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SET - 1 

உயிாியல / BIOLOGY 

ேமல்ிிை – �தைாம ஆண் / HIGHER SECONDARY (FIRST YEAR) 

ப�தி – I (உயிாியல -தாவரவியல) / PART – I (BIO - BOTANY) 

(தமிழ மற்ம ஆங்ிை வழி / Tamil & English Version) 

ே்ரம: 1:15 மணி ]          [ ெமாதத மதிபெபண்்: 35 

Time allowed: 1:15 Hours ]                                                         [ Maximum Marks : 35 

அறி�ிர்்: (1) அினத் வினாக்கம சாியா் பதிவா்ி உ்்தா எனபதின

சாிபாரத்க ெ்ா்்�ம.  அச்பபதிவில �ிறயி�பபின அிதக 

்ண்ாணிபபா்ாிாம உான�யா்த ெதாிவிக்�ம. 

(2) ்ீைம அலை் ்�ப் ிமயிின மட்ேம எ�்வதற�ம

அ�கே்ா�்வதற�ம பயனப்தத ேவண்ம.  பாங்் 

விரவதற� ெபனசில பயனப்தத�ம. 

Instrucitons: (1) Check the question paper for fairness of printing.  If there is any 

lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately. 

(2) Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw

the diagrams.

பிாி� – I / SECTION - I 

8 x 1  = 8 

I. �றிப்:    (i)  அினத் வினாக்கக�ம விிாய்ிக்�ம.

(ii) ெ்ா்க்பபடா ்ான� விிா்்ில மி்�ம ஏற்ிாய

விிாயிினத ேதர்ெத்த் �றி�ட்ான விிாயிின�ம
ேசரத் எ�த�ம.

Note: (i) Answer all the questions.

(ii) Choose the most suitable answer from the given four

alternatives and write the option code and the corresponding

answer.

[தி�ப்் / Turn over ] 
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1) பினவ�வனவற்் எ் சயேனாபாக்ாியங்்ின பணபலை?

(அ) பை ெசல்்ால ஆனிவ

(ஆ) �டாிமபிப உ�வாக�்ினறன

(இ) மாசிா்த ்ீர்ிிை்்ில ்ீர பாசிச ெசறிிவ ஏறப்த்்ினறன

(ஈ) வ்ி மணாை ி்டரரின ்ிிை்ி்த்்ினறன

Which one of the following is not the characteristic feature of cyanobacteria?

(a) they are multicellular

(b) they form colonies

(c) they form blooms in polluted water bodies

(d) they can fix atmospheric nitrogen

2) பினவ�வனவற்் எபபண் விித ேதான்வதற� ்ாரணமா்

்�தபப்்ிற்.

(அ) மாற்வித்த தனிம

(ஆ) ஒ�ம�ய ே்மீட உயிாி வாழகி்ச ்ழறசி

(இ) தனித் வா�ம ே்மீடா் தாவரம

(ஈ) சார் விதத்த தாவரம

Which one of the following is considered important in the development of seed

habit?

(a) Heterospory

(b) Haplontic life cycle

(c) Free living gametophyte

(d) Dependent sporophyte

3) தண�ன அ�பப�தியிி�்் ெ்ாததா் ேதான்ம ேசமிப் ேவர்் 

எவவா் அிழக்பபட்்ினறன
(அ) ெதா�ப் ேவர்் (ஆ) ��ச் ேவர்்  

(இ) வி்ய ேவர்் (ஈ) மணிமாிை வ�வ ேவர்் 

When the storage roots occur in clusters from the base of the stem, they are 

called 
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(a) Fasiculated roots (b) Nodulated roots 

(c) Annulated roots (d) Beaded roots   

4) பினவ�வனவற்் சாியான் எ்? 

(அ) அமபல  எனப் தடிாயான �தத்ததின மீ் அிம்்்் ்ாம்ிாய 

மைர்ி்க ெ்ாணா ரசீேமாஸ வி் மஞசாி 

(ஆ) தனி ரசீம �டிாயான ிமய அசசின மீ் அ� �தல �னி ே்ாக்ிய 

வாிிசயில மைர்ி்க ெ்ாண��க�ம 
(இ) மால்திர மஞசாி �டிாயான ிமய அசசில ெதாங� ்திிரக ெ்ாணா 

ரசிேமாஸ மஞசாி ஆ�ம 
(ஈ) ்ாமபறற மைர்ி்க ெ்ாணா ரசீம மஞசாி ்திர மஞசாி ்திர (ஆ) 

ெதாங� ்திர   
Which of the following is true? 

(a) Umbel is a racemose inflorescence where all the stalked flower aggregate 

on the flat receptacle. 

(b) Raceme is a racemose inflorescence having main axis shortened and 

flowers borne acropetally. 

(c) Spadix is racemose inflorescence having pendulous spike with main aixs 

much flattened. 

(d) Spike is a racemose inflorescence having sessile flowers. 

5) �ற்: 

(i) வி்பபாட�யல எனப் வி்பப்த்தல மற்ம ெபயாி்திை 
ெ்ாணா் 

(ii) ��மபபாிணாம வி்பபாட�யல எனப் வி்பப்த்தல, 

ெபயாி்தல மற்ம பா்்ாததிை உ்்ாக்ிய் 
(அ)  (i)  மற்ம (ii) இரண்ம சாியான் 

(ஆ) (i) சாியான் (ii) தவறான் 

(இ) (i) தவறான் (ii) சாியான் 

(ஈ) (i) மற்ம (ii) இரண்ம தவறான் 
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Statement 

(i) Taxonomy governs the practices of the classification and naming 

(ii) Systematics governs the practices of classification, naming and 

preservation 

(a) Both (i) and (ii) are correct 

(b) (i) is correct and (ii) is wrong 

(c) (i) is wrong and (ii) is correct 

(d) Both (i) and (ii) are wrong 

6) ’அங�ம இங�மா் ்ி்�ம இாபெபயர�’ (Flip-flop movement) 

அ�பபிாயா்க ெ்ாண், பினவ�வனவற்் சாியான �ற் எ்? 

 (அ)  ்ரதங்் அங�ம இங�மா் ்ி்�ம இாபெபயரிவ 

ேமறெ்ா்்ினறன, ெ்ா�ப்்் ேமறெ்ா்வதிலிை. 

(ஆ) ்ரதங்கம, ெ்ா�ப்்கம அங�ம இங�மா் ்ி்�ம இாபெபயரிவ 

ேமறெ்ா்வதிலிை. 

(இ) ்ரதங்கம, ெ்ா�ப்்கம அங�ம இங�மா் ்ி்�ம 

இாபெபயரிவ ேமறெ்ா்்ினறன. 

(ஈ)  ெ்ா�ப்்் அாிதா் அங�ம இங�மா் ்ி்�ம இாபெபயரிவ 

ேமறெ்ா்்ினறன, ்ரதங்் ேமறெ்ா்வதிலிை. 

Regarding flip-flop movement, which one of the following statement is correct? 

(a) Proteins can flip-flop, lipids cannot 

(b) Neither lipids nor proteins can flip-flop 

(c) Both lipids and proteins can flip-flop 

(d) Lipdis can rarely flip-flop, proteins cannot 

7) ஆரமப்ிிையில 8C  ெ்ாணா DNA, ‘S’ ்ிிைக�ப பிற� எததின DNA-

க்ி்க ெ்ாண��க�ம? 

 (அ) 4C             (ஆ) 8C          

 (இ) 64C (ஈ) 16C 

 If the initial amount of DNA is 8C then after S phase the amount of DNA would 

be 
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 (a) 4C (b) 8C 

 (c) 64 C (d) 16C 

8) பினவ�வனவற்் எிவ இரடிாச சாக்ிரட 

 (அ) ்கேராஸ (ஆ) ாிேபாஸ    

 (இ) தரசம (ஈ) பரகோாஸ 

 Which of the following is disaccharide 

(a) Sucrose (b) Ribose 

(c) Starch (e) Fructose 

பிாி� – II / SECTION - II 

4 x 2  = 8  

II. எிவேய�ம ்ான� வினாக்கக� 30 வாரதித்கக� மி்ாமல 

விிாய்ிக்�ம.   

Answer any four of the following not exceeding 30 words.   
9.    Complete the Multiplication cycle of Phage 
    ஃபாரின ெப�க்ச ்ழறசிியப �ரததி ெசய். 
 
 

 

    

 

     

     

     

     

 

 

 

Cycle of phage 
ஃபாரின ெப�க்ச ்ழறசி 

 

Adsorption 
ஒட�கெ்ா்கதல 

 
  ? 

Synthesis 
ஃபாரின பா்ங்் 
உறபததி ெசயதல 

 

? 

Release 
ெவ்ிேயறறம 
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10) ஒறிறச சாக்ிர்்் ஒ்க�ம சரக்ிர்் எனபப்்ினறன. ஆனால

இரடிாச சாக்ிர்்் அவவா் அிழக்பப்வதிலிை. ஏன?.  
 Monosaccharides are called ‘reducing sugars’ but disaccharides are not. 

Why?.  

11) தாவரங்்ின எபப�தி்் பினவ�மா் உ�மாறறம அிா்்்்ன 

(அ) ெ்பப்தசின �்ிவ  

(ஆ) அே்ஷியாவின இிைதெதாழில தண் 

 Which common plant part has been transformed into the following different 

modifications. 

(a) Pitcher of Nepenthes 

(b) Phyllode of Acacia  

12) அதி் ே்ரம மற்ம �ிற்த ே்ரம ்ிாெப்ம ெசல்ழறசியின இ� 

்ிிை்ி்க �றிபபி்் 
Name the two phases of cell cycle which lasts for longest and shortest span of 

hours. 

13) ிமடோா்ாண�ாியா ெசல சவவின சிறப்ப பண்்ி் எ�்். 

 Write a specific feature about the membrane of mitochondria. 

14) ம�்தா்ப பயனப்ம இரணாாம ்ிிை வ்ரசிிதப மாறறப ெபா�ட்் 

இரண�ன ெபயர்ி்த த�். 

 Give two examples of secondary metabolites used as drugs. 

 

பிாி� – III / SECTION - III 

3 x 3  =  9  

III. எிவேய�ம �ன் வினாக்கக� 45 வாரதித்கக� மி்ாமல 

விிாய்ிக்�ம.  வினா எண. 18 –ற� ்ண�பபா் விிாய்ிக்�ம. 

Answer any three of the following not exceeding 45 words.  Question No. 18  

is compulsory. 
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15) “பிிரேயாஃிபட்்ின ்��்த�க� ்ீர அவசியமான்”  - இக�றிற 

்ியாயபப்த்் 
 ‘Bryophytes need water for fertilization’ – Justify the statement. 

16) இனபெப�க் உ்ப்்கக�ம, ்ிண உ்ப்்கக�ம இிாேயயான 

�ன் ேவ்ப்ம பண்்ி் எ�்். 

 Write any three distinguishing features between accessory and reproductive 

organs of flowers. 

17) ெ்ா்க்பபட்்் த்ப்ச்வர உிாய ிமசிியததின

பாதித அ�பபிாயா்க ெ்ாண் பல உட்�்ிிை
ெ்ாணா ிமசிியதித விர். 
Refer the diagram of septate mycelium given. With that 

reference draw coenocytic mycelium. 

                                                                                                 

18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேமேை�்் விரபபாம எதினக �றிக்ிற்?  இ் எவவா் இனபபாிணாம 

ெசயலபாடிா ெத்ிவாக் உத�்ிற். 

What does the above figure refers to?  How does this help to elucidate 

mechanism of phylogeny. 

19.  ்ீேை ெ்ா்க்பட்்் பாததில A,B,C பா்ததிின �றிக்�ம.  
       Mark the A,B,C parts for given diagram 

 

பிிரேயாஃ
ிபட்் 
Bryophytes 

மைர்்  
Flowers 

      விித Seed 
மரக்டிா 
Wood 

வாஸ�ைத 
தி்க்் 

  

ொாிோாஃ
ிபட்் 
Pteridophyes 

ரிமேனாஸ
ெபரம்் 
Gymnosperm
 

ஆஞசிேயாஸ
ெபரம்் 
Angiosperms 
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பிாி� – IV / SECITON - IV 

2 x 5  = 10  

IV. அினத் வினாக்கக�ம 75 வாரதித்கக� மி்ாமல விிாய்ிக்�ம. 
Answer all the following not exceeding 75 words.   

20) பினவ�ம பண்்்ின அ�பபிாயில ஏேத�ம �ன் வ�ப்்ி்ச சார்த 
பாசி்ி் ஒபபி்். 

 (அ) ்ிறமி்்   
(ஆ) ேசமிப்ண� 
(இ) ்ிசயிிழ்்ின எணணிகி் மற்ம அிம� 

(அலை்) 
ே்ர்வி சார் ெ்ாணா தாவரப ப�தியின பைேவ் மணாைங்ி் 
வி்க�். 
Compare the three classes of algae on the basis of the following parameters  
(a) Major pigment 
(b) Stored food 
(c) Number of flagella and their positon of insertion 

(or) 
Explain the regions of positively geotropic part of the plant. 

 
21) ிபசம சடிாவம எக�்மபதிதச சார்த்?   
 (அ) ்லிவடாம (ஆ) அலி வடாம (இ) ம்ர்தததா் வடாம  (ஈ) �ை் 

வடாம (உ) ்னி – ஆ்ியவறறின சிறப்ச பண்்ி் எ�்். 
(அலை்) 

ெசலபிாிதாின ��வில ஒ� ெசல ்ான� ெசல்ி்த த�்ிற்.  எவவி் 
ெசல பிாிதல எனக ்ணாறி்், பாிணாமததில அதன �க்ியத்வதித 
எ�்். 
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Identify the family of the plant Pisum Sativum.  Write the diagnostic features 
based on  
(a) Calyx       (b) Corolla    (c) Androecium       (d) Gynoecium     (e) Fruit 

(or) 

At the end of a cell division, a cell produces four cells.  Identify the type of cell 

division and mention its significance in evolution. 
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