
ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗಜೆ ೇಂದ್ೌಗಡ 

ದ್ವಿತ ಯ ಸೆಮಿಸಟರ್ ಪರಿ ಕ್ಷೆ 2020 

ತರಗತ: 9ನೆ         ಸಮಯ: 3 ಗೇಂಟೆಗಳು   ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ    ಅೇಂಕಗಳು: 80 

I. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕುಗಳನಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನಕೆ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.   8X1=8 

1. ನಮ್ಮ ದೆೀಹದ ಜೀವಕೆ ೀಶದಲ್ಲ ಿಕಂಡಕ ಬರದ ಕಣದಂಗ  _______________ 

    ಅ) ಮೈಟೆ ೀಕಾಂಡ್ರರಯಾ    ಬಿ)  ಕೆ ೀಶಕೆೀಂದರ    ಸಿ)  ಕೆ ಿೀರೆ ೀಪ್ಾಿಸ್ಟ್   ಡ್ರ) ಗಾಲ್ಲ ಿಸಂಕೀಣಣ 

2. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲ ಿಜಡ ಅನಲ್__________________ 

     ಅ) ನೆೈಟೆ ರೀಜನ್          ಬಿ) ಆಗಾಣನ್          ಸಿ)  ಆಕಿಜನ್          ಡ್ರ) ಕೆ ಿೀರಿನ್ 

3 ಶರವಣ ಶಬಧದ ವ್ಾಾಪ್ತತ   __________ 

     ಅ) 200 HZ-2000 Hz          ಬಿ) 20 HZ-20000 Hz        ಸಿ) 100 HZ-1000 Hz        ಡ್ರ) 10 HZ-10000 Hz           
4. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲ ಿಸಪಂಜಕ (ಪೊರಿ ಫೆರಾ) ವಂಶಕೆು ಸೆೀರಿದ ಪ್ಾರಣಿ_______________________ 

      ಅ) ಕಡಲ್ಕ ಹ ವು          ಬಿ) ಸೆೈಕಾನ್           ಸಿ) ಪ್ಿನೆೀರಿಯಾ          ಡ್ರ) ಜೆೀಡ 

5. ವಸಕತವಿನ ಮೀಲೆ ಭ ಮಿಯ ಆಕರ್ಣಣಾ ಬಲ್ವ್ೆೀ _______________ 

    ಅ) ವ್ೆೀಗ                ಬಿ)  ಒತ್ತಡ                 ಸಿ)  ತ್ ಕ                 ಡ್ರ) ಸಾಂದರತೆ 

6. ಕಬಿಿಣದ ಹಡಗಕ ನೀರಿನಲ್ಲ ಿತೆೀಲ್ಲ್ಕ ಅನವಯವ್ಾಗಕವ ತ್ತ್ವ   __________________ 

     ಅ) ತ್ನಾತೆ               ಬಿ) ನದೆಾೀಣಶಾತೆ           ಸಿ)  ಸಚ್ಛಿದರತೆ               ಡ್ರ) ಪ್ಿವನತೆ 

7. ಕಲ್ಕಿ ಹ  ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜೀವನವು ಈ ಎರಡಕ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಸಪರ ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಕತ್ತದೆ   __________ 

     ಅ) ಬ್ಾಾಕ್ೀರಿಯಾ- ಶಿಲ್ಲೀಂದರ  ಬಿ) ಡಯಾಟಂ - ಈಸ್ಟ್   ಸಿ) ಶಿಲ್ಲೀಂದರ- ನೀಲ್ಲಹಸಿರಕ ಶ್ೆೈವಲ್ ಡ್ರ) ಈಸ್ಟ್- ಶಿಲ್ಲೀಂದರ     
8. ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿರಕವ ವಸಕತಗಳ ದ ರ ,ದಿಕಕು, ಜವಗಳನಕೆ ಕಂಡಕಹಿಡ್ರಯಲ್ಕ ಬಳಸಕವ ಸಾಧನ______________________ 

      ಅ) ಸೆ ೀನಾರ್                ಬಿ) ರೆೀಡಾರ್               ಸಿ) ಬ್ಾಯಿರ್                  ಡ್ರ) ಲೆೀಸರ್  
II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ ವ್ಾಕಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                                                       8X1=8 

 9.  ಜೀವ ದರವಾ ಆಕಕಂಚನ ಎಂದರೆೀನಕ ? 

 10. ಒಂದಕ ಬ್ಾಾಟರಿಯಕ ಬಲ್ಬಿ ನಕೆ ಹೆ ತ್ತತಸಕತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕರಯ್ಕಯಲ್ಲಿನ ಶಕತಯ ಬದಲಾವಣೆಯನಕೆ ತ್ತಳಿಸಿ. 

 11. NaCl ನಲ್ಲ ಿಕಾಾಟ್ ಅಯಾನನಕೆ ಗಕರಕತ್ತಸಿ. 

 12.  ಎ.ಟಿ.ಪ್ತ ಅಣಕವನಕೆ ಜೀವಕೆ ೀಶದ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರಕವ ಶಕತಯ ನಾಣಾ ಎಂದಕ ಕರೆಯಲ್ಕ ಕಾರಣವ್ೆೀನಕ? 

13. ಬ್ಾಾಕ್ೀರಿಯಾದ ಚ್ಛತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 
14. ಬೃಹತ್ ಪೊೀರ್ಕಾಂಶಕೆು ಎರಡಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆ ಡ್ರ. 
15. ಅಧಿಕ ಕ್ಷೀರೆ ೀತಾಪದನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಕವ  ಹಸಕವಿನ ತ್ಳಿಯಂದನಕೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
16. ಹೆಚ್ಛಿನ ಸಾಾಯಿಯ ಶಬಧದ ತ್ರಂಗಗಳನಕೆ ಚ್ಛತ್ರದ ಮ್ ಲ್ಕ ತೆ ೀರಿಸಿ. 
III. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡಕ-ಮ್ ರಕ ವ್ಾಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                                         8X2= 16     

17. ಭೌತ್ ಮ್ತ್ಕತ ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಿರಕವ 2 ವಾತಾಾಸಗಳನಕೆ ಪ್ಟಿ್ ಮಾಡ್ರ. 
18. ಡಾಲ್್ನ್ ರವರ ಪ್ರಮಾಣಕ ಸಿದಾಧಂತ್ದ ಯಾವುದಾದರ  4 ಆಧಾರಾಂಶಗಳನಕೆ ತ್ತಳಿಸಿ. 
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19. ವ್ೆೈಜ್ಞಾನಕ ಕಾರಣ ಕೆ ಡ್ರ.                                                                                                
    ಅ) ಬ್ೆೀಸಿಗೆಯಲ್ಲ ಿಹತ್ತತ ಬಟೆ್ ಧರಿಸಕವುದಕ ಸ ಕತ. 
    ಬಿ) ಗಾಳಿಯ ವ್ೆೀಗ ಹೆಚಕಿ ಇರಕವಲ್ಲ ಿಒದೆೆ ಬಟೆ್ ಬ್ೆೀಗ ಒಣಗಕತ್ತದೆ 

20. ಗಾಲ್ಲಿ ಸಂಕೀಣಣದ ಎರಡಕ ಕಾಯಣಗಳನಕೆ ತ್ತಳಿಸಿ. 

21. 4 ಕೆ.ಜ. ತ್ ಕವಿರಕವ ಒಂದಕ ಬಂದ ಕನಂದ 50 ಗಾರಂ ತ್ ಕದ ಗಕಂಡಕ 35 ms-1 ವ್ೆೀಗದಲ್ಲ ಿಹೆ ರ 

      ಹೆ ಮ್ಕಮತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಂದ ಕಕ ಯಾವ ವ್ೆೀಗದಲ್ಲಿ ಹಿಮಮಟ್ಲ್ಪಡಕತ್ತದೆ ಲೆಕಾುಚಾರ ಮಾಡ್ರ. 
22. ಆಕಣಮಿಡ್ರೀಸ್ಟ ತ್ತ್ವದ ಎರಡಕ ಅನವಯಗಳನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ 

23. ಹವ್ಾಮಾನ ನಯಂತ್ರಣದಲ್ಲ ಿವ್ಾಯಕಗೆ ೀಳದ ಪ್ಾತ್ರವ್ೆೀನಕ? 

24. ಶಬೆದ ಗಕಣಿತ್ ಪ್ರತ್ತಫಲ್ನದ ಯಾವುದಾದರ  ಎರಡಕ ಅನವಯಗಳನಕೆ ತ್ತಳಿಸಿ. 

IV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                                                                         9X3=27 

 25.  ರಾಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಯಮ್ವನಕೆ ನರ ಪ್ತಸಿ. ಅದನಕೆ ಪ್ರತ್ತನಧಿಸಕವ ಪ್ರಯೀಗದ ಚ್ಛತ್ರ ಬರೆದಕ X ಮ್ತ್ಕತ Y  

       ರಾಸಾಯನಕ ವಸಕತಗಳು ಯಾವುವ್ೆಂಬಕದನಕೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
 26. ಕೆಳಗಿನ ಸಮ್ಸಾಾನಗಳ ಒಂದೆ ಂದಕ ಅನವಯ ಬರೆಯಿರಿ. 
         1. ಅಯೀಡ್ರನ್             2. ಕೆ ೀಬ್ಾಲ್ಬ್                   3. ಯಕರೆೀನಯಂ 

 27. ವಿಶವವ್ಾಾಪ್ತ ಗಕರಕತ್ವ ನಯಮ್ ನರ ಪ್ತಸಿ. ಅದರ ಸ ತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ನಯಮ್ದ ಪ್ಾರಮ್ಕಖ್ಾತೆಯನಕೆ ತ್ತಳಿಸಿ. 

 28.  ಮಿೀನಕ ಮ್ತ್ಕತ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಗಕಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ ಿಕಂಡಕಬರಕವ ಯಾವುದಾದರಕ 3 ವಾತಾಾಸಗಳನಕೆ ಪ್ಟಿ್ ಮಾಡ್ರ. 
  29. ಒಂದಕ ಕಾಯವು  ಎ) ಏಕರ ಪ್ದ ವ್ೆೀಗೆ ೀತ್ುರ್ಣ   ಬಿ) ಏಕರ ಪ್ವಲ್ಿದ ವ್ೆೀಗೆ ೀತ್ುರ್ಣ ದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಕ ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳುವಿರಿ 
ಉದಾಹರಣೆಯಂದಿಗೆ ಸಪರ್್ಪ್ಡ್ರಸಿ. 
  30. ಭಾಷ್ಪೀಕರಣ ಎಂದರೆೀನಕ? ಮೀಲೆೈ ವಿಸಿತೀಣಣ ಹಾಗಕ ತಾಪ್ಮಾನದ ಹೆಚಿಳವು ಭಾಷ್ಪೀಕರಣದ ಮೀಲೆ 
ಹೆೀಗೆ ಪ್ರಭಾವಬಿೀರಕತ್ತವ್ೆ? 

  31. ರೆೀಸ್ಟ ಕಾರೆ ಂದಕ 5 ms-2 ಏಕರ ಪ್ದ ವ್ೆೀಗೆ ೀತ್ುರ್ಣವನಕೆ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಪ್ಾರರಂಭಗೆ ಂಡ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ನ  
         ನಂತ್ರ  ಅದಕ ಕರಮಿಸಿದ ದ ರವ್ೆರ್ಕ್? 

  32. ಕಾಬಣನ್ ಚಕರದ ರ ಪ್ುರೆೀಷೆಯನಕೆ ತೆ ೀರಿಸಕವ ಚ್ಛತ್ರ ಬಿಡ್ರಸಿ. ಹಸಿರಕ ಮ್ನೆ ಅನಲ್ವನಕೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
  33. ಪ್ರತ್ತರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆೀನಕ? ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿನ ಆರೆ ೀಗಾ ಕೆೀಂದರದಲ್ಲಿರಕವ 2 ಪ್ರತ್ತರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಣಕರಮ್ಗಳನಕೆ ತ್ತಳಿಸಿ.  
V. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                                                                                4X4=16 

  34. ಶಕತ ಎಂದರೆೀನಕ? ಅದರ ಮ್ ಲ್ಮಾನ ಯಾವುದಕ?  ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕೆ ಪ್ರಚನಿೆ ಹಾಗಕ ಚಲ್ನ ಶಕತಗಳಾಗಿ 

          ವಿಂಗಡ್ರಸಿ.  ಲ್ಂಬವ್ಾಗಿ ಮೀಲೆೀರಕತ್ತತರಕವ ರಾಕೆಟ್ , ಹಿಗಿಿದ ರಬಿರ್ ಬ್ಾಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲ ಿಬಿಗಿದ ಬ್ಾಣ, ಹರಿಯಕತ್ತತರಕವ ನೀರಕ 
  35. ಎ) 20 ಗಾರಂ ದರವಾರಾಶಿಯ ಚೆಂಡೆ ಂದಕ ಮೀಜನ ಮೀಲೆ ಸರಳ ರೆೀಖೆಯಲ್ಲ ಿಚಲ್ಲಸಕತ್ತತದೆ. ಚೆಂಡ್ರನ ಆರಂಭಿಕ  
              ವ್ೆೀಗ 20 ms-1  . 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲ ಿಚೆಂಡಕ ನಶಿಲ್ ಸಿಾತ್ತಯನಕೆ ತ್ಲ್ಕಪ್ುತ್ತದೆ. ಇದರ ವ್ೆೀಗ-ಕಾಲ್ ನಕ್ಷೆ  ಬಿಡ್ರಸಿ. 
          ಬಿ) ಚೆಂಡನಕೆ ನಶಿಲ್ ಸಿಾತ್ತಗೆ ತ್ರಕವಲ್ಲ ಿಮೀಜಕ ಅದರ ಮೀಲೆ ಉಂಟಕಮಾಡಕವ ಬಲ್ವನಕೆ ಲೆಕುಸಿ. 
  36. ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರೆ ೀಗಗಳೆಂದರೆೀನಕ? ಅದಕೆು ಕಾರಣವ್ಾದ ಯಾವುದಾದರ  3 ಜೀವಿಗಳನಕೆ ಹೆಸರಿಸಿ.  
         ಪ್ರತ್ತಯಂದರಿಂದ ಹರಡಕವ ರೆ ೀಗಕೆು ಒಂದೆ ಂದಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆ ಡ್ರ. 
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  37. ಅಮೀನಯಂ ಕೆ ಿೀರೆೈಡ್ ಮ್ತ್ಕತ ಉಪ್ಪನಕೆ ಬ್ೆೀಪ್ಣಡ್ರಸಕವ ಉತ್ಪತ್ನ ಕರಯ್ಕಯನಕೆ ತೆ ೀರಿಸಕವ ಚ್ಛತ್ರ ಬರೆದಕ ಭಾಗಗಳನಕೆ 

ಗಕರಕತ್ತಸಿ. ಈ ಪ್ರಯೀಗವನಕೆ ಪ್ಾರಯೀಗಿಕ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿವಿವರಿಸಿ. 
  VI. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                                                                              1X5=5 

  38. ಸಾೆಯಕ ಅಂಗಾಂಶ ಎಂದರೆೀನಕ? ಐಚ್ಛಿಕ ಮ್ತ್ಕತ ಅನೆೈಚ್ಛಿಕ ಸಾೆಯಕಗಳಿಗಿರಕವ 2 ವಾತಾಾಸಗಳನಕೆ ಪ್ಟಿ್ 
          ಮಾಡ್ರ. ಹೃದಯದ ಸಾೆಯಕಗಳ ವಿಶ್ೆೀರ್ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 

******** 
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