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வமல்நிரல இைண்டைாம் ஆண்டு 
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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.  தயொரிக்கப�ட்ட நழுவங்்களுககு மடடும்  �்டம் வறைதல் ப�ொதுமொனது. மறை 
�குதி்களுககு தகுநத ஒளி �்டங்்கறை பெ்கரித்து செய்முறை �திபவடடில் 
ஒடடிகச்கொளைலொம். 
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வ.எண்  ஆய்வு்கள �.எண்
1 ப�ாதித்தல் வொதரை 2
2 ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை நீர மாதிரி்களில் உள்ை நிைம் மற்றும் pH ஐ ்கண்டுபிடித்தல் 3

3 இநதிய வரைெடைத்தில் வதசிய பூங்கா்க்கள் மற்றும் வைவிலஙகு பு்கலிடைங்கரை 
குறித்தல் 4

4 மனிதனில் ்காணப்ெடும் பமண்டைலின் ெண்பு்கள் 6
5 ABO இைத்த பதாகுதி்கரை ்கண்டைறிதல் – விை்க்கச் வொதரை 8

A - தயொரிக்கப�ட்ட ்கண்்ொடி நழுவங்்கள
6 ொைமீசியம் – இரணவுறுதல் 9
7 மனித விநது பெல் 9
8 மனித அண்டை பெல் 10
9 எண்டைமீொ ஹிஸவடைாரலடடி்கா 10

10 ரதமஸ சுைப்பி-குறு்ககு பவடடு வதாற்ைம் 11
11 நிணநீர முடிச்சு்கள் – குறு்ககு பவடடு வதாற்ைம் 11

B - �தப�டுத்தப�ட்ட உயிரி்கள
12 ெகிரநது வாழதல் – துைவி �ண்டின் மீது ்கடைற்ொமநதி 12
13 உதவிபெறும் வாழ்கர்க – சுைாவின் மீது ஒடடுறுப்பு மீன் 12

C - �்டங்்கள
14 ்கடைத்து ஆர.என்.ஏ (tRNA) 13
15 அரமப்பொத்த உறுப்பு்கள் (Homologous organs)  13
16 பெயபலாத்த உறுப்பு்கள் (Analogous organs)  14
17 விலஙகு �்கலா்க்கம் – டைாலி ஆடு 14
18 மனித இன்சுலின் உற்ெத்தி - வரைெடைம் 15

D - மைபியல் – குபைொபமொபெொம் சதொகுபபு வறை�்டம் 
19 இயல்ொை குவைாவமாவொம் பதாகுப்பு வரைெடைம் 15
20 உடைற்குவைாவமாவொம் பிைழச்சி – ொடடைவ் சின்டவைாம் 16
21 ொல்குவைாவமாவொம் பிைழச்சி – டைரைர சின்டவைாம் 16

E - மைபுக்கொல் வழித்சதொ்டர் ஆய்வு 
22 X-குவைாவமாவொம் குரைொடு -ஹீவமாஃபிலியா – இைத்தம் உரையாரம வ�ாய் 17
23 உடைற்குவைாவமாவொம் குரைொடு - அரிவாள் வடிவ பெல் இைத்த வொர்க 18

்கைப�ணி
1  விைல் வைர்க்களின் வவறுொடு்கள் – ஆய்வு 19

2 உங்கள் அருகில் அரமநதுள்ை பதாழிற்ொரல்கள், சுற்றுப்புைத்தில் ஏற்ெடுத்தும் 
விரைவு்கரை ெற்றிய ஆய்வு. 19

3 உங்கள் அருகிலுள்ை ெகுதியில் ்காணப்ெடும் சில பூச்சி்கள் மற்றும் ெைரவ்கள் 
அப்ெகுதியில் ஆற்றும் சூழநிரல ெணி்கரை ெற்றிய ஆய்வு 19

4 உங்கள் அருகில் அரமநதுள்ை உயிரியல் பூங்கா / வைவிலஙகு பு்கலிடைத்ரத 
ொரரவயிடைல் 19

5 உங்கள் அருகிலுள்ை ஓர நீரவாழிடைத்திரை ொரரவயிடைல் 19

ச�ொருை்டக்கம்
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ஆய்வு்கள

 1. சநொதித்தல் பெொதறன

பநொக்கம்:
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை மாதிரி்கள் I, II மற்றும் III ஆகியவற்றில் ஈஸடரடை ெயன்ெடுத்தி ப�ாதித்தலின் பெயல்முரை்கரை 
்கண்டைறிதல்.

பதறவயொனறவ / பதறவப�டுவன:
• குளு்கவ்காஸ ்கரைெல் • �ாடடுச் ெர்க்கரை்க ்கரைெல்
• சிறிதைவு உப்பு வெர்க்கப்ெடடை ெர்க்கரை்க ்கரைெல் • ஈஸட து்கள்்கள்
• ்கண்ணாடி குவரை • சுண்ணாம்பு நீர
• வொதரை்க குழாய்்கள்

அடிப�ற்ட ச்கொளற்க / பின்புல ச்கொளற்க
ப�ாதித்தல் என்ெது ்காற்ைற்ை, வைரசிரத மாற்ை பெயலாகும்.  நுரைத்தல் அல்லது பொஙகுதல் பெயல்்கள் இதில் 
உள்ைடைஙகும்.  இநநி்கழவின் வொது ெர்க்கரை, எத்தில் ஆல்்கஹால் மற்றும் ்காரென் – ரடை-ஆ்கரஸைடைா்க 
மாற்ைப்ெடுகிைது.  இது ஈஸட மற்றும் ொ்கடீரியாவில் �ரடைபெறுகிைது.

செய்முறை
•  ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை 1, 2, 3 எை குறி்க்கப்ெடடை சுத்தமாை மூன்று வொதரை்க குழாய்்களில் முரைவய மாதிரி 

்கரைெல்்கள் I, II மற்றும் III ஐ 2 மி.லி.வீதம் எடுத்து்கப்காள்ைவும்.
•  இச்வொதரை்க குழாய்்களில் சிறிதைவு ஈஸட து்கள்்கரை வெரத்து அவற்ரை ெருத்தி ெஞொல் மூடி சில 

நிமிடைங்கள் அப்ெடிவய விடடுவிடைவும்.
•  பொஙகுதல் �ரடைபெறுவரத ்கவனித்து ்காலத்ரத குறித்து்க ப்காள்ை வவண்டும்.
•  வொதரை்க குழாய்்களில் ஏற்ெடும் பொஙகுதல், அவற்றில் ப�ாதித்தல் �ரடைபெற்றிருப்ெரத்க ்காடடுகிைது.
•  வொதரை குழாயிலிருநது ெஞரெ எடுத்துவிடடு, அதில் உள்ை வாயுரவ வொதரை்க குழாரய ொய்த்து 

சுண்ணாம்பு நீர ப்காண்டை வொதரை்க குழாயினுள் பெலுத்தவும்.
•  வொதரை்க குழாயில் உள்ை சுண்ணாம்பு நீர, ப�ாதித்தலின் வொது பவளிப்ெடும் ்காரென் ரடை ஆ்கரஸைடு 

வாயுவிைால் ொல் வொன்று மாறுகிைது.
•  பவவ்வவறு ெர்க்கரை ்கரைெரல்க ப்காண்டை வொதரை்க குழாய்்களில் �ரடைபெறும் ப�ாதித்தல் 

நி்கழவு்க்காை ்கால அைவில் வவறுொடு ்காணப்ெடுகிைது.  சி்க்கலாை ெர்க்கரை்களில் (இைடரடைச் ெர்க்கரை) 
�ரடைபெறுவரத விடை குளு்கவ்காஸ வொன்ை எளிய ெர்க்கரையில் �ரடைபெறும் ப�ாதித்தல் வவ்கமா்க 
�ரடைபெறுகிைது எை முடிவு்கள் உணரத்துகின்ைை.

்கொண்�றவ
வ.எண் மாதிரி்கள் ்காண்ெரவ அறிெரவ
1
2
3

அறியப�ட்டறவ

ெர்க்கரையின் வர்க்கவ்கற்ெ ப�ாதித்தல் விரையின் ்கால அைவு வவறுெடுகிைது என்றும் ஈஸடடில் உள்ை 
ரெவமஸ ப�ாதி ப�ாதித்தல் நி்கழவு்ககு விரையூ்ககியா்க பெயல்ெடுகிைது என்றும் ்கண்டைறியப்ெடடைது

C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2
ரெவமஸ

ஈஸட எத்தில் ஆல்்கஹால்குளு்கவ்காஸ
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2. ச்கொடுக்கப�டடுளை நீர் மொதிரி்களில் உளை நிைம் மறறும் pH றய ்கண்டுபிடித்தல் 

பநொக்கம்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை நீர மாதிரி்கள் I, II, மற்றும் III – ஆகியவற்றின் நிைம் மற்றும் pH ஐ ்கண்டைறிநது அதன் மூலம் 
அவற்றின் ெயன்ொடடிற்்காை தன்ரமரய அறிநது ப்காள்ளுதல்.

பதறவயொன ச�ொருட்கள
• pH ்காகிதம் மற்றும் நிைத்ரத குறி்ககும் அடரடை • ்கண்ணாடி குச்சி / துளிப்ொன்
• நீர மாதிரி்கள் • வொதரை்க குழாய்்கள்

பின்புலக ச்கொளற்க
நீரில் ்காணப்ெடும் மிதரவ உயிரி்கள் மற்றும் மித்ககும் திடைப்பொருட்களின் தன்ரமரய பொறுத்து நீரின் நிைம், 
நிைமற்றும், ெச்ரெ, மஞெள் ்கலநத ெழுப்புநிைம் மற்றும் ொம்ெல் நிைத்திலும் ்காணப்ெடும்.

 pH (ரஹடைஜன் அயனி்களின் அடைரத்தியின் எதிரமடை்கர்க) என்ெது ஒரு ்கரைெலின் ரஹடைஜன் 
அயனி்களின் பெறிவு அல்லது அடைரத்திரய குறி்ககிைது. pH அதி்கரி்ககும்பொழுது இதன் பெறிவு குரைகிைது. ஒரு 
pH அலகு வவறுொடு என்ெது ரஹடைஜன் அயனி்களில் ெத்து மடைஙகு மாறுொடரடை குறி்ககிைது.  pH மதிப்பு என்ெது 
0-14 வரை மாறுெடைலாம்.  இரவ்களில் pH  0-7 வரை ப்காண்டை ்கரைெல் அமிலத்தன்ரமரயயும் 7-14 வரை pH 
ஐ ப்காண்டை ்கரைெல் ்காைத்தன்ரமரயயும் ப்காண்டைது.  pH 7 என்ெது �டுநிரல ்கரைெல் ஆகும்.

செய்முறை
•  ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை நீர மாதிரி்கள் மூன்ரையும் I, II, III என்று குறி்க்கப்ெடடுள்ை வொதரை்க குழாய்்களில் 

எடு்க்கவும்.  வமலும் பவள்ரை பின்புலத்தில் நீரின் நிைத்ரத உற்றுவ�ா்ககி, அடடைவரணப்ெடுத்தவும்.
•  வவறுெடடை மூன்று நீர மாதிரி்கரை தனித்தனிவய மூன்று வொதரை்க குழாயில் எடுத்து்க ப்காள்ை 

வவண்டும்.
•  ஒரு pH ்க்காை தாரை ப்காடு்க்கப்ெடடை நீர மாதிரியில் அமிழத்தி, pH நிைஅடடைவரணயில் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை 

நிைத்துடைன் ஒப்பீடு பெய்து pH அைரவ ்கண்டைறியவும்.
• நீர மாதிரி்களின் pH மதிப்பீடு்கரை அடடைவரணப்ெடுத்தவும்.

்கொண்�றவ

வ.எண் மாதிரி்கள் நீரின் நிைம் நீரின் pH
1 I
2 II
3 III

அறியப�ட்டறவ
இம்மூன்று ்கரைெல்்களில் மாதிரி  அமிலத்தன்ரம வாய்நததா்கவும், மாதிரி  ்காைத்தன்ரம 
வாய்நததா்கவும் ்கண்டைறியப்ெடடைது.  எைவவ இரவ இைண்டும் நு்கரவு்ககு ஏற்ைதல்ல.

மாதிரி  ன் pH  ஆ்க உள்ைதாலும் ஏைத்தாழ �டுநிரல pH ரய ஒடடியிருப்ெதாலும் இம்மாதிரி, 
நு்கரவு்ககு ஏற்ைதாகும்.

முன்சனசெரிகற்க்கள:
•  pH மதிப்ரெ மதிப்பிடுவதற்கு தைமாை pH தாளுடைன் வழங்கப்ெடும் தைமாை pH நிை விை்க்கப்ெடைத்ரத மடடுவம 

ெயன்ெடுத்த வவண்டும்.
•  pH தாரை வவதிப்பொருட்களில் ெடைாதவாறு தள்ளி ரவ்க்க வவண்டும்.
•  ஒவ்பவாரு வவறுெடடை மாதிரி்ககும் தனித்தனி துளிப்ொன் அல்லது ்கண்ணாடி்க குச்சிரய  ெயன்ெடுத்த 

வவண்டும்.  ெயன்ெடுத்தப்ெடடை ஒவ்பவாரு முரையும் துளிப்ொன் அல்லது ்கண்ணாடி்க குச்சிரய தூய நீரில் 
சுத்தம் பெய்த பின்ைவை மீண்டும் ெயன்ெடுத்த வவண்டும்.
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இநதிய வறை�்டத்தில் பதசிய பூங்்கொக்கள மறறும் வனவிலங்கு பு்கலி்டங்்கறை குறித்தல்
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3. இநதிய வறை�்டத்தில் பதசிய பூங்்கொக்கள மறறும் வனவிலங்கு பு்கலி்டங்்கறை குறித்தல்

ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை வைவிலஙகு பு்கலிடைங்கள் மற்றும் வதசிய பூங்கா்க்கரை இநதிய வரைெடைத்தில் குறித்து, 
அவற்றின் அரமவிடைம் மற்றும் மு்ககியத்துவத்ரத எழுது.

1. ்கொசிைங்்கொ பதசிய பூங்்கொ
அறமவி்டம் : வ்கால்காட மற்றும் �்கான் மாவடடைங்கள், அொம்
முககியத்துவம்: 430 ெதுைகிவலாமீடடைர ெைப்ெைவு ப்காண்டை ்காசி ைங்கா வதசிய பூங்காவில் யாரையின் வமய்ெெல் 
நிலமாை புல்பவளி, ெதுப்பு நில-நீரநிரல்கள் மற்றும் அடைரநத ்காடு ஆகியரவ உள்ைடைஙகியுள்ைை.  ஏைத்தாழ 
2200 ்ககும் வமற்ெடடை ஒற்ரை ப்காம்பு ்காண்டைாமிரு்கங்கரைப் பெற்றிருப்ெதின் மூலம் உல்கத்தில் உள்ை பமாத்த 
்காண்டைாமிரு்கங்களின் எண்ணி்கர்கயில் மூன்றில் இைண்டு ெஙகிரை இப்பூங்கா ப்காண்டுள்ைது.  யாரை்கள், 
நீர ்காடபடைருரம மற்றும் ெதுப்பு நில மான்்கள் வொன்ை விலஙகு்களின் இைபெரு்க்கப் ெகுதியா்கவும் இப்பூங்கா 
விைஙகுகிைது. ்காலப்வொ்ககில் புலி்களின் எண்ணி்கர்கயும் அதி்கரித்துள்ைதால் 2006-ல் ்காசிைங்கா, புலி்களின் 
்காப்ெ்கமா்க அறிவி்க்கப்ெடடைது.

2. ப்கொடியக்கறை வனவிலங்கு மறறும் �ைறவ்கள பு்கலி்டம்
அறமவி்டம்: வ்காடிய்க ்கரை, �ா்கப்ெடடிைம் மாவடடைம் 
முககியத்துவம்: இது அழிவின் விளிம்பில் உள்ை ஓரிடை உயிரியாை புல்வாய் மான் (Black buck) ்கரை்க ்காப்ெதற்்கா்க 
உருவா்க்கப்ெடடைதாகும்.

3. கிர் வனவிலங்கு பு்கலி்டம் மறறும் பதசியப பூங்்கொ
அறமவி்டம்: தலாலா, கிர, குஜைாத்
முககியத்துவம்: உல்க பு்கழபெற்ை ஆசியச் சிங்கங்களின் ஒவை இயற்ர்க வாழிடைம் கிர ஆகும்.  1412 ெ.கிவலாமீடடைர 
ெைப்ெைவு ப்காண்டை இப்பூங்காவின் 258 ெ.கி.மீ ெகுதி மு்ககிய ரமயப்ெகுதியா்க ்கருதப்ெடுகிைது.  மி்கப்பெரிய 
இநதிய மான் இைமாை ்கடைமான் இஙகு ்காணப்ெடுகிைது.  இநத கிர ்காடு �ாற்ப்காம்புமான் எனும் பெௌசிங்காவிற்கு 
பெயர பெற்ைதாகும்.  குள்ை �ரி, வரி்க்கழுரத புலி மற்றும் இநதிய �ரி வொன்ை ஊன் உண்ணி்களும் இஙகு 
்காணப்ெடுகின்ைை.

4. ச�ரியொர் வனவிலங்கு பு்கலி்டம் 
அறமவி்டம் : வ்கைைா
முககியத்துவம்: யாரை்கரை தவிை ்காடபடைருரம, ்காடடுப் ென்றி, ்கடைமான், குரை்ககும் மான், ெருகு மான், இநதிய 
்காடடு �ாய் மற்றும் அரிதா்க புலி வொன்ை விலஙகு்கள் ்காணப்ெடுகின்ைை.  புலி்களின் எண்ணி்கர்க தற்வொது 40 
இரு்ககும் என்று ்கணி்க்கப்ெடடுள்ைது.

5. முதுமறல வனவிலங்கு பு்கலி்டம் மறறும் பதசிய பூங்்கொ
அறமவி்டம்: நீலகிரி மரல, நீலகிரி மாவடடைம், தமிழ�ாடு (இது ்கர�ாடை்கா மற்றும் வ்கைைாவுடைன் எல்ரல்கரை 
ெகிரநதுள்ைது).
முககியத்துவம்: இது அழிநது வரும் மற்றும் ொதி்க்கப்ெடை்க கூடிய நிரலயில் உள்ை, இநதிய யாரை, வங்காைப் புலி, 
்காடபடைருரம மற்றும் இநதிய சிறுத்ரத வொன்ை உயிரிைங்கரை ொது்கா்ககும் ெகுதியாகும்.  இநத பு்கலிடைத்தில் 
குரைநதது 266 வர்கயாை ெைரவ்களும், மி்கவும் வவ்கமா்க அழிநது வரும் இநதிய பவண்முதுகு்க ்கழுகு்கள் 
மற்றும் நீள் அலகு ்கழுகு்கள் ஆகியரவயும் ்காணப்ெடுகின்ைை.
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4. மனிதனில் ்கொ்ப�டும் சமண்்டலின் �ண்பு்கள

பநொக்கம் 
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ம்க்கள் பதார்கயில் ெல்வவறு மைெணுப் ெண்பு்களின் ெைவரல மதிப்பீடு பெய்தல்
பதறவயொனப ச�ொருட்கள

• ெண்பு்களின் ெடடியல்
• ஒரு ்காகிதத் தாள்

செய்முறை
•  மாணவர்கள் ெல்வவறு குழு்க்கைா்க பிரி்க்கப்ெடடு அவர்களிடைம் ்காணப்ெடும் பமண்டைலின் மைபுப் 

ெண்பு்கரை தனித்தனியா்கவும் பின்ைர குழு்க்கைா்கவும் மதிப்பீடு பெய்ய வவண்டும்.
•  வாய்ப்புள்ை  புைத்வதாற்ை ஆ்க்க விகிதம் மற்றும் மைெணு ஆ்க்க விகிதங்கரை அடடைவரணப்ெடுத்தவும்.
•  வெ்கரி்க்கப்ெடடை தைவு்களின் அடிப்ெரடையில் பமண்டைலின் ெண்பு்களின் ஓஙகு மற்றும் ஒடுஙகு ெண்பு்களின் 

அரலபவண்்கள் குறித்து விவாதி்க்கப்ெடடைை.
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1.பிைவுெடடைவமாவாய் பிைவுள்ைது (C) 
பிைவற்ைது (c)

2.சுருண்டை முடி சுருண்டைது (H) 
வ�ைாைது (h)

3.�ா்ககு உருடடைல் உருடடுெவர (T) 
உருடடைமுடியாதவர (t)

4.்கன்ைத்தில் குழி குழியுரடையவர (D) 
குழியற்ைவர (d)

5.்காது மடைல் ஒடடைாதது (F) 
ஒடடியது (f)

6. ர்கவிைல்்கரை 
இரணப்ெது

இடைது ்கடரடைவிைல் 
வமவல இருத்தல்(L) 
வலது ்கடரடைவிைல் 
வமவல இருத்தல்(l)

7.ர்க ெயன்ொடு வலது ர்கப் ெழ்க்கம் (R) 
இடைது ர்கப் ெழ்க்கம் (r)

8.�டுவகிடு முரை உள்ைது (W) 
இல்ரல (w)

9.மு்கவடிவம் நீள் வடடைம் (O) 
ெதுைம் (o)

10. விைல் �டுப்ெகுதி 
முடி

முடியுள்ைது (M) 
முடியற்ைது (m)

அறியப�ட்டறவ:
• விவாதித்து கீழ்க்கண்டை விைா்க்களு்ககு விரடையளி
• நீவிர பெற்ைமுடிவு்களில் அதி்கம் ்காணப்ெடடைது ஓஙகு ெண்ொ அல்லது ஒடுஙகு ெண்ொ?
• எநத ஓஙகு ெண்ரெ அதி்க மாணவர்கள் பெற்றிருநதைர?
• எநத ஒடுஙகு ெண்ரெ அதி்க மாணவர்கள் பெற்றிருநதைர?
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5.  ABO இைத்த சதொகுதி்கறை ்கண்்டறிதல் - செயல்விைக்கச பெொதறன

பநொக்கம் :

வகுப்பு / ெள்ளி மாணவர்களின் இைத்த பதாகுதிரய ்கண்டைறிதல்

பதறவயொனப ச�ொருட்கள:
• மனித இைத்த மாதிரி்கள்
• ஆன்டிசீைா A
• ஆன்டிசீைா B
• ஆன்டிசீைா D
• ்கண்ணாடி �ழுவம் / பவண்ணிை ஒடு

• 70% ஆல்்கஹால்
• லான்பெட
• ெஞசு
• குச்சி்கள்

பின்புலக ச்கொளற்க:
ABO இைத்த வர்க்கள் எதிரப்பொருள் தூண்டி மற்றும் எதிரப்பொருள் திைடசி விரை்கரை அடிப்ெரடையா்க்க 
ப்காண்டைது.  இைத்த சிவப்ெணுவின் ெவ்வின் மீது ்காணப்ெடும், A, B மற்றும் Rh எதிரப்பொருள் தூண்டி்கள், 
இைத்தத்தின் பிைாஸமாவில் உள்ை பதாடைரபுரடைய எதிரப்பொருள்்களுடைன் ்கண்ணு்ககு பதரியும் விதத்தில் 
விரைபுரிநது இைத்தத் திைடசிரய ஏற்ெடுத்துகிைது.

செய்முறை:
•  ஒரு சுத்தமாை உலரநத ்கண்ணாடி �ழுவம் / பவண்ணிை ஒரடை எடுத்து, அரத மூன்று ெகுதி்கைா்க 

பிரித்து்க ப்காள்ைவும்
• 70% ஆல்்கஹாலில் �ரைத்த ெஞசிரை்க ப்காண்டு உன் �டுவிைல் நுனிரய துரடைத்து, உலை விடைவும்.
•  இவ்வாறு பதாற்று நீ்க்கம் பெய்யப்ெடடை விைல் நுனிப் ெகுதிரய பதாற்றுநீ்க்கம் பெய்யப்ெடடை லான்பெட 

ப்காண்டு குத்தவும்.
•  விைல் ெகுதிரய அழுத்தி, ்கண்ணாடி �ழுவத்தின் / பவண்ணிை ஓடடின் ஒவ்பவாரு ெகுதியிலும் ஒரு துளி 

இைத்தத்ரத ரவ்க்கவும்.
•  ்கண்ணாடி �ழுவம் / பவண்ணிை ஓடடில் உள்ை ஒவ்பவாரு இைத்தத்துளியுடைனும் ஒரு வர்க ஆன்டிசீைத்தின் 

ஒரு பொடரடை வெர்க்கவும்.
• ்கலரவ்க குச்சிரய்க ப்காண்டு ஆன்டிசீைத்ரதயும் இைத்தத்துனிரயயும் ்கல்க்கச் பெய்யவும்.
• அஙகு ஏற்ெடும் இைத்தத் திைடசிரய ்கண்டைறிநது (ெடைத்தில் ்காடடியவாறு) இைத்த வர்கரய ெதிவு பெய்யவும்.
• ்கண்டைறிநதவற்ரை அடடைவரணப்ெடுத்தவும்.

்கொண்�றவ:
இைத்தத் திைடசிரய 

உருவா்ககுவது இைத்த 
வர்கஆன்டி 

A
ஆன்டி 
B

ஆன்டி 
D

( + ) - தி ை ட சி ர ய 
ஏற்ெடுத்துகிைது

( - ) - தி ை ட சி ர ய 
ஏற்ெடுத்தவில்ரல

முடிவு:
ப்காடு்க்கப்ெடடை இைத்த மாதிரி ________ இைத்த பதாகுதிரய ொரநதது.

முன்சனசெரிகற்க:  பதாற்றுநீ்க்கம் பெய்யப்ெடடை லான்பெடரடை மடடுவம ெயன்ெடுத்தவும்.  குண்டூசி மற்றும் 
கூரரமயாை பொருட்கரை ெயன்ெடுத்துதல் கூடைாது.

AB AB

AB AB

ெதா�� B ெதா�� AB

ெதா�� Aெதா�� O
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A - தயொரிக்கப�ட்ட ்கண்்ொடி நழுவங்்கள

6.  �ொைமீசியம் – இற்வுறுதல்

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ்கண்ணாடி �ழுவத்தில் ொைமீசியத்தின் இரணவு உள்ைது எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. இரணவுறுதல் என்ெது ொைமீசியத்தில் �ரடைபெறும் 

ஒரு வர்கயாை ொலிைப் பெரு்க்கமாகும்.  இதில் 
இைண்டு ொைமீசியங்கள் இரணநது தங்கள் உட்கருரவ 
ெரிமாறி்க ப்காண்டு பின்ைர பிரிநது விடுகின்ைை.

2. இரணவுறுதல் �ரடைபெறும் வொது ொைமீசியங்கள் 
இரணயும் இடைத்தில் உள்ை பமல்லிய உரை மற்றும் 
ரெடவடைாபிைாெம் உரடைநது, புவைாடவடைாபிைாெத்திலாை 
ொலம் உருவாகிைது.

3. இரணவி்களில் ்காணப்ெடும் பெரிய மற்றும் சிறிய முன் 
உட்கரு்க்கள் முரைவய பெண் மற்றும் ஆண் முன் 
உட்கரு்க்கைா்க பெயலாற்றுகின்ைை.

4. ஆண் முன் உட்கரு புவைாடவடைாபிைாெ ொலத்தின் 
வழியா்க ்கடைநது பென்று பெண் முன்உட்கருவுடைன் 
இரணநது இைடரடைமய உட்கருரவ உருவா்ககுகிைது.

7.  மனித விநது செல்

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ்கண்ணாடி �ழுவத்தில் மனித விநது பெல்்கள் உள்ைை 
எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. மனிதனின் விநதணு, ஒரு நுண்ணிய, ்கரெயிரழ ப்காண்டை, �்கரும் 

தன்ரமயுரடைய ஆண் இைச்பெல் ஆகும். 
2. இதில் தரல, ்கழுத்து, �டுப்ெகுதி மற்றும் வால் ஆகிய ெகுதி்கள் உள்ைை. 
3. விநதணுவின் தரலப்ெகுதி அ்கவைாவொம் மற்றும் உட்கரு என்னும் இரு 

பொருட்கரை்க ப்காண்டுள்ைது.
4. �டுப்ெகுதியில், ஆற்ைரல ATP மூல்ககூறு்கைா்க உருவா்ககும் 

ரமடவடைா்காண்டரியங்கள் சுருள் வடிவ பதாகுப்ொ்க அரமநதுள்ைை.
5. இதில் மி்க நீைமாை, பமல்லிய மற்றும்  நுனி வ�ா்ககி சிறுத்துள்ை வால் 

்காணப்ெடுகிைது.
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8.  மனித அண்்ட செல் 

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ்கண்ணாடி �ழுவத்தில் மனித அண்டை பெல் உள்ைது எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. மனிதனின் அண்டை பெல்லாைது ஒரு 

நுண்ணிய, ஓடைற்ை ்கருவுணவற்ை, 
பெண் இைச்பெல் ஆகும்.

2. அண்டை பெல்ரல சுற்றிலும் விடடைலின் 
ெவ்வு, வொைா  பெலுசிடைா மற்றும் வொைா 
வைடிவயடடைா எை மூன்று உரை்கள் 
்காணப்ெடுகின்ைை.  

3. ்கருமுடரடையில் ்காணப்ெடும் 
ரெடவடைாபிைாெம், ஊபிைாெம் என்றும் 
அதிலுள்ை பெரிய உட்கரு வைரச்சிப் ரெ 
என்றும் அரழ்க்கப்ெடுகிைது.

4. விடடைலின் ெவ்விற்கும், வொைா 
பெலுசிடைாவிற்கும் இரடையில் ஒரு குறுகிய 
இரடைபவளி ்காணப்ெடுகிைது.  இநத 
இரடைபவளி புைவிடடைலின் இரடைபவளி 
என்ைரழ்க்கப்ெடுகிைது..

9.  எண்்டமீ�ொ ஹிஸப்டொறலடடி்கொ

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ்கண்ணாடி �ழுவத்தில் எண்டைமிொ ஹிஸவடைாரலடடி்கா உள்ைது எை இைம் 
்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. இது புவைாடவடைாவொவா வர்கரயச் வெரநத அ்க  ஒடடுண்ணியாகும் உயிரியாகும்.  இது அமீெயாசிஸ 

அல்லது அமீபி்க சீதவெதி வ�ாய்்ககு ்காைணமாகிைது.
2. பெருஙகுடைலின் வ்காரழப்ெடைலத்தில் 

வாழும் இரவ, அப்ெகுதியின் 
எபிதீலிய பெல்்கரை உணவா்க்க 
ப்காள்கின்ைை.

3. இநத ஒடடுண்ணியின் வ�ாய் 
உண்டைா்ககும் நிரல டவைாவொவொயிட 
ஆகும்.

4. குடைலில் புண், இைத்தப்வொ்ககு, 
வயிற்றுவலி மற்றும் அதி்கப்ெடியாை 
வ்காரழயுடைன் பவளிவயறும் மலம் 
ஆகியரவ அமீபியாசிஸ வ�ாயின் 
அறிகுறி்கைாகும்.
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10.  றதமஸ சுைபபி-குறுககு சவடடு பதொறைம்

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ்கண்ணாடி �ழுவத்தில் ரதமஸ சுைப்பியின் குறு்ககு பவடடு வதாற்ைம் உள்ைது எை இைம் 
்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. ரதமஸ சுைப்பி என்ெது மாரபெலும்பு்ககு பின்புைமா்கவும், இதயத்தின் வமற்புைமா்கவும் அரமநதுள்ை இைண்டு 

்கதுப்பு்கரை்க ப்காண்டை முதல்நிரல நிணநீரிய உறுப்ொகும்.
2. இது இரணப்பு திசுவால் ஆை தடுப்பு 

சுவர்கைால் பிரி்க்கப்ெடடுள்ை ெல நுண் 
்கதுப்பு்க்கரை ப்காண்டைது.

3. ஒவ்பவாரு ்கதுப்பும் புைணி எனும் 
பவளிப்ெகுதியா்கவும், பமடுல்லா 
எனும் உடெகுதியா்கவும் பதளிவா்க 
வவறுெடுத்தப்ெடடுள்ைது.

4. T-பெல்்களின் (ரதமஸ ொரநத 
லிம்வொரெட) எண்ணி்கர்கரய 
அதி்கப்ெடுத்தி முதிரச்சியரடையச் 
பெய்வதில் ரதமஸ சுைப்பி 
பெரும்ெங்காற்றுகிைது.  வமலும் 
ரதவமாசின் என்ை மு்ககிய 
ஹாரவமாரையும் இது உற்ெத்தி 
பெய்கிைது..

11.  நி்நீர் முடிசசு்கள – குறுககு சவடடு பதொறைம்

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ்கண்ணாடி �ழுவத்தில் 
நிணநீர முடிச்சின் குறு்ககு பவடடு வதாற்ைம் 
உள்ைது எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. நிணநீர முடிச்சு்கள் என்ெரவ சிறிய 

அவரை வடிவத்தில் நிணநீர மண்டைலத்தில் 
ஆங்காஙவ்க ்காணப்ெடும் அரமப்ொகும்.

2. நிணநீர முடிச்சில் புைணி, ொைா்காரபடை்கஸ 
மற்றும் பமடுல்லா ஆகிய மூன்று ெகுதி்கள் 
்காணப்ெடுகின்ைை.  

3. புைணி ெகுதியில் B-லிம்வொரெடடு்கள், 
வம்கவைாவெஜஸ மற்றும் ொலி்ககுலார 
படைன்ரைடடு்கள் வொன்ை பெல்்கள் 
்காணப்ெடுகின்ைை.

4. பமடுல்லா ெகுதி குரைவாை எண்ணி்கர்கயில் எதிரப்பொருள் மூல்ககூறு்கரை சுை்ககும் 
B-லிம்வொரெடடு்கரை ப்காண்டுள்ைது.

5. புைணி்ககும் பமடுல்லாவிற்கும் இரடையில் ்காணப்ெடும் ொைா்காரபடை்கஸ ெகுதி T-பெல்்கள் மற்றும் படைன்டிரிடி்க 
பெல்்கரை மிகுதியா்க ப்காண்டுள்ைது.
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B - �தப�டுத்தப�ட்ட உயிரி்கள

12.  �கிர்நது வொழதல் - துைவி நண்டின் மீது ்க்டறெொமநதி 

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெதப்ெடுத்தப்ெடடை உயிரி்கள் துைவி �ண்டின் மீது ்கடைற்ொமநதி எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. இது பவவ்வவறு சிற்றிைங்கள் இரணநது, 

வாழும் வொது,  இைண்டு இைங்களும் �ன்ரம 
பெறும் ொரபு வாழ்கர்கயாகும். 

2. இதில் துைவி �ண்டு ்காலியாை பமல்லுடைலியின் 
ஓடடினுள் மரைநது வாழகிைது.  அவ்வவாடடின் 
மீது ்கடைற்ொமநதி (ஒரு நிரலயா்க ஒடடி வாழும் 
குழியுடைலி) வைரகிைது.

3. இச்ொரபு வாழ்கர்கயில் �ண்ரடை அவற்றின் 
எதிரி்களிடைமிருநது ்கடைற்ொமநதியின் 
உணர நீடசியில் உள்ை ப்காடடும் பெல்்கள் 
ொது்கா்ககின்ைை. அவத வ�ைத்தில் 
்கடைற்ொமநதியின் இடைப்பெயரச்சி்ககும், புதிய 
வாழிடைத்தில் அதி்க உணரவ பெைவும் �ண்டு 
உதவுகிைது..

13.  உதவிச�றும் வொழகற்க – சுைொவின்  மீது ஒடடுறுபபு மீன் (Sucker fish, Echeneis)

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெதப்ெடுத்தப்ெடடை உயிரி்கள் சுைாவின் மீது ஒடடுறுப்புமீன் எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. இத்தர்கய ொரபு வாழ்கர்கயில் இைண்டு அல்லது இைண்டு்ககும் வமற்ெடடை சிற்றிைங்கள் இரணநது 

வாழகின்ைை.  என்ைாலும் இவற்றில் ஒரு விலஙகு 
மடடும் �ன்ரம பெறும். மற்பைாரு விலஙகிற்கு 
�ன்ரம தீரம எதுவுமில்ரல. 

2. இஙகு ஒடடுறுப்பு மீனின் முதுகு துடுப்பு 
மாறுொடைரடைநது, ஒடடுறுப்ொ்க மாறியுள்ைது.  
இது சுைா வொன்ை பெரிய உயிரிைத்தின் மீது 
ஒடடி்கப்காள்ை ெயன்ெடுகிைது,  

3. ஒடடுறுப்பு மீன், சுைா மீனில் ஒடடி்கப்காண்டு, 
சுைாவுடைன் ெயணித்து, உணரவப் பெறுகிைது.  
இதில் சுைா மீனு்ககு �ன்ரமயும் இல்ரல தீரமயும் 
இல்ரல.
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C - �்டங்்கள

்க்டத்து ஆர்.என்.ஏ (tRNA)

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெடைம் ்கடைத்து ஆர.என்.ஏ எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. ்கடைத்து ஆர.என்.ஏ (tRNA) முன்ைர ்கரையும் ஆர.என்.ஏ (soluble RNA - 

sRNA) என்று குறிப்பிடைப்ெடடைது.
2. ஆர.என்.ஏவின் ஒரு வர்கயாை ்கடைத்து ஆர.என்.ஏ கிைாம்பு இரல 

வடிவ அரமப்ரெ ப்காண்டுள்ைது.
3. இது ஒரு சிறிய ஆர.என்.ஏ மூல்ககூைாகும்.  பொதுவா்க 70 முதல் 90 

நியூ்களிவயாரடைடு்கரை ப்காண்டுள்ைது.
4. இது தூது ஆர.என்.ஏ மற்றும் புைதங்களின் அமிவைா அமில வரிரெ்ககும் 

இரடைவய இரணப்ொ்க பெயல்ெடும்.
5. பெயலூ்க்கம் பெற்ை ஆர.என்.ஏ அமிவைா அமிலங்கரை பெல்லின் 

அமிவைா அமில வெ்கைத்திலிருநது புைத வெர்கர்க �ரடைபெறும் 
இடைத்திற்கு ்கடைத்துகிைது.

15.  அறமபச�ொத்த உறுபபு்கள (Homologous organs)

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெடைத்தில் உள்ைரவ அரமப்பொத்த உறுப்பு்கள் எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. உள் அரமப்பில் ஒவை மாதிரியா்க இருநதாலும், ெணி்கைால் வவறுெடடு ்காணப்ெடும் உறுப்பு்கள் 

அரமப்பொத்த உறுப்பு்கள் எைப்ெடும்.  (எ.்கா) முள்பைலும்பி்கைாை ெைரவ, பவௌவால், திமிங்கலம், குதிரை, 
மனிதன் ஆகியவற்றின் முன்ைஙர்க்களின் உள் அரமப்பு. 

2. பவவ்வவறு ெணி்கரை்க 
ப்காண்டை வமற்்காண் 
உ யி ரி ை ங ்க ளி ன் 
முன்ைஙர்க்களின் வமற்ர்க, 
முன்ர்க (வைடியஸ, அல்ைா), 
மணி்க்கடடு, உள்ைஙர்க 
எலும்பு்கள் மற்றும் விைல் 
எலும்பு்கள் எை ஒவை 
மாதிரியாை உள்அரமப்ரெ்க 
ப்காண்டுள்ைை.

3. இவ்விலஙகு்களின் ஒத்த 
அரமப்பு்கள் அவற்றின் 
வ த ர வ ்க ளு ்க வ ்க ற் ெ 
த ்க வ ர ம ்க ்க ப் ப ெ ற் று 
பவவ்வவறு திரெ்களில் 
வைரச்சியரடைநதுள்ைை.  இது 
விரி ெரிணாமம் எைப்ெடுகிைது..
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16.  செயசலொத்த உறுபபு்கள (Analogous organs)

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெடைத்தில் உள்ைரவ பெயபலாத்த உறுப்பு்கள் எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. மாறுெடடை உள்அரமப்பு்கரை்க ப்காண்டிருநதாலும், ஒவை வவரலரயச் பெய்ய்ககூடிய உறுப்பு்கள் பெயல் 

ஒத்த உறுப்பு்கள் எைப்ெடுகின்ைை.  (எ.்கா) ெைத்தலு்க்காை பூச்சி்களின் இை்கர்க (வண்ணத்துப்பூச்சி அல்லது 
தும்பி)மற்றும் ெைரவயின் இை்கர்க வொன்ைை. 

2. இவ்வுயிரி்களின் உறுப்பு்கள் 
ஒத்த பெயலிரை 
வ ம ற் ப ்க ா ண் டி ரு ந த ா லு ம் 
உ ள் ை ர ம ப் பு ்க ளி ல் 
ஒ த் தி ல் ல ா ம ல் 
வவறுெடடுள்ைை. 

3. இ வ் வு று ப் பு ்க ள் 
குவிெரிணாமம் ்காைணமா்க 
உ ரு வ ா ை ர வ ய ா கு ம் .  
வவறுெடடை அரமப்பு்கரை்க 
ப்காண்டை உறுப்பு்கள் 
ஒத்த ெணி்க்கா்க 
ெரிணமித்துள்ைை.

17.  விலங்கு ந்கலொக்கம்- ்டொலி ஆடு

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெடைம் விலஙகு �்கலா்க்கம் மூலம் உருவா்க்கப்ெடடை- 
டைாலி ஆடு எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. �்கலா்க்கம் என்ெது மைபொத்த உயிரி்கரை இயற்ர்கயா்கவவா 

(அல்லது) பெயற்ர்கயா்கவவா உருவா்ககுவது ஆகும். 
2. டைாலி என்ெது அயன் வில்மட மற்றும் வ்கம்ப்பெல் ஆகிவயார்கைால் 

1997ல் �்கலா்க்கம் மூலம் உருவா்க்கப்ெடடை முதல் ொலூடடி (ஆடு) 
ஆகும்.

3. டைாலியாைது முதிர விலஙகிலிருநது எடு்க்கப்ெடடை மாறுொடைரடைநத, 
உடைல் பெல்லிருநது ்கருவுறுதலின்றி உருவா்க்கப்ெடடை 
உயிரியாகும்.

4. இச்பெயல்முரையில், வழஙகி உயிரியின் ொல் மடியின் 
உடைற்பெல் தனித்து பிரி்க்கப்ெடுகிைது.  மற்பைாரு ஆடடின் 
அண்டைச்சுைப்பியிலிருநது பெண் இைச்பெல் எடு்க்கப்ெடடு அதன் 
உட்கரு நீ்க்கப்ெடுகிைது.

5. இப்வொது தனிரமப்ெடுத்தப்ெடடை உடைற்பெல்லும், உட்கரு நீ்க்கப்ெடடை 
அண்டை பெல்லும் இரண்க்கப்ெடடு, ஒரு வாடைர்கத்தாயின் 
்கருப்ரெயில் ெதி்க்கப்ெடடை பின், ஐநது மாதங்களில் டைாலி பிைநதது.
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18.  மனித இன்சுலின் உற�த்தி – வறை�்டம்

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை வரைெடைம் மனித இன்சுலின் உற்ெத்தி பெயல்முரை எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. மறுவெர்கர்க பெய்யப்ெடடை 

டி.என்.ஏ பதாழில்நுடெம் 
மூலமா்க இன்சுலின் உற்ெத்தி 
பெய்வது 1970-்களின் 
பிற்ெகுதியில் பதாடைஙகியது.

2. மனித இன்சுலினு்ககு 
்காைணமாை மைெணுரவ, 
எ . வ ்க ா ர ல யி ன் 
பிைாஸமிடடுடைன் இரணப்ெவத 
இத்பதாழில்நுடெமாகும்.

3. இவ்வாறு இரண்க்கப்ெடடை 
மைெணு, A மற்றும் B 
ொலிப்பெப்ரடைடு ெஙகிலி்கரை உற்ெத்தி பெய்து அவற்ரை மூன்ைாவது ெஙகிலியாை ‘C’ மூலம் இரணத்து 
இன்சுலின் முன்வைாடிரய உருவா்ககுகிைது.

4. பின்பு A மற்றும் B ொலிப்பெப்ரடைடு ெஙகிலி்களிடைமிருநது ‘C’ ெஙகிலி விடுவி்க்கப்ெடுகிைது.
5. மறுவெர்கர்க டி.என்.ஏ பதாழில்நுடெத்தால் உற்ெத்தி பெய்யப்ெடடு, முதன்முதலில் மனிதர்களு்ககு 

பெலுத்தப்ெடடை முதல் மருநதுப்பொருள் இன்சுலின் ஆகும்.

D - மைபியல் - குபைொபமொபெொம் சதொகுபபு வறை�்டம்

19.  இயல்�ொன குபைொபமொபெொம் சதொகுபபு வறை�்டம்

இனம் ்கொணுதல்
 ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெடைமாைது மனிதனின் இயல்ொை குவைாவமாவொம் பதாகுப்பு வரைெடைம் எை இைம் 
்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. குவைாவமாவொம் பதாகுப்பு 

வரைெடைம் என்ெது ஒரு 
பெல்லிருநது முழு குவைாவமாவொம் 
பதாகுதி்களும் பிரி்க்கப்ெடடு இரண 
இரணயா்க வரிரெப்ெடுத்தப்ெடும் 
பதாழில்நுடெமாகும்.

2. இடிவயாகிைாம் என்ெது 
குவைாவமாவொம்்களின் வரைெடை 
மாதிரியாகும்.

3. மனிதனில் உள்ை 22 இரண 
உடைற்குவைாவமாவொம்்களும், ஒரு 
வஜாடி ொல் குவைாவமாவொம்்களும் (XX பெண் XY ஆண்), அவற்றின் அைவு, வடிவம், ெடரடை்களின் அரமப்பு 
மற்றும் பென்டவைாமியரின் நிரல வொன்ைவற்றின் அடிப்ெரடையில் வர்கப்ெடுத்தப்ெடுகிைது.

4. இது ொல் தன்ரமரய ்கண்டைறியவும் மற்றும் மைபியல் வ�ாய்்கரை ்கண்டுபிடி்க்கவும் உதவுகிைது..

1

A B

C

D

F

E

G

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18
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20. �ொட்டவ் சின்டபைொம்

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெடைம் ொடடைவ் சின்டவைாம் எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. இது 13வது உடைற்குவைாவமாவொம் 

டிரைவொமி நிரலயில் ்காணப்ெடுவதால் 
உருவாகிைது.

2. இது குன்ைல் பிரிவின் வொது வமற்்காண் 
குவைாவமாெமின் குவைாமாடிடடு்கள் ெரிவை 
பிரியாரமயால் ஏற்ெடுகிைது.

3. ெல மிர்க உடைல் குரைொடு்களுடைன் 
கூடிய மை�ல குரைொடு இநவ�ாயின் 
அறிகுறியாகும். 

4. இ்ககுரைொடு உள்ைவர்கள் சிறிய 
்கண்்களுடைன் கூடிய சிறிய தரல, பிைவுற்ை 
அண்ணம், குரைவைரச்சி ப்காண்டை மூரை 
வொன்ைவற்றுடைன் ்காணப்ெடுவர.

21.  ்டர்னர் சின்டபைொம்

இனம் ்கொணுதல் 
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெடைம் டைரைர சின்டவைாம் எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. இவ்வர்க மைபியற் குரைொடு ஒரு 

X-குவைாவமாவொம் குரைநது ்காணப்ெடுவதால் 
ஏற்ெடுகிைது (44A+XO=45).

2. இநநிரல ொல்குவைாவமாவொம்்கள் குன்ைல் 
பிரிதலின் வொது பிரியாரமயால் ஏற்ெடுகிைது.

3. இ்ககுரைொடு ப்காண்டை பெண்்களு்ககு 
மலடடுத் தன்ரம, குள்ைத் தன்ரம மற்றும் 
வதால் மடிப்பு்கரை ப்காண்டை ்கழுத்து 
்காணப்ெடும்.

4. வமலும் குரை மாரொ்க வைரச்சி மற்றும் 
ெருவமரடைதலின் வொது மாதவிடைாய் 
சுழற்சியின்ரம வொன்ை அறிகுறி்களும் 
்காணப்ெடும்.

1 2 3 4 5

76 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 x y
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E - மைபுக்கொல் வழித்சதொ்டர் ஆய்வு

22.  ஹீபமொஃபிலியொ – இைத்தம் உறையொறம பநொய்

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை மைபு்க்கால் வழித்பதாடைர ஆய்வு ஹீவமாஃபிலியாவிற்்காைது எை இைம் ்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள

1. ஹீவமாஃபிலியா அல்லது இைத்தம் உரையாரம / (ைாயல் வ�ாய்) என்ெது மி்கவும் ப்காடிய ொல் ொரநத 
மைபு வ�ாய் ஆகும். இநவ�ாயால் ொதி்க்கப்ெடடை �ெர ்காயம் அரடைநதால் இைத்தம் உரையாமல் பதாடைரநது 
பவளிவயறி்க ப்காண்வடை இரு்ககும், (30நி-24 மணி வ�ைம் வரை)

2. இது X-குவைாவமாவொம் ஒடுஙகிய மைெணுவால் உருவாகிைது.  இது பெண்்கரை விடை ஆண்்கரை பெரிதும் 
ொதி்ககிைது.

3. இஙகு பெண்்கள் ்கடைத்தி்கைா்க உள்ைைர. ஆண் பெற்வைார இயல்ொ்க இருநதாலும் பெண் ்கடைத்தியா்க 
இருப்ெதால் அவர்களின் ஆண் குழநரத்களில் 50% வெரு்ககு இநவ�ாயிரை ்கடைத்துகிைார்கள்.

4. இநவ�ாய் குறு்ககு – மறு்ககு மைபு்க்கடைத்தல் ொைம்ெரியத்ரத பின்ெற்றுகிைது.  (அதாவது தாத்தா, தைது 
X-குவைாவமாவொம் ொரநத ெண்ரெ தன் ்கடைத்தி ம்கள் வழியா்க வெைனு்ககு்க ்கடைத்துதல்).

விவொத வினொக்கள
1. ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை மைபு்க்கால் வழித்பதாடைர ஆய்ரவ ்கவனித்து, இைண்டைாம் தரலமுரையில் ொதி்க்கப்ெடடை 

�ெர்கரையும் ்கடைத்தி்கரையும் ்கண்டுபிடி்க்கவும்
2. X-குவைாவமாவொம் ொரநத மைபு்கடைத்தலில் ஆண்்கள் ஏன் பெரும்ொலும் ொதி்க்கப்ெடுகிைார்கள்?
3. ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை மைபு்க்கால் வழித்பதாடைர ஆய்வில் எவ்வர்க மைபு்க்கடைத்தல் பின்ெற்ைப்ெடுகிைது?

4. X-குவைாவமாவொம் ொரநத மைபு்கடைத்தலில் பெண்்கள் ஏன் ்கடைத்தி்கைா்க ்கருதப்ெடுகின்ைைர?

I

II

III

IV

பா��க�ப�ட 
நப� கட�� இய�பான 

நப� 
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23.  அரிவொள வடிவ செல் இைத்த பெொற்க

இனம் ்கொணுதல்
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை மைபு்க்கால் வழித்பதாடைர ஆய்வு அரிவாள் வடிவ பெல் இைத்த வொர்க்க்காைது எை இைம் 
்காணப்ெடடுள்ைது.

குறிபபு்கள
1. இது இைண்டு பெற்வைார்களும் ்கடைத்தி்கைா்க இரு்ககும்ெடெத்தில், பெற்வைாரிடைமிருநது ெநததியிைரு்ககு 

உடைற்குவைாவமாவொம்்கள் வழி ்கடைத்தப்ெடும் ஒடுஙகு ெண்ொகும்.
2. இநவ�ாய் HbA மற்றும் HbS  என்ை ஒரு வஜாடி ஜீன்்கைால் ்கடடுப்ெடுத்தப்ெடுகிைது. HbS HbS என்ை மைெணுஆ்க்க 

விகிதம் அரிவாள் வடிவ பெல் இைத்தவொர்கரய பவளிப்ெடுத்துகிைது.
3. HbA HbS ப்காண்டை வவறுெடடை இைச்பெல் வர்க �ெர்கள் இநவ�ாயால் ொதி்க்கப்ெடைாமல் வ�ாயின் 

்கடைத்தி்கைாகின்ைைர.
4. இ்ககுரைொடு ஹீவமாகுவைாபின் மூல்ககூறு்களில் உள்ை பீடடைா குவைாபின் ெஙகிலியின் ஆைாவது 

நிரலயில் குளுடடைாமி்க அமிலத்திற்கு ெதிலா்க வவரலன் அமிவைா அமிலம் ெதிலீடு பெய்வதால் ஏற்ெடுகிைது..

விவொத வினொக்கள
1. ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை மைபு்க்கால் வழித்பதாடைர ஆய்ரவ ்கவனித்து, முதலாம் தரலமுரையில் இநவ�ாய் 

்காணப்ெடுவதற்்காை ்காைணங்கரை கூறு்க.
2. இவ்வர்க மைபு்க்கடைத்தலில் ஆண்்களும் பெண்்களும் ெரிெமமா்க ொதி்க்கப்ெடுவார்கைா? ்காைணம் தரு்க.
3. பெற்வைார இயல்ொ்க இரு்ககும் ெடெத்தில் இநவ�ாய் இைண்டைாம் தரலமுரையில் எவ்வாறு ்கடைத்தப்ெடுகிைது?
4. அரிவாள் வடிவ பெல் இைத்த வொர்க வ�ாய் எவ்வாறு உருவாகிைது?

I

II

III
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்கைப�ணி
1. விைல் பைற்க்களின் பவறு�ொடு்கள – ஆய்வு

a.  சுமார 15 – 25 ்கடரடை விைல் வைர்க்கரை உங்கள் ெகுதியிலுள்ை உறுப்பிைர்களிடைமிருநவதா அல்லது உங்கள் 
ெள்ளியின் ெ்க மாணவர்களிடைமிருநவதா வெ்கரியுங்கள்.

b.  பெைப்ெடடை ர்கவைர்க்கரை ஒப்பிடடு, அவற்றில் பொதுவா்க சுழல் வர்க, வரையம் மற்றும் வரைவு 
வர்க்கரை இைம் ்கண்டு, ஒரு வரைெடைத்தாளில் அதன் நி்கழபவண்்கரை ப்காண்டு ெடரடை வரைெடைம் (Barr 
diagram) வரை்க.

c. பெரும்ொலாை ர்கவைர்க்கள் தங்களு்ககுள் ஒவை வர்கயாை அரமப்பு முரைரய பெற்றிருநதாலும், எநத 
இரு வைர்க்களும் முழுரமயா்க ஒத்திருப்ெது இல்ரல.

  

வ.எண் வர்க ர்கவைர்க ெதிவு்களின் 
எண்ணி்கர்க

1 சுழல் (whorl)         

2 வரையம் (loops)  

3 வரைவு (arches)  
  

�ழ�

வைளய� வைள�  
2. உங்்கள அருகில் அறமநதுளை சதொழிறெொறல்கள, சுறறுபபுைத்தில் ஏற�டுத்தும் விறைவு்கறை �றறிய 
ஆய்வு.

a.  உங்கள் அருகில் உள்ை பதாழிற்ொரல ஒன்ரை வதரநபதடு்க்க.
b.  அதில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஆற்ைல், மூலப்பொருள் (உள்�ாடடு உரடையது / இை்ககுமதி பெய்யப்ெடடைது), உற்ெத்தி 

பெய்யப்ெடும் பொருள்்கள் ஆகியவற்ரை ெற்றி குறிப்பிடு்க.
c.  இத்பதாழிற்ொரலயில் இருநது பவளிப்ெடும் ொத்தியமாை மாசுபொருள்்கரை (்காற்று / நீர / மண்) ெடடியலிடு்க.
d.  மாசு்கடடுப்ொடடு வாரியத்தால் குறிப்பிடைப்ெடடுள்ை ொது்காப்பு �டைவடி்கர்க்கரை ஏற்கும் வர்கயில் நிரவா்கம் 

வமற்ப்காண்டுள்ை �டைவடி்கர்க்கரை ஆய்வு பெய்்க.
3. உங்்கள அருகிலுள்ை �குதியில் ்கொ்ப�டும் சில பூசசி்கள மறறும் �ைறவ்கள அப�குதியில் ஆறறும் 
சூழநிறல �ணி்கறை �றறிய ஆய்வு

a.  உங்கள் ெள்ளியிவலா அல்லது அருகிலுள்ை ெகுதியிவலா ்காணப்ெடும் பூச்சி்கள் மற்றும் ெைரவ்கரை ்காண்்க.
b.  அரவ்கள் ஆற்றுகின்ை ெணி்கைாை ம்கைநதச்வெர்கர்க, விரதெைவும் ்காைணி, வ�ாய் ெைப்பும் ்கடைத்தி, ப்கான்று 

திண்ணல் மற்றும் இரை ஆகியவற்ரை ெடடியலிடு்க
4. உங்்கள அருகில் அறமநதுளை உயிரியல் பூங்்கொ / வனவிலங்கு பு்கலி்டத்றத �ொர்றவயி்டல்

a.  உயிரியல் பூங்கா / வைவிலஙகு பு்கலிடைத்தில் ்காணப்ெடும் ெல்வவறு ெைரவ்கள் மற்றும் விலஙகு்கரை 
்காண்்க.

b.  அவ்விலஙகு்களின் ஓரிடை சிற்றிைங்கள் அழியும் நிரலயிலுள்ை இைங்கள், மிகுதியா்க ்காணப்ெடும் இைங்கள் 
என்று அரவ்களின் நிரலப்ொடடிரை அடடைவரணப்ெடுத்து்க.

5. உங்்கள அருகிலுள்ை ஓர் நீர்வொழி்டத்திறன �ொர்றவயி்டல் 
a.  உங்கள் அருகிலுள்ை ஓர நீர நிரலரயத் (ஏரி / குைம்) பதரிவு பெய்்க.
b.  அநநீர நிரலயிலுள்ை விலஙகிைங்கரை ்கண்டைறிநது ெடடியலிடு்க.
c.  வமலும் அநநீரின் பெௌதி்க – வவதிய ்காைணி்கைாை pH, பவப்ெநிரல, ்கலங்கல் தன்ரம ஆகியவற்ரை ெதிவு 

பெய்்க.
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மொநில ்கல்வியியல் ஆைொய்சசி மறறும் �யிறசி நிறுவனம், சென்றன – 600 006

விலங்கியல் செய்முறை

மொதிரி வினொத்தொள

வகுபபு : XII ்கொலம்: 2 1/2மணி

 மதிபச�ண்: 15

1. ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை மாதிரி்கள் I, II மற்றும் III ஆகியவற்றில் ப�ாதித்தல் ஆய்ரவ 
பெய்்க.  வொதரையின் வ�ா்க்கம், பின்புல்க ப்காள்ர்க பெய்முரை மற்றும் முடிவு்கரை 
அறியப்ெடடைரவ்களுடைன் எழுது்க.

(அல்லது)

ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை நீர மாதிரி்களின் (I, II & III) நிைம் மற்றும் pH–ஐ ஆய்வு பெய்்க.  உங்களுரடைய 
முடிவு்கரை அடடைவரணப்ெடுத்தி எநத நீர மாதிரி நு்கரவதற்கு உ்கநதது என்று எழுது்க.  

(பெய்முரை-I; வொதரை-I; முடிவு-1=3)

2. ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை வதசியப் பூங்கா மற்றும் வைவிலஙகு பு்கலிடைங்கரை இநதிய வரைெடைத்தில் 
குறி்க்கவும் அவற்றின் அரமவிடைம் மற்றும் மு்ககியத்துவத்ரத எழுது்க.

 (அல்லது)

உன் உடைலில் ்காணப்ெடும் ஏவதனும் 5 பமண்டைலின் ெண்பு்கரை குறிப்பிடடு அவற்றின் புைத் 
வதாற்ைவிகிதம் மற்றும் மைபுணு ஆ்க்க  விகிதத்ரத எழுது. (2)

3. A-யில் ரவ்க்கப்ெடடுள்ைரத யாபதை்க ்கண்டைறிநது, அவற்றின் ஏவதனும் இரு ெண்பு்கரை 
ெடைத்துடைன் எழுது. (1/2+1/2+1=2)

4. B-யில் ரவ்க்கப்ெடடுள்ைரத யாபதை்க ்கண்டைறிநது, அவற்றின் விலஙகிைச் ொரபு வாழ்கர்க ெற்றி 
எழுது்க (1+1=2)

5. C-யில் ரவ்க்கப்ெடடுள்ை ெடைத்ரத யாபதை்க ்கண்டைறிநது அரவ ெற்றிய ஏவதனும் இைண்டு 
குறிப்பு்கரை எழுது. (1+1=2)

6. D-யில் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை குவைாவமாவொம் பிைழச்சிரய ்கண்டைறிநது, அது பதாடைரொை இைண்டு 
குறிப்பு்கரை எழுது.  (1+1=2)

7. E-யில் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை மைபு்க்கால் வழித் பதாடைர வரைெடைத்திரை ஆய்நது கீவழ 
ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை விைா்க்களு்ககு விரடையளி. (1+1=2)

குறிபபு: செய்முறை ற்கபயடடில் ச்கொடுக்கப�டடுளை குறிபபு்கள தவிை எழுதப�டடுளை ஏறனய 
சதொ்டர்புளை ்கருத்து்களும் மதிபபீடடின் ச�ொழுது ்கருத்தில் ச்கொளைப�டும்.
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�ொ்டத்திட்டம்

I. இனபச�ருக்கம்
1. மனித விநது பெல்

2. மனித அண்டை பெல்

3. ொைமீசியம் – இரணவுறுதல்

II. மைபியல்

1. மனிதனில் ்காணப்ெடும் பமண்டைலின் ெண்பு்கள்

2. ்கடைத்து ஆர.என்ஏ

3. அரமபொத்த உறுப்பு்கள்

4. பெயபலாத்த உறுப்பு்கள்

5. இயல்ொை குவைாவமாவொம் பதாகுப்பு வரைெடைம்

6. உடைற்குவைாவமாவொம் பிைழச்சி – ொடடைவ் சிண்டவைாம்

7. ொல்குவைாவமாவொம் பிைழச்சி – டைரைர சின்டவைாம்

8. உடைற்குவைாவமாவொம் – அரிவாள் வடிவ பெல் இைத்த வொர்க

9. ஹீவமாஃபிலியா

III. மனித நலன் மறறும் பநொய்்கள, பநொய் தற்ட்கொபபியல்

1. ப�ாதித்தல் வொதரை

2. எண்டைமீொ ஹிஸவடைாரலடடி்கா

3. ரதமஸ சுைப்பி – குறு்ககு பவடடுத் வதாற்ைம்

4. நிணநீர முடிச்சு்கள் – குறு்ககு பவடடுத் வதாற்ைம்

IV. உயிரி சதொழில் நுட�வியல்

1. விலஙகு �்கலா்க்கம் – டைாலி ஆடு

2. மனிதன் இன்சுலின் உற்ெத்தி வரைெடைம்

V. சூழலியல்

1. இநதிய வரைெடைத்தில் வதசிய பூங்கா்க்கள் மற்றும் வைவிலஙகு பு்கலிடைங்கரை குறித்தல்

2. ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை நீர மாதிரி்களில் உள்ை நிைம் மற்றும் pH ஐ ்கண்டுபிடித்தல்

3. ெகிரநது வாழதல்  – துைவி �ண்டின் மீது ்கடைற்ொமநதி

4. உதவி பெறும் வாழ்கர்க – சுைாவின் மீது ஒடடுறுப்பு மீன் (Sucker fish, Echeneis)

Zoology Practical Manual TM.indd   21 22-03-2019   18:45:10

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com



22

�ொ்டநூல் குழுத் தறலவர் மறறும் 
ஆபலொெறன
முரைவர. சுல்தான் அ்கமது இஸமாயில்
அறிவியலாைர,  
சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் ஆைாய்ச்சி அரமப்பு, பென்ரை.

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

செய்முறை ற்கபயடு உருவொக்கக குழு
முரைவர. வெ. ெவரிமுத்து ரம்கவ்கல் 
முது்கரல ஆசிரியர (விலஙகியல்), ்காரமல் வமல்நிரலப் ெள்ளி, 
�ா்கரவ்காவில், ்கன்னியாகுமாரி மாவடடைம்.

திரு.பவ. இைஙவ்காவன் 
முது்கரல ஆசிரியர (விலஙகியல்), ெர எம்.சிடி.எம். வமல்நிரலப்ெள்ளி, 
புைரெவா்க்கம், பென்ரை. 

திருமதி.ொ.வொபியா பெல்வகுமாரி 
முது்கரல ஆசிரியர (விலஙகியல்), பென்டிங்க ம்களிர வமல்நிரலப்ெள்ளி,
வவப்வெரி, பென்ரை.

விலங்கியல்  -  பமல்நிறல இைண்்டொம் ஆண்டு
 செய்முறை ற்கபயடு

நூலொசிரியர்்கள மறறும் பமலொய்வொைர்்கள

�ொ்ட வல்லுநர் மறறும் ஒருங்கிற்ப�ொைர்
முரைவர. சுெ. ஷமீம் 
துரண இய்ககு�ர,  
மாநில்க ்கல்வியியல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவைம், பென்ரை.

ஒருங்கிற்ப�ொைர்்கள
முரைவர. வவ.தா. ொநதி  
முதுநிரல விரிவுரையாைர, மாவடடை ஆசிரியர ்கல்வி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவைம், 
திரூர.

திருமதி. ொ. பெல்வி
விரிவுரையாைர, மாநில்க ்கல்வியியல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவைம் 
பென்ரை.

பமலொய்வொைர்்கள
முரைவர. ொ. முத்தழகு 
இரணப்வெைாசிரியர மற்றும் துரைத்தரலவர (ெணி நிரைவு), விலஙகியல் 
துரை, அறிஞர அண்ணா அைசு ்கரல்க ்கல்லூரி, பெய்யாறு,  திருவண்ணாமரல 
மாவடடைம்.

முரைவர. வீ. உஷாைாணி  
இரண வெைாசிரியர மற்றும் துரைத் தரலவர (ெணி நிரைவு) 
விலஙகியல் துரை, ்காயிவதமில்லத் அைசு ம்களிர ்கரல்க்கல்லூரி, பென்ரை.

வறை�்டம்
வ்காபு இைாசுவவல்
பிைொ்கைன்.
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