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கற்றலின் ந ோக்கம்

1. உயிரினப் பல்வகைத் தன்கையின் முக்ைியத்துவத்திகனப் பற்றி 
அறிந்து கைொள்ளுதல்.

2. வகைப்பட்டின் ததகவகய புரிந்துகைொள்ளுதல்.

3. விலங்குைகை வகைப்படுத்துவதற்ைொை வகைப்பட்டியலின்
முக்ைியத்துவத்கத புரிந்து கைொள்ைச் கெய்தல் ைற்றும் இனகதொடர்பு 
கதொகுப்பகைப்பியல் ெொர்ந்த ஆர்வத்திகன உருவொக்குதல்.

4. கபயரிடு முகறயின் அடிப்பகட விதிைையும் அதன் பயன்ைகையும் 
அறிந்து கைொள்ைச்கெய்தல்.
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உயிரினங்கள் கூட்டமோக வோழ்கின்றன
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அகடயொைம் ைொணப்பட்டகவ 8.7 ைில்லியன் உயிரினங்ைள்

1. அகடயொைம் ைொணபட்டது

2. கபயரிடப்பட்டது

3. வகைப்படுத்தப்பட்டது

4. விைக்ைப்பட்டது
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அடடயோளம்  கோணநவண்டியடவ

1.  ிலவோழ் உயிரினம் 86%

2.  ீர்வோழ் உயிரினம் 91%
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மனித உணவு நதடவடய பூர்த்திசெய்வது தோவரங்கள் 
மற்றும் விலங்குகள்
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மனித உணவு நதடவடய பூர்த்திசெய்வது தோவரங்கள் 
மற்றும் விலங்குகள்
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விலங்குைள் பற்றி கதரிந்து கைொள்ைதவண்டியகவ

1. தனித்தன்கை பண்புைள்

2. வொழிடம்

3. நடத்கதைள்

4. பரிணொைத்கதொடர்புைள்www.Padasalai.Net
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DIVERSITY IN THE LIVING WORLD
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உயிரின உலைின் பல்வகைத்தன்கை
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சூழ் ிடல மண்டலம்

சூழ் ிடல மண்டலம் என்பது தோவரம் மற்றும்

விலங்குகள் நபோன்ற உயிர்கோரணிகளுக்கும்

தோது உப்புக்கள்,தட்பசவப்ப ிடல,மண், ீர் மற்றும் 

சூரியஒளி நபோன்ற உயிரற்ற கோரணிகளுக்கும்

இடடநய உள்ள சதோடர்புகடளக் குறிப்பதோகும்.

A.G. டொன்ஸ்தல - 1935
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பல்லுயிர்தன்டம

பல்தவறு வகைப்பட்ட ெிற்றினங்ைள் ஒருகுறிப்பிட்ட
சூழ்நிகல ைண்டலத்தில்வொழ்வது பல்லுயிர்தன்கை
எனப்படும்.

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



பல்லுயிர்தன்டம
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பல்லுயிர்தன்டம
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பல்லுயிர்தன்டம

1. வோர்த்டத அறிமுகம் – வோல்ட்டர் நரோென்

2. வடரயடற செய்தவர் – E.D.வில்ென்www.Padasalai.Net
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உயிருள்ளடவகளுக்கும் உயிரற்றடவகளுக்கும் 
இடடநயயுள்ள நவறுபோடுகள்

1. செல்களோலோன உடலடமப்பு
2. உணவூட்டம்
3. சுவோெம்
4. வளர்ெிடத மோற்றம்
5. வளர்ச்ெி
6. உணர்வுகளுக்கு எதிர்விடனப் புரிதல்
7. இடப்சபயர்ச்ெி
8. இனப்சபருக்கம்
9. கழிவு  ீக்கம்
10. தகவடமதல்
11. உடல் ெம ிடலப்நபணுதல்
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வடகப்பட்டின் நதடவ

1. பல்சபோருள் அங்கோடி – SUPER MARKETS

2. நூலகம் – LIBRARY

3. மருந்தகம் – MEDICAL SHOP
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வடகப்பட்டின் நதடவ
பல்சபோருள் அங்கோடி – SUPER MARKETS
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வடகப்பட்டின் நதடவ
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வடகப்பட்டின் நதடவ
மருந்தகம் – MEDICAL SHOP
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வகைப்படுத்துதல்

எளிதில் அடடயோளம் கோணக்கூடிய பண்புகளின் அடிப்படடயில் 
உயிரினங்கடளக் குழுக்களோக பிரிப்பது.

விலங்குைகை வகைப்படுத்தும் அறிவியல் வகைப்பொட்டியல் எனப்படும்.(TAXONOMY)
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வடகப்போட்டின் அடிப்படட நதடவ

1. ச ருங்கிய சதோடர்புடடய இனங்கடளக் கண்டறிந்து
நவறுபடுத்துதல்.

2. ெிற்றினங்களுக்கிடடநய உள்ள நவறுபோடுகடளஅறிந்து
சகோள்ளுதல்.

3. உயிரிகளின் பரிணோம வளர்ச்ெிடயப் புரிந்து சகோள்ளுதல்.

4. பல்நவறுபட்ட சதோகுப்புகளுக்கிடடநய உள்ள சதோடர்டப
விளக்கும் வடகயில் மரபுத்சதோகுதி சதோடர்பு மரத்டத
உருவகுத்தல்

5. உரினங்கடளப் பற்றி சதளிவோக அறிந்து சகோள்ளுதல்.
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வகைப்பொட்டியல்

வடகப்பட்டியல் என்பது தோவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகடள
இனங்கண்டறிந்து, சபயரிட்டு, விளக்கி வடகப்படுத்துவதுடன், உயிரினங்கடள
முடறயோக வரிடெப்படுத்துகின்ற ஒரு அறிவியல் பிரிவகும்.

1. இனங்ைண்டறிதல்
2. கபயரிடுதல்
3. விைக்குதல்
4. வகைப்படுத்துதல்
5. வரிகெப்படுத்துதல்

வடகப்பட்டியல் என்பது  ன்கு 
வடரயறுக்கப்பட்ட தத்துவங்கடளயும், 
விதிமுடறகடளயும் மற்றும் 
செயல்முடறகடளயும் சகோண்டு 
உருவோக்கப்பட்ட கருத்தியல் பிரிவோகும்.
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வடகப்பட்டியல் என்ற செோல்டல அறிமுகப்படுத்தியவர் 

அகஸ்டின் டபரோமஸ் டி கண்நடோல்
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போரம்பரிய வடகப்பட்டியலின் தந்டத
அரிஸ்டோட்டில்
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 வனீ வடகப்பட்டியலின் தந்டத

கநரோலஸ் லின்நனயஸ்
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இனசதோடர்பு சதோகுப்படமவியல்

வடகப்போட்டியல் மற்றும் இனசதோடர்பு சதோகுப்படமவியல் ஆகிய 
இரண்டின் ந ோக்கமும் ஒநர விதமோனடவ. அதோவது வடரயறுக்கப்பட்ட 
விதிகளின் அடிப்படடயில் உயிரினங்கடள வடகப்படுத்துவதோகும்.www.Padasalai.Net
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இனசதோடர்பு சதோகுப்படமவியல்
அல்லது

வரிடெப்படுத்துதலின் முக்கிய கோரணிகள்

1. அடடயோளம் கோணுதல்
2. விளக்குதல்
3. சபயரிடுதல்
4. வரிடெப்படுத்துதல்
5. போதுகோத்தல்
6. ஆவணப்படுத்துதல்
7. ெிற்றினங்களின் பரிணோம வரலோறு
8. சூழ் ிடலத்சதோடர்பு
9. ெிற்றினங்களுக்கு இடடநயயுள்ள சதோடர்புகள்
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வகைப்பொட்டின் வரலொறு
கதொடக்ைைொலவகைப்பொடு

1.  ன்டம பயக்கும் விலங்குகள் மற்றும் தீடம பயக்கும்விலங்குகள்.

2. வடீ்டு விலங்குகள், வனவிலங்குகள், ஊர்வன, பறப்பன மற்றும் கடல்வோழ் 
விலங்குகள் என ஐந்து பிரிவுகளோக விலங்குகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆரம்பகோல வடகப்போடு வோழிடம் மற்றும் 
புறநதோற்றத்தின் அடிப்படடயில்.
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விலங்குைைின் வரலொறு - அரிஸ்டொட்டில்

1. தோவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்.

2. இடடசபயர்ச்ெியின் அடிப்படடயில் வடகப்போடு.
*  டப்பன
* பறப்பன
*  ீந்துவன

3. இரத்தத்தின் அடிப்படடயில் வடகப்போடு
* எடனமோ – இரத்தமுடடயடவ
* அடனமோ -- இரத்தமற்றடவ
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அரிஸ்டொட்டில் வகைப்பட்டிற்குள் அடங்ைொதகவ

1. தவடள – இருவோழ்விகள் ( ீர் ிலவோழ்வி)

2. பறக்கும் திறனற்ற பறடவகள்.
* ச ருப்புக்நகோழி
* ஈமு
* சபங்குயின்

அரிஸ்டோட்டிலின் வடகப்போடு 2000 ஆண்டுகளுக்கு நமல் 
புழக்கத்தில் இருந்தது. சபோ. ஆ. பி 1700 வடர.
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தொவரவியலின் தந்கத திதயொபிரஸ்டஸ்

• அரிஸ்டோட்டிலின் மோணவர்.
• வடகப்போட்டியல் ஆய்வுகள் தோவரங்களில்.
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ஆங்ைில இயற்க்கை அறிஞர் 
ஜொன் தர

• 16 ஆம் நூற்றோண்டில் வோழ்ந்த ஆங்கில இயற்க்டக அறிஞர்.

• வடகப்போட்டியல் பற்றி பல ஆய்வுகடள எழுதி சவளியிட்டோர்.

• வடகப்பட்டின் அடிப்படட அலகு ெிற்றினம் என உறுதிப்படுத்தியது அவரது 
முக்கிய பங்கோகும்.

• 1682- சவளியிட்ட நூல் –சமநதோடஸ் பிளோன்ட்டோரம் ந ோவோ.

• 18,000 – தோவர இனங்கடள உள்ளடக்கியிருந்தோலும் அதில் ெிற்றினங்கள் குறித்த 
தகவல்கள் குடறநவ.

• பல்நவறுபட்ட பண்புகடள வடகப்பட்டுக்கு எடுத்துக்சகோண்டதோல் இவரின் 
வடகப்போடு ெிக்கலோனதோகநவ இருந்தது.

• இயற்டகயின் அடனத்து அடமப்புகடளயும் உள்ளடக்கிய ஒன்டற சவளியிட 
நவண்டும் என்பநத அவரது ந ோக்கம்.
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ைதரொலஸ் லின்தனயஸ் –ஸ்வடீன்

1. நவனீ வகைப்பட்டியைின் தந்கத.

2. இனகதொடர்பு கதொகுப்கப நிறுவியவர்.

3. அறிவியல் அடிப்பகடயில் வகைப்பொட்டு முகறகய உருவொக்ைியவர்.

4. இருகெொற்கபயரிடும் முகறகய உருவொக்ைியவர்.

5. ைீழிறங்கு படிநிகலகய உண்டொக்ைியது அவரின் முக்ைிய பங்ைைிப்பொகும்.
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உங்ைளுக்கு கதரியுைொ?
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அரிஸ்டொட்டில் முதல் லின்தனயஸ் வகர

• ஒரு பண்தபொ அல்லது ெில பண்புைதைொ உயிரினங்ைகை வகைப்படுத்த 
ைணக்ைில் எடுத்துக்கைொள்ைப்பட்டது.

• ைொலப்தபொக்ைில் உயிரினங்ைைின் பண்புைள் குறித்த அறிவு 
கபருைியதன் விகைவொை அதிை அைவிலொன பண்புைள் 
வகைப்பொட்டுக்கு எடுத்துக்கைொள்ைப்பட்டது.

• புறப்பண்புைள், உள்ைகைப்பியல் ைற்றும் உயிரிைைின் ைருவியல் 
ஆைியவற்றிலிருந்து கபறப்பட்ட கதொடர்புைள் ைற்றும் ஒற்றுகைைைின் 
அடிப்பகடயிதல பொரம்பரிய வகைப்பொட்டின் படிநிகல அகைந்துள்ைது.
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எண்ணிக்கை முகற வகைப்பொடு

• 1950 ைைில் உருவொக்ைப்பட்டது.

• உயிரினங்ைளுக்கு இகடதயயொன ஒற்றுகை ைற்றும்
தவற்றுகைைைின் அைகவ புள்ைியியல் அடிப்பகடயில் ைதிப்பீடு
கெய்து வகைப்படுத்துவது.

• உயிரிைைின் எண்ணிக்கை அைவிலொன கதொடர்புைகை ைணினி
மூலம் பகுப்பொய்வு கெய்து அதன் அடிப்பகடயில் வகைப்பொடு
கெய்வது.
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ைரபுத் கதொகுதி கதொடர்பு வகைப்பொடு
அல்லது

ைிைொடிஸ்டிக் வகைப்பொடு

உயிரினங்ைளுக்கு  இகடதய உள்ை பரிணொை ைற்றும் ைரபியல் கதொடர்புைகை
அடிப்பகடயொைக் கைொண்டு உருவொக்ைப்பட்ட வகைப்பொடு.www.Padasalai.Net
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ைரபுத் கதொகுதி கதொடர்பு வகைப்பொடு
அல்லது

ைிைொடிஸ்டிக் வகைப்பொடு
1. கபொது மூதொகதயர்ைகைப் கபற்றுள்ைதன் அடிப்பகடயில் உருவொக்ைப்பட்ட 

பரிணொை வகைப்பொடகும்.

2. ெிற்றினங்ைளுக்கு இகடதயயுள்ை ஒற்றுகை தவற்றுகைைகை உணர்த்தும் 
ைரபுத்கதொகுதி கதொடர்பு ைரம் உருவொக்ைப்பட்டது.

3. பரிணொைத் கதொடர்புைகை ைிைொதடொைிரொம் என்னும் ைரவகரப்படத்தின் 
மூலம் விைக்குவகத எர்னஸ்ட் கெக்ைல் அறிமுைப்படுத்தினொர்.
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PHYLOGENETIC CLASSIFICATION
OR  CLADISTICS

• Method of representing evolutionary relationships with a tree 
diagram called Cladogram.

ERNST HAECKAL
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ைிைொதடொைிரொம் --- ைரவகரபடம்
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ைிைொதடொைிரொம்

• ஒரு சதோகுப்பில் உள்ள அடனத்து உயிரினங்களின் உடலில் கோணப்படும் மூதோடதயர் 
பண்புகளும், இப்பண்புகளில் இருந்து அடமப்பு மற்றும் நவடளகளில் ஏற்பட்ட 
மோறுபோடுகளினோல் உருவோன புதிய பண்புகளும் கருத்தில் சகோள்ளப்பட்டன.

• பரிணோமத்தின் கோரணமோகத் நதோன்றிய பல புதியபண்புகள், புதிய துடனச் ெிற்றினங்கள் 
உருவோவதற்கு கோரணமோனது.

• கிளோநடோகிரோமின் ஒவ்சவோரு பரிணோமப் படி ிடலயும் ஒரு கிடளடய உருவோக்கும்.

• ஓவ்சவோரு கிடளயில் உள்ள விலங்குகள் அடனத்தும் புதிய பண்புகடள சபறுகின்றன.

• புதிய பண்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு கீநழ உள்ள  கிடளகளில் கோண இயலோது.
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ைிைொதடொைிரொம் 
அல்லது

இனவைர்ச்ெி ைரம்

மூதோதயர்களின் பண்புகளில் இருந்து நவறுபடும்  ஒத்த அல்லது சபறப்பட்ட
புதிய பண்புகளின் அடிப்படடயில் உயிரினங்களுக்கு இடமளித்து அடமத்தோல்
இனவளர்ச்ெி மரம் அல்லது கிளோநடோகிரோம் உருவோகிறது.www.Padasalai.Net
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உயிரின உலைின் அடிப்பகடயில் வகைப்பொடு

1. இரண்டு உலைம்
2. மூன்று உலைம்
3. நொன்கு உலைம்
4. ஐந்து உலைம்
5. ஆறு உலைம்
6. தற்தபொது ஏழு உலைம்
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FIVE KINGDOM SYSTEM

R.H.WHITTAKER - 1969
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ஐந்துலை தைொட்ப்பொடு

• உருவொக்ைியவர் --- R.H.விட்தடக்ைர்

• கெல்லகைப்பு, உணவூட்டமுகற, இனப்கபருக்ைமுகற ைற்றும் ைரபு வழித் 
கதொடர்புைகை அடிப்பகடயொை கைொண்டு உயிரினங்ைள் ஐந்து உலைங்ைைொை 
பிரிக்ைப்பட்டுள்ைன.

1.தைொனிரொ
2.புதரொட்டிஸ்டொ
3.பூஞ்கெைள்
4.பிைொன்தட
5.அனிைொலியொ
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ஐந்து உலை வகைப்பொடு
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உங்ைளுக்கு கதரியுைொ?
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மூலக்கூறு அடிப்பகடயில் வகைப்பொடு

• வகைப்பொட்டு முகறயின் நீண்ட பயணத்தில் DNA ைற்றும் RNA
மூலக்கூறுைகைக் கூட அகடயொைம் ைண்டு அதன் அடிப்பகடயில் உயிரிைள் 
வகைப்படுத்தப்படுைின்றன.

• மூலக்கூறு கதொழில் நுட்பம் ைற்றும் உயிர்தவதிய பகுப்பொய்வுைள் புதிய 
வகையொன மூன்று தபருலை வகைப்பொட்டுமுகற உருவொை வழிவகுத்தது.www.Padasalai.Net
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SIX KINGDOM SYSTEM

CARL WOESE 
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மூன்று தபருலை வகைப்பொடு

• 16S rRNA ஜனீ்களுக்கு  இடடநய உள்ள நவறுபட்டிடன 
அடிப்படடயோகக் சகோண்டு கோர்ல் நவோயிஸ் மற்றும் அவரது 
குழுவினர் முயற்ெியோல் இக்நகோட்ப்போடு முன்சமோழியப்பட்டது.

• இதில் உலடக விட நபருலகம் உயர் வடகப்போட்டு  ிடலயோக 
நெர்க்கப்பட்டுள்ளது.

• இம்முடற புநரோக்நகரிநயோட்டுகடள போக்டீரியோ மற்றும் ஆர்க்கியோ 
என்ற இரு நபருலகங்களோக பிரிக்கிறது.

• யூநகரிநயோட்டுகள் அடனத்தும் யூநகரியோ என்ற நபருலகத்தில் 
வருகிறது.
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THREE  DOMAIN  SYSTEM

CARL WOESE - 1977
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மூன்று தபருலைங்ைள்
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தபருலகு -- ஆர்க்ைியொ

1. ஒரு செல் புநரோக்நகரிநயோட்டுகள்.

2. எரிமடல வோய்ப்பகுதி, சவந் ீரூற்றுகள், துருவப் பனிப்போளங்கள் நபோன்ற 
ெோதகமற்ற சூழ் ிடலகளிலும் வோழும் திறனுடடயதோல் இடவ
எக்ஸ்ட்ரிநமோஃடபல்ஸ் என அடழக்கப்படுகின்றன.

3. தனக்கு நதடவயோன உணடவ எரிமடல ெோம்பலில் இருந்து வரும்
டைட்ரஜன் ெல்டபடு மற்றும் நவறு ெில நவதிப்சபோருட்கடளப் பயன்படுத்தி 
தயோரித்து சகோள்கின்றன.

4. ெில உயிரிகள்  மீத்நதன் வோயுடவ (சமத்தநனோஜன்) உற்பத்தி செய்கிறது.

5. நைோநலோஃடபல்கள் – உப்புத்தன்டமயுள்ள சூழ் ிடலயில் வோழ்படவ.

6. சதர்நமோஅஸிநடோடபல்கள்– சவப்பம் மற்றும் அமிலத்தன்டமயில் வோழும் 
உயிரினங்கள்.
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தபருலகு -- பொக்டீரியொ
• புநரோநகரிநயோட்டுகள் வடகடய ெோர்ந்தது.

• சதளிவோன உட்கோருவும்,ைிஸ்நடோன்களும் கிடடயோது.

• குநரோமநெோம் வட்டவடிவ DNA வோக உள்ளது.

• 70S வடக டரநபோநெோம்கடள தவிர ெவ்வினோல் சூழப்பட்ட செல் உறுப்புகள் 
எதுவும் கிடடயோது.

• சபப்டிநடோகிடளக்கன் சகோண்ட செல்சுவடரப் சபற்றுள்ளன.

• ெிடதப்படவ, உணவு தயோரிப்படவ, ெில ந ோய் உண்டோக்கக்கூடியடவ.

• புநரோ பநயோடிக் மற்றும் நபத்நதோசஜனிக் வடககள் உள்ளன.

•  ீலப் பச்டெ போெிகள் ஜியலோஜிக் கோலத்தில் ஆக்ெிஜடன உற்பத்தி செய்ததன் 
மூலம் புவிடய கோற்றற்ற சூழலில் இருந்து கோற்று சூழலுக்கு மோற்றியது.

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



உங்ைளுக்கு கதரியுைொ?
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தபருலகு ---யூதைரியொ

• உண்டமயோன உட்கரு உண்டு.

• ெவ்வினோல் சூழப்பட்ட செல் நுண்ணுறுப்புகள் உண்டு.

• உட்கருவில் ைிஸ்நடோன் புரதத்துடன் கூடிய வரிடெயோக அடமந்த DNA 
க்கடள சகோண்ட குநரோநமோநெோம் கோணப்படுகிறது.

• டெட்நடோபிளோெத்தில் 80S வடக ரிநபோநெோம்களும்,பசுங்கணிகம் மற்றும் 
டமட்நடோகோண்றியங்களில் 70S வடக ரிநபோநெோம்களும் உள்ளன.

• இப்நபருலக உயிரிகள் புநரோட்டிஸ்டோ, பூஞ்டெகள்,தோவரங்கள் மற்றும் 
விலங்குகள்.
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SEVEN KINGDOM SYSTEM

CAVALIER SMITH
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தைவலியர் -- ஸ்ைித்

• 1987 ல் ஆறுலக வடகப்போட்டிடன எழுலக வடகப்போடோக மோற்றினோர்.

• ெிறப்பு உலகங்கள்  1.புநரோநகரிநயோட்டிக்
2.யூநகரிநயோடிக்

• 1.புநரோநகரநயோடிக் – யூபோக்டீரியோ
-- ஆரக்கிபோக்டீரியோ

• 2.யூநகரிநயோடிக் – புநரோட்நடோநெோவோ
-- குநரோமிஸ்டோ 
-- பூஞ்டெகள்
-- தோவரங்கள்
-- விலங்குகள்
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வகைப்பொடு
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TAXONOMIC HIERARCHY
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வகைப்பொட்டு படிநிகலைள்

கபரும் படிநிகலைள்

1. உலைம்
2. கதொகுதி
3. வகுப்பு
4. வரிகெ
5. குடும்பம்
6. தபரினம்
7. ெிற்றினம்

இகடநிகல படிநிகலைள்
1. துகண உலைம்
2. நிகல
3. பிரிவு
4. துகணப்பிரிவு
5. துகணத்கதொகுதி
6. ெிறப்பு வகுப்பு
7. துகணவகுப்பு
8. ெிறப்பு வரிகெ
9. துகணவரிகெ
10. ெிறப்பு குடும்பம்
11. துகண குடும்பம்
12. துகண ெிற்றினம்
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HUMAN TAXONOMY
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ெிற்றினம்  --SPECIES

• வகைப்பொட்டியலின் அடிப்பகட அலகு ெிற்றினைொகும்.

• வகரயகற : புறத்ததொற்றப் பண்புைைில் ஒன்றுபட்ட ஆனொல் இனப்கபருக்ைப் 
பண்புைைில் தனிப்படுத்தப்பட்ட  இனப்கபருக்ைத் திறனுகடய தெய்ைகை 
உண்டொக்கும் உயிரினங்ைள் ெிற்றினம் எனப்படும்.

• விதிவிலக்கு: கநருங்ைிய கதொடர்புகடய ெில ெிற்றினங்ைளுக்கு இகடதய 
இனக்ைலப்பு கெய்யும்தபொது ைலட்டுத்தன்கையகடய தெய்ைள்
உருவொைின்றன.
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MATING OF CLOSELY RELATED SPECIES -
STERILE OFFSPRINGS

LIGER

ZEBRORSE MULE

HINNYGEEP
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உயிரினங்ைளுக்ைிகடதயயொன இகணக்ைலப்பு

1. ஆண் குதிகரகய கபண் ைழுகதயுடன் இனக்ைலப்பில் ஈடுபடுத்தும் 
தபொது ைலட்டுத்தன்கையுகடய ெின்னி உருவொைிறது.

2. ஆண் ைழுகதகய கபண் குதிகரயுடன் இனக்ைலப்பில் ஈடுபடுத்தும் 
தபொது ைலட்டுத்தன்கையுகடய தைொதவறுக் ைழுகத உருவொைிறது.

3. ஆண் ெிங்ைத்கத கபண் புலியுடன் இனக்ைலப்பில் ஈடுபடுத்தும் 
தபொது கலைர் உருவொைிறது.

4. ஆண் புலிகய கபண் ெிங்ைத்துடன் இனக்ைலப்பில் ஈடுபடுத்தும் 
தபொது கடைொன் உருவொைிறது.www.Padasalai.Net
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தபரினம் -- GENUS

• ஒரு சபோது மூதோடதயோரிலிருந்து நதோன்றிய ச ருங்கிய சதோடர்புடடய இனங்கள் 
நபரினம் எனப்படும்.

• நமோநனோடடப்பிக் நபரினம் – நபரினத்தில் ஒநர ஒரு ெிற்றினம் கோணப்படுவது. எ.கோ 
அய்லூரஸ பல்சஜன்ஸ் – ெிவப்பு போண்டோ.

• போலிடடப்பிக் நபரினம் – ஒரு நபரினத்தில் ஒன்றுக்கும் நமற்பட்ட ெிற்றினங்கள் 
கோணப்படுவது.எ. கோ  பூடனகள்.

1. வடீ்டுப்பூடன     --- ஃசபலிஸ் சடோமஸ்டிக்கோ
2. வனப்பூடன       --- ஃசபலிஸ் மோர்கரிட்டோ
3. கட்டுப்பூடன      --- ஃசபலிஸ்  ெில்வஸ்ட்ரிஸ்
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குடும்பம் --- FAMILY

• ஒன்றுக்சகோன்று சதோடர்புடடய நபரினங்கடள உள்ளடக்கியது குடும்பம்.

• நபரினம் மற்றும் ெிற்றினங்கடள ஒப்பிடும்நபோது அடவ குடறந்த அளவு 
ஒற்றுடம சகோண்டடவ.

எ. கோ  ஃசபலிநட குடும்பத்டத ெோர்ந்த நபரினங்கள்

1. ஃசபலிஸ்  -- பூடனகள்
2. நபந்திர  -- ெிங்கம், புலி மற்றும் ெிறுத்டத.
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வரிகெ  -- ORDER

• சபோதுவோன பண்புகடளக் சகோண்ட பல குடும்பங்களின் சதோகுப்பு 
வரிடெ எனப்படும்.

• ஒநர மோதிரியோன ஒன்று அல்லது பல குடும்பங்கள் இடனந்து 
வரிடெடய உண்டோக்குகிறது.

எ.கோ  கோர்னிநவோரோ வரிடெயில் உள்ள குடும்பங்கள்.
1. நகனிநட குடும்பம்
2. ஃசபலிநட குடும்பம்
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வகுப்பு  -- CLASS

• சபோதுவோன பண்புகள் ெிலவற்டறக்  சகோண்ட ஒன்றுக்சகோன்று சதோடர்புடடய 
ஒன்று அல்லது அதற்கு நமற்பட்ட வரிடெகளின் சதோகுப்நப வகுப்பு எனப்படும்.

எ.கோ  போலூட்டிகள் வகுப்பில் உள்ள வரிடெகள்.
1. பிடரநமட்டோ – மனிதன், குரங்கு
2. கோர்னிநவோரோ –  ோய், பூடன
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கதொகுதி  --- PHYLUM

• ஒத்த தனித்துவ பண்புகளின் அடிப்படடயில் ெில வகுப்புகள் உயர் 
படி ிடலயோன சதோகுதி என்பதன் கீழ் டவக்கப்பட்டுள்ளன.

எ.கோ  முதுகு ோணிகள் சதோகுதியில் உள்ள வகுப்புகள்.
1.மீன்கள்  2.இருவோழ்விகள்  3. ஊர்வன  
4.பறடவகள்  5.போலூட்டிகள்

• இவ்வகுப்புகடள ெோர்ந்த உயிரிகள் முதுகு ோண்,  முதுகுப்புறக் குழல் வடிவ 
 ரம்பு வடம் நபோன்ற சபோதுவோன பண்புகளில் ஒத்திருக்கும்.

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



உலைம்  -- KINGDOM

எல்லொ கதொகுதியில் உள்ை விலங்குைளும் ஒன்றிகணக்ைப்பட்டு விலங்குலைம் 
எனும் வகைப்பட்டியலின் உச்ெப்படிநிகலயில் கவக்ைப்பட்டுள்ைது.www.Padasalai.Net
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கபயரிடும் முகறைள்  — NOMENCLATURE

• சவளி ோட்டு சமோழிகளில் மனிதடன குறிக்கும் செோற்கள் – கிெோ, இன்மீன், எம்சபரி, 
மன்னோ, சதோஆன்னோ மற்றும் யுமோநனோ.

• உலகில் 6000 சமோழிகள் உள்ளன.

• அடனத்து சமோழிகடளயும் மனிதன் கற்றிருக்க முடியோது.

• உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்சகோள்ளக்கூடிய வடகயில் அறிவியல் அடிப்படடயில் 
சபயரிட நவண்டிய அவெியம் ஏற்பட்டது.

• விலங்குகளுக்கும், வடகப்போட்டு குழுக்களுக்கும் அறிவியல் முடறயில் சபயரிட்டு 
அடழக்கக்கூடிய முடற சபயரிடும் முடற எனப்படும்.

• உலக அளவில் நைோநமோ  நெப்பியன்ஸ் என்னும் சபயர் மனிதடன குறிக்கிறது.

• உயிரினங்களுக்கு இடடநய உள்ள ஒத்த மற்றும் மோறுபட்ட பண்புகளின் 
அடிப்படடயில் ஒரு சதரிந்த ெிற்றினத்டத வரிடெப்படுத்துவதில் சபயரிடுதல் 
முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
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கபயரிடும் முகறைள் --- NOMENCLATURE

• ஒரு உயிரிக்கு சபயரிடும் முன் அவ்வுயிரியின் புறத்நதோற்றம்,
மரபுத்தகவல்கள், வோழிடம், உணவூட்ட முடறகள், தகவடமப்புகள் மற்றும்
பரிணோமம் நபோன்ற பண்புகடள கவனத்தில் சகோள்ள நவண்டும்.

• சபயரிடுதல் உயிரியலின் முக்கிய சபோறுப்புகளில் ஒன்று.

• சபயரிடுதல்  உயிரினப்பல்வடகடம ெோர்ந்த தகவல்கடள உருவோக்குவதற்கு
இது அவெியமோகும்.

• அகில உலக சபயரிடுதல் ெட்டத்தின் வழிகட்டுதலின் அடிப்படடயில்  
விலங்குகளுக்கு சபயரிடப்படுகின்றன.

• அறிவியல் சபயர்கள் ஒவ்சவோரு ெிற்றினத்திற்கும் ஒநர ஒரு சபயர் என்படத 
உறுதிப்படுத்துகிறது.

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



NOMENCLATURE

CAROLUS LINNAEUS

BINOMIAL TRINOMIAL

HUXLEY - STRICKLAND
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இருகெொற் கபயரிடும் முகற

• ஒவ்சவோரு சபயரும் இரு பகுதிகடள சகோண்டது.

• 1.நபரினப் சபயர்  2.ெிற்றினப் சபயர்.

• இரு செோற்களோல் சபயரிடுதல்.

• கநரோலஸ் லின்நனயஸ் அறிமுகப்படுத்தியது.

• எ. கோ    1.மயில் – போநவோ கிரிஸ்நடட்டஸ்
2.புலி – போந்தீரோ டடகரிஸ்
3.மரகதப்புறோ – ெல்நகோபோப்ஸ் இன்டிக்கோ
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முப்கபயரிடும் முகற

• அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் – ைக்ஸ்லி மற்றும் ஸ்ட்ரிக்நலண்ட்

• முன்று செோற்களோல் சபயரிடுதல்.
1.நபரினப் சபயர்

• 2.ெிற்றினப் சபயர்
3.துடண ெிற்றினப் சபயர்

• ஒரு ெிற்றினத்திலுள்ள உறுப்பினர்களுக்கிடடநய மிக அதிக அளவில் 
மோறுபோடுகள் கோணப்பட்டோல் முப்சபயரிடும் முடற பயன்படுத்தப்படுகிறது.

• ெிற்றினத்தின் உட்குழுவோக துடண ெிற்றினம் பிரிக்கப்படுகிறது. 

• எ.கோ இந்திய வடீ்டுக்கோகத்தின் சபயர்
கோர்வஸ் ஸ்ப்சளன்சடன்ஸ் ஸ்பிசளன்சடன்ஸ்
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Indian crow, corvus splendens.

(b) Mynumar crow, corvus splendens insolens.

(c) Crowof Sri Lnaka, corves spelendens protegatus.www.Padasalai.Net
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TAUTONYMY

• Generic and Species name are the same

• Ex: Naja naja

Rattus rattus

Carrasius carrasius
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கபயரிடுவதற்ைொன அடிப்பகட விதிைள்

1. அறிவியல் சபயடர அச்ெிடும் நபோது ெோய்வோன எழுத்துக்கடள பயன்படுத்தநவண்டும். 
டககளோல் எழுதும் நபோது ஒவ்சவோரு செோல்டலயும் இடடசவளிவிட்டு 
அடிக்நகோடிடநவண்டும்.

2. நபரினப் சபயரின் முதல்  எழுத்து சபரிய எழுத்தோல் எழுதப்படநவண்டும்.

3. ெிற்றினப் சபயர் ெிறிய எழுத்தோல் எழுதப்படநவண்டும்.

4. இரு சவவ்நவறு உயிரிகளின் அறிவியல் சபயர்கள் ஒன்றோக இருக்கோது.

5. உயிரினத்தின் அறிவியல் சபயடர எழுதும் நபோது அதடன கண்டறிந்து விளக்கிய அறிஞரின் 
சபயடரநயோ அல்லது அவரது சுருக்கமோன சபயடரநயோ அடத பதிவு செய்த ஆண்டுடன் 
நெர்த்து எழுத நவண்டும். எ.கோ  ெிங்கம்  -- ஃசபலிஸ் லிநயோ லின்.,1758 அல்லது  

-- ஃசபலிஸ் லிநயோ L.,1758.

6.       ெிற்றினத்டத கண்டறிந்த அறிஞரின் சபயடர அவ்வினத்திற்கு டவக்கும் நபோது ெிற்றினப்சபயர் 
i, i i அல்லது ae உடன்  முடியநவண்டும். 

எ. கோ - ெிர்ட்நடோ  டோக்டடடலஸ் –  ிலத்தடியில் வோழும் பல்லி.
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ெிற்றினக் தைொட்ப்பொடு –ஜொன் தர

1. ெிற்றினம் என்பது வடகப்பட்டின் அடிப்படட அலகு.

2. ெிற்றினம் என்ற செோல் ஜோன் நர என்பவரோல் உருவோக்கப்பட்டது.

3. 1693 ஆம் ஆண்டில் சவளியோன அவருடடய தோவரங்களின் வரலோறு என்ற 
நூலில் ெிற்றினம் பற்றி வடரயடற செய்துள்ளோர்.

4. சபோது மூதோடதயோரிடமிருந்து உருவோன புறத்நதோற்றத்தில் ஒத்தடமந்த 
உயிரினக்குழுநவ ெிற்றினம் எனப்படும்.
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ெிற்றினக்தைொட்ப்பொடு -- லின்தனயஸ்

1. இயற்டகயின் முடற என்னும் நூலில் ெிற்றினம் என்பது வடகப்போட்டின் 
அடிப்படட அலகு என குறிப்பிட்டுள்ளோர்.

2.       புறத்நதோற்றத்திலும், உடற்செயலியலிலும் ஓத்த பண்புகடளக் சகோண்டு, 
தங்களுக்குள் இனப்சபருக்கம் செய்து இனப்சபருக்கத் திறன் சகோண்ட 
வழித்நதோன்றல்கடள உருவோக்கும் உயிரினத் சதோகுதி ெிற்றினம் எனப்படும்.
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ெிற்றினக் தைொட்ப்பொடு 
ெொர்லஸ் டொர்வின்

1859 ல் ெோர்லஸ் டோர்வின் ெிற்றனங்களின் நதோற்றம் என்ற நூலில் 
இயற்க்டக நதர்வின் மூலம் ெிற்றனங்ளுக்கு இடடநயயோன பரிணோம
சதோடர்புகடள விளக்கியுள்ளோர்.
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வகைப்பொட்டுக் ைல்விக்ைொன ைருவிைள்

• தொவரங்ைளுக்கு –தொவரப்பதனங்ைள், தொவரவியல் ததொட்டங்ைள்.

• விலங்குைளுக்கு–அருங்ைொட்ெியைம், வகைப்பொட்டு 
திறவுதைொல்ைள், விலங்ைியல் பூங்ைொக்ைள், ைடல் பூங்ைொக்ைள், 
தநரடி ைைப்பணி, ஆய்வு கெய்தல், அகடயொைம் ைொணுதல், 
வகைப்படுத்துதல், பொதுைொத்தல் ைற்றும் ஆவணப் பதிவு கெய்தல்.www.Padasalai.Net
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TOOLS FOR STUDY

• Classical tools

• Molecular Tools

• Automated Species Identification

• NEO TAXONOMICAL TOOLS

• ETHOLOGY OF TAXONOMICAL TOOLS

• E – TAXONOMIC RESOURCES
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பொரம்பரிய வகைப்பட்டு ைருவிைள்

1. வகைப்பொட்டு திறவுதைொல்ைள்
2. அருங்ைொட்ெியைம்
3. விலங்ைியல் பூங்ைொக்ைள்
4. ைடல் பூங்ைொக்ைள்
5. அச்ெிடப்பட்ட வகைப்பொட்டு ைருவிைள்www.Padasalai.Net
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Classical tools

TOOLS FOR STUDY
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வகைப்பொட்டு 
திறவுதைொள்ைள்

1. உரினங்ைளுக்ைிகடய 
உள்ை ஒற்றுகை 
தவற்றுகைைகை 
ஒப்பிட்டு ஆரொய்ந்து
உருவொக்ைப்பட்டகவ.

2. ஒவ்கவொரு வகைப்பொட்டு 
நிகலக்கும் ஒரு தனி
வகையொன திறவுதைொல்
ைொணப்படுைிறது.
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அருங்ைொட்ெியைம்

1. பதப்படுத்தி கவக்ைப்பட்ட தொவர, 
விலங்குைைின் கதொகுப்பு 
உயிரியல் அருங்ைொட்ெியைம்
எனப்படும்.

2. இது ைண்டு உணரவும், ைற்ைவும் 
பயன்படுைிறது.

3. ைகறந்து தபொன ைற்றும் 
உயிருடன் உள்ை விலங்குைைின் 
ைொதிரிைள் வழியொை 
அவ்வுயிரிைகைப் பற்றி அறிய 
உதவுைிறது.
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விலங்ைியல் பூங்ைொக்ைள்

1. ைனித தைற்பொர்கவயுடன் கூடிய பொதுைொப்பொன வனப்பகுதியில் ைொட்டு 
விலங்குைகை கவத்திருத்தல் விலங்ைியல் பூங்ைொக்ைள் எனப்படும்.

2. விலங்குைைின் உணவு முகறைகையும் நடத்கத முகறைகையும் 
அறிந்து கைொள்ை இகவ உதவுைின்றன.www.Padasalai.Net
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ைடல் பூங்ைொக்ைள்

1. இங்கு  பொதுைொப்பொன சூழலில் ைடல் வொழ் உயிரிைள் கவக்ைப்பட்டுள்ைன.
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அச்ெிடப்பட்ட வகைப்பொட்டு ைருவிைள்
1. அகடயொை அட்கடைள்
2. விைக்ைங்ைள்
3. ைை வழிைொட்டிைள்
4. விைக்ை குறிப்தபடுைள்
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மூலக்கூறு அைவிலொன வகைப்பொட்டு ைருவிைள்

1. புதிய கதொழில் நுட்பங்ைைின் வைர்ச்ெி , பொரம்பரிய வகைப்பொட்டுக் 
ைருவியிலிருந்து மூலக்கூறு அைவிலொன வகைப்பொட்டுக் 
ைருவிைகை உருவொக்ை உதவியுள்ைன.

2. அதிைத் துல்லியம் ைற்றும் நம்பைத்தன்கை ஆைியகவ 
இம்முகறயின் ெிறப்பம்ெைொகும்.
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மூலக்கூறு அைவிலொன வகைப்பொட்டு ைருவிைள்

1. DNA வரிக்குறியீடு கதொழில்நுட்பம்.
2. DNA ைலப்பு ஆக்ை கதொழில்நுட்பம்.
3. DNA கைதரகை கதொழில்நுட்பம்.
4. வகரயறுக்ைப்பட்ட  துண்டங்ைைின் பல்தவறு தன்கைைைின் பகுப்பொய்வு.
5. பொலிைதரஸ் ெங்ைிலி விகன கதொழில்நுட்பம்.
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Molecular Tools

DNA  FINGERPRINTING
TOOLS FOR STUDY
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டி. என்.ஏ வரிக்குறியீடு கதொழில்நுட்பம்

ஒரு உயிரியின் DNA வில் உள்ள குறுகிய மரபுக் குறியீடுகடள 
டவத்துக்சகோண்டு அவ்வுயிரினம் குறிப்பிட்ட ெிற்றினத்டத ெோர்ந்ததோ 
என்று அறிய பயன்படுகிறது.
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டி. என்.ஏ  ைலப்பு ஆக்ை கதொழில்நுட்பம்

ஒரு மரபுக்குழுமத்தில் உள்ள ஜனீ்களுக்கிடடநய உள்ள ஒற்றுடம

நவற்றுடமகடள DNA வரிடெ அடமப்பு மூலம் கண்டறிய பயன்படுகிறது.www.Padasalai.Net
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டி. என்.ஏ கைதரகை கதொழில்நுட்பம்

DNA வில் உள்ள ெிறப்பு அடமப்புகடள அறிந்து ஒப்பிடுவதன் மூலம் 
உயிரிடய அடடயோளம் கோண பயன்படுகிறது.www.Padasalai.Net
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வகரயறுக்ைப்பட்ட  துண்டங்ைைின் பல்தவறு தன்கைைைின் 
பகுப்பொய்வு

ஒத்தடமவு DNA மூலக்கூறுகளின் வரிடெ அடமப்பில் உள்ள நவற்றுடமகடள
DNA மோதிரிகடள பல துண்டங்கள் ஆக்குவதன் மூலம் அறியலோம்.www.Padasalai.Net
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பொலிைதரஸ் ெங்ைிலி விகன கதொழில்நுட்பம்

ஒற்கற ஜகீனதயொ அல்லது ஜனீின் பகுதிகயதயொ பொலிைதரஸ் ெங்ைிலி

விகனகய பயன்படுத்தி கபருக்ைி பின் அதகன வகைப்பொட்டுக் ைருவியொை

பயன்படுத்தலொம்.www.Padasalai.Net
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ெிற்றினங்ைகை ைண்டறியும் தொனியங்ைி ைருவிைள்

இம்முகற ைணினி ெொர்ந்த ைருவிைகை உள்ைடக்ைியது

1. DAISY -- தொனியங்ைி டிஜிட்டல் ைண்டறியும் முகற.
2. ALIS -- தொனியங்ைி இகலதொவி ைண்டறியும் கதொகுப்பு.
3. ABIS -- தொனியங்ைி ததன ீைண்டறியும் கதொகுப்பு.
4. SPIDA -- தொனியங்ைி முகறயில் ெிற்றினங்ைள் ைண்டறியப்படும்.

(ெிலந்தி,ததன ீைற்றும் குைவி)
5.       DRAW WING – ததனகீ்ைைின் ெிறகுைகை கவத்துக்ைண்டறிதல்.
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Automated Species Identification

• DAISY → Digital Automated Identification System 
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புதிய வகைப்பட்டியல் ைருவிைள்

கெல் நுண்ணுறுப்புைைிலன் மூலக்கூறு அகைப்புைகை
ைின்னணு நுண்தணொக்ைி வழி படத்தின் மூலம் அறிதல்.
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NEO TAXONOMICAL TOOLS

TOOLS FOR STUDY
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நடத்கதயியலின் அடிப்பகடயிலொன ைருவிைள்

உயிரிைைின் நடத்கதப் பண்புைைின் அடிப்பகடயில் அவற்கற 
வகைப்படுத்துதல் ஆகும்.

எ.ைொ பறகவைைின் ஒலி, உயிகரொைி உைிழ்தல் தபொன்றகவ.
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ETHOLOGY OF TAXONOMICAL TOOLS

BIOLUMINESCENCE TOOLS FOR STUDY
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ைின்னியல் ெொர்ந்த வகைப்பொட்டு ைருவிைள்

இலண்டனில் உள்ை இயற்கை அருங்ைொட்ெியொைத்தொல் வடிவகைக்ைப்பட்ட
INOTAXO எனும் ைின்னியல் ெொர்ந்த மூலத்தில் ெிற்றினங்ைைின் ைணினி ெொர்ந்த
படங்ைளும் விைக்ைங்ைளும் தரப்பட்டுள்ைன.www.Padasalai.Net
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E – TAXONOMIC RESOURCES

• INOTAXA – Integrated  Open  TAXonomic Access

• Will mediate access to

Published taxonomic texts

Specimen data from collections in 

different museum and herbaria

Images from both publications and other sources

Direct link to key resources on the internet

Taxonomic catalogue of plants and animals

TOOLS FOR STUDY
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HOT QUESTIONS

1. Who introduced the term ‘Biodiversity’?

WALTER ROSEN

2. Name any three Indian Scientists whose names were given to 

organisms recently?

DR. SUBRAMANIAM BHUPATHY

DR. SALIM ALI

VARAD GIRI

3. Mention the two types of  genus with example.

MONOTYPIC GENUS Ex: Ailurus fulgens

POLYTYPIC GENUS   Ex: Felis domestica
Felis margarita
Felis silvestris

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



 

Thank you

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



நன்றி வணக்ைம்

பொ.ெனீிவொென் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil.,

முதுைகல விலங்ைியல் ஆெிரியர்,
நடரொஜன் தையந்தி தைல்நிகலப்பள்ைி,

நொைப்பட்டினம்.
கைபேசி எண் : 9994383274

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html


