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Padasalai’s Centum Special Question Paper 
STD:XII    BIOLOGY- BOTAY    TIME : 1.30Hrs  

          Marks : 75 

I.Choose the correct answer:        14x1=14 

1. Camp and Gily ------------- coined the term biosytematcs 

   a) 1978    b) 1943    c) 1928       d) 1975 

2. Plants having flowers overy is superior or inferior some times half inferior is series of  

   a) Thalamiflorae     b) Disciflorae     c) Calyciflorae     d) Bicorpellatae 

3. Calyx is imbricate aestivation of Solanaceae species, 

   a) Schizanthus pinnatus  b) Solanum melongena  c) Petunia hybrida   d) Solanum Nigrum 

4. Sieve  tube occur in 

   a) Pteridophytes    b) Gymnosperms  c) Angiosperm    d) Bryophytes 

5. Phloem parenchyma and phloem fibres are absent in 

   a) Maize stem   b) Sunflower stem    c) Sunflower Leaf    d) Bean stem 

6. Nucleolar Organisers is -------------- 

   a) Primar constriction   b) Secondary constriction   c) Satellite   d) Telomere 

7. The ------- is produced as a complementary copy of DNA 

   a) tRNA    b) rRNA    c)  SRNA     d)  mRNA 

8. The Genetically engineered products sttimulates the proliferation of WBCs  that take part in immunity    

   a) Interleukin    b) Interferon      c)  Insulin     d)   Renin inhibitors 

9. Pseudomononas putida that contain a hybrid plasmid derived by combining parts of  

   a) COM & OCT    b)  CAM & OCT     c)  CAM & ACT      d) CAT & OCM 

10. Dimorphic chloroplast present in 

   a) Rice     b)  Wheat     c)  Potato     d)  Tribulus 

11. The current level of Co2 is about 

   a) 0.036    b)  0.360       c) 0.003     d)  0.063 

12. A molecule of 2-phosphoglyceric acid is dehyderated to a molecule of 2 phosphoenol pyruvic acid by 

   a) pyruvic kinase   b) Enolase   c) Aldolase    d)  Hexokinase 
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13. When methyl Isocyanate gas leaked out in the right of  

   a) 2
nd

 and 3
rd

  July    b) 2
nd

 and 3
rd

  March       c)  2
nd

 and 3
rd

  April    d)  2
nd

 and 3
rd

  December 

14. A substitute for tea of Leaves 

   a) Cola nitida     b)  Aegle marmelos    c) Mimosa pudica     d)  Ilex paraguriensis 

SECTION – B 

II. Answer any seven question.     7x3=21 

15. write the systematic position of Family Solanaceae. 

16. What is polygamous? Give an example. 

17. Draw the diagram and labeled the parts of Telocentric chromosome. 

18. What is hard  bast? 

19. Draw the diagram and labeled the parts of xylem parenchyma. 

20. What is splicing? 

21. Different between photoresprition and dark respiration. 

22.  What is Bolting? 

23. What  are the advantages of Vernalization? 

24. What is Humulin? 

                                             SECTION - C 

III. Answer any four question including question No. 25 which is comulsory.    4x5=20 

25.  Give an account of the economic importance of the family Euphorbiaceae. 

26. Describe the structure of  Vascular bundle of monocot stem. 

27. Explain Freerick Griffith experiment in in Diplococcus  pneumoniae. 

28. How are foreign genes introduced in to the plants. 

29. Tabulate the difference between C3 and C4 pathway? 

30. List out the physiological effects of Auxin. 

31. Write short nots on Mycorrhiza.nnnn 

                                           SECTION – D 

IV. Answer any two of the following question.      2x10=20 

32. Describe Musa paradisiacea in technical terms. 

33. Describe various types of vascular tissue system. 
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34. Write  essay on DNA  Recombinant technology. 

35. Outline for Hexose monophosphate pathway. 

Post Your Answer Scripts to This Address: 

         D. RAJAMANI,   

         S/O   P. DURISAMY, 

         NO. 124  INDIRANAGAR, 

         SANTHAVASAL   POST  

         POLUR T.K,   THIRUVANNAMALAI, DIST 

         PIN ;  606  905    -   CEL NO.   8760048841 
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ாணவர்கள் செய் வவண்டிது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2. நது ாடசால யலதத்தில் யமங்கப்டும் சிப்பு யிாத்தால ிரிண்ட் 

எடுத்து யிடுமுல ாட்கில் முழுலநனா, முலனா ததர்வு எழுதி யிாத்தாள் 

தனாரித்து யமங்கின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயக்க தயண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள் துணிக்கயர்கள் இபண்டு யாங்கிக்ககாள் தயண்டும். ஒரு 

தாில் யிாத்தாள் தனாரித்த ஆசிரினர் முகயரிலன “கறுர்” குதினில் குிப்ிட்டு 

அதில் தங்கள் யிலடத்தால லயக்க தயண்டும். 

4. நற்தாரு கயரில் நாணயர்கள் தங்கள் சுனமுகயரிலன ”கறுர்” எனும் இடத்தில் 

எழுதி அதற்கு ததலயனா அயில் ஸ்டாம்ப்கலமம் ஒட்டின ிகு, அக்கயலபமம் 

யிலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் கயருக்குள்ததன லயத்து அனுப் தயண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் தநற்ட்ட நாணயர்கள் இலணந்து யிலடத்தால அனுப்ிால் 
கநாத்தநாக ஒதப கயரில் அனுப்ாம். ஆால் ஒரு கயரில் மூன்று 
யிலடத்தாள்களுக்கு தநல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆசிரினர்கள் தங்கள் யிலடத்தால திருத்தின ிகு தங்கள் சுனயிாசநிட்ட கயரில் 
(Return Cover) லயத்து தங்களுக்கு யிலபயில் திருப்ி அனுப்புயார். 

7. தங்கள் யிலடத்தால உரின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயத்த தததினிிருந்து 3 
யாபங்களுக்குள் தங்களுக்கு நீ கிலடக்காயிடில் இங்கு தபப்ட்டுள் ”புகார் திவு 
டியத்தில்” தங்கள் யியபத்லத திவு கசய்னவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners நீது நட்டும் கயம் கசலுத்தாநல் நீத்தின் நிகுந்த நாணயர்களுக்கும் 

உதவும் தாக்கில், நாணயர்கின் ன் கருதி, இச்தசலயனில் தங்கல 

இலணத்துக்ககாண்டுள் ாடசால ஆசிரினர் குழுயில, நாணயர்கள் நிகுந்த 

ணிவுடன் கதாடர்பு ககாண்டு திருத்தப்ட்ட யிலடத்தாள் குித்த தங்கள் 

சந்ததகங்கலமம், ஆதாசலகலமம் அலதசி மூநாக காம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விடைகடை எழுதி அனுப்ப வவண்டி முகவரி- 

D. RAJAMANI , S/O P. DURAISAMY , NO. 124, INDIRA NAGAR ,  

SANTHAVASAL POST, POLUR T.K, T.V.MALAI DIST  606 905. CEL NO. 8760048841 

      If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

  Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, Aasanampattu,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 
2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 
3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 
4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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