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ஒன்பதாம் வகுப்பு 

உயிரியல் 
 

1. ினங்கினின் ந்த – அரிஸ்டாட்டில் (கி.ப.382-322) 

2. உிரிணத் தாகுப்புகபிதடய உள்ப எற்றுத யற்றுத 

தண்புகபின் அடிப்ததடில் தகப்தடுத்துல் - டாக்ஸாணி 
3. ‘டாக்ஸிஸ்’ ன்ந கியக்க ார்த்தக்கு ததாபேள் - 

ரிதைப்தடுத்துல்  

4. ‘யாிா’ ன்ந கியக்க ார்த்தக்கு ததாபேள் - பதந 

5. சுிடன் ாட்தடச் யைர்ந் ாில் அநிஞர் – கயானஸ் 

னின்யணஸ் 

6. னின்யணஸ் ழுி புத்கம் - ைிஸ்தடயா யச்சுய 

7. ாம் ினங்கிணங்கதப ததரிடுற்கும் தகப்தடுத்வும் ற்யதாது 

தன்தடுத்தும் பதந – னின்யணஸ் பதந 

8. ற்கான தகப்தாட்டினின் ந்த – கயானஸ் னின்யணஸ் 

(கி.தி.1707-1778) 

9. தகப்தடுத்துனின் கீழ்ிதன அனகு – ைிற்நிணாகும் 

10. ினங்கிணங்கள் தைல்கபின் ண்ிக்தகதப் ததாபேத்து இண்டாகப் 

திரிக்கப்தடுகிநது – எபேதைல் உிரி, தனதைல் உிரி 

11. இபேதக்க ைச்ைீர் தகாண்ட உிரி – ண்புழு 

12. எழுங்கற்ந டிபதட உிரி – அீதா 

13. உடலுக்குள்யப உள்ப ிம் ிம்தி தகுி – உடற்குி 
14. உடற்குி உள்ப உிரி – ண்புழு  

15. உடற்குி அற்ந உிரி – ாடாப்புழு 

16. யதானி உடற்குி உள்ப உிரி –உபேதபப்புழு 

17. குபிர்இத் ினங்குகலக்கு  .கா.- ீன், தப 

18. தப்த இத் ினங்குகலக்கு .கா.- தநத, ணின்  

19. தனதைல் உிரிகபில் ிகவும் பிதாண ண்ிகு 

உடனதப்ததக் தகாண்டத – துதபபடனிகயப 

20. துதபபடனிகலக்கு ாய் இல்தன 

21. ண்ிகு ீர்ாழ் ினங்குகள் -குிபடனிகள் 

22. குிபடனிகபின் உர் ீட்ைிகள் தட்யடாைிஸ்டுகள் ணப்தடும் 

தகாட்டும் தைல்கதபக் தகாண்டுள்பண. 

23. ன்ணிச்தைாக ாக்கூடி ட்தடப் புழுக்கள்- திபயணரிா 

24. ாதணக்கால் ற்தடுத்தும் தகாக்கு புழுக்கள் - ததயனரில்  
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25. உணின் ண்தன் ணப்தடுது –ண்புழு 

26. பதுதகலும்தற்ந ினங்குகபில் இநக்தககதபக் தகாண்டுள்பது – 

பூச்ைிகள் 

27. ினங்கு உனகத்ில் ிகப்ததரி தாகுி – கணுக்கானிகள் 

28. ஆர்த்யாயதாயடா ன்ந தைல்லுக்கு ததாபேள் - கால்கள் 

29. பதுதகலும்தற்ந உிரிணங்கபில் ததபேம்தானாணத – தல்லுடனிகள் 

30. ஏடுகள் இல்னா தல்லுடனிகள் - ஸ்னக் 

31. பள்யாபிகலக்கு .கா. – ட்ைத்ி ீன்கள், கடல் அல்னிகள் 

32. உனகியனய ிக அிக ச்சுத்ன்த தகாண்ட ினங்கு – தெல்னி ீன் 

33. 60 ணிர்கதப தகாள்லம் அபிற்கு ச்சு தகாண்டது – தெல்னிீன் 

34. பதுதகலும்புகதப உிரிகள் ந்து குப்புகபாகப் திரிக்கப்தடுகின்நண 

35. ீன்கபின் தைவுள்கலக்கு ற்தநாபே ததர் – எப்தர்குனம் 

36. ீரிலும், ினத்ிலும் ாழும் உிரிகள் - இபோழ்ிகள் 

37. இபோழ்ிகலக்கு டுத்துக்காட்டு – தபகள், யதகள்  

38. சுற்றுப்புநத்ில் ற்தடும் ாற்நங்கள் உர்ில் ிநன் ததடத்த - 

இபோழ்ிகள் 

39. இபோழ்ிகபின் இம் த்தண அதநகபால் ஆணது – 3 

40. ஊர்ண உிரிக்கு .கா. – தாம்புகள், தல்னிகள், தடதைர் 

41. தநக்கும் ன்தற்ந தநதகள் - தபேப்புயகாி, ததன்குின் 

42. தாலூட்டிகபில் இபம் ததீலும் உிாணம் ன்தால் 

திரிக்கப்தட்டிபேக்கிநது 

43. தநதகள் இணப்ததபேக்கத்ிற்கு இந்ி அபில் ைிநந் இடம் - 

யடத்ாங்கல்  

44. தநக்கும் தாலூட்டிக்கு .கா. – தபால்  

45. உிரிகள் ங்கதபப் யதான்ந இபம் உிரிகதப ற்தடுத்தும் ிநன் - 

இணப்ததபேக்கம்  

46. இணப்ததபேகத்ின் இபேதக – தானில்னா இணப்ததபேக்கம், தால் 

இணப்ததபேக்கம் 

47. தானில்னா இணப்ததபேக்கத்ில் எபே உிரி ட்டுய தங்கு ததறும்  

48. தால் இணப்ததபேக்கத்ில் ஆண், ததண் இபே உிரி தங்கு ததறும்  

49. தானில்னா இணப்ததபேக்கத்ின் ைின பதநகள் - தனதிபவு பதந, 

இபேைதிபவு பதந 

50. எபே தைல் உிரிக்கு .கா. –தாீைிம்  

51. தாாீைிம் இபேைஅபவு பதநில் இணப்ததபேக்கம் தைய்பம்  

52. கபேவுறுல் இண்டு தக – தபி கபேவுபேல், உட்கபேவுபேல்  
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53. உிரிணத்ின் உடலுக்கு தபிய தடததறும் கபேவுபேல் - 

தபிக்கபேவுபேல்  

54. தட்டுக்கிபிகபின் பட்தடினிபேந்து தபிாகும் இபம் உிரி – 

‘ிம்ப்’ 

55. உிரிணத்ின் ிகச்ைிநி தைல்தடும் அனகு – தைல்கள் 

56. ‘புயாயகரியாட்டா’ ன்ந கியக்க தைால்ததாபேள் - ஆம்திதன 

உட்கபே 

57. ‘புயாயகரியாட்டா’ .கா. – தாக்டீரிாக்கள், ீனப்தசும் தாைிகள் 

58. ‘புயாயகரியாட்டா’ எபே குயாயாயைாத ட்டுய தகாண்டுள்பது  

59. ‘புயாயகரியாட்டா’ ிபெக்னியானஸ் காப்தடுில்தன  

60. தூ தைல்னின் தைல்சுர் தைல்லுயனாஸிணால் ஆணது 

61. ினங்கு தைல் தைல்சுதப் ததற்நிபேப்தில்தன 

62. ினங்கு தைல்தனக் காட்டிலும் ா தைல் - ததரிது 

63. ா தைல் கிகங்கதபப் ததற்றுள்பண 

64. ா தைல் ஸ்டார்ச் யைிக்கப்தடுகிநது 

65. ினங்கு தைல் கிதபயகாென்கதப  யைிக்கிநது 

66. ினங்கு தைல்னில் கிகங்கள் காப்தடுில்தன 

67. அதணத்து தைல்கலம் உட்கபேத ததற்றுள்பண ன்நர் – ாதர்ட் 

ப்தௌன் 

68. தைல்னின் உள்யப காப்தடும் உிபேள்ப ததாபேலக்கு ததர் – 

புயாட்யடாதிபாைம் 

69. புயாட்யடாதிபாைம் ததாதுாக உிரிின் இற்தில்பம் ணப்தடும்  

70. தைல்னின் உள்யப தல்னி ைவ்வு – திபாஸ்ா ைவ்வு 

71. தைல்சுர் ணால் ஆணது – தைல்லுயனாஸ்;, னிக்ணின் 

72. பு உற்தத்ிில் பக்கி தங்கு கிப்தது – ண்யடாதிபாை தன 

73. யகால்தக உறுப்பு ால் உபோக்கப்தட்டது – காில்யனா கால்ெி 
74. தைல்னின் ற்தகாதனப் ததகள் அல்னது தைரிக்கும் ததகள் - 

தனயைாம்கள் 

75. தைல்னின் ஆற்நல் ிதனங்கள் - தட்யா காண்ட்ரிங்கள்  

76. எபிச்யைர்க்தக ிநிாண தச்ைத்தப் ததற்றுள்ப தசுத ிநக் 

கிகங்கலக்குப் ததர் – தசுகிகங்கள்  

77. தசுங்கிகங்கபின் ற்தநாபே ததர் – குயபாயா திபாஸ்டுகள் 

78. தாம்தரிப் தண்புகதப கடத்துதத – குயாயாயைாம்கள் 

79. னுNபின் அதப்பு ாட்ைன், கிரிக் ன்தர்கபால் தபிிடப்தட்டது 

80. தைட்யடாதிபாைம் தகுப்ததடது தைட்யடாதகணஸில் ணப்தடும்  
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81. ீரின் தைரிவு அிகாண இடத்ினிபேந்து தைரிவு குதநாண இடத்ிற்கு 

ீரின் பனக்கூறுகள் கடத்ப்தடுது – ைவ்வூடுதல் 

82. ாணிப்திர்கள் - அரிைி, யகாதுத, யைாபம், கம்பு 

83. தபேப்பு தகப்திர்கள் - தட்டாி, தாைிதிறு, உலந்து  

84. ண்தப் திர்கள் - ினக்கடதன, சூரிகாந்ி, கடுகு, ள் 

85. ினங்குகபின் உவுப் திர் – யைாபத்ட்தட, தக்யகாள், 

ாதணப்புல் 

86. இற்தக உம் ன்தது – கரிப்ததாபேள் 

87. ாங்கபின் பர்ச்ைி இணப்ததபேக்கத்ிற்கு சுார் 16 தகாண 

ணிம் இன்நிதாது 

88. ா பர்ச்ைிக்கு அிக அபவு யதப்தடும் ணிங்;கள் - ததபே 

ஊட்ட ணிம் 

89. ா பர்ச்ைிக்கு குதநந் அபவு யதப்தடும் ணிங்கள் - தண் 

ஊட்ட ணிம் 

90. தல்லும் பூச்ைிகள் - தட்டுகிபிகள், கம்தபிப் பூச்ைிகள் 

91. உநிஞ்சும் பூச்ைிகள் - இதனத்த்துப் பூச்ைிகள், அசுணி 
92. துதபக்கும் பூச்ைிகள் - கபேம்புத் துதபப்தான் 

93. ிதகள் பனம் தவும் யாய்கள் - தல்னின் இதனப்புள்பி யாய் 

94. ண் பனம் தவும்யாய் - ினக்கடதனின் இதனப்புள்பி யாய் 

95. காற்று பனம் தவும் யாய் - தல்னின் தப்பு யாய் 

96. ீர்பனம் தவும் யாய்கள் - தல்னின் தாக்டீரிா ாடல் யாய் 

97. ாறுதட்ட ெணீாக்கம் தகாண்ட இண்டு அல்னது அற்கு யற்தட்ட 

இணங்கதப கனப்பு தைய்து யற்தடுத்ப்தட்ட தககதப உபோக்கும் 

பதந – கனப்திணப் ததபேக்கம் 

98. கனப்திண யகாி தக – திபாக் ாக், யாட் அய்னாண்ட், ப்தபதௌத் 

ாக் 

99. தண்த புட்ைிின் ந்த – ி.குரின் 

100. புி யம்தடுத்ப்தட்ட கால்தடகதப தன்தடுத்ி தால் 

பத்தப் ததபேக்குது – தண்தப் புட்ைி 
101. யகாி பர்ப்தின் பனம் பட்தட உற்தத்ித ததபேக்குது – 

தள்பிப்புட்ைி 
102. யைனின் துதின்நி பட்தடகதப உற்தத்ி தைய்ல் - தை பட்தட 

103. தாத் ீன் உற்தத்ிில் இந்ிா – 3து இடம் 

104. கடல் ீன்உற்தத்ிில் இந்ிா – 6து இடம் 

105. ீர் உிரிபர்ப்தில் இந்ிா – 2து இடம் 

106. அல் ாட்டுத் யணி இணங்கள் - திஸ் தனிஃப்ா, திஸ் ஆடம்யைாணி 
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107. உள்ாட்டுத் யணி இணங்கள் - திஸ் இண்டிகா, திஸ் டார்யைட்டா  

108. யணகீ்கபின் டண பதநத ிபக்கிற்காக யாதால்தரிசு ததற்நர் – 

கார்ல் ான் திரிஷ் (1973) 

109. ணி யாபின் ிநம் தனயணாதைட் ன்ந ிநி அடுக்கால் 

ீர்ாணிக்கப்தடுகிநது 

110. ணி உடனில் சுார் 700 தகாண தைகள் காப்தடுகிநது 

111. தைகள் பன்று தகப்தடும் - லும்புதைகள், உள்உறுப்பு தைகள், 

இத் தைகள் 

112. ணி உடனில் ந்து தைத் தாகுிகள் காப்தடுகின்நண 

113. எபே ை.தை.ீ தப்தபவுள்ப தை 3.5 கி.கி தடதத் தூக்க ல்னது  

114. பதனகள் யல்ாதடத அதைக்கும் உிரி 

115. ணி ண்தடயாடு 22 லும்புகபால் ஆணது 

116. ார்பு கூடு 12 இத ினா லும்புகபால் ஆணது 

117. ணி உடனில் லும்புகபின் ண்ிக்தக – 206 

118. ாில் 3 இத உிழ்ீர் சுப்திகள் காப்தடுகின்நண 

119. ணி  உடனின் ிக கடிணாண தகுி – தற்கபின் ணால் 

120. ணி உடனின் ிகப் ததரி சுப்தி – கல்லீல் 

121. அிகப்தடிாண தகாழுப்பு கனந் உத உண்தால் தித்ப்ததில் 

தித்க்கற்கள் உண்டாகும்  

122. ததான்னுக்கு ஙீ்கி ன்ந தஸ் யாிணால் தாிக்கப்தடுது – 

யனண்ச் சுப்திகள் 

123. பன்று உிழ்ீர் சுப்திகலம் இதந்து ாள் என்றுக்கு 1.5 னிட்டர் 

உிழ்ீத சுக்கின்நது 

124. ிர்தில் பெரிக் அினம், பெரிா, னாக்டிக் அினம் உள்பது 

125. ைிறுீகத்ில் நக்குதந எபே ில்னின் தப்ான்கள் அதந்துள்பண 

126. இத்ின் ால்வுகள் - பிழ் ால்வு, ஈரில் ால்வு, அதைந்ி 

ால்வு 

127. இத் எட்டத்ின் இபே திரிவு – ததீல் இத் ஏட்டம், ததாது இத் 

ஏட்டம்  

128. இத்ினிபேந்து தைல்லும் இத் குாய்கலக்கு ததர் – ணிகள் 

129. இத்ால் தபியற்நப்தடும் இத்ில் ந்ில் எபே தகுி எவ்தாபே 

ிிடபம் ைிறுீகத்த அதடகிநது அாது 1.250னிட்டர் இத்ம் 

130. இத்ம் எபே – தாய் இதப்புத்ிசு 

131. இத் தைல்கள் - பன்று தகப்தடும்  

132. இத் தைல்கபின் தக – தள்தபணு, ைிப்தணு, இத்த் ட்டுகள் 
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133. தாண்தடின் கீழ்தகுிில் காப்தடும் குபேத்தலும்பு தபத்ின் 

ததர் – கரிணா 

134. ததீல் புலா ன்ந உதநில் சூப்தட்டுள்பது 

135. எப்தடீ்டு உபிலுக்கு அடித்பிட்டர் – ார்தைல்யனா ால்திெி (1628) 

136. ிந்து தைல்தன கண்டநிந்து தந்ர் – ஆண்டன் ான் லூன் ாக் 

(1632-1723) 

137. தான்தகா தைல்கள் உத யைிப்திலும் உவு ததாபேட்கள் ீர் 

கணி உப்புகதப கடத்துிலும் தங்யகற்கின்நண 

138. ஸ்கிபதீடுகள் ன்தத – கல்தைல்கள்  

139. ார்கள் ன்தத – ீண்ட இதகள் 

140. யகானன்தகாின் பக்கிப்தி – ாத்ிற்கு உறுி தகாடுப்தது 

141. ஸ்கிபீன்தகா ிசு – உிற்ந ிசு  

142. துததைல்கள் ன்தத – தான்தகா தைல்கள் 

143. ஃபுயபாம் ார்கள் ன்தத – தான்தகா தைல்கள் 

144. ீரில் கதா ததாபேட்கள் ீத உள்பீத்து உப்புகிந ிகழ்ச்ைி – 

உள்பரீ்த்ல்  

145. ாங்கபின் தைல்கதப ிரிப்தது – ா தைனில் 

146. எபியைர்க்தக ன்ந தைால்லுக்குத ததாபேள் - எபிின் உிால் 

உபோல்  

147. எபி ஆற்நல் கரிின ாப, ீர் ஆகிற்தநப் தன்தடுத்ி 
கார்யதாதைட்யட் ாரித்ல் - எபிச்யைர்க்தக 

148. உிர்பித உள்தபடுத்துக் தகாண்டு கரிின ாபத தபிிடுல் 

- சுாைித்ல் 

149. அிகப்தடிாண ீத ீாிாக தபியற்றுல் - ீாிப்யதாக்கு 

150. சுாைித்னின் தககள் இண்டு – காற்று சுாைம், காற்நில்னா சுாைம்  

151. உிரிணங்கள் ஊட்டப் ததாபேட்கதப ங்கள் உடலுக்குள் ற்றுக் 

தகாள்து – உவூட்டம் 

152. இதனகபினிபேந்து ாத்ின் ற்ந தகுிகலக்கு உவு கடத்ப்தடும் 

ிகழ்ச்ைி – கடத்துல் 

153. ணக்குத் யதாண உத ாயண ாரித்ல் - ற்ைார்பு 

ஊட்டபதந 

154. அதணத்து தசுந்ாங்கலம் எபிற்ைார்புபே உிரிகள் ஆகும் 

155. கரி கூட்டுப் ததாபேட்கதபத் ாரிப்தற்காக யி ஆற்நதன 

தன்தடுத்தும் உிரிகள் - யிைார்பு உிரிகள் 

156. ஏர் உிரிணம் ணக்குத் யதாண உத ற்ந உிரிின் உடனில் 

இபேந்துப் ததற்றுக் தகாள்து – எட்டுண்ி தக ஊட்டபதந 
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157. ைின உிரிணங்கபால் ங்கலக்குத் யதாண உதத் ாங்கயப 

ாரிக்க படிில்தன திந உிரிகதப ைார்ந்ிபேக்கும் இத – திநைார்பு 

ஊட்டபதந 

158. இநந் அல்னது உிற்ந  கரி கூட்டுப் ததாபேட்கபினிபேந்து உதப் 

ததறும் ாங்கள் - ைாறுண்ித் ாங்கள் 

159. இண்டு உிரிகள் என்நாக யைர்ந்து ஊட்டப் ததாபேட்கதபப் தரிாநிக் 

தகாள்து - கூட்டுிநி ஊட்டபதந 

160. பூச்ைிகதப உண்ணும் ாம் - தப்தந்ஸ், ட்ஸீா 

161. புநதூண்டலுக்கு ற்த எபே ாத்ில் குநிப்திட்ட எபே ிதைில் ற்தடும் 

பர்ச்ைி அல்னது அதைவு – ிதை ைார்ததைவு 

162. எபிின் தூண்டுலுக்கு ற்த ாத்ில் ற்தடும் அதைவு – எபி 
ைார்ததைவு 

163. யிப் ததாபேபின் தூண்டுலுக்கு ற்த ா உறுப்பு தபந்ால் - யி 
ைார்ததைவு 

164. எபிின் தூண்டுனால் ாத்ின் ற்தடும் ிதை ைாா தணல் 

ிகழ்ச்ைி – எபிபறு தணல் 

165. உனகம் பழுதும் கல்லீல் அனற்ைிக்கு பேடம் என்றுக்கு நக்குதந 

27,000 இநப்புகள் ிகழ்கின்நண  

166. ைிகதட் புதகில் காப்தடும் ச்சுப் ததாபேள் - ிக்யகாடின், கார்தன் 

167. ாசுதடுல் ான்கு தகப்தடும் - காற்று, ீர், ினம், எனி ாசுதடுல்  

168. தூய்தாண குடிீதப்ததபேற்கு இதுய பதநாணி – தனகீழ் 

ைவ்வூடு தல் 

169. எனி அபத அபிடும் பதந – தடைிதல்  

170. ணினுக்கு ீங்கு ிதபிக்கும் எனி அபவு – 120 தடைிதல்க்கு யல் 

171. ீர் தாதுகாப்புச் ைட்டம் - 1974 

172. ணச் ைட்டம் - 1980 

173. காற்று தாதுகாப்புச் ைட்டம் - 1981 

174. சுற்றுப்புந சூல் தாதுகாப்பு ைட்டம் - 1986 

175. யாட்டார் ாகணச் ைட்டம் - 1988 
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