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ಯಶ�ೕ��ೆ 
��ಾನ ಪ��ಾ�ವ� 

SSLC 
 2021-22 

   

 

ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ 

ದ�ಣ ಕನ�ಡ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯತ್ 

 

 

 

 

 



��� � 

2021-22 ��ನ ��� ನ �ಷಯ��  ������ 10� ತರಗ� ಪಠ�  ಕ� ಮ 

�� ಪ�ೕ��  ಪದ� �� ಅ��ಣ�� ��� ನ ಪ� ��  �ೕ�ಯ��  ದ�� ಣ ಕನ� ಡ 

�ವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ��ಯ ��� ನ �ಪ�� ಲ ��ಕ� �� ಡಯಟ್ ಅ��� 

ವಗ�ದವ� �� ರಚ� ����� �. ಈ �ಯ�ದ��  ದ�� ಣ ಕನ� ಡ ��� ಯ 

��� ನ �ಷಯ ��� ��ಕ� ��ಣ� �ಂಬಲವ��  �ೕ���� �.

              ��� ಯ��  ��� ನ ��ಕ� ಈ ���ಯ��  ಎ��  ��� ��ಗ�� ತ��� 

ಗ�ಷ�  ಅಂಕಗಳ��  ಪ���� �ಗ�ದಶ�ನ ��ದ�, ��� ��ಗ� ���  

ಆತ� ��� ಸ�ಂದ ಅಂ�ಮ ಪ�ೕ�� ಯ��  ಎ��ಸಬ�����. �ಂಬ�ವ SSLC 

ಪ�ೕ�� ಯ��  ���ಯ ಸ�ಯ�ಂದ ��� ನ �ಷಯದ��  ಉತ� ಮ �ಧ� �� 

ಬ���ಗ� ಎಂ� ����� ೕ�. ಈ �ಯ�ದ��  �ಡ���ಂ��ವ 

ಸವ��� ಅ��ದ�ಗ�. 

�ಭ�ಗ� 

�� ೕ ��ಕರ್  � 
ಉಪ���ಶಕ� (ಆಡ�ತ) 

�ವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�� �ಗ��, 
ದ�� ಣ ಕನ� ಡ ���

�� ೕಮ� �ಜಲ�� �  � 
ಉಪ���ಶಕ� (ಅ���� ) 

�ವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�� �ಗ��, 
ದ�� ಣ ಕನ� ಡ ���

�� ೕ ��ಕರ್  � 

ಉಪ���ಶಕ� (ಆಡ�ತ) 

�ವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�� �ಗ��, 

ದ�� ಣ ಕನ� ಡ ���

�� ೕಮ� �ಜಲ�� �  � 

ಉಪ���ಶಕ� (ಅ���� ) 

�ವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�� �ಗ��, 

ದ�� ಣ ಕನ� ಡ ���



U��ೇ�ಶನ 
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ಬಂ�ಾ�ಳ 

��ೕ �ಾಕ್ � �ೆ. �ಂ�ೋ�ಾ� 
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12 ಆನುವಂ�ೕಯ�ೆ ಮತು� �ೕವ ��ಾಸ 

13 �ೆಳಕು- ಪ��ಫಲನ ಮತು� ವ��ೕಭವನ 

15 ಶ��ಯ ಆಕರಗಳ� 

1-3

4-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28

29-30



ಅ�ಾ�ಯ 1. �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಗಳ� ಮತು� ಸ�ೕಕರಣಗಳ�.

Uಬಹು ಆ�� ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1) ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ�ದು �ಾ�ಾಯ�ಕ ಬದ�ಾವ�ೆ.

 A.ಕ��ಣ ದ��ಸುವ�ದು         B. ಕ��ಣ ತುಕು� ��ಯುವ�ದು  

 C. �ೕರು ಮಂಜುಗ�ೆ� �ಾಗುವ�ದು  D. �ೕರು �ೕ�ಾ� �ಾಗುವ�ದು. 

2) �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯನು� ಸ�ದೂ�ಸು�ಾಗ ಗಮನದ���ಸ�ೇ�ಾದ �ಯಮ �ಾವ�ದು.

A. �ಾ� ಸಂರಕಷ್�ಾ �ಯಮ  B. ನೂ�ಟನ್ ನ ಚಲ�ೆಯ �ಯಮ 

C. �ೆ��ಂಗನ ಬಲ�ೈ �ಯಮ  D. ನೂ��ಾ�ಂಡ್ �ಯಮ. 

3) ZnCOR3   _______________R + COR2

A. ZnOR2R B. ZnOR3   RC. ZnCO D. ZnO 

4) CuO+ HR2 RP

ಉಷ� 
PCu +HR2RO  ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕ ��� �ಧವನು� ಗುರು��. 

A. �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸಂ�ೕಗ  B.�ಾ�ಾಯ�ಕ �ಭಜ�ೆ 

C. �ಾ�ಾಯ�ಕ �ಾ�ನಪಲ�ಟ         D.�ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಾ�ನಪಲ�ಟ. 

5) NR2R+3HR2 R2NHR3 Rಇದು ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���. 

A. �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸಂ�ೕಗ  B.�ಾ�ಾಯ�ಕ �ಭಜ�ೆ   

C. �ಾ�ಾಯ�ಕ �ಾ�ನಪಲ�ಟ D.�ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಾ�ನಪಲ�ಟ 

6) �ಪ್� ಉತ�ಷ��ೆ �ೊಳ��ವ�ದನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು �ಪ್� ನ �ಟ�ಣದ�� �ಾ�ಸುವ ಅ�ಲ.

A. �ೈ�ೊ�ೕಜನ್ B. ಆ��ಜನ್  C. �ೈ�ೊ�ೕಜನ್ D. �ಾಬ�ನ್ �ೈಆ�ೆ�ೖಡ್ 

7) ಕಮಟು��ೆ ಯನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು ಬಳಸುವ ವಸು�ಗಳನು� �ೕ�ೆನು�ವರು.

A. ಪ�� ಉತ�ಷ�ಕ ಗಳ� B. ಪ�� ಅಪಕಷ�ಕ ಗಳ� 

C. ಉತ�ಷ�ಣ   D. ಅಪಕಷ�ಣ 

Uಒಂದು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1) ಸುಟ� ಸುಣ�ವನು� �ೕ��ೆ �ಾಕು�ಾಗ ಉಂ�ಾಗುವ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� ���.

2) ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯನು� ಸ�ದೂ��

FeSOR4R     P

ಉಷ�
P       FeR2ROR3R + SOR2R +SOR3 

3) �ಾರ�ಕ� �ೈ�ೊ�ೕ�ೊ�ೕ�ಕ್ ಆಮ� ಇರುವ ಪ��ಾಳ�ೆ� �ೆಲವ� ಸತು�ನ ಚೂರುಗಳನು� �ಾಕ�ಾ��ೆ. ಇ��

�ಾ�ಾಯ�ಕ ��� ಜರ��ೆ ಎಂದು �ಧ��ಸಲು ಪಡುವ ಎರಡು �ೕಕಷ್�ೆಗಳನು� �ಾಖ��. 

4) �ಾ�ಾಯ�ಕ �ಭಜ�ೆಯು �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸಂ�ೕಗದ �ರುದ��ಾ��ೆ . ಈ �ೇ��ೆಯನು� ಸಮ���.

5) ದು��  ಸಂ�ೆ�ೕಷ�ೆ ಯನು� ಅಂತರುಷ�ಕ ��� ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾರಣ �ೊ�.

6) �ೆ��ಯ �ೊ�ೕ�ೈಡ್ ಅನು� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಕಂದು ಬಣ�ದ �ೕ�ೆಯ�� ಸಂಗ��ಸು�ಾ��ೆ. �ಾರಣ �ೊ�.

7) �ಪ್� ತ�ಾರಕರು �ಪ್� �ಟ�ಣದ�� �ೈ�ೊ�ೕಜನ್ ನಂತಹ ಅ�ಲವನು� �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾರಣ �ೊ�.

8) �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸಂ�ೕಗ ����ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಸಮದೂ��ದ ಸ�ೕಕರಣವನು� ಬ�ೆ��.
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9) �ೆ�ಾಕ್� ��� ಎಂದ�ೇನು?

10) �ೊಸ ಕ��ಣದ ವಸು�ಗಳ� �ೊ�ೆಯುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ಸ�ಲ� �ವಸಗಳ ನಂತರ ಕಂದು ಬಣ�ವನು�

ಪ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ .�ಾರಣ �ೊ�. 

11) ಕಮಟು��ೆ ಎಂದ�ೇನು?

12) ಸಂ�ಾರಣ ಎಂದ�ೇನು?

13) ಉ��ಾಟವನು� ಬ�ರುಷ�ಕ ��� ಎಂದು ಏ�ೆ ಪ�ಗ�ಸ�ಾ��ೆ?

14) ಕ��ಣ ಸಂರಕಷ್�ಾ�ೊಳ��ವ�ದನು� ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವರು?

15)ಕ��ಣದ ವಸು�ಗ��ೆ ಬಣ�ವನು� ಬ��ರು�ಾ��ೆ. �ಾರಣ �ೊ�.

16) �� ಬಣ�ದ �ೆ��ಯ �ೊ�ೕ�ೈಡ್ ಸೂಯ�ನ �ೆಳ��ೆ ಇ�ಾ�ಗ ಬೂದು ಬಣ��ೆ� �ರುಗುತ��ೆ. �ಾರಣ �ೊ�.

Uಎರಡು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1) �ಾ�ಾಯ�ಕ ��� ನ�ೆ��ೆ ಎಂದು �ಧ��ಸಲು �ಾರಣ�ಾದ �ಾಲು� �ೕಕಷ್�ೆಗಳನು� ���.

2) ಸತು�ನ ಒಂದು ತಗಡನು� �ಾಮ�ದ ಸ�ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ವಣದ�� ಇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಸ�ಲ� ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಂದು

ಬಣ�ದ ಪದರ ಸತು�ನ ತಗ�ನ �ೕ�ೆ ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� �ಾರಣ�ೇನು? ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯ 

ಸ�ದೂ��ದ ಸ�ೕಕರಣ ವನು� ಬ�ೆ��. 

3) ಈ �ೆಳ�ನ �ೇ��ೆಯನು� ಸ�ದೂ��ದ ಸ�ೕಕರಣ ರೂಪದ�� ಬ�ೆ��.

"�ಬ�ನ್ ರೂಪದ��ರುವ ಒಂದು �ೋಹವನು� ಉ���ಾಗ ಪ��ಾಶ�ಾನ�ಾದ �ಾ��ೆ �ಂ��ೆ ಉ�ದು �� 

ಬಣ�ದ ಹು�ಯ ರೂಪ�ೆ� ಬದ�ಾಗುತ��ೆ." 

4) ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಗಳ ಸ�ದೂ��ದ ಸ�ೕಕರಣ ವನು� ಬ�ೆ��

a) �ೆ��ಯ �ೊ�ೕ�ೖಡ್ ಸೂಯ�ನ �ೆಳ��ೆ �ಭಜ�ೆ �ೊಂ� �ೆ�� ಮತು� �ೊ�ೕ�ನ್ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ.

b) �ೋ�ಯಂ �ೋಹವನು� �ೕ��ೆ �ಾ��ಾಗ �ೋ�ಯಂ �ೈ�ಾ��ೆ�ೖಡ್ ಮತು� �ೈ�ೊ�ೕಜನ್ ಅ�ಲ

�ಡುಗ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. 

5) ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯ�� ಉತ�ಷ��ೆ �ೊಂಡ ಮತು� ಅಪಕಷ��ೆ �ೊಂಡ ಪ��ವತ�ಕಗಳನು�

�ೆಸ��. 

 CuO +  Zn  ZnO +Cu 

6) ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಗಳ �ಧಗಳ� �ೆಸ��.

a) CaO + HR2RO  Ca(OH)R2

b) BaClR2R + NaR2RSOR4R  BaSOR4R+ 2NaCl 

7) �ೕ�ನ �ದು���ಭಜ�ೆ ಯ �ತ� ರ�� �ಾಗಗಳನು� ಗುರು��.

8) ಪ�� ಉತ�ಷ�ಕಗ�ೆಂದ�ೇನು? �ೊಬು� ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗ��ೆ

ಅವ�ಗಳನು� �ಾ�ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ? 

9) ಬ�ರುಷ�ಕ ಮತು� ಅಂತರುಷ�ಕ ��� ಗಳ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸಗಳನು� ���. ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೊ�.

10) ಸಂ�ಾರಣ ಒಂದು ಗಂ�ೕರ ಸಮ�ೆ��ಾ��ೆ. �ವ��.

11) �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸಂ�ೕಗ ಮತು� �ಾ�ಾಯ�ಕ �ಾ�ನಪಲ�ಟ ಗಳ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸವನು� ಬ�ೆದು

ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೊ�. 
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12) ಕ��ಣ ತುಕು� ��ಯುವ�ದನು� ತ�ೆಗಟು�ವ ��ಾನ ಗಳನು� ಪ���ಾ�.

Uಮೂರು ಅಥ�ಾ �ಾಲು� ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1) ಮೂರು �ಧದ �ಾ�ಾಯ�ಕ �ಭಜ�ೆ ���ಗಳನು� ಉ�ಾಹರ�ೆ�ಂ��ೆ �ವ��.

2) ಈ �ೆಳ�ನ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಗಳ ಸ�ದೂ��ದ ಸ�ೕಕರಣ

ಗಳನು� ಬ�ೆ��. 

a) ಬಣ� ಬದ�ಾವ�ೆ

b) �ಾಪದ�� ಬದ�ಾವ�ೆ

c) ಪ��ೇಪ ಉಂ�ಾಗು��ೆ

3) ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಗಳ �ಧಗಳನು� �ೆಸ�� ಮತು� �ಾರಣ �ೊ�.

a) ನಮ� �ೇಹದ�� ನ�ೆಯುವ �ೕಣ����.

b) ಕ��ಣ�ೆ� ತುಕು� ��ಯುವ�ದು

c) ಕ��ಣದ ಚೂರುಗಳನು� �ಾಮ�ದ ಸ�ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ವಣ�ೆ� �ೇ���ಾಗ ಅದರ �ೕ� ಬಣ� �ಾಸುತ��ೆ.

4) a) �ೊಬು� ಮತು� ಎ�ೆ� ಪ�ಾಥ�ಗಳ� ಉತ�ಷ��ೆ �ೊಂ�ಾಗ ಆಗುವ ಎರಡು ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ���. 

b) ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ� ಉತ�ಷ�ಣ �ೊಳ��ವ�ದನು� ತ�ೆಗಟು�ವ 2 ��ಾನ ಗಳನು� ���.

5) ಪ��ೇಪಣ ��� ಎಂದ�ೇನು? ಉ�ಾಹರ�ೆ�ಂ��ೆ �ವ��.

6) �ಾಮ�ದ ಸ�ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ವಣವನು� ಕ��ಣದ �ಾ�ೆ�ಯ�� ಇ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೆಲವ� �ನಗಳ ನಂತರ ಕ��ಣದ

�ಾ�ೆ��ೆ ಹಲವ� ರಂದ�ಗಳ� ಇರುವ�ದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಇ�� ನ�ೆಯುವ �ಾ�ಾಯ�ಕ ��� ಯನು� 

ಸ�ದೂ��ದ ಸ�ೕಕರಣ�ೊಂ��ೆ �ವ��. 

7) ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಗಳ ಸ�ದೂ��ದ ಸ�ೕಕರಣ ವನು� ಬ�ೆ�� �ಾಗೂ �ಾ�ಾಯ�ಕ

���ಯ �ಧವನು� �ೆಸ��. 

a) ���ೕ�ಯಂ ತಂ�ಯನು� �ಾ�ಯ�� ಉ���ಾಗ.

b) ಸುಣ�ದ ಕಲ�ನು� �ಾ���ಾಗ.

8) ಉ�ಾಹರ�ೆ�ಂ��ೆ �ಾ�ಾಯ�ಕ �ಾ�ನಪಲ�ಟ ಮತು� �ಾ�ಾಯ�ಕ �� �ಾ�ನ ಪಲ�ಟ ��� ಗಳನು�

�ವ��. 

9) �ೕ�ನ �ದು���ಭಜ�ೆ ಯ��,

a) �ಾ��ೋಡ್ ಮತು� ಅ�ೋಡ್ ನ�� ಸಂಗ�ಹ�ಾಗುವ ಅ�ಲವನು� �ೆಸ��.

b) �ಾ��ೋಡ್ ನ�� ಸಂಗ�ಹ�ಾಗುವ ಅ�ಲದ ಪ��ಾಣ ಅ�ೊಡ್ ನ�� ಸಂಗ�ಹ�ಾದ ಅ�ಲ ��ಂತ ಎರಡು

ಪಟು� ಇರುತ��ೆ. �ಾರಣ �ೊ�. 

c) ಎರಡು �ದು�ತ�� ಗಳ�� ಸಂಗ�ಹ�ಾದ ಅ�ಲವನು� �ೇ�ೆ ಪ�ೕ�ಸಬಹುದು?.

****************************
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ಅ�ಾ�ಯ 2.  ಆಮ�ಗಳ� ಪ��ಾ�ಮ�ಗಳ� ಮತು� ಲವಣಗಳ�.

1)ಜಲಸಸ�ಗಳ� ಮತು�  �ಾ��ಗಳ� ಬದುಕಲು �ೕಗ��ಾದ pH �ಾ���

a) 6.5-7.5 b) 2.0-3.5 c) 3.5-5.2 d) 9.0-10.5

2)ಇವ�ಗಳ�� ಆ��ೕಯ ಗುಣ�ರುವ�ದು

a) ಜಠರ ರಸ b) NaOH c) ಸುಣ�ದ �ೕರು d) ರಕ�ದ �ಾ�ಸ�

3)�ಾ�ಸ�ರ್ ಆಫ್ �ಾ��ೕಸ್ ನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸೂತ�

a) CaSOR4R.2HR2RO b) CaSOR4R.HR2R0 c) CaSOR4R.1/2HR2RO d) 2CaSOR4R.HR2RO 

4)�ೇ�ಂಗ್ �ೋಡವ� ಇವ�ಗಳ ಒಂದು �ಶ�ಣ

a) �ೋ�ಯಂ �ಾ�ೋ��ೇಟ್ ಮತು� ಆ��ಕ್ ಆಮ�

b) �ೋ�ಯಂ �ಾ�ೋ��ೇಟ್ ಮತು� �ಾ�ಾ��ಕ್ ಆಮ�

c) �ೋ�ಯಂ �ೈ�ೊ�ೕಜನ್ �ಾ�ೋ��ೇಟ್ ಮತು� �ಾ�ಾ��ಕ್ ಆಮ�

d) �ೋ�ಯಂ �ೈ�ೊ�ೕಜನ್ �ಾ�ೋ��ೇಟ್ ಮತು� ಆ��ಕ್ ಆಮ�

5)�ೆಂಪ� �ಟ�ಸ್ �ೕ��ಾ� ಬದ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾದ�ೆ ಆ �ಾ�ವಣದ  pH ಇ�ಾ�ರುತ��ೆ

a) 1 b) 4 c) 5 d) 10

6)�ೇನು �ೊಣದ ಕ�ತ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ೋವನು� ಈ ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು� ಶಮನ�ೊ�ಸುತ��ೆ.

a) ��ೆಗರ್ b) �ೇ�ಂಗ್ �ೋಡ  c)  ಅ�ಾ��ಕ್ ಅಮ�    d) ಅ�ೊ�ೕ�ಾಲ್

7)ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ ಆಮ�ವ� �ಸ�ನ�� ಕಂಡು ಬರುತ��ೆ.

a) �ೆ�ೖ�ೋ�ಕ್ ಆಮ�    b)  ಅ�ಾ��ಕ್ ಅಮ�   c) �ಾ���ಕ್ ಆಮ� d) ���ಕ್ ಆಮ�

8)�ಾ�ಸ�ರ್ ಆಫ್ �ಾ��ೕಸ್ ಒಂದು

a) �� ಪ�� b) ಹಳ� ಪ�� c) ಕಂದು ಪ�� d) ���ೆಂಪ� ಪ��

9) ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ�ಾಯ�ಕವನು� ಅ���ಾಮಕದ��    ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a) �ಾ�ಂಗ್ �ೋಡ     b) ಚಲು�ೆ  ಪ�� c) �ೇ�ಂಗ್ �ೋಡ  d)  �ಾ�ಸ�ರ್ ಆಫ್ �ಾ��ೕಸ್

10)ಇದನು� ��ಣಸೂಚಕ�ಾ� ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ

a) �ಟ�ಸ್ b) ��ಾಫ�ಲನ್ c) �ೆ��ಾ� d) ��ೈಲ್ ಆ�ೆಂಜ್

ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ�: 

11)��ಯ ಬ�ೆ�ಯ �ೕ�ನ �ಾಂ�ಾ�ನ  ಕ�ೆಯನು�  �ಾಬೂ��ಂದ ಉ���ಾಗ �ೆಂಪ� ���ತ ಕಂದುಬಣ��ೆ�

�ರುಗಲು �ಾರಣ�ೇನು? 

12)�ೈಸ��ಕ  ಸೂಚಕಗ��ೆ  2 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೊ�.

13)��ಣಸೂಚಕಗಳ�     ಎಂದ�ೇನು ?

14)ತಟ��ೕಕರಣ���    ಎಂದ�ೇನು?

15) �ೋಹಗ��ೆಂ��ೆ ಆಮ�ಗಳ� ವ����ಾಗ �ಡುಗ�ೆ�ಾಗುವ ಅ�ಲ �ಾವ�ದು?

16) �ಾರ�ಕ��ೊ�ಸು��ೆ   ಎಂದ�ೇನು?

17)ಆಮ�ಮ�  ೆ  ಎಂದ�ೇನು?

18) �ೇ�ಂಗ್ �ೋಡದ �ಾ�ಾಯ�ಕ �ೆಸರನು� ಬ�ೆ��
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19)�ಾ�ಂಗ್ �ೋಡದ �ಾವ��ಾದರು ಒಂದು ಉಪ�ೕಗವನು� ಬ�ೆ��

20)�ೋ�ಯಂ �ೈ�ೊ�ೕಜನ್ �ಾ�ೋ��ೇಟ್ ಅನು� ಆಮ��ಾಮಕ�ಾ� ಬಳಸಲು �ಾರಣ�ೇನು?

ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ�: 

21)ಆಮ�ಗಳ�  ಮತು�     ಪ��ಾ�ಮ�ಗಳ ವ��ಾ�ಸ  ಬ�ೆ��.

22)ಆಮ�ಗಳ� �ೋಹಗ��ೆಂ��ೆ �ೇ�ೆ ವ��ಸುತ��ೆ?

23)ಆಮ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ೋ�ೕಯ ಆ�ೆ�ೖ ಡ್  ಗಳ ವತ��ೆ ಬ�ೆ��.

24)ಅ�ೋ�ೕಯ  ಆ�ೆ�ೖಡ್  �ೊಂ��ೆ   ಪ��ಾ�ಮ�ಗಳ   ವತ��ೆ ಬ�ೆ��

.25)ಈ  �ೆಳ�ನ   �ೈಸ��ಕ   ಆಕರದ��ರುವ   ಆಮ�ಗಳನು�   �ೆಸ��. 

1) ��ೆಗರ್  2)   �ಂ�ೆ  3)  �ೊ�ಾ��ೊ  4)  �ಸರು

26) �ೕ�ನ�� ಆ��ೕಯ �ಾ�ವಣ �ದು�ತನು�ಪ�ವ�ಸು��ರುವ �ತ�ವನು�ರ��.

27) ಚಲು�ೆ ಪ��ಯ �ಾವ��ಾದರು ಎರಡು ಉಪ�ೕಗಗಳನು� ಬ�ೆ��

28)�ಾ�ಸ�ರ್ ಆಫ್ �ಾ��ೕಸ್ ನ �ಾವ��ಾದರು ಎರಡು ಉಪ�ೕಗಗಳನು� ಬ�ೆ��

29) ಚಲು�ೆ ಪ��ಯ ತ�ಾ�ಕ ��ಾನದ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸ�ೕಕರಣವನು� ಬ�ೆ��

30)�ೋ�ಯಂ �ೈ�ೊ�ೕ�ೆ�ೖಡ್ ನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸೂತ�ವನು� ಬ�ೆದು ಅದರ ಒಂದು ಉಪ�ೕಗವನು� ಬ�ೆ��

ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

31)�ೋಹ�ೊಂ��ೆ   ಆಮ�ವ�   ವ����ಾಗ   �ಡುಗ�ೆ�ಾಗುವ    ಅ�ಲ   �ೈ�ೊ�ೕಜನ್ ಎಂಬುದನು�

ಗುರು�ಸುವ  ಪ��ೕಗವನು�  �ವ��. 

32) ಆಮ�  ಮತು�   ಪ��ಾ�ಮ�ಗಳನು�  �ೕ��ೆ  �ೇ�ಸು�ಾಗ  ವ�ಸ�ೇ�ಾದ    ಎಚ���ೆ  ಕ�ಮಗಳ�  �ಾವ�ವ�?

33) �ಾ�ಯ pH  5.5 ��ಂತ ಕ���ಾ�ಾಗ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? �ವ��. ಇದನು� ತ�ೆಗಟು�ವ�ದು �ೇ�ೆ?

34)�ಾರ�ಕ�   ಸಲೂ��ಕ್   ಆಮ��ೊಂ��ೆ  ಸತು�ನ  ಚೂರುಗಳ  ವತ��ೆ   ಮತು�  ಉ�ಸು��ೆಯ ಮೂಲಕ

�ೈ�ೊ�ೕಜನ್   ಅ�ಲದ   ಪ�ೕ�ೆಯ   ಪ��ೕಗದ   �ತ�   ರ��. 

�ಾಲು� ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ�: 

35) �ೆಳ�ನ �ತ�ದ�� �ೈ�ೊ�ೕಜನ್ ಅ�ಲದ ಉ�ಾ�ದ�ೆಯನು� �ೋ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೆಳ�ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗ�ಂದ

ಉಂ�ಾಗುವ ಪ��ಾಮಗ� ೕೆನು? 

1) ಸತು�ನ ತುಣುಕುಗಳ ಬದ�ಾ� ಅ�ೆ�ೕ ಪ��ಾಣದ ಸತು�ನ ಪ��ಯನು� �ಾ�ನ ಪ��ಾಳದ��

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ�ದು. 

2) �ಾರ�ಕ� ಸಲೂ���ೆ ಆಮ�ದ ಬದ�ಾ� �ಾರ�ಕ� HCl ಬಳಸುವ�ದು

3) ಸತು�ನ ಬದ�ಾ�, �ಾಮ�ದ ತುಣುಕುಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು
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4) �ಾರ�ಕ� HR2RSOR4R ಬದ�ಾ�,NaOH ನು� ಪ��ಾಳದ�� ಬಳಸುವ�ದು. 

36) ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳನು� ಉತ���:

1) �ೕ�ನ�� ��ೕನ�ಾಗುವ ಪ��ಾ�ಮ�

2) ಆಮ� ಪ��ಾ�ಮ��ೊಂ��ೆ ವ��� ಲವಣ ಮತು� �ೕರು ಉಂಟು �ಾಡುವ ��

3) �ೕ�ನ�� ��ೕನ�ಾ�ಾಗ H+ ಆ�ಾನುಗಳನು� ಉತ��� �ಾಡುವ ವಸು�

4) �ೕ�ನ�� ��ೕನ�ಾ�ಾಗ  OH-  �ೈ�ಾ��ೆ�ೖಡ್   ಆ�ಾನ್ ನನು� ಉತ��� �ಾಡುವ ವಸು�

************************************************************
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ಅ�ಾ�ಯ 3.   �ೋಹಗಳ� ಮತು� ಅ�ೋಹಗಳ�

ಬಹು ಆ��ಯ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1. ಇವ�ಗಳ�� ಬಹುರೂಪ�ೆಯನು� ಪ�ದ��ಸುವ ಅ�ೋಹ

ಅ) ಇಂ�ಾಲ ಆ) ಅ�ೕ�ನ್  ಇ) ಆ��ಜನ್  ಈ) �ೈ�ೊ�ೕಜನ್  

2. ದ�ವರೂಪದ ಅ�ೋಹ�ೆ� ಉ�ಾಹರ�ೆ ಇ�ಾ��ೆ

ಅ) �ಾದರಸ ಆ) �ೊ�ೕ�ನ್  ಇ) ಇಂ�ಾಲ ಈ) �ೕ�ಯಂ 

3. �ಾಕು��ಂದ ಕತ��ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುವ �ೋಹಗಳ ಗುಂಪ�

ಅ) �ೋ�ಯಂ ಮತು� ಕ��ಣ  ಆ) �ೋ�ಯಂ ಮತು� ��ಾ��ಯಂ 

ಇ) ��ಾ��ಯಂ ಮತು� �ನ� ಈ) ���ೕ�ಯಂ ಮತು� ��ಾ��ಯಂ 

4. ಉಭಯವ�� ಆ�ೆ�ೖಡ್ �ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ ಇ�ಾ��ೆ

ಅ) �ೋ�ಯಂ ಆ�ೆ�ೖಡ್  ಆ) ಸತು�ನ ಆ�ೆ�ೖಡ್  

ಇ) ಕ��ಣದ ಆ�ೆ�ೖಡ್      ಈ) �ಾಮ�ದ ಆ�ೆ�ೖಡ್  

5. ಅಲು���ಯಂ �ೋಹವನು� �ಾ�ಯ�� �ೆ�ೆ��ಾ�ಗ ಅದರ �ೕ�ೆ ಉಂ�ಾಗುವ ಸಂಯುಕ�ದ ಪದರ.

ಅ) ಅಲು���ಯಂ �ಾ�ೋ��ೇಟ್  ಆ) ಅಲು��ೕ�ಯಂ ಸ�ೆ�ೕಟ್  

ಇ) ಅಲೂ���ಯಂ ಆ�ೆ�ೖಡ್         ಈ) ಅಲು��ೕ�ಯಂ �ೈ�ಾ��ೆ�ೖಡ್  

6. ಇವ�ಗಳ�� ಒಂದು ���ಷ� ತೂಕದ �ೋಹ�ಂದ ಅಂತ�ಂತ ಉದ�ದ ತಂ�ಯನು� ತ�ಾ�ಸಲು �ಾವ�

ಸೂ�ಸಬಹು�ಾದ �ೋಹ. 

ಅ) ಕ��ಣ        ಆ) �ನ�  ಆ) �ಾಮ� ಈ) ಅಲು��ೕ�ಯಂ 

7. ‘X’ �ಾತು�ನ ಇ�ೆ�ಾ�ನ್  ��ಾ�ಸ 2,8,1 ಮತು�’Y’ �ಾತು�ನ ಇ�ೆ�ಾ�ನ್  ��ಾ�ಸ 2,8,7. ಈ ಎರಡು

�ಾತುಗಳ ನಡು�ೆ ಉಂ�ಾಗಬಹು�ಾದ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಬಂಧ. 

ಅ) ಅ�ಾ�ಕ ಬಂಧ        ಆ) �ೋ�ೕಯ ಬಂಧ 

ಇ) ಸಹ�ೇ�ೆ��ೕಯ ಬಂಧ ಈ) �ೈ�ೊ�ೕಜನ್  ಬಂಧ 

8. �ೋಹಗಳ� �ೈ��ಕ್  ಆಮ��ೊಂ��ೆ ವ����ಾಗ �ಡುಗ�ೆ�ಾಗುವ ಅ�ಲ ಇ�ಾ��ೆ.

ಅ) �ೈ�ೊ�ೕಜನ್         ಆ) ಸಲ�ರ್  �ೈಆ�ೆ�ೖಡ್  

ಇ) �ಾಬ�ನ್  �ೈಆ�ೆ�ೖಡ್  ಈ) �ೈ�ೊ�ೕಜನ್  ಆ�ೆ�ೖಡ್  

9. �ೋಹಗಳ ���ಾ�ೕಲ�ೆಯ ಇ��ೆ ಕ�ಮದ�� ಬ�ೆಯುವ ಸ��ಾದ ಕ�ಮ.

ಅ) Na>Mg>K>Ca   ಆ) K>Na>Ca>Mg   ಇ) K> Ca>Na>Mg ಈ) Mg >Na>Ca>K 

ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1. �ಾಬ�ನ ಎಂದ�ೇನು?

2. �ೋ�ೕಯ �ಾಂ� ಎಂದ�ೇನು?

3. ಅಲು���ಯಂ �ೋಹ ನ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾ�ಾಗುವ��ಲ�. ಏ�ೆ?

4. �ೆ�� ಮತು� �ನ� �ೆ��ನ ಉಷ��ೆಯಲೂ� ಆ��ಜನ್  �ೊ�ೆ ವ��ಸುವ��ಲ� ಏ�ೆ?

5. �ೕ��ೊಂ��ೆ ��ಾ��ಯಂನ ವತ��ೆಯ ಸ�ೕಕರಣ ಬ�ೆ��.

6. �ಾ���ಯಂನ �ೕ��ೊಂ��ೆ ವತ��ೆಯ ಸ�ೕಕರಣ ಬ�ೆ��.
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7. �ಾ���ಯಂ �ೕ��ೊಂ��ೆ ವ���ದರೂ ಅದೂ �ೊ���ೊಂಡು ಉ�ಯುವ��ಲ� ಏ�ೆ?

8. ���ೕ�ಯಂ ಮತು� �ಾ���ಯಂ �ೕ��ೊಂ��ೆ ವ����ಾಗ �ೕ�ನ �ೕ�ೆ �ೇಲಲು �ಾರಣ�ೇನು?

09. ಅ�ಾ�ಕ ಸಂಯುಕ�ಗಳ� ಘನ ���ಯ��ರಲು �ಾರಣ ಬ�ೆ��.

10. ಅ�ಾ�ಕ ಸಂಯುಕ�ಗಳ ಕರಗುವ �ಾಗೂ ಕು�ಯುವ �ಂದು �ೆಚು� ಏ�ೆ?

11. �ಾವಯವ �ಾ�ವಕಗ��ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೊ�.

12. ಘನ ���ಯ�� ಅ�ಾ�ಕ ಸಂಯುಕ�ಗಳ� �ದು���ನ ಅ�ಾಹಕಗಳ�. �ಾರಣ�ೊ�.

ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1. �ೋಹಗಳ �ೌತಗುಣಗಳನು�ಪ���ಾ�.

2. ಅ�ೋಹಗಳ �ೌತಗುಣಗಳನು� ಪ���ಾ�,

3. ವ��ಾ�ಸ ಬ�ೆ��.ಕುಟ��ೆ ಮತು� ತನ��ೆ.

4.�ೋಹಗಳ� ಆಮ�ಜನಕ�ೊಂ��ೆ ವ��ಸುವ ���ಯನು� ಸ�ೕಕರಣ�ೊಂ��ೆ �ವ��.

5. ಉಭಯವ�� ಆ�ೆ�ೖಡ್ ಎಂದ�ೇನು? ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೊ�.

6. �ಾರಗಳ� �ೇ�ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ? ಸ�ೕಕರಣ ಬ�ೆ��

7. �ೋ�ಯಂ ಮತು� ��ಾ��ಯಂ �ೋಹಗಳನು� �ೕ�ಎ�ೆ�ಯ�� ಸಂಗ��ಸು�ಾ��ೆ? �ೈ�ಾ�ಕ �ಾರಣ

�ೊ�. 

8 �ೕ��ೊಂ��ೆ �ೋ�ಯಂನ ವತ��ೆಯನು� ಸ�ೕಕರಣ�ೊಂ��ೆ �ವ��. 

9. ಹ�ೆ�ಂ��ೆ ಅಲು���ಯಂ ಮತು� ಕ��ಣದ ವತ��ೆಯ ಸ�ೕಕರಣಗಳನು� ಬ�ೆ��.

10.�ೈ��ಕ್ ಆಮ�ವ� �ೋಹ�ೊಂ��ೆ ವ��� ಜಲಜನಕವನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುವ��ಲ� ಏ�ೆ?

11. ���ೕ�ಯಂ �ೊ�ೕ�ೈಡ್ ನ�� ಅ�ಾ�ಕ ಬಂಧ ಉಂ�ಾಗು��ೆಯ ಚು�� �ತ� ಬ�ೆ��.

12. �ೋಹದ �ೕ�ೆ ಹ�ೆಯ ವತ��ೆಯ �ತ� ಬ�ೆದು �ಾಗಗಳನು� �ೆಸ��.

13. ಲವಣದ �ಾ�ವಣದ �ಾಹಕ�ೆಯನು� ಪ�ೕ�ಸುವ �ತ� ಬ�ೆದು �ಾಗಗಳನು� �ೆಸ��.

14. ಈ ವಸು�ಗಳ ತ�ಾ��ೆಯ�� ಬಳ�ೆ�ಾಗುವ �ೋಹದ ಗುಣವನು� ಬ�ೆ��.

ಅ) ಘಂ�ೆಗಳ ತ�ಾ��ೆಯ��. 

ಆ) �ದು�ತ್  ತಂ�ಗಳ ತ�ಾ��ೆಯ��. 

15. ಉ��ನ �ಾ�ವಣ �ದು�ತ್  �ಾಹಕ, ಆದ�ೆ ಘನ ಉಪ�� �ದು�ತ್  ಅ�ಾಹಕ ಏ�ೆ?

ಮೂರು ಅಂಕಗಳ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1.�ೋ�ಯಂ �ೊ�ೕ�ೈಡ್ ನ�� ಅ�ಾ�ಕ್ ಬಂಧ ಉಂ�ಾಗು��ೆಯನು� ಚು�� �ತ��ೊಂ��ೆ  �ವ��.

2. ಅ�ಾ�ಕ್  ಸಂಯುಕ�ಗಳ� ಎಂದ�ೇನು? ಅ�ಾ�ಕ್  ಸಂಯುಕ�ಗಳ ಗುಣಗಳನು� ಪ���ಾ�.

************************************* 
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ಅ�ಾ�ಯ 4. �ಾಬ�ನ್  ಮತು� ಅದರ ಸಂಯುಕ�ಗಳ�

ಬಹು ಆ�� ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1. ಈ�ೇನ್ C2H6 ಇದರ��ರುವ �ೋ�ೆ�ೆಂಟ್ ಬಂಧಗಳ�

A. 6  B. 7  C. 8  D. 9 

2. ಬೂ��ೆ�ೋನ್ ಈ �ಾಬ�ನ್  ಸಂಯುಕ�ದ��ರುವ ���ಾಗುಂಪ�

A. �ಾ�ಾ���ಕ್ ಆಮ�          B. ಆ���ೈಡ್      C. �ೕ�ೋನ್   D. ಆ�ೊ�ೕ�ಾಲ್ 

3. CHR3RCHR2RBr ಈ �ಾಬ�ನ್  ಸಂಯುಕ�ವನು� �ೆಸ�� 

A.�ೊ�ೕ�ೕಈ�ೇನ್     B.�ೊ�ೕ�ೋಈ�ೇನ್    C. ಈಥ�ಾಲ್      D.ಈ�ೆ�ೋನ್ 

4. �ೈ�ೊ�ೕ�ೆಂ�ೇನ್ ನ��ರುವ �ೋ�ೆ�ೆಂಟ್ ಬಂಧಗಳ�

 A. 5  B.10  C. 15  D. 12 

5. �ಾಬ�ನ್  ಸಂಯುಕ�ಗಳ ಅನುರೂಪ �ೆ�ೕ�ಗಳ ಸದಸ�ರ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸ

A. –CH2  B. –CH  C. –CH4  D. - C2H5 

6. �ಾಬ�ನ್ ಇತ�ೇ �ಾಬ�ನ್  ಪರ�ಾಣುಗ��ೆಂ��ೆ ಬಂಧವನು� ಏಪ��� ಸರಪ� ರಚ�ೆಯನು�

ಉಂಟು�ಾಡುವ �ದ��ಾನ 

A.ಸ�ಾಂಗ�ೆ     B. �ೆ�ಾ� �ೆ�ೇ��   C. �ೆಟ�ೕಕರಣ   D. ಬಹುರೂಪ�ೆ 

7.. �ೇಂ�ೕನ್ ನ �ಾ�ಾನ� ಅಣುಸೂತ�     

A. C5 H12           B. C6H12         C. C6H6       D. C6 H10 

8. �ೈ�ೊ�ೕ�ೆ�ೆ�ೕನ್ ಇದರ��ರುವ ಏಕಬಂಧಗಳ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�

A. 12  B. 18  C. 24       D. 6 

9. ಪ�ಾ�ಪ� �ೈ�ೊ�ೕ�ಾಬ�ನ್ ಗಳ ಸ��ಾದ ಗುಂಪ�

A. CH4, C2H4, C3H4        B. C2H2, C2H6, CH4   

C. C2H6, C3H8, C4H10      D. C2H2, C3H6, C4H6 

10. �ಾಬ�ನ್  ಸಂಯುಕ�ಗಳ�� ��ಬಂಧಗಳ� ಉಂ�ಾಗ�ೇ�ಾದ�ೆ ಇರ�ೇ�ಾದ ಕ�ಷ� ಇ�ೆ�ಾ�ನ್ ಗಳ ಸಂ�ೆ�

A. 4       B. 8  C. 2      D. 6 

11. ಆ�ೆ�ೖನ್ ಗಳ �ಾ�ಾನ� ಅಣುಸೂತ�

A. CRnRHR2n+2  RB. CRnRHR2nR  C. CRnRHR2n-2R  D. CRnRHR2n-1

12. ಒಂ�ೇ ಅಣುಸೂತ� ಆದ�ೆ ��ನ� ರಚ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ �ಾಬ�ನ್  ಸಂಯುಕ�ಗಳ�

A. ಬಹುರೂಪ�ೆ        B. ಅ�ೋ�ಯ�ೆ   C. ಸ�ಾಂ�ಗಳ�     D. ಐ�ೋ�ೋಪ್ ಗಳ� 

13. �ೆ�ೊ�ೕಜನ್ ಇದರ ಇ�ೆ�ಾ��ನ್ ಚು�� ರಚ�ೆ

A. H:H  B. O:O      C. H::H        D. O::O 

ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

14. ಅನುರೂಪ �ೆ�ೕ�ಗಳ� ಎಂದ�ೇನು?

15. �ೆಂ�ೕನ್ ನ ರಚ�ಾ ಸೂತ�ವನು� ಬ�ೆ��.
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16.ಈ �ೆಳಕಂಡ �ಾಬ�ನ್  ಸಂಯುಕ�ಗಳನು� �ೆಸ��. 

(A)     CHR3RCHR2RBr               (B)    HCHO 

17. ಆ���ಾಮ�ದ. I.U.P.A.C �ೆಸರನು� ���

18. CHR3ROH ಮತು� CR2RHR5ROH.ಇವ�ಗಳ ಅಣು�ಾ�ಯ��ನ ವ��ಾ�ಸ ��� 

19.ಬೂ��ೇನ್ ನ ರಚ�ಾ ಸೂತ�ವನು� ಬ�ೆ��. 

20. �ೆಟ�ೕಕರಣ ಎಂದ�ೇನು?

21.�ೕ�ೋನ್ �ಾಬ�ನ್  ಸಂಯುಕ�ಗಳ��ನ ���ಾಗುಂಪನು� �ೆಸ��.

ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

22. ಸ�ಾಂಗ�ೆ ಎಂದ�ೇನು? ಬೂ��ೇನ್ ನ ರಚ�ಾ ಸ�ಾಂ�ಗಳನು� ಬ�ೆ��.

23. ���ಾ ಗುಂಪ�ಗಳ� ಎಂದ�ೇನು? ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� �ೊ�.

24. ಆ�ೆ�ೕನ್, ಆ��ೕನ್ ಮತು� ಆ�ೆ�ೖನ್ ಗ��ೆ ಒಂ�ೊಂದು ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� �ೊ�.

25. ಪ�ಾ�ಪ� ಮತು� ಅಪ�ಾ�ಪ� �ೆ�ೊ�ೕ�ಾಬ�ನ್  ಗ��ರುವ ವ��ಾ�ಸ ���.

26. ಮೂರು �ಾಬ�ನ್ ಪರ�ಾಣುಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ .ಆ�ೆ�ೕನ್, ಆ��ೕನ್ ಮತು� ಆ�ೆ�ೖನ್ ಗಳ ಅಣುಸೂತ�

ಮತು� ರಚ�ಾ ಸೂತ�ಗಳನು� ಬ�ೆ��. 

27. ಈ �ೆಳಕಂಡ ���ಾ ಗುಂಪ�ಗ��ೆ ಒಂ�ೊಂದು �ಾಬ�ನ್  ಸಂಯುಕ�ಗಳನು� ���

(A) OH 

(B) COOH 

(C) CHO 

(D) CO 

28.�ಾಬ�ನ್  ನ�� ಅ�ಾ�ಕ್ ಬಂಧ ಉಂ�ಾಗ�ರಲು �ಾರಣ�ೇನು?

29. ಈ �ೆಳಕಂಡ �ೈ�ೊ�ೕ�ಾಬ�ನ್  ಗ��ೆ ರಚ�ಾ ಸೂತ�ಗಳನು� ಬ�ೆ��.

��ೕ�ೇನ್, ��ೕ��ೕನ್, ��ೕ�ೈನ್, �ೈ�ೊ�ೕ��ೕ�ೇನ್ 

30. �ಾಬ�ನ್  ನ�� CP

4+
P �ಾ�ಟ�ಾನು ಉಂ�ಾಗ�ರಲು �ಾರಣ�ೇನು? 

31. ಈ �ೆಳಕಂಡವ�ಗಳ ಇ�ೆ�ಾ�ನ್ ಚು�� ರಚ�ೆಯನು� ��� ---ಈ�ೇನ್ , �ೕ�ೇನ್

32.ಈ �ೆಳಕಂಡ �ೈ�ೊ�ೕ�ಾಬ�ನ್  ಸಂಯುಕ�ಗಳ ���ಾ ಗುಂಪ�ಗಳನು� ಬ�ೆ��

��ೕ�ೆ�ಾಲ್, ��ೕ�ೆ�ೋನ್ 

33. �ಾಬ�ನ್  ಸಂಯುಕ�ಗಳ�� ಕಂಡುಬರುವ ಅನುರೂಪ �ೆ�ೕ�ಗಳ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳನು� ಬ�ೆ��.

ಮೂರು ಅಂಕಗಳ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

35.ಆ�ೆ�ೕನ್, ಆ��ೕನ್ ಮತು� ಆ�ೆ�ೖನ್ ಗ��ರುವ ವ��ಾ�ಸ ���.

36. ಈ �ೆಳಕಂಡವ�ಗಳ ಇ�ೆ�ಾ�ನ್ ಚು�� ರಚ�ೆಯನು� ���

 ಈ�ೇನ್, ��ೇನ್, ಈ�ೕನ್ 

*************************************************** 
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ಅ�ಾ�ಯ 5. U�ಾತುಗಳ ಆವತ��ೕಯ ವ�ೕ�ಕರಣ

Uಒಂದು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1. ಪರ�ಾಣು�ಾತ� ಎಂದ�ೇನು.

2. ಪರ�ಾಣು ��ಜ� ವನು� ಅ�ೆಯುವ �ಾನ �ಾವ�ದು?

3. ಆವತ�ದ�� ಎಡ�ಂದ ಬಲ�ೆ� �ಾ�ದಂ�ೆ ಪರ�ಾಣು ��ಜ� ಕ���ಾಗಲು �ಾರಣ�ೇನು?

4. ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕದ ಜನಕ �ಾರು?

5. �ಂಡ�ೕವರ ಆವತ�ಕ �ಯಮವನು� �ರೂ��.

6. �ಂಡ�ೕವರ ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕವ� �ಾವ ಅಂಶದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ರ�ತ�ಾ��ೆ?

7. ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕದ�� ಆವತ� ಮತು� ಗುಂಪ� ಎಂದ�ೇನು?

8. �ಂಡ�ೕವರು ತನ� ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕದ�� �ಾ� �ಾಗವನು� �ಟ� ನಂತರದ�� �ಾ��ಯಂ �ೊ�ೆ�ೆ

ಆ�ಷ��ಸ�ಾದ ಎರಡು �ಾತುಗಳ� �ಾವ�ವ�?

9. �ಾ�ಾ�ಲಗ��ೆ 3 ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೊ�.

10. �ೕ�ಯಂ, ��ಾನ್ ಮತು� ಆ�ಾ�ನ್ �ಾತುಗಳನು� ಬಹಳ ತಡ�ಾ� ಕಂಡು��ಯಲು

�ಾರಣ�ೇನು?

11. ಆಧು�ಕ ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕದ ಜನಕ �ಾರು?

12. ಆಧು�ಕ ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕ �ಯಮವನು� �ರೂ��.

13. �ಾತುಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣದ �ದಲ ��ಾನ �ಾವ�ದು?

14. ��ವ�ಗಳ �ಯಮವನು� ಪ���ಾ��ದ ��ಾ� �ಾರು?

15. ಆಧು�ಕ ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕವ� �ಾವ ಅಂಶದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ರ�ತ�ಾ��ೆ?

16. �ೋಬ�ೈನರ್ ನ ��ವ�ಗಳ �ಯಮ �ಫಲ�ಾಗಲು �ಾರಣ�ೇನು ?

17. ನೂ��ೆಂಡರ ಅಷ�ಕಗಳ �ಯಮ �ರೂ��.

18. ಅಷ�ಕಗಳ �ಯಮದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಎಷು� �ಾತುಗಳನು� �ೋ�ಸ�ಾ�ತು ?

19. �ಾವ ��ಷ� �ಾತುಗಳ ಅ��ಾ�ರ�ಂದ ನೂ��ೆಂಡನ ಅಷ�ಕಗಳ �ಯಮ ಅಪ�ಸು�ತ�ಾ�ತು ?

20. �ಂಡ�ವರ ವ�ೕ�ಕರಣ ಪ�ಯತ�ದ ಆರಂಭದ�� ಎಷು� �ಾತುಗಳ� ���ದ�ವ� ?

21. ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕದ ಕಂಬ�ಾಲು �ಾಗೂ ಅಡ��ಾಲುಗಳನು� ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವರು ?

22. A,B,C �ಾತುಗಳ ��ವ�ಗಳ��  A ಮತು� C �ಾತುಗಳ ಪರ�ಾಣು �ಾ� ಕ�ಮ�ಾ� 1೦೦ �ಾಗೂ

15೦. �ಾ�ಾದ�ೆ  B  �ಾತು�ನ ಪರ�ಾಣು �ಾ� ಎಷು� ?

23. X,Y,Z �ಾತುಗಳ ��ವ�ಗಳ�� X ಮತು� Y �ಾತುಗಳ ಪರ�ಾಣು �ಾ� ಕ�ಮ�ಾ� 25 �ಾಗೂ 5೦.

�ಾ�ಾದ�ೆ Z �ಾತು�ನ ಪರ�ಾಣು �ಾ� ಎಷು� ?

24. ಆಧು�ಕ ಆವತ� �ೋಷ�ಕದ�� ಒಂ�ೇ ವಗ�ದ �ಾತುಗಳ �ೇ�ೆನ್� ಇ�ೆ�ಾ�ನ್ ಗಳ�

ಸಮ�ಾ�ರುತ��ೆ�ೕ ?

25. ಆವತ� �ೋಷ�ಕದ�� 3 �ೇ ಅಡ��ಾ�ನ�� ಕಂಡು ಬರುವ �ಾವ��ಾದರೂ 3 �ೋಹಗಳನು�

�ೆಸ��.

26. ಆವತ� �ೋಷ�ಕದ�� 2 �ೇ ಗುಂ�ನ�� ಕಂಡು ಬರುವ ಅ�ೋಹಗಳನು� �ೆಸ��.

27. �ೋಹ ಅ�ೋಹಗ�ೆರಡರ ಗುಣವನು� ಪ�ದ��ಸುವ �ಾತುಗ��ೆ ಎರಡು ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೕ�.
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28. ಆಧು�ಕ ಆವತ��ೋಷ�ಕದ ಒಂದ�ೇ ಆವತ�ದ��ರುವ �ಾತುಗಳ ಸಂ�ೆ� ಎಷು�?

Uಎರಡು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

29. �ೋ�ಾಭಗಳ� ಎಂದ�ೇನು ಎರಡು ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೊ�

30. �ದು�ದ��ೕಯ�ೆ ಮತು� �ದು�ದೃ�ೕಯ�ೆ ಎಂದ�ೇನು.? �ದು�ದ��ೕಯ �ಾಗೂ �ದು�ದೃ�ೕಯ

�ಾತುಗ��ೆ   ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೊ�.

31. �ೋ�ಯಗುಣ ಆವತ�ದ�� ಮುಂ�ೆ �ೋದಂ�ೆ ಕ���ಾಗಲು �ಾರಣ�ೇನು?

32. ಗುಂ�ನ�� �ೆಳ�ೆ �ೋದಂ�ೆ �ೋ�ಯ ಗುಣ �ೆ�ಾ�ಗಲು �ಾರಣ�ೇನು?

33. ಸಮ�ಾ��ಗಳ� ಎಂದ�ೇನು? �ೊ�ೕ�ನ್ ನ 2 ಸಮ�ಾ��ಗಳನು� �ೆಸ��.

34. �ೋಬ�ೈನರ್ ನ ��ವ�ಗಳ �ಯಮ �ರೂ��.

35. �ಂಡ�ವರ ವ�ೕ�ಕರಣದ�� �ೆಚು� �ಾ�ಮುಖ��ೆ �ೕ�ದ ಎರಡು �ಾತುಗಳನು� �ೆಸ��.

�ಂಡ�ವರ ವ�ೕ�ಕರಣದ�� ಅವ�ಗ��ೆ �ೆಚು� �ಾ�ಮುಖ��ೆ �ೕಡಲು �ಾರಣ�ೇನು ?

36. �ಾ�ಾ�ಲಗ�ಾದ �ೕ�ಯಂ, ��ಾನ್  ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� ಜಡ ಅ�ಲಗ�ೆಂದು ಕ�ೆಯಲು

�ಾರಣ�ೇನು?

37. P, Q, R  �ಾತುಗಳ ಪರ�ಾಣು �ಾ�ಗಳ�  ಕ�ಮ�ಾ� 35.5 , 79.9 ,  126.9 ಆ��ಾ�ಗ �ೕ�ರುವ

�ಾತುಗಳ� ��ವ�ಗ� ೕೆ ಪ�ೕ��.

38. �ೋಬ�ೈನರ್ ರವರ  ��ವ�ಗಳ� ನೂ��ಾ�ಂಡರ ಅಷ�ಕಗಳ ಗುಂ�ನ�� ಕಂಡುಬರುತ��ೆ�ೕ? �ಮ�

ಉತ�ರವನು� ಸಮ���.

39. ವಗ�ದ�� �ೆಳ�ೆ �ೋದ�ಾ�ೆ ಪರ�ಾಣು �ಾತ� �ೇ�ೆ ಬದ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಏ�ೆ ?

40. (Al) ಅಲು�ೕ�ಯಂನ ಪರ�ಾಣು ಸಂ�ೆ� 13, ಅದರ �ೇ�ೆನ್� ಇ�ೆ�ಾ�ನ್ ಕಂಡು����.

 13 Al : 1 s2 , 2 s2 , 2 p 6 , 3s2 3 p 1  �ೇ�ೆನ್� ಇ�ೆ�ಾ�çನ್ ಸಂ�ೆ� -3. 

41. P & Q �ಾತುಗಳ ಪರ�ಾಣು ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಕ�ಮ�ಾ� 11 ವiತು� 2೦ ಆ�ಾಗ, ಅವ�ಗಳ ಆವತ� ಮತು� 

ಗುಂಪನು� ಕಂಡು����.

42. �ಂಡ�ೕವರನು� �ಾತುಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣದ ಪ�ಕಲ��ೆಯ ಜನಕ ಎಂದು ಕ�ೆಯಲು �ಾರಣ�ೇನು?

Uಮೂರು/�ಾಲು� ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

43. �ಂಡ�ೕವರ ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕದ �ಾಧ�ೆಗಳನು� ಪ�� �ಾ�.

44. �ಂಡ�ೕವರ ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕದ ��ಗಳನು� ಪ�� �ಾ�.

45. �ಂಡ�ೕವರು ತಮ� ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕದ�� �ೈ�ೊ�ೕಜನ್ �ೆ ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� �ೊಡಲು

�ಾಧ��ಾಗ�ಲ� ಏ�ೆ? 

46. �ಂಡ�ೕವರ ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕದ ��ಗಳನು� ಆಧು�ಕ ಆವತ�ಕ �ೋಷ�ಕದ�� �ೇ�ೆ

ಸ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ? 

47. ನೂ��ೆಂಡರ ಅಷ�ಕಗಳ �ಯಮದ �ಫಲ�ೆ�ೆ �ಾರಣಗಳನು� ���.

48. �ಂಡ�ೕವರ ವ�ೕ�ಕರಣದ ನೂ�ನ�ೆಗ� ೕೆನು?

49. �ಂಡ�ೕವರ ಆವತ��ೋಷ�ಕ ಮತು� ಆಧು�ಕಆವತ��ೋಷ�ಕಗಳ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸ ���.

***************************************** 
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ಅ�ಾ�ಯ 6. �ೕವ���ಗಳ� 

ಬಹು ಆ�� ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1.�ಾ�ಾ��ೆಯ�� ಪತ�ರಂಧ�ದ ಮಹತ�ದ �ಾತ��ೆಂದ�ೆ 

ಅ}�ೕಲು�ಖ �ೆ�ೆತವನು� ಸೃ��ಸುವ�ದು   ಆ}�ಾಬ�ನ್ �ೈಆ�ೆ�ೖಡನು� �ೕರುವ�ದು 

ಇ}ಆ��ಜನನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುವ�ದು     ಈ}�ರಂತರ �ಾಷ��ಸಜ��ೆ �ಾಡುವ�ದು 

2.�ಾ�ಯು�ೋಶಗಳ�� �ಾ���ಕ್ ಆಮ�ವ� �ಾವ ಸಂದಭ�ದ�� ಉತ����ಾಗುತ��ೆ. 

ಅ}ಆ��ಜನ್ ಉಪ��� ಇ�ಾ�ಗ     ಆ}ಆ��ಜನ್ ಅನುಪ��� ಇ�ಾ�ಗ 

ಇ}ಆ��ಜನ್ �ೊರ�ೆ ಇ�ಾ�ಗ      ಈ)ಈ �ಾವ ಸಂದಭ�ಗಳಲೂ� ಅಲ� 

3.ಪತ�ರಂಧ�ಗಳ�� �ಾವಲು �ೕವ�ೋಶಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನ ಸಂದಭ�ದ�� ಉ���ೊಳ��ತ��ೆ 

ಅ)�ಾವಲು �ೕವ�ೋಶಗ��ೆಳ�ೆ �ೕರು ಪ��ೇ���ಾಗ  ಆ) ಉ��ಾಟದ ಸಂದಭ�ದ�� 

ಇ)ಸೂಯ�ನ  �ೆಳಕು ಪ��ೇ���ಾಗ                            ಈ)�ಾವಲು �ೕವ�ೋಶಗ�ಂದ �ೕರು 

�ಸ��ಸಲ��ಾ�ಗ 

4.ರಕ� �ೆಪ��ಗಟು���ೆಯ�� ಸಹಕ�ಸುವ ರಕ�ದ ಘಟಕ 

ಅ)�ೆಂಪ�ರಕ�ಕಣ      ಆ) �ರುತ�ೆ�ಗಳ�      ಇ)�ಾ��ಾ�      ಈ)��ರಕ�ಕಣಗಳ� 

ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ�: 

1. �ಸಜ��ೆಎಂದ�ೇನು?                                                                                                       

2  ದುಗ�ರಸಎಂದ�ೇನು?         

3. ಅಪಧಮ�ಗಳ� ಎಂದ�ೇನು?                    

4. ಅ�ಧಮ�ಗಳ�  ಎಂದ�ೇನು?                   

5. �ೋಮ�ಾಳಗಳ�  ಎಂದ�ೇನು?        

6 �ರುತ�ೆ�ಗಳ�ಾಯ����.                  

7 ಆಮ�ಜನಕ ಯುಕ� ರಕ� ವನು� ಸಂಗ��ಸುವ ಹೃದಯದ �ಾಗ �ಳ 

8 ಸಸ�ಗಳ  �ಾಹಕ ಅಂ�ಾಶಗಳನು� �ೆಸ��   

9 ಸಸ�ಗಳ�� �ೕ�ನ �ೕಲು�ಖ ಚಲ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾದ  ಸಸ�ದ ��� ���   

10 �ಾನವನ ಹೃದಯದ�� �ೆಪ�ಂ ಅವಶ�ಕ, ಏ�ೆ?   

ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ�: 

1.  ಹೃತ�ಣ� ಮತು� ಹೃತು��ಗಳ ನಡು�ೆ ಇರುವ ಕ�ಾಟಗಳ �ೆಲಸ ���            

2 .ಅ�ಧಮ�ಗಳ� ದಪ��ಾದ �ೋಶ ���ಯನು� �ೊಂ�ಲ�, �ಾರಣ �ೊ�.         

3. .ರಕ� �ೆಪ��ಗಟು���ೆಯ�� ಸಹಕ�ಸುವ ರಕ�ದ ಘಟಕ �ಾವ�ದು ? 

4 ಮನುಷ�ನ�ಸಜ��ಾಂಗವ��ಹದ ರಚ�ೆಯನು��ವ��. 

5 .��ೕಯಂನ �ಾ�ಾ��ೆ �ೆ�ೖಲಂ  ನ   �ಾ�ಾ��ೆ�ಂತ  �ೇ�ೆ  �ನ��ಾ��ೆ?   

6  ವಸು��ಾ��ಾಂತರಣವನು��ವ��        

7.ಸಸ�ದ�� �ೕ�ನ �ಾ�ಾ��ೆಯನು��ವ��. 

8. ಸಸ�ಗಳ���ಾ�ಾ��ೆಯ ಎರಡು ಅಂ�ಾಂಶಗಳ� �ಾವ�ವ�? ಅವ�ಗಳ �ಾಯ� ಬ�ೆ��.   

9  ದುಗ� ರಸದ �ೆಲಸ ಬ�ೆ��         

10. A & B ರಚ�ೆಗಳ ��ಾ�ಸದ�� ಅವ�ಗಳ �ಾಯ��ೆ� ಪ�ರಕ�ಾ� ಕಂಡುಬರುವ �ಾಮ��ೆ ಏನು?  
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 A         B 

       

11..ಜಠರ ಗ�ಂ�ಗ�ಂದ ಸ��ಸಲ�ಡುವ �ೈ�ೊ�ೕ�ೊ�ೕ�ಕ್ ಆಮ�ವ� ಜಠರ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ಾ� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಲ� 

�ಾಗೂ ತನ�ನು� �ಾನು �ೕ����ೊಳ��ವ��ಲ� ಏ�ೆ? 

12.�ಾಯು�ಕ ಉ��ಾಟವ� ಅ�ಾಯು�ಕ ಉ��ಾಟ��ಂತ �ೇ�ೆ �ನ��ಾ��ೆ? 
 

ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1 �ಾಷ��ಸಜ��ೆಎಂದ�ೇನು? ಉಪ�ೕಗ ಬ�ೆ��      

2 ಇಮ��  

ಪ�ಚಲ�ೆ ಎಂದ�ೇನು ?  �ವ��.       

4 ಮನುಷ�ರ �ಸಜ��ಾಂಗ ವ��ಹದ �ತ� ��� �ಾಗಗಳನು� ಗುರು��   

5 �ೆ�ಾ�ನ್ ರಚ�ೆಯ �ತ� ��� �ಾಗಗಳನು� ಗುರು��  

6.�ಾನವನ �ೇಹದ�� ಆ��ಜನ್ ಸಮೃದ� ರಕ�ವ� �ಾ�ಸ�ೋಶಗ�ಂದ ಎ�ಾ� �ೕವ�ೋಶಗ��ೆ �ೇ�ೆ ಪ��ೈ�ೆ 

ಆಗುತ��ೆ? 

7.ದು�� ಸಂ�ೆ�ೕಷ�ೆಯ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಎ�ೆಗ�ಂದ ಸಸ�ದ ಉ�ದ ಎ�ಾ� �ಾಗಗ��ೆ �ೇ�ೆ �ಾ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ. 

8.�ೆಳ�ನ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಎ�ಾ� �ೕ�ಗಳ�� �ೕಷ�ೆಯ ಉತ�ನ��ಾದ ಗು��ೋಸ್ �ೇ�ೆ �ಭಜ�ೆ 

�ೊಳ��ತ��ೆ?�ವ�� 

 ಅ) �ಾ�ಾವರಣದ ಆ��ಜನ್ ಉಪ���ಯ��  

ಆ) �ಾ�ಾವರಣದ ಆ��ಜನ್ ಅನುಪ���ಯ�� 

ಇ) ಆ��ಜನ್ �ೊರ�ೆ��ಾ�ಗ �ಾ�ಯು�ೋಶಗಳ�� 
 

�ಾಲು� ಅಂಕಗಳ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

23 �ಾನವನ ಹೃದಯದ  �ೕಳ�ೇದ �ೋಟ ದ �ತ� ��� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾಗಗಳನು� ಗುರು�� 

ಅ)ಆಮ�ಜನಕಯುಕ� ರಕ� ಸಂಗ�ಹ�ಾಗುವ ಹೃದಯದ �ಾಗ   ಆ) ಮ�ಾಅಪಧಮ� 

ಅ)ಸಸ�ಗಳ �ಾಷ��ಸಜ��ೆಯು �ೕರು ಮತು� ಲವಣಗಳ �ೕ��ೆ�ೆ ಪ�ರಕ�ಾ��ೆ�ೕ? ಪ�ರಕ�ಾ�ದ��ೆ ಈ 

�ೇ��ೆಯನು� �ವರ�ೆ�ಂ��ೆ ಸಮ��� 

ಆ)ಸಸ�ಗಳ� �ಾ�ಜ� ವಸು�ಗಳನು� �ೊರ�ಾಕಲು ಬಳಸುವ ��ಾನಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

****************************************** 
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ಅ�ಾ�ಯ 7.  �ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಸಹ�ಾ�ತ� 

  I  .ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ�. 

1 ಆ���ೊ�ನ್  ಅನು� "ಜನನ �ಾ��ನ್  ಎಂದು ಏ�ೆ ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ? 

2.ಮಧು�ೕಹದ �ೆಲವ� �ೋ�ಗ��ೆ ಇನ್ ಸು�ನ್ ಚುಚು�ಮದ�ನು� �ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಏ�ೆ ���ೆ� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ? 

3  �ದುಳ� ಬ�� �ಾಯ�ೊಂಡ ಸಂದಭ�ದ��,�ಾವ ಸಂ�ೇತಗಳ ರ�ಾ�ೆ�ೆ ಅ��ಯುಂ�ಾಗುತ��ೆ ? 

4  �ೆ�ೆ�ೆಲ�ಮ್  ಸ��ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸ�ದ��ೆ, ನಮ� �ೇಹದ �ಾವ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ ಎಂದು 

���. 

5 �ೕ� �ಾ� �ೆನ�ಟು�ವ�ದನು� ಗಮ�� ಹುಡುಗ ಓಡು�ಾ��ೆ.ಅವನ ಉ��ಾಟವ� ತುಂ�ಾ �ೇಗ�ಾ� ಆಗುತ��ೆ ಮತು� 

ರಕ��ೊತ�ಡವ� �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ.ಅವನ ರಕ�ದ�� ಅ�ಕ�ಾ�ರುವ �ಾ��ನ್  ಮತು� ಅದನು�ಉ�ಾ��ಸುವ ಗ�ಂ�ಯನು� 

�ೆಸ��.  

6.ಈ �ೇ�ಾ�ತ�ವ� ಪ�ಾವ��ತ �ಾಪವನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ, ಇದರ�� �ೇನು�ೊಣದ ಕುಟುಕು �ೋಳನು� ತ��ತ�ಾ� 

ಚ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ. 

7. �ಾನ�ಾ� ನರ�ೋಶ �ಾ��ೊಳ�ಾದ�ೆ, ಪ�ಾವ��ತ �ಾಪದ��ನ ನರಗಳ ಪ��ೋದ�ೆಗಳ ಪ�ಸರಣವ� �ೇ�ೆ 

ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ ? 

   (ಅ)  ಪ��ೋದ�ೆಗಳ� P - Q   �ಂದ �ಾದು�ೋಗಲು �ಾಧ��ಲ�.  

   (ಆ)  ಪ��ೋದ�ೆಗಳ� P - R   �ಂದ �ಾದು�ೋಗಲು �ಾಧ��ಲ�.  

   (ಇ)   Q – P �ಂದ ಪ��ೋದ�ೆಗಳ� ರ�ಾ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�.  

   (ಈ)   R - Q  �ಂದ ಪ��ೋದ�ೆಗಳ� �ಾದು�ೋಗಲು  �ಾಧ��ಲ�. 

  8  .ಈ �ೇ�ಾ�ತ�ವ� �ೇಂದ� ನರಮಂಡಲವನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ,ಇದನು� ಅ�ವ��ೆ ಬಳಸುವ ಔಷ��ಂದ ಮೂರು ��ನ� 

ಸ�ಳಗಳ�� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ. 

9.  ಮೂವರು ಪ�ರುಷರು ಅ�ವ��ೆ �ಾ�ಕ್ ನ��ದ�ರು.ಅವರ�� ಒಬ� ವ��� ಸೂ� ಚುಚು���ೆ�ೆ ಪ������ಾ� ತನ� �ಾಲನು� 

ಅಲು�ಾ��ದರು. ಆದ�ೆ ಆ ವ����ೆ �ೋ�ನ ಅನುಭವ�ರ�ಲ�.ಈ ಮನುಷನ�� ಅ�ವ��ೆ �ಾ�ಕ್  ಎ���ೆ ? 

      ಅ) X ನ�� 

      ಆ) Y ನ�� 

      ಇ) Z ನ�� 

      ಈ) �ಾವ��ೇ �ಾ�ಕ್  ಇಲ�.             

            

  II  . ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

10 .�ತ�ದ�� ( ಅ )   ಮತು�  (ಆ)    ಎಂದು �ೋ��ರುವ �ಾಗಗಳನು� ಗುರು��. 
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   9. ಎ�ೆಯ ಹ�ರು ಸಸ�ವ� ಸೂಯ�ನ �ೆಳಕನು� ಒಂದು ����ಂದ �ಾತ� ಪ�ೆಯುತ��ೆ,ಅದರ �ಗುರುಗಳ� ಮತು� 

�ೇರುಗ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ ? 

 
        10 ಒಬ� ��ಾ���� ಗು�ಾ� �ಡ�ೆ� �ೕರು�ಸು�ಾಗ, ಅವಳ �ೈ�ೆ ಮುಳ�� ಚು��ತು.ಈ ಸಂದಭ�ದ�� ಅವಳ� �ೇ�ೆ 

ಪ�����ಸು�ಾ��ೆ? ಈ ���ಯನು� ಏ�ೆನು�ವರು? 

 
     
  11  ಅ��ಾ� ಮದ� �ೇ��ದ ವ����ೆ ಸ��ಾ� ನ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾಗ�ೆ ಆ�ಾಗ �ಾ� ಮದ�ದ�� �ೕಳ���ರು�ಾ��ೆ. 

ಅವನ �ೆ�ೕ�ತ ತನ� �ಾರನು� ���� ಅವನನು� ಮ�ೆ�ೆ ಇ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಪ�ಯ���ದನು. 

1ಮದ� �ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ದು�ನ �ಾವ �ಾಗದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ.? 

2.ನರಮಂಡಲದ �ಯಂತ�ಣಗಳ� ಮತು� ಪ��ಫ�ತ ���ಯ �ಾಗ �ಾವ�ದು? 

          
             III  .ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

12  �ೆಂಡನು� ��ೕಕ�ಸುವ �ಾ���ಂಟನ್  ಆಟ�ಾರ��ೆ, ಪ��ೋದ�ೆ�ಂದ ಪ�����ಯ �ಾ� ಏನು? 

 
 
  11�ತ�ವನು� ಗಮ�� �ೆಳ�ನ ಪ��ೆ�ಗಳನು� ಉತ���. 

 
 
      ಅ)ಇದು �ೆಳವ��ೆಯನು� ಪ��ೋ�ಸುವ �ಾವ ಸಸ� �ಾ��ನ�ನು  ಸೂ�ಸುತ��ೆ? 

      ಆ)ಈ ವತ��ೆಯನು� ಏ�ೆನು�ವರು ? 

      ಇ)ಈ �ಾ��ನ್ �ಾಂಡದ ಅನುವತ��ೆಯನು� �ೇ�ೆ �ವ��ಸುತ��ೆ ? 

        
 
14  ಒಬ� ವ���  ರ�ೆ� ಅಪ�ತ�ಂ�ಾ� ಈ ಸಮ�ೆ� ಎದು���ಾ��ೆ. 

   1. �ೇರ�ಾ� ನ�ೆಯುವ �ಾಮಥ�� ವನು� ಕ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ 

   2.  �ಾಸ�ೆ ಗ��ಸುವ ಶ�� ಕ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ 

   3.  ಹ�ವ� �ೊ�ಾ�ಗುವ��ಲ�. 

�ದು�ನ �ಾವ �ಾಗ/ಪ��ೇಶ ಗಳ� �ಾ��ೊಳ�ಾ��ೆ? 
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15 ಅ���ಾ�ನ್  ರಕ�ದ�� ಸ����ಾಗ ನಮ� �ೇಹವ� �ೇ�ೆ ಪ�����ಸುತ��ೆ ? 

 
IV  .   �ಾಲು�  ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

16  ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳ�� �ಾಗಗ��ೆ  ಸಂಬಂ��ದ �ಾಯ�ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ. 

 

 
 

�ದು�ನ�ಾಗಗಳ� �ಾಯ�ಗಳ� 

P  
Q  
R  
S  
T  

                                                          
�ದು�ನ �ಾವ �ಾಗವ� ಸ��ಾದ �ಾಯ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ೊಂ��ೆ�ಾಗದನು� 

ಕಂಡು����. 

�ದು�ನ�ಾಗಗಳ� �ಾಯ�ಗಳ� 

P  
Q  
R  
S  
T  

                             
      17.  ಒಬ� �ೈತ  �ೇರ�  ೆ�ೋಟವನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ, ಅವನು �ಾನು ಅ��ಕ�ಾ� ಮುಂದುವ�ಯಲು �ೊಡ��ಾತ�ದ 

ಮತು� ಅ�ೋಗ�ಕರ ಹಣು�ಗಳನು�ಪ�ೆಯಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. �ಾವ �ಾ��ನ್ ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇಕು  ಮತು� ಎ�ೆ? 

 
************************************************ 
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ಅ�ಾ�ಯ 8. �ೕ�ಗಳ� �ೇ�ೆ ಸಂ�ಾ�ೋತ��� ನ�ೆಸುತ��ೆ ? 

 
1 ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1. ಯುಗ�ಜ ಎಂದ�ೇನು? 

2. ಪ�ಾಗಸ�ಶ� ಎಂದ�ೇನು? 

3. ಸ��ೕಯ ಪ�ಾಗಸ�ಶ� ಎಂದ�ೇನು? 

4. ಪರ�ೕಯ ಪ�ಾಗಸ�ಶ� ಎಂದ�ೇನು? 

5. ಪರ�ೕಯ ಪ�ಾಗಸ�ಶ�ವ� ನ�ೆಯುವ �ಾಧ�ಮಗಳನು� �ೆಸ��. 

6. ��ೇಚನ ಎಂದ�ೇನು? 

7. ��ೆಯು��ೆ ಎಂದ�ೇನು? 

8. ಹುಡುಗರ�� �ೌ��ಾವ�ೆ�ಯ�� ಕಂಡುಬರುವ �ೈ�ಕ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ �ಾರಣಗ� ೕೆನು? 

9. �ೆ�ೊ����ಾನ್ �ಾ�ೕ�ನ್ ನ �ಾತ��ೇನು? 

10. �ೆಣು� �ಂ�ಾಣುವನು� �ೆಸ��. 

11. ಅಂ�ಾಣು ಉತ����ಾಗುವ �ಾಗವನು� �ೆಸ��. 

12. ಅಂ�ಾಶಯವ� ಉತ��� �ಾಡುವ �ಂ�ಾಣುವನು� �ೆಸ��. 

13. ಅಂ�ಾಶಯವ� ಉತ��� �ಾಡುವ �ಾ�ೕ�ನ್ �ಾವ�ದು? 

14. ಹ�ಹ�ೆಯದ ಸಮಯದ�� �ೆಣು� ಮಕ�ಳ�� ಉಂ�ಾಗುವ �ೈ�ಕ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ೇನು? 

15. ಜ�ಾಯು ಎಂದ�ೇನು? 

16. �ೊ�ೋ��ಾ �ೋಗ�ೆ� �ಾರಣ�ಾದ ಸೂ�ಾ�ಣು �ೕ�ಯನು� �ೆಸ��. 

17. �ೌ��ಾವ�ೆ� ಎಂದ�ೇನು?  

18.ಗಂಡಸರ�� ಮೂತ��ಾ�ರ �ವ��ಸುವ �ಾತ��ೇನು? 

 

 
2 ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1. �ೈಂ�ಕ ಸಂ�ಾ�ೋತ���ಯ 2 ಅನುಕೂಲಗ� ೕೆನು? 

2. ಸಂ�ಾ�ೋತ��� ಪ����ಯ�� DNA ಸ�ಪ��ೕಕರಣದ ಮಹತ��ೇನು? 

3. ಋತು ಚಕ�ವ� ಏ�ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ? 

4. �ೈಂ�ಕ ಸಂ�ಾ�ೋತ���ಯ ಅನುಕೂಲಗ� ೕೆನು? 

5. �ೌ��ಾವ�ೆ�ಯ ಸಮಯದ�� ಹುಡು�ಯರ�� ಕಂಡುಬರುವ ಬದ�ಾವ�ೆಗ� ೕೆನು? 

6. �ೌ��ಾವ�ೆ�ಯ ಸಮಯದ�� ಹುಡುಗರ�� ಕಂಡುಬರುವ ಬದ�ಾವ�ೆಗ� ೕೆನು? 

7. �ೕಯ� �ೋ��ೆಗಳ �ಾಯ� ಏನು? 

8. �ೈಂ�ಕ ಸಂಪಕ�ದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ �ೆಲವ� �ಾ��ೆಗಳನು� �ೆಸ��. 

9. ಒಬ� ಮ��ೆಯು �ಾಪರ್-� ಯನು� ಬಳಸು��ದ��ೆ ಅದು �ೈಂ�ಕ ಸಂಪಕ�ದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ 

�ೋಗಗ�ಂದ 
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ಅವಳನು� ರ�ಸಲು �ೆರ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? �ವ��. 
10. �ೈಂ�ಕ ಸಂಪಕ�ದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ �ೋಗಗಳನು� ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ 

�ೋ�ಾಣುಗಳನು� �ೆಸ��. 

11. ಜ�ಾಯು�ನ ರಚ�ೆ ಮತು� �ಾಯ�ಗಳನು� ಬ�ೆ. 

12. ಗಭ��ಾರ�ೆಯನು� ತ�ೆಗಟು�ವ ��ಾನಗಳನು� �ೆಸ�� 

  13. ಅಂಡವ� ಫ�ತ�ೊಳ�ದ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

  14 .�ಾನೂನು�ೕ� ಭೂ�ಣ �ಂಗಪ�ೆ� ಅಪ�ಾಧ ಏ�ೆ? 

  15. ಏಕ�ಂ� ಮತು� ���ಂ� ಹೂ ಎಂದ�ೇನು? 

 16. ವೃಷಣಗಳ� ಉದರದ �ೊರ�ಾಗದ�� ಇರಲು �ಾರಣ�ೇನು? 

 
 
3 ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1. ಗಂಡು �ಂ�ಾಣು ಮತು� �ೆಣು� �ಂ�ಾಣುಗ��ರುವ ವ��ಾ�ಸಗಳನು� ಬ�ೆ�� 

2. ಗಭ� ��ೋಧಕ�ೆಯ ��ಧ ��ಾನಗಳ� �ಾವ�ವ�? �ವ��. 

3. ಗಭ���ೋಧಕ ��ಾನಗಳನು� ಅಳವ���ೊಳ�ಲು ಇರಬಹು�ಾದ �ಾರಣಗ� ೕೆನು? 

4.��ಚನ ��� ಉಂ�ಾದ ನಂತರ ಹೂ�ನ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

  5. �ೕಜದ ಉಂ�ಾಗು��ೆ�ಂದ ಸಸ��ಾ�ಗುವ ಅನುಕೂಲಗ� ೕೆನು? 

4 ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

   1. ಗಂಡು ಸಂ�ಾ�ೕತ���ವ��ಹದ �ಾಗಗಳ� �ಾವ�ವ�? ಅವ�ಗಳ �ಾಯ�ಗ� ೕೆನು? 

2.�ೆ��  ಸಂ�ಾ�ೋತ���ವ��ಹದ �ಾಗಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಗಳ �ಾಯ�ಗ� ೕೆನು? 

3.ಆವೃತ �ೕಜ ಸಸ�ಗಳ ಸಂ�ಾ�ೋತ��� �ಾಗಗಳ� �ಾವ�ವ� ? ಅವ�ಗಳ �ಾಯ�ಗ� ೕೆನು? 

  

********************************** 
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ಅ�ಾ�ಯ 9. ಅನುವಂ�ೕಯ�ೆ ಮತು� �ೕವ��ಾಸ 

1. �ಾವ �ೕ�ಯ ಸಂ�ಾ�ೋತ���ಯ�� �ನ��ೆಗಳ ಪ��ಾಣ ಗ�ಷ��ೊಳ��ತ��ೆ?  

2. ಅ�ೈಂ�ಕ ಸಂ�ಾ�ೋತ���ಯ�� �ನ��ೆ ಉಂ�ಾಗಲು �ಾರಣ�ೇನು? 

3. ಪ��ೇಧಗಳ��ರುವ ಎ�ಾ� �ೈ�ಧ��ೆಗಳ� �ಾ�ರುವ ಪ�ಸರದ�� ಉ�ದು�ೊಳ��ವ �ಾಧ��ೆಗಳ� 

ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತ��ೆ�ೕ ? ಸಮ���. 

4. �ಾನವರ�� ಗುಣಗಳ ಅನುವಂ�ೕಯ�ೆಯ �ಯಮಗಳ� �ಾವ ಅಂಶವನು� ಅವಲಂ���ೆ? 

5. ಅನುವಂ�ೕಯ �ಯಮಗಳನು� ಪ���ಾ��ದ ��ಾ� �ಾರು ?  

6. �ಂಡಲ್ ಪ��ೕಗಗ��ಾ� ಬ�ಾ� �ಡಗಳನು� ಆ�ಸಲು �ಾರಣ�ೇನು? 

7. �ಂಡಲ್ ರವರ ಏಕತ�ೕಕರಣ ಪ��ೕಗದ�� ಎತ�ರ ಮತು� �ಡ� ಸಸ�ಗಳನು� ಸಂಸ����ಾಗ �ದಲ�ೆ 

�ೕ��ೆಯ�� ಬರುವ ಎ�ಾ� ಸಸ�ಗಳ� ಎತ�ರ�ಾ�ರಲು �ಾರಣ�ೇನು? 

8. ಏಕತ�ೕಕರಣ ಎಂದ�ೇನು? 

9. �ಂಡಲ್ ರವರ ಏಕತ�ೕಕರಣ ಪ��ೕಗದ�� �ೕ��ೆಯ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಸಸ�ಗಳ ವ�ಕ�ರೂಪ ಮತು� �ೕನ್ 

ಅನು�ಾತ ���. 

10. ���ೕನ್ ನ ವಂಶ�ಾ� ಎಂದ�ೇನು? 

11. ವಂಶ�ಾ�ಗಳ� ಗುಣಗಳ� ಅಥ�ಾ ಲಕಷ್ಣಗಳನು� �ೇ�ೆ �ಯಂ��ಸುತ��ೆ? 

12. ��ತ�ೕಕರಣ ಎಂದ�ೇನು? 

13. �ಂಡಲ್ ರವರ ಏಕತ�ೕಕರಣ ಪ��ೕಗದ��  FR2R  �ೕ��ೆಯ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಸಸ�ಗಳ ಅನು�ಾತ ���.  

14. �ಾನವರ�� ಮಗು�ನ �ಂಗ �ಾ�ಂದ �ೇ�ೆ �ಧ��ತ�ಾಗುತ��ೆ? 

15. �ೕವ��ಾಸದ ಪ�ಕಲ��ೆಯ ಮೂಲತತ� �ಾವ�ದು ? 

16. ಅನುವಂ�ೕಯ �ಕು��� ಎಂದ�ೇನು? 

17. �ೕ�ಗಳ� ತನ� �ೕ�ತ �ಾಲದ�� ಗ��ದ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳ� ವಂಶ �ಾರಂಪಯ��ಾ� ವ�ಾ�ವ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. 

ಏ�ೆ? 

18. �ಸಗ�ದ ಆ�� ��ಾ�ಂತವನು� ಮಂ��ದ ��ಾ� �ಾರು?  

19. ಪ��ೇ�ೕಕರಣ �ೇ�ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ ? 

20. ರಚ�ಾನುರೂ� ಅಂಗಗಳ� ಎಂದ�ೇನು? 

21. �ಾ�ಾ�ನುರೂ� ಅಂಗಗಳ� ಎಂದ�ೇನು? 

22. ಪ�ೆಯು��ೆ ಎಂದ�ೇನು?  

23. ಪ�ೆಯು��ೆಗಳ �ಾಲ �ಣ��ಸುವ ��ಾನಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

24. �ೕವ��ಾಸದ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಪ�ೆ� �ಾಡಲು ಬಳಸುವ �ಾಧನಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

25. ಅನುವಂ�ೕಯ�ೆ ಎಂದ�ೇನು? 

26. �ನ��ೆಎಂದ�ೇನು? 

27. ಪ�ೆಯು��ೆಗಳ� �ೕವ��ಾಸ ಪ����ಯಕು�ತು ನಮ�ೇನು ��ಸುತ��ೆ. 

28. �ೕವ��ಾ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನು� �ಧ��ಸುವ�� ಪ�ೆಯು��ೆಗಳ �ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� �ವ��.  

29. �ೋಡಲು ಪರಸ�ರ ��ನ��ಾ�ರುವ �ಾತ� ಬಣ� ಮತು� ರೂಪ �ೊಂ�ರುವ �ಾನವ �ೕ�ಗ�ೆಲ� ಒಂ�ೇ ಪ��ೇದ�ೆ� 

�ೇ�ರುವ�ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗು���ೆ. �ಾ�ೆ? 
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30. �ೕವ��ಾ�ಯ �ಯ�ಾನು�ಾರ �ಾ���ೕ�ಯ, �ೇಡ, �ೕನು �ಾಗೂ �ಂ�ಾಂ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ಉತ�ಮ �ೇಹ

��ಾ�ಸ �ೊಂ��ೆ? �ಾ�ೆ?

31. ಗುಣಗಳ� ಸ�ತಂತ��ಾ� ಅನುವಂ�ೕಯ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು �ಂಡಲ್ ರ ಪ��ೕಗಗಳ� �ೇ�ೆ �ೋ�ಸುತ��ೆ.?

32. ಪ�ಯು��ೆಯ �ಧಗ�ಾವ�ವ�?

33. ಅ�ೈಂ�ಕ ಸಂ�ಾ�ೋತ��� �ಾಡುವ �ೕ�ಗಳ ಪ��ೇ�ೕಕರಣದ�� �ೌ�ೋ�ಕ �ೇಪ�ಡು��ೆಯು ಒಂದು ಪ�ಮುಖ

ಅಂಶ�ಾಗುತ��ೆ�? �ೌ�ಾದ�ೆ ಏ�ೆ ಇಲ��ಾದ�ೆ ಏಕಲ�?

34. �ಸಗ�ದ ಅ��ಯು �ೊಸ ಪ��ೇದದ ಉಗಮ�ೆ� �ೇ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ?

35. ಪ��ೇದ�ಂದು ತನ� �.ಎನ್.ಎ ��ರ�ೆಯನು� �ೇ�ೆ �ಾತರಪ���ೊಳ��ತ��ೆ?

36. ಅಂಗಗಳ ಆ�ಾರದ��ನ �ಾಮ��ೆ�ೆ ಒಂ�ೇ ಮೂಲದ ಪ�ವ�ಜ �ೕ� �ಾರಣ�ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗದು. ಸಮ���

37. �ನ��ೆಗಳ ಅನುಕೂಲ�ೆಗಳನು� ���.(2 ಅಂಕ )

38. �ರ�ೆಯ �ಾಲುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಯ �ಾಲುಗಳ� �ಾ�ಾ�ನುರೂ� ಅಂಗಗ� ೕೆ ���.(2 ಅಂಕ)

39. �ಾನವರು �ಂ�ಾಂ�ಗ�ಂದ ��ಾಸ �ೊಂ��ಾ��ೆ ಎಂಬ �ಾದವ� �ಜ�ೇ ಸಮ���.

********************************************** 
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ಅ�ಾ�ಯ 10. �ೆಳಕು, ಪ��ಫಲನ ಮತು� ವ��ೕಭವನ

 1 ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1. �ೆಳ�ನ ಪ��ಫಲನ �ಯಮ ಬ�ೆ��

2. ದಪ�ಣ ಧು�ವ �ರೂ��

3. ದಪ�ಣ ದ ಸಂಗಮದೂರ  �ಾ��ಾ���

4. ದಪ�ಣ ಸೂತ� ಬ�ೆ��

5. �ೕ�ನ�� �ಾಗಶಃ ಮುಳ���ದ �ಾ�ನ ಕ�� �ಾ�ದಂ�ೆ �ಾಣುತ��ೆ. �ಾರಣ �ೊ�.

6. �ೆಳ�ನ ವ��ೕಭವನ ಎಂದ�ೇನು?

7. ವಧ��ೆಯ�� ಋ�ಾತ�ಕ ��ೆ��ದ��ೆ ಪ���ಂಬವ� �ಾವ �ೕ� ಇರುತ��ೆ?

8. ಒಂದು �ಾರದಶ�ಕ �ಾಧ�ಮ�ಂದ ಮ�ೊ�ಂದು �ಾರದಶ�ಕ �ಾಧ�ಮವನು� �ೆಳಕು ಪ��ೇ���ಾಗ

ತನ� ಸರಳ �ೇ�ೇಯ ಪಥವನು� ಬದ�ಾ�ಸುತ��ೆ . ಈ� ದ��ಾನ �ಾವ�ದು?

9. ವ��ೕಭವನ ಸೂಚ�ಂಕ ಎಂದ�ೇನು?

10. �ರ�ೇಕಷ್ ವ��ೕಭವನ ಸೂಚ�ಂಕ ಎಂದ�ೇನು?

11. �ಾಧ�ಮ  A �ಂದ �ಾಧ�ಮ B �ೆ �ೆಳಕು ಚ�ಸು�ಾಗ ಲಂಬದ ಕ�ೆ�ೆ �ಾ��ೆ. �ಾ�ಾದ�ೆ ಇವ�ಗಳ�� �ರಳ

�ಾಧ�ಮ �ಾವ�ದು?

12. ಮಂಜುಗ�ೆ�ಯ ವ��ೕಭವನ ಸೂಚ�ಂಕ 1.31 ಇ�ೆ. ಈ �ೇ��ೆಯ ಅಥ��ೇನು?

13 �ಾ�ನ ವ��ೕಭವನ ಸೂಚ�ಂಕವ� �ೕ�ನ ವ��ೕಭವನ ಸೂಚ�ಂಕ�ಂತ �ೆ���ೆ. ಈ ಎರಡು �ಾಧ�ಮಗಳ�� 

�ಾವ�ದರ�� �ೆಳ�ನ �ೇಗ �ೆ��ರುತ��ೆ?  

14 �ೆಳಕನು� �ೇಂ��ೕಕ�ಸುವ ಮಸೂರ �ಾವ�ದು? 

15 �ೆಳಕನು� ��ೇಂ��ೕಕ�ಸುವ ಮಸೂರ �ಾವ�ದು? 

16 ಮಸೂರದ �ಾಮಥ��ದ ಏಕ�ಾನ �ಾವ�ದು? 

17 �ೋ�ೕಯ ಮಸೂರಗಳ 2 ಪ�ಮುಖ �ಧಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

2 ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

18  �ೕನ ದಪ�ಣ ಮತು� �ಮ� ದಪ�ಣಗ��ರುವ ವ��ಾ�ಸ  ಬ�ೆ�� 

19 �ಮ� ದಪ�ಣ ದ ಉಪ�ೕಗಗಳನು� ಬ�ೆ�� 

20  �ೕನ ದಪ�ಣ ದ ಉಪ�ೕಗಗಳನು� ಬ�ೆ�� 

21 �ಾಹನಗಳ ��ೊ�ೕಟದ�� �ೕನದಪ�ಣವನು� ಬಳಸು�ಾ��ೆ ಏ�ೆ? 

22 �ೌರ ಕುಲು�ಗಳ�� �ಮ� ದಪ�ಣ ದ ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾ��ೆ �ಾರಣ�ೊ� 

23. ಮಸೂರ ವದ��ೆ ಎಂದ�ೇನು? ವದ��ೆಯ ಸೂತ� ಬ�ೆ��

24 ಒಂದು ದಪ�ಣದ ವಕೃ�ಾ ��ಜ� 20 �ೆ �ೕ ಇ�ೆ ಇದರ ಸಂಗಮದೂರ �ೆಕ��ಾರ �ಾ� 
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25 ��ಾಸ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಆಟ ಆಡು�ಾಗ ಒಂದು ಮಸೂರವನು� ಒಂದು �ಡದ�� ���� ಇಡು�ಾ��ೆ. ಸ�ಲ� 

ಸಮಯದ ನಂತರ �ಡದ ಬುಡದ��ರುವ ತರ�ೆ�ೆಗಳ� ಉ�ಯ �ೊಡಗುತ��ೆ. ಈ �ದ��ಾನ�ೆ� �ಾರಣ 

���. �ೆಳ�ನ ವ��ೕಭವನದ �ಯಮಗಳನು� ���. 

26 5 �ೆಂ�ೕ ಸಂಗಮ ದೂರವನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಸೂರದ �ಾಮಥ��ವನು� ಬ�ೆ��. 

 27 ಒಬ� ಹುಡುಗನು �ೇತ� ತಜಞ್ರ ಬ� ಕ��ನ ಪ�ೕ�ೆ�ೆ �ೋ�ಾಗ ಅವರು ಆತ��ೆ -2.8 D �ಾಮಥ��ದ 

ಮಸೂರವನು� ಸೂ�ಸು�ಾ��ೆ.   ಇದು �ಾವ �ಧದ ಮಸೂರ? ಈ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರ ಎಷು�? 

28 ಒಂದು �ಮ� ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರವ� 10�ೆಂ�ೕ ಇ�ೆ. ಮಸೂರ�ಂದ ಪ���ಂಬವ 5 �ೆಂ�ೕ 

ದೂರದ�� ಉಂ�ಾಗಲು ವಸು�ವನು� ಮಸೂರ�ಂದ ಎಷು� ದೂರದ�� ಇಡ�ೇಕು? 

29 ವಸು�ವನು� �ೕನ ಮಸೂರದ ಪ��ಾನಸಂಗಮ F1 ಮತು� ದೃ�ೆ�ೕಂದ� O ಳ ನಡು�ೆ ಇ���ಾಗ ಪ���ಂಬದ 

�ಾ�ನ �ಾತ� ಮತು�ಸ� �ಾವವನು�ಬ�ೆ��. 

30 ಒಂದು �ೕನ ಮಸೂರದ ವಧ��ೆಯು -2ಆ��ೆ. ಇದರ ಅಥ��ೇನು? 

31 ಕ�ಷ� ಮತು� ಗ�ಷ� �ರ�ೇಕಷ್ ವ��ೕಭವನ ಸೂಚ�ಂಕ �ೊಂ�ರುವ ದ�ವ� �ಾಧ�ಮ �ಾವ�ವ�? 

3 ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

32 �ೕನ ಮತು� �ಮ� ಮಸೂರದ�� �ೆಳಕು �ಾವ �ೕ� ವ��ೕಭವನ ಉಂ�ಾಗುವ�ದು? �ತ� ��� �ವ�� 

33 ಮಸೂರ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ / �ರಣ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಬಳಸುವ ಸಂ�ೇ�ಾಕಷ್ರಗಳನು� �ರೂ��. 

C ,   O , F , f  

34 �ೕನ ಮಸೂರ�ಂದ ಈ �ಾ�ನದ�� ವಸು�ವನು� ಇ���ಾಗ ಉಂ�ಾಗುವ ಪ���ಂಬದ ರಚ�ೆ ಬ�ೆ�� 

1) ಅನಂತದೂರ : 2) 2FR1R�ಂತದೂರ  3)FR2R& 2FR2Rಗಳನಡು�ೆ  4) 2FR1Rನ�� 

4 ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

 35 �ಮ� ಮಸೂರಈ �ಾ�ನದ��ವಸು�ವನು�ಇ���ಾಗಉಂ�ಾಗುವಪ���ಂಬದರಚ�ೆ ಬ�ೆ�� 

1)ಪ��ಾನಸಂಗಮ FR1 Rನ�� 

2)ಅನಂತದೂರದ��

3)2FR1Rನ�� 

************************************************* 

23



ಅ�ಾ�ಯ12. �ದು�ಚ���  

 ಒಂದು  ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1. �ದು�ತ್ ಮಂಡಲದ��ನ �ದು�ತ್ ಪ��ಾಹದ ದರವನು� ಅ�ೆಯಲು ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಉಪಕರಣ   �ಾವ�ದು?  

2. �ಭ�ಾಂತರವನು� ಅ�ೆಯುವ ಉಪಕರಣ �ಾವ�ದು?  

3. ಮಂಡಲದ�� ಒಂದು �ೕಲ್� �ಭ�ಾಂತರವ� �ಾ�ಾಗ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ?  

4. �ದು�ತ್ ಮಂಡಲದ��ನ ಈ ��ೆ�      ಏನನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ?  

5. �ಾಹಕ�ೊಳ�ೆ ಎ�ೆ�ಾ�çನ್ ಗಳ� ಚ�ಸಲು ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಸ�ತಂತ��ಾ�ರುವ��ಲ� ಏ�ೆ?  

7.ಟಂಗಸ�ನ್ ತಂ�ಯನು� ಬಲು�ಗಳ ತ�ಾ��ೆಯ�� ಬಳಸು�ಾ��ೆ ಎ�ೆ?  

8. ಒಂದು �ೋಧಕದ ಮೂಲಕ ಪ�ವ��ದ �ದು�ತ್ ಪ��ಾಹವನು� ��ಗುಣ�ೊ��ದ�ೆ .�ದು�ತ್ ಪ��ಾಹದ ದರವ� 

   1. ಅಧ�ದ�ಾ�ಗುತ��ೆ    2) ಎರಡರ�ಾ�ಗುತ��ೆ   

  3) �ಾಲ�ರ�ಾ�ಗುತ��ೆ  4) ಬದ�ಾಗುವ��ಲ� 

9. �ದು�ತ್ �ೋಧವನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ �ಾಧನ 

       1) ಅ��ಟರ್  2) ��ೕ�ಾ�ಟ್   3) �ಾ�ಲ��ೋ �ೕಟರ್  4) �ೕ�ಾ��ೕಟರ್ 

10.�ದು�ತ್  ಪ��ಾಹ�ೆ�  �ಾಹಕವ� ಒಡು�ವ ತ�ೆ�ೆ  ______ಎನು�ವರು 

�ೋಧ            2) �ೕಲ�         3)  �ದು�ತ್ ಪ��ಾಹ         4)  ಆಂ�ೕಯರ್ 

11 .�ದು�ತ್ ಮಂಡಲದ��ಓವ�ೋ�ಡ್ ನು� ತ��ಸಲು �ಾವ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ    ಸುರಕಷ್�ಾಕ�ಮ �ೆಂದ�ೆ 

         1) ಹಲವ� ಉಪಕರಣಗಳನು� ಒಂ�ೇ �ಾ�ೆ���ೆ �ೋ�ಸುವ�ದು 

         2)  ಹಲವ� ಉಪಕರಣಗಳನು� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ �ಾ�ೆ���ೆ  �ೋ�ಸುವ�ದು 

         3) ಹಲವ� ಉಪಕರಣಗಳನು� ಏಕ�ಾಲ�ೆ� ಬಳಸ�ೇ ಇರುವ�ದು 

         4)  2 ಮತು� 3 ಎರಡೂ ಸ��ಾ��ೆ  

 
ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ�. 

1. �ದು�ತ್ ಮಂಡಲದ�� ಅ��ಟರನು� �ಾವ ಕ�ಮದ�� �ೋ��ರು�ಾ��ೆ? ಏ�ೆ? 

2. �ದು�ತ್ ಇ��ç�ೆ���ೆಯು �ಾಯ��ವ��ಸುವ �ಯಮವನು� �ರೂ�� ಇದ�ೆ� ಸಂA��ದ ಸೂತ�ವನು� ಬ�ೆ��. 

ಒಂದು ತಂ�ಯ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಆಂ�ಯರ್ �ದು�ತ್ ಪ��ಾಹವ� 5 ��ಷಗಳ �ಾಲ ಪ�ವ��ದ�ೆ ಮಂಡಲದ�� 

ಪ�ವ��ದ �ದು�ತ್ ಆ�ೇಶಗಳ ಪ��ಾಣವನು� ಕಂಡು����. 

3. �ದು�ತ್ �ೋಧವ� ಅವಲಂ��ರುವ ಅಂಶಗಳನು� �� 

4. �ಾಮ�ದ ತಂ�ಯ ಉದ�ವನು� ��ಗುಣ�ೊ���ಾಗ ಅದರ �ೋಧ ಮತು� �ೋಧ�ೕಲ�ೆಗಳ�� ಆಗುವ                 

 ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು�ಸಮಥ��ೆ�ಂ��ೆ  ���      5. ಓಮ್ ನ �ಯಮ �ರೂ�� ಸೂತ� ಬ�ೆ�� 

7.�ದು�ತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರ� ಕ�ಮದ �ೋಡ�ೆ ಮತು� ಸ�ಾಂತರ �ೋಡ�ೆಯ       ಕ�ಮದ ವ��ಾ�ಸ ಬ�ೆ�� 

8 .�ೋಧ�ೕಲ�ೆ ಎಂದ�ೇನು ? ಇದರ  ಏಕ�ಾನ ತ�� 

9.�ದು�ನ�ಂಡಲ ದ�� ಈ �ೆಳ�ನ ಘಟಕದ ��ೆ�ಗಳನು� ಬ�ೆ�� 

    1) �ದು�ತ್ �ೋಶ    2) ��ಚ್ ( �ೆ�ೆದ)    3) �ದು�ತ್ ಬಲ�   4) ಶುಷ��ೋಶ 

10 �ಾಪನ ಘಟಕಗಳ� �ೆಂ�ಾ� ಉ��ವಂ�ೆ �ದು�ತ್ �ೕಟರ್ ನ  ಸುರು�ಯು ಏ�ೆ   ಉ�ಯುವ��ಲ�? 

ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ�. 

1 . 40 �ಾ�ಟ್ ಮತು� 200 �ಾ�ಟ್ ನ �ದು�ತ್ ಬಲ����ೆ ಒಂ�ೇ ಪ��ಾಣದ �ದು�ತ್ ನು� �ಾ���ಾಗ �ಾವ�ದು �ೆಚು� 

ಪ��ಾಶವನು�ಂಟು�ಾಡುತ��ೆ? ಏ�ೆ? ಈ ವ��ಾ�ಸ�ೆ� �ಾರಣ�ಾದ ಅಂಶಗಳನು� �ೆಸ��. 

2. ಒಂದು �ೋಹದ ತಂ�ಯ �ಾ�ಸವ� 5 � 10-4   ಮತು� ಉದ�ವ� 1 �ೕ ಆ�ದು� ಅದರ �ೋಧವ� 20 �ೆ ನ�� 26 ಓಮ್ 

ಆ��ೆ. ಈ �ಾಪ�ಾನದ�� �ೋಹದ ತಂ�ಯ �ೋಧ�ೕಲ�ೆಯನು� ಕಂಡು����3.  400 �ಾ�ಟ್ ದರದ 
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�ೆ��ಜ�ೇಟರ್ �ನ�ೆ� 8 ಗಂ�ೆಗಳ �ಾಲ ಬಳ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. 1 ��ೋ �ಾ�/ಘ �ೆ ರೂ 3 ರಂ�ೆ 30 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ

�ಾಯ��ವ��ಸುವ ಶ��ಯ �ೌಲ��ೇನು?

�ಾಲು� ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1. �ದು�ತ್ ಮಂಡಲದ�� ಸುರಕಷ್�ಾ�ಾಧನ�ಾ� ಉಪ�ೕ�ಸುವ �ಾಧನ �ಾವ�ದು? ಇದು �ಾವ �ಶ��ೋಹದ

ಘಟಕಗ�ಂ�ಾ��ೆ. ಇದನು� �ದು�ತ್ ಮಂಡಲದ�� �ಾವ ಕ�ಮದ�� �ೋ��ರು�ಾ��ೆ? ಏ�ೆ?

2. �ಾಜುವ� ತನ� �ೊಸ ಮ�ೆಯ �ೈ�ಂಗನು� ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ�ದ �ಾಹಕದ ತಂ�, ಸ�ಚು�ಗಳನು� ಬಳ� ರ��ರು�ಾ��ೆ

ಇವನು �ದು�ತ್ �ೕಟರನು� ಸಂಪ��� ��ಚ್ �ಾ��ಾಗ ಮಂಡಲದ�� �ೆಂ� �ಾ���ೊಂ�ತು.

1) �ಾಜು�ನ ಮ�ೆಯ�� �ೆಂ� ಉಂ�ಾಗಲು �ಾರಣ�ೇನು?

2) �ೈ�ಂಗ್ ನ�� ಸಂಪ��ಸ�ೇ ಇರುವ �ದು�ತ್ ಸುರ�ಾ �ಾಧನ �ಾವ�ದು?

3) ಈ ಸುರ�ಾ �ಾಧನದ�� ಬಳಸ�ಾದ �ಶ� �ೋಹ �ಾವ�ದು?

4) ಇ��ನ �ಶ� �ೋಹದ ಗುಣ ���

ಐದು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ�. 

1. 2 ಓಮ್ 3 ಓಮ್ 4 ಓಮ್ �ೋಧಗ�ರುವ �ೋಧಕಗಳನು� �ಾವ ಕ�ಮದ�� �ೋ��ದ�ೆ ಅ�ೕ �ೆಚು� ಮತು� ಕ��

�ೋಧವನು� ಪ�ೆಯಬಹುದುಎಂಬುದನು� �ೋ�ಸುವ ಮಂಡಲನ�ೆ ರ��.�ಾ�ೆ �ೋ���ಾಗ �ಗುವ ಒಟು� �ೋಧ

ಕಂಡು����

ಗೃಹ ಬಳ�ೆಯ��ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ �ೋಡ�ೆ ಉತ�ಮ? ಏ�ೆ?

2 �ಂದುಗಳ ತು�ಗಳ ನಡು�ೆ 10 �ೕಲ� �ಭ�ಾಂತರವನು� �ಾ���ಾಗ 2 ಆಂ�ಯರ್ ನಷು� �ಾಗೂ 20   �ೕಲ�

�ಭ�ಾಂತರವನು� �ಾ���ಾಗ 4 ಆಂ�ಯರ್ ನಷು� �ದು�ತ್ ಪ��ಾಹವ� ಏಪ��ಾ�ಗ

1) �ದು�ತ್ ಪ��ಾಹ ಮತು� �ಭ�ಾಂತರಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಬAಧ ���

2) ಈ ಸಂಬಂಧವನು� �ೌತ�ಾ��ಯ �ಾ�ೆಯ�� ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ?

3) ಈ ಸಂಬಂಧವನು� �ರೂ�ಸುವ �ಯಮ ���.

 **************************************************************
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ಅ�ಾ�ಯ 13.�ದು�ತ್ ಪ��ಾಹದ �ಾಂ�ೕಯ ಪ��ಾಮಗಳ� 

ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

1) �ಾಂತ�ೇತ� ಎಂದ�ೇನು?                                

2) ದಂಡ�ಾಂತದ ಬ� ತಂದ �ಕೂ��ಯು ಏ�ೆ ಪಲ�ಟ�ೊಳ��ತ��ೆ?  

3) �ಾಂ�ೕಯ ಬಲ�ೇ�ೆಗ�ೆಂದ�ೇನು?  

4) �ೊ�ೆ�ಾಯ್� ಎಂದ�ೇನು? 

5) �ದು�ತ್  �ೕ�ಾರು ಎಂದ�ೇನು? 

6) �ಕ��ವತ�ಕಗಳ� ಎಂದ�ೇನು? 

7) �ದು��ಾ�ಂ�ೕಯ �ೆ�ೕರ�ೆ ಎಂದ�ೇನು? 

8) �ೈನ�ೕ (�ದು�ಜ�ನಕ) ಎಂದ�ೇನು? 

9) �ಾಟ��ಕೂ��ಟ್ (ಹೃಸ�ಮಂಡಲ) ಎಂದ�ೇನು? 

10) ಬಲ�ೈ �ೆ�ೆ�ರಳ� �ಯಮ �ರೂ��.   

11) �ೆ��ಂಗನ ಎಡ�ೈ (�ೕ�ಾರು) �ಯಮ �ರೂ��. 

12) �ೆ��ಂಗನ ಬಲ�ೈ (�ೈನ�ೕ) �ಯಮ �ರೂ��. 

13) �ೈನ�ೕದ�� ಅಳವ��ರುವ ತತ� �ಾವ�ದು? 

14) �ೕ�ಾರು �ಾಯ� �ವ��ಸುವ ತತ� �ಾವ�ದು? 

15) �ಾ��ೆ��ಲ್ ನ �ಯಮದ ಉಪ�ೕಗ ���. 

16) �ೆ��ಂಗನ ಎಡ�ೈ �ಯಮದ ಉಪ�ೕಗ ���. 

17) �ೆ��ಂಗನ ಬಲ�ೈ �ಯಮದ ಉಪ�ೕಗ ���. 

18) �ೇರ �ದು�ತ್  ಪ��ಾಹ ಎಂದ�ೇನು? 

19) ಪ�ಾ�ಯ �ದು�ತ್  ಪ��ಾಹ ಎಂದ�ೇನು? 

20) ಆ�ೕ�ಚರ್  ಎಂದ�ೇನು? 

21) ದಂಡ�ಾಂತದ ಸ�ೕಪ ತಂದ �ಕೂ��ಯು ಪಲ�ಟ�ೊಳ��ತ��ೆ, ಏ�ೆ? 

22) ಸುರು�ಯ ಒಳ�ೆ �ಾಂತ ��ರ�ಾ��ಾ�ಗ �ದು�ತ��ಾಹವನು� ಉ�ಾ��ಸುವ��ಲ�, ಏ�ೆ? 

23) ಎರಡು �ಾಂ�ೕಯ ಬಲ�ೇ�ೆಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು �ೇ�ಸುವ��ಲ�, ಏ�ೆ? 

24) �ದು�ತ�ವ���ಾಗ �ೊ�ೆ�ಾಯ್� �ೇಂದ�ದ�� ಪ�� �ಂದು�ನ��ಯೂ ಏಕರೂಪದ 

�ಾಂತ�ೇತ�ವನು��ೊಂ�ರುತ��ೆ, ಏ�ೆ? 

25) �.�. �ೈನ�ೕದ��  �ಾರುಉಂಗುರಗಳ ಬದ�ಾ� �ೕಳ� ಉಂಗುರಗಳನು� ಬಳ��ೆ, ಏ�ೆ? 

26) �ದು�ತ್  �ೕ�ಾ�ನ��ರುವ ಒಡಕು ಉಂಗುರಗಳ �ಾತ��ೇನು? 

27) �ದು�ತ್ �ಾಂತ ಎಂದ�ೇನು? 

28) ನಮ� �ೇಶದ�� ಗೃಹಬಳ�ೆ�ೆ ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡುವ �ದು�ತ್  ಪ��ಾಹದ �ಭ�ಾಂತರ ಎಷು�? 

29) �ಾಂತ�ೇತ�ದ ಬಲವ� �ಾವ�ದನು� ಅವಲಂ���ೆ? 

30) �ಾಂ�ೕಯ ಬಲ�ೇ�ೆಗಳ� ಆವೃತ�ಾಲ�ಾ��ೆ. ಏ�ೆ? 

31) �ೈದ��ೕಯ �ೇತ�ದ�� �ಾಂತತ�ದ ಉಪ�ೕಗ�ೇನು? 

ಎರಡು ಅಂಕದಪ��ೆ�ಗಳ� 
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32) �ದು�ತ್  �ೕ�ಾರ್  ಮತು� �ದು�ಜ�ನಕಗಳ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸಗಳನು� ���

33) �ೋಹದ �ೕ�ೆ� �ೊಂ�ರುವ �ದು�ತ್ ಉಪಕರಣಗಳನು� ಭೂಸಂಪಕ��ೊ�ಸುವ�ದು ಅಗತ��ಾ��ೆ.

ಏ�ೆ? 

34) �ದು��ಾ�ಂತಗಳ ಉಪ�ೕಗಗಳನು� ���.

35) ಗೃಹ �ದು�ತ�ಂಡಲಗಳ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಓವರ್  �ೋಡ್  ತ��ಸಲು �ಾವ ಮು�ೆ�ಚ���ೆಯ ಕ�ಮಗಳನು�

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು? 

36) �ದು�ತ�ಂಡಲದ�� ಪ��ಸ್ ನ �ಾಯ��ೇನು?

37) �ದು�ತ�ಂಡಲದ�� ಓವ�ೋ�ಡ್  �ೇ�ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ?

38) �ದು�ತ�ಂಡಲದ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಬಳಸುವ ಎರಡು ಸುರ�ಾಕ�ಮಗಳನು� �ೆಸ���

39) ಒಂದು ಸುರು�ಯ�� �ದು�ತ��ಾಹವನು� �ೆ�ೕರ�ೆ �ಾಡುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� ���.

ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

40) ಗೃಹಬಳ�ೆಯ ವಯ�ಂಗ��� ಬಳಸುವ ಮೂರು ತಂ�ಗಳ �ಾಯ��ೇನು?

41) �ಮ�ೊಂದು ರ��ನ �ೊಳ�ೆ ,ತಂ� ಸುರು�, �ಾ�ಲ��ೋ�ೕಟರ್   �ಾಗೂ ದಂಡ�ಾಂತವನು�

�ೕಡ�ಾ��ೆ. ಇವ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ದು�ತ��ಾಹವನು� �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯು��? 

42) ಅ�ಾಹಕ �ೊ��ೆ ಇರುವ ಒಂದು �ಾಮ�ದತಂ�ಯ ಸುರು�ಯನು� �ಾ�ಲ��ೋ�ೕಟರ್  �ೆ

ಸಂಪ��ಸ�ಾ��ೆ. ಒಂದು ದಂಡ�ಾಂತವನು� ೧) ಸುರು�ಯ ಒಳ�ೆ ತ���ಾಗ ೨) ಸುರು�ಯ ಒಳ��ಂದ 

�ಂ�ೆ�ೆ�ಾಗ ೩) ಸುರು�ಯ ಒಳ�ೆ �ಶ�ಲ�ಾ� ಇ���ಾಗ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

43) ಎರಡು ವೃ�ಾ��ಾರದ ಸುರು�ಗ�ಾದ ಎ ಮತು� � ಗಳನು� ಪರಸ�ರ ಹ��ರ ಇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಸುರು� ಎ ನ��

�ದ�ತ್  ಪ��ಾಹದ�� ಬದ�ಾದ�ೆ, ಸುರು� � ಯ�� �ದು�ತ್  �ೆ�ೕ�ತ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ ? ಸಮ���. 

44) ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳ �ಕು�ಗಳನು� �ಧ��ಸಲು ಬಳಸುವ �ಯಮಗಳನು� ಬ�ೆ��.

೧) �ದು�ತ್  ಪ�ವ�ಸು��ರುವ �ೇರ �ಾಹಕದ ಸುತ�ಲೂ ಉಂ�ಾದ �ಾಂತ �ೇತ�     ೨) �ದು�ತ್  

ಪ�ವ�ಸು��ರುವ �ೇರ �ಾಹಕ ತಂ�ಯನು� �ಾಂತ �ೇತ��ೆ� ಲಂಬ�ಾ� ಇ���ಾಗ ಅನುಭ�ಸುವ ಬಲ    ೩) 

�ಾಂತ�ೇತ�ದ�� ಸುರು�ಯ �ರುಗು��ೆ�ಂದ ಸುರು�ಯ�� �ೆ�ೕ�ತ�ಾದ �ದು�ತ್  ಪ��ಾಹ 

45) ಒಂದು �ೊ�ೆ�ಾಯ್�  �ಾಂತದಂ�ೆ �ೇ�ೆ ವ��ಸುತ��ೆ? �ದು�ತ್  ಪ�ವ�ಸು��ರುವ �ೊ�ೆ�ಾಯ್�  ನ

ಉತ�ರ ದು�ವ ಮತು� ದ�ಣ ದು�ವಗಳನು� ಒಂದು ದಂಡ�ಾಂತದ ಸ�ಾಯ�ಂದ �ೇ�ೆ �ಧ��ಸಬಹು�ೇ? 

�ವ��. 

46) �ದು�ತ್  ಉಷ� �ಾಪಕ ಮತು� ಪ��ಸ್  ತಂ�ಗಳ�� ಉಪ�ೕ�ಸುವ ತಂ�ಗಳ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸವನು�

���. 

47) �ದು�ಜ�ನಕದ ಅಂದ�ಾದ �ತ� ಮತು� �ಾಗಗಳನು� �ೆಸ��.

48) �ೕ�ಾ�ನ ಅಂದ�ಾದ �ತ� ಮತು� �ಾಗಗಳನು� �ೆಸ��.

೪ ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

49) �ದು�ತ್  ಪ�ವ�ಸು��ರುವ �ಾಹಕದ ಬ� �ಕೂ��ಯನು� ಇ���ಾಗ ಈ �ೆಳ�ನ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಆಗುವ

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಮತು� ಇದ�ೆ� �ಾರಣಗಳನು� ���.  ೧) �ಾಹಕದ�� �ದು�ತ್  ಪ��ಾಣವನು� �ೆ����ಾಗ 

೨) �ಾಹಕ�ಂದ �ಕೂ��ಯನು� ದೂರ ಸ���ಾಗ. 

50) ರ��ನ ಮೂಲಕ ತೂ�ಸಲ�ಟ� �ಾಹಕದ��ನ �ದು�ತ್  ಪ��ಾರ�ಂದ ಉಂ�ಾದ �ಾಂ�ೕಯ ಬಲ�ೇ�ೆಗಳ

�ತ� ಬ�ೆ��. ೧) ��ರ �ದು�ತ್  ಪ�ಸ�ಸು��ರುವ �ಾಹಕ�ಂದ ದೂರ ಸ�ದಂ�ೆ, �ಾಂತ�ೇತ�ದ ಬಲದ��ನ 

ಬದ�ಾವ�ೆಯು �ೇ�ೆ ಬದ�ಾಗುತ��ೆ?  ೨) �ಾಹಕದ�� �ದು�ತ್  ಪ��ಾಹವನು� �ೆ���ದಂ�ೆ, �ಾಂತ�ೇತ�ದ 

ಬಲದ��ನ ಬದ�ಾವ�ೆಯು �ೇ�ೆ ಬದ�ಾಗುತ��ೆ? 
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ಅ�ಾ�ಯ 14.   ಶ��ಯ ಆಕರಗಳ� 

1. �ೌರ�ೋಶ ಎಂದ�ೇನು? 

2. �ೌರಫಲಕ ಎಂದ�ೇನು? 

3. �ಾವ ತತ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೌರಜಲ�ಾಪಕ �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ? 

4. �ೌರ�ೋಶ �ಾವ ತತ�ದ �ೕ�ೆ �ಾಯ��ವ��ಸುವ�ದು? 

5. 2 �ೌರಕುಕ�ಗ�ಳ�� ಒಂದು �ಾ�ನಮುಚ�ಳ ಮು���ೆ ಮ�ೊ�ಂದು �ಾ�ನಮುಚ�ಳ �ೆ�ೆ��ೆ. 

ಇವ�ಗಳ���ಾವ�ದು�ೆಚು�ಉಪಯುಕ��ಾ��ೆ? ಏ�ೆ.? 

6. ಒಂದು �ಾದ� �ೌರ�ೋಶವ� ಸೂಯ�ನ����ೆ ಒ���ಾಗ ಎಷು� �ೕ�ೆ�ೕಜು�� �ಾಗೂ ಎಷು� �ಾ�ಟ್  

�ದು�ಚ���ಯನು�ಉ�ಾ��ಸುತ��ೆ? 

7. ಸಮುದ� ಉಬ�ರಶ�� ಎಂದ�ೇನು? 

8. �� �ೕ�ನ ಬು�ೆ�ಗಳ� ಎಂದ�ೇನು?  

9. ನು���ಯ �ದಳನ ���ಯು�ಾವಕಣ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ? 

10. �ೕಜ �ದಳನ ಎಂದ�ೇನು? 

11. �ೌರ�ೋಶಗಳ ಉಪ�ೕಗಗಳನು� ಬ�ೆ��? 

13.ಭೂಗಭ� ಉಷ�ಶ��ಯ ಬ�ೆ� �ವ��. 

14.ಭೂಗಭ�  ಉಷ�ಶ���ಂದ �ದು�ತ���ಯನು� �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ? 

15. �ೌರ�ೋಶಗಳ �ೆ�ೆ �ೆ�ಾ�ಗಲು�ಾರಣ�ೇನು? 

16.ಸಮುದ� ಉಬ�ರ ಶ���ಂದ �ದು�ತ್ ಶ��ಯನು��ೇ�ೆ ಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

17.ಸಮುದ� ಉಬ�ರ ಶ��ಯ ಅ�ಾನುಕೂಲಗಳನು����. 

18)ಅ�ೆಗಳ ಶ���ಂದ �ದು�ತ್ ಶ��ಯನು� �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ?  

19)�ಾಗರ ಉಷ� ಶ���ಂದ �ದು�ತ್ ಶ��ಯನು� �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ? : *  

18)ನೂ���ಯ ಶ��ಯ ಅ�ಾನುಕೂಲಗಳನು� ಬ�ೆ��.  

20)�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಮತು�ಅ�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಶ��ಯ ಆಕರಗ��ರುವ ವ��ಾ�ಸ 

********************************************************* 
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ಅ�ಾ�ಯ 15. ನಮ� ಪ�ಸರ 

1. �ೈ�ಕ �ಘಟ�ಾ ವಸು�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಸ��ಾದ �ೇ��ೆ. ಈ ವಸು�ಗಳ�  

    A. ಪ�ಸರದ�� �ೕಘ��ಾಲ ಜಡ�ಾ� ಉ�ದು�ಡುತ��ೆ. 

    B. ಪ�ಸರ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅ�ೇಕ �ೕ�ಗ��ೆ �ಾ�ಯನು�ಂಟು�ಾಡುತ��ೆ. 

    C.��ಧ �ೕಷ�ಾ ಸ�ರಗಳ�� �ಾ��ಾರಕ �ಾ�ಾಯ�ಕಗಳ� �ಾಂದ��ೆಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ.          

   D. ಪ�ಸರದ�� ಸಹಜ�ಾ� ಮರುಚ��ೕಕರಣ �ೊಳ��ತ��ೆ. 

 2. ಓ�ೋನ್ ಪದರ ಉಂ�ಾಗು��ೆಯ 2 ಹಂತಗಳ�  

    A. O2+O--O3.        O2+O---O3      B. O2---O+O          O2+O---O3 

    C. O2+O2---O3.     O2+O----O3      D. O+O---O2.          O2+O---O3 

3. �ಾ�ಾವರಣದ ಉನ�ತ ಸ�ರದ�� ಆಮ�ಜನಕವ� ಓ�ೋನ್ ಆ� ರೂಪ��ೊಳ��ವ�ದು ಇವ�ಗಳ ಪ��ಾವ�ಂದ  

    A. ಕಷ್ �ರಣಗಳ�   B. �ೇರ�ಾ�ೕತ �ರಣಗಳ�  C. ಅವ�ೆಂಪ� �ರಣಗಳ�  D. �ೇ��ೕ ತರಂಗಗಳ� 

4. CFC ಯ�� ಇರುವ ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕವ� ಓ�ೕನ್ ಪದರ�ೆ� �ೆಚು� �ಾ�ಯನು�ಂಟು�ಾಡಲು �ಾರಣ�ಾ��ೆ  

     A. �ೊ�ೕ�ನ್.     B. ��ೕ�ನ್            C.�ಾಬ�ನ್          D.ಆ��ಜನ್  

5. ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳ�� �ೈ�ಕ �ಘಟ�ೆ�ೆ ಒಳ�ಾಗುವ �ಾ�ಜ�ಗಳ�  

     A. �,�,�           B.ಕೃ� �ಾ�ಜ�       C. �ಾ���ಕ್             D. ಒ�ೆಎ�ೆ  

6. ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳ�� ಪ�ಸರ �ೆ�ೕ� ಇಂಧನ 

   A. �ೆ�ೊ�ೕಲ್           B. �ೕ� ಎ�ೆ�           C. �ೈ�ಕ ಅ�ಲ    D. ಎ���  

7. ಆಮ� ಮ�ೆ�ೆ �ಾರಣ  

  A. ಅರಣ��ಾಶ       B. ಸಲ�ರ್ ಮತು� �ೈ�ೊ�ೕಜನ್ ಆ�ೆ�ೖಡ್.  C.�ೈಲ �ಾ�ಜ�       D. ��ರಣ �ಾ�ಜ�  

8. �ೈ�ಕ �ಘಟ�ೆ�ೆ ಒಳಪಡದ �ಾ�ಜ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ�ೆ ಈ ��ಾನ ಉತ�ಮ.  

  A. ದ�ಸುವ�ದು         B. ಮರುಚ��ೕಕರಣ �ೊ�ಸುವ�ದು  C. ಹೂತು �ಾಕುವ�ದು  D. �ಾ� �ಾಕುವ�ದು 
 

9. ಓ�ೋನ್ ಪದರದ �ಾಶ�ೆ� �ಾರಣ�ಾದ ವಸು�  

     A. CFC                    B. CCF                         C. HDFC             D. KFC 

10. ಓ�ೕನ್ �ಂದ ಭೂ�ಯ �ೕ�ನ �ೕ�ಗ��ೆ ಆ�ರುವ ಪ�ಮುಖ ಅನುಕೂಲ  

  A. ಆಮ�ಜನಕದ ಪ��ೈ�ೆ.                  B. �ಾ�ನ��ಯಂತ�ಣ                              

 C. �ೇರ�ಾ�ೕತ �ರಣಗ�ಂದ ರಕಷ್�ೆ.       D. �ಾಬ�ನ್ �ೈ�ಾ�ೆ�ೖಡ್ ಪ��ೈ�ೆ . 

Uಒಂದು ಅಂಕದ ಪ��ೆ�ಗಳ�: 

11. ಸ�ಾ��ಾ� ಆ�ಾರ ಸರಪ��ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೕ�. 

12. ಆ�ಾರ ಸರಪ� ಎಂದ�ೇನು? 

13.ಆ�ಾರ �ಾಲ ಎಂದ�ೇನು? 

14. �ೈ�ಕ ಸಂವಧ��ೆ ಎಂದ�ೇನು? 

15. �ಾ�ಥ�ಕ ಭಕಷ್ಕ��ೆ ಎರಡು ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� �ೕ�. 

16. ಒಂದು �ೕಷ�ಾ ಸ�ರದ��ರುವ ಎ�ಾ� �ೕ �ಗಳನು� �ೊಂದ�ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

18. ಓ�ೕನ್ ಪದರದ ಸವಕ� ಆತಂಕ�ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ. ಏ�ೆ? 

19. ಓ�ೕನ್ ನ ಅಣು ಸೂತ� �ಾವ�ದು? 

20. �ಾ�ಾವರಣದ ಉನ�ತ ಮಟ�ದ�� ಓ�ೕನ್ ನ �ಾಯ��ೇನು? 
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21. CFC ಒಂದು �ಾ��ಾರಕ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಏ�ೆ? 

22. ಓ�ೕನ್ ಪದರದ ಸವಕ��ೆ �ಾವ ಸಂಯುಕ�ಗಳ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ? 

23. ನಮ� ಪ�ಸರವನು� ಸಂರ�ಸುವ�ದು ಏ�ೆ ಅಗತ�? 

24. �ೈ �ಕ �ಘಟ�ೕಯವಲ�ದ ವಸು�ಗಳ� ಎಂದ�ೇನು? 

25. �ೈ �ಕ �ಘಟ�ೕಯ �ಾ�ಜ�ಗಳ� ಎಂದ�ೇನು? 

U2 ಅಂಕಗಳ ಪ��ೆ�ಗಳ�: 

26. �ಾ� ��ೕ��ಾ ಮತು� ��ೕಂಧ�ಗಳನು� �ಘಟಕಗಳ� ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಏ�ೆ? 

27. �ೕಟ�ಾಶಕಗಳ ��ೇ ಚ�ೆ�ಲ�ದ ಬಳ�ೆಯು ಪ�ಸರದ ಅವನ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ವ�ಸಲು ಒಂದು 

    ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೕ�. 

28. ಓ�ೕನ್ ಪದರದ �ಾ�ಯನು� ���ೊ�ಸಲು �ಾವ ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊ ಳ��ೇಕು? 

29. �ೕಟ�ಾಶಕಗಳ ಬಳ�ೆ ಪ�ಸರದ ಅವನ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ವ�ಸಲು ಒಂದು ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೕ�. 

30. ವಸ� ವ�ಾಹತುಗಳ �ೇ ನ್ ಗಳ�� ಮ�ೆಯ �ಾ� ಜ� �ೊ �ೆಯುವ�ದನು� �ಾವ� ಆ�ಾ�ೆ� ಗಮ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ಜ�ದ        

ಅಸಮಪ�ಕ ��ೇ�ಾ� ಪ�ಸರ�ೆ� �ಾ��ಾರಕ ಎಂದು ಜನ��ೆ ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ �ಾಗ�ಗಳನು� ಸೂ��. 

31. �ಾ�ಂಗ್ �ೆ �ಾ��ನ್ �ಾ� ಗ್ ಗಳ ಬಳ�ೆಯನು� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ��ೇ �ಸು���ೆ. �ಾ��ನ್ �ೕಲಗ��ಂತ ಬ�ೆ�                 

ಅಥ�ಾ �ೆಣ�ನ �ೕಲಗಳನು� ಬಳಸುವ �ಾಲು� ಪ��ೕ ಜನಗಳನು� ಪ�� �ಾ�. 

32. ಪ�ಸರ �ಾ�ನ� ಎಂದ�ೇ ನು? 

33. ಶ��ಯ �ೇ��ೆಯ �ೆಚ�ಳವ� ಪ�ಸರದ �ೕ�ೆ �ೇ �ೆ ಪ��ಕೂಲ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ? 

34. ನಮ� �ೈನಂ�ನ �ೕವನದ�� �ಾವ� ಉ�ಾ��ಸುವ �ೈ�ಕ �ಘಟ�ೕಯವಲ�ದ �ಾ� ಜ��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಎರಡು 

    ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ���. 

35. �ೈ�ಕ �ಘಟ�ೕಯವಲ�ದ �ಾ�ಜ�ಗಳ� �ಾವ�ವ�? 2 ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� �ೕ�. 

36. �ೈ�ಕ �ಘಟ�ೕಯ �ಾ�ಜ�ಗಳ� �ಾವ�ವ�? 2 ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� �ೕ �. 

37. �ಾವ� ಉ�ಾ��ಸುವ �ೈ�ಕ �ಘಟ�ೕಯವಲ�ದ �ಾ� ಜ��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಸಮ�ೆ�ಗ� ೕೆನು? 

U3 ಅಂಕಗಳ ಪ��ೆ�ಗಳ�: 

38. ಓ�ೕನ್ ಪದರ�ೆ� �ಾ�ಯು ಕಳವಳ�ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ, ಈ �ೇ��ೆಯನು� ಸಮ���. ಈ �ಾ�ಯನು� ���ೊ�ಸಲು               

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಎರಡು ಕ�ಮಗಳನು� ಪ�� �ಾ�. 

39. �ೕ ವ �ೈ�ಧ� ಎಂದ�ೇ ನು?  ಒಂದು ಪ��ೇಶದ �ೕ ವ�ೈ�ಧ�ವನು� ಸಂರ�ಸ�ದ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ?  ಅದರ ಒಂದು       

ಪ��ಾಮವನು� ಉ�ೆ�ೕ��. 

40. ಅರಣ� ಮತು� ವನ��ೕ�ಗಳನು� ಸಂರ�ಸುವ�ದ�0ದ ಆಗುವ ಎರಡು ಪ��ೕಜನಗಳನು� ಪ�� �ಾ�. 

41. �ಾ� ��ೕ��ಾ ಮತು� ��ೕ0ಧ�ಗಳನು� �ಘಟಕಗಳ� ಎಂದು ಏ�ೆ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ? �ಘಟಕಗಳ ಎರಡು ಪ��ೕಜನಗಳನು� 

ಪ�� �ಾ� 

42. ಅಸಮಪ�ಕ �ಾ�ಜ� ��ೇ�ಾ� ಪ�ಸರ�ೆ� �ಾಪ ಏ�ೆ? 

43. �ಮ� ಮ�ೆಯ�� ಪ���ನ ಉತ����ಾಗುವ �ಾ�ಜ�ಗಳನು� �ೆಸ��. ಅವ�ಗಳ ��ೇ�ಾ��ೆ �ೕವ� �ಾವ ಕ�ಮಗಳನು�     

�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೕ�. 

44. ರಸ�ೊಬ�ರ �ೈ�ಾ��ೆಗಳ ಉಪ-ಉತ�ನ�ಗಳ� �ಾವ�ವ�? ಅವ� ಪ�ಸರದ �ೕ�ೆ �ೇ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ? 
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