
പാഠാസൂത്രണം: കാലാവസ്ഥാസംബന്ധമായ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കാർബണിക 
സംയുക്തങ്ങടള കുറിച്ചു പഠിക്ാം  

കാർബണിന്റേയും കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളുന്റെയും രസരത്രം, 
വവദയുരകാരിക രരംഗങ്ങളുമായുള്ള ഹരിര ഗൃഹ വാരകങ്ങളുടെ 
ത്പരിത്പവർത്തനം, പാരിസ്ഥിരിക രസരത്രം എന്നിവയിടല അധ്യാപനം കമ്പ്യൂട്ടർ 
സഹായന്റത്താടെ സാധ്യമാക്ലാണ് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിെുന്നര്. 

വിവിധ് വാരക രന്മാത്രകളുടെ ഘെന ദൃശ്യാത്മകമായി മനസിലാക്ുവാൻ ഈ 
പാഠയപദ്ധരി വിദയാർത്ഥികടള സഹായിക്ും. അന്റരാടൊപ്പം രടന്ന     
വവദയുരകാരിക രരംഗങ്ങളുമായുള്ള ത്പവർത്തനം ഈ രന്മാത്രകടള എങ്ങടന 
ബാധ്ിക്ുന്നുടവന്നും ഈ പാഠത്തിൽ വിശ്ദീകരിക്ുന്നുണ്ട്. കൂൊടര ഹരിര ഗൃഹ  
വാരകങ്ങളും അവക്് കാലാവസ്ഥാ വയരിയാനത്തിലുള്ള പങ്ും ഈ 
അധ്യായത്തിടേ ഭാഗമാണ്. 

ചുരുക്ത്തിൽ, കാലാവസ്ഥാ ശ്ാത്രന്റത്തയും അെിസ്ഥാന രസരത്രന്റത്തയും 
കൂട്ടിയിണക്ുന്നരാണ് ഈ പാഠയപദ്ധരി. 

കുട്ടികടള രാടെ പറയുന്ന ന്റചാദയങ്ങൾക്് ഉത്തരം കടണ്ടത്താൻ ത്പാപ്തരാക്ുവാൻ 
ഈ പാഠയപദ്ധരി സഹായകമാകും. 

• വാരക രന്മാത്രകൾ എങ്ങടന വവദയുര കാരിക രരംഗങ്ങളുമായി 
ഇെപെകുന്നു/ത്പരിവരത്്തിക്ുന്നു? 

•  എങ്ങടനയാണ് അരരീക്ഷ്ത്തിടല കാർബൺ വൈ ഓവൈൈ ് (CO2) 
രന്മാത്രകൾ ഇൻത്രാടറൈ് ന്റരാന്റട്ടാൺസുമായി ത്പ/ത്പരിവർത്തിക്ുന്നര്? 

• ഭൗമാരരീക്ഷ്ത്തിടല ഹരിര ഗൃഹ ത്പഭാവം എന്നര്  എരാണ് ? 

• മീന്റേൻ വാരകത്തിടേ അമിരമായ പുറരള്ളൽ ഭൗമാരരീക്ഷ്ടത്ത 
ബാധ്ിക്ുന്റമാ? എരുടകാണ്ട്?  



പാഠയാസൂത്രണം 

രലം വഹസ് കൂൾ 

വിഭാഗം രസരത്രം 

വിഷയങ്ങൾ രന്മാത്രകളുടെ വവദയുര കാരിക വികിരണങ്ങളുമായുള്ള 
ത്പവർത്തനം, രന്മാത്രാ രലത്തിലുള്ള കമ്പ്നം (molecular vibrations), കാർബണിക 
സംയുക്തങ്ങളുന്റെയും (CO2, CH4) ഹരിരഗൃഹ വാരകങ്ങളുന്റെയും രന്മാത്രാ ഘെന 

 

കാലാവസ്ഥാ വിഷയം ഹരിര ഗൃഹ ത്പഭാവം, കാലാവസ്ഥയും അരരീക്ഷ്വും 

ടലാന്റക്ഷൻ: ന്റലാബൽ 

ആൈസ ്ഓൺവലൻ  

ഭാഷ(കൾ) മലയാളം (ക്ലാസ ് മുറി/ലന്റബാറട്ടറി ത്പവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നിൽക്ൂെുരൽ 
ഭാഷകളിൽ ലഭയമാണ്)  

ആവശ്യമായ സമയം: 100 - 120 മിനിറ്റ്   

 
 

1. വായന (5–10 മിനിറ്റ)് വയരയര അരരീക്ഷ് വാരകരന്മാത്രകൾ ഇൻത്രാടറൈ് 
വികിരണവുമായി എങ്ങടന ത്പവർത്തിക്ുന്നുടവന്നരിടനക്ുറിച്ച് ഒരു 
അവന്റലാകനം നൽകുന്നരിനുള്ള വായന. 

https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-infrared-radiation  

2. വമന്റത്കാ ടലക്ചർ (~8 മിനിറ്റ)് കാർബൺ വൈ ഓവൈൈ്(CO2), മീന്റേൻ(CH4) 
രുെങ്ങിയ  രന്മാത്രകളും വവദയുര കാരിക രരംഗങ്ങളും രമ്മിലുള്ള 
ത്പവർത്തനവും അരിടേ രലമായി ഉണ്ടാകുന്ന രന്മാത്രാസ്പന്ദനങ്ങൾ (Molecular 
Vibrations) എങ്ങടന ഹരിരഗൃഹ  ത്പഭാവത്തിന്റലക് ്
നയിക്ുന്നുടവന്നരിടനക്ുറിച്ചും  ഉള്ള ഒരു ടചറു ടലക്ചർ.  
https://www.coursera.org/lecture/global-warming/greenhouse-gas-physics-SvfZD 
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3. ദൃശ്യാവിഷ്കരണവും അനുബന്ധ 
ത്പവർത്തനങ്ങളും (45-60 മിനിറ്റ)്  

● CO2, CH4 രുെങ്ങിയ 
കാർബണിക 
സംയുക്തങ്ങളുടെ രന്മാത്രാ 
ഘെന മനസ്സിലാക്ുവാനും  
വിശ്കലനം ടചയ്യുവാനും 
നിരീക്ഷ്ിക്ുവാനും ഒടക് 
സഹായിക്ുന്ന ഒരു 
ദൃശ്യാവിഷ്ക്കാരവും 

അനുബന്ധ ത്പവർത്തനവും. 
കൂൊടര രന്മാത്രകളുടെ 
ന്റമലുള്ള വവദയുര കാരിക 
രരംഗങ്ങളുടെ ത്പഭാവവും 
കാലാവസ്ഥാ വയരിയാനത്തിൽ 
ഹരിര ഗൃഹ 
വാരകങ്ങന്റലക്ുള്ള പങ്ും ഈ 
ത്പവർത്തനത്തിൽ 
ത്പരിപാദിക്ുന്നുണ്ട്  

● https://phet.colorado.edu/en/simulati

on/greenhouse 

4. മൂലയനിർണയത്തിനു ഉപന്റയാഗിക്ാവുന്ന ന്റചാദയങ്ങളും പഠന ത്പവർത്തനങ്ങളും  
● വവദയുര കാരിക രരംഗങ്ങളുമായി വാരക രന്മാത്രകൾ എങ്ങടന 

ത്പരിത്പവർത്തിക്ുന്നു?  
● അരരീക്ഷ്ത്തിടല കാർബൺ വൈ ഓവൈൈ് (CO2) രന്മാത്രകൾ 

ഇൻത്രാടറൈ് ന്റരാന്റട്ടാണുകളുമായി എങ്ങടന ത്പരിത്പവർത്തിക്ുന്നു? 

● ഭൗമാരരീക്ഷ്ത്തിടല ഹരിര ഗൃഹ ത്പഭാവം എന്നാൽ എര?് 

● മീന്റേൻ വാരകത്തിടേ അമിരമായ ബഹിർഗമനം ഭൗമ രാപനിലടയ 
ബാധ്ിക്ുന്റമാ? എരുടകാണ്ട്? 

● ഈ പഠന പദ്ധരി ക്ലാസ് മുറികളിലും ലന്റബാറട്ടറികളിലും 
ഉപന്റയാഗിക്ുന്നരിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർന്റേശ്ങ്ങളാണ് രാടെ 
ടകാെുത്തിരിക്ുന്നര്. ഈ മാർഗ്ഗനിർന്റേശ്ം അന്റരപെി പിരുെന്റരണ്ടരില്ല, 
അദ് ധ്യാപകരുടെയും വിദയാർത്ഥികളുടെയും മുൻഗണനകൾക്ും 
ആവശ്യങ്ങൾക്ും അനുസരിച്ച് ഇവ മാറ്റാവുന്നരാണ്.

 

 

1. ഓൺവലൻ വായനയിലൂടെ വിഷയം അവരരിപ്പിക്ുക 2 Step-by-step User Guide  

● കാർബണിന്റേയും കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളുടെയും ന്റത്സാരസ്സുകടള 
കുറിച്ച് ചർച്ച ടചയ്യുക. 
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● കാർബൺ വൈ ഓവൈൈ(്CO2), മീന്റേൻ(CH4) രുെങ്ങിയ കാർബൺ 
സംയുക്തങ്ങളുടെ രന്മാത്രാ ഘെന ചർച്ച ടചയ്യുക. 

● അരരീക്ഷ്ം, അരരീക്ഷ് ഘെന എന്നീ വിഷയങ്ങൾ അവരരിപ്പിക്ുക. CO2 , 
CH4 എന്നിവ ഉൾടപ്പെുന്ന അരരീക്ഷ് വാരകങ്ങടള പറ്റിയും അവയുടെ 
അരരീക്ഷ്ത്തിലുള്ള അളവിടന കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്ുക. 

● ഭൂമിയിൽ സൂരയത്പകാശ്ം പരിക്ുന്റമ്പ്ാൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇൻത്രാടറൈ് 
വികിരണങ്ങൾ പുറരള്ളുന്ന ത്പരിഭാസടത്ത കുറിച്ച് ചർച്ച ടചയ്യുക 

● CO2 ന്റേയും മറ്റ് അരരീക്ഷ് വാരകങ്ങളുന്റെയും രന്മാത്രകൾ വവദയുര 
കാരിക രരംഗങ്ങളുമായി എത്പകാരം ത്പരിത്പവർത്തിക്ുന്നു 
എന്നരിടനക്ുറിച്ച ് ഉള്ള ഒരു സാമാനയ വീക്ഷ്ണം നൽകുന്നരിന് 
ഓൺവലൻ വായനാ സാമത്ഗികൾ ഉപന്റയാഗിക്ുക. വായനാ സാമത്ഗി ഇവിടെ 
ലഭയമാണ്: 
 

https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits- infrared-radiation.  

2. ഒരു വമന്റത്കാ ടലക്ചർ  കാണിക്ുക  

ഏകന്റദശ്ം 8 മിനിറ്റ് വദർഘയമുള്ള ഒരു ലഘു ടലക്ചറിടേ വീൈിന്റയാ 
കാണിച്ച് വവദയുര കാരിക രരംഗങ്ങളുമായി CO2  ന്റപാലുള്ള വാരക 
രന്മാത്രകളുടെ ത്പരിത്പവർത്തനവും അരിടേ രലമായി ഉണ്ടാകുന്ന 
രന്മാത്രാ കമ്പ്നങ്ങൾ അരരീക്ഷ്ത്തിടല ഹരിര ഗൃഹ ത്പഭാവത്തിന്റലക്് 
നയിക്ുന്നരിടന കുറിച്ചും വിശ്ദീകരിക്ുക      
ചിക്ാന്റഗാ സർവകലാശ്ാലയിടല ന്റൈവിൈ് ആർച്ചറുടെ നിർമിച്ച ഈ 
വീൈിന്റയാ രാടെ കാണുന്ന ലിങ്ിൽ ലഭയമാണ്: 
https://www.coursera.org/lecture/global-warming/greenhouse-gas-physics-SvfZD 
 

 

3. സംവാദാത്മകമായ ഒരു ദൃശ്യാവിഷ്കരണം ഉപന്റയാഗിച്ച ്ഒരു ത്പവർത്തനം നെത്തുക  
● PhET യിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യാവിഷ്കാന്റരാപാധ്ിയായ “The Greenhouse Effect” 

ഉപന്റയാഗിച്ച ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംവാദാത്മകമായ  ഒരു അന്റനേഷണം 
മുെുവൻ ക്ളാസിന്റനയും ഉൾടക്ാള്ളിച്ച് നെത്താനാകും. 

● ഈ ഉപാധ്ി കുട്ടികടള, കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളുടെ രന്മാത്രാ ഘെന 
ദൃശ്യാത്മകമായി മനസിലാക്ാനും, രന്മാത്രകളിൻ ന്റമൽ വവദയുര കാരിക 
രരംഗങ്ങളുടെ ത്പഭാവം എത്രമാത്രം ഉടണ്ടന്ന് പരിന്റശ്ാധ്ിക്ുന്നരിനും, 
കാലാവസ്ഥാ വയരിയാനത്തിൽ ഹരിര ഗൃഹ വാരകങ്ങളുടെ പങ്ിടന കുറിച്ച് 

https://www.coursera.org/lecture/global-warming/greenhouse-gas-physics-SvfZD


മനസ്സിലാക്ുന്നരിനും സഹായിക്ും.  
●  “The Greenhouse Effect” രാടെ കാണുന്ന ലിങ്ിൽ നിന്ന് ൈൗൺന്റലാൈ് 

ടചയ്യാവുന്നരാണ്  
https://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse.  

● "Green house effect" എന്ന ഉപാധ്ി രുറക്ുക. 
● Photon Absorption pane ൽ ന്റപാവുക. 
● ഓന്റരാ അരരീക്ഷ് വാരകത്തിനും (അരരീക്ഷ് വാരകങ്ങൾ എന്ന 

ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ടരരടെെുക്ുക) —CH4, CO2, H20, N2, O2— 
ഓന്റരാന്നിന്റേയും രന്മാത്രാ ഘെനയും ഇൻത്രാടറൈ് കണത്തിന് ഈ 
രന്മാത്രയുടെ ന്റമലുള്ള ത്പഭാവവും നിരീക്ഷ്ിക്ുക. Light source-ടേ (ത്പകാശ് 
ന്റത്സാരസ്സ്) ന്റമലുള്ള വൈൈർ ത്കമീകരിച്ച് ഇൻത്രാടറൈ് കണങ്ങളുടെ 
ബഹിർഗമന ന്റരാര ്നിയത്രിക്ാവുന്നരാണ്. 

● Build Atmosphere എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപന്റയാഗിച്ച് ഓന്റരാ അരരീക്ഷ് 
വാരകത്തിടേയും രന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്ുക. ഇൻത്രാടറൈ് 
കണങ്ങൾക്് അരരീക്ഷ്ത്തിടല വാരക രന്മാത്രകളിൻ ന്റമലുള്ള ത്പഭാവം 
ദൃശ്യവര്കരിക്ുക 

● CO2 , CH4 രുെങ്ങിയ അരരീക്ഷ് വാരകങ്ങൾ ഇൻത്രാടറൈ് കണങ്ങടള 
ആഗിരണം ടചയ്യുന്നരിടേ രലമായി ഭൂമിയുടെ ഉപരിരലം ചൂെുപിെിക്ുന്നു. 
ഈ ത്പഭാവത്തിടന ഹരിര ഗൃഹ  ത്പഭാവം എന്ന് പറയുന്നു.

● Greenhouse Effect pane ൽ ന്റപാവുക. 
● വയരയര നിരീക്ഷ്ണ സാഹചരയങ്ങൾ ടരരടെെുക്ുക (Atmosphere 

during…). ഓന്റരാ സാഹചരയത്തിന്റലയും ഹരിര ഗൃഹ വാരകങ്ങളുടെ 
സംന്റയാജനവും രര്രലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇെരു വശ്ടത്ത 
രാപമാപിനിയിൽ കാണിക്ുന്ന ഊഷ്മാവും നിരീക്ഷ്ിക്ുക. നിഗമനങ്ങളിൽ 
എത്തിന്റച്ചരുക. 

4. ന്റചാദയങ്ങളും അനുബന്ധ ത്പവർത്തനങ്ങളും മുൻ പറെ ഉപാധ്ിയും പഠിച്ച 
ആശ്യങ്ങളും ഉപന്റയാഗിച്ച ് രാടെ ടകാെുത്തിരിക്ുന്ന ന്റചാദയങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ 
ചർച്ച ടചയ്ത് രീരുമാനിക്ുക:  

● വവദയുര കാരിക വികിരണങ്ങളുമായി വാരക രന്മാത്രകൾ എങ്ങടന 
ത്പരിത്പവർത്തിക്ുന്നു?  



● അരരീക്ഷ്ത്തിടല കാർബൺ വൈ ഓവൈൈ് (CO2) രന്മാത്രകൾ 
ഇൻത്രാടറൈ് കണങ്ങളുമായി ത്പരിത്പവർത്തിക്ുന്നടരങ്ങടന?  

● ഭൗമാരരീക്ഷ്ത്തിടല ഹരിര ഗൃഹ ത്പഭാവം എന്നാൽ എര?്?  
● മീന്റേൻ നിർഗമനത്തിടേ ആധ്ികയം ഭൗമാരരീക്ഷ്ത്തിടല രാപനിലടയ 

ബാധ്ിക്ുന്റമാ? എരുടകാണ്ട്?
 

 

ഈ പഠനപദ്ധരിയിടല ഉപാധ്ികൾ വിദയാർത്ഥികടള രാടെ പറയുന്ന കാരയങ്ങളിൽ 
ത്പാപ്തരാക്ുന്നു. 

• അരരീക്ഷ് വാരകങ്ങളുടെ രന്മാത്രാ ഘെന ദൃശ്യാത്മകമായി മനസിലാക്ുന്നരിന ്

• ഈ രന്മാത്രകളിൻ ന്റമൽ വവദയുര കാരിക വികിരണങ്ങളുടെ ത്പഭാവം 
വിശ്ദീകരിക്ുന്നരിന് 

• ഹരിര ഗൃഹ വാരകങ്ങടള രിരിച്ചറിയുന്നരിനും കാലാവസ്ഥാ വയരിയാനത്തിൽ 
അവയുടെ പങ്് പരിന്റശ്ാധ്ിക്ുന്നരിനും 

 

 
 
നിങ്ങന്റളാ വിദയാർത്ഥികന്റളാ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂെുരൽ 
അറിവ്ന്റനൊൻ/പഠിക്ുവാൻ ആത്ഗഹിക്ുന്നുടണ്ടങ്ിൽ രാടെ പറയുന്ന അധ്ിക 
ന്റത്സാരസ്സുകൾ അരിനുപകരിക്ു 
 
1. വീൈിന്റയാ BBC നിർമിച്ച “Earth: The Climate Wars” എന്ന ന്റൈാകയുടമേറിയിൽ 
ടലയിൻ സ്റ്റീവാർട്ട്, CO2 രന്മാത്രകളുടെ ഇൻത്രാടറൈ് വികിരണത്തിടേ 
ആഗിരണം ത്പരിപാദിക്ുന്ന സീൻ (ഭാഗം) 

https://www.youtube.com/watch?v=kGaV3PiobYk  
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2. ചിത്രീകരണം കൺന്റകാൈ ്കൺന്റസാർഷയത്തിടേ "Innovative technology" യിൽ 
ഉള്ള ഹരിര ഗൃഹ  വാരകങ്ങൾ (“Greenhouse Gases”) എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അധ്ിഷ്ഠിര 
സംന്റവദന്റനാപാധ്ി 

https://concord.org/stem-resources/greenhouse-gases  

 

3. വായന UCAR ൽ നിന്നുള്ള വായനാ സാമത്ഗി 
 

https://www.ucar.edu/learn/1_3_1.htm  

 

 

 

 

മുകളിൽ പറെിരിക്ുന്ന എല്ലാ പഠന്റനാപാധ്ികളും അവയുടെ ഉര്പാദകർ/ 
രചയിരാക്ൾ/സംഘെനകൾ എന്നിവരുടെ സേരവും അവരുടെ 
പകർപ്പവകാശ്ത്തിൽ ഉള്ളരുമാണ്. 
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