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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) കടവയം മൊനം : ഇരപിടതം ; മരവൊഴയം മൊവം : ...........................
b) ൈഗേകൊളിസിസ് : േകൊശദവയം ; കബസ് പരിവതി : ….............

Q2.

Q3.

ഒറൊപടത് കൊണതി മറളവയൊട ൊപൊതസവഭൊവം എഴതക.
a) ൊമരിസമികകല , ആവരണകല, േപശീകല, േയൊജകകല
b) ശകലം, ബക്ലംഗസ് , ൊലനിൊസല, ടകിയ

[1]

[1]
[1]

i) ചവൊട നലകിയിരികന പവരതനങള വിശകലനം ൊചയ്ത് അവൊയ നലകിയിരികന
പടികയിൊല ശരിയൊയ േകൊളതില എടൊതഴതക.
a. കഷമണി വികസികന.
b. ഉമിനീര ഉതപൊദനം കടന.
c. ശവൊസനൊളം വികസികന.
d. ഹദയ സ്പനനം കറയന .
A. സിംപതറിക് വയവസ

B. പൊരൊസിംപതറിക് വയവസ

അലങില
ii) ഒര വയകിയൊട രകസമരദം േഡൊകര േരഖൊപടതിയിരികനത് 160/110 എനൊണ്.
a) ഓേരൊ സംഖയയം സചിപികനത് എനൊണ്?
b) ഈ വയകിയൊട ആേരൊഗയൊതകറിച് നിങളൊട നിഗമനം എന്?

[2]
P.T.O.

Q4.

a) ചവൊട നലകിയിരികന ഇനങൊള ശരിയൊയ രീതിയില തനിടള പടികയില എടൊതഴതക.
സിസബൗണ, ൊമലിൊഫറ, നിലിരവി, ജഴ്സി , ഗൊമലകി, മറൊ

പശ

േതനീച

എരമ

േകൊഴി

[3]
Q5.

a) പഠന പവരതനതിൊന ഭൊഗമൊയി രൊജ തയൊറൊകിയ േഫൊചൊരട് പരതിയൊകക.
ൈജവൈവവിധയസംരകണം
സവൊഭൊവിക ആവൊസവയവസക്
പറത്

a)...................................

വനയജീവി
സേങതം

b............

c............

സേവൊളജികല
ഗൊരഡന

d............

ജീനബൊങ്

അലങില
b) പടിക വിശകലനം ൊചയ് വിടഭൊഗം പരതിയൊകക.

Q6.

കൊരഷിക േമഖല

ഇനം

പധൊന ഉതപനം

a...............
പടനലപഴ വളരതല

േരൊഹ
c......................

b...............
പടനല

കൊലിവളരതല

d......................

പൊല

നലകിയിരികന േഫൊചൊരടില മനഷയൊന ഘടനൊതലങളിലള ൊതറ് കൊണതി േഫൊചൊരട്
ശരിയൊയി വരയക.
അവയവങള മനഷയന കലകള േകൊശങള

Q7.

അവയവ വയവസകള

[2]

ചവൊട നലകിയിരികന പടിക വിശകലനം ൊചയ് വിടഭൊഗം പരതിയൊകക.
ജീവിബനം

സവിേശഷത

ഉദൊഹരണം

a...............

ഒനിന് ഗണവം മേറതിന് േദൊഷവം

ഇതിളകണിയം മൊവം

b...............
കൊമനസലിസം

c......................

ചിതശലഭവം പൊചടിയം

d......................

e..........................
വിളകളം കളകളം

മതരം

Q8.

[2]

f......................
[3]
ഹദയൊേരൊഗയൊതകറിച് നടന േബൊധവതകരണ കൊസില ഹദയൊേരൊഗയൊത ബൊധികന ശീലങള

ഒഴിവൊകൊന േഡൊകര ആഹവൊനം ൊചയ.
a) ഹദയൊേരൊഗയൊത ബൊധികന ഏൊതങിലം മന് ശീലങള എഴതക?
Q9.

[3]

ആരകിേയൊൊപറിക്സിൊന പേതയകതകള തൊൊഴൊകൊടതിരികന .ഇവൊയ പകികേളൊട് സൊദശയളവ
ഉരഗങേളൊട് സൊദശയമളവ എനിങൊന പടികൊപടതക.
a. വൊയ ൊകൊകിൊന രപതില.
b. കേശരകേളൊട് കടിയ നീണവൊല.
c. ൊകൊകില പലകള.
d. ചിറകില വിരലകളം നഖങളം.
e. ശരീരതില തവലകള.
[3]
f. ചിറകകള.

Q10. േബൊകില നലകിയിരികന വിവരങള വിശകലനം ൊചയ് േചൊദയങളക് ഉതരം എഴതക.
♦ വൊയവഴി പകരില.
♦ ൊകൊതകവഴി പകരില.
♦ ൈവറസൊണ് േരൊഗകൊരി.
♦ ഫലപദമൊയ ചികിതൊരീതികേളൊ പതിേരൊധ കതിൊവപകേളൊ ഇല.
a) വിവരണതില പരൊമരശിചിരികന േരൊഗേമത്?
b) േരൊഗകൊരിയൊയ ൈവറസ് ഏത്?
c) ഈ േരൊഗം പകരൊനിടയള ഏൊതങിലം രണ് രീതികള എഴതക?
Q11.

[3]

പരിണൊമവൊദവമൊയി ബനൊപട പദസരയന പരതിയൊകക.
a.........................

വരഗീകരണ ശൊസം
പരിണൊമവൊദം
ൊതളിവകള
b.........................

ശരീരഘടന തൊരതമയം

[2]

Q12. മനഷയേനതതിൊന ചിതതില A,B,C,D എനടയൊളൊപടതിയ ഭൊഗങളൊട േപൊരഴതക.

A
B

C

D
[4]

