തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

ക്ലാസ് X
WS2BY10 2

ബയ ാളജി
യൂണിറ്റ് II (ഉത്തര സൂചിക)
1.
ദൃഢപടലം B
A യകോർണി
Dപ്യൂപിൾ

പീതബിന്ദുE
ിട്രി സ് ദ്ര ം C

b)
ഭാഗങ്ങൾ

പ്രയത്യകത

ധർമ്മം
കണ്ണിന് ദൃഢത നൽകുന്നു

B. ദൃഢപടലം

യ ോജകകല ോൽ നിർമിതമോ
വെ ളുത്ത നിറമുള്ള ബോഹ്യ പോളി

C. ിട്രി സ് ദ്ര ം

ിട്രി സ് അറ ിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണിവെ, ആകൃതി നിലനിർത്തോൻ
വെജല്ലി യപോലുള്ള ദ്ര ം
സഹോ ിക്കുന്നു

D. പ്യൂപിൾ

ഐറിസിവെ, മധ്യഭോഗത്തുള്ള സുഷിരം പ്രകോശ
തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് ലുപ്പം
ക്രമീകരിക്കവെപ്പടുന്നു

E. പീതബിന്ദു

പ്രകോശഗ്രോഹീ യകോശങ്ങൾ
പ്രതിബിംബത്തിനു ഏറ്റവും
കൂടുതലോ ി കോണവെപ്പടുന്ന വെററ്റിനയുവെട വെതളിമയുള്ള ഭോഗം
ഭോഗം

2. a. യനത്രയകോടരം
-തലയ ോട്ടി ിവെല കുഴികൾ.
d. ബോഹ്യ കൺയപശികൾ – കണ്ണുകവെള യനത്രയകോടരത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു.

b. കണ്ണുനീർ

-യനത്രയഗോളത്തിവെ, മുൻഭോഗവെത്ത വൃത്തിയും നനവുള്ളതും ആക്കി
തീർക്കുന്നു.
-ഉൽപ്പോദിപ്പിക്കുന്ന യaഷ്മം യനത്രയഗോളത്തിവെ, മുൻഭോഗം രണ്ടു
യപോകോവെത നനവുള്ളതോക്കി നിലനിർത്തുന്നു .
-കണ്ണിയലക്ക് വെപോടിപടലങ്ങൾ, ജലം എന്നി കടക്കോവെത തടയുന്നു.

c. കൺജങ്റ്റൈറ്റ
e. കൺപീലികൾ

3. a യനത്രദോനത്തിവെ, സയgശം ഉൾവെക്കോള്ളുന്ന യപോസ്റ്റർ തയ്യോറോക്കുക.
b. 1. ദി യസനയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ ിറ്റോമിൻ A ധോരോളമോ ി അടങ്ങി ിട്ടുള്ള ഇലക്കറികൾ, ക്യോരറ്റ്,
പപ്പോ

മുതലോ

ഉൾവെപ്പടുത്തുക.

2 ോ ിക്കുയnോഴും സ്മോർട്യqോൺ ഉപയ ോഗിക്കുയnോഴും ടീ ി കോണുയnോഴും മുറി ിൽ ആ ശ്യത്തിന്
പ്രകോശം കിട്ടുന്നുവെsന്ന് ഉറപ്പു രുത്തുക.
3.സ്മോർട്യqോൺ, ലോയvോപ് എന്നി ഉപയ ോഗിക്കുയnോൾ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും

ഥോക്രമം 30cm,

60cm ീതം അകലം പോലിക്കുക.
4. ്യക്തിശുചിത്വം പോലിക്കുക. വൃത്തിഹീനമോ

റ്റൈകകൾ വെകോs് കണ്ണിൽ സ്പർശിക്കോതിരിക്കുക.

5.കണ്ണുകൾക്ക് സ്ഥിരമോ ി എവെ~ങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉവെsങ്കിൽ ഉടവെന യ‚ോക്ടറുവെട യസ നം
ഉറപ്പോക്കുക.
4.
സൂചകങ്ങൾ

അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെന
യനാക്കുയ.ാൾ

അകനെ/യുള്ള വസ്തുവിനെന
യനാക്കുയ.ാൾ

സിലി റി യപശികൾ

സയങ്കോചിക്കുന്നു

സ്നോയുക്കൾ

(B)അ യുന്നു

വെലൻസിവെ, ക്രത

(C)കൂടുന്നു

(D)കുറയുന്നു

യqോക്കൽദൂരം

(E)കുറയുന്നു

(F)കൂടുന്നു

(A) ിശ്രമോ സ്ഥ ിൽ ആകുന്നു
ലിയുന്നു

5.
1.യകോർണി

2.പ്യൂപിൾ

6.യനത്രനോ‚ി

7.വെസറിബ്രം.

3.വെലൻസ്

4.വെററ്റിന

5.പ്രകോശഗ്രോഹി

6.
മങ്ങി

പ്രകാശത്തിൽ

സൂചകങ്ങൾ

തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ

സയങ്കോചിക്കുന്നു,

യ6ഡി ൽ യ8ശികൾ

ിശ്രമോ സ്ഥ ിൽ ആകുന്നു

ിശ്രമോ സ്ഥ ിൽ ആകുന്നു

വ/ യ8ശികൾ

സയങ്കോചിക്കുന്നു

8്യൂപ്പിളിനെ; വ/ിപ്പം

കുറയുന്നു

കൂടുന്നു

7. a) A-റോഡ് കോശം
B – കോൺ കോശം
1. റോഡോപ്സിൻ 2.റോഡ് ആകൃതി 3.മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു
4. ഫോട്ടോപ്സിൻ 5.കോൺ ആകൃതി 6. വർണ്ണകാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു
b)
A) റെറ്റിനാൽ B)ഓപ്സിൻ.
C)ഫോട്ടോപ്സിൻ/അയഡോപ്സിൻ.
c)പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗ്രാഹീകോശങ്ങളിലെ വർണക്കങ്ങൾ വിഘടിക്കുന്നു. ഈ
രാസമാറ്റം ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു
8. a) ചെങ്കണ്ണ്; രോഗകാരി ബാക്ടീരിയയോ വൈറസോ ആകാം
b)വർണാന്ധത

കോൺ കോശങ്ങളുടെ തകരാറു മൂലം ചിലർക്ക് ചുവപ്പും പച്ചയും നിറങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല

9.
A നേത്രവൈകല്യം

B കാരണം

1. സിറോഫ്ത്താൽമിയ

വിറ്റാമിൻ A യുടെ
തുടർച്ചയായ അഭാവം

2.ഗ്ലോക്കോമ

അക്വസ് ദ്രവത്തിന്റെ
പുനരാഗിരണം നടക്കാതെ വരിക

3.തിമിരം

കണ്ണിലെ ലെൻസ്അതാര്യമാകുക.

4.നിശാന്ധത

വിറ്റാമിൻ A യുടെ അഭാവം

C പരിഹാരം
വിറ്റാമിൻ A ധാരാളം അടങ്ങിയ
ഭക്ഷണം കഴിക്കുക
ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയ

ലെൻസ്മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ
വിറ്റാമിൻ A ധാരാളം അടങ്ങിയ
ഭക്ഷണം കഴിക്കുക

10. a-ചെവിക്കുട.
b-കർണ്ണപടം.
c-യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി.
d- കോക്ലിയ.
e-ശ്രവണ നാഡി.
A
കർണ്ണപടം

B
ശബ്ദതരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു കമ്പനം ചെയ്യുന്ന
സ്തരം.

യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി

കർണപാടത്തിന്റെ ഇരു വശത്തേയും മർദ്ദം
തുല്യമാക്കി ക്രമീകരിക്കുന്നു.

ശ്രവണ നാഡി

ആവേഗങ്ങളെ സെറിബ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു.

കോക്ലിയ

ശ്രവണത്തിനു സഹായിക്കുന്നു.

ചെവിക്കുട

ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ കർണനാളത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

11. a)
A-അർദ്ധ വൃത്തോകോര കുഴലുകൾ.
B-വെ സ്റ്റിബുലോർ നോ‚ി.
C-വെ സ്റ്റിബ്യൂൾ.
b) A-തലയുവെട ചലനങ്ങൾ ആ~ര കർണത്തിവെല വെ സ്റ്റിബ്യൂളിലും അർദ്ധവൃത്തോക്കോരക്കുഴലുകളിലും
ഉള്ള എൻയ‚ോലിംqിൽ ചലനമുsോക്കുന്നു.
B-ഈ ആയ ഗങ്ങൾ വെ സ്റ്റിബ്യൂലോർ നോ‚ി ഴി വെസറിവെബല്ലത്തിവെലത്തുന്നു.
C-ശരീരതുലനനില പോലിക്കുന്നു.
12.
A-തണുപ്പ്ഗ്രോഹി.
B-സപ്ർശഗ്രോഹി.
C-മർദ്ദഗ്രോഹി.
D-ചൂട്ഗ്രോഹി.
13. a) സ്വോദ് മുകുളം.
b) പോപ്പില ിൽ കോണവെപ്പടുന്നു .
c) മധുരം ഉപ്പ് പുളി ക ്പ് തുടങ്ങി രുചികളോൽ ഉദ്ദീപിക്കവെപ്പടുന്നു.
14
* ോയു ിൽ കലരുന്ന ഗന്ധ കണികകൾ മൂക്കിയലക്ക് പ്രയ ശിക്കുന്നു.
*ഗന്ധ കണികകൾ മൂക്കിനുള്ളിയലക്ക് യaഷ്മത്തിൽ ല ിക്കുന്നു.
* ഗന്ധ ഗ്രോഹികൾ ഉദ്ദീപ്പിക്കവെപടുന്നു.
*ആയ ഗങ്ങൾ ഉsോകുന്നു.
* ആയ ഗങ്ങൾ ഗന്ധ നോ‚ി ഴി വെസറിബ്രത്തിൽ എത്തന്നു
* ഗന്ധം എന്ന അനുഭ ം.
15 a)
A-ഐ യസ്പോട്ട്.
B-ഒമോറ്റീ‚ി .
C-യജക്കബ്സൺസ് ഓർഗൻ.
D-പോർശ്വ ര.
---------------------------------------------------

