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Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team Question Paper 

STD : XII    BIO-BOTANY    TOTAL MARKS:  35 

TIME : 45 Mins   

I. Choose the correct answer        8x1=8 

1. Carolus Linnaeus published “species pantaurm” in 

 a) 1963       b) 1975      c) 1953      d)  1943  

2. Three stamens are reduced to staminodes in  

a) Solanum nigrum  b) Schizanthus pinnatus   c) Datura stramonium   d)  Petunia hybrid 

3. Libriform fibres referes to 

 a) Phloem fibres   b) Tracheids   c) sclerenchyma fibres    d) Xylem fibres 

4. Lethal mutation is observed in  

 a) pisum    b) Sorghum     c) Cicer   d) mirabilis 

5. The two protoplasts are fused with a fusogen called 

 a) Polyethylene glycol   b) polyvinyl chloride   c) Polyethane glycol  d) Phosphonic ethane 

6. Closure of stomata is cased by  

 a) Auxin    b) Gibberellins    c) Cytokinin      d) ABA 

7. One molecule of FADH2 on oxidation yields 

 a) One ATP     b) Two  ATP   c) Three ATP     d) Four ATP 

8. Phaseolus mungo was introduced from 

 a) America   b)China     c) Australia    d) Japan 

II. Answer any four of the following         4x2=8 

9. What is binomial nomenclature? 

10. Draw diagram and label the parts of Brachy sclereids. 

11. Define gene. 

12. What are the SCP used in Algae? 
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13. What is photolysis if water? 

14. What is Humulin? 

III. Write any three of the following in which question No 18. Is compulsory    3x3=9 

15. Write any three medicinal plants for malvaceae? 

16. What is Aerenchyma? Give an example. 

17. Draw and label the parts of structure of chromosome. 

18. What are the three culture medium of plant tissue culture? 

19. What is Richmond long effect? 

IV. Give the answer for the following questions.      2x5=10 

20. Write about outline for Benthum and Hookers classification.  ( Or ) 

 Draw a diagram and label the parts of Dicot root 

21. Explain recombinant DNA technology       (Or)  

 Write about outline for Calvin cycle. 
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மாணவர்கள் செய்ய வவண்டியது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2. நமது பாடொலை வலைதளத்தில் வழங்கப்படும் ெிறப்பு வினாத்தாலள பிாிண்ட் எடுத்து விடுமுலற 

நாட்களில் முழுலமயான, முலறயான வதர்வு எழுதி வினாத்தாள் தயாாித்து வழங்கிய ஆெிாியருக்கு 

அனுப்பி லவக்க வவண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள்ள துணிக்கவர்கள் இரண்டு வாங்கிக்சகாள்ள வவண்டும். ஒரு தாளில் 

வினாத்தாள் தயாாித்த ஆெிாியர் முகவாிலய “சபறுநர்” பகுதியில் குறிப்பிட்டு அதில் தங்கள் 

விலடத்தாலள லவக்க வவண்டும். 

4. மற்வறாரு கவாில் மாணவர்கள் தங்கள் சுயமுகவாிலய ”சபறுநர்” எனும் இடத்தில் எழுதி அதற்கு 

வதலவயான அளவில் ஸ்டாம்ப்கலளயும் ஒட்டிய பிறகு, அக்கவலரயும் விலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் 

கவருக்குள்வளவய லவத்து அனுப்ப வவண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட மாணவர்கள் இலணந்து விலடத்தாலள அனுப்பக்கூடாது. ஒரு கவாில் ஒரு 

விலடத்தாளுக்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆெிாியர்கள் தங்கள் விலடத்தாலள திருத்திய பிறகு தங்கள் சுயவிைாெமிட்ட கவாில் (Return Cover) 

லவத்து தங்களுக்கு விலரவில் திருப்பி அனுப்புவார். 

7. தங்கள் விலடத்தாலள உாிய ஆெிாியருக்கு அனுப்பி லவத்த வததியிலிருந்து 3 வாரங்களுக்குள் 

தங்களுக்கு மீள கிலடக்காவிடில் இங்கு தரப்பட்டுள்ள ”புகார் பதிவு படிவத்தில்” தங்கள் 

விவரத்லத பதிவு செய்யவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல் மீத்திறன் மிகுந்த மாணவர்களுக்கும் உதவும் வநாக்கில், 

மாணவர்களின் நைன் கருதி, இச்வெலவயில் தங்கலள இலணத்துக்சகாண்டுள்ள பாடொலை ஆெிாியர் 

குழுவிலன, மாணவர்கள் மிகுந்த பணிவுடன் சதாடர்பு சகாண்டு திருத்தப்பட்ட விலடத்தாள் குறித்த 

தங்கள் ெந்வதகங்கலளயும், ஆவைாெலனகலளயும் அலைவபெி மூைமாக சபறைாம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விலடகலள எழுதி அனுப்ப வவண்டிய முகவாி- 

Mr. D.RAJAMANI (Teacher), C/O K.GOVINDASAMY, PRIYANGA XEROX (OPP) GHSS  

SANTHAVASAL . POLUR T.K. THIRUVANNAMALAI DIST PIN : 606 905 Cell: 90801 43589 

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 

2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 

3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 

4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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