
ഒനനന്നാം പനദവനര്ഷഷിക മൂലല്യ നഷിര്ണ്ണയന്നാം - 2017

       ജജീവശനസന്നാം
      ഉത്തര സൂചഷിക

     കനസസ- 10

1) c)പപനജസ്റ്റററനണ്                                                                                                               
2) ii) b,c                                                                                                                                             

3) b) തറചനറസ, സുഷുമസ ന  എനഷിവയഷില് നഷിനന്നാം സറന്ദേശങ്ങള് ശരജീരത്തഷിപന്റെ വഷിവഷിധ 

     ഭനഗങ്ങളഷിപലത്തഷിക്കുനതസ റപരകനനഡഷിയനണസ.                                                                                

4) a)ശരജീര വളര്ചന ഘട്ടത്തഷില് വളര്ചപയ തത്വരഷിതപപ്പെടുത്തുന റഹനര്റമനണനണസ പസനമനററനറടനപ്പെഷികസ 

റഹനര്റമനണ്   (  വളര്ചന റഹനര്റമനണ്  )                                                                                                   

5) ഐറഷിസസ. മറ്റുള്ളവ ചഷില ജജീവഷികളഷിപല ഗനഹഷികളനണസ.                                                                     

6) പപരഷിപഫെറല് നനഡജീവല്യവസ്ഥ                                                                                                

7) a) രക്തത്തഷില് നഷിനസ രൂപപപ്പെടുന.                                                                                                 

    b)മസഷിഷ്ക കലകള്കസ റപനഷകഘടകങ്ങള്,ഒനകഷിജന് എനഷിവ നല്കുക, മസഷിഷ്കത്തഷിനുള്ളഷിപല മര്ദന്നാം       

ക്രമജീകരഷിക്കുക,മസഷിഷ്കപത്ത ക്ഷതങ്ങളഷില് നഷിന സന്നാംരക്ഷഷിക്കുക.                                                          

8)റനത്രദനനന്നാം മഹനദനനന്നാം, റനത്രദനനന്നാം ജജീവദനനന്നാം

9)    

       

10) രണസ നനഡജീ റകനശങ്ങള്കഷിടയഷില് മനത്രമല്ല നനഡജീ റകനശവന്നാം റപശജീ റകനശവന്നാം തമഷിലന്നാം   നനഡജീ 

റകനശവന്നാം ഗനജീറകനശവന്നാം തമഷിലന്നാം സഷിനനപസ കനണപപ്പെടുന.

11) ഇന്സുലഷിന് പവര്ത്തഷിച്ചു രക്തത്തഷിപല  ഗ്ലൂറകനസസ റകനശങ്ങളഷിപലത്തഷിയനല് മനത്രറമ ഊര്റജനലനദനന്നാം

     നടക്കുകയുള

12) a) തതറമനസഷിന്

പചവഷിക്കുട കര്ണനനളന്നാം (a)കര്ണപടന്നാം

അസ്ഥഷി ശല്യന്നാംഖലകള്

(d)ശ്രവണ നനഡഷിആറവഗന്നാംറരനമറകനശങ്ങള്

(c)റകനകഷിയ(b)ഓവല് വഷിന്റഡന

പസറഷിബന്നാം റകള്വഷി എന  അനുഭവന്നാം 



      b)ശരജീരത്തഷില് റരനഗപതഷിറരനധ പവര്ത്തനപത്ത സഹനയഷിക്കുന ലഷിന്നാംറഫെനതസറ്റുകളുപട     

പനകപപ്പെടലഷിറനയുന്നാം പവര്ത്തനറത്തയുന്നാം നഷിയനഷിക്കുക.

13) a) തഹപ്പെര് തതററനയഷിഡഷിസന്നാം

      b) കൂടഷിയ ശരജീര തനപനഷില, കൂടുതല് വഷിയര്പ്പെസ , കൂടഷിയ ഹൃദയമഷിടഷിപ്പെസ, ഉറകമഷില്ലനയ, തവകനരഷിക 
പക്ഷുബ്ധത

14) (a)ആന്തര കര്ണ്ണ ഭനഗങ്ങള്

     (b) (A)   അര്ധവൃത്തനകനരകുഴലകള്   (B)  പവസസററഷിബബ്യൂള്   (C)റകനകഷിയ 

     (c)A,B- ശരജീര തുലന നഷിലപനലനന്നാം .   C - ശ്രവണന്നാം  

15) a)ഉദജീപഷിപ്പെഷികപപ്പെടനത്ത അവസ്ഥയഷില് പനസനസരത്തഷിനസ പുറന്നാം ഭനഗത്തസ റപനസഷിറജീവസ ചനര്ജന്നാം    

ഉള്ഭനഗത്തസ പനഗറജീവസ ചനര്ജമനയഷിരഷിക്കുന്നാം. 

      b)ഉദജീപനന്നാം നടക്കുറമനള് പനസനസരത്തഷിനസ പുറന്നാം ഭനഗത്തസ പനഗറജീവസ ചനര്ജന്നാം ഉള്ഭനഗത്തസ റപനസഷിറജീവസ

ചനര്ജമനയഷി മനറുകയുന്നാം ആറവഗങ്ങള് സൃഷഷികപപ്പെടുകയുന്നാം പചയ്യുന.

16) a)

സഷിന്നാംപതറഷികസ വല്യവസ്ഥ പനരനസഷിന്നാംപതറഷികസ വല്യവസ്ഥ

 ഹൃദയമഷിടഷിപ്പെസ കൂടുന
തഗ്ലൈറകനജന് ഗ്ലൂറകനസനകുന

ശത്വനസനനളന്നാം സറങനചഷിക്കുന
കൃഷ്ണമണഷി ചുരുങ്ങുന

      b)എപ്പെഷിപനഫഷിന്(അഡഷിനനലഷിന്), റനനര് എപ്പെഷിപനഫഷിന്(റനനര് അഡഷിനനലഷിന്)

17) a)അല്ഷഷിറമഴസ സസ

      b)തലറചനറഷില് അറലയമനയ ഒരു തരന്നാം റപനട്ടജീന് അടഷി ഞസ നബ്യൂററനണുകള്കസ നനശന്നാം സന്നാംഭവഷിക്കുനതസ

      c)അവര്കസ പറതല്യക ശ്രദ്ധയുന്നാം പരഷിചരണവന്നാം നല്കുക

18)തഷിമഷിരന്നാം - പലന്സസ അതനരല്യമനകുന            റഗ്ലൈനറകനമ – റലസര് ശസക്രഷിയ

     വര്ണ്ണനന്ധത – റകനണ്റകനശങ്ങളുപട തകരനറുമൂലന്നാം

19)a) A)കനല്സഷിറടനണഷിന്     B)പനരനപതനര്റമനണ്

     b) കനല്സഷിറടനണഷിന് രക്തത്തഷില് കനല്സല്യത്തഷിപന്റെ അളവസ വര്ദഷിക്കുറമനള് അസ്ഥഷികളഷില് നഷിന 
കനല്സല്യന്നാം രക്തത്തഷിറലക്കു കലരുന പവര്ത്തനന്നാം തടഞന്നാം രക്തത്തഷിപല അധഷികമുള്ള കനല്സല്യപത്ത 

അസ്ഥഷികളഷില് സന്നാംഭരഷിച്ചുന്നാം അളവസ ക്രമജീകരഷിക്കുന.

പനരനപതനര്റമനണ്  രക്തത്തഷില് കനല്സല്യത്തഷിപന്റെ അളവസ കുറയുറമനള് അസ്ഥഷികളഷില്  കനല്സല്യന്നാം 
സന്നാംഭരഷിക്കുനതസ തടഞന്നാം വൃകകളഷില് നഷിനസ രക്തത്തഷിറലകസ കനല്സല്യത്തഷിപന്റെ പുനരനഗഷിരണത്തഷിനസ 



സഹനയഷിച്ചുന്നാം അളവസ ക്രമജീകരഷിക്കുന.

20) a)ഡയബറഷിസസ  ഇന്സഷിപ്പെഷിഡസസ എന പറമഹന്നാം

      b)ADH/വനറസനപസഷിന്

      c)റവനല്കനലത്തസ കൂടുതല് വനറസനപസഷിന് സ്രവഷിപ്പെഷിചസ മൂത്രത്തഷിപന്റെ അളവസ കുറക്കുന

        വര്ഷകനലത്തസ കറചസ വനറസനപസഷിന് സ്രവഷിപ്പെഷിചസ മൂത്രത്തഷിപന്റെ അളവസ കൂട്ടുന

21)a)വല്യതല്യനസന്നാം വരഷില്ല. കനരണന്നാം  വഷിറനമഷിന്  A  യുപട കുറവസ മൂലമുണനകുന  നഷിശനന്ധതയനണഷിതസ

      b)വഷിറനമഷിന് A അടങ്ങഷിയ ഭക്ഷണ പദനര്ത്ഥങ്ങള് കൂടുതലനയഷി ഉപറയനഗഷിക്കുക

      c)റനത്രനവരണവന്നാം റകനര്ണഷിയയുന്നാം വരണസ റകനര്ണഷിയ അതനരല്യമനയഷി സജീററനഫനല്മഷിയ എന 
അവസ്ഥകസ കനരണമനകുന                                                                                                           

22) 

      

      

        c)തലനമസസ-പുനപസരണ റകനന്നാം

        b)പസറഷിബല്ലന്നാം-തുലന നഷിലപനലനന്നാം

        a)പമഡുല ഒറബനന്നാംറഗറ-

അതനശഷിക പവര്ത്തന നഷിയനണന്നാം
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