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ftdpf;f :-  

❖ ,t;tpdhj;jhs; 08 gf;fq;fspy; 10  gy;Nju;T tpdhf;fisAk; xU mikg;Gf;fl;Liu 
tpdhitAk; xU fl;Liu tpdhitAk; nfhz;Ls;sJ.   

❖ vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf.  
❖ nghUj;jkhd ,lj;jpy; ckJ ngaiu vOJf.  
❖ 1 njhlf;fk; 10 tiuAs;s tpdhf;fs; xt;nthd;Wf;Fk; (1), (2), (3), (4), (5) vd 

,yf;fkplg;gl;l tpilfspy; rupahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpiliaj; njupe;njLf;f.  
❖ mikg;Gf;fl;Liu tpdhtpw;F ,j;jhspYk;  fl;Liu tpdhtpw;F toq;fg;gl;l jhspYk; tpil 

jUf. 
 
 

gy;Nju;T tpdhf;fs; 
 

1. அங்கிகளில் நடைபெறும் உயிரிரசாயனத்தாக்கங்கள் பதாைரெ்ான சரியான கூற்று, 

பின்வருவனவற்றுள் எது? 

 

1) RuBP Carboxylase இனால் ஊக்கெ்ெடுத்தெ்ெடும் CO2 ெதித்தல் தாக்கத்தின் முதல் 

உறுதியான விடளபொருள் G3P ஆகும். 

2) C4 தாவரங்களில் ஒளித்பதாகுெ்பின் பொது O2 விடுவிெ்பு பிரதானமாக 

கை்டுமைற்கலங்களில் நடைபெறுகிறது. 

3) CO2 வாங்கிகளான RuBP மற்றும் PEP மீள்பிறெ்ொக்க தாக்கங்களுக்கு ATP  

அவசியமில்டல. 

4) nghதுவாக எல்லா அங்கிகளிலும் கீழ்ெ்ெடைபொஸ்பொரிNyற்றத்தாக்கம் மூலம் ATP 

பதாகுக்கெ்ெடுகிறது 

5) rpy அங்கிகளின் இலக்ரிக்கமில பநாதித்தல் தாக்கத்தின் பொது CO2 

பவளியிைெ்ெடுகிறது. 

 

2. பவவ்பவறு அங்கிக்கூை்ைங்கள் பதாைரெ்ான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியான கூற்டறத் 

பதரிவு பசய்க. 

1) அபனகமான சயபனாெக்டீரியாக்கள் இருகூற்றுெ்பிளவு மூலம் இலிங்கமில்முடற 

இனெ்பெருக்கத்டத பமற்பகாள்ளும். 

2) கணம் Basidiomycota க்குரிய அங்கிகள் சிற்றடிவித்திகள் எனெ்ெடும் அகவித்திகடள 

இலிங்கமுடற இனெ்பெருக்கத்தின் பொது உருவாக்குகின்றன. 

3) Paramecium இல் கலசப்சயற்ொடுகடளக் கை்டுெ்ெடுத்த மாகருவும், இலிங்கமுடற 

இனெ்பெருக்கத்திற்காக நுண்கருவும் காணெ்ெடுகின்றன. 

4) கணம் Anthophyta க்களின் பதாற்றம் Palaeozoic யுகத்தில் நடைபெற்றது. 

5) கணம் Cnidaria டவச ்பசரந்்த எல்லா அங்கிகளும் கைல்வாழ்வுக்குரியடவ ஆகும். 



3. Angiosperm களில் கருக்கை்ைலடைந்த முை்டைக்கலத்தில் இருந்து விருத்தியடையாத 

       கை்ைடமெ்பு பின்வருவனவற்றுள் எது? 

 

              1) வித்திடலகள் 

            2) முடளத்தண்டு 

            3) வித்தகவிடழயம் 

            4) வித்திடலக்கீழ்த்தண்டு 

            5) முடளபவர ்

 

      4.    மனித உணவுக்கால்வாயில் இைம்பெறும் இரசாயனசச்மிொை்டுத் தாக்கங்கள்   மற்றும்  

             அதனுைன் சாரந்்த பநாதியங்கள் பதாைரெ்ாக தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது? 

 

                                                                                                                                                             

            1)சிறியெல்பெெ்டதை்டுகள்                                                           மிகசச்ிறியெல்பெெ்டதை்டுகள் 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           2) DNA                                                                டநதரசன் மூலங்கள் + பொசுபெற்றுகள் 

+பவல்லங்கள்  

 

 

           3) ெல்சக்கடரை்டுகள்                                                                இருசக்கடரை்டுகள் 

 

 

          4) பகாழுெ்பு                                                                     கிளிசபரால் + பகாழுெ்ெமிலம்  

 

         5) மிகசச்ிறியெல்பெெ்டதை்டுகள்                                                             அமிபனாஅமிலங்கள்  

 

 

   5.தாக்கஅழுத்தம் பதாைரெ்ான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது? 

        1) தாக்கஅழுத்த பிறெ்பித்தலுக்கு ATP அவசியமில்டல. 

        2) தாக்கஅழுத்தம் பிறெ்பிக்கெ்ெடும் பொது நரம்புக்கலபமன்சவ்வு முடனவழிதலுக்கு 

            உை்ெடும். 

       3) மயலின்கவசம் பகாண்ை நரம்புக்கலங்களில், இரண்வியரின் கணுக்களில் மை்டும்  

           தாக்கஅழுத்தம் பிறெ்பிக்கெ்ெடுகிறது. 

       4) தாக்கஅழுத்தம் பிறெ்பிக்கெ்ெை்ைபின், அது தானாக நரம்புநாரினூைாக ெரவும். 

       5) தாக்கஅழுத்த பிறெ்பித்தலில் Na+ மற்றும் Ca2+ அயன்கள் ெங்குெற்றுகின்றன. 

 

 

    6. கெசச்ுரெ்பி  ஓர ்விடளவுகாை்டியாக பதாழிற்ெைமுடியாத ஓபமான், பின்வருவனவற்றுள்  

        எது? 

 

       1) ACTH 

       2) TRH 

       3) GHRF 

       4) GnRH 

       5) PIF 

 

     7 பதாைக்கம் 10 வடரயான வினாக்களுக்கு பின்வரும் அறிவுறுத்தல்கடளெ் பின்ெற்றுக.  

 

A, B, D 

மை்டும்  

A, C, D 

மை்டும் 

A, B 

மை்டும் 

C, D 

மை்டும் 

ஏடனய எந்த 

சேர்மானங்களும் 

1 2 3 4 5 

 

 

டகபமாதிருெ்சின் 

சடதயிக்குரிய நியுக்கிளிபயசு 

சடதயிக்குரிய அமிபலசு 

சடதயிக்குரிய இலிெ்பெசு 

அமிபனாபெெ்ரிபைசுக்கள் 

சடதயிக்குரிய திருெ்சின் 



     7. தாவர இடழயங்கள் மற்றும் வளரச்ச்ி பதாைரெ்ான பின்வரும் கூற்றுக்களில்  

        சரியானது /சரியானடவ, எது /எடவ ? 

 

A. இருவித்திடலத்தாவரத்தண்டின் கை்டிடைமாறிடழயம், உற்ெத்தியில் முதலானதும் 

 துடணயானதும் ஆகும்.  

B. இருவித்திடலத்தாவரபவரின் முதலான வளரச்ச்ியின் பொது, பவருசச்ிெ்பிரியிடழயத்தில் 

      இருந்து, உை்புறமாக  தள்ளெ்ெடுகின்ற புதியகலங்கள், பவரம்ூடியாக வியத்தமடையும்  

C. முதலான ஒருவித்திடலத் தாவரத்தண்டில், கலன்கை்டுகள் வல்லுருக்கலவிடழயத்தால்  

சூழெ்ெை்டுள்ளன.   

D. இருவித்திடலத்தாவரபவரின் துடணவளரச்ச்ியின் பொது, ஆண்டுவடளயங்கள்  

உருவாக்கெ்ெடுவதில்டல .  

E. இருவித்திடலத்தாவரத்தண்டின் துடணவளரச்ச்ியின் பொது, ெரிவை்ைவுடறயின் 

பவளிெ்புறமான ெடையிலுள்ள கலங்கள்,தக்டகமாறிடழயாக வியத்தமடைகின்றன.   

 

     8.  ஆரம்ெத்தில் தளரந்்த நிடலயில் காணெ்ெை்ை தாவரக்கலம் ஒன்றிடன தூயநீரில் இை்ைபொது, 

          அக்கலம் முற்றாகவீங்கும் வடர ஏற்ெை்ை சில மாற்றங்கடள பின்வரும் வடரபுகள்   

          எடுத்துக்காை்டுகின்றன.  

 

 

 

 

 
             

           பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது /சரியானடவ, எது /எடவ ? 

 

                 A. வடரபு A இனால் குறிக்கெ்ெடுவது அமுக்கஅழுத்தம் ஆகும்.  

                 B. வடரபு B இனால் குறிக்கெ்ெடுவது கடரயஅழுத்தம் ஆகும்.  

                 C. தூயநீரில் இடும்பொது அகெ்பிரசாரணம் மூலம், நீர ்கலத்தினுள் அடசயும்.  

                 D. கலம் முற்றாக வீங்கிய நிடலயில், அதன் நீரழுத்தம் உசச்ெ்பெறுமானத்டத 

                      அடையும்.  

                 E. முற்றாக வீங்கிய நிடலயில், பமற்ெடி கலத்தின் கடரயஅழுத்தம் -2000 kPa ஆகும்.   

 

 

   9.  அங்கிகளின் குருதிசச்ுற்பறாை்ைம், சுவாசம், கழிவகற்றல் பதாைரெ்ான பின்வரும் 

              கூற்றுக்களில் சரியானது /சரியானடவ எது/எடவ? 

 

A. முடியுருசச்ுற்பறாை்ைத்தில் நாளக்குருதியின் பெரும்ெகுதி, முடியுருக்குைா ஊைாக 

இதயத்தின் வலதுபசாடணயடறயினுள் திறக்கும்.  

B. என்பு மீன்களின் இதயத்தால் ,ஒை்சிசன் குடறவான குருதி மை்டுபம ெம்ெெ்ெடுகிறது.  

C. மனிதனில் சாதாரண காற்பறாை்ைத்தின் பொது , ெழுவிடைத்தடசகள் 

,மாரப்ுத்தடசகள் மற்றும் பிரிபமன்றகடு  ெங்குெற்றுகின்றன .  

D. பவளிசச்ுவாசத்தின் பொது, சுவாசெ்டெ சிற்றடறகள் தகரவ்டைதடலத் தடுெ்ெதற்கு, 

பதாழிற்ொை்டிற்குரிய மீதிக்பகாள்ளளவு அவசியமாகும்.  

பநரம் (நிமிைங்கள் ) 

அமுக்கம் (kPa) 



E. புரதங்களின் அனுபசெம் மை்டுபம, அங்கிகளில் டநதரசன் கழிவகற்றலுக்கான 

காரணமாகும்.   

 

      10.    Drosophila க்களில் கரியநிற உைலுக்கும், ெதாங்கசச்ிறகுகளுக்கும் உரிய 

                      எதிருருக்கள்,முடறபய நடரநிற உைலுக்கும் ,நீண்ை சிறகுகளுக்கும் உரிய  

                      எதிருருக்களுக்கு பின்னிடைவானதாகும். 

                      நடரநிற உைலும் நீண்ை சிறகுகளும்  பகாண்ை Drosophila  இடனச ்

                      பசாதடனக்கலெ்பிற்கு உை்ெடுத்திய பொது , பெறெ்ெை்ை முடிவுகள் பின்வருமாறு; 

 

நடரநிற உைல் ,நீண்ை சிறகு – 257  

                                                                கரியநிற உைல்,நீண்ை சிறகு  -  54  

                                                                நடரநிற உைல்,ெதாங்கசச்ிறகு – 56  

                                                                கரியநிற உைல்,ெதாங்கசச்ிறகு – 253  

 

                        பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்று/கூற்றுக்கடளத் பதரிவு பசய்க.  

 

A. பமன்ைலின் விதிகளுக்கடமவாக, பமற்தரெ்ெை்ை பசாதடனக்கலெ்பின் பொது, 

      எதிரெ்்ொரக்்கெ்ெடும் பதாற்றவடமவு விகிதம் 1:1:1:1 ஆகும்.  

                               B.  இக்கலெ்பு, முற்றான இடணெ்புக்கு ஓர ்உதாரணமாகும்.  

                               C.  இக்கலெ்பின் பொது, உருவாகியுள்ள மீள்பசரக்்டககளின் எண்ணிக்டக 110  

                                     ஆகும்.  

                               D.  இக்கலெ்பிற்குரிய குறுக்குெ்ெரிமாற்ற சதவீதம் அண்ணளவாக 17.7% ஆகும்.  

                               E.   இக்கலெ்பின் பொது ெரம்ெடரயலகுகள், குறித்தளவு சுயாதீன 

                                     தனிெ்ெடுத்துடகக்கு உை்ெடுத்தெ்ெை்டிருக்கின்றன.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



mikg;Gf;fl;Liu tpdh 
A. 

(a)   (i) fytl;lk; vDk; gjj;ij tiutpyf;fzg;gLj;Jf. 
  ........................................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................................... 

   (ii) rhjhuz gjpaf;fynkhd;wpd; fytl;lj;jpd; Nghjhd gpd;tUk; gbepiyfspy;>xt;nthU 
     gbepiyapYk; epfOk; ,U gpujhd epfo;Tfisf; Fwpg;gpLf. 

 (a)  S mtj;ij  

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 (b) Kd;dtj;ij 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

      (iii)  jhtu> tpyq;Ff; fyq;fspd; FopaTUg;gpuptpy; mtjhdpf;fg;gLk; NtWghடு யாது? 
     

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

      (iv) kdpjf; fyj;jpd; gy;NtW epiyfs; fPNo jug;gl;Ls;sd. xt;nthU re;ju;g;gj;jpYம்  
   ;    fyj;jpYs;s ;DNA  vz;zpf;ifiaf; Fwpg;gpLf. 

(a) xLf;fw;gpuptpd; mDttj;ij I       :  .............................................................. 

(b) xLf;fw;gpuptpd; mDttj;ij II      :  ............................................................. 

(c) G1 mtj;ijapYs;s clw;fyk;  :  ............................................................. 

     (v)  flf;Fepiy my;yJ ikaj;jpLif vd;gjhy; ePu; tpsq;fpf; nfhs;tijr;  
     RUf;fkhf tpgupf;Ff. 
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

        (i)mbg;gil ,ioaj;jpd; %tiffisf; Fwpg;gpl;L mtw;wpdhy ;Mw;wg;gLk;  
     njhopy; xt;nthd;W tPjk; jUf. 
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

(ii)xspthq;fpfspd; ,U gpujhd tiffisAk; mtw;wpd; Kf;fpaj;Jtq;fisAk; 
  Fwpg;gpLf. 
 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
      
  (iii)tul;rpj; jifg;gpw;Fj; jhtuq;fs; vt;tpjk; ele;Jnfhs;fpd;wd vd;gijச்  
   ;  RUf;fkhf tpsf;Ff. 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

       ....................................................................................................................................................................... 

      ..................................................................................................................................................................... 
 



B.  
         (i)cupa ,yf;fq;fisAk;> Mq;fpy vOj;Jf;fisAk; gad;gLj;jpf; fPo;f;fhDk; 
     ,Ufpisr;rhtpiag; G+uzg;gLj;Jf. 
 
 
     
                                                                                                            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) rpkpl;L nkd;rt;T cilaJ         ………………… 

         rpkpl;L nkd;rt;T mw;wJ           ………………… 
(2) ,Ugf;fr; rkr;rPu; cilaJ          ………………... 

         ,Ugf;fr; rkr;rPu; mw;wJ            ………………… 
(3) nrjpy; cilaJ                  ……………….... 

      nrjpy; mw;wJ                    ………………... 
(4) njspthd Jz;Lgly; cilaJ      ……………….....   

         njspthd Jz;Lgly; mw;wJ      ………………… 

(5) czu;nfhk;G cz;L               ………………....  
         czu;nfhk;G ,y;iy               ………………… 

(6) Foha;ghjk; cz;L                ………………… 

                     Foha;ghjk; ,y;iy               ………………… 

(7) Gwtd;$L cz;L                 ………………… 

         Gwtd;$L ,y;iy                 ………………….  
 

(ii) fPo;f;fhZk; fzq;fspd; ,ypq;f> ,ypq;fkpy; tpj;jpfisg; ngaupLf. 
 
                                  ,ypq;fkpy;tpj;jp         ,ypq;ftpj;jp 

(a) Ascomycota                 -                          ……………………              …………………. 

(b) Zygomycota                 -                          ……………………              …………………. 

(iii) Ngupuhr;rpak; Archaea,Eukarya ,ilNaahd %d;W xj;j ,ay;Gfisf; Fwpg;gpLf. 
     

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................................... 

 

C. 

(a)(i.)fPo;f;fhZk; fl;likg;Gfis ,dq;fz;L ,tw;iwg; ngaupLf. 
         
                                                                                   

      

 

      

       

                 A                                       B                                        C                                        D 

         E                                      F                                        G                                         H 

A.………………………………

… 

 

B.…………………………………

……… 

 

C.………………………………………

……. 

 

 



 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

  (ii.)fl;likg;G A ahdJ fyg;gilfshyhdJ. mtw;iw cupa xOq;fpw; Fwpg;gpLf. 
.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

         ..................................................................................................................................................................... 
 
  (iii.)fl;likg;G B apDila jw;rpwg;ghd miktplj;ijf; Fwpg;gpLf.    
 
   .................................................................................................................................................................... 
 
  (iv.)fl;likg;G C gy nghwpKiw thq;fpfSilaJ. fPo;f;fhZk; J}z;ly;fSf;F 
     cWj;Jzu;r;rpAila nghUj;jkhd nghwpKiw thq;fpfs; xt;nthd;W tPjk; Fwpg;gpLf. 

(a) nkJthd mKf;fk;             …………………………………………… 

(b) Mokhd mKf;fk;              …………………………………………… 

(c) nkJthd njhLif             …………………………………………… 
 

  (v.)fl;likg;G A,D vd;gtw;wpy; cUthf;fg;gLk; euk;Gf; fzj;jhf;fk; nrd;wilAk;   
    %isaj;jpd; jw;rpwg;ghd Gyd;gug;G> mJ fhzg;gLk; Nrhiz vd;gtw;iwf; Fwpg;gpLf. 
                               Gyd; gug;G               Nrhiz 

                  A      -                                  …………………………             ……………………... 

                  D      -                                   …………………………             ……………………… 

 

(b)  

  (i.)kdpjdpd; epkpu;e;j Njhw;wj;jpidg; NgZtjpy; jiyNahL vt;tpjk; gq;fspg;Gr; nra;fpd;wJ 
    Vd tpsf;Ff.  

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

        .................................................................................................................................................................... 

 

  (ii.)fPo;f;fhZk; %l;Lfspd; cUthf;fj;jpy; Neubahf <LgLk; vd;Gfis, mtw;wpd; %l;Lfis  

     Vw;gLj;Jk; jw;rpwg;ghd gFjpfSld; Nru;j;Jf; Fwpg;gpLf.  

(a) fZf;fhy; %l;L  ……………………………………………………………………… 

(b) Koq;fhy; %l;L  ………………………………………………………………………. 

(c) ,Lg;G %l;L     ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
 

D.…………………………………………………  

  
E. ……………………………………………… 

 



fl;Liu tpdh 

1. (a)மனித கருெ்டெயின் கை்ைடமெ்டெச ்சுருக்கமாக விளக்குக.  

(b)ஓபமான்களின் பசல்வாக்குைன், மனித இனெ்பெருக்க வை்ைத்தின் பொது, கருெ்டெயில் 

நடைபெறும் பதாைரச்ச்ியான மாற்றங்கடள விெரிக்குக.  

(c)பிரசவத்தின் பொது, மகெ்பெற்று பசயன்முடறயில் கருெ்டெயின்  ெங்களிெ்டெ 

விளக்குக.  

***** 




