
மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு

செய்முறை றையேடு 

உயிரியல் விலங்கியல்
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II

உயிரியல் விலங்கியல் - செய்முறை ச�ொது அறிவுறை
மாணவர்கள் கீழ்க்காணும் அறிவுரை்கரைப் பெறுவதன் மூலம் 
பெய்முரைப் ெகுதியில் மிகுநத ெயன் பெைலாம்.

1.  மாணவர்கள் ்கண்டிப்ொ்க அரைத்து பெய்முரை வகுப்பு்களிலும் 
்கலநது ப்காள்ை வவண்டும்.

2.  இநத பெய்முரை ெயிற்சி ஏடரடை, பெய்முரை வகுப்ெரை்ககு எடுத்துச் 
பெல்ல வவண்டும்.

3.  பெய்முரை வகுப்ெரை்ககுச் பெல்லும் வொது வெைா, பென்சில் (HB), 
அழிப்ொன், அைவுவ்கால் மற்றும் சிறிய ர்க்ககுடரடை வொன்ைவற்ரை 
மை்க்காமல் எடுத்துச் பெல்ல வவண்டும்.

4.  பெய்முரைத் தரலப்பு, வததி மற்றும் ்கண்டைறிநத குறிப்பு்கரை ெதிவு 
பெய்தல் அவசியம்.

5. ஆசிரியர தரும் விை்க்கங்கரை்க கூரநது ்கவனித்தல் வவண்டும்.

6.  ்காடசி்க்கா்க ரவ்க்கப்ெடடிரு்ககும் மாதிரி்கரை உற்றுவ�ா்ககி, 
அவற்றின் வடிவம், நிைம், அைவு வொன்ைவற்ரை குறித்து்க 
ப்காள்வதுடைன், பென்சிலால் ெடைம் வரைநது ொ்கங்கரை்க குறி்க்க 
வவண்டும்.

7.  தாவை வொதரை்கரை ்கவைத்துடைன் பெய்ய வவண்டும். 
மற்ைவர்களின் வொதரை அைவீடு்கரை குறித்து்க ப்காள்ை்ககூடைாது.

8.  நுண்வணா்ககியில் உள்ை பொருள் �ன்கு பதளிவா்க பதரியவில்ரல 
எனில் அரத ஆசிரியரு்ககு ெணிவுடைன் பதரிவி்க்கவும்.

9.  ்காடசி்ககு ரவ்க்கப்ெடடிரு்ககும் மாதிரி்கரை பதாடைவவா,  எடு்க்கவவா 
கூடைாது.

10.  �குதி III முதல் VII வறை உள்ள மொதிரிகள / �டங்கள ப�ொனைவற்றிக்கு 
செய்முறை �திபவட்டில் �டம் வறையத் பதறவயில்றல. தகுநத 
ஒளி �டங்கற்ள பெகரித்து செய்முறை �திபவட்டில் ஒட்டி 
குறிப்புகற்ள எழுதவும்.
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III

மாதிரி வினாத்ாள்

பேைம் – 75 நிமிடம்
மதிப்ச�ண் – 7½

I.  A – வில் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை (ெடைம் / ெதப்ெடுத்தப்ெடடை உயிரி) யாபதை 
்கண்டைறிநது ெடைம் வரைநது அதன் உள்ைறி ெண்பு்கள் இைண்டிரை எழுது்க.         (1½)

II.  B – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை விலஙகு திசுரவ (�ழுவம் /ெடைம்/வரைப்ெடைம்) யாபதை 
்கண்டைறிநது ெடைம் வரைநது இைண்டு குறிப்பு்கரை எழுது்க.                     (1)

III.  C – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடை எலும்பு / மூடடு யாபதை ்கண்டைறிநது இைண்டு குறிப்பு்கரை 
எழுது்க.                            (1)

IV.  D – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெடைத்ரத ொரத்து அது எநத வ�ாய் / குரைொடு எை்க 
்கண்டைறிநது அதன் பெயர மற்றும் இைண்டு அறிகுறி்கரை குறிப்பிடைவும்.          (1)

V.  E – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ்கரைெலில் இருநது அவமானியா / யூரியா உள்ைரத 
வொதரையின் மூலம் ்கண்டைறிதல் / உமிழநீரில் அரமவலஸ் பெயல்திைரை்க 
்கண்டைறிதல். (ஏவதனும் ஒன்று).                         (1)

VI.  F – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை வொதரை / ெதப்ெடுத்தப்ெடடை உயிரி / ெடைங்கள் 
ஆகியவற்ரை உற்றுவ�ா்ககி எழுது்க.                        (1)

VII.  G – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெதப்ெடுத்தப்ெடடை உயிரி / ெடைங்கரை்க ்கண்டைறிநது 
அவற்றின் பொருைாதாை மு்ககியத்துவத்ரத குறிப்பிடைவும்.             (1)

             பமாத்தம்                     (7½)
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IV

மதிபசபெண் ஒதுக்கீடு

பேைம் – 75 நிமிடம்
மதிப்ச�ண் – 7½

I. ்கண்டைறிதல் - ½, ெடைம் மற்றும் ொ்கம் - ½, உள்ைறி ெண்பு்கள் – ½

  (ஏவதனும் இைண்டு மடடும்).         (1½)

II. ்கண்டைறிதல் - ½, ெடைம் மற்றும் ொ்கம், குறிப்பு்கள் – ½
 (ஏவதனும் இைண்டு மடடும்).         (1)

III. ்கண்டைறிதல் - ½, குறிப்பு்கள் – ½ (ஏவதனும் இைண்டு மடடும்).    (1)

IV. ்கண்டைறிதல் - ½, வ�ாயின் அறிகுறி – ½ (ஏவதனும் இைண்டு மடடும்).    (1)

V. பெய்முரை – ½, முடிவு – ½.         (1)

VI. பெய்முரை மற்றும் முடிவு – 1.         (1)

VII.  ்கண்டைறிதல் - ½, பொருைாதாை மு்ககியத்துவம் – ½  
(ஏவதனும் இைண்டு மடடும்).     (1)

           பமாத்தம்       (7½)

குறிப்புகள: செய்முறை றகபயட்டில் சகொடுக்கப்�டொத ச�ொருத்தமொன குறிப்புகள 
உள்ளறிப்�ண்புகள இருப்பின அவற்றை கருத்தில் சகொண்டு கண்டிப்�ொக மதிப்ச�ண் 
வழங்குதல் பவண்டும்.
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V

பெகுதி - I (A) 

வ.எண் ேழுவங்கள / �தப்�டுத்தப்�ட்ட உயிரினம் �க்கம்

1 ்கடைற்ெஞ்சு 1

2 ்கடைல் ொமநதி 1

3 �ாடைாப்புழு 2

4 அஸ்்காரிஸ் 3

5 மண்புழு 3

6 ்கைப்ொன்பூச்சி 4

7 ஆப்பிள் �த்ரத 5

8 �டெத்திை மீன் 5

9 ெலவைாகிைாெஸ் 6

10 ஆம்பியா்கெஸ் 7

11 அசிடியன் 7

12 சுைா 8

13 ்கடைல் குதிரை 9

14 தவரை 10

15 ஓணான் 10

16 புைா 11

17 எலி 12

பெகுதி - II (B)

வ.எண் ேழுவங்கள / �டங்கள �க்கம்

1 தடரடை எபிதீலியம் 13

2 தூண்வடிவ எபிதீலியம் 13

3 இதயத்தரெ 14

4 பமன்தரெ 14

5 அடிப்வொஸ் திசு 15

சபொருளடக்ைம்
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VI

6 இைத்த சிவப்ெணு்க்கள் 15

7 இைத்த பவள்ரையணு்க்கள் 16

பெகுதி - III (C)

வ.எண் மொதிரி / �டங்கள �க்கம்

1 வமல்ர்கபயலும்பு 17

2 வதாள் வரையம் 17

3 இடுப்பெலும்பு வரையம் 18

4 மனித மண்ரடைவயாடு 19

5 விலா எலும்பு்ககூடு 20

6 ெநது கிண்ண மூடடு 21

7 சுழல் அச்சு மூடடு 21

பெகுதி-IV (D)

வ.எண் �டங்கள �க்கம்

1 அடிென் வ�ாய் 22

2 இைாடெதத்தன்ரம 22

3 மைாஸ்மஸ் 23

4 ரி்கப்கடஸ் 23

5 எ்க்ாப்தால்மி்க ்காய்டடைர (கிவைவின் வ�ாய்) 24

பெகுதி-V (E)

வ.எண் ஆய்வுகள �க்கம்

1 அவமானியாவிற்்காை ப�ஸ்லரின் ஆய்வு 25

2 யூரியாவிற்்காை ஃபீைால் சிவப்பு ஆய்வு 25

3 உமிழநீர அரமவலசின் பெயல்ொடரடை்க ்கண்டைறிதல் 26

www.Padasalai.Net



VII

பெகுதி-VI (F)

வ.எண் பெொதறனகள �க்கம்

1 ்கண்ொரரவ ஓஙகுதன்ரமரய ்கண்டைறிதல் 26

2 ்கண்ணில் உள்ை குருடடு புள்ளிரய ்கண்டைறிதல் 27

3 ்கைப்ொன் பூச்சியின் ஆண் / பெண் ொலிரைத்ரத 
்கண்டைறிதல் 27

4 மண்புழுவின் கிரைடபடைல்லம் ெகுதிரய ்கண்டைறிதல் 28

பெகுதி-VII (G)

வ.எண் ச�ொரு்ளொதைொ முக்கியத்துவம் �க்கம்

1 ்காஙவ்கயம் ்காரை 28

2 நீரஉயிரி-ெயிர வைரப்பு 29

3 வதனீ 29

4 ெடடுப்புழு (ொம்பி்கஸ் வமாரி) 30www.Padasalai.Net
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I.  ‘A’ – வில் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள (பெடம் / பெ்பபெடுத்பபெட்ட உயிரி) ோச்ன 
ைண்டறிந்து பெடம் வறைந்து அ்ன் உள்ளறி பெண்புைள் இைண்டிறன எழுதுை.

 1.  ைடறபெஞ்சு

  கண்டறிதல்:
    இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்பதப்படுததப்பட்்ட உயிரினம் / ்ப்டம் 

க்டற்பஞ்சு ஆகும். இலை துல்ளயு்டலிகள ததாகுதிலயச் சார்நதலையாகும்.

  குறிப்புகள்:
•  இலை உ்டல் முழுைதும் துல்ளகல்ள தகாண்்ட உயிரினம் ஆகும்.
•  இலை நீரில் ைாழும் எளியைலக ்பை தசல் உயிரினம் ஆகும்.
•  நீம�ாட்்டக கால்ைாய் ேண்்டைம் இவ்வுயிரிகளின் சிறபபு ்பண்்பாகும்.
•   ஆஸ்டியா என்னும் துல்ள ைழியாக நீர உ்டலினுள நுலை்நது ஆஸ்குைம் 

ைழியாக தைளிமயறுகிறது.
•   தகாயமனாலசட்டுகள எனப்படும் கலசயிலைச் தசல்கள ஸ்்பாஞ்மஜாசீல் 

ேறறும் கால்ைாய்ப ்பகுதியில் ்ப�விக காணப்படுகிறது.

 2. ைடல்ொமந்தி

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய 

லைககப்பட்டுள்ள 
்பதப்படுததப்பட்்ட 
உயிரினம் / ்ப்டம் 
க்டல்சாே்நதி ஆகும். 
இலை நிம்டரியா 
ததாகுதிலயச் 
சார்நதலையாகும்.

வொவைாரெட

ஆஸ்டியம்

ஒடடும் ெைப்பு

ஆஸ்குலம்

ரைப்வொஸ்வடைாம்

உணர நீடசி்கள்

அடித்தடடு
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  குறிப்புகள்:
•  இலை தெேட்ம்டாசிஸ்டுகள எனப்படும் தகாட்டும் தசல்கல்ள அைறறின் 

உணரநீட்சிகளில் தகாண்டுள்ளன.
•  இலை திசு அ்ளவிைான உ்டறகட்்டலேபல்ப த்பறற ஈ�டுககு உயிரியாகும்.
•  தசரிததல் ேறறும் சுறமறாட்்டம் ஆகிய இரு ்பணிகல்ள தசய்யும் சீைண்டி�ான் 

என்னும் குழி உ்டலின் லேயப்பகுதியில் அலே்நதுள்ளது. இது 
லைபம்பாஸ்ம்டாம் என்னும் த்பரு்நதுல்ள மூைம் தைளிமய திறககிறது.

•  ைலைபபின்னல் அலேபபுல்டய எளிய ெ�ம்பு ேண்்டைம் காணப்படுகிறது.
•  இதன் ைாழகலக சுைறசியில் தேட்்டாதஜனிஸிஸ் எனும் ்பால் ேறறும் ்பாலிலி 

தலைமுலற ோறறம் காணப்படுகிறது.
•  இதன் கருை்ளரச்சியில் குறறிலைகல்ள உல்டய பி்ளானுைா எனும் ைாரைல் 

்பருைம் காணப்படுகிறது.

 3. நாடாபபுழு

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ெழுைம் / ்ப்டம் ொ்டாபபுழு ஆகும். இது 

தட்ல்டபபுழுககள ததாகுதிலயச் சார்நதலையாகும்.

  குறிப்புகள்:
•  இலை முதுகுபபுற ையிறறுபபுறைாககில் தட்ல்டயான உ்டைலேபல்பப த்பறற 

மூைடுககு உயிரியாகும்.
•  இலை த்பரும்்பாலும் ேனிதன் ேறறும் பிறவிைங்குகளில் ஒட்டுண்ணிக்ளாக 

ைாழகின்றன.
•  இைறறில் காணப்படும் தகாககிகளும், உறிஞ்சிகளும் ஒட்டுறுபபுக்ளாக 

தசயல்்படுகின்றன.
•  கழிவுநீககமும், ஊடுகைபபு ஒழுங்கு்பாடும் சு்டர தசல்கள மூைம் 

ெல்டத்பறுகிறது.

ைாஸ்டபடைல்லம்

ெழுத்த 
புவைாகிைாடிட

முதிரநத 
புவைாகிைாடிட

உறிஞ்சி

ப்கா்ககி

ஸ்வ்கால்கஸ்

்கழுத்து

முதிைா 
புவைாகிைாடிட
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 4. அஸைாரிஸ

  குறிப்புகள்:
•  இபபுழுககள குறுககுதைட்டு மதாறறததில் ைட்்ட ைடிவில் காணப்படுைதால் 

உருல்ளபபுழுககள என அலைககப்படுகின்றன.
•  இலை ம்பாலி உ்டறகுழி உல்டய  மூைடுககு உயிரியாகும்.
•  கண்்டங்க்ளறற உ்டைானது கியூட்டிககிள என்னும் கடினோன உலறயால் 

மூ்டப்பட்டுள்ளது.
•  முழு ை்ளரச்சி அல்ட்நத தசரிோன ேண்்டைம் காணப்படுகிறது.
•  ஆண், த்பண் புழுககளுககில்டமய ்பால் மைறு்பாடு காணப்படுகிறது.
•  கழிவுநீககம் த�ன்னட் தசல்கள மூைம் ெல்டத்பறுகிறது.
•  இலை அக ஒட்டுண்ணிக்ளாக ைாழகின்றன.

 5. மண்புழு

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய 

லைககப்பட்டுள்ள 
்பதப்படுததப்பட்்ட  
உயிரினம் / ்ப்டம்  
ேண்புழு ஆகும். இலை 
ைல்ளதலசப புழுககள 
ததாகுதிலயச் 
சார்நதலையாகும்..

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய 

லைககப்பட்டுள்ள 
்பதப்படுததப்பட்்ட 
உயிரினம் / ்ப்டம் 
அஸ்காரிஸ் ஆகும். 
இலை 
உருல்ளபபுழுககள 
ததாகுதிலயச் 
சார்நதலையாகும்.

பெண்  
இைத்துரை

வாய்
்கழிவுநீ்க்க துரை

வாய்
்கழிவுநீ்க்க துரை

ெ்க்கவாடடு வ்காடு

புவைாஸ்வடைாமியம்
பெரிஸ்வடைாமியம்

்கண்டைம்

கிரைபடைல்லம்

மலத்துரை

பொது ்கழிவுத்துரை

்கலவி முட்கள்

மலத்துரை 
வால்
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  குறிப்புகள்:
•  ேண்புழுககள மூைடுககுகல்ளக தகாண்்ட லசமசாசீமைாமேட் உயிரிகள ஆகும்.
•  இைறறின் நீண்்ட உ்டைானது ்பை கண்்டங்க்ளாகப பிரிககப்பட்டுள்ளது. இதறகு 

தேட்்டாதேரிசம் என்று த்பயர.
•  இைறறின் உ்டறசுைரில் உள்ள நீள தலசகள, ைட்்டததலசகள ேறறும் 

சீட்்டாககள இ்டபத்பயரச்சிககு உதவுகின்றன.
•  மூடிய ைலக இ�ததச் சுறமறாட்்ட ேண்்டைம் காணப்படுகிறது.
•  சுைாசநிறமியான ஹீமோகும்ளாபின் இ�ததப பி்ளாஸ்ோவில் காணப்படுகிறது.
•  கழிவுநீககம் தெஃபரிடியாககள மூைம் ெல்டத்பறுகிறது.

 6. ைைபபொன்பூச்சி 

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்பதப்படுததப்பட்்ட  உயிரினம் / ்ப்டம் 

க�ப்பான்பூச்சி ஆகும். இலை கணுககாலிகள ததாகுதிலயச் சார்நதலையாகும்.

  குறிப்புகள்:
•  இலை மூைடுககுகல்ளக தகாண்்ட லசமசாசீமைாமேட் விைங்குகள ஆகும்.
•  இலை கணுககளு்டன் கூடிய இலண உறுபபுகல்ளப த்பறறுள்ளன. 
•  இைறறின் மூைம் இ்டபத்பயரச்சி, உணவூட்்டம் ேறறும் உணரைறிதல் ஆகியலை 

ெல்டத்பறுகின்றன.
•  உ்டைானது லகட்டின் தகட்டினால் ஆன புறசட்்டகங்க்ளால் மூ்டப்பட்டுள்ளது.
•  மதாலுரிததல் நிகழவின் மூைம் புறச்சட்்டகம் புதுபபிககப்படுகிறது.
•  மூச்சுககுைல்கள மூைம் சுைாசமும், ோல்பிஜியன் குைல்கள மூைம் 

கழிவுநீககமும் ெல்டத்பறுகிறது.

உணர நீடசி
கூடடு்க்கண்

படை்கமிைா

பின் இை்கர்க

வயிறு

மலப்புரழத் தண்டு
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 7. ஆபபிள் நதற் (றபெலா)

  குறிப்புகள்:
•  இலை உ்டறகுழிகல்ளக தகாண்்ட மூைடுககு உயிரினங்கள.
•  உ்டைானது கால்சியம் கார்பமனட்டினாைான கடின ஓட்டினால் 

மூ்டப்பட்டுள்ளது.
•  உளளுறுபபுகள மேன்டில் என்னும் தேன்லேயான மதாைால் 

மூ்டப்பட்டுள்ளது.
•  சுைாசோனது எண்ணறற இறகு ைடிை டினிடியா எனப்படும் தசவுளகள மூைம் 

ெல்டத்பறுகிறது.
•  ைாய் ்பகுதியில் அ�ம் ம்பான்ற �ாடுைா எனும் அலேபபு காணப்படுகிறது.
•  கழிவு நீககம் தெபரிடியாககள மூைம் ெல்டத்பறுகிறது.
•  இ�ததததில் ஹீமோசயானின் எனும் சுைாச நிறமி காணப்படுகிறது.
•  கருை்ளரச்சியில் காணப்படும் இ்ளம் உயிரி, தைலிஜர ைாரைா என 

அலைககப்படுகிறது.

 8. நட்ெததிை மீன்

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய 

லைககப்பட்டுள்ள 
்பதப்படுததப்பட்்ட 
உயிரினம் / ்ப்டம் ஆபபிள 
ெதலத (ல்பைா) ஆகும். 
இலை தேல்லு்டலிகள 
ததாகுதிலயச் 
சார்நதலையாகும்.

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய 

லைககப்பட்டுள்ள 
்பதப்படுததப்பட்்ட 
உயிரினம் / ்ப்டம் 
ெட்சததி� மீன் ஆகும். 
இது முட்மதாலிகள 
ததாகுதிலயச் 
சார்நதலையாகும்.

நுனிப்ெகுதி
மடிப்ெள்ைம்

பவளி உதடு

உடைல்

வாய்அம்ப்லி்க்கஸ்

்கைம்

வாய்

ஆம்புவல்கைல் 
ெள்ைம்
குழல் ்கால்்கள்
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 9. பெலயனாகிளாெஸ

 குறிப்புகள்:
•  முதிர உயிரி ஐ்நதா�ச் சேச்சீர த்பறறது.
•  ைாரைாககள இரு்பககச் சேச்சீர தகாண்்டது.
•  இைறறின் மதால் முட்கள ம்பான்ற நீட்சிக்ளால் ஆனது.
•  இைறறில் நீரககுைல் சுறமறாட்்ட ேண்்டைம் காணப்படுகிறது.
•  குைல் கால்கள மூைம் இ்டபத்பயரச்சி ெல்டத்பறுகிறது.
•  இதயம் ேறறும் இ�ததக குைல்க்ளறற திற்நத ைலக இ�தத ஓட்்ட ேண்்டைம் 

காணப்படுகிறது.

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய 

லைககப்பட்டுள்ள 
்பதப்படுததப்பட்்ட உயிரினம் 
/ ்ப்டம் ்பைமனாகி்ளாசஸ் 
ஆகும். இது  தைமி 
காரம்டட்்டா ததாகுதிலயச் 
சார்நதலையாகும்.

 குறிப்புகள்:
•  இது முதுகுொணுள்ளலை ேறறும் முதுகுொணறறலைககு இல்டப்பட்்ட 

உயிரியாகும்.
•  உருல்ள ைடிை உ்டைானது, பும�ாம்பாஸிஸ், கழுததுப ்பகுதி ேறறும் உ்டல் 

்பகுதி என மூன்று ்பகுதிகல்ளக தகாண்டுள்ளது.
•  இவ்வுயிரிகள இரு்பகக சேச்சீர தகாண்்டலை.
•  இைறறின் கழிவுநீககம் பும�ாம்பாசிஸ் சு�பபி மூைம் ெல்டத்பறுகிறது.
•  இதில் ்டாரமனரியா ைாரைாவு்டன் கூடிய ேலறமுகக கருை்ளரச்சிக 

காணப்படுகிறது.
•  இலை க்டல்ைாழ உயிரிகள ஆகும்.

புவைாவொசிஸ்

்கழுத்து ெடரடை

உடைல்
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 10.  ஆம்பிோக்ெஸ 

   கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்பதப்படுததப்பட்்ட உயிரினம் / ்ப்டம் 

ஆம்பியாகசஸ். இதன் ததாகுதி: முதுகுொணுல்டயலை, துலணத ததாகுதி 
தலைொணிகள ஆகும்.

      குறிப்புகள்:
•  இலை ஆைம் குலற்நத க்டல்நீரில் ைாழும் ைல்ளைாழ உயிரிக்ளாகும்.
•  இலை மீன்கல்ளப ம்பான்ற சிறிய உ்டைலேபல்பப த்பறறுள்ளன.
•  உ்டறகுழியுல்டய விைங்குகளின் முககியப ்பண்புக்ளான முதுகுொண், 

முதுகுபபுற குைல் ைடிை ெ�ம்புை்டம் ேறறும் ததாண்ல்ட தசவுள பி்ளவுகள 
ம்பான்றைறலற ைாழொள முழுலேயும் தகாண்டுள்ளன.

•  இலை இதயேறற, மூடிய இ�தத ஓட்்ட ேண்்டைம் தகாண்்டலை.
•  பும�ாட்ம்டாதெஃபரிடியா மூைம் கழிவு நீககம் ெல்டத்பறுகிறது.
•  ஆண், த்பண்  உயிரிகள தனிததனியானலை.
•  புறக கருவுறுதல் ெல்டத்பறுகிறது.

 11.  அசிடிேன் 

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள 

்பதப்படுததப்பட்்ட உயிரினம் / ்ப்டம் 
அசிடியன் ஆகும்.  

  இதன் ததாகுதி: முதுகுொணுல்டயலை, 
துலணத ததாகுதி: ைால்ொணிகள.

முதுகு�ாண்

வாய் நீடசி

�ைம்பு வடைம் தரெ ்கண்டைங்கள்

வாய்

ொதம்ஒடடும் ெைப்பு

www.Padasalai.Net
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  குறிப்புகள்:
•  இவ்வுயிரிகள அலனததும் க்டலில் ைாழைன. இலை த்பாதுைாக பீச்சுககுைல் 

(squirts) என அலைககப்படுகிறது.
•  கண்்டங்க்ளறற உ்டல் டியூனிக (அ) த்டஸ்ட் எனும் உலறயால் மூ்டப்பட்டுள்ளது.
•  முதுகுொண், ைாரைாககளின் ைால் ்பகுதியில் ேட்டுமே காணப்படுைதால் 

இலை ைால்ொணிகள (யூம�ாகாரம்டட்்டா) என அலைககப்படுகின்றன.
•  குைல் ைடிை ெ�ம்புை்டம் ைாரைாககளில் ேட்டுமே காணப்படுகின்றன.
•  இவ்வுயிரிகள பின்மனாககு ை்ளர உருோறறம் எனும் ்பண்ல்பப த்பறறுள்ளன.

 12.  சுைா

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்பதப்படுததப்பட்்ட உயிரினம் / ்ப்டம் சுறா 

மீன் ஆகும். இதன் ததாகுதி: முதுகுொணுல்டயலை, துலணத ததாகுதி: 
முதுதகலும்புல்டயலை, ைகுபபு: குருதததலும்பு மீன்கள.

 குறிப்புகள்:
•  இலை க்டலில் ைாழும் குருதததலும்பு மீன்கள.
•  இைறறில் முதுகுொண் ைாழொள முழுைதும் நிலைததுக காணப்படுகிறது.
•  பி்ளகாய்ட் தசதில்கள ம்பாரததப்பட்்ட கடினோன மதால் காணப்படுகிறது.
•  சேச்சீ�றற தன்லேயுல்டய தைடிம�ாசரகல் ைால்துடுபபு காணப்படுகிறது.
•  இைறறில் சுைாசம் தசவுள மூடிக்ளறற தசவுளக்ளால் ெல்டத்பறுகிறது.
•  இலை மீம�ாதெஃபரிக ைலக சிறுநீ�கதலதப த்பறறுள்ளன.
•  இலை ோறு தைப்பநிலை உயிரினங்கள ஆகும்.
•  இைறறில் ்பககைாட்டு உணரவு மகாடுகள ததளிைாக காணப்படுகின்றன.

மாறுெடடை 
அரமப்புரடைய 

வால்

இடுப்பு துடுப்பு
வதாள்ெடரடை துடுப்பு

்கண்

முதுகு துடுப்பு
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 13.  ைடல்குதிறை

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்பதப்படுததப்பட்்ட உயிரினம் / ்ப்டம் 

க்டல்குதில� ஆகும். இதன் ததாகுதி: முதுகுொணுல்டயலை, துலணத ததாகுதி: 
முதுதகலும்புல்டயலை, ைகுபபு: எலும்பு மீன்கள.

  குறிப்புகள்:
•  ஆைேறற தைப்ப ேண்்டை க்டல்்பகுதிகளில் க்டல்குதில�கள காணப்படுகின்றன.
•  இது ஒரு எலும்பு மீன், உ்டலில் தசதில்கள இல்லை. ஆனால் மதாலின் மேல் 

ைரிலசயாக ்பதி்நத எலும்புத தகடுகள காணப்படுகின்றன.
•  முதுகுபபுறத துடுபல்பப ்பயன்்படுததி நீரில் தசங்குததாக நீ்நதும் தன்லே 

உல்டயது.
•  க்டல்குதில�யின் ைல்ள்நத ைால்்பகுதி ்பறறிக தகாள்ள உதவுகிறது.
•  கைவியின் ம்பாது த்பண் க்டல்குதில� முட்ல்டலய ஆண் க்டல்குதில�யின் 

முட்ல்ட அல்டகாககும் ல்பயில் இடுகிறது.
•  ைாழி்டம் அழிககப்படுதல் ேறறும் மைட்ல்டயாடுதல் ம்பான்ற கா�ணங்க்ளால் 

இலை அருகிைரும் உயிரினோக கருதப்படுகிறது.

மு்கவாய்ப்ெகுதி

அரடை்கா்ககும் ரெ

சுருண்டை வால்

முதுகுபுை துடுப்பு
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 14.  ்வறள

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்பதப்படுததப்பட்்ட உயிரினம் / ்ப்டம் தைல்ள 

ஆகும். இதன் ததாகுதி: முதுகுொணுல்டயலை, துலணத ததாகுதி: 
முதுதகலும்புல்டயலை, ைகுபபு: இருைாழவிகள.

  குறிப்புகள்: 
•  த்பாதுைாக இலை ென்னீர ேறறும் ஈ�ோன இ்டங்களில் ைாழகின்றது.
•  இலை நீரிலும், நிைததிலும் ைாழும் தன்லே த்பறறுள்ளன.
•  இலை ோறு தைப்பநிலை விைங்குகள ஆகும்.
•  இதயம் மூன்று அலறகல்ளக தகாண்்டது.
•  லசனஸ் விமனாசஸ் என்னும் முகமகாண ைடிை அலற இதயததின் 

முதுகுபபுறததில் அலே்நதுள்ளது.
•  ஆண், த்பண் தைல்ளகள தனிததனியாக உள்ளன. புறககருவுறுதல் 

ெல்டத்பறுகிறது.
•  இைறறின் இ்ளம் உயிரிகள தலைபபி�ட்ல்டகள என அலைககப்படுகின்றன.

 15.  ஓணான்

   கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய 

லைககப்பட்டுள்ள 
்பதப்படுததப்பட்்ட 
உயிரினம் / ்ப்டம் 
ஓணான் ஆகும். இதன் 
ததாகுதி: 
முதுகுொணுல்டயலை, 
துலணத ததாகுதி: 
முதுதகலும்புல்டயலை, 
ைகுபபு: ஊரைன.

�ாசித்துரை

்கண்

பெவிப்ெரை

முன்ைங்கால்

விைலிரடைச் ெவ்வு

்கண்ணிரம 
ெடைலம்

பின்ைங்கால்

பின்ைங்கால்முன்ைங்கால்

பெதில்்கள்

முட்கள்

வால்
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  குறிப்புகள்:
•  இலை தல�யில் ைாழும் உயிரினங்க்ளாகும்.
•  இைறறின் உ்டல் உைர்நத உறுதியான மதாைால் மூ்டப்பட்டுள்ளது.
•  இலை ோறு தைப்பநிலை உயிரினங்கள ஆகும்.
•  இலை ஓடுல்டய முட்ல்டகல்ள இடுகின்றன.
•  இலை யூரிக அமிைதலத கழிவுப த்பாரு்ளாக தைளிமயறறுகின்றன.
•  தேட்்டாதெஃபரிக ைலகயான சிறுநீ�கங்கல்ளப த்பறறுள்ளன.

 16.  புைா

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்பதப்படுததப்பட்்ட உயிரினம் / ்ப்டம் புறா 

ஆகும். ைலகப்பாட்டுநிலை: ததாகுதி: முதுகுொணுல்டயலை, துலணத ததாகுதி: 
முதுதகலும்புல்டயலை, ைகுபபு: ்பறப்பன.

  குறிப்புகள்:
•  இலை இறகுகல்ள தகாண்்ட ்பறககும் திறன் த்பறற உயிரினங்க்ளாகும்.
•  இைறறில் உைர்நத மதாலில் பிரின் சு�பபிலய தவி� மைறு எ்நத சு�பபிகளும் 

இல்லை.
•  இலைகளில் காறறலறகளு்டன் கூடிய எலும்புகள (நியூமேடிக) அகச்சட்்டகோக 

உள்ளன.
•  ்பறததல் தலசகள ென்கு ை்ளரச்சியல்ட்நதுள்ளன.
•  இதயம் ொன்கு அலறகல்ள தகாண்்டது.
•  சிறுநீரப ல்ப காணப்படுைதில்லை.

சியர

அலகு

்கால்

இை்கர்க்கள்

வால்

்கண்
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 17. எலி

   கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்பதப்படுததப்பட்்ட உயிரினம் / ்ப்டம் எலி 

ஆகும். இதன் ததாகுதி: முதுகுொணுல்டயலை, துலணத ததாகுதி: 
முதுதகலும்புல்டயலை, ைகுபபு: ்பாலூட்டிகள.

  குறிப்புகள்:
•  ்பால் சு�பபிகல்ளப த்பறறிருததல் இதததாகுதியின் சிறபபு ்பண்்பாகும்.
•  ஈரிலணக கால்கல்ளப த்பறறுள்ளன.
•  புறச்தசவிே்டல் காணப்படுகிறது.
•  இதயம் ொன்கு அலறகல்ள தகாண்்டது.
•  சிறுநீ�கம் தேட்்டாதெஃபரிக ைலகலயச் சார்நததது.
•  யூரியாலை கழிவுபத்பாரு்ளாக தைளிமயறறுகிறது.
•  இது ஒரு தைப்பம் ோறா (மைாமிமயாததரமிக), குட்டி ஈனும், ோறு்பட்்ட  

(Heterodont) ்பல் அலேபல்பப த்பறற விைங்காகும்.

•  இதில் உட்கருவுறுதல் ெல்டத்பறுகிறது.
•  இலை தைப்ப இ�ததப பி�ாணிக்ளாகும்.
•  இலை தேட்்டாதெஃபரிக சிறுநீ�கங்களின் மூைம் யூரிக அமிைதலத கழிவு 

த்பாரு்ளாக தைளிமயறறுகின்றன.

  குறிப்புகள்:
•  இலை இறகுகல்ள தகாண்்ட ்பறககும் திறன் த்பறற உயிரினங்க்ளாகும்.
•  இைறறில் உைர்நத மதாலில் பிரின் சு�பபிலய தவி� மைறு எ்நத சு�பபிகளும் 

இல்லை.
•  இலைகளில் காறறலறகளு்டன் கூடிய எலும்புகள நியூமேடிக அகச்சட்்டகோக 

உள்ளன.
•  ்பறததல் தலசகள ென்கு ை்ளரச்சியல்ட்நதுள்ளன.
•  இதயம் ொன்கு அலறகல்ள தகாண்்டது.
•  சிறுநீர ல்ப காணப்படுைதில்லை.

வால்

வைாமம் பெவிமடைல்

்கண்

உணர நீடசி
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II.   ‘B’ யில் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள விலங்குத திசுறவ ைண்டறிந்து அ்றைான 
ஏய்னும் இைண்டு குறிபபுைறள எழுதுை.

  குறிப்புகள்:
•    இது தேல்லிய தட்ல்ட ைடிை ஓ�டுககுச் தசல்க்ளால் ஆனது. ஒழுங்கறற 

விளிம்புகல்ளக தகாண்்டது.
•    இலை சிறுநீ�கக கும்ளாேருைஸ்களிலும், நுல�யீ�ல் காறறுபல்பகளிலும், 

இதயததிலும் காணப்படுகிறது.
•   இது ஊடுருைல் எல்லையாகவும், ைடிகட்டும் ்ப�ப்பாகவும் தசயல்்படுகிறது.

2. தூண்வடிவ எபிதீலிேம்

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ெழுைம் / ்ப்டம் எளிய தூண்ைடிை எபிதீலிய 

திசுைாகும்.

 1. ்ட்றட எபிதீலிேம்

   கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ெழுைம் / ்ப்டம் எளிய தட்ல்ட எபிதீலிய 

திசுைாகும்.
உட்கரு

பெல்ெடைலம்

உட்கரு

அடிப்ெகுதி

பெல்ெடைலம்
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  குறிப்புகள்:
•   தூண்ைடிை எபிதீலியம் ஆனது எளிய எபிதீலிய ைலகலயச் சார்நதது.
•   இலை ைட்்ட ேறறும் நீளைட்்ட உட்கருலை தசல்லின் அடிப்பகுதியில் தகாண்்ட 

உய�ோன ஓ�டுககுச் தசல்க்ளால் ஆனலை.
•   இலை இல�பல்பயில் இரு்நது ேைககு்டல் ைல� உள்ள தசரிோன 

ேண்்டைததின் உட்புறததில் காணப்படுகிறது.
•   இலை உறிஞ்சுதல் ேறறும் மகாலை, தொதி ம்பான்ற த்பாருட்கல்ள சு�ததல் 

ஆகிய ்பணிகல்ள மேறதகாளகின்றன.

 3. இ்ேத்றெ

  கண்டறிதல்:
 இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ெழுைம் / ்ப்டம் எளிய இதயததலசயாகும்.

  குறிப்புகள்:
•   இதயததலசயானது சுருங்குத தலசகல்ளக தகாண்டுள்ளது.
•   ைரிகல்ளக தகாண்்ட இயங்கு தலசகள இைறறில் காணப்படுகின்றன.
•   இதயததலச தசல்களில் காணப்படும் பி்ளாஸ்ோ சவ்வுகல்ள தசல் ச்நதிபபுகள 

இலணதது அச்தசல்கல்ள ஒன்று்டன் ஒன்று ஒட்டிகதகாள்ளச் தசய்கின்றன.
•   ததா்டரபு ச்நதிபபுகள இதயததலச தசல்கல்ளக கூட்்டாகச் சுருங்கச் 

தசய்கின்றன.

 4. சமன்்றெ

  கண்டறிதல்:

  இனம் கண்்டறிய 
லைககப்பட்டுள்ள 
ெழுைம் / ்ப்டம் 
தேன்தலசயாகும்.

உட்கரு வரி்கள்இரு பெல்்களு்ககு 
இரடைப்ெடடை ெகுதி

உட்கரு
பமன் தரெ 
இரழ்கள்
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  குறிப்புகள்:
•   தேன்தலசொரகளின் இரு முலனகளும் குறுகி கதிர ைடிைததில் 

காணப்படுகின்றன. இைறறில் ைரிகள காணப்படுைது இல்லை.
•   இலை தசல் ச்நதிபபுக்ளால் ஒன்றிலணககப்பட்டு இலணபபுததிசு உலறயால் 

பிலணககப்பட்டிருககும்.
•   இலை இ�ததககுைாய்கள, இல�பல்ப ேறறும் சிறுகு்டல் ்பகுதிகளில் 

காணப்படுகிறது.

 5. அடிபயபொஸ திசு

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய 

லைககப்பட்டுள்ள ெழுைம் /  
்ப்டம் அடிபம்பாஸ் 
திசுைாகும்.

  குறிப்புகள்:
•  இது மதாலுககு அடியில் காணப்படுகிறது.
•  இததிசுககள அதிகப்படியான தகாழுபல்பயும், ்பயன்்படுததப்ப்டாத உணவுப 

த்பாருட்கல்ளயும் தகாழுப்பாக ோறறி மசமிககின்றன,
•  அடிபம்பாஸ் திசு மிகுதியான லேட்ம்டாகான்டிரியாககல்ளக 

தகாண்டிருப்பதால் ்பழுபபு தகாழுபபு என்று அலைககப்படுகிறது.
•  ்பழுபபு தகாழுபபு பிற்நத குை்நலதகளின் உ்டலில் தைப்பதலத உற்பததி 

தசய்ைதன் மூைம் உ்டல் ெடுககதலதத தடுககிறது.

 6. இைத்ச்சிவபபெணுக்ைள்

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ெழுைம் /  ்ப்டம் ேனித  

இ�ததச்சிைப்பணுககள ஆகும்.

உட்கரு

பிைாஸ்மா 
ெடைலம்

ப்காழுப்பு 
வெமிப்புப் ெகுதி

வமற்புை அரமப்புகுறு்ககு பவடடுத் வதாற்ைம்
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  குறிப்புகள்:
•  இ�ததச்சிைப்பணுககள ஹிமோகும்ளாபின் என்னும் சிைபபு நிற சுைாச 

நிறமிகல்ளப த்பறறுள்ளன.
•  இ்நநிறமி ைாயு ்பரிோறறததிறகு உதவுகிறது.
•  இ�ததச்சிைப்பணுககள எலும்பு ேஜலஜயில் உற்பததி தசய்யப்பட்டு 

ேண்ணீ�ல் ேறறும் கல்லீ�லில் அழிககப்படுகின்றன.
•  ஆம�ாககியோன ஒருை�து இ�தத சிைப்பணுககளின் ைாழொள ச�ாசரியாக 

120 ொட்க்ளாகும்.

 7. இைத் சவள்றளேணுக்ைள்

   கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ெழுைம் /  ்ப்டம்  ேனித இ�தத 

தைளல்ளயணுககள ஆகும்.

 குறிப்புகள்:
•  இ�தத தைளல்ளயணுககள நிறேறறலை, அமீ்பா ம்பான்று ெகரும் தன்லே 

தகாண்்டலை.
•  இலை உட்கரு உல்டயலை.
•  இலை துகளகள உல்டயலை, துகளகள அறறலை என இ�ண்்டாக 

ைலகப்படுததப்பட்டுள்ளன.
•  ம்பமசாஃபில், நியூட்ம�ாஃபில் ேறறும் இமயாசிமனாஃபில் தசல்கள துகளகள 

உள்ளலை ஆகும்.
•  மோமனாலசட்டுகள ேறறும் லிம்ம்பாலசட்டுகள துகளகள அறறலை ஆகும்.
•  தைளல்ளயணுககள ெம் உ்டலை மொய் கிருமிகளி்டமிரு்நது ்பாதுகாககின்றன.
•  இைறறின் ஆயுட்காைம் 13 முதல் 20 ொட்கள.
•  தைளல்ளயணுககள நிணநீர ேண்்டைததில் அழிககப்படுகின்றன.

இவயாசிவைாஃபில் வெவொஃபில் நியூடவைால்பில்

லிம்வொரெடவமாவைாரெட
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 1. யமல் றைசேலும்பு

 2. ய்ாள் வறளேம்

  கண்டறிதல்:
      இனம் கண்்டறிய 

லைககப்பட்டிருககும் 
எலும்பு / ்ப்டம் ேனித 
மேல் லகதயலும்பு 
(Humerus) ஆகும்.

III.   ‘C’ ல் சைாடுக்ைபபெட்ட எலும்பு / மூட்டு ோச்ன ைண்டறிந்து இைண்டு 
குறிபபுைறள எழுதுை.

  குறிப்புகள்:
•        லகதயலும்பு மதாள்பட்ல்டககும், முழுங்லகககும் இல்டயில் காணப்படுகிறது.
•  இவ்தைலும்பின் மேல்்பகுதி, மதாள்பட்ல்டயின் த்பாரு்நது குழியினுள

    (Glenoid cavity) த்பாரு்நதியுள்ளது.
•  மேல் லகதயலும்பின் கீழப்பகுதி முன்லக எலும்புக்ளான ம�டியஸ் ேறறும் 

அல்னா எலும்புகளு்டன் இலண்நதுள்ளது.

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய 

லைககப்பட்டிருககும் 
எலும்பு / ்ப்டம் ேனித 
மதாள ைல்ளயம் 
(Pectoral girdle) ஆகும்.

வமல்ர்க எலும்பின் தரலப்ெகுதி

தண்டு

ப்காைைாய்டு ஃொ்ா

்காரை எலும்பு

வதாள்ெடரடை மூடடு

வதாள்ெடரடை எலும்பு

வமல்ர்க எலும்பு
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  குறிப்புகள்:
•  மேல் லகதயலும்பு, கால� ேறறும் மதாள ்பட்ல்ட எலும்புக்ளால் மதாள 

ைல்ளயதது்டன் இலண்நதுள்ளது.
•  மதாள ்பட்ல்ட எலும்்பானது, இ�ண்்டாம் ேறறும் ஏைாம் விைா 

எலும்புகளுககில்டமய காணப்படும், அகைோன முகமகாண ைடிை 
எலும்்பாகும்.

•  கால� எலும்்பானது தட்ல்ட ைடிை நீட்சியான அகம�ாமியதது்டன் 
இலண்நதுள்ளது.

 3.  இடுபசபெலும்பு வறளேம்

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டிருககும் எலும்பு / ்ப்டம் ேனித இடுபத்பலும்பு 

ைல்ளயம் ஆகும்.

  குறிப்புகள்:
•  இது காக�ா என்னும் இரு இடும்்பத்பலும்புகல்ளயும், திருதைலும்பு ேறறும் 

ைால் முளத்ளலும்ல்பயும் தகாண்டுள்ளது.
•  இடுபத்பலும்பு ைல்ளயம், எல்டலயத தாங்கக கூடிய உறுதியான 

அலேப்பாகும்.
•  ஒவ்தைாரு காக�ா எலும்பும் இலியம், இஸ்கியம், பூபத்பலும்பு எனும் மூன்று 

எலும்புக்ளால் ஆனது. இலை இலணயும் இ்டததில் அசிட்்டாபுைம் எனும் 
ஆழ்நத அல�கமகா்ளக குழி காணப்படுகிறது.

•  இப்பகுதியில் ததால்ட எலும்பின் தலைப்பகுதி த்பாரு்நதியுள்ளது.

உள்வாபலலும்பு

சூத்க எலும்பு

இஸ்கியம்

இடுப்பெலும்பு
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Parietal bone Frontal
bone

Temporal
bone

 4. மனி் மண்றடயோடு

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டிருககும் எலும்பு / ்ப்டம்  ேனித ேண்ல்டமயாடு 

ஆகும்.

  குறிப்புகள்:
•  ேனித ேண்ல்டமயாடு, 8 க்பாை எலும்புகள ேறறும் 14 முகதததலும்புகா்ளல் 

ஆனது.
•  க்பாை எலும்பு, ஓரிலண உச்சி எலும்பு, ஓரிலண த்பாட்டு எலும்பு 

ஆகியைறலறயும், நுததைலும்பு பி்டரி எலும்பு, எதோய்டு எலும்பு, ஆபபுருை 
எலும்பு எனும் தனி எலும்புகல்ளயும் தகாண்்டது.

•  க்பாை எலும்புகள லதயல் ம்பான்ற அலேபபினால் அலசயாேல் 
இலணககப்பட்டுள்ளன.

•  முகதததலும்பு, மேல்தால்டதயலும்பு, கன்னததின் ைல்ளதயலும்பு, 
அண்ணதைலும்பு, கண்ணீர சு�பபி அண்லே எலும்பு, மூககின் 
இல்டததட்த்டலும்பு, கீழகதால்டதயலும்பு, இல்டொசி எலும்பு ம்பான்ற 
எலும்புகல்ள தகாண்டுள்ளது.

•  ேண்ல்டமயாட்டின் அடிபபுறம், ேண்ல்டமயாட்டு த்பரு்நதுல்ள காணப்படுகிறது. 
இதன் ைழியாக தண்டுை்டம் கீழ இறங்குகிறது.

உச்சி எலும்பு
நுதபலலும்பு

்கன்ை எலும்பு

கீழத்தாரடை

வமல்தாரடை

்கன்ைத்தின் வரைபயலும்பு

மூ்ககினிரடைத் தடபடைலும்பு
்கண்ணீர சுைப்பியண்ரம எலும்பு
எத்மாய்டு எலும்பு

ஸ்பீைாய்டு எலும்பு

பிடைரி எலும்பு

புைபெவி்ககுழல் 
திைப்பு
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 5. விலாஎலும்புக்கூடு

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டிருககும் எலும்புககூட்டுப ்பகுதி / ்ப்டம் ேனித 

விைா எலும்புககூடு ஆகும்.

  குறிப்புகள்:
•  இது 12 இலண விைா எலும்புகல்ளக தகாண்்டது.
•  ஒவ்தைாரு விைா எலும்பும், முதுகுபபுறம் முதுதகலும்புத ததா்டரு்டனும் 

ையிறறுபபுறம் ோரத்பலும்பு்டனும் இலண்நதுள்ளது.
•  ையிறறுபபுறம் ோரத்பலும்பு்டன் இலண்நதுள்ள முதல் ஏழு இலண விைா 

எலும்புகளும் உண்லே விைா எலும்புகள எனப்படுகின்றன.
•  8,9,10ைது இலண விைா எலும்புகள ையிறறுபபுறம் ோரத்பலும்பு்டன் 

இலணயாேல் 7ைது விைா எலும்பு்டன் இலண்நதுள்ளன. இலை ம்பாலி விைா 
எலும்புகள எனப்படுகின்றது.

•  11 ேறறும் 12ைது இலண விைா எலும்புகள ோரத்பலும்பு்டன் இலணயாேல் 
இருப்பதால் இலை மிதககும் விைா எலும்புகள எனப்படும்.

மாரபெலும்பு

பமய்விலா எலும்பு

பொய்விலா எலும்பு

மித்ககும் விலா எலும்புwww.Padasalai.Net
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 6. பெந்து கிண்ண மூட்டு

  கண்டறிதல்:
 இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டிருககும் மூட்டு/ ்ப்டம் ்ப்நது கிண்ண மூட்டு ஆகும்.

  குறிப்புகள்:
•  இது உயவு மூட்டு அல்ைது தி�ை மூட்டு ைலகலயச் சார்நதது.
•  இ்நத ைலகயில் ்ப்நது ைடிை மூட்டுகள ேறதறாரு எலும்பிலுள்ள  

கிண்ணைடிைக குழியினுள த்பாரு்நதிக காணப்படுகிறது.
•  இவ்ைலக மூட்டுகள அலனதது திலசகளிலும் சுைைக கூடியது.
•  இவ்ைலக மூட்டு மதாள்பட்ல்ட ைல்ளயததிறகும் மேறலக எலும்பிறகும் 

இல்டயில் காணப்படுகிறது.

 7. சுழல் அச்சு மூட்டு

  கண்டறிதல்:
 இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டிருககும் மூட்டு/ ்ப்டம் சுைல் அச்சு மூட்டு ஆகும்.

  குறிப்புகள்:
•  இது உயவு மூட்டு அல்ைது 

தி�ை மூட்டு ைலகலயச் 
சார்நதது.

•  ஒரு அச்சில் இரு்நது 
சுைல்ைதால் இது சுைல்அச்சு 
மூட்டு எனப்படுகிறது.

•  இம்மூட்டு முதல் கழுதது 
முளத்ளலும்பு (atlas) ேறறும் 
அச்சு எலும்புகளுககு (axis) 
இல்டமய காணப்படுகிறது.  
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 1. அடிென் யநாய்

  கண்டறிதல்: 
 இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்ப்டம் அடிசன் மொலயக குறிககிறது.

  குறிப்புகள்:
•  அட்ரினல் சு�பபி ம்பாதுோன அ்ளவு 

ைாரமோன்கல்ள சு�ககாததால் 
இ்நநிலை ஏற்படுகிறது.

•  அட்ரினல் காரத்டகஸ் குலற்நத அ்ளவு 
குளுகமகாகாரடிகாய்டுகல்ளயும் 
தாதுகை்நத காரடிகாய்டுகல்ளயும் 
சு�ப்பமத இதறகு கா�ணோகும்.

•  தலசகள ்பைமின்லே, குலற்நத 
இ�தத அழுததம், ்பசியின்லே, ைா்நதி, 
மதால் நிறமிகளின் அ்ளவு 
அதிகரிததல் ம்பான்றலை இ்நமொயின் 
அறிகுறிகள ஆகும்.

 2. இைாட்ெ்த்ன்றம

IV.   ‘D’ ல் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள பெடதற் பொர்தது அது எந்் யநாய் / குறைபொடு 
எனக் ைண்டறிந்து அ்ன் சபெேர் மறறும் மூன்று அறிகுறிைறள குறிபபிடவும்.

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள 

்ப்டம்  இ�ாட்சதததன்லே மொலயக 
குறிககிறது.

  குறிப்புகள்:
•  குை்நலதகளில் ை்ளரச்சி 

ைாரமோன் உ்பரியாக சு�ப்பதால் 
இ�ாட்சதததன்லே ஏற்படுகிறது.

•  இ்நத ை்ளரச்சி ைாரமோன் 
பிட்யூட்்டரி சு�பபியால் 
சு�ககப்படுகிறது.

•  இ்நமொயினால் ்பாதிககப்பட்்ட 
சிறுைரகள எட்டு அடிைல� 
ை்ளரச்சி அல்டகின்றனர. 
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 3. மைாஸமஸ

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்ப்டம் 

ே�ாஸ்ேஸ் மொலயக குறிககிறது.

  குறிப்புகள்:
•  இ்நமொய் குை்நலதகளில் ஏற்படும் 

பு�தககுலற்பாட்டு மொய் ஆகும்.
•  இ்நநிலை உணவில் காரம்பாலைட்ம�ட் 

ேறறும் பு�தப ்பறறாககுலறயால் 
ஏற்படுகிறது.

•  இவ்விதப ்பாதிபபுககு உள்ளான 
குை்நலதகள ையிறறுபம்பாககு, உ்டல் 
தேலிதல் ம்பான்ற அறிகுறிகல்ளப 
த்பறறிருப்பாரகள.

•  மதாைடிக தகாழுபபுகள ேலற்நது 
ம்பாதல் இதன் முககிய அறிகுறி.

 4. ரிக்சைட்ஸ

  கண்டறிதல்:
 இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்ப்டம் ரிகதகட்ஸ் மொலயக குறிககிறது.

  குறிப்புகள்:
•  எலும்புகளில் தனிேக 

குலற்பாட்்டால் இ்நத குலற்பாடு 
மதான்றுகிறது.

•  இ்நதியாவில் இ்நமொய் 
ைறுலேகமகாட்டிறகு கீழ 
உள்ளைரகளில் த்பாதுைாகக 
காணப்படுகிறது.

•  இ்நமொய் லைட்்டமின் D 
குலற்பாட்்டால் ஏற்படுகிறது.

•  ைல்ள்நத கால்கள, ஒட்டிய 
முைங்கால்கள, புறா ோரபுகூடு, 
கணுககால் ேறறும் ேணிககட்டு 
எலும்புகள தட்ல்டயாதல் 
ம்பான்றலை இ்நமொயின் 
அறிகுறிக்ளாகும். 
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 5. எக்்ாப்ால்மிக் ைாய்ட்டர் (கியைவின் யநாய்)

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்ப்டம் எக�ாபதால்மிக காய்ட்்டர மொலயக 

குறிககிறது.

  குறிப்புகள்:
•  லத�ாய்டு சு�பபியின் அதிகப்படியான தசயல்்பாடு கிம�வின் மொலய 

மதாறறுவிககிறது.
•  அடிப்பல்ட ை்ளரசிலத ோறற உயரவு (BMR) (50 – 100%) உயரசுைாச வீதம், 

துருததிய கண்கள, மிலக இ�தத அழுததம், மிலக உ்டல் தைப்பநிலை, உயர 
கழிவுநீகக வீதம் ம்பான்றலை இ்நமொயின் அறிகுறிக்ளாகும்.

•  த்பாதுைான அறிகுறிக்ளான முலறயறற ோதவி்டாய் நிகழவு, முடிஉதிரதல், 
லத�ாய்டு சு�பபி வீககேல்டதல் ம்பான்றலைக்ளாகும்.
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 1. அயமானிோவிறைான சநஸலரின் ஆய்வு

  ந�ோககம்:  தகாடுககப்பட்டுள்ள கல�சலில் அமோனியா உள்ளதா என்று 
கண்்டறிதல்.

  உபகரணங்கள்: மசாதலனககுைாய், மசாதலனககுைாய் இடுககி ேறறும் தாங்கி.

  நதவையோன கவரசல்கள்: தெஸ்ைரின் கல�சல் ேறறும் மசாதலனக கல�சல்கள

  சசய்முவை:
1.    ஒரு சுததோன மசாதாலனககுைாயில் 2மிலி மசாதலனககான ோதிரிக கல�சலை 

எடுததுக தகாள்ள மைண்டும்.
2.   அதது்டன் சிை துளிகள தெஸ்ைரின் கல�சலை மசரதது ென்கு கைகக மைண்டும்.
3.    ஆழ்நத ேஞ்சள அல்ைது ்பழுபபு நிறம் மதான்றுகிறது. இது தகாடுககப்பட்டுள்ள 

கல�சலில் அமோனியா இருப்பலத உறுதி தசய்கிறது.

  அறிைன:  ேஞ்சள ேறறும் ்பழுபபு நிறோறறம் மதான்றுைதால் தகாடுககப்பட்டுள்ள 
கல�சலில் அமோனியா உள்ளது எனக கண்்டறியப்படுகிறது.

 2. யூரிோவிறைான ஃபீனால் சிவபபு  ஆய்வு

  ந�ோககம்:  தகாடுககப்பட்டுள்ள மசாதலன கல�சலில் யூரியா உள்ளதா எனக 
கண்்டறிதல்.

  உபகரணங்கள்:  மசாதலனககுைாய், மசாதலனக கல�சல், மசாதலனககுைாய் 
தாங்கி ேறறும் பிபத்பட்.

  நதவையோன கவரசல்கள்:  ஃபீனால் சிைபபு ேறறும் தகாளளு த்பாடி (யூரிமயஸ் 
தொதி அ்டங்கியது).

  சசய்முவை:
1.     மசாதலனககான கல�சலை 2 மி.லி அ்ளவு ஒரு சுததோன மசாதலனக குைாயில் 

எடுததுக தகாள்ள மைண்டும்.
2.     இதது்டன் சிை துளிகள ஃபீனால் சிைபபு கல�சலை மசரதது ென்கு கைகக 

மைண்டும்.
3.    ஒரு சிட்டிலக தகாளளுப த்பாடிலய இதது்டன் மசரததுக கைகக மைண்டும்.
4.   இதில் மதான்றும் சிைபபு நிற வீழ்படிவு, யூரியா உள்ளலத குறிககிறது.

  அறிைன:  சிைபபு நிறவீழ்படிவு மதான்றுைதால் தகாடுககப்பட்டுள்ள மசாதலனக 
கல�சலில் யூரியா உள்ளது எனக கண்்டறியப்படுகிறது.

V.   ‘E’ ல் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள ைறைெலில் இருந்து அயமானிோ / யூரிோ உள்ளற் 
யொ்றனயின் மூலம் ைண்டறி்ல் / உமிழ்நீரில் அறமயலஸ செேல்திைறனக் 
ைண்டறி்ல். (ஏய்னும் ஒன்று).
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ெேது கண்கள இ்டது / ைைது/ லேய ்பாரலை ஓங்குதன்லே உல்டயலை. ஆகமை, கண் 
்பாரலை ஓங்குதன்லே திறன் அடிப்பல்டயில் ேககள எழுதல் ேறறும் வீசுதல் 
தசயல்களில் தங்க்ளது க�ங்களுககு முன்னுரிலே அளிககிறரகள.

  சசய்முவை:
•  இ�ண்டு கண்களும் திற்நத நிலையில் ஒரு த்பாருல்ள குறிபபிட்்ட ததாலைவில் 

லைதது ்பாரககவும்.
•  ஒரு கண்லண மூடிய பிறகு மீண்டும் திற்நது ்பாரககவும்.
•  அமத ம்பால் ேறதறாரு கண்லண மூடிய பின் மீண்டும் திற்நது ்பாரககவும்.

எ்நத கண்ணால் த்பாருல்ள அதிக்ளவு ததளிைாக உறறு மொகக முடிகிறது?

a)   ைைது கண்ணால் ேட்டும் த்பாருல்ள ததளிைாக மொகக முடியுேனால் ைைது 
கண் ்பாரலை ஓங்குதன்லே உல்டயைர.

b)   இ்டது  கண்ணால் ேட்டும் த்பாருல்ள ததளிைாக மொகக முடியுேனால் இ்டது 
கண் ்பாரலை ஓங்குதன்லே உல்டயைர.

c)   இ�ண்டு கண்க்ளாலும் த்பாருல்ள ததளிைாக மொகக முடியுேனால் லேய 
கண் ்பாரலை ஓங்குதன்லே உல்டயைர.

 3. அறமயலசின் செேல்பொட்றடக் ைண்டறி்ல்

  ந�ோககம்: ேனித உமிழநீரில் உள்ள அலேமைஸின் தசயல்்பாட்ல்டக கண்்டறிதல்.

  உபகரணங்கள்: மசாதலனக குைாய், உருல்ளககிைங்கு, உ�ல் ேறறும் உைகலக.

  நதவைப்படும் கவரசல்கள்: அமயாடின் கல�சல் ேறறும் ேனித உமிழநீர

  சசய்முவை:
1.    ஒரு மசாதலன குைாயில் ேசிதத உருல்ளகிைங்குச் சாறலற எடுததுகதகாண்டு 

அதது்டன் சிை துளிகள அமயாடின் கல�சலை மசரகக நீை நிறம் மதான்றும்.
2.    ேறதறாரு சுததோன மசாதலனக குைாயில் உமிழ நீல� மசகரிதது அதிலிரு்நது 

1 மி.லி உமிழநீல� மசாதலனக கல�சலு்டன் மசரகக மைண்டும்.
3.   பின்னர கல�சல் நிறேறறதாக ோறுகிறது.
4.   இது உமிழநீரில் அலேமைஸ் இருப்பலத உறுதிப்படுததுகிறது.

  அறிைன:  கல�சலில் ஏற்பட்்ட நிறேறற தன்லே ேனித உமிழநீரில் உள்ள 
அலேமைஸ் ஸ்்டாரச்லச ோல்ம்டா�ாக ோறறுைதால் ஏற்படுகிறது.

 1. ைண் பொர்றவ ஓங்கு்ன்றம

VI.   ‘F’ ல்  சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள யொ்றன / பெ்பபெடுத்பபெட்ட உயிரி / பெடங்ைள் 
ஆகிேவறறை உறறுயநாக்கி எழுதுை.www.Padasalai.Net
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 2. உன் ைண்ைளில் உள்ள குருட்டு புள்ளியின் ச்ாறலறவ ைண்டறி்ல்.

  சசய்முவை:
•  உனது இ்டது கண்லண மூடிகதகாள
•  தகாடுககப்பட்்ட ்ப்டதலத ைைது கண்ணுககு மெ�ாக 50தச.மீ முதல் 60தச.மீ 

ததாலைவில் பிடிககவும்.
•  தகாடுககப்பட்்ட ்ப்டததில் உள்ள குறுககலேவு குறியீட்ல்ட உறறு மொககவும். 

உன்னால் அருகிலுள்ள ைட்்டதலதயும் காணமுடியும்.
•  ்ப்டதலத உறறு மொககிகதகாண்ம்ட அதலன தேதுைாக உன் கண்ணருமக 

தகாண்டு ை�வும்.
•  ஒரு குறிபபிட்்ட ததாலைவில் அ்நத ்ப்டததிலுள்ள ைட்்டம் உனது கண் ்பாரலைககு 

புைப்ப்டாது.
•  இ்நத புைப்ப்டாத புளளி குருட்டுப புளளி என அலைககப்படுகிறது.
•  ததாலைலை ்பதிவு தசய்துகதகாள்ளவும்.
•  ததா்டர்நது அ்நத ்ப்டதலத உனது கண்ணருகில் ெகரததவும்.
•  அ்நத ்ப்டததில் உள்ள ைட்்டம் மீண்டும் உனது கண்ணுககு ததன்்படும், அ்நத 

ததாலைலை குறிததுகதகாள.
•  இமத மசாதலனலய உனது ேறதறாரு கண்ணில் தசய்து ்பார. இபத்பாழுது 

குறுககலேவு குறியீட்டிறகு ்பதிைாக ைட்்டததிறகு தசய்து ்பார.

  முடிவு:

1.    தன்னுல்டய குருட்டு புளளியில் நிலைநிறுததப்படும் எ்நத பிம்்பதலதயும் 
ஒருை�ால் ்பாரககமுடியாது.

2.   என்னுல்டய ைைது கண்ணில் உள்ள குருட்டு புளளியின் ததாலைவு--------தச.மீ
3.   என்னுல்டய இ்டது கண்ணில் உள்ள குருட்டு புளளியின் ததாலைவு-------தச.மீ

 3.   சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள ைைபபொன் பூச்சியின் (மாதிரி / பெடம் / உயிரி) 
பொலினம் ைண்டறிந்து,  ஏய்னும் இைண்டு குறிபபுைள் ்ருை.

 கண்்டறிதல் :

 குறிபபுகள :
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 4. சைாடுபபெட்டுள்ள மண்புழுவின் குறிக்ைபபெட்ட பொைதற் (மாதிரி / பெடம் 
/ உயிரி) ைண்டறிந்து, அவறறின் முக்கிேததுவதற் எழுதுை.

 கண்்டறிதல் :

 முககியதுைம் :

 1. ைாங்யைேம் ைாறள

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்ப்டம் காங்மகயம் கால்ள ஆகும்.

VII.   ‘G’ ல் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள பெடம்/ வறைபெடம் /  பெ்பபெடுத்பபெட்ட உயிரிறே 
ைண்டறிந்து அவறறின் சபொருளா்ாை முக்கிேததுவதற் குறிபபிடவும். 

   சபோருளோதர முககியத்துைம்:
•  தமிழொட்டில் காங்மகயம் ்பகுதியில் மதான்றிய இவ்வினம் உழுைதறகும், ைண்டி 

இழுப்பதறகும் ்பயன்்படும் இழுலை இன ோடுகள ஆகும்.
•  இவ்வினம் தமிழொட்டில் ்பா�ம்்பரிய வில்ளயாட்்டான ஜல்லிககட்டில் 

்பங்மகறகும் புகழைாய்்நத ஒரு இனோகும்.
•  இவ்வினம் இழுலை இனததிறகான மிகச் சிற்நத எடுததுகட்்டாக கருதப்படுகிறது.
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 2. நீர்உயிரி-பெயிர் வளர்பபு (Aquaponics)

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ததாழில்நுட்்ப ைல�்ப்டம் நீரஉயிரி-்பயிர 

ை்ளரபபு ஆகும்.

  முககியத்துைம்:
•  நீரஉயிரி-்பயிர ை்ளரபபு என்்பது நீர உயிரி ை்ளரபபியலும் நீரதாை� 

ை்ளரபபியலும் மசர்நத ததாழில் நுட்்போகும்.
•  இது மீன்களின் கழிவுத்பாருட்கல்ள ேறுசுைறசி தசய்து சூழநிலை ேண்்டைதலதச் 

சேநிலைப்படுததுவும், நீம�ாட்்டததின் ெச்சுதன்லேலய குலறககவும் 
்பயன்்படுகிறது.

•  இம்முலற மூைம் திமைபபியா, தங்கமீன், தகாடுைா ம்பான்ற மீன்கள 
ை்ளரககப்படுகின்றன.

•  இம்முலறயில் தககாளி, மி்ளகு, தைள்ளரி ம்பான்ற தாை�ங்களும் 
ை்ளரககப்படுகின்றன.

 3. ய்னீ

  கண்டறிதல்:
  இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்பதப்படுததப்பட்்ட உயிரினம்  / ்ப்டம் மதனீ 

ஆகும்.

ைாணி வதனீ

வவரல்காை வதனீ

ஆண் வதனீ

்கழிவு்கள் ஏற்்கப்ெடுகின்ைது.

தூயநீர

ெைரை

்கழிவுநீர
நீவைற்று்க ்கருவி
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  சபோருளோதோர முககியத்துைம்:
•  மதனீககளி்டமிரு்நது கில்டககும் முககிய த்பாருட்கள மதன் ேறறும் மதன் 

தேழுகு ஆகும்.
•  மதன் சரககல�ககு ோறறாக உதவும் முககிய ஊட்்டபத்பாருள ஆகும்.
•  இது ஒரு கிருமிொசினியாவும், ேைமி்ளககியாகவும் ேறறும் தூககமின்லேலய 

தவிரப்பதறகும் ்பயன்்படுததப்பட்டு ைருகிறது. மதன் சிதத ேருததுைம் ேறறும் 
யுனானி ேருததுைததிலும் ்பயன்்படுததப்படுகிறது.

•  மைலைககா� மதனீயின் ையிறறுப்பகுதியில் சு�ககப்படும் மதன் தேழுகு 
தேழுகுைரததிகள தயாரிககவும் ே�தத்ளைா்டங்கல்ள தேருகூட்்டவும் 
்பயன்்படுகிறது.

 4. பெட்டுபபுழு (பொம்பிக்ஸ யமாரி)

  கண்டறிதல்:
   இனம் கண்்டறிய லைககப்பட்டுள்ள ்ப்டம் ்பட்டுபபுழு (்பாம்பிகஸ் மோரி)    
 ஆகும்.

  சபோருளோதோர முககியத்துைம்: 
•  ்பாம்பிகஸ் மோரியி்டமிரு்நது த்பறப்படும் ்பட்டு இலைகள ேல்்பரி்பட்டு என 

அலைககப்படுகிறது.
•  ்பட்்டால்டகள, மீன்பிடிககும் ைலைகள, ்ப்நதய காரகளின் சகக�ங்கள, ேருததுை 

ஆல்டகள ேறறும் ்பா�ாசூட்டுககள தயாரிப்பதறகு ்பயன்்படுகின்றன.
•  இது ேல்்பரி இலைகல்ள உணைாக உட்தகாளகிறது.
•  இது கரொ்டகா, ஆ்நதி� பி�மதசம், தமிழொடு ம்பான்ற ோநிைங்களில் உற்பததி 

தசய்யப்படுகின்றது.
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ொடைநூல் குழுத் தரலவர மற்றும் ஆவலாெரை்க குழு 
முரைவர. சுல்தான் அ்கமது இஸ்மாயில்
அறிவியலாைர,  சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் ஆைாய்ச்சி அரமப்பு,  
பென்ரை.

முரைவர. பி.வ்க.்கலிைா
இரணப்வெைாசிரியர, (விலஙகியல் துரை)
மாநில்க ்கல்லூரி, பென்ரை. 

ொடை வல்லு�ர மற்றும் ஒருஙகிரணப்ொைர
முரைவர. சுெ. ஷமீம்
இரண இய்ககு�ர
மாநில்க ்கல்வியியல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவைம், 
பென்ரை.

நூலாசிரியர்கள்
திரு. மா.மயில்ொமி
முதுநிரல விரிவுரையாைர,
மாவடடை ஆசிரியர ்கல்வி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவைம்,
கிருஷணகிரி மாவடடைம்.

முரைவர. சு. ்கவணெொண்டியன்,
தரலரம ஆசிரியர,
அைசு வமல் நிரலப்ெள்ளி, ்கடு்க்காய்வலரெ,
இைாம�ாதபுைம் மாவடடைம்

திரு. வவ.இைாவேநதிைன்
முது்கரல விலஙகியல் ஆசிரியர,
அைசு வமல் நிரலப்ெள்ளி ஆை்கமூர,
வெலம் மாவடடைம்.

உயிரியல் விலங்கியல் - பமல்நிறல முதலொம் ஆண்டு
சசய்முவை போ்டத்திட்ட உருைோககக குழு

திருமதி. ரம.அனுஷா வ்கத்தரீைா பெல்ரலயா
முது்கரல விலஙகியல் ஆசிரிரய,
அைசு மாநில ம்களிர வமல் நிரலப்ெள்ளி,
எழும்பூர, பென்ரை.

திரு. பே.வம.பிரிடவடைா ஃபெலீஷியஸ்,
முது்கரல விலஙகியல் ஆசிரியர,
வ்க.எல்.வ்க.அைசு ஆண்்கள் வமல் நிரலப்ெள்ளி,
கும்முடிப்பூண்டி,
திருவள்ளூர மாவடடைம்.

திரு. �.பெநதில்குமார,
முது்கரல விலஙகியல் ஆசிரியர,
அைசு ஆண்்கள் வமல் நிரலப்ெள்ளி, தரலவாெல்,
வெலம் மாவடடைம்.

திருமதி. ைா.சுைமஞ்ெரி
முது்கரல விலஙகியல் ஆசிரிரய,
ஜி.ஆர.டி.பமடரி்க வமல் நிரலப்ெள்ளி,
அவொ்க �்கர,
பென்ரை.

ஒருஙகிரணப்ொைர்கள்
முரைவர. வவ.தா. ொநதி
முதுநிரல விரிவுரையாைர
மாவடடை ஆசிரியர ்கல்வி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவைம்
திரூர.

திருமதி. ொ. பெல்வி
விரிவுரையாைர
மாநில்க ்கல்வியியல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவைம்
பென்ரை.வடிவரமப்பு மற்றும் வரைெடைம்

வ்காபு ைாசுவவல்
பிைொ்கைன்
விவைாத் தாஸ்
ெநதாைகிருஷணன்
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