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പാഠം ഒന്ന് : അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും 

                                                          പ്രധാന വസ്തുതകൾ

• ഉദീപനം : പതികരണങൾക് കാരണമാകന പപരണ.

• ഗാഹി      : ഉദീപനത� സ്ീകരികന പകാശം 

• നാഡീപകാശം (ന്പ!ാൺ) : നാഡീ വ്വസയത' അ'ിസാന ഘ'കം

• സിനാപ്  :  ഒര നാഡീപകാശം മത-ാര നാഡീപകാശവമാപ/ാ,  മറ പകാശങ/മാപ/ാ 

                     ( ഗനീപകാശം or പപശി പകാശം )  ബനത5ടന ഭാഗം 

• നാഡി     : ആപ:ാണക/ത' കടം

• വിവിധ തരം  നാഡികൾ  :  സംപവദ നാഡി,   പപരക നാഡി,  സമിശ നാഡി 

• തമനിഞ് ജസ്  : മസിഷത� തപാതിഞ കാണന മന് പാളിക/ള സരം

• മസിഷ് ക ഭാഗങൾ : തസ!ിബം, തസ!ിതബലം, തമഡല ഒബാംപഗ-, തലാമസ് , 

                                  ഹഹപ5ാ തലാമസ് 

• !ിഫ:് പവർ�നം : ഉദീപനങൾക് അനസരിച് അഹനശികവം ആകസികവമാ/ി   

                                  ന'കന പതികരണം 

• പകന നാഡീ വ്വസ  : മസിഷവം സഷമയം പ[ർനത്

• തപരിഫ!ൽ നാഡീ വ്വസ  : 12 പജാഡി ശിപരാനാഡിയം 31 പജാഡി സഷമ നാഡിയം

                                                   പ[ർനത്

• സ്തനനാഡീവ്വസ  :  സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാസിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും ചേ�ർന്നത് 

( തപരിഫ!ൽ നാഡി വ്വസയത' ഭാഗം )                                                                               

• നാഡീവ്വസത/ ബാധികന പരാഗങൾ : അൽഷിപമഴ് , പാർകിൻസൻസ് , അപസാരം.

I     ഒറ്റപ്പെ!ട്ടത് കപ്പെ#ത്തി മറ്റുള്ളവയുപ്പെ( പ്പെപാതുസ്വഭാവം എഴുതുക. 

1) സർശം, ഗനം ,  തണ5് , വിശ5് 

   Ans: വിശ5് . ബാകി മനം ബാഹ് ഉദീപനങൾ ആണ് 

2) പാർകിൻസൻസ് , ഹീപമാഫീലി/, അപസാരം, അൽഷിപമഴ് 

    Ans : ഹീപമാഫീലി/. മറളവ നാഡീവ്വസത/ ബാധികന പരാഗങൾ 

II ശരിയായ പദചേ0ാഡി കപ്പെ#ത്തി എഴുതുക.

1) തഡൻപcാൺ : തഡൻഹc-് , ആപ:ാൺ : ....................

    Ans : ആപ:ാഹണ-്

2) 12 പജാഡി : ശിപരാനാഡി,  31 പജാഡി : .........................

    Ans : സഷമ നാഡി
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III. ചേ2ാക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഉ�ിതമായ പദങ്ങൾ ചേ�ർത്ത് ചേ8ാ�ാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കുക

1) 

   Ans : A- സംപവദ നാഡി, B - ഇൻ!ർ ന്പ!ാൺ C- പപരക നാഡി D- ബനത5ട പപശി 

2) സിംപത-ിക്  വ്വസ,  പാരാസിംപത-ിക് വ്വസ എനിവയത' പവർ�നങൾ താതf 

തകാട�ിരികന . ഉ[ിതമാ/ ശീർഷകം നൽകി പടികത5ടതക.

a) കണിതല പ്5ിൾ ചരങന ( b) ഉമിനീർ ഉൽപാദനം ക!യന ( c) മതാശ/ം  പർവസിതി 

    പാപികന (d) കണിതല പ്5ിൾ വികസികന ( e ) ഉമിനീർ ഉൽപാദനം കടന 

    ( f ) മതാശ/ം  ചരങന

  Ans : സിംപത-ിക്  വ്വസ – b, c, d.  പാരാസിംപത-ിക് വ്വസ  - a, e, f

3) [ിതം പകർ�ിവരച് താതf5!യന ധർമങൾ നിർവഹികന ഭാഗങൾ കതn�ി

     അ'/ാളത5ടതക

(a) 

(b)  പപശി പവർ�നങതള ഏപകാപി5ിച് ശരീര തലനനില പാലികന ഭാഗം.

(c)  ഹദ/സനനം , ശ്സനം ത'ങി/ അഹനചിക പവർ�നങതള നി/നികന ഭാഗം.

(d)  

(e)  ആപവഗങ/ത' പനഃ പസരണ പകനം. 

Ans :- 

        ഗാഹി          A          B            C            D

               പപരക നാഡി, ഇൻ!ർ ന്പ!ാൺ , ബനത5ട പപശി, സംപവദ നാഡി.  

  * മസിഷ�ിതല ഏ-വം വലി/ ഭാഗം

  *[ിന, ബദി, ഓർമ, ഭാവന എനിവയത' പകനം 

  * ഇനി/ാനഭവങൾ ഉളവാകന ഭാഗം 

  * ആനര സമസിതി പാലന�ിന് സഹാ/ികന ഭാഗം

  * തലാമസിന്  തതാട താതf കാണന ഭാഗം 

 a- തസ!ിബം

 b- തസ!ിതബലം 

 c- തമഡല ഒബാംപഗ- 

 d- ഹഹപ5ാതലാമസ് 

 e- തലാമസ് 
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4) [ിതം പകർ�ിവരച് താതf5!യന  ഭാഗങൾ കതn�ി അ'/ാളത5ടതക.

   a)  പകാശ ശരീര�ിൽ നിനം പ!ത5ടന നീളംക!ഞ തന  or തഡൻഹc-ിൽ നിനം 

         ആപവഗങതള പകാശ ശരീര�ിൽ എ�ികന

   b)  തതാടട� ന്പ!ാണിൽനിനം  സപനശങൾ സ്ീകരികന ഭാഗം 

   c)  പകാശ ശരീര�ിൽ നിനം ആപവഗങതള പ!പ�ക് വഹികന ഭാഗം

   d)  ആപവഗങതള സിനാപ്-ിക് പനാബിപലക്  എ�ികന  ഭാഗം  or  ആപ:ാണിത~ ശാഖകൾ 

   e)  നാഡീ/ പപഷകം  സവികന ഭാഗം  or ആപ:ാഹണ-ിത~ അഗഭാഗം 

   f)   ആപ:ാണിതന വല/ം ത[യന പകാശം 

Ans : -

5) [ിതം നിരീകിച്  ചവത' തകാട� പ[ാദ്ങൾക് ഉ�രതമഴതക .

 

a) സംപവദ ആപവഗങതള സഷമ/ിൽ എ�ികന ഭാഗം.

b) പപരക ആപവഗങതള സഷമന/ിൽ നിനം പ!പ�ക് തകാണപപാകന ഭാഗം.

c) സഷമ/ിൽ CSF നി!ഞിരികന ഭാഗം.

Ans :-
a) പഡാർസൽ റട് (b) തവൻടൽ റട് ( c) തസൻടൽ കനാൽ

6)                     
    a) [ിതം തിരിച!ിയക 

    b)  A ,B എന് അ'/ാളത5ട�ി/ ഭാഗങ/ത'

         പപര്എഴതക  

    c) C എന് അ'/ാളത5ട�ി/ നാഡീ/

         പപഷക�ിന്  ഒര ഉദാഹരണം എഴതക 

                                                 

   a- തഡൻപcാൺ

 b- തഡൻഹc-്     C - ആപ:ാൺ 

 d- ആപ:ാഹണ-്

    e- സിനാപ്-ിക്  
         പനാബ്  f- ഷ്ാൻ പകാശം 

       A
     BB

    C
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Ans : -  a) സിനാപ് സ്  (b) A -സിനാപ്-ിക് പനാബ്  B- തഡൻഹc-്                                          

                                                                                   c) അസഹ-ൽ പകാളിൻ  or  പഡാപമിൻ 

7)  താതfതകാട� പടിക  പർ�ി/ാകക.                                                           

പരാഗം   കാരണം ലകണം 

    അൽഷിപമഴ്                                             A                 B

            C
  * മസിഷ�ിതല പപത്ക ഗാംഗിപ/ാണകൾ  

    നശികന 

  * പഡാപമിത~ ഉൽ5ാദനം ക!യന                               

                       
                D

            E      തലപചാ!ിൽ കമരഹിതമാ/ ഹവദ്തപവാഹം                   F

Ans : - 
പരാഗം   കാരണം ലകണം 

അൽഷിപമഴ്
                                A
മസിഷ�ിൽ അപല/മാ/ പപാടീൻ അ'ിഞക'ി 
ന്പ!ാണകൾ നശികന 

                             B
പകവല ഓർമകൾ പപാലം നഷത5ടന

            C
പാർകിൻസൺസ് 

*മസിഷ�ിതല പപത്ക ഗാംഗിപ/ാണകൾ  

  നശികന 

*പഡാപമിത~ ഉൽ5ാദനം ക!യന 

                             D
*പപശിക/ത' കമരഹിതമാ/ [ലനം 

* ശരീരം വി!/ൽ

           E

അപസാരം തലപചാ!ിൽ കമരഹിതമാ/ ഹവദ്തപവാഹം

                             F
*വാ/ിൽ നിന് നരയം, പതയം വരന 

* പല് ക'ിച പി'ികന 

* സനി

* അപബാധാവസ

8)                                                                            
                                                                A
                                                            

                                                                      
                                                                 B

 (a ) A, B എനീ നാഡികതള തിരിച!ിയക 

        Ans :-  A  -  ചേപ്രരകനാഡി    B- സംചേവദനാഡി       

    മസിഷ�ിൽ നിനം 
     സഷമ/ിൽ നിനം 

    ശരീര�ിത~ വിവിധ
        ഭാഗങളിപലക് 

     മസിഷ�ിപലകം 
        സഷമ/ിപലകം 

    ശരീര�ിത~ വിവിധ 
      ഭാഗങളിൽ നിനം 
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9)  നാഡീപകാശ�ിലത'യള  ആപവഗങ/ത' പസരണം കാണികന പഫാ[ാർട് പർ�ീകരികക. 

    

     

    Ans :-   ( a ) തഡൻഹc-്  ( b )  പകാശ ശരീരം   ( c )  ആപ:ാൺ   ( d ) ആപ:ാഹണ-്

           ( a )      തഡൻപcാൺ               ( b )

 സിനാപ്-ിക് പനാബ്               ( d )            ( c ) 
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പാഠം ര#് : അറിവിപ്പെ:  വാതായനങ്ങൾ 

                                                          പ്രധാന വസ്തുതകൾ

• ജാപനനി/ങൾ : കണ് , ത[വി ,  മക്,  നാക് , ത്ക്.

• സമഞനകമത : പഫാകസ് ദരം കമീകരിച് പതിബിംബത� ത!-ിന/ിൽ

                              രപത5ട�ാനള കണിത~ കfിവ് 

• പകാശഗാഹി പകാശങൾ : പ!ാഡ് പകാശവം പകാൺപകാശവം 

• കാഴയത' രസതനം : പകാശ�ിത~ സാനിധ്�ിൽ ഗാഹി പകാശങളിതല

                                 വർണകങൾ ( പ!ാപഡാപിൻ, പഫാപടാപിൻ)  ഇവ വിഘ'ികന . 

• ദ്ിപനതദർശനം : രn് കണിലം ഉnാകന പതിബിംബങതള തലപചാ!് സമന്/ി5ിച്

                              ഏക ദശ്മാ/ി അനഭവത5ടതന

• പനത ഹവകല്ങൾ : നിശാനത , സിപ!ാഫ് താൽമി/ , വർണാനത, പഗാപകാമ ,

                                   തിമിരം, ത[ങണ് 
• കണിത~ സംരകണം 

• പനതദാനം മഹാദാനം :  പപാസർ രപീകരണം 
• ത[വിയത' ഘ'ന

• ബാഹ്കർണം :  ത[വിക', കർണനാളം, കർണപ'ം 

• മധ്കർണം :  മാലി/സ്, ഇൻകസ് ,പസപിസ് ( അസിശംഖല), യപസഷ്ൻ നാളി                

• ആനര കർണം : പകാകി/, തവസിബ്ൾ ,അർദവ�ാകാരകfലകൾ 

• യപസഷ്ൻ നാളി : കർണപ'�ിത~ ഇരവശതമള മർദം കമീകരികന

• ത[വി : പകൾവി , ശരീര തലനനിലപാലനം 

• സ്ാദ് : സ്ാദ് മകളങൾ 

• ഗനം : ഗനഗാഹികൾ 

• ത്ക് :  സർശഗാഹി, മർദഗാഹി , ച'് ഗാഹി,  പവദന ഗാഹി, തണ5് ഗാഹി 
• വിവിധ ജീവികളിതല ഗാഹികൾ

I പദചേ0ാഡി 2ന്ധം കപ്പെ#ത്തി എഴുതുക

1)  കാഴ : പനതനാഡി ,  പകൾവി :  ...................
Ans :- ശവണ നാഡി 

2) പ!ാഡ് പകാശം :  പ!ാപഡാപിൻ , പകാൺപകാശം : .......................

Ans : - പഫാപടാപിൻ 

3) തലപചാ!് : CSF, കണ് : .......................

Ans :- അക്സ് ദവം

 

          Ans :-  പകാകി/

4) അർദവ�ാകാരകfലക/ം തവസിബ്/ം :  ശരീരതലനനില , ..................  : പകൾവി  
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II. ഒ-ത5ടത് ഏത് ? ന്ാ/ീകരണം എഴതക.

 1)  ഐ!ിസ് , പകാകി/ , ത!-ിന, പ്5ിൾ 

      Ans:- പകാകി/,  മറളവ കണിത~  ഭാഗങളാണ്  

 2)   മാലി/സ് , യപസഷ്ൻ നാളി, ഇൻകസ്, പസപിസ് .

Ans:- യപസഷ്ൻ നാളി,  മറളവ അസിശംഖല/ിതല അസികൾ.

III. A പകാള�ിന് പ/ാജികന രീതി/ിൽ B, C പകാളങൾ കമീകരികക 

പനതപരാഗം കാരണം പരിഹാരം

    
          സിപ!ാഫ് താൽമി/  

    തലൻസ് അതാര്മാകന      തലൻസ് മാ-ിതവകൽ 

           ശസകി/

         പഗാപകാമ വി-ാമിൻ A യത' ത'ർച/ാ/ 

             അഭാവം

വി-ാമിൻ A അ'ങി/ ഭകണം 

             കfികക

         തിമിരം      അക്സ് ദവ�ിത~ 
പനരാഗിരണം ത'സത5ടന

       പലസർ ശസ് തകി/ 

 Ans : -
പനതപരാഗം കാരണം പരിഹാരം

 
സിപ!ാഫ് താൽമി/ 

  വി-ാമിൻ A യത' 
ത'ർച/ാ/ അഭാവം

 വി-ാമിൻ A അ'ങി/  

    ഭകണം കfികക   

     
  പഗാപകാമ

അക്സ് ദവ�ിത~ 
പനരാഗിരണം    
ത'സത5ടന

പലസർ ശസ് തകി/ 

      തിമിരം
    തലൻസ് 
അതാര്മാകന

തലൻസ് മാ-ിതവകൽ 

           ശസകി/       

IV.                                                                                        A
            a)  A , B ഇവ തിരിച!ിയക                                                 

     b)  A , B ഇവ/ിതല വർണകങൾ ഏതതലാം ?                              

     c)  ഇവ/ിൽ മങി/ തവളിച�ിൽ കാണാൻ സഹാ/ികന

          പകാശപമത്  ?

     d)  വർണകാഴകൾക് സഹാ/ികന പകാശപമത് ?                           

Ans :-                                                                            B                 
 a)  A- പ!ാഡ് പകാശം   B- പകാൺ പകാശം    

 b)  A - പ!ാപഡാപിൻ    B-  പഫാപടാപിൻ അഥവാ അ/പഡാപിൻ

        c) പ!ാഡ് പകാശം  (d) പകാൺ പകാശം
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V.  ഗാഹിക/മാ/ി ബനത5ട പദസര്ൻ പരി5ികക

                                                                  .... (a) .....

                                                      

Ans_ (a) ഒമാ-ീഡി/ (b) സാവ്  (c) ഐ സ് പപാട്  (d) പാമ് 

VI.    കാഴ എന അനഭവവമാ/ി ബനത5ട പഫാ [ാർട് തയാ!ാകക                                      

 
                                                                                     

 

Ans:- 
   (a) അക്സ് ദവം  (b) പ്5ിൾ  (c) തലൻസ്  (d) വിടി/സ് ദവം  (e)  ത!-ിന 

   (f)  പനതനാഡി

VII. ശ്രവണവുമായി 2ന്ധപ്പെ!ട്ട ഫ്ചേ@ാ �ാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കുക                                                               

Ans :_ (a) പ്പെ�വിക്കു(  (b) കർണപ(ം  (c) ഓവൽവിൻചേഡാ  (d) ചേകാക്ലിയ  (e) ആചേവഗം  (f) പ്പെസറിബ്രം 

                                                                 

  ഗാഹികൾ  .....(b)..... പപന!ി/ 

   ഷഡ്പദം

....(c).....പാർശ്വര

പജകബ്സൺസ്  ഓർഗൻ

     ...(d)....

 പകാർണി/       ( a )       ( b )         ( c )         ( d )  

        ( e )   ആപവഗം       ( f )  തസ!ിബം

    പകാശം 

   കാഴ എന അനഭവം 

 ശബതരംഗങൾ കർണനാളം     (a)

  അസിശംഖല   

             (b)

     (c)

    പകൾവി എന അനഭവം 

    പരാമപകാശങൾ 

ശവണനാഡി 

    (d)

       (e)         (f)
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VIII. 

1) കണിത~ [ിതം പകർ�ി വരച്, താതf പ!യന ഭാഗങൾ പപതരഴതി, അ'/ാളത5ടതക 

a) ദഡപ'ല�ിത~  സതാര്മാ/ മൻഭാഗം

b) കണിന് ദഢത നൽകന  ബാഹ് പാളി

c) പകാശ ഗാഹികൾ കാണത5ടന ആനര പാളി

d) ഐ!ിസിത~  മധ്ഭാഗതള സഷിരം or പകാശതീവതകനസരിച് വല5ം

     കമീകരികത5ടന ഭാഗം 

e) ത!-ിന/ിൽ പകാശ ഗാഹികൾ കടതലാ/ി കാണത5ടന ഭാഗം

f)  തലൻസിത~  വകത കമീകരികന പപശികൾ or തലൻസിതന ച-ിയള വ�ാകതി/ിലള

      പപശികൾ 

g) പകാർണി/ ഒfിതകയള ഭാഗങൾ ആവരണം ത[/് ത്  സംരകികന സ് തരം 

h) ആപവഗങതള മസിഷ�ിതല കാഴയത' പകന�ിപലക് തകാണപപാകന ഭാഗം 

 Ans:-

•

•

•

•

•

•

•

IX. 
     a) X,Y ഇവത/ തിരിച!ിഞ പപതരഴതക.

    b) X,Y ഇവയത' ധർമങൾ എഴതക 

Ans:- (a) X- അർദവ�ാകാര കfലകൾ  

               Y - പകാകി/

     (b) X-  തലനനിലാപാലന�ിന സഹാ/ികന
            Y - പകൾവിക് സഹാ/ികന  

                                                                             

  a- പകാർണി/

   b-  ദഢപ'ലം

  c- ത!-ിന 

 d- പ്5ിൾ 
  e- പീതബിന

 f- സീലി/!ി പപശികൾ

  g- കൺജങ്ഹ-വ   

  h-  പനതനാഡി 

X

Y
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        X.  ര[ി എന അനഭവവമാ/ി ബനത5ട പഫാ[ാർട് പർ�ി/ാകക .                                      

                                                                                                                                                         
                                                                              

 

                                                                    

               
Ans:-
               (a) രാസഗാഹികൾ ഉദീപി5ികത5ടന   (b)  നാഡി                                                   

XI.   ഗന്ധം അറിയുന്നതുമായി 2ന്ധപ്പെ!ട്ട താപ്പെG പ്പെകാടുത്ത ചേ8ാ�ാർട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുക                         

                                                                                                                                                         

 

                                                                    

Ans: -      (a) ഗനകണികകൾ മകിനളിതല പ«ഷ�ിൽ ല/ികന  (b) ആപവഗങൾ ഉnാകന

              (c) മസിഷം

                                                                      

           ര[ിക് കാരണമാകന വസകൾ ഉമിനീരിൽ ല/ികന 

                                     ( a )

           ആപവഗങൾ ഉnാകന

                                  ( b )                                              

                            മസിഷം                                              

                 ര[ി എന അനഭവം ഉnാകന                                          

   വായവിൽ കലരന ഗന കണികകൾ മകിപലക് പപവശികന

                                    ( a )

            ഗനഗാഹികതള  ഉപ�ജി5ികന 

                                   ( b)                                                 

                            നാഡി                                                   

                                     (c)                                     

                  ഗനം എന അനഭവം ഉnാവന                                                    
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പാഠം -3 സമസിതികായള രാസ സപനശങൾ 

പധാന വസതകൾ 
• പഹാർപമാണക/ം ലക് കലക/ം

• പാൻകി/ാസ് - ഇൻസലിൻ , ഗകപഗാൺ ( പഹാർപമാണകൾ )

• രക�ിതല ഗപകാസിത~ അളവ് -    70 - 110 Mg/100 ml രകം

• ഹതപ!ാ/്ഡ് ഗനി -   ഹതപ!ാ:ിൻ , കാൽസിപ'ാണിൻ
• പഗാ/ി-റം അ/ഡിത~ അഭാവവം
• പാരാഹതപ!ാ/്ഡ് ഗനി :    പാരാതതാർപമാൺ

• രക�ിൽ കാൽസ്�ിത~ അളവ്  -  9 - 11 Mg / 100 ml രകം

• അcിനൽ ഗനി ( പകാർട:്  )-പകാർടിപസാൾ,അൽപഡാസിപ!ാൺ,  

                                                  ഹലംഗികപഹാർപമാണകൾ                                              

• അcിനൽ (തമഡല ) - എപിതനഫിൻ (അ'ി/നിര പഹാർപമാൺ ), പനാർഎപിതനഫിൻ 

• ഹപനി/ൽ ഗനി -  ഹജവ ഘ'ികാരം, തമലാപ'ാണിൻ പഹാർപമാൺ

• പി-്-!ി ഗനി -  വളർചാ പഹാർപമാൺ ( തസാമാപ-ാ പടാ5ിൻ )

• വളർചാ പഹാർപമാണമാ/ി ബനത5ട പരാഗാവസകൾ :- ഭീമാകാരത്ം, വാമനത്ം,

                                                                                        അപകാതമഗലി 

• പടാപിക് പഹാർപമാണകൾ : TSH , ACTH , GTH ,  തസാമാപ-ാപടാ5ിൻ, പപാലാകിൻ 

• പസവ പകി/ സഗമമാകൽ :-  ഓ:ിപ'ാസിൻ

• വക/ിതല ജല�ിത~ പന:രാഗിരണം - ADH  (വാപസാപസിൻ)

• ഹലംഗിക പഹാർപമാണകൾ : - ത'സ് പ-ാസ് -ിപ!ാൺ, ഈസജൻ , തപാജസപ!ാൺ

• ഹഹപ5ാതലാമസ് - !ിലീസിംഗ് പഹാർപമാൺ , ഇൻഹിബി-!ി പഹാർപമാൺ

• ഫി!പമാണകൾ - ധർമങൾ

• സസ്പഹാർപമാണകൾ : - ഓ:ിൻ , ഹസപ-ാകിനിൻ, എഥിലിൻ , ജിബർലിൻ 

                                                     അബ് തസസിക് ആസിഡ് 
• കതിമ സസ്പഹാർപമാണകൾ

I പദചേ0ാഡി 2ന്ധം കപ്പെ#ത്തി പൂരി!ിക്കുക.

1) വളർചാ പഹാർപമാൺ : തസാമാപ-ാപടാ5ിൻ, യവത് പഹാർപമാൺ  : .....................
  Ans : -  ഹതപമാസിൻ

2) കസരിമാൻ : കസ് തരി , തവരക് : ..................
  Ans : - സിവപ-ാൺ 

3) കടികളിൽ ഹതപ!ാ:ിത~ ക!വ് : തക-ിനിസം, മതിർനവരിൽ ഹതപ!ാ:ിത~ ക!വ് : ..........

 Ans:-   മിത:ഡിമ  

4) കടികളിൽ ഹതപ!ാ:ിത~ ക!വ് : തക-ിനിസം, കടികളിൽ തസാമാപ-ാപടാ5ിത~ ക!വ് :.......
Ans:-   വാമനത്ം  
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II. ഒ-ത5ടത് കതn�ി, മറളവയത' തപാത സ്ഭാവം എഴതക .

1) ഓ:ിൻ, പബാംബിപകാൾ, എഥിലിൻ , ജിബർലിൻ.  

Ans:- പബാംബിപകാൾ . മറളവ സസ്പഹാർപമാണകൾ 

2) ഓ:ിപ'ാസിൻ, ഹതപ!ാ:ിൻ, വാപസാപസിൻ, ഇൻഹിബി-!ി പഹാർപമാൺ  

Ans:-  ഹതപ!ാ:ിൻ.  മറളവ ഹഹപ5ാതലാമസിൽ നിർമികത5ടനവ                                   

III. 
  1)  രക�ിതല ഗപകാസിത~ അളവ് കമീകരികനതമാ/ി ബനത5ട ചവത' തകാട�

        [ിതീകരണം പർ�ി/ാകക                                                                                               
                                                                                                                                     

•

•

•

                             അളവ് കടന                                                                  അളവ് ക!യന 

                                                                                                                                                                       
                                                                                     

                            അളവ് ക!യന                                                                  അളവ് കടന           

•

•

•

                                                                                                                                     
  Ans:-   (a)  70 - 110 Mg/100 ml  (b)  ബീ-ാ പകാശങൾ  

             (c)   ഗപകാസിതന  ഹഗപകാജൻ ആകന  (d) ഗകപഗാൺ  

IV . രക്തത്തിപ്പെK കാൽസ്യത്തിപ്പെ: അ@വ് ക്രമീകരിക്കുന്നതുമായി 2ന്ധപ്പെ!ട്ട �ിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുക.

                                                                

                  
Ans : -  (a) ഹതപ!ാ/്ഡ്  (b) കാൽസിപ'ാണിൻ (c)  അസികളിൽനിനം കാൽസ്ം രക�ിൽ

            കലരനത് ത'യന  (d) പാരാഹതപ!ാ/്ഡ്  (e) പാരാതതാർപമാൺ   (f) വകകളിൽ നിനം  

            കാൽസ്ത� പനരാഗിരണം ത[യന.                                                                      

                                                                      
                                                                      

  പാൻകി/ാസിതല ….(b).... 
            പകാശങൾ 
       ഉപ�ജികന

   ഇൻസലിൻ പഹാർപമാൺ 
      ഉൽ5ാദി5ികന

 *ഗപകാസിതന പകാശങളിപലക് 
   പപവശി5ികന

*……………(c)………………..

 പാൻകി/ാസിതല ആൽഫാ  
 പകാശങൾ  ഉപ�ജികന

……(e)……പഹാർപമാൺ 
      ഉൽ5ാദി5ികന

*കരളിൽ സംഭരിച ഹഗപകാജതന  
   ഗപകാസ് ആകന

* അമിപനാ ആസിഡകളിൽ നിനം 
   ഗപകാസ് നിർമികന 

     രക�ിതല ഗപകാസിത~ അളവ് 

         ----------------(a)---------------

 രക�ിതല കാൽസ്�ിത~ 

അളവ്   ( 9-11 mg/100ml )

* ………………..(c)……………...
*രക�ിൽ അധികമള കാൽസ്ത� 
അസികളിൽ സംഭരികന 

 അളവ് കമീകരികന 
 *……………...(f)………………..
* അസികളിൽ കാൽസ്ത�  

      സംഭരികനത് ത'യന .

  ….…(a)…..ഗനി .…(b)…. 
   പഹാർപമാൺ സവികന 

….…(d)…..ഗനി .…(e)…. 
   പഹാർപമാൺ സവികന 

കുറയുന്നു

  കൂടുന്നു
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V. തത-് തിര�ി പജാഡി പ[ർകക   

സസ്പഹാർപമാൺ ധർമം 

ഓ:ിൻ പകാശഹവവിധ്വൽകരണം 

ജിബർലിൻ ഫലങൾ പാകമാകൽ 

ഹസപ-ാകിനിൻ ഫല രപീകരണം

എഥിലിൻ ഇല വിരി/ൽ 

Ans :-     
സസ്പഹാർപമാൺ ധർമം 

ഓ:ിൻ ഫല രപീകരണം

ജിബർലിൻ ഇല വിരി/ൽ 

ഹസപ-ാകിനിൻ പകാശഹവവിധ്വൽകരണം 

എഥിലിൻ ഫലങൾ പാകമാകൽ 

VI.    A പകാള�ിനനസരിച്  B, C  പകാളങൾ കമത5ടതക .

             A                                               B                                                           C

        
പരാഗാവസ  

                         കാരണം                  ലകണം 

ഭീമാകാരത്ം    വളർചാ ഘട�ിൽ തസാമാപ-ാപടാ5ിത~ 

            ഉൽ5ാദനം  ക!യനത്

മഖം, താ'ിത/ല് ,വിരലകൾ

       എനിവി'ങളിതല

     അസികൾ വളരന 

അപകാതമഗാലി വളർചാ ഘട�ിൽ തസാമാപ-ാപടാ5ിത~   

              ഉൽ5ാദനം കടനത്  
   
         വളർച മര'ി5്  

വാമനത്ം        വളർചാ ഘട�ിന്  പശഷം  
തസാമാപ-ാപടാ5ിത~   ഉൽ5ാദനം കടനത്  അമിതമാ/ ശാരീരിക വളർച

Ans:-    A                                                 B                                                             C

        
പരാഗാവസ  

                         കാരണം                  ലകണം 

ഭീമാകാരത്ം    വളർചാ ഘട�ിൽ തസാമാപ-ാപടാ5ിത~ 

              ഉൽ5ാദനം  കടനത് 
അമിതമാ/ ശാരീരിക വളർച 

അപകാതമഗാലി            വളർചാ ഘട�ിന്  പശഷം  
തസാമാപ-ാപടാ5ിത~  ഉൽ5ാദനം കടനത്

മഖം, താ'ിത/ല് ,വിരലകൾ

       എനിവി'ങളിതല

     അസികൾ വളരന 

വാമനത്ം വളർചാ ഘട�ിൽ തസാമാപ-ാപടാ5ിത~ 

               ഉൽ5ാദനം  ക!യനത്
       വളർച മര'ി5്  
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VII. താതf തകാട�ിരികന ഗാഫ് അപഗഥനം ത[യ്  ചവത'തകാട�ിടള പ[ാദ്ങൾക്

        ഉ�രതമഴതക.

   140 y അകം  

    
 120

 100

   80

   60

   40

   20
                                                                                                                                     
    0                                                                                                                                x അകം 

              A                     B                     C                         D
      *  x അകം - വ്കികൾ  

       * y അകം -  പഞസാരയത' അളവ് 100 മിലിലി-ർ രക�ിൽ മിലിഗാം എന അളവിൽ 

a) ഗപകാസിത~ അളവ് സാധാരണനില/ിലള വ്കികൾ 

b) ഗപകാസിത~ അളവ് സാധാരണനില/ിലം ക!വള വ്കി

c) D എന വ്കി/ിതല പരാഗാവസ

d) D എന വ്കിയത' പരാഗ ലകണങൾ 

Ans:-  (a) B യം C യം   (b) A     (c )  പപമഹം (ഡ/ബ-ിസ് )

           (d) വർദിച വിശപം ദാഹവം,  കത'കത'യള മതതമാfികൽ 

VIII. ജല�ിത~ അളവ് കമീകരികനതമാ/ി ബനത5ട [ിതീകരണ�ിൽ വിടഭാഗം പരി5ികക

Ans:- (a) ക!യന (b) കടന  (c) കടന  (d) കടന 

                                                                    

   വാപസാപസിൻ ഉൽപാദനം ........(a)..........

        രക�ിൽ ജല�ിത~ സാധാരണ അളവ്

       വാപസാപസിൻ ഉൽപാദനം .........(d)........

മത�ിത~ അളവ്
        .....(b)........

 മത�ിത~ അളവ്
        ക!യന

     വക/ിതല ജല�ിത~

    പനരാഗിരണം ക!യന

     വക/ിതല ജല�ിത~

      പനരാഗിരണം ......(c)....

കടന

ക!യന

ജല�ിത~ അളവ് 
കമീകരികന 
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പാഠം - 4. അക-ിനിർ�ാം പരാഗങതള 

പധാന വസതകൾ 

• പരാഗകാരികളാ/ സകജീവികൾ : ബാകീരി/, ഫംഗസ് , ഹവ!സ് , പപാപടാപസാവ
• പരാഗം പകരന മാർഗങൾ

• എലി5നി : പരാഗകാരി - തലപ്പ-ാസ് ഹപ! , ലകണങൾ

• ഡിഫീരി/ : പരാഗകാരി -പകാ!ിനി ബാകീരി/ം ഡിഫീരിത/,  ലകണങൾ

• ക/ം : ഹമപകാബാകീരി/ം '്ബർകപലാസിസ് ,  ലകണങൾ 

• ഹവ!സ് പരാഗങൾ :  നിപ, എ/്ഡ്സ് ,തഹ5ഹ--ിസ്

• ഫംഗസ് പരാഗങൾ : വടതചാ!ി,  അത് ല-്സ് ഫട് 

• പപാപടാപസാവ : മപല!ി/                                                

• ഹഫപല!ി/ൽ വിര : മന് 

• ജനിതക പരാഗങൾ : ഹീപമാഫീലി/ , സികിൾതസൽ അനീമി/ 

• കാൻസർ : കാരണങൾ , [ികിത.

• ജീവിത ഹശലീ പരാഗങൾ : പപമഹം ,ഹദ/ാഘാതം ,പകാഘാതം, ഫാ-ിലിവർ, 

                                             അമിത രകസമർദം

• പകവലി : ആപരാഗ് പശങൾ.

• ജന പരാഗങൾ : ആനാ:് , അകിടവീകം ( ബാകീരി/).  കളമ് പരാഗം (ഹവ!സ് ) 

• സസ്പരാഗങൾ  : തനലിതല ഹബ-് , വഴതിന/ിതല വാടപരാഗം (ബാകീരി/ )

                              തമാഹസക് പരാഗം, കറനാമ് പരാഗം ( ഹവ!സ് ) ദതവാടം  

                               കമ് [ീ/ൽ ( ഫംഗസ് )

I പദചേ0ാഡി 2ന്ധം കപ്പെ#ത്തി പൂരി!ിക്കുക.

1) മന് പരാഗം : ക്ല:് തകാതക്, മലമനി    : .....................

  Ans : -  അപനാഫിലസ് തകാതക് 

2) എലി5നി : തലപ്പ-ാഹസ! , ക/ം : ..................
  Ans : -  ഹമപകാ ബാകീരി/ം '്ബർകപലാസിസ്  

II. ഒ-ത5ടത് കതn�ി, മറളവയത' തപാത സ്ഭാവം എഴതക .

1) പപമഹം , ഹ'പഫാ/്ഡ്  ,പകാഘാതം, ഫാ-ിലിവർ,   

Ans:- ഹ'പഫാ/്ഡ് . മറളവ ജീവിത ഹശലീ പരാഗങൾ

2) ആനാ:് , അകിടവീകം , കളമ് പരാഗം, ഹബ-് പരാഗം    

Ans:- ഹബ-് പരാഗം.  മറളവ ജന പരാഗങൾ

3) നിപ, എ/്ഡ്സ് , ഡിഫീരി/, തഹ5ഹ--ിസ് . 

Ans:- ഡിഫീരി/ .  മറളവ ഹവ!സ് പരാഗങൾ.                                       
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III.    ഉ�ിതമായ രീതിയിൽ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക .

 1) അരണരകാണക/ത' ഘ'ന/ിതല വ്ത്ാസം .

 2) അനി/നിതമാ/ി മ!ിവിൽ നിനമള രകസാവം. 

 3) ഉൽപാദനം തകരാ!ിലാ/ പപാടീൻ കതn�ി ക�ിവ/് കന. 

 4)  അരിവാൾ രപ�ിലാ/ രകപകാശങൾ രകപവാഹം ത'സത5ടതന. 

                        ഹീപമാഫീലി/               സികിൾതസൽ അനീമി/

         ---------------(a)......................

       ---------------(b)......................

---------------(c)......................

---------------(d)......................

Ans :- (a) – 2 (b) – 3  (c) – 1 (d) – 4

IV. പബാ:ിൽ നിനം ഉ[ിതമാ/ത് തതരതഞട�് പരി5ികക.

   

         പരാഗകാരി                       പരാഗം                 സസ്ം 

         ബാകീരി/             ............(a).............  ............(b).............

            ഹവ!സ്           ............(c).............  ............(d).............

            ഫംഗസ്           ............(e).............   ............(f).............

  

Ans : - (a) ഹബ-്  (b)  തനല്   (c) വാf (d) കറനാമ് പരാഗം  (e) ദതവാടം  (f) കരമളക് 

V. തതറതnങിൽ തിര�ി എഴതക

a) സർശനം ചമ എനിവ/ിലത' എ/്ഡ്സ് പകരന.

b) HIV ബാധിതരത' അവ/വങൾ സ്ീകരികനതിലത' എ/്ഡ്സ് പകരനില.

c) ഈച തകാതക് എനിവ/ിലത' എ/്ഡ്സ് പകരന.

d) ഒരമിച് ആഹാരം പങിടപമാൾ എ/്ഡ്സ് പകരന.

Ans :- 
 (a) പകരനില  (b) പകരന (c) പകരനില (d)  പകരനില

    വാf, ഹബ-് , കരമളക് , തനല്,  കറനാമ് പരാഗം , ദതവാടം



ക/പരാഗം ബാധികന അവ/വങൾ

ശ്ാസപകാശം A B

C D
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VI.
       ജീവിതഹശലീ പരാഗങ/ം, കാരണങ/ം കമമാ/ി പടികത5ടതക                                         

      ഉദാഹരണം  :  b) കരളിൽ തകാഴ5് അ'ിഞക'ാൻ ഇ'/ാവനത്   -  (1)  ഫാ-ി ലിവർ

                                          A                                                                               B

                                                                   

 
            
Ans:- :-    (a) – (4),     (c) – (2),    (d) - (5),     (e) – (3)

VII.
a) ഈ പരാഗകാരിത/ തിരിച!ിയക .
b) ഇവ  നമത' ശരീര�ിതല�ി/ാൽ തപരകനതതങിതന ?

Ans : - (a) HIV 
           (b) നമത' ശരീര�ിന്  പരാഗപതിപരാധപശഷി 
               നൽകന ലിംപഫാഹസറക/ത' ജനിതക
               സംവിധാനം ഉപപ/ാഗിച്  തപരകന.  

VIII.   ഉ[ിതമാ/ി പരി5ികക   
                                                               

   
Ans :-                

        A.  വകകൾ      B.   അസികൾ        C.   അസിസനികൾ        D. തലപചാ!്  
    

 a) ഇൻസലിത~ ക!പവാ പവർ�ന ഹവകല്പമാ 

 b) കരളിൽ തകാഴ5് അ'ിഞക'ാൻ ഇ'/ാവനത്

 c) മസിഷ�ിതല രകകfലകൾ തപാടി,  രകപവാഹം ത'സത5ടനത് 

 d) തകാഴ5'ിഞ രകകfലക/ത' വ്ാസം ക!യനത് 

 e) ഹദ/�ിപലക് രകതമ�ികന തകാപ!ാണ!ി ധമനികളിൽ
      തകാഴ5'ിഞ രകപവാഹം ത'സത5ടനത് 

1)  ഫാ-ി ലിവർ

2)  പകാഘാതം 

3) ഹദ/ാഘാതം 

4) പപമഹം

5) അമിതരകസമർദം 
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പാഠം - 5. പതിപരാധ�ിത~ കാവലാ/കൾ
പധാന വസതകൾ 

• പതിപരാധപശഷി :  പരാഗാണ പപവശനം ത'/ാനം പപവശിച പരാഗാണകതള 

                               നശി5ികാനമള ശരീര�ിത~ കfിവ്

• പതിപരാധ സംവിധാനങൾ :  ശരീരആവരണങ/ം സവങ/ം , ശരീരദവങൾ

• ത്കിത~ ഭാഗങൾ : എ5ിഡർമിസ് ,തസപബഷ്സ് ഗനി, പസ്ദ ഗനി

• തകരാ-ിൻ: എ5ിതഡർമിസിൽ കാണത5ടനതം, പരാഗാണകതള നശി5ികനതമാ/ പപാടീൻ

• പശ്തരകാണകൾ :  ന്പടാഫിൽ, പബപസാഫിൽ, ഈസിപനാഫിൽ, പമാപണാഹസ-് 

                                 ലിംപഫാഹസ-്

• വീങൽ പതികരണം : മ!ിപവാ കതപമാ ഉnാകപമാൾ ആ ഭാഗം വീങന പതികരണം

• ഫാപഗാഹസപ-ാസിസ് : പരാഗാണകതള വിഴങി നശി5ികന പവർ�നം

• ഫാപഗാഹസറകൾ : ഫാപഗാഹസപ-ാസിസ് ന'തന പശ്തരകാണകൾ 

                                  ( ന്പടാഫിൽ , പമാപണാഹസ-് )

• പനി :  ശരീരതാപനില സാധാരണ നില/ിൽ ( 37 ഡിഗി തസൽഷ്സ് / 98.6 ഫാരൻഹീ-് ) 

             നിന് ഉ/രന അവസ                                                

• പതിപരാധ രീതികൾ : തപാതവാ/ പതിപരാധം,  പപത്ക പതിപരാധം

• തപാതവാ/ പതിപരാധം :  വീങൽ പതികരണം, ഫാപഗാഹസപ-ാസിസ് , പനി, 

                                          രകം കടപി'ികൽ , മ!ിവണങൽ 

• പപത്ക പതിപരാധം : ലിംപഫാഹസറകൾ ( B ലിംപഫാഹസറകൾ , T ലിംപഫാഹസറകൾ )

                                    ആ~ിജനക/ത' ഘ'ന തിരിച!ിഞ് പപത്കം നശി5ികന. 

• ലിംഫ് :  രക�ിൽ നിന് രപത5ടകയം രക�ിപലക് പനരാഗിരണം ത[യത5ടകയം

              ത[യന ദാവകം.   ഇതിൽ ധാരാളം ലിംപഫാഹസറകൾ കാണത5ടന.

• പതിപരാധവൽകരണം : പതിപരാധ പകാശങതള സജമാകി തവകാനള കതിമമാർഗം

• വാ:ിൻ :  കതിമ പതിപരാധവൽകരണ�ിനാ/ി ഉപപ/ാഗികന വസകൾ

• ആ~ിബപ/ാടിക് :  ബാകീരി/കതള നശി5ികാൻ ഉപപ/ാഗികന ഔഷധങൾ

• രകനിപവശനം  : ഒരാളിൽ നിന് മത-ാരാളിപലക് രകം ഹകമാ-ം ത[യന പവർ�നം.

• സസ്ങളിതല പതിപരാധ മാർഗങൾ : തമഴകാവരണം, ക്ടികിൾ , പ!ംതതാലി, 

                                                             പകാശഭി�ി, കാപലാസ്                                         

I പദചേ0ാഡി 2ന്ധം കപ്പെ#ത്തി പൂരി!ിക്കുക.

1) ബി.സി. ജി  : ക/ം ഓ.പി.വി  : .....................
  Ans : -  പപാളിപ/ാ

2)  ഇ.സി.ജി  : ഹദ/ം,  ഇ .ഇ .ജി  : ..................
  Ans : -   മസിഷ് കം
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    3) കാർഡിപ/ാളജി : ഹദ/ [ികിത,   ഓപങാളജി : ......................
       Ans:- കാൻസർ [ികിത 

II. ഒ-ത5ടത് കതn�ി, അതിനള ന്ാ/ീകരണം എഴതക .

1) ന്പടാഫിൽ, ഹലപസാഹസം ,പബപസാഫിൽ, ഈസിപനാഫിൽ  

Ans:- ഹലപസാഹസം . ശരീരസവങളിലള എൻഹസം , മറളവ പശ്തരകാണകൾ.       

2) രകം കടപി'ികൽ, ലിംപഫാഹസ-്, മ!ിവണങൽ, പനി   

Ans:- ലിംപഫാഹസ-്  പപത്ക പതിപരാധ�ിത~ ഭാഗം, 

          മറളവ തപാതവാ/ പതിപരാധ മാർഗങൾ                   

III.    ഉ�ിതമായ രീതിയിൽ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക .

 1) ഹതമസ് ഗനി/ിൽ വച്  പാകത5ടന.

 2) ബാകീരി/ക/ത' പകാശസരത� ശിഥിലീകരിച് അവത/ നശി5ികന. 

 3) ഹവ!സ് ബാധിച പകാശങതള നശി5ികന . 

 4) ക്ാൻസർ പകാശങതള നശി5ികന . 

 5) ആ~ിജനക/ത' വിഷാംശത� നിർവീര്മാകന

 6) അസിമജ/ിൽ വച് പാകത5ടന

                          B- ലിംപഫാഹസറകൾ                   T - ലിംപഫാഹസറകൾ

         ...........................................
       ...........................................
        ...........................................

    ...........................................
     ...........................................
       ............................................

Ans :- B- ലിംപഫാഹസറകൾ – 2 , 5, 6,    T – ലിംപഫാഹസറകൾ – 1, 3, 4 

 
  IV. ഫാപഗാഹസപ-ാസിസമാ/ി ബനത5ട് താതfതകാട� ഫ്പളാ[ാർട് പർ�ി/ാകക               

 

                                                                    

                                                                                  

                            പരാഗാണ 

                                  ( a )

                                  ( b )

                                  ( c )

    ഹലപസാപസാമിതല എൻഹസമകൾ പരാഗാണകതള ശിഥിലീകരിച നശി5ികന 
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Ans:-
         (a) പരാഗാണകതള സരസഞി/ിൽ ഉൾതകാളന  

        (b) ഹലപസാപസാം 

       (c) സരസഞികൾ ഹലപസാപസാമമാ/ി ക'ിപചരന 

V.   [ിതീകരണം പർ�ി/ാകക                                                                     

                                                               
                                                                                         

                                                                            

Ans :-    
      ( a )  ജീവനള പരാഗാണകൾ  ( b ) നിർവീര്മാകത5ടവിഷവസകൾ  ( c ) പരാഗകാരിക/ത'

              പകാശഭാഗങൾ

VI. സസ്ങളിതല വിവിധ പരാഗപതിപരാധ മാർഗങൾ ഉൾത5ട�ി ചവത'തകാട� [ിതീകരണം

      പർ�ി/ാകക.

      
                 

  

 

 Ans :-  A – കാപലാസ്,  B – പ!ംതതാലി ,  C – ക്ടികിൾ ,  D – പകാശഭി�ി   
                                                                 
                        

 

വാക് സിനകൾ

 നിർവീര്മാകത5ട പരാഗാണകൾ 

               ( a )            ( b )                 ( c )

   

   സസ്ങളിതല
     പതിപരാധ 
  സംവിധാനങൾ 

    സസ്യങ്ങ@ിപ്പെK
     പ്രതിചേരാധ 
  സംവിധാനങ്ങൾ 

                              B                             C

  
 ഉളിലള പകാശങതള പനരിടള 
 പരാഗാണ സമർക�ിൽനിനം 
           സംരകികന

            ഇലകളിലത'യള
    പരാഗാണപപവശനത�  
               ത'യന  

  ഈ പപാളിസാകഹ!ഡ് 
 പകാശഭി�ി ക'തനതന 
  പരാഗാണകതള ത'യന 

          സസജമാ/ 
     പതിപരാധ കവ[ം 

                      D

 A
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 VII.  " രകദാനം ജീവദാനം"  രകദാനം ന'തപമാൾ ശദിപകn കാര്ങൾ ഏവ  ?  

Ans :-     
                       * 18 നം 60 നം ഇ'/ിൽ പാ/മളവരാ/ിരികണം 

                       * മന് മാസ�ിതലാരികൽ രകദാനം ന'�ാം 

                       * ഗർഭിണികൾ മലയടന അമമാർ എനിവർ രകം ദാനം ത[യരത് 
                    * രക�ിലത' പകരന പരാഗമളവർ രകം ദാനം ത[യരത്
VIII. വിവിധ രക്തഗ്രൂപ്പുകളുമായി 2ന്ധപ്പെ!ട്ട താപ്പെGപ്പെകാടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കുക                          

     
രകഗപകൾ ആ~ിജനകൾ ആ~ിപബാഡികൾ 

                        ( 1 )                        A                          ( 2 )

                        AB                      (3)                          ( 4 )

                         B                     ( 5)                            a

                         O                     ( 6 )                       a യും  b യും        

  
Ans:-  
       (1)  A    (2)  b   ( 3 )  A യം B യം   (4) ഇല    (5) B   (6) ഇല

IX. തപൻസിലിൻ ആദ്മാ/ി കതn�ി/ ആ~ിബപ/ാടിക് ആണ് .                                                 

           ( a ) ആദ്ത� ആ~ിബപ/ാടിക് കതn�ി/ ശാസജൻ ആര്  ?

           ( b ) എനാണ് ആ~ിബപ/ാടികകൾ ?

           ( c ) ഇവയത' സിരമാ/ ഉപപ/ാഗം ഉnാകന പാർശ്ഫലങൾ എതനലാം ? 

Ans :-  
                   ( a ) അല:ാnർ തഫമിംഗ് 

                   ( b ) ബാകീരി/ ,ഫംഗസ് ത'ങി/ സകജീവികളിൽ നിനം പവർതിരിതചടകനതം,  

                          ബാകീരി/ത/ നശി5ികാൻ ഉപപ/ാഗികനതമാ/ ഔഷധങൾ 

                    ( c ) പരാഗാണകൾക് ആ~ിബപ/ാടികകൾതകതിരാ/ പതിപരാധപശഷി ഉnാവന 

                           ശരീര�ിതല ഉപകാരികളാ/ ബാകീരി/കതള നശി5ികന 

                        ശരീര�ിതല [ില വി-ാമിനക/ത' അളവ് ക!/് കന  

X. "കതിമമാ/ി നിർമികാനാവാ� കല/ാണ് രകം"

       രകദാന�ിത~ മഹത്ം കാണികന ഒര പപാസർ തയാ!ാകക  
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പാഠം - 6. ഇfപിരിയന ജനിതക രഹസ്ങൾ

പധാന വസതകൾ 

• പാരമര്ം : മാതാപിതാക/ത' സവിപശഷതകൾ സനാനങളിപലക് വ്ാപരികന പകി/

• വ്തി/ാനങൾ : മാതാപിതാകളിൽ നിന് വ്ത്സമാ/ി സനാനങളിൽ പക'മാകന

                             സവിപശഷതകൾ 

• ജനിതകശാസം : പാരമര്ത�യം വ്തി/ാനങതളയം ക!ിച് പതിപാദികന ശാസ ശാഖ

• പക' ഗണം : വർഗസങരണം ന'തപമാൾ ഒനാം തലമ!/ിൽ പക'മാകന ഗണം 

• ഗപ ഗണം :  ഒനാം തലമ!/ിൽ മ!ഞിരികന ഗണം 

• ജനിതകശാസ�ിത~ പിതാവ് : ഗിഗർ തജാഹാൻ തമൻഡൽ

• ഡി. എൻ. എയത' ചറ പഗാവണി മാതക : തജ/ിംസ് വാ'്സൺ, ഫാൻസിസ് കിക്

• ഡി. എൻ. എയത' അ'ിസാന ഘ'കം :  ന്കിപ/ാഹ-ഡ്                 

• ന്കിപ/ാഹ-ഡിത~ ഭാഗങൾ :  പഫാസ് പഫ-് ,പഞസാര തനാത, ഹനടജൻ പബസ്          

• ഡി.എൻ.എ/ിതല ഹനടജൻ പബസകൾ : അഡിനിൻ,  ഹതമിൻ, ഗ്ാനിൻ, ഹസപ-ാസിൻ 

• RNA /ിതല ഹനടജൻ പബസകൾ :  അഡിനിൻ,  യ!ാസിൽ, ഗ്ാനിൻ, ഹസപ-ാസിൻ 

• ജീൻ :  പപാടീൻ നിർമാണ�ിത~ വിവരങൾ അ'ങി/ ഡി.എൻ.എയത' ഭാഗം 

• വിവിധതരം RNA കൾ :   m-RNA, t-RNA, r-RNA

• മനഷ്ത~ പകാപമാപസാം സംഖ് :  46 എണം  ( 23 പജാഡി )

• സ്രപ പകാപമാപസാമകൾ  : 44 ,  ലിംഗ നിർണ/ പകാപമാ പസാമകൾ :  2

• ജനിതകഘ'ന :  പരഷൻ - 44 + XY, സീ - 44 + XX

• പകാപമാപസാമിത~ മ!ിഞ മാ!ൽ : പകാപമാപസാമിത~ ഭാഗങൾ പരസരം ജീനകൾ

                                                       ഹകമാറന പവർ�നം

• ഉൽപരിവർ�നം : ജനിതക ഘ'ന/ിൽ തപതടനnാകനതം അട� തലമ!/ിപലക്

                               ഹകമാ-ം ത[യത5ടനതമാ/ മാ-ങൾ   

• ആൺകടിയം തപൺകടിയം ഉnാകാനള സാധ്ത :  തല്ം - 50%

• തമലാനിൻ :   ത്കിന് നി!ം നൽകന വർണക പപാടീൻ                        

I പദചേ0ാഡി 2ന്ധം കപ്പെ#ത്തി പൂരി!ിക്കുക.

1) D.N.A : ഹതമിൻ, R.N.A  : .....................

  Ans : -   യ!ാസിൽ

2)  പരഷൻ - 44 + XY, സീ : ..................
  Ans : -   44 + XX 
3)  D.N.A : ഡി ഓ:ി ഹ!പബാസ് പഞസാര , R.N.A : ......................

         Ans : -  ഹ!പബാസ് പഞസാര
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II.         ഒ-ത5ടത് കതn�ി മറളവയത' തപാതസ്ഭാവം എഴതക.

       1)   പഫാസ് പഫ-് ,  ജീൻ ,  പഞസാര തനാത,  ഹനടജൻ പബസ്
        Ans:-  ജീൻ,     മറളവ ന്കിപ/ാഹ-ഡിത~ ഭാഗങൾ
        

III. ചവത' തകാട�ിരികന പസാവനകളിൽ അ'ിവര/ിട ഭാഗങളിൽ തതറതnങിൽ

        തിര�ി എഴതക

   1) വർഗസങരണം ന'തപമാൾ ഒനാം തലമ!/ിൽ പത്കത5ടന ഗണമാണ് ഗപ ഗണം 

   Ans :- പക' ഗണം

   2)  ഒര പജാഡി വിപരീത ഗണങതള പരിഗണിച് വർഗസങരണം ന'തപമാൾ

       രnാംതലമ!/ിൽ പക'മാ/തം മ!ഞിരികനതമാ/ ഗണങ/ത' അനപാതം  9:3:3:1

       ആ/ിരികം   

Ans :- 3 :1
   3)  ജനിതക ഘ'ന/ിൽ തപതടനnാവനതം അട� തലമ!/ിപലക് ഹകമാ-ം

         ത[യത5ടനതമാ/ മാ-ങളാണ് വ്തി/ാനങൾ 

  Ans :- ഉൽപരിവർ�നങൾ

IV. ചവത' തകാട�ിരികന വർഗസങരണം പരീകണം നിരീകികക. പ[ാദ്ങൾക് ഉ�രം
       എഴതക

    മാതപിത സസ്ങൾ 

ഉരn വിതള ത['ി     X     ച/ങി/ വിതള ത['ി 

   ഉരn വിതള ത['ി 

     
      a) ഈ വർഗസങരണം പരീകണത� പതീകങൾ ഉപപ/ാഗിച് [ിതീകരികക ?
     b) ഒനാം തലമ! ത['ിയത'  സ്പരാഗണം വfി ഉnാ/ രnാംതലമ! [ിതീകരികക?
     c) സ്പരാഗണം വfിയnാ/ രnാം തലമ!/ിൽ ലഭിച ത['ികൾ തമിലള അനപാതം ഏത്?

      Ans  :- 
a)    മാതൃ പിതൃ സസ്യങ്ങൾ

RR  X rr

           
                      (   ഒന്നാം തലമുറ )                 Rr

 R r
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           b)    Rr    X Rr

   

RR Rr    Rr  rr
 

c)   ഉരുണ്ട വിത്തുള്ള 3    ചെ�ടികളും ചുളുങ്ങിയ വിത്തുള്ള 1  ചെ�ടിയും ,   അനുപാതം 3:1
  
   V.   ജീനുകളുചെട പ്രവർത്തനവുമായി (    പ്രപ്രാട്ടീൻ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ )  ബന്ധചെ0ട്ട പ്ര1ാ�ാർട്ട്
        പൂർത്തിയാക്കുക

                                                                                                                                                    

 

                                                                    

•

•

Ans  :-
          ( a ) mRNA ന്കി/സിന് പ!ത�തന ( b) mRNA ഹ!പബാപസാമിൽ എതന.

                  ( c ) tRNA     വിവിധ തരം അമിപ്രനാആസിഡുകചെ9 റൈറപ്രബാപ്രസാമിൽ എത്തിക്കുന്നു.   

VI.        �ിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുക                                                                                         

                                                                            

                                 

    

   

 R  Rr
r

         DNA /ിൽ നിന്  mRNA രപത5ടന

                                    ( a )

                                    ( b )

                                    ( c )

   mRNA /ിതല സപനശം അനസരിച്, അമിപനാ ആസിഡകൾ കടിപചർത പപാടീൻ നിർമികന

      പഫാസ് പഫ-്                  ( a )                 ( b )

 ന്കിപ/ാഹ'ഡ്



                                                                       25
Ans:-
         ( a )  പഞസാര തനാത   (b ) ഹനടജൻ പബസ് 

VII.
      a) ഈ പവർ�നം തിരിച!ിഞ് എഴതക. 

       b) ഇതിത~ പാധാന്തമന് 

   Ans :-  a)    പ്രക്രാപ്രമാപ്രസാമിചെ? മുറിഞ്ഞു മാറൽ
              b)     സന്താനങ്ങ9ിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ രൂപചെ0ടുന്നു

         

VIII.
      a) താതf തകാട� [ിഹങൾ ഉപപ/ാഗിച്  D.N.A യത' അ'ിസാന യണി-് നിർമികക. 

      b) ഈ യണി-ിന് പ!യന പപതരന് ?

      c) A, B, C ഇവത/ തിരിച!ിയക. 

 

                 

                                                                         

                  A                                    B                                  C
Ans:- 
     a) 

   b) ന്കിപ/ാഹ'ഡ്      (c) A - പഫാസ് പഫ-്  B- പഞസാര തനാത   C - ഹനടജൻ പബസ് 
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      IX.  പടിക പർ�ീകരികക                           

ഇfക/ത' എണം പഞസാരയത' തരം ഹനടജൻ പബസകൾ 

DNA
            
              രn് 

         
   ഡി ഓ:ി ഹ!പബാസ്

         പഞസാര

                  
               ( a )

RNA
            
              ( b ) 

              
             ( c )

അഡിനിൻ
യ!ാസിൽ
ഗ്ാനിൻ 

ഹസപ-ാസിൻ 

Ans:- :-
                           ( a ) അഡിനിൻ,  ഹതമിൻ,  ഗ്ാനിൻ , ഹസപ-ാസിൻ 

                       ( b)  ഒന്   ( c )  ഹ!പബാസ് പഞസാര

X. പബാ:ിലള പദങൾ  ഉപപ/ാഗിച് ഉ[ിതമാ/ി പരി5ികക 

    

         പകാശം   a   പകാപമാപസാം   b    ജീൻ 

 Ans:- (a)  ന്കി/സ്  (b)  DNA

 

           ഹ!പബാപസാം , DNA,  ന്കി/സ് , RNA  
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                                                 പാഠം - 7. നാതളയത' ജനിതകം

പധാന വസതകൾ 

• ജനിതക എൻജിനീ/!ിങ് : ജനിതക ഘ'ന/ിൽ അഭിലഷണീ/മാ/ തര�ിൽ മാ-ം 

                                         വര�ി ജീവിക/ത' സ്ഭാവത� നി/നികന സാപങതികവിദ്

• ജനിതക കതിക : ജീനകതള മ!ിതചടകാൻ ഉപപ/ാഗികന  എൻഹസമകൾ.

                              ( ഉദാ :- ത!സ് ടികൻ എൻപഡാ ന്കിപ/സ് )

• ജനിതക പശ :  ജീനകതള കടിപചർകാൻ ഉപപ/ാഗികന എൻഹസമകൾ

                          ( ഉദാ :- ലിപഗസ് )

                                                                

 

   

                                                                            BT പര�ി, BT പ[ാളം, BT പസാ/ാബീൻ. 

• ഡി.എൻ.എ ഫിംഗർ പി~ിംഗ് : സാധ്തകൾ

• ജനിതക എൻജിനീ/!ിങ് : പകാടങൾ

                  
I പദചേ0ാഡി 2ന്ധം കപ്പെ#ത്തി പൂരി!ിക്കുക.

1) ജനിതക കതിക : ത!സ് ടികൻ എൻപഡാ ന്കിപ/സ് , ജനിതക പശ  : .....................

   Ans : -   ലിപഗസ്   

2) വാ:ിപനഷൻ : എപഡ്ർഡ് തജനർ,  D.N.A പരിപശാധന  : ........................

   Ans :- അലക് തജഫി                                                            

    II.      ഒ-ത5ടത് കതn�ി മറളവയത' തപാതസ്ഭാവം എഴതക.

     1) ഇ~ർതഫപ!ാൺ, എൻപഡാർഫിൻ,  പതാംപബാപാസിൻ , തസാമാപ-ാപടാപിൻ

        Ans:- പതാംപബാപാസിൻ,     മറളവ ജനിതക എഞിനീ/!ിംഗിലത' വികസി5ിച പപാടീനകൾ. 
        

III. ചവത' തകാട�ിരികന പസാവനകളിൽ അ'ിവര/ിട ഭാഗങളിൽ തതറതnങിൽ

        തിര�ി എഴതക

   1) 0ങ്ക് 0ീനുകൾ കടിപചർ� ജീനകതള ലക്പകാശ�ിൽ എ�ികാൻ സഹാ/ികന.

   Ans :- ബാകീരി/ൽ പാസിഡ്  (വാഹകർ )

   2)  പരാഗ�ിന് കാരണമാ/ ജീനകതള മാ-ി പകരം പവർ�നകമമാ/ ജീനകൾ

         ഉൾത5ടതന [ികിതാരീതി/ാണ് 0ീൻ മാ!ിങ്ങ്

    Ans :-  ജീൻ [ികിത 

• ജനിതക എൻജിനീ/!ിങ് സാധ്തകൾ : ജീൻ തത!ാ5ി,  ജനിതക പരിഷാരം വര�ി/

മഗങ/ം വിളക/ം, പഫാ!ൻസിക് പരിപശാധന

• മരന തരന മഗങൾ 
:     കീ'ങതള പതിപരാധികാനാ/ി ജനിതക പരിഷ്കാരം വര�ി/ സസ്ങൾ : BT വഴതിന, 
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IV. താതfതകാട� A, B പബാകകളിതല വസതകതള ഉ[ിതമാ/ി പജാഡി പ[ർകക.

                          A                                                                    B
                     A                                                              B

                

      Ans :- 1 – d  (2) – e  (3) - a  (4) – b  (5) – c

     V.     പ്രപ്രാട്ടീനുകളുചെട പ്രപചെരഴുതി ഉ�ിതമായി പൂരി0ിക്കുക

        

                                                        

    Ans:-  A –  ഇ~ർതഫപ!ാൺ  B - തസാമാപ-ാപടാപിൻ  C -   ഇൻസുലിൻ D - എൻപഡാർഫിൻ 

                                                                     
                                                                       

 1)   ജങ് ജീനകൾ

 2) DNA  തപാഹഫലിങ്

 3)  ജീപനാം

 4)  ജീൻ മാ5ിങ്

 5)   ജീൻ [ികിത

 a) ഒര ജീവി/ിൽ അ'ങി/ിരികന തമാ�ം ജനിതക വസ

 b)DNA /ിൽ ജീനിത~ സാനം കത്മാ/ി 
    കതnതന സാപങതികവിദ് 

 c) പരാഗ�ിന് കാരണമാകന ജീനകതള 
     മാ-ി പകരം പവർ�നകമമാ/ ജീനകൾ
      ഉൾത5ടതന [ികിതാരീതി

 d) പവർ�നകമമലാ� ജീനകൾ

 e) ന്കിപ/ാഹ-ഡക/ത' കമീകരണം 
      പരിപശാധികന സാപങതികവിദ് 

ജനിതക എഞിനീ/!ിംഗിലത' 
വികസി5ിച [ികിതക് 
ഉപപ/ാഗികന പപാടീനകൾ  

 ........(A)........

.......(C)....... .......(D).......

........(B).......

  ഹവ!ൽ പരാഗങൾ             പപമഹം

 വളർചാഹവകല്ങൾ              പവദന



                                                                       29
VI.     തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃക പ്രനാക്കി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.      
   

  ജനിതക എഞിനീ/!ിംഗ്  പനടങൾ    ജനിതക എഞിനീ/!ിംഗ്  പകാടങൾ 

                 ജീൻ തത!ാ5ി         ജനിതകമാ- അവകാശ ലംഘനം 

       .....................(a).........................        .....................(b).........................

       .....................(c).........................        .....................(d).........................

 
    Ans :-  (a) - ഡി.എൻ.     എഫിംഗർ പ്രി?ിംഗ് (b) -   മരുന്നു തരുന്ന മൃഗങ്ങൾ           
                (c) - ഹജവായധങൾ-   പതി/ തവലവിളി (d) -   തപദശീ/ ഇനങൾക് ഭീഷണി
  
VII.       ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂചെടയുള്ള ഇൻസുലിചെ? ഉൽപാദനത്തിചെ? വിവിധ ഘട്ടങ്ങ9ാണ്
       ചുവചെട ചെകാടുത്തിരിക്കുന്നത്.   വിട്ട ഭാഗങ്ങൾ പൂരി0ിക്കുക.

    മനുഷ്യ ഡിഎൻഎയിൽ നിന്നും ,    ഇൻസുലിൻ ഉൽ0ാദക ജീനിചെന മുറിചെRടുക്കുന്നു

                                                    ----(a)----

     ഇൻസുലിൻ ഉൽ0ാദക ജീനിചെന പ്ലാസ്മിഡിപ്രലക്ക് കൂട്ടിപ്രRർക്കുന്നു

                                                    ----(b)---

                                                     ----(c)----

     ഇവയിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനസജ്ജമായ ഇൻസുലിൻ നിർമ്മിക്കുന്നു
 Ans:- 
         a.         ബാക്ടീരിയയുചെട ഡി എൻ എ യിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മിഡിചെന പ്രവർതിരിചെRടുക്കുന്നു.
          b.        ഇൻസുലിൻ ജീൻ കൂട്ടിപ്രRർത്ത പ്ലാസ്മിഡിചെന ബാക്ടീരിയയുചെട പ്രകാശത്തിൽ നിപ്രYപിക്കുന്നു

          c.      വ9ർRാ മാധ്യമത്തിൽ ചെപരുകിയ ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമല്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ

              ഉൽപാദി5ികന.
VIII.   പബാ:ിൽ നിനം ഡി.എൻ.   എ ഫിംഗർ പി~ിംഗിത~   സാധ്തകതള കn�ി എഴതക.
      

       Ans:- (a), (c), (e), (g)

   a) കടംബ പാരമര്ം കതn�ാൻ  (b) മരനകൾ നിർമികാൻ 

  c) /ഥാർത മാതാപിതാകതള തിരിച!ി/ാൻ   (d) ജീനിത~ സാനം കതn�ാൻ 

  (e) പകതിദരനം യദം ത'ങി/ സാഹ[ര്ങളിൽ നഷത5ടവതര കതnതപമാൾ

  തിരിച!ി/ാൻ  (f) ജനിതകപരാഗ [ികിതക്  (g) /ഥാർത ക-വാളിത/ തിരിച!ി/ാൻ 
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                                     പാഠം - 8.     ജീവൻ പിനിട പാതകൾ

                        പധാന വസതകൾ 

                                           ആകസികമാ/ി ഭമി/ിൽ എ�ി/താകാം എന വാദഗതി

• രാസ പരിണാമ സിദാനം:ആദിമ സമദ�ിതല രാസവസകൾകnാ/ മാ-ങ/ത' ഫലമാ/ി

                                           ജീവൻ ഉതവിച ( എ.ഐ ഒ5ാരിൻ, തജ.ബി.എസ് ഹാൽപഡൻ )

• യപ! - മിലർ പരീകണം വfി നിർമിച ഹജവ കണിക : അമിപനാ ആസിഡ്

• ലാമാർകിസം : സ്/ാർജിത സ്ഭാവങൾ പാരമര്മാ/ി ഹകമാ-ം ത[യത5ടം എന വാദം

• [ാൾസ് ഡാർവിത~ വിഖ്ാത ഗനം :  പകതി നിർദാരണം വfിയള ജീവിവർഗ ഉല�ി

• പകതി നിർദാരണ സിദാനം :  അമിപതാൽപാദനം വfി ഉnാകന ജീവികളിൽ 
ഗണകരമാ/ വ്തി/ാനങൾ ഉളവ അതിജീവികകയം അലാ�വ നശികകയം ത[യന 
പകി/                                                                   

• നിപ/ാ ഡാർവിനിസം : ഡാർവിന് പശഷം ഉnാ/ അ!ിവകൾ കടിപചർ�് പതകി/

                                      പരിണാമ സിദാനം

• ഉൽപരിവർ�ന സിദാന�ിത~ ഉപജാതാവ്  : ഹ്പഗാ ഡീവിസ്

• പഫാസിൽ : ആദിമ കാലത� ജീവിക/ത' അവശിഷങൾ

• അനരപ അവ/വങൾ : ഒപര ഘ'നയളവയം  വ്ത്സ ധർമം നിർവഹികനതമാ/ 
                                    അവ/വങൾ 

• ആപനാപപാ/ിഡി/ : തസർപകാപി�ിപകാ/ിതഡയം തഹാമിപനാ/ിഡിപ/യം പ[ർനത്

• തഹാമിപനാ/ിഡി/ : മനഷ്ൻ, [ിമാൻസി, പഗാ!ില, ഒ!ാങടാൻ, ഗിബൺ

• തസർപകാപി�ിപകാ/ിതഡ : കരങകൾ

                  
I പദചേ0ാഡി 2ന്ധം കപ്പെ#ത്തി പൂരി!ിക്കുക.

1) ലാമാർക് : സ്/ാർജിത സ്ഭാവങൾ , ..................... : പകതി നിർദാരണം  

   Ans : - [ാൾസ് ഡാർവിൻ 

2)  കരങകൾ : തസർപകാപി�ിപകാ/ിതഡ, മനഷ്ൻ  :  

   Ans :- തഹാമിപനാ/ിഡിപ/                                                          

    II.      ഒറ്റപ്പെ!ട്ടത് കപ്പെ#ത്തി മറ്റുള്ളവയുപ്പെ( പ്പെപാതുസ്വഭാവം എഴുതുക.

     1)  അമിപനാ ആസിഡ്, പമാപണാസാകഹ!ഡ്, പപാളിസാകഹ!ഡ്,  ഹനടജൻ പബസ്

        Ans:- പപാളിസാകഹ!ഡ്,      മറളവ ആദിമഭമി/ിൽ ഉnാ/ ലഘ ഹജവ കണികകളാണ്. 
    
     2)  പഗാ!ില ,  [ിമാൻസി ,കരങ്,  ഒ!ാങടാൻ
        Ans:-  കരങ് ,     മറളവ തഹാമിപനാ/ിഡിപ/ വിഭാഗ�ിൽ തപടതാണ്

• പാൻപസർമി/ പരികൽപന : പപഞ�ിതല ഇതര പഗാളങളിൽ എവിത'പ/ാ ജീവൻ ഉതവിച്
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      III.        �ിത്രീകരണം വിശകലനം ചെ�യ്ത് നൽകിയ പ്ര�ാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക

a)     ഈപരീYണത്തിചെ? പ്രപചെരന്ത് ?

b)     1ാസ്കിചെല രാസഘടകങ്ങൾഏചെതല്ലാം ?

c)        രാസപ്രവർത്തന പ്രശഷം രൂപം ചെകാണ്ടറൈജവ കണികകൾ ഏചെതല്ലാം ?

d)        ഈപരീYണം ഏത് പരികൽ0നക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത നൽകി ?

Ans:- 
a)  യുപ്രറ -  മില്ലർ പരീYണം. 
b) മീപ്രaൻ, അപ്രമാണിയ,  നീരാവി , റൈbഡ്രജൻ. 
c)      അമിപ്രനാ ആസിഡുകൾ പ്രപാചെലയുള്ളറൈജവ തന്മാത്രകൾ .
d)   രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തം .

   IV. പകതി നിർദാരണ സിദാന�ിതല മഖ് ആശ/ങൾ കമത5ട�ി എഴതക

Ans:- 
              ക്രമം -  b, d, a, c

V.        ചുവപ്പെ( പ്പെകാടുത്ത പ്രസ്താവനക@ിൽ അ(ിവരയിട്ട ഭാഗങ്ങ@ിൽ പ്പെതറ്റുപ്പെ#ങ്കിൽ തിരുത്തി എഴുതുക

   a)         ആദിമ സമദ�ിതല രാസവസകൾകnാ/ മാ-ങ/ത' ഫലമാ/ി ജീവൻ ഉതവിച എന
         സിദാനമാണ്   പാൻസ് പ്പെപർമിയ സിദ്ധാന്തം  .  
   b)         സ്/ാർജിത സ്ഭാവങൾ പതി/ ജീവജാതികൾ ഉnാവാൻ കാരണമാകന എന വാദമാണ്
        ഉൽപരിവർത്തന സിദ്ധാ  ന്തം  .  

Ans:-  (a)  രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തം  (b)   ലാമാർകിസം

 a. നിലനിൽ5ിന് പവnിയള സമര�ിൽ അനകല വ്തി/ാനം ഉളവ നിലനിൽകന.
     അലാ�വ നശികന
 b. ഓപരാ ജീവി വർഗവം നിലനിൽകാൻ ആവനതിലം, കടതൽ സനാനങതള 
ഉൽ5ാദി5ികന
 c. അനകല വ്തി/ാനങൾ അട� തലമ!കളിപലക് ഹകമാ-ം ത[യത5ടക വfി പതി/ 
      ജീവജാതി ഉnാകന 
 d. ജീവികൾ തമിൽ ഭകണ�ിനം,  വാസസല�ിനം , ഇണകം പവnി കട� മതരം
      ഉnാകന
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VI.       ജീപവാൽ5�ിയമാ/ി ബനത5ട് പബാ:ിൽ തകാട� ഘടങൾ കാലഗണനാകമ�ിൽ
        കമീകരിച് എഴതക
        

 Ans:-   ആദിമ പകാശം      പപാകാരിപ/ാടകൾ     യകാരിപ/ാടകൾ    യകാരിപ/ാട് പകാളനി   
                                                                                                    
                                                                                                     ബഹപകാശ ജീവി 

VII.  മനഷ്പരിണാമ[രിത�ിതല മഖ്ഘടങൾ കമത5ട�ി എഴതക.

  പഹാപമാ ഹാബിലിസ്

  പഹാപമാ നി/ാnർതാലൻസിസ്
  ആസപലാ പി�കസ് അഫരൻസിസ്
  പഹാപമാ സാപി/ൻസ്

  പഹാപമാ ഇ!കസ്
  ആർഡി പി�കസ് !ാമിഡസ്

Ans:- 
a) ആർഡി പി�കസ് !ാമിഡസ്

b) ആസപലാ പി�കസ് അഫരൻസിസ്

c) പഹാപമാ ഹാബിലിസ്

d) പഹാപമാ ഇ!കസ്

e) പഹാപമാ നി/ാnർതാലൻസിസ്

f)  പഹാപമാ സാപി/ൻസ്

VIII.   ഉ[ിതമാ/ രീതി/ിൽ കമീകരികക.

Ans:_

 *************************************************************************

      പപാകാരിപ/ാടകൾ, യകാരിപ/ാട് പകാളനി, യകാരിപ/ാടകൾ ,

       ആദിമ പകാശം, ബഹപകാശ ജീവി 

     പഗാ!ില      ഗിബൺ      മനഷ്ൻ    ഒ!ാങടാൻ     [ിമാൻസി

      ഗിബൺ      ഒ!ാങടാൻ      പഗാ!ില    [ിമാൻസി      മനഷ്ൻ



                                                         പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ     
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  1)  ചിത്രം പകർത്തി വരച്ച് ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്  ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെ�ടുത്തുക.  

   a)  കകാശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെ�ടുന്ന നീളംകുറഞ്ഞ തന്തു

   b)  പ്പെതാട്ടടുത്ത ന്യൂകറാണിൽനിന്നും  സക,ശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം 

   c)  കകാശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആകവഗങ്ങപ്പെള പുറകത്തക്ക് വഹിക്കുന്ന ഭാഗം

   d)  ആകവഗങ്ങപ്പെള സിനാപ്റ്റിക് കനാബിക4ക്ക്  എത്തിക്കുന്ന  ഭാഗം  or  ആക6ാണിപ്പെ7 ശാഖകൾ 

   e)  നാഡീയ ക:ഷകം  സ്രവിക്കുന്ന ഭാഗം  or ആക6ാണൈണറ്റിപ്പെ7 അഗ്രഭാഗം 

   f)   ആക6ാണിപ്പെന വ4യം പ്പെചയ്യുന്ന കകാശം 

 Ans :-  :  -  

    

                                 
                           

                                              
2)  ചിത്രം പകർത്തി വരച്ച് ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് , ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെ�ടുത്തുക.

  

(a)

 (b)  കപശി :വർത്തനങ്ങപ്പെള ഏകകാപി�ിച്ച് ശരീര തു4നനി4 പാ4ിക്കുന്ന ഭാഗം

 (c)  ഹൃദയസ്പ,നം , ശ്വസനം തുടങ്ങിയ അണൈനച്ഛിക :വർത്തനങ്ങപ്പെള നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം

 (d) 
   
 (e) ആകവഗങ്ങളുപ്പെട പുനഃ :സരണ കകന്ദ്രം

Ans :-

  

 a- പ്പെഡൻകKാൺ

b- പ്പെഡൻണൈKറ്റ് 

 c- ആക6ാൺ  

 d- ആക6ാണൈണറ്റ്

 e-  സിനാപ്റ്റിക് കനാബ് 
 f- ഷ്വാൻ കകാശം 

  * മസ്തിഷ്കത്തിപ്പെ4 ഏറ്റവും വ4ിയ ഭാഗം

  *ചിന്ത, ബുദ്ധി, ഓർമ്മ, ഭാവന എന്നിവയുപ്പെട കകന്ദ്രം 

  * ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ഭാഗം 

 a- പ്പെസറിബ്രം

 b- പ്പെസറിപ്പെബല്ലം 
 c- പ്പെമഡുല്ല ഒബ്ലാംകഗറ്റ 

 d- ണൈഹക�ാത4ാമസ് 

  * ആന്തര സമസ്ഥിതി പാ4നത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം

  * ത4ാമസ്സിന്  പ്പെതാട്ടു താപ്പെb കാണുന്ന ഭാഗം 

 e- ത4ാമസ് 
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3) കണ്ണിപ്പെ7 ചിത്രം പകർത്തി വരച്ചു , താപ്പെb പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കപപ്പെരഴുതി, അടയാളപ്പെ�ടുത്തുക 

a) ദൃഡപട4ത്തിപ്പെ7  സുതാര്യമായ മുൻഭാഗം

b) കണ്ണിന് ദൃഢത നൽകുന്ന  ബാഹ്യ പാളി

c) :കാശ ഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെ�ടുന്ന ആന്തര പാളി

d) ഐറിസിപ്പെ7  മധ്യഭാഗത്തുള്ള സുഷിരം or :കാശതീവ്രതക്കനുസരിച്ഛ് വലു�ം ക്രമീകരിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഭാഗം 

e) പ്പെററ്റിനയിൽ :കാശ ഗ്രാഹികൾ കൂടുത4ായി കാണപ്പെ�ടുന്ന ഭാഗം

f)  പ്പെ4ൻസിപ്പെ7  വക്രത ക്രമീകരിക്കുന്ന കപശികൾ or പ്പെ4ൻസിപ്പെന ചുറ്റിയുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കപശികൾ 

g) കകാർണിയ ഒbിപ്പെകയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ആവരണം പ്പെചയ് ത്  സംരക്ഷിക്കുന്ന സ് തരം 

h) ആകവഗങ്ങപ്പെള മസ്തിഷ്ക്കത്തിപ്പെ4 കാഴ്ചയുപ്പെട കകന്ദ്രത്തിക4ക്ക് പ്പെകാണ്ടുകപാകുന്ന ഭാഗം 

 Ans :-

4)  പ്പെചവിയുപ്പെട ചിത്രം പകർത്തി വരച്ചു , താപ്പെb പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കപപ്പെരഴുതി, അടയാളപ്പെ�ടുത്തുക 

a) കർണ്ണപടത്തിപ്പെ4 കമ്പനങ്ങപ്പെള സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം

b)  ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധപ്പെ�ടുന്ന കുbൽ

c)  ശബ്ദഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെ�ടുന്ന ഭാഗം.

d) തു4നനി4ാപാ4നത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം

e) ശബ്ദതരംഗങ്ങപ്പെള കർണ്ണനാളത്തിക4ക്ക് നയിക്കുന്ന ഭാഗം

f) ശബ്ദതരംഗങ്ങപ്പെള കർണ്ണപടത്തിക4ക്ക്  നയിക്കുന്ന ഭാഗം

g)

                                                                                                                  

  a- കകാർണിയ

   b-  ദൃഢപട4ം

  c- പ്പെററ്റിന 

 d- പ്യൂ�ിൾ 

  e- പീതബിന്ദു

 f- സീ4ിയറി കപശികൾ

  g- കൺജങ്ണൈറ്റവ  

  h-  കനത്രനാഡി 

 
 * മധ്യകർണ്ണപ്പെത്ത ബാഹ്യകർണത്തിൽ

    നിന്നും കവർതിരിക്കുന്ന ഭാഗം.

 * ശബ്ദതരംഗങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് 
    കമ്പനം പ്പെചയ്യുന്ന സ്തരം

 

a)  
മാലിയസ്

b) യൂസ്റ്റേ�ഷ്യൻ നാളി

c) സ്റ്റേ�ാക്ലിയ

d) അർദ്ധവൃത്താ�ാര കുഴലു�ൾ

 (e) ചെചവിക്കുട

(f) �ർണ്ണനാളം

         (g)�ർണ്ണപടം 


