23-01-2022

BIOLOGY

MARKS:40
TIME :90mnts

1 മുതൽ 6 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും നോരെ ണ്ണത്തിന് ഉത്ത രെ ഴുതുക .ഓച ോ
ച ോദ്യത്തിനും 1 സ്ചകോർ വീതം
1)പദച&ോഡി ബന്ധം നസ്സി ോക്കി വിട്ടഭോഗം പൂ ിപ്പിക്കുക:
അഡിനിൻ : തൈ മിൻ
ഗ്വാനിൻ : ...................
2) ഫ്ല ാ ചാർട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഫ്ല ര് നൽകുക.
ഉദ്ദീപനം - ഗ്രാഹി - സംവേ ദ ന്യൂവേ ാൺ - ഇന്റർ ന്യൂവേ ാൺ - വേ രക ന്യൂവേ ാൺ – വേപശി
3)ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെ"ടുത്തിയ ഭാഗത്തിപ്പെന്റ വേപപ്പെരഴുതുക

4)ശോസ്ത്രം നുഷ്യരെ6റ അതി&ീവനത്തിന് സഹോയക ോകുന്നതിരെ6റ ഉദോഹ ണ ോണ് &ീ6
&ീ6

ികിത്സ..

ികിത്സ നുഷ്യന് പ്രചയോ&നപ്രദ ോകുന്നരെതങ്ങരെന?

5) ഒറ്റപ്പെ"ട്ടതു കപ്പെ$ത്തി മറ്റുള്ളവയുപ്പെ* പ്പെ ാതു സവിഫ്ല,ഷ

എഴുതുക

വാമന ്വം ,പ്പെക്രറ്റിനിസം ,അഫ്ലക്രാപ്പെമഗാലി ,ഭീമാകാര ്വം
6) ാപ്പെ3

ന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ,രീരതുലനനില ാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ

ിരിച്ചറിപ്പെ:ഴുതുക

യൂഫ്ല<ഷ്യൻനാളി ,പ്പെവ<ിബ്യുൾ ,അർധവൃത്താകാരക്കു3ലുകൾ,ഫ്ലകാക്ലിയ

7 മു ൽ 9 വപ്പെരയുള്ള ഫ്ലചാദ്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ഫ്ലചാദ്യങ്ങൾക്കുംഉത്തരപ്പെമഴുതുക ഓഫ്ലരാ
ഫ്ലചാദ്യത്തിനും1 സ്ഫ്ലകാർ വീ ം
7)തൈ,,വ ഘട്ടത്തിൽ വളപ്പെര സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രായപൂർത്തിയാകുഫ്ലNാൾ ചുരുങ്ങി പ്പെചറു ാവുകയും
പ്പെചയ്യുന്ന അന്തസ്രാവീഗ്രന്ഥി ഏ ് ?
8) നുഷ്യരെ? ച@ോ ചസോം സംഖ്യ
(44,23,46,22)
9)&ീനുകളുരെC സ്ഥോനം കൃത്യ ോയി നിർണ്ണയിക്കോ6 സഹോയിക്കുന്ന സോചങ്കതികവിദ്യ ഏത്
10)ആഷിക്കിന് സംഭവിച്ച ഒരു അ ക*ത്തിപ്പെ[ ഫലമായി അവനു രക്തം ആവ,്യമായി വന്നു.അവപ്പെ[ രക്ത
രിഫ്ല,ാധനയിൽ ആ[ിജൻ A യും D യും ആ[ിഫ്ലബാഡി b യും ഉള്ള ായി കണ്ടു.
a.അവപ്പെ[ രക്ത ഗ്രൂ"് ഏ ാണ്
b.ചുവപ്പെ* പ്പെകാടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ആഷിക്കിന് സ്വീകരിക്കാൻ ക3ിയുന്ന രക്ത ഗ്രൂ"് ഏ ാണ്
{ ഫ്ലവണു A + അമൽ AB+ ,സുതൈബർ AB- ,അനൂ ് A - } സ്ഫ്ലകാർ 2

11 മുതൽ 12 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും ഒരെ ണ്ണത്തിന് ഉത്ത രെ ഴുതുക സ്ഫ്ലകാർ 2
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11) ഉ ിത ോയ പദം ച ർത്ത് ഓച ോ വോ കവും പൂർത്തിയോക്കുക.
a). ഒരു &ീനിരെ? വ്യത്യസ്തത ങ്ങരെള ------- എന്ന് വിളിക്കുന്നു..
c). വർണക ചപ്രോട്ടീ6 ആയ ------- ആണ് നമ്മുരെC ത്വക്കിന് നിറം നൽകുന്നത് .
12)കൃത്രി സസ്യചഹോർച ോണുകരെള നോം ഉപചയോഗരെപ്പടുത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിന് ണ്ട് ഉദോഹ ണങ്ങൾ എഴുതുക.

13 മുതൽ 16 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരെതങ്കിലും മൂരെന്നണ്ണത്തിന് ഉത്ത രെ ഴുതുക ഓച ോ
ച ോദ്യത്തിനും 3 സ്ചകോർ വീതം
13) ഫ്ലദ,ീയ ക്ഷയഫ്ലരാഗ നിർമ്മാർജ്ജന യജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെ"ട്ട് സ്കൂൾ ,ാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് ഒരു ഫ്ല ാ<ർ
നിർമ്മാണം ന*ത്തുന്നു. ഫ്ല ാ<ർ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായകമായ സൂചകങ്ങളുപ്പെ* ഉത്തരം
കപ്പെ$ത്തുക.
a. ക്ഷയഫ്ലരാഗത്തിപ്പെ[ ഫ്ലരാഗകാരി ഏ ്?
b. ഏപ്പെ ങ്കിലും ര$് ലക്ഷണങ്ങൾ എഴുതുക.
c. ഈ ഫ്ലരാഗം പ്ര ിഫ്ലരാധിക്കാനുള്ള വാക്സിൻ ഏ ്?
14) അനുഫ്ലയാജ്യമായ

ലപ്പെക്കട്ട് നൽകി ചുവപ്പെ* പ്പെകാടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങൾ ,രിയായി ക്രമീകരിക്കുക

-തൈലഫ്ലസാഫ്ലസാമിപ്പെല എൻതൈസമുകൾ ഫ്ലരാഗാണുക്കപ്പെള ന,ി"ിക്കുന്നു
-ഫ്ലരാഗാണുക്കപ്പെള സ്തരസഞ്ചിയിൽ ഉൾപ്പെക്കാള്ളുന്നു
-അവ,ിഷ്ടങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നു.
-സ്തരസഞ്ചികൾ തൈലഫ്ലസാഫ്ലസാമുമായി ഫ്ലചരുന്നു
15)

ട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക
A

B
ചബോംബിചകോൾ

a
b)രെവരുക്

b
c

16) ഗന്ധം എന്ന അനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെ"ട്ട ഫ്ല ാചാർട്ട്

കസ്തൂ ി
യ്യാറാക്കുക

17)നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചില ജീവികളും അവയുപ്പെ* ഗ്രാഹികളും ചുവപ്പെ* പ്പെകാടുത്തിരിക്കുന്നു
അവപ്പെയ മാതൃക ഫ്ല ാപ്പെല ഫ്ലജാഡികളാക്കുക ( സ്ഫ്ലകാർ 3 )
മാതൃക :ഷഡ് ദം -ഒമാറ്റീഡിയ,
പ്ലഫ്ലനറിയ , ാN് ,സ്രാവ്, ഷഡ് ദം ,ഐഫ്ല|ാട്ട്, ഫ്ലജക്കബ്സൺസ്ഓർഗൻ,

ാർ,്വവര

18 മു ൽ 20 വപ്പെരയുള്ള ഫ്ലചാദ്യങ്ങളിൽ ഏപ്പെ ങ്കിലും രപ്പെ$ണ്ണത്തിന് ഉത്തരപ്പെമഴുതുക ഓഫ്ലരാ
ഫ്ലചാദ്യത്തിനും 4 സ്ഫ്ലകാർ വീ ം
18) ിത്രീക ണം നി ീക്ഷിച്ച് ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്ത ം എഴുതുക

a) ിത്രീക ണത്തിൽ സൂ ിപ്പിച്ചി ിക്കുന്ന പ്ര@ിയ ഏത്?
b)പ്ര@ിയയിരെ

ഘട്ടങ്ങൾ @

ോയി എഴുതുക

19) ിത്രം നി ീക്ഷിച്ച് ച ോദ്യങ്ങൾക്കുത്ത രെ ഴുതുക
ിത്രം വ ചക്കണ്ടതില്ല

a)A,B,C,D എന്നീ ഭോഗങ്ങൾ തി ിച്ചറിഞ്ഞ് ചപരെ ഴുതുക.
b)A,D എന്നിവയുരെC ധർ ങ്ങൾ എഴുതുക
20) a). DNA യിപ്പെല ജീനുകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഫ്ലപ്രാട്ടീൻ നിർമാണത്തിപ്പെ[ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക.
DNA യിൽ നിന്നുള്ള സഫ്ല•,മ*ങ്ങിയ mRNA ഉ$ാകുന്നു.
mRNA ന്യൂക്ലിയസിനു പുറപ്പെത്തത്തുന്നു.
---------------------------------------b). ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെ"ട്ട മറ്റ് ആർ.എൻ. എ കൾ ഏപ്പെ ല്ലാമാണ് ?

21 മു ൽ 22 വപ്പെരയുള്ള ഫ്ലചാദ്യങ്ങളിൽ ഏപ്പെ ങ്കിലും ഒപ്പെരണ്ണത്തിന് ഉത്തരപ്പെമഴുതുക സ്ഫ്ലകാർ 4
21 ) മന്ത് ഫ്ലരാഗവുമായി ബന്ധപ്പെ"ട്ട്

ാപ്പെ3

റയുന്ന ഫ്ലചാദ്യങ്ങൾക്കുത്തരപ്പെമഴുതുക

a. ഫ്ലരാഗകാരി ഏ ്
b.ഫ്ലരാഗവാഹകർ ആര്
c.ഫ്ലരാഗവ്യാ നം
22) അനുഫ്ലയാജ്യമായ

*യാൻ സ്വീകരിഫ്ലക്ക$ 2 മുൻകരു ലുകൾ
ലപ്പെക്കട്ടുകൾക്ക് കീ3ിൽ

ാപ്പെ3

റയുന്ന പ്രക്രിയകൾ ക്രമീകരിക്കുക:

* ഹൃദയമിടി"് സാധാരണ നിലയിലാകുന്നു.
* ശ്വാസനാളം ികസിക്കുന്നു.
* പ്പെപരിസ്റ്റാൽസിസ് സാധാരണ നിലയിലാകുന്നു.
* ഗ്ലൈ4വേ5ാജപ്പെന ഗ്ലൂവേ5ാസാ5ി മാറ്റുന്നു.
* ഉമിനീർ ഉൽപാദനം കു യുന്നു
* കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങുന്നു.

23 മു ൽ 24 വപ്പെരയുള്ള ഫ്ലചാദ്യങ്ങളിൽ ഏപ്പെ ങ്കിലും ഒപ്പെരണ്ണത്തിന് ഉത്തരപ്പെമഴുതുക സ്ഫ്ലകാർ 5
23) ിത്രം പകർത്തി വ ച്ച് ചുവരെC പറയുന്ന ധർ ങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഭോഗങ്ങൾ ചപരെ ഴുതി അCയോളരെപ്പടുത്തുക .

a) ആചവഗങ്ങൾ രൂപരെപ്പടുത്തുന്ന ഭോഗം
b)പ്യൂപ്പിളിരെ? വലുപ്പം @ ീക ിക്കുന്ന ഭോഗം
c)ആചവഗങ്ങൾ സ്തിഷ്കത്തിച ക്ക് വഹിക്കുന്ന ഭോഗം

d) പ്രകോശം കണ്ണിനകചത്തക്ക് കCത്തിവിടുന്ന ഭോഗം
24) ക്തത്തിരെ ഗ്ളൂചക്കോസ് സംതു നവു ോയി ബന്ധരെപ്പട്ട
ച ോദ്യങ്ങൾക്കുത്ത രെ ഴുതുക

A യുപ്പെ*

ിത്രീക ണം വിശക നം രെ യ്ത് തോരെഴ പറയുന്ന

ഉൽ ാദനം കൂടുന്നു

B . ...............................
കരളിലും ഫ്ല ,ികളിലും പ്പെവച്ച് ഗ്ലുഫ്ലക്കാസിപ്പെന തൈ†ഫ്ലക്കാജനാക്കുന്നു

കൂടുന്നു

രക്തത്തിൽ ഗ്ലുഫ്ലക്കാസിപ്പെ[ അളവ് സാധാരണ നിലയിൽ

കുറയുന്നു
D.--------------------------------------.അമിഫ്ലനാആസിഡുകളിൽനിന്നു ഗ്ളൂഫ്ലക്കാസ് നിർമ്മിക്കുന്നു

C യുപ്പെ*

ഉൽ"ാദനം കൂടുന്നു

a)B,D എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതുക .
b)A,C എന്നീ ഫ്ലഹാർഫ്ലമാണുകളുപ്പെ* ഫ്ല പ്പെരഴുതുക .
c)രക്തത്തിപ്പെല ഗ്ലുഫ്ലക്കാസിപ്പെ[ സാധാരണ അളപ്പെവത്ര .
d)കാൽസ്യത്തിപ്പെ[ അളവ് സാധാരണ നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഫ്ലഹാർഫ്ലമാണുകഫ്ലളവ .
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