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அலகுத்தேர்வு – அக்த ோபர் 2015 
யகுப்பு: XII         நதிப்பண்: 75 
ாடம்: உனிரினல்        நபம்: 1.30 நணி 

உயிர்-ேோவரவியல் 
I.குதி – 1 
1) ஆ) நட்பஜன் 
2) ஈ) கார்நாநைட்நபட்டுகள் 
3) இ) 400 nm- 700 nm 
4) அ) புநகனிநத் தாயபம் 
5) ஆ) கிபப்ஸ் சுமற்சி 
6) ஆ) என்நயிட அதிகம் 
II.குதி – 2 
07) ீர் எிப்ித்தல் ன்ால் ன்? 
* PS II ஆக்ஸிஜநற் ிநனில் உள்து. இந்ிந ீநப புநபாட்டான்கள், 
க்ட்பான்கள் நற்றும் ஆக்ஸிஜாகப் ிக்கும் திந அிக்கிது. எினின் 
உதயினால் ீர் பக்கூறுகள் ித்தல் ப்டும் (3M) 

(அல்து) 
*சூரின எினிால் ீர் பக்கூறுகள் புநபாட்டான்கள் , க்ட்பான்கள் நற்றும் 
ஆக்ஸிஜாக ிக்கப்டும் ிகழ்வு (3 M) 
08) காற்று சுயாசித்தின் நாது உற்த்தினாகும் ATP  பக்கூறுகின் 
ண்ணிக்நகநன அட்டயநப்டுத்துக 
ய.ண் 
 

சுயாசித்தின் ிநனின் 
 

பக்கூறுகின் ண்ணிக்நக ATP பநாத்தம் 
ATP NADH2 FADH2 

1 கிநக்காிஸ் 2 2 - 8 
2 நபேயிக் அநி 

ஆக்ஸிஜநற் கார்ன் 
ீக்கம் 

- 2 2 6 

3 கிபப்ஸ் சுமற்சி 2 6 2 24 
4 பநாத்தம் 4 30 ATP 4 ATP 38 ATP 
            (3M) 
09) நால்டிங் யநபனந பசய்க 
* ஜிப்பபல்ிக் அநிம் - (1M) 
* தண்டு திடீபபன்று ீள்யது - (1M) 
* பதாடர்ந்து நர்தல் ிகழ்யது-(1M) 
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10) எிச்சுயாசம் நற்றும் சுயாசத்திற்கும் உள் நயறுாடுகள் னாநய? 
ய.ண் எிச்சுயாசம் 

 
இபேட்சுயாசம் 

1 இது எிச்நசர்க்நக பசல்கில் 
நட்டுநந நடபறுகிது  

எி நற்றும் எி இல்ாத (இபேள்) 
சூமிலும் நடபறுகிது 

2 எி இபேக்கும் நாது நட்டுநந 
நடபறும் 

எி நற்றும் எி இல்ாத (இபேள்) 
சூமிலும் நடபறுகிது 

3 இது சுங்கிகம், பபாக்ஸிநசாம், 
நநட்நடா காண்ட்ரினாக்கள் 
நடபறும் 

இது நநட்நடா காண்ட்ரினாயில் 
நடபறுகிது. 

           (3X1=3M) 
11) இபேள்யிந ன்ால் ன்? 
* எி யிநனில் உற்த்தி பசய்னப்ட்ட ATP, NADH2 ஆகினயற்ந னன்டுத்தி CO2-
 கார்நாநைட்நபட்டாக எடுக்கும் யிநகள் அநத்தும் “இபேள் யிநகள்” 
ப்டும். (3M) 
12) ஆக்ஸிஜநற் ாஸ்ாரிகாபணம் ன்ால் ன்? 
* NADH2 நற்றும் FADH2 ஆகினயற்ிிபேந்து க்ட்பான்கள் யரிநசனாக 
அநநந்துள்ன். ஃப்நாநயா புபதம், நசட்நடாகுநபாம் பதினயற்ின் யமினாக 
ஆக்ஸிஜனுக்கு டுத்துச் பசல்ப்டுயது “க்ட்பான் கடத்து சங்கிி” ப்டும்.(2M) 
இதில் க்ட்பான் கடத்தப்டும் நாது APP-படன் ாஸ்நட் இநணந்து ATP 
பக்கூறுகள் உண்டாயது “ஆக்ஸிஜநற் ரிகாபம்” ப்டும். (1M) 
13) பாதித்தல் ன்ால் ன்? 
* குளுக்நகாஸ் பக்கூறு காற்ிா சூழ்ிநனில் சிநதவுற்று த்தில் 
ஆல்கைாாகநயா அல்து ாக்டிக் அநிநாகநயா நாற்நநடயது “பாதித்தல்” 
ப்டும். (2M) 
 

        ஈஸ்ட்  
C6H1206       2CH3CH2OH+2CO2+ஆற்ல் (1M) 

        நசநநாஸ் 
14) குிர்தத்தின் னன்கள் னாநய? 
* னிர்கின் சாகுடிக் கா அநயக் குநக்காம் 
* இனற்நகனில் அநய பாதுயாக யாபாத இடங்கில் னிர் பசய்ன உதவுகின்து 
* தாயபப் னிர் பபேக்கத்நத யிநபவுடுத்தப் னன்டுகின்து.   (3X1-3M) 
15) கிநக்காிசிஸ் ன்ால் ன்? 
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* 6- கார்ன் நசர்நநா குளுக்நகாஸ் 3-கார்ன்கநக் பகாண்ட இபண்டு பக்கூறு 
நபேயிக் அநிநாக நாற்நநடபம் ிகழ்ச்சி “கிநக்காிசிஸ்” ப்டும். 
இதந EMP யமித்தடம் ன்று அநமக்கப்டும். (3M) 
16)கட்டுப்டுத்தும் காபணி யிதிநன ழுதுக 
* ிாக்நநன் ன்யர் கட்டுப்டுத்தும் காபணிநன 1905-ஆம் ஆண்டு பயினிட்டார். 
* இவ்யிதினின் டி க்காபணி நதநயக்கு நதநயக்கு குநயா, 
கட்டுப்டுத்தப்ட்ட ிநனில் உள்நதா , அக்காபணிதான் எிச்நசர்க்நகனின் 
யதீத்நத கட்டுப்டுத்தும் ன்தாகும். (3M) 
குதி-இ 
17) C3 நற்றும் C4 யமித்தடங்களுக்கிநடநன உள் நயறுாடுகள் னாநய? 
ய.
ண் 

ண்புகள் C3 யமித்தடம் C4 யமித்தடம் 

1 எிச்நசர்க்நக நடபறும் இடம் இநனிநடத் 
திசுக்கில் 

இநனிநடத்திசு 
நற்றும் கற்ந 
உநகில் 

2 CO2 பக்கூறு RUBP ாஸ்நா ஈால் 
நபேயிக் அநிம் 

3 பதில் உபேயாகும் ிநனா 
பாபேள் 

3-Cக்கநக் பகாண்ட 
3PGA 

4-C க்கநக் பகாண்ட 
ஆக்சநாஅசிட்டிக் 

அநிம் 
4 எிச்சுயாசத்தின் அவு இங்கு அதிகநாக 

இபேக்கும். ிந 
ிறுத்தப்ட்ட CO2 

பக்கூறு இமப்பு 
ற்டுகின்து 

இங்கு நிக குநவு. 
த்தாம இல்ந 

ாம் 

5 CO2 – ிந ிறுத்தின் யதீம் இங்கு குநகின்து இங்கு அதிகரிக்கின்து 
6 உகந்த பயப்ிந 20oC பதல் 25oC யநப 30oC பதல் 45oC யநப 
7 .கா பல், நகாதுநந 

நற்றும் உபேந 
கபேம்பு, நக்காச்நசாம், 

ட்ரிபுஸ் நற்றும் 
அநபாந்தஸ் 

(நதனும் ந்து நட்டும்) 5X1=5M 
18) பண்நடாஸ் ாஸ்நட் யமித்தத்தின் பக்கினத்துயம் னாது? (5X1=5M) 
* இது கார்நாநைட்நபட் சிநதவுக்கு நாற்றுயமினாகும் 
* இதில் உபேயாகும் NADH2 பக்கூறுகள் பசல் பாபேட்கள் யற்ின் உற்த்தினில் 
எடுக்கிகாகப் னன்டுகின். 
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* ிபெக்ிக் அநிங்கந உற்த்தி பசய்னத் நதநயனா நபநாஸ் சர்க்கநப 
கிநடக்கிது 
* அநபாநநடிக் நசர்நங்கந உற்த்தி பசய்யதற்காா ரித்நதாஸ் ாஸ்நட் 
கிநடக்கிது 
* இந்த யமித்தடத்தில் உபேயாகும் RU5P எிச்நசர்க்நகனின் நாது CO2  ிந 
ிறுத்தப் னன்டுகின்து.      (5X1=5M) 
19) ஆக்ஸிஜனுநடன யாழ்யினல் யிநவுகந ழுதுக  
* தண்டு, பநக்குபேத்து ீண்டு யப 
* பசல் ீட்சி 
* தி/பந அதிகம் 
* நகஸ்/நகம்ினத்தில் பசல்குப்ந ஊக்குயித்தல் 
* அதிக பசியில்-நயரின் யர்ச்சிக்குத் தநட 
* கபேவுாக் கிகள் 
* இந, கி, உதிர்தல் தநட பசய்தல் 
* கநகந ீக்க        

 நதனும் 5 நட்டும் (5X1=5M) 
20) சுமற்சி நற்றும் சுமற்சினில்ா எி ாஸ்ாரிகபணங்களுக்கிநடநன உள் 
நயறுாடுகள் னாநய? 
ய.ண் ண்புகள் சுமற்சி எி ாஸ்ரிகபணம் சுமற்சினில்ா எி 

ாஸ்ரிகபணம் 
1 ங்நகற்கும் 

எித்பதாகுப்புகள் 
(PS)  

இதில் PS-I நட்டும் 
ங்நகற்கிது 

இதில் PS-I, PS-II ஆகின 
இபண்டும் ங்நகற்கின் 

2 க்ட்பான்கின் 
சுமற்சி 

ச்நசன 
பக்கூறுகிிபேந்து 
பயிநனற்ப்டும் க்ட்பான் 
சுமற்சினநடந்து நீண்டும் 
புப்ட்ட இடத்துக்நக யந்து 
நசர்கின் 

க்ட்பான் 
சுமற்சினநடந்து 
திபேம்புயதில்ந நற்றும் 
க்ட்பான்கின் இமப்பு 
ீரின் எிித்தால் 
ஈடுபசய்னப்டுகிது 

3 ீர் எிப்ித்தல் & 
O2  பயிநனற்ம் 

இங்கு ீர் எிப்ித்தல் 
நற்றும் O2  பயிநனற்ம் 
நடபறுயதில்ந 

இங்கு ீர் எிப்ிட்தல் 
நற்றும் O2 பயிநனற்ம் 
நடபறுகின்து 

4 எிப்ாஸ்பகபணம் இபண்டு இடங்கில் 
நடபறுகின் 

எநப எபே இடத்தில் 
நட்டும் நடபறுகின் 
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5 NADP+ NADP+ இங்கு எடுக்கம் 
அநடயதில்ந 

இங்கு NADP  னாது 
எடுக்கம் அநடந்து NADPH – 
யாக நாறுகிது 

       நதனும் 5 நட்டும் (5X1=5M) 
உயிர்-விலங்கியல்  

I. குதி-1       (5X1=5M) 
1) இ) அண்டிங்க்டன் பகாரினா 
2) ஆ) புபதத்தின் பசனல் 
3) இ) SCID 
4) இ) யாட்சன் நற்றும் கிரிக் 
5) ஆ) CO2 
6) ஆ) 3600 
II. குதி-2 
07) ன DNA ன்ால் ன்? 
* பாதினால் ிரித்பதடுக்கப்டுகின் நற்றும் ிபதிபனடுக்கப்டுகின் DNA 
சங்கிினின் எபே குிப்ிட்ட துண்டம் (அனல் ஜனீ்) ஆகும். (3M) 
08) தாசீநினாயின் நபேத்துய அிகுிகள் னாநய? 
1) லும்பு நஜ்நஜனில் குநாடு 
2) பயிப்பு பத்த ஏட்ட பத்தச் சிநதவு 
3) 17-யனதில் குமந்நதகள் இக்க நரிடும் 

   (3X1=3M) 
9) ஏநசான் பாத்தல் ன்ால் ன்? 
* யாப நண்டத்தில் ஸ்ட்நபட்நடாஸ்ஃினர் அடுக்கில் (1M) ஏநசான் டம் (1M) 
நிகவும் அடர்வு குநந்து பநிதான காணப்டும் குதி “ஏநசான் பாத்தல்” 
ப்டும். (1M) 
10) சூரின ஆற்ின் ிநகள் னாநய? 
* உற்த்திச் பசவு நிகவும் குநவு 
* சுற்றுச்சூமலுக்கு ாதிப்பு இல்ந 
* பதலீடு யணீாயது இல்ந (3X1=3M) 
11) குநாிங் பசனல்பநனின் தீநநகள் னாநய? 
1) எழுக்கயினலுக்கும்,இனற்நக ினதிக்கும் எவ்யாத பதாமில்தட்ம் 
2) தீன நிதர்கந நதாற்றுயிக்கக்கூடும் 
3) குநாிங் குமந்நதகள் நபபு யமித்தாய்கந எத்திபேப்தில்ந. ண்புகில் 
நாற்ங்கள் ற்ட யாய்ப்புண்டு 
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4) உனிரிகின் யாழ்வுக்காம், நாய் திர்ப்புதின், நகள்யிக்குினாகிபள். 
பட்டுயி நதான்ிபள் 
5) கபேபட்நட யணீடித்தல், 57 கபேபட்நடனில் 1 கபேபட்நட பூநனாக ிந்தது. 
6) உடல்நகாாறுகள் பகாண்டு சீக்கிபம் இக்க நரிடாம். உடல் பசல் குநாிங் 
உனிர்கள் குறுகின யாழ்ாள் பகாண்டிபேக்காம். 

(நதனும் 3 நட்டும்)   (3X1=3M) 
12) படாநநாகிபாி ன்ால் ன்? 
 * நக்கள்பதாநக ற்ின தகயல்கந நசகரித்தல், பதாகுத்தல் நற்றும் 
அித்தல் ஆகினநய “நக்கள் பதாநக கல்யி (அல்து) படாநநாகிபாி” ப்டும் 
(3M) 
III. குதி -3 
13) நறுநசர்க்நக DNA பதாமில் தட்த்தின் பதாமில்தட்த்தின் னன்கள் னாநய? 
i) பெநகரிநனாட் ஜனீ்கின் அநநப்பு, அயற்ின் குதிகந ஆபாய்தல் (1) 
ii) நபபுப் பாினினல் பம் உபேயாக்கப்ட்ட ாக்டீரினங்கள் பம் சி 
உனிர்காக்கும் நபேந்துகள், ைார்நநான்கள் திர்ப்புனிரி நபேந்துகள்(1M) 
iii) தாயபங்கில் ஜனீ் அநநப்பு நாற்ப்டுகின்து (1M) 
iv)  யிங்குனிரிகின் நிதில் உள் ஜனீ் குநாடுகள் சிகிச்நச பம் 
ீக்காம் (1M) 
v) சூப்ர் க்- யிக்கம் (1M) 
14) நபினல் நாற்ப்ட்ட உனிரிகின் னன்கள் னாநய? 
1) நபபு நாற்ப்ட்ட யிங்குகள் அயற்ின் இனல்பு உனிரிகந யிட உணவு 
தன்நனநாக்கல் திந அதிகநாகக் பகாண்டுள் 
2) இவ்வுனிர்கள் துரித யர்ச்சிநனக் பகாண்டிபேப்தா யிநபயில் சந்நதநன 
ட்டும் 
3) இயற்ினுநடன நாநிசத்தின் தபம் சிப்ாக உள்து 
4) சி யினாதிகளுக்கு இவ்வுனிரிகள் திர்ப்ாற்நக் பகாண்டுள். 
5) இவ் உனிர்கள் உற்த்திச் சாநகாக பசனல்ட்டு பக்கினத்துயம் யாய்ந்த 
நறுநசர்க்நக புபதங்கள் நற்றும் நபேந்து பாபேட்கள் நான்யற்ந அயற்ின் ால், 
இபத்தம், சிறுீர் பம் தபேகின் 
6)  நயதிப் பாபேட்களும், நபேத்துயப் பாபேட்களும் தனாரிக்கப்னன்டுகின். 
7) ஜனீ்கின் அநநப்நபம், பசனநபம்  அிந்து பகாள் உதவுகின்து. 
8) யினாாப ரீதினில்  பாபோதாப பக்கினத்துயம் யாய்ந்த நபினல்பு 
நாற்ப்ட்ட கால்நட யிங்குகநபம்,நீன்கநபம் இதன்பம் உற்த்தி 
பசய்ன இனலும்  (நதனும் ந்து நட்டும்) 5X1-5M 
15) குநபாநநாநசாம் பதாகுப்பு யநபடத்தின் அநநப்ந யியரி? 
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ய.
ண் 

பதாகுதி குநபாநநாநசாம்கின் 
ண்ணிக்நக 

அவு பசண்ட்நபாநினர் யநக 

01 பதாகுதி – A குநபாநநாநசாம்கள் 1,2 
நற்றும் 3 அடங்கும் 

பரினநய பநட்டாபசண்ட்ரிக் யநக. 
இபண்டு சந புஜங்கள் 
காணப்டும் 

02 பதாகுதி – B குநபாநநாநசாம்கள் 4 
நற்றும் 5 அடங்கும் 

நிதநா 
அவு 

சார்பு பநட்டாபசண்ட்ரி. 
இபண்டு சநநில்ா 
புஜங்கள் 

03 பதாகுதி – C குநபாநநாநசாம்கள் 6 
பதல் 12 யநப நற்றும் 
X-குநபாநநாநசாபம் 
அடங்கும். * X-
குநபாநநாநசாம் 6யது 
குநபாநநாநசாநந 
எத்திபேக்கும் 

நிதநா 
அவு 
நிகப்பரின 
பதாகுதி 

சார்புபநட்டா பசண்ட்ரிக் 

04 பதாகுதி – D குநபாநநாநசாம் 13, 14 
நற்றும் 15 யநப இதில் 
அடங்கும் 

நிதநா 
அவு 

தி 
பசண்ட்நபாநினர்கநக் 
பகாண்ட 
அக்நபாபசண்ட்ரிக் 

05 பதாகுதி – E குநபாநநாநசாம் 16,17 
நற்றும் 18 இதில் 
அடங்கும் 

குட்நடனா
நய 

சார்பு பநட்டா பசண்ட்ரிக் 
(அல்து) 
பநட்டாபசண்ட்ரிக் 

06 பதாகுதி – F குநபாநநாநசாம் 19 
நற்றும் 20 ஆகினநய 
இதில் அடங்கும் 

குட்நடனா
நய 

பநட்டாபசண்ட்ரிக் 

07 பதாகுதி – G குநபாநநாநசாம் 21,22 
நற்றும் Y இதில் 
அடங்கும் 

நிகவும் 
குட்நடனா
நய  

அக்நபாபசண்ட்ரிக் 

16) நபபு பாினினின் பக்கினத்துயம் னாநய? 
* உனிரி தகயினல் பம் நபேந்துகளும், உனிர்காக்கும் பாபேட்கா இன்சுின், 
யர்ச்சி ைார்நநான்கள், இண்டர்பபான்கள், நசட்நடாநகன்கள், நாநாகுநால் 
ஆண்டிாடிகள் உற்த்தி பசய்னப்டுகின்ன். 
* சுற்றுச்சூமில், நண் நற்றும் ீர் நாசுறுதல் குநக்கப்னன்டுகிது. 
* கமிவு நறுசுமற்சினின் பம் உற்த்திநனப் பபேக்க உதவும் 
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* னிர்தாயபங்கின் இப்பபேக்கத்தில் னன்தபேம் ஜனீ்கள் தநமக்கப் பற்று இது 
உற்த்தி கூட்டப்டுகிது. கா: நட்பஜன் ிந ிறுத்தும் ிஃப்ஜனீ்கள் 
* நயான் னிர்கில் தீங்குனிர்கின் தாக்கத்திற்கு திர்ப்ிந ற்டுத்த உதவும். 
* ஜனீ் சிகிச்நச பம் நாய்கநக் குணப்டுத்தாம். 

(நதனும் ந்து நட்டும்)   (5X1=5M) 
IV) குதி – 4 
17) இடர்ாடு தபேம் கமிவுகின் நநாண்நந ற்ி யியரி? 
யிக்கம்: 

 கதிர்யசீ்சுக் கமிவுகள், உநாகக் கூட்டுப் பாபேள்கள், கரிந கநபப்ான்கள், 
அநி அஸ்பஸ்டாஸ்கள், கரிந சனநடுகள், னன்டா நபேத்துய 
உகபங்கள் நான்நய 1000 ஆண்டுகள் ஆனினும் அப்டிநன இபேந்து 
ஆத்நத யிநயிக்கக் கூடினநய (2 ½ M) 

1) ித்தில் ிபப்புதல் – யிக்கம் – 2 ½ M 
2) ஆழ்கிணறு ாய்ச்சுதல் - யிக்கம் – 2 ½ M 
3) நநற்பப்ில் படிநயத்தல் - யிக்கம் – 2 ½ M 
4) ரித்து சாம்ாக்குதல் - யிக்கம் – 2 ½ M 
5) உனிரினத் தீர்வு - யிக்கம் – 2 ½ M 

18) ன்ரீ் நநாண்நந ற்ி யியரி? 
1) நநகங்கில் தூவுதல் – 1M 
2) உப்புீநப குடிீபாக்குதல்– 1M 
3) அநணகள், ீர்த்நதக்கங்கள், கால்யாய்கள், ீர்க்குமாய்கள் – 1M 
4) ீர் ிரிநக பகபே – 1M 
5) நநமீர் நசகரிப்பு யிக்கம் (அல்து) டம் -2M 
6) நநம்ட்ட நயான் பநகள் -– 1M 
7) பதாமிசாநகில் நசநித்தல் - – 1M 
8) யடீுகில் நசநித்தல் – 1M 
9) திநித ங்கு -– 1M 

 
தேர்வில் அேிக மேிப்பபண்கள் பபற வோழ்த்துக்களு ன் விட க்குறிப்பு ேயோரிப்பு ஆசிரியர்: 

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 
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