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இயற்பியல் - செய்முறற 

1.   திருப்புத் திறன்களின் தத்துவத்றதப் பயன்படுத்தி ஒரு சபொருளின் எறைறயக்கொணல். 

 

ந ொக்கம் : 

               திருப்புத ்திறன்களின் ததத்ுவதத்தப் பயன்படுத்தி ஒரு பபொருளின் எதைதயக்கொணல் 

 

நதறவயொன கருவிகள் : 

              ஒரு மீை்ைர ்அளவுககொல், கத்திமுதன, எதைக் கற்கள், நூல் 

   

செய்முறற : 

 கத்திமுதனயின் மீது மீை்ைர ்அளவுககொலிதன அதன் ஈரப்்புதையத்தில் நிதல  நிறுத்திை 

கவண்டுை்.  

 பதரிந்த எதையிதன (W2) ஒருமுதனயிலுை், ைறுமுதனயில் ைதிப்புத ்பதரியொத எதையிதன (W1) 

பதொங்கவிைகவண்டுை். 

 அளவுககொலின் ஒரு முதனயில் உள்ள எதையிதன நிதல நிறுதத்ி, அளவுககொல் சைநிதலதய 

எய்துை் வதர, ைறுமுதனயில் உள்ள எதையிதன   நகரத்்திை கவண்டுை். 

 அளவுககொலின் தையத்திலிருந்து எதை பதொங்கவிைப்பைட்ுள்ள பதொதலவு d1 ைற்றுை் d2 விதன 

துல்லியைொக அளந்திை கவண்டுை். 

 ைதிப்புத ்பதரியொத எதையின் நிதலயிதன, பவவ்கவறு நிதலகளில் ைொற்றி கசொததனதய 

மீண்டுை் மீண்டுை் பசய்திைகவண்டுை். 

 பதொதல விதன அளந்து அளவீடுகதள அை்ை வதணப்படுதத்கவண்டுை். 

 

அை்ைவறண 

வ 

எ

ண் 

 

 

 

சதொங்கவிைப்ப

ை்டுள்ள 

சதரி ்த எறை 

(W2) கி.கி 

றமயப் 

புள்ளியிலிரு ்து 

சதரி ்த எறைப் 

பகுதியின் 

சதொறலவு 

d2 (மீ) 

றம யப் 

புள்ளியிலிரு ்து 

மதிப்புசதரியொத     

எறைப் பகுதியின் 

சதொறலவு 

d1 (மீ) 

 

 

W2 × d2 

(கி.கி மீ) 

 

மதிப்புத் 

சதரியொத எறை 

W1 = W2 × d2 

-------- 

d1 

(கிகி) 

1 100  0.20 0.25 0.02 0.08 

2 150             0.20                0.35 0.03   0.085 

      

           சரொசரி:                   0.828 கி.கி 

கணக்கீடுகள் : 

             

           விதசயின் திருப்புத்திறன்                           =  எதை × பதொதலவு 

 ைதிப்புத ்பதரியொத எதையினொல்  

உருவொகுை் இைஞ்சுழி திருப்புத்திறன்      =    W1    ×    d1 

 ைதிப்புத ்பதரிந்த எதையினொல்  

உருவொகுை் வலஞ்சுழி திருப்புத்திறன்     =    W2    ×    d2 

                                                                                                 W1    ×    d1 

                                                                                          =     W2    ×    d2 

 ைதிப்புத ்பதரியொத எதை               W1         =     W2    ×    d2 

          -------------  

                                                                                                        d1  

 

முடிவு : 

            திருப்புத ்திறன்களின் ததத்ுவதத்தப் பயன்படுத்தி ைதிப்புத்  பதரியொத பபொருளின்  எதை  

             W1 = 0.828 கிகி. 
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                     2.       குவிசலன்சின் குவியத் சதொறலறவக்கொணல் 

ந ொக்கம்: 

பகொடுக்கப்பை்ை குவிபலன்சின் குவியத ்பதொதலதவ 

1. பதொதல பபொருள் முதற 2. uv முதறயிதனப் பயன்படுத்திக்கொணல் 

நதறவயொன கருவிகள்: 

குவிபலன்சு, பலன்சு தொங்கி, ஒளியூை்ைப்பை்ை கை்பி வதல ,பவள்தளத்திதர ைற்றுை் மீை்ை ர ்

அளவுககொல். 

 

 

 

சூத்திரம்:       

 

 u - என்பது குவிபலன்சிற்குை் பபொருளிற்குை்  இதைப்பைை்த ்பதொதலவொகுை். 

 v - என்பது குவிபலன்சிற்குை் பிை்பதத்ிற்குை்  இதைப்பை்ைத்பதொதலவொகுை். 

 f - குவிபலன்சின் குவியதப்தொதலவு. 

செய்முறற: 

1. சதொறலசபொருள் முறற: 

 பகொடுக்கப்பை்ை குவிசலன்றெத் தொங்கியில் பபொருத்தி பதொதலபபொருதள கநொக்கி தவத்கதன். 

  பலன்சின் ைறுபுறை் பவள்தளதத்ிதரதய நகரத்்தி பதளிவொன பிை்பதத்தத் திதரயில் 

வீழ்த்திகனன். 

 பலன்சிற்குை் திதரக்குை் இதைப்பை்ை பதொதலவிதன (v) அளந்கதன். 

  இதுகவ குவிபலன்சின் குவியதப்தொதலவு ஆகுை் . 

 

2. uv - முறற 

  பகொடுக்கப்பை்ை குவிசலன்றெத் தொங்கியில் பபொருத்திகனன். 

 அதத ஒளியூை்ைப்பைை் கை்பி வதல முன் குறிப்பிை்ை பதொதலவில் தவதக்தன். 

  பலன்சின் ைறுபுறை் பவள்தளதத்ிதரதய நகரத்்தி பதளிவொன பிை்பதத்தத் திதரயில் 

வீழ்த்திகனன். 

 ஆய்விதனத் திருை்பச ்பசய்து u ைற்றுை் v அளவுகதள அை்ைவதணப்படுதத்ிகனன். 

 

       கொை்சிப் பதிவுகள்: 

                    பதொதல பபொ ருள் முதறயில் குவிபலன்சின் குவியதப்தொதலவு (f) = 20 பச .மீ 

                                                                                                                                                 2f = 40 பச .மீ. 

வ, 

எ

ண் 

 

பிம்பத்தின் 

அளவு 

 

சபொருளின் 

 ிறல 

குவிசலன்சிற்கும் 

சபொருளிற்கும் 

இறைப்பை்ை த் 

சதொறலவு(u) செ. .மீ 

 

குவிசலன்சிற்கும் 

திறரக்கும் 

இறைப்பை்ை த் 

சதொறலவு(v) செ. .மீ 

குவிசலன்சின் 

     குவியத்சதொறலவு 

UV 

f =          -----    செ. .மீ 

(U+V) 

 

1 
சிரியது U>2f 

45 39 20.89 

2      48 36 20.57 
3 அகதஅளவு 

 
U= 2f 40 42 20.48 

4 
பபரியது U<2f 

35     50 20.58 
5 38 46 20.80 

 

முடிவு: 

பகொடுக்கப்பை்ை குவிபலன்சின் குவியத் பதொதலவு 

1. பதொதல பபொருள் முதறயில்      f = 20 செ .மீ 

2. UV முதற யில்                                    f = 20.6 செ .மீ 
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3.     மின் தறை எண் கொணல் 

 

ந ொக்கம்: 

             பகொடுக்கப்பைை் கை்பிச ்சுருளின் மின்ததை எண்தண கணக்கிைல். 

 

நதறவயொன கருவிகள்: 

             மின்ததை எண் கொணகவண்டிய கை்பிச ்சுருள், திருகு அளவி, மீை்ை ர ்அளவு 

ககொல்,மின்கலை், சொவி, அை்மீை்ை ர,் கவொல்ை ்மீை்ை ர,் மின்ததை ைொற்றி ைற்றுை்   

 மின் இதணப்புக் கை்பி. 

 

சூத்திரம்: 

          பகொடுக்கப்பைை் கை்பிச ்சுருளின் மின்ததை எண். 

 

A என்பது கை்பிச ்சுருளின் குறுக்கு பவைட்ுப் பரப்பு (மீ 2) 

L என்பது கை்பிச ்சுருளின் நீளை் (மீ) 

R என்பது கை்பிச ்சுருளின் மின்ததை (Ω) 

 

செய்முறற: 

 மின்கலை், அை்மீை்ைர,் கை்பிச ்சுருள், மின்ததை ைொற்றி ைற்றுை் சொவி 

ஆகியவற்தற மின் இதணப்புக் கை்பிதயப் பயன்படுத்தி பதொைரொக 

இதணக்கவுை். 

 கவொல்ை் மீை்ைதர கை்பிச ்சுருளுக்கு எதிரொக பபொருத்தவுை். சொவிதய 

பயன்படுதத்ி மின்சுற்தற மூைவுை். 

 மின்ததைைொற்றியில் ைொற்றை்பசய்து அை்மீை்ைரில் 0.5 ஆை்பியர ்

      மின்கனொை்ைை்  பொயுைொறுசப்சய்யவுை். 

 கை்பிசச்ுருளுக்கு எதிரொன மின்னழுதத் கவறுபொை்டிதன கவொல்ை்மீை்ைரில்    

குறிதத்ுக்பகொள்ளவுை். 

 மின்ததைைொற்றியில் ைொற்றை் பசய்து அை்மீை்ை ரில் 0.5 ஆை்பியர,் 1.0ஆை்பியர,் 1.5 ஆை்பியர ்

மின்கனொைை்ங்கதள பொயசப்சய்யவுை். 

 மின்கனொைை் ங்கள் பொயுை் கபொது கை்பிசச்ுருளுக்கு எதிரொன  மின்னழுதத் கவறுபொை்டிதன 

அை்ைவதணயில் குறிதத்ுக்பகொள்ளவுை். 

 

 திருகு அளதவ பயன்படுத்தி கை்பிசச்ுருளின் விை்ை த்திதன அளவிைவுை். 

 மீை்ைர ்அளவு ககொதலப்பயன்படுத்தி கை்பிசச்ுருளின் நீளத்ததகணக்கிைவுை். 

 

கொை்சிப்பதிவுகள்: 

 மின்ததைதய கணக்கிைல் 

 

வ.எண் 
அை்மீை்ைர ்அளவீடு-I 

(ஆை்பியர)் 

கவொல்ை் மீை்ைரஅ்ளவீடு-v 

( கவொல்ை்) 

மின்ததை = v 

                       --- 

                       I 

1 0.2 0.4 2 

2 0.3 0.6 2 

3 0.4 0.8 2 

                                                                                                         சரொசரி 2 

 

 

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Net                                     www.TrbTnpsc.com

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com



Padasalai

10th Science                             Practical Manuel - Simplified 

V.Selvam M.Sc., M.Sc., B.Ed.,M.A – 87600 35960 
D.Purushothaman - M.Sc., M.Sc.,M.Ed.,M.Phil – 98420 44373 

 

 

 

 

(ii) திருகு அளவிறய பயன்படுத்தி கம்பிெ ்சுருளின் விை்ைம் கணக்கிைல் 

 

மீெச்ிற்றளவு (மீசி) =                                                                                                         சுழிப்பிறை (சுபி) = 

 

 

 
கணக்கீடுகள்: 

 கை்பிச ்சுருளின் ஆரை் r = விை்ை ை்/2                          =  0.55/2 

                                        =  0.28X10—3 மீ. 

கை்பிச ்சுருளின் குறுக்கு பவைட்ுப் பரப்பு              A     =  π r2   

           =  22x0.28x0.28 

                7 

                          =  2.461x10-6 மீ. 
    கை்பிச ்சுருளின் நீளை்                                               L     =   1 மீ. 

 

  கை்பிச ்சுருளின் மின்ததை எண் =                                                          

          

                        =   2.46x2 

          1   

                                    =   4.922x10-6 Ω மீ. 

முடிவு: 

             பகொடுக்கப்பைை் கை்பிச ்சுருளின் மின்ததை எண்.    =    4.922x10-6 Ω மீ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வ.எண் 

   

  புரிககொல் 

புககொஅ(மிமீ) 

 

 

ததலககொல் 

ஒன்றிப்பு 

(தககொஒ) 

 

சரிபசய்யப்பை்ை 

ததலககொல் ஒன்றிப்பு 

சதககொஒ = தககொஒ •} சுபி 

(மிமீ)  

பைொத்த அளவு 

புககொஅ + 

(சதககொஒ × மீசி) 

(மிமீ) 

 

1 0 56 0.56 0.56 

2 0 62 0.62 0.62 

3 0 48 0.48 0.48 

                                                                                                                        சரொசரி 

விை்ைை்  
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நவதியியல் -  செய்முறற 

              4. சகொடுக்கப்பை்டுள்ள உப்பின் கறரயும் தன்றமறயக்சகொண்டு 

சவப்ப உமிை்விறனயொ? அல்லது சவப்ப சகொள்விறனயொ? என்பறதக் கண்ைறிக 

 

ந ொக்கம் : 

 பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள உப்பின் கதரயுை் தன்தைதய க் பகொண்டு பவப்ப உமிழ்விதனயொ ? அல்லது 

பவப்பபகொள்விதனயொ? என்பததக்கண்ைறிதல் 

தத்துவம் : 

 விதன நிகழுை் கபொது பவப்பை் பவளிகயற்றப்பை்ைொல் அது பவப்ப ை் உமிழ்விதன 

 விதன நிகழுை் கபொது பவப்பை் ஏற்றுக்பகொள்ளப்பை்ைொல் அது பவப்பை் பகொள்விதன. 

 

நதறவயொன சபொருள்கள்: 

 முகதவ - 2, பவப்ப நிதலைொனி, கலக்கி, 5 கி எதையுள்ள இரண்டு ைொதிரிகள். 

 

செய்முறற : 

 இரண்டு முகதவகளில் 50 மி.லி நீதர எடுதத்ுக் பகொண்டு, முகதவகளில் A ைற்றுை் B என்று 

குறிதத்ுக் பகொள்ளவுை். 

 பவப்ப நிதலைொனிதய பயன்படுத்தி முகதவயில் உள்ள நீரின் பவப்பநிதலதயக் குறிதத்ுக் 

பகொள்ளவுை். 

 பின்னர ்5 கிரொை் ைொதிரி A யிதன முகதவ A யில் கசரத்த்ு முழுவதுை் கதரயுை்வதர நன்றொகக் 

கலக்கவுை், பின்னர ்

 முகதவ A யின் பவப்ப நிதலதயக் குறிதத்ுக் பகொள்ளவுை். இகத கபொன்ற 

 பசய்முதறதய 5 கிரொை் B ைொதிரியிதன முகதவ Bயில் கசரத்த்ு பசய்முதறயிதனச ்பசய்யவுை். 

 

உற்று ந ொக்கல்: 

           

வ.எண் ைொதிரி 
ைொதிரிதய கசரக்்குை் 

முன்பவப்பநிதல (c) 

ைொதிரிதய கசரத்த் 

பின்பவப்பநிதல (C) 

அறிவன 

பவப்பநிதல அதிகை் /குதறவு 

1 
A 

A  கசொடியை் 

தைை்ரொக்தைடு 
25 ᳸᳸᳸᳸ C 49᳸ C 

பவப்பநிதல 

அதிகரிக்கிறது 

2 
B 

B  அை்கைொனியை் 

தநை்கரை் 
25 ᳸ C 18᳸ C 

பவப்பநிதல 

குதறகிறது 

 

முடிவு: 

ைொ திரி A கதரசல் ஒருசவப்ப உமிை்விறன  (பவப்ப உமிழ்விதன / பவப்பக்பகொள்விதன) 

ைொ திரி B கதரசல் ஒரு சவப்பக்சகொள்விறன  (பவப்ப உமிழ்விதன / பவப்பக்பகொள்விதன) 

 

குறிப்பு: 

கசொடியை் தைை்ரொக்தைடு, அை்கைொனியை் தநைக்ரை், குளுக்ககொை், கொல்சியை் ஆக்தைடு 

கபொன்றவற்தற ைொதிரியொகத ்தரலொை். 
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5. சகொடுக்கப்பை்டுள்ள உப்பின் கறர திறறனக் கண்ைறிதல் 

 

ந ொக்கம்: 

 ஒரு குறிப்பிை்ை பவப்ப நிதலயில் பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள உப்பின் கதரதிறதன 

பதவிை்டிய கதரசல் / பதவிை்ைொத கதரசல் அடிப்பதையில் கண்ைறிதல். 

 

தத்துவம்: 

 எந்த ஒரு கதரசலில் பவப்ப நிதல ைொறொைல் கைலுை் கதரபபொருதளக்கதரக்க முடியொகதொ, 

அக்கதரசல் பதவிை்டிய கதரசல் எனப்படுை். 

 எந்த ஒரு கதரசலில் பவப்ப நிதல ைொறொைல் கைலுை் கதரபபொருதளக் கதரக்க முடியுகைொ, 

அக்கதரசல் பதவிைை்ொத கதரசல் எனப்படுை். 

 

நதறவயொன சபொருள்கள்: 

 250 மி.லி முகதவ , கலக்கி, வொதல வடிநீர,் 100 மி.லி அளவு ஜொடி, சதையல் உப்பு 25கி, 11கி, 1கி, 

எதைபகொண்ை மூன்று பபொை்ைலங்கள். 

 

 

செய்முறற: 

 

 250 மி.லி முகதவயில் 100மி.லி வதல வடிநீதர எடுதத்ு பகொள்ளவுை் (அளவு ஜொடிதயப் 

பயன்படுதத்ி). 

 இந்த நீரில் முதல் பபொை்ைலத்தில் உள்ள 25 கிரொை் உப்தப கசரத்த்ு நன்றொக கலக்கபின்னர ் 

 இரண்ைொவது பபொை்ைலத்தில் உள்ள 11 கிரொை் உப்தபயுை் கசரத்த்ு நன்றொக கலக்கவுை்.  

 இறுதியொக மூன்றொவது பபொை்ைலத்தில் உள்ள 1 கிரொை் உப்தபயுை் 

 கசரக்்கவுை். ைொற்றங்கதள உற்றுகநொக்கி பதிவு பசய்யவுை். 

 

 

உற்று ந ொக்கல்: 

வ.எண் 
நெரக்்கும் உப்பின் 

அளவு 

கொண்பன 

கறரகிறது /கறரயவில்றல 

அறிவன 

(சதவிை்டிய /சதவிை்ைொத 

கறரெல்/அதிசதவிை்டிய 

கறரெல் 

1 25 கி கதரகிறது பதவிை்ைொத கதரசல் 

2 11 கி கதரகிறது பதவிை்ைொத கதரசல் 

3 3  கி கதரயவில்தல பதவிை்டிய கதரசல் 

 

 

முடிவு: 

 அை்ைவதணயில் குறிப்பிைட்ுள்ளபடி பதவிை்டிய கதரசதல உருவொக்கத் கததவப்படுை் உப்பின் 

அளவு  36 கிரொம். 
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6. சகொடுக்கப்பை்டுள்ள உப்பின்  ீநரற்றத்திறனக் கண்ைறிதல் 

 

 

ந ொக்கம்: 

பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள உப்பில் நீர ்மூலக்கூறுகள் உள்ளதொ? அல்லது  இல்தலயொ? 

என்பததக்கண்ைறிதல் 

 

தத்துவம்: 

 

 சில உப்புகள் நீர ்முலக்கூறுகளுைன் இதணந் து படிகைொகப் கொணப்படுகின்றது. 

 இதற்கு படிகநீர ்அல்லது நீகரறிய உப்பு எனப்படுை். நீகரறிய உப்பில் உள்ள நீர ்

 மூலக்கூறுகள் உப்பிற்கு நிறதத்தயுை், வடிவத்தத யுை் பகொடுக்கிறது. (எ.கொ) 

 கொப்பர ்சல்கபை ்பபன்ைொதைகரை ்CuSO4.5H2O 

 

 

நதறவயொன சபொருள்கள்: 

 

 ஒரு சிை்டிதக படிககொப்பர ்சல்கபை் உப்பு பகொண்ை கசொததனக் குழொய், 

 சொரொய விளக்கு, இடுக்கி. 

 

 

செய்முறற: 

 

 ஒரு சிை்டிதக படிக கொப்பர ்சல்கபை ்உப்பு பகொண்ை கசொததனக் குழொதய எடுதத்ு சிறிது கநரை் 

சூடுபடுத்தவுை், 

 நீரத்த்ுளிகள் கசொததனக்குழொயின் உை்பகுதியில் கொணலொை். இதன் மூலை் பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள 

உப்பில் நீர ்மூலக்கூறுகள் உள்ளது என்பதத அறியலொை். 

 

முடிவு: 

 

 பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள உப்பில் நீர ்மூலக்கூறுகள்  உள்ளது (உள்ளது / இல்தல ). 
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7. சகொடுக்கப்பைட்ுள்ள மொதிரி கறரெல் 

அமிலமொ ? அல்லது கொரமொ? என்பறதக்கண்ை றிதல். 

 

ந ொக்கம்: 

 பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள ைொதிரி கதரசல் அமிலைொ அல்லது கொரைொ என்பததக் கண்ைறிதல். 

நதறவயொன சபொருள்கள்: 

 கசொததனக் குழொய்கள், கசொததனக் குழொய் தொங்கி, கண்ணொடிதத்ண்டு, 

 ஃபினொப்தலின், பைத்தில் ஆரஞ்சு, லிை்ைை் கொகிதை், கசொடியை் கொரப்கனை ்உப்பு ைற்றுை் 

பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள ைொதிரி. 

தத்துவம்: 

        அமிலத்தில் கொரத்தில் 

  ஃபினொப்தலின் நிறைொற்றை் அதையொது.            ஃபினொப்தலின் இளஞ்சிவப்பநிறைொக ைொறுை் 

பைத்தில் ஆரஞ்சு இளஞ் சிவப்பு நிறைொக 

ைொறுை் 

பைத்தில் ஆரஞ்சு ைஞ்சள் நிறைொறுை். 

 

கசொடியை் கொரப்கனை ்உப்புைன் நுதரதத்ுப்  

    பபொங்குை்.              

கசொடியை் கொரப்கனை ்உப்புைன் நுதரதத்ுப் 

 பபொங்கொது. 

செய்முறற: 

வ.எ

ண் 
நெொதறன 

கொண்பன 

( ிறமொற்றம்) 

அறிவன 

அமிலம்/கொரம் 

1 

 5 மி.லி ைொ திரிக் கதரசதல கசொததனக் 

குழொயில் எடுதத்ுக் பகொண்டு பினொப்தலீன்     

சில துளிகள் கசரக்்கப்படுகிறது. 

 

   நிறைொற்றை் இல்தல 

   இளஞ்சிவப்பு நிறைொக 

ைொறுகிறது 

 

அமிலை் உள்ளது 

 கொரை் உள்ளது 

 

2 

5 மி.லி ைொதிரிக் கதரசதல கசொததனக் 

குழொயில் எடுதத்ுக் பகொண்டு பைத்தில்  

ஆரஞ்சு சில துளிகள் கசரக்்கப்படுகிறது. 

 

இளஞ்சிவப்பு நிறைொக 

ைொறுகிறது.  ைஞ்சள் நிறைொக 

ைொறுகிறது 

 

அமிலை் உள்ளது 

 கொரை் உள்ளது 

 

3 

5 மி.லி ைொதிரி கதரசதலச ்கசொததனக் 

குழொயில் எடுதத்ுக் பகொண்டு சிறிதளவு 

கசொடியை் கொரப்கனை் உப்பு 

கசரக்்கப்படுகிறது 

நுதரதத்ுப் பபொங்குகிறது 

 நுதரதத்ுப் பபொங்குவதில்தல 

 

அமிலை் உள்ளது 

 கொரை் உள்ளது 

 

 

முடிவு:  

  பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள ைொதிரி கதரசல் __________ (அமிலை் / கொரை்). 
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உயிரி – தொவரவியல்  செய்முறற 

 

8. ஒளிெந்ெரக்்றக – நெொதறனக்குைொய் மற்றும் புனல் ஆய்வு (செயல் விளக்கம்) 

 

ந ொக்கம்: 

 ஒளிசக்சரக்்தகயின் கபொது ஆக்சிஜன் பவளியிைப்படுகிறது என்பதத நிரூபித்தல். 

 

நதறவயொன சபொருள்கள்: 

 கசொததனக்குழொய், புனல், முகதவ , குளதத்ு நீர ்ைற்றுை் தைை்ரில்லொ தொவரை். 

 

செய்முறற: 

 முகதவயில் குளதத்ு நீதர எடுதத்ுக் பகொண்டு,அதில் சில தைை்ரில்லொ கிதளகதளதவக்க 

கவண்டுை். 

 தொவரத்தின் கைல்புனதல ததலகீழொக கவிழ்தத்ு தவக்ககவண்டுை். 

 நீர ்நிரை்பிய கசொததனக் குழொதய புனலின் தண்டின் கைல் ததலகீழொக கவிழ்தத்ு 

 தவக்க கவண்டுை். 

 இந்த உபகரணதத்த சில ைணி கநரங்கள் சூரிய ஒளியில் தவக்க கவண்டுை். 

 

                   

 

 

 

              

கொண்பன: 

 ஒரு ைணி கநரத்திற்குப் பின்னர,் கசொததனக் குழொயில் 

உள்ள நீரொனது கீழ்கநொக்கி இைை் பபயரந்்துள்ளததக் கொணலொை். 

அறிவன: 

 ஒளிசக்சரக்்தகயின் கபொது, ஆக்சிஜன் துதணப் பபொருளொக பவளியிைப்படுகிறது. தைை்ரில்லொ 

தொவரத்தினொல் பவளியிைப்படுை் வொயுக் குமிழிகளொனது, ஆய்வுக் குழொயின் கைற்பரப்தப 

அதைந்து, அங்குள்ள நீதர கீழ் கநொக்கி இைப்பபயரச்ச்ி பசய்கிறது.  

 ஆய்வுக் குழொதய பவளியில் எடுதத்ு, அதன் வொயினருகில் எரியுை் தீக்குசச்ியிதன பகொண்டு 

பசல்லுை் பபொழுது, அது பிரகொசைொக எரிவததக்கொணலொை். 

முடிவு: 

 இந்த ஆய்வின் மூலை் ஒளிசக்சரக்்தகயின் கபொது ஆக்சிஜன் பவளியிைப்படுகிறது 

 என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது. 
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                                             9. மலரின் பொகங்கள் 

 

ந ொக்கம்: 

 பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள ைலரின் புல்லிவைை்ை், அல்லிவைை்ை், ைகரந்ததத்ொள் வை்ைை் ைற்றுை்  

சூலக வை்ைை் ஆகியவற்னறத ்தனிதத்ுப் பிரிதத்ு பொரத்வக்கு சைரப்்பிதத்ல். 

 பைை் வதரந்து பொகங்கதளக் குறித்தல். 

 

நதறவயொன சபொருள்கள்: 

 ைலர,் ப்ிளொை்டிக் பிடியுதைய ஊசி ைற்றுை் தொள். 

 

 

செய்முறற: 

 ஊசியின் உதவியுைன் ைலரின் பல்கவறு அடுக்குகதளப் பிரிக்கவுை். 

 

 

மலரின் பொகங்கள்: 

 புல்லிவைை்ை் 

 அல்லிவைை்ை்  

 ைகரந்ததத்ொள் வை்ைை் - ைலரின் ஆண்பொகை் 

 சூலக வை்ைை் - ைலரின் பபண்பொகை் }               இனப்பபருக்க உறுப்புகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கொண்பன : 

 ைலரின் பொகங்கள் கண்ைறியப்பைட்ு, தனிதைப்படுதத்ி பொரத்வக்கு சைரப்்பிக்கப்பைை்து. ைலரின் 

பொகங்கள் வதரயப்பை்ைது. 

 

அறிவன: 

 ைலரின் துனண ைற்றுை் இனப்பபருக்க உறுப்புகள் கண்ைறியப்பை்ைன. 

 

முடிவு: 

 பகொடுக்கப்பை்ை ைலரின் புல்லிவை்ைை், அல்லிவை்ைை், ைகரந்ததத்ொள் வை்ைை் ைற்றுை்  

சூலக வை்ைத்தத தனிதத்ுப் பிரிதத்ு அவற்றின் தன்தை அறியப்பைை்து. 
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10. ஓங்குதன்றம விதிறய அறிதல் 

ந ொக்கம்: 

 ஓங்குதன்தை விதிதய ைொதிரி / பைை் / புதகப்பைை் ஆகியவற்தறப் பயன்படுத்தி அறிதல். 

பைண்ைலின் ஒருபண்பு கலப்பு ஆய்வொன பை்ைொணிச ்பசடியின் புறத்கதொற்ற விகிதை் ைற்றுை் 

ஜீனொக்க விகிதத்ததயுை் கசொததனப் பலதகயின் மூலை் கண்ைறிதல். 

 

நதறவயொன சபொருள்கள்: 

 வண்ணச ்சுண்ணக்கை்டி அல்லது வதரபைத்தொள் 

 

செய்முறற: 

 உயரைொன வண்ணச ்சுண்ணக்கை்டிகள் ைற்றுை் குைத்ையொன சுண்ணக்கைட்ிகதளப் பயன்படுதத்ி  

 பபற்கறொர ்ததலமுதறகதளயுை், ககமீைட்ுகதளயுை் கணித்தல். 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

கொண்பன: 

 புறத்கதொற்ற விகிதை் 3:1 (பநைத்ை : குைத்ை ) 

 ஜீனொக்க விகிதை் 1:2:1 (TT : Tt : tt) 

 

குறிப்பு: 

 ஒரு பண்பின் இரு கவறுபை்ை கதொற்றங்கதளக் பகொண்ை இரு பபற்கறொர ்தொவரங்கதள கலப்புறச ்

பசய்வது ஒருபண்பு கலப்பு எனப்படுை். 

 பநைத்ை ைற்றுை் குைத்ை ஆகிய பண்புகளில் கவறுபைை் இரு தொவரங்கதள கலப்புறச ்பசய்யுை் 

கபொது (F1), முதல் ததலமுதறயில் ஒரு பண்பு ைைட்ுகை (பநைத்ை ) பவளிப்படுகிறது.  

 இவ்வொறு முதல் ததலமுதறயில் எப்பண்பு பவளிப்படுகிறகதொ அப்பண்பு 

  ஓங்கு பண்பு (பநைத்ை ) எனப்படுை். பவளிப்பைொத பண்பு (குைத்ை ) ஒடுங்கு பண்பு எனப்படுை். 
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11. இருவித்திறலத்தொவரத் தண்டு மற்றும் நவரின் குறுக்கு சவை்டுத் 

நதொற்றத்திறன உற்று ந ொக்குதல் 

ந ொக்கம்: 

 இருவித்திதலத ்தொவரதண்டு ைற்றுை் கவரின் குறுக்கு பவைட்ுத ்கதொற்றத்திதன பகொடுக்கப்பைை் 

கண்ணொடி நழுவத்தின் மூலை் கண்ைறிதல் ைற்றுை் உற்று கநொக்குதல். 

 நதறவயொன சபொருள்கள்: 

                 கூை்டுநுண்கணொக்கி,  கண்ணொடி நழுவை் 

கண்ைறிதல்:- 

 அ) பகொடுக்கப்பை்ை கண்ணொடி நழுவை் - இருவித்திதலத தொவரத ்தண்டின் குறுக்கு பவைட்ுத ்  

கதொற்றைொகுை்.  

 

இருவித்திறலத் தொவரத் தண்டின் குறுக்கு 

  சவை்டுத் நதொற்றம்:- 

 வொை்குலொர ்கற்தறகள் வதளய வடிவில் கொணப்படுகிறது. 

 ஒன்றிதணந்த, ஒருங்கதைந்த, திறந்த உள்கநொக்கிய தசலை் 

பகொண்ை வொை்குலொர ்கற்தறகள். 

 தளத ்திசுவொனது புறணி, அகதக்தொல் அடுக்கு, 

பபரிதசக்கிள் ைற்றுை் பித ்எனகவறுபொடுV அதைந்துள்ளன. 

 ைபபைரம்ிை் 3லிருந்து 6 அடுக்கு ககொலன்தகைொ திசுவொல் 

ஆனது. 

ஆ) சகொடுக்கப்பை்ை கண்ணொடி  ழுவம் –        

இருவித்திறலத்தொவர நவரின் குறுக்கு   

சவை்டுத்நதொற்றமொகும். 

  வொை்குலொர ்கற்தற யொனது ஆரப்கபொக்கு  அதைவில்  

அதைந்துள்ளது. 

 தசலை் 2லிருந்து 4 கற்தறகளொக உள்ளன. 

 கொை்பபரியன் பைத்ைகள் ைற்றுை் 

வழிசப்சல்கள் அகத்கதொலில் கொணப்படுகிறது. 

புறணிப்பகுதியொனது பொரன்தகைொ பசல்களொல் ஆனது. 

 

முடிவு: 

 பகொடுக்கப்பை்ை கண்ணொடி நழுவத்தில் இருவித்திதலத ்தொவரதண்டு ைற்றுை் கவரின் குறுக்கு 

பவைட்ுத ்கதொற்றை்  தொன் என கண்ைறிப்பை்ைது. 
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உயிரி – விலங்கியல் செய்முறற 

 
                        12. மொதிரிகறளக் கண்ைறிதல் – மனித இதயம் மற்றும் மனித மூறள  

                     மனித இதயத்தின்  ீள்சவை்டுத் நதொற்றத்திறன அறையொளம் கொணல். 

 

ந ொக்கம்: 

 ைனித இதயத்தின் நீள்பவைட்ுத ்கதொற்றத்திதன உற்று கநொக்கி, பை ை் வதரந்து, 

பொகங்கதளக்குறிதத்ு அதன் அதைப்பிதன விளக்குதல். 

 
நதறவயொன சபொருள்கள்: 

 ைனித இதயத்தின் நீள்பவைட்ுத ்கதொற்றத்தின் ைொதிரி 

கொண்பறவ : 
 பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள ைொதிரி ைனித இதயத்தின் 

நீள்பவைட்ுத் கதொற்றை் என அதையொளை் கொணப்பை்ை து. 

கொரணங்கள்: 

 ைனித இதயை் கொரட்ியொக் ததசயிலொன கூை்பு வடிவ 

உறுப்பொகுை், பபரிகொரட்ியை்  உதறயினொல் சூழப்பைட்ுள்ளது. 

 இதயை்,4 அதறகதளக் பகொண்ைது.2 ஆரிக்கிள்கள்  2 

பவண்ை்ரிக்கிள்கள் ஆகுை். 

 இதை ஆரிக்குலொர,் இதை பவண்ை்ரிக்குலொர ்இதைசச்ுவரினொல் 

பிரிக்கப்பைட்ுள்ளன.  

 இது O2 மிகுந்த , O2 குதறந்த இரத்தை் கலவொைல் தடுக்கிறது. 

 மூவிதை் வொல்வு – இது வலது ஆரிக்கிள், பவண்ை்ரிக்கிள் 

இதைகய அதைந்துள்ளது. 

 ஈரிதை் வொல்வு - இைது ஆரிக்கிள், பவண்ை்ரிக்கிள் இதைகய அதைந்துள்ளது. 

 

                     மனித மூறள யின்  ீள்சவை்டுத் நதொற்றத்றத அறையொளம் கொணல் 

 

ந ொக்கம்: 

 ைனித மூதளயின் நீள்பவைட்ுத ்கதொற்றத்திதன உற்று கநொக்கி, பை ை் வதரந்து, 

             பொகங்கதளக் குறிதத்ு அதன் பல்கவ று பகுதிகதளக் குறிப்பிடுதல். 

நதறவ யொன சபொருள்கள்: 

 ைனித மூதளயின் நீள்பவைட்ுத ்கதொற்றத்தின் ைொதிரி 

கொண்பறவ : 

பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள ைொதிரி ைனித மூதளயின் 

நீள்பவைட்ுத் கதொற்றை் என அதையொளை் 

கொணப்பைை்து. 

 கொரணங்கள்: 

 

 ைனித மூதள கபொலக் குழியினுள் அதைந்துள்ளது. 

  உைல் இயக்கங்கள் அதனத்ததயுை் கைட்ுப்படுதத்ுை்  

தையைொக உள்ளது. 

 டியூரொகைை்ைர,் அரக்னொய்டு , பயொகைை்ைர ்  

3  உதறயினொல் சூழப்பைட்ுள்ளது. 

 மூதளயொனது முன்மூதள , நடுமூதள, 

பின்மூதள என மூன்று பகுதிகளொகப் 

பிரிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 
முடிவு:  

 பகொடுக்கப்பை்ை ைொதிரிகதள அதையொளை் கண்ைறியப்பைட்ு அதன் பைை் ,பொகங்கள்,அதைப்பு 

விளக்கப்பைை்து 

 

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Net                                     www.TrbTnpsc.com

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com



Padasalai

10th Science                             Practical Manuel - Simplified 

V.Selvam M.Sc., M.Sc., B.Ed.,M.A – 87600 35960 
D.Purushothaman - M.Sc., M.Sc.,M.Ed.,M.Phil – 98420 44373 

 

13. இரத்தெ ்செல்கறள அறையொளம் கொணுதல் 

 

ந ொக்கம்: 

 பகொடுக்கப்பை்ை இரத்தச ்பசல்கதள  அதையொளை் கண்டு பதளிவொன பைை் வதரந்து 

பொகங்கதளக் குறிதத்ு குறிப்புகதள எழுதவுை். 

 

நதறவயொன சபொருள்கள்: 

 இரத்தச ்பசல்களின் நழுவை், ைற்றுை் கூை்டுநுண்கணொக்கி 

 

அறையொளம் கொணல்: 

      இரத்தெ ்சிவப்பணு 

 

 பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள நழுவை் இரத்தெ ்சிவப்பணு 

எனக்கண்ைறியப்பைை்து. 

கொரணங்கள்: 

 

 இதவ தைட்ு வடிவ, இருபக்கை் உை்குழி ்த அதைப்புதையதவ . 

 எரித்நரொறெை்டுகள் எனவுை் அதழக்கப்படுகின்றன . 

 பொலூை்டியின் முதிரந்்த இரத்தசச்ிவப்பணுக்களில் உைக்ரு கொணப்படுவதில்தல . 

 ஹீநமொகுநளொபின் எனுை் சுவொச நிறமி இரத்தத்திற்குச ்சிவப்பு நிறத்தத அளிக்கிறது. 

 நுதரயீரலிலிருந்து திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜறனயும், திசுக்களிலிலிருந்து  

நுதரயீரலுக்கு கொரப்ன் றைஆக்றெறையும் கைதத்ுகிறது. 

முடிவு :  

            பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள நழுவை் இரத்தெ ்சிவப்பணு 

 

 

இரத்த சவள்றளயணுக்கள் 

(லியூக்நகொறெை்டுகள்) 

 

 பகொடுக்கப்ப ைட்ுள்ள நழுவை் 

இரத்த சவள்றளயணுக்கள் 

 எனக்கண்ைறியப்பைை் து. 

கொரணங்கள்: 

 

 இரத்த பவள்தளயணுக்கள்  ிறமற்றறவ ைற்றுை் உை்கரு சகொண்ைறவ . 

 இதில் அமீபொய்டு இயக்கை் கொணப்படுகிறது. 

 இதவ கிருமிகள் ைற்றுை் அயல் பபொருைக்ளுக்கு எதிரொக பசயல்பைட்ு,   

நுண்ணுயிரத்் சதொற்று ைற்றுை் கநொய்களிலிலிருந்து உைறலப் பொதுகொக்கிறது. 

 இரத்த பவள்தளயணுக்கள் ஐந்து வதகப்படுை் 

  ியூை்நரொஃபில்கள், ஈசிநனொஃபில்கள், நபநெொஃபில்கள், லிம்நபொறெை்டுகள்  

மற்றும் நமொநனொறெை்டுகள் என ஐந்து வதகப்படுை். 

முடிவு :  

            பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள நழுவை் இரத்த சவள்றளயணுக்கள் 
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14.  ொளமில்லொெ ்சுரப்பிகறள அறையொளம் கொணுதல் 

ந ொக்கம் : 

 பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள பைத்தில்/ைொதியில்  நொளமில்லொசச்ுரப்பிகள், அவற்றின் அதைவிைை், சுரக்குை் 

ைொரக்ைொன்கள் அதன் பணிகள் ஆகியவற்தற அதையொளை் கொணல். 

நதறவயொன சபொருள்கள் : 

  ொளமில்லொ சுரப்பிகள் – 

  (அ) ததரொய்டு சுரப்பி 

 (ஆ) கதணயை் – லொங்கரை்ொன் திைட்ுகள் ஆகியவற்றின் பைை். 

 

(அ) றதரொய்டு சுரப்பி 

 அறையொளம்: பகொடுக்கபைட்ுள்ள நொளமில்லொ சுரப்பி றதரொய்டு சுரப்பி ஆகுை். 

 அறமவிைம் : ததரொய்டு சுரப்பி இரு கதுப்புகதள உதையது.  

                          இது மூசச்ுக்குழலின் இருபுறமுை் கழுதத்ுப் பகுதியில் கொணப்படுகிறது. 

 சுரக்கும் ஹொர்நமொன்கள்: டிதரஅகயொகைொ ததகரொனின் (T3) ைற்றுை்  ததரொக்ஸின் (T4)  

 

றதரொய்டு பணிகள்: 

 

 அடிப்பதை வளரச்ிதத ைொற்ற வீதத்தத ஒழுங்குபடுதத்ுகிறது, 

அதிகரிக்கிறது. 

 உைலின் சவப்ப  ிறலறய அதிகரிக்கிறது. 

 ஆளுறம ஹொர்நமொன் என்றுை் அதழக்கப்படுகிறது. 

 ததரொக்ஸின் குதற சுரப்பின் விதளவொக எளிய கொய்ைர், 

மிக்ஸிடிமொ 

(பபரியவரக்ளில்), கிரிடினிெம் (குழந்ததகளில்) கதொன்றுகிறது. 

 அதிக சுரப்பின் விதள வொககிநரவின் கநொய் உண்ைொகிறது. 

 

 (ஆ) கறணயம் – லொங்கரஹ்ொன் திை்டுகள் 

 

 அறையொளம்: பகொடுக்கபைட்ுள்ள நொளமில்லொ சுரப்பி கதணயத்திலுள்ள  

                         லொங்கரஹ்ொன் திை்டுகள் ஆகுை். 

 அறம விைம்: வயிற்றுப்பகுதியில் உள்ள கதணயத்தில் 

                        லொங்கரஹ்ொன் திை்டுகள்    புததந்து கொணப்படுகின்றன. 

 சுரக்கும் ஹொர்நமொன்கள்: 

α - பசல்கள் குளுக்கொதனயுை் 

β - பசல்கள் இன்சுலிதனயுை் சுரக்கின்றன . 

கறணயத்தின் –பணிகள்: 

 

 இன்சுலின் குளுக்ககொதை , கிதளக்ககொஜனொக ைொற்றி கல்லீரல்  

ைற்றுை் தறெகளில் கசமிக்கிறது. 

 குளுக்ககொகொன் கிறளக்நகொஜறன குளுக்ககொைொக ைொற்றுகிறது. 

 இன்சுலின் ைற்றுை் குளுக்ககொகொன் ஒன்றுக்பகொன்று எதிரொக பசயல்பைட்ு   

 இரத்தத்தில் சரக்்கதரயின் (80 – 120 மிகி / சை சிலி) அளதவப் பரொைரிக்கின்றன. 

 இன்சுலின் குதற சுரப்பினொல் ையொபடீஸ் சமல்லிைஸ் உண்ைொகிறது. 

 

முடிவு :  

  பகொடுக்கப்பைட்ுள்ள நொளமில்லொ சுரப்பி ------------- அவற்றின் அதைவிைை்,  

சுரக்குை் ைொரக்ைொன்கள் அதன் பணிகள் பற்றி விளக்கப்பை்ைது 
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