
 

 
 

காலாண்டுத்தேர்வு – 2014   (Biology) 

12 ம்லகுப்பு     உிரி-தஶலலில் – KEY-ANSWER 

பகுதஷ – I 

சரிஶனலிடைடத்ததர்ந்ததடுத்துழுதுக. 

1. அ) தசற்டகபடமலடகப்பஶடு 

2. இ) தவர்தபரிம் 

3. இ) 300 

4. ஈ)தபட்டுனிஶடவபிரிைஶ 

5. அ) அகத்ததல் 

6. அ) புல் 

7. ஈ) டிடக்தகஶபிரஶஸ்டுகள் 

8. அ) ஶஞ்சஷதபஶ 

9. ஆ) 1:7:7:1 

10. ஆ) லஶல்தைர் 

11. ஈ) இடைநஷடய 

12. ஈ) சஷஶதய்ஸ் 

13. ஆ) றுதலறுபஶடுஅடைதல் 

14. அ) புதஶட்தைஶபிரஶசஇடைவு 

பகுேிII 

15.    1.எபே நஶட்டின் அல்யது எபே குமஷப்பிட்ை இைத்தஷன் அல்யது எபே பிததசத்தஷலுள்ர தஶலங்கரின் 
லிலங்கடர அமஷந்து தகஶள்ளும் பயஶக தவர்தபரிம்உள்ரது.                  2. தவர்தபரிம் 
பஶரிக்கப்படும் அடனத்து தஶலங்கரின் லிலங்கடர தசஷக்கும் நஷடயஶகஉள்ரது 3. 
தஶலங்கடர இனங் கண்ைமஷ பயஉயர் தஶலஶதஷரிகள் ஷகவும் துடைபுரிகஷன்மன. 4. 
லடகப்பஶட்டில் ற்றும் உள்ரடப்பில் ஆஶய்ச்சஷகளுக்கு தவர்தபரிம் எபே கச்சஶதபஶபேரஶக 
பன்படுகஷமது.  4. 200 ஆண்டுகள் லட தசஷக்கப்பட்டுள்ர உயர் தஶலஶதஷரிிலுள்ர கந்ததூள்கள் 
ந்த லித பஶதஷப்பிற்கும் உள்ரஶலதஷல்டய. ஆகதல கந்த்தூள்கரின் பண்புகள் ற்றும் பும அடப்பு 
தகலல்கள் தஶல லடகப்பஶட்டிற்கு தபரிதும் பனுள்ரதஶகஉள்ரன. 5. தசல்யஷல், DNA-லின் அடப்பு, 
ண்ைில் லடகப்பஶடு ற்றும் தலதஷபடம லடகப்பஶடு தபஶன்ம ஆஶய்ச்சஷகளுக்கு தவர்தபரிம் 
பயஶக பன்படுகஷமது. ஜனீ்கரின் ஆஶய்ச்சஷக்கு தவர்தபரிம் ஜனீ் தசஷப்பு நஷடயஶக 
தசல்படுகஷமது. 6.தவர்தபரித்தஷன் பக்கஷத்துலம்கபேதஷ, பல்தலறு லடகஶன தவர்தபரிங்கள் 
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ததசஷ ற்றும் சர்லததச அரலில் நஷறுலப்பட்டுள்ரன. --------------------- இதஷல் ததனும் பன்று --------- 3 
marks 

16. ஆசஷரிர்தபர்குமஷத்தல் :ந்த எபே நபர் தஶலத்தஷற்கு பதன் படமஶக தபர்சூட்டி, 
அத்தஶலத்தஷற்கு லிரக்கத்டத அரிக்கஷமஶதஶ அல்யது தஶலத்தஷற்கு புதஷ தபர் சூட்டுகஷமஶதஶ, 
அந்நபர் ஆசஷரிர் ன்று கபேதப்படுகஷமஶர். எபே தஶலத்தஷன் இபே தசஶற்தபரில், சஷற்மஷனப் தபரின் 
இறுதஷில், அத்தஶலத்தஷற்கு பதன் பதயஷல் லிரக்கரித்த ஆசஷரிரின் தபர் சுபேக்கம்ழுதப்படும். 
யஷன்தனஸ் ன்ம தபர் யஷன் அல்யது யஷன்றும் _______________ 2 marks 

.கஶ  ---- ஶல்லஶசஷல் தலஸ்ட்ரிஸ் யஷன். ----------------------------------------------- 1 mark 

17. கஷரஶதைஶடு – பெதபஶர்பிஶலின் பய ச்சஷற்மஷனங்கரின் தண்டு எரிச் தசர்க்டகட தற்தகஶள்ர 
உபேஶற்மம் அடைந்துள்ரது. இத்தடக உபேஶற்மம் கஷரஶதைஶடு னப்படும். இது கஶக்ைஸ் 
தஶலங்கடர எத்தஷபேக்கும் ---------------------------------------------------- 2 mark     .கஶ. பெ.தஷபேகள்ரி ற்றும் 
பெ.ஆண்டிதகஶம் -----------------------------------------------------------------------   1 mark 

18. பைம் -------- 2 marks  பஶகங்கள் ------- 1marks 

19. பைம் -------- 2 marks    பஶகங்கள்  ------- 1 mark 

 

 

 

20. குறுக்தகற்மத்தஷன் பக்கஷத்துலம் 1. குறுக்தகற்மம் புதஷ பரிஶற்ம ஜனீ்கடர உபேலஶக்குலதஶல் 
புதஷ தஶல இைங்கரின் ததஶற்மத்தஷற்கு அடிப்படைஶக உள்ரது. 2. இது பரிைஶத்தஷல் 
பக்கஷப்பங்குலகஷக்கஷமது. 3. குதஶதஶதசஶம்கரின் புலடபைங்கடர தஶரிப்பதஷல் குறுக்தகற்மம் 
உதலிஶகவுள்ரது. 4. குதஶதஶதசஶம்கரில் ஜனீ்கள் நீள் லரிடசில் அடந்துள்ரன ன்படத 
சஶன்றுைன் குறுக்தகற்மம் நக்கு லிரக்கரிக்கஷன்மது.---------------------------------------------------------------------------------------
இதஷல் ததனும் பன்று ------------------------ 3marks 

21. ஜனீ் ன்பது இற்பில் ற்றும் தசல்படும் பஶம்பரி அயகு ஆகும். எபே தடய 
படமியஷபேந்து ற்தமஶபே தடயபடமக்கு இது பண்புகடர டுத்து தசல்கஷமது. ற்தமஶபே 
லடகில் குமஷப்பிட்ை எபே புத உற்பத்தஷக்கு கஶைஶபள்ர நஷபக்ரிதஶடைடுகரின் லரிடசஜனீ் 
ஆகும் --------------- 3marks 
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22. லரர்பு ஊைகங்கள் – பஶளஷகஷ ற்றும் ஸ்கூக், தகம்பர்க், எிட், நஷட்ச் ------------------- 3marks 

23. கஶயஸ் ன்பது எழுங்கற்ம தலறுபஶடு அடைஶத தஷசுத்தஷரஶகும். ஆக்ழஷன் ற்றும் 
டசட்தைஶடகனின் தூண்டுலதன் லிடரலஶக கஶயஸ்உ பேலஶகஷமது.---------------------- 3 marks 

24. தனி தசல் புத்தஷன்ப ன்கள் 1. இடல அதஷகபுத லரம், டலட்ஷன்கள் அஷதனஶஅஷயங்கள் 
ற்றும் கடினநஶர்கள் உடைடல.  2. இடல பிபயஶன ஆதஶக்கஷ உைவு, தற்கஶயத்தஷல் 
டலட்ைஷன்கள் தசமஷந்த ஸ்டபபேயஷனஶ ஶத்தஷடகள் க்களுக்கு அரிக்கப்படுகஷமது. 3. னித 
உைவுபட்டியஷல் இடல பக்கஷஶனபுதம் தசமஷந்த ஶற்றுைலஶகச்தசர்க்கப்பட்டுள்ரது. 4. கஶஶ-
யஷதனஶயஷனிக் அஷயம் இலற்மஷல் இபேப்பதஶல் நீரிறஷவு தநஶஶரிகரின் இத்தசர்க்கட 
அரடலகுடமக்கஷமது. னித உையஷல் தகஶயஸ்ட்ஶல் தசகஶலடதத் தடைதசய்கஷமது.------- 3marks 

பிரிவு --- இ 

25. ஶல்தலழஷ தஶலத்தஷன் தபஶபேரஶதஶ பக்கஷத்துலம் நஶர்த்தஶலங்கள் , உைவுத்தஶலங்கள், 
கட்டைத்தஶலங்கள், பேத்துலத்தஶலங்கள், அயங்கஶத்தஶலங்கள்----- இலற்மஷன் இபேதசஶற்தபர்கள் 
பன் ---------------------------------- 5marks 

26. பரிதசஶதடன லடகப்பஶடு லடறு-------------------------- 2makrs தநஶக்கம், பன்கள் -------- 3marks 

27.எபேலித்தஷடயத்தஶலத்தண்டின்லஶஸ்குயஶர்கற்டமற்றும்எபேலித்தஷடயத்தஶலதண்டின்லஶஸ்குயஶர்
கற்டமததனும்ந்துதலறுபஶடுகள் ------------------------- 5 marks 

28. கைத்துRNA அடப்பு ---------------- 3marks    பைம்ற்றும்பஶகங்கள் ------------- 2 marks 

29. புமத்ததஶல்தஷசுத்ததஶகுப்பின்பைிகள்ந்து --------------- 5 marks 

30.தஷடீர்ஶற்மத்தஷன்பக்கஷத்துலம்ந்து ------------------- 5 marks 

31. புதஶட்தைஶபிரஶசதனித்ததடுக்கும்தநஶதஷகரின்படமட்டு ------ 5 marks 

பிரிவு- ஈ 

32. ஷபசஶபஶடைசஷஶகஶகடயச்தசஶற்கள் 

லரரில்பு, தலர், தண்டு, இடய------ 2 marks,  ஞ்சரி--- 1 mark, யர்கள்----- 1 mark  பூலிதழ்லட்ைம் –1 marks , 

கந்த்தஶள்லட்ைம் ---1marks,  சூயகலட்ைம் --- 1 mark ,  யர்லஶய்ப்பஶடு ---1 mark , யர்லடபைம்---- 2 marks. 

33. தபந்தம் ற்றும் வகீ்கர் லடகப்பஶட்டின் அட்ைலடை அல்யது லிரக்கம் ----- 10 marks 

34. இபேலித்தஷடயத் தஶல இடயின் உள்ரடப்பு பைம் ற்றும் பஶகங்கள் ----------- 5 marks லிரக்கம்------ 
5 marks 

35. DNA றுதசர்க்டக ததஶறஷல் தட்பம் பைம் ற்றும் பஶகங்கள் ------- 5 marks  லிரக்கம்---- 5marks 

Prepared by, 

 

D. RAJAMANI, M.A., MSc.,MEd., 
 P.G. Asst. in BOTANY. 

 A.C.S. MATRIC.HR.SEC.SCHOOL. 

 ARNI, THIRUVANNAMALI. DIST,. 
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