DIET MALAPPURAM & VIJAYABHERI MALAPPURAM
SSLC PRE- MODEL EXAMINATION , MARCH 2022
SET-3
സമയം:1.30 മണിക്കൂർ

ആകെക സ്കോർ: 40

ജീവശോസ്ത്രം
A വിഭോഗം (സ്കഫോക്കസ് ഏരിയ)
B വിഭോഗം (സ്കനോണ് സ്കഫോക്കസ് ഏരിയ)
======================================================================
PART I
A. 1 മുതല് 6 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും നോരെലരെ
ത്തിന്
ഉത്ത രെമഴുതുക. (1 സ്ചകോർ വീതം )
1. പദജ ോഡി ബന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിട്ട് ജപോയ പദം കണ്ടെ ത്തി എഴുതുക.
T ലിംജ ോസൈ!റ്റ് : സൈതമ!് ഗ്ര&ന്ഥി
B ലിംജ ോസൈ!റ്റ് : ---------------2. ഒറ്റണ്ടെ+ട്ട പദം കണ്ടെ ത്തുക. മറ്റുള്ളവയുണ്ടെ- ണ്ടെപോതു!്വഭോവം എഴുതുക.
ജബോംബിജ0ോള്, !ിവജറ്റോണ്, പോരോണ്ടെതര്ജമോണ് ,
ക!്തൂരി
3. മനുഷ്യനില് രക്തഗ്ര&ൂ+ുകള് + ve എന്നും - ve എന്നും ര ുവിഭോ&ങ്ങളിലോയി തരം
തിരിച്ചിരി0ുന്നു. ഏതു ഘ-കത്തിണ്ടെA അ-ിസ്ഥോനത്തിലോണ് രക്തഗ്ര&ൂ+ുകണ്ടെള ഇഗ്രപകോരം
തരം തിരിച്ചിരി0ുന്നത്?
4. തന്നിരി0ുന്ന ഗ്രപ!്തോവനകളില് നിതകഎഞ്ചിനീയറിം&് ഗ്രപജയോ നണ്ടെ+-ുത്തുന്ന
!ന്ദര്ഭം എഴുതുക.
a) ണ്ടെറോട്ടി നിര്മോണത്തില് യീസ്റ്റ്
b) ഇന്!ുലിന് ഉല്പോദി+ി0ുന്ന ബോക്ടീരിയ.
c). പോലില് നിന്നും സൈതര്.
d). പഞ്ച!ോരണ്ടെയ ആല്0ജQോള് ആ0ി മോറ്റോന് പൂ+ലുകള്
5. ആദിമഭൂമിയില് ീവണ്ടെA രോ!പരിണോമത്തിന് !Qോയിച്ച ഊര് ജഗ്ര!ോതസ്സുകളുണ്ടെചിഗ്രതീകരണം പൂര്ത്തിയോ0ുക.
ഊര് ജഗ്ര!ോതസ്സ്
ഇ-ിമിന്നല്
---------- ( a )----------അഗ്നിപര്വത !്ജ ോ-നങ്ങള്
6. നോഡീവ്യൂQണ്ടെത്ത ബോധി0ുന്ന ഒരു ജരോ&ത്തിണ്ടെA ലക്ഷണങ്ങള് തോണ്ടെഴ നല്
കിയിരി0ുന്നു. ലക്ഷണം വിശകലനം ണ്ടെചയ്ത് ജരോ&ജമണ്ടെതന്ന് തിരിച്ചറിയുക,
•
ശരീരതുലനനില നഷ്ടണ്ടെ+-ുക
•
ജപശികളുണ്ടെ- ഗ്രകമരQിതമോയ ചലനം
•
വോയില്നിന്ന് ഉമിനീര് ഒഴുകുക
B. 7 മുതല് 9 വരെ യുള്ള എല്ലോച ോദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്ത രെമഴുതുക (1 സ്ചകോർ വീതം)
7. ശരിയോയ ജ ോഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എഴുതുക.
ECG : മ!്തിഷ്കത്തിണ്ടെല സൈവദ്യുതതരം&ങ്ങണ്ടെള ജരഖണ്ടെ+-ുത്തോന്
അള്ഗ്ര-ോ !ൗ ് !്കോനര് : Qൃദയജപശിയിണ്ടെല സൈവദ്യുതതരം&ങ്ങണ്ടെള
ജരഖണ്ടെ+-ുത്തോന്
എം ആര് ഐ !്കോന് : ആന്തരോവയവങ്ങളുണ്ടെ- ഗ്രതിമോനദൃശ്യങ്ങള് ലഭ്യമോ0ോന്.
EEG : ആന്തരോവയവങ്ങളുണ്ടെ- ഘ-ന മന!ിലോ0ോന്.
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8. ഗ്രബോ0റ്റില് നല്കിയിരി0ുന്നവയില് നിന്നും ശരിയോയ ഉത്തരം ണ്ടെതരഞ്ഞ-ുണ്ടെത്തഴുതുക.
കട്ടിയുള്ള കീഴ്ത്തോ-ിണ്ടെയല്ല്, വലിയ പല്ലുകള് , നിവര്ന്നു നില്0ോനുള്ള കഴിവ്.
(ജQോജമോQബിലി!്, ആ!്ഗ്ര-ജലോപിത്ത0!് അ റന്!ി!്, ആര്ഡിപിത്ത0!് റോമിഡ!്,
ജQോജമോഇറക്ട!്)
9. ഗ്രപകോശതീഗ്രവത0നു!രിച്ച് പ്യൂ+ിളിണ്ടെA വലു+ം ഗ്രകമീകരി0ോന് കോരണമോയ ഗ്രപവര്
ത്തനജമത്?
a) !ീലിയറി ജപശികളുണ്ടെ- ഗ്രപവര്ത്തനം.
b) !്നോയു0ളുണ്ടെ- ചുരുങ്ങല്
c) ഐറി!ിണ്ടെല ജപശികളുണ്ടെ- !ജfോച വികോ!ങ്ങള്.
d) ണ്ടെലന്!ിണ്ടെA വഗ്രകതയില് വരുന്ന വ്യതിയോനങ്ങള് .
PART II
A. ുവരെ. നല്കിയി ിക്കുന്ന ച ോദ്യത്തിന് ഉത്ത ം എഴുതുക (2 സ്ചകോർ )
10. ഉയരം കൂ-ിയ !!്യണ്ടെത്ത ഉയരം കുറഞ്ഞ !!്യവുമോയി വര്&!fരണം ന-ത്തിയത്
ചുവണ്ടെ- ചിഗ്രതീകരിച്ചിരി0ുന്നു,
മോതൃ!!്യങ്ങള്
TT
x
tt

T

ബീ ജകോശങ്ങള്

- a-

--- b--ഒന്നോം തലമുറ
a) വിട്ടുജപോയ ഭോ&ങ്ങളോയ a, b എന്നിവ പൂരി+ി0ുക
b) ഒന്നോം തലമുറയില് ഗ്രപക-മോകുന്ന !്വഭോവം ഏത്?
B. 11 മുതല് 12 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഏരെതങ്കിലും ഒരെ
ത്തിന്
ഉത്ത രെമഴുതുക. (2 സ്ചകോർ വീതം)
11.പട്ടികയില് X ഒരു ജQോര്ജമോണും Y ഒരു ഗ്ര&ന്ഥിയുമോണ്. പട്ടിക നിരീക്ഷിച്ച് തോണ്ടെഴയുള്ള
ജചോദ്യങ്ങള്0് ഉത്തരണ്ടെമഴുതുക.
X
Y

ഗ്രപതിജരോധജകോശങ്ങളുണ്ടെ- ഗ്രപവര്ത്തനം മന്ദീഭവി+ി0ുന്നു.
ഗ്രപതിജരോധജകോശങ്ങളോയ ലിംജ
നിയഗ്രന്തി0ുന്നു.

ോസൈ!റ്റുകളുണ്ടെ- ഗ്രപവര്ത്തനണ്ടെത്ത

a) X എന്ന് !ൂചി+ി0ുന്ന ജQോര്ജമോണ് ഏത്?
b) Y എന്ന് !ൂചി+ി0ുന്ന ഗ്ര&ന്ഥി ഏത്?
12. നിതകഎഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂണ്ടെ- മനുഷ്യരില് ജരോ&ചികിത്സ0ോയി ഉപജയോ&ി0ുന്ന
ജഗ്രപോട്ടീനുകളുണ്ടെ- പട്ടിക തോണ്ടെഴ തന്നിരി0ുന്നു. വിട്ട ഭോ&ം പൂര്ത്തിയോ0ുക.
ികിത്സക്കോയി ഉപചയോഗിക്കുന്ന
ച5പോട്ടീന്

ച ോഗം/ച ോഗലക്ഷണങ്ങള്

ഇAര്ണ്ടെ

സൈവറല് ജരോ&ങ്ങള്

ജറോണ്

----------a-----------------

ഇന്!ുലിന്
എന്ജഡോര്

ിന്

ണ്ടെ!ോമോജറ്റോജഗ്ര-ോപിന്
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PART III
A. 13 മുതല് 16 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഏരെതങ്കിലും 3 എ
ഉത്ത രെമഴുതുക. (3 സ്ചകോർ വിതം)
13.

ത്തിന്

DNA
mRNA
അമിജനോആ!ിഡുകള് കൂട്ടിജച്ചര്0ണ്ടെ+-ുന്നു

a) ചിഗ്രതീകരണം !ൂചി+ി0ുന്ന ഗ്രപഗ്രകിയ ഏത്?
b) DNA യുണ്ടെ- !ജന്ദശവോQകരോണ് mRNA എന്നു പറയോന് കോരണണ്ടെമന്ത്?
c) ഈ ഗ്രപഗ്രകിയയില് tRNA , സൈറജബോജ!ോം എന്നിവയ്0ുുള്ള പണ്ടെfന്ത്?
14. ജകള്വിയുമോയി ബന്ധണ്ടെ+ട്ട മുഖ്യഭോ&ങ്ങള് ചുവണ്ടെ- തന്നിരി0ുന്നു. അവയില്നിന്നും
ഒോവല്വിന്ജഡോ
മുതല് ണ്ടെ!റിഗ്രബം വണ്ടെരയുള്ള ഭോ&ങ്ങള് ഗ്രകമണ്ടെ+-ുത്തി എഴുതി ജjോചോര്ട്ട്
തയ്യോറോ0ുക.
a. 5<വണനോഡി b. എന്ചഡോലിംഫ് c. ച ോമചകോ<ങ്ങള് d. ഒോവല് വിന്ചഡോ
e.രെസറി5@ം f. ച@സിലോർ സ്ത ം
15. ജപോസ്റ്റര് നിരീക്ഷിച്ച് തണ്ടെഴ പറയുന്ന ജചോദ്യങ്ങള്0് ഉത്തരണ്ടെമഴുതുക.

a) വോക്!ിനുകള് നമ്മുണ്ടെ- ശരീരണ്ടെത്ത !ുരക്ഷിതമോ0ുന്നണ്ടെതങ്ങണ്ടെന?
b) വോക്!ിനുകളിണ്ടെല ര ് ഘ-കങ്ങള് എഴുതുക.
16. ചിഗ്രതീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ജചോദ്യങ്ങള്0് ഉത്തരണ്ടെമഴുതുക.
A

B

നൈന5.ജന് രെ@യ്സ്

a) ചിഗ്രതീകരണം തിരിച്ചറിയുക
b) A,B എന്നിവ എന്തിണ്ടെന !ൂചി+ി0ുന്നു?
c) DNA യില് മോഗ്രതം കോണുന്ന B യുണ്ടെ- തരം എഴുതുക.
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B. ുവരെ. രെകോ.ുത്തി ിക്കുന്ന ച ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്ത രെമഴുതുക (3 സ്ചകോർ )
17.!ിംപതറ്റി0് വ്യവസ്ഥ മന്ദീഭവി0ുന്ന ഏണ്ടെതfിലും 3 ശോരീരിക ഗ്രപവര്ത്തനങ്ങള്
എഴുതുക.
PART- IV
A. 18 മുതല് 20 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 2 എ
ഉത്ത രെമഴുതുക. (4 സ്ചകോർ വീതം)
18. ചിഗ്രതീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ജചോദ്യങ്ങള്0് ഉത്തരണ്ടെമഴുതുക
!ൂചന - x എന്നത് ജQോര്ജമോണ് ആണ്.
ഗ്ലൂജ0ോ!് .... X..... സൈഗ്ലജ0ോ ന്

ത്തിന്

a) x എന്ന് !ുചി+ിച്ചിരി0ുന്ന ജQോര്ജമോണിണ്ടെA ജപര് എഴുതുക
b) രക്തത്തില് ഗ്ലൂജ0ോ!ിണ്ടെA അളവ് ഗ്രകമീകരി0ുന്നതില് ഈ ജQോര്ജമോണിണ്ടെA ര
ഗ്രപവര്ത്തനങ്ങള്
എഴുതുക.
c) ഈ ജQോര്ജമോണിണ്ടെA ഉല്പോദന0ുറവുമൂലമു
ോകുന്ന ജരോ&ോവസ്ഥ ഏതോണ്?
19. ചിഗ്രതീകരണം നിരീക്ഷി0ുക.
!ോധോരണ ജകോശങ്ങള്
കോന്!ര് ജകോശങ്ങള്
്

a) !ോധോരണജകോശങ്ങള് എങ്ങണ്ടെനയോണ് കോന്!ര് ജകോശങ്ങളോയി മോറുന്നത്?
b) കോന്!ര് ജരോ&ത്തിനുള്ള ര
് കോരണങ്ങള് എഴുതുക
20) ചോള്!് ഡോര്വിണ്ടെA ഗ്രപകൃതിനിര്ദ്ധോരണ !ിദ്ധോന്തത്തിണ്ടെA ചില ആശയങ്ങള് ചുവണ്ടെജചര്ത്തിരി0ുന്നു. അവ വിശകലനം ണ്ടെചയ്ത് തോണ്ടെഴ തന്നിരി0ുന്ന ജചോദ്യങ്ങള്0്
ഉത്തരണ്ടെമഴുതുക.

അമിജതോല്പോദനം, നിലനില്പിനോയുള്ള !മരം, അര്Qതയുള്ളവയുണ്ടെ- അതി ീവി0ല്
വ്യതിയോനങ്ങള്
a) നിലനില്പിനോയുള്ള !മരത്തിജല0് നയി0ുന്ന !ോQചര്യങ്ങള് എണ്ടെന്തല്ലോമോണ്?
b) ഗ്രപകൃതി വിര്ദ്ധോരണം വഴി പുതിയ ീവിവര്&ങ്ങള് ഉ ോകുന്നണ്ടെതങ്ങണ്ടെന?
B. 21 മുതല് 22 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 1 ന് ഉത്ത രെമഴുതുക.
(സ്ചകോർ - 4)
21. ജരോ&ലക്ഷണങ്ങള് വിശകലനം ണ്ടെചയ്ത് തോണ്ടെഴയുള്ള ജചോദ്യങ്ങള്0് ഉത്തരണ്ടെമഴുതുക.

പനി, ണ്ടെതോ ജവദന, കഴുത്തിണ്ടെല ലിം
ചോരനിറത്തിലുള്ള ആവരണം

് ഗ്ര&ന്ഥികളുണ്ടെ- വീ0ം, ണ്ടെതോ

യില്

a) ജരോ&ത്തിണ്ടെAയും ജരോ&ോണുവിണ്ടെAയും ജപണ്ടെരഴുതുക
b) ഈ ജരോ&ത്തിണ്ടെനതിണ്ടെരയുള്ള ഗ്രപതിജരോധവോക്!ിന് ഏത്?
c) ചികിത്സജയ0ോള് മികച്ചത് ഗ്രപതിജരോധമോണ്. ഈ മുഗ്രദോവോക്യം ഈ ജരോ&ണ്ടെത്ത
!ംബന്ധിച്ച് വളണ്ടെരയധികം ഗ്രപ!ക്തമോണ്. എന്തുണ്ടെകോ
്?
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22. A ജകോളത്തിനനു!രിച്ച് B യും C യും ഗ്രകമീകരി0ുക.
A
B
C
ജീവികള്

5ഗോഹികള്

സവിച<ഷത

പ്ലജനറിയ

ജ 0ബ്!ണ് ഒോര്&ന്

തുലനനിലയിണ്ടെല മോറ്റം തിരിച്ചറിയുന്നു

ഈച്ച

പോര്ശ്വവര

ഗ്രപകോശം തിരിച്ചറിയുന്നു

ഗ്ര!ോവ്

ഒമോറ്റീഡിയ

&ന്ധം തിരിച്ചറിയുന്നു

പോമ്പ്

ഐ!്ജപോട്ട്

ആയിര0ണ0ിന് ണ്ടെചറിയ കണ്ണുകള് ജചര്ന്ന്
രൂപണ്ടെ+-ുന്നു

PART V
A. 23 മുതല് 24 വരെ യുള്ള ച ോദ്യങ്ങളില് ഏരെതങ്കിലും 1 ന് ഉത്ത രെമഴുതുക. (5
സ്ചകോർ വീതം)
23. ചിഗ്രതം പകര്ത്തിവരച്ച് ഭോ&ങ്ങള് അ-യോളണ്ടെ+-ുത്തുക.

a) ഗ്രപകോശരശ്മികള് ഗ്രപജവശി0ുന്ന ഭോ&ം.
b) ണ്ടെററ്റിനയില്നിന്നുള്ള ആജവ&ങ്ങണ്ടെള മ!്തിഷ്കത്തിജല0് ണ്ടെകോ
c) ണ്ടെററ്റിനയില് ഗ്രപതിബിംബത്തിന് ഏറ്റവും ണ്ടെതളിമയുള്ള ഭോ&ം.
d) ജകോര്ണിയയ്0ും ണ്ടെലന്!ിനുമി-യില് കോണണ്ടെ+-ുന്ന അറ.

ുജപോകുന്ന ഭോ&ം.

24. ചിഗ്രതം നിരീക്ഷിച്ച് ചുവണ്ടെ-യുള്ള ജചോദ്യങ്ങള്0് ഉത്തരണ്ടെമഴുതുക.

a) ചിഗ്രതത്തില് !ൂചി+ിച്ചിരി0ുന്ന !ോജfതികവിദ്യ ഏത്?
b) ഈ !ോജfതികവിദ്യയുണ്ടെ- ഉപജ്ഞോതോവ് ആര്?
c) ഈ പരിജശോധനയിണ്ടെല അ-ിസ്ഥോന തത്വം എന്ത്?
d) ഈ !ോജfതികവിദ്യയുണ്ടെ- ര ് ഗ്രപജയോ നങ്ങള് എഴുതുക.
**********************
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