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         = tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp 
    rf;fuhk;ghisak;> mfuk; (po)> vyr;rpg;ghisak;> 

  jpUr;nrq;NfhL(Tk) ehkf;fy;(Dt) 637202 
Cell : 99655-31727, 99655-35967 

muR nghJj; Njh;T khh;r; - 2019 

ghlk;: caphp-jhtutpay;                  18.3.2019     
tFg;G : XI                      TENTATIVE ANSWER KEY   kjpg;ngz;fs;;: 35 
t.v gphpT-I kjpg;ngz;fs; 
 TYPE - A TYPE - B  

1 இ) ஃபபஸி அ) 3ATP +2NADPH 1 

2 அ) 1-iii, 2-iv, 3-ii, 4-i அ) 42 1 

3 அ) 3ATP +2NADPH இ) ஃபபஸி 1 

4 ஆ) டைபஸ்போபோ ஈ)  

 
1 

5 ஈ) சிோப்சிஸ் ஈ) நியூக்ளிபனோடைடு 1 

6 அ) 42 ஈ) சிோப்சிஸ் 1 

7 ஈ)  

 

ஆ) டைபஸ்போபோ 
1 

8 ஈ) நியூக்ளிபனோடைடு அ) 1-iii, 2-iv, 3-ii, 4-i 1 

  
பிரிவு - II 

(எவலயனும் நான்கு லினாக்களுக்கு லிவைரி) 
4x2=8 

9 அ) பிளெக்ட ோஸ்டீல்  
         டைமும்ஃபுபோனம்  தட்டுகள் போன்று  நோறி  நோறி அடநந்திருக்கும். 
டுத்துக்கோட்டு: லைக்க ோக ோடியம்  கிளோகேட்டம். 
ஆ) ஆஞ்சிபனோஸ்பர்மிற்கு, ஜிம்போஸ்பர்மிற்கும் இடைபன உள்  போதுப்ண்பு 

வ. எண். ஜிம்ன ோஸ்பெர்ம்கள் ஆஞ்சின ோஸ்பெர்ம்கள் 

1. போதுயோகச் டைக்குமோய்கள் 
கோணப்டுயதில்ட 
(நீட்பைல்ஸ்நீங்கோக) 

போதுயோகச் டைக்குமோய்கள் 
கோணப்டுகின். 

2. ஃபுபோனத்தில் துடணபைல்கள் 
கோணப்டுயதில்ட. 

துடணபைல்கள் கோணப்டுகின். 

3. சூல்கள் திந்தடய சூல்கள் சூலகத்தோல் மூைப்ெட்டுப் 
ோதுகோக்கப்டுகின். 
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10 இலலயின் முதன்லை ெணிகள்  
1. ஒளிச்னேர்க்லக 

2. நீபோவிப்னெோக்கு 

3. யோயு ரிநோற்ம்  

4. பநோட்டுகடப் ோதுகோத்தல் 

5. நீடபயும், நீரில் கடபந்துள்  போருட்கடயும் கைத்துதல் 

 

 

½   
½ 

½ 

½ 

 

11 புதின  பைல்  உருயோக்கத்தில்  பைல் சுமற்சி : (ஒவ்பயோரு யடகக்கும் ½ நதிப்பண்) 

 

 
 
 
 

2 

12 a) tRNA 

  

 

 

b) rRNA 

 

1 

 

 

 

1 

13 பிராஸ்ா சிவைலின் லவககள்  

அ)ஆம்ப நிவய பிராஸ்ா சிவைவு  

ஆ) உறுைி நிவய பிராஸ்ா சிவைவு 

 இ) இறுைி நிவய பிராஸ்ா சிவைவு 

½ 

 

½ 

 

1 

14 சுறல் ஒரி பாஸ்பரிகணம் ற்றும் சுறயா ஒரி பாஸ்பரிகணம் 
இவையான யலறுபாடுகள்  
ல.எ சுறல் ஒரி பாஸ்பரிகணம் இவையான யலறுபாடுகள் 
1 PS I நட்டும் ங்பகற்கிது PSI நற்றும் PS II இபண்டும் 

ங்பகற்கின் 
2 விட டநனநோக P700 

பைனல்டுகிது 

விட டநனநோக P680 
பைனல்டுகிது 

3 பயளிபனற்ப்ட்ை க்ட்போன்கள்  
மீ ண்டும்திரும்புகிது. 

பயளிபனற்ப்ட்ை 
க்ட்போன்கள்  திரும்புயதில்ட 
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4 நீரின் ஒளி பித்ததல் 
டைபறுயதில்ட 

நீரின் ஒளி பித்ததல் 
டைபறுகிது 

5 ோஸ்ரிகபணம்  இபண்டு 
இைங்களில் 
டைபறுகிது. 

ோஸ்ரிகபணம்  ஒரு இைத்தில் 
நட்டும் டைபறுகிது. 

 

 பிரிவு  - III  

(ஏயைனும் மூன்று லினாக்களுக்கு லிவைரி) 
லினா எண் 19 கட்ைா லினா 

3x3=9 

15 சூல்ஒட்டுமுடயின்  யடககள் (பதனும் 3 நட்டும்) 
விளிம்பு சூல் ஒட்டுமுட  
     ஒற்டச் சூகத்தின் விளிம்பில் கோணப்டும் சூல் ஒட்டுத்திசுவில் சூல்கள் 
ஒட்டியிருக்கும். டுத்துக்கோட்டு - ஃபபஸி 
தடுப்புச் சுயர் சூல் ஒட்டுமுட  
     சூல்கள் சூகப்ட பிரிக்கும் குறுக்குச் சுயர்களின் புப்பப்பில் ஒட்டியிருக்கும். 
டுத்துக்கோட்டு - நிம்ஃபனஸி 
தனித்த டநன சூல் ஒட்டுமுட  
      சூலிட பகோண்ை குறுக்குச் சுயர் அற் இடணந்த சூகப்டயின் டநன 
அச்சில் சூல் ஒட்டுத்திசு கோணப்டும். 
டுத்துக்கோட்டு - பகரிபனோஃபில்பஸி, டைனோந்தஸ், பிரிம்பபோஸ் 
அச்சு சூல் ஒட்டுமுட 
     சூல் ஒடுத்திசுயோது குறுக்குச் ையருடைன  சூலிடயுடைன இடணந்த 
சூகப்டயின் டநன அச்சிலிருந்து பதோன்றும். 
டுத்துக்கோட்டு - டைபிஸ்கஸ், தக்கோளி, லுமிச்டை 
சுயர் சூல் ஒட்டுமுட 
     ஓபட பகோண்ை  சூலிடயுடைன இடணந்த சூகப்டயின் சுயர்களின் மீது 
அல்து சூலிடகள் ைந்திக்கும் இைங்களில் சூல் ஒட்டுத்திசு கோணப்டும். 
டுத்துக்கோட்டு - கடுகு, அர்ஜிபநோன், பயள்ரி 
அடிச்சூல் சூல் ஒட்டுமுட 
     ஓபட பகோண்ை சூகப்டயின் அடிப்புத்தில் சூல் ஒட்டுத்திசு கோணப்டும். 
டுத்துக்கோட்டு - சூரினகோந்தி (ஆஸ்ைபபஸி), நோரிபகோல்டு 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

16 அ) டநட்பைோகோண்டிரினத்தின் அடநப்பு ைம் 

 

 
 
 
 
 
 

1  
 

1 
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ஆ) டநட்பைோகோண்ரினோ ‚பைல்லின் ஆற்ல் உடகள்‚  அடமக்கப்ைக் கோபணம் 
            ஆற்ல் மிகுந்த ATPகட அதிக அவில் டநட்பைோகோண்டிரினங்கள் 
உருயோக்குயதோல்  இடய சசல்யின் ஆற்மல் நிவயம்  (Power house of 

the cell)  அடமக்கப்டுகின். 

 
 

1  

17 யர்ச்சி யடனங்கடப் ற்றி டிப்தன் முக்கினத்துயம்(பதனும் 3 நட்டும்) 
 நபத்தின் யனடதக் கணக்கிை முடியும் . 
 நபக்கட்டையின் தபத்டத உறுதிடுத்த முடியும் . 
 கதிரினக்கக கோர்ன் யனது கணிப்பு ைரிோர்க்க முடியும். 
 கைந்த கோ நிட, பதோல்லினல் கணக்கீடு போன்யற்டச் பைய்ன முடியும் . 
 தைனவினல் விைோபடணக்கு ஆதோபங்கட யமங்குகிது . 

 
 
 

1 
1 
1 

18 m) Rthr tpfpjj;jpw;fhd tha;ghL 

 

 

 

M) ngz;Nlh]; /gh];Ngl; topjlj;jpd; Kf;fpaj;Jtk; (பதனும் 2 நட்டும்) 
  HMP ஷண்ட் இரண்டு முக்கியமான விளளப ாருட்களான NADPH மற்றும் 

ப ண்ட ாஸ் சர்க்களரகள் உருவாக்கத்து ன் ப ா ர்புள யது. கட் ப் டும் 

வளர் விளனகளுக்கு இது முக்கியப்  ங்காற்றுகிறது. 

 உருவாக்கப் ட்  இளைப ாதி NADPH  ஒடுக்க உயிர் உற் த்தி விளனகளுக்குப் 

 யன் டுத் ப் டுகிறது மற்றும் ஆக்ஸிஜன்  னி மூலக்கூறுகளின் 

விளளவுகளிலிருந்து  ாதுகாக்கிறது. 

 ளரட ாஸ்-5-ஃ ாஸ்ட ட் மற்றும் அ ன் வழிப ாருள்கள் DNA, RNA, ATP, NAD+, 

FAD மற்றும் இளைப ாதி A ஆகிய உருவாக்கத்திற்குப்  யன் டுகிறது. 

 ஆந்ட ாசயனின், லிக்னின் மற்றும் பிற அடராடமடிக் டசாோ்மங்கள் 

உருவாக்கத்திற்கு ரித்டராஸ்  யன் டுகிறது. 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 

19 அ) i) டட்பபோைோபநோோஸ்    (பதனும் 2 நட்டும்) 
ii) டட்பபோோக்ைர் 

iii) சூபைோபநோோஸ் 
ஆ) டட்பஜன் நீக்கம்  

      மண்ணில் காைப் டும் ள ட்டரட் வளிமண் ல ள ட்ரஜனாக மாற்றப் டும் நிகழ்வு 
ள ட்ரஜன் நீக்கம் னப் டும். இதில்  ங்டகற்கும்  ாக்டிரியங்கள் சூட ாடமானாஸ், 
ள டயா ாசில்லஸ்,  ாசில்லஸ் சப்டிலிஸ் மற்றும் பிற. 

 
 
 

இ) டட்பஜன் நிடநிறுத்தத்திற்கு பதடயனோ போதி 
               1. ள ட்டரட் ரி க்ட ஸ் 
              2. ள ட்ளரட்ரி க்ட ஸ் 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
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பிரிவு - III 

கீழ்க்காணும் லினாக்களுக்கு லிவைரிக்கவும் 
2x5=10 

20 அ) (i) கிபோம் ைோனபநற்றும் முடயின் டிநிடகள் 
 ோக்டீரினங்களின் யர்ப்பிலிருந்து பநற்பதய்ப்பு (smear) தனோரிக்கவும் 
 டிகஊதோைோனத்டதப் னன்டுத்தி 30 விோடிகள் ைோனபநற்வும் 
 யோட யடிநீரில் 2 விோடிகள் பநதுயோக அைவும் 
 கிபோம் அபனோடின் கடபைலில் 1 நிமிைம் டயக்கவும் 
 யோட யடிநீரில் பநதுயோக அைவும் 
 95% த்தோல் அல்து அசிட்பைோன் னன்டுத்தி பநதுயோக 10 முதல் 30 

விோடிகள் கழுயவும் 
 யோட யடிநீரில் பநதுயோக அைவும் 
 ைோஃபனின் ைோனத்தில் 30 முதல் 60 விோடிகள் டயக்கவும் 
 யோட யடிநீரில் பநதுயோக அசின பின்ர் ஈபப்டைடனஅகற்வும் 
 நுண்பணோக்கி யழினோக உற்றுபோக்கவும் 

(ii) டீ ஆக்ஸி டயபஸ்கள் நற்றும் ரிபோ டயபஸ்கள் பயறுோடு 
ய. டீ ஆக்ஸி டயபஸ்கள் ரிபோ டயபஸ்கள் 
1 DNA டயக் பகோண்டுள் 

டயபஸ்கள் ‘டீஆக்ஸிடயபஸ்கள்’ 
(Deoxyviruses)  

RNA டயக் 
பகோண்டுள்டயபஸ்கள் 
‘ரிபோடயபஸ்கள்’ (Riboviruses) 

2 டுத்துக்கோட்டு 
பரும்ோோ விங்கு, ோக்டீரின 
டயபஸ்கள் (அல்து) 
கோலிஃபியர் பதநல் டயபஸ்கள் 

டுத்துக்கோட்டு 
பரும்ோோ தோயப டயபஸ்கள் 
(அல்து)  
HIV டயபஸ்கள் 
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1 

 

                                     (அல்யது) 

ஆ) அல்லினம் சீோ  நரின் ண்புகள் நற்றும் நர் யடபைம் 

 ைலர்: சிறினது, பூயடிச் பைதிலுடைனது, பூக்கோம்புச் பைதிற்டய, பூக்கோம்புடைனது, 
முழுடநனோது, மூயங்கநர், ஆபச்சீருடைனது நற்றும் சூக பநல் நர்.  

பூவிதழ்வட்டம்: பூவிதழ்கள் 6, அடுக்கிற்கு 3 வீதம் இரு அடுக்குகளில் உள். 
இடணந்த பூவிதழ்கள், பதோடு இதழ் அடநவு முடயில் அடநந்துள்து.  

ைகரந்தத்தோள் வட்டம்: நகபந்தத்தோள் 6, அடுக்கிற்கு 3 வீதம் இரு அடுக்குகளில் 
உள். பூவிதழில் ஒட்டினடய, நகபந்தோள்கள் தனித்தடய, இதழ்களுக்கு திபோக 
அடநந்துள். நகபந்தப்டகள் இரு அடகடயுடைனடய, அடி ஒட்டின 
நகபந்தக்கம்பி, உள்போக்கினடய, நீள்யோக்கில் பயடிப்டய.  
சூலக வட்டம்: மூன்று இடணந்த சூக இடகள், மூன்று சூக அடகள், சூக 
அடக்கு இபண்டு சூல்கள் வீதம் அச்சு சூல் ஒட்டு முடயில் அடநந்துள். 
பநல்நட்ைச் சூகப்ட, சூகத் தண்டு தனித்தது, பநன்டநனோது நற்றும் தனித்த 
சூக முடியுடைனது.  
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கனி: அட பயடிகனி.  

விலத: கருவூண் உடைனது.  

ைலர் சூத்திரம் :     

                     
 
ைலர் வலரெடம் : 

        

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

21 அ) i) நீரினம் இடயின் உள்டநப்பு ைம்  நற்றும் ோகம் 

 
ii) யோஸ்குோர் கற்டகளின் பனர்கள் 
              A)  சூழ்ந்தடநந்த  - டைம்  சூழ் யோஸ்குோர் கற்ட 
               B)  ஆபப்போக்கடநந்த யோஸ்குோர் கற்ட 
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1 
1 

                         

                            (அல்யது) 
அ) i) டைட்பைோடகனின் யோழ்வினல் விடவுகள் (பதனும் ோன்கு) 
 ஆக்சின் இருக்கும்ட ாது பசல்  குப்ள  தூண்டுகிறது 
 ஒளி உைரும்  ன்ளம ப ற்ற விள களில் அ ன் உறக்கத்ள  நீக்கி 

முளளக்கும் டி பசய்கிறது. டுத்துக்காட்டு. புளகயிளலத்  ாவரம். 
 ஆக்சின் இருக்கும்ட ாது  ட் ாணி  ாவரத்தில்  க்க பமாட்டுகளின் வளாோ்ச்சி 

தூண் ப் டுகிறது. 
 ளசட்ட ாளகனின்  கனிம ஊட்  இ ப்ப யாோ்ச்சி அள யச் பசய்து  ாவரங்கள் 

வய ாவள   ாம ப் டுத்துகிறது. இ ற்கு ரிச்மாண்ட் லாங்க் விளளவு ன்று 
ப யர். 
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 ளசட்ட ாளகனின் புர  டசர்க்ளக வீ த்ள  அதிகப் டுத் வும் கற்ளற 
இள க்டகம்பியம் உருவா ளத் தூண் வும் புதிய இளலகள்,  சுங்கணிகம் 
மற்றும்  க்க கிளளகள் உருவா ளல தூண் வும் உ வுகிறது. 

  ாவரங்கள் மிகத் துரி மாக களரப்ப ாருட்களள டசகரமள யச் பசய்ய 
உ வு ல். 

 
ii) தட்ப்தம் 

            இரு ருய நற்றும்  ருய தோயப சிற்றிங்களில் குடந்த பயப்நிடக்கு 
(0°C முதல் 5°C) உட்டுத்தி நர்தல் தூண்ைப்டுகிது. இந்நிகழ்ச்சி  ைட்பப்பைனம் 

(Vernalization) ப்டும். 
iii)  Pr - சியப்பு ஒளிடன உறிஞ்சும் நிமி  

     Pfr - பதோடசியப்பு ஒளிடன உறிஞ்சும் நிமி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 

 

 

 

********* 

 

Mrs. P. GEETHA M.Sc., B.Ed., 

DEPARTMENT OF BOTANY 
 SHRI VIDHYABHARATHI MATRIC HR.SEC.SCHOOL,   
     SAKKARAMPALAYAM , AGARAM (PO) ELACHIPALAYAM ,   

  TIRUCHENGODE(TK), NAMAKKAL (DT) PIN-637202 

Cell : 84289-71051, 9786237982. 
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