1.

ഇനിയങളകമപറം

പധാന ആശയം
കണ്, െചവി, നാക്, മക്, തവക് എനീ ജാേനനിയങ
ളില നിനം ആേവഗങള സംേവദനാഡി വഴി തലേചാറിെലത
േമാഴാണ് ഇനിയാനഭവങള സാധയമാവനത്.
1. കണകളെട സംരകണതിനള സംവിധാനങള ?
Ans - തലേയാടിയിെല കഴികള (ബാഹയകതങളില നിനം സംരകികന).
- പീലികേളാടകടിയ കണേപാളകള, പരികം (െപാടിപടലങളില നിനം സംരകണം നലകന).
- ൈലേസാൈസം അടങിയ കണനീര (േരാഗാണകെള നശിപികന, ഈരപമളതാകി സകികന).
- േനതാവരണം (കതേമലകാെത സകികന).
2. കണിെന ഘടന വയകമാകക.
Ans കണിന് ദഢപടലം, രകപടലം, ദഷിപടലം(െററിന) എനിങെന മന് പാളികളണ്. േനതെലനസിന് ഇര
വശതമായി അകവസദവം നിറഞ അകവസ് അറയംവിടിയസദവം നിറഞ വിടിയസ് അറയം ഉണ്.
ദഢപടലതിെന സതാരയമായ മനഭാഗമായ േകാരണിയ ഒഴിെകയള ഭാഗം അതാരയവം െവളനിറമളതമാണ്.
മധയപാളിയായ രകപടലം ഇരണനിറേതാടകടിയ രകേലാമികകളള േപാഷണ പാളിയാണ്. ഇതിെന മനഭാഗമായ
ഐറിസിന പിനിലായി ഒര സതാരയമായ േകാണെവക് െലനസ് സീലിയറിേപശികളിേലക് സായകളാല ബനിത
മായി കാണെപടന.
കണില പതിബിംബം രപെപട് ആേവഗമണാവനത് െററിനയിലാണ്. േനതനാഡിയിെല നയേറാണകള ഈ
പാളിയില വിരാജിചിരികന. േറാഡ് േകാശങള, േകാണ േകാശങള എനീ പകാശഗാഹികള ദഷിപടലതില
കാണെപടന.

3. േകാരണിയ : ദഢപടലം ; ഐറിസ് : ---------- ? Ans - രകപടലം.
4. ഐറിസിന് നിറം നലകനത് ----- ആണ്.
Ans - െമലാനിന.
5. ഐറിസിെന മധയഭാഗതള സഷിരം ?
Ans - കഷമണി.
9. പകാശതീവത കടേമാള കഷമണി …......... (ചരങന / വികസികന / മാറം ഉണാകനില ) ?
Ans - ചരങന. കാരണം ഐറിസില ഉള വലയേപശികള ചരങന.
10. .അടതം അകെലയമള വസകെള േനാകേമാള കണ് േഫാകല ദരം കമീകരികെപടന വിധം (സമഞനകമത
സാധയമാവല) എങെനയാണ് ?
Ans - അകെലയളവെയ േനാകേമാള സീലിയറി േപശികള അയഞം സായകള വലിഞം െലനസിെന വകത
കറച് െററിനയില പതിബിംബം േഫാകസ് െചയികന. (ചിതം 1).
അടതളവെയ േനാകേമാള സീലിയറി േപശികള സേങാചികനതമലം സായകള അയഞ് െലനസ് സവാഭാവി
കമായ വകത പാപികനതിനാല െററിനയില തെന േഫാകസ് െചയന. (ചിതം 2).
അകെലയളവെയ
േനാകേമാള
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11. കണിന പാളികള ഏവ ? ഓേരാനം നിരവഹികന ധരമെമന് ?
ദഢപടലം - േനതേഗാളതിന് ദഢത നലകന.
Ans

രകപടലം - കണിെല കലകളക് േപാഷണവം ഓകിജനം നലകന.
ദഷിപടലം(െററിന)–പതിബിംബം രപെപടന പാളി.
12. കണിെല ദവങള, സാനം, ധരമം ?
അകവസദവം - െലനസിനം േകാരണിയയമിടയില (അകവസ് അറയില) - കണിെല കലകളക് േപാഷണ
Ans
വം ഓകിജനം നലകന.
വിടിയസ് ദവം-െലനസിനം െററിനയമിടയില (വിടിയസ് അറയില) - േനതേഗാളാകതി നിലനിരതന.
13. െററിനയെട ചിതമാണ് തനിരികനത്. െററിനയിെല പകാശഗാഹികെള താരതമയം െചയക.
Ans - േറാഡേകാശങളെട ഗാഹീഭാഗം ദണാകതിയില കാണെപടനതം
െറാേഡാപിന എന വരണകം അടങിയതമാണ്. മങിയെവളിചതില
ഉേതജിതമായി കാഴനലകാന േറാഡേകാശങള സഹായികന.
- േകാണേകാശങളെട ഗാഹീഭാഗം േകാണാകതിയില കാണെപടനതം
േഫാേടാപിന എന വരണകം അടങിയതമാണ്. തീവപകാശതില
ഉേതജിതമായി കാഴ നലകാന േകാണേകാശങള സഹായികന.
14.താരതമയം െചയക. അനബിന - പീതബിന.
Ans െററിനയില പതിബിംബം രപെപടന ഭാഗത് േകാണേകാശങള മാതമളതം കാഴ കടിയതമായ ഭാഗം
പീതബിന എനറിയെപടന. െററിനയില േനതനാഡി തടങന ഭാഗത് േകാണ േകാശങേളാ േറാഡേകാശങേളാ
ഇല. കാഴ തീെരയിലാത ഈ ഭാഗം അനബിന എനറിയെപടന.
15. ദഷിപടലതില വീഴന പതിബിംബതിെന പേതയകതകള എെനാെകയാണ് ?
Ans യഥാരഥം, െചറത്, തലകീഴായത്, സമഞനം െചയെപടത്.
16. പതിബിംബം വീഴേമാള െററിനയിലസംഭവികന മാറെമന് ? (കാഴ അനഭവേവദയമാകനെതങെന ?)
Ans - െററിനയില വീഴനത് മങിയ പതിബിംബമാെണങില േറാഡ് േകാശങളിെല െറാേഡാപിനം അെലങില
േകാണ േകാശങളിെല േഫാേടാപിനം വിഘടിച് െററിനാല, ഓപിന എനിവയണാകേമാള ആേവഗങളണാവന.
ഈ ആേവഗങള േനതനാഡിയിലെട പസരിച് തലേചാറിെല കാഴയെട േകനതിെലതേമാഴാണ് സമനവിതകാഴ
അനഭവേവദയമാകനത്.
17. കാഴ അനഭവെപടനതിെന േഫാചാരട്.
Ans വസകളില തടിെയതന പകാശരശമികള
േകാരണിയ
അകവസദവം
കഷമണി
െലനസ്
െററിനയില പതിബിംബം
പകാശഗാഹികളക് ഉദീപനം
െറാേഡാപിന /
േഫാേടാപിന വിഘടനം
േനതനാഡിയിലെട ആേവഗപസരണം
െസറിബതില പതിബിംബങളെട
സമനവയം
കാഴ എന അനഭവം.
18. നമെട രണ് കണകളിലം പതിബിംബം രപെപടനെവങിലം വസകെള രണായി കാണനില. കാരണം?
Ans - െസറിബതില െവച് രണ പതിബിംബങെളയം സമനവയിപികനതിനാല ഒറ തിമാനദശയം ലഭികന.
19. എനാണ് ദവിേനതദരശനം ?
Ans വസകളില രണകണകളം ഒേരസമയം േകനീകരിച് കാണനതിനള കഴിവാണ് ദവിേനതദരശനം. തനമലം
അകലം, കനം മതലായവ കതയമാകന തിമാനദശയം ലഭികന.
20. േതാകിലെട ഉനം പിടികേമാള ഒര കണ് അടച പിടികനതിന് എന വിശദീകരണം നലകം ?
Ans രണകണകളപേയാഗിച് കാണേമാള സമനവിതമായ േഫാകലേകനമാണ് ലഭികക. എനാല ഒര വസവിെന
മാതം ലകയം െവകേമാള േനരേരഖ ലഭി േകണതണ്. അതിനായി ഒര കണ് അടചപിടികന.
21. തനിടള ചിതീകരണതില നിനം എതിേചരാവന നിഗമനങള സംകിപമായി നലകക.
Ans - െസറിബതില പതിബിംബങളെട സമനവയം

െകാണള കാഴ അനഭവേവദയമാകനത്.
- ദവിേനതദരശനം.

22. ജീവകം A അടങിയ ആഹാരം കാഴശകി കടന. ഈ പസാവനേയാട് പതികരികക.
Ans ശരിയാണ്. പകാശഗാഹികളിെല വരണകങളിലള െററിനാല രപെപടനത് വിറാമിന A യില നിനാണ്.
23. മങയ് പകല കാഴ കറവാണ്. കാരണെമന് ?
Ans - മങയെട കണകളില പകല കാഴ നലകന േകാണ േകാശങള ഇല.
24. ചില ജീവികളക് രാതി കാഴ കടതലായി അനഭവെപടനതിന് എന വിശദീകരണം നലകം ?
Ans - അവയെട കണകളില ധാരാളം േറാഡേകാശങള ഉളതിനാല രാതി കാഴ കടതലാണ്.
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25. വരണാനത : നിറങള തിരിചറിയവാന പയാസം ; -----? ---- : മങിയെവളിചതില കാണാന പയാസം.

Ans നിശാനത.

26. നാഡീവയവസയെട അടിസാന ഘടകങള ? Ans നാഡീേകാശങള (നയേറാണകള)
27. നയേറാണകളക് മറേകാശങളില നിനള പധാന വയതയാസം എനാണ് ?
Ans നയേറാണകളക് വിഭജനേശഷി ഇല.
Rasheed Odakkal, Kondotty 9846626323
28. ഒര മാതകാ നാഡീേകാശതിെന ഘടന.
നയേറാണിന് പധാനമായം േകാശ ശരീരം, ആേവഗം
ഗഹിക ന െഡനേഡാണ (ശാഖകളക് െഡനൈഡ
റകള എന േപര്), ആേവഗം പസരിപികന ആക
േസാണ (ശാഖകളക് ആേകാൈണറകള എന േപര്)
ആേവഗെമതേമാള രാസേപഷകം സവിപികന
സിനാപറിക് േനാബകള എനിവയണ്.
ചില നയേറാണകളില നീണഭാഗെത െപാതിഞ് തി
ളകമള െവളത മയലിന ഉറ കാണെപടന.
െഡനേഡാണ - ആേവഗം ഗഹിച് േകാശശരീരതിേലക് എതികന.
േകാശ ശരീരം - ആേവഗെത ആേകാണിെലക് േകനീകരിപികന.
ആകേസാണ - ആേവഗം േകാശശരീരതില നിനം വഹികന.
സിനാപറിക് േനാബ് - ആേവഗെമതേമാള രാസ േപഷകം സവിപികന.
മയലിന ഉറ - നീണഭാഗെത (നാഡീ തനവിെന) െപാതിഞ് സംരകികന, ആേവഗേവഗത കടന.
29. നാഡി, നാഡീഗാംഗിേയാണ എനിവ നിരവചികക.
Ans നയേറാണകളെട നീണ തനകള (ആേകാണകള എന് െപാത നാമമളവ) യ േോാജക കലയാല ആവരണം
െചയ്, ചരടേപാെല കാണെപടനതാണ് നാഡി. നയേറാണകളെട േകാശശരീരങള ഒര ആവരണതിനളിലായി
േഗാളാകതിയില കാണെപടനതാണ് നാഡീ ഗാംഗിേയാണ.
30. നയേറാണീെന നീണഭാഗതിെന ആവരണം ? ഈ ഭാഗം നിരവഹികന ധരമെമന് ?
Ans മയലിന ഉറ .
േപാഷണം നലകക, ഇനസേലററായി വരതിച് സംരകണം നലകക, ആേവഗപസരണേവഗത കടക,
നാഡീഭാഗതിന് തിളങന െവളനിറം നലകക.
31. ൈവറ്മാററം േഗമാററം തമില വയതയാസെപടിരികനെതങെന ?
Ans ചില നയേറാണകളില നീണഭാഗെത െപാതിഞ് തിളകമള െവളത മയലിന ഉറ കാണെപടന. ഇതരം
നയേറാണകളാല നിരമിതമായ െവളത നാഡീഭാഗെത ൈവറ് മാറര എന് വിളികന. മയലിന ഉറയിലാത
നാഡീഭാഗം േഗമാറര എനാണ് അറിയെപടനത്.
32. മയലിന ഉറേയാടകടിയ നയേറാണം ഇലാത നയേറാണം പവരതനതില വയതയസമാേണാ ? എങെന ?
മയലിന ഉറേയാടകടിയ നയേറാണിലെട പസരികന ആേവഗതിന് േവഗത കടതലായിരികം.
33. ആേകാൈണറകളെട അഗഭാഗെത മഴകളക പറയന േപര് ? ഇതിെന പാധാനയെമനാണ് ?
Ans സിനാപറിക് േനാബകള.
ആേവഗെമതേമാള അതിെന രാസീയ ആേവഗമാകി സിനാപിെല വിടവിെന തരണം െചയികാനള രാസ
േപഷകം സവിപികനത് സിനാപറിക് േനാബകളാണ്.
34. നാഡീയ രാസേപഷകതിന് ഉദാഹണം നലകക.
Ans അസറില െകാളിന. (മെറാന് േഡാപാമിന ).
35. സിനാപ് എനതെകാണ് അരതമാകനെതനാണ്?
Ans ഒര നയേറാണ മറ നയേറാണകളമാേയാ േപശികളമാേയാ ഗനികളമാേയാ ബനെപടന ഭാഗമാണ് സിനാപ്.
േപശികളമാേയാ ഗനികളമാേയാ സിനാപ് സാധയമാണ്.
36. നാഡികളിലെട േപാകന ൈവദയത-രാസ സേനശം?
Ans ആേവഗം.
37. എനാണ് ഉദീപനം ?
ജീവികളില പതികരണതിന് കാരണമായ ആേവഗങള സഷികന മാറമാണ് ഉദീപനം.
ഉദാ :- ചട്, സരശം, പകാശം, ശബം, തണപ്.
38. ആേവഗങള സിനാപിലെട കടനേപാകനതിെന ഫേളാചാരട് നിരമികക.

Ans െഡനൈഡറകളില ഉദീപനം മലമണാകന ആേവഗങള

െഡാനേഡാണകള
േകാശശരീരം
ആകേസാണ
ആേകാൈണറകള
സിനാപറിക് േനാബകളില നിനം നാഡീയേപഷകം
ആേവഗങള സിനാപറിക് വിടവിലെട െതാടടത േകാശഭാഗേതക്.
39. തലേചാറിെന സംരകണ സംവിധാനങള ?
Ans തലേയാട് എന അസിനിരമിത കവചം, മന് പാളികളളതം െസറിേബാൈസനല ദവം (CSF)
നിറഞതമായ െമനിഞസ് സരം എനിവ.
40. തലേചാറിെനയം സഷമനയെടയം ആവരണം ? Ans െമനിഞസ് .
41. െസറിേബാൈസനല ദവം രപെപടനെതങെന ? ഈ ദവതിെന ധരമം എഴതക.
Ans തലേചാറിെന സംരകണാവരണമായ െമനിഞസിലള രകതില നിനമാണ് CSF ഉണാകനത്.
നാഡീകലകളക് േപാഷണവം ഓകിജനം നലകകയം തലേചാറിെന ആഘാതങളിലനിന് സംരകികകയം
െചയനത് െസറിേബാൈസനല ദവമാണ്.
42. െസറിേബാൈസനല ദവം കാണെപടനത് എവിെടെയലാമാണ് ?
Ans െമനിഞസ് സരതിെന ആനരപാളികളകിടയിലം െസറിബല െവനടികിളകളിലം (തലേചാറിെല അറകള)
സഷമയെട െസനടല കനാലിലം CSF നിറഞിരികന.
43. മനഷയമസിഷതിെന പധാനഭാഗങള ?
െസറിബം
തലാമസ്

Ans

മനഷയ മസിഷകതിന് െസറിബം,െസറിബലം,
െമഡല ഒബേളാംേഗറ എനീ ബാഹയ ഭാഗങളം
തലാമസ്, ൈഹേപാതലാമസ് എനീ അനര
ഭാഗങളം ഉണ്.

ൈഹേപാതലാമസ്
െമഡല ഒബേളാംേഗറ

െസറിബലം

44.െസറിബം, െസറിബലം, െമഡല ഒബേളാംേഗറ എനിവെയ തമില താരതമയം െചയക.
Ans െസറിബം - ഏറവം വലിയ മസിഷ ഭാഗം. ധാരാളംമടകകളം ചളിവകളം ഉണ്. േഗമാറര പറതം ൈവറ്മാറര
ഉളിലമാണ്. ഇനിയാനഭതികള സാധയമാകനതിന പറെമ, ഐഛിക ചലനങളം സേബാധം, ചിന, ബദി,
ഓരമ തടങിയ സവിേശഷ ധരമങളം നിരവഹികന.
െസറിബലം - രണാമെത വലിയ ഭാഗം. ചാലകളം ചളിവകളം ഉണ്. േഗമാറര പറതം ൈവറ്മാറര ഉളിലമാണ്.
േപശീപവരതനങളെട ഏേകാപനം വഴി ശരീര തലനനില െതറാെത േനാകന.
െമഡല ഒബേളാംേഗറ – മിനസമാരന ഉപരിതലം. ദണേപാെല നീണ കീഴഭാഗം. ബാഹയഭാഗം ൈവറ് മാററം
ഉളഭാഗം േഗമാററമാണ്. ഹദയസനനം, ശവസനം തടങിയ അൈനചിക പവരതനങളെട നിയനണ േകനമായി
പവരതികന.
തലാമസ് - െസറിബതിനളിേലകം പറേതകമള ആേവഗങളെട പനഃപസരണ േകനം.
ൈഹേപാതലാമസ് - ആനരിക സമസിതി പാലനം.
45. െസറിബതില ധാരാളം മടകകളം ചളിവകളമണ്. ഇതെകാണള പേയാജനെമനാണ് ?
Ans
കടതല മടകകളം ചളിവകളം ഉളതിനാല ധാരാളം നയേറാണകളെട സിനാപകള ഉളെകാളാന കഴിയന.
തനമലം െസറിബല േകാരടകിെന കാരയേശഷിവരദിചിരികന.
46. െമഡല ഒബേളാംേഗറയ് ഏലകന േനരിയ കതം േപാലം െപെടനള മരണതിന കാരണമാേയകാം. എങെന?
Ans ഹദയസനനം, ശവസനം തടങിയ അൈനചിക പവരതനങളെട നിയനണ േകനമായി പവരതികന െമഡല
ഒബേളാംേഗറയ് ഏലകന േനരിയ കതം േപാലം പസത പവരതനങള നിലച് മരണതിനിടവരതാം.
47. മദയപിച ഒരാളക് ശരിയായി നടകാന കഴിയനില. തലേചാറിെന ഏതഭാഗെതയാണ് മദയം പധാനമായം
ബാധിചിരികക ?
Ans െസറിബലെത.
Ans ശവണം, തലനനിലപാലനം.
48. െചവിയെട ധരമം ?
49. െചവിയെട പധാനഭാഗങള ഏെതാെകയാണ് ?
ബാഹയകരണം മധയകരണം
ആനരകരണം
1.െചവികട
4.മാലിയസ്
8. േകാകിയ
2. കരണനാളം 5. ഇനകസ്
9. െവസറിബയള
3. കരണപടം
6.സേറപിസ്
10.അരദവതാ
7. യസേറഷയന
കാരകഴലകള
നാളി
11.ശവണ നാഡി.
[മാലിയസ്, ഇനകസ്, സ് േറപിസ് എനിവ അസിശംഖലയാണ് ]
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50. ശരീരതിെല ഏറവം െചറിയ അസി ?
Ans േസപിസ്.
51. മധയകരണെത ഗസനിയമായി ബനിപികന കഴല ? അതിെന ധരമെമനാണ് ?
Ans യേസഷയന നാളി. മധയകരണതിെല വായമരദം കമീകരികാന യേസഷയന നാളി സഹായകമാവന.
52. ആനരകരണതിെന ഘടന വയകമാകക.
Ans ആനരകരണഭാഗങളില ഒചിെന പറേനാടാകതിയി
ലള േകാകിയ, സാകയള, യടികിള എനീ സഞിക
കളള െവസിബയള, മന് ആരദവതാകാരകഴലകളം
ഉളെപടന. ഇവയില നിനള നാഡീതനകള േചര
ന് ശവണനാഡിയായി തലേചാറിേലക് േപാകന.
േകാകിയയെട മന് അറകളില മധയഅറയിലായി
എനേഡാലിംഫ് എന ദവവം മറ് അറകളിലായി െപരി
ലിംഫ് എന ദവവം നിറഞിരികന. എനേഡാലിം
ഫിെന കമനം മലം ഉദീപികപടന ശബഗാഹികള
മധയഅറയിെല ഓരഗന ഓഫ് േകാരടിയില സിതിെചയന.
െവസിബയളിെല സാകയളിലം യടികിളിലം അതിെന തടരചയായി കാണന മന് ആരദവതാകാരകഴലകളിലം
എനേഡാലിംഫ് നിറഞിരികന. സാകയളിലം യടികിളിലം ആരദവതാകാരകഴലകളെട ഉരണ അഗഭാഗമായ
ആംപയലകളിലം തലയെട ചലനതിനനസരിച് ഉദീപികപടന ഗാഹികള കാണെപടന.
53. േകാകിയ :ശവണം ; ----, ---- : തലനനിലപാലനം
Ans െവസിബയള, ആരദവതാകാരകഴലകള.
54. ആരദവതാകാരകഴലകളെട ഉരണ അഗഭാഗം ?
Ans ആംപയല.
55. ശബഗാഹികള കാണെപടനത് േകാകിയയിെല ----------- ല ആണ്.
Ans ഓരഗന ഓഫ് േകാരടിയില.
56. േകാകിയ : ശവണനാഡി : െസറിബം ;
Ans െസറിബലം.
െവസിബയള, ആരദവതാകാരകഴലകള : ശവണനാഡി : ---------- ?
57. േകളവി അനഭവെപടനതിെന ഫേളാചാരട്.
Ans ശബദ തരംഗങള
കരണനാളം
കരണപടതില കമനങള
അസി ശംഖല
ഓവലവിനേഡാ
േകാകിയയിെല െപരിലിംഫ്
എനേഡാലിംഫ്
ഓരഗന ഓഫ് േകാരടിയിെല
ഗാഹികളക് ഉദീപനം
ശവണനാഡി
തലേചാറിെല ശവണേകനം
േകളവി അനഭവെപടന.
58. െചവി ശരീരതിെന തലനനില പാലികാന സഹായകമാകനെതങെന ?
Ans െവസിബയളിെല സാകയളിലം യടികിളിലം ആരദവതാകാരകഴലകളിലം ഉള എനേഡാലിംഫ് ഇളകേമാള
ഗാഹികള ഉദീപിപികെപട് ആേവഗങള ശവണനാഡിയിലെട െസറിബലതില എതന. െസറിബലം േപശീ
പവരതനങെള ഏേകാപിപിച് ശരീരതലനനില ശരിയാകകയം െചയന.
59. വടം കറങിയാല തലചറനതിന് കാരണം ?
Ans നാം വടം കറങേമാള െവസിബയളിെല സാകയളിലം യടികിളിലം ആരദവതാകാരകഴലകളിലം ഉള
എനേഡാലിംഫ് ഇളകകയം തടരചയായി ഗാഹികള ഉദീപിപികെപട് ആേവഗങള െസറിബലതില എതി
േചരകയം െചയന. ഇകാരണതാല േപശീ പവരതനങെള ഏേകാപിപിച് ശരീരതലനനില ശരിയാകാന
കഴിയാെത വരികയം തലചറനതേപാെല അനഭവെപടകയം െചയന.
60. സവാദ് അറിയനെതങെന ?
Ans നാക്, കവിളകള, െതാണ എനിവിടങളിലള സവാദ മകളങളിെല ഗാഹികള
വഴി രചി അറിയന.
രചികന പദാരത കണികകള ഉമിനീരില കലരന് സവാദമകളങളകളിേലക്
എതേമാള സവാദഗാഹികള ഉദീപികെപടന. അേപാള ഉണാകന ആേവഗങള
നാഡിയിലെട തലേചാറിെല േകനതിെലതേമാള രചി അറിയാന കഴിയന.
61. നാകിെല സവാദമകളങളെട വിനയാസം. [മധരം, ഉപ്, പളി, കയ് എനീ കമതില]
62.ഗനം അറിയനെതങെന ?
Ans നാം ശവസികന വായവിെല കണികകള േശഷദവതില ലയികേമാള നാസാ
ഗഹവരഭിതിയിലള േശഷസരതിലള ഘാണ ഗാഹികള ഉദീപികെപട് ആേവഗങള ഘാണനാഡിയിലെട
പസരികകയം തലേചാറിെല ശവണേകനതിെലതകയം െചയം. അേപാള നമക് ഗനം അനഭവെപടം.
63. ചിതം തിരിചറിയക. A, B എനിവ എനാണ് ?
B
A
Ans സവാദമകളവം ഗാഹികളം, ഗനഗാഹികള.

A ,B – എനിവ നാഡീതനകള.
64. നാകില മധരം, ഉപ്, പളി, കയ് എനിവയെട
മകളങളാണേലാ ഉളത്. അേപാള പിെന സാമാറിെന രചി എങെനയാണ് അനഭവെപടക ?

Ans നാകില മധരം, ഉപ്, പളി, കയ് എനീ പാഥമികസവാദകളില നിനം ദവിതീയസവാദ് ഉളെപെടയളവ അനഭ

വികാന കഴിയം.
65. ജലേദാഷമളേപാള ആഹാരതിന് രചി കറഞതായി േതാനനെതനെകാണ് ?
Ans മണം രചിെയ സവാധീനികനണ്. ജലേദാഷമളേപാള േശഷദവം കടനതിനാല മണം ശരിയായി അറിയാന
കഴിയകയില. അേപാള ആഹാരതിന് രചി കറഞതായം േതാനന.
66. ഏറവം വലിയ ജാേനനിയം ?
Ans തവക്.
67. ഏെതലാം സംേവദനങെള തവകിന് ഗഹികാന കഴിയം ?
Ans സരശം, ചട്, തണപ്, മരദം, േവദന എനിവ.
68.തവക് ജാേനനിയമായി പവരതികനെതങെന?
Ans സരശം, ചട്, തണപ്, മരദം, േവദന എനിവയള ഗാഹികള ഉദീപികെപടേമാള ഉണാകന ആേവഗങള
ബനെപട നാഡികളിലെട തലേചാറിെലതേമാള അവ അനഭവങളായി മാറന.
69. േനതൈവകലയങള, കാരണം, ലകണം, പരിഹാരമാരഗം .
േനത
ൈവകലയം

കാരണം , ലകണം

പരിഹാരം

ദീരഘദൃഷി

േനതേഗാളതിെന നീളകുറവു മൂലം േഫാകസ് െററിനയു പിനില.
അടുതുളവെയ വയകമായി കാണുനില.

േകാണെവകസ് െലനസ്

ഹസവദൃഷി

േനതേഗാളതിെന നീളകൂടുതല മൂലം േഫാകസ് െററിനയു മുനില.
അകെലയുളവെയ വയകമായി കാണുനില.

ൈബേകാണേകവ് െലനസ്

പസബ
േയാപിയ

െലനസിെന ഇലാസികത നഷടമാകുനു, അടുതുളവെയ വയകമായി
കാണുനില.

േകാണെവകസ് െലനസ്

തിമിരം

െലനസ് അതാരയമാകുനതുമൂലം കാഴച കുറഞുവരുനു.

ശസതകിയ

േഗാ
േകാമ

അകവസദവതിെന പുനരാഗിരണം തടസെപടുണാകുന മരദ വരധനയും ചികിതസ
േവദനയും കാഴചാൈവകലയവും.

േകാങണ്

രണു കണുകളും ഒേര വസതുവില േകനീകരികാനാവുനില.

70.

ശസതകിയ

ദീരഘദ ഷടി, ഹ സ വദ ഷടി, പ സബേയാപ ിയ, ത ിമ ിരം, േഗാേകാമ

a)- ഇവയില െലനസമായി ബനെപട തകരാറകള ?
c)- േനതേഗാളവലപവമായി ബനമളവ ?
Ans a)- പസബേയാപിയ, തിമിരം.

b)- അകവസദവവമായി ബനമള തകരാറ് ?
d)- േകാണെവക് െലനസ് ഉപേയാഗിച് പരിഹരികാ
നാവനവ ?

b)- േഗാേകാമ.
c)- ദീരഘദഷി, ഹസവദഷി.
d)- ദീരഘദഷി, പസബേയാപിയ.
71.വിവിധതരം നാഡികള.
Ans a)- സംേവദനാഡി - ജാേനനിയങളില നിനം സംേവദ ആേവഗങള നാഡീേകനതിെലതികനവ.
b)- േപരകനാഡി - നാഡീേകനതില നിനം േപരക ആേവഗങള വിവിധ അവയവങളിേലെകതികനവ.
c)- സമിശനാഡി - സംേവദനാഡീതനകളം േപരകനാഡീതനകളം അടങിയ നാഡി.
72. ചില ദവങളെട േപര് നലകന. ഓേരാനം എവിെടയാണ് കാണെപടനെതനം ധരമെമനാെണനം കെണതക.
[അകവസ് ദവം, വിടിയസ് ദവം, െപരിലിംഫ്, എനേഡാലിംഫ് , െസറിേബാ ൈസനല ദവം.]
73. മനഷയനിെല ജാേനനിയങള, ഗാഹികള, ധരമം എനിവ പടികെപടതക.
കണ്

െററിനയിെല പകാശ
ഗാഹികള (േറാഡ്, േകാണ)

കാഴ

െചവി

ഓരഗന ഓഫ് േകാരടിയിെല
ശബഗാഹികള

േകളവി

നാക്

സവാദമകളങളിെല സവാദഗാഹികള

രചി

മക്

ഘാണഗാഹികള

മണം

തവക്

സരശം, ചട്, തണപ്, മരദം, േവദന
എനിവയെട ഗാഹികള

സരശം, ചട്,തണപ്,
മരദം, േവദന
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