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 � மருத்துவம், நுண்ணுயிர்கச்கால்லி, வலி நிவாரணி, நச்சுத்்தபடசபாருள, 
ஒவவாபம பாதிப்பு நீக்க மருந்து (Antihistamine), அமில நீககி, மறறும் ORS 
ஆகியவறபறப் பறறி அறிந்துச்காளளு்தல்

 � எரி்தலின ்தனபம மறறும் அவறறின வப்க்கபளப் பறறி அறிந்துச்காளளு்தல்.

 � சுடர் மறறும் அ்தன அபமப்பபப் புரிந்து ச்காளளு்தல் 

்கறறல் வநாக்கங்கள

அலகு
4 அன்ைாட ்வாழ்வில் 

வ்வதியியல்

அறிமுகம்
1971 ஆம்ஆண்டு வங்காளவ்தெத்தில் 

நடந்்த விடு்தபலப் வபாரினவபாது அ்கதி்களா்க 
சவளிவயறிய மக்கள ்காலரா வநாயினால் 
பாதிக்கப்பட்டனர். அவர்்களுககு வாயவழி 

நீவரறறுக ்கபரெல் Oral Rehydration Solution 
(ORS) உட்ச்காளளச் செய்ததினால் அவர்்களின 
இறப்புவிகி்தம் 50% லிருந்து 3% ெ்தவீ்தமாகக 
குபறந்்தது எனக ்கண்டறியப்பட்டது.

VII STD Science Term-3 TM  unit 4.indd   82 22-11-2019   12:24:45

83

 இந்திய மருத்துவரான திலீப் 
மஹாலபாபபஸ் எனபவர், 1971 – 72 ஆம் 
ஆண்டு மக்களுககுக ்காலரா  பரவியிருந்்த 
்காலங்களில் ORS இன முககியத்துவத்ப்த 
எடுத்துபரத்்தார். உடல் வறட்சியால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுககுச்  செயறப்க திரவ 
உப்பு பறறாககுபறபயச் ெமாளிக்க வவண்டிய 
சூழ்நிபல அவருககு ஏறபட்டது. மணிப்பூரில் 
ஏறபட்ட ்காலரா ச்தாறறின வபாது இவர். செய்த 
்களச்வொ்தபனயில் ORS சிகிச்பெ  முககிய 
பஙகு வகித்்தது. இதுவபரயில் ORS 
உலச்கஙகிலும் மில்லியன ்கணக்கான 
குழந்ப்த்களின உயிர்்கபளக 
்காப்பாறறியுளளது.

குழந்ப்த்கவள, வமவல உளள ்த்கவபலப் 
படித்தீர்்களா? இதிலிருந்து நீங்கள எனன 
நிபனககிறீர்்கள? இப்வபாது ORS மறறும் 
அ்தன செயல்பாடு பறறித் ச்தரிந்து ச்காளள 
ஆர்வமா்க இருப்பீர்்கள அல்லவா?

வமலும் சில சபாதுவான மருந்து்கள மறறும் 
அபவ எப்படி செயல்படுகினறன எனபப்தப் 
பறறியும் ச்தரிந்து ச்காளவவாமா?

நல்ல ஆவராககியமா்க உளள மனி்தனின 
குடலில், ொ்தாரணமா்க 20 லிட்டர் 
்தண்ணீரானது குடல்சுவர் வழியா்கச் செனறு 
ச்தாடர் பரிமாறறம் நி்கழ்கினறது. கிட்டத்்தட்ட 
ஒவசவாரு 24 மணி வநரத்திலும் நீரானது 
மீண்டும் உறிஞெப்படுகிறது. இந்்த 
வழிமுபறயின மூலம் செறிக்கப்பட்ட 
உணவிலிருந்து ்கபரயககூடிய உயிரினக 
்கழிவு்கள (metabolites) இரத்்த ஓட்டத்தில் 
்கலககினறன.

வயிறறுப்வபாககு ்காரணமா்க, ஒரு நபர் 
உடல்நிபல ெரியில்லாமல் இருககும்வபாது, நீர் 
சவளிவயறறப்பட்டு உடலானது திரவ 
ெமநிபலபய இழககினறது. இது நீர்ப்வபாககு 
எனறு அபழக்கப்படுகிறது. ஒரு மனி்தன 
இறப்பது வயிறறுப்வபாககினால் அனறு மாறா்க, 
அதி்க நீர்ப்வபாககினால்்தான இறப்பு 
ஏறபடுகிறது. உடலின திரவத்தில் 10% ககும் 
அதி்கமா்க நீர் இழப்பு ஏறபட்டால், மனி்தனுககு 
இறப்பு ஏறபட வாயப்பு உளளது.

UNICEF / WHO விதிமுறைகளின் படி O.R.S பின்்வருமாறு தயார் செயய வ்வண்டும்

வ. 
எண் 

புதிய ஓ.ஆர்.எஸ் கிராம் /
லிட்டர்

ெ்தவி்தம் % புதிய ஓ.ஆர்.எஸ் mno/
லிட்டர்

1 வொடியம் குவளாபரடு 2.6 12.683 வொடியம் 75
2 குளுகவ்காஸ் 13.5 65.854 குவளாபரடு 65
3 சபாட்டாசியம் 

குவளாபரடு
1.5 7.317 குளுகவ்காஸ் 75

4 ட்பரவொடியம் சிட்வரட், 
ஷட்வராட்

2.9 14.146 சபாட்டாசியம் 20

5 சிட்வரட் 10
6 சமாத்்தம் 20.5 100.00 சமாத்்த 

ெவவூடுபரவல்
245
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4.1. ்வாய்வழி நீவேற்று கறேெல் (ORS)
வாயவழி நீவரறறு 

்கபரெல் (Oral Rehydration 
Solution) எனபது உப்பு, 
ெர்க்கபர மறறும் நீர் 
ஆகியவறறின ்கலபவயாகும். 
இது உடலில் அதி்க வியர்பவ, வாந்தி அல்லது 
வயிறறுப்வபாககு மூலம் ஏறபட்ட நீர் 
பறறாககுபறபய, நீர் மறறும் 
எலகட்வராபலட்டு்கள மூலம் மீட்சடடுத்து நீர்ச் 
ெமநிபலபயப் பராமரிககினறது

வயிறறுப் வபாககினவபாது, உடலின 
நீர்ச்ெமநிபல சவகுவா்கப் பாதிக்கப்படுகினறது. 
அ்தாவது, நம் உடலானது நீபர உறிஞசுவப்தக 
்காட்டிலும் அதி்க நீபரச் சுரந்து 
சவளிவயறறுகினறது இ்தனல் 
வழக்கமானப்தவிட ஒரு நாபளககுப் பல 
லிட்டா்  நீா் இழப்பு ஏறபடுகினறது. நீவராடு 
வெர்ந்து வொடியம் மறறும் சபாட்டாசியம் வபானற 
்தாதுஉப்பு்கபளயும் நமது உடல் இழககினறது. 

நமது உடல் ெரியா்க இயஙகுவ்தறகுச் 
வொடியம் (Na) வபானற ்தாது உப்பு்கள 
வ்தபவப்படுகினறன. உ்தாரணமா்க, நமது 
குடலில் ெரியான அளவு வொடியம் 
இருந்்தால்்தான நீரானது ெவவூடு பரவல் 
நி்கழ்வின மூலம் நீபர உறிஞெ முடியும். குடல் 
சுவரில் வபாதிய அளவு உப்பு இல்பலசயனில், 
குடல் உறிஞசி்களால் நமககுத் வ்தபவயான 
நீபர உறிஞெ முடியாது.

செயறப்கயான உப்பு நீர்க்கபரெபல 
(Saline Solution) நமது உடலில் செலுத்தும்வபாது 
்தண்ணீர் மறறும் வொடியம் ஆகியபவ 
வநரடியா்க இரத்்த ஒட்டத்திறகு  
மாறறப்படுகினறன. இருப்பினும், உப்பு 
நீர்க்கபரெபல வாயவழியா்க எடுத்துக 
ச்காளளும்வபாது,  நமது உடலானது நீபரவயா, 
வொடியம் உப்பபவயா உறிஞெ முடியாது. 
ஆனால், குளுகவ்காசுடன உப்பபச் வெர்த்து 

எடுத்துகச்காளளும்வபாது நீர், உப்பு, 
குளுகவ்காஸ் ஆகிய மூனபறயும் நமது உடல் 
எடுத்துக ச்காளளும் எனபப்த டாகடர் திலீப் 
மஹாலபாபபஸ் ்கண்டுபிடித்்தார்.

வொடியம் அயனியானது, செறிவின 
அடிப்பபடயில் நமது உடல் செல்லிறகுள 
செல்கினறது. இ்தனால், வயிறறுப் 
வபாககினவபாது நமது குடல் குளுகவ்காஸ் 
மறறும் உப்பு மூலககூறு்கபள உறிஞெ  முடியும். 
வயிறறுப்வபாககிறகு எந்்தக ்காரணமா்க 
இருந்்தாலும், 90% மு்தல் 95% வநாயாளி்களுககு 
இது ஒரு சிறந்்த சிகிச்பெ ஆகும். இழந்்த நீபர 
நமது உடல் மீண்டும் அபடந்து ெமநிபல 
சபறுவதின மூலம், சபரும்பாலான 
வநாயாளி்கள ்காப்பாறறப்படுகிறார்்கள.

வொடியம் மறறும் குளுகவ்காஸ் ஆகியபவ 
நம் சிறுகுடலுடன இபணந்து இடம் 
சபயர்கினறன. இது குளுகவ்காஸ் 
்தட்டுப்பாட்படப் வபாககி, நீர் 
உறிஞசும்்தனபமபய துரி்தப்படுத்துகிறது. 
இந்்தச் செயல்பாடானது, இந்்த நூறறாண்டின 
மி்க முககியமான மருத்துவ முனவனறறமா்கக 
்கரு்தப்படுகிறது.

ORS

உணவு

திரவங்கள

சு்கா்தாரம்

ப்க 
ெலபவ

துத்்தநா்கம்

்தடுப்பூசி

பவட்டமின 
A

வயிறறுப்வபாககிலிருந்து 
குழந்ப்தயின பாது்காப்பு
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4.2. அமிலநீக்கி (ANTACID):
அமிலத்்தனபம எனபது, இபரப்பபயில் 

அதி்கமா்கச் சுரககும் அமிலத்தின  ்காரணமா்க 
ஏறபடும் அறிகுறி்களாகும். நமது வயிறு 
இயறப்கயா்கவவ இபரப்பப நீர் அல்லது 
பஹட்வராகுவளாரிக அமிலத்ப்தச் (HCl) சுரந்து, 
உணபவச் சிறிய து்கள்களாககி, செரிமானம் 
செயய உ்தவுகினறது. ஆனால், அமில 
உணவு்கள, ்கார உணவு்கள, குடிப்பழக்கம், 
நீரிழிவு மறறும் மனஅழுத்்தம் வபானறவறறின 
்காரணமா்க அமிலம் அளவுககு அதி்கமா்கச் 
சுரககினறது. அமிலத்்தனபம ்காரணமா்க, 
அதி்கப்படியான அமிலம் வயிறறுப்பகுதியில் 
இருந்து நம் உணவுககுழாய வபர செல்லும்.

நமது வயிறறுப் புறணிச் செல்்கள ஒனறு 
மு்தல் மூனறு வபரயிலான pH ச்காண்ட 
அமிலத்ப்தத் ்தாஙகுமாறு 
வடிவபமக்கப்பட்டுளளன.

நமககு அமிலத்்தனபம அல்லது 
சநஞசெரிச்ெல் உண்டாகும்வபாது 
எடுத்துகச்காளளும் மருந்திறகு ஆனடாசிட் 
எனறு சபயா். இபவ ஒரு வலுவறற 
்காரங்களாகும். ஓர் அமிலத்துடன ெரியான 
அளவு ்காரத்ப்தச் வெர்ககும்வபாது, அது 
நடுநிபலபமயபடகினறது எனபப்த நாம் 
வவதியிலில் படித்துளவளாம். அவ்தவபால 
ஆண்டாசிட் மருந்து்கபள உட்ச்காளளும்வபாது 
வவதிவிபன நி்கழ்ந்து குபறந்்த அரிககும் 
்தனபமவாயந்்த்தா்க மாறுகினறது.

சபரும்பாலான அமில நீககி்கள,   வொடியம் 
பப ்கார்பவனட் (NaHCO3), ்கால்சியம் 
்கார்பவனட் (CaCO3), சமகனீசியம் 
பஹட்ராகபஸைடு (Mg(OH)2), சமகனீசியம் 
்கார்பவனட் (MgCO3) மறறும் அலுமினியம் 
பஹட்ராகபஸைடு Al(OH)3ஆகியபவ ஆகும்.

உ்தாரணமா்க, சமகனீசியம் 
பஹட்ராகபெடு பஹட்வராகுவளாரிக 

அமிலத்ப்த நடுநிபலயாககும்சபாழுது ஏறபட்ட 
விபனயானது;
Mg (OH)2 (s) + 2 HCl  -----> MgCl2 + 2 H2O (l)

உண���ழா�

வ�� ����த� உண���ழா�� 
� ப�
 ����த�  

அ�ல �ர��க� 
உண���ழா��

�����றன 

4.3. ஆண்டிபயாடிக் (Antibiotics)
சில நூறறாண்டு்களுககு 

முனபு, சிறிய அளவிலான 
்காயங்கள கூட, 
மனி்தா்்களுககு இறப்பப 
உண்டாககும் நிபல ஆனால், 
நு ண் ணு யி ர் க ச ்க ா ல் லி 
்கண்டுபிடிப்பானது அந்நிபலபய 
மாறறிவிட்டது. ்தறசபாழுது மரணத்ப்த 
ஏறபடுத்தும் பல ச்தாறறு வநாய்கபளக 
குணப்படுத்தும் மி்கப்சபரும் மருந்்தா்க 
ஆண்டிபயாடிககு்கள எனப்படும் வநாய எதிர்ப்புச் 
ெகதி மருந்து்கள இருந்து வருகினறன.

ஆண்டிபயாடிக மருந்்தானது 
எதிர்பாராவி்தமா்கக ்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 
அ்தாவது, 1928ஆம் ஆண்டில் டாகடர். 
அசலகொண்டர் ஃப்சளமிங எனற பிரிட்டிஷ் 
நுண்ணுயிரியலாளர் நிவமானியா, 
ச்தாண்படவலி வபானற பல வநாய்களுககுக 
்காரணமான ஸ்வடஃபிவளாவ்கா்கஸ் 
பாகடீரியாபவ அ்தறகுண்டான 
பாகடீரியாவளர்்தளத்தில் (Bacterial culture) 
பாகடீரியா வளர்ப்ப்தற்கான ஆராயச்சி்கபள 
வமறச்காண்டார். அவவாறு 
வமறச்காளளும்வபாது, அவா் பயனபடுத்திய 
வமபெபயச் சுத்்தம்செயயாமல் அப்படிவய 
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விட்டுவிட்டு விடுமுபறயில் செனறுவிட்டார்.
பல நாள்களுககுப் பிறகு அவா் 

திரும்பிவந்து பார்த்்தவபாது, பாகடீரியா 
வளர்்தளத்தில் பூஞபெ்கள சிறு சராட்டி வடிவில் 
வளர்ந்துளளப்தக ்கண்டறிந்்தார். பாகடீரியா 
வளர்்தளப்பகுதியில் நுண்வணாககியில் 
பார்ககும்வபாது எந்்தப் பாகடீரியாவும் 
வளர்ச்சியபடயவில்பல எனபப்த 
உறறுவநாககினார். குறிப்பிட்ட ஒரு பூஞபெககுப் 
பாகடீரியாபவக ச்கால்லககூடிய ெகதி 
உளளது எனபப்தக ்கண்டறிந்்தார். இவர் 
்தம்முபடய பரிவொ்தபனயில், 
ஸ்ட்ரீப்வடாவ்காக்கஸ், சமனிஙவ்காவ்கா்கஸ் 
மறறும் டிஃசபதீரியா வபசிலஸ் வபானற 
பரவலான தீஙகு விபளவிககும் 
பாகடீரியாக்கபள, ஈடுபடுத்தினார்.  இறுதியில் 
சபனசிலின வநாட்வடட்டம் எனற பூஞபெயானது 
பாகடீரியக்கபள அழிககினறது எனபப்தக 
்கண்டறிந்்தார்.

உலகின மு்தல் ஆண்டிபயாடிக மருந்து 
சபனசிலியம்சநாவடட்டம் எனற 
பூஞபெயிலிருந்து ்கண்டறியப்பட்டது. 
ஃபிசளமிங ச்தாறறுவநாய்களுககு 
சிகிச்பெயளிப்ப்தறகு முனவப, 
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டு்களுககு முனனர் 
ச்தாறறு வநாய்கபளக குணப்படுத்துவ்தறகு 
மு்தனமு்தலா்க பூஞபெ பயனபடுத்்தப்பட்டுளளது. 
எனப்தற்கான ொனறு்கள உளளன. 
எடுத்துக்காட்டா்க,  பண்படய எகிப்தியர்்கள, 
பாதிக்கப்பட்ட ்காயங்களுககு சராட்டி பூஞபெப் 

பயனபடுத்தினார்்கள. பண்படய 
கிவரக்கர்்களிபடவயயும், செர்பியாவிலும், 
இந்தியாவிலும் இது வபானற சிகிச்பெ 
முபற்கள ்கண்டறியப்பட்டுளளன. அபவ 
சிறி்தளவவ பயனுளள்தா்க இருந்்த வபாதிலும், 
நவீன ்காலங்களில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச் 
ெகதி ச்காண்ட ஆண்டிபவயாடிக மருந்து்களின 
மூலம் பல சிகிச்பெ்கள சவறறி்கரமா்க 
வமறச்காளளப்பட்டு வருகினறன.

ஃப்சளமிங, சபனசிலின மருந்து 
்கண்டுபிடித்்த பிறகு, இரண்டாம் உல்கப் வபாரில் 
வபாது ்காயமபடந்்த வீரர்்களுககுப் சபனசிலின 
பயனபடுத்்தப்பட்டது, இ்தன முடிவு்கள மி்கவும் 
வியப்பா்க இருந்்தன. மு்தலாம் உல்கப் வபாரில், 
பாகடீரியாவினால் எறபடுத்்தககூடிய 
நிவமானியா எனற ச்தாறறு வநாயால் இறப்பு 
18% லிருந்து  இரண்டாம் உல்கப் வபாரின 
வபாது, 1% ெ்தவிகி்தத்திறகும் குபறவா்கவவ  
இருந்்தது எனறு வரலாறு்கள கூறுகினறன.

சில ்தாவரங்களும், நுண்ணுயிரி்களும் 
நச்சுத்்தனபமயுளள சபாருள்கபள உறபத்தி 
செயகினறன. இந்்தப் சபாருள்கள,  மறற 
உயிரினங்கபள அழிக்க உ்தவுகினறன. 
இபவ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி்கள என 
அபழக்கப்படுகினறன. இனறு பல மருந்துத் 
ச்தாழிறொபல்கள ஆண்டிபயாட்டிக 
மருந்து்கபள செயறப்க முபறயில் உறபத்தி 
செயகினறனா்  உ்தாரணம்: குவளாராபினி்கால் 
மறறும் சடட்ராபெகளின வபானறபவ  புதிய 
வப்க ஆண்டிபயாடிககு்கள ஆகும். 

 v ஆண்டிபவயாடிக ்தவிர, செயறப்க 
முபறயில் பல ஆண்டிபயாடிககு்கபள நம்மால் 
உருவாக்க முடியும். இந்்த வப்க 
்கண்டுபிடிப்பு்களின மூலம், இபவ மி்கக 
குபறவான விபலயில் இனறு மக்களுககு 
வழங்கப்படுகினறன. பாகடீரியாவால் 
ஏறபடககூடிய ச்தாறறு வநாய்களும், இறப்பு 
விகி்தங்களும் ்தறவபாது குபறந்துளளன.

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி்கபள அதி்கமா்கப் 

VII STD Science Term-3 TM  unit 4.indd   86 22-11-2019   12:24:47

87

பயனபடுத்துவப்த நாம் ்தவிர்த்்தல் வவண்டும். 
ஏசனனில் ஒரு நபர் ச்தாடர்ந்து சநடுங 
்காலத்திறகு ஆண்டிபயாடிக  எடுத்துகச்காளளும் 
வபாது, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி்களின செயல்பாடு 
குபறகிறது.  எனவவ, இ்தறகு மாறறா்க அவர் 
அதி்க வீரியம் ச்காண்ட மருந்து்கபள 
உட்ச்காளள வநரிடும். இவவாறு 
ஆண்டிபயாடிக்கானது, இனறு சபரிய 
அளவிலான வநாய்களுககுப் சிகிச்பெ்களுககு 
இனறு பயனபட்டு வருகினறது.

ெளி மறறும் புளூ 
வபானற வநாய்கபள 
ஏறபடுத்தும் பவரஸ்்களுககு 

ஆண்டிபயாடிக மருந்து்கள வவபல 
செயவதில்பல.

4.4. ்வலிநி்வேணிகள் (Analgesics)
்காயம், தீப்புண்்கள, கூர்பமயான 

சபாருள்கள அழுத்துவ்தாலும் மறறும் பிற 
்காரணங்களாலும் நம் உடலில் வலி 
ஏறபடுகினறன.  ்காயப்பட்ட  இடத்ப்தச் சுறறிலும் 
எழும் எரிச்ெல் உணர்வவா, அதி்கமான 
்தபலவலிவயா அல்லது மூட்டு சுழறசியால் 
ஏறபடும் வலியுணர்வவா ்காரணமாயிருக்கலாம்.  
்கழுத்து வலி, முதுகு வலி, மூட்டு வலி, ்தபலவலி, 
நரம்பு வெ்தமுறுவ்தால் ஏறபடும் வலி, 
்காயம்படுவ்தால் உண்டாகும் வலி மறறும் 
வியாதி்களால் ஏறபடும் வலி ஆகியபவ சில 
சபாதுவான வலி்களாகும்.

வலி எனற இந்்த விரும்பத்்த்கா்த 
மனசவழுச்சியானது மூபளயில் 
உருவாகிறவ்தயனறி இவசவழுச்சி ்காயப்பட்ட 
இடத்திலில்பல. வலி ்கடுபமயா்க இருப்பின, 
எடுத்துக்காட்டா்க, தீப்புண்ணாயிருப்பின அந்்த 
உந்து்தல் மூபளபயச் செனறபடந்்தவுடன 
மறுசமாழி ்தரத்துண்டுகிறது. அவவாறு 
மூபளயிடமிருந்து சபறப்படும் ெமிகபஞயில், 

தீயிலிருந்து நம் ப்கயின ்தபெ்கள 
பினனிழுக்கப்படுகினறன.

வலியுணர்ப்படும் புளளிலிருந்து வரும் 
்த்கவல்்களுககு எதிர்விபனயாறறும் வி்தமா்க 
மூபளயும் ்த்கவல்்தரத் ச்தாடஙகும் முபறவய 
நிவாரணத்தின ச்தாடக்கம் ஆகும். வலிபய 
அடககும், குபறககும் வவதிப்சபாருபள 
சவளிவயறறுவது மறறும் கூடு்தலான 
சவளபள இரத்்த அணுக்கபளயும், 
இரத்்தத்்தட்டு்கபளயும் ்காயம்பட்ட இடத்திறகு 
அனுப்புவது ஆகிய செயல்்கள மூலம் 
நிவாரணமுபற ச்தாடரும்.

வலிநிவாரணி்கள அல்லது வலிநீககி்கள 
எனபன நமது உடலியிருந்து சவளியாகும் 
வலி-குபறககும் வவதிப்சபாருள்களாகும். 
அபவ சவளிவயறி  வலி எனற உணர்பவக 
்கட்டுப்படுத்துகிறது. பமய நரம்பு மண்டலத்தில் 
வநரடியா்க செயல்பாவடா அல்லது வலி 
உணரப்படும் புறநரம்பு இடங்களில் 
அதி்கமாறறம் இல்லா்த, நிபலயில் குறிப்பா்க 
இவவப்க வலிநீககி்கள செயல்படுகிறது.

1. வலி மூலம்

3.  மூபள வலி 
ச ெ ய தி ்க ப ள 
விளககுகிறது

2.  வலி செயதி்கள 
புற நரம்பு்கள 
வ ழி ய ா ்க வு ம் , 
மு து ச ்க லு ம் பு 
வ ழி ய ா ்க வு ம் 
ந்கரும்

4.  மூபள வலிபய 
அடககும் 
வவதிப்சபாருட்்கபள 
அனுப்புகிறது மறறும் 
பிற பதில்்கபளத் 
தூண்டுகிறது
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்காயச்ெலில் அவதியுறும்சபாழுது நாம் 
பாராசிட்டாமால் உட்ச்காளகிவறாம். 
பாராசிட்டமால் நமது உடலில் ஏறபி்களுடன 
ச்தாடர்பு ச்காண்டு, மூபளககு அனுப்பப்படும் 
வலியின தீவிரத்ப்தக குபறத்தும், வலி மறறும் 
உடல்சவப்பநிபலபய அதி்கரிககும் 
புவராஸ்டாகிளானடின்களின  அளபவக 
்கட்டுப்படுத்தியும் செயல்படுகினறன.

மயக்க மூட்டிகள்:
1860 இல் ஆல்பர்ட் 

நீம்மானின எனபவர் வ்காவ்கா 
இபல்களிலிருந்து வ்காப்கன எனற 
மு்தல் மயக்கமூட்டும் மருந்திபனப் 
பிரித்ச்தடுத்்தார்.

பாேம்பரிய வீக்க நீக்கிகள்
அபவ பினவருமாறு 

வப்கப்படுத்்தப்படுகிறது
1. வபாப்தத் ்தனபமயறற (வெர்த்தி்கள அறற) 

வலி நீககி்கள, எடுத்துக்காட்டா்க, ஆஸ்பிரின
2. வபாப்தத்்தனபம வாயந்்த வலிநீககி்கள  

எடுத்துக்காட்டா்க, வ்காடீன

புதினா வ்கட்னிப் 
4.5. உடல் ச்வபபம் தனிபபி (Antipyretic)

ொ்தாரனமா்க மனி்த உடலின 
சவப்பநிபலயானது 98.4 மு்தல் 98.6 டிகிரி 
பாரனஹீட்வபர இருககும். சவப்பமானது இந்்த 
நிபலககு வமவல செனறால் அது ்காயச்ெல் 
எனறு அபழக்கப்படுகிறது. ்காயச்ெல் வருவ்தறகு 
சபாதுவான ்காரணம் வநாயத்ச்தாறறாகும். 
வநாபய உண்டாக்கககூடிய பாகடீரியா 

மறறும் பவரஸ்்கள ஒரு குறிப்பிட்ட 
சவப்பநிபலககு வமல் வளர முடியாது. எனவவ 
பபடசயடுககும் வநாய கிருமி்களிலிருந்து 
நம்பம பாது்காக்க வநாய எதிர்ப்பு ெகதியானது 
நம் உடலின சவப்பநிபலபய 
அதி்கரிக்கச்செயதிறது.

நமககு வநாயச்தாறறு ஏறபட்டவுடன வநாய 
எதிர்ப்பு அபமப்பானது பபவராஜன எனற 
வவதிப்சபாருபள சவளியிடுகிறது. இரத்்த 
ஓட்டத்தின மூலமா்க இந்்த பபவராஜன்கள 
மூபளயின அடிப்பகுதியில் இருககும் 
பஹப்வபா்தாலமபஸை செனறபடகினறன. 
பஹப்வபா்தாலமஸின பனி நம் உடலின 
சவப்பநிபலபய ்கட்டுப்படுத்துவ்தாகும். 
பபவராஜன்கள பஹப்வபா்தாலமபஸை 
செனறபடந்்தவுடன புவராஸ்டாகிளானடின 
எனற வவதிப்சபாருபள சவளியிடுகினறது, 
இது நம் உடலின சவப்பநிபல அதி்கரிக்க 
்காரணமாகினறது.

சபாதுவா்க குபறந்்தளவு ்காயச்ெல் நமககு 
நல்லது, ஏசனனில் இபவ வநாயகிருமி்களின 
வளர்ச்சிபய ்தடுககிறது. இருப்பினும் உடல் 
சவப்பநிபல 105 டிகிரி பாரனஹீட்படவிட 
அதி்கரிககும்வபாது புர்தம் மறறும் மூபளபய 
்தாககி நடுக்கம் மறறும் வலிப்பு ஏறபட 
வாயப்புளளது. நீண்டநாள ்காயச்ெலானது சில 
வநரங்களில் மரணத்ப்தகூட உண்டாககும்.

ஆனடிபபரடிகஸ் எனபது ்காயச்ெபல 
குபறககும் ஒரு வவதிப் சபாருளாகும் (anti - 
against and pyretic -Feverish). இபவ 
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புவராஸ்டாகிளானடின உறபத்திபய ஒடுககி 
்காயச்ெபல குபறககினறன. பாரசிட்டமால் 
மி்கவும் சபாதுவான, நனகு அறியப்பட்ட 
ஆனடிபபரடிக ஆகும். இது ்தவிர ஆஸ்பிரின, 
இபுருஃபன, படகவளாபினாக ஆகியபவ உடல் 
சவப்பம் ்தனிப்பி மறறும் அழறசி நீககியாகும்.

4.6. ஆண்டிசெபடிக் (Antiseptic)
ச்தாறறுவநாய ஏறபடுத்தும் கிருமி்கபள 

அழிக்கவும், நுண்ணுயிர்்கபள எதிர்ககும் 
வப்கயிலும் உடலின வமல்புறம் 
பயனபடுத்்தப்படும் மருந்து ஆண்டிசெப்டிக 
எனறு அபழக்கப்படுகினறது. ஆண்டிசெப்டிக, 
பாகடீரியாக்களின கூட்டபமப்பு்கள, 
பூஞபெ்கள, பவரஸ்்கள அல்லது பிற 
நுண்ணுயிரி்களின ்கலபவ்கபளத் தீவிரமா்க 
எதிர்ககும் ஆறறபலப்சபறறுளளது. குளியல் 
வொப், ஐவயாவடாபார்ம், பினாலிகநீர்மங்கள, 
எத்்தனால், வபாரிகஅமிலம் ஆகியன 
ஆண்டிசெப்டிககு உ்தாரணங்களாகும். 

1. கிருமி நாசினி 
குவளாவராபெசலவனால் மறறும் 
சடர்சபன்கள 

ஆகியபவ வெர்ந்்த 
்கலபவயாகும்
2. அவயாடின் (Tincture) 
அவயாடின + 2 to 
3% ஆல்ஹ்கால் – 
நீர்்கலந்்த வொப்பு 
்க ப ர ெ ல் , 
ஐவயாடஃபார்ம் , 
பினாலிக ்கபரெல்்கள, எத்்தனால் மறறும் 
வபாரிக அமிலம் ஆகியபவ சில 
எடுத்துக்காட்டு்களாகும்

4.7.  ஒவ்வாறம பாதிபபு நீக்கமருந்து 
(Antihistamine)
சில வநரங்களில் நமது வநாய எதிர்ப்பு 

மண்டலம் தீங்கான சபாருள எனறு அவறபற 
உடலில் ஏறறுகச்காளவது கிபடயாது. இந்்த 
வப்கயான வநாய எதிர்ப்பு அபமப்பு ஒவவாபம 
பாதிப்பு (ஹிஸ்டாபமன) எனறபழக்கப்படும். 
நமது நாசியில் நுபழயும் ்தாவரங்களின 
ம்கரந்்தத் தூள, எரியும் ்தாவர இபல மறறும் சில 
்கரிம சபாருள்களின வாெபன  வபானற 
சபாருள்கள ஒவவாபம பாதிப்பு்கபள 
ஏறபடுத்துவ்தறகுச் சில எடுத்துக்காட்டு்களாகும்.

இபவ உடலுககுப் பாதிப்பில்லாபவ ்தாம், 
ஆனால், இரொயனத்ப்த உறபத்தி செயயும் 
சபாருள்களா்க விளஙகுகினறன. ஒவவாபம 
பாதிப்பு ஒருவரின ்கண்்கள, மூககு, ச்தாண்பட, 
நுபரயீரல், வ்தால் அல்லது இபரப்பப, இரத்்தம் 
மறறும் குடல் வபானற இடங்களில் ஒவவாபம 
அறிகுறி்கபள ஏறபடுத்துகிறது. நமககுள நாசி 
ஒழுகு்தல், தும்மல், வ்தால் ்தடித்்தல் அல்லது 
வ்தால் எழுச்சி, அரிப்பு, சிவப்பு சொறி (பபட 
வநாய) ஆகியவறபற உருவாககுகிறது. 
ஒவவாபம எனபது, உடலின 
எதிர்விபனயாகும். இது, பா்த்கமான 
விபளவு்களான வாய வறட்சி மறறும் 
தூக்கத்ப்த ஏறபடுத்துகிறது. 
டிஃசபனபஹட்ரபமன, குவளார்சபனிரபமன, 
சிசமடிடின. ஆண்டிஹிஸ்டமினிகஸின 
வபானறபவ சில எடுத்துக்காட்டு்களாகும்.

இயற்றக ஆண்டிசெபடிக்
1. பூண்டு,    2. மஞெள,   3. வொறறு்கறறாபல 
4. சவங்காயம்,        5. முளளஙகி
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மருத்துகள்
உடல் வநாய்களுககுச் சிகிச்பெயளித்து 

அ்தபனக குணப்படுத்துவ்தறகும் நமது 
சு்கா்தாரத்ப்த வமம்படுத்துவ்தறகும் மருந்து்கள 
பயனபடுகினறன. சபரும்பாலான மக்கள 
்தங்கள வாழ்நாளில் சில மருந்து்கபளயாவது 
உட்ச்காளகினறனர்.
வநாயநாடி வநாயமு்தல்நாடி அது ்தணிககும்
வாயநாடி வாயப்பச்செயல் – வளளுவன வாககு

மருத்துவம் எனபது வநாபயக ்கண்டறி்தல், 
சிகிச்பெ செய்தல் மறறும் ்தடுப்ப்தற்கான 
அறிவியல் ரீதியான அனுகுமுபறயாகும். 
மருந்ப்த உட்ச்காளள பல வழி்கள உளளன.
அபவயாவன 1. வாயவழி பயனபாடு, 2. 
சவளிப்புற பயனபாடு, 3. ஊசி மருந்து்கள (உள 
்தபெ / உள சிபர). நாம் எடுத்துக ச்காளளும் 
மருந்து்கள நம் வநாயககு சிகிச்பெயளித்து 
நல்ல உடல்நலத்ப்தக ச்காடுககினறன

எனக்குப 
பரிந்துறேக்கபபடாத 
எந்த மருந்றதயும் 

உட்சகாள்்ளக் கூடாது 
என எனக்குத் சதரியும்

நான் நன்கு 
்வ்ளர்ந்த பின்னவே 

மருந்திறன 
உட்சகாள்வ்வன்

எபவபாதும் 
மருந்துகற்ளப 
பாதுகாபபாக 

பயன்படுத்தவ்வண்டும்

எரிதல்
இரும்பு உருகு்தல், 

நிலக்கரி எரி்தல் மறறும் 
சமழுகுவத்தியின சுடர் 
ஆகியவறறில் சபாதுவானபவ எபவ எனறு 
சிந்திக்க முடியுமா? இபவ அபனத்தும் எரி்தல் 
எனப்படும். எரி்தல் எனபது, ஓர் எரிசபாருள 
ஆகசிஜவனறற ்காரணியின முனனிபலயில் 
நி்கழும் வவதி விபனயாகும். இவறறில் 
சவப்பம், ஆறறல்  மறறும் ஒளியும் 
சவளியிடப்படும்.

ஆண்டிசெபடிக் கிருமிநாசினிகள்
1.  அபனத்து ஆண்டிசெப்டிக்களும் 

கிருமிநாசினி்கள ஆகும்.
1.  அபனத்து கிருமிநாசினி்களும் 

ஆண்டிசெப்டிக அல்ல.

2.  இது வநரடியா்க உயிருளள செல்்களின மீது 
பயனபடுத்்தப்படுகிறது.

2. இது உயிரறற சபாருள மீது ச்தளிக்கலாம்.

3. எ.்கா. வ்தால் / ெளி 3. எ.்கா. வமறபரப்பு, ஆயவ்க வமபெ, ்தபர்கள.

குறிபபிட்ட அ்ளற்வவிட அதிகமாக 
எடுத்துக்சகாள்ளும் மருந்தினால் 
தீங்கு விற்ளயும் என எனக்குத் 

சதரியும். மருந்துப புட்டியின் வமல், நாம் 
எடுத்துக் சகாள்்ளவ்வண்டிய மருந்தின் 

கால்வதி குறிபபிடபபட்டிருக்கும்

மருந்துகற்ள உரிய இடத்தில் 
பாதுகாபபாக ற்வக்க வ்வண்டும்.  

சிறு்வயது குழந்றதகளின் றககளுக்கு 
எட்டாத இடத்தில் ற்வக்கவ்வண்டும் என 

எனக்குத் சதரியும்

 மருந்துகள், 
இனிபபுசுற்வ அல்ல 

என்பறத நன்கு 
உணர்ந்துள்வ்ளன்.
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‘எரி்தல்’ எனபது எரியும் 
வவதிவிபன்தானா? எரி்தல் மனி்தர்்களால் 
வவண்டுசமனவற பயனபடுத்்தப்பட்ட மு்தல் 
இரொயன விபன்களில் ஒனறாகும். 
ஆகஸிஜனுடன விபன புரியும் எந்்த நி்கழ்வும் 
ஆகஸிஜவனறற விபன எனறு 
அபழக்கப்படுகிறது. ஆகஸிஜனுடன 
பஹட்வரா்கார்பபன எரிப்பதில், சபாதுவா்கக 
்கார்பன பட ஆகபெடு மறறும் நீர் உறபத்தி 
செயயப்படுகினறன.

CH4+2O2 → CO2+2H2O + சவப்ப ஆறறல்

(பஹட்வரா்கார்பன) (ஆகஸிஜன) (்கார்பன பட ஆகபெடு) (நீர்)

அபனத்து எரி்தல் விபனயினவபாது, 
சவப்பம் சவளியிடப்படுவ்தால் இது சவப்ப 
உமிழ்விபன எனப்படுகிறது.

எரிச்வபபநிறல:
ஒரு சபாருள எரிவ்தறகுத் வ்தபவயான 

குபறந்்தபட்ெ சவப்பநிபல, அ்தன எரி 
சவப்பநிபல எனறு அபழக்கப்படுகிறது.  எ.்கா. 
மத்்தாப்பு எரி்தல், ஒரு சபாருள அ்தன எரி 
சவப்பநிபலபயவிடக குபறவா்க இருந்்தால் தீ 
பிடிக்காது, எரியாது, சவவவவறு சபாருள்கள 
சவவவவறு எரிசவப்பநிபல்கபளக 
ச்காண்டுளளன. எனபப்த முந்ப்தய 
பருவத்தில்,  இயறபியல் பாடத்தில் 
்கறறுகச்காண்வடாம்.

மி்கக குபறந்்த எரிசவப்பநிபலபயக 
ச்காண்ட சபாருள்கள எளிதில் 
தீபிடிக்கககூடியபவ. ஆ்தலால், இபவ 
எரியககூடிய சபாருள்கள எனறு 
அபழக்கப்படுகினறன. 

எடுத்துக்காட்டா்க சபட்வரால், ஆல்்கஹால், 
எல்.பி.ஜி (திரவ சபட்வராலிய வாயு), சி.என.ஜி 
(அழுத்்தப்பட்ட இயறப்க எரிவாயு).
சுடர்:

சநருப்பு ஒரு வாயுவா? ஒரு திரவமா,  ஒரு  
திடப்சபாருளா?

சுடர் எனபது, ஒரு வவதிவிபன மறறும் 
வாயுக்களின ்கலபவயாகும்.  சுடரானது ஒளி 
மறறும் சவப்பத்ப்தத் ்தருகிறது. இது 
பருப்சபாருள அனறு, . ஆனால், சநருப்பு ஒரு 
பருப்சபாருள.  ஆவி நிபலயிலுளள எரிசபாருள, 
ஆகஸிஜன, ்கார்பன பட ஆகபெடு, ்கார்பன 
வமானாகபெடு,  நீராவி மறறும் பல எளிதில் 
ஆவியாகிற சபாருள்கள ஆகியபவ சுடரின 
வவதிவிபனயாகக ்கரு்தப்படுகினறன. 
சுடர் மற்றும் அதன் அறமபபு:

ஒளியின திருவிழா எது? அந்்த விழாவின 
சிறப்பு எனன? ஆம். வீடு்கபள அலங்கரிக்க 
அதி்க விளககு்கபள ஏறறி பவப்வபாம் 
இல்பலயா? இப்வபாது விளககு்கள எவவாறு 
ஒளிர்கினறன? ஆம், சுடருடன.

நிகழ்வு
தீபபிடித்தலின் வ்வதிவிறன

ஆகஸிஜன + சவப்பம் + எரிசபாருள = தீ
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்வண்ண ்வண்ண சுடர் வொதறன செயவ்வாம் 
்வாருங்கள்
• வண்ண வண்ணச் சுடர் வொ்தபன 

செயவவாம் வாருங்கள:
• ச்வண்றம சுடர் – எப்ெம் உப்பு
• ஊதா சுடர்  - லித்தியம் உப்பு
• இண்டிவகாெ சுடர் –  சபாட்டாசியம் 

குவளாபரடு
• நீல சுடர்– பிளீச்சிஙபவுடர்
• பசறெ சுடர் – வபாராகஸ்பவுடர்
• மஞெள் சுடர் – ்கால்சியம்குவளாபரடு
• ஆேஞசு சுடர் – ெபமயல்உப்பு
• சி்வபபு சுடர் – ஸ்டிரானஸ்யம்குவளாரடு

ஆசிரியரின உ்தவியுடன வமற்கண்ட 
உப்பப ஆல்்கஹால் ்கலபவயுடன எ்தாவது 
ஒரு சுடருடன வண்ணமாககி மகிழலாம்.

அ�க 
ெவ�ப� 

�தமான 
ெவ�ப� 

�ைற�த 
ெவ�ப� 

ெவ�ப�� ��ைமயாக 
எ�த�  (�ல�)

ந��ப�� பா� 
எ�த� (ம�ச�)

உ� ப�� ஏ�யாத �ைல 
ெம��வ � (க��)

ெம��வ � 

சுடர் எனபது, எரியககூடிய சபாருளின 
எரி்தல் மண்டலமாகும். எரியும்வபாது 
ஆவியாகும் சபாருள்கள சுடபர 
உருவாககுகினறன. எடுத்துக்காட்டு: சமழுகு, 
மண்சணண்சணய வபானறபவ ஆகும். 

ஆனால், சில சபாருள்கள சுடபர உருவாக்காது, 
ஏசனனில், அபவ ஆவியா்கா்த சபாருள்கபளக 
ச்காண்டுளளன. எ.்கா.நிலக்கரி
சமழுகு சுடரின் அறமபபு :

ஒரு சமழுகுவர்த்திச் சுடர் மூனறு முககிய 
மண்டலங்கபளக ச்காண்டுளளது, 
அபவயாவன,
I. சுடரின் ச்வளிபபுைப பகுதி:

எரிசபாருள முழுபமயான எரி்தல் 
நபடசபறும் பகுதியாகும், இது நீலநிறத்ப்த 
ச்காண்ட சவப்பமான பகுதியாகும். இது சுடரின 
ஒளிரா்த பகுதியாகும்.
II. சுடரின் நடுபபகுதி:–

எரிசபாருள குபறவா்க எரி்தல் நபடசபறும் 
பகுதியாகும், இது மஞெள நிறத்ப்த ச்காண்ட 
சவப்பமான பகுதியாகும்.இது சுடரின ஒளிரும் 
பகுதி.
III. சுடரின் உட்புை பகுதி:-

எரிசபாருள எரியா்த வாயுக்கபளக 
ச்காண்ட பகுதியாகும். இது ்கருபம நிறம் 
ச்காண்ட மி்க குபறந்்த சவப்பப்பகுதியாகும்.

சுடர் உள்வ்ள 
விேல்

சமழுகு்வர்த்தி சுடர் ஏன் வநோக 
இருக்கிைது?

சமழுகுவர்த்தியின வமவல 
உளள ்காறறு எரிவ்தால் 
சமழுகுவர்த்தி சுடர் 

உருவாகிறது. சவப்பெலனக 
ச்காளப்கயினபடி சுடரின வமல் 
எரியககூடிய ்காறறின அடா்த்தியானது 
சுறறுப்புறத்தில் உளள ்காறறின 
அடா்த்திபயவிட குபறவா்க இருப்ப்தால் 
சுடரானது எப்வபாழுதும் வமல்வநாககி 
இருககினறது.
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nehia Fzg;gLj;Jk; 
mwptpay; fiy

xt;thik 
ghjpg;ig ePf;Fk;
vjph;g;g[ kUe;J

clypy; Ez;qaph;
tsh;r;rpia jLf;Fk;
Ez;qaph; vjph;g;gp

tapw;wpd;
mkpyj;jd;ikia
rkepiygLj;Jk;

mkpyePf;fp 

epyf;fhp cUthjy;

Rlh;

mfr;rptg;g[ kw;Wk; g[w Cjh 
fjph;fs; ckpH;fpd;w 

tha[f;fshYk;
jplg;bghUs;fshYk; 
bfhz;l fyitahFk;.

vhpjy;

bghUl;fs;
Mf;!p$Dld; 

vhpe;J xspiaa[k; 
btg;gj;ija[k;

jUjy;

jd;dpr;irahf
vhpjy;

btd;gh!;gu!;

bkJthf
vhpjy;

ntfkhf
vhpjy; 

Kw;W bgwhky; vhpjy; 

neha; fpUkpfis
mHpf;Fk; 

g[z;zhw;wpahd
fpUkpehrpdp

OR
S

ORS

jPtpu tapw;Wg; 
nghf;fpw;F
czt[ rhh;e;j
tha;tHp ePnuw;w
fiury;

kdpj K:isapy; 
typ my;yJ 

czh;r;rp czuhik
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கவலாரி மதிபபு:

ஒரு கிவலா எரிசபாருளானது முழுபமயா்க 
எரி்தல் நபடசபறறு சவளியிடப்படும், சவப்ப 
ஆறறலின அளவு ஒரு ்கவலாரிஃபிக மதிப்பு 
எனறு அபழக்கப்படுகிறது. ்கவலாரிஃபிக மதிப்பு 
= உறபத்தி செயயப்படும் சவப்பம் / எரிக்கப் 
பயனபடுத்்தப்படும் எரிசபாருளின அளவு kJ / kg 
இல்

4.5 கிவலா எரிசபாருள முழுவதுமா்க 
எரிந்து, உறபத்தி செயயப்படும் சவப்பத்தின 
அளவு 1, 80,000 கி.வஜ. என அளவிடப்படுகிறது 
எனறால் அ்தன ்கவலாரிஃபிக மதிப்பு எனன?

்கவலாரிஃபிக மதிப்பு = 1, 80,000 / 4.5 = 40,000 
 KJ / Kg

CO- சுவாெ பிரச்ெபனககு வழிவகுககிறது
CO2- உல்க சவப்பமயமா்தல்
SO2/NO2 – அமிலமபழ

சுற்றுசசூழல் பாதிபபுகள்

தீர்வுகள்

பல்வ்வறு எரிசபாருள்களின் கவலாரிிஃபிக் 
மதிபபு

எரிசபாருள் கவலாரிிஃபிக் மதிபபு (kJ / kg)

மாட்டுச்ொணம் 6000-8000

மரக்கட்பட 17000-22000

நிலக்கரி 25000-33000

சபட்வரால் 45000

மண்எண்சணய 45000

டீெல் 450000

மீத்வ்தன 500000

சி.என.ஜி 50000

எல்.பி.ஜி 55000

பவயாவ்கஸ் 35000-40000

பஹட்ரஜன 150000
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எரிதலின் ்வறககள்:
மூனறு வப்க எரி்தல் செயல்்கள 

நபடசபறுகினறன, அபவ,
வ்வகமாக எரிதல்:

சவளிப்புற சவப்பத்தின உ்தவியுடன 
சபாருளானது வவ்கமா்க எரிந்து சவப்ப 
ஆறறபலயும் ஒளிபயயும் உருவாககுகிறது. 
எ.்கா. எல்.பி.ஜி எரி்தல்.

தன்னிசறெயான எரிபபு: 
சவளிப்புற சவப்பத்தின உ்தவியினறி 

சபாருளானது ்தனனிச்பெயா்க எரிந்து சவப்ப 
ஆறறபலயும் ஒளிபயயும் உருவாககுகிறது. 
எ.்கா. பாஸ்பரஸ் அபற சவப்பநிபலயில் 
்தனனிச்பெயா்க எரி்தல்.

சமது்வாக எரிதல்:
சபாருளானது குபறந்்த வவ்கத்தில் 

எரி்தலுககு சமதுவா்க எரி்தல் எனறு சபயர்.  
சுவாசித்்தல் சமதுவா்க எரி்தலுககு 
உ்தாரணமாகும்.

ெசயல்பாடு : 1

ெர்க்கபர + சபாட்டாசியம் 
சபர்மாங்கவனட்+கிளிெரின 
வமற்கண்ட வவதிப்சபாருள்கபள  வெர்ககும் 
வபாது எனன நி்கழ்கிறது;?

ஒரு நல்ல எரிசபாருளின் பண்புகள்:
 � எளி்தா்கக கிபடக்க வவண்டும்
 � குபறந்்த விபலயா்க இருத்்தல் வவண்டும்
 � எளி்தா்க எடுத்து செல்வ்தா்க இருத்்தல் 

வவண்டும்

 � மி்தமான வவ்கத்தில் எரி்தல் இருத்்தல் 
வவண்டும்

 � அதி்களவு சவப்பாறறபல வழஙகுவ்தா்க 
இருத்்தல் வவண்டும்

 � விரும்பத்்த்கா்த எந்்தசவாரு சபாருபளயும் 
சவளியிடுவ்தா்க இருத்்தல் கூடாது.

 � சுறறுசூழபல மாசுபடுத்்தா்தா்க இருத்்தல் 
வவண்டும்

சநருபறப கட்டுபபடுத்துதல்:

எரிசபாருள்

ஆ
க்ஸி

ஜன் ச்வபபம்

சநருப்பப உறபத்தி செயவ்தறகு கீவழ 
வ்தபவயான வவதிப் சபாருள்கள 
ச்காடுக்கப்பட்டுளளது. இவறறுள ஏவ்தனும் 
ஒனறு அல்லது அ்தறகு வமறபட்டவறபற 
அ்கறறுவ்தன மூலம் சநருப்பபக 
்கட்டுப்படுத்்தலாம்.

I. எரிசபாருள
II. ்காறறு (ஆகஸிஜபன வழங்க)
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தீயறனபபான் ஐந்து ்வறகயாக ்வறகபபடுத்தபடுகிைது அற்வ
1. நீர் 2. நுபர 3. உலர்ந்்த வவதித்து்கள்கள     4. CO2 5. நீர்ம இரொயனங்கள

சநருபபின் ்வகுபபுகள்
ஐந்து வப்கயான சநருபபு ்வகுபபுகள் : வகுப்பு A, வகுப்பு B, வகுப்பு C, வகுப்பு D, மறறும்  வகுப்பு E.

வகுப்பு A – மரம், ்காகி்தம் மறறும் துணி வபானற எரியககூடிய திடப்சபாருட்்களால் 
ஏறபடுகிறது

வகுப்பு B  – சபட்வரால், டர்சபண்படன அல்லது சபயிண்ட் வபானற எரியககூடிய 
திரவப்சபாருட்்களால் ஏறபடுகிறது

வகுப்பு C  – பஹட்ரஜன, பியூட்வடன அல்லது மீத்வ்தன வபானற எரியககூடிய 
வாயுப்சபாருட்்களால் ஏறபடுகிறது

வகுப்பு D  – எண்சணயயால் ஏறபடும் தீ.

வகுப்பு E  – மினொர தீ விபத்து்கள- மினொர உப்கரணங்களால் ஏறபடும் தீ

மினொர சநருப்பு  – மின உப்கரணங்கள: மின சபாருள அ்கறறப்பட்டதும், சநருப்பு வகுப்பப 
மாறறுகிறது

III. சவப்பம் (சவப்பநிபலபய உயர்த்்த)
IV. எரி்தல் சவப்பநிபல

தீ அறணபபான்:

ஒரு தீயபணப்பு ்கருவியானது ்காறறு 
அல்லது எரிசபாருளின சவப்பநிபலபயக 
குபறப்பவ்தாடு மட்டுமல்லாமல்  அவறறின  
விநிவயா்கத்ப்தயும் துண்டித்துவிடுகிறது.

தீபய அபணககும் ்கருவி்கள எவவாறு 
செயல்படுகினறன?

தீபய அபணககும் ்கருவி்கள, எரியும் 
எரிசபாருபள குளிர்விககினறது, ஆகஸிஜபன 
விபனபுரியாமல் ்தடுத்்தல் அல்லது அ்கறறு்தல் 
மறறும் வவதிவிபன நி்கழாமல் ்தடுத்்தல் 
வபானற விபளவு்கபளச் செயகிறது. அ்தனால், 
ச்தாடர்ந்து எரிய முடியாமல் தீ ்தடுக்கப்படுகிறது. 
தீ அபணப்பானின ப்கப்பிடிபய 
அழுத்்தப்படும்வபாது, அது திறந்து, உயர் அழுத்்த 
வாயுக்கள உளளபறயில் (canister) பிர்தான 
சிலிண்டரிலிருந்து  ஒரு சிப்பான ( siphon) குழாய 
வழியா்க சவளிவயறி  தீபய ்கட்டுப்படுத்துகிறது. 
ஒரு தீ அபணப்பான மருந்து, ச்தளிப்பான 
்கருவிவபால செயல்படுகிறது.
தீயறணபபானின் ்வறககள்:

சவவவவறு வப்கயான அபணப்பான்கள 
பல்வவறு வப்கயான தீபயச் 
்கட்டுப்படுத்துகினறன.  அவறறில் தீபய 
அபணககும் சபாருள்களின சபாதுவான 
வப்க்கள கீவழ ச்காடுக்கப்பட்டுளளன.

I.  ்காறறு அழுத்்த நீர் அபணப்பான்கள,
II. ்கார்பன-பட-ஆகபெடு அபணப்பான.
III. உலர் ரொயன தூள அபணப்பான்கள
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நிறனவில் சகாள்க: 
 � வாயவழி நீவரறறுக ்கபரெல் (ORS) எனபது 

உப்பு, ெர்க்கபர மறறும் நீர் ஆகியவறறின 
்கலபவயாகும். இது உடலில் அதி்க 
வியர்பவ, வாந்தி அல்லது வயிறறுப்வபாககு 
மூலம் ஏறபட்ட நீர் பறறாககுபறபய நீர் 
மறறும் எலகட்வராபலட்டு்கள மூலம் 
மீட்சடடுத்து நீர்ச் ெமநிபலபய 
பராமரிககினறது.

 � வயிறறுப்வபாககு வநாயால் பாதிக்கப்பட்ட 
90 - 95% வநாயாளி்களுககு ORS ஒரு 
சிறந்்த சிகிச்பெயாகும்.

 � நமது வயிறறில் அமிலத்ப்த 
நடுநிபலயாககுவது  ஆனடாசிட் மருந்து 
ஆகும்.

 � மருந்து்கள, வநாய்களுககுச் 
சிகிச்பெயளிக்கவும் குணப்படுத்்தவும், 
சு்கா்தாரத்ப்தப் வமம்படுத்்தவும் பயனபடும் 
சபாருள்கள ஆகும்.

 � சில நுண்ணிய உயிரினங்களும் 
்தாவரங்களும் அவறறின நச்சுப் 
சபாருள்கபள உருவாககுகினறன. இபவ 

பிற உயிரினங்கபள அவறறின 
நச்சுக்களால் அழிப்ப்தால் அவறபற 
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி்கள எனறு 
அபழககிறார்்கள.

 � சபாருள்கள ஆகஸிஜனுடன விபனபுரிந்து 
சவப்பத்ப்தயும் ஒளிபயயும் ்தரும் 
வவதியியல் செயல்முபற எரி்தல் எனறு 
அபழக்கப்படுகிறது.

 � சுடர் எனபது, ஒரு எரிசபாருள எரியககூடிய 
பகுதியாகும். சமழுகு, மண்சணண்சணய 
ஆகியன எரிந்து சுடபரத் ்தருகினறன.

 � ஒரு சபாருள எரிய வ்தபவப்படும் 
குபறந்்தபட்ெ சவப்பநிபல அ்தன எரி்தல் 
சவப்பநிபல எனப்படும்.

 � 1 கிவலா எரிசபாருள முழுபமயா்க எரிந்து 
சவளியிடப்படும் சவப்பத்தின அளவு அ்தன 
்கவலாரிஃபிக மதிப்பு எனறு 
அபழக்கப்படுகிறது.

 � ஒரு தீயபணப்பு ்கருவியானது ்காறறின 
விநிவயா்கத்ப்த துண்டிககிறது, 
எரிசபாருளின சவப்பநிபலபயக 
குபறககிறது அல்லது இரண்படயும் 
்கட்டுப்படுத்துகினறது.

வ��� A

வைகக�

�ைர

��

எ���
ெபா��க�

(எ.கா. கா�த
& மர)

எ��� ��ப��
�ரவ�க�

(எ.கா. ெப���
& ெப�ேரா�)

எ��� ��ப��
வா��க�

(எ.கா. ���ேட
& ��ேத)

எ��� ��ப��
உேலாக�க�

(எ.கா. ���ய
& ெபா�டா�ய)

�
உபகரண�க�
(எ.கா. க��

& ெஜனேர�ட�க�)

 ெகா��� 
ெபா��கைள 

வ��த� 
(எ.கா. தவா )

க����க�

�க� அ�க ெவ�ப�ைல
பயப��த�ப��ற� 

இர��� பா�கா�பான�
ம�� �ைற�த �ன��த

உல� ��

ஈரமான ரசாயன

CO2

வ��� B வ��� C ��ய� D ��ய� வ��� F

�ரவ அ�ல� �சார 
ப�¢ய �ைய அைண�க 
பயப��த ேவ�டா

உ�நா�� 
பயபா���� 

ெபா��தா�

1000 ேவா�� வைர 
பா�கா�பாக 

பயப��தலா

XX X X X
X X X X

X
X

X
X X X
X X X

பல்வவறு  வப்கயான அபணப்பான்கள பல்வவறு வப்கயான தீபய அபணககினறன
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.

மதிபபீடு

I. ெரியான விறடறயத் வதர்ந்சதடுக்கவும் 
1.  நிவமானியா, மறறும் மூச்சுககுழாய அழறசி 

சிகிச்பெயில் பயனுளள ஒரு மருந்து 
_________

அ. ஸ்ட்சரப்வடாபமசின 

ஆ. குவளாவராம்சபனி்கால்

இ. சபனசிலின   ஈ. ெல்பாகுனிடின

2.  ஆஸ்பிரின ஒரு _________

அ. ஆண்டிபயாடிக  
ஆ.ஆண்டிபபரடிக

இ. மயக்க மருந்து   ஈ. பெககீசடலிக

3.  _________ எனபது வயிறறு அமிலத்ப்த 
நடுநிபலயாககுகிறது.

அ. அமிலநீககி           ஆ. ஆண்டிபபரடிக

இ. வலிநிவாரணி    ஈ. ஆண்டிஹிஸ்டமின

4.  ஒரு சபாருள தீப்பிடிக்க வ்தபவயான மி்கக 
குபறந்்த சவப்பநிபல அ்தன _________ 
என அபழக்கப்படுகிறது

அ. ச்காதிநிபல    ஆ. உருகுநிபல

இ. சிக்கலானசவப்பநிபல

ஈ. எரிசவப்பநிபல.

5.  சமழுகுவத்தியின சுடரில் சவப்பமான பகுதி 
எது _________

அ.நீலம்  ஆ. மஞெள

இ. ்கருப்பு   ஈ. உள பகுதி

II. ச்வற்றிடங்கற்ள நிேபபவும்
1.  சபனசிலின மு்தனமு்தலில் ்கண்டுபிடித்்தவா் 

_________

2.  உல்க ORS தினம் _________

3.  எரி்தல் எனபது ஒருவவதிவிபன, 
இதில்சபாருள _________ உடன 
விபனபுரிகிறது

4.  நீரில் நபனந்்த ்காகி்தத்தின எரிசவப்பநிபல 
_________

5.  எண்சணயயால் உறபத்தி செயயப்படும் 
சநருப்பப _________ ஆல்்கட்டுப்படுத்்த  
முடியாது

III.  ெரியா அல்லது த்வைா? த்வறு என்ைால் 
ெரியான பதிறலக் சகாடுக்கவும்.

1.  ெளி மறறும் புளூ வபானற வநாய்கபள 
ஏறபடுதும் பவரஸ்்களுககு 
ஆண்டிபயாடிககு்கள மருந்து்கள வவபல 
செயயும்.

2.  வலி நிவாரணி எனபது ்காயச்ெலின வபாது 
சவப்பநிபலபயக குபறககும் சபாருட்்கள.

3.  அபனத்து எரிசபாருள்களும் சுடபர 
உருவாககுகினறன.

4.  எரி்தலுககு ஆகஸிஜன அவசியம்
5.  மரம் மறறும் நிலக்கரிபய எரிப்ப்தால் 

்காறறுமாசுபடுகிறது

IV.  பின்்வரு்வன்வற்றை சபாருத்துங்கள்
ஆண்டிபபரடிக வலிபயக குபறககும்
வலி நிவாரணி உடல்சவப்பநிபலபயக 

குபறககும்
ஆனடாசிட் ்தனனிச்பெயானஎரிப்பு
பாஸ்பரஸ் ORS தீர்வு
்கார்பன படஆகபெடு சுவாெ பிரச்ெபனககு 

வழி வகுககிறது.
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V. ஒபபுறம
1. சுடரின உளமண்டலம்: _________, சுடரின 

சவளிமண்டலம்: _________

2.  டிஞெர் : _________.

     ஹிஸ்டபமன : _________.

VI. ஓரிரு சொற்களில் விறடயளி.
1.  மனி்தனில் ்கண்டறியப்பட்ட மு்தல் 

பவரஸ்வநாய _________ (மஞெள்காயச்ெல் 
/ சடஙகு்காயச்ெல்)

2.  ORS – ன விரிவாக்கம் _________________.

3.  கிருமி நாசினியா்கவும் ஆண்டிசெப்டிக 
ஆ்கவும் பயனபடககூடிய ஒரு மருந்தின 
சபயபரக குறிப்பிடு்க?

4.  சடட்டாலின முககிய கூறு்கள யாபவ?

5.  எரிசபாருளின ்கவலாரிஃபிக மதிப்பின அலகு 
எனன?

6.  எத்்தபன வப்கயான எரி்தல் உளளது?

7.  சநருப்பப உறபத்தி செயவ்தற்கான 
அத்தியாவசிய வ்தபவ்களயாபவ?

VII. குறுகிய விறடயளி?
1.  மருத்துவர்்கபளக ்கலந்்தாவலாசிக்காமல் ஏன 

மருந்து்கள எடுக்கககூடாது?

2.  கிருமிநாசினி்கள ஆண்டிசெப்டிகலிருந்து 
எவவாறு வவறுபடுகினறன? 
எடுத்துக்காட்டுடன  விளக்கவும்.

3.  எரி்தல் சவப்பநிபல எனறால் எனன?

4.  4.5 கிவலா எரிசபாருள முழுவதுமா்க எரிந்து, 
உறபத்தி செயயப்படும் சவப்பத்தின அளவு 
1,80,000 kg என அளவிடப்படுகிறது எனறால், 
்கவலாரிஃபிக மதிப்பு எனன?

VIII. விரி்வாக விறடயளி.
1.  ஆண்டிபயாடிக மறறும் வலிநிவாரணி பறறிச் 

சுருக்கமா்க விளககுங்கள?

2.  சமழுகுவத்தி சுடரின படம் வபரந்து 
பா்கங்கபளக குறிக்க.

IX. படம் ொர்ந்த வகள்வி.

அருளும், ஆ்காஷும் ஒரு 
பரிவொ்தபனபயச் செயது ச்காண்டிருந்்தனர், 
அதில் ஒரு பீக்கரில் ்தண்ணீபர சூடாக்க 
வவண்டும். அருள பீக்கபர சமழுகுவத்திச் 
சுடரின மஞெள பகுதியில் திரியின அருவ்க 
பவத்திருந்்தார். ஆ்காஷ் பீக்கபர 
சவளிப்புறத்தில் உளள சுடரில் பவத்திருந்்தார்.
குறுகிய வநரத்தில் யாருபடய நீர் சூடாகும்?

Websites:

1.  http://memorize.com/medical-terminology 
prefixes

2. sciencedirect.com
3. https://www.scietificamerican.com
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சுடர் வொ்தபனபய ச்தரிந்துக 
ச்காளளு்தல்

அனறாட வாழ்வில் வவதியியல்

அன்ைாட ்வாழ்வில் வ்வதியியல் URL:
https://scratch.mit.edu/projects/138778000/

இபணயச் செயல்பாடு

படிநிபல்கள
படி 1 :   URL அல்லது Q.R.Code ஐ பயனபடுத்தி செயல்பாடு பக்கத்ப்த திறக்கவும்.
படி 2 :  பிளாட்டினம் wire ஐ பயனபடுத்தி ஒவவவாரு வவதிப்சபாருபளயும் எடுத்து சுடரில் வபாடவும். 

இப்வபாது ஒவவவாரு வவதிப்சபாருளும் எவவாறு சுடரின நிறத்ப்த மாறறுகிறது 
எனபப்தக ்காணலாம்.

படி 3:  புதிய வவதிப்சபாருபள வ்தர்ந்வ்தடுக்க space bar ஐ அழுத்்தவும்்க.

** படங்கள அபடயாளத்திறகு மட்டுவம.
* வ்தபவசயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிக்கவும்.

படி 1 படி 2

படி 4

படி 3
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 � உணவு மற்றும் உடை தயாரிக்க நமககு விலங்கு்கள் எவ்ாறு 
உதவுகின்றன என்்படதத் ததரிந்து த்காள்ளுதல் 

 � ்கம்்பளி மற்றும் ்பட்டு எவ்ாறு உரு்ாகிறது என்்படதயும் அறிந்து 
த்காள்ளுதல்

 � ்கம்்பளி மற்றும் ்பட்ைாடல்களில் ஏற்்படும் அ்பாயங்்கள் குறித்தும், அ்ற்டற 
எவ்ாறு தவிர்ப்பது என்்படதயும் புரிந்து த்காள்ளுதல்

 � அஹிம்டசை்பட்டு அல்லது அடமதி்பட்டு ்பற்றிய அறிவிடன்ப த்பறுதல்
 � விலங்கு்கடை்ப ்பாது்காத்தல் மற்றும் ்பராமரி்பபின் முககியத்து்த்டத்ப புரிந்து த்காள்ளுதல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

அன்றாட வறாழ்வில் 
விலங்குகள்

5
அலகு
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அறிமுகம் 
முந்டதய ்கு்பபில் அன்றாை ்ாழ்வில் 

தா்ரங்்கள் எவ்ாறு உதவுகின்றன 
என்்படத்ப ்பற்றி்ப ்படித்்தாம். இ்பத்பாழுது 
அன்றாை ் ாழ்வில் விலங்கு்கள் நமககு எவ்ாறு 
உதவுகின்றன என்்படத்ப ்படிக்கலாமா?.

இயற்ட்கயின் மி்க்ப த்பரிய த்காடை்களுள் 
ஒன்று விலங்கு்கைாகும். அட் அன்றாை 
்ாழ்வில் மனித்ராடு மி்கவும் தநருக்கமா்க 
இடணந்துள்ைன. நம் நாட்டின் த்பாருைாதார 
்ைரச்சிககும், ்ணி்க ்மம்்பாட்டிற்கும் 
விலங்கு்கள் உதவுகின்றன. நமககு உணவு, 

செயல்்ோடு : 1

த்காடுக்க்ப்பட்டுள்ை சில ்ட்க உணவு்ப த்பாருள்்களில், அ்ற்றின் மூல்பத்பாருள்்கள் மற்றும் 
ஆதாரத்திடன எழுது்க.

்ரிடசை  
எண் உணவு ்ட்க மூல்பத்பாருள்்கள் ஆதாரம்

1

்்காழிக்கறி விலங்கு்கள் 

நறுமண்ப த்பாருள்்கள்
எண்தணய் / தநய் தா்ரம்/ விலங்கு்கள்
்கறி்்்பபிடல
த்காத்துமல்லி இடல தா்ரம்

2

மீன்
நறுமண்ப த்பாருள்்கள்
எண்தணய் / தநய் 
எலுமிச்டசை

3

்பால்
்தநீர இடல / ்காஃபி 
த்காட்டை
நீர
சைரக்கடர

4

எண்தணய் / தநய்
சைரக்கடர
்பால்
த்காட்டை்கள் 
சுட்யூட்டி 

்தன்

5

அரிசி
முட்டை
நறுமண்ப த்பாருள்்கள்
எண்தணய்
த்காத்துமல்லி இடல
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உடை மற்றும் ்்பாககு்ரத்து ஆகிய்ற்றிற்கு 
விலங்கு்கள் ்பயன்்படுகின்றன. விலங்கு்களின் 
த்பாருைாதார முககியத்து்ம் மற்றும் அ்ற்றின் 
்பாது்கா்பபு, ்பராமரி்பபு ்பற்றியும் நாம் இ்ப்பாைத்தில் 
அறிந்து த்காள்்்ாம்.

5.1  விலங்குகளிலிருந்து பெ்பெடும் 
உணவுபபெறாருள்கள்

ெறால்
்பால் என்்பது, த்ண்டமயான ஒரு 

திர்ம். இது விலங்கு்களில் ்பாலூட்டி்களின் 
்பால் சுர்பபியிலிருந்து உற்்பத்தியாகிறது. பிறந்த 
குட்டி அல்லது குழந்டத்களின் முககியமான 
ஆதார ஊட்ைச்சைத்து மிக்க உண்ா்க்ப ்பால் 
்கருத்ப்படுகிறது. இதடனத்தான் நாம் அன்றாை 
்ாழ்வில் ்பயன்்படுத்துகி்றாம்.

 � நாம் ்பயன்்படுத்த்ப்படும் ்பாலானது ்பசு, 
எருடம மாடு்கள் மற்றும் ஆடு்களிலிருந்து 
கிடைககும் முககியமான த்பாருைாகும்.

 � நம் அன்றாை உணவில் ்பாலானது ்தநீர, 
்காஃபி, ஐஸ்கிரீம், சைாக்லட், இனி்பபு 
மற்றும் இட் ்்பான்ற ்பால் சைம்்பந்தமான 
த்பாருள்்கடைத் தயாரிக்க உதவுகிறது.

 � புரதம் மற்றும் ்கால்சியம் மிக்க 
ஊட்ைச்சைத்து உண்ா்க இரு்ப்பதால் 
்பன்னீர, ்பாலாடைக்கட்டி, ்பா்லடு 
(கரீம்), த்ண்தணய், தநய் மற்றும் 
தயிர ்்பான்ற்ற்டறத் தயாரிக்க ்பால் 
உதவுகிறது.

தயிர தநய்

முட்ட
்பல்்்று ்ட்கயான த்பண் ்பறட்்கள் 

அதா்து ்்காழி, ்ாத்து, ்ான்்்காழி 
மற்றும் தநரு்பபுக்்காழி்கள் ்்பான்றட் 
அ்ற்றின் இைம் உயிரி்கள் உரு்ா்தற்கு 
முட்டையிடுகின்றன. இதடனத்தான் நாம் 
அன்றாை ்ாழ்வில் ்பயன்்படுத்துகி்றாம் அட் 
பின்்ருமாறு

 �முட்டை நம் உைலுககுச் சைகதிடயயும், 
நல்ல ஆ்ராககியத்டதயும் தருகின்றது. 

 �இது புரதம் நிடறந்த ஊட்ைச்சைத்து 
உடையதாகும்.

 �ஆறு கிராம் எடையுள்ை முட்டை (Egg) 
உயரந்தர்க்ப புரதத்டதக த்காண்டுள்ைது. 
்காடலயில் புரதம் மிக்க உணவு, அன்டறய 
தினம் முழு்தும் உைல் மற்றும் மூடை 
்ைரச்சிககு உதவுகிறது. எந்த ்யதினரும், 
தினமும் முட்டைடய உண்்பது நல்லது.

்்்கட்த்த முட்டை முட்டை ஆம்தலட்

செயல்்ோடு : 2

நல்ல முட்ட எது அழுகிய முட்ட எது 
எனெ்ை உங்களறால் பிரிதைறிய முடியுமறா?

1. ஒரு ்பாத்திரத்தில் நிடறய நீடர 
எடுத்துகத்காள்ை ்்ண்டும்

2. அதில் முட்டைடய ட்க்க ்்ண்டும்

3. முட்டை, நீரில் மூழ்கினால் அது நல்ல 
முட்டை, முட்டை நீரில் மிதந்தால் அது 
அழுகிய முட்டையாகும்.
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தைன
்தன் எங்கிருந்து 

நமககுக கிடைககிறது? அது 
எவ்ாறு உரு்ாகிறது? என்்பது ததரியுமா? 
நீங்்கள் ்தன் கூட்டில் ்பல ்தனீக்கள் 
இரு்ப்படத்ப ்பாரத்திரு்பபீர்கள். ்தனீக்கள் 
மலர்களிலிருந்து, தநகைார என்ற இனி்பபுச் 
சைாற்டறச் ்சை்கரித்து, அடதத் ்தனா்க 
மாற்றி, அடதத் ்தன் கூட்டில் உள்ை ்தன் 
அடற்களில் ்சைமிககின்றன

 �  ்தன் என்்பது ்தன் கூட்டிலிருந்து 
நம்மால் பிரித்ததடுக்க்ப்படும் இனி்ப்பான 
சைாறாகும். 

 � மடல்ப்பகுதியில் ்சிககும் 
மக்கைால், அைரந்த ்காடு்களில் உள்ை ்தன் 
கூடு்களிலிருந்து இயற்ட்கயான மடலத் 
்தன் எடுக்க்ப்படுகின்றது. 

 � ்தன் சிறந்த மருத்து் குணம் 
மிக்கது, அதி்க ஊட்ைச்சைத்து நிடறந்த 
உண்ாகும்

்தன் கூடு

்தன் கூட்டிலிருந்து ்தன் ்ழிகிறது.

செயல்்ோடு : 3

தநறாககம் :  ் தன் சுத்தமானதா? இல்டலயா? 
என்்படதக ்கண்டுபிடித்தல். 

தை்வயறான பெறாருள்கள் : நீர மற்றும் 
்தன் 

பெய்மு்் : ஒரு கு்டையில் நீடர 
எடுத்துக த்காண்டு அதில் ஒரு துளி 
்தடன ஊற்றவும். பின் அடதக 
்க்னித்து்ப ்பாருங்்கள். 

அறிவன : நீரில் இை்ப்பட்ை ஒரு துளித் ் தன் 
்கடரயாமல் ்பாத்திரத்தின் அடி்ப்பகுதி 
்டர தசைன்றால் அது சுத்தமான ்தன். 
்பாத்திரத்தின் அடி்ப்பகுதிடய அடையும் 
முன்ன்ர அது ்கடரந்தால் அது 
சுத்தமான ்தன் இல்டல.

் ் ட ல க ்க ா ர த் 
்தனீக்களின் ்்டல 
எ ன் ன த ் ன் ற ா ல் 
மலர்களில் உள்ை 

்தடனச் ்சை்கரிககும், ்மலும் அட் 
இைந்்தனீக்கடை ்ைரககும், ்தன் 
கூடு ்சைதம் அடைந்தால் அடதச் சைரி 
தசைய்யும், ்தன் கூட்டை்ப ்பாது்காககும்.

இ்்ச்சி
விலங்கு்களின் உைலின் தடசை்ப்பகுதி 

இடறச்சி என்ப்படும். இதடனத் தான் நாம் 
இடறச்சியா்க உண்கி்றாம். த்பரும்்பாலும் 
இடறச்சி என்்பது எலும்புத் தடசைடயயும், 
அதில் உள்ை த்காழு்பட்பயும் குறிககும். 
மனிதர்களில் சிலர, ்்காழி, ஆடு, முயல், 
்பன்றி, த்ள்ைாடு, ஒட்ை்கம், எருடம, மீன், 
நண்டு, இறால் ்்பான்ற்ற்டற உண்ா்க 
உட்த்காள்கின்றனர.
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 � விலங்கு்களின் இடறச்சி சிலருககு 
உண்ா்க்ப ்பயன்்படுகிறது.

 � இடறச்சியில் ஊட்ைச்சைத்து அதி்கம் 
இரு்ப்பதால் அது முககிய உண்ா்க்ப 
்பயன்்படுகிறது. ்மலும், ்்காழி 
இடறச்சி த்பருமைவில் மனிதர்கள் ்பலர 
்பயன்்படுத்து்தால், அட் ்ணி்க ரீதியா்க 
்்காழி்ப்பண்டண அடமத்து ்்காழி்கள் 
்ைரக்க உதவுகிறது.

  

 ஆட்டு இடறச்சி ்்காழி இடறச்சி

தகறாழிப ெண்ண அ்மதைல்
வீட்டில் ்ைரக்க்ப்படும் ்பறட்்கைான 

்்காழி, ்ாத்து, ்ான்்்காழி ்்பான்ற்ற்டற 
அ்ற்றின் இடறச்சிக்கா்கவும், முட்டைக்கா்கவும் 
்ைர்ப்பது ்பண்டண அடமத்தல் என்ப்படும். 
்்காழி்ப ்பண்டண அடமத்தல் என்்பது, 
்்காழி்களின் எண்ணிகட்கடய அதி்க 
அைவில் த்பருககு்து ஆகும். இ்ற்டற நாம் 
இரு ்ட்க்கைா்க்ப பிரிக்கலாம்.

i. முட்டையிடு்பட்
ii.  பிராய்லர  (இடறச்சிக்கா்க 

்ைரக்க்ப்படு்பட்).
்்காழி்ப்பண்டண்கள் அடமக்க்ப 

்்பாதுமான, ்பாது்கா்ப்பான இைம் 
்தட்்ப்படுகின்றது. ்்காழி்கடை அடைக்கக 
கூடு்கள், ்தட்யான நீர, ்காற்்றாட்ைம், 
புரதம், த்காழு்பபு, ட்ட்ைமின்்கள் நிடறந்த 
உணவு்பத்பாருள்்கள் ்்பான்றட் 
்தட்்ப்படுகின்றன. ்்காழித் தீ்னம் என்்பது 
மக்காச்்சைாைம், ்்காதுடம, ்கம்பு மற்றும் அரிசித் 
தவிடு இ்ற்டற நன்கு மசித்துத் தர்்ண்டும். 
இ்தாடு, நிலக்கைடல, த்காண்டைக்கைடல 
்்பான்ற்ற்டறயும் உடைத்துத் தரலாம்.

தநறாய்கள்
சில ்நாய்ககிருமி்கள் ்்காழி்ப 

்பண்டணயில் உள்ை ்்காழி்கடைத் தாககி 
்நாய்்கடை உண்ைாககுகின்றன. இடதத் 
தவிரக்க, ்்காழி்கள் ்ாழும் இைத்டதச் 
சுத்தமா்க ட்த்துகத்காள்ை ்்ண்டும். 
்்காழி்களுககுத் தடு்பபூசி ்்பாை ்்ண்டும். 
்்காழி்ப ்பண்டணயில் உள்ை ்்காழி்களுககு்ப 
த்பாது்ா்க உண்ைாகும் ்நாய்்கள் பின் 
்ருமாறு.

சைால்்மாதனல் -
்லாசிஸ் 
(்யிற்று்ப்்பாககு)

-
இந்்நாடய்ப 
்பாகடீரியா 
உரு்ாககும் 

ரானிக த்கட் ்நாய் 
(அம்டம ்நாய்) - இந்்நாடய ட்ரஸ் 

உரு்ாககும் 

ஆஸ்்பரஜில்லஸ் 
்நாய் (்பலவீனம், 
நலிந்து்்பாதல்)

-
இந்்நாடய்ப 
பூஞடசை 
உரு்ாககும் 

்்காழி்ப்பண்டண

5.2  உ்டயறாகப ெயனெடும் விலங்கினப 
பெறாருள்
விலங்கு்களின் உ்ராமங்்களுககு 

மி்க்ப த்பரிய ்தட் உள்ைது. ஆடு்களின் 
உ்ராமத்டதக த்காண்டு 
்கம்்பளி ஆடை்கள், 
சைால்ட்்கள், ்்பாரட்்கள், 
தடல முக்காடு மற்றும் 
்காலுடற்கடைத் தயாரிக்க 
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உதவும் இ்த ்்பால் குதிடரயின் உ்ராமம், 
ஓவியம் தீட்டும் தூரிட்கடய உரு்ாக்க்ப 
்பயன்்படுகிறது. விலங்கின் உ்ராமத்்தாடு, 
அதன் ்தாலும், த்துத்து்ப்பான மற்றும் 
நவீன ஆடை்களும் தயாரிக்க உதவுகிறது.
விலங்கு இ்ழகள்

்பஞசு, சைணல், ்கம்்பளி, ்பட்டு ்்பான்ற 
நார்கள் இயற்ட்க இடழ்கைாகும். ்பஞசு மற்றும் 
சைணல் ்்பான்றட் தா்ர இடழ்களுககு 
எடுத்துக்காட்டு்கைாகும். ்கம்்பளி மற்றும் 
்பட்டு இடழ்கள், விலங்கு இடழ்களுககு 
எடுத்துக்காட்டு்கைாகும். இட் துணி்கள் 
தநய்யவும் உதவுகின்றன. ்கம்்பளி என்்பது, 
ஆடு தமன் உ்ராமக ்கற்டறயிலிருந்து 
எடுக்க்ப்படும் இடழயாகும். இடதத் தவிர, 
முயல், யாக, அல்்பா்கா (உ்ராம ஆடு) 
மற்றும் ஒட்ை்கத்திலிருந்து ்கம்்பளி இடழ்கள் 
எடுக்க்ப்படுகின்றன. ்பட்டு்பபுழுவின் 
கூட்டிலிருந்து எடுக்க்ப்படும் இடழ்ய ்பட்டு 
இடழயாகும்.

கம்ெளி
உடற்பனி மிகுந்த இைங்்களில் ்ாழ்்்ார 

எந்த ் ட்க உடை்கடை அணி்ார்கள் என்்பது 
உங்்களுககுத் ததரியுமா?

ஏன் அ்ர்கள் அவ்ட்க உடை்கடை 
விரும்பி அணிகிறார்கள்?

்கம்்பளி என்ற இடழ, ்்க்பரி்ன என்ற 
குடும்்பத்டதச் சைாரந்த விலங்கு்களின் 
தமன்முடிக ்கற்டறயிலிருந்து த்பற்ப்படுகிறது. 
்கம்்பளி, ஆட்டின் புறத்்தால் ்பகுதியிலிருககும் 

உ்ராமத்டதக ்கத்தரித்தல்ஆடு
்கழுவுதல்

தரம் பிரித்தல் நூற்றல்
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உ்ராமம் ஆகும். இது த்பரும்்பாலும் ஆடு, 
தசைம்மறிஆடு, முயல், ்காட்தைருடமயிலிருந்து 
த்பற்ப்படுகிறது. இந்தக ்கம்்பளிடய உரு்ாக்க 
ஐந்து ்படி்கள் உள்ைன. அட் பின்்ருமாறு.

i. ்கத்தரித்தல் (Shearing) 
ii. தரம் பிரித்தல் (Grading or sorting)
iii. ்கழுவுதல் (Washing or Scouting)
iv. சிகத்கடுத்தல் (Carding) 
v. நூற்றல் (Spinning)

 � கதைரிதைல்: ஆடு்களின் உைலிலிருந்து 
உ்ராமங்்கள் ்கத்தரிக்க்ப்படுகின்றன. 
உைலின் சைடத்ப ்பகுதி்களிலிருந்து பிரித்து 
எடுக்க்ப்படுகின்றன. இது ்கத்தரித்தல் 
என்ப்படும். 

 � ைரம் பிரிதைல்: ஒ்ர ஆட்டின் த்வ்்று 
்பா்கங்்களிலிருந்தும் எடுக்க்ப்படும் 
உ்ராமங்்கள் த்வ்்றானட். 
இட் பின்னர தனித்தனியா்க்ப 
பிரித்ததடுக்க்ப்படும். இது தரம் பிரித்தல் 
என்ப்படும். 

ைரம் பிரிதைல், கழுவுைல், சிகபகடுதைல், நூற்ல்
 � கழுவுைல் : ்தாலில் இருந்து ்கத்தரித்த 

்தாலின் உ்ராமங்்கள் உள்ை தூசி, அழுககு 
மற்றும் எண்தணய் பிசின் ்்பான்ற்ற்டற 
நீக்க, அடதச் சைலட்த்தூள் த்காண்டு 
நன்கு ்கழு் ்்ண்டும். 

 � சிகபகடுதைல் : ்காய ட்த்த ்கம்்பளி 
இடழ்கடைக ்க்னத்துைன் பிரிக்க 
்்ண்டும். இடத, ஆடல்களில் உள்ை 
உருடை்களில் தசைலுத்தி, பின்னர தமல்லிய 
்கம்பி ்்பான்ற இடழயா்க மாற்ற ்்ண்டும். 
இ்ப்படிக ்கம்்பளிடயத் தட்டையான தாைா்க 
மாற்று்து ்டல என்ப்படும். 

 � நூற்ல் : இந்த ்டலடயக குறுகிய 
தனித்த இடழயா்க மாற்ற, அ்ற்டற நூற்பு 
இயந்திரங்்களில் அனு்ப்ப ்்ண்டும். இந்த 
நூல், பின் ்பந்து்்பால் உருண்டையா்க 
மாறும். இந்த நூல் ்பந்து, பின் பின்னல்்கைா்க 
மாற்ற்ப்பட்டு, ஆடை்கள் தநய்ய உதவும்.

கம்ெளியின சி்பெம்ெங்கள்
 � த்்ப்பம் மற்றும் தண்ணீருககு எதிர்பபுத் 

தன்டம உடையது மற்றும் இட் 
கிழி்தில்டல.

 � ஈர்ப்பதத்டத உறிஞசிக த்காள்ளும் 
தன்டமயுடையது.

 � ்கம்்பளி, குளிருககு எதிரா்கச் 
தசையல்்படுகின்றது. என்், ்கம்்பளி சிறந்த 
த்்ப்பக ்கைத்தியா்கக ்கருத்ப்படுகிறது.

 � இது எளிதில் சுருங்்காது.
கம்ெளியின ெயனகள்

்கம்்பளி என்்பது, ்பல்்்று ்ட்கயான 
த்பாருள்்கள் தசைய்ய உதவும் இடழயாகும். 
இந்த இடழ்களின் விட்ைம் ஆடை்கள், 
வீட்டிற்குத் ்தட்யான துணி்கள் மற்றும் 
ததாழிற்சைாடலககுத் ்தட்யான த்பாருள்்கள் 
தசைய்ய உதவுகின்றன. மூன்றில் இரண்டு 
்பங்கு ்கம்்பளி இடழ்கள், ஸ்த்ட்ைர, ஆடை்கள், 
்்காட் மற்றும் விடையாட்டு வீரர்கள் அணியும் 
ஆடை்கள் தயாரிக்க உதவுகின்றன. ்கம்்பளி 
இடழ மற்றும் இயற்ட்க அல்லது தசையற்ட்க 
இடழ்க்ைாடு ்சைரும்்்பாது அட் மடி்பபுககு 
எதிர்பபுத் தன்டம உடைய ்்பாரட்்கள் 
மற்றும் இடரச்சைடல உறிஞசும் விரி்பபு்கள் 
தயாரிக்க உதவுகின்றன.

ெடடு
நீங்்கள் எ்ப்்பாதா்து திருமண 

விழாவிற்குச் தசைன்றிருககிறீர்கைா? அதில் 
மணம்கனும், மணம்களும் எந்த ஆடைடய 
உடுத்து்ார்கள்? அந்த உடை்கள் எ்ற்றால் 
ஆனட்?
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்பட்டு என்்பது, ்பட்டு்ப பூச்சியின் கூடு்களில் 
சுரககும் இடழயாகும். மல்த்பரி இடல்கடை 
உண்ா்க உண்ணும் ்பட்டு்பபுழுக்களிலிருந்து 
்பட்டு இடழ்கள் த்பற்ப்படுகின்றன. 
்பட்டு்பபுழுக்கள் குறுகிய ்கால்ம ்ாழும்.
அதா்து, இரண்டு மாதங்்கள் மட்டு்ம ்ாழும். 
இந்த ்காலத்தில் அட் ்ாழ்கட்கயில் நான்கு 
்ைரச்சி நிடல்கடைக ்கைக்க ்்ண்டும். 
அட் முட்டை, லார்ா நிடல (்கம்்பளி்பபூச்சி), 
கூட்டு்பபுழு (குககூன்) மற்றும் ்பட்டு்ப பூச்சியாகும். 
இந்த ்ாழ்கட்க நிடல்கள் ்பட்டு்பபூச்சியின் 
்ாழ்கட்க சுழற்சியாகும். 

ெடடுப பூச்சியின வறாழ்க்க சுழறசி
்ப ட் டு ்ப பூ ச் சி ்க ட ை 

்ைரத்து, அதிலிருந்து ்பட்டு 
தயாரிக்க்ப்படு்து,  ்பட்டு்பபூச்சி 
்ைர்பபு அல்லது தசைரி்கல்சைர 
என்ப்படும். ஒரு முதிரந்த 
த்பண் ்பட்டு்ப பூச்சி சுமார 
500 முட்டை்கடை இடும். இந்த முட்டை்கள் 
ஆறு ்ாரங்்கள் குளிர த்்ப்பநிடலயில் 
ட்க்க்ப்படும். பின் இ்ற்டற அடை்காககும் 
த்பட்டியில் (இன்கு்்பட்ைர) ட்க்க ்்ண்டும். 
்பத்து நாள்்கள் ்கழித்து முட்டை்கள் த்பாரிந்து 
லார்ாக்கள் த்ளி்ரும். இட் 35 நாட்்கள் 
மல்த்பரி இடல்கடை உண்டு ்ாழும். பிறகு 
்பட்டு்பபுழு ஐந்து நாளில் ்பட்டு இடழ்கடை 
உற்்பத்தி தசைய்யும். இட் கூட்டு்ப புழுக்கைா்க 
மாறும். ்பட்டுககூடு இடழ்கள் தனித்த நீண்ை 
இடழயா்க இருககும்.
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கூட்டு்பபுழுக்கடைக த்காதிநீரில் இட்ைால், 
அதிலிருந்து ்பட்டு இடழ்கடை மி்க எளிதா்கச் 
சிக்கலின்றி பிரித்துவிைலாம். ஆனால் அட் 
்பட்டு இடழ்கடை உரு்ாக்கட்டும் என்று 
விட்டு விட்ைால் கூட்டு்பபுழு உடையும் ்்பாது 
நீண்ை ்பட்டு இடழ்களும் கிழியும். இதனால் 
தான் கூட்டு்பபுழுக்கடைக த்காதி நீரில் 
இட்டு, மி்க நீைமான ்பட்டு நூடல எடுத்து, 
அடதச் சுத்தமாககி, சைாய்மற்றி ஆடையா்க 
தநய்கிறார்கள். 
ெடடின சி்பெம்ெங்கள்

 � ்க்ரச்சியா்கவும், மி்கவும் தமன்டமயான, 
அணி்தற்கு ்சைதியானது, ்பலதுடற்களில் 
்பயன்்படுகிறது. 

 � இடத எளிதில் சைாய்மற்றலாம்.
 � இயற்ட்க இடழ்களி்ல்ய ்பட்டு இடழ 

தான் ்லிடமயான இடழயாகும். 
 � இது சூரிய ஒளிடய எளிதில் ்கைத்தும்.

ெடடின ெயனகள்
்பட்டு இயற்ட்க அழகுடையது, ்்காடை 

்காலத்தில் இது இதமானதா்கவும், குளிர 
்காலத்தில் த்்ப்பத்டதத் தரக கூடியதா்கவும் 
உள்ைது. நா்கரி்கமான, நவீன உடை்கடைத் 
அழ்கா்கத் தயாரிக்கவும், சிற்பபு ்ாய்ந்த அழகிய 
்பட்ைாடை்கடை ்டி்டமக்கவும் முககியமா்க 
்சைடல்கள் தயாரிக்க இது ்பயன்்படுகிறது. வீட்டு 
உ்ப்யா்க்ப த்பாருள்்கைான சு்ர அலங்்கார்ப 
த்பாருள்்கள், திடரச் சீடல்கள், ்கம்்பைம் மற்றும் 
இதர விரி்பபு்கள் தயாரிக்கவும் ்பயன்்படுகின்றன. 
்பட்டு இடழயானது, மருத்து்த் துடறயில், 
அறுட் சிகிச்டசையின் ்்பாது டதயல் நூலா்க்ப 
்பயன்்படுத்த்ப்படுகிறது.

்பட்டு உற்்பத்தியில், 
உலகி்ல்ய இரண்ைா்து 
இைத்டத்ப த்பறு்து 

நம் இந்திய நாடு. தமிழ்நாட்டில் உள்ை 
்காஞசிபுரம், திருபு்னம் மற்றும் ஆரணி 
்்பான்ற இைங்்கள் ்பட்டு உற்்பத்திககு்ப பு்கழ் 
த்பற்றட்.
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5.3  ெடடு மறறும் கம்ெளி ஆ்லகளில் 
ஏறெடும் அெறாயங்கள்
ஆடல்களில் ்பணிபுரி்்ாருககுக 

்காயங்்கள் ஏற்்பைலாம். ஆடல்களில் சூழ்நிடல 
்காரணமா்கச் சில ்பாதி்பபு்கள் மற்றும் 
ஆ்ராககியமற்ற நிடல ஏற்்பைலாம்.

ெடடறா்லகளில் ஏறெடும் ெறாதிபபுகள்
த்பாது்ா்க்ப ்பட்ைாடல்களில் 

்பணிபுரி்ப்ர்கள் நின்றுத்காண்்ை ்பட்டுநூடல 
நூற்்பதால் அ்ர்கள் மூட்டு ்லியால் 
அ்தி்ப்படுகிறார்கள். ்மலும் இ்ர்கள் முதுகு 
்லியினாலும், ்பாரட்க ்்காைாறு்கள் மற்றும் 

1. எது முைலில் 
வந்ைது, ெடடுபபுழு 
அல்லது முட்ட

6. குககூனக்ள 
பகறாதிநீரில் 

விடடறால் 
கூடடுபபுழுககள் 

இ்ந்து 
விடுவைறால், 

பெரசின 
இ்லகள் 
ைளரந்து 

விடுகின்ன

5. குககூனனில் 
உள்ள லறாரவறா 
கூடடுபபுழுவறாக 

மறாறும் 4. ெடடுபபூச்சி 
ைன்னச் சுறறி 

குககூ்ன 
உறெததிச் பெய்யும்

7. ைனிதை 
ெடடு இ்ழகள் 

பிரிககபெடுகின்ன

8. இந்ை இ்ழகள் 
நூல் ெந்துகளறாக 

மறாற்பெடுகின்ன
இந்ை நூல் ெந்து 
ஆ்டகள் பெய்ய 

ெயனெடுகி்து

3. ெடடுபபூச்சிகள், 
அவறறின ஆரம்ெ 

எ்ட்ய விட 
50,000 மடங்கு 

எ்டயுள்ள மல்பெரி 
இ்லக்ள உணடு 

வளரகின்ன

2. முட்டகள் 
பெறாரிதது லறாரவறாககள் 

உருவறாகின்ன
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்தால் ்காயங்்கைாலும் துன்புறுகிறார்கள். 
குடறந்த ்காற்்றாட்ைமுள்ை ்பகுதி்களில் 
இ்ர்கள் ்பணிபுரி்தால் சில சைமயம், சு்ாசை 
சைம்்பந்தமான ்நாய்்கைான ஆஸ்துமா மற்றும் 
மாரபுச் சைளியாலும் அ்தி்ப்படுகிறார்கள்.

கம்ெளி ஆ்லகளில் ஏறெடும் ெறாதிபபுகள் 
்கம்்பளி ஆடல்களில் ்பணிபுரியும் 

்பணியாைர்கள் த்வ்்று ்்தி்பத்பாருள்்கள் 
மற்றும் சைலட்த்தூள்்கடையும் 
்பயன்்படுத்து்தால் ஒவ்ாடம மற்றும் 
்தால் ்நாயால் துன்புறுகிறார்கள். இறந்த 
விலங்கு்கடைக ட்கயாளு்தால் ்கம்்பளி 
ஆடல ்பணியாைர்கள் ஆந்தராகஸ் ்பாகடீரியா 
ததாற்றால் அ்தி்ப்படுகிறார்கள். இது்்பான்ற 
்பாதி்பபு ஏற்்பட்ைால் உயிர ்சைதம் எற்்படுகிறது 
இது பிரித்ததடு்ப்்பார்கள் ்நாய் என்றும் 
அடழக்க்ப்படுகிறது.

பேசில்லஸ் ஆந்த்ராசிஸ் என்ற 
்பாகடீரியா்ால் ஏற்்படும் ்நாய் ஆந்தராகஸ். 
இந்த ்பாகடீரியா்ால் ்பாதிக்க்ப்பட்ை, 
விலங்கு்களின் உ்ராமம் மற்றும் அங்கு 
்ாழும் விலங்கு்கடைக ட்கயாளு்்ாரககும் 
ஆந்தராகஸ் ்நாய் எற்்பை ்ாய்்பபுள்ைது. 
இந்்நாயின் அறிகுறி்கள் – ்காய்ச்சைல், இருமல், 
மூச்சு விடுதலில் சிரமம்.  இட் நி்மானியாட் 
ஒத்த அறிகுறி்கைாகும். சில சைமயம் இ்ர்களுககு 
்ாந்தி எடுககும் சூழ்நிடலயும் மற்றும் 
்யிற்று்ப்்பாககும் ஏற்்படுகின்றன.
சிகிச்்ெ

 � த்பனிசிலின் மற்றும் சி்ப்ராஃ்ப்ைாகசைாசின் 
்்பான்ற சிறந்த மருந்து்கள் ஆந்த்ராகஸ் 
்நாடயக குணமாக்க உதவுகின்றன. 

 � விலங்கு்களுககு ஆந்தராகஸ் தடு்பபூசி ்்பாை 
்்ண்டும் மற்றும் ஆந்த்ராகஸ் ்நாயால் 
இறந்த விலங்கு்கடை ஆழ்குழி ்தாண்டி 
அதில் புடதக்க ்்ண்டும் அல்லது எரிக்க 
்்ண்டும் 

 � முதலாளி்கள் தங்்களின் 
்பணியாைர்களுககுச், சுத்தமான 
சுற்றுச்சூழலும் நல்ல ்காற்்றாட்ைம் 

மற்றும் ்பாது்கா்பபும் அளிக்க ்்ண்டியது 
அ்ர்களின் ்கைடமயாகும்

ெடடுபுழு வளரதைல் மறறும் அ்மதிபெடடு
்பட்டு்பபூச்சி்கடை ்ைரத்து ்பட்டு நூடல 

உரு்ாககும் முடற ்பட்டுபுழு ்ைர்பபு 
(Sericulture) என்ப்படும். இது அதி்க்ப ்பட்டு 
இடழ்கடை்ப த்பறு்தற்்கா்க ஏராைமான 
்பட்டு்பபூச்சி்கடை ்ைரககும் முடற ஆகும்.
அகிம்்ெெடடு

ஆண்ைாண்டு ்காலமா்கக த்காதிககும் நீரில் 
கூட்டு்ப புழுக்கடை்ப ் ்பாட்டு, அ்ற்டறக   அழித்து 
அதிலிருந்து ்பட்டு இடழ்கடை எடுத்தனர. 
இந்தியாவில் ஆந்திர்பபிர்தசை மாநிலத்தில் அரசு 
அதி்காரியா்க்ப ்பணியாற்றிய குசுமா ராஜய்யா 
என்்ப்ர, 1992ஆம் ஆண்டு கூட்டு்பபுழுக்கடைக 
அழிக்காமல், அ்ற்றிலிருந்து ்பட்டு நூடல 
எடுக்கலாம் என்்படதக ்கண்ைறிந்தார. 
ஆனால், தமன்டமயான முடற ஒன்டற 
உரு்ாககினார. கூட்டு்பபுழுக்கள், கூட்டை 
உடைத்துகத்காண்டு த்ளி்யறும் 
்்பாது அ்ற்டறக த்கால்லாமல், அட் 
உண்ைாககும் ்பட்டு இடழ்கடை எடுக்கலாம் 
என்றார. இந்த்ப ்பட்டு, மனித ்நயத்தின் 
அடி்ப்படையில், ்பராம்்பரிய முடற்கடைத் 
தாண்டி உரு்ாக்க்ப்பட்ைதாகும். என்் இது, 
அகிம்டசை்பட்டு அல்லது அடமதி்பட்டு என்று 
அடழக்க்ப்படுகின்றது. இ்டர்ப பின்்பற்றி, 
விலங்கு்களின் நலனில் அக்கடறயுள்ை 
ஏராைமான மக்களும் இதில் ஆர்ம் ்காட்டினர. 

5.4  விலங்குகளின ெறாதுகறாபபு மறறும் 
ெரறாமரிபபு
விலங்கு்கடை்ப ்பாது்காத்தல் என்்பது 

நமது குழந்டத்கடையும், த்பற்்றாடரயும் 
்பாது்கா்ப்பதற்கு நி்கரானது 
அட் மனிதர்கள் ்்பான்ற 
உயிரி்கைாகும். இந்த 
உலகில் ்ாழும் அடனத்து 
உ யி ரி ன ங் ்க ட ை யு ம் 
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்பாது்கா்ப்பது மனிதர்களின் ்கைடம. 
விலங்கு்கடை்ப ்பாது்காககும் மி்க்ப த்பரிய 
த்பாறு்பபுணரவு மனிதர்கைாகிய நமககு 
இருககிறது.

வி ல ங் கு ்க ளி ன் 
இன்பத்பருக்கத்டத ஆய்வு 
தசைய்தல் மற்றும் அ்ற்றின் 

்பராமரி்பபு ்பற்றி்ப ்படிககும் பிரிவிற்கு 
விலங்கு ்ைர்பபு (Animal Husbandry) 
என்று த்பயர.

நமது சுற்றுச்சூழல், ்காடு மற்றும் தட்்ப 
த்்ப்பநிடல மற்றும் மாற்ற சைாரந்த அடமச்சை்கம், 
விலங்கு்கடைத் துன்புறுத்துதலில் இருந்து 
்பாது்காக்க 1960 ஆம் ஆண்டு, நான்கு புதிய 
சைட்ைங்்கடை த்காண்டு்ந்தது அ்ற்றுள் 
வீட்டில் நாய் ்ைர்ப்ப்ர்கள், விலங்கு்கடை 
சைந்டதயில் விற்்படன தசைய்்ப்ர்கள், தசைல்ல்ப 
பிராணி்கள் மற்றும் மீன்்கள் ்ைர்ப்ப்ர்கள் 
்்பான்ற்ர்களுக்கா்க உரு்ாககியது. 
விலங்கு்கடை்ப ்பாது்காத்து்ப ்பராமரிக்க 
்்ண்டும் என்ற ்பல்்்று குழுக்களின் 
கூட்டுமுயற்சியால்தான் அரசு இச்சைட்ைங்்கடை 
இயற்றியது. நம்டமயும், நம் சுற்றுச் சூழடலயும் 
்பாது்காத்துக த்காள்ை, விலங்கு்கடை 
நாம் ்பாது்காக்க ்்ண்டும். ஆட்கயால், 
நாம் விலங்கு்களின் மீது அக்கடற, அன்பு 
த்காண்டு அ்ற்டற்ப ்பாது்காக்க ்்ண்டும், 
நம் குடும்்பத்திலுள்ை ஓர உறு்பபினர ்்பால் 
விலங்கு்கடையும் நாம் ்்பணிக்காக்க 
்்ண்டும்.

மதிபபீடு

I. ெரியறான வி்ட்யத தைரந்பைடு
1.  தினசைரி, 

்கால்நடை்களிலிருந்து நமககுக கிடைககும் 
முககியமான த்பாருைாகும்.
அ. முட்டை
ஆ. ்பால்
இ. இட் இரண்டும் 
ஈ. இட் எதுவும் அல்ல

2. முட்டையில்  அதி்கம் 
உள்ைது.
அ. புரதம்  ஆ. ்கார்்பா டைட்்ரட்
இ. த்காழு்பபு ஈ. அமிலம்

3. த்ள்ைாடு மற்றும் தசைம்மறி ஆடு்களின் எந்த 
்பா்கம்  ஆடை்கள் தயாரிக்க 
உதவுகிறது.? 
அ. ்கால்   ஆ. ட்க
இ. உ்ராமம்  ஈ. தடல

4. ்பட்டு்ப பூச்சி்கடை ்ைர்ப்பதும், ்பட்டு 
இடழ்கடை உரு்ாககு்தும் இவ்ாறு 
அடழக்க்ப்படுகிறது. 
அ. ைாரட்டி்கல்சைர  ஆ. ஃபு்ைாரி்கல்சைர
இ. அகரி்கல்சைர  ஈ. தசைரி்கல்சைர

5. பிரித்ததடு்ப்ப்ரின் ்நாய் 
என்றடழக்க்ப்படு்து 
அ. ஆஸ்துமா  ஆ. ஆந்தராகஸ்
இ. டைஃ்பாய்டு  ஈ. ்காலரா

II. தகறாடிடட இடங்க்ள நிரபபுக
1. புரதம் மற்றும்  ்பாலில் அதி்கம் 

உள்ைது.
2. ்தன் கூட்டிலிருந்து 

எடுக்க்ப்படுகிறது. 
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3. ஆந்தராகஸ் ்நாடய உண்ைாககு்து 

4. இயற்ட்க இடழ்களி்ல்ய ்லிடமயான 
இடழ 

5. அடமதி்பட்டு  ஆம் ஆண்டு 
உரு்ாக்க்ப்பட்ைது.

III.  ெரியறா, ைவ்றா? ைவப்னில் 
ெரியறான்ை எழுைவும் 

1. இயற்ட்கயின் மி்க்ப த்பரிய த்காடை 
விலங்கு்கள்.

2. குதிடரயின் உ்ராமம் ஓவியம் தீட்டும் 
தூரிட்க்களில் ்பயன்்படுத்த்ப்படுகிறது. 

3. ்பட்டு்பபூச்சி ்கம்்பளி இடழ்கடைத் தருகிறது. 
4. அஹிம்டசை்ப ்பட்டின் மறுத்பயர மல்த்பரி 

்பட்டு.
5. ஆந்த்ராகடஸைக குண்ப்படுத்தும் சிறந்த 

மருந்து த்பனிசிலின்.

IV.  பெறாருததுக.

1. கூட்டு்ப புழு - இடறச்சி
2.  அடமதி்ப ்பட்டு - ்்காழி்ப்பண்டண
3. பிராய்லர - ்பட்டு்ப பூச்சி
4.  இனி்ப்பான திர்ம் - ஆந்திர்ப பிர்தசைம்
5. ஆடு - ்தன்

V. ஒபபு்ம 
1.  நீர: குழாய்: மின்சைாரம் :: 

2.  தாமிரம்: ்கைத்தி: ்கட்டை :: 

3.  நீைம்; மீட்ைர அைவு: மின்சைாரம் : 
.

4.  மில்லி அம்பியர; டமக்ரா அம்பியர: 10-3 A: 
.

VI. மிகக குறுகிய வி்ட ைருக
1. ்பாலிலிருந்து கிடைககும் த்பாருள்்களில் 

எட்்யனும் இரண்டிடன எழுது்க. 

2. விலங்கு்களிைமிருந்து கிடைககும் இரு 
்ட்கயான இடழ்கள் யாட்?

3. ்கத்தரித்தல் என்றால் என்ன?
4. ஆந்தராகஸ் ் நாயின் அறிகுறி்கடை எழுது்க
5. தசைரி்கல்சைர – ்டரயறுக்க
6. நாம் விலங்கு்கடை எ்ப்படி நைத்த 

்்ண்டும்?
7. அஹிம்டசை்ப ்பட்டைக ்கண்ைறிந்த்ர யார?

VII. குறுகிய வி்ட ைருக
1. ்கம்்பளியின் சிற்ப்பம்சைங்்கள் மூன்றிடன 

எழுது்க.
2. ்பட்டின் ஏ்தனும் மூன்று ்பயன்்பாட்டை 

எழுது்க.
3. ்்காழி்ப்பண்டணயில் ்காண்ப்படும் 

த்பாது்ான ்நாய்்கள் யாட்?

VIII. விரிவறான வி்ட ைருக
1. அஹிம்டசை ்பட்டு ்பற்றி வி்ரிக்க?
2. ்பட்ைாடல்களில் ஏற்்படும் அ்பாயங்்கள் 

யாட்?
IX.  பினவரும் வினறாககளுககுப ெதில் 

ைருக.
கம்ெளி ஆ்ல ெடம்

1. ்கம்்பளி ஆடலயில், ்கம்்பளி தயாரிக்க்ப்படும் 
நிடல்கடை எழுது்க.

2. ்கம்்பளியின் ்பயன்்கடை எழுது்க.

X. உயர சிந்ை்ன வினறா
1. ்பாராசூட் தயாரிக்க ்பட்டு இடழ்கள் 

உதவுகின்றன. ஏன்?
2. ்தன் எல்லாருககும் சிறந்த உண்ா்க்ப 

்பரிந்துடரக்க்ப்படுகிறது. ஏன்? ்காரணம் 
தரு்க.

XI. கூறறும், கறாரணமும்
1. கூறறு:  விலங்கு்களின் உ்ராமங்்களிலிருந்து 

இடழ்கள் எடுக்க்ப்படுகின்றன. 
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 கறாரணம்:  ஆடு, யாக, அல்்பா்கா (உ்ராம 
ஆடு) மற்றும் முயல் ்கம்்பளி 
இடழ்கடைத் தருகின்றன. 

அ. கூற்றும், ்காரணமும் சைரி

ஆ. கூற்று சைரி, ்காரணம் த்று

இ. கூற்று த்று, ்காரணம் சைரி

ஈ. கூற்றும், ்காரணமும் த்று.

2. கூறறு: த்பனிசிலின் மற்றும் 
சி்ப்ராஃ்ப்ைாகசைாசின்.

 கறாரணம்: இந்த மருந்து்கள் ்பசு அம்டமடயக 
குணமாககும். 
 அ. கூற்று சைரி, ்காரணம் த்று.
 ஆ. கூற்று த்று, ்காரணம் சைரி.
 இ. கூற்றும் த்று, ்காரணமும் த்று.
 ஈ. கூற்றும் சைரி, ்காரணமும் சைரி.

இந்த தசையல்முடறயானது ்பண்டண அடமத்தல் 
மற்றும் ்பால் உற்்பத்தி குறித்து மாண்ர்கள் 
அறிந்து த்காள்ை உதவுகிறது

அன்றாை ்ாழ்வில் விலங்கு்கள்

அன்றாட வறாழ்வில் விலங்குகள்  URL:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playnfun.cowfarmday

்படிநிடல்கள்
்படி 1 :   URL அல்லது Q.R.Code ஐ ்பயன்்படுத்தி தசையல்்பாடு ்பக்கத்டத திறக்கவும்
்படி 2 :   ஒரு ்பண்டனக ்காட்சி்தான்றும், அதனுைன் ஒரு ட்க Symbol ்தான்றும்
்படி 3:   ட்க Symbol ்காட்டும் ்ழிமுடற்களின்்படி ்பசுவிற்்கான உணவு்ப ்பயிர்கடை அறு்டை 

தசைய்தல் மற்றும் ்பசுவிற்கு தீ்னம் த்காடுத்தல் ்்பான்ற்ற்டறக ்காணலாம்.
்படி 4:  ் மலும் ்ழிமுடற்கடை்ப பின்்பற்று்தால் ்பால் உற்்பத்தி தசைய்தல் ்டர ்காணலாம்.

** ்பைங்்கள் அடையாைத்திற்கு மட்டு்ம.
* ்தட்தயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிக்கவும்.

ெடி 1 ெடி 2

ெடி 4

ெடி 3

இடணயச் தசையல்்பாடு
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

காட்சித் த�ாடர்பியல்6
அலகு

இப்ாடத்்�க் கற்றபின் மாணவர்கள்
 � லிப்ரெஆபிஸ் ்ென்பொருள் மூலம் ஒரு ஆவணத்தை உருவொக்குவது 

எபபடி எனறு ்தைரிந்து ்�ொள்வொர�ள்
 � ெொணவர�ளின ப்ைபபு சிந்தை்ை அதி�ரிக்கும்
 � ஆவணத்தை ஒழுங�்ெக்�வும் ெற்றும் வடிவ்ெக்�வும் அறிந்து 

்�ொள்வொர�ள்

அறிமுகம்
இந்தை பொைததில் ெொணவர�ள் 

்ென்பொருள் லிப்ரெஆபீ்ைப பயனபடுததை 
�ற்றுக்்�ொள்வொர�ள்.

லிப்ரெஆபிஸ் உல�ம் முழுவதும் க�ொடிக் 
�ணக்�ொை ெக்�ளொல் பயனபடுததைபபடும் 
ஒரு ைக்திவொயந்தை ெற்றும் இலவை அலுவல� 
பயனபொட்டு ்தைொகுபபு ்ென்பொருள் ஆகும். 
இதைன இ்ைமு�ம் ெற்றும் பயனுள்ள �ருவி�ள் 
உங�ள் ப்ைபபொற்்றல் கெம்படுததிை ெற்றும் 
உங�ள் ்ையல்தி்ற்ை கெம்படுததை உதைவும். 
லிப்ரெஆபீஸில் பினவரும் பயனபொடு�ள் 
உள்ளை.

உ்ை ஆவணம் (Text Document)
எழுததைொற்்றல், புததை�ங�ள், அறிக்்��ள், 

்ையதிெைல்�ள், ்�கயடு�ள், ெற்றும் பி்ற 
ஆவணங�்ளத கதைொற்றுவிபபதைற்கு உ்ரெ 
ஆவணம் (Word ்ையலி) ஒரு �ருவியொகும்.

அட்டவ்ணசதசெயலி (Spreadsheet)
ஒரு உயர முடிவு அட்ைவ்ணயிலிருந்து 

எதிரபொரக்�பபடும் அ்ைதது கெம்பட்ை 
பகுபபொயவு�்ள வ்ரெபைங�ள் (Chart) 
ெற்றும் முடிவு ்ையயும் அம்ைங�்ள 
அட்ைவ்ணச்ையலி ்�ொண்டுள்ளது. 
இதில், நிதி, புள்ளியியல் ெற்றும் �ணிதை 
்ையல்பொடு�ளுக்�ொ�, 300க்கும் கெற்பட்ை 
்ையல்பொடு�ள் (Functions) உள்ளை.

நிகழ்த்து�ல் (Impress)
சி்றபபு வி்ளவு�ள், அ்ைவூட்ைம் ெற்றும் 

வ்ரெதைல் �ருவி�ள் கபொன்ற ்பொதுவொை 
ெல்டிமீடியொ விளக்�க்�ொட்சி உருவொக்� 
பயனபடுகி்றது.

்டஙகள் வ்ை�ல் (Draw) 
வ்ரெதைல் எனபது எளிய வ்ரெபைங�ள் 

அல்லது பொயவு பைங�ள் (Flowcharts) முதைல் 
3டி ஆரட்கவ்ல வ்ரெ அ்ைத்தையும் 
உருவொக்கும் ஒரு ்வக்ைர வ்ரெதைல் �ருவி 
ஆகும்.
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�ைவுத்�்ளம் (Data base)

இது படிவங�ள், அறிக்்��ள், விைவல்�ள், அட்ைவ்ண�ள் உருவொக்�வும், திருததைவும் 
ெற்றும் அதை்ைப பொர்வயிைவும் பயனபடுகி்றது. உ்றவுைொர தைரெவுததைளத்தை நிரவகிபபது எனபது 
ெற்்ற பிரெபலெொை தைரெவுததைள பயனபொடு�்ளப கபொன்றதைொகும்.

லிபதைஆபிஸ ஃ்ார்முலா (சூத்திைஙக்்ள உருவாக்கு�ல்)
லிப்ரெஆபிஸ் ஃபொரமுலொ அல்லது ைெனபொடு எடிட்ை்ரெ பயனபடுததி சிக்�லொை ைெனபொடு�்ள 

உருவொக்� முடியும், இதில் நி்லயொை எழுததுரு ்தைொகுபபில் இல்லொதை குறியீடு�்ளக் கூை 
பயனபடுததி சூததிரெங�்ள உருவொக்�லொம்.

தமன்த்ாரு்்ளப த்றுவது எப்டி 
விண்கைொஸ், லிைக்ஸ் ெற்றும் கெக் ஓஎஸ் எக்ஸ் ஆகியவற்றின லிப்ரெஆபிஸ் பதிபபு�்ள 

https://www.libreoffice.org/download இலிருந்து இலவைெொ� பதிவி்றக்�ம் ்ையது ்�ொள்ளலொம்.

உ்ை ஆவணம் (Text Document)

இந்தை பகுதியில், உ்ரெ ஆவணம் பற்றி படிபகபொம். 

�டிதைங�ள், அறிக்்��ள் ெற்றும் பி்ற ஆவணங�்ள தைட்ைசசு ்ையய உ்ரெ ஆவணம் 
(Text Document) ்ென்பொரு்ள பயனபடுததைலொம்.

ஆவணஙக்்ள நிர்வகித்�ல் 
பொைததின இந்தைப பகுதி, ஒரு புதிய / தைற்கபொதுள்ள ஆவணத்தை எவவொறு தி்றபபது, ஒரு 

ஆவணத்தை கைமிததைல், ஆவணத்தைத ெறு்பயரிடுதைல் ெற்றும் தி்றக்�பபட்ை ஆவணத்தை மூடுதைல் 
ஆகியவற்்்ற விளக்குகி்றது. 
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புதிய ஆவணத்்� உருவாக்கு�ல்
 ஒரு புதிய ஆவணத்தை உருவொக்�, பினவரும் மு்்ற�ளில் ஏகதைனும் ஒன்்ற பயனபடுததைலொம்.
1. ்ெனு பட்டியில் உள்ள புதிய ஆவண (New Text Document) ்பொததைொ்ை அழுததைவும்.

2.  File → New → Text Document �ட்ை்ள்ய பயனபடுததி ஒரு புதிய ஆவணத்தை 
தி்றக்�வும்.

3. வி்ைபபல்�யில் CTRL + N வி்ை�்ள அழுததைவும்.

ஆவணத்்� தி்றக்க
கைமிக்�பபட்டு மூைபபட்ை ஒரு ஆவணத்தை தி்றக்�, பினவரும் மு்்ற�ளில் ஏகதைனும் ஒன்்ற 

்ையயலொம்.

1. ்ெனு பட்டியில் உள்ள தி்றந்தை க�ொபபு (Open)  ்பொததைொ்ை அழுததைவும். 
 2. File → Open என்ற �ட்ை்ள்ய பயனபடுததைவும்
 3. வி்ைபபல்�யில் CTRL + O வி்ை�்ள அழுததைவும். 
தி்றந்தை உ்ரெயொைல் ்பட்டி. கதைொனறும். க�ொப்ப கதைரந்்தைடுதது தி்றக்� (Open) ்பொததைொ்ை 

அழுததைவும்.

புதிய / �ற்்ாதுள்்ள ஆவணத்்� ்செமிக்க
புதிய அல்லது தைற்கபொதுள்ள ஆவணத்தை கைமிக்�, பினவரும் மு்்ற�ளில் ஏகதைனும் ஒன்்ற 

பினபற்்றவும்: 

1. ்ெனு பட்டியில் உள்ள கைமி (Save) ்பொததைொ்ை அழுததைவும். 

2. File → Save என்ற �ட்ை்ள்ய பயனபடுததைவும்.
3. வி்ைபபல்�யில் CTRL + S வி்ை�்ள அழுததைவும்.
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ஆவணம் ஏற்�ைகவ ்பயரிைபபட்டு முனகப கைமிக்�பபட்டிருந்தைொல் அந்தை ஆவணங�்ளயும் 
கெற்�ண்ை �ட்ை்ள�ள் மூலம் கைமிக்�லொம். அவவொறு இல்லொெல் புதிய ஆவணெொ� கைமிக்� 
கவண்டு்ென்றொல் “Save as” உ்ரெயொைல் ்பட்டி்ய (Dialogue box) தி்றபபதைன மூலம் கைமிக்�லொம். 
ஆவணத்தை கைமிக்� விரும்பும் க�ொபபு்்ற்ய கதைரந்்தைடுக்�வும். க�ொபபு ் பயரி்ை தைட்ைசசு ் ையது 
“ok” எனப்தை கிளிக் ்ையயவும். ்ெனு பட்டியலில் File → Save as �ட்ை்ள்ய கதைரந்்தைடுபபதைன 
மூலம் புதிய ஆவணத்தை கைமிக்�லொம்.

ஆவணத்்� மூடு�ல்
ஒரு ஆவணததில் கவ்ல முடிந்தைவுைன அந்தை க�ொபபி்ை மூடி விை File → Close என்ற 

�ட்ை்ள்ய பயனபடுததைலொம்.

ஆவணத்்� அசசிடு�ல் 
ஒரு ஆவணம் அல்லது கதைரந்்தைடுததை பக்�ங�்ள அசசிை கீகே ்�ொடுக்�பபட்டுள்ள 

படிநி்ல�்ள பினபற்்றவும்:

1. அசசிைபபை கவண்டிய ஆவணத்தை தி்றக்�வும்.

2. ்ெனு பட்டியில் File → Print �ட்ை்ள்ய கதைரந்்தைடு. 

அசசு உ்ரெயொைல் ்பட்டி தி்றக்கும். அசசு வரெம்பு, ந�ல்�ளின எண்ணிக்்�, அசசுப்பொறி ்பயர 
கபொன்ற விருபபத கதைரவு�்ள கதைரந்்தைடுக்�வும். அசசுப்பொறி்ய “on” ்ையயவும். ெற்றும் தைொள் 
அசசியந்திரெ தைட்டில் ைரியொ� ்வக்�பபட்டுள்ளதைொ எனப்தை ைரி பொரக்�வும். 

2. “OK” ்பொததை்ை கிளிக் ்ையதிைவும்.
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அசசு முன்்னாட்டம் (Print Preview) 
அசசு முனகைொட்ைம், உங�ள் ஆவணம் அசசிைபபடும்கபொது எவவொறு இருக்கும் எைப 

பொரபபதைற்கு ஒரு வழி்ய வேஙகுகி்றது. ஒகரெ கநரெததில் பல பக்�ங�்ளப பொரக்�வும் ெற்றும் 
தி்ரெயி்ைப ்பரிதுபடுததைவும் முடியும். உங�ள் ஆவணம் அசசு முனகைொட்ைெொ� ெொ்ற, இந்தை 
மு்்ற�ளில் ஒன்்ற பயனபடுததைவும்:

க�ொபபு (File) ்ெனுவில் அசசு முனகைொட்ைம் (Print Preview) கிளிக் ்ையயவும் அல்லது  
CTRL + Shift + O வி்ை�்ள அழுததைவும்.

Text Document தமன்த்ாருளிலிருந்து தவளி்யறு�ல்
 க�ொபபு ்ெனு பட்டியில் File → Exit Libreoffice �ட்ை்ள்ய கதைரந்்தைடுபபதைன மூலம் Text 

Document ்ென்பொருளிலிருந்து ்வளிகய்ற முடியும்.

உ்ை்ய ்�ர்ந்த�டுத்�ல்
ஆவணத்தை உருவொக்கும் கபொது ஒவ்வொரு எழுததைொ� தைட்ைசசு ்ையதைொலும் திருததும் கபொதும் 

வடிவூட்டும் கபொதும் ்ைொற்�்ளகயொ வரி�்ளகயொ பததி�்ளகயொ அல்லது சில கநரெம் முழு 
ஆவணத்தைகயொ கதைரந்்தைடுக்� கவண்டி வரும். உ்ரெ�்ள கதைரந்்தைடுததை பினைொல் கதை்வயொை 
ெொற்்றங�்ள ்ையது ்�ொள்ளலொம். உ்ரெ்ய ந�ரததைவும், ந�ல் எடுக்�வும் தைடிபபொக்�வும் முடியும். 
உ்ரெ்ய கதைரந்்தைடுக்� சுட்டி அல்லது வி்ைபபல்�்ய பயனபடுததைலொம்.

சுட்டி்ய தகாண்டு உ்ை்ய ்�ர்ந்த�டுத்�ல்
பினவரும் படி�ள் பினபற்்றபபை கவண்டும்:

1. ் ைருகும் இைத்தை கதைரந்்தைடுக்�பபை கவண்டிய உ்ரெயின ் தைொைக்�ததில் ் வக்� கவண்டும்.

2. சுட்்ைலியின இைது ்பொததைொ்ை அழுததிப பிடிததைவொறு உ்ரெயின மீது ந�ரததை கவண்டும்.

3. உ்ரெ கதைரந்்தைடுக்�பபட்ை பின ்பொததைொ்ை விட்டு விை கவண்டும்.

VII STD Science Term-3 TM  unit 6.indd   119 18-11-2019   16:43:45



120

வி்செப்ல்கயின் மூலம் உ்ை்ய ்�ர்ந்த�டுத்�ல்
பினபற்்ற கவண்டிய வழிமு்்ற�ள்:

1. ் ைருகும் இைத்தை கதைரந்்தைடுக்�பபை கவண்டிய உ்ரெயின ் தைொைக்�ததில் ் வக்� கவண்டும்.
2.  Shift ்பொததை்ை அழுததியவொறு ந�ரவு ்பொததைொன�்ள பயனபடுததி கதை்வயொை 

உ்ரெ்ய உயரததிக் �ொட்ை கவண்டும்.
3. கதை்வயொை உ்ரெ கதைரவு ்ையயபபட்ைபின Shift ்பொததை்ை அழுததுவ்தை விட்டு விைவும்.

நகர்த்து�ல் மறறும் நகதலடுத்�ல்
ந�ரததுதைல் ெற்றும் ந�்லடுததைலுக்கும் இ்ைகய உள்ள முக்கிய கவறுபொடு எனை்வன்றொல், 

ந�ரததுதைல் கதைரந்்தைடுக்�பபட்ை தைரெ்வ அதைன அைல் இைததிலிருந்து நீக்கும் அகதை கநரெததில் 
ந�்லடுததைல் அைல் உள்ளைக்�ததின பிரெதி்யொன்்ற உருவொக்குகி்றது.

உ்ை்ய நகர்த்து�ல்
கதைரந்்தைடுக்�பபட்ை உ்ரெ்ய மி�வும் எளிதைொ� கவண்டிய இைததில் ்வட்ைவும் ஒட்ைவும் 

்ையயலொம். இதைற்கு கீகே குறிபபிட்டுள்ள படி நி்ல�்ள பயண்படுததைவும்:

1. முதைலில் ந�ரததைபபை கவண்டிய உ்ரெ்ய கதைரந்்தைடுக்� கவண்டும்.
2.  பி்றகு Edit → Cut �ட்ை்ள்ய கதைரந்்தைடுக்� கவண்டும். அல்லது �ருவிபபட்்ையில்  

பணிக்குறி்ய கதைரந்்தைடுக்� கவண்டும்.
3. அதைன பி்றகு ் ைருகும் இைத்தை உ்ரெ்ய எஙகு ஒட்ை கவண்டுகெொ அஙகு ் வக்� கவண்டும்.
4.  இறுதியொ� Edit→ Paste �ட்ை்ள்ய அல்லது �ருவிபபட்்ையில் பணிக்குறி்ய 

கதைரந்்தைடுதது புதிய இைததில் கதைரந்்தைடுக்�பபட்ை உ்ரெ்ய ஒட்ை கவண்டும்.

இந்தை மு்்றயின மூலம் ஒரு ஆவணததில் இருந்து இன்ைொரு ஆவணததைக்கு கூை ்வட்டி 
ஒட்டும் பணி்யச ்ையய முடியும்.

கீழக்�ொணும் குறுக்கு வழி்யபபயனபடுததியும் உ்ரெ்ய ந�ரததைலொம்.

Ctrl +X → ்வட்ை

Ctrl +V → ஒட்ை

உ்ை்ய நகதலடுத்�ல்
1. முதைலில் ந�்லடுக்� கவண்டிய உ்ரெ்ய கதைரந்்தைடுக்� கவண்டும்.

2.  பி்றகு Edit → Copy �ட்ை்ள்ய கதைரந்்தைடுக்� கவண்டும். அல்லது �ருவிபபட்்ையில்  
பணிக்குறி்ய கதைரந்்தைடுக்� கவண்டும்.

3. அதைன பி்றகு ் ைருகும் இைத்தை உ்ரெ்ய எஙகு ஒட்ை கவண்டுகெொ அஙகு ் வக்� கவண்டும்.

4.  இறுதியொ� Edit → Paste �ட்ை்ள்ய அல்லது �ருவிபபட்்ையில் பணிக்குறி்ய 
கதைரந்்தைடுதது புதிய இைததில் கதைரந்்தைடுக்�பபட்ை உ்ரெ்ய ஒட்ை கவண்டும்.
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கீழக்�ொணும் குறுக்கு வழி்யபபயனபடுததியும் உ்ரெ்யந�ரததைலொம்.

Ctrl + C → ந�்லடுக்�

Ctrl + V → ஒட்ை

வடிவ்மத்�ல் விருப்ஙகள்
வடிவூட்ைம் (Format) என்ற பட்டிப பட்்ைத கதைரவு மூலம் ஏ்றக்கு்்றய எல்லொ வடிவூட்ைத 

கதைரவு�்ளயும் ்ப்ற முடியும். ்பொதுவொ� பயனபடும் கதைரவு�ளுக்்�னறு தைனியொ�ப ்பொததைொன�ள் 
உள்ளை. ஆைொல் இந்தை ்பொததைொன�்ளப பயனபடுததுவதைற்கு முனைொல் அவற்்்ற எந்தை 
உ்ரெபபகுதியின மீது பயனபடுததுகிக்றொகெொ அ்தைத கதைரவு ்ையய கவண்டும். கதை்வயொை 
உ்ரெ்யத கதைரவு ்ையதைபின கதை்வக்க�ற்ப கீழ�ண்ை ்பொததைொன�ளில் ஒன்்ற கிளிக் ்ையயவும்.

உ்ரெ்ய தைடிபபொக்குவதைற்கு B ்பொததை்ை கிளிக் ்ையயவும்.

உ்ரெ்ய ைொயந்தை எழுததுக்�ளில் ெொற்றுவதைற்கு I ்பொததை்ைக் கிளிக் ்ையய கவண்டும்.

உ்ரெ்ய அடிக்க�ொடிடுவதைற்கு U என்ற ்பொததைொ்ைக் கிளிக் ்ையயவும்.

Format → Character என்ற �ட்ை்ள்ய கதைரவு ்ையது கி்ைக்கும் Style பட்டிப்பட்டியில் Menu 
Bar) ஒரு கதைர்வ ்ையதும் கெற்கூறிய பணி�்ள ்ையய முடியும்.

ெொ்றொ� வி்ைபபல்�யின மூலம் Ctrl + B, Ctrl + I ெற்றும் Ctrl + U வி்ை�்ள அழுததி 
மு்்றகய தைடிததை, ைொயந்தை அல்லது அடிக்க�ொடிட்ை எழுதது பண்புக்கு ெொற்்றலொம்.

எழுத்துருக்க்்ள மாறறு�ல் (Font Changing)

எழுததுரு எனபது ஒரு குறிபபிட்ை பொணியில் எழுததுக்�ள் ெற்றும் எண்�ளின ்தைொகுபபு ஆகும். 
ஒவ்வொரு எழுததுரு கதைொற்்றமும் ெற்்ற எழுததுருக்�ளிலிருந்து ெொறுபட்ைது.
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Format �ருவிபபட்்ையில் (Tool bar) உள்ள Font எனப்தை கிளிக் ்ையது கீழகதைொனறும் 
எழுததுருக்�ளின பட்டியலிலிருந்து, கதை்வயொை ஒன்்ற கிளிக் ்ையயவும். கதைரந்்தைடுததை 
எழுததுருவில் உ்ரெ ெொறுகி்றது.

எழுத்துரு அ்ளவு (Font Size)
எழுததினு்ைய அளவு மி�வும் முக்கியெொைதைொகும். ைட்ை ஆவணததிற்கும், விளம்பரெ 

அறிவிபபிற்கும் ஒகரெ அளவு உ்ரெ்யப பயனபடுததை முடியொது.

Format �ருவிபபட்்ையில் உள்ள Font Size கிளிக் ்ையது கீழகதைொனறும் பட்டியலிலிருந்து, 
கதை்வயொை அளவு ஒன்்ற கிளிக் ்ையயவும். கதைரந்்தைடுததை எழுததுருவின அளவில் உ்ரெ 
ெொறுகி்றது.

எழுத்துரு நி்றத்்� மாறறு�ல் (Font Colour Changing)

கதைரந்்தைடுக்�பபட்ை உ்ரெக்கு கவறுகவறு வண்ணங�்ள கைரக்� முடியும். வண்ண அசசுப 
்பொறி�ள் ்பரும் வரெகவற்்ப ்பற்று வருகின்றை. வண்ண அசசுப ்பொறி�ளின து்ண்�ொண்டு 
ஆவணங�்ளப பல வண்ணங�ளில் அசசிை முடியும். 

உ்ரெக்கு கவறு வண்ணத்தை கைரபபதைற்கு Font Colour என்ற பணிக்குறி்ய கிளிக்்ையது 
பினைர கவண்டிய வண்ணத்தைச கைரக்�லொம். இந்தைப பணிக்குறியின மீது கிளிக் ்ையது 
்பொததைொ்ை அழுததிப பிடிததைவொறு இருந்தைொல் ஒரு வண்ணததைட்டு தி்ரெயிைபபடும். அதில் கவண்டிய 
வண்ணத்தை கிளிக் ்ையதைொல் கதைரவு ்ையயபபட்ை உ்ரெ அந்தை வண்ணததிற்க்கு ெொற்்றபபடும்.

்த்தி ஒழுஙகு்டுத்�ல் (Paragraph Alignment)

பததி ஒழுங�்ெபபு எனபது பததியின இைது ெற்றும் வலது பக்�ங�ளின கதைொற்்றத்தை 
குறிக்கி்றது. இயல்பொ�, Word இைபபக்�ம் பததி�்ள ஒழுங�்ெக்கும் (Left Alignment). நீங�ள் 
Word-இல் பததி�்ள வலதுபக்�ம் ஒழுஙகுபடுததைலொம், அதைைொல் வலது பக்�ம் ைெசசீரெொ� இருக்கும். 
இது வலது இ்ைவு (Right Alignment) எைபபடுகி்றது. இரு பக்�ங�ளிலிருந்தும் ைெெொை இ்ை்வளி 
்�ொண்டு நடுவில் ஒழுஙகுபடுததைலொம். இது நடு ஒழுங�்ெபபு (Centre Alignment) எைபபடுகி்றது. 
இறுதியொ�, இைது ெற்றும் வலது பக்�ங�ள் இரெண்்ையும் ஒரு கைரெ ஒழுஙகுபடுததைலொம். இது 
கநரததி்ைவு (Justify) எைபபடும்.
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