
 



7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ-2 

10. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ 

1. ಓಟವನ್ನು ಮನಗಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳ ಶ್ಾಾಸಕ್ರಯೆಯನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ಾಾಸಕ್ರಯೆಗಿಿಂತ ವ ೀಗವಾಗಿ ಮತನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇರನತುದ . ಏಕ ? 

     ಓಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ಯಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಶಕ್ಿಯನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು, ಸ್ಾುಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಿಜನ್ ನ 

ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಾಣದ ಆಕ್ಿಜನ್ ನುು ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ವೆೀಗವಾಗಿ ಮತ್ುಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತಾಿನೆ. 
 

2. ಆಕ್ಿಜನ್ಸಹಿತ ಮತನು ಆಕ್ಿಜನ್ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟಗಳ ನ್ಡನವಣ ಸಾಮಯತ ಗಳು ಮತನು ವಯತಾಯಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. 

ಆಕ್ಿಜನ್ ಸಹಿತ್ ಮತ್ುಿ ಆಕ್ಿಜನರಹಿತ್ ಉಸಿರಾಟದ ನಡುವಿನ ಹೆೊೀಲ್ಲಕೆ: 
ಆಕ್ಿಜನ್ ಸಹಿತ್ ಮತ್ುಿ ಆಕ್ಿಜನರಹಿತ್ ಉಸಿರಾಟ ಎರಡರಲೊಿ, ಶಕ್ಿಯನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆಹಾರವನುು ವಿಭಜಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 
ಆಕ್ಿಜನ್ ಸಹಿತ್ ಮತ್ುಿ ಆಕ್ಿಜನರಹಿತ್ ಉಸಿರಾಟದ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸಗಳ್ು: 

ಆಕ್ಿಜನ್ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟ    ಆಕ್ಿಜನ್ ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ 

i. ಇದು ಆಕ್ಿಜನ್ ನ ಉಪಸಿಿತಿಯಲಿ್ಲ ಆಹಾರವನುು ಒಡೆಯುವ 

ಪರಕ್ರಯೆಯಾಗಿದೆ. 
i. ಇದು ಆಕ್ಿಜನ್ ನ ಅನುಪಸಿಿತಿಯಲಿ್ಲ ಆಹಾರವನುು ಒಡೆಯುವ 

ಪರಕ್ರಯೆಯಾಗಿದೆ. 

ii. ಇದರ ಅಿಂತಿಮ ಉತ್ಪನುಗಳ್ು CO 2 ಮತ್ುಿ H 2 O. ii. ಆಕ್ಿಜನರಹಿತ್ ಉಸಿರಾಟದ ಅಿಂತಿಮ ಉತ್ಪನುಗಳ್ು ಲಾಯಕ್ಿಕ್ 

ಆಮ ಿ(ಸ್ಾುಯುಗಳ್ು) ಅಥವಾ CO 2 ಮತ್ುಿ ಆಲೆೊಕೀಹಾಲ್ 

ಆಗಿರಬಹುದು. 

iii. ಶಕ್ಿಯನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ುಿ ಸಮಯ 

ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ುಳತಿ್ದೆ. 
  

iii. ಆಕ್ಿಜನ್ ಸಹಿತ್ ಉಸಿರಾಟಕೆಕ ಹೆೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಇದು ವೆೀಗದ 

ಪರಕ್ರಯೆ. 

iv. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಾಣದ ಶಕ್ಿಯನುು ಉತಾಪದಸುತಿ್ದೆ. 
  

iv. ಆಕ್ಿಜನ್ ಸಹಿತ್ ಉಸಿರಾಟಕೆಕ ಹೆೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ 

ಪರಮಾಣದ ಶಕ್ಿಯನುು ಉತಾಪದಸುತಿ್ದೆ. 

ಉದಾಹರಣೆಗಳ್ು: ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸಯಗಳ್ು ಮತ್ುಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ಲಿ್ಲ 

ಕಿಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗಳ್ು: ಯೀಸ್ಟಿ, ಬ್ಾಯಕ್ಿೀರಯಾ, ಮಾನವ ಸ್ಾುಯು 
ಕೆೊೀಶಗಳ್ು ಇತಾಯದಗಳ್ು ಆಕ್ಿಜನರಹಿತ್ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತಿ್ವೆ. 

 

3. ಹ ಚ್ನು ಧೂಳು ತನಿಂಬಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳತ ಗ ದನಕ ೂಿಂಡಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿೀನ್ನತ ುೀವ . ಏಕ ? 

ನಾವು ಸ್ಾಕಷ್ುಿ ಧೊಳ್ು ತ್ುಿಂಬಿದ ಗಾಳಿಯನುು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ, ಧೊಳಿನ ಕಣಗಳ್ು ಮೊಗಿನ ನಾಸಿಕ ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿದ ಮಾಗಘದಲಿ್ಲ ಕ್ರಕ್ರಯನುು 
ಉಿಂಟುಮಾಡುತಿ್ವೆ. ಆದದರOದ ಅವುಗಳ್ನುು ಹೆೊರಹಾಕಲು ನಾವು ಪರತಿಫಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಸಿೀನುತೆಿೀವೆ. 
 

4. ಮೂರನ ಪರನಾಳಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ೂಳಿಿ. ಪರತಿಯಿಂದನ್ನು 3/4 ರಷ್ನಿ ನೀರಿನಿಂದ ತನಿಂಬಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು A, B ಮತನು C ಎಿಂದನ ಗನರನತನ ಮಾಡಿ. 
A ಪರನಾಳದಲಿ್ಲ ಒಿಂದನ ಬಸವನ್ಹನಳುವನ್ನು, B ಪರನಾಳದಲಿ್ಲ ಒಿಂದನ ಜಲಸಸಯವನ್ನು ಮತನು C ಪರನಾಳದಲಿ್ಲ ಬಸವನ್ಹನಳು ಮತನು ಜಲಸಸಯ 
ಎರಡನ್ೂು ಇಡಿ. ಯಾವ ಪರನಾಳದಲಿ್ಲ CO2 ನ್ ಸಾರತ  ಹ ಚ್ಾುಗನತುದ ? 

 

 



 

ಪರನಾಳ್ A ಹೆಚ್ಚಿನ CO 2 ಸ್ಾಿಂದರತೆಯನುು ಹೆೊಿಂದರುತಿ್ದೆ . ಪರನಾಳ್ ಎ ನಲಿ್ಲ ಬಸವನ ಇರುವುದು ಇದಕೆಕ ಕಾರಣ. ಬಸವನ ಹುಳ್ುವು O 2  

ಅನುು  ಒಳ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡು ಮತ್ುಿ CO 2 ಅನುು ಹೆೊರ ಬಿಟುಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಜಿೀವಿ , ಆದದರಿಂದ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಟೊಯಬ್ A 

ನಲಿ್ಲ CO 2 ಸ್ಾಿಂದರತೆಯು ಹೆಚ್ಾಿಗುತಿ್ದೆ. 
ಪರನಾಳ್ ಬಿ ನೀರನ ಸಸಯವನುು ಹೆೊಿಂದರುತಿ್ದೆ, ಇದು ಆಹಾರ ಸಿಂಶೆಿೀಷ್ಣೆಗಾಗಿ CO 2 ಅನುು ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ುಳತಿ್ದೆ ಮತ್ುಿ O 2 

ಅನುು ಹೆೊರಬಿಡುತಿ್ದೆ . ಆದದರಿಂದ, ಪರನಾಳ್ B ಯಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ುಿ O 2 ಸ್ಾಿಂದರತೆಯು ಕಿಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. 
ಪರನಾಳ್ C ಒಿಂದು ಬಸವನ ಹುಳ್ು ಮತ್ುಿ ಸಸಯ ಎರಡನೊು ಹೆೊಿಂದರುತಿ್ದೆ, ಬಸವನಹುಳ್ುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತಿಿಯಾಗುವ CO 2 ಅನುು ಸಸಯವು 
ಅದರ ಆಹಾರ ಸಿಂಶೆಿೀಷ್ಣೆಗಾಗಿ ಬಳ್ಸಿಕೆೊಳ್ುಳತಿ್ದೆ ಮತ್ುಿ ಸಸಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ O 2 ಅನುು ಬಸವನ ಹುಳ್ು ಉಸಿರಾಟಕಾಕಗಿ 

ಬಳ್ಸಿಕೆೊಳ್ುಳತಿ್ದೆ. 
ಆದದರಿಂದ, ಪರನಾಳ್ A CO 2 ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಾಿಂದರತೆಯನುು ಹೆೊಿಂದದೆ . 
ಪರಿಕಲಪನ ಯ ಒಳನ ೂೀಟ: ಶಕ್ ಿಮತ್ುಿ ನೀರನ ಜೆೊತೆಗೆ CO 2 ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಿಂದು ಉತ್ಪನುವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೆೊಳ್ುಳತಿ್ದೆ. 
 

5. ಸರಿ ಉತುರವನ್ನು ಗನರನತನ ಮಾಡಿ : 

(ಎ) ಜಿರಳೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಗಾಳಿಯು ದೆೀಹದ ಒಳ್ಪರವೆೀಶಿಸುವ ಭಾಗ ________ . 

(i) ಶಾಾಸಕೆೊೀಶಗಳ್ು (ii) ಕ್ವಿರುಗಳ್ು 

(iii) ಸ ಪೈರಕಲ್ಗಳು (iv) ಚ್ಮಘ  

(ಬಿ) ತಿೀವರ ವಾಯಯಾಮದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇದರ ಸಿಂಗರಹದoದ ಕಾಲುಗಳ್ಲಿ್ಲ ಸ್ೆಳೆತ್ ಕಿಂಡುಬರುವುದು ___________ . 

(i) ಕಾಬಘನ್ ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ್ (ii) ಲ್ಾಯಕ್ಿಕ್ ಆಮಿ 

(iii) ಆಲೆೊಕೀಹಾಲ್ (iv) ನೀರು 

(ಸಿ) ವಿಶಾರಿಂತಿ ಸಿಿತಿಯಲಿ್ಲರುವ ವಯಸಕ ವಯಕ್ಿಯಲಿ್ಲ ಪರತಿ ನಮಿಷ್ಕೆಕ ಶಾಾಸಕ್ರಯೆಯ ದರದ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಾಯಪ್ತ ಿ___________ . 

(i) 9 - 12 (ii) 15 - 18 

(iii) 21 - 24 (iv) 30 – 33 

(ಡಿ) ನಶಾಾಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಕೆಕಲುಬುಗಳ್ು __________ . 

(i) ಹೆೊರಕೆಕ ಚ್ಲ್ಲಸುತಿ್ವೆ (ii) ಕ ಳಕ ೆ ಚ್ಲ್ಲಸನತುವ  

(iii) ಮೆೀಲಕೆಕ ಚ್ಲ್ಲಸುತಿ್ವೆ (iv) ಚ್ಲ್ಲಸುವುದೆೀ ಇಲಿ 



6. ಕಾಲಿಂ-I ರಲಿ್ಲ ಕ ೂಟ್ಟಿರನವ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಲO-II ರಲಿ್ಲರನವ ಸೂಕು ಅಿಂಶಗಳ  ಿಂದಗ  ಹ ೂಿಂದಸಿ. 

ಕಾಲಿಂ – I                               ಕಾಲಿಂ- II 

(ಚ್ಚ) ಯೀಸ್ಟಿ                          (i) ಎರೆಹುಳ್ು 

(b) ವಪ್ೆ                              (ii) ಕ್ವಿರುಗಳ್ು 

(ಛಿ) ಚ್ಮಘ                           (iii) ಆಲೆೊಕೀಹಾಲ್ 

(ಜ) ಎಲೆಗಳ್ು                        (iv) ಎದೆಯ ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿ 

(e) ಮಿೀನು                            (v) ಪತ್ರರಿಂಧರ 

(ಜಿ) ಕಪ್ೆಪ                              (vi) ಶಾಾಸಕೆೊೀಶಗಳ್ು ಮತ್ುಿ ಚ್ಮಘ 

                                       (vii) ಶಾಾಸನಾಳ್ಗಳ್ು 

7. ಹ ೀಳಿಕ  ಸರಿ ಇದದರ  ಸರಿ ಎಿಂದನ ತಪ್ಪಪದದರ  ತಪುಪ ಎಿಂದನ ಗನತಿಘಸಿ. 

(ಎ) ತಿೀವರ ವಾಯಯಾಮದ ಸಿಂದಭಘದಲಿ್ಲ ವಯಕ್ಿಯ ಶಾಾಸಕ್ರಯೆಯ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿ್ದೆ.  (ಸರ/ತಪುಪ) 

(ಬಿ) ಸಸಯಗಳ್ು ದುಯತಿಸಿಂಶೆಿೀಷ್ಣೆಯನುು ಹಗಲ್ಲನಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮತ್ುಿ ಉಸಿರಾಟವನುು ರಾತಿರಯಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುತಿ್ವೆ. (ಸರ/ತಪುಪ) 

(ಸಿ) ಕಪ್ೆಪಗಳ್ು ತ್ಮಮ ಚ್ಮಘ ಹಾಗೊ ಶಾಾಸಕೆೊೀಶಗಳ್ ಮೊಲಕ ಶಾಾಸಕ್ರಯೆ ನಡೆಸುತಿ್ವೆ. (ಸರಿ/ತ್ಪುಪ) 

(ಡಿ) ಮಿೀನುಗಳ್ಲಿ್ಲ ಉಸಿರಾಟಕಾಕಗಿ ಶಾಾಸಕೆೊೀಶಗಳಿವೆ. (ಸರ/ತಪುಪ) 

(ಇ) ಉಚ್ಾವಾಸದಲಿ್ಲ ಎದೆಯ ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಾಿಗುತಿ್ದೆ. (ಸರಿ/ತ್ಪುಪ) 

 

8. ಜೀವಿಗಳ ಉಸಿರಾಟಕ ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕ ಲವು ಪದಗಳು ಅಡಗಿಕ ೂಿಂಡಿರನವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಚ್ೌಕವನ್ನು ಕ ಳಗ  ಕ ೂಡಲ್ಾಗಿದ . ಆ ಪದಗಳು 
ಕ ಳಗಿನOದ ಮೀಲಕ ೆ, ಮೀಲ್ಲನOದ ಕ ಳಕ ೆ ಅಥವಾ ಕಣಘಗಳಲಿ್ಲ, ಹಿೀಗ  ಯಾವ ದಕ್ೆನ್ಲ್ಾಿದರೂ ಇರಬಹನದನ. ನಮಮ ಶ್ಾಾಸಾಿಂಗವಯಯಹಕ ೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಕಿಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ. ಆ ಪದಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸನಳಿವುಗಳನ್ನು ಚ್ೌಕದ ಕ ಳಗ  ನೀಡಲ್ಾಗಿದ . 

 (ಎ) ಕ್ೀಟಗಳ್ ಗಾಳಿ ಕೆೊಳ್ವೆಗಳ್ು. - ಶ್ಾಾಸನಾಳಗಳು 

(ಬಿ) ಎದೆಯ ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿವನಾುವರಸಿರುವ ಅಸಿಿ ರಚ್ನೆಗಳ್ು.- ಪಕ ೆಲನಬನ 

(ಸಿ) ಎದೆಯ ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿದ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಸ್ಾುಯುವಿನ ಹಾಳ .ೆ- ವಪ  

(ಡಿ) ಎಲೆಯ ಮೆೀಲೆೈಯಲಿ್ಲರುವ ಸೊಕ್ಷ್ಮ ರಿಂಧರಗಳ್ು.- ಪತರರಿಂದರ 

(ಇ) ಕ್ೀಟಗಳ್ ದೆೀಹದ ಪ್ಾಶರಾಗಳ್ಲಿ್ಲರುವ ಸಣಣರಿಂಧರಗಳ್ು.- ಸ ಪೈರಕಲ್ಿ 

(ಎಫ್) ಮಾನವರ ಉಸಿರಾಟದ ಅಿಂಗಗಳ್ು.- ಶ್ಾಾಸಕ ೂೀಶಗಳು 



(ಜಿ) ಉಚ್ಾವಾಸದ ಮೊಲಕ ನಾವು ಗಾಳಿಯನುು ಒಳ್ಗೆಳೆದುಕೆೊಳ್ುಳವ ರಿಂಧರಗಳ್ು - ನಾಸಿಕರಿಂದರಗಳು 

(ಎಚ್) ಆಕ್ಿಜನ್ರಹಿತ್ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಒಿಂದು ಜಿೀವಿ.- ಯಿೀಸ್ಟಿ 

(ಐ) ಶಾಾಸನಾಳ್ ವಯವಸ್ೆಿ ಹೆೊಿಂದರುವ ಜಿೀವಿ.- ಜರಳ  

 

9. ಪವಘತಾರ ೂೀಹಿಗಳು ತಮ್ಮಮಡನ  ಆಕ್ಿಜನ್ ಕ ೂಿಂಡ ೂಯನಯತಾುರ . ಏಕ ಿಂದರ , 

(ಎ) 5km ಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತಿ್ರದಲಿ್ಲ ಗಾಳಿ ಇರುವುದಲಿ 

(ಬಿ) ವಯಕ್ುಯಬಬನಗ  ಅಲಿ್ಲ ದ ೂರಕನವ ಗಾಳಿಯ ಪರಮಾಣ ನ ಲದ ಮೀಲ್  ದ ೂರಕನವುದಕ್ೆಿಂತ ಕಡಿಮ. 

(ಸಿ) ನೆಲದ ಮೆೀಲ್ಲರುವುದಕ್ಕಿಂತ್ ಗಾಳಿಯ ತಾಪ ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರುತಿ್ದೆ. 

(ಡಿ) ನೆಲದ ಮೆೀಲ್ಲರುವುದಕ್ಕAತ್ ಗಾಳಿಯ ಒತಿ್ಡ ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರುತಿ್ದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ಪಾರಣಿಗಳು ಮತನು ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ  ಸಾಗಾಣಿಕ  

1. ಕಾಲಿಂ - I ರಲಿ್ಲ ಕ ೂಟ್ಟಿರನವ ರಚ್ನ ಗಳನ್ನು ಕಾಲಿಂ - II ರಲಿ್ಲ ಕ ೂಟ್ಟಿರನವ ಅವುಗಳ ಕಾಯಘಗಳ  ಿಂದಗ  ಹ ೂಿಂದಸಿ. 

    ಕಾಲಿಂ - I                                                      ಕಾಲಿಂ - II 

(i) ಪತ್ರರಿಂಧರ                              (ಎ) ನೀರನ ಹಿೀರುವಿಕೆ 

(ii) ಕೆಿೈಲಮ್                               (ಬಿ) ಬ್ಾಷ್ಪವಿಸಜಘನೆ 

(iii) ಬ್ೆೀರು ರೆೊೀಮಗಳ್ು                   (ಸಿ) ಆಹಾರ ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ 

(iv) ಫ್ಿೀಯಮ್                           (ಡಿ) ನೀರನ ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ 

                                                             (ಇ) ಕಾಬ್ೆೊಘಹೆೈಡೆರೀಟ್ಗಳ್ ಸಿಂಶೆಿೀಷ್ಣೆ 

2. ಬಿಟಿ ಪದ ತನಿಂಬಿ : 

(i) ಹೃದಯದಿಂದ ರಕಿವನುು ದೆೀಹದ ಎಲಾಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಗಿಸುವುದು ಅಪಧಮನಗಳು  

(ii) ಹಿಮೀಗೆೊಿೀಬಿನ್ ಹೆೊಿಂದರುವ ಕೆೊೀಶಗಳ್ು ಕ ಿಂಪು ರಕುಕಣಗಳು 

(iii) ಅಭಿಧಮನ ಮತ್ುಿ ಅಪಧಮನಗಳ್ನುು ಸ್ೆೀರಸುವ ಜಾಲ ಲ್ ೂೀಮನಾಳಗಳು 

(iv) ಹೃದಯದ ಲಯಬದಧ ಸಿಂಕುಚ್ನ ಮತ್ುಿ ವಿಕಸನವನುು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಎನುುವರು. 

(v) ಮಾನವರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಾಯಜಯ ಉತ್ಪನು ಯೂರಿಯಾ 

(vi) ಬ್ೆವರನಲಿ್ಲರುವುದು ನೀರು ಮತ್ುಿ ಲವಣಗಳು 

(vii) ಮೊತ್ರಜನಕಾಿಂಗಗಳ್ು ತಾಯಜಯಪದಾಥಘಗಳ್ನುು ಹೆೊರಹಾಕುವ ದರವಕೆಕ ಮೂತರ ಎನುುವರು. 

(viii) ಮರಗಳ್ಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೆಚ್ುಿ ಎತಿ್ರಕೆಕ ತ್ಲುಪುವಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೆೀಲುಮಖ್ ಸ್ೆಳೆತ್ವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ರಯೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸಜಘನ . 

3. ಸರಿಯಾದ ಉತುರವನ್ನು ಆರಿಸಿ 

(ಎ) ಸಸಯಗಳ್ಲಿ್ಲ ನೀರು ಇವುಗಳ್ ಮೊಲಕ ಸ್ಾಗಿಸಲಪಡುತಿ್ದೆ. 

(i) ಕ ಿೈಲಮ್      (ii) ಫ್ಿೀಯಮ್ 

(iii) ಪತ್ರರಿಂಧರ (iv) ಬ್ೆೀರು ರೆೊೀಮ 

(ಬಿ) ಸಸಯಗಳ್ನುು ಇಲಿ್ಲ ಇಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಬ್ೆೀರುಗಳಿಿಂದ ನೀರನ ಹಿೀರುವಿಕೆಯನುು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. 

(i) ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ             (ii) ಮಿಂದ ಬ್ೆಳ್ಕ್ನಲಿ್ಲ 

(iii) ಫ್ಾಯನ್ನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ (iv) ಪ್ಾಲ್ಲಥೀನ್ ಚ್ಚೀಲವನುು ಸುತಿಿ. 

 



4. ಸಸಯ ಅಥವಾ ಪಾರಣಿಯಲಿ್ಲ ಪದಾಥಘಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕ  ಏಕ  ಅವಶಯಕ? ವಿವರಿಸಿ. 

ಸಸಯಗಳ್ು ಮತ್ು ಿಪ್ಾರಣಿಗಳೆರಡರಲೊ ಿವಸುಿಗಳ್ ಸ್ಾಗಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಿಂದರೆ: 

i. ಪರತಿ ಕೆೊೀಶಕೊಕ ಆಮಜಿನಕ ಮತ್ು ಿಆಹಾರದ ನರಿಂತ್ರ ಪೂರೆೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ಿದೆ (ಸಸಯಗಳ್ಲ್ಲ ಿನೀರು ಮತ್ು ಿಪೀಷ್ಕಾಿಂಶಗಳ್ು). 

ii. ಇದಲಿದೆ, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ು ಿಇತ್ರ ಜಿೀವನ ಪರಕ್ರಯೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತಿಯಿಾಗುವ ತಾಯಜಯವನುು ಹೆೊರಹಾಕಬ್ೆೀಕು ಇಲದಿದದರೆ ಅವು ಜಿೀವಿಗೆ 

ಹಾನಯನುುಿಂಟುಮಾಡುತ್ಿವೆ. 

5. ರಕುದಲಿ್ಲ ಕ್ರನತಟ್ ಿಗಳಿಲಿದದದರ  ಏನಾಗನತಿುತನು? 

ರಕಿದಲ್ಲ ಿಕ್ರುತ್ಟ್ೆಿಗಳಿಲದಿದದರೆ, ರಕ ಿಹೆಪುಪಗಟಿಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗುವುದಲ.ಿ ಕ್ರುತ್ಟ್ೆಿಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಹೆಪುಪಗಟುಿವಿಕೆ ರೊಪುಗೆೊಳ್ುಳತ್ಿದೆ. ಅದು ಗಾಯಗೆೊಿಂಡ 

ಸಿಳ್ದಲ್ಲ ಿರಕ ಿಹೆಪುಪಗಟುಿವ ರಾಸ್ಾಯನಕಗಳ್ನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ಿದೆ. ಈ ರಾಸ್ಾಯನಕಗಳ್ು ಹೆಪುಪಗಟುಿವಿಕೆಯನುು ರೊಪ್ತಸುತ್ಿವೆ ಮತ್ು ಿಮತ್ಿಷ್ುಿ 

ರಕಿಸ್ಾರವವನುು ತ್ಡೆಯುತ್ಿವೆ. 

6. ಪತರರಿಂಧರಗಳು ಎಿಂದರ ೀನ್ನ? ಪತರರಿಂಧರಗಳ ಎರಡನ ಕಾಯಘಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 

ಪತ್ರರಿಂದರಗಳ್ು ಎಲೆಯ ಮೆೀಲೆೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣಣ ರಿಂಧರಗಳಾಗಿವೆ. 
ಪತ್ರರಿಂದರಗಳ್ ಕಾಯಘಗಳ್ು: 
(ಎ) ಅನಲಗಳ್ ವಿನಮಯಕೆಕ ಪತ್ರರಿಂದರಗಳ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತವೆ. 
(ಬಿ) ಬ್ಾಷ್ಪವಿಸಜಘನೆ ಪತ್ರರಿಂದರಗಳ್ ಮೊಲಕ ಸಿಂಭವಿಸುತ್ಿದೆ. 
 

7. ಬಾಷ್ಪವಿಸಜಘನ ಯನ ಸಸಯಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಉಪಯನಕು ಕಾಯಘವನ್ನು ನವಘಹಿಸನತುದ ಯೆ? ವಿವರಿಸಿ. 

ಸಸಯಗಳಿಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವುದು ಬ್ಾಷ್ಪವಿಸಜಘನೆ. ಎಲೆಗಳ್ ಮೆೀಲೆೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರರಿಂದರಗಳ್ ಮೊಲಕ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುತ್ಿದೆ.   

i.ಇದು ಸಸಯದ ತಾಪಮಾನವನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಿದೆ. ಇದು ಸಸಯಕೆಕ ಶಾಖ್ದ ಪರಣಾಮವನುು ತ್ಡೆಯುತ್ಿದೆ. 

ii. ಬ್ಾಷ್ಪ ವಿಸಜಘನೆಯಿಂದ ಮೆೀಲುಮಖ್ ಸ್ೆಳೆತ್ವು ಎತ್ಿರದ ಮರಗಳ್ಲ್ಲ ಿಹೆಚ್ುಿ ಎತ್ಿರಗಳಿಗೆ ನೀರನುು ಎಳೆಯಬಲದಿು. 

iii. ಬ್ಾಷ್ಪ ವಿಸಜಘನೆಯು ಸಸಯಗಳ್ು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಿೀರಲಪಡುವ ನೀರನ ನಷ್ಿಕೊಕ ಕಾರಣವಾಗುತ್ಿದೆ. 

8. ರಕುದ ರ್ಟಕಗಳು ಯಾವುವು? 

ರಕಿದ ಮುಖ್ಯ ಅಿಂಶಗಳ್ು: 

ಎ) ಕೆಿಂಪು ರಕ ಿಕಣಗಳ್ು (RBC): ಕೆಿಂಪು ರಕ ಿಕಣಗಳ್ು ರಕದಿಲ್ಲ ಿಹೆಚ್ುಿ ಹೆೀರಳ್ವಾಗಿರುವ ಕೆೊೀಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕೆೊೀಶಗಳ್ಲ್ಲಿ ಹಿಮೀಗೆೊಿೀಬಿನ್ ಎಿಂಬ 

ಕೆಿಂಪು ವಣಘದರವಯವಿದೆ. ಹಿಮೀಗೆೊಿೀಬಿನ್ ಇದು ಆಮಜಿನಕವನುು ಒಯುಯತ್ದಿೆ ಮತ್ು ಿದೆೀಹದ ಎಲಾ ಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಗಿಸುತ್ಿದೆ. 

ಬಿ) ಬಿಳಿ ರಕ ಿಕಣಗಳ್ು (WBC): ಈ ಕೆೊೀಶಗಳ್ು ಅವುಗಳ್ ಆಕಾರವನುು ಬದಲಾಯಸಬಹುದು ಮತ್ು ಿರೆೊೀಗಗಳ್ ವಿರುದಧ ಹೆೊೀರಾಡಲು ದೆೀಹಕೆಕ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಿವೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ, ಅವು ದೆೀಹದ ಪರತಿರಕ್ಷ್ಣಾ ವಯವಸ್ೆಿಯನುು ರೊಪ್ತಸುತ್ವಿೆ. 

ಸಿ) ಕ್ರುತ್ಟ್ೆಿಗಳ್ು: ಅವು ರಕ ಿಹೆಪುಪಗಟುಿವಿಕೆಯ ರಚ್ನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಾಯಗಳಿಿಂದ ಅತಿಯಾದ ರಕಿಸ್ಾರವವನುು ತ್ಡೆಯುತ್ಿವೆ. 

ಡಿ) ಪ್ಾಿಸ್ಾಮ: ಎಲಾ ಿರಕಿ ಕಣಗಳ್ು ಪ್ಾಿಸ್ಾಮದಲ್ಲ ಿಇರುತ್ಿವೆ. ಇದರಲ್ಲ ಿಕರಗಿದ ಪೀಷ್ಕಾಿಂಶಗಳ್ೂ ಇವೆ. 

9. ದ ೀಹದ ಎಲ್ಾಿ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ರಕುದ ಅಗತಯ ಇದ . ಏಕ ? 

ರಕ ಿನಮಮ ದೆೀಹದ ಪರಚ್ಲನಾಿಂಗ ವೂಯಹದ ಪರಮುಖ್ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೆೀಹದ ಎಲಾ ಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕಿದ ಅವಶಯಕತೆಯದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ 

ಪರಮುಖ್ ಕಾಯಘಗಳ್ನುು ನವಘಹಿಸುತ್ಿದೆ: 



(i) ಇದು O 2 ಅನುು ಶಾಾಸಕೆೊೀಶದಿಂದ ದೆೀಹದ ಎಲಾ ಿಜಿೀವಕೆೊೀಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಗಿಸುತ್ಿದೆ . 

(ii) ಇದು CO 2 ಎಿಂಬ ತಾಯಜಯ ಉತ್ಪನುವನುು ಶಾಾಸಕೆೊೀಶಕೆಕ ಹಿಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅದನುು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆೊರಹಾಕಬಹುದು. 

(iii) ಇದು ಶಾಖ್ವನುು ಪರಸರಸುತ್ಿದೆ, ಹಿೀಗಾಗಿ ದೆೀಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನುು ನಯಿಂತಿರಸುತ್ದಿೆ. 

(iv) ಇದು ರೆೊೀಗಗಳ್ು ಮತ್ು ಿಸ್ೆೊೀಿಂಕುಗಳ್ ವಿರುದಧ ಸಹ ಹೆೊೀರಾಡುತ್ದಿೆ. 

10. ರಕುವನ್ನು ಕ ಿಂಪಾಗಿ ಕಾಣನವಿಂತ  ಮಾಡನವುದನ ಯಾವುದನ? 

ಕೆಿಂಪು ರಕ ಿಕಣಗಳ್ಲ್ಲ ಿಕೆಿಂಪು ವಣಘದರವಯವಾದ ಹಿಮೀಗೆೊಿೀಬಿನ್ನ ಉಪಸಿಿತಿಯು ರಕಿವನುು ಕೆಿಂಪು ಬಣಣದಲ್ಲ ಿಕಾಣುವಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ಿದೆ. 

11. ಹೃದಯದ ಕಾಯಘವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

ಮಾನವ ಹೃದಯವನುು ನಾಲುಕ ಕೆೊೀಣೆಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆೀಲ್ಲನ ಎರಡು ಕೆೊೀಣೆಗಳ್ನುು ಬಲ ಮತ್ುಿ ಎಡ ಹೃತ್ಕಣಘ ಎಿಂದು 
ಕರೆಯಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತ್ು ಿಕೆಳ್ಗಿನ ಎರಡು ಕೆೊೀಣೆಗಳ್ನುು ಬಲ ಮತ್ು ಿಎಡ ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿಗಳ್ು ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಬಲ ಹೃತ್ಕಣಘವು 
ದೆೀಹದಿಂದ ಇಿಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ್ ಭರತ್ ರಕಿವನುು ಪಡೆಯುತಿ್ದೆ. ಬಲ ಹೃತ್ಕಣಘದಿಂದ ರಕಿವು ಬಲ ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿದೆೊಳ್ಗೆ ಪರವೆೀಶಿಸುತಿ್ದೆ, 
ಇದು ರಕಿವನುು ಸಿಂಕುಚ್ಚತ್ಗೆೊಳಿಸುತಿ್ದೆ ಮತ್ು ಿಶಾಾಸಕೆೊೀಶಕೆಕ ಪಿಂಪ್ ಮಾಡುತಿ್ದೆ. 

 

 



ಮಾನ್ವ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ರಕುದ ಹರಿವು 

ಮತೆೊಿಿಂದೆಡೆ, ಶಾಾಸಕೆೊೀಶದಿಂದ ಆಮಿಜನಕ ಸಮೃದಧ ರಕಿವು ಎಡ ಹೃತ್ಕಣಘಕೆಕ ಮರಳ್ುತಿ್ದೆ. ಎಡ ಹೃತ್ಕಣಘದಿಂದ, ರಕಿವು ಎಡ 

ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿದೆೊಳ್ಗೆ ಪರವೆೀಶಿಸುತಿ್ದೆ. ಎಡ ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿ ಸಿಂಕುಚ್ಚತ್ಗೆೊಳ್ುಳತಿ್ದೆ ಮತ್ು ಿದೆೀಹದ ಎಲಾ ಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕಿವನುು ಪಿಂಪ್ 

ಮಾಡುತಿ್ದೆ.ಆದದರಿಂದ, ಹೃದಯದ ವಿವಿಧ ಕೆೊೀಣೆಗಳ್ ಲಯಬದಧ ಸಿಂಕೆೊೀಚ್ನ ಮತ್ುಿ ವಿಕಸನೆಯು ದೆೀಹದ ಎಲಾ ಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 
ಆಮಿಜನಕದ ಸ್ಾಗಣೆಯನುು ನವಘಹಿಸುತಿ್ದೆ 

12. ತಾಯಜಯ ಉತಪನ್ುಗಳನ್ನು ವಿಸಜಘಸನವ ಅವಶಯಕತ  ಏಕ್ದ ? 

ನಮಮ ದೆೀಹದ ಎಲಾ ಿಜಿೀವಕೆೊೀಶಗಳ್ು ತಾಯಜಯ ಉತ್ಪನುಗಳ್ನುು ಉತಾಪದಸುತಿ್ವೆ. ಈ ತಾಯಜಯ ಉತ್ಪನುಗಳ್ು ದೆೀಹಕೆಕ ವಿಷ್ಕಾರಯಾಗಿದುದ, 

ಆದದರಿಂದ ಅವುಗಳ್ನುು ಹೆೊರಹಾಕುವ ಅವಶಯಕತೆಯದೆ. ಜಿೀವಿಗಳ್ ಜಿೀವಕೆೊೀಶಗಳ್ಲಿ್ಲ ಉತ್ಪತಿಿಯಾಗುವ ತಾಯಜಯ ಉತ್ಪನುಗಳ್ನುು 

ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಈ ಪರಕ್ರಯೆಯನುು ವಿಸಜಘನೆ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

13. ಮಾನ್ವನ್ ವಿಸಜಘನಾಿಂಗವಯಯಹದ ಚಿತರ ಬಿಡಿಸಿ ಮತನು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗನತಿಘಸಿ. 

 

 

 

 

 

 

 



12 . ಸಸಯಗಳಲ್ಲ ಿಸಿಂತಾನ ೂೀತಪತಿು 

1. ಬಿಟಿ ಜಾಗವನ್ನು ತನಿಂಬಿ : 

(ಎ) ಪೀಷ್ಕ ಸಸಯದ ಕಾಯಕ ಭಾಗದಿಂದ ಹೆೊಸ ಜಿೀವಿಯು ಉತ್ಪತಿಿಯಾಗುವುದಕೆಕ ಕಾಯಜ ಸಿಂತಾನ ೂೀತಪತಿು ಎನುುವರು. 

(ಬಿ) ಒಿಂದು ಹೊವು ಗಿಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣುಣ ಪರಜನನ ಭಾಗವನುು ಹೆೊಿಂದರಬಹುದು.ಅಿಂತ್ಹ ಹೊವಿಗೆ ಏಕಲ್ಲಿಂಗಿ ಎನುುವರು. 

(ಸಿ) ಒಿಂದು ಹೊವಿನ ಪರಾಗಕೆೊೀಶದಿಂದ ಅದೆೀ ಹೊವಿನ ಅಥವಾ ಅದೆೀ ಜಾತಿಯ ಬ್ೆೀರೆೊಿಂದು ಹೊವಿನ ಶಲಾಕಾಗರಕೆಕ ಪರಾಗದ 

ವಗಾಘವಣೆಗೆ  ಪರಾಗಸಪಶಘ ಎನುುವರು. 

(ಡಿ) ಪುರುಷ್ ಲ್ಲಿಂಗಾಣು ಮತ್ುಿ ಹೆಣುಣ ಲ್ಲಿಂಗಾಣುವಿನ ಸಿಂಯೀಗಕೆಕ ಯನಗಮಜ ಎನುುವರು. 

(ಇ) ಬಿೀಜ ಪರಸರಣವು  ಗಾಳಿ, ನೀರನ ಮತ್ುಿ ಪಾರಣಿಗಳು ಮೊಲಕ ಜರುಗುತಿ್ದೆ. 

2. ಅಲ್ ೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನ ೂೀತಪತಿುಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಉದಾಹರಣ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. 

ಸಸಯಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಅಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ್ು ಹಿೀಗಿವೆ: 

(i) ಕಾಯಜ ಪರಸರಣ: ಬ್ೆೀರುಗಳ್ು, ಕಾಿಂಡಗಳ್ು, ಎಲೆಗಳ್ು ಮತ್ುಿ ಮಗುುಗಳಿಿಂದ ಹೆೊಸ ಸಸಯಗಳ್ನುು ಉತಾಪದಸುವ ಸಸಯದ ಸ್ಾಮಥಯಘ 

ಇದು. ಕಾಯಜ ಪರಸರಣವನುು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

• ನೆೈಸಗಿಘಕ ಕಾಯಜ ಪರಸರಣ: ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯಜ ಪರಸರಣವು ಪರಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಂಭವಿಸುತಿ್ದೆ ಮತ್ು ಿಸರಳ್ ಕಾಯಜ 

ಭಾಗಗಳ್ನುು ಒಳ್ಗೆೊಿಂಡಿರುತಿ್ದೆ. ಆಲೊಗಡೆೆ ಸಸಯವು ಮಳ್ಕೆಯಡೆಯುವುದು ಒಿಂದು ಸ್ಾಮಾನಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

• ಕೃತ್ಕ ಕಾಯಜ ಪರಸರಣ: ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯಜ ಪರಸರಣವನುು ಕೆೈಯಾರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತ್ು ಿಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ಪರಯೀಗಾಲಯದ ಪರಸಿಿತಿಗಳ್ಲಿ್ಲ ಕಿಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. ಗುಲಾಬಿಯ ಕಾಿಂಡ ಕತ್ಿರಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಂಪೂಣಘ ಸಸಯದ ರಚ್ನೆಯು ಈ 

ವಿಧಾನದ ಸ್ಾಮಾನಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

(ii) ಮ್ಮಗನುವಿಕ : ಇದು ಮಗುು ಎಿಂಬ ಬಲ್್ ತ್ರಹದ ರಚ್ನೆಯಿಂದ ಹೆೊಸ ಸಸಯದ ರಚ್ನೆಯನುು ಒಳ್ಗೆೊಿಂಡಿರುತಿ್ದೆ . ಮಗುು ಬ್ೆಳೆದು 
ಹೆೊಸ ಸಸಯವನುು ರೊಪ್ತಸಲು ಪೀಷ್ಕ ಸಸಯದಿಂದ ಬ್ೆೀಪಘಡುತಿ್ದೆ. ಇದನುು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಯೀಸ್ಟಿನಲಿ್ಲ ಕಾಣಬಹುದು. 

(iii) ತನಿಂಡಾಗನವಿಕ : ಇದು ಅಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿಯ ಒಿಂದು ರೊಪವಾಗಿದುದ, ಅಲಿ್ಲ ಪೀಷ್ಕ ಸಸಯ ದೆೀಹದ ತ್ುಣುಕುಗಳಿಿಂದ ಹೆೊಸ 

ಜಿೀವಿ ರೊಪುಗೆೊಳ್ುಳತಿ್ದೆ. ಇದು ಸಿಪರೆೊೀಗೆೈರಾದಲಿ್ಲ ಅಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿಯ ಏಕೆೈಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ . 

(iv) ಬಿೀಜಕ ಉತಪತಿು: ಅನೆೀಕ ಹೊಬಿಡದ ಸಸಯಗಳ್ು ಬಿೀಜಕ ರಚ್ನೆಯ ಮೊಲಕ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿ ಮಾಡುತಿ್ವೆ. ಬಿೀಜಕಗಳ್ು ದಪಪ 
ಗೆೊೀಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಿ ಸಣಣ ಕೆೊೀಶಗಳಾಗಿವೆ. ಬ್ೆರಡ್ ಅಚ್ುಿಗಳ್ಿಂತ್ಹ ಶಿಲ್ಲೀಿಂಧರಗಳ್ು ಈ ವಿಧಾನವನುು ಬಳ್ಸಿಕೆೊಿಂಡು ಅಲೆೈಿಂಗಿಕವಾಗಿ 

ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿ ಮಾಡುತಿ್ವೆ. 

 

 

 



3. ಲ್ ೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನ ೂೀತಪತಿುಯ ಬಗ ು ನೀವು ಏನ್ನ ಅಥಘ ಮಾಡಿಕ ೂಿಂಡಿರಿ? ವಿವರಿಸಿ. 

ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿ ಎನುುವುದು ಬಿೀಜಗಳ್ ಉತಾಪದನೆಯನುು ಒಳ್ಗೆೊಿಂಡಿರುವ ಒಿಂದು ಪರಕ್ರಯೆಯಾಗಿದೆ.  ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸಯಗಳ್ು 

ಹೊವುಗಳ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲೆೈಿಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿ ಮಾಡುತಿ್ವೆ. ಹೊವಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಘವೆಿಂದರೆ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿ ಮತ್ು ಿ

ಆದದರಿಂದ ಹೆೊಸ ಸಸಯಗಳಾಗಿ ಬ್ೆಳೆಯುವ ಹೆೊಸ ಬಿೀಜಗಳ್ನುು ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸುವುದು. 

4. ಲ್ ೈಿಂಗಿಕ ಮತನು ಅಲ್ ೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನ ೂೀತಪತಿುಯ ನ್ಡನವ  ಇರನವ ಮನಖ್ಯ ವಯತಾಯಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 

ಲ್ ೈಿಂಗಿಕ ಮತನು ಅಲ್ ೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನ ೂೀತಪತಿು ನ್ಡನವಿನ್ ವಯತಾಯಸಗಳು: 

ಅಲ್ ೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನ ೂೀತಪತಿು ಲ್ ೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನ ೂೀತಪತಿು 

ಪುರುಷ್ ಲ್ಲಿಂಗಾಣು ಮತ್ು ಿಹೆಣುಣ ಲ್ಲಿಂಗಾಣುಗಳ್ ಅವಶಯಕತೆ 
ಇಲಾ.ಿ 

ಪುರುಷ್ ಲ್ಲಿಂಗಾಣು ಮತ್ು ಿಹೆಣುಣ ಲ್ಲಿಂಗಾಣುಗಳ್ ಸಿಂಯೀಗವನುು 
ಒಳ್ಗೆೊಿಂಡಿರುತಿ್ದೆ. 

ಅಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿಯಲಿ್ಲ, ಹೆೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದಧ 
ಹೆೊಿಂದದ ಸಸಯಗಳ್ು ಪೀಷ್ಕ ಸಸಯಕೆಕ ಪರಸಪರ 

ಹೆೊೀಲುತಿ್ವೆ. 

ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿಯಲಿ್ಲ, ಹೆೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದಧ ಹೆೊಿಂದದ 

ಸಸಯಗಳ್ು ಪೀಷ್ಕ ಸಸಯಕೆಕ ಹೆೊೀಲುವಿಂತಿಲಿ. 

ಅಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿಗೆ ವಿಶೆೀಷ್ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿ 

ಭಾಗಗಳ್ು ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. 

ಹೊವು ಸಸಯದ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿ ಭಾಗವಾಗಿದುದ ಅದು ಸಸಯದ 

ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಅಿಂಗಗಳ್ನುು ಹೆೊಿಂದರುತಿ್ದೆ. ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿಗೆ 
ಇವು ಮುಖ್ಯ. 

ಯೀಸ್ಟಿ, ಗುಲಾಬಿ, ಮಲಿ್ಲಗೆ, ಆಲೊಗಡೆೆ ಇತಾಯದ ಇದಕೆಕ 
ಉದಾಹರಣೆಗಳ್ು. 

ದಾಸವಾಳ್ , ಜೆೊೀಳ್, ಪಪ್ಾಪಯ ಮುಿಂತಾದ ಹೊಬಿಡುವ ಸಸಯಗಳ್ು 
ಇದಕೆಕ ಉದಾಹರಣೆ . 

 

5. ಹೂವಿನ್ ಪರಜನ್ನ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಿತಿರಸಿ 

 



6. ಸಾಕ್ೀಯ ಪರಾಗಸಪಶಘ ಹಾಗೂ ಪರಕ್ೀಯ ಪರಾಗಸಪಶಘದ ನ್ಡನವ  ಇರನವ ವಯತಾಯಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

ಸಾಕ್ೀಯ ಪರಾಗಸಪಶಘ ಮತನು ಪರಕ್ೀಯ ಪರಾಗಸಪಶಘದ ನ್ಡನವಿನ್ ವಯತಾಯಸಗಳು: 

ಸಾಕ್ೀಯ ಪರಾಗಸಪಶಘ ಪರಕ್ೀಯ ಪರಾಗಸಪಶಘ 

ಪರಾಗವನುು ಕೆೀಸರದಿಂದ ಅದೆೀ ಹೊವಿನ 

ಶಲಾಕೆಗೆ ವಗಾಘಯಸುವುದನುು ಇದು 
ಒಳ್ಗೆೊಿಂಡಿರುತಿ್ದೆ. 

ಇದು ಒಿಂದು ಹೊವಿನ ಕೆೀಸರದಿಂದ ಪರಾಗವನುು ಅದೆೀ ಸಸಯದ ಇನೆೊುಿಂದು 
ಹೊವಿನ ಶಲಾಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದೆೀ ರೀತಿಯ ಬ್ೆೀರೆ ಸಸಯಕೆಕ 
ವಗಾಘಯಸುವುದನುು ಒಳ್ಗೆೊಿಂಡಿರುತಿ್ದೆ. 

ಇದು ದಾಲ್ಲಿಂಗಿ ಹೊವುಗಳ್ಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ 
ಕಿಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. 

ಇದು ಏಕಲ್ಲಿಂಗಿ ಮತ್ು ಿದಾಲ್ಲಿಂಗಿ ಹೊವುಗಳ್ಲಿ್ಲ ಕಿಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. 

 

7. ಹೂಗಳಲಿ್ಲ ನಷ ೀಚ್ನ್ ಪರಕ್ರಯೆ ಹ ೀಗ  ನ್ಡ ಯನತುದ ? 

ಲ್ಲಿಂಗಾಣುಗಳ್ು ಸಿಂಯೀಗಗೆೊಿಂಡು ಉಿಂಟ್ಾಗುವ ಕೆೊೀಶವನುು ಯುಗಮಜ ಎನುುವರು. ಯುಗಮಜವನುುಿಂಟು ಮಾಡಲು ಪುರುಷ್ ಲ್ಲಿಂಗಾಣು ಮತ್ುಿ 

ಹೆಣುಣ ಲ್ಲಿಂಗಾಣು ಸಿಂಯೀಗಗೆೊಳ್ುಳವ ಪರಕ್ರಯೆಗೆ ನಷೆೀಚ್ನ  ಎನುುವರು . ಯುಗಮಜವು ಮುಿಂದೆ ಭೊರಣವಾಗಿ ಬ್ೆಳೆಯುತಿ್ದೆ. 

8. ಬಿೀಜ ಪರಸರಣವಾಗನವ ಹಲವು ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

ಬಿೀಜ ಪರಸರಣವು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಮಾಧಯಮಗಳಿಿಂದ ಸಿಂಭವಿಸುತಿ್ದೆ. 

(ಎ) ಪಾರಣಿಗಳಿಿಂದ ಪರಸರಣ - ಪಕ್ಷಿಗಳ್ು ಮತ್ು ಿಪ್ಾರಣಿಗಳ್ು ಬಿೀಜಗಳ್ನುು ಪರಸರಸುವ ಹಲವು ಮಾಗಘಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ್ು 
ಮತ್ು ಿಪ್ಾರಣಿಗಳ್ು ಹಣುಣಗಳ್ನುು ತಿನುಬಹುದು ಮತ್ು ಿಬಿೀಜಗಳ್ನುು ಪೀಷ್ಕ ಸಸಯದಿಂದ ದೊರವಿಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬಿೀಜಗಳ್ು ಬ್ಾಬ್ಘ
ಗಳ್ು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ರಚ್ನೆಗಳ್ನುು ಹೆೊಿಂದದುದ ಅವು ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ ದೆೀಹಕೆಕ ಅಿಂಟಿಕೆೊಳ್ುಳತಿ್ವೆ ಮತ್ು ಿಅವುಗಳ್ನುು ಹೆೊಸ ತಾಣಗಳಿಗೆ 
ಕೆೊಿಂಡೆೊಯುಯತಿ್ವೆ. ಕೆಲವು ಹಣುಣಗಳ್ು ಅವುಗಳ್ ಮೆೀಲೆ ಕೆೊಕೆಕಗಳ್ನುು ಹೆೊಿಂದರುತಿ್ವೆ, ಅದು ತ್ುಪಪಳ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ೆಿಗೆ ಅಿಂಟಿಕೆೊಳ್ುಳತಿ್ದೆ. 

(ಬಿ) ಗಾಳಿಯಿಿಂದ ಪರಸರಣ - ಗಾಳಿಯಿಿಂದ ಚ್ದುರಹೆೊೀಗುವ ಬಿೀಜಗಳ್ು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಗಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಚ್ಚಕಕದಾಗಿರುತಿ್ವೆ ಅಥವಾ ಅವು 
ನಾರುಭರತ್ ಅಥವಾ ಕೊದಲ್ಲನಿಂತ್ಹ ರಚ್ನೆಗಳ್ನುು ಹೆೊಿಂದರುತಿ್ವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನುಗ ುೆೀಕಾಯಯ ರೆಕೆಕಯ ಬಿೀಜಗಳ್ು, 
ಸೊಯಘಕಾಿಂತಿಯ ಕೊದಲುಳ್ಳ ಬಿೀಜಗಳ್ು ಇತಾಯದಗಳ್ು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಚ್ದುರಹೆೊೀಗುತಿ್ವೆ. 

(ಸಿ) ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಸರಣ - ನೀರಿನ್ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವ ಅನೆೀಕ ಜಲಸಸಯಗಳ್ು ಅಥವಾ ಸಸಯಗಳ್ು ತೆೀಲುವಿಂತ್ಹ ಬಿೀಜಗಳ್ನುು 
ಹೆೊಿಂದರುತಿ್ವೆ ಮತ್ು ಿನೀರನಿಂದ ಒಯಯಲಪಡುತಿ್ವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತೆಿಂಗಿನಕಾಯಗಳ್ು ತೆೀಲುತಿ್ವೆ. 

(ಡಿ) ಸಿಡಿತದಿಂದ ಪರಸರಣ - ಕೆಲವೊಮೆಮ ಹಠಾತ್ ಎಳೆತ್ಗಳೂೆಿಂದಗೆ ಹಣುಣಗಳ್ನುು ಸಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬಿೀಜಗಳ್ು 
ಚ್ದುರಹೆೊೀಗುತಿ್ವೆ. ಅಿಂತ್ಹ ಸಸಯಗಳ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಿಂದರೆ ಹರಳ್ು ಮತ್ು ಿಕಣಘಕುಿಂಡಲ 

 

 

 



9. ಕಾಲಿಂ - I ರಲಿ್ಲ ಕ ೂಟ್ಟಿರನವ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಲಿಂ - II ರಲಿ್ಲ ಕ ೂಟ್ಟಿರನವ ಸೂಕು ಅಿಂಶಗಳ  ಿಂದಗ  ಹ ೂಿಂದಸಿ : 

ಕಾಲಿಂ – I                                      ಕಾಲಿಂ -  II 

(ಎ) ಮಗುು                                  (i) ಮೆೀಪಲ್ 

(ಬಿ) ಕಣುಣಗಳ್ು                              (ii) ಸ್ೆಪೈರೆೊೀಗೆೈರ 

(ಸಿ) ತ್ುಿಂಡಾಗುವಿಕೆ                      (iii) ಯೀಸ್ಟಿ 

(ಡಿ) ಬಿೀಜರೆಕೆಕಗಳ್ು                (iv) ಬ್ೆರಡೆಿನ ಶಿಲ್ಲೀಿಂಧರ 

(ಇ) ಬಿೀಜಕಗಳ್ು                   (v) ಆಲೊಗಡೆ ೆ

                                                  (vi) ಗುಲಾಬಿ 

10. ಸರಿಯಾದ ಉತುರವನ್ನು (✔ ಚಿಹ ುಯಿಿಂದ ಗನತಿಘಸಿ 

(ಎ) ಒಿಂದನ ಸಸಯದ ಪರಜನ್ನ್ ಭಾಗ 

(i) ಎಲೆ       (ii) ಕಾಿಂಡ 

(iii) ಬ್ೆೀರು    (iv) ಹೊವು ✔ 

(ಬಿ) ಪುರನಷ್ ಲ್ಲಿಂಗಾಣನ ಮತನು ಹ ಣನು ಲ್ಲಿಂಗಾಣನ ಸಿಂಯೀಗಗ ೂಳುಿವ ಪರಕ್ರಯೆಯನ್ನು ಹಿೀಗ ನ್ನುವರನ. 

(i) ನಷೆೀಚ್ನ ✔         (ii) ಪರಾಗಸಪರ್ಶ 

(iii) ಸಿಂತಾನೆೊೀತ್ಪತಿಿ    (iv) ಬಿೀಜ ಉಿಂಟ್ಾಗುವಿಕೆ 

(ಸಿ) ಬಲ್ಲತ ಅಿಂಡಾಶಯವು ಹ ೀಗ  ಮಾಪಘಡನತುದ . 

(i) ಬಿೀಜ        (ii) ಕೆೀಸರ 

(iii) ಶಲಾಕೆ    (iv) ಹಣುಣ ✔ 

(ಡಿ) ಇದನ ಬಿೀಜಕವನ್ನು ಉತಪತಿು ಮಾಡನವ ಜೀವಿ 

(i) ಗುಲಾಬಿ        (ii) ಬ್ೆರಡೆಿನ ಶಿಲ್ಲೀಿಂಧರ ✔ 

(iii) ಆಲೊಗಡೆ ೆ   (iv) ಶುಿಂಠಿ 

(ಇ) ಬರಯಫಿಲಿಮ್ ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಿಂತಾನ ೂೀತಪತಿು ಮಾಡನತುದ . 

(i) ಕಾಿಂಡ          (ii) ಎಲೆಗಳ್ು ✔ 

(iii) ಬ್ೆೀರುಗಳ್ು    (iv) ಹೊ 

 



13. ಚ್ಲನ  ಮತನು ಕಾಲ 

1. ಕ ಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು ಸರಳರ ೀಖಾಗತ, ವೃತಿುೀಯ ಅಥವಾ ಆಿಂದ ೂೀಲನ್ ಚ್ಲನ  ಎಿಂದನ ವಗಿೀಘಕರಿಸಿ. 

(i) ಓಡುವಾಗ ನಮಮ ಕೆೈಗಳ್ ಚ್ಲನೆ. - ಆಿಂದೆೊೀಲನ ಚ್ಲನೆ 

(ii) ನೆೀರ ರಸ್ೆಿಯಲಿ್ಲ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯ ಚ್ಲನೆ. – ಸರಳ್ರೆೀಖಾಗತ್ ಚ್ಲನೆ 

(iii) ತಿರುಗಣಿ (merri-go-round) ಆಟದಲಿ್ಲ ಮಗುವಿನ ಚ್ಲನೆ. – ವೃತಿಿೀಯ ಚ್ಲನೆ 

(iv) ಐಕು - ಬ್ೆೈಕು (see - saw) ಆಟದಲಿ್ಲ ಮಗುವಿನ ಚ್ಲನೆ. - ಆಿಂದೆೊೀಲನ ಚ್ಲನೆ 

(v) ವಿದುಯತ್ ರ್ಿಂಟ್ೆಯಲಿ್ಲ ಸುತಿಿಗೆಯ ಚ್ಲನೆ. - ಆಿಂದೆೊೀಲನ ಚ್ಲನೆ 

(vi) ನೆೀರ ಸ್ೆೀತ್ುವೆಯ ಮೆೀಲೆ ರೆೈಲ್ಲನ ಚ್ಲನೆ. - ಸರಳ್ರೆೀಖಾಗತ್ ಚ್ಲನೆ 

2. ಈ ಕ ಳಗಿನ್ವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುವು ಸರಿಯಲಿ? 

(i) ಕಾಲದ ಏಕಮಾನ ಸ್ೆಕೆಿಂಡ್. ( ಸರಿ ) 

(ii) ಪರತಿಯಿಂದು ಕಾಯವೂ ಸಿಿರ ಜವದೆೊಿಂದಗೆ ಚ್ಲ್ಲಸುತಿ್ದೆ. ( ಸರಿಯಲ್ಲ ) 

(iii) ಎರಡು ನಗರಗಳ್ ನಡುವಿನ ದೊರವನುು km ಗಳ್ಲಿ್ಲ ಅಳೆಯುವರು. ( ಸರಿ ) 

(iv) ನದಘಷ್ಿ ಲೆೊೀಲಕದ ಆವತ್ಘನಾವಧಿ ಒಿಂದು ಸಿಿರಾಿಂಕ. ( ಸರಿಯಲ್ಲ್ ) 

(v) ರೆೈಲ್ಲನ ಜವವನುು m/h ನಿಂದ ವಯಕಿಪಡಿಸುವರು. ( ಸರಿಯಲ್ಲ ) 

3. ಒಿಂದನ ಸರಳ ಲ್ ೂೀಲಕ 20 ಆಿಂದ ೂೀಲನ್ಗಳನ್ನು ಪಯಣಘಗ ೂಳಿಸಲನ 32 ಸ ಕ ಿಂಡ್ ತ ಗ ದನಕ ೂಿಂಡರ  ಲ್ ೂೀಲಕದ ಆವತಘನಾವಧಿ ಎಷ್ನಿ? 

ಆಿಂದೆೊೀಲನಗಳ್ ಸಿಂಖೆಯ = 20 

20 ಆಿಂದೆೊೀಲನಗಳ್ನುು ಪೂಣಘಗೆೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಸಮಯ = 32 ಸ್ೆ 

ಲ್ ೂೀಲಕದ ಆವತಘನಾವಧಿ = 
 ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಸಮಯ

ಆಿಂದೆೊೀಲನಗಳ್ ಸಿಂಖೆಯ =
 32

20
= 1.6𝑠𝑒𝑐 

 

4. ಎರಡನ ನಲ್ಾದಣಗಳ ನ್ಡನವಣ ಅಿಂತರ 240 km . ಒಿಂದನ ರ ೈಲನ ಈ ದೂರವನ್ನು ಕರಮಿಸಲನ 4 ಗಿಂಟ್  ತ ಗ ದನಕ ೂಿಂಡರ , ರ ೈಲ್ಲನ್ ಜವವನ್ನು ಲ್ ಕೆ 
ಹಾಕ್. 

ಎರಡು ನಲಾದಣಗಳ್ ನಡುವಿನ ಅಿಂತ್ರ= 240 ಕ್.ಮಿೀ                 ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಸಮಯ = 4 ಗಿಂ 

    ರ ೈಲ್ಲನ್ ಜವ  = 
 ಕರಮಿಸಿದ ಒಟುಿ ದೊರ

ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ =
 240

4
= 60𝑘𝑚/ℎ 



5. ಗಡಿಯಾರ 08:30 am ಸಮಯವನ್ನು ತ ೂೀರಿಸನವಾಗ ಒಿಂದನ ಕಾರಿನ್ ದೂರಮಾಪಕ 57321.0 Km ಅಳತ ಯನ್ನು ತ ೂೀರಿಸನತಿುದ . ನ್ಿಂತರ 

08:50 AM ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೂರಮಾಪಕದ ಅಳತ  57336.0 Km ಗ  ಬದಲ್ಾದರ , ನ್ಡನವಿನ್ ಈ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕಾರನ ಚ್ಲ್ಲಸಿದ ದೂರವ ಷ್ನಿ? ಕಾರಿನ್ 

ಜವವನ್ನು Km/min ನ್ಲಿ್ಲ ಕಿಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ. ಆ ಜವವನ್ನು Km/h ನ್ಲಿ್ಲಯೂ ವಯಕುಪಡಿಸಿ. 

ಕಾರನ ದೊರಮಾಪಕದ ಆರಿಂಭಿಕ ಓದುವಿಕೆ = 57321.0 ಕ್.ಮಿೀ. 

ಕಾರನ ದೊರಮಾಪಕದ ಅಿಂತಿಮ ಓದುವಿಕೆ = 57336.0 ಕ್.ಮಿೀ. 

ಕಾರು ಚ್ಲ್ಲಸಿದ ದೊರ = ಕಾರನ ದೊರಮಾಪಕದ ಅಿಂತಿಮ ಓದುವಿಕೆ - ಕಾರನ ದೊರಮಾಪಕದ ಆರಿಂಭಿಕ ಓದುವಿಕೆ 

                           = 57336.0 - 57321.0 = 15 ಕ್.ಮಿೀ. 

ನದಘಷ್ಿ ಕಾರ್ ಬ್ೆಳ್ಗ ುೆ 8:30 ಆರಿಂಭಗೆೊಿಂಡು  ಮತ್ು ಿ8:50ಕೆಕ  ನಲುಿತಿ್ದೆ   

ಆದದರಿಂದ, ದೊರವನುು ಸರದೊಗಿಸಲು ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ುಳವ ಸಮಯ (8:50 - 8:30) ನಮಿಷ್ = 20 ನಮಿಷ್ 

ಕಾರು ಚ್ಲ್ಲಸಿದ ದೊರ = 15 ಕ್.ಮಿೀ. 

ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಸಮಯ = 20 ನಮಿಷ್  

ಜವ  = 
 ಕರಮಿಸಿದ ಒಟುಿ ದೊರ

ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ =
 15

20
= 0.75𝑘𝑚/𝑚𝑖𝑛 

ಮತೆಿ, 

60 ನಮಿಷ್ = 1 ಗಿಂ 

 

ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಸಮಯ =       

ಜವ  = 
 ಕರಮಿಸಿದ ಒಟುಿ ದೊರ

ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ =
 15

1

3

= 45𝑘𝑚/ℎ 

 

 

 

 



6. ತನ್ು ಮನ ಯಿಿಂದ ಬ ೈಸಿಕಲ್ನ್ಲಿ್ಲ ಶ್ಾಲ್ ಗ  ತಲನಪಲನ ಸಲ್ಾಮ 15 ನಮಿಷ್ ತ ಗ ದನಕ ೂಳುಿತಾುಳ . ಬ ೈಸಿಕಲ್ನ್ ಜವ 2m/s ಆದರ  ಅವಳ ಮನ  
ಮತನು ಶ್ಾಲ್ ಯ ನ್ಡನವಣ ದೂರವನ್ನು ಕಿಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಸಲಾಮ ತ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತ್ನು ಶಾಲೆಯನುು ತ್ಲುಪಲು ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಸಮಯ = 15 ನಮಿಷ್ = 15 × 60 = 900 ಸ್ೆ 

ಅವಳ್ ಬ್ೆೈಸಿಕಲು ಜವ = 2 m/s 

ಜವ  = 
 ಕರಮಿಸಿದ ಒಟುಿ ದೊರ

ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ 

ಕರಮಿಸಿದ ದೊರ = ಜವ × ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ = 2 × 900 = 1800 m 

1000 m= 1 km. 

 

 

7. ಕ ಳಕಿಂಡ ಚ್ಲನ ಯ ಸಿಂದರ್ಘಗಳಲಿ್ಲ ದೂರ - ಕಾಲ ನ್ಕ್ಷ ಯ ಆಕಾರವನ್ನು ತ ೂೀರಿಸಿ. 

(i) ಸಿಿರ ಜವದೆೊಿಂದಗೆ ಚ್ಲ್ಲಸುತಿಿರುವ ಕಾರು 

 

(ii) ರಸ್ೆ ಿಬದಯಲಿ್ಲ ನಿಂತ್ ಕಾರು. 

 

 

 

 



8. ಈ ಕ ಳಗಿನ್ವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನ ಸರಿಯಿದ . 

(i) ಜವ = ದೊರ x ಕಾಲ                                  (ii) ಜವ = 
ಚ್ಲ್ಲಸಿದ ಒಟನಿ ದೂರ

ತ ಗ ದನಕ ೂಿಂಡ ಒಟನಿ ಕಾಲ   ✔ 

 

(iii) ಜವ  = 
ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ

ಚ್ಲ್ಲಸಿದ ಒಟುಿ ದೊರ        (iv) ಜವ = 
1

ದೊರ 𝑥 ಕಾಲ 

9. ಜವದ ಏಕಮಾನ್ 

(i) Km/min                (ii) m/min 

(iii) Km/h                   (iv) m/s   ✔ 

10. ಒಿಂದನ ಕಾರನ 15 ನಮಿಷ್ಗಳವರ ಗ  40 Km/h ಜವದ ೂಿಂದಗ , ಮತ ು 15 ನಮಿಷ್ಗಳವರ ಗ  60 Km/h ಜವದ ೂಿಂದಗ  ಚ್ಲ್ಲಸಿದರ  ಕಾರನ 
ಕರಮಿಸಿದ ಒಟನಿ ದೂರ 

(i) 100 Km             (ii) 25 Km  ✔ 

(iii) 15 Km             (iv) 10 Km 

ಪರಕರಣ I. 

ಕಾರನ ವೆೀಗ = ಗಿಂಟ್ೆಗೆ 40 ಕ್ಮಿೀ                                        ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಸಮಯ = 15 ನಮಿಷ್ =  

ಜವ  = 
 ಕರಮಿಸಿದ ಒಟುಿ ದೊರ

ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ 

ಕಾರು ಕರಮಿಸಿದ ಒಟುಿ ದೊರ, d 1 = ಜವ× ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ = 40 × 0.25 = 10km . 

ಪರಕರಣ II 

ಕಾರನ ವೆೀಗ = ಗಿಂಟ್ೆಗೆ 60 km                                           ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಸಮಯ = 15 min =  

ಜವ  = 
 ಕರಮಿಸಿದ ಒಟುಿ ದೊರ

ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ 

ಕಾರು ಕರಮಿಸಿದ ಒಟುಿ ದೊರ, d೨ = ಜವ× ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ = 60 × 0.25 = 15 km. 

 



ಕಾರನಿಂದ ಕರಮಿಸಲಪಟಿ ಒಟುಿ ದೊರ, d = d 1 + d 2 = 10 + 15 = 25 km 

ಆದುದರಿಂದ ಕಾರು ಆವರಸಿರುವ ಒಟುಿ ದೊರವು 25 km ಆಗಿದೆ. 

 

11. ಚಿತರ 13.1 ಮತನು 13.2 ರಲಿ್ಲನ್ ಛಾಯಾಚಿತರಗಳನ್ನು 10 ನಮಿಷ್ ಕಾಲದ ಅಿಂತರದಲಿ್ಲ ತ ಗ ಯಲ್ಾಗಿದ  ಎಿಂದನ ಊಹಿಸಿಕ ೂಳಿಿ. ಈ ಚಿತರಗಳಲಿ್ಲ 

100 ಮಿೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 1 cm ನಿಂದ ತ ೂೀರಿಸಿದರ . ತಿೀವರಗತಿಯ ಕಾರಿನ್ ಜವವನ್ನು ಲ್ ಕೆ ಹಾಕ್. 

 

ಚಿತರ 1 ರಸ ುಯ ಒಿಂದ ೀ ದಕ್ೆನ್ಲಿ್ಲ ಚ್ಲ್ಲಸನವ ವಾಹನ್ಗಳು 

 

ಚಿತರ 2 ಸಾಲಪ ಸಮಯದ ನ್ಿಂತರ ಚಿತರ 1 ರಲಿ್ಲ ತ ೂೀರಿಸಿರನವ ವಾಹನ್ಗಳ ಸಾಾನ್ 

ಉತುರ: 

ಒಿಂದು ಬಿಳಿ ಪಟಿಿಯಿಂದ ಇನೆೊುಿಂದಕೆಕ ಬಿಳಿ ಪಟಿಿಗೆ ನೀಲ್ಲ ಕಾರು ಚ್ಲ್ಲಸಿದ ದೊರ, 1.4 cm 

1 cm 100 m ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತಿ್ದೆ ಎಿಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಆದದರಿಂದ, 1.4 cm 140 mಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. 

ಕಾರನಿಂದ ಪರಯಾಣಿಸಿದ ದೊರ = 140 m 

 



ಎರಡು ಛಾಯಾಚ್ಚತ್ರಗಳ್ ನಡುವಿನ ಸಮಯದ ಅಿಂತ್ರ = 10 s 

ಕಾರಿನ್ ಜವ  = 
 ಕರಮಿಸಿದ ಒಟುಿ ದೊರ

ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ =
 140

10
= 14𝑚/𝑠 

 

12. A ಮತನು B ಎರಡನ ವಾಹನ್ಗಳ ಚ್ಲನ ಯ ದೂರ-ಕಾಲ ನ್ಕ್ಷ ಯನ್ನು ಚಿತರ 13.15 ತ ೂೀರಿಸನತುದ . ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕಾರನ ಹ ಚ್ನು 
ಜವದಿಂದ ಚ್ಲ್ಲಸನತಿುದ ? 

ವಾಹನ A ವಾಹನ B ಗಿಿಂತ್ ವೆೀಗವಾಗಿ ಚ್ಲ್ಲಸುತಿಿದೆ. 

 

 

 

ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧದಿಂದ ವೆೀಗವನುು ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 

ಜವ  = 
 ಕರಮಿಸಿದ ಒಟುಿ ದೊರ

ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಒಟುಿ ಕಾಲ 

 

ಒಿಂದು ನದಘಷ್ಿ ಸಮಯದ ಮಧಯಿಂತ್ರದಲಿ್ಲ ಗರಷ್ಠ ಅಿಂತ್ರವನುು ಆವರಸಿದರೆ ವಾಹನದ ವೆೀಗವು ಹೆಚ್ಚಿರುತಿ್ದೆ ಎಿಂದು ಈ ಸಿಂಬಿಂಧವು 
ತೆೊೀರಸುತಿ್ದೆ . ದೊರವನುು ಹೆೊೀಲ್ಲಸಲು, ಮೆೀಲ್ಲನ ದೊರ-ಸಮಯದ ಗಾರಫ್ನಲಿ್ಲ ತೆೊೀರಸಿರುವಿಂತೆ ಸಮಯ-ಅಕ್ಷ್ಕೆಕ ಲಿಂಬವಾಗಿರುವ 

ರೆೀಖೆಯನುು ಎಳೆಯರ. 

ಒಿಂದು ನದಘಷ್ಿ ಸಮಯದವರೆಗೆ, ವಾಹನ 'ಬಿ' ಗಿಿಂತ್ 'ಎ' ವಾಹನವು ಚ್ಲ್ಲಸಿದ ದೊರವು ಹೆಚ್ುಿ ಎಿಂಬುದು ಗಾರಫ್ ನಿಂದ ಸಪಷ್ಿವಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಆದದರಿಂದ, ವಾಹನ 'A' ವಾಹನ 'B' ಗಿಿಂತ್ ವೆೀಗವಾಗಿ ಚ್ಲ್ಲಸುತಿಿದೆ. 

 

 



13. ಕ ಳಗಿನ್ ದೂರ-ಕಾಲ ನ್ಕ್ಷ ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನ ಸಿಾರವಲಿದ ಜವದ ೂಿಂದಗ  ಚ್ಲ್ಲಸನತಿುರನವ ಟರಕ್ನ್ ಚ್ಲನ ಯನ್ನು ತ ೂೀರಿಸನತುದ . 

 

 

ಉತಿ್ರ :  ನಕ್ಷೆ  -  ( iii ) 

ದೊರ- ಕಾಲದ ಗಾರಫ್ನಲಿ್ಲ, ಟರಕ್ನ ಸಿಿರ ವೆೀಗವನುು ಸರಳ್ ರೆೀಖೆಯಿಂದ ಪರತಿನಧಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

ದೊರ-ಕಾಲದ ಗಾರಫ್ನಲಿ್ಲ, ಸಮಯ ಅಕ್ಷ್ಕೆಕ ಸಮಾನಾಿಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಸರಳ್ ರೆೀಖೆಯು ಟರಕ್ ಚ್ಲ್ಲಸುತಿಿಲಿ ಎಿಂದು ಸೊಚ್ಚಸುತಿ್ದೆ. 

ದೊರ- ಕಾಲದ ಗಾರಫ್ನಲಿ್ಲನ ಬ್ಾಗಿದ ರೆೀಖೆಯು ಟರಕ್ ವೆೀಗದಲಿ್ಲ ಚ್ಲ್ಲಸುತಿಿರುವುದನುು ಸೊಚ್ಚಸುತಿ್ದೆ ಅದು ಸಿಿರವಾಗಿರುವುದಲಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. ವಿದನಯತ್ ಪರವಾಹ ಮತನು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

1. ನಮಮ ನ ೂೀಟ್ಪುಸುಕದಲಿ್ಲ ವಿದನಯತ್ ಮಿಂಡಲದ ಕ ಳಕಿಂಡ ಸಲಕರಣ ಗಳನ್ನು ಪರತಿನಧಿಸನವಸಿಂಕ ೀತಗಳನ್ನು ಬರ ಯಿರಿ : ಸಿಂಪಕಘ 

ತಿಂತಿಗಳು,ಸಿಂಪಕಘರಹಿತ ಸಿಾತಿಯ ಒತನುಗನಿಂಡಿ,ಬಲ್ಬ, ವಿದನಯತ ೂೆೀಶ, ಸಿಂಪಕಘಸಿಾತಿಯ ಒತನುಗನಿಂಡಿ ಮತನು ಬಾಯಟರಿ. 

ವಿದುಯತ್ ಮಿಂಡಲದ ವಿವಿಧ ರ್ಟಕಗಳ್ ಚ್ಚಹೆುಗಳ್ು ಹಿೀಗಿವೆ: 

ವಿದನಯತ್ ರ್ಟಕ ಚಿಹ ು 

ಸಿಂಪಕಘ ತ್ಿಂತಿಗಳ್ು   

ಸಿಂಪಕಘರಹಿತ್ ಸಿಿತಿಯ ಒತ್ುಿಗುಿಂಡಿ   

ಬಲ್್ 
  

ವಿದುಯತೆೊಕೀಶ 

  

ಸಿಂಪಕಘಸಿಿತಿಯ ಒತ್ುಿಗುಿಂಡಿ   

ಬ್ಾಯಟರ 
  

 

2. ಚಿತರ 14.21 ರಲಿ್ಲ ತ ೂೀರಿಸಿದಿಂತ  ವಿದನಯತ್ ಮಿಂಡಲವನ್ನು ಪರತಿನಧಿಸನವ ಮಿಂಡಲ ನ್ಕ್ಷ ಯನ್ನು ಬರ ಯಿರಿ. 

 

3. ಚಿತರ 14.22 ರಲಿ್ಲ ಹಲಗ ಯ ಮೀಲ್  ಇಟ್ಟಿರನವ ನಾಲನೆ ವಿದನಯತ್ ಕ ೂೀಶಗಳನ್ನು ತ ೂೀರಿಸಿದ . ನಾಲನೆ ಕ ೂೀಶಗಳ ಬಾಯಟರಿ ತಯಾರಿಸಲನ 
ಕ ೂೀಶಗಳ ವಿದನಯದಾಗರಗಳನ್ನು ತಿಂತಿಗಳಿಿಂದ ಹ ೀಗ  ಜ ೂೀಡಿಸನವಿರ ಿಂದನ ತ ೂೀರಿಸನವ ಗ ರ ಗಳನ್ನು ಎಳ ಯಿರಿ. 

ಬ್ಾಯಟರ ಮಾಡಲು, ಒಿಂದು ಕೆೊೀಶದ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿದುಯದಾಗರ ಅನುು ಮುಿಂದನ ಕೆೊೀಶದ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿದುಯದಾಗರಕೆಕ ಸಿಂಪಕ್ಘಸಬ್ೆೀಕು. ಈ 

ಕೆಳ್ಗಿನ ಚ್ಚತ್ರದಲಿ್ಲ ತೆೊೀರಸಿರುವಿಂತೆ, ಕೆೊಟಿಿರುವ ಕೆೊೀಶಗಳ್ನುು ಪರಸಪರ ಸಿಂಪಕ್ಘಸುವ ವಿಧಾನವನುು ತ್ಿಂತಿ ಸೊಚ್ಚಸುತಿ್ದೆ. 

 

 

 



4. ಚಿತರ 14.23ರಲಿ್ಲ ತ ೂೀರಿಸಿದ ಮಿಂಡಲದಲಿ್ಲ ಬಲ್ಬ ಬ ಳಗನತಿುಲಿ. ಇಲಿ್ಲನ್ ಸಮಸ ಯಯನ್ನು ನೀವು ಗನರನತಿಸನವಿರ? ಬಲ್ಬ ಬ ಳಗಲನ ಮಿಂಡಲದಲಿ್ಲ  

ಅಗತಯ ಬದಲ್ಾವಣ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. 

ಎರಡು ಕೆೊೀಶಗಳ್ು ಸರಯಾಗಿ ಸಿಂಪಕಘ ಹೆೊಿಂದಲಿದ ಕಾರಣ ಮಿಂಡಲನಲಿ್ಲನ ಬಲ್್ ಬ್ೆಳ್ಗುತಿಿಲಿ. 

ಬಲ್್ ಅನುು ಬ್ೆಳ್ಗುವಿಂತೆ ಮಾಡಲು , ಕೆೊಟಿಿರುವ ಚ್ಚತ್ರದಲಿ್ಲ ತೆೊೀರಸಿರುವಿಂತೆ, ಒಿಂದು ಕೆೊೀಶದ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿದುಯದಾಗರವನುು ಇತ್ರ 

ಕೆೊೀಶದ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿದುಯದಾಗರಕೆಕ ಸಿಂಪಕ್ಘಸಬ್ೆೀಕು. 

 

5. ವಿದನಯತ್ ಪರವಾಹದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹ ಸರಿಸಿ. 

ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಎರಡು ಪರಣಾಮಗಳ್ು 

(i) ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಶಾಖ್ದ ಪರಣಾಮ 

(ii) ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಿಂತಿೀಯ ಪರಣಾಮ 

 

6. ಒತನುಗನಿಂಡಿಯಿಿಂದ ತಿಂತಿಯಲಿ್ಲ ವಿದನಯತ್ ಪರವಹಿಸನವಿಂತ  ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಂತಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದದ ದಕೂಿಚಿಯ ಮನಳುಿ ತನ್ು ಉತುರ - ದಕ್ಷಿಣ 

ದಕ್ೆನಿಂದ ವಿಚ್ಲ್ಲತವಾಗನತುದ . ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

ತ್ಿಂತಿಯ ಮೊಲಕ ಪರವಾಹವನುು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ , ತ್ಿಂತಿಯು ಆಯಸ್ಾಕಿಂತ್ದಿಂತೆ ವತಿಘಸಲು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸುತಿ್ದೆ. ಆದದರಿಂದ, 

ಕೆೊಟಿಿರುವ ಪರಸುಿತ್ ವಾಹಕ ತ್ಿಂತಿಯ ಬಳಿ ದಕೊಿಚ್ಚ ಸೊಜಿಯನುು ಇರಸಿದಾಗ, ಅದು ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಿಂತಿೀಯ ಪರಣಾಮದಿಂದ 

ಪರಭಾವಿತ್ವಾಗಿರುತಿ್ದೆ ಮತ್ು ಿಅದರ ಉತಿ್ರ-ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಾಿನದಿಂದ ವಿಮುಖ್ವಾಗುತಿ್ದೆ. 

7. ಚಿತರ 14.24 ರಲಿ್ಲ ತ ೂೀರಿಸಿರನವ ಮಿಂಡಲದ ಒತನುಗನಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಕಘ ಸಿಾತಿಗ  ತಿಂದಾಗ ದಕೂಿಚಿಯ ಮನಳುಿ ವಿಚ್ಲ್ಲತವಾಗನವುದ ೀ? 

ಇಲಿ . 

ಮಿಂಡಲವು ಯಾವುದೆೀ ವಿದುಯತಿಿನ ಮೊಲ ಹೆೊಿಂದಲಿ. ವಿದುಯತ್ರವಾಹದ ಅನುಪಸಿಿತಿಯಲಿ್ಲ, ತ್ಿಂತಿಯು ಆಯಸ್ಾಕಿಂತ್ದಿಂತೆ 
ವತಿಘಸುವುದಲಿ, ಆದದರಿಂದ ದಕೊಿಚ್ಚಯ ಸೊಜಿ ಯಾವುದೆೀ ವಿಚ್ಲನವನುು ತೆೊೀರಸುವುದಲಿ. 

  

 



8. ಬಿಟಿ ಸಾಳಗಳನ್ನು ತನಿಂಬಿ : 

(ಎ) ವಿದುಯತೆೊಕೀಶದ ಸಿಂಕೆೀತ್ದ ಉದದಗೆರೆ  ಧನಾತ್ಮಕ_ ವಿದುಯದಾಗರವನುು ಪರತಿನಧಿಸುತಿ್ದೆ. 

(ಬಿ) ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ುಿ ವಿದುಯತೆೊಕೀಶಗಳ್ ಜೆೊೀಡಣೆಯನುು ಬ್ಾಯಟರ ಎನುುವರು. 

(ಸಿ) ಕೆೊೀಣೆ ತಾಪಕದ ಒತ್ುಿ ಗುಿಂಡಿಯಿಂದ ವಿದುಯತ್ ಪರವಹಿಸುವಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಶಾಖ್ವನುು ಉತಾಪದಸುತಿ್ದೆ. 

(ಡಿ) ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಉಷೆೊಣೀತ್ಪನು ಪರಣಾಮವನುು ಆಧರಸಿದ ಒಿಂದು ಸುರಕ್ಷಾ ಸ್ಾಧನ ವಿದುಯತ್ ಬ್ೆಸ್ೆ. 

9. ಹ ೀಳಿಕ  ಸರಿಯಾಗಿದದರ  ಸರಿ ಎಿಂದನ, ತಪಾಪಗಿದದರ  ತಪುಪ ಎಿಂದನ ಗನತಿಘಸಿ. 

(ಎ) ಎರಡು ಕೆೊೀಶಗಳ್ ಬ್ಾಯಟರ ತ್ಯಾರಸಲು ಒಿಂದು ಕೆೊೀಶದ ಋಣಾಗರವನುು ಮತೆೊಿಿಂದು ಕೆೊೀಶದ ಋಣಾಗರಕೆಕ ಜೆೊೀಡಿಸಬ್ೆೀಕು. (ಸರ/ ತಪುಪ) 

(ಬಿ) ಬ್ೆಸ್ೆಯ ಮೊಲಕ ಹರಯುವ ವಿದುಯತ್ ತ್ನು ನದಘಷ್ಿ ಮಟಿವನುು ಮಿೀರದಾಗ, ಬ್ೆಸ್ೆಯ ತ್ಿಂತಿ ಕರಗಿ ತ್ುಿಂಡಾಗುತಿ್ದೆ. (ಸರಿ/ ತ್ಪುಪ) 

(ಸಿ) ವಿದುಯತಾಕಿಂತ್ವು ಕಬಿ್ಣದ ತ್ುಿಂಡನುು ಆಕರ್ಷಘಸುವುದಲಿ. (ಸರ/ ತಪುಪ) 

(ಡಿ) ವಿದುಯತ್ ರ್ಿಂಟ್ೆಯು ವಿದುಯತಾಕಿಂತ್ವನುು ಒಳ್ಗೆೊಿಂಡಿದೆ. (ಸರಿ/ ತ್ಪುಪ) 

10. ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಿಂದ ಪಾಿಸಿಿಕ್ ಚಿೀಲಗಳನ್ನು ಬ ೀಪಘಡಿಸಲನ ವಿದನಯತಾೆಿಂತವನ್ನು ಬಳಸಬಹನದನ ಎಿಂದನ ನೀವು ಆಲ್ ೂೀಚಿಸನವಿರ? ವಿವರಿಸಿ. 

ಇಲಿ . 

ವಿದುಯತಾಕಿಂತ್ಗಳ್ು ಕಾಿಂತಿೀಯ ವಸುಿಗಳ್ನುು ಮಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಘಸುತಿ್ವೆ. ಪ್ಾಿಸಿಿಕ್ ಚ್ಚೀಲವು ಕಾಿಂತಿೀಯವಲಿದ ವಸುಿವಾಗಿದುದ 
ವಿದುಯತಾಕಿಂತ್ದಿಂದ ಆಕರ್ಷಘತ್ವಾಗುವುದಲಿ. ಆದದರಿಂದ, ಪ್ಾಿಸಿಿಕ್ ಚ್ಚೀಲಗಳ್ನುು ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ ಬ್ೆೀಪಘಡಿಸಲು ವಿದುಯತಾಕಿಂತ್ವನುು 
ಬಳ್ಸಲಾಗುವುದಲಿ. 

 

11. ನಮಮ ಮನ ಯಲಿ್ಲ ವಿದನಯತ್ ದನರಸಿು ಕಾಯಘ ನ್ಡ ಯನವಾಗ ದನರಸಿು ಮಾಡನವ ವಯಕ್ುಯನ ಬ ಸ ಯ ಬದಲ್ಾಗಿ ಯಾವುದ ೂೀ ಒಿಂದನ ಸಣು 
ತಿಂತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲನ ಮನಿಂದಾಗನವನ್ನ. ಇದಕ ೆ ನೀವು ಒಪುಪವಿರ? ನಮಮ ಪರತಿಕ್ರಯೆಗ  ಕಾರಣ ನೀಡಿ. 

ಇಲಿ . 

ಎಲೆಕ್ಿರ್ಷಯನ್ ಅನುು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬ್ೆಸ್ೆ ಅನುು ತ್ುಿಂಡು ತ್ಿಂತಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಲಿ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಪರತಿ 

ತ್ಿಂತಿಯನುು ಬ್ೆಸ್ೆ ತ್ಿಂತ್ುಗಳಾಗಿ ಬಳ್ಸಲಾಗುವುದಲಿ. ಬ್ೆಸ್ೆ ತ್ಿಂತ್ು ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬಿಿಂದುವನುು ಹೆೊಿಂದರಬ್ೆೀಕು, ಅದು ದೆೊಡೆ 

ಪರಮಾಣದ ಪರವಾಹಕೆಕ ಪರತಿಕ್ರಯೆಯಾಗಿ ಕರಗಬಹುದು ಮತ್ು ಿಮುರಯಬಹುದು. ಬಹುತೆೀಕ ತ್ಿಂತಿಗಳ್ು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬಿಿಂದುಗಳ್ನುು 
ಹೆೊಿಂದವೆ. 

 

 

 



12. ಚಿತರ 14.4ರಲಿ್ಲ ತ ೂೀರಿಸಿದಿಂತ  ವಿದನಯತ್ಕ ೂೀಶದ ಹಿಡಿಕ , ಒತನುಗನಿಂಡಿ ಮತನು ಒಿಂದನ ಬಲ್ಬ ಬಳಸಿ, ಜನಬ ೀದಾ ಒಿಂದನ ವಿದನಯತ್ ಮಿಂಡಲವನ್ನು 
ಮಾಡಿರನವಳು. ಒತನುಗನಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಕಘ ಸಿಾತಿಗ  ತಿಂದಾಗ ಬಲ್ಬ ಬ ಳಗಲ್ಲಲಿ. ಮಿಂಡಲದಲಿ್ಲರಬಹನದಾದ ದ ೂೀಷ್ಗಳನ್ನು ಗನತಿಘಸಲನ ಅವಳಿಗ  
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. 

 

ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಲ್್ ಬ್ೆಳ್ಗದರಲು ಶುಷ್ಕಕೆೊೀಶಗಳ್ ಹಿಡಿಪು ಸಡಿಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಶುಷ್ಕಕೆೊೀಶಗಳ್ು ಪರಸಪರ ಸರಯಾದ 

ಸಿಂಪಕಘದಲಿ್ಲರದದದರೆ, ಮಿಂಡಲ ಪೂಣಘಗೆೊಳ್ುಳವುದಲಿ ಮತ್ು ಿಪರವಾಹವು ಮಿಂಡಲದ ಮೊಲಕ ಹರಯುವುದಲಿ. ಆದದರಿಂದ, ಬಲ್್ 
ಬ್ೆಳ್ಗುವುದಲಿ. 

ಹಾಗೆಯೆೀ, ಎರಡು ಕೆೊೀಶಗಳ್ು ಸರಯಾಗಿ ಸಿಂಪಕಘ ಹೆೊಿಂದಲಿದರುವುದೊ ಒಿಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಿಂದು ಕೆೊೀಶದ ಋಣಾತ್ಮಕ 

ವಿದುಯದಾಗರ ಅನುು ಮತೆೊಿಿಂದು ಕೆೊೀಶದ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿದುಯದಾಗರಕೆಕ ಸಿಂಪಕ್ಘಸಬ್ೆೀಕು. 

 

13. ಚಿತರ 14.25ರಲಿ್ಲ ತ ೂೀರಿಸಿರನವ ಮಿಂಡಲದಲಿ್ಲ 

 

 i) ಒತನು ಗನಿಂಡಿ ಸಿಂಪಕಘ ರಹಿತ ಸಿಾತಿಯಲಿ್ಲದಾದಗ ಬಲ್ಬ ಬ ಳಗನವುದ ? 

(ii) ಒತನು ಗನಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಕಘ ಸಿಾತಿಗ  ತಿಂದಾಗ A, B ಮತನು C ಬಲ್ಬಗಳು ಯಾವ ಕರಮದಲಿ್ಲ ಬ ಳಗನತುವೆ . 

(i) ಇಲಿ. 

ಒತ್ುಿ ಗುಿಂಡಿ ಸಿಂಪಕಘ ರಹಿತ್ ಸ್ಾಿನದಲಿ್ಲದಾದಗ, ಪರವಾಹವು ಸಕೊಯಘಟ್ ಮೊಲಕ ಹರಯುವುದಲಿ. ಆದದರಿಂದ, ಯಾವುದೆೀ ಬಲ್ಗಳ್ು 
ಬ್ೆಳ್ಗುವುದಲಿ. 

(ii) ಬಲ್್ಗಳ್ು ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬ್ೆಳ್ಗುತಿ್ವೆ. 

ಒತ್ುಿ ಗುಿಂಡಿಯನುು ಸಿಂಪಕಘ ಸ್ಾಿನಕೆಕ ಸರಸಿದಾಗ, ಎಲಾ ಿಬಲ್್ಗಳ್ು ಒಮೆಮಗೆೀ ಬ್ೆಳ್ಗುತಿ್ವೆ . ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವೆಲಿವೂ ಒಿಂದೆೀ ಬ್ಾಯಟರ 

ಮತ್ು ಿಸಿಾಚ್ಗೆ ಸಿಂಪಕಘ ಹೆೊಿಂದವೆ. 



15. ಬ ಳಕನ 

1. ಖಾಲ್ಲ ಸಾಳ ತನಿಂಬಿ : 

(ಎ) ಪರದೆಯ ಮೆೀಲೆ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ಮಿಥಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬ ಎನುುವರು. 

(ಬಿ) ಪ್ತೀನ ದಪಘಣ ದಿಂದ ಉಿಂಟ್ಾದ ಪರತಿಬಿಿಂಬವು ಯಾವಾಗಲೊ ಮಿಥಯ ಮತ್ುಿ ಗಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಚ್ಚಕಕದಾಗಿರುತಿ್ದೆ. 

(ಸಿ) ಯಾವಾಗಲೊ ವಸುಿವಿನ ಗಾತ್ರದಷೆಿೀ ಇರುವ ಪರತಿಬಿಿಂಬವು ಸಮತಲ ದಪಘಣದಿಂದ ಉಿಂಟ್ಾಗುತಿ್ದೆ. 

(ಡಿ) ಪರದೆಯ ಮೆೀಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ಸತಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬಎನುುವರು. 

(ಇ) ನಮು ಮಸೂರ ದಿಂದ ಉಿಂಟ್ಾದ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ಪರದೆಯ ಮೆೀಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ. 

2. ಕ ಳಗಿನ್ ಹ ೀಳಿಕ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದದರ  ಸರಿ ಮತನು ತಪಾಪಗಿದದರ  ತಪುಪ ಎಿಂದನ ಗನತಿಘಸಿ. 

(ಎ) ಪ್ತೀನ ದಪಘಣದಿಂದ ನಾವು ವಧಿಘತ್ ಮತ್ುಿ ನೆೀರ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ಪಡೆಯಬಹುದು¸( ಸರ(/ತಪುಪ) 

(ಬಿ) ನಮು ಮಸೊರವು ಯಾವಾಗಲೊ ಮಿಥಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತಿ್ದೆ.(ಸರಿ/ತ್ಪುಪ) 

(ಸಿ) ನಮು ದಪಘಣದಿಂದ ನೆೈಜ, ವಧಿಘತ್ ಮತ್ುಿ ತ್ಲೆಕೆಳ್ಗಾದ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುುಪಡೆಯುತೆಿೀವೆ. (ಸರಿ/ತ್ಪುಪ) 

(ಡಿ) ಸತ್ಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ಪರದೆಯ ಮೆೀಲೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಲಿ. (ಸರ/ತಪುಪ) 

(ಇ) ನಮು ದಪಘಣವು ಯಾವಾಗಲೊ ಸತ್ಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತಿ್ದೆ. (ಸರ/ತಪುಪ) 

3. ಕಾಲಿಂ-I ರ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಲಿಂ-II ರ ಸೂಕುವಾದ ಒಿಂದನ ಅಥವಾ ಹ ಚಿುನ್ ಅಿಂಶಗಳ  ಿಂದಗ  ಹ ೂಿಂದಸಿ. 

     ಕಾಲಿಂ - I                                      ಕಾಲಿಂ - II 

(a) ಸಮತ್ಲ ದಪಘಣ               (i) ವಧಘಕ ಮಸೊರವಾಗಿ ಬಳ್ಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

(b) ಪ್ತೀನ ದಪಘಣ                          (ii) ವಿಶಾಲವಾದ ಸಿಳ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿರುವ ವಸುಿಗಳ್ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುುಿಂಟು ಮಾಡಬಲಿದು. 

(c) ಪ್ತೀನ ಮಸೊರ                 (iii) ಹಲಿ್ಲನ ದೆೊಡೆದಾದ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ನೆೊೀಡಲು ದಿಂತ್ ವೆೈದಯರು ಬಳ್ಸುತಾಿರೆ. 

(d) ನಮು ದಪಘಣ                  (iv) ಪರತಿಬಿಿಂಬವು ಯಾವಾಗಲೊ ತ್ಲೆಕೆಳ್ಗಾಗಿ ಮತ್ುಿ ವಧಿಘತ್ವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. 

(e) ನಮು ಮಸೊರ                 (v) ಪರತಿಬಿಿಂಬವು ನೆೀರ ಮತ್ುಿ ವಸುಿವಿನಷೆಿೀ ಗಾತ್ರದಾದಗಿರುತಿ್ದೆ. 

                                                   (vi) ಪರತಿಬಿಿಂಬವು ನೆೀರವಾಗಿರುತಿ್ದೆ ಮತ್ುಿ ವಸುಿವಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ್ ಚ್ಚಕಕದಾಗಿರುತಿ್ದೆ. 

 

 

 

 



4. ಸಮತಲ ದಪಘಣ ಉಿಂಟನಮಾಡನವ ಪರತಿಬಿಿಂಬದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 

ಸಮತ್ಲ ದಪಘಣದಿಂದ ರೊಪುಗೆೊಿಂಡ ಚ್ಚತ್ರದ ಗುಣಲಕ್ಷ್ಣಗಳ್ು ಹಿೀಗಿವೆ: 

 ಚ್ಚತ್ರದ ಅಿಂತ್ರ ಮತ್ು ಿವಸುಿವಿನ ಅಿಂತ್ರ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ಿದೆ 

 ವಸುಿವಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ು ಿಚ್ಚತ್ರವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ದಿೆ 

 ರೊಪುಗೆೊಿಂಡ ಚ್ಚತ್ರವು ನೆೀರ ಮತ್ು ಿಮಿಥಯವಾಗಿದೆ 

 ಚ್ಚತ್ರಗಳ್ು ಪ್ಾಶಾಘವಾಗಿ ತ್ಲೆಕೆಳ್ಗಾಗಿರುತ್ಿವೆ. 

5. ಸಮತಲ ದಪಘಣದಲಿ್ಲ ನ ೂೀಡಿದಾಗ ಮೂಲ ಅಕ್ಷರದಿಂತ ಯೆೀ ಕಾಣನವ ಇಿಂಗಿಿಷ್ ವಣಘಮಾಲ್  ಅಥವಾ ನಮಗ  ತಿಳಿದರನವ ಯಾವುದ ೀ 
ಭಾಷ ಯ ವಣಘಮಾಲ್ ಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಿಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಮಮ ವಿೀಕ್ಷಣ ಯನ್ನು ಚ್ಚಿಘಸಿ. 

A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y 

ಈ ವಣಘಮಾಲೆಗಳ್ು ಸಮತ್ಲ ಕನುಡಿಯಲ್ಲ ಿಅಕ್ಷ್ರಗಳ್ನುು ನಖ್ರವಾಗಿ ರೊಪ್ತಸುತ್ಿವೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಈ ವಣಘಮಾಲೆಗಳ್ು ಪ್ಾಶಾಘವಾಗಿ 

ಸಮಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ಿವೆ. 

6. ಮಿಥಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬ ಎಿಂದರ ೀನ್ನ? ಮಿಥಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬವು ಉಿಂಟ್ಾಗನವ ಸಿಂದರ್ಘವಿಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 

ಪರದೆಯ ಮೆೀಲೆ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ಮಿಥಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ಿದೆ. ಸಮತ್ಲ ದಪಘಣದಿಂದ ರೊಪುಗೆೊಿಂಡ ಚ್ಚತ್ರವು 

ಮಿಥಯವಾಗಿದೆ. 

7. ಪ್ಪೀನ್ ಮತನು ನಮು ಮಸೂರಗಳ ನ್ಡನವಣ ಎರಡನ ವಯತಾಯಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 

ಪ್ಪೀನ್ ಮಸೂರ ನಮು ಮಸೂರ 

ಮಧಯದಲಿ್ಲ ದಪಪ ಮತ್ು ಿತ್ುದಯಲಿ್ಲ ತೆಳ್ಳಗಿರುತಿ್ದೆ. ಮಧಯದಲಿ್ಲ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ು ಿತ್ುದಯಲಿ್ಲ ದಪಪವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. 

ರೊಪುಗೆೊಿಂಡ ಪರತಿಬಿಿಂಬವು ಮಿಥಯವಾಗಿದೆ. ರೊಪುಗೆೊಿಂಡ ಪರತಿಬಿಿಂಬವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

 

8. ನಮು ಮತನು ಪ್ಪೀನ್ ದಪಘಣಗಳ ಒಿಂದ ೂಿಂದನ ಉಪಯೀಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 

ಕಾರುಗಳ್ು ಮತ್ು ಿಸೊಕಟರ್ಗಳ್ ಹೆಡ್ಲೆೈಟ್ನಲ್ಲ ಿನಮು ದಪಘಣಗಳ್ನುು ಬಳ್ಸಲಾಗುತ್ಿದೆ. 

ಪ್ತೀನ ದಪಘಣಗಳ್ನುು ವಾಹನಗಳ್ಲ್ಲ ಿಪ್ಾಶಾಘನೆೊೀಟ ಕನುಡಿಗಳಾಗಿ ಬಳ್ಸಲಾಗುತ್ಿದೆ. 

 

9. ಯಾವ ವಿಧದ ದಪಘಣವು ಸತಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನ್ನು ಉಿಂಟನಮಾಡನತುದ ? 

ನಮು ದಪಘಣವು ಸತ್ಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತಿ್ದೆ. 

 

 



10. ಯಾವ ವಿಧದ ಮಸೂರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನ್ನು ಉಿಂಟನಮಾಡನತುದ ? 

ಪ್ತೀನ ಮಸೊರವು ಯಾವಾಗಲೊ ಮಿಥಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತಿ್ದೆ. 

11 ರಿಿಂದ 13ರವರ ಗಿನ್ ಪರಶ್ ುಗಳಿಗ  ಸರಿಯಾದ ಆಯೆೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. 

11. ವಸುಿವಿಗಿಿಂತ್ ದೆೊಡೆದಾದ ಮಿಥಯ ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ಇದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

(i) ನಮು ಮಸೊರ       (ii) ನಮು ದಪಘಣ 

(iii) ಪ್ತೀನ ದಪಘಣ     (iv) ಸಮತ್ಲ ದಪಘಣ 

12. ಸಮತ್ಲ ದಪಘಣದಲಿ್ಲ ಡೆೀವಿಡ್ ತ್ನು ಪರತಿಬಿಿಂಬವನುು ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಿಿದಾದನೆ. ದಪಘಣ ಮತ್ುಿ ಪರತಿಬಿಿಂಬಗಳ್ ನಡುವಣ ದೊರ 4m. ಡೆೀವಿಡ್ 

ದಪಘಣದ ಕಡೆಗೆ 1m ಚ್ಲ್ಲಸಿದರೆ, ಡೆೀವಿಡ್ ಮತ್ುಿ ಅವನ ಪರತಿಬಿಿಂಬದ ನಡುವಿನ ದೊರವು 

(i) 3 m             (ii) 5 m 

(iii) 6 m          (iv) 8 m 

13. ಒಿಂದು ಕಾರನ ಹಿನೆೊುೀಟ ದಪಘಣವು ಸಮತ್ಲ ದಪಘಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರನುು ಚ್ಾಲಕ 2 m/s ವೆೀಗದಲಿ್ಲ ಹಿಿಂದಕೆಕ ತ್ರುತಿಿದಾದನೆ. ಚ್ಾಲಕ 

ಹಿನೆೊುೀಟ ದಪಘಣದಲಿ್ಲ ತ್ನು ಕಾರನ ಹಿಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಟರಕ್ ನಲಿ್ಲಸಿರುವುದನುು ಕಾಣುತಾಿನೆ. ಚ್ಾಲಕನಗೆ ಟರಕ್ನ ಪರತಿಬಿಿಂಬವು ಸಮಿೀಪ್ತಸಿದಿಂತೆ 
ಕಾಣುವ ವೆೀಗ. 

(ಎ) 1 m/s           (ಬಿ) 2 m/s 

(ಸಿ) 4 m/s          (ಡಿ) 8 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. ನೀರನ: ಒಿಂದನ ಅಮೂಲಯ ಸಿಂಪನ್ೂಮಲ 

1. ಹ ೀಳಿಕ  ಸರಿಯಾಗಿದದರ  ಸರಿ ಮತನು ತಪಾಪಗಿದದರ  ತಪುಪ ಎಿಂದನ ಗನತಿಘಸಿ. 

(ಎ) ಭೊಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಂಗರಹವಾಗಿರುವ ಸಿಹಿ ನೀರು ಪರಪಿಂಚ್ದ ನದ ಮತ್ುಿ ಸರೆೊೀವರಗಳ್ಲಿ್ಲರುವ ನೀರಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ಾಿಗಿದೆ. (ಸರಿ/ತ್ಪುಪ) 

(ಬಿ) ಗಾರಮಾಿಂತ್ರ ಪರದೆೀಶಗಳ್ಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಮಾತ್ರ ನೀರನ ಕೆೊರತೆಯ ಸಮಸ್ೆಯಯನುು ಎದುರಸುತಿಿದಾದರೆ. (ಸರ/ತಪುಪ) 

(ಸಿ) ಹೆೊಲ-ಗದೆದಗಳ್ ನೀರಾವರಗೆ ನದಯ ನೀರೆೊಿಂದೆೀ ಆಕರವಾಗಿದೆ. (ಸರ/ತಪುಪ) 

(ಡಿ) ಮಳೆಯೆೀ ನೀರನ ಅಿಂತಿಮ ಆಕರ. (ಸರ/ತಪುಪ) 

2. ಅಿಂತಜಘಲವು ಹ ೀಗ  ಮರನಪಯರಣವಾಗನತುದ ? ವಿವರಿಸಿ. 

ಮಳ  ೆನೀರು ಮತ್ುಿ ನೀರನ ಇತ್ರ ಆಕರಗಳಾದ ನದ ಮತ್ುಿ ಕೆೊಳ್ಗಳಿಿಂದ ನೀರು ಆಳ್ಕೆಕ ಇಳಿದು ಮಣಿಣನ ಮಧೆಯ ಇರುವ ಖಾಲ್ಲ ಸಿಳ್ಗಳ್ು 

ಮತ್ುಿ ಬಿರುಕುಗಳ್ನುು ತ್ುಿಂಬುತಿ್ದೆ. ನೆಲದೆೊಳ್ಗೆ ನೀರು ಇಿಂಗುವ ಪರಕ್ರಯೆಯನುು ಒಳ್ನುಸುಳ್ುವಿಕೆ ಎನುುವರು. ಈ ಪರಕ್ರಯೆಯಿಂದ ನೆಲದ 

ನೀರು ಮರುಪೂರಣ ಆಗುತಿ್ದೆ. ಅಿಂತ್ಜಘಲ ಮಟಿದ ಕೆಳ್ಗೆ ಗಟಿಿ ಬಿಂಡೆಗಳ್ ನಡುವೆ ನೀರು ಸಿಂಗರಹಿಸಲಪಡುತಿ್ದೆ. ಇದನುು ಜಲಧರ ಎನುುವರು. 

3. ಐವತನು ಮನ ಗಳಿರನವ ಒಿಂದನ ಬಿೀದಯಲಿ್ಲ ಹತನು ಕ ೂಳವ  ಬಾವಿಗಳಿವ . ಅಿಂತಜಘಲ ಮಟಿದ ಮೀಲ್  ಆಗನವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಭಾವವ ೀನ್ನ? 

ಐವತ್ು ಿಮನೆಗಳ್ ಜನರು ಹತ್ು ಿಕೆೊಳ್ವೆ ಬ್ಾವಿಗಳ್ನುು ಬಳ್ಸಿದರೆ, ಅವರಗೆ ಬ್ೆೀಕಾದ ನೀರನುು ಅಿಂತ್ಜಘಲದಿಂದ ಎಳೆಯಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಈ 

ಕೆೊಳ್ವೆ ಬ್ಾವಿಗಳ್ನುು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳ್ಸಿದರೆ, ಅಿಂತ್ಜಘಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿ್ದೆ ಮತ್ು ಿಅಿಂತ್ಜಘಲ ಮಟಿ ಇಳಿಯುತಿ್ದೆ. 

4. ನಮಗ  ಉದಾಯನ್ವನ್ವಿಂದರ ನವಘಹಣ ಯನ್ನು ನೀಡಿದರ , ನೀರಿನ್ ಬಳಕ ಯನ್ನು ಹ ೀಗ  ಮಿತಗ ೂಳಿಸನವಿರಿ? 

ಉದಾಯನವನುು ನವಘಹಿಸಲು, ನೀರು ಅಗತ್ಯ. ಆದದರಿಂದ, ನೀರನ ಬಳ್ಕೆಯನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಹನ ನೀರಾವರ ವಿಧಾನವನುು 

ಅನಾಯಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನದಲಿ್ಲ, ಕ್ರದಾದ ಕೆೊಳ್ವೆಗಳ್ನುು ಬಳ್ಸಿ ಸಸಯಗಳ್ ಬುಡಕೆಕ ನೆೀರವಾಗಿ ನೀರನುು ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರನ ನಷ್ಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿ್ದೆ. 

5. ಅಿಂತಜಘಲ ಮಟಿವು ಕನಸಿಯಲನ ಕಾರಣವಾಗನವ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

ನೀರನ ಕೆೊೀಷ್ಿಕದ ಸವಕಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಿಂಶಗಳ್ು ಹಿೀಗಿವೆ: 

(i) ಹೆಚ್ುಿತಿಿರುವ ಜನಸಿಂಖೆಯ 

ಹೆಚ್ುಿತಿಿರುವ ಜನಸಿಂಖೆಯಯ ಪರಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ುಿತಿಿರುವ ಬ್ೆೀಡಿಕೆಗಳ್ನುು ಪೂರೆೈಸಲು ಮನೆಗಳ್ು, ಅಿಂಗಡಿಗಳ್ು, ರಸ್ೆಿಗಳ್ು, 
ಕಚ್ೆೀರಗಳ್ು, ಪ್ಾದಚ್ಾರಗಳ್ು ಮುಿಂತಾದ ಎಲಾ ಿಸ್ೌಲಭಯಗಳ್ು ಹೆಚ್ಾಿಗುತಿ್ವೆ. ಇದು ಭೊಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಯಲು ಬ್ೆೀಕಾದ ತೆರೆದ 

ಪರದೆೀಶವನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತಿ್ದೆ. 

 

 



(ii) ಹೆಚ್ುಿತಿಿರುವ ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳ್ು 

ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಉತಾಪದನಾ ಪರಕ್ರಯೆಗಳ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂತ್ಗಳಿಗೆ ನೀರನ ಅಗತ್ಯವಿರುತಿ್ದೆ. ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳ್ ಸಿಂಖೆಯಯು ಹೆಚ್ಾಿದರೆ, 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರನ ಪರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಾಿಗುತಿ್ದೆ. ಆದದರಿಂದ, ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳ್ ಹೆಚ್ಿಳ್ವು ಅಿಂತ್ಜಘಲ ಮಟಿದ ಕ್ಷಿೀಣತೆಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗುತಿ್ದೆ. 

(iii) ಕೃರ್ಷ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ್ು 

ಭಾರತ್ವು ಕೃರ್ಷ ಪರಧಾನ ದೆೀಶ ಮತ್ು ಿನೀರಲಿದೆ ಕೃರ್ಷ ಅಸ್ಾಧಯ. ಕೃರ್ಷಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರನುು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಿಂತ್ಜಘಲ, ಮಳ  ೆನೀರು 
ಮತ್ು ಿಕಾಲುವೆ ನೀರನಿಂದ ಬಳ್ಸಿಕೆೊಳ್ಳಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಅನೆೀಕ ಸಿಳ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಕೃರ್ಷಯನುು ಸಿಂಪೂಣಘವಾಗಿ ಮಳ  ೆ

ನೀರನ ಮೆೀಲೆ ಅವಲಿಂಬಿಸಲಾಗುವುದಲಿ. ಅಲಿದೆ, ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಕೆಲವು ಸಿಳ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಲಭಯವಿದೆ. ಆದದರಿಂದ, ಕೃರ್ಷ 

ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಿಂತ್ಜಘಲವು ಮುಖ್ಯ ನೀರನ ಮೊಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ು ಿಇದು ಅಿಂತ್ಜಘಲ ಮಟಿ ಕ್ಷಿೀಣಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತಿ್ದೆ. 

6. ಸೂಕು ಉತುರಗಳಿಿಂದ ಖಾಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನು ರ್ತಿಘ ಮಾಡಿ. 

(ಎ) ಜನರು ಅಿಂತ್ಜಘಲವನುು ಕ ೂಳವ  ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಕ ೈ ಪಿಂಪ್ಗಳ ಮೊಲಕ ಪಡೆಯುತಾಿರೆ. 

(ಬಿ) ನೀರನ ಮೊರು ಸಿಿತಿಗಳ್ು ರ್ನ್, ದರವ ಮತ್ುಿ ಆವಿ. 

(ಸಿ) ಭೊಮಿಯ ನೀರನ ಧಾರಕ ಪದರ ಜಲಗ ೂೀಳ 

(ಡಿ) ಭೊಮಿಯಳ್ಗೆ ನೀರು ಇಿಂಗುವ ಪರಕ್ರಯೆಯನುು ಒಳನ್ನಸನಳುವಿಕ  ಎನುುವರು. 

7. ನೀರಿನ್ ಕ ೂರತ  ಉಿಂಟ್ಾಗಲನ ಕ ಳಗಿನ್ವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನ ಒಿಂದನ ಕಾರಣವಲಿ. 

(i) ಶಿೀರ್ರ ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳ್ ಬ್ೆಳ್ವಣಿಗೆ 

(ii) ಜನಸಿಂಖಾಯ ಹೆಚ್ಿಳ್ 

(iii) ಹ ಚ್ನು ಮಳ  ಬಿೀಳುವುದನ. 

(iv) ನೀರನ ಮೊಲಗಳ್ ಅಸಮಪಘಕ ನವಘಹಣೆ 

8. ಸರಿಯಾಗಿರನವುದನ್ನು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ. ಒಟನಿ ನೀರನ - 

(i) ಪರಪಿಂಚ್ದ ಸರೆೊೀವರ ಮತ್ುಿ ನದಗಳ್ಲಿ್ಲ ಸಿಿರವಾಗಿ ಉಳಿದದೆ. 

(ii) ಭೊಮಿಯಳ್ಗೆ ಸಿಿರವಾಗಿ ಉಳಿದದೆ. 

(iii) ಪರಪಿಂಚ್ದ ಸಮುದರ ಮತ್ುಿ ಸ್ಾಗರಗಳ್ಲಿ್ಲ ಸಿಿರವಾಗಿ ಉಳಿದದೆ 

(iv) ವಿಶಾದಾದಯಿಂತ ಸಿಾರವಾಗಿ ಉಳಿದದ . 

 

 



9. ಅಿಂತಜಘಲ ಮತನು ಅಿಂತಜಘಲ ಮಟಿವನ್ನು ತ ೂೀರಿಸನವ ಚಿತರ ಬರ ಯಿರಿ. ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹ ಸರಿಸಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. ಕಾಡನಗಳು: ನ್ಮಮ ಜೀವನಾಡಿ 

1. ಕಾಡನ ಬ ಳ ಯಲನ ಮತನು ಪುನ್ರನತಪತಿುಯಾಗಲನ ಕಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸನವ ಪಾರಣಿಗಳು ಹ ೀಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡನತುವ  ಎಿಂಬನದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

ಕಾಡಿನಲ್ಲ ಿವಾಸಿಸುವ ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ವಿಧಾನಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಯಲು ಮತ್ು ಿಪುನರುತಾಪದಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಿವೆ. 

 ಸಸಯಗಳ್ ಬಿೀಜಗಳ್ನುು ಹರಡಲು ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ವಿೆ. 

 ಕೆೊಳೆಯುತಿಿರುವ ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ ಸಗಣಿ ಸಸಯಗಳ್ು ಬ್ೆಳೆಯಲು ಪೀಷ್ಕಾಿಂಶಗಳ್ನುು ಒದಗಿಸುತ್ದಿೆ 

 ಸೊಕ್ಷ್ಮಜಿೀವಿಗಳ್ು ಸತ್ ಿಸಸಯ ಮತ್ು ಿಪ್ಾರಣಿಗಳ್ನುು ಹೊಯಮಸ್ಟ ಆಗಿ ಪರವತಿಘಸುತ್ಿವೆ 

 

2. ಕಾಡನಗಳು ಪರವಾಹವನ್ನು ಹ ೀಗ  ತಡ ಗಟನಿತುವ  ಎಿಂಬನದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

ಅರಣಯವು ನೀರನ ನೆೈಸಗಿಘಕ ಹಿೀರಕೆೊಳ್ುಳವಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಯಘನವಘಹಿಸುತಿ್ದೆ. ಇದು ಮಳ  ೆನೀರನುು ಹರಯುವಿಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ದೆ. ಮರಗಳ್ 

ಅನುಪಸಿಿತಿಯಲಿ್ಲ, ಮಳ  ೆನೀರು ನೆೀರವಾಗಿ ನೆಲಕೆಕ ಬಿದುದ ಪರವಾಹಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗುತಿಿತ್ು.ಿ. ಆದರೆ, ಮರಗಳ್ು ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳ  ೆನೀರು 

ನೆೀರವಾಗಿ ನೆಲಕೆಕ ಬಡಿಯುವುದಲಿ. ಅದು ನಧಾನವಾಗಿ ನೆಲಕೆಕ ಬಡಿಯುತಿ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೆೀ ಮರಗಳ್ ಬ್ೆೀರುಗಳ್ು ಮಣಣನುು 

ಹಿಡಿದಟುಿಕೆೊಳ್ುಳತಿ್ವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣುಣ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆೊಚ್ಚಿ ಹೆೊೀಗುವುದಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕಾಡುಗಳ್ು ಪರವಾಹವನುು ತ್ಡೆಯುತಿ್ವೆ. 

3. ವಿರ್ಟಕಗಳ ಿಂದರ ೀನ್ನ? ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡನ್ನು ಹ ಸರಿಸಿ. ಕಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ ಅವು ಏನ್ನ ಮಾಡನತುವ ? 

ಸತ್ ಿಸಸಯಗಳ್ು ಮತ್ು ಿಪ್ಾರಣಿಗಳ್ನುು ಹೊಯಮಸ್ಟ ಆಗಿ ಪರವತಿಘಸುವ ಸೊಕ್ಷ್ಮ ಜಿೀವಿಗಳ್ನುು ವಿರ್ಟಕಗಳ್ು ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ದಿೆ. ಉದಾಹರಣೆ: 

ಬ್ಾಯಕ್ಿೀರಯಾ ಮತ್ು ಿಶಿಲ್ಲೀಿಂಧರಗಳ್ು. ಸತ್ ಿಸಸಯಗಳ್ು ಮತ್ು ಿಪ್ಾರಣಿಗಳ್ನುು ಕೆೊಳೆಯುವ ಮೊಲಕ ಪೀಷ್ಕಾಿಂಶಗಳ್ ಮರುಬಳ್ಕೆಗೆ ಅವು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ವಿೆ. 

4. ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ ಆಕ್ಿಜನ್ ಮತನು ಕಾಬಘನ್ ಡ ೈಆಕ ಿೈಡ್ನ್ ಸಮತ ೂೀಲನ್ ಕಾಯನವಲಿ್ಲ ಕಾಡಿನ್ ಪಾತರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

 

ಕಾಡುಗಳ್ನುು ಹಸಿರು ಶಾಾಸಕೆೊೀಶ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಕಾಡುಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಸಸಯಗಳ್ು ದುಯತಿಸಿಂಶೆಿೀಷ್ಣೆಯ ಪರಕ್ರಯೆಯ 

ಮೊಲಕ ಆಕ್ಿಜನ್ ನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿ್ವೆ ಮತ್ು ಿಪ್ಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕಾಕಗಿ ಆಕ್ಿಜನ್ ನುು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತಿ್ವೆ. ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಇಿಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ್ ಅನುು ಸಸಯಗಳ್ು ಆಹಾರ ತ್ಯಾರಕೆಗೆ ಬಳ್ಸಿಕೆೊಳ್ುಳತಿ್ವೆ. ಈ 

ರೀತಿಯಾಗಿ, ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ ಆಕ್ಿಜನ್ ಮತ್ು ಿಇಿಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ್ ಸಮತೆೊೀಲನವನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಸಸಯಗಳ್ು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತಿ್ವೆ. 



5. ಕಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ ಯಾವುದೂ ವಯಥಘವಲಿ. ಏಕ ? ವಿವರಿಸಿ. 

ಕಾಡಿನಲ್ಲ ಿಯಾವುದೆೀ ತಾಯಜಯವಿಲ,ಿ ಏಕೆಿಂದರೆ ಉತ್ಪತಿಯಿಾದ ತಾಯಜಯ ಜೆೈವಿಕ ವಿರ್ಟನೀಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೊಕ್ಷ್ಮಜಿೀವಿಗಳ್ ಕ್ರಯೆಯಿಂದ ಹೊಯಮಸ್ಟ 

ಆಗಿ ಪರವತ್ಘನೆಗೆೊಳ್ುಳತ್ಿದೆ. 

6. ಕಾಡಿನಿಂದ ದ ೂರಕನವ ಐದನ ಉತಪನ್ುಗಳನ್ನು ಹ ಸರಿಸಿ. 

i) ಔಷ್ಧಿಗಳ್ು 

ii) ಮಸ್ಾಲೆಗಳ್ು 

iii) ಮರ 

iv) ಕಾಗದ 

v) ಅಿಂಟು 

 

7. ಬಿಟಿ ಸಾಳ ತನಿಂಬಿ : 

(ಎ) ಕ್ೀಟಗಳ್ು, ಚ್ಚಟ್ೆಿಗಳ್ು, ಜೆೀನುನೆೊಣಗಳ್ು ಮತ್ುಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ್ು ಹೊಬಿಡುವ ಸಸಯಗಳ್ ಪರಾಗಸಪಶಘ ಕ್ರಯೆ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ವೆ. 

(ಬಿ) ಕಾಡು ನೀರನ ಮತ್ುಿ ಗಾಳಿಯನುು ಶುದಧೀಕರಸುತಿ್ದೆ. 

(ಸಿ) ಮೊಲ್ಲಕೆಗಳ್ು ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಕ ಳ ಸಿರವನುು ಪರತಿನಧಿಸುತಿ್ವೆ. 

(ಡಿ) ಕೆೊಳೆಯುತಿಿರುವ ಎಲೆಗಳ್ು ಮತ್ುಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ ಹಿಕೆಕಗಳ್ು ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಮಣು ನುು ಸಮೃದಧಗೆೊಳಿಸುತಿ್ವೆ. 

8. ನ್ಮಿಮಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರನವ ಕಾಡಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಿ ಪರಿಸಿಾತಿ ಮತನು ಅವುಗಳ ಸಮಸ ಯಗಳ ಬಗ ು ನಾವು ಏಕ  ಚಿಿಂತಿಸಬ ೀಕನ? 

ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಬಗ ುೆ ನಾವು ಜಾಗರೊಕರಾಗಿರಲು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. 

(i) ಅರಣಯ ಪರದೆೀಶದಲಿ್ಲನ ಇಳಿಕೆ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಿಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ್ ಹೆಚ್ಿಳ್ಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗುತಿ್ದೆ. ಇದು ಭೊಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯ ಹೆಚ್ಿಳ್ಕೆಕ 
ಕಾರಣವಾಗುತಿ್ದೆ. 

(ii) ಕಾಡುಗಳಿಲಿದದದರೆ ಮಣಿಣನ ಸವೆತ್ ಸಿಂಭವಿಸುತಿ್ದೆ. 

(iii) ಕಾಡುಗಳ್ ಅನುಪಸಿಿತಿಯಲಿ್ಲ ಪರವಾಹ ಹೆಚ್ಾಿಗಿ ಕಿಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. 

(iv) ಕಾಡುಗಳ್ು ಪ್ಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಆಶರಯ ಮತ್ು ಿಆಹಾರವನುು ಒದಗಿಸುತಿ್ವೆ. ಕಾಡುಗಳ್ು ಪರತಿಕೊಲ ಪರಣಾಮ ಬಿೀರದಾಗ, ಕಾಡು 
ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ ಆವಾಸಸ್ಾಿನಗಳ್ೂ ಸಹ ಪರತಿಕೊಲ ಪರಣಾಮ ಬಿೀರುತಿ್ವೆ. 

ಆದದರಿಂದ , ನಾವು ನಮಮ ಕಾಡುಗಳ್ನುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಬ್ೆೀಕಾಗಿದೆ. 

 

9. ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಪ್ಾರಣಿ ಮತ್ುಿ ಸಸಯಗಳ್ ವೆೈವಿಧಯತೆಯ ಅವಶಯಕತೆ ಇದೆ. ಏಕೆ? ವಿವರಸಿ. 



10. ಚಿತರ 17.15 ರಲಿ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ                              

ಮತನು ಬಾಣದ ಗನರನತಿನ್ ದಕನೆ 

ತ ೂೀರಿಸಲನ ಚಿತರಕಾರನ್ನ ಮರ ತಿದಾದನ . 

ಬಾಣದ ಗನರನತಿಗ  ಸರಿಯಾದ ದಕನೆ 

ತ ೂೀರಿಸಿ ಮತನು ಕ ಳಗಿನ್ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು 

ಉಪಯೀಗಿಸಿಕ ೂಿಂಡನ ಚಿತರದ 

ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗನತಿಘಸಿ. 

 ಮ್ಮೀಡಗಳು 
 ಮಳ  
 ವಾತಾವರಣ                                   

 ಕಾಬಘನ್ ಡ ೈಆಕ ಿೈಡ್ 

 ಆಕ್ಿಜನ್ 

 ಗಿಡಗಳು 
 ಪಾರಣಿಗಳು 
 ಮಣನು 
 ಬ ೀರನಗಳು 
 ಅಿಂತಜಘಲ ಮಟಿ 

11. ಈ ಕ ಳಗಿನ್ವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನ ಕಾಡಿನ್ ಉತಪನ್ುವಲಿ? 

(i) ಅಿಂಟು 

(ii) ಹಲಗೆ 

(iii) ಅರಗು 

(iv) ಸಿೀಮಎಣ ು 

12. ಕ ಳಗಿನ್ ಹ ೀಳಿಕ ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನ ಸರಿಯಲಿ. 

(i) ಕಾಡುಗಳ್ು ಮಣಣನುು ಸವೆತ್ದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತಿ್ವೆ. 

(ii) ಕಾಡಿನ್ಲಿ್ಲರನವ ಪಾರಣಿಗಳು ಮತನು ಸಸಯಗಳು ಪರಸಪರ ಅವಲಿಂಬಿತವಾಗಿಲಿ. 

(iii) ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ುಿ ಜಲಚ್ಕರಗಳ್ ಮೆೀಲೆ ಕಾಡು ಪರಭಾವ ಬಿೀರುತಿ್ದೆ. 

(iv) ಕಾಡು ಬ್ೆಳೆಯಲು ಮತ್ುಿ ಪುನರುತ್ಪತಿಿಯಾಗಲು ಮಣುಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ದೆ. 



13. ಸತು ಸಸಯಗಳ ಮೀಲ್  ಸೂಕ್ಷಮ ಜೀವಿಗಳು ವತಿಘಸಿ ಇದನ್ನು ಉತಪತಿು ಮಾಡನತುವ . 

(i) ಮರಳ್ು 

(ii) ಅಣಬ್ೆ 

(iii) ಹೂಯಮಸ್ಟ 

(iv) ಉರುವಲು 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. ತಾಯಜಯ ನೀರಿನ್ ಕಥ  

1. ಖಾಲ್ಲ ಬಿಟಿ ಸಾಳಗಳನ್ನು ತನಿಂಬಿ : 

(ಎ) ನೀರನ ಶುದದೀಕರಣವು ಮಾಲ್ಲನ್ಯಕಾರಕಗಳ ನುು ಬ್ೆೀಪಘಡಿಸುವ ಒಿಂದು ಪರಕ್ರಯೆಯಾಗಿದೆ. 

(ಬಿ) ಮನೆಗಳಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಾಯಜಯ ನೀರನುು ಚ್ರಿಂಡಿ ನೀರನ ಎನುುವರು. 

(ಸಿ) ಒಣಗಿದ ಕಸವ ನುು ಗೆೊಬ್ರವಾಗಿ ಬಳ್ಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

(ಡಿ) ಚ್ರಿಂಡಿಗಳ್ು ಎಣ ು ಮತ್ುಿ ಕ ೂಬಿಬ ನಿಂದ ಕಟಿಿಕೆೊಳ್ುಳತಿ್ವೆ. 

2. ಚ್ರಿಂಡಿ ನೀರನ ಎಿಂದರ ೀನ್ನ? ಸಿಂಸೆರಿಸದ ಚ್ರಿಂಡಿ ನೀರನ್ನು ನ್ದ ಮತನು ಸಮನದರಗಳಿಗ  ಬಿಡನವುದನ ಹಾನಕಾರಕ. ಏಕ ? ವಿವರಿಸಿ. 

ಚ್ರಿಂಡಿ ನೀರು ಎಿಂದರೆ ಮನೆಗಳ್ು, ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳ್ು, ಆಸಪತೆರಗಳ್ು, ಕಚ್ೆೀರಗಳ್ು ಇತಾಯದಗಳಿಿಂದ ಮಾನವ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಿಂದ 

ಉತ್ಪತಿಿಯಾಗುವ ದರವ ಮತ್ು ಿರ್ನ ತಾಯಜಯಗಳ್ನುು ಒಳ್ಗೆೊಿಂಡಿರುತಿ್ದೆ . 

ಚ್ರಿಂಡಿ ನೀರು ರೆೊೀಗವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಾಯಕ್ಿೀರಯಾ ಮತ್ು ಿಇತ್ರ ಸೊಕ್ಷ್ಮಜಿೀವಿಗಳ್ು ಸ್ೆೀರದಿಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾಲ್ಲನಯಕಾರಕಗಳ್ನುು 
ಹೆೊಿಂದರುತಿ್ದೆ. ಸಿಂಸಕರಸದ ಚ್ರಿಂಡಿ ನೀರನುು ನದಗಳ್ು ಅಥವಾ ಸಮುದರಗಳಿಗೆ ಬಿಟಿರೆ, ನಿಂತ್ರ ನದಗಳ್ು ಅಥವಾ ಸಮುದರಗಳ್ಲಿ್ಲನ 

ನೀರು ಸಹ ಕಲುರ್ಷತ್ಗೆೊಳ್ುಳತಿ್ದೆ. ಈ ಕಲುರ್ಷತ್ ನೀರನುು ಕುಡಿಯಲು ಬಳ್ಸಿದರೆ, ಅದು ಕಾಲರಾ, ಟ್ೆೈಫಾಯಡ್, ಭೆೀದ ಮುಿಂತಾದ 

ಕಾಯಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅದು ಜಲಚ್ರಗಳಾ ಸ್ಾವಿಗೊ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕಾಕಗಿಯೆೀ ಸಿಂಸಕರಸದ ಚ್ರಿಂಡಿ ನೀರನುು 
ನದಗಳ್ು ಅಥವಾ ಸಮುದರಗಳ್ಲಿ್ಲ ಬಿಡುವುದು ಹಾನಕಾರಕವಾಗಿದೆ. 

3. ತ ೈಲ ಮತನು ಕ ೂಬಿಬನ್ ಪದಾಥಘಗಳನ್ನು ಚ್ರಿಂಡಿಗಳಿಗ  ಬಿಡಬಾರದನ ಏಕ ? ವಿವರಿಸಿ. 

ತೆೈಲ ಮತ್ು ಿಕೆೊಬಿ್ನ ಪದಾಥಘಗಳ್ು ಕೆೊಳ್ವೆಗಳ್ನುು ಜಿಗುಟ್ಾಗಿಸಿ, ಕಟಿಿಕೆೊಳ್ುಳವಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ವಿೆ. ತೆರೆದ ಚ್ರಿಂಡಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕೆೊಬಿ್ನ ಪದಾಥಘಗಳ್ು 

ಮಣಿಣನ ರಿಂಧರಗಳ್ನುು ತ್ಡೆದು, ನೀರನ ಸ್ೆೊೀಸುವಿಕೆಯ ಸ್ಾಮಥರಯವನುು ಕಡಿಮೆಗೆೊಳಿಸುತ್ಿವೆ. 

4. ತಾಯಜಯ ನೀರಿನಿಂದ ಸಾಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಪಡ ಯಲನ ಅನ್ನಸರಿಸನವ ಹಿಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

i. ತಾಯಜಯನೀರನುು ಸರಳ್ುಗಳ್ ಪರದೆಯ ಮೊಲಕ ಹಾಯಸಲಾಗುತ್ಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚ್ಚಿಂದಬಟ್ೆಿ, ಕಡಿೆಗಳ್ು, ತ್ಗಡಿನ ಡಬ್ಗಳ್ು, ಪ್ಾಸಿಿಿಕ್ 

ಪ್ಾಯಕೆಟ್ಗಳ್ು,ನಾಯಪ್ತಕನ್ಗಳ್ಿಂತ್ಹ ದೆೊಡ ೆವಸುಿಗಳ್ನುು ಬ್ೆೀಪಘಡಿಸಲಾಗುತ್ದಿೆ. 

ii. ನಿಂತ್ರ ಕಲ್ಲಿನ ಚ್ೊರು ಮತ್ು ಿಮರಳ್ನುು ಬ್ೆೀಪಘಡಿಸುವ ತೆೊಟಿಿಗೆ ನೀರು ಹರಯುತ್ಿದೆ. ಮರಳ್ು, ಕಲ್ಲಿನ ಚ್ೊರು ಮತ್ು ಿಜಲ್ಲ ಿಕಲುಿಗಳ್ು ತ್ಳ್ದಲ್ಲ ಿ

ಉಳಿಯುವಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಳ್ಬರುವ ತಾಯಜಯನೀರನ ರಭಸವನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ಿದೆ. 

iii. ನಿಂತ್ರ ನೀರನುು ಮಧಯಭಾಗದಲ್ಲ ಿಇಳಿಜಾರನಿಂತಿರುವ ದೆೊಡ ೆತೆೊಟಿಿಯಲ್ಲ ಿನಲುಿವಿಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ದಿೆ. ಚ್ರಟದಿಂಥ ರ್ನ ಪದಾಥಘವು ತ್ಳ್ದಲ್ಲ ಿ

ಉಳಿಯುತ್ಿದೆ ಅನಿಂತ್ರ ಅದನುು ಕೆರೆಯುವ ಸ್ಾಧನದಿಂದ ಬ್ೆೀಪಘಡಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ. ಇದು ಕೆಸರು ಅಥವಾ ರಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ಿದೆ. ತೆೈಲ ಮತ್ು ಿಗಿರೀಸ್ಟ 

ನಿಂತ್ಹ ತೆೀಲುವ ಪದಾಥಘಗಳ್ನುು ಜಾಲರಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ದಿೆ. ಈಗ ದೆೊರೆತ್ ನೀರನುು ತಿಳಿಯಾದ ನೀರು ಎನುುವರು 

iv. ತಿಳಿನೀರನೆೊಳ್ಗೆ ವಾಯುವಿಕ ಬ್ಾಯಕ್ಿೀರಯಾ ಬ್ೆಳೆಯುವಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಗಾಳಿಯನುು ಊದಲಾಗುತ್ಿದೆ. ತಿಳಿನೀರನಲ್ಲ ಿಇನೊು ಉಳಿದರುವ 

ಮಾನವತಾಯಜಯ, ಆಹಾರ ತಾಯಜಯ, ಸ್ೆೊೀಪು ಮತ್ು ಿಇತ್ರೆ ಅನಗತ್ಯ ಪದಾಥಘಗಳ್ನುು ಬ್ಾಯಕ್ಿೀರಯಾಗಳ್ು ಸ್ೆೀವಿಸುತ್ವಿೆನೀರನುು ವಿತ್ರಣಾ ವಯವಸ್ೆಿಗೆ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮದಲು ಕೆೊಿೀರನ್ ಮತ್ು ಿಓಜೆೊೀನ್ಗಳಿಿಂದ ಸ್ೆೊೀಿಂಕು ನವಾರಕವಾಗಿ ಬಳ್ಸುತಾಿರೆ. 



5. ಕ ಸರನ ಎಿಂದರ ೀನ್ನ? ಇದನ್ನು ಹ ೀಗ  ಸಿಂಸೆರಿಸಲ್ಾಗನತುದ ? ವಿವರಿಸಿ. 

ಕೆೊಳ್ಚ್ೆನೀರನುು ಸಿಂಸಕರಸುವಾಗ ಮಲಗಳ್ಿಂತ್ಹ ರ್ನವಸುಿಗಳ್ು ಕೆಳ್ಭಾಗದಲ್ಲ ಿನೆಲೆಗೆೊಳ್ುಳತ್ಿವೆ ಮತ್ು ಿಈ ವಸುಿವನುು ಕೆಸರು ಎಿಂದು 
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ದಿೆ. ಕೆಸರನುು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಿಂತೆ ಪರಗಣಿಸಬಹುದು 

ಸಿಕಮಮರ್ ಬಳ್ಸಿ ಕೆಸರನುು ತೆಗೆದು ನಿಂತ್ರ ಟ್ಾಯಿಂಕ್ಗೆ ವಗಾಘಯಸಲಾಗುತ್ಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಿಜೆೈವಿಕ ಅನಲವನುು ಉತಾಪದಸಲು ಆಮಜಿನಕರಹಿತ್ 

ಬ್ಾಯಕ್ಿೀರಯಾದಿಂದ ಕೆೊಳೆಯುತ್ಿದೆ.  

6. ಮಾನ್ವನ್ ಸಿಂಸೆರಿಸದ ಮಲಮೂತರವು ಆರ ೂೀಗಯಕ ೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಿವರಿಸಿ. 

ಸಿಂಸಕರಸದ ಮಾನವ ಮಲವಿಸಜಘನೆಯು ಆರೆೊೀಗಯಕೆಕ ಅಪ್ಾಯಕಾರಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಿಂದರೆ ಇದು ವಿವಿಧ ರೆೊೀಗ-ಉಿಂಟುಮಾಡುವ 

ಸೊಕ್ಷಾಮಣುಜಿೀವಿಗಳ್ು ಮತ್ು ಿಮಾಲ್ಲನಯಕಾರಕಗಳ್ನುು ಒಳ್ಗೆೊಿಂಡಿರುತ್ಿದೆ, ಅದು ಮಣುಣ ಮತ್ು ಿನೀರನ ಸಿಂಪನೊಮಲವನುು ಕಲುರ್ಷತ್ಗೆೊಳಿಸುತ್ಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಿ

ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ು ಿದೆೀಶಿೀಯ ಉದ ದೆೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರನುು ಸ್ೆಳೆಯುತಾಿರೆ. ಜನರು ಮಾನವ ಮಲವಿಸಜಘನೆಯಿಂದ ಕಲುರ್ಷತ್ಗೆೊಿಂಡ ನೀರನುು 

ಬಳ್ಸಿದಾಗ, ಅವರಗೆ ಕಾಲರಾ, ಟ್ೆೈಫಾಯಡ್, ಅತಿಸ್ಾರ ಮತ್ು ಿಹೆಪಟ್ೆೈಟಿಸ್ಟನಿಂತ್ಹ ಕಾಯಲೆಗಳ್ು ಬರುತ್ಿವೆ. 

7. ನೀರಿನ್ ಸ ೂೀಿಂಕನ ನವಾರಿಸಲನ ಬಳಸನವ ಎರಡನ ರಾಸಾಯನಕಗಳನ್ನು ಹ ಸರಿಸಿ. 

ನೀರನುು ಸ್ೆೊೀಿಂಕುರಹಿತ್ಗೆೊಳಿಸಲು ಕೆೊಿೀರನ್ ಮತ್ು ಿಓಜ ೇನ್ ಅನುು ಬಳ್ಸಲಾಗುತ್ದಿೆ. 

8. ತಾಯಜಯ ನೀರನ ಸಿಂಸೆರಣಾ ಸಾಾವರದಲಿ್ಲ ಸರಳುಗಳ ಪರದ ಯ ಕಾಯಘವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

ತಾಯಜಯನೀರನುು ಸರಳ್ುಗಳ್ ಪರದೆಯ ಮೊಲಕ ಹಾಯಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಚ್ಚಿಂದಬಟ್ೆಿ, ಕಡೆಿಗಳ್ು, ತ್ಗಡಿನ ಡಬ್ಗಳ್ು, ಪ್ಾಿಸಿಿಕ್ 

ಪ್ಾಯಕೆಟ್ಗಳ್ು, ನಾಯಪ್ತಕನ್ಗಳ್ಿಂತ್ಹ ದೆೊಡೆ ವಸುಿಗಳ್ನುು ಬ್ೆೀಪಘಡಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ 

9. ನ ೈಮಘಲಯ ಮತನು ರ ೂೀಗಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ಸಿಂಬಿಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 

ನೆೈಮಘಲಯ ಕೆೊರತೆಯು ಅನಾರೆೊೀಗಯಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ು ಿಉತ್ಮಿ ನೆೈಮಘಲಯ ಅಭಾಯಸಗಳ್ು ರೆೊೀಗಗಳ್ನುು ತ್ಡೆಯುವುದರಿಂದ 

ನೆೈಮಘಲಯ ಮತ್ು ಿರೆೊೀಗಗಳ್ು ಪರಸಪರ ಸಿಂಬಿಂಧ ಹೆೊಿಂದವೆ. 

10. ನ ೈಮಘಲಯತ ಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಸಕ್ರಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮಮ ಪಾತರವನ್ನು ಸಿಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. 

ಸರಯಾದ ನೆೈಮಘಲಯತೆಯನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕೆೊಳ್ುಳವಲ್ಲ ಿಪರತಿಯಬ್ ನಾಗರಕನ ಪ್ಾತ್ರವಿದೆ. ಸಕ್ರಯ ಪ್ಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ನಾವು ಅನುಸರಸಬ್ೆೀಕಾದ 

ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಿಂತಿವೆ. 

 ನಮಮ ಸುತ್ಮಿುತ್ಿಲ್ಲನ ಪರದೆೀಶಗಳ್ನುು ಸಾಚ್ಿವಾಗಿರಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಿಂದು ಖ್ಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬ್ೆೀಕು. 

 ಮನೆಯಲ್ಲನಿ ಒಳ್ಚ್ರಿಂಡಿ ವಯವಸ್ೆಿಯನುು ಸರಯಾಗಿ ನವಘಹಿಸಬ್ೆೀಕು. 

 ಒಳ್ಚ್ರಿಂಡಿ ಕೆೊಳ್ವೆಗಳ್ಲ್ಲ ಿಸ್ೆೊೀರಕೆಯಾದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಿವರಿಗೆ ವರದ ಮಾಡಬ್ೆೀಕು. 

 

 

 

 

 



11. ಪದಬಿಂಧವನ್ನು ಪಯಣಘಗ ೂಳಿಸಿ. ಶನರ್ವಾಗಲ್ಲ! 

ಅಡಡವಾಗಿ 

1. ದರವರೊಪದ ತಾಯಜಯ ಪದಾಥಘ  - ಚ್ರಿಂಡಿ ನೀರನ 

2. ಚ್ರಿಂಡಿ ನೀರನ ಸಿಂಸಕರಣೆಯಿಂದ ಹೆೊರತೆಗೆದ ರ್ನ ತಾಯಜಯ - ಕ ಸರನ 

3. ಆರೆೊೀಗಯಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಪದ -  ನ ೈಮಘಲಯ 

4. ಮಾನವನ ದೆೀಹದಿಂದ ವಿಸಜಘನೆಯಾಗುವ ತಾಯಜಯ ವಸುಿ - ಮಲಮೂತರ 

ಕ ಳಗಡ  

5. ಬಳ್ಕೆಯಾದ ನೀರು - ತಾಯಜಯನೀರನ 

6. ಚ್ರಿಂಡಿ ನೀರನುು ಸ್ಾಗಿಸುವ ಕೆೊಳ್ವೆ - ಒಳಚ್ರಿಂಡಿ 

7. ಕಾಲರಾ ಹರಡುವ ಸೊಕ್ಷಾಮಣು ಜಿೀವಿ - ಬಾಯಕ್ಿೀರಿಯಾ 

8. ನೀರನ ಸ್ೆೊೀಿಂಕು ನವಾರಸುವ ಒಿಂದು ರಾಸ್ಾಯನಕ - ಕ ೂಿೀರಿೀನ್ 

12. ಓಜ ೂೀನ್ ಬಗ ು ಕ ಳಗಿರನವ ಹ ೀಳಿಕ ಗಳನ್ನು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿ. 

(ಎ) ಇದು ಜಿೀವಿಗಳ್ ಉಸಿರಾಟಕೆಕ ಅವಶಯಕವಾಗಿದೆ. 

(ಬಿ) ಇದನುು ನೀರನ ಸ್ೆೊೀಿಂಕು ನವಾರಸಲು ಬಳ್ಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

(ಸಿ) ಇದು ನೆೀರಳಾತಿೀತ್ ಕ್ರಣಗಳ್ನುು ಹಿೀರಕೆೊಳ್ುಳತಿ್ದೆ. 

(ಡಿ) ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದರ ಪರಮಾಣ ಸುಮಾರು ಶೆೀ. 3ರರ್ಷಿದೆ. 

ಈ ಹ ೀಳಿಕ ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನ ಸರಿ. 

(i) (ಎ), (ಬಿ) ಮತ್ುಿ (ಸಿ) 

(ii) (ಬಿ) ಮತನು (ಸಿ) 

(iii) (ಎ) ಮತ್ುಿ (ಡಿ) 

(iv) ಎಲಾಿ ನಾಲುಕ 

 


