
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಕಲೆ, ಹೆಬ್ಬಲಗುಪ್ೆೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ರ್ೆ ೋಟೆ. ದ್ವಿತೋಯ ಸೆಮಿಸರ್ 

ತರಗತ: 8ನೆೋ                                                                 ಸಮಯ: 90 ನಿಮಿಷ 

ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಕನ ಅಂಕಗಳು: 40 

I. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ನಕಲುು ಆಯ್ಕುಗಳನುೆ ನಿೋಡಲಕಗಿದೆ. ಸರಿಯಕದ ಉತತರವನುೆ ಆರಿಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ. 4X1=4 

1. ಪ್ರದೆಯ ಮೋಲೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಕಧ್ಯವಕಗದ ಪ್ೌತಬಂಬ್ _______________ 

    ಅ) ಸತಯ ಪ್ೌತಬಂಬ್    ಬ)  ಸಕಧಕರಣ ಪ್ೌತಬಂಬ್    ಸಿ)  ಮಿಥ್ಯ ಪ್ೌತಬಂಬ್    ಡಿ) ಉತತಮ ಪ್ೌತಬಂಬ್ 

2. ಭಕರತದ ಹಸಿರು ರ್ಕೌಂತಯ ಪಿತಕಮಹ __________________ 

ಅ) ಡಕವಿಾನ್       ಬ) ಜೆ.ಸಿ ಬೆ ೋಸ್     ಸಿ)  ಎಂ.ಎಸ್. ಸಕಿಮಿನಕಥ್ನ್    ಡಿ) ಹೆೋಮೋಂದೌ ನಕಥ್ ಚಟರ್ಜಾ 

3. ಅರ್ಜಾತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ  ಅನುವಂಶೋಯತೆಯ ಸಿದಕಧಂತವನುೆ ಪ್ೌತಪ್ಕದ್ವಸಿದ ಪ್ಕೌಣಿಶಕಸರಜ್ಞ __________ 

     ಅ) ರ್ಜೋನ್ ಬಕಯಪಿಸ್ರ ಲಮಕರ್ಕಾ       ಬ) ಚಕರ್ಲ್ಸಾ ಡಕವಿಾನ್      ಸಿ) ಹಕಲೆಡೋನ್    ಡಿ) ಒಪ್ಕಯರಿನ್ 

4. ಇದನುೆ ಜೆೈವಿಕ ಫಲವತಕುರಕವಕಗಿ ಬ್ಳಸುವರು_______________________ 

     ಅ) ಅಮೋನಿಯಂ ಫಕಸೆಫೋಟ್       ಬ) ಎನ್.ಪಿ.ರ್ೆ.      ಸಿ)  ಯ ರಿಯಕ      ಡಿ) ಅಜೆ ಟೆ ಬಕಯಕರ್ 

II. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಕಕಯದಲ್ಲ ಿಉತತರಿಸಿ.                                                                        3X1=3 

 5. ಜಲಕನಿಲದ ಯಕವುದಕದರು ಒಂದು ಅನಿಯ ತಳಿಸಿ. 

 6. ದಕೌವಕ ಎಂದರೆೋನು? 

 7. ತೆರೆದ  ಪ್ತೌರಂಧ್ೌದ ಚಿತೌ ಬಡಿಸಿ. 

III. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮ ರು ವಕಕಯಗಳಲ್ಲ ಿಉತತರಿಸಿ.                                                        4X2=8 

 8. ರ್ೆೈಗಕರಿರ್ಕ ಬಕಯಿ್ ಗಳ ಮೋಲೆ ಗಡಸು ನಿೋರಿನ ದುಷೆರಿಣಕಮವೆೋನು? 

 9. ದ್ವಿಲೆ ೋಹ ಪ್ಟ್ಟರಯ ಯಕವುದಕದರ  ಎರಡು ಅನಿಯಗಳನುೆ ಬ್ರೆಯಿರಿ. 

10. ವೆೈಜ್ಞಕನಿಕ ರ್ಕರಣ ರ್ೆ ಡಿ.                                                                                                



    ಅ) ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ನಿದ್ವಾಷರ ಆರ್ಕರ ಇಲ ಿ

    ಬ) ನಿಲಂಬ್ನಗಳ ಮ ಲಕ ಬೆಳಕನುೆ ಹಕಯಿಸಿದಕಗ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ಥ್ ರ್ಕಣಿಸುತತದೆ. 

11. ನಿಮಮ ಶಕಲೆಯ ರ್ೆೈತೆ ೋಟರ್ಕುಗಿ ರ್ಕಂಪೋಸ್ರ ಗೆ ಬ್ಬರವನುೆ ತಯಕರಿಸುವ ಚಟುವಟ್ಟರ್ೆಯಂದನುೆ ಶಕ್ಷಕರು  

       ನಿೋಡಿದರೆ ಹೆೋಗೆ ತಯಕರಿಸುವಿರಿ? ವಿವರಿಸಿ. 

IV. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.                                                                                                  4X3=12 

  12. ನಿವಕಾತದಲ್ಲ ಿಶಬ್ದವು ಪ್ೌಸಕರವಕಗುವುದ್ವಲ ಿಎಂಬ್ುದನುೆ ತೆ ೋರಿಸುವ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಜೆ ೋಡಣೆಯ ಚಿತೌ 

          ಬ್ರೆದು ಭಕಗಗಳನುೆ ಗುರುತಸಿ. 

  13. ಗೆ ೋಳಿೋಯ ದಪ್ಾಣದ ಎರಡು ಬ್ಗೆಗಳನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಒಂದೆ ಂದು ಅನಿಯ ತಳಿಸಿ. 

   14. ಡಕವಿಾನ್ ರವರ ಪ್ೌರ್ಕರ ಭಿನೆತೆ ಎಂದರೆೋನು? ಅದರ ಆಧಕರದ ಮೋಲೆ ಅಹಾ ರ್ಜೋವಿಯ ಉಳಿವು ಹಕಗು 

         ನಿಸಗಾದ ಆಯ್ಕು ಪ್ೌಕಿೌಯ್ಕಯನುೆ ಹೆೋಗೆ ವಿವರಿಸಲಕಗಿದೆ? 

    15. ಭ ರ್ೆೋಂದ್ವೌೋಯ ಮತುತ ಸರರರ್ೆೋಂದ್ವೌೋಯ ವಯವಸೆ ೆಗಿರುವ ವಯತಕಯಸವೆೋನು?  ಸರರರ್ೆೋಂದ್ವೌೋಯ ವಯವಸೆೆಯನುೆ 

           ಪ್ೌತಪ್ಕದ್ವಸಿದವರು ಯಕರು? 

V. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.                                                                                                    2X4=8 

   16. ಮಕನವನ ಶಕಿಸರ್ೆ ೋಶದ ರಚನೆಯ ಚಿತೌ ಬ್ರೆದು ರ್ೆಳಗಿನ ಭಕಗಗಳನುೆ ಗುರುತಸಿ. 

            1. ಶಕಿಸನಕಳ      2. ಬಕೌಂಕಿಯೋರ್ಲ್       3. ಬಕೌಂಕಸ್        4. ಆಲ್ಲಿಯೋಲೆೈ 

   17. O.R.S ವಿಸತರಿಸಿ. ಅದನುೆ ಹೆೋಗೆ ತಯಕರಿಸುವಿರಿ? 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲ ಿರ್ಕಲರಕ ರೆ ೋಗ ಪಿೋಡಿತರಿಗೆ 

          O.R.S  ಚಿಕಿತೆಸ ನಿೋಡಿ ಉತತಮ ಫಲ್ಲತಕಂಶ ಪ್ಡೆದ ಭಕರತೋಯ ವೆೈದಯ ಯಕರು? 

VI. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.                                                                                                   1X5=5 

  18. ಆವೃತ ಬೋಜ ಸಸಯಗಳಲ್ಲ ಿಲೆೈಂಗಿಕ ಸಂತಕನೆ ೋತೆತತಯು ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ 2 ಪ್ೌಕಿೌಯ್ಕಗಳನುೆ ತಳಿಸಿ. 

        ಸಿಕಿೋಯ ಮತುತ ಪ್ರಕಿೋಯ ಪ್ರಕಗಸೆಷಾ ಕಿೌಯ್ಕಗಳ ವಯತಕಯಸವೆೋನು? ಚಿಟೆರ, ದುಂಬಗಳಂತಹ ಕಿೋಟಗಳನುೆ 

         ಆಕರ್ಷಾಸಲು ಸಕಮಕನಯವಕಗಿ ಹ ವುಗಳಲ್ಲ ಿಕಂಡುಬ್ರುವ ವಿಶೆೋಷ ಮಕಪ್ಕಾಡುಗಳೆೋನು? 
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