SSLC MODEL EVALUATION 2021
ജീവശാസ്ത്രം (ഉത്തരസൂചിക)
by Rasheed Odakkal Kondotty
Qn num. & Key of answer

Score

1 score questions
1. ഡീഓക്സീറൈ ബ ോസ് പഞ്ചസോര
2. b).AB
3. d). റൈ ബ ോതലോമസ്
4. a). ബ ോലോക്ടിൻ : മുല ോൽ ഉൽ ോദനം
5. b). ഇന്റർഫെ"ബ ോണുകൾ.
6. ലിബ%സ്
7. d). തി ിം ത്തിന് ഏറ്റവും ഫെതളിമയുള്ളത് ഇവിഫെടയോണ്.
8. b). റൈതബമോസിൻ
9. a). മലമ്പനി
10. c). കുരങ്ങ്

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 score questions
11. ത്വക്കിഫെന്റ എ ിഫെഡർമിസിലുള്ള ഫെകരോറ്റിൻഎന്നബ ോട്ടീൻബരോ%ോണുക്കഫെളതടയുന്നു.
ഫെസ ം,ത്വക്കിഫെനഎണ്ണമയമുള്ളതുംഫെവള്ളംപറ്റി ിടിക്കോത്തതുമോക്കുന്നു.
വിയർ ിലുള്ളഅണുനോശിനികൾബരോ%ോണുക്കഫെളനശി ിക്കുന്നു.(Any 2)
12. a). ഉമിനീരിൽ (ബ?ഷ്മത്തിൽ എന്നതിനു പകരം)
d). ഒമോറ്റിഡിയം (ഐസ്ബപോട്ട് എന്നതിനു പകരം)
13. DNA യിൽ നിന്ന് ബ ോട്ടീൻ നിർമോണത്തിനുള്ള സബDശഫെത്ത റൈ ബ ോബസോമുകളിഫെലത്തിക്കുന്നു.
14. i). ശരീരതുലനനിലനഷ്ടമോകുന്നു,ബപശികളുഫെടക്രമര ിതമോയചലനംമൂലംവി യൽ,ഉമിനീർ
സ്രോവം (any 1 )
ii). മസ്തിഷ്കകലകളിൽഅബലയമോയഒരുതരംബ ോട്ടീൻഅടിഞ്ഞ്ന്യൂബ ോണുകൾക്ക്നോശം.
iii). പോക്കിൻസൺ
iv). അൽഷീബമഴ്സ്.
15. a). ി"്ളക്സ് വർത്തനം
b). സ്റൈപനൽ ി"്ളക്സ് & ഫെസ ിബ്രൽ ി"്ളക്സ്
16. i). അമിബനോ ആസിഡുകൾ, "ോറ്റി ആസിഡുകൾ, റൈനട്രജൻബ സുകൾ (any 1)
ii). ബ ോട്ടീനുകൾ, ഫെകോഴുപ്പുകൾ, ന്യൂക്ലിബയോറൈറ്റഡുകൾ (any 1)
iii). ആദിമബകോശം
17. a). കർണഫെമഴുക് b). HCl c). ബ?ഷ്മം d). റൈലബസോറൈസം
18. i). ഇല വിരിയൽ
ii). "ലരൂപീകരണം
iii). ഭ്രൂണത്തിഫെന്റ സുപ്തോവസ്ഥ
iv). ഇലകളും പഴങ്ങളും ഫെപോഴിയൽ
19. -പോരമ്പര്യ സ്വഭോവസവിബശഷതകൾ മനസ്സിലോക്കോം,
- മോതൃത്വ പിതൃത്വ തർക്കങ്ങൾ തീർ ോക്കോം,
- യുദ്ധത്തിബലോ ദുരന്തങ്ങളിബലോ മബറ്റോ നഷ്ട ഫെ ട്ടവഫെര പിന്നീട് കഫെcത്തുബമ്പോൾ തിരിച്ച ിയോം,
-ഫെകോലപോതകം, ബമോഷണം മുതലോയവ ഫെതളിയിക്കോം. (any2)
20. i). കോൽസിബടോണിൻ ii). റൈതബ ോയ്ഡ്
iii). പോരോഫെതോർബമോൺ iv). പോരോറൈതബ ോയ്ഡ്
21. a). ബ ോഡ് ബകോശം b). ഫെ ോബഡോപ്സിൻ c). മങ്ങിയ ഫെവളിച്ചത്തിൽ കോഴ്ച d). നിശോന്ധത
22. a). i). XX ii). XY
b). പിതോവിഫെന്റ Y എന്ന ലിം%ബക്രോമബസോം കിട്ടുന്ന കുട്ടി ആണും X ബക്രോമബസോം കിട്ടുന്ന കുട്ടി ഫെപണ്ണും
ആയിരിക്കും.
3 score questions
23. a). ന്യൂക്ലിബയോറൈറ്റഡ്. b) A- പഞ്ചസോര B- റൈനട്രജൻബ സ് c). റൈതമിൻ റൈനട്രജൻബ
24. a). ബകോശവിഭജന ക്രിയയിഫെലനിയന്ത്രണസംവിധോനങ്ങൾതകരോ ിലോവുന്നത്.

സ്

1+1
1
1
2

½ each
1+1
½
½
1
½ each

½ each

1+1
½ each
½ each
½+½
1
1+1+1
1

b).പരിസ്ഥിതിഘടകങ്ങൾ,പുകവലി,വികിരണം,റൈവ സ്,പോരമ്പര്യഘടകങ്ങൾ,ജനിതക
മോറ്റങ്ങൾ(any 2)
c). ശസ്ത്രക്രിയ,രോസചികിത്സ,വികിരണചികിത്സ. (any 2)

½+½
½+½

25. i). ഫെസ ിഫെ ല്ലം
ii). ശരീരതുലനനില പോലിക്കുന്നു
iii). തലോമസ്
iv), v). -ഇന്ദ്രിയോനുഭവങ്ങൾ ഉളവോക്കുന്നു, ചിന്ത, ബുദ്ധി, ഭോവന, ഓർമ എന്നിവയുഫെട ബകന്ദ്രം.
vi). ശരീരത്തിഫെന്റ വിവിധഭോ%ങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആബവ%ങ്ങഫെള ഫെസ ിബ്രത്തിബലക്ക് അയക്കുന്നു.
26. അബക്രോഫെമ%ോലി – വളർച്ചോഘട്ടത്തിനു ബശഷമുള്ള ഫെസോമോബറ്റോബട്രോ ിഫെന്റ അമിതോൽ ോദനം – വിരൽ,
തോടിഫെയല്ല്, വിരലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിഫെല അസ്ഥികളുഫെട അമിത വളർച്ച.
ഫെക്രറ്റിനിസം – റൈശശവോവസ്ഥയിഫെല റൈതബ ോക്സിഫെന്റ ഉൽ ോദനക്കു വ് - കുട്ടികളിലുcോകുന്ന
ശോരീരീക മോനസിക വളർച്ചോ മുരടി ്.
ഭീമോകോരത്വം - വളർച്ചോഘട്ടത്തിൽ ഫെസോമോബറ്റോബട്രോ ിഫെന്റ അമിതോൽ ോദനം -അമിതമോയ ശരീര
വളർച്ച.
27. i). കർണനോലം ii). കർണപടം
iii). അസ്ഥി ശൃംഖല
iv). ബകോക്ലിയ
v). ശ്രവണനോഡി vi). തലബച്ചോ ് / ഫെസ ിബ്രം.
28. a).ലിംബ"ോറൈസറ്റുകൾ.
b).ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂഫെട,സൂചിയുംസി ിഞ്ചുംപങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂഫെട,റൈലം%ിക ന്ധത്തിലൂഫെട,
അമ്മയിൽനിന്ന്%ർഭസ്ഥശിശുവിബലക്ക്.(any2)
29. - ബകോർണിയ കോശരശ്മികഫെള കണ്ണിബലക്ക് കടത്തിവിടുന്നു.
- പ്യൂ ിളിലൂഫെട കടക്കുന്ന കോശരശ്മികൾ ഫെലൻസിൽ പതിക്കുന്നു.
- ഫെലൻസ് കോശ രശ്മികഫെള ഫെ റ്റിനയിബലക്ക് ബ"ോക്കസ് ഫെചയ്യിക്കുന്നു.
- ഫെ റ്റിനയിഫെല കോശഗ്രോ ികൾ ഉദ്ദീപിക്കഫെ ടുന്നു.
- ആബവ%ങ്ങൾ ബനത്രനോഡിയിലൂഫെട ഫെസ ിബ്രത്തിഫെലത്തുന്നു.
- കോഴ്ച എന്ന അനുഭവം.
30. a). ചില ബരോ%കോരികഫെള തിബരോധിക്കോനോയി (കൃത്രിമ തിബരോധവൽക്കരണത്തിനോയി)
ശരീരത്തിനു ബനരബത്ത നൽകുന്ന വസ്തുക്കൾ.
b).മൃതബമോ, നിർവീര്യബമോ ആയ ബരോ%ോണുക്കൾ, അവയുഫെട രോസവസ്തുക്കൾ/antigens (any2)
c). BCG, OPV, ഫെപന്റോവലന്റ്, MMR, TT, വസൂരി വോക്സിൻ ... (any2)
31. a). i)- നിലനിൽപിനോയുള്ള സമരം.
b). തലമു കളിലൂഫെട ലഭിക്കുന്ന അനുകൂല വ്യതിയോനങ്ങളുഫെട സഞ്ചയം ക്രബമണ പുതിയ ജീവജോതി
രൂപഫെ ട്ടുവരുന്നതിബലക്ക് നയിക്കുന്നു.
32. a). "ോബ%ോറൈസബറ്റോസിസ്
b). ബമോബണോറൈസറ്റ്, ന്യൂബട്രോ"ിൽ.
c). ശരീരത്തിലുള്ള ബരോ%കോരികഫെള നശി ിക്കുന്നതിന് "ോബ%ോറൈസബറ്റോസിസ് സ ോയകമോണ്.

½ each
½+½
½+½
½+½
½ each
1
1+1

3
1
1
1
1
2
1 each

4 score questions
33. a). ന്യൂബ ോൺ / നോഡീബകോശം.
b). A- ഫെഡൻബŽോൺ B- ആക്ബസോൺ.
1+2
c). ആബവ%ഫെമത്തുബമ്പോൾ നോഡീയബ ഷകം ഉൽപോദി ിക്കുന്നു.
+1
34. (ബചോദ്യത്തിൽ പിഴവുc്)
a). i – ീറ്റോ ബകോശങ്ങൾ ii- ഇൻസുലിൻ
1+1
b). രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂബക്കോസ് സോധോരണപരിധിയിലും കൂടുബമ്പോൾ അത് ക്രമീകരിക്കോൻ സ ോയിക്കുന്നു.
/ അധികമുള്ള ഗ്ലൂബക്കോസിഫെന റൈ‘ബക്കോജനോക്കുന്നു
1
1
c). ബമ ം (ഡയഫെ റ്റിസ് ഫെമലിറ്റസ്)
35. a). ക്ഷയം
b). വോയുവിലൂഫെട (ബരോ%ി സംസോരിക്കുബമ്പോബഴോ ചുമയ്ക്കുബമ്പോബഴോ തുമ്മുബമ്പോബഴോ)
c). റൈമബകോ ോക്ടീരിയം ട്യൂ ർക്കുബലോസിസ് d). ശ്വോസബകോശം, വൃക്ക, അസ്ഥി, സന്ധി, തലബച്ചോ ് 1 each
(any 2)
36.
(വരയ്ക്കുന്നതിന്)
1
A. ബകോർണിയ

B. പ്യൂ ിൾ/കൃഷ്ണമണി

1+1+1
C. ബനത്രനോഡി

