
     

FIRST TERMINAL EXAMINATION 2016

BIOLOGY - ANSWER KEY

1 വവാസസവാപ്രസസിന 1

2 a. X – അല്ഷസിസമേ ഴഴ് സഴ്  Y – പവാര്കസിനസണ്സഴ്  
b. മേസഴ് തസിഷഴ് കതസിലലെ പ്രസതത്യേക ഗവാഗാംഗസിസയവാണുകളുലടെ നവാശഗാം. തലെസചവാറസില് സഡവാപവാമേസിന എന്ന നവാഡഡീയസപ്രഷകലന്റെ ഉല്പവാദനഗാം കുറയുന
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3 a. X – അഡസിനല്ഗ്രനസി  b) എപസിലനഫസിന, സനവാര്എപസിലനഫസിന 3

4 a. പവാപസിലെയസില് കവാണുന്ന രവാസഗ്രവാഹസി സകവാശങ്ങളവാണഴ് സസവാദഴ്മുകുളങ്ങള് 
c. ഗന്ധഗ്രവാഹസിയസില് നസിനള്ള ആസവഗങ്ങള് ഗന്ധനവാഡസി വഴസി ലസറസിബ്രതസില് എത്തുന.
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5 a. അസയവാണുകളുലടെ വസിനത്യേവാസതസിലുണവാകുന്ന വത്യേതത്യേവാസമേവാണഴ് പവാസഴ് മേവാസഴ് തരതസിലന്റെ ഇരുവശങ്ങളസിലുമേവായസി വത്യേതത്യേസഴ് ത ചവാര്ജുകള് 
ഉണവാകുന്നതസിനഴ് കവാരണഗാം. ഇതഴ് പവാസഴ് മേവാസഴ് തരതസിലന്റെ ബവാഹത്യേഭവാഗതഴ് സപവാസസിറഡീവഴ് ചവാര്ജുഗാം ആന്തരഭവാഗതഴ് ലനഗറഡീവഴ് ചവാര്ജുഗാം 
നസിലെനസിര്ത്തുന.
b. ഉദഡീപനഗാം നടെക്കുസമവാള് ഉദഡീപസികലപട്ട ഭവാഗലത പവാസഴ് മേവാ സഴ് തരതസിനകതഴ് സപവാസസിറഡീവഴ് ചവാര്ജുഗാം പുറതഴ് ലനഗറഡീവഴ് ചവാര്ജുമേവായസി 
മേവാറുന.
നനമേസിഷസികമേവായുണവാകുന്ന ചവാര്ജഴ് വത്യേതസിയവാനഗാം മൂലെഗാം ആസവഗങ്ങള് രൂപലപടുന. ഈ വത്യേതസിയവാനഗാം ലതവാട്ടടുത ഭവാഗലത 
ഉസതജസിപസിക്കുകയുഗാം ആ ഭവാഗത്തുഗാം സമേവാന രഡീതസിയസിലുള്ള വത്യേതസിയവാനഗാം സഗാംഭവസിക്കുന്നതസിനഴ് കവാരണമേവാകുകയുഗാം ലചയ്യുന. ഈ പ്രകഡീയ തുടെരുക
വഴസി സസന്ദേശങ്ങള് ആകഴ് സസവാണസിലൂലടെ പ്രവഹസിക്കുന.

3

6 A
a.  ലവസഴ് റസിബുലെവാര് അപവാരറസഴ് 
b. ശരഡീര ചലെനങ്ങള് ലവസസിബബ്യൂളസിലുഗാം അര്ദ്ധവൃതവാകവാര കുഴലുകളസിലുമുള്ള ദ്രവങ്ങലള ചലെസിപസിക്കുന. ഇതഴ് ഗ്രവാഹഡീസകവാശസമൂഹങ്ങളുലടെ 
ചലെനതസിനഴ് കവാരണമേവാകുകയുഗാം ആസവഗങ്ങള് ഉണവാകുകയുഗാം ലചയ്യുന. ഈ ആസവഗങ്ങള് ലവസസിബുലെവാര് നവാഡഡീ വഴസി 
ലസറസിബല്ലതസിലലെത്തുകയുഗാം സപശഡീപ്രവര്തനങ്ങള് കമേഡീകരസിചഴ്ലകവാണഴ് ലസറസിലബല്ലഗാം ശരഡീര തുലെനനസിലെ പവാലെനഗാം സവാധത്യേമേവാക്കുന.

B
കര്ണ്ണപടെതസിലന്റെ കമനഗാം ----- അസസിശഗാംഖലെയുലടെ ചലെനഗാം ----- ഓവല് വസിനസഡവായുലടെ കമനഗാം ----- സകവാകസിയവായസിലലെ ദ്രവതസിലന്റെ 
ചലെനഗാം ----- സബസസിലെവാര് സഴ് തരതസിലലെ സരവാമേസകവാശങ്ങളുലടെ ഉസതജനഗാം ----- ശ്രവണനവാഡസി വഴസി ആസവഗങ്ങള് ലസറസിബ്രതസിലലെത്തുന.
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7 a. ഫസിറസമേവാണുകള് 
b. കസഴ് തൂരസി - കസഴ് തൂരസിമേവാന / സസിവസറവാണ് - ലവരുകഴ് / സബവാഗാംബസിസകവാള് - ലപണ്പട്ടുനൂല് ശലെഭഗാം (ഏലതങസിലുഗാം രലണണ്ണഗാം)
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8 പസനറസിയ – ഐസഴ് സപവാട്ടഴ് ,   പവാമഴ് - സജകബഴ്സണ്സഴ് ഓര്ഗന,    സവാവഴ് - പവാര്ശസവര,    ഷഡഴ്പദഗാം - ഒമേവാറഡീഡസിയ 4

9 a. B  
b. A, C, D
c.  1. ഗ്ലൂസകവാസഴ് തനവാത്രകളുലടെ സകവാശതസിനകസതക്കുള്ള പ്രസവശനഗാം തസരസിതപടുത്തുന.
    2. കരളസിലുഗാം സപശസികളസിലുഗാം വചഴ് ഗ്ലൂസകവാസസിലന നഗലകവാജനവാകസി മേവാറ്റുന.
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10 സഡീലെസിയറസിസപശസികള് വസിശ്രമേവാവസയസിലെവാകുന.  ലലെനസസിലന്റെ വകത കുറയുന. 2

11                                                                                    A

a. വവാമേനതസഗാം 
b. വളര്ചവാഘട്ടതസില് വളര്ചവാസഹവാര്സമേവാണ് കൂടുതല് 
c. വളര്ചവാഘട്ടതസിനഴ് സശഷഗാം വളര്ചവാസഹവാര്സമേവാണ് കൂടുതല്/അമേസിസതവാല്പവാദനഗാം   
d. മുഖഗാം, തവാടെസിലയല്ലഴ്, വസിരലുകള് എന്നസിവസിടെങ്ങളസിലലെ അസസികളുലടെ വളര്ച.

                                                                                   B
a. നതസറവായഴ്ഡഴ് ഗ്രനസി, പവാരവാനതസറവായഴ്ഡഴ് ഗ്രനസി    
b. കവാല്സസിസടെവാണസിന, പവാരവാസതവാര്സമേവാണ് 
c. കവാല്സസിസടെവാണസിന -  രക്തതസില് കവാല്സത്യേഗാം കൂടുസമവാള്  അധസികമുള്ള കവാല്സത്യേലത അസസികളസില് സഗാംഭരസിക്കുന.  അസസികളസില് 
നസിനഗാം കവാല്സത്യേഗാം രക്തതസിസലെകഴ് കലെരുന്ന പ്രവര്തനഗാം തടെയുന. രക്തതസിലലെ കവാല്സത്യേതസിലന്റെ അളവഴ് കുറക്കുന.  
പവാരസതവാര്സമേവാണ് - രക്തതസിലലെ കവാല്സത്യേഗാം കുറയുസമവാള് വൃകകളസില് നസിന്നഴ് രക്തതസിസലെകഴ് കവാല്സത്യേതസിലന്റെ പുനരവാഗഡീരണതസിനഴ് 
സഹവായസിക്കുന, അസസികളസില് കവാല്സത്യേഗാം സഗാംഭരസിക്കുന്നതഴ് തടെയുന.  രക്തതസിലലെ കവാല്സത്യേതസിലന്റെ അളവഴ് വര്ധസിപസിക്കുന. 
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12 a. അകസസഴ്ദ്രവതസിലന്റെ പുനരവാഗഡീരണഗാം തടെസ്സലപടുന്നതുമൂലെഗാം കണ്ണസില് അനുഭവലപടുന്ന അതസിമേര്ദഗാം (സഗവാസകവാമേ) ലററസിനയഴ് ക്കുഗാം 
പ്രകവാശഗ്രവാഹസികള്ക്കുഗാം നവാശഗാം ഉണവാക്കുന. ഇതഴ് അന്ധതകഴ് കവാരണമേവാകുന.
b. സലെസര് ശസഴ് ത്രകഡീയയസിലൂലടെ ഈ അവസ പരസിഹരസികവാഗാം.  

2

13 a. പസിറബ്യൂററസി ഗ്രനസി നതസറവായഴ്ഡഴ് സഴ് റസിമുസലെറസിങഴ് സഹവാര്സമേവാണ് ഉല്പവാദസിപസിക്കുന. 
d. നഹസപവാതലെവാമേസസിലലെ പ്രസതത്യേകനവാഡഡീസകവാശങ്ങള് ഉല്പവാദസിപസിക്കുന്ന ഓകഴ് സസിസടെവാസസിന, വവാസസവാപ്രസസിന എന്നസിവ പസിറബ്യൂററസി 
ഗ്രനസിയുലടെ പസിനദളതസില് സഗാംഭരസിക്കുന.
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14 a. സസിനവാപഴ്റസികഴ്  സനവാബഴ്  b. ലഡനനഡറഴ്  c. ആകഴ് സസവാണ് 4

Std: X     Marks : 40
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