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	 அறிவியல்	 என்பது	 அன்றாடம்	 மறா்க்கூடிய	 விரிவடடயக்கூடிய	 அறிவுத்	
த�றாகுப்பறாகும்.	இது	புதிய	அனு்பவத்திற்றான	புலங்டை	உளைடக்கியது.	உறறு	ந�றாக்கு�ல்,	
த்றாளட்்டை	 உருவறாக்கு�ல்,	 அறிவியல்	 மனப்பறானடமடய	 உருவறாக்கு�ல்,	 புதுடம	
மறறும்	 ்படடபபுத்	 தி்னுடன	 இருத்�ல்	 ஆகியவறறின	 அடிப்படடயில்	 இந�	 உலகிடனப	
புரிநது	 த்றாளவ�றகும்,	 மக்்டை	 வறுடம,	 அறியறாடம	 மறறும்	 மூட�ம்பிக்ட்யிலிருநதும்	
விடுவிப்ப�ற்றான	 புதிய	 முயறசிநய	 அறிவியலறாகும்.	 இந�	 அவசியத்	 ந�டவ்ள	 யறாவும்	
�மிழ�றாடு	் டலத்திடடத்திடனயும்	அ�டனத்	த�றாடர்நது	்பறாடபபுத்�்ங்டையும்	உருவறாக்கும்	
முயறசியினந்பறாது	மனதில்	த்றாளைப்படடுளைன.

 ஏற்னநவ	 உருவறாக்்ப்படடிருந�	 ்பறாடபபுத்�்த்தின	 அணுகுமுட்யிலிருநது	
புதிய	 ்பறாடபபுத்�்ங்ளின	 அணுகுமுட்யறானது	 மி்பத்பரிய	 மறாற்த்ட�ப	 த்பறறுளைது.	
இந�	 புதிய	 ்பறாடபபுத்�்ங்ள	 ்றந்பறாரின	 எண்ணச்	 தெயல்முட்்டைத்	தூணடுவந�றாடு,	
மனப்பறாடத்திறகுப	 ்பதிலறா்	 ்றந்பறாடை	 டமயப்படுத்திய	 தெயல்திடடங்டை	 டமயமறா்க்	
த்றாணடுளைது.	

	 இப்பறாடப	புத்�்த்தின	சி்ப்பம்ெங்டை	தி்ம்்பட	்பயன்படுத்துவ�றகு	ஆசிரியர்்ள	
�ங்ள	மனதிறத்றாளை	நவணடிய	நவறு்படட	தி்ன்டை	தமறாத்�மறா்	வலியுறுத்�க்கூடிய	
வட்யில்	 இக்ட்நயடறானது	 மி்வும்	 துட்ணயறா்	 அடமயும்.	 ்றந்பறாரிடம்	 த்றாணடு	
தெல்லப்படநவணடிய	எண்ணங்டை	தவளிக்்றாடடக்	கூடிய	வட்யில்,	இக்ட்நயடறானது	
ஆசிரியர்்ளுக்கு	 அடனத்து	 வட்யிலும்	 உ�வியறா்	 இருக்கும்.	 நவறு்படட	 ்றபித்�ல்	
உத்தி்டையும்	ஆசிரியர்்ளுக்கு	இக்ட்நயடு	அறிமு்ம்	தெயவ�றா்	அடமயும்.	

 அடனத்து	 மறா்ணவர்்ளுக்கும்,	 ்பறாடப	 த்பறாருடை	 தி்ம்்பட,	 தவறறி்ைமறா்	
த்றாணடு	தெல்வ�றகு	ஆசிரியப	த்பருமக்்ள	அடனவருக்கும்	வறாழத்துக்்ள.

வறாழத்துக்்ளுடன…
்பறாடநூல்		உருவறாக்கிநயறார்	குழு

ஆசிரியப் பெருமக்களே...

மு்கவுரை
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புதிய ொடப்புத்த்கததின் சிறப்ெம்சங்கள்
ஆசிரியரர்களயடு – ஓரஅறிமு்கம

	 அறி�ல்	 மறறும்	 புரி�நலறாடு	 மடடும்	 அறிவியல்	 ்றபித்�லின	 ந�றாக்்ங்ள	
முடிவடடதில்டல.	 உயர்நிடல	 அைவில்	 ஒபபிடு�ல்,	 உ�றாை்ணம்	 கூறிவிைக்கு�ல்,	
பிடை்டைக்	் ணடறி�ல்,	வட்ப்படுத்து�ல்,	நவறு்படுத்து�ல்,	அடடயறாைம்்றா்ணல்,	ந�டு�ல்,	
விைக்கு�ல்,	 ெரி்பறார்த்�ல்	 மறறும்	 ்்ணக்்ளுக்குத்	 தீர்வு்றாணு�ல்	 ந்பறான்	 ்பல	 �டத்ட�	
மறாற்ங்ள	 ்றபித்�ல்	 ந�றாக்்ங்ைறா்	 எதிர்்பறார்க்்ப்படுகின்ன.	 இப்பறாடபபுத்�்த்தின	
உளைடக்்த்ட�	மறா்ணவர்்ளிடம்	த்றாணடு	தெல்வ�றகும்,	ந�டு�ல்,ஊறறுந�றாக்்ல்	மறறும்	
அனுமறானித்�ல்	ந்பறான்	தி்ன்டைத்	தூணடுவ�றகும்	ந�டவயறான	 ்பல்நவறுவி�மறான	
வறாயபபுக்்டை	இக்ட்நயடு	ஆசிரியர்்ளுக்கு	வைஙகுகி்து.	இந�	புதிய	்பறாடபபுத்�்மறானது	
கீழக்்ணட	சி்ப்பம்ெங்டைக்	த்றாணடுளைது.

்கறறல்-்கறபித்தல் ்கருவி்கள்
	 ஆசிரியர்்ள	 தெயது	 ்றாணபிக்்நவணடிய	 தெயல்்பறாடு்ள	 மறறும்	 மறா்ணவர்்ள	
தெயயநவணடிய	தெயல்்டைத்	திடடமிடுவ�றகு	இது	உ�வியறா்	இருக்கும்.

்தனிக்கவனம
	 ஒவதவறாரு	்பறாடநவடையிலும்	மறா்ணவர்்ளுக்கு	்றபிக்்ப்பட	நவணடியவறறிற்றான	
ஒடடுதமறாத்�	்பறார்டவடய	இது	வைஙகுகி்து.

்கறறல்ளநாக்கங்கள்மறறும்கறறல்விரேவு்கள்
	 இது	 ்ற்ல்	 ந�றாக்்ங்ள	 மறறும்	 அடவ	 த�றாடர்்பறான	 ்ற்ல்	 தவளிப்பறாடு்டையும்	
அளிக்கி்து.	இ�னமூலம்,	மறா்ணவர்்ளின	�டத்ட�மறாற்த்தில்	எனன	எதிர்்பறார்க்்ப்படுகி்து	
என்பட�ப	புரிநதுத்றாளைமுடியும்.	

்கறபித்தல்உததி்கள்
	 இப்பகுதி,	 ்ற்ல்-்றபித்�ல்	 மறறும்	 வகுப்பட்ச்	 சூைலில்	 �டடத்பறும்	 தெயல்்டை	
வலியுறுத்துகி்து.

மதிப்பீடு
	 மறா்ணவர்்டை	மதிபபிடும்	்பல்நவறு	மதிபபீடடு	முட்்டைப்பறறி	இப்பகுதிகூறுகி்து.	
தமறாத்�த்தில்,	 ்பறாடபத்பறாருட்டை	 மறா்ணவர்்ளிடம்	 தி்ம்்பட	 த்றாணடுநெர்ப்பதில்	
இக்ட்நயடு	மி்வும்	்பயனுளை�றா்	இருக்கும்.	அந�நவடையில்,	ஆசிரியர்்ள	நமலும்	்பல	
புதி�றான	உத்தி்டையும்		்பயன்படுத்திக்த்றாளைலறாம்.

பிற சிறப்ெம்சங்கள்
 � ஒவதவறாரு	அலகிலும்	இட்ணயச்தெயல்்பறாடு,	QR	Code	அறிமு்ப	்படுத்�ப்படடிருப்பது	
இ�ன சி்ப்பம்ெமறாகும்.

 � �்வல்	துளி்ள	மறறும்	�்வல்	வடை்படம்	ஆகியடவ	மறா்ணவர்்ளின	உ்ணர்�டல	
அதி்ரிக்கின்ன.

 � ஒவதவறாரு	அலகின	பின்பகுதியிலும்	த்றாடுக்்ப்படடுளை	�்வல்	்ைஞ்சியம்	
மறா்ணவர்்ளுக்கு	்பயனுளை�றா்	இருக்கும்.

 � ‘உங்ளுக்குத்த�ரியுமறா’?	‘நமலும்அறிவ�றகு’	ந்பறான்	்பகுதி்ள	மறா்ணவர்்ளின	
ந�டு�ல்	தி்டன	அதி்ரிக்கும்.
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1 அளவீடுகள் மற்றும் 
 அளவிடும் கருவிகள்

 � கரும்பலகக, சுண்ணககட்டி, வகை்பட அட்கட, ்பலநிறப் ப்பன்சிலகள், ஸபகட்ச் ப்பனாககள், 
நீளமான அலலது குட்கடயான ப்பாருட்கள் எகவபயனும, ஒரு க்ப நிகறய உருகளக கிழங்கு, 
நிறுத்தற் கடிகாைம, பவப்்பமானி, ்தணணீர் முககவ, புன்்சன் அடுப்பு, அளவுநாடா அலலது மீட்டர் 
அளவுபகால, கார் ப்பாமகம, மீட்டர் அளவுபகால, ப்ச.மீ.அளவுபகால, நூல, நாற்காலி, இருககககள், 
்தாள் மற்றும ப்பன்சில, எகட க்ணககிடப்்பட பவணடிய ்சா்தாை்ணப் ப்பாருட்கள், உப்பு, துலலிய ்தைாசு, 
ப்பணடுலம, ்பந்து குடுகவ, முககாலி, கமபிவகலததுணடு, பவப்்பநிகலமானி, பவர்னியர் அளவி, 
ப்தநீர்க குடுகவ, ஏப்தனும சிறிய உருகளயான ப்பாருட்கள் (பவவபவறு குழுககளுககு பவவபவறு 
ப்பாருட்கள்) கணினி / மடிககணினி, கணிப்்பான், திருகு அளவி, நா்ணயங்கள், ப்பனா மூடிகள், 
கிகடககககூடிய ்தைாசுகள், இக்ணயம

தனிககவனம்
தாவரஙகளில் நடைபெறும் உயிரினச் பெயல்ொடுகளின் முககியத்துவத்டதப் புரிந்து 
பகாள்ளுதல்.

 � ்பணகடய அளவீடுகள் குறித்த அறிவு.
 � ்படித்தமான அளவீட்டு முகறயின் ப்தகவககான புரி்தல.

     இன்று உ்பபயாகிககப்்படும அளவிடும கருவிகள் மற்றும அவற்கற உ்பபயாகிககும     
முகறகள்.

கற்்றல் நநாககஙகள் கற்்றல் விடளவுகள்
 � SI அலகீட்டு முகறகய எழுதும வழிமுகறககள 

அறிந்து பகாள்ளல.
 � வழி அளவீடுககள அறிந்து பகாள்ளல
 � அறிவியல குறியீடுகளின் உ்பபயாகததிகன 

அறிந்து பகாள்ளல
 � அளவிடும கருவிகளின் மூன்று ்பணபுககள 

அறி்தல

 � இன்றும நம வாழ்வில ்பயன்்படககூடிய 
்பணகடய அளவீடுககள அகடயாளம 
கா்ணல.

 � SI அளவீடுகளின் முககியததுவததிகன 
உ்ணர்்தல.

 � ப்பரிய அளவுககளச் சிறி்தாகவும, சிறிய 
அளவுககளப் ப்பரி்தாகவும மாற்றும திறன் 
அகட்தல

கற்பித்தல் – கற்்றல் கருவிகள் 
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 � சிறிய அளவீடுகளுககான அளவிகளான 
பவர்னியர் அளவி மற்றும திருகு அளவிகயக 
குறிதது கற்றல.

 � சுருள்வில ்தைாக்சக பகாணடு ப்பாருட்களின் 
எகடகய அளத்தல

 � துலலிய அளவீடுகளின் முககியததுவதக்தத 
ப்தரிந்து பகாள்ளல

 � ்பலபவறு இயற்பியல அளவிகளில 
அலகுககள அறிந்து பகாள்ளல

 � ்பலபவறு அளவிடும கருவிககளப் 
்பயன்்படுதது்தல

 � துலலியமாக அளவிடு்தல

கற்பித்தல் உத்திகள்

 � ஆசிரியர் நீளமான மற்றும குட்கடயான 
ப்பாருட்ககள வகுப்்பகறககு எடுதது வைலாம.  
இந்்தப் ப்பாருட்களின் நீளதக்த துலலியமாக 
அறிந்து பகாள்ள அவற்கற அளவிட 
பவணடும என்்ப்தகன மா்ணவர்கட்குக கூறி 
நீளம என்னும கருதக்த அறிமுகப்்படுத்தலாம

 � ஆசிரியர் வகுப்்பகறககு ஒரு க்ப நிகறய 
உருகளக கிழங்கக எடுதது வந்து, அவற்கற 
ஒவபவாரு மா்ணவரிடமும பகாடுதது தூககச் 
ப்சாலலி எகடகய மதிப்பிடச் ப்சாலலலாம.

 � உருகளககிழங்கின் துலலிய எகடகய 
அளவிட ்தைாசு அவசியம என்்ப்தகன 
உ்ணர்ததி நிகற எனும கருததிகன 
அறிமுகப்்படுத்தவும.

 � ஆசிரியர் சில மா்ணவர்ககள கம்தானததில 
ஓடவிட்டு ஓட்டப்்பந்்தயம நடத்தவும.  பவற்றி 
ப்பற்றவர் எவவளவு பவகமாக ஓடினார் 
என்்ப்தகன அறிய காலதக்த அளவிட 
பவணடும என்று கூறி காலதக்த அறிமுகம 
ப்சயயவும.

 � ஒரு முககவயில நீர் பகாணடுவந்து, நீகை 
600 பவப்்பநிகலககுச் சூடு்படுத்த பவணடும 
எனக கூறவும.  இந்நிகழ்வில துலலிய 
பவப்்பததிகன அளவிட ஒரு அளவீடு ப்தகவ.  
இந்நிகழ்விகன விளககி பவப்்பநிகல 
எனும கருததிகன விளககவும.  ்பலபவறு 
வககயான எடுததுககாட்டுகளுடன் 
அளவீடுகளின் முககியததுவதக்த 
விளககலாம.  நாம அன்றாட வாழ்வில 
அளவீடுககள ்பயன்்படுததும இடங்ககள 
மா்ணவர்களிடம பகட்டுத ப்தரிந்து பகாணடு 
விவா்தம நடத்தலாம.

 � மா்ணவர்கள் எலலா அளவீடுககளயும 
அளககட்டும.  அவர்கள் இருவைாகபவா, 
குழுககளாகபவா பிரிந்து எலலா 
அளவீடுககளயும ப்சயது ்பார்ககலாம.  
அவர்களிடம எலலா நிகழ்வுககளயும 
அளகக பவணடியது அவசியமா?  
ஏன்?  என வினவவும.  அளவீடுகளின் 
முககியததுவதக்தக கூறி அன்றாட வாழ்வில 
அளவீடுகள் ்பயன்்படும இடங்ககளக கூறச் 
ப்சாலலி  விவாதிககச் ப்சயயலாம.

 � ்பலபவறு சிறு சிறு அளவீடுககள எடுததுக 
பகாணடு அகவ எவவாறு ஒன்றுடன் ஒன்று 
மாறு்படுகின்றன என்்ப்தகன விளககி 
SI அலகு முகறயின் அவசியததிகன 
விளககவும.

 � இவவாறு இயற்பியல அளவீடுககளயும 
அடிப்்பகட அளவுககளயும அறிமுகம 
ப்சயயவும.

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுட்ற வகுப்ெட்றச் சூழல்
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கற்பித்தல் உத்திகள்

 � பமற்குறிப்பிட்ட இயற்பியல அளவுககள 
பவறு எந்்த இயற்பியல அளவுகளாலும 
மாற்றியகமகக முடியாது.  எனபவ, அகவ 
அடிப்்பகட அலகுகள் எனப்்படுகின்றன 
எனக கூறி வகுப்க்பத துவககவும.  பிறகு 
வகுப்பிகன கீழ்ககணடவாறு ப்தாடைவும.

 � ஆசிரியர், மா்ணவர்களிடம 
வகுப்்பகறயிலுள்ள பமகையின் 
நீளதக்தயும, அகலதக்தயும அளவிடச் 
ப்சாலலி, ்பைப்்பளகவக கா்ணச் ப்சயயலாம

 � ஆசிரியர் ஒரு கண்ணாடிக குவகளயில 
நீகை நிைப்பி அ்தனுள் ஒரு சிறு கலகலப் 
ப்பாட்டு அடர்ததிகயக க்ணககிடலாம.

 � ஒரு கார் ப்பாமகமகய ஓரிடததிலிருந்து 
பவபறாரிடததிற்கு உருளச் ப்சயயவும.  
ஒரு மா்ணவரிடம காலதக்தயும 
மற்பறாருவரிடம தூைதக்தயும அளவிடச் 
ப்சாலலவும.  இதிலிருந்து திக்ச பவகதக்தக 
க்ணககிடலாம.  இதுவும ஒரு வழி அளவு 
ஆகும.

 � இந்்த எடுததுக காட்டுககளக பகாணடு, இந்்த 
அளவீடுகள் அடிப்்பகட அளவுகளிலிருந்து 
ப்பறப்்படுகின்றன, எனபவ இகவ வழி 
அளவுகள் எனப்்படுகின்றன என்்ப்தகனக 
கூறலாம.  இவவாறு வழி அளவுககள 
அறிமுகப்்படுத்தலாம. 

 � மா்ணவர்கள் இருவைாகபவா, 
குழுககளாகபவா இக்ணந்து 
ப்சயல்பாட்டிகனச் ப்சயது க்ணககீட்டிகனச் 
ப்சயயவும. இந்்த அளவீடுகள் அடிப்்பகட 
அளவீடுகளிலிருந்து ப்பறப்்படுகின்றன.  
எனபவ இகவ வழி அளவுகள் 
எனப்்படுகின்றன.  ்தற்ப்பாது அடிப்்பகட 
அளவுகளுககும வழி அளவுகளுககுமான 
வகையகறகயத ்தருவிககவும.  மற்ற வழி 
அளவுககளக குறிததும இங்கு குறிப்பிடவும.  

 � அடுதது, எந்்த இயற்பியல அளவுககளக 
குறிககுமப்பாழுதும, அவற்றிற்கு இைணடு 
்பாகங்கள் – எண மற்றும அலகு உணடு 
என்்ப்தகன விளககவும.  மா்ணவர்கள் 
ப்சய்த ப்சயல்பாடுககளயும எடுததுககாட்டாக 
எடுககலாம.

 � ்பாடப்புத்தகததிலுள்ள SI அலகுககளுககான 
்பட்டியகலயும வழி அலகுகளுககான 
்பட்டியகலயும மா்ணவர்ககளப் ்பார்ககச் 
ப்சாலலவும.  அடிப்்பகட மற்றும வழி 
அலகுகளுககான வகை்படம வகைய 
மா்ணவர்ககளத தூணடவும.

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுட்ற வகுப்ெட்றச் சூழல்

இயற்பியல் அளவுகள், அலகுகள் மற்றும் SI அலகுகள்
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மதிப்பீடு
மாணவரகளின் புரிதடலச் நொதிகக:
இந்த மதிப்பீட்டிடன வகுப்பின் முடிவிநலா அல்லது அடுத்த நாள் வகுப்பின் துவககத்தில் நிடனவு 
கூரதலாகநவா நைத்தி, மாணவரகளின் புரிதடல நொதடன பெயயலாம்.
1. அளகக முடியும அளவுகள் ________________ எனப்்படும.
2. இயற்பியல அளவுகள் ________________ மற்றும ________________ என இரு 
வககப்்படும.
3. இயற்பியல அளவுகளில எப்ப்பாழுதும ____________ மதிப்பு மற்றும _________ கா்ணப்்படும.
4. கீபழ பகாடுககப்்பட்டவற்றுககு பநைாக, எகவபயகவ அடிப்்பகட அளவு அலலது வழி அளவு 
என்்ப்தகனக குறிககவும.
அ.நீளம  ஆ. கன அளவு   இ. அடர்ததி  ஈ. மின்பனாட்டம
உ. நிகற  ஊ. பவப்்பநிகல  எ. ்பைப்்பளவு  ஏ. ப்பாருள் அளவு
ஐ. விக்ச  ஒ.அழுத்தம

கற்பித்தல் உத்திகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுட்ற வகுப்ெட்றச் சூழல்

 SI அளவின் அடிப்ெடை அளவுகள் 
நீளம்

 � நீளததிகன அளப்்ப்தற்கான 
ப்சா்தகனககளச் ப்சயது காட்டலாம.

 � மா்ணவர்கள் அவர்களின் இருககககளின் 
நீளததிகன நூலால அளந்து குறிககலாம.

 � அவர்களின் உயைங்ககள சுவர் மற்றும 
அளவுபகால உ்தவியால அளககலாம.

 � வகுப்்பகற அலலது ஆயவகததில 
இரு புள்ளிகளுககு இகடபயயான 
ப்தாகலகவ அளககலாம.

 � அளவீடுகள் அளந்து முடிந்்த பின் எலலா 
அளவீடுககளயும அளவுபகால பகாணடு 
மட்டுபம அளவிடமுடியுமா? என வினவவும.  
அவர்களுககு சில நீளங்ககள அளவிட 
ப்பரிய அளவுகளும சில நீளங்ககள அளவிட 
சிறிய அளவுகளும ப்தகவப்்படுகின்றன 
என சிந்திகக கவககவும.

 � இப்ப்பாழுது 1 மீட்டர் அலகக அடிப்்பகட 
அலகாக அறிமுகப்்படுததி நீளதக்தயும 
மீட்டகையும வகையகற ப்சயயவும.
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 �  அவர்களது இருககககளின் உயைததிகன 
அளவிடச் ப்சயயலாம.

 � அவர்கள் அளவீடுககள அலகுகளுடன் 
குறிததுக பகாள்ளட்டும.  மா்ணவர்கள் 
்சந்க்த அலலது துணிகககடககுச் ப்சன்று 
்பலபவறு நீள அளவீடுககளத ப்தரிந்து 
பகாள்ளச் ப்சயயலாம.

 � பவவபவறு நீளங்களுககு ஏற்்ப அளவிடும 
கருவிகளும பவறு்படுகின்றன என்்ப்தகன 
விளககவும.  (எ.கா. ப்ச.மீ. அளவு, மி.மீ. அளவு, 
மீ. அளவு).

 � ஒரு அளவிலிருந்து மற்பறாரு அளவிற்கு 
மாற்றும முகறகய அவர்கள் புரிந்து 
பகாள்ள பவணடும.

மதிப்பீடு

 �  மிக அதிக தூைங்கள் அலலது மிகக குகறந்்த தூைங்ககள எவவாறு அளவிடுவாய?
 � வன்ப்பாருள் ககடகளில எந்்த அளவுகள் ்பயன்்படுத்தப்்படுகின்றன?

கற்பித்தல் உத்திகள்

 � ஆசிரியர் மா்ணவர்களிடம அவர்கள் 
்பார்ககும ப்பாருட்களின் நிகறகய 
ப்தாைாயமாகக கூறச் ப்சயயலாம.

 � எடுததுககாட்டாக ஆயவக இருககக 
/ அவர்களது புத்தகப்க்ப / அவர்களது 
புத்தகங்கள். சிறிய அளவுகளுககு உப்க்பப் 
்பயன்்படுத்தலாம.  ப்பரிய அளவுகள் 
மு்தல சிறிய அளவுகள் வகை ்பலபவறு 
்தைாசுககளக பகாணடு அளவிடச் 
ப்சயயலாம.

 � ்சா்தாை்ணத ்தைாசிகன அறிந்து பகாள்ள 
மா்ணவர்ககள அருகிலுள்ள காயகறிக 
ககடககுச் ப்சன்று ்பார்தது வைச் 
ப்சாலலலாம.

 � ஆயவகததில உள்ள ்பலபவறு ்தைாசுககளக 
பகாணடு நிகறககள அளககச் ப்சயது 
்பாடதக்த அறிமுகப்்படுத்தலாம.

 � ்பலபவறு வககயான நிகறககள 
அளகக ்பலபவறு ்தைாசுககளப் 
்பயன்்படுத்த பவணடும என்ற 
கருததிகன மா்ணவர்கள் புரிந்து 
பகாள்ளச் ப்சயய பவணடும.  ஒரு 
அளவிகன மற்ற அளவிற்கு மாற்றும 
முகறகயயும ப்தரிந்து பகாள்ளச் 
ப்சயய பவணடும

 � பின்னர் நிகறகய வகையகற ப்சயது 
நிகறககான அடிப்்பகட அலகு கிபலா 
கிைாம என்்ப்தகனக கூறவும.  

 � ஒரு அலகிலிருந்து பவபறாறு அலகிற்கு 
மாற்றும முகறகயயும மா்ணவர்கள் 
ப்தரிந்து பகாள்ளச் ப்சயய பவணடும

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுட்ற வகுப்ெட்றச் சூழல்

 நிட்ற
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கற்பித்தல் உத்திகள்

 � சில உ்தாை்ணங்ககளக பகாடுககவும. 
குறிப்்பாக சூரிய பவயிலில நீகை ஒரு 
்பாததிைததில கவககுமப்பாழுது நீரின் 
மட்டம குகறகிறது. அப்தப்பால ஈைமான 
துணி மீது சூரிய ஒளி்படும ப்பாழுது 
உலர்ந்து ப்பாகிறது. இகவபயலலாம 
ஆவியா்தலுககு உ்தாை்ணம ஆகும.

 � ்ப்தங்கமா்தல ப்சா்தகனககு, ஆசிரியர் 
கற்பூைதக்த எரிய கவதது விளககலாம. 
இ்தன்மூலம திடப்ப்பாருளானது 
பநரிகடயாக வாயு நிகலககு மாறுகிறது 
என்்ப்தகன மா்ணவர்களுககு விளககு்தல.

 � ்தனி ஊ்சல என்்பது காலததிகனக 
க்ணககிடுவ்தற்கான ஒரு ப்சா்தகன 
ஆகும.  இங்கு, ்தனி ஊ்சல ஒரு 
்பககததிலிருந்து மற்பறாரு ்பககததிற்குச் 
ப்சலல எடுததுக பகாள்ளும காலதக்த 
விநாடிகளில க்ணககிடச் ப்சயயவும

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுட்ற வகுப்ெட்றச் சூழல்

காலம்

மதிப்பீடு
1. நிகறயின் SI அலகு ____________.
2. ஒரு குவிணடால என்்பது ____________ கிகி அளவிற்குச் ்சமம.
3. புபைாட்டான், நியூட்ைான் மற்றும எலகட்ைான்களின் நிகறகய எவவாறு கணடுபிடிககலாம?
4. நிகற என்றால என்ன?
5. ஒரு லிட்டர் நீரின் நிகற ____________.

 � இவவாறு ப்சயது ஆசிரியர் காலததிகன 
அறிமுகப்்படுததி, காலததின் SI அலகு 
(ப்சகணட்) வினாடி என்்ப்தகனக கூறலாம.

 � ஒரு நிறுத்தற் கடிகாைததிகன 
மா்ணவர்களுககுக காணபிதது, உள்ளூர் 
கால அளவுககளக குறிதது விவாதிககலாம.
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 � நீகை ஒரு குடுகவயில ஊற்றி 
சிறிது பநைம பகாதிகக கவககவும.  
பவப்்பநிகலகய பவப்்பநிகலமானிகயக 
பகாணடு அளககவும.

 � பவப்்பநிகல மானியின் அளவீடுககளக 
குறிததுக பகாணடு, ஒரு அலகிலிருந்து 
மற்பறாரு அலகிற்கு மாற்றச் ப்சயயலாம.

 � ஆசிரியர் பவப்்பநிகலயின் 
வகையகறகய விளககி அ்தன் 
SI அலகு பகலவின் என்்ப்தகனக 
கூறலாம.

 � மா்ணவர்கள் பவப்்பநிகலயின் 
மற்ற அலகுககளப் ்பயன்்படுததும 
முகறகயச் ப்சயது ்பார்ககலாம.  
(ப்சலஷியஸ, ்பாைன்ஹீட்)

மதிப்பீடு
1. காலம என்றால என்ன?
2. காலததின் SI அலகு  ___________.
அ. மீட்டர்  ஆ. விநாடி  இ. கிபலாகிைாம

கற்பித்தல் உத்திகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுட்ற வகுப்ெட்றச் சூழல்

பவப்ெநிடல

00:15

மதிப்பீடு

 � மற்ற அலகுககள SI அலகுகளாக மாற்றுவக்த மதிப்பீடாகத ்தைலாம.  எ.கா. கிபலா கிைாகம 
கிைாமாக அலலது மிலலிகிைாமாக மாற்றுக.  பகலவிகன ப்சலஷியஸாக மாற்றுக.  ப்ச.மீ.கய மி.மீ.
ஆகவும, வினாடிகய நிமிடமாகவும மாற்றுக.

 � மா்ணவர்கள் இச்ப்சயகலக கரும்பலககயில ஒருவர்பின் ஒருவைாகபவா அலலது 
குழுவாகபவா ப்சயயலாம.
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கற்பித்தல் உத்திகள்

 � SI அலகுககள எழுதும எலலா 
முகறககளயும வாசிககவும.  ஒவபவாரு 
மா்ணவகையும கரும்பலகக முன் வைச் 
ப்சயது ஒவபவாரு வழிமுகறககும ஒரு 
அலகிகன கரும்பலககயில எழு்தச் 
ப்சயயலாம.

 � மா்ணவர்ககள ஒருவர் பின் 
ஒருவைாகக கரும்பலகக முன் 
வைச் ப்சயது அளவுககள எழு்தச் 
ப்சயயவும.  அவர்கள் கடினமாக 
இருப்்ப்தாக நிகனத்தால இருவைாக 
வைச் ப்சயயலாம.  அவர்கள் 
ஒருவருகபகாருவர் விவாதிதது 
வழிமுகறப்்படி அலகுககள எழு்தச் 
ப்சயயலாம.

 � கீழ்ககணட பகள்விகயக பகட்கவும.
 � மிமீ, ப்சமீ அலலது மீட்டகை 

அளகக மீட்டர் அளவுபகாகலப் 
்பயன்்படுததுகிபறாம.  சிறிய பகாளகப் 
ப்பாருட்களின் விட்டததிகன எவவாறு 
அளவிடலாம?

 � பவர்னியர் அலலது திருகு அளவிகய 
இப்ப்பாழுது அறிமுகம ப்சயயலாம.  
அவர்களிடம பவர்னியர் அளவி அலலது 
திருகு அளவிகயக காணபிககலாம.

 � ஒன்றுககு பமற்்பட்ட பவர்னியர் 
அளவிகள் இருந்்தால, 
மா்ணவர்ககள குழுககளாக அமைச் 
ப்சயது ஒவபவாரு குழுவிற்கும 
ஒவபவாரு பவர்னியர் அளவிகயத 
்தைலாம.  ஒரு பவர்னியர் 
அளவிகயக பகாணடு பவர்னியரின் 
்பாகங்ககள விளககலாம.

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுட்ற வகுப்ெட்றச் சூழல்

SI அலகுகடள எழுதும் வழிமுட்றகள் மற்றும் குறியீடுகள்

00:20

மதிப்பீடு

 � ்பாடப்புத்தகததின் பின்்பகுதியில பகாடுககப்்பட்டுள்ள பகள்விககள பகாணடு ஆசிரியர் 
மா்ணவர்ககள மதிப்பிடலாம.

கற்பித்தல் உத்திகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுட்ற வகுப்ெட்றச் சூழல்

பவரனியர அளவி

00:20
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 � பவர்னியர் அளவியின் 
குகற்பாடுககளக குறிப்பிட்டுக 
காட்டவும.  இக்தக பகாணடு ப்சமீ 
அளவு வகை்தான் துலலியமாக அளகக 
இயலும.  எனபவ திருகு அளவியின் 
முககியததுவம என்ன என்்ப்தகனக 
கூறலாம.  இக்தக பகாணடு ஒரு 
மிலலி மீட்டரில நூறில ஒரு ்பங்கு வகை 
அளககலாம.  எனபவ பமலலிய கமபிகள் 
மற்றும பமலலிய ப்பாருட்களின் 
்தடிமகன திருகு அளவியால 
அளககலாம

 � ஒன்றுககு பமற்்பட்ட திருகு அளவிகள் 
இருந்்தால, மா்ணவர்ககளக 
குழுககளாக அமைச் ப்சயது 
ஒவபவாரு குழுவிற்கும ஒரு திருகு 
அளவி ்தைலாம.  ஒரு கருவிகயக 
ககயில பகாணடு விளககலாம.  

 � ்பாடப்புத்தகததில உள்ள எலலா 
எடுததுககாட்டுக க்ணககுககளயும 
ப்சயயலாம.

 � ்பககம 11ல உள்ள ப்சயல 1 ஐச் ப்சயயவும

 � பவர்னியர் அளவியின் ்படம 
பகாணட ஒரு வகை்படம ்தயார் 
ப்சயது அ்தகன மா்ணவர்கள்முன் 
காட்டி விளககலாம.  மா்ணவர்கள் 
இ்தகனப் ்பார்தது ்தங்கள் 
ககயிலுள்ள பவர்னியர் 
அளவிகயப் புரிந்துக பகாள்ளலாம.

மதிப்பீடு
 � மா்ணவர்களிடம அவர்களிடமுள்ள ஏ்தாவது ஒரு ப்பாருளின் ்தடிமகன பவர்னியர் அளவிகயக 

பகாணடு அளவிடச் ப்சயயலாம.  க்ணககீட்டின் ஒவபவாரு ்படிககும மதிப்ப்பண பகாடுககலாம.

கற்பித்தல் உத்திகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுட்ற வகுப்ெட்றச் சூழல்

திருகு அளவி

00:20

 � மீச்சிற்றளவு, சுழிப்பிகழ, 
சுழிததிருத்தம ப்பான்றவற்கற 
விளககலாம.  இவற்கற 
விளககியபின் பவர்னியர் 
அளவிககான ப்சா்தகனகயச் 
ப்சயயலாம.
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 � மீச்சிற்றளவு, சுழிப்பிகழ, 
சுழிததிருத்தம ப்பான்றகவ 
இப்ப்பாழுது மா்ணவர்கட்குப் 
்பழககமாகியிருககும.

 � அவர்கபள அவற்கற 
வகையறுககலாம. ப்சயல 1.7.3கய 
மா்ணவர்கள் குழுககளாகபவா 
்தனியாகபவா ப்சயயலாம.  
ப்சயல்பாடுககள ஆயவகததிலும 
ப்சயயலாம.  

கற்பித்தல் உத்திகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுட்ற வகுப்ெட்றச் சூழல்

நிட்றடய அளத்தல்

00:20
 � ்பலபவறு ப்பாருட்ககள வகுப்்பகறககுக 

பகாணடு வைவும.  எ.கா. மருந்து, இரு 
்தககாளிகள், கரும்பலகக, அழிப்்பான், 
ஒரு மூட்கட அரிசி.  அவர்களிடம 
கீழ்ககாணும வினாகககளக பகட்கவும.

 � இந்்த ்பலபவறு ப்பாருட்ககள ஒபை 
்தைாசினால அளவிட முடியுமா?  

 � ்பலபவறு ்தைாசுககளயும அவற்றின் 
உ்பபயாகங்ககளயும அறிமுகம 
ப்சயயலாம.  ்பாடப்புத்தகததில ்பககம 
14ல உள்ள ப்சயல்பாடு 4ஐ ப்சயயவும.

 � ்பககம 15ல உள்ள ப்சயல்பாடு 5ஐ 
ப்சயயவும.

 � ஒன்றுககு பமற்்பட்ட ்தைாசுகள் 
இருந்்தால மா்ணவர்ககள 
பைாடியாகபவா அலலது 
குழுவாகபவா அமைச் ப்சயயவும.  
ஒவபவாரு குழுவிற்கும ஏ்தாவது 
ஒரு ப்பாருகள அளவிடக 
பகாடுககவும.  ஒரு குழு 
எகடகயக க்ணககிட்டப்பின் 
மற்ற குழுககளுககு உ்தவலாம.  
மா்ணவர்களிகடபயயான கருததுப் 
்பரிமாற்றததுககு இது உ்தவும.

 � வகுப்்பகறயில இலலா்த 
்தைாசுககளக குறிதது வாசிககச் 
ப்சயயவும.

மதிப்பீடு
 � மா்ணவர்களிடம அவர்களிடமுள்ள ஏ்தாவது ஒரு ப்பாருளின் ்தடிமகன பவர்னியர் அளவிகயக 

பகாணடு அளவிடச் ப்சயயலாம.  க்ணககீட்டின் ஒவபவாரு ்படிககும மதிப்ப்பண பகாடுககலாம.
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கற்பித்தல் உத்திகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுட்ற வகுப்ெட்றச் சூழல்

நிட்றககும் எடைககுமான நவறுொடு – 
அளவீடுகளின் துல்லியத்துவம்

00:20

மதிப்பீடு

மதிப்பீடு

்பாடப்புத்தகததில பகாடுககப்்பட்ட பகள்விககளக பகட்கலாம.

1. இயற்பியல ்தைா்சால _____________ கய (நிகற / எகட) அளககலாம.
2. சுருள் விலகலக பகாணடு __________கய (நிகற / எகட) அளககலாம.

 � ்பாடப்புத்தகதக்தப் ்படிதது நிகறககும எகடககுமான பவறு்பாடுககளக கூறவும.  துலலியமற்ற     
அளவீடுகளால வைககூடிய பிைச்சிகனககளக குறிதது மா்ணவர்களிடம பகட்கலாம.  பவவபவறு 
நிகழ்வுககளக கூற அவர்ககள ஊககப்்படுத்தலாம.  அளவீட்டில துலலியததின் முககியததுவதக்த 
இப்ப்பாழுது விளககலாம.  அளவீடுகளின் துலலியதக்த எவவாறு உறுதிப்்படுததுவது என்்ப்தகன 
மா்ணவர்ககள வாசிககச் ப்சயது புரிந்து பகாள்ள கவககலாம.

1111



மனவடரெைம்

அள��� அள��� க��க��

• ெவ��ய� அள� ம�� ��� அள�

• ெவ��ய� அள�  �ள
க�-உபேயாக�

• எ��ய� ெவ��ய� அள�

• ��� அள�  �ள
க� – உபேயாக�

• நாணய��� த மைன ���  அள�யா�
   அள��த�

• இய��ய� அள�க� ம�� அல�க�

• SI அல� �ைற

• SI அல� �ைற��  அ �பைட அல�க� 
(�ள� / �ைற / கால� / ெவ�ப�ைல

• ��ெனா��க�

• SI அல�கைள எ��� வ��ைறக�
   ம�� அவ��� ����க�

• �ைறைய அள�த�
 • �ைற
��  எைட
�மான ேவபா�

• அள��க��  ���ய�
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2 இயக்கவியல்

தேவையான ்கருவி்கள் 
 � நிறுத்து கடிகாரம், ப�ாம்்மைககாரகள், வ்ர�டத்்ாள்கள், கூர்மையான 

ப�ன்சிலகள், கரும்�ல்க,சுண்ாம்புககட்டி, இ்்யம் 

ேனிக்கைனம்
 �  இயககத்திறகான வ்ரய்ை மைறறும் தி்ைவவகத்திறகான விளககத்்் கறைல.
 �  ஒரு ப�ாருளின் வவகம் மைறறும் முடுககத்திறகான விளககம் ப�ைல.
 �  சீரான தி்ைவவகம், சீரறை தி்ைவவகத்்் வ்ர�டம் மூலம் கறைல.

்கற்றல் த�ாக்கங்கள் ்கற்றல் விவைவு்கள்
 � ்ன்்னச் சுறறி ஓய்வு நி்ல மைறறும் 

இயககநி்லயில உள்ள ப�ாருள்கள் யா்வ 
என அட்டவ்்ப�டுத்்ல.

 � இடப ப�யரச்சி மைறறும் ப்ா்லவிறகான 
வவறு�ாடுக்ள ப்ரிந்து பகாள்ளல.

 � வட்ட வடிவமைான �ா்்யில பைலலும் ப�ாருள் 
ஒன்று வமைறபகாணட ப்ா்லவு மைறறும் 
இடபப�யரச்சி ஆகியவற்ைக க்ககிடல.

 � ்ம்்மைச்சுறறி இயககும் ப�ாருள்களில எ்வ 
சீரான இயககத்தில பைலகின்ைன  எ்வ   
சீரறை இயககத்தில உள்ளன என்�்் அறி்ல.

 � வவகத்்்யும், தி்ைவவகத்்்யும் வவறு�டுத்தி 
அறி்ல.

 � முடுககுவிககப�ட்ட இயககம் மைறறும் 
முடுககுவிககப�டா் இயககத்்் (சீரான 
இயககம்) ப்ாடரபு�டுத்்ல. ைமைன்�ாடுக்ள 
வருவித்்ல.

 � இயககம், வவகம், ப்ா்லவு, 
இடபப�யரச்சி தி்ைவவகம் ைம்�ந்்ப�ட்ட 
எளிய க்ககுகளுககு வி்ட கா்லாம்.

 � ப்ா்லவு காலம் மைறறும் வவகம் காலம் 
வ்ர�டத்்் ஆய்வு பைய்யலாம்.

 � பகாடுககப�ட்ட ்ரவுக்ள 
அட்டவ்்ப�டுத்தி அவற்ை 
ப்ா்லவு காலம் மைறறும் வவகம் காலம் 
வ்ர�டமைாக வ்ரந்து கலந்்ாய்வு 
பைய்யலாம்.

 � அன்ைாட வாழ்வில ்மைய வ�ாககு மைறறும் 
்மைய விலககு வி்ைகளின் ப்ாடரபு 
மைறறும் அவறறின் �யன்க்ள ப்ரிந்து 
பகாள்ளலாம்.
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்கறபிதேல் உததி்கள்

 � பைய்து�ார 1-ல பகாடுககப�ட்ட பைய்ல 
மைா்வரக்ள பைய்யச் பைாலலி 
வி்ளவுக்ள அட்டவ்்ப�டுத்்லாம்.

 � கீழ்ககணட வகள்விக்ள மைா்வரகளிடம் 
வகட்டு அது ைம்�ந்்ப�ட்ட �தி்ல 
எதிர�ாரககலாம்.

 � நி்லயான ப�ாருள்கள் �கருமைா?
 � எவற்ைப ப�ாருத்து அ்வ நி்லயாக 

உள்ளன அலலது இயககத்தில உள்ளன 
என கூை முடியும்?

 � பைய்து�ார 1-ல பகாடுககப�ட்ட 
பைய்ல மைா்வரகள் பைய்து 
முடித்்வுடன் அவரகளிடம் கீவே 
பகாடுககப�ட்ட வகள்விக்ளக வகட்டு 
அது ைம்�ந்்ப�ட்ட �தி்ல ப�ைலாம்.

 � ்ம்மு்டய நி்ல்ய மைாறை 
இயலா் ப�ாருள்கள் யா்வ?

 � ்ம்மு்டய நி்ல்ய மைாறை இயலும் 
ப�ாருள்கள் யா்வ?

 � இ்றகான �தில கி்டத்்வுடன் ஓய்வு 
நி்ல மைறறும் இயகக நி்ல�றறி 
மைா்வரகளுககு விளககலாம். இ்வ  
்விர, கீழ்ககணட வினாகக்ளயும் 
வகட்கலாம்.

 � காரில அலலது வ�ருந்தில 
�யணிககும்வ�ாது ைா்லயின் 
ஓரத்தில உள்ள மைரஙகள் மைறறும் மின் 
கம்�ஙகள் பின்வ�ாககி பைலவ்் 
�ாரத்திருககிறீரகள்?

்கற்றல் ்கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

ஓய்வுநிவை மறறும் இயக்கம்  - ஓர் அறிமு்கம்

 � ்்டயின்றி ்ாவன கீழ்வ�ாககி விழும் ப�ாருளின் இயககச் 
ைமைன்�ாடுக்ள எழுது்ல.

 � சீரான வட்ட இயககம் என்�து �றறி புரிந்து பகாள்ளு்ல.
 � அன்ைாட வாழ்வில ்மைய வ�ாககு வி்ை மைறறும் ்மைய விலககு 

எதிரச்பையலின் �யன்க்ளப புரிந்து பகாள்ளு்ல.
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 � ஆனால ைா்லவயாரத்தில �ாம் 
நின்றுபகாணடிருககும் வ�ாது 
அ்்ன உ்ர முடிகிை்ா?

 � இதுவ�ான்ை வகள்விக்ள 
மைா்வரகளிடம் வகட்டு நி்ல மைறறும் 
இயககமைானது ஒன்றுடன் ஒன்று 
ைாரபு்டயது என விளககமைளிககலாம்.

 � மைா்வரகளிடம் கீழ்ககணட வகள்விக்ள 
வகட்டு அ்றகான வி்ட ப�ைல வவணடும்.

 � நீஙகள் எபவ�ா்ாவது ப�ாருட்காட்சிககு 
பைன்ைதுணடா?

 � கு்டராட்டினம் மைறறும் ப�ரிய சுேலும் 
ைககரம் ஆகியவறறின் இயககத்்்ப 
�ாரத்்துணடா?

 � ப்ா்லவு மைறறும் இடபப�யரச்சிககான 
வவறு�ாடுக்ள விளகக வவணடும்.

 � சீரான மைறறும் சீரறை இயககத்தி்ன 
கறபிகக,   பைய்து�ார 5-ல உள்ள  பைய்ல 
பைய்யச்பைாலலலாம் 

 � ப�ாம்்மை வாகனம் மைறறும் 
�ா்்்ய வகுபபிறகுக பகாணடு 
வரவும். வாகனத்்் அ்ன் 
�ா்்யில பைலுத்்வும். 

 � ப�ரிய சுேலும் ைககரம் (Giont Wheel) 
மைறறும் ்னி ஊைலின் �டம் அலலது 
மைாதிரி்யயும் காணபிககலாம். 
வமைறகணட எடுத்துககாட்டுகளின் 
வாயிலான மைா்வரகள் அறிந்து 
பகாணடது என்ன?- அ்வ 
எந்் மைாதிரியான இயககஙக்ள 
வமைறபகாள்கின்ைன என 
கலந்து்ரயாடலம்.

்கறபிதேல் உததி்கள்

்கற்றல் ்கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

இயக்கததின் ைவ்க்கள் மறறும் சீரான மறறும் சீரற்ற இயக்கம்

மதிபபீடு

 � மைா்வரகளிடம் �லவவறு உ்ார்ஙக்ள கூறி  ஓய்வுநி்லயில உள்ளனவா அலலது  இயகக 
நி்லயில உள்ளனவா எனக வகள்விகள் வகட்கலாம். 

00:40
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https://www.youtube.com/watch?v=qRR_1G6Kzw  (Video: Uniform and Non 
uniform Motion)

மதிபபீடு

 � பைய்து�ார 5-ல கூறியுள்ளவாறு அன்ைாட வாழ்வில மைா்வரக்ளச் சுறறி �டகககூடிய 
ைம்�வஙக்ள �ாடத்வ்ாடு ப்ாடரபு�டுத்தி அது�றறி கலந்்ாவலாசிககலாம்.

இவறறில எ்வ வ�ரகவகாட்டு இயககத்்்யும் வட்ட இயககத்்்யும், அ்லவுறு இயககத்்்யும் 
வமைறபகாள்கின்ைன என்�து வ�ான்ை வகள்விக்ளக வகட்கலாம்.
மைா்வரக்ள கீழ்ககணட பைய்லச் பைய்யச் பைாலலாம்

 � ஒரு மைா்வ்ன வி்ளயாட்டு ்மை்ானத்தின் ஒரு மூ்லயிலிருந்து மைறபைாரு மூ்லககு 
வ�ரகவகாட்டில ஓடச் பைாலல வவணடும்.

 � இரணடாவது மைா்வனிடம் வி்ளயாட்டின் வ�ாது �யன்�டுத்தும் கூம்புக்ள பகாடுகக 
வவணடும்.

 � மூன்ைாவது மைா்வனிடம் நிறுத்து கடிகாரம் என்று பகாடுககப�ட வவணடும்.
 � நிறுத்து கடிகாரத்்் இயககச் பைய்து மு்லாவது மைா்வ்ன வ�ரகவகாட்டில சீரான 

வவகத்தில ஓடச் பைாலல வவணடும்.
 � மு்ல மைா்வன் ஓடும்ப�ாழு் ஒவபவாரு 10 வி�ாடிககும்  இரணடாவது மைா்வன் ஒரு  

கூம்்� ்வககவவணடும்.
 � நிறுத்து காடிகாரத்்் ்வத்திருப�வர, கூம்பி்ன ்வககவவணடிய வ�ரத்்்க 

கூறுவவணடுமை.
 � மு்லாவது  மைா்வன் ஒட்டத்்் முடித்்வுடன் ஒவபவாரு கூம்பிறகுமி்டவயயுள்ள 

தூரத்்்க கணடககிடவும்.இது அந்் மைா்வன் 10 வி�ாடியில கடந்் ப்ா்ல்வக குறிககும்.
 � கடந்் ப்ா்லவானது ைமைம் எனில, அது சிரான இயககமைாகும். ஒவபவாரு 10 வி�ாடியிலும் 

கடந்் ப்ா்லவு ைமைமைாக இல்லபயனில, அது சீரறை இயககமைாகும்.  இவ் பைய்ல ப�ாம்்மை 
வாகனஙக்ளச் பகாணடு பைய்யலாம். ஒரு வாகனத்்் வவகத்்்டயுடனும், மைறபைான்்ை 
்்டயிலலாமைலும் இயககலாம். இச்பைய்ல  ஆய்வகத்தில பைய்து �ாரககலாம்.

 � சீரான மைறறும் சீரறை இயககத்தி்ன விளககுவ்றகு இது வ�ான்ை இயஙகும் ப�ாருட்க்ளப 
�யன்�டுத்்லாம்.
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 � �ாடபுத்்கத்தில �ககம் 26-ல 
பகாடுககப�ட்டுள்ள பையல  -3 ஐ பைய்து 
�ாரககவும். இவ்வ�ான்ை பைய்ல  ரிவமைாட் 
ப�ாம்்மை காரி்னப �யன்�டுத்தியும் 
பைய்து �ாரககலாம்.

 � ப்ா்லவு மைறறும் இடபப�யரச்சி 
ைம்�ந்்ப�ட்ட க்ககுக்ளக  பகாடுத்து 
வவறு�ாடு அறியச்பைய்யலாம்.

 � மைா்வரகள் வகுப�்ையில 
ப்ா்லவு மைறறும் இடபப�யரச்சி 
ைம்�ந்்மைான க்ககுக்ளச் 
பைய்யலாம்.

 � பைய்து�ார 4-ஐ வகுப�்ையில 
பைய்யுமைாறு கூறி அது �றறி 
கலந்து்ரயாடலாம்

்கறபிதேல் உததி்கள்

்கற்றல் ்கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

தோவைவும் இடபத்பயர்ச்சியும்

மதிபபீடு

மாணைர்்களிடம் கீழக்கணட வினாததோகுதி அடஙகிய  ோளிவனக த்காடுதது சரியான விவடவயத 
தேர்்நதேடுககுமாறு கூ்றைாம்

(1) கீதழ த்காடுக்கப்படடைறறில் தைகடர் அைவுயாது?
a) சீரான இயககம் b) சீறைஇயககம் c)  ப்ா்லவு d) இடபப�யரச்சி 

2) ஓதம்கா என அவழக்கப்படும் ்காரானது ஒவதைாரு ஒரு மணி த�ர இவடதைளியிலும் 5 கிமீ 
தோவைவைக ்கடககி்றது. ஆனால் ஆல்்பா என்னும் ்கார் முேல் ஒரு மணி த�ரததில் 3 கிமீ 
தோவைவையும்  இரணடாைது ஒரு மணித�ரததில் 2 கிமீ தோவைவையும் மூன்்றாைது ஒரு மணி 
த�ரததில் 6 கிமீ தேவைவையும் ்கடககி்றது எனில் எது சீரான இயக்கதவே தமறத்காள்கி்றது.
a) ஓவமைகா  ) ஆல�ா c) ஓவமைகா. ஆல�ா இரணடும் d) ஒவமைகாவும் அலல ஆல�ாவும் அலல.

3. த்பரிய சுழலும் சக்கரததின் இயக்கம் (Giant wheel) 
(a) வட்டஇயககம் (b) வ�ரகவகாட்டு இயககம் c) அ்லவுறு இயககம் d) சீரான இயககம்

4. மவையிலிரு்நது உருணடுைரும் ்கல் (்பாவ்ற) ஒன்றின் இயக்கம்
 (a) சீரானஇயககம் (b) சீரறை இயககம் (c) வட்ட இயககம் (d) அ்லவுறு இயககம்

5. கீதழ த்காடுக்கப்படடைறறுள் எேறகு எண மதிபபு மடடும் உணடு?
a) ப்ா்லவு b) இடபப�யரச்சி.
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 � �ாடபுத்்கத்தில வவகம், 
தி்ைவவகம்,முடுககம் ைம்�ந்்மைாக 
பகாடுககப�ட்ட வ்ரய்ைக்ள 
ப்ளிவாக �டிககவும். இவறறி்ன 
ஸவகலார  மைறறும் பவகடர அளவுகள் 
என வ்கப�டுத்்வும். அவறறின் 
அலகுக்ளயும் ப்ரிந்து பகாள்ளவும்.

 �  வகுபபில ைமைன்�ாடுகள்  1,2, மைறறும் 
3 ஆகியவற்ை விவாதிககவும்.  U 
மைறறும் V-ககு ஒரு சில மைதிபபுக்ளக 
பகாடுத்து ஒரு சில க்ககுக்ளத்  
தீரககலாம். எதிர முடுககம் குறித்து 
விவாதிககவும்.

்கறபிதேல் உததி்கள்

்கற்றல் ்கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

தை்கம், திவசதை்கம், முடுக்கம்

மதிபபீடு
 � மைா்வரக்ள வ�ாடி வ�ாடியாகஅமைர்வத்து வவகம் மைறறும் தி்ைவவகத்திறகான 

வவறு�ாடுக்ள எழு்ச்பைாலலவும்.

 � �ககம் 29-ல உள்ள ்ரவுகளுககு 
வ்ர�டம் வ்ரயச் பைாலலி  
மைா்வரக்ள ஊககுவிகக வவணடும்.

 � வ்ர�டத்திலிருந்து கி்டத்் 
வ�ரவகாட்டிறகு ைாய்வு.  எவவாறு 
கா்வவணடும் என்�்்யும் அதிலிருந்து 
வவகத்்் எவவாறு க்ககிடவவணடும் 
என்�்யும் குறித்து மைா்வரகளுககு 
விளககமைளிகக வவணடும்.

 � சீரான இயககத்திறகு �ல 
எடுத்துககாட்டுகள் மைறறும் மைதிபபுகள் 
பகாடுத்து மைா்வரக்ள வ்ர�டம்  
வ்ரயச்பைாலலி வ்ர�டத்திறகு 
விளககமைளிகக வவணடும் 
(�ாடபுத்்கத்தில பகாடுககப�ட்டுள்ள 
அட்டவ்்கள் ்விர, சுயமைாக 
மைதிபபுகள் பகாடுககலாம்)

்கறபிதேல் உததி்கள்

்கற்றல் ்கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

சீரான மறறும் சீரற்ற இயக்கததிற்கான தோவைவு –்காைம் ைவர்படம்
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 � ைாய்வு கூறும் கருத்்் எவவாறு 
உ்ரவப்ன்று கறபிககலாம். . 
உ்ார்மைாக அதிகமைான ைாய்வு மைதிபபு 
அதிக வவகத்்்க குறிககும் என்�்் 
விளககலாம்.

 � இரணடாவது வ்ர�டத்்் 
மைா்வரக்ளச் வ்ரயச் பைாலலி 
விளககமைளிகக வவணடும்.

 � இவ்வ�ான்று சீரறை இயககத்திறகு 
புதிய அட்டவ்் மைதிபபுகள் 
பகாடுத்து வ்ர�டம் வ்ரயச் 
பைய்யலாம்.

 � கிழ்ககணட வினாகக்ளக 
வகட்கலாம்.

 � பகாடுககப�ட்ட வ்ர�ட 
உ்ார்த்திலிருந்து எ்வ சீரான 
இயககத்்்க குறிககின்ைன. எ்வ 
சீரறை இயககத்்்க குறிககின்ைன? 

 � எ்னால �ாம் அவவாறு கூறுகிவைாம்?

https://www.youtube.com/watch?v=qRR_1G6Kzw  (Video: Uniform and Non 
uniform Motion)

்கறபிதேல் உததி்கள்

்கற்றல் ்கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

திவசதை்கம்- ்காைம் ைவர்படம்
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 � �ாடபுத்்கத்தில �கக எண 30-ல 
உள்ள மு்லாவது வ்ர�டத்்்  
கரும்�ல்கயில வ்ரந்து அது குறித்து 
வகட்கப�ட்ட வகள்விகளுககு வி்ட கா் 
வவணடும்.

 � மைா்வரக்ள மீணடும் வ்ர�டத்்ாளில 
வ்ர�டம் வ்ரயச் பைய்து 
வ்ர�டத்திலிருந்து வகள்விகள் வகட்டு 
மைா்வரகளிடமிருந்து வி்ட ப�ைலாம்.

 � �கக எண 32-ல உள்ள வ்ர�டத்்் 
கரும்�ல்கயில வ்ரந்து 
மைா்வரகளுககு விளககமைளிகக 
வவ்டும்.

 � பையல 6-ஐ   (Activity 6)  மைா்வரக்ள 
வீட்டில பைய்து�ாரககச்பைாலலி 
மைறு�ாள் வகுப�்ையில அ்ன் 
மூலம் அவரகள் ப்ரிந்து பகாணட 
பைய்திக்ள விவாதிககலாம். 

 � கீழ்ககாணும் வீடிவயா்வயும் 
காணபிககலாம். வமைலும் �ல 
க்ககுகள், வ்ர�டஙகள், வ்ர�டம் 
வ்ரவ்றகான ்ரவுக்ளத் ்ந்து, 
மைா்வரகள் க்ககுக்ள வமைலும் 
புரிந்துபகாள்ளச்பைய்யலாம்.

மதிபபீடு
்ன் மைதிபபீட்டு �குதியில உள்ள க்ககுகள் II, III, IV   மைறறும் VI ஆகியவற்ை மைா்வரக்ள பைய்து 
�ாரககச் பைாலலி அதுகுறித்து விளககமைளிககலாம்.

https://www.youtube.com/watch?v=qRR_1G6Kzw  (Video: Uniform and Non 
uniform Motion)

்கறபிதேல் உததி்கள்

்கற்றல் ்கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

இயக்கச் சமன்்பாடு்கள்
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 � இயககச் ைமைன்�ாடுகள் மைறறும் அவறறின் 
முககியத்தும் மைறறும் அவற்ை வருவிககும் 
மு்ை குறித்து ப்ரிந்து பகாள்ள  இருப�்ாக 
மைா்வரகளுககு விளககமைளிகக வவணடும்

 � மூன்று இயககச் ைமைன்�ாடுக்ளயும் 
கரும்�ல்கயில வருவிகக வவணடும்.

 � புத்்கத்தில �கக எண 
 34 –ல சுட்டிககாட்டியுள்ள பைய்து�ார. 
7,8 மைறறும் 9 ஆகியவற்ை பைய்து 
காட்ட வவணடும்.

 � இது குறித்து �ாடபுத்்கத்தில 
்ரப�ட்டுள்ள விளககத்்்  
மைா்வரகளுககு விவரிகக 
வவணடும்.

 � �ககம் 35 மைறறும் 36 –ல உள்ள 
பைய்து�ார 10 மைறறும் 11-ஐ 
மைா்வரக்ள பைய்யச் பைாலலி 
அ்றகான விளககமைளிகக வவணடும்.

 � மைா்வரகளிடம்  கீழ்ககணடவாறு 
வகள்விக்ளக வகட்டு அது ைம்�ந்்ப�ட்ட 
�திலக்ள வகட்டுபப�ைல வவணடும்.

 � ஒரு ப�ாருள் எபப�ாழுது 
முடுககமை்டகிைது.

 � முடுககுவிககப�ட்ட இயககம் (சீரறை 
இயககம்) குறித்து என்ன நி்னககிறீரகள்.

 � ்மைய வ�ாககு வி்ைககான 
ைமைன்�ாட்டி்ன 
கரும்�ல்கயில வருவித்து 
அது குறித்து மைா்வரகளுககு 
விளககமைளிககவவணடும்.  
�ாடபபுத்்கத்்் மைா்வரக்ளப 
�டிககச் பைாலலவும்.

 � ்றவ�ாது ்மையவ�ாககு வி்ைககான 
விளககமைளிகக வவணடும். 

மதிபபீடு
மைா்வரகளுககு சில வாய்வழிக க்ககுக்ளச் பைாலலி அவறிறகு வி்ட கா்ச் பைய்ய 
வவணடும்.

்கறபிதேல் உததி்கள்

்கற்றல் ்கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

வமயத�ாககு முடுக்கம் மறறும் வமயத�ாககு விவச
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மதிபபீடு

மதிபபீடு

 � ்மையவ�ாககு வி்ை குறித்து வாழ்க்கச் சூேவலாடு ப்ாடரபு்டய எடுத்துககாட்டுக்ள 
மைா்வரக்ளக கூைச் பைாலலி விளககமைளிககலாம்

திருபபுேல்
�ாடச்சுருககத்தில  பகாடுககப�ட்டுள்ள ஒவபவாரு கருத்துகள் குறித்தும் சுருககமைாக விளககமைளிகக 
வவணடும்.

 � ப�ாருட்காட்சியில கு்டராட்டினத்தில 
சுறறியவ�ாது  மைா்வரகளுககு ஏற�ட்ட 
அனு�வஙகள் குறித்து வகட்டறிய 
வவணடும்.

 � ைல்வ இயந்திரம் வவ்ல 
பைய்யும் வி்ம், மைறறும் �ாலிருந்து 
பவண்்்ய  பிரித்ப்டுத்்ல 
குறித்து மைா்வரகளிடம் 
விவரிககவும். இ்ன் மூலமைாக 
்மையவிலககு வி்ை குறித்து 
விளககமைளிககவவணடும் 

 � சீரான வட்டஇயககம் குறித்் சில 
எடுத்துககாட்டுகள் மூலம் விளககலாம்.

்கறபிதேல் உததி்கள்

்கற்றல் ்கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

வமய விைககு விவச

 � ஒவபவாரு �ாடத்தின் முடிவிலும் வகட்கப�ட்டுள்ள க்ககுகள் மைறறும் சுய மைதிபபீட்டு வினாககள் 
அ்னத்்்யும் (�ாடம் II, III, IV  மைறறும்VI ்விர) ப்ாகுத்்றி மைதிபபீடாகப �யன்�டத்்லாம்.

2222



மனைவர்படம்
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3 ஒளியியல்

தேவையான கருவிகள் 
சமதளஆடி, குழியாடி மற்றும் குவியாடி

ேனிககைனம்
ஆடிகளின் தன்்ம்ய புரிந்து ககாள்ளுதல்

கற்றல் த�ாககஙகள் கற்றல் விவைவுகள்
கீழ்ககண்ட திற்ைப் கெறுவாரகள்

 � சமதள ஆடியிைால் ததான்றும் பிம்ெத்தின் 
தன்்ம்ய விள்ககுதல்

 � எவவாறு இ்டவல மாற்றம் நிகழகிறது என்ெ்த 
விள்ககுதல் 

 � சமதள ஆடி மற்றும் தகாளக ஆடிகளு்ககு 
எதிக�ாளித்தல் விதிக்ள ெயன்ெடுத்துதல்.

 � கதிர ெ்டம் வ்�ந்து தகாளக ஆடிகளில் 
ததான்றும் பிம்ெத்தின் இ்டம் மற்றும் அள்வ்க 
கண்டறிதல்.

 � கமய் பிம்ெம்,  மற்றும் மாய பிம்ெத்தி்ை 
தவறுெடுத்துதல்

 � ஆடிச் சமன்ொட்்டப் ெயன்ெடுத்தி தகாளக 
ஆடிகளில் ததான்றும் பிம்ெத்தின் நி்ல, தன்்ம 
மற்றும் குவிய கதா்ல்வ்க கண்டறிதல்

 � ஒளிவிலகல் நிகழும் சூழநி்ல்ய 
அ்்டயாளாம் காணவும்

இந்த ொ்டத்்த கற்ெதன் மூலம் மாணவரகள் 
கீழகண்ட திற்ைப் கெற்றிருப்ொரகள்

 � பு்கப்ெ்டப் கெடடி (தகம�ா)்ய 
ெயன்ெடுத்தி எவவாறு சரியாை 
ெ்டஙகள் எடுப்ெது என்ெ்த புரிந்து 
ககாணடிருப்ொரகள்

 � பி�ச்ச்ைக்ளத் தீர்ககவும் ஒளியியல் 
கருவிக்ள அன்றா்ட வாழவில் 
ெயன்ெடுத்தவும்  திறன் கெற்றிருப்ொரகள்
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00:30

கறபிதேல் உததிகள்

 � புத்தகத்்தப் ெடித்து எதிக�ாளித்தல் 
விதிக்ள்க கற்றல்

 � கசயல்ொடு 1ஐ வகுப்ெ்றயில் விவாதித்தல். 
ெ்ககம் 42 ல் உள்ள கணடுபிடி என்ற 
ெகுதி்ய கசயல்ெடுத்துதல்

 � சமதள ஆடி்ய்க ககாணடு  ‘தமலும் 
அறிதவாம்’ என்ற ெகுதி்ய கசய்து 
ொரத்தல்

 � மாணவரகள் தஙகளது உருவம் 
முழு்மயாக கதரிய தத்வப்ெடும் 
சமதள ஆடியின் உய�த்தி்ை்க 
கண்டறியச் கசய்தல். தமலும் 
சமதளஆடியில் ஒளியின் ொ்த்ய 
கண்டறிந்து வ்�யச் கசய்தல் 
தவணடும்.

 � அதத கசயல்ொடடி்ை ஒரு தெைா 
அல்லது கென்சில் ககாணடு கசய்து 
ொரத்து முடிவி்ை விவாதி்ககச் 
கசய்ய தவணடும்

கற்றல் கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

ஒளி எதிர�ாளிதேல், எதிர�ாளிதேல் விதிகள், இடைல மாற்றம்

 � ஒளி்ககதிர ஒரு ஊ்டகத்திலிருந்து மற்கறாரு 
ஊ்டகத்திற்குச் கசல்லும் தொது அது எத்தி்சயில் 
விலகல்்டயும் என்ெ்த அ்்டயாளம் காணல்

 � ஸகநெல் விதி்யப் ெயன்ெடுத்தி கண்ககுகளு்ககு 
த�வு காணல்

 � ஒளி, விலகல் அ்்டயுமா அல்லது முழு அக 
எதிக�ாளித்தல் அ்்டயுமா? என்ெ்த யூகிகத்தல்

 � வளிமண்டலத்தில் நிகழும் ஒளிவிலகலு்ககாை 
கா�ணத்்த உணருதல் திற்ையும் 
கெற்றிருப்ொரகள்
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 � மாணவரக்ள ெல்தவறு தகாளக 
ஆடிக்ள உற்றுதநொ்ககச் கசய்தல். தகாளக 
ஆடிகளு்டன் கதா்டரபு்்டய ெல்தவறு 
கசாற்க்ள (terms) வ்�யறுத்தல், 
கண்ககுக்ளச் கசய்து முடிவி்ை்க 
கண்டறிதல்.

 � புத்தகத்திலுள்ள கசயல்ொடு 2 ஐ கசய்ய 
்வத்தல், தகாளக ஆடிகளில் பிம்ெம் 
உருவாவதற்காை விதிக்ள விள்ககுதல்

 � மாணவரகள் தாஙகள் உற்றுதநொ்ககி 
கண்டறிந்தவற்்ற குறிப்கெடுத்தல் 
மற்றும் ஆசிரியர அத்ை சரிொரத்தல்

 � புத்தகத்திலுள்ள கசயல்ொடு 3ஐ கசய்து 
ொரத்து கமய் பிம்ெம் மற்றும் மாய பிம்ெத்்த 
புரிந்து ககாள்ளுதல்

 � கொருள் கவவதவறு நி்லயில் உள்ள 
தொது ததான்றும்

 � பிம்ெத்்த்க கண்டறிய கதிர ெ்டம் வ்�ய 
கற்பித்தல்

 � ஆடிச் சமன்ொட்்ட கரும்ெல்கயில் 
தருவித்தல்; தமலும் மாதிரி்க கண்ககுக்ள 
கசய்து காடடுதல்

 � மாணவரகள் சமதள ஆடி மற்றும் 
குழியாடியில் ததான்றும் பிம்ெத்்த 
கதளிவாக புரிந்து ககாள்ளுதல்

00:30

கறபிதேல் உததிகள்

கறபிதேல் உததிகள்

கற்றல் கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற

கற்றல் கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற

ைகுப்பவ்றச் சூழல்

ைகுப்பவ்றச் சூழல்

தகாைகஆடிகள் மறறும் தகாைக ஆடிகளில்  தோன்றும் பிம்்பஙகள்

ரமய் பிம்்பமும், மாய பிம்்பமும், குழியாடி மறறும் ஆடிச் சமன்்பாடு
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00:40

கறபிதேல் உததிகள்

 � குவியாடியில் பிம்ெம் உருவாவதற்காை 
விதிக்ள மாணவரகளு்ககு கற்பித்தல்

 � கசயல்ொடுகள் 4,5 ஐ கசய்தல்
 � கரும்ெல்கயில் மாதிரி்க கண்ககுக்ள 

கசய்து காடடுதல்
 � குவியாடியின் ெயன்க்ள வகுப்ெ்றயில் 

விவாதித்தல்

 � ‘கசயல்ொடு 4,5 ல் கண்டறிந்தவற்்ற 
மாணவரகள் தநொடடில் எழுத 
தவணடும். ஆசிரியர அத்ை 
சரிொரத்தல் தவணடும்.

கற்றல் கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

குவியாடி

00:40

கறபிதேல் உததிகள்

கற்றல் கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

ஒளியின் தைகம் மறறும் ஒளிவிலகல்

https://www.youtube.com/watch?v=5DbdWFAs8EI. 
https://www.youtube.com/watch?v=7iKlnlJs49Y.

https://www.youtube.com/watch?v=4H6bOMeeFmY
https://www.youtube.com/watch?v=EwBK_cXUTZI
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 � கசயல்ொடு 6 மற்றும் 7-ஐ வகுப்பு அல்லது 
ஆய்வகத்தில் கசய்தல்

 � கரும்ெல்கயில் ஒளிவிலகல் விதி்ய 
கமய்பித்தல் மற்றும் ொ்டப்புத்தகத்்தப் 
ெடித்தல்

 � ஒளியின் தவகம் கதா்டரொை 
கண்ககுக்ள வகுப்ெ்றயில் கசய்தல் 
மற்றும் விவாதித்தல்.

 �  மாணவரக்ள 5 அல்லது 6 
குழு்ககளாக பிரித்தல்

 � சில குழு்ககள் கசயல்ொடு 6-யும் 
மற்றவரகள் கசயல்ொடு 7-யும் கசய்ய 
தவணடும். உற்றுதநொ்ககியவற்்ற 
குழுவில் விவாதி்ககலாம்.

 � வகுப்ெ்றயில் முழு அக 
எதிக�ாளித்தலு்ககாை கசயல் விள்ககத்்த 
கசய்து காடடுதல்

 � ்வ�ம், ஒளியி்ை மற்றும் இயற்்கயில் 
எவவாறு முழு அக எதிக�ாளித்தல் 
நெ்ட்ககிறது என்ெ்த விவாதித்தல்.

 � நெடசத்தி�ம் ஏன் மினுமினு்ககிறது 
என்ெ்தப் ெற்றி ஒரு சிறு ஆய்வு 
தமற்ககாள்ளலாம். நெடசத்தி�ம் 
எவவாறு மினுமினு்ககிறது என்ெ்த 
உற்றுதநொ்ககி அத்ைப் ெதிவு 
கசய்யச் கசால்ல தவணடும். தமலும் 
தகாள்கள் மினுமினு்ககிறதா எைப்்த 
ஆய்வு கசய்தல். இது கதா்டரொக 
ஆசிரியர ஒரு விவாதத்்தத் 
கதா்டஙகி ்வத்தல் தவணடும்

கறபிதேல் உததிகள்

கற்றல் கறபிதேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

முழு அக எதிர�ாளிதேல்

மதிபபீடு

கீதை ககாடு்ககப்ெடடுள்ள விைா்கக்ள்க தகடடு மாணவரகள் எந்த அளவிற்கு புரிந்து 
ககாணடுள்ளாரகள் என்ெ்த மதிப்பி்டலாம்.

 � ஒளி என்றால் என்ை?
 � இ்டவல மாற்றம் என்றால் என்ை?
 � குழியாடி்ககும் குவியாடி்ககும் இ்்டதய உள்ள தவறுொடு என்ை?
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 � கமய் பிம்ெம் என்ெது ------------------------- மாறாக மாய பிம்ெம் என்ெது ---------
------

 � ஒரு ெல் மருத்துவர ெயன்ெடுத்துவது --------------------------- ஆடியாகும்.
 � இரு ச்கக� வாகைஙகளில் ---------------------------------- ஆடி பின்காடடியாக 

ெயன்ெடுகிறது.
 � ஒளி விலகல் எப்தொது நெ்ட்ககிறது?
 � ஒளியி்ைகள் எந்த தத்துவத்தில் தவ்ல கசய்கிறது? அதிகமாக எஙகு ெயன்ெடுகிறது?
 � கவற்றி்டத்தில் ஒளியின் தவகம் எவவளவு?

மனைவ�்படம்

ஒ�

எ�ெரா��த� ஒ� �லக� �� அக
எ�ெரா��த�

ேகாளக ஆ�க


	�யா�	�யா�

சமதள ஆ�க


ப� ம���வ�
 ��ய அ���   கா��
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4 நம்மைச் சுற்றியுள்ள 
பருப்பொருட்கள

்கற்பித்தல் – ்கற்்றல் ்கருவி்கள 
 � இணையதளம், ப�ொட்ொசியம் ப�ர்ொங்கனேட, 

பீக்கர, நீர, சுணைக்கடடித் தூள், நொபதலீன், 
பெப�நிணை்ொனி, �னிக்கடடி, ெணை�்த் தொள்்கள், 
சரக்கணை, எணபைய், ்ொவு..

்தனிக்கவனம
தொெைங்களில் நண்ப�றும் உயிரிேச் பசயல்�ொடு்களின் முககியத்துெத்ணதப புரிந்து 
ப்கொள்ளுதல்.

 � தொெைங்கள் என்�ணெ உயிர ெொழக கூடியணெ. எேனெ, உயிரிேங்களின் 
அணேத்துப �ணபு்கணளயும் தொெைங்கள் 
பெளிப�டுத்துகின்்றே என்�ணதயும் புரிய ணெத்தல்.

 � தொெைம், விைஙகு ்ற்றும் நுணணுயிர்களுககு இண்னயயொே பதொ்ரண�ப புரிந்து 
ப்கொள்ள ணெத்தல்.

்கற்்றல் நநொக்கங்கள ்கற்்றல் வி்்ளவு்கள
இப�ொ்த்தின் முடிவில் ்ொைெர்கள் அறிெது

 � �ருபப�ொருட்களின் து்கள்்களின் தன்ண்ணயப 
புரிந்து ப்கொள்ளுதல்.

 � தி், திைெ ்ற்றும் ெொயுக்கணள து்கள்-்ொதிரி 
ப்கொணடு விெரித்தல்.

 � பெவனெறு வித்ொே நிணை்களிலுள்ள 
து்கள்்களின் �ணபு்கணளப �டடியலிடுதல்,

 � விைவுதல் �ற்றி விெொதித்தல்.
 � �ருபப�ொருட்களின் து்கள்்களுககிண்னயயுள்ள 

்கெரச்சி விணசணயப �ற்றி விளககுதல்.

இப�ொ்த்ணதக ்கற்கும் ப�ொழுது, ்ொைெர்கள் 
அறிெது.

 � து்கள் ப்கொள்ண்கயின் அடிப�ண்யில் 
்கைககீடு பசய்தல்

 � ப�ொருட்கள் தூய்ண்யொேணெயொ எே 
னசொதணே மூைம் ்கண்றிதல்
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்கற்்றல் நநொக்கங்கள ்கற்்றல் வி்்ளவு்கள
 � �ருபப�ொருட்களின் து்கள் – ்ொதிரியின் 

அடிப�ண்யில் நிணை ்ொற்்றங்கணள 
விளககுதல்.

 � நிணை ்ொற்்றங்களில் , பெப�த்தின் 
விணளவு்கணளப �ற்றி விளககுதல்.

 � து்கள்்களின் ப�ருநிணை இயஙகு முண்றணய 
கூரந்து ்கெனித்து, ்கொைை ஆய்வு 
பசய்து து்கள்்களின் நுணணிய நிணை – 
்ொதிரி்களின் அறிமு்கம்  ப�றுதல்.

 � பசல்சியஸ் ்ற்றும் ப்கல்வின் பெப�நிணை 
அளணெ்கணள இண் ்ொற்்றம் பசய்தல்

 � னெதி இணயபின் அடிப�ண்யில், 
ப�ொருட்கணள தனி்ங்கள், னசர்ங்கள் 
்ற்றும் ்கைணெ்களொ்க ெண்கப�டுத்துதல்

 � ்கைணெ்கணள, ஒரு�டித்தொே ்கைணெ ்ற்றும் 
�ை �டித்தொே்கைணெ்களொ்க 

 � உருகுதல், உண்றதல் ்ற்றும் �தங்க்ொதல் 
ஆகியெற்ண்ற நம் அன்்றொ் ெொழ்வின் 
சூழ்நிணைனயொடு பதொ்ரபு�டுத்துதல்

்கற்பித்தல் உததி்கள

 � �ொ்பபுத்த்கத்தில் ப்கொடுக்கப�டடுள்ள 
சிை எடுத்துக்கொடடு்கணளக ப்கொணடு 
்ொைெர்களுககு �ொ்த்ணத அறிமு்கம் 
பசய்தல்

 � சிறிதளவு சுணைக்கடடித் து்கள்்கணள 
நீரில் ன�ொடடு, அதணே நுணனைொககி 
மூைம் �ொரக்கவும். சுணைக்கடடித் 
து்கள்்களின் பதொ்ரச்சியொே இயக்கத்ணதப 
�ொரக்க முடியும். இவெொறு பிபைளனியன் 
இயக்கத்ணதக ்கொைச் பசய்தல்.

 � ்ொைெர்கள் னசொதணே மூைம் 
என்ே �ொரத்தொர்கனளொ, அதணே 
்கைந்துணையொ்ச் பசய்தல்.

்கற்்றல் ்கற்பித்தல் அணுகுமு்்ற வகுபப்்றச் சூழல்

 அறிமு்கம பகுப்பொருள எனபது ்தனிபபட்ட்தொ அல்்லது ்்தொ்டர்ச்சியொன்தொ?
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்கற்பித்தல் உததி்கள

 � அணுக்கள் திண்ங்கள், திைெங்கள் 
்ற்றும் ெொயுக்களில் எவெொறு 
அண்ந்துள்ளே என்�ணத கீழ்க்கொணும் 
ஒளி-ஒலிக்கொடசி்கள் மூைம் விளககுதல்

்ொைெர்களி்ம் கீழ்க்கண் 
ன்கள்வி்கணளக ன்கட்கவும்.
 � ன்ற்்கண் வீடினயொ �்த்திலிருந்து 

திண்ங்கள் ஏன் நிணையொே 
ெடிெத்ணதப ப�ற்றுள்ளே? ஆேொல் 
திைெங்கள் ்ற்றும் ெொயுக்கள் 
ஏன் நிணையொே ெடிெத்ணதப 
ப�ற்றிருக்கவில்ணை? ்ொ்றொ்க எந்த 
இ்த்தில் இருககி்றனதொ அதன் 
ெடிெத்ணதனய எடுத்துக ப்கொள்ளும் 
ஏன்?

 � திண்ங்கள் ்ற்றும் திைெங்கள் 
ஏன் நிணையொே ்கே அளணெப 
ப�ற்றுள்ளே?

 � ெொயுக்கள் ஏன் நிணையொே ்கே 
அளணெப ப�ற்றிருப�தில்ணை?

 � இதன் மூைம் �ருபப�ொருட்கள் 
து்கள்்களொல் ஆேணெ என்றும், அணெ 
பதொ்ர இயக்கத்தில் உள்ளே என்றும் 
்ொைெர்களுககு அறிமு்கம் பசய்தல்.

 � பசயல்�ொடு 1 ்ற்றும் பசயல்�ொடு 2 
ஆகியெற்ண்ற உங்கள் ெகுப�ண்றயில் 
அல்ைது ஆய்வுக கூ்த்தில் 
பசய்து �ொரத்தல். இது அணேத்துப 
�ருபப�ொருட்களும் து்கள்்களொல் ஆேணெ 
என்�ணத ப்ய்பபிககும்.

 � புரிந்து ப்கொள்ளும் ெண்கயில், 
்ொைெர்கணள உற்சொ்கப�டுத்துதல் 
்ற்றும் விைவுதனைொடு 
பதொ்ரபு�டுத்துதல்

்கற்்றல் ்கற்பித்தல் அணுகுமு்்ற வகுபப்்றச் சூழல்

திணமைங்கள, திரவங்கள மைற்றும வொயுக்கள மைற்றும து்கள்களின மீது 
்வபபநி்்லயின வி்்ளவு
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 � ெொயுக்கள் மீது அதி்க்ொ்க அழுத்தம் 
ஏற்�டுத்திேொல் என்ே நி்கழும்?

அடுத்து திண்ங்கள், திைெங்கள், ெொயுக்கள் 
�ற்றி �ொ்பபுத்த்கத்தில் ப்கொடுக்கப�டடுள்ள 
�குதிணய விளக்கச் பசய்தல் அல்ைது �டிக்கச் 
பசய்தல். ஏற்்கேனெ பசய்து �ொரத்த பசய்�ொடு 4 
�ற்றி ்கைந்துணையொடுதல் ்ற்றும் விளககுதல்

மைதிபபீடு

்ொைெர்களின் ‘புரிதல் நிணைணய‘ அறியும் ெணைம் கீழ்க்கொணும் ன்கள்வி்கணள அெர்களி்ம் 
ன்கட்கச் பசய்தல்.

 � திண்ங்கள் ஏன் நிணையொே ெடிெத்ணத ப�ற்றுள்ளே?
 � திைெங்கள் ஏன் நிணையொே ்கேஅளணெக ப�ற்றுள்ளே?
 � ெொயுக்கள் ஏன் நிணையொே ்கேஅளணெப ப�ற்றிருப�தில்ணை?

https:/www.youtube.com/watch?v=bwGim.eceS8.
https:/www.youtube.com/watch?v=HCPXILOPcso.

்கற்்றல் ்கற்பித்தல் அணுகுமு்்ற வகுபப்்றச் சூழல்
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்கற்பித்தல் உததி்கள

 � உருகுதல், ஆவியொதல், குளிரவித்தல், 
உண்றதல் ்ற்றும் �தங்க்ொதல் 
ஆகியெற்ண்ற 

 � பசய்து்கொடடுதல்.
 � அனயொடின் உபபு அல்ைது ்கற்பூைத்ணதக 

ப்கொணடு �தங்க்ொதணை பசய்து ்கொடடுதல்.
 � ்ொைெர்கனள ன்ற்்கண் னசொதணே்கள் 

அணேத்ணதயும் பசய்யும் ெண்கயில் 
உற்சொ்கப�டுத்ததுல்.

்ொைெரெளி்ம் கீழ்க்கண் 
விேொக்கணளக ன்கட்கவும்.

 � திண்ப ப�ொருள் உருகும் ப�ொழுது 
என்ே நி்கழும்- உருகுெதற்கு 
எந்த ெண்கயொே ஆற்்றல் 
ப்கொடுக்கப�ட்து? இஙகு ஆற்்றலின் 
நிணை என்ே?

 � ஒரு நிணையிலிருந்து ்ற்ப்றொரு 
நிணைககு ்ொறும்ப�ொழுது எந்த ெண்க 
ஆற்்றல் ்ொற்்றம் நி்கழும் ?

அடுத்து �ொ்பபுத்த்கத்தில் உள்ள 
�குதிணயப �டித்து பெட� 
இயக்கவியலின் விதி ்ற்றும் ஆற்்றல் 
்ொற்்றம் எவெொறு இந்த முண்றயில் 
இணைந்துள்ளது என்�ணத விளககுதல்

்கற்்றல் ்கற்பித்தல் அணுகுமு்்ற வகுபப்்றச் சூழல்

பருப்பொருளின நி்்ல மைொற்்றம மைற்றும து்களின இயக்கக ்்கொள்்க.
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்கற்பித்தல் உததி்கள

 � ஆய்ெ்கத்தில் �னிக்கடடி உருகுதல் 
்ற்றும் நொபதலீன் உருகுதல் 
ஆகியெற்ண்ற பசய்து ்கொட்ல். 
்ொைெர்கணள குழுக்களொ்கப பிரித்து 
ன்ற்்கண் னசொதணேககு ெணை�்ம் 
ெணையச் பசய்தல்

 � ன்ற்்கண் ்ொதிரி்கணள குளிைச்பசய்து 
அதற்்கொே ெணை�்த்ணதயும் தனியொ்க 
ெணையச் பசய்தல். இதன் மூைம் குளிரதல் 
– ெணைன்கொடு கிண்ககும்.

 � �க்க எண 85-ல் ப்கொடுக்கப�டடுள்ள 
்கட்த்தில் உள்ள ன்கள்வி்கணளக 
ன்கட்கவும்

 � ெணை�்த்ணத ெகுபபில் 
்கைந்துணையொடி ப்கொடுக்கப�ட் 
�குதிணயப �டித்து ெணை�்த்தில் 
உள்ள �ல்னெறு �குதிணய 
விளககுதல். இனத ன�ொல் 
இைண்ொெது ெணை�்த்திற்கும் 
பசய்யவும்.

இறுதியொ்க உருகுதல் ெணைன்கொடு 
்ற்றும் குளிரதல் ெணைன்கொடு �ற்றி 
�ொ்பபுத்த்கத்தில் உள்ளெற்ண்றப 
�டிக்கவும். ்ொைெர்களி்ம் சிை 
உருகுதல் ெணைன்கொடு்கணளயும், 
குளிரதல் ெணைன்கொடு்கணளயும் ப்கொடுத்து 
அெற்ண்றக ்கண்றியும்�டி ்ற்றும் 
�குத்தறியும்�டி உற்சொ்கப�டுத்துதல். 
அந்த ெணைன்கொடு்கள் பதொ்ர�ொே 
ன்கள்வி்களுககு விண்யளிக்க 
உதவுதல். �க்க எண : 87-ல் ்கட்த்தில் 
ப்கொடுக்கப�டடுள்ள ன்கள்வி்கள் 
உதவியொ்க இருககும்.

்கற்்றல் ்கற்பித்தல் அணுகுமு்்ற வகுபப்்றச் சூழல்

உருகு்தல், உ்்ற்தல் மைற்றும ்்கொதித்தல்

மைதிபபீடு

மைொணவர்்களின புரி்தல் நி்்ல்மை்ய அறிவ்தற்கு கீழக்கொணும ந்களவி்க்்ளக ந்கட்க நவணடும.
 � உருகுநிணை என்்றொல் என்ே?
 � இரும்பின் உருகுநிணை என்ே?
 � னசொடியத்தின் ப்கொதிநிணை என்ே?
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்கற்பித்தல் உததி்கள

 � சிை உதொைைங்கணளக ப்கொடுக்கவும். 
குறிப�ொ்க சூரிய பெயிலில் நீணை ஒரு 
�ொத்திைத்தில் ணெககும்ப�ொழுது நீரின் 
்ட்ம் குண்றகி்றது. அனதன�ொை ஈை்ொே 
துணி மீது சூரிய ஒளி�டும் ப�ொழுது 
உைரந்து ன�ொகி்றது. இணெபயல்ைொம் 
ஆவியொதலுககு உதொைைம் ஆகும்.

 �  �தங்க்ொதல் னசொதணேககு, ஆசிரியர 
்கற்பூைத்ணத எரிய ணெத்து விளக்கைொம். 
இதன்மூைம் தி்பப�ொருளொேது 
னநரிண்யொ்க ெொயு நிணைககு ்ொறுகி்றது 
என்�தணே ்ொைெர்களுககு 
விளககுதல்.

 � ்கைந்துணையொடிய பி்றகு, 
�ொ்பபுத்த்கத்தில் உள்ள �குதிணயப 
�டித்தல். ன்லும் சுய னசொதணேணய 
்கைந்துணையொடுதல்.

 �  ்ொைெர்கணளனய ஆவியொதலுககும், 
ப்கொதித்தலுககும் உள்ள 
னெறு�ொடு்கணள ெண்கப�டுத்து்ொறு 
கூறி ஆரெமூடடுதல். அதன் பி்றகு 
புத்த்கத்தில் உள்ள �குதிணய �டிக்கச் 
பசய்தல்.

 � ெொயுக்களின் மீது அழுத்தத்தின் 
விணளவு �குதிணய �டிக்கச் பசய்தல்.

 � திண்ங்கள், திைெங்கள் ்ற்றும் 
ெொயுக்களின் �ணபு்கணள பதொகுக்கக 
பசய்யும் ெண்கயில் ்ொைெர்கணள 
ஆரெமூடடுதல்.

்கற்்றல் ்கற்பித்தல் அணுகுமு்்ற வகுபப்்றச் சூழல்

ஆவியொ்தல், ப்தங்கமைொ்தல் மைற்றும வொயுக்களின மீது அழுத்தததின வி்்ளவு

மைதிபபீடு

மைொணவர்்களின புரி்தல் நி்்ல்மை்ய அறிவ்தற்கு கீழக்கொணும ந்களவி்க்்ளக ந்கட்க 
நவணடும.

 � உருகுநிணை என்்றொல் என்ே?
 � இரும்பின் உருகுநிணை என்ே?
 � னசொடியத்தின் ப்கொதிநிணை என்ே?
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்கற்பித்தல் உததி்கள

 � ஆசிரியர, ெகுபபிற்குச் பசல்லும் 
ப�ொழுது சிை ெண்கப ப�ொருட்கணள 
உதொைை்ொ்க, இைசொயேப 
ப�ொருட்கள், திண்ங்கள் ்ற்றும் 
திைெபப�ொருள்்கணளக ப்கொணடு 
பசல்லுதல். இபப�ொருள்்கள் எதேொல் 
ஆேணெ எே ்ொைெர்களி்ம் 
கூறுதல்.

 � பி்றகு ஆசிரியர தொன் ப்கொணடுபசன்்ற 
்ொதிரிபப�ொருள்்களிலிருந்த தனி்ங்கள், 
னசர்ங்கள் ்ற்றும் ்கைணெ்கணள 
ெண்கப�டுத்துதல்

 � அடுத்து ்ொைெர்களி்ம் �ை 
ப�ொருட்கள் அ்ஙகிய �டடியணைக 
ப்கொடுத்து, அணெ்களில் தனி்ங்கள், 
னசர்ங்கள் ்ற்றும் ்கைணெ்கணள 
ெண்கப�டுத்தச் பசய்தல்

்கற்்றல் ்கற்பித்தல் அணுகுமு்்ற வகுபப்்றச் சூழல்

்தனிமைங்கள, நேர்மைங்கள மைற்றும ்க்ல்வ்கள

மைதிபபீடு

கீழக்கண்ட ந்களவி்க்்ள மைொணவர்்களி்டம ந்கட்கவும.
 � ன்ற்்கண் ப�ொருள்்கள் தனி்்ொ? னசர்்ொ? அல்ைது ்கைணெயொ? என்�ணத எவெொறு 

உைரெொய்?
 � தூய்ண்யொே ப�ொருட்களின் �ணபு்கணள ்கைந்துணையொடு.

00:40
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்கற்பித்தல் உததி்கள

 � �க்க எண: 95ல் உள்ள 
அட்ெணைணய ்கரும்�ைண்கயில் 
ெணைந்து அந்தப �குதிணயப �ற்றி 
்கைந்துணையொ்வும்.

 � �க்க எண. 96-ல் உள்ள ஆய்விணே 
்ொைெர்கள் அெர்களொ்கனெ 
பசய்யைொம். 

 � �க்க எண 96ல் அட்ெணையில் உள்ள 
ன்கள்வி்கணள ்கைந்துணையொடுதல்.

 � �க்க எண, 96ல் உள்ள னசொதணேணயச் 
பசய்தல் பி்றகு ஒரு�டித்தொே ்கைணெ, 
�ை�டித்தொே ்கைணெ �ற்றி �டித்து 
்ொைெர்களுககு விளககிக கூறுதல்.

 � ன்லும் சிை எடுத்துக்கொடடு்கள் 
இணைய ெணைதளத்தின் மூைம் 
கூழ்்களி்ங்கள் ஆகியெற்ண்றக 
்கண்றிந்து ெண்கப�டுத்த 
ஊககுவித்தல்.

 � பி்றகு �ொ்பபுத்த்கத்ணதப �டித்து 
ெண்கப�டுத்துதல் ்ற்றும் 
பெவனெறு ெண்கயொே 
்கைணெ்களின் �்த்ணதச் 
னச்கரித்தல்.

 � சிந்தித்து �திைளி �குதிணய 
்கைந்துணையொடுதல்

்கற்்றல் ்கற்பித்தல் அணுகுமு்்ற வகுபப்்றச் சூழல்

ஒரு படித்தொன மைற்றும ப்லபடித்தொன ்க்ல்வ்கள

மைதிபபீடு

கீழ்க்கண் ன்கள்வி்கணள ்ொைெர்களி்ம் ன்கட்கவும்.
 � ன்ற்்கண் ப�ொருள்்கள் தனி்்ொ? னசர்்ொ? அல்ைது ்கைணெயொ? என்�ணத எவெொறு 

உைரெொய்?
 � தூய்ண்யொே ப�ொருட்களின் �ணபு்கணள ்கைந்துணையொடு.

00:30

https:/www.youtube.com/watch?v=el-tmv4DLEk. https:/www.youtube.com/watch?v=XEAiLm2uvc. 
https:/www.youtube.com/watch?v=bC_czAL24zY. https:/www.youtube.com/watch?v=qxIR7ZdgV7w
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்கற்பித்தல் உததி்கள

 � ்கணைந்த தி்ப ப�ொருணள 
திைெத்திலிருந்து பிரித்ப்கடுத்தல் �ற்றி 
விளககுதல்

 � ஆவியொதல் ்ற்றும் �டி்க்ொதல் 
முண்றககு, ்கணைசணை பெப�ப�டுத்தவும் 
அல்ைது சூடு�்த்தவும். இதற்கு உபபு 
்ற்றும் நீர (அ) சரக்கணை ்ற்றும் நீணைப 
�யன்�டுத்தவும். இந்த னசொதணேணய 
ஆய்ெ்கத்தில் பசய்து ்கொட்ைொம்.

 � ்கணையொத தி்பப�ொருணள 
திைெத்திலிருந்து பிரித்பதடுத்தல். 
்ைணை நீரிலிருந்து பிரிககும் 
னசொதணேணயச் பசய்து ்கொடடுதல். ண்ய 
விைககு இயந்திைத்ணதக ்கொணபித்து 
அதன் உ�னயொ்கத்ணதக கூறுதல்.

 � திைெக ்கைணெ்கணளப பிரித்பதடுத்தல் 
�ற்றி விளககுதல். பின்ேக்கொய்ச்சி 
ெடித்தல் மூைம் எத்தேொல் 
எவெொறு பிரித்பதடுக்கப�டுகி்றது 
என்�தணே ஆய்ெ்கத்தில் பசய்து 
்கொணபித்தல். 

 � ்ொைெர்கள் பின்ேக்கொய்ச்சி 
ெடித்தணைப புரிந்து ப்கொள்ெதற்கு 
பசயல்�ொடு 8 சி்றந்ததொகும்.

்கற்்றல் ்கற்பித்தல் அணுகுமு்்ற வகுபப்்றச் சூழல்

்க்ல்வ்க்்ளப பிரித்்தடுத்தல்

00:40

https:/www.youtube.com/watch?v=-j4IN3s8IBg.
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மைதிபபீடு

மைனவ்ரப்டம

 � ்கணைப�ொருள்
 � ்கணைப�ொன்
 � ்கணைசல்
 � ெடி்கடடுதல்
 � ெடிநீர
 � ண்யவிைககுமுண்ற
 � ்கொய்ச்சி ெடித்தல்

பினவருவனற்்்ற வ்ரயறு

• த�ம�க�
• ேச�ம�க�

• ஒ� ப��தான கலைவ – 
   உ�ைம� கைரச�
   ம��� உேலாக� 
   கலைவக�

• பலப��தான கலைவ – 
  ��ம�க�, ெதா�க�க�

• ��ம�
• �ரவ�
• வா�

• உ��த�
• உைறத�
• ெகா��த�
• ஆ�யாத�
• பத�கமாத�

ந�ைம� �����ள ப��ெபா��க�

�ய ெபா��க�
கலைவக�

ப��ெபா��க��
 �ைல�� மா�ற�ப��ெபா��க�� 

��� �ைலக�
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5 அணு அமைப்பு

தேமையான கருவிகள் 
 � இணையம், கணிப்பொறி / மேணைககணிப்பொறி / தரமேொமகொல் வணைபடததொள், 

வணைஙகள், களிேண ேற்றும் ்ைொட்டிணய கததியொல் ்வட்டுவதற்குத மதணவயொன 
்பொருள்கள்.

ேனிககைனம்
 � அணு அணேபபு பற்றி அறிவதற்குக கொைைேொயிருநத வைலொறு ேற்றும் கணடு            

பிடிபபுகணைத ்தரிநது்கொள்ளுதல்.
 � எவவொறு அணுககள் இணைநது ்வவமவறு மூலககூறுகள் ேற்றும் மைரேஙகணை     

தருகிறது எனக கற்றல்.
 � அணுககள் இணைவதின் அடிபபணடகணை புரிநது்கொள்ளுதல்.

கற்றல் த�ாககஙகள் கற்றல் விமைவுகள்
 � ்பருககல் விகிதவிதி, தணலகீழ் விகிதவிதி 

ேற்றும் பருேன் இணைபபு விதி ஆகியவற்ணற 
வணையணற ்ையதல் ேற்றும் விைககுதல்.

 � மேற்கூறிய விதிகளின் அடிபபணடயில் எளிய 
கைககுகளுககு தீரவு கொணுதல்.

 � ரூதரஃமபொரடின் தஙகத தகடு மைொதணனணயப 
புரிநது ்கொணடு, அணுவில் உட்கரு இருபபணத 
உறுதி ்ையதல்.

 � அணுவின் பிற அடிபபணடத துகள்களின் மின்சுணே 
ேற்றும் நிணறகணை ஒபபிடுதல்.

 � ்கொடுககபபட்ட தனிேததின் அணு எண ேற்றும் 
அணு நிணறணயக ்கொணடு புமைொட்டொன்களின் 
எணணிகணக, நியுட்ைொன்களின் 
எணணிகணகணயக கைககிடுதல்.

 � 20 தனிேஙகளுககு எலகட்ைொன் ஆற்றல் 
ேட்டஙகணை எழுதுதல்.

 � விதிகணைக கற்று்கொணடதிலிருநது 
கைககுகணை தீரவு ்ையதல்.

 � அயனிகளின் மின்சுணேணயக கைககீடு 
்ையதல்.
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 � ஐமைொமடொபபுகள், ஐமைொபொரகள் ேற்றும் 
ஐமைொமடொன்கணை மவறுபடுதது.

 � மபொர அணுக்கொள்ணகயின் முககிய 
கூற்றுகணை விவரிததல்.

 � முதல் இருபது தனிேஙகளின் அணு 
அணேபணப வணைதல்.

 � குவொணடம் எணகளின் முககியததுவதணத 
அணடயொைம் கொணுதல்.

 � இணைதிறன் எலகட்ைொன்களின் 
எணணிகணகணயக ்கொணடு ஒரு 
தனிேததின் இணை திறணன அறிதல்.

 � அணு என்றொல் என்ன என்பணத 
நிணனவுகூரதல். மகள்விகள் வினவுதல் 
விணடகணை எதிரமநொககல்

 � ஒரு ்ைொட்டி (Bread) அல்லது கததியொல் 
எளிதில் ்வட்டககூடிய ்பொருணை 
பள்ளிககுக ்கொணடு ்ைன்று அணத 
்ேன்மேலும் துணடு துணடுகைொக 
ேொைவரகணை ்வட்டச் ்ைொல்லுதல்

 � ேொைவரகள் மேணையின் அருமக 
குழுவொக அேரநது ்ையதல். மீணடும் 
மீணடும் சிறுசிறு துணடுகைொக ்வட்ட 
முடியொத நிணலயில் அணு என்ற 
வொரதணதணய அறிமுகபபடுததல்.

 � இபமபொது அணு என்பது 
பருப்பொருளின், மேலும் உணடகக 
முடியொத மிகச்சிறிய துகள் என 
அறிதல்.

ைதிப்பீடு

 � எபபடி அணு கணடறியபட்டது, ்வவமவறு விஞ்ொனிகளின் அணு பற்றிய ்கொள்ணககள் 
ஆகியவற்ணறக கூறுதல். பொடப புததகதணதப படிதது ேற்றும் இணையதைததிலிருநது மேலும் 
்ையதிகணைத ்தரிநது ்கொள்ைவும்.

00:25

கறபிதேல் உததிகள்

கற்றல் கறபிதேல் அணுகுமும்ற ைகுப்்பம்றச் சூழல்
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00:40

கறபிதேல் உததிகள்

 � சில மைரேஙகளின் ்பயரகணை 
கரும்பலணகயில் எழுதுதல். உதொைைம் 
மைொடியம் குமைொணைடு, நீர, கொபபர, ைல்மபட், 
ைரககணை, ணைட்மைொகுமைொரிக அமிலம் 
ேற்றும் ஆயவகததில் உள்ை அமிலஙகள், 
அவற்றில் உள்ை தனிேஙகளின் 
்பயரகணை கரும்பலணகயில் 
ேொைவரகணை எழுதச் ்ையதல். நம்ணேச் 
சுற்றியுள்ை ்பொருள்கள் ்பரும்பொலும் 
இைணடு அல்லது மூன்று மைரேஙகமை என 
உறுதி்ையதல். அணவகள் தனிேஙகளின் 
கூடுதல் விதிகளுககு உட்பட்டணவ எனவும் 
அநத விதிகள் அநதநத அணுககளின் 
அணேபணப ்பொருததது எனவும் கூறுதல்.

 � தற்மபொது மவதிககூடுணக விதிகணை 
அறிமுகபபடுததவும்.

 � ்வவமவறு நிறஙகளின் சிறு பநதுகள், 
தரேமகொல் (Thermocol) பநதுகள் ேற்றும் 
பற்குச்சிகள் ்கொணமடொ அல்லது 
்வவமவறு நிற வணைக கொகிதஙகள் 
ேற்றும் சிறிய குச்சிகணைப பயன்படுததி 
்பருககல் விகித விதிணய கற்பிககவும்.

 � ேொைவரகள் பொடபபுததகதணதப 
பின்பற்ற மவணடும்.

 � ஒரு பநணத (ball) ஒருகுறிபபிட்ட 
தனிேம் அல்லது அணுவொகக 
கருதவும். பொடததில் உள்ைவொறு 
மைரேஙகளின் வொயபபொட்டிற்கு ஏற்ப 
ேொைவரகணை பநதுகணை எடுககச் 
்ைொல்லவும்.

 � உதொைைேொக: C ேற்றும் O, 
கொரபனுககொக ஒரு பநணதயும், 
ஆகசிஜனுககொக ேற்்றொரு நிறததில் 
உள்ை பநணதயும் ேொைவரகணை 
எடுகக ்ைொல்லவும். எனமவ அவரகள் 
முணறமய CO ேற்றும் CO2 என 
எடுபபொரகள். அணதப மபொலமவ 
அவரகள் S ேற்றும்O, N ேற்றும் O 
(பொடபபுததகததில் உள்ைது) எடுககச் 
்ைொல்லவும்.

 � இபமபொது அணவகளின் எளிய 
விகிதஙகணை புரிநது ்கொள்ைச் 
்ையயவும். பொடபபுததகததில் ்ையல் 
1-ல் உள்ை கைககுகள் ேற்றும் 
ேொதிரிக கைககுகணை மபொடுதல். 
்பருககல் விகித விதிணயக கூறி 
ேொைவரகணை புததகததிணனப 
படிககச் ்ைொல்லுதல்.

கற்றல் கறபிதேல் அணுகுமும்ற ைகுப்்பம்றச் சூழல்

தைதிச்தசேரகமக விதிகள்
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 � எளிய முணறயில் பநதுககணை 
்வவமவறு அணுககைொகப 
பயன்படுததி தணலகீழ் விகித விதிணய 
விைககுதல்.

 � ்ையல் 2, ்ையல் 3 ேற்றும் தீரவு 
்ையயபபட்ட உதொைைஙகணை 
ஆசிரியமைொட ேொைவரகள் ்ையது 
பொரததல்.

 � மக-லூைொககின் விதிணயக கூறி 
பொடபபுததகததில் உள்ை ்ையல் 
4, ேற்றும் ்ையல் 5 ஆகியவற்ணற 
ேொைவரகள் ்ையயுேொறு ்ைொல்லுதல்.

ைதிப்பீடு

இமைகள் ைாதிரிகள் ைட்டுதை. ைாணைரகள் ேஙகமை சுய தசோேமன சசேய்யுைைவிறகு ஆசிரியரகள் 
இதுத்பான்ற தைலும் ்பல சேரியான விமைகமை தேரவு சசேய்யும் வினாககமை அமைககவும்

1. ச்பருககல் விகிே விதி என்பது ……
அ) ஒரு A என்ற தனிேததின் நிணற, B என்ற தனிேததின் நிணறயுடன் எளிய விகிதததில் கூடுகிறது.
ஆ) A ேற்றும் B-யின் மைரகணக விகிதம் எபமபொதும் 1:2
இ) மைரேஙகளின் மதணவகமகற்ப ஏமதனும் விகிதததில் மைரும்

2. ்பருப்ச்பாருள்களின மிகச்சிறிய அலகு என்பது …….
அ) மூலககூறு    ஆ) அணு
இ) மைரேம்    ஈ) மேற்கணட ஏமதனும் ஒன்று

3. கார்பனின குறியீட்டின கீதழ குறிப்பிைப்்படும் எண் குறிப்்பது …..
அ) அணு எண    ஆ) புமைொட்டொன்களின் எணணிகணக
இ) நிணற எண    ஈ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இைணடும்

4. அணுவில் உள்ை எலகட்்ானின எண்ணிகமக என்பது ………
அ) எபமபொதும் புமைொட்டொன்களின் எணணிகணகணய விட குணறவொகமவ இருககும்
ஆ) புமைொட்டொன்களின் எணணிகணகககுச் ைேம்
இ) புமைொட்டொன்களின் எணணிகணகணயவிட அதிகம்
ஈ) புமைட்டொன்களின் எணணிகணகணயப ்பொருததது அல்ல
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5. K-யின் எலகட்ைொன் ஆற்றல் ேட்டஙகள் …….
அ) 2, 8, 8, 1    ஆ) 2, 7, 8, 2
இ) 2, 8, 8, 2    ஈ) 2, 8, 7, 1.

மகொடிட்ட இடஙகணை நிைபபு, ்பொருததுக, விதிகளின் அடிபபணடயில் எளிய கைககுகள் ்ையதல் 
அல்லது ஒவ்வொரு ேொைவரகளிடம் வினொககள் மகட்டல் மபொன்ற முணறயில் ேதிபபீடு ்ையயலொம். 
மேலும் இவற்ணற வினொடி வினொவொகவும் நணடமுணறபபடுததலொம்.

 � கொகிதம் ேற்றும் களிேணணை 
பயன்படுததி எலகட்ைொன் 
புமைொட்டொன்கணை குறிபபிடும் அணுவின் 
உலரதிைொட்ணை ேொதிரிணய ்ையயவும். 

 � J.J. தொம்ைன் எபபடி அணுேொதிரிணய 
வருவிததொர என ேொைவரிடம் கூறுக. 
ஜொன்டொல்டன் அணு ேொதிரி பற்றியும் 
ஆமலொசிககவும்.

 � ரூதரஃமபொரடு தஙகததகடு மைொதணனணய 
விைககி ேொைவரகளுககு ்தொடரபு 
படுததிககொட்டுக.

 � மபொர அணு ேொதிரிணய விணையொட்டின் 
மூலம் விைககி ்தொடரபுபடுதது.

 � ரூதரஃமபொரடு அணுேொதிரி 
முடிவுகளின் அடிபபணடயில் 
ேொைவரகணை ேொதிரி ்ையய ்ையது 
அவற்ணற ைரிபொரததல்

 � பொடபுததகததில் உள்ை 
மைொதணனகணையும், அவற்றின் 
குணறபொடுகணையும் படிததல்.

 � ஆசிரியர பொடபுததகததிலிருநது மபொர 
அணுேொதிரியின் குணறபொடுகணை 
படிததுக கொணபிததல்.

00:40

கறபிதேல் உததிகள்
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அணு அமைப்பு ்பறறிய தைலும் சில கருததுகள்

ைதிப்பீடு

 � ேொைவரகணை குழுககைொகப பிரிதது மேற்கணட ேொதிரிகணைப பற்றிய மகள்விகணைக 
மகட்டல்உட்கரு ேற்றும் அணுத துகள்களின் கூட்டணேபபு.
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கறபிதேல் உததிகள்

கற்றல் கறபிதேல் அணுகுமும்ற ைகுப்்பம்றச் சூழல்

 � வகுபபணறயிமல அணுேொதிரி ஒன்ணற 
உருவொககவும். இணத இணையொக 
அல்லது குழுவொக ்ையயவும். உட்கருவில் 
உள்ை புமைொட்டொன்கள், நியுட்ைொன்கள் 
ேற்றும் எலகட்ைொன்கணை ஆசிரியரகள் 
கொணபிககவும். 

 � அணுவின் அணேபணப விவரிககும் 
வணகயில் ்தொடரபுணடயணவ அல்லது 
ஏமதனும் ்தொடரபுகணை ஆசிரியர 
ேொைவரகளிடம் கொட்டமவணடும்.

 � அணுவின் நிணலததன்ணேககு 
நியுட்ைொனின் முககியததுவதணத 
விைககவும்.

 � பககம் 132 ேற்றும் 133-ல் உள்ை 
அணனதது கணலச்்ைொற்கணை ்ைொல்லி 
விைககவும்.

 � தனிே வரிணை அட்டவணைணயக 
்கொடுதது, ்ையல்முணறகணையும் 
பககம் 132 ேற்றும் 133-ல் உள்ை 
உதொைைஙகணையும் கூறவும். 
மதணவயொன கைககுகணையும் ்ையது 
கொணபிககவும்.

 � ேொைவரகளிடம் சில மகள்விகள் 
மகட்கவும். உதொைைேொக ைொதொைை 
உபபின் மூலககூறு வொயபொடு என்ன? 
NaCl, கொல்சியம் குமைொணைடின் 
வொயபொடு மகட்கவும். அது Cacl2 
பின்பு மைொடியம் குமைொரினுடன் 
மைரும்மபொது, ஒரு குமைொரின் அணு 
ஒரு மைொடியம் அணுவுடன் மைரகிறது, 
ஆனொல் கொல்சியம் குமைொரினுடன் 
மைரும்மபொது இைணடு குமைொரின் 
அணுககள் ஒரு கொல்சியம் அணுவுடன் 
மைரகிறது.

 � ேொைவரகள் தற்மபொது எபபடி 
எலகட்ைொன் நிைம்புகின்றன. ஆற்றல் 
ேட்டஙகணை எவவொறு எழுதுவது 
என ்தரிநதிருபபதொல், அவரகளுககு 
குறிபபு ்கொடுதது ஆற்றல் 
ேட்டஙகணை பயன்படுததி விணட 
கொைச் ்ையயவும். இதிலிருநது 
அணுவின் அணேபணப ்பொருநது 
்வவமவறு தனிேஙகள் ்வவமவறு 
விகிதஙகளில் மைரும் என நிருபைம் 
ஆகிறது.

 � ஒரு உதொைைம் தநது அணதபமபொல 
அவரகமை ்ையயமவணடும் 
மீதமதனின் மூலககூறு வொயபொடு 
என்ன?
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ைதிப்பீடு
 � அணு நிணற ்கொடுககபபட்டிருககும்மபொது எணணை அணு எவவொறு கொணபது என எளிய 

கைககுகள்  ் கொடுககலொம். ஒரு தனிேததின் அணு எண ேற்றும் குறியீடு ் கொடுதது பிற ேதிபபுகணைக 
கைககிடுதல்.

 � CH4. அணத CO-உடன் ஒபபிடுக. 
அநத மைரேஙகளில் உள்ை மவறுபட்ட 
பிணைபபுகணை ஆசிரியர குறிபபிட்டுக 
கொட்டவும்.

 �  தஙகம், ்வள்ளி இவற்றில் 
கனேொனது எது என மகட்கவும்? 
ஆபைைஙகள் பற்றி அவரகளுககு 
்தரியும் எனில், தஙகமும், தொமிைமும் 
எவவொறு ஆபைைேொக கலநது 
உருவொகிறது எதனொல் அதன் 
மதொற்றம் ேொறுகிறது என ஆசிரியர 
விவொதிககவும்.

00:25

கறபிதேல் உததிகள்

கற்றல் கறபிதேல் அணுகுமும்ற ைகுப்்பம்றச் சூழல்

ஐதசோதைாப்புகள், ஐதசோ்பாரகள் ைறறும் ஐதசோதைானகள்

 � அணுவின் அடிபபணடத துகள்கணை 
ேொைவரகளிடம் எணைச் ்ைொல்லவும். 
மேலும் அவற்றின் ஒற்றுணேணயயும், 
அணேபணபயும் குறிபபிடச் 
்ைொல்லமவணடும். பின்பு ஐமைொமடொபபு, 
ஐமைொபொர ேற்றும் ஐமைொமடொன் என்ற 
பதஙகணை அறிமுகம் ்ையயவும்.

 � பொடபபுததகததில் உள்ை ்ையல் 9 ்ையதல்.
 � கீமே ்கொடுககபபட்டணத வீடிமயொ 

்தொடரணபயும் கொணபிககலொம்.

 � ேொைவரகணை பொடபுததகததிலிருநது 
கதிரியகக ஐமைொமடொபபுகள் பற்றி 
படிகக ்ையது அணதபமபொன்று 
வணைபடததொளில் வணைதல்.

 � பொடபபுததகததில் உள்ை ்ையல்-10ஐ 
்ையல்படுதத ஊககுவிககவும்.
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ைதிப்பீடு
மேற்கணட தணலபபின் அடிபபணடயில் ேொைவரகளுககு கைககுகள் ்கொடுதது, தீரவு கொைச் 
்ையதல்.

00:25

கறபிதேல் உததிகள்

கற்றல் கறபிதேல் அணுகுமும்ற ைகுப்்பம்றச் சூழல்

எலகட்்ான ஆற்றல்ைட்ைஙகள் / உட்கருமைச் சுறறி 
எவைாறு எலகட்்ானகள் அமைந்துள்ைன.

 � ேொைவரகணை எலகட்ைொன் நிைம்பும் 
விதிமுணறகணை படிககச் ்ைொல்லுதல்.

 � கரும்பலணகயில் முதல் 20 தனிேஙகளின் 
்பயரகணை எழுதுதல்.

 � ேொைவரகணை ஒவ்வொருவைொக 
வைச்்ையது தனிேஙகளுககுகொன 
எலகட்ைொன்கணை, கரும்பலணகயில் நிைபபச் 
்ைொல்லுதல்.

 � ேொைவரகணை வகுபபணறயிமல 
்ையல் 11 ேற்றும் ்ையல் 12 
இைணணடயும் ்ையயும்படி ்ைொல்லுதல்.

 � ேொதிரிகள் அல்லது ்ையல்களிலிருநது 
இணைதிறன் எலகட்ைொன்கணைச் 
குறிபபிடுதல்.

 � கரும்பலணக ேற்றும் 
சுணைககட்டிணயப பயன்படுததி, 
மநர அயனி ேற்றும் எதிர அயனி 
என்பணவ எணவ  எனக கற்பிததல்.

 � இவற்றிலிருநது குவொணடம் 
எணகணை ்தொடரபுபடுததிக 
கொட்டுதல்.

ைதிப்பீடு

 � தணலபபின் அடிபபணடயில் ேொைவரகளுககு கைககுகள் ்கொடுதது தீரவு கொணுதல்.

திருப்புேல்
ேொைவரகள் பொடதணத மீணடும்  ்தொகுததுக கூறுதல். அவரகணை குழுககைொகப பிரிதது ஒவ்வொரு 
ேொைவருககும் ஒரு தணலபபு ்கொடுதது வகுபபணறயிமலமய கூறச்்ையதல். அவரகளுககு 
மதணவபபடும் மபொது ேற்ற ேொைவரகள் எடுததுக கூறுதல், தவறுகணை ைரி்ையதல். அவரகளுககுள் 
அதுபற்றி விவொதிககவும் ்ையயலொம்.
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சோகுதேறி ைதிப்பீடு :
பொடததின் முடிவில் ் கொடுககபபட்டுைை வினொககணை ் தொகுததறிநது ேதிபபீட்டிற்குப பயன்படுததலொம்.

ைனைம்்பைம்

ேவ��ேச��ைக ��க�

ெபா��ைம
அ�யா ��
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மா��

க��ய�க  ஐேசாேடா��க� 
ஐேசாபா�க�,  ஐேசாேடா	க�
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6

கற்றல் ந�ோககஙகள் கற்றல் விளைவுகள்
போடத்தின் முடிவில் மோணவரகள் 

 � தாவரங்களும் தன்னிச்சையான இயக்கங்க்ை 
மேற்்காள்கின்்றன என்்ப்த அறிந்து 
்்காள்வார்கள்.

 � தாவரங்கள் எவவாறு ஒளிசமசைரக்்கயின் 
மூலம் தங்களுககுத் மத்வயான உண்வத் 
தாங்கமை தயாரித்துக ்்காள்கின்்றன 
என்்ப்தயும் புரிந்து ்்காள்வார்கள்.

 � தாவரங்கள் தான் உற்பத்தியாைர்கள், 
அ்வ, ேற்ற எலலா உயிரினங்களுககும் 
உணவளிககின்்றன என்்ப்தயும் அறிந்து 
்்காள்வார்கள். 

போடம் �டத்தும் நபோது மோணவரகள் 

 � ஒளிச சைார்ப்சைவு ேறறும் புவிசசைார 
்ப்சைவி்னப் புரிந்து ்்காள்வார்கள்.

 � ்தாட்டி்களில தாவரங்க்ை  எப்்படி 
வைரப்்பது என்்ப்தயும், அத்தாவரத்்தக 
்கவனித்து அதன் ் சையல்பாடு்க்ைக குறித்துக 
்்காள்ை மவண்டும் என்்ப்தயும் ்கறறுக 
்்காள்வார்கள்.

 � தாவரங்கள் ஒளிசமசைரக்்க ்சையவதறகுத் 
மத்வயான்வ எ்வ என்்ப்தயும் 
அறிந்து ்்காள்வார்கள். 

 � தாவரங்களில ந்ை்்பறும் சுவாசித்த்லக 
்கவனிப்்பார்கள்.
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தோவரஙகள் வோழும் உலகம் 
– தோவரச் செயலியல்

கறபித்தல் – கற்றல் கருவிகள் 
 � இ்ணய தைம் மூலம் யூ-டியூப் ்பாரத்தல, ் தாட்டித் தாவரங்கள் ேறறும் ்பாைப்புத்த்கத்தில 

உள்ை மசைாத்ன்க்ையும், ்சையல்பாடு்க்ையும் ்சையவதறகு உதவககூடிய உ்ப்கரணங்கள், 
சுண்ணாம்புக்கட்டி ேறறும் ்கரும்்பல்்க.

தனிககவனம்
தோவரஙகளில் �ளடசபறும் உயிரினச் செயல்போடுகளின் முககியத்துவத்ளதப் புரிந்து 
சகோள்ளுதல்.

 � தாவரங்கள் என்்ப்வ உயிர வாழக கூடிய்வ. எனமவ, உயிரினங்களின் 
அ்னத்துப் ்பண்பு்க்ையும் தாவரங்கள் 
்வளிப்்படுத்துகின்்றன என்்ப்தயும் புரிய ்வத்தல.

 � தாவரம், விலஙகு ேறறும் நுண்ணுயிர்களுககு இ்ைமயயான ்தாைர்்பப் புரிந்து 
்்காள்ை ்வத்தல.



மதிப்பீடு

கறபித்தல் உத்திகள்

 � ஆசிரியர ோணவர்க்ை ்வளிமய 
அ்ழத்துச ்சைன்று அஙகுள்ை ேரங்க்ைக 
்காண்பிக்க மவண்டும். பி்றகு அம்ேரங்களில 
நி்கழககூடிய சில இயக்கங்க்ைப் ்பறறிக 
ம்கள்வி்கள் ம்கட்்க மவண்டும்.

 � ோணவர்களிைம் சில ம்கள்வி்கள் 
ம்கட்்கலாம். எடுத்துக்காட்ைா்க 

 � ்வளிமய உள்ை ேரங்களில நீ ஏமதனும் 
இயக்கத்்தப் ்பாரத்தாயா?

 � அம்ேரங்கள் தாமன அ்சைந்ததா? அப்்படி 
இல்ல்யனில அந்த இயக்கத்திறகுக 
்காரணம் எது?

 � ேரங்கள், விலஙகு்கள் ேறறும் 
ேனிதர்களின் இயக்கத்திறகு இ்ைமய 
உள்ை மவறு்பாடு்கள் யா்வ?

 � தாவரங்களின் இயக்கம் ்பறறிய சில 
வீடிமயாக்க்ை ோணவர்களுககுக 
்காட்டுதல.

கற்றல் கறபித்தல் அணுகுமுள்ற வகுப்பள்றச் சூழல்

முன்னுளர

http:www.youtube.com/watch<v=2rshuxfrD1U
http:www.youtube.com/watch<v=lqvxAISCUTk
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 � தாவர இயக்கம் ்பறறி ோணவர்கள் ்கவனித்த்த ஆசிரியர ஒரு விைக்கப்்பைோ்க வ்ரயச ்சையதல.



தோவரஙகள் ஒளிளய உணரகி்றதோ?

கறபித்தல் உத்திகள்

கற்றல் கறபித்தல் அணுகுமுள்ற வகுப்பள்றச் சூழல்

மதிப்பீடு

 � ்பாைப் புத்த்கத்தில 151, 152 ்பக்கங்களில 
்காணப்்படும் ்சையல்பாட்டி்னக குழுவா்கச 
்சையது. அச்சையல்பாட்டின் முடிவு்க்ை 
உன் ஆசிரியர ேறறும் நண்்பர்களிைம் 
்கலந்து்ரயாைல ்சைய்க.

 � ஆசிரியர, ோணவர்களிைம் தாவரங்கள் 
ஒளி்ய மநாககி வ்ைகி்றது என்்ப்த 
தாவரத்தின் தண்டு நுனி்ய ்வத்துக 
கூ்றலாம். ்பாைப்புத்த்கத்தின் 153ஆம் 
்பக்கத்தில உள்ை்படி, தாவரத்தின் 
்களிேண் ோதிரி அலலது ்தரோம்கால 
ோதிரி ஒன்்்றச ்சையது அதன் மூலம் 
ைாரவின் ேறறும் பீட்ைர்பாயசைன் - ்ென்சைன் 
்பரிமசைாத்ன்களின் நி்ல்க்ை 
விைக்கலாம். ்பாைப்புத்த்கத்தில உள்ை இந்த 
நி்ல்க்ை ஆசிரியர ்கரும்்பல்்கயிலும் 
எழுதலாம்

ோணவர்களிைம் பின்வரும் ம்கள்வி்க்ைக 
ம்கட்்கலாம்.

 � ஒரு தாவரத் தண்டின் மு்ைககுருத்து 
உ்்ற்ய நீககியதும், ஏன் அத்தாவரம் 
வைரவில்ல?

 � தாவரப் ்பரிமசைாத்ன்கள் மூலம் நீ 
்கவனித்த்த்யலலாம் வரி்சையா்க 
எழுது.

 � ோணவர்கள் இன்னும் இப்்பாைத்்த 
நன்கு புரிந்து ்்காள்ை பின்வரும் 
வீடிமயா்வக ்காட்ைலாம்.

http: http:www.youtube.com/watch<v=EZ5tU45Ti_g
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 � இப்்பாைத்தில ோணவர்கள் ்கறறுக ்்காண்ை புதிய அறிவியல வாரத்்த்க்ையும், அதன் 
்்பாரு்ையும் அறிய வினாடி வினா நைத்தலாம். (எடுத்துக்காட்டு – வித்தி்ல, ஆகசின்)



மதிப்பீடு

திளெச் ெோரபளெவின் வளககள்

கறபித்தல் உத்திகள்

கற்றல் கறபித்தல் அணுகுமுள்ற வகுப்பள்றச் சூழல்

 � விைக்கப்்பைம் அலலது ்பைங்கமைாடு கூடிய 
்பவர்பாயிண்ட் மூலோ்க ோணவர்களுககு 
்பலவ்்கயான தி்சைச சைார்ப்சைவு்க்ைக 
்காட்ைலாம். இ்த அறிய ோணவர்க்ை 
இரண்டு குழுக்கைா்கப் பிரிக்கலாம். 
ஒரு குழு தி்சைச சைார்ப்சைவில ்பல 
வ்்க்க்ை விைக்கப்்பைோ்கத் தயார 
்சையயலாம். ேறுகுழு இது சைம்்பந்தோன 
்பவர்பாயிண்்ைத் தயாரிக்கலாம்.

 � 155ஆம் ்பக்கத்தில உள்ை இரண்ைாவது 
்சையல்பாட்்ைக ்கட்ைாயம் ்சையயமவண்டும்.

 � 156ஆம் ்பக்கத்தில உள்ை மூன்்றாவது 
்சையல்பாட்்ைக ்கட்ைாயம் ்சையயமவண்டும்.

 � நீருககு அடியிமலா அலலது புவிஈரப்பு 
வி்சைகம்கற்பமவா, இந்த மசைாத்ன்க்ைச 
்சையது, அதன் இயக்கத்்தக ்கவனிக்க 
மவண்டும்.

 � ோணவர்கள் இரு குழுக்கைா்கப் பிரிந்து 
தாங்கள் தயாரித்த விைக்கப்்பைம் 
ேறறும் ்பவர ்பாயிண்ட் ்பறறி ம்பசி, ்பல 
வ்்க்கைான தி்சைச சைார்ப்சைவு்க்ை 
விைக்கலாம்.

 � ோணவர்கள் ்சையத மசைாத்ன்க்ை 
ஒவ்வாரு குழுவும் ்கருத்தரங்கம் 
வாயிலா்கமவா அலலது ்கலந்து்ரயாைல 
வாயிலா்கமவா விவாதிக்கலாம்.

 � இறுதியில ஆசிரியர அப்்பாைம் 
சைம்்பந்தோன அ்னத்்தயும் ்தாகுத்துக 
கூறுவார.
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தாவரத் தி்சைச சைாரபியக்கம் ்பாைத்தில வரககூடிய ் சையதி்க்ைக ம்காடிட்ை இைங்க்ை நிரப்புதல (அலலது) 
்்பாருத்து்க (அலலது) சைரியான வி்ை்யத் மதரந்்தடுத்து எழுது்க ம்பான்்ற வினாக்கள் அைஙகிய 
வினாத்தாள் தயாரித்து ோணவர்களுககு வழங்கலாம்.

1. சூரியகோந்தியின் இயககம்__________ ளய ந�ோககிச் செல்கி்றது
 அ. சூரிய ஒளியின் ்பா்த ஆ. சூரிய ஒளியின் எதிர தி்சை
 இ. வைககிலிருந்து, ்தறகு ஈ. ்தறகிலிருந்து வைககு
2. ஒளிச்ெோரபு இயககத்தின் நவதிப் சபோருைோக இருப்பது__________
 அ. ஆகசின் ஆ. ஜிப்்ரலின்
 இ. மு்ைககுருத்து உ்்ற ஈ. மு்ைககுருத்து

3. தோவரஙகள் நீரின் மீது கோட்டுவது __________
 அ. புவிசை சைாரபியக்கம்  ஆ. நீரசசைாரபியக்கம் 
 இ. புவி இயக்கம் ஈ. ்தாடுதல சைாரபு  இயக்கம்



வைரச்சிளய விட இயககநம அதிகம்

கறபித்தல் உத்திகள்

கற்றல் கறபித்தல் அணுகுமுள்ற வகுப்பள்றச் சூழல்

மதிப்பீடு

 � தாவரத்தில ந்ை்்பறும் தூண்ைல 
அ்சைவு்க்ைப் ்படித்து அ்தப் புரிந்து 
்்காள்ளுதல.

 � ஆசிரியர, ்பாைம் நைத்தும்ம்பாது தி்சைச 
சைார்ப்சைவிறகும், தூண்ைல அ்சைவிறகும் 
உள்ை மவறு்பாடு்க்ை ோணவர்களுககுக 
கூ்ற மவண்டும். இதறகு பின்வரும் 
வீடிமயா்வப் ்பயன்்படுத்தலாம் இதன் 
மூலம் தி்சைச சைார்ப்சைவு ேறறும் தூண்ைல 
அ்சைவு ்பறறி விவாதித்து அ்தத் ்தாகுத்து 
வழங்கலாம்.

 � ஆசிரியர, ோணவர்க்ை, இருவர 
இருவரா்கப் பிரித்து, தி்சைச சைார்ப்சைவு 
ேறறும் தூண்ைல அ்சைவிறகு 
இ்ைமய உள்ை மவறு்பாடு்க்ைக 
கூ்ற ்வக்க மவண்டும். ஆசிரியர 
இந்த ோணவர்களுககு இன்றும் அதி்க 
வாயப்்பளித்து இப்்பாைக ்கருத்துக்க்ை 
எலலா ோணவர்கள் ேனதிலும் ்பதிய 
்வக்க மவண்டும்

 � மின் அட்்ை்க்ைப் ்பயன்்படுத்தி ்பலமவறு 
வ்்கயான தூண்ைல அ்சைவு்களின் 
்்பயர்க்ைத் ்தரிந்து ்்காள்ை ்வத்தல.

மோணவரகளிடம் கீழககணட வினோககளை நகட்கலோம்?
 � இது ம்பான்்ற இயக்கங்க்ை தாவரங்கள் ்காண்பிப்்பது இல்ல? ஏன்?
 � தி்சை சைாரப்பு அ்சை்வ நி்லயானதாககுவது எது?

http:www.youtube.com/watch<v=4D8tg3sy8MA
http:www.youtube.com/watch<v=wgWvoyFnWOO
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4. எதிரமள்ற ஒளி ெோரபளெவு இயகக வைரச்சிககு எடுத்துககோட்டு
 அ. மவர ஆ. தண்டு
 இ. கி்ை ஈ. முழுத் தாவரம்
5. முதன் முதலோகத் நதோன்றும் தணடு
 அ. மு்ைககுருத்து ஆ. மு்ை மவர
 இ. மு்ைககுருத்து உ்்ற ஈ. சிறறி்ல

்்பாருத்தோன வி்ை்யத் மதரவு ்சையது எழுதுவமதாடு, கூடுதலா்கப் ்பைங்க்ைக ்்காண்டு மநரே்்ற / 
எதிரே்்ற ஒளிச சைாரபியக்கம் ேறறும் மநரே்்ற / எதிரே்்ற புவிசசைாரபியக்கம் ்பறறிய வினாடி வினா்வ 
நைத்தலாம்.



 � ்பாைப்புத்த்கத்தில உள்ை மென் ்பாப்டிஸ்ட் 
வான் ்ெல்ேன்ட் ேறறும் மொசைப் 
ப்ரீஸ்ட்லியின் மசைாத்ன்க்ைப் ்படித்துப் 
்பாரத்தல.

 � இரண்டு வீடிமயாக்க்ைக ்காட்டிய 
பி்றகு, ்பாைப்புத்த்கத்்தப் ்படித்த பி்றகு, 
அவர்களிைம் ம்கள்வி்கள் ம்களுங்கள். 
எடுத்துக்காட்ைா்க.

 � ோணவர்களுககுப் பின்வரும் இ்ணய 
தைச ்சையதி்க்ைக ்காட்டு்க.

 � ்ெலோன்ட் எ்தக ்கவனித்தார?
 � தாவரத்தின் எ்ை அதி்கரிப்பிறகு என்ன 

்காரணம்?
 � ்கரும்்பல்்க ேறறும் சுண்ணக்கட்டி்யப் 

்பயன்்படுத்தி, மநர அயனி ேறறும் எதிர 
அயனி என்்ப்வ எ்வ  எனக ்கறபித்தல.

 � இப்்பரிமசைாத்னயில கி்ைத்த 
எதிர்பாராத முடிவு என்ன?.

ஒளிச்நெரகளக என்்றோல் என்ன?

கறபித்தல் உத்திகள்

கற்றல் கறபித்தல் அணுகுமுள்ற வகுப்பள்றச் சூழல்

மதிப்பீடு
ோணவர்கள் வாய்ோழியா்கமவா, எழுத்து வாயிலா்கமவா கீழக்காணும் வினாக்களுககு 
வி்ையளிக்கலாம்.

 �  தாவரங்கள் உணவு தயாரித்தல நி்கழவு ்தாைர்பா்க இதறகு முன்்பா்க அறிந்திராத் த்கவல்கள் 
மூன்றி்னக கூறு்க.

 �  ்்காடுக்கப்்பட்டுள்ை மசைாத்ன்க்ை ்சையது முடிவு அறிந்த பின், ஆசசைரியப்்பை ்வத்த இரண்டு 
த்கவல்கள் கூறு்க.

http:www.youtube.com/watch<v=0FmCeyXnDlc.
http:www.youtube.com/watch<v=T1vGBlw710.
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ஒளிச்நெரகளக �டகக இன்னும் நவறு எது நதளவ?

கறபித்தல் உத்திகள்

கற்றல் கறபித்தல் அணுகுமுள்ற வகுப்பள்றச் சூழல்

தாவரத்தில ஒளிசமசைரக்்க நைப்்பதறகுத்  
மத்வயானவற்்ற இரண்டு மு்்ற்களில 
நைத்தலாம்.

 � முதலில ஆசிரியர ஒளிசமசைரக்்க 
நைக்க எ்வ மத்வ என்று கூறிவிட்டு  
மசைாத்ன்யச ்சையது ்காண்பிக்கலாம்.

 � ஆசிரியர முதலில மசைாத்ன்க்ைச 
்சையது ்காண்பித்து விட்டு ோணவர்களிைம் 
ஒளிசமசைரக்்க ்சையய என்்னன்ன 
மத்வ என்்ப்தக ம்கட்ைல.

 � ஆயவுக கூைத்தில ஆல்கொல – ்பச்சையம் 
்பரிமசைாத்ன்யச ்சையது ்காண்பிக்கலாம்.

 � ஒளிசமசைரக்்கககுச சூரிய ஒளி ேறறும் 
்கார்பன் ்ை  ஆக்சைடு மத்வ 
என்்ப்தயும் மசைாத்ன்கள் மூலம் ்சையது 
்காண்பிக்கலாம்.

 � ்பல வண்ணமு்ைய இ்ல்களுககும் 
்பச்சையம் மத்வப்்படுகி்றது என்்ப்த 
அழுத்தோ்கச ்சைாலலுதல

 � ோணவர்க்ைக குழுக்கைா்கப் பிரித்து, 
ஒவ்வாரு குழுவும், ஒரு மசைாத்ன்யச 
்சையது ்காட்ை மவண்டும்.

 � மசைாத்ன்யச ்சையத பி்றகு, அதன் 
முடிவு்க்ைக ்கண்ைறிந்த பின், 
அ்தப்்பறறி வகுப்்ப்்றயிலும் ்பகிரந்து 
்்காள்ைலாம்.

 � பின்வரும் இ்ணய தைத் ்தாைரபுககுச 
்சைன்று, அ்த ோணவர்களுககுக 
்காண்பித்து ஒளிசமசைரக்்க்யத் 
்தாகுத்துக கூறுதல.

http:www.youtube.com/watch<v=0FmCeyXnDlc.
http:www.youtube.com/watch<v=T1vGBlw710.
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கற்றல் கறபித்தல் அணுகுமுள்ற வகுப்பள்றச் சூழல்

மதிப்பீடு

ஒளிசமசைரக்்க, தி்சைச சைார்ப்சைவு ேறறும் தூண்ைல அ்சை்வ ஒட்டி இந்த வினாத்தாள் 
தயாரிக்கப்்பட்டுள்ைது. வினாத்தாள் – பின்வரும் வடிவங்களிலும் இருக்கலாம் – ் ்பாருத்து்க/ ் ்பாருத்தோன 
வி்ை்யத் மதரந்்தடுத்து எழுது்க/ மி்க எளிய வினாக்கள்
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1. பின்வருவனவறறுள் எது தூணடல் அளெவு?
 அ. சூரிய ஒளிககுப் ்பதில வி்ைவு தருதல ஆ.மவர்கள் த்ர மநாககி வைரதல
 இ. தண்டு மேல மநாககி வைரகி்றது  ஈ. ேலர மூடுதல ேறறும் விரிதல

2. எந்தத் தோவரம் திளெச் ெோரபளெளவக கோணபிககி்றது?
 அ. சூரிய ்காந்தி  ஆ. வீனஸ் பூசசிக ்்காலலித் தாவரம்
 இ. ்தாட்ைாற சுருஙகி ஈ. மேறகூறிய அ்னத்தும்

3. ஒளிச்நெரகளகயின் நபோது
 அ. மசைமிக்கப்்பட்ை உண்வத் தாவரங்கள் ்பயன்்படுத்துகின்்றன
 ஆ. ஒளி ஆற்றல, மவதி ஆற்றலா்க ோற்றப்்படுகி்றது
 இ. மவதி ஆற்றல, ஒளி ஆற்றலா்க ோற்றப்்படுகி்றது
 ஈ. இ்ல்களில தயாரிக்கப்்பட்ை உணவு தாவரத்தின் அ்னத்துப் ்பகுதி்களுககும் ்கைத்தப்்படுகி்றது.

4. ஒளிச்நெரகளகயின் நபோது______ சவளியிடப்படுகி்றது.
 அ. ஆகசின்  ஆ. ்கார்பன் ்ை ஆக்சைடு
 இ. குளூகம்காஸ் ஈ. ஆகஸிென் ேறறும் ்கார்பன் ்ை ஆக்சைடு

5. தோவரத்தில் உள்ை பச்ளெயத்ளத நீககும் நவதிப் சபோருள்
 அ. HCl அமிலம்   ஆ. நீர
 இ. எத்தனால  ஈ. ்நட்ரென்



நீரோவிப் நபோககு

கறபித்தல் உத்திகள்

கற்றல் கறபித்தல் அணுகுமுள்ற வகுப்பள்றச் சூழல்

 � மசைாத்ன 1 ஐச ்சையய மவண்டும்
 � ஆயவுககூைத்தில ்சையல்பாடு நான்கி்ன 

்சையய மவண்டும்.
 � இ்லத்து்ை நீராவிப் ம்பாககிறகு 

எவவாறு உதவுகி்றது என்்ப்த ஆசிரியர 
ஆழோ்கச ்சைாலலித் தர மவண்டும். இதறகு 
பின் வரும் வீடிமயா்வப் ்பயன்்படுத்தலாம்..

 � ோணவர்களிைம், ஆசிரியர, தாவரத்திறகு 
நீராவிப் ம்பாககு ஏன் அவசியம் என்்ற 
ம்கள்வி்யச ம்கட்டு, ்பாைப்புத்த்கத்்தப் 
்படிக்கச ்சைாலல மவண்டும்.

http:www.youtube.com/watch<v=U4rzLhz4HHk

மதிப்பீடு

 � மசைாத்ன 1 ேறறும் ்சையல்பாடு 4ன் வழியா்க, ோணவர்கள் ்கறறுக ்்காண்ை்த விவரிககுோறு 
ஆசிரியர கூ்ற மவண்டும்.
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தோவரத்திறகுத் நதளவயோன சபோருத்துதனிமம், நுண தனிமம், உணவுச் 
ெஙகிலி மறறும் தோவரத்தின் சுவோசித்தல்.

கறபித்தல் உத்திகள்

கற்றல் கறபித்தல் அணுகுமுள்ற வகுப்பள்றச் சூழல்

 � ்பாைப்புத்த்கத்தில உள்ைவற்்றப் 
்படிககுோறு ஆசிரியர கூ்ற மவண்டும்.

 � விைக்க வ்ர்பைத்தில உணவுச சைஙகிலி 
ஒன்றி்ன வ்ரந்து, அதில தாவரங்கள் 
எவவாறு உற்பத்தியாைர்கைா்கச 
்சையல்படுகி்றார்கள் என்்ப்த விைக்க 
மவண்டும்..

 � ோணவர்களுககுப் ்்பருந்தனிேம் ேறறும் 
நுண் தனிேங்கள் ்பறறி நைத்த மவண்டும். 
பி்றகு நி்்றய துண்டுச சீட்டு்களில 
தனிேங்களின் ்்பயர்க்ை எழுதி, 
அ்த ோணவர்க்ை எடுக்க ்வத்து, 
அவறறுள் எ்வ ்்பருந்தனிம்ம் ேறறும் 
நுண்தனிேம் என்்ப்த அறிந்து அ்த 
வ்்கப்்படுத்தச ்சைாலல மவண்டும்

 � ோணவர்களிைம் தாவரங்கள் 
சுவாசிககுோ? என்று ம்கள்வி ம்கட்டு, 
அதன்பி்றகு தாவர சுவாசைம் ்பறறி நைத்த 
மவண்டும்.

மதிப்பீடு

 � ்பாைப்புத்த்கத்தில உள்ை அ்னத்து வினாக்களுககும் வி்ையளிககுோறு ோணவர்களிைம் 
ஆசிரியர கூ்ற மவண்டும். மத்வப்்பட்ைால இப்்பாைங்களுககுப் ்்பாருத்தோன வினாத் தா்ை ஆசிரியமர 
தயாரிக்கலாம்
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7 விலங்குலகம் – விலங்குகளின் 
பல்வகககை

தேக்வயான கருவிகள் 
 � இணைய வசதி, வணைபட அடணட,  

       தாள், பணச.

ேனிகக்வனம்
 � விலங்குகளின்  வணகணயக் கற்றலும் வணகபபடுத்துதல்  பறறிய பல்்வறு வழிகணை 

அறிதலும்.

கற்றல த�ாககங்கள் கற்றல விகைவுகள்
 � பல்்வறு வணகயான விலங்குகணை 

வணகபபடுத்தும் விதத்ணதப புரிந்துககாள்ளுதல்.
 � ்வறுபடட விலங்கினக் 

குழுக்களுக்கிணட்யயுள்ை கபாதுவான 
பண்புகணை உறறு்�ாக்குதல், இனம் 
கண்டறிதல்.

 � விலங்குகளின் கபாதுவான பண்புகணை 
அவறறின் வணகபபடுத்தும் விதம், சமச்சீர், 
உடறகுழி, பல்்வறு உடற கசயல்பாடுகள் 
ஆகியவறறின் அடிபபணடயில் படடியலிடுதல்.

 � இரு கசாற கபயர் முண்றயில், முதல்கபயர் 
்பரினத்ணதயும் இைண்டாவது கபயர் 
சிறறினத்ணதயும் குறிக்கும் என்பணதயும்அறிதல்

 � ஒவகவாரு கதாகுதியின் சி்றபபுப பண்புகணை  
அறிதல்

 � உயிரினங்கணை வணகபபாடடின் 
அடிபபணடயில்அணடயாைம் காணுதல்.

 � எதிர்காலத்தில் கண்டுபிடிக்கபபடும் 
விலங்கினங்கணை வணகபபடுத்தும் 
விதத்ணத அறிதல்.
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00:40

கறபிதேல உததிகள்

 � வினாக்கள் ்கடபதன் மூலம் பாடத்ணத 
அறிமுகபபடுத்துதல். புலியும்,வரிக்குதிணையும் 
தங்கள் உடலில் வரிகணைப கபறறுள்ைன. 
அபபடிகயன்்றால் அவறறின் சி்றபபுப 
பண்புகணைக் குறிபபிடுவதறகு �ாம் எணத 
உதாைைமாகக் கூ்றலாம்

 � தாவைங்கணைக் குறித்தும் அது்பான்்ற 
வினாக்கணைக் ்கடகலாம். ஒரு தாவைம் 
மறறும் விலங்கிணன அணடயாைம் 
காைபபதறகு  குறிபபிடட மறறும் 
தனித்தனியான வணகபபடுத்துதல் அவசியம் 
என்பணத மாைவர்கணை அறியச்கசயதல்.

 � வணகபபடுத்துதலின் அவசியம் என்ன? 
மறறும் ஏன் வணகபபடுத்த ்வண்டும் என்்ற 
வினாக்கணைக் ்கடகலாம்.

 � வணகபபடுத்துதணல விைக்குவதறகு 
வணைபட அடணடணய தயார் கசயயலாம்.

 � அன்்றாட வாழ்வில் காைபபடும் உயிைற்ற 
கபாருடகளின் உதாைைங்கணைக் ககாண்டு 
ஆைச்சமச்சீர் மறறும் இருபக்கச் சமச்சீர் 
முண்றணய விைக்கலாம். பி்றகு அவறண்ற பி்ற 
விலங்குகளுக்கு பயன்படுத்தலாம்

 � வணகயபபாடடிணனப பறறி 
பாடபபுத்தகத்ணதப படிக்கவும்

 � மாைவர்கள், வினாக்களுக்கு 
பதிலளிக்க முயல்கின்்றனர். 
தாவைங்கள் மறறும் விலங்குகணை 
வணகபபடுத்துவதறகு தனித்தனி 
வணகபபடுத்துதல் அவசியம் என்று 
அவர்கள் புரிந்து ககாள்கின்்றனர்.

கற்றல கறபிதேல அணுகுமுக்ற ்வகுபபக்றச் சூழல

 உயிரினங்களுககான அறிமுகம் ைறறும் ்வககபபடுததுேல
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கறபிதேல உததிகள்

 � விலங்குலகத்ணத உண்ணமயான 
திசுக்கள் உள்ைணவ மறறும் 
உண்ணமயான திசுக்கள் அற்றணவ என 
இைண்டாக வணகபபடுத்தலாம், என்பணத  
மாைவர்களுக்கு  விைக்கவும்

 � கீழ்க்காணும் இணைத் கதாடர்புகணை 
விலங்குகளின் கதாகுதிணயப பறறி அறிய 
பயன்படுத்தலாம்

 � மாைவர்களுக்கு கசயல்பாடு 1 ஐ 
விைக்கி ஒரு கசல் ஒடடுண்ணி பறறிய 
விவைங்கணைச் ்சகரிக்கச் கசால்லவும்.

 � பல விலங்கினத் கதாகுதிகணை 
(விலங்கின் படங்கணை) மாைவர்களிடம் 
வணகபபடுத்தமாறு கூறி கபயர்கணை 
இனங் காைச் கசால்லவும்

 � கதாகுதியின் முக்கியத்துவம் 
பறறிய காகைாலிணய 
மாைவர்கணைக் காைச் கசயயவும். 
முக்கியமானவறண்றக் குறிக்கச் 
கசால்லவும்.

 � ஒவகவாரு கதாகுதி பறறியும் 
அதன் வாழ்க்ணகச் சூழறசி பறறியும் 
மாைவர்கணைப படிக்கத் தூண்டவும்.

 � ஒபபணடவு.
 � அணனத்துபபாடங்கணையும் 

மாைவர்கணை வணையச் 
கசால்லலாம்.

கற்றல கறபிதேல அணுகுமுக்ற ்வகுபபக்றச் சூழல

தோகுதி -  புத�ாடதடாத�ா்வா, தோகுதி -துகைலுடலிகள் , தோகுதி-  
குழியுடளிகள்

ைதிபபீடு

அணனத்துபபாடங்கணையும் மாைவர்கணை வணையச் கசால்லலாம்.

https://www.youtube.com/watch?v=DfROrUE-xEE.
https://www.youtube.com/watch?v=h9OLbPSMqZc.
https://www.youtube.com/watch?v=1WBZGe2_OzM.
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கறபிதேல உததிகள்

 � கதாகுதிணய அதில் அடங்கியுள்ை 
விலங்குகளின் படங்கணைக் காண்பித்து 
அறிமுகபபடுத்தவும்.

 � பாடபபுத்தகத்திலுள்ை �ாடாப 
புழுக்கைால் உருவாகும் ்�ாயகணைப 
பறறி விவாதிக்கவும். அவறறினால் 
ஏறபடும் விணைவுகணையும் அதறகான 
தீர்வுகணையும் பறறி அறிய அவர்கணை 
ஊக்கபபடுத்தவும்.

 � அணதப்பால்வ ககாக்கிப புழுக்கைால் 
ஏறபடும் ்�ாயகணைக் குறித்து 
ஆைாயவதறகு மாைவர்கணை 
ஊக்கபபடுத்தவும்

 � மாைவர்கணை ்மறகண்ட ்சாதணனகள் 
அணனத்ணதயும் கசயயும் வணகயில் 
உறசாகபபடுத்ததுல்.

 �  ‘புழுக்கணை நீக்குதல்’ குறித்து 
யாைாவது ஒரு மாைவன் 
வகுபபண்றயில் கருத்துக்கணை 
எடுத்துணைக்கலாம்.

 � வணைதணசப புழுக்கணைப பறறிய 
கசயல்பாடுகணையும் கசயயவும்.

கற்றல கறபிதேல அணுகுமுக்ற ்வகுபபக்றச் சூழல

தோகுதி- ேடகடப புழுவினம், தோகுதி- உருகைப புழுவினம், 
தோகுதி ்வகைேக� உடலிகள்

00:40
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 � கமல்லுடலிகள் பறறிய அறிமுகத்திறகு 
முத்துச் சிபபிகள் மறறும் முத்துச் சிபபி 
வைர்த்தல் பறறி கூ்றலாம். 

 � மாைவர்கணை இம்மூன்று கதாகுதிகணைப 
பறறி அறிவதறகு பாடப புத்தகத்ணத 
வாசிக்கச் கசால்லலாம்

 � கீ்ழ உள்ை படக்காடசி எவவாறு முத்துச் 
சிபபி உருவாகி்றது என்பணத மாைவர்கள் 
அறிய உதவும்.

 � இயறணக்யாடும் உயிரினங்க்ைாடும் 
கதாடர்பு ககாள்வதறகு கசயல்பாடு  4 
மறறும் 5 சி்றந்த வழியாகும்

 � மாைவர்கள் படக்காடசிகணைக் 
கண்ட பி்றகு தாங்கள் 
கவனித்தவறண்ற குறிபபு 
எடுத்துக்ககாள்ைலாம்.

 � பி்றகு அவறண்றக் குறித்து 
கலந்துணையாடல் ்மறககாள்ைலாம்

https://www.youtube.com/watch?v=T18E58vOTus.

00:40

கறபிதேல உததிகள்

கற்றல கறபிதேல அணுகுமுக்ற ்வகுபபக்றச் சூழல

தோகுதி- தைலலுடலிகள், தோகுதி- முடதோலிகள், தோகுதி- முதுதகலும்பு 
உள்ைக்வ
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 � மாைவர்கணை அருகிலுள்ை மீன் 
அருங்காடசியகத்திறகு அணழத்துச் 
கசல்லலாம் அல்லது பள்ளியி்ல்ய ஒரு 
மீன் கதாடடிணய அணமத்து அவர்கணை்ய 
பாைாமரிக்கச் கசால்லாம்

 � பாடபபுத்தகத்தில் ககாடுக்கபபடடுள்ை 
கபடடிச் கசயதிகணைக் குறித்து 
சிந்திக்கும்படி மாைவர்கணை 
உறசாகபபடுத்தலாம். இது அவர்கள் 
பல்்வறு தகவல்கணைக் குறித்து 
சிந்திக்கவும் காைைம் கருதவும் 
உதவியாக இருக்கும்

 � . பாடபபுத்தகத்திலிருந்து ப்றணவகணைக் 
குறித்து படித்து ஆ்றாவது கசயணலச் 
கசயது பார்க்குமாறு கூ்றலாம்

 � ப்றணவகளின் அலகுகளுக்கான 
மாதிரிணய உருவாக்கச் கசால்லி 
வகுபபண்றயில் காடசிப படுத்தலாம்

 � இந்தப பாடத்தில் படித்தவறண்ற 
நிணனவு கூறும்படி கசயல் 7-ஐ 
கசயயலாம்.

ைதிபபீடு

1. மிகப கபரிய கதாகுதி எது என கபயிரிடுக.
2. ஒரு கசல் உயிரிகள் என்்றால் என்ன?
3. பல கால்கணை உணடய உயிரினங்களில் எத்தணன சிறறினங்கள்  
உள்ைன?
4. கெமிகார்்டடஸ்  என்்றால் என்ன?
5. ஊர்வன என்்றால் என்ன?

00:40

கறபிதேல உததிகள்

கற்றல கறபிதேல அணுகுமுக்ற ்வகுபபக்றச் சூழல

தோகுதி- முதுதகலும்பிகள், தோகுதி -�ான்கு காலிகள், விலங்குகளின் 
இருத�ாறதபயரகள்
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ைன்வக�படம்

�ல��லக�

ெதா��  - ��ேதா�க� 
ந�ச��ர 
	, கட� ���

ெதா�� – �ேரா�ேடாேசாவா
��ய ��� க�

ெதா�� ெம��ட�க�
ேதா�ட�� ந�ைத, 
ஆ�ேடாப�, �������, 
ெச��யா

ெதா��  - ���ட�க�
ைஹ�ரா, ெஜ�� 
	

ெதா�� த�ைட����க� 
��யா ேசா�ய� 
(நாடா���) ேப�ேயாலா 
(ஈர� ��)

�ல��க�	 இ� 
ெசா�ெபய�க� 
��ெக���க�, 
��ெக��� அ�றைவ 

ேம�வ���  - நா	� 
கா�க� இ� வா¡�க�, 
ஊ�வன, பற�பன, 
பா¤��க�)

ெதா��  - ¥¦�ேடாடா 
அ�கா� 
(உ�ைள���)
உ�ேசயா (ைபேலயா 
��)

 ெதா��  - 
���நா��ளைவ 
பலேனா©ளாஸ�, 
பா¤��க� அ��ய	, 

	க� இ�வா¡�க�, 

ெதா��  - 
வைள�தைச����க� 
(அ	ன�டா) 

ெதா��   - 
க��கா�க�
ஏ�� (ேத¬) பா���� 
ேமா (ப�® ��) லா�ஃப� 
(அர�� °��) அனா���, 
©±ல��, ஏ�� 

 �² ��ெக���க�  
- ேம� வ��� 
	க�

ெதா��  - 
�ைள�ட�க� ைசகா	, 
��பா³�யா/ 
�பா³�லா
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8 சுத்தம் மற்றும் சுகா்தாரம் – 
உயிர்ாழ்்தற்கான உணவு

கற்பித்தல் – கற்்றல் கருவிகள் 
 � இணையதளம், கணினிகள், 

வணைபடதததாள்கள், வணை பபனதாககள், 
உைவு வணககளின் படஙகள், 
சுணைககட்டி.

 �  முழுணையதான ஆபைதாககியததில் உைவின் பஙகிணன அறிந்து ககதாள்ளுதல்.
 �  உைவின் பல்பவறு வணககணளயும், உடல் ஆபைதாககியததிற்கு அணவ ஒவகவதான்றின் 

பதணவணயப் பற்றியும் கதரிந்து ககதாள்ளுதல்.
 �  சரிவிகித உைவு பற்றியும் அதன் முககியததுவம் பற்றியும் அறிதல்

 �  உைவுசசததுககணள வணகபடுததுதல்
 � சரிவிகித உைவு ைற்றும் உைவின் 

முககியதணத அறிதல்.
 � உைவுப் பற்்தாககுண்யினதால் ஏற்படும் 

குண்ப்பதாட்டு ப�தாயகள், அதற்கதான 
கதாைைஙகள், அறிகுறிகள் ைற்றும் 
அறிவுறுததப்படும் உைவு மூலஙகணளப் 
பட்டியலிடுதல்

 � உைணவப் பதப்படுததும் பல்பவறு 
முண்கணளப் பற்றிய அறிவிணனப் கபறுதல்

 � உைவில் உள்ள கலப்படப் கபதாருட்கணளக 
கணடறிதல்

 � சரிவிகித உைவின் முககியததுவதணத 
ைதிப்பிடல்

 � சுகதாததாைமுண்யில் உைணவ எடுததுக 
ககதாள்வணத கசயல்முண்ப் படுததுதல்.

 � வீட்டிலுள்ள சதாதனஙகணளப் 
பயன்படுததி வீட்டில் உைணவப் 
பதப்படுததுதல்.

 � உைவின் பல்பவறு வணககணள 
ஆயதல்

 � அன்்தாட வதாழ்வில் சரிவிகித உைணவ 
எடுததுகககதாள்ளுதல்.

கற்்றல் ந�ாககஙகள்
கற்்றல் விளைவுகள்

்தனிகக்னம்
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 அறிமுகம்

உணவுச்சததுகளின் ்ளககள்

 � ைதாைவரகள் வழககைதாக என்ன 
சதாப்பிடுவதாரகள், எணத அதிகம் விரும்பிச 
சதாப்பிடுவதாரகள் என்று பகட்பதின் மூலம் 
இப்பதாடததிணன துவககலதாம், ஒவகவதாரு 
ைதாைவ / ைதாைவியும் பள்ளிககு வரும் முன் 
கதாணல உைவதாக என்ன சதாப்பிட்டதாரகள் 
என்று பகட்கலதாம்.

 � ைதாைவரகணள பதாடதணதப் 
படிககசகசதால்லி, ஒவகவதாரு 
ஊட்டசசதது பற்றியும் அறியச கசயதல்.

 � ஒவகவதாரு ஊட்டசசதது உள்ள பல்பவறு 
உைவுப் கபதாருள்களின் படஙகணள 
கபரிய வணைபடதததாளில் வணையச 
கசயய ஊககப்படுததுதல். பைலும் 
ஊட்டசசததுகளின் ைதாதிரிகணளயும் 
உருவதாககச கசயயுதல்

 � பல்பவறு உைவு வணககளில் உள்ள 
ஒவகவதாரு உைவுசசததுககள் பற்றிய ஒரு 
ஆைதாயசசி பைற்ககதாள்ள;ச கசயதல் ைற்றும் 
ணவட்டமின்களின் குண்பதாட்டு ப�தாயகள் 
பற்றிய ஒரு வணைபடம் தயதாரிககச 
கசதால்லுதல் 

 � பி்கு பதாடப்புததகததிலுள்ள குறிப்புகள் 
பற்றி படிககவும்

 � பககம் எண 210-ல் உள்ள தனியதாள் 
ஆயவு பற்றி விவதாதிதல்

 � பள்ளிககு வருவதற்குமுன் என்ன 
சதாப்பிட்படதாம் என்று ைதாைவரகள் 
கூறுதல். ைதாைவரகள் கூறிய உைவு 
வணககணளச குறிததுகககதாணடு அதில் 
ஒவகவதாரு உைவு வணகணயப் பற்றியும் 
விவதாதிததல். பி்கு உைவில் உள்ள 
பல்பவறு ஊட்டசசததுகள் பற்றிக கூறி 
இப்பதாடததிணனத துவககலதாம்.

 � ைதாைவரகளிணடபய வினதாடி வினதா நிகழ்ததுதல் ைதாைவரகளிடம் ககதாடுககப்பட்ட உைவு 
வணகயில் உள்ள ஊட்டசசததுகணளக கணடறியச கசதால்லுதல்.

கற்பித்தல் உததிகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுள்ற ்குப்பள்றச சூழல்

கற்பித்தல் உததிகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுள்ற ்குப்பள்றச சூழல்
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புர்த ஆற்்றல் குள்ற்பாடு

 � இைணடு புைதப் பற்்தாககுண் ப�தாயகளதான 
ைைதாஸைஸ ைற்றும் குவதாசிபயதாரகர, 
ப�தாயகணளப் பற்றி பதாடப்புததகததில் 
படிககச கசதால்லுதல்.  இணதத தவிை 
முன்கழுததுக கழணல பற்றியும் அறியச 
கசதால்லுதல்

 � ைதாைவரகளிடம், இணையதளம் மூலம், 
ப�தாயகளின் அறிகுறிகள், சரிகசயயும்முண் 
ைற்றும் கணடு பிடிப்புகள் பபதான்்வற்ண் 
படிததறிய ஊககுவிததல்,

 � இணவ பற்றி விவதாதிகக கசயயலதாம்.

கீழகண்ட வினாககளை ந்பப்பர மற்றும் ந்பனா மதிபபீட்டுககு ்பயன்்படுத்தலாம்.

1. கீழகண்ட்ற்றில் எது ஊட்்ட்சதது இல்ளல.
 A. ைதாவுசசதது  B. புைதஙகள்  C. கைதாட்டி   D. தணணீர 
2. இ்ற்றில் அதிக மாவு்சதது இல்லா்தது எது?
 A. அரிசி   B. பகதாதுணை  C. உருணளககிழஙகு  D. சரககணை
3. கீநழ ககாடுககப்பட்்ட ்பட்டியலில அதிக புர்தம் உள்ை உணள்க கண்டறி.
 A. முட்ணடகள்  B. பீன்ஸகள்   C. கடல் உைவு D. அணனததும்
4. கீழகண்ட்ற்றில் எது உணவுக நகாபுரததின் உச்சததில் உள்ைது.
 A. கைதாட்டி     B. பகதாழி இண்சசி 
 C. தயிர     D. சரககணை பதானஙகள்
5. ்சரிவிகி்த உண்ானது
 A) உைவுசசததுகணள அதிக அளவில் ககதாணடது
 B) மிக அதிக அளவு புைதம் ககதாணடது
 C) அணனதது விட்டமின்கணளயும் ககதாணடது
 D) பல்பவறு உைவுசசததுகணள சரியதான விகிதததில் ககதாணடது

மதிபபீடு

கற்பித்தல் உததிகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுள்ற ்குப்பள்றச சூழல்
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மதிபபீடு

மதிபபீடு

 � சில ைதாைவரகணள,  உைவுசசதது குண்பதாடுகள் பற்றி வகுப்பண்யில் விவதாதிககச கசயதல்

 � ைதாைவரகணள 5 குழுககளதாக (ஐந்து ததாது உப்புகளுககு) பிரிதது, ஒவகவதாரு குழுவதானது ைற்் 
குழுககளிடம் அதற்கு குறிப்பிடப்பட்ட ததாதுஉப்புகள் பற்றி பகள்வி பகட்கச கசதால்ல பவணடும். 
இதன் மூலம் ைதாைவர ததாஙகள் படிததவற்ண் முற்றிலுைதாக கதரிந்து ககதாள்ள முடியும்.

்தாதுஉபபுகள்-்பணிகள் மற்றும் குள்றப்பாட்டு ந�ாயகள்

 � ததாது உப்புசசதது நிண்ந்த உைவுகளின் 
படஙகணள பசகரிககச கசயயுதல். பைலும் 
குண்பதாட்டு ப�தாயகளின் படஙகணள 
பசகரிகக கசதால்லுதல். இவற்ண்ப் 
பயன்படுததி ஒரு விணளயதாட்டிணன 
விணளயதாடச கசயதல் 

 � முதலில் ைதாைவரகளிடம் பதாடப்புததகததில் 
உள்ள அட்டவணைணய படிககச கசயதல், 
பி்கு ததாதுப்புகளின் கபயரகள், அதன் 
மூலஙகள் ைற்றும் அதன்குண்பதாடு 
ப�தாயகள் குறிககப் கபற்் படஙகணள 
ததாறுைதா்தாக கலந்து பைணசயின் மீது 
ணவககவும், ைதாைவரகள் அவற்ண் 
பிரிதகதடுதது கததாகுப்புகளதாக கசயய 
பவணடும், இம்முண், ைதாைவரகள் 
ைனதில் இப்பதாடம் பற்றி அறிவு நிணலதது 
நிற்க உதவி கசயயும்

கற்பித்தல் உததிகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுள்ற ்குப்பள்றச சூழல்
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மதிபபீடு

கீழகண்ட நகள்விகள் மதிபபீட்டிற்கு உ்தவுகின்்றன

கற்பித்தல் உததிகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுள்ற ்குப்பள்றச சூழல்

உயிரச்சதது ந�ாய மற்றும் உணவுக நகாபுரம்

 � ைதாைவரகளிடம், புததகததின் 
212-ல் பககததிலுள்ள கசயபதாடு-
1ணனச கசயய கசதால்லவும். பி்கு 
பதாடப்புததகததிலுள்ள உைவுக 
பகதாபுைம் பற்றி படிததுக கதாட்டவும், 
ைதாைவரகள் தஙகளது உைவு, உைவுக 
பகதாபுைதணதப் கபதாறுததவணையில் எவவதாறு 
உள்ளது என்பதணன அவரகபள முடிவு 
கசயதுககதாள்ள பவணடும்.

 � பதாடப்புததகததின் 219-ம் 
பககததிலுள்ள கசயமுண்ணய 
�ன்கு கவனிதது விவதாதிககவும். 
இது ைதாைவரகளின் கவனிககும் 
தி்ணன முன்பனற்்ைணடயசகசயயும். 
ைதாைவரகளதால் கவனிதது, குறிப்கபடுதது 
பைலும் விவதாதிககவும் முடியும்.

 � உயிரசசதது ப�தாய பற்றி 
ைதாைவரகளுககு விளககி அவற்றிலிருந்து 
(குண்பதாட்டு ப�தாயகளிலிருந்து) 
எவவதாறு பதாதுகதாககலதாம் என்பதணனயும் 
கூ்பவணடும்,

 � சரிவிகித உைவின் முககியததிணன 
ைதாைவரகளிடம் எடுததுணைகக பவணடும்.

1. கால்சியம் ஒரு _______
 அ) உயிரசதது    ஆ) ததாதுஉப்பு 
 இ) ைதாவுசசதது    ஈ) ஸடதாரசசு
2. இரத்தசந்சாளக என்னும் ந�ாய எ்தன் குள்றப்பாட்்டால் உரு்ாகி்றது
 அ) இரும்பு     ஆ) பசதாடியம்
 இ) கபதாட்டதாசியம்    ஈ) அபயதாடின்
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3. க்பாட்்டாசியம் இன்ளமயால் முககியமாக ்தாககப்படும் ்பகுதி
 அ) இைததஓட்ட ைணடலம்   ஆ) சுவதாச ைணடலம்
 இ) �ைம்பு ைணடலம்     ஈ) கசரிைதான ைணடலம்
4. கீழகண்ட்ற்றில் எது ஊட்்டச்சதது குள்ற்பாட்டு ந�ாய?
 அ) குவதாசிபயதாரகதார    ஆ) ைைதாஸைஸ
 இ) ஸகரவி     ஈ) கபரிகபரி
5. உயிரச்சதது B1 என்்பது ________
 ஆ) தயமின்     ஆ) ரிபபதாஃபிபளவின்
 இ) ஆஸகதாரபிக அமிலம்   ஈ) ணபரிடதாகசின்

்பா்டபுத்தகததிலிருந்து இம்மாதிரி ்பல நகள்விகளை ்தயாரிககவும்

மதிபபீடு

கற்பித்தல் உததிகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுள்ற ்குப்பள்றச சூழல்

உணவு ககட்டுபந்பா்தல்

 � ைதாைவரகளிடம் பகள்விகள் 
பகட்டு விணடகள் கூ்ச கசயயவும், 
உததாைைைதாக உைவு ககட்டுப்பபதாதல 
நிகழ்விணன எப்கபதாழுது, எஙபக 
பதாரததீரகள்?

 � அதற்கதான கதாைைதணத விளகக முடியுைதா 
என்று பகட்கபவணடும்.

 � வீட்டில் அம்ைதாதிரி ககட்டுப்பபதாதல் பற்றி 
விவதாதம் �ணடகபற்றுள்ளததா என்று பகட்க 
பவணடும்?

 � பதாடப்புததகதணதப் படிககச கசயது, 
உைவு ககட்டுபபதாதலுககுக கதாைைைதான 
கவளி ைற்றும் உட்கதாைணிகள் பற்றி 
கற்பிககவும்.

 � வீட்டில் உைவு ககட்டுபபதாகதாைல் இருகக 
ஏததாவது �டவடிகணக எடுததுள்ளீரகளதா? 
என்று பகட்க பவணடும். இப்பபதாது, 
உைவு பதப்படுததுதல் என்் தணலப்பிணன 
ைதாைவரகளுககு அறிமுகப்படுததலதாம்.

மதிபபீடு

 � ககட்டுபந்பான உணவின் ்ப்டஙகளை மாண்ரகளி்டம் காட்டி, எ்தன்மூலம் ஒவக்ாரு உணவும் 
ககட்டுந்பாகி்றது என்்ப்தளனக கூ்ற ந்ணடும்.
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மதிபபீடு

 � ்பா்டபபுத்தகததின் பின்்பகுதியிலுள்ை வினாககளை, மாண்ரகளைச ந்சாதிப்ப்தற்கு 
்பயன்்படுத்தலாம்.

உணவு ்ப்தப்படுததும் முள்றகள் மற்றும் உணவு கலப்ப்டம் க்சய்தல்

 � உைவு பதப்படுததும் முண்கணள 
பதாடதணத �டதத ஆசிரியர 
வகுப்பண்ககுச கசல்லும்முன், சில 
உதைதாைஙகணள ைனதில் ககதாள்ள 
பவணடும். எனபவ ைதாைவரகளிடம் 
உைவு எவவதாறு பதப்படுததப்படுகி்து 
என்று உஙகளதால் கணிததுக கூ் 
முடியுைதா? என்று பகட்கபவணடும். 
கபதாதுவதான உததாைைஙகளதாக, பதால், 
வதாணழப்பழம், தயிர, கவஙகதாயம், தககதாளி, 
வீட்டில் தயதாரிககப்பட்ட உைவு, ைற்றும் 
தினந்பததாறும் சதாப்பிடககூடிய சில உைவு 
வணககணளக குறிப்பிடலதாம்,

 � ைதாைவரகளிடம் வதாணழப்பழம் ஏன் 
குளிரபதணையில் ணவககப்படுவதில்ணல? 
என்று பகள்விகள் பகட்ட பவணடும். 
பைலும், உைவுகணள பசமிதது 
ணவககும் கததாழில்நுட்ப முண்கணள 
பதாடப்புததகததின் உதவியுடன் விவதாதிகக 
பவணடும்.

 � பதப்படுததப்பட்ட உைவுகள் ைற்றும் பதால் 
எவவதாறு �ைககு வழஙகப்படுகி்து என்பது 
பற்றி ைதாைவரகளிடம் பகட்க பவணடும்.  
கததாடரபுள்ள உைவு பதப்படுததும் கததாழில் 
நுட்பஙகள் பற்றி கற்பிககபவணடும்,

 � உைவு பதப்படுததுதல் தணலப்பின் மூலம், 
ைதாைவரகளுககு உைவு பதாதுகதாப்பின் 
முககியததுவததிணனக கூ்பவணடும்,

 � உைவில் கலப்படம் கசயதல் பற்றி அறிமுகம் 
படுததபவணடும்.

 � கசயல்முண் – 3ணன கசயய பவணடும்.
 � பல்பவறுபட்ட உைவு பதப்படுததும் 

முண்கணள விளககக கூடிய 
அட்டவணைணய உருவதாகக பவணடும்.

 � பதாடபுததகததின் 189-ம் பககததிலுள்ள 
கலப்படம் கசயயப்பட்ட உைவுகளின் 
படஙகணளக கதாட்டி பல்பவறுபட்ட உைவு 
கலப்படம் கசயய உதவும் கதாைணிகள் பற்றி 
கற்பிககவும்.

 � உைவு தைககட்டுப்பதாட்டு நிறுவனம் பற்றி 
அறிவுறுதத பவணடும்.

 � பதாடபுததகததில் குறிப்பிடப்பட்ட கசயல் 
திட்டதணத பைற்ககதாணடு கசயயபவணடும்.

கற்பித்தல் உததிகள்

கற்்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுள்ற ்குப்பள்றச சூழல்

https:/www.youtube.com/watch?v=-j4IN3s8IBg.
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9 கணினி அறிமுகம் 

தேவையான கருவிகள் 
 � படம், இணையதள இணைப்பு, பள்ளியில் உள்ள 

கணினி வணககள்.

வையககருத்து
 � கணினிணயயும் அதன் பயன்கணளயும் அறிதல்.

கற்றல் த�ாககஙகள் கற்றல் விவைவுகள்
இப்பபாடத்திணைக் கற்ற பின் மபாைவரகள் பப்ற 
வவண்டிய தி்றன்கள்.

 � கணினிணயப் பறறிய அறிணவப் பபறுதல்.
 � கணினியின் தணைமுண்றகணள அறிதல்

 � இப்பபாடப்பகுதிணயக் கற்றபின் 
மபாைவரகள் பபறும் தி்றன்களபாவை.

 � கணினிணயப் பறறி அறிந்து பகபாள்ளுதல்.
 � கணினியின் தணைமுண்றகணள அறிந்து 

பகபாள்ளுதல்.
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கறபித்ேல் உத்திகள்

 � பபாடப் புத்தகத்தில் உள்ள 
கைந்துணையபாடணை வகுப்பண்றயில் 
கைந்துணையபாடச் பெயதல்

 � கைந்துணையபாடணை உைக்க வபாசித்து 
பபபாருள் புரிந்து பகபாள்ளுதல்.

 � கணினியின் பயன்பபாடு குறித்த 
கைந்துணையபாடணை மபாைவரகவள 
உருவபாக்குதல்.

 � மபாைவரகணளப் பபாடத்திலுள்ள 
கணினியின் வைைபாறு என்னும்  
பகுதிணய வபாசிக்கச் பெயதல்

 � பல்வணகக் கணினி பதபாடரபபாை படஙகணள 
மபாைவரகளுக்குக் கபாண்பித்தல்.

 � கணினி பதபாடரபபாக 
மபாைவரகளுக்கு எழும் 
ெந்வதகஙகணள நிவரத்தி பெயதல்

 � கணினி வணககள் ெபாரந்த 
படஙகணளச் வெகரித்து, தறகபாை 
கணினியின் அணமப்ணப, முந்ணதய 
தணைமுண்றக் கணினிவயபாடு 
ஒப்பிடுதல்

கற்றல் கறபித்ேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

 அறிமுகம்

கறபித்ேல் உத்திகள்

கற்றல் கறபித்ேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

கணினி, கணினியின் ைரலாறு, கணினியின் ேவலமுவ்ற
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ைதிபபீடு

மபாைவரகளின் புரிதணைச் வெபாதிக்க கீழக்கபாணும் விைபாக்கணளக் வகடடல்.
1. கணினி என்்றல் என்ை?
2. 1946 ஆம் ஆண்டு வடிவணமக்கப்படட கணினியின் அளவு என்ை?
3. தைவு என்்றல் என்ை?
4. தைவுகணளச் பெயல்படுத்துவதில் உள்ள ஆறு படிநிணைகணளக் கூறுக.

கறபித்ேல் உத்திகள்

கற்றல் கறபித்ேல் அணுகுமுவ்ற ைகுப்பவ்றச் சூழல்

ேகைல்கள் ைறறும் ேரவுகள் 

 � அன்்றபாட வபாழவில் நணடபபறும் 
நிகழவுகணளப் பயன்படுத்தித் தைவுகணளக் 
ணகயபாளும் முண்றணய விளக்குதல். (உம்- 
திருமைத்திறகு உ்றவிைணை எவவபாறு 
அணைப்பது?)

 � வமறகூறிய உதபாைைத்தின் 
மூைம் தகவல்கணளத் திைடடுதல், 
வரிணெப்படுத்துதல் மறறும் பெயல்படுத்துதல் 
ஆகிய பெயல்கள் எவவபாறு நணடபபறுகி்றது 
என்பணத மபாைவரகளுக்கு விளக்குதல்.

 � மபாைவரகள் தகவல்கள் மறறும் 
தைவுகணளப் புரிந்து பகபாள்ளுதல். 
ெந்வதகம் இருப்பின் நிவரத்தி பெயதல்.
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அமொக் நகர், செனணன. 

சு.சச. சசல்வைதங்கம், ்ட்டதபாரி ஆசிரிேர
அரசு உயர்நிணலபபள்ளி,
மணணிவாக்கம், காஞ்சிபுரம்.

வை்�்்டம் 
சு.சவை.மகபாகுலகிருஷைன்
 
்கக வைடிவை்ேப்பு & In-House 
சகபாே அ�சு, ம்ச்சுமுத்து

ஒருங்கி்ைப்்பாளர 
�மேஷ முனிசபாமி

கணல மற்றும் வடிவணமபபுக் குழு

த்ல்ே ஒருங்கி்ைப்்்பாளர  ேறறும்  
ஆககத் த்ல்ே
சீனிவைபாசன் ந்ட�பாேன்

ஒன்்தபாம் வைகுப்பு - அறிவிேல்
ஆசிரிேர ்கமேடு

author.indd   3 19-06-2018   06:34:23


KALVIAMUTHU


	front
	u-1
	u-2 new
	u-3
	u-4
	u-5 new
	u-6
	u-7
	u-8
	u-9
	author

