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ഹരിതകം a

2

പെരിസ്റ്റാള്സിസ്

3

സിര

4

i. ലാക്ട ിക് ആസിഡ്

5

b. പ്രകാശഘട്ടം ഗ്രാനയിലാണ് നടക്കുന്നത്

6

വാരിയെല്ലുകള്

7.

a.പ്സാസ്മാസ്തരം കോശത്തിന്റെ മധ്യബാഗത്തായി ഉള്വലിയുന്നു.
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A ന്യൂക്ലിയസ്സിന്റെ
വിഭജനഘട്ടങ്ങള്

B. സവിശേഷതള്

പ്രോഫേസ്

കീലതന്തുകള് രൂപപ്പെടുന്നു.

മെറ്റാഫേസ്

ക്രോമസോമുകള് കോശത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി
ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

അനാഫേസ്

പുത്രികാ ക്രോമസോമുകള് ഉണ്ടാകുുന്നു.

ടീലോഫേസ്

പുത്രികാ ന്യൂക്ലിയസുകള് രൂപപ്പെടുന്നു.

24 അസ്ഥികള്
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വായുഅറകള് ശ്വാസകോശത്തിലെ ശ്വസനപ്രതലത്തിന്റെ വിസ്തീര്ണം വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടിയ
പ്രതലവിസ്തീര്ണം ശ്വസനവാതകങ്ങളുടെ വിനിമയം എളുപ്പത്തില്നടക്കുന്നതിന്സഹായിക്കുന്നു.
വായുഅറകളെആവരണം ചെയ്യ്ധാരാളം രക്തലോമികകളുണ്ട്. വായുഅറകളുടെ ഉള്ഭിത്തി സദാ
ഈര്പ്പമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു

10

X ഹെപ്പാറ്റിക് പോര്ട്ടല് സിര Y. ഹെപ്പാറ്റിക് സിര
b.പോര്ട്ടല് സിരകള് ഹൃദയത്തിലെത്താതെ അവയവങ്ങളില് നിന്ന്അവയവങ്ങളി
ലേക്ക്രക്തം വഹിക്കുന്നു.
അവ ഒരു അവയവത്തില് നിന്ന്ലോമികകളായി ആരംഭിച്ച്മറ്റൊരു അവയവത്തില്
ലോമികകളായി അവസാനിക്കുന്നു.
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12.

ഉച്ഛ്വാസം

നിശ്വാസം

ഔരസാശയ വ്യാപ്ത
 ം കൂടുന്നു.
ഡയഫ്രം സങ്കോചിക്കുന്നു.

ഇന്റര്കോസ്റ്റല് പേശികള് പൂര്വ്വസ്ഥിതി
പ്രാപിക്കുന്നു.
ഔരസാശയ മര്ദ്ദം കൂടുന്നു.

a) ട്രിപ്സിന്
b)ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി
c)പാന്ക്രിയാറ്റിക് ലിപേസ് കൊഴുപ്പിനെ പാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോള് ആക്കി മാറ്റുന്നു.
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14.

a) X.പെഡന്റൈ[ന് Y. :ള്o്
b)
പെഡന്റൈ[ന് -:ല്ല് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കല
:ള്o് : :ള്പ്പുകാവിറ്റിയില് കാണുന്ന മൃദുവായ കയാജകകല,
രക്തക്കുഴലുകളും ലിംk് വാഹികളും നാഡീതന്തുക്കളും ഇവിപെട കാണപെoടുന്നു.
a)
 120 – സികസ്റ്റാള്.
 80 – ഡയകസ്റ്റാള്
b) :ക്ഷാഘാതത്തിനും ഹൃദയാഘാതത്തിനും കാരണമാകുന്നു.
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(i) പ്രകാശഘട്ടം
(ii) ജലം

16

സ്ത്രീ ബീകജാല്oാദക കകാശങ്ങ„ില് ഊനഭംഗം നടക്കുക-ാള് ഒരു അണ്ഡകകാശവും മൂന്ന്
പെ…റിയ കകാശങ്ങളുമാണുണ്ടാകുന്നത്. പെ…റിയ കകാശങ്ങപെ„ ക:ാ„ാര് കബാഡി എന്നു :റയുന്നു.
പ്രത്യുല്oാദന കശഷി ഇല്ലാത്ത ഇവ നശിച്ചു ക:ാകുന്നു. എന്നാല് പുരുഷന്മാരില് ബീകജാല്oാദക
കകാശത്തില് നിന്ന് 23 കrാമകസാമുകളുള്ള നാല് പുത്രികാ കകാശങ്ങള് പുംബീജങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നു.
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(i)സ്:ര്ശം
(ii) രാസവസ്തുക്കള്
(iii) സ്പര്ശകട്രാoിക …ലനം
(iv) രാസകട്രാoിക …ലനം

18

ജീവി

വിസര്ജനാവയവം

വിസര്ജ്യവസ്തു

അമീബ

(i) സക’ാ…ക കkനം

(ii)ജലം

മത്സ്യം

(iii)വൃക്ക

iv) അകമാണിയ

തവ„

വൃക്ക

യൂരിയ

മണ്ണിര

(v) പെനഫ്രീഡിയ

യൂരിയ, അകണാണിയ, ജലം
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(a) പെകാഴുo്
(b)സുകrാസ്
d)
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a)X. അഗ്ര പെമരിസ്റ്റം Y. :ാര്ശ്വപെമരിസ്റ്റം
b)
അഗ്ര പെമരിസ്റ്റം -കവരിപെ[യും കാണ്ഡത്തിപെ[യും നീ„ം കൂടാന് സഹായിക്കുന്നു.
:ാര്ശ്വപെമരിസ്റ്റം - കാണ്ഡം,കവര് എന്നിവ വണ്ണം വയ്ക്കാന് സഹായിക്കുന്നു
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സൂ…ന

ന്റൈഗ്ലകക്കാ„ിസിസ്

പെrബ്സ് :രിവൃത്തി

സ്ഥാനം

(i)കകാശദ്രവ്യം

(ii)ന്റൈമകറ്റാകകാണ്ഡ്രിയ

ഓക്സിജപെ[
ആവശ്യകത

(iii)ആവശ്യമില്ല

(iv) ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്രക്രിയ

(v) ഗ്ലൂക്കോസ്

(vi) കാര്ബണ്ഡൈ ഓക്
സൈഡ്, ജലം

22.

a) വില്ലസ്
b) X. ലാക്ടിയല്
c) ഫാറ്റി ആസിഡ് + ഗ്ലിസറോള്
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a. രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാന്
b. അഫറന്റ്വെസലും ഇഫറന്റ് വെസലും തമ്മിലുള്ള വ്യാസ വ്യത്യാസം മൂലം
c. ദീര്ഘനേരം മൂത്രമൊഴിക്കാതിരുന്നാല് മൂത്രപഥത്തിലും മൂത്രാശയത്തിലും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള
ബാക്ടീരിയകളെ പുറന്തള്ളാനുള്ള സാധ്യത തടയപ്പെടും.ഇത്മൂത്രാശയത്തിന്റെ ആന്തരസ്തരത്തില്
അണുബാധയുണ്ടാക്കും.
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ആമാശയരസത്തിലെ ഘടകങ്ങള്

ധര്മ്മം

പെപ്സിന്

(i)പ്രോട്ടീനിനെ ഭാഗികമായി പെപ്റ്റോണുകളാക്കുന്നു

ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്

(ii)ഭക്ഷണത്തിലെ രോഗാണുക്കുളെ
നശിപ്പിക്കടുന്നു. ആമാശയത്തില്
നടക്കുന്ന ദഹന പ്രക്രിയക്ക്യോജിച്ച
pH ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു.

(iii) ശ്ലേഷ്മം

ദഹനരസങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്
നിന്ന്ആമാശയഭിത്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു..

25.

(i) സ്ട്രോമ

(ii) ഗ്രാന

a)ഹരിതകം
b) സ്ട്രോമ
c) ഗ്രാന
26

a) ഇരട്ട രക്തപര്യനം
b സിസ്റ്റമിക് പര്യയനം, പള്മണറി പര്യയനം
c) സിസ്റ്റമിക്പര്യയനം ഇടത്വെന്ട്രിക്കിളില് തുടങ്ങി വലത്ഏട്രിയത്തില് അവസാനിക്കുന്നു.
വലത്വെന്ട്രിക്കിളില് തുടങ്ങി ഇടത്ഏട്രിയത്തില് അവസാനിക്കുന്നതാണ്പള്മണറി

പര്യയനം.
27

സൈനോവിയല് സ്തരം

കാപ്സൂ
 ള്
തരുണാസ്ഥി

a) കാപ്സൂ
 ള്
b)സൈനോവിയല് സ്തരം
c)തരുണാസ്ഥി
Prepared by Jayanthy Y K and Sheeba B; GHSS Kumbla, Kasaragod

