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ஆவரத்்தன அட்டவணையும் 

மூலகங்களும் 
 

புரரோத்தன்கள் 
 

ஒரே மாதிரியான அணுக்களைக் ககாண்ட ஒரு மூலகம் ஒரு மூப்க ாருள் 
என்று அளைக்கப் டுகிறது. அணுவின் ளமயக்கருவில் புரோத்தன்கைின் 
எண்ணிக்ளக, அது எந்த மூலகம் என் ளத தீர்மானிக்கிறது. அளனத்து 
மூலகங்களும் ஒரு குறியடீ்டுடன் எழுதப் டுகின்றன. ஒரு மூலகத்தின் 
குறியடீ்டு  ஒன்று அல்லது இேண்டு எழுத்துக்களைக் ககாண்டது, அத்துடன் 
இக் குறியடீு உலகம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது. ஒட்சிசன் 
(O), ஐதேசன் (H), தங்கம் (Au), கவள்ைி (Ag) மூலகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் 
ஆகும். 
 

ஆவரத்்தன அட்டவணை 
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அடிப் ளட மூலகங்கள் ஒரு ஒழுங்கு முளறயில் 
அளமக்கப் ட்டுள்ைன.  இதளன ஆவர்த்தன அட்டவளண என 

அளைக்கப் டுகிறது. ஒரு ஆவர்த்தன அட்டவளணயில் உள்ை 
அளனத்து அடிப் ளட மூலகங்களும் கருவில் உள்ை 
புரோத்தன்கைின் எண்ணிக்ளகளய அடிப் ளடளயக் ககாண்டு 
ஒழுங்கு கசய்யப் ட்டுள்ைன. ஐதேசனின் அணுகவண் ஒன்றாகும், 

அதாவது ஐதேசனின் கருவில் ஒரு புரோத்தன் உள்ைது. ஒட்சிசன் 
அணுக்கருவில் எட்டு புரோத்தன்களைக் ககாண்டுள்ைது. 
இடமிருந்து வலமாக கசல்வளத (நிளே) ஆவர்த்தனம் என்றும் 
கூறுவர். ஒவ்கவாரு ஆவர்த்தனத்திலும் இடமிருந்து வலமாக 
கசல்லும் ர ாது, கருவில் உள்ை புரோத்தன்கைின் எண்ணிக்ளக 
ஒவ்கவான்றாக அதிகரிக்கிறது. கசங்குத்தாக (ரமலிருந்து கீழ் (நிேல்) 

இருக்கும் கநடுவரிளசகள்,  கவைிப்புற ஓட்டில் இலத்திேன்கைின் 
எண்ணிக்ளக ஒவ்கவன்றாக அதிகரிக்கின்றது. இந்நிேளலக் கூட்டம் 
என்று கூறப் டுகின்றது. ஒரே கூட்டத்தில் உள்ை அளனத்து 
மூலகங்களும் கவைிப்புற ஓட்டில் (இறுதி ஓட்டில்) ஒரே 
எண்ணிக்ளகயான இலத்திேன்களைக் ககாண்டுள்ைன. 
 

உரலாகங்கள் 
ஆவர்த்தன அட்டவளணயின் இடது  க்கத்தில் உள்ைளவ 
உரலாகங்கள் ஆகும்.  ாதேசத்ளதத்  (Hg) தவிே மற்ளறய 
உரலாகங்கள் அளற கவப் நிளலயில் திண்ம வடிவத்தில் 
காணப் டுகின்றன.  ாதேசம் அளற கவப் நிளலயில் திேவமாக 
உள்ைது. ஆவர்த்தன அட்டவளணயின் வலதுபுறத்தில்   
உரலாகங்கள் அல்லாதளவ காணப் டுகின்றன. உதாேணமாக 
உரலாகங்கள் அல்லாதளவ ஒட்சிசன், ஹலீியம் ர ான்றளவ 
வாயுக்கள் ஆகும். உரலாகங்கள் மற்றும் உரலாகங்கள் 
அல்லாதவற்றுக்கு இளடரய உள்ை மூலகங்கள் உரலாகங்களைப் 



Periodesystemet og grunnstoffer 

3 

Tema morsmål 

ர ான்ற சில இயல்புகளையும் மற்றும் உரலாகங்கள் அல்லாத  
ர ான்ற சில இயல்புகளையும் ககாண்டிருக்கின்றன எனரவ அளவ 
அளே-உரலாகங்கள் என அளைக்கப் டுகின்றன. 

 

சடத்துவவோயுக்கள் 
 18ம் கூட்டத்தில் உள்ை மூலகங்கள் சடத்துவ வாயுக்கள் என்று 
அளைக்கப் டுகின்றன. இந்த வாயுக்கள் மிகவும் உறுதியானளவ. 
அவற்றின் இறுதி ஓட்டில் இலத்திேன்கள் நிேம் ிய நிளலயில் 
இருப் தால், அளவ மற்ற மூலகங்களுடன் அல்லது 
தம்மூலகங்களுடன் தாக்கத்ளத ஏற் டுத்துவதில்ளல. 
சடத்துவவாயுக்கள் அவற்றின் கவைிப்புற ஓட்ளட நிேப்  மற்ற 
மூலகங்களுடன் தாக்கத்ளத ஏற் டுத்த ரவண்டிய  ரதளவயில்ளல. 
1ம் கூட்டத்தில் உள்ை (ஐதேசன் தவிே) மற்ளறய மூலகங்களை  

காே-உரலாகங்கள் எனப் டுகின்றன. இந்த மூலகங்கள் க ரும் ாலும் 
மற்ற மூலகங்களுடன் தாக்கமளடகின்றன. இதற்கு காேணம் இவ் 
காே-உரலாகங்கைின் இறுதிரயாட்டில் ஒரு இலத்திேன் மட்டுரம 
உள்ைது. எனரவ, இளவ தமது கவைிப்புற ஓட்டில் இலத்திேன்களை 
நிேப்புவதற்காக மற்ளறய உரலாகங்களுடன் தாக்கமளடகின்றன. 
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வினோக்கள் 
ஆவர்த்தன அட்டவளணயும் மூலகங்களும் 

கீழ் உள்ள கட்டங்களில் உள்ள ச ொற்களளப் பயன்படுத்தி கீறிட்ட 
இடங்களள நிரப்பி  ரியொன வொக்கியங்களள உருவொக்குக. 
 

ஒரே மாதிரியான அணுக்களை ககாண்ட  ஒரு மூலகம் 
............................. என்று அளைக்கப் டுகிறது. கருவில் உள்ை ........................ 
எண்ணிக்ளக, அது எந்த மூலகம் என் ளதத் தீர்மானிக்கின்றது. 
மூலகங்கள் .................................. என்ற அளமப் ாக 
ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டுள்ைது. இந்த அளமப் ில், அளனத்து 
மூலகங்களும் ...................... உள்ை புரோத்தன்கைின் எண்ணிக்ளகளயக்  
அடிப் ளடயாகக் ககாண்டு ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டுள்ைன. (நிளேகள்) 
இடமிருந்து வலமாக கிளடயான வரிளசகைாக 
ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டுள்ை மூலகங்கள்,.......................... என்று 
அளைக்கப் டுகின்றன. கசங்குத்தாக இருக்கும் கநடுவரிளசகள் 
(நிேல்கள்), .................................... என்று அளைக்கப் டுகின்றன. 
 

 

 

புரோத்தன்கள்,         அடிப் ளடமூலகங்கள்,     கூட்டங்கள்,     

ஆவர்த்தவன அட்டவளண,          ஆவர்த்தனங்கள்,       கரு 
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சரியான விளடகைின் கீழ் கீறிடுக. ஒன்றுக்கு ரமற் ட்ட விளடகள் 
சரியாக இருக்கலாம். 

ஆவர்த்தன அட்டவளனயில் இடது  க்கத்தில் உள்ை மூலகங்கள் 
எளவ? 

o சடத்துவ வாயுக்கள் 

o உரலாகங்கள்  

அளற கவப் நிளல இேசம் (Hg) என்ன வடிவத்தில் உள்ைது? 

o வாயு  

o திண்மம் 

o திேவம் 

சடத்துவ  வாயுக்கைின் சிறப்புகள்  எளவ? 

o அளவ நல்ல வாசளனயுள்ைளவ 

o அளவ  நிளலயற்றதன்ளம உள்ைளவ 

o அளவ மிகவும் உறுதியானளவ 

o அளவ மற்ற மூலகங்களுடன் தாக்கம் நடத்துவதில்ளல 

 

• காே உரலாகங்கைின் சிறப்புகள் எளவ? 

o மற்ற மூலகங்களுடன் தாக்கமளடயாததால், அளவ மிகவும் 
உறுதியானளவ 

o அவற்றின் இறுதிரயாட்டில் ஒரு இலத்திேன் மட்டுரம உள்ைது 

o அளவ க ரும் ாலும் மற்ற மூலகங்களுடன் தாக்கம் 
நடத்துகின்றன.  

  

 


