ശരിയായ ഉതരം കണപിടിയക .
1.ഏറവം െചറിയ ോകാശാംഗം.
a) മരമം(nucleus)
b) ൈമോറാോകാണടിയ (mitochondria).
c) ൈറോബാോസാം.( ribosome)
d) പലാസിഡകള.(Plastids)
2. ജനോകാശതിെല ഏറവം വലിയ ോകാശാംഗം.
a) മരമം(nucleus)
b) ൈമോറാോകാണടിയ (mitochondria).
c) ൈറോബോോസോം.( ribosome)
d) പലാസിഡകള.(Plastids)
3. സസയങളിെല ഏറവം വലിയ ോകാശാംഗം.
a) മരമം(nucleus).
b) ൈമോറാോകാണടിയ (mitochondria).
c) ൈറോബോോസോം.( ribosome)
d) പോസിഡകള.(Plastids)
4.ോകാശതിനളില ധാരാളം വിഷപദാരതങെള നിരവീരയമാകകോയാ നശിപികകയോയാ
െചയനതില പധാന പങവഹികന ോകാശാംഗം.
a) ോഫനം (vacuole)
b) ൈലോസാോസാം. (lysosome)
c) എനോഡാപലാസിക് െറകികലം(smooth endoplasmic recticulam)
d) ോഗാളഗി ോകാംപക്.
5. ോകാശസരം (cell membrane) ഇലലാത ോകാശാംഗം.
a) ൈറോബോോസോം.
b) ോഗാളഗി ോകാംപക്.
c) മരമം
d) ോകലാോറാപലാസ്
6.താെഴ െകാടതിടളവയില െസലലുോലാസ് െകാണള ോകാശഭിതിയിലലാതവ.
a) വാഴ

b) മാവ്.
c) ബാകീരിയ
d) ആലഗ
7.ോപാകാരിോയാടകളെട ോകാശങളില മാതം കാണെപടന ോകാശാംഗം.
a) ൈമോറാോകാണടിയ
b) ൈറോബോോസോം.
c) പോസിഡകള
d) ൈറോബാോസാം.
8.ഏറവം നീളംകടിയ ജനോകാശം.
a) ൈമോകാപലാസ
b) നാഡീോകാശം.
c) ഒടകപകിയെട മട.
d) രകോകാശം.
9.ഏറവം നീളംകടിയ സസയോകാശം.
a) ോകാളനൈകമ
b) സ് കലീറനൈകമ ൈഫബര
c) െസലലുോലാസ്
d) ൈസലം കഴലകള
10..ഏറവം വലിയ ോകാശം.
a) ോപശീോകാശം
b) ഒടകപകിയെട മട.
c) നാഡീോകാശം.
d) അസിോകാശം
11. ോകാശസിദാനം ( Cell theory) ബാധകമലലാത ജീവികള.
a) ഉരഗങള
b) ൈവറസകള
c) പകികള
d) ഫംഗസകള
12. താെഴ െകാടതിടളവയില പലാസാസരതിെന കറിചള (Plasmamembrane)-പസാവനകളില
ശരിയലലാതത്.
a) ഇത് ഒര വരണതാരയസരമാണ്( selectively permeable).
b) ോകാശതിന് ബലവം സംരകണവം നലകകയാണിതിെന ധരമം
c) ജനോകാശതിന് പറെമയം സസയോകാശതില ോകാശഭിതിയ് ക് ഉളിലം കാണെപടന.
d) ലിപിഡകള, മാംസയങള,വളെര െചറിയ അളവില കാരോബാൈഹോഡറ് എനിവയാല
നിരമികെപടിരികന.
13. സാധാരണ ഗതിയില ഒര ോകാശതിനളില ഒര മരമമാണളത് (nucleus).എനാല രണ്
മരമം കാണെപടന ോകാശമള ജീവികളമണ്.ഉദാഹരണം:a) അമീബ

b) പാരമീസിയം
c) സയോനാ ബാകീരിയ
d) ൈമോകാപലാസ.
14. പരണവളരചെയതിയ സസയോകാശങളില മരമം ോകനഭാഗത് നിനം വശങളിോലയ മാറി
കാണെപടന. ഇതിന കാരണംa) ചില രാസപദാരതങള അടിഞകടനതെകാണ്.
b) ോകാശോകനതില വലിയ ോഫനം രപെപടനതെകാണ്.
c) ോകാശഭിതി കനംകറഞോപായതെകാണ്.
d) ോകാമോസാമകളളതെകാണ്.
15.പരണവളരചെയതിയ ചില ജനോകാശങളിലം സസയോകാശങളിലം ( in mature cells) മരമം
കാണെപടനിലല. ഉദാഹരണം.
a) സസനികളിെല R.B.C & സസയങളിെല സീവ്
b) ൈഹഡ & ൈസോറാൈഗറ
c) ഉരഗങള & ആലഗ
d) നാടവിര & സലാജിെനലല
16.ോകാശസിദാനം രപെപടതിയത്
a) എം.െജ.ഷളീഡന
b) തിോയാഡര ഷവാന
c) ോറാബരട് ഹക്
d) ോറാബരട് ബൗണ
e) a) & b)
17.താെഴെകാടതിടളവയില ോകാശദവയെത (Cytoplasm) കറിചള െതറായ പസാവന ഏത്?
a) ോകാശസരതിനളിെല എലലാ പദാരതങെളയം ോചരത് ോകാശദവയെമന പറയന.
b) ജീവദവയതില മരമം ഒഴിെകയള ഭാഗെത ോകാശദവയെമന പറയന.
c) ജീവദവയവം ോകാശദവയവം ഒന തെനയാണ്.
d) ോകാശദവയം മരമതിനളിലാണ് കാണെപടനത്.
18.ജീവികളിെല ഘടനാപരമായ അടിസാനഘടകം
a) ോകാശം
b) നയകളിയസ്
c) ജീവശരീരം
d) ോഫനം
19. ജീവികളിെല ജീവധരമപരമായ അടിസാനഘടകം.
a) കലകള
b) ോകാമോസാമകള
c) ോകാശങള
d) DNA
20. ോപാകാോരയാടകള യകാോരയാടകളില നിനം വയതയാസെപടനത്
a) ോപാകാരിോയാടകളില മരമം കാണെപടനിലല. യകാോരയാടകളില വയകമായ മരമം

കാണെപടന.
b) ോപാകാരിോയാടകളില സരതാല ആവരണം െചയെപട ോകാശാംഗങളണ്.
c) ോകാശദവയതില നിനം നയകിോയായിഡകള ോവരതിരികെപടിടിലല .
d) a) , b) & c)
21. ോകാശാംഗം തിരിചറിയക? ;ചിതങളിെല ോലബല െചയ ഭാഗങള അടയാളെപടതക?
a)
b)

c)

d)

22.പദോജാഡി ബനം മനസിലാകി വിട ഭാഗം
പരിപികക.
a) മരമം

: മരമസരം ; : ോഫനം : …................

b) ോകലാോറാപാസ് : ോകാശതിെന പാചകപര ;: ൈമോറാോകാണിയ
:.............................................
c) ോറാബരട് ബൗണ : : ോകാശം ;........................................:നയകളിയസ്
d) ൈലോസാോസാം : ോകാശാനര ദഹനം ; ;ൈറോബാോസാം :..........................................................
e) പലാസ്ഡകള : സസയങളിെല ഏറവം വലിയ ോകാശാംഗം:......................................ജനകളിെല
ഏറവം വലിയ ോകാശാംഗം
f) ബാകീരിയ : ോപാകാരിോയാട് :അമീബ :.....................................................
g) മരമകം : ൈറോബാോസാം :: ോകാമാറിന ജാലിക :..............................................
23. ഒറെപടത് കെണതി മറളവയെട െപാതസവഭാവം എഴതക
1) െെഎപീസ്, െടലോസാപ്, കണനസര, ോനാബകള, ഒബജകീവ് െലനസ്
2) ോപാകാരിോയാടിക് ോകാശം , സീവ് ടയബ് ,ൈവറസ് ,ൈറോസാപസ്,പാരനൈകമ ോകാശം.
3) മാംസയനിരമാണം, ൈലോസാോസാം രപീകരണം,ോകാശസവ ഉലാദനം,
ോപാളീസാകൈറഡകളെട നിരമാണം

ഉതര സചിക
1

c).ൈറോബാോസാം.( ribosome)

2

b).ൈമോറാോകാണടിയ (mitochondria).

3

d).പലാസിഡകള.(Plastids)

4

c).എനോഡാപലാസിക് െറകികലം(smooth endoplasmic recticulam)

5

a).ൈറോബാോസാം.

6

c). ബാകീരിയ

7

d). ൈറോബാോസാം.

8

b).നാഡീോകാശം.

9

b).സ് കലീറനൈകമ ൈഫബര

10

b). ഒടകപകിയെട മട.

11

b). ൈവറസകള

12

b).ോകാശങള തമിലം ോകാശാംഗങളം ോകാശദവയം തമിലമള പദാരത വിനിമയം
നിയനികനത് ഇവയാണ്

13

b).പാരമീസിയം

14

b).ോകാശോകനതില വലിയ ോഫനം രപെപടനതെകാണ്.

15

a).സസനികളിെല R.B.C & സസയങളിെല സീവ്

16

a) & b)

17

b).ജീവദവയതില മരമം ഒഴിെകയള ഭാഗെത ോകാശദവയെമന പറയന.

18

a) ോകാശം

19

c)ോകാശങള

20

a) , b), & c)

21

a) എനോഡാപലാസിക് െറകികലം,A= Rough ER, B=ൈറോബാോസാം, C=Smooth ER
b) ോഗാളഗി ോകാമലക് A=െവസികിളസ്, B=cisternae
c)ൈമോറാോകാണിയ A=കിോസ B=പറെമയള ൈമോറാോകാണിയല സരം C=ഗാനയള
D=ൈമോറാോകാണിയല മാടരിക്
d) മരമം A= മരമ രനം, B =മരമകം, C= മരമദവയം,D=മരമസരം E=ോകാമാറിന ജാലിക

22.a) b) :ോടാോണാപലാസ്
b)

: ോകാശതിെന ഉൌരജനിലയം

c)

:ോറാബരട് ബൗണ

d)

:മാംസയനിരമാണം

e)

:ൈമോറാോകാണിയ

f)

:യകാരിോയാട്

g

:ജീനകള

23.1

െടലോസാപ്, മറളവ ൈമോകാോസാപിെന ഭാഗങള

23.2 പാരനൈകമ ോകാശം, മറളവ ോകാശസിദാനം( Cell theory) ബാധകമലലാതവ
23.3 മാംസയനിരമാണം, മറളവ ോഗാളഗി ോകാമലകകളെട ധരമങള

