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ப�தி – III  / PART – III 
தாவரவியல / BOTANY 

ேமல்ிிை – �தைாம ஆண் / HIGHER SECONDARY (FIRST YEAR) 
 (தமிழ மற்ம ஆங்ிை வழி / Tamil & English Version) 

ே்ரம: 2:30 மணி ]      [ ெமாதத மதிபெபண்்: 70 
Time allowed: 2:30 Hours ]            [ Maximum Marks : 70 

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 
15 x 1  = 15 

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 ] 

Tamilnadu Board Class 11 Botany Sample Paper
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1. “ச்தன �ர ே்ாய” உ�வாக்க��ய ே்ாயக்ாரணி 
(அ) ிசயேனாபாக்ாியா (ஆ) ிமகே்ாபி்ாாமா 
(இ) ஆக�ேனாிமசீடா (ஈ) �ஞிச்் 
Causal organism for “sandal spike” is 
(a) Cyanobacteria (b) Mycoplasma
(c) Actinomycetes (d) Fungi

2. பாக்ாிய ெசல ெவ�த் ஃபாஜ்ி் ெவ்ிேயற்வ் எவவி் 
்ழறசியா�ம?
(அ) ஒறிற ம�ய ே்மீடா் உயிாி வாழகி்ச ்ழறசி
(அ) �ாியமறற ்ழறசி
(இ) �ாிய�்் ்ழறசி
(ஈ) இரடிா ம�ய ே்மீட உயிாி வாழகி்ச ்ழறசி
If bacterial cell breaks down and liberate phages, what type of cycle it is?
(a) Haplontic cycle (b) Lysogenic cycle
(c) Lytic cycle (d) Diplontic cycle

3. ்டசததிர வ�வ ிசைம ெ்ாணா ா்ல
(அ) ஆக�ேனா ா்ல (ஆ) பி்கோா ா்ல 
(இ) �க�ேயா ா்ல (ஈ) அாாகோா ா்ல 
Stele with star shaped xylem is 
(a) Actinostele (b) Plectostele
(c) Dictyostele (d) Atactostele

4, ஃேபேபசி �்மப எணெணயத தாவரம 
(அ) �ேராடாேைாியா ஜன்ியா (அ) அராக்ிா ிஹேபாஜியா 
(இ) ெபாஙே்மியா பினேனடாா (ஈ) ஆ மற்ம இ 
Oil plant of Fabaceae is 
(a) Crotalaria juncea (b) Arachis hypogea
(c) Pongamia pinnata (d) b and  c

5. ெபா�்தாத இிணியத ேதர்ெத் 
(அ) சாஜிடோாியா - ெஹட�ேராஃபிலல 
(ஆ) ைாப ைாப - �சசிறறிிை அஙி்க �ட�ிை 
(இ) ெபே்ானியா - ஒ்ிசார பரவிிை அிம�
(ஈ)  அைமாணாா - �விிை அ்க்ிம�
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Select the mismatch pair 
(a) Sagittaria - Heterophylly
(b) Lablab - Trifoliolate
(c) Begonia - Leaf Mosaic
(d) Allamanda - Ternate Phyllotaxy

6. ெவக்லைாி இதழிம� எக�்மபததின பணபா�ம. 
(அ) ஃேபேபசி (ஆ) ஆாடேரசி
(இ) ெசாைாேனசி (ஈ) பிரா்கே்சி 
Vexillary aestivation is characteristic of the family 
(a) Fabaceae (b) Asteraceae
(c) Solanaceae (d) Brassicaceae

7. ஒ� உணிமக ்னியான்
(அ) மைாின �ை்பிப மட்ேம வ்ரசசி�ற் ்னியா�ம
(ஆ) மைாின �ை்பிப மற்ம ்லலவடாம வ்ரசசி�ற் ்னியா�ம 
(இ) மைாின �ை்பிப, ்லலவடாம மற்ம �தத்ம வ்ரசசி�ற் 
்னியா�ம 
(ஈ) மைாின அினத் அ்க�்கம வ்ரசசி�ற் ்னியா�ம 
A true fruit is the one where 
a) Only ovary of the flower develops into fruit
b) Ovary and calyx of the flower develops into fruit
c) Ovary, calyx and thalamus of the flower develops into fruit
d) All floral whorls of the flower develops into fruit

8. மாரஃேபாோககா-�ான ெதாார்ிாய் 
(அ) �ஞிச்் (ஆ) பாசி்்
(இ) ெதால தாவரங்் (ஈ) பாக்ாியங்் 
Morphotaxa related to 
(a) Fungi (b) Algae
(c) Fossil (d) Bacteria

9. இிண்த இ� �ை் இிை்், ேமலமடா �ை்பிப, இ� �ை் 
அிற்கான சாயவான  �்க�ச்வர ெ்ாணா �ை்பிப ெ்ாண��பப் 
எதன பணபா�ம? 
(அ) ாாட்ரா மற்ம ே்தரானதா (ஆ) ே்தரானதா மற்ம ாி்னா 
(இ) ாி்னா மட்ம (ஈ) ாாட்ரா மட்ம 
Bicarpellary, syncarpous, superior, bilocular ovary with oblique septum is the 
characteristic feature of 
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(a) Datura and Catharanthus (b) Catharanthus and Ricinus 
(c) Ricinus alone (d) Datura alone

10. �்விிதத தாவரங்்ில ஒறிற ம�ய �ேராேமாேசாம்்ின எணணிகி் 
14. இத�ிாய ்��ண தி்வில ்ாணபப்ம �ேராேமாேசாம்்ின 
எணணிகி் 
(அ) 7   (ஆ) 14 (இ) 42 (ஈ) 28 
The haploid number of chromosomes for an Angiosperm is 14.  The number 
of chromosome in its endosperm would be  
(a) 7 (b) 14 (c) 42 (d) 28

11. மிணண� �ணேணாக்ியில பினவ�வனவற்் எ்த ேவதிபெபா�் மின 
ஊ்�வாத தனிம�ிாய் 
(அ) பைா�யம (ஆ) ெவ்்ி 
(இ) ்ாடமியம (ஈ) சிலக்ான 
Which of the following electron opaque chemical used in electron microscope 
(a) Palladium (b) Silver
(c) Cadminum (d) Silicon

12, 80S  ிரேபாேசாம்்ில உ்் RNA �ைக�்்்ின எணணிகி் 
(அ) 1         (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ) 4 
Number of RNA molecule present in 80S ribosomes is 
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

13. �னறல ப�பபின பினவ�ம ்ிிை்ி் சாியான �ிறயில வாிிசபப்த்். 
(i) �்கெ்திர மாறறம
(ii) சினாபசிா 
(iii) ்யாாமாக்் ���்தல 
(iv) ்ி�க்ிேயாைா மிறதல 
(அ)  i, ii, iii. iv (ஆ) ii, iii, iv, i 
(இ)  ii, i, iv, iii (ஈ) ii, i, iii, iv 
Arrange the following events of meiosis in correct sequence. 
(i) Crossing over
(ii) Synapsis
(iii) Terminalisation of chiasmata
(iv) Disappearance of nucleolus
(a) i , ii, iii. iv (b) ii, iii, iv, i
(c) ii, i, iv, iii (d) ii, i, iii, iv
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14. DNA-வின ஒ� ப�தியில 120 அ�ினன மற்ம 120 ிசடோாசின  ்ாரங்் 
உ்்ன.  ேம�ம இபப�தியில ்ாணபப்ம ெமாதத ்ி�க்ிேயாிா்்் 
எததின? 
(அ) 120         (ஆ) 240 (இ) 60 (ஈ) 480 
A segment of DNA has 120 adenine and 120 cytosine bases.  The total 
number of nucleotides in the segment is 
(a) 120 (b) 240 (c) 60 (d) 480

15. ெ்ாதி்ி்ப ெபா�த் ்ீழ்ாாம எக�ற் உணிம?
(அ) அபேபா எனிசம = ேஹாேைா எனிசம + இிண ெ்ாதி 
(ஆ) ேஹாைா எனிசம = அபேபா எனிசம + இிண ெ்ாதி 
(இ) இிண ெ்ாதி = அபேபா எனிசம + ேஹாேைா எனிசம
(ஈ) ேஹாேைா எனிசம = இிண ெ்ாதி + அபேபா எனிசம 
With reference to enzyme, which of the following is true? 
(a) Apoenzyme = Holoenzyme + Coenzyme 
(b) Holoenzyme = Apoenzyme + Coenzyme 
(c) Coenzyme = Apoenzyme + Holoenzyme 
(d) Holoenzyme = Coenzyme + Apoenzyme 

பிாி� – II / SECTION - II 
6 x 2  = 12 

II. எிவேய�ம ஆ் வினாக்கக� 30 வாரதித்கக� மி்ாமல 
விிாய்ிக்�ம.  வினா எண.   22 –ற� ்ண�பபா் விிாய்ிக்�ம. 
Answer any six of the following not exceeding 30 words.  Question No. 22 is 
compulsory. 

16. ்ற்ச�ழலல ��ட�ேராிமசீட்்ின பங� யா்?
What role do deuteromycetes play in the environment?

17. ே்ராவின இனபெப�க் பா்ங்ி் விர்் ்ீழக்ாாம பாததிின �ரததி
ெசய்.
Complete the following diagram by drawing reproductive parts of Chara. 
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18. மாா்் எவவிதம ேமமபாாிா்த தாவரங்்ின வ்ரசசிக� உத�்ிற்? 
How do mosses promote the growth of higher plants? 

19. ிரேசாஃேபாராவின ேவர்் ்ிைததில�்் ேமலே்ாக்ி வ்ரவதற்ான 
்ாரணம எனன?
Why does the roots of Rhizophora come out of the ground?

20. சிற� வ�வக �ட�ிைக�ம மற்ம அஙி் வ�வக �ட�ிைக�ம
ஏேத�ம ஒ� உதாரணம ெ்ா்.
Give one example each of pinnately compound and palmately compound leaf.

21. ்ீழக்ணா பதங்கக�ாிய மைரவாயபபாடிாக ்ண்பி�. 
இ�பால மைர, ஒ�ங்ான, ஐ்தங், தனிதத ்லலவடாம மற்ம 
அலலவடாம, ேமலமடா �ை்பிப, �வ�ச ெசதி�ிாயிவ, �க்ாம்ச
ெசதிைறறிவ. 
Find out the floral formula for bisexual flower with bract, regular, 
pentamerous, distinct calyx and corolla, superior ovary without bracteole. 

22. வி்பபாட�யல ப�பபில தாவரங்்ின வி்பபாட�யிை எ்ிதா் 
்றபதற� உத�ம வி்பபாட் ்�வி எ்? 
Which taxonomical aid serve as quick referral system of living plants in 
taxonomical  studies? 

23. ெ்ா்க்பபடா அறிவியல ெபயாின ேபாினம மற்ம சிறறினப ெபயர்ி்க
்ணாறி்் எ�்்
1) மாஞசிஃெபரா இண�்ா 
2) ெசாைானம ��பேராசம 
Identify the generic and specific epithet name of given scientific name.
 1) Mangifera indica 
 2) Solanum tuberosum 

24. ெசல ்ழறசியின அிமதி ்ிிையில ெசல�க�் எ்தவித ெசயலபா்ம 
்ி்ழவதிலிை என் ்�தைாமா?  உன் விிாிய எங்னம
்ியாயபப்த்வாய? 
Does resting phase of the cell cycle signify that there is no activity going 
inside the cell?  Justify your answer. 

பிாி� – III / SECTION - III 
6 x 3  =  18 

III. எிவேய�ம ஆ் வினாக்கக� 45 வாரதித்கக� மி்ாமல 
விிாய்ிக்�ம.  வினா எண. 27 –ற� ்ண�பபா் விிாய்ிக்�ம. 
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Answer any six of the following not exceeding 45 words.  Question No. 27 is 
compulsory. 

25. �ஞிச்ி் தனிப ெப�மபிாிவா் ிவபபதற� எபபண்்் ்ாரணமா்
அிம்ிற் என் ்�்்ிறாய?
Which characteristics were considered while placing fungi in a separate
kingdom?

26. உ�ி்க்ிழங�ம மரவ்்ிக ்ிழங�ம ்ிைதத�யில அதி்பப�யான 
தரசதிதச ேசமிக்ினறன.  ்ாம உ�ி்க்ிழஙி் தண�ன  உ�மாறறம
என�ம, மரவ்்ிக்ிழஙி் ேவாின உ�மாறறம என்ம ்�்்ிேறாம.  
ஏன? 
Potato and Tapioca store starch rich food in underground tubers.  We 
consider potato as stem modification and tapioca as root modification. Why? 

27. ்ீழ்ாணபிவ்கக� ்ிைசெசாலைாக்ம த�். 
(i) ஒ� இனபெப�க்ததனிம அறற  ம்ர்தததா் 
(ii) ம்ர்தங்் ஒ� ெ்ாததா் இிண்த் 
(iii) ம்ர்தக்மபி அலல ஒட�யி�ததல 
Give the technical terms for the following: 
 i) A sterile stamen
 ii) Stamens are united in one bunch
 iii) Stamens are attached to the petals

28. ்ீழக்ாாம பதங்கக்ான எ்த்க்ாடிா எ�்்.
ஒ� ்றிற, இ� ்றிற, பை ்றிற ம்ர்தததா்்கக்ான ஓர
எ்த்க்ாட் த�்.
Give each one example of plants with monoadelphous, diadelphous, and
polyadelphous stamens found respectively.

29. லலலேயசி �்மபததின ம்ர்தததா் வடாதித ்ிைசெசாற்்ால 
வி்க�். 
Describe the androecium of Liliaceae member by using technical terms.. 

30. ப்ங்ணி்ததி�்் ாிேபாேசாம்கக�ம, ிசடோாபி்ாசததி�்்
ாிேபாேசாம்கக�ம இிாேய�்் ஒ� ேவ்பாடிா எ�்்.
Give one difference between ribosomes of chloroplast and cytoplasmic
ribosomes

31. பாசி்்ி�்் ப்ங்ணி்ததின வ�வம  தனித்வம வாய்த் என ்ீ
எணா்ிறாயா?  உன விிாிய ்ியாயபப்த்்.
Do you think shape of chloroplast is unique for algae.  Justify your answer.
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32. ெ்ாதி ்ிணக ்ாரணி்ி் ெ்ாதி்்ில�்் ்ீக�ம ெபா�் அ்
எவவா் ெ்ாதி்்ின விினச ெசயலதிறின பாதிக்ிற்?
When we remove co factor how could it affect the catalytic activity of
enzymes?

33. ே்ர�்பப�பிப (ஏிமடாாசிா) வி்க்பபாத்ான �றிபபி்். 
Give diagrammatic representation of amitosis division..

பிாி� – IV / SECITON - IV 
5 x 5  = 10 

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

34. மார்ான்ியாவின ே்மீடா் தாவரச ச்ததிிய வி்க்�ம 
(அலை்) 

ஜிமேனாாெபரம்் மற்ம ஆஞசிேயாாெபரம்் விித�ிாய 
தாவரங்்ா�ம. இவறறிற்ிிாேயயான ேவ்பா்்ி் 
அடாவிணபப்த்். 
Explain the gametophyte of  Marchantia? 

(or) 
 Gymnosperms and Angiosperms are seeded plants.  Tabulate the 
differences. 

35. ஆாே்ாிமசீட்்ின ்னி உ்ப் வி்்ி் பாத்ான விவாி. 
(அலை்) 

இரணாாம ்ிிைப பணி்ி்ப ெபா்த் ேவர்்ின வி்்ி் வி்க�். 
Explain the type of fruit bodies of ascomycetes with diagram 

(or) 
 Explain the types of roots based on their secondary functions. 

36. ெசமப�ததியின அலல இதழிம� ்லல இதழிமவில�்் ேவ்பட்
்ாணபப்்ிற்.  இதின பிற இதழிம�்கான ஒபபி்்.

(அலை்) 
பை ெ்ாதி்்ின ேமமபடா ெசயலபாட�ற� சிை ்ரதமலைாத ்ாரணி்்
ேதிவபப்்ினறன. இக�றிற அக்ாரணி்்ின ெபயர மற்ம வி்்ி்
விவாிததல �ைம ்ியாயபப்த்். 
In China rose arrangement of sepals is different from petals.  Justify your 
answer in comparison with other types of arrangement.  

(or) 
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‘Many enzymes require non-protein components for their efficient activity’ – 
Justify the above statement by naming the components and its types. 

37. ாாட்ரா ெமடொலன ்ீழக�றிபபிட்்்வறறின பண்்ி் எ�்். 
i. மஞசாி ii. மைர iii. ்லலவடாம iv.அலலவடாம 
v. ம்ர்தததா் வடாம    vi.�ை் வடாம     vii.்னி்் viii.விித்் 

(அலை்) 
ிைேசாேசாம்் ெசலலன ’தனினததாேன அழித்கெ்ா்கம
�ணா்ப்’ எ�ம �றிற த�்த பாத்ான விவாி. 
Write the characteristic features of Datura metel with reference to the 
following 
i. Inflorescence ii.Flower iii. Calyx iv.Corolla
v. Androecium vi.Gynoecium vii.Fruits viii.Seeds

(or) 
Lysosomes are known as “Suicidal bags”. Explain it with labeled diagram. 

38. ிமடாாசிிக மியாசி்ல�்் ேவ்ப்த்்.
(அலை்) 

்ரத அிமபபின பலேவ் ்ிிை்ி் வி்க�். 
Differentiate between mitosis and meiosis. 

(or) 
Explain different levels of protein organization. 
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