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ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಇಲಾಖೆ 
ಮಾದರಿ ಪರಶ್ೆೆ  ಪತ್ರರಕೆ (೨೦೨೧-೨೨) 

ವಿಷಯ ಸಂಕೆೇತ: ೩೬ 
ವಿಷಯ-ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ 
ಪ್ರ ಥಮ ಪಿಯುಸಿ 

ಸಮಯ:೩ಗಂಟ ೆ೧೫ ನಿಮಿಷಗಳು                                                            ಗರಿಷಠ ಅಂಕಗಳು:70 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು: 
i ) ಈ ಪರಶ್ೆೆ  ಪತ್ರರಕೆಯು ಭಾಗ-ಎ,ಬಿ,ಸಿ ಮತುು ಡಿಗಳನ್ುೆ ಒಳಗೂೆಂಡಿದ.ೆ ಭಾಗ-ಡಿಯು ವಿಭಾಗ-I  ಮತುು ವಿಭಾಗ-I I  ಇರುತುದೆ. 
i i ) ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳೂ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿರುತುವ.ೆ 
i i i ) ಅಗತಯವಿದೆೆಡ್ ೆಭಾಗಗಳನ್ುೆ ಗುರುತ್ರಸಿದ ಚಿತರಗಳನ್ುೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ. ಭಾಗಗಳನ್ುೆ ಗುರುತ್ರಸದ ಚಿತರಗಳಿಗ ೆಅಂಕಗಳನ್ುೆ ನಿೇಡಲಾಗುರ್ುದಿಲ್ಲ 

ಭಾಗ-ಎ 
ಈ ಕಳೆಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ೆೆ ಗಳಿಗೆ ತ್ಲಾ ಒಂದತ ಪ್ದ ಅಥವಾ ಒಂದತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿ: 

(10x1=10) 
೧. ಸಫ್ಬೇರಿಯಂ ಅನ್ನನ ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. 
೨. ಜಬದಬಪ್ತಿ ಎಂದಯ್ಬನ್ನ? 
೩. ಅಧ್ೂಬಸ್ಯಾಯಬ ಅಂಡಯವಯ ಸೂನ್ನನ ಹ್ೂಂದರನ ಷಷಾದ ಉದಯಸರಣ್ ನಿಬಡಿ. 
೪. ಜರಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡನ ಬರನ ವಿಷರ್ೇನಯಂಗನ್ನನ ಹ್ಷರಿಸಿ. 
೫. ಕೂ್ಬವಕಬ್ಂದರು ಜಬಕ್ೂಬವದ ಕಣದಂಗಯಗಿದ್ ಎಂದನ ಮೊದಲ್ಲಗ್ ವಿರಿಸಿದರನ ಮಯರನ? 
೬. ಜಬಕ್ೂಬವವಂದನ ್ೂರಬಟಬನ್ನಗಳನ್ನನ ಷಕ್ರರಯಯಗಿ ಷಂವ್ಿಬಷಿಷನತ್ತಿದ್ ಹಯಗೂ ಷರವಿಷನತ್ತಿದ.್ ಜಬಕ್ೂಬವದ ಮಯ ಕೂ್ಬವ ಕಣದಂಗು 
ಈ ಕ್ರರಯೆಯನ್ನನ ಒಳಗೂ್ಂಡಿದ್? 
೭. ಸಿಂ್ೂಬರ್ ೇ (symport) ಎಂದಯ್ಬನ್ನ? 
೮. ಪತ್ರರಂಧ್ರದ ತ್ಯಯ್ನವಿಕ್ ಮತ್ನಿ ಮನಚ್ನುವಿಕ್ಗ ್ಕಯರಣಯಗನ ಮೂಲಷನಿನ್ನನ ಹ್ಷರಿಸಿ. 
೯. ಸಿ-೪ ಷಷಾಗಳಲ್ಲಿ ದನಾತ್ತ ಉಸಿಯಯಟು ಏಕ ್ರ್ರನಗನುದಲ?ಿ 
೧೦. R.Q ಅನ್ನನ ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. 
೧೧. ಆರ್.ಬಿ.ಸಿಯ ಮಬಲ್ ಎರಡೂ ರಿಬತ್ತಯ ಪರತ್ತರ್ನ್ಕನ್ನನ ಹ್ೂಂದರನ ರಕಿದ ಗನಂಪನ್ನನ ತ್ತಳಸಿ. 
೧೨. ಸ್ಯನಯನ ಷಂಕನಚ್ನ್ದ ಕಯಮಯೇತ್ಮಕ ಘಟಕನ್ನನ ಹ್ಷರಿಸಿ. 
೧೩. ಎದ್ಗೂಡಿನ್ಲ್ಲಿನ್ ೧೧ನ್ಬ ಮತ್ನಿ ೧೨ನ್ಬ ಪಕ್ೆಲಬನ ಜ್ೂಬಡಿಗಳನ್ನನ ತ್ಬಲನ ಪಕ್ೆಲಬನಗಳು ಎಂದನ ಏಕ ್ಕಯ್ಯಲಯಗನತ್ಿದ?್ 
೧೪. ರಷದೂತ್ಗಳ ಪರಷನಿತ್ ್ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಯಾಖ್ಯಾನ್ನ್ನನ ಬಯ್ಯರಿ. 
೧೫. ಅಡಿರನಯಲ್ಲನ  ಮತ್ನಿ ನಯರ್  ಅಡಿರನಯಲ್ಲನ್ ಅನ್ನನ ತ್ನತ್ನೇಸಿಾತ್ತ ರಷದೂತ್ಗಳಂ್ದನ ಕಯಯ್ನತಯಿಯ.್ ಇದಕ್ೆ ಕಯರಣ ನಿಬಡಿ. 

ಭಾಗ-ಬಿ 
ಈ ಕಳೆಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಐದತ ಪ್ರಶ್ೆೆ ಗಳಿಗ ೆಅವಶ್ಯವಿದೆೆಡೆ ಪ್ರತಿಯಂದಕ್ೂೂ ತ್ಲಾ ೩-೫ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿ: 

(5x2=10) 
೧೬. "್ೈರಸ ಗಳು ಷಜಬ ಮತ್ನಿ ನಿಜಬೇ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳರ್ಡನ್ೂನ ಪರದರ್ಶೇಷನತ್ಿ್". ಈ ಹಬ್ಳಿಕಯ್ನ್ನನ ಷಮರ್ಥೇಸಿ. 
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೧೭. ವ್ೈಲಗಳಿಂದ ಪಡ್ಯಲಯಗನ ಮಯುದಯದರೂ ಎರಡನ ಯಣಿರ್ಾಕ ಉತ್ನ್ನಗಳನ್ನನ ತ್ತಳಿಸಿ. 
೧೮. ಎಕಯಾರ್ ೇ ಮತ್ನಿ ಎಂಡಯರ್ ೇ ಕ್ಾೈಲಂ ನ್ಡನವಿನ್ ಾತಯಾಷನ್ನನ ಬಯ್ಯರಿ. 
೧೯. ಷಸಕ್ರಣವಗಳು ಹಬ್ಗ್ ಕ್ರರಮಯತ್ಮಕ ಗನಂಪನಗಳಿಗಿಂತ್ ಭಿನ್ನಯಗಿರನತ್ಿ್? 
೨೦. "ಪ್ೂಿಬಯೆಂ ನ್ಲ್ಲಿ ಅಹಯರದ ಚ್ಲನ್ಯನ ದವಮನಖ ಷಂಚಯರಯಗಿರನತ್ಿದ್". ಎರಡನ ಕಯರಣಗಳನ್ನನ ನಿಬಡನುದರ ಮೂಲಕ ಈ 
ಹ್ಬಳಿಕ್ಯನ್ನನ ಷಮರ್ಥೇಸಿ. 
೨೧. ಅವಾಕ ಮೂಲಷನಿಗಳ ಕೂ್ರತಯ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನನ ತ್ತಳಿಸಿ. 
೨೨.ಮಣಿಿನ್ ಫಯಾಕ್ರಟಬರಿಮಯಗಳಿಂದ ಅಮೊಬನಿಮಯು ನ್ೈಟ್ರಬರ್  ಆಗಿ ಪರಿತ್ೇನ್ಗೂ್ಳುುುದನ್ನನ ಒಳಗೂ್ಂಡಿರನ ಕ್ರರಯೆಯ ಸಂತ್ಗಳನ್ನನ 
ಬಯ್ಯರಿ. 
೨೩. ಭಯನ್ನ್ ವಯವಷಂಗಯಾಸದ ಮಯುದಯದರೂ ಎರಡನ ಅಪಸ್ಯಮಾತ್ಗಳನ್ನನ ತ್ತಳಿಸಿ.  
೨೪. ಅಮನ್ೂಬಟ್ಲ್ಲರ್  ಮತ್ನಿ ಯೂರಿಕ್ೂಬಟ್ಲ್ಲರ್ ಯರಣಿಗಳಿಗ ್ತ್ಲಯ ಒಂದನ ಉದಯಸರಣ್ ನಿಬಡಿ. 
೨೫. ಷಂಷಗೇ(synapse) ದ ವಿಧ್ಗಳನ್ನನ ತ್ತಳಿಸಿ. 
 

ಭಾಗ-ಸಿ 
ಈ ಕಳೆಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಐದತ ಪ್ರಶ್ೆೆ ಗಳಿಗ ೆಅವಶ್ಯವಿದೆೆಡೆ ಪ್ರತಿಯಂದಕ್ೂೂ ತ್ಲಾ ೪೦ರಿಂದ ೮೦ ಪ್ದಗಳಲ್ಲಿಉತ್ುರಿಸಿ: 

(5x3=15) 
೨೬. ಭಯವಿನ್ ಷಷಾದ ಗಿಬೇಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನನ ಬಯ್ಯರಿ. 
೨೭. ಸಕ್ರೆಗಳ ಯಯನವಿಕ ಬದನಕ್ರಗ್ ಹೂ್ಂದಕೂ್ಳುಲನ ಅನ್ನಕೂಲಯಗನ ಮಯುದಯದರೂ ಮೂರನ ಭಯಯೇಟನಗಳನ್ನನ ಪಟಟ ಭಯಡಿ. 
೨೮. ದವಯವವೇ ಎಲ್ಯ ಆಂತ್ರಿಕ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನನ ಷಂಕ್ಷಿಪಿಯಗಿ ವಿರಿಸಿ. 
೨೯. ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ ಷಂಯಬರ್ಕ ಅಂಗಯಂವಗಳು ಎಲ್ಲಿ್ ಎಂದನ ತ್ತಳಿಸಿ:  
i) ದಟಟ ನಿಯಮಿತ್ ಷಂಯಬರ್ಕ ಅಂಗಯಂವ   
ii) ದಟಟ ಅನಿಯಮಿತ್ ಷಂಯಬರ್ಕ ಅಂಗಯಂವ  
iii) ಮೃದವಸಿಾ ಅಂಗಯಂವ 
೩೦. ಇುಗಳ ಕಯಯೇಗಳನ್ನನ ತ್ತಳಿಸಿ: i) ಗಿರ್-೪  ii) ಪರತ್ತಕಯಯ iii) ಕೂ್ಲಯಿಜ್ನ  
೩೧. ಮೂಲಷನಿವಿನ್ ಅವಾಕತಯ್ನ್ನನ ನಿಧ್ೇರಿಷನ ಭಯನ್ದಂಡಗಳನ್ನನ ಷಂಕ್ಷಿಪಿಯಗಿ ವಿರಿಸಿ. 
೩೨. ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ುಗಳಿಗ್ ಉತ್ಿರಿಸಿ: 
i) ಷಷಾ ಫ್ಳಣಿಗ್ಗ ್ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  "ಮದನ ಸಿಾತ್ತ"ಯ ಅರ್ೇನ್ನನ ತ್ತಳಿಸಿ. 
ii) ವಿಬಬ್ಧಿಬಕರಣ ಮತ್ನಿ ನಿವಿೇಬ್ಬಧಿಬಕರಣದ ನ್ಡನ್ ಾತಯಾಸಿಸಿ. 
೩೩. ಭಯನ್ನ್ ವಯವಷಂಗಯಾಸದ ಅಂದಯದ ಚಿತ್ರ ಬಯ್ದನ ಬಯಗಗಳನ್ನನ ಗನರನತ್ತಸಿ. 
೩೪. ನ್ಪಯರನ ನ್ ರಚ್ನ್ಯನ್ನನ ಚಿತಯರತ್ಮಕಯಗಿ ಪರತ್ತನಿಧಿಸಿ. 
೩೫. ಷಂದನಗಳು (ಕ್ರಬಲನಗಳು) ಎಂದಯಬ್ನ್ನ? ಮಯುದಯದರೂ ಎರಡನ ಷಂದನಗಳ ವಿಧ್ಗಳನ್ನನ ತ್ತಳಿಸಿ. 

 
 
 
 

https://byjus.com/?utm_source=pdf-click
https://byjus.com/?utm_source=pdf-click


3 
 

ಭಾಗ-ಡಿ 
ವಿಭಾಗ- I  

ಈ ಕಳೆಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ತೂ ಪ್ರಶ್ೆೆ ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆೆಡೆ ಪ್ರತಿಯಂದಕ್ೂೂ ತ್ಲಾ ೨೦೦ರಿಂದ ೨೫೦ ಪ್ದಗಳಲ್ಲಿಉತ್ುರಿಸಿ: 
(4x5=20) 

೩೬. ಪನಚ್ಛ ಷಷಾಗಳ ್ೈರ್ಶಶಟಯಪೂಣೇ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನನ ವಿರಿಸಿ. 
೩೭. ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ ಯರಣಿಗಳನ್ನನ ಅನ್ನಕರಮಯಗಿ ಅುಗಳ ಂವಗಳಿಗ ್ಸ್್ಬರಿಸಿ: 
i) ಅಡಮಿಾಮಯ ii) ಅಸ್ಯೆರಿಸ  iii) ್ೈಲ  iv) ಅಸ್ಟ್ರಿಮಯಸ v) ಫ್ಲನ್ೂಬಗಯಿಷಸ  
೩೮. ಸ್್ೂಲನಬ್ಸಿಬ ಕನಟನಂಬದ ಪನಶ ಷೂತ್ರ ಮತ್ನಿ ಪನಶ ನ್ಕ್ಷಯ್ನ್ನನ ಬಯ್ಯರಿ. 
೩೯. ಎಯ್ಸನಳುವಿನ್ ಅಹಯರನಯಳದ ಅಂದಯದ ಚಿತ್ರ ಬಯದ್ನ ಬಯಗಗಳನ್ನನ ಗನರನತ್ತಸಿ. 
೪೦. ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ುಗಳಿಗ್ ಉತ್ಿರಿಸಿ:  
i) ಮೈಟೂ್ಕಯಂಡಿರಯ, ಕೂ್ಿಬಯ್ೂಯಿಸರ್  ಮತ್ನಿ ಕ್ೂಬವಕಂಕಯಲ ಇುಗಳ ತ್ಲಯ ಒಂದನ ಕಯಯೇನ್ನನ ತ್ತಳಿಸಿ. 
ii)ಸ್್ಂಟ್ೂರಬಮಿಯರ್ ನ್ ಸ್ಯಾನ್ನಯನಧ್ರಿಸಿ ಣೇತ್ಂತ್ನಗಳನ್ನನ ಗಿಬೇಕರಿಸಿ. 
೪೧. ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ುಗಳಿಗ್ ಉತ್ಿರಿಸಿ: 
i) ಕೂ್ಬವಚ್ಕರದ ಸ್ಯಂಕಬ್ತ್ತಕ ಚಿತ್ರನ್ನನ ಬಯ್ಯರಿ  
ii) ಕೂ್ಬವಚ್ಕರದ ಮಯ ಸಂತ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಎನಎಯ ಷಂವ್ಿಬಶಣ್ಯನ ರ್ರನಗನತ್ಿದ?್ 
೪೨. ಫ್ಬರನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬರಿನ್ ಚ್ಲನಯ್ ಪರ್ಭಯಗೇಗಳನ್ನನ ವಿರಿಸಿ. 
೪೩. ಕಲ್್ಲವನ  ಚ್ಕರದ ಯಬರ್ನಯಬದಧ ಪರತ್ತನಿಧ್ತ್ವನ್ನನ ಬಯ್ಯರಿ. 

ಭಾಗ-ಡಿ 
ವಿಭಾಗ- I I  

ಈ ಕಳೆಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರತ ಪ್ರಶ್ೆೆ ಗಳಿಗ ೆಅವಶ್ಯವಿದೆೆಡೆ ಪ್ರತಿಯಂದಕ್ೂೂ ತ್ಲಾ ೨೦೦ರಿಂದ ೨೫೦ ಪ್ದಗಳಲ್ಲಿಉತ್ುರಿಸಿ: 
(3x5=15) 

೪೪. ಷಷಾಜಬಕ್ೂಬವದ ಅಂದಯದ ಚಿತ್ರ ಬಯ್ದನ ಬಯಗಗಳನ್ನನ ಗನರನತ್ತಸಿ. 
೪೫. ಸಿಟರರ್  ಆಮಿ ಚ್ಕರದ ಯಬರ್ನಯಬದದ ಪರತ್ತನಿಧ್ತ್ವನ್ನನ ಬಯ್ಯರಿ. 
೪೬. ಈ ಕಳ್ಗಿನ್ ವರಿಬರಕ್ರರಮಯ ಪರಿಣಯಮಗಳಿಗ ್ಕಯರಣಯಗನ ಷಷಾ ಫ್ಳಣಿಗ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನನ ಹ್ಷರಿಸಿ: 
i) ಫ್ೂಬಲ್ಲಟಂಗ  ii) ಅಗರಷಾ ಪರಬಲತ್ iii) ಎಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೂಿಯ್ೂಯಿಸಿಟನ್ ಮತ್ನಿ ನ್ೂತ್ನ್ ಎಲ್ಗಳ ಉತ್ತ್ತಿಷನವಿಕ ್ 
iv) ಸಣನ ಿಭಯಗನವಿಕ್ v) ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಮನಚ್ನುವಿಕ್ 
೪೭. ಭಯನ್ನ್ ಜಬಣಯೇಂಗ ಯಾಸದ ವಿವಿಧ್ ಬಯಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಯಗನ ವಕೇರಗಳ ಯಯಸ್ಯಯನಿಕ ವಿಭರ್ನ್ಯ ಪರಕ್ರರಯೆಯನ್ನನ ವಿರಿಸಿ. 
೪೮. ಸೃದಯ ಚ್ಕರದ ವಿವಿಧ್ ಘಟನ್ಗಳನ್ನನ ವಿರಿಸಿ. 
೪೯. ನ್ರ ಆಬ್ಗದ ಉತ್ತ್ತಿ ಮತ್ನಿ ಪರಷರಣ್ಯನ್ನನ ವಿರಿಸಿ. 
೫೦. ಭಯನ್ನ್ಲ್ಲಿನ್ ಈ ಕಳ್ಗಿನ್ ರಷದೂತ್ಗಳ ತ್ಲಯ ಒಂದನ ಕಯಯೇನ್ನನ ಬಯ್ಯರಿ: 
i) ಮಲಟ್ೂನಿನ  ii) ಇನ್ನಾಲ್ಲನ  iii) ಟ್ಸ್ೂ್ಟಸಿಟಯಯನ  iv)್ೂರಜಸ್್್ಟಯಯನ  v) ತ್ೈಮೊಬಸಿನ 
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