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TET 10 STANDARD BIOLOGY STUDY MATERIAL 

 
* ஜனீ் ாப்தீஸ் ாநார்க் உடலுறுப்பு னன்ாடு யிதியன யிக்கினயர். 
* 3 - 4 நில்ினன் ஆண்டுகலக்கு பன்ர் ததான்ின நிதன் த ாநிிட்டுகள். 
* 1.5 நில்ினன் ஆண்டுகலக்கு பன்ர் ததான்ின நிதன் பக்ட்டஸ். 
* 75,000 - 10,000 ஆண்டுகலக்கு பன்ர் ததான்ின நிதன் த ாதநாசாினன்ஸ். 
* பக்கூறு யச ன்ண DNA ிதகஸ் நாதி. 
* குதாிங் பய அிபகப்டுத்தினயர் டாக்டர் அனன்யில்நட் 1996 (டாி). 
* உனிரினல் கணிப்நாி ன்ண உனிச்சிப்புகள் 
* யசம் சட்யடயம் ன்ண ததாட்டப்ட்டாணினின் தாயபயினல் நனர். 
* ிக்குட திபயத்திிபேந்ண உடல் பச்நசல்கள் நப்டுகின். 
* தகாநாரி தாய் கால்யடகலக்கு ற்டும் தானாகும். 
* இனற்க்யக ததர்வு தகாட்ாட்யட நயினிட்டயர் சார்ஸ் டார்யின். 
* ால்நடிச்நசல்ின் உட்கபேயில் இபேநன (2n) குதபாதநாதசாம்கள் உள். 
* நித இபத்ததில் சர்க்கயபனின் அவு 80 - 120 நி.கி. 
* ாங்கர் ான் திட்டுகள் காணப்டுயண கயணனம். 
* கியக்தகாஜன் காணப்டுயண கல்லீபல். 
* அல்சிநர் ன்ண யர்சியத நாற்நாகும். 
* அல்ிிசம் ன்ண தீடீர் நாற்நயடந்த எடுங்கு ஜனீ்காகும். 
* H1N1 யயபஸ் - இன்புலநனன்சா ; சாநநன்ல்ாயடப்ி - யடாய்டு 
* நாடுகு பூஞ்யசனிால் யபேயண. 
* ாக்டீரினங்கள் புதபாதகரினாடிக் உனிரிகள் ஆகும். 
* காச தாய் காபணி யநக்தகாாக்டீரினம் டிபெர் குதாசினஸ். 
* ிாஸ்தநாடினம் எட்டுண்ணினால் உபேயாக்கப்டும் ச்சு  தீநாசானின். 
* டர் தாநயபக்கு காபணநா பூஞ்யச யநக்தபாஸ்தாபம் ஆகும். 
* இனல்நபேத்ணயம் ன்ண எபே நபேந்தில்ா சிகிச்யச பய. 
* டிகஸ் ன்ண சிபங்கு உண்ணிகாகும். 
* தபடி தாய் பவுதல் பம் பவும் தாய் டிப்தீரினா. 
* புட்டாம்யந, நீஸ்ல்ஸ், பைநல்ா தாய்க்கா தடுப்பூசி MMR. 
* HIV கண்டிபம் தசாதய i) ELISA ii) WESTERN BLOT 
* நசல் உடம் யசட்டான் வும் அயமக்கப்நறும் 
* நித பம்பு நண்டம் 3 குதிகாக ிரிக்கப்ட்டுள்ண. I) CNS ii) PNS iii) ANS 
* பகும் ன்ண தண்டுயடத்ததாடு இயணபம் பயனின் கயடசி குதினாகும். 
* படிவுார்ீட்சி ன்ண தண்டுயடத்தின் கீழ்பய ாரியம தால் இபேக்கும். 
* ாநில்ா குழுயின் டத்ணர் ிட்பெட்டரி சுபப்ி ஆகும். 
* ீபெரிநநல்ா ன்ண பம்பு நசல் உய. யநனின் ன்ண ீபெரிநநல்ாயய  
 படிபள் உய ஆகும். 
* ிபெபாின் ீட்சி ன்ண ஆக்ஸன். 
* டிபபாதநட்டர் ன்ண பயனின் பு அடுக்கு உய ஆகும். 
* சிறுபய இனக்கு தயசகயக் கட்டுப்டுத்ணகிண. 
* கார்தாபாகுயடரி நஜநீா டுபயனின் ான்கு அயபயட்ட தகாங்கள்.  
* கிபட்டிிசம் ன்ண குள்த்தன்யந. 
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* கிதபயின் தாய் ன்ண யதபாக்ஸிின் நியக சுபப்ி. 
* தாய் நதாற்றுதயத் தடுப்ண யததநாசிஸ் ஆகும். 
* ாிக்கன் நசல்கயத் ணண்டும்  ார்தநான் FSH 
* பயனிிபேந்ண 12 இயண கா பம்புகள் உபேயாகின்ன். 
* தண்டுயட பம்புகின் ண்ணிக்யக 31 இயணகாகும். 
* ிினல் சுபப்ி நநதடாின் ச்சுபக்கிண. 
* பதன் பதில் பூநினில் ததான்ின உனிரிம் இதனாாக்டீரினம்  
 (4ில்ினன் ஆண்டுக்கு பன் ததான்ினண). 
* பழுநயடந்த கபேவுற் பட்யடக்கு யசதகாட் ன்று நனர். 
* கபேவுற் பதிர்ந்த சூற்ய கி ப்டும். 
* கபேவூண் உட்கபே ன்ண பயியணவு. 
* இண்யடன் ன்ண நகபந்த ணின் நயி உய. 
* ண்டதநாிி ன்ண பூச்சிகள் பம் நகபந்த தசர்க்யக யடநறுயண. 
* தயயனின் யாழ்க்யக சுமற்சினின் பன்ாம் ிய தயப்ிபட்யட ஆகும். 
* பூக்கும் தயபங்கின் இப் நபேக்க உறுப்பு நர்காகும். 
* ிவுகினின் ாகங்கள் நநரிகார்ப் ப்டும்.  
* நயங்கானம் எபே எபேயித்தய தாயபநாகும். 
* அந்திநந்தாயப அகீன் யயக கினாகும்.  
* நல்ின் கபேயிற்கு ஸ்கூட்டல்ம் ப்டும். 
* கபேவுா கிகள் திபள்கி ப்டும். 
* நாபோதாப பக்கினத்ணயம் யாய்ந்த தாயபம் சின்தகாா ஆகும். 
* நிசீினத்தில் ாிா இப்நபேக்க ஸ்தார்காகின நகாணிடினாக்கள்  
 உபேயாக்கப்டுகிண. 
* நித உடின் நாஸ்டர் நகநிஸ்ட் ன்ண சிறுிபகம். 
* கிபாஸ் ாஸ்டரின் ன்ண எபே சிற்ித்யத தயநாபே சிற்ிப் 
நற்தார்கள்  
 ாணகாப்ண. 
* இதன சுபேக்கம் சிஸ்தடால்; இதனம் யிரியயடதல் யடனஸ்தடால். 
* ிாஸ்நா ன்ண இபத்தின் திபயப் குதி. 
* ரித்தபாயசட்டு – RBC திபாம்தாயசட்டுகள் - இபத்தட்யடச்நசல்கள் :  
 லூக்தகாயசட்டு - WBC  
* குதாபுின் ன்ண தாய் திர்ப்ாற்ல். 
* ஈசிதாில் ன்ண நித இபத்த நசல்கள். 
* உடல்பழுயதற்க்கும் சுத்த இபத்தத்யத டுத்ண நசல்லும் இபத்தக் குமாய்  
 நகாதநணி. 
* அசுத்த இபத்தத்யத இதனத்திற்கு நகாண்டுயபேம் இபத்தக் குமாய்கள்  
 நபேஞ்சியபகள். 
* னாயனின் நயட்டும் ற்கள் தந்தங்காக நாற்நயடந்ணள். 
* ல்தநாரி யால்வு ிய யடியம் தான்தாகும். 
* எட்டகத்தின் ததாில் காணப்டும் நசல்கள் ஆஸ்நாடிக் நசல்கள் ஆகும். 
* நித இதனத்தின் யடியம் கூம்பு யடியநாகும். 
* நித சிறுிபகத்தின் யடியம் அயயப யடியநாகும். 
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* ாலுட்டிகின் உடிிபேந்ண நயப்ம் நயிதனறுயயத தடுக்கும் அயநப்பு  
 தபாநநாகும். 
* சீறுிபகத்தின் குமிந்த உட்புப்குதினின் நனர் ரீன்ல்ய ஸ். 
* கியக்காிசிஸ்ல் குலக்தகாஸ் இபண்டு யபேயிக் அநி பக்கூறுகாக  
 ிவுடுகிண. 
* நாதாட்தபாாயில் யநக்தகாயபசா தயர்கள் உள்ண. 
* இபவு தபங்கில் ீர்கடத்ணயதற்கு தயர் அழுத்தம் னன்டுகிண. 
* எிச்தசர்க்யகக்கு CO2, ீர், ச்யசனம் நற்றும் சூரினஎி ததயயப்டுகிண. 
* நீன்கின் சுயாசப் பப்பு அயற்ின் நசதில்காகும். 
* ீபாயிப் தாக்கு தாயபத்தின் நயப் ியயனக் குயக்கிண. 
* தண்டு புயிஈர்ப்பு யியசயன தாக்கி யபேம். 
* யசத்தில் காண்ப்டும் கடத்ணம் குமாய்கள் டிபக்கீடுகள். 
* அம்தநாினாநடிக் யிங்கிற்கு உதாபணம் நீன். 
* நசனற்க்யக நயம யபேயிக்கப் னன்டும் தயதிப்நாபேள் KI 
* உனிரி ரிநாபேள் ன்ண தனாடீசல் ஆகும். 
* ீரில் இப்நபேக்கம் நசய்பம் பூச்சி நகாசு. 
* கண்ணாடினில் நறுசுமற்ச்சி நசய்னப்டும் சதயதீம் 20%. 
* காகிதத்தில் நறுசுமற்ச்சி நசய்னப்டும் சதயதீம் 54%. 
* சுயநபுபட்சி ன் நசாற்நாடயப உபேயாக்கினயர் யில்ினம் S. காய்டு. 
* சுயநபுபட்சி ன் நசாற்நாடயப னன்டுத்தினயர் ார்நன்தார்ாக். 
* ததாில் காணப்டும் ண்நணய் சுபப்ிகள் சீம். 
* பைநாட்டிக் காய்ச்சல் ற்ட காபணம் ஸ்நபப்தடாகாக்கஸ். 
* கல்லீபயப் ாணகாக்கும் நபேந்ண நஞ்சள். 
* உயினல் சம்ந்தநா தாய் அநபக்ஸினா நர்தயாசா. 
* காட்டுக் கழுயதகள் காணும் குதி கச்சுப் குதி. 
* ஆண் பூக்கின் நட்டுத் தன்யநக்கு காபணநா ணண்ணூட்டம் CU. 
* னாயக்கால் தாய்க்கா காபணி ஊச்சதபாரின ாங்கபப்டி. 
* நயள்ய இபத்த நசல்கின் ண்ணிக்யக குயபம் தாண ற்டுயண  
 ிபெதகாிினா. 
* ததாயச, இட்ிநாயய புிக்கச்நசய்பம் ாக்டீரினா லூக்தகா ாஸ்டாக். 
* அல்நகநி ன்ண இபேம்ய தங்கநாக நாற்றும் கய. 

Prepared by 
K. MANAVALAN,B.T Assistant (Science),Govt Hr. Sec. School,Thookanampakkam 607 

402Cuddalore District 
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1. உனிரிங்கள் யாழும் இடத்திற்கு................................... என்று பனர். 

2. ாலயத்தில் யாழும் ஒட்டகத்தின் ததால்நிகவும் தடிநாகவும்,    

     ீலப ஈர்த்து லயத்துக் பகாள்லம் .......................................... பகாண்டுள்து. 

3. யவ்யால் த்தின்தாது ..................................... ஒி பயினாகும். 

4. ாலுட்டிகள் ...................................... இபத்தப் ிபாணிகாகும். 

5. நிதின் உடல் பயப்ில ..................... ிருந்து ......................... ஆக  

     உள்து . 

6. ாலூட்டினின் இபத்த சியப்ணுயில் ............................................. அதிக  

     அவு ஆக்சிஜல எடுத்து பசல்கிது. 

7. ாலுட்டிகின் இபத்த சியப்ணுயில் ................................ இல்ல. 

8. இபத்த சுற்று உறுப்புகள் ......................., ..................................., ...............................,  

      ............................. 

9. பத்தம் எனும் .............................. நற்றும் ................................ ஆகினலய  

      உள். 

10. நிதில் இபத்த சுமற்சிலனக் கண்திந்தயர் ........................................... 

11. இதனத்லத சுற்ிலும் இபண்டக்கு டநாகின ....................................  

        உலஅலநந்துள்து.  

12. இதனம் .......................................... தலசனிால் உருயாக்கப்ட்டுள்து. 

13. நித இதனத்தில் காணப்டும் அலகள் ...........................,  

        ...................................., ............................................, ................................................. 

14. இதனத்தின் அல சுருங்கும் ிலக்கு ........................... என்று பனர். 

    இதனத்தின் அல யிரியலடயதற்கு ............................... என்று பனர். 

15. இதனத்தின் ஒி ............................................... ஆகும். 

16. மூன்று யலக இபத்தக் குமாய்கள் ......................................,  

        ........................................., ................................................ 

17. ஒரு நிதின் சபாசரி இதனத் துடிப்பு ஒரு ிநிடத்திற்கு  

         ............................ ஆகும். 

18. மூன்று யலகனா இபத்த பசல்கள் ிாஸ்நாயில் உள் அலய  

         ................................................, .............................................., ............................................. 

19. சிறுீபகத்தின் பசனல் அகு .................................................... 

20. ஒரு சிற்ித்லத சார்ந்தப் பற்தார் நற்தார் சிற்ித்லத  

         பாநரித்தல ............................................... என்று அலமக்கப்டுகிது. 
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விடைகள் 

 

1. வாழிைம் 

2. ஆஸ்மாடிக் செல் 

3. மீச ாலி 
4. சவப்ப 

5. 98.4 கு  98.6கு 

6. உறமீமாகுமளாபின் 

7. உட்கரு 

8. இத ம், தமணிகள், தந்துகிகள் ெிடைகள் 

9. திைவத்திசு, ிணீர் 

10. வில்லி ம் உறார்வி 
11. சபரிகார்டி ம் 

12. கார்டி ாக் 

13. வலது ஆரிக்கள், வலது சவண்டிரிக்கள், இைது ஆரிக்கள், இைது 

சவண்டிரிக்கள் 

14. ெிஸ்மைால், டை ஸ்மைால் 

15. லப், ைப் 

16. தமணிகள், தந்துகிகள்,  ெிடைகள் 

17. 72 

18. இைத்தச் ெிவப்பனு, இைத்த சவள்டள னு, இைத்தத் தட்டைச் செல்கள் 

19. சப்ைான் 

20. குறுக்கு பைாமரித்தல் 
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1. யீ ஆயர்த்த அட்டயக ........................................... ததாகுதிகாக  

    ிரிக்கப்ட்டுள். 

2. ஆயர்த்த அட்டயகனில் கிகடநட்ட  ................................. யரிகைகள்  

    என்றும் தைங்குத்து யரிகைகள் ....................................... என்றும்  

    அகமக்கப்டுகின். 

3. திந யரிகை அட்டயகனில் ....................... ததாடர்கள் உள். 

4. திந யரிகை  அட்டயகனில் ....................... ததாகுதிகள் உள். 

5. நிக குறுகின ததாடர் எது............................... அதில் உள் திநங்கள் எத்தக  

     ................................ 

6. நிக ீண்ட ததாடர் எது ..................................... அதில் உள் திநங்கள்  

    எத்தக ................................... 

7. முதல் ததாகுதி திநங்கள் ................... உலாகங்காகும். 

8. இபண்டாம் ததாகுதி திநங்கள் .............................. எப்டுகின். 

9. ததாகுதி 3- 12 யகபயுள் திநங்கள் .............................. திநங்கள்  

    எப்டுகின். 

10. ததாகுதி 1 , 2 நற்றும் 13 – 18 யகபயுள் தினன்கள் எ ………………………………   

      அகமக்கப்டுகின். 

11. ததாகுதி 16ல் உள் திநங்கள் .................................. குடும்ம்  

      எப்டுகின். 

12. ததாகுதி 17ல் உள் திநங்கள் .................................. குடும்ம்  

      எப்டுகின். 

13.  18ம் ததாகுதி திநங்கள் .................................... எப்டுகின்.  

14. ாந்த்கடுகள் நற்றும் ஆக்டிககள் ............................... திநங்கள் எ   

      அகமக்கப்டுகின். 

15. தங்கத்தின் தூய்கநகன ................................... என் அகால் குிக்கிலாம். 

16. அலுநிினத்தின் முக்கின தாது .......................................... 

17. எல்ா ............................... தாதுக்கல் ஆால் எல்ாத் .........................   

      கணிநங்கல. 

18. இபத்தத்தில் உள் உலாகம் ..................................... 

19. எலும்ில் உள் உலாகம் ..................................... 

20. கயட்டநின்   உள் உலாகம் ................................. 

21. தயபத்த்தின் ச்கைனத்தில் உள் உலாகம் ..................................... 

22. இக்கினாக னன்டும் தாருள் ...................................... 

23. இரும்ின் முக்கின தாது ....................................... 

24. கார்ன் அகய தாறுத்து இரும்க ................... ஆகப் ிரிக்காம். 

25. யிநாம் கட்டகநப்ில் னன்டும் உலாகம் .................................... 

26. ாகமுாம் பூசுதல் என்து ........................................ 
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1. s,p,d,f 

2. த ொடர்கள், த ொகு ிகள் 

3. 7 
4. 18 

5. மு ல் த ொடர் 2 

6. 6வது த ொடர், 32 

7. கொ,  

8. கொண் 

9. இடடநிடய  

10. பி ிநித்துவ 

11. சொல்ககொஜன் 

12. nஉமகயொஜன் 

13. ந் வொயுக்கள் 

14. உள் இடடநிடயத்  னிங்கள் 

15. ககட் 

16. பொக்டசட் 

17.  னிங்கள்,  ொதுக்கள் 

18. குந 

19. ஊ 

20. ஊடி 

21. ஆப 

22. கொல்சிம் ஆக்டைடு 

23. nஉமடடட் 

24. முன்மொக 

25. டியுொலுின் 

26. துத் நொகின்முயொம் பூசு ல் 

Prepared by Mr. K. manavalan,B.T assistant (science),GHSS,Thookanampakkam 

607 402.,-Cuddalore Dist 


