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11-ஆம் வகுப்பு 
விலங்கியல் 

(3-மதிப்பெண் வினாக்கள்) 
 

1. உயிர்க்ககாளம் ெற்றி வரையறு. 

2. உயிர் வரகப்ெடுத்துதலின் தந்ரத என்று அரிஸ்டாட்டில் அரைக்கப்ெட்ட காைணம் 
என்ன? 

3. உயிர் வரகப்ொடுகளின் சிறப்பு ெண்புகள் யாரவ? 

4. வரகப்ொட்டியல் வரையறு 

5. உயிைணு வரகப்ொட்டியல் / கவதியல் வரகப்ொட்டியல் / பதால்லுயிர் 
வரகப்ொட்டியல் என்றால் என்ன? 

6. ICZN அல்லது IULN வரையறு 

7. மகலரியா க ாய் தடுப்பு முரறகள் யாரவ? 

8. TEM மற்றும் SEM ெற்றி குறிப்பு எழுதுக. 

9. நுண்கணாக்கியின் பசயல்ொட்டில் கவறுெடுத்தும் திறன் என்றால் என்ன? 

10. தற்சிரதவு (தன்ரனத்தாகன தாகன அைித்தல்) என்றால் என்ன? 

11. சிறு குறிப்பு எழுதுக. 

a) ரமட்கடாகாண்டிரியா 

b) ரிகொகசாம் 

c) என்கடாெிளாஸ்மிக் வரல ெின்னல் (அகம்ெிளாச வரல) 

d) ககால்ரக உறுப்புகள் (ககாக்லி அப்ப்கைட்டுஸ்) 

e) ரலகசாகசாம்ஸ் 

f)  ியூக்ஸியஸ் (உட்கரு) 

12. வரையறு 

a) குகைாகமாகசாம் 

b) தட்ரடரெகள் 

c) டிக்டிகயாகசாம் 

13. க ாயக்காைணவியல் ெற்றி குறிப்பு ஏழுதுக? 

14. ெற்களின் வரககள் மற்றும் அதன் சூத்திைம் என்ன? 

15. கரணயம் வரையறு 

16. ஆதாமின் ஆப்ெிள் எனப்ெடுவது யாது? 
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17. மார்பெலும்பு ெட்ரட என்றால் என்ன’. 

18. கல்லீைல் சுைற்சிரய வரிரசப்ெடுத்துக. 

19. ரதமஸ் (கழுத்து கரணயசுைப்ெி) என்றால் என்ன? 

20. வரையறு 

i. CNS 

ii. ANS 

iii. PNS 

21. மூரள தண்டுவட திைவம் என்றால் என்ன? 

22. B- லிம்கொரஸட்டின் ெங்கு என்ன? 

23. 'ைாத்ககயின் ரெ' என்றால் என்ன? 

24. கொகடாரசட்டுகள் என்றால் என்ன? 

25. பதாண்ரட சரத அல்லது உள் ா வளர்ச்சியின் ெங்கு என்ன? 

26. இஸ்துமிஸ் குறிப்பு வரைக. 

27. ெல்கூட்டு அல்லீல்கள் என்றால் என்ன? 

28. 'எரித்கைா ெிளாஸ்டாஸில் ஃெடீாலிஸ்' சிசுரவ பகால்லும் காைணம் என்ன? 

29. ென்முக மைெணுக்கரள வரையறு 

30. பகாவகனா என்றால் என்ன? மற்றும் அதன் பொருளாதாை ெயன்ொட்ரட கூறுக. 

31. ஒகமகா பகாழுப்பு அமிலம் ெற்றி குறிப்பு எழுதுக. 

32. மண்புழு உைத்தின் ெயன்கரள குறிப்ெிடுக. 

33. புரதெடிவங்களின் வயரத தீர்மானித்தல் என்றால் என்ன? 

34. வரையறு 

a) ெிளாஸ்மா ெடலம் 

b) பசன்ட்ரிகயால் 

35.  ிறக்குருடு ெற்றி குறிப்பு எழுதுக. 

36. மண்புழு வளர்ப்பு ெற்றி வரையறு 

37. ெண்புகளின் அடக்கம் வரையறு 

38. கார்ெனிபெைஸ் காலம் என்றால் என்ன? 

39. வரையறு 

i. கருப்ரெ  ாளம் 

ii. கிைாெின் புரடப்பு / கருமுட்ரட பகாண்ட ரெ. 
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40. கிரளட்கடாரிஸின் ெணிரய வரையறு 

41. கதன் மற்றும் கதன் பமழுகின் ெயன்கள் யாரவ? 

42. பெரிகெட்டஸ் இயல்ரெ விவரிக்க. 

43. ெட்டுப்பூச்சியின் வரக மற்றும் அதன் ெயன்கரள கூறுக. 

44. ஆர்கிபயாட்ரிக்ஸ் என்றால் என்ன? 

45. இயல்புகரள ஏழுதுக 

i. இருவாழ்விகள் 

ii. ரைைககாபதரியம் 

iii. இச்பதகயாஸ்டிகா 

46. சிறு ீைகத்தில் சிறு ீைக நுண்குைலின் ெணி என்ன? 

47. விவரி  

i. கிரளககாவன் 

ii. இன்சுலின் 

iii. வளர்ச்சியூக்கத் தடுப்ெி 

48. இரடயடீ்டு பசல்கள் அல்லது லீடிக் பசல் என்றால் என்ன? 

49. ரசமூஸாகனி வரையறு 

50. கருமுட்ரட வரையறு? 

51. பெகைாஸிகசாம் வரையறு. 

 

8 மதிப்பெண் வினாக்கள் 

 

1. இந்தியாவில் ெல்லுயிர்ப்ென்ரம ெற்றி விரிவாக கூறவும் 

2. விலங்கினப் பெயரிடும் முரற அடிப்ெரட தத்துவங்கரள குறிப்ெிடுக. 

3. உயிைணுக் ககாட்ொடு ெற்றி குறிப்பு எழுதுக. 

4. TEM மற்றும் SEM கவறுெடுத்துக. 

5. ககால்கரள உறுப்ெின் அரமப்ரெ வரைக. 

6. ரமட்கடாகாண்ட்ரியா பசல்லின் ஆற்றல் ரமயம் என ஏன் அரைக்கப்ெடுகிறது. 

7. ரிகொகசாமில் புகைாட்டின் கசர்க்ரக எவ்வாறு  ரடபெறுகிறது? 

8. ரலகசாகசாம்களில் தாகன அைிதல்  ிகழ்வு எவ்வாறு ஏற்ெடுகிறது? 
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9. உயிர்கவதியல் ஏதிர்விரனகள் எவ்வாறு எண்கடாெிளாசமிக் வரலயின் முலம் 
எவ்வாறு கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுகிறது? 

10. உட்கருவின் அரமப்ரெ கூறுக. 

11. க ாய்காைணவியல் மற்றும் அதன் வரககள் ெற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக. 

12. குகைாகமாகசாம், அதன் வரக மற்றும் எண்ணிக்ரக ெற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக. 

13. மனித சிறு ீைகம் அரமப்ரெ கூறுக. 

14. கார்ப்ெஸ்லூடியம் (கருப்ரெ  ானம்) ெற்றி கூறுக. 

15. கல்லீைல் சுைற்சி ெற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக. 

16. 'O' இைத்த வரக உரடயவர் 'அரனவருக்கும் பகாடுப்ெவர்' என கூற காைணம் 
என்ன? 

17. மனித ொலின முைண்ொடுகள் என்ன? 

18. ெட்டுப்பூச்சி வளர்த்தல் ெற்றி எழுதுக. 

19. கதன ீவளர்ப்பு ெற்றி குறிப்பு எழுதுக. 

20. மண்புழு வளர்ப்பு என்றால் என்ன? மற்றும் அதன் பசயல்முரறயாக்கம் ெற்றி கூறுக. 

21. தாவை உயிைணு மற்றும் விலங்கு உயிைணு கவறுெடுத்துக. 

22. பசன்ட்ரிகயால்கள் ெற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக. 

 

15 மதிப்பெண் வினாக்கள் 

 

1. ெடிவங்கள் ெற்றியும் ெடிவமாதல் முரறகள் ெற்றியும் ஒரு கட்டுரை எழுதுக. 

2. இைத்த அரமப்பு, இைத்த வரக மற்றும் இைத்த சுற்று மண்டலம் ெற்றி கட்டுரை 
எழுதுக. 

3. ரைப்கொதிசஸின் கட்ரடரமப்பு அரமப்ரெ விவரி 

4. மனித ஆண் முதல்  ிரலப் ொல் உறுப்புகரளயும் அதனுடன் பதாடர்புரடய மற்ற 
அரமப்ரெ விளக்குக. 

5. பசல்லின் அரமப்பு ெற்றி விரிவாக விவரி. 

6. வரகப்ொட்டின் ெல்கவறு வரககரள ெற்றி கட்டுரை எழுதுக. 

7. இனம் வரையறு விலங்கின பதாகுப்பு முரறகரள விவரி. 

8. மனிதனின் ABO இைத்த வரகப்ெற்றி எழுதுக. 

9. பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு ெற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக. 

10. ரதய்ைாய்டு மற்றும் ொைா ரதைாய்டு சுைப்ெிகள் ெற்றி எழுதுக. 
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