
பாடத்திட்டம்: கரிம சேரம்ங்களின் சேதியியலைக் காைநிலை 

ததாடர்பான எடுத்துக்காட்டுகள் ேழியாக கற்பித்தை் 

கரிம சேரம்ங்களின் சேதியியல், மின்காந்த கதிரவ்ீேச்ுடன் உண்டான பைங்குடில் ோயுக்களின் (greenhouse gases) 

ததாடரப்ு மற்றும் சுற்றுேச்ூழல் சேதியியல் சைான்ற  தபலை்புகபள ஒரு உயரந்ிபலை் ைள்ளி சேதியியல் 

ஆசிரியர ் இந்த கணினி அடிை்ைபடயிலான உைகரணங்களின் உதவியுடன்  சிறை்ைாக கற்பிக்கலாம். 

இை்ைாடத்திட்டமானது, மாணேரக்ள்  ேளிமண்டல ோயுக்களின் மூலக்கூறு அபமை்பை மனங்காணவும்,  

அேற்றின்  மின்காந்த கதிரவ்ீேச்ின் விபளபேை் புரிந்துக் தகாள்ளவும் ேழிேகுக்கும். இந்த தேயல்ைாடு, 

பைங்குடில் ோயுக்கள் மற்றும் காலநிபல மாற்றத்தில் அேற்றின் ைங்கு ைற்றிய தபலை்பை ைாடத்திட்டத்தில் 

அறிமுகை்ைடுத்துகிறது. 

ஆபகயால், இந்த ைாடத்திட்டத்தின்  மூலம், சேதியியலில் பிரதான தபலை்ப்ுகளுடன் காலநிபல அறிவியபல  

ஒருங்கிபணத்து கற்பிக்க முடியும். 

இந்த ைாடத்திட்டத்பதை் ையன்ைடுத்தி,  மாணேரக்ளால் பின்ேரும் சகள்விகளுக்கான விபடகபளக்   காண 

முடியும்:  

● எே்ோறு ோயுக்களின் மூலக்கூறுகள் மின்காந்த கதிரவ்ீேச்ுடன் ததாடரப்ு தகாள்கின்றன? 

● எே்ோறு ேளிமண்டல கரியமில ோய்வின் (CO2) மூலக்கூறுகள் அகேச்ிேை்பு ஒளியணுக்களுடன் ததாடரப்ு 

தகாள்கின்றன? 

● பூமியின் ேளிமண்டலத்தின் பைங்குடில் விபளவு என்ன? 



● ோண ோயு (methane) உமிழ்வுகளின் அதிகரிை்பு, பூமியின் தேை்ைநிபலபய ைாதிக்குமா? ஏன்? 

பாடத்திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்: 

தரநிலை:   உயரந்ிபலை் ைள்ளி  

துலற:   சேதியியல்   

துலறயிை் உள்ள தலைப்புகள்:  

மூலக்கூறுகளுடன் உண்டான மின்காந்த கதிரவ்ீேச்ின் ததாடரப்ு, மூலக்கூறு அதிரவ்ுகள், கரிம சேரம்ங்களின் 

(CO2, CH4) மூலக்கூறு கட்டபமை்பு, பைங்குடில் ோயுக்கள். 

காைநிலை தலைப்புகள்:  

பைங்குடில் விபளவு, காலநிபல மற்றும் ேளிமண்டலம் 

அலமவிடம்:  உலகமுழுதும்  

அணுகுமுலற:    இபணயேழி  

தமாழி(கள்):  ஆங்கிலம் (ேகுை்பு/ ைன்தமாழிகளில் ஆய்ேகே ்தேயல்ைாடு)  

சதாராயமாக சதலேப்படும் காைம்: 100-120 நிமிடங்கள் 

 

 

 

 



 

1. படித்தை் (5-10 நிமிடங்கள்)  

அகேச்ிேை்பு கதிரவ்ீேச்ுடன் ைல்சேறு ேளிமண்டல ோயுக்களின் மூலக்கூறுகளுக்கு இபடயிலான 

ததாடரப்ு ைற்றிய கண்சணாட்டத்பத ஒரு ோசிை்ைானது  ேழங்கும்.  

https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-infrared-radiation  

2. நுண்-உலர (~8 நிமிடங்கள்) 

ஒரு (காதணாளி) நுண்-உபரயானது, கரியமில ோயு (CO2) மற்றும் ோண ோயு (CH4) சைான்ற 

மூலக்கூறுகளுடன் உண்டான மின்காந்த கதிரவ்ீேச்ின் ததாடரப்ு ைற்றியும்,  அதன் விபளோக உருோகும் 

மூலக்கூறு அதிரவ்ுகளினால் ேளிமண்டலத்தில் ஏற்ைடும்  பைங்குடில் விபளவு ைற்றியும் விேரிக்கிறது. 

https://www.coursera.org/lecture/global-warming/greenhouse-gas-physics-SvfZD 
 

3. காட்சிப்படுத்தை் மற்றும் அலதே ்ோர்ந்த தேயை்பாடு (45-60 நிமிடங்கள்)  

கரிம சேரம்ங்களின் (CO2, CH4) மூலக்கூறு அபமை்பு, மூலக்கூறுகளில் மின்காந்த கதிரவ்ீேச்ின் விபளவு 

மற்றும் காலநிபல மாற்றத்தில் பைங்குடில் ோயுக்களின் ைங்கு முதலியேற்பற கேனிக்கவும், 

புரிந்துக்தகாள்ளவும், ஆராயவும்/   ைகுை்ைாயவும் ஒரு காட்சிை்ைடுத்தல் மற்றும் அபதே ்ோரந்்த தேயல்ைாடட்ு 

முபறகள்.  

https://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse 

  1 தைாருளடக்கம் 

https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-infrared-radiation
https://www.coursera.org/lecture/global-warming/greenhouse-gas-physics-SvfZD
https://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse


4. பயிலுதை் மதிப்பீட்டிற்காக பரிந்துலரக்கப்பட்ட சகள்விகள்/ பணிகள் 

● எே்ோறு ோயுக்களின் மூலக்கூறுகள் மின்காந்த கதிரவ்ீேச்ுடன் ததாடரப்ு தகாள்கின்றன? 

● எே்ோறு ேளிமண்டல கரியமில ோய்வின் (CO2) மூலக்கூறுகள் அகேச்ிேை்பு ஒளியணுக்களுடன் 

ததாடரப்ு தகாள்கின்றன? 

● பூமியின் ேளிமண்டலத்தின் பைங்குடில் விபளவு என்ன? 

● ோண ோயு (CH4) உமிழ்வுகளின் அதிகரிை்பு பூமியின் தேை்ைநிபலபய ைாதிக்குமா? ஏன்?

 
ேகுை்ைபற/ ஆய்ேகத்தில் இந்த ைாடத்திட்டத்பதை் ையன்ைடுத்துேதற்கான ஒரு ைடிை்ைடியான ேழிகாட்டி இங்கு 

தகாடுக்கை்ைடட்ுள்ளது. இந்த நடேடிக்பககபள ஒரு ோத்தியமான தேயல்திட்டமாக நாங்கள் 

ைரிந்துபரத்துள்சளாம். உங்கள் விருை்ைத்திற்கும் சதபேகளுக்கும் ஏற்றை்ைடி இந்த ைாடதிட்டத்பத நீங்கள் 

அபமத்துக் தகாள்ளலாம். 

1. இலணய ோசிப்பு மூைம் தலைப்லப அறிமுகம் தேய்தை் 

● கரிமம் மற்றும் அதன் சேரம்ங்களின் ஆதார இடம் ைற்றி விோதிக்கவும் 

● கரியமில ோயு (CO2) மற்றும் ோண ோயு (CH4) சைான்ற சில கரிம சேரம்ங்களின் மூலக்கூறு அபமை்பை 

விோதிக்கவும் 

● ேளிமண்டலம் மற்றும் அதன் கட்டபமை்பு ைற்றிய தபலை்பை அறிமுகை்ைடுத்தவும். CO2 மற்றும் CH4 சைான்ற 

  

2 ைடிை்ைடியான 



ேளிமண்டல ோயுக்கபளயும் அதன் ோதரண ேதவீதங்கபளயும் தையரிடவும்  

● பூமிபயத் தாக்கும் சூரிய ஒளி மற்றும் பூமியிலிருந்து தேளிை்ைடும் அகேச்ிேை்பு கதிரவ்ீேச்ு நிகழ்வுகள் 

ைற்றி விோதிக்கவும் 

● CO2 மற்றும் பிற ேளிமண்டல மூலக்கூறுகள் மின்காந்த கதிரவ்ீேச்ுடன்  எே்ோறு ததாடரப்ு தகாள்கிறது 

என்ைதற்கான கண்சணாட்டத்பத ேழங்க இபணயதள ோசிை்புை் தைாருபள ையன்ைடுத்தவும் 

● இபணயதள ோசிை்புை் தைாருள் கிபடக்கும் முகேரி: https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-

infrared-radiation 

2. நுண்-உலர (காதணாளி) இயக்குதை் 

கரியமில ோயு (CO2) மற்றும் ோண ோயு (CH4) சைான்ற மூலக்கூறுகளுடன் இபடயிலான மின்காந்த 

கதிரவ்ீேச்ின் ததாடரப்ு ைற்றியும், அதன் விபளோக உருோகும் மூலக்கூறு அதிரவ்ுகளினால் 

ேளிமண்டலத்தில் ஏற்ைடும்  பைங்குடில் விபளவு ைற்றியும் விேரிக்க கீழ்க்கண்ட நுண்-உபரபய 

(காதணாளி, ~ 8 நிமிடங்கள்) இயக்கவும். 

சிகாசகா ைல்கபலக்கழகத்தில் (University of Chicago) உள்ள சடவிட ்ஆரே்ே்ரின் காதணாளி நுண்-உபர 

கிபடக்கும் முகேரி: 

https://www.coursera.org/lecture/global-warming/greenhouse-gas-physics-SvfZD 
 

3. ஊடாடும் காட்சிப்படுத்தை் முலற பயன்படுத்தி ஒரு தேயை்பாட்லட சமற்தகாள்ளுதை் 

இந்த தபலை்பை, பி.எே.்இ.டியிலிருந்து (PhET)  “The Greenhouse Effect” (பைங்குடில் விபளவு) என்ற 

காட்சிை்ைடுத்தல்   உைகரணத்பதை்  ையன்ைடுத்தி ஊடாடும் ேபகயிலும் ஈரக்்கும் ேபகயிலும் 

ஆராயுங்கள். 

https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-infrared-radiation
https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-infrared-radiation
https://www.coursera.org/lecture/global-warming/greenhouse-gas-physics-SvfZD


மாணேரக்ள் கரிம சேரம்ங்களின் (CO2, CH4) மூலக்கூறு அபமை்பை மனங்காண்ைதற்கும் 

அம்மூலக்கூறுகளில் மின்காந்த கதிரவ்ீேச்ின் விபளபேை் ஆராய்ேதற்கும் காலநிபல மாற்றத்தில் 

பைங்குடில் ேளிக்களின் ைங்கு ைற்றி புரிந்துக்தகாள்ேதற்கும், இே்வுைகரணம்  உதவும். 

“பைங்குடில் விபளவு” என்ற பி.எே.்இ.டியின் உைகரணத்பத கீழ்க்தகாடுக்கை்ைடட்ுள்ள ேபல 

முகேரியிலிருந்து ைதிவிறக்கம் தேய்யவும் 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse  

● உைகரணத்பத  ததாடங்கவும் 

● ‘Photon Absorption’ (ஒளியணு உட்கேரத்ல்) என்ற ைலகத்திற்குே ்தேல்லவும் 

● ஒே்தோரு ேளிமண்டல ோயுவிற்கும் (ேளிமண்டல ோயுக்களின் கீழ் விருை்ைங்கபளத் 

சதரந்்ததடுக்கவும்) - CH4, CO2, H2O, N2, O2 - மூலக்கூறு அபமை்பையும், அகேச்ிேை்பு ஒலியணுவின் 

தாக்கத்பதயும் கேனிக்கவும். ஒலியணுகளின் உமிழ்வு வீதத்பதக் கட்டுை்ைடுத்த ஒளி மூலத்தில் 

உள்ள ேரியமாத்திபய ையன்ைடுத்தலாம் 

● ஒே்தோரு ேளிமண்டல ோயுவின் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்பகபய நிறுே ‘Build Atmosphere’ 

(ேழிமண்டலத்பத எழுை்பு)  விருை்ைத்பதை் ையன்ைடுத்தவும். பிறகு, ேளிமண்டலத்தில் உள்ள 

மூலக்கூறுகளில், அகேச்ிேை்பு ஒலியணுகளின் தாக்கத்பத காட்சிை்ைடுத்துங்கள் 

● ேளிமண்டலத்தில் CO2 மற்றும் CH4 சைான்ற ோயுக்களால் அகேச்ிேை்பு ஒலியணுகள் உடக்ேரை்ைடட்ு, 

பூமியின் சமற்ைரை்பு தேை்ைமபடகிறது. இந்த விபளவு ‘பைங்குடில் விபளவு’ என்று 

அபழக்கை்ைடுகிறது 

● ‘Greenhouse Effect’ (பைங்குடில் விபளவு) ைலகத்திற்குே ்தேல்லவும் 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse


● தேே்சேறு நிபலபமபயை் சதரந்்ததடுத்து பைங்குடில் ோயுக்களின் கட்டபமை்பு மற்றும் அதன் 

ஒத்த சமற்ைரை்பு தேை்ைநிபலபய கேனித்து அனுமானங்கபள ேபரயவும் 

4. சகள்விகள்/ பணிகள்  

பின்ேரும் சகள்விகளுக்கான ைதில்கபள விோதிை்ைதற்கும் தீரம்ானிை்ைதற்கும் இதுேபர 

கற்றுக்தகாண்ட உைகரணங்கள் மற்றும் கருத்துகபளை் ையன்ைடுத்தவும்: 

1. எே்ோறு ோயுக்களின் மூலக்கூறுகள் மின்காந்த கதிரவ்ீேச்ுடன் ததாடரப்ு தகாள்கின்றன? 

2. எே்ோறு ேளிமண்டல கரியமில ோய்வின் (CO2) மூலக்கூறுகள் அகேச்ிேை்பு ஒளியணுக்களுடன் 

ததாடரப்ு தகாள்கின்றன? 

3. பூமியின் ேளிமண்டலத்தின் பைங்குடில் விபளவு என்ன? 

4. ோண ோயு உமிழ்வுகளின் அதிகரிை்பு பூமியின் தேை்ைநிபலபய ைாதிக்குமா? ஏன்?

 
இந்த ைாடத்திட்டத்தில் உள்ள உைகரணங்கள் மாணேரக்ள்: 

1. ேளிமண்டல ோயுக்களின் மூலக்கூறு அபமை்பை மனங்காணவும்  

2. அம்மூலக்கூறுகளில் மின்காந்த கதிரவ்ீேச்ின் விபளபேை் விேரிக்கவும்  

3. பைங்குடில் ோயுக்கபள கண்டுபிடிை்ைதற்கும் காலநிபல மாற்றத்தில் அேற்றின் ைங்கு ைற்றி 

  

3 கற்ைதன் 



ஆராய்ேதற்கும் ேழிேகுக்கும் 

 

இத்தபலை்பை, நீங்களும் உங்கள் மாணேரக்ளும் சமலும் ஆராய விரும்பினால், கீழ்க்தகாடுக்கை்ைட்டுள்ள 

கூடுதல் ேளேேதிகள் ையனுள்ளதாக இருக்கும். 

1. காதணாளி 

CO2 ஆல் அகேச்ிேை்பு கதிரவ்ீேச்ு உட்கேரை்ைடுேபத, பி.பி.சியின் (BBC)  ஒரு காதணாளியில், இயன் 

ஸ்டீேரட்் நிரூபிக்கும் ஒரு காட்சி. “Earth: The Climate Wars” documentary (பூமி: ைருேநிபல சைாரக்ள் - ஆேணை்ைடம்) 

https://www.youtube.com/watch?v=kGaV3PiobYk  

2. காட்சிப்படுத்தை்  

கன்காரட்் கன்ோரச்ியத்தின் இன்சனாசேடிே் தடக்னாலஜி இன் ேயின்ஸ் இன்குயரியின் (Consortium’s 

Innovative Technology in Science Inquiry) “Greenhouse Gases” (பைங்குடில் ோயுக்கள்) - ஒரு ஊடாடும் காட்சிை்ைடுத்தல் 

உைகரணம் 

https://concord.org/stem-resources/greenhouse-gases 

3. ோசிப்பு  

யு.சி.ஏ.ஆர ்(UCAR) இன் ோசிை்புை் தைாருள்:  https://www.ucar.edu/learn/1_3_1.htm  

  4  கூடுதல் 

https://www.youtube.com/watch?v=kGaV3PiobYk
https://concord.org/stem-resources/greenhouse-gases


 

எங்கள் ஒருங்கிபணந்த ைட்டியலில் உள்ள அபனத்து கற்பித்தல் உைகரணங்களும் ேபலத்தளங்களில் 

ைட்டியலிடை்ைடட்ுள்ள ததாடரப்ுபடய ைபடை்ைாளிகள்/ ஆசிரியரக்ள்/ அபமை்புகள்  முதலிசயாருக்கு 

தோந்தமானபேயாகும். தகாடுக்கை்ைடட்ுள்ள தனிை்ைட்ட இபணை்புகபளை் பின்ைற்றி, ஒே்தோரு 

உைகாரணத்திற்கும் தனிை்ைட்ட ைதிை்புரிபம மற்றும் உரிபமயாளர ் விேரங்கபளக் காணவும். எங்கள் 

திட்டத்தின் ஒட்டுதமாத்த சநாக்கத்பத இபணக்கும் உைகரணங்கபளசய நாங்கள் சதரந்்ததடுத்து ைகுை்ைாய்வு 

தேய்துள்சளாம். அதற்கு, ததாடரப்ுபடய இபணை்புகபளயும் ேழங்கியுள்சளாம். ைட்டியலிடை்ைட்ட எந்த ஒரு 

உைகாரணத்திற்கும் உரிபமபயசயா தைாறுை்பைசயா நாங்கள் சகாரவில்பல. 

 

1. ோசிப்பு 

 “அகேச்ிேை்பு கதிரவ்ீேப்ே, கரியமில ோயு உடக்ேரந்்து மீண்டும் தேளியிடுகிறது” யு.சி.ஏ.ஆர ்அறிவியல் 

கல்வி பமயம் (UCAR Center for Science Education) 

2. நுண்-உலர (காதணாளி) 

சடவிட் ஆரே்ே்ர,் சிகாசகா ைல்கபலக்கழகம் (University of Chicago)  

3. கூடுதை் ேளேேதிகள் 

இயன் ஸ்டீேரட்்; கன்காரட்் கன்ோரச்ியம்; யு.சி.ஏ.ஆர ்அறிவியல் கல்வி பமயம் 
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