വാരഷിക മൂലയനിരണയം 2012-'13

(Sample Question Paper)
ജീവശാസതം

കാസ ് : X

സ േകാര : 40
സ മയ ം : 1½ Hr

നിരേദശങള
* ആദയെത 15 മിനിറ് സമാശവാസ സമയമാണ്. േചാദയങള ശദാപൂരവം വായിചുമനസിലാകുക.
* േചായസ് ഉള േചാദയങളില ഒെരണതിനു മാതം ഉതരെമഴുതിയാല മതി.
* ഓേരാ േചാദയതിെനയും സേകാര അതിെനകൂെട നലകിയിരികുനു.
1. പദേജാഡി ബനം മനസിലാകി വിടുേപായഭാഗം പൂരിപികുക

a) - വാമനതവം : െസാമാേറാേടാപിന ;
െകറിനിസം : ----------- ----------- ?
b) - കീേമാറിസപറര : രാസവസതുകെള ഗഹികുനു ;
------------- ?
: മരദം ഗഹികുനു.

2

a) – ഓകസിന, ൈസേറാൈകനിന, ഗിബറിലിന, എഥിേഫാണ.
b) – േകാരണിയ, േകാകിയ, െററിന, പീതബിനു.

2

2. ഒറെപടത് ഏത് ? മറുളവയുെട െപാതുസവിേശഷത എഴുതുക .

AIDS,
ആന ാകസ ്, ച ിക ു നഗു നിയ ,
േകാള റ, െനൈഫറിസ ്,
കയ ം,

3.

a) - ഈച വഴി പകരുന േരാഗം എടുെതഴുതുക.
1/2
b) - തനിടുളവയില BCG വാകസിന വഴി പതിേരാധം േനടാവുന േരാഗം ഏതാണ് ? 1/2
c) - AIDS നു കാരണമായ സൂക്മജീവി സംകമികുനതു തടയാനുള രണ് മാരഗങള 2
നിരേദശികുക.
4. സതീകളില ഉലപാദിപികെപടുന ചില േഹാരേമാണുകള തനിരികുനു. പടിക പൂരതി
യാകി എഴുതുക.
11/2
േഹാരേമാണ

ഈസെടാജന

ധരമം

---------- a --------

െപാജസറേറാണ

ഗരഭധാരണം

---------- b --------

പസവപകിയ

േപാലാകറിന

---------- c --------

B

5. a) – കാലില മുള് തറയകുേമാള െപെടന് പതികരി

കുന സംവിധാനതിെന ചിതീകരണമാണിത്.
A
ഇതരം പതികരണതിനു പറയുന േപര് ?
1/2
b) - ചിതീകരണതില A, B, C എനിങെന
അടയാളെപടുതിയ നാഡികളുെട േപെരഴുതുക. 11/2

6.

C

അടിവരയിട പദങളകു പകരം പദം കെണതി പസതാവന ശരിയാകിെയഴുതുക .

a) - അകവസദവതിെന പുനരാഗിരണം തടസെപടുനതുമൂലം കണില മരദം വരദികുന
അവസയാണ് പസബേയാപിയ.
3
b) - അലൈഷമര േരാഗതിനു കാരണം േഡാപാമിന കുറയുനതാണ്.
c) - സവയം പതിേരാധ ൈവകലയതിന് ഉദാഹരണമാണ് അലരജി .
7. ഉചിതമായ േജാഡികള കെണതി എഴുതുക .
3
ആരകിേയാെടറികസ്, ആനയുെട പൂരവികന,
പകിപൂരവികന,
ഡേയാപിതകസ്,
സറിേഗാേഡാണ, ആളകുരങുകളുെട പൂരവികന

8. മദയപാനം എന ശീലതിെനതിെര േബാധവലകരണം നടതുനതിനുേവണി തയാറാകുന

േപാസററിേലകുേയാജിച രണ് വാകയങള നിരേദശികുക.

9. ചിതം ഏതു േരാഗാവസഥെയ സൂചിപികുനു ?

ഈ േരാഗതിെന ഏെതങിലും ഒരു പേതയകത എഴുതുക.

2

അരുണ
2
രകതാണുകള

10. മൂതതില െബനഡികറ് ലായനി േചരത് ചൂടാകി ശാസതീയമായരീതിയില പരീകണം

നടതിയേപള രണുേപരകുലഭിചത് ഇപകാരമാണ് .
സാബു

ഓറഞുകലരന ചുവപുനിറം

ബാബു

നീല നിറം

ഇതില നിനും എതാവുന നിഗമനെമന് ?
11.

12.

2

P

a) – ചിതതിെന േപര് എഴുതുക.
1/2
b) – ഈ ഭാഗം കാണെപടുനത് ഏത് തനമാതയിലാണ് ? 1/2
c) – ഇതിന് അനുപൂരകമായ ഭാഗതിെന ചിതം വരച്
അതിെന േപെരഴുതുക.
2

S

T

a) – തവകില മുറിവുണാകുേമാള വീങുനതുമൂലം േലാമികാസുഷിരങളിലൂെട പുറതുവന്
പവരതനം നടതുന രകതേകാശമാണിത്. ഈ പവരതനതിെന
േപര് എഴുതുക.
1/2

b) –തവകില മുറിവുണാകുേമാള നടകുന ചില പവരതനങളാണ് നലകുനത്. ഇവെയ
കമെപടുതി എഴുതുക.
11/2
* േപാേതാംബിന എന മാംസയം േതാംബിന എന എനൈസമായി മാറുനു.
* േപറലറുകളും കലകളും േതാംേബാപാസറിന ഉലപാദിപിച് എനൈസമായി മാറുനു.
* ൈഫബിേനാജനുകള ൈഫബിന ആയി മാറുനു.
c) – ജനിതക തകരാറുമൂലം െചറിയ മുറിവിലനിനുേപാലും അനിയനിതമായ രകതസാവം
ഉണാകുന അവസയക് -------- എന് പറയുനു. (വിടുേപായ പദം എഴുതുക)
1/2
O
13. രകതഗൂപുമായി ബനെപട് ആരകുനലകാം
ആരക് സവീകരികാം എന ചിതീകരണം ശദാപൂരവം
2
O
B
A
നിരീകിച് എതിേചരാവുന ഏെതങിലും രണ്
നിഗമനങള എഴുതുക.
B
A
AB
14.

a) - കാഴച അനുഭവെപടുനതിെന ഫേളാചാരട്
ശരിയായ കമതില എഴുതുക.

േനതനാഡിയിലൂെട
ആേവഗപസരണം

AB
കാഴച എന
അനുഭവം

പകാശരശികള േകാരണിയ വഴി
കൃഷമണിയിലൂെട െലനസിേലക്

െററിനയിെല പകാശഗാഹികളക്
വിഘടനം

2

തലേചാറില പതിബിംബങളുെട
സമനവയം

b)-കാഴച സാധയമാകുനത് ---?(െസറിബം, െസറിബലം, െമഡുലഒബേളാംേഗറ, തലാമസ്)1/2
c)- കാഴചയ് സഹായകമായ പകാശഗാഹികള, അവയിെല വരണകം, ധരമം എനിവ
11/2
പടികെപടുതുക.
a) - ചുവെട തനിടുള ചിതം വലുതാകി വരച് ചിതതിന്
േപരുനലകുക.
താെഴ പറയുന ഭാഗങളുെട േപര് കെണതി ചിതതില
അടയാളെപടുതുക.
b) - മൂതവാഹിയുെട വികസിത ഭാഗം.
c) - സൂക്മ അരികല നടകുന ഭാഗം.
d) – വൃകയിേലക് രകതം എതികുന കുഴല.
16. പടിക പൂരതിയാകുക
15.

ൈവകലയതിെന േപര്
െപാതുവായ ലകണം

11/2
3

44 + X

44 + XX

---- a ----

---- b ----

1. സതീ ,

2.

11/2

----- c -----
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