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Moon and its shape
நநிலவுமம் அதனம் வடிவஙம் களுமம்
Introduction
அறிமுகமம்
We have observed that the Moon changes shape gradually every day, from full Moon to
new moon and back to full Moon again over a period of about one month. The changing
shapes of the Moon are referred to as the “phases of the Moon”. In this unit, we will
understand some ideas related to the phases of the Moon, by doing some tasks and
exploring answers to some related questions. After we finish writing the answers, we will
discuss all the answers together and try to arrive at a well-reasoned answers.
ஒவம் வவவொரு நவொளுமம் நநிலவினம்
வடிவமம் படிபம்படியவொக மவொறுவதத நவொமம்
கவனநிதம்திருபம்பபவொமம் . கிடதம்தடம்ட ஒரு மவொத கவொலதம்திலம் , முழுநநிலவவொகயிருநம்த
அமவொவவொதசையவொக

மவொறி

மீண
ம் டுமம்

முழுநநிலவவொக

மவொறுகிறத.

நநிலவினம்

மவொறுபடுகினம்ற வடிஙம் கதளை நவொமம் “நநிலவினம் கதலகளைம் ” எனம்றதழைகம்கிபறவொமம் .
சில வசையலம் கதளைசை ம் வசையம் தமம் , அவறம் தறசை ம் சைவொர ம்நம்த சில பகளைம் விகளுகம்குபம்
பதிலம் கதளை

ஆரவொயம் வதனம்

மூலமுமம் ,

கருதம்தகதளை இநம்தகம் கறம் றலம்

நநிலவினம்

பிரநிவிலம்

கதலகளைம்

குறிதம்த

சில

புரநிநம்தவகவொளைம் ளைலவொமம் . விதடகதளை

எழுதிமுடிதம்த பினம்னர,ம் நவொமம் அதனவருமம் ஒனம்றுபசைர ம்நம்த கலநம்ததரயவொடலவொமம் .
தர ம்கம்கமம் வபவொருநம்தமம் விதடகதளை அதடய முயறம் சிகம்கலவொமம் .

Materials: Paper, pencil, eraser, etc.
வபவொருடம்க ளைம் : கவொகிதமம் , வபனம்சிலம் , அழிபம்பவொனம் (Eraser) பபவொனம்றதவ.

Task 1: Role playing activity
வசையலம் 1: பஙம் பகறம் பு நவொடக வசையலம் பவொடு
Figure 1 shows the orbit of the Earth around the Sun, and the orbit of the Moon around
Earth.
சூரநியதனசை ம் சுறம் றிவருமம் பூமியினம் சுறம்றுபம்பவொததயுமம் , பூமிதயசை ம் சுறம் றிவருமம்
நநிலவினம் சுறம்றுபம்பவொததயுமம் படமம் 1 லம் வகவொடுகம்கபம்படம்டுளைம் ளைன.

Figure 1: Illustration of the Sun-Earth-Moon orbit
படமம் 1: சூரநியனம்-பூமி-நநிலவு சுறம்றுபம்பவொததயினம் வதரபம்படமம்

“Orbits” are the paths taken by Earth and the Moon as they move around the Sun and
Earth respectively. Note that the figure is not to scale. (The sun is shown much smaller
than its proportionate scaled-down size. It is also shown much closer to Earth than its
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proportionate scaled-down distance.)
பூமி

மறம்றுமம்

நநிலவு,

முதறபய

சூரநியனம்

மறம்றுமம்

பூமிதயசை ம் சுறம் றிவருமம்

பவொததகதளை “சுறம்றுபம்பவொததகளைம் ” எனம்றதழைகம்கிபறவொமம் . இபம்படமம் வமயம் யவொன
அளைவுவிகிததம்தத

வகவொணம்டிருகம்கவிலம் தல.

(விகிதசை ம்சைமமவொக

சுருகம்கபம்படம்ட

அளைதவவிட இஙம் கு சூரநியனம் மிகசை ம்சிறயதவொக கவொடம்டபம்படம்டுளைம் ளைத. அபதபபவொல,
சுருகம்கபம்படம்ட வதவொதலதவவிட பூமிகம்கு அருகிலம் கவொடம்டபம்படம்டுளைம் ளைத.)
The orbit of Earth makes a plane in which both Earth and the Sun lie. Similarly the orbit of
the Moon makes a plane in which both Earth and the Moon lie. These two planes are
actually different planes. The plane of orbit of the Moon is tilted with reference to the plane
of Earth’s orbit around the Sun, at an approximate angle of 5o.
பூமியினம்

சுறம்றுபம்பவொதததம்

தளைதம்திலம் தவொனம்

பூமியுமம்

சூரநியனுமம்

இருகம்குமம் .

அபதபபவொல, நநிலவினம் சுறம்றுபம்பவொதததம் தளைதம்திலம் பூமியுமம் நநிலவுமம் இருகம்குமம் .
இவம் விரண
ம் டு

தளைஙம் களுபம

வவவம் பவறவொனதவ.

பூமியினம்

சுறம்றுபம்பவொதததம்

தளைதம்திலிருநம்த பவொர ம்தம்தவொலம் , நநிலவினம் சுறம்றுபம்பவொதததம் தளைமம் ஏறதம்தவொழை 5 டிகிரநி
பகவொணதம்திலம் சைவொயம் நம்திருகம்குமம் .
Let us play a game which helps us understand the different positions of the Moon between
the Sun and Earth, during its different phases.
வவவம் பவறு கதலகளைநினம்பபவொத, பூமிகம்குமம் சூரநியனுகம்குமம்
எடுதம்தகம்வகவொளைம் ளுமம்

வவவம் பவறு

இருபம்பிடஙம் கதளைபம்

இதடபய நநிலவு
புரநிநம்தவகவொளைம் ளுமம்

வதகயிலம் ஒரு விதளையவொடம்தட ஆடலவொமம் .

Instructions
விதிகளைம்
•

Three students will play the roles of the Sun, Earth, and the Moon. Other students, who
are not playing any roles, will observe the activity from a distance.

•

சூரநியனம், பூமி மறம்றுமம் நநிலவவொக மூனம்று மவொணவர ம்களைம் நடிபம்பவொர ம்களைம் . எநம்தபம்
பவொதம்திரதம்ததயுமம்

எடுதம்தகம்வகவொளைம் ளைவொத

மவொணவர ம்களைம்

தூரதம்திலிருநம்த

வசையதலகம் கவனநிபம்பவொர ம்களைம் .
•

Head of the student playing Earth's role represents the planet Earth, and his/her nose is
an imaginary person on Earth’s surface.

•

பூமியினம்

பவொதம்திரதம்திலம்

நடிகம்குமம்

மவொணவரநினம்

ததலபம்பகுதி

பூமிகம்பகவொதளைகம் குறிகம்குமம் . பமலுமம் , பூமியினம் பமறம் பரபம்பிலம் உளைம் ளை ஒரு
நபரவொக அவரநினம் மூகம்தக கறம் பதனசை ம் வசையம் த வகவொளைம் ளுஙம் களைம் .
•

The student playing the Moon's role will draw a circle around Earth, to represent the
Moon’s orbit around Earth (This is not absolutely essential, but it will help).

•

நநிலவினம் பவொதம்திரதம்திலம் நடிகம்குமம் மவொணவர,ம் பூமிதயசை ம் சுறம் றியுளைம் ளை நநிலவினம்
சுறம்றுபம்பவொதததய

ஒரு

வடம்டமவொக

வதரநம்திடபவண
ம் டுமம் .

(இத

கடம்டவொயமிலம் தல, ஆனவொலம் வசையம் வத பயனுளைம் ளைதவொக இருகம்குமம் .)
•

The student playing the Sun will stand at some distance away from the Earth and the
Moon. This student’s head should be at a slightly higher position than the heads of the
other two students. (He/She could be taller or stand on a small stool or chair.)

•

சூரநியனநினம் பவொதம்திரதம்திலம் நடிகம்குமம் மவொணவர,ம் நநிலவு மறம்றுமம் பூமிதயவிடம்டு
சிறித வதவொதலவிலம் நநிறம் கபவண
ம் டுமம் . இநம்த மவொணவரநினம் ததலபம்பகுதி மறம் ற
இரண
ம் டு

மவொணவர ம்களைநினம்
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சிறிதளைவு

உயரதம்திலம்
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இருகம்க பவண
ம் டுமம் . (உயரமவொன மவொணவரவொக இருகம்கலவொமம் அலம் லத, சிறு
நவொறம் கவொலி அலம் லத முகம்கவொலியிலம் அவர ம் நநினம்று வகவொளைம் ளைலவொமம் .)
•

Here is some information. If you are looking from the side of Earth’s north pole down at
the plane of Earth’s orbit, you will see that the Moon moves around Earth in an anticlockwise direction, Earth moves around the sun in an anti-clockwise direction, and the
Earth rotates around itself also in an anti-clockwise direction. Keep this information in
mind as you play the game.

•

சில

தகவலம் களைம்

சுறம்றுபம்பவொதததம்

இபதவொ.

பூமியினம்

தளைதம்தத

வட

தருவதம்திலிருநம்த

பவொர ம்கம்கிறீர ம்கவளைனம்றவொலம்

அதனம்

பூமிதய

நநிலவு

இடஞம் சுழியவொக சுறம் றிவருமம் , பூமி சூரநியதன இடஞம் சுழியவொக சுறம்றுமம் மறம்றுமம்
பூமியினம்

சுழைறம் சியுமம்

இடஞம் சுழியவொக

இருகம்குமம் .

விதளையவொடுமம் பபவொத

இதம்தகவலம் கதளை நநிதனவிலம் தவதம்தகம் வகவொளைம் ளுஙம் களைம் .
•

Fix the position of the person playing the Sun’s role to indicate the direction of sunlight.

•

சூரநிய ஒளைநியினம் திதசைதய குறிகம்குமம் வபவொறுடம்டு, சூரநியனநினம் பவொதம்திரதம்திலம்
நடிகம்குமம் மவொணவதர ஒபர இடதம்திலம் நநிதலயவொக இருகம்கதவயுஙம் களைம் .

•

The person playing Earth’s role need not go around the Sun and can remain stationary
at one position, as we want to focus on the phases of the Moon. This person can rotate
on his/her position itself as per the need to observe the Moon’s phase.

•

பூமியினம்

பவொதம்திரதம்திலம்

நடிகம்குமம்

மவொணவர ம்

சூரநியதனசை ம்

சுறம் றிவர

பவணம்டியதிலம் தல. நநிலவினம் கதலகளைநிலம் நவொமம் கவனமம் வசைலுதம்தவதவொலம் ,
ஒபர

இடதம்திலம்

அவர ம்

நநிதலயவொக

இருகம்கலவொமம் .

நநிலவினம்கதலதய

உறம்றுபநவொகம்குமம் பததவகம்கு ஏறம் றவவொறு, இருகம்குமம் இடதம்திலிருநம்பத அவர ம்
திருமம் பிகம் வகவொளைம் ளைலவொமம் .
•

Now make the Moon go around in its orbit with its face towards the Earth. To begin with,
let the Moon be between Earth and the Sun.

•

இபம்பபவொத, பூமிதய பவொர ம்தம்தவவொறு தனம்னுதடய சுறம்றுபம்பவொததயிலம் நநிலதவ
நகரசை ம்வசைவொலம் லுஙம் களைம் . ஆரமம் பதம்திலம் , பூமிகம்குமம் சூரநியனுகம்குமம் இதடயிலம்
நநிலவு இருகம்கடம்டுமம் .

Guess which part of the Moon's head will be illuminated, and which part will be dark due to
the absence of sunlight?

நநிலவவொக நடிகம்குமம் மவொணவர ம் ததலயினம் எநம்தபம்பகுதி ஒளைநிபம்வபறுமம்
மறம்றுமம் சூரநியஒளைநி இலம் லவொததவொலம் எநம்தபம்பகுதி இருடம்டவொக இருகம்குமம்
எனம்பதத ஊகியுஙம் களைம் .
•

Now let the Moon take a position such that Earth is between the Moon and the Sun, and
all the three are aligned.

•

இபம்பபவொத, நநிலவுகம்குமம் சூரநியனுகம்குமம் இதடபய பூமி இருகம்குமம் படியவொன ஒரு
இருபம்பிடநநிதலதய நநிலவு எடுதம்தகம்வகவொளைம் ளை பவண
ம் டுமம் . பமலுமம் , இதவ
மூனம்றுமம் பநர ம்கம்பகவொடம்டிலம் இருகம்க பவண
ம் டுமம் .

Discuss which part of the Moon is illuminated, and which is not.
நநிலவினம் எநம்தபம்பகுதி ஒளைநிபம்வபறுமம் , மறம்றுமம் எத ஒளைநிவபறவொத எனம்பதத
கலநம்ததரயவொடுஙம் களைம் .
•

Now let the Moon take various positions in its path. Let the students guess which part
of the Moon is illuminated and which is not.
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•

இபம்பபவொத, பவொததயிலம் உளைம் ளை பல இருபம்பிடநநிதலகதளை நநிலவு எடுதம்தகம்
வகவொளைம் ளைலவொமம் . நநிலவினம் எநம்தபம் பகுதி ஒளைநிபம்வபறுமம் மறம்றுமம் எநம்தபம்பகுதி
ஒளைநிவபறவொத எனம்பதத மவொணவர ம்களைம் ஊகிகம்கடம்டுமம் .
•

Full Moon and new Moon (முழுநநிலவு மறம் று மம் அமவொவவொதசை)

At which position in the orbit of the Moon will a person on Earth (who is at the position of
the nose of the student playing Earth’s role) see full Moon (or new Moon)?
நநிலவு

தனம்னுதடய

சுறம்றுபம்பவொததயிலம்

எவம் விடதம்திலம்

இருகம்குமம் பபவொத,

பூமியிலுளைம் ளை ஒரு நபர ம் (பூமியினம் பவொதம்திரதம்திலம் நடிகம்குமம் மவொணவரநினம் மூகம்கினம்
இடதம்திலம்

இருகம்கிறவொர)ம்

முழுநநிலதவபம்

(அலம் லத

அமவொவவொதசைதய)

பவொர ம்கம்கமுடியுமம் ?
Where should the Moon be, so that it is full Moon (or new Moon) for an imaginary person at
a point on the back of the head of the student playing Earth’s role? (The orientation of the
Moon is important to note here).
பூமியினம் பவொதம்திரதம்திலம் நடிகம்குமம் மவொணவரநினம் ததலயினம் பினம்பகுதியிலம் , ஒரு
நபர ம் இருபம்பதவொக கறம் பதனசை ம் வசையம் தவகவொளைம் ளுஙம் களைம் . இவர ம் முழுநநிலதவபம்
(அலம் லத அமவொவவொதசை) பவொர ம்பம்பதறம் கு, நநிலவு எநம்த இடதம்திலம் இருகம்க பவண
ம் டுமம் ?
(நநிலவினம் திதசையதமபம்தபகம் குறிதம்தகம் வகவொளைம் வத இஙம் கு முகம்கியமவொகுமம் )
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
•Half Moon (அதரநநிலவு)
Guess at which position there would be a half Moon, and discuss it in your group.
எநம்த

இடதம்திலம்

ஊகியுஙம் களைம் .

நநிலவு

இருகம்குமம் பபவொத

பினம்னர ம்,

அததகம்

அதரநநிலவு

குறிதம்த

வதரநியுமம்

உஙம் களைநினம்

எனம்பதத
குழுவுடனம்

கலநம்ததரயவொடுஙம் களைம் .
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Discuss that during the motion of the Moon in its orbit, the bright portion of the Moon (as
seen from Earth) increases for some time, and then decreases for some time. When the
bright portion of the Moon (as seen from Earth) is increasing it is called as the waxing of
the Moon, and when it is decreasing it is called as the waning of the Moon. Now, guess in
which half of the Moon’s orbit it would be waxing and in which half it would be waning.
Explain this by role play. Notice that when the Moon is going from full Moon to new Moon it
is waning, and when it is going from new Moon to full Moon, it is waxing ( krishna paksha
and shukla paksha, respectively).
CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE
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தனம்னுதடய சுறம்றுபம்பவொததயிலம் சுறம் றிவருமம் நநிலவினம் வவளைநிசை ம்சைமவொன பகுதி
(பூமியிலம் இருநம்த பவொர ம்கம்குமம் பபவொத) சில பநரஙம் களைநிலம் வளைர ம்நம்தமம் , பமலுமம் சில
பநரஙம் களைநிலம் பதயம் நம்தமம் பபவொகிறத. இததகம் குறிதம்த கலநம்ததரயவொடுஙம் களைம் .
வவளைநிசை ம்சைமவொன/ஒளைநிவிடுமம்

பகுதி

(பூமியிலிருநம்த

பவொர ம்கம்குமம் பபவொத)

அதிகரநிகம்குமம் பபவொத அதத வளைர ம்பிதற எனம்றுமம் , குதறயுமம் பபவொத பதயம் பிதற
எனம்றுமம் அதழைதம்திடுபவவொமம் . இபம்பபவொத, சுறம்றுபம்பவொததயிலம் எவம் விடதம்திலம் நநிலவு
வளைர ம்பிதறயவொகவுமம்
பஙம் பகறம் பு

பதயம் பிதறயவொகவுமம்

நவொடகதம்திலம்

அமவொவவொதசையவொக

இதத

மவொறுமம் பபவொத

அமவொவவொதசையிலிருநம்த

நடிதம்தமம்

இருகம்குமம்

கவொடம்டுஙம் களைம் .

பதயம் பிதறயவொகவுமம்

முழுநநிலவவொக

எனம்று

மவொறுமம் பபவொத

ஊகியுஙம் களைம் .

முழுநநிலவிலிருநம்த
(கிருஷம்ண

படம்சைமம் ),

வளைர ம்பிதறயவொகவுமம்

(சுகம்லபடம்சைமம் ) இருபம்பதத கவனநியுஙம் களைம் .

Task 2: Analysing a data table
வசையலம் 2: தரவு அடம்டவதணதய ஆரவொயம் தலம்
Table 1: Images of Moon taken on different dates along with rise and setting times. In all
pictures, west is top and east is down. However, depending what time of the day the
image is taken (and hence if the Moon is in western or eastern sky), the brighter part of
the Moon may be visible upward or downward, or slightly rotated.
அடம்டவதண

1: உதிகம்குமம் மறம்றுமம் மதறயுமம் பநரஙம் களுடனம், வவவம் பவறு

நவொடம்களைநிலம் எடுகம்கபம்படம்ட நநிலவினம் ஒளைநிபம்படஙம் களைம் . அதனதம்தபம் படஙம் களைநிலுமம் ,
பமபல பமறம் குதிதசையுமம் கீபழை கிழைகம்கு திதசையுமம் உளைம் ளைத. எனநினுமம் , நவொளைநினம்
எநம்தபநரதம்திலம் படமம் எடுகம்கபம்படம்டத எனம்பததபம் வபவொறுதம்த (இதனவொலம் நநிலவு
பமறம் கு அலம் லத கிழைகம்கு வவொனதம்திலம் இருகம்குமவொனவொலம் ), நநிலவினம் ஒளைநிமயமவொன
பகுதி பமபல அலம் லத கீபழை அலம் லத வகவொஞம் சைமம் சுழைனம்று வதரநியகம்கூடுமம் .
Sr. No.
வ.எணம்

01

02

03

04

18/02/2018

20/02/2018

23/02/2018

24/02/2018

08:02

10:01

12:15

13:07

20:00

22:39

00:31

01:31

Image of
Moon
நநிலவினம்
ஒளைநிபம்பட
மம்
Date
பததி
Rise Time
உதிகம்கு
மம் பநரமம்
Set Time
மதறயு
மம் பநரமம்
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Sr. No.
வ.எணம்

05

06

07

08

26/02/2018

28/02/2018

01/03/2018

02/03/2018

15:04

17:10

18:12

19:12

03:32

05:27

06:19

07:08

09

10

11

12

04/03/2018

05/03/2018

07/03/2018

09/03/2018

21:06

22:01

00:13

01:54

08:36

09:18

12:06

13:29

Image of
Moon
நநிலவினம்
ஒளைநிபம்பட
மம்
Date
பததி
Rise Time
உதிகம்கு
மம் பநரமம்
Set Time
மதறயு
மம் பநரமம்
Sr. No.
வ.எணம்
Image of
Moon
நநிலவினம்
ஒளைநிபம்பட
மம்
Date
பததி
Rise Time
உதிகம்கு
மம் பநரமம்
Set Time
மதறயு
மம் பநரமம்
1)

In Table 2, fill the columns 4 (Moon shape) and 5 (Boundary) of using the
information given in the first three columns.

1) அடம்டவதண 2-லம் உளைம் ளை முதலம் மூனம்று கடம்டஙம் களைநிலம் (வநடுவரநிதசை, நநிரலம் )
வகவொடுகம்கபம்படம்டுளைம் ளை தரவுகதளைபம் பயனம்படுதம்தி, பதம்தி 4 (நநிலவினம்
வடிவமம் ) மறம்றுமம் 5 ஐ (எலம் தல) நநிரபம்பிடுஙம் களைம் .
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Table 2: Observation Table
அடம்டவதண 2: உறம் று பநவொகம் க லம் அடம்டவதண
Date

Moonrise
time

Moonset
time

Moon shape (crescent /
half / more than half
(gibbous) / full / absent)

Boundary of Bright and
Dark region of Moon is
(convex / concave)

18/02/2018

08:02

20:00

crescent

concave

20/02/2018

10:01

22:39

23/02/2018

12:15

00:31

24/02/2018

13:07

01:31

26/02/2018

15:04

03:32

28/02/2018

17:10

05:27

01/03/2018

18:12

06:19

02/03/2018

19:12

07:08

04/03/2018

21:06

08:36

05/03/2018

22:01

09:18

07/03/2018

00:13

12:06

09/03/2018

01:54

13:29

பததி

நநிலவு

நநிலவு

நநிலவினம் வடிவமம்

நநிலவினம்

உதிகம்

மதற

(பிதறநநிலவு/ அதரநநிலவு/

வவளைநிசை ம்சைமவொன

குமம்

யுமம்

அதரநநிலவுகம்கு

மறம்றுமம் இருடம்டவொன

பநரமம்

பநரமம்

அதிகமவொக (குமிழைம் நநிலவு) /

பகுதிகளைநினம் எலம் தல

முழுநநிலவு/

(குவிநம்தளைம் ளைத /

கவொணவிலம் தல)

குழிநம்தளைம் ளைத)

பிதறநநிலவு

குழிநம்தளைம் ளைத

18/02/2018

08:02

20:00

20/02/2018

10:01

22:39

23/02/2018

12:15

00:31

24/02/2018

13:07

01:31

26/02/2018

15:04

03:32

28/02/2018

17:10

05:27

01/03/2018

18:12

06:19

02/03/2018

19:12

07:08

04/03/2018

21:06

08:36

05/03/2018

22:01

09:18

07/03/2018

00:13

12:06

09/03/2018

01:54

13:29

2)

Study the table and state if the following statements are true or false.

2) இநம்த அடம்டவதணதய ஆயம் வுவசையம் த பினம்வருமம்
CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE
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சைரநியவொ தவறவொ எனம்று கூறுஙம் களைம் .
a)
a)

The bright part of the Moon is always towards the Sun.
நநிலவினம்
வவளைநிசை ம்சைமவொன
பகுதி
எபம்பபவொதபம
பவொர ம்தம்தவவொறு இருகம்குமம் .

b)
b)

சூரநியதன

________________

The boundary of dark and bright part of the Moon is always concave.
நநிலவினம்
வவளைநிசை ம்சைமவொன மறம்றுமம் இருடம்டவொன பகுதிகளுகம்கு
இதடபயயவொன எலம் தல எபம்பபவொதபம குழிவவொக இருகம்குமம் .
_________________

c)

The Moon does not rise at the same time everyday.

c) தினநம்பதவொறுமம் ஒபர பநரதம்திலம் நநிலவு உதிகம்கவொத.
d)

__________________

The Moon does not rise on a new Moon day.

d) அமவொவவொதசை நவொளைநிலம் நநிலவு உதிகம்கவொத.

__________________

e)

On the day after full Moon, we expect the Moon to rise around one hour
after sunset.

e)

முழுநநிலவுகம்கு

அடுதம்த

நவொளைநிலம் ,

சூரநியனம்

மதறநம்த

ஒருமணநி

பநரதம்திறம் கு பினம்னர ம் நநிலவு உதிகம்குமம் எனம்று எதிர ம்பவொர ம்கம்கலவொமம் .
_________________
f) On the day before new Moon, we expect the Moon to rise around one hour
before sunrise.
f) அமவொவவொதசைகம்கு முநம்ததய நவொளைநிலம் , சூரநியனம் உதிபம்பதறம் கு ஒரு
மணநிபநரதம்திறம் கு முனம்பு நநிலவு உதிகம்குவமன எதிர ம்பவொர ம்கம்கலவொமம் .
_________________
g) In a waxing fortnight (shukla paksha/bright fortnight), the Moon is already in
the sky at sunset.
g) நநிலவு வளைருமம் இரண
ம் டு வவொரஙம் களைநிலம் (சுகம்ல படம்சைமம் /வவளைநிசை ம்சைமவொன
இருவவொரஙம் களைம் ),

சூரநியனம்

வவொனதம்திலம் இருகம்குமம் .

மதறயுமம்

பநரதம்திபலபய

நநிலவு

_________________

h) In a waning fortnight (krishna paksha/dark fortnight), the Moon is already in
the sky at sunrise.
h)நநிலவு பதயுமம் இரண
ம் டு வவொரஙம் களைநிலம் , சூரநியனம் உதிகம்குமம் பநரதம்திலம்
நநிலவு வவொனதம்திலம் இருகம்குமம் .
3)

_________________

Imagine that we are astronauts and have gone in space above the plane of our
solar system, and we are observing Earth and the Moon from above. Rays of the
Sun are falling on Earth and the Moon from the left of the page and are parallel to
the bottom edge. In the diagram (figure 2), draw appropriate diameters of Earth
and the Moon, to separate the parts receiving sunlight and the parts not
receiving sunlight. Shade the dark part with your pencil. Next, assume a tiny
observer “O” on the surface of earth, exactly along the line connecting the centres
of Earth and the Moon. Draw an appropriate diameter of the Moon to show which
part of the Moon will be visible to this observer.
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3)

விணம்வவளைநிவீரர ம்களைவொக
வசையம் த

பவொருஙம் கபளைனம்.

விணம்வவளைநிகம்கு
நமத

வசைலம் வதபபவொலம்

சூரநியமணம்டலமம்

கறம் பதன

அதமநம்திருகம்குமம்

தளைதம்தினம் பமலிருநம்த பூமி மறம்றுமம் நநிலதவ இபம்பபவொத பவொர ம்கம்கலவொமம் .
இநம்ததம் தவொளைநினம் இடத பகம்கதம்திலிருநம்த சூரநியனநினம் கதிர ம்களைம் பூமி
மறம்றுமம் நநிலவினம் பமலம் விழுகிறத. அதவ தவொளைநினம் கீழைம் விளைநிமம் பிறம் கு
இதணயவொக உளைம் ளைன. வதரபடதம்திலம் (படமம் 2), பூமி மறம்றுமம் நநிலவினம்
விடம்டஙம் கதளை வதரயுஙம் களைம் . சூரநிய ஒளைநிதய வபறுமம் மறம்றுமம் வபறவொத
பகுதிகதளைபம் பிரநிதம்தகம்கவொடம்டுமம் படியவொக இவம் விடம்டஙம் களைம் இருகம்கடம்டுமம் .
ஒளைநிவபறவொத

பகுதிகதளைபம்

வபனம்சிலம்

வகவொண
ம் டு

பகவொடுகளைவொலம்

நநிரபம்பவுமம் . அடுதம்ததவொக, பூமியினம் பமறம் பரபம்பிலம் பவொர ம்தவயவொளைர ம் ‘O’
இருபம்பதவொக எண
ம் ணநிகம்வகவொளைம் ளைலவொமம் . இவர ம், பூமி மறம்றுமம்
தமயஙம் கதளை

இதணகம்குமம்

பவொர ம்தவயவொளைருகம்கு
வதரநிவிபம்பதபபவொல

நநிலவினம்
சைரநியவொன

பகவொடம்டிலம்

சைரநியவொக

எநம்தபம்பகுதி
இடதம்திலம்

இருகம்கிறவொர .ம்

வதரநியுபமவொ

நநிலவிலம்

ஒரு

நநிலவினம்
அதத

விடம்டதம்தத

வதரயுஙம் களைம் .
Parallel rays from the Sun
(சரரயனரலரரநநத வரழமந
இணணயயன கதரரநகளந)

Figure 2: Moon phase for observer O

படமம் --2 : பவொரம்தவயவொளைர ம் O பவொரம்கம்குமம் நநிலவினம் கதல

4)
4)

Based on your diagram, answer the following:

உஙம் களைநினம்

வதரபம்படதம்தினம்

அடிபம்பதடயிலம் ,

பினம்வருமம்

பகளைம் விகளுகம்கு பதிலளைநியுஙம் களைம் :
a)

Is the observer in the bright part or the dark part?

a) பவொர ம்தவயவொளைர ம் இருபம்பத வவளைநிசை ம்சைமவொன பகுதியவொ அலம் லத

இருடம்டவொன பகுதியவொ?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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b)

As seen by this observer, how much of the Moon's disc is bright (less than
half/more than half)?

b) பவொர ம்தவயவொளைரநினம் இடதம்திலிருநம்த பவொர ம்கம்குமம் பபவொத, நநிலவுதம் தகடம்டிலம்
எவம் வளைவு

பகுதி

வவளைநிசை ம்சைமவொக

வதரநியுமம்

(பவொதிகம்குமம்

குதறவவொக/பவொதிகம்கு அதிகமவொக)?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
c)

Let us assume that the diameter of the Moon is 2 mm. Then the diameter of
Earth will be approximately 7 mm. At this scale, the distance between Earth
and the Moon will be about 23 cm. Draw a diagram of the relative sizes and
the distance between Earth and the Moon. By looking at the diagram, it is
possible to conclude that observers at any location on Earth will see
approximately the same phase of the Moon. Do you agree?

c)

நநிலவினம் விடம்டமம் 2 மி.மீ எனம்று எடுதம்தகம் வகவொளைம் பவவொமம் . இதனம்படி,
பூமியினம் விடம்டமம் 7 மி.மீஆக இருகம்குமம் . இநம்த அளைவிகிததம்தினம்படி,
பூமியிலிருநம்த நநிலவினம் வதவொதலவு 23 வசை.மீஆக இருகம்குமம் . பூமி
மறம்றுமம்

நநிலவினம்

அவறம் றிறம் கிதடபயயவொன
வதரபம்படதம்தத
பவொர ம்தவயவொளைர ம்களைம்

சைவொர ம்பு

அளைவுகளைம்

வதவொதலதவயுமம்

வதரநம்ததிடுஙம் களைம் .
பூமியிலம்

எநம்த

மறம்றுமம்

வகவொண
ம் டு

இபம்படதம்தத
இடதம்திலம்

பவொர ம்தம்த,

இருநம்தவொலு

ஏறதம்தவொழை நநிலவினம் ஒபர கதலதயதவொனம் கவொணம்பவொர ம்களைம்
முடிவுகம்கு

வருவத

சைவொதம்தியமம் .

ஒரு

இதத

மம்

எனம்ற
நநீ ஙம்களைம்

ஒபம்புகம்வகவொளைம் கிறீர ம்களைவொ?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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d)
d)

Where will the Moon be on the full moon day? In your diagram, mark the
position with a circle, and label it as F.
முழுநநிலவு நவொளைநிலம் நநிலவு எஙம் கிருகம்குமம் ? உஙம் களைநினம் வதரபம்படதம்திலம்
அதனம்

இருபம்பிடதம்தத

வடம்டமிடம்டு

குறிதம்திடுஙம் களைம் .

பமலுமம் ,

அதறம் கு F எனம்று வபயரநிடுஙம் களைம் .

e)
e)

Where will the Moon be on the new Moon day? In your diagram, mark the
position with a circle, and label it as N.
அமவொவவொதசை
வதரபம்படதம்திலம்

நவொளைநிலம்
அதனம்

நநிலவு

எஙம் கிருகம்குமம் ?

இருபம்பிடதம்தத

உஙம் களைநினம்
வடம்டமிடம்டு

குறிதம்திடுஙம் களைம் . பமலுமம் , அதறம் கு N எனம்று வபயரநிடுஙம் களைம் .
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f)
Will the shadow of Earth fall on the Moon on a new Moon day
f) அமவொவவொதசை நவொளைநிலம் , நநிலவினம் பமலம் பூமியினம் நநிழிலம் விழுமவொ?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
g)

g)

As seen by astronauts, Earth rotates anticlockwise. In question no. 3, now
place a second observer on the surface of Earth, on the upper edge of the
dark part. Does this second observer see a sunrise or a sunset?
விணம்வவளைநிவீரர ம்களைநினம் பவொர ம்தவயிலம் , பூமி இடஞம் சுழி திதசையிலம்
சுழைலுமம் .

மூனம்றவொவத

பகளைம் வியிலம் ,

இருடம்டவொன

பகுதியினம்

பமலம் விளைநிமம் பிலம் இரணம்டவொவதவொக ஒரு பவொர ம்தவயவொளைர ம் இருபம்பதவொக
கறம் பதன

வசையம் யுஙம் களைம் .

இவரநினம்

பவொர ம்தவயிலம் ,

சூரநியனம்

உதிகம்குமவொ அலம் லத மதறயுமவொ?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
h)

As seen by astronauts, direction of the Moon’s revolution is also anticlockwise. So is this a waxing fortnight or a waning fortnight?
h) விணம்வவளைநிவீரர ம்களைநினம் பவொர ம்தவயிலம் , நநிலவினம் சுழைறம் சியுமம் இடஞம் சுழி
திதசையிலம் இருகம்குமம் . ஆக, இத நநிலவு வளைருமம் வவொரஙம் களைவொ அலம் லத
பதயுமம் வவொரஙம் களைவொ?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
i)

Can you guess this?

i) பினம்வருவனவறம் தற ஊகிகம்கமுடியுமவொ?
•

During a lunar eclipse, the Sun, Earth, and the Moon get aligned. But we
don’t see a lunar eclipse on every full Moon day. What do you think is the
reason for this?

•

சைநம்திர

கிரகணதம்தினம்பபவொத,

பநர ம்பகவொடம்டிலம்

இருகம்குமம் .

சூரநியனம்,

ஆனவொலம் ,

பூமி,

மறம்றுமம்

ஒவம் வவவொரு

நநிலவு

முழுநநிலவு

நவொளைநிலுமம் நவொமம் சைநம்திர கிரகணதம்ததபம் பவொர ம்பம்பதிலம் தல. இதறம் கு
கவொரணமம் எனம்ன எனம்று நநிதனகம்கிறீர ம்களைம் ?
•

Do we see a solar eclipse on every new Moon day? Give reasons.

•

ஒவம் வவவொரு அமவொவவொதசை நவொளைநிலுமம் , நவொமம் சூரநிய கிரகணதம்தத
பவொர ம்கம்கிபறவொமவொ? கவொரணஙம் கதளைகம் கூறுஙம் களைம் .
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