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அறிவியல் கற்றல் என்்து ்�ய்முகற �ணார்நதது. அதற்கு ஆய்வக ்�யல்்ணாடுகள் மிகவும் அவசியமணாை 

ஒன்றணாகும். மற்ற அறிவியல் ்ணா்டஙககளப ச்ணான்று தணாவரவியலிலும் ்�ய்முகற ்யிற்சிகளுக்கு ஒரு முக்கிய 

்ஙகுணடு. தணாவரவியல் கற்பித்தல் என்்து மணா்வரககளத் தணாவரவியல் �ணார்நத ககலச்�ணாற்கள், உணகமகள், 

சகணாட்்ணாடுகள், தத்துவஙகள் ஆகியவற்கற அறி்நதுக் ்கணாள்ளச ்�ய்வசதணாடு மட்டுமல்லணாமல், அவரககள 

்�ய்முகற ச�ணாதகைககள சமற்்கணாள்ளச ்�ய்து, கருத்துககள நன்கு புரி்நதுக் ்கணாள்ளச ்�ய்வதணாகும். 

மணா்வரகள் அவரகளுக்டய அறிவணாற்றகலப ்யன்்டுத்தி அறிவியலின் விதிககளயும், சகணாட்்ணாடுககளயும் 

அவரகளணாகசவ கணடு்ர ்�ய்முகற ்யிற்சிகள் எண்ற்ற வணாய்பபுககள வழஙகுகின்றை. சமலும் அகவ 

சிக்கலணாை, ்தளிவற்ற ்ணா்டக் கருத்துககள எளிதணாக்கவும், தவறணாை புரிதல்ககளக் ககளயவும், மணா்வரகளி்டம் 

தணாவரவியல் ்ணா்டத்தில் நிகலயணாை ஆரவத்திகை தூண்டவும் உதவுகின்றை. சுயஅனு்வம் மணா்வரகளுக்டய 

�்நசதகஙககளயும் தவறணாை புரிதல்ககளயும் ககளவசதணாடு மட்டுமல்லணாமல், ்ணா்டத்தில் மணா்வரகளுக்டய 

ஆரவத்கதயும் அதிகரிகின்றது. எைசவ, மணா்வரகள் ்ணா்டக்கருத்துகளில் ்யனுள்ள ்�ய்முகற திறன்ககள ்்ற 

அவரகளுக்கு சதகவயணாை ்�ய்முகற ்யிற்சிககள அளிப்து அவசியமணாகும்.

உயிரியல் செய்முலை பயிற்சியின ம்நாகைஙைள்:
உயிரியல் ்�ய்முகற ்யிற்சியின் சநணாக்கஙகளணாவை:-

  ்�ய்முகற அனு்வத்தின் மூலம் சிற்நத புரிதகல ் ்றுவதற்கணாக மணா்வரகளின் ் �ய்முகற திறன்ககள 

சமம்்டுத்துதல்.

  ்ணா்டப்குதியிலுள்ள சகணாட்்ணாடுககள புரி்நதுக் ்கணாள்ள ்�யல்விளக்கம் அளித்தல்.

  மணாதிரிகளிலுள்ள குறிபபிட்்ட ்ணாகஙககளக் கண்டறியவும், அதன் அகமவி்டஙககள குறிக்கவும் ஏதுவணாக 

மணா்வரகளின் உற்றுசநணாக்கல் திறன்ககள சமம்்டுத்துதல்.

  ஆய்வக உ்கர்ஙககளயும், கருவிககளயும், வககப்டுத்தவும், ககயணாளவும், சமலும் அவற்றின் மூலம் 

அளவீடுககள சமற்்கணாள்ளவும் ஏதுவணாக மணா்வரகளின் ககயணாளுதல் திறன்ககள சமம்்டுத்துதல்.

  உயிரியல் ்்ணாருட்ககள ச�கரித்தல். உயிரியல் ்்ணாருட்கள் மற்றும் மணாதிரிககள ்தப்டுத்துதல் ஆகிய 

திறன்ககள வளரத்தல்.

  வகரதல், அக்டயணாளமிடுதல், ஆய்வின் முடிவுககள ்திவு ்�ய்தல், அகவகளுக்கு ்்ணாருள் விளக்கம் 

அளித்தல்.

்�ய்முகற ்யிற்சிகளின் மூலம் ்ணா்டக்கருத்துகள் ச�ணாதகைக்கு உட்்டுத்தப்டுத்துவசதணாடு மட்டுமல்லணாமல், 

அது அறிவியல் முகற கற்றலில் மணா்வரகளுக்கு ்யிற்சியளிக்கின்றது.

ேநாணவரைளுகைநான அறிவுலரைள்
மணா்வரகள் எல்லணா ்�ய்முகற வகுபபுகளுக்கும் வருககத் தர சவணடும். வகுப்கறயில் கற்பிக்கப்டும் 

்ணா்டஙகளுக்கும், ் �ய்முகற வகுபபுகளுக்கும் மிகவும் ் நருஙகிய ் தணா்டரபுள்ளது என்்கத நிகைவில் ் கணாள்ள 

சவணடும்.

 கீழக்கண்டவற்கற மணா்வரகள் ்�ய்முகற வகுபபின்ச்ணாது ்கணாணடு வருதல் சவணடும்.

 � ்�ய்முகற உற்றுசநணாக்கல் ்திசவடு (Practical observation notebook)

 � ்�ய்முகறப ்திசவடு (Practical Record)

அறிமுைம்
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 � ்�ய்முகறக் ககசயடு (Practical Manual)

 � HB வகக ்்ன்சில்கள்

 � ்்ன்சில் கூரகமயணாக்கி

 � அழிப்ணான்

 � அளவுக்சகணால்

 � சிறிய ்வள்களக் ககக்குட்க்ட

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

சிறிய தூரிகக, பிசளடு ஆகியவற்கறக் ்கணாண்ட ்்ட்டி.

  ்�ய்முகற ்தணா்டர்ணாை ்ணா்டப்குதிகய நன்கு கற்றறி்நத பின், வருகக தர சவணடும்.

  ்�ய்முகற ் திசவட்டிகைச �ரிப ் ணாரத்தலுக்கும், மதிபபீட்டிற்கணாகவும் ஆசிரியரி்டம் �மரபபிக்க சவணடும்.

  ்�ய்முகறக்குத் சதகவயணாை உ்கர்ஙககளத் தவிர பிறவற்கற சமக�யின் மீது கவத்தல் கூ்டணாது.

  ஆய்வகறயில் மணா்வரகள் நல்்லணாழுக்கத்கத கக்டபபிடிப்சதணாடு மட்டுமல்லணாமல், வீண ச்சசு 

ச்சுவது ச்ணான்றவற்கறத் தவிரத்து, ்�ய்முகறயில் ஆரவம் ்கணாள்ள சவணடும்.

  ்�ய்முகற உற்றுசநணாக்கல் ்திசவட்டில் மணா்வரகள் ஆய்வு எண, சததி, ஆகியவற்கறக் குறிபபி்ட 

சவணடும்.

  மணா்வரகள் நுணச்ணாக்கியில் கண்ட நழுவம் மற்றும் ்�ய்முகறயின்ச்ணாது ்கணாடுக்கப்டும் தணாவரப 

்்ணாருட்களின் ்்டஙககள ்�ய்முகற உற்றுசநணாக்கல் ்திசவடில் வகர்நது, ்ணாகஙககளக் குறிபபி்ட 

சவணடும்.

  ்�ய்முகற வகுபபுகள் முடி்நத பின், நணாற்கணாலி, நுணச்ணாக்கி ச்ணான்றவற்கற அதைதன் இ்டத்தில் 

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

  தணாவரவியல் ்�ய்முகறப ்திசவடு ஒன்றிகை மணா்வரகள் ்ரணாமரிக்க சவணடும்.

  ்திசவட்டில் ்்டம் வகரவதற்கும், எழுதுவதற்கும் ்்ன்சில்ககளசய ்யன்்டுத்த சவணடும்.

  ்்டத்திற்கணாை தகலபக் ்்ரிய எழுத்துகளில், ்்டத்தின் கீழ எழுத சவணடும்.

  ்்டத்தில் ்ணாகஙககளக் குறிபபிடும் சகணாடுககள அளவுக்சகணாலணால் வகரய சவணடும்.

ஆய்வைத்தில் பினபற்ை மவண்டிய பநாதுைநாப்பு விதிமுலைைள்
உயிரியல் ஆய்வகத்தில் ஆய்வு சமற்்கணாள்ளும்ச்ணாது கீழக்குறிபபி்டப்டுள்ள முன்்ைச�ரிக்கக 

ந்டவடிக்ககககள கக்டபிடிக்க சவணடும்.

  மணா்வரகள் ஆய்வகத்தில் தணாஙகள் சமற்்கணாள்ள இருக்கும் ச�ணாதகை குறித்து முழுகமயணாக 

அறி்நதுக் ்கணாள்ள சவணடும்.

  ஆய்வகத்தில் ்யன்்டுத்திய உ்கர்ஙகள், கண்ணாடி ்்ணாருட்கள் மற்றும் இதர ்்ணாருட்ககள 

முகறயணாக சுத்தம் ்�ய்து அவற்றிற்குரிய இ்டஙகளில் கவக்க சவணடும்.

  நுணச்ணாக்கி மற்றும் எளிதில் உக்டயக்கூடிய ்்ணாருட்ககள கவைமணாக ககயணாள சவணடும். 

அவற்கற சமக�யின் விளிம்பில் கவக்கணாமல் ஐ்நது அஙகுலம் உள்சள தள்ளி கவக்க சவணடும்.
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  உக்ட்நத கண்ணாடி துணடுககள ஆய்வக நீர ் தணாட்டியில் (sink) ச்ணா்டக்கூ்டணாது. அவற்கற குபக்த் 

்தணாட்டியில் ச்ணா்ட சவணடும்.

  பிசளடு, கத்திகள் ச்ணான்ற கூரகமயணாை ்்ணாருட்ககள ்யன்்டுத்தும்ச்ணாது ்வட்டுக்கணாயம் 

ஏற்்டுத்திக் ்கணாள்ளணாமல் மிகக்  கவைமணாக ககயணாள சவணடும்.

  சவதிப ்்ணாருட்கள் (chemicals) தீகம ்யக்ககூடியதணால் அவற்கற நுகரசவணா, சுகவக்கசவணா, 

கககளணால் ்தணா்டசவணா கூ்டணாது.

  சநணாய்த்்தணாற்கற தவிரப்தற்கு ஒருச்ணாதும் ஆய்வகத்தில் உ்வரு்நதக் கூ்டணாது.

செய்முலையின படிநிலைைள் 
மணா்வரகளுக்கு ்�ய்முகற ்யிற்சிகள் சமற்்கணாள்வதற்கணாை ்டிநிகலகள் கீசழ ்கணாடுக்கப்ட்டுள்ளை.

அறிவுகரககள 

கவைமணாக 

்டிக்கவும் 

உற்றுசநணாக்கவும்

்யிற்சி தணாகள 

பூரத்தி ்�ய்யவும்
உற்று 

சநணாக்கியவற்கற 

குறித்துக் ்கணாள்ளவும்

்�ய்முகற 

்திசவட்க்ட 

்ரணாமரிக்கவும்

அதகை 

மதிபபீட்டிற்கு 

�மரபபிக்கவும் 

1

ஒவ்வணாரு 

்டிநிகலககளயும் 

�ரியணாக 

பின்்ற்றவும்

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 ்வட்டுத் சதணாற்றத்தின் அடிப்க்ட ்்டத்கதயும், சில சிறிய உயிரிைஙககளயும் கண்டறிய ்யன்்டுகிறது.

ஆ) கூட்டு நுணச்ணாக்கி: கூட்டு நுணச்ணாக்கி ்்ணாருளருகு மற்றும் கண்ருகு ்லன்சுககளக் ்கணாணடு 

்்ணாருட்ககள ்்ரிதுப்டுத்தி கணா் உதவுகிறது. ஒளி நுகழயும் வழி க்டயணாபரம் (diaphragm) மூலமணாக �ரி 

்�ய்யப்டுகிறது.

சமக்டயின் மீது கவக்கப்ட்டுள்ள கண்ணாடித் தகட்டிலுள்ள மணாதிரிப ்்ணாருளின் மீது ஒளி வீழத்தப்டுகிறது.  

்்ணாருளருகு ்லன்க� அதிக அல்லது குகற்நத குவியத்திற்கு மணாற்றுவதன் மூலம் கண்ணாடித் தகட்டின்  

மீதுள்ள ்்ணாருகள உற்று சநணாக்கலணாம்.  ்்ணாருஞ்சீரணாக்கி மற்றும் நுணசீரணாக்கிகய ்யன்்டுத்துவதன் மூலம் 

கண்ணாடித் தகட்டிலுள்ள ்்ணாருளின் நுணுக்கமணாை விவரஙககள அறியலணாம்..

கண்ணாடிக் கருவிகள்: 
ச�ணாதகைக் குழணாய், பீக்கர அல்லது கண்ணாடிக் குவகள, கூம்பு குடுகவகள், ்்ட்ரி தட்டுகள், கண்ணாடி 

தகடுகள், கண்ணாடி வில்கல (Cover clip), பிப்்ட், புைல், விகைப்்ணாருளுள்ள குடுகவகள், கண்ணாடி 

குழித்தட்டு (watch glass), அளவீட்டு உருகள.

உ்கர்ஙகள்: 
இடுக்கி, சிறு கத்தி, பிளணாஸ்டிக் ககபபிடி ்கணாண்ட ஊசிகள், தூரிகககள், பிசளடு

நிகலப்டுத்திகள்: 
்ணாரமலின், FAA – ்ணாரமலின் அசிட்ச்டணா ஆல்கஹணால், எத்தைணால், அசிட்ச்டணான்

�ணாயஙகள்: 
�ணாஃபரனின் (லிக்னின் மற்றும் கியூட்டின் ்டி்நத ்�ல்ககள �ணாயசமற்ற ்யன்்டுகிறது)

்ஹமட்்டணாக�லின் (உட்கருகவ �ணாயசமற்ற ்யன்்டுகிறது)

அசயணாடின் (தர� ச�ணாதகை ்�ய்வதற்கு ்யன்்டுகிறது) 

ஈசயணாசின் (க�ட்ச்டணாபிளணா�த்கத �ணாயசமற்ற ்யன்்டுகிறது)

அசிட்ச்டணா கணாரகமன் (குசரணாசமணாச�ணாம்ககள �ணாயசமற்ற ்யன்்டுகிறது)

ஊதணா ்டிகம் – (்ணாக்டீரியஙககள �ணாயசமற்ற ்யன்்டுகிறது)

்்ணாதித்தல் ஊ்டகஙகள் (Mounting Agents)

கிளி�ரின், கை்டணா ்ணால்�ம்

விகை ்்ணாருட்கள் மற்றும் ககர�ல்கள் 

்்னிடிக்ட் கணாரணி, க்யூரட் கணாரணி, ஃ்்லிங ககர�ல், தர� ககர�ல், அசயணாடின் ககர�ல், ச�ணாடியம் 

கஹட்ரணாக்கஸைடு (NaOH)

குறியீடுகள்

pH தணாள்

்வப்நிகல அளவீடுகள்

்வப்மணானி
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ைண்ணநாடி தைடு தயநார செய்தல்
உயிரியல் ஆய்வகத்தில் கண்ணாடி தகடுகள் தயணாரிக்க மற்றும் ச�ணாதகைககள விளக்க, சில அடிப்க்ட 

்தணாழில்நுட்்ஙகள் ்யன்்டுத்தப்டுகின்றை.

இகலகளிலிரு்நது புறத்சதணாகல உரித்்தடுப்து எப்டி?

்டி 1   இகலயின் சமற்புறத் சதணாகலசயணா அல்லது கீழபுறத் சதணாகலசயணா பிரித்்தடுக்கவும்.

்டி 2   புறத்சதணாகல பிரிக்க ஊசி மற்றும் இடுக்கி ஆகியவற்கறப ்யன்்டுத்தவும்.

்டி 3   சதணால் ்குதிகய கண்ணாடி தகட்டில் கவத்து, அதன் மீது சில துளி நீகரசயணா அல்லது �ணாயத்கதசயணா 

ச�ரக்கவும்.

்டி 4  இதகை நுணச்ணாக்கியில் உற்று சநணாக்கவும்.

பூசசுகள் அல்லது சமற்சதய்பபு (smear) என்றணால் என்ை?

இ்நத முகறயில் ்�ல்கள் கண்ணாடி தகடு முழுகமக்கும் ்ரவ விட்டு பூசசுகள் ்�ய்யப்டுகிறது.

்டி 1    சிறு கத்தி (scalpel) உதவியு்டசைணா அல்லது மற்்றணாரு கண்ணாடி தகடு ்கணாணச்டணா நசுக்கப்டுகிறது.

்டி 3   கண்ணாடி தகடு மிதமணாக சூடு்டுத்தப்டுகிறது. பிறகு ் ்ணாதித்தல் ஊ்டகத்கதப ் யன்்டுத்தி கண்ணாடி 

வில்கலகயக் ்கணாணடு மூ்டப்டுகிறது.

்டி 4 கண்ணாடி வில்கலகயச சுற்றி உருகிய ்மழுகு பூ�ப்டுகிறது.

எவவணாறு நுணசீவல்கள் தயணாரிக்கப்டுகின்றை?

கூரகமயணாை கத்தி ்கணாணடு மிக ்மல்லிய நுணசீவல்கள் ்்றப்டுகின்றை. நுணசீவல்கள் அடிப்க்டயில் 

இரணடு வககப்டும். அகவ (1) குறுக்கு ்வட்டுத் சதணாற்றம் (2) நீள் ்வட்டுத் சதணாற்றம். 

்டி 1  கட்க்ட விரல் மற்றும் ஆள்கணாட்டி விரல்களுக்கு இக்டசய தணாவரப்குதி கவக்கப்ட்்ட தக்கககயப 

பிடித்துக் ்கணாள்ள சவணடும்.

்டி 2   சிறு கத்தி உதவியு்டன் ்ல நுணசீவல்கள் சீவசவணடும்.

்டி 3  சீவப்ட்்ட நுணசீவல்ககள தூரிகக உதவியு்டன் எடுத்து நீர நிரப்ப்ட்்ட கண்ணாடி குழித்தட்டில் இ்ட 

சவணடும்.

்டி 4   நீரில் மிதக்கும் நுணணிய சீவகலத் சதர்ந்தடுக்க சவணடும்; �ணாய்வணாை மற்றும் முழுகமயற்ற 

சீவல்கள் தவிரக்கப்்ட சவணடும்

நிகலப்டுத்துதல்

நிகலப்டுத்துதல் என்்து உயிருள்ள ்�ல்களின் ்�யல்்ணாட்க்ட தடுத்து நிறுத்தும் ்�யல்முகறயணாகும். 

இதைணால் ்�ல் சிகதவக்டதல் மற்றும் உலரதல் தக்ட ்�ய்யப்டுகிறது.

சில நிகல நிறுத்திகள்: ஃ்ணாரமலின், எத்தைணால், மற்றும் FAA (்ணாரமலின் – அசிட்ச்டணா – ஆல்கஹணால்)

�ணாயசமற்றுதலில் பின்்ற்றப்டும் நக்டமுகறகள்

்�ல்ககள சவறு்டுத்திக் கணா் உதவுவதில் �ணாயஙகள் முக்கியப ்ஙகு வகிக்கின்றை.

சில ்்ணாதுவணாை �ணாயஙகள்: �ணாஃபரனின், ்ஹமட்்டணாக�லின், அசயணாடின், ஈசயணாசின், அசிட்ச்டணா கணாரகமன் 

மற்றும் ஊதணா ்டிகம்.

்்ணாதித்தல்

்்ணாதித்தல் முகறயில் நுணசீவல்ககள (மணாதிரிககள) நீண்ட நணாட்களுக்கு ்தப்டுத்தி கவக்கவும், உலரணாமல் 

்ணாதுகணாக்கவும் ்யன்்டுகிறது.

சபநாதுவநான சபநாதித்தல் ஊடைஙைள்: கிளி�ரின், DPX, கை்டணா ்ணால்�ம்
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்டி 1  நுணசீவகல கண்ணாடி தகட்டின் மீது கவத்து அதன் மீது ஒரு துளி ்்ணாதித்தல் ஊ்டகத்கத 

இ்டசவணடும்.

்டி 2  கண்ணாடி தகட்டின் மீது கண்ணாடி வில்கலகய மிக கவைத்து்டன் ்மதுவணாக ்்ணாருத்த சவணடும்.

்டி 3  ் ்ணாதிக்கும் ்்ணாழுது கணாற்றுக்குமிழகள் வரணாதவணாறு ்ணாரத்துக் ்கணாள்ள சவணடும்.

்டி 4  கண்ணாடி தகட்டின் மீதுள்ள அதிகப்டியணாை ்்ணாதித்தல் ஊ்டகத்கத உறிஞ்சு தணாள் ்கணாணடு நீக்க 

சவணடும்.

கூட்டு நுண்மணநாககிலயப் பற்றி அறிந்துக சைநாள்ை
கூட்டு நுணச்ணாக்கி உயிரியல் ஆய்வகத்தில் மிக முக்கியமணாை கருவியணாகும். கீசழக் ்கணாடுக்கப்ட்டுள்ள 

்்டத்தில் உள்ள நுணச்ணாக்கிகய, ஆய்வகத்தில் உள்ள நுணச்ணாக்கியு்டன் ஒபபீடு ்�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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உயிரியல்  தநாவரவியல் செய்முலை லைமயடு
ேநாதிரி வினநா

I. ்கணாடுக்கப்ட்்ட கண்ணாடிதகடு (A) -யிகை இைம் கண்டறி்நது, ஏசதனும் 

இரணடு கணார்ஙககளக் தருக.

II. ்கணாடுக்கப்ட்்ட மணாதிரி (B)-யிகை இைம் கண்டறி்நது, ஏசதனும் இரணடு 

கணார்ஙககளக் தருக.

III. 
்கணாடுக்கப்ட்்ட மலரின் (C) குடும்்த்திகை இைஙகண்டறி்நது, ்ணாகஙககள 

தனிகமப்டுத்தி �மரபபிக்கவும். மலரின் இன்றியகமயணா உறுபபுகளின் 

்ணபுககள எழுதி, மலர வகர்்டம் வகர்நது, மலர வணாய்ப்ணாட்க்ட எழுதுக.

IV. 

்கணாடுக்கப்ட்்ட மணாதிரிக் ககர�ல் (D)-யில் ஒடுக்கும் �ரக்ககர (குளூக்சகணாஸ்), 

தர�ம், புரதம் மற்றும் லிபபிட் ஆகியவற்றில் எது உள்ளது எைக் கண்டறிக. 

அவற்றிற்கணாை அடிப்க்டக் ்கணாள்கககய எழுதி முடிவிகை 

அட்்டவக்ப்டுத்துக.

V. ்கணாடுக்கப்ட்்ட தணாவர ்�யலியல் ச�ணாதகை அகமபபு (E)-ஐ இைம் கண்டறி்நது, 

அதன் சநணாக்கம், ்�ய்முகற, கணாண்ை மற்றும் அறிவை ஆகியவற்கற எழுதுக.

ேதிப்சபண் ஒதுககீடு – செய்முலைத் மதரவு
I. இைம் கண்டறிதல் – ½ கணார்ஙகள் (ஏசதனும் இரணடு) – ½ (1)

II. இைம் கண்டறிதல் – ½ கணார்ஙகள் (ஏசதனும் இரணடு) – ½ (1)

III.
மலரின் குடும்்த்கத இைம் கண்டறிதல் - ½,  
மலரின் ்ணாகஙககள தனிகமப்டுத்துதல் – ½, மலரின் ்ணபுகள் – ½,  
மலர வகர்்டம் – ½, மலர வணாய்ப்ணாடு – ½

(2 ½)

IV. அடிப்க்டக் ்கணாள்கக -½, ச�ணாதகை – ½, 
அட்்டவக் – ½ (்�ய்முகற, கணாண்ை & அறிவை)

(1 ½)

V. சநணாக்கம் - ½, ்�ய்முகற & கணாண்ை – ½, அறிவை – ½ (1 ½)

                                                                            சேநாத்தம்                    7½ ேதிப்சபண்ைள்

செய்முலை லைமயடு                                                                                 1½ ேதிப்சபண்ைள்

திைன                             1 ேதிப்சபண்ைள்

அதிைபட்ெ ேதிப்சபண்ைள்                                                                        10 ேதிப்சபண்ைள்
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உயிரியல் தநாவரவியல் செய்முலை லைமயடு
விைணா எண - I (A)

குறிப்பு: ் �ய்முகற ் ணா்டசவகளயின் ் ்ணாழுது ஆசிரியர கட்்டணாயமணாக தற்கணாலிக கண்ணாடி தகடுகள புதிதணாக 

தயணார ்�ய்ய சவணடும். (்்ணாது ்�ய்முகறத் சதரவின்்்ணாழுது தற்கணாலிக கண்ணாடி தகடு தயணார ்�ய்ய 

இயலணாதச்ணாது மட்டும் நிர்நதர கண்ணாடி தகடுககளப ்யன்்டுத்தலணாம்.)

ைண்ணநாடி தைடு தயநாரித்து, விளககுதல்
்யிற்சி 1 ்ணாக்டீரியணா - சலக்ச்டணாச்சில்லஸ்

்யிற்சி 2 பூஞ்க�கள் – ஈஸ்ட், ரைச�ோபஸ்
்யிற்சி 3 ்ணாசிகள் – கிளோமிச�ோச�ோனஸ், வோலவோக்ஸ், ஸ்ரபசைோரைைோ, ஊச�ோசைோணியம்
்யிற்சி 4 குன்றலிலணா ்�ல் ்குபபு நிகலகள் – ்மட்்டணாஃச்ஸ், அைணாஃச்ஸ்

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

ஒருவிகதயிகல தணாவர சவர, தணடு, இகல

்யிற்சி 6 பிளணாஸ்மணா சிகதவு மற்றும் பிளணாஸ்மணா சிகதவு மீட்சி

வினநா எண் - II (B)
ேநாதிரிைள்
்யிற்சி 7 அைோரிைஸ் – பசிடிய ைனியுறுப்பு
்யிற்சி 8 ஃச்ணாலிசயணாஸ் கலக்்கன்

்யிற்சி 9 இகலத்்தணாழில் தணடு – ஒபன்ஷியோ
்யிற்சி 10 சிறபபு வகக மஞ்�ரி – �யணாத்தியம்

்யிற்சி 11 திரள்கனி – ்ணாலியணால்தியணா

வினநா எண் - III (C)
வலைப்பநாட்டியல் – ேைரின பநாைஙைலளத் தனிலேப்படுத்துதல்
்யிற்சி 12 ஃச்ச்சி – கிரளடச�ோரியோ ட�ரசனஷியோ
்யிற்சி 13 ்�ணாலணாசைசி – �ோடடூைோ ட�ட�ல

வினநா எண் - IV (D)
உயிரி மூைககூறுைள் – ஊட்டப்சபநாருள் மெநாதலன
்யிற்சி 14 ஒடுக்கும் �ரக்ககரக்கணாை ்்னிடிக்ட் ச�ணாதகை

்யிற்சி 15 தர�த்திற்கணாை அசயணாடின் ச�ணாதகை

்யிற்சி 16 புரதத்திற்கணாை க்யூ்ரட் ச�ணாதகை

்யிற்சி 17 லிபபிட்டிற்கணாை ச�ணாப்ணாதல் ச�ணாதகை

வினநா எண் - V (E)
தநாவர செயலியல் - மெநாதலனைள்
்யிற்சி 18 உருகளக்கிழஙகு ஆஸ்மணாஸ்சகணாப ச�ணாதகை

்யிற்சி 19 நிறப ்குப்ணாய்வுத் தணாள் ச�ணாதகை

்யிற்சி 20 வில்மணாட்ஸ் குமிழி ச�ணாதகை

்யிற்சி 21 சகைணாஙகின் சுவணா�மணானி ச�ணாதகை

்யிற்சி 22 வில் ஆக்ஸைசைணாமீட்்டர
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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: ்ணாக்டீரியஙகளின் வகககள், பூஞ்க�கள், ்ணாசிகளின் புறத்சதணாற்றத்கதப ்ற்றி அறிதல் மற்றும் 

அக்டயணாளம் கணாணுதல்.

சைநாள்லை: ஒரு உயிரிைத்தின் புறத்சதணாற்றப ்ணபுககளப ்ற்றி அறிவது புற அகமபபியல் என்கிசறணாம். 

இதன் மூலம் அவவுயிரிைத்தின் புற மற்றும் உள்ளகமபக் ்தரி்நது ்கணாள்ளலணாம். அக்டயணாளம் 

கணாணுதல், வககப்டுத்துதலில் புற அகமபபியல் முக்கியப ்ஙகு வகிக்கிறது.

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

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

தகடுகள், கூட்டு நுணச்ணாக்கி

பயிற்சி: 1

பநாகடீரியநா (மைகமடநாமபசில்ைஸ்)
சமணார அல்லது தயிரிலிரு்நது சலக்ச்டணாச்சில்லஸ் ்ணாக்டீரியத்கத, ்ணா்டபபுத்தகத்தில் 

்கணாடுக்கப்ட்டுள்ள கிரணாம் �ணாயசமற்றுதல் முகற மூலம் �ணாயசமற்றி உற்று சநணாக்குதல்.

பண்புைள்
• ஒரு ்�ல்லணால் ஆை, ்தணால்லுட்கரு உக்டய, சகணால் வடிவ, கரிம சவதிச�ணாரபு 

்ணாக்டீரியஙகள்.

• �வவணால் சூழப்ட்்ட கமட்ச்டணாகணாணடிரியஙகள், உட்கரு, சகணால்கக உறுபபுகள், 

கணிகஙகள் ச்ணான்ற ்�ல் நுணணுறுபபுகள் கணா்ப்டுவதில்கல.

• மீச�ணாச�ணாம்கள் கணா்ப்டுகின்றை.

• இகவ சலக்டிக் அமில ்நணாதித்தலில் ஈடு்டுகின்றை.

பயிற்சி: 2

அ. பூஞலெ - ஈஸ்ட்

100 மி.லி. �ரக்ககரக் ககர�கல எடுத்துக் ்கணாணடு, அதில் சில ஈஸ்ட் ்டிகஙககளச 

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

துளிககள எடுத்து கண்ணாடி தகட்டில் கவத்து நுணச்ணாக்கியில் உற்று சநணாக்கவும்.

படம் 1: ்ணாக்டீரியணா

உயிரியல் தநாவரவியல் செய்முலை
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பண்புைள்
• ஈஸ்ட் என்்து ஒரு ்�ல்லணாலணாை, உணகமயுட்கரு ்கணாண்ட 

ஆஸ்சகணாகமசீட்ஸ் பூஞ்க�.

• ்�ல்கள் நிறமற்றகவ, நீள்வட்்டம் அல்லது சகணாள வடிவம் ்கணாண்டகவ

• ்்ணாதுவணாக ்மணாட்டுவிடுதல் முகறயில் இைப்்ருக்கம் ்�ய்கிறது.

• ்மணாட்டுவிடுதல் மூலம் உருவணாை ்�ல்கள் ்தணா்டரசசியணாக அகம்நது 

ச்ணாலியணாை கமசீலியத்கத உருவணாக்குகின்றை.

ஆ. பூஞலெ – லரமெநாபஸ்
்ரணாட்டிப பூஞ்க�கய ்யன்்டுத்தவும். நணாள் க்ட்நத ்ரணாட்டித் துணடின் சமற்்ரபபில் ்வள்கள 

அல்லது நிறமற்ற சமல்சநணாக்கிய இகழகள் கருகமயணாை நுனியு்டன் வளர்நதிருக்கும். சில 

இகழககள ஊசி அல்லது இடுக்கியின் உதவியு்டன் எடுத்து ஒரு கண்ணாடித் தகட்டிலிட்டு அதில் 

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

வில்கலகயக் ்கணாணடு மூடி, நுணச்ணாக்கியின் உதவியு்டன் உற்றுசநணாக்கவும்.

பண்புைள்
• ரைச�ோபஸ் ்்ணாதுவணாக ்ரணாட்டி மீது வளரும் �ணாறுணணி பூஞ்க� 

(க�சகணாகமசீட்ஸ்).

• இதன் உ்டலம் குறுக்குச சுவரற்ற ்ல்லுட்கருக்ககளக் ்கணாண்ட 

கமசீலியத்கதக் ்கணாண்டது

• இது ்ணாலிலணா இைப்்ருக்கத்தின் மூலம் வித்தகஙககளத் 

சதணாற்றுவிக்கிறது. வித்தகஙகள் வித்தக வித்துககளக் ்கணாணடுள்ளை.

பநாசிைள்

்ணாசி ் டி்நத குளத்து நீகர ச�கரிக்கவும். ச�கரிக்கப்ட்்ட குளத்து நீரின் சில துளிககள கண்ணாடித் 

தகட்டில் இட்டு உற்று சநணாக்கவும்.

பயிற்சி: 3
அ. கிளோமிச�ோச�ோனஸ்

பண்புைள்
• கிளோமிச�ோச�ோனஸ் நகரும் தன்கமயுக்டய ஒரு ்�ல் ்சும்்ணாசி 

(குசளணாசரணாஃக்சி)

• இது கிண் வடிவ ் சுஙகணிகத்கதக் ் கணாணடுள்ளது. ் சுஙகணிகத்தின் 

முன்புறத்தில் இரு சிறிய கண புள்ளிகள் கணா்ப்டுகின்றை.

• உ்டலத்தின் முன்்குதியில் இரணடு �ணாட்க்ட ஒத்த கக�யிகழகள் 

கணா்ப்டுகின்றை. ஒவ்வணாரு கக�யிகழயும் அடித்திரள் உறுபபிலிரு்நது 

சதணான்றுகிறது.

படம் 2 அ: ஈஸ்ட்

உ�க�

படம் 2ஆ: ரைச�ோபஸ்

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

• வோலவோக்ஸ் கணாலனி அகமபபு ்கணாண்ட, 

நகரும்தன்கமயுக்டய ்சும்்ணாசிகள்.

• 500 முதல் 50,000 ் �ல்கள் ஒன்றிக்்நது உள்ளீ்டற்ற 

சகணாள அகமபக்க் ்கணாண்டது. இத்தகக வளரியல் 

அகமபபிற்கு சீசைணாபியம் என்று ்்யர.

• கணாலனியிலுள்ள ஒவ்வணாரு ்�ல்லும் க�ட்ச்டணாபிளணா� 

இகழகளணால் இக்க்கப்ட்டுள்ளது.

இ. ஸ்ரபசைோரைைோ
பண்புைள்

• ஸ்ரபசைோரைைோ கிகளத்தலற்ற இகழ உ்டலம் 

்கணாண்ட ்சும்்ணாசி.

• சுருள் வடிவ ்சுஙகணிகம் கணா்ப்டுகிறது.

• உருகள வடிவ ்�ல்கள் ஒன்றன் மீது ஒன்றணாக 

அகம்நதுள்ளது.

• ்�ல்லின் கமயத்தில் உட்கரு கணா்ப்டும்.

ஈ. ஊச�ோசைோணியம்
பண்புைள்

• ஊச�ோசைோணியம் இகழ வடிவ கிகளத்தலற்ற உ்டலம் 

்கணாண்ட ்சும்்ணாசி (குசளணாசரணாஃக்சி)

• ்�ல்கள் ஒன்றன்மீது ஒன்றணாக அகம்நது ஒற்கற வரிக� 

இகழகய உருவணாக்குகிறது.

• வகலபின்ைல் வடிவ ்சுஙகணிகம் கணா்ப்டுகிறது.

• ்குப்க்டயும் இளம் ்�ல்களின் சமல் ்தணாபபி ்�ல் 

கணா்ப்டுகிறது.

• அடி்�ல் (்ற்றுறுபபு), இக்ட ்�ல், நுனி ்�ல். எை மூவகக 

்�ல்கள் கணா்ப்டுகின்றை.

படம் 3ஆ: வோலவோக்ஸ்

க���ைட
ேச� கால�

படம் 3ஈ: ஊச�ோசைோணியம்

படம் 3இ: ஸ்ரபசைோரைைோ

ைப�னா��

உ�க�

ைச�ேடா�ளாச�

ெச �வ	

ப��க�க�

ெப�ய வா��ேவா

ைச�ேடா�ளாச 
இைழ 

ðŸÁÁŠ¹ 
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பயிற்சி: 4
டவஙைோய சவர நுனியில குன்்றலிலோ ட�ல பகுப்ரப ைண�றிதல

ம்நாகைம்:  குன்றலிலணா ்�ல் ்குபபில் ்மட்்டணாஃச்ஸ் மற்றும் அைணாஃச்ஸ் நிகலககள கண்டறிதல்.

சைநாள்லை:  தணாவரஙகள் மற்றும் விலஙகுகளின் உ்டல் வளரசசி ் �ல்களின் எணணிக்கக அதிகரிப்தணால் 

ஏற்்டுகிறது. கமட்்டணாசிஸ் ்�ல் ்குபபில் உருவணாை புதிய ்�ல்களிலுள்ள குசரணாசமணாச�ணாம்கள் தணாய் 

்�ல்லிலுள்ள குசரணாசமணாச�ணாம்களின் எணணிக்கககய ஒத்திருக்கும். குன்றலிலணா ்�ல் ்குபக் 

தணடு, சவரின் நுனிப்குதியில் எளிதணாக கணா்லணாம். முது்கலும்புக்டய விலஙகுளின் எலும்பு மஞ்க�, 

மீன்களின் ்�வுள்களில் கணா்ப்டும் எபபித்திலிய ்�ல்கள், வளரசசியக்டயும் தகலபபிரட்க்டயின் 

வணால்்குதி ச்ணான்ற ்குதிகளில் கமட்்டணாசிஸ் ்�ல்்குபபு அதிகளவில் நக்ட்்றுகிறது.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: ்வஙகணாய சவர நுனி, கஹட்சரணாகுசளணாரிக் அமிலம், �ணாஃபரனின் �ணாயம், 

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

1.	 புதியதணாக முகளத்த ்வஙகணாய சவரின் நுனிப்குதிகய 5 முதல் 8 மி.மீ. நீளம் 

அதிகணாகலயில் ்வட்டி, 70% ஆல்கஹணாலில் நிகலப்டுத்த சவணடும்.

2.	 ்�ய்முகறயின் ச்ணாது தூய்கமயணாை ்்ட்ரி தட்டில் கவத்து நன்கு கழுவி கண்ணாடித் தகட்டில் 

கவக்க சவணடும்.

3.	 பின்ைர ஒரு துளி IN கஹட்சரணாகுசளணாரிக் அமிலத்கத தகட்டின் மீது இ்ட சவணடும். பின் 2 முதல் 

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

4.	 கண்ணாடி தகட்டிகை ஒரு நிமி்டம் �ணாரணாய விளக்கின் சு்ட்ரணாளியில் ்மன்கமயணாக சூடு்டுத்த 

சவணடும். (கண்ணாடி தகட்க்ட ்தணாடும்்்ணாழுது அதிக சூட்க்ட உ்ரக் கூ்டணாது)

5.	 அதிகப்டியணாை �ணாயத்கத உறிஞ்சுத்தணாள் ்கணாணடு கவைமணாக நீக்க சவணடும்.

6.	 பின்ைர (10 முதல் 20 ்நணாடிகள்) ஒரு துளி அல்லது இரணடு துளி நீகர கண்ணாடி தகட்டின் மீது 

இட்டு உறிஞ்சுத்தணாள் ்கணாணடு ஒற்றி எடுக்க சவணடும்.

7.	 சவரநுனி ்கணாண்ட கண்ணாடித் தகட்டின் மீது கண்ணாடி வில்கலகய கவத்து விரலணால் 

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

உக்டயணாதவணாறு) ்மன்கமயணாக நசுக்க சவணடும்.

8.	 பின்ைர கூட்டு நுணச்ணாக்கியில் 10× ்்ணாருளருகு ்லன்சில் உற்று சநணாக்க சவணடும்.

9.	 ்குப்க்டயும் ்�ல்ககள கூர்நது சநணாக்க 45× ்்ணாருளருகு ்லன்க�ப ்யன்்டுத்தலணாம்.
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அ. ர�ட�ோசிஸ் – நிரல: ட�ட�ோாஃசபஸ்
பண்புைள்:

•	 கதிரசகணால் இகழகள் குசரணாசமணாச�ணாம்களின் 

்�ன்ட்சரணாமியரின் ககனிட்ச்டணாசகணார ்குதியில் 

இக்கின்றை.

•	 குசரணாசமணாச�ணாம்கள் ்�ல்லின் கமயத்தளத்தில் வ்நது 

அகமகின்றை.

•	 இ்நநிகலயில் குசரணாசமணாச�ணாம்கள் நன்கு 

புலப்டுகின்றை.

ஆ. ர�ட�ோசிஸ் – நிரல: அனோாஃசபஸ்

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

குசரணாமணாடிட்கள், ்�ல்லின் எதி்ரதிர துருவஙககள 

சநணாக்கி நகரகின்றை

• கதிரசகணால் இகழகள் சுருஙகுதல், ்�ன்ட்சரணாமியர 

நீள்வணாக்கில் பிளவுறுதல் ஆகிய நிகழவுகளணால் உண்டணாகும் 

விக� குசரணாசமணாடிட்ககள எதி்ரதிர திக�யில் 

இழுக்கின்றை. 

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 ்வட்டுத் சதணாற்றத்திகை அறிதல், அக்டயணாளம் கணாணுதல்.

சைநாள்லை:  தணாவர உ்டலில் அவற்றின் இருபபி்டத்கத ்்ணாருத்தில்லணாமல், ஒசர விதமணாை ்ணிகய 

சமற்்கணாள்கின்ற ்ல திசுக்கள் ச�ர்நத ்தணாகுதி திசுத்்தணாகுபபு எைப்டும். தணாவரஙகளில் உள்ள 

திசுத்்தணாகுபபு மூன்று வகககளணாக பிரிக்கப்ட்டுள்ளது. அகவ புறத்சதணால் திசுத்்தணாகுபபு, அடிப்க்ட 

திசுத்்தணாகுபபு மற்றும் வணாஸ்குலத் திசுத் ்தணாகுபபு என்்ைவணாகும்.  தணாவரஙகளின் ்ல்சவறு 

்குதிகளில் திசுக்கள் ்ல வககயணாக பிரிக்கப்ட்டு, குறிபபிட்்ட வடிவஙகளில் ்ரவி கணா்ப்டுகிறது. 

தணாவர உள்ளகமபபியல் என்்து தணாவரப ்குதிககள ்வட்டி (நீள் ்வட்டு / குறுக்கு ்வட்டு) அவற்றின் 

உள்ளகமபக் நுணச்ணாக்கி மூலம் ஆய்வு ்�tய்தகலக் குறிக்கும்.

படம் 4அ.: ்மட்்டணாஃச்ஸ்

படம் 4ஆ: அைணாஃச்ஸ்
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தக்ககயில் தணாவரப ்குதிகய (தணடு, சவர, இகல) கவத்து குறுக்கு வணாக்கில் ்ல நுண 

சீவல்கள் எடுக்க சவணடும். அதிலிரு்நது மிக ்மல்லிய நுண சீவகல ்மல்லிய தூரிககக் 

்கணாணடு எடுக்க சவணடும். அகத சுத்தமணாை நீர உள்ள கண்ணாடி குழித்தட்டுக்கு (watch 

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

ச�ரக்க சவணடும். பின்ைர மூன்று முதல் ஐ்நது நிமி்டம் வகர அகத அப்டிசய கவக்க 

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

சீவகல கண்ணாடி தகட்டின் கமயத்தில் கவக்க சவணடும். பின் ஒரு துளி கிளி�ரிகை நுண 

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

நுணசீவல் மீது ்்ணாருத்த சவணடும். �ணாயசமற்றுதல் மற்றும் ்்ணாதித்தலுக்குப பின்ைர கூட்டு 

நுணச்ணாக்கி ்யன்்டுத்தி 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 ்வட்டுத் சதணாற்றம், 

ஒருவிகதயிகல தணாவர சவரின் குறுக்க ்வட்டுத் சதணாற்றம், சூரியகணா்நதி தணடின் குறுக்கு ்வட்டுத் 

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

சதணாற்றம், புல் இகலயின் குறுக்கு ்வட்டுத் சதணாற்றத்தின் தற்கணாலிக கண்ணாடி தகடுகள் தயணாரிக்க 

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

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

இரு விலதயிலை தநாவரத் தண்டு
(குறுககு சவட்டுத் மதநாற்ைம்.)

பண்புைள்: பண்புைள்:
•	 வணாஸ்குலக் கற்கறகள் ஆரபச்ணாக்கு 

அகமவுக்டயது. நணான்கு முகை க�லம், 

்வளிசநணாக்கிய க�லம் கணா்ப்டுகிறது.

•	 புறணி சவறு்டுத்தப்ட்டுள்ளது. 

புறத்சதணாலடித்சதணால் சகணாலஙககமணா 

்�ல்களணால் ஆைது.

•	 ்ணாரஙககமணாவணால் ஆை இக்பபுத் திசு 

கணா்ப்டுகிறது.

•	 வணாஸ்குலக் கற்கறகள் ஒவ்வணான்றும் 

ஒன்றிக்்நதகவ, ஒருஙககம்நதகவ, 

திற்நதகவ, உள்சநணாக்கு க�லம் ் கணாண்டகவ.

•	 பித் கணா்ப்டுவதில்கல. •	 வணாஸ்குலக் கற்கறகள் பித்கதச சூழ்நது ஒரு 

வகளயமணாக அகம்நதுள்ளை. சமலும் ஆபபு 

வடிவத்தில் உள்ளை.

•	 பித் மற்றும் முதல் நிகல பித் கதிரகள் 

கணா்ப்டுகின்றை.

இ. இருவிரதயிரலத் தோவை இரல (குறுக்கு டவடடுத் சதோற்்றம்)

பண்புைள்:
• வணாஸ்குலக் கற்கறகள் ஒவ்வணான்றும் ஒன்றிக்்நதகவ, ஒருஙககம்நதகவ, மூடியகவ.

• இகலயிக்டத் திசு சமற்புறம் ்ணாலிச�ட் ்ணாரஙககமணா எைவும், கீழபபுறம் ்ஞ்சு ்ணாரஙககமணா எைவும் 

சவறு்டுத்தப்ட்டுள்ளது (சமல்கீழ சவறு்ணாடு ்கணாண்ட இகல).

• இகலத்துகளகள் கீழபபுறத்சதணாலில் அதிக எணணிக்ககயில் கணா்ப்டுகிறது.

• ஒவ்வணாரு இகலத்துகளயும் ஒரு இக் அவகர விகத வடிவ கணாபபுச ்�ல்களணால் சூழப்ட்டுள்ளது
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படம் 5இ: சூரியகணா்நதி இகலயின் குறுக்கு 

்வட்டுத் சதணாற்றம்
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படம் 5ஈ: மக்கணாசச�ணாள சவரின் குறுக்கு 

்வட்டுத் சதணாற்றம்

படம் 5உ: மக்கணாசச�ணாள தணடின் குறுக்கு 

்வட்டுத் சதணாற்றம் 

ஈ. ஒருவிலதயிலைத் தநாவர மவர 
(குறுககு சவட்டுத் மதநாற்ைம்)

உ. ஒருவிலதயிலைத் தநாவரத் தண்டு 
(குறுககு சவட்டுத் மதநாற்ைம்)

பண்புைள்: பண்புைள்:
• வணாஸ்குலத் திசுக்கள் ஆரபச்ணாக்கு அகமவில் 

உள்ளை. ்வளிசநணாக்கு மற்றும் ்லமுகை 

க�லம் கணா்ப்டுகிறது.

• வணாஸ்குலக் கற்கறகள் ஒன்றிக்்நத, 

ஒருஙககம்நத, உள்சநணாக்கு க�லம் ் கணாண்டகவ. 

மூடியகவ. (சகம்பியம் இல்கல).

• பித் கணா்ப்டுகிறது. • அடிப்க்டத்திசுவில் வணாஸ்குலக் கற்கறகள் சிதறி 

மணக்டஓடு வடிவில் அகம்நது கணா்ப்டுகின்றை.

• ஸ்கிலிரஙககமணாவணால் ஆை இக்பபுத் திசு 

கணா்ப்டுகிறது.

• பித் கணா்ப்்டவில்கல. சவறு்ணாடுறணாத ் ணாரஙககமணா 

திசுவணாலணாை அடிப்க்டத் திசு கணா்ப்டுகிறது. 

• அடிப்க்டத் திசுவணாைது புறணி, அகத்சதணால், 

்்ரிக�க்கிள், பித் எை சவறு்ட்டு 

கணா்ப்்டவில்கல. அகத்சதணால் ஸ்கிளிரஙககமணா 

்�ல்ககளக் ்கணாணடு கணா்ப்டுகிறது.
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ஊ. ஒருவிரதயிரலத் தோவை இரல (குறுக்கு டவடடுத் சதோற்்றம்)

பண்புைள்:
• வணாஸ்குலக் கற்கறகள் ஒன்றிக்்நதகவ, ஒருஙககம்நதகவ, மூடியகவயணாகும்.

• இகல இக்டத்திசு ்ணாலிச�ட் மற்றும் ்ஞ்சு ்ணாரஙககமணா எை சவறு்ட்டு கணா்ப்டுவதில்கல. 

(இரு �மப்க்க இகல)

• இரு புறத்சதணால்களிலும் இகலத்துகளகளின் எணணிக்கக ஏறத்தணாழ �மமணாக உள்ளை. இகலத்துகளகள் 

�பளணாக்கட்க்ட வடிவ (dumb-bell shaped) கணாபபு ்�ல்களணால் சூழப்ட்டுள்ளை..

பயிற்சி: 6 

 பிளோஸ்�ோ சிரதவு �ற்றும் பிளோஸ்�ோ சிரதவு மீடசி

ம்நாகைம்:  இகலயின் புறத்சதணாலில் பிளணாஸ்மணா சிகதகவக் கண்டறிதல்.

சைநாள்லை:  ்்ணாதுவணாக உயிருள்ள ் �ல்களில் நீர உள்ளதணால் விகரத்துக் கணா்ப்டும். தணாவரச 

்�ல்கல ்�றிவு மிகு ககர�லில் கவக்கும்்்ணாழுது புசரணாட்ச்டணாபிளணா� சுருக்கம் ஏற்்டுகிறது. 

அதைணால் புசரணாட்ச்டணாபிளணா�ம் ் �ல் சுவகர விட்டுப பிரி்நதுவிடுகிறது. இதகைசய நணாம் பிளணாஸ்மணா 

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

்வளிசயறுவதணால் இ்நத வககயணாை நிகழவு நக்ட்்றுகிறது. ் �ல்லின் புசரணாட்ச்டணாபிளணா�த்தில் 

உள்ள அ்டரகவக் கணாட்டிலும் ககர�லின் அ்டரவு அதிகமணாக இருப்சத இதற்குக் கணார்ம்.

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

தகடு, கண்ணாடி வில்கல, ஊசி, ்்ட்ரி தட்டு, நுணச்ணாக்கி.

டிை�ஸ்ைோன்சியோ இகலகயப பிரித்து கீழபபுறத் சதணாகல கவைமணாக உரிக்கவும். இகலயின் 

ஓரத்கத ஒரு ககயணால் பிடித்துக் ்கணாணடு மற்்றணாரு ககயணால் �ணாய்வணாக கிழிக்க சவணடும். 

பிரிக்கப்ட்்ட சதணாலிகை 70% �ரக்ககர ககர�லில் 5 நிமி்டஙகள் மூழக கவக்க சவணடும். 

பிரித்்தடுத்த சதணாலிகை கண்ணாடி தகட்டில் இட்டு நுணச்ணாக்கியில் அதன் பிளணாஸ்மணா 

சிகதகவ உற்று சநணாக்க சவணடும். 

அசத சதணாலிகை மீணடும் எடுத்து நீரில் 5 நிமி்டம் கவக்க சவணடும். பின்பு அதகை 

நுணச்ணாக்கியில் கணாணும்்்ணாழுது, ்�ல்கள் மீணடும் ்கழய நிகலகய அக்ட்நதிருக்கும். 

இதகை ’பிளணாஸ்மணா சுருக்க நீக்கம்’ / பிளணாஸ்மணா சிகதவு மீட்சி’ என்கிசறணாம்.

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

(கஹப்ர்டணானிக்) ககர�லில் கவக்கும் ச்ணாது, 

நீர மூலக்கூறுகள் ்�ல்லிலிரு்நது ்வளிச�வவூடு 

்ரவல் கணார்மணாக ்வளிசயறுகிறது..

• எைசவ ்�ல் �வவு ்�ல் சுவரிலிரு்நது விடு்ட்டு 

்�ல்லணாைது ்நகிழசசி (flaccid) நிகலகய 

அக்டகிறது.

பண்புைள்: பிளநாஸ்ேநா சிலதவு மீட்சி
• இது பிளணாஸ்மணா சிகதவின் தகலகீழ 

நிகழசசியணாகும்.

• ்�ல்லின் புசரணாட்ச்டணாபிளணா�ம் மீணடும் நீகர 

உறிஞ்சி ்கழய நிகலகய அக்டகின்றை. 

இ்நநிகழவு கஹபச்ணாச்டணானிக் ககர�லில் 

கவக்கும் ்்ணாழுது நக்ட்்றுகிறது.. இது ஒரு 

உள்�வவூடு ்ரவல் நிகழவணாகும்.

II. ேநாதிரிைள்
ம்நாகைம்: ்ணாசிகள், பூஞ்க�கள், மற்றும் கலக்கன்களின் மணாதிரிககள அக்டயணாளம் கணடு, அவற்கற 

அறிதல்.

சைநாள்லை : ஒரு உயிரிைத்தின் புறத்சதணாற்றப ் ணபுககளப ் ற்றி அறிவது புற அகமபபியல் என்கிசறணாம். 

இதன் மூலம் அவவுயிரிைத்தின் புற மற்றும் உள் அகமபக் ்தரி்நதுக் ்கணாள்ளலணாம். அக்டயணாளம் 

கணாணுதல் மற்றும் வககப்டுத்துதலில் புற அகமபபியல் முக்கியப ்ஙகு வகிக்கிறது.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: அைோரிைஸ்- ்சிடிய கனியுறுபபு மற்றும் ச்ணாலிசயணாஸ் கலக்்கன் 

ஆகியவற்றின் மணாதிரிகள்

பயிற்சி: 7
 அைோரிைஸ் - பசிடிய ைனியுறுப்பு

பண்புைள்: 
• ்சிடிய கனியுறுபபு, கணாம்பு, க்லியஸ், நுணதட்டுகள், 

அன்னுலஸ் எை பிரித்தறியப்டுகிறது.

• கஹமீனியம் வளமணாை அடுக்கணாகும். இதில் குண்டணா்நதடி 

வடிவ ்சீடியஙகள் மற்றும் மலட்டு கஹப்ணாக்கள் 

(்ணாரணாஃக்சிஸ்) கணா்ப்டுகின்றை.

• ஒவ்வணாரு ்சிடியத்திலும் 4 ்சிடிய வித்துகள் ்வளிபபுறத்தில் 

உருவணாகின்றை.

படம் 6: பிளணாஸ்மணா சிகதவு மற்றும் 

பிளணாஸ்மணா சிகதவு மீட்சியின் நிகலகள்
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படம் 7: அகணாரிகஸின் ்சிடிய 

கனியுறுபபு
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பயிற்சி: 8
 ாஃசபோலிசயோஸ் ரலக்டைன்
பண்புைள் 

• ்ணாசிகள் மற்றும் பூஞ்க�களுக்கிக்டசய ஏற்்டும் 

ஒருஙகுயிரி இகல ஒத்த வகக உ்டலம் 

(ஃச்ணாலிசயணாஸ்)

• ்ணாசி உயிரி பூஞ்க�க்கு ஊட்்டத்கதத் தருகிறது. 

பூஞ்க� உயிரி ்ணாசிகளுக்கு ்ணாதுகணாபபு அளிப்து்டன் 

நீகர உறிஞ்சிக் ்கணாடுக்கிறது.

• இகவ SO2 மணாசுக்கணாரணிகய எளிதில் உ்ரக் 

கூடியதணாகவும், வறள் நிலத்தணாவர வழிமுகற 

வளரசசியில் முன்சைணாடி உயிரியணாகவும் திகழகிறது.

பயிற்சி: 9
 இரலத் டதோழிலதணடு - ஒபன்ஷியோ

பண்புைள்: 
• இகவ ்சுகம நிற, தட்க்டயணாை தண்டணாகும்.

• இத்தணடு இகலயின் ்ணிகய (ஒளிசச�ரக்கக) 

சமற்்கணாள்ள உருமணாற்றம் அக்ட்நதுள்ளது. இதற்கு 

இகலத்்தணாழில் தணடு என்று ்்யர

• இகலகள் முட்களணாக உருமணாற்றம் அக்ட்நதுள்ளை. 

இது வறள்நிலத் தகவகமப்ணாக.

ம்நாகைம்:  தணடின் உருமணாற்றத்கத அறிதல்

சைநாள்லை : தணடு ்்ணாதுவணாக கமய அச�ணாக ்�யல்்ட்டு, தணாவரத்தின் அகைத்து ்ணாகஙககளயும் 

தணாஙகுகிறது. இத்து்டன் சில தணாவரஙகளில் உ்டல இைப்்ருக்கம், உ்வு ச�மித்தல், ஒளிசச�ரக்கக 

ச்ணான்ற பிற ்ணிகளிலும் ஈடு்டுகின்றை. இதகைசய தணடின் உருமணாற்றம் என்கிசறணாம்.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: ஒபன்ஷியோ தணடு மணாதிரி.

உடல�

அ�ேபா��ய�

படம் 8: ஃச்ணாலிசயணாஸ் 

கலக்்கன்.

Pyylloclade opuntia

��க�

Pyylloclade opuntia

ஃ��ேலா�ேள�

படம் 9: இகலத் ்தணாழில்தணடு  – 

ஒ்ன்ஷியணா.
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பயிற்சி: 10 

 சி்றப்பு வரை �ஞ�ரி - �யோத்தியம்

ம்நாகைம்:  சிறபபு வகக மஞ்�ரிகய அக்டயணாளங கணாணுதல் மற்றும் அறி்நதுக் ்கணாள்ளுதல்.

சைநாள்லை:  கிகளத்த அல்லது கிகளக்கணாத அசசில் மலரகள் வகரயறுக்கப்ட்்ட அகமபபில் 

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

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

ச�ரக்ககயிலும், விகதககளப ்ரபபுவதிலும் முக்கியப ்ஙகணாற்றுகிறது.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: �யணாத்தியம் மஞ்�ரியுக்டய தணாவர மணாதிரி. 

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

மலரககளக் ்கணாணடுள்ளது.

• மஞ்�ரியின் கமயத்தில் அகம்நத ஒற்கறப ்்ண 

மலகரச சூழ்நது (ஆண மலரகள்) அகம்நதுள்ளை.

• ஒவ்வணாரு மகர்நத்ததணாளும் ஒரு ஆண மலகரக் 

குறிக்கிறது. சூலக வட்்டம் ்்ண மலகரக் 

குறிக்கிறது.

• ்வளிபபுறம் சதன்சுரபபி ்கணாண்ட வட்்ட 

பூவடிச்�தில் (involucre) மலரககள ்ணாதுகணாக்கிறது.

பயிற்சி: 11
 திைளைனி - போலியோலதியோ

ம்நாகைம்:  திரள் கனிககளப ்ற்றி அறி்நதுக் ்கணாள்ளுதல் மற்றும் அக்டயணாளங கணாணுதல்.

சைநாள்லை: கனி என்்து முதிர்நத மற்றும் கருவுற்ற சூலகபக் ஆகும். கனிகள் ்ல்சவறு வகககளில் 

வககப்டுத்தப ்ட்டுள்ளது. தனிக்கனி, திரள் கனி, மற்றும் கூட்டுக்கனி ஆகியகவ கனிகளின் 

வகககளணாகும். திரள் கனி என்்து இக்யணாச சூலகஙகள் ் கணாண்ட ஓர தனி மலரிலிரு்நது உருவணாகும் 

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

்தணாகுபபு திரள் கனிகய உண்டணாக்கும்.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: ்ணாலியணால்தியணாவின் திரள்கனி மணாதிரி.

பண்புைள்: 
• ்ல இக்யணாச சூலக இகலகள் ்கணாண்ட தனி 

மலரில் இரு்நது உருவணாகும் கனியணாகும்.

• தனி மலரணால் உருவணாக்கப்டும் சிறு கனிகளின் திரள் 

்தணாகுபபு – திரள் கனியணாகும்.

Ý‡ ñô˜

ªð‡ ñô˜

படம் 10: மஞ்�ரி - �யணாத்தியம்.
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படம் 11: திரள்கனி - ்ணாலியணால்தியணா
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III. தநாவர வலைப்பநாட்டியல் – ேைரின பநாைஙைலள தனிலேப்படுத்துதல்
ம்நாகைம்: ஃச்ச்சி, ்�ணாலணாசைசி ச்ணான்ற குடும்்ஙகளின் மலரககள இைஙகணாணுதல், பிரித்தறிதல் மற்றும் 

விவரித்தல்.

சைநாள்லை: உயிரிைஙககள இைம் கண்டறிதல், ் ்யரிடுதல், வககப்டுத்துல் ஆகியவற்று்டன் ் தணா்டரபுக்டய 

உயிரியிலின் ஒரு பிரிவு வககப்ணாட்டியல் எைப்டும். தணாவரஙககள களத்தில் இைஙகணாணும் ்்ணாழுது, 

்்ணாதுவணாக புறத்சதணாற்ற ்ணபுகளின் அடிப்க்டயில் வககப்டுத்தப்டுகின்றை. குறிப்ணாக மலரின் ்ணபுகள் 

முக்கியமணாைதணாகக் கருதப்டுகின்றை.

மதலவயநான சபநாருள்ைள்: கிகளட்ச்டணாரியணா ்்டரசைஷியணா (�ஙகுபபூ), ்டணாட்டூரணா ்மட்்டல் ச்ணான்ற 

அருகணாகமயில் கிக்டக்கக்கூடிய தணாவரஙகள் / தணாவர மணாதிரிகள். ஒவ்வணாரு தணாவர மணாதிரியும் கணுவிக்டப 

்குதி, இகலகள், மலரகள், கனிககளக் ்கணாண்ட சிறு கிகளயணாக இருக்க சவணடும். கண்ணாடி தகடுகள், 

கண்ணாடி வில்கலகள், ்்ட்ரி தட்டுகள், சிறு கத்தி (பிசளடு), ஊசிகள், தூரிகககள், எளிய நுணச்ணாக்கி 

மற்றும் கூட்டு நுணச்ணாக்கி.

பயிற்சி: 12
ாஃசபசபசி – கிரளடச�ோரியோ ட�ரசனஷியோ

வககப்ணாட்டு நிகல

உைைம் : தணாவர உலகம்

கிலள : ஆஞ்சிசயணாஸ்்்ரம்

கிலள : யூக்டகணாட்ஸ்

கிலள : சரணாஸிட்ஸ்

துலை : ஃச்ச்ல்ஸ்

குடும்பம் : ஃச்ச்சி

ேைரின பண்புைள்:
ேஞெரி: இகலக்சகணா் தனிமலர.

ேைர: பூவடிச ்�திலுக்டயது, பூக்கணாம்புச 

்�திலுக்டயது, இரு்ணால் மலர, இரு்க்கச 

சீருக்டயது, ஐ்நதஙக மலர, சமல்மட்்ட 

சூலகபக் உக்டயது.

புல்லி வட்டம்: புல்லிகள் 5, இக்்நத புல்லிகள், 

்தணாடு இதழ அகமவுக்டயது, தனிபபுல்லி 

மலரின் அசசு சநணாக்கி கணா்ப்டும்.

அல்லி வட்டம்: அல்லிகள் 5, தனித்த அல்லிகள், 

வண்த்துச பூசசி வடிவ அல்லி வட்்டம், 

இறஙகு தழுவு இதழகமவுக்டயது.

ேைரந்தத்தநாள் வட்டம்: மகர்நதத் தணாள்கள் 10, 

இரு கற்கற (9) + 1 மகர்நதத்தணாள்

சூைை வட்டம்: சமல்மட்்ட சூலகபக், சூலக 

இகல ஒன்று, ஒரு சூலக அகறயுக்டயது, 

சூல்கள் விளிம்பு சூல் ஒட்டு முகறயில் அகம்நதுள்ளை. 

படம் 12: கிரளடச�ோரியோ ட�ரசனஷியோ
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பயிற்சி: 13
ட�ோலோசனசி – �ோடடூைோ ட�ட�ல

வககப்ணாட்டு நிகல

உைைம் : தணாவர உலகம்

கிலள : ஆஞ்சிசயணாஸ்்்ரம்

கிலள : யூக்டகணாட்ஸ்

கிலள : அஸ்்்டரிட்ஸ்

துலை : ்�ணாலணாசைல்ஸ்

குடும்பம் : ்�ணாலணாசைசி

ேைரின பண்புைள்:
ேஞெரி: தனித்த இகலக்சகணா் க�ம்

ேைர: பூவடிச ்�திலுக்டயது, பூக்கணாம்புச 

்�திலற்றது, இரு்ணால் மலர, ஆரச�மசசீருக்டயது, 

ஐ்நதஙக மலர, சூலக சமல் மலர.

புல்லி வட்டம்: புல்லிகள் 5, இக்்நத புல்லிகள், 

்தணாடு இதழகமவுக்டயது, நிகலத்த புல்லிகள், 

தனித்த புல்லி அசசு சநணாக்கி கணா்ப்டுகிறது.

அல்லி வட்டம்: அல்லிகள் 5, இக்்நத அல்லிகள், 

திருகு இதழகமவுக்டயது, பளிசகட்.

ேைரந்தத்தநாள் வட்டம்: மகர்நதத் தணாள்கள் 5, அல்லி 

ஒட்டியகவ, அல்லி இதழகளுக்கு இக்டசய 

அகம்நதகவ.

சூைை வட்டம்: சமல்மட்்ட சூலகபக், இரு சூலக இகலகள், இக்்நத சூலக இகலகள், இரு சூலக 

அகற உக்டயது. ஆைணால் ச்ணாலியணாை அகற குறுக்குச சுவர சதணான்றுவதணால் நணான்கு சூலக அகறககளக் 

்கணாணடுள்ளது. சூல்கள் அசசு சூல் ஒட்டு முகறயில் அகம்நதுள்ளை. 

IV. உயிரி மூைககூறுைள் – ஊட்டப்சபநாருள் மெநாதலன

பயிற்சி: 14
ஒடுக்கும் �ரக்ைரைக்ைோன ச�ோதரன - டபனிடிக்ட ைரை�ல ச�ோதரன

சநணாக்கம்:

்கணாடுக்கப்்ட மணாதிரி ககர�ல்களில் ஒடுக்கப்ட்்ட �ரக்ககரகயக் கண்டறிதல்

அடிப்க்டக் ்கணாள்கக:

1.  ஆல்ச்டணாஸ்கள் மற்றும் கீட்ச்டணாஸ்கள் ஒடுக்கும் �ரககரகள் எைப்டுகின்றை. குளுக்சகணாஸ் – ஒடுக்கும் 

�ரக்ககர, சுக்சரணாஸ் - ஒடுக்கணா �ரக்ககர

படம் 13: �ோடடூைோ ட�ட�ல
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2.  ஒடுக்கும் �ரக்ககரகய கணாரத் தணாமிர (II) �ல்ச்ட் ககர�லு்டன் (நீல நிறக் ககர�ல் ்்னிடிக்ட் 

ககர�ல் எைப்டுகிறது) ச�ரத்து ்கணாதிக்க கவக்கப்டும் ச்ணாது Cu2++ அயனிகள் Cu+ 

அயனிகளணாக ஒடுக்கப்ட்டுச ் �ஙகல் சிவபபு நிற தணாமிர (I) ஆக்க�டு வீழப்டிவத்கதத் தருகிறது.

சதகவயணாை ்்ணாருள்கள்:

ச�ணாதகைக் குழணாய், ச�ணாதகைக் குழணாய்த் தணாஙகி, ச�ணாதகைக் குழணாய் பிடிப்ணான், ச�ணாதகைக்கணாை 

மணாதிரிகள், ஆபபிள் / வணாகழ / ்வஙகணாய இகலச�ணாறு / கரும்புச�ணாறு / ்ணால் �ணாறு, ்்னிடிக்ட் ககர�ல், �ணாரணாய 

விளக்கு 

்�ய்முகற:

1. ஒரு தூய்கமயணாை ச�ணாதகைக் குழணாயில் 1 மி.லி. ச�ணாதகைக் ககர�கல எடுத்துக் ்கணாள்ளவும்.

2. இத்து்டன் 1 மி.லி. ்்னிடிக்ட் ககர�கல ச�ரக்கவும்.

3. பின்ைர ச�ணாதகைக் குழணாகய ்கணாதிக்கும் நீரினுள் கவத்து சூடு்டுத்தவும்.

4. ஒடுக்கும் �ரக்ககரயின் ்�றிவிகைப ்்ணாருத்து ்�ஙகல் சிவபபு நிறம் சதணான்றும்.

அட்்டவக்:

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

1 மி.லி. ்்னிடிக்ட் ககர�ல் 

ச�ரத்து சூடு்டுத்தவும்.

கருநீல நிறமணாக மணாறுகிறது ஒடுக்கும் �ரக்ககர உள்ளது. 

(குளுக்சகணாஸ் ஒரு ஒடுக்கும் 

�ரக்ககர ஆகும்.)

பயிற்சி: 15
தை�த்திற்ைோன ச�ோதரன – அசயோடின் ச�ோதரன

சநணாக்கம்:

்கணாடுக்கப்ட்்ட மணாதிரி ககர�ல்களில் ஸ்்டணாரச (தர�ம்) உள்ளதணா எைக் கண்டறிதல்

அடிப்க்டக் ்கணாள்கக:

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

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

்்க்டின் (கிகளககளப ்்ற்ற ்ணாலிமர ச�ரமம்).

3.  தர�த்தில் உள்ள அகமசலணாஸ் ்குதியணாைது அசயணாடின் (்்ணாட்்டணாசியம் அசயணாக்டடு) உ்டன் 

விகைபுரி்நது கருநீல நிறத்கதத் சதணாற்றுவிக்கிறது.

சதகவயணாை ்்ணாருள்கள்:

ச�ணாதகைக் குழணாய், அசயணாடின் ககர�ல் (்்ணாட்்டணாசியம் அசயணாக்டடு), மணாதிரிக் ககர�ல்கள் 

(உருகளக்கிழஙகு, அரிசி, சகணாதுகம அல்லது ச�ணாள மணிகள்).
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 ்�ய்முகற:

•  ஒரு தூய்கமயணாை ச�ணாதகைக் குழணாயில் 1 மி.லி. ச�ணாதகைக் ககர�கல எடுத்துக் ்கணாள்ளவும்.

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

•  பின்ைர கருநீல நிற மணாற்றம் சதணான்றுகிறது.

அட்்டவக்:

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

1 மி.லி. அசயணாடின் ககர�ல ்
கருநீல நிறமணாக மணாறுகிறது தர�ம் உள்ளது.

பயிற்சி: 16
புைதத்திற்ைோன ச�ோதரன – ரபயூடைட ச�ோதரன

சநணாக்கம்:

்கணாடுக்க்ட்்ட மணாதிரி ககர�ல்களில் புரதத்திகைக் கண்டறிதல்.

அடிப்க்டக் ்கணாள்கக:

1.  புரதஙகள் என்்து அமிசைணா அமிலஙகளிைணால் உருவணாை ்ணாலிமரகள் (்ணாலி்்பக்டடுகள்) ஆகும்.

2.  அமிசைணா ்தணாகுதியில் உள்ள ஒரு அமிசைணா அமிலம் கணார்ணாக்ஸில் ்தணாகுதியில் உள்ள மற்்றணாரு 

அமிசைணா அமிலத்து்டன் இக்்நது ்்பக்டடு பிக்பக் ஏற்்டுத்துகிறது. (NH – CO இக்பபு).

3.  க்யூ்ரட் ச�ணாதகை புரதத்கத அறிய உதவும் குறியீ்டணாகக் கருதப்டுகிறது. ்்பக்டடு பிக்பபின் 

கணார்ணாமணாக இகவ ஊதணா நிறத்கதக் ்கணாடுக்கின்றை.

4.  அகைத்து புரதஙகளும் ஒசர மணாதியணாை அமிசைணா அமிலஙககள ்கணாணடிருப்தில்கல. ஆககயணால் 

அகவ அகைத்து புரத ச�ணாதகைகளுக்கும் ஒசர மணாதிரியணாை முடிவுககளத் தருவதில்கல (க்யூரட் 

ச�ணாதகை புரத மூலக்கூறிலுள்ள ்்பக்டட் இக்பபிற்கும், �ணான்சதணாபுசரணாடிக் ச�ணாதகை குறிப்ணாக 

நறும் அமிசைணா அமிலத்கதயுக்டய புரதத்திற்கணாைது. 

சதகவயணாை ்்ணாருள்கள்:

ச�ணாதகைக் குழணாய், ச�ணாடியம் கஹட்ரணாக்கஸைட் (NaOH), தணாமிர �ல்ச்ட் ககர�ல் (CuSO4), ்ணால் / 

முட்க்டயின் ்வள்களக் கரு / ்ருபபுகளிலிரு்நது பிரித்்தடுக்கப்ட்்ட வடி திரவம்.

்�ய்முகற:

•  2 மி.லி. ச�ணாதகைக் ககர�கல எடுத்துக் ்கணாள்ளவும்.

•  இத்து்டன் 2 மி.லி. ச�ணாடியம் கஹட்ரணாக்க�ட் ககர�கல ச�ரக்கவும்.

•   பின்ைர 1 அல்லது 2 துளி 1% கணாப்ர (II) �ல்க்ட் ககர�கல ச�ரத்து நன்கு கலக்கவும்.

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

அட்்டவக்:

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

2 மி.லி. ச�ணாடியம் கஹட்ரணாக்ஸைக�ட் + 

1 அல்லது 2 துளி 1% கணாப்ர (II) �ல்க்ட்ச�ரத்து 

நன்றணாக கலக்கவும்

ஊதணா நிறமணாக மணாறுகிறது. புரதம் உள்ளது.
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பயிற்சி: 17
லிப்பிடடிற்ைோன ச�ோதரன – ச�ோப்போதல ச�ோதரன

சநணாக்கம்:

்கணாடுக்கப்ட்்ட தணாவர மற்றும் விலஙகு மணாதிரிகயக் ்கணாணடு ்கணாழுபபு (லிபபிட்) அமிலத்கதக் 

கண்டறிதல்.

அடிப்க்டக் ்கணாள்கக:

1. லிபபிடுகள் என்்து ்கணாழுபபு அமிலஙகள் மற்றும் ஆல்கஹணாலின் ஈத்தரகள் ஆகும்.

2.  லிபபிடுகள் நீரில் ககரவதில்கல, ஆைணால் ்்ன்சின், ஈத்தர மற்றும் குசளணாசரணாஃ்ணாரம் ச்ணான்ற 

ககரப்ணான்களில் ககர்கவ.

3.  டிகரகிளிஸைகரடுகள், ்ணாஸ்ச்ணாலிபபிடுகள், ஸ்டீரணாய்டுகள் மற்றும் ்மழுகுகுகள் ஆகியகவ 

லிபபிடுகளணாக விளஙகும் முதன்கம ்தணாகுபபுகள் ஆகும்.

4.  ஈத்தரகளின் பிக்பபு NaOH ககர�லின் மூலம் துணடிக்கப்டுவதணால் ச�ணாபக் ச்ணான்ற வீழ்டிவு 

சதணான்றுகிறது.

சதகவயணாை ்்ணாருள்கள்:

ச�ணாதகைக் குழணாய், ச�ணாதகைக் குழணாய் தணாஙகி, NaOH ககர�ல், எண்்ய் / ்நய் / ்வண்்ய்

்�ய்முகற:

•  1 மி.லி. ச�ணாதகைக் ககர�கல ஒரு ச�ணாதகைக் குழணாயில் எடுத்துக் ்கணாள்ளவும்.

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

•   ச�ணாபக்ப ச்ணான்ற வீழ்டிவு சதணான்றுகிறது.

அட்்டவக்;

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

1 மி.லி. 5% NaOH ககர�ல் 

ச�ரத்து நன்றணாக கலக்கவும்

ச�ணாபக்ப ச்ணான்ற வீழ்டிவு 

சதணான்றுகிறது.

லிபபிடு உள்ளது.

V. தநாவர செயலியல் மெநாதலன
பயிற்சி: 18
 உருரளக் கிழஙகு ஆஸ்�ோஸ்சைோப் 
ச�ோதரன

சநணாக்கம்:

�வவூடு ்ரவகல உருகளக்கிழஙகு 

ஆஸ்மணாஸ்சகணாப ச�ணாதகையின் மூலம் நிரூபித்தல்.

சதகவயணாை ்்ணாருள்கள்:

 சதணால் நீக்கப்ட்்ட உருகளக்கிழஙகு, ் �றிவு மிகு்நத 

�ரக்ககரக் ககர�ல், நீர, பீக்கர.

ÞÁF G¬ô

Ýó‹ð G¬ô

ê˜‚è¬ó‚
è¬óê™

à¼¬÷‚ Aöƒ°
(c˜ñ†ì‹ õ¬ó
«î£™ c‚èŠð†ì¶)

c˜

படம் 14: உருகளக்கிழஙகு 

ஆஸ்மணாஸ்சகணாப ச�ணாதகை
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்�ய்முகற:

•  சதணால் நீக்கப்ட்்ட உருகளக்கிழஙகிகை எடுத்து கத்தியின் உதவியணால் உட்புறமணாக ஒரு குழியிகை 

ஏற்்டுத்த சவணடும்.

•  இக்குழியில் ்�றிவு மிகு்நத �ரக்ககர ககர�கல நிரபபி அதன் ஆரம்் அளவிகை குறிக்க சவணடும்.

• இ்நத அகமபபிகை ஒரு தூய நீர நிரம்பிய பீக்கரில் கவக்க சவணடும்.

•  10 நிமி்டஙகள் கழித்து �ரக்ககரக் ககர�லின் அளவிகை உற்று சநணாக்கி அதன் அளவிகை மீணடும் 

குறிக்க சவணடும்.

கணாண்ை:

உருகளக் கிழஙகில் �ரக்ககரக் ககர�லின் மட்்டம் உயருவகத கணா் முடிகிறது.

அறிவை:

�வவூடு ்ரவல் கணார்மணாக �ரக்ககரக் ககர�லின் மட்்டம் உயரகிறது என்்து நிரூபிக்கப்ட்்டது.

பயிற்சி: 19
 நி்றப் பகுப்போய்வுத் தோள ச�ோதரன
சநணாக்கம்:

நிறப ் குப்ணாய்வுத் தணாள் ச�ணாதகை முகறயின் 

மூலம் ஒளிசச�ரக்கக நிறமிககள (்சுஙகணிக 

நிறமிகள்) பிரித்்தடுத்தல்.

சதகவயணாை ்்ணாருள்கள்:

புதிதணாகப ்றிக்கப்ட்்ட கீகர இகலகள், நிறப 

்குப்ணாய்வுத் தணாள் (வணாட்சமன் 1), நீளமணாை அகன்ற 

ச�ணாதகைக் குழணாய், பிளக்கப்ட்்ட தக்கக, கல்வம் 

மற்றும் குழவி ( Mortar & Pestle), ் ்ட்சரணாலியம் ஈதர, 

அசிட்ச்டணான், புைல், வடிகட்டும் தணாள், நுணதுகளக் 

குழணாய், ம்ல்.

்�ய்முகற:

கல்வம் மற்றும் குழவிகயப ்யன்்டுத்தி 

சிறிதளவு கீகர இகலகள், ம்ல் ஆகியவற்று்டன் 

5 மிலி. அசிட்ச்டணான் ச�ரத்து அகரக்க சவணடும்.

நிறப்குப்ணாய்வுத் தணாளிகை எடுத்து அதன் ஒரு முகைகய கூரகமயணாக்கிக் ்கணாள்ள சவணடும்.

வடிக்கப்ட்்ட �ணாற்றிலிரு்நது நுணதுகளக் குழணாயிகைக் ்கணாணடு ஒரு துளி இகலச�ணாற்கற 

நிறப்குப்ணாய்வுத் தணாளின் முகைப்குதியன் அருசகயுள்ள கமயப்குதியில் இ்ட சவணடும். உலர்நத 

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

ச�ணாதகைக் குழணாகய எடுத்து அதில் 5 மி.லி. ஈதர அசிட்ச்டணான் (9 ஈதர : 1 அசிட்ச்டணான்) ககர�கல ஊற்ற 

சவணடும். �ணாறு ஏற்றப்ட்்ட நிறப்குப்ணாய்வுத் தணாளிகை ச�ணாதகைக் குழணாயில் பிளக்கப்ட்்ட தக்கக 

உதவியு்டன் ச�ணாதகைக் குழணாயினுள், �ணாசறற்றம் ்�ய்த ்குதி ககர�லின் மட்்டம் 1 ்�.மீ. உயரத்தில் 

இருக்குமணாறு ்தணாஙக வி்டசவணடும்.

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

சவணடும். ககர�ல் தணாளின் ¾ அளவு உயரும் வகர விட்டு கவைமணாக பிரித்்தடுத்து உலர கவக்க 

சவணடும்.
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படம் 15: நிறப ்குப்ணாய்வுத் தணாள் ச�ணாதகை
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கணாண்ை:

ஒரு மணி சநரம் கழித்து நிறப ் குப்ணாய்வுத் தணாகள உற்று சநணாக்கும் ச்ணாது நிறமிகள் நணான்கு சவறு்ட்்ட 

தனித்த கற்கறகளணாக பிரி்நதிருப்கதக் கணா்லணாம். சவறு்ட்்ட இகல நிறமிககள அதன் நிறத்கதக் 

்கணாணடு கண்டறியலணாம்.

மஞ்�ள் ஆரஞ்சு

கசரணாட்டீன் 

மஞ்�ள்

�ணா்நசதணாஃபில் 

நீலம் கல்நத 

்சக�

குசளணாசரணாஃபில் a

்சுகம கல்நத 

மஞ்�ள்

குசளணாசரணாஃபில் b,

அறிவை:

இசச�ணாதகையின் மூலம் ்சுஙகணிகத்திலுள்ள ஒளிசச�ரக்கக நிறமிகள் குசளணாசரணாஃபில் a, 

குசளணாசரணாஃபில் b, �ணா்நசதணாஃபில் மற்றும் கசரணாட்டீன்கள் பிரித்்தடுக்கப்டுவகத அறியலணாம்.

பயிற்சி: 20
 வில�ோடஸ் குமிழிரய பயன்படுத்தி ஒளிசச�ரக்ரை வீதத்ரத ைண�றிதல
சநணாக்கம்:

வில்மணாட்ஸ் குமிழிகயப ்யன்்டுத்தி ஒளிசச�ரக்கக வீதத்கத 

கண்டறிதல்.

சதகவயணாை ்்ணாருள்கள்:

வில்மணாட்ஸ் குமிழி, கஹட்ரில்லணா சிறு கிகள, நீர.

்�ய்முகற:

1. ல்மணாட்ஸ் குமிழியில் நீகர நிரபபி கீழுள்ள குழலில் 

முகைப்குதியில் கஹட்ரில்லணா தணாவரத்கதப ்்ணாருத்த 

சவணடும்.

2. கஹட்ரில்லணா தணாவரத்கத சீ�ணாகவ நீருக்குள் மூழகியிருக்குமணாறு 

கவத்து கஹட்ரில்லணா தணாவரத்கதப ்்ணாருத்த சவணடும். இதன் 

மூலம் கணாற்றுக் குமிழகள் உள்சள ்�ல்வது தடுக்கப்டுகிறது.

3. குமிழ உண்டணாக்கும் குழலிகை நீர ்கணாள்கலனு்டன் ்்ணாருத்த 

சவணடும்.

4. இ்நத அகமபபிகை சூரிய ஒளி ்டும்்டி கவக்க சவணடும்.

5. பின்ைர கணாற்றுக் குமிழகள் சீரணாை அளவில் ்வளிப்டும்ச்ணாது 

அவற்கறக் க்க்கி்டலணாம்.

6. ்வவசவறு ஒளிச்�றிவில் இசச�ணாதகைகய மீணடும் ்�ய்து 

்ணாரக்க சவணடும்.

கணாண்ை:

ஒளிசச�ரக்ககயின் வீதம் அதிகரிக்கும் ச்ணாது ்வளிசயறும் கணாற்றுக் குமிழியின் அளவும் அதிகரிக்கிறது.

அறிவை:

ஒளிச்�றிவின் வீதம் அதிகரிக்கும் ச்ணாது ஒளிசச�ரககயின் அளவும் அதிகரிக்கிறது என்்தகை 

இசச�ணாதகையின் மூலம் அறியலணாம்.
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படம் 16: வில்மணாட்ஸ் குமிழி
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பயிற்சி: 21
 ைோற்று சுவோத்தின் சபோது CO2 டவளியி�ப்படுவரத நிரூபிக்கும் ஆய்வு
சநணாக்கம்:

முகளக்கும் விகதகள் சுவணாசித்தலின் ச்ணாது CO2 ்வளியிடுகின்றை என்்கத நிரூபித்தல்.

சதகவயணாை ்்ணாருள்கள்:

கூம்புக் குடுகவ, தக்கக அக்டப்ணான், பீக்கர, வகளக்கப்ட்்ட கண்ணாடிக் குழணாய், சிறிய ச�ணாதகைக் 

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

்�ய்முகற:

ஒரு குறிபபிட்்ட அளவிலணாை (10 கிரணாம்) முகளக்கும் விகதககள கூம்புக் குடுகவயில் எடுத்துக் 

்கணாணடு, KOH ககர�லு்டன் கூடிய சிறிய ச�ணாதகைக் குழணாகய நூலில் கட்டி குடுகவயில் உட்புறமணாக 

்தணாஙகவிட்டு தக்ககயணால் அக்டக்க சவணடும்.

தக்ககயின் நடுபகுதியில் ஒரு துகள உள்ளது. அதனுள் வகள்நத கண்ணாடிக் குழணாயின் ஒரு 

முகைகய ்�லுத்த சவணடும். மற்்றணாரு முகைகய நீர உள்ள பீக்கரில் மூழகி இருக்குமணாறு கவக்க 

சவணடும்.

கணாற்று புகணாதவணாறு ்�ய்து, இ்நத அகமபக் ஒரு தணாஙகியில் ்்ணாருத்தி கவக்க சவணடும். 

வகளக்கப்ட்்ட கண்ணாடிக் குழணாயிலுள்ள நீரின் ஆரம்் நிகலகயக் குறித்து இக்டயூறு இல்லணாமல் 

கவத்திருக்க சவணடும்.

கணாண்ை:

இரணடு மணி சநரத்திற்குப பிறகு கண்ணாடிக் குழணாயில் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது.

அறிவை:

கணாற்று சுவணாசித்தலின் ச்ணாது முகள கட்்ட்ட்்ட விகதகளணால் ்வளிவி்டப்டும் CO2, ்வளிசயறுவதணால் 

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

குழணாயினுள் ஒரு ்வற்றி்டம் உருவணாகிறது. அ்நத ்வற்றி்டத்கத நிரப் பீக்கரிலுள்ள நீரணாைது குழணாய் 

வழியணாக சமசல உயரகிறது. 

அறிவது: இதன் மூலம் சுவணாசித்தலின் ச்ணாது CO2 முகளக்கும் விகதகளிலிரு்நது ்வளிசயற்றப்டுவது 

உறுதி ்�ய்யப்டுகிறது.
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படம் 17: கணாற்று சுவணாத்தின் ச்ணாது CO2 ்வளியி்டப்டுவகத நிரூபித்தல்
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பயிற்சி: 22
 வில ஆக்்ஸசனோமீட�ர ஆய்வு
சநணாக்கம்: 

தணாவரத் தணடின் நீள்ச்ணாக்கு வளரசசிகய வில் ஆக்ஸைசைணாமீட்்டர ஆய்வின் மூலம் நிரூபித்தல்.

சதகவயணாை ்்ணாருள்கள்:

வில் ஆக்ஸைசைணாமீட்்டர, ்தணாட்டித் தணாவரம், எக்டக் கற்கள் (weight), நூல்

்�ய்முகற:

சிறிய கபபியின் கமய அசசு்டன் 

இக்க்கப்ட்டுள்ள நீண்ட குறிமுள் 

அளவுகள் குறிக்கப்ட்்ட வில் மீது நகருமணாறு 

அகமக்கப்ட்டுள்ளது.

நூலின் ஒரு முகை தணடின் நுனியு்டன் 

கட்்டப்ட்டிருக்கும். மற்்றணாரு முகை 

எக்டக்கல்லு்டன் கட்்டப்டுவதணால் கபபி மீது நூல் 

இறக்கமணாகச ்�ல்கிறது.

கணாண்ை: 

தணாவரத்தின் தணடின் நுனி உயரத்தில் 

அதிகரிக்கும் ச்ணாது கபபி நகரவதணால் குறிமுள் 

அளவுகள் குறிக்கப்ட்்ட வில்லில் கீழசநணாக்கி 

நகரகிறது.

அறிவை: 

கபபியின் ஆரம் மற்றும் குறிமுள்ளின் நீளம் ஆகியவற்றின் அளவுககளப ்யன்்டுத்தித் தணடின் 

உணகமயணாை நீள்ச்ணாக்கு வளரசசியிகைக் கீழக்கண்ட வணாய்ப்ணாட்டின் மூலம் அறியலணாம்.

தணாவரத்தின் உணகமயணாை வளரசசி =

குறிமுள்ளின் நீளம்

குறிமுள் நகர்நத தூரம் × கபபியின் ஆரம்

M™

°Pºœ
èŠH

â¬ì‚è™

ªî£†®ˆ
î£õó‹

î£ƒA

படம் 18: வில் ஆக்ஸைசைணாமீட்்டர ஆய்வு
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உயிரியல் தநாவரவியல் - வகுப்பு XI
்�ய்முகற ககசயடு உருவணாக்க குழு 

்ணா்ட ஒருஙகிக்ப்ணாளரகள்

ைநா. ேஞசுளநா
விரிவுகரயணாளர – தணாவரவியல்

DIET,  திருவல்லிக்சகணி

்�ன்கை.

செ. ரநாதநாேணி
விரிவுகரயணாளர – தணாவரவியல்

DIET – களியணாம்பூணடி

கணாஞ்சிபுரம்.

மவ. மைநாகிைநா மதவி
முதுககல ஆசிரிகய – தணாவரவியல்

அ.சம.நி.்ள்ளி, சுண்ணாம்புகுளம்

திருவள்ளூர

்ணா்ட வல்லுநர குழு

முலனவர து. ்ரசிம்ேன
இக் ச்ரணாசிரியர (ஓய்வு)

தணாவரவியல் துகற, ்�ன்கை கிருத்துவ கல்லூரி

தணாம்்ரம், கணாஞ்சிபுரம்

முலனவர. மைநா.பு. கிரிவநாென
இக் ச்ரணாசிரியர

அரசிைர ககல கல்லூரி(ஆ்டவர)

ந்நதைம், ்�ன்கை.

முலனவர. மரணு எட்வின
இக் ச்ரணாசிரியர

மணாநிலக் கல்லூரி, ்�ன்கை

தமிழணாக்கக் குழு

ப. ஆனந்திேநாைநா
முதுககல ஆசிரிகய - தணாவரவியல்

அ.ம.சம.நி.்ள்ளி, ச்ணாச�ம்்ள்ளி

கிருஷ்கிரி.

தி. ரமேஷ் 
முதுககல ஆசிரியர – தணாவரவியல்

அ.ஆ.சம.நி.்ள்ளி, சவட்்டவலம்

திருவண்ணாமகல.

ெ. கிம�நார குேநார 

முதுககல ஆசிரியர - தணாவரவியல்

அ.சம.நி.்ள்ளி, தட்்டப்ணாகற

குடியணாத்தம்,

சவலூர

மெ. ைநாரத்திமையன
முதுககல ஆசிரியர – தணாவரவியல்

அ. ஆ.சம.நி.்ள்ளி, ச�ணாலணாரச்ட்க்ட

சவலூர.

தீ. செல்ைதுலர
முதுககல ஆசிரியர – தணாவரவியல்

அ. ஆ.சம.நி.்ள்ளி, ம்டவணாளம்

சவலூர.

ககல மற்றும் வடிவகமபபுக் குழு

வகர்்டம்

பிர�ணா்நத் சி

்க்க வடிவகமப்ணாளரகள்

கணாமணாட்சி ்ணாலன் ஆறுமுகம்

பிர�ணா்நத் சி

�கணாய அரசு ரணா

பிர�ணா்நத் ்்

அட்க்ட வடிவகமபபு

பிர�ணா்நத் சி

ஒருஙகிக்ப்ணாளர

ரசமஷ முனு�ணாமி

தட்்டச�ர

ரணா. சித்ரணா
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