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தனிமங்களும் சேர்மங்களும் 

 பருப்பபொருள்களை, தூய பபொருள்கள்  மற்றும் கலளைகள் என்று இரு பபரும் 

பிரிவுகைொகப் பிரிக்கலொம்.  

 தூய பபொருள்கள், தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் என்று சமலும் 

பிரிக்கப்படுகின்றன. 

 அணு என்பது பருப்பபொருள் அடிப்பளை அலகு ஆகும். 

 பூமியின்மீது கணப்படும் மூன்று முக்கிய அணுக்கள் : 

 இரும்பு 

 ஆக்ேிஜன்  

 ேிலிக்கொன்  

மூலக்கூறுகள்  

 ஆக்ேிஜன்  வாயு ( 𝑶𝟐 ) - சைதிப்பிளணப்பினொல்  இளணத்த இரண்டு ஆக்ேிஜன் 

அணுக்கைொல் உருைொகிறது. 

 ஓசோன்( 𝑶𝟑 ) - சைதிப்பிளணப்பினொல்  இளணத்த மூன்று அணுக்கைொல் 

உருைொகிறது. 

 நீர் (  𝑯𝟐O )    -   ஒரு ஆக்ேிஜன் (O) அணுவும், இரண்டு ளைட்ரஜன் 

(H2)அணுக்களும், இளணைதொல் உருைொகிறது.   

மூலக்கூறுகளின் வகககள்  

 ஓரணு மூலக்கூறுகள்  (மந்த ைொயுக்கள்) 

 ஈரணு மூலக்கூறுகள்  (ஆக்ேிஜன், ளைட்ரிக் ஆக்ளேடு ,ளைட்ரஜன்). 
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 மூைணு மூலக்கூறுகள் (ஓசேொன் , ேல்பர் ளை ஆக்ளேடு, கொர்பன்-ளை -

ஆக்ளேடு). 

 பல அணு மூலக்கூறுகள் ( பொஸ்சபட், ேல்பர் ).      

அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் தனிமங்கள் 

பபாருள்கள் தனிமங்கள் 

உப்பு சேொடியம் மற்றும் குசைொரின் 

ைீர் ளைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ேிஜன் 

பைடி பபொருள்கள் பமக்னேீியம் மற்றும் பொஸ்பரஸ் 

உரம் ேல்பர் 

அளலசபேி கொலியம் 

கணினி ேிப்புகள் ேிலிக்கன் 

 

தனிமங்களின் வககப்பாடு 

1. உசலொகங்கள் (ைிக்கல், இரும்பு, தங்கம், பமக்னேீியம்) 

2. அசலொகங்கள் (ேல்பர், பொஸ்பரஸ்) 

3. உசலொகப்சபொலிகள் (ேிலிக்கன், ஆர்ேனிக்) 

 புைித்சதொட்டில் மிகச்  பேழித்து கொணப்படும் உசலொகம் அலுமினியம் ஆகும்.   

 கொப்பரின் முக்கிய தொது காப்பர் கபகைட் ஆகும். 

 இரும்பின் முக்கிய தொது சேமகடட் (Fe2O3) ஆகும். 

உசலாகக் கலகவகள் 

 இரண்டு அல்லது அதற்கு சமற்பட்ை  உசலொகங்கள் அல்லது 

உசலொகங்களும், அசலொகங்களும் சேர்ந்த ஒரு படித்தொன கலளைசய 

உசலொகக்கலளை ஆகும். 
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    வகககள் : ஃபபரஸ் உசலொகக்கலளை,ஃபபரஸ் இல்லொ உசலொகக்கலளை. 

 மனித உடலில் உள்ள தனிமங்கள் : ஆக்ேிஜன், கொர்பன், ளைட்ரஜன், 

ளைட்ரஜன், கொல்ேியம் மற்றும் பொஸ்பரஸ் 

 காற்றில் உள்ள தனிமங்கள்: ளைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ேிஜன்(அதிக ேதைதீம்) 

ேில தனிமங்களின் அணுக்கட்டு எண்கள் 

தனிமம் அணுக்கட்டு எண் 

H 2 

He 1 

Li 1 

Be 1 

N 2 

O 2 

 

தமிழ்நாட்டில் கிகடக்கும் தாதுக்கள் 

 சுண்ணொம்புக்கல் : சகொளை , கைலூர், திண்டுக்கல் 

 ஜிப்ேம் : திருச்ேி, சகொளை மொைட்ைங்கள். 

 ளைட்சைனிய கனிமங்கள் : கன்னியொகுமரி, பைல்ளல, தூத்துக்குடி 

 குசரொளமட் : சகொளை , சேலம் மொைட்ைங்கள் 

 சமக்னளைட் : தர்மபுரி, ஈசரொடு, சேலம், திருைண்ணொமளல 

 ைங்க்ஸ்ைன் : மதுளர , திண்டுக்கல். 

சேர்மங்கள் 

 இரண்டு அல்லது அதற்கு  சமற்பட்ை தனிமங்கைின்அணுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ை 

ைிகிதத்தில் சைதிப் பிளணப்பின் மூலம் இளணந்து கிளைக்கும் தூயபபொருள் 

சேர்மம் ஆகும். 
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சேர்மங்களின் பண்புகள்  

 தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ைைிகிதத்தில் இளணைதொசலசய சேர்மங்கள் 

உருைொகின்றன. 

 சேர்மங்களை சைதியியல் முளறயில் மட்டுசம அைற்றின் கூறுகைொகப் பிரிக்க 

இயலும். 

சவதியியல் வாய்ப்பாடு 

• ைொம் ைீரிளன 𝐻2 𝑂 என்று எழுதுகின்சறொம்.  

• இதுசை ைீர் மூலக்கூறின் சவதியியல் வாய்ப்பாடு ஆகும். 

 

 

 

 

  

 

 

 

சேர்மங்கைின் ைொய்ப்பொடு பபயர்கள் 

C6H12O6 குளுக்சகொஸ் 

NaCl சேொடியம் குசைொளரடு 

C2 H5OH எத்தனொல் 

NH3 அசமொனியம் 

H2SO4 கந்தக அமிலம் 


