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Shades from Shapes 

வடிவஙங் களளிலிருநங்து நளிறசங்சசாயஙங் களங்
Materials 

பபசாருளங்களங்
Task 1: Beaker, water, ink, dropper. 
பசயலங் 1: பீகங்கரங் (முகவவ), தணங் ணணீரங், வம, பசசாடங்டி
Task 2: Wheat flour,  tap water,  food colour powder (green or red)  – available with grocer,  a bowl (for
making the dough), 10 glass beakers (about 250 mL capacity- one for each shape, to submerge shapes in
water and for collecting the coloured water for comparison),  5 tea cups. 
பசயலங்  2:  ககசாதுவம மசாவ, குழசாயங்  தணங் ணணீரங்,  உணவ சசாயமங் (பசங்வச அலங்லது சிவபங்ப
நளிறமங்) –  மளளிவககங்கவடகங்கசாரரளிடமங்  கிவடகங்குமங்,  மசாவ பிவசவதறங்கசான பசாதங்திரமங், 10
கணங் ணசாடி  பீகங்கரங்களங்  (ஏறதங்தசாழ  250  ம.லி  பகசாளங்ளளவ  பகசாணங் டது  –  ஒவங்பவசாரு
வடிவதங்துகங்குமங்  ஒனங் ற,  வடிவஙங்கவள  தணங் ணணீரளிலங்  மூழங்கசங்  பசயங்யவமங்
ஒபங்பிடுவதறங்கசாக வணங் ணமங் கலநங்த நணீவர கசகரளிகங்கவமங்), 5 குவவளகளங்

Task 3: Gelatin powder without any added colour (any branded gelatin powder available with grocer), tap
water or any potable water, phenolphthalein solution (1%), plastic cups (as moulds of different shapes—
chocolate or cookie moulds can be used), glass beaker 100 mL capacity, a shallow wide container or bowl,
measuring cylinder (100 mL capacity), heater or stove, dilute base: NaOH 0.1 N or soap solution (10 drops
of any liquid soap in 100 mL of water), dilute acid: HCl solution (0.1 N) or bathroom cleaner acid (diluted 10
times  with  water)  or  lemon juice  (juice  from  two  medium sized  lemons  in  a  glass  of  water),  butter
paper/transparent plastic sheet.
பசயலங்  3:  வணங் ணஙங்களங்  கசரங்கங்கபங்படசாத  பஜெலடங்டினங்  தூளங்  (மளளிவககங்கவடயிலங்
கிவடகங்குமங்  எதசாவது  ஒரு  நளிறவனதங்தினங்  பஜெலடினங்  தூளங் ),  குழசாயங் நணீர ங் அலங்லது
எதசாவது குடிநணீர ங், ஃபீனசாஃபங்தலினங்   கவரசலங்  (1%), பிளசாஸங் டிகங் குவவளகளங்  (பவவங்கவற
வடிவஙங்களுகங்கசான  உருவசங்சுகளசாக  –  சசாகங்கலடங்  அலங்லது  குகங்கி  உருவசங்சுகவள
பயனங் படுதங்தலசாமங்), 100 ம.லி பகசாளங்ளளவ பகசாணங் ட கணங் ணசாடி பீகங்கரங், ஆழமலங்லசாத
அகல பகசாளங்கலனங்  அலங்லது கிணங் ணமங்,  அளவீடுமங் உருவள (100  ம.லி பகசாளங்ளளவ),
அடுபங்ப (heater or stove),  குவறவசான கசாரதங்தனங் வம பகசாணங் ட பபசாருளங்களங் : HCl கவரசலங்
(0.1  N)  அலங்லது கழிபங்பவறவய கழுவ பயனங் படுதங்துமங்  அமலமங்  (10  மடஙங்கு தணங் ணணீரங்
கலநங்தது)  அலங்லது எலுமசங்சமங்  சசாற  (ஒரு குவவள தணங் ணணீரளிலங்  இரணங் டு எலுமசங்சமங்
பழசங்சசாற கலநங்தது), படங்டரங் தசாளங்  (butter paper)/ஒளளிபகுமங் பிளசாஸங் டிகங் தசாளங்

Task 1: Movements of particles in liquids 

பசயலங்  1: நணீர ங்மஙங் களளிலங்  துகளங்களளினங்  இடபங்பபயரங்ச ங்சி
Take a beaker filled with water. Add a few drops of ink to it.

தணங் ணணீரசாலங்  நளிரபங்படங்ட ஒரு பீகங்கவர எடுதங்துகங்பகசாளங்ளுஙங்களங் .  அதிலங்  சிற
துளளிகளங்  வமவய கசருஙங்களங் . 
Q1. What happens to the ink drop?
கக.1. வமதங் துளளிகங்கு எனங் னவசாகிறது?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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Q2. What colour change do you see?
கக.2. எனங் ன நளிறமசாறங்றதங்வத பசாரங்கங்கிறீரங்களங் ?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Q3. Why doesn’t the drop of ink stay as a drop?
கக.3. வமதங் துளளி ஏனங்  துளளியசாககவ தஙங்கிவிடவிலங்வல?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Q4. Can you think of at least three similar examples from your daily life, where you see such phenomenon?
Try to think of such phenomena in air or gases as well.
கக.4. உஙங்களுவடய தினசரளி வசாழங்கங்வகயிலங் நணீஙங்களங்  பசாரங்தங்த இதுகபசானங் ற நளிகழங்வகளங்
குவறநங்தபடங்சமசாக  மூனங் வற  பசசாலங்லமுடியுமசா?  கசாறங்ற  அலங்லது  வளளிமஙங்களளிலுமங்
இநங்த நளிகழங்வகளங்  குறிதங்து சிநங்தியுஙங்களங் . 

Q5. Imagine what will happen to a drop of thick sugar syrup in water
கக.5.  ஒரு துளளி சரங்கங்கவரபசாவக தணங் ணணீரளிலங்  ஊறங்றினசாலங்  எனங் ன நடகங்குமங்  எனங் பவத
கறங்பவனசங் பசயங்யுஙங்களங் .
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
When you add a drop of ink to a beaker full of water, the ink diffuses in the water, eventually spreading
evenly in the beaker. This phenomenon of mixing of fluids (liquids/ gases, as in examples above) happens
on its own, even without anyone stirring or mixing the fluids. This phenomena, though widely observed,
was very difficult for scientists to explain. A clear explanation could only come after it was recognised that
matter must be consisting of very small particles (later called atoms and molecules) and these particles
must be in constant motion.
தணங் ணணீரங் நளிரமங்பிய ஒரு பீகங்கரளிலங்  ஒரு துளளி வமவய கசரங்தங்தசாலங்  கநரபங்கபசாகங்கிலங் , அநங்த
வம  தணங் ணணீரளிலங்  விரவி  பீகங்கரளிலங்  ஒருசீரசாக  பரவிவிடுமங்.  ஓடுமஙங்களங்
(கமலங்பகசாடுகங்கபங்படங்டுளங்ள  எடுதங்துகங்கசாடங்டுகவளகபசாலங்  திரவஙங்களங் /வளளிமஙங்களங் )
கலநங்திடுமங்  இநங்த  நளிகழங்வ,  அவறங்வற  யசாருமங்  கலகங்கசாமகலசா,  கிளறசாமகலசா,
கிணங் டசாமகலசா  தசானசாககவ  நடகங்குமங்.  பரவலசாக  கவனளிகங்கபங்படங்ட  ஒரு  நளிகழங்வசாக
இருநங்தசாலுமங்,  இவத  விவரளிபங்பது  விஞங் ஞசானளிகளுகங்கு  மகவமங்  கடினமசாக  இருநங்தது.
பபசாருளங்களங்  மகசங்சிறிய  துகளங்கவள  (பினங் னரங் அணுகங்களங்  மறங்றமங்  மூலகங்கூறகளங்
எனங் றவழகங்கபங்படங்டன)  பகசாணங் டிருகங்குபமனங் றமங்  அவவ  எபங்கபசாதுமங்
நகரங்நங்துபகசாணங் கட  இருகங்க  கவணங் டுபமனங் றமங்  கணங் டுபிடிதங்த  பினங் பதசானங்  ஒரு
பதளளிவசான விவரவணவய வழஙங்க முடிநங்தது.
The small particles in fluids cannot be seen by our eyes. These particles can move in any direction. When
there is a movement of large number of particles, from one region where they are more to another region
where they are less,  it is known as diffusion.
ஓடுமஙங்களளிலுளங்ள  இநங்தசங் சிறிய  துகளங்களங்  நமங்முவடய  கணங் களுகங்குதங்  பதரளியசாது.
இவவ  எநங்ததங்  திவசயிலுமங்  நகரலசாமங் .எணங் ணளிகங்வகயிலங்  அதிகமசாக  இருகங்குமங்
பகுதியிலிருநங்து,  குவறவசாக இருகங்குமங்  பகுதிகங்கு இதங்துகளங்களங்  பபருமளவிலங்  நகருமங்
கபசாது அவத விரவதலங் எனங் றவழகங்கிகறசாமங். 
Q6. Based on above discussion, tick the appropriate option:
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கக.6.  கமகல  பகசாடுகங்கபங்படங்டுளங்ள  கலநங்துவரயசாடலினங்  அடிபங்பவடயிலங் ,  தகுநங்த
பதிலினங்  அருகிலங் ஒபங்பகங்குறியீடங்வட இடுஙங்களங் . 
Diffusion of a substance happens from a region of 
ஒரு பபசாருளளினங்  விரவலங் 
a) low concentration to a region of high concentration     
a) பசறிவ குவறநங்த பகுதியிலிருநங்து பசறிவ அதிகமசான பகுதிவய கநசாகங்கி நளிகழுமங். 
b) high concentration to a region of low concentration
b) பசறிவ அதிகமசான பகுதியிலிருநங்து பசறிவ குவறநங்த பகுதிவய கநசாகங்கி நளிகழுமங்.

Task 2: Effect of surface area on diffusion

பசயலங்  2: விரவலிலங்  பறபங்பரபங்பளவினங்  தசாகங்கமங்

Procedure

வழிமுவற
i. In a bowl, add a tea-cup full of wheat flour.
i. ஒரு கிணங் ணதங்திலங் , ஒரு கதநணீர ங் குவவள அளவ ககசாதுவமமசாவவ கசருஙங்களங் .
ii. Add food colour (use adequate to get very dark colour) to the bowl and mix it well with the dry flour.

Keep some coloured flour aside.
ii.  கிணங் ணதங்திலங்  உணவ  சசாயதங்வத  (நலங்ல  அழுதங்தமசான  நளிறதங்வத  பபறவதறங்கு

கதவவயசான  அளவ  பயனங் படுதங்துஙங்களங் )  கசரங்தங்து,  உலரங்நங்த  மசாவடனங்  நனங் றசாக
கலநங்திடுஙங்களங் . இநங்த வணங் ண மசாவவ பகசாஞங் சமசாக தனளிகய எடுதங்துவவயுஙங்களங் .

iii. Add water to the remaining flour in small quantities. Mix the flour and water well after each addition of
water. 

iii. மீதமுளங்ள மசாவடனங்  பகசாஞங் சமங்  பகசாஞங் சமசாக தணங் ணணீவரசங் கசருஙங்களங் .  ஒவங்பவசாரு
முவற  தணங் ணணீவர  கசரங்தங்த  பினங் னரங்,  மசாவவயுமங்  தணங் ணணீவரயுமங்  நனங் றசாக
கலநங்திடுஙங்களங் . 

iv. Continue kneading the wheat flour till it becomes a nice smooth dough with uniform colour. The dough
should be slightly soft, not hard. 

iv. ஒனங் றகபசானங் ற நளிறதங்திலங் ,  நலங்ல பமனங் வமயசான பததங்திலங்  ககசாதுவம மசாவ மசாறமங்
வவரயிலங்  பதசாடரங்நங்து  அவத  பிவசயுஙங்களங் .  மசாவ  சிறிதளவ  பமனங் வமயசாக
இருகங்க கவணங் டுமங், கடினமசாக இருகங்ககங் கூடசாது.

v. In case you add extra water and the dough gets sticky, add more remaining coloured flour till it gets the
firm and smooth consistency.

v. அளவகங்கு  அதிகமசான  தணங் ணணீவர  நணீஙங்களங்  கசரங்தங்ததசாலங்  மசாவ  பிசுபிசுபங்பசாகிபங்
கபசானசாலங் ,  அது  பகடங்டியசான  பமனங் வமயசான  பததங்துகங்கு  மசாறமங்  வவரயிலங்
மசங்சமுளங்ள சசாயமங் கலநங்த மசாவவ கசரங்தங்திடுஙங்களங் . 

vi. Divide the dough into four equal parts, making small balls (spheres) of approximately 4 g each. The
exact mass of the balls is not important but all the balls should be same in size and mass. You may use
a rough balance or a small bowl/cup/medicine bottle cap to compare size/mass of the balls (for more
accuracy).

vi. சரளியசாக  நசானங் கு  சமபங்பகுதிகளசாக  மசாவவ  பிரளிதங்திடுஙங்களங் .  ஒவங்பவசானங் றமங்
ஏறதங்தசாழ  4  கிரசாமங்  எவடயிலிருகங்குமங்வசாற  சிறசிற  உருணங் வடகளசாக
(ககசாளஙங்களங் )  உருடங்டுஙங்களங் .  உருணங் வடகளளினங்  எவட  எனங் ன  எனங் பது
முகங்கியமசானதிலங்வல,  ஆனசாலங்  அவவ  அவனதங்துமங்  ஒகர  அளவமங்  எவடயுமங்
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பகசாணங் டிருகங்ககவணங் டுமங். எவடதரசாவச அலங்லது சிற கிணங் ணமங்/குவவள/மருநங்து
பசாடங்டிலங்  மூடிவய  பயனங் படுதங்தி  உருணங் வடகளளினங்  அளவ/எவடவய
ஒபங்பிடங்டுபங்பசாரங்கங்கலசாமங் (துலங்லியதங்தனங் வமவய அதிகரளிகங்க).

vii. Using different moulds or by hands, mould each ball of dough into different shapes: a cylinder, a flat
round disc, a sphere, a cone and a brick or a cube.

vii. பவவங்கவற உருவ அசங்சுகளங்  அலங்லது வககவளபங் பயனங் படுதங்தி,  ஒவங்பவசாரு மசாவ
உருணங் வடவயயுமங் பவவங்கவற வடிவஙங்களசாக உருவசாகங்குஙங்களங் . 

viii.Measure the dimensions for each shape, such as the diameter and height of the cylinder; diameter for
the sphere; slant height and diameter for the cone; height, length, and breadth for the brick etc., and
record in your worksheet in Table 1.1.

viii. ஒவங்பவசாரு  வடிவதங்தினங்  அளவகவளயுமங்  அளநங்து  உஙங்களங்  பசயறங்தசாளளிலுளங்ள
அடங்டவவண  1 லங்  பதிவிடுஙங்களங்  -  உருவளயினங்  உயரமங்  மறங்றமங்  விடங்டமங்;
ககசாளதங்தினங்  விடங்டமங்;  கூமங்பினங்  சசாயங்வ  உயரமங்  மறங்றமங்  விடங்டமங் ;  பசஙங்கலினங்
உயரமங், நணீளமங் மறங்றமங் அகலமங் கபசானங் றவவ;

ix. For each shape, take separate containers and add 150 mL of water to each. Label the beakers with
names of the respective shapes.

ix. ஒவங்பவசாரு  வடிவதங்துகங்குமங்,  கவற  கவற  பகசாளங்கலனங் கவள  எடுதங்துகங்பகசாணங் டு
ஒவங்பவசானங் றிலுமங்  150  ம.லி  தணங் ணணீவர  கசரங்தங்திடுஙங்களங் .  அநங்தநங்த  வடிவஙங்களளினங்
பீகங்கரங்களளிலங் அதனங்  பபயரங்கவள குறிதங்திடுஙங்களங் . 

x. Gently place the shape in the respective container without spilling any water.
x.  அதனதனங்  பகசாளங்கலனளிலங்  வடிவஙங்கவள  தணங் ணணீரங்  பவளளிகய  சிநங்தசாதபடி

பமதுவசாக வவதங்திடுஙங்களங் . 
xi. The shape should be completely immersed in water. Add more water to each beaker if  any of the

shapes is not submerged. All the containers should have equal quantity of water.
xi. வடிவமங் தணங் ணணீரளிலங்  முழுவமயசாக மூழங்கி இருகங்க கவணங் டுமங். எதசாவது ஒரு வடிவமங்

மூழங்கியிருகங்கவிலங்வல எனங் றசாலங்  தணங் ணணீவர  அநங்த பீகங்கரளிலங்  கமலுமங்  கசருஙங்களங் .
அவனதங்து  பகசாளங்கலனங் களுமங்  ஒகர  அளவ  தணங் ணணீவரகங்
பகசாணங் டிருகங்ககவணங் டுமங். 

xii. Keep the containers undisturbed for about 30 minutes. Use this time to calculate the approximate
surface area of each shape. You may use the expression for surface area given at the end of this unit.

xii. ஏறதங்தசாழ  30  நளிமடஙங்களுகங்கு  பகசாளங்கலனங் கவள  பதசாநங்தரவ  ஏதுமங்  இலங்லசாமலங்
வவதங்திடுஙங்களங் .  இநங்த  கநரதங்வத  பயனங் படுதங்தி  ஒவங்பவசாரு  வடிவதங்தினங்
கதசாரசாயமசான  பறபங்பரபங்பளவவ  கணகங்கிடுஙங்களங் .  இநங்தபங்  பிரளிவினங்  இறதியிலங்
பகசாடுகங்கபங்படங்டுளங்ள  பறபங்பரபங்பளவகங்கசான  சூதங்திரஙங்கவள  நணீஙங்களங்
பயனங் படுதங்தலசாமங்.

Table 1.1 

அடங்டவவண 1.1

Sr. No.
வ.எ
ணங்

Dough shape
மசாவினங்
வடிவமங்

Dimensions of the shape
(diameter, height, length, breadth etc.)

வடிவதங்தினங்  அளவகளங்
(விடங்டமங், உயரமங், நணீளமங், அகலமங்

கபசானங் றவவ)

Surface area
பறபங்பரபங்பளவ
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1.

2.

3.

4.

NOTE:  One way  to  obtain  the  radius  of  a  sphere  is  by  wrapping  a  thread  around  it  to  find  the
circumference and use the circumference to calculate the radius. 
குறிபங்ப:  நூலங்  ஒனங் வற  ககசாளதங்வதசங்  சுறங்றி  வவதங்து  சுறங்றளவவ  கணகங்கிடுவது
ஆரதங்வத  பபறவதறங்கசான  ஒரு  வழி..  பினங் னரங்,  இசங்சுறங்றளவவபங்  பயனங் படுதங்தி
ஆரதங்வத கணகங்கிடலசாமங். 
• After 30 minutes, gently decant the water into a separate glass beaker or carefully remove the dough

from the beaker.
• 30  நளிமடஙங்களுகங்குபங்  பினங் னரங்,  தனளிபயசாரு  கணங் ணசாடி  பீகங்கரளிலங்  தணங் ணணீவர

மடங்டுமங்  பமலங்ல  ஊறங்றஙங்களங்  அலங்லது  பீகங்கரளிலிருநங்து  மசாவவ  கவனமசாக
அகறங்றஙங்களங் . 

• Arrange all the beakers side-by-side, starting with the darkest colour to the lightest.
• அழுதங்தமசான  நளிறதங்திலங்  பதசாடஙங்கி  பவளளிறிய  நளிறஙங்களங்  எனங் ற  வரளிவசயிலங் ,

அவனதங்து பீகங்கரங்கவளயுமங் அடுதங்தடுதங்து அடுகங்குஙங்களங் . 
• Place next to these another beaker with plain water, and record this as zero (’0’).
• பவறபமன  தணங் ணணீவர  மடங்டுகம  பகசாணங் டிருகங்குமங்  இனங் பனசாரு  பீகங்கவர

இவறங்றினங்  அருகிலங் வவதங்து, அவத பூஜெங்ஜியமங் (0) எனங் ற குறிதங்திடுஙங்களங் .
• Record your observations in table 1.2. Indicate the intensity of colour of the solution in each beaker as

“very light, light, dark, or very dark”.
• நணீஙங்களங்  கவனளிதங்தவறங்வற  அடங்டவவண  1.2 லங்  பதிவிடுஙங்களங் .  ஒவங்பவசாரு

பீகங்கரளிலிமுளங்ள  கவரசலினங்  நளிறதங்தீவிரதங்வத  “மகவமங்  பவளளிறிய,  பவளளிறிய,
அழுதங்தமசான, அலங்லது நலங்ல அழுதங்தமசான” எனங் ற குறிதங்திடுஙங்களங் . 

Table 1.2 

அடங்டவவண 1.2

Sr. No.
வ.எணங்

Dough shape
மசாவினங்  வடிவமங்

Colour score of the solution
கவரசலினங்  நளிற எணங்

1.

2.

3.

4.

Observations of the activity performed

கமறங்பகசாணங் ட பசயலினங்  உறங்றகநசாகங்கலங் களங்
• The shape that gave maximum colour to the solution is: _______________________________
• கவரசலுகங்கு அதிகபங்படியசான நளிறதங்வத தநங்த வடிவமங்: _______________________________
• The shape that gave minimum colour to the solution is: _______________________________
• கவரசலுகங்கு குவறநங்தபடியசான நளிறதங்வத தநங்த வடிவமங்: _______________________________
Q1. Arrange the dough shapes on the basis of the colour score: 

CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE 5



Vigyan Pratibha Learning Unit                                                                                                                                     Shades from Shapes

கக.1. நளிற எணங் ணளினங்  அடிபங்பவடயிலங் மசாவ வடிவஙங்கவள வரளிவசபங்படுதங்துஙங்களங் :
________________ < ________________ < ________________ < ________________.
Q2. Arrange the dough shapes on the basis of their surface areas: 
கக.2.  பறபங்பரபங்பளவகளளினங்  அடிபங்பவடயிலங்  மசாவ  வடிவஙங்கவள
வரளிவசபங்படுதங்துஙங்களங் :
________________ < ________________ < ________________ < ________________.
Q3. Is there any relation between the surface area and the rate of diffusion? Explain.
கக.3.  விரவலங்  விகிததங்துகங்குமங்  பறபங்பரபங்பளவகங்குமங்  இவடகய  எதசாவது  பதசாடரங்ப
உளங்ளதசா? விவரளியுஙங்களங் . 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Q4. Why did we initially make balls of approximately equal weight?
கக.4.  பதசாடகங்கதங்திலங் ,  கிடங்டதங்தடங்ட ஒகர எவடவயகங் பகசாணங் ட உருணங் வடகவள ஏனங்
நசாமங் உருவசாகங்கிகனசாமங்?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Q5. Why should all containers have equal amount of water? What will happen if the volume of water across
the beakers is unequal?
கக.5.  ஏனங்  அவனதங்து  பகசாளங்கலனங் களளிலுமங்  ஒகர  அளவிலங்  தணங் ணணீரங்
இருகங்ககவணங் டுமங்?  பீகங்கரங்களளிலங்  தணங் ணணீரளினங்  பகசாளங்ளளவ  சமமசாக
இலங்வலபயனங் றசாலங் எனங் னவசாகுமங்?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Q6. Why should the shapes be completely submerged in water?
கக.6. வடிவஙங்களங்  ஏனங்  முழுவமயசாக தணங் ணணீரளிலங்  மூழங்கியிருகங்ககவணங் டுமங்?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Q7. Why does the colour intensity of water change with different shapes?
கக.7.  பவவங்கவற  வடிவஙங்கவள  பபசாறதங்து  தணங் ணணீரளினங்  நளிறதங்தீவிரமங்   ஏனங்
மசாறபடுகிறது?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Task 3: Observing the diffusion in gelatin box  

பசயலங்  3: பஜெலடங்டினங்  பபடங்டியிலங்  விரவவல உறங்றகநசாகங்குதலங்
i. Take 100 mL water in a beaker, and heat till it boils.
i. ஒரு  பீகங்கரளிலங்  100  ம.லி  தணங் ணணீவர  எடுதங்துகங்பகசாணங் டு,  பகசாதிநளிவலவய

எடங்டுமங்வவரயிலங் சூடசாகங்குஙங்களங் .
ii. Add 5-6 g of gelatin powder. Stir to mix well.
ii. 5-6  கிரசாமங்  பஜெலடினங்  தூவள  கசரங்தங்திடுஙங்களங் .  நனங் றசாக  கலபங்பதறங்கசாக

கிணங் டுஙங்களங் . 
iii. Continue heating the solution till the gelatin is completely dissolved.
iii. பஜெலடங்டினங்  முழுவமயசாக கவரயுமங் வவரயிலங் கவரசவல சூடசாகங்குஙங்களங் . 
iv. Stop the heating and let the solution cool down for 5-6 minutes.
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iv. சூடசாகங்குவவத  நளிறதங்திவிடங்டு,  ஐநங்தசாற  நளிமடஙங்களுகங்கு  கவரசவல
தணளியவிடுஙங்களங் /ஆறவிடுஙங்களங் . 

v. Add 3-4 drops of phenolphthalein.
v. 3-4 பசசாடங்டுகளங்  ஃபீனசாஃபங்தலிவன கசருஙங்களங் . 
vi. Add 1 mL of NaOH or soap solution.
vi. 1 ம.லி NaOH அலங்லது கசசாபங்ப கவரசவல கசரங்தங்திடுஙங்களங்
vii. Mix well to get a dark pink colour.
vii. நனங் றசாக கலநங்து அழுதங்தமசான பிஙங்கங் (பமனங் சிவபங்ப) நளிறதங்வத பபறஙங்களங் . 
viii.Use a measuring cylinder to pour 10 mL of this coloured gelatin solution in each mould.
viii. அளவீடங்டு  உருவள  ஒனங் வற  பயனங் படுதங்தி,  ஒவங்பவசாரு  உருவ  அசங்சிலுமங்  10  ம.லி

பஜெலடங்டினங்  கவரசவல ஊறங்றஙங்களங் . 
ix. One can also make one’s own moulds by using household items, such as an empty match box for

getting a cuboidal-shaped gel.
ix. வீடங்டிலுளங்ள  பபசாருளங்கவள  வவதங்துமங்  நணீஙங்களங்  உருவ  அசங்சுகவள  தயசாரங்

பசயங்யலசாமங்.  எடுதங்துகங்கசாடங்டசாக,  கனசதுர வடிவதங்திலுளங்ள பஜெலங்வல பபற கசாலி
தீபங்பபடங்டிவய பயனங் படுதங்தலசாமங். 

x. The amount of gelatin solution poured can be more or less,  depending on the size of the moulds
available. But pour same quantity of solution across all the moulds, i.e., one can put 15 mL of liquid
gelatin in each mould instead of 10 mL.

x. உருவ அசங்சுகளளினங்  அளவவபங் பபசாறதங்து,  பஜெலடங்டினங்  கவரசவல அதிகமசாககவசா
குவறவசாககவசா  ஊறங்றலசாமங்.  10  ம.லி  திரவ  பஜெலடினுகங்கு  பதிலசாக  ஒவங்பவசாரு
உருவ  அசங்சிலுமங்  15  ம.லி  கூட  ஊறங்றலசாமங்.  ஆனசாலங் ,  அவனதங்து  உருவ
அசங்சுகளளிலுமங் அகத அளவ கவரசவல ஊறங்றஙங்களங் . 

xi. Allow the gelatin to set for 30 min. You may keep it in the refrigerator to speed up the setting.
xi. பஜெலடங்டினங்  பகடங்டியசாவதறங்கு  30  நளிமடஙங்களங்  கசாதங்திருஙங்களங் .  அது  பகடங்டியசாகுமங்

பசயவல விவரவசாகங்க குளளிரங்பதகனறங்றியிலங் (refrigerator) வவகங்கலசாமங்.  

xii. Carefully take out the shapes from moulds, and put them on a butter paper/ a clean plastic sheet.
xii. வடிவஙங்கவள  கவனமசாக  உருவ  அசங்சுகளளிலிருநங்து  பவளளிகய  எடுதங்து,  படங்டரங்
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கபபங்பரங்/சுதங்தமசான பிளசாஸங் டிகங் தசாளளிலங்  வவதங்திடுஙங்களங் . 
xiii.Measure the dimensions of the shapes prepared, and record them in table 1.3. 
xiii. உருவசாகங்கபங்படங்ட  வடிவஙங்களளினங்  அளவகவள  அளவிடுஙங்களங் .  இவறங்வற

அடங்டவவண 1.3 லங்  பதிவிடுஙங்களங் . 
xiv. Take a shallow but wide container or a glass bowl. Pour sufficient quantity of a dilute acid solution so

that the hardened gelatin shapes can completely submerge.
xiv. ஆழமறங்ற ஆனசாலங் அகலமசான பகசாளங்கலவனகயசா கணங் ணசாடி கிணங் ணதங்வதகயசா

எடுதங்துகங்பகசாளங்ளுஙங்களங் .  இதனுளங் ,  குவறநங்த  அமலதங்தனங் வமகங்  பகசாணங் ட  ஒரு
கவரசவல கதவவயசான அளவ ஊறங்றஙங்களங் .

xv. Gently place all the gelatin shapes into the dilute acid solution. Try to put all shapes in the solution at
the same time instead of putting them one-by-one.

xv. குவறநங்த  அமலதங்தனங் வமகங்  பகசாணங் ட  கவரசலிலங்  அவனதங்து  பஜெலடங்டினங்
வடிவஙங்கவளயுமங்  பமதுவசாக  வவதங்திடுஙங்களங் .  வடிவஙங்கவள  ஒனங் பறசானங் றசாக
கவரசலிலங்  வவபங்பதறங்குபங் பதிலசாக அவனதங்வதயுமங்  ஒகர கநரதங்திலங்  பமசாதங்தமசாக
வவதங்திடுஙங்களங் .

xvi.Note the time when the shapes were placed in the acid solution.
xvi. அமலகங் கவரசலிலங் வடிவஙங்கவள வவகங்குமங்கபசாது, அநங்த கநரதங்வத குறியுஙங்களங் . 
xvii. Observe the coloured gelatin shapes and the time taken for every shape to become colourless.

Record your observations in table 1.4. 
xvii வணங் ண  பஜெலடங்டினங்  வடிவஙங்கவள உறங்றகநசாகங்குஙங்களங் .  ஒவங்பவசாரு வடிவமுமங்
நளிறமறங்ற  கபசாக  எடுதங்துகங்பகசாளங்ளுமங்  கநரதங்வதயுமங்  குறிதங்திடுஙங்களங் .  அடங்டவவண
1.4 லங் நணீஙங்களங்  கவனளிதங்தவறங்வற குறிதங்திடுஙங்களங் . 

Table 1.3 

அடங்டவவண 1.3

Sr.
No.

வ.எ
ணங்

Gelatin shape
பஜெலடங்டினளி
னங்  வடிவமங்

Dimensions of shapes
(diameter, height, length, breadth etc.)

வடிவஙங்களளினங்  அளவகளங்
(விடங்டமங், உயரமங், நணீளமங், அகலமங்

கபசானங் றவவ)

Surface area
பறபங்பரபங்பளவ

1.

2.

3.
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4.

Table 1.4 

அடங்டவவண 1.4

Sr.
No.

வ.எ
ணங்

Gelatin shape
பஜெலடங்டி

னளினங்
வடிவமங்

Time when the shape was
placed in acid solution

(min: sec)
அமல கவரசலிலங்

வடிவமங்
வவகங்கபங்படங்ட கநரமங்

(நளிமடமங்:பநசாடி)

Time when the shape
became colourless

(min: sec)
வடிவமங்

நளிறமறங்றபங்
கபசான கநரமங்

(நளிமடமங்:பநசாடி)

Time taken to become
colourless

(sec)
நளிறமறங்றபங்கபசாக

எடுதங்துகங்பகசாணங் ட
கநரமங் (பநசாடி)

1.

2.

3.

4.

Observations of activity performed

கமறங்பகசாணங் ட பசயலினங்  உறங்றகநசாகங்கலங் களங்
• The shape that took the maximum time to become colourless is: ________________________
• நளிறமறங்றபங் கபசாக அதிக கநரதங்வத எடுதங்துகங்பகசாணங் ட வடிவமங்: ________________________
• The shape that took the minimum time to become colourless is: _________________________
• நளிறமறங்றபங்  கபசாக  குவறநங்த  கநரதங்வத  எடுதங்துகங்பகசாணங் ட  வடிவமங் :

________________________
Q1. Why was NaOH added to the gelatin solution along with phenolphthalein?
கக.1. பஜெலடங்டினங்  கவரசலிலங் ஃபீனசாஃபங்தலினுடனங்  ஏனங்  NaOH கசரங்கங்கபங்படங்டது?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Q2. Why did all the shapes turn colourless after immersing them in the acid solution?
கக.2.  அமலகங்  கவரசலிலங்  வடிவஙங்கவள  மூழங்கசங்பசயங்த  கபசாது  ஏனங்  அவவ
அவனதங்துமங் நளிறமறங்றபங்கபசாயின?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Q3. Why did the different shapes take different time to become colourless?
கக.3.  நளிறமறங்றபங்கபசாக,  பவவங்கவற  வடிவஙங்களங்  ஏனங்  பவவங்கவற  கநரமங்
எடுதங்துகங்பகசாணங் டன?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Q4. What is the role of gelatin in this experiment?
கக.4. இநங்தபங் பரளிகசசாதவனயிலங் பஜெலடங்டினளினங்  பஙங்கு எனங் ன?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Q5. What would happen if phenolphthalein was added to the solution in the bowl and not to the gelatin?
கக.5. பஜெலடங்டினளிலங் ஃபீனசாஃபங்தலிவன கசரங்கங்கசாமலங்  கிணங் ணதங்திலுளங்ள கவரசலுடனங்
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கசரங்தங்திருநங்தசாலங்  எனங் னவசாகியிருகங்குமங்?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Q6. What will happen if we put these discoloured shapes in a strong basic solution?
கக.6.  அதிக கசாரதங்தனங் வமகங் பகசாணங் ட ஒரு கவரசலிலங்  இநங்த நளிறமறங்ற வடிவஙங்கவள
வவதங்கதசாபமனங் றசாலங் எனங் னவசாகுமங்?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Q7. Can you suggest other easily available dyes/pH indicators instead of the one used in this activity? What
changes do you expect when you use those indicators?
கக.7.  இநங்தசங்  பசயலிலங்  பயனங் படுதங்தபங்படங்டவத  தவிரங்தங்து  எளளிதசாககங்
கிவடகங்ககங்கூடிய  சசாயஙங்களங் /pH  நளிறஙங்கசாடங்டிவள  உஙங்களசாலங்  கூறமுடியுமசா?
இநங்நளிறஙங்கசாடங்டிகவள பயனங் படுதங்தினசாலங்  எனங் ன மசாறங்றஙங்களங்  நளிகழுமங் எனங் ற நணீஙங்களங்
எதிரங்பசாரங்கங்கிறீரங்களங் ?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Task 4: Diffusion in living beings 

பசயலங்  4: உயிரளினஙங் களளிலங்  விரவலங்
Have you ever wondered how nutrients from our food enter the bloodstream? The process is similar to
what you observed in the above activities. However, in humans and other living beings, diffusion occurs
across membranes. A membrane is a material that acts as a barrier or divider between two regions. A
permeable membrane allows most substances to pass across it. On the other hand, a semi-permeable
membrane  allows  only  certain  substances  to  cross  the  membrane,  but  not  others.  Most  biological
membranes such as cell membranes are selectively permeable.
நமங்முவடய உணவிலுளங்ள ஊடங்டசங்சதங்துகளங்  எவங்வசாற இரதங்த ஓடங்டதங்திலங்  நுவழகிறது
எனங் பவத  குறிதங்து  கயசாசிதங்துளங்ள ணீர ங்களசா?  கமலுளங்ள  பசயலங்களளிலங்  நணீஙங்களங்
உறங்றகநசாகங்கியவறங்வற  கபசானங் ற  வழிமுவறதசானங்  இஙங்குமங்  நளிகழங்கிறது.  எனளினுமங்,
மனளிதரங்களளிலுமங்  பிற  உயிரளினஙங்களளிலுமங்  சவங்வகளளினங்  ஊகட  விரவலங்  நளிகழுமங் .
இரணங் டு பகுதிகளுகங்கு தடுபங்பசாக இருகங்குமங்  அலங்லது அவறங்வற பிரளிகங்குமங்  பபசாருளங்
சவங்வ.  ஓரங் ஊடுருவதங்தகங்க  சவங்வ  பபருமங்பசாலசான  பபசாருளங்களங்  தசாணங் டி  பசலங்வவத
அனுமதிதங்துவிடுமங்.  ஆனசாலங் ,  ஓரளவ-ஊடுருவதங்தகங்க சவங்வ (semi-permeable  membrane)
சில  குறிபங்பிடங்ட  பபசாருளங்களங்  தசாணங் டி  பசலங்வவத  மடங்டுகம  அனுமதிகங்குமங் .  சில
பபசாருளங்களங்  பசலங்ல  முடியசாது.  பசலங்  சவங்வகளங்  கபசானங் ற  பபருமங்பசாலசான  உயிரளியலங்
சவங்வகளங்  கதரங்நங்பதடுதங்த பபசாருளங்கவள மடங்டுகம ஊடுருவிசங்பசலங்லவிடுமங். 
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Figure –1 : Small intestine showing villi with capillary networks
படமங்  –1 : நுணங் பவழ இவணயஙங் களுவடய சிறகுடலங் விரலங்கவள (villi) 

சிதங்தரளிகங்குமங் சிறகுடலங் படமங்

Q.8. Can you think of more examples, of organs in the body, or in nature, where larger surface area affects
diffusion? Here is one example:
கக.8.  அதிகமசான பறபங்பரபங்பளவ விரவவல பசாதிபங்பதறங்கசான எடுதங்துகங்கசாடங்டுகளசாக
உடலிலுளங்ள  உறபங்பகளங்  அலங்லது  இயறங்வகயிலங்  கசாணபங்படுமங்  பபசாருளங்களங்
பிறவறங்வற சிநங்தியுஙங்களங் . இகதசா ஒரு எடுதங்துகங்கசாடங்டு: 
a) Diffusion of oxygen from lungs into red blood cells.
அ)நுவரயீரலிருநங்து இரதங்தசங் சிவபங்பணுகங்களுகங்குளங்  ஆகங்சிஜெனளினங்  விரவலங் .
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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Expressions for surface area 

பறபங்பரபங்பளவகங்கசான சூதங்திரஙங் களங்

Sr.
No.

வ.எ
ணங்

Shape
வடிவமங்

Shape diagram
வடிவதங்தினங்  படமங்

Expression for surface area
பறபங்பரபங்பளவகங்கசான சூதங்திரமங்

1 Sphere

ககசாளமங்

4πr2

2 Cube

கன சதுரமங்

6 × side2

3 Brick (Cuboid)

பசஙங்கலங்
(கனசங்பசவங்வ
கமங்)

2LW + 2HW + 2LH

4 Cylinder  and  flat
disc

உருவள
மறங்றமங்
தடங்வடயசான
தகடு

2πr(r + h)

5 Cone

கூமங்ப

πr(r + √h2 + r2)
(students can use the Pythagoras 
theorem to calculate the height of the 
cone)

(பிதசாகரஸங்  கதறங்றதங்வத 
பயனங் படுதங்தி கூமங்பினங்  
உயரதங்வத மசாணவரங்களங்  
கணகங்கிடலசாமங்)
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