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STD: XII BIOLOGY  TOTAL MARKS: 70 

             TIME: 2.30 Hrs 

PART – I (BIO-BOTANY) 

Section – A 

Choose the correct answer. 8 × 1 = 8 

1. The leaves are distichous in 

a) Musa b) Abutilon c) Croton d) Ravenala 

இரு வரிசைகளில் இசலகள் காணப்படும் தாவரம் 

a) மியூஸா b) அபுடிலான் c) குரராட்டன் d) ராவனனலா 

2. Tetrach xylem is seen in ________.  

a) dicot stem  b) monocot stem  c) dicot root  d) monocot root 

நான்கு முசன சைலம் காணப்படும் தாவரப்பகுதி 

a) இருவித்திசல தாவரத்தண்டு  b)  ஒருவித்திசல ரவர ்  

c)  இருவித்திசல தாவரரவர ் d) ஒருவித்திசல தாவரரவர ்

3. Centromere and Telomere are absent in 

a) polytene chromosomes b) lamp brush chromosomes c) double minutes d) B-chromosomes 

னைன்ட்ரராமியர ்மற்றும் டீரலாமியர ்___________ ல் காணப்படுவதில்சல? 

a) பாலிடீன் குரராரமாரைாம்கள் b) விளக்கு தூரிசக குரராரமாரைாம் 

c) டபுள் மினிட்ஸ் d) B-குரராரமாரைாம்கள் 

4. The 17th chromosome in human is _____. 

a) metacentric b) acrocentric c) sub- metacentric d) telocentric 

மனிதனில் 17-வது குரராரமாரைாம் ____________ வசக ஆகும்.  

a) னமட்டானைன்ட்ரிக் b) அக்ரரானைன்ட்ரிக் c) ைப்-னமட்டானைன்ட்ரிக் d) 

டீரலானைன்ட்ரிக் 

5. To isolate protoplast the leaves are treated with 2 percent_________  

a) cellulase b) macerozyme  c) sorbitol d) mannitol 

 புரராட்ரடா பிளாஸ்டுகசள தனிதன்தடுக்க இசலதத்ுண்டுகசள 2 ைதவீதம் 

______________ உள்ள னநாதிக்கலசவயில் சவக்க ரவண்டும்? 

a) னைல்லுரலஸ்  b) மாைரராசைம்  c) ைாரப்ிட்டால் d) மானிட்டால் 

6. During dark reactions 2 moles of PGA are formed by the action of ______  

a) PGA kinase  b) RuBP carboxylase  c) Hexokinase  d) Aldolase 

 இருள் விசனகளின் ரபாது ______ னநாதியின் னையலால் இரு மூலக்கூறுகள் PGA 

உருவாகின்றன.  

a) PGA சகரனஸ்  b) RuBP காரப்ாக்ஸிரலஸ் c) னெக்ரைாசகரனஸ் d) 

அல்ரடாரலஸ் 

7. Law of limiting factor was postulated by 

a) Arnon  b) Lieberg   c) Blackmann   d) Wilson 

 கட்டுப்படுத்தும் காரணி விதிசய னவளியிட்டவர ் 

a) ஆரன்ான் b) லீனபரக்் c) பிளாக்ரமன் d) வில்ைன் 
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8.  Carotene rich rice is produced by the technique__________ 

a) protoplast fusion  b) plant tissue culture  c) genetic engineering  d) mutation 

 கரராட்டின் அதிகம் உள்ள அரிசி __________ முசற மூலம் உருவாக்கப்பட்டது.  

a) புரராட்ரடாப்பிளாை இசணவு  b) தாவரத்திசு வளரப்்பு  c) மரபுப் 

னபாறியியல்  d) திடீர ்மாற்றம் 

 

Section – B 

II. Answer any 4 of the following: 4 x 

2=8  

  9. Distribution of taxa in Bentham and Hooker’s classification of plants. 

னபந்தம் (ம) ெூக்கர ்வசகபாட்டிலுள்ள டாக்ஸின்களின் விவரங்கசள எழுதுக. 

10. Storage materials of Pith. 

பித் ரைமித்து சவக்கும் னபாருடக்ள் யாசவ? 

11. Types of mutation. Give and example. 

திடீர ்மாற்றத்தின் வசககள் யாசவ? உதாரணம் தருக. 

12. Enzymes involved in semiconservative DNA replication method. Method their functions. 

பாதி பழசம DNA இரட்டிப்பசடதலில் பங்ரகற்கும் னநாதிகசளயும் அவற்றின் 

பணிகசளயும் எழுதுக. 

13. Define the law of limiting factor. 

‘கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள்’ வசரயறு. 

14. Write any four plants used for Green manures. 

பசுந்தாள் உரமாக பயன்படும் தாவரங்கள் நான்கிசன எழுதுக. 

 

Section – C 

II. Answer any 3 of the following: (Question no. 18 is compulsory) 3 x 

3=9  

15. The difference between Musa and Ravenala. (any 3) 

மியூஸா மற்றும் ராவனனலா இசடரயயுள்ள ரவறுபாடுகள் 3 எழுதுக. 

16. Difference between sieve cells and sieve tube. 

ைல்லசட னைல் மற்றும் ைல்லசடக் குழாய்- ரவறுபடுத்துக. 

17. What is Krebs cycle? Name the enzymes involved in Krebs cycle. 

கிரப் சுழற்சி என்றால் என்ன? இவற்றில் பங்ரகற்கும் நான்கு னநாதிகசள எழுதுக. 

18. Why C4 cycle is more efficient than the C3 cycle? 

C4 சுழற்சி C3 சுழற்சிசய விட ரமம்பாடு அசடந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஏன்? 

19. Economic importance of Teak wood. 

ரதக்கு மரத்தின் னபாருளாதார முக்கியதத்ுவத்சத எழுதுக. 

 

Section – D 

II. Answer all questions: 2 x 

5=10 

20. Special characters of Petunia hybrida. 
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னபட்டூனியா செபிரியா தாவரத்தின் சிறப்பு பண்புகள் யாசவ? 

Or 

Explain about ground tissue system. 

தளத்திசு னதாகுப்பு பற்றி எழுதுக. 

21. Briefly explain about respiration. 

சுவாைத்திசன சுருக்கமாக எழுதவும். 

Or 

Enzymatic method of protoplast isolation. 

ரவதிய முசறயில் புரராட்ரடாபிளாஸ்ட்கசள பிரிதன்தடுதத்ல். 

 

PART – II (BIO-ZOOLOGY) 

Section – A 

Choose the correct answer. 8 × 1 = 8 

1. The calorie requirement for an IRW per day for heavy work is?  

a) 2980 calories b) 2780 calories c) 3880 calories d) 1790 calories 

 இந்திய மாதிரி னபண்ணுக்கு ஒருநாள் கடினமான ரவசல னைய்ய ரதசவப்படும் 

கரலாரிகள் 

a) 2980 கரலாரிகள் b) 2780 கரலாரிகள் c) 3880 கரலாரிகள் d) 1790 

கரலாரிகள் 

2. The inferior colliculi is involved in ____  

a) Visual reflexes  b) Visual perception c) Hearing  d) Motor activities  

 கீழ்ரகாலிகுலிகள் _____ ல் ஈடுபடுகின்றன. 

a) பாரச்வ ைம்பந்தப்பட்ட அனிைச்ைனையல் b) பாரச்வ உணரத்ல் c) 

ரகட்டல் d) இயக்கை ்னையல்கள் 

3. Which of the following hormones can play a significance role in Osteoporosis? 

(a) Progesterone and aldosterone  (b) Oestrogen and parathyroid hormone 

(c) Aldosterone and prolactin  (d) Parathyroid hormone and prolactin 

 ஆஸ்டிரயா ரபாரசிஸ்ஸில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ொரர்மான் எது? 

 (a) புரரானெஸ்டிரரான் மற்றும் ஆல்டாஸ்டிரரான்  (b) 

ஈஸ்டிரராென் மற்றும் பாராசதராய்டு ொரர்மான் 

(c) ஆல்ரடாஸ்டிரரான் மற்றும் புரராலாக்டின்  (d) பாராசதராய்டு ொரர்மான் மற்றும் 

புரராலாக்டின் 

4. Meningitis, Pneumonia and Osteomylitis are caused by 

a) Typhoid  b) Malaria  c) Gastroenteritis  d) Para typhoid 

 னமனின்செட்டிஸ், நிரமானியா மற்றும் ஆஸ்டிரயாசமலிடிஸ் ஆகியன காணப்படும் 

ரநாய்  

 a) சடபாய்டு  b) மரலரியா c) ரகஸ்ட்ரரா என்ட்டிசரடிஸ் d) பாரா 

சடபாய்டு 

5. Human chromosomes 19 and 20 are classified under  

a) Group E  b) Group F  c) Group G  d) Group C 

 மனித குரராரமாரைாம் 19 மற்றும் 20 ஆகியன _________ னதாகுதியில் 

வசகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  

a) னதாகுதி-ஈ  b) னதாகுதி-எஃப் c) னதாகுதி-ஜி  d) னதாகுதி-சி 
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6. Centre for animal ecological sciences is situated in  

a) Hyderabad  b) Cochin c) Bangalore  d) Calcutta  

 விலங்குகளுக்கான சுற்றுைச்ூழல் சமயம் அசமந்துள்ள இடம் 

a) செதராபாத்  b) னகாைச்ின் c) னபங்களூர ் d) னகால்கதத்ா 

7. Vagina and cervix can be examined by 

a) Cystoscopy b) Protoscopy  c) Colposcopy  d) Laproscopy  

 னபண்களின் புணரப்ுசழ மற்றும் னபண் இன உறுப்புகளில் னையலாற்றுவது ___________ 

a) சிஸ்ரடாஸ்ரகாப்பி b) புராக்ரடாஸ்ரகாப்பி  c) கால்ரபாஸ்ரகாப்பி d) 

லாப்ரராஸ்ரகாப்பி 

8. Bottle neck effect is related to 

a) Genetic drift b) Sewall Wright effect c) Hardy-weinberg’s law d) Polymorphism 

‘சீைா கழுத்து விசளவு’ __________ வுடன் னதாடரப்ுசடயது. 

a) மரபிய நகரவ்ு b) சீவல் சரட் விசளவு c) ொரட்ிவீன்னபரக்் விதி d) 

பல்லுருவசமப்பு 

 

Section – B 

II. Answer any 4 of the following: 4 x 

2=8  

9. Functions of cerebellum. 

சிறுமூசளயின் பணிகள் யாசவ? 

10. Objectives of Microbiology. 

நுண்ணுயிரியின் ரநாக்கங்கள் யாசவ? 

11. What is Apoptosis? 

அப்ரபாப்ரடாசிஸ் என்றால் என்ன? 

12. How to produces viruses as a effective vectors? 

சவரஸ்கசள எவ்வாறு சிறந்த கடத்திகளாக உருவாக்க முடியும்? 

13. Write about ODS. 

ODS பற்றி எழுதுக. 

14. Uses of electronic stethoscope. 

மின்னணு ஸ்னடதஸ்ரகாப்பின் பயன்கள் யாசவ? 

 

Section – C 

II. Answer any 3 of the following: (Question no. 18 is compulsory) 3 x 

3=9  

15. Write a Lamark’s third law. 

லாமாரக்்கின் மூன்றாவது விதிசய எழுதுக. 

16. Write short notes on ICSH. 

ICSH பற்றி எழுதுக. 

17. Write any 3 significant of HGP. 

HGP-இன் பயன்பாடுகள் ஏரதனும் மூன்று எழுதுக. 

18. Mention immuno deficiency diseases. 
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ரநாய் தசடகாப்பு குசறவு ரநாய்கள் யாசவ? 

19. Symptoms of milk fever. 

பால் காய்ைை்லின் அறிகுறிகள் யாசவ? 

Section – D 

II. Answer all questions: 2 x 

5=10 

20. Types of Bone fractures. 

எலும்பு முறிவின் வசககள் யாசவ? 

Or 

a) Functions of thymus b) Locations of T lymphocytes in cells 

a) சதமசின் பணிகள் யாசவ? b) T லிம்ரபாசைட் காணப்படும் இடங்கள் யாசவ? 

21. Mechanism of cloning. 

குரளானிங் னையல்முசற விளக்கத்சத விவரி. 

Or 

Write about Indigenous fowls. 

நாட்டுக்ரகாழி இனங்கசளப் பற்றி எழுதுக. 
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