1. ജീവെന അടയാളം
1. ജീവെന നിലനിലപിന് ആധാരമായ അജീവീയ ഘടകങള ?
സൂരയപകാശം, മണ്, വായു, ജലം മുതലായവ.
2. ജീവെന മുഖയ അടയാളം ?
ഉപാപചയം. ( ജീവോകാശങളിെല മുഴുവന നിരമാണ – വിഘടന പവരതനങള )
[ ഉപചയം + അപചയം = ഉപാപചയം. ]
ഉപചയം ? ലഭയമായ പദാരതങെള സവാംശീകരിച് പുതിയ പദാരതങള നിരമികുന / സംോശഷണം
െചയുന പകിയ. ഉദാഹരണം :- പകാശസംോശഷണം, മാംസയസംോശഷണം.
അപചയം ? ോപാഷകങളുെട വിഘടനം വഴി ഊരജമുണാകുന പകിയ.
ഉദാഹരണം :- ശവസനം.
3. ജീവമണലതിെല ഊരജതിെന ഉറവിടം ?
സയൂരയന.
4. എനാണ് പകാശസംോശഷണം ?
സൂരയപകാശതിെന സഹായതാല ഹരിതസസയങള ജലവും കാരബണ ൈഡ ഓകൈസഡും
ഉപോയാഗിച് ആഹാരം നിരമികുന പകിയയാണ്
പകാശസംോശഷണം.
6 CO2 + 12 H2O

C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

ഹരിതകണം

5. പകാശസംോശഷണതിനാവശയമായ ഘടകങള ?
* സൂരയപകാശം * ഹരിതകം
* ജലം
* കാരബണ ൈഡ ഓകൈസഡ്.
ജലതനമാതകെള വിഘടിപിച് ൈഹഡജനും ഓകസിജനുമാകി മാറുനത് സൂരയപകാശമാണ് .
സൂരയപകാശെത ആഗിരണം െചയാന ഹരിതകം സഹായികുനു.
ജലവും കാരബണ ൈഡ ഓകൈസഡും ോചരന് ആഹാരം (ധാനയകം) ഉണാകുനു.
6. പകാശസംോശഷണ അവയവം ? ജീവമണലതിെല പാചകപുര ?
ഇല.
7. ജലവും കാരബണ ൈഡ ഓകൈസഡും ഇലയിോലെകതുനെതങെന ?
മൂലോലാമങളിോലക് കടകുന ജലം വൃതിവയാപനം വഴി ൈസലം കുഴലുകളിലൂെട ഇലയിോലെകതു
നു. സെറാമാറ എന സുഷിരങള വഴി അനരവയാപനതിലൂെട CO2 ഇലയിോലെകതുനു.
8. സൂരയപകാശെത ആഗിരണം െചയുന വരണകങള ?
ഹരിതകം a (നീല കലരന പച).
കൂടാെത സഹായക വരണകങളായ ഹരിതകം b (മഞ കലരന പച), സാോനാഫില (മഞ ),
കോരാടിന (മഞ കലരന ഓറഞ്) എനിവ.
9. ഹരിതകം a, b എനിവ പധാനമായും ദൃശയപകാശതിെല ----, ---- വരണങെള ആഗിരണം െചയുനു.
നീല, ചുവപ്.
10. ഇലകള പച നിറതില കാണെപടുനതിന് കാരണം ?
ഹരിതകം ദൃശയപകാശതിെല പച രശമികെള തീെര ആഗിരണം െചയാതതിനാല ഇലകള പച
നിറം പതിഫലിപികുനു.
11. ഹരിതകം കാണെപടുന ഹരിതകണതിെന ഘടന ?
പകാശസംോശഷണതിനു സഹായികുന ഹരിതകണം ഇരട ഭിതിയുള ോകാശാംഗമാണ്.
സോടാമ എന ദവവും അതില ലാെമലകളും കാണെപടുനു. അടുകുകളായി കാണെപടുന
ലാെമലകെള ഗാന എന് പറയുനു.

ഇലയുെട
ോഛദം

ോകാശം

ഹരിതകണം

12. ഭൂമിയിെലതുന സൗോരാരജതിെന ------ ശതമാനതിലും താെഴ മാതോമ സസയങള ആഗിരണം
െചയുനുളൂ. (5%)
13. എനാണ് രാസസംോശഷണം ?
സൗോരാരജതിെന സഹായമിലാെത ജീവികള ഊരജം ഉലപാദിപികുന പകിയ.
(H2S വിഘടിപിച് ഊരജം ഉലപാദിപികുന സളഫര ബാകടീരിയ രാസസംോശഷക ബാകീരിയയാണ് )
14. സവോപാഷികളായ ബാകടീരിയയില കാണെപടുന ഹരിതകം ?
ബാകടീരിയാഹരിതകം. (ഇത് ഇനഫാെറഡ് കിരണങെളയാണ് ആഗിരണം െചയുനത് )
15. പകാശസംോശഷണതിെന ഘടങള ?
a) – പകാശഘടം (പകാശം ആവശയമുള ഘടം )
പകാോശാരജെത ATP തനമാതകളില രാോസാരജമായി സംഭരികുകയും ഈ ഊരജമുപ
ോയാഗിച് ജല തനമാതകെള ൈഹഡജനും ഓകസിജനുമാകി വിഘടിപികുകയും െചയുനു.
ഗാനയിലാണ് ഈ പവരതനം നടകുനത്.
പകാശഘടതില ഓകസിജന പുറതുോപാകുനു.
b) – ഇരുണഘടം (പകാശം ആവശയമിലാത ഘടം )
ൈഹഡജനും കാരബണ ൈഡ ഓകൈസഡും ോചരന് ഗൂോകാസ് (അനജം) ഉണാകുന
ഈ പകിയയക് പകാോശാരജം ആവശയമില. സോടാമയിലാണ് ഈ പവരതനം നടകുനത്.
16. പകാശസംോശഷണം നടകുോമാള ഓകസിജന പുറതുവരുനു എന്
െതളിയികുനതിനുള ഒരു പരീകണം ?
ൈഹഡില ോപാെലയുള ഏെതങിലും ജലസസയതിെന ഭാഗം ഗാസ് ടംബറിെല
(O 2)
ജലതിലിട് അതിെന സുതാരയമായ ഫണല െകാണ് മൂടുക. ഫണലിെന
വാലഭാഗം, ജലം നിറച ഒരു െടസറടയൂബ് െകാണ് മൂടുക. െടസറടയൂബിെല
ജലനിരപ് പൂരണമായിരികരുത്. (ചിതം ോനാകുക)
ഈ സംവിധാനം ഒരു മണികൂോറാളം െവയിലത് വയകുക. വായു കുമിള
കള ഉയരന് െടസറടയൂബിെല ജലനിരപിനു മുകളിോലക് ോപാകുനതു കാണാം.
െടസറടയൂബ് തലകീഴായിതെന ഉയരതി കതുന തീെപടിെകാളി അതി
െന വായഭാഗതുപിടിച് െടസറടയൂബിെന വായഭാഗം ോനെര ഉയരതുക.
തീെപടിെകാളി കൂടുതല ജവലികുനു. കതാന സഹായികുന വാതകം ഓകസിജനാണോലാ.
17. പകാശസംോശഷണഫലമായി ഉണാകുന ഗൂോകാസിെന സസയങള അനജമാകിമാറുനു. കാരണം ?
ജലതില ലയികുന ഗൂോകാസ് സംഭരിചുെവകുനതിനു ോവണിയാണ് അനജമാകിമാറുനത് .
സസയങളില ആഹാരം (ഗൂോകാസ്) വിവിധരൂപതില സംഭരികുനെതങെനെയന് ോനാകുക.

18. പകാശസംോശഷണഫലമായി ഇലകളില അനജം രൂപെപടുനുെവന് പരിോശാധിചറിയുനെതങെന ?
ഒോനാ രോണാ മണികൂര െവയിോലറ സസയതിെന ഇല പറിെചടുത് ആലകോഹാളിലിടും തിളപിചും
വരണരഹിതമാകിയ ോശഷം ഇലയില അലപം അയഡിന ലായനി ഇറികുക.
അനജം ഉളതിനാല അതിന് നീല നിറം വരുനു.
(ഇോത പരീകണം രോണാ മൂോനാ ദിവസം ഇരുടുമുറിയില െവച സസയതിെന ഇല പറിെചടുത്
െചയതുോനാകുക. അയഡിന ലായനി ഒഴിചാല നിറം നീലയാവുനിെലന് കാണാം).
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IX BIOLOGY
Score : 15

Unit Test (Unit 1)

Time : 15 min

1. അപചയം : ശവസനം;
ഉപചയം : --------- ?
2. ജലം : ൈസലം ;
CO2 : ---------?
3. അനജപരിോശാധനയക് ------- ലായനി ഉപോയാഗികുനു.
4. ജീവമണലതിെല ഊരജതിെന ഉറവിടം ----[ അനജം, ജലം, സൂരയന ]
5. പകാശസംോശഷണം നടകുോമാള പുറതുവരുന വാതകം ?
6. പടിക പൂരതിയാകുക
പകാശസംോശഷണതിെന
ഘടങള

നടകുന പകിയ

എവിെട െവച്
നടകുനു

പകാശഘടം

------A ----

ഗാനയില

ൈഹഡജനും കാരബണ ൈഡ ഓകൈസഡും
ോചരന് ഗൂോകാസ് ഉണാകുനു
7. ഹരിതകം ദൃശയപകാശതിെല ---- രശമികെള ആഗിരണം െചയുനില.
8. പകാശെത ആഗിരണം െചയുന ഹരിതകമലാത 2 വരണകങളുെട
ോപര് എഴുതുക.
A
---- B -----

9. സളഫര ബാകടീരിയ ഒരു ------- ബാകീരിയയാണ്.

B

10. ചിതതില A, B എനിവയുെട ോപര് എഴുതുക. ചിതതിെന ോപര് ? -------

---- C ---

