
Higher Secondary Second Year  

BOTANY 

Model Question Paper – 3 

Time : 2.30 hours                Marks: 70 

      

     Section – I                   15x1=15 
Answer all the questions:- 

Choose the most suitable answer from the given four alternatives and write the 
option code and the corresponding answer. 

 1. The advanced family in monocotyledons is. 
 a) Musaceae            b) Arecaceae 
 c) Orchidaceae                      d) Zingiberaceae 
 
 2. ‘Pyrethrum’ is obtained from 
 a) Eclipta prostrata   b) Tagetus 
 c) Helianthus annus   d) Chrysanthemum cocsineum 
 
 3. Genera plantarum of Bentham and Hooker was published in 
 a) a single volume   b) two volumes 
 c) three volumes   d) three volumes 
  
 4. Phloem parenchyma  is absent in 
 a) Pteridophyte    b) Monocots 
 c) Gymnosperms   d) Dicots 
 
 5. During the formation of Periderm, a few layers of meristematic tissue 
 are formed in the cortex. This is called 
 a) Cork     b) Phellogen 
 c) Phelloderm    d) Phellem 
 
 6. Intercalary meristem is prominently found in 
 a) Nymphaea    b) Helianthus 
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 c) Grasses    d) Clitoria 
 
 7. According to Bateson and Punnet, in Lathyrus odaratus how many 
 percent of the test cross progeny were recombinants? 
 a) 7     b) 1 
 c) 12     d) 6 
 
 8. Cistron is a unit of… 
 a) Recombination   b) Function 
 c) Mutation    d) Genetic map 
 
 9. The pH of the plant tissue culture medium is adjusted to 
 a) 5.8     b) 7.6 
 c) 8.2     d) 8.5 
 
 10. One of the following organisms is a SCP 
 a) Nostoc    b) Rhizobium 
 c) Mushroom    d) Spirulina 
 
 11. These enzymes catalyze the cleavage of specific covalent bonds and 
 removal of groups without hydrolysis are called 
 a) Ligases    b) Hydrolases 
 c) Lyases    d) Transferase 
 
 12. Who postulated ‘Law of limiting factor’? 
 a) Calvin    b) Hatch-slack 
 c) Blackmann    d) Dickens 
 
 13. Cytokinin found in the endosperm of coconut is 
 a) 2, 4-D    b) Zeatin 
 c) ABA    d) GAI 
 
 14. Induced mutation yields a new variety called 
 a) Rust resistant wheat   b) Atomita-2 rice 
 c) Drought resistant maize              d) Vitamin-A rich rice 
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 15. The strongest painkiller is obtained from 
 a) Ginseng    b) Morphine 
 c) Quinine    d) Ephedrine 
 
    Section – II                                     6x2=12 
Answer any six of the following. Question No.22 is compulsory:- 
 
 16. What is syngenesious stamen? 
 17. Write the systematic position of musaceae. 
 18. What is differentiation? 
 19. What are tyloses? 
 20. Draw the four morphogenic types of chromosomes and label them 
 21. Give the binomials of at least two monocot transgenic plants. 
 22. What is holoenzyme? 
 23. What is Richmond Lang effect? 
 24. What is humulin? 
 

    Section – III         6x3=18 
Answer any six of the following. Question No.27 is compulsory:- 
 
 25. Define biomedicine. Give one example. 
 26. What is Papilionaceous corolla? 
 27. Bring out any three merits of Bentham and Hooker’s classification of 
 plants. 
 28. Explain different types of meristems based on their position. 
 29. Draw and label the parts of a T.S of a dicot leaf. 
 30. Write any three significance of ploidy. 
 31. Write the algal organisms used for SCP production. 
 32. Write the differences between photo respiration and dark respiration. 
 33. Write the physiological effects of Cytokinin. 
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    Section – IV    5x5=25 
Answer all the following:- 
 
 34. Discuss the outline of Bentham and Hooker’s classification of plants. 
 (Flow chart (or) explanation). 

(Or) 
 Describe Musa paradisiaca in technical terms. 
 35. Describe Vascular tissue system. 

(Or) 
 Differentiate the Vascular bundles of the dicot stem from that of monocot  
 stem. 
 
 36. Write an account on the structure of RNA and its types. 

(Or) 
 Write the economic importance of cotton. 
 
 37. Write the basic concepts of plant tissue culture. 

(Or) 
 Write an essay on DNA recombinant technology. 
 
 38. Write short notes on Ganong’s high screen experiments. 

(Or) 
 Draw the flow chart of Glycolysis 
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                                            ேமனிைல இர டா  ஆ  

              தாவரவிய  
மாதிாி வினா தா  – 3 

ேநர  : 2.30 மணி        மதி ெப  : 70 

 

ப தி – அ  

அைன  வினா க  விைடயளி க                   15 X 1 = 15 

சாியான விைடைய  ேத ெத  எ க 

1 ஒ  வி திைல தாவர வ பி  ேம பா  அைட த தாவர  ப .. 

அ.மி ேஸசி                                  ஆ. அாிேகசி 

இ. ஆ கிேடசி                              ஈ. சி ஜிெபேரசி 

2 ‘ைபாி திர ’ இ தாவர தி  கிைட கிற  

அ.எ டா ேரா ேர டா                     ஆ. டாஜிட  

இ.ஹீ யா தா  ஆ வ                           ஈ.கிைரசா திம  கா னிய  

3. ெப த  ம  ஹூ க  ெவளியி ட ெஜனிரா பிளா டார  
அ. ஒ  ெதா திைய ைடய  

ஆ. இர  ெதா திகைள ைடய  

இ.  ெதா திகைள ைடய  

ஈ. நா  ெதா திகைள ைடய  

4 ஃ ேளய  பார ைகமா காண படாத தாவர வைக 
அ.ெடாிேடாஃைப        ஆ. ஒ  வி திைல  தாவர க  

இ. ஜி ேனா ெப க    ஈ. இ  வி திைல  தாவர க  

5. ெபாிெட  ேதா வி த ேபா  றணியி  சில அ  ெச க  ஆ தி  த ைம 
அைடகி றன,   இ வ கி  ெபய  

அ.கா                                      ஆ. ஃெப ேலாஜ  

இ. ஃெப ேலாெட                  ஈ. ஃெப ல  

6. இைட ஆ தி  ெதளிவாக  காண ப  தாவர  

அ. நி ஃபயா                            ஆ. ஹீ யா த  

இ. க                              ஈ. கிைள ேடாாியா 
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7. ேப ச  ம  ன  ஆகிேயா களி  லா ைதர  ஓேடாேர ட  தாவர தி  
நட திய ேசாதைன  கல  ஆ வி ப  எ தைன சத த ச ததிக  மீ ேச ைக  

உ ப டைவ? 

அ.7                                    ஆ. 1 

இ.12                                   ஈ.6 

8. சி ரா  எ ப  எத  அல  
அ. ம ேச ைக                    ஆ.ெசய பா  

இ.தி மா ற                       ஈ.மர  வைரபட  

9 தாவர  தி  வள பி  வள  ஊடக தி  pH மதி  

அ. 5.8                                      ஆ.7.6 

இ.8.2                                        ஈ.8.5 
10 பி வ வனவ  ஒ  தனிெச  ரத உயிாினமா  

அ. நா டா                            ஆ. ைரேசாபிய  

இ. காளா                               ஈ. ைப னா 
11 இ ெநாதிக  றி பி ட சக பிைண கைள  க , நீரா ப  இ லாம  

றி பி ட ேவதி ெதா ைப நீ க  ெச கி றன. இவ றி  ெபய  
அ. ைலேக க                                 ஆ. ைஹ ேராேல க  

இ. ைலேய க                                 ஈ. ரா ஃபேர க  
12 க ப  காரணி விதிைய ெவளியி டவ  

அ. கா வி                                      ஆ. ேஹ - லா  

இ. பிளா ேம                                  ஈ. க  
13 இளநீாி  காண ப  ைச ேடாைகனி   

அ. 2,4-D                                        ஆ. சியா  

இ. ABA                                           ஈ. GAI 
14 ட ப ட தி மா ற களா  உ வா க ப ட திய ரக  

அ. ேநா  எதி திற  ெப ற ேகா ைம                   

ஆ. அ டாமி டா-2 அாிசி 

இ. வற சிைய  தா  ேசாள  
ஈ. ைவ டமி  A ச ைடய அாிசி 
 

15 அதிகவ ைம மி க வ நீ கி ம ெபா   
அ. ஜி ெச                  ஆ.மா ஃபி  
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இ. யிைன                  ஈ.எஃபி ாி  

  

ப தி ஆ                                          6 X 2 = 12 

எைவேய  ஆ  வினா க  ம  விைடயளி க  

வினா எ  22-  க பாக விைடயளி க  

16 சி ெஜனிஷிய  மகர த தா  எ றா  எ ன? 

17 மி ேசசியி  வைக பா  நிைலைய எ க. 

18 ேவ பாடைடத  எ றா  எ ன? 

19 ைடேலாெச க  எ றா  எ ன? 

20 நா  வைகயான ேராேமாேசா களி  பட  வைர  பாக கைள  றி க . 

21 அய  ஜீ  ெப ற இர  ஒ  வி திைல  தாவர களி  ெபய கைள எ க. 

22  ெநாதி எ றா  எ ன? 
23 ாி மா  லா  விைள  எ றா  எ ன? 
24 ஹி மி  எ றா  எ ன? 
    

ப தி – இ  

ஏேத  ஆ  வினா க  ம  விைடயளி.            6 X 3 = 18 

27-வ  வினாவி  க டாய  விைடயளி க ேவ . 

25 உயி  ம  எ பைத வைரய . எ கா  ஒ  த க. 

26 வ ண சி வ வ அ  வ ட  எ றா  எ ன? 

27 ெப த  ம  ஹு க  வைக பா   நிைறகைள ப றி எ க. 

28 இ பிட தி  அ பைடயி  ஆ தி கைள வைக ப தி விவாி. 

29 இ  வி திைல  தாவர இைலயி   ெவ  ேதா ற ைத  பட  வைர  பாக க  

றி க . 

30 பிளா யி   கிய வ கைள  . 
31 தனிெச  ரத உ ப தி  பய ப  ஆ கா களி  ெபய கைள எ க. 
32 ஒளி வாச தி  இ  வாச தி  உ ள ேவ பா கைள  த க. 
33 ைச ேடாைகனி  வா விய  விைள கைள  றி பி க. 

www.rejinpaul.com



 

      ப தி – ஈ  

அைன  வினா க  விைடயளி       5 X 5 = 25

  

34 ெப த  ம  ஹு க  வைக பா  அ டவைணைய விவாி(விள க  அ ல  
வைரபட )                       (அ ல ) 
மி சா பார யாகா - கைல ெசா களா  விவாி. 

35 வா லா  தி ெதாைகைய விவாி.             

                                     (அ ல ) 

இ வி திைல  தாவர த  வா லா  க ைறைய ஒ வி திைல  தாவர த  
வா லா  க ைறயி  ேவ ப க. 

36 RNAவி  அைம  ம  அத  வைககைள விவாி.  
                                         (அ ல ) 
        
ப தியி  ெபா ளாதார கிய வ ைத எ க. 

37 தாவர தி  வள பி  அ பைட  க கைள  ப றி எ க. 
                                         (அ ல ) 
DNA ம ேச ைக பவிய  ப றி ஒ  க ைர வைரக 

38 ேகனா கி  ஒளி திைர ேசாதைனைய விவாி.  
                                         (அ ல ) 
கிைள கா சி  நிக வி  விைனகைள வைரபடமாக வைரக 
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