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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  
 
 

1. Biotechnology   -  capHnjhopy;El;gk; 

2. Genetic Engineering  -  kuG nghwpapay; 

3. PEG    -  gp,[p 

4. Totipotency   -  rHtty;yik 

5. Spawn    -  ];ghd; 

6. Symbiosis   -  rpk;gahrp]; 

7. Secondary metabolites -  ,uz;lhk;epiy nklNghiyl; 

8. Antibiotics   -  capHvjpHnghUs; 

9. GM Foods   -  kugDkhw;w czT 

10. IPR    -  mwpTrhH nrhj;Jhpik 

11. SCP    -  xunry; Gujk; 

12. Edible vaccine   -  czthFk; jLg;G+rp. 
 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 
 

13. Write down the cultivation techniques of Aspergillus. 

M];gH[py;y]; tsHg;G El;gj;ij vOJf. 

14. With a neat sketch. Explain protoplast fusion. 

GNuhlgpshr ,izit jFe;j tiuglj;Jld; tpsf;Ff. 

15. List down the National value of Paddy straw and oyster mushroom. 

rpg;gp kw;Wk; itf;Nfhy; fhshdpd; rj;J jd;ikia gl;bapypLf. 

16. Write about the citric acid production by Aspergillus niger. 

M];gh[py;y]py; ,Ue;J rpl;hpf; mkpy jahhpg;ig tpsf;Ff. 

17. How patenting of biological material is done? 

capH nghUl;fis fhg;Ghpik ngWjy; vt;thW? 

18. Write about the micro organism used in SCP and its nutritional value. 

xU nry; Gujj;jpy; cgNahfpf;Fk; Ez;Zaphpfs; kw;Wk; mjdpd; rj;J tpfpjj;ij vOJf. 

19. What are luminescent plants and protein sweetener system. 

xspH jhtuk; vd;why; vd;d kw;Wk; ,dpg;G Guj mikg;G gw;wp vOJf. 

 

 



 

 

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Write an essay on Isolation and cultivation techniques of fresh water alga Scenedesmus. 

ed;dPH ghrpahd nrdpnl];k]; gphpj;jy; kw;Wk; tsHg;G El;gj;ij gw;wp vOJf. 

21. Write in detail about the tissue culture media and callus formation. 

jpRtsHg;G Clfk; kw;Wk; fhy]; cUthf;fk; gw;wp tphpthf vOJf. 

22. Explain in detail about the cultivation methods of Oyster mushrooms. 

rpg;gp fhshd; tsHg;G gw;wp tphpthf tpsf;Ff. 

23. Write an essay about enzyme production and their application. 

nehjp cUthf;fk; kw;Wk; mjdpd; gad;ghl;bid gw;wp fl;Liu vOJf. 

24. Explain the development of transgenic plants to herbicide resistance.  

fisnfhy;yp vjpHg;G kugDkhw;w jhtuq;fpsd; cUthf;fk; gw;wp tpsf;Ff. 
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  APRIL 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Rust 

துருநோய் 

2. Powdery mildew 

நுண்துகள் பூஞ்சை கோோன் நோய் 

3. Disease forecasting 

நோய் கணிப்பு 

4. Spore dispersal 

வித்து பவுகிது 

5. Disease resistance 

நோய் தடுப்பு 

6. Pathogenisis 

நோய் நதோன்றும் பச 

7. Epiphytotics 

தோவபப்பவல் நோய் 

8. Prophylaxis 

தடுப்பு நருந்து 

9. Red rot of sugarcane 

கரும்பு ைிவப்பு அழுகல் 

10. Citrus canker 

எலுநிச்சை அரிநோய் 

11. Blight 

கருகல் நோய் 

12. TMV 

டிஎம்.வி  
 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Briefly explain the disease symptoms in fungal pathogen with an example. 

பூஞ்சை நோய்க் கோபணிகில் நோய் அிகுிகச உதோபணங்களுடன்  சுருக்கநோக விக்கு. 
14. Write the causative organism and the symptoms in leaf mosaic and phyllody. 

இச மநோசைக் நற்றும் ஃசமோடி ஆகினவற்ில் நோய் ஏற்டக் கூடின உனிரித்சதபம் நோய் 
அிகுிகசபம் எழுது. 

15. Define the spore dispersal mechanism shortly. 

வித்து பவும் பசகச சுருக்கநோக வசபனறுக்க. 



 

 

 

16. Briefly explain the role of vectors in viral transmission. 

சவபஸ்  பப்புதலுக்கு மவக்டோர்கின் ங்சக சுருக்கநோக விக்கு. 

17. Explain the diagnosis of different plant pathogens using molecular tools.  

பக்கூறு கருவிகசப் னன்டுத்தி மவவ்நவறு தோவப நோய்க் கிருநிகள், தோவப நோய்கசக் 
கண்டினம் பசகச சுருக்கநோக வசபனறுக்க 

18. Explain the role of enzyme on plant pathogen.  

தோவப  நோய்க் கோபணிகில் மோதினின் ங்சக சுருக்கநோக விக்கு. 

19. Define casual organism, symptoms and control of wilt of cotton. 

ருத்தி வோடல் நோய்க் கோபணி, நோய் அிகுிகச சுருக்கநோக விக்கு  

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Explain the disease symptoms and causative organism. 

 a) Smut disease    b) Rust disease. 

நோய் அிகுிகள் நற்றும் நோய் உண்டோகும் உனிரிம்   

a)  கைடுநோய்     b) பஸ்ட்நோய். 

21. Write an essay on influence of weather, wind, temperature and humidity on pathogens. 

நோய்க்கோபணி நீது வோிச, கோற்று, மவப்ிச நற்றும் ஈபப்தத்தின் விசவு ற்ி ஒரு 
கட்டுசபசன எழுதவும். 

22. Discuss the role toxins in plant pathogenisis  

தோவப  நோய் ச்சுகள் ற்ி விவோதிக்கவும். 
23. What is disease resistance? Explain the morphological cytological and biochemical methods of disease 

resistant. 

நோய் எதிர்ப்பு என்து என்? நோய் தடுப்ோற்ல் ைோர்ந்த உனிரினல் நற்றும் உனிர்நவதினினல் 
பசகள் ற்ி விக்கு. 

24. Write notes  on casual organism,symptoms and control 

a) Leaf curl of papaya    b) Tikka of Groundnut . 

நோய் அிகுிகள் நற்றும் நோய் உண்டோகும் உனிரிம் நற்றும் நோய் கட்டுப்ோட்டு பசகள் ற்ி 
விக்கு.  

a) ப்ோி இசசுருட்சட நோய்    b) ிக்கடச டிக்கோ நோய். 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Gene    - [Pd; 

2. Test Cross  - Nrhjidf;fyg;G 

3. Chromosome  - FNuhkNrhk; 

4. Mutation  - rLjpkhw;wk; 

5. Selection  - NjHT nra;jy; 

6. Hybridization  - fyg;gpdkhf;fk; 

7. Lamarck  - ykhHf; 

8. Sympatric  - rpk;ghl;hpf; 

9. T-Test   - b- nl];l; 

10. Null Hypothesis - ey; n`ghjp]p]; 

11. Linkage  - ,iz khdk; 

12. Mode   - Nkhl;. 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 
 

13. Explain Monohybrid Cross. 

xU gz;Gf; fyg;gpdr; Nrhjid gw;wp tpsf;Ff. 

14. What is cross over? Add a note on its kinds. 

FWf;nfjpH khw;wk; vd;why; vd;d? mtw;wpd; tiffs; gw;wp vOJf. 

15. Write short notes on mass selection method.  

$l;Lj; NjHT Kiw gw;wp rpW Fwpg;G tiuf. 

16. Explain mutation theory of evolution  by Hugo devries.  

`;A+Nfh bthP]; rLjp khw;Wf; Nfhl;ghL gw;wp tpthp.  

17.  Give an account on chi - square test.  

if - ];NfhaH nl];l; tpthp. 

18. Explain multiple alleles.  

gd;klq;F my;ypy;fs; tpthp. 

19. Write short notes on allopatric speciation.  

md;dpa ehl;Lf;Fhpa jhtuk; gw;wp rpWFwpg;G tiuf. 



 

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Explain Dihybrid cross. 

,Ugz;Gf; fyg;gpdr; Nrhjid tpthp. 

21. Write an essay on mutation.  

rLjpkhw;wk; gw;wp fl;Liu vOJf. 

22. Give an account on breeding for disease resistance plants. 

Neha; vjpHg;Gj; jpwd; nfhz;l jhtuq;fSf;fhd gapHngUf;f Kiw gw;wp vOJf. 

23. Explain theory of natural selection of Darwin.  

lhHtpdpd; ,aw;ifj; NjHT Nfhl;ghL gw;wp tpthp. 

24. Write about standard deviation? 

];lhd;lHL BtpNa\d; gw;wp vOJf. 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Hydrogen bond   - i`l;u[d; gpizg;G 

2. Osmosis    - rt;T+LguTjy; 
3. Entrophy    - vz;l;uhgp 
4. Co – engyme    - Nfh - vd;irk; 
5. Respiratory quotient   - Rthr<T 

6. Fermentation    - nehjpj;jy; 
7. Nif-genes    - ep/g; [Pd;]; 
8. Ammonification   - mNkhdpahahf;fk; 
9. Vernalization    - jl;ggjdk; 
10. Seed dormancy   - tpijtsHtlf;fk; 
11. Action Spectrum   - nray; epwkhiy 

12. Seed germination   - tpijKisj;jy;. 
 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Explain the biological importance of water.  

ePupd; capupay; Kf;fpaj;Jtj;ij vOJ. 
14. Describe the concept of free energy. 

jdpj;j Mw;wy; Nfhl;ghl;bid tptup. 
15. Explain in detail the process of Photorespiration. 

Xsp Rthr epfo;r;rpia tpsf;Ff. 
16. Write the notes in Synthesis of Amino acids 

mkpNdh mkpyj;jpd; njhFg;G Kiwg; gw;wp vOJ. 
17. Write notes on Photoperiodism. 

Xspf;fhyj;Jtk; gw;wp Fwpg;G vOJf. 
18. What are the types of Protein? Explain them. 

Guj tiffs; ahit? mtw;iw tptup. 
19. List the Physiological effect of Gibberellins. 

[pg;gHypd; nraypay; tpisTfisg; gl;baypLf. 
 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Describe the structure of guard cells and the mechanism of stomatal opening and closing. 

fhg;G nry;fspd; mikg;G kw;Wk; ,iyj;Jis jpwe;J %Lk; nraypaiy tpsf;Ff. 
21. Explain the lock and key model of Engyme action. 

G+l;L kw;Wk; rhtp nehjp khjpupiag; gw;wp tpsf;F. 



 
 

22. Describe the Kreb’s cycle. 

fpug; Row;rpia tpsf;Ff. 
23. Write notes on biogical nitrogen fixation. 

capupa iel;u[d; epiyg;ghL gw;wp vOJ. 
24. Explain the function and Mechanism of action of Auxins. 

Mf;]pd; nray; kw;Wk; gzpfisg; gw;wp tpsf;Ff. 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Essential oil   -  றுநண எண்ணண  

2. Millets    -  கம்பு  

3. Tectona grandis  -  டேக்டேோ க்போண்டிஸ்  

4. Hevea Braziliensis       -  
ஹெயினோ ிடபசிின்சிஸ்

  

5. Coffea  Arabica  -  கோப்ின அபிக்க   

6. Bamboo   -  மூங்கில்  

7. Vinblastin   -  யின்ப்ஸ்தீ  

8. Paper pulp   -  கோகித குழ்  

9. Siddha medicine  -  சித்தோ நருத்துயம்  

10. Homeopathy        -  டெோநிடனோதி  

11. Colchicines   -  டகோல்சிஸின்  

12. Azadirachtin   -  ஆசோடிபக்டின்.  

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Write a note on cereals. 

தோினங்கண ற்ி ஒரு குிப்பு எழுதுக.  

14. Write an account ob fiber yielding plants. 

ோர் உற்த்தி டசய்மம் தோயபங்கள் ற்ி எழுதுக.  

15. Comment on the processing of  Tea. 

டதனிண தடுத்துதல் ற்ி எழுதுக.  

16. Explain the uses of gums. 

ிசின்கின் னன்கண எழுதுக.  

17. Explain the scope of pharmacognosy. 

ப்ெர்நகக்டோசினின் முக்கினதுயத்ணத எழுதுக.  

 

 



 

18. Write a note on the medicinal uses of Catharanthus roseus. 

கோதபந்துஸ் டபோஸினஸ்னின் நருத்துய னன்கண எழுதுக.  

19. Write about the cultivation and harvesting of Eugenia caryophyllata. 

மஜிினோ கோர்டனோப்ிடேோ யர்ப்பு நற்றும் சோகுட்ணே எழுதுக.   

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20 Write a detailed account on plant products that are used in industries. 

ஹதோமிசணனில் னன்டுத்கூடின தோயப ஹோருட்கண ற்ி எழுதுக.  

21 Explain the  steps involved in manufacturing of  sugar from sugar cane. 

கரும்பு சோற்ில் இருந்து சர்க்கணப உற்த்திணன யியரி.  

22 Explain the manufacturing of paper from pulp. 

நோ குமிிருந்து கோகித உற்த்திணன எழுதுக.   

23 Write an essay on Ayurvedic system of medicine. 

ஆமர்டயத நருத்துயத்ணத ற்ி யிரியோக ஒரு கட்டுணப எழுதுக.  

24. Describe  Gymnema with its constituents and uses. 

ஜிம்ிநோயின் டயதி ஹோருட்கள் னன்கண ற்ி எழுதுக.  
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Nutrient Agar  –  epA+l;upad;l; mfhH  

2. Scenedesums  –  nrdpnl];kh]; 

3. SCP  –  v];rpgp 

4. Totipotency  –  midj;J ty;yik 

5. Oyster Mushroom  –  Ma;];lH fhshd; 

6. Biofertilizer  –  capH cuk; 

7. Rhizobium  –  iuNrhgpak; 

8. Amylase  –  mikNy]; 

9. Edible Vaccine  – cz;z $ba jLg;G+rp 

10. GM foods  –  kugZ khw;wg;gl;l czT 

11. Callus  –  fhy]; 

12. IPR  –  IgpMH. 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Explain the isolation and cultivation of fungi. 

G+Q;ir jdpikgLj;Jjy; kw;Wk; tsHg;G Kiwia tptup. 

14. Give an account of Protoplast fusion. 

GNuhl;Nlhgpshrk; ,izg;G gw;wp vOJf. 

15. Bring out the importance of blue green algae as biofertilizers. 

ePy gr;ir ghrpfs; capH cuj;jpd; Kf;fpaj;Jtj;ij gw;wp vOJf. 

16. Give a brief note on Ethanol production. 

vj;jdhy; cw;gj;jpia gw;wp RUf;fkhf tpsf;Ff. 

17. Write short notes on Herbicide resistant plants. 

jhtuq;fspd; n`Hgpi]l; vjpHg;G gw;wp rpW Fwpg;G tiuf. 

 



 

18. Briefly explain the cultivation, maintenance and nutritive value of Spirulina. 

];igUypdh tsHg;G> guhkupg;G kw;Wk; Ngh\hf;F kjpg;G gw;wp RUf;fkhf tptup. 

19. Explain the production of antibiotic Penicillin. 

ngdprpypd; Mz;bgahbf; cw;gj;jpia gw;wp tptup. 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Give a detail note on the history and scope of Biotechnology. 

capup njhopw;El;gk; tuyhW kw;Wk; Nehf;fk; gw;wp tpupthf tptup. 

21. Explain in detail the preparation of MS medium. 

vk;v]; Clfk; nra;Kiwiag; gw;wp tpupthf tptup. 

22. Elaborately explain the cultivation, nutritive value, control of pest and pathogens of paddy straw 

mushroom. 

ney;> itf;Nfhy;> fhshd; taHg;G> Ngh\hf;F kjpg;G> G+r;rp kw;Wk; Neha;fpUkpfs; vjpHg;G 

gw;wp tptup. 

23. Write a detailed account on the production of citric acid. 

rpl;upf; mkpyk; cw;gj;jpia gw;wp tpupthf vOJf. 

24. Bring out the Pros and Cons of GM foods. 

kugZ khw;wg;gl;l cztpd; ed;ik kw;Wk; jPikfisg; gw;wp tptup. 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Leaf spotdisease    -  இலப் புள்ி நோய் 

2. Powdery mildew disease   -  நுண்துகள் பூஞ்லை கோோன் நோய் 

3. Vector     -  வெக்டர் 

4. Spore dispersal    -  ெித்து பவுகிது 

5. Toxins     -  நோய் தடுப்பு 

6. Pathogenisis     -  நோய் நதோன்றும் பல 

7. Epiphytotics     -  தோெபப் பெல் நோய் 

8. Prophylaxis     -  தடுப்புநருந்து 

9. Tikka disease    -  டிக்கோ நோய் 

10. Citrus canker    -  எலுநிச்லைஅரிநோய் 

11. Rust      -  கருகல் நோய் 

12. Red rot of Sugarcane   -  கரும்பு ைிெப்பு அழுகல். 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Write the causative organism and the symptoms in leaf mosaic and phyllody. 

இல வநோலைக் நற்றும் ஃலவோடி ஆகினெற்ில் நோய் ஏற்டக்கூடின உனிரித்லதபம் நோய் 

அிகுிகலபம் எழுது. 

14. Briefly explain the role of vectors in viral transmission. 

லெபஸ்  பப்புதலுக்கு வெக்டோர்கின் ங்லக சுருக்கநோக ெிக்கு. 

15. Define the spore dispersal mechanism shortly. 

ெித்து பவு பலகல சுருக்கநோக ெலபனறுக்க. 

16. Briefly explain the disease symptoms in fungal pathogen with an example. 

பூஞ்லை நோய்க்கோபணிகில் நோய் அிகுிகல உதோபணங்களுடன்  சுருக்கநோக ெிக்கு. 

 

 



 

17. Explain the diagnosis of different plant pathogens using molecular tools.  

       பக்கூறு கருெிகலப் னன்டுத்தி வெவ்நெறு தோெப நோய்க்கிருநிகள் , தோெப நோய்கலக்   

        கண்டிAம் பலகல சுருக்கநோக ெலபனறுக்க. 

18. Explain the role of enzyme on plant pathogen.  

தோெப  நோய்க்கோபணிகில் வோதினின் ங்லக சுருக்கநோக ெிக்கு. 

19. Define casual organism, symptoms and control of wilt of cotton. 

ருத்தி ெோடல் நோய்க்கோபணி, நோய் அிகுிகல சுருக்கநோக ெிக்கு.  
 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Write notes on casual organism,symptoms and control.  

a) Leaf curl of papaya   b) Bacterial blight of rice. 

நோய் அிகுிகள் நற்றும் நோய் உண்டோகும் உனிரிம் நற்றும் நோய் கட்டுப்ோட்டு பலகள்  

ற்ி ெிக்கு.  

a) ப்ோி இல சுருட்லட நோய்   b) அரிைி ோக்டீரினல் ிலட் நோய். 

21. Write an essay on influence of weather, wind, temperature and humidity on pathogens. 

நோய்க்கோபணி நீது ெோில, கோற்று, வெப்ில நற்றும் ஈபப்தத்தின்  ெிலவு ற்ி ஒரு  

கட்டுலபலன எழுதவும். 

22. Discuss the role toxins in plant pathogenisis.  

தோெப  நோய்க்கோபணிகில் ச்சுகள் ங்லக ற்ி ெிெோதிக்கவும். 

23. What is disease resistance? Explain the morphological cytological and biochemical methods of 

disease resistant. 

நோய் எதிர்ப்பு என்து என்? நோய் தடுப்ோற்ல் ைோர்ந்த உனிரினல் நற்றும் உனிர்நெதினினல் பலகள் 

ற்ி ெிக்கு. 

24. Explain the disease symptoms and causative organism :  

a) Smut disease    b) Rust disease. 

நோய் அிகுிகள் நற்றும் நோய் உண்டோகும் உனிரிம் : 

  a)  கைடு நோய்     b) பஸ்ட் நோய். 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  
 

1. Monohybrid  cross        -     ஒற்றை கலப்பு $ly;  

2. Lethal genes    -     ககொல்லி ஜனீ் 

3. Mutation                                                 -      சடுதிமாற்றம் 

4. Polyploidy                                              -      பன்மயம் 

5. Heterosis                                                -      ஹெட்ட ாடராசிஸ் 

6. Emasculation                                       -      மகரந்த நீக்கம் 

7. Charles Darwin                                     -       சார்லஸ்  ார்வின் 

8. Lamarkism    -     லாமர்கிசம் 

9. Mode                    -     முகடு 

10. Mean                    -     சராசரி 

11. Green revolution                                  -    பசுமமப் புரட்சி 
12. Linkage                                                  -    இமைப்பு. 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Write an account on dihybrid cross. 

இரு கலப்பு $ly; குறித்து எழுதுக. 
14.  Explain Hardy-Weinbergs law. 

ொர்டி-ஹவயின்ஹபர்க்ஸ் டகாட்பாடுகமள விளக்குக. 
15. Explain pure line  selection. 

தூய வரி டதர்மவ விளக்குக. 
16. Write a note on Urey and Miller’s experiment. 

யுடர மற்றும் மில்லரின் பரிடசாதமை - ஒய குறிப்மப எழுதுக.  

17. Write a note on standard deviation. 

திட்ட விலகல் குறித்து ஒய குறிப்மப எழுதுக. 
18. Write an account on  heterosis. 

ெடீ்ட ாடராசிஸ் குறித்து ஒய குறிப்மப எழுதுக. 
19.  Describe the chromosome structure. 

குடராடமாடசாம் கட் மமப்மப விவரிக்கவும். 
 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20.     Explain  theories on crossing over. 

FWf;Nfw;w டகாட்பாடுகமள விளக்குக. 
21.    Write a detailed account on sex determination in plants.  

     தாவரங்களில் பாலிை நிர்ையம் குறித்து விரிவாக எழுதுக. 



 
 

22.   Explain the steps involved in  hybridization.  

   கலப்பிைத்தில் ஈடுபடும் படிகமள விளக்குக. 
23.    Explain Hugo de vries  the theory of mutation. 

     ஹ்யூடகா டி வ்ரீஸ் சடுதிமாற்ற   டகாட்பாட்ம  விளக்குக. 
24.    Write a detailed account on Chi square .Add a note on its advantages. 

றக வொக்கச் ச ொதறை ஒய விரிவாை கட்டுமர எழுதுக. அதன் நன்மமகள்  குறித்து ஒய 

குறிப்மபச் டசர்க்கவும். 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  
 

1. Diffusion    -   ஊடுபலல் 

2. Atomic structure   -    அணு அமப்பு  

3. Free energy    -   தனி ஆற்மல்  

4. Buffer solution   -   பபர் கமசல்  

5. Absorbtion spectrum   -    ஈர்ப்பு நஷம ஶமய 

6. Red drop phenomenon  -   சஷலப்பு துரி நஷகழ்வு 

7. Azoto bacter    -   அசட்ட ஶபஶக்டீர்  

8. Nitrogen fixation   -  மநட்டஶஜன் நஷமயநஷறுத்தம்  

9. Rhizobium    -   மஸ்ஓபிம் 

10. Ammonia assimilation  -   அம்டஶனிஶ உட்கஷகஷத்துத் தன்ஶக்கு 

11. Auxin     -  ஆக்ழஷன் 

12. Vernalization    -  லசந்தகஶயநஷமயப்படுத்தல். 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Define briefly about enthalphy and entrophy.  

ன்தஶல்பி ற்றும் ன்ட்டஶபி பற்மஷ குறுகஷ குமஷப்புகமர ழுது. 

14. Write short notes on Covalent bond. 

சக பிமைப்பு பற்மஷ சுருக்கஶக லிரக்கு. 

15. Explain the Non- cyclic photophosphorylation. 

சுறற்சஷ ற்ம ஒரி டசர்க்மக ின் பஶஸ்பஸ் டசர்க்மக பற்மஷ குமஷப்புகமர ழுது. 

16. Define briefly about Hatch and Slack pathway. 

வட்ச் அண்ட் சயக் பஶமத பற்மஷ குறுகஷ குமஷப்புகமர ழுது. 

17. Write short notes on reductive and transamination. 

  ஒடுக்கம் ற்றும் டிஶன்ஸ்ஷளன் பற்மஷ குறுகஷ குமஷப்புகமர ழுது.  
18. Write short notes on factors affecting enzyme activity.  

நநஶதஷ நசல்பஶட்ம  பஶதஷக்கும் கஶைிகள் பற்மஷ குறுகஷ குமஷப்புகமர ழுது.  
19. Write short notes on glycolysis. 

கஷமரடகஶயஷசஷஸ் பற்மஷ குறுகஷ குமஷப்புகமர ழுது.   
 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Write an essay on different types of Transpiration and its significance.  

நீர் டபஶக்கு ற்றும் டலும் அதனும  முக்கஷத்துலம் பற்மஷ கட்டும ழுது.  

 



 

 

21. Describe the structure and classification of enzymes.  
நநஶதஷ ற்றும் லமகப்பஶடு பற்மஷ கட்டும ழுது. 

22. Write an essay on calvin cycle in C3 plants. 

கஶல்லின் சுறற்சஷ  C3 தஶலங்கள் பற்மஷ கட்டும ழுது. 
23. Write an essay on Growth hormones in Plants. 

லரர்ச்சஷ வஶர்டஶன்கள் பற்மஷ கட்டும ழுது. 
24. Write an essay on Nitrogen assimilation in plants. 

தஶலங்கரில் மநட்ஜன் ஒருங்கஷமைப்பு பற்மஷ கட்டும ழுது. 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Cereals      -       தானிங்கள் 

2. Millets    -      கம்பு  
3. Gossypium                                -     ககாசிபிம் 

4. Hevea Braziliensis       -      n`tpah gpNurpypd;rp]; 

5. Coffea  Arabica  -      காப்பி அபிக்க   

6. Bamboo    -      மூங்கில்  

7. Paper pulp   -      காகித $ழ்  

8. Unani     -     மனானி 
9. Homeopathy                -       க ாிகாபதி  
10. Colchicines   -      ககால்சிஸின்  

11. Neem    -      கலம்பு 
12. Pharmacognosy                  -     ப் ர்கக்க ாசி. 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Write a note on Protein crops.  

    புததாலங்கள் பற்மி ஒம குமிப்பு எழுதுக.  

14. Write an account ob fiber yielding plants. 

      ார் உற்பத்தி கசய்மம் தாலங்கள் பற்மி எழுதுக.  
15. Write about the cultivation of Zingiber officinale. 

          இஞ்சிின் சாகுபடி பற்மி எழுதுக. 
16. Explain the uses of Eucalyptus. 

      மகயிப்டஸ் பன்களர எழுதுக.  
17. Explain the scope of pharmacognosy. 

      ப் ர்கக்க ாசிின் முக்கிதுலத்ளத எழுதுக.  
18. Write about the medicinal uses of neem.  

           கலம்பின் மத்துல பன்களர எழுதுக. 
19. Write a brief note on Unani system of medicine. 

மனானி மத்துலத்தின் அளப்பு பற்மி எழுதுக. 
 

 

 

 



 

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Write a detailed account on plant products that are used in industries. 

      ததாறிற்சாளயில் பன்படுத்கூடி தால தபாமட்களர பற்மி எழுதுக.  
21. Explain the  steps involved in manufacturing of  sugar   from sugar cane. 

  கமம்பு சாற்மில் இமந்து சர்க்கள உற்பத்திள லிலரி.  
22. Explain the manufacturing of paper from pulp. 

      ா குறிரிமந்து காகித உற்பத்திள எழுதுக.   
23. Write an essay on Siddha  system of medicine. 

           சித்தமத்துலத்ளத பற்மி லிரிலாக ஒம கட்டுள எழுதுக.  

24. Write a note on the medicinal uses of Catharanthus roseus. 

      காதந்துஸ் காஸிஸ்ின் மத்துல பன்களர எழுதுக.  
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