
Vigyan Pratibha Learning Unit                                                                                                                   Looking through a microscope

Looking through a microscope

நுணண் ணணணோகண்கியினண்  வழியணோக உறண்றுணநணோகண்குதலண்
Introduction

அறிமுகமண்
Our eyes enable us to see the things in our surroundings. But, there are limitations to our vision. For
example, we cannot see the things that are too far and too near. Also, we are unable to see things which
are too small or too close to each other; like microorganisms. To see such small things, people use a lens
or a combination of lenses. A magnifying glass (a hand lens) is a single convex lens that enlarges the image
of an object. A microscope is an assembly or an arrangement of two or more lenses that enlarges the
image even more.
சுறண்றபண்புறதண்திலுளண்ள  பபணோருளண்களள  பணோரண்பண்பதறண்கு  நமண்முளடைய  கணண் களண்
உதவுகினண் றன.  ஆனணோலண்,  நமது  பணோரண்ளவகண்பகன  சில  வரமண்புகளண்  உளண்ளன.
எடுதண்துகண்கணோடைண்டைணோக,  மிகஅருகிலுமண்  மிகதண்தூரதண்திலுமண்  இருகண்குமண்  பபணோருளண்களள
நமண்மணோலண்  பணோரண்கண்கமுடியணோது.  ணமலுமண்,  மிகசண்சிறிதணோன  அலண்லது  மிக  பநருகண்கமணோக
இருகண்குமண்  நுணண் ணுயிரரிகளண்  ணபணோனண் ற  பபணோருளண்களளயுமண்  பணோரண்கண்கமுடியணோது;  இது
ணபணோனண் ற  சிறு  பபணோருளண்களளபண்  பணோரண்பண்பதறண்கு,  பலனண் ஸண்  அலண்லது  பலனண் ஸண் களரினண்
கூடைண்டைளமவு  பயனண் படுதண்தபண்படுகிறது.  ஓரண்  உருபண்பபருகண்கி  பலனண் ஸண்  (ளகபண்பிடி
பலனண் ஸண் )  எனண் பது ஒரு பபணோருளரினண்  பிமண்பதண்ளதபண் பபரரிதணோகண்கி கணோணண் பிகண்குமண்  ஒறண்ளறகண்
குவிபலனண் ஸணோகுமண்.  நுணண் ணணணோகண்கிபயனண் பது  இரணண் டு  அலண்லது  அதறண்கு  ணமலணோன
பலனண் ஸண் களரினண்  கூடைண்டைளமவு. இது பிமண்பதண்ளத ணமலுமண் பபரரிதணோகண்குமண்.
Form groups of two or three students each, and conduct the following tasks.
இரணண் டு  அலண்லது  மூனண் று  மணோணவரண்களண்  பகணோணண் டைகண்  குழுகண்களள  உருவணோகண்கி,
பினண் வருமண் பசயலண்களள நடைதண்திடுஙண்களண் .

Materials

பபணோருளண்களண்
Task 1: Two magnifying lenses per group.
பசயலண்   1: ஒவண்பவணோரு குழுவுகண்குமண் இரணண் டு உருபண்பபருகண்கி பலனண் ஸண் களண்
Task 2: Compound Microscope
பசயலண்   2: கூடைண்டு நுணண் ணணணோகண்கி
Task 3: (For each group) 2 glass slides, 2 pieces of paper (approximately 2cm х 2cm), ball-point pen, pencil,
transparent adhesive tape etc.
பசயலண்    3: (ஒவண்பவணோரு  குழுவுகண்குமண்)  2  கணண் ணணோடி  ணசணோதளன  தகடுகளண் ,  2  கணோகித
தணோளண்களண்  (ணதணோரணோயமணோக  2  பச.மீ  × 2  பச.மீ),  பபனண் ,  பபனண் சிலண்,  ஒளரிபுகுமண்  பளச நணோடைணோ
(transparent adhesive tape) ணபணோனண் றளவ...
Task 4: (For each group) 2 glass slides, a newspaper cutting that has letters ‘e’ and ‘s’, transparent adhesive
tape. The letters need to be in small (regular) font, not from headlines that are printed in large and bold. 
பசயலண்    4: (ஒவண்பவணோரு  குழுவுகண்குமண்)  2  கணண் ணணோடி ணசணோதளன  தகடுகளண் ,  ‘e'  மறண்றுமண்  's'
எனண் ற  எழுதண்துகளளகண்  பகணோணண் டை  பசயண்திதண்தணோளண்  துணண் டுகளண் ,  ஒளரிபுகுமண்  பளச  நணோடைணோ.
எழுதண்துருகண்களண்  சிறிதணோக (சிறிய அளவிலண்) இருகண்க ணவணண் டுமண். தளலபண்பு பசயண்திகளரிலண்
உளண்ளது ணபணோல பபரரிதணோகவுமண் தடிதண்ததணோகவுமண் இருகண்ககண் கூடைணோது.
Task 5: Slides, coverslips, salt,  Hibiscus flower (Gurhal in Hindi, Jaswand in Marathi), Baker’s Yeast, onion,
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safranin stain (optional).
பசயலண்    5: ணசணோதளன  தகடுகளண் ,  உபண்பு,  பசமண்பருதண்தி  ப,  பவஙண்கணோயமண்,  குஙண்குமபண்ப
சணோயமண் (கடைண்டைணோயமிலண்ளல), பரணோடைண்டி பஞண் ளச (Baker’s Yeast).
Task 6: Transparent plastic ruler.
பசயலண்   6: ஒளரிபுகுமண் பிளணோஸண் டிகண் அளவுணகணோலண் .

Task 1: Let us try this...

பசயலண்  1: இளத முயறண்சிதண்து பணோரண்கண்கலணோமண் ...
You may have used a magnifying lens to view small objects. A magnifying lens helps to make small objects
look bigger. 
சிறு  பபணோருளண்களள  பணோரண்பண்பதறண்கு  நநீஙண்களண்  உருபண்பபருகண்கி  பலனண் ளஸ
பயனண் படுதண்தியிருகண்கலணோமண்.  இபண்பபணோருளண்களள பபரரிதணோக பணோரண்கண்க ஓரண் உருபண்பபருகண்கி
பலனண் ஸண்  உதவுமண்.

Take a magnifying lens and observe the following text.

This is how a single lens magnifies.

ஓரண்  உருபண்பபருகண்கி  பலனண் ளஸ  பயனண் படுதண்தி  பினண் வருமண்  பசணோறண்களள
உறண்றுணநணோகண்குஙண்களண் .

ஒறண்ளற பலனண் ஸண்  இவண்வணோறு தணோனண்  உருவதண்ளத பபரரிதணோகண்குமண் .

Let’s see what happens when we use two lenses.
இரணண் டு  பலனண் ஸண் களள  பயனண் படுதண்துமண்ணபணோது  எனண் னவணோகுமண்  எனண் பளதபண்
பணோரண்கண்கலணோமண்.
Take another magnifying lens. Keep the first lens above the following text at the same height from which
you observed before. Hold a second magnifying lens above the first and move the second lens in such a
way that you can read the following words.

Now remove one magnifying glass and observe.

ணவபறணோரு உருபண்பபருகண்கி பலனண் ளஸ எடுதண்துகண்பகணோளண்ளுஙண்களண் .  நநீஙண்களண்  இதறண்கு முனண்
உறண்றுணநணோகண்கியது  ணபணோலணவ,  பினண் வருமண்  பசணோறண்களுகண்கு  ணமலண்  அணத  உயரதண்திணலணய
முதலண்  உருபண்பபருகண்கி  பலனண் ளஸ  ளவயுஙண்களண் .  பினண் னரண்,  இநண்த  பலனண் ஸினண்  ணமலண்
இரணண் டைணோவபதணோரு  உருபபருகண்கி  பலனண் ளஸ  பிடிதண்துகண்  பகணோணண் டு  பினண் வருமண்
பசணோறண்களள வணோசிகண்க ணதணோதணோக இருகண்குமண்படி அளத நகரண்தண்திடுஙண்களண் . 

இபண்ணபணோது ஒரு பலனண் ளஸ விலகண்கிவிடைண்டு உறண்றுணநணோகண்குஙண் களண் .

An assembly of two magnifying lenses forms the basis of what is known as the microscope. In this unit, we
will learn about different parts of a microscope and how to make the best use of these.
ஒரு நுணண் ணணணோகண்கிபயனண் பது இரணண் டு உருபண்பபருகண்கி பலனண் ஸண் களரினண்  கூடைண்டைளமளவ
அடிபண்பளடையணோக  பகணோணண் டைது.  இநண்தபண்  பிரரிவிலண் ,  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  பவவண்ணவறு
பணோகஙண்களள  பறண்றி கறண்றுகண்  பகணோளண்வணதணோடு அளத  எவண்வணோறு திறமண்படை பயனண் படுதண்த
ணவணண் டுமண் எனண் பளதயுமண் அறிநண்திடுணவணோமண்.

Task 2: Parts of a microscope

பசயலண்  2: நுணண் ணணணோகண்கியினண்  பணோகஙண் களண்
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With the help of Figure 1, identify the different parts of your microscope.
படைமண்  1 னண்  உதவிணயணோடு,  உஙண்களண்  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  பவவண்ணவறு  பணோகஙண்களள
அளடையணோளமண் கணோணுஙண்களண் .
The eyepiece typically magnifies the image of an object upto 10 times its original size.This is known as the
magnification of this lens, and is indicated by the number ‘10X’ written on its rim or the cylindrical part.
Each lens of a microscope has its specific magnification.
பபணோதுவணோக,  ஒரு  பபணோருளரினண்  பிமண்பதண்ளத,  தனண் னுளடைய  பமயண்யணோன  அளவிலிருநண்து
பதண்து  மடைஙண்குகளண்  பபரரிதணோக  கணண் ணருகு  பலனண் ஸண்  உருபண்பபருகண்குமண் .  இது  ஒரு
பலனண் ஸினண்  உருபண்பபருகண்க  அளவு  எனண் று  பசணோலண்லபண்படுகிறது.  நுணண் ணணணோகண்கியினண்
உருளளயணோன  பகுதியிலண்  அலண்லது  விளரிமண்பிலண்  ‘10X’  எனண் ற  குறியீடைண்டைணோலண்  இது
உணரண்தண்தபண்படுமண்.  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  ஒவண்பவணோரு  பலனண் ஸஸுகண்குமண்  குறிபண்பிடைண்டை
உருபண்பபருகண்க அளவு உளண்ளது. 

 

 

Figure 1: Parts of a microscope
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 படைமண் 1: நுணண் ணணணோகண்கியினண்  பணோகஙண் களண்

1. What is the magnification of each objective lens of your microscope?
1.  உஙண்களுளடைய  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  ஒவண்பவணோரு  பபணோருளருகு  பலனண் ஸினண்
உருபண்பபருகண்கமண் எனண் ன?
_______________________________________________________________________________________________________________

When we shift from a 10X objective lens to a lens of higher magnification, we are able to observe finer
details of the specimen.
10X  பபணோருளருகு  பலனண் ளஸவிடை  அதிக  உருபண்பபருகண்கதண்ளதகண்  பகணோணண் டை  ஒரு
பலனண் ஸஸுகண்கு  நணோமண்  மணோறுமண்  ணபணோது,  மணோதிரரிபண்பபணோருளரினண்  நுணண் ணரிய  விவரஙண்களள
நணோமண் உறண்றுணநணோகண்க முடியுமண். 

2. When we use two lenses i.e. an eyepiece (10X) and an objective lens (10X), each lens enlarges the image
by  10  times.  Can  you  find  out  how  large  the  final  image  looks,  if  the  object  is  0.1  mm  long?
இரணண் டு பலனண் ஸண் களள நணோமண்  பயனண் படுதண்துமண்ணபணோது,  எ.க.,  ஒரு கணண் ணருகு பலனண் ஸண்
(10X)  மறண்றுமண்  ஒரு பபணோருளருகு பலனண் ஸண்  (10X),  இரணண் டுணம  10  மடைஙண்குகளண்  பிமண்பதண்ளத
பபரரிதணோகண்குமண். பபணோருளரினண்  நநீளமண்  0.1 மிமீ எனண் றணோலண் , இறுதி பிமண்பமண்  எவண்வளவு பபரரிதணோக
இருகண்குமண் எனண் பளதகண் கணண் டுபிடியுஙண்களண் . 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

3. Rotate the mirror and examine the two mirror surfaces. What difference do you see between the two
mirror surfaces?
ஆடிளயசண் சுழறண்றி அதனண்  இரணண் டு ணமறண்பரபண்புகளளயுமண்  ஆரணோயுஙண்களண் .  இவண்விரணண் டு
ணமறண்பரபண்புகளுகண்கு இளடைணய எனண் ன ணவறுபணோடைண்ளடைகண் கவனரிதண்தீரண்களண் ?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Rotate the circular disc till the 10X objective lens is vertically below the body tube. When it is set in this
position, you hear a ’click’ sound.
தணண் டு குழணோயண்கண்கு பசஙண்குதண்தணோக  கீணழ,  10X  பபணோருளருகு  பலனண் ஸண்  வருமண்வளரயிலண்
வடைண்டைதண்  தடைண்ளடை  திருபண்புஙண்களண் .  இநண்த  இடைதண்திலண்  அது  பபணோருதண்தபண்படைண்டைவுடைனண் ,  ‘கிளரிகண்’
எனண் ற சதண்தமண் உஙண்களுகண்குகண் ணகடைண்குமண். 
Open the diaphragm completely with the help of the lever attached to it.
ஒடுகண்கியுடைனண்  பபணோருதண்தபண்படைண்டுளண்ள  பநமண்புணகணோளலபண்  பயனண் படுதண்தி,  ஒடுகண்கிளய
முழுளமயணோக திறநண்திடுஙண்களண் .  
Orient the microscope towards the light source such that the mirror captures maximum light. Now, look
through the eyepiece and rotate the mirror such that you achieve maximum illumination.
ஆடி  அதிகபடியணோன  ஒளரிளய  பபருமண்விததண்திலண் ,  ஒளரிமூலதண்தினண்  திளசளய  ணநணோகண்கி
நுணண் ணணணோகண்கிளய  ளவதண்திடுஙண்களண் .  இபண்ணபணோது,  அதிகபடைண்சமணோன  ஒளரியூடைண்டைதண்ளத
அளடைய கணண் ணருகு பலனண் ஸண்  வழியணோக பணோரண்தண்தவணோறு ஆடிளய திருபண்புஙண்களண் . 

Best practices while handling a microscope 

ஒரு  நுணண் ணணணோகண்கிளய  ளகயணோளுமண்ணபணோது  களடைபிடிகண்கணவணண் டிய
சிறநண்த வழிமுளறகளண்  
i. Before observing the specimen, wipe the lenses, the mirror, and the stage of the microscope clean. For

the  stage  and  the  mirror,  use  a  tissue  or  a  cloth.  However  for  lenses,  use  only  a  dry,  soft
paintbrush/muslin  or  silk  cloth/lint-free paper  tissue.  Move the cloth  or  tissue  in  a  gentle,  circular
swiping motion, rather than rubbing.

• மணோதிரரிளய  உறண்றுணநணோகண்குமண்  முனண் பு,  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  ணமளடை,  பலனண் ஸண் களண் ,
மறண்றுமண்  ஆடிகளள  சுதண்தமணோக  துளடைதண்திடுஙண்களண் .  ஆடி  மறண்றுமண்  ணமளடைளயசண்
சுதண்தமண் பசயண்யுமண்ணபணோது, டிஷண் யூ அலண்லது துணரிளயபண் பயனண் படுதண்துஙண்களண் . எனரினுமண்,
பலனண் ஸண் களள பபணோறுதண்தவளர பமனண் ளமயணோன, உலரண் ளபயிணண் டைண் பிரஷண் /மஸண் லினண்
அலண்லது  படைண்டு  துணரி/இளழதண்  துணண் டுகளண்  அறண்ற  ணபபண்பரண்  டிஷண் யூளவ  மடைண்டுணம
பயனண் படுதண்துஙண்களண் . அழுதண்திதண் ணதயண்கண்கணோமலண் , நரிதணோனமணோன, வடைண்டை சுழலண்  அளசவிலண்
டிஷண் யூ அலண்லது துணரிளய அதனண் ணமலண் நகரண்தண்துஙண்களண் . 

ii. Align the objective by holding the nosepiece and rotating it. The nosepiece should not be rotated by
holding the objectives.

• முறண்பகுதிளய  பிடிதண்து  சுறண்றுவதனண்  மூலமண்  பபணோருளருகு  பலனண் ளஸ  ஒழுஙண்கு
பசயண்யுஙண்களண் . பலனண் ஸண் களள பிடிதண்தவணோறு முறண்பகுதிளய சுறண்றகண்கூடைணோது.

iii. While rotating the nosepiece, keep some distance between the stage and the objective. The objectives
should not touch the stage.

• முறண்பகுதிளய சுறண்றுமண்ணபணோது, ணமளடைகண்குமண் பபணோருளருகு பலனண் ஸஸுகண்குமண் இளடைணய
சிறிதளவு  பதணோளலவு  இருபண்பளத  உறுதிபசயண்யுஙண்களண் .  பபணோருளருகு  பலனண் ஸண் களண்
ணமளடைளய பதணோடைகண்கூடைணோது. 

iv. A microscope should always be kept covered when not in use.
• நுணண் ணணணோகண்கி  உபணயணோகதண்திலண்  இலண்லணோதணபணோது,  மூடிளவகண்கபண்படைண்டிருகண்க

ணவணண் டுமண். 
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Task 3: Did you ever wonder how things will appear under a microscope? 

பசயலண்  3:  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  கீழண்  பபணோருளண்களண்  எவண் வணோறு
கணோடைண்சியளரிகண்குமண்  எனண் று கறண்பளனசண் பசயண் து பணோரண்தண்திருகண்கீறரண்களணோ?
We have seen the lines drawn on paper using a pen or a pencil. How do these look? Smooth, coloured, and
sometimes shiny? Let us imagine for a moment that we are as small    ants, and can walk over these lines.
How will they appear to us then?
கணோகிதண்ததிலண்  பபனண்  அலண்லது  பபனண் சிலணோலண்  வளரயபண்படைண்டை  ணகணோடுகளள  நணோமண்
பணோரண்தண்துளண்ணளணோமண். அளவ எவண்வணோறு கணோடைண்சியளரிதண்தன? பமனண் ளமயணோக, வணண் ணதண்துடைனண் ,
மறண்றுமண்  சில  சமயஙண்களரிலண்  மினுமினுதண்ததணோ?  தறண்கணோலிகமணோக,  சிறு  எறுமண்புகளணோக
நமண்ளமகண்  கறண்பளனசண் பசயண்து  பகணோளண்ளலணோமண் .  இநண்தகண்  ணகணோடுகளள  தணோணண் டி நமண்மணோலண்
இபண்ணபணோது  நடைகண்க  முடியுமண்.  இவண்வணோறணோன  சூழலிலண்  இகண்ணகணோடுகளண்  நமகண்கு  எவண்வணோறு
கணோடைண்சியளரிகண்குமண்?
We cannot become as small as  ants, but we can see the lines at that scale.
சிறு  எறுமண்புகளணோக  நணோமண்  மணோறுவது  சணோதண்தியமிலண்ளலபயனண் றணோலுமண் ,  எறுமண்பினண்
அளவிலுளண்ள ணகணோடுகளள நமண்மணோலண் பணோரண்கண்கமுடியுமண். 

Procedure 

பசயண் முளற
i. On a piece of paper, draw two lines, one with a pencil, and another with a ball-point pen.
• ஒரு துணண் டு கணோகிததண்திலண் ,  இரணண் டு ணகணோடுகளள வளரநண்திடுஙண்களண் .  ஒரு ணகணோடைண்ளடை

பபனண் சிலணோலுமண்,  இனண் பனணோரு  ணகணோடைண்ளடை  பணோலண்-பணோயண்ணண் டைண்  பபனண் னணோலுமண்
வளரயுஙண்களண் . 

ii. Fix the paper on a slide with an adhesive tape or hold it between two slides. Put the slide/s on the
microscope stage, keeping the pencil line below the objective lens (use the stage clips, if available).

• பளச  நணோடைணோளவ  பயனண் படுதண்தி  ணசணோதளனதகடைண்டிலண்  இநண்தகண்  கணோகிததண்ளத
ஒடைண்டுஙண்களண்  அலண்லது  இரணண் டு  ணசணோதளனதகடுகளுகண்கு  இளடைணய  ளவயுஙண்களண் .
பபணோருளருகு  பலனண் ஸண் கண்கு  கீணழ  பபனண் சிலண்  ணகணோடு  இருகண்குமண்வணோறு  (ணமளடை
கிளரிபண்புகளண்  இருநண்பதனபவனண் றணோலண்  அவறண்ளற  பயனண் படுதண்துஙண்களண் ),
நுணண் ணணணோகண்கியினண்  ணமளடையிலண் ணசணோதளன தகடுகளள ளவதண்திடுஙண்களண் . 

iii. Bring  the objective  lens (10X)  very close to the slide with the help of  the Coarse focus knob.  The
objective lens should not touch the slide.

• ணதணோரணோயசீரணோகண்கிளய  பயனண் படுதண்தி,  ணசணோதளன  தகடைண்டுகண்கு  மிக  அருகிலண்
பபணோருளருகு பலனண் ளஸ (10X) பகணோணண் டு வணோருஙண்களண் . 

iv. Bring your head at the level of the stage and check if the pencil line to be seen is vertically below the tip
of the lens.  If  not,  then bring it  below the lens by moving the slide. Now do the same by looking
horizontally along the other perpendicular direction (See Figure 2).

• உஙண்களரினண்  தளலளய  ணமளடையினண்  மடைண்டைதண்துகண்கு  பகணோணண் டு  வநண்து,  நணோமண்
பணோரண்கண்கபண்ணபணோகுமண்  பபனண் சிலண்  ணகணோடு  பலனண் ஸினண்  முளனகண்கு  பசஙண்குதண்தணோக  கீணழ
உளண்ளதணோ  எனண் பளதசண்  சரரிபணோருஙண்களண் .  இலண்ளலபயனண் றணோலண் ,  ணசணோதளன  தகடைண்ளடை
நகரண்தண்தி அளத பபணோருளருகு பலனண் ஸஸுகண்கு கீணழ பகணோணண் டுவணோருஙண்களண் .  இபண்ணபணோது,
இனண் பனணோரு  பசஙண்குதண்து  திளசயிலிருநண்து  கிளடைமடைண்டைமண்  வழிணய  பணோரண்தண்தவணோறு
இளத திருமண்பவுமண் பசயண்யுஙண்களண்  (படைமண் 2 ஐ பணோருஙண்களண் ). 

v. We will  observe the  lines in  the reflected light,  hence  close the  diaphragm below the stage.  Look
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through the eyepiece and move the objective lens in the upward direction using the coarse focus knob
until you can see an image of the line. If the light is not sufficient, shine some light on the upper surface
of the paper, using a torch.

• எதிபரணோளரிகண்குமண்  ஒளரியினணோலண்  நணோமண்  ணகணோடுகளள  உறண்றுணநணோகண்குணவணோமண்,  ஆதலணோலண்
ணமளடையினண்  கீழுளண்ள ஒடுகண்கிளய மூடிவிடுஙண்களண் .  ணகணோடைண்டினண்  பிமண்பதண்ளத நநீஙண்களண்
பணோரண்கண்குமண்  வளர, கணண் ணருகு பலனண் ஸண்  வழிணய பணோரண்தண்தவணோறு ணதணோரணோயசீரணோகண்கிளய
பயனண் படுதண்தி  பபணோருளருகு  பலனண் ளஸ  ணமலண்  திளசயிலண்  நகரண்தண்துஙண்களண் .  ஒளரி
ணபணோதவிலண்ளலபயனண் றணோலண் ,  ஒரு டைணோரண்ச ண்ளச பயனண் படுதண்தி கணோகிதண்தினண்  ணமறண்பரபண்பிலண்
பகணோஞண் சமண் ஒளரிளய பசலுதண்துஙண்களண் . 

vi. Once the pencil line is visible and close to focus, rotate the Fine focus knob to sharpen the image.
• பபனண் சிலண்  ணகணோடு  குவியபண்படுதண்தபண்படைண்டு  பதரரியுமண்ணபணோது,  பிமண்பதண்ளத

பதளரிவுபடுதண்த நுணண் சீரணோகண்கிளய பயனண் படுதண்துஙண்களண் . 
vii. Use the same procedure to observe the ball-point pen line. 
• பணோலண்-பணோயண்ணண் டைண்  பபனண் னணோலண்  வளரயபண்படைண்டை  ணகணோடைண்ளடை  உறண்றுணநணோகண்கவுமண்  இணத

பசயண்முளறளய பயனண் படுதண்துஙண்களண் . 

1. How do the pencil-line and the pen-line appear under the microscope? Describe your observations in your
own words. Would you also like to sketch it?
பபனண் சிலண்-ணகணோடுமண்  பபனண் -ணகணோடுமண்  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  கீழண்  எவண்வணோறு
கணோடைண்சியளரிதண்தன?  பசணோநண்த  வணோரண்தண்ளதகளரிலண்  நநீஙண்களண்  உறண்றுணநணோகண்கியவறண்ளற
விளகண்குஙண்களண் . வளரய விருபண்பபண்படைண்டைணோலண்  வளரயலணோமண். 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. For each objective lens, there is an approximate lens-to-object/specimen distance around which it gives the
best/ sharpest image. Let us try to estimate this distance while the object (line/s) is in focus.
ஒவண்பவணோரு  பபணோருளருகு  பலனண் ஸஸுகண்குமண்,  சிறநண்த/கூரண்ளமயணோன  பிமண்பதண்ளதகண்
பகணோடுகண்ககூடிய ஒரு ணதணோரணோயமணோன பலனண் ஸண் -மணோதிரரிபண்பபணோருளண்  பதணோளலவு உளண்ளது.
பபணோருளண்  குவியபண்படுதண்தபண்படைண்டுளண்ளணபணோது  இநண்ததண்  பதணோளலவு  எனண் னவணோக  இருகண்குமண்
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எனண் பளத மதிபண்பீடு பசயண்ய முயலுணவணோமண். 
It may not be possible to measure the distance between the slide and the objective lens using a scale. Think of
other ways in which you could estimate this.
ணசணோதளன தகடைண்டுகண்குமண்  பபணோருளருகு பலனண் ஸஸுகண்குமண்  இளடைணய உளண்ள பதணோளலளவ
ஓரண் அளவுணகணோளலபண்  பயனண் படுதண்தி  அளவீடு  பசயண்யமுடியணோமலண்  ணபணோகலணோமண் .  இளத
பசயண்ய பிற வழிமுளறகளள சிநண்தியுஙண்களண் . 

Using these methods, estimate the distance between the objective and the slide. 
இநண்த  வழிமுளறகளள  பயனண் படுதண்தி,  பபணோருளருகு  பலனண் ஸஸுகண்குமண்  ணசணோதளன
தகடைண்டுகண்குமண் இளடைணயயணோன பதணோளலளவ மதிபண்பீடு பசயண்யுஙண்களண் . 

Table 1: Distance between the slide and the objective lens
அடைண்டைவளண 1: ணசணோதளன தகடைண்டுகண்குமண் பபணோருளருகு பலனண் ஸஸுகண்குமண் இளடைணயயணோன
பதணோளலவு

Pencil-line
பபனண் சிலண்-ணகணோடு

Pen-line 
பபனண் -ணகணோடு

Distance  between  the  slide  and
the tip of the objective lens
பபணோருளருகு  பலனண் ஸினண்
முளனகண்குமண்  ணசணோதளன
தகடைண்டுகண்குமண்  இளடைணய
உளண்ள பதணோளலவு

_________cm (பசமீ)/ _________mm
(மிமீ)

_________cm  (பசமீ)/  _________mm
(மிமீ)

Task 4: Looking at the letters ‘s’ and ‘e’! 

பசயலண்  4: எழுதண்துகண்களண்  ‘s’ மறண்றுமண்  ’e’ஐ பணோரண்கண்கலணோமண் !
In this task, we will look at printed letters in a newspaper under the microscope. This activity requires newspaper
cuttings. Keep these ready at the beginning of the task.
இநண்தசண்  பசயலிலண் ,  அசண்சிடைபண்படைண்டை  எழுதண்துகண்களள  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  கீழண்  பணோரண்கண்க
ணபணோகிணறணோமண்.  பசயண்திதணோளண்  துணண் டுகளண்  இநண்தசண்  பசயலண்பணோடைண்டுகண்கு  ணதளவபண்படுமண் .
பசயலினண்  பதணோடைகதண்திணலணய இவறண்ளற தயணோரணோக ளவதண்திருஙண்களண் . 
Cut a small piece of printed newspaper that has the letters ‘s’ and ‘e’.
எழுதண்துகண்களண்  ‘s’ மறண்றுமண் ‘e’ஐ பகணோணண் டை சிறு பசயண்திதண்தணோளண்  துணண் ளடை பவடைண்டி எடுஙண்களண் .
Stick this newspaper piece on a slide as done in the previous task, and observe it under the 10X objective lens.
முநண்ளதயசண்  பசயலிலண்  பசயண்தண்துணபணோல  இநண்தசண்  பசயண்திதண்தணோளண்  துணண் ளடை  ணசணோதளன
தகடைண்டிலண்  ஒடைண்டுஙண்களண் .  பினண் னரண்,  அளத  10X  பபணோருளருகு  பலனண் ஸினண்  கீழண்
உறண்றுணநணோகண்குஙண்களண் . 

Draw the observed images in the following circles. 
(Note: The circle is the field of view that you see through the microscope. Compare the size of the image that you
saw to the size of the field of view, and try to draw it just as you observed under the microscope.)
பினண் வருமண் வடைண்டைஙண்களுகண்குளண்  உறண்றுணநணோகண்கிய பிமண்பஙண்களள வளரநண்திடுஙண்களண் . 
(குறிபண்பு:  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  மூலமண்  பணோரண்கண்குமண்ணபணோது  பதரரியுமண்  பணோரண்ளவகண்களதண்ளத
இநண்த வடைண்டைமண்  குறிகண்கிறது. நநீஙண்களண்  பணோரண்தண்த பிமண்பதண்தினண்  அளளவ பணோரண்ளவகண் களதண்தினண்
அளவுடைனண்  ஒபண்பிடைண்டு,  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  கீழண்  பணோரண்தண்தது  ணபணோலணவ  வளரநண்திடை
முயறண்சி பசயண்யுஙண்களண் .)
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Magnification_______X                         Magnification______X

                              உருபண்பபருகண்கமண் _______X     உருபண்பபருகண்கமண் _______X

1.  Do the letters ‘s’  and ‘e’  appear  different in any way,  from the way they appear  without the microscope
(besides appearing bigger)?
1.  எழுதண்துகண்களண்  ‘s’  மறண்றுமண்  ‘e’  சணோதணோரணமணோக  கணோடைண்சியளரிபண்பதறண்குமண்,
நுணண் ணணணோகண்கியினண்  கீழண்  கணோடைண்சியளரிபண்பதறண்குமண்  ணவறுபணோடுகளண்  ஏதுமண்  உளண்ளனவணோ?
(பணோரண்பண்பதறண்கு பபரரிதணோக பதரரிவளத தவிற)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Task 5: Preparing slides for smaller samples 

பசயலண்  5:  சிறிய மணோதிரரிகளுகண்கு  ணசணோதளன தகடுகளள
தயணோரண்ச ண்பசயண் தலண்
So far, we have learned to observe the surface of paper under reflected light, and to adjust the light of a
microscope. When we want to look at the internal structure of small objects/samples, we need to use
transmitted light coming from the mirror below. For this, it is important that the sample/object is thin to
allow sufficient light to pass through. In this task, let us understand this process by observing a few other
(smaller)  specimens from our surroundings.  Open the diaphragm, and orient  the microscope and the
mirrors to get sufficient light when observed through the eyepiece.
இது  வளரயிலண்,  எதிபரணோளரிகண்கபண்படைண்டை  ஒளரியினண்  கீழண்  கணோகிததண்தினண்  ணமறண்பரபண்ளப
உறண்றுணநணோகண்கவுமண்  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  ஒளரிளய  சீரண்பசயண்யவுமண்
கறண்றுகண்பகணோணண் டுளண்ணளணோமண்.  சிறு  பபணோருளண்களண் /மணோதிரரிபண்பபணோருளண்களரினண்  அக
அளமபண்ளப  நணோமண்  பணோரண்கண்க  விருமண்பினணோலண் ,  கீழுளண்ள  ஆடியிலிருநண்து  வருமண்  ஒளரிளய
பயனண் படுதண்த  ணவணண் டுமண்.  இதறண்கு,  ணபணோதுமணோன  ஒளரி  ஊடுருவுவளத  அனுமதிகண்க
பபணோருளண்/மணோதிரரிபண்பபணோருளண்  பமலிதணோக  இருபண்பது  அவசியமணோகுமண்.   இநண்தசண் பசயலிலண்,
நமண்முளடைய சுறண்றுபண்புறதண்திலுளண்ள ணமலுமண் சில மணோதிரரிபண்பபணோருளண்களள (ணமலுமண் சிறிய
அளவிலணோன)  உறண்றுணநணோகண்குவதனண்  மூலமண்  இவண்வழிமுளறளயபண்
புரரிநண்துபகணோளண்ளுணவணோமண்.   கணண் ணருகு  பலனண் ஸினண்  வழிணய  உறண்றுணநணோகண்குமண்ணபணோது,
ஒடுகண்கிளயதண்  திறநண்து,  நுணண் ணணணோகண்கியினண்  மறண்றுமண்  ஆடிகளரினண்  திளசயளமபண்ளப
ணபணோதுமணோன ஒளரிளய பபறுமண்வணோறு சரரிபசயண்யுஙண்களண் .  
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Procedure 

பசயண் முளற
i. Salt: Put a few granules of salt on a slide, and fix it below the objective (10X). Use coarse focus to bring

salt particles in rough focus. Now use fine focus to observe different parts of the granules. You will
notice that it will be difficult to focus on all the granules at the same time. By slightly varying fine focus,
you  will  be  able  to  focus  on  one  horizontal  section  of  granules  at  a  time.  The  thickness  of
object/specimen which can be focussed on at a given time is known as depth of focus (for a given
objective lens).

• உபண்பு:  சிறு  உபண்பு  துகளண்களள  ஒரு  ணசணோதளன  தகடைண்டிலண்  எடுதண்துகண்பகணோணண் டு,
அதண்தகடைண்ளடை  பபணோருளருகு  பலனண் ஸினண்  (10X)  கீழண்  பபணோருதண்திடுஙண்களண் .  உபண்பு
துகளண்களள  ணதணோரணோயணோமணோக  குவியபண்படுதண்த  ணதணோரணோயசீரணோகண்கிளய
பயனண் படுதண்துஙண்களண் .  இபண்ணபணோது,  துகளண்களரினண்  பவவண்ணவறு  பகுதிகளள
உறண்றுணநணோகண்க,  நுணண் சீரணோகண்கிளய  பயனண் படுதண்துஙண்களண் .  ஒணர  ணநரதண்திலண்  அளனதண்து
துகளண்களளயுமண்  பதளரிவணோகபண் பணோரண்பண்பது (குவியபண்படுதண்துவது) கடினமணோக இருபண்பது
உஙண்களுகண்குதண்  பதரரியவருமண்.  நுணண் சீரணோகண்கியிலண்  சினண் னஞண் சிறு  மணோறண்றஙண்களள
பசயண்தணோலண் ,  துகளண்களரினண்  ஒரு  கிளடைமடைண்டை  பகுதிளய  ஒரு  சமயதண்திலண்  பதளரிவணோகபண்
பணோரண்கண்க  முடியுமண்.  ஒரு  ணநரதண்திலண் ,  குவியபண்படுதண்த  முடியுமண்
பபணோருளண்/மணோதிரரிபண்பபணோருளரினண்  தடிமனண்  குவிய  ஆழமண்  (பகணோடுகண்கபண்படைண்டை  ஒரு
பபணோருளருகு பலனண் ஸஸுகண்கணோனது) எனபண்படுமண். 

ii. Now prepare one or more of following slides, which involve biological specimens. Water is added to
these slides to prevent the shrinking of specimens due to drying, and a coverslip is placed on it.
• இபண்ணபணோது,  உயிரரியலண்  மணோதிரரிபண்பபணோருளண்களள  உளண்ளடைகண்கிய  பினண் வருமண்

ணசணோதளன  தகடுகளண்  ஒனண் று  அலண்லது  அதறண்கு  அதிகமணோனவறண்ளற  தயணோரண்ச ண்
பசயண்யுஙண்களண் .  மணோதிரரிபண்பபணோருளண்களண்  உலரண்நண்துணபணோயண்  சுருஙண்குவளததண்  தடுகண்க,
இதண்தகடைண்டுகளரிலண்  தணண் ணநீரண்  ணசரண்கண்கபண்படைண்டு  அவறண்றினண்  ணமலண்  ஒரு  கணண் ணணோடி
பமனண் தடைண்டு ளவகண்கபண்படுமண். 

- Hibiscus pollens: Place a drop of water on a slide, dust some pollen grains from the flower,  and
place a coverslip over it. Alternately, we can dust some pollen grains on a transparent  adhesive tape
and stick it on a slide.
-  பசமண்பருதண்தி  மகரநண்தஙண்களண் :  ணசணோதளன  தகடைண்டிலண்  ஒரு  பசணோடைண்டு  தணண் ணநீளர
இடுஙண்களண் .  பவிலிருநண்து சிறிதளவு மகரநண்ததண்  தூளண்களள  உதிரண்தண்திடுஙண்களண் .  பினண் னரண்,
அதனண்  ணமலண்  ஒரு கணண் ணணோடி பமனண் தடைண்ளடை ளவதண்திடுஙண்களண் .  மணோறணோக,  ஒரு ஒளரிபுகுமண்
பளச  நணோடைணோவிலண்  சில  மகரநண்ததண்  தூளண்களள  உதிரண்தண்து  அளத  ணசணோதளன  தகடைண்டிலண்
ஒடைண்டிவிடைலணோமண்.
- Yeast cells: Add 2-4 beads of Baker’s yeast in water and mix well. Take a drop of water on  a  slide.
Place a coverslip over it.
-  பஞண் ளச:  2  முதலண்  4  பரணோடைண்டிபண்  பஞண் ளச துகளண்களள தணண் ணநீரரிலண்  ணசரண்தண்து  நனண் றணோக
கலகண்கிடுஙண்களண் .  இதிலிருநண்து  ஒரு  பசணோடைண்டு  தணண் ணநீளர  ணசணோதளன  தகடைண்டிலண்
இடுஙண்களண் . அதனண்  ணமலண் ஒரு கணண் ணணோடி பமனண் தடைண்ளடை ளவதண்திடுஙண்களண் . 
- Onion peel: Place a drop of water on a slide. Take a piece of the inner transparent skin of  an  onion
leaf or an onion ring, and put it on the slide. Add a drop of dilute Safranin  stain  (if  available)  on  it,  and
place a coverslip over the specimen.
-  பவஙண்கணோயதண்  ணதணோலண் :  ணசணோதளன  தகடைண்டிலண்  ஒரு  பசணோடைண்டி  தணண் னநீளர  இடுஙண்களண் .
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பவஙண்கணோய  இளல  அலண்லது  வளளயதண்தினண்  உடைண்புற  ஒளரிபுகு  ணதணோலண்  துணண் டு  ஒனண் ளற
எடுதண்துகண்பகணோணண் டு  ணசணோதளன  தகடைண்டிலண்  ளவயுஙண்களண் .  ஒரு  பசணோடைண்டு  குளறநண்த
அமிலதண்தனண் ளமகண்  பகணோணண் டை  சஃபண்ரணோனரினண்  சணோயதண்ளதசண்  ணசரண்தண்திடுஙண்களண் .  பினண் னரண்,
மணோதிரரிபண்பபணோருளரினண்  ணமலண் கணண் ணணோடி பமனண் தடைண்ளடை ளவதண்திடுஙண்களண் .  
iii. Observe the specimen under the 10X objective lens (as done in task 1), and draw what you observed in

the first circle given below. 
• 10X பபணோருளருகு பலனண் ஸினண்  கீழண் மணோதிரரிபண்பபணோருளள உறண்றுணநணோகண்குஙண்களண்  (பசயலண்  1

லண்  பசயண்தளதணபணோலண் ).  பினண் னரண்,  நநீஙண்களண்  உறண்றுணநணோகண்கியவறண்ளற  கீணழ
பகணோடுகண்கபண்படைண்டுளண்ள முதலண் வடைண்டைதண்துகண்குளண்  வளரநண்திடுஙண்களண் . 

Next, observe it with the objective lens of 45X.
அடுதண்ததணோக, 45X பபணோருளருகு பலனண் ளஸகண் பகணோணண் டு அதளன உறண்றுணநணோகண்குஙண்களண் .  

iv. Move the 10X objective lens slightly in the upward direction with the help of the coarse focus knob.
• ணதணோரணோயசீரணோகண்கியினண்  உதவியுடைனண் ,  10X  பபணோருளருகு  பலனண் ளஸ  ணமலண்  திளசயிலண்

சிறிதளவு நகரண்தண்திடுஙண்களண் .  
v. Rotate the circular disc in such a way that the 45X objective lens will set vertically below the body tube

with a “click” sound.
• ”கிளரிகண்”  எனண் ற  சதண்ததண்துடைனண்  தணண் டு  குழணோயினண்  கீழண்  45X  பபணோருளருகு  பலனண் ஸண்

பபணோருநண்துமண் படியணோக வடைண்டை தடைண்ளடை திருபண்புஙண்களண் .   
vi. Using the coarse focus knob, bring the objective lens close to the slide.
• ணதணோரணோயசீரணோகண்கிளய  பயனண் படுதண்தி,  ணசணோதளன  தகடைண்டினண்  அருகிலண்  பபணோருளருகு

பலனண் ளஸ பகணோணண் டுவணோருஙண்களண் . 
vii. Slowly rotate the fine focus knob until you see the fine details of the object.
• பபணோருளரினண்  நுணண் ணரிய  விவரஙண்களள  கணோணுமண்  வளர  நுணண் சீரணோகண்கிளய  பமலண்ல

திருபண்புஙண்களண் . 
(Note: While changing the objective lens, the slide should not move.)
(குறிபண்பு:  பபணோருளருகு  பலனண் ளஸ  மணோறண்றுமண்ணபணோது,  ணசணோதளன  தகடு
இடைமணோறகண்கூடைணோது.)
Draw what you observed in the second circle, and note down the magnification of the objective lens.
நநீஙண்களண்  உறண்றுணநணோகண்கியளத இரணண் டைணோவது வடைண்டைதண்துகண்குளண்  வளரநண்திடுஙண்களண் . பினண் னரண்,
பபணோருளருகு பலனண் ஸினண்  உருபண்பபருகண்கதண்ளத குறிதண்திடுஙண்களண் . 
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Specimen 1 (மணோதிரரிபண்பபணோருளண்  1): _________________________

Magnification: _______X            Magnification: _________X
                    உருபண்பபருகண்கமண் _______X        உருபண்பபருகண்கமண் _______X

What happens when you zoom in on an image in a mobile phone camera? When you zoom in, you see the
finer details of the image.
பமணோளபலண்  ணகமரணோவிலண்  பதரரியுமண்  ஒரு பிமண்பதண்ளத பபரரிதணோகண்கினணோலண்  எனண் ன நடைகண்குமண்?
பபரரிதணோகண்குமண்ணபணோது, அநண்தபண் பிமண்பதண்தினண்  நுணண் ணரிய விவரஙண்களள பணோரண்கண்கலணோமண். 
1. What happened when you changed the objective lens from 10X to 45X? What can you say about the
distance  between  the  slide  and  the  tip  of  the  objective  lens?
பபணோருளருகு பலனண் ளஸ 10X-லிருநண்து 45X ஆக நநீஙண்களண்  மணோறண்றியணபணோது எனண் ன நடைநண்தது?
ணசணோதளன  தகடைண்டுகண்குமண்  பபணோருளருகு  பலனண் ஸினண்  முளனகண்குமண்  இளடைணயயணோன
பதணோளலளவகண் குறிதண்து நநீஙண்களண்  எனண் ன கூற முடியுமண்?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Repeat the procedure with the second specimen.
இரணண் டைணோவது மணோதிரரிளய ளவதண்து இசண்பசயண்முளறளய மீணண் டுமண் பசயண்யுஙண்களண் .  

Specimen (மணோதிரரிபண்பபணோருளண் )2: _______________________

                                      Magnification: ________X              Magnification: ________X
                               உருபண்பபருகண்கமண் _______X          உருபண்பபருகண்கமண் _______X
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State whether True or False

சரரியணோ தவறணோ எனண் று கூறுஙண் களண்
1. Objects viewed under the microscope appear upside down (inverted).
1. நுணண் ணணணோகண்கியினண்  கீழண் பணோரண்கண்கபண்படுமண் பபணோருளண்களண்  தளலகீழணோக கணோடைண்சியளரிகண்குமண் ,
- __________________
2. Eyepiece is attached to the body tube and is closest to the specimen.
2.  மணோதிரரிபண்பபணோருளுகண்கு  மிக  அருகிலண்  இருபண்பது  கணண் ணருகு  பலனண் ஸண்  மறண்றுமண்  அது
தணண் டு குழணோயுடைனண்  இளணகண்கபண்படைண்டிருகண்குமண். - __________________
3. While working with a high magnification objective, we should use the coarse adjustment knob.
3.  அதிக  உருபண்பபருகண்க  பபணோருளருகு  பலனண் ளஸ  எடுதண்துகண்பகணோளண்ளுமண்ணபணோது,
ணதணோரணோயசீரணோகண்கிளய பயனண் படுதண்தணவணண் டுமண்.    - __________________
4. We use the diaphragm to adjust the amount of light entering the microscope.
4.  நுணண் ணணணோகண்கியினுளண்  நுளழயுமண்  ஒளரிளய  கடைண்டுபண்படுதண்த  ஒடுகண்கிளய  நணோமண்
பயனண் படுதண்துகிணறணோமண். - __________________

Tick the correct answer 

சரரியணோன விளடைகண்கு ஒபண்புகண்குறி இடுஙண் களண்
1. What is the correct way to hold the microscope when carrying it?
1. நுணண் ணணணோகண்கிளய தூகண்கிசண்பசலண்லுமண்ணபணோது அளத பிடிகண்குமண் சரரியணோன முளற எது?
a) By the eyepiece 
• கணண் ணருகு பலனண் ளஸ பிடிதண்துகண்பகணோணண் டு
b) By the arm 
• கரதண்ளத பிடிதண்துகண்பகணோணண் டு
c) By the stage 
• ணமளடைளய பிடிதண்துகண்பகணோணண் டு
d) By the slide 
• ணசணோதளன தகடைண்ளடை பிடிதண்துகண்பகணோணண் டு

2. A microscope is set to 10X eyepiece and 40X objective. What is the total magnification?
2.  10X  கணண் ணருகு  பலனண் ஸண்  மறண்றுமண்  40X  பபணோருளருகு  பலனண் ளஸகண்  பகணோணண் டு  ஒரு
நுணண் ணணணோகண்கி அளமகண்கபண்படைண்டுளண்ளது. அதனண்  முழு உருபண்பபருகண்கமண் எனண் ன?
a) 140X
b) 410X
c) 400X
d) 100X

3. If we place a letter ‘e’ under the objective of a compound microscope and moved the slide to the left, in
what direction would the ‘e’ appear to move?
3. ஒரு கூடைண்டு நுணண் ணணணோகண்கியினண்  பபணோருளருகு பலனண் ஸினண்  கீழண் எழுதண்து ‘e’ இருபண்பதணோக
எடுதண்துகண்பகணோளண்ளலணோமண்.  இபண்ணபணோது,  ணசணோதளன தகடைண்ளடை இடைது பகண்கமண்  நகரண்தண்தினணோலண் ,
‘e’ எநண்ததண் திளசயிலண் நகரண்வதணோக பதரரியுமண். 
a) To the left 
• இடைது பகண்கமண்
b) To the right 
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• வலது பகண்கமண்

Task 6: Estimating the size of a specimen 

பசயலண்  6: மணோதிரரிபண்பபணோருளரினண்  அளளவ மதிபண்பீடு பசயண் தலண்
A microscope is not only useful for observing small specimens but can also be used to estimate their sizes.
To  do so,  we  must  first  get  an  approximation of  the  diameter  of  the  bright  circle  seen  through the
eyepiece. This bright circle is called the field of view. 
சிறு  மணோதிரரிபண்பபணோருளண்களள  உறண்றுணநணோகண்குவதறண்கு  மடைண்டுணம  நுணண் ணணணோகண்கிகளண்
பயனண் படுவதிலண்ளல,  அநண்த  மணோதிரரிபண்பபணோருளண்களரினண்  அளவுகளள  மதிபண்பீடு
பசயண்யவுமண்  பயனண் படுதண்தலணோமண்.  இதறண்கு,  கணண் ணருகு  பலனண் ஸினண்  வழியணோக
பணோரண்கண்குமண்ணபணோது  பதரரியுமண்  பவளரிசண்சமணோன  வடைண்டைதண்தினண்  ணதணோரணோயமணோன  விடைண்டைதண்ளத
முதலிலண்  கணகண்கிடைணவணண் டுமண்.  இநண்த  பவளரிசண்சமணோன  வடைண்டைமண்தணோனண்  பணோரண்ளவகண்களமண்
எனண் றளழகண்கபண்படுகிறது. 

Materials: Transparent scale/ruler with a minimum division of 1mm.

பபணோருளண்களண் : குளறநண்தபடைண்ச பிரரிவணோக 1 மிமீ-ஐ பகணோணண் டை ஒளரிபுகுமண் அளவுணகணோலண் 

Procedure: Place the scale/ruler on the stage. Click the 10X objective lens into position. Rotate the Coarse
focus knob till one of the markings on the rulerobject is in focus. If you are able to observe at least one
division of the scale/ruler then the diameter of field of view will be approximately 1 mm. If you can observe
2 divisions then the diameter will be approximately 2 mm.

பசயண் முளற:  அளவுணகணோளல  ணமளடையிலண்  ளவதண்திடுஙண்களண் .  10X  பபணோருளருகு
பலனண் ளஸ  பபணோருதண்திடுஙண்களண் .  அளவுணகணோலினண்  குறியீடுகளரிலண்  ஒனண் று  பதளரிவணோக
பதரரியுமண்  வளர  ணதணோரணோயசீரணோகண்கிளய  திருகுஙண்களண் .  குளறநண்தபடைண்சமணோக
அளவுணகணோலினண்  ஒரு  பிரரிளவயணோவது  உஙண்களணோலண்  உறண்றுணநணோகண்க  முடிநண்தணோலண் ,
பணோரண்ளவகண்களதண்தினண்  விடைண்டைமண்  ணதணோரணோயமணோக  1  மிமீஆக  இருகண்குமண்.  2  பிரரிவுகளள
நநீஙண்களண்  உறண்றுணநணோகண்கினணோலண் , விடைண்டைமண் ணதணோரணோயமணோக 2 மிமீஆக இருகண்குமண்.
1. In your microscope, the diameter of the bright circle (field of view) for 10X objective is _______mm. You
cannot observe samples/objects bigger than this size using this set of lenses.
1.  உஙண்களரினண்  நுணண் ணணணோகண்கியிலண் ,  10X  பபணோருளருகு  பலனண் ஸஸுகண்கணோன பவளரிசண்சமணோன
வடைண்டைதண்தினண்  (பணோரண்ளவகண்களமண்) விடைண்டைமண் _______மிமீ
1 mm = 1000 micrometer
1 மிமீ = 1000 ளமகண்ணரணோ மீடைண்டைரண்

Therefore, diameter of the field of view is _______________ micrometers.
ஆதலணோலண் , பணோரண்ளவகண்களதண்தினண்  விடைண்டைமண் _______________ ளமகண்ணரணோ மீடைண்டைரண்களண்

Now look at your drawings of the pen/pencil lines observed in Task 3, and of the specimens observed in
Task 5, to estimate their size.
இபண்ணபணோது,  பசயலண்  3 லண்  நநீஙண்களண்  உறண்றுணநணோகண்கிய  பபனண் /பபனண் சிலண்  ணகணோடுகளண்  மறண்றுமண்
பசயலண்  5 லண்  உறண்றுணநணோகண்கிய மணோதிரரிபண்பபணோருளண்களரினண்  படைஙண்களள பணோரண்தண்து அவறண்றினண்
அளளவ மதிபண்பீடு பசயண்யுஙண்களண் . 
Width of pen line _______________
Width of pencil line _______________
Size of specimen 1 particles _______________
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Size of specimen 2 _______________
பபனண் -ணகணோடைண்டினண்  அகலமண் _______________
பபனண் சிலண் ணகணோடைண்டினண்  அகலமண் _______________
மணோதிரரிபண்பபணோருளண் 1 னண்  துகளண்களரினண்  அளவு _______________
மணோதிரரிபண்பபணோருளண் 2 னண்  அளவு _______________

For example, if you were looking at a specimen that took up half the field of view (for example, a diameter
of 1300 micrometers), its length would be approximately 1/2 x 1300 micrometers = 650 micrometers. If a
specimen appeared to be 1/5 the width of the field of view, you would estimate its width to be 1/5 x 1300 =
260 micrometers.
எடுதண்துகண்கணோடைண்டைணோக,  பணோரண்ளவகண்களதண்தினண்  பணோதி  இடைதண்ளத  (எடுதண்துகண்கணோடைண்டைணோக,  1300
ளமகண்ணரணோ  மீடைண்டைரண்களண்  விடைண்டைதண்ளத  பகணோணண் டைது)  எடுதண்துகண்பகணோணண் டுளண்ள  ஒரு
மணோதிரரிபண்பபணோருளள நநீஙண்களண்  பணோரண்கண்கிறீரண்கபளனண் றணோலண் ,  அதனண்  நநீளமண்  ணதணோரணோயமணோக 1/2 x
1300  ளமகண்ணரணோ  மீடைண்டைரண்களண்  =  650  ளமகண்ணரணோ  மீடைண்டைரண்களணோக  இருகண்குமண்.
பணோரண்ளவகண்களதண்தினண்  அகலதண்திலண்  ஐநண்திலண்  ஒரு  பஙண்ளக  மணோதிரரிபண்பபணோருளண்
எடுதண்துகண்பகணோளண்வதணோக  பதரரிநண்தணோலண் ,  அதனண்  அகலதண்ளத  1/5  x  1300  =  260
ளமகண்ணரணோமீடைண்டைரண்களணோக நநீஙண்களண்  மதிபண்பீடு பசயண்வீரண்களண் .
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Appendix for the teachers 

ஆசிரரியரண்களுகண்கணோன பினண் னரிளணபண்பு

   

   

    

CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE 16

Figure 1: Pen line under a 10X objective lens
படைமண் 1: 10X பபணோருளருகு பலனண் ஸண்
மூலமண் பபரரிதணோகண்கபண்படைண்டை பபனண் -

ணகணோடு

Figure 2: Pencil line under a 10X objective lens
படைமண் 2: 10 X பபணோருளருகு பலனண் ஸண்

மூலமண் பபரரிதணோகண்கபண்படைண்டை பபனண் சிலண்-
ணகணோடு

Figure 3: Letter 's' under a 10X objective lens
படைமண் 3: 10 X பபணோருளருகு பலனண் ஸண்

மூலமண் பபரரிதணோகண்கபண்படைண்டை எழுதண்து ‘s’

Figure 4: Letter 'e' under a 10X objective lens
படைமண் 4: 10 X பபணோருளருகு பலனண் ஸண்

மூலமண் பபரரிதணோகண்கபண்படைண்டை  எழுதண்து ‘e’

Figure 6: Pollen grains under a 10X objective
lens

படைமண் 6: 10 X பபணோருளருகு பலனண் ஸண்
மூலமண் பபரரிதணோகண்கபண்படைண்டை மகரநண்ததண்

தூளண்களண்

Figure 5: Salt under a 10X objective lens
படைமண் 5: 10 X பபணோருளருகு பலனண் ஸண்
மூலமண் பபரரிதணோகண்கபண்படைண்டை  உபண்பு
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Figure 9: Cells of spring onion under a 10X
objective lens

படைமண் 9: 10 X பபணோருளருகு பலனண் ஸண்
மூலமண் பபரரிதணோகண்கபண்படைண்டை

பவஙண் கணோயதண்தணோளண்  

Figure 8: Yeast cells under a 45X objective
lens

படைமண் 8: 45 X பபணோருளருகு பலனண் ஸண்
மூலமண் பபரரிதணோகண்கபண்படைண்டை பஞண் ளச

Figure 10: Cells of spring onion under a
45X objective lens

படைமண் 10: 45X பபணோருளருகு
பலனண் ஸண்  மூலமண்

பபரரிதணோகண்கபண்படைண்டை
பவஙண் கணோயதண்தணோளண்  

Figure 7: Yeast cells under a 10X
objective lens

படைமண் 7: 10 X பபணோருளருகு
பலனண் ஸண்  மூலமண்

பபரரிதணோகண்கபண்படைண்டை பஞண் ளச
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