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    rf;fuhk;ghisak;> mfuk; (po)> vyr;rpg;ghisak; 
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fhyhz;Lg; nghJj; Njh;T nrg;lk;gu;-2019 

ghlk;: caphp-jhtutpay;      21.09.2019           kjpg;ngz;fs;;: 35 
tFg;G : XI                     jw;fhypf tpilf;Fwpg;Gfs; 

 
t.v gphpT - m kjpg;ngz;fs; 

1 ஆ. A(iv), B(iii), C(i), D(ii) 1 

2 அ. 18 1 

3 இ. கழளக்ககளஜன் பளனில் களணப்டும் 1 

4 அ. நட்டழத்தண்டு - உருளக்கழமங்கு  1 

5 ஆ. நகபந்தப்ள - நகபந்தக் கம்ி 1 

6 ஆ. லப்கடளடீன், ளைககளட்டீன், ளக்கழடீன், டிப்களட்டீன், 

ளடனளளகறழஸ்  
1 

7 அ. DNA னின் அவு எவ்லயளரு லைல்ழலும் இபட்டிப்ளகழது 1 

8 ஈ. தழகனளஃப்பளஸ்டஸ் 1 

 
II. 

gpupT - M 
vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F tpilasp 4x2=8 

9 பூயடிச்லைதழலுளடன, பூக்களம்புலைதழற், பயங்க எருளல் லண்நர், 
புல்ழ அல்ழ இதழ்கள் கயறுளடற், பயளக சூற்ள உளடன, சூக கநல் 
நரின் நர் சூத்தழபத்ளத ழுதுக. 
             Br,   Ebrl,   + P(3+3),  A0   G(3) 

             2 

10       லரர்சிதை ாற்மம் இண்டு லதைப்படும். அதலைள். லரர்ாற்மம், 
சிதைாற்மம் என்பன. உண்ட உணலானது சிதைக்ைப்பட்டடு ஆற்மயாை 
ாற்மப்பட்டு சசயலறிக்ைப்படுைிமது. சைாடர்ந்து உடல் இக்ைத்ைிற்கு 
ஆற்மல் தைதலப்படும் தபாது ஆற்மதய சபம உணவு தைதலப்படுைிமது. 
அைனால் பசிப்பைாை உணர்ைின்மனர். 

 

 

2 

11 ைல்ழ கயர்  :  
       ஆம். எருயிளதனிளத் தளயபங்கின் பதல்ழளகயர், குறுகழன 
களகந யளழ்ந்து நடிபம். ின்ர் தளயபத்தழன் அடிப்குதழனிழருந்து 
க்கயளட்டு கயர்கள் கதளன்றுகழன். இவ்கயர்கள் எகபஅயில் லகளத்தளக 
தழளம களல் களணப்டும். இத்தளகன கயர்அளநவுக்கு ைல்ழ கயர் 
அளநவு ன்று லனர். இவ்கயபளநவு லளதுயளகப் புற்கில் 
களணப்டுகழது.  
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12 ின்யரும் டத்தழல் குழப்ிடப்ட்டுள்  ளகங்களக் குழக்கவும்.  
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

13 ைழப்புயளக நஞ்ைரினின் லனர்கள்: 
 ளைனளத்தழனம் 
 ளலந்கதளடினம் 
 ைவளன்தழனம் 

2 

14 கயர்குதழனின் டம் நற்றும் ளகம்: 
 
 
 
 
 
 
 

டம் - 1 
ளகம் -1 

 பிரிவு - இ  

III. VNjDk; %d;W tpdhf;fSf;F tpilasp: 
   tpdh vz; 19 f;F fl;lhakhf tpilaspf;fTk; 

3x3=9 

15  ிக்கடளஸ்டீல் - உதளபணம் நற்றும் டம்  
   ிலக்கடளஸ்டீல் : 
      ளைபம்ஃபுகளனம்தட்டுகள் களன்று நளழ நளழ அளநந்தழருக்கும்.    
  டுத்துக்களட்டு: ளக்ககளகளடினம் கழளகயட்டம். 
 
  
 

 

 
 
1 
1 
 
 
1 

16 தபைம் ன்து எற்ள லளருள், ஆளல்தறுஎற்ளச்ைக்களபகளல் 
ஆ ளழைளக்களபடு, 
 (i)  தபைம் எரு உருக்லகளடுக்கும் ளழைளக்களபடு ஆகும். அளநகளஸ்,     
    அளநகளலக்டின்ன் அகுகளப் பள நீப்லற்     
    அளநப்ளகும். 
 (ii) பக்கூறுகளுக்கழளடகன களணப்டும் ிளணப்ின் லனர் 
          அளநகள லக்டின், 1,6 களர்ன் ிளணப்ளக் லகளண்டுள். 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

17 
 

i) ிளபகனளஃளட்டுகில் கருவுறுதலுக்கு ீர் கதளய: 
 கருவூறுதலுக்கு ீர் இன்ழனளநனளதது. 
 ழயளழ்தளயபங்களக இருப்ினும் யளழ்க்ளகச் சுமற்ைழளன ழளவு 
லைய்ன ீர் அயைழனநளதளல் தளயப லரும்ிரியின் ீர்ழ யளழ்ய 
ன்று அளமக்கப்டுகழது.  

(ii) ீட்  
 ஸ்கக்ம் தளயபங்கள் நழளகனளக யர்ந்து நடிந்தின்ர்ப்புயினில்     

     புளதபண்டு அழுத்தப்ட்டுக்கடிநள‘ீட்’ உண்டளகழது.  
 இது யட கபளப்ளயில் (லதர்ளந்து) யணிகரீதழனில் ரிலளருளகப்   

     னன்டுத்தப்டுகழது. 
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ய.
ண் 

அயிைவினள ட்பளள 

எற்றுளந 

1 அலிசனீா, ட்ாபா  தலரின் ாற்றுருலாக்ைம் 

2. 
இரு தளயபத்தழன் கயர்களும் பூநழக்கு கநக களணப்டுகழது. 

. 

கயற்றுளந 

1. 
இத்தளயளபத்தழல் சுயளை கயர்கள் 

களண்ப்டுகழது. 

இத்தளயபத்தழல் 

எிச்கைர்க்ளக கயர்கள் 

களணப்டுகழது 

2. 
இத்தளயபங்கள் ைதுப்பு ழத்தழல் 

களணப்டுகழது. 

ைளதளபண ழச் சூமழல் 

களணப்டுகழது 

3. 

சுயளைத்தழற்லக ண்ணிடங்கள 

சுயளைத்துளகள் 

களணப்டுகழன் 

எிச்கைர்க்ளக லைய்யதற்கு 

சுங்கணிகங்களப் லற்று 

எிச்கைர்க்ளகனில் ங்கு 

லகளள்கழது. 

,,, 
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19 லலர்கரினத்தழன் பக்கழனத்துயம்  : 
 யளகப்ளட்டினல் லதளடர்ள டிப்பு நற்றும் ஆபளய்ச்ைழக்கு 
ஆதளபங்களகப் னன்டுகழது. 

 தளயப உர்யளக நளதழரிகள எழுங்கள பளனில் யரிளைப்டுத்தழ 
ளயத்துப் னன்டுத்தழட உதவுகழது. 

 புதழதளகச் கைகரிக்கப்ட்டு, ைந்கதகத்தழற்க்குட்ட்ட புதழன தளயப 
யளகநளதழரிகள எப்ிட, தளயப எப்ீட்டு யளகக்களட்டு உதவுகழது. 

 தளயபப் ல்யளகத்தன்ளந, சுற்றுசூமல் நதழப்ீடு, சுற்றுச்சூமல் லைனல் 
தணுக்கும் ஆய்வுக்குரின புதழன குதழகளக் கணக்கழட 
ஆயணப்டுத்தப்ட்ட எப்ீடு யளகப்ளடு (Voucher specimen) தளயபயளக 
உர்நளதழரி பக்கழனப் ங்கு யகழக்கழது. 

 லலர்கரினம் ல்லுனிர் யத்ளத ஆயணப்டுத்த எரு யளய்ப்ிள 
அிக்கழன்து. சூமழனல், உனிரி கணுதல் ஆகழனயற்ளப் னிப் 
னன்டுகழது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

கதனும் 3 
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IV. fPo;f;fhZk; tpdhtpw;F tpupthd tpilasp 
 

2x5=10 

20 அ) கழளட்கடளரினள லடர்கரழனள தளயபத்தழன் நர்ப்ண்புகள் : 
    நஞ்ைரி : கக்கநர். 
     நர்  :  பூயடிச் லைதழலுளடனது, பூக்களம்புச் லைதழலுளடனது. பூக்களம்புச்                       
             லைதழல்கள் அயில் லரினது. நர்க்களம்புளடனது, இரு              
             பூயிதமடுக்குளடனது, பழுளநனளது, இருளல்நர்,    
             ந்தங்கநர், இருக்கச்ைவருளடனது நற்றும் கநல்நட்டச்   
             சூகப்ளபளடனது. 
புல்ழயட்டம்: புல்ழகள் 5, இளணந்த புல்ழகள் சுளநனளது,  
               லதளடுஇதமளநயில் அளநந்துள்து. திப்புல்ழ நரின் அச்சு  
               களக்கழக் களணப்டும். 
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அல்ழயட்டம்:  
      அல்ழகள் 5, லயண்ளந அல்து ீ ழத்தளளது. தித்தது, 
எழுங்கற்ளய, யண்ணத்துப் பூச்ைழயடியில் அளநந்தளய, இங்குதழுவு 
இதமளநயில் உள். 

நகபந்தத்தளள் யட்டம்:  
        நகபந்தத்தளள்கள் 10, இருகற்ளகில் அளநந்தது (9) +1, என்து 
நகபந்தக் கம்ிகள் இளணந்து எரு கற்ளனளகவும், 10-யது நகபந்தக்கம்ி 
தித்து எரு கற்ளனளகவும் உள். நகபந்தப்ள ஈபளபளடனது, 
தளள்அடி இளணந்தளய, ீள்யளக்கழல் உட்புநளக லயடிப்ளய 
சூக யட்டம்:  
      எற்ளச் சூக இளனளளது கநல்நட்டசூகம், எரு சூக அள. 
 சூல்கள் ிம்பு சூல் எட்டு பளனில் அளநந்துள். சூகத்தண்டு 
தித்தது உள்களக்கழ யளந்தது, சூக படி தூயிகளுளடனது.  
கி:   இருபுலயடிகி (legume)  

யிளத: ைழறுீபக யடியிளது, கருவூண் அற்து.  

நர் சூத்தழபம்:  
 

 நரின் யளபடம்  : 
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                     (my;yJ)  
 ஆ.  குன்ல் குப்பு லைல் ிரிதல்  

 உிரிைரில் நிதயான எண்ணிக்தைில் குதாதாதசாம்ைதர 
சபற்மிருக்ை இப்பகுப்பு உைவுைிமது. 

 குறுக்தை ையத்ைல் நிைழ்லைால் ஒத்ைிதசலான 
குதாதாதசாம்ைளுக்ைிதடத புசபாருள் பரிாற்மம் ஏற்பட்டு 
புைி பண்புச் தசர்க்தை தைான்றுைிமது. இப்புைி பண்புச் 
தசர்க்தைால் நிைழும் தலறுபாடுைள் பரிணாம் நிைற மூயாைத் 
ைிைழ்ைிமது 

 

ஆ)   ‘S’ நற்றும் G2 ழள கயறுளடு 
‘S’ ழள G2 ழள 

 DNA உற்த்தழனில்இருப்தளல், 2C-
க்கும் 4C-க்கும் இளடப்ட்ட 
ழளனில் உள்தளக இது 
கருதப்டுகழது. DNA இபட்டிப்ளல் 
லைல்ழன் யர்ச்ைழ லதளடர்ந்து 
ழகழ்யதுடன் லழஸ்கடளன் ன் 
புபத பக்கூறுகள் உருயளக்கப்ட்டு 
DNA-வுடன் இளணக்கப்டுகழன்.  

 ளைட்கடள ிளைத்தழல் 
லைன்ட்ரிகனளல்கள் 
இபட்டிப்ளடகழன். இறுதழனில் DNA 
அயளது 2C-னிழருந்து 4C-ஆக 
லருக்கநளடகழது. 

 புபதச் கைர்க்ளகநற்றும் லைல் 
தண்ணுறுப்புகள்உருயளதல் 
ளநட்கடளகளண்டிரினம், 
சுங்கணிகம் குப்ளடதல் 
கதழர்ககளல் இளமகள் உருயளதல் 
ஆகழனளய இந்ழளனின் 
ைழப்புப்ண்புகளகும்.  

 இளதத் லதளடர்ந்து உட்கரு குப்பு, 
ளைட்கடளிளைகுப்பு 
ளடலறுகழது. DNA அவு 4C-
ஆககயஉள்து.  
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21 அ) ஃகஜ்கின் லருக்கத்தழன்களது ஏம்புனிரிளன ைழளதத்து 
லருக்கநளடபம் பளனின் டி ழளகள யிக்குக. டம் யளபனவும். 
அ. ைழளதவு சுமற்ைழ .  

(i) எட்டிக்லகளள்ளுதல் (Adsorption) 

   பதழல்ஃளஜ்(T4)துகள்கள் (ளயபஸ்கள்)ஏம்புனிர்ச் லைல்ழன்  
(ஈ. ககளள) சுயருடன் எரு லதளடர்ிளற்டுத்தழக் லகளள்கழன். 
இவ்யிபண்டிற்கும் இளடகனஃளஜழன் ளர்கள் எரு ிளணப்ள 
ற்டுத்துகழன். இது ளக்டீரின லைல்பப்ில் குழப்ிட்ட ற்லல்ள 
பநளக ழகழ்கழது. யளல் ளர்கள் யளந்து லளருந்தழ அடித்தட்டு நற்றும் 
பட்கிளல் ளக்டீரின லைல்கின் நீது ன்கு லளருத்தப்டுகழது. 
இந்ழகழ்யளது குத்துதல் (Pinning) ப்டுகழது. 

(ii) ஊடுருவுதல் (Penetration) 

லளதழளனப் னன்டுத்தழ ஏம்புனிரி லைல்சுயர் களபக்கப்ட்டு ஊடுருவுதல் 
ளடலறுகழது. ளக்டீரினளயினுள் DNA துகள் தன்ிச்ளைனளகச் 
லைலுத்தப்டுயது ஊடுலதளற்ல் (transfection)  அளமக்கப்டுகழது. 
ஊடுருயலுக்குப் ிகு ஏம்புனிர் லைல்லுக்கு லயிகனகளணப்டும் ஃளஜழன் 
லயற்று புபதஉள’லயறும் கூடு.  

(iii) உற்த்தழ லைய்னப்டுதல் (Synthesis) 

ளக்டீரின குகபளகநளகைளநழளைழளதயளடனச் லைய்யதுடன் புபதஉற்த்தழபம் 
DNA இபட்டிப்ளடதலும் ளடலறுகழது. ஃளஜ்DNA ளக்டீரினளயின் 
புபதஉற்த்தழளனதடுத்து ழறுத்தழ, ளக்டீரின லைல்ழன் யர்ைழளதநளற்ச் 
லைனல்கள் பம் ஃளஜ்துகள்கின் புபதஉற்த்தழளனத் தூண்டுகழது. 
அகதைநனத்தழல் ஃளஜ்DNAக்களும் லருக்கநளடகழன். 

(iv) லதளகுப்பும் பதழர்ச்ைழபம் (Assembly and Maturation) 

ஃளஜ்DNA-க்களும் புபதஉளகளும் ஏம்புனிர் லைல்ழனுள் தித்திகன 
உருயளக்கப்டுகழன். ின்ர் இளய லதளகுக்கப்ட்டு பழுளநனள 
ளயபஸ்களக நளற்ப்டுகழன். ஃளஜ்கின் குதழகள் என்று கைர்ந்து 
பழு ளயபஸ் துகள்களக நளறும் ழகழ்ச்ைழனிளபதழர்ச்ைழனளடதல் 
(Maturation) ன்கழகளம். 20 ழநழடங்களுக்குப் ிகு சுநளர் 300 புதழன ஃளஜ்கள் 
லதளகுக்கப்டுகழன். 

(v) லயிகனற்ம் (Release) 

லதளடர்ந்து கைய்ஃளஜ்கின் ண்ணிக்ளகஅதழகரிப்தளல் ஏம்புனிரிச் லைல் 
சுயர் லயடித்து, ஃளஜ்கள் லயிகனற்ப்டுகழன்.  
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ைாலலில் துதம 

ஸ்ரீ லித்பாைி சட்ரிக் தல்நிதயப் பள்ரி, 
சக்ைாம்பாதரம், எயச்சிப்பாதரம், 
ைிருச்சசங்தைாடு(ல), நாக்ைல்(ா)-637 202 

சசல் : 99655-31727, 8428971051.  

                                                                      அல்லது   

 ஆ) DNA யின் அளநப்பு நற்றும் டம்  
 இதன் எரு இளம 5’ – 3’ தழளைனில் இருந்தளல் நற்லளரு இளமனில் 3’ – 5’ 
தழளைனில் லைல்லும். கய இரு இளமகளும் தழர்      
இளணனளளயனளக உள். 5’ பளனில் ளஸ்ஃகட்லதளகுதழபம், 3’ 
பளனில் OH லதளகுதழபம் களணப்டும்.  

 களபஇளணகில் இருந்து ைர்க்களபகள்120° குறுகழன ககளணத்தழலும் 240° 
அகக் ககளணத்தழலும் ீட்டிக் லகளண்டிருக்கும்.  

 எவ்லயளரு ககளணபம் 0.34 nm தூபத்தழல் அளநந்தழருப்தளல் சுருின் 
எவ்லயளரு தழருப்பம் 3.4 nm ீம் லகளண்டது. அதளயது எரு தழருப்தழல் 
10 களபஇளணகள்உள்.  

 DNA சுருின் யிட்டம் 20Å ஆகவும், அதன் குளந்தட்ையளவு 34Å 
ஆகவும் உள்து.  

 (i) இபட்ளடத் தழருகுச்சுருள்ழளவுடுத்தும் களபங்களுக்கு இளடகனபள் 
ளலட்பஜன் இளணப்புகள்(ii)  களபங்கள்என்ழன் கநல் என்று 
லதளடர்புலகளண்டு தழருகுச்சுருள்அச்ைழற்குச்லைங்குத்தளகக் களணப்டுகழது. 
தழருகுச்சுருள்அடுக்கழல் க்ட்பளன் கூட்டங்கள் களபங்களுக்கழளடகன 
லதளடர்பு லகளண்டு (TT- TT) இபட்ளடத் தழருகுச்சுருின் அளநப்ிற்கு 
ழளத்தழன் அிக்கழன்து.  

 ளஸ்ஃகளளடஸ்டர் ிளணப்புகள்DNA தழருகுச்சுருளுக்குத் 
துருயத்தன்ளந தருயகதளடு அளய யழளநனள ைகப்ிளணப்புகள 
ற்டுத்துயதளல், ளழ ழபக்ிகனளளடடு ைங்கழழக்கு யழளநபம், 
ழளப்புத்தன்ளநபம் அிக்கழன்.  
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