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

ತರಗತ: 9ನೆೋ                                                                 ಸಮಯ: 3 ಗಂಟೆಗಳು 

ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಕನ ಅಂಕಗಳು: 80 

I. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ನಕಲುು ಆಯ್ಕುಗಳನುೆ ನೋಡಲಕಗಿದೆ. ಸರಿಯಕದ ಉತತರವನುೆ ಆರಿಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ. 8X1=8 

1. ಪ್ಕೌಣಿ ಜೋವರ್ೆ ೋಶದಲ್ಲ ಿಕಂಡು ಬ್ರದ ಕಣದಂಗ  _______________ 
    ಅ) ಮೈಟೆ ೋರ್ಕಂಡಿೌಯಕ    ಬಿ)  ರ್ೆ ೋಶರ್ೆೋಂದೌ    ಸಿ)  ರ್ೆ ಿೋರೆ ೋಪ್ಕಿಸ್ಟರ   ಡಿ) ಗಕಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಣಾ 
2. ರ್ೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲ ಿಜಡ ಅನಲ__________________ 
     ಅ) ನೆೈಟೆ ೌೋಜನ್          ಬಿ) ಆಗಕಾನ್          ಸಿ)  ಆಕಿಜನ್          ಡಿ) ರ್ೆ ಿೋರಿನ್ 
3 ಶೌವಣ ಶಬ್ಧದ ವ್ಕಾಪ್ತತ   __________ 
     ಅ) 200 HZ-2000 Hz          ಬಿ) 20 HZ-20000 Hz        ಸಿ) 100 HZ-1000 Hz        ಡಿ) 10 HZ-10000 Hz           
4. ರ್ೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲ ಿಸೆಂಜು ಪ್ಕೌಣಿಗೆ ಉದಕಹರಣೆ_______________________ 
      ಅ) ಕಡಲು ಹ ವು          ಬಿ) ಸೆೈರ್ಕನ್           ಸಿ) ಪ್ಿನೆೋರಿಯಕ          ಡಿ) ಜೆೋಡ 
5. ವಸುತವಿನ ಮೋಲೆ ಭ ಮಿಯ ಆಕಷಾಣಕ ಬ್ಲವ್ೆೋ _______________ 
    ಅ) ವ್ೆೋಗ                ಬಿ)  ಒತತಡ                 ಸಿ)  ತ ಕ                 ಡಿ) ಸಕಂದೌತೆ 
6. ಕಬಿಬಣದ ಹಡಗು ನೋರಿನಲ್ಲ ಿತೆೋಲಲು ಅನಿಯವ್ಕಗುವ ತತಿ   __________________ 
     ಅ) ತನಾತೆ               ಬಿ) ನದೆಾೋಾಶಾತೆ           ಸಿ)  ಸಚ್ಛಿದೌತೆ               ಡಿ) ಪ್ಿವನತೆ 
7. ಕಲುಿ ಹ  ಗಳಲ್ಲ ಿಸಹಜೋವನವು ಈ ಎರಡು ಜೋವಿಗಳ ಪ್ರಸೆರ ಹೆ ಂದಕಣಿರ್ೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತತದೆ   __________ 
     ಅ) ಬ್ಕಾಕರೋರಿಯಕ- ಶಿಲ್ಲೋಂದೌ  ಬಿ) ಡಯಕಟಂ - ಈಸ್ಟರ   ಸಿ) ಶಿಲ್ಲೋಂದೌ- ನೋಲ್ಲಹಸಿರು ಶೆೈವಲ ಡಿ) ಈಸ್ಟರ- ಶಿಲ್ಲೋಂದೌ     
8. ನೋರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸುತಗಳ ದ ರ ,ದ್ವಕುು, ಜವಗಳನುೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬ್ಳಸುವ ಸಕಧನ______________________ 
      ಅ) ಸೆ ೋನಕ್                ಬಿ) ರೆೋಡಕ್               ಸಿ) ಬ್ಕಯಿ್                  ಡಿ) ಲೆೋಸ್  

II. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಕಕಾದಲ್ಲ ಿಉತತರಿಸಿ.                                                                        8X1=8 

 9.  ಜೋವ ದೌವಾ ಆಕುಂಚನ ಎಂದರೆೋನು ? 
 10. ಒಂದು ಬ್ಕಾಟರಿಯು ಬ್ಲ್ಬಬ ನುೆ ಹೆ ತತಸುತತದೆ ಈ ಪ್ೌಕೌಯ್ಕಯಲ್ಲಿನ ಶಕತಯ ಬ್ದಲಕವಣೆಯನುೆ ತಳಿಸಿ. 
 11. NaCl ನಲ್ಲ ಿರ್ಕಾಟ್ ಅಯಕನನುೆ ಗುರುತಸಿ. 
 12.  ಎ.ಟಿ.ಪ್ತ ಅಣುವನುೆ ಜೋವರ್ೆ ೋಶದ ಚಲಕವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕತಯ ನಕಣಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ರ್ಕರಣವ್ೆೋನು? 
13. ಬ್ಕಾಕರೋರಿಯಕದ ಚ್ಛತೌ ಬ್ರೆಯಿರಿ. 
14. ಬ್ೃಹತ್ ಪೋಷರ್ಕಂಶರ್ೆು ಎರಡು ಉದಕಹರಣೆ ರ್ೆ ಡಿ. 
15. ಅಧಿಕ ಕ್ಷೋರೆ ೋತಕೆದನೆಗಕಗಿ ಬ್ಳಸುವ  ಹಸುವಿನ ತಳಿಯಂದನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
16. ಹೆಚ್ಛಿನ ಸಕಾಯಿಯ ಶಬ್ಧದ ತರಂಗಗಳನುೆ ಚ್ಛತೌದ ಮ ಲಕ ತೆ ೋರಿಸಿ. 
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III. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮ ರು ವ್ಕಕಾಗಳಲ್ಲ ಿಉತತರಿಸಿ.                                                        8X2=16 

 17. ಭರತ ಮತುತ ರಕಸಕಯನಕ ಬ್ದಲಕವಣೆಗಳಿಗಿರುವ 2 ವಾತಕಾಸಗಳನುೆ ಪ್ಟಿರ ಮಕಡಿ. 
 18. ಡಕಲರನ್ ರವರ ಪ್ರಮಕಣು ಸಿದಕಧಂತದ ಯಕವುದಕದರ  4 ಆಧಕರಕಂಶಗಳನುೆ ತಳಿಸಿ. 
19. ವ್ೆೈಜ್ಞಕನಕ ರ್ಕರಣ ರ್ೆ ಡಿ.                                                                                                
    ಅ) ಬ್ೆೋಸಿಗೆಯಲ್ಲ ಿಹತತ ಬ್ಟೆರ ಧರಿಸುವುದು ಸ ಕತ. 
    ಬಿ) ಅಂಗೆೈ ಮೋಲೆ ಎರಡು ಹನ ಅಸಿಟೆ ೋನ್ ಹಕಕದಕಗ ತಂಪ್ತನ  ಅನುಭವವ್ಕಗುತತದೆ. 
20. ಗಕಲ್ಲ ಿಸಂಕೋಣಾದ ಎರಡು ರ್ಕಯಾಗಳನುೆ ತಳಿಸಿ. 
21. 4 ರ್ೆ.ಜ. ತ ಕವಿರುವ ಒಂದು ಬ್ಂದ ಕನಂದ 50 ಗಕೌಂ ತ ಕದ ಗುಂಡು 35 ಮಿೋ/ಸೆ ವ್ೆೋಗದಲ್ಲ ಿಹೆ ರ 
      ಹೆ ಮುುತತದೆ. ಹಕಗಕದರೆ ಬ್ಂದ ಕು ಯಕವ ವ್ೆೋಗದಲ್ಲ ಿಹಿಮುಟರಲೆಡುತತದೆ ಲೆರ್ಕುಚಕರ ಮಕಡಿ. 
22. ಆಕಾಮಿಡಿೋಸ್ಟ ತತಿದ ಎರಡು ಅನಿಯಗಳನುೆ ಬ್ರೆಯಿರಿ 
23. ಹವ್ಕಮಕನ ನಯಂತೌಣದಲ್ಲ ಿವ್ಕಯುಗೆ ೋಳದ ಪ್ಕತೌವ್ೆೋನು?                                                                                                
24. ಶಬ್ದದ ಗುಣಿತ ಪ್ೌತಫಲನದ ಯಕವುದಕದರ  ಎರಡು ಅನಿಯಗಳನುೆ ತಳಿಸಿ. 
 
IV. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.                                                                                                 9X3=27 

 25.  ರಕಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಕ ನಯಮವನುೆ ನರ ಪ್ತಸಿ. ಅದನುೆ ಪ್ೌತನಧಿಸುವ ಪ್ೌಯೋಗದ ಚ್ಛತೌ ಬ್ರೆದು X ಮತುತ Y  

       ರಕಸಕಯನಕ ವಸುತಗಳು ಯಕವುವ್ೆಂಬ್ುದನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
 26. ರ್ೆಳಗಿನ ಸಮಸಕಾನಗಳ ಒಂದೆ ಂದು ಅನಿಯ ಬ್ರೆಯಿರಿ. 
         1. ಅಯೋಡಿನ್             2. ರ್ೆ ೋಬ್ಕಲ್ಬರ                   3. ಯುರೆೋನಯಂ 
 27. ವಿಶಿವ್ಕಾಪ್ತ ಗುರುತಿ ನಯಮ ನರ ಪ್ತಸಿ. ಅದರ ಸ ತೌ ಬ್ರೆಯಿರಿ. ಈ ನಯಮದ ಪ್ಕೌಮುಖ್ಾತೆಯನುೆ ತಳಿಸಿ. 
 28.  ಮಿೋನು ಮತುತ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ ಿಕಂಡುಬ್ರುವ ಯಕವುದಕದರು 3 ವಾತಕಾಸಗಳನುೆ ಪ್ಟಿರ ಮಕಡಿ. 
  29. ಒಂದು ರ್ಕಯವು  ಎ) ಏಕರ ಪ್ದ ವ್ೆೋಗೆ ೋತುಷಾ   ಬಿ) ಏಕರ ಪ್ವಲಿದ ವ್ೆೋಗೆ ೋತುಷಾ ದಲ್ಲದಿೆ ಎಂದು ಹೆೋಗೆ  
          ಹೆೋಳುವಿರಿ ಉದಕಗರಣೆಯಂದ್ವಗೆ ಸೆಷರಪ್ಡಿಸಿ. 
  30. ಭಕಷ್ೆೋಕರಣ ಎಂದರೆೋನು? ಮೋಲೆೈ ವಿಸಿತೋಣಾ ಹಕಗು ತಕಪ್ಮಕನದ ಹೆಚಿಳವು ಭಕಷ್ೆೋಕರಣದ ಮೋಲೆ ಹೆೋಗೆ 
          ಪ್ೌಭಕವ ಬಿೋರುತತವ್ೆ? 
  31. ರೆೋಸ್ಟ ರ್ಕರೆ ಂದು 5 ಮಿೋ/ಸೆ2 ಏಕರ ಪ್ದ ವ್ೆೋಗೆ ೋತುಷಾವನುೆ ಹೆ ಂದ್ವದೆ. ಪ್ಕೌರಂಭಗೆ ಂಡ 6 ಸೆರ್ೆಂಡ್ ನ  
         ನಂತರ  ಅದು ಕೌಮಿಸಿದ ದ ರವ್ೆಷುರ? 
  32. ರ್ಕಬ್ಾನ್ ಚಕೌದ ರ ಪ್ುರೆೋಷೆಯನುೆ ತೆ ೋರಿಸುವ ಚ್ಛತೌ ಬಿಡಿಸಿ. ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲವನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
  33. ಪ್ೌತರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆೋನು? ನಮು ಊರಿನಲ್ಲನಿ ಆರೆ ೋಗಾ ರ್ೆೋಂದೌದಲ್ಲಿರುವ 2 ಪ್ೌತರಕ್ಷಣಕ ರ್ಕಯಾಕೌಮಗಳನುೆ 
         ತಳಿಸಿ.  
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V. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.                                                                                                    4X4=16 

  34. ಶಕತ ಎಂದರೆೋನು? ಅದರ ಮ ಲಮಕನ ಯಕವುದು?  ರ್ೆಳಗಿನವುಗಳನುೆ ಪ್ೌಚಿನೆ ಹಕಗು ಚಲನ ಶಕತಗಳಕಗಿ 
          ವಿಂಗಡಿಸಿ. 
         ಲಂಭವ್ಕಗಿ ಮೋಲೆೋರುತತರುವ ರಕರ್ೆಟ್ , ಹಿಗಿಿದ ರಬ್ಬ್ ಬ್ಕಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಲನಿಲ್ಲ ಿಬಿಗಿದ ಬ್ಕಣ, ಹರಿಯುತತರುವ ನೋರು 
  35. ಎ) 20 ಗಕೌಂ ದೌವಾರಕಶಿಯ ಚೆಂಡೆ ಂದು ಮೋಜನ ಮೋಲೆ ಸರಳ ರೆೋಖೆಯಲ್ಲ ಿಚಲ್ಲಸುತತದೆ. ಚೆಂಡಿನ ಆರಂಭಿಕ  
              ವ್ೆೋಗ 20 ಸೆಂ.ಮಿೋ -1 . 10 ಸೆರ್ೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲ ಿಚೆಂಡು ನಶಿಲ ಸಿಾತಯನುೆ ತಲುಪ್ುತತದೆ. ಇದರ ವ್ೆೋಗ-ರ್ಕಲ ನಕ್ಷೆ 
              ಬಿಡಿಸಿ. 
          ಬಿ) ಚೆಂಡನುೆ ನಶಿಲ ಸಿಾತಗೆ ತರುವಲ್ಲ ಿಮೋಜು ಅದರ ಮೋಲೆ ಉಂಟುಮಕಡುವ ಬ್ಲವನುೆ ಲೆಕುಸಿ. 
  36. ಸಕಂರ್ಕೌಮಿಕ ರೆ ೋಗಗಳೆಂದರೆೋನು? ಅದರ್ೆು ರ್ಕರಣವ್ಕದ ಯಕವುದಕದರ  3 ಜೋವಿಗಳನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ.  
         ಪ್ೌತಯಂದರಿಂದ ಹರಡುವ ರೆ ೋಗರ್ೆು ಒಂದೆ ಂದು ಉದಕಹರಣೆ ರ್ೆ ಡಿ. 
  37. ಅಮೋನಯಂ ರ್ೆ ಿೋರೆೈಡ್ ಮತುತ ಉಪ್ೆನುೆ ಬ್ೆೋಪ್ಾಡಿಸುವ ಉತೆತನ ಕೌಯ್ಕಯನುೆ ತೆ ೋರಿಸುವ ಚ್ಛತೌ 
          ಬ್ರೆದು ಭಕಗಗಳನುೆ ಗುರುತಸಿ. ಈ ಪ್ೌಯೋಗವನುೆ ಪ್ಕೌಯೋಗಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲ ಿವಿವರಿಸಿ. 
   
VI. ರ್ೆಳಗಿನ ಪ್ೌಶೆೆಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿ.                                                                                                   1X5=5 

  38. ಸಕೆಯು ಅಂಗಕಂಶ ಎಂದರೆೋನು? ಐಚ್ಛಿಕ ಮತುತ ಅನೆೈಚ್ಛಿಕ ಸಕೆಯುಗಳಿಗಿರುವ 2 ವಾತಕಾಸಗಳನುೆ ಪ್ಟಿರ 
          ಮಕಡಿ. ಹೃದಯದ ಸಕೆಯುಗಳ ವಿಶೆೋಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಕವುವು? 
 
    
       &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
                  #################################################### 
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