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GENETICS 
 

Q.1) Who discovered the basic principles of heredity through his experiments? 

a) Warren Hansie   

b) Sabarathyath 

c) Mendel    

d) Santria 

e)Answer not known 

நபினின் அடிப்டைத் தத்துயங்கடத் தது ச ோதடகள் மூம் கண்டுிடித்தயர் னோர்? 

a)யோபன் சேன் ி    

b)  பத்தினோத் 

c)மநண்ைல்     

d)  ோன்ட்ரினோ 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 

Q.2) How many varieties of 10,000 pea plants did Mendel use for his experiment? 

a) 34     

b) 54 

c) 33     

d) 55 

e)Answer not known 

மநண்ைல் தது ச ோதடக்கு த்தட யடகக்குட்ட்ை  10,000 ட்ைோணி தோயபங்கட 
னன்டுத்திோர்? 
a)34      
b)54  
c)33      
d)55 
e) யிடை மதரினயில்ட 

 
Q.3) Crosses involving inheritance of only one pair of contrasting characters are called__ 

a) Dihybrid Cross 

b) Monohybrid Cross 

  c) DNA 

d) Chromosomes  

e)Answer not known 

எம ண்ின் இம நோற்றுத் சதோற்ங்கடத் தித்தினோகப் மற் இம தோயபங்கடக் கயிமச் 

ம ய்யது ____ப்டும். 

a)இம ண்புக் கப்பு    

b) எம ண்புக் கப்பு 

c)டி.ன்.     

d)குசபோசநோச ோம்கள் 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 
Q.4) Which of these plants is derived from seeds obtained from pure breeding parental cross? 

a) F2 generation   

b) F3 generation 

c) F1 generation   

d) Hybrid tall plants  

e)Answer not known 

தூன மற்சோர் கப்ின் மூம் மப்ட்ை யிடதகிிமந்து சதோன்றும் தோயபங்கள் து? 

a)இபண்ைோம்  ந்ததி தோயபங்கள்(F2) 
 b) மூன்ோம்  ந்ததி தோயபங்கள்(F3)  
c) முதல்  ந்ததி தோயபங்கள் (F1 ) 

d) கப்ி மட்டை தோயபங்கள் 
e) யிடை மதரினயில்ட 



 

 

 

Q.5) What ratio did tall and dwarf plant appear when a F1 monohybrids hybrid was pollinated? 

a).2: 1     

b) 3: 1 

c) 1: 2     

d) 1: 3 

e)Answer not known 

முதல்  ந்ததினின் எம ண்புக் கப்புனிரிகடத் தன் நகபந்தச் ச ர்க்டகக்கு உட்டுத்தும் சோது மட்டை 

நற்றும் குட்டைத் தோயபங்கள் ந்த யிகிதத்தில் சதோன்ி? 

a)2:1      

b)3:1 

c)1:2      

d)1:3 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 

Q.6) External expression of a  particular trait is known as__ 

a) Phenotype    

b) Genotype 

c) Homozygous    

d) Diagnomis 

e)Answer not known 

எம குிப்ிட்ை ண்ின் மயித்சதோற்த்டத வ்யோறு அடமக்கிசோம்?  

a)சீோடைப்    

b)  ஜசீோடைப் 

c)சேோசநோட கஸ்    

d) டைனக்சோடநஸ் 

e) யிடை மதரினயில்ட 
 

 
Q.7) Which plants appeared in the F2 generation of Mendel's plant experiment? 

a) Tall Homozygous – TT (Pure) – 1  

  b) Tall Heterozygous – Tt – 2 

c) Dwarf Homozygous – tt – 1 

d) All of the above 

e)Answer not known 

 மநண்ைின் தோயப ச ோதடனில் இபண்ைோம்  ந்ததினில் சதோன்ின தோயபங்கள் டய?  

a)கப்ற் மட்டை (சேோசநோட கஸ்) TT-1 

 b) கப்ி மட்டை (மேட்டிசபோட கஸ்) Tt - 2  

c)கப்ற் குட்டை tt-1  

d) சநற்கண்ை அடத்தும் 
e) யிடை மதரினயில்ட 

 
Q.8) Which is called the genetics of plants ? 

A genotype    

b) Genocard 

c) Diagnomis    

d) Epidemis  

e)Answer not known 

தோயபங்கின் ஜீோக்கம் வ்யோறு அடமக்கப்டுகிது?  

A ஜசீோடைப்     

b) ஜசீோகோர்ட்  

c)டைனக்சோடநஸ்    

d) ப்ிடிடநஸ் 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 

Q.9) What is called the Mendel's diagnostic factors ? 

a) Genotype    

b) Genocard 



 

 

c) Diagnomis    

d) Genes 

e)Answer not known 

மநண்ைல் கண்ைிந்த கோபணிகள் வ்யோறு அடமக்கப்டுகிது?  

a)ஜசீோடைப்     

b) ஜசீோகோர்ட்  

c)டைனக்சோடநஸ்    

d) ஜனீ்கள் 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 
Q.10) Two factors making up a pair of contrasting characters are called __.  

a) alleles    

b) Allelomorphs 

c) Anuploidy    

d) A&B 

e)Answer not known 

இம யடகனோ கோபணிகள் எம சஜோடி ண்புகள் சதோன்றுயதற்குக் கோபணநோக  இமப்து  ____ ப்டும் 

a)அல்ீல்கள்     

b)அல்ிசோநோர்ஃபுகள்  

c)அன்மிோய்டி  

d)A&B 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 

Q.11) Which is the checker board  form devised by R.C Punnett? 

a) Punnett square   

b) Transition phase 

c) Mental phase    

d) Mitol phase 

e)Answer not known 

R.C புன்ட்ைோல் உமயோக்கப்ட்ை ச ோதடப் டக து? 

a)புன்ட் கட்ைம்    

b)நோற்றுடநக் கட்ைம்  

c)மநண்ைல் கட்ைம்    

d)டநட்ைோல் கட்ைம் 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 
Q.12) What is the Dihybrid ratio of the F2 generation of Mendel? 

a)9: 3: 3: 1    

b)9: 2: 3: 1 

c)9: 3: 1: 3    

d)9: 1: 3: 1 

e)Answer not known 

மநண்ைின் இம ண்புக் கப்ின் புறுத்சதோற் யிகிதம் ன்?  

a)9: 3: 3: 1    

b)9: 2: 3: 1 

c)9: 3: 1: 3    

d)9: 1: 3: 1 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 

Q.13) How many species of plants appeared in the F2 off springs at the end of Mendel's dihybrid cross ? 

a) Five     

b) Four 

c) Three    

d) Two 

e)Answer not known 

மநண்ைின் இம ண்புக் கப்ின் முடியில் இபண்ைோம்  ந்ததினில் த்தட யிதநோ தோயபங்கள் 

சதோன்ி? 



 

 

a)ந்து      

b) ோன்கு  

c)மூன்று     

d)இபண்டு 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 
Q.14) Who was awarded the Nobel Prize for his discovery of the role of chromosomes in heredity? 

a) Locus    

b) JJ Lawrence 

c) T.H. Morgan     

d) Waldeyer 

e)Answer not known 

நபினின் குசபோசநோச ோம்கின் ங்கு ற்ின கண்டுிடிப்ிற்கோ சோல் ரிசு னோமக்கு யமங்கப்ட்ைது?  

a)சோசகஸ்     

b)J.J. ோபன்ஸ்  

c)T.H சநோர்கன்     

d)யோல்சைனர் 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 

Q.15) Who was first coined the term "chromosomes"? (1888) 

a) Locus    

b) J.J. Lawrence 

c) T.H. Morgan    

d) Waldeyer 

e)Answer not known 

“குசபோசநோச ோம்கள்” ன் ம ோல்ட முதன்முதில் உமயோக்கிப் னன்டுத்தினயர் னோர்? (1888) 
a)சோசகஸ்     
b)J.J. ோபன்ஸ்  
c)T.H சநோர்கன்    
d)யோல்சைனர் 
e) யிடை மதரினயில்ட 

 

Q.16) Which of the following statement is incorrect?  

a)  A typical Mendelian dihybrid ratio of F2 generation is 3:1 

b)  Each gamete has only one allele of a gene. 

c)  Hybrid is an offspring from a cross between genetically different parent. 

d)  New nucleotides are added and new complementary strand of DNA is formed with the help of enzyme DNA polymerase. 

e)Answer not known 

ின்யமயயற்ில் து தயோது? 
a) மநண்ைின் இம ண்பு கப்பு யிகிதம் F2 தடமுடனில் 3 : 1 ஆகும். 
b) எவ்மயோம சகநீட்டும் ஜீின் எசப எம அல்ீடக் மகோண்டுள்து. 
c)  ஜனீ் அடநப்ில் சயறுட்ை இபண்டு தோயபங்கடக் கப்ிம் ம ய்து மப்ட்ை  ந்ததி கப்புனிரி 
ஆகும். 
d) டி.ன். ோிமநசபஸ் மோதினின் உதயிமைன்  புதின ிமக்ிசனோடைடுகள் ச ர்க்கப்ட்டு புதின  ிபப்பு 
டி.ன். இடம உமயோகிது. 
e)யிடை மதரினயில்ட 
 

Q.17) Match the following 

A. Autosomes 1.Trisomy 21 

B. Diploid condition 2.9:3:3:1 

C. Allosome 3.22 pair of chromosome 

D. Down’s syndrome 4. 2n 

E. Dihybrid ratio 5. 23rd pair of chromosome 
a) 5,3,2,1,4    

b) 3,2,1,4,5 

c) 4,3,2,1,5    



 

 

d) 3,4,5,1,2 

e)Answer not known 

மோமத்துக. 
A.ஆட்சைோச ோம்கள் 1.டிடபச ோநி 21 
B.இமநன ிட 2.9:3:3:1 
C.அல்சோச ோம்கள் 3.22 சஜோடி குசபோசநோச ோம்கள் 
D.ைவுன் சோய்க் கூட்டு 
அிகுி 

4.2n 

E.இமண்புக் கப்பு 4.23யது சஜோடி குசபோசநோச ோம்கள் 
a) 5,3,2,1,4    

b) 3,2,1,4,5 

c) 4,3,2,1,5    

d) 3,4,5,1,2 

e)யிடை மதரினயில்ட 
 

Q.18) E. coli cell grown on 15N medium are transferred to 14N medium and allowed to grow for two generations. DNA extracted 

from these cells is ultracentrifuged in a cesium chloride density gradient. What density distribution of DNA would you expect in 

this experiment?  

a)One high and one low density band.  

b)One intermediate density band.  

c)One high and one intermediate density band.  

d)One low and one intermediate density band.  

e)Answer not known 

 15N ஊைகத்தில் யர்க்கப்டும் .சகோட 14N ஊைகத்திற்கு நோற்ப்ட்டு இபண்டு தடமுடகள் 
மமக்கநடைன அனுநதிக்கப்டுகிது. இச்ம ல்கிிமந்து ிரித்மதடுக்கப்டும் டி.ன்..  ீ ினம் 
குசோடபடு அைர்வு யோட்ைத்தில் தண் டநன யிக்கு ம ய்னப்டுகிது. இச்ச ோதடனில் டி.ன்.யின் 
வ்யடக அைர் வுப் பயட ீ திர்ோர்க்கோம்?  
a)எம உனர் நற்றும் எம குட அைர்வுக் கற்ட  
c)எம டுத்தப அைர்வுக் கற்ட 
c)எம உனர் நற்றும் டுத்தப அைர்வுக் கற்ட  
d)எம குட நற்றும் எம டுத்தப அைர்வுக் கற்ட 
e)யிடை மதரினயில்ட 
 

Q.19) What is the basis for the difference in the synthesis of the leading and lagging strand of DNA molecules?  

a)Origin of replication occurs only at the 5' end of the molecules.  

b)DNA ligase works only in the 3' → 5' direction.  

c)DNA polymerase can join new nucleotides only to the 3' end of the growing stand.  

d)Helicases and single-strand binding proteins that work at the 5' end.  

e)Answer not known 

மதோைக்க நற்றும் ின்தங்கும் டி.ன். இடமகள் உமயோக்கத்தில் உள் சயறுோடு ன்?  
a)டி.ன். மூக்கூின் 5' முடனில் நட்டுசந இபட்டிப்டைதல் சதோன்றும். 
b)டி.ன். டசகஸ் மோதி 5→'3' திட னிசசன ம னல்டும்.  
c)டி.ன். ோிநசபஸ் மோதி, யர்ந்து யமம் இடமனின் 3' முடப் குதினில் நட்டுசந புதின 
ிமக்ிசனோடைடுகட இடணக்கும்.  
d)மேிசகஸ் மோதிகள் நற்றும் எற்ட இடம இடணப் புப் புபதம் ஆகினடய 5' முடனிசசன 
ம னல்டும். 
e)யிடை மதரினயில்ட 
 

Q.20) Which of the following is the correct sequence of event with reference to the central dogma?  

a)Transcription, Translation, Replication 

 b)Transcription, Replication, Translation  

c)Duplication, Translation, Transcription  

d)Replication, Transcription, Translation 

e)Answer not known 

 புபதச் ச ர்க்டக ிகழ்ச் ி டநன ம னல்திட்ைத்தின்  ரினோ யரிட டனக் கண்ைிக.  

a)டிமனடுத்தல், மநோமிமனர்த்தல், இபட்டிப்ோதல்  



 

 

b)டிமனடுத்தல், இபட்டிப்ோதல், மநோமிமனர்த்தல்  

c)கோக்கம், மநோமிமனர்த்தல், டிமனடுத்தல்  

d)இபட்டிப்ோதல், டிமனடுத்தல், மநோமிமனர்த்தல் 
e)யிடை மதரினயில்ட 
 

Q.21) Which of the following statements about DNA replication is not correct?  

a)Unwinding of DNA molecule occurs as hydrogen bonds break.  

b)Replication occurs as each base is paired with another exactly like it.  

c)Process is known as semi conservative replication because one old strand is conserved in the new molecule.  

d)Complementary base pairs are held together with hydrogen bonds.  

e)Answer not known 

 டி.ன். இபட்டிப்ோதல் குித்த கீழ்க்கண்ை ந்தக் கமத்து தயோது?  

a)டேட்பஜன் ிடணப்பு உடையதோல் டி.ன். மூக்கூறு ிரியடைகிது.  

c)எவ்மயோம டட்பஜன் கோபமும் அசதசோல் உள் நற்மோம கோபத்துைன் இடணயதோல் இபட்டிப்ோதல் 

டைமறுகிது.  

c)ோதி டமன கோத்தல் முட இபட்டிப்ோதோல் புதினடி.ன். இடமனில் எம டமன இடம 

ோதுகோக்கப்டுகிது.  

d)ிபப்புக் கூறு கோப இடணகள் டேட்பஜன் ிடணப்ிோல் இடணக்கப்ட்டுள் 
e)யிடை மதரினயில்ட 
 

Q.22) Which of the following statements is not true about DNA replication in eukaryotes?  

a)Replication begins at a single origin of replication.  

b)Replication is bidirectional from the origins.  

c)Replication occurs at about 1 million base pairs per minute.  

d)There are numerous different bacterial chromosomes, with replication ocurring in each at the same time. 

e)Answer not known 

புசபோசகரிசனோட்டுகில் டைமறும் டி.ன். இபட்டிப்ோதல் குித்த ந்த யோக்கினம் தயோது?  
a)டி.ன். இபட்டிப்ோதல் எற்ட மூத்திிமந்து துயங்கும்.  
c)டி.ன். இபட்டிப்ோதல் அதன் மூத்திிமந்து இம திட கில் ிகழும்.  
c)எம ிநிைத்திற்கு 1 நில்ினன் கோப இடணகள் ன் யதீத்தில் இபட்டிப்ோதல் ிகழ்கிது. 
 d)போநோ ோக்டீரின குசபோசநோச ோம்கில், எவ்மயோன்ிலும் இபட்டிப்ோதல் எசப  நனத்தில் 
ிகழ்கிது 
e)யிடை மதரினயில்ட 
 

Q.23) In Mendel’s experiments with garden pea, round seed shape (RR) was dominant over wrinkled seeds (rr), yellow cotyledon 

(YY) was dominant over green cotyledon (yy). What are the expected phenotypes in the F2 generation of the cross RRYY x rryy?  

a) Only round seeds with green cotyledons 

 b) Only wrinkled seeds with yellow cotyledons  

c) Only wrinkled seeds with green cotyledons  

d) Round seeds with yellow cotyledons an wrinkled seeds with yellow cotyledons  

e)Answer not known 

சதோட்ைப் ட்ைோணினில் மநண்ைல் சநற்மகோண்ை ஆய்யில், உமண்டை யடிய யிடத (RR), சுமங்கின யிடதகள் 

(rr)-க்கு ஏங்கிமம், நஞ் ள் யிடதனிடனோது (YY) சுடநனோ யிடதனிடக்கு (yy) ஏங்கிமம் கோணப்டின் 

இபண்ைோம்தடமுடF2 யில் திர்ோர்க்கப்டும் RRYY x rryy புத்சதோற்ம் னோது? 

 a)உமண்டை யிடதவுைன் ச்ட  யிடதனிடகள் நட்டும்  

b)சுமங்கின யிடதகளுைன் நஞ் ள் யிடதனிடகள் நட்டும்  

c)சுமங்கின யிடதகளுைன் ச்ட  யிடதனிடகள் நட்டும்  

d)உமண்டை யிடதகளுைன் கூடின நஞ் ள் யிடதனிட நற்றும் சுமங்கின யிடதகளுைன் கூடின நஞ் ள் 

யிடதனிடகடக் மகோண்டிமக்கும். 

e)யிடை மதரினயில்ட 
 

Q.24) Test cross involves  

a) Crossing between two genotypes with recessive trait  

b) Crossing between two F1 hybrids 

 c) Crossing the F1 hybrid with a double recessive genotype  

d) Crossing between two genotypes with dominant trait 



 

 

e)Answer not known 

ச ோதடக் கப்பு உள்ைக்கினது  

a)இம நபணுயோக்கங்கள் எடுங்கின ண்புைன் கப்புறுதல்  

b)F1 கப்ிங்கிடைசன டைமறும் கப்பு  

c)F1 கப்புனிரிமைன் இம எடுங்க நபணுயடகனம் மகோண்ைடயகின் கப்பு  

d)இம நபணுயோக்க யடகனங்களுைன் ஏங்கு ண்பு கப் 
e)யிடை மதரினயில்ட 
 

Q.25) In pea plants, yellow seeds are dominant to green. If a heterozygous yellow seed pant is crossed with a green seeded plant, 

what ratio of yellow and green seeded plants would you expect in F1 generation?  

a) 9:1      

b) 1:3  

c) 3:1      

d) 50:50  

e)Answer not known 

ட்ைோணித் தோயபத்தில் நஞ் ள் ி யிடதகள், ச்ட  ி யிடதகளுக்கு ஏங்குத்தன்டநமைனும், கப்புனிரி 

நஞ் ள் ி யிடதத் தோயபம் ச்ட  ி யிடத மகோண்ை தோயபத்துைன் கப்பு சநற்மகோள்ளும்ட் த்தில் 

நஞ் ள் நற்றும் ச்ட  ி யிடதகள் மகோண்ை தோயபங்கள் முதோம்  ந்ததினில் (F1 ) வ்யிகிதத்தில் 

கிடைக்கப்மறும்?  

a)9:1      

b)1:3  

c)3:1      

d)50:50 

e)யிடை மதரினயில்ட 

 
Q.26) What are the genetic material that embodies traditional information? 

 a) Locus    

b) DNA 

c) Chromosomes   

d) Chloropormes 

e)Answer not known 

ோபம்ரினத் தகயல்கட உள்ைக்கின நபபுப் மோமள்கடத் தன்கத்சத மகோண்ைடய டய?  

a)சோகஸ்     

b)டி.ன். 

c)குசபோசநோச ோம்கள்    

d)குசோசபோசோம்கள் 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 
Q.27) Which of these is also known as Deoxyribonucleic acid? 

a) Locus    

b) DNA 

c) Chromosomes   

d) Chloroform 

e)Answer not known 

டீ ஆக்ஸி டபசோ ிமக்ிக் அநிம் ன்று அடமக்கப்டுயது து?  

a)சோகஸ்     

b)டி.ன்.  

c)குசபோசநோச ோம்கள்    

d)குசோசபோசோம்கள் 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 
Q.28) Which segments of DNA, responsible for the inheritance of a particular phenotypic character? 

a) nucleus    

b) Chad 

c) Long pit    

d) Genes 

e)Answer not known 



 

 

எம குிப்ிட்ை புத்சதோற்ப் ண்பு கைத்தப்டுயதற்குக் கோபணநோ டி.ன்.-யின் குதி து? 

a)உட்கமநணி     

b) ோட்  

c)ீண்ை குமி     

d) ஜனீ் 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 
Q.29) Each gene is present at a specific position on the chromosome ,so what is that positions called 

a) Chromosome    

b) Locus 

c) Septrix    

d) Bicardium 

e)Answer not known 

எவ்மயோம ஜனீும் குசபோசநோச ோநில் எம குிப்ிட்ை அடநயிைத்தில் அடநந்துள்து, அந்த அடநயிைம் 

வ்யோறு அடமக்கப்டுகிது?  

a)குசபோசநோச ோம்    

b)சோகஸ்  

c)ம ப்டிரிக்ஸ்     

d)டகோர்டினம் 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 
Q.30) What connects two chromatids together at a particular point? 

a) Centromere    

b) Chromonema 

c) Chromosomes   

d) Chloroform 

e)Answer not known 

 இபண்டு குசபோசநட்டிடுகடமம் எம குிப்ிட்ை புள்ினில் என்ோக இடணப்து து?  

a)ம ன்ட்சபோநினர்    

b)குசபோசநோநீோ  

c)குசபோசநோச ோம்கள்    

d)குசோசபோசோம்கள் 

e) யிடை மதரினயில்ட 

 
 

 


