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ൊപൊതനിരേദശങള
►
പരീക എഴതാനള ഒനര മണികര സമയതിന് പറേമ 15 മിനിറ് കള ഓഫ് ൈടം (സമാശവാസ
സമയം) ആരംഭതില ഉണായിരികനതാണ്.
►

ഈ സമയത് എലാ േചാദയങളം ശദാപരവം വായിേകണതാണ്.

►

ഈ സമയം ഉതരം എഴതവാേനാ മറളവരമായി ചരച െചയാേനാ പാടളതല.

►

എലാ േചാദയങളകം ഉതരം എഴേതണതാണ്. േചായസ് അനവദിചിടള േചാദയങളക് േചായസില
ഏെതങിലം ഒെരണം എഴതിയാല മതിയാകം.

►

ഓേരാ േചാദയങളകമള േസാര അേതാെടാപം നലകിയിരികന.

Q1.

പദേജൊഡി ബനം കൊണതി വിടേപൊയ പദം പരിപികക.
a) പൊറ : ടകിയ ; മനഷയന : ...........................
b) ൈഹഡ : ടിഷയതലം ; നൊടവിര : ….............

Q2.

Q3.

[1]

ഒറൊപടത് കൊണതി മറളവയൊട ൊപൊതസവഭൊവം എഴതക.
കൊമനസലിസം ,മതരം, പരൊദജീവനം, ഇരപിടതം
നയേടൊഫില, േപറ്ൊലറ് , ലിംേഫൊൈസറ്, േമൊേണൊൈസറ്

[1]
[1]

പകൊശഘടതിേലയം ഇരണഘടതിേലൊയം പവരതനങള ചവൊട നലകിയിരികന.
പവരതനങള വിശകലനം ൊചയ്ത് അവൊയ നലകിയിരികന പടികയിൊല ശരിയൊയ
േകൊളതില എടൊതഴതക.
a. ഹരിതകണതിൊല േസൊമയില നടകന.
b. ഓകിജന സവതനമൊകന.
c. ഗേകൊസ് നിരമികൊപടന.
d. ഹരിതകണതിൊല ഗൊനയില നടകന.
A. പകൊശഘടം

B. ഇരണഘടം

[2]
Q4.

ചവൊട നലകിയിരികന പസ്തൊവനകള നിരീകികക . ൊതറൊയ പസ്തൊവനകള കൊണതി
തിരതി എഴതക.
a) രകതിൊല ഗേകൊസിൊന സൊധൊരണ േതൊത് 70-110mg/100 ml ആണ്.
b) ൈറേബൊേസൊം േകൊശതില നടകന വിവിധ പവരതനങൊള നിയനികന.
c) കൊള ലിേനയസ് ജീവേലൊകൊത അഞ് കിങഡങളൊയി വരഗീകരിച.
d) േപശീകല ശരീരചലനങള സൊധയമൊകന.
[2]
P.T.O.

Q5.

ചവൊട നലകിയിരികന ഇനങൊള ശരിയൊയ രീതിയില തനിടള പടികയില എടൊതഴതക.
അതലയ, പനിയര, അശവതി, നിലിരവി, ജഴ്സി
ൊനല്

േകൊഴി

എരമ

കരമളക്

[2]
Q6.

Q7.

രകഗപമൊയി ബനൊപട ചില വിവരങള പടികയില നലകിയിരികന. പടിക വിശകലനം
ൊചയ്ത് വിടഭൊഗങള പരിപികക
രകഗപ്

ആനിജന

ആനിേബൊഡി

രകം ആരൊകൊൊക നലകൊം

….......(i)..........

A

…......(ii)..........

….......(iii).............

AB

.......(iv)........

ഇല

AB

[2]

ചിതതില നലകിയിരികന േഫൊസിലിൊന നിരീകിച് ചവൊട നലകിയിരികന േചൊദയങളക്
ഉതരം എഴതക

a) ചിതതില നലകിയിരികന േഫൊസിലിൊന േപൊരന് ?
b) ചിതതില നലകിയിരികന േഫൊസിലിൊന പരിണൊമപരമൊയ പൊധൊനയം എന്?
Q8.

[2]

(i) “ ആണകടികളം ൊപണകടികളം ഉണൊകൊനള സൊധയത തലയമൊണ് ”
ഈ പസ്തൊവന വിലയിരതക ?
അലങില
(ii) പരഷന
സ്തീ

പംബീജം
A
...............

B
….............

a) A,B എനിവ എനിൊന സചിപികന.
b) ബീേജൊതപൊദക േകൊശങളില നടകന േകൊശവിഭജനം ഏത്.

ഭണം

ശിശ

[2]
P.T.O.

Q9.

മികച കടികരഷകനള അവൊരഡ് േനടിയ ബിന വളപേയൊഗം, കീടനിയനണം എനിവൊയപറി
വിവരേശഖരണം നടതന. വിവരേശഖരണതിൊന ഭൊഗമൊയി ബിന നലകിയ േചൊദയൊവലിയിൊല
ഒരഭൊഗം ചവൊട നലകിയിരികന. ബിനവിൊന േചൊദയങളക് നിങള എന് വിശദീകരണം
നലകം.
a) രൊസവളപേയൊഗതിൊന ദഷയഫലങള എൊനലൊം?
b) ൊനലിൊന ബൊധികന ഏൊതങിലം രണ് കീടങളൊട േപര് എഴതക?

[2]
[1]

Q10. "ശചിതവവം ആേരൊഗയവം" എന വിഷയതില സംഘടിപികന ൊസമിനൊറില ഉളപടതവൊന
തവകിൊന സംരകണതിന് സവീകരിേകണ 3 നിരേദശങള എഴതക?
അലങില
"േകരളതില മദയതിൊന ഉപേഭൊഗം കതൊന കടിയിരികന. മദയപൊനശീലം കൗമൊരകൊരിേലകം
വയൊപികനതൊയി വിവിധ പഠനങള സചിപികന"
മദയൊസകിയമൊയി ബനൊപട ഒര പതവൊരതയൊട ഭൊഗമൊണ് മകളില നലകിയിരികനത്.
a) മദയപൊനതിൊനതിൊരയള േബൊധവതകരണതിനൊയി ആേരൊഗയവകപ് തയൊറൊകന
േപൊസറില ഉളൊപടതവൊന മദയപൊനതിൊന ഏൊതങിലം മന് ദഷയവശങള നിരേദശികക?
Q11.

[3]

ചിതം നിരീകിച് േചൊദയങളക് ഉതരം എഴതക.

A

B കബസ് പരിവതി

a) ചിതീകരണതില A എന് സചിപിചിരികന പകീയ ഏത്?
b) കബസ് പരിവതി നടകന ഭൊഗം ഏത്?
Q12.

മാവ്

-

[1]

മാഞിെഫറ ഇനഡിക

മൊവിൊന ശൊസ്തീയ നൊമമൊണ് േബൊകില നലകിയിരികനത് .
a) ജീവികളക് ഇതരതില ശൊസ്തീയമൊയി േപര് നലകന രീതി ആവിഷ്കരിചതൊര് ?
b) േബൊകില നലകിയിരികന മൊതകയില മൊറൊര ജീവിയൊട ശൊസീയ നൊമം എഴതക?

[2]
P.T.O.

Q13. a) പടികയിൊല A േകൊളതിൊല വിവരങള B േകൊളതിൊല വിവരങളമൊയി ഉചിതമൊയി
േചരൊതഴതക.
I. അലഷിേമഴ്സ്

a) അകവസ് ദവതിൊന അളവ് കടനത്മലം ഉണൊകന .

ii. േഗൊേകൊമ

b) വിറൊമിന D യൊട അപരയൊപതൊകൊണണൊകന.

iii. റികറ്സ്

c) േകനനൊഡിവയവസയിൊല നയേറൊണകളൊട നൊശംമലം ഉണൊകന

അലങില
b) പടികയിൊല A േകൊളതില ആഹൊരതിൊന ദഹനവമൊയി ബനൊപട രൊസൊഗികളം േകൊളം B
യില
അവയൊട ധരമവം നലകിയിരികന. A േകൊളതിൊല വിവരങള B േകൊളതിൊല
വിവരങളമൊയി ഉചിതമൊയി േചരൊതഴതക.
I. ൈലേസൊൈസം

a) അനജൊത ഭൊഗീകമൊയി മൊളേടൊസൊകന.

ii. ൊപപ്സിന

b) ൊകൊഴപിൊന ൊചറകണങളൊകൊന സഹൊയികന.

iii. പിതരസം

c) മൊംസയൊത ഭൊഗീകമൊയി ൊപപേറൊണകളൊകി മൊറന.
d) ഭകണതില സക്മൊണകളൊണങില നശിപികന .

[3]

Q14. ചിതം നിരീകിച് േചൊദയങളക് ഉതരം എഴതക

A

B

a) A,B എനീ ഭൊഗങളൊട േപൊരഴതക.(ചിതം പകരതി വരയ്േകണതില )
b) ചവൊട നലകിയിരികന വിവരങള ഉളൊപടതി കൊഴ യമൊയി ബനൊപട േഫൊചൊരട്
പരതീകരികക?

[1]
[2]

ൊലനസ്, അകവസദവം, ൊററിന, േനതനൊഡി, കഷമണി,
േകൊരണിയ, ൊസറിബം, വിടിയസദവം

േകൊരണിയ

ൊലനസ്

ൊററിന

ൊസറിബം

കാഴ്ച

