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அலகுத்தேர்வு, ஆகஸ்ட்- 2015 

டம்: உனிரினல்        கம்: 1.30 நணி 

யகுப்பு: XII         நதப்பண்: 75 

குத – I (தயபயினல்) 

ிரிவு –அ          (6X1=6) 

1. ஆ) புற்றுச் பெல்கள் 

2. ஈ) லகஸ் 

3. இ) ல்லெந 

4. இ) பநட்டபெண்டரிக் 

5. இ) 37 ஜனீ்கள் 

6. அ) நர்கன் 

ிரிவு-ஆ          (7X3=21) 

லதனும் 7 யிக்கலக்கு யிடடனி 

7) ெட்-குலபலநலெம் ன்ல் ன்? 

* பநல்ன இபண்டம் ட சுபேக்கத்தன் பம் குலபலநலெநன் 
பதன்டநன குதனிபேந்து திடநப்டுத்தப்ட்டுள் குலபலநலெநன் ென 
திப்குத “ெட்டடட் ப்டும் (2M) 

* ெட்டடட்டட உடடன குலபலநலெம் “ெட்- குலபலநலெம்” ப்டும் (1M) 

8) ஜனீ் ன்டத யடபனறு 

* இனற்ினல் நற்றும் பெனல்டும் பம்ரினக் கூறு அல்து அகு (அல்து) 

* குப்ிட்ட புபத உற்த்தக்கு கபணந பக்ிலனடடடுகின் யரிடெ(3M) 

9) நபபு யடபடம் ன்ல் ன்? 

 * எபே குலபலநலெநல் ஜனீ்கின் அடநயிடம், அடய அடநந்துள் பட 
நற்றும் ிடணப்பு ஜனீ்கலக்கடடலனபள் தூபம் ஆகனயற்ட யடபடத்தன் 
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பம் யிக்குகன் டத்பதகுப்பு “ிடணப்பு யடபடம்” அல்து “நபபு யடபடம்” 
ப்டும். (3M) 

10) தடீர் நற்த்டத லதற்றுயிக்கும் கபணிகள் ன்ல் ன்? 

* உனிரிணங்கில் தடீர் நற்ங்கடத் லதற்றுயிக்கும் லயதப்பபேட்கள் அல்து 
சூழ்ட கபணிகள் நபெட்டபஜன்கள் அல்து தடீர் நற்த்டதத் லதற்றுயிக்கும் 
கபணிகள் ப்டும் (3M) 

11) ிய்டினின் பக்கனத்துயங்கடக் கூறுக 

1) தயபப்னிர் பபேக்க்கம் நற்றும் லதட்டக் கடனில்ல் ிய்டி பக்கனப் 
ங்கற்றுகது 

2) புதன ெற்ங்கின் லதற்த்தல்  பக்கனப் ங்கற்றுகது 

3) நர்கள் நற்றும் கிகள் லதன்றும் பேய கத்தல் நற்த்டத ற்டுத்துகது 

4) புதன யழ் இடங்கில் ிய்டி தயபங்கள் ன்க ஊன் யர்கன் 

5) ிய்டி யிடயக லய் தர்ப்பு தனுடன் அதக நகசூல்கடத் 
தபயல் பகங்கட உபேயக்குகன். 

6) பெிய்டி நற்றும் அன்பெப்ினிடி பநக நிதர்கலக்கு ிப்ிலலன 
உண்டக்கும் லய்கள் ற்டுகன் 

7) ஆப்ிள், லரி, தபட்டெ நற்றும் தர்பூெி ஆகனயற்ன்  ிய்டி பகங்கள் 
பரின அவுடடன கிகட உபேயக்குகன். 

                         (லதனும் 3 நட்டும்)          3X1=3M 

12) DNA-வுக்கும் RNA-வுக்கும் உள் லயறுடுகள் னடய? 

ய. 
ண் 

ண்புகள் DNA RNA 

1 கணப்டும் ெர்க்கடப இதல் 5C 
டிஆக்ஸடபலஸ் 
ெர்க்கடப உள்து.  

இதல் 5C டபலஸ் 
ெர்க்கடப உள்து 
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2 கணப்டும் டட்பஜன் 
கபங்கள் 

அடிடன், குயடன், 
டெட்டென் நற்றும் 
டதநன் உள் 

அடிடன், 
குயடன், 

டெட்டென் நற்றும் 
பெபெல் உள்ன் 

3 சுபேள் இடம பபேம்லும் இபட்டட 
சுபேள் இடமனக 

உள்து 

பபேம்லும் ஏர் 
இடமனி 
அடநப்கும் 

4 அவு ீநது குட்டடனது 

5 டப்புத்தன்டந அதகம் குடவு 

 

(லதனும் 3 நட்டும்)         3X1=3M 

13) ெர்கப்ின் யித அல்து கப இடண யிதகட யியரி  

1. கபங்கள் குப்ிட்ட படனிலலன இடண லெர்கன். அடிடன் ப்லதும் 
டதநன்லடு இடணலெபேம்; குயடன் டெட்லடெலடுதன் இடணலெபேம் 

2. ிபெரின் பெக்ிலனடடடுகின் அவு ப்லதும் ிரிநடின் பெக்ிலனடுகின் 
அவுக்கு ெநநக இபேக்கும். அதயது (A) +(G) = (T)+(C) 

3. அடிடனுடடன அவும் டதநன்னுடடன அவும், ெரிெநநக இபேக்கும். 
அலதலன்று குயடனும், டெட்லடெனும் ெந அயில் உள். ஆல் (A) (T) 
ப்லதும் (G) + (C) க்கு ெநநக இபேக்கும்      (3X1=3M) 

14) குறுக்லகற்த்தன் பக்கனத்துயம் னது? 

* குறுக்லகற்ம் புதன ரிநற் ஜனீ்கட உபேயக்குயதல், புதன தயப 
இங்கின் லதற்த்தற்கு அடிப்டடனக உள்து. 

* இது ரிணநத்தல் பக்கனப் ங்கு யகக்கது 

* குலபலநலெம்கின் நபபு யடபடங்கடத் தனரிப்தல் குறுக்லகற்ம் 
உதயினகவுள்து 
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* குலபலநலெம்கில் ஜனீ்கள் ீள்யரிடெனில் அடநந்துள் ன்டதச் 
ென்றுடன், குறுக்லகற்ம் நக்கு யிக்கநிக்கது                        
(லதனும் 3 நட்டும்)   3X1=3M 

15. நித ஜலீம் லநற்பகள்லம் ணிகின் ெதயதீத்டத குப்ிடுக 

ய.ண் நித ஜலீம் ணிகள் நிதஜலீம் 
ெதயதீம் 

1 உனிர் லயதச் பெனல்கில் 38.2% 

2 பநரிப்ில் ஈடுடும் ஜனீ்கள் 23.2% 

3 பெல் பெனல்டுகலக்கு குகட (Signals) 
பகடுப்தற்கும், பறுயதற்கும் னன்டும் அவு 

21.1% 

4 பெல்ல் பதுய பெனல்டுகில் ஈடுடும் 
ஜலீம் 

17.5% 

           (3X1=3M) 

ிரிவு –இ - லதனும் இபண்டு யிக்கலக்கு நட்டும் யிடடனி (2X5=10) 
          

16) குலபலநலெநன் அடநப்ட யியரி? 

* இபே குலபலநலெம்கள் 

* பதன்டநச் சுபேக்கம் 

* பெண்டிலபநனர், டகபட்லடலகர் 

* நறுடும் பெண்டிலபநனர்கின் ண்ணிக்டக, - நல ண்ணிக்டக,  
பெண்ட்ரிக் 

* இபண்டம் ட சுபேக்கங்கள் 

* பெக்கிலனஸ் உபேயக்ககள் 

* குலபலநலெம் : ெட்டிடட்/ெட் 
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* குலபநட்டின் – DNA,RNA, ஹஸ்லடன், ஹஸ்லடன் அல்த புபதங்கள் 

* புபதங்கள்: H1, H1A,H2B,H3 நற்றும்  H4 

* டீலநனர்    (லதனும் 6 நட்டும்) 6x ½ =3M 

டம் – 1M + கம் -1M=2M 

17) குலபலநலெம் ிட்ெகள் குத்து ழுதுக 

குலபலநலெம் ண்ணிக்டக ிட்ெகள் 

1) யடபனட – 1M 

 ஏர் உனிரித்தன் இபேநன குலபலநலெம்கின் ண்ணிக்டக அல்து 
அடநப்புப் புடக்கூடின இனல் நற்ம்பெிய்டி – யிக்கம் 2M 

2) இபட்டிப்தல் – யிக்கம் 1M 

3) பெிய்டி – 2M 

 (அல்து) 

1) யடபனட-1M 

2) ீக்கம்-1M 

3) இபட்டிப்தல்-1M 

4) தடகழ் தபேப்ம் – யிக்கம் 1M 

5) இடம்பனர்தல் – யிக்கம் 1M 

18) DNA வ்யறு இபட்டிப்டடகன் ன்டத யியரி? 

* யடபனட 

* DNA இபட்டிப்டடதடக் கண்டந்தயர்கள் நற்றும் உறுத பெய்தயர்கள் 

* .லகட – கதரினினக்க லெலடப்புகள் . DNA இபட்டிப்டடதல் 40 நடம் 
டவு பற் 
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* DNA யின் இபண்டு சுபேள்கலம் ிரிந்து ஜப் லன்று தப்து டஹலகஸ் பத 
உதவுகன்து.  

* அதகச்சுபேள்- யிக்கம் 

*லடலலெலபநலபஸ் ன் பத அதகநகச் சுபேண்டுள் குதடன தர்த்த 
யிடுகன்து. தித்திலன ிரிக்கப்ட்ட DNA இடமகின் அடிப்டடனில் 
பெக்ிலனடடடுகள் லெர்க்கப்ட்டு புதன இடம ீண்டு யர்கன். 

* DNA டநலபஸ் பதகள் DNA ீட்ெக்கு கபணநகன். இந்த பதகல் 
புதன DNA உபேயக்கத்டத துயக்கட இனது. 

* புதன DNA உபேயக்கத்தற்கு இபண்டு பபேட்கள் லதடய. என்று ிடபலநஸ் 
பத, நற்பன்று RNA பத ிடபநர். 

* DNA பநலபஸ் பத புததக உபேயக்கபள் RNA ிடபநர் 
பெக்ிலனடடடுகள் யமலன கபேம் லது DNAயது ீநக யர்கன்து 

* நற்பபே இடமனில் எகெக துண்டுகள் ப்டும் ெறு ெறு துண்டுகக DNA 
உபேயகன்து. இந்த துண்டுகள் டலகஸ் பதனில் இடணக்கப்டுகன். 

* இவ்யறு உபேய DNA-யில் என்று பதடர்ச்ெனகவும் நற்பன்று துண்டு 
துண்டுகக உபேயக்க இடணந்தும் ற்டுத்துகன். லய இத்தடகன 
இபட்டிப்தல் பட “த பதடர்ச்ெனற் இபட்டிப்தல்” ன்று 
அடமக்கப்டுகன்து. 

(லதனும் 6 குப்புகள்) 6X½  =3M 

(லதனும் எபே டம்) டம் – 1M+கம் 1M=2M 

19) கடத்து RNA ற் யிக்குக 

கடத்து RNA அடநப்பு: 

 எவ்பயபே t-RNA வும் குயர் இட யடியில் கணப்டும். இது உட்கபேயில் 
உள் DNA இடமனின் எபே குதனிபேந்து உபேயகன்து. 

பயினிட்டயர்: 
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 1965- ஆம் ஆண்டு R.W.லஹ ன்யர் குயர் இட யடிய நதரிடன 
பயினிட்டர். 

குயர் இடயடிய நதரி: 

 t-RNA பக்கூறு எலப எபே இடடனக் பகண்டிபேந்தலும், பயவ்லயறு 
யடகனில் நடியதல் அது குயர் இட யடிடயக் பகண்டுள்து. 

ன்கு கபங்கள்: 

 இதல் ன்கு கபங்கள் உள். அடயனய தர் ெங்லகத கபம், D –கபம்,    

T  C கபம், நற்றும் அநல அநத்டத ற்கும் கபம். 

 கபம் t-RNA பக்கூறுகல் 73 பேந்து 93 யடப டபல 
பெக்ிலனஈடடடுகல்  ஆடய 

ற்ிகபம்: 

 இதல் ற்ிகபம் ஏர் அநல அநத்டத ற்கது. 

தர் ெங்லகத கபம்: 

 தர் ெங்லகத கபம் பன்று தர் ெங்லகத பெக்ிலனடடடுகடக் 
பகண்டுள்து. இடய புபதச் லெர்க்டகனில் லது M-RNA யில் உள் 
இடெய ெங்லகதத்துடன் பபேந்துகது. 

நறுடும் கபம்: 

 ெ t-RNA-க்கில் இந்த ன்கு கபங்கலடன் நற்பபே கபபம் உள்து. 
இதற்கு “நறுடும் கபம்” ன்று பனர். 

தர் ெங்லகத கபம்: 

 அநல அந ற்ிக்கபபம், தர் ெங்லகத கபபம் தர் தர் தடெனில் 
உள். 

(6X ½ =3M)         லதனும் 6 குப்புகள் 

டம் 1M+கம் 1M=2 M 
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பகுேி II (விலங்கியல்) 

ிரிவு-அ          (4X1=4) 

1. இ) ஆன்லகபஜிக் டயபஸ்கள் 

2. ஆ) குயட்டன் நலரின 

3. இ) இண்டர்பபன் 

4. ஆ) கடக்லக புபதம் 

ிரிவு-ஆ 

லதனும் 8 யிக்கலக்கு யிடடனி           (8X3=24) 

5. சூலெஸ் குப்பு ழுதுக 

 யிங்குகிடநபேந்து நிதனுக்குத் பதற்றும் எட்டுண்ணி லய்கள் 
சூலடிக் பதற்று அல்து “சூலெஸ்” ப்டும் (3M) 

6. டெ லெதடடன ழுதுக 

 டெ பதமல்தட்த்தன் பம் பதல் ட பத்தச்லெதட, அதன் 
ஆண்டிடிகட கண்டனப்டுகது.(2M) 

 டெ HIV லய் கண்டபம் லெதட(1M) 

7. தூன யர்ப்பு ன்து னது? 

 எபே தபய ஊடகத்டதப்  ீர்நங்கில், லெதடக் குமனில் அல்து 
லெதடக் கூட உகபத்தல் இட்டு எலப இணத்டதச் ெர்ந்த 
தண்ணுனிரினின் பெல்கட யர்த்தல “தூன யர்த்தல்” ப்டும்.(3M) 

8) ஏரிண பெல் பபேக்கம் ன்ல் ன்? 

* தூண்டப்ட்ட B- பெல்கள் நற்றும் பெல் ச்ெக்க T-ம்லடெட்டுகள் 
ண்ணிக்டகப் பபேக்கநடடக்கநடடகன். இந்த கழ்ச்ெ “ஏரிணச் பெல் 
பபேக்கம்” (Clonal Proliferation) ன்று பனர்.(3M) 

9) ஹெல் தசுத்பதகுப்பு ன்து னது? 
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* டதநஸ்ென் பநடுல்ப் குதனில் சுபேள் யடியநக அடநந்த ித்தீனக் 
பெல் கூட்டங்கள் உள். இயற்ற்கு “ஹெல் தசுத் பதகுப்புகள்” ன்று 
பனர்(3M) 

10. ஆண்டிபஜன்- குப்பு ழுதுக 

* ஆண்டிடிபடல, பெல்யம லய் தடடகப்ில் ஈடுடும் பெல்கலடலலன 
யிடபுரிபம் பக்கூறு ஆகும்.(3M) 

(அல்து) 

 தடடக்கப்பு டயடிக்டகடன தூண்டும் பெனல் ஈடுடும் பக்கூறுகள் 
ஆகும்.(3M) 

11) பதல்ட (டநன) ீர் உறுப்புகள் னடய? 

1. லூட்டிகில்- டதநஸ் – லும்பு நஜ்டஜ 

2. லூட்டிகில்-லும்பு நஜ்டஜ 

3. டயகில்-லப்ரீெனஸ்ட      3X1=3M 

12) டிபன்ஸ்ிண்லடென் ன்து னது? கபஃடடின் யடககடக்கூறுக? 

டிபன்ஸ்ிண்லடென்: 

 ழுதுட்ட ஏர் உறுப்ட, ஆலபக்கனந நற்றுறுப்புக் பகண்டு ெரி 
பெய்யலத “டிபன்ஸ்ிண்லடென்” ப்டும் (1M) 

கபஃடட்டின் யடககள்: 

1) ஆட்லடகபஃப்ட் 

2) லெகபஃப்ட் 

3) அல்லகபஃப்ட் 

4) பெலகபஃப்ட்             (4X ½ =2M) 

13) க்டீரினங்கின் ல்லயறு உபேயத்லதற்ங்கட கூறுக 
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1) உபேண்டட யடிய (அ) உபேட யடிய (அ) யடவு யடிய அடநப்புகலம் 
அயற்ன் நறுடுகள் (1M) 

2) க்டீரின பெல்கின் லஜடி அடநவு, பதகுத அடநவு,ெங்ககள் அடநவு, 
டிடபலகம் யடியடநவு நற்றும் தமட யடியடநவு(1M) 

3) க்டீரினங்கின் இடண அடநப்புகள். இடய ெப் ெனநடுதல் படனின் 
பம் அல்து க்ட்பன் தண்லணக்க பம் அனப்டம் (1M) (3X1=3M) 

14) டிபன்ஸ்டக்ென் ன்து னது? 

* எபே யமங்க க்டீரினத்தல் உள் DNA-யின் குத க்டீரின ஃலஜ் டயபஸ்கள் 
பம் நற்பபே ற்று க்டீரினத்துள் நற்ப்டும் கழ்ச்ெ “டிபன்ஸ்டக்ென்” 
ப்டும் (3M) 

ிரிவு-இ      லதனும் 2 யியிற்கு யிடடனி 

15) HIV னிண் உபேய அடநப்ட ழுதுக 

* ச்..யி உபேண்டட யடியபடடன  டயபஸ் ஆகும். இதன் பேநன் 100 M ஆகும். 

* ஆர்.ன்.-டய நபபுப் பபேடக் பகண்ட லகப்ெட் ப்டும் உள் 
உடனிடபம் அடதச் சூழ்ந்த எபே புபத உடபம் பகண்டு கணப்டும். 

* புபத உடனின் லநல்  கடக்லக புபத தண்பட்கள் லன் அடநப்புகள் 
எட்டிக் கணப்டும். 

* இக்கடக்லக புபத அகன் பயிப்புப் குதன gp120 அதன் gp41 ன் 
உட்பு குதபடன் இடணந்துள்து. 

* gp120 எபே உபேள்புடடப்பு குநழ் லன் அடநப்கும் 

* க்ட்பன் தண்லணக்க ஆய்யில் ச்..யினின் லநல்பும் 12 
ங்லகணங்கடபம், 20 அறுங்லகணங்கடபம் பகண்ட கல்ந்து லன் 
அடநப்புடடனது. 

* ச்..யினின் ஜலீம் இபண்டு சுபேள் ஆர்.ன். பக்கூறுகல் 
ஆக்கப்ட்டிபேக்கும். 
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* ஆர்.ன்.-உடன் ரியர்ஸ் டிபன்ஸ்கரிப்லடஸ் பத கணப்டும்.  

(லதனும் 8 குப்புகள் நட்டும்) (8X1/2= 4M) 

டம் – 1M 

16) எட்டுறுப்பு யிகல் ற் ழுதுக 

1) லதல் அரிப்பு 2) நண்ணபீல் ீர்க்கட்டுதல் நற்றும் யகீ்கநடடதல் 
(ஸ்ப்லீபநக) 3) உடல் பநந்து லதல் (இநெலனென்) 4) யனிற்றுப் லக்கு 
5) கல்லீபல் யகீ்கம் (பஹப்ட்லட பநக) 6) இபத்த லெடக நற்றும் பதுயக 
லய் தர்ப்பு லய் தர்ப்பு தன் குடதல் 7) ித்த ங்கள் ழுதடடதல் 8) 
ிபைிின் அதகப்டின உற்த்த லன்டய 

               (லதனும் 5 நட்டும்)      5X1=5M 

17) தண்ணுனிரி லய்க்கபேநகின் தகயடநப்புகள் னடய? 

லதனும் 5 நட்டும்       5X1=5M 

 
லதர்யில் அதக நதப்பண்கள் ப யழ்த்துக்கலடன் யிடடக்குப்பு தனரிப்பு ஆெரினர் 
Mr.MURUGAIYAN MSC.B..ED.,M.Phill 
P.G ASST IN BIOLOGY 
St.Joseph’s Hr.Sec.School 
Vichoor - 614617, Manamelkudi (tk) 
Pudukkottai (Dt)  
Cell: 9092538675;9092450260 

 

 

 

 


