2. ആഹാരതിെന രാസമാറങള
•

ആഹാരം എനിന് ?
ഊരജതിനും വളരചയകും ജീവല പവരതനങളകും േവണി.
േപാഷകങള ?
േപാഷകങള

ഉദാഹരണം

അടങിയ ആഹാരം

-POLYSACCHARIDES
അരിയുംമറുധാനയങളും,
[അനജം, െസലുേലാസ്, ൈഗേകാജന] കിഴങുകള,
-MONOSACCHARIDES
പഴവരഗങള etc
[ഗൂേകാസ്, ഫകേടാസ്, ഗാലകേടാസ്]
-DISACCHARIDES [ലാകേടാസ് (milk
sugar), സൂേകാസ് (sugar), മാളേടാസ്]

ധാനയകം
[C, H, O]

പധാനമായി
ഊരജതിനും
വളരചയകും

മാംസയം
[C, H, O, N]

-അമിേനാ ആസിഡുകള (simple proteins)
-എനൈസമുകള
- േഹാരേമാണുകള
-ആനിേബാഡികള -ഹീേമാേഗാബിന
-മാംസേപശികള etc.

പധാനമായി
വളരചയക്

പയറുവരഗങള,
മാംസം ,
മതയം,
പാല, മുട etc.

െകാഴുപ് [C, H, O] -ഫാറിആസിഡും ഗിസേറാളും

എണകള,
െനയ്, െവണ etc.

വിറാമിനുകള

-A, D, E, K -(െകാഴുപില ലയികുനവ)
-B complex, C -(ജലതില ലയികുനവ)

ഇലകറികള,
പഴവരഗങള,
കരള etc.

ധാതുകള

-Ca, P, Na, K -(അവശയ ധാതുകള)
-Cu, Zn, Fe, I, Mg etc.

ഇലകറികള, പഴവരഗ
ങള, പാല, മുട, മാംസം,
കടല വിഭവങള etc.

ഊരജതിന്

ജീവല പവരതന
ങളക്
ജീവല പവരതന
ങളക്

ജലം

-----

(ശരീരഭാരതിെന 70%)

•

-----

അനപഥം ?
ഉമിനീര ഗനികള

വായ്
അനനാളം

കരള
പിതാശയം

ആഗേനയഗനി (Pancreas)

ആമാശയം-(Stomach)
പകവാശയം-(Duodenum)
െചറുകുടല
വനകുടല

•

മലാശയം

ദഹനഗനികള ?
- ഉമിനീര ഗനികള (3 േജാഡി)
- കരള [ പിതരസം (bile) സവികുനു ]
- ആഗേനയഗനഥി. [ആഗേനയരസം ഉലപാദിപികുനു ]
[കൂടാെത ആമാശയഗനികള (ആമാശയരസം) െചറുകുടലിെല ഗനികളും (ആനരസം)]

േഗാതമില ധാനയകവും മാംസയവും ഉണ്

•

•

ആഹാരതിെന ദഹനം.
രാസിക ദഹനം

യാനിക ദഹനം

ആമാശയം

വായ്

ദഹനരസം

പലുകളും നാകും
അഹാരെത െചറു ഉമിനീര്
കണങളാകുനു,
ചവചരയുനു.
അരയകുകയും
കശകിേചരകുക
യും െചയുനു.

ഘടകങള

-േശഷമം

ആഗിരണം
പവരതനം

-ഭകണം സുഗമമായി

കടനുേപാകുനതിന്

-Salivary amylase -അനജം മാളേടാസ്
-അണു നശീകരണം
-Lysozyme

-േശഷമം
ആമാശയരസം -HCl
-Pepsin

----

-ആമാശയഭിതിയുെട സം രകണം.
-അണു നശീകരണവും
---pH കമീകരണവും
-മാംസയം െപപേറാണ

െചറുകുടല

പിതരസം(കര ളിെന) -അമതവമുള ഭകണെത കാരമുള

•

താകുനു,െകാഴു പിെന കണങളാകുനു.

----

4 തരം പലുകള.

ആേഗയരസം -Pancr. Amylase -അനജം മാളേടാസ്
-Tripsin
-മാംസയം െപപൈറഡ്
-Pancreatic Lipase -െകാഴുപ്
ഫാറി
ആസിഡും ഗിസേറാളും
-Peptidase
-Peptide
Amino acid
ആനരസം
-Disaccharidase -Maltose
Glucose/
Fructose/Galactose

വിലസ്

ഉളിപല് (8) – കടിചു മുറികുനതിന്.
േകാമല് (4) – കടിചുകീറുനതിന്.

അഗ ച ര വണ കം (8) – ചവചരയകുനതിന്.
ച ര വണ കം (12) – ചവചരയകുനതിന്.

•
•
•

•
•
•
•

•

• പായപൂരതിയായേശഷം മുളയകുനവയാണ് വിേവകദനങള (wisdom teeth).
െപരിസറാളസിസ് ?
ആഹാരം കടനുേപാകുേമാള അനനാളതിനും കുടലിനുമുണാകുന തരംഗ ചലനം.
പകവാശയം ?
പിതരസവും ആഗേനയരസവും ആഹാരതില േചരുന, െചറുകുടലിെന ആരംഭ ഭാഗം.
കരള ?
ശരീരതിെല ഏറവും വലിയ ഗനി. ദഹനതിനു സഹായകമായ പിതരസം ഉലപാദിപിച് പിതാ
ശയതില സംഭരികുനു. പുനരുലപതി േശഷിയുള ഏക അവയവമാണ് കരള.
െചറുകുടല ?
െചറുകുടലില െവച് ദഹനം പൂരണമാകുകയും േപാഷകാഗിരണം നടകുകയും െചയുനു.
വനകുടല ?
ദഹനാവശിഷടങളില നിന് ജലാംശം ആഗിരണം െചയെപടുനത് വനകുടലില െവചാണ് .
ഫാസറ് ഫുഡ് ഉയരതുന ആേരാഗയ പശനങള ?
?
േപാഷണം മറു ജനുകളില.
അമീബ

കപടപാദങള ആഹാരസമാദനം നടതുനു. ഭകണേഫന തിെല എന
ൈസമുകള ദഹിപികുനു (ie, േകാശാനരിക ദഹനം).

ൈഹഡ

െടനകിളുകള ആഹാരസമാദനം നടതുനു. ദഹനം വായ് കകതു
െവചും (ie, േകാശബാഹയദഹനം) ഭകണേഫന തിനകതുെവചും
(ie, േകാശാനരിക ദഹനം) സംഭവികുനു.

നാടവിര

ദഹിച േപാഷകഘടകങള േനരിട് ശരീേരാപരിതല തിലൂെട സവീകരികുനു.

ഒരു ആനരപരാദതിന് (endoparasite) ഉദാഹരണം ?
നാടവിര.
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IX BIOLOGY

Time : 15 min
Score : 15

Unit Test (Unit 2)

അമീബ : കപടപാദങള ;
ൈഹഡ : --------------- ?
ആേഗയഗനി : ആേഗയരസം ;
കരള : ----------- ?
ഒറെപടത് ഏത് ? എനുെകാണ് ? [ ഗൂേകാസ് , ഫേകാസ് , സൂേകാസ് ]
ആനരപരാദതിന് ഒരു ഉദാഹരണം നലകുക.
ആഹാരം കടനുേപാകുേമാള അനനാളതിനുണാകുന
തരംഗചലനതിനു പറയുന േപര് ?
6. ചിതം തിരിചറിയുക. ഇതിെന ധരമെമന് ?
1.
2.
3.
4.
5.

7.

പടികയില A, B , C യുെട സാനതുവേരണ എനൈസം െതരെഞടുത് പൂരിപികുക.
[ െപപിന, െപപറിേഡസ് , ടിപിന ]
-----A----മാംസയെത െപപേറാണ ആകി മാറുനു.
-----B-----

മാംസയെത െപപൈറഡ് ആകി മാറുനു.

-----C----െപപൈറഡിെന അമിേനാആസിഡാകി മാറുനു.
8. താെഴ തനവയില േപാഷകാംശം കൂടിയത് ഏതിനാണ് ? കാരണം ?
(a) – േദാശയും കടലകറിയും
(b) – ബണും ജാമും
(c) – െബഡും ബടറും
A

9. ചിതതിെല A , B യുെട േപര് എഴുതുക.
B

