BIOLOGY
(Sample Question Paper (2014-2015)
കോസ് : X

ോസോര : 40
സമയം :1 ½ Hr

നിരോദശങള
•

ആദയെത 15 മിനിറ് 'കള ഓഫ് ' സമയമോണ് . ഈ സമയം ോചോദയങള വയകമോയി വോയിച
മനസിലോകണം.

•

ോചോയസ് ഉള ോചോദയങളില ഏെതങിലം ഒനിന മോതം ഉതരം എഴതിയോല മതി.

•

എലോ ോചോദയങളകം ഉതരം എഴതണം.
1. പദോജോടി ബനം മനസിലോകി വിട ഭോഗം പരിപികക.
a) െസറിെബലം : ശരീരതലനനില
ോകോകിയ
: --------------b) പകതി നിരധോരണം : ചോളസ് ഡോരവിന
ഉലപരിവരതനം
: -------------------
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2 .ഒറെപടത് ഏത് ? മറളവയെട െപോതസവഭോവം എഴതക.
a) െഡനോഡോണ ,െവസിബയള ,ആോകോണ ,െഡനൈഡറ്
b) ോകോരടിോസോള ,ഇനസലിന ,ഓകിനകള ,ൈതോറോകിന
c) ഫിോയോമിയ ,സിോഗോോഡോണ ,ആരകിോയോെപറിക് ,ോമോറിതീരിയം
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3. രണ് ോരോഗികളെട ോരോഗ ലകണങള തോെഴ തനിരിക്ന.
ോതോമസ്
•

വിറയല അനഭവെപടന.

•

ഉമിനീര ഒഴകിെകോണിരികല.

•

ോപശീപവരതനങെള ഏോകോപിപികവോന കഴിയോെത വരന.
രവി

•

െസകനകോളോ മിനിറകോളോ നീണനിലകന സനി.

•

വോയിലനിനം നരയം പതയം വരിക.

•

ൈക കോലകള തറയില അടികക.
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a) ോതോമസിെനയം രവിയെടയം ോരോഗങള തിരിചറിെഞഴതക?
b) ോതോമസിെന ോരോഗതിന് കോരണെമന്?
4. ോഗോപിതെന ോതോടതിെല െചടികളെട മെപതിയ ഇലകളിെല ഞരമകളകിടയില മഞനിറം കണ. കോമണ
തളിരിലയിോലകം വയോപിച. ഇതിെനകറിച് കഷി ഓഫീസറെട ഉപോദശം ോതടി.
a)ഏത് മലകമോയിരികം ോരോഗതിന് പരിഹോരമോയി കഷി ഓഫീസര നിരോദശിചത് ?
b) ഈ മലകതിെന പധോന ധരമങള ഏവ?
5. ോരോഗതിന് കോരണമോവന വസവിന് തെന ോരോഗശമനം സോധയമോകോന കഴിയം.
a) ഈ ചികതോ രീതിോയത് ? ഇത് ആവിഷരിചതോര് ?
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6..പോമിെന കണ് ഭയോനോടിയ ഒരോളെട ശോരീരിക പവരതനങളില ഉണോയ മോറങള
തോെഴെകോടതിരികനവയില നിന് സിംപതറിക് വയവസയ് അനോയോജയമോയവ തിരെഞടത് എഴതക ? 2
* കഷമണി വികസികന.
* ശവോസനോളം ചരങന.
1

1

PTO

* ോഹോരോമോണ ഉലപോദനം കടന.
* ഉമിനീര ഉലപോദനം കടന.
* ഗോകോസിെന ൈഗോകോജനോക്ന.
* ഉമിനീര ഉലപോദനം കറയന.
7. ചില ഷഡപദങള ഇണകെള ആകരഷികോനോയി ചില പോതയക രോസവസകള പറെപടവികോറണ് ഏതോണീ
രോസവസ ? ഇതിെന മറ് ധരമങള ഏവ ?
8. ൈതോറോയിഡ് ഗനിയെട പവരതനവമോയി ബനെപട ോഫോചോരട് പരതിയോകക?
ൈതോറോയിഡ് ഗനി
ോഹോരോമോണ
----------A---------
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-------B-------

ഉലപോദനം കറഞോല

-----------C-----------ൈഹപര ൈതോറോയിഡിസം
ോരോഗോവസ
ോരോഗോവസ
െകറിനിസം
-------D------------E---------കടികളില
മതിരനവരില
a) A,B,C,D,E എനിവ ഉചിതമോയി പരിപികക ?

അെലങില
ധരമം : ----B---:----------

പോനകിയോസ് ഗനി
----A---- ോഹോരോമോണ
ഗോകോസിെന അളവ് കടിയോല
രകതിെല ഗോകോസിെന അളവ്

70 - 110 mg /100ml
ഗോകോസിെന അളവകറഞോല

ഗകോഗോണ ൈഗോകോജെനയം
അമിോനോആസിഡകെളയം
പോനകിയോസ് ഗനിയിെല -----C-----ോകോശങള
ഗോകോസോകി മോറന.
ഗകോഗോണ ഉലപോദിപികന.
a) A,B,C എനിവ ഉചിതമോയി പരിപികക
b) A എന ോഹോരോമോണ കറഞോല ഉണോവന ോരോഗോവസോയത് ? ഇതിെന കോരണം എന് ?
9. തോെഴ പറയന കതിമ ോഹോരോമോണകെള ഉചിതമോയ രീതിയില ോജോഡി ോചരകക ?
2
NAA , എഥിലിന ,ോവര് മളപികല , IBA, കളനശീകരണം , 2,4-D , മകളങള വളരനത് തടയന,ഫലങള
പോകമോകല (മോതക : NAA – ോവര് മളപികല )
10. ശരീരതിെല സരകോസംവിധോനവമോയി ബനെപട ോഫോചോരട് തോെഴ നലകിയിരകന.
മറിവിലെട ോരോഗോണ പോവശനം

--------------A--------------ോലോമികയിലെട രകതിെന പവോഹം കടന.
കടതല ോശവതരകോണകള ോലോമികയില നിന് പറോതക് വരന.

----------B---------മറിോവറ ശരീര ഭോഗം പഴയ അവസയിലോകന.
2
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a) ോഫോചോരട് പരതിയോകക ?
b) ഈ പവരതനതിന് പറയന ോപെരന് ?
11. ജനിതക ശോസശോഖയെട വളരചയില ചില ശോസജരെട സംഭോവനകള തോെഴ െകോടകന. സചനകള
പരിോശോധിച് ബോകറില നിന് ശരിയോയ ോപര് തിരെഞടകക ?
( ജയിംസ് വോടസണ , ഹരോഗോവിന് െഖോരോന , െഫഡറിക് മിഷര , െജോഹോനസണ, ബോറ്സണ )
a) ജനിതക ോകോഡ് കെണതി.
b) ജനറിക് എന പദം ഉപോയോഗിച.
c) പോരമരയ ഘടകങളക് ജീന എന ോപര് നലകി.
d) നയകിക് ആസിഡ് കെണതി.
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12. ഇനയന വംശജന കണപിടിച സപര ബഗകള മനഷയരോശിയ് വലിയ പോയോജനമോണ് ഉണോകിയിടളത് .
a) സപര ബഗകളെട പോധോനയം എന് ?
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13. കറത പോറെകടകള നിറഞ പോദശത് ഇരണ നിറമള പലികള കടതലോയി കോണെപട. എനോല െവളത
പോറെകടകള ഉളള പോദശത് ഇോത വരഗതിലെപട െവളത പലികളോണ് കടതലോയി കോണെപടത്. ഈ
നിരീകണെത പരിണോമ സിദോനതിെന അടിസോനതില എങെന വിലയിരതോം ?
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14. ചില ോരോഗങളെട ോപരകള ചവെട തനിരിക്ന അവയ് എതിെര നലകോവന വോകിനകളെട ോപെരഴതക ?
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ോരോഗം
വോകിന

കയം

---A----

ോപോളിോയോ

മണിനീര്

-------B--------

-------C------

വിലനചമ
-----D----

15. തോെഴ െകോടതിരികന സംഭോഷണങള ശദികക.
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“ പകവലികനതമലം കോനസര ഉണോകം" - മന

“ പകവലികോതവരിലം കോനസര ഉണോകം" - ോജോണി
a) പകവലി മറ് ഏെതോെക രീതിയിലോണ് ശരീരെത ബോധികനത് ?
b) കോനസര എനോെലന് ? ഇതിെന കോരണങള ഏവ ?

അെലങില
A യില നലകിയിരകന വിവരങളകനസരിച് B,C പനര കമീകരികക ?

ോരോഗം
A ൈടോഫോയിഡ്

ോരോഗകോരി
ൈവറസ്

ോരോഗലകണങള
രകതിെല പോറ് ലറകളെട എണം കറയന.

B

മലമനി

പോോസോഡിയം

ശകമോയ പനി , ഉദരോവദന

C

ഡങിപനി

ബോകീരിയ

കഠിനമോയ പനി, നിശിത ഇടോവളകളില പനി ആവരതികന

ോപോോടോോസോവ

ഇടയിെട മലവിസരജനം , മലതില രകവം കഫവം

16. ോകരളതില ഡയോലിസിസ് െചയ്ന ോരോഗികളെട എണം ദിനംപതി കടിവരന.
a) ഏത് ോരോഗം ബോധിചവരിലോണ് ഡയോലിസിസ് െചയനത് ?
b) ഡയോലിസിസിെന പവരതന ഘടങള ോഫോചോരടോയി എഴതക ?
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17. മനഷയപരവികരെട സവിോശഷതകള അടിസോനമോകി പരവികെര തിരിചറിഞ് ോബോകില നിന്
അനോയോജയമോയവ തിരെഞടത് എഴതക ?

a.ോഹോോമോജീനസിെല ഏറവം പഴകം കടിയ ോഫോസില.
b. 3 ദശലകം മതല3.2 ദശലകം െകോലം മമ്
ജീവിചിരനതോയി കണകോകെപടന.
c. ആളകരങകളെടയം മനഷയെനയം െപോത പരവികെനന്
അറിയെപടന ജീവി.
d. ഇരകോലില നടതം ആരംഭിചത് ഈ മനഷയപരവികരില
നിനോെണന് അനമോനികെപടന.
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I) ആസോോലോപിതകസ്
ii) ഡോയോ പിതകസ്
iii) ആരഡി പിതകസ്
iv) ോഹോോമോ ഇറകസ്
v) ോഹോോമോ ഹബിലിസ്

18. ചിതം പകരതിവരച് ചവെടോചരതിരികന ധരമങള നിരവഹികന ഭോഗങളെട ോപെരഴതി അടയോളെപടതക?
a) മധയ കരണെത ഗസനിയമോയി ബനിപിക്ന നോളി.
b) ശബഗോഹികള സിതിെചയന ഭോഗം.
c) ശബതരംഗങെള കരണ നോളതിോലക് നയികന ഭോഗം.

Prepared by Ajith Ulliyeri. P.T Chacko memorial High School Kunduthode,Kozhikode
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