
ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ನಾಗಮಂಗಲ  1 | P a g e  

 

 
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 

 

f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï, ªÀÄAqÀå    ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ªÀÄAqÀå 

PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, £ÁUÀªÀÄAUÀ® 
¥ËæqsÀ±Á¯Á ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀ ¸ÀAWÀ (j.), £ÁUÀªÀÄAUÀ® WÀlPÀ 

 
 
 

J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.  ¥ÀoÁåzsÁjvÀ ¥Á¹AUï ¥ÁåPÉÃeï 
2018-19 

 

 
 
 
 
 

 
«µÀAiÀÄ : «eÁÕ£À 

 
ರಚನಾ ತಂಡ: 

 ಶಶಿಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎಲ್., ಸಪಪೂಕಾಲೆೇಜು(ಪ್ರೌಶಾವಿಭಾಗ), ಹರದನಹಳ್ಳಿ 
 ಸುರೆೇಶ್ ದೆೇವಾಡಿಗ, ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ (ಬಾಲಕಿಯರು), ನಾಗಮಂಗಲ 

 ಸೆ ೇಮೇಶಾರಾಧ್ಯ, ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ, ಪಿ.ನೆೇರಲಕೆರೆ 
 ರಾಜೆೇಶ್.ಎಲ್.ಎನ್., ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 
 ಗಂಗಾಧ್ರ್.ಎಂ.ಎನ್., ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ (ಬಾಲಕಿಯರು), ಬೆಳ್ಳಿರು 

  



ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ನಾಗಮಂಗಲ  2 | P a g e  

 

ಅಧ್ಾಯಯ -1 ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಿೌಯೆಗಳ್ು ಮತುು ಸಮೇಕರಣಗಳ್ು 
1. ಭೌತ್ಬದಲಾವಣಷ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾಹರಣಷ ಕಷೊಡಿ 

2.ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣಷ ಎಂದರಷೇನು? ಉದಾಹರಣಷ ಕಷೊಡಿ. 

3.ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೇಕರಣ ಎಂದರಷೇನು ? 

4. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೇಕರಣ ಸರಿದೊಗಿಸುವಿಕಷ ಎಂದರಷೇನು ? 

5. ಈ ಕಷಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೇಕರಗಳನುು ಸರಿದೊಗಿಸಿ. 

Mg  + O2   MgO 

Al + Cl2   AlCl3 

6. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೇಗ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ 

7. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನಷ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ 

8. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾಾನಪಲಲಟ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ 

9. ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿಸಾಾನಪಲಲಟ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ 

10 . ಅಂತ್ರುಷ್ಣಕ ಕ್ರರಯೆ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ 

11 . ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರರಯೆ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ 

12. ಉಷ್ಣವಿಭಜನ ಕ್ರರಯೆ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ  

13.ಪರಕ್ಷೇಪನ ಕ್ರರಯೆ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ 

14. ಉತ್ಕಷ್ಾಣ ಕ್ರರಯೆ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ 

15. ಅಪಕಷ್ಾಣ ಕ್ರರಯೆ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ 

16. ಉತ್ಕಷ್ಾಣ –ಅಪಕಷ್ಾಣ (ರಷೇಡಕ್ಸ್) ಕ್ರರಯೆ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ. 

17.ನಶಿಸುವಿಕಷ ಎಂದರಷೇನು ?  

18. ನಶಿಸುವಿಕಷ ತ್ಡಷಗಟುುವ 2 ವಿಧಾನಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ . 

19. ಚಿಪ್ಸ್ ಪೊಟುಣಗಳಲ್ಲಲ ನಷೈಟಷೊರೇಜನ್ ಅನಿಲವನುು ತ್ುಂಬಿರಲು ಕಾರಣವಷೇನು ? 

20. ಕಮಟುವಿಕಷ ಎಂದರಷೇನು ? 

21. ಬಷಳಿಿಯ ಬಷೊರೇಮೈಡ್ ಸಂಗರಹಿಸಿರುವ ಗಾಜಿನ ಸಿೇಸಷಯನುು ಕಪಪು ಕಾಗದ್ವಂದ ಮುಚಿಿರುತ್ಾಾರಷ ಕಾರಣವಷೇನು ? 

22. ಈ ಕಷಳಗಿನವಪಗಳಿಗಷ ವಯತ್ಾಯಸಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ. 

ಅ) ಉತ್ಕಷ್ಾಣ –ಅಪಕಷ್ಾಣ ಕ್ರರಯೆ ಆ) ಅಂತ್ರುಷ್ಣಕ - ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರರಯೆ  ಇ) ಭೌತ್ - ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣಷ 
 

 
ಅಧ್ಾಯಯ -2 ಆಮಲ, ಪೌತ್ಾಯಮಲಗಳ್ು ಮತುು ಲವಣಗಳ್ು 

1. ಆಮಲ , ಪರತ್ಾಯಮಲಗಳ ನಡುವಿನ ರ್ಾವಪದಾದರು 2 ವಯತ್ಾಯಸಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ  

2. ಘ್ರರಣ ಸೊಚಕಗಳು ಎಂದರಷೇನು? ಉದಾಹರಣಷ ಕಷೊಡಿ . 

3.ಆಮಲಗಳು ಲಷೊೇಹಗಳಷ ಂದ್ವಗಷ ವತಿಾಸಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡಷರ್ಾಗುವ ಅನಿಲ ರ್ಾವಪದು ? 

4.ಸುಣಣದ ತಿಳಿನಿೇರಿನ ಮೊಲಕ ರ್ಾವ ಅನಿಲವನುು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹಾಲ್ಲನಂತ್ಷ ಬಷಳಿಗಾಗುತ್ಾದಷ. 
5. ತ್ಟಸಿಾೇಕರಣ ಎಂದರಷೇನು ? 
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6.ಲಷೊೇಹಿಯ ಆಕಷ್ೈಡ್ ಗಳು ಪರತ್ಾಯಮಲೇಯ ಗುಣ ಹಷೊಂದ್ವವಷ ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ. 

7.ಅಲಷೊೇಹಿಯ ಆಕಷ್ೈಡ್ ಗಳು ಅಮಲೇಯ ಗುಣ ಹಷೊಂದ್ವವಷ ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ. 

8.ಕ್ಾರಗಳು ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ 

9.ಆಮಲ ಮಳಷ ಎಂದರಷೇನು ?  

10. ಆಮಲ ಮಳಷಯ PH ಮೌಲಯ ಎಷ್ುು? 

11. ಆಮಲ ಮತ್ುಾ ಪರತ್ಾಯಮಲಗಳನುು ನಿೇರಿಗಷ ಸಷೇರಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅರ್ಾನುಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

12. ಇವಪಗಳಲ್ಲಲನ ಆಮಲಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ. ಅ) ಹುಣಸಷ ಹಣುಣ ಆ) ಮೊಸರು ಇ) ಇರುವಷ ಕಡಿತ್  

13. ಈ ಕಷಳಗಿನವಪಗಳಿಗಷ ವಷೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ . 

ಆ) ಆಮಲವನುು ದಬಾಲಗಷೊಳಿಸುವಾಗ  ನಿೇರಿಗಷ ಆಮಲವನುು ಸಷೇರಿಸಬಷೇಕು ಅದರಷ ಆಮಲಕಷಕ ನಿೇರನುು ಸಷೇರಿಸ 

ಬಾರದು ಇ)ಮಾನವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಲನ PH  5.5ಕ್ರಕಂತ್ ಕಡಿಮ ಇದಾಾಗ ಹಲ್ಲಲನ ಸವಕಳಿ ಉಂಟಾಗುತ್ಾದಷ.  
ಈ) ಹುಳಿರ್ಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಾಗಳನು ಲಷೊೇಹದ ಪಾತ್ಷರಗಳಲ್ಲಲ ಸಂಗರಹಿಸಬಾರದು .  
ಉ) ಮಗಿುೇಸಿಯಂ ಹಷೈಡಾರಕಷ್ೈಡ್ ನುು  ಆಮಲಶಾಮಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ಾಾರಷ .  
ಊ) ಚಷಲುವಷ ಪಪಡಿಯನುು ನಿೇರಿನ ಶುದ್ವಧೇಕರಣದಲಲ್ಲಲ ಬಳಸುತ್ಾಾರಷ . 

14. ಲವಣಗಳ ವಿಧಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ . ಉದಾಹರಣಷ ಕಷೊಡಿ. 

15. ಸಷೊೇಡಿಯಮ್ ಹಷೈಡಾರಕಷ್ೈಡ್ ಹಷೇಗಷ ತ್ರ್ಾರಿಸುತ್ಾಾರಷ ಹಾಗು ತ್ರ್ಾರಿಕಾ ವಿಧಾನವನುು ಹಷಸರಿಸಿ. 

16.ಚಷಲುವಷ ಪಪಡಿ ಉಪಯೇಗಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

17. ಈ ಕಷಳಗಿನವಪಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಷಸರು ಮತ್ುಾ ಸೊತ್ರ ತಿಳಿಸಿ. 

  ಅ) ಅಡುಗಷ ಸಷೊೇಡ  ಆ) ವಾಷಂಗ್ ಸಷೊೇಡ  ಇ) ಪಾಲಸುರ್ ಆಪ್ಸ ಪಾಯರಿಸ್  ಈ) ಚಲುವಷ ಪಪಡಿ. 

18 . ಕಷಳಗಿನವಪಗಳಿಗಷ ಉಪಯೇಗ ಬರಷಯಿರಿ .  

ಅ) ಅಡುಗಷ ಸಷೊೇಡ  ಆ) ವಾಷಂಗ್ ಸಷೊೇಡ  ಇ) ಪಾಲಸುರ್ ಆಪ್ಸ ಪಾಯರಿಸ್ 

19 . ಆಮಲ ಮತ್ುಾ ಪರತ್ಾಯಮಲಗಳ PH  ವಾಯಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿ.. 

   

 

ಅಧ್ಾಯಯ –3 ಲೆ ೇಹ ಮತುು ಅಲೆ ೇಹ 

1. ಲಷೊೇಹ ಮತ್ುಾ ಅಲಷೊೇಹ ಭೌತ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತ್ಾಯಸಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ. 

2. ಲಷೊೇಹ ಮತ್ುಾ ಅಲಷೊೇಹ ರಾಸಾಯನಿಕ  ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತ್ಾಯಸಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ. 

3.ತ್ನಯತ್ಷ ಎಂದರಷೇನು ?ಅತಿ ಹಷಚುಿ ತ್ನಯತ್ಷ ಹಷೊಂದ್ವರುವ ಲಷೊೇಹ ರ್ಾವಪದು ?  

4.ಕುಟಯತ್ಷ ಎಂದರಷೇನು ? ಅತಿ ಹಷಚುಿ ಕುಟಯತ್ಷ ಹಷೊಂದ್ವರುವ ಲಷೊೇಹ ರ್ಾವಪದು ?  

5. ಈ ಕಷಳಗಿನವಪಗಳಿಗಷ ವಷೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ  

ಅ) ಸಕಕರಷ ದಾರವಣ ವಿದುಯತ್ ಅವಾಹಕ  

ಆ) ಸಷೊೇಡಿಯಮ್ ಅನುು ಸಿೇಮ ಎಣಷಣಯಲ್ಲಲ ಸಂಗರಹಿಸುತ್ಾಾರಷ   
ಇ) ಗೃಹ ಬಳಕಷಯ ವಷೈರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಲ ತ್ಾಮರ ಬಳಸುತ್ಾಾರಷ . 
ಈ) ಕಬಿಿಣವನುುಶುದಧರೊಪದಲ್ಲಲ ಬಳಸಲು ಸಾದಯವಿಲಲ  
ಉ) ಅರ್ಾನಿಕ ಸಂಯುಕಾಗಳ ಕರಗುವ ಮತ್ುಾ ಕುದ್ವಯುವ ಬಿಂದು ಹಷಚುಿ . 
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 ಊ)ಲಷೊೇಹಗಳು ಪರಭಲ ನಷೈಟ್ರರಕ್ಸ ಆಮಲದಷೊೇಂದ್ವಗಷ ವತಿಾಸಿದಾಗ ಜಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡಷರ್ಾಗುವಪದ್ವಲಲ.    
6. ಇವಪಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ . 

ಅ )ಕಷೊಠಡಿ ತ್ಾಪದಲ್ಲಲ ದರವರೊಪದಲ್ಲಲರುವ ಲಷೊೇಹ . 

ಆ)ಮೃದು ಲಷೊೇಹಗಳು ಇ) ಉಷ್ಣದ ದುಬಾಲ ವಾಹಕ ಲಷೊೇಹಗಳು ಈ) ಉಷ್ಣ  ಮತ್ುಾ ವಿದುಯತ್ ಉತ್ಾಮ ವಾಹಕ  ಉ) 

ದರವರೊಪದ ಲಷೊೇಹ ಊ)  ಹಷೊೇಳಪಪಳಿ ಲಷೊೇಹ ಋ) ವಿದುಯತ್ ವಾಹಕ ಲಷೊೇಹ. 

7.ಕಷಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರರಯೆಗಳಿಗಷ ಸಮೇಕರಣ ಬರಷಯಿರಿ . ಅ) ಸಷೊೇಡಿಯಮ್ ಚೊರನುು ನಿೇರಿಗಷ ಹಾಕ್ರದಾಗ. 

ಆ)ತ್ಾಮರದ ಸಲಷಫೇಟ್  ದಾರವಣದಲ್ಲಲ ಕಬಿಿಣದ ಸರಳನುು ಮುಳುಗಿಸಿದಷ  
8. ಉಭಯವತಿಾ ಆಕಷ್ೈಡ್ ಗಳು ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾಹರಣಷ ಕಷೊಡಿ  

9.ಅರ್ಾನಿಕ ಸಂಯುಕಾಗಳ ಗುಣಗಳನುು ಪಟ್ರು ಮಾಡಿ . 

10 . ಇವಪಗಳನುು ನಿರೊಪ್ತಸಿ  ಅ) ಲಷೊೇಹಷೊೇದಧರಣ ಆ) ಅದ್ವರು ಇ)ಖನಿಜ ಈ) ಅದುರಿನ ಪಪಷಠೇಕರಣ 

11.ರ್ಮೈಾಟ್ ಕ್ರರಯೆ ಎಂದರಷೇನು ? ಇದರ ಅನಿಯ ತಿಳಿಸಿ . 

12. ಮಶರಲಷೊೇಹ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ . 

13 ಕಷಳಗಿನ  ಮಶರಲಷೊೇಹಗಳು ತಿಳಿಸಿ.  

ಅ) ಹಿತ್ಾಾಳಷ  ಆ)ಕಂಚು ಇ) ಬಷಸುಗು ಲಷೊೇಹ  

14 ಈ ಮಶರ ಲಷೊೇಹಗಳ ಉಪಯೇಗ ತಿಳಿಸಿ.   

ಅ) )ಕಂಚು  ಆ) ಬಷಸುಗು ಲಷೊೇಹ  ಇ) ಕಲಷರಹಿತ್ ಉಕುಕ  
15 . ಅಮಾಲಗಂ ಎಂದರಷೇನು ? 

16. ಲಷೊೇಹಗಳು ನಶಿಸುವಿಕಷ ತ್ಡಷಗಟುುವ ವಿಧಾನಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

 

 

ಅಧ್ಾಯಯ -6 ಜೇವ ಕಿೌಯೆಗಳ್ು 
1.ಪೊೇಷ್ಣಷ ಎಂದರಷೇನು ? 

2.ಸಿಪೊೇಷ್ಕಗಳು ರ್ಾವ ಕ್ರರಯೆಯ ಮೊಲಕ ಆಹಾರ ತ್ರ್ಾರಿಸಿಕಷೊಳುಿತ್ಾವಷ ? 

3.ವಿಸಜಾನಷ ಎಂದರಷೇನು ? ಅಮೇಬದಲ್ಲಲ ವಿಸಜಾನಷ ಹಷೇಗಷ ನಡಷಯುತ್ಾದಷ ? 

4.ದುಯತಿಸಂಶಷಲೇಷ್ಣಷಗಷ ಅವಶಯಕವಾಗುವ ಕಚಿ ಪದಾರ್ಾಗಳಾವಪವಪ ? 

5. ದುಯತಿಸಂಶಷಲೇಷ್ಣಷ ಕ್ರರಯೆಯ ಪರಮುಖ ಘಟನಷಗಳಾವಪವಪ ? 

6. ನಮಮ ಜಠರದಲ್ಲಲ HCl ದ ಕಾಯಾವಷೇನು ? 

7. ಕಷಳಗಿನ ಕ್ರಣಿಗಳ ಕಾಯಾತಿಳಿಸಿ . ಅ) ಸಲಷೈವರಿ ಅಮೈಲಷಸ್ ಆ) ಪಷಪ್ತ್ನ್ ಇ) ಕರುಳಿನ ಲ್ಲಪಷೇಸ್. 

8.ಪರಿಕರಮಣ ಚಲನಷ ಎಂದರಷೇನು ? ಇದರ ಪಾರಮುಖಯತ್ಷ ತಿಳಿಸಿ 

9.ಈ ಕಷಳಗಿನವಪಗಳ ವಯತ್ಾಯಸ ತಿಳಿಸಿ. 

   ಅ)ಅಪಧಮನಿ &, ಅಭಿದಮನಿ  ಆ) ವಾಯುವಿಕ ಮತ್ುಾ ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ 

  ಇ)ಕಷ್ೈಲಂ ಮತ್ುಾ ಪೊಲೇಯಂ 

10. ಇಮಮಡಿ ರಕಾ ಪರಿಚಲನಷ ಎಂದರಷೇನು ? ಇದರ ಪಾರಮುಖಯತ್ಷ ತಿಳಿಸಿ. 

11.ಬಾಷ್ು ವಿಸಜಾನಷ ಎಂದರಷೇನು ? ಈ ಕ್ರರಯೆ ನಡಷಯುವ ಸಸಯದ ಭಾಗ ರ್ಾವಪದು ? 
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12. ಇವಪಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ . 

 ಅ) ಮೊತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಾ ಘಟಕ 

 ಆ)ಸೊಕ್ಷಮರಕಾ ನಾಳಗಳು  
 ಇ) ಪತ್ರರಂದರವನುು ನಿಯಂತಿರಸುವ ಜಿೇವಕಷೊೇಶಗಳು  
 ಈ) ಹೃದಯದ್ವಂದ ಶುದಧ ರಕಾವನುು ಕಷೊಂಡಷೊಯುಯವ ರಕಾ ನಾಳ 

 ಉ)ಜಿೇವಕಷೊೇಶಗಳ ಶಕ್ರಾಯ ಅಣು  
 ಊ) ಸಾುಯುಸಷಡಷತ್ಕಷಕ ಕಾರಣವಾದ ಆಮಲ  
 ಋ) ಹೃದಯದಲ್ಲಲ ರಕಾವನುು ಸಂಗರಹಿಸುವ ಕಷೊಣಷಗಳು  
 ಎ) ಹೃದಯದಲ್ಲಲ ರಕಾವನುು ಪಂಪ್ಸ ಮಾಡುವ ಕಷೊಣಷಗಳು 

13.ಜಲಚರಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ದರ ಭೊ ಜಿೇವಿಗಳಿಗಿಂತ್ ವಷೇಗವಾಗಿರುತ್ಾದಷ ಏಕಷ ? 

14ವಿಲಷಲೈಗಳು ಎಂದರಷೇನು ? ಇವಪಗಳ ಕಾಯಾ ತಿಳಿಸಿ . 

15. ಪಾರಣಿಗಳಲ್ಲಲನ ವಿಸಜಾನಾ ವಸುಾಗಳು ರ್ಾವಪವಪ ?  

16 ಸಸಯಗಳಲ್ಲಲನ  ವಿಸಜಾನಾ ವಸುಾಗಳು ರ್ಾವಪವಪ ? 

17.ಮಾನವನ ಸಾಗಾಣಿಕಾವಯಯಹದ ಭಾಗಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ . 

18.ರಕಾದ ಘಟಕಗಳಾವಪವಪ ? 

 

ಅಧ್ಾಯಯ –7 ನಿಯಂತೌಣ ಮತುು ಸಹಭಾಗಿತವ 
1.ಎರಡು ನರಕಷೊೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸೊಕ್ಷಮ ಅಂತ್ರವನುು ಏನಷನುುವರು ? 

2.ಪರಾವತ್ಾನಷ ಎಂದರಷೇನು ? 

3.ಪರಾವತಿಾತ್ ಕ್ರರಯೆಯ ಕಷೇಂದರ ರ್ಾವಪದು ? 

4.ಪರಾವತಿಾತ್ ಚಾಪ ಎಂದರಷೇನು ? ಪರಾವತಿಾತ್ ಚಾಪದ ಮಾಗಾ ತಿಳಿಸಿ . 

5. ಮದುಳಿನ ಮೊರು ಭಾಗಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ .  

6. ಮದುಳಿನ ಅತ್ಯಂತ್ ದಷೊಡಡ ಭಾಗ ರ್ಾವಪದು ? 

7.ಹಿಮಮದುಳಿನ ಮೊರು ಭಾಗಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ ಅವಪಗಳ ಕಾಯಾ ತಿಳಿಸಿ. 

8.ಮಹಾಮಸಿಾಷ್ಕದ ಕಾಯಾ ತಿಳಿಸಿ. 

9.ಮದಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಷ ಮಾಡಬಾರದು ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ. 

10.ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ಮತ್ುಾ ಕ್ರರರ್ಾವಾಹಿ ನರಕಷೊೇಶಗಳಿಗಷ  ವಯತ್ಾಯಸ ತಿಳಿಸಿ. 

11.ಈ ಕಷಳಗಿನವಪಗಳನುು ನಿರೊಪ್ತಸಿ . ಉದಾಹರಣಷ ಕಷೊಡಿ.  

  ಅ) ಗುರುತ್ಾಿನುವತ್ಾನಷ  ಆ)ದುಯತಿ ಅನುವತ್ಾನಷ 
  ಇ)ಜಲಾನುವತ್ಾನಷ   ಈ) ರಾಸಾಯನಿಕಾನುವತ್ಾನಷ . 

12. ಸಸಯ ಹಾಮೊೇಾನ್ ಎಂದರಷೇನು ?  

13.ಈ ಕಷಳಗಿನ ಸಸಯ ಹಾಮೊೇಾನಗಳ ಕಾಯಾ ತಿಳಿಸಿ .  

  ಅ) ಆಕ್ರ್ನ್    ಆ) ಜಿಬಿರಲ್ಲನ್  

  ಇ)ಸಷೈಟಷೊೇಕಷೈನಿನ್   ಈ) ಅಬಿ್ಸಿಕ್ಸ ಆಮಲ 
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14 . ಈ ಕಷಳಗಿನ ಗರಂಥಿಗಳು ಸರವಿಸುವ ಹಾಮೊೇಾನ್ ಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ ಅವಪಗಳ ಕಾಯಾ ತಿಳಿಸಿ. 

  ಅ) ಥಷೈರಾಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ  ಆ) ಅಡಿರನಲ್ ಗರಂಥಿ  

ಇ) ಅಂಡಾಶಯಗಳ  ಈ)ವೃಷ್ಣಗಳು  
ಉ) ಲಾಯಂಗರ್ ಹಾನ್್ ನ ಕ್ರರು ದ್ವಿೇಪಗಳು 

15.ಕಷಳಗಿನವಪಗಳಿಗಷ ವಷೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನುು ಕಷೊಡಿ. 

  ಅ) ಅಯೇಡಿನ್ ಉಪ್ತುನ ಬಳಕಷ ಸೊಕಾ  
  ಆ)ಥಷೈರಾಕ್ರ್ನ್ ಹಾಮೊೇಾನುನುು ವಯಕ್ರಾತ್ಿದ ಹಾಮೊೇಾನ್ ಎನುುವರು. 
  ಇ)ಕಷಲವಪ ವಯಕ್ರಾಗಳು ಆಗಾಗ ಇನೊ್ಲ್ಲನ್ ಚುಚುಿ ಮದುಾ ತ್ಷಗಷದುಕಷೊಳುಿತ್ಾಾರಷ. 

16 ದಷೈತ್ಯತ್ಷ ಮತ್ುಾ ಕುಬಜತ್ಷ ಎಂಧರಷೇನು ? 

17 . ಮಧುಮೇಹ  ಖಾಯಿಲಷಗಷ ಕಾರಣವಷೇನು ? ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಷೇನು ?  

18. ಗಳಗಂಡ ರಷೊಗಕಷಕ ಕಾರಣವಷೇನು  ? ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ         

 

 

ಅಧ್ಾಯಯ –12 ವಿದುಯಚಚಕಿು 
1.ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹ ಎಂದರಷೇನು ? 

2.ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲ ಎಂದರಷೇನು?  

3.ಇವಪಗಳನುು ನಿರೊಪ್ತಸಿ. ಅ)ವಿಭವಾಂತ್ರ ಆ)ವಿದುಯತ್  ಸಾಮರ್ಯಾ ಇ) ರಷೊೇಧ ಈ) ವಾಯಟ್ 

4.ಈ ಕಷಳಗಿನವಪಗಳ SI ಏಕಮಾನ ತಿಳಿಸಿ . 

5.ವಾಹಕದ ಮೊಲಕ  ವಿಭವಾಂತ್ರ ವನುು ನಿವಾಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ರ್ಾವಪದು ? 

6.ಈ ಕಷಳಗಿನ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಲ ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಸಾಧನವನುು ಹಷಸರಿಸಿ  

  ಅ) ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹ ಅಳಷಯಲು   ಆ) ವಿಭಾವಂತ್ರ ಅಳಷಯಲು   
ಇ)ಅನಷೇಕ ಬಾರಿ ರಷೊೇಧವನುು ಬದಲಾಯಿಸಲು 

7. ಓಮನ ನಿಯಮ ನಿರೊಪ್ತಸಿ . ಸೊತ್ರ ಬರಷಯಿರಿ. 

8.ರಷೊೇಧ ಎಂದರಷೇನು ? 

9.ವಾಹಕದ ರಷೊೇದವಪ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಾವಪವಪ ? 

10.ರಷೊೇಧಕಗಳ  ಸಮಾಂತ್ರ ಮತ್ುಾ ಸರಣಿ ಜಷೊೇಡಣಷ ಯ ಒಟುು ರಷೊದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೊತ್ರ ಬರಷಯಿರಿ . 

11.ವಿದುಯತ್ ಉಪಕರಣಗಳನುು ಸರಣಿಯಲ್ಲಲ ಜಷೊೇಡಿಸುವ ಬದಲು ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿ ಜಷೊೇಡಿಸುವಪದರಿಂದ ಅಗುವ 

ಉಪಯೇಗಗಳಷೇನು ? 

12ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಉಷಷೊಣೇತ್ಾುದನಾ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರಷೇನು ? ಈ ತ್ತ್ಿವನಾುದರಿಸಿ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವ 4 

ಉಪಕರಣಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ. 

13.ವಿದುಯತ್  ಪಯಯಸ್  ಎಂದರಷೇನು ? ಅದು ಹಷೇಗಷ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ಾದಷ ? 

14 . ವಿದುಯತ್ ಬಲ್ಿ ನಲ್ಲಲ ಬಳಸುವ ಲಷೊೇಹದ ತ್ಂತಿ ರ್ಾವಪದು ? ಈ ತ್ಂತಿಯ ಬಾಳಿಕಷ ಹಷಚಿಿಸಲು ಬಲ್ಿ ನಲ್ಲಲ 
ತ್ುಂಬುವ ಅನಿಲ ರ್ಾವಪದು ? 

15.ವಿದುಯತ್  ಸಾಮರ್ಯಾದ ವಯವಹಾರಿಕ ಏಕಮಾನ  ರ್ಾವಪದು ? 
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16 . ಎರಡು ತ್ುದ್ವಗಳ  ನಡುವಷ ವಿಭವಾಂತ್ರವನುು ಅಳತ್ಷಮಾಡಲು  ವೇಲ್ು ಮೇಟರ್ ನುು  ಹಷೇಗಷ ಸಂಪಕ್ರಾಸಬಷೇಕು ? 

17. 4Ω , 8 Ω , 12 Ω ರಷೊೇಧ ಹಷೊಂದ್ವರುವ ಮೊರು ರಷೊೇಧಕಗಳನುು ಅ) ಸರಣಿಯಲ್ಲಲ ಜಷೊೇಡಿಸಿದಾಗ ಆ) 

ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿ ಜಷೊೇಡಿಸಿದಾಗ . ಒಟುು ರಷೊೇಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

18 ಈ ಕಷಳಗಿನ ಮಂಡಲದ ಭಾಗಗಳಿಗಷ ಸಂಕಷೇತ್ಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ  

  ಅ) ವಿದುಯತ್ ಕಷೊೇಶ  ಆ)ತ್ಂತಿಯ ಕ್ರೇಲು    

ಇ) ರಷೊೇಧಕದ ರಷೊೇದ  ಈ)ಪರಿವತಿಾತ್ ರಷೊೇಧ   

ಉ) ಅಮೀಟರ್           ಊ)ವೇಲ್ು ಮೇಟರ್  

 

 

ಅಧ್ಾಯಯ –13 ವಿದುಯತ್ ಪೌವಾಹದ ಕಾಂತೇಯ  ಪರಿಣಾಮ 

1.ಕಾಂತ್ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದರಷೇನು ? 

2.ಕಾಂತಿೇಯ ಬಲರಷೇಖಷಗಳ ಎರಡು ಗುಣಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ . 

3. .ಕಾಂತಿೇಯ ಬಲರಷೇಖಷಗಳ ಒಂದನಷೊುಂದು ಛಷೇಧಿಸುವಪದ್ವಲಲ ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ. 

4.ವಿದುಯತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರಷೇನು ? 

5.ಬಲಗಷೈ ಹಷಬಷಿರಳು ನಿಯಮ ನಿರೊಪ್ತಸಿ. 

6.ವೃತ್ಾಾಕಾರದ ವಾಹಕದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಲ ಕಾಂತ್ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಷೇಗಷ ಉಂಟಾಗುತ್ಾದಷ. 
7. ವೃತ್ಾಾಕಾರದ ವಾಹಕದ ಸುರುಳಿಯ ಕಷೇಂದರದಲ್ಲಲ ಕಾಂತ್ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಾವಪವಪ ? 

8.ವಿದುಯತ್ ಮೊೇಟಾರ್ ಎಂದರಷೇನು ? 

9.ವಿದುಯತ್ ಮೊೇಟಾರ್ ತ್ತ್ಿ ತಿಳಿಸಿ . 

10 ಸಷೊಲಷನಾಯಡ ಎಂದರಷೇನು ? 

11.ವಿದುಯಜನಕ ಏಂದರಷೇನು ? 

12 ವಿದುಯಜನಕದ ರ್ಾವ ತ್ತ್ಿದ ಮೇಲಷ  ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ಾದಷ ? 

13.ಫ್ಷಲಮಂಗನ ಬಲಗಷೈ ನಿಯಮವನುು ತಿಳಿಸಿ . 

14.ವಿದುಯತ್ ಪರವಹಿಸುತಿಾರುವ ವಾಹಕವಪ ಕಾಂತ್ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಲ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣಷಗಳಷೇನು ? 

15. ವಿದುಯತ್ ಪರವಹಿಸುತಿಾರುವ ವಾಹಕ ಮತ್ುಾ ಕಾಂತ್ಕ್ಷೇತ್ರವನುು ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ. 

16 ವಿದುಯತ್ ಮೊೇಟಾರ್ ನಲ್ಲಲರುವ ಒಡಕು ಉಂಗುರಗಳ ಪಾತ್ರವಷೇನು ? 

17 ವಿದುಯತ್ಾಕಂತಿೇಯ ಪಷರೇರಣಷ ಎಂದರಷೇನು ? 

18  ಈ ಕಷಳಗಿನವಪಗಳಿಗಷ ವಷೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ. 

  ಅ)ಗೃಹಬಳಕಷ ವಿದಯತ್ ಮಂಡಲಕಷಕ ಪಯಯಸ್ ಅಳವಡಿಸಬಷೇಕು . 
  ಆ)ಸಜಿೇವ ತ್ಂತಿಯನುು ಪಯಯಸಷಗ ಸಂಪಕ್ರಾಸಬಷೇಕು . 
  ಇ) ಪರತಿ ಗೃಹಬಳಕಷ ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಲ ಭೊ ಸಂಪಕಾ ತ್ಂತಿಯ ಅವಶಯಕತ್ಷ ಇದಷ. 

19.ನಷೇರ ವಿದಯತ್ ಪರವಾಹದ ಆಕರಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

20.ವಿದಯತ್ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಲ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 2 ಸುರಕ್ಷಿತ್ಾ ಕರಮಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

21. ಈ ಕಷಳಗಿನವಪಗಳಿಗಷ ವಯತ್ಾಯಸ ತಿಳಿಸಿ.  
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  ಅ) ಎ ಸಿ ಮತ್ುಾ ಡಿ ಸಿ ವಿದುಯತ್ ನಡುವಿನ ವಯತ್ಾಯಸ. 

  ಆ)ವಿದುಯತ್ ಮೊೇಟಾರ್ & ವಿದಯತ್ ಜನಕಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತ್ಾಯಸ. 

 

ಅಧ್ಾಯಯ -15 ನಮಮ ಪರಿಸರ 

1. ಪರಿಸರ ವಯವಸಷಾ ಎಂದರಷೇನು ? ಅದರ ಎರಡು ಘಟಕಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ. 

2.ಜಷೈವಿಕ ಘಟಕ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ. 

3.ಅಜಷೈವಿಕ ಘಟಕ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ. 

4.ನಷೈಸಗಿಾಕ ಪರಿಸರ ವಯವಸಷಾಗಳಿಗಷ ಉದಾ ಕಷೊಡಿ. 

5. ಕೃತ್ಕ ಪರಿಸರ ವಯವಸಷಾಗಳಿಗಷ ಉದಾ ಕಷೊಡಿ. 

6.ಉತ್ಾುದಕರು ಎಂದರಷೇನು ?  

7. ಭಕ್ಷಕರು ಎಂದರಷೇನು ? ಅವಪಗಳನು ವಗಿಾಕರಿಸಿ. 

8.ವಿಘಟಕ ಜಿೇವಿಗಳು ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ. 

9.ಮಣಿಣನಲ್ಲಲ ವಿಘಟಕ ಜಿೇವಿಗಳು ಇಲಲದ್ವದಾರಷ ಏನಾಗಬಹುದು ? 

10 ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಎಂದರಷೇನು ? ಒಂದು ಸರಳ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನುು ರಚಿಸಿ. 

11 ಪೊೇಷ್ಣ ಸಾರಗಳು ಎಂದರಷೇನು ? ಸಸಯಹಾರಿಗಳು ರ್ಾವ ಪೊೇಷ್ಣ ಸಾರಗಳಲ್ಲಲ ಕಂಡುಬರುತ್ಾದಷ. 
12 ಆಹಾರ ಜಾಲ ಎಂದರಷೇನು ? 

13 ಜಷೈವಿಕ ಸಂವಧಾನಷ ಎಂದರಷೇನು ? 

14 ಓಝೇನ್ ನಾಶಕಷಕ ಕಾರಣಗಳಷೇನು ? ಹಷೇಗಷ ನಿಯಂತಿರಸಬಹುದು. 
15.ಜಷೈವಿಕ ವಿಘಟನಷಗಷ ಒಳಗಾಗುವ ತ್ಾಯಜಯ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ. 

16.ಜಷೈವಿಕ ವಿಘಟನಷಗಷ ಒಳಗಾಗದ ತ್ಾಯಜಯ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ. 

17.ತ್ಾಯಜಯ ವಿಲಷೇವಾರಿಯ ಕರಮಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

 

 
ಅಧ್ಾಯಯ -5. ಧ್ಾತುಗಳ್ ಆವತತನಿೇಯ ವಗಿೇತಕರಣ 

1. ಡಷೊೇಬರಷೈನರ ತಿರವಳಿ ನಿಯಮವನುು ನಿರೊಪ್ತಸಿ. 

2. ನೊಯಲಾಯಂಡನ  ಅಷ್ುಕ ನಿಯಮ ನಿರೊಪ್ತಸಿ. 

3. ಮಂಡಲ್ಲೇವನ  ಆವತ್ಾಕಷೊೇಷ್ುಕ ನಿಯಮ ನಿರೊಪ್ತಸಿ. 

4. ಆದುನಿಕ ಆವತ್ಾಕಷೊೇಷ್ುಕ ನಿಯಮ ನಿರೊಪ್ತಸಿ. 

5. ನೊಯಲಾಯಂಡನ ವಗಿೇಾಕರಣದ ಮತಿಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

6. ಮಂಡಲ್ಲೇವನ ವಗಿೇಾಕರಣದ ಮತಿಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

7. ಆವತ್ಾಗಳು ಮತ್ುಾ ಗುಂಪಪಗಳು ಎಂದರಷೇನು? 

8.  ಮಂಡಲ್ಲೇವರವರು ತ್ಮಮ ಆವತ್ಾಕಷೊೇಷ್ುಕದ ರಚನಷಗಷ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳಾವಪವಪ? 

9. 18ನಷೇ ವಗಾದ ಧಾತ್ುಗಳ ವಿಶಷೇಷ್ತ್ಷ ಏನು? 
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10. ಪರಮಾಣುವಿನ ಕವಚದಲ್ಲಲರಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಎಲಷಕಾಾನಗಳ ಸಂಖಷಯಯನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ     

    ಸೊತ್ರ ರ್ಾವಪದು? 

11. K,L,M,N ಕಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲರುವ ಗರಿಷ್ು ಎಲಷಕಾಾನಗಳ ಸಂಖಷಯಯನುು ತಿಳಿಸಿ. 

13. ಆವತ್ಾದಲ್ಲಲ ಮುಂದಷ ಹಷೊೇದಂತ್ಷ ಗುಂಪ್ತನಲ್ಲಲ  ಕಷಳಗಷ ಹಷೊೇದಂತ್ಷ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಹಷೇಗಷ ಬದಲಾಗುತ್ಾದಷ, 
   ಕಾರಣವಷೇನು? 

14. He, H ಮತ್ುಾ Na ಧಾತ್ುಗಳು ಆವತ್ಾಕಷೊೇಷ್ುಕದ ಎಷ್ುನಷೇ ಆವತ್ಾಕಷಕ ಸಷೇರಿವಷ? 

15. ಧಾತ್ುವಿನ ವಷೇಲಷನಿ್ಯನುು ನಿಧಾರಿಸುವ  ಅಂಶ ರ್ಾವಪದು? 

16. ಪಯತಿಾ ತ್ುಂಬಿರುವ(ಅಷ್ುಕ ಜಷೊೇಡಣಷ) ಹಷೊರಕವಚ ಹಷೊಂದ್ವರುವ ಮೊರು ಧಾತ್ುಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

17. ವಿದುಯತ್ ಧನಿೇಯ ಪರವೃತಿಾ ಎಂದರಷೇನು? 

18. ವಿದುಯತ್ ಧನಿೇಯ ಪರವೃತಿಾ ಆವತ್ಾದಲ್ಲಲ ಮುಂದಷ ಹಷೊೇದಂತ್ಷ ಮತ್ುಾ ಗುಂಪ್ತನಲ್ಲಲ ಕಷಳಗಷ ಹಷೊೇದಂತ್ಷ ಹಷೇಗಷ 
ಬದಲಾಗುತ್ಾದಷ? ಕಾರಣವಷೇನು.ವಿದುಯತ್ ಋಣಿೇಯ ಪರವೃತಿಾ ಎಂದರಷೇನು? 

19. ಲಷೊೇಹಾಭಗಳು ಎಂದರಷೇನು ಉದಾಹರಣಷ ಕಷೊಡಿ. 

      

 

ಅಧ್ಾಯಯ -8. ಜೇವಿಗಳ್ು ಹೆೇಗೆ ಸಂತ್ಾನೆ ೇತಪತು ನಡೆಸುತುವೆ 
1. ಸಂತ್ಾನಷೊೇತ್ುತಿಾ ಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಲ ಸಿಪರತಿೇಕರಣದ ಪಾತ್ರವಷೇನು? 

2. ದ್ವಿ ವಿಧಳನವಪ ಬಹುವಿದಳನಕ್ರಕಂತ್ ಹಷೇಗಷ ಭಿನುವಾಗಿದಷ? 

3. ಕಾಯಜ ರಿೇತಿಯ ಸಂತ್ಾನಷೊೇತ್ುತಿಾ ಎಂದರಷೇನು? ಉದಾಹರಣಷ ಕಷೊಡಿ. 

4. ಕಷಲವಪ ವಿಧದ ಸಸಯಗಳನುು ಬಷಳಷಸಲು ಕಾಯಜ ಸಂತ್ಾನಷೊೇತ್ುತಿಾ ಏಕಷ ಬಳಕಷಯಲ್ಲಲದಷ? 

5. ಕಷಳಗಿನ ವಿಧದ.ಲ್ಲಲ ಸಂತ್ಾನಷೊೇತ್ುತಿಾ ನಡಷಸುವ ಜಿೇವಿಗಳಿಗಷ ಉದಾಹಣಷ ಕಷೊಡಿ. 

    ಅ) ವಿದಳನ    ಆ) ತ್ುಂಡರಿಕಷ   
ಇ) ಪಪನರುತ್ಾುದನಷ  ಈ) ಮೊಗುಗವಿಕಷ   
ಉ) ಕಾಯಜ ಸಂತ್ಾನಷೊೇತ್ುತಿಾ 

6. ಭಿನುತ್ಷಯ ಪಾರಮುಖಯತ್ಷ ತಿಳಿಸಿ. 

7. ಆವೃತ್ ಬಿೇಜ ಸಸಯಗಳ ಸಂತ್ಾನಷೊೇತ್ುತಿಾ ಭಾಗ ರ್ಾವಪದು? 

8. ಹೊವಿನ ಗಂಡು ಮತ್ುಾ ಹಷಣುಣ ಸಂತ್ಾನಷೊೇತ್ುತಿಾ ಭಾಗಗಳಾವಪವಪ? 

9. ಪರಾಗಸುಶಾ ಎಂದರಷೇನು? ಇದು ಹಷೇಗಷ ನಡಷಯುತ್ಾದಷ. 
10. ಸಿಕ್ರೇಯ ಮತ್ುಾ ಪರಕ್ರೇಯ ಪರಾಗಸುಶಾ ಕ್ರರಯೆ ಎಂದರಷೇನು? 

11. ನಿಶಷೇಚನ ಎಂದರಷೇನು? 

12. ನಿಶಷೇಚನದ ನಂತ್ರ ಹೊವಿನಲ್ಲಲ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣಷಗಳಷೇನು? 

13. ಪೌರಢಾವಸಷಾ ಎಂದರಷೇನು? 

14. ಪೌರಢಾವಸಷಾಯಲ್ಲಲ ಗಂಡು ಮಕಕಳಲ್ಲಲ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣಷಗಳಾವಪವಪ? 

15. ಪೌರಢಾವಸಷಾಯಲ್ಲಲ ಹಷಣುಣ ಮಕಕಳಲ್ಲಲ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣಷಗಳಾವಪವಪ? 

16.ವೃಷ್ಣದ ಕಾಯೃ ತಿಳಿಸಿ  
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17. ಇವಪಗಳನು ಹಷಸರಿಸಿ. 

       ಆ) ವಿೇರ್ಾಾಣುಗಳು ಉತ್ುತಿಾರ್ಾಗುವ ಭಾಗ 

        ಆ) ಹುಡುಗರಲ್ಲಲ ಪೌರಢಾವಸಷಾಯಲ್ಲಲ ಸರವಿಕಷರ್ಾಗುವ ಹಾಮೊೇಾನ್ 

         ಇ) ವಿೇರ್ಾಾಣು ಮತ್ುಾ ಮೊತ್ರಗಳಷರಡಕೊಕ ಇರುವ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಗಾ 

        ಈ) ಬೊರಣವಪ ತ್ಾಯಿಯಿಂದ ಪೊೇಷ್ಣಷ ಪಡಷಯುವ ಭಾಗ 

        ಉ) ಬೊರಣದ್ವಂದ ತ್ಾಯಿಯ ರಕಾಕಷಕ ತ್ಾಯಜಯ ವಸುಾಗಳನುು ವಗಾಾಯಿಸುವ ಭಾಗ 

        ಊ) ಅಂಡವನುು ಅಂಡಾಶಯದ್ವಂದ ಗಭಾಕಷೊೇಶಕಷಕ ಸಾಗಿಸುವ ನಾಳ. 

18. ಋತ್ುಚಕರ ಎಂದರಷೇನು? 

19.ವಷೈರಸ್ ಮತ್ುಾ ಬಾಯಕ್ರುೇರಿಯಗಳಿಂದ ಲಷೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರಷೊೇಗಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ. 

20. ಗಭಾನಿರಷೊೇಧಕ ವಿಧಾನಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

21.ಇವಪಗಳಿಗಷ ವಷೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ. 

    ಅ) ಬಷೇಡದ ಗಭಾವನುು ತ್ಡಷಯಲು ಗಭಾನಿರಷೊೇಧಕ ಮಾತ್ಷರಗಳ ಸಷೇವನಷ ಸೊಕಾವಲಲ.  
     ಆ) ಜನನಪಯವಾ ಲ್ಲಂಗ ನಿಧಾರಿಸುವಿಕಷಯನುು ಕಾನೊನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಷಷೇಧಿಸಲಾಗಿದಷ. 
22. ಅಲಷೈಂಗಿಕ ಸಂತ್ಾನಷೊೇತ್ುತಿಾ ವಿಧಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

 

 

ಅಧ್ಾಯಯ -10 ಬೆಳ್ಕು , ಪೌತಫಲನ ಮತುು ವಕಿೌಭವನ 

1.ಬಷಳಕ್ರನ ಪರತಿಫಲನ ನಿಯಮಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ. 

2.ಗಷೊೇಳಿಯ ದಪಾಣ ಎಂದರಷೇನು ? ಅದರ ಎರಡು ವಿಧಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ. 

3. ಪ್ತೇನ ದಪಾಣ ಮತ್ುಾ ನಿಮು ದಪಾಣಗಳಿಗಿರುವ ವಯತ್ಾಯಸಗಳಷೇನು ? 

4. ಇವಪಗಳನುು ನಿರೊಪ್ತಸಿ :  

ಅ) ದಪಾಣ ಧುರವ   ಆ)ವಕರತ್ಾ ಕಷೇಂದರ  
ಇ) ಪರಧಾನಕ್ಷ   ಈ) ಸಂಗಮ ಬಿಂದು   

ಉ)ಸಂಗಮ ದೊರ 

5.ಪ್ತೇನ ದಪಾಣ ಮತ್ುಾ ನಿಮು ದಪಾಣಗಳ ಉಪಯೇಗಗಳನುು ಪಟ್ರು ಮಾಡಿ. 

6.ಗಷೊೇಳಿಯ ದಪಾಣದ ವಕರತ್ಾ ತಿರಜಯ ಮತ್ುಾ ಸಂಗಮದೊರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂದವಷೇನು ? ಸೊತ್ರ ಬರಷಯಿರಿ. 

7.ದಪಾಣದ ಸೊತ್ರ ಬರಷಯಿರಿ. 

8.ವಧಾನಷ ಎಂದರಷೇನು ? ಸೊತ್ರ ಬರಷಯಿರಿ  

9.ಬಷಳಕ್ರನ ವಕ್ರರಭವನ ಎಂದರಷೇನು ? ವಕ್ರರಭವನಕಷಕ ಕಾರಣವಷೇನು / 
10.ವಕ್ರರಭವನದ ನಿಯಮಗಳನುು ನಿರೊಪ್ತಸಿ. 

11.ವಕ್ರರಭವನಕಷಕ ಉದಾಹರಣಷಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ. 

12. ವಕ್ರರಭವನ ಸೊಚಾಯಂಕ ಎಂದರಷೇನು ? ಸೊತ್ರ ಬರಷಯಿರಿ  

13. ಅತಿ ಹಷಚುಿ ಮತ್ುಾ ಕಡಿಮ ವಕ್ರರಭವನ ಸೊಚಾಯಂಕ  ಹಷೊಂದ್ವರುವ ವಸುಾಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ. 

14.ಮಸೊರ ಎಂದರಷೇನು ? ಅದರ ವಿಧಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ . 
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15.ಮಸೊರದ ಸೊತ್ರ ಬರಷಯಿರಿ . 

16. ಮಸೊರದ ವಧಾನಷ ಎಂದರಷೇನು ? ಸೊತ್ರ ಬರಷಯಿರಿ. 

17.ಮಸೊರದ ಸಾಮರ್ಯಾ ಎಂದರಷೇನು ? ಏಕಮಾನ ಬರಷಯಿರಿ. 

18.2ಮೇ ಸಂಗಮ ದೊರ ಹಷೊಂದ್ವರುವ ನಿಮು ಮಸೊರದ ಸಾಮರ್ಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. 

19.ಮರ್ಯ ಮತ್ುಾ ಸರ್ಯ ಪರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗಿರುವ ವಯತ್ಾಯಸ  ಬರಷಯಿರಿ. 

20. ಕಷಳಗಿನವಪಗಳಿಗಷ ವಷೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ . 

ಅ)ವಾಹನದ ಹಿನಷೊುೇಟ ದಪಾಣವಾಗಿ ಪ್ತೇನ ದಪಾಣಕಷಕ ಆದಯತ್ಷ ನಿೇಡುತ್ಾಾರಷ. 
ಆ)ದಂತ್ ವಷೈದಯರು ರಷೊಗಿಗಳ ಹಲುಲ ತ್ಪಾಸಣಷಗಷ ನಿಮು ದಪಾಣ ಬಳಸುತ್ಾಾರಷ . 
ಇ)ನಿೇರು ತ್ುಂಬಿರುವ ತ್ಷೊೇಟ್ರುಯ ತ್ಳಭಾಗ ಮೇಲಷ ಬಂದಂತ್ಷ ಕಾಣುವಪದು . 

21.ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ನಷೇರ, ಚಿಕಕದಾದ ಮತ್ುಾ ಮರ್ಯ ಪರತಿಬಿಂಬವನುುಂಟು ಮಾಡುವ ಮಸೊರ ರ್ಾವಪದು ? 

 
ಅಧ್ಾಯಯ - 11  ಮಾನವನ ಕಣುು ಮತುು ವಣತಮಯ ಜಗತುು 

1.ಕಣಿಣನ ಈ ಭಾಗಗಳ ಕಾಯಾ ತಿಳಿಸಿ. ಅ)ಐರಿಸ್  ಆ)ಪಾಪಷ ಇ) ಅಕ್ಷಿಪಟಲ ಈ) ಚಾಕ್ಷುಷ್ ನರ  

2.ಕಣಿಣನ ಹಷೊಂದಣಿಕಷ ಸಾಮರ್ಯಾ ಎಂದರಷೇನು ? 

3.ಕಣಿಣನ ಕನಿಷ್ಠ ದೊರ ಅರ್ವ ಸಮೇಪ ಬಿಂದು ಎಂದರಷೇನು ? 

4.ಸಾಮಾನಯ ದೃಷಠ ಹಷೊಂದ್ವರುವ ವಯಸಕ ಮಾನವನ ಕನಿಷ್ಠ ದೊರ ಎಷ್ುು ? 

5.ಕಣಿಣನ ಗರಿಷ್ಠ ದೊರ ಬಿಂದು ಎಂದರಷೇನು ? ಸಾಮಾನಯ ದೃಷಠ ಹಷೊಂದ್ವರುವ ವಯಸಕ ಮಾನವನ ಗರಿಷ್ಠ ದೊರ ಎಷ್ುು? 

6.ಸಮೇಪ ದೃಷಠ ದಷೊೇಷ್ ಎಂದರಷೇನು? ಇದಕಷಕ ಕಾರಣವಷೇನು ? ರ್ಾವ ವಿಧದ ಮಸೊರ ಬಳಸಿ ಸರಿಪಡಿಸ ಬಹುದು. 
7.ದೊರ ದೃಷಠ ದಷೊೇಷ್ ಎಂದರಷೇನು ? ಇದಕಷಕ ಕಾರಣವಷೇನು ? ರ್ಾವ ವಿಧದ ಮಸೊರ ಬಳಸಿ ಸರಿಪಡಿಸ ಬಹುದು. 
8.ಪ್ತರಸಿಯೇಪ್ತರ್ಾ ಎಂದರಷೇನು? ಇದಕಷಕ ಕಾರಣವಷೇನು ? ಹಷೇಗಷ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ? 

9.ಬಷಳಕ್ರನ ವಣಾವಿಭಜನಷ ಎಂದರಷೇನು ? ವಣಾವಿಭಜನಷಯಲ್ಲಲ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ುಾ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಗುವ ಬಣಣಗಳಾವಪವಪ ? 

10.ಕಾಮನ ಬಿಲುಲ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಷೇನು ? 

11.ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೇನುಗಲು ಕಾರಣವಷೇನು ? 

12.ಟ್ರಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರಷೇನು ? 

13.ಶುಭರ ಆಕಾಶ ನಿೇಲ್ಲರ್ಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವಷೇನು ? 

14.ಸೊಯೇಾದಯ ಮತ್ುಾ ಸೊರ್ಾಾಸಾ ಕಾಲದಲ್ಲಲ ಸೊಯಾ ಕಷಂಪಗಷ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವಷೇನು ? 

15.ಅಪಾಯ ಸಂಕಷೇತ್ ದ್ವೇಪಗಳಲ್ಲಲ ಕಷಂಪಪ ಬಣಣದ ಬಷಳಕನುು ಹಷಚಾಿಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ಾದಷ ಏಕಷ ? 

16.ಗಗನ ರ್ಾತಿರಗಳಿಗಷ ಆಕಾಶ ಕಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ಾದಷ ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ . 

17.ನಾವಪ ಬಷಳಕ್ರನಿಂದ ಕತ್ಾಲಷ ಕಷೊೇಣಷಯೇಳಗಷ ಪರವಷೇಶಿಸಿದಾಗ  ತ್ಕ್ಷಣ ಸುಷ್ುವಾಗಿ ನಷೊೇಡಲು ಸಾದಯವಿಲಲ ಏಕಷ? 

18.ದ್ವಕುಲಲಟ ಕಷೊನ ಎಂದರಷೇನು ? 

19.ಆಕಾಶದಲ್ಲಲ ಕಾಣುವ ನಷೈಸಗಿಾಕ ರಷೊೇಹಿತ್ ರ್ಾವಪದು ? ಅದರಲ್ಲಲ ಕಾಣುವ ಬಣಣಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ. 

20 .ನಷೇತ್ರದಾನಅವಶಯಕತ್ಷ ಇದಷಯೆ ? ನಿಮಮ ಅಭಿಪಾರಯ ತಿಳಿಸಿ 
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ಅಧ್ಾಯಯ -9 ಆನುವಂಶಿೇಯತ್ೆ ಮತುು ಜೇವ ವಿಕಾಸ 

1.ಪರಭಷೇದಗಳಲ್ಲಲನ ಭಿನುತ್ಷಗಳ ಸೃಷಠ ಅವಪಗಳ ಉಳಿವನುು ಹಷೇಗಷ ಪೊರೇತ್ಾ್ಹಿಸುತ್ಾದಷ ? 

2.ಅನುವಂಶಿೇಯತ್ಷ ಎಂದರಷೇನು ? 

3.ಅನುವಂಶಿೇಯ ಸಾಮಯತ್ಷ ಮತ್ುಾ ಭಿನುತ್ಷ ಎಂದರಷೇನು ? 

4.ಮಂಡಲ್ ತ್ಮಮ ಪರಯೇಗಗಳಿಗಷ ಬಟಾಣಿ ಸಸಯಗಳನುು ಆರಿಸಿಕಷೊೇಳಿಲು  ಕಾರಣವಷೇನು ? 

5.ಏಕತ್ಳಿಕರಣ ಎಂದರಷೇನು ? ಏಕತ್ಳಿಕರಣದ ವಯಕಾರೊಪ ದ ಮತ್ುಾ ಜಿೇನ್ ಅನುಪಾತ್ಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ. 

6. ದ್ವಿತ್ಳಿಕರಣ ಎಂದರಷೇನು ? ದ್ವಿತ್ಳಿಕರಣದ ವಯಕಾರೊಪ ದ ಮತ್ುಾ ಜಿೇನ್ ಅನುಪಾತ್ಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ. 

7.ಭಿೇಜಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ುಾ ಬಣಣಕಷಕ ಸಂಬಂದ್ವಸಿದಂತ್ಷ  ದ್ವಿತ್ಳಿಕರಣದ ಚಕಕರ್ ಬಷೊೇಡ್ಾ ರಚಿಸಿ. 

8.ಪರಬಲ ಗುಣ ಮತ್ುಾ ದಬಾಲ ಗುಣಗಳು ಎಂದರಷೇನು ? 

9.ಮಾನವರಲ್ಲಲ ಮಗುವಿನ ಲ್ಲಂಗವಪ ಹಷೇಗಷ ನಿಧಾರಿತ್ವಾಗುತ್ಾದಷ ? 

10.ಅನುವಂಶಿೇಯ ದ್ವಕುಿುತಿ ಎಂದರಷೇನು ? ಉದಾ ಕಷೊಡಿ. 

11.ಹಷೊಸ ಪರಭಷೇದವಂದರ ಉಗಮಕಷಕ ಕಾರಣವಾಗುವ  ಅಂಶಗಳಾವಪವಪ ? 

12.ಪಳಷಯುಳಿಕಷಗಳು ಎಂದರಷೇನು ? ಅವಪ ಜಿೇವವಿಕಾಸ ಕುರಿತ್ು ನಮಗಷೇನು ತಿಳಿಸುತ್ಾವಷ ? 

13.ಕಾಯಾನುರೊಪ್ತ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ುಾ ರಚನಾನುರೊಪ್ತ ಅಂಗಗಳಿಗಷ ವಯತ್ಾಯಸ ಬರಷಯಿರಿ . 

14.ಪರಭಷೇದ್ವಕರಣ ಎಂದರಷೇನು ? 

15. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ುಾ ಸರಿಸೃಪಗಳು ಹತಿಾರದ ಸಂಬಂದ್ವಗಳಾಗಿವಷ ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ. 

16.ಚಿಟಷುಹಾಗು ಬಾವಲ್ಲಯ ರಷಕಷಕಗಳನುು ಸಮರೊಪ್ತ ಅಂಗಗಳಷಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಷ ? ಉತ್ಾರಕಷಕ ಕಾರಣಕಷೊಡಿ. 
17. ಪೊರೇಟ್ರನ್ ವಂಶವಾಹಿ ಎಂದರಷೇನು ? 

 

ಅಧ್ಾಯಯ -  14 ಶಕಿುಯ ಆಕರಗಳ್ು 
1.ಶಕ್ರಾಯ ಉತ್ಾಮ ಆಕರ ರ್ಾವಪದು ? 

2.ಉತ್ಾಮ ಇಂದನದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವಪವಪ ? 

3.ಪಳಷಯುಳಿಕಷ ಇಂಧನಗಳಾವಪವಪ ? 

4. ಪಳಷಯುಳಿಕಷ ಇಂಧನಗಳ ಅನಾನುಕೊಲತ್ಷಗಳಷೇನು ? 

5.ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಶಕ್ರಾಯ ಆಕರಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ. 

6.ಜಷೈವಿಕ ಅನಿಲದ ಮುಖಯ ಘಟಕ ರ್ಾವಪದು ? 

7.ಪವನ ಶಕ್ರಾ ಬಳಕಷಯ ಮತಿಗಳಾವಪವಪ ? 

8.ಸುಸಿಾೇರ ಪರಿಸರಕಾಕಗಿ ನಾವಪ ಪರ್ಾಾಯ ಇಂಧನ ಆಕರಗಳತ್ಾ ಏಕಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬಷೇಕು ? 

9.ಪರ್ಾಾಯ ಶಕ್ರಾಯ ಆಕರಗಳಾವಪವಪ ? 

10.ಸೌರ ಸಾಧನಗಳು ಎಂದರಷೇನು ?ಉದಾ ಕಷೊಡಿ. 

11.ಸೌರಕಷೊೇಶ ಎಂದರಷೇನು ? ಇದರ ಅನುಕುಲತ್ಷಗಳು ಹಾಗು ಅನಾನುಕುಲತ್ಷಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

12. ಇವಪಗಳನುು ವಿವರಿಸಿ . ಅ) ಉಬಿರ ಶಕ್ರಾ     ಆ) ಅಲಷಗಳ ಶಕ್ರಾ    
13.ಭೊಗಭಾ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ರಾ ಎಂದರಷೇನು ? 
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14.ನೊಯಕ್ರಲೇಯ ಶಕ್ರಾ ಎಂದರಷೇನು ? 

15. ಪರಮಾಣು ವಿದುಯತ್ ಉತ್ಾುದನಷಯ ಪರಮುಖ ಅಪಾಯಗಳಷೇನು ? 

16. C N G ಎಂದರಷೇನು ? ಇದರ ಅನಿಯಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ . 

17.ಶಕ್ರಾಯ ಆದಶಾ ಆಕರದ ಗುಣಗಳು ರ್ಾವಪವಪ ? 

18.ಸೌರಶಕ್ರಾಯ ಬಳಕಷಯ ಮತಿ ತಿಳಿಸಿ . 

19.ಕಷಳಗಿನವಪಗಳಿಗಷ ವಯತ್ಾಯಸ ತಿಳಿಸಿ. 

  ಅ) ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ುಾ ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ರಾಯ ಆಕರಗಳು. 
  ಆ) ಖಾಲ್ಲರ್ಾಗದ ಮತ್ುಾ ಖಾಲ್ಲರ್ಾಗುವ ಶಕ್ರಾಯ ಆಕರಗಳು. 

20. ಶಕ್ರಾಯ ರ್ಾವಪದಷೇ ಆಕರವಪ ಮಾಲ್ಲನಯದ್ವಂದ ಮುಕಾವಷೇ? ಅರ್ವಾ ಏಕ್ರಲಲ. 
21. ಸೌರ ಕುಕಕರ್ ನಲ್ಲಲ ಕಷಳಗಿನವಪಗಳ ಕಾಯಾ ತಿಳಿಸಿ. 

     ಅ) ಕನುಡಿ  ಆ) ಗಾಜಿನ ಮುಚಿಳ   ಇ) ಒಳಮೈಗಷ ಬಳಿದ್ವರುವ ಕಪಪು ಬಣಣ 
22. ಜಲವಿದುಯತ್ ಕಷೇಂದರಗಳು ಮತ್ುಾ ಉಷ್ಣವಿದುಯತ್ ಕಷೇಂದರಗಳಲ್ಲಲ ರ್ಾವಪದು ಪರಿಸರ ಸಷುೇಹಿ. ಕಾರಣವಷೇನು? 

23. ಕಲ್ಲಲದಾಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಸಮೇಪದಲ್ಲಲ ಉಷ್ಣವಿದುಯತ್ ಕಷೇಂದರಗಳನುು ಸಾಾಪ್ತಸಲು ಕಾರಣವಷೇನು?  

 

    

ಅಧ್ಾಯಯ-16. ನೆೈಸಗಿತಕ ಸಂಪನ ಮಲಗಳ್ ಸುಸಿ್ಥರ ನಿವತಹಣೆ 
1. ರ್ಾವ ಬಾಯಕ್ರುೇರಿಯಗಳ ಗುಂಪ್ತನ ಇರುವಿಕಷ ನಿೇರು ಮಲ್ಲನಗಷೊಂಡಿರುವಪದನುು ಸೊಚಿಸುತ್ಾದಷ? 

2. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಷ ಹಿನುಲಷಯಲ್ಲಲ ನಾವಪ ಅನುಸರಿಸಬಷೇಕಾದ ಐದು R ಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

3. ಮರುಬಳಕಷ ಮರುಚಕ್ರರೇಕರಣಕ್ರಕಂತ್ ಉತ್ಾಮ ಏಕಷ? 

4. ಸಂಪನೊಮಲಗಳನುು ಏಕಷ ಎಚಿರಿಕಷಯಿಂದ ಬಳಸಬಷೇಕು? 

6. ಪರಿಸರ ಸಷುೇಹಿ ಅಭಾಯಸಗಳನುು ಪಟ್ರು ಮಾಡಿ. 

7. ಅರಣಯಗಳ ಉಪಯೇಗಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

8. ಅರಣಯ ಸಂರಕ್ಷಣಷಯ ಪಾಲುದಾರರನುು ತಿಳಿಸಿ. 

9. ಕಷೈಗಾರಿಕಾಬಿವೃದ್ವಧಯಲ್ಲಲ ಅರಣಯಗಳ ಪಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿ. 

10. ಅರಣಯ ನಾಶದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಪಟ್ರುಮಾಡಿ. 

11. ಅರಣಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳನುು ಪಟ್ರು ಮಾಡಿ. 

12 ಅರಣಯಗಳು ಮತ್ುಾ ವನಯ ಜಿೇವಿಗಳನುು ಏಕಷ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಷೇಕು? 

13. ಬೃಹತ್  ಅಣಷಕಟಷುಗಳ ನಿಮಾಾಣದ್ವಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸಷಯಗಳಾವಪವಪ? 

14. ವಿವಿಧ ಜಲಕಷೊಯುಲ ವಿಧಾನಗಳನುು ಪಟ್ರುಮಾಡಿ. 

11. ಮರದ ಪ್ತೇಠಷೊೇಪಕರಣಗಳಿಗಿಂತ್ ಪಾಲಸಿುಕ್ಸ ಪ್ತೇಠಷೊೇಪಕರಣಗಳ ಬಳಕಷ ಸೊಕಾ ಹಷೇಗಷ? 

12. ಇವಪಗಳನುು ಹಷಸರಿಸಿ. 

ಅ) ಜಿೇವವಷೈವಿಧಯತ್ಷಯ ಸೊಕ್ಷಮ ತ್ಾಣಗಳು. 
ಆ) ಖಷೇಜಿರ ಮರಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪರಯತಿುಸಿದವರು. 

       ಇ)  ಕಲ್ಲಲದಾಲು ಮತ್ುಾ ಪಷಟಷೊರೇಲಗಳ ದಹನದ್ವಂದ ಉತ್ುತಿಾರ್ಾಗುವ  ಉತ್ುನುಗಳು. 
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       ಈ) ರಾಜಾಸಾಾದಲ್ಲಲರುವ ಪಪರಾತ್ನ ನಿೇರಿನ ಕಷೊಯುಲ ವಿಧಾನಗಳು 
       ಉ) ಕಡಿಮ ವಿದುಯತ್ ಬಳಸುವ ಬಲ್ಿ ಗಳು. 
13. ನಷೈಸಗಿಾಕ ಸಂಪನೊಮಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಷಗಾಗಿ ನಿೇವಪ ಕಷೈಗಷೊಳಿಬಹುದಾದ ಕರಮಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ.  

14. ನಿೇರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಷಗಾ ನಿೇವಪ ಅನುಸರಿಸುತಿಾರುವ ರ್ಾವಪದಾದರೊ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

15. ರ್ಾವಪದಷೇ ಸಭಷ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಪರಿಸರ ಸಷುೇಹಿರ್ಾಗಿರಲು ರ್ಾವ ಸಲಹಷ ನಿೇಡುವಿರಿ. 

16. ಪಷಟಷೊರೇಲ್ ಮತ್ುಾ ಕಲ್ಲಲದಾಲು ನಿವಾಹಣಷಯಲ್ಲಲ ನಿಮಮ ಕಷೊಡುಗಷ ಅರ್ವಾ ಬದಲಾವಣಷಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

17. ವಷೈಯಕ್ರಾಕ ವಾಹನ ಬಳಕಷಗಿಂತ್ ಸಾವಾಜನಿಕ ವಾಹನ ಬಳಕಷ ಸೊಕಾ ಹಷೇಗಷ? 

 

ಅಧ್ಾಯಯ -04   ಕಾರ್ತನ್ ಮತುು ಅದರ ಸಂಯುಕುಗಳ್ು 
1.ಸಹವಷೇಲಷನಿ್ ಬಂಧ ಎಂದರಷೇನು ? 

2.ಸಹವಷೇಲಷನಿ್ ಸಂಯುಕಾಗಳು ವಿದುಯತಿಾನ ದುಬಾಲ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವಷ ಕಾರಣವಷೇನು ? 

3.ಕಷಟನಿಕರಣ ಎಂದರಷೇನು ? 

4.ಹಷೈಡಷೊರೇಕಾಬಾನ್ ಗಳು ಎಂದರಷೇನು ? 

5.ಪರ್ಾಾಪಾ ಹಷೈಡಷೊರೇಕಾಬಾನ್ ಗಳು ಎಂದರಷೇನು ?ಉದಾಹರಣಷ ಕಷೊಡಿ. 

6.ಅಪರ್ಾಾಪಾ ಹಷೈಡಷೊರೇಕಾಬಾನ್ ಗಳು ಎಂದರಷೇನು ?ಉದಾಹರಣಷ ಕಷೊಡಿ. 

7.ಅಲಷಕೇನಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಣು ಸೊತ್ರ ಬರಷಯಿರಿ. 

8. ಅಲ್ಲಕೇನಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಣು ಸೊತ್ರ ಬರಷಯಿರಿ.  

9.ಅಲಷಕೈನಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಣು ಸೊತ್ರ ಬರಷಯಿರಿ. 

10.ಕ್ರರರ್ಾಗುಂಪಪ ಎಂದರಷೇನು? ಉದಾಹರಣಷ ಕಷೊಡಿ. 

11.ಅನುರೊಪಶಷರೇಣಿ ಸಂಯುಕಾಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಬರಷಯಿರಿ. 

12ಹಷೈಡಷೊರೇಜನಿೇಕರಣ ಎಂದರಷೇನು ?ಪಯರಕವಾದ ಸಮೇಕರಣ ಬರಷಯಿರಿ. 

13.ಅಡುಗಷಗಷ ಕಷೊಬುಿಗಳ ಬಳಷಕಷಗಿಂತ್ ಎಣಷಣಗಳ ಬಳಕಷ ಸೊಕಾ ಏಕಷ. 
14.ಕಾಬಾಕ್ರ್ಲ್ಲಕ್ಸ ಆಮಲಗಳು ದಬಾಲ ಆಮಲಗಳಾಗಿವಷ ಕಾರಣ ಕಷೊಡಿ. 

15.ಎರ್ನಾಲು ಉಪಯೇಗಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ . 

16.ಎರ್ನಷೊೇಯಿಕ್ಸ ಆಮಲದ ಉಪಯೇಗಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ . 

17.ಎಸುರಿಕರಣ ಕ್ರರಯೆ ಎಂದರಷೇನು ?  

18.ಸಾಬೊನುಎಂದರಷೇನು? 

19.ಸಿಚಿಗಷೊೇಳಿಸುವ ಕಾಯಾದಲ್ಲಲ ಸಾಬೊನುಗಳಿಗಿಂತ್ ಮಾಜಾಕಗಳ ಹಷೇಗಷ ಉತ್ಾಮವಾಗಿವಷ ? 

20.ನಿೇರಿನ ಗಡುಸುತ್ನಕಷಕ ಕಾರಣವಾದ ಲವಣಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

21.ಸಾಬೊನಿನ ಒಂದು ಅನಾನುಕೊಲ ತಿಳಿಸಿ.  


