BIOLOGY
(Sample Question Paper (2013-2014)
കോസ് : X

നിരോദശങള

ോസോര : 40
സമയം :1 ½ Hr

• 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.
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a) ോറോഡ് ോകോശം : െറോോഡോപിന
ോകോണ ോകോശം: --------------b) എോഡവരഡ് ജനര : വസരി
ോപവിഷബോധ
: ------------------2 .ഒറെപടത് ഏത് ? മറളവയെട െപോതസവഭോവം എഴതക.
a) ോകോകിയ , ഓവല വിനോഡോ , തലോമസ് , അരദവതോകോര കഴലകള
b) ഓകിന , െടോസോ സിോറോണ , ഗിബറിലിന , ൈസോറോ ൈകനിന
c) ോപവിഷബോധ , ഡങിപനി , എലിപനി , ചികന ോപോക്
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3. ഒര ോരോഗിയില ശരീരോകോശങള അനിയനിതമോയി െപരകി െകോണിരികന.
a) ഈ വയകിെയ ബോധിച ോരോഗം ഏത് ?
b) ഈ ോരോഗതിെന കോരണങള ഏവ ?
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4. ആരകിോയോപ് െടറികിെന ോഫോസില നിനം എതിോചരന നിഗമനങള എെനലോം ? 1
5. െസറിബം , െസറിെബലം എനിവയെട പവരതനങളോണ് തോെഴ െകോടകനത്.
ഉചിതമോയവ മോതം െതരെഞടത് പടിക പരതിയോകക ?
െസറിബം
a)
b)
c)
d)
e)
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െസറിെബലം

ോപശീ പവരതനങെള ഏോകോകിപികന.
എലോ ഐചിക പവരതനങെളയം നിയനികന.
ശരീര തലന നില പോലികന.
ശവോോസോശവോസം ഹദയസദനം തടങിയ പവരതനങെള നിയനികന.
ബദി , ഭോവന ഇവയെട ോകനം.

6. ആനിബോയോടികകളെട വിോവചന രഹിതമോയ ഉപോയോഗം ഗണോതകോള ഏെറ ോദോഷം
െചയം എനെകോണ് ?
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7. പടിക അനോയോജയമോയ വിധം പരതിയോകക .
ൈവകലയം
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കോരണം

പരിഹോരം

പസബോയോപിയ

െലനസിെന ഇലോസികത
നഷെപടന .

തിമിരം

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

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

ോനത ോഗോളതിെന നീളം
കറയന .

-----------A-------------

-----------D------------

8. രകതിെല കോലസയതിെന സോധോരണ അളവ് ----------------------A-------------------- 3
കോലസയതിെന അളവ് കടോമോള
--B-- ഗനി ോഹോരോമോണ ഉലപോദിപികന.

കോലസയതിെന അളവ് കറയോമോള
--C-- ഗനിോഹോരോമോണഉലപോദിപികന.

കോലസിോടോണിന

പോരോെതരോമോണ

ധരമം ----D----

ധരമം ----E----

രകതിെല കോലസയതിെന അളവ് സോധോരണ നിലയിോലക്
a) A,B,C,D,E ഉചിതമോയി പരിപികക.

അെലങില
മന് ോപരെട മതതിെല ഗോകോസിെന പരിോശോധന ഫലം തോെഴെകോടകന.
ോപര്

നിറം

നിഗമനം

സഞയ്

നീല

----------------A-----------------

മജീദ്

ചവപ്

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

ോതോമസ്

മഞ

മതതില കറഞ അളവില ഗോകോസ്

a) A,B ഉചിതമോയി പരിപികക.
b) മതതിെല ഗോകോസിെന സോനിദയം പരിോശോധികോന ഉപോയോഗികന ലോയനി ഏത് ?
c) ഡയബറിസ് െമലിറസിെന കോരണങള ഏവ ?
9. നോഡി വയഹെത ബോധികന ഒര ോരോഗെതകറിചള ചില സചനകള നലകിയിരികന.
i) വദരില കോണെപടന
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ii) ഓരമ പരണമോയം നശികന.
a) ോരോഗോമെതന് തിരിചറിയക ?
b) ഈ ോരോഗതിെന കോരണെമന് ?

10. നമെട ശരീരതിെല ഉപോപചയ പവരതനങെള വളെരോയെറ സവോധീനികന
ോഹോരോമോണോണ് ൈതോറോകിന . ഈ പസോവന വിലയിരതക ?
11. എയഡസ് ോരോഗിെയ കടിച െകോതക് മെറോരോെള കടിചോല എയഡസ് പകരെമന് രോജ
പറഞ.
a) നിങള ഈ അഭിപോയോതോട് ോയോജികനോണോ ?
b) ഈ ോരോഗം പകരനെതങെന ?
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12. ജനിതക എഞിനീയറിങ് എനോെലന് ? ഏെതലോം ോമഖലകളിലോണ് മോനവരോശിക് ഇത്
പോയോജനം നലകിയിരികനത് ഉദോഹരണസഹിതം വയകമോകക ?
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13. ഒര ോരോഗിെയ പരിോശോധിചോപോള തോെഴപറയന ലകണങള കണ . വിളരച ശരീര
ഭോരം കറയക , തലകറകം , യറിയയം മറ് വിസരജയ വസകളം അരിചമോറെപടോെത
രകതില തെന നിലനിലകന .
a) ഈ വയകിയെട ോരോഗം എനോവോം ?
b) ഈ ോരോഗിയെട ജീവന രകികോന െചോയണ ചികിലസരീതി എനോണ് ?
c) ഈ ചികിലസയെട ഘടങള ോഫോചോരടോയി എഴതക ?
14. ഉയരം കടിയ പയര െചടിയം ഉയരം കറഞ പയര െചടിയം തമിലള ഒനോം തലമറയിെല
സവപരോഗണം തോെഴ ചിതീകരിചിരികന.
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സീബീജങള
T

പംബീജങള

t

--------i

T

------------------ii
iii
രണോം തലമറ-(F2 തലമറ)

t

--------iv

a) ചിതീകരണം നിരീകിച് നോല് തരം സനോനങള ഏെതോെകയോെണന് എഴതക ?
b) രണോം തലമറയിെല സസയങള തമിലള അനപോതം എത ?
c) ഇതമോയി ബനെപട പോരമരയ നിയമം എഴതക ?

അെലങില
DNA ോനരിട് ോപോടീന നിരമികനില. എനോല DNA യെട നിരോദശ പകോരമോണ്
ഇവ നിരമികെപടനത് .
a) ഈ പസോവന പരിോശോധിച് ോകോശങളില ോപോടീന നിരമികനവിധം വിശദമോകക ?
b) DNA യിെല നോല് തരം ൈനടജന ോബസകളെട ോപര് എഴതക ?

15. ഒറെപടല എനോല എന് ? ഇത് പതിയ ജീവി വരഗം ഉണോകനതിന്
കോരണമോവനത് എങെന ?
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16. തനിടള പദങള ോജോഡി ോചരത് എഴതക ?
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ഡയബറിസ് ഇനസിെപഡസ് , അോകോെമഗലി , െടറനി , വോോസോപസിന , ോകോരടിോസോള
ഇനസലിന , ഡയബറിസ് െമലിറസ് , െസോമോെറോ ോടോപിന , പോരോെതരോമോണ
17. വയോപകമോയി കണവരന ഒര ദശീലമോണ് മദയപോനം .
a) മദയപോനം മലം ശരീരെത ബോധികന രണ് ോരോഗങളെട ോപര് എഴതക ?
b) മദയപോനം ശരീരെത ബോധികനത് എങെന ?
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18. സഷ് മനയെട ചിതം പകരതിവരച് തോെഴ പറയന ഭോഗങള അടയോളെപടതക ?
a) സംോവദ ആോവഗങള പസരികന പോത
b) മയലിന ഉറോയോട് കടിയ നോഡി ോകോശ ഭോഗങള കോണെപടന ഭോഗം
c) െസറിോബോ ൈസനല ദവം നിറഞിരികന ഭോഗം

4

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

AJITH ULLIYERI
H S A NATURAL SCIENCE
P. T. CHACKO MEMORIAL HIGH SCHOOL KUNDUTHODE,KOZHIKODE
ajithulliyeri@gmail.com

