி என்்பது முதிர்நத மற்றும் கருவுற்ற சூலகபக்ப ஆகும். கனிகள் ்பல்சவறு வகககளில் 

வககப்படுத்தப ்படடுள்ளது. தனிக்கனி, திரள் கனி, மற்றும் கூடடுக்கனி ஆகியகவ கனிகளின் 

வகககளணாகும். திரள் கனி என்்பது இக்யணாச சூலகங்கள் ககணாண்ட ஓர தனி மலரிலிரு்நது உருவணாகும் 

கனியணாகும். ஒவகவணாரு தனிச சூலகமும் ஒரு எளிய சிறு கனியணாக மணாறுகிறது. இத்தககய சிறு கனிகளின் 

கதணாகுபபு திரள் கனிகய உண்டணாக்கும்.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: ்பணாலியணால்தியணாவின் திரள்கனி மணாதிரி.

பண்புைள்: 
• ்பல இக்யணாச சூலக இகலகள் ககணாண்ட தனி 

மலரில் இரு்நது உருவணாகும் கனியணாகும்.

• தனி மலரணால் உருவணாக்கப்படும் சிறு கனிகளின் திரள் 

கதணாகுபபு – திரள் கனியணாகும்.

III -  சைநாடுகைப்பட்ட ேநாதிரி / புலைப்படம் / படத்தில் குறிகைப்பட்டுள்ள பகுதிலய 
இனங ைநாணுதல்

பயிற்சி: 16
 போக்டீரிய ட�லலின் நுண்ணர�ப்பு

ம்நாகைம்:  ்பணாக்டீரிய க�ல்கல அக்டயணாளங் கண்டறி்நது, அதன் அகமபக்பப ்பற்றி அறிதல்.

சைநாள்லை: ்பணாக்டீரியணா ஒற்கறச க�ல்லணாலணான கதணால்லுடகரு உயிரியணாகும். ்பணாக்டீரியங்கள் சநணாய் 

உண்டணாக்கும் மற்றும் நன்கம க�ய்யும் ஓர உயிரினமணாகும். ஆரக்கியணா மற்றும் யூசகரியணா ஆகியவற்றில் 

கணா்ப்ப்டணாத ்பல தனிப்பட்ட ்பணபுகள் ்பணாக்டீரியங்களில் கணா்ப்படுகின்றன. அதன் எளிய 

உ்டலகமபக்பசய இதற்கு உதணார்மணாக கூறலணாம். ஆய்வகங்களில் ்பணாக்டீரியங்களின் அகமபபு நன்கு 

அறியப்படடுள்ளது. அதில் சமற்ககணாள்ளப்படும் ்பல உயிர சவதி நிகழவுகள் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் 

க்பணாரு்நதக் கூடியதணாக உள்ளது.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: மணாதிரிகள் / புககப்ப்டம் / ்பணாக்டீரியத்தின் நுண அகமபபு, புககப்ப்டம்

பண்புைள்
1. மர்பணு தணாங்கி

• வட்ட வடிவ இறுக்கமணாக சுருண்ட DNA மூலக்கூறு ககணாண்டகவ.

• கதணால்லுடகரு, உடகரு �வவு மற்றும் உடகரு மணி அற்று கணா்ப்படும்.

கா��
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படம் 15: திரள்கனி - ்பணாலியணால்தியணா
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2. பிளணாஸ்மிட

• ்பணாக்டீரிய க�டச்டணாபிளணா�த்தில் கணா்ப்படும் இரு இகழகளணாலணான வட்டவடிவ, மர்ப �ணாரணாத DNA.

• இது வளத்தன்கம, உயிர எதிரபக்பணாருள், எதிரபபுத்தன்கமக்கணான மர்பணுக்ககளக் ககணாணடுள்ளது.

3. ்பணாலிச�ணாம்

• தூதுவ RNA (mRNA) இகழயின் மீது ்பல கரச்பணாச�ணாம்கள் ஒன்று ச�ர்நது கணா்ப்படுவது 

்பணாலிச�ணாம்களணாகும்.

• ்பணாக்டீரியத்தில் 70S கரச்பணாச�ணாம்கள் தூதுவ RNA (mRNA) உ்டன் இக்்நதுள்ளது.

4. மீச�ணாச�ணாம்

• ்பணாக்டீரியணாவின் பிளணாஸ்மணா �வவில் சில குறிபபிட்ட இ்டங்களில் கணா்ப்படும் மடிபபுகள்.

• இம்மடிபபுகள் குமிழகள், சிறுகுழல்கள், கமன் அடுக்குகளணாக கணா்ப்படுகின்றன.

• இகவ சுவணாசித்தலுக்கும், இரு பிளவுறுதலுக்கும் உதவுகின்றன.

5. ஃபிம்ரிகய அல்லது நுணசிலம்புகள்

• ஃபிம்ரிகய அல்லது நுண சிலம்புகள் என்்பது ்பணாக்டீரிய க�ல்சுவரின் சமற்புறத்தில் கணா்ப்படும் மயிரிகழ 

ச்பணான்ற நீடசிகள் ஆகும்.

• ்பணாக்டீரிய இக்விற்கு உதவி க�ய்யும் சிறபபு வகக நுணசிலம்புகள் ்பணாலியல் நுணசிலம்புகள் எனப்படும்.

பயிற்சி: 17
 ஸ்டீலின் வரைைள

ம்நாகைம்: ஸ்டீலின் வககககள அக்டயணாளங் கணாணுதல் மற்றும் அவற்கறப ்பற்றி அறிதல்.

சைநாள்லை: வணாஸ்குலத் திசுவின் கமய உருகளகய ஸ்டீல் என்கிசறணாம். ஸ்டீல் என்்பது க�லம், 

ஃபுசளணாயம் மற்றும் க்பரிக�க்கிள் ஆகியவற்றணால் ஆனது. சில சநரங்களில் கமடுல்லரி கதிரகளு்டன்கூடிய 

பித்தும் இதில் அ்டங்கும். ஸ்டீலணார சகணாட்பணா்டணானது வணாஸ்குலத் கதணாகுபபுகளின் அகமபக்பச �ணார்நது 

உயர தணாவரங்களின் முக்கிய பிரிவுகளுக்கிக்டசய கணா்ப்படும் சவறு்பணாடக்ட விளக்குகிறது. தணாவர 

உள்ளகமபபு மற்றும் ்பரி்ணாமத்தில் இது முக்கியப ்பங்கு வகிக்கிறது.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: ஸ்டீலின் வகககள் உள்ள மணாதிரிகள் / புககப்ப்டங்கள் / ்ப்டங்கள்.
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படம் 16: ்பணாக்டீரிய க�ல்லின் நுண்கமபபு
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பண்புைள்
1. ஆக்டிசனணா ஸ்டீல்

• நட�த்திர வடிவ க�லம் ஃபுசளணாயத்தணால் 

சூழப்படடிருக்கும்.

• ரலக்சைோசபோடியம் ட�ரசைட�ம் தணாவரத்தில் 

கணா்ப்படுகிறது.

2. பிகளக்ச்டணா ஸ்டீல்

• க�லமும், ஃபுசளணாயமும் தடடுகள் ச்பணான்று 

மணாறிமணாறி அகம்நதிருக்கும்.

• ரலக்சைோசபோடியம் கிளோசவட�ம் தணாவரத்தில் 

கணா்ப்படுகிறது.

3. டிக்டிசயணா ஸ்டீல்

• இவவகக ஸ்டீல் ்பல வணாஸ்குலத் கதணாகுபபுகளணாக பிரி்நது கணா்ப்படும், ஒவகவணாரு வணாஸ்குலத் கதணாகுபபும் 

கமரிஸ்டீல் எனப்படுகிறது.

• இவவகக ஸ்டீல் அடியணாண்டம் தணாவரத்தில் கணா்ப்படுகிறது.

4. யூ ஸ்டீல்

• யூஸ்டீல் ்பல ஒருங்ககம்நத வணாஸ்குலக் கற்கறகளணாகப பிரி்நது பித்கதச சூழ்நது ஒரு வகளயமணாக 

அகம்நதிருக்கும்.

• இவவகக ஸ்டீல் இருவிகதயிகலத் தணாவரத்தணடில் கணா்ப்படுகிறது. 

பயிற்சி: 18
 இரல நைம்பர�வின் வரைைள

ம்நாகைம்: இகலகளிலுள்ள நரம்்பகமகவ கண்டறி்நது கணார்ங்ககளக் கூறுதல்.

சைநாள்லை: இகலத்தணாள் அல்லது இகலப்பரபபில் நரம்புகளும், கிகள நரம்புகளும் அகம்நதிருக்கும் 

முகறக்கு நரம்்பகமவு என்று க்பயர. வழக்கமணாக நரம்்பகமகவ இரணடு வகககளணாகப பிரிக்கலணாம். 

இகவ முகறசய வகலபபின்னல் நரம்்பகமவு மற்றும் இக்பச்பணாக்கு நரம்்பகமவு.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: புதிய இகலகள் / புககப்ப்டங்கள் / சிறகு வடிவு வகலபபின்னல், அங்கக 

வடிவ வகலபபின்னல் நரம்்பகமவு, சிறகு வடிவ இக்பச்பணாக்கு நரம்்பகமவு, அங்கக வடிவ 

இக்பச்பணாக்கு நரம்்பகமவு, விரி நரம்்பகமவு, குவி நரம்்பகமவு ஆகியவற்றின் ்ப்டங்கள்.

பண்புைள்
1. சிறகு வடிவ வகலபபின்னல் நரம்்பகமவு

• ஒசர ஒரு கமய நரம்பு மடடுசம உள்ளது. இம்கமய நரம்பிலிரு்நது ்பல கிகள நரம்புகள் சதணான்றி ஒரு 

வகலபபின்னகல ஏற்்படுத்துகின்றன.

• எடுத்துக்கணாடடு: �ோஞசிஃடபைோ, நீரியம் , ரபைஸ் 

2. அங்கக வடிவ வகலபபின்னல் குவி நரம்்பகமவு

• இரணடு அல்லது ்பல கமய நரம்புகள் ஒரு புள்ளியிலிரு்நது சதணான்றி அகனத்து நரம்புகளும் இகலயின் 

நுனிப்பகுதியில் குவிகின்றன.

• எடுத்துக்கணாடடு: ஜிஜஃபஸ், சின்னச�ோ�ம்

ஆ��ேனா��� �ள�ேடா���

���ேயா��� ����

ைசல�
ஃ�ேளாய�

ைசல�
ஃ�ேளாய�
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வா��ல 
க
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படம் 17: ஸ்டீலின் வகககள்
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3. அங்கக வடிவ வகலபபின்னல் விரி நரம்்பகமவு

• அகனத்து கமய நரம்புகளும் அடிப்பகுதியிலிரு்நது சதணான்றி இகலயின் விளிம்பு வகர விரி்நது 

க�ல்கின்றன.

• எடுத்துக்கணாடடு: குக்ைரபிட�ோ, ைோரிக்ைோ 

4. சிறகு வடிவ இக்பச்பணாக்கு நரம்்பகமவு

• இவவகக நரம்்பகமவில் நடுவில் ஒரு கதளிவணான கமய நரம்பு உள்ளது. இதிலிரு்நது இக்யணாக ்பல 

நரம்புகள் சதணான்றுகின்றன.

• எடுத்துக்கணாடடு: மியூஸோ, இஞ்சி, சகனணா 

5. அங்கக வடிவ இக்பச்பணாக்கு குவி நரம்்பகமவு

• இவவகக நரம்்பகமவில் அகனத்து முக்கிய நரம்புகளும் இகலப்பரபபின் அடியிலிரு்நது உருவணாகி 

இக்யணாகச க�ன்று நுனியில் குவிகின்றன.

• எடுத்துக்கணாடடு: மூங்கில், கநல் 

6. அங்கக வடிவ இக்பச்பணாக்கு விரி நரம்்பகமவு

• இவவகக நரம்்பகமவில் அகனத்து முக்கிய நரம்புகளும் இகலப்பரபபின் அடியிலி்நது உருவணாகி 

விளிம்க்ப சநணாக்கி விரிகின்றன.

• எடுத்துக்கணாடடு: டபோைோஸஸ் ஃபிலோடபலலிஃடபர (்பகன)

பயிற்சி: 19 
�ஞ�ரியின் வரைைள

ம்நாகைம்: ்பல்சவறு வகக மஞ்�ரிககள அக்டயணாளங் கணடு, அவற்கறப்பற்றி அறிதல்.

சைநாள்லை: கிகளத்த அல்லது கிகளக்கணாத கமய அசசில் மலரகளணானது வகரயறுக்கப்பட்ட முகறயில் 

அகம்நத அகமபபிற்கு மஞ்�ரி என்று க்பயர. மஞ்�ரியணானது கிகளத்திருக்கும் முகற, எணணிக்கக, 

மலரகளின் அகமவு முகற, சில சிறபபு அகமபபுகள் ஆகியவற்கறக் ககணாணடு வககப்படுத்தப்படடுள்ளது. 

அகவயணாவன வரம்்பற்ற வளரசசியுக்டய மஞ்�ரி, வரம்புக்டய வளரசசி ககணாண்ட மஞ்�ரி, கலபபு வகக 

மஞ்�ரி மற்றும் சிறபபு வகக மஞ்�ரி ஆகியன ஆகும். மஞ்�ரியணானது மலரககள மகர்நதச ச�ரக்ககக்கு 

கவளிக்கணாட்டவும், விகத ்பரவுதகல எளிதணாக்குவதிலும் ்பங்கணாற்றுக்கின்றன.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: �ோஞசிஃடபைோ, சவம்பு (கூடடு ரசீம்), சீ�லபினியோ (கணாரிம்ப), ஜோஸ்மினம்
(தனி க்டசகசியம்), நீரியம் (்பணாலிசகசியல் க�ம்) மஞ்�ரி / ஒளிப்ப்டங்கள் / புககப்ப்டங்கள்.

�ற� வ�வ
வைலப்�ன்னல்

நரம்பைம�

அங்ைக வ�வ
வைலப்�ன்னல்
�� நரம்பைம�

அங்ைக வ�வ
வைலப்�ன்னல்
�ரி நரம்பைம�

�ற� வ�வ
இைணப்ேபாக்�

நரம்பைம�

அங்ைக வ�வ
இைணப்ேபாக்�
�� நரம்பைம�

அங்ைக வ�வ
இைணப்ேபாக்�
�ரி நரம்பைம�

படம் 18: நரம்்பகமவின் வகககள்
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பண்புைள்
1. கூடடு ரசிம்

• கிகளத்த ரசீம் ்பணானிக்கள் எனப்படும். இது கூடடு ரசீம் அல்லது ரசீம்களின் ரசீம் என அகழக்கப்படுகிறது.

• எடுத்துக்கணாடடு: �ோஞசிஃடபைோ, சவம்பு 

2. கணாரிம்ப

• இதில் குடக்டயணான கணாம்புக்டய மலரகள் மஞ்�ரித் தணடின் நுனியிலும், நீள கணாம்புக்டய மலரகள் 

அடிப்பகுதியிலும் இருக்கும் மஞ்�ரி ஆகும்.

• இதில் மலரகள் குவிய வடிவில் அல்லது 

தடக்டயணாக ஒசர மட்டத்தில் கணா்ப்படும் ரசீம் 

வகக மஞ்�ரியணாகும்.

• எடுத்துக்கணாடடு: சீ�லபினியோ
3. தனி க்டசகசியம்

• கமய அசசு மலரு்டன் முடிவக்டயும். ்பக்க 

கமணாடடுகள் இரணடும் கதணா்டர்நசத வளரும்.

• கமணாத்தம் மூன்று மலரககளக் ககணாண்டகவ. 

முதிர மலகர நுனியிலும், இளம் மலரககள 

்பக்கவணாடடிலும் ககணாண்டகவ.

• எடுத்துக்கணாடடு: ஜோஸ்மினம்
4. ்பல்ககக் கிகளக்கும் மஞ்�ரி

• கமயத் தணடு ஒரு மலரில் முடியும். ்பக்கவணாடடுக் 

கிகளகள் சமலும் சமலும் கிகளத்துக் ககணாணச்ட 

இருக்கும்.

• எடுத்துக்கணாடடு: நீரியம்

பயிற்சி: 20
ட�ல சுழற்சி 

ம்நாகைம்: க�ல் சுழற்சியின் நிகலககள அறிதல் மற்றும் இனங்கணாணுதல்.

சைநாள்லை: புதிய க�ல்கல உருவணாக்கும் கதணா்டரசசியணான நிகழவிற்கு க�ல் சுழற்சி என்று க்பயர. க�ல் 

சுழற்சியின் ச்பணாது ்பல மணாறுதல்கள் ஏற்்படடு புதிய க�ல் கதணாகக உருவணாக்கப்படுகிறது. இ்நத வரிக�யணான 

நிகழவு ்பல நிகலககளக் ககணாணடுள்ளன. அகவயணாவன G1, S, G2 மற்றும் M. 

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: க�ல் சுழற்சிப ்ப்டங்கள் / மணாதிரிகள் / ஒளிப்ப்டங்கள்.

பண்புைள்
1. G1 நிகல

• இ்நநிகலயில் க�ல்லணானது வளரசிகத மணாற்றச க�யலில் ஈடு்படடு புரதம், லிபபிடகள் 

கணாரச்பணாஹடசரடடுகள், க�ல் நுணணுறுபபுகள் மற்றும் RNA-கவ உற்்பத்தி க�ய்கின்றன.

• ஒரு ்பகுப்பக்டயணாத க�ல் G1 நிகலக்கு பிறகு க�யல்்ப்டணாது.

ப�ைக� �ைள��� ம�ச�

��� ர�
��� மல�

ஃ�ேளாய�

இள� மல� 

இள� மல� 

த� ைடேக�ய�

கா���

படம் 19: மஞ்�ரியின் வககககள 

விளக்கும் ்ப்டம்
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2. S நிகல

• S திகல அல்லது உருவணாக்க நிகலயில் DNA இரடடிப்பணாதல் நக்டக்பறுகிறது.

• க�டச்டணாபிளணா�த்தில் க�ன்டரிசயணால்கள் இரடடிப்பக்டகின்றன.

• DNA அளவணானது 2C-யிலிரு்நது 4C ஆக க்பருக்கமக்டகிறது.

3. G2 நிகல

• புரதச ச�ரக்கக மற்றும் க�ல் நுணணுறுபபுகள் உருவணாதல், கமடச்டணாகணாணடிரியம், ்பசுங்கணிகம் 

்பகுப்பக்டதல் மூலம் க�ல் கதணா்டர்நது வளரசசி 

அக்டகிறது. சமலும் DNA அளவு 4C ஆகசவ 

உள்ளது.

• டியூபியூலின், நுண குழல் இகழகள் மற்றும் 

முதிரசசிகய ஊக்கப்படுத்தும் கணாரணிகள் 

உருவணாக்கப்படுகின்றன.

• கதிரசகணால் இகழகள் சதணான்றியவு்டன், 

நியூக்ளியஸ் (உடகரு) ்பகுபபு நிகழகிறது.

4. M நிகல

• M நிகல அல்லது கமட்டணாடிக் நிகல ஒரு குறுகிய 

கணால அளவுக்டய நிகலயணாகும். இதில் ஒரு க�ல் 

இரணடு ச�ய் க�ல்களணாக பிரிகிறது

• தணாய் மற்றும் ச�ய் க�ல்களின் குசரணாசமணாச�ணாம் 

எணணிக்கக ஒத்திருப்பதணால் இதற்கு �மநிகல 

்பகுபபு என்று க்பயர. 

• இ்நநிகல புசரணாஃச்பஸ், கமட்டணாஃச்பஸ், அனணாஃச்பஸ் மற்றும் டீசலணாஃச்பஸ் என பிரித்தரியப்படுகிறது.

பயிற்சி: 21
ரநடைஜன் ைோைஙைள

ம்நாகைம்: கநடரஜன் கணாரங்களின் அகமபக்ப அறிதல் மற்றும் இனங்கணாணுதல்

சைநாள்லை: DNA மற்றும் RNA நியூக்ளிசயணாக்டடுகள் எனப்படும் ஓரலகில் சதணான்றும் மீசச�ரமமணாகும். 

ஒவகவணாரு நியூக்ளிசயணாக்டடும் ஒரு கநடரஜன் கணாரம், ஒரு க்பன்ச்டணாஸ் �ரக்ககர மற்றும் ஒரு ்பணாஸ்ச்பட 

என்ற மூன்று அலகுககளக் ககணாண்டது (கஹடசரணாக�க்ளிக்). கநடரஜன் கணாரம் ஒரு பயூரினணாகசவணா (2 

வகளயம்) அல்லது ஒரு பிரிமிடினணாகசவணா (1 வகளயம்) இருக்கலணாம். பியூரின்களில் இரணடு வகககள் 

உள்ளன - அடிகனன் (A), குவணாகனன் (G), பிரிமிடின்களில் மூன்று வகககள் உள்ளன – க�டச்டணாசின் 

(C), கதயமின் (T) மற்றும் யூரணாசில் (U).

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: மணாதிரிகள், ஒளிப்ப்டங்கள், கநடரஜன் கணாரங்களின் ்ப்டம் – அடிகனன், 

குவணாகனன், க�டச்டணாசின், கதயமின், யூரணாசில்.

பண்புைள்
1. அடிகனன்

• அடிகனன் ஒரு பியூரின் வகக கநடரஜன் கணாரம். DNA மற்றும் RNA-வில் கணா்ப்படுகிறது.

• DNA-வில் அடிகனன் கதயமினு்டன் இக்்நதுள்ளது. RNA-வில் அடிகனன் யூரணாசிலு்டன் 

இக்்நதுள்ளது.

படம் 20: க�ல் சுழற்சி
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2. குவணாகனன்

• குவணாகனன் ஒரு பியூரின் வகக கநடரஜன் கணாரம். DNA மற்றும் RNA-வில் கணா்ப்படுகிறது.

• DNA மற்றும் RNA இரணடிலும் குவணாகனன் க�டச்டணாசினு்டன் மூன்று கஹடரஜன் பிக்பபு மூலம் 

பிக்க்கப்படடுள்ளது.

3. க�டச்டணாசின்

• க�டச்டணாசின் ஒரு பிரிமிடின் வகக கநடரஜன் கணாரம். DNA மற்றும் RNA-வில் கணா்ப்படுகிறது.

• DNA மற்றும் RNA இரணடிலும் க�டச்டணாசின் குவணாகனனு்டன் மூன்று கஹடரஜன் பிக்பபு மூலம் 

பிக்க்கப்படடுள்ளது.

4. கதயமின்

• கதயமின் ஒரு பிரிமி்டன் வகக கநடரஜன் கணாரம் DNA-வில் மடடும் கணா்ப்படுகிறது.

• DNA-வில் கதயமின் அடிகனன் உ்டன் இரணடு கஹடரஜன் பிக்பபின் மூலம் 

பிக்க்கப்படடுள்ளது.

5. யூரணாசில்

• யூரணாசில் ஒரு பிரமிடின் வகக கநடரஜன் கணாரம் RNA-வில் மடடும் கணா்ப்படுகிறது.

• RNA-வில் யூரணாசில் அடிகனனு்டன் இரணடு கஹடரஜன் பிக்பபு மூலம் பிக்க்கப்படடுள்ளது.

படம் 21: கநடரஜன் கணாரங்கள்
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பயிற்சி: 22
திசுக்ைளின் வரைைள

ம்நாகைம்: தணாவரத் திசுக்களின் வகககள் மற்றும் ்பன்முகத்தன்கம, வடிவம், அளவு ஆகியவற்கற அறிதல் 

மற்றும் இனங்கணாணுதல்.

சைநாள்லை: ஒரு க்பணாதுவணான ்பணியிகன சமற்ககணாள்ளும் க�ல்களின் கதணாகுதி திசுவணாகும். ஒசர 

மணாதிரியணான க�ல் கதணாகுப்பணால் ஆன எளிய திசுக்களணாகசவணா (்பணாரங்ககமணா, சகணாலங்ககமணா, 

ஸ்கிலிரங்ககமணா) அல்லது ஒன்றிற்கு சமற்்பட்ட க�ல் கதணாகுப்பணால் ஆன கூடடுத் திசசுகளணாகசவணா (க�லம், 

ஃபுசளணாயம்) கணா்ப்படும். திசுக்கள் க்பணாதுவணாக ஆக்குத் திசுக்கள், நிகலத்த திசுக்கள் என இரணடு 

வகககளணாக பிரிக்கப்படடுள்ளன. ்பல்சவறு வககயணான திசுக்களிலுள்ள க�ல்கள் அகமபபு, வடிவம், 

அளவு, ்பணிகள் மற்றும் சுவரின் கூடடுப க்பணாருடகள் ஆகியவற்றில் சவறு்படடு கணா்ப்படுகின்றன.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: மணாதிரிகள், ஒளிப்ப்டங்கள், ்ப்டங்கள் (கணாற்று ்பணாரங்ககமணா (ஏரன்ககமணா), 

குசளணாரங்ககமணா, சகணா் சகணாலங்ககமணா, பிசரக்கி ஸ்கிலிகரடுகள், க�லம் டிரக்கீடுகள், க�லக் 

குழணாய்கள், ஃபுசளணாயம் �ல்லக்டக் குழணாய்கள்).

பண்புைள்
1. கணாற்று ்பணாரங்ககமணா

• இகவ நீரத் தணாவரங்களில், ்பணாரங்ககமணா க�ல்கள் அதிக க�ல்லிக்ட க்பற்று கணாற்று நிரம்பியுள்ள திசு 

ஆகும்.

• இகவ தணாவரங்கள் நீரில் மிதத்தலுக்கு ்பயன்்படுகிறது.

2. குசளணாரங்ககமணா

• ்பசுங்கணிகங்ககளக் ககணாண்ட ்பணாரங்ககமணா ்பசும் இகலகள் மற்றும் தணடில் கணா்ப்படுகிறது.

• இதன் முதன் ்பணி ஒளிசச�ரக்கக ஆகும்.

3. சகணா் சகணாலங்ககமணா

• சகணா் சகணாலங்ககமணா க�ல்கள் இக்யும் சகணா்த்தில் தடிபபுகள் க்பற்றுக் கணா்ப்படும்.

• இகவ ்டணாடடூரணா, நிக்சகணாடடியணானணாவின் புறத்சதணாலடித்சதணாலில் கணா்ப்படுகிறது.

4. பிசரக்கி ஸ்கிலிகரடுகள்

• பிசரக்கி ஸ்கிலிகரடுகள் அல்லது கல் க�ல்கள் ஒத்த விட்டம் ககணாண்டகவ. கடினமணான க�ல் சுவரககளக் 

ககணாண்டகவ.

• இகவ தணாவரங்களின் ்படக்டகள், பித், புறணி, கடின கருவூண மற்றும் ச்பரிக்கணாயின் தளத்திசுக்களில் 

கணா்ப்படுகிறது.

5. க�லம் டிரக்கீடுகள்

• க�லத்தின் நீண்ட க�ல்கள், மழுங்கிய முகனயு்டன் கூடிய உயிரற்ற லிக்ளினணாலணான இரண்டணாம் நிகல 

சுவர க்பற்றுள்ளது.

• துகளகளற்ற, வரம்புக்டய குழிகள் ககணாண்ட டிரக்கீடுகள், ஜிம்சனணாஸ்க்பரம்கள் மற்றும் 

க்டரிச்டணாஃக்படகளில் நீகரக் க்டத்துதல் மற்றும் தணாங்கும் வலிகமகயத் தருகிறது.

6. க�லக் குழணாய்கள்

• க�லத்தின் கூறணான க�லக் குழணாய்கள் நீண்ட குழணாய் ச்பணான்ற அகமபபுக்டய க�ல் ஒன்றன் மீது 

ஒன்றணாக அகம்நதுள்ளது

• துகளகளுக்டய, உயிரற்ற க�ல்கள், அகன்ற க�ல் அகறயு்டன் நீகர க்டத்தும் திசுவணாக 

ஆஞ்சிசயணாஸ்க்பரம்களில் கணா்ப்படுகிறது.
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7. ஃபுசளணாயம் �ல்லக்டக் குழணாய்கள்

• உடகரு அற்ற, சுவகரணாடடிய க�டச்டணாபிளணா�த்து்டன் கூடிய நீண்ட க�ல்கள்.

• �ல்லக்டத் தடடுககள க்பற்று உ்விகன க்டத்த உதவுகிறது.

IV. தநாவர வலைப்பநாட்டியல் – ேைரின பநாைஙைலள தனிலேப்படுத்துதல்
ம்நாகைம்: ஃச்பச்பசி, அச்பணாசிசனசி, க�ணாலணாசனசி, யூஃச்பணாரபிசயசி, மியூச�சி ச்பணான்ற குடும்்பங்களின் 

மலரககள இனங்கணாணுதல், பிரித்தறிதல் மற்றும் விவரித்தல்.

சைநாள்லை: உயிரினங்ககள இனம் கண்டறிதல், க்பயரிடுதல், வககப்படுத்துல் ஆகியவற்று்டன் கதணா்டரபுக்டய 

உயிரியிலின் ஒரு பிரிவு வககப்பணாடடியல் எனப்படும். தணாவரங்ககள களத்தில் இனங்கணாணும் க்பணாழுது, 

க்பணாதுவணாக புறத்சதணாற்ற ்பணபுகளின் அடிப்பக்டயில் வககப்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பணாக மலரின் ்பணபுகள் 

முக்கியமணானதணாகக் கருதப்படுகின்றன.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: கிகளடச்டணாரியணா க்டரசனஷியணா (�ங்குபபூ), சகதரணான்தஸ் சரணாசியஸ், ்டணாடடூரணா 

கமட்டல், ரிசினஸ் கம்யூனிஸ், மியூஸைணா ்பணாரடிஸியணாகணா ச்பணான்ற அருகணாகமயில் கிக்டக்கக்கூடிய தணாவரங்கள் / 

தணாவர மணாதிரிகள். ஒவகவணாரு தணாவர மணாதிரியும் கணுவிக்டப ்பகுதி, இகலகள், மலரகள், கனிககளக் ககணாண்ட 

சிறு கிகளயணாக இருக்க சவணடும். கண்ணாடி தகடுகள், கண்ணாடி வில்கலகள், க்படரி தடடுகள், சிறு கத்தி 

(பிசளடு), ஊசிகள், தூரிகககள், எளிய நுணச்ணாக்கி மற்றும் கூடடு நுணச்ணாக்கி.

�ேளார�ைகமா

ெச� அைற

த��த 
ெச� �வ�

ேகாண ேகால�ைகமா

வா��ேவா�

ேகாண���
த��த ெச��வ�ெச��ைடெவ	�ப��
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ப��க�க�க�

ப��
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ேர��
�	ைர�க�

ைசல�
�ர���க�

��க�

ைசல��ழா�க�

�ைள�த��

ஃ�ேளாய� ச�லைட� �ழா�

ச�லைட�
த��

ச�லைட�
�ழா

ஃ�ேளாய�
பார�ைகமா

�ைண�
ெச�க�

படம் 22: திசுக்களின் வகககள்
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பயிற்சி: 23
ஃசபசபசி – கிரளடச�ோரியோ ட�ரசனஷியோ

வககப்பணாடடு நிகல

உைைம் : தணாவர உலகம்

கிலள : ஆஞ்சிசயணாஸ்க்பரம்

கிலள : யூக்டகணாடஸ்

கிலள : சரணாஸிடஸ்

துலை : ஃச்பச்பல்ஸ்

குடும்பம் : ஃச்பச்பசி

ேைரின பண்புைள்:
ேஞெரி: இகலக்சகணா் தனிமலர.

ேைர: பூவடிச க�திலுக்டயது, பூக்கணாம்புச 

க�திலுக்டயது, இரு்பணால் மலர, இரு்பக்கச 

சீருக்டயது, ஐ்நதங்க மலர, சமல்மட்ட 

சூலகபக்ப உக்டயது.

புல்லி வட்டம்: புல்லிகள் 5, இக்்நத புல்லிகள், 

கதணாடு இதழ அகமவுக்டயது, தனிபபுல்லி 

மலரின் அசசு சநணாக்கி கணா்ப்படும்.

அல்லி வட்டம்: அல்லிகள் 5, தனித்த அல்லிகள், 

வண்த்துச பூசசி வடிவ அல்லி வட்டம், 

இறங்கு தழுவு இதழகமவுக்டயது.

ேைரந்தத்தநாள் வட்டம்: மகர்நதத் தணாள்கள் 10, 

இரு கற்கற (9) + 1 மகர்நதத்தணாள்

சூைை வட்டம்: சமல்மட்ட சூலகபக்ப, சூலக 

இகல ஒன்று, ஒரு சூலக அகறயுக்டயது, 

சூல்கள் விளிம்பு சூல் ஒடடு முகறயில் அகம்நதுள்ளன. 

பயிற்சி: 24
அசபோசிசனசி – சைதைோன்தஸ் சைோசியஸ்

வககப்பணாடடு நிகல

உைைம் : தணாவர உலகம்

கிலள : ஆஞ்சிசயணாஸ்க்பரம்

கிலள : யூக்டகணாடஸ்

கிலள : அஸ்்டரிடஸ்

துலை : கஜன்ஷியசனல்ஸ்

குடும்பம் : அச்பணாசிசனசி

படம் 23: கிரளடச�ோரியோ ட�ரசனஷியோ
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ேைரின பண்புைள்:
ேஞெரி: சகணா்த்தில் இரு மலரககள 

இக்யணாகக் ககணாண்ட க�ம்

ேைர: பூவடிச க�திலற்றது, பூக்கணாம்புச க�திலற்றது, 

இரு்பணால் மலர, ஆர�மசசீருக்டயது, ஐ்நதங்க 

மலர, சூலக சமல் மலர.

புல்லி வட்டம்: புல்லிகள் 5, இக்்நத புல்லிகள், 

கதணாடு இதழகமவுக்டயது.

அல்லி வட்டம்: அல்லிகள் 5, இக்்நத அல்லிகள், 

திருகு இதழகமவுக்டயது (கஹபச்பணாகிசரடச்டரி 

வடிவம்).

ேைரந்தத்தநாள் வட்டம்: மகர்நதத் தணாள்கள் 5, 

தனித்தகவ அல்லி ஒடடியகவ, அல்லி குழலின் 

வணாய்ப்பகுதியில் ஒடடிக் கணா்ப்படுகின்றன.

சூைை வட்டம்: சமல்மட்ட சூலகபக்ப, இரு சூலக 

இகலககளயுக்டயது, இக்யணாத சூலக 

இகலகள், ஒரு சூலக அகற உக்டயது, சூல்கள் 

விளிம்பு சூல் ஒடடு முகறயில் உள்ளன.

பயிற்சி: 25
ட�ோலோசனசி – �ோடடூைோ ட�ட�ல

வககப்பணாடடு நிகல

உைைம் : தணாவர உலகம்

கிலள : ஆஞ்சிசயணாஸ்க்பரம்

கிலள : யூக்டகணாடஸ்

கிலள : அஸ்க்டரிடஸ்

துலை : க�ணாலணாசனல்ஸ்

குடும்பம் : க�ணாலணாசனசி

ேைரின பண்புைள்:
ேஞெரி: தனித்த இகலக்சகணா் க�ம்

ேைர: பூவடிச க�திலுக்டயது, பூக்கணாம்புச 

க�திலற்றது, இரு்பணால் மலர, ஆரச�மசசீருக்டயது, 

ஐ்நதங்க மலர, சூலக சமல் மலர.

புல்லி வட்டம்: புல்லிகள் 5, இக்்நத புல்லிகள், 

கதணாடு இதழகமவுக்டயது, நிகலத்த புல்லிகள், 

தனித்த புல்லி அசசு சநணாக்கி கணா்ப்படுகிறது.
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படம் 24: சைதைோன்தஸ் சைோசியஸ்

படம் 25: �ோடடூைோ ட�ட�ல
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அல்லி வட்டம்: அல்லிகள் 5, இக்்நத அல்லிகள், திருகு இதழகமவுக்டயது, பளிசகட.

ேைரந்தத்தநாள் வட்டம்: மகர்நதத் தணாள்கள் 5, அல்லி ஒடடியகவ, அல்லி இதழகளுக்கு இக்டசய அகம்நதகவ.

சூைை வட்டம்: சமல்மட்ட சூலகபக்ப, இரு சூலக இகலகள், இக்்நத சூலக இகலகள், இரு சூலக 

அகற உக்டயது. ஆனணால் ச்பணாலியணான அகற குறுக்குச சுவர சதணான்றுவதணால் நணான்கு சூலக அகறககளக் 

ககணாணடுள்ளது. சூல்கள் அசசு சூல் ஒடடு முகறயில் அகம்நதுள்ளன. 

பயிற்சி: 26
யூஃசபோரபிசயசி – ரிசினஸ் ைம்யூனிஸ்

வககப்பணாடடு நிகல

உைைம் : தணாவர உலகம்

கிலள : ஆஞ்சிசயணாஸ்க்பரம்

கிலள : யூக்டகணாடஸ்

கிலள : சரணாஸிடஸ்

துலை : மணால்பிஜிசயல்ஸ்

குடும்பம் : யூஃச்பணாரபிசயசி

ேைரின பண்புைள்:
ேஞெரி: நுனியிலகம்நத கூடடு ரசீம்

ஆண் ேைர: பூவடிச க�திலுக்டயது, பூக்கணாம்புச 

க�திலற்றது, மஞ்�ரியின் கீழப்பகுதியில் 

அகம்நதுள்ளன. ஆர�மசசீருக்டயது 

பூவிதழகள் 5, இக்்நத பூவிதழகள், 

எண்ற்ற மகர்நத தணாள்கள் ்பல கற்கறகயணாக 

உள்ளன. மலடடுச சூலகம் கணா்ப்படும்.

சபண் ேைர: பூவடிச க�திலுக்டயது, பூக்கணாம்புச 

க�திலற்றது. மஞ்�ரியின் நுனிப ்பகுதியில் 

அகம்நதுள்ளன. சமல்மட்ட சூலகப க்ப, 

ஆரசசீருக்டயது. பூவிதழகள் 3, இக்்நத 

பூவிதழகள் கதணாடு இதழகமவு, மூன்று சூலக 

இகலகள் உக்டயது. இக்்நத சூலக 

இகலகள், சூல்கள் அசசு சூல் ஒடடு முகறயில் 

அகம்நதுள்ளன.

பயிற்சி: 27
மியூச�சி – மியூஸோ போைடிஸியோைோ

வககப்பணாடடு நிகல

உைைம் : தணாவர உலகம்

கிலள : ஆஞ்சிசயணாஸ்க்பரம்

கிலள : மணாசனணாகணாடஸ்

கிலள : கமலினிடஸ்

துலை : ஜிஞ்ஜி்பசரல்ஸ்

குடும்பம் : மியூச�சி

Br.,Ebrl.,   ,   ,P(5),A    ,G0

Br.,Ebrl.,   ,   ,P(3),A 0,G(3)

(Ü). õ÷Kò™¹

(Þ). ÅôèŠ¬ðJ¡
°Á‚°ªõ†´ˆ «î£Ÿø‹

(ß). ªð‡ ñôK¡ 
cœªõ†´ˆ «î£Ÿø‹

ªð‡ ñô˜

(Ý). ªð‡ ñô˜

(à). Ý‡ ñô˜

Ý‡ ñô˜

Åôè º® 
Åôèˆî‡´ 

ÅôèŠ¬ð 

ÌMî› 

Åôè º® 

Åôèˆî‡´

Å™
ÅôèŠ¬ð 

Å™

ªï¼ƒA Þ¬í‰¶
è£íŠð´‹ 
ñèó‰îˆî£œèœ
ÌMî›

ñèó‰îˆî£œ 
è£‹¹¬ì ñèó‰îˆî£œ
¸Q A¬÷ 
A¬÷ˆî
ñèó‰î‚ è‹H 

(á). ðôèŸ¬ø ñèó‰îˆî£œ

(â). ñèó‰îˆî£œ

ñèó‰îŠ¬ð

ñèó‰î‚ è‹H

Ý‡ñô˜ ÅˆFó‹

ªð‡ñô˜ ÅˆFó‹

Ý‡ñô˜ õ¬óðì‹ ªð‡ñô˜ õ¬óðì‹

படம் 26: ரிசினஸ் ைம்யூனிஸ்

XI_BOTANY PRACTICAL MANUAL_TAMIL.indd   34 07-09-2018   16:45:34

www.Padasalai.Net



35

ேைரின பண்புைள்:
ேஞெரி: கூடடு ம்டல் கதிர மஞ்�ரி

ேைர: பூவடிச க�திலுக்டயது, பூக்கணாம்புச 

க�திலற்றது, கணாம்பிலி மலர, மூவங்க மலர, 

இரு்பக்க �மசசீருக்டயது, சூலக கீழ மலர.

பூவிதழ வட்டம்: பூவிதழகள் 6, கவளியடுக்கின் 

மூன்று பூவிதழகளும் உள் அடுக்கின் இரணடு 

பூவிதழகளும் இக்்நது கதணாடு இதழ அகமவில் 

உள்ளன. உள்அடுக்கின் சமல்்பக்கப பூவிதழ 

தனித்து கணா்ப்படுகிறது.

ேைரந்தத்தநாள் வட்டம்: மகர்நதத் தணாள்கள் 6, 

அடுக்கிற்கு மூன்று வீதம் இரு அடுக்குகளில் 

உள்ளன. 5 மகர்நத தணாள்கள் வளமணானகவ. ஒரு 

மகர்நதத் தணாள் மலடடு மகர்நதத்தணாள் ஆகும்.

சூைை வட்டம்: கீழமட்ட சூலகபக்ப, மூன்று சூலக 

இகலகள், இக்்நத சூலக இகலகள், மூன்று 

சூலக அகறகள் உள்ளன. சூல்கள் அசசு சூல் 

ஒடடு முகறயில் அகம்நதுள்ளன.

V. உயிரி மூைககூறுைள் – ஊட்டப்சபநாருள் மெநாதலன

பயிற்சி: 28
ஒடுக்கும் �ரக்ைரைக்ைோன ச�ோதரன - டபனிடிக்ட ைரை�ல ச�ோதரன

சநணாக்கம்:

ககணாடுக்கப்ப்ட மணாதிரி ககர�ல்களில் ஒடுக்கப்பட்ட �ரக்ககரகயக் கண்டறிதல்

அடிப்பக்டக் ககணாள்கக:

1.  ஆல்ச்டணாஸ்கள் மற்றும் கீடச்டணாஸ்கள் ஒடுக்கும் �ரககரகள் எனப்படுகின்றன. குளுக்சகணாஸ் – 

ஒடுக்கும் �ரக்ககர, சுக்சரணாஸ் - ஒடுக்கணா �ரக்ககர

2.  ஒடுக்கும் �ரக்ககரகய கணாரத் தணாமிர (II) �ல்ச்பட ககர�லு்டன் (நீல நிறக் ககர�ல் க்பனிடிக்ட 

ககர�ல் எனப்படுகிறது) ச�ரத்து ககணாதிக்க கவக்கப்படும் ச்பணாது Cu2++ அயனிகள் Cu+ அயனிகளணாக 

ஒடுக்கப்படடுச க�ங்கல் சிவபபு நிற தணாமிர (I) ஆக்க�டு வீழப்படிவத்கதத் தருகிறது.

சதகவயணான க்பணாருள்கள்:

ச�ணாதகனக் குழணாய், ச�ணாதகனக் குழணாய்த் தணாங்கி, ச�ணாதகனக் குழணாய் பிடிப்பணான், ச�ணாதகனக்கணான 

மணாதிரிகள், ஆபபிள் / வணாகழ / கவங்கணாய இகலச�ணாறு / கரும்புச�ணாறு / ்பணால் �ணாறு, க்பனிடிக்ட ககர�ல், �ணாரணாய 

விளக்கு 

W› àî´

(á). ñèó‰îˆî£œèœ

ñô˜ ÅˆFó‹

(â). ÅôèŠ¬ðJ¡
°Á‚°ªõ†´ˆ «î£Ÿø‹

(ã). Åôèõ†ì‹

(Ü). õ÷Kò™¹

(ß). Þ¼ð£™ ñô˜

(ß). Þ¬í‰î
ÌMî›èœ 

(Ý). ñ…êK (Þ). ñì½ì¡ ñô˜èœ

(à).
«ôð™ô‹
(CŸÁî´)

ñô˜
õ¬óðì‹

ñô˜

ñì™

Þ¬ô

èQ

ñì™ èF˜
(vð£®‚v)

ªð£Œˆ
î‡´

ªõOò´‚°Š ÌMî›
àœ÷´‚°Š ÌMî›
  Åôè º®
  ñèó‰îˆî£œ
  
  Ü„²«ï£‚Aò Þî› 

  ÅôèŠ¬ð

ñèó‰îŠ¬ð

ñèó‰î‚
è‹H

Åôèº®

Åôèˆî‡´

ÅôèŠ¬ð

Åôè Ü¬ø
Å™
Ü„² MôAò
¬ñò ÅL¬ô

Ý‡ ñô˜ : 

ªð‡ ñô˜ : 

Þ¼ð£™ ñô˜ : 
Br.,Ebrl.,%,  , P(3+2)+1,A3+3,G(3)

Br.,Ebrl.,%,  , P(3+2)+1,A0,G(3)

Br.,Ebrl.,%,  , P(3+2)+1,A3+3,G0

படம் 27: மியூஸோ போைடிஸியோைோ
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க�ய்முகற:

• ஒரு தூய்கமயணான ச�ணாதகனக் குழணாயில் 1 மி.லி. ச�ணாதகனக் ககர�கல எடுத்துக் ககணாள்ளவும்.

• இத்து்டன் 1 மி.லி. க்பனிடிக்ட ககர�கல ச�ரக்கவும்.

• பின்னர ச�ணாதகனக் குழணாகய ககணாதிக்கும் நீரினுள் கவத்து சூடு்படுத்தவும்.

• ஒடுக்கும் �ரக்ககரயின் க�றிவிகனப க்பணாருத்து க�ங்கல் சிவபபு நிறம் சதணான்றும்.

அட்டவக்:

செய்முலை ைநாண்பன அறிவன
1 மி.லி. ச�ணாதகனக் ககர�ல் + 

1 மி.லி. க்பனிடிக்ட ககர�ல் 

ச�ரத்து சூடு்படுத்தவும்.

கருநீல நிறமணாக மணாறுகிறது ஒடுக்கும் �ரக்ககர உள்ளது. 

(குளுக்சகணாஸ் ஒரு ஒடுக்கும் 

�ரக்ககர ஆகும்.)

பயிற்சி: 29
தை�த்திற்ைோன ச�ோதரன – அசயோடின் ச�ோதரன

சநணாக்கம்:

ககணாடுக்கப்பட்ட மணாதிரி ககர�ல்களில் ஸ்்டணாரச (தர�ம்) உள்ளதணா எனக் கண்டறிதல்

அடிப்பக்டக் ககணாள்கக:

1. தர�ம் ஒரு ச�மிக்கும் ்பணாலி�ணாக்ககரடு ஆகும்.

2.  இது அகமசலணாஸ் (சநர வரிக�, கிகளத்தலற்ற, ்பணாலிமர, நீரில் ககரயக்கூடியது) மற்றும் அகமசலணா 

க்பக்டின் (கிகளககளப க்பற்ற ்பணாலிமர ச�ரமம்).

3.  தர�த்தில் உள்ள அகமசலணாஸ் ்பகுதியணானது அசயணாடின் (க்பணாட்டணாசியம் அசயணாக்டடு) உ்டன் 

விகனபுரி்நது கருநீல நிறத்கதத் சதணாற்றுவிக்கிறது.

சதகவயணான க்பணாருள்கள்:

ச�ணாதகனக் குழணாய், அசயணாடின் ககர�ல் (க்பணாட்டணாசியம் அசயணாக்டடு), மணாதிரிக் ககர�ல்கள் 

(உருகளக்கிழங்கு, அரிசி, சகணாதுகம அல்லது ச�ணாள மணிகள்).

 க�ய்முகற:

• ஒரு தூய்கமயணான ச�ணாதகனக் குழணாயில் 1 மி.லி. ச�ணாதகனக் ககர�கல எடுத்துக் ககணாள்ளவும்.

• இத்து்டன் 1 மி.லி. அசயணாடின் (க்பணாட்டணாசியம் அசயணாக்டடு) ககர�கல ச�ரக்கவும்.

• பின்னர கருநீல நிற மணாற்றம் சதணான்றுகிறது.

அட்டவக்:

செய்முலை ைநாண்பன அறிவன
1 மி.லி. ச�ணாதகனக் ககர�ல் + 

1 மி.லி. அசயணாடின் ககர�ல ்
கருநீல நிறமணாக மணாறுகிறது தர�ம் உள்ளது.
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பயிற்சி: 30
புைதத்திற்ைோன ச�ோதரன – ரபயூடைட ச�ோதரன

சநணாக்கம்:

ககணாடுக்க்பட்ட மணாதிரி ககர�ல்களில் புரதத்திகனக் கண்டறிதல்.

அடிப்பக்டக் ககணாள்கக:

1.  புரதங்கள் என்்பது அமிசனணா அமிலங்களினணால் உருவணான ்பணாலிமரகள் (்பணாலிக்பபக்டடுகள்) ஆகும்.

2.  அமிசனணா கதணாகுதியில் உள்ள ஒரு அமிசனணா அமிலம் கணார்பணாக்ஸில் கதணாகுதியில் உள்ள மற்கறணாரு 

அமிசனணா அமிலத்து்டன் இக்்நது க்பபக்டடு பிக்பக்ப ஏற்்படுத்துகிறது. (NH – CO இக்பபு).

3.  க்பயூகரட ச�ணாதகன புரதத்கத அறிய உதவும் குறியீ்டணாகக் கருதப்படுகிறது. க்பபக்டடு பிக்பபின் 

கணார்ணாமணாக இகவ ஊதணா நிறத்கதக் ககணாடுக்கின்றன.

4.  அகனத்து புரதங்களும் ஒசர மணாதியணான அமிசனணா அமிலங்ககள ககணாணடிருப்பதில்கல. ஆககயணால் 

அகவ அகனத்து புரத ச�ணாதகனகளுக்கும் ஒசர மணாதிரியணான முடிவுககளத் தருவதில்கல (க்பயூரட 

ச�ணாதகன புரத மூலக்கூறிலுள்ள க்பபக்டட இக்பபிற்கும், �ணான்சதணாபுசரணாடிக் ச�ணாதகன குறிப்பணாக 

நறும் அமிசனணா அமிலத்கதயுக்டய புரதத்திற்கணானது. 

சதகவயணான க்பணாருள்கள்:

ச�ணாதகனக் குழணாய், ச�ணாடியம் கஹடரணாக்கஸைட (NaOH), தணாமிர �ல்ச்பட ககர�ல் (CuSO4), ்பணால் / 

முடக்டயின் கவள்களக் கரு / ்பருபபுகளிலிரு்நது பிரித்கதடுக்கப்பட்ட வடி திரவம்.

க�ய்முகற:

• 2 மி.லி. ச�ணாதகனக் ககர�கல எடுத்துக் ககணாள்ளவும்.

• இத்து்டன் 2 மி.லி. ச�ணாடியம் கஹடரணாக்க�ட ககர�கல ச�ரக்கவும்.

• பின்னர 1 அல்லது 2 துளி 1% கணாப்பர (II) �ல்க்பட ககர�கல ச�ரத்து நன்கு கலக்கவும்.

•  ஊதணா நிற மணாற்றம் சதணான்றுகிறது. (க�றிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க நிறமணாற்றம் சதணான்றுகிறது.)

அட்டவக்:

செய்முலை ைநாண்பன அறிவன
2 மி.லி. ச�ணாதகனக் ககர�ல் + 

2 மி.லி. ச�ணாடியம் கஹடரணாக்ஸைக�ட + 

1 அல்லது 2 துளி 1% கணாப்பர (II) �ல்க்படச�ரத்து 

நன்றணாக கலக்கவும்

ஊதணா நிறமணாக மணாறுகிறது. புரதம் உள்ளது.

பயிற்சி: 31
லிப்பிடடிற்ைோன ச�ோதரன – ச�ோப்போதல ச�ோதரன

சநணாக்கம்:

ககணாடுக்கப்பட்ட தணாவர மற்றும் விலங்கு மணாதிரிகயக் ககணாணடு ககணாழுபபு (லிபபிட) அமிலத்கதக் 

கண்டறிதல்.

அடிப்பக்டக் ககணாள்கக:

1. லிபபிடுகள் என்்பது ககணாழுபபு அமிலங்கள் மற்றும் ஆல்கஹணாலின் ஈத்தரகள் ஆகும்.

2.  லிபபிடுகள் நீரில் ககரவதில்கல, ஆனணால் க்பன்சின், ஈத்தர மற்றும் குசளணாசரணாஃ்பணாரம் ச்பணான்ற 

ககரப்பணான்களில் ககர்பகவ.
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3.  டிகரகிளிஸைகரடுகள், ்பணாஸ்ச்பணாலிபபிடுகள், ஸ்டீரணாய்டுகள் மற்றும் கமழுகுகுகள் ஆகியகவ 

லிபபிடுகளணாக விளங்கும் முதன்கம கதணாகுபபுகள் ஆகும்.

4.  ஈத்தரகளின் பிக்பபு NaOH ககர�லின் மூலம் துணடிக்கப்படுவதணால் ச�ணாபக்ப ச்பணான்ற வீழ்படிவு 

சதணான்றுகிறது.

சதகவயணான க்பணாருள்கள்:

ச�ணாதகனக் குழணாய், ச�ணாதகனக் குழணாய் தணாங்கி, NaOH ககர�ல், எணக்ய் / கநய் / கவணக்ய்

க�ய்முகற:

• 1 மி.லி. ச�ணாதகனக் ககர�கல ஒரு ச�ணாதகனக் குழணாயில் எடுத்துக் ககணாள்ளவும்.

• 1 மி.லி. 5% NaOH ககர�கல ச�ரத்து நன்றணாக ச�ரக்கவும்.

• ச�ணாபக்பப ச்பணான்ற வீழ்படிவு சதணான்றுகிறது.

அட்டவக்;

செய்முலை ைநாண்பன அறிவன
1 மி.லி. ச�ணாதகனக் ககர�ல் + 

1 மி.லி. 5% NaOH ககர�ல் 

ச�ரத்து நன்றணாக கலக்கவும்

ச�ணாபக்பப ச்பணான்ற வீழ்படிவு 

சதணான்றுகிறது.

லிபபிடு உள்ளது.

VI. தநாவர செயலியல் மெநாதலன
பயிற்சி: 32
 உருரளக் கிழஙகு ஆஸ்�ோஸ்சைோப் 
ச�ோதரன

சநணாக்கம்:

�வவூடு ்பரவகல உருகளக்கிழங்கு 

ஆஸ்மணாஸ்சகணாப ச�ணாதகனயின் மூலம் நிரூபித்தல்.

சதகவயணான க்பணாருள்கள்:

 சதணால் நீக்கப்பட்ட உருகளக்கிழங்கு, க�றிவு மிகு்நத 

�ரக்ககரக் ககர�ல், நீர, பீக்கர.

க�ய்முகற:

•  சதணால் நீக்கப்பட்ட உருகளக்கிழங்கிகன எடுத்து கத்தியின் உதவியணால் உடபுறமணாக ஒரு குழியிகன 

ஏற்்படுத்த சவணடும்.

•  இக்குழியில் க�றிவு மிகு்நத �ரக்ககர ககர�கல நிரபபி அதன் ஆரம்்ப அளவிகன குறிக்க சவணடும்.

• இ்நத அகமபபிகன ஒரு தூய நீர நிரம்பிய பீக்கரில் கவக்க சவணடும்.

•  10 நிமி்டங்கள் கழித்து �ரக்ககரக் ககர�லின் அளவிகன உற்று சநணாக்கி அதன் அளவிகன மீணடும் 

குறிக்க சவணடும்.

கணாண்பன:

உருகளக் கிழங்கில் �ரக்ககரக் ககர�லின் மட்டம் உயருவகத கணா் முடிகிறது.

அறிவன:

�வவூடு ்பரவல் கணார்மணாக �ரக்ககரக் ககர�லின் மட்டம் உயரகிறது என்்பது நிரூபிக்கப்பட்டது.
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படம் 28: உருகளக்கிழங்கு 

ஆஸ்மணாஸ்சகணாப ச�ணாதகன
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பயிற்சி: 33
நி்றப் பகுப்போய்வுத் தோள ச�ோதரன

சநணாக்கம்:

நிறப ்பகுப்பணாய்வுத் தணாள் ச�ணாதகன முகறயின் 

மூலம் ஒளிசச�ரக்கக நிறமிககள (்பசுங்கணிக 

நிறமிகள்) பிரித்கதடுத்தல்.

சதகவயணான க்பணாருள்கள்:

புதிதணாகப ்பறிக்கப்பட்ட கீகர இகலகள், நிறப 

்பகுப்பணாய்வுத் தணாள் (வணாடசமன் 1), நீளமணான அகன்ற 

ச�ணாதகனக் குழணாய், பிளக்கப்பட்ட தக்கக, கல்வம் 

மற்றும் குழவி ( Mortar & Pestle), க்படசரணாலியம் 

ஈதர, அசிடச்டணான், புனல், வடிகடடும் தணாள், 

நுணதுகளக் குழணாய், ம்ல்.

க�ய்முகற:

•  கல்வம் மற்றும் குழவிகயப ்பயன்்படுத்தி சிறிதளவு கீகர இகலகள், ம்ல் ஆகியவற்று்டன் 5 மிலி. 

அசிடச்டணான் ச�ரத்து அகரக்க சவணடும்.

•  நிறப்பகுப்பணாய்வுத் தணாளிகன எடுத்து அதன் ஒரு முகனகய கூரகமயணாக்கிக் ககணாள்ள சவணடும்.

•  வடிக்கப்பட்ட �ணாற்றிலிரு்நது நுணதுகளக் குழணாயிகனக் ககணாணடு ஒரு துளி இகலச�ணாற்கற 

நிறப்பகுப்பணாய்வுத் தணாளின் முகனப்பகுதியன் அருசகயுள்ள கமயப்பகுதியில் இ்ட சவணடும். உலர்நத 

பின் மீணடும், 4 அல்லது 5 துளிககள தணாளின் மீது இ்ட சவணடும்.

•  ச�ணாதகனக் குழணாகய எடுத்து அதில் 5 மி.லி. ஈதர அசிடச்டணான் (9 ஈதர : 1 அசிடச்டணான்) ககர�கல 

ஊற்ற சவணடும். �ணாறு ஏற்றப்பட்ட நிறப்பகுப்பணாய்வுத் தணாளிகன ச�ணாதகனக் குழணாயில் பிளக்கப்பட்ட 

தக்கக உதவியு்டன் ச�ணாதகனக் குழணாயினுள், �ணாசறற்றம் க�ய்த ்பகுதி ககர�லின் மட்டம் 1 க�.மீ. 

உயரத்தில் இருக்குமணாறு கதணாங்க வி்டசவணடும்.

•  தக்கககய இறுக்கி, ச�ணாதகனக் குழணாகய எவவித இக்டயூறுமின்றி சில மணி சநரத்திற்கு கவக்க 

சவணடும். ககர�ல் தணாளின் ¾ அளவு உயரும் வகர விடடு கவனமணாக பிரித்கதடுத்து உலர கவக்க 

சவணடும்.

கணாண்பன:

ஒரு மணி சநரம் கழித்து நிறப ்பகுப்பணாய்வுத் தணாகள உற்று சநணாக்கும் ச்பணாது நிறமிகள் நணான்கு 

சவறு்பட்ட தனித்த கற்கறகளணாக பிரி்நதிருப்பகதக் கணா்லணாம். சவறு்பட்ட இகல நிறமிககள அதன் 

நிறத்கதக் ககணாணடு கண்டறியலணாம்.

மஞ்�ள் ஆரஞ்சு

கசரணாடடீன் 

மஞ்�ள்

�ணா்நசதணாஃபில் 

நீலம் கல்நத 

்பசக�

குசளணாசரணாஃபில் a

்பசுகம கல்நத 

மஞ்�ள்

குசளணாசரணாஃபில் b,

அறிவன:

இசச�ணாதகனயின் மூலம் ்பசுங்கணிகத்திலுள்ள ஒளிசச�ரக்கக நிறமிகள் குசளணாசரணாஃபில் a, 

குசளணாசரணாஃபில் b, �ணா்நசதணாஃபில் மற்றும் கசரணாடடீன்கள் பிரித்கதடுக்கப்படுவகத அறியலணாம்.
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படம் 29: நிறப ்பகுப்பணாய்வுத் தணாள் ச�ணாதகன
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பயிற்சி: 34
வில�ோடஸ் குமிழிரய பயன்படுத்தி ஒளிசச�ரக்ரை வீதத்ரத ைண�றிதல

சநணாக்கம்:

வில்மணாடஸ் குமிழிகயப ்பயன்்படுத்தி ஒளிசச�ரக்கக வீதத்கத 

கண்டறிதல்.

சதகவயணான க்பணாருள்கள்:

வில்மணாடஸ் குமிழி, கஹடரில்லணா சிறு கிகள, நீர.

க�ய்முகற:

• ல்மணாடஸ் குமிழியில் நீகர நிரபபி கீழுள்ள குழலில் 

முகனப்பகுதியில் கஹடரில்லணா தணாவரத்கதப க்பணாருத்த 

சவணடும்.

• கஹடரில்லணா தணாவரத்கத சீ�ணாகவ நீருக்குள் மூழகியிருக்குமணாறு 

கவத்து கஹடரில்லணா தணாவரத்கதப க்பணாருத்த சவணடும். இதன் 

மூலம் கணாற்றுக் குமிழகள் உள்சள க�ல்வது தடுக்கப்படுகிறது.

• குமிழ உண்டணாக்கும் குழலிகன நீர ககணாள்கலனு்டன் க்பணாருத்த 

சவணடும்.

• இ்நத அகமபபிகன சூரிய ஒளி ்படும்்படி கவக்க சவணடும்.

• பின்னர கணாற்றுக் குமிழகள் சீரணான அளவில் கவளிப்படும்ச்பணாது அவற்கறக் க்க்கி்டலணாம்.

• கவவசவறு ஒளிசக�றிவில் இசச�ணாதகனகய மீணடும் க�ய்து ்பணாரக்க சவணடும்.

கணாண்பன:

ஒளிசச�ரக்ககயின் வீதம் அதிகரிக்கும் ச்பணாது கவளிசயறும் கணாற்றுக் குமிழியின் அளவும் அதிகரிக்கிறது.

அறிவன:

ஒளிசக�றிவின் வீதம் அதிகரிக்கும் ச்பணாது ஒளிசச�ரககயின் அளவும் அதிகரிக்கிறது என்்பதகன 

இசச�ணாதகனயின் மூலம் அறியலணாம்.
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படம் 30: வில்மணாடஸ் குமிழி
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பயிற்சி: 35
ைோற்று சுவோத்தின் சபோது CO2 டவளியி�ப்படுவரத நிரூபிக்கும் ஆய்வு

சநணாக்கம்:

முகளக்கும் விகதகள் சுவணாசித்தலின் ச்பணாது CO2 கவளியிடுகின்றன என்்பகத நிரூபித்தல்.

சதகவயணான க்பணாருள்கள்:

கூம்புக் குடுகவ, தக்கக அக்டப்பணான், பீக்கர, வகளக்கப்பட்ட கண்ணாடிக் குழணாய், சிறிய ச�ணாதகனக் 

குழணாய், நூல், KOH ககர�ல், முகளக்கும் விகதகள் (அவகர / நிலக்க்டகல / துவகர)

க�ய்முகற:

•  ஒரு குறிபபிட்ட அளவிலணான (10 கிரணாம்) முகளக்கும் விகதககள கூம்புக் குடுகவயில் எடுத்துக் 

ககணாணடு, KOH ககர�லு்டன் கூடிய சிறிய ச�ணாதகனக் குழணாகய நூலில் கடடி குடுகவயில் 

உடபுறமணாக கதணாங்கவிடடு தக்ககயணால் அக்டக்க சவணடும்.

•  தக்ககயின் நடுபகுதியில் ஒரு துகள உள்ளது. அதனுள் வகள்நத கண்ணாடிக் குழணாயின் ஒரு 

முகனகய க�லுத்த சவணடும். மற்கறணாரு முகனகய நீர உள்ள பீக்கரில் மூழகி இருக்குமணாறு 

கவக்க சவணடும்.

•  கணாற்று புகணாதவணாறு க�ய்து, இ்நத அகமபக்ப ஒரு தணாங்கியில் க்பணாருத்தி கவக்க சவணடும். 

•  வகளக்கப்பட்ட கண்ணாடிக் குழணாயிலுள்ள நீரின் ஆரம்்ப நிகலகயக் குறித்து இக்டயூறு இல்லணாமல் 

கவத்திருக்க சவணடும்.

கணாண்பன:

இரணடு மணி சநரத்திற்குப பிறகு கண்ணாடிக் குழணாயில் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது.

அறிவன:

கணாற்று சுவணாசித்தலின் ச்பணாது முகள கட்ட்பட்ட விகதகளணால் கவளிவி்டப்படும் CO2, கவளிசயறுவதணால் 

KOH ககர�லணால் உறிஞ்�ப்படுவதணால் நீரின் அளவு கண்ணாடி குழணாயினுள் உயரகிறது. இது கண்ணாடிக் 

குழணாயினுள் ஒரு கவற்றி்டம் உருவணாகிறது. அ்நத கவற்றி்டத்கத நிரப்ப பீக்கரிலுள்ள நீரணானது குழணாய் 

வழியணாக சமசல உயரகிறது. 

அறிவது: இதன் மூலம் சுவணாசித்தலின் ச்பணாது CO2 முகளக்கும் விகதகளிலிரு்நது கவளிசயற்றப்படுவது 

உறுதி க�ய்யப்படுகிறது.
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படம் 31: கணாற்று சுவணாத்தின் ச்பணாது CO2 கவளியி்டப்படுவகத நிரூபித்தல்
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பயிற்சி: 36
வில ஆக்ஸசனோமீட�ர ஆய்வு

சநணாக்கம்: 

தணாவரத் தணடின் நீள்ச்பணாக்கு வளரசசிகய வில் 

ஆக்ஸைசனணாமீட்டர ஆய்வின் மூலம் நிரூபித்தல்.

சதகவயணான க்பணாருள்கள்:

வில் ஆக்ஸைசனணாமீட்டர, கதணாடடித் தணாவரம், எக்டக் 

கற்கள் (weight), நூல்

க�ய்முகற:

•  சிறிய கபபியின் கமய அசசு்டன் 

இக்க்கப்படடுள்ள நீண்ட குறிமுள் 

அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட வில் மீது நகருமணாறு 

அகமக்கப்படடுள்ளது.

•  நூலின் ஒரு முகன தணடின் நுனியு்டன் 

கட்டப்படடிருக்கும். மற்கறணாரு முகன 

எக்டக்கல்லு்டன் கட்டப்படுவதணால் கபபி மீது நூல் இறக்கமணாகச க�ல்கிறது.

கணாண்பன: 

தணாவரத்தின் தணடின் நுனி உயரத்தில் அதிகரிக்கும் ச்பணாது கபபி நகரவதணால் குறிமுள் அளவுகள் 

குறிக்கப்பட்ட வில்லில் கீழசநணாக்கி நகரகிறது.

அறிவன: 

கபபியின் ஆரம் மற்றும் குறிமுள்ளின் நீளம் ஆகியவற்றின் அளவுககளப ்பயன்்படுத்தித் தணடின் 

உணகமயணான நீள்ச்பணாக்கு வளரசசியிகனக் கீழக்கண்ட வணாய்ப்பணாடடின் மூலம் அறியலணாம்.

தணாவரத்தின் உணகமயணான வளரசசி =

குறிமுள்ளின் நீளம்

குறிமுள் நகர்நத தூரம் × கபபியின் ஆரம்
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படம் 32: வில் ஆக்ஸைசனணாமீட்டர ஆய்வு
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தநாவரவியல் - வகுப்பு XI
க�ய்முகற ககசயடு உருவணாக்க குழு 

்பணா்ட ஒருங்கிக்ப்பணாளரகள்

ைநா. ேஞசுளநா
விரிவுகரயணாளர – தணாவரவியல்

DIET,  திருவல்லிக்சகணி

க�ன்கன.

செ. ரநாதநாேணி
விரிவுகரயணாளர – தணாவரவியல்

DIET – களியணாம்பூணடி

கணாஞ்சிபுரம்.

மவ. மைநாகிைநா மதவி
முதுககல ஆசிரிகய – தணாவரவியல்

அ.சம.நி.்பள்ளி, சுண்ணாம்புகுளம்

திருவள்ளூர

்பணா்ட வல்லுநர குழு

முலனவர து. ்ரசிம்ேன
இக் ச்பரணாசிரியர (ஓய்வு)

தணாவரவியல் துகற, க�ன்கன கிருத்துவ கல்லூரி

தணாம்்பரம், கணாஞ்சிபுரம்

முலனவர. மைநா.பு. கிரிவநாென
இக் ச்பரணாசிரியர

அரசினர ககல கல்லூரி(ஆ்டவர)

ந்நதனம், க�ன்கன.

முலனவர. மரணு எட்வின
இக் ச்பரணாசிரியர

மணாநிலக் கல்லூரி, க�ன்கன

தமிழணாக்கக் குழு

ப. ஆனந்திேநாைநா
முதுககல ஆசிரிகய - தணாவரவியல்

அ.ம.சம.நி.்பள்ளி, ச்பணாச�ம்்பள்ளி

கிருஷ்கிரி.

தி. ரமேஷ் 
முதுககல ஆசிரியர – தணாவரவியல்

அ.ஆ.சம.நி.்பள்ளி, சவட்டவலம்

திருவண்ணாமகல.

ெ. கிம�நார குேநார 

முதுககல ஆசிரியர - தணாவரவியல்

அ.சம.நி.்பள்ளி, தட்டப்பணாகற

குடியணாத்தம்,

சவலூர

மெ. ைநாரத்திமையன
முதுககல ஆசிரியர – தணாவரவியல்

அ. ஆ.சம.நி.்பள்ளி, சஜணாலணாரச்படக்ட

சவலூர.

தீ. செல்ைதுலர
முதுககல ஆசிரியர – தணாவரவியல்

அ. ஆ.சம.நி.்பள்ளி, ம்டவணாளம்

சவலூர.

ககல மற்றும் வடிவகமபபுக் குழு

வகர்ப்டம்

பிர�ணா்நத் சி

்பக்க வடிவகமப்பணாளரகள்

கணாமணாடசி ்பணாலன் ஆறுமுகம்

பிர�ணா்நத் சி

�கணாய அரசு ரணா

பிர�ணா்நத் க்ப

அடக்ட வடிவகமபபு

பிர�ணா்நத் சி

ஒருங்கிக்ப்பணாளர

ரசமஷ முனு�ணாமி

தட்டச�ர

ரணா. சித்ரணா
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