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வகுப்பு: XI

ோடம்: உயிோியல்-விலங்கியல்

இழைய உரலிகள் (DIGI LINKS)

மின்னூல்

https://diksha.gov.in/dial/4C9BN4

மதிப்பீடு

https://diksha.gov.in/dial/4CEK1U

இழைய வளங்கள்:

http://tnqrcode.blogspot.in/2018/03/b130-std-11-zoology-tm.html

Std11BIZU01P001

உயிருலகம்

https://diksha.gov.in/dial/4CI7PR

உயிருலகம்-Concept of Species
Std11BIZU01P010

குடும் ம்-Systematic of Human Being

https://diksha.gov.in/dial/4CNG3H

Std11BIZU01P013

முப்ப யோிடும் முழை- Concept of species

https://diksha.gov.in/dial/4CS3RE

Std11BIZU01P017

இழைய வளங்கள்

http://tnqrcode.blogspot.in/2018/03/b1
30-std-11-zoology-tm.html

Std11BIZU01P019

மதிப்பீடு

https://diksha.gov.in/dial/4CXC55

Std11BIZU02P020

விலங்குலகம்

https://diksha.gov.in/dial/4D1YT2

Std11BIZU02P026

Classification of Kingdom

https://diksha.gov.in/dial/4D786S

Std11BIZU02P030

பதோகுதி ஆல்பகல்மின்தஸ்- Phylum:

https://diksha.gov.in/dial/4DAUUP

Aschelminthe
Std11BIZU02P050

இழைய வளங்கள்

http://tnqrcode.blogspot.in/2018/03/b1
30-std-11-zoology-tm.html

Std11BIZU02P052

மதிப்பீடு

https://diksha.gov.in/dial/4DG48F

Std11BIZU03P055

திசு அளவிலோன கட்டழமப்பு

https://diksha.gov.in/dial/4DJQWC

Tissue Level of Organisation-Animal Tissue
Std11BIZU03P061

Animal Tissue

https://diksha.gov.in/dial/4DPZA3

Std11BIZU03P067

Muscle Contraction

https://diksha.gov.in/dial/4DTLXZ

Std11BIZU03P069

இழைய வளங்கள்

http://tnqrcode.blogspot.in/2018/03/b1
30-std-11-zoology-tm.html

Std11BIZU03P070

மதிப்பீடு

https://diksha.gov.in/dial/4DYVBQ

Std11BIZU04P071

விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு
மண்டலங்கள்

https://diksha.gov.in/dial/4E3HZM

Std11BIZU04P077

மண் புழுவின் . பேோிமோன மண்டலம்

https://diksha.gov.in/dial/4E8RDD

Std11BIZU04P086

கரப் ோன் பூச்ேியின் . பேோிமோன மண்டலம்

https://diksha.gov.in/dial/4EHMF1

Std11BIZU04P094

Morphology of Frog

https://diksha.gov.in/dial/4ERIGN

Std11BIZU04P106

மதிப்பீடு

https://diksha.gov.in/dial/4FAAJY

Std11BIZU05P109

பேோித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல்

https://diksha.gov.in/dial/4FJ6LL

Digestion and Absorption-Digestive glands
Morphology of Frog
பேோித்தல் மைறும் உடகிரகித்தல்-பேோிமோன
மண்டலம்
பேோித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல்
Std11BIZU05P114

உைவுப் ோழதயின் திசுவியல்

https://diksha.gov.in/dial/4FT2N9
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Std11BIZU05P117

வோய்க்குைியில் உைவு பேோித்தல்- Digestive

https://diksha.gov.in/dial/4G2XPW

Glands in Human

Std11BIZU05P122

கோர்ப ோஹட்பரட்டுகள். புரதங்கள் மற்றும்
பகோழுப்புகளின் கபலோோி

Std11BIZU05P126

இழைய வளங்கள்

Std11BIZU05P130

மதிப்பீடு

https://diksha.gov.in/dial/4GBTRJ
http://tnqrcode.blogspot.in/2018/03/b1
30-std-11-zoology-tm.html
https://diksha.gov.in/dial/4GKPT7

Respiration-Mechanism of breathing
சுவோேம்
Std11BIZU06P134

சுவோேம்

https://diksha.gov.in/dial/4GUKUU

Std11BIZU06P139

சுவோே நிகழ்வின் டி நிழலகள்

https://diksha.gov.in/dial/4H4GWH

Std11BIZU06P141

மூச்சுக்கோற்று அளவு

https://diksha.gov.in/dial/4HDCY5

Std11BIZU06P151

இழைய வளங்கள்

Std11BIZU06P155

மதிப்பீடு

https://diksha.gov.in/dial/4HM8ZS

Std11BIZU07P158

உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்பைோட்டம்

https://diksha.gov.in/dial/4HW52F

Std11BIZU07P169

இதயத்தழே இரத்த நோளங்கள்

https://diksha.gov.in/dial/4I6143

Std11BIZU07P175

இரத்த அழுத்தம்

https://diksha.gov.in/dial/4IEW5Q

Std11BIZU07P178

இரட்ழடச் சுற்பைோட்டம்

https://diksha.gov.in/dial/4INS7D

Std11BIZU07P179

இதயச் பேயல் ோட்ழட பநைிப் டுத்துதல்

https://diksha.gov.in/dial/4IXN91

http://tnqrcode.blogspot.in/2018/03/b1
30-std-11-zoology-tm.html

Cardio pulmonary Resuscitation
Disorders of the circulatory system-Heart failure
Std11BIZU07P184

Std11BIZU07P188

http://tnqrcode.blogspot.in/2018/03/b1

இழைய வளங்கள்

30-std-11-zoology-tm.html
https://diksha.gov.in/dial/4J7JAN

மதிப்பீடு

“இழையச் பேயல் ோடு” உரலிகள்
பதோகுதி - 1 - ோடநூலில் உள்ளழவ
Bio_Zoology புத்தகத்தில் உள்ளவோறு

க்கம் - 68 - The Online Epithelium

க்கம் - 151 - சுவோேம்

க்கம் - 126 - பேோிமோன மண்டலம்

க்கம் - 184 - உடல் திரவங்கள் மற்றும்

க்கம் -17 - Deep Tree

சுற்பைோட்டம்

க்கம் -50 - Cladogram
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க்கம் - 21 - கைிவு நீக்கம்

க்கம் - 84 - கோது - முப் ோிமோைம்
க்கம் - 84 - நரம்பு கட்டுப் ோடு மற்றும்
ஒருங்கிழைப்பு

க்கம் - 112 - பவதிய ஒருங்கிழைப்பு
க்கம் - 48 - இடப்ப யர்ச்ேி மற்றும் இயக்கம்
க்கம் - 84 - மூழள - முப் ோிமோைம்
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