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தனிரண்டாம் குப்பு 

திருப்புல் தர்வு - ாவில் 

கான அபவு : 3.00  ணி தம்                      ராத் திப்ரதண்கள் : 70 

தகுதி – I 

ரகாடுக்கப்தட்டுள்பற்றில் சரிாண கூற்றினண தர்வு ரசய்வும்           (15 x 1 = 15) 

1 கீழ்காணும் கூற்றுகள் இணப்ரதருக்கத்துடன் ராடர்புனடது சரிாண கூற்றினண 

கண்டறிக 

 i) உயிரிணங்களின் அத்திாசிாண தண்புகளில் என்று 

 ii) சிற்றிணங்கள் நினனத்திருக்க முக்கிாணன்று 

 iii) இது தறுதாட்டின் மூனம் சந்திகள் ராடர்ந்து ராடர்ந்து ா 

அசிாகிநது 

 iv) தரிாத்தில் இது தங்காற்றுதில்னன 

 a) I ற்றும் ii b) ii ற்றும் iii c) I ற்றும் iii d) ii  ற்றும் iv 

2 ரல்லி சூல்திசு சூழ் தற்றி சரிாண கூற்றினண கண்டுபிடிக்கவும் 

 a) அடித்தால் நினனயிலுள்ப வித்துருாக்கல் ரசல் 

 b) சூல்களில் அதிக சூழ்திசு ரதற்றுள்பது 

 c) புநத்தால் நினனயிலுள்ப வித்துருாக்கச் ரசல் 

 d) சூல்களில் ஏடுக்கு சூல்திசு காப்தடும் 

 

3 இபம் ரன்னணயிலிருந்து ரதநப்தடும் இபநீர்    ………………. கருவூண் திசுாகும். 

 a) ரசல்சார் b) உட்கருசார் c) ஹிதனாபில் d) ராடர்விளிம்தற்ந 

4 ரதாருத்துக 

 A) ரளிகருவுறுல் 1)கந்துகள் 

 B) கந்ாள் ட்டம் 2)கந்னதகள் 

 C) ஆண்தகமீட்டக ாம் 3)தாசிகள் 

 D) முல்நினன புநப்தக்க அடுக்கு 4)கந்ாள்கள் 

  A B C D  

 a) 4 1 2 3  

 b) 3 4 1 2  

 c) 3 4 2 1  

 d) 3 1 4 2  

5 தசானண கனப்பு உள்படக்கிது 

 a) இருதணு ாக்கங்கள் எடுக்கித ண்புகளுடன் கனப்புறுல் 

 b) F1 கனப்பிணங்களினடத னடரதறும் கனப்பு 

 c) F1 கனப்புயிரியுடன் இரு எடுங்கு தணு னகம் ரகாண்டனகளின் கனப்பு 

 c) இரு தணு னகங்களுடன் ஏங்கு தண்பு கனப்பு 

6 சார்பின்றி எதுங்குல் விதி  ------------------------------ இனடத உள்ப 

ராடர்பினணவிபக்குகிநது. 

 a) அல்லீல்கள் b) தணு c) ஏங்கு தண்பு d) எடுங்குதண்பு 

7 னட ரசய்யும் தணுக்களின் புநத்தாற்ந விகிாணது 

 a) 9:3:3:1 b) 9:6:1 c) 13:3 d) 15:1 

8 கீழ்காணும் தண்புகளுள் ற்னந ரண்டலின் தட்டாணி ஆய்வில் கருத்தில் 

ரகாள்பவில்னன 

 a) ண்டு – ரட்னட (அ) குட்னட 

 b) சுக்கும் பரி அல்னது சுக்க இனா பரி 

 c) வின  - ஞ்சள் அல்னது தச்னச 

 d) கனி – உப்பி அல்னது இறுக்கி 
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9 சரிாண வினடன தர்ந்ரடுக்க 

 கூற்று 1 : பினப்புற்ந தணுக்கள் மிக அருகில் அனந்திருந்ால் குறுக்தகற்நம் நிக 

அதிகாய்ப்புள்பது. 

 கூற்று 2 : குறுக்தகற்ந நிகழ் வினவின் அடிப்தனடயில் பு னதடம் 

உருாக்கப்தடுகிநது. 

 a) கூற்று 1 ற்றும் 2 ஆகின சரிாணது 

 b) கூற்று 1 ற்றும் 2 ஆகின நாணது 

 c) கூற்று 1 சரி ஆணால் 2 று 

 d) கூற்று 1 று ஆணால் 2 சரிாணது 

10 சரிாண வினடன தர்ந்ரடுக்க 

 கூற்று 1 : DNA Pol α- தாலிதஸ் RNA  பினர் உருாக்க தன்தடுகிநது 
 கூற்று 2: DNA Pol  𝛾தாலிதஸ் DNAவின் இட்டிப்பு கட்னட விரினட உவுகிநது. 

 a) கூற்று 1 ற்றும் 2 ஆகின சரிாணது 

 b) கூற்று 1 ற்றும் 2 ஆகின நாணது 

 c) கூற்று 1 சரி ஆணால் 2 று 

 d) கூற்று 1 று ஆணால் 2 சரிாணது 

11 நாண கூற்னந தர்ந்ரடுக்க 

m RNA  நுனி மூடல் நிகழ்வு மிகவும் அசிாணது, 

 a) m RNA  சினன டுக்க உவுால் 

 b) m RNA  -யின் முன் அனந் முல் இண்ட்ான் நீக்க 

 c) m RNA  கடத்னன எழுங்குதடுத் 

 e) ரிததாதசாமுடன் m RNA  -ன பிரிக்க 

12 கீழ்கண்டனகளில் து பி ரசய்தியின் சரிாண ரினசன குறிக்கிநது 

 a) DNA  RNA  பும்  

 b) RNA  DNA  பும்  

 c) RNA  பும்  DNA  

 d) பும்  RNA  DNA  

13 தட்டில் I  தட்டில் II உடன் ரதாருத்துக 

 தட்டில் I தட்டில் II 

 A)இரு டித்துடன் எரு இன 

குதாதாதசாம்கள் அதிகாக இருப்தது 

1) தாதணாதசாமி 

 B)இரு டித்துடன் எரு குதாதாதசாம் 

அதிகாக இருப்தது 

2) ரடட்ாதசாமி 

 C)இரு டித்துடன் எரு குதாதாதசாம் 

குனநாக இருப்தது 

3) ட்னதசாமி 

 D)இரு டித்திலிருந்து இண்டு னித்னி 

குதாதாதசாம்கள் குனநாக இருப்தது 

4) இட்னட தாதணாதசாமி 

  A B C D  

 a) 1 3 2 4  

 b) 2 3 4 1  

 c) 2 3 1 4  

 d) 3 2 1 4  

14 குறின் – திர் குறின் இனடச்ரசல்கள் காப்தடுது ணால்? 

 a) சகப்பினப்பு 

 b) நினன மின்னில் இனடச்ரசல்கள் 

 c) னைட்ஜன் பினப்புகள் 

 d) நீர் ரறுக்கும் இனடச்ரசல்கள் 

15 இனத் உறுப்புகள் காப்தடா ரசல்கள் 

 a) ாங்கள் b) பூஞ்னசகள் c) வினங்குகள் d) தாக்டீரிாக்கள் 
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 தகுதி – II 
 னதனும் ஆறு விணாக்களுக்கு வினடளிக்கவும் விணா ண்.24 –க்கு 

கட்டாாக வினடளிக்கவும்                                                         (6x2=12) 

16 ஊடுருவும் டபீட்டம் ன்நால் ன்ண? 

17 முதிர்ந் கந்துகளின் அனப்னத தடம் னந்து தாகங்கனபக் குறிக்கவும். 

18 தசானணக் கனப்பு ன்நால் ன்ண ? 

19 இன ஏங்குத்ன்ன ன்நால் ன்ண ? 

20 குறியீட்டு இன ன்நால் ன்ண ? 

21 க்ஸான்கள் ன்நால் ன்ண ? 

22 ஹீதனாபில் கருவூண் திசுவிற்கு இரு டுத்துக்காட்டுகள் ருக. 

23 இடம் ரதரும் கட்டுப்தடுத்திக் கூறுகள் ன்நால் ன்ண ? 

24 நுனிமூடல் ன்நால் ன்ண ? 

 தகுதி – III 
 னதனும் ஆறு விணாக்களுக்கு வினடளிக்கவும் விணா ண்.33-க்கு 

கட்டாாக வினடளிக்கவும்                                                         (6x3=18) 

25 ன் முல் நினன கருவூண் திசு தகுப்தனடலுக்கு பின் ட்டுத கரு முட்னட 

தகுப்தனடகிநது ? 

26 டபீட்டம் இட்னட தாற்நமுனடது ண கூநப்தட்ட காம் ாது? 

27 முதிர்ந் கந்ப்னதயின் குறுக்கு ரட்டு தாற்நம் தடம் னந்து தாகங்கனப 

குறிக்கவும் 

28 ஸ்ணாப்டிாகன் ன்ந ஆன்டினணம் சிற்றிணத்தில் காப்தடும் மூன்று னகத் 

ாங்கனப குறிப்பிடுக. 

29 முழுன ரதநா ஏங்கு ன்ன ன்நால் ன்ண? 

30 ரண்டலித்ன று ஆய்வு ரசய் அறிவில் அறிஞர்கள் ார் ? 

31 ஆற்நல்சார் DNA இட்டிப்தால் குறித்து ழுதுக. 

32 TATA ததன ன்நால் ன்ண ? 

33 தணு னதடம் ன்நால் ன்ண ?அன் தன்கனப ழுதுக. 

 தகுதி - IV 

 அனணத்து விணாக்களுக்கும் வினடளிக்கவும்                          (5x5 = 25) 

34(a) சூல்களின் னககனபப் தற்றி சிறு குறிப்பு ருக. 

 (or) 

     (b) குந் தடத்துடன் சூலின் அனப்னத விரி. 

35(a) கருவூண் திசு ன்நால் ன்ண? அன் னககனப விரி. 

 (or) 

     (b) கருவுநாக்கனி தற்றி விரிாண ராகுப்பு ருக. அன் முக்கித்தும் தற்றி குறிப்பு 

னக. 

36(a) எரு தண்பு கனப்பு அடிப்தனடயில் ஏங்குத்ன்ன விதின விபக்குக. 

 (or) 

     (b) ஏங்கு னநத்னன டுத்துக்காட்டுடன் விரி. 

37(a) குறுக்தகற்ந ரசல்முனநன விபக்குக. 

 (or) 

     (b) இடம் ரதர்வு கூறுகனபப்தற்றி விபக்குக 

38(a) யூதகரிதட்-களின் DNA இட்டிப்தாலில் தங்கு ரதறும் ராதிகள் ான? 

 (or) 

     (b) ாங்களில் RNA  திருத்ம் தற்றி விரி. 
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