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SSLC EXAMINATION MARCH 2020
SSLC BIOLOGY ANSWER KEY- MAL MEDIUM
PREPARED BY RAJITHA C, HST , NAT.SCIENCE SSHSS SHENI
1

a) പ്രകാശത്തിന്റെ

2

(i) G (ii) ഫ ാസ്ഫ റ്റ്

3

മിക്സിഡിമ

4

ഹ്യൂഫ"ാ ഡീവ്രീസ് - ഉല്പരിവര്ത്തന

5

കാഫ(ാസ്

6

ജീഫനാം- ഒരു ജീവിയില് അ ങ്ങിയിട്ടുള്ള ന്റെമാത്തം ജനിതക വസ്തു

7

മസ്തിഷ്കം

സുഷുമ്ന

•
•

ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങള് ഉളവാക്കുന്നു.
ഫപശി പ്രവര്ത്തനങ്ങന്റെള
ഏഫകാപിപ്പിച്ച് ശരീര തു(നനി(

•

പാ(ിക്കുന്നു.

•

സാന്നിധ്യത്തില് കാഴ്ചാ വര്ണ്ണകങ്ങളുന്റെ

വിഘ നം

ന ത്തം ,ഓട്ടം എന്നീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളിന്റെ( ആവര്ത്തന
ച(നന്റെത്ത ഏഫകാപിക്കുന്നു.
ശരീരീത്തിന്റെ വിവിധ ഭാ"ങ്ങളില്
നിന്ന് മസ്തിഷ്കത്തിഫ(യ്ക്കും തിരിച്ചും
ആഫവ"ങ്ങന്റെള ഫപ്രഷണം ന്റെചയ്യുന്നു.
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a)ഇന്നന്റെത്ത വ്യത്യസ്ത ജീവജാതികള്ന്റെLല്ലാം ഒരു ഫപാതു പൂര്വിക ജീവിയുണ്ടായിരുന്നു.
b)നല്കുന്നുണ്ട്.
ഓഫരാ ജീവകളുന്റെ ആവാസ രീതിLനുസരിച്ച് അവയുന്റെ അവയവങ്ങളുന്റെ ബാഹ്യഘ ന
വ്യത്യാസന്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്റെന്നന്റെSി(ം ആന്തര ഘ നയില് അവ സമാനത പ്രക ിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്നുള്ള ജീവികന്റെളല്ലാം ഫപാതു പൂര്വിക ജീവിയില്നിന്ന് പരിണമിച്ചതാകാം എന്നതിന്
ഇതു ന്റെതളിവ് നല്കുന്നു.
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ന്റെഹപ്പറ്റൈറ്ററ്റിസ് , കരളിനുണ്ടാകുന്ന വീLം കാരണം കരള് ഉല്പാദിക്കുന്ന പിത്തരസത്തിന്റെ
പ്രവാഹം ത യന്റെപ്പടുന്നതു വഴി പിത്തരസത്തിന്റെ ബി(ിറൂബിന് എന്ന വര്ണ്ണ വസ്തുവിന്റെ
അളവ് രക്തത്തില് കൂടും.ഇതാണ് കണ്ണിന്റെ

ന്റെവള്ളയിലും നഖത്തിലും കടും

മഞ്ഞനിറമുണ്ടാകാന് കാരണം.
ഫകാറിനി ബാക്ടീറിയം ഡി ്തീറിന്റെയ എന്ന ബാക്ടീരിയ ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫ ാക്സിനുകള്
ഫdഷ്മാവരണത്തിന്റെ( ഫകാശങ്ങന്റെള നശിപ്പിക്കുന്നതു മൂ(ം രഫണ്ടാ മൂഫന്നാ ദിവസങ്ങള്Lകം
കട്ടിയുള്ള ചാരനിറത്തിലുള്ള ഒരാവരണം ന്റെതാണ്ടയില് ഉണ്ടാകുന്നു.
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a. (i)ആഫക്സാണ്
(b) മയ(ിന് ഷീത്ത് രൂപന്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് ഷ്വാന് ഫകാശങ്ങളാ(ാണ്. മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ(യും
സുഷുമ്നയിന്റെ(യും മയ(ിന് ഷീത്ത് ഒളിഫ"ാ ന്റെഡണ്ഫjാറ്റൈസറ്റ് എന്ന സവിഫശഷ
ഫകാശങ്ങളാല് നിര്മ്മിLന്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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A
(ിം" നിര്ണ്ണയ ഫlാഫമാഫസാമുകള്

B

സ്വരൂപ ഫlാഫമാഫസാമുകള്

22 ഫജാഡി

X, Y

പുംബീജ ഫകാശങ്ങളിന്റെ( ഫlാഫമാഫസാമുകള് 22+X , 22+Y
സ്ത്രീബീജ ഫകാശങ്ങളിന്റെ( ഫlാഫമാഫസാമുകള് 22+ X
12

i)B -(ിംഫ ാറ്റൈസറ്റുകള്.
ii) റ്റൈതമസ് ഗ്രന്ഥി.
iii)മറ്റ് പ്രതിഫരാധ ഫകാശങ്ങന്റെള ഉഫത്തജിപ്പിക്കുന്നു.
iv)മറ്റ് ഫശ്വതരക്താണുകന്റെള ഉഫത്തജിപ്പിച്ച് ഫരാ"ാണുകന്റെള നശിപ്പിക്കുന്നു.
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a)രക്തം കട്ടപി ിLാന് സഹായിക്കുന്ന ഏത് ഫപ്രാട്ടീനാണ് തകരാരി(ായത് എന്ന്
കന്റെണ്ടത്തി അതു കുത്തിവച്ചാല് താല്Lാ(ിക ഫരാ"ശമനം സാധ്യമാകും.
b) രക്തം കട്ടപി ിLാന് സഹായിക്കുന്ന ചി( ഫപ്രാട്ടീനുകളുന്റെ ഉല്പ്പാദനന്റെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ജീനുകളുന്റെ തകരാറാണ് ഹീഫമാ ീ(ിയ ഫരാ"ത്തിന് കാരണം. അതുന്റെകാണ്ട് ചികിത്സിച്ച്
ഫഭദമാLാന് കഴിയില്ല.

14

15

•

രുചിയ്L് കാരണമാകുന്ന പദാര്ത്ഥങ്ങള് ഉമിനീരില് (യിക്കുന്നു.

•

പദാര്ത്ഥങ്ങള് ഉമിനീരിലൂന്റെ സ്വാദു മുകുളങ്ങളിന്റെ(ത്തുന്നു.

•

രുചി തിരിച്ചറിയുന്ന രാസഗ്രാഹികന്റെള ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു.

•

രാസഗ്രാഹികളില് ആഫവ"ങ്ങള് രൂപന്റെപ്പടുന്നു.

•

അഫവ"ങ്ങള് നാഡികളിലൂന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ(ത്തുന്നു.

•

രുചി എന്ന അനുഭവം രൂപന്റെപ്പടുന്നു.

a. ഇന്സു(ിന് ജീന് കൂട്ടി ഫചര്ത്ത പ്ലാസ്മിഡിന്റെന ബാക്ടീറിയ ഫകാശത്തില്
നിഫ{പിക്കുന്നു.
ബാക്ടീറിയകള്L് ന്റെപരുകാന് അനുകൂ(മായ സാഹചര്യങ്ങള് നല്കുന്നു.
വളര്ച്ചാ മാധ്യമത്തില് ന്റെപരുകിയ ബാക്ടീറിയകള് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമല്ലാത്ത ഇന്സു(ിന്
ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
ഇവയില്നിന്ന് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമായ ഇന്സു(ിന് നിര്മിക്കുന്നു.
b. ഔഷധം : മരുന്നു ഉല്പ്പാദിക്കുന്ന മൃ"ങ്ങളും സസ്യങ്ങളും
ജീന് ന്റെതറാപ്പി : ജനിതക ഫരാ"ങ്ങള്L് പരിഹാരം.
കീ നിയന്ത്രണം : കീ ങ്ങന്റെള നിയന്ത്രിLാന് കഴിവുള്ള ഫപ്രാട്ടീനുകള് ഉല്പ്പാദിക്കുന്ന
വിളകള്.
ഡി.എന് .എ

ിം"ര് പ്രി ിം"് :കുടുംബപാരമ്പര്യം കന്റെണ്ടത്താനും , മാതൃത്വ പിതൃത്വ

തര്Lങ്ങളില് യഥാര്ഥ മാതാ പിതാLന്റെള തിരിച്ചറിയാനും പ്രകൃതി ഫ{ാഭം, യുദ്ധം തു ങ്ങിയ
കാരണങ്ങളാല് വര്ഷങ്ങള്L് ഫശഷം കന്റെണ്ടത്തുഫമ്പാള് തിരിച്ചറിയാനും.
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(a) i) TR ii) tr
b)ഉയരമുള്ള ഉരുണ്ട വിത്ത്(TTRR,TTRR,TTRr,TtRR,TtRr), ഉയരമുള്ള ചുളുങ്ങിയ വിത്ത്
(TTRR,TTrr,Ttrr), ഉയരം കുറഞ്ഞ ഉരുണ്ട വിത്ത്(TTRR,ttRR,ttRr)ഉയരം കുറഞ്ഞ ചുളുങ്ങിയ വിത്ത്(TTRR,ttrr)

17.

എ(ിപ്പനി ഒരു ബാക്ടീരിയ ഫരാ"മാണ്.
എ(ികളുന്റെ യും നായLളുന്റെ യും മറ്റ് ചി( മൃ"ങ്ങളുന്റെ യും മൂത്രത്തിലൂന്റെ പുറന്റെത്തത്തുന്ന
ബാക്ടീരിയ ന്റെകട്ടികി ക്കുന്ന ന്റെവള്ളത്തിലും ഈര്പ്പത്തിലും നി(നില്ക്കും.
ബാക്ടീരിയ മുറിവിലൂന്റെ യാണ് രക്തത്തിന്റെ(ത്തുന്നത്.
പ്രതിഫരാധം
വാഹക ജീവികന്റെള അകറ്റണം.
എ(ികള് ന്റെപരുകാന് ഇ യുള്ള ചവറു കൂനകള്, മറ്റ് മാ(ിന്യം എന്നിവ ഒഴിവാLണം.
പരിസരം വൃത്തിയായി സൂ{ിLണം.
ചികിത്സന്റെയLാള് പ്രതിഫരാധമാണ് നല്ലത്.
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a.i) സംഫവദ നാഡി ii) ഇ ര്ന്യൂഫറാണ്
b. അല്ല. കണ്ണില് ന്റെപന്റെട്ടന്ന് പ്രകാശം പതിക്കുഫമ്പാള് കണ്ണ് ചിമ്മുന്നത് ന്റെസറിബ്രല് റിഫ്ലക്സ്
ആണ്.
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a)(i)സര്ഫLാപിത്തിഫകായിന്റെഡ (ii)ഫഹാമിഫനായിഡിന്റെയ
b)വികസിച്ച മസ്തിഷ്Lം, സ്വതന്ത്രമായി ച(ിപ്പിLാവുന്ന റ്റൈകകള്.
വ്യത്യസ്ത ജീവികളിന്റെ( ഫപ്രാട്ടീന് തന്മാത്രകളുന്റെ താരതമ്യ പഠനം ന ത്തുന്നതുവഴി ജീവികള്
തമ്മിലുള്ള പരിണാമപരമായ ബന്ധം കന്റെണ്ടത്താം. മനുഷ്യരിലും ചിമ്പാന്സിയി(ം
ഹീഫമാഫ‘ാബിനിന്റെ( ബീറ്റാ ശൃംഖ(യിന്റെ( അമിഫനാ ആസിഡുകളുന്റെ എണ്ണത്തില്
വ്യത്യാസമില്ല.
അതിനാല് മനുഷ്യഫനാ ് പരിണാമപരമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ജീവി മനുഷ്യനാണ് എന്ന്
ന്റെതളിഞ്ഞു.
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i.ഇന്സു(ിന്
ii)മൂത്രത്തില് ഗ്ലൂഫLാസിന്റെ

സാന്നിധ്യം

iii) ഡയബറ്റിസ് ഇന്സിപ്പിഡസ്
iv)കൂന്റെ ക്കൂന്റെ യുള്ള മൂത്രവിസര്ജ്ജനം
v) ന്റെസാമാഫറ്റാഫ—ാപ്പിന്
vi) അഫlാന്റെമ"(ി
21

a) (i) ഫകാര്ട്ടക്സ്
b) (ii) എപിന്റെനഫ്രിന് ( അjിനാ(ിന്) - അ ിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില് സിംപതറ്റിക്
വ്യവസ്ഥഫയാ ് ഫചര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്
ഫപാരാഫ ാഫനാ പിന്തിരിഫšാ ാഫനാ കഴിയുന്നു.
ഫനാര് എപിന്റെനഫ്രിന് ( ഫനാര് അjിനാ(ിന്) - എപിന്റെനഫ്രിഫനാന്റെ ാപ്പം ഫചര്ന്നു പ്രവര്
ത്തിക്കുന്നു.
c) വൃLയില് പ്രവര്ത്തിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ( (വണ - ജ( സന്തു(ിതാവസ്ഥ നി(നിര്ത്തുന്നു.

രക്ത സമ്മര്ദ്ദം lമീകരിക്കുന്നു.
22

a)ഒരാളുന്റെ രക്തത്ത(ില് സ്വാഭാവികമായി കാണന്റെപ്പ ാത്ത ആ ിജനുകള് എത്തിയാല് അത്
പ്രതിഫരാധ പ്രവര്ത്തനന്റെത്ത ഉഫത്തജിപ്പിക്കുന്നു. അനുഫയാജ്യമല്ലാത്ത രക്തം
സ്വീകരിക്കുമഫപാള് ദാതാവനിന്റെ രക്തത്തിന്റെ( ആ ിജനും സ്വീകര്ത്താവിന്റെ
രകത്തത്തിന്റെ( ആ ിഫബാഡിയം തമ്മില് പ്രതിവര്ത്തിച്ച് രക്തകട്ട രൂപന്റെപ്പടുന്നു.
b) വാക്സിനുകളുന്റെ ഘ കങ്ങല് ശരീരത്തിന്റെ(ത്തിയാല് അവ ശരീരത്തിന്റെ( പ്രതിഫരാധ പ്രവര്
ത്തനന്റെത്ത ഉഫത്തജിപ്പിക്കുന്ന ആ ിജനുകളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇവന്റെœതിന്റെര ശരീരത്തില്
ആ ിഫബാഡികള് നിര്മ്മിLന്റെപ്പടുന്നു.ഈ ആ ിഫബാഡികള് ഫരാ"ാണുLന്റെളയും
ഫ ാക്സിനുകന്റെളയും നശിപ്പിക്കുന്നു. ഫരാ"മുക്തി ഫന ിയ ഫശഷവും ഇവ ശരീരത്തില് നി(നില്
ക്കുകയും ഭാവിയില് ഇഫത ഫരാ"ത്തിന് കാരണമായ ഫരാ"ാണുLളില്നിന്ന് ശരീരന്റെത്ത
സംര{ിക്കുകയം ന്റെചയ്യുന്നു.
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a) ഫകാര്ണിയ
b) പ്യൂപ്പിള്
c)പീത ബിന്ദു

ഫകാര്ണിയ
പീത ബിന്ദു ബിന്ദു

b) പ്യൂപ്പിള്
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