
ನನನನನ್ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2020-21  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ 

_______________________________________________________________________________________  

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ ್ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ : ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 10 ನ ೇ ತರಗತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ 2020-21 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾ ರ್ ಾಾಲ ಯ, ಕ್ನದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ, ಕ್ನದಲಾರ 
10 ನ ೇ ತರ ಗತಿ   ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞ ಾನ   2020-21 

ಸಂ ಪನಮೂಲ  ರ ಚನಾ  ತಂಡ 
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮಾಗಗದರ್ಗಕರು 

²æÃªÀÄw ±À²ªÀzÀ£À K.S.  
«eÁÕ£À «µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj 
PÉÆÃ¯ÁgÀ 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

¹.PÉ. UÉÆÃ¥Á® gÁªï 
¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ 
¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É (RMSA) vÉÆgÀ®QÌ  
ªÀiÁ®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ 

ZÀ£Àß§¸ÀªÀgÁd r. J¸ï.  
¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ  
À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, §AUÁgÀÄwgÀÄ¥Àw 

§AUÁgÀ¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèPÀÄ 

£ÁUÉÃ±ï n J¸ï   
¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ  
À̧PÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, D®AUÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ªÀÄÄ¼À¨ÁUÀ®Ä 

vÁ®ÆèPÀÄ  

CªÀÄgÉÃ±ï ¨Á§Ä. Dgï 
¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ 
©.Dgï.JA.«. ¥ËæqsÀ±Á¯É 
£ÀgÀ̧ Á¥ÀÅgÀ. PÉÆÃ¯ÁgÀ vÁ®ÆPÀÄ 

¹.Dgï. ¨sÁUÀå®Që÷ä 
À̧ºÀ²PÀëQ 

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, ºÀgÀn 
PÉÆÃ¯ÁgÀ vÁ®ÆèPÀÄ 

¸Àétð®vÀ ¦  
À̧ºÀ²PÀëQ 

¨Á®PÀgÀ À̧.¥À.¥ÀÆ. PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀiÁ®ÆgÀÄ 
ªÀiÁ®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ 

PÉ. £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ 
À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ 

¨Á®QAiÀÄgÀ À̧.¥À.¥ÀÆ. PÁ¯ÉÃdÄ, PÉÆÃ¯ÁgÀ 
PÉÆÃ¯ÁgÀ vÁ®ÆèPÀÄ 

ºÀjÃ±ï Dgï 
À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ 

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, CAUÉÆAqÀºÀ½î 
ªÀÄÄ¼À¨ÁV®Ä vÁ®ÆèPÀÄ 

£À«Ã£ï ¨Á§Ä J£ï 
À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ 

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, EªÀÄgÀPÀÄAmÉ 
²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ 

²ªÀ±ÀAPÀgï ©.J¸ï. 
À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ 

qÁ. CA¨ÉÃqÀÌgï ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÉ.f.J¥sóï. 
PÉ.f.J¥sóï. vÁ®ÆèPÀÄ 

n.«. gÁdtÚ 
À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ 

¨Á®QAiÀÄgÀ À̧.¥À.¥ÀÆ. PÁ¯ÉÃdÄ, ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ, 
²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ 

ªÀÄAdÄ¼À gÀªÀÄtÂ ¦ 
À̧ºÀ²PÀëQ 

¸ÉÃAmï vÉgÉÃ¸À ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É 
gÁ§mïð¸À£ï ¥ÉÃmÉ, PÉ.f.J¥sóï. vÁ®ÆèPÀÄ 

dAiÀÄ À̧ÄzsÀ 
À̧ºÀ²PÀëQ 

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, ºÀÄzÀÄPÀÄ¼À 
§AUÁgÀ¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèPÀÄ 

 



ನನನನನ್ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2020-21  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ 

_______________________________________________________________________________________  

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ ್ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ : ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 10 ನ ೇ ತರಗತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ 2020-21 

ಪರಿವಿ ಡಿ 
ಕ್ರ.ಸಂ . ಅಧ್ ಾಾ ಯಗಳ ಹ ಸರು ಪು ಟ ಸಂ ಖ್ ಾ 

೧ ಆಮ್ಲ ಗಳು, ಪರತ್ಾಾಮ್ಲಗಳ ು ಮ್ತ್ತು ಲವಣಗಳ ು ೧ 

೨ ಲ  ೋಹಗಳು ಮ್ತ್ತು ಅಲ  ೋಹಗಳು ೧೦ 

೩ ಕಾರ್ಾನ್ ಮ್ತ್ತು ಅದರ ಸಂಯ ತಕ್ುಗಳ ು ೧೮ 

೪ ಧಾತ್ತಗಳ ಆವತ್ಾನೋಯ  ವರ್ೋಾಕ್ರಣ ೨೩ 

೫ ಜೋ ವಕ್ರರಯೆಗಳ ು ೩3 

೬ ನಯಂ ತ್ರಣ ಮ್ತ್ತು ಸಹಭಾರ್ತ್ವ ೩8 

೭ ಜೋ ವಿಗಳು ಹ ೋಗ  ಸಂ ತ್ಾನ  ೋತ್ಪತ್ತು ನಡ ಸತತ್ುವ  ? ೪5 

೮ ಆನತವಂಶೋಯ ತ್  ಮ್ತ್ತು ಜೋವವಿಕಾಸ 50 

೯ ವಿದತಾಚ್ಛಕ್ರು ೫6 

೧೦ ವಿದತಾತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಂ ತ್ತೋಯ  ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ ು 62 

೧೧ ಬ ಳ ಕ್ತ, ಪರತ್ತಫಲನ ಮ್ತ್ತು ವಕ್ರರೋಭವನ ೬8 

೧೨ ಶಕ್ರುಯ ಆಕ್ರ ಗಳು 72 

೧೩ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ 75 

೧೪ ನ ೈಸರ್ಾಕ್ ಸಂಪನ ಮಲಗಳ  ಸತಸ್ಥಿರ  ನವಾಹಣ  ೭7 

 



ನನನನನ್ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2020-21  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ ್ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ : ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ10 ನ ೇ ತರಗತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ 2020-21   ಪು.ಸಂ. 1 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾ ರ್ ಾಾಲ ಯ, ಕ್ನದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ, ಕ್ನದಲಾರ 
10 ನ ೇ ತರ ಗತಿ   ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞ ಾನ   2020-21 

ಅಧ್ಾಾಯ 2 : ಆಮ್ ಲಗ ಳು, ಪ್ರತ್ ಾಾಮ್ಲ ಗಳ ು ಮ್ತ ತು ಲವ ಣಗಳು   
ಈ  ಕ ಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ ೆಗಳಿಗ   ಉತುರಿಸಿ.   

1) ಆಮ್ೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 
• ಆಮ್ೆಗಳು ಹನಳಿ ರನಚಿ ಹ್ ೊಂದಿವ್.   
• ನಿದಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ನ್ನು ಕೊ್ಂಪನ ಬಣಣಕ್ೆ ಬದಲಾಯಿಸನತ್ತವ್. 
• pH ಮೌಲಯವು 7 ಕ್ೆೊಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರನತ್ತರ್. 
• ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದ ಪರಿಣಾಮ್ವನ್ನು ಶೂನ್ಯಗ್ ಳಿಸನತ್ತರ್. 
• ನಿದರಿನ್ ೊಂದಿಗ್ H+ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತವ್. 

2) ಪರತ್ಾಯಮ್ೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 
• ಪರತ್ಾಯಮ್ೆಗಳು ಕಹಿ ರನಚಿ ಹ್ ೊಂದಿವ.್   
• ಕೊ್ಂಪನ ಲಿಟ್ಮಸ್ನ್ನು ನಿದಲಿ ಬಣಣಕ್ೆ ಬದಲಾಯಿಸನತ್ತವ್. 
• pH ಮೌಲಯವು 7 ಕ್ೆೊಂತ್ ಹ್ಚ್ಾಾಗಿರನತ್ತರ್. 
• ಆಮ್ೆದ ಪರಿಣಾಮ್ವನ್ನು ಶೂನ್ಯಗ್ ಳಿಸನತ್ತರ್. 
• ನಿದರಿನ್ ೊಂದಿಗ್ OH- ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತವ್. 

3) ಸ ಚಕಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? 
ಆಮ್ೆ ಮ್ತ್ನತ ಪರತ್ಾಯಮೆ್ದಯ ರಾರವಣದಲಿೆ ತ್ಮ್ಮ ಬಣಣ / ವಾಸನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕ್ ಳುುವ ವಸನತಗಳು. 

4) ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸೂಚಕಗಳಿಗ ್೨ ಉದಾಹರಣ್ ಕೂ್ಡಿ. 
ಫದನಾಫ್ತಲಿದನ ಮ್ತ್ನತ ಮ್ದಥ್ೈಲ್ ಆರ್ದೊಂಜ್ 

5) ಇಲಿೆ ತ್್ಗದ್ನಕ್ ೊಂಡಿರನವ ರಾರವಣದ ಮಾದರಿಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ ಲಿಟ್ಮಸ ರಾರವಣ, ಅರಿಷಿಣ, ಫನಾಫ್ತಲಿದನ, ಮ್ದಥ್ೈಲ್ ಆರ್ದೊಂಜ್ 
ಹಾಗ  ಸಾವೇತಿರಕ ಸ ಚಕಗಳಿೊಂದ ರಾರವಣಗಳ ಬಣಣದಲಿೆ ನಿದವು ಯಾವ ಬದಲಾವಣ್ಯನ್ನು ವದಕ್ಷಿಸನವರಿ ? 

ರಾಾವಣದ 
ಮಾದರಿ 

ಕ್ೆಂಪು ಲಿಟ್ೆಸ್ 
ರಾಾವಣ/ಕಾಗದ 

ಅರಿಷಿಣ ಫಿನಾಫ್ತಲಿದನ್ 
ಮದಥ್ೈಲ್ 
ಆರ್ದೆಂಜ್ 

ಸಾವೇತ್ರಾಕ 
ಸನಚಕ 

ಆಮೆ 
ಬಣಣದಲಿೆ 

ಬದಲಾವಣ್ ಇಲ ೆ
ಹಳದಿ ಬಣಣ ರಹಿತ್ ಕೊ್ಂಪನ ಕೊ್ಂಪನ 

ಆಸ ವಿತ ನಿದರು ನ್ೇರಳ ್ ಹಳದಿ ಬಣಣರಹಿತ್ ಆರ್ದೊಂಜ್ ಹಸಿರನ 

ಪಾತ್ಾಾಮೆ 
ನಿದಲಿ ಬಣಣಕ್ೆ 
ಬದಲಾಯಿಸಿರ ್

ಕೊ್ಂಪನ ಗನಲಾಬಿ ಹಳದಿ ನ್ೇರಳ ್
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6) ಘ್ರಾಣ ಸೂಚಕಗಳಂ್ದರ್ೇನು ? ಉದಾ. ಕೂ್ಡಿ. 
ಆಮ್ಲೇಯ ಮತುು ಪಾತ್ಾಾಮ್ಲೇಯ ಮಾಧ್ಾಮಗಳಲ್ಲಲ ವಾಸನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಸುುಗಳನುು ಘ್ರಾಣ (Olfactory) ಸೂಚಕಗಳು 
ಎನುುತ್ಾುರ್. ಉದಾ : ವ್ನಿಲಾಲ, ಈರುಳಿಿ, ಲವಂಗದ ಎಣ್ ೆ

7) ಸತ್ನವನ್ ಚ ರನಗಳು ಸಾರರಿಕತ HCl ನ್ ೊಂದಿಗ್ ವತಿೇಸಿರಾಗ ಬಿಡನಗಡ್ಯಾಗನವ ಅನಿಲ ಯಾವುದನ ? 
ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ 

8) ಸಾರರಿಕತ ಸಲ ಯೂರಿಕ್ ಆಮೆ್ರ್ ೊಂದಿಗ್ ಸತ್ನವನ್ ಚ ರನಗಳ ವತ್ೇನ್ ಮ್ತ್ನತ ಉರಿಸನವಕಯ್ ಮ್ ಲಕ ಹ್ೈಡ್ ರಜನ ಅನಿಲದ 
ಪರಿದಕ್ಷಯ್ನ್ನು ತ್್ ದರಿಸನವ ಚಿತ್ರ ಬರ್ದನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ. 

 
 

9) ಮೊಸರನ ಮ್ತ್ನತ ಹನಳಿ ಪರಾರ್ೇಗಳನ್ನು ಹಿತ್ತಳ ್ಮ್ತ್ನತ ತ್ಾಮ್ರದ ಪಾತ್್ರಗಳಲಿೆ ಏಕ್ ಸೊಂಗರಹಿಸನವುದಿಲೆ? ಕಾರಣ ಕ ್ಡಿ  
ಮೊಸರು ಮತುು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಾಗಳು ಆಮಲವನುು ಹ್ೂಂದಿರುತುವ್. ಈ ಆಮಲಗಳು ಲ್ೂೇಹಗಳ ್ಂದಿಗ್ ಪಾತಿವತಿಾಸಿ ಲವಣ 
ಮತುು ಹ್ೈಡ್ೂಾೇಜನ್ ಅನಿಲವನುು ಉಂಟುಮಾಡುತುವ್.  ಆದದರಂದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಾವು ಹಾಳಾಗುತುದ್ ಮತುು ಪಾತ್್ಾಯು 
ನಶಿಸುವಿಕ್ಗ ್ಒಳಗಾಗುತುದ್.  

10)  ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಕಾರ ್ದೇನ್ದಟ್ನ್ ಎರಡನ ರ ಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 
 ಸನಣಣದ ಕಲನೆ, ಅಮ್ೃತ್ಶಿಲ್, ಸಿದಮೆಸನಣಣ 

11) ಪನಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್್ೆಯ ಚ ರನಗಳು HCl ನ್ ೊಂದಿಗ್ ವತಿೇಸಿರಾಗ ಬಿಡನಗಡ್ಯಾಗನವ ಅನಿಲವು ಸನಣಣದ ತಿಳಿನಿದರನ್ನು 
ಬಿಳಿಯಾಗಿಸನತ್ತರ್. ಹಾಗಾದರ್ ಆ ಅನಿಲ ಯಾವುದನ ? 
ಕಾಬೇನ ಡ್ೈಆಕ್ಿೈಡ್ (CO2) 

12)  ಈ ಸಮ್ದಕರಣದಲಿೆ X ನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ.   CaCO3 + H2O +CO2 --> X 
 Ca(HCO3)2  

13) ಲ್ ದಹದ ಕಾರ ್ದೇನ್ದಟ / ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಕಾರ ್ದೇನ್ದಟ್ಗಳು ಆಮ್ೆಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ ವತಿೇಸಿರಾಗ ಬಿಡನಗಡ್ಯಾಗನವ 
ಅನಿಲವನ್ನು ಹ್ಸರಿಸಿ.  

 ಕಾಬೇನ ಡ್ೈಆಕ್ಿೈಡ್ (CO2)  
14) ಕಾಬಾನ್ ಡ್ೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವನುು ಸುಣೆದ ನಿೇರನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣ್ಗಳನುು ವಿವರಸಿ ಮತುು 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮ್ೇಕರಣಗಳನುು ಬರ್ಯಿರ: (a) ಒಂದು ನಿಮ್ಷ (b) 5 ನಿಮ್ಷಗಳಿಗಂತ ಹ್ಚುು ಕಾಲ. 
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(a) ಕಾಬಾನ್ ಡ್ೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವನುು ಸುಣೆದ ನಿೇರನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ, CaCO3 ನ್ ಪರಕ್್ಷದಪ ಉೊಂಟಾಗುವುದರಂದ 
ಸುಣೆದ ತಿಳಿನಿೇರು ಹಾಲ್ಲನಂತ್್ ಬ್ಳಿಗಾಗುತುದ್.  

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 
(b) 5 ನಿಮ್ಷಗಳಿಗಂತ ಹ್ಚುು ಕಾಲ ಕಾಬಾನ್ ಡ್ೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವನುು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ, ಜಲವಿಲ್ಲೇನಗೂ್ಳುಿವ ಕಾಾಲ್ಲಸಯಂ 

ಹ್ೈಡ್ೂಾೇಜನ್ ಕಾಬ್ೂೇಾನ್ೇಟ್ ಉಂಟಾಗುವುದರಂದ ದಾಾವಣವು ಮತ್್ು  ಬಣೆರಹಿತವಾಗುತುದ್. 
CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2  

15) ಒಬಬ ಜಾದೂಗಾರನು ಶಾಲ್ಯಲ್ಲಲ ಮಾಾಜಿಕ್ ತ್್ೂೇರಸುವಾಗ, ಮೊಟ್ೆಯ ಚಿಪುುಗಳ ಮೇಲ್ ಒಂದು ದಾಾವಣವನುು 
ಸುರದನು. ಇದರ ಪರಣಾಮವಾಗ ಅನಿಲದ ಸಣೆ ಗುಳ್ಿಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಪಾಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವನು ಅದರ 
ಬಳಿ ಉರಯುತಿುರುವ ಮೇಣದ ಬತಿುಯನುು ಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ನಂದಿಹ್ೂೇಯಿತು.   
a) ಮೊಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುನ ಮೇಲ್ ಸುರದ ದಾಾವಣವನುು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ೆಯ ಚಿಪ್ಪುನಲ್ಲಲರುವ ಸಂಯುಕುವನುು ಗುರುತಿಸಿ. 
b) ಅನಿಲದ ಗುಳ್ಿಗಳು ಬಿಡುಗಡರ್್ಾಗುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇ್ನು ? 

a) ಮೊಟ್ೆಯ ಚಿಪ್ಪುನ ಮೇಲ್ ಸುರದ ದಾಾವಣ – ಆಮಲ (ಉದಾ : HCl) ಹಾಗೂ  
ಮೊಟ್ೆಯ ಚಿಪ್ಪುನಲ್ಲಲರುವ ಸಂಯುಕು – ಕಾಾಲ್ಲಸಯಂ ಕಾಬೂ್ೇಾನ್ೇಟ್ (CaCO3) 

b) ಆಮಲವು ಕಾಾಲ್ಲಸಯಂ ಕಾಬ್ೂೇಾನ್ೇಟ್ ನ್ೂಂದಿಗ್ ವತಿಾಸಿದಾಗ CO2 ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡ್ರ್ಾಗುವುದರಂದ 
ಅನಿಲದ ಸಣೆ ಗುಳ್ಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತುವ.್ 

16)  ತ್ಟ್ಸಿಥದಕರಣ ಕ್ರಯೆ ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? ಎರಡನ ಉರಾಹರಣ್ ಕ ್ಡಿ. 
ಆಮ್ೆ ಪರತ್ಾಯಮ್ೆಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ ವತಿೇಸಿ ಲವಣ ಮ್ತ್ನತ ನಿದರನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನವ ಕ್ರಯೆಗ ್ತ್ಟ್ಸಿಥದಕರಣ ಕ್ರಯೆ ಎನ್ನುವರನ. 
ಉದಾ : HCl + NaOH → NaCl + H2O  

H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O 
17)  ತಟಸಿಥೇಕರಣ ಕ್ರಾಯೆಯ ಸಾಮಾನಾ ಸಮ್ೇಕರಣ ಬರ್ಯಿರ. 

ಆಮಲ + ಪಾತ್ಾಾಮಲ → ಲವಣ + ನಿೇರು 
HX + MOH → MX +H2O  

18)  ಅಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಆಮ್ೆದಯ ಗನಣ ಹ್ ೊಂದಿವ್. ಹ್ದಗ್ ? 
 ಅಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಪರತ್ಾಯಮ್ೆಗಳ ಜ್ ತ್್ ವತಿೇಸಿ ಲವಣ ಮ್ತ್ನತ ನಿದರನ್ನು ಉತ್ಪತಿತ ಮಾಡನತ್ತವ್. ಇದನ ಆಮ್ೆ ಮ್ತ್ನತ 
ಪರತ್ಾಯಮ್ೆಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಕ್ರಯೆಯೊಂತ್್ಯೆದ ಇರ.್ 

19) ಒೊಂದನ ಬಿದಕರಿನ್ಲಿೆ CuO ತ್್ಗದ್ನಕ್ ೊಂಡನ ಅದಕ್ೆ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ HCl ಆಮ್ೆವನ್ನು ಸ್ದರಿಸಿರಾಗ, ರಾರವಣವು ನಿದಲಿ-ಹಸಿರನ 
ಬಣಣಕ್ೆ ತಿರನಗಿರ.್ ರಾರವಣದ ನಿದಲಿ-ಹಸಿರನ ಬಣಣಕ್ೆ ಕಾರಣವಾದ ಸೊಂಯನಕತ ಯಾವುದನ ?  
ತ್ಾಮ್ರದ (II) ಕ ್ದೆರ್ೈಡ್  

20)  ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಪಾತ್ಾಾಮ್ೆದಯ ಗನಣ ಹ್ ೊಂದಿವ್. ಹ್ದಗ ್? 
ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಆಮ್ೆಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ ವತಿೇಸಿ ಲವಣ ಮ್ತ್ನತ ನಿದರನ್ನು ಉತ್ಪತಿತ ಮಾಡನತ್ತವ್. ಇದನ ಆಮ್ೆ ಮ್ತ್ನತ 
ಪರತ್ಾಯಮ್ೆಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಕ್ರಯೆಯೊಂತ್್ಯೆದ ಇರನವುದರಿೊಂದ, ಲ್ ದಹಿದಯ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳನ್ನು ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಎನ್ನುವರನ. 

21)  ಎಲೆ ಆಮೆ್ಗಳಲಿೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರನವ ಅಯಾನ ಯಾವುದನ ? 
 ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಅಯಾನ (H+ (aq)) / ಹ್ೈಡ್ ರದನಿಯೊಂ ಅಯಾನ (H3O+) 

22)  ಆಮ್ೆದ ಜಲಿದಯ ರಾರವಣ ವದನಯತಿತನ್ ವಾಹಕವಾಗಿರ್. ಏಕ್? 
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 ಆಮ್ೆಗಳು ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನವುದರಿೊಂದ ವದನಯತ್ರವಾಹ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್. 
23)  ಶುಷಕ HCl ಅನಿಲ, ಶುಷಕ ನಿೇಲ್ಲ ಲ್ಲಟಮಸ್ ಕಾಗದದ ಬಣೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲಲ. ಏಕ್ ? 

 ಶುಷಕ HCl ಅನಿಲದಲ್ಲಲ H+ ಅರ್ಾನುಗಳಿರುವುದಿಲಲ. ಆದದರಂದ ಲ್ಲಟಮಸ್ ನ ಬಣೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲಲ. 
24) ಆಲ್ ೆದಹಾಲ್ ಮ್ತ್ನತ ಗನೆಕ ್ದಸ್ನ್ೊಂತ್ಹ ಸೊಂಯನಕತಗಳ  ಸಹ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಹ್ ೊಂದಿವ್ಯಾದರ  ಅವುಗಳನ್ನು 

ಆಮ್ೆಗಳೊ್ಂದನ ವಗಿದೇಕರಿಸಲಾಗಿಲೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲನ ಒೊಂದನ ಚಟ್ನವಟಿಕಯ್ನ್ನು ವವರಿಸಿ. 
ಆಲ್ೂಕೇಹಾಲ್ ಮತುು ಗುಲಕೂ್ೇಸ್ ದಾಾವಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದುಾತ ನುು ಹರಸಿದಾಗ, ವಿದುಾತರವಾಹ ಹರಯುವುದಿಲಲ.  ಏಕಂ್ದರ್ 
ಈ ದಾಾವಣಗಳಲ್ಲಲ ಅರ್ಾನ್ ಗಳಿರುವುದಿಲಲ. 

25) ಮ್ಳನ್ಿದರನ ವದನಯತ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಯಲನ ಬಿಡನತ್ತರ್ ಆದರ ್ಆಸವತ್ ನಿದರನ ವದನಯತ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಯಲನ ಬಿಡನವುದಿಲೆ. 
ಏಕ್? 
ಮಳನ್ಿೇರನಲ್ಲಲ ಅನ್ೇಕ ಆಮಲಗಳು ಕರಗರುವುದರಂದ ಅವುಗಳ ಅರ್ಾನ್ ಗಳನುು ಹ್ೂಂದಿರುತುದ್. ಆದದರಂದ ಮ್ಳನ್ಿದರನ 
ವದನಯತ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಯಲನ ಬಿಡನತ್ತರ್ ಆದರ ್ ಆಸವತ್ ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಯಾವುರ್ದ ಲವಣಗಳು ವಲಿದನ್ಗ ್ೊಂಡಿರನವುದಿಲೆ. 
ಆದದರಿೊಂದ ಆಸವತ್ ನಿದರನ ವದನಯತ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಯಲನ ಬಿಡನವುದಿಲೆ. 

26)  ಕ್ಷಾರಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? ಉರಾಹರಣ್ ಕ ್ಡಿ. 
 ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ವಲಿದನ್ವಾಗನವ ಪರತ್ಾಯಮ್ೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಾರಗಳು ಎನ್ನುವರನ. ಉರಾ : NaOH, KOH, Ca(OH)2   

27)  A, B, C, D ಮ್ತ್ನತ E ಈ ಐದನ ರಾರವಣಗಳನ್ನು ಸಾವೇತಿರಕ ಸ ಚಕದಿೊಂದ ಪರಿದಕ್ಷಿಸಿರಾಗ ಅನ್ನಕರಮ್ವಾಗಿ 4, 1, 11, 7 ಮ್ತ್ನತ 
9 pH ತ್್ ದರಿಸಿವ.್ ಯಾವ ರಾರವಣವು 
(a) ತ್ಟ್ಸಥ?    - ದಾಾವಣ D (pH 7) 

(b) ಪರಬಲವಾಗಿ ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯ?  - ದಾಾವಣ C (pH 11) 

(c) ಪರಬಲವಾಗಿ ಆಮೆ್ದಯ?  - ದಾಾವಣ B (pH 1) 
(d) ದನಬೇಲವಾಗಿ ಆಮ್ೆದಯ? - ದಾಾವಣ A (pH 4) 
(e) ದನಬೇಲವಾಗಿ ಪರತ್ಾಯಮ್ದೆಯ? - ದಾಾವಣ E (pH 9) 
pH ಅನ್ನು ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಅಯಾನ್ನಗಳ ಸಾರತ್್ಯ ಏರಿಕ್ ಕರಮ್ದಲಿೆ ಜ್ ದಡಿಸಿ. C<E<D<A<B  

28)  ಆಮ್ೆಗಳಲಿೆರನವ ಸಾಥನ್ಪಲೆಟ್ ಹ್ ೊಂದಬಹನರಾದ ಧಾತ್ನ ಯಾವುದನ ? 
 ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ 

29)  ಸಾರರಿಕತಗ್ ಳಿಸನವುದನ ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? 
ಆಮ್ೆ ಅರ್ವಾ ಪರತ್ಾಯಮ್ೆವನ್ನು ನಿದರಿನ್ ೊಂದಿಗ್ ಮ್ಶರಣ ಮಾಡಿರಾಗ ಏಕಮಾನ್ ಗಾತ್ರದಲಿೆರನವ ಅಯಾನ್ನ (H3O+ / OH-) 
ಗಳ ಸಾರತ್್ಯನ ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. ಇೊಂತ್ಹ ಪರಕ್ರಯೆಯನ್ನು ಸಾರರಿಕತಗ್ ಳಿಸನವಕ್ ಎೊಂದನ ಕರ್ಯನತ್ಾತರ್. 

30)  ಆಮ್ೆದ ರಾರವಣವನ್ನು ಸಾರರಿಕತಗ್ ಳಿಸಿರಾಗ, ಹ್ೈಡ್ ರದನಿಯೊಂ ಅಯಾನ(H3O+) ಗಳ ಸಾರತ್್ ಹ್ೇಗ್ ಪಾಭಾವಿತವಾಗುತುದ?್ 
ಆಮ್ೆವನ್ನು ನಿದರಿನ್ ೊಂದಿಗ್ ಮ್ಶರಣ ಮಾಡಿರಾಗ ಏಕಮಾನ್ ಗಾತ್ರದಲಿೆರನವ ಅಯಾನ್ನ (H3O+) ಗಳ ಸಾರತ್್ಯನ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. 

31) HCl, HNO3 ಇತ್ಾಯದಿಗಳು ಜಲಿದಯ ರಾರವಣದಲಿೆ ಆಮೆ್ದಯ ಗನಣಗಳನ್ನು ಪರದಶಿೇಸನತ್ತರ್ ಆದರ ್ಆಲ್ ೆದಹಾಲ್ ಮ್ತ್ನತ 
ಗನೆಕ ್ದಸ್ನ್ೊಂತ್ಹ ಸೊಂಯನಕತಗಳ ರಾರವಣಗಳು ಆಮ್ೆದಯ ಗನಣಗಳನ್ನು ಪರದಶಿೇಸನವುದಿಲೆ ಏಕ್? 
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HCl, HNO3 ಇತ್ಾಯದಿಗಳು ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಕರಗಿ H3O+ ಅಥವಾ H+ ಅಯಾನ್ನಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡಿ, ಆಮ್ೆದಯ ಗನಣಗಳನ್ನು 
ಪರದಶಿೇಸನತ್ತವ್. ಆದರ ್ ಆಲ್ ೆದಹಾಲ್ ಮ್ತ್ನತ ಗನೆಕ ್ದಸ ನ್ೊಂತ್ಹ ಸೊಂಯನಕತಳಗಳು ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಕರಗಿ ಅಯಾನ್ನಗಳನ್ನು 
ಉತ್ಪತಿತಮಾಡವುದಿಲೆ. ಆದನದರಿೊಂದ ಅವು ಆಮ್ೆದಯ ಗನಣಗಳನ್ನು ಪರದಶಿೇಸನವುದಿಲೆ. 

32) ಕ್ಲವು ಹನಿಗಳಷ್ನೆ ಕ್ತ್ತಳ ್ರಸವನ್ನು ಶನದಧ ನಿದರಿಗ ್ಸ್ದರಿಸಿರಾಗ, ನಿದರಿನ್ pH ಮೌಲಾವು ಹ್ೇಗ ್ಬದಲಾಗುತುದ್? ಈ 
ದಾಾವಣಕ್ಕ ಮತ್ು್ ಕ್ಲವು ಹನಿಗಳಷುೆ ಲ್ಲಂಬರ್ಸವನುು ಸ್ೇರಸಿದಾಗ ದಾಾವಣದ pH ಮೌಲಾದಲ್ಲಲ ಏನಾದರೂ 
ಬದಲಾವಣ್ ಉಂಟಾಗುತುದ್ಯೆೇ ? 
ಕ್ತ್ತಳ ್ರಸವನ್ನು ಶನದಧ ನಿದರಿಗ್ ಸ್ದರಿಸಿರಾಗ, ನಿದರಿನ್ pH ಮೌಲಾವು ಕಡಿಮರ್ಾಗುತುದ.್ ಈ ದಾಾವಣಕ್ಕ ಮತ್ು್ ಕ್ಲವು 
ಹನಿಗಳಷುೆ ಲ್ಲಂಬ್ರಸವನುು ಸೇ್ರಸಿದಾಗ H+ ಅರ್ಾನುಗಳ ಸಾರತ್ ್ಹ್ಚುುವುದರಂದ ದಾಾವಣದ pH ಮೌಲಾ ಇನೂು 
ಕಡಿಮರ್ಾಗುತುದ.್ 

33) P ಮತುು Q ಎಂಬ ಎರಡು ದಾಾವಣಗಳನುು ಸಾವಾತಿಾಕ ಸೂಚಕದೂ್ಂದಿಗ ್ಪರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗದ.್ P ದಾಾವಣವು ಕ್ಂಪು 
ಬಣೆಕಕ್ ತಿರುಗುತುದ್, ಆದರ ್Q ದಾಾವಣವು ಕ್ರತುಳ ್ಬಣೆಕಕ್ ತಿರುಗುತುದ.್  
ರ್ಾವ ದಾಾವಣವು (i) ಹ್ಚುು ಆಮ್ಲೇಯವಾಗದ್? (ii) ಹ್ಚುು pH ಮೌಲಾ ಹ್ೂಂದಿದ್? 
(i) ಹ್ಚುು ಆಮ್ಲೇಯವಾಗರುವ ದಾಾವಣ -  P ದಾಾವಣ (ಕ್ಂಪು ಬಣೆ) 
(ii) ಹ್ಚುು pH ಮೌಲಾ ಹ್ೂಂದಿರುವ ದಾಾವಣ – Q ದಾಾವಣ (ಕ್ರತುಳ ್ಬಣೆ) 

34) HCl,  HCOOH,  CH3COOH,  CH3OH ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ರ್ಾವ ಸಂಯುಕುವನುು ನಿದರಿಗ ್ಸ್ದರಿಸಿರಾಗ H+(aq) 
ಅಯಾನ್ನ್ನು ಬಿಡನಗಡ್ ಮಾಡನವುದಿಲೆ ? 

 CH3OH (ಆಲೂ್ಕೇಹಾಲ್) 
35)  ಲ್ ದಹಿದಯ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳನ್ನು ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯ ಆಕಿ್ೈಡ್್ಗಳು ಎನ್ನುವರನ. ಏಕ್ ? 

 ಲ್ ದಹಿದಯ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಆಮ್ಗೆಳ ್ೊಂದಿಗ್ ವತಿೇಸಿ ಲವಣ ಮ್ತ್ನತ ನಿದರನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನವುದರಿೊಂದ. 
36)  ನಿದರಿನ್ ಅನ್ನಪಸಿಥತಿಯಲಿೆ ಆಮ್ಗೆಳು ಆಮ್ೆದಯ ಸವಭಾವವನ್ನು ತ್್ ದರನವುದಿಲೆ. ಏಕ್ ? 

 ನಿದರಿನ್ ಅನ್ನಪಸಿಥತಿಯಲಿೆ ಆಮ್ದೆ ಅಣನಗಳಲಿೆನ್ H+ ಅಯಾನ್ಗಳ ರ್ದಪೇಡನವಕ ್ಸಾಧ್ಯವಲೆ. 
37) ಆಮ್ೆವನ್ನು ಸಾರರಿಕತಗ್ ಳಿಸನವಾಗ, ಆಮ್ೆವನ್ುದ ನಿದರಿಗ್ ಸ್ದರಿಸರದ್ಕ್ೊಂದನ ಮ್ತ್ನತ ಆಮ್ೆಕ್ೆ ನಿದರನ್ನು ಸ್ದರಿಸರಾರರ್ೊಂದನ 

ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡನವುರ್ದಕ್?  
ಸಾರಿದಕೃತ್ ಆಮ್ೆಕ್ೆ ನಿದರನ್ನು ಸ್ದರಿಸಿದರ ್
• ಉತ್ಪತಿತಯಾಗನವ ಉಷ್ಣವು ಮ್ಶರಣ ಹ್ ರಸಿಡಿಯನವೊಂತ್್ ಮಾಡಬಹನದನ 
• ಸನಟ್ೆ ಗಾಯಗಳು ಉೊಂಟ್ಾಗಬಹನದನ  
• ಗಾಜಿನ್ ಸೊಂಗಾರಹಕ ಒಡ್ಯಬಹನದನ. 

38)  ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಆಮ್ೆದಯ ರಾರವಣ ವದನಯತ್ನ್ನು ಪರವಹಿಸನತಿತರನವುದನ್ನುತ್್ ದರಿಸನವ ಚಿತ್ರ ಬರ್ದನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗನತಿೇಸಿ. 
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39)  ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಯೆಗಳ ಸರಿದ ಗಿಸಿದ ಸಮ್ದಕರಣಗಳನ್ನು ಬರ್ಯಿರಿ. 

ತ್ಾಮ್ರದ ಆಕ್ಿೈಡ್ ಸಾರರಿಕತ ಹ್ೈಡ್ ರದಕ ್ೆದರಿಕ್ ಆಮೆ್ರ್ ೊಂದಿಗ ್ವತಿೇಸಿರ.್ 
CuO + 2 HCl → CuCl2 + H2O 

ಸಾರರಿಕತ ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಹ್ೈಡಾರಕ್ಿೈಡ್ ರಾರವಣಕ್ೆ ಸಾರರಿಕತ ಹ್ೈಡ್ ರದಕ ್ೆದರಿಕ್ ಆಮ್ೆವನ್ನು ಸ್ದರಿಸಿರ್. 
NaOH + HCl → NaCl + H2O 

ಹ್ೈಡ್ ರದಕ ್ೆದರಿಕ್ ಆಮ್ೆ ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ವಲಿದನ್ವಾಗನವ ಕ್ರಯೆ : 
HCl + H2O → H2O+ + Cl-   

ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಹ್ೈಡಾರಕ್ಿೈಡ್ ಜ್ ತ್್ ಸತ್ನವನ್ ವತ್ೇನ್ 
2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2   

40)  pH ಮಾನ ಎಂದರ್ೇನು ? 
ದಾಾವಣದಲ್ಲಲನ ಹ್ೈಡ್ೂಾೇಜನ್ ಅರ್ಾನುಗಳ ಸಾರತ್ಯ್ನುು ಅಳಯ್ುವ ಮಾನವನುು pH ಮಾನ ಎನುುವರು. 

41)  ತ್ಾಜಾ ಹಾಲಿನ್ pH 6. ಅದನ ಮೊಸರಾದೊಂತ್್ ಅದರ pH ಹ್ದಗ ್ಬದಲಾಗನತ್ತರ್ ಎೊಂದನ ನಿದವು ಭಾವಸನತಿತದರಿ ? 
 ಮೊಸರನ ಲಾಯಕ್ೆಕ್ ಆಮೆ್ವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವುದರಿೊಂದ ಅದರ pH ಮೌಲಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. 

42)  ಪಾತ್ಾಾಮ್ಲೇಯ ದಾಾವಣಗಳ  H+(aq) ಅರ್ಾನುಗಳನುು ಹ್ೂಂದಿವ್ಯೆೇ ? ಹೌದಾದರ ್ಅವು ಏಕ್ ಪಾತ್ಾಾಾಮ್ಲೇಯವಾಗವ್ ? 
ಹೌದು. ಪಾತ್ಾಾಮ್ಲೇಯ ದಾಾವಣಗಳು OH – ಅರ್ಾನುಗಳ ್ಂದಿಗ ್H+ ಅರ್ಾನುಗಳನುು ಹ್ೂಂದಿವ್. OH– ಅರ್ಾನುಗಳ 
ಸಾರತ್್ಯು H+ ಅರ್ಾನುಗಳ ಸಾರತ್ಗ್ಂತ ಹ್ಚ್ಾುಗರುವುದರಂದ ಅವು ಪಾತ್ಾಾಮ್ಲೇಯವಾಗವ್. 

43)  ಪಾಬಲ ಆಮಲಗಳು ಎಂದರೇ್ನು ? 
 ಜಲ್ಲೇಯ ದಾಾವಣದಲ್ಲಲ ಸಂಪೂಣಾವಾಗ ಅರ್ಾನ್ ಗಳಾಗ ವಿಯೇಜನ್ ಹೂ್ಂದುವ ಆಮಲಗಳು. ಉದಾ: HCl, H2SO4   

44)  ದುಬಾಲ ಆಮಲಗಳು ಎಂದರೇ್ನು ? 
ಜಲ್ಲೇಯ ದಾಾವಣದಲ್ಲಲ ಅಪೂಣಾವಾಗ ಅರ್ಾನ್ ಗಳಾಗ ವಿಯೇಜನ್ ಹೂ್ಂದುವ ಆಮಲಗಳು.  
ಉದಾ: ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮಲ, ಕಾಬಾಾನಿಕ್ ಆಮಲ 

45) ನಿಮ್ಮಲಿೆ ‘A’್ಮ್ತ್ನತ ‘B’್ಎೊಂಬ ಎರಡನ ರಾರವಣಗಳಿವ.್ ರಾರವಣ ‘A’್ಯ pH  6 ಮ್ತ್ನತ ರಾರವಣ ‘B’್ಯ pH  8 ಆಗಿರ್. 
ಯಾವ ರಾರವಣದಲಿೆ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಅಯಾನ್ನಗಳ ಸಾರತ್್ ಹ್ಚಿಾರ್? ಇವುಗಳಲಿೆ ಯಾವುದನ ಆಮ್ೆ ಮ್ತ್ನತ ಯಾವುದನ ಪರತ್ಾಯಮ್ೆ? 
ರಾರವಣ ’ A’್ಯಲಿೆ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಅಯಾನ್ಗಳ ಸಾರತ್್ ಹ್ಚಿಾರನತ್ತರ್. (pH ರ್ಲ್ ’B’್ಗಿೊಂತ್ ಕಡಿಮೆ). ರಾರವಣ ’A’್ಆಮೆ್ವಾಗಿರ್. 
(pH ರಲ್್ 7 ಕ್ೆೊಂತ್ ಕಡಿಮೆ) ರಾರವಣ ’B’್ಪರತ್ಾಯಮೆ್ವಾಗಿರ ್(pH ರ್ಲ ್7 ಕ್ೆೊಂತ್ ಹ್ಚನಾ). 

46)  ಈ ಕಳ್ಗಿನ್ವುಗಳ pH ಮೌಲಯ ಬರ್ಯಿರಿ?       
a) ಜಠರರಸ – ೧.೨    b) ಶನದದನಿದರನ – ೭.೦ 
c) ಮೆಗಿುದಸಿಯಾದ ಹಾಲನ - ೧೦  d) ಸ್ ದಡಿಯ ಹ್ೈಡ್ ರದಕ್ಿಡ್ ರಾರವಣ – ೧೪ 

47)  A, B, C ಮ್ತ್ನತ D ರಾರವಣಗಳ pH ಮೌಲಯವು ಕರಮ್ವಾಗಿ 2, 4, 7 ಮ್ತ್ನತ 10. ಇವುಗಳಲಿೆ H+ ಅಯಾನ್ನಗಳ ಸಾರತ್ ್
ಯಾವುದರಲಿೆ ಹ್ಚಿಾರ ್? 
ರಾರವಣ A ನಲ್ಲಲ (pH ಮೌಲಾ ಕಡಿಮ) 
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48) ಪರನಾಳ A ಮ್ತ್ನತ B ಗಳಲಿೆ ಸಮಾನ್ ಉದದದ ಮೆಗಿುದಸಿಯೊಂ ಪಟಿೆಗಳನ್ನು ತ್್ಗದ್ನಕ್ ಳುಲಾಗಿರ್. ಪರನಾಳ A ಗ ್ಹ್ೈಡ್ ರದಕ ೆ್ದರಿಕ್ 
ಆಮ್ೆ(HCl)ವನ್ನು ಸ್ದರಿಸಲಾಗಿರ,್ ಪರನಾಳ B ಗ ್ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ೆ(CH

3
COOH) ವನ್ನು ಸ್ದರಿಸಲಾಗಿರ್. ತ್್ಗದ್ನಕ್ ೊಂಡ ಎರಡ  

ಆಮ್ೆಗಳ ಪರಮಾಣ ಮ್ತ್ನತ ಸಾರತ್ ್ಎರಡ  ಒೊಂರ್ದ ಆಗಿರ.್ ಯಾವ ಪರನಾಳದಲಿೆ ಹ್ಚನಾ ತಿದವರವಾಗಿ ಅನಿಲದ ಗನಳ್ುಗಳು 
ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತವ್ ಮ್ತ್ನತ ಏಕ್? 

 ಪರನಾಳ A ನ್ಲಿೆ ಹ್ಚನಾ ತಿದವರವಾಗಿ ಅನಿಲದ ಗನಳ್ುಗಳು ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತವ್. ಏಕ್ೊಂದರ ್HCl ಆಮಲವು ಪಾಬಲ ಆಮಲವಾಗದುದ ಅಸಿಟಿಕ್ 
ಆಮಲವು ದುಬಾಲ ಆಮಲವಾಗದ್. 

49)  ನ್ಮ್ಮ ಜಠರದಲಿೆ ಸಾವಭಾವಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತಿತಯಾಗನವ ಆಮ್ೆವನ್ನು ಹ್ಸರಿಸಿ. 
 ಹ್ೈಡ್ ರದಕ ್ೆದರಿಕ್ ಆಮೆ್ 

50)  ನ್ಮ್ಮ ಜಠರದಲಿೆ ಸಾವಭಾವಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತಿತಯಾಗನವ ಹ್ೈಡ್ ರದಕ ್ದೆರಿಕ್ ಆಮ್ೆದ ಪಾತಾವೇ್ನು ? 
 ಹ್ೈಡ್ೂಾೇಕೂ್ಲೇರಕ್ ಆಮಲವು ಆಹಾರ ಜಿೇರ್ಣಾಸಲು ಸಹಯ ಮಾಡುತುದ್. 

51)  ಯಾವ ಪರಕಾರದ ಔಷ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅಜಿದಣೇತ್್ಯ ಚಿಕ್ತ್್ಿಗ್ ಬಳಸಲಾಗನತ್ತರ್ ?  
 ಆಮ್ೆಶಾಮ್ಕಗಳು (Antacids) 

52) ಬಿಸಿ ಮಸಾಲ್ಯುಕು ಆಹಾರವನುು ಸ್ೇವಿಸಿರುವುದರಂದ ವಾಕ್ರುಯು ಅಜಿೇಣಾದಿಂದ ಬಳಲುತಿುದಾದನ್. ರೂ್ೇಗಗ ್ನಿೇವು 

ರ್ಾವ ಪರಹಾರವನುು ಸೂಚಿಸುತಿುೇರ? ಅವನಿಗ ್ಪರಹಾರ ನಿೇಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಹ್ಸರನುು ನಿೇಡಿ. 
ಇದಕಕ್ ಪರಹಾರವಾಗ ಆಮಲಶಾಮಕ ಎಂದು ಕರಯ್ಲುಡುವ ಪಾತ್ಾಾಮಲವನುು ಸ್ೇವಿಸುವಂತ್್ ಸೂಚಿಸುತ್್ುೇವ್.  
ಆಮಲಶಾಮಕ : ಅಡುಗ್ಸೂ್ೇಡಾ ದಾಾವಣ [NaHCO3], ಮಗುೇಸಿರ್ಾದ ಹಾಲು [Mg(OH)2]  

53)  ಇರನವ ್ಕಡಿತ್ದಲಿೆರನವ ಆಮ್ೆ ಯಾವುದನ ? 
 ಮೆರ್ನ್ ದಯಿಕ್ ಆಮ್ ೆ

54)  ನ್ಮ್ಮ ರ್ದಹವು ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸನವ pH ವಾಯಪ್ತತ ಎಷ್ನೆ ? 
 pH ವಾಯಪ್ತತ 7.0 ಯಿೊಂದ  7.8 

55)  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಮೆ್ಮ್ಳಯ್ pH ಮೌಲಯ ಎಷಿೆರನತ್ತರ್  ? 
 ಆಮ್ೆಮ್ಳಯ್ pH ಮೌಲಯ 5.6 ಕ್ೆೊಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರನತ್ತರ್.  

56) ‘A’್ಮ್ತ್ನತ ‘B’್ಎೊಂಬ ಎರಡನ ನ್ಗರಗಳಿೊಂದ ಸೊಂಗರಹಿಸಿದ ಮ್ಳನ್ಿದರಿನ್ pH ಮೌಲಯವು ಕರಮ್ವಾಗಿ 5 ಮ್ತ್ನತ 6 ಅಗಿರ.್  ಯಾವ 
ನ್ಗರದ ಮ್ಳನ್ಿದರನ ಹ್ಚನಾ ಆಮ್ೆದಯವಾಗಿರ್ ? 
‘A’್ನ್ಗರದ ಮ್ಳನ್ಿದರನ ಹ್ಚನಾ ಆಮ್ೆದಯವಾಗಿರ್. (pH ಮೌಲಯ ಕಡಿಮೆ ಇರ)್  

57)  ಆಮ್ೆ ಮ್ಳ ್ಎೊಂದರದ್ನ್ನ? 
 ಮ್ಳ ್ನಿದರಿನ್ ಪ್ತಎಚ್ ಮೌಲಯ 5.6 ಕ್ೆೊಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಾರಾಗ ಅದನ್ನು ಆಮ್ೆಮ್ಳ ್ಎನ್ನುವರನ. 

58)  ಆಮ್ೆಮ್ಳಯ್ನ ನ್ದಿಗ ್ಹರಿರಾಗ, ಜಲಚರಗಳು ಉಳಿವು ದನಸತರರವಾಗನತ್ತರ್. ಏಕ್? 
ಜಿೇವಿಗಳ ದ್ೇಹವು 7.0 ಯಿಂದ 7.8 pH ವಾಾಪ್ಪುಯಲ್ಲಲ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತುದ್. ಆಮ್ೆಮ್ಳಯ್ನ ನ್ದಿಗ ್ಹರಿರಾಗ, ಇದನ ನ್ದಿ 
ನಿದರಿನ್ pH ನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತುದ್. ಆದದರಿೊಂದ ಜಲಚರಗಳ ಉಳಿವು ದನಸತರವಾಗನತ್ತರ್. 

59)  ಜದ್ನ್ನ ಕಡಿತ್ದ ನ್ ದವು ಮ್ತ್ನತ ಉರಿಯನ್ನು ಉಪಶಮ್ನ್ಗ ್ಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಕ್ಕ ಉದಾ. ಕ್ೂಡಿ. 
 ಅಡನಗ ್ಸ್ ದಡಾ 
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60)  ಜ್ದನ್ನ ನ್ ಣ ಕಡಿರಾಗ, ಕಡಿದ ಭಾಗಕ್ೆ ಅಡುಗ್ಸೂ್ೇಡಾ ಹಚಾಲನ ಕಾರಣವ್ದನ್ನ? 
 ಜ್ದನ್ನ ನ್ ಣ ಕಡಿರಾಗ ಮೆರ್ನ್ ಯಿಕ್ ಆಮ್ೆ ಬಿಡನಗಡ್ಯಾಗನತ್ತರ್ ಇದನ್ನು ತ್ಟ್ಸಥ ಗ್ ಳಿಸಲನ ಅಡುಗ್ಸೂ್ೇಡಾ ಹಚನಾವರನ. 

61)  ಹಲನೆಗಳನ್ನು ಸವಚಛಗ ್ಳಿಸಲನ ಬಳಸನವ ಟ್ ತ ಪ್ದಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರತ್ಾಯಮೆ್ದಯವಾಗಿರರದ್ಕನ ಏಕ್? 
ಆಹಾರ ಸ್ದವನ್ಯ ನ್ೊಂತ್ರ ರಾಯಿಯಲಿೆ ಉಳಿದ ಸಕೆರ ್ ಮ್ತ್ನತ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳನ್ನು ರಾಯಕ್ೆದರಿಯಾಗಳು ವಘಟಿಸಿ 
ಆಮ್ೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತಿತ ಮಾಡನತ್ತರ,್ ಈ ಆಮ್ೆಗಳನ್ನು ತ್ಟ್ಸಥಗ್ ಳಿಸಿ ಹಲಿೆನ್ ಸವ್ತ್ ತ್ಡ್ಗಟ್ೆಲನ ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯ ಟ್ ತ ಪ್ದಸೆ 
ಬಳಸರದ್ಕನ. 

62) ಯಾವ ಸೊಂದರ್ೇಗಳಲಿೆ ಒಬಬ ರ್ೈತ್ ತ್ನ್ು ಕೃಷಿ ರ್ ಮ್ಯ ಮ್ಣ್ಣಣಗ ್ಸನಟ್ೆ ಸನಣಣ (ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಆಕ್ೈಡ್) ಅರ್ವಾ ಅರಳಿದ ಸನಣಣ 
(ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಹ್ೈಡಾರಕ್ೈಡ್) ಅರ್ವಾ ಸಿದಮೆಸನಣಣ (ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಕಾರ ್ದೇನ್ದಟ್) ರ್ರ್ಸನತ್ಾತನ್?  
ರ್ೈತ್ರನ ಕೃಷಿ ರ್ ಮ್ಯ ಮ್ಣನಣ ಆಮ್ೆದಯವಾಗಿದದರ್ ಮ್ಣ್ಣಣಗ ್ಸನಟ್ೆ ಸನಣಣ / ಅರಳಿದಸನಣಣ / ಸಿದಮೆಸನಣಣ ವನ್ನು ಸ್ದರಿಸನತ್ಾತರ್. 
ಏಕ್ೊಂದರ ್ ಮ್ಣನಣ ತ್ನೊಂರಾ ಆಮ್ೆದಯವಾಗಿದದರ್ ಸಸಯಗಳು ರ್ಳಯ್ನವುದಿಲೆ. ಆದದರಿೊಂದ ಅವರನ ಮ್ಣ್ಣಣನ್ಲಿೆ ಆಮ್ೆದ 
ಪರಿಣಾಮ್ವನ್ನು ತ್ಟ್ಸಥಗ್ ಳಿಸಲನ ಪರತ್ಾಯಮೆ್ದಯ ಸವಭಾವ ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಸನಟ್ೆ ಸನಣಣ / ಅರಳಿದಸನಣಣ / ಸಿದಮೆಸನಣಣ ವನ್ನು 
ಸ್ದರಿಸನತ್ಾತರ್. 

63)  ಈ ಕಳ್ಗಿನ್ವುಗಳಲಿೆ ಕೊಂಡನಬರನವ ಆಮ್ೆಗಳು ಯಾವುವು?        
a. ಟ್್ ಮಾಯಟ್್ ದ  - ಆಕಾಿಲಿಕ್ ಆಮ್ೆ 
b. ವನ್ದಗರ್   - ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ೆ 
c. ಹನಣಸ್ದಹಣನಣ  - ಟ್ಾಟ್ಾೇರಿಕ್ ಆಮ್ೆ 
d. ನಿೊಂರ್ಹಣನಣ  - ಸಿಟಿರಕ್ ಆಮ್ೆ 

64)  ರಾಯಿಯಲಿೆ pH 5.5 ಕ್ೆೊಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಾರಾಗ ಹಲಿೆನ್ ಸವ್ತ್ ಪಾರರೊಂರ್ವಾಗನತ್ತರ್. ಕಾರಣ ಕ ್ಡಿ.  
 ಆಹಾರ ಸ್ದವನ್ಯ ನ್ೊಂತ್ರ ರಾಯಿಯಲಿೆ ಉಳಿದ ಸಕೆರ್ ಮ್ತ್ನತ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳ ವಘಟ್ನಯ್ಿೊಂದ ರಾಯಿಯಲಿೆರನವ  
ರಾಯಕ್ೆದರಿಯಾಗಳು ಆಮ್ೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತಿತ ಮಾಡನತ್ತವ್. ಇದರಿೊಂದ ಹಲಿೆನ್ ಸವ್ತ್ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್. 

65) ನಿಮ್ಗ್ ಮ್ ರನ ಪರನಾಳಗಳನ್ನು ನಿದಡಲಾಗಿರ್. ಒೊಂದರಲಿೆ ರ್ಟಿೆ ಇಳಿಸಿದ ನಿದರನ ಮ್ತ್ನತ ಇನ್ುರಡರಲಿೆ ಕರಮ್ವಾಗಿ ಆಮ್ೆದಯ 
ಮ್ತ್ನತ ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯ ರಾರವಣಗಳಿವ.್ ನಿಮ್ಗ್ ಕದ್ವಲ ಕೊ್ಂಪನ ಲಿಟ್ಮಸ ಕಾಗದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿದಡಿದರ ್ ಪರನಾಳದಲಿೆನ್ 
ಪರತಿಯೊಂದನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹ್ದಗ ್ಗನರನತಿಸನವರಿ? 
ಮೂರು ಪಾನಾಳಗಳಲ್ಲಲರುವ ದಾಾವಣದಲ್ಲಲ ಪಾತ್್ಾೇಕವಾಗ ಕಂ್ಪು ಲ್ಲಟಮಸ್ ಕಾಗದವನುು ಅದುದವುದು. ಪ್ರತ್ಾಾಮ್ಲ ೇ ಯ ದ್ಾರವಣದಲ್ಲಲ 
ಲ್ಲಟಮಸ್ ನಿೇಲ್ಲ ಬಣೆಕ್ಕ ತಿರುಗುತುದ್. ಈ ನಿೇಲ್ಲ ಲ್ಲಟಮಸ್ ನುು ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಾನಾಳಗಳಲ್ಲಲ ಅದುದವುದು. ಆಮ್ಲದಲ್ಲಲ ಅದು ಕಂ್ಪು 
ಬಣೆಕ್ಕ ತಿರುಗುತುದ್. ಇನ್ೂುಂದು ಪಾನಾಳದಲ್ಲಲ ಲ್ಲಟಮಸ್ ನ ಬಣೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲಲ. ಅದು ನೇರಾಗರುತುದ್. 

 
66)  ಈ ಕಳ್ಗಿನ್ವುಗಳಲಿೆ ಲಿಟ್ಮಸ ಕಾಗದವನ್ನು ಅದಿದರಾಗ/ಹಾಯಿಸಿರಾಗ ಆಗನವ ಬದಲಾವಣ್ಗಳದ್ನ್ನ? ತಿಳಿಸಿ. 

• ಶುಷಕ ಹ್ೈಡ್ನಾದಕ್ನದೆರಿಕ್ ಆಮೆ: ಯಾವುರ್ದ ಬದಲಾವಣ್ ಇಲ ೆ(ಆಮ್ೆ) 
• ತ್್ದವಾೆಂಶಭರಿತ ಅಮದನಿಯಾ ಅನಿಲ: ಕೊ್ಂಪನ ಲಿಟ್ಮಸ ನಿದಲಿ ಬಣಣಕ್ೆ ಬದಲಾಗನತ್ತರ್. (ಪರತ್ಾಯಮೆ್) 
• ನಿೆಂಬ ್ರಸ: ನಿದಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ ಕೊ್ಂಪನ ಬಣಣಕ್ೆ ಬದಲಾಗನತ್ತರ್ (ಆಮೆ್-ಸಿಟಿರಕ್ ಆಮ್ೆ) 



ನನನನನ್ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2020-21  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ ್ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ : ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ10 ನ ೇ ತರಗತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ 2020-21   ಪು.ಸಂ. 9 

• ಕಾರ್ೇನ್್ಯುಕತ ಮೃದು ಪಾನಿದಯಗಳು: ನಿದಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ ಕೊ್ಂಪನ ಬಣಣಕ್ೆ ಬದಲಾಗನತ್ತರ್ (ಆಮೆ್- ಕಾರಾೇನಿಕ್ ಆಮ್ೆ) 
• ಮಸರು: ನಿದಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ ಕೊ್ಂಪನ ಬಣಣಕ್ೆ ಬದಲಾಗನತ್ತರ್ (ಆಮೆ್- ಲಾಯಕ್ೆಕ್ ಆಮ್ೆ) 
• ಸಾರ್ನನು ರಾಾವಣ: ಕೊ್ಂಪನ ಲಿಟ್ಮಸ ನಿದಲಿ ಬಣಣಕ್ೆ ಬದಲಾಗನತ್ತರ್. (ಕ್ಷಾರಿದಯ- ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯ ಸವಭಾವ) 

67) 4 ಮ್ಲ್ಲ ಸ್ೂೇಡಿಯಂ ಹ್ೈಡಾಾಕ್ಸೈಡ್ ದಾಾವಣವನುು ಹ್ೂಂದಿರುವ ಪಾನಾಳದಲ್ಲಲ ಎರಡು ಹನಿಗಳ ಫೇನಾಫ್ುಲ್ಲೇನ್ ಮತುು ನಂತರ 
ಹ್ೈಡ್ೂಾೇಕೂ್ಲೇರಕ್ ಆಮಲವನುು ಹನಿ ಹನಿರ್ಾಗ ಸ್ೇರಸಲಾಗುತುದ್. ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣ್ಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ ಮತುು ರ್ಾವ ರೇತಿಯ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಾಯೆ ನಡ್ಯುತಿುದ್ ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಸಿ. 
ವಿೇಕ್ಷಣ್: a) ಫೇನಾಫ್ುಲ್ಲೇನ್ ಸೂಚಕವನುು ಪಾನಾಳಕಕ್ ಸ್ೇರಸಿದಾಗ ದಾಾವಣವು ಗುಲಾಬಿ ಬಣೆಕ್ಕ ತಿರುಗುತುದ್. ನಂತರ ಹನಿ 

ಹನಿರ್ಾಗ HCl ಸ್ೇರಸುತಿುರುವಾಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಲ ಕ್ರಾರ್ಾಮ್ಶಾಣವು ಬಣೆರಹಿತವಾಗುತುದ್. ಇದರಂದ 
ಪಾತ್ಾಾಮಲದ ಪರಣಾಮವನುು ಆಮಲ ಶೂನಾಗೂ್ಳಿಸಿದ ್ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.  

b) ಇದು ಬಹಿರುಷೆಕ ಕ್ರಾಯೆರ್ಾಗರುವುದರಂದ ಪಾನಾಳವು ಬಿಸಿರ್ಾಗುತುದ್. 
ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಾಯೆಯ ತಟಸಿಥೇಕರಣ ಕ್ರಾಯೆರ್ಾಗದ್.  

68)  ಕ್ ಟಿೆರನವ ರಾರವಣಗಳನ್ನು H+(aq) ಅಯಾನ್ಗಳ ಸಾರತ್್ಯ ಇಳಿಕ್ ಕರಮ್ದಲಿೆ ಬರಯ್ಿರಿ.         
 a) ಅಮೊದನಿಯೊಂ ಹ್ೈಡಾರಕ್ಿೈಡ್  b) ಜಠರ ರಸ c) ವನಗ್ರ್    d) ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಹ್ೈಡಾರಕ್ಿೈಡ್ 
 ಜಠರ ರಸ > ವಿನ್ಗರ್ > ಅಮೊೇನಿಯಂ ಹ್ೈಡಾಾಕ್ಸೈಡ್ > ಸ್ೂೇಡಿಯಂ ಹ್ೈಡಾಾಕ್ಸೈಡ್ 

69)  NaOH, KOH ಪಾತ್ಾಾಮಲಗಳು ನಿೇರನಲ್ಲಲ ಕರಗದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಾನುಗಳು ರ್ಾವುವು ? 
NaOH → Na+  ಮತುು  OH–  

KOH → K+  ಮತುು  OH– 
70)  ಸಾವಾತಿಾಕ ಸೂಚಕ ಎಂದರ್ೇನು ? 

ಸಾವಾತಿಾಕ ಸೂಚಕವು ದಾಾವಣದಲ್ಲಲನ ಹ್ೈಡ್ೂಾೇಜನ್ ಅರ್ಾನ್ ಗಳ ವಿವಿಧ್ ಸಾರತ್ಗ್ಳಿಗ ್ಅನುಗುಣವಾಗ ವಿವಿಧ್ ಬಣೆಗಳನುು 
ತ್್ೂೇರಸುವ ಅನ್ೇಕ ಸೂಚಕಗಳ ಮ್ಶಾಣವಾಗದ್. 
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ಅಧ್ಾಾಯ-3 :  ಲ್ನದಹಗಳು ಮತುತ ಅಲ್ನದಹಗಳು 
1. ಚ್ಾಕನವನಿೊಂದ ಕತ್ತರಿಸಬಹನರಾದ ಮ್ೃದನ ಲ್ ದಹಗಳು …………. 

ಲಿದಥಿಯೊಂ,  ಸ್ ದಡಿಯೊಂ, ಪ್ ಟ್ಾಯಶಿಯೊಂ 
2. ಅತಿ ಹ್ಚಿಾನ್ ಕನಟ್ಯ ಗನಣ ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಲ್ ದಹಗಳು ……….. 

ಚಿನ್ು,  ರ್ಳಿು 
3. ಅತಿ ಹ್ಚಿಾನ್ ತ್ನ್ಯತ್್ ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಲ್ ದಹ ……... 

ಚಿನ್ು 
4. ಲ್ ದಹಗಳಿಗ್ ವಭಿನ್ು ಆಕಾರ ಕ್ ಡಬಹನದನ. ಏಕ್ ? 

ಕನಟ್ಯತ್್ ಮ್ತ್ನತ ತ್ನ್ಯತ್್ ಗನಣಗಳಿೊಂರಾಗಿ. 
5. ಲ್ ದಹಗಳನ್ನು ಅಡನಗ್ ಪಾತ್್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸಲನ ಬಳಸನತ್ಾತರ್. ಏಕ್? 

ಉಷ್ಣವಾಹಕಗಳು ಮ್ತ್ನತ ಅತಿಹ್ಚಿಾನ್ ದರವನ್ಬಿೊಂದನವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿವ್. 
6. ಉಷ್ಣದ ಉತ್ತಮ್ ವಾಹಕಗಳಿಗ್ ಉರಾಹರಣ್ ಕ ್ಡಿ. 

ರ್ಳಿು,  ತ್ಾಮ್ರ 
7. ಉಷ್ಣದ ದನಬೇಲ ವಾಹಕ ಲ್ ದಹಗಳು ………... 

ಸಿದಸ,  ಪಾದರಸ 
8. ಲ್ ದಹದ ತ್ೊಂತಿಗಳನ್ನು ವದನಯತ ಪರಸರಣ ಮಾಗೇಗಳಲಿೆ ಬಳಸನತ್ಾತರ್. ಏಕ್ ? 

ಲ್ ದಹಗಳು ಉತ್ತಮ್ ವದನಯತ ವಾಹಕಗಳು. 
9. ವದನಯತ ತ್ೊಂತಿಗಳ ಮೆದಲ್ ಪ್ತ.ವ.ಸಿ. ಅರ್ವಾ ರಬಬರ್ ಹ್ ದಿಕ ್ಇರನತ್ತರ್. ಏಕ್ ? 

ಪ್ತ.ವ.ಸಿ.. ಮ್ತ್ನತ ರಬಬರ್್ಗಳು ವದನಯತ ಅವಾಹಕಗಳು. ಅವು ನ್ಮ್ಮನ್ನು ವದನಯತ ಆಘಾತ್ಗಳಿೊಂದ ರಕ್ಷಿಸನತ್ತವ್. 
10. ಕಡಿಮೆ ಕರಗನವ ಬಿೊಂದನಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಲ್ ದಹಗಳು / ನ್ಮ್ಮ ಕೈ್ಮೆದಲ್ ಇಟ್ನೆಕ್ ೊಂಡರ್ ಕರಗನವ ಲ್ ದಹಗಳು ಯಾವುವು? 

ಗಾಯಲಿಯಮ್,  ಸಿದಸಿಯೊಂ 
11. ಕೂ್ಠಡಿಯ ತ್ಾಪಮಾನದಲ್ಲಲ ದರವಸಿಥತಿಯಲ್ಲಲರುವ ಲ್ ದಹ ……. 

ಪಾದರಸ 
12. ದರವರ ಪದ ಅಲ್ ದಹ…….. 

       ರ್ ರದಮ್ನ 
13. ಹ್ ಳಯ್ನವ ಅಲ್ ದಹಗಳು….. 

ಅಯದಡಿನ,  ವಜರ,  ಗಾಾಫ್ೈಟ್ 
14. ಅತ್ಯೊಂತ್ ಕಠಿಣವಾದ ನ್ೈಸಗಿೇಕ ವಸನತ/ಅತಿ ಹ್ಚಿಾನ್ ಕರಗನವ ಬಿೊಂದನ ಮ್ತ್ನತ ಕನದಿಬಿೊಂದನವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ನ್ೈಸಗಿೇಕ ವಸನತ- 

ವಜರ 
15. ವದನಯತ ವಾಹಕ ಅಲ್ ದಹ……. 

ಗಾರಫ್ೈಟ 
16. ಆಮ್ೆದಯ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಹ್ದಗ್ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತವ್ ? 

ಅಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್ + ನಿದರನ ----> ಆಮ್ೆಗಳು  
SO2 + H2O -----> H2SO3 
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ಅಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಕರಗಿರಾಗ. (ಅಲ ್ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಆಮ್ೆಯವಾಗಿವ್ ) 
17. ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಹ್ದಗ ್ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತವ್ ? 

ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್ + ನಿದರನ -----> ಪರತ್ಾಯಮೆ್ 
MgO + H2O ---->. Mg(OH)2 
ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಕರಗಿರಾಗ. ( ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯವಾಗಿವ್.) 

18. ಉರ್ಯವತಿೇ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? ಉರಾಹರಣ್ ಕ ್ಡಿ. 
ಆಮ್ೆ ಮ್ತ್ನತ ಪರತ್ಾಯಮ್ೆಗಳು ಎರಡರ ಜ್ ತ್್ಗ  ವತಿೇಸಿ ಲವಣ ಮ್ತ್ನತ ನಿದರನ್ನು ಉತ್ಪತಿತಮಾಡನವ ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು. 
ಉರಾಹರಣ್: ಅಲ ಯಮ್ನಿಯೊಂ ಆಕ್ಿೈಡ್, ಸತ್ನವನ್ ಆಕ್ಿೈಡ್. 

Al2O3 + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2O 

Al2O3 + 2 NaOH → 2 NaAlO2 + H2O 

19. ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಮ್ತ್ನತ ಪ ್ಟ್ಾಯಷಿಯೊಂಗಳನ್ನು ಸಿದಮೆಎಣ್ಣಯಲಿೆ ಸೊಂಗರಹಿಸಿ ಇಡನತ್ಾತರ್. ಏಕ್ ? 
ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಮ್ತ್ನತ ಪ ್ಟ್ಾಯಷಿಯೊಂಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗ್ ತ್್ರದ್ಿಟ್ಾೆಗ ವ್ದಗವಾಗಿ ವತಿೇಸಿ ರ್ೊಂಕ್ ಹ್ ತಿತಕ ್ಳುುತ್ತರ್. 

20. ಆಕ್ಿಜನ ಜ್ ತ್್ ವತಿೇಸದ ಲ್ ದಹಗಳು …….. 
ಚಿನ್ು, ರ್ಳಿು 

21. ನಿದರಿನ್ ಜ್ ತ್್ ವತಿೇಸದ ಲ್ ದಹಗಳು ………... 
ಸಿದಸ, ತ್ಾಮ್ರ, ರ್ಳಿು, ಚಿನ್ು 

22. ಅಯಾನಿಕ ಸೊಂಯನಕತಗಳ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. / ಅಯಾನಿಕ ಸೊಂಯನಕತಗಳ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗ್ ಕಾರಣ ಕ ್ಡಿ. 
● ಅಯಾನಿಕ ಸೊಂಯನಕತಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿರನತ್ತವ್ , 
ಧ್ನ್ ಮ್ತ್ನತ ಋಣ ಅಯಾನ್ನಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಪರಬಲ ಆಕಷ್ೇಣ ಬಲದಿೊಂದ. 

● ಅಯಾನಿಕ ಸೊಂಯನಕತಗಳು ಹ್ಚಿಾನ್ ಕರಗನವ ಬಿೊಂದನ ಮ್ತ್ನತ ಕನದಿಬಿೊಂದನಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿವ್ , 
ಅಣನಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಪರಬಲ ಅಯಾನಿಕ್ ಬೊಂಧ್ವನ್ನು ಒಡ್ಯಲನ ಹ್ಚಿಾನ್ ಶಕ್ತ ರ್ದಕಾಗನತ್ತರ್. 

● ಅಯಾನಿಕ ಸೊಂಯನಕತಗಳು ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ವಲಿದನ್ವಾಗನತ್ತವ್ ಆದರ ್ಸಾವಯವ ರಾರವಕಗಳಲಿೆ ವಲಿದನ್ವಾಗನವುದಿಲೆ. 
ಅಯಾನಿಕ ಸೊಂಯನಕತಗಳು ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ವಲಿದನ್ವಾರಾಗ ಅವುಗಳ ಧ್ನ್ ಮ್ತ್ನತ ಋಣ ಅಯಾನ್ನಗಳ ಸನತ್ತಲ  ನಿದರಿನ್ ಅಣನಗಳ 
ಹ್ ರಮ್ನಸನಕನ ಏಪೇಡನತ್ತರ್. ಅಯಾನ್ನಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಆಕಷ್ೇಣಾ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅವು ರಾರವಣದ ತ್ನೊಂರಾ 
ಹರಡನತ್ತವ್. 

● ಅಯಾನಿಕ ಸೊಂಯನಕತಗಳು ಘನ್ ಸಿಥತಿಯಲಿೆ ವದನಯತ ಹರಿಯಲನ ಬಿಡನವುದಿಲೆ, 
ಏಕ್ೊಂದರ ್ಘನ್ಗಳ ಕಠಿಣ ರಚನ್ಯಿೊಂರಾಗಿ ಅಯಾನ್ನಗಳ ಚಲನ ್ಸಾಧ್ಯವಲೆ. 

● ಅಯಾನಿಕ ಸೊಂಯನಕತಗಳು ದರವಸಿದ ಸಿಥತಿಯಲಿೆ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ ಲಕ ವದನಯತ ಹರಿಯಲನ ಬಿಡನತ್ತವ್. 
ಏಕ್ೊಂದರ ್ವರನದಧ ಅಯಾನ್ನಗಳ ನ್ಡನವನ್ ವದನಯತ ಆಕಷ್ೇಣ ಬಲಗಳು ಉಷ್ಣತ್್ಗ ್ಒಡ್ಯನತ್ತವ ್ಹಾಗಾಗಿ ಅಯಾನ್ನಗಳು 
ಸವತ್ೊಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸನತ್ತವ್ ಮ್ತ್ನತ ವದನಯತ ಹರಿಯನತ್ತರ್. 

23. ಖನಿಜಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ?  
ರ್ ಮ್ಯ ಪದರಗಳಲಿೆ ನ್ೈಸಗಿೇಕವಾಗಿ ರ್ ರ್ಯನವ ಧಾತ್ನ ಅರ್ವಾ ಸೊಂಯನಕತಗಳು. 

24. ಅದನರನಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? 
ನಿದಿೇಷ್ೆ ಲ್ ದಹವನ್ನು ಹ್ಚಿಾನ್ ಪರಮಾಣದಲಿೆ ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಖನಿಜಗಳು. 
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25. ಕಲ್ವು ಲ್ ದಹಗಳು ರ್  ತ್್ ಗಟ್್ಯಲಿೆ ಮ್ನಕತ ರ ಪದಲಿ ೆರ್ ರ್ಯನತ್ತವ್. ಏಕ್ ? 
ಅವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಯಾಪಟ್ನತ್ವ ಹ್ ೊಂದಿವ್. ಉರಾಹರಣ್ :  ಚಿನ್ು , ರ್ಳಿು, ಪಾೆಟಿನ್ೊಂ, ತ್ಾಮ್ರ 

26. ಕಲ್ವು ಲ್ ದಹಗಳು ಸೊಂಯನಕತಗಳ ರ ಪದಲಿೆ ರ್ ರ್ಯನತ್ತವ್. ಏಕ್ ? 
ಅವು ಹ್ಚನಾ ಕ್ರಯಾಪಟ್ನತ್ವ ಹ್ ೊಂದಿರನತ್ತವ್. 

27. ಮ್ಡಿಿ ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? 
ರ್ ಮ್ಯಿೊಂದ ತ್್ಗದ್ ಅದಿರಿನ್ಲಿೆರನವ ಮ್ಣನಣ, ಮ್ರಳಿನ್ೊಂತ್ಹ ಕಶಮಲಗಳು. 

28. ಸಲ್ಯೈಡ್ ಮ್ತ್ನತ ಕಾರ ್ದೇನ್ದಟ ಅದಿರನಗಳಿೊಂದ ಲ್ ದಹಗಳನ್ನು ಉದಧರಿಸನವ ಮೊದಲನ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳನಾುಗಿ 
ಮಾಡನತ್ಾತರ್. ಏಕ್? 
ಸಲ್ಯೈಡ್ ಮ್ತ್ನತ ಕಾರ ್ದೇನ್ದಟ್ಗಳಿೊಂದ ಲ್ ದಹಗಳನ್ನು ಉದಧರಿಸನವುದಕ್ೆೊಂತ್ ಆಕ್ಿೈಡ್ ಗಳಿೊಂದ ಲ್ ದಹಗಳನ್ನು ಉದಧರಿಸನವುದನ 
ಸನಲರ್. 

29. ಕಾಸನವಕ್ ಮ್ತ್ನತ ಹನರಿಯನವಕ್ಗಳಿಗ್ ಇರನವ ವಯತ್ಾಯಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 

ಕಾಸುವಿಕ ್ ಹುರಿಯುವಿಕ ್

ಕಾರ ್ೇನ್ದಟ ಅದರನ್ನು ಆಕ್ಿೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವತಿೇಸಲನ 
ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯಲಿೆ ಮ್ತ್ನತ ಹ್ಚಿಾನ್ ಉಷ್ಣತ್್ಯಲಿೆ 
ಕಾಸನವುದನ 

ಸಲ್ಯೈಡ್ ಅದನರನ್ನು ಆಕ್ಿೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವತಿೇಸಲನ 
ಹ್ಚಿಾನ್ ಗಾಳಿಯಲಿೆ ಮ್ತ್ನತ ಹ್ಚಿಾನ್ ಉಷ್ಣತ್್ಯಲಿೆ 
ಕಾಸನವುದನ. 

ಸತ್ನವನ್ ಕಾರ ್ದೇನ್ದಟ ಅನ್ನು ಸತ್ನವನ್ ಆಕ್ಿೈಡ್ 
ಆಗಿ ಮಾಡನವುದನ 
ZnCO3 → ZnO + CO2  

ಸತ್ನವನ್ ಸಲ್ಯೈಡ್ ಅನ್ನು ಸತ್ನವನ್ ಆಕ್ಿೈಡ್ ಆಗಿ 
ಮಾಡನವುದನ. 
2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2 

30. ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳನ್ನು ಉದಧರಿಸಲನ ಬಳಸನವ ಅಪಕಷ್ೇಣಕಾರಿ….. 
ಕಾಬೇನ (ಕ ್ದಕ್ ) 

31. ಮ್ಧ್ಯಮ್ ಕ್ರಯಾಶಿದಲ ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳನ್ನು ಉದಧರಿಸಲನ ಸ್ ದಡಿಯೊಂ, ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ, ಅಲನಮ್ನಿಯೊಂನ್ೊಂತ್ಹ ಹ್ಚನಾ 
ಕ್ರಯಾಪಟ್ನತ್ವ ಹ್ ೊಂದಿದ ಲ್ ದಹಗಳನ್ನು ಅಪಕಷ್ೇಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸನತ್ಾತರ್. ಏಕ್ ? 
ಏಕ್ೊಂದರ ್ಇವು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಯಾಪಟ್ನತ್ವ ಹ್ ೊಂದಿದ ಲ್ ದಹಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸೊಂಯನಕತಗಳಿೊಂದ ಸಾಥನ್ಪಲೆಟ್ಗ್ ಳಿಸನತ್ತವ್. 

32. ರ್ಮೆೈೇಟ ಕ್ರಯೆ ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? ಈ ಕ್ರಯೆಯ ಉಪಯದಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 
ಮ್ಧ್ಯಮ್ ಕ್ರಯಾಶಿದಲ ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸೊಂಯನಕತಗಳಿೊಂದ ಹ್ಚನಾ ಕ್ರಯಾಶಿದಲ ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 
ಸಾಥನ್ಪಲೆಟ್ಗ್ ಳಿಸಿರಾಗ ನ್ಡಯ್ನವ ಕ್ರಯೆಗಳು ಅತಿ ಬಹಿರನಷ್ಣಕವಾಗಿದನದ, ಉತ್ಪತಿತಯಾಗನವ ಲ್ ದಹಗಳು ದರವಸಿದ 
ಸಿಥತಿಯಲಿೆರನತ್ತವ್. ಈ ಕ್ರಯೆಯನ್ನು ರ್ಮೆೈೇಟ ಕ್ರಯೆ ಎನ್ನುವರನ. 
ಉಪಯದಗ : 

● ರ್ೈಲ್ವ ಹಳಿಗಳ ಜ್ ದಡಣ್ 
● ಮ್ನರಿದ ಯೊಂತ್ರ ಭಾಗಗಳ ಜ್ ದಡಣ್ 

33. ಕ್ರಯಾಶಿದಲತ್್ ಸರಣ್ಣಯ ಮೆದಲಾಾಗದಲಿೆರನವ ಲ್ ದಹಗಳನ್ನು ಕಾಬೇನ್ನ್ ೊಂದಿಗ್ ಅಪಕಷಿೇಸನವುದರಿೊಂದ ಪಡ್ಯಲನ ಸಾಧ್ಯವಲೆ. 
ಏಕ್ ? 
ಏಕ್ೊಂದರ ್ಈ ಲ್ ದಹಗಳು ಕಾಬೇನ್ಗಿೊಂತ್ ಆಕ್ಿಜನ ಕಡಗ್್ ಹ್ಚನಾ ಆಕಷ್ೇಣ್ ಹ್ ೊಂದಿರನತ್ತವ್. 
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34. ವದನಯದಿವರ್ಜನಿದಯ ಶನದಿಧದಕರಣ ವಧಾನ್ದಿೊಂದ ಶನದಿಧದಕರಿಸನವ ಲ್ ದಹಗಳಿಗ ್ಉರಾಹರಣ್ ಕ ್ಡಿ. 
ತ್ಾಮ್ರ, ಸತ್ನ, ತ್ವರ, ನಿಕೆಲ್, ರ್ಳಿು , ಚಿನ್ು. 

35. ರ್ಳಿುಯ ಪಾತ್್ರಗಳು ಗಾಳಿಗ್ ತ್್ರದ್ಿಟ್ೆ ಸವಲಪ ಕಾಲದ ನ್ೊಂತ್ರ ಕಪಾಪಗನತ್ತವ್. ಏಕ್ ? 
ರ್ಳಿು ಗಾಳಿಯಲಿೆರನವ ಸಲಯರ್್ನ್ ಜ್ ತ್್ ವತಿೇಸಿ ರ್ಳಿುಯ ಸಲ್ಯೈಡ್ ಪದರವನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತರ್. 

36. ತ್ಾಮ್ರವು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗ್ ವತಿೇಸಿ ಹಸಿರನ ಪದರವನ್ನು ಪಡ್ದನಕ್ ಳುುತ್ತರ್. ಏಕ್ ? 
ತ್ಾಮ್ರವು ಗಾಳಿಯಲಿೆರನವ ತ್್ದವಪ ರಿತ್ ಕಾಬೇನ ಡ್ೈಆಕ್ಿೈಡ್ ಜ ್ತ್್ ವತಿೇಸಿ ತ್ಾಮ್ರದ ಕಾರ ್ದೇನ್ದಟ್ನ್ ಹಸಿರನ ಪದರವನ್ನು 
ಪಡ್ದನಕ್ ಳುುತ್ತರ್ . 

37. ಕಬಿಬಣವು ತ್ನಕನೆ ಹಿಡಿಯನತ್ತರ್. ಏಕ್ ? 
ಕಬಿಬಣವನ್ನು ತ್್ದವಪ ರಿತ್ ಗಾಳಿಗ್ ದಿದಘೇಕಾಲ ತ್್ರದ್ಿಟ್ಾೆಗ ಅದರ ಮೆದಲ್ ಕೊಂದನ ಬಣಣದ ತ್ನಕನೆ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್. 

38. ಲ್ ದಹಗಳ ಸೊಂಕ್ಷಾರಣವನ್ನು ಹ್ದಗ ್ತ್ಡ್ಯಬಹನದನ ? 
● ಬಣಣ ಹಚನಾವುದನ 
● ಎಣ್ಣ ಸವರನವುದನ 
● ಗಿರದಸ ಹಚನಾವುದನ 
● ಗಾಯಲವನಿದಕರಣ 
● ಕ ್ರದಮ್ಯೊಂ ಲ್ದಪನ್ 
● ಆನ್ ದಡಿದಕರಣ 
● ಮ್ಶರಲ್ ದಹಗಳನಾುಗಿ ಮಾಡನವ ಕ್ರಯೆಗಳಿೊಂದ. 

39. ಗಾಯಲವನಿದಕರಣ ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? 
ಉಕನೆ ಮ್ತ್ನತ ಕಬಿಬಣವನ್ನು ತ್ನಕನೆ ಹಿಡಿಯದೊಂತ್್ ರಕ್ಷಿಸಲನ ಸತ್ನವನ್ ತ್್ಳುವಾದ ಲ್ದಪನ್ ನಿದಡನವುದನ. 

40. ಮ್ಶರ ಲ್ ದಹಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ?  
ಎರಡನ ಅರ್ವಾ ಹ್ಚನಾ ಲ್ ದಹ ಮ್ತ್ನತ ಲ್ ದಹ, ಲ್ ದಹ - ಅಲ ್ದಹಗಳ ಸಮ್ರ ಪದ ಮ್ಶರಣ. 

41. ಕಬಿಬಣವನ್ನು ಶನದಧ ರ ಪದಲಿೆ ಬಳಸಲನ ಎೊಂದಿಗ  ಸಾಧ್ಯವಲೆ. ಏಕ ್? 
ಶನದಧ ಕಬಿಬಣವು ತ್ನೊಂರಾ ಮ್ೃದನವಾಗಿರನತ್ತರ್ ಮ್ತ್ನತ ಉಷ್ಣ ನಿದಡಿರಾಗ ಸನಲರ್ವಾಗಿ ಹಿಗನುತ್ತರ್. 

42. ಕಲರ್ಹಿತ್ ಉಕ್ೆನ್ ಘಟ್ಕಗಳು ಯಾವುವು ? 
ಕಬಿಬಣ, ನಿಕೆಲ್, ಕ ್ರದಮ್ಯೊಂ ಮ್ತ್ನತ ಕಾಬೇನ. 

43. ಅಮಾಲುಮ್ ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? 
ಪಾದರಸವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಮ್ಶರಲ್ ದಹಗಳು. 

44. ತ್ಾಮ್ರದ ಎರಡನ ಮ್ಶರಲ್ ದಹಗಳು ಮ್ತ್ನತ ಅದರ ಘಟ್ಕಗಳನ್ನು ಹ್ಸರಿಸಿ. 
ಹಿತ್ಾುಳ ್: ತ್ಾಮಾ + ಸತು 
ಕಂಚು : ತ್ಾಮಾ + ತವರ 

45. ರ್ಸನಗ ್ಲ್ ದಹದ ಘಟ್ಕಗಳು ಯಾವುವು ? ಇದನ್ನು ವದನಯತ ತ್ೊಂತಿಗಳನ್ನು ರ್ಸ್ಯಲನ ಉಪಯದಗಿಸನವರನ. ಏಕ್ ? 
ರ್ಸನಗ ್ಲ್ ದಹದ ಘಟ್ಕಗಳು - ಸಿದಸ ಮ್ತ್ನತ ತ್ವರ.  
ಇದರ ದರವನ್ಬಿೊಂದನ ಕಡಿಮೆ.  
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46. ಲ್ ದಹದ ಮೆದಲ್ ಹರ್ಯ ವತ್ೇನ್ ಯ ಚಿತ್ರ ಬರ್ದನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ. 

 
47. ತ್ಾಮ್ರದ ವದನಯದಿವರ್ಜನಿದಯ ಶನದಿಧದಕರಣದ ಚಿತ್ರ ಬರ್ದನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ. 

 
48. ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಪರತ್ಾಯಮ್ದೆಯವಾಗಿವ್ ಎೊಂದನ ಮೆಗಿುದಷಿಯೊಂ ಉರಾಹರಣ್ಯೊಂದಿಗ್ ವವರಿಸಿ. 

2Mg + O2  ----->  2 MgO 
ಮೆಗಿುಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಗಾಳಿಯಲಿೆ ಉರಿಸಿರಾಗ ಮೆಗಿುಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಿೈಡ್ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್. ಈ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ನು ನಿದರಿನ್ಲೆಿ 
ವಲಿದನ್ಗ ್ಳಿಸಿರಾಗ ಮೆಗಿುದಷಿಯೊಂ ಹ್ೈಡಾರಕ್ಿೈಡ್ ಆಗನತ್ತರ್ .  

MgO + H2O ------> Mg(OH)2 
ಈ ಉತ್ಪನ್ುದಲಿೆ ಒರದ್ ಕೊ್ಂಪನ ಲಿಟ್ಮಸ ಹಾಕ್ರಾಗ ಅದನ ನಿದಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ ಆಗನತ್ತರ್. ಇದರಿೊಂದ ನಾವು ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು 
ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯವಾಗಿವ ್ಎೊಂದನ ಹ್ದಳಬಹನದನ. 

49. ಅಲ ಯಮ್ನಿಯೊಂ ಆಕ್ಿೈಡ್ ಒೊಂದನ ಉರ್ಯವತಿೇ ಆಕ್ಿೈಡ್ ಎೊಂದನ ನಿರ ಪ್ತಸಿ. 
Al2O3 + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2O 

Al2O3 + 2 NaOH → 2 NaAlO2 + H2O 

ಅಲ ಯಮ್ನಿಯೊಂ ಆಕ್ಿೈಡ್ 
● ಹ್ೈಡ್ ರದಕ ್ೆದರಿಕ್ ಆಮ್ೆರ ್ೊಂದಿಗ ್ವತಿೇಸಿ ಅಲನಮ್ನಿಯೊಂ ಕ ್ೆದರ್ೈಡ್ ಮ್ತ್ನತ ನಿದರನ್ನು, ಹಾಗ , 
●  ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಹ್ೈಡಾರಕ್ಿೈಡ್ ಮ್ೊಂದಿಗ ್ವತಿೇಸಿ ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಅಲನಯಮ್ನ್ದಟ ಮ್ತ್ನತ ನಿದರನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತರ್. 
● ಅಲ ಯಮ್ನಿಯೊಂ ಆಕ್ಿೈಡ್ ಆಮ್ೆ ಮ್ತ್ನತ ಪರತ್ಾಯಮೆ್ಗಳರ್ಡರ ಜ್ ತ್್ಗ  ವತಿೇಸಿ ಲವಣ ಮ್ತ್ನತ ನಿದರನ್ನು 

ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತರ್. 
● ಹಿದಗ್ ಅಲ ಯಮ್ನಿಯೊಂ ಆಕ್ಿೈಡ್ , 

- ಆಮ್ೆದ ಜ್ ತ್್ ಪರತ್ಾಯಮೆ್ದೊಂತ್ ್
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- ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದ ಜ ್ತ್್ ಆಮೆ್ದೊಂತ್್ ವತಿೇಸಿ ಆಮ್ೆಯ ಮ್ತ್ನತ ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯ ಗನಣಗಳನ್ನು ಪರದಶಿೇಸನತ್ತರ್. 
- ಈ ರಿದತಿಯಾಗಿ ಆಮ್ೆ ಮ್ತ್ನತ ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯ ಗನಣಗಳರ್ಡನ್ ು ಅಲನಮ್ನಿಯೊಂ ಆಕ್ಿೈಡ್ ಪರದಶಿೇಸನತ್ತರ್. 

50. ಕ್ಷಾರಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? ಅವು ಹ್ದಗ ್ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತವ್ ? ಉರಾಹರಣ್ಯೊಂದಿಗ್ ತಿಳಿಸಿ. 
ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಕರಗನವ ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳನ್ನು ಕ್ಷಾರಗಳು ಎನ್ನುವರನ. 
ಕಲ್ವು ಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಕರಗಿ ಕ್ಷಾರಗಳು ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತವ್. 

 
51. ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಮ್ತ್ನತ ಪ ್ಟ್ಾಯಷಿಯೊಂ ಲ್ ದಹಗಳು ನಿದರಿನ್ ೊಂದಿಗ್ ವತಿೇಸನವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಯೆಗಳ ಸಮ್ದಕರಣ ಬರ್ಯಿರಿ. 

ಈ ಕ್ರಯೆಯನ ಅೊಂತ್ರನಷ್ಣಕವ್ದ ? ಅರ್ವಾ ಬಹಿರನಷ್ಣಕವ್ದ ?  ವವರಿಸಿ . 

 

 
ಇದನ ಬಹಿರನಷ್ಣಕ ಕ್ರಯೆ. ಈ ಕ್ರಯೆಯಲಿೆ ಬಿಡನಗಡ್ಯಾದ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಅನಿಲವು, ಈ ಕ್ರಯೆಯಲಿೆ ಉತ್ಪತಿತಯಾದ ಹ್ಚಿಾನ್ 
ಉಷ್ಣದಿೊಂದ ತ್ಕ್ಷಣವ್ದ ಹ್ ತಿತಕ ್ೊಂಡನ ಉರಿಯನತ್ತರ್. 

52. ನಿದರಿನ್ ೊಂದಿಗ್ ಕಾಯಲಿಿಯೊಂನ್ ವತ್ೇನ್ಯನ್ನು ವವರಿಸಿ. 
ನಿದರಿನ್ ೊಂದಿಗ್ ಕಾಯಲಿಿಯೊಂನ್ ಪರತಿವತ್ೇನ್ಯ ತಿದವರತ್ ್ ಕಡಿಮೆ. ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ನಿದರಿನ್ ೊಂದಿಗ್ ವತಿೇಸಿ ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಹ್ೈಡಾರಕ್ಿೈಡ್ 
ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್ ಮ್ತ್ನತ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಅನಿಲ ಬಿಡನಗಡ್ಯಾಗನತ್ತರ್. 

Ca + H2O ------> Ca(OH)2 + H2 
ಈ ಕ್ರಯೆಯಲಿೆ ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ನಿದರಿನ್ ಮೆದಲ್ ತ್್ದಲನತ್ತರ್ ಏಕ್ೊಂದರ ್ ಇಲಿೆ ಉತ್ಪತಿತಯಾದ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಅನಿಲದ ಗನಳ್ುಗಳು 
ಕಾಯಲಿಿಯೊಂಗ್ ಅೊಂಟಿಕ್ ೊಂಡಿರನತ್ತವ್. 

53. ನಿದರಿನ್ ಹರ್ಯೊಂದಿಗ್ ಈ ಲ್ ದಹಗಳ ವತ್ೇನ್ಗ ್ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮ್ದಕರಣ ಬರ್ಯಿರಿ. 
● ಅಲನಮ್ನಿಯೊಂ 
● ಕಬಿಬಣದ  

            
54. ಹ್ೈಡ್ ರದಕ ್ೆದರಿಕ್ ಆಮ್ೆರ ್ೊಂದಿಗ,್ ಈ ಲ್ ದಹಗಳ ವತ್ೇನ್ಗ ್ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮ್ದಕರಣ ಬರ್ಯಿರಿ 

a) ಮೆಗಿುದಷಿಯೊಂ   b) ಅಲನಮ್ನಿಯೊಂ  c) ಸತ್ನ   d) ಕಬಿಬಣ  
a) Mg + 2 HCl  ------>  MgCl2 + H2 

b) 2 Al + 6 HCl -----> 2 AlCl3 + 3 H2 

c) Zn + 2 HCl ------> ZnCl2 + H2 

d) 2 Fe + 6 HCl ------> 2 FeCl3 + 3 H2 

55. ಲ್ ದಹಗಳು ನ್ೈಟಿರಕ್ ಆಮ್ೆದ ಜ್ ತ್್ ವತಿೇಸಿರಾಗ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಅನಿಲ ಬಿಡನಗಡ್ಯಾಗನವುದಿಲೆ ಏಕ್ ? 
ನ್ೈಟಿರಕ್ ಆಮ್ೆವು ಪರಬಲ ಉತ್ೆಷ್ೇಕವಾಗಿರ್. ಇದನ ಉತ್ಪತಿತಯಾದ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಅನ್ನು ಉಷ್ೆಷಿೇಸಿ ನಿದರನ್ನು ಉತ್ಪತಿತ ಮಾಡನತ್ತರ್, 
ಮ್ತ್ನತ ಸವತ್ಹ ಯಾವುರಾದರ ್ೊಂದನ ನ್ೈಟ್್ ರದಜನ ಆಕ್ಿೈಡ್ ಆಗಿ ಅಪಕಷ್ೇಣ್ ಹ್ ೊಂದನತ್ತರ್. 
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56. ಸಾರರಿಕತ ಹ್ೈಡ್ ರದಕ ್ೆದರಿಕ್ ಆಮೆ್ರ್ ೊಂದಿಗ್ ವತಿೇಸದ ಲ್ ದಹ……… 
ತ್ಾಮ್ರ. ರ್ಳಿು 

57. ಕಬಿಬಣದ ಸಲ್ಯದಟ ರಾರವಣವರನವ ಪರನಾಳದಲಿೆ ತ್ಾಮ್ರದ ತ್ೊಂತಿಯನ್ನು ಮ್ತ್ನತ ತ್ಾಮ್ರದ ಸಲ್ಯದಟ ರಾರವಣವರನವ ಪರನಾಳದಲಿೆ 
ಕಬಿಬಣದ ಮೊಳಯ್ನ್ನು ಇಟ್ಾೆಗ ನಿದವು ವದಕ್ಷಿಸನವ ಬದಲಾವಣ್ಗಳನ್ನು ಸಮ್ದಕರಣಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ ವವರಿಸಿ. 

● ಕಬಿಬಣದ ಸಲ್ಯದಟ   +  ತ್ಾಮ್ರ  ------->   ಕಬಿಬಣದ ಸಲ್ಯದಟ      +     ತ್ಾಮ್ರ 
FeSO4      +    Cu      ---------> FeSO4      +    Cu 
ಕಬಿಬಣವು ತ್ಾಮ್ರಕ್ೆೊಂತ್ ಹ್ಚನಾ ಕ್ರಯಾಶಿದಲವಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಯೆಯನ ನ್ಡ್ಯನವುದಿಲೆ. 

● ತ್ಾಮ್ರದ ಸಲ್ಯದಟ  +  ಕಬಿಬಣ ------->   ಕಬಿಬಣದ ಸಲ್ಯದಟ   +   ತ್ಾಮ್ರ 
CuSO4      +    Fe      --------->      FeSO4      +    Cu 
ಈ ಕ್ರಯೆಯಲಿೆ ಕಬಿಬಣವು ತ್ಾಮ್ರವನ್ನು ಸಾಥನ್ಪಲೆಟ್ಗ್ ಳಿಸಿ ಕಬಿಬಣದ ಸಲ್ಯದಟ ಮ್ತ್ನತ ತ್ಾಮ್ರ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್ ಮ್ತ್ನತ 
ನಿದಲಿ ಬಣಣದ ತ್ಾಮ್ರದ ಸಲ್ಯದಟ ರಾರವಣ ತಿಳಿ ಹಸಿರನ ಬಣಣಕ್ೆ ತಿರನಗನತ್ತರ್. 

58. ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಕ ್ೆದರ್ೈಡ್್ನ್ ಅಣನ ಉೊಂಟ್ಾಗನವಕಯ್ನ್ನು ಸ ಕತ ಸಮ್ದಕರಣಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ ವವರಿಸಿ. 
• ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಪರಮಾಣನ ತ್ನ್ು ಹ್ ರಕವಚದಲಿೆ ಒೊಂದನ ಇಲ್ಕಾಾನ್ನ್ನು ಕಳದ್ನಕ್ ೊಂಡನ ಸಿಥರ ಅಷ್ೆಕ ವನಾಯಸ 

ಹ್ ೊಂದನತ್ತರ್ ಮ್ತ್ನತ ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಧ್ನ್ ಅಯಾನ್ನ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್.  
• ಕ ್ೆದರಿನ ಪರಮಾಣನ ಅತ್ಯೊಂತ್ ಹ್ ರಕವಚದಲಿೆ ಒೊಂದನ ಇಲ್ಕಾಾನ್ನ್ನು ಪಡ್ದನಕ್ ೊಂಡನ ಋಣ ಅಯಾನ್ನ ಆಗನತ್ತರ್. 
• ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಮ್ತ್ನತ ಕ ್ೆದರಿನ ಅಯಾನ್ನಗಳ ನ್ಡನವ ್ಪರಬಲ ಸಾಥಯಿ ವದನಯತ ಆಕಷ್ೇಣ ಬಲದಿೊಂದ ಅಯಾನಿಕ 

ಬೊಂಧ್ ಉೊಂಟ್ಾಗಿ ಸ ್ದಡಿಯೊಂ ಕ ್ೆದರ್ೈಡ್ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್.  

 
59. ಕ್ರಯಾಶಿದಲತ್್ಯ ಸರಣ್ಣಯಲಿೆ ಕಳ್ಗಿರನವ ಲ್ ದಹಗಳ ಉದಧರಿಸನವಕಯ್ನ್ನು ಸಿನ್ುರಾರ್ ಮ್ತ್ನತ ತ್ಾಮ್ರದ ಸಲ್ಯೈಡ್ 

ಉರಾಹರಣ್ಯೊಂದಿಗ್ ವವರಿಸಿ.  
ಕ್ರಾರ್ಾಶಿೇಲ ಸರರ್ಣಯಲ್ಲಲ ಕಳ್ಗರುವ ಲ್ೂೇಹಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮ ಕ್ರಾರ್ಾಶಿೇಲತ್್ ಹ್ೂಂದಿವ್. ಈ ಲ್ೂೇಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಳನುು 
ಕಾಸುವುದರಂದ ಮಾತಾ ಲ್ೂೇಹಗಳನುು ಅಪಕಷಿಾಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣ್ಗ್ ಸಿನುಬಾರ್(HgS) ಪಾದರಸದ ಒಂದು ಅದುರು. 
ಇದನುು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಲ ಕಾಸಿದಾಗ, ಮೊದಲು ಪಾದರಸದ ಆಕ್ಸೈಡ್ (HgO) ಆಗ ಪರವತಾನ್ರ್ಾಗುತುದ್. ಪಾದರಸದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನುು 
ಮತುಷುೆ ಕಾಸಿದಾಗ ಅಪಕಷಿಾಸಲುಟುೆ ಪಾದರಸವಾಗುತುದ್. 

  



ನನನನನ್ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2020-21  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ ್ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ : ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ10 ನ ೇ ತರಗತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ 2020-21   ಪು.ಸಂ. 17 

ಅದ್ೇ ರೇತಿರ್ಾಗ, ಪಾಕೃತಿಯಲ್ಲಲ Cu2S ರೂಪದಲ್ಲಲ ದ್ೂರ್ಯುವ ತ್ಾಮಾವನುು ಅದರ ಅದುರನಿಂದ ಪಡ್ಯಬ್ೇಕಾದರ್, ಅದನುು 
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಲ ಕಾಸಬೇ್ಕು. 

 
60. ರ್ಮೆೈೇಟ ಕ್ರಯೆಯನ್ನು ವವರಿಸಿ. 

       ಮ್ಧ್ಯಮ್ ಕ್ರಯಾಶಿದಲ ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸೊಂಯನಕತಗಳಿೊಂದ ಹ್ಚನಾ ಕ್ರಯಾಶಿದಲ ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಥನ್ಪಲೆಟ್ಗ್ ಳಿಸಿರಾಗ 
ನ್ಡ್ಯನವ ಕ್ರಯೆಗಳು ಅತಿ ಬಹಿರನಷ್ಣಕವಾಗಿದನದ ಉತ್ಪತಿತಯಾಗನವ ಲ್ ದಹಗಳು ದರವಸಿದ ಸಿಥತಿಯಲಿೆರನತ್ತವ್ ಈ ಕ್ರಯೆಯನ್ನು 
ರ್ಮೆೈೇಟ ಕ್ರಯೆ ಎನ್ನುವರನ. 

 ಉಪಯದಗ : 
● ರ್ೈಲ್ವ ಹಳಿಗಳ ಜ್ ದಡಣ್ 
● ಮ್ನರಿದ ಯೊಂತ್ರ ಭಾಗಗಳ ಜ್ ದಡಣ್ 
Fe2O3 (s) + 2Al (s)  ------->  2Fe (l) + Al2O3(s) + ಉಷ್ಣ 

61. ಮ್ಧ್ಯಮ್ ಕ್ರಯಾಶಿದಲ ಸರಣ್ಣಯಲಿೆನ್ ಲ್ ದಹಗಳ ಉದಧರಣಯ್ನ್ನು ಸತ್ನವನ್ ಅದನರಿನ್ ಹನರಿಯನವಕ್ ಮ್ತ್ನತ ಕಾಸನವಕ್ 
ಪರಕ್ರಯೆಗಳಿೊಂದ ವವರಿಸಿ. 
ಸತ್ನವನ್ ಅದನರನ್ನು , 

• ಹನರಿಯನವಕ್ಗ ್ಒಳಪಡಿಸಿರಾಗ,  2ZnS  + 3O2    ------> 2ZnO + 2SO2  

• ಕಾಸನವಕ್ಗ ್ಒಳಪಡಿಸಿರಾಗ,          ZnCO3  -----ಉಷ್ಣ----------->     ZnO + CO2 

  ಉತ್ಪನ್ುವಾದ ಸತ್ನವನ್ ಆಕ್ಿೈಡನ್ನು ಕ ್ದಕ್ ನಿೊಂದ ಅಪಕಷಿೇಸನವುದರ ಮ್ ಲಕ ಸತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ಯಲಾಗನತ್ತರ್. 
ZnO + C ------> ZnS + CO 

62. ಲವಣ ದಾಾವಣದ ವಾಹಕತ್್ಯನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸುತಿುರುವುದನುು ತ್್ೂೇರಸುವ ಚಿತಾ ಬರ್ದು ಭಾಗಗಳನುು ಗುತಿಾಸಿ.  
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CzsÁåAiÀÄ : 4 PÁ§ð£ï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ 
MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ :  
1. zsÁvÀÄUÀ¼À ¥ÀæwQæAiÀiÁvÀäPÀvÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

GvÀÛgÀ: zsÁvÀÄ«£À ¥ÀgÀªÀiÁtÄªÉÇAzÀÄ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ CxÀªÁ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀjAzÀ CµÀÖPÀ «£Áå¸À 
ºÉÆAzÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÉÃ zsÁvÀÄ«£À ¥ÀæwQæAiÀiÁvÀäPÀvÉ.  

2. ¸ÀºÀªÉÃ¯ÉÃ¤ìÃAiÀÄ §AzsÀ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
GvÀÛgÀ: JgÀqÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À ºÀAaPÉ¬ÄAzÀ K¥ÀðqÀÄªÀ §AzsÀªÉÃ ¸ÀºÀªÉÃ¯É¤ìÃAiÀÄ §AzsÀ. 

3. wæ§AzsÀ GAlÄªÀiÁqÀÄªÀ CtÄ«UÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. 

GvÀÛgÀ: FxÉÊ£ï (C2 H2) 
4. PÉl¤ÃPÀgÀt JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

GvÀÛgÀ: PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄ EvÀgÉ PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀªÉÃ¯É¤ìÃAiÀÄ §AzsÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹PÉÆAqÀÄ 
MAzÀÄ §ÈºÀvï CtÄªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß PÉl¤ÃPÀgÀt J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

5. gÀZÀ£Á¸ÀªÀiÁAVUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
GvÀÛgÀ: MAzÉÃ jÃwAiÀÄ CtÄ¸ÀÆvÀæ DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀZÀ£Á «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÁ§ð£ï 
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£Á ¸ÀªÀiÁAVUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

6. ¥ÉAmÉÃ£ïUÉ JµÀÄÖ §UÉAiÀÄ gÀZÀ£Á ¸ÀªÀiÁAVUÀ¼À£ÀÄß gÀa À̧§ºÀÄzÀÄ? 

GvÀÛgÀ: i) ªÀÄÆgÀÄ  

  ii) n-¥ÉAmÉÃ£ï, L¸ÉÆÃ ¥ÉAmÉÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÉÆÃ ¥ÉAmÉÃ£ï 
7. D¯ÉÆÌÃºÁ¯ï£À°ègÀÄªÀ QæAiÀiÁUÀÄA¥ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 

GvÀÛgÀ: -OH 
8. JgÀqÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¢é§AzsÀ K¥ÀðqÀ®Ä JµÀÄÖ E¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼ÀÄ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? 

GvÀÛgÀ: JgÀqÀÄ eÉÆvÉ CxÀªÁ £Á®ÄÌ E¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼ÀÄ 
9. D¯ÉÆÌÃºÁ¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÁ¨ÁðQì°Pï DªÀÄèUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð À̧®Ä §¼À À̧¯ÁUÀÄªÀ GvÀÌµÀðtPÁjUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 

GvÀÛgÀ: PÁëjÃAiÀÄ ¥ÉÆmÁå¹AiÀÄA ¥ÀgÀªÀiÁAUÀ£ÉÃmï CxÀªÁ D«ÄèÃAiÀÄ ¥ÉÆmÁå¹AiÀÄA qÉÊPÉÆæÃªÉÄÃmï 
10. JuÉÚUÀ¼À ºÉÊqÉÆæÃd¤ÃPÀgÀtzÀ°è §¼À À̧¯ÁUÀÄªÀ QæAiÀiÁªÀzsÀðPÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 

GvÀÛgÀ: ¤PÀÌ¯ï CxÀªÁ ¥É¯ÁèrAiÀÄA 
JgÀqÀÄ CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 
11. C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? GzÁºÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ «ªÀj¹. 

GvÀÛgÀ: - MAzÉÃ ̧ ÁªÀiÁ£Àå ̧ ÀÆvÀæ ºÉÆA¢zÀÄÝ, MAzÉÃ jÃwAiÀÄ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C£ÀÄPÀæªÀÄ ̧ ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À 

£ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå¸ÀªÀÅ CH2 DVgÀÄªÀ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À UÀÄA¥À£ÀÄß C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

- GzÁºÀgÀuÉ : «ÄxÉÃ£ï ºÁUÀÆ FxÉÃ£ï D¯ÉÌÃ£ï UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjªÉ, CªÀÅUÀ¼À CtÄ¸ÀÆvÀæ PÀæªÀÄªÁV CH4 ªÀÄvÀÄÛ 

C2H6 DVzÉ.  

- CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀªÀÅ CH2 DVzÉ. 

- CªÀÅUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÆvÀæ CnH2n+2. 

- CªÉgÀqÀÆ MAzÉÃ jÃwAiÀÄ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ.  
12. ¥ÀAiÀiÁð¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀAiÀiÁð¥ÀÛ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå À̧ §gÉ¬Äj. 

¥ÀAiÀiÁð¥ÀÛ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ C¥ÀAiÀiÁð¥ÀÛ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ 
PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ KPÀ§AzsÀªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ 

PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¢é§AzsÀ CxÀªÁ 
wæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ 

EªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀrªÉÄ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVªÉ. EªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÉZÀÄÑ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVªÉ. 
GzÁ: D É̄ÌÃ£ïUÀ¼ÀÄ GzÁ: D°ÌÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ D¯ÉÌöÊ£ïUÀ¼ÀÄ 
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13. FxÉÃ£ï£À E¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ «£Áå¸À §gÉ¬Äj.  

GvÀÛgÀ: - FxÉÃ£ï£À CtÄ¸ÀÆvÀæ : C2H6. 
- FxÉÃ£ï£À gÀZÀ£Á¸ÀÆvÀæ :  

 -  ಇ¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ «£Áå¸À :                  

 
 
14. DQìd£ï CtÄ K¥ÀðqÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß E¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ ¸ÀÆvÀæzÉÆA¢UÉ 

«ªÀj¹. 
GvÀÛgÀ: - DQìd£ï£À ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉå : 8 
- DQìd£ï£À E¯ÉPÁÖç£ï ºÀAaPÉ : 2, 6 
- DQìd£ï ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ CµÀÖPÀ «£Áå¸À ºÉÆAzÀ®Ä JgÀqÀÄ 

J¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À CªÀ±Àå«zÉ.  
- DQìd£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄªÀÅ É̈ÃgÉÆAzÀÄ DQìd£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£ÉÆA¢UÉ 

vÀ£Àß ºÉÆgÀPÀªÀZÀzÀ°ègÀÄªÀ JgÀqÀÄ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ ¢é§AzsÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CµÀÖPÀ 
«£Áå¸À ºÉÆA¢ ¹ÜgÀ CtÄªÁUÀÄvÀÛzÉ.  
 

15. «ÄxÉÃ£ï£À E¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ gÀZÀ£É «£Áå¸À §gÉ¬Äj.  
GvÀÛgÀ: - «ÄxÉÃ£ï CtÄ¸ÀÆvÀæ CH4 DVzÉ.  
- «ÄxÉÃ£ï£À gÀZÀ£Á «£Áå¸ÀªÀÅ  
- «ÄxÉÃ£ï£À E¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ «£Áå¸À 

 
16. ¢é§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ wæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ CtÄUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. 

GvÀÛgÀ: - FyÃ£ï (C2H4) CtÄªÀÅ ¢é§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ.  

 - FxÉÊ£ï (C2H2) CtÄªÀÅ wæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. 
 
17. ¨ÉAfÃ£ï£À CtÄ¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÀZÀ£Á¸ÀÆvÀæ §gÉ¬Äj. 

GvÀÛgÀ: - É̈AfÃ£ï CtÄ¸ÀÆvÀæ C6H6 DVzÉ.  
- ¨ÉÃAfÃ£ï£À gÀZÀ£Á ¸ÀÆvÀæ  
 

 
18. ¸ÉÊPÉÆèÃ ºÉPÉìÃ£ï£À CtÄ¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÀZÀ£Á¸ÀÆvÀæ §gÉ¬Äj.  

GvÀÛgÀ: - ¸ÉÊPÉÆèÃ ºÉPÉìÃ£ï£À CtÄ¸ÀÆvÀæ C6H12 DVzÉ. 
- ¸ÉÊPÉÆèÃ ºÉPÉìÃ£ï£À gÀZÀ£Á ¸ÀÆvÀæªÀÅ  

                                  
19. PÁ§ð£ï CAiÀiÁ¤Pï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. KPÉ? 
GvÀÛgÀ: PÁ§ð£ï CAiÀiÁ¤PÀ À̧AAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è KPÉAzÀgÉ  

i) EzÀÄ £Á®ÄÌ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C4- DÀå£ï CAiÀiÁ£ï GAlÄªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ DgÀÄ 
¥ÉÆæÃmÁ£ÀÄUÀ½gÀÄªÀ ©ÃdPÉÃAzÀæªÀÅ ºÀvÀÄÛ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢lÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á PÀµÀÖPÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.  

ii) EzÀÄ £Á®ÄÌ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C4+ PÁåmï CAiÀiÁ£ï£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ 
PÁ§ð£ï¤AzÀ £Á®ÄÌ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ±ÀQÛAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.  

 F JgÀqÀÆ PÁgÀtUÀ½AzÀ PÁ§ð£ï CAiÀiÁ¤PÀ À̧AAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. 
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20. ¸ÀºÀªÉÃ¯É¤ì ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À (PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À) UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 

GvÀÛgÀ: i) ¸ÀºÀªÉÃ¯ÉÃ¤ìAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ «zÀÄåwÛ£À zÀÄ§ð®ªÁºÀPÀUÀ¼ÁVªÉ 

 ii) CªÀÅUÀ¼À zÀæªÀ£À ©AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ¢©AzÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ. 

 iii) EªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀÄªÀÅ¢®è, DzÀgÉ ¸ÁªÀAiÀÄªÀ zÁæªÀPÀUÀ¼À°è PÀgÀUÀÄvÀÛªÉ. 

 iv) EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ À̧ºÀªÉÃ¯ÉÃ¤ìÃAiÀÄ §AzsÀ«zÉ. 
21. PÁ§ð£ï£À JgÀqÀÄ ¥ÀjªÀvÀð¤ÃAiÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 

GvÀÛgÀ: i) PÉl¤ÃPÀgÀt : - PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄ EvÀgÉ PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀªÉÃ¯É¤ìÃAiÀÄ §AzsÀUÀ¼À£ÀÄß 
K¥Àðr¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §ÈºÀvï CtÄªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß PÉl¤ÃPÀgÀt J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

 - PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À°è £ÉÃgÀ ¸ÀgÀ¥À½, PÀªÀ®Ä ¸ÀgÀ¥À½ CxÀªÁ ªÀÄÄaÑzÀ ¸ÀgÀ¥À½ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. 

 ii) ZÀvÀÄªÉÃð¯É¤ì : - PÁ§ð£ï £Á®ÄÌ ªÉÃ¯É£ïì E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 
 - PÁ§ð£ï£À ªÉÃ¯É¤ì £Á®ÄÌ. 
 - PÁ§ð£ï £Á®ÄÌ EvÀgÉ PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ CxÀªÁ KPÀ ªÉÃ¯É¤ìÃAiÀÄ zsÁvÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ 

eÉÆÃqÀuÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉÆA¢zÉ.  
22. QÃmÉÆÃ£ïUÀ¼À°ègÀÄªÀ QæAiÀiÁUÀÄA¥ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? QÃmÉÆÃ£ï UÀÄA¦£À ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀzÀ̧ Àå AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 

CtÄ¸ÀÆvÀæ §gÉ¬Äj. 
GvÀÛgÀ: - QÃmÉÆÃ£ïUÀ¼À°ègÀÄªÀ QæAiÀiÁUÀÄA¥ÀÄ  

- QÃmÉÆÃ£ï UÀÄA¦£À ªÉÆzÀ® ¸ÀzÀ̧ Àå ¥ÉÆæÃ¥ÉÃ£ÉÆÃ£ï 

 - ¥ÉÆæÃ¥ÉÃ£ÉÆÃ£ï£À CtÄ¸ÀÆvÀæ C2H6CO / CH3COCH3  

23. C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂUÀ¼À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
GvÀÛgÀ: - MAzÀÄ C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è §gÀÄªÀ J®è ¸ÀzÀ̧ ÀågÀÄ MAzÉÃ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. 
- MAzÀÄ C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂAiÀÄ J¯Áè À̧zÀ̧ ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉÃ QæAiÀiÁ UÀÄA¥À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. 
- MAzÀÄ C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂAiÀÄ J¯Áè À̧zÀ̧ ÀågÀÄUÀ¼À gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ MAzÉÃ DVgÀÄvÀÛªÉ. 

- MAzÀÄ C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è §gÀÄªÀ JgÀqÀÄ C£ÀÄPÀæªÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀªÀÅ – CH2 DVgÀÄvÀÛzÉ. 
- CªÀÅ PÀæªÀÄªÁV §zÀ̄ ÁUÀÄªÀ ¨sËvÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. 

ªÀÄÆgÀÄ CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 
24. ¸À«ÄÃPÀgÀtzÉÆA¢UÉ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À GvÀÌµÀðt QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À GvÀÌóµÀðt 

QæAiÉÄAiÀÄ°è §¼À À̧¯ÁUÀÄªÀ GvÀÌµÀðtPÁjUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 
GvÀÛgÀ: GvÀÌµÀðt QæAiÉÄ : - D¯ÉÆÌÃºÁ¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÁ¨ÁðQì°Pï DªÀÄèUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄªÀ QæAiÉÄUÉ PÁ§ð£ï 
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À GvÀÌµÀðt QæAiÉÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

     PÁëjÃAiÀÄ KMnO4  + GµÀÚ 
 C2H5OH      CH3COOH 

 D«ÄèÃAiÀÄ K2Cr2O7 + GµÀÚ  

 F ªÉÄÃ°£À QæAiÉÄAiÀÄ°è §¼À À̧¯ÁUÀÄªÀ GvÀÌµÀðtPÁj PÁëjÃAiÀÄ KMnO4   CxÀªÁ D«ÄèÃAiÀÄ K2Cr2O7 
25. PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ F PÉ¼ÀV£À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀÄªÀ ¸ÀÆPÀÛ ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj. 
 J) GvÀÌµÀðuÉ ©) ¸ÀAPÀ®£À QæAiÉÄ ¹) DzÉÃ±À£À QæAiÉÄ 

GvÀÛgÀ: J)     PÁëjÃAiÀÄ KMnO4  + GµÀÚ 
   C2H5OH      CH3COOH 
                 D«ÄèÃAiÀÄ K2Cr2O7 + GµÀÚ 
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©)   
                    
 

        ¸ÀÆAiÀÄð£À É̈¼ÀPÀÄ 
¹)  CH4 + Cl2      CH3Cl + HCl 

26. ¸Á§Æ£ÀÄ ¸ÀéZÀÑUÉÆ½¸ÀÄªÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. 
GvÀÛgÀ: - GzÀÝ ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ PÁ¨ÁðQì°Pï DªÀÄèUÀ¼À ¸ÉÆÃrAiÀÄA CxÀªÁ ¥ÉÆmÁå¹AiÀÄA ®ªÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸Á§Æ£ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

- ¥ÀæwÃ ¸Á§Æ¤£À CtÄ«£À°è CAiÀiÁ¤PÀ vÀÄ¢(d¯ÁPÀµÀðPÀ vÀÄ¢) ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ï vÀÄ¢(d®«PÀµÀðPÀ 
vÀÄ¢) JA§ JgÀqÀÄ vÀÄ¢UÀ½gÀÄvÀÛªÉ. 

- ¸Á§Æ£ÀÄ ¤Ãj£À°è PÀgÀVzÁUÀ d¯«PÀµÀðPÀ vÀÄ¢UÀ¼ÀÄ frØ£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ CAnPÉÆAqÀÄ «Ä¸É¯ïUÀ¼ÉA§ gÀZÀ£É 
GAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ d¯ÁPÀµÀðPÀ vÀÄ¢UÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÀiÁrgÀÄvÀÛªÉ.  

- §mÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ°gÀÄªÀ PÀtUÀ¼À£ÀÄß GfÓzÁUÀ ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ï vÀÄ¢UÉ CAnPÉÆArgÀÄªÀ frØ£À PÀtUÀ¼ÀÄ 
§mÉÖ¬ÄAzÀ É̈Ã¥ÀðlÄÖ §mÉÖAiÀÄÄ ¸ÀéZÀÑUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

£Á®ÄÌ CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 
27. PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À F £Á®ÄÌ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ªÁåSÁå¤¹ ¸ÀÆPÀÛ ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj. 
 J) zÀºÀ£À QæAiÉÄ ©) GvÀÌµÀðt QæAiÉÄ ¹) ¸ÀAPÀ®£À QæAiÉÄ r) DzÉÃ±À£À QæAiÉÄ 

GvÀÛgÀ: J) PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ DQìd£ï£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃgÉ zÀºÀ£À ºÉÆA¢ PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï ªÀÄvÀÄÛ 
¤ÃgÁ«AiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄªÀ QæAiÉÄUÉ zÀºÀ£À QæAiÉÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

 Ex: CH4 + O2  CO2 + H2O + GµÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀPÀÄ 
©) D¯ÉÆÌÃºÁ¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÁ¨ÁðQì°Pï DªÀÄèUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄªÀ QæAiÉÄUÉ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À GvÀÌµÀðt QæAiÉÄ 
J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

PÁëjÃAiÀÄ KMnO4  + GµÀÚ 

  C2H5OH      CH3COOH 

                D«ÄèÃAiÀÄ K2Cr2O7 + GµÀÚ 
 
¹) C¥ÀAiÀiÁð¥ÀÛ ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼À£ÀÄß ¤PÀÌ¯ï£À G¥À¹ÜwAiÀÄ°è ºÉÊqÉÆæÃd£ï D¤® ºÁ¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ 
¥ÀAiÀiÁð¥ÀÛ ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄªÀ QæAiÉÄUÉ À̧APÀ®£À QæAiÉÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ.  
 
 
 
 
r) AiÀiÁªÀ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ QæAiÉÄUÀ¼À°è ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼À°ègÀÄªÀ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ºÉÊqÉÆæÃd£ï 
¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ zsÁvÀÄ«£À ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÀÄ ¥À®èlUÉÆ½¸ÀÄvÀÛªÉAiÉÆÃ CAvÀºÀ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß 
DzÉÃ±À£À QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
                    ¸ÀÆAiÀÄð£À É̈¼ÀPÀÄ 

CH4 + Cl2      CH3Cl + HCl 
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LzÀÄ CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 
28. D°ØºÉÊqïUÀ¼À°ègÀÄªÀ QæAiÀiÁUÀÄA¥ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? D°ØºÉÊqïUÀ¼À ¥ÀæxÀªÀÄ À̧zÀ̧ ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ CtÄ¸ÀÆvÀæ, 

gÀZÀ£Á¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄQÌ«£Áå¸À §gÉ¬Äj. 

GvÀÛgÀ: - D°ØºÉÊqïUÀ¼À°ègÀÄªÀ QæAiÀiÁUÀÄA¥ÀÄ  -CHO 

- QÃmÉÆÃ£ï UÀÄA¦£À ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå ¥ÉÆæ¥É£Á£ï, EzÀgÀ CtÄ¸ÀÆvÀæ  - C2H6CO 

 
- ¥ÉÆæ¥É£Á£ï£À gÀZÀ£Á¸ÀÆvÀæ 
 

 
 
                       

- ¥ÉÆæ¥É£Á£ï£À E¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ «£Áå¸À  
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CzsÁåAiÀÄ : 5 ಧ್ಾತುಗಳ ಆವತೇನಿದಯ ವರ್ದೇಕರಣ 
ಒೆಂದು ಅೆಂಕದ ಪಾಶ್್ನಗಳು 

1. ‘X’್ಧಾತ್ನವನ್ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸ 2,8,8,1 ಮ್ತ್ನತ Y ಧಾತ್ನವನ್ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸ 2,8,7 ಆಗಿರ.್ ಹಾಗಾದರ ್ಈ ಧಾತ್ನಗಳ 
ನ್ಡನವನ್ ಬೊಂಧ್ದ ವಧ್ ಯಾವುದನ? 

    ಉತ್ತರ: ಅಯಾನಿಕ ಬೊಂಧ್    
2.  ಆವತ್ೇ ಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಎಡದಿೊಂದ ಬಲಕ್ೆ ಹ್ ದದೊಂತ್್ ಲ್ ದಹಿದಯ ಗನಣ_____ಆಗನತ್ತರ್. 

          ಉತ್ತರ: ಕಡಿಮೆ 
3. X ಎನ್ನುವ ಧಾತ್ನವನ್ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ 7. ಇದನ ಆವತ್ೇ ಕ ್ದಷ್ೆಕದ ಯಾವ ಆವತ್ೇಕ್ೆ ಸ್ದರಿರ?್ 

ಉತ್ತರ: ಎರಡನ್ದ ಆವತ್ೇ 
4. Na, Mg, K & Ca ಧಾತ್ನಗಳಲಿೆ ಪರಮಾಣನ ತಿರಜಯ(ಗಾತ್ರ) ರ್ ಡಿದನ? 

ಉತ್ತರ: K 
5. ಹ್ನಿರ ಮೊದಸ್ೆಯವರ ಆಧ್ನನಿಕ ಆವತ್ೇಕ ಕ ್ದಷ್ೆಕದ ನಿಯಮ್ವನ್ನು ನಿರ ಪ್ತಸಿ. 

ಉತ್ತರ:್“ಧಾತ್ನಗಳ ಗನಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ಯ ಆವತ್ೇನಿದಯ ಪನನ್ರಾವತ್ೇನ್ಗಳು. 
6. ನ್ೈಟ್್ ರದಜನ್ ಮ್ತ್ನತ ರೊಂಜಕದ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ಗಳು ಕರಮ್ವಾಗಿ 7&15 ಆಗಿವ.್ ಇವರ್ಡರಲಿೆ ಯಾವ ಧಾತ್ನ ಅಧಿಕ ವದನಯತ್ 

ಋಣ್ಣದಯವಾಗಿರ್ ಮ್ತ್ನತ ಏಕ್? 
ಉತ್ತರ: ನ್ೈಟ್್ ರದಜನ. ವಗೇದ ಮ್ನೊಂರ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಹ್ಚನಾ ಇಲ್ಕಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳದ್ನಕ್ ಳುುವುದರಿೊಂದ. 

7. ಒೊಂದನ ಲ್ ದಹದ ಲ್ ದಹಿದಯ ಸವಭಾವವು ಪರಮಾಣನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹ್ದಗ್ ಅವಲೊಂಬಿಸಿರ?್ 
ಉತ್ತರ: ಆವತ್ೇದಲಿೆ ಮ್ನೊಂರ ್ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರ ಮ್ತ್ನತ ಲ್ ದಹಿದಯತ್ ್ಎರಡ  ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. 

ಅರ್ವಾ 
ಆವತ್ೇದಲಿೆ ಮ್ನೊಂರ ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳದ್ನಕ್ ಳುುವ ಪರವೃತಿತಯನ ಕಡಿಮೆಯಾಗನವುದರಿೊಂದ ಲ್ ದಹಿದಯತ್್ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್ ಹಾಗ  ಇಲ್ಕಾಾನ್ಗಳು ಹಾಗ  ನ್ ಯಕ್ೆಯಸ್ನ್ ನ್ಡನವನ್ ಆಕಷ್ೇಣ್ ಹ್ಚ್ಾಾಗಿ ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. 

8. ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ್ ಅನ್ನು 1ನ್ದ ಗನೊಂಪ್ತನ್ಲಿೆಡಲಾಗಿರ್, ಏಕ್? 
ಉತ್ತರ: ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ್ನ್ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸ 1s1 ಆಗಿದನದ ಕ್ಷಾರಿದಯ ಲ್ ದಹಗಳ ಗನಣಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್. 

9. ಲಿದಥಿಯೊಂ, ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಮ್ತ್ನತ ಪ್ ಟ್ಾಯಸಿಯೊಂ ಧಾತ್ನಗಳು ಡ್ ಬರೈ್ನ್ರ ತಿರವಳಿಗಳಾಗಿವ್. ಲಿದಥಿಯೊಂ ಮ್ತ್ನತ 
ಪ್ ಟ್ಾಯಸಿಯೊಂಗಳ ಪರಮಾಣನರಾಶಿಗಳು ಕರಮ್ವಾಗಿ 7 ಮ್ತ್ನತ 39 ಆದರ ್ಸ್ ದಡಿಯೊಂನ್ ಪರಮಾಣನರಾಶಿ ಎಷ್ನೆ? 
ಉತ್ತರ:  Na= Li+K/2,   Na =  7+39/2,   Na = 46/2,    Na=23. ಸ್ ದಡಿಯೊಂನ್ ಪರಮಾಣನರಾಶಿ 23 ಆಗಿರ್. 

10. ವದನಯದಧನಿದಯ ಪರಮಾಣನಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ? 
ಲ್ೂೇಹಗಳು ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳದ್ನಕ್ ೊಂಡನ ಧ್ನಾವ್ದಶವನ್ನು ಪಡ್ಯನವುದರಿೊಂದ ವದನಯದಧನಿದಯ ಪರಮಾಣನಗಳು 
ಎನ್ನುವರನ. 

11. ಮೆೊಂಡಲಿದವ್ರ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಹ್ೈಟ್್ ರದಜನ್ಗ ್ಒೊಂದನ ಖ್ಾಯೊಂ ಸಾಥನ್ವನ್ನು ನಿದಡಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲೆ, ಕಾರಣವ್ದನ್ನ? 
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• ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ್ನ್ ಇಲಕ್ಾಾನಿಕ್ ವನಾಯಸರನ ಕ್ಷಾರಿದಯ ಲ ್ದಹಗಳನ್ನು ಹ್ ದಲನತ್ತರ್. ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಕ ಡ ಕ್ಷಾರಿದಯ 
ಲ್ ದಹಗಳೊಂತ್್ ಹಾಯಲ್ ದಜನ್ಗಳು, ಆಕ್ಿಜನ ಮ್ತ್ನತ ಸಲಯರ್ ಜ್ ತ್ ್ ವತಿೇಸಿ ಒೊಂರದ್ ರಿದತಿ ಸ ತ್ರವರನವ 
ಸೊಂಯನಕತಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತರ್. 

• ಮ್ತ್್ ತೊಂದನ ಕಡ,್ ಹಾಯಲ್ ದಜನ್ಗಳ ಹಾಗ್ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ ಕ ಡ ದಿವಪರಮಾಣನ ಅಣನಗಳಾಗಿ ರ್ ರ್ಯನತ್ತರ್ ಮ್ತ್ನತ 
ಲ್ ದಹ ಮ್ತ್ನತ ಅಲ್ ದಹಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ ವತಿೇಸಿ ಸಹವ್ದಲ್ನಿಿದಯ ಸೊಂಯನಕತಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತರ್. 

ಆದದರಿೊಂದ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ್ಗ ್ಆವತ್ೇಕ ಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಯಾವುರ್ದ ಸಿಥರ ಸಾಥನ್ವನ್ನು ಕ ್ಡಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲೆ. 

2 ಅೆಂಕದ ಪಾಶ್್ನಗಳು 
12. ವದನಯತ ಋಣ್ಣದಯ ಪರಮಾಣನಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ? ಆಧ್ನನಿಕ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ವದನಯತ್ ಋಣ್ಣದಯತ್್ಯನ ಹ್ದಗ್ 

ಬದಲಾಗನತ್ತರ್? 
ಉತ್ತರ: ಕಲ್ವು ಧಾತ್ನಗಳ ಹ್ ರಕವಚಗಳು ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ದನಕ್ ೊಂಡನ ವದನಯತ್ಋಣ್ಣದಯ ಪರಮಾಣನಗಳಾಗನತ್ತವ್. 
ಆವತ್ೇದ ಮ್ನೊಂರ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ವದನಯತ್ ಋಣ್ಣದಯತ್್ ಹ್ಚ್ಾಾಗನತ್ತರ್, ವಗೇದ ಗನೊಂಟ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. 

13. ಆಧ್ನನಿಕ ಆವತ್ೇ ಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆನ್ A, B, C, D ಧಾತ್ನಗಳ ಸಾಥನ್ಪಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಗಿನ್ ಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ನಿದಡಲಾಗಿರ್. 
ಕ ್ದಷ್ೆಕವನ್ನು ಗಮ್ನಿಸಿ ಕಳ್ಗಿನ್ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ ್ಉತ್ತರಿಸಿ. 

 
 
 
 

i) ಅತಿ ಹ್ಚನಾ ಪರಮಾಣನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಧಾತ್ನ ಯಾವುದನ?ಏಕ್? 
ಉತ್ತರ: C ಧಾತ್ನ. ಆವತ್ೇದಲಿೆ ಮ್ನೊಂರ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. ವಗೇದ ಮ್ನೊಂರ್ 
ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಹ್ಚ್ಾಾಗನತ್ತರ್. 

ii) ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲ್ ದಹಿದಯ ಗನಣಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಧಾತ್ನ ಯಾವುದನ? ಏಕ್? 
   ಉತ್ತರ: B ಧಾತ್ನ. 

14. ವದನಯದಧನಿದಯ ಪರಮಾಣನಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ? ಆಧ್ನನಿಕ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಆವತ್ೇದಲಿೆ ಹ್ದಗ ್ಬದಲಾಗನತ್ತರ್? 
ಉತ್ತರ: ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಸನಲರ್ವಾಗಿ ಕಳದ್ನಕ್ ಳುುವ ಪರಮಾಣನಗಳನ್ನು ವದನಯದಧನಿದಯ ಪರಮಾಣನಗಳು ಎನ್ನುವರನ. 
ಆವತ್ೇದ ಮ್ನೊಂರ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. 

15. A, B, C, D & E ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಗ ್ನಿದಡಲಾಗಿರ್. ಈ ಪಟಿೆಯನ್ನು ಗಮ್ನಿಸಿ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ ್ಉತ್ತರಿಸಿ. 

ಧಾತ್ನಗಳು A B C D E 

ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್್ 7 10 12 4 19 

A – 2, 5 

B – 2, 8 

C – 2, 8, 2 

D – 2, 2 

E – 2, 8, 8, 1 

 ವಗೇ-1 ವಗೇ-2 
ಆವತ್ೇ-3 A B 
ಆವತ್ೇ-4 C D 
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a. ಯಾವ ಎರಡನ ಧಾತ್ನಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಹ್ ದಲನತ್ತವ್? 
 ಉತ್ತರ: C & D (ಹ್ೂರ ಇಲ್ಕಾಾನ್ ವಿನಾಾಸ ಒಂದ್ೇ ರೇತಿ ಇದ)್ 
b. ಯಾವುದನ ರಾಜಾನಿಲವಾಗಿರ್ (ಸ್ೂನ್ು ಗುಂಪ್ಪನ ಧಾತು)? 
 ಉತ್ತರ: B (ಹ್ ರ ಕವಚದಲಿೆ ೮ ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್ / ಅಷ್ೆಕ ವನಾಯಸ ಹ್ ೊಂದಿರ್) 
c. ಯಾವ ಧಾತ್ನವು ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದ 3ನ್ದ ಆವತ್ೇಕ್ೆ ಸ್ದರನತ್ತರ್? 
 ಉತ್ತರ: C (೩ ಕವಚಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್) 
d. ಇವುಗಳಲನೆ ಯಾವುದನ ಅಲ್ ದಹಿದಯವಾಗಿರ್?  
ಉತ್ತರ: A & B (ಹ್ ರ ಕವಚದಲಿೆ ೩ ಕ್ೆೊಂತ್ ಹ್ಚನಾ ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್) 

16. X, Y & Z ಎೊಂಬ ಧಾತ್ನಗಳು ಕರಮ್ವಾಗಿ 2, 3 & 4ನ್ದ ಆವತ್ೇದಲಿೆವ್. X & Y ಧಾತ್ನಗಳಲಿ ೆಯಾವುದನ ರ್ ಡಿ 
ಪರಮಾಣನತಿರಜಯವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್? X, Y & Z ಧಾತ್ನಗಳಲೆಿ ಹ್ಚಿಾನ್ ವದನಯತ್ ಧ್ನಿದಯತ್ ್ಯಾವ ಧಾತ್ನವಗಿರ?್ 
ಉತ್ತರ: X & Y ಧಾತ್ನಗಳಲಿೆ Y ಧಾತ್ನವು ಹ್ಚಿಾನ್ ಪರಮಾಣನ ತಿರಜಯವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್. 
X, Y & Z ಧಾತ್ನಗಳಲಿೆ Z ಧಾತ್ನವು ಹ್ಚಿಾನ್ ವದನಯದಧನಿದಯತ್್ಯನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್. 

17. Mg, Cl, P& Ar ಈ ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣನಗಾತ್ರದ ಇಳಿಕಯ್ ಕರಮ್ದಲಿೆ ಜ್ ದಡಿಸಿ ಮ್ತ್ನತ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ೆ ಕಾರಣ 
ಕ ್ಡಿ. 
ಉತ್ತರ: Mg=12  :: 2, 8, 2         `:: 3ನ್ದ ಆವತ್ೇ, 2ನ್ದ ವಗೇ. 
      Cl = 17  ::  2, 8, 7       `:: 3ನ್ದ ಆವತ್ೇ, 17ನ್ದ ವಗೇ 
      P= 15  :: 2, 8, 5         `:: 3ನ್ದ ಆವತ್ೇ, 15ನ್ದ ವಗೇ 
      Ar= 18   ::  2, 8, 8        ` :: 3ನ್ದ ಆವತ್ೇ 18ನ್ದ ವಗೇ 
      Mg<P<Cl<Ar 
ಆವತ್ೇದ ಮ್ನೊಂರ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಹ್ಚನಾವ ನ್ ಯಕ್ೆಯಸ್ನ್ ಆವ್ದಶವು ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ನ್ ಯಕ್ೆಯಸ್ನ್ ಹತಿತರಕ್ೆ ಸ್ಳಯ್ನವುದನ 
ಮ್ತ್ನತ ಪರಮಾಣನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡನವುದನ. 

18. X & Y ಧಾತ್ನಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ಗಳು ಕರಮ್ವಾಗಿ 12 ಮ್ತ್ನತ 16 ಆಗಿರ.್ ಆಧ್ನನಿಕ ಆವತ್ೇ ಕ ್ದಷ್ೆಕದ ಯಾವ 
ಆವತ್ೇಕ್ೆ ಇವು ಸ್ದರಿವ?್ ಯಾವ ವಧ್ದ ಬೊಂಧ್ವನ್ನು ಇವರ್ಡರ ನ್ಡನವ ್ಕಾಣಬಹನದನ, ಏಕ್? 

ಉತ್ತರ:  X=12 :: 2, 8, 2          :: 3ನ್ದ ಆವತ್ೇ 
       Y=16  :: 2, 8, 6         :: 3ನ್ದ ಆವತ್ೇ 

• X ಧಾತ್ನವನ್ ವ್ದಲ್ನಿಿ 2 ಆಗಿದನದ ಅಷ್ೆಕ ನಿಯಮ್ದೊಂತ್್ 2 ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳದ್ನಕ್ ೊಂಡನ X2+ಕಾಯಟ್ಯಾನ್ 
ಆಗನತ್ತರ್. 

• Y ಧಾತ್ನವನ್ ವ್ದಲ್ನಿಿ 6 ಆಗಿದನದ ಅಷ್ೆಕ ನಿಯಮ್ದೊಂತ್್ 2 ಇಲಕ್ಾಾನ್ುಳನ್ನು ಪಡ್ದನಕ ್ೊಂಡನ Y2– ಆನ್ಯಾನ್ 
ಆಗನತ್ತರ್. 

• ವರನದದ ಆವ್ದಶಗಳ ಅಯಾನ್ನಗಳ ಆಕಷ್ೇಣಾ ಬಲದಿೊಂದ ಅಯಾನಿಕ ಬೊಂಧ್ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್. 



ನನನನನ್ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2020-21  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ ್ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ : ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ10 ನ ೇ ತರಗತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ 2020-21   ಪು.ಸಂ. 26 

19. ಧಾತ್ನವೊಂದರ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸ 2,8,6 ಆಗಿರ.್ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಇದರ ಸಾಥನ್ವನ್ನು ವವರಿಸಿ ಮ್ತ್ನತ ಸ್ ದಡಿಯೊಂ  
ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರವು ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ್ ಪರಮಾಣನವಗಿೊಂತ್ ಚಿಕೆರ್ದ ಅರ್ವಾ ರ್ ಡಿರದ್? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ೆ ಕಾರಣ ಕ ್ಡಿ. 
ಉತ್ತರ: 16= 2, 8, 6 :: 3ನ್ದ ಆವತ್ೇ, ೧6ನ್ದ ವಗೇಕ್ೆ ಸ್ದರಿರ.್ 

• ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ್ 1ನ್ದ ಆವತ್ೇದಲಿದೆನದ ಸ್ ದಡಿಯೊಂ 3ನ್ದ ಆವತ್ೇದಲಿೆರನವುದರಿೊಂದ ವಗೇದ ಮ್ನೊಂರ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ 
ಕವಚಗಳ ಸೊಂಖ್ಯ್ ಹ್ಚ್ಾಾಗಿ ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರವು ಹ್ಚ್ಾಾಗನವುದನ. 

• ಆಧ್ದರಿೊಂದ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ್ಗಿೊಂತ್ ಸ ್ದಡಿಯೊಂ ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರ ರ್ ಡಿದನ. 
20. ಒೊಂದನ ಧಾತ್ನವನ್ ಪರಮಾಣನವನ್ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸವು ಆಧ್ನನಿಕ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಧಾತ್ನವನ್ ಸಾಥನ್ವನ್ನು 

ನಿದೇರಿಸನವಲಿೆ ಹ್ದಗ ್ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿರ್? ಇೊಂದನ ಉರಾಹರಣ್ಯೊಂದಿಗ್ ವವರಿಸಿ. 
ಉತ್ತರ: Mg=12:: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2                    

➢ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸದಲಿೆ ಗರಿಷ್ೆ ಕವಚದ ಸೊಂಖ್ಯ್ಯನ ಆವತ್ೇವನ್ನು ಸ ಚಿಸನತ್ತರ್. 
➢ ಕ ್ನ್ಗ ್ಳುುವ ಉಪಕವಚದ ಪದವು ಆ ಧಾತ್ನ ಯಾವ ವಗೇಕ್ೆ ಸ್ದರಿರ ್ಎೊಂಬನದನ್ನು ನಿದೇರಿಸನತ್ತರ್. 
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21. Mg & Al ಗಳ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸಗಳನ್ನು ಬರ್ಯಿರಿ ಮ್ತ್ನತ ಈ ಧಾತ್ನಗಳ ಆವತ್ೇಗಳನ್ನು ಬರ್ದನ ಈ ಆವತ್ೇಕ್ೆ ಸ್ದರಿಸಲನ 
ಕಾರಣವ್ದನ್ನ? 

ಉತ್ತರ:  Mg=12:: 2, 8, 2                   

       Al=13:: 2, 8, 3 

➢ ಎರಡ  ಧಾತ್ನಗಳು ೩ ಕವಚಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವುದರಿೊಂದ 3ನ್ದ ಆವತ್ೇಕ್ೆ ಸ್ದರಿಸಲಾಗಿರ್. 
22. ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ X, Y & Z ಧಾತ್ನಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ನು ನಿದಡಲಾಗಿರ್. X ಧಾತ್ನವನಿೊಂದ ಯಾವ ವಧ್ದ ಅಯಾನ್ನ 

ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್? Y & Z ಇದರಲಿೆ ಯಾವುದನ ಸಾಪ್ದಕ್ಷವಾಗಿ ರ ್ಡಿಗಾತ್ರದ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ರವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್? 
ವಗೇ-1 ವಗೇ-2 

- Z 
X - 
Y - 

ಉತ್ತರ: 
➢ X ಧಾತ್ನವು ಇಲಕ್ಾಾನ್ ಗಳನುು ಕಳದ್ನಕ್ ೊಂಡನ ಕಾಯಟ್ಯಾನ್ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್. 
➢ Y & Z ಇವುಗಳಲಿೆ Y ಧಾತ್ನವನ್ ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರವು ಸಾಪ್ದಕ್ಷವಾಗಿ ರ್ ಡಿದನ. 

23. P, Q & R ಧಾತ್ನಗಳಲೆಿನ್ ವ್ದಲ್ನಿಿ ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳ ಸೊಂಖ್ಯ್ ಎಷ್ನೆ? P & Q ಧಾತ್ನಗಳಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಾಗನವ ಸೊಂಯನಕತದ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ ತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಯಿರಿ. ಯಾವುದರ ಗಾತ್ರ ಹ್ಚನಾ? 

ಧಾತ್ನ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ ಧಾತ್ನ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ 

P 3 R 13 

Q 17 S 11 
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ಉತ್ತರ:  P=3:: 2, ೧               :: ವ್ದಲ್ನಿಿ ಇಲ್ಕಾಾನ್ನಗಳು=1 
       Q=17:: 2, 8, ೭       :: ವ್ದಲ್ನಿ ಿಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳು=7 
       R=13:: 2, 8, 3          :: ವ್ದಲ್ನಿಿ ಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳು=3 
➢ P&Q= LiCl 
➢ S ಧಾತ್ನವನ್ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ರ ಹ್ಚನಾ. 

3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್್ನಗಳು 
1. A & B ಧಾತ್ನಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ಗಳು ಕರಮ್ವಾಗಿ 11 & 12. ಯಾವ ಧಾತ್ನವು ಅಧಿಕ ಲ್ ದಹಿದಯ ಗನಣವನ್ನು ತ್್ ದರಿಸನತ್ತರ್? 

ಏಕ್? ಈ ಎರಡನ ಧಾತ್ನಗಳು ʼ8ʼ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ಯ ಧಾತ್ನವನ್ ೊಂದಿಗ್ ಸೊಂಯದಗವಾಗಿ ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನವ ಸೊಂಯನಕತದ 
ಅಣನಸ ತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಯಿರಿ. 
➢ ಉತ್ತರ: A ಧಾತ್ನವನ್ ಲ ್ದಹಿದಯತ್್ ಹ್ಚನಾ ಕಾರಣ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಎಡದಿೊಂದ ಬಲಕ್ೆ ಸಾಗಿದೊಂತ್ ್ಲ್ ದಹಿದಯತ್್ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. 
➢ Na2O & MgO 

2. 5 ಧಾತ್ನಗಳಾದ A, B, C, D & E ಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್್ಯಗಳು ಕರಮ್ವಾಗಿ 6,8,3,7&9 ಆಗಿರ.್ ಇವುಗಳಲಿೆ ಯಾವುದರ 
ಲ್ ದಹಿದಯ ಗನಣ ಅತಿದ ಕಡಿಮೆ ಮ್ತ್ನತ ಏಕ್? ಲ್ ದಹಿದಯಗನಣ & ವದನಯದಧನಿದಯತ್್ಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದ ಬಗ್ು ನಿಮ್ಮ 
ತಿದಮಾೇನ್ವ್ದನ್ನ? 
➢ ಉತ್ತರ:್‘C’್ಧಾತ್ನವನ್ ವದನಯದಧನಿದಯತ್್ ಹ್ಚನಾ ಏಕ್ೊಂದರ ್ಹ್ಚನಾ ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳದ್ನಕ್ ಳುುವ ಪರವೃತಿತಯನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್. 
➢ ‘E’್ಧಾತ್ನವನ್ ಲ್ ದಹಿದಯ ಗನಣ ಅತಿದ ಕಡಿಮೆ ಏಕ್ೊಂದರ ್ಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿವದಕರಿಸನವ ಪರವೃತಿತಯನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ.್ 
➢ ವದನಯದಧನಿದಯತ್್ & ಲ್ ದಹಿದಯ ಗನಣಗಳು ನ್ದರ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿವ್. 

3. ಕಾಯಲಿಿಯೊಂನ್ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ 20, ಕಳ್ಗಿನ್ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ ್ಕಾರಣ ಸಹಿತ್ ಉತ್ತರಿಸಿ. 
ಎ. ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಒೊಂದನ ಲ ್ದಹವ್ದ ಅರ್ವಾ ಅಲ್ ದಹವ್ದ? 
ಉತ್ತರ: ಕಾಯಲಿಿಯೊಂನ್ ಇಲಕ್ಾಾನಿಕ್ ವನಾಯಸ ೨,೮,೮,೨ ಆಗಿರ್. ವ್ದಲನ್ಿ ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳ ಸೊಂಖ್ಯ್ ೨ ಆಗಿದನದ, ಸಿಥರ ಇಲಕ್ಾಾನ 
ವನಾಯಸ ಹ್ ೊಂದಲನ ವ್ದಲನ್ಿ ಇಲ್ಕಾಾನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ನೆಕ ್ಡನವ ಗನಣ ಇರನವುದರಿೊಂದ ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಒೊಂದನ ಲ್ ದಹವಾಗಿರ್. 

ಬಿ. 9 ಪರಮಾಣನಸೊಂಖ್ಯ್ಯನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಪ್ ಟ್ಾಯಶಿಯೊಂಗಿೊಂತ್ ಇದರ ಪರಮಾಣನತಿರಜಯ ರ್ ಡಿರ್ದ ಅರ್ವಾ ಚಿಕೆರ್ದ? 
ಉತ್ತರ: ಪ್ ಟ್ಾಯಷಿಯೊಂಗಿೊಂತ್ ಕಾಯಲಿಿಯೊಂನ್ ನ್ ಯಕ್ೆಯಸ್ನ್ ಆವ್ದಶವು ಹ್ಚ್ಾಾಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ಮ್ತ್ನತ ನ್ ಯಕ್ೆಯಸ್ಗಳ 
ನ್ಡನವ ್ಆಕಷ್ೇಣ್ ಹ್ಚ್ಾಾಗಿ ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರ ಚಿಕೆರಾಗನವುದನ. 

ಸಿ. ಇದರ ಆಕ್ಿೈಡ್್ನ ಸ ತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಯಿರಿ. 
ಉತ್ತರ: CaO 

4. M ಎೊಂಬ ಧಾತ್ನವನ್ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸ 2,8,2 ಆಗಿರ.್ ಇದನ ಪರತ್್ಯದಕವಾಗಿ NO3
-, SO4

೨–, PO4
೩– ಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ 

ಸೊಂಯದಗವಾಗಿ ಉೊಂಟ್ಾಗನವ ಮ್ ರನ ಸೊಂಯನಕತಗಳ ಸ ತ್ರಗಳನ್ನು ಬರ್ಯಿರಿ. ಆಧ್ನನಿಕ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದ ಯಾವ ಗನೊಂಪನ 
& ಆವತ್ೇಕ್ೆ ʼM’್ಧಾತ್ನ ಸ್ದರಿರ?್ ʼM’್ಧಾತ್ನವು ಸಹವ್ದಲ್ನಿಿದಯ ಅರ್ವಾ ಅಯಾನಿಕ ಇದರಲಿೆ ಯಾವ ಬೊಂಧ್ವನ್ನು 
ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತರ್? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ೆ ಕಾರಣ ಕ ್ಡಿ. 
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➢ Mg(NO3)2, MgSO4, Mg3(PO4)2. 

➢ Mg=12  :: 2, 8, 2                         :: 3ನ್ದ ಆವತ್ೇ, 2ನ್ದ ವಗೇ. 
➢ ಮೆಗಿುದಷಿಯೊಂ ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳದ್ನಕ್ ಳುುವ ಗನಣವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವುದರಿೊಂದ ಅಯಾನಾಗಿ ಪರಿವತ್ೇನ್ಯಾಗಿ 

ಅಯಾನಿಕ ಬೊಂಧ್ವನ್ನುೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತರ್. 
5. ʼX’್ಧಾತ್ನ ಇದನ ಆಧ್ನನಿಕ ಆವತ್ೇಕ ಕ ್ದಷ್ೆಕದ 3ನ್ದ ಆವತ್ೇ ಮ್ತ್ನತ 2ನ್ದ ಗನೊಂಪ್ತಗ್ ಸದ್ರಿರ್. ಇದರ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸವನ್ನು 

ಬರ್ಯಿರಿ. ಇದನ ಲ್ ದಹವ್ದ ಅರ್ವಾ ಅಲ್ ದಹವ್ದ? ಏಕ್? Y ಧಾತ್ನವನ್ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸ 2, 6 ಮ್ತ್ನತ Z ಧಾತ್ನವನ್ 
ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸ 2,8,7. Y&Z ವತಿೇಸಿರಾಗ ಉೊಂಟ್ಾಗನವ ಸೊಂಯನಕತದ ಅಣನಸ ತ್ರಗಳನ್ನು ಬರ್ಯಿರಿ. 

➢ ಉತ್ತರ:  Mg=12  :: 2, 8, 2                           
➢ ಮೆಗಿುದಷಿಯೊಂ ಧಾತ್ನವು ಹ್ ರಕವಚದಲಿೆನ್ ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳದ್ನಕ್ ಳುುವ ಸಾಮ್ರ್ಯೇವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವುದರಿೊಂದ ಹಾಗ  

ಲ್ ದಹಿದಯ ಗನಣವನ್ನು ಇದನ ಹ್ ೊಂದಿರನವುದರಿೊಂದ ಇದನ ಇೊಂದನ ಲ್ ದಹ. 
➢ Z2Y 

4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್್ನಗಳು 

1. ಈ ಕಳ್ಗಿನ್ ಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ A, B, C, D, E & F ಎೊಂಬ 6 ಧಾತ್ನಗಳ ಸಥಳಗಳನ್ನು ನಿದಡಲಾಗಿರ್. ಈ ಕ ್ದಷ್ೆಕವನಾುಧ್ರಿಸಿ 
ಕಳ್ಗಿನ್ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ ್ಉತ್ತರಿಸಿ. 
ವಗೇ 
ಆವತ್ೇ 1 2 3-12 13 14 15 16 17 18 

2 A - - B - C - - D 

3 - - - - E - - - F 

i) ಸಹವ್ದಲ್ನಿಿದಯ ಸೊಂಯನಕತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉೊಂಟ್ನ ಮಾಡನವ ಧಾತ್ನವನ್ನು ಹ್ಸರಿಸಿ. 
ಉತ್ತರ: B, E & C 
ಎ)3 ವ್ದಲ್ನಿಿಯನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಅಲ್ ದಹ ಧಾತ್ನವನ್ನು ಹ್ಸರಿಸಿ. 
ಉತ್ತರ: B 
ಬಿ)B & C ಗಳಲಿೆ ಯಾವುದರ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ರ ರ್ ಡಿದನ ಮ್ತ್ನತ ಏಕ್? 
ಉತ್ತರ: B ಮ್ತ್ನತ C ಗಳಲಿೆ B ಧಾತ್ನವನ್ ಪರಮಾಣನ ಗಾತ್ರ ರ ್ಡಿದನ, ಏಕ್ೊಂದರ ್ಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳು ಹ್ಚ್ಾಾದೊಂತ್್ ನ್ ಯಕ್ೆಯಸ್ & 
ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಆಕಷ್ೇಣಾ ಬಲದಿೊಂದ ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರ ಚಿಕೆರಾಗನವುದನ. 
ಸಿ) D & F ಧಾತ್ನಗಳು ಸ್ದರಿರನವ ಕನಟ್ನೊಂಬದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹ್ಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 
ಉತ್ತರ: ರಾಜಾನಿಲಗಳು/ ಶ್ರದಷ್ೆ ಅನಿಲಗಳು/ ಸ್ ನ್ು ಗನೊಂಪ್ತನ್ ಧಾತ್ನಗಳು 
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2. ನಾಲನೆ ಧಾತ್ನಗಳಾದ A, B, C & D ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಇಲಕ್ಾಾನಿಕ್್ ವನಾಯಸರ್ ೊಂದಿಗ್ ಕಳ್ಗ್ ನಿದಡಲಾಗಿರ್. ಈ 
ಕ ್ದಷ್ೆಕವನಾುಧ್ರಿಸಿ ಕಳ್ಗಿನ್ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ ್ಉತ್ತರಿಸಿ. 

ಧಾತ್ನಗಳು A B C D 
ಇಲಕ್ಾಾನಿಕ್್ ವನಾಯಸ 2,1 2,8 2,8,1 2,8,8 

i) ಮೆದಲಿನ್ವುಗಳಲಿೆ ಯಾವ ಎರಡನ ಧಾತ್ನಗಳು ಒೊಂರ್ದ ಆವತ್ೇಕ್ೆ ಸ್ದರಿವ?್ 
ಇವುಗಳಲಿೆ ಯಾವ ಎರಡನ ಧಾತ್ನಗಳು ಒೊಂರ್ದ ಗನೊಂಪ್ತಗ್ ಸ್ದರಿವ್? 
A&D ಗಳಲಿೆ ಯಾವುದನ ಅಧಿಕ ಕ್ರಯಾಪಟ್ನತ್ವ ಧಾತ್ನವಾಗಿರ್? ಏಕ್? 
ಉತ್ತರ: A=3  ::  1s2, 2s1                       =2ನ್ದ ಆವತ್ೇ. 

  B=10:: 1s2, 2s2, 2p6                  =2ನ್ದ ಆವತ್ೇ. 
 C=11:: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1                    =3ನ್ದ ಆವತ್ೇ. 
 D=18:: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6              = 3ನ್ದ ಆವತ್ೇ. 

➢ A& B ಗಳು 2ನ್ದ ಆವತ್ೇಕ್ೆ ಸ್ದರಿದರ್ C&D ಗಳು 3ನ್ದ ಆವತ್ೇಕ್ೆ ಸ್ದರನತ್ತವ್. 
i) ಉತ್ತರ: A&C 
ii) ಉತ್ತರ: A ಧಾತ್ನ, ಏಕ್ೊಂದರ ್D ಜಡಾನಿಲ/ A ಧಾತ್ನವನ್ಲಿೆ ವ್ದಲ್ನಿಿ ಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳಿವ.್ 

3. ನಾಲನೆ ಧಾತ್ನಗಳಾದ P,Q,R ಮ್ತ್ನತ S ಕರಮ್ವಾಗಿ 12,13,14&15 ಪರಮಾಣನಸೊಂಖ್ಯ್ಯನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್. Q ನ್ ವ್ದಲ್ನಿಿ ಎಷ್ನೆ? 
ಈ ಮೆದಲಿನ್ ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಲ್ ದಹ ಮ್ತ್ನತ ಅಲ್ ದಹಗಳಾಗಿ ವೊಂಗಡಿಸಿ ಈ ಧಾತ್ನಗಳಲಿೆ ಹ್ಚನಾ ಪರತ್ಾಯಮ್ೆದಯ ಆಕಿ್ೈಡ್್ಗಳನ್ನು 
ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತವ್? 
➢ ಉತ್ತರ: Q=13:: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1  = ವದ್ಲ್ನಿಿ=3 
➢ ಲ್ ದಹಗಳು=P&Q 
➢ ಅಲ್ ದಹಗಳು= R&S 
➢ P&Q (P ಹ್ಚನಾ ಪರತ್ಾಯಮೆ್ದಯ ಆಕ್ಿೈಡ್) 

5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್್ನಗಳು 
1. ಯಾವ ಧಾತ್ನವು ಸೊಂಪ ಣೇ 8 ಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳಿೊಂದ ರ್ತಿೇಯಾಗಿರನವ ಎರಡನ ಕವಚಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್. ಯಾವ ಧಾತ್ನವು 

2,8,2 ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್? ಮ್ ರನ ಕವಚಗಳಿದನದ ಹ್ ರಕವಚದಲಿೆ 4 ಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿದ 
ಧಾತ್ನವನ್ನು ಹ್ಸರಿಸಿ. ಮೊದಲ ಕವಚದಲಿೆರನವ ಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳಿಗಿೊಂತ್ ಎರಡನ ಪಟ್ನೆ ಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ದ ಕವಚದಲಿೆ 
ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಧಾತ್ನ ಯಾವುದನ? 
➢ ಆಗಾೇನ್ 
➢ ಮೆಗಿುದಷಿಯೊಂ ಧಾತ್ನವು 2,8,2 ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್. 
➢ ಸಿಲಿಕಾನ್ 
➢ ಕಾಬೇನ್ 

2.   
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ವಗೇ 
ಆವತ್ೇ 1 13 14 15 16 

3 X B C D E 
4 Y     
5 Z     

i) ಮೆದಲಿನ್ ಕ ್ದಷ್ೆಕದ ಆಧಾರದ ಮೆದಲ್ ಅತ್ಯೊಂತ್ ಚಿಕೆ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ರ ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಧಾತ್ನ ಯಾವುದನ?  
ಉತ್ತರ: E 

ii) E ಧಾತ್ನವನ್ ಇಲಕ್ಾಾನ್ ವನಾಯಸ ಬರ್ಯಿರಿ. 
ಉತ್ತರ: E= 16= 2, 8, 6 

iii) Y ಧಾತ್ನವನ್ ಭೌತಿಕ ಮ್ತ್ನತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾಮ್ಯತ್್ ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಇತ್ರ ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಹ್ಸರಿಸಿ. 
ಉತ್ತರ: X ಮ್ತ್ನತ Z 

iv) B ಧಾತ್ನವು C ಧಾತ್ನವಗಿೊಂತ್ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ರದಲಿೆ ಚಿಕೆರ್ದ/ರ್ ಡಿರ್ದ, ಕಾರಣ ಕ ್ಡಿ. 
ಉತ್ತರ: B ಧಾತ್ನವನ್ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ರ ರ್ ಡಿದನ. ಕಾರಣ ಆವತ್ೇದ ಮ್ನೊಂರ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರ 
ಚಿಕೆರಾಗನವುದನ. 

v) D ಧಾತ್ನವನ್ ವ್ದಲ್ನಿಿ ಬರ್ಯಿರಿ. 
ಉತ್ತರ: D = 15 = 2, 8, 5    

ವ್ದಲ್ನಿಿ=5  

ಹ್ಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು: 
ಡ್ನರ್ರ್ೈನರ ತ್ರಾವಳಿಗಳು: ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಗಳ ಏರಿಕ್ ಕರಮ್ದಲಿೆ ಜ್ ದಡಿಸಿರಾಗ ಒೊಂರ್ದ ರಿದತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಗನಣಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ತಿರವಳಿಗಳ ಗನೊಂಪನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಯಲಾಗನತ್ತರ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಡ್ ಬರೈ್ನ್ರ ತಿರವಳಿಗಳು ಎೊಂದನ ಕರ್ಯನವರನ. 
ಉರಾ|| : i) Li, Na, K ii) Ca, Sr, Ba  iii) Cl, Br, I 

ಡ್ನರ್ರ್ೈನರರ ತ್ರಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ: ಡ್ ಬರೈ್ನ್ರ ತಿರವಳಿಗಳಲಿೆ ಮೊದಲನದ್ ಮ್ತ್ನತ ಮ್ ರನ್ದ ಧಾತ್ನಗಳ ಪರಮಾಣನರಾಶಿಗಳ 
ಸರಾಸರಿಯನ ಮ್ಧ್ಯದ ಧಾತ್ನವನ್ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಗ್ ಸಮ್ವಾಗಿರನತ್ತರ್/ಹ್ ದಲನತ್ತರ್. 
ಇತ್ರ ಮತ್ರಗಳು: ಆಗ ತಿಳಿದಿರನವ ಧಾತ್ನಗಳಲಿೆ 3 ತಿರವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗನರನತಿಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ನ. 
ನನಾಲಾಾೆಂಡ್ರವರ ಅಷಟಕಗಳ ನಿಯಮ: ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಯ ಏರಿಕ್ ಕರಮ್ದಲಿೆ ಜ್ ದಡಿಸಿರಾಗ ಪರತಿ ಎೊಂಟ್ನ್ದ 
ಧಾತ್ನವು ಮೊದಲ ಧಾತ್ನವನ್ ಗನಣಗಳನ್ನು ಹ್ ದಲನತ್ತರ್. 
ನನಾಲಾೆಂಡ್ರ ಆವತೇಕ್ನದಷಟಕದ ಸಾಧನ್ಗಳು:  

• ಈ ನಿಯಮ್ವು ಹಗನರ ಧಾತ್ನಗಳಿಗ ್ಅನ್ವಯವಾಗನತಿತತ್ನತ. ಉರಾಹರಣ್ಗ ್ಲಿದಥಿಯೊಂ, ಸ್ ದಡಿಯೊಂ ಮ್ತ್ನತ ಪ್ ಟ್ಾಯಸಿಯೊಂ 
ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಒಟಿೆಗ ್ತ್ರಲಾಯಿತ್ನ. 

• ಧಾತ್ನಗಳ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗ  ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಯ ನ್ಡನವನ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನ್ನು ಸ ಚಿಸಿತ್ನ. 
• ಮೊದಲ ರಾರಿಗ್ ಧಾತ್ನಗಳ ಗನಣಗಳು ಆವತ್ೇನಿದಯವಾಗನತ್ತವ್ ಎೊಂಬನದನ್ನು ತ್್ ದರಿಸಿತ್ನ. 
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ನನೂಲಾೂಂಡ್ರವರ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಮಿತಿಗಳು:  
• ಇದನ ಕದ್ವಲ ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಧಾತ್ನವನ್ವರಗ ್ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸನತ್ತರ್ (ಹಗನರ ಧಾತ್ನಗಳಿಗ ್ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸನತ್ತರ್). 
• ಹ್ ಸರಾಗಿ್ಆವಷ್ಾೆರಗ ್ೊಂಡ್ಧಾತ್ನಗಳ್ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳು್ನ್ ಯಲಾಯೊಂಡ್್ರ್ಅಷ್ೆಕಗಳ್ನಿಯಮ್ಕ್ೆ್ಹ್ ೊಂದಿಕಯ್ಾಗಲಿಲೆ.್ 
• ತ್ನ್ು ಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಸರಿ ಹ್ ೊಂದಿಸಲನ ನ್ ಯಲಾಯೊಂಡ್್ರವರನ ಒೊಂರ್ದ ಸಥಳದಲಿೆ ಎರಡನ ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರನ 
• ಅಷ್್ೆದ ಅಲೆರ್ ಕಲ್ವು ಹ್ ದಲಿಕ್ ಇಲೆದ ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಒೊಂರ್ದ ಕೊಂಬಸಾಲಿನ್ಲಿೆ ಇರಿಸಿದರನ. ಕ ್ದರಾಲ್ೆ್ ಮ್ತ್ನತ ನಿಕೆಲ್್ 

ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ರ್ದರ ್ಗನಣಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಫ್ ೆದರಿನ್, ಕ ೆ್ದರಿನ್ ಮ್ತ್ನತ ರ ್ರದಮ್ನ್ ಧಾತ್ನಗಳ ಜ್ ತ್್ ಇರಿಸಿರನವುದನ 
ಇದಕ್ೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್. 

• ನಿಕೆಲ್್ ಮ್ತ್ನತ ಕ ್ದರಾಲ್ೆ್ ಧಾತ್ನಗಳ ಗನಣಗಳನ್ನು ಹ್ ದಲನವ ಕಬಿಬಣವನ್ನು ಅವುಗಳಿೊಂದ ದ ರದಲಿೆ ಇಡಲಾಗಿರ್. 

ಮ್ಮಂಡಲಗವ್ರವರ ಆವರ್ೀ ನಿಯಮ:  
“ಧಾತ್ನಗಳ ಗನಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನರಾಶಿಯ ಆವತ್ೇನಿದಯ ಪನನ್ರಾವತ್ೇನ್ಗಳು”. 

ಮ್ಮೆಂಡಲಿದವ್ರವರ ಆವತೇಕ್ನದಷಟಕದ ಸಾಧನ್ಗಳು:  
• ಮೆೊಂಡಲಿದವ್ರವರ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಇನ್ ು ಆವಷ್ಾೆರಗ ್ಳುದ ಗಾಯಲಿಯೊಂ (Ga), ಸಾೊೊಂಡಿಯೊಂ (Sc) ಮ್ತ್ನತ 

ಜ್ಮೆದೇನಿಯೊಂ (Ge) ನ್ೊಂತ್ಹ ಧಾತ್ನಗಳಿಗ ್ಮೊದಲ್ದ ಖ್ಾಲಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ನತ. 
• ಧಾತ್ನಗಳ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಅವುಗಳ ಸಾಥನ್ದ ಆಧಾರದ ಮೆದಲ್ ಊಹಿಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ನ. 
• ರಾಜಾನಿಲಗಳನ್ನು ಆವಷ್ೆರಿಸಿರಾಗ ಈಗಾಗಲ್ದ ಅಸಿತತ್ವದಲಿೆರನವ ಜ್ ದಡಣ್ಗ ್ ತ್್ ೊಂದರಯ್ನೊಂಟ್ನಮಾಡರ್ ಹ್ ಸ ಗನೊಂಪ್ತನ್ಲಿೆ 

ಇಡಬಹನರಾಗಿತ್ನತ. 
• ಈ ಜ್ ದಡಣ್ಯನ ನಿಖರವಾದ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಲ್ಕೆಹಾಕಲನ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತ್ನ. ಉರಾ|| ರ್ರಿಲಿಯೊಂನ್ 

ಪರಮಾಣನರಾಶಿಯನ್ನು 13.5 ರಿೊಂದ 9ಕ್ೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಹಾಗ್ಯೆದ ಈ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಿೊಂದ ಇೊಂಡಿಯೊಂ, ಚಿನ್ು, 
ಪಾೆಟಿನ್ೊಂ, ಯನರ್ದನಿಯೊಂ ನ್ೊಂತ್ಹ ಇತ್ಾಯದಿ ಧಾತ್ನಗಳ ಪರಮಾಣನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ನ.   

ಮ್ಮೆಂಡಲಿದವ್ರವರ ಆವತೇಕ್ನದಷಟಕದ ಮತ್ರಗಳು: 
i. ಸಮ್ಸಾಥನಿಗಳ ಸಾಥನ್ಗಳನ್ನು ವವರಿಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲೆ. 

ii. ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ್ಗ ್ಸಿಥರ ಸಾಥನ್ವನ್ನು ಕ ್ಡಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲೆ. 
iii. ಪರಮಾಣನರಾಶಿಗಳು ಒೊಂದನ ಧಾತ್ನವನಿೊಂದ ಮ್ತ್್ ತೊಂದನ ಧಾತ್ನವಗ ್ನಿಯತ್ವಾಗಿ ಏರಿಕ್ ಕರಮ್ದಲಿೆಲೆವಾದದರಿೊಂದ ಭಾರವಾದ 

ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣ್ಣಸನವಾಗ ಎರಡನ ಧಾತ್ನಗಳ ಮ್ಧ್ಯ ಎಷ್ನೆ ಧಾತ್ನಗಳನ್ನು ಆವಷ್ೆರಿಸಬಹನರ್ೊಂದನ ಊಹಿಸಲನ 
ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ನ. 

ಆಧಚನಿಕ ಆವರ್ೀಕ್ನಗಷಟಕದ ನಿಯಮ:  
“ಧಾತ್ನಗಳ ಗನಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನಸೊಂಖ್ಯ್ಯ ಆವತ್ೇನಿದಯ ಪನನ್ರಾವತ್ೇನ್ಗಳು”. 
ಗ್ನೆಂದಲದೆಂದ ಕಾಮರ್ದಧ ಜ್ನದಡಣ್ಯೆಡ್ಗ್- ಆಧುನಿಕ ಆವತೇ ಕ್ನದಷಟಕ. 

• ಮೆೊಂಡಲಿದವ್ರವರ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ್ನ್ ಸಾಥನ್ ಅಸಿಥರವಾಗಿದನದ ಆಧ್ನನಿಕ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ 1s1 ಇಲಕ್ಾಾನ್ 
ವನಾಯಸವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವುದರಿೊಂದ ಮೊದಲನದ್ ಗನೊಂಪ್ತನ್ಲಿೆ ಇಡಲಾಗಿರ್. 

• ಮೆೊಂಡಲಿದವ್ರವರ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಸಮ್ಸಾಥನಿಗಳಿಗ್ ಸಾಥನ್ವನ್ನು ವವರಿಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲೆ, ಆದರ ್ ಆಧ್ನನಿಕ 
ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಸಮ್ಸಾಥನಿಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ಗಳು ಒೊಂರ್ದ ಆಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಅವುಗಳಿಗ್ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಒೊಂರ್ದ 
ಸಾಥನ್ವನ್ನು ನಿದಡಲಾಗಿರ್. 
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• ಮೆೊಂಡಲಿದವ್ರವರ ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಹ್ಚಿಾನ್ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಯಿರನವ ಧಾತ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರಾಶಿಯಿರನವ ಧಾತ್ನವಿಗಂತ 
ಮೊದಲ್ದ (ಉರಾ: Co ಮ್ತತ ು Ni) ಯಾವುರ್ದ ಕಾರಣ, ಸಮ್ರ್ೇನ್ಗಳಿಲೆರ್ ಜ್ ದಡಿಸಲಾಗಿತ್ನತ. ಆದರ ್ಆಧ್ನನಿಕ ಆವತ್ೇ 
ಕ ್ದಷ್ೆಕದಲಿೆ ಧಾತ್ನಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸೊಂಖ್ಯ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೆದಲ್ ಕರಮ್ಬದಧವಾಗಿ ಏರಿಕ ್ಕರಮ್ದಲಿೆ ಜ್ ದಡಿಸಲಾಗಿರ್. 

ಆಧಚನಿಕ ಆವರ್ೀಕ್ನಗಷಟಕದಲಿನ ಪ್ರವೃತಿಿಗಳು: 
ಅ) ವ್ದಲ್ನಿಿ:  
➢ ಆವತ್ೇದ ಮ್ನೊಂರ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ವ್ದಲ್ನಿಿಯನ 1ರಿೊಂದ 4 ರವರ್ಗ ್ಏರಿಕ್ಯಾಗಿ ನ್ೊಂತ್ರ 0 ಗ ್ಇಳಿಕ್ಯಾಗನತ್ತರ್. 
➢ ವಗೇದ ಕಳ್ಗ ್ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ವ್ದಲ್ನಿಿಯನ ಸಿಥರವಾಗಿರನತ್ತರ್. 

ಆ) ಪರಮಾಣು ಗಾತಾ:  
➢ ಆವತ್ೇದಲಿೆ ಎಡದಿೊಂದ ಬಲಕ್ೆ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. 

ಏಕ್ೊಂದರ ್ ಹ್ಚನಾವ ನ್ ಯಕ್ೆಯಸ್ನ್ ಆವ್ದಶವು ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ನ್ ಯಕ್ೆಯಸ್ನ್ ಹತಿತರಕ್ೆ ಸ್ಳಯ್ನವುದರಿೊಂದ 
ಪರಮಾಣನಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗನವುದನ. 

➢ ವಗೇದ ಕಳ್ಗ ್ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಪರಮಾಣನವನ್ ಗಾತ್ರ ಹ್ಚ್ಾಾಗನತ್ತರ್. ಏಕ್ೊಂದರ ್ವಗೇದ ಕಳ್ಗ ್ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಕವಚಗಳ ಸೊಂಖ್ಯ್ 
ಹ್ಚ್ಾಾಗನವುದನ ಹಾಗ  ನ್ ಯಕ್ಯೆಸ್ ಹಾಗ  ಹ್ ರಕವಚದ ನ್ಡನವನ್ ದ ರ ಹ್ಚ್ಾಾಗನವುದನ. 

ಇ) ಲ್ನದಹದಯ ಗುಣ: (ಇಲ್ಕಾಾನ್್ಗಳನುನ ಕಳ್ದುಕ್ನಳುುವ ಪಾವೃತ್ರತ ಹ್ನೆಂದರುವುದು) 
➢ ಎಡದಿೊಂದ ಬಲಕ್ೆ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಒಟ್ನೆ ನ್ ಯಕ್ೆದಯ ಆವ್ದಶಗಳು ಹ್ಚ್ಾಾಗಿ ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳದ್ನಕ್ ಳುುವ ಪರವೃತಿತ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗನವುದರಿೊಂದ ಲ್ ದಹಿದಯ ಗನಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. 
➢ ವಗೇದ ಕಳ್ಗ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಕವಚಗಳು ಹ್ಚನಾವುದರಿೊಂದ ಇಲ್ಕಾಾನ್ನಗಳು ಹಾಗ  ನ್ ಯಕ್ೆಯಸ್ ನ್ಡನವನ್ ದ ರ ಹ್ಚ್ಾಾಗಿ 

ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳದ್ನಕ್ ಳುುವ ಪರವೃತಿತಯನ ಹ್ಚ್ಾಾಗನವುದರಿೊಂದ ಲ್ ದಹಿದಯ ಗನಣ ಹ್ಚ್ಾಾಗನವುದನ. 
➢ ಲ್ ದಹಗಳು ವಿದುಾದಧನಿದಯ ಸವಭಾವದವು. ಅೊಂದರ ್ ಬೊಂಧ್ಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನವಾಗ ಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳನ್ನು 

ಕಳದ್ನಕ ್ಳುುತ್ತವ್. 
➢ ಲ್ ದಹಗಳು ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದ ಎಡಭಾಗದಲಿೆ ಕೊಂಡನಬರನತ್ತವ್. 
➢ ಲ್ ದಹಿದಯ ಆಕ್ಿೈಡ್್ಗಳು ಪಾತ್ಾಾಮೆದಯವಾಗಿವ್. 

ಈ) ಅಲ್ನದಹದಯ ಗುಣ: 
➢ ಆವತ್ೇದ ಮ್ನೊಂರ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡ್ದನಕ್ ಳುುವ ಸಾಮ್ರ್ಯೇವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವುದರಿೊಂದ 

ಅಲ್ ದಹಿದಯ ಗನಣ ಹ್ಚ್ಾಾಗನತ್ತರ್. 
➢ ವಗೇದ ಕಳ್ಗ್ ಸಾಗಿದೊಂತ್್ ಇಲಕ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳದ್ನಕ್ ಳುುವ ಗನಣವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವುದರಿೊಂದ ಅಲ್ ದಹಿದಯ ಗನಣ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. 
➢ ಅಲ್ ದಹಗಳು ಬೊಂಧ್ಗಳನ್ುದಪೇಡಿಸನವ ಸೊಂದರ್ೇದಲಿೆ ಇಲಕ್ಾಾನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡ್ದನಕ ್ಳುುವುದರಿೊಂದ ಋಣ 

ಅಯಾನ್ನಗಳಾಗನತ್ತವ್. ಅೊಂದರ ್ವಿದುಾದೃಣದಯ 
➢ ಅಲ್ ದಹಗಳು ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದ ರ್ಲಭಾಗದಲಿೆ ಕೊಂಡನಬರನತ್ತವ್. 
➢ ಅಲ್ ದಹದ ಆಕ್ಿದಡ್್ಗಳು ಆಮೆದಯವಾಗಿರನತ್ತವ್. 

ಆವತ್ೇಕ ್ದಷ್ೆಕದ ಮ್ಧ್ಯಭಾಗದಲಿೆ ಕೊಂಡನಬರನವ ರ್ ದರಾನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜಮೆದೇನಿಯೊಂ, ಆಸೇ್ನಿಕ್, ಆೊಂಟಿಮೊನಿ, 
ಟ್್ಲ ಯರಿಯಮ್, ಪ್ ಲ್ ನಿಯೊಂನ್ೊಂತ್ಹ ಧಾತ್ನಗಳು ಲ್ ದಹ ಮ್ತ್ನತ ಅಲ್ ದಹಗಳ ಗನಣಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವುದರಿೊಂದ 
ಇವುಗಳನ್ನು ಲ್ ದಹಾರ್ಗಳು ಎೊಂದನ ಕರ್ಯನತ್ಾತರ್. 
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CzsÁåAiÀÄ : 6 fÃªÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ 
§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: 
1. ¥ÀQëUÀ¼À°è GAmÁUÀÄªÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄÄPÀÛ vÁådå F PÉ¼ÀV£ÀAwzÉ : 
 J) PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï ©) AiÀÄÆjAiÀiÁ  ¹) CªÉÆÃ¤AiÀiÁ  r) AiÀÄÆjPï DªÀÄè 
2. gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀ̧ ÀÄÛUÀ¼À «¤ªÀÄAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¸ÀÜ¼À 
 J) C¥ÀzsÀªÀÄ¤UÀ¼ÀÄ ©) D©üzsÀªÀÄ¤UÀ¼ÀÄ ¹) É̄ÆÃªÀÄ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ r) PÀªÁlUÀ¼ÀÄ 

GvÀÛgÀ: ¹) ¯ÉÆÃªÀÄ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ 
3. DºÁgÀ, PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊmÉÆæÃd£ï vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄªÀ WÀlPÀ : 
 J) ¥Áȩ̀ Àä   ©) PÉA¥ÀÄgÀPÀÛPÀtUÀ¼ÀÄ ¹) ©½gÀPÀÛPÀtUÀ¼ÀÄ r) QgÀÄvÀmÉÖUÀ¼ÀÄ 
4. ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÀªÁlUÀ¼À PÁAiÀÄð F PÉ¼ÀV£ÀAwzÉ : 
 J) gÀPÀÛªÀÅ »ªÀÄÄäRªÁV ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ   

©) gÀPÀÛªÀÅ »ªÀÄÄäRªÁV ºÀjAiÀÄzÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
 ¹) gÀPÀÛªÀÅ ±Áé À̧PÉÆÃ±ÀUÀ½UÉ ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.  

r) gÀPÀÛªÀÅ zÉÃºÀzÀ J¯Áè ¨sÁUÀUÀ½UÉ ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
5. DQìd£ïAiÀÄÄPÀÛ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß zÉÃºÀzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ¸ÁV¸ÀÄªÀ gÀPÀÛ£Á¼À 
 J) ªÀÄºÁ¥ÀzsÀªÀÄ¤ ©) ¥ÀÄ¥ÀÄà¸ÀPÀ C©üzsÀªÀÄ¤ ¹) GZÀÑ C©üzsÀªÀÄ¤ r) ¤ÃZÀ C©üzsÀªÀÄ¤ 
6. ¥ÀQëUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÛ¤UÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÉÆÃuÉUÀ¼À ¸ÀASÉå : 
 J) 2   ©) 3   ¹) 4   r) 5 
7. fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ ºÉÆgÀVgÀÄªÀ zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀð gÀPÀÛPÉÌ ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀ CAUÁA±À 
 J) PÉA¥ÀÄgÀPÀÛPÀtUÀ¼ÀÄ ©) zÀÄUÀÝgÀ¸À  ¹) QgÀÄvÀmÉÖUÀ¼ÀÄ  r) ªÉÄÃ°£À J®èªÀÇ 
8. PÀrªÉÄ ¥ÉÆæÃnÃ£ï ºÉÆA¢gÀÄªÀ CAUÁA±À 
 J) Qté   ©) zÀÄUÀÝgÀ¸À  ¹) QgÀÄvÀmÉÖ  r) PÉA¥ÀÄgÀPÀÛPÀtUÀ¼ÀÄ 
9. C¥ÀzsÀªÀÄ¤UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀ¥ÁàzÀ ºÉÃ½PÉ 
 J) gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ zÉÃºÀzÀ ««zsÀ CAUÀUÀ½UÉ ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÉ.  

©) zÀ¥ÀàªÁzÀ ©üwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. 
 ¹)  PÀªÁlUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ.      

r) DQìd£ïAiÀÄÄPÀÛ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. 
10. DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀªÀÅ F PÉ¼ÀV£ÀAwzÉ. 

 J) 80 / 120 mm of Hg   ©) 130 / 90 mm of Hg  

¹) 120 / 80 mm of Hg   r) 140 / 80 mm of Hg  

MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 
11. ¨ÁµÀà «¸Àdð£É JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

UÁ½UÉ vÉgÉzÀ ¸À̧ ÀåzÀ ¨sÁUÀUÀ½AzÀ D«AiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ £ÀµÀÖªÁUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¨ÁµÀà «¸Àdð£É J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
12. zÀÄUÀÝgÀ¸À JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 

§tÚ«®èzÀ PÀrªÉÄ ¥ÉÆæÃnÃ£ï£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ gÀPÀÛzÀ°è£À ¥Áè¸ÀäzÀAvÉ EgÀÄªÀ zÀæªÀªÀ£ÀÄß zÀÄUÀÝgÀ¸À J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
13. zÀÄUÀÝgÀ¸ÀzÀ PÁAiÀÄðªÉÃ£ÀÄ? 

• fÃtðªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄ½¤AzÀ »ÃgÀ®àlÖ PÉÆ§â£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. 

• fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ ºÉÆgÀVgÀÄªÀ C¢üPÀ zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ gÀPÀÛPÉÌ ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
14. C¥ÀzsÀªÀÄ¤UÀ¼ÀÄ zÀ¥ÀàªÁzÀ ¹Üw¸ÁÜ¥ÀPÀ ©üwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. KPÉ? 

gÀPÀÛªÀÅ ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ Cw ºÉaÑ£À MvÀÛqÀzÀ°è ºÉÆgÀºÉÆªÀÄÄävÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀzsÀªÀÄ¤UÀ¼À ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÁPÀÄvÀÛªÉ. 
15. C©üzsÀªÀÄ¤UÀ¼À°ègÀÄªÀ PÀªÁlUÀ¼À PÁAiÀÄðªÉÃ£ÀÄ? 

PÀªÁlUÀ¼ÀÄ gÀPÀÛªÀÅ PÉÃªÀ® MAzÀÄ ¢QÌ£À°è ºÀjAiÀÄ®Ä ©qÀÄvÀÛzÉ. 
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16. QgÀÄvÀmÉÖUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj. 
gÀPÀÛªÀÅ ºÉ¥ÀÄàUÀlÄÖªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 

17. «¸Àdð£É JAzÀgÉÃ£ÀÄ? KPÀPÉÆÃ²ÃAiÀÄ fÃ«UÀ¼ÀÄ vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÉÃºÀ¢AzÀ ºÉÃUÉ ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛªÉ? 
ºÁ¤PÁgÀPÀ ZÀAiÀiÁ¥ÀZÀAiÀÄ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß zÉÃºÀ¢AzÀ ºÉÆgÀºÁPÀÄªÀ eÉÊ«PÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. 

 «¸ÀgÀuÉ «zsÁ£À¢AzÀ. 
18. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄÆvÀæzÀ°ègÀÄªÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄÄPÀÛ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 

AiÀÄÆjAiÀiÁ, AiÀÄÆjPï DªÀÄè. 
19. £É¥sÁæ¤£À°è ªÀÄgÀÄ»ÃjPÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt CªÀ®A©¹gÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? 

• zÉÃºÀzÀ°ègÀÄªÀ ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ  

• gÀPÀÛzÀ°è PÀgÀVzÀ vÁådåUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt  
20. ¸ÀÛ¤UÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ¼À°è DQìd£ïAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ DQìd£ïjPÀÛ gÀPÀÛ ¥ÀævÉåÃQ À̧ÄªÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ. KPÉ? 

• zÉÃºÀPÉÌ DQìd£ï ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV DUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 

• zÉÃºÀzÀ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. 
JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 
21. ¸À À̧åUÀ¼ÀÄ « À̧dð£ÉUÉ §¼À À̧ÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ £Á®ÄÌ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj. 

• ºÉZÁÑzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÀvÀægÀAzsÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛªÉ.  

• vÁådå ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ gÀ̧ ÀzÁ¤UÀ¼À°è ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. 

• vÁådå ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ J¯ÉUÀ¼À°è ¸ÀAUÀæºÀªÁV GzÀÄjºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. 

• ºÀ¼ÉAiÀÄ PÉìöÊ®AUÀ¼À°è gÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ CAlÄUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. 
22. ªÀÄÆvÀæd£ÀPÁAUÀzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄßöß §gÉ¬Äj. 

• zÉÃºÀ¢AzÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ï vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛzÉ. 

• zÉÃºÀzÀ°è ¤Ãj£À À̧ªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ. 

• zÉÃºÀzÀ pH ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ.  
23. ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÁÜ£ÁAvÀgÀt JAzÀgÉÃ£ÀÄ? F QæAiÉÄUÉ À̧ºÀPÀj¸ÀÄªÀ CAUÁA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 

• «°Ã£ÀUÉÆ¼Àî§®è zÀÄåw ¸ÀA±ÉèÃµÀuÉAiÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÁÜ£ÁAvÀgÀt J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

• ¥sÉÆèÃAiÀÄA. 
24. ZÉÆÃµÀt JAzÀgÉÃ£ÀÄ? F QæAiÉÄUÉ À̧ºÀPÁjAiÀiÁUÀÄªÀ CAUÁA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 

• ¨ÁµÀà «¸Àdð£ÉAiÀÄ°è fÃªÀPÉÆÃ±À¢AzÀ D«AiÀiÁUÀÄªÀ ¤ÃgÀÄ MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß 
ZÉÆÃµÀt J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

• PÉìöÊ®A CAUÁA±À 

25.  EªÀÄär ¥ÀjZÀ®£É JAzÀgÉÃ£ÀÄ? ºÀÈvÀÄÌQëUÀ¼ÀÄ ºÀÈvÀÌtðUÀ½VAvÀ zÀ¥Àà£ÁzÀ ¸ÁßAiÀÄÄ«£À ©üwÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. KPÉ?À 
¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÛ¤UÀ¼À°è gÀPÀÛªÀÅ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀjZÀ®£ÉUÉ JgÀqÀÄ ¨Áj ºÀÈzÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÁzÀÄºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß 
EªÀÄär ¥ÀjZÀ®£É J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
ºÀÈvÀÄÌQëUÀ¼ÀÄ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ CAUÀUÀ½UÉ vÀ®¥ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉZÀÄÑ MvÀÛqÀ ºÁPÀÄvÀÛzÉ. MvÀÛqÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä 
zÀ¥Àà£ÁzÀ ¸ÁßAiÀÄÄ«£À ©üwÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 

ªÀÄÆgÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
26. ¯ÉÆÃªÀÄ£Á¼ÀUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ?  

gÀPÀÛªÀÅ «ÄÃ£ÀÄUÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è MªÉÄä ¨Áj ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. KPÉ ?  
ªÀÄ£ÀÄµÀågÀAxÀ §ºÀÄPÉÆÃ±À fÃ«UÀ¼À vÁådå «¸Àfð¸À®Ä «¸ÀgÀuÉAiÀÄÄ ¸ÁPÁUÀÄªÀÅ¢®è. KPÉ? 
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GvÀÛgÀ: - gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ À̧ÄvÀÛ°£À PÉÆÃ±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀ̧ ÀÄÛUÀ¼À «¤ªÀÄAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ Cw aPÀÌ gÀPÀÛ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ. 
- «ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 2 PÉÆÃuÉUÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ ºÁUÀÆ «ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ÜgÀªÁzÀ zÉÃºÀzÀ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß 

ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®è DQìd£ïAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ DQìd£ïjPÀÛ gÀPÀÛzÀ ¥ÀævÉåÃPÀvÉ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
- §ºÀÄPÉÆÃ²ÃAiÀÄ fÃ«UÀ¼À°è zÉÃºÀzÀ J¯Áè fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°ègÀÄªÀÅ¢®è. 

27. ¸À À̧åUÀ¼ÀÄ vÁådå ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄßö ºÉÆgÀºÁPÀ®Ä §¼À À̧ÄªÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
GvÀÛgÀ: - ¸À À̧åUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¨ÁµÀà« À̧dð£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛªÉ. 

- ¸À À̧åUÀ¼ÀÄ vÁådå¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ gÀ̧ ÀzÁ¤UÀ¼À°è ¸ÀAUÀæ»¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. 
- ¸À À̧åUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß PÁAqÀzÀ ªÉÄÃ¯ÉäöÊUÉ vÉÆUÀmÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛªÉ. 
- PÉìöÊ®AUÀ¼À°è gÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ CAlÄUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. 
- vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À ªÀÄtÂÚ£À°è PÀÆqÀ PÉ®ªÀÅ vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¸Àfð¸ÀÄvÀÛªÉ. 
- J¯ÉUÀ¼À°è vÁådå ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀªÁV GzÀÄjºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ.  

£Á®ÄÌ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 

28. ªÀiÁ£ÀªÀ£À gÀPÀÛ¥ÀjZÀ®£ÁªÀÇåºÀzÀ°ègÀÄªÀ ««zsÀ gÀPÀÛ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj. ¸ÀÛ¤UÀ¼À°è 
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ¼À°è DQìd£ïAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ DQìd£ïjPÀÛ gÀPÀÛ ¥ÀævÉåÃQ À̧ÄªÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ. KPÉ? 
GvÀÛgÀ: - C¥ÀzsÀªÀÄ¤UÀ¼ÀÄ : EªÀÅ ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß zÉÃºÀzÀ J¯Áè s̈ÁUÀUÀ½UÉ ¸ÁV¸ÀÄvÀÛªÉ. 

- C©üzsÀªÀÄ¤UÀ¼ÀÄ : EªÀÅ zÉÃºÀzÀ J¯Áè s̈ÁUÀUÀ½AzÀ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄvÀÛªÉ. 
- ¯ÉÆÃªÀÄ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ : gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ À̧ÄvÀÛ°£À PÉÆÃ±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À «¤ªÀÄAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
- vÀªÀÄä zÉÃºÀzÀ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä ¤gÀAvÀgÀªÁV ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À À̧ÄvÀÛªÉ. 

LzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: 

29. ¸À À̧åUÀ¼À°è ¨ÁµÀà «¸Àdð£ÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. ¨ÁµÀà «¸Àdð£ÉAiÀÄÄ ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÁÜ£ÁAvÀgÀtQÌAvÀ ºÉÃUÉ 
©ü£ÀßªÁVzÉ? ¸À À̧åUÀ¼ÀÄ ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. KPÉ? 
¨ÁµÀà «¸Àdð£ÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 

- ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®ªÀtUÀ¼À ZÀ®£ÉUÉ À̧ºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
- vÁ¥ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt 

¨ÁµÀá «¸Àdð£É: UÁ½UÉ vÉgÉzÀ ¸À À̧åzÀ s̈ÁUÀUÀ½AzÀ D«AiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ £ÀµÀÖªÁUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¨ÁµÀà «¸Àdð£É 
J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
¨sËvÀ§®UÀ½AzÀ PÉìöÊ®A£À ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÁÜ£ÁAvÀgÀt : «°Ã£ÀUÉÆ¼Àî§®è zÀÄåw À̧A±ÉèÃµÀuÉAiÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÁÜ£ÁAvÀgÀt J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
¥sÉÆèÃAiÀÄA£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄPÉÆæÃ¸ï£À ±ÀQÛ §¼À¹PÉÆAqÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
¸À À̧åUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀÄÈvÀ CAUÁA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ ¸À̧ ÀåUÀ¼À°è PÀrªÉÄ ±ÀQÛAiÀÄ 
CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ.  

30.    J) ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄUÀÝgÀ¸À zÀæªÀUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? gÀPÀÛ¢AzÀ AiÀiÁªÀ «©ü£Àß vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆvÀæPÉÌ 
¸ÉÃgÀ®àqÀÄvÀÛªÉ?  

©) ¸À À̧åUÀ¼À°è vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ «¸Àfð¸À®àqÀÄvÀÛªÉ? 
J) gÀPÀÛzÀ PÁAiÀÄð : gÀPÀÛªÀÅ DºÁgÀ, DQìd£ï ªÀÄvÀÄÛ vÀAiÀiÁdåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä zÉÃºÀzÀ°è ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 

 zÀÄUÀÝgÀ¸À zÀæªÀUÀ¼À PÁAiÀÄð :  
-  zÀÄUÀÝgÀ¸ÀªÀÅ fÃtðªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄ½¤AzÀ »ÃgÀ®àlÖ PÉÆ§â£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. 
-  fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ ºÉÆgÀVgÀÄªÀ C¢üPÀ zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ gÀPÀÛPÉÌ ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 

 gÀPÀÛ¢AzÀ ªÀÄÆvÀæPÉÌ Ȩ́ÃgÀ®àqÀÄªÀ «©ü£Àß vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ:  
- AiÀÄÆjAiÀiÁ 
- AiÀÄÆjPïDªÀÄè 
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©) ¸À¸ÀåUÀ¼À°è vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ «¸Àfð¸À®àqÀÄªÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ. 
- J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß GzÀÄj¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ. 
- vÉÆUÀmÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 
- CAlÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß GvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ 
- ¨ÉÃj£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÀÄtÂÚUÉ ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛªÉ. 
- gÀ¸ÀzÁ¤UÀ¼À°è ¸ÀAUÀæ»¹PÉÆ¼ÀîzÀ ªÀÄÆ®PÀ  
- ¨ÁµÀà« À̧dð£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ. 
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CzsÁåAiÀÄ : 7 ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé 
I. §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 

1. £ÀgÀPÉÆÃ±ÀzÀ F ¨sÁUÀzÀ°è PÉÆÃ±ÀPÉÃAzÀæ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. 
C) DPÁì£ï  D) qÉAqÉæöÊmï  E) PÉÆÃ±ÀPÁAiÀÄ  F) £ÀgÀvÀÄ¢ 

2. JgÀqÀÄ £ÀgÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß »ÃUÉ£ÀÄßvÁÛgÉ. 
C) ¸ÀA¢ü   D) DPÁì£ï  E) À̧A À̧UÀð  F) DªÉÃUÀ 

3. EªÀÅUÀ¼À°è ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ÀÄ. 
C) f§âgÀ°£ï  D) Dræ£Á°£ï  E) ¦lÄålj  F) xÉÊgÁQì£ï 

4. ªÀÄÄªÉÄäzÀÄ½£À ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄð. 
C) zÉÃºÀzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À   D) ªÀÄÄRzÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt 
E) D¯ÉÆÃZÀ£É    F) PÁå°ìAiÀÄA£À ¤AiÀÄAvÀæt 

5. ¸À¸ÀåzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄApvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ºÁªÉÆÃð£ï. 
C) DQì£ï  D) f§âgÀ°£ï  E) Ey°Ã£ï  F) ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ï 

6. «ÄzÀÄ½£À CvÀåAvÀ zÉÆqÀØ ¨sÁUÀ. 
C) ¥Á£ïì   D) C£ÀÄªÀÄ¹ÛµÀÌ  E) ªÀÄºÁªÀÄ¹ÛµÀÌ  F) ªÉÄqÀÄ¯Áè C¨ÁèAUÉÃmÁ 

7. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ï. 
C) E£ÀÄì°£ï  D) xÉÊgÁQì£ï  E) F¸ÉÆÖçÃf£ï  F) ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ï 

8. ‘’ªÀÄÄnÖzÀgÉªÀÄÄ¤ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ’’ F PÉ¼ÀV£À AiÀiÁªÀ QæAiÉÄUÉ ¸ÀÆPÀëöäªÁVzÉ? 
C) ¨É¼ÀPÀÄ  D) ªÁ¸À£É  E) À̧à±Àð  F) GµÀÚ 

9. zÉÃºÀzÀ C£ÉÊaÒPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ ªÉÄzÀÄ½£À ¨sÁUÀ. 
C) ªÀÄÄªÉÄäzÀÄ¼ÀÄ  D) ªÀÄzsÀå ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ E) »ªÉÄäzÀÄ¼ÀÄ  F) £ÀgÀºÀÄj 

10. ¥ÁågÁxÁªÉÆÃð¤£À PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÀ §gÀÄªÀ gÉÆÃUÀ. 
C) «ÄPÉìrªÀiÁ  D) QæmÉ¤¸ÀA  E) CPÉÆæÃªÉÄUÁ° F) ¸ÁßAiÀÄÄ Ȩ́¼ÉvÀ 

11. xÉÊgÁQì£ï ¸ÀA±ÉèÃµÀuÉUÉ CUÀvÀåªÁV ¨ÉÃPÁzÀ zsÁvÀÄ. 
C) PÁ§ð£ï  D) CAiÉÆÃr£ï  E) ¸ÉÆÃrAiÀÄA  F) ¥ÉÆmÁå¶AiÀÄA 

12. ¨É¼ÀQ£À PÀqÉUÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄªÀ ¸À¸ÀåzÀ C£ÀÄªÀvÀð£Á ZÀ®£É. 
C) ¥ÀæPÁ±Á£ÀÄªÀvÀð£ É   D) UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É   
E) d¯Á£ÀÄªÀvÀð£É   F) gÁ¸ÁAiÀiÁ¤PÁ£ÀÄªÀvÀð£É 

II. MAzÀÄCAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ :- 

1. ªÀÄ£ÀÄµÀå£À PÉÃAzÀæ £ÀgÀªÀÇåºÀzÀ°è£À JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 
GvÀÛgÀ : ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ §½î 

2. ¥ÀgÁªÀwðvÀ QæAiÉÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? 
GvÀÛgÀ : ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è£À WÀl£É / ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉ GAmÁUÀÄªÀ ºÀoÁvï ¥ÀæwQæAiÉÄ 
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3. MAzÀÄ PÀÄAqÀzÀ ¸À¸ÀåªÀ£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁVlÖgÉ CzÀgÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀÅ (¨sÀÆ«ÄAiÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ) 
C) zsÀ£ÀUÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ? 

GvÀÛgÀ: ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ 
D) IÄtUÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É vÉÆÃgÀÄvÀÛªÉ? 

GvÀÛgÀ: PÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ J¯ÉUÀ¼ÀÄ 

4.F PÉ¼ÀV£À ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 
GvÀÛgÀ :  C) PÉÆÃ±À«¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄªÀÅzÀÄ - ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ï 

     D) PÁAqÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ    –f§âgÉ°£ï 

5. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæZÉÆÃzÀPÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 

C) UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É –UÀÄgÀÄvÀé  D) gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÁ£ÀÄªÀvÀð£É –gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼ÀÄ 

6. ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆÃ¢¸ÀÄªÀ ¸À¸ÀåzÀ ºÁªÉÆÃð¤UÉ MAzÀÄ GzÁ. PÉÆr. EzÀÄ J°è ¸ÀA±ÉèÃµÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ? 
GvÀÛgÀ : DQì£ï ºÁªÉÆÃð£ï 

PÁAqÀzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è ¸ÀA±ÉèÃµÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 

7. EªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄð w½¹. 

C) gÀ̧ ÁAPÀÄgÀUÀ¼ÀÄ  – gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß UÀæ»¸ÀÄvÀÛªÉ. D) WÁætPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ – ªÁ¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀæ»¸ÀÄvÀÛªÉ. 

8. ªÀÄ£ÀÄµÀå£À°è »ªÉÄäzÀÄ½£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß w½¹. 
GvÀÛgÀ :gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ, ¨ÁAiÀÄ°è ¤ÃgÀÆgÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁAwAiÀiÁUÀÄ«PÉUÀ¼ÀAvÀºÀ J¯Áè C£ÉÊaÒPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß 
»ªÉÄäzÀÄ½£À ªÉÄqÀÄ¯Áè ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ. 

C£ÀÄªÀÄ¹ÛµÀÌ - £ÀqÉAiÀÄÄªÀ–NqÀÄªÀ ZÀ®£ÉUÉ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À ºÉÆAzÁtÂPÉ. zÉÃºÀzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À. 

9. £ÀgÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVgÀÄªÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÉÃºÀzÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 
GvÀÛgÀ : «ÄzÀÄ¼ÀÄ 

10. gÀPÀÛzÀ°è ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ ºÁªÉÆÃð£À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀ£ÀÄß À̧æ«¸ÀÄªÀ UÀæAyAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 

GvÀÛgÀ :E£ÀÄì°£ï – ªÉÄÃzÉÆÃfÃgÀPÀ UÀæAy 

11. Cræ£Á°£ï ºÁªÉÆÃð£À£ÀÄß vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ ºÁªÉÆÃð£ï J£Àß®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? 
GvÀÛgÀ : ¨sÀAiÀÄ, DvÀAPÀ, PÉÆÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ À̧AªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À MvÀÛqÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è zÉÃºÀªÀÅ vÀÄvÀÄð¥Àj¹Üw JzÀÄj¸À®Ä 
¸ÀªÀÄxÀðªÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. 

12. xÉÊgÁ¬Äqï UÀæAyAiÀÄÄ ¸Àæ«¸ÀÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄR ºÁªÉÆÃð£ÉÆAzÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. CzÀgÀ MAzÀÄ PÁAiÀÄð w½¹. 
GvÀÛgÀ :xÉÊgÁQì£ï–zÉÃºÀzÀ ZÀAiÀiÁ¥ÀZÀAiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©Ãj ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV zÉÃºÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ 
ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 

13. ¦lÄåljUÀæAyAiÀÄ£ÀÄß ‘’UÀæAyUÀ¼ÀgÁd’’JAzÀÄ KPÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ ? 
GvÀÛgÀ :EzÀÄ EvÀgÉ CAvÀ:¸ÁæªÀPÀ UÀæAyUÀ¼À ºÁªÉÆÃð£À£ÀÄß ¸Àæ«¸À®Ä ¥ÀæZÉÆÃ¢¹ ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À ¸Àæ«PÉAiÀÄ£ÀÄß 
¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ. 

14. ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À£ÀÄß gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ gÀ¸ÀzÀÆvÀUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. KPÉ? 
GvÀÛgÀ:KPÉAzÀgÉ ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß zÉÃºÀzÀ MAzÀÄ ̈ sÁUÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ̈ sÁUÀPÉÌ gÀªÁ¤¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ. 
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15. CAvÀ:¸ÁæªÀPÀ UÀæAyUÀ¼À£ÀÄß‘’ನಿನಾಾಳ UÀæAy’’JAzÀÄPÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.KPÉ? 
GvÀÛgÀ : EªÀÅUÀ½AzÀ ̧ Àæ«¸À®àqÀÄªÀ ºÁªÉÆÃð£ï / gÀ̧ ÀzÀÆvÀUÀ¼À£ÀÄß ̧ ÁV¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ £Á¼À E®è. EªÀÅ £ÉÃgÀªÁV 
gÀPÀÛPÉÌ ¸ÉÃj £ÀAvÀgÀ UÀÄj CAUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄªÀÅzÀÄ. 

16. £ÀªÀÄä DºÁgÀzÀ°è CAiÉÆÃr£ïAiÀÄÄPÀÛ G¦à£À §¼ÀPÉUÉ ²¥sÁgÀ̧ ÀÄì ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.KPÉ? 
GvÀÛgÀ :KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä zÉÃºÀzÀ°è PÁ¨ÉÆÃðºÉÊqÉæÃmï, ¥ÉÆæÃnÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ©â£À ZÀAiÀiÁ¥ÀZÀAiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß 
xÉÊgÁQì£ï ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ. 

17. «ÄzÀÄ½£À AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀÅ zÉÃºÀzÀ ¨sÀAV ªÀÄvÀÄÛ À̧ªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ ? 
GvÀÛgÀ : C£ÀÄªÀÄ¹ÛµÀÌ 

18. £ÁªÀÅ CPÀ¸ÁävÁV AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ZÀÆ¥ÁzÀ ªÀ̧ ÀÄÛ«£À ªÉÄÃ¯É ºÉeÉÓ ElÖgÉ vÀPÀët £ÁªÀÅ PÁ®£ÀÄß »A¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. 
EzÀÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄ? 
GvÀÛgÀ: ¥ÀgÁªÀwðvÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ 

19. M§â ªÀAiÀÄ¸ÀÌ ªÀåQÛAiÀÄ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÆ¼ÉUÀ¼ÀÄ C¸ÀªÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ̈ É¼É¢zÀÄÝ, ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀqÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAZÁaªÉ. 
D ªÀåQÛUÉ EgÀ§ºÀÄzÁzÀ gÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
GvÀÛgÀ : CPÉÆæÃªÉÄUÁ° 

20. ªÀÄÄRzÀ ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ G¹gÁl QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ ªÉÄzÀÄ½£À ¨sÁUÀAiÀiÁªÀÅzÀÄ? 
GvÀÛgÀ :¥Á£ïì 

21. ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÉÃ«¹zÀªÀ£À £ÀqÉ C¹ÜgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ KPÉ? 
GvÀÛgÀ : KPÉAzÀgÉ CªÀgÀ°è ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À PÁAiÀÄð ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄªÀ C£ÀÄªÀÄ¹ÛµÀÌzÀ ªÉÄÃ¯É D¯ÉÆÌÃºÁ¯ï 
¥ÀjuÁªÀÄ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ zÉÃºÀzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀÄªÀÅ¢®è. 

22. £ÀgÀªÀÇåºÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ PÁAiÀiÁðvÀäPÀ WÀlPÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ. 
GvÀÛgÀ : UÁæºÀPÀUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀPÀUÀ¼ÀÄ. 

23. gÁªÀÄ¤UÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è §®¨sÁUÀzÀ «ÄzÀÄ½UÉ ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÉ. DzÀgÉ DvÀ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ CAUÀUÀ¼ÀÄ ¤¶ÌçAiÀÄªÁVªÉ. 
KPÉ? 
GvÀÛgÀ: ªÀÄºÁªÀÄ¹ÛµÀÌzÀ §®¨sÁUÀªÀÅ zÉÃºÀzÀ JqÀ̈ sÁUÀzÀ CAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ. 

24. «ªÀÄ® E¹Ûç ¥ÉnÖUÉ ªÀÄÄnÖzÁUÀ aÃgÀÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »AvÉUÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. EzÀÄ LaÒPÀ / C£ÉÊaÒPÀ QæAiÉÄAiÉÄ? 
F QæAiÉÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉÃ£ÀÄ? EzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ PÉÃAzÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? 
GvÀÛgÀ :EzÉÆAzÀÄ C£ÉÊaÒPÀQæAiÉÄ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀgÁªÀwðvÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß «ÄzÀÄ¼ÀÄ §½î ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ. 

25. C¤¯ï JA§ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ 18 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ UÀqÀØ ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ¸É ¨É¼É¢®è ªÀÄvÀÄÛ zsÀé¤AiÀÄ°è AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ 
GAmÁV®è. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ºÁªÉÆÃð£ï£À PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÀ GAmÁVzÉ ?  
GvÀÛgÀ : mÉ¸ÉÆÖÃ¹ÖgÁ£ï ºÁªÉÆÃð£ï£À PÉÆgÀvÉ. 

III. JgÀqÀÄ CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ :- 

1. MAzÀÄ DzsÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ §½î PÀÄrUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß DQì£ïUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ GvÉÛÃf¸ÀÄvÀÛªÉ? 
GvÀÛgÀ: DzsÁgÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°ègÀÄªÀ PÀÄrAiÀÄÄ DzsÁgÀ¢AzÀ zÀÆgÀ«gÀÄªÀ PÀÄrAiÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ªÉÃUÀªÁV 
¨É¼ÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è. PÁgÀt DzsÁgÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°ègÀÄªÀ PÀÄrAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è DQì£ï ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ 
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GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DzsÁgÀ¢AzÀ zÀÆgÀ«gÀÄªÀ PÀÄrAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è DQì£ï ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÀÄÑ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 
ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄvÀÛzÉ.  

2. ¥ÁætÂUÀ¼À°è ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ s̈ÁVvÀé GAmÁUÀ®Ä £ÀgÀªÀÇåºÀªÀÅ, ¤£Áð¼ÀUÀæAy ªÀÇåºÀ¢AzÀ ºÉÃUÉ ©£ÀßªÁVzÉ? 
GvÀÛgÀ :  £ÀgÀªÀÇåºÀªÀÅ «zÀÄåvï ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄvÀÛªÉ.  

¤£Áð¼ÀUÀæAyUÀ¼ÀÄ –gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁV¸ÀÄvÀÛªÉ. 

3. ¥ÀgÁªÀwðvÀ QæAiÉÄAiÀÄ PÉÃAzÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¥ÀgÁªÀwðvÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è £ÀgÁªÉÃUÀªÀÅ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß 
K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? 

GvÀÛgÀ : ¥ÀgÁªÀwðvÀ QæAiÉÄAiÀÄ PÉÃAzÀæ– «ÄzÀÄ¼ÀÄ§½î. 
   £ÀgÁªÉÃUÀªÀÅ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀ ªÀiÁUÀð - ¥ÀgÁªÀwðvÀ ZÁ¥À 

4. «ÄzÀÄ½£À CvÀåAvÀ zÉÆqÀØ ¨sÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? CzÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj. 

GvÀÛgÀ : ªÀÄºÁªÀÄ¹ÛµÀÌ – EzÀgÀ PÁAiÀÄð eÁÕ¥ÀPÀ ±ÀQÛ, §Ä¢ÞªÀAwPÉ, D¯ÉÆÃZÀ£É, PÀ®à£É, «ªÉÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ 
PÉÃAzÀæªÁVzÉ. 

5. F PÉ¼ÀV£À ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸À¸ÀåUÀ¼À UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹. 

GvÀÛgÀ :  C) PÁAqÀzÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÀgÉ CzÀÄ–IÄt UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É zsÀ£À ¥ÀæPÁ±ÀÄªÀvÀð£ÉAiÀiÁVzÉ. 
     D) ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À ZÀ®£ÉAiÀÄÄ ºÉÃUÉ aUÀÄgÀÄUÀ¼À ZÀ®£ÉVAvÀ ©ü£ÀßªÁVzÉ? 

GvÀÛgÀ :  ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä PÉ¼ÀªÀÄÄRªÁV ¨É¼ÀªÀtÂUÉ vÉÆÃgÀÄªÀÅzÀjAzÀ zsÀ£À UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É,  
aUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÉÄÃ®ÄäR ¨É¼ÀªÀtÂUÉ vÉÆÃgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß IÄt UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É J£ÀÄßªÀgÀÄ.  

6. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄªÀvÀð£Á ZÀ®£É / CAvÀgÉÆvÀÛqÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ «zsÀUÀ¼ÁV «AUÀr¹. 
GvÀÛgÀ : C£ÀÄªÀvÀð£Á ZÀ®£É     CAvÀgÉÆvÀÛqÀ ZÀ®£É 

 C) ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.   C) ºÀÆUÀ¼À «PÀ¸À£À 
 D) PÁAqÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀQ£À PÀqÉUÉ ªÉÄÃ®ÄäRªÁV ZÀ°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  D) §½îAiÀÄ ¸ÀÄgÀÄ½ ¸ÀÄvÀÄÛ«PÉ 

7. ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è ¦lÄålj UÀæAyAiÀÄÄ ¸Àæ«¸ÀÄªÀ MAzÀÄ ºÁªÉÆÃð¤£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÁAiÀÄð w½¹. 
GvÀÛgÀ :  ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁªÉÆÃð£ÀÄ 

zÉÃºÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ. 

8. mÉ¸ÉÆÖÃ¹ÖgÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ F¸ÉÆÖçÃd£ï£À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 

GvÀÛgÀ : mÉ¸ÉÆÖÃ¹ÖgÁ£ï –UÀAr£À ®PÀëtUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. 
  F¸ÉÆÖçÃd£ï - ºÉtÂÚ£À ®PÀëtUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ 

9. ‘’gÀPÀÛzÀ°è UÀÆèPÉÆÃ¸ï ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ°è ªÉÄÃzÉÆÃfÃgÀPÀ UÀæAyAiÉÄÃ ¥ÀæªÀÄÄRªÁVzÉ” JAzÀÄ w½¹. 
GvÀÛgÀ : gÀPÀÛzÀ°è ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀÅ KjzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ªÉÄÃzÉÆÃfÃgÀPÀ UÀæAyAiÀÄ fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 
CªÀÅ ºÉZÀÄÑ E£ÀÄì°£ï£À GvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. CzÉÃ jÃw gÀPÀÛzÀ°è£À ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀÅ 
PÀÄ¹AiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ E£ÀÄì°£ï ¸Àæ«PÉAiÀÄÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 
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IV. ªÀÄÆgÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 

1. J) £ÀÆågÁ£ï£À gÀZÀ£É vÉÆÃj¸ÀÄªÀ avÀæ §gÉzÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹.  

 
 

©) £ÀÆågÁ£ï£À F PÉ¼ÀV£À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 

C) ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ ¸ÁÜ£À – qÉAqÉæöÊmïì 

D) ªÀiÁ»wAiÀÄÄ «zÀÄåvï DªÉÃUÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀ»¸ÀÄªÀ ªÀiÁUÀð –   

qÉAqÉæçöÊmï → PÉÆÃ±ÀPÁAiÀÄ →DPÁì£ï → £ÀgÀvÀÄ¢ 

2. À̧¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß w½¹. 

GvÀÛgÀ :  1. DQì£ï  – PÉÆÃ±ÀUÀ¼À GzÀÝ ºÉZÀÄÑªÀÅzÀÄ. 

     2. f§âgï°£ï   –  PÁAqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀt 

     3. ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ïUÀ¼ÀÄ  – PÉÆÃ±À«¨sÀd£ÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ 

     4. Ey°Ã£ï  – J¯ÉUÀ¼À GzÀÄgÀÄ«PÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt 
     5. D©ì¹Pï DªÀÄè  - ¸À¸ÀåzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. 

3. ¸ÀA¸ÀUÀð JAzÀgÉÃ£ÀÄ? £ÀgÀPÉÆÃ±ÀzÀ°è «zÀÄåvï DªÉÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀÈ¶ÖAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ? 
GvÀÛgÀ :MAzÀÄ £ÀgÀPÉÆÃ±ÀzÀ DPÁì£ï PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀÄ¢ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ £ÀgÀPÉÆÃ±ÀzÀ qÉAqÀæmïUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À MAzÀÄ ¸ÀtÚ 
CAvÀgÀªÉÃ ¸ÀA¸ÀUÀð. «zÀÄåvï DªÉÃUÀªÀÅ MAzÉÃ ¢QÌ£À°è ºÀgÀqÀ®Ä EzÀÄ PÀªÁlªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. 
DPÁì£ï£À vÀÄ¢AiÀÄ°è «zÀÄåvï DªÉÃUÀªÀÅ PÉ®ªÀÅ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. F gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼ÀÄ 
¸ÀA¸ÀUÀðªÀ£ÀÄß zÁlÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À £ÀgÀPÉÆÃ±ÀzÀ qÉAqÉæöÊmïUÀ¼À°è EzÉÃ jÃwAiÀÄ «zÀÄåvï DªÉÃUÀUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÁægÀA©ü̧ ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¸ÀUÀð CAwªÀÄªÁV £ÀgÀPÉÆÃ±ÀUÀ½AzÀ ¸ÁßAiÀÄÄPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ / UÀæAyUÀ¼ÀAvÀºÀ EvÀgÀ 
fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ½UÉ £ÀgÀªÉÃUÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À®Ä C£ÀÄªÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. 

 

4. C) ²ÃWÀæªÁV PÉÆÃ±À «¨sÀd£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ eÁUÀUÀ¼À°è ºÉZÁÑVgÀÄªÀ (¸Àæ«¸À®àqÀÄªÀ) ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ï AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
GvÀÛgÀ : ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ïUÀ¼ÀÄ. 

  D) ¸À¸Àå ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ À̧¸Àå ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. 
GvÀÛgÀ :¸À¸Àå ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀPÀUÀ½UÉ GzÁ : ¨ÉÃj£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, J¯É, ºÀÆªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ 
GzÀÄgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

5. ¸À¸ÀåzÀ PÁAqÀªÀÅ ¨É¼ÀQ£À PÀqÉUÉ ¨ÁUÀ®Ä DQì£ïUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ? «ªÀj¹. 
GvÀÛgÀ : ¸À¸ÀåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ©zÁÝUÀ, aUÀÄj£À vÀÄ¢ / PÁAqÀzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°ègÀÄªÀ fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ GzÀÝªÁV 
¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄªÀ DQì£ï JA§ ºÁªÉÆÃð£ï ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÀAaPÉAiÀiÁV ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. 
DzÀgÉ ¸À¸ÀåzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ©zÁÝUÀ GzÁºÀgÀuÉUÉ §®¨sÁUÀzÀ aUÀÄj£À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ©zÁÝUÀ, 
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DQì£ï aUÀÄj£À £ÉgÀ½£À PÀqÉ ªÁå¦¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ DQì£ï ¸ÁAzÀævÉAiÀÄÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §®¨sÁUÀQÌAvÀ ªÉÃUÀªÁV 
¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÀåzÀ PÁAqÀªÀÅ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨É¼ÀQ£À PÀqÉ ¨sÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

6. ¥ÀgÁªÀwðvÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? ©¹AiÀiÁzÀ ªÀ̧ ÀÄÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÁUÀ GAmÁUÀÄªÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ 
ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄªÀ gÉÃSÁ £ÀPÉë §gÉ¬Äj. 
GvÀÛgÀ : ¥ÀgÁªÀwðvÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀîzÀ ºÀoÁvï ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÁVªÉ. 
GzÁ :- ©¹AiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¸Àà²ð¹zÁUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÀj«®èzÉ »AvÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ. 
¥ÀgÁªÀwðvÀ QæAiÉÄAiÀÄ PÉÃAzÀæªÀÅ «ÄzÀÄ¼ÀÄ §½îAiÀiÁVzÉ. 

¥ÀæªÁ» £ÀPÉë : 
 ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É → ZÀªÀÄð (UÁæºÀPÀUÀ¼ÀÄ) → eÁÕ£ÀªÁ» £ÀgÀPÉÆÃ±À → ̧ ÀA§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄªÀ £ÀgÀPÉÆÃ±À → QæAiÀiÁªÁ»-

£ÀgÀPÉÆÃ±À → ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ (PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ)→¥ÀæwQæAiÉÄ 

7. M§â ¨Á®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀPÉÆÌ¼ÀUÁzÁUÀ CªÀ£ÀÄ eÁÕ¥ÀPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. «ÄzÀÄ½£À AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀÅ 
C¥ÀWÁvÀPÉÆÌ¼ÀUÁVzÉ? 
GvÀÛgÀ : ªÀiÁ£ÀªÀ£À «ÄzÀÄ½£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ªÀÄºÁªÀÄ¹ÛµÀÌªÀÅ DWÁvÀPÉÆÌ¼ÀUÁVzÉ. 

V. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ : 

1. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÉÄzÀÄ½£À ¤Ã¼ÀbÉÃzÀ £ÉÆÃlzÀ avÀæªÀ£ÀÄß gÀa¹. F PÉ¼ÀV£À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹. 
 C) ªÉÄqÀÄ¯Áè C¨ÁèAUÉÃmÁ (ªÀÄtÂ²gÀ) D) ºÉÊ¥ÉÆÃxÀ̄ ÁªÀÄ¸ï 

 

2. À̧¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß w½¹. £Á®ÄÌ §UÉAiÀÄ ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÉ À̧j¹. 
GvÀÛgÀ : ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ï UÀ¼ÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼À°è gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¸ÀºÀ s̈ÁVvÀéPÉÌ PÁgÀtªÁVªÉ. ¨É¼ÀPÀÄ, UÀÄgÀÄvÁéPÀµÀðuÉ 
gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß À̧¸ÀìUÀ¼ÀÄ UÀæ»¹ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. 

  À̧¸ÀåUÀ¼À°è DQì£ï, f§âgï°£ï, ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ïUÀ¼ÀÄ D©ì¹Pï DªÀÄè ªÀÄvÀÄÛ Ey°Ã£ï 

VI. PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ : 

1. J) À̧ À̧åUÀ¼À°è ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ À̧ºÀ s̈ÁVvÀé ºÉÃUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ? 

GvÀÛgÀ :¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ÀÄ / ¥sÉÊmÉÆÃºÁªÉÆÃð£ïUÀ½AzÀ 
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©) ªÀÄºÁªÀÄ¹ÛµÀÌ ºÁUÀÆ «ÄzÀÄ¼ÀÄ §½î EªÀÅUÀ½UÉ ªÀåvÁå À̧ w½¹. 
GvÀÛgÀ : ªÀÄºÁªÀÄ¹ÛµÀÌ     «ÄzÀÄ¼ÀÄ §½î 

• ªÀÄÄªÉÄäzÀÄ½£À «±Á® ¨sÁUÀ    * »ªÉÄäzÀÄ½¤AzÀ ªÀÄÄAzÀÄªÀjzÀ GzÀÝ s̈ÁUÀ 

• §Ä¢ÞªÀAwPÉ, eÁÕ¥ÀPÀ ±ÀQÛ, PÀ®à£É, ¨sÁªÀ£É,  * ¥ÀgÁªÀwðvÀ QæAiÉÄAiÀÄ PÉÃAzÀæ 
  «ªÉÃZÀ£É, EZÁÒ±ÀQÛ, ¥ÀæeÉÕAiÀÄPÉÃAzÀæ 

¹) EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉ À̧j¹. 

i) ¨É¼ÀQ£À ¢QÌ£À PÀqÉUÉ ¸À¸ÀåzÀ ZÀ®£É / ¥ÀæwQæAiÉÄ.  GvÀÛgÀ : zÀÄåwC£ÀÄªÀvÀð£É 

ii) ¤Ãj£ÀPÀqÉUÉ ¸À¸ÀåzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À ¥ÀæwQæAiÉÄ / ZÀ®£É GvÀÛgÀ : d¯Á£ÀÄªÀvÀð£É 

iii) gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼À PÀqÉUÉ ¸À¸ÀåzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À ZÀ®£É. GvÀÛgÀ : gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÁ£ÀÄªÀvÀð£É 

iv) UÀÄgÀÄvÀézÀ PÀqÉUÉ ¸À¸ÀåzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À ZÀ®£É  GvÀÛgÀ : UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É 

2. ¥ÀgÁªÀwðvÀ ZÁ¥À JAzÀgÉÃ£ÀÄ? ¥ÀgÁªÀwðvÀZÁ¥ÀzÀ°è £ÀgÀ ¸ÀAzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ MAzÉÃ ¢QÌ£À°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. KPÉ? 
GvÀÛgÀ : ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É GAmÁzÁV¤AzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ K¥ÀðqÀÄªÀªÀgÉUÀÆ £ÀgÁªÉÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀ ªÀiÁUÀðªÉÃ 
‘’¥ÀgÁªÀwðvÀ ZÁ¥À’’ 

• ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄªÀ CAUÀUÀ¼ÉÃ eÁÕ£ÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæºÀPÀUÀ¼ÀÄ.  

• EªÀÅUÀ½AzÀ «ÄzÀÄ¼ÀÄ §½îUÉ £ÀgÁªÉÃUÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ eÁÕ£ÀªÁ» £ÀgÀPÉÆÃ± À.  

• ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸ÀÄªÀ ¨sÁUÀ À̧A§AzsÀPÀ°à À̧ÄªÀ £ÀgÀPÉÆÃ±À.  

• £ÀgÁªÉÃUÀªÀ£ÀÄß «ÄzÀÄ¼ÀÄ §½î¬ÄAzÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀ £ÀgÀ QæAiÀiÁªÁ» £ÀgÀ.  

• ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄªÀ CAUÀ. PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ GzÁ:- ¸ÁßAiÀÄÄ / UÀæAyUÀ¼ÀÄ.  
ºÁUÁV EzÀÄ KPÀªÀÄÄTÃAiÀÄ ZÀ®£É. MAzÉÃ ¢QÌ£À°è ªÀiÁvÀæ ºÁzÀÄºÉÆÃUÀ§®èzÀÄ. 
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CzsÁåAiÀÄ : 8 fÃ«UÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ £ÀqÉ¸ÀÄvÀÛªÉ? 
§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ :  
1. PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è KPÀ°AV ºÀÆ«UÉ GzÁºÀgÀuÉ 
 J) ¥À¥ÁàAiÀÄ  ©) zÁ¸ÀªÁ¼À  ¹) ¸Á¹ªÉ  r) vÉÆUÀj 
2. PÉ¼ÀV£À AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀÅ ªÀÄ£ÀÄµÀågÀ ºÉtÄÚ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛªÀÇåºÀzÀ ¨sÁUÀªÁVzÉ 
 J) UÀ s̈ÀðPÉÆÃ±À  ©) ªÀÈµÀtUÀ¼ÀÄ  ¹) «ÃAiÀÄð£Á¼À r) ªÀÈµÀtaÃ® 
3. CAqÁtÄUÀ¼ÀÄ §°vÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ®Æ MgÀmÁzÀ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹PÉÆAqÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV »ÃUÉ 

¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. 
 J) CAqÁtÄ  ©) CAqÁ±ÀAiÀÄ  ¹) ©Ãd  r) ºÀtÄÚ 
4. CAqÁ±ÀAiÀÄªÀÅ Që¥ÀæªÁV ¨É¼ÉzÀÄ, ªÀiÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ 
 J) ©ÃdªÁV  ©) CAqÁ±ÀAiÀÄªÁV ¹) CAqÁtÄªÁV r) ºÀuÁÚV 
5. ¥ÀgÁUÀ£À½PÉAiÀÄÄ ¥ÀgÁUÀgÉÃtÄ«¤AzÀ ¨É¼ÉzÀÄ ±À̄ ÁPÁUÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÀ°¹ vÀ®Ä¥ÀÄªÀÅzÀÄ 
 J) CAqÁ±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ©) ©ÃdªÀ£ÀÄß  ¹) CAqÁtÄªÀ£ÀÄß r) ºÀtÚ£ÀÄß 
6. PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è UÀAqÀÄ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ¨sÁUÀ 
 J) CAqÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ©) UÀ¨sÀðPÉÆÃ±À  ¹) ªÀÈµÀtUÀ¼ÀÄ  r) UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀ PÀAoÀ 
7. ºÉtÄÚ °AUÁtÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CAqÀUÀ¼ÀÄ K¥ÀðqÀÄªÀ ¨sÁUÀ 
 J) AiÉÆÃ¤  ©) UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀ PÀAoÀ ¹) CAqÁ±ÀAiÀÄ  r) UÀ¨sÀðPÉÆÃ±À 
8. ¥sÀ°vÀUÉÆAqÀ CAqÀªÀ£ÀÄß »ÃUÉ£ÀÄßªÀgÀÄ 
 J) ¨sÀÆæuÁAPÀÄgÀ ©) AiÀÄÄUÀäd  ¹) CAqÀ  r) dgÁAiÀÄÄ 
9. s̈ÀÆætªÀÅ AiÀiÁªÀ «²µÀÖ CAUÁA±ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ gÀPÀÛ¢AzÀ ¥ÉÆÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ? 
 J) gÀPÀÛ   ©) ¯ÉÆÃ¼É  ¹) dgÁAiÀÄÄ r) ¨sÀÆæuÁAPÀÄgÀ 
10. UÉÆ£ÉÆÃjAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦ü°¸ï£ÀAvÀºÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁUÀ¼À ¸ÉÆÃAPÀÄ ºÀgÀqÀÄªÀÅzÀÄ 
 J) ¯ÉÊAVPÀ À̧A¥ÀPÀð¢AzÀ  ©) PÀ®Ä¶vÀ DºÁgÀ¢AzÀ 
 ¹) ¸ÉÆ¼Éî PÀrvÀ¢AzÀ  r) ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÁ¹¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
11. ªÀÄÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ «ÃAiÀiÁðtÄUÀ¼ÀÄ ºÁzÀÄºÉÆÃUÀÄªÀ UÀAqÀÄ À̧AvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ªÀÇåºÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁUÀð  
 J) ªÀÄÆvÀæ« À̧dð£Á£Á¼ À  ©) ªÀÄÆvÀæPÉÆÃ±À ¹) «ÃAiÀÄðPÉÆÃ²PÉ r) ªÀÄÆvÀæ£Á¼À 
12. ºÀtÄÚ MAzÀÄ 
 J) «¸ÁÛgÀªÁzÀ CAqÁtÄ ©) ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉÆAqÀ CAqÁ±ÀAiÀÄ  

¹) PÉÃ¸ÀgÀ   r) vÉÃ¼ÀÄªÁzÀ ±À̄ ÁPÁ £À½PÉ 
   
MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: 

13. AiÀÄÄUÀäd : UÀAqÀÄ °AUÁtÄ ºÁUÀÆ ºÉtÄÚ °AUÁtÄ ¥sÀ°vÀUÉÆAqÀÄ GAmÁzÀ gÀZÀ£ÉUÉ AiÀÄÄUÀäd J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
14. ©Ãd : CAqÁtÄªÀÅ MAqÀÄ MgÀmÁzÀ ¥ÀzÀgÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄªÀ gÀZÀ£ÉAiÉÄÃ 

©Ãd. 
15. ¥ËææqsÁªÀ Ȩ́Ü : fÃªÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀ ºÀAvÀzÀ°è ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ £ÀqȨ́ ÀÄªÀ ¥Àj¥ÀPÀévÉ ºÉÆAzÀÄvÁÛ£ÉAiÉÆÃ D 

ºÀAvÀªÀ£ÀÄß ¥ËæqsÁªÀ̧ ÉÜ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
16. dgÁAiÀÄÄ: ¨sÀÆætªÀÅ vÁ¬ÄAiÀÄ gÀPÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉÆÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ «±ÉÃµÀ CAUÁA±ÀPÉÌ dgÁAiÀÄÄ 

J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
17. IÄvÀÄZÀPÀæ : MAzÀÄ ªÉÃ¼É CAqÀªÀÅ ¥sÀ°vÀUÉÆ¼Àî¢zÀÝgÉ, UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀ M¼À¸ÀÛjAiÀÄÄ ¤zsÁ£ÀªÀV ©gÀÄPÀÄ ©lÄÖ gÀPÀÛ 

ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃ¼ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è AiÉÆÃ¤¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß IÄvÀÄZÀPÀæ J£ÀÄßªÀgÀÄ. F ZÀPÀæªÀÅ ¸Àj 
¸ÀÄªÀiÁgÀÄ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
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18. ¥ÀgÁUÀ À̧à±Àð : PÉÃ¸ÀgÀ¢AzÀ ¥ÀgÁUÀgÉÃtÄªÀÅ ±À¯ÁPÁUÀæPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¥ÀgÁUÀ¸Àà±Àð J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
19. À̧éQÃAiÀÄ ¥ÀgÁUÀ À̧à±Àð : MAzÀÄ ºÀÆ«£À PÉÃ¸ÀgÀzÀ°ègÀÄªÀ ¥ÀgÁUÀªÀÅ CzÉÃ ºÀÆ«£À ±À¯ÁPÁUÀæPÉÌ 

ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. 
20. ¥ÀgÀQÃAiÀÄ ¥ÀgÁUÀ À̧à±Àð : MAzÀÄ ºÀÆ«£À°ègÀÄªÀ ¥ÀgÁUÀªÀÅ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ºÀÆ«£À ±À¯ÁPÁUÀæPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀ 

¥ÀæQæAiÉÄ. 
21. ªÉÆ¼ÉAiÀÄÄ«PÉ : ©ÃdªÀÅ ¸ÀÆPÀÛ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è ªÉÆ¼ÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. 
22. s̈ÀÆæt : ¨sÀÆæuÁAPÀÄgÀªÀÅ UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ CAUÀUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀ gÀZÀ£É.  
23. ¤±ÉÃZÀ£ À: UÀAqÀÄ °AUÁtÄªÀÅ ºÉtÄÚ °AUÁtÄªÀÅ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAAiÉÆÃd£É ºÉÆAzÀÄªÀ QæAiÉÄ.  
24. UÀ s̈ÀðzsÁgÀuÉ CªÀ¢ ü : ¨sÀÆætªÀÅ vÁ¬ÄAiÀÄ UÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ PÁ®.   

JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ :  
25. ¥ÀgÁUÀ̧ Àà±Àð QæAiÉÄAiÀÄÄ ¤±ÉÃZÀ£ÀQÌAvÀ ºÉÃUÉ ©ü£ÀßªÁVzÉ? 

GvÀÛgÀ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. «ÃAiÀÄðPÉÆÃ²PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¸ÉÖçÃmï UÀæAyUÀ¼À PÁAiÀÄðªÉÃ£ÀÄ? 

GvÀÛgÀ: «ÃAiÀÄðPÉÆÃ²PÉUÀ¼ÀÄ: EªÀÅ ±ÉÃPÀqÀ 60% jAzÀ 70% gÀµÀÄÖ «ÃAiÀÄð zÀæªÀªÀ£ÀÄß «ÃAiÀÄð£Á¼ÀPÉÌ 
¸Àæ«¸ÀÄvÀÛªÉ. «ÃAiÀÄðªÀÅ ¯ÉÆÃ¼ÉAiÀÄAvÀºÀ zÀæªÀªÁVzÀÄÝ «ÃAiÀiÁðtÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃ¶¸À®Ä ¥ÀæPÉÆÖÃ¸ïC£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÉ. «ÃAiÀÄðªÀÅ «ÃAiÀiÁðtÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÉÆÃ¢¸ÀÄvÀÛzÉ.  
¥ÉÆæÃ Ȩ́ÖÃmï UÀæAy :EzÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 20% jAzÀ 30% gÀµÀÄÖ «ÃAiÀÄð zÀæªÀªÀ£ÀÄß ¸Àæ«¸ÀÄvÀÛzÉ. F zÀæªÀªÀÅ 
«ÃAiÀÄðzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ QtéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 

27. M§â ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ PÁ¥Àgï – n AiÀÄ£ÀÄß §¼À̧ ÀÄwÛzÀÝgÉ CzÀÄ ̄ ÉÊAVPÀ ̧ ÀA¥ÀPÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀgÀqÀÄªÀ gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ 
CªÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? 
GvÀÛgÀ: E®è, KPÉAzÀgÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀgÀqÀÄªÀ PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃ¤AiÀÄ°è£À zÉÃºÀzÀ zÀæªÀUÀ¼À 
¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ºÀgÀqÀÄvÀÛzÉ. 

28. ªÀÄ£ÀÄµÀågÀ°è ªÀÈµÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛªÉ? 
GvÀÛgÀ: -  * «ÃAiÀiÁðtÄUÀ¼À GvÀàwÛ 
  * mÉ¸ÉÆÖÃ¹ÖgÁ£ï ºÁªÉÆÃð£ï£À ¸Àæ«PÉ.  

29. ©Ãd ªÉÆ¼ÉAiÀÄÄ«PÉAiÀÄ avÀæzÀ°è F ¨sÁUÀUÀ¼À 
PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
1. ©ÃdzÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ - ¸ÀAUÀæ»vÀ DºÁgÀ 

     2. ¥ÀæxÀªÀÄ PÁAqÀ - ¨sÀ«µÀåzÀ PÁAqÀ 
 3. ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÆ® - ¨sÀ«µÀåzÀ ¨ÉÃgÀÄ 
 

¥ÀgÁUÀ ¸Àà±Àð ¤±ÉÃZÀ£À 
1. ºÀÆ«£À PÉÃ¸ÀgÀUÀ½AzÀ ¥ÀgÁUÀgÉÃtÄªÀÅ 
±À¯ÁPÁUÀæPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. 

1. EzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ °AUÁtÄUÀ¼ÀÄ 
¸ÀAAiÉÆÃUÀ ºÉÆAzÀÄªÀ QæAiÉÄ. 

2. ¤±ÉÃZÀ£ÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀA s̈À«¸ÀÄvÀÛzÉ.  
2. ¤±ÉÃZÀ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÁUÀgÉÃtÄUÀ¼ÀÄ 

ªÉÆ¼ÉvÀÄ ¥ÀgÁUÀ£Á¼ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ 
CAqÁtÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. 

3. ¥ÀgÁUÀ¸Àà±ÀðªÀÅ MAzÀÄ ¨sËvÀ QæAiÉÄ. 3. ¤±ÉÃZÀ£À MAzÀÄ eÉÊ«PÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. 
4. EzÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß GvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄªÀ 

¸À¸ÀåUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. 
4. EzÀÄ À̧¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ «zsÀzÀ 
¥ÁætÂUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. 
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30. ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊgÀ¸ïUÀ½AzÀ GAmÁUÀÄªÀ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀgÀqÀÄªÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ vÀ¯Á 
JgÀqÉgÀqÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr. 
GvÀÛgÀ: ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ¢AzÀ §gÀÄªÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ :  

UÉÆ£ÉÆÃjAiÀiÁ    - £ÉÊ¹ÃjAiÀiÁ UÉÆ£ÉÆÃjAiÀiÁ 
   ¹¦ü°¸ï    – næ¥ÉÆÃ¤ªÀÄ ¥Áå°qÀA   
  ªÉÊgÀ¸ïUÀ½AzÀ §gÀÄªÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ :  

¥Àæd£ÁAUÀzÀ ªÉÄÃ°£À UÀÄ¼ÉîUÀ¼ÀÄ  - ºÀÆåªÀÄ£ï ¥Á¦¯ÉÆÃªÀÄ ªÉÊgÀ¸ï 
   Kqïì     - ºÀÆåªÀÄ£ï EªÀÄÄå£ÉÆÃ r¦ü¶AiÀÄ¤ì ªÉÊgÀ¸ï 

31. MAzÀÄ ºÀÆ«£À ¤Ã¼À bÉÃzÀ £ÉÆÃlzÀ avÀæ §gÉzÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.  
  

 
ªÀÄÆgÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 

32. ©ü£ÀßvÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ¥Àæ s̈ÉÃzÀPÉÌ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ DzÀgÉ MAzÀÄ fÃ«UÉ CUÀvÀå«®è. KPÉ? 
GvÀÛgÀ: §ºÀÄvÉÃPÀ ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆªÀð ºÉÆAzÁtÂPÉUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ½AzÀ D fÃ«UÀ½UÉ vÀPÀëtzÀ ¯Á¨sÀ 
zÉÆgÉAiÀÄ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÁUÀÀÆå D fÃ«UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è G½AiÀÄÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É CªÀÅUÀ¼À 
DªÁ¸ÀªÀÅ wÃªÀæªÁzÀ §zÀ̄ ÁªÀuÉUÀ½UÉ UÀÄjAiÀiÁzÀgÉ F ©ü£ÀßvÉUÀ½AzÁV fÃ«UÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀÄ½zÀÄ CªÀÅUÀ¼À 
¸ÀASÉå PÀæªÉÄÃt ªÉÆzÀ°£À ¹ÜwUÉ ªÀÄgÀ¼À§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ fÃ«UÉ CUÀvÀå«®è¢zÀÝgÀÆ 
¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀÄ½AiÀÄ®Ä G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVªÉ. 

33. ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è rJ£ïJ ¸Àé¥ÀæwÃPÀgÀtªÀÅ KPÉ MAzÀÄ CvÀåUÀvÀå ¨sÁUÀªÁVzÉ? 
GvÀÛgÀ: ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ PÉÆÃ±À« s̈Àd£ÉAiÀÄÄ CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ. r.J£ï.J. ¸Àé¥ÀæwÃPÀgÀt GAmÁUÀ¢zÀÝ°è 
PÉÆÃ±À«¨sÀd£É £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÉÃ E®è. KPÉAzÀgÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ fÃªÀPÉÆÃ±ÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð r.J£ï.J. ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀÆgÀPÀªÁV ºÉÆA¢gÀ̄ ÉÃ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¥ÉÆÃµÀPÀ fÃ«UÀ¼À C£ÀÄªÀA²ÃAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ rJ£ïJAiÀÄ¯ÉèÃ 
CqÀPÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ s̈ÉÃzÀUÀ¼À G½AiÀÄÄ«PÉUÉ rJ£ïJ ¸Àé¥ÀæwÃPÀgÀt CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ. 

34. ¥ËæqsÁªÀ̧ ÉÜAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 
GvÀÛgÀ: - ¸ÀÛ£ÀUÀ¼À UÁvÀæ ºÉZÀÑ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ  

-  ¸ÀÛ£ÁUÀæzÀ vÉÆlÄÖUÀ¼ÀÄ zÀlÖªÁzÀ §tÚªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
- ªÀiÁ¹PÀ IÄvÀÄZÀPÀæ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
- zsÀé¤AiÀÄÄ PÉÆÃªÀÄ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ¬Ä ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. 
- PÀAPÀÄ¼À ªÀÄvÀÄÛ d£À£ÁAUÀzÀ ¨sÁUÀzÀ°è PÀÆzÀ®Ä ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
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35. vÁ¬ÄAiÀÄ zÉÃºÀzÉÆ¼ÀUÉ ¨sÀÆætªÀÅ ºÉÃUÉ ¥ÉÆÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ? 
GvÀÛgÀ: - dgÁAiÀÄÄ (placenta) JA§ «±ÉÃµÀ CAUÁA±ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀÆætªÀÅ vÁ¬ÄAiÀÄ gÀPÀÛ¢AzÀ   

¥ÉÆÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
- dgÁAiÀÄÄ vÀmÉÖAiÀÄAvÀºÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀ UÉÆÃqÉAiÉÆ¼ÀUÉ ºÀÄzÀÄQPÉÆArzÉ. EzÀÄ ¨sÀÆætzÀ 

¨sÁUÀzÀ°è «¯ÉèöÊUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. 
- UÀÆèPÉÆÃ¸ï, CªÉÄÊ£ÉÆÃ DªÀÄèUÀ¼ÀÄ, «l«Ä£ïUÀ¼ÀAvÀºÀ ¥ÉÆÃµÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ gÀPÀÛ¢AzÀ «¸ÀgÀuÉ 

ªÀÄÆ®PÀ dgÁAiÀÄÄªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. C°èAzÀ ºÉÆPÀÌ¼ÀÄ §½îAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀÆætPÉÌ vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ. 

36. IÄvÀÄZÀPÀæªÀÅ KPÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ? 
GvÀÛgÀ: IÄvÀÄZÀPÀæªÀÅ ºÉtÄÚ ¥ËæqsÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦gÀÄªÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ. UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀªÀÅ ¥sÀ°vÀ CAqÀªÀ£ÀÄß 
§gÀªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ¥ÀæwÃwAUÀ¼ÀÆ vÀ£Àß£ÀÄß vÁ£ÉÃ ¸ÀdÄÓUÉÆ½¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. zÉÃºÀzÀ°è F¸ÉÆÖçÃd£ï ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÉÆæeÉ¹ÖgÁ£ï ºÁªÉÆÃð£ÀÄUÀ¼À ªÀÄlÖ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ CAqÀªÀÅ ¥sÀ°vÀUÉÆ¼ÀîzÉ, UÀ̈ sÀðPÉÆÃ±ÀzÀ M¼À¸ÀÛjAiÀÄÄ 
¤zsÁ£ÀªÁV ©gÀÄPÀÄ©lÄÖ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃ¼ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è AiÉÆÃ¤¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛzÉ.  

37. ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À fÃ« ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¹ÜgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä À̧AvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄÄ ºÉÃUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVzÉ? 
GvÀÛgÀ: ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è£À fÃ« À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ £ÀqȨ́ ÀÄªÀ vÀªÀÄä ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ 
¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è CxÀªÁ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼À°è ¸ÉÃjPÉÆArªÉ. ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è rJ£ïJ 
¸Àé¥ÀæwÃPÀgÀtzÀ°è£À ¹ÜgÀvÉAiÀÄÄ fÃ«AiÀÄ zÉÃºÀ «£Áå¸ÀzÀ ®PÀëöå ®PÀëYtUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
CzÀÄ fÃ«AiÀÄÄ ¤¢ðµÀÖð ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆ¼Àî®Ä C£ÀÄªÀÅ ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ ̧ ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄÄ 
fÃ« ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¹ÜgÀvÉAiÉÆA¢UÉ eÉÆÃqÀuÉUÉÆArzÉ. 

38. UÀ̈ sÀð ¤gÉÆÃzsÀPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî®Ä EgÀ§ºÀÄzÁzÀ PÁgÀtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 
GvÀÛgÀ: - GvÀÛªÀÄ ¯ÉÊAVPÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 

- ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ºÀgÀqÀÄªÀ gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ gÀQë¸ÀPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 
- ¤¢ðµÀÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÄ. 
- ªÀÄPÀÌ¼À GvÀÛªÀÄ ¥Á®£ÉUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀzÀ d£À£ÀzÀ £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 
- d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ºÉZÀÑ¼ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

39. ±À̄ ÁPÁUÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÁUÀzÀ ªÉÆ¼ÉAiÀÄÄ«PÉAiÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹. 
GvÀÛgÀ:  
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£Á®ÄÌ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 

40. UÀ̈ sÀð¤gÉÆÃzsÀPÀzÀ ««zsÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ? 
GvÀÛgÀ: - AiÀiÁAwæPÀ «zsÁ£À : ²±ÀßzÀ ªÉÄÃ¯É PÁAqÉÆÃªÀiï zsÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ AiÉÆÃ¤AiÉÆ¼ÀUÉ aÃ®ªÀ£ÀÄß 

C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. 
- zÉÃºÀzÀ ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À À̧ªÀÄvÉÆÃ®£ÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ :  UÀ̈ sÀð¤gÉÆÃzsÀPÀ ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀÄ 
- AiÉÆÃ¤AiÉÆ¼ÀUÀqÉ EqÀÄªÀ ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀÄ : EªÀÅ AiÉÆ¤AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉÃ²¸ÀÄªÀ «ÃAiÀiÁðtÄUÀ¼À£ÀÄß 

PÉÆ®ÄèvÀÛzÉ.  
- UÀ̈ sÀð ¤gÉÆÃzsÀPÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁzÀ ªÀAQ CxÀªÁ PÁ¥Àgï nAiÀÄ£ÀÄß UÀ̈ sÀðPÉÆÃ±ÀzÉÆ¼ÀUÉ 

C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  
- ±Á±ÀévÀªÁV UÀ̈ sÀðzsÀj¸ÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀÄgÀÄµÀjUÉ ªÁå¸ÀPÀÖ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ lÄå¨ÉPÀÖ«Ä 

±À̧ ÀÛçaQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  
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CzsÁåAiÀÄ : 9 ಅನುವೆಂಶದಯತ್್ ಮತುತ ಜಿದವ ವಿಕಾಸ  
೧. ಸಮ್ರ ಪ್ತ ಅೊಂಗಗಳಿಗ್ ಉರಾಹರಣ್ ಎೊಂದರ್  

a) ನ್ಮ್ಮ ತ್ ್ದಳು ಮ್ತ್ನತ ನಾಯಿಯ ಮ್ನೊಂಗಾಲನ b) ನ್ಮ್ಮ ಹಲನೆಗಳು ಮ್ತ್ನತ ಆನಯ್ ದೊಂತ್ಗಳು  
c) ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮ್ತ್ನತ ಹನಲಿೆನ್ ಉಪ ಕಾೊಂಡಗಳು  d) ಮ್ಮದಲಿನ ಎಲೆವೂ  
ಉತ್ತರ ; ಮೆದಲಿನ್ ಎಲೆವು  

೨. ಕಾಯಾೇನ್ನರ ಪ್ತ ಅೊಂಗಗಳಿಗ್ ಉರಾಹರಣ್  
a) ಬಾವಲಿಯ ರ್ಕ್ಕ ಹಾಗನ ಹಕ್ಕಕಯರ್ಕ್ಕ  b) ಪಕ್ಷಿಯ ರಕ್್ೆ ಮ್ತ್ನತ ಹಲಿೆಯ ಮ್ನೊಂಗಾಲನ  
c) ಪಕ್ಷಿ ಯ ರಕ್್ೆ ಮ್ತ್ನತ ಮಾನ್ವನ್ ಕ್ೈ  d) ಮೆದಲಿನ್ ಎಲೆವೂ 

೩. ಮೆೊಂಡ್ಲೆರ ಪರಯದಗದ ಒಂದನ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ಯಲಿೆ ನ್ದರಳ ್ಹ  ಬಿಡನವ ಎತ್ತರದ ಸಸಯಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ ಬಿಳಿ ಹ  ಬಿಡನವ 
ಕನಬಜ ಸಸಯಗಳನ್ನು ತ್ಗ್ದ್ನಕ್ ಳುಲಾಗಿದನದ ಇವುಗಳಿೊಂದ ಪಡದ್ ಸೊಂತ್ತಿ ಎಲೆವೂ ನ್ದರಳ ್ಹ ಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿವ ್ಆದರ ್
ಅಧ್ೇದಷ್ನೆ ಕನಬಜವಾಗಿವ್ ಇದರಿೊಂದ ನಾವು ಎತ್ತರ ಸಸಯದ ತ್ಳಿಗನಣವನ್ನು ಹಿದಗ ್ಸ ಚಿಸಬಹನದನ  

a) TTWW  b) TTww  c) TtWW  d) TtWw 
೪. ಮಾನ್ವ ಪರಭದ್ದದ ಪಾರರೊಂರ್ದ ಸದಸಯನಾದ ಹ್ ದಮೊದ ಸ್ಪ್ತಯನ ನ್ ಅನ್ನವೊಂಶಿದಯ ಹ್ಜ್ಜ ಗನರನತ್ನಗಳು ಮ್ ಡಿ 

ಬೊಂದಿರನವ ಕೊಂಡ  
a) ಏಷ್ಾಯ   b) ಯನರದ್ಶಿಯಾ  c) ಆಸ್ಾದಲಿಯಾ   d) ಆಫಿಾಕಾ  

೫. ಕ್ಲ ವಷ್ೇಗಳ ಹಿೊಂರ್ ನ್ಮ್ೇರಾ ಕಣ್ಣವ್ಯಲಿೆ ರ ್ರ್ತ್ ಪಳಯ್ನಳಿಕ್  
a) ಮ್ದನ್ನ   b) ಅಕಶ್ದರನಕ   c) ಡ್ೈನ್ನದಸಾರ್ನ ತಲ್ರ್ುರುಡ್  d) ಮ್ರದ ಕಾೊಂಡ  

೬. ದಿವತ್ಳಿೇಕರಣದ ಪ್ತದಳಿಗಯ್ಿೊಂದ ಬರನವ ಅನ್ನಪಾತ್  
a) 3:1   b) 9:3:3:1  c) 1:2   d) 2:4 

೭. ಗೊಂಡನ ಮ್ಗನ ತ್ೊಂರ ್ತ್ಾಯಿಯಿೊಂದ ಅನ್ನವೊಂಶಿದಯವಾಗಿ ಪಡ್ಯನವ ವಣೇತ್ೊಂತ್ನ  
a) X X   b) X Y  c) Y Y   d) ಮೆದಲಿನ್ ಎಲೆವೂ  

೮. ಹ್ ೊಂರಾಣ್ಣಕ ್ರಹಿತ್ವಾಗಿ ವೈ್ವಧ್ಯತ್್ಯನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ಅನ್ನವೊಂಶಿದಯ ಗನಣ  
a) ದಕುಯುತ್ರ   b) ನಿಸಗೇದ ಆಯೆೆ  c) ಪಾರಬಲಯತ್್   d) ಪಳಯ್ನಳಿಕ್  

೯. ಕಾಡನ ಎಲ್ಕ್ ದಸಿನಿೊಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗಿರನವ ತ್ಳಿ  
a) ಎಲ್ ಕ್ ದಸನ   b) ಹ ಕ್ ದಸನ   c) ಖ್್ದಲ್   d) ಮೆದಲಿನ್ ಎಲೆವೂ  

೧೦. ಮೆೊಂಡಲ್್ರವರನ ತ್ಮ್ಮ ಅನ್ನವೊಂಶಿದಯತ್ಯ್ ಗನಣಗಳ ಪರಯದಗಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕ್ ೊಂಡ ಸಸಯಗಳು : 
a) ಕಡಲ್   b) ತ್ ್ಗರಿ   c) ಬಟ್ಾಣ್ಣ   d) ಅವರ್  

II  ಒೆಂದು ಅೆಂಕದ ಪಾಶ್ನ್ಗಳು  
೧. ವೊಂಶವಾಹಿ ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? 

ಉತ್ತರ :  ಒೊಂದನ  ಪ ್ರದಟಿದನ ತ್ಯಾರಿಕಗ್ ್ರದ್ಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ಡಿ ಎನ ಎ ಘಟ್ಕವನ್ನು 
ವೊಂಶವಾಹಿ ಎನ್ನುವರನ . 
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೨. ಜಿದರನೊಂಡಗ್ಳ ನಿದಶೇನ್ದಲಿೆ ಜಿದವವಕಾಸದ ಪರಿಕಲಪನ್ಯ ಮ್ ಲ ತ್ತ್ವವದ್ನ್ನ ? 
ಉತ್ತರ : ವೊಂಶವಾಹಿಗಳು ಗನಣಗಳನ್ನು ನಿಯೊಂತಿರಸನವುದರಿೊಂದ ಪ್ತದಳಿಗ್ಯಿೊಂದ ಪ್ತದಳಿಗಗ್್ ನಿದಿೇಷ್ೆ ವೊಂಶವಾಹಿಯ 
ಪನನ್ರಾವತ್ೇನ್ಯ ಪರಮಾಣ ಬದಲಾಗನತ್ತರ್ . 

೩. ಅನ್ನವೊಂಶಿದಯತ್್ಯ ಪ್ತತ್ಾಮ್ಹ ಯಾರನ ? 
ಉತ್ತರ : ಗ್ರಗರ್ ಜ್ ದಹಾನ ಮೆೊಂಡಲ್      

೪. ಜಿದವ ವಕಾಸದ ಪ್ತತ್ಾಮ್ಹ ಯಾರನ ? 
ಉತ್ತರ : ಚ್ಾಲ್ಿೇ ಡಾವೇನ  

೫. ಗನಣಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? ಉರಾಹರಣ್ ಕ್ ಡಿ  
ಉತ್ತರ : ರಾಹಯ ರ ಪನ ಅರ್ವಾ ವತ್ೇನ್ಗಳ ವವರಗಳು ಅೊಂದರ ್ಒೊಂದನ ನಿದಿೇಷ್ೆ ರ ಪನ ಅರ್ವಾ ನಿದಿೇಷ್ೆ 
ಕಾಯೇ.      
ಉರಾಹರಣ್ : ನ್ಮ್ಗ ್ಕ್ೈಕಾಲನಗಳಿರನವುದನ  

೬. ಪಳಯ್ನಳಿಕ್ಗಳು ಎೊಂದರದ್ನ್ನ ? 
ಉತ್ತರ : ಜಿದವಗಳ ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ೆ ಅವಶದ್ಷ್ಗಳನ್ನು ಪಳಯ್ನಳಿಕ್ಗಳು ಎನ್ನುವರನ . 

೭. ಮಾನ್ವ ಪರಭದ್ದದ ಪಾರರೊಂರ್ದ ಸದಸಯ ಯಾರನ ? 
ಉತ್ತರ : ಹ್ ದಮೊದ ಸ್ಪ್ತಯನ  

೮. ಮಾನ್ವನ್ ಹ್ಜಜ್ ಗನರನತ್ನಗಳನ್ನು ಹಿೊಂರಾಲಿಸಿರಾಗ ಇವು ಯಾವ ಖೊಂಡರ್ ೊಂದಿಗ್ ಸ್ದರನತ್ತರ್ ?  
ಉತ್ತರ : ಆಫರಕಾ  

೯. ಮಾನ್ವನ್ ರದ್ಹದಲಿೆನ್ ಲಿೊಂಗ ವಣೇತ್ೊಂತ್ನಗಳಷ್್ನೆ ? ಅವು ಯಾವುವು ? 
  ಉತ್ತರ  : ಒೊಂದನ ಜ ್ತ್ ್ವಣೇತ್ೊಂತ್ನಗಳು XX - ಮ್ಹಿಳ ್ XY - ಪನರನಷ್  
೧೦. ಮ್ನ್ನಷ್ಯರ ಜಿದವಕ್ ದಶದಲಿೆರನವ ವಣೇತ್ೊಂತ್ನಗಳಷ್್ನೆ ? 
   ಉತ್ತರ : 23 ಜ ್ತ್್ ಅರ್ವಾ 46 
III  ಎರಡು  ಅೆಂಕದ ಪಾಶ್್ನಗಳು :- 

೧. ಮೆೊಂಡಲ್್ರವರನ ಬಟ್ಾಣ್ಣ ಸಸಯದ ಯಾವ ಗನಣಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಪರಯದಗ ಮಾಡಿದರನ ? 
ಉತ್ತರ : ಸಸಯದ ಎತ್ತರ ಮ್ತ್ನತ ಕನಬಜತ್,್ ಹ ವನ್ ಬಣಣ, ಬಿದಜದ ಗಾತ್ರ ಮ್ತ್ನತ ಆಕಾರ, ದನೊಂಡಾದ ಅರ್ವಾ ಸನಕನೆಗಟಿೆದ 
ಬಿದಜಗಳು ಇತ್ಾಯದಿ  

೨. ಕಾಯೇನ್ನ ರ ಪ್ತ ಅೊಂಗಗಳೊ್ಂದರದ್ನ್ನ ? ಉರಾಹರಣ್ ಕ್ ಡಿ  
ಉತ್ತರ : ರಚನ್ಯ ಮ್ ಲ ವಭಿನ್ುವಾಗಿದನದ ಒೊಂರದ್ ರಿದತಿಯ ಕಾಯೇವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಅೊಂಗಗಳಿಗ್ ಕಾಯೇ 
ಅನ್ನರ ಪ್ತ ಅೊಂಗ ಗಳನ್್ನುವರನ .  
ಉರಾಹರಣ್ :ರಾವಲಿಯ ರಕ್್ೆ ಮ್ತ್ನತ ಹಕ್ೆಯ ರ್ಕ್ೆ  
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೩. ಪಳಯ್ನಳಿಕ್ಗಳ ವಯಸಿನ್ನು ಅೊಂರಾಜಿಸನವ ವಧಾನ್ಗಳಾವುವು ? 
ಉತ್ತರ :  ೧. ಸಾಪ್ದಕ್ಷ ವಧಾನ್ :- ರ್ ಮ್ಯನ್ನು ಅಗ್ರಾಗ ಸಿಗನವ ಆಳದ ಮ್ತ್ನತ ಮೆದಲಪದರದ ಪಳಯ್ನಳಿಕ್ಗಳು . 

೨. ಸಮ್ಸಾಥನಿಗಳ ಅನ್ನಪಾತ್ : ಪಳಯ್ನಳಿಕ್ಯಲಿೆರನವ ಧಾತ್ನವೊಂದರ ವವಧ್ ಸಮ್ಸಾಥನಿಗಳಿಗಿರನವ ಅನ್ನಪಾತ್ 
ಕೊಂಡನಹಿಡಿಯನವುದನ . 

೪. ಜಿದವ ವಕಾಸಿಯ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಗಳನ್ನು ಪತ್್ತ ಹಚನಾವ ವಧಾನ್ಗಳಾವುವು ? 
ಉತ್ತರ : ರಚನಾನ್ನರ ಪ ಅೊಂಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್, ಕಾಯಾೇನ್ನರ ಪ್ತ ಅೊಂಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್,  ಪಳಯ್ನಳಿಕ್ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್, 
ಸಾಮ್ಯತ್್ ಮ್ತ್ನತ ಭಿನ್ುತ್್ಗಳ ಹ್ ದಲಿಕ್, ಡಿಎನಎಯಲಿೆ ಆಗನವ ಬದಲಾವಣ್ಗಳ ನ್ದರ ಅೊಂರಾಜಿಸನವಕ,್ ಉತ್ಖನ್ನ್ 
ಕಾಲನಿಣೇಯ ಮ್ತ್ನತ ಡಿಎನಎ ಅನ್ನಕರಮ್ಣ್ಣಕ್.  

೫. ಹ್ ಸ ಪರಭದ್ದದ ಉಗಮ್ದಿೊಂದ ಹಳಯ್ ಪರಭದ್ದವು ಕಣಮರ್ಯಾಗನವುದಿಲೆ ಹ್ದಗ ್? 
ಉತ್ತರ : ಇದನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವಲೊಂಬಿಸಿರ್ . ಹ್ ಸರಾಗಿ ಉಗಮ್ವಾದ ಪರಭದ್ದಗಳು ಯಾವುರದ್ ರಿದತಿಯಲಿೆಯ  
ಹಳಯ್ದಕ್ೆೊಂತ್ ಉತ್ತಮ್ವೊ್ಂದಲೆ.  ನಿಸಗೇದ ಆಯೆೆ ಹಾಗ  ವೊಂಶವಾಹಿ ಹರಿವುಗಳು ಒಟ್ಾೆಗಿ ಮ್ ಲ ಪರಭದ್ದರ ್ೊಂದಿಗ್ 
ಸೊಂತ್ಾನ್ ದತ್ಪತಿತ ಮಾಡಲಾಗದ ಜಿದವಸಮ್ ಹ ವನ್ನು ಸೃಷಿೆಸನತ್ತರ್. 

೬. ಪಾರಚಿದನ್ ಹಾಗ  ಸರಳ ವನಾಯಸಗಳು ಇೊಂದಿಗ  ಬದನಕನಳಿದಿರನವುದಕ್ೆ ಒೊಂದನ ನಿದಶೇನ್ವನ್ನು ನಿದಡಿ .  
ಉತ್ತರ : ಸರಳ ಜಿದವ ಗಳಲ್ ೆೊಂರಾದ ರಾಯಕ್ೆದರಿಯಾ ಬದನಕಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನ್ಲ್ಗಳಾದ ಬಿಸಿನಿದರ ಬನಗು್ಗಳು 
ಸಮ್ನದರರಾಳದ ಉಷ್ಣ ಗನೊಂಡಿಗಳಲಿೆ ಮ್ತ್ನತ ಅೊಂಟ್ಾಕ್ೆೇಕಾದ ಮೆೈ ಕ್ ರ್ಯನವ ಹಿಮ್ದಲ ೆ ವಾಸಿಸನತ್ತವ್ .  

IV ಮನರು ಅೆಂಕದ ಪಾಶ್್ನಗಳು : 

೧. ರಚನಾನ್ನರ ಪ್ತ ಹಾಗ  ಕಾಯೇನ್ನರ ಪ್ತ ಅೊಂಗಗಳನ್ನು ಉರಾಹರಣ್ಯೊಂದಿಗ್ ವವರಿಸಿರಿ  
ಉತ್ತರ ;  ಒೊಂರದ್ ರಿದತಿಯ ರಚನ್ಯನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿದನದ ವವಧ್ ರಿದತಿಯ ಕ್ಲಸ ನಿವೇಹಿಸನವ ಅೊಂಗಗಳನ್ನು ರಚನಾನುರನಪಿ 
ಅೆಂಗಗಳ್ನುನವರು. 
ಉರಾಹರಣ್;  ಹಕ್ೆಗಳು, ಸರಿದಸೃಪಗಳು ಮ್ತ್ನತ ಉರ್ಯವಾಸಿಗಳಿಗ್ ಇರನವೊಂತ್್ ಸತನಿಗಳಿಗ  4 ಕಾಲನಗಳಿವ.್ ಕಶ್ದರನಕಗಳ 
ಕಾಲನಗಳು ವಭಿನ್ು ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸನವೊಂತ್್ ಮಾಪಾೇಡಾಗಿದದರ  ಅವುಗಳ ಮ್ ಲ ವನಾಯಸ ಒೊಂರ್ದ ಆಗಿರ್.  

ವಭಿನ್ು ಪರಭದ್ದಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಜಿದವವಕಾಸ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಸಮ್ರ ಪ್ತ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವ್.   
ಒೊಂರ್ದ ರಿದತಿಯ ಕಾಯೇವನ್ನು ಮಾಡಿದರನ ಅವುಗಳ ವನಾಯಸ ರಚನ್ ಮ್ತ್ನತ ಘಟ್ಕಗಳು ವಭಿನ್ುವಾಗಿರನತ್ತರ್. ಇವುಗಳನ್ನು 
ಕಾಯೇನ್ನರ ಪ್ತ ಅೊಂಗಗಳನ್್ನುವರನ . 
ಉರಾಹರಣ್:  ಹಕ್ೆಗಳು ಮ್ತ್ನತ ರಾವಲಿಯ ರಕ್್ೆಗಳು  
ರಾವಲಿಯ ರಕ್್ೆ : ನಿದಳವಾದ ರರ್ಳುಗಳ ನ್ಡನವ ್ಚಮ್ೇದ ಮ್ಡಿಕಗ್ಳಾಗಿವ್.  

 ಹಕ್ೆಗಳ ರಕ್್ೆ:  ತ್್ ದಳಿನ್ನದದಕ ೆ ಆವರಿಸಿರನವ ಗರಿ ಪನಕೆಗಳಿೊಂದ ಕ ಡಿರ್ ವನಾಯಸ ರಚನ್ ಮ್ತ್ನತ ಘಟ್ಕಗಳು ವಭಿನ್ುವಾಗಿವ್ 
ಹಾರಾಡಲನ ಬಳಕ್ಯಾಗನವುದರಿೊಂದ ಒೊಂರದ್ ರಿದತಿ ಕೊಂಡರ  ಅವುಗಳ ಮ್ ಲ ಒೊಂರದ್ ಆಗಿರನವುದಿಲೆ . 
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೨. "ಪರಜನ್ನ್ ಕ್ ದಶಗಳು ವೊಂಶವಾಹಿಗಳ 2 ಪರತಿಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಲನ ಸಾಧ್ಯವಲೆ " ಈ ಹ್ದಳಿಕ್ಯನ್ನು ಕಾರಣಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ 
ಸಪಷ್ೆಪಡಿಸಿ.  
ಉತ್ತರ :  ಜಿದವಗಳು ತ್ನ್ು ಎಲಾೆ ವೊಂಶವಾಹಿಗಳ ತ್ಲಾ ಒೊಂದನ ಪರತಿಯನ್ನು  ಪ್ ದಷ್ಕ ಜಿದವಯಿೊಂದ ಪಡ್ದನ ಪರತಿಯೊಂದನ 
ವೊಂಶವಾಹಿಯ ಜ ್ದಡಿ ಪರತಿಯನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರರದ್ಕನ. ಈ ವಧಾನ್ದಲಿೆ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಲನ ಪರತಿ ಪರಜನ್ನ್ ಕ್ ದಶವು 
ಕ್ದವಲ ಒೊಂದನ ವೊಂಶವಾಹಿ ಪರತಿಯನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರರದ್ಕನ.  
ಪರತಿ ಪ ್ದಷ್ಕ ಸಸಯದಿೊಂದಲ್ದ ಒೊಂದನ ವೊಂಶವಾಹಿಯ ಜ ್ದಡಿ ಪರತಿಗಳನ್ನು ಪ ಣೇವಾಗಿ ಅನ್ನವೊಂಶಿದಯವಾಗಿ ಪಡ್ಯಲನ 
ಸಾಧ್ಯವಲೆ ಏಕೊ್ಂದರ್ ಎರಡನ ಗನಣಗಳಾದ R ಮ್ತ್ನತ Y ಪರಸಪರ ಜ ್ತ್್ಯಾಗಿ ಇರನವುದರಿೊಂದ ಸವತ್ೊಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ತದಳಿಗ್ಗ್ 
ವಗಾೇವಣ್ಯಾಗಲನ ಸಾಧ್ಯವಲೆ.  
ಪರತಿಯೊಂದನ ವೊಂಶವಾಹಿ ಪರತಿಯ  ಕ ಡಾ ವಣೇತ್ೊಂತ್ನ ಎೊಂದನ ಕರಯ್ಲಪಡನವ ಡಿ.ಎನ.ಎ. ಎೊಂಬ ಪರತ್ಯ್ದಕವಾದ ಸವತ್ೊಂತ್ರ 
ಘಟ್ಕಗಳು ನಿೊಂತಿವಯ್ೆದ ಹ್ ರತ್ನ ಉದದನ್ಯ ರಾರದೊಂತ್್ ಇಲೆ. ಪರತಿಯೊಂದನ ಜಿದವಕ್ ದಶವು ವಣೇತ್ೊಂತ್ನ ಒೊಂದರ 
ಎರಡು ಪರತಿಯನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನತ್ತರ್ ಹಾಗ  ತ್ಲಾ ಒೊಂದನ ಪರತಿಯನ್ನು ಗೊಂಡನ ಮ್ತ್ನತ ಹ್ಣನಣ ಪ್ ದಷ್ಕ ಜಿದವಗಳಿೊಂದ 
ಪಡ್ದಿರನತ್ತರ್.  
ಪರತಿಯೊಂದನ ಲಿೊಂಗಾಣನ ಕ್ ದಶವು ತ್ೊಂರ ್ಅರ್ವಾ ತ್ಾಯಿಯ ವಣೇತ್ೊಂತ್ನವನ್ ಪರತಿ ಜ್ ದಡಿಯಿೊಂದ ಒೊಂದನ ಪರತಿ ಮಾತ್ರ 
ಪಡ್ದನಕ್ ಳುುತ್ತರ್. ಎರಡೂ ಲಿೊಂಗಾಣನ ಕ್ ದಶಗಳು ಸೊಂಯದಗಗ್ ೊಂಡನ ಪ್ತದಳಿಗ್ಯಲಿೆ ನಿದಿೇಷ್ೆ ಸೊಂಖ್್ಯಯ 
ವಣೇತ್ೊಂತ್ನಗಳನ್ನು ಪನನ್ರ್ ಸಾಥಪ್ತಸಿ ಪರಭದ್ದವೊಂದರ ಡಿಎನಎಯ ಸಿಥರತ್್ಯನ್ನು ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸಿಕ್ ಳುುತ್ತರ್. 

೩. ಅನ್ನವೊಂಶಿದಯ ದಿಕನಾೂತಿ ಹಾಗ  ನಿಸಗೇದ ಆಯೆೆಗಳು ಹ್ ಸ ಪರಭದ್ದದ ಜಿದವಗಳನ್ನು ಹ್ದಗ್ ರ ಪ್ತಸನತ್ತವ್. ವವರಿಸಿ.  
● ಜಿದವಗಳು ಬದನಕನಳಿಯಲನ ಅನ್ನಕ ಲವಾಗನವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗನಣಗಳು ನಿಸಗೇದ ಆಯೆೆಯಾಗಿರನತ್ತರ್.  
● ನಿಸಗೇದ ಆಯೆೆಯಿೊಂದ ಜಿದವ ಸಮ್ ಹಗಳು ಜಿದವವಕಾಸವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸನತ್ತವ್.  
● ಇವು ಪರಿಸರಕ್ೆ ಉತ್ತಮ್ವಾಗಿ ಹ್ ೊಂದಿಕ್ ಳುುವೊಂತ್ ್ರ ಪಾೊಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತವ್.  
● ಯಾವುರದ್ ಹ್ ೊಂರಾಣ್ಣಕ್ಗಳಿಲೆರ್ ವೈ್ವಧ್ಯತ್್ಯನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ಅನ್ನವೊಂಶಿದಯ ಗನಣವ್ದ ದಿಕನಾೂತಿ. 
● ಅನ್ನವೊಂಶಿದಯ ದಿಕನಾೂತಿಯನ ಹಲವಾರನ ಪ್ತದಳಿಗಗ್ಳ ಮ್ನಖ್ಾೊಂತ್ರ ಹಲವಾರನ ಬದಲಾವಣ್ಗಳನ್ನು ಪರತಿ ಉಪ 
ಸಮ್ ಹದಲಿೆ ಒಗ ುಡಿಸನತ್ತವ್.  

● ನಿಸಗೇದ ಆಯೆೆಯ  ರದ್ರ ್ರದ್ರ ್ಭೌಗ ್ದಳಿಕ ಪರರದ್ಶದಲಿೆ ವಭಿನ್ುವಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸನತ್ತವ್.  
● ಭಿನ್ುತ್್ಗಳು ಸಾೊಂದಭಿೇಕವಾಗಿ ನಿಸಗೇದ ಆಯೆೆಗ್ ಳಗಾಗನತ್ತವ್. 
● ಪರತಿ ಪ್ತದಳಿಗಯ್ಲ ೆ ವೊಂಶವಾಹಿಯ ಹರಿವು ಮ್ತ್ನತ ನಿಸಗೇದ ಆಯೆೆಗಳು ಒಟ್ಾೆಗಿ 2 ಬಗ್ಯಾಗಿ ಪರತ್್ಯದಕ್ಸಲಪಟ್ೆ 
ಉಪ ಸಮ್ ಹಗಳು ಪರಸಪರ ಭಿನ್ುವಾಗಿ ಪರಸಪರ ಸೊಂತ್ಾನ್ ದತ್ಪತಿತ ಮಾಡಲನ ಅಸಮ್ರ್ೇವಾಗನತ್ತವ್.  

● ಹ್ ಸ ಭಿನ್ುತ್್ಗಳು ಪರಬಲವಾದ ನ್ೈಸಗಿೇಕ ಆಯೆೆಗ ್ಎಡಮ್ಾಡಿಕ್ ಡನತ್ತವ್.  
● ಹ್ ಸ ಪರಭದ್ದದ ಉಗಮ್ದಿೊಂದ ಹಳಯ್ ಪರಭದ್ದಗಳು ಕಣಮರಯ್ಾಗನವುದಿಲೆ.  
● ನಿಸಗೇದ ಆಯೆೆ ಹಾಗ  ವೊಂಶವಾಹಿ ಹರಿವು ಒಟ್ಾೆಗಿ ಮ್ ಲ ಪರಭದ್ದರ ್ೊಂದಿಗ್ ಸೊಂತ್ಾನ್ ದತ್ಪತಿತ ಮಾಡಲಾಗದ 
ಜಿದವ ಸಮ್ ಹವನ್ನು ಸೃಷಿೆಸನತ್ತವ್.  

● ವಕಾಸ ಹ್ ೊಂದಿದ 2ಪರಭದ್ದಗಳು ಬಹನಶಃ ತ್ಮ್ಮರದ್ ಪರತ್ಯ್ದಕ ಹಾದಿಯಲಿೆ ಪರಸನತತ್ ರ ಪಗಳನ್ನು ಪಡ್ದಿರಬಹನದನ.  
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೪. a) ಅೊಂಗ ರಚನಾ ಅಧ್ಯಯನ್ಗಳು ಜಿದವವಕಾಸಿದಯ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಗಳನ್ನು ಪತ್್ತಹಚಾಲನ ಹ್ದಗ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವ್ ವವರಿಸಿ.  
● ಪಳಯ್ನಳಿಕ್ಗಳ ಅೊಂಗರಚನ್ಯ ವಶ್ೆದಷ್ಣ್ಯನ ಜಿದವವಕಾಸಿದಯ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಗಳು ಹಳತ್್ನ್ದ ವಯಸಿನ್ನು 
ನಿಧ್ೇರಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತ್ತವ್  

● ಸರಳವಾದ ರಚನ್ಗಳಿೊಂದ ಸೊಂಕ್ದಣೇ ರಚನ್ಗಳ ಉೊಂಟ್ಾಗನವಕ್ಯನ್ನು ತಿಳಿಸನತ್ತರ್  
● ಪರಭದ್ದಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ ತಿಳಿಯನತ್ತರ್  
● ಹ್ ಸ ಮ್ತ್ನತ ಹಳಯ್ ಪರಭದ್ದಗಳ ಉೊಂಟ್ಾಗನವಕ್ಯನ್ನು ಸ ಚಿಸನತ್ತರ್  

b) "ಸರಿದಸೃಪಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅತಿ ಹತಿತರದ ಸೊಂಬೊಂಧಿಗಳು ಆಗಿವ್" ಎೊಂಬನದನ್ನು ಹ್ದಗ ್ನಿಧ್ೇರಿಸಬಹನದನ ?  
● ಗರಿಗಳು ಹಕ್ೆಗಳ ರದ್ಹವನ್ನು ಚಳಿಯಿೊಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ೊಂರದ್ ಶನರನವಾದವು. ಆದರ ್ನ್ೊಂತ್ರದಲಿೆ ಗರಿಗಳು ಹಕ್ೆಗಳಿಗ ್
ಹಾರಲನ ಉಪಯನಕತವಾದವು.  

● ಡೈ್ನ್ ದಸಾರ್್ಗಳು ಹಾರಲನ ಅಸಮ್ರ್ೇವಾಗಿದದರೂ, ಗರಿಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿದದವು. ಹಕ್ೆಗಳು ಕಾಲಾನ್ೊಂತ್ರದಲಿೆ 
ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾರಲನ ಹ ್ೊಂದಿಕ್ ೊಂಡೊಂತ್್ ಕಾಣನತ್ತವ್. 

● ಡೈ್ನ್ ದಸಾರ್್ಗಳು ಸರಿದಸೃಪಗಳು ಆಗಿದದರಿೊಂದ ಹಕ್ೆಗಳು ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಸರಿದಸೃಪಗಳ ಅತಿ ಹತಿತರದ 
ಸೊಂಬೊಂಧಿಗಳಾಗಿವ.್ 

೫. ಬಟ್ಾಣ್ಣ ಸಸಯದ ದನೊಂಡಾದ / ಸನಕಾೆದ, ಹಸಿರನ ಹಾಗ  ಹಳದಿ ಬಣಣಗಳನಾುಧ್ರಿಸಿದ ಮೆೊಂಡಲ್ರ ಪರಯದಗವನ್ನು ವವರಿಸಿ 
ಇದನ್ನು ಚಕೆರ್ ರ ್ದಡ್್ೇನ್ಲಿೆ ನ್ಮ್ ದಿಸಿ.  

ಉತ್ತರ :             RRyy    X     rrYY 
                (ದನೊಂಡನ ಹಸಿರನ)   (ಸನಕಾೆದ ಹಳದಿ)  
                     

Ry              rY 
 
                           RrYy   

 (ದನೊಂಡನ್ಯ ಹಳದಿ) 
 

RY  Ry  rY  ry 
 ಸವಕ್ದಯ ಪರಾಗಸಪಶೇ ಕ್ರಯೆ  

 RY Ry rY ry 

 RY RRYY RRYy RrYY RrYy 

Ry RRYy RRyy RrYy Rryy 

rY RrYY RrYy rrYY rrYy 

ry RrYy Rryy rrYY rryy 



ನನನನನ್ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2020-21  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ ್ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ : ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ10 ನ ೇ ತರಗತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ 2020-21   ಪು.ಸಂ. 55 

    ದನೊಂಡನ್ಯ ಹಳದಿ : 9 
    ದನೊಂಡನ್ಯ ಹಸಿರನ : 3 
    ಸನಕಾೆದ ಹಳದಿ : 3 
    ಸನಕಾೆದ ಹಸಿರನ : 1  

೬. ಮೆೊಂಡ್ಲೆರ  ಒೊಂದನ  ಗನಣಕ್ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ್್ ಏಕ ತ್ಳಿದಕರಣ ಪರಯದಗವನ್ನು ವವರಿಸಿ   
ಉತ್ತರ : F1 ಪ್ತದಳಿಗ್ಯ ಎಲಾೆ ಸಸಯಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿದದವು ಪ ್ದಷ್ಕ ಸಸಯಗಳು ಮ್ತ್ನತ F1 ಪ್ತದಳಿಗಯ್ ಎತ್ತರದ ಸಸಯಗಳ  
ಸವಕ್ದಯ ಪರಾಗಸಪಶೇ ಕ್ರಯೆ. F೨ ಪ್ತದಳಿಗ್ಯಲಿೆ ನಾಲೆನ್ದ ಒೊಂದನ ಭಾಗದಷ್ನೆ ಕನಬಜ ಗನಣಗಳಿದದವು. ನಾಲೆನ್ದ 3 ಭಾಗ 
ಎತ್ತರವಾಗಿದದವು .  

              TT     X      tt      
ಎತ್ತರ            ಕನಬಜ           

 
       Tt  

ಎತ್ತರ 
              

   T    t 
 
 
 
 
           

ಎತುರ : ಕುಬಜ = ೩ : ೧ 

ಶುದಧ ಎತುರ : ಮ್ಶಾ ಎತುರ : ಕುಬಜ = ೧ : ೨ : ೧ 

T  : ಪರಬಲ ಗನಣ  
t  :  ದನಬೇಲ ಗನಣ 

  

 T t 

T TT Tt 

t Tt tt 
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ಅಧ್ಾಾ ಯ : ೧೨  ವಿದುಾಚಛಕ್ಕತ 
1. ವಿದುಾತರವಾಹದ ಏಕಮಾನವನುನ ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಿ. 
    ವದನಯತ ಪರವಾಹದ ಏಕಮಾನ್ ಅೊಂಪದ್ರ್. 
    ಒೊಂದನ ಆೊಂಪ್ತಯರ್  ವದನಯತ್ರವಾಹದ ರಚನ್ಯನ ಪರತಿ ಸ್ಕೊ್ಂಡಿಗ್ ಒೊಂದನ  ಕನ ಲ  ಆವ್ದಶದ ಪರವಾಹವಾಗಿರ್. 
2. ಓಮ್ನ ನಿಯಮವನುನ ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಿ. 
   ಸಿಥರವಾದ ತ್ಾಪಮಾನ್ದಲಿೆ ವದನಯತ ಮ್ೊಂಡಲದಲಿೆನ್ ಲ್ ದಹದ ತ್ೊಂತಿಯ ನ್ಡನವನ್ ವರ್ವಾೊಂತ್ರ ಅದರ ಮ್ ಲಕ 

ಹರಿಯನವ ವದನಯತ್ರವಾಹಕ್ೆ ನ್ದರ ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿೆರನತ್ತರ್ 
       V = IR 

3. ವಿದುಾತ್ ಸಾಮರ್ಥಾೇ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ವದನಯತ ಮ್ೊಂಡಲದಲಿೆ ಶಕ್ತ ಬಳಕ್ಯಾಗನವ ದರವನ್ನು ವದನಯತ ಸಾಮ್ರ್ಯೇ ಎನ್ನುವರನ. 

          P=VI 

4. ಉಷ್ನಣದತ್ಾಾದನಾ ನಿಯಮವನುನ ನಿರನಪಿಸಿ. 
   ರ ್ದಧ್ಕ ದಲಿೆ ಉತ್ಪತಿತಯಾದ ಉಷ್ಣವು ಅದರಲಿೆ ಪರವಹಿಸನತಿತರನವ ವದನಯತ್ರವಾಹದ ವಗೇಕ್ೆ, ರ ್ದದಕ್ೆ ಮ್ತ್ನತ ಹರಿಯನವ 

ವದನಯತ್ರವಾಹದ ಕಾಲಕ್ೆ ನ್ದರ ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿೆ ಇರನತ್ತರ್ 
H =I2Rt 

5. ರ್ನದಧಕ ಎೆಂದರ್ದನು ? 
ಒೊಂದನ ವಾಹಕವು ಗಣನಿದಯವಾದ ರ ್ದಧ್ವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿದದರ್ ಅದನ್ನು ರ ್ದಧ್ಕ ಎೊಂದನ ಕರಯ್ಲಾಗನತ್ತರ್ 

6. ರ್ನದಧಶದಲತ್್ಯ ಎಸ್ಐ ಏಕಮಾನ ಯಾವುದು? 
    ಓೊಂ ಮ್ದಟ್ರ್ 
7. ವದನಯತ ಮ್ೊಂಡಲದಲಿೆ ಫ್ ಯಸ ನ್ ಉಪಯದಗವ್ದನ್ನ? 

● ಯಾವುರದ್ ಅನ್ನಚಿತ್ವಾದ ಹ್ಚಿಾನ್ ವದನಯತ ಪರವಾಹವು ಮ್ೊಂಡಲದಲಿೆನ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮ್ ಲಕ ಪರವಹಿಸದ 
ಹಾಗ ್ಮಾಡನತ್ತರ್ 

● ಶಾಟೇ ಸಕ ಯೇಟ ಅನ್ನು ತ್ಡಯ್ನತ್ತರ್. 
8. ವಾಹಕದ ರ್ನದಧ ಅವಲೆಂಬಿಸಿರುವ ಅೆಂಶಗಳು ಯಾವುವು? 

● ವಾಹಕದ ಉದದ 
● ವಾಹಕದ ಅಡಿಕ್ ಯತ 
● ವಾಹಕ ವಸನತವನ್ ಗನಣ 
● ವಾಹಕದ ತ್ಾಪ 
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9. ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲ ಎೆಂದರ್ದನು?ವದನಯತ ಪರವಾಹದ ನಿರೊಂತ್ರ ಮ್ತ್ನತ ಆವೃತ್ ಮಾಗೇವನ್ನು ವದನಯತ ಮ್ೊಂಡಲ 
ಎನ್ನುವರನ. 

10. ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ವದನಯರಾವದ್ಶಗಳ ಪರವಾಹದ ದರವನ್ನು ವದನಯತ ಪರವಾಹ ಎನ್ನುವರನ. 

11.  1 ವೇಲ್ಟ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಒೊಂದನ ಕನಲ ಆವ್ದಶವನ್ನು ಒೊಂದನ ಬಿೊಂದನವನಿೊಂದ ಇನ್ ುೊಂದನ ಬಿೊಂದನವಗ್ ತ್ರನವಲಿೆ ಒೊಂದನ ಕ್ಲಸ ನ್ಡ್ದರ ್ಅದನ್ನು 
ಒಂದು ವೇಲ್ೆ ಎನ್ನುತ್ತ್ದವ್. 

12. ಪರಿವತ್ರೇತ ರ್ನದಧ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ವರ್ವಾೊಂತ್ರ ದ ಮ್ ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸರ್ ವದನಯತ ಪರವಾಹವನ್ನು ನಿಯೊಂತಿರಸಲನ ಉಪಯದಗಿಸನವ ಉಪಕರಣವನ್ನು 
ಪರಿವತಿೇತ್ ರ ್ದಧ್ ಎನ್ನುವರನ 

13. ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ಅನ್ದಕ ಬಾರಿ ರ್ನದಧವನುನ ರ್ದಲಾಯಿಸಲು ರ್ಳಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು? 
ರಿಯದ ಸಾೆಟ  

14.ವಿದುಾತ್ ಉಷಣ ಉತ್ಾಾದನಾ ಸಾಧನಗಳಾದ ಇಸಿಿಪ್ಟ್ಟಟಗ್, ಟ್ನಸಟರ್ಗಳಲಿೆ ಲ್ನದಹಗಳ ರ್ದಲಾರ್ ಮಶಾಲ್ನದಹದ 
ಫಿಲಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳನುನ ರ್ಳಸಲು ಕಾರಣವದ್ನು? 
ಮ್ಶರಲ್ ದಹಗಳ ರ್ ದಧ್ಶಿದಲತ್ಯ್ನ ಅದರ ಘಟ್ಕ ಲ್ ದಹಗಳಿಗಿೊಂತ್ ಹ್ಚಿಾನ್ರಾಗಿರನತ್ತರ್, ಇದರಿೊಂದ ಹ್ಚಿಾನ್ 
ತ್ಾಪಮಾನ್ದಲಿೆ ದಹಿಸನವುದಿಲೆ. 

15. ಸರರ್ಣ ಕಾಮದಲಿೆ ಜ್ನದಡಿಸಿದ ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದ ಅನಾನುಕನಲಗಳ್ದನು? 
● ವದನಯತ ಪರವಾಹವು ಮ್ೊಂಡಲದ ಎಲಾೆ ಭಾಗದಲಿೆಯ  ಸಿಥರವಾಗಿರನತ್ತರ್ 
● ರದ್ರ ್ರದ್ರ ್ವದನಯತ ಉಪಕರಣಗಳು ವಭಿನ್ು ಮೌಲಯಗಳ ವದನಯತ್ರವಾಹದ ಅಗತ್ಯವದನದ, ಇದನ ಸರಣ್ಣ ಕರಮ್ದಲಿೆ 

ಸಾಧ್ಯವಲೆ 
● ಒೊಂದನ ಉಪಕರಣ ವಫ್ಲವಾದರ್ ಇಡಿದ ಮ್ೊಂಡಲ ಮ್ನರಿದನಹ್ ದಗನತ್ತರ್ 

16. ಸಮಾೆಂತರ ಕಾಮದಲಿೆ ಜ್ನದಡಿಸಿದ ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದ ಅನುಕನಲಗಳ್ದನು? 
● ವದನಯತ ಉಪಕರಣಗಳ ಮ್ ಲಕ ವದನಯತ ಪರವಾಹವನ್ನು ವರ್ಜಿಸನವುದರಿೊಂದ ಒಟ್ನೆ ರ ್ದಧ್ವು ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್. 
● ವಭಿನ್ು ರ ್ದಧ್ ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಮ್ತ್ನತ ವಭಿನ್ು ವದನಯತ್ರವಾಹದ ಅಗತ್ಯವರನವ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಲನ 

ಸಹಾಯಕ 
17. ವಿದುಾತ್ ರ್ಲುುಗಳ ಫಿಲಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲಿೆ ಟ್ೆಂಗಸಟನ್ ರ್ಳಸಲು ಕಾರಣವ್ದನು? 

● ಟ್ೊಂಗಸೆನ್ ಲ್ ದಹದ ದರವನ್ ಬಿೊಂದನ ಹ್ಚನಾ 
● ಟ್ೊಂಗಸೆನ್ ಲ್ ದಹವು ಹ್ಚಿಾನ್ ಉಷ್ಣವನ್ನು ತ್ನ್ುಲಿೆ ಉಳಿಸಿಕ್ ೊಂಡನ ರಳ್ಕನ್ನು ಉತ್ಿಜಿೇಸನತ್ತರ್. 



ನನನನನ್ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2020-21  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ ್ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ : ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ10 ನ ೇ ತರಗತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ 2020-21   ಪು.ಸಂ. 58 

18, ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ಅಮೆಟ್ರ ಅನುನ ಹ್ದಗ್ ಸೆಂಪಕ್ಕೇಸುವರು ಮತುತ ಏಕ ್? 
ಸರಣ್ಣ ಸೊಂಯದಜನ್ಯಲಿೆ 
ಏಕೊ್ಂದರ ್ಮ್ೊಂಡಲದ ಪರತಿಯೊಂದನ ಭಾಗದಲಿೆ ಸಮ್ನಾದ ವದನಯತ ಪರವಾಹ ವರನತ್ತರ್ 

19. ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ವೇಲ್ಟ ಮದಟ್ರ ಅನುನ ಹ್ದಗ್ ಸೆಂಪಕ್ಕೇಸುವರು ಏಕ್? 
ಸಮಾೊಂತ್ರ ಸೊಂಯದಜನ್, ವದನಯತ ಉಪಕರಣಗಳ ಮ್ ಲಕ ಮ್ೊಂಡಲದಲಿೆ ವದನಯತ ಪರವಾಹವನ್ನು ವರ್ಜಿಸನತ್ತರ್ 

20. ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹದ ಉಷಣ ಪರಿಣಾಮದ ತತವ ಆಧರಿಸಿ ಕಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳನುನ ಹ್ಸರಿಸಿ 
ವದನಯತ ಇಸಿಿ ಪಟ್ಿೆಗ್ ,ವದನಯತ ಹಿದಟ್ರ್, ಫ್ ಯಸ, 

21. ವಿದುಾತ್ ರ್ಲ್ು್ನಲಿೆ ಟ್ೆಂಗಸಟನ್ ತೆಂತ್ರ ದದರ್ೇಕಾಲ ಬಾಳಿಕ್ಗಾರ್ ಯಾವ ಅನಿಲಗಳನುನ ತುೆಂಬಿರುತ್ಾತರ?್ 
ನ್ೈಟ್್ ರದಜನ ಮ್ತ್ನತ ಆಗಾಾನ್ 

22. 50 ವಾಾಟ್ನ ಮನರು ಬಲ್ಬ ಗಳನುು ಸರರ್ಣ ಕಾಮದಲಿೆ ಸೆಂಪಕ್ಕೇಸಲಾರ್ರ್, 
  i) ಎಲಾೆ ರ್ಲು ಗಳು ಸಮಾನ ಪಾಮಾಣದಲಿೆ ಬ್ಳಗುತತವ್ಯೆದ? ನಿಮೆ ಉತತರಕಕ್ ಕಾರಣ ಕ್ನಡಿ 

ಹೌದನ ಸಮಾನ್ ಪರಮಾಣದಲಿೆ ರಳ್ಗನತ್ತರ,್ 
ಏಕೊ್ಂದರ ್ಸರಣ್ಣ ಕರಮ್ದಲಿೆ ವದನಯತ ಮ್ೊಂಡಲದ ಎಲಾೆ ಭಾಗದಲಿೆ ವದನಯತ ಪರವಾಹ ಸಿಥರವಾಗಿರನತ್ತರ್ 

ii) ಮನರು ರ್ಲ್ಬಗಳಲಿೆ ಒೆಂದು ರ್ಲ್ಬ ಹಾಳಾದರ ್ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲ ಏನಾಗುತತರ್? 
ಮ್ೊಂಡಲವು ಮ್ನರಿದನಹ್ ದಗನತ್ತರ್, ರದ್ರ ್ಬಲ್ಪ್ಗಳು ರಳ್ಗನವುದಿಲೆ 

iii) ಈ ಸಮಸ್ಾಯಿೆಂದ ಹ್ನರರ್ರಲು ನಾವು ರ್ಲ್ು್ಗಳನುನ ಹ್ದಗ್ ಸೆಂಪಕ್ಕೇಸರ್ಹುದು 
ಸಮಾೊಂತ್ರವಾಗಿ ಸೊಂಪಕ್ೇಸಬಹನದನ  

iv) ಗೃಹ ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ವಿದುಾತ್ ಉಪಕರಣಗಳನುನ ಹ್ದಗ್ ಸೆಂಪಕ್ಕೇಸಿರುತ್ಾತರ್? 
ಸಮಾೊಂತ್ರವಾಗಿ 

23. ಒೆಂದು ವಿದುಾತ್ ಇಸಿಿ ಪ್ಟ್ಟಟಗ್ಯ ಸಾಮರ್ಥಾೇ 1kilowatt ಆರ್ತುತ 220 ವದಲ್ಟ ವಿಭವಾೆಂತರ ದಲಿೆ ರ್ಳಸಿರಾಗ 
ನಾವು ರ್ಳಸುವ ಫ್ನಾಸ್ ಯಾವ ದರ ಹ್ನೆಂದರಬ್ದಕು ?  
P= 1kilowatt =1000watt 

  V=220 ವೋಲ್ಟ್ 
            I=P/V 
             = 1000/220 
             =4.54A 
 ವದನಯತ ಪರವಾಹವು 4.54 ಎೊಂಪ್ತಯರ್ ಆಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಐದನ (5) ದರ ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಫ್ ಯಸಅನ್ನು ಬಳಸರದ್ಕನ 
24. ವಿದುಾತ್ ಸಾಧನಗಳ ಜ್ನತ್್ ಫ್ನಾಸ್ ಅನುನ ಯಾವ ಕಾಮದಲಿೆ ಜ್ನದಡಿಸಬ್ದಕು? 

ಸರಣ್ಣ ಕರಮ್ದಲಿೆ ಜ ್ದಡಿಸರ್ದಕನ 
25. A & B ವಸುತವಿನ ರ್ನದಧಶದಲತ್್ ಕಾಮವಾರ್ 2.63x10-8 & 1.84x10-6 ಆರ್ದುು ಇವುಗಳಲಿೆ ಉತತಮ ವಾಹಕ 

ಯಾವುದು?  



ನನನನನ್ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2020-21  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ ್ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ : ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ10 ನ ೇ ತರಗತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ 2020-21   ಪು.ಸಂ. 59 

A ವಸನತವನ್ ರ್ ದಧ್ಶಿದಲತ್್ ಕಡಿಮೆ ಇದನದ, ಉತ್ತಮ್ ವಾಹಕವಾಗಿರ್ 
26. ರ್ನದಧ ಎೆಂದರ್ದನು? 

ವಾಹಕದಲಿೆ ವದನಯರಾವದ್ಶಗಳ ಚಲನ್ಗ ್ಉೊಂಟ್ಾಗನವ ಅಡಿಿಯನ್ನು ರ ್ದಧ್ ಎನ್ನುವರನ 
27 ತ್ಾಮಾ ಮತುತ ಅಲನಾಮನಿಯೆಂ ತೆಂತ್ರಗಳನುನ ವಿದುಾತ್ ಪಾಸರಣ ಮಾಗೇದಲಿೆ ರ್ಳಸಲು ಕಾರಣವ್ದನು? 

ಅಲ ಯಮ್ನಿಯೊಂ ಮ್ತ್ನತ ತ್ಾಮಾರ ಉತ್ತಮ್ ವದನಯತ ವಾಹಕಗಳು. 
28. ವಾಹಕ ತೆಂತ್ರಯ ರ್ನದಧವು ತೆಂತ್ರಯ ಉದು ಉದು ಮತುತ ಅಡಡಕ್ನಯತದ ವಿಸಿತದಣೇರ್ನೆಂದಗ್ ಹ್ದಗ್ ರ್ದಲಾಗುತತರ?್ 

ವಾಹಕದ ಉದದ ಹ್ಚ್ಾಾದೊಂತ್್ ವಾಹಕದ ರ ್ದಧ್ ಹ್ಚ್ಾಾಗನತ್ತರ್  
ಅಡಿಕ್ ಯತ ಹ್ಚ್ಾಾದೊಂತ್ ್ವಾಹಕದ ರ ್ದಧ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತರ್ 

29. ‘A’್&್‘B’್ವಸುತವಿನ ರ್ನದಧಶದಲತ್್ ಕಾಮವಾರ್ 1.62 x 10−8 Ω m and 5.20 x 10−8 Ω m 
I) ಇವುಗಳಲಿೆ ವಿದುಾತ್ ಪಾಸರಣ ಮಾಗೇದಲಿೆ ರ್ಳಸುವ ವಸುತ ಯಾವುದು? ಏಕ್ 
   ವಸನತವನ್ನು ವದನಯತ ಪರಸರಣ ಮಾಗೇಗಳಲಿೆ ಬಳಸನವರನ. ಏಕೊ್ಂದರ ್ರ ್ದಧ್ ಕಡಿಮೆ 
ii) ಉಷ್ನಣದತ್ಾಾದನಾ ಕಾಯಿಲ್್ಗಳಲಿೆ ರ್ಳಸುವ ವಸುತ ಯಾವುದು? ಏಕ ್? 

 ವಸನತ B ಅನ್ನು ಉಷ್್ ಣದತ್ಾಪದನಾ ಕಾಯಿಲ್್ಗಳಲಿೆ ಬಳಸನವರನ ಏಕೊ್ಂದರ ್ಇದರ ರ ್ದಧ್ ಹ್ಚನಾ 
30. ವಿದುಾತ್ ಶಕ್ಕತಯ ವಾಾವಹಾರಿಕ ಏಕಮಾನವನುನ ಹ್ಸರಿಸಿ ಅದನುನ ಶಕ್ಕತಯ SI ಏಕಮಾನದಲಿೆ ವಾಕತಪಡಿಸಿ 
  ವದನಯತ ಶಕ್ತಯ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಏಕಮಾನ್ ಕ್ಲ್ ದವಾಯಟ ಗೊಂಟ್್ (kWh). 

 1kWh  = 1000W x 3600 sec 

          = 3.6 x 106 watt sec 

            = 3.6 x 106 joules. 
31. ವಿದುಾತ್ ಫ್ನಾಸ್ ಯಾವ ತತವದ ಮ್ಮದಲ ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡುತತರ್? 

ಜ ಲನ್ ಉಷ್್ ಣದತ್ಾಪದನಾ ನಿಯಮ್ 
32. ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ವಿಭವಾೆಂತರವನುನ ಹ್ದಗ್ ಉೆಂಟ್ುಮಾಡುತ್ಾತರ್ ? 

ಶಕ್ತಯ ಆಕರವಾದ ರಾಯಟ್ರಿಗ್ ಸೊಂಪಕ್ೇಸಿ 
33. ಈ ಕಳ್ರ್ನ ಕನ್ದಷಟಕದಲಿೆ ಕನ್ಟ್ಟಟರುವ ಯಾವ ವಸುತವನುನ ಅವಾಹಕ ವಸುತವಾರ್ ರ್ಳಸಲಾಗುತತರ್ ? 

ವಸುತ ರ್ನದಧಶದಲತ್್ 

A 1.62x10-8Ω m 
B 100x10-6Ω m 
C 1x1010Ω m 

  C ವಸನತವನ್ನು ವಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸನತ್ಾತರ್. ಏಕೊ್ಂದರ ್ಅದನ ಅತಿ ಹ್ಚನಾ ರ ್ದಧ್ಶಿದಲತ್್ಯನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರ್ 
34. ಒೆಂದು ಕನಲಾಮ್ ಆವ್ದಶವನುನ ರನಪಿಸುವ ಇಲ್ಕಾಾನ್್ಗಳ ಸೆಂಖ್್ಾಯನುನ ಲ್ಕಕ ಹಾಕ್ಕರಿ. 

1C=1/1.6 x 10-19 

1C= 1019/1.6 

1C=6.25 x 1018 ಇಲ್ಕಾಾನ್್ಗಳು 



ನನನನನ್ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2020-21  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ ್ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ : ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ10 ನ ೇ ತರಗತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ 2020-21   ಪು.ಸಂ. 60 

35. ವಿದುಾತ್ ರ್ಲ್ು ನ ತೆಂತ್ರಯ ಮನಲಕ ಎರಡು ಎೆಂಪಿಯರ ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹವು ಐದು ನಿಮಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾವಹಸುತತರ.್ 
ಆಗ ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ಪಾವಹಸಿದ ವಿದುಾರಾವ್ದಶಗಳ ಪಾಮಾಣವನುನ ಕೆಂಡು ಹಡಿಯಿರಿ 

Q=It 

Q=2x300 

Q=600C 

36. 220 ವದಲ್ಟ ಮನಲದ ಬಾಾಟ್ರಿಗ ್ಒೆಂದು ವಿದುಾತ್ ಉಪಕರಣವನುನ ಸೆಂಪಕ್ಕೇಸಿರ್. ಅದರ ಮನಲಕ 2 ಎರಡು 
ಆಂಪಿಯರ ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹವಾದರ್ ವಿದುಾತ್ ಉಪಕರಣದ ಸಾಮರ್ಥಾೇ ಎಷುಟ? 

P=VI 

P=220x2 

P=440W 

37. ಆರು ವದಲ್ೆ ವಿದುಾತ್ ಕನ್ದಶದ ಮನಲಕ ಹಾದುಹ್ನದಗುವ ಪಾತ್ರಯೆಂದು ಕೂಲಾಮ್ ಅವದ್ಶಗಳಿಗ್ ಎಷುಟ ಶಕ್ಕತಯನುನ 
ಒದರ್ಸಲಾಗುತತರ?್ 

W=VQ 

     W=6 x 1 

     W=6J 

38. 20mm ರ್ನದಧವನುನ ಹ್ನೆಂದರುವ ಇಸಿಿಪ್ಟ್ಟಟಗ್ಯು 5 ಅೆಂಪಿಯರ ವಿದುಾತರವಾಹವನುನ ಉಪಯದರ್ಸಿಕ್ನಳುುತತರ್ 
ಮನವತುತ ಸ್ಕೆ್ಂಡುಗಳಲಿೆ ಉತಾತ್ರತಯಾದ ಉಷಣವನುನ ಕೆಂಡು ಹಡಿಯಿರಿ? 

H=I2Rt  

H=52 x 20 x 30 

H=25 x600 

H=15000 j 
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ಅಧ್ಾಾ ಯ : ೧೩  ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹದ ಕಾೆಂತ್ರದಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
1. ಕಾೆಂತಕ್್ದತಾ ಎೆಂದರ್ದನು? 

ದೊಂಡಕಾೊಂತ್ದ ಸನತ್ತಲ  ಕಾೊಂತಿಯ ಪರಭಾವವರನವ ಪರರದ್ಶವನ್ನು ಕಾೊಂತ್ಕ್ಷ್ದತ್ರ ಎನ್ನುವರನ. 
2. ದೆಂಡಕಾೆಂತ ಒೆಂದರ ರ್ಳಿ ತೆಂದ ದಕನಿಚಿಯು ಏಕ್ ಪಲೆಟ್ಗ್ನಳುುತತರ್?  

ದಿಕ ಿಚಿಯನ ಒೊಂದನ ಸಣಣ ದೊಂಡಕಾೊಂತ್ ವಾಗಿರ್.  ದಿಕ ಿಚಿಯ ಕಾೊಂತಿದಯ ಬಲ ರದ್ಖ್್ಗಳು ದೊಂಡಕಾೊಂತ್ದ ಕಾೊಂತಿದಯ 
ಬಲ ರದ್ಖ್್ಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ ಪರತಿ ವತಿೇಸನವುದರಿೊಂದ ದೊಂಡಕಾೊಂತ್ದ ಬಳಿ ತ್ೊಂದ ದಿಕ ಿಚಿಯ  ಪಲೆಟ್ಗ್ ಳುುತ್ತರ್. 

3. ಎರಡು ಕಾೆಂತ್ರಯ ರ್ಲ ರ್ದಖ್್ಗಳು ಒೆಂದನ್ನನೆಂದು ಛ್ದಧಿಸುವುದಲೆ ಏಕ್?  
ಛ್ದದಿಸನವ ಬಿೊಂದನವನ್ಲಿೆ ದಿಕ ಿಚಿಯ ಸ ಚಿಯನ 2 ದಿಕನೆಗಳತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಿಸನತ್ತರ್ ಎೊಂದರ್ೇ. 

4. ವಿದುಾತ್ ಪಾವಹಸುತ್ರತರುವ ನ್ದರ ವಾಹಕದ ಸುತತಲನ ಉೆಂಟಾದ ಕಾೆಂತಕ್್ದತಾ ನಿಧೇರಿಸಲು ರ್ಳಸುವ ನಿಯಮ 
ಯಾವುದು? 
ಬಲಗೈ್ ಹ್ರಬ್ರಳು ನಿಯಮ್. 

5. ವಿದುಾತ್ ಪಾವಹಸುತ್ರತರುವ ನ್ದರ ತೆಂತ್ರಯ ಸುತತ ಕಾೆಂತ್ರದಯ ರ್ಲ ರ್ದಖ್್ಗಳು ಹ್ದಗ್ ಕೆಂಡುರ್ರುತತವ್? 
ಏಕಕದ್ೊಂದಿರಯ ವೃತ್ತಗಳ ಮಾದರಿ ಕೊಂಡನಬರನತ್ತವ್. 

6. ವೃತ್ಾತಕಾರದ ವಾಹಕ ಸುರಳಿಯ ಕದ್ೆಂದಾದಲಿೆನ ಪಾತ್ರ ಬಿೆಂದುವಿನಿೆಂದ ಉೆಂಟಾದ ಕಾೆಂತ್ರದಯ ರ್ಲ ರ್ದಖ್್ಗಳು ಹ್ದಗ್ 
ಗ್ನದಚರಿಸುತತವ್? 
ಸರಳರದ್ಖ್್ಯಲಿೆ ಇರನವೊಂತ್್ ಗ ್ದಚರಿಸನತ್ತವ್. 

7. ಸ್ನಲ್ನಾಯ್ಡಡ ಎೆಂದರ್ದನು?  
ಅವಾಹಕ ಹ್ ದಿಕ್ ಇರನವ ತ್ಾಮ್ರದ ತ್ೊಂತಿಯ ಅನದ್ಕ ಸನರನಳಿಗಳನ್ನು ಒತ್್ ತತ್ಾತಗಿ ಸನತಿತರನವ ಸಿಲಿೊಂಡರ್ ಆಕಾರವ್ದ 
ಸ್ ಲ್ನಾಯ್ಡಿ. 

8. ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹ ವಿರುವ ಉದುವಾದ ನ್ದರ ಸ್ನಲ್ನಾಯ್ಡಡ ನ ಒಳಭಾಗದಲಿೆನ ಕಾೆಂತಕ್್ದತಾವು ಹ್ದರ್ರುತತರ?್  
ಎಲಾೆ ಬಿೊಂದನಗಳಲ ೆ ಸಮ್ನಾಗಿರನತ್ತರ್. 

9. ವಾಹಕದಲಿೆ ನ ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹವು ಕಾೆಂತ ಕ್ದ್ತಾಕ್ಕ ಹ್ದಗ್ ಸೆಂರ್ೆಂಧಿಸಿರ್ 
 ತ್ೊಂತಿಯಲಿೆ ಪರವಹಿಸನತಿತರನವ ವದನಯತ ಪರವಾಹವು ಕಾೊಂತ್ ಕ್ಷ್ದತ್ರಕ್ೆ ನ್ದರ ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿೆರನತ್ತರ್.  

10. ರ್ಲಗೈ್ ಹ್ಬ್ುರಳು ನಿಯಮವನುನ ನಿರನಪಿಸಿ.  
ಬಲಗೈ್ನ್ಲಿೆ ವದನಯತ ಪರವಹಿಸನತಿತರನವ ನ್ದರವಾದ ಒೊಂದನ ವಾಹಕವನ್ನು ಹಿಡಿರಾಗ ಹ್ರಬ್ರಳು ವದನಯತ ಪರವಾಹದ 
ದಿಕೆನ್ನು ಸ ಚಿಸನತ್ತರ್. ಕಾೊಂತ್ಕ್ಷ್ದತ್ರದ ಕಾೊಂತಿದಯ ಬಲ ರದ್ಖ್್ಗಳ ದಿಕ್ೆನ್ಲಿೆ ವಾಹಕದ ಸನತ್ತಲ  ರರ್ಳುಗಳು 
ಸನತಿತಕ್ ೊಂಡಿರನತ್ತವ್. 
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11. ವಿದುಾತ್ ಮದಟಾರ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ವದನಯತ ಶಕ್ತಯನ್ನು ಯಾೊಂತಿರಕ ಶಕ್ತಯನಾುಗಿ ಪರಿವತಿೇಸನವ ಸಾಧ್ನ್. 

12. ವಿದುಾತ್ ಮದಟಾರ ರ್ಳಸುವ ಸಾಧನಗಳನುನ ಹ್ಸರಿಸಿ.  
ವದನಯತ ಫಾಯನ, ರಫ್ರಜರದ್ಟ್ರನಗಳು, ಮ್ಕಿರ್್ಗಳು, ಬಟ್್ೆ ತ್ ್ಳಯ್ನವ ಯೊಂತ್ರ, ಕೊಂಪ ಯಟ್ರ್. 

13. ದಕಾರಿವತೇಕ ಎೆಂದರ್ದನು?  
ಒೊಂದನ ಮ್ೊಂಡಲದಲಿೆ ವದನಯತ ಪರವಾಹದ ಹರಿವನ್ ದಿಕೆನ್ನು ಹಿಮ್ನಮಖಗ್ ಳಿಸನವ ಸಾಧ್ನ್. 

14. ಆಮ್ಮದೇಚರ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ವದನಯತ ಮೊದಟ್ಾರ್್ನ್ಲಿೆ ಮ್ೃದನವಾದ ಕಬಿಬಣದ ಮೆದಲ್ ತ್ೊಂತಿ ಸನರನಳಿಯನ್ನು ಸನತಿತರನವುದನ ಮ್ತ್ನತ ಸನರನಳಿಗಳನ್ನು 
ಒಳಗ ್ೊಂಡ ರಚನ್ಯನ್ನು ಆಮೆದೇಚರ್ ಎೊಂದನ ಕರ್ಯನವರನ. 

15. ಮೆಂಡಲದಲಿೆನ ವಿದುಾತರವಾಹದ ಉಪಸಿಿತ್ರಯನುನ ಕೆಂಡುಹಡಿಯುವ  ಸಾಧನ ಯಾವುದು?  
ಗಾಯಲವನ್ ದಮ್ದಟ್ರ್ 

16. ನ್ದರ ವಿದುಾತರವಾಹದ ಕ್ಲವು ಆಕರಗಳನುನ ಹ್ಸರಿಸಿ 
ಶನಷ್ೆಕ ್ದಶ, ಸೌರಕ್ ದಶ, ಡಿಸಿ ಮೊದಟ್ಾರ್ 

17. ವಿದುಾತ್ ಮದಟಾರ ನ ತತವ ವನುನ ತ್ರಳಿಸಿ 
ವದನಯತ ಪರವಾಹದ ಕಾೊಂತಿದಯ ಪರಿಣಾಮ್ 

18. ವಿದುಾತ್ ಮದಟಾರ್ನಲಿೆರುವ್ ಒಡಕು ಉೆಂಗುರಗಳ ಪಾತಾವ್ದನು?  
ವದನಯತ ಮೊದಟ್ಾರ್್ಗಳಲಿೆ ಒಡಕನ ಉೊಂಗನರಗಳು ದಿಕಪರಿವತ್ೇಕಗಳಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸನತ್ತವ್. 

19. ವಿದುಾತ್ ಪಾವಹಸುತ್ರತರುವ ವಾಹಕ ವಾಹಕವನುನ ವಿಶ್ಾಲವಾದ ಕಾೆಂತ ಕ್ದ್ತಾದಲಿೆ ಇರಿಸಿರಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹ್ಚಿಯನ 
ರ್ಲವನುನ ಅನುಭವಿಸುತತರ್?  
ವದನಯತ್ರವಾಹದ ದಿಕನೆ ಕಾೊಂತ್ಕ್ಷ್ದತ್ರದ ದಿಕ್ೆಗ ್ಲೊಂಬವಾಗಿರಾದಗ ಅದನ ಹ್ಚಿಾನ್ ಬಲವನ್ನು ಅನ್ನರ್ವಸನತ್ತರ್.  

20. ವಿದುಾತ್ ಜನಕ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಯಾೊಂತಿರಕಶಕ್ತಯನ್ನು ವದನಯತ ಶಕ್ತಯಾಗಿ ಪರಿವತಿೇಸನವ ಸಾಧ್ನ್ 

21. ವಿದುಾತ್ ಜನಕದ ತತವವನುನ ತ್ರಳಿಸಿ. 
 ವದನಯತ್ಾೆೊಂತಿಯ ಪ್ರದರಣ್ 

22. ವಿದುಾತ್ಾಕೆಂತ್ರದಯ ಪ್ಾದರಣ್ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಒೊಂದನ ವಾಹಕಕ್ೆ ಒೊಂದನ ಕ್ ೊಂಡಿರನವ ಕಾೊಂತ್ಕ್ಷ್ದತ್ರವು ಬದಲಾರಾಗ ವಾಹಕದಲಿೆ ಪ್ರದರಿತ್ ವದನಯತ ಪರವಾಹವು 
ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ ್ಇದನ್ನು ವದನಯತ್ಾೆೊಂತಿಯ ಪ್ರದರಣ್ ಎನ್ನುವರನ.  
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23. ನಮೆ ರ್ದಶದಲಿೆ ಗೃಹರ್ಳಕ್ಗ್ ಸರರ್ರಾಜು ಮಾಡುವ ಪಯಾೇಯ ವಿದುಾತರವಾಹದ ಆವೃತ್ರತ ಮತುತ ವಿಭವಾೆಂತರ 
ಎಷುಟ? 
ಆವೃತಿತ 50 Hz ಮ್ತ್ನತ ವರ್ವಾೊಂತ್ರ 220V 

24. ಗೃಹರ್ಳಕ್ ವಿದುಾತ್ ಉಪಕರಣಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿದನಮೆಂಡಲದಲಿೆ ರ್ಳಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ? 
ಫ್ ಯಸ 

25. ನ್ದರ ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹಕಕ್ ಹ್ನದಲಿಸಿದರ್ ಪಯಾೇಯ ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹ ಹ್ಚುಯ ಉಪಯುಕತವಾರ್ರ್ ಏಕ್?  
ಹ್ಚನಾ ಶಕ್ತಯ ನ್ಷ್ೆವಾಗದೊಂತ್್ ನ್ದರ ವದನಯತ ಪರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಾಪದನಾ ಸಥಳದಿೊಂದ ಬಳಕ್ಯ ಸಥಳಗಳಿಗ ್ಸಾಗಾಣ್ಣಕ್ 
ಮಾಡಬಹನರಾಗಿರ್. 

26. ಹಾಸವ ಮೆಂಡಲ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಮ್ೊಂಡಲದಲಿೆ ಓವರ್ ಲ್ ದಡ್ ಉೊಂಟ್ಾರಾಗ ವದನಯತ ಪರವಾಹವು ರ್ಟ್ೆನ್ ಹ್ಚ್ಾಾಗಿ ಬಿಡನವುದನ್ನು ಹರಸವ ಮ್ೊಂಡಲ 
ಎನ್ನುವರನ. 

27. ಕಾೆಂತ್ರದಯ ರ್ಲ ರ್ದಖ್್ಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ರ್ರ್ಯಿರಿ. 
a) ಕಾೊಂತಿದಯ ಬಲ ರದ್ಖ್್ಗಳು ಉತ್ತರ ಧ್ನರವದಲಿೆ ಉತ್ಿಜಿೇತ್ವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ನರವದಲಿೆ ವಲಿದನ್ಗ ್ಳುುತ್ತವ್. 
b) ಕಾೊಂತಿಯ ಬಲ ರದ್ಖ್್ಗಳು ಒೊಂದನ್ ುೊಂದನ ಛ್ದದಿಸನವುದಿಲೆ. 
c) ಕಾೊಂತ್ ಧ್ನರವಗಳಲಿೆ ಕಾೊಂತಿದಯ ಬಲ ರದ್ಖ್್ಗಳು ದಟ್ೆವಾಗಿರನತ್ತವ್. 
d) ಕಾೊಂತಿದಯ ಬಲ ರದ್ಖ್್ಗಳು ಆವೃತ್ ಜಾಲಗಳಾಗಿವ್. 

28. ವಿದುಾತ್ ಮದಟಾರ ನಿಯಮವನುನ ನಿರನಪಿಸಿ.  
ಫ್್ೆಮೆಂಗನ ಎಡಗ್ೈ ನಿಯಮ:  ಎಡಗೈ್ನ್ ಹ್ರಬ್ರಳು, ತ್್ ದರನರರ್ಳು ಮ್ತ್ನತ ಮ್ಧ್ಯದ ರರ್ಳುಗಳನ್ನು ಪರಸಪರ 
ಲೊಂಬವಾಗಿರನವೊಂತ್್ ಹಿಡಿದನಕ್ ೊಂಡಾಗ ತ್ ್ದರನ ರರ್ಳು ಕಾೊಂತ್ಕ್ಷ್ದತ್ರದ ದಿಕೆನ್ನು, ಮ್ಧ್ಯದ ರರ್ಳು ವದನಯತ್ರವಾಹದ 
ದಿಕೆನ್ನು ಹಾಗ  ಹ್ರಬ್ರಳು ವಾಹಕದ ಮೆದಲ್ ವತಿೇಸನವ ಬಲದ ದಿಕೆನ್ನು ಸ ಚಿಸನತ್ತರ್. 

29. ವಿದುಾತ್ ಮದಟಾರ ಮತುತ ವಿದುಾತ್ ಜನಕಗಳ ನಡುವ್ ವಾತ್ಾಾಸಗಳನುನ ತ್ರಳಿಸಿ. 

ವದನಯತ ಮೊದಟ್ಾರ್ ವದನಯತ ಜನ್ಕ 

1. ವದನಯತ ಶಕ್ತಯನ್ನು ಯಾೊಂತಿರಕ ಶಕ್ತಯಾಗಿ    
ಪರಿವತಿೇಸನತ್ತರ್ 

1. ಯಾೊಂತಿರಕ ಶಕ್ತಯನ್ನು ವದನಯತ ಶಕ್ತಯಾಗಿ 
ಪರಿವತಿೇಸನತ್ತರ್ 

2. ವದನಯತ ಪರವಾಹದ ಕಾೊಂತಿದಯ 
ಪರಿಣಾಮ್ದ ತ್ತ್ವದಲಿೆ ಕ್ಲಸ ಮಾಡನತ್ತರ್ 

2. ವದನಯತ್ಾೆೊಂತಿದಯ ಪ್ರದರಣ್ ತ್ತ್ವದಲಿೆ ಕ್ಲಸ    
       ಮಾಡನತ್ತರ್ 
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30. ವಿದುಾತ್ ಜನಕದ ತತವವನುನ ನಿರನಪಿಸಿ.  
ವಿದುಾತ್ಾಕೆಂತ್ರಯ ಪ್ಾದರಣ್: ಒೊಂದನ ವಾಹಕಕ್ೆ ಹ್ ೊಂದಿಕ್ ೊಂಡಿರನವ ಕಾೊಂತ್ಕ್ಷ್ದತ್ರವು ಬದಲಾರಾಗ ವಾಹಕದಲಿೆ     ಪ್ರದರಿತ್ 
ವದನಯತ ಪರವಾಹವು ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್.  

31. ವಿದುಾತ್ ಜನಕ ದಲಿೆ ಪ್ಾದರಿತ ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹದ ದಕಕನುನ ತ್ರಳಿಯಲು ಉಪಯದರ್ಸುವ ನಿಯಮವನುನ ನಿರನಪಿಸಿ.  
ಫ್್ೆಮೆಂಗನ ರ್ಲಗ್ೈ ನಿಯಮ:  ಬಲಗೈ್ನ್ ಹ್ರಬ್ರಳು ತ್ ್ದರನರರ್ಳು ಮ್ತ್ನತ ಮ್ಧ್ಯದ ರರ್ಳುಗಳನ್ನು ಪರಸಪರ  
ಲೊಂಬವಾಗಿರನವೊಂತ್್ ಇರಿಸಿರಾಗ ತ್ ್ದರನ ರರ್ಳು ಕಾೊಂತ್ಕ್ಷ್ದತ್ರದ ದಿಕೆನ್ನು , ಹ್ರಬ್ರಳು ವಾಹಕದ ಚಲನ್ಯ ದಿಕೆನ್ನು ಹಾಗ  
ಮ್ಧ್ಯದ ರರ್ಳು ಪ್ರದರಿತ್ ವದನಯತ ಪರವಾಹದ ದಿಕೆನ್ನು ಸ ಚಿಸನತ್ತರ್. 

32. ವಿದುಾಜಜನಕ ದಲಿೆ ಉತಾತ್ರತಯಾಗುವ ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹವನುನ ಹ್ದಗ್ ಹ್ಚಿಯಸರ್ಹುದು. 
     1. ಸನರನಳಿಯ ಸನತ್ನತಗಳ ಸೊಂಖ್್ಯ ಹ್ಚಿಾಸನವ ಮ್ ಲಕ 
     2. ಕಾೊಂತ್ ಕ್ಷ್ದತ್ರದ ಬದಲಾವಣ್ ಅದರ ಹ್ಚಿಾಸನವ ಮ್ ಲಕ ವದನಯತ ಜನ್ಕದಲಿೆ ಉತ್ಪತಿತಯಾಗನವ       ವದನಯತ್ರವಾಹವನ್ನು 

ಹ್ಚಿಾಸಬಹನದನ. 
33. ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲ ಗಳಲಿೆ ರ್ಳಸುವ ಯಾವುರಾದರನ ಎರಡು ಸುರಕ್ಾ ಕಾಮಗಳನುನ ಹ್ಸರಿಸಿ. 

1. ಸ ಕತ ರದ್ಟಿೊಂಗ್ ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಪ ಯಸ ಬಳಸನವುದನ. 
2. ಲ್ ದಹದ ಮೆದಲ್ೈ ಹ್ ೊಂದಿರನವ ವದನಯತ ಉಪಕರಣಗಳ ಸನರಕ್ಷತ್್ಗಾಗಿ ರ್ ಸೊಂಪಕೇ ತ್ೊಂತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸನವುದನ. 

34. ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ಓವಲ್ನದೇಡ ಮತುತ ಹಾಸವ ಮೆಂಡಲ ಹ್ದಗ್ ಉೆಂಟಾಗುತತರ್? 
1. ಸಜಿದವ ತ್ೊಂತಿ ಮ್ತ್ನತ ತ್ಟ್ಸಥ ತ್ೊಂತಿಗಳು ಎರಡನ ನ್ದರ ಸೊಂಪಕೇಕ್ೆ ಬೊಂರಾಗ 
2. ವದನಯತ ಉಪಕರಣಗಳಲಿೆ ರ್ ದಷ್ವದದರ್ 
3. ಹಲವಾರನ ವದನಯತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒೊಂರ್ದ ಸಾಕ್ಟ ಗ್ ಜ ್ದಡಿಸನವುದರಿೊಂದ ಓವರ್ ಲ್ ದಡ್ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್ 

35. ಗೃಹ ರ್ಳಕ ್ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲಗಳಲಿೆ ಉೆಂಟಾಗುವ ಓವರ ಲ್ನದಡ ಅನುನ ತಪಿಾಸಲು ಯಾವ ಮುನ್ನಚಯರಿಕ್ ಕಾಮಗಳನುನ 
ತ್್ಗದ್ುಕನ್ಳುಬ್ದಕು? 
1. ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮಾೊಂತ್ರ ಜ ್ದಡಣ್ ಮಾಡಿರರದ್ಕನ. 
2. ಒೊಂದಕ್ೆೊಂತ್ ಹ್ಚನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒೊಂರ್ದ ಸಾಕ್ಟಿೆಗ್ ಜ ್ದಡಿಸಿದರಾರದನ. 
3. ಸಜಿದವ ತ್ೊಂತಿ ಮ್ತ್ನತ ತ್ಟ್ಸಥ ತ್ೊಂತಿಗಳು ಪರಸಪರ ಸೊಂಪಕೇಕ್ೆ ಬರದೊಂತ್್ ನ್ ದಡಿಕ್ ಳುರ್ದಕನ. 

36. ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ಫ್ನಾಸ್ ನ ಪಾತಾವದ್ನು? 
ವದನಯತ ಮ್ೊಂಡಲದಲಿೆ ಹ್ಚಿಾನ್ ವದನಯತ ಹರಿರಾಗ ಉತ್ಪತಿತಯಾಗನವ ಉಷ್ಣತ್್ಯಿೊಂದ ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ಬಿೊಂದನ ಮ್ತ್ನತ    
ಹ್ಚಿಾನ್ ರ ್ದಧ್ ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಫ್ ಯಸ ಕರಗಿ ಹ್ ದಗನತ್ತರ್ ಮ್ತ್ನತ ಮ್ೊಂಡಲವನ್ನು ಕಡಿತ್ಗ ್ಳಿಸಿ ವದನಯತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸನತ್ತರ್. 
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37. ಪಯಾೇಯ ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹ ಮತುತ ನ್ದರ ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹ ಗಳ ನಡುವ್ ವಾತ್ಾಾಸ ತ್ರಳಿಸಿ. 

ಪಯಾೇಯ ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹ ನ್ದರ ವಿದುಾತ್ ಪಾವಾಹ 

1. ಹ್ಚನಾ ಶಕ್ತಯನ ನ್ಷ್ೆವಾಗದೊಂತ್್ ದ ರದ 
ಸಥಳಗಳಿಗ ್ಸಾಗಾಣ್ಣಕ್ ಮಾಡಬಹನದನ. 

1. ಶಕ್ತ ನ್ಷ್ೆವಾಗನವುದರಿೊಂದ ದ ರ ಸಾಗಾಣ್ಣಕ್ 
ಮಾಡಲನ ಸಾಧ್ಯವಲೆ. 

2. ಸೊಂಗರಹಿಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಲೆ 2. ಸೊಂಗರಹಿಸಬಹನದನ 

3. ಸಮ್ಯದ ಸಮಾನ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಳ ನ್ೊಂತ್ರ 
ತ್ನ್ು ದಿಕೆನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕ್ ಳುುತ್ತರ್. 

3. ಸಮ್ಯದ ಸಮಾನ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲಿೆ ತ್ನ್ು        
ದಿಕೆನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸನವುದಿಲೆ. 

38. ಭನ ಸೆಂಪಕೇ ತೆಂತ್ರಯ ಕಾಯೇವ್ದನು? ಲ್ನದಹದ ಮ್ಮದಲ್ೈ ಹ್ನೆಂದರುವ ವಿದುಾತ್ ಉಪಕರಣಗಳನುನ ಭನಸೆಂಪಕೇ 
ಗ್ನಳಿಸುವುದು ಅಗತಾವಾರ್ರ್ ಏಕ್? 

   ರ್ ಸೊಂಪಕೇ ತ್ೊಂತಿಯನ ವದನಯತ ಸ್ ದರಿಕ ್ಸೊಂದರ್ೇದಲಿೆ ಬಳಕ್ರಾರರಿಗ್ ರಕ್ಷಣ ್ನಿದಡನತ್ತರ್.  
ಇದನ ಕಡಿಮೆ ರ ್ದಧ್ವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಪರ್ವನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತರ್. ಹಿದಗಾಗಿ, ಲ್ ದಹದ ಮೆದಲ್ೈ ಹ್ ೊಂದಿರನವ 
ಉಪಕರಣದಲಿೆ ಯಾವುರದ್ ರಿದತಿಯ ವದನಯತ ಸ್ ದರಿಕ ್ಉೊಂಟ್ಾದಲಿೆ ಅದನ್ನು ರ್ ಮ್ಯ ವರ್ವಾೊಂತ್ರಕ್ೆ ಸರಿ ಹ್ ೊಂದಿಸಿ 
ಬಳಕ್ರಾರರಿಗ್ ಯಾವುರದ್ ರಿದತಿಯ ತಿದವರ ವದನಯತ ಆಘಾತ್ವಾಗದೊಂತ್್ ರಕ್ಷಿಸಲನ ಲ್ ದಹದ ಮೆದಲ್ೈ ಹ್ ೊಂದಿರನವ 
ವದನಯತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರ್ ಸೊಂಪಕೇಗ್ ಳಿಸನವುದನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್. 

39. ವಿದುಾತ್ ಮದಟಾರ್ನ ಕಾಯೇವನುನ ವಿವರಿಸಿ. 

ರಾಯಟ್ರಿಯಿೊಂದ ವದನಯತ ಪರವಾಹವು ಸನರನಳಿ ABCD ಗ್ X ಕನೊಂಚದ ಮ್ ಲಕ ಪರವದ್ಶಿಸಿ Y ಮ್ ಲಕ ಮ್ತ್ತ್ ವದನಯತ 
ಕ್ ದಶಕ್ೆ ಹರಿಯನತ್ತರ್. ಸನರನಳಿಯ ಒೊಂದನ ಬದಿ AB ಯಲಿೆ ವದನಯತ A ಯಿೊಂದ B ಗ್ ಹರಿಯನತ್ತರ್ ಮ್ತ್ನತ CD 
ರಾಹನವನ್ಲಿೆ C ಯಿೊಂದ D ಗ್ ಹರಿಯನತ್ತರ್. ರಾಹನ AB ಯ ಮೆದಲ್ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸನವ ಬಲವು ಅದನ್ನು ಕ್ಳಕ್ೆ 
ತ್ಳುುತ್ತರ್ ಆದರ ್ರಾಹನ CD ಯ ಮೆದಲ್ ಉೊಂಟ್ಾಗನವ ಬಲವು ಅದನ್ನು ಮೆದಲಕ್ೆ ತ್ಳುುತ್ತರ್. ಆದದರಿೊಂದ ಸನರನಳಿ ಮ್ತ್ನತ 
ದೊಂಡ O ಗಳು ಅಕ್ಷದ ಮೆದಲ್ ಮ್ನಕತವಾಗಿ ಅಪರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರನಗನತ್ತರ.್ ಅಧ್ೇ ಪರಿರ್ರಮ್ಣ್ಯ ಸಮ್ಯದಲಿೆ Q 
ಯನ ಕನೊಂಚ X ನ್ ೊಂದಿಗ್ ಮ್ತ್ನತ P ಯನ ಕನೊಂಚ Y ನ್ ೊಂದಿಗ್ ಸೊಂಪಕೇ ಹ್ ೊಂದನತ್ತರ್. ಆದದರಿೊಂದ ಸನಳಿಯಲಿೆರನವ 
ಪರವಾಹವು DCBA ಮಾಗೇದಲಿೆ ಹರಿಯನತ್ತರ್. ಸನರಳಿಯ AB ಬದಿಯನ ಈಗ ಮೆದಲಕ್ೆ ತ್ಳುಲಪಡನತ್ತರ್. ಮ್ತ್ನತ CD 
ಬದಿಯನ ಕ್ಳಗ ್ತ್ಳುಲಪಡನತ್ತರ್. ಆದದರಿೊಂದ ಸನರನಳಿ ಮ್ತ್ನತ ದೊಂಡವು ಅರದ್ ದಿಕ್ೆನ್ಲಿೆ ಅಧ್ೇ ಸನತ್ನತ ಸನತ್ನತತ್ತರ್. ಪರತಿ ಅಧ್ೇ 
ಸನತಿತನ್ ತಿರನಗನವಕ್ಯಲಿೆ ವದನಯತ್ರವಾಹದ ದಿಕನೆ ಹಿಮ್ನಮಖವಾಗನವುದನ ಇದನ ಸನರನಳಿ ಮ್ತ್ನತ ದೊಂಡದ ನಿರೊಂತ್ರ ಸನತ್ನತವಕಗ್್ 
ಕಾರಣವಾಗನತ್ತರ.್ 
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40. ವಿದುಾತ್ ಜನಕದ ಕಾಯೇವನುನ ವಿವರಿಸಿ. 

ಕಾೊಂತ್ ಕ್ಷ್ದತ್ರದಲಿೆ ಎರಡನ ಉೊಂಗನರಗಳಿಗ್ ಜ ್ದಡಿಸಲಾದ ದೊಂಡವನ್ನು ತಿರನಗಿಸಿರಾಗ ರಾಹನ AB ಯನ ಮೆದಲಕ ೆ ಮ್ತ್ನತ 
ರಾಹನ CD ಯನ ಕ್ಳಕ್ೆ ಚಲಿಸನತ್ತರ್. ಪ್ರದರಿತ್ ವದನಯತ ಪರವಾಹವು ABCD ದಿಕ್ೆನ್ಲಿೆ ಪರವಹಿಸನತ್ತರ್. ರಾಹಯ ಮ್ೊಂಡಲದಲಿೆ 
ವದನಯತ ಪರವಾಹವು B2 ನಿೊಂದ B1 ಕಡಗ್ ್ಪರವಹಿಸನತ್ತರ್. ಅಧ್ೇ ಸನತಿತನ್ ನ್ೊಂತ್ರ, ರಾಹನ CD ಯನ ಮೆದಲನಮಖವಾಗಿ 
ಮ್ತ್ನತ ರಾಹನ AB ಯನ ಕ್ಳಮ್ನಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಲನ ಪಾರರೊಂಭಿಸನತ್ತರ್ ಹಾಗ  ಪ್ರದರಿತ್ ವದನಯತ ಪರವಾಹವು DCBA 
ದಿಕ್ೆನ್ಲಿೆ ಪರವಹಿಸನತ್ತರ್. ಈಗ ರಾಹಯ ಮ್ೊಂಡಲದಲಿೆ ವದನಯತ ಪರವಾಹವು B1 ನಿೊಂದ B2 ಕಡಗ್ ್ಪರವಹಿಸನತ್ತರ್. ಹಿದಗಾಗಿ 
ಪರತಿ ಅಧ್ೇ ಸನತಿತನ್ ನ್ೊಂತ್ರ ರಾಹನಗಳಲಿೆ ಪ್ರದರಿತ್ ವದನಯತ ಪರವಾಹದ ದಿಕನೆ ಬದಲಾಗನತಿತರನತ್ತರ್. ಈ ಸಾಧ್ನ್ವನ್ನು 
ಪಯಾೇಯ ವದನಯತ ಜನ್ಕ ಎೊಂದನ ಕರ್ಯನವರನ. 

41. ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿೆನ ಚಿತಾಗಳು : 

a) ಒಂದು ನೇ್ರವಾದ ವಾಹಕ ತಂತಿಯ ಸುತು 
ಕಾಂತಿೇಯ ಬಲರ್ೇಖ್ಗಳನುು ಸೂಚಿಸುವ 
ಚಿತಾ. 

 

 

 

ಒಂದು ಸರಳ ವಿದುಾತ ಮೊೇಟಾರ್ 

 

 

 

ವಿದುಾತ ಜನಕದ ತತವದ ವಿವರಣ ್:  



ನನನನನ್ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2020-21  ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ ್ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ : ನನನನ್ನನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ10 ನ ೇ ತರಗತಿ – ವಿಜ್ಞಾನ 2020-21   ಪು.ಸಂ. 68 

ಅಧ್ಾಾ ಯ : ೧೦  ಬ್ಳಕು ಪಾತ್ರಫ್ಲನ ಮತುತ ವಕ್ಕಾದಭವನ 
1 ಅೆಂಕದ ಪಾಶ್್ನಗಳು 

1. ಬ್ಳಕ್ಕನ ವಕ್ಕಾದಭವನ ಎೆಂದರ್ದನು?  
ರಳ್ಕನ ಒೊಂದನ ಮಾಧ್ಯಮ್ದಿೊಂದ ಇನ್ ುೊಂದನ ಮಾಧ್ಯಮ್ಕ್ೆ ಮಾಧ್ಯಮ್ಕ್ೆ ಓರ್ಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿರಾಗ ಎರಡನ್ದ 
ಮಾಧ್ಯಮ್ದಲಿೆ ಪರಸರಣದ ದಿಕನೆ ಬದಲಾಗನವ ವರಾಯಮಾನ್ವನ್ನು ರಳ್ಕ್ನ್ ವಕ್ರದರ್ವನ್ ಎನ್ನುವರನ. 

2. ಸ್ನಲ್್ನ ವಕ್ಕಾದಭವನದ ನಿಯಮವನುನ ನಿರನಪಿಸಿ. 
ಕ್ ಟಿೆರನವ ರಳ್ಕ್ನ್ ನಿದಿೇಷ್ೆ ಬಣಣ ಮ್ತ್ನತ ನಿದಡಿರನವ ಜ ್ದಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳಿಗ್ ಪತ್ನ್ಕ್ ದನ್ದ ಸ್ೈನ್ನ ಮ್ತ್ನತ ವಕ್ರಮ್ 
ಕ್ ದನ್ದ ಸ್ೈನ್ನಗಳ ಅನ್ನಪಾತ್ ಸಿಥರವಾಗಿರನತ್ತರ್. 

sin i/ sin r = ಸಿಥರಾೊಂಕ 

3. ವಕ್ಕಾದಭವನ ಸನಚಾೆಂಕ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ರಳ್ಕ್ನ್ ವಕ್ರದರ್ವನ್ ದಲಿೆ ಎರಡನ ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳಿಗ ್ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ್್ ದಿಕ್ೆನ್ ಬದಲಾವಣ್ಯಲಿೆ ಉೊಂಟ್ಾದ 
ಪರಮಾಣವನ್ನು ಸ ಚಿಸನವುದಕ್ೆ ವಕ್ರದರ್ವನ್ ಸ ಚಯೊಂಕ ಎನ್ನುವರನ. 

4. ನಿದರಿನ ವಕ್ಕಾದಭವನ ಸನಚಾೆಂಕವು nw = 1.33 ಇರುವುದು ಇದರ ಅರ್ಥೇವನುನ ತ್ರಳಿಸಿ. 
ಗಾಳಿಯಲಿೆ ರಳ್ಕ್ನ್ ವದ್ಗ ಮ್ತ್ನತ ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ರಳ್ಕ್ನ್ ವದ್ಗಗಳ ಅನ್ನಪಾತ್ 1.33 ಆಗಿರ್. 

5. ಮಸನರದ ಅಪಚೇರ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಗ ್ದಳಿಯ ಮ್ಸ ರದ ವೃತ್ಾತಕಾರದ ಸಿದಮಾರದ್ಖ್್ಯ ವಾಯಸವನ್ನು  ಮ್ಸ ರದ ಅಪಚೇರ್  ಎನ್ನುವರನ. 

6. ದವಪಿದನ ಮಸನರ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಒೊಂದನ ಮ್ಸ ರವು ಹ್ ರಕ್ೆ ರಾಗಿದ ಎರಡನ ಗ ್ದಳಿದಯ ಮೆದಲ್ೈಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಮ್ಸ ರವನ್ನು 
ದಿವಪ್ತದನ್ಮ್ಸ ರ ಎನ್ನುವರನ. 

7. ದವ ನಿಮನ ಮಸನರ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಒೊಂದನ ಮ್ಸ ರವು ಒಳಕ್ೆ ರಾಗಿದ ಗ ್ದಳಿದಯ ಮೆದಲ್ೈಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಮ್ಸ ರವನ್ನು ದಿವನಿಮ್ು ಮ್ಸ ರ 
ಎನ್ನುವರನ. 

8. ದವನಿಮನ ಮಸನರವನುನ ವಿಕ್ದೆಂದಾದಕರಣ ಮಸನರ ಎನುನವರು ಏಕ್? 
ದಿವನಿಮ್ು ಮ್ಸ ರವು ಮ್ಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ೆೊಂತ್ ಅೊಂಚನಗಳಲಿೆ ದಪಪ ರಾಗಿದನದ ರಳ್ಕನ್ನು ವಕದ್ೊಂದಿರದಕರಿಸನತ್ತರ್. ಆದದರಿೊಂದ 
ದಿವನಿಮ್ು ಮ್ಸ ರವನ್ನು ವಕದ್ೊಂದಿರದಕರಣ ಮ್ಸ ರ ಎನ್ನುವರನ. 

9. ಪಿದನ ಮಸನರವನುನ ಕದ್ೆಂದಾದಕರಣ ಮಸನರ ಎನುನವರು ಏಕ್? 
ಪ್ತದನ್ ಮ್ಸ ರದಲಿೆ ಅೊಂಚನಗಳಿಗ್ ಹ್ ದಲಿಸಿರಾಗ ಮ್ಧ್ಯದಲೆಿ ದಪಪನಾಗಿರನತ್ತರ್ ಇದರಿೊಂದ ರ್ಳಕನ್ನು ಕದ್ೊಂದಿರದಕರಿಸನತ್ತರ್. 
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10. ಮಸನರದ ಯಾವ ಬಿೆಂದುವಿನಿೆಂದ ಹಾದುಹ್ನದಗುವ ಬ್ಳಕ್ಕನ ಕ್ಕರಣಗಳು ವಿಚಲನ್ ಹ್ನೆಂದುವುದಲೆ? 
ಧ್ೃಕ್ ಕ್ದೊಂದರ 

11. ಮಸನರದ ಸಾಮರ್ಥಾೇದ S I ಏಕಮಾನ ಯಾವುದು? 
ಡಯಾಪೆರ್ 

12. 1 ಡಯಾಪಟರ ಎೆಂದರ್ದನು? 
1ಮ್ದಟ್ರ್ ಸೊಂಗಮ್ದ ರ ವನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿರನವ ಮ್ಸ ರದ ಸಾಮ್ರ್ಯೇ. 

13. +2 D ಸಾಮರ್ಥಾೇ ಹ್ನೆಂದರುವ ಮಸನರ ಯಾವ ವಿಧದ ಮಧುರವಾರ್ರ್? 
 ಪ್ತದನ್ ಮ್ಸ ರ 

14. ಮಸನರದ ಸಾಮರ್ಥಾೇ -2.5 D ಆರಾಗ ಇದು ಯಾವ ವಿಧದ ಮಸನರವಾರ್ರ್? 
ನಿಮ್ು ಮ್ಸ ರ 

15. ಒೆಂದು ಮಸನರದ ಸೆಂಗಮ ದನರವು -0.40 m ಇದುರ್ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥಾೇ ಎಷುಟ? 
f=-0.40 m.      P=1/f ==>P=1/-0.40==>P= -2.5 D 

16. ಒೆಂದು ಮಸನರದ ಸಾಮರ್ಥಾೇವು  +2.0D ಆದರ ್ಸೆಂಗಮದನರ ಕೆಂಡುಹಡಿಯಿರಿ. 
P= +2.0 D    P=1/f 

        2.0= 1/f    ==> f= 1/+2 = +0.5m 

17. ಪಿದನ ಮಸನರದ F1 ಮತುತ 2F1ಗಳ ಮಧ್್ಾ ವಸುತವನುನ ಇಟಾಟಗ ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ದ ಸವಭಾವವನುನ ತ್ರಳಿಸಿ. 
 ಪರತಿಬಿೊಂಬದ ಸಾಥನ್ 2F2 ಗಿೊಂತ್ ದ ರದಲಿೆ, ಗಾತ್ರ ರ್ ಡಿದನ, ಸತ್ಯ ಮ್ತ್ನತ ತ್ಲ್ಕ್ಳಗಾದ ಪರತಿಬಿೊಂಬ. 

18. ಪಿದನ ಮಸನರದಲಿೆ ಮರ್ಥಾ ಮತುತ ನ್ದರ ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ ಪಡ್ಯಲು ವಸುತವನುನ ಯಾವ ಸಾಿನದಲಿೆ ಇಡಬ್ದಕು? 
ದೃಕ್ ಕ್ದೊಂದರ O ಮ್ತ್ನತ ಪರಧಾನ್ ಸೊಂಗಮ್ F1 ಗಳ ಮ್ಧ್ಯದಲಿೆ ಇಡರದ್ಕನ. 

19. ಪಾಧ್ಾನಾಕ್ಷ ಎೆಂದರ್ದನು? 
 ಮ್ಸ ರದ ವಕರತ್ಾ ಕ್ದೊಂದರಗಳ ಮ್ ಲಕ ಹಾದನಹ್ ದಗನವ ಕಾಲಪನಿಕ ರದ್ಖ್್ಯನ್ನು ಪರಧಾನಾಕ್ಷ ಎನ್ನುವರನ. 

20. ಮಸನರದ ಸೆಂಗಮ ದನರ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಮ್ಸ ರದ ಪರಧಾನ್ ಸೊಂಗಮ್ ಮ್ತ್ನತ ದೃಕ್ ಕ್ದೊಂದರಗಳ ನ್ಡನವನ್ ದ ರವನ್ನು ಸೊಂಗಮ್ದ ರ ಎನ್ನುವರನ. 

21. ಮಸನರದ ಪಾಧ್ಾನ ಸೆಂಗಮ ಮತುತ ದೃಕ್ ಕದ್ೆಂದಾಗಳ ನಡುವಿನ ದನರ 10 ಸ್ೆಂ ಮದ ಆದರ ್ಅದರ ಸೆಂಗಮ 
ದನರ ಎಷುಟ? 
ಸೊಂಗಮ್ದ ರ 10 ಸ್ೊಂ ಮ್ದ ಆಗಿರನತ್ತರ್. 

22. ಮಸನರದ ಪಾಧ್ಾನ ಸೆಂಗಮ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಮ್ಸ ರದ ಮೆದಲ್ ಬಿದದ ರಳ್ಕ್ನ್ ಕ್ರಣವು ಮ್ಸ ರದಿೊಂದ ವಕ್ರದರ್ವಸಿದ ನ್ೊಂತ್ರ ಕ್ರಣಗಳು ಪರಧಾನಾಕ್ಷದ ಮೆದಲ್ 
ಸ್ದರನವ ಬಿೊಂದನವನ್ನು ಪರಧಾನ್ ಸೊಂಗಮ್ ಎನ್ನುವರನ. 
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     2 ಅೆಂಕದ ಪಾಶ್್ನಗಳು 

23.   ವಕ್ಕಾದಭವನದ ನಿಯಮಗಳನುನ ರ್ರ್ಯಿರಿ. 
1.ಪತ್ನ್ ಕ್ರಣ ವಕ್ರದರ್ವನ್ ಕ್ರಣ ಮ್ತ್ನತ ಎರಡನ ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳ ಸೊಂಪಕೇ ಮೆದಲ್ಮಗ್ ಪತ್ನ್ ಬಿೊಂದನವನ್ಲಿೆ ಎಳದ್ 
ಲೊಂಬ ಒೊಂರ್ದ ಸಮ್ತ್ಲದಲಿೆ ಇರನತ್ತರ್. 

2. ಕ್ ಟಿೆರನವ ರಳ್ಕ್ನ್ ನಿದಿೇಷ್ೆ ಬಣಣ ಮ್ತ್ನತ ನಿದಡಿರನವ ಜ್ ದಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳಿಗ್ ಪತ್ನ್ಕ್ ದನ್ದ ಸ್ೈನ್ನ ಮ್ತ್ನತ 
ವಕ್ರಮ್ ಕ್ ದನ್ದ ಸ್ೈನ್ನಗಳ ಅನ್ನಪಾತ್ ಸಿಥರವಾಗಿರನತ್ತರ್. 

24. ಸತಾ ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ ಮತುತ ಮರ್ಥಾ  ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ದ ನಡುವಿನ ವಾತ್ಾಾಸಗಳನುನ ತ್ರಳಿಸಿ. 

ಸತಾ ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ ಮರ್ಥಾ ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ 

1. ಪರರ್ಯ ಮೆದಲ್ ಪಡ್ಯಬಹನದನ 1. ಪರರ್ಯ ಮೆದಲ್ ಪಡ್ಯಲನ ಸಾಧ್ಯವಲೆ 

2. ತ್ಲ್ಕ್ಳಗಾಗಿ ಇರನತ್ತರ್ 2. ನ್ದರವಾಗಿರನತ್ತರ್ 

25. ವಕ್ಕಾದಭವನದ ಸನಚಾೆಂಕವು ಅವಲೆಂಬಿಸಿರುವ ಅೆಂಶಗಳು ಯಾವುವು? 
1. ಮಾಧ್ಯಮ್ದ ವಸನತವನ್ ಸವಭಾವ 
2. ಮಾಧ್ಯಮ್ದ ಸಾೊಂದರತ್್      
3. ರಳ್ಕ್ನ್ ಬಣಣ 

26. ಯಾವಾಗಲನ ಮರ್ಥಾ ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ವನುನ ಉೆಂಟ್ುಮಾಡುವ ಮಸನರದ ವಿಧವನುನ ಹ್ಸರಿಸಿ. ಈ ಮಸನರದ ಒೆಂದು 
ಉಪಯದಗವನುನ ತ್ರಳಿಸಿ. 
ನಿಮ್ು ಮ್ಸ ರ. 
 ಇದನ್ನು ಸಮ್ದಪ ದೃಷಿೆ ರ್ ದಷ್ವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲನ ಬಳಸನತ್ಾತರ್.  

27. ಪಿದನ ಮಸನರ ಮತುತ ನಿಮನ ಮಸನರದ ನಡುವಿನ ವಾತ್ಾಾಸಗಳನುನ ತ್ರಳಿಸಿ.    

ಪಿದನ ಮಸನರ ನಿಮನ ಮಸನರ 

1. ಅೊಂಚನಗಳು ತ್ಳ್ುವಾಗಿರನತ್ತವ್ 1. ಅೊಂಚನಗಳು ದಪಪವಾಗಿರನತ್ತವ್ 

2. ಮ್ಧ್ಯಭಾಗ ತ್ಪಾಪಗಿರನತ್ತರ್ 2. ಮ್ಧ್ಯಭಾಗ ತ್ಳ್ುವಾಗಿರನತ್ತರ್ 

3. ಕ್ದೊಂದಿರದಕರಣ ಮ್ಸ ರ 3. ವಕದ್ೊಂದಿರದಕರಣ ಮ್ಸ ರ 

4. ಹ್ ರಕ್ೆ ರಾಗಿದ ಕ್ ದಳಿಯ ಮೆದಲ್ೈಯನ್ನು 
ಹ್ ೊಂದಿರ್ 

4. ಒಳಕ್ೆ ರಾಗಿದ ಗ ್ದಳಿಯ ಮೆದಲ್ೈಯನ್ನು 
ಹ್ ೊಂದಿರ.್ 
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28.  1 ಮದಟ್ರ ಎತತರದ ವಸುತವಿನ ವಧೇನ್ 2. ಆದರ ್ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ದ ವಧೇನ್ ಎಷುಟ? 
h= 1m.    m=2       m=h'/h 

h'=  ?                    2=h'/1 ---> h'=2m 

29. 20cm ಸೆಂಗಮದನರ ಹ್ನೆಂದರುವ ನಿಮನ ಮಸನರವು 15 ಸ್ೆಂಟ್ಟಮದಟ್ರ ದನರದಲಿೆ ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ವನುನ 
ಉೆಂಟ್ುಮಾಡುತತರ ್ಹಾಗಾದರ್ ವಸುತ ದನರವನುನ ಕೆಂಡುಹಡಿಯಿರಿ. 
f= -20cm.          1/f=1/v-1/u 

v= -15 cm.         1/-20=1/-15-1/u 

u= ?                    1/u=1/-15+1/20  

                           =-4+3/60      --->1/u=-1/60.   ---->u=-60cm 

30. ಒರ್ು ವ್ೈದಾರು ಸಾಮರ್ಥಾೇ +1.50D ಇರುವ ದೃಷ್ಟಟ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸನರವನುನ ಸನಚಿಸಿರಾುರ.್ ಮಸನರದ 
ಸೆಂಗಮ ದನರ ವನುನ ಕೆಂಡು ಹಡಿಯಿರಿ. ಸನಚಿಸಲಾದ ಮಸನರವು ಕದ್ೆಂದಾದಕರಿಸುವ ಮಸನರವದ ಅರ್ಥವಾ 
ವಿಕ್ದೆಂದಾದಕರಿಸುವ ಮಸನರವದ? 
P=+1.50D.      P=1/f  --->f=1/P 

                  f=1/+1.50   -->f=+0.67m 

ಇಲಿೆ ಸ ಚಿಸಲಾದ ಮ್ಸ ರವು ಕ್ದೊಂದಿರದಕರಿಸನವ ಮ್ಸ ರವಾಗಿರ್. 

ಸನತಾಗಳು 

ಮಸನರದ  ಸನತಾ: 1/f=1/v-1/u 

ವಧೇನ್: m=h'/h= v/u 

ಮಸನರದ ಸಾಮರ್ಥಾೇ: P=1/f 
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ಅಧ್ಾಾ ಯ : ೧೪  ಶಕ್ಕತಯ ಆಕರಗಳು 
1. ಉತತಮ ಶಕ್ಕತಯ ಆಕರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? 

➢ ದಕ್ಷತ್ ್ಹ್ಚಿಾರರದ್ಕನ 
➢ ಸನಲರ್ವಾಗಿ ರ್ ರ್ಯರದ್ಕನ 
➢ ಸನಲರ್ವಾಗಿ ಸೊಂಗರಹಿಸಲನ ಮ್ತ್ನತ ಸಾಗಿಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗರ್ದಕನ 
➢ ಕಡಿಮೆ  ಹ್ ಗ್ ಉತ್ಪತಿತಯಾಗರದ್ಕನ 

2. ಹ್ಚಿಯನ ಉಷಣ ವಿದುಾತ್ ಸಾಿವರಗಳನುನ ಕಲಿೆದುಲು ಅರ್ಥವಾ ಕ್ದ್ತಾಗಳಿಗ್ ಸಾಿಪಿಸಲು ಕಾರಣವ್ದನು ? 
ಒೊಂದನ ಸಥಳದಿೊಂದ ಅಷ್್ೆದ ದ ರದಲಿೆರನವ ಮ್ತ್ ್ತೊಂದನ ಸಥಳಕ್ೆ ವದನಯತ ಸಾಗಾಣ್ಣಕ್ಯನ ಪ್ಟ್್ ರದಲ್ ಮ್ತ್ನತ ಕಲಿೆದಿದಲಿನ್ 
ಸಾಗಾಣ್ಣಕ ್ಗಿೊಂತ್ ಹ್ಚನಾ ದಕ್ಷ ವಾದದನದ 

3..ಕಲಿೆದುಲಿನಿೆಂದ ವಿದುಾತ್ ಉತ್ಾಾದಸುವ ಕದ್ೆಂದಾವನುನ ಉಷಣವಿದುಾತ್ ಸಾಿವರ ಎನನಲು ಕಾರಣವ್ದನು ? 
ಕಲಿೆದದಲಿನಿೊಂದ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಯನ್ನು ಪಡ್ದನ ನಿದರನ್ನು ಕಾಸಿ ಅದರಿೊಂದ ಬರನವ ಹರ್ಯಿೊಂದ ಟ್ರ್ೈೇನ ಚಲಿಸಿ ವದನಯತ 
ಶಕ್ತಯಾಗಿ ಪರಿವತಿೇಸನವುದರಿೊಂದ ಉಷ್ಣ ವದನಯತ ಸಾಥವರ ಎೊಂದನ ಕರ್ಯನವರನ. 

4. ಜಲವಿದುಾತ್ ಸಾಿವರಗಳನುನ ಸಾಿಪಿಸಲು ರ್ೃಹತ್ ಅಣ್ಕಟ್ುಟಗಳನುನ ನಿಮೇಸುವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟಾಗುವ 
ಅನಾನುಕನಲಗಳ್ದನು? 
➢ ವಯವಸಾಯ ಯದಗಯ ರ್ ಮ್ ಮ್ತ್ನತ ಮಾನ್ವ ವಾಸಯದಗಯ ಪರರದ್ಶಗಳು ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಮ್ನಳುಗಡ್ಯಾಗನತ್ತರ್ 
➢ ಪರಿಸರ ವಯವಸ್ಥ ನಾಶವಾಗನತ್ತರ್ 
➢ ಕಾಡನ ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಮ್ನಳುಗಡ್ಯಾಗನವುದನ ರಿೊಂದ ಮ್ದಥದ್ನ ಅನಿಲ ಬಿಡನಗಡಗ್ ್ಳಿಸನತ್ತರ್ 
➢ ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಮ್ನಳುಗಡ್ಯಾದ ಪರರದ್ಶದಲಿೆನ್ ಜನ್ರಿಗ್ ಸ ಕತ ಪನನ್ವೇಸತಿ ಕಲಿಪಸನವ ಸಮ್ಸ್ಯ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್ 

5. ಜ್ೈವಿಕ ರಾಶ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಸಸಯ ಮ್ತ್ನತ ಪಾರಣ್ಣ ಮ್ ಲಗಳಿೊಂದ ಅರ್ವಾ ಉತ್ಪನ್ುಗಳಿೊಂದ ಪಡ್ದ ಆಕರವನ್ನು ಜೈ್ವಕ ರಾಶಿ ಎನ್ನುವರನ. 

6. ಜ್ೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಿವರದಲಿೆ ಉತಾತ್ರತಯಾಗುವ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವುವು? 
  ಮ್ಥ್ದನ, ಕಾಬೇನ ಡೈ್ಯಾಕ್ಿೈಡ್, ಹ್ೈಡ ್ರದಜನ ಮ್ತ್ನತ ಹ್ೈಡ ್ರದಜನ ಸಲ್ಯೈಡ್. 
7. ಜ್ೈವಿಕ ಅನಿಲದಲಿೆ ಪಾಮುಖ ರ್ಟ್ಕ ಯಾವುದು? 

ಮ್ಥ್ದನ 
8. ಪವನ ಶಕ್ಕತಯ ಅನುಕನಲತ್್ಗಳ್ದನು? 

* ಪರಿಸರಸ್ುದಹಿ   * ನ್ವದಕರಿಸಬಹನರಾದ ಶಕ್ತಯ ಆಕರ  
* ಉತ್ತಮ್ ಕಾಯೇಕ್ಷಮ್ತ್್  * ಮ್ರನಕಳಿಸನವ ವಚ್ಾವನ್ನು ಬಯಸನವುದಿಲೆ 
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9. ಪವನಶಕ್ಕತಯ ಇತ್ರಮತ್ರಗಳು ಏನು? 
➢ ಟ್ರ್ೈೇನ್ಗಳ ಜವವನ್ನು ನಿವೇಹಿಸಲನ ಗಾಳಿಯ ಜಿದವವು ೧೫ ಕ್.ಮ್ದ./ ಪರತಿಗೊಂಟ್ ್ಗಿೊಂತ್ ಹ್ಚ್ಾಾಗಿರರದ್ಕನ 
➢ ಹ್ಚಿಾನ್ ಜಾಗದ ಅವಶಯಕತ್್ ಇರ.್   
➢ ಗ ್ದಪನರ ಮ್ತ್ನತ ರಕ್್ೆಗಳನ್ನು ಪರಕೃತಿಯ ಅನಿಶಿಾತ್ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳಾದ ಮ್ಳ ್ಸ ಯೇ ಗಾಳಿಯಿೊಂದ ನಿವೇಹಿಸನವ 

ಅರ್ವಾ ರಕ್ಷಿಸನವ ಅವಶಯಕತ್್. 
➢ ವಷ್ೇದ ಹ್ಚಿಾನ್ ಕಾಲ ಗಾಳಿ ಬಿದಸನವ ಸಥಳದಲಿೆ ಸಾಥಪ್ತಸರ್ದಕನ. 

 10. ಸೌರ ಜಲತ್ಾಪಕ ಅರ್ಥವಾ ಕುಕಕರ ಗಳಲಿೆ ಕಪುಾ ರ್ಣಣ ರ್ಳಸಲು ಕಾರಣವ್ದನು? 
ಹ್ಚನಾ ಶಾಖವನ್ನು ಹಿದರಿಕ ್ಳುಲನ 

11. ಸೌರಕುಕಕರ ಗಳಲಿೆ ಕನನಡಿ ರ್ಳಸಲು ಕಾರಣವದ್ನು? 
ಸೌರ ಕ್ರಣಗಳನ್ನು ಕ್ದೊಂದಿರದಕರಿಸಿ ಹ್ಚಿಾನ್ ತ್ಾಪವನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತರ್ 

12. ಸೌರಕುಕಕರ ಗಳಿಗ ್ಗಾಜಿನ ಮುಚಯಳ ಹಾಕಲು ಕಾರಣವ್ದನು? 
ಗಾಜಿನ್ ಮ್ನಚಾಳ  ಸೌರ ಕ್ರಣಗಳಿೊಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಒಳಹ್ ದಗಲನ ಬಿಡನತ್ತರ್ ಆದರ ್ ಹ್ ರ ಬರಲನ ಬಿಡನವುದಿಲೆ 

13. ಸೌರ ಕ್ನದಶ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಸೌರ ಶಕ್ತಯನ್ನು ವದನಯತ ಶಕ್ತಯನಾುಗಿ ಪರಿವತಿೇಸನವ ಸಾಧ್ನ್ವದ್ ಸೌರಕ್ ದಶ 

14. ಒೆಂದು ಸೌರ ಕ್ನದಶದ ವದಲ್ಟದಜ್ ಮತುತ ಸಾಮರ್ಥಾೇ ಎಷುಟ? 
0.5V - 1 V.    0.7 W 

15. ಸೌರಫ್ಲಕಗಳು ಎೆಂದರ್ದನು? 
ಹಲವಾರನ ಸೌರಕ್ ದಶಗಳ ಜ್ ದಡಣ್ಯ ವಯವಸ್ಥಯನ್ನು ಸೌರಫ್ಲಕ ಎನ್ನುತ್ತ್ದವ್ 

16. ಸೌರಕ್ನದಶಗಳ ಅನುಕನಲತ್್ಗಳ್ದನು? 
➢ ಚಲನ್ಶಿದಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹ್ ೊಂದಿಲೆ 
➢ ಕಡಿಮೆ ನಿವೇಹಣ್ ವಚ್ಾ 
➢ ಜನ್ರನ ತ್ಲನಪಲಾಗದ೦ತ್ಹ ದನಗೇಮ್    
➢ ಪರರದ್ಶದಲಿೆಯ  ಸೌರಕ್ ದಶಗಳಿೊಂದ ಶಕ್ತ ಪಡ್ಯಬಹನದನ 
➢ ಸಹಾಯವಲೆರ್ ತ್ೃಪ್ತತಕರವಾಗಿಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸನತ್ತರ್ 

17. ಸೌರಕನ್ದಶಗಳ ಉಪಯದಗಗಳನುನ ತ್ರಳಿಸಿ 
➢ ಸೌರಕ್ ದಶ ಗಳನ್ನು ಸೊಂಚ್ಾರ ದಿದಪಗಳು, ಬಿದದಿದಿದಪಗಳು ಮ್ತ್ನತ ಕಾಯಲನೆಲ್ದಟ್ರ್್ಗಳಲಿೆ ಬಳಸನವರನ. 
➢ ಕೃತ್ಕ ಉಪಗರಹಗಳು ಮ್ತ್ನತ ರಾಹಾಯಕಾಶ ಶೂ್ದಧ್ಕಗಳಲಿೆ ಶಕ್ತಯ ಆಕರ. 
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➢ ದ ರ ಪರರದ್ಶಗಳಲಿೆ ಸಾಥಪ್ತಸನವ ರದ್ಡಿಯದ ಅರ್ವಾ ತ್ೊಂತಿರಹಿತ್ ಪರಸರಣ ವಯವಸ್ಥಯಲಿೆ ಬಳಸನವರನ. 
18. ಸೌರಕನ್ದಶದ ಅನಾನುಕನಲತ್್ಗಳು ಏನು? 
➢ ಸಾಥಪನಯ್ ವಚ್ಾ ದನರಾರಿ 
➢ ಕಾಯೇಕ್ಷಮ್ತ್ ್ಕಡಿಮೆ 

19.  ನನಾಕ್ಕೆಯಾ ಶಕ್ಕತಯ ಅನಾನುಕನಲತ್್ಗಳು ಏನು? 
➢ ತ್ಾಯಜಯ ವಸನತಗಳ ಶದ್ಖರಣ್ ಮ್ತ್ನತ ವಲದ್ವಾರಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತರ್ 
➢ ವಕ್ರಣಗಳ ಆಕಸಿಮಕ ಸ್ ದರಿಕ್ಯ ಅಪಾಯ 
➢ ನ್ ಯಕ್ೆಯ ಕ್ರಯಾಕಾರಿ ಸಾಥಪನ್ಯ ವ್ಚಾ ದನರಾರಿ 
➢ ಯನರದ್ನಿಯಮ್್ನ್ ಸಿದಮ್ತ್ ಲರ್ಯತ್್ 

20. ಶಕ್ಕತಯ ಯಾವುರ್ದ ಆಕಾರವು ಮಾಲಿನಾದೆಂದ ಮುಕತವಲೆ ಸನಕತ  ಕಾರಣ ಕನ್ಡಿ 
ನಿರೊಂತ್ರ ಸೌರಶಕ್ತಯನ್ನು ಬಳಸಲನ ಮ್ರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸರದ್ಕಾಗನತ್ತರ್ ಹಾಗ್ಯೆದ ಅಲ್ಗಳ ಶಕ್ತಯನ್ನು ಬಳಸಲನ 
ಬಳಸನವಾಗ ಯೊಂತ್ರಗಳು ರದ್ಗನ್ ಹಾಳಾಗಿ ತ್ಾಯಜಯಗಳ ಪರಮಾಣ ಹ್ಚನಾತ್ತರ್ 

21. ಭನಗಭೇ ಉಷಣ ಶಕ್ಕತ ಎೆಂದರ್ದನು? 
ರದ್ಗ ರ್ ಮ್ಯ ಆಳದಲಿೆ ಶಿಲಾಪಾಕ ಕ್ ಳುುವಕ್ಯಿೊಂದ ರ್ ಮ್ಯ ಮ್ಧ್ಯಭಾಗದಲಿೆ ಸೊಂಗರಹವಾಗಿರನವ ನಿದರನ 
ಸೊಂಪಕೇಕ್ೆ ಬೊಂರಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆವಯಾಗನತ್ತರ್ ಇದನ್ನು ರ್ ಗರ್ೇ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತ ಎನ್ನುವರನ. 

22. ಜ್ೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಿವರದ ಸಾೆಂಕದ್ತ್ರಕ ಚಿತಾ ರ್ರ್ದು ಭಾಗಗಳನುನ ಗುತ್ರೇಸಿ. 
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ಅಧ್ಾಾಯ : ೧೫ ನಮೆ ಪರಿಸರ 
ಒೆಂದು ಅೆಂಕದ ಪಾಶ್್ನಗಳು : 
1.ಓಝದನ ಎಷ್ನೆ ಆಕ್ಿಜನ ಪರಮಾಣನಗಳಿೊಂದ ಕ ಡಿರ್? 

ಉ. ಓಝದನ 3 ಆಕ್ಿಜನ ಪರಮಾಣನಗಳನ್ನು ಒಳಕ್ ೊಂಡಿರ್. 
2. UNEP ಯನ್ನು ವಸತರಿಸಿ. 

ಉ. ಸೊಂಯನಕತ ರಾಷ್ಾಗಳ ಪರಿಸರ ಕಾಯೇಕರಮ್. 
3. UNEP ಸಾಥಪನ್ಯಾದ ವಷ್ೇ ಯಾವುದನ? 

ಉ. 1987 
4.  CFC ನ್ನು ವಸತರಿಸಿ ಬರಯ್ಿರಿ. 

ಉ. ಕ್ ೆದರ ್ದ ಪ ್ೆದರ ್ದ ಕಾಬೇನ 
5. ಓಝದನ ಪದರ ಹಗನರವಾಗಲನ ಕಾರಣವದ್ನ್ನ? 

ಉ. ಶಿದರ್ಲಿದಕರಣ ಮ್ತ್ನತ ಅಗುಶಾಮ್ಕದಲಿೆ ಬಳಸಲಪಡನವ ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರ್. 
6. ಓಝದನ ಪದರ ಹಗನರವಾಗನವುದರಿೊಂದ ಮಾನ್ವರಲಿೆ ಉೊಂಟ್ಾಗನವ ರ ್ದಗ ಯಾವುದನ? 

ಉ. ಚಮ್ೇದ ಕಾಯನ್ಿರ್. 
7. ಜೈ್ವಕ ವಘಟ್ನ್ಗ್ ಒಳಗಾಗದ ಯಾವುರಾದರನ ಎರಡನ ವಸನತಗಳನ್ನು ಹ್ಸರಿಸಿ. 

ಉ. ಪಾೆಸಿೆಕ್ ಮ್ತ್ನತ ಗಾಜನ. 
8. ಮ್ನಕತ ರಫ್ರಜ್ದಟ್ರ್್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಾಪದಿಸಲನ ಸಕಾೇರವು ಕೊಂಪನಿಗಳಿಗ್ ಆರದ್ಶಿಸಲನ ಕಾರಣವದ್ನ್ನ? 

ಉ. ರಫ್ರಜಿರದ್ಟ್ರ್್ಗಳಿೊಂದ ಬಿಡನಗಡ್ಯಾಗನವ CFC ಗಳು ವಾತ್ಾವರಣ ಓಝದನ ಪದರವನ್ನು ಹಗನರಗ ್ಳಿಸನತ್ತರ್. 
9. ಇತಿತದಚ್್ಗ್ ಸಕಾೇರದಿೊಂದ ಪಾಲಿಥಿದನ ಚಿದಲಗಳನ್ನು ನಿಷ್್ದಧಿಸಲಾಗಿರ್. ಏಕ್? 
ಉ. ಪಾೆಸಿೆಕ್ ಜೈ್ವಕ ಶಿಥಿದಲಿದಯವಲೆದ ವಸನತಗಳಾಗಿವ್. ಅದದರಿೊಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ೆ ಕಾರಣವಾಗಿವ್.  
೧೦. ಭೂಮ್ಯ ವಾತ್ಾವರನದಲ್ಲಲರುವ ಓಝೇನ್ ಪದರದ ಪಾಾಮುಖ್ಾತ್್ಯೆೇನು ? 

ಓಝೇನ್ ಪದರವು ಸೌರಬಳ್ಕ್ರನಿಂದ ಬರುವ ನ್ೇರಳಾತಿೇತ ವಿಕ್ರರಣಗಳಿಂದ ಭೂಮ್ಯ ಮೇಲ್ೈಯನುು ರಕ್ಷಿಸುತಿುದ.್ 
ಎರಡು ಅೆಂಕದ ಪಾಶ್್ನಗಳು: 
1. ಭಾರತ್ ಸಕಾೇರವು ಪಾೆಸಿೆಕ ಚಿದಲಗಳ ಉಪಯನಕತವನ್ನು ಇತಿತಚಿಗ್ ನಿಷ್್ದಧಿಸಿರ.್ ಏಕ್? 

ಉ. ಪಾೆಸಿೆಕ್ ಚಿದಲಗಳು ಜೈ್ವಕ ಶಿಥಿದಲಿದಯವಲೆ. ಅದದರಿೊಂದ ಮ್ಣ್ಣಣನ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮ್ತ್ನತ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತರ್. 
2. ಕ್ ಳತ್ಿನಿಗಳೊ್ಂದರದ್ನ್ನ? 

ಉ. ಕ್ ಳತ್ಿರನವ ಆಹಾರ ಹಾಗ  ಇತ್ರ್ ಸಾವಯವ ಪರಾರ್ೇಗಳನ್ನು ತಿೊಂದನ ಬದನಕನವ ಸ ಕ್ಷಮ ಜಿದವಗಳನ್ನು 
ಕ್ ಳತ್ಿನಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ಾತರ್. 

3. ಓಝದನ ಪದರ ಹ್ದಗ ್ರ ಪನಗ್ ಳುುತ್ತರ್? 
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ಉ: ಆಕ್ಿಜನ ಅಣನಗಳನ್ನು ನ್ದರಳಾತಿದತ್ ಕ್ರಣಗಳು ಆಕ್ಿಜನ ಪರಮಾಣನಗಳಾಗಿ ವರ್ಜಿಸನತ್ತರ್. 
OOO UV +⎯→⎯2

 
ನ್ೊಂತ್ರ ಈ ಪರಮಾಣನಗಳು ಇತ್ರ ಆಕ್ರಸಜನ್ ಪರಮಾಣನಗಳ ್ೊಂದಿಗ್ ಸ್ದರಿ ಓಝದನ ರ ಪನಗ್ ಳುುತ್ತರ್. 

32 OOO →+  

4. ತ್ಾಯಜಯಗಳ ನಿವಾಹಣ್ ಎೊಂದರದ್ನ್ನ? 
ಉ. ನ್ಮ್ಮ ರೈ್ನ್ೊಂದಿನ್ ಕಾಯೇಗಳಲಿೆ ಬಹಳಷ್ನೆ ವಯರ್ಾ ಪರಾರ್ಾಗಳನ್ನು ಹ್ ರ ಚ್್ಲನೆವ ಹಸಿ ತ್ರಕಾರಿಗಳು, ಪಾೆಸಿೆಕ್ 
ಚಿದಲ ಮ್ನೊಂತ್ಾದನವುಗಳನ್ನು ಶಿಥಿದಲಿದಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೆದಲ್ ರದ್ಪೇಡಿಸನವ ವಧಾನ್ಕ್ೆ ತ್ಾಯಜಯ ನಿವೇಹಣ್ ಎನ್ನುವರನ. 

5. ಇತಿತಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿೆ ತ್ಾಯಿ ಎದ ್ಹಾಲಿನ್ಲಿೆ ಡಿ.ಡಿ.ಟಿ ಕೊಂಡನ ಬೊಂದಿರನವುದಕ್ೆ ಕಾರಣವ್ದನ್ನ? 
ಉ. ತ್ರಕಾರಿ ಮ್ನೊಂತ್ಾದ ಸಸಯಗಳಿಗ್ ಸಿೊಂಪಡಿಸನವ ರಸಗ್ ಬಬರಗಳು, ಕ್ದಟ್ನಾಶಕಗಳಲಿೆ ಡಿ.ಡಿ.ಟಿ ಯೊಂತ್ಹ ಹಾನಿಕಾರಕ 
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಕ್ ಮಾಡನತಿತರನವುದನ ಹಾಗ  ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಜೈ್ವಕ ವಘಟ್ನ್ಗ್ ಒಳಪಡನವುದಿಲೆ. ಇದನ 
ಆಹಾರ ಪರಾರ್ೇದ ಮ್ನಖ್ಾೊಂತ್ರ ನ್ಮ್ಮ ರದ್ಹವನ್ನು ಸ್ದರಿತ್ತರ್. ಆದ ಕಾರಣ ತ್ಾಯಿಯ ಎದ ್ಹಾಲಲಿೆ ಡಿ.ಡಿ.ಟಿ.ಯ 

ಅೊಂಶ ಕೊಂಡನ ಬರನತ್ತರ್. 
6. ಓಝದನ ಪದರ ಹಗನರವಾಗನವುದನ್ನು ತ್ಡ್ಯಲನ ನಿದವು ತ್್ಗದ್ನಕ್ ಳುುವ ಕರಮ್ಗಳಾವುವು? 

ಉ. CFC ಮುಕತ ಶಿದತ್ಕಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸನವುದನ,  
ಶಿದತ್ಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸನವುದನ್ನು ನಿಷ್್ದಧಿಸನವುದನ.  
ಇೊಂಧ್ನ್ಗಳ ಬಳಕ್ಯನ್ನು ಮ್ತ್ಗ ್ಳಿಸನವುದನ. 

೭. ನಾವು ಉತ್ಾುದಿಸುವ, ಜೈ್ವಿಕವಿಘಟನ್ಗ ್ಒಳಗಾಗದ ತ್ಾಾಜಾಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಾಗಳು ರ್ಾವುವು? 
ಈ ತ್ಾಾಜಾವಸುುಗಳು ಜಡವಾಗರಬಹುದು ಮತುು ಪರಸರದಲ್ಲಲ ದಿೇಘಾಕಾಲದವರ್ಗ ್ಹಾಗ್ಯೆೇ ಉಳಿದುಬಿಡಹುದು ಅರ್ವಾ 
ಪರಸರವಾವಸ್ಥಯ ಅನ್ೇಕ ಜಿೇವಿಗಳಿಗ್ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

೮. ಜೈ್ವಿಕ ವಿಘಟನ್ಗ ್ಒಳಗಾಗುವ ವಸುುಗಳು ಎಂದರೇ್ನು ? ಉದಾಹರಣ್ ಕ್ೂಡಿ. 
ಜೈ್ವಿಕ ಕ್ರಾಯೆಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿಸಲುಡುವ ವಸುುಗಳನುು ಜೈ್ವಿಕ ವಿಘಟನ್ಗ್ ಒಳಗಾಗುವ ವಸುುಗಳು ಎನುುವರು. 
ಉದಾ : ತರಕಾರ ಸಿಪು್ಗಳು, ಕಾಗದ, ಹಳಸಿದ ಆಹಾರ, ಬಳಸಿದ ಚಹಾ ಎಲ್ಗಳು. 

೯. ಜೈ್ವಿಕ ವಿಘಟನ್ಗ ್ಒಳಗಾಗದ ವಸುುಗಳು ಎಂದರೇ್ನು ? ಉದಾಹರಣ್ ಕ್ೂಡಿ. 
ಜೈ್ವಿಕ ಕ್ರಾಯೆಗಳಿಂದ ವಿಘಟನ್ಗ ್ಒಳಗಾಗದ ವಸುುಗಳನುು ಜೈ್ವಿಕ ವಿಘಟನ್ಗ ್ಒಳಗಾಗುವ ವಸುುಗಳು ಎನುುವರು. 
ಉದಾ : ಹಾಲ್ಲನ ಲಕ್ೂೇಟ್, ಖಾಲ್ಲ ಔಷಧ್ದ ಬಾಟಲ್ಲಗಳು, ಮಾಜಾಕಗಳು, ಡಿ.ಡಿ.ಟಿ., ಪಾಲಸಿೆಕ್ ಗಳು ಇತ್ಾಾದಿ  
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ಅಧ್ಾಾಯ : ೧6 ನ್ೈಸರ್ೇಕ ಸೆಂಪನಮೂಲಗಳ ಸುಸಿಿರ ನಿವೇಹಣ್. 

ಒೆಂದು ಅೆಂಕದ ಪಾಶ್್ನಗಳು: 

1. ಕ್ಲವು ನ್ೈಸಗಿೇಕ ಸೊಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಪಟಿೆ ಮಾಡಿ. 
ಉ.ಮ್ಣನಣ, ಗಾಳಿ, ನಿದರನ, ಕಾಡನ ಹಾಗ  ಕಲಿೆದದಲನ ಇತ್ಾಯದಿ. 

2.ಗೊಂಗಾ ಕಾಯೇ ಯದಜನ್ ಎಷ್ೆರಲಿೆ ಜಾರಿಗ್ ಬೊಂದಿತ್ನ? 
ಉ. 1985. 

3. ಗೊಂಗಾ ನ್ದಿಯ ನಿದರನ ಮ್ಲಿದನ್ವಾಗಲನ ಕಾರಣವಾ ಮ್ನಖಯ ರಾಯಕ್ೆದರಿಯಾ ಯಾವುದನ? 
ಉ. ಕ್ ದಲಿ ಫಾಮ್ೇ  

4. ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ನಾವು ಅನ್ನಸರಿಸನವ 5 R ಗಳನ್ನು ಹ್ಸರಿಸಿ. 
ಉ. Refuse (ನಿರಾಕರಣ್)   

Reduce (ಮ್ತ್ ಬಳಕ್)  
Reuse (ಮ್ರನಬಳಕ್) 
Repurpose (ಮ್ರನ ಉರ್ದದಶ) 
Recycle (ಮ್ರನಚಕ್ರಕರಣ). 

5. ಬರಿರಾಗದ ಸೊಂಪನ್ ಮಲಗಳಿಗ್ ಉರಾಹರಣ್ ಕ್ ಡಿ. 
ಉ. ಸೌರಶಕ್ರು, ನಿದರನ. 

6.ಮ್ನಗಿದನ ಹ್ ದಗನವ ಅರ್ವಾ ಬರಿರಾಗನವ ಸೊಂಪನ್ ಮಲಗಳಿಗ್ ಉರಾಹರಣ್ ಕ್ ಡಿ. 
ಉ. ಕಲಿೆದದಲನ, ಪಟ್್್ ರದಲಿಯೊಂ ಉತ್ಪನ್ುಗಳು. 

7. ಭಾರತ್ ಸಕಾೇರವು ವನ್ಯ ಜಿದವ ಸೊಂರಕ್ಷಣಗ್ಾಗಿ ನಿದಡನತಿತರನವ ರಾಷಿಾದಯ ಪರಶಸಿತ ಯಾವುದನ? 
ಉ. ಅಮ್ೃತ್ರದ್ವ ರಾಷ್ ್ುದಯಿ ರಾಷಿಾದಯ ಪರಶಸಿತ. 

8. ಬೃಹತ ಅಣ್ಕಟ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಾೇಣ ಮಾಡನವಲಿೆ ಎದನರಾಗನವ ಸಮ್ಸಯಗಳನ್ನು ಪಟಿೆ ಮಾಡಿ? 
ಉ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮ್ಸಯಗಳು, ಆಥಿೇಕ ಸಮ್ಸ್ಯಗಳು ಹಾಗ  ಪರಿಸರ ಸಮ್ಸಯಗಳು. 

9.ಮ್ಳ ್ಕ್ ಯನೆ ಎೊಂರ್ದನ್ನ? 
ಉ. ಬಿದದ ಮ್ಳ ್ನಿದರನ ವಯರ್ೇ/ ಪ ್ದಲಾಗದೊಂತ್್ ಸೊಂರಕ್ಷಿಸನವ ವಧಾನ್ಕ್ೆ ಮ್ಳ ್ಕ್ ದಯನೆ ಎನ್ನುವರನ. 

ಎರಡು ಅೆಂಕದ ಪಾಶ್್ನಗಳು: 
1.ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಎರಡನ R ಗಳನ್ನು ಉಪಯದಗಿಸಿಕ್ ೊಂಡನ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲ್ಯ ಸವಚಛತ್್ ಹ್ದಗ ್ನಿವೇಹಿಸನತಿತದರಿ. 
ಉ. ಮ್ತ್ ಬಳಕ್: ಶಾಲ್ಯಲಿೆ ವದನಯತ ದಿದಪಗಳು, ಪಾಯನ ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಶಯಕವಾಗಿ ಬಳಸನವುದನ್ನು ನಿಲಿೆಸರದ್ಕನ. 

ಸ್ ದರನತಿತರನವ ನ್ಲಿೆಗಳನ್ನು ದನರಸಿಥ ಮಾಡನವ ಮ್ ಲಕ ನಿದರನ್ನು ಮ್ತ್ಬಳಕ್ ಮಾಡನವುದನ. 
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ಮ್ರನಬಳಕ್: ಬಳಸಿದ ಲಕ್ ದಟ್್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಯನವ ಬದಲನ ತಿರನಗಿಸಿ ಪನನ್ಃ ಬರ್ಯನವುದನ. ಹಳಯ್ ವರಾಯರ್ಥಾಗಳ 
ಕಡತ್ಗಳನ್ನು ಪನನ್ಃ ನಾವು ಬಳಸನವುದನ.  

2.ಕ್ ದಲಿ ಫಾಮ್ೇ ರಾಯಕ್ೆದರಿಯಾ ಎೊಂದರದ್ನ್ನ? 
ಉ. ಕ್ ದಲಿ ಫಾಮ್ೇ ಎೊಂಬ ರಾಯಕ್ೆದರಿಯಾ ಗನೊಂಪನ ಮಾನ್ವನ್ ಸಣಣ ಕರನಳಿನ್ಲಿೆ ಕೊಂಡನಬರನತ್ತರ್. ನಿದರಿನ್ಲಿೆ ಇವುಗಳ 

ಉಪಸಿಥತಿಯನ ರ ್ದಗಕಾರಕ ಸ ಕ್ಷಮ ಜಿದವಗಳಿೊಂದ ನಿದರನ ಮ್ಲಿನ್ಗ್ ೊಂಡಿರನವುದನ್ನು ಸ ಚಿಸನತ್ತರ್. 
3. ಚಿಪ ್ೆದ (ಅಪ್ತಪಕ್ ) ಆೊಂರ್ ದಲನ್ ಎೊಂದರದ್ನ್ನ? 

ಉ.ಹಿಮಾಲಯದ ಘರ್ ವಾಲ್ ಕನಗಾರಮ್ದ ಮ್ಹಿಳಯ್ರನ ಮ್ರದ ಕಾೊಂಡಗಳನ್ನು ತ್ಬಿಬಕ್ ೊಂಡನ ಮ್ರಗಳನ್ನು 
ಉರನಳಿಸರದ್ಡಿ ಎೊಂದನ ತ್ಡದ್ನ ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿದರನ. ಈ ಆೊಂರ್ ದಲನ್ಕ್ೆ ಚಿಪ ್ೆದ ಆೊಂರ ್ದಲನ್ ಎನ್ನುವರನ. 

4. ಮ್ಳ ್ನಿದರನ ಕ್ ಯನೆ ಮಾಡನವುದರ ಮ್ನಖಯ ಉರದ್ದಶವದ್ನ್ನ? 
ಉ. * ರ್ ಮ್ ಮ್ತ್ನತ ನಿದರಿನ್ ಪಾರರ್ಮ್ಕ ಸೊಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸನವುದನ. 

      * ನಿದರಿನ್ ಅೊಂತ್ಜೇಲ ಮ್ಟ್ೆ ಹ್ಚಿಾಸನವುದನ. ನಿದರಿನ್ ಸಮ್ಸ್ಯ ಬಗಹ್ರಿಸನವುದನ. 
5. ಅಣ್ಕಟ್ನೆಗಳ ನಿಮಾೇಣದಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಾಗನವ ಪರಯದಜನ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.  

ಉ. ರದ್ಸಾಯಕಾೆಗಿ ನಿದರಾವರಿ ಉಪಯದಗವಾಗನತ್ತರ್ ಮ್ತ್ನತ ರ ್ಡಿ  ಅಣ್ಕಟ್ನೆಗಳ ನಿಮಾೇಣದಿೊಂದ ಜಲವದನಯತ 
ಸಾಥವರಗಳ ಉಪಯದಗಗಳಿೊಂದ ವದನಯತ ತ್ಯಾರಿಸಲನ ಉಪಯದಗವಾಗನತ್ತವ್. 
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ನಿದಡಿರನವ Q.R. Code ನುು Scan ಮಾಡಿ 

Scan ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ link ನ್ುು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 

ನ್ಂತರ ತೆರೆದುಕೆೊಳ್ಳುವ Webpage ನ್ಲಿ್ಲ  

ಅಧ್ಾಾಯವನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ಉತತರಿಸಿ.  


