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10 ನೇ� ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ನೇ��ಟ್ಸ್�

ಪಾಠ-1 ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿ �ಯೆಗಳು� ಮತ��  ಸಮೀ�ಕರಣಗಳು�. 

1. ಮೆಗ್ನೀ!�ಷಿಯ# ಗಾಳಿಯ ಜೊ�ತೆ ವತಿ)ಸಿ  ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಪದರ ಉಂ#ಟು�ಮಾಡು�ತ�ದೆ. ಇದನ�!  ಹೋ��ಗಲಾಡಿಸಿ ವೇ�ಗವಾಗ್ನೀ ಉಂರಿಯಲು�.

2. i) H2+Cl2                                2 HCl

ii) 3BaCl2+Al2(SO4) 3                             3 BaSO4 + 2AlCl3

iii)   2Na + H2O                   2NaOH

3. i) ಕ್ಯಾ?ಲ್ಸಿ�ಯ# ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ CaO

ii) CaO + H2O              Ca(OH)2

4. ಯಾಕ್ಸೈ#ದರೆ ನಿ�ರಿನ ಅಣ�ವಿನಲ್ಲಿ ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಪರಮಾಣ�ಗಳು� ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ನ ಎರಡುರಷಿIರ�ತ�ವೇ.

5. ಕಬ್ಬಿKಣವು ತಾಮNದ ಸಲ್ಫೇP�ಟ್ಸ್ ದ್ರಾ�ವಣದಿಂ#ದ ತಾಮNವನ�!  ಸಾSನಪಲುT ಟುಗೊ�ಳಿಸ�ತ�ದೆ. ತಾಮNದ ಸಲ್ಫೇP�ಟ್ಸ್ ದ್ರಾ�ವಣದ ಬಣW  

ಬದಲಾಗಲು� ಕ್ಯಾರಣ ಕಬ್ಬಿKಣದ ಸಲ್ಫೇP�ಟಿನ ತಿಳಿ ಹಸಿರ� ದ್ರಾ�ವಣ ಉಂ#ಟಾಗ�ವುದ�.

6.NaOH + HCl               NaCl + H2O.

7. i) ಈ ಕ್ರಿ �ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೋ��ಡಿಯ# ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ನ�!  ಪಡ್ರೋದ�ಕ್ಸೈ�#ಡಿದೆ. ವಸ�� ವೊಂ#ದ� ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ನ�!  ಪಡ್ರೋದ�ಕ್ಸೈ�#ಡುರೆ ಅದನ�!  

ಉಂತ̂ರ್ಷ)ಣೆ ಎನ�! ವರ�. ಆದa ರಿ#ದ ಸೋ��ಡಿಯ# ಉಂತ̂ರ್ಷ)ಣೆಗೊ�#ಡಿದೆ.

ii) ಈ ಕ್ರಿ �ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮNದ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ನ�!  ಕಳೆದ�ಕ್ಸೈ�#ಡಿದೆ. ವಸ�� ವೊಂ#ದ� ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ನ�!  ಕಳೆದ�ಕ್ಸೈ�#ಡುರೆ ಅದನ�!  

ಅಪಕರ್ಷ)ಣೆ ಎನ�! ವರ�.ಆದa ರಿ#ದ ತಾಮNದ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಅಪಕರ್ಷ)ಣೆಗೊ�#ಡಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾ?ಸದ ಪ�ಶ್ನೆ!ಗಳಿಗೊ ಉಂತ�ರಗಳು�
1. i) a and b

2. d) ಸಾSನಪಲುT ಟು ಕ್ರಿ �ಯೆ.

3. a) ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅನಿಲು ಮತ��  ಕಬ್ಬಿKಣದ ಕ್ಸೈ�T�ರೆ-ಡ್ ಉಂ#ಟಾಗ�ತ�ದೆ.

4. ಪ�ತಿವತ)ಕ  ಮತ��  ಉಂತe ನ! ಗಳುಲ್ಲಿರ�ವ ಧಾತ�/ಸ#ಯ�ಕ�ಗಳು ರಾಶಿ ಮತ��  ಆವೇ�ಶ ಸಮನಾಗ್ನೀರ�ವ ಸಮೀ�ಕರಣವೇ� 

ಸರಿದ�ಗ್ನೀಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀ�ಕರಣ.ರಾಶಿ ಸ#ರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮದ ಪ�ಕ್ಯಾರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿ �ಯೆಯ ಉಂತe ನ! ಗಳುಲ್ಲಿರ�ವ 

ಧಾತ�ಗಳು ಒಟು�I  ರಾಶಿಯ� ಪ�ತಿವತ)ಕಗಳುಲ್ಲಿರ�ವ ಧಾತ�ಗಳು ಒಟು�I  ರಾಶಿಗೊ ಸಮನಾಗ್ನೀರಬೇ�ಕ�.ಆದa ರಿ#ದ ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಸಮೀ�ಕರಣವನ�!  ಸರಿದ�ಗ್ನೀಸಬೇ�ಕ�.

5.   a) 3H2 + N2                2NH3

          b) 2H2S + 3O2                        2H2O + 2SO2

      c) 3BaCl2 + Al2 (SO4 )3                     2AlCl3 + 3BaSO4

      d) 2K + 2H2 O                           2KOH + H2

6.  a) 2HNO3 + 2Ca(OH)2                        2Ca(NO3)2 + 2H2O

     b) 6NaOH + 3H2SO4                  3Na2SO4 + 6H2O
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     c) NaCl + AgNO3                         AgCl + NaNO3

     d) BaCl2 + H2SO4                        BaSO4 + 2HCl

7. a) 2Ca(OH)2 + 2CO2                 2CaCO3 + 2H2O

b) Zn + 2 AgNO3                  Zn(NO3)2 + 2Ag

c) 2Al + 3CuCl2                   2AlCl3 + 3 Cu

d) BaCl2 + K2SO4                 BaSO4 + 2 KCl

8.a)2KBr+BaI2                        2KI + BaBr2 ದಿಂnಸಾSನಪಲುT ಟು ಕ್ರಿ �ಯೆ

 b) ZnCO3                         ZnO + CO2 ವಿಭಜನೇ ಕ್ರಿ �ಯೆ

c) H2 + Cl2   2HCl ಸ#ಯೋಗ ಕ್ರಿ �ಯೆ.

d) Mg +2HCl   MgCl2 + HCl ಸಾSನಪಲುT ಟು ಕ್ರಿ �ಯೆ

9. ಅ#ತರ�ರ್ಷW ಕ ಕ್ರಿ �ಯೆ ಎ#ದರೆ ಉಂರ್ಷW ವನ�!  ಹೀ�ರಿಕ್ಸೈ�ಳು�r ವ  ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿ �ಯೆ. ಉಂದ್ರಾಹರಣೆಗೊ ಬೇಳಿrಯ ಕ್ಸೈ�T�ರೆ-ಡ್ ನ 

ಬ್ಬಿಳಿ ಬಣW ವು ಸ�ಯ)ನ ಬೇಳುಕನ�!  ಹೀ�ರಿಕ್ಸೈ�#ಡು� ಬ�ದ� ಬಣW ಕ್̂ಸೈ ತಿರ�ಗ�ತ�ದೆ.

ಬಹೀರ�ರ್ಷW ಕ ಕ್ರಿ �ಯೆ ಎ#ದರೆ ಉಂರ್ಷW ವನ�!  ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋ ಮಾಡು�ವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿ �ಯೆ.ಉಂದ್ರಾಹರಣೆಗೊ ಕ್ಯಾ?ಲ್ಸಿ�ಯ# ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ 

ನಿ�ರಿನೇ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸಿ ಉಂರ್ಷW  ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋ ಮಾಡು�ತಾ� ಅರಳಿದ ಸ�ಣW  ( ಕ್ಯಾ?ಲ್ಸಿ�ಯ# ಹೋ-ಡ್ರಾ�ಕ್ಸೈ�-ಡ್ )ವನ�!  ಉಂತe ತಿ� ಮಾಡು�ತ�ದೆ.

10.ಉಂಸಿರಾಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ�T ಕ್ಸೈ��ಸ್ ಆಮT ಜನಕದೆ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸಿ ಇ#ಗಾಲುದ ಡ್ರೋ- ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಮತ��  ನಿ�ರನ�!  ಉಂತe ತಿ� 

ಮಾಡು�ವುದರ ಜೊ�ತೆಗೊ ಶಕ್ರಿ�ಯನ�!  ಉಂರ್ಷW ದ ರ�ಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋ ಮಾಡು�ತ�ದೆ.

C6H12O6 + O2                      CO2 + H2O + ಶಕ್ರಿ�                                

11. ವಿಭಜನೇ ಕ್ರಿ �ಯೆಗಳು� ಸ#ಯೋಗ ಕ್ರಿ �ಯೆಯ ವಿರ�ದu ವಾಗ್ನೀವೇ. ವಿಭಜನೇ ಕ್ರಿ �ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒ#ದ� ಸ#ಯ�ಕ�ವು 2 ಅಥವಾ  

ಹೋಚ್ಚು�x  ಸ#ಯ�ಕ�ಗಳಾಗ್ನೀ ಅಥವಾ ಧಾತ�ಗಳಾಗ್ನೀ ವಿಭಜನೇ ಹೋ�#ದ�ತ�ವೇ.ಪಾದರಸದ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ನ�!  ಕ್ಯಾಯಿಸಿದ್ರಾಗ ಅದ� ಪಾದರಸ

ಮತ��  ಆಮT ಜನಕವಾಗ್ನೀ ವಿಭಜನೇ ಹೋ�#ದ�ತ�ದೆ.

2HgO 2Hg + O2 

ಈ ಕ್ರಿ �ಯೆಗೊ ಉಂರ್ಷW  ಒದಗ್ನೀಸಬೇ�ಕ್ಯಾದ ಕ್ಯಾರಣ ಇದ� ಅ#ತರ�ರ್ಷW ಕ ಕ್ರಿ �ಯೆಯಾಗ್ನೀದೆ. ಹೋಚ್ಚಿxನ ಎಲಾT  ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೇ 

ಕ್ರಿ �ಯೆಗಳು� ಅ#ತರ�ರ್ಷW ಕ ಕ್ರಿ �ಯೆಗಳು�.

ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ#ಯೋಗ ಕ್ರಿ �ಯೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ ಹೋಚ್ಚು�x  ಧಾತ�ಗಳು� ಅಥವಾ ಸ#ಯ�ಕ�ಗಳು� ಸ#ಯೋಗವಾಗ್ನೀ 

ಒ#ದೆ� ಉಂತe ನ!  ಉಂ#ಟಾಗ�ತ�ದೆ. 

H2 + O2                    2H2O 

12. ಕ್ಯಾ?ಲ್ಸಿ�ಯ# ಕ್ಯಾಬೇ��)ನೇ�ಟುನ�!  ಕ್ಯಾಯಿಸಿದ್ರಾಗ ಕ್ಯಾ?ಲ್ಸಿ�ಯ# ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಮತ��  ಕ್ಯಾಬ)ನ್ ಡ್ರೋ- ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋಯಾಗ�ತ�ದೆ.

CaCO3                    CaO + CO2

ಆಮT  ಮೀಶಿ�ತ ನಿ�ರಿನೇ�#ದಿಂಗೊ ವಿದ�? ತ್ ಹಾಯಿಸಿದ್ರಾಗ ಅದ� ಆಮT ಜನಕ ಮತ��  ಜಲುಜನಕವಾಗ್ನೀ ವಿಭಜಿಸಲುe ಡು�ತ�ದೆ.

2H2O                   H2 + O2  
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ಬೇಳಿrಯ ಕ್ಸೈ�T�ರೆ-ಡುನ�!  ಸ�ಯ)ನ ಬೇಳುಕ್ರಿಗೊ ಒಡಿ�ದ್ರಾಗ ಅದ� ಬೇಳಿr ಮತ��  ಕ್ಸೈ�T�ರಿನ್ ಅನಿಲುವನ�!  ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋ ಮಾಡು�ತ�ದೆ.

2AgCl                     2Ag + Cl2 

   

13. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾSನಪಲುT ಟು ಕ್ರಿ �ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒ#ದ� ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು ಧಾತ� ಸ#ಯ�ಕ�ದಲ್ಲಿರ�ವ ಇನೇ�!#ದ� ಧಾತ�ವನ�!  

ಪಲುT ಟುಗೊ�ಳಿಸ�ತ�ದೆ. ದಿಂnಸಾSನಪಲುT ಟು ಕ್ರಿ �ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು� ಧನ ಅಯಾನ�ಗಳು� ಮತ��  ಋಣ ಅಯಾನ�ಗಳು� ತಮ�  

ಸ#ಯ�ಕ�ಗಳಿ#ದ ಪಲುT ಟುಗೊ�ಳು�r ತ�ವೇ. ಉಂದ್ರಾಹರಣೆಗೊ

CuSO4 + Zn                   ZnSO4 + Cu 

Na2CO3 + CaCl2                  CaCO3 + NaCl

14.  Cu  + 2AgNO3                     Cu(NO3)2(ಜಲ್ಸಿ�ಯ) + 2Ag(ಘನ)

15. ವಿಲ್ಸಿ�ನಗೊ�#ಡು ಅಯಾನ�ಗಳುನ�!  ಹೋ�#ದಿಂರ�ವ ಎರಡು� ದ್ರಾ�ವಣಗಳುನ�!  ಸೋ�ರಿಸಿದ್ರಾಗ ವಿಲ್ಸಿ�ನಗೊ�ಳುr ದ ಲುವಣವು 

ಉಂತe ತಿ�ಯಾಗ�ತ�ದೆ.ಸn ಲುe  ಸಮಯದ ನ#ತರ ತಳು ಸೋ�ರ�ವ ಈ ಲುವಣಕ್̂ಸೈ ಪ�ಕ್ಷೇಪಣ ಎ#ದ� ಈ ಕ್ರಿ �ಯೆಗೊ  ಪ�ಕ್ಷೇಪಣೆ ಕ್ರಿ �ಯೆ 

ಎ#ದ� ಕರೆಯಲಾಗ�ತ�ದೆ.

ಉಂದ್ರಾ: ಪೊಟಾ?ಷಿಯ# ಕ್ಸೈ�T�ರೆ-ಡ್ ದ್ರಾ�ವಣಕ್̂ಸೈ ಜಲ್ಸಿ�ಯ ಬೇಳಿrಯ ನೇ-ಟ್ರೇ��ಟ್ಸ್ ದ್ರಾ�ವಣವನ�!  ಸೋ�ರಿಸಿದ್ರಾಗ ಬೇಳಿrಯ ಕ್ಸೈ�T�ರೆ-ಡ್

ನ ಪ�ಕ್ಷೇಪಣ ಉಂ#ಟಾಗ�ವುದ�.

AgNO3 + KCl                    AgCl + KNO3

16. a) ಉಂತ̂ರ್ಷ)ಣ ಕ್ರಿ �ಯೆ ಎ#ದರೆ ವಸ�� ವೊಂ#ದ� ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ಪಡ್ರೋದ�ಕ್ಸೈ�ಳು�r ವುದ�. ಉಂದ್ರಾ:

ತಾಮNದ ಪುಡಿಯನ�!  ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ಜೊ�ತೆಗೊ ಕ್ಯಾಯಿಸಿದ್ರಾಗ ತಾಮNದ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಉಂ#ಟಾಗ�ವುದ�.

  2Cu + O2                  2CuO

ಬ್ಬಿಸಿಯಾಗ್ನೀರ�ವ ತಾಮNದ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಮೆ�ಲ್ಫೇ ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅನಿಲುವನ�!  ಹಾಯಿಸಿದ್ರಾಗ ತಾಮN ದೆ�ರಕ�ವುದ�. ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ 

ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ಅನ�!   ಪಡ್ರೋದ�ಕ್ಸೈ�#ಡು� ನಿ�ರಾವಿಯಾಗ�ತ�ದೆ. 

CuO + H2                    Cu + H2O

b) ವಸ�� ವೊಂ#ದ� ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ಕಳೆದ�ಕ್ಸೈ�#ಡುರೆ ಅದ� ಅಪಕರ್ಷ)ಣೆ.

ಉಂದ್ರಾ: ಬ್ಬಿಸಿಯಾಗ್ನೀರ�ವ ತಾಮNದ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಮೆ�ಲ್ಫೇ ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅನಿಲುವನ�!  ಹಾಯಿಸಿದ್ರಾಗ ತಾಮNದ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ 

ಅನ�!  ಕಳೆದ�ಕ್ಸೈ�#ಡು� ತಾಮN ದೆ�ರಕ�ವುದ�.

 CuO + H2                    Cu + H2O

ಸತ�ವಿನ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಜೊ�ತೆ ಕ್ಯಾಬ)ನ್ ವತಿ)ಸಿದ್ರಾಗ ಸತ�ವಿನ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಅಪಕರ್ಷ)ಣಗೊ�#ಡು� ಸತ� ಉಂ#ಟಾಗ�ತ�ದೆ.

ZnO + C                     Zn + CO 

17.X ಧಾತ� ತಾಮN. ಕಪುe  ಬಣW ದ ಸ#ಯ�ಕ� ತಾಮNದ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್.

18. ಕಬ್ಬಿKಣವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಆಮT ಜನಕ ಮತ��  ತೆ�ವಾ#ಶದ ಜೊ�ತೆಗೊ ವತಿ)ಸಿದ್ರಾಗ ಕಬ್ಬಿKಣದ ಜಲ್ಸಿ�ಯ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಆಗ್ನೀ 

ಪರಿವತ)ನೇ ಹೋ�#ದಿಂ ತ�ಕ�^  ಹೀಡಿಯ�ತ�ದೆ. ಇದನ�!  ತಪ್ಪಿeಸಲು� ಕಬ್ಬಿKಣದ ವಸ�� ಗಳಿಗೊ ಬಣW  ಬಳಿಯಲಾಗ�ತ�ದೆ.
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19.  ಎಣೆW ಮತ��  ಕ್ಸೈ�ಬ�K  ಹೋ�#ದಿಂದ ಆಹಾರ ಪದ್ರಾಥ)ಗಳು� ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ�ವ ಆಮT ಜನಕದೆ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸಿ ಕಮಟು� 

ವಾಸನೇಯನ�!  ಉಂ#ಟು�ಮಾಡು�ತ�ದೆ. ಇದನ�!  ತಪ್ಪಿeಸಲು� ಅವುಗಳು ಜೊ�ತೆಗೊ ವತಿ)ಸದ ನೇ-ಟ್ರೇ���ಜನನ�!  ಹಾಯಿಸಲಾಗ�ತ�ದೆ.

20. ನಶಿಸ�ವಿಕ್ಸೈ : ಲ್ಫೇ��ಹಗಳು ಮೆ�ಲ್ಫೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ�ವ ಆಮT ಜನಕ ಮತ��  ನಿ�ರಾವಿ ವತಿ)ಸಿ ಅವು ಸವೇಯ�ವ#ತೆ 

ಮಾಡು�ವುದನ�!  ನಶಿಸ�ವಿಕ್ಸೈ ಎನ�! ವರ�. ನಶಿಸ�ವಿಕ್ಸೈಯ� ಸಾಮಾನ? ವಾಗ್ನೀ ಲ್ಫೇ��ಹಗಳು ಉಂತ̂ರ್ಷ)ಣ ಕ್ರಿ �ಯೆಯಿ#ದ್ರಾಗ�ತ�ದೆ.

ಉಂದ್ರಾಹರಣೆಗೊ ಕಬ್ಬಿKಣಕ್̂ಸೈ ತ�ಕ�^  ಹೀಡಿಯ�ವುದ�.

ಕಮಟು�ವಿಕ್ಸೈ : ಕ್ಸೈ�ಬ�K  ಮತ��  ಎಣೆW ಪದ್ರಾಥ)ಗಳು� ಉಂತ̂ರ್ಷ)ಣೆಗೊ�#ಡ್ರಾಗ ಅದರ ರ�ಚ್ಚಿ ಮತ��  ವಾಸನೇ ಬದಲಾಗ�ವುದೆ� 

ಕಮಟು�ವಿಕ್ಸೈ. ಎಣೆW ಪದ್ರಾಥ)ಗಳುನ�!  ರೆಪ್ಪಿ�ಜರೆ�ಟುರನಲ್ಲಿ ಇಟಾIಗ ತಾಪದ ಇಳಿಕ್ಸೈಯಿ#ದ ಉಂತ̂ರ್ಷ)ಣ ಕ್ರಿ �ಯೆ ನಿಧಾನವಾಗ�ತ�ದೆ. 

ಇದರಿ#ದ ಬೇ�ಗನೇ ಅವು ಕ್ಸೈಟು�I  ಹೋ��ಗ�ವುದಿಂಲುT .
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ಘಟುಕ-2 ಆಮT ,ಪ�ತಾ?ಮT  ಮತ��  ಲುವಣಗಳು� 

1. ಪ�ತಿಯೊಂ#ದ� ಪ�ನಾಳುದಲ್ಲಿರ�ವ ದ್ರಾ�ವಣವನ�!  ಕ್ಸೈ#ಪು ಲ್ಸಿಟು� ಸ್ ಕ್ಯಾಗದ ಬಳುಸಿ ಪರಿ�ಕ್ಷಿಸಬೇ�ಕ�.ಕ್ಸೈ#ಪು

ಲ್ಸಿಟು� ಸ್ ಕ್ಯಾಗದವನ�!  ಒ#ದ� ಪ�ನಾಳುದಲ್ಲಿನ ದ್ರಾ�ವಣದಲ್ಲಿ ಮ�ಳು�ಗ್ನೀಸಿದ್ರಾಗ ಅದ� ನಿ�ಲ್ಸಿ ಬಣW ಕ್ಸೈ^ 

ಬದಲಾದರೆ ಆ ದ್ರಾ�ವಣವು ಪ�ತಾ?ಮT  ಎ#ದ�,ಅದೆ� ಕ್ಯಾಗದವನ�!  ಇನೇ�!#ದ� ಪ�ನಾಳುದಲ್ಲಿನ 

ದ್ರಾ�ವಣದಲ್ಲಿ ಮ�ಳು�ಗ್ನೀಸಿದ್ರಾಗ ಅದ� ಕ್ಸೈ#ಪು ಬಣW ಕ್ಸೈ^ ತಿರ�ಗ್ನೀದರೆ ಅದ� ಆಮT ಎ#ದ�,ಮತ��  ಯಾವುದೆ�

ಬಣW  ಬದಲಾವಣೆ ತೆ��ರಿಸದೆ� ಇರ�ವ ದ್ರಾ�ವಣವು ಭಟಿI ಇಳಿಸಿದ ನಿ�ರ� ಎ#ದ� 

ತಿ�ಮಾ)ನಿಸಬಹ�ದ�.

2. ಮೊಸರ� ಮತ��  ಹ�ಳಿ ಪದ್ರಾಥ)ಗಳುಲ್ಲಿ ಆಮT ಗಳಿರ�ವ ಕ್ಯಾರಣ ಅವು ಹೀತಾ�ಳೆ ಅಥವಾ ತಾಮNದ 

ಜೊ�ತೆ ವತಿ)ಸಿ ಅವುಗಳು ಸ#ಯ�ಕ�ಗಳುನ�!  ಉಂತe ತಿ� ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ಪದ್ರಾಥ)ವನ�!  

ವಿರ್ಷಕ್ಯಾರಿಯನಾ!ಗ್ನೀಸಬಹ�ದ�.

3. ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್.

ಆಮT  + ಲ್ಫೇ��ಹ              ಲುವಣ + ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅನಿಲು.ಈ ಕ್ರಿ �ಯೆಯಲ್ಲಿ 

ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋಯಾಗ�ವ ಅನಿಲುವನ�!  ಉಂರಿಯ�ತಿ�ರ�ವ ಕ್ರಿಡಿಗೊ�ಳಿrಯ ಸಮೀ�ಪಕ್ಸೈ^ ತ#ದ್ರಾಗ ಅದ� 

ಸಶಬa ವಾಗ್ನೀ ಉಂರಿಯ�ತ�ದೆ. 

4. CaCO3+ 2HCl                          CaCl2 + CO2+ H2O

5. ಆಮT ವು ನಿ�ರಿನೇ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸಿ ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅಯಾನ್ ಉಂತe ತಿ� ಮಾಡು�ತ�ದೆ. ಆಮT ಗಳಾದ 

HCl,H2SO4,HNO3 ಮತ��  CH3COOH ನಿ�ರಿನೇ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸಿ ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅಯಾನ್ (H+) 

ಉಂ#ಟು�ಮಾಡು�ತ�ದೆ.ಆದರೆ ಆಲ್ಫೇ�̂�ಹಾಲ್ ಮತ��  ಗೊ�Tಕ್ಸೈ��ಸ್ ನ#ತಹ ಸ#ಯ�ಕ�ಗಳು ದ್ರಾ�ವಣಗಳು� 
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ನಿ�ರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸಿ�ನವಾದ್ರಾಗ ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅಯಾನ�ಗಳುನ�!  ಉಂತe ತಿ� ಮಾಡುದೆ ಇರ�ವ ಕ್ಯಾರಣ 

ಆಮೀT�ಯ ಗ�ಣವನ�!  ಪ�ದಶಿ)ಸ�ವುದಿಂಲುT .

6. ಆಮT ದ ಜಲ್ಸಿ�ಯ ದ್ರಾ�ವಣ ವಿದ�? ತ್ ವಾಹಕವಾಗ್ನೀರಲು� ಕ್ಯಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರ�ವ ಆವೇ�ಶಯ�ಕ� 

ಕಣಗಳಾದ ಅಯಾನ�ಗಳಿರ�ವುದ�.

7. ಶ�ರ್̂ಷ HCl ಅನಿಲುದಲ್ಲಿ ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅಯಾನ�ಗಳು� ಇಲುT ದಿಂರ�ವ ಕ್ಯಾರಣ ಅದ� ಆಮೀTಯ 

ಗ�ಣವನ�!  ಪ�ದಶಿ)ಸ�ವುದಿಂಲುT .

8.ನಿ�ರನ�!  ಆಮT ಕ್ಸೈ^ ಸೋ�ರಿಸಿದರೆ ಉಂತe ತಿ�ಯಾಗ�ವ ಉಂರ್ಷW ವು ಮೀಶ �ಣವು ಹೋ�ರಸಿಡಿಯ�ವ#ತೆ 

ಮಾಡುಬಹ�ದ� ಮತ��  ಸ�ಟುI  ಗಾಯಗಳುನ�!  ಉಂ#ಟು�ಮಾಡುಬಹ�ದ�.

9. ಆಮT ದ ದ್ರಾ�ವಣವನ�!  ಸಾರರಿಕ�ಗೊ�ಳಿಸಿದ್ರಾಗ ಏಕಮಾನ ಗಾತ �ದಲ್ಲಿರ�ವ ಅಯಾನ�ಗಳು 

ಸಾರತೆಯ� ಕಡಿಮೆಯಾಗ�ತ�ದೆ.

10. ಹೋ-ಡ್ರಾ�ಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಅಯಾನ�ಗಳು ಸಾರತೆಯ� ಕಡಿಮೆಯಾಗ�ತ�ದೆ.

11.  pH ಮೌಲು?  7 ಕ್̂ರಿ#ತ ಕಡಿಮೆಯಿದa ರೆ ಅದ� ಆಮೀT�ಯ ಮತ��  7 ಕ್̂ರಿ#ತ ಜಾಸಿ� ಇದa ರೆ ಅದ� 

ಪ�ತಾ?ಮೀT�ಯ. ಆದa ರಿ#ದ pH 6 ಇರ�ವ ದ್ರಾ�ವಣವು ಆಮೀT�ಯ ಮತ��  ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ 

ಅಯಾನಗಳು ಸಾರತೆ ಹೋಚ್ಚು�x . pH 8 ಇರ�ವ ದ್ರಾ�ವಣವು ಪ�ತಾ?ಮೀT�ಯವಾಗ್ನೀರ�ತ�ದೆ.

12. H+ ಅಯಾನ�ಗಳು ಸಾರತೆಯ� ಅಧಿಕವಾಗ್ನೀದa ಲ್ಲಿ ದ್ರಾ�ವಣವು ಆಮೀT�ಯವಾಗ�ತ�ದೆ ಮತ��  H+ 

ಅಯಾನ�ಗಳು ಸಾರತೆಯ� ಕಡಿಮೆಯಿದa ಲ್ಲಿ ದ್ರಾ�ವಣವು ಪ�ತಾ?ಮೀT�ಯವಾಗ್ನೀರ�ತ�ದೆ.

13.ಪ�ತಾ?ಮೀT�ಯ ದ್ರಾ�ವಣಗಳು� H+  ಅಯಾನ�ಗಳುನ�!  ಹೋ�#ದಿಂವೇ,ಆದರೆ ಅದರ ಸಾರತೆ ಕಡಿಮೆ 

ಇರ�ತ�ದೆ. ಅವು ಪ�ತಾ?ಮೀT�ಯವಾಗ್ನೀರಲು� ಕ್ಯಾರಣ ಅವುಗಳುಲ್ಲಿರ�ವ OH- ಅಯಾನ�ಗಳು ಸಾರತೆ 

ಅಧಿಕವಾಗ್ನೀರ�ವುದ�. 

14. ರೆ-ತನ ಕ�ಷಿ ಭ�ಮೀಯ ಮಣ�W  ಆಮೀT�ಯವಾಗ್ನೀದa ರೆ ಆಗ ಅದನ�!  ಪ�ತಾ?ಮೀT�ಕರಿಸಲು� ಅದಕ್ಸೈ^ 

ಸ�ಟುI  ಸ�ಣW ,ಅರಳಿದ ಸ�ಣW  ಅಥವಾ ಸಿ�ಮೆಸ�ಣW  ಬೇರೆಸ�ತಾ�ರೆ.
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15.ಬ್ಬಿT�ಚ್ಚಿ#ಗ್ ಪೌಡುರ್.

16. ಕ್ಯಾ?ಲ್ಸಿ�ಯ# ಹೋ-ಡ್ರಾ�ಕ್ಸೈ�-ಡ್ (Ca(OH)2)

17. ವಾಷಿ#ಗ್ ಸೋ��ಡ್ರಾ ( Na2CO3.10H2O).

18. ಸೋ��ಡಿಯ# ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಕ್ಯಾಬೇ��)ನೇ�ಟ್ಸ್ ಅನ�!  ಕ್ಯಾಯಿಸಿದ್ರಾಗ ಸೋ��ಡಿಯ# 

ಕ್ಯಾಬೇ��)ನೇ�ಟ್ಸ್ ಮತ��  ನಿ�ರನ�!  ಉಂತe ತಿ� ಮಾಡಿ ಇ#ಗಾಲುದ ಡ್ರೋ- ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ನ�!  ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋ ಮಾಡು�ತ�ದೆ.

2NaHCO3                          Na2CO3 + H2O + CO2

19.CaSO4.
1/2H2O + 11/2H2O                     CaSO4.2H2O(ಜಿಪ� #)

ಅಭ್ಯಾ?ಸದ ಪ�ಶ್ನೆ!ಗಳು� 
1. d) 10

2.b) HCl

3.d)  16ml

4. c) ಆಮT ಶಾಮಕ

5. a)ಸಲು�e ?ರಿಕ್ ಆಮT  + ಸತ�                     ಸತ�ವಿನ ಸಲ್ಫೇP�ಟ್ಸ್ + ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್
 H2SO4 + Zn                      ZnSO4 + H2

b) ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಕ್ಸೈ�T�ರಿಕ್ ಆಮT  + ಮೆಗ್ನೀ!�ಷಿಯ#                 ಮೆಗ್ನೀ!�ಷಿಯ# ಕ್ಸೈ�T�ರೆ-ಡ್ + 

ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ 
  2HCl + Mg                        MgCl2 + H2  

c)  ಸಲು�e ?ರಿಕ್ ಆಮT  + ಅಲು�? ಮೀನಿಯ#                  ಅಲು�? ಮೀನಿಯ# ಸಲ್ಫೇP�ಟ್ಸ್ + ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್
  3H2SO4  + 2Al                        Al2(SO4)3 + 3H2   

d)  ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಕ್ಸೈ�T�ರಿಕ್ ಆಮT + ಕಬ್ಬಿKಣ                       ಕಬ್ಬಿKಣದ ಕ್ಸೈ�T�ರೆ-ಡ್ + ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್
    6HCl + 2Fe                         2FeCl3 + 3H2

6.ರಬK ರ್ ಕ್ಯಾಕ್) ಮೆ�ಲ್ಫೇ ಎರಡು� ಮೊಳೆಗಳುನ�!  ಜೊ��ಡಿಸಬೇ�ಕ�.ಮತ��  ಅದನ�!  100 ml 

ಬ್ಬಿ�ಕರಿನಲ್ಲಿಡುಬೇ�ಕ�.ಮೊಳೆಗಳುನ�!  6V ಬ್ಯಾ?ಟುರಿಯ ಎರಡು� ದ�� ವಗಳಿಗೊ ಸಿnಚ್ ಮತ��  ಬಲ್K ಮ�ಲುಕ
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ಸ#ಪಕ್ರಿ)ಸಬೇ�ಕ�.ಈಗ ಬ್ಬಿ�ಕರಿಗೊ ಸn ಲುe  ಸಾರರಿಕ� HCl ಸ�ರಿಯಬೇ�ಕ�.ಮತ��  ವಿದ�? ತ್ ಹಾಯಿಸಬೇ�ಕ�.

ಗೊ�T�ಕ್ಸೈ��ಸ್ ಮತ��  ಆಲ್ಫೇ�̂�ಹಾಲ್ ದ್ರಾ�ವಣಗಳೆ�#ದಿಂಗೊ ಪ�ತೆ?�ಕವಾಗ್ನೀ ಈ ಚ್ಚುಟು�ವಟಿಕ್ಸೈಯನ�!  

ಪುನರಾವತಿ)ಸಬೇ�ಕ�.ಬ್ಬಿ�ಕರಿನಲ್ಲಿ ಆಮT  ಇದ್ದಾಗ ಬಲ್K ಬೇಳುಗ�ತ�ದೆ ಆದರೆ ಗ�T ಕ್ಸೈ��ಸ್ ಮತ��  

ಆಲ್ಫೇ�̂�ಹಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಳುಗ�ವುದಿಂಲುT . ಬಲ್K ನ ಉಂರಿಯ�ವಿಕ್ಸೈಯ� ದ್ರಾ�ವಣದ ಮ�ಲುಕ ವಿದ�? ತ್ 

ಪ�ವಾಹ ಹರಿಯ�ವುದನ�!  ಸ�ಚ್ಚಿಸ�ತ�ದೆ. ದ್ರಾ�ವಣದಲ್ಲಿ ವಿದ�? ತe �ವಾಹವು ಅಯಾನ�ಗಳು ಮ�ಲುಕ 

ಸಾಗ್ನೀಸಲುe ಡು�ತ�ದೆ. ಗ�T ಕ್ಸೈ��ಸ್, ದ್ರಾ�ವಣದಲ್ಲಿ ಅಯಾನ�ಗಳುನ�!  ಉಂ#ಟು�ಮಾಡುದಿಂರ�ವ ಕ್ಯಾರಣ 

ವಿದ�? ತ್ ಹರಿಯ�ವುದಿಂಲುT .

7. ಅಸವಿತ ನಿ�ರ� ಅತ? #ತ ಶ�ದu  

ನಿ�ರಾಗ್ನೀರ�ವ ಕ್ಯಾರಣ ಮತ��  ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ� ಅಯಾನ�ಗಳು� ಇಲುT ದಿಂರ�ವ ಕ್ಯಾರಣ ಅದ� 

ವಿದ�? ತ್ ಹರಿಯಲು� ಬ್ಬಿಡು�ವುದಿಂಲುT . ಆದರೆ ಮಳೆ ನಿ�ರ� ಅಶ�ದu ವಾಗ್ನೀರ�ತ�ದೆ ಮತ��  ಸಾಕರ್ಷ�I  

ಅಯಾನ�ಗಳುನ�!  ಹೋ�#ದಿಂರ�ತ�ದೆ.ಹಾಗಾಗ್ನೀ ಅದ� ವಿದ�? ತ್ ಹರಿಯಲು� ಬ್ಬಿಡು�ತ�ದೆ.

8. ಯಾಕ್ಸೈ#ದರೆ ಆಮT ಗಳು� ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅಯಾನ�ಗಳಾಗ್ನೀ ವಿಲ್ಸಿ�ನಗೊ�ಳು�r ವುದ� ನಿ�ರಿನಲ್ಲಿ 

ಮಾತ �.ಆಮೀT�ಯ ಸn ಭ್ಯಾವಕ್ಸೈ^ ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅಯಾನ�ಗಳು ಅವಶ? ಕತೆ ಇದೆ.

9. a) ತಟುಸS                          –                        D      pH-7

    b) ಪ�ಬಲುವಾಗ್ನೀ ಪ�ತಾ?ಮೀT�ಯ  –                        C     pH-11

    c) ಪ�ಬಲುವಾಗ್ನೀ ಆಮೀT�ಯ     –                        B      pH-1

    d) ದ�ಬ)ಲು ಆಮೀT�ಯ      –                        A       pH-4

     e) ದ�ಬ)ಲು ಪ�ತಾ?ಮೀT�ಯ  –                        E      pH-9

11<9<7<4<1
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10. ಪ�ನಾಳು A ದಲ್ಲಿ ಹೋಚ್ಚು�x  ತಿ�ವ�ವಾಗ್ನೀ ಅನಿಲುದ ಗ�ಳೆrಗಳು� ಉಂ#ಟಾಗ�ತ�ದೆ ಏಕ್ಸೈ#ದರೆ 

ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಕ್ಸೈ�T�ರಿಕ್ ಆಮT ವು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮT ಕ್̂ರಿ#ತ ಹೋಚ್ಚು�x  ಪ�ಬಲುವಾಗ್ನೀದೆ ಮತ��  ವೇ�ಗವಾಗ್ನೀ 

ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅನಿಲುವನ�!  ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋ ಮಾಡು�ತ�ದೆ.

11.  ಹಾಲು� ಮೊಸರಾದ#ತೆ ಅದರ pH ಕಡಿಮೆಯಾಗ�ತ�ದೆ ಯಾಕ್ಸೈ#ದರೆ ಮೊಸರ� 

ಹ�ಳಿಯಾಗ�ತ�ದೆ ಮತ��  ಅದರಲ್ಲಿರ�ವ ಆಮT ವು pH ಕಡಿಮೆಯಾಗ�ವ#ತೆ ಮಾಡು�ತ�ದೆ.

12. a) ಏಕ್ಸೈ#ದರೆ ಕ್ಷಾರಿ�ಯ ಹಾಲು� ಬೇ�ಗನೇ ಕ್ಸೈಟು�I  ಹೋ��ಗ�ವುದಿಂಲುT .(ಹ�ಳಿಯಾಗ�ವುದಿಂಲುT ).

      b) ಯಾಕ್ಸೈ#ದರೆ ಉಂತe ತಿ�ಯಾಗ�ವ ಆಮT ವು ಕ್ಷಾರದೆ�#ದಿಂಗೊ ತಟುಸಿS�ಕರಣಗೊ�#ಡು� 

ಮೊಸರಾಗಲು� ಸಮಯ ತೆಗೊದ�ಕ್ಸೈ�ಳುr ತ�ದೆ.

13. ಯಾಕ್ಸೈ#ದರೆ ಅದ� ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ�ವ ತೆ�ವಾ#ಶವನ�!  ಹೀ�ರಿಕ್ಸೈ�#ಡು� ಘನ ಜಿಪ� # 

ಲುವಣವಾಗ್ನೀ ಪರಿವತಿ)ಸಲುe ಡು�ತ�ದೆ.

CaSO4.
1/2H2O + 11/2H2O                     CaSO4.2H2O(ಜಿಪ� #)

14. ಆಮT  ಮತ��  ಪ�ತಾ?ಮT ಗಳು� ಪರಸe ರ ವತಿ)ಸಿ ನಿ�ರ� ಮತ��  ಲುವಣವನ�!  ಉಂತe ತಿ� ಮಾಡು�ವ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿ �ಯೆಯೆ� ತಟುಸಿS�ಕರಣ ಕ್ರಿ �ಯೆ.ಈ ಕ್ರಿ �ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂರ್ಷW ದ ರ�ಪದಲ್ಲಿ ಶಕ್ರಿ� 

ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋಯಾಗ�ತ�ದೆ.

NaOH + HCl                   NaCl + H2O

(ಆಮT )  (ಪ�ತಾ?ಮT )             (ಲುವಣ) (ನಿ�ರ�)

Mg(OH)2 + 2HCl               MgCl2 + 2H2O

15. a) ವಾಷಿ#ಗ್ ಸೋ��ಡ್ರಾ :

i) ಗಾಜ�,ಸಾಬ�ನ� ಮತ��  ಕ್ಯಾಗದ ಕ್ಯಾರ್ಖಾ)ನೇಯಲ್ಲಿ ಉಂಪಯೋಗ್ನೀಸ�ವರ�.

ii) ನಿ�ರಿನ ಗಡುಸ�ತನ ನಿವಾರಣೆಗೊ ಉಂಪಯೋಗ್ನೀಸ�ತಾ�ರೆ.

b) ಅಡು�ಗೊ ಸೋ��ಡ್ರಾ :

i) ಬೇ�ಕ್ರಿ#ಗ್ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಕ್ಸೈಯಲ್ಲಿ ಬಳುಸ�ತಾ�ರೆ.

ii) ಬೇ#ಕ್ರಿ ಆರಿಸ�ವ ಸೋ��ಡ್ರಾ-ಆಸಿಡ್ ಉಂಪಕರಣಗಳುಲ್ಲಿ ಬಳುಸ�ತಾ�ರೆ.
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ಘಟುಕ  -3   ಆಮT  ಮತ��  ಪ�ತಾ?ಮT ಗಳು�   
1.i) ಪಾದರಸ

ii) ಸೋ��ಡಿಯ# ಮತ��  ಪೊಟಾ?ಷಿಯ#

iii) ಬೇಳಿr

iv) ಪಾದರಸ

2. ಲ್ಫೇ��ಹಗಳುನ�!  ಕ�ಟಿI ತೆಳು�ವಾದ ಹಾಳೆಗಳುನಾ!ಗ್ನೀ ಮಾಡುಬಹ�ದ್ರಾದ 

ಸಾಮಥ? )-ಕ�ಟು? ತೆ

ತೆಳು�ವಾದ ತ#ತಿಗಳುನಾ!ಗ್ನೀ ಎಳೆಯಬಹ�ದ್ರಾದ ಸಾಮಥ? )-ತನ? ತೆ. 

3. ಸೋ��ಡಿಯ# ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ತೆ�ವಾ#ಶ ,ಆಮT ಜನಕ ಮತ��  

ಇ#ಗಾಲುದ ಡ್ರೋ- ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಜೊ�ತೆ ತಕ್ಷಣ ವತಿ)ಸ�ತ�ದೆ ಆದರೆ ಸಿ�ಮೆಎಣೆW ಜೊ�ತೆ

ಅದ� ವತಿ)ಸ�ವುದಿಂಲುT .

4. i) 3Fe + 4H2O               Fe3O4 + 4H2

      ii) Ca + 2H2O                 Ca(OH)2 + H2

        2K + 2H2O                 2KOH + H2

5. A + FeSO4  ಯಾವುದೆ� ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇಲುT . ಆದa ರಿ#ದ A ಯ� 

ಕಬ್ಬಿKಣಕ್̂ರಿ#ತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು.

A + CuSO4 ಸಾSನಪಲುT ಟು.ಆದa ರಿ#ದ A ಯ� ತಾಮNಕ್̂ರಿ#ತ ಹೋಚ್ಚು�x  

ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು.
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B + FeSO4 ಸಾSನಪಲುT ಟು.ಆದa ರಿ#ದ B ಯ� ಕಬ್ಬಿKಣಕ್̂ರಿ#ತ ಹೋಚ್ಚು�x  

ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು.

B + ZnSO4 ಯಾವುದೆ� ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇಲುT .ಆದa ರಿ#ದ B ಯ� ಸತ�ವಿಗ್ನೀ#ತ 

ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು.

C + FeSO4  ಯಾವುದೆ� ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇಲುT .ಆದa ರಿ#ದ C ಯ� ಕಬ್ಬಿKಣಕ್̂ರಿ#ತ 

ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು.

C + CuSO4 ಯಾವುದೆ� ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇಲುT .ಆದa ರಿ#ದ C ಯ� ತಾಮNಕ್̂ರಿ#ತ 

ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು.

C + ZnSO4 ಯಾವುದೆ� ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇಲುT .ಆದa ರಿ#ದ C ಯ� ಸತ�ವಿಗ್ನೀ#ತ 

ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು.

C + AgNO3 ಸಾSನಪಲುT ಟು.ಆದa ರಿ#ದ C ಯ� ಬೇಳಿrಗ್ನೀ#ತ ಹೋಚ್ಚು�x  

ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು.

D + FeSO4/ CuSO4/ ZnSO4/ AgNO3 ಯಾವುದೆ� ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ 

ಇಲುT .ಆದa ರಿ#ದ D ಯ� ಕಬ್ಬಿKಣ.ತಾಮN,ಸತ� ಮತ��  ಬೇಳಿrಗ್ನೀ#ತ ಕಡಿಮೆ 

ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು.

i) ಅತ? #ತ ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು ಲ್ಫೇ��ಹ -B

ii) ಸಾSನಪಲುT ಟು ಕ್ರಿ �ಯೆ ನಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ.

iii) B>A>C>D

6.ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ .
Fe + H2SO4                 FeSO4 + H2
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7. ಸತ�ವು ಕಬ್ಬಿKಣಕ್̂ರಿ#ತ ಹೋಚ್ಚು�x  ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು. ಆದa ರಿ#ದ ಸತ�ವು ಕಬ್ಬಿKಣದ 

ಸಲ್ಫೇP�ಟ್ಸ್ ದ್ರಾ�ವಣದಿಂ#ದ ಕಬ್ಬಿKಣವನ�!  ಸಾSನಪಲುT ಟುಗೊ�ಳಿಸ�ತ�ದೆ.

Zn + FeSO4               ZnSO4 + Fe

8. i)ಸೋ��ಡಿಯ# ( 2,8,1) = Na

    ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ( 2,6) = O

    ಮೆಗ್ನೀ!�ಷಿಯ# ( 2.8,2) =   Mg

ii)

    

iii) Na+ ,O2- ಮತ��  Mg2+

9.ಅಯಾನಿಕ ಸ#ಯ�ಕ�ಗಳುಲ್ಲಿ ಅಯಾನ�ಗಳು ಮದೆ?  ಪ�ಬಲು ಸಾSಯಿ� 

ವಿದ�? ದ್ರಾಕರ್ಷ)ಣ ಬಲು ಇರ�ತ�ದೆ. ಇದನ�!  ತೆ�ಡ್ರೋದ� ಹಾಕಲು� ಹೋಚ್ಚಿxನ 

ಪ�ಮಾಣದ ಶಕ್ರಿ�ಯ ಅವಶ? ಕತೆ ಇರ�ವುದರಿ#ದ ಅವುಗಳು� ಹೋಚ್ಚಿxನ ಕರಗ�ವ 

ಬ್ಬಿ#ದ�ವನ�!  ಹೋ�#ದಿಂವೇ.

10. i) ನೇ-ಸಗ್ನೀ)ಕವಾಗ್ನೀ ದೆ�ರಕ�ವ  ಧಾತ� ಅಥವಾ ಸ#ಯ�ಕ�ಗಳುನ�!  

ಖನಿಜಗಳು� ಎನ�! ವರ�.
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ii) ಯಾವ ಖನಿಜದಿಂ#ದ ಲಾಭದ್ರಾಯಕವಾಗ್ನೀ ಲ್ಫೇ��ಹಗಳುನ�!  

ಹೋ�ರತೆಗೊಯಬಹ�ದೆ�� ಅ#ತಹ ಖನಿಜಗಳುನ�!  ಅದ�ರ�ಗಳು� ಎನ�! ವರ�.

iii) ಅದ�ರ�ಗಳುಲ್ಲಿರ�ವ ಮಣ�W ,ಮರಳು� ಇತಾ?ದಿಂ ಕಲು� ರ್ಷಗಳುನ�!  ಮಡಿ� 

ಎನ�! ವರ�.

11. ಚ್ಚಿನ! ,ಬೇಳಿr ಮತ��  ಪಾTಟಿನ#

12. ಅಪಕರ್ಷ)ಣೆ.

13.  

ಲ್ಫೇ��ಹಗಳು� ಸತ� ಮೆಗ್ನೀ!�ಷಿಯ# ತಾಮN 

ಸತ�ವಿನ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇಲುT  ಸಾSನಪಲುT ಟು ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇಲುT  

ಮೆಗ್ನೀ!�ಷಿಯ# 

ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್

ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇಲುT  ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇಲುT  ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇಲುT  

ತಾಮNದ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಸಾSನಪಲುT ಟು ಸಾSನಪಲುT ಟು ಪ�ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇಲುT  

 

14. ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು ಲ್ಫೇ��ಹಗಳು� ಸ�ಲುಭವಾಗ್ನೀ ನಶಿಸ�ವಿಕ್ಸೈಗೊ 

ಒಳುಗಾಗ�ವುದಿಂಲುT .
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15. ಎರಡು� ಅಥವಾ ಹೋಚ್ಚು�x  ಲ್ಫೇ��ಹ ಅಥವಾ ಲ್ಫೇ��ಹ - ಅಲ್ಫೇ��ಹಗಳು 

ಸಮರ�ಪದ ಮೀಶ �ಣವೇ� ಮೀಶ �ಲ್ಫೇ��ಹ.

ಅಭ್ಯಾ?ಸದ ಪ�ಶ್ನೆ!ಗಳಿಗೊ ಉಂತ�ರಗಳು� .

1.  d)

2. c)

3. a)

4. c)

5. a) ಸ�ತಿ�ಗೊಯಿ#ದ ಬಡಿದ್ರಾಗ ವಸ�� ಗಳು� ತೆಳುr ನೇಯ ಹಾಳೆಗಳಾದರೆ ಅವು 

ಲ್ಫೇ��ಹಗಳು�,ಇಲುT ವಾದರೆ ಅವು ಅಲ್ಫೇ��ಹಗಳು�. ಅದೆ� ರಿತಿ ಬ್ಯಾ?ಟುರಿ,ಬಲ್K, 

ತ#ತಿ ಮತ��  ಸಿnಚ್ ಗಳುನ�!  ಜೊ��ಡಿಸಿ ವಸ�� ಗಳು ಮ�ಲುಕ ವಿದ�? ತ್ ಹರಿದರೆ 

ಅವು ಲ್ಫೇ��ಹಗಳು�,ಇಲುT ವಾದರೆ ಅವು ಅಲ್ಫೇ��ಹಗಳು�.

b) ಮೆ�ಲ್ಸಿನ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗಳುನ�!  ಲ್ಫೇ��ಹ ಮತ��  ಅಲ್ಫೇ��ಹಗಳು ಮದೆ? ಇರ�ವ 

ಭೌತಿಕ ವ? ತಾ?ಸಗಳುನ�!  ತಿಳಿಯಲು� ಉಂಪಯೋಗ್ನೀಸಬಹ�ದ�. 

6. ಯಾವ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಗಳು� ಆಮೀT�ಯ ಮತ��  ಪ�ತಾ?ಮೀT�ಯ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಗಳು#ತೆ 

ವತಿ)ಸ�ತ�ವೇಯೋ  ಅ#ತಹ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಗಳುನ�!  ಉಂಭಯವತಿ) ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ 

ಎನ�! ವರ�.
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ಉಂದ್ರಾ: ಅಲು�? ಮೀನಿಯ# ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್,ಸತ�ವಿನ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್.

7. ಸಾರರಿಕ� ಆಮT ಗಳಿ#ದ ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನನ�!  ಪಲುT ಟುಗೊ�ಳಿಸ�ವ ಎರಡು� 

ಲ್ಫೇ��ಹಗಳೆ#ದರೆ ಸೋ��ಡಿಯ# ಮತ��  ಪೊಟಾ?ಷಿಯ#

ಪಲುT ಟುಗೊ�ಳಿಸದಿಂರ�ವ ಲ್ಫೇ��ಹಗಳೆ#ದರೆ ತಾಮN ಮತ��  ಬೇಳಿr.

8.ಆನೇ��ಡ್ - ಅಶ�ದu  ಲ್ಫೇ��ಹ M

 ಕ್ಯಾ?ಥೋ��ಡ್ - ಶ�ದu  ಲ್ಫೇ��ಹ 

ವಿದ�? ದಿಂnಭಜನಿ�ಯ ದ್ರಾ�ವಣ  –                        M ಲ್ಫೇ��ಹದ ಲುವಣದ ದ್ರಾ�ವಣ.

9.a) i) ಲ್ಸಿಟು� ಸ್ ಕ್ಯಾಗದದ ಬಣW ದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ�ವುದಿಂಲುT .

ii) ನಿ�ಲ್ಸಿ ಲ್ಸಿಟು� ಸ್ ಕ್ಯಾಗದ ಕ್ಸೈ#ಪು ಬಣW ಕ್̂ಸೈ ತಿರ�ತ�ದೆ.

b) S + O2               SO2 

10. i) ಬಣW  ಹಚ್ಚು�x ವುದ�,ಎಣೆW ಸವರ�ವುದ�,ಗ್ನೀ��ಸ್ ಹಚ್ಚು�x ವುದರ ಮ�ಲುಕ

ii) ಉಂಕ�^  ಮತ��  ಕಬ್ಬಿKಣವನ�!  ಸತ�ವಿನ ತೆಳು�ವಾದ ಲ್ಫೇ�ಪನದಿಂ#ದ 

ರಕ್ಷಿಸಬಹ�ದ�.ಇದನ�!  ಗಾ?ಲುn ನಿ�ಕರಣ ಎನ�! ವರ�.

11.ಆಮೀT�ಯ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಗಳು�.

12. a) ಅವುಗಳು� ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು ಮತ��  ಬೇ�ಗನೇ ನಶಿಸ�ವುದಿಂಲುT . 

ಹಾಗ� ಕ್ಯಾ#ತಿಯ�ತವಾಗ್ನೀವೇ.
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b) ಅವುಗಳು� ಅತ? #ತ ಕ್ರಿ �ಯಾಶಿ�ಲು ಧಾತ�ಗಳಾಗ್ನೀವೇ ಮತ��  

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಆಮT ಜನಕ ಮತ��  ನಿ�ರಾವಿಯೊಂ#ದಿಂಗೊ ಥಟುI ನೇ 

ವತಿ)ಸ�ತ�ವೇ.ಆದರೆ ಎಣೆWಯ ಜೊ�ತೆ ವತಿ)ಸ�ವುದಿಂಲುT .

c) ಅಲು�? ಮೀನಿಯ# ಸ�ಲುಭವಾಗ್ನೀ ನಶಿಸ�ವಕ್ಸೈಗೊ ಒಳುಗಾಗ�ವುದಿಂಲುT . 

ಯಾಕ್ಸೈ#ದರೆ ಅದ� ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಆಮT ಜನಕದೆ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸಿ 

ಅಲು�? ಮೀನಿಯ# ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ನ ತೆಳುr ನೇಯ ಪದರವನ�!  ನಿಮೀ)ಸ�ತ�ದೆ. ಈ 

ಪದರವು ಸಿSರವಾಗ್ನೀರ�ತ�ದೆ ಮತ��  ಇನ! ರ್ಷ�I  ಅಲು�? ಮೀನಿಯ# ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ಜೊ�ತೆ

ವತಿ)ಸದ#ತೆ ತಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ.ಅಲುT ದೆ ಅಲು�? ಮೀನಿಯ# 

ಹಗ�ರವಾಗ್ನೀರ�ವಲ್ಫೇ��ಹ ಮತ��  ಉಂರ್ಷW ದ ಉಂತ�ಮ ವಾಹಕವಾಗ್ನೀದೆ.

d) ಯಾಕ್ಸೈ#ದರೆ ಲ್ಫೇ��ಹಗಳುನ�!  ಸ�ಲುಭವಾಗ್ನೀ ಅವುಗಳು ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಗಳಿ#ದ 

ಉಂದu ರಿಸಬಹ�ದ�.

13. ತಾಮNವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ�ವ ತೆ�ವಾ#ಶ ಪೂರಿತ ಇ#ಗಾಲುದ ಡ್ರೋ- ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ 

ಜೊ�ತೆ ವತಿ)ಸಿ ತಾಮNದ ಕ್ಯಾಬೇ��)ನೇ�ಟಿನ ಹಸಿರ� ಪದರವನ�!  

ಉಂ#ಟು�ಮಾಡು�ತ�ದೆ. ಅದನ�!  ಲ್ಸಿ#ಬೇ ಅಥವಾ ಹ�ಣಸೋಹ�ಳಿಗಳುಲ್ಲಿರ�ವ 

ಆಮT ಗಳಿ#ದ ಸn ಚ್ಚು¢ ಗೊ�ಳಿಸಿದ್ರಾಗ ಕ್ಯಾಬೇ��)ನೇ�ಟ್ಸ್ ತಟುಸಿS�ಕರಣಗೊ�#ಡು� 

ಆಮT ದೆ�#ದಿಂಗೊ ವಿಲ್ಸಿ�ನವಾಗ�ತ�ದೆ ಮತ��  ಪಾತೆ�ಗೊ ಹೋ�ಳುಪು ಬರ�ತ�ದೆ.

14.

ಲ್ಫೇ��ಹಗಳು� ಅಲ್ಫೇ��ಹಗಳು� 

1 ವಿದ�? ಧನಿ�ಯ ವಿದ�? ತ್ ಋಣೀ�ಯ 
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2 ಆಮT ಜನಕದೆ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸಿ 

ಪ�ತಾ?ಮೀT�ಯ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ 

ಉಂ#ಟು�ಮಾಡು�ತ�ವೇ.               

4Na + O2     2Na2O 

 

ಆಮT ಜನಕದೆ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸಿ 

ಆಮೀT�ಯ ಅಥವಾ ತಟುಸS  

ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಉಂ#ಟು�ಮಾಡು�ತ�ವೇ.      

C + O2         CO2 

3 ಅಯಾನಿಕ ಬ#ಧವನ�!  ಹೋ�#ದಿಂವೇ ಸಹವೇ�ಲ್ಫೇನಿ��ಯ ಬ#ಧವನ�!  

ಹೋ�#ದಿಂವೇ.

4 ನಿ�ರಿನೇ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸಿ ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ 

ಮತ��  ಹೋ-ಡ್ರಾ�ಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಗಳುನ�!  

ಉಂ#ಟು�ಮಾಡು�ತ�ವೇ. 

ನಿ�ರಿನೇ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸ�ವುದಿಂಲುT .

5 ಸಾರರಿಕ� ಆಮT ಗಳೆ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸಿ 

ಲುವಣ ಉಂತe ತಿ� ಮಾಡಿ 

ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಜನ್ ಅನಿಲು ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋ 

ಮಾಡು�ತ�ವೇ. (Cu,Ag,Au,Pt,Hg 

ಹೋ�ರತ�ಪಡಿಸಿ)

ಸಾರರಿಕ� ಆಮT ಗಳೆ�#ದಿಂಗೊ 

ವತಿ)ಸ�ವುದಿಂಲುT .

6 ಲ್ಫೇ��ಹೀ�ಯ ಲುವಣದ 

ದ್ರಾ�ವಣದೆ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸ�ತ�ವೇ.

ಅಲ್ಫೇ��ಹೀ�ಯ ಲುವಣದ 

ದ್ರಾ�ವಣದೆ�#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸ�ತ�ವೇ.

7 ಇವು ಅಪಕರ್ಷ)ಣಕ್ಯಾರಿಗಳು#ತೆ 

ವತಿ)ಸ�ತ�ವೇ.

ಇವು ಉಂತ̂ರ್ಷ)ಣಕ್ಯಾರಿಗಳು#ತೆ 

ವತಿ)ಸ�ತ�ವೇ.
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15. ಅವನ� ಬಳುಸಿದ ದ್ರಾ�ವಣವು ಸಾರಯ�ತ ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಕ್ಸೈ�T�ರಿಕ್ ಆಮT  

ಮತ��  ಸಾರಯ�ತ ನೇ-ಟಿ�ಕ್ ಆಮT ಗಳು 3:1 ರ ಮೀಶ �ಣ.ಇದನ�!  ಅಕ್ಯಾn 

ರೆಜಿಯಾ ಅಥವಾ ರಾಜಾಮT  ಎ#ದ� ಕರೆಯ�ತಾ�ರೆ. ಈ ದ್ರಾ�ವಣವು 

ಚ್ಚಿನ! ವನ�!  ಕರಗ್ನೀಸ�ತ�ದೆ. ಚ್ಚಿನ! ದ ಆಭರಣವನ�!  ಈ ದ್ರಾ�ವಣದಲ್ಲಿ ಅದಿಂaದ್ರಾಗ 

ಆಭರಣದ ಮೆ�ಲುe ದರವು ದ್ರಾ�ವಣದಲ್ಲಿ ಕರಗ್ನೀ ಹೋ�ಳೆಯ�ವ ಒಳುಪದರವು   

ಕ್ಯಾಣ�ತ�ದೆ. ಚ್ಚಿನ! ವು ದ್ರಾ�ವಣದಲ್ಲಿ ಕರಗ�ವ ಕ್ಯಾರಣ ತ�ಕದಲ್ಲಿ 

ವ? ತಾ?ಸವಾಗ�ತ�ದೆ.

16. ತಾಮNವು ತ#ಪಾದ ನಿ�ರಿನೇ�#ದಿಂಗೊ,ಬ್ಬಿಸಿಯಾದ ನಿ�ರಿನೇ�#ದಿಂಗೊ 

ಅಥವಾ ಹಬೇಯೊಂ#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸ�ವುದಿಂಲುT .ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿKಣವು ಹಬೇಯೊಂ#ದಿಂಗೊ 

ವತಿ)ಸ�ತ�ದೆ. ಮೀಶ�ಲ್ಫೇ��ಹಗಳುಲ್ಲಿರ�ವ ಕಬ್ಬಿKಣವು ಹಬೇಯೊಂ#ದಿಂಗೊ ವತಿ)ಸ�ವ

ಕ್ಯಾರಣ ಬ್ಬಿಸಿ ನಿ�ರಿನ ಹ#ಡ್ರೋಗಳು ತಯಾರಿಕ್ಸೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ̂ನ�!  ಬಳುಸ�ವುದಿಂಲುT .
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ಘಟುಕ   -6   ಜಿ�ವ ಕ್ರಿ �ಯೆಗಳು�  
1. ಮನ�ರ್ಷ? ರ#ಥಹ ಬಹ�ಕ್ಸೈ��ಶಿ�ಯ ಜಿ�ವಿಗಳು� ಸ#ಕ್ರಿ�ಣ)ವಾದ ದೆ�ಹ 

ರಚ್ಚುನೇಯನ�!  ಹೋ�#ದಿಂರ�ತ�ವೇ.ಅವುಗಳು ದೆ�ಹದಲ್ಲಿ ಬೇ�ರೆ ಬೇ�ರೆ 

ಕ್ಯಾಯ)ವನ�!  ನಿವ)ಹೀಸಲು� ವಿಶ್ನೆ�ರ್ಷವಾದ ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶಗಳು� ಮತ��  

ಅ#ಗಾ#ಶಗಳಿರ�ತ�ವೇ.ಮತ��  ಬಹ�ಕ್ಸೈ��ಶಿಯ ಜಿ�ವಿಗಳು ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶವು 

ಏಕಕ್ಸೈ��ಶಿ�ಯ ಜಿ�ವಿಗಳು ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶದ ಹಾಗೊ ವಾತಾವರಣದೆ�#ದಿಂಗೊ 

ನೇ�ರವಾದ ಸ#ಪಕ)ವನ�!  ಹೋ�#ದಿಂರ�ವುದಿಂಲುT .

2. ನಮ�  ಕಣೀWಗೊ ಕ್ಯಾಣ�ವ ಚ್ಚುಲುನೇಗಳಾದ ನಡ್ರೋಯ�ವುದ�,ಉಂಸಿರಾಟು ಮತ��  

ಬೇಳುವಣೀಗೊ ಮ�#ತಾದ�ವುಗಳಿ#ದ ಕ್ಸೈಲುವೊಂ#ದಕ್̂ಸೈ ಜಿ�ವವಿದೆ ಎ#ದ� 

ನಿಧ)ರಿಸಬಹ�ದ�.ಅದೆ� ರಿ�ತಿ ಕಣೀWಗೊ ಕ್ಯಾಣದ  ಜಿ�ವಿಗಳು ದೆ�ಹದಲ್ಲಿ 

ನಡ್ರೋಯ�ವ ಜೊ-ವಿಕ ಕ್ರಿ �ಯೆಗಳಿ#ದಲು� ಕ�ಡು ನಿಧ)ರಿಸಬಹ�ದ�.

3. ಆಹಾರ ಮತ��  ಆಮT ಜನಕ.ಕಚ್ಚಾx ವಸ�� ಗಳು� ಜಿ�ವಿಯ ದೆ�ಹದ 

ಸ#ಕ್ರಿ�ಣ)ತೆ ಮತ��  ಅದ� ವಾಸಿಸ�ವ ಪರಿಸರವನ�!  ಅವಲು#ಬ್ಬಿಸಿ 

ಬದಲಾಗ�ತ�ದೆ.

4. ಪೊ�ರ್ಷಣೆ,ಉಂಸಿರಾಟು,ಸಾಗಾಣೀಕ್ಸೈ,ವಿಸಜ)ನೇ ಇತಾ?ದಿಂ.

5.

ಸn ಪೊ�ರ್ಷಕಗಳು ಪೊ�ರ್ಷಣೆ ಪರಪೊ�ರ್ಷಕಗಳು ಪೊ�ರ್ಷಣೆ 
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1ಆಹಾರವು ಸರಳು ನಿರವಯವ 

ವಸ�� ಗಳಾದ ಇ#ಗಾಲುದ ಡ್ರೋ- 

ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಮತ��  ನಿ�ರನ�!  

ಉಂಪಯೋಗ್ನೀಸಿ 

ತಯಾರಿಸಲಾಗ�ತ�ದೆ.

ಆಹಾರವು ಪ�ತ? ಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೆ��ಕ್ಷವಾಗ್ನೀ

ಸn ಪೊ�ರ್ಷಕಗಳಿ#ದ ಪಡ್ರೋಯಲಾಗ�ತ�ದೆ.

2ಪತ � ಹರಿತಿ�ನ ಅವಶ? ಕತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೆ� ವಣ)ಕದ ಅವಶ? ಕತೆ ಇಲುT .

3ಹಗಲ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ 

ತಯಾರಾಗ�ತ�ದೆ. 

ಯಾವುದೆ� ಸಮಯದ ನಿದಿಂ)ರ್ಷI ತೆ ಇಲುT .

4ಎಲಾT  ಹಸಿರ� ಸಸ? ಗಳು� ಮತ��  

ಕ್ಸೈಲುವು ಬ್ಯಾ?ಕ್ರಿI �ರಿಯಾಗಳು� ಈ 

ರಿ�ತಿಯ ಪೊ�ರ್ಷಣೆಯನ�!  

ಹೋ�#ದಿಂವೇ.

ಎಲಾT  ಪಾ�ಣೀಗಳು� ಮತ��  ಶಿಲ್ಸಿ�#ದ�ಗಳು� 

ಈ ರಿ�ತಿಯ ಪೊ�ರ್ಷಣೆಯನ�!  

ಹೋ�#ದಿಂವೇ.

 

6. ಅ) ಇ#ಗಾಲುದ ಡ್ರೋ- ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ನ�!  ವಾತಾವರಣದಿಂ#ದ.

   ಆ) ನಿ�ರನ�!  ಮಣೀWನಿ#ದ. 

  ಇ) ಸ�ಯ)ನ ಬೇಳುಕನ�!  ವಾತಾವರಣದಿಂ#ದ.

7. ಹೋ-ಡ್ರೋ�� �ಕ್ಸೈ�T�ರಿಕ್ ಆಮT ವು ಆಹಾರವು! ಕರಗ್ನೀಸಿ ಆಮೀT�ಯತೆಯನ�!  

ಒದಗ್ನೀಸ�ತ�ದೆ.ಆಮೀT�ಯ ಮಾದ? ಮದಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪಿ�ನೇ��ಜನ್ ಎ#ಬ ಕ್ರಿಣn ವು 
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ಪೆಪ್ಪಿ�ನ್ ಆಗ್ನೀ ಪರಿವತ)ನೇಗೊ�#ಡು� ಪೊ�ಟಿ�ನ್ ಗಳು ಜಿ�ಣ)ಕ್ರಿ �ಯೆಗೊ 

ಸಹಕರಿಸ�ತ�ದೆ.

8. ಜಿ�ಣ)ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ರಿಣn ಗಳಾದ ಅಮೆ-ಲ್ಫೇ�ಸ್,ಪೆಪ್ಪಿ�ನ್,ಟಿ�ಪ್ಪಿ�ನ್,ಲ್ಸಿಪೆ�ಸ್ 

ಇತಾ?ದಿಂಗಳು� ಸ#ಕ್ರಿ�ಣ) ರ�ಪದ ಆಹಾರವನ�!  ಸರಳು ರ�ಪಕ್̂ಸೈ 

ಪರಿವತಿ)ಸ�ತ�ವೇ ಮತ��  ಅವು ಸ�ಲುಭವಾಗ್ನೀ ರಕ�ಗತವಾಗಲು� ಸಹಕರಿಸ�ತ�ವೇ.

9.ಸಣW  ಕರ�ಳಿನ ಗೊ��ಡ್ರೋಗಳು� ವಿಲ್ಲೈಗಳೆ#ಬ ಅಸ#ರ್ಖಾ?ತ ಬೇರಳಿನ#ತಹ 

ರಚ್ಚುನೇಗಳುನ�!  ಹೋ�#ದಿಂದ�a  ಅವು ಆಹಾರವನ�!  ಹೀ�ರಿಕ್ಸೈ�ಳುr ಲು� ಬೇ�ಕ್ಯಾದ 

ಮೆ�ಲ್ಫೇ�- ಪ�ದೆ�ಶವನ�!  ಹೋಚ್ಚಿxಸ�ತ�ದೆ.ವಿಲ್ಲೈಗಳು� ರಕ�ನಾಳುಗಳಿ#ದ 

ಸಮ�ದu ವಾಗ್ನೀದ�a  ಹೀ�ರಿಕ್ಸೈ�#ಡು ಆಹಾರವನ�!  ರಕ�ವು ದೆ�ಹದ ಪ�ತಿಯ#ದ� 

ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶಕ್̂ಸೈ ತೆಗೊದ�ಕ್ಸೈ�#ಡು� ಹೋ��ಗ�ತ�ದೆ. 

10. ನೇಲುಜಿ�ವಿಗಳು� ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ�ವ ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ಮತ��  ಜಲುಜಿ�ವಿಗಳು� 

ನಿ�ರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗ್ನೀರ�ವ ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ಉಂಸಿರಾಟುಕ್̂ಸೈ ಬಳುಸ�ತ�ವೇ. ನಿ�ರಿನಲ್ಲಿ 

ಕರಗ್ನೀರ�ವ ಆಮT ಜನಕದ ಪ�ಮಾಣಕ್̂ರಿ#ತ ಹೋಚ್ಚು�x  ಆಮT ಜನಕ 

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ�ತ�ದೆ.ಹೋಚ್ಚು�x  ಆಮT ಜನಕದ ಲುಭ? ತೆ ಇರ�ವುದರಿ#ದ 

ನೇಲುಜಿ�ವಿಗಳು� ನಿಧಾನವಾಗ್ನೀ ಉಂಸಿರಾಡು�ತ�ವೇ.

11. ಗೊ�T�ಕ್ಸೈ��ಸ್ ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶದ ಕ್ಸೈ��ಶರಸದಲ್ಲಿ ಮ�ರ� ಕ್ಯಾಬ)ನ್ 

ಪರಮಾಣ�ಗಳು�ಳುr  ಪೆ-ರ�ವೇ�ಟ್ಸ್ ಆಗ್ನೀ ವಿಭಜಿಸಲುe ಡು�ತ�ದೆ.ಪೆ-ರ�ವೇ�ಟ್ಸ್ ಮತೆ� 
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ವಿಭಜಿಸಲುe ಟು�I  ವಿವಿಧ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ರಿ� ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋ ಮಾಡು�ತ�ದೆ. ಈಸ್I ಮತ��  

ಮಾನವನ ಸಾ!ಯ� ಕ್ಸೈ��ಶಗಳುಲ್ಲಿ ಪೆ-ರ�ವೇ�ಟ್ಸ್ ಆಮT ಜನಕದ 

ಅನ�ಪಸಿSತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೇಗೊ ಒಳುಪಡು�ತ�ದೆ. ಮತ��  

ಮೆ-ಟ್ರೇ��ಕ್ಯಾ#ಡಿ�ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಮT ಜನಕದ ಸಹಾಯದಿಂ#ದ ಅದ� ವಿಭಜನೇಗೊ 

ಒಳುಗಾಗ�ತ�ದೆ.

12.ಕ್ಸೈ��ಶಿ�ಯ ಉಂಸಿರಾಟುಕ್̂ಸೈ ಬೇ�ಕ್ಯಾದ ಆಮT ಜನಕದ ಸಾಗಾಣೀಕ್ಸೈಯನ�!  

ಹೀಮೊ�ಗೊ�T�ಬ್ಬಿನ್ ಮಾಡು�ತ�ದೆ. ಹೀಮೊ�ಗೊ�Tಬ್ಬಿನ್ ಎ#ಬ ವಣ)ಕವು 

ಕ್ಸೈ#ಪುರಕ� ಕಣದಲ್ಲಿದ�a  ಉಂಸಿರಾಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳುತೆಗೊದ�ಕ್ಸೈ�#ಡು 

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ 4 ಆಮT ಜನಕದ ಪರಮಾಣ�ಗಳೆ�#ದಿಂಗೊ ಸೋ�ರಿ 

ಆಕ್ರಿ� �ಹೀಮೊ�ಗೊ�T�ಬ್ಬಿನ್ ಆಗ�ತ�ದೆ. ಮತ��  ರಕ�ವು 

ಆಮT ಜನಕಸಹೀತವಾಗ�ತ�ದೆ.ಈ ಮ�ಲುಕ ಆಮT ಜನಕ ಸಹೀತ ರಕ�ವು 

ಹ�ದಯದ ಮ�ಲುಕ ದೆ�ಹದ ಎಲಾT  ಭ್ಯಾಗಗಳಿಗೊ ಸಾಗಾಣೀಕ್ಸೈಯಾಗ�ತ�ದೆ. 

ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶಗಳಿಗೊ ಆಮT ಜನಕವನ�!  ಒದಗ್ನೀಸಿದ ರಕ�ವು ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶದಿಂ#ದ 

ಇ#ಗಾಲುದ ಡ್ರೋ- ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ನ�!  ಪಡ್ರೋದ�ಕ್ಸೈ�ಳು�r ತ�ದೆ. ಈಗ ರಕ�ವು 

ಆಮT ಜನಕರಹೀತವಾಗ್ನೀರ�ತ�ದೆ.ರಕ�ವು ಇ#ಗಾಲುದ ಡ್ರೋ- ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ನ�!  ಕರಗ್ನೀದ 

ಸಿSತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶಗಳು ಗಾಳಿಗ�ಡು�ಗಳಿಗೊ ತಲು�ಪ್ಪಿಸ�ತ�ದೆ.

13.  ನಮ�  ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶದ ಗಾಳಿಗ�ಡು�ಗಳುಲ್ಲಿ ಅನಿಲುಗಳು ವಿನಿಮಯ ಕ್ರಿ �ಯೆ

ನಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ. ಗಾಳಿಗ�ಡು�ಗಳು ಗೊ��ಡ್ರೋಯ� ವಿಶಾಲು ವಾ?ಪ್ಪಿ�ಯ 

ರಕ�ನಾಳುಗಳು ಜಾಲುವನ�!  ಹೋ�#ದಿಂವೇ.ನಾವು ಗಾಳಿಯನ�!  
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ಒಳುತೆಗೊದ�ಕ್ಸೈ�#ಡ್ರಾಗ ನಮ�  ಪಕ್̂ಸೈಲು�ಬ�ಗಳು� ಮೆ�ಲುಕ್̂ಸೈ�ರ�ತ�ವೇ ಮತ��  

ವಪೆಯ� ಚ್ಚುಪe ಟ್ರೇಗೊ�ಳು�r ತ�ದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗ್ನೀ ಎದೆಗ�ಡು� 

ದೆ�ಡು� ದ್ರಾಗ�ತ�ದೆ,ಗಾಳಿಯ� ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶಗಳಿಗೊ ಹೀ�ರಲುe ಡು�ತ�ದೆ.ಮತ��  

ಹೀಗ್ನೀ§ದ ಗಾಳಿಗ�ಡು�ಗಳುನ�!  ತ�#ಬ�ತ�ದೆ.ಪ�ತಿಯೊಂ#ದ� ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶದಲ್ಲಿ 

300-350 ಮೀಲ್ಸಿಯನ್ ಗಾಳಿಗ�ಡು�ಗಳಿರ�ತ�ವೇ.ಇವು ಅನಿಲು ವಿನಿಮಯದ 

ಮೆ�ಲ್ಫೇ�- ವಿಸಿ��ಣ)ವನ�!  ಹೋಚ್ಚಿxಸ�ತ�ದೆ.

14. ಸಾಗಾಣೀಕ ವ್ಯೂ?ಹದ ಫಟುಕಗಳು� ಹ�ದಯ,ರಕ� ಮತ��  ರಕ�ನಾಳುಗಳು�.

ಹ�ದಯವು ದೆ�ಹದ ಎಲಾT  ಭ್ಯಾಗಗಳಿಗೊ ಆಮT ಜನಕಸಹೀತ ರಕ�ವನ�!  

ಸರಬರಾಜ� ಮಾಡು�ತ�ದೆ.ಮತ��  ದೆ�ಹದ ಎಲಾT  ಭ್ಯಾಗಗಳಿ#ದ 

ಆಮT ಜನಕರಹೀತ ರಕ�ವನ�!  ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶಗಳಿಗೊ ಸಾಗ್ನೀಸ�ತ�ದೆ.

ದ�ವರ�ಪ್ಪಿ ಸ#ಯೋಜಕ ಅ#ಗಾ#ಶವಾಗ್ನೀರ�ವ ರಕ�ವು 

ಆಮT ಜನಕ,ಇ#ಗಾಲುದಡ್ರೋ- ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ,ಸಾರಜನಕಯ�ಕ� ತಾ?ಜ?  ಮತ��  

ಪೊ�ರ್ಷಕ್ಯಾ#ಶಗಳು ಸಾಗಾಣೀಕ್ಸೈ ಮಾಡು�ತ�ದೆ.

ಅಪಧಮನಿ,ಅಬ್ಬಿಧಮನಿ ಮತ��  ಲ್ಫೇ��ಮನಾಳು� ರಕ�ವನ�!  ಹ�ದಯಕ್̂ಸೈ 

ಮತ��  ಹ�ದಯದಿಂ#ದ ಇತರೆ ಭ್ಯಾಗಗಳಿಗೊ ಸಾಗ್ನೀಸ�ತ�ವೇ. 

15. ಪಕ್ಷಿಗಳು� ಮತ��  ಸ�ನಿಗಳು� ತಮ�  ದೆ�ಹದ ಉಂರ್ಷW ತೆಯನ�!  ಕ್ಯಾಪಾಡುಲು� 

ನಿರ#ತರವಾಗ್ನೀ ಶಕ್ರಿ�ಯನ�!  ಬಳುಸಿಕ್ಸೈ�ಳು�r ತ�ವೇ.ಈ ಶಕ್ರಿ�ಯ� ದೆ�ಹಕ್̂ಸೈ ಅಧಿಕ 

ಆಮT ಜನಕದ ಪೂರೆ-ಕ್ಸೈಯಿ#ದ ಸಿಗ�ತ�ದೆ. ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ಯ�ಕ� ಮತ��  ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ 
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ರಿಕ� ರಕ� ಪ�ತೆ?�ಕ್ರಿಸ�ವುದರಿ#ದ ದೆ�ಹಕ್̂ಸೈ ಆಮT ಜನಕದ ಪೂರೆ-ಕ್ಸೈ ಸಮಥ)ವಾಗ್ನೀ 

ಆಗ�ತ�ದೆ.

16. ಕ್ಸೈ�-ಲು# ಮತ��  ಫ್ಲೋT�ಯ#.

17. ಸಸ? ದ ಎಲಾT  ಭ್ಯಾಗಗಳುನ�!  ತಲು�ಪುವ ನಿ�ರ� ಸಾಗ್ನೀಸ�ವ ಕ್ಯಾಲು�ವೇಗಳು 

ನಿರ#ತರ ವ? ವಸೋS ಯನ�!  ನಿಮೀ)ಸಲು� ಕ್ಸೈ�-ಲು# ಅ#ಗಾ#ಶದಲ್ಲಿ ಬೇ�ರ�,ಕ್ಯಾ#ಡು 

ಮತ��  ಎಲ್ಫೇಗಳು ನಳಿಕ್ಸೈಗಳು� ಮತ��  ಟ್ರೇ��ಕ್ರಿಡ್ ಗಳು� ಪರಸe ರ ಸ#ಪಕ) 

ಹೋ�#ದಿಂವೇ.ಬ್ಯಾರ್ಷe ಬವಿಸಜ)ನೇಯ� ಉಂ#ಟು�ಮಾಡು�ವ ನಿ�ರಿನ ಚೋ��ರ್ಷಣವು

ಬೇ�ರ�ಗಳು� ನಿ�ರನ�!  ಎಳೆದ�ಕ್ಸೈ�ಳು�r ವ#ತೆ ಮಾಡು�ತ�ದೆ ಮತ��  ಬೇ�ರಿನಿ#ದ 

ಎಲ್ಫೇಗಳಿಗೊ ನಿ�ರ� ಮತ��  ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗ್ನೀರ�ವ ಲುವಣಗಳು ಹೀ�ರ�ವಿಕ್ಸೈ ಮತ��  

ಮೆ�ಲು�� ಖ ಚ್ಚುಲುನೇಗೊ ಸಹಾಯ ಮಾಡು�ತ�ದೆ.

18. ಸಸ? ಗಳುಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋT�ಯ# ಅ#ಗಾ#ಶದ ಸಹಾಯದಿಂ#ದ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣೀಕ್ಸೈ 

ನಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ.ಫ್ಲೋT�ಯ#ನಲ್ಲಿ ATP ಯಿ#ದ ಶಕ್ರಿ�ಯನ�!  ಬಳುಸಿಕ್ಸೈ�#ಡು� 

ವಸ�� ಗಳು ಸಾSನಾ#ತರವನ�!  ಸಾಧಿಸಲಾಗ�ತ�ದೆ.  ATP ಯಿ#ದ ಶಕ್ರಿ�ಯನ�!  

ಬಳುಸಿಕ್ಸೈ�#ಡು� ಸ�ಕ್ಸೈ���ಸ್ ನ#ತಹ ವಸ�� ವನ�!  ಫ್ಲೋT�ಯ# ಅ#ಗಾ#ಶಕ್̂ಸೈ 

ವಗಾ)ಯಿಸಲಾಗ�ತ�ದೆ.ಇದ� ಅ#ಗಾ#ಶದ ಅಭಿಸರಣ ಒತ�ಡುವನ�!  ಹೋಚ್ಚಿxಸಿ 

ನಿ�ರ� ಅದರೆ�ಳುಗೊ ಪ�ವೇ�ಶಿಸಲು� ಕ್ಯಾರಣವಾಗ�ತ�ದೆ. ಈ ಒತ�ಡುವು 

ಫ್ಲೋT�ಯ#ನಿ#ದ ವಸ�� ಗಳು� ಕಡಿಮೆ ಒತ�ಡುವಿರ�ವ ಅ#ಗಾ#ಶಗಳಿಗೊ 
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ಚ್ಚುಲ್ಸಿಸ�ವ#ತೆ ಮಾಡು�ತ�ದೆ. ಇದ� ಸಸ? ದ ಅವಶ? ಕತೆಗೊ ಅನ�ಗ�ಣವಾಗ್ನೀ 

ವಸ�� ಗಳುನ�!  ಸಾಗ್ನೀಸಲು� ಫ್ಲೋT�ಯ#ಗೊ ಅನ�ವು ಮಾಡಿಕ್ಸೈ�ಡು�ತ�ದೆ.

19. ಮ�ತ �ಪ್ಪಿ#ಡುಗಳುಲ್ಲಿರ�ವ ಮ�ಲುಭ�ತ ಸೋ��ಸ�ವ ಫಟುಕವೇ� 

ನೇಫ್ರಾ�ನ್.ಪ�ತಿಯೊಂ#ದ� ಮ�ತ �ಪ್ಪಿ#ಡುವು 1-1.5 ಮೀಲ್ಸಿಯನ್ ನೇಫ್ರಾ�ನ್ 

ಫಟುಕಗಳುನ�!  ಹೋ�#ದಿಂದೆ.ನೇಫ್ರಾ�ನ್ ಪ�ಮ�ಖವಾಗ್ನೀ ಗಾTಮರ�ಲುಸ್,ಬೌಮನ! ನ

ಕ್ಸೈ��ಶ ಮತ��  ಉಂದa ನೇಯ ಕ್ಸೈ�ಳುವೇಯಾಕ್ಯಾರದ ಭ್ಯಾಗವನ�!  ಹೋ�#ದಿಂದೆ.

ಕ್ಯಾಯ)ನಿವ)ಹಣೆ : 

. ರಿ�ನಲ್ ಅಪಧಮನಿಯ ಮ�ಲುಕ ರಕ�ವು ಮ�ತ �ಪ್ಪಿ#ಡುದ ಗಾTಮರ�ಲುಸ್

ಭ್ಯಾಗಕ್̂ಸೈ ಪ�ವೇ�ಶಿಸ�ತ�ದೆ.

.ಪಾ�ರ#ಭಿಕ ಹ#ತದ ಸೋ��ಸ�ವಿಕ್ಸೈಯಲ್ಲಿ ಶ್ನೆ��ಧಿಸಲುe ಟುI  

ಗೊ�T�ಕ್ಸೈ��ಸ್,ಅಮೆ-ನೇ�� ಆಮT ,ಲುವಣಗಳು� ಮತ��  ಹೋಚ್ಚಿxನ ಪ�ಮಾಣದ 

ನಿ�ರಿನ#ಥಹ ಆಯa  ಕ್ಸೈಲುವು ವಸ�� ಗಳು� ಮ�ತ �ವು ನಾಳುದಲ್ಲಿ ಮ�#ದೆ 

ಹರಿದ#ತೆ ಪುನ¯ ಹೀ�ರಲುe ಡು�ತ�ವೇ.

. ಪ�ತಿಯೊಂ#ದ� ಮ�ತ �ಪ್ಪಿ#ಡುದಲ್ಲಿ ಉಂತe ತಿ�ಯಾಗ�ವ ಮ�ತ �ವು 

ಅ#ತಿಮವಾಗ್ನೀ ಮ�ತ �ಪ್ಪಿ#ಡುಗಳುನ�!  ಮ�ತ �ಕ್ಸೈ��ಶಕ್̂ಸೈ ಸ#ಪಕ್ರಿ)ಸ�ವ 

ಮ�ತ �ನಾಳು ಎ#ಬ ಉಂದa ನೇಯ ನಾಳುವನ�!  ಪ�ವೇ�ಶಿಸ�ತ�ದೆ.

.ಹೀಗ್ನೀ§ದ ಮ�ತ �ಕ್ಸೈ��ಶದ ಒತ�ಡುವು ಮ�ತ �ವನ�!  ಮ�ತ �ದ್ರಾnರದ ಮ�ಲುಕ 

ಹೋ�ರಹಾಕಲು� ಪೆ��ರೆ�ಪ್ಪಿಸ�ವವರೆಗ� ಮ�ತ �ವು ಮ�ತ �ಕ್ಸೈ��ಶದಲ್ಲಿ 

ಸ#ಗ �ಹವಾಗ�ತ�ದೆ. 
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20. 

➢ಸಸ? ಗಳು� ಹೋಚ್ಚಾxದ ನಿ�ರನ�!  ಬ್ಯಾರ್ಷe ವಿಸಜ)ನೇಯ ಮ�ಲುಕ 

ಹೋ�ರಹಾಕ�ತ�ವೇ.

➢ಇತರ ತಾ?ಜ? ಗಳಿಗಾಗ್ನೀ ಸಸ? ಗಳು� ಮ�ತ ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶಗಳಿರ�ವ ತಮ�  

ಅನೇ�ಕ ಅ#ಗಾ#ಶಗಳುನ�!  ಬಳುಸ�ತ�ವೇ ಮತ��  ಕ್ಸೈಲುವೊಂಮೆ� ಅವು 

ಎಲ್ಫೇಗಳು#ಥಹ ಕ್ಸೈಲುವು ಭ್ಯಾಗಗಳುನ�!  ಕಳೆದ�ಕ್ಸೈ�ಳು�r ತ�ವೇ.

➢ಅನೇ�ಕ ಸಸ?  ತಾ?ಜ?  ಪದ್ರಾಥ)ಗಳು� ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶದ ರಸದ್ರಾನಿಗಳುಲ್ಲಿ 

ಸ#ಗ �ಹವಾಗ�ತ�ದೆ.ಎಲ್ಫೇಗಳುಲ್ಲಿ ತಾ?ಜ? ಪದ್ರಾಥ)ಗಳು� ಸ#ಗ �ವಾಗಬಹ�ದ�.

➢ಹಳೆಯ ಕ್ಸೈ�-ಲು#ಗಳುಲ್ಲಿ ತಾ?ಜ?  ಪದ್ರಾಥ)ಗಳು� ರಾಳು ಮತ��  ಅ#ಟು�ಗಳು 

ರ�ಪದಲ್ಲಿ ಸ#ಗ �ಹವಾಗ�ತ�ದೆ.

➢ಸಸ? ಗಳು� ತಮ�  ಸ�ತ�ಲ್ಸಿನ ಮಣೀWನಲ್ಲಿ ಕ�ಡ್ರಾ ಕ್ಸೈಲುವು ತಾ?ಜ? ವಸ�� ಗಳುನ�!  

ವಿಸಜಿ)ಸ�ತ�ವೇ.

21. ದೆ�ಹದಲ್ಲಿ ಉಂತe ತಿ�ಯಾಗ�ವ ಮ�ತ �ದ ಪ�ಮಾಣವು ದೆ�ಹದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ

ನಿ�ರಿನ ಪ�ಮಾಣ ಮತ��  ಕರಗ್ನೀದ ತಾ?ಜ? ದ ಪ�ಮಾಣವನ�!  

ಅವಲು#ಬ್ಬಿಸಿದೆ.ಕ್ಸೈಲುವೊಂಮೆ�  ವ? ಕ್ರಿ� ವಾಸಿಸ�ವ ಪರಿಸರ ಮತ��  ಹಾಮೊ�)ನ್ 

ಗಳು� ಕ�ಡ್ರಾ ಮ�ತ �ದ ಪ�ಮಾಣವನ�!  ನಿಯ#ತಿ�ಸ�ತ�ವೇ.

ಅಭ್ಯಾ?ಸದ ಪ�ಶ್ನೆ!ಗಳಿಗೊ ಉಂತ�ರಗಳು� 

1. c)ವಿಸಜ)ನೇ.
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2. a) ನಿ�ರಿನ ಸಾಗಾಣೀಕ್ಸೈ

3. d) ಮೆ�ಲ್ಸಿನ ಎಲುT ವ್ಯೂ.

4. b) ಮೆ-ಟ್ರೇ��ಕ್ಯಾ#ಡಿ�ಯಾ.

5. ಸಣW ಕರ�ಳಿನಲ್ಲಿ ಕ#ಡು�ಬರ�ವ ಕ್ಸೈ�ಬ�K ಗಳು� ದೆ�ಡು�  ದೆ�ಡು�  

ದ�#ಡು�ಕಣಗಳು ರ�ಪದಲ್ಲಿದ�a  ಕ್ರಿಣn ಗಳಿಗೊ ಅದರ ಮೆ�ಲ್ಫೇ ವತಿ)ಸಲು� 

ಕರ್ಷI ವಾಗ�ತ�ದೆ.ಪ್ಪಿತ�ರಸದ ಲುವಣಗಳು� ಅವುಗಳುನ�!  ಚ್ಚಿಕ̂ ಚ್ಚಿಕ̂ 

ದ�#ಡು�ಕಣಗಳಾಗ್ನೀ ವಿಭಜಿಸಿ ಕ್ರಿಣn ಗಳು ಕ್ಯಾಯ)ಕ್ಷಮತೆಯನ�!  ಹೋಚ್ಚಿxಸ�ತ�ವೇ. 

ಮೆ�ದೆ��ಜಿ�ರಕ ರಸದಲ್ಲಿರ�ವ ಲ್ಫೇ-ಪೆ�ಸ್ ಎ#ಬ ಕ್ರಿಣn ವು ವಿಭಿನ!  ಸಾ#ದ�ತೆ 

ಹೋ�#ದಿಂರ�ವ ಕ್ಸೈ�ಬ�K ಗಳು ಮೀಶ �ಣವನ�!  ಎಮಲ್ಸಿ��ಕರಣಗೊ�ಳಿಸ�ತ�ದೆ. 

ಕರ�ಳಿನ ರಸವು ಕ್ಸೈ�ಬ�K ಗಳುನ�!  ಕ್ಸೈ�ಬ್ಬಿKನ ಆಮT  ಮತ��  ಗ್ನೀTಸರಾಲ್ ಆಗ್ನೀ 

ಪರಿವತಿ)ಸ�ತ�ದೆ.

ಕ್ಸೈ�ಬ�K  ಜಿ�ಣೀ)ಸಲುe ಡು�ವ ಸS ಳು ಸಣW  ಕರ�ಳು�.

6. ಲಾಲಾರಸವು ಲಾಲಾರಸದ ಅಮೆ-ಲ್ಫೇ�ಸ್ ಎ#ಬ ಕ್ರಿಣn ವನ�!  ಹೋ�#ದಿಂದ�a  

ಅದ� ಪ್ಪಿರ್ಷI  ಎ#ಬ ಸ#ಕ್ರಿ�ಣ) ಅಣ�ವನ�!  ವಿಭಜಿಸಿ ಸಕ̂ರೆಯನ�!  ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋ 

ಮಾಡು�ತ�ದೆ. ಆಹಾರವು ಲಾಲಾರಸದೆ�#ದಿಂಗೊ ಚೋನಾ!ಗ್ನೀ ಮೀಶ �ಣಗೊ�#ಡು� 

ಸಾ!ಯ�ವಿನಿ#ದ್ರಾದ ನಾಲ್ಸಿಗೊಯ ಸಹಾಯದಿಂ#ದ ಜಗ್ನೀಯ�ವಾಗ 

ಬ್ಯಾಯಿಯ ತ�#ಬ್ಯಾ ಚ್ಚುಲ್ಸಿಸ�ತ�ದೆ.
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7. ಸn ಪೊ�ರ್ಷಕ ಪೊ�ರ್ಷಣೆಯ� ದ�? ತಿಸ#ಶ್ನೆT�ರ್ಷಣೆ ಕ್ರಿ �ಯೆಯ ಮ�ಲುಕ 

ನಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ. ಇದ� ನಡ್ರೋಯಲು� ಇ#ಗಾಲುದ ಡ್ರೋ- ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್,ನಿ�ರ�,ಪತ �ಹರಿತ��

ಮತ��  ಸ�ಯ)ನ ಬೇಳುಕ್ರಿನ ಅವಶ? ಕತೆ ಇದೆ.ಕ್ಯಾಬೇ��)ಹೋ-ಡ್ರೋ��ಟ್ಸ್ ಮತ��  

ಆಮT ಜನಕ ಈ ಕ್ರಿ �ಯೆಯ ಉಂಪ ಉಂತe ನ! ಗಳು�.

8. 

ವಾಯ�ವಿಕ ಉಂಸಿರಾಟು ಅವಾಯ�ವಿಕ ಉಂಸಿರಾಟು

 

1
ಆಮT ಜನಕದ ಸಹಾಯದಿಂ#ದ 

ನಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ.

ಆಮT ಜನಕದ ಸಹಾಯವಿಲುT ದೆ 

ನಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ.

2 ಇದ� ವಾತಾವರಣ ಮತ��  

ಜಿ�ವಿಯ ನಡು�ವೇ 

ಅನಿಲುಗಳುವಿನಿಮಯವನ�!  

ಒಳುಗೊ�#ಡಿದೆ.

ಅನಿಲುಗಳು ವಿನಿಮಯ ಇರ�ವುದಿಂಲುT .

3 ಇದ� ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶದ ಕ್ಸೈ��ಶರಸ 

ಮತ��  

ಮೆ-ಟ್ರೇ��ಕ್ಯಾ#ಡಿ�ಯಾದಲ್ಲಿ 

ನಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ.

ಇದ� ಕ್ಸೈ�ವಲು ಕ್ಸೈ��ಶರಸದಲ್ಲಿ 

ನಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ.

4 ಯಾವಾಗಲು� ಇ#ಗಾಲುದ ಡ್ರೋ- 

ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಮತ��  ನಿ�ರ� 

ಬ್ಬಿಡು�ಗಡ್ರೋಯಾಗ�ತ�ದೆ.

ಉಂತe ನ! ಗಳು� ಬದಲಾಗ�ತ�ವೇ.
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5 36 ATP ಅಣ�ಗಳುನ�!  

ಉಂತe ತಿ�ಮಾಡು�ತ�ದೆ.

ಕ್ಸೈ�ವಲು 2 ATP ಅಣ�ಗಳುನ�!  ಉಂತe ತಿ� 

ಮಾಡು�ತ�ದೆ.

9. ಗಾಳಿಗ�ಡು�ಗಳು� ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶದಲ್ಲಿರ�ವ ಬಲು�ನಿನ#ತಹ 

ರಚ್ಚುನೇಗಳು�.ಗಾಳಿಗ�ಡು�ಗಳು ಗೊ��ಡ್ರೋಯ� ಒ#ದ� ವಿಶಾಲು ವಾ?ಪ್ಪಿ�ಯ 

ರಕ�ನಾಳುಗಳು ಜಾಲುವನ�!  ಹೋ�#ದಿಂವೇ.ಪ�ತಿಯೊಂ#ದ� ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶವು 300-

350 ಮೀಲ್ಸಿಯನ್ ಗಾಳಿಗ�ಡು�ಗಳುನ�!  ಹೋ�#ದಿಂರ�ತ�ವೇ. ಗಾಳಿಗ�ಡು�ಗಳು 

ಮೆ�ಲ್ಫೇ�- ವಿಸ�ರಿಸಿದ್ರಾಗ ಸ�ಮಾರ� 80m2 ನರ್ಷ�I  ವಿಸಿ��ಣ)ವನ�!  

ಹೋ�#ದಿಂರ�ತ�ದೆ.ಇರ್ಷ�I  ದೆ�ಡು�  ಪ�ಮಾಣದ ಮೆ�ಲ್ಫೇ�- ವಿಸಿ��ಣ)ವು ಅನಿಲುಗಳು 

ವಿನಿಮಯ ಕ್ರಿ �ಯೆ ಗರಿರ್ಷI ವಾಗಲು� ಸಹಕ್ಯಾರಿಯಾಗ್ನೀದೆ.

10. ಹೀಮೊ�ಗೊ�T�ಬ್ಬಿನ್ ಕ್ಸೈ�ರತೆಯಿ#ದ ರಕ�ದ ಮ�ಲುಕ ಆಮT ಜನಕದ 

ಸಾಗಾಣೀಕ್ಸೈ ಕ�#ಠಿತವಾಗ�ತ�ದೆ.ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶಗಳಿಗೊ ಆಮT ಜನಕದ 

ಕ್ಸೈ�ರೆಯ�#ಟಾಗ್ನೀ ಶಕ್ರಿ�ಉಂತಾeದನ ಕ್ರಿ �ಯೆ ನಿಧಾನವಾಗ�ತ�ದೆ.ಇದರಿ#ದ ರಕ� 

ಹೀ�ನತೆ ಉಂ#ಟಾಗ�ತ�ದೆ.

11. ಮಾನವನ ಹ�ದಯವು ಬಲು ಹ�ತ̂ಣ),ಬಲು ಹ�ತ�^ ಕ್ಷಿ,ಎಡು ಹ�ತ̂ಣ) 

ಮತ��  ಎಡು ಹ�ತ�^ ಕ್ಷಿ ಎ#ಬ ನಾಲು�^  ಕ್ಸೈ��ಣೆಗಳಿ#ದ ಮಾಡುಲುe ಟಿIದೆ.ಮಾನವನ

ಹ�ದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಸೈಳುಗ್ನೀನ#ತೆ ರಕ�ಪರಿಚ್ಚುಲುನೇ ನಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ.
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ಆಕ್ರಿ� ಜನ್ ಸಮ�ದu  ರಕ�ವು ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶಗಳಿ#ದ ತೆಳು�ವಾದ ಭಿತಿ�ಯಿರ�ವ

ಹ�ದಯದ ಕ್ಸೈ��ಣೆ, ಎಡು ಹ�ತ̂ಣ)ಕ್̂ಸೈ ಬರ�ತ�ದೆ.ಈ ರಕ�ವನ�!  ಪಡ್ರೋದ್ರಾಗ

ಎಡು ಹ�ತ̂ಣ)ವು ಸಡಿಲುಗೊ�ಳು�r ತ�ದೆ ನ#ತರ ಇದ� ಸ#ಕ�ಚ್ಚಿಸ�ತ�ದೆ.ಆಗ 

ಪಕ̂ದ ಕ್ಸೈ��ಣೆ,ಎಡು ಹ�ತ�^ ಕ್ಷಿ ಹೀಗ�§ ತ�ದೆ.ಇದರಿ#ದ್ರಾಗ್ನೀ ರಕ�ವು ಇದಕ್̂ಸೈ 

ವಗಾ)ವಣೆಗೊ�ಳು�r ತ�ದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾ!ಯ�ವಿನಿ#ದ್ರಾದ ಎಡು 

ಹ�ತ�^ ಕ್ಷಿಯ� ಸ#ಕ�ಚ್ಚಿಸ�ತ�ದೆಯೋ ರಕ�ವು ದೆ�ಹದೆ�ಳುಗೊ ಪ#ಪ್ 

ಮಾಡುಲುe ಡು�ತ�ದೆ. ಬಲುಭ್ಯಾಗದ ಮೆ�ಲ್ಸಿನ ಕ್ಸೈ��ಣೆ, ಬಲು ಹ�ತ̂ಣ)ವು 

ಹೀಗ್ನೀ§ದ್ರಾಗ ಆಮT ಜನಕರಹೀತ ರಕ�ವು ದೆ�ಹದಿಂ#ದ ಅದಕ್̂ಸೈ ಬರ�ತ�ದೆ.ಬಲು 

ಹ�ತ̂ಣ)ವು ಸ#ಕ�ಚ್ಚಿಸಿದ್ರಾಗ ಅದಕ̂ನ�ಗ�ಣವಾಗ್ನೀ ಕ್ಸೈಳುಗ್ನೀನ ಕ್ಸೈ��ಣೆ,ಬಲು

ಹ�ತ�^ ಕ್ಷಿಯ� ಹೀಗ�§ ತ�ದೆ. ಇದ� ಬಲು ಹ�ತ�^ ಕ್ಷಿಗೊ ರಕ�ವನ�!  

ವಗಾ)ಯಿಸ�ತ�ದೆ.ಅದ� ಆ ರಕ�ವನ�!  ಆಮT ಜನಕಸಹೀತಗೊ�ಳಿಸಲು� 

ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶಗಳಿಗೊ ಪ#ಪ್ ಮಾಡು�ತ�ದೆ. ಈ ರಿ�ತಿ ಹ�ದಯಕ್̂ಸೈ ಒಮೆ� 

ದೆ�ಹದಿಂ#ದ ಆಮT ಜನಕರಹೀತ ರಕ� ಮತ��  ಮತೆ��ಮೆ� 

ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶದಿಂ#ದ ಆಮT ಜನಕಸಹೀತ ರಕ� ಬರ�ವುದರಿ#ದ ಇದನ�!  

ಇಮ� ಡಿ ಪರಿಚ್ಚುಲುನೇ ಎನ�! ವರ�. 

 ಇಮ� ಡಿ ಪರಿಚ್ಚುಲುನೇಯ� ಆಮT ಜನಕಸಹೀತ ರಕ� ಮತ��  

ಆಮT ಜನಕರಹೀತ ರಕ�ವನ�!  ಪ�ತೆ?�ಕಗೊ�ಳಿಸಿ ದೆ�ಹದ ಜಿ�ವಕ್ಸೈ��ಶಗಳಿಗೊ 

ಸಾಕರ್ಷ�I  ಆಮT ಜನಕ ಸಿಗ�ವ#ತೆ ಮಾಡು�ತ�ದೆ. ಬ್ಬಿಸಿರಕ� ಪಾ�ಣೀಗಳುಲ್ಲಿ 

ದೆ�ಹದ ತಾಪಮಾನ ಕ್ಯಾಪಾಡು�ವಲ್ಲಿ ಇದ� ಸಹಕ್ಯಾರಿಯಾಗ್ನೀದೆ. 
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12. 

ಕ್ಸೈ�-ಲು#ನಲ್ಲಿ ವಸ�� ಗಳು ಸಾಗಾಣೀಕ್ಸೈ ಫ್ಲೋT�ಯ#ನಲ್ಲಿ ವಸ�� ಗಳು ಸಾಗಾಣೀಕ್ಸೈ

1 ಇದ� ನಿ�ರ� ಮತ��  

ಲುವಣಗಳುನ�!  ಸಾಗ್ನೀಸ�ತ�ದೆ.

ಇದ� ಆಹಾರವನ�!  ಸಾಗ್ನೀಸ�ತ�ದೆ.

2 ನಿ�ರ� ಬೇ�ರಿನಿ#ದ ಸಸ? ದ ಇತರೆ 

ಎಲಾT  ಭ್ಯಾಗಗಳಿಗೊ 

ಸಾಗ್ನೀಸಲುe ಡು�ತ�ದೆ.

ಆಹಾರವು ಮೆ�ಲು�� ಖವಾಗ್ನೀ ಮತ��  

ಕ್ಸೈಳುಮ�ಖವಾಗ್ನೀ ಸಾಗ್ನೀಸಲುe ಡು�ತ�ದೆ.

3 ಬ್ಯಾರ್ಷe ವಿಸಜ)ನೇಯ ಸೋಳೆತದ#ತಹ

ಭೌತಿಕ ಬಲುಗಳಿ#ದ ಸಾಗಾಣೀಕ್ಸೈ 

ನಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ.

ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣೀಕ್ಸೈಗೊ ATP  

ರ�ಪದಲ್ಲಿ ಶಕ್ರಿ�ಯ ಅವಶ? ಕತೆ ಇದೆ.

13. ರಚ್ಚುನೇಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೋ��ಲ್ಸಿಕ್ಸೈ.

ಗಾಳಿಗ�ಡು� ನೇಫ್ರಾ�ನ್ 

1 ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶದಲ್ಲಿನ 

ಬಲು�ನಿನ#ತಹ ರಚ್ಚುನೇಗಳು� 

ಮ�ತ �ಪ್ಪಿ#ಡುದಲ್ಲಿನ 

ಕ್ಸೈ�ಳುವೇಯಾಕ್ಯಾರದ ರಚ್ಚುನೇಗಳು�.

2 ಇವುಗಳು ಗೊ��ಡ್ರೋಯ� 

ವಿಶಾಲುವಾ?ಪ್ಪಿ�ಯ ರಕ�ನಾಳುಗಳು 

ಜಾಲುವನ�!  ಹೋ�#ದಿಂವೇ.

ಇವು ಅತ? #ತ ತೆಳು�ವಾದ 

ಭಿತಿ�ಯಿರ�ವ 

ಲ್ಫೇ��ಮನಾಳುಗಳುನ�!  ಹೋ�#ದಿಂವೇ.
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ಕ್ಯಾಯ) ನಿವ)ಹಣೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೋ��ಲ್ಸಿಕ್ಸೈ.

ಗಾಳಿಗ�ಡು� ನೇಫ್ರಾ�ನ್ 

1 ಆಮT ಜನಕ ಮತ��  ಇ#ಗಾಲುದ ಡ್ರೋ- 

ಆಕ್ಸೈ�-ಡ್ ಅನಿಲುಗಳು ವಿನಿಮಯವು 

ಶಾnಸಕ್ಸೈ��ಶವನ�!  ಆವರಿಸಿರ�ವ 

ರಕ�ನಾಳುಗಳಿ#ದ ನಡ್ರೋಯ�ತ�ದೆ.

ರಕ�ವು ರಿ�ನಲ್ ಅಪಧಮನಿಯ 

ಮ�ಲುಕ ಬೌಮನ! ನ ಕ್ಸೈ��ಶಕ್̂ಸೈ 

ಬ#ದ� ಸೋ��ಸಲುe ಡು�ತ�ದೆ.

2 ಇವು ಅನಿಲುಗಳು ವಿನಿಮಯದ 

ಕ್ಸೈ�#ದ�.

ಇವು ಮ�ತ �ದ ಉಂತಾeದನೇಯ 

ಕ್ಸೈ�#ದ�.
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ಘಟಕ   -7   ನಿಯಂ�ತ್ರ 	ಣ ಮತ್ರ�  ಸಹಭಾಗಿತ್ರ�  

1.ನಡಿಗೆ ಮತ್ರ�  ಪರಾವರ್ತಿ�ತ್ರ ಪ�ರ್ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ಇವುಗಳ ನಡು�ವಿನ ವ$ ತ್ಯಾ$ಸವೇ'ನ� ?

ನಡಿಗೆಯಂ� ಒಂ�ದು� ಐಚ್ಛಿ,ಕ ಕ್ರಿ �ಯೆಯಾಗಿದು�.  ಅದುಕ್ಕೆ1 ನಮ2  ಆಲೋ5'ಚನೆಯಂ 

ಅಗತ್ರ$ ವಿರು�ತ್ರದೆ ಮತ್ರ�  ಅದು� ನಮ2  ನಿಯಂ�ತ್ರ 	ಣದುಲ್ಲಿರು�ತ್ರದೆ.ಆದುರೆ 

ಪರಾವರ್ತಿ�ತ್ರ ಪ�ರ್ತಿಕ್ರಿ �ಯೆಯಂ� ಒಂ�ದು� ಪ�ಚೋ5'ದುನೆಗೆ ತ್ರನಿ=�ದು ತ್ಯಾನೆ' ಅರ್ತಿ' 

ವೇ'ಗವಾಗಿ  ಉಂ�ಟಾಗ�ವ ಪ�ರ್ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ.ಅದು� ನಮ2  ನಿಯಂ�ತ್ರ 	ಣದುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲB .
 

2. ಸ�ಸಗ�ದುಲ್ಲಿ ಎರುಡು� ನರುಕ್ಕೆ5'ಶಗಳ ಮದೆ$ ಏನಾಗ�ತ್ರದೆ.?

ಸ�ಸಗ�ವೇ�ದುರೆ ಎರುಡು� ನರುಕ್ಕೆ5'ಶಗಳ ಮದೆ$ ಇರು�ವ 

ಸG ಳಾವಕಾಶ.ಸ�ಸಗ�ದುಲ್ಲಿ ವಿದು�$ ತ್ ಆವೇ'ಗಗಳ� ರಾಸಾಯಂನಿಕಗಳಾಗಿ 

ಪರಿವತ್ರ�ನೆಗೆ5�ಡು� ಸG ಳಾವಕಾಶದು ಮ5ಲ್ಲಕ ಹಾದು� ಹೋ5'ಗಿ ಮ��ದಿನ 

ನರುಕ್ಕೆ5'ಶಕ್ಕೆ1 ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು� ಮತ್ತೆ ವಿದು�$ ತ್ ಆವೇ'ಗಗಳಾಗಿ 

ಪರಿವರ್ತಿ�ಸಲ್ಲQ ಡು�ತ್ರದೆ.

3.ಮಿದು�ಳಿನ ಯಾವ ಭಾಗವು ದೆ'ಹದು ಭಂ�ಗಿ ಮತ್ರ�  ಸಮತ್ತೆ5'ಲ್ಲನವನ�=  

ನಿವ�ಹಿಸ�ತ್ರದೆ.?

ಅನ�ಮಸ್ತಿಷ್ಕ1  (ಸೆರುಬೆಲ್ಲB ಮ್ )

4.ನಾವು ಒಂ�ದು� ಅಗರುಬರ್ತಿ ( ಗ�ಧದುಕಡಿ])ಯಂ ವಾಸನೆಯಂನ�=  ಹೋ'ಗೆ 

ಕ�ಡು�ಹಿಡಿಯಂ�ತ್ತೆ'ವೇ ?
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ಅಗರುಬರ್ತಿಯಂ ವಾಸನೆಯಂ� ನಮ2  ಮ5ಗಿಗೆ ತ್ರಲ್ಲ�ಪಿದಾಗ ನಮ2  

ಮ5ಗಿನಲ್ಲಿರು�ವ ಫ್ರಾ�ಣ ನರುವು ಅದುನ�=  ಗ �ಹಿಸ�ತ್ರದೆ.ಫ್ರಾ�ಣ ನರುವು ವಿದು�$ ತ್ 

ಸ�ಕ್ಕೆ'ತ್ರಗಳ ಮ5ಲ್ಲಕ ಮಿದು�ಳಿನ ಮಹಾಮಸ್ತಿGಷ್ಕ1 ಕ್ಕೆ1  ಸ�ದೆ'ಶ 

ರುವಾನಿಸ�ತ್ರದೆ.ಮಿದು�ಳ� ಈ ಸ�ದೆ'ಶವನ�=  ಗ �ಹಿಸ್ತಿದಾಗ ವಾಸನೆಯಂ ಅರಿವು 

ಉಂ�ಟಾಗ�ತ್ರದೆ.

5. ಪರಾವರ್ತಿ�ತ್ರ ಪ�ರ್ತಿಕ್ರಿ �ಯೆಯಂಲ್ಲಿ ಮಿದು�ಳಿನ ಪಾತ್ರ 	ವೇ'ನ� ?

ಪರಾವರ್ತಿ�ತ್ರ ಪ�ರ್ತಿಕ್ರಿ �ಯೆಯಂಲ್ಲಿ ಮಿದು�ಳಿನ ನೆ'ರು ಪಾತ್ರ 	 ಇರು�ವುದಿಲ್ಲB .ಇದು� 

ಮಿದು�ಳ� ಬಳಿcಯಂ ಸಹಾಯಂದಿ�ದು ನಡೆಯಂ�ತ್ರದೆ.

6. ಸಸ$  ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಗಳ� ಎ�ದುರೆ'ನ� ?

ಸಸ$ ಗಳ� ತ್ರಮ2  ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ,ಅಭಿವಧ�ನೆಗೆ ಇತ್ಯಾ$ದಿ ಕ್ಕೆಲ್ಲಸಗಳನ�=  

ನಿವ�ಹಿಸಲ್ಲ� ಸ �ವಿಸ�ವ ರಾಸಾಯಂನಿಕಯಂ�ಕ ರುಸವೇ' ಸಸ$  

ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್.ಅವುಗಳನ�=  ಫೈjಟೋ5'ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಎ�ದು5 ಕರೆಯಂ�ತ್ಯಾರೆ.

7. ಮ�ಟ್ಟಿmದುರೆ ಮ�ನಿ ಎ�ಬ ಸಸ$ ದು ಎಲೋಗಳ ಚಲ್ಲನೆಯಂ�,ಬೆಳಕ್ರಿನ ಕಡೆಗೆ 

ಚಲಿಸ�ವ ಕಾ�ಡುದು ಚಲ್ಲನೆಗಿ�ತ್ರ ಹೋ'ಗೆ ಭಿನ= ವಾಗಿದೆ ?

ಮ�ಟ್ಟಿmದುರೆ ಮ�ನಿ ಸಸ$ ದು ಎಲೋಗಳ� ಸQ ಶ�ಕ್ಕೆ1  ಪ�ರ್ತಿಕ್ರಿ �ಯೆಯಂನ�=  ವ$ ಕಪಡಿಸ್ತಿ 

ತ್ರನ=  ಎಲೋಗಳನ�=  ಚಲಿಸ�ತ್ರವೇ.ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ' ರಿ'ರ್ತಿಯಂ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

ಇರು�ವುದಿಲ್ಲB .ಆದುರೆ ಕಾ�ಡುದು ಚಲ್ಲನೆಯಂ� ಬೆಳಕ್ರಿನೆಡೆಗೆ ಇರು�ವುದುರಿ�ದು 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ�ತ್ರದೆ.
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8. ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂನ�=  ಉಂತ್ತೆ'ಜಿಸ�ವ ಸಸ$  ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂ�ದು� 

ಉಂದಾಹರುಣೆ ಕ್ಕೆ5ಡಿ.

ಆಕ್ರಿq ನ್.

9. ಒಂ�ದು� ಆಧಾರುದು ಸ�ತ್ರ ಬಳಿc ಕ�ಡಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂನ�=  ಆಕ್ರಿq ನ್ ಗಳ� 

ಹೋ'ಗೆ ಉಂತ್ತೆ'ಜಿಸ�ತ್ರವೇ. ?

ಒಂ�ದು� ಬಳಿc ಕ�ಡಿಯಂ� ಆಧಾರು ಸಸ$ ದು ಸ�ಪಕ�ಕ್ಕೆ1 ಬ�ದಾಗ ಆಧಾರುಕ್ಕೆ1 

ಸ�ಪಕ್ರಿ�ಸ್ತಿರು�ವ ಭಾಗವು ಸ�ಪಕ್ರಿ�ಸದೆ' ಇರು�ವ ಭಾಗಕ್ರಿ1 �ತ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ 

ಬೆಳಯಂ�ತ್ರದೆ.ಇದುಕ್ಕೆ1 ಕಾರುಣ ಆಕ್ರಿq ನ್ ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್.ಆಧಾರುಕ್ಕೆ1 

ಸ�ಪಕ�ವಿರು�ವ ಭಾಗದುಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಿq ನ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂತ್ರQ ರ್ತಿಯಾಗ�ತ್ರದೆ ಮತ್ರ�  

ಆಧಾರುಕ್ಕೆ1 ಸ�ಪಕ� ಇರುದೆ' ಇರು�ವ ಭಾಗದುಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಿq ನ್ ಹೋಚ�t  ಉಂತ್ರQ ರ್ತಿಯಾಗಿ 

ಆ ಭಾಗದು ಸಸ$  ಹೋಚ�t   ಬೆಳೆದು� ಆಧಾರು ಸಸ$ ಕ್ಕೆ1 ಸ�ರು�ಳಿ ಸ�ತ್ರ� ತ್ರದೆ.

10.ಜಲಾನ�ವತ್ರ�ನೆಯಂನ�=  ತ್ತೆ5'ರಿಸ�ವ ಒಂ�ದು� ಪ�ಯೋಗವನ�=  

ವಿನಾ$ಸಗೆ5ಳಿಸ್ತಿ ?

ಎರುಡು� ಸಣy  ಬೀ'ಕರ್ ಗಳನ�=  ತ್ತೆಗೆದು�ಕ್ಕೆ5�ಡು�

ಅದುನ�=  A ಮತ್ರ�  B ಎ�ದು�

ಹೋಸರಿಸಬೆ'ಕ�.ರ್ಮೋದುಲ್ಲನೆಯಂ ಬೀ'ಕರುನ�=

ನಿ'ರಿನಿ�ದು ತ್ರ��ಬಬೆ'ಕ�.ಸೆ5'ಸ� ಕಾಗದುವನ�=

ಎರುಡು� ಬೀ'ಕರ್ ಗಳ ನಡು�ವೇ ಸ�ಪಕ� 

ಸೆ'ತ್ರ�ವೇಯಂ�ತ್ತೆ(ಚ್ಛಿತ್ರ 	ದುಲ್ಲಿರು�ವ�ತ್ತೆ)ಮಡುಚ್ಛಿ.ಕ್ಕೆಲ್ಲವು ರ್ಮೋಳಕ್ಕೆಯೊಡೆದು 
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ಬೀ'ಜಗಳನ�=  ಈ ಸೆ'ತ್ರ�ವೇಯಂ ಮದು$ ದುಲ್ಲಿರಿಸಬೆ'ಕ�.ಸ�ಪೂಣ�  

ಉಂಪಕರುಣವನ�=  ಒಂ�ದು� ಪಾBಸ್ತಿmಕ್ ಹಾಳೆಯಿಂ�ದು ಮ�ಚt ಬೆ'ಕ�.

ವಿ'ಕ್ಷಣೆ : ರ್ಮೋಳಕ್ಕೆಯೊಡೆದು ಬೀ'ಜದು ಬೆ'ರು�ಗಳ� A ಬೀ'ಕರಿನೆಡೆಗೆ 

ಚಲಿಸ�ತ್ರವೇ.

11.ಪಾ�ಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯಂನಿಕ ಹೋ5�ದಾಣಿಕ್ಕೆಯಂ� ಹೋ'ಗೆ ಉಂ�ಟಾಗ�ತ್ರದೆ.?

ಪಾ�ಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯಂನಿಕ ಹೋ5�ದಾಣಿಕ್ಕೆಯಂ� ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಗಳ 

ಮ5ಲ್ಲಕ ನಡೆಯಂ�ತ್ರದೆ.ಗ ��ಥಿಗಳ� ಸ �ವಿಸ�ವ ರಾಸಾಯಂನಿಕಗಳೆ' 

ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಗಳ�.ಇವುಗಳ� ಪಾ�ಣಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ರ�  

ಅಭಿವ�ದಿ�ಯಂನ�=  ನಿಯಂ�ರ್ತಿ�ಸ�ತ್ರವೇ.

12. ಅಯೋಡಿನ್ ಯಂ�ಕ ಉಂಪಿQನ ಬಳಕ್ಕೆಯಂನ�=  ಏಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ರಾರುಸ�q  

ಮಾಡುಲಾಗ�ವುದು� ?

ಅಯೋಡಿನ್ ನಮ2  ದೆ'ಹದುಲ್ಲಿ ಥೈjರಾಯಿಂಡ್ ಗ ��ಥಿಯಂ� ಥೈjರಾಕ್ರಿq ನ್ 

ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಉಂತ್ಯಾQದಿಸಲ್ಲ� ಪ�ಚೋ5'ದಿಸ�ತ್ರವೇ.ಈ ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ 

ದೆ'ಹದುಲ್ಲಿನ ಕಾಬೆ5'�ಹೋjಡೆ�'ಟ್,ಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ರ�  ಪ್ರೊ�ಟ್ಟಿನ್ ಗಳ 

ಚಯಾಪಚಯಂ ಕ್ರಿ �ಯೆಯಂನ�=  ನಿಯಂ�ರ್ತಿ�ಸ�ತ್ರದೆ.ಇದುರು ಕ್ಕೆ5ರುತ್ತೆಯಿಂ�ದು 

ಥೈjರಾಯಿಂಡ್ ಗ ��ಥಿಯಂ� ಊದಿಕ್ಕೆ5ಳ�c ತ್ರದೆ.ಈ ತ್ತೆ5�ದುರೆಗೆ ಸರುಳ ಗಳಗ�ಡು

ಅಥವಾ ಗಾಯಿಂಟರ್ ಎನ�= ತ್ಯಾರೆ.

13. ಅಡಿ�ನಲಿನ್ ರುಕದುಲ್ಲಿ ಸ �ವಿಕ್ಕೆಯಾದಾಗ ನಮ2  ದೆ'ಹವು ಹೋ'ಗೆ 

ಪ�ರ್ತಿಕ್ರಿ �ಯಿಂಸ�ತ್ರದೆ ?
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ನಾವು ಅಪಾಯಂದುಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆ' ತ್ರ�ತ್ರ��ಪರಿಸ್ತಿGರ್ತಿಯಂ 

ಸ�ದುಭಂ�ದುಲ್ಲಿ ಅಡಿ�ನಲ್ ಗ ��ಥಿಯಂ� ಅಡಿ�ನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಅನ�=  

ಉಂತ್ಯಾQದಿಸ�ತ್ರದೆ.ಇದು� ನೆ'ರುವಾಗಿ ರುಕಕ್ಕೆ1 ಸ �ವಿಸಲ್ಲQ ಟ�m  ಅದುರು ಮ5ಲ್ಲಕ 

ದೆ'ಹದು ಎಲಾB  ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಲQ ಡು�ತ್ರದೆ.ಇದು� ಹ�ದುಯಂ ಬಡಿತ್ರವನ�=  

ಹೋಚ್ಛಿtಸ�ವುದುರು ಮ5ಲ್ಲಕ ದೆ'ಹದು ಸಾ=ಯಂ�ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಆಮB ಜನಕ 

ಒಂದುಗಿಸ�ತ್ರದೆಮ, ಮತ್ರ�  ತ್ರನ52 ಲ್ಲಕ ಉಂಸ್ತಿರಾಟದು ವೇ'ಗವನ�=  ಮತ್ರ�  ರುಕದು 

ಒಂತ್ರಡುವನ�=  ಹೋಚ್ಛಿtಸ್ತಿ ದೆ'ಹವು ಆ ಪರಿಸ್ತಿGರ್ತಿಯಂನ�=  ಎದು�ರಿಸಲ್ಲ� 

ಸನ= ದು� ವಾಗ�ವ�ತ್ತೆ ಮಾಡು�ತ್ರದೆ.

 

14. ಕ್ಕೆಲ್ಲವು ಮಧ�ಮೆ'ಹ ರೆ5'ಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ�q ಲಿನ್ ಚ�ಚ�t ಮದು. ನ�=  

ನಿ'ಡು�ವ ಮ5ಲ್ಲಕ ಚ್ಛಿಕ್ರಿತ್ತೆq ನಿ'ಡುಲ್ಲ� ಕಾರುಣವೇ'ನ� ?

ಮಧ�ಮೆ'ಹ ಕಾಯಿಂಲೋಯಂ� ಮೆ'ದೆ5'ಜಿ'ರುಕ ಗ ��ಥಿಯಂ� ಸ �ವಿಸ�ವ 

ಇನ�q ಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋ'�ನಿನ ಅರ್ತಿಯಾದು ಸ �ವಿಕ್ಕೆಯಿಂ�ದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ 

ಸ �ವಿಕ್ಕೆಯಿಂ�ದು ಉಂ�ಟಾಗ�ತ್ರದೆ.ಇನ�q ಲಿನ್ ರುಕದುಲ್ಲಿ ಹೋಚ್ಚಾtದು ಗ5B ಕ್ಕೆ5'ಸನ�=  

ಗೆBjಕ್ಕೆ5'ಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿ�ಸ�ತ್ರದೆ.ಯಾರು ದೆ'ಹದುಲ್ಲಿ ಇನ�q ಲಿನ್ ಕ್ಕೆ5ರುತ್ತೆ 

ಇರು�ತ್ರದೆಯೋ ಅ�ಥಹ ವ$ ಕ್ರಿಗೆ ಇನ�q ಲಿನ್ ಚ�ಚ�t ಮದು. ನ�=  

ನಿ'ಡುಲಾಗ�ತ್ರದೆ.

ಅಭಾ$ಸದು ಪ�ಶ್ನೆ=ಗಳ� 
1.ಈ ಕ್ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು� ಸಸ$  ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ?
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d) ಸೆjಟೋ5'ಕ್ಕೆjನಿನ್.

2.ಎರುಡು� ನರುಕ್ಕೆ5'ಶಗಳ ನಡು�ವಿನ ಅ�ತ್ರರುವನ�=  ಹಿ'ಗೆ�ದು� ಕರೆಯಂ�ತ್ಯಾರೆ 

ಸ�ಸಗ�.

3. ಮಿದು�ಳಿನ ಪ�ಮ�ಖ ಕಾಯಂ�ವೇ�ದುರೆ

d) ಮೆ'ಲಿನ ಎಲ್ಲB ವೂ.

4. ನಮ2  ದೆ'ಹದುಲ್ಲಿ ಗಾ�ಹಕಗಳ ಕಾಯಂ�ವೇ'ನ�? ಗಾ�ಹಕಗಳ� ಸರಿಯಾಗಿ 

ಕಾಯಂ�ನಿವ�ಹಿಸದು ಸ�ದುಭಂ�ಗಳನ�=  ಯೋಚ್ಛಿಸ್ತಿ. ಯಾವ ಸಮಸೆ$ ಗಳ� 

ಉಂ�ಟಾಗ�ವ ಸಾಧ$ ತ್ತೆಗಳಿವೇ ?

ಗಾ�ಹಕಗಳ�,

• ಬಾಹ$  ಪ�ಚೋ5'ದುನೆಗಳಾದು�ತ್ರಹ ತ್ಯಾಪ,ಒಂತ್ರಡು ಇತ್ಯಾ$ದಿಗಳನ�=  

ಗ �ಹಿಸ�ತ್ರವೇ.

• ಮಿದು�ಳ� ಬಳಿcಗೆ ಸ�ದೆ'ಶ ರುವಾನಿಸಲ್ಲ� ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರುಕ್ಕೆ5'ಶವನ�=  

ಚೋ5'ದಿಸ�ತ್ರದೆ.

ಗಾ�ಹಕ ಕ್ಕೆ5'ಶಗಳ� ಹಾನಿಗೆ5ಳಗಾದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಕಾಯಂ�ನಿವ�ಹಿಸ�ವುದಿಲ್ಲB .ಉಂದಾ: ಹಾನಿಗೆ5ಳಗಾದು ಗಾ�ಹಕ 

ಕ್ಕೆ5'ಶಗಳಿದು. ರೆ ,ನಾವು ಆಕಸ್ತಿ2ಕವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಿಯಾದು ವಸವನ�=  

ಮ�ಟ್ಟಿmದಾಗ,ನಮ2  ಕ್ಕೆj ಸ�ಟ�m  ಹೋ5'ಗ�ವ ಸಾಧ$ ತ್ತೆ ಇದೆ ಯಾಕ್ಕೆ�ದುರೆ ತ್ರಕ್ಷಣ 

ಮಿದು�ಳ� ಬಳಿcಗೆ ಸ�ದೆ'ಶ ರುವಾನಿಸಲ್ಲQ ಡುದೆ' ಇರು�ವುದು�.
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5. ಒಂ�ದು� ನರುಕ್ಕೆ5'ಶದು ರುಚನೆಯಂನ�=  ತ್ತೆ5'ರಿಸ�ವ ಚ್ಛಿತ್ರ 	 ಬರೆಯಿಂರಿ ಮತ್ರ�  

ಅದುರು ಕಾಯಂ�ವನ�=  ವಿವರಿಸ್ತಿ.

ನರುಕ್ಕೆ5'ಶದು ಕಾಯಂ�,

• ಆಕಾqನ್: ಕ್ಕೆ5'ಶಕಾಯಂದಿ�ದು ಸ�ದೆ'ಶವನ�=  ಸಾಗಿಸ�ತ್ರದೆ.

• ಡೆ�ಡೆ��ಟ್ : ಇನೆ5=�ದು� ನರುಕ್ಕೆ5'ಶದು ಆಕಾqನ್ ನಿ�ದು ಸ�ದೆ'ಶವನ�=  

ಸ್ತಿ�'ಕರಿಸ್ತಿ ಅದುನ�=  ಕ್ಕೆ5'ಶಕಾಯಂಕ್ಕೆ1 ಸಾಗಿಸ�ತ್ರದೆ.

• ಕ್ಕೆ5'ಶಕಾಯಂ : ಇದು� ನ5$ ಕ್ರಿB ಯಂಸ್ 

ಹೋ5�ದಿದು�. ,ಮೆjಟೋ5'ಕಾ�ಡಿ�ಯಾ ಮತ್ರ�  ಇತ್ರರೆ ಕಣದು�ಗಗಳನ�=  

ಹೋ5'ದಿದೆ.ಇದು� ಪ�ಮ�ಖವಾಗಿ ನರುಕ್ಕೆ5'ಶದು ನಿವ�ಹಣೆ ಮತ್ರ�  

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ�ಬ�ಧಿಸ್ತಿದ್ದಾಗಿದೆ.

6. ಸಸ$ ಗಳಲ್ಲಿ ದು�$ ರ್ತಿ ಅನ�ವತ್ರ�ನೆ ಹೋ'ಗೆ ಉಂ�ಟಾಗ�ತ್ರದೆ?

ಸಸ$ ಗಳ� ಬೆಳಕ್ರಿಗೆ ತ್ತೆ5'ರು�ವ ಪ�ರ್ತಿವತ್ರ�ನೆಯೆ' ದು�$ ರ್ತಿ ಅನ�ವತ್ರ�ನೆ.ಕಾ�ಡುವು

ದು�$ ರ್ತಿ ಧನಾನ�ವತ್ರ�ನೆಯಂನ�=  ಮತ್ರ�  ಬೆ'ರು� ದು�$ ರ್ತಿ 

ಋಣಾನ�ವತ್ರ�ನೆಯಂನ�=  ತ್ತೆ5'ರಿಸ�ತ್ರವೇ.ಅ�ದುರೆ ಕಾ�ಡುವು ಬೆಳಕ್ರಿನ ಕಡೆಗೆ 

ಬಾಗ�ತ್ರದೆ ಮತ್ರ�  ಬೆ'ರು� ಬೆಳಕ್ರಿನ ವಿರು�ದು�  ದಿಕ್ರಿ1 ಗೆ ಬಾಗ�ತ್ರದೆ.

10th Kannada Medium Science Notes + Q & Answers

Rizwan. D. Navgekar Kanabargi                                              Mobile : 9844082969



ಉಂದಾ: ಸ5ಯಂ�ಕಾ�ರ್ತಿ ಹ5ವು ದು�$ ರ್ತಿ ಧನಾನ�ವತ್ರ�ನೆಯಂನ�=  

ತ್ತೆ5'ರಿಸ�ತ್ರದೆ.ಅದು� ಸ5ಯಂ� ಪೂವ�ದಿ�ದು ಪಶಿtಮಕ್ಕೆ1 ಚಲಿಸ�ವಾಗ ಅದೆ'

ದಿಕ್ರಿ1 ನಲ್ಲಿ ಬಾಗ�ತ್ರದೆ.

7.ಮಿದು�ಳ� ಬಳಿcಯಂ� ಗಾಯಂಗೆ5�ಡು ಸ�ದುಭಂ�ದುಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ�ಕ್ಕೆ'ತ್ರಗಳ 

ರುವಾನೆಗೆ ಅಡಿ]ಯಂ��ಟಾಗ�ತ್ರದೆ?

ಮಿದು�ಳ� ಬಳಿcಯಂ� ಗಾಯಂಗೆ5�ಡು ಸ�ದುಭಂ�ದುಲ್ಲಿ ನರುಕ್ಕೆ5'ಶಗಳಿ�ದು 

ಬರು�ವ ಸ�ದೆ'ಶಗಳ� ಮತ್ರ�  ಗಾ�ಹಕಗಳಿ�ದು ಬರು�ವ ಸ�ದೆ'ಶಗಳಿಗೆ 

ಅಡಿ]ಯಂ��ಟಾಗ�ತ್ರದೆ.

8. ಸಸ$ ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯಂನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ರ�  ಹೋ'ಗೆ ಉಂ�ಟಾಗ�ತ್ರದೆ ?

ಸಸ$ ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯಂನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ರ� ವು ಸಸ$  ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಗಳ ಮ5ಲ್ಲಕ 

ನಡೆಯಂ�ತ್ರದೆ.ಸಸ$ ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ,ವಿಕಾಸ ಮತ್ರ�  ಪರಿಸರುದು 

ಬದುಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ�ರ್ತಿಕ್ರಿ �ಯಿಂಸಲ್ಲ� ಅನೆ'ಕ ವಿಧದು ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಗಳನ�=  

ಸಸ$ ಗಳ� ಉಂತ್ಯಾQದಿಸ�ತ್ರವೇ.ಉಂದಾ: ಆಕ್ರಿq ನ್ ಸಸ$ ದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂನ�=  

ಉಂತ್ತೆ'ಜಿಸ�ತ್ರದೆ.ಗಿಬ� ರ್ ಲಿನq  ಕಾ�ಡುದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂನ�=  

ಉಂತ್ತೆ'ಜಿಸ�ತ್ರದೆ,ಸೆjಟೋ5'ಕ್ಕೆjನಿನ್ ಕ್ಕೆ5'ಶವಿಭಂಜನೆಯಂನ�=  

ಉಂತ್ತೆ'ಜಿಸ�ತ್ರದೆ,ಅಬೀqಸ್ತಿಕ್ ಆಮB ವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂನ�=  ಕ��ಠಿತ್ರಗೆ5ಳಿಸ�ತ್ರದೆ. 

9.ಒಂ�ದು� ಜಿ'ವಿಯಂಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ರ�  ಮತ್ರ�  ನಿಯಂ�ತ್ರ 	ಣ ವ$ ವಸೆG ಯಂ 

ಅಗತ್ರ$ ವೇ'ನ� ?
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ಒಂ�ದು� ಜಿ'ವಿಯಂ� ಬದು�ಕ�ಳಿಯಂಬೆ'ಕಾದುರೆ ಅದುರು ದೆ'ಹದುಲ್ಲಿರು�ವ ವಿವಿಧ

ಅ�ಗಗಳನ�=  ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಬಾಗಿತ್ರ�  ಮತ್ರ�  

ನಿಯಂ�ತ್ರ 	ಣದುಲ್ಲಿಡುಬೆ'ಕ�.ದೆ'ಹದುಲ್ಲಿ ಉಂತ್ರQ ರ್ತಿಯಾಗ�ವ ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಗಳ� 

ಹೋ'ಹದು ಒಂಟಾmರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ರ�  ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ1 ಕಾರುಣವಾಗಿವೇ.ಅದೆ' ರಿ'ರ್ತಿ 

ನಮ2  ದೆjನ�ದಿನ ಐಚ್ಛಿ,ಕ ಮತ್ರ�  ಅನೆjಚ್ಛಿ,ಕ ಚಟ�ವಟ್ಟಿಕ್ಕೆಗಳನ�=  ಕ್ಕೆ'�ದು� 

ನರುವೂ$ಹವು ನಿಯಂ�ರ್ತಿ�ಸ�ತ್ರದೆ.

 

10.ಅನೆjಚ್ಛಿ,ಕ ಕ್ರಿ �ಯೆಗಳ� ಮತ್ರ�  ಪರಾವರ್ತಿ�ತ್ರ ಕ್ರಿ �ಯೆಗಳ� ಪರುಸQ ರು ಹೋ'ಗೆ 

ಭಿನ= ವಾಗಿವೇ ?

ಅನೆjಚ್ಛಿ,ಕ ಕ್ರಿ �ಯೆಗಳ� ಸಾ=ಯಂ�ಗಳ ಚಲ್ಲನೆಯಾಗಿದು�.  ಯಾವುದೆ' ರಿ'ರ್ತಿಯಂ 

ಯೋಚನೆಯಂ ಅಗತ್ರ$ ವಿರು�ವುದಿಲ್ಲB .ಆದುರೆ ಇದು� ಮಿದು�ಳಿನ ನಿಯಂ�ತ್ರ 	ಣದುಲ್ಲಿ

ಇರು�ತ್ರದೆ.ಉಂದಾ: ಹ�ದುಯಂ ಬಡಿತ್ರ.ಪರಾವರ್ತಿ�ತ್ರ ಕ್ರಿ �ಯೆಗಳ� ಒಂ�ದು� 

ಚೋ5'ದುನೆಗೆ ತ್ರಕ್ಷಣ ಮತ್ರ�  ಕ್ಷಿಪ�ವಾಗಿ ವ$ ಕಪಡಿಸ�ವ ಪ�ರ್ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ.ಉಂದಾ: 

ಬೀಸ್ತಿಯಾದು ವಸ� ವನ�=  ಮ�ಟ್ಟಿmದಾಕ್ಷಣ ಕ್ಕೆjಯಂನ�=  ಹಿ�ದುಕ್ಕೆ1 ಎಳೆಯಂ�ವುದು�.

11.ಪಾ�ಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ರ�  ಮತ್ರ�  ನಿಯಂ�ತ್ರ 	ಣಕಾ1ಗಿ ಇರು�ವ ನರು 

ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಗಳ ಕಾಯಂ�ವಿಧಾನವನ�=  ಹೋ5'ಲಿಸ್ತಿ ಮತ್ರ�  ಅವುಗಳ 

ನಡು�ವಿನ ವ$ ತ್ಯಾ$ಸಗಳನ�=  ಪಟ್ಟಿm ಮಾಡಿ.

ನರುವೂ$ಹದು ಕಾಯಂ�ವಿಧಾನ ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಗಳ ಕಾಯಂ�ವಿಧಾನ

ಇದು� ಕ್ಕೆ'�ದು�ನರುವೂ$ಹ,ಪರಿಧಿ 

ನರುವೂ$ಹ ಮತ್ರ�  ಮಿದು�ಳಿನ ಮದೆ$ 

ಇದು� ಅ�ತ್ರ�ಸಾ�ವಕ ಗ ��ಥಿಗಳನ�=  

ಒಂಳಗೆ5�ಡಿದು�.  ನೆ'ರುವಾಗಿ 
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ನರು ಸ�ದೆ'ಶಗಳನ�=  ಒಂಳಗೆ5�ಡಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಗಳನ�=  ರುಕಕ್ಕೆ1 

ಸ �ವಿಸ�ತ್ರವೇ.

ಆಕಾqನ್ ಮತ್ರ�  ಡೆ�ಡೆ��ಟ್ ಗಳ� 

ಸ�ದೆ'ಶ ರುವಾನಿಸ�ವ ಕಾಯಂ�ವನ�=

ಜೊ5ತ್ತೆಯಾಗಿ ಸೆ'ರಿ ಮಾಡು�ತ್ರವೇ. 

ಸ�ದೆ'ಶವು ರುಕದು ಮ5ಲ್ಲಕ 

ವಗಾ�ವಣೆಯಾಗ�ತ್ರದೆ.

ಸ�ದೆ'ಶಗಳ ಸಾಗಾಣೆ ವೇ'ಗವಾಗಿ 

ನಡೆದು� ಪ�ರ್ತಿಕ್ರಿ �ಯೆಯಂ� ಕ್ಷಿಪ�ವಾಗಿ 

ವ$ ಕವಾಗ�ತ್ರದೆ.

ಸ�ದೆ'ಶ ಸಾಗಾಣಿಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ 

ನಡೆದು� ಪ�ರ್ತಿಕ್ರಿ �ಯೆ ವ$ ಕವಾಗಲ್ಲ� 

ಸಮಯಂ ತ್ತೆಗೆದು�ಕ್ಕೆ5ಳ�c ತ್ರದೆ.

ನರು ಸ�ದೆ'ಶಗಳಿಗೆ ತ್ರಮ2  

ಕಾಯಂ�ದುಲ್ಲಿ ನಿದಿ�ಷ್ಕm ತ್ತೆ ಇಲ್ಲB .

ಹಾರ್ಮೋ'�ನ್ ಗಳಿಗೆ ತ್ರಮ2  

ಕಾಯಂ�ದುಲ್ಲಿ ನಿದಿ�ಷ್ಕm ತ್ತೆ ಇದೆ.

ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲQ ಕಾಲಿ'ನ. ಪರಿಣಾಮ ದಿ'ಘ�ಕಾಲಿ'ನ.

12.ಮ�ಟ್ಟಿmದುರೆ ಮ�ನಿ ಸಸ$ ದುಲ್ಲಿ ಉಂ�ಟಾಗ�ವ ಚಲ್ಲನೆ ಮತ್ರ�  ನಮ2  

ಕಾಲ್ಲ�ಗಳಲ್ಲಿನ ಚಲ್ಲನೆಯಂ ನಡು�ವಿನ ವ$ ತ್ಯಾ$ಸವೇ'ನ� ?

ಮ�ಟ್ಟಿmದುರೆ ಮ�ನಿ ಸಸ$ ದುಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲನೆ ನಮ2  ಕಾಲ್ಲ�ಗಳ ಚಲ್ಲನೆ

ಇದು� ಅನೆjಚ್ಛಿ,ಕ ಚಲ್ಲನೆ ಇದು� ಐಚ್ಛಿ,ಕ ಚಲ್ಲನೆ

ಸ�ದೆ'ಶ ರುವಾನೆಗೆ ವಿಶ್ನೆ'ಷ್ಕವಾದು 

ಅ�ಗಾ�ಶಗಳಿಲ್ಲB .

ವಿಶ್ನೆ'ಷ್ಕವಾದು ನರುವೂ$ಹದು ಮ5ಲ್ಲಕ

ಸ�ದೆ'ಶ ರುವಾನೆ ಆಗ�ತ್ರದೆ.

ಸಸ$  ಕ್ಕೆ5'ಶಗಳ� ಚಲ್ಲನೆಗೆ ಪಾ�ಣಿಗಳ ಜಿ'ವಕ್ಕೆ5'ಶವು 
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ಸ�ಬ�ಧಿಸ್ತಿದು�ತ್ತೆ ವಿಶ್ನೆ'ಷ್ಕವಾದು 

ಪ್ರೊ�ಟ್ಟಿ'ನ್ ಗಳನ�=  ಹೋ5�ದಿಲ್ಲB .

ವಿಶ್ನೆ'ಷ್ಕವಾದು ಪ್ರೊ�'ಟ್ಟಿ'ನ್ 

ಹೋ5�ದಿದು�.  ಸಾ=ಯಂ�ಗಳ� 

ಸ�ಕ್ಕೆ5'ಚ್ಛಿಸಲ್ಲ� ಸಹಾಯಂ 

ಮಾಡು�ತ್ರದೆ. 
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ಘಟಕ-12  ವಿದ್ಯು�� ಚ್ಛ	 ಕ್ತಿ� 
1. ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಮಂ�ಡಲ ಎಂ�ಬು�ದ್ಯುರ ಅರ್ಥ�ವೇ�ನು� ?
ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹದ್ಯು ನಿರ�ತರ ಮಂತ��  ಆವೃ&ತ ಮಾರ್ಗ�ವೃನು�)  ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಮಂ�ಡಲ ಎಂನು�) ವೃರ�. 
2.ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹದ್ಯು ಏಕಮಾನುವೃನು�)  ವಾ�ಖ್ಯಾ�ನಿಸಿ.
ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹದ್ಯು ಏಕಮಾನು ಆ�ಪೀ�ರ್(A). ).A). ಒಂ�ದ್ಯು� ಆ�ಪೀ�ರ್ ಎಂ�ದ್ಯುರೆ ಒಂ�ದ್ಯು� ಸೆಕೆಂ�ಡಿನುಲ್ಲಿ ಒಂ�ದ್ಯು� ಕ8ಲಮ್ ಆವೇ�ಶದ್ಯು 
ಪ್ರ�ವಾಹವಾಗಿದೆ.
3.ಒಂ�ದ್ಯು� ಕ8ಲಮ್ ಆವೇ�ಶವೃನು�)  ರ8ಪೀಸಿದ್ಯು ಇಲೆಕ್ರ್ಟಾ�Aನ್ ರ್ಗಳ ಸಂ�ಖ್ಯೆ�ಯನು�)  ಲೆಕG  ಹಾಕ್ತಿ.
ಒಂ�ದ್ಯು� ಇಲೆಕ್ರ್ಟಾ�Aನ್ 1.6X10 10X10 -19 Cಆವೇ�ಶವೃನು�)  ಹೊಂ8�ದಿದೆ.
ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಒಂ�ದ್ಯು� ಕ8ಲಮ್ ಆವೇ�ಶವೃನು�)  ರ8ಪೀಸಂಲ� ಬೇ�ಕ್ರ್ಟಾದ್ಯು ಇಲೆಕ್ರ್ಟಾ�Aನ್ ರ್ಗಳ ಸಂ�ಖ್ಯೆ�  
=1/1.6X10 10X10 -19 =6X10.25 10X10 18 =6X10 10X10 18 ಇಲೆಕ್ರ್ಟಾ�Aನ್ ರ್ಗಳ�.
4.ವಾಹಕದ್ಯು ಮಂ8ಲಕ ವಿಭವಾ�ತರವೃನು�)  ನಿವೃ�ಹಿಸಂಲ� ಸಂಹಾಯ ಮಾಡ�ವೃ ಸಾಧನುವೃನು�)  ಹೊಂಸಂರಿಂಸಿ.
ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಕೆಂ8�ಶ.
5.ಎಂರಡ� ಬಿಂ�ದ್ಯು�ರ್ಗಳ ನುಡ�ವಿನು ವಿಭವಾ�ತರ 1 .V. ಈ ಹೊಂ�ಳಿಕೆಂಯ ಅರ್ಥ� ತಿಳಿಸಿರಿಂ.
ಒಂ�ದ್ಯು� ಕ8ಲಮ್ ಆವೇ�ಶವೃನು�)  ಒಂ�ದ್ಯು� ಬಿಂ�ದ್ಯು�ವಿನಿ�ದ್ಯು ಮಂತ್ತೊಂ8��ದ್ಯು� ಬಿಂ�ದ್ಯು�ವಿಗೆ ಸಾಗಿಸಂಲ� 1  J ಕೆಂಲಸಂದ್ಯು ಅವೃಶ� ಕತ್ತೊಂ ಇದೆ 
ಎಂ�ದ್ಯುರ್ಥ�.
6X10. 6X10  V. ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಕೆಂ8�ಶದ್ಯು ಮಂ8ಲಕ ಹಾದ್ಯು� ಹೊಂ8�ರ್ಗ�ವೃ ಪ್ರ�ತಿಯೊಂ�ದ್ಯು� ಕ8ಲಮ್ ಆವೇ�ಶರ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಷ್ಟು�A  ಶಕ್ತಿ�ಯನು�)  
ಒಂದ್ಯುಗಿಸಂಲಾರ್ಗ�ತ�ದೆ ?
ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಕೆಂ8�ಶದ್ಯು ಮಂ8ಲಕ ಹಾದ್ಯು� ಹೊಂ8�ರ್ಗ�ವೃ ಪ್ರ�ತಿಯೊಂ�ದ್ಯು� ಕ8ಲಮ್ ಆವೇ�ಶರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಯುಗಿಸಂ�ವೃ ಶಕ್ತಿ�ಯ� ಆವೇ�ಶರ್ಗಳ 
ಹರಿಂವಿಗೆ ಆರ್ಗ�ವೃ ಕೆಂಲಸಂಕೆಂG ಸಂಮಂವಾಗಿದೆ.
ವಿಭವಾ�ತರ (A). )=V. ಕೆಂಲಸಂ (A). )/W)/ ಆವೇ�ಶ(A). )Q)
 . .. = /  ,W)/ V. Q) ಆವೇ�ಶ =1  Q) C ಮಂತ��   ವಿಭವಾ�ತರ =6X10  V. V. ಆದಾರ್ಗ
    =1 6X10=6X10W)/ X10 J 

 . .. 6X10  J ಶಕ್ತಿ�ಯನು�)  ಒಂದ್ಯುಗಿಸಂಬೇ�ಕ್ರ್ಟಾರ್ಗ�ತ�ದೆ.
7. ವಾಹಕದ್ಯು ರೆ8�ಧವು ಯಾವೃ ಅ�ಶರ್ಗಳ ಮೇ�ಲೆ ಅವೃಲ�ಬಿಂತವಾಗಿದೆ ?

• ವಾಹಕದ್ಯು ಉದ್ಯುO

• ವಾಹಕದ್ಯು ಅಡk ಕೆಂ8ಯ�
• ವಾಹಕವಾಗಿ ಬುಳಸಂ�ವೃ ವೃಸಂ�� ವಿನು ವಿಧ
• ವಾಹಕದ್ಯು ತಾಪ್ರ.

8.ಒಂ�ದೆ� ರಿಂ�ತಿಯ ವೃಸಂ�� ವಿನು ದ್ಯುಪ್ರm ವಾದ್ಯು ತ�ತಿ ಅರ್ಥವಾ ತ್ತೊಂಳ�ವಾದ್ಯು ತ�ತಿಯನು�)  ಒಂ�ದೆ� ಮಂ8ಲಕೆಂG ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಿದಾರ್ಗ ಯಾವೃ 
ತ�ತಿಯ ಮಂ8ಲಕ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಸಂ�ಲಭವಾಗಿ ಹರಿಂಯ�ತ�ದೆ.?ಮಂತ��  ಹೊಂ�ಗೆ ?
ದ್ಯುಪ್ರm ವಾದ್ಯು ತ�ತಿಯ ಮಂ8ಲಕ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಸಂ�ಲಭವಾಗಿ ಹರಿಂಯ�ತ�ದೆ . ಏಕೆಂ�ದ್ಯುರೆ ತ್ತೊಂಳ�ವಾದ್ಯು ತ�ತಿಗಿ�ತ ದ್ಯುಪ್ರm  ತ�ತಿಯಲ್ಲಿ 
ರೆ8�ಧವು ಕಡಿಮೇ ಇರ�ತ�ದೆ ಏಕೆಂ�ದ್ಯುರೆ ವಾಹಕದ್ಯು ರೆ8�ಧವು ವೃಸಂ�� ವಿನು ಅಡk ಕೆಂ8ಯ� ಕೆಂG ವಿಲೆ8�ಮಾನು�ಪಾತದ್ಯುಲ್ಲಿರ�ತ�ದೆ.
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9. ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಆವೃಯವೃದ್ಯು ರೆ8�ಧವು ಸಿoರಾಂ�ಕವಾಗಿದ್ಯು�O , ಅದ್ಯುರ ಎಂರಡ� ತ�ದಿರ್ಗಳಲ್ಲಿನು ವಿಭವಾ�ತರವು ಅದ್ಯುರ ಹಿ�ದಿನು ಮೌಲ� ದ್ಯು 
ಅಧ�ದ್ಯುಷ್ಟು�A  ಕಡಿಮೇಯಾದ್ಯುರೆ,ಅದ್ಯುರ ಮಂ8ಲಕ ಹರಿಂಯ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ನುಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ�ವೃ ಬುದ್ಯುಲಾವೃಣೆ ಏನು� ?
ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು ಪ್ರ�ಕ್ರ್ಟಾರ =V. IR

. .. = /               1I V. R

ವಿಭವಾ�ತರವು ಅಧ�ದ್ಯುಷ್ಟು�A  ಕಡಿಮೇಯಾದ್ಯುರೆ 
. ..ವಿಭವಾ�ತರ = /2V.’=V/2 V.

ರೆ8�ಧವು ಸಿoರಾಂ�ಕವಾಗಿರ�ತ�ದೆ,ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ = /I’=V/2 V.’=V/2 R

=(A). /2)/V. R

= (A).1/2) (A). / )V. R

= (A).1/2)  = /2I I

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಆವೃಯವೃದ್ಯು ಮಂ8ಲಕ ಹರಿಂಯ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಅಧ�ದ್ಯುಷ್ಟಾAರ್ಗ�ತ�ದೆ.
10.ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಟೋ8�ಸಂA ರ್ ಮಂತ��  ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಇಸಿ�� ಪೆಟ್ಟಿAಗೆಯ ಸಂ�ರ�ಳಿರ್ಗಳನು�)  ಶ�ದ್ಯುx  ಲೆ8�ಹದ್ಯು ಬುದ್ಯುಲಿಗೆ ಮಿಶ �ಲೆ8�ಹರ್ಗಳಿ�ದ್ಯು 
ತಯಾರಿಂಸಿರ�ತಾ�ರೆ ಏಕೆಂ .ಶ�ದ್ಯುx  ಲೆ8�ಹರ್ಗಳಿಗಿ�ತ ಮಿಶ �ಲೆ8�ಹರ್ಗಳ ರೆ8�ಧವು ಅಧಿಕವಾಗಿರ�ತ�ದೆ.ಮಂತ��  ಅವು ಸಂ�ಲಭದ್ಯುಲ್ಲಿ 
ಕರರ್ಗ�ವುದಿಲ| .ರೆ8�ಧವು ಅಧಿಕವಾಗಿರ�ವುದ್ಯುರಿಂ�ದ್ಯು ಬೇ�ರ್ಗನೆ ಬಿಂಸಿಯಾರ್ಗ�ತ�ವೇ.
11. ಕೆಂ8�ಷ್ಟುA ಕ 12.2 ರ ದ್ಯುತಾ��ಶವೃನು�)  ಬುಳಸಿಕೆಂ8�ಡ� ಈ ಕೆಂಳಗಿನು ಪ್ರ�ಶ್ನೆ)ರ್ಗಳನು�)  ಉತ�ರಿಂಸಿರಿಂ.
ಅ) ಕಬಿಂ�ಣ ಮಂತ��  ಪಾದ್ಯುರಸಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ�ಮಂವಾದ್ಯು ವಾಹಕ ಯಾವುದ್ಯು�?
 ಕಬಿಂ�ಣದ್ಯು ರೆ8�ಧ = 10.0  10 x 10 -8 Ω
ಪಾದ್ಯುರಸಂದ್ಯು ರೆ8�ಧ  = 94.0  10 x 10 -8 Ω
ಕಬಿಂ�ಣದ್ಯು ರೆ8�ಧಕ್ತಿG �ತ ಪಾದ್ಯುರಸಂದ್ಯು ರೆ8�ಧ ಅಧಿಕವಾಗಿರ�ವೃ ಕ್ರ್ಟಾರಣ ಕಬಿಂ�ಣವು ಪಾದ್ಯುರಸಂಕ್ತಿG �ತ ಉತ�ಮಂವಾದ್ಯು ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.
ಆ) ಯಾವೃ ವೃಸಂ�� ವು ಅತ�� ತ�ಮಂ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ?
ಬೇಳಿ�ಯ ರೆ8�ಧವು ಅತಿ ಕಡಿಮೇ ಇರ�ವೃ ಕ್ರ್ಟಾರಣ ಇದ್ಯು� ಅತ�� ತ�ಮಂ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.
12. 2  V. ನು ಮಂ8ರ� ಶ�ಷ್ಟುG ಕೆಂ8�ಶರ್ಗಳ�,ಒಂ�ದ್ಯು� ರೆ8�ಧಕ 5 ,Ω ಒಂ�ದ್ಯು� ರೆ8�ಧಕ 8 ,Ω ಒಂ�ದ್ಯು� ರೆ8�ಧಕ 12  Ω ಮಂತ��  ಪ್ರ| ಗ್ 
ಕ್ತಿ� ಇವುರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿ ಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ ಸಂ�ಯೋಜಿಸಿ ಒಂ�ದ್ಯು� ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಮಂ�ಡಲದ್ಯು ರೆ�ಖ್ಯಾ ಚಿತ �ವೃನು�)  ರಚಿಸಿರಿಂ.

2  V. ನು ಮಂ8ರ� ಶ�ಷ್ಟುG ಕೆಂ8�ಶರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದಾರ್ಗ ಒಂಟ�A  ವಿಭವಾ�ತರವು 6X10  V. ಆರ್ಗ�ತ�ದೆ.
13.ಪ್ರ�ಶ್ನೆ) ಒಂ�ದ್ಯುರಲ್ಲಿನು ರೆ�ಖ್ಯಾ ಚಿತ �ವೃನು�)  ಮಂತ್ತೊಂ8�ಮೇ� ರಚಿಸಿರಿಂ.ರೆ8�ಧಕದ್ಯುಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ತಿ�ರ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವೃನು�)  ಅಳೆಯಲ� 
ಅಮಿ��ಟರನು�)  ಮಂತ��  12 Ωನು ರೆ8�ಧಕದ್ಯು ತ�ದಿರ್ಗಳ ನುಡ�ವಿನು ವಿಭವಾ�ತರವೃನು�)  ಅಳೆಯಲ� ವೋಲA ಮಿ�ಟರನು�)  
ಜೋ8�ಡಿಸಿರಿಂ.ಅಮಿ��ಟರ್ ಮಂತ��  ವೋಲA ಮಿಟರ್ ನುಲ್ಲಿಯ ಸಂ8ಚ್ಛ� �ಕ ಎಂಷ್ಟಿAರಬುಹ�ದ್ಯು� ?
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ವಿಭವಾ�ತರವೃನು�)  ಅಳೆಯಲ� ಅಮಿ��ಟರನು�)  ರೆ8�ಧಕಕೆಂG ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದೆ.ಅಮಿ��ಟರ್ ಮಂತ��  ವೋಲA ಮಿ�ಟರ್ 
ನು ಸಂ8ಚ್ಛ� �ಕವೃನು�)  ಪ್ರಡೆಯಲ� ಓಮಂನು ನಿಯಮಂವೃನು�)  ಉಪ್ರಯೋಗಿಸಂಬೇ�ಕ�.

ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು ಪ್ರ�ಕ್ರ್ಟಾರ V = IR,

ವಿಭವಾ�ತರವು  V=6V ಆಗಿದೆ.

ರೆ8�ಧಕ R= 5 + 8 + 12 = 25Ω

. .. = /  .  6X10/25=0.24 I V. R i.e 6/25=0.24 A e 6/25=0.24 A A).

12Ωನು ರೆ8�ಧಕದ್ಯು ಸಂ�ತ�ಲಿನು ವಿಭವಾ�ತರ=V.1

12Ωನು ರೆ8�ಧಕದ್ಯು ಮಂ8ಲಕ ಹರಿಂಯ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ    =0.24I A).

. ..ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು ಪ್ರ�ಕ್ರ್ಟಾರ V.1=  =0.24  12 = 2.88 IR x 10 V.

. .. ಅಮಿ��ಟರಿಂನು ಸಂ8ಚ್ಛ� �ಕವು 0.24  A). ಮಂತ��  ವೋಲA ಮಿ�ಟರಿಂನು ಸಂ8ಚ್ಛ� �ಕವು 2.88  V. ಆಗಿರ�ತ�ದೆ.
14.ಕೆಂಳಗಿನುವುರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಿದಾರ್ಗ ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವೃನು�)  ನಿಣ�ಯಿಸಿ.ಅ) 1Ω ಮಂತ��  106Ω ಆ) 1Ω ಮಂತ��  

103Ω ಹಾರ್ಗ� 106Ω.

ಅ) 1Ω ಮಂತ��  106Ω ರೆ8�ಧವೃನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಿದಾರ್ಗ:

R ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವಾಗಿರಲಿ.

. ..ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವು 1  Ω ಆಗಿರ�ತ�ದೆ.
ಆ) 1  Ω ಮಂತ��  103  Ω ಹಾರ್ಗ� 106X10  Ω ನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಿದಾರ್ಗ

 R ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವಾಗಿರಲಿ.

. ..ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವು 0.999  Ω ಆಗಿರ�ತ�ದೆ.

15. ಒಂ�ದ್ಯು� ವಿದ್ಯು�� ತ್ ದಿ�ಪ್ರದ್ಯು ರೆ8�ಧ 100 ,Ω ಒಂ�ದ್ಯು� ಟೋ8�ಸಂA ರ್ ನು ರೆ8�ಧ 50 ,Ω ಹಾರ್ಗ� ನಿ�ರಿಂನು ಫಿಲA ರ್ ನು ರೆ8�ಧ 
500 .Ω ಇವುರ್ಗಳನು�)  220  V. ಆಕರಕೆಂG ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಜೋ8�ಡಿಸಂಲಾಗಿದೆ.ಈ ಮಂ8ರ� ಉಪ್ರಕರಣರ್ಗಳ� ಬುಳಸಂ�ವೃಷ್ಟೆA ವಿದ್ಯು�� ತ್ 
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ಪ್ರ�ವಾಹವೃನು�)  ಬುಳಸಂ�ವೃ ಒಂ�ದ್ಯು� ಇಸಿ��ಪೆಟ್ಟಿAಗೆಯನು�)  ಅದೆ� ಆಕರಕೆಂG ಜೋ8�ಡಿಸಂಲಾಗಿದೆ.ಈ ಇಸಿ��ಪೆಟ್ಟಿAಗೆಯ ರೆ8�ಧ ಮಂತ��  ಅದ್ಯುರ 
ಮಂ8ಲಕ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ಮಾಣವೇಷ್ಟು�A  ?
ವಿದ್ಯು�� ತ್ ದಿ�ಪ್ರದ್ಯು ರೆ8�ಧ =100Ω
ಟೋ8�ಸಂA ರ್ ನು ರೆ8�ಧ  =50Ω
ನಿ�ರಿಂನು ಫಿಲA ರ್ ನು ರೆ8�ಧ =500Ω
ವಿಭವಾ�ತರ =220V. V.

ಇವುರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಚಿತ �ದ್ಯುಲ್ಲಿ ತ್ತೊಂ8�ರಿಂಸಿರ�ವೃ�ತ್ತೊಂ ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಂಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಂ�ಡಲದ್ಯು ಸಂಮಾ�ತರ ರೆ8�ಧವು R ಆಗಿರಲಿ.

1/R=1/R1+1/R2+1/R3=1/100+1/50+1/500

ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು ಪ್ರ�ಕ್ರ್ಟಾರ,

V=I/R 

I=V/R

ಮಂ�ಡಲದ್ಯುಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ತಿ�ರ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ=I ಆದ್ಯುರೆ,

I=220/500/16=7.04A

7.04A ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವೃನು�)  ಮಂ8ರ8 ಉಪ್ರಕರಣರ್ಗಳ� ಬುಳಸಂ�ತಿ�ವೇ.

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಅದೆ� ಆಕರಕೆಂG ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಿರ�ವೃ ಇಸಿ�� ಪೆಟ್ಟಿAಗೆಯ� ಕ8ಡಾ7.04A ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವೃನು�)  ಬುಳಸಂ�ತಿ�ದೆ.

ಇಸಿ�� ಪೆಟ್ಟಿAಗೆಯ ರೆ8�ಧವು R’ ಆಗಿರಲಿ.

ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು ಪ್ರ�ಕ್ರ್ಟಾರ,

V=IR’

R’=V/I

=220/7.04

=31.25Ω

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಇಸಿ�� ಪೆಟ್ಟಿAಗೆಯ ರೆ8�ಧ 31.25  Ω ಆಗಿರ�ತ�ದೆ.ಮಂತ��  ಅದ್ಯುರ ಮಂ8ಲಕ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ತಿ�ರ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವು 7.04A).
ಆಗಿರ�ತ�ದೆ.
16X10. ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಉಪ್ರಕರಣರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿ ಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಂ�ವೃ ಸಾoನುದ್ಯುಲ್ಲಿ ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಜೋ8�ಡಿಸಂ�ವುದ್ಯುರಿಂ�ದ್ಯು ಆರ್ಗ�ವೃ 
ಪ್ರ�ಯೋಜನುರ್ಗಳೆ�ನು� ?
ಸಂಮಾ�ತರ ಮಂ�ಡಲವು ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಉಪ್ರಕರಣರ್ಗಳ ಮಂ8ಲಕ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವೃನು�)  ವಿಭಜಿಸಂ�ತ�ದೆ.ನಿದಿ�ಷ್ಟುA ವಾಗಿ ಪ್ರ�ತಿಯೊಂ�ದ್ಯು� 
ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಉಪ್ರಕರಣವು ವಿಭಿನು)  ರೆ8�ಧವೃನು�)  ಹೊಂ8�ದಿರ�ವಾರ್ಗ ಮಂತ��  ಸಂರಿಂಯಾಗಿ ಕ್ರ್ಟಾಯ�ನಿವೃ�ಹಿಸಂಲ� ವಿಭಿನು)  ವಿದ್ಯು�� ತ್ 
ಪ್ರ�ವಾಹದ್ಯು ಅರ್ಗತ� ವಿರ�ವೃ ಸಂ�ದ್ಯುಭ�ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಯು� ಸಂಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಸಂಮಾ�ತರ ಮಂ�ಡಲದ್ಯುಲ್ಲಿನು ಒಂಟ�A  ರೆ8�ಧವೃನು�)  ಕಡಿಮೇ 
ಮಾಡಬುಹ�ದ್ಯು�.
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17.2 ,3  Ω Ω ಮಂತ��  6X10  Ω ರೆ8�ಧರ್ಗಳನು�)  ಹೊಂ8�ದಿರ�ವೃ ಮಂ8ರ� ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಯಾವೃ ರಿಂ�ತಿ ಜೋ8�ಡಿಸಂ�ವುದ್ಯುರಿಂ�ದ್ಯು ಅವುರ್ಗಳ
ಸಂ�ಯೋಜನೆಯ ಒಂಟ�A  ರೆ8�ಧವು ಅ) 4  Ω ಆ) 1  Ω ಆಗಿರ�ತ�ದೆ.?
 2 ,3  Ω Ω ಮಂತ��  6X10  Ω ಎಂ�ಬು ಮಂ8ರ� ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳಿವೇ.

ಈ ಮಂ��ದಿನು ಚಿತ �ವು ಮಂ8ರ� ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳ ಜೋ8�ಡಣೆಯನು�)  ತ್ತೊಂ8�ರಿಂಸಂ�ತ�ದೆ.

ಇಲ್ಲಿ  3  Ω ಮಂತ��  6X10  Ω ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಜೋ8�ಡಿಸಂಲಾಗಿದೆ.
ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಒಂಟ�A  ರೆ8�ಧವು,

ಈ 2  Ω ರೆ8�ಧಕವೃನು�)   2  Ω ರೆ8�ಧಕದೆ8�ದಿಗೆ ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದೆ.
ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಮಂ�ಡಲದ್ಯು ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವು  2 + 2 =4Ω Ω Ω

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಮಂ�ಡಲದ್ಯು ಒಂಟ�A  ರೆ8�ಧವು 4  Ω ಆರ್ಗ�ತ�ದೆ.
ಆ) ಈ ಕೆಂಳಗಿನು ಮಂ�ಡಲ ಚಿತ �ವು ಮಂ8ರ� ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳ ಜೋ8�ಡಣೆಯನು�)
ತ್ತೊಂ8�ರಿಂಸಂ�ತ�ದೆ.

ಎಂಲಾ|  ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದೆ.ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಮಂ�ಡಲದ್ಯು
ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವು 

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಮಂ�ಡಲದ್ಯು ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧ=1Ω

18.4 ,8 ,12  Ω Ω Ω ಮಂತ��  24  Ω ಹೊಂ8�ದಿರ�ವೃ 4 ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಯಾವೃ ರಿಂ�ತಿ ಸಂ�ಯೋಜಿಸಂ�ವುದ್ಯುರಿಂ�ದ್ಯು ಅ) ಅತಿ� ಹೊಂಚಿ�ನು 
ಆ)ಅತಿ� ಕಡಿಮೇ ರೆ8�ಧವೃನು�)  ಪ್ರಡೆಯಬುಹ�ದ್ಯು� ?
4 ,8 ,12  Ω Ω Ω ಮಂತ��  24  Ω ಎಂ�ಬು 4 ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳಿವೇ.
ಅ) ಅವುರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದ್ಯುರೆ ಅತಿ� ಹೊಂಚಿ�ನು ರೆ8�ಧವೃನು�)  ಪ್ರಡೆಯಬುಹ�ದ್ಯು�.4 +8 +12 +24 =48Ω Ω Ω Ω Ω

ಆ) ಇವುರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದಾರ್ಗ ಒಂಟ�A  ರೆ8�ಧವು ಕಡಿಮೇಯಾರ್ಗ�ತ�ದೆ.

19.ತಾಪ್ರನು ಘಟಕರ್ಗಳ� ಹೊಂ8ಳೆಯ�ವೃ�ತ್ತೊಂ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಹಿ�ಟರ್ ನು ಸಂ�ರ�ಳಿಯ� ಏಕೆಂ ಹೊಂ8ಳೆಯ�ವುದಿಲ| .?
ತಾಪ್ರನು ಘಟಕರ್ಗಳನು�)  ಅಧಿಕ ರೆ8�ಧವಿರ�ವೃ ಮಿಶ �ಲೆ8�ಹದಿ�ದ್ಯು ಮಾಡಿರ�ತಾ�ರೆ. ಮಂತ��  ಇದ್ಯುರ ಮಂ8ಲಕ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಿದಾರ್ಗ
ಅದ್ಯು� ತ��ಬಾ ಬಿಂಸಿಯಾಗಿ ಕೆಂ�ಪ್ರಗೆ ಹೊಂ8ಳೆಯ�ತ�ದೆ.
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ಆದ್ಯುರೆ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಹಿ�ಟರ್ ನು ಸಂ�ರ�ಳಿಯನು�)  ತಾಮಂ� ಅರ್ಥವಾ ಅಲ�� ಮಿನಿಯ�ನು�ರ್ಥಹ ಕಡಿಮೇ ರೆ8�ಧ ಇರ�ವೃ ವೃಸಂ�� ರ್ಗಳಿ�ದ್ಯು 
ಮಾಡಿರ�ತಾ�ರೆ.
20. ಒಂ�ದ್ಯು� ಘ�ಟೋಯಲ್ಲಿ 50  V. ವಿಭವಾ�ತರದ್ಯು ಮಂ8ಲಕ 96X10000 ಕ8ಲಮ್ ಆವೇ�ಶರ್ಗಳನು�)  ಸಾoನಾಂ�ತರಿಂಸಿದಾರ್ಗ 
ಉತm ತಿ�ಯಾರ್ಗ�ವೃ ಉಷ್ಟು� ವೃನು�)  ಲೆಕ್ರ್ಟಾGಚಾರ ಮಾಡಿ.
ವಿದ್ಯು�� ದಾವೇ�ಶ =96X10000Q) C

ಅವೃಧಿ, =1t=1 ಘ�ಟೋ=6X100 6X100=36X1000X10 ಸೆಕೆಂ�ಡ್ಸ್�.
ವಿಭವಾ�ತರ =50V. ವೋಲ್ಟ್A

=  H=VIt V.It=1 ಎಂ�ದ್ಯು� ನುಮಂಗೆ ಗೆ8ತ�� .
ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ನಾಂವು ಮೊದ್ಯುಲ�  I ಯನು�)  ಕ�ಡ�ಹಿಡಿಯಬೇ�ಕ�.
= /I Q) t=1

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು =96X10000/36X1000=80/3 I A).

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಒಂಟ�A  4.8X106J ಉಷ್ಟು�  ಉತm ತಿ�ಯಾರ್ಗ�ತ�ದೆ.

21. 20  Ω ರೆ8�ಧವೃನು�)  ಹೊಂ8�ದಿರ�ವೃ ಇಸಿ��ಪೆಟ್ಟಿAಗೆಯ� 5  A). ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವೃನು�)  ಉಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೆಂ8ಳ�� ತ�ದೆ.30 ಸೆಕೆಂ�ಡ�ರ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಉತm ತಿ�ಯಾದ್ಯು ಉಷ್ಟು� ವೃನು�)  ಕ�ಡ�ಹಿಡಿಯಿರಿಂ.
ಉಷ್ಟು� ದ್ಯು ಪ್ರ�ಮಾಣ =H=VIt V.It=1

=5  I A). ಮಂತ��  =30  , =20t=1 s ,R=20Ω R Ω

= =5 20=100V. IR X10 V.

=100 5 30=1.5 10H=VIt X10 X10 X10 4J 

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು 1.5 10X10 4  J ಉಷ್ಟು�  ಉತm ತಿ�ಯಾಗಿದೆ.
22. ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹದಿ�ದ್ಯು ವಿತರಿಂಸಂಲಾದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯ ದ್ಯುರವು ಏನುನು�)  ನಿಧ�ರಿಂಸಂ�ತ�ದೆ ?
ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹದಿ�ದ್ಯು ವಿತರಿಂಸಂಲಾದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯ ದ್ಯುರವು ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಸಾಮಂರ್ಥ� �ವೃನು�)  ನಿಧ�ರಿಂಸಂ�ತ�ದೆ.
23. ಒಂ�ದ್ಯು� ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಮೊ�ಟಾರ್ 220  V. ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಮಂ8ಲದಿ�ದ್ಯು 5  A). ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವೃನು�)  ತ್ತೊಂಗೆದ್ಯು�ಕೆಂ8ಳ�� ತ�ದೆ. ಮೊ�ಟಾರಿಂನು 
ಸಾಮಂರ್ಥ� � ಮಂತ��  2 ಘ�ಟೋಯಲ್ಲಿ ಮೊ�ಟಾರ� ಬುಳಸಿದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯನು�)  ಕ�ಡ�ಹಿಡಿಯಿರಿಂ.
ಸಾಮಂರ್ಥ� � = P= VI V.I

=220V. ವೋಲ್ಟ್A , =5  I A). ಆದ್ಯುರೆ,
=220 5=1100P= VI X10 W)/

ಮೊ�ಟಾರ� ಬುಳಸಿದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�=Pt

t=2 ಘ�ಟೋ =2X60X60=7200 ಸೆ
ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು P=1100X7200=7.92X106J

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಮೊ�ಟಾರ� ಬುಳಸಿದ್ಯು ಶಕ್ತಿ� 1100W ಮಂತ��  ಮೊ�ಟಾರಿಂನು ಸಾಮಂರ್ಥ� � 7.92X106J ಆಗಿದೆ.
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 ಅಭ್ಯಾ�ಸಂದ್ಯು ಪ್ರ�ಶ್ನೆ8)�ತ�ರರ್ಗಳ�
1. ರೆ8�ಧ R ಹೊಂ8�ದಿರ�ವೃ ಒಂ�ದ್ಯು� ತ�ತಿಯನು�)  ಐದ್ಯು� ಸಂಮಂ ಭ್ಯಾರ್ಗರ್ಗಳಾಗಿ ಕತ�ರಿಂಸಂಲಾಗಿದೆ. ನು�ತರ ಈ ಭ್ಯಾರ್ಗರ್ಗಳನು�)  
ಸಂಮಾನಾಂ�ತರವಾಗಿ ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಂಲಾರ್ಗ�ತ�ದೆ.ಈ ಸಂ�ಯೋಜನೆಯ ರೆ8�ಧವು R’ಆದ್ಯುರೆ R/R’ ನು ಅನು�ಪಾತವು.............

d) 25

2.ಈ ಕೆಂಳಗಿನು ಯಾವೃ ಪ್ರದ್ಯುರ್ಗಳ� ಮಂ�ಡಲದ್ಯುಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಸಾಮಂರ್ಥ� �ವೃನು�)  ಪ್ರ�ತಿನಿಧಿಸಂ�ವುದಿಲ| ?
b) IR2

3.ಒಂ�ದ್ಯು� ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಬುಲ್ಟ್� ನು�)  220V ಮಂತ��  100W ಎಂ�ದ್ಯು� ನುಮಂ8ದಿಸಂಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬುಲ್ಟ್� 110V ನುಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಟಾಯ�ನಿವೃ�ಹಿಸಿದ್ಯುರೆ 
ಅದ್ಯುರಲ್ಲಿ ಬುಳಕೆಂಯಾದ್ಯು ಸಾಮಂರ್ಥ� � ಎಂಷ್ಟು�A  ?
d) 25W

4. ಸಂಮಾನುವಾದ್ಯು ಉದ್ಯುO  ಮಂತ��  ವಾ�ಸಂವುಳ�  ಒಂ�ದೆ� ರಿಂ�ತಿಯ ಎಂರಡ� ವೃಸಂ�� ರ್ಗಳನು�)  ಮೊದ್ಯುಲ� ಸಂರಣಿಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ ನು�ತರ ಸಂಮಾ�ತರ 
ಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ ಒಂ�ದೆ� ವಿಭವಾ�ತರಕೆಂG ಅಡk ಲಾಗಿ ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಂಲಾಗಿದೆ. ಸಂರಣಿ ಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ ಮಂತ��  ಸಂಮಾ�ತರ ಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ ಉತm ತಿ�ಯಾದ್ಯು 
ಶಾಖದ್ಯು ಅನು�ಪಾತ.

c) 4:1

5.ಎಂರಡ� ತ�ದಿರ್ಗಳ ನುಡ�ವೇ ವಿಭವಾ�ತರವೃನು�)  ಅಳತ್ತೊಂಮಾಡಲ� ವೋಲ್ಟ್A ಮಿ�ಟರ್ ನು�)  ಹೊಂ�ಗೆ ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಂಬೇ�ಕ� ?
ವಿಭವಾ�ತರವೃನು�)  ಅಳತ್ತೊಂ ಮಾಡಲ� ವೋಲ್ಟ್A ಮಿ�ಟರ್ ನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಜೋ8�ಡಿಸಂಬೇ�ಕ� .
6. ಒಂ�ದ್ಯು� ತಾಮಂ�ದ್ಯು ತ�ತಿಯ� 0.5 ಮಿ.ಮಿ ವಾ�ಸಂವೃನು�)  ಮಂತ��  1.6X10-8  Ω ಮಿ� ರೆ8�ಧಕತ್ತೊಂಯನು�)  ಹೊಂ8�ದಿದೆ.ಅದ್ಯುರ ರೆ8�ಧ 
10  Ω ನುಷ್ಟಾAರ್ಗಲ� ಅದ್ಯುರ ಉದ್ಯುO  ಎಂಷ್ಟಿAರಬೇ�ಕ� ? ತ�ತಿಯ ವಾ�ಸಂವೃನು�)  ದಿ¥ರ್ಗ�ಣಗೆ8ಳಿಸಿದ್ಯುರೆ ಅದ್ಯುರ ರೆ8�ಧವು ಎಂಷ್ಟು�A  
ಬುದ್ಯುಲಾರ್ಗ�ತ�ದೆ.?
ತ�ತಿ ಅಡk ಕೆಂ8ಯ� ದ್ಯು ವಿಸಿ��ಣ� =  (A). /2)A). π (d/2) d/2) 2

ವಾ�ಸಂ =0.5 ಮಿ.ಮಿ=0.0005 ಮಿ�ಟರ್
ರೆ8�ಧ =10R Ω

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ನುಮಂಗೆ ಗೆ8ತಿ�ರ�ವೃ�ತ್ತೊಂ,

=R p l/A).

= /l=RA/ RA). p (A=πd dπ (d/2) 2/4)

=πd10X3.14X(0.0005)2/1.6X10-8X4

=πd10X3.14X25/4X1.6

=πd122.72m

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ತ�ತಿಯ ಉದ್ಯುO  122.72m.

ತ�ತಿಯ ವಾ�ಸಂವೃನು�)  ದಿ¥ರ್ಗ�ಣಗೆ8ಳಿಸಿದ್ಯುರೆ ಅ�ದ್ಯುರೆ ಅದ್ಯುರ ವಾ�ಸಂ =πd 2X0.5=πd1 ಮಿ.ಮಿ=πd0.001 ಮಿ�

ರೆ8�ಧವು R’ ಎಂ�ದ್ಯು� ತ್ತೊಂಗೆದ್ಯು�ಕೆಂ8�ಡಾರ್ಗ 

R’=πd p l/A

=πd
1.6 X 10

−8
X 122.72

3.14 (1/2 x10
−3)2

=πd250x10-2=πd2.5Ω

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ತ�ತಿ ವಾ�ಸಂವೃನು�)  ದಿ¥ರ್ಗ�ಣಗೆ8ಳಿಸಿದ್ಯುರೆ ಅದ್ಯುರ ರೆ8�ಧವು 2.5  Ω ಆರ್ಗ�ತ�ದೆ.
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7.ಒಂ�ದ್ಯು� ರೆ8�ಧಕದ್ಯು ನುಡ�ವಿನು ವಿಭವಾ�ತರ  V. ಮಂತ��  ಅದ್ಯುಕG ನು�ರ್ಗ�ಣವಾಗಿ ಅದ್ಯುರಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ  I ರ್ಗಳ 
ವಿವಿಧ ಮೌಲ� ರ್ಗಳನು�)  ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ.

I(ಆ�ಪೀಯರ್) 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0

V(ವೋಲ್ಟ್A) 1.6 3.4 6.7 10.2 13.2

 V. ಮಂತ��   I ರ್ಗಳ ನುಡ�ವಿನು ರೆ�ಖ್ಯಾನುಕ್ಷೆಯನು�)  ರಚಿಸಿ ಈ ರೆ8�ಧಕದ್ಯು ರೆ8�ಧವೃನು�)  ಕ�ಡ�ಹಿಡಿಯಿರಿಂ.

ರೆ�ಖ್ಯಾ ನುಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತಿ�ಸಿರ�ವೃ�ತ್ತೊಂ,ರೆ8�ಧ ,R
ಸೆ8| �ಪ್=1/ = / =2/6X10.8R BC A).C

=6X10.8/2=3.4R Ω

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ರೆ8�ಧಕದ್ಯು ರೆ8�ಧ 3.4Ωಆಗಿದೆ.
8. 12  V. ಬಾ�ಟರಿಂಯನು�)  ಒಂ�ದ್ಯು� ರೆ8�ಧಕದ್ಯು ಜೋ8ತ್ತೊಂ ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಿದಾರ್ಗ ಅದ್ಯುರಲ್ಲಿನು ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವು 2.5  mA). ಆಗಿರ�ತ�ದೆ.ಆರ್ಗ 
ರೆ8�ಧಕದ್ಯು ರೆ8�ಧವೃನು�)  ಕ�ಡ�ಹಿಡಿಯಿರಿಂ.
 ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು ಪ್ರ�ಕ್ರ್ಟಾರ,

= /R V. I

=12  V. ಮಂತ��  =2.5 =2.5 10I mA). X10 -3  A).
=12/2.5 10R x 10 -3=4.8 10x 10 3 =4.8Ω kΩΩ

 ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ರೆ8�ಧಕದ್ಯು ರೆ8�ಧವು 4.8  kΩΩ ಆಗಿದೆ.
9.9  V. ಬಾ�ಟರಿಂಯನು�)  0.2 ,0.3 ,0.4 ,0.5  Ω Ω Ω Ω ಮಂತ��  12  Ω ರ್ಗಳ ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳೆ8�ದಿಗೆ ಸಂರಣಿ ಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ 
ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಂಲಾಗಿದೆ.12Ω ರೆ8�ಧದ್ಯು ಮಂ8ಲಕ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ ಎಂಷ್ಟು�A  ?
ಸಂರಣಿ ಜೋ8�ಡಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ವಿಭಜನೆ ಆರ್ಗ�ವುದಿಲ| .ಪ್ರ�ತಿಯೊಂ�ದ್ಯು� ಆಕರದ್ಯು ಮಂ8ಲಕ ಒಂ�ದೆ� ಪ್ರ�ಮಾಣದ್ಯು ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ 
ಹರಿಂಯ�ತ�ದೆ.
ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು�ತ್ತೊಂ, =V. IR

= /I V. R

ಇಲ್ಲಿ  R ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವಾಗಿದೆ. 0.2 ,0.3 ,0.4 ,0.5  Ω Ω Ω Ω ಮಂತ��  12  Ω ರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದೆ.ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು 
ಇವುರ್ಗಳ ಒಂಟ�A  ರೆ8�ಧವು ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧ  R ಅನು�)  ಕೆಂ8ಡ�ತ�ದೆ.

= 0.2 +0.3 +0.4 +0.5 +12 =13.4 .R Ω Ω Ω Ω Ω Ω

ವಿಭವಾ�ತರ =9V. ವೋಲ್ಟ್A  ಆಗಿದೆ.
=9/13.4=0.6X1071 .I A).

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು 12Ω ರೆ8�ಧದ್ಯು ಮಂ8ಲಕ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ  0.6X1071  A). ಆಗಿರ�ತ�ದೆ.
10.176X10  Ω ರೆ8�ಧದ್ಯು ಎಂಷ್ಟು�A  ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾನಾಂ�ತರ ಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ 220  V. ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಮಂ8ಲಕೆಂG ಸಂ�ಯೋಜಿಸಿದಾರ್ಗ 5  A).
ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ ಉ�ಟಾರ್ಗ�ತ�ದೆ.?
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176X10  Ω ರೆ8�ಧದ್ಯು  x 10 ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾನಾಂ�ತರ ಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದಾರ್ಗ,ಸಂಮಾನು  ರೆ8�ಧವು ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು 
ಪ್ರ�ಕ್ರ್ಟಾರ = ,V. IR

= /R V. I

ವಿಭವಾ�ತರ = 220  V. v ಮಂತ��  ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ =5  I A). ಆದಾರ್ಗ,
ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧ =R
1/ = (A).1/176X10)R x 10 X10

=176X10/R x 10 

ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು ಅನು¥ ಯ,
/ =176X10/V. I x 10 

=176X10 / =176X10 5/220=4x 10 X10I V. X10

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು 4 ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳ� ಬೇ�ಕ್ರ್ಟಾರ್ಗ�ತ�ವೇ.
11. ನಿ�ವುರ್ಗಳ� 6X10  Ω ನು ಮಂ8ರ� ರೆ8�ಧಕರ್ಗಲನು�)  ಹೊಂ�ಗೆ ಸಂ�ಯೋಜಿಸಿ ಅದ್ಯುರ ಸಂ�ಯೋಜನೆಯ ರೆ8�ಧವು ) 9  ) 4  i.e 6/25=0.24 A Ω i.e 6/25=0.24 Ai.e 6/25=0.24 A Ω

ಆಗಿರ�ವೃ�ತ್ತೊಂ ಮಾಡ�ವಿರಿಂ?
ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದಾರ್ಗ ಒಂಟ�A  ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವು  6X10 + 6X10 + 6X10 =18  Ω Ω Ω Ω ಆರ್ಗ�ತ�ದೆ. ಆದ್ಯುರೆ ಇದ್ಯು� 
ನುಮಂಗೆ ಅರ್ಗತ� ವಿಲ| .ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದಾರ್ಗ ಒಂಟ�A  ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವು 6X10/2=3  Ω ಆರ್ಗ�ತ�ದೆ. ಇದ್ಯು� 
ಕ8ಡಾ ನುಮಂಗೆ ಅರ್ಗತ� ವಿಲ| .ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ನಾಂವು ಎಂರಡ� ರೆ8�ಧರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಜೋ8�ಡಿಸಂಬೇ�ಕ�.
) i.e 6/25=0.24 A ಎಂರಡ� ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳ� ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿದ್ದಾರ್ಗ 
ಸಂಮಾನು  ರೆ8�ಧವು 
ಮಂ8ರನೆ 6X10Ω ರೆ8�ಧಕವು 3  Ω ರೆ8�ಧಕದೆ8�ದಿಗೆ
ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಿದೆ.ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಮಂ�ಡಲದ್ಯು
ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವು6X10 +3 =9 .Ω Ω Ω

) i.e 6/25=0.24 Ai.e 6/25=0.24 A ಎಂರಡ� ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂ�ಪ್ರಕ್ತಿ�ಸಿದಾರ್ಗ,

ಎಂರಡ�  6X10  Ω ನು ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳ� ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿವೇ.ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಅವುರ್ಗಳ ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವು 6X10+6X10=12  Ω ಆರ್ಗ�ತ�ದೆ.ಮಂ8ರನೆಯ  
6X10Ωನು ರೆ8�ಧಕವು 12Ω ಗೆ ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಇರ�ವೃ ಕ್ರ್ಟಾರಣ ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವು,

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಒಂಟ�A  ರೆ8ಧವು 4Ωಆರ್ಗ�ತ�ದೆ.
12. 220  V. ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಸಂರಬುರಾಂಜ� ಮಾರ್ಗ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ ಬುಳಸಂಲಾರ್ಗ�ವೃ ಹಲವಾರ� ಎಂಲೆಕ್ತಿA �ಕ್ ಬುಲ್ಟ್� ರ್ಗಳ� 10  W)/ ಸಾಮಂರ್ಥ� �ವೃನು�)  
ಹೊಂ8�ದಿರ�ವೃ�ತ್ತೊಂ ವಿನಾಂ�ಸಂಗೆ8ಳಿಸಂಲಾಗಿದೆ. 220  V. ಸಂರಬುರಾಂಜ� ಮಾರ್ಗ�ದ್ಯುಲ್ಲಿ ರ್ಗರಿಂಷ್ಟುA  ವಿತರಣಾ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ 5  A). ಇದ್ದಾರ್ಗ 
ಅದ್ಯುರ ಎಂರಡ� ತ�ದಿರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಎಂಷ್ಟು�A  ಎಂಲೆಕ್ತಿA �ಕ್ ಬುಲ್ಟ್� ರ್ಗಳನು�)  ಸಂ�ಯೋಜಿಸಂಬೇ�ಕ� ?
ಎಂಲೆಕ್ತಿA �ಕ್ ಬುಲ್ಟ್� ನು ರೆ8�ಧ R1,=?
ವಿಭವಾ�ತರ =220V. v 
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ರ್ಗರಿಂಷ್ಟುA  ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ =5I A).

ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಬುಲಿ�ನು ಸಾಮಂರ್ಥ� � =10P= VI W)/

=R V.2/P= VI
  R1=(A).220)2/10=4840 .Ω
ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು ಅನು¥ ಯ,

=V. IR

 R ಎಂನು�) ವುದ್ಯು�  x 10 ಸಂ�ಖ್ಯೆ�ಯ ಬುಲ್ಟ್� ರ್ಗಳ ಒಂಟ�A  ರೆ8�ಧವಾದ್ಯುರೆ,
= /R V. I

=220/5=44 .Ω
ಪ್ರ�ತಿಯೊಂ�ದ್ಯು� ಬುಲಿ�ನು ರೆ8�ಧ  R1= 4840Ω

1

R
=

1

R1
+

1

R2
+.........  x 10 ವೃರೆಗೆ.

1

R
=

1

R1
Xx

x=
R1

R
=

4840

44
=110

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ  110 ಎಂಲೆಕ್ತಿA �ಕ್ ಬುಲ್ಟ್� ರ್ಗಳನು�)  ಸಂ�ಯೋಜಿಸಂಬುಹ�ದ್ಯು�.
13.ಒಂ�ದ್ಯು� ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಓವೃನ್ ನು ಬಿಂಸಿ ತಟೋAಯನು�)  220  V. ವಿದ್ಯು�� ತ್ ತ�ತಿಗೆ ಜೋ8�ಡಿಸಿದೆ. ಅದ್ಯು�  A). ಮಂತ��   B ಎಂ�ಬು ಎಂರಡ� 
ಸಂ�ರ�ಳಿ ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಹೊಂ8�ದಿದ್ಯು�O  ಪ್ರ�ತಿ ಸಂ�ರ�ಳಿಯ ರೆ8�ಧವು 24  Ω ಆಗಿರ�ತ�ದೆ. ಇವುರ್ಗಳನು�)  ಪ್ರ�ತ್ತೊಂ��ಕವಾಗಿ ಸಂರಣಿಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ 
ಅರ್ಥವಾ ಸಂಮಾ�ತರ ಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ ಬುಳಸಂಬುಹ�ದ್ಯು�,ಈ ಮೇ�ಲಿನು ಮಂ8ರ� ಪ್ರ�ಕರಣರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಿದ್ಯು ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ ಎಂಷ್ಟು�A  ?
ವಿಭವಾ�ತರ =220V. v 

ಒಂ�ದ್ಯು� ಸಂ�ರ�ಳಿಯ ರೆ8�ಧ =24R Ω

) i.e 6/25=0.24 A ಸಂ�ರ�ಳಿರ್ಗಳನು�)  ಪ್ರ�ತ್ತೊಂ��ಕವಾಗಿ ಬುಳಸಿದಾರ್ಗ,
ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು ಅನು¥ ಯ,

=V. I1R1.ಇಲ್ಲಿ I1ಎಂ�ಬು�ವುದ್ಯು� ಸಂ�ರ�ಳಿಯ ಮಂ8ಲಕ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ ಆಗಿದೆ.
 I1= /V. R1=220/24=9.16X106X10A).
ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಸಂ�ರ�ಳಿರ್ಗಳನು�)  ಪ್ರ�ತ್ತೊಂ��ಕವಾಗಿ ಬುಳಸಿದಾರ್ಗ 9.16X106X10  A). ನುಷ್ಟು�A  ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ತ�ದೆ.
) i.e 6/25=0.24 Ai.e 6/25=0.24 A ಸಂ�ರ�ಳಿರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬುಳಸಿದಾರ್ಗ,

ಒಂಟ�A  ರೆ8�ಧವು R2=24 +24 =48Ω Ω Ω

ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು�ತ್ತೊಂ, =V. I2R2.ಇಲ್ಲಿ I2 ಎಂ�ದ್ಯುರೆ ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬುಳಸಿದಾರ್ಗ ಮಂ�ಡಲದ್ಯುಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ.
 ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಸಂ�ರ�ಳಿರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬುಳಸಿದಾರ್ಗ 4.58  A). ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ತ�ದೆ.

) Ii.e 6/25=0.24 Ai.e 6/25=0.24 A ಸಂ�ರ�ಳಿರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಬುಳಸಿದಾರ್ಗ,
ಒಂಟ�A  ರೆ8�ಧವು R3=
ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು�ತ್ತೊಂ, =V. I3R3,ಇಲ್ಲಿ I3 

ಎಂ�ಬು�ವುದ್ಯು� ಸಂ�ರ�ಳಿರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಬುಳಸಿದಾರ್ಗ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್.
I3= /V. R3=220/12=18.33 .A).
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ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಸಂ�ರ�ಳಿರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಬುಳಸಿದಾರ್ಗ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ 
18.33  A). ಆಗಿರ�ತ�ದೆ.
14.ಕೆಂಳಗಿನು ಪ್ರ�ತಿಯೊಂ�ದ್ಯು� ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಮಂ�ಡಲದ್ಯುಲ್ಲಿ 2Ωನು ರೆ8�ಧಕದ್ಯುಲ್ಲಿ ವೃ� ಯವಾರ್ಗ�ವೃ ಸಾಮಂರ್ಥ� �ವೃನು�)  ಹೊಂ8�ಲಿಕೆಂ ಮಾಡಿರಿಂ. ) i.e 6/25=0.24 A
1  Ω ಮಂತ��  2  Ω ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  6X10  V. ಬಾ�ಟರಿಂಯೊಂ�ದಿಗೆ ಸಂರಣಿಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದಾರ್ಗ,ಮಂತ��  )1  i.e 6/25=0.24 Ai.e 6/25=0.24 A Ω ಮಂತ��  2  Ω
ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  4  V. ಬಾ�ಟರಿಂಯೊಂ�ದಿಗೆ ಸಂಮಾ�ತರ ಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದಾರ್ಗ.
) i.e 6/25=0.24 A ವಿಭವಾ�ತರ =6X10 .1  V. v Ω ಮಂತ��  2  Ω ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದೆ.ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಸಂಮಾನು ರೆ8�ಧವು 
=1+2=3R Ωಆರ್ಗ�ತ�ದೆ.

ಓಮಂನು ನಿಯಮಂದ್ಯು�ತ್ತೊಂ, = , = / =6X10/3=2 .V. IR I V. R A).

ಈ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಸಂರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ತಿಯೊಂ�ದ್ಯು� ಮಂ�ಡಲದ್ಯುಲ್ಲಿ ಸಂಮಂನಾಂಗಿ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ತ�ದೆ.ಏಕೆಂ�ದ್ಯುರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವು ವಿಭಜನೆಗೆ 
ಒಂಳಪ್ರಡ�ವುದಿಲ| .ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು  2  Ω ರೆ8�ಧಕದ್ಯುಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ತಿ�ರ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವು 2  A). ಆಗಿದೆ.
ಸಾಮಂರ್ಥ� � =P= VI I2  =2R 2 2=8 .x 10 W)/

)i.e 6/25=0.24 Ai.e 6/25=0.24 A ವಿಭವಾ�ತರ =4 .V. v 

1  Ω ಮಂತ��  2  Ω ರೆ8�ಧಕರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಜೋ8ಡಿಸಿದೆ.ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಮಂ�ಡಲದ್ಯುಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಒಂ�ದೆ� 
ಆಗಿರ�ತ�ದೆ.ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು 2  Ω ರೆ8�ಧಕದ್ಯು ಮಂ8ಲಕ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ 4  v ಆರ್ಗ�ತ�ದೆ.2  Ω ರೆ8�ಧಕ ಸಾಮಂರ್ಥ� � 
=P= VI V.2/ =4R 2/2=8 .W)/

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು 2  Ω ರೆ8�ಧಕದ್ಯು ಸಾಮಂರ್ಥ� � 8 .W)/

15.ಎಂರಡ� ದಿ�ಪ್ರರ್ಗಳ� 220  V. ನುಲ್ಲಿ 100  W)/ ಮಂತ��  ಮಂತ್ತೊಂ8��ದ್ಯು� 220  V. ನುಲ್ಲಿ 6X100  W)/ ದ್ಯುರವೃನು�)  ಹೊಂ8�ದಿದ್ಯು�O ,ಇವುರ್ಗಳನು�)  
ವಿದ್ಯು�� ತ್ ನು ಮಂ8ಲಕೆಂG ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಜೋ8�ಡಿಸಂಲಾಗಿದೆ.ಸಂರಬುರಾಂಜಾರ್ಗ�ತಿ�ರ�ವೃ ವೋಲೆA�ಜ್ 220  V. ಆದಾರ್ಗ ಆ ತ�ತಿರ್ಗಳಲ್ಲಿನು 
ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ ಎಂಷ್ಟು�A  ?
ಎಂರಡ� ದಿ�ಪ್ರರ್ಗಳನು�)  ಸಂಮಾ�ತರವಾಗಿ ಜೋ8�ಡಿಸಂಲಾಗಿದೆ.ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಪ್ರ�ತಿಯೊಂ�ದ್ಯು� ದಿ�ಪ್ರದ್ಯು ವಿಭವಾ�ತರ 220V.ಆಗಿದೆ.100  W)/

ನು ದಿ�ಪ್ರದ್ಯುಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ತಿ�ರ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವು ,
= , = / ,6X100/220 .P= VI V.I I P= VI V. A).

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ತ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ�ವೃಹಿಸಂ�ತಿ�ರ�ವೃ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವು =100/220+6X100/220=0.727 .A).
16X10.250  W)/ ಟ್ಟಿ.ವಿ ಯ� ಒಂ�ದ್ಯು� ರ್ಗ�ಟೋ ಅರ್ಥವಾ 1200  W)/ ಟೋ8�ಸಂA ರ್ 10 ನಿಮಿಷ್ಟುರ್ಗಳವೃರೆಗೆ ಬುಳಸಿದ್ಯುರೆ ಯಾವುದ್ಯುರಲ್ಲಿ ಅತಿ� 
ಹೊಂಚ್ಛ��  ಶಕ್ತಿ�ಯ� ಬುಳಕೆಂಯಾರ್ಗ�ತ�ದೆ ?
ಟ್ಟಿ.ವಿ ಯ� ಬುಳಸಿದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯನು�)  ಈ ಕೆಂಳಗಿನು ಸಂ8ತ �ದಿ�ದ್ಯು ಕ�ಡ�ಹಿಡಿಯಬುಹ�ದ್ಯು�.

= ,  H=VIt P= VIt=1 P= VI ಅ�ದ್ಯುರೆ ಟ್ಟಿ.ವಿ ಯ ಸಾಮಂರ್ಥ� �, =t=1 ಸಂಮಂಯ
250  W)/ ನು ಟ್ಟಿ.ವಿ ಯ� ಒಂ�ದ್ಯು� ರ್ಗ�ಟೋಯಲ್ಲಿ ಬುಳಸಿದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�=250 36X1000=9 10x 10 x 10 5 .J 
1200  W)/ ನು ಟೋ8�ಸಂA ರ್ 10 ನಿಮಿಷ್ಟುದ್ಯುಲ್ಲಿ ಬುಳಸಿದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�=1200 6X1000=7.2 10x 10 x 10 5 .J 
ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು 250  W)/ ನು ಟ್ಟಿ.ವಿ ಯ� ಒಂ�ದ್ಯು� ರ್ಗ�ಟೋಯಲ್ಲಿ ಬುಳಸಿದ್ಯು ಶಕ್ತಿ�ಯ� 1200  W)/ ನು ಟೋ8�ಸಂA ರ್ 10 ನಿಮಿಷ್ಟುದ್ಯುಲ್ಲಿ ಬುಳಸಿದ್ಯು 
ಶಕ್ತಿ�ಗಿ�ತ ಹೊಂಚ್ಛ�� .
17. 8  Ω ರೆ8�ಧವೃನು�)  ಹೊಂ8�ದಿರ�ವೃ ಇಲೆಕ್ತಿA �ಕ್ ಹಿ�ಟರ್ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಮೇನ್ ನಿ�ದ್ಯು 2 ರ್ಗ�ಟೋರ್ಗಳವೃರೆಗೆ 15  A). ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವೃನು�)  
ಪ್ರಡೆಯ�ತ�ದೆ. ಇಲೆಕ್ತಿA �ಕ್ ಹಿ�ಟರ್ ನುಲ್ಲಿ ಉತm ತಿ�ಯಾದ್ಯು ಉಷ್ಟು� ದ್ಯು ದ್ಯುರವೃನು�)  ಕ�ಡ�ಹಿಡಿಯಿರಿಂ.
ಒಂ�ದ್ಯು� ಉಪ್ರಕರಣದ್ಯುಲ್ಲಿ ಉತm ತಿ�ಯಾದ್ಯು ಉಷ್ಟು� ದ್ಯು ದ್ಯುರವೃನು�)  =P= VI I2  R ಎಂ�ಬು ಸಂ8ತ �ದಿ�ದ್ಯು ಕ�ಡ�ಹಿಡಿಯಬುಹ�ದ್ಯು�.
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ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ತಿA �ಕ್ ಹಿ�ಟರ್ ನು ರೆ8�ಧ = 8R Ω

ಬುಳಸಿದ್ಯು ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹ =15I A).

=(A).15)P= VI 2 8=1800 /x 10 J s ,R=20Ω

ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ಇಲೆಕ್ತಿA �ಕ್ ಹಿ�ಟರ್ ನುಲ್ಲಿ ಉತm ತಿ�ಯಾದ್ಯು ಉಷ್ಟು� ದ್ಯು ದ್ಯುರ 1800 / .J s ,R=20Ω

18.ಕೆಂಳಗಿನುವುರ್ಗಳನು�)  ವಿವೃರಿಂಸಿ.
) a) ವಿದ್ಯು�� ತ್ ದಿ�ಪ್ರರ್ಗಳ ತ�ತ�ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ�ಗ್ ಸಂA ನ್ ಅನು�)  ಬುಹ�ತ್ತೊಂ�ಕವಾಗಿ ಬುಳಸಂಲಾರ್ಗ�ತ�ದೆ.ಏಕೆಂ ?

ಟ�ಗ್ ಸಂA ನ್ ನು ಕರರ್ಗ�ವೃ ಬಿಂ�ದ್ಯು� ತ��ಬಾ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಮಂತ��  ಅದ್ಯು� ಅಧಿಕ ರೆ8�ಧವೃನು�)  ಹೊಂ8�ದಿದ್ಯು�O  ಉಷ್ಟು�  ನಿ�ಡಿದಾರ್ಗ  
ಸಂ�ಲಭವಾಗಿ ಕರರ್ಗ�ವುದಿಲ| .

)b) ಬೇ�ಡ್ಸ್ ಟೋ8�ಸಂA ರ್ ಮಂತ��  ಇಲೆಕ್ತಿA �ಕ್ ಇಸಿ��ಪೆಟ್ಟಿAಗೆಯ�ತಹ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ತಾಪ್ರನು ಸಾಧನುರ್ಗಳಲ್ಲಿನು ವಾಹಕರ್ಗಳನು�)  ಶ�ದ್ಯುx ಲೆ8�ಹಕ್ತಿG �ತಲ8
ಮಿಶ �ಲೆ8�ಹರ್ಗಳಿ�ದ್ಯು ತಯಾರಿಂಸಿರ�ತಾ�ರೆ ಏಕೆಂ ?
ಏಕೆಂ�ದ್ಯುರೆ ಮಿಶ �ಲೆ8�ಹರ್ಗಳ ರೆ8�ಧಶೀ�ಲತ್ತೊಂಯ� ಲೆ8�ಹರ್ಗಳಿಗಿ�ತ ಹೊಂಚಾ�ಗಿರ�ತ�ದೆ.ಇದ್ಯುರಿಂ�ದ್ಯು ಅಧಿಕ ಉಷ್ಟು�  ಉತm ತಿ�ಯಾರ್ಗ�ತ�ದೆ.
) c) ರ್ಗ&ಹಬುಳಕೆಂಯ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಮಂ�ಡಲರ್ಗಳ ಜೋ8�ಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂರಣಿ� ಕ �ಮಂ ವೃ� ವೃಸೆo ಯನು�)  ಬುಳಸಂಲಾರ್ಗ�ವುದಿಲ|  ಏಕೆಂ ?

ಸಂರಣಿ ಕ �ಮಂದ್ಯುಲ್ಲಿ ಜೋ8�ಡಿಸಿದ್ಯು ಮಂ�ಡಲದ್ಯುಲ್ಲಿ ವೊಲೆA�ಜ್ ವಿಭಜನೆಯಾರ್ಗ�ತ�ದೆ.ಪ್ರ�ತಿ ಉಪ್ರಕರಣ ಕಡಿಮೇ ವೋಲೆA�ಜ್ ಪ್ರಡೆಯ�ವೃ 
ಕ್ರ್ಟಾರಣ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ವಾಹವು ಕಡಿಮೇಯಾರ್ಗ�ತಾ� ಹೊಂ8�ಗಿ ಕೆಂ8ನೆಗೆ ಉಪ್ರಕರಣ ಬಿಂಸಿಯಾರ್ಗ�ತ�ದೆ ಮಂತ��  ಸಂರಿಂಯಾಗಿ 
ಕ್ರ್ಟಾಯ�ನಿವೃ�ಹಿಸಂ�ವುದಿಲ| .ಆದ್ಯುO ರಿಂ�ದ್ಯು ರ್ಗ&ಹ ಬುಳಕೆಂಯ ವಿದ್ಯು�� ತ ಮಂ�ಡಲದ್ಯುಲ್ಲಿ ಸಂರಣಿ ಕ �ಮಂವೃನು�)  ಉಪ್ರಯೋಗಿಸಂ�ವುದಿಲ| .

)  d/2) ತ�ತಿಯ ರೆ8�ಧವು ಅದ್ಯುರ ಅಡk ಕೆಂ8ಯ� ದ್ಯು ವಿಸಿ��ಣ�ದೆ8�ದಿಗೆ ಹೊಂ�ಗೆ ಬುದ್ಯುಲಾರ್ಗ�ತ�ದೆ ?
ಅಡk ಕೆಂ8ಯ� ದ್ಯು ವಿಸಿ��ಣ� ಹೊಂಚಾ�ದ್ಯು�ತ್ತೊಂ ರೆ8�ಧವು ಕಡಿಮೇಯಾರ್ಗ�ತ�ದೆ.ಮಂತ��  ಅಡk ಕೆಂ8ಯ� ದ್ಯು ವಿಸಿ��ಣ�ವು ಕಡಿಮೇಯಾದ್ಯು�ತ್ತೊಂ 
ರೆ8�ಧವು ಅಧಿಕವಾರ್ಗ�ತ�ದೆ.
)e 6/25=0.24 A ವಿದ್ಯು�� ತ್ ಪ್ರ�ಸಂರಣದ್ಯುಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು� ವಾಗಿ ತಾಮಂ� ಮಂತ��  ಅಲ�� ಮಿನಿಯ� ತ�ತಿರ್ಗಳನು�)  ಬುಳಸಂಲಾರ್ಗ�ತ�ದೆ ಏಕೆಂ ?

ತಾಮಂ� ಮಂತ��  ಅಲ�� ಮಿನಿಯ� ಉತ�ಮಂ ವಿದ್ಯು�� ತ್ ವಾಹಕರ್ಗಳ�.ಮಂತ��  ಅವುರ್ಗಳ ರೆ8�ಧವು ಕಡಿಮೇ ಇರ�ತ�ದೆ.
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            ಘಟಕ -13 ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ಕಕಾಂತತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳದ  
1. ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತವಕಾಂದರ ಬಳಿ ತಕಾಂದ ದಿಕಕಕ ಚಿಯದ ಏಕೆ ಪಲಲ ಟಗಕಳದಳ ತತದೆ ?

ದಿಕಕಕ ಚಿಯದ ಒಕಾಂದದ ಸಣಣ  ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತದಕಾಂತೆ ವತರ್ತಿಸದತತದೆ. ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತವನದನ  ದಿಕಕಕ ಚಿಯ ಸಮತೀಪಕೆಕ್ಕೆ 
ತಕಾಂದಾಗ ಅದರ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತವು  ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತದ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ಜಕತೆ  ಪಪತವತರ್ತಿಸದತತದೆ.. ಆದದ ರಿಕಾಂದ 

ದಿಕಕಕ ಚಿಯನದನ  ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತದ ಬಳಿ ತಕಾಂದಾಗ ಅದದ ಪಲಲ ಟಗಕಳದಳ ತತದೆ.

2.ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತದ ಸದತತ ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳನದನ  ಎಳೆಯಿರಿ.

3. ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳ ಗದಣಗಳನದನ  ಪಟಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ.
೧. ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳದ ಉತತರ ದದಪ ವದಿಕಾಂದ ಉತಕ ರರ್ತಿತವಾಗದತತವ.

೨. ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ದದಪ ವದಲ್ಲಿ ವಿಲಿನಗಕಳದಳ ತತವ.
೩. ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳದ ಕಕಾಂತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಕಾಂತದ ದಕ್ಷಿಣ ದದಪ ವದಿಕಾಂದ ಉತತರ ದದಪ ವದೆಡೆಗ 

ಇರದತತವ.
೪.ಯಾವುದೆತೀ ಎರಡದ ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳದ ಒಕಾಂದನಕನಕಾಂದದ ಛತೀಧಿಸದವುದಿಲಲ .

4.ಎರಡದ ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳದ ಒಕಾಂದನಕನಕಾಂದದ ಛತೀಧಿಸದವುದಿಲಲ  ಏಕೆ ?

ಒಕಾಂದದ ವತೀಳೆ ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳದ ಛತೀಧಿಸಿದರ ಛತೀಧಿಸದವ ಬಕಾಂದದವಿನಲ್ಲಿ ದಿಕಕಕ ಚಿಯ ಸಕರಯದ 
ಎರಡಕ ದಿಕದಕ್ಕೆ ಗಳತತ ನಿದೆತೀರ್ತಿಶಿಸದತತದೆ ಎಕಾಂದರರ್ತಿ.ಆದರ ಅದದ ಸಾಧದ ವಿಲಲ .
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5.ಮತೀರನ ಸಮತಲದ ಮತೀಲಿರದವ ಒಕಾಂದದ ವವೃತತಕರದ ವಾಹಕ ಸದರದಳಿಯನದನ  ಪರಿಗಣಿಸಿ.ಸದರದಳಿಯಲ್ಲಿ 

ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು ಪಪದಕ್ಷಿಣಾಕರವಾಗಿ ಪಪವಹಿಸದವಕಾಂತರಲಿ. ಬಲಗಗೈ ನಿಯಮ ಅನನ ಯಿಸಿ ಸದರದಳಿಯ 
ಒಳಭಾಗ ಮತದತ  ಹಕರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ  ದಿಕಕ್ಕೆ ನದನ  ಕಕಾಂಡದಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವವೃತತಕರದ ಸದರದಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು ಕೆಳಮದಖವಾಗಿ ಹರಿಯದತತರದವಾಗ,ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ದಿಕದಕ್ಕೆ  
ಹತೀಗಿರದತತದೆ ಎಕಾಂದರ ಅವು ಮತೀರನಿಕಾಂದ ಉತಕ ರರ್ತಿಸಿ ಸದರದಳಿಯ ಹಕರಭಾಗದಿಕಾಂದ ಒಳಭಾಗಕೆಕ್ಕೆ 

ಚಲಿಸದವಕಾಂತರದತತದೆ. ಅದೆತೀ ರಿತೀತ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು ಸದರದಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತೀಲದಲ ಖವಾಗಿ ಹರಿಯದತತರದವಾಗ , 
ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ದಿಕದಕ್ಕೆ  ಹತೀಗಿರದತತದೆ ಎಕಾಂದರ,ಅವು ಮತೀರನಿಕಾಂದ ಉತಕ ರರ್ತಿಸಿ ಸದರದಳಿಯ ಹಕರಭಾಗದಿಕಾಂದ 

ಒಳಭಾಗಕೆಕ್ಕೆ ಚಲಿಸದವಕಾಂತರದತತದೆ.ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ ತದಲ್ಲಿ ಇದನದನ  ಕಣಬಹದದಾಗಿದೆ.

6.ಕೆಕಟಟ್ಟಿರದವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತವು ಏಕರಕಪವಾಗಿದೆ. ಇದನದನ  ಪಪತನಿಧಿಸದವ ಚಿತ ತವನದನ  ರಚಿಸಿರಿ .

7.ಸರಿಯಾದ ಆಯಕ್ಕೆಯನದನ  ಆರಿಸಿರಿ.

ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವಿರದವ ಉದದ ವಾದ ನತೀರ ಸಕಲೆನಾಯಯ್ಡ್ ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತವು ,
) d ಎಲಲ  ಬಕಾಂದದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿರದತತದೆ.
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8.ಒಕಾಂದದ ಪಪತೀಟಾನ್ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ  ಸನ ತಕಾಂತ ತವಾಗಿ  ಚಲಿಸದವಾಗ  ಈ  ಕೆಳಗಿನ  ಯಾವ  ಗದಣವು       

ಬದಲಗದತತದೆ?(ಒಕಾಂದಕಕ್ಕೆ ಕಾಂತ ಹಚದಚ  ಉತತರಗಳದ ಇರಬಹದದದ )
)c ವತೀಗ

)d ಸಕಾಂವತೀಗ
9.ಚಟದವಟಕೆ 13.7 ರಲ್ಲಿ ಸಲಕೆ   AB ಯ ಸಾಸ್ಥಾನಪಲಲ ಟವು ಯಾವಾಗ ಭಾಧಿತಗಕಳದಳ ತತದೆ ಎಕಾಂದದ 

ಯೋಚಿಸದವಿರಿ ?
೧) ಸಲಕೆ ABಯಲ್ಲಿ  ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವನದನ  ಹಚಿಚಸಿದಾಗ 

೨) ಪಪಬಲವಾದ ಕದದದರ ಲಳ ಕಕಾಂತವನದನ  ಬಳಸಿದಾಗ ಮತದತ

೩) ಸಲಕೆ   AB ಯ ಉದದ ವನದನ  ಹಚಿಚಸಿದಾಗ . 

10.ಪಶಿಚಮಕೆಕ್ಕೆ ನಿಯೋರತವಾದ ಧನಾತಲ ಕ ಕಣ ( ಆಲಲ  ಕಣ)ವು ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದಿಕಾಂದಾಗಿ ಉತತರಕೆಕ್ಕೆ 

ಪಲಲ ಟಗಕಕಾಂಡಿದೆ .ಆಗ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ದಿಕದಕ್ಕೆ  .
) d ಮತೀಲದಲ ಖವಾಗಿರದತತದೆ.

11. ಫಲಮಕಾಂಗನ ಎಡಗಗೈ ನಿಯಮ ತಳಿಸಿ.

ನಮಲ  ಎಡಗಗೈನ ಹಬಬ್ಬೆರಳದ,ಮದದ ದ ಬರಳದ ಮತದತ  ತೆಕತೀರದಬರಳನದನ  ಪರಸಸ ರ ಲಕಾಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಹಬಬ್ಬೆರಳದ  
ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ಬಲದ ದಿಕಕ್ಕೆ ನದನ ,ಮದದ ದ ಬರಳದ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ದಿಕಕ್ಕೆ ನಕನ ,ಮತದತ  ತೆಕತೀರದ ಬರಳದ 

ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ದಿಕಕ್ಕೆ ನಕನ  ಸಕಚಿಸದತತದೆ.

12.ವಿದದದ ತ್ ಮತೀಟಾರ್ ನ ತತನ ವನದನ  ತಳಿಸಿ.
ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ಕಕಾಂತತೀಯ ಪರಿಣಾಮದ ತತನ ದ ಮತೀಲೆ ವಿದದದ ತ್ ಮತೀಟಾರ್ ಕಯರ್ತಿ ನಿವರ್ತಿಹಿಸದತತದೆ. 

ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಹಿಸದತತರದವ ಸದರದಳಿಯದ ಬಲವನದನ  ಅನದಭವಿಸದತತದೆ ಮತದತ  ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿರಿಸಿದಾಗ ಅದದ 
ತರದಗದತತದೆ.

  
13.ವಿದದದ ತ್ ಮತೀಟಾರ್ ನಲ್ಲಿರದವ ಒಡಕದ ಉಕಾಂಗದರಗಳ ಪಾತ ತವತೀನದ ?

ವಿದದದ ತ್ ಮತೀಟಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಕದ ಉಕಾಂಗದರಗಳದ ದಿಕಸ ರಿವತರ್ತಿಕಗಳಾಗಿ ಕಯರ್ತಿನಿವರ್ತಿಹಿಸದತತವ. ಒಕಾಂದದ 
ಮಕಾಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ದಿಕಕ್ಕೆ ನದನ  ಹಿಮದಲ ಖಗಕಳಿಸದವ ಸಾಧನವತೀ ದಿಕಸ ರಿವತರ್ತಿಕ.

14.ಸದರದಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವನದನ  ಪಪತೀರತೀಪಿಸದವ ಬತೀರ ಬತೀರ ವಿಧಾನಗಳನದನ  ವಿವರಿಸಿ ?

೧.ಸದರದಳಿಯನದನ  ಕಕಾಂತದ ಎರಡಕ ದದಪ ವಗಳ ಮದೆದ ರಭಸವಾಗಿ ಚಲಿಸದವಕಾಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ,
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೨. ಕಕಾಂತವನದನ  ಸದರದಳಿಯ ಒಳಕಕಕ್ಕೆ  ಹಕರಗಕ ರಭಸವಾಗಿ ಚಲಿಸದವಕಾಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಎರಡಕ 

ಸಕಾಂದಭರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು ಪಪತೀರಿತವಾಗದತತದೆ.

15. ವಿದದದ ತ್ ಜನಕದ ತತನ ವನದನ  ತಳಿಸಿರಿ.
ವಿದದದ ತ್ ಕಕಾಂತತೀಯ ಪಪತೀರಣೆಯ ತತನ ದ ಆಧಾರದ ಮತೀಲೆ ವಿದದದ ತ್ ಜನಕ ಕಯರ್ತಿ ನಿವರ್ತಿಹಿಸದತತದೆ. 

ವಾಹಕವನದನ  ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಂತಪಕ ಶಕತಯ ಸಹಾಯದಿಕಾಂದ ತರದಗದವಕಾಂತೆ ಮಾಡಿ  ವಿದದದ ತ್ ಉತಸದನ 
ಮಾಡಲಗದತತದೆ.

16.ನತೀರ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ಕೆಲವು ಆಕರಗಳನದನ  ಹಸರಿಸಿ.

ಶದಷಕ್ಕೆ  ಕೆಕತೀಶ /ಬದಟರಿ, ನತೀರ ವಿದದದ ತ್ ಜನಕ.(ಡಿ.ಸಿ ಜನರತೀಟರ್ )

17.ಯಾವ ಆಕರಗಳದ ಪಯಾರ್ತಿಯ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವನದನ  ಉತಸದಿಸದತತವ ?
ಪಯಾರ್ತಿಯ ವಿದದದ ತ್ ಜನಕ ( ಎ.ಸಿ ಜನರತೀಟರ್ ),ವಿದದದ ತ್ ಸಾಸ್ಥಾವರಗಳದ.

18.ಸರಿಯಾದ ಆಯಕ್ಕೆಯನದನ  ಆರಿಸಿ.

ತಮಮದ ಆಯತಕರದ ಸದರದಳಿಯನದನ  ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ತರದಗಿಸಿದಾಗ ಪಪತೀರಿತ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ದಿಕದಕ್ಕೆ  
ಪಪತ ಬರಿ ಬದಲಗದವುದದ 

C )  ಅಧರ್ತಿ ಸದತತಗ.

19.ವಿದದದ ತ್ ಮಕಾಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತದತ  ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನದ ವಾಗಿ ಬಳಸದವ ಯಾವುದಾದರಕ ಎರಡದ 

ಸದರಕ್ಷಾ ಕ ತಮಗಳನದನ  ಹಸರಿಸಿ..
೧.) ವಿದದದ ತ್ ಮಕಾಂಡಲಗಳಿಗ ಫದಸ್ ಅಳವಡಿಸದವುದದ. ಇದರಿಕಾಂದ ಮಕಾಂಡಲ ಹಾಗದ ವಿದದದ ತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗ

ಓವರ್ ಲೆಕತೀಡ್ ನಿಕಾಂದ ಉಕಾಂಟಾಗದವ ಹಾನಿಯಿಕಾಂದ ರಕ್ಷಿಸದತತದೆ.
೨.) ವಿದದದ ತ್ ಆಫಾತ ತಪಿಸಸಲದ ಭಕ ಸಕಾಂಪಕರ್ತಿ ತಕಾಂತ (ಅತರ್ತಿಕಾಂಗ್ ) ಕಡಾಯ್ಡ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬತೀಕದ.

20.5  A ವಿದದದ ತ್ ರತೀಟಕಾಂಗ್ ಹಾಗದ 2  kw ವಿದದದ ತ್ ಸಾಮರದ ರ್ತಿ ಹಕಕಾಂದಿರದವ ಒಕಾಂದದ ಸಕಕಲ ತರಕಾಂಗ 

ಒಲೆಯನದನ  ಗವೃಹಬಳಕೆಯ ವಿದದದ ತ್ ಮಕಾಂಡಲದಲ್ಲಿ ( 220 )V ಬಳಸಿದೆ. ನಿತೀವು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನದನ  
ನಿರಿತೀಕ್ಷಿಸದವಿರಿ.? ವಿವರಿಸಿ.

ಸಕಕಲ ತರಕಾಂಗ ಒಲೆಯದ ಬಳಸಿದ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವನದನ  ಕೆಳಗಿನ ಸಕತ ತದಿಕಾಂದ ತಳಿದದಕೆಕಳಳ ಬಹದದದ.
=   P V x I
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ಇಲ್ಲಿ  I ಎಕಾಂಬದದದ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹ ,

ಸಕಕಲ ತರಕಾಂಗ ಒಲೆಯ ಸಾಮರದ ರ್ತಿ  = 2 =2000P kw w

ವಿಭವಾಕಾಂತರ = 220V v

=2000/220=9.09I A

ಆದದ ರಿಕಾಂದ ಸಕಕಲತರಕಾಂಗ ಒಲೆಯದ 9.09  A ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವನದನ  ಬಳಸಿದೆ.ಮಕಾಂಡಲದ ಸಾಮರದ ರ್ತಿಕಕ್ಕೆ ಕಾಂತ ಹಚಿಚನ

ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹ ಬಳಸಿದ ಕರಣ ಫದಸ್ ಸದಟದಟ್ಟಿ  ಹಕತೀಗದತತದೆ ಮತದತ  ವಿದದದ ತ್ ಪಪಹಿಸದವುದಿಲಲ .

21. ಗವೃಹ ವಿದದದ ತ್ ಮಕಾಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಕಾಂಟಾಗದವ ಓವರ್ ಲೆಕತೀಡನದನ  ತಪಿಸಸಲದ ಯಾವ ಮದನನಚಚ ರಿಕೆ 
ಕ ತಮಗಳನದನ  ತೆಗದದಕೆಕಳಳ ಬತೀಕದ ?

೧) ಒಕಾಂದೆತೀ ಸಾಕೆಟಗ ಅನತೀಕ ಉಪಕರಣಗಳನದನ  ಜಕತೀಡಿಸಬರದದ.
೨) ಅನತೀಕ ಉಪಕರಣಗಳನದನ  ಒಟಟ್ಟಿಗ ಬಳಸಬರದದ.

೩) ಸರಿಯಾಗಿ ಕಯರ್ತಿನಿವರ್ತಿಹಿಸದ ಉಪಕರಣಗಳನದನ  ಬಳಸಲೆತೀಬರದದ.
೪) ಮಕಾಂಡಲದಲ್ಲಿ ಫದಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಕಡಿಸಿರಬತೀಕದ.

೫) ಅಧಿಕ ಸಾಮರದ ರ್ತಿದ ಉಪಕರಣಗಳನದನ  ಬಳಸಬರದದ.

ಅಭಾದಸದ ಪಪಶನಗಳದ

1.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದದ ಉದದ ನಯ ನತೀರ ತಕಾಂತಯ ಸದತತಲಿನ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತವನದನ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ವಿವರಿಸದತತದೆ.
) d ತಕಾಂತಯದ, ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ಏಕಕೆತೀಕಾಂದಿಪತೀಯ ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳ ಕೆತೀಕಾಂದಪವಾಗಿರದತತದೆ.

2.ವಿದದದ ತ್ ಕಕಾಂತತೀಯ ಪಪತೀರಣೆಯ ವಿದದ ಮಾನವು,

) c ಕಕಾಂತ ಮತದತ  ಸದರದಳಿಯ ನಡದವಿನ ಸಾಪತೀಕ ಚಲನಯಿಕಾಂದ ಮಕಾಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪಪತೀರಿತ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವನದನ
ಉತಸದಿಸದವುದದ.

3.ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವನದನ  ಉತಸದಿಸಲದ ಬಳಸದವ ಸಾಧನವನದನ  ಹಿತೀಗನದನ ವರದ,

) a ವಿದದದ ತ್ ಜನಕ.

4. ಪಯಾರ್ತಿಯ ವಿದದದ ತ್ ಜನಕ ಮತದತ  ನತೀರ ವಿದದದ ತತ ನಕಗಳ ನಡದವಿನ ಒಕಾಂದದ ಪಪಮದಖ ವದ ತದಸವಕಾಂದರ,
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) d ಪಯಾರ್ತಿಯ ವಿದದದ ತ್ ಜನಕವು ಜಾರದ ಉಕಾಂಗದರಗಳನದನ  ಹಕಕಾಂದಿದೆ ಆದರ ನತೀರ ವಿದದದ ತ್ ಜನಕವು 

ದಿಕಸ ರಿವತರ್ತಿಕವನದನ  ಹಕಕಾಂದಿದೆ.

5. ಶಾರರ್ತಿ ಸಕರ್ತಿರ ಸಕಾಂದಭರ್ತಿದಲ್ಲಿ, ಮಕಾಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು.
) c ಬಹಳ ಹಚಚಗದತತದೆ.

6.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹತೀಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದದ ಸರಿ ಯಾವುದದ ತಪಸ  ಎಕಾಂಬದದನದನ  ತಳಿಸಿ.

)a ವಿದದದ ತ್ ಮತೀಟಾರ್ ಯಾಕಾಂತಪಕ ಶಕತಯನದನ  ವಿದದದ ತ್ ಶಕತಯನಾನಗಿ ಪರಿವತರ್ತಿಸದತತದೆ.-ತಪಸ  
)b ವಿದದದ ತ್ ಜನಕವು ವಿದದದ ತ್ ಕಕಾಂತತೀಯ ಪಪತೀರಣೆಯ ತತನ ದ ಆಧಾರದ ಮತೀಲೆ ಕಯರ್ತಿನಿವರ್ತಿಹಿಸದತತದೆ.-ಸರಿ

)c ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವನದನ  ಸಾಗಿಸದತತರದವ ದಿತೀಘರ್ತಿ ವವೃತತಕರದ ಸದರದಳಿಯ ಕೆತೀಕಾಂದಪಭಾಗದಲ್ಲಿರದವ 
ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತವು ಸಮಾನಾಕಾಂತರ ರತೀಖೆಗಳಾಗಿರದತತವ.-ತಪಸ .

)d ಹಸಿರದ ಬಣಣ ದ ಅವಾಹಕ ವಸದತ ವನದನ  ಹಕಕಾಂದಿರದವ ತಕಾಂತಯದ ಸಾಮಾನದ ವಾಗಿ ವಿದದದ ತ್ ಪೂರಗೈಕೆಯ 
ಸರತೀವ ತಕಾಂತಯಾಗಿರದತತದೆ.-ತಪಸ .

7.ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತವನದನ  ಉಕಾಂಟದಮಾಡದವ ಎರಡದ ವಿಧಾನಗಳನದನ  ಪಟಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.

೧.ಶಾಶನ ತ ಕಕಾಂತಗಳದ
೨.ವಿದದದ ತ್ ಕಕಾಂತಗಳದ.

8.ಒಕಾಂದದ ಸಕಲೆನಾಯಯ್ಡ್ ಕಕಾಂತದಕಾಂತೆ ಹತೀಗ ವತರ್ತಿಸದತತದೆ.? ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಹಿಸದತತರದವ ಸಕಲೆನಾಯಯ್ಡ್ ನ 

ಉತತರ ದದಪ ವ ಹಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ದದಪ ವಗಳನದನ  ಒಕಾಂದದ ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತದ ಸಹಾಯದಿಕಾಂದ ನಿತೀವು ನಿಧರ್ತಿದಿಸಬಹದದೆತೀ
? ವಿವರಿಸಿ.

ಅವಾಹಕ ಹಕದಿಕೆ ಇರದವ ತಮಮದ ತಕಾಂತಯ ಅನತೀಕ ಸದರದಳಿಗಳನದನ  ಒತೆಕತತತಗಿ ಸದತತರದವ ಸಿಲಿಕಾಂಡರ್ 
ಆಕರವನದನ  ಸಕಲೆನಾಯಯ್ಡ್ ಎನದನ ವರದ.ಸಕಲೆನಾಯಯ್ಡ್ ಮಕಲಕ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹ ಹರಿಸಿದಾಗ ಅದರ 

ಸದತತಲಕ ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳದ  ಉತಸ ತತಯಾಗದತತದೆ.ಈ ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳದ ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತದ 
ಸದತತಲಕ ಉಕಾಂಟಾಗದವ ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳಕಾಂತೆ ಇರದತತವ.ವಾಸತವವಾಗಿ ಸಕಲೆನಾಯಯ್ಡ್ ನ ಒಕಾಂದದ 

ತದದಿಯದ ಕಕಾಂತದ ಉತತರ ದದಪ ವದಕಾಂತೆ ವತರ್ತಿಸಿದರ,ಮತೆಕತಕಾಂದದ ತದದಿಯದ ದಕ್ಷಿಣ ದದಪ ವದಕಾಂತೆ 
ವತರ್ತಿಸದತತದೆ.ಇದನದನ  ಒಕಾಂದದ ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತದ ಸಹಾಯದಿಕಾಂದ ಪರಿತೀಕ್ಷಿಸಬಹದದದ.ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತದ ಉತತರ 

ದದಪ ವವನದನ  ಸಕಲೆನಾಯಯ್ಡ್ ಗ ಸಕಾಂಪಕರ್ತಿಸಿರದವ ಬದಟರಿಯ ಋಣ ತದದಿಯ ತಕಾಂತಯ ಸಮತೀಪಕೆಕ್ಕೆ ತಕಾಂದಾಗ 
ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತವು ವಿಕರರ್ತಿಸಲಸ ಡದತತದೆ. ಏಕೆಕಾಂದರ ಸಜಾತಯ ದದಪ ವಗಳದ ಪರಸಸ ರ ವಿರರ್ತಿಸದತತವ.ಆದದ ರಿಕಾಂದ 
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ಸಕಲೆನಾಯಯ್ಡ್ ನ ಈ ತದದಿಯದ ಉತತರ ದದಪ ವವಾಗಿರದತತದೆ. ಮತೆಕತಕಾಂದದ ತದದಿಯದ ದಕ್ಷಿಣ 

ದದಪ ವವಾಗಿರದತತದೆ.

9. ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಹಿಸದತತರದವ ವಾಹಕವನದನ  ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿರಿಸಿದಾಗ, ಅದದ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕ ಬಲವನದನ  
ಅನದಭವಿಸದತತದೆ ?

ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ದಿಕದಕ್ಕೆ  ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ದಿಕಕ್ಕೆ ಗ ಲಕಾಂಬವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕ ಬಲವನದನ  ಅನದಭವಿಸದತತದೆ.

10. ನಿಮಲ  ಬನದನ  ಒಕಾಂದದ ಗಕತೀಡೆಯನದನ  ಆಧರಿಸಿರದವಕಾಂತೆ ನಿತೀವು ಒಕಾಂದದ ಕೆಕಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕದಳಿತರದವಿರಕಾಂದದ 
ಭಾವಿಸಿ.ಹಿಕಾಂದಿನ ಗಕತೀಡೆಯಿಕಾಂದ ಮದಕಾಂದಿನ ಗಕತೀಡೆಯ ಕಡೆಗ ಸಮಾಕಾಂತರವಾಗಿ ಬರದತತರದವ ಇಲೆಕಟ್ಟಿಪನ್ 

ಪಕಾಂಜವು ಪಪಬಲ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದಿಕಾಂದ ನಿಮಲ  ಬಲ ಬದಿಗ ವಿಚಲನ ಹಕಕಾಂದದತತವ. ಹಾಗಾದರ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ದಿಕದಕ್ಕೆ  
ಯಾವುದದ ?

ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ದಿಕಕ್ಕೆ ನದನ  ಫಲಮಕಾಂಗನ ಎಡಗಗೈ ನಿಯಮದ ಮಕಲಕ ತಳಿಯಬಹದದದ.ಕೆಕಠಡಿಯೊಳಗಿರದವ 
ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ದಿಕದಕ್ಕೆ  ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ದಿಕಕ್ಕೆ ಗ ಲಕಾಂಬವಾಗಿರದತತದೆ. ಮತದತ  ವಿಚಲನಯ ದಿಕಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಮತೀಲದಲ ಖ 

ಅರವಾ ಕೆಳಮದಖವಾಗಿರದತತದೆ. ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ದಿಕದಕ್ಕೆ  ಮದಕಾಂದಿನ ಗಕತೀಡೆಯ ಕಡೆಯಿಕಾಂದ ಹಿಕಾಂದಿನ 
ಗಕತೀಡೆಯ ಕಡೆಗ ಇರದತತದೆ.ಯಾಕೆಕಾಂದರ ಋಣ ವಿದದದ ದಾವತೀಶವುಳಳ  ಇಲೆಕಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳದ ಹಿಕಾಂದಿನ ಗಕತೀಡೆಯಿಕಾಂದ

ಮದಕಾಂದಿನ ಗಕತೀಡೆಯ ಕಡೆಗ ಚಲಿಸದತತವ.ಆದದ ರಿಕಾಂದ ಫಲಮಕಾಂಗನ ಎಡಗಗೈ ನಿಯಮದ ಅನನ ಯ 
ಕೆಕಠಡಿಯೊಳಗಿನ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದ ದಿಕದಕ್ಕೆ  ಕೆಳಮದಖವಾಗಿರದತತದೆ.

11.ವಿದದದ ತ್ ಮತೀಟಾರಿನ ಅಕಾಂದವಾದ ಚಿತ ತವನದನ  ಬರದದ ಭಾಗಗಳನದನ  ಗದರದತಸಿ.ಇದರ ತತನ  ಮತದತ  

ಕಯರ್ತಿವನದನ  ವಿವರಿಸಿ.ವಿದದದ ತ್ ಮತೀಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಡಕದ ಉಕಾಂಗದರಗಳ ಕಯರ್ತಿವತೀನದ ?
 

ವಿದದದ ತ್ ಮತೀಟಾರ್ ಒಕಾಂದದ ತರದಗದವ ಸಾಧನವಾಗಿದದದ ,ವಿದದದ ತ್ ಶಕತಯನದನ  ಯಾಕಾಂತಪಕ ಶಕತಯನಾನಗಿ 

ಪರಿವತರ್ತಿಸದತತದೆ.
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ಇದದ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ಕಕಾಂತತೀಯ ಪರಿಣಾಮದ ತತನ ದ ಮತೀಲೆ ಕಯರ್ತಿನಿವರ್ತಿಹಿಸದತತದೆ.

(ಪಠದ  ಪಸತಕದಲ್ಲಿರದವ ಚಿತ ತದಲ್ಲಿರದವಕಾಂತೆ )ಸದರದಳಿ  ABCD ಯಲ್ಲಿನ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು ವಿದದದ ತ್ 
ಕೆಕತೀಶದಿಕಾಂದ ವಾಹಕಕದಕಾಂಚ  X ನ ಮಕಲಕ ಪಪವತೀಶಿಸಿ ಮತದತ  ವಾಹಕಕದಕಾಂಚ   Y ನ ಮಕಲಕ ವಿದದದ ತ್ 

ಕೆಕತೀಶಕೆಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸಾಗದತತದೆ. ಸದರದಳಿಯ ಒಕಾಂದದ ಬಹದ  AB ಯಲ್ಲಿ ವಿದದದ ತ್  A ಯಿಕಾಂದ  B ಗ 
ಹರಿಯದತತದೆ.  CD ಬಹದವಿನಲ್ಲಿ  C ಯಿಕಾಂದ  D ಗ ಹರಿಯದತತದೆ,ಅಕಾಂದರ ವಿದದದ ತ್  AB ಬಹದವಿನಲ್ಲಿನ ದಿಕಕ್ಕೆ ನ

ವಿರದದದ  ದಿಕಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯದತತದೆ. ಫಲಮಕಾಂಗನ ಎಡಗಗೈ ನಿಯಮವನದನ  ಅನನ ಯಿಸಿದಾಗ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ವಿದದದ ತ್ 
ಪಪವಹಿಸದತತರದವ ವಾಹಕದ ಮತೀಲೆ ಉಕಾಂಟಾಗದವ ಬಲದ ದಿಕದಕ್ಕೆ  ತಳಿಯದತತದೆ.ಸದರದಳಿಯ ಒಕಾಂದದ ಬಹದ AB

ಯ ಮತೀಲೆ ಕಯರ್ತಿನಿವರ್ತಿಹಿಸದವ ಬಲವು ಅದನದನ  ಕೆಳಕೆಕ್ಕೆ ತಳದಳ ತತದೆ. ಆದರ ಬಹದ  CD ಯ ಮತೀಲೆ 
ಉಕಾಂಟಾಗದವ ಬಲವು ಅದನದನ  ಮತೀಲಕೆಕ್ಕೆ ತಳದಳ ತತದೆ.ಆದದ ರಿಕಾಂದ ಸದರದಳಿ ಮತದತ  ದಕಾಂಡ O ಗಳದ ಅಕದ ಮತೀಲೆ 

ಮದಕತವಾಗಿ ಅಪಪದಕ್ಷಿಣಾಕರವಾಗಿ ತರದಗದತತವ.ಅಧರ್ತಿ ಪರಿಭಪಮಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  Q ಯದ ಕದಕಾಂಚ  X
ನಕಕಾಂದಿಗ ಮತದತ   P ಯದ ಕದಕಾಂಚ  Y ನಕಕಾಂದಿಗ ಸಕಾಂಪಕರ್ತಿ ಹಕಕಾಂದದತತದೆ.ಆದದ ರಿಕಾಂದ ಸದರದಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದದದ ತ್ 

ಪಪವಾಹ ಹಿಮದಲ ಖಗಕಳದಳ ತತದೆ,ಮತದತ   DCBA ಮಾಗರ್ತಿದಲ್ಲಿ ಪಪವಹಿಸದತತದೆ.ಹಿಮದಲ ಖವಾದ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು 
ಎರಡಕ ಬದಿಗಳಾದ  AB ಮತದತ   CD ಮತೀಲೆ ವತರ್ತಿಸದವ ಬಲದ ದಿಕಕ್ಕೆ ನದನ  ಕಕಡಾ ಹಿಮದಲ ಖಗಕಳಿಸದತತದೆ.ಹಿತೀಗ

ಮದಲದ ಕೆಳಕೆಕ್ಕೆ ತಳಳ ಲಸ ಟಟ್ಟಿ  ಸದರದಳಿಯ  AB ಬದಿಯದ ಈಗ ಮತೀಲಕೆಕ್ಕೆ ತಳಳ ಲಸ ಡದತತದೆ.ಮತದತ  ಮದಲದ ಮತೀಲಕೆಕ್ಕೆ 
ತಳಳ ಲಸ ಟಟ್ಟಿ   CD ಬದಿಯದ ಈಗ ಕೆಳಕೆಕ್ಕೆ ತಳಳ ಲಸ ಡದತತದೆ. ಆದದ ರಿಕಾಂದ ಸದರದಳಿ ಮತದತ  ದಕಾಂಡವು ಅದೆತೀ ದಿಕಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ 

ಅಧರ್ತಿಸದತದತ  ಹಚದಚ  ಸದತದತ ತತದೆ.ಪಪತ ಅಧರ್ತಿಸದತತನ ತರದಗದವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ದಿಕದಕ್ಕೆ  
ಹಿಮದಲ ಖವಾಗದವುದದ ಇದದ ಸದರದಳಿ ಮತದತ  ದಕಾಂಡದ ನಿರಕಾಂತರ ಸದತದತ ವಿಕೆಗ ಕರಣವಾಗದತತದೆ.

ವಿದದದ ತ್ ಮತೀಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಡಕದ ಉಕಾಂಗದರಗಳದ ದಿಕಸ ರಿವತರ್ತಿಕಗಳಾಗಿ ಕಯರ್ತಿನಿವರ್ತಿಹಿಸದತತವ.

12.ವಿದದದ ತ್ ಮತೀಟಾರನದನ  ಉಪಯೋಗಿಸದವ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳನದನ  ಹಸರಿಸಿ.
 ನಿತೀರತದತ ವ ಪಕಾಂಪ್ ಗಳದ,ವಿದದದ ತ್ ಫಾದನ್ ಗಳದ,ಮಕಕ ರ್ ಗಳದ,ವಾರಕಾಂಗ್ ಮರನ್ ಗಳದ ಇತದದಿ.

13.ಅವಾಹಕ ಹಕದಿಕೆಯಿರದವ ಒಕಾಂದದ ತಮಮದ ತಕಾಂತಯ ಸದರದಳಿಯನದನ  ಗಲನ ನಕತೀಮತೀಟರ್ ಗ 

ಸಕಾಂಪಕರ್ತಿಸಲಗಿದೆ.ಒಕಾಂದದ ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತವನದನ  ) I ಸದರದಳಿಯ ಒಳಕೆಕ್ಕೆ ತಳಿಳದಾಗ ) ii ಸದರದಳಿಯ ಒಳಗಿನಿಕಾಂದ 
ಹಿಕಾಂತೆಗದದಕೆಕಕಾಂಡಾಗ ) iii ಸದರದಳಿಯ ಒಳಗ ನಿಶಚ ಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗದತತದೆ?

ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತವನದನ  ಸದರದಳಿಯ ಒಳಕೆಕ್ಕೆ ತಳಿಳದಾಗ ಸದರದಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಪತೀರಿತ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು ಉಕಾಂಟಾಗಿ 
ಗಲನ ನಕತೀಮತೀಟರ್ ವಿಚಲನಯನದನ  ತೆಕತೀರಿಸದತತದೆ.

ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತವನದನ  ಸದರದಳಿಯಿಕಾಂದ ಹಿಕಾಂತೆಗದದಕೆಕಕಾಂಡಾಗ ವಿರದದದ  ದಿಕಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಪಪತೀರಿತ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು 
ಉಕಾಂಟಾಗಿ ಗಲನ ನಕತೀಮತೀಟರ್  ವಿರದಧದ  ದಿಕಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ ವಿಚಲನ ಹಕಕಾಂದದತತದೆ.

8

10th Kannada Medium Science Notes + Q & Answers

Rizwan. D. Navgekar Kanabargi                                              Mobile : 9844082969



ದಕಾಂಡಾಕಕಾಂತವನದನ  ಸದರದಳಿಯ ಒಳಗ ನಿಶಚ ಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೆತೀ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು ಉಕಾಂಟಾಗದೆತೀ

ಇರದವ ಕರಣ ಗಲನ ನಕತೀಮತೀಟರ್ ಯಾವುದೆತೀ ವಿಚಲನ ತೆಕತೀರಿಸದವುದಿಲಲ .

14.ಎರಡದ ವವೃತತಕರದ ಸದರದಳಿಗಳಾದ Aಮತದತ    B ಗಳನದನ  ಪರಸಸ ರ ಹತತರ ಇರಿಸಲಗಿದೆ..ಸದರದಳಿ  A
ನಲ್ಲಿನ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹ ಬದಲದರ,ಸದರದಳಿ  B ಯಲ್ಲಿ ಸನ ಲಸ  ಪಪಮಾಣದ ವಿದದದ ತ್ ಪಪತೀರಿತವಾಗದತತದೆಯತೀ ? 

ಕರಣ ಕೆಕಡಿ.
 A ಸದರದಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹ ಬದಲದರ ಅದಕೆಕ್ಕೆ ಹಕಕಾಂದಿಕೆಕಕಾಂಡಿರದವ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ಬದಲವಣೆ 

ಉಕಾಂಟಾಗದತತದೆ. ಹಿತೀಗಾಗಿ  B ಸದರದಳಿಯ ಸದತತಲಿನ ಕಕಾಂತತೀಯ ಬಲರತೀಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲವಣೆ 
ಉಕಾಂಟಾಗದತತದೆ. ಇದರಿಕಾಂದ  B ಸದರದಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಪತೀರಿತ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹ ಉಕಾಂಟಾಗದತತದೆ. ಇದನದನ  ವಿದದದ ತ್ 

ಕಕಾಂತತೀಯ ಪಪತೀರಣೆ ಎನದನ ವರದ.

15.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ದಿಕಕ್ಕೆ ನದನ  ನಿಧರ್ತಿರಿಸಲದ ಬಳಸದವ ನಿಯಮಗಳನದನ  ಬರಯಿರಿ.
ಅ) ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಹಿಸದತತರದವ ನತೀರ ವಾಹಕದ ಸದತತಲಕ ಉಕಾಂಟಾದ ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತ 

ಮಾದಕಕ ವಲ್ ನ ಬಲಗಗೈ ಹಬಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ.

ಆ) ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಹಿಸದತತರದವ ನತೀರ ವಾಹಕ ತಕಾಂತಯನದನ  ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತಕೆಕ್ಕೆ ಲಕಾಂಬವಾಗಿರಿಸಿದಾಗ ಅನದಭವಿಸದವ 
ಬಲ.

ಫಲಮಕಾಂಗನ ಎಡಗಗೈ ನಿಯಮ 

ಇ) ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ಸದರದಳಿಯ ತರದಗದವಿಕೆಯಿಕಾಂದ ಸದರದಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಪತೀರಿತವಾದ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹ.
ಫಲಮಕಾಂಗನ ಬಲಗಗೈ ನಿಯಮ.

16.ವಿದದದ ತ್ ಜನಕದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರದವ ತತನ  ಮತದತ  ಅದರ ಕಯರ್ತಿವನದನ  ಅಕಾಂದವಾದ ಚಿತ ತ ಬಡಿಸಿ 

ಭಾಗಗಳನದನ  ಗದರದತಸದವುದರ ಮಕಲಕ ವಿವರಿಸಿ.ಕದಕಾಂಚಗಳ ಕಯರ್ತಿವತೀನದ ?
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ವಿದದದ ತ್ ಕಕಾಂತತೀಯ ಪಪತೀರಣೆಯ ವಿದದ ಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮತೀಲೆ,ವಿದದದ ತ್ ಜನಕದಲ್ಲಿ ವಿದದದ ತ್ ಶಕತಯನದನ  

ಉತಸದಿಸಲದ ವಾಹಕವನದನ  ಕಕಾಂತಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಂತಪಕ ಶಕತಯ ಸಹಾಯದಿಕಾಂದ ತರದಗಿಸಲಗದತತದೆ.
(ಪಠದ ಪಸತಕದ ಚಿತ ತದಲ್ಲಿರದವಕಾಂತೆ ) ಒಕಾಂದದ ವಿದದದ ತ್ ಜನಕವು,ತರದಗದವ ಆಯತಕರದ ಸದರದಳಿ  ABCD

ಯನದನ  ಸಿಸ್ಥಾರ ಕಕಾಂತದ ಎರಡದ ದದಪ ವಗಳ ನಡದವ ಇರಿಸಲಹಿದೆ.ಸದರದಳಿಯ ಎರಡದ ತದದಿಗಳನದನ  ಎರಡದ 
ಉಕಾಂಗದರಗಳದ 1R ಮತದತ  2 R ಗ ಜಕತೀಡಿಸಲಗಿದೆ.ಎರಡದ ಸಿಸ್ಥಾರವಾದ ವಾಹಕ ಕದಕಾಂಚಗಳಾದ 1B ಮತದತ  

2B ಗಳನದನ  ಪಪತೆದತೀಕವಾಗಿ 1R ಮತದತ  2R ಗಳ ಮತೀಲೆ ಕ ತಮವಾಗಿ ಒತತಕೆಕಕಾಂಡಿರದವಕಾಂತೆ 
ಸಕಾಂಪಕರ್ತಿಸಲಗಿದೆ.ಎರಡದ ಉಕಾಂಗದರಗಳಾದ 1R ಮತದತ 2R ಗಳನದನ  ಆಕಾಂತರಿಕವಾಗಿ ದಕಾಂಡಕೆಕ್ಕೆ ಜಕತೀಡಿಸಲಗಿದೆ. 

ಬಹದ  ಮಕಾಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವನದನ  ಗದರದತಸಲದ ಕದಕಾಂಚಗಳ ಹಕರ ತದದಿಗಳನದನ  
ಗಾದಲನ ನಕತೀಮತೀಟರ್ ಗ ಜಕತೀಡಿಸಲಗಿದೆ.

ಸಿಸ್ಥಾರ ಕಕಾಂತದಿಕಾಂದ ಉತಸ ತತಯಾದ ಕಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ಎರಡದ ಉಕಾಂಗದರಗಳಿಗ ಜಕತೀಡಿಸಲದ ದಕಾಂಡವನದನ  
ತರದಗಿಸಿದಾಗ ಬಹದ  AB ಯದ ಮತೀಲಕೆಕ್ಕೆ ಚಲಿಸದತತದೆ.ಫಲಮಕಾಂಗನ ಬಲಗಗೈ ನಿಯಮವನದನ  ಅನನ ಯಿಸದವ 

ಮಕಲಕ ಬಹದಗಳಲ್ಲಿ ಪಪತೀರಿತ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು ABಮತದತ   CD ದಿಕಕ್ಕೆ ನ ಮಕಲಕ 
ಪಪವಹಿಸಲರಕಾಂಭಿಸದತತದೆ.ಹಿತೀಗಾಗಿ ಪಪತೀರಿತ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು  ABCD ದಿಕಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಪಪವಹಿಸದತತದೆ.ಅಧರ್ತಿ ಸದತತನ 

ನಕಾಂತರ,ಬಹದ  CD ಯದ ಮತೀಲದಲ ಖವಾಗಿ ಮತದತ  ಬಹದ ABಯದ ಕೆಳಮದಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಲದ 
ಪಾಪರಕಾಂಭಿಸದತತದೆ.ಈ ಪರಿಣಾಮದಿಕಾಂದ ಎರಡದ ಬಹದಗಳಲ್ಲಿ ಪಪತೀರಿತ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹ ಪಪವಹಿಸದವ ದಿಕದಕ್ಕೆ  

ಬದಲಗದತತದೆ.ಹಾಗದ ನಿವನ ಳ ಪಪತೀರಿತ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು  DCBA ದಿಕಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಪಪವಹಿಸದತತದೆ.ಈಗ ಬಹದ  
ಮಕಾಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹವು 1B ನಿಕಾಂದ 2B ಕಡೆಗ ಪಪವಹಿಸದತತದೆ.ಹಿತೀಗಾಗಿ ಪಪತ ಅಧರ್ತಿ ಸದತತನ ನಕಾಂತರ 

ಅನದಕ ತಮ ಬಹದಗಳಲ್ಲಿ ಪಪತೀರಿತ ವಿದದದ ತ್ ಪಪವಾಹದ ದದಪ ವಿತೀಯತೆಯದ ಬದಲಗದತತರದತತದೆ.
ದಿಕಸ ರಿವತರ್ತಿಕಕೆಕ್ಕೆ ಸಕಾಂಪಕರ್ತಿಸಿದ ಕಬರ್ತಿನ್ ಕದಕಾಂಚಗಳದ ವಿದದದ ತ್ ಜನಕ ಉತಸದಿಸಿದ ವಿದದದ ತ್ ಶಕತಯನದನ  

ಸಕಾಂಗ ಪಹಿಸದತತವ.

17.ವಿದದದ ತ್ ಶಾರರ್ತಿ ಸಕಕದ ರ್ತಿರ ಯಾವಾಗ ಉಕಾಂಟಾಗದತತದೆ ?
ಸರತೀವ ತಕಾಂತ ಮತದತ  ತಟಸಸ್ಥಾ  ತಕಾಂತಗಳದ ಎರಡಕ ನತೀರ ಸಕಾಂಪಕರ್ತಿಕೆಕ್ಕೆ ಬಕಾಂದಾಗ ಮಕಾಂಡಲದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಲೆಕತೀಡ್ 

ಉಕಾಂಟಾಗಿ ಶಾರರ್ತಿ ಸಕಕದ ರ್ತಿರ ಉಕಾಂಟಾಗದತತದೆ. ಅದೆತೀರಿತೀತ ಒಕಾಂದೆತೀ ಸಾಕೆಟಗ ಅನತೀಕ ಉಪಕರಣಗಳನದನ  
ಒಟಟ್ಟಿಗ ಸಕಾಂಪಕರ್ತಿಸದವುದರಿಕಾಂದಲಕ ಕಕಡಾ ಶಾರರ್ತಿ ಸಕಕದ ರ್ತಿರ ಉಕಾಂಟಾಹಬಹದದದ.

18.ಭಕ ಸಕಾಂಪಕರ್ತಿ ತಕಾಂತಯ ಕಯರ್ತಿವತೀನದ ? ಲೆಕತೀಹದ ಮತೀಲೆಲಗೈ ಹಕಕಾಂದಿರದವ ವಿದದದ ತ್ ಉಪಕರಣಗಳನದನ  

ಭಕಸಕಾಂಪಕರ್ತಿಗಕಳಿಸದವುದದ ಅಗತದ ವಾಗಿದೆ ಏಕೆ ?
ಭಕ ಸಕಾಂಪಕರ್ತಿ ತಕಾಂತಯ ಉಪಯೋಗವು ಪಪಮದಖವಾಗಿ ಲೆಕತೀಹದ ಮತೀಲೆಲಗೈ ಹಕಕಾಂದಿರದವ ವಿದದದ ತ್ 

ಉಪಕರಣಗಳ ಸದರಕತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಗದತತದೆ.ಇದದ ಕಡಿಮ ರಕತೀಧವನದನ  ಹಕಕಾಂದಿರದವ ವಿದದದ ತ್ 
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ಪಪವಾಹವನದನ  ಉಕಾಂಟದಮಾಡದತತದೆ. ಹಿತೀಗಾಗಿ ಲೆಕತೀಹದ ಮತೀಲೆಲಗೈ ಹಕತೀದಿರದವ ಉಪಕರಣಕೆಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆತೀ 

ರಿತೀತಯ ಸಕತೀರಿಕೆ ಉಕಾಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಭವಾಕಾಂತರವನದನ  ಭಕಮಯ ವಿಭವಾಕಾಂತರಕೆಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿಸದತತದೆ 
ಮತದತ  ಬಳಕೆದಾರರಿಗ ತತೀವವೃ ವಿದದದ ತ್ ಆಫಾತವಾಗದವುದಿಲಲ .ಆದದ ರಿಕಾಂದ ಲೆಕತೀಹದ ಮತೀಲೆಲಗೈ ಹಕಕಾಂದಿರದವ 

ವಿದದದ ತ್ ಉಪಕರಣಗಳನದನ  ಭಕಸಕಾಂಪಕರ್ತಿಗಕಳಿಸದವುದದ ಅಗತದ ವಾಗಿದೆ.
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ಘಟಕ    15-  ನಮಮ  ಪರಿಸರ 
1. ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರಗಳಳು ಎಎಂದರಪೋನಳು ? ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗೆ ಒಎಂದಳು ಉದಾಹರಣೆ ಕಕೊಡ.ಮತಳುಸ  ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ 
ಪಪೋಷಣಾಸಸರಗಳನಳುನ  ಹೆಸರಿಸ.
ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಪಪತಿಯಎಂದಳು ಹಎಂತ ಅಥವಾ ಮಟಟ ವನಳುನ  ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರಗಳಳು ಎನಳುನ ವರಳು.
ಹಳುಲಳುಲ                               ಮಿಡತೆ                                 ಕಪಪ್ಪೆ                                      ಹಾವು 
ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರ 1 ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರ 2 ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರ 3 ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರ 4

2.ಪರಿಸರ ವವ ವಸಸ ಯಲ್ಲಿ ವಿಘಟಕಗಳ ಪಾತ ತವಪೋನಳು ?
ಬವಕಟ ಪೋರಿಯಾ ಮತಳುಸ  ಶಿಲಪೋಎಂದಪಗಳಎಂತಹ ವಿಘಟಕ ಜಪೋವಿಗಳಳು ಸತಸ ಸಸವ  /ಪಾಪಣಿ ದಪೋಹವನಳುನ  ವಿಘಟಿಸಳುವ ಮಕೊಲಕ ತಮಮ  ಆಹಾರ 
ಪಡೆಯಳುತಸವ.ಸತಸ ಸಸವ /ಪಾಪಣಿಗಳ ದಪೋಹದಲ್ಲಿರಳುವ ಸಾವಯವ ವಸಳುಸ ಗಳನಳುನ  ಸರಳ ನಿರವಯವ ವಸಳುಸ ಗಳಾಗಿ ವಿಘಟಿಸ ಪರಿಸರ 
ವವ ವಸಸ ಗೆ ಅವುಗಳನಳುನ  ಹಎಂದಿರಳುಗಿಸಳುತಸವ.ಉದಾ:ಇಎಂಗಾಲದ ಡೆಡೈ ಆಕಕಡೈಡ,ನಿಪೋರಳು,ಕಲವು ಪಪೋಷಕಎಂಶಗಳಳು.

3.ಕಲವು ವಸಳುಸ ಗಳಳು ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನಿಪೋಯ ಮತಳುಸ  ಕಲವು ಜಡೈವಿಕವಿಘಟನಿಪೋಯವಲಲ . ಏಕ ?
ಮಾನವ ನಿಮಿರ್ಮಿತ ವಸಳುಸ ಗಳಾದ ಪಾಲಸಟಕ,ಗಾಜಳು ಇತವದಿಗಳಳು ಸಕೊಕಮಜಪೋವಿಗಳಿಎಂದ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಪಡಳುವುದಿಲಲ .ಏಕಎಂದರ 
ಸಕೊಕಮಜಪೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಸಳುಸ ಗಳನಳುನ  ವಿಘಟಿಸಳುವ ಕಣಣ ಗಳಳು ಉತಪ್ಪೆ ತಿಸ ಆಗಳುವುದಿಲಲ .ಇಎಂಥಹ ವಸಳುಸ ಗಳನಳುನ  ಜಡೈವಿಕವಿಘಟನೆಗೆಒಳಗಾಗದ 
ವಸಳುಸ ಗಳಳು ಎನಳುನ ವರಳು.ಆದರ ಪಪೋಪರ,ಮರ,ತರಕರಿ ಸಪಪ್ಪೆಯಎಂಥಹ ಕಲವಎಂದಳು ವಸಳುಸ ಗಳನಳುನ  ಸಕೊಕಮಜಪೋವಿಗಳಳು ತಮಮ ಲ್ಲಿ 
ಉತಪ್ಪೆ ತಿಸಯಾಗಳುವ ಕಣಣ ಗಳ ಸಹಾಯದದಿಎಂದ ವಿಘಟಿಸಳುತಸವ.ಇಎಂತಹ ವಸಳುಸ ಗಳನಳುನ  ಜಡೈವಿಕವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಪಡಳುವ ವಸಳುಸ ಗಳಳು 
ಎನಳುನ ವರಳು.

4. ಜಡೈವಿಕವಿಘಟನಿಪೋಯ ವಸಳುಸ ಗಳಳು ಪರಿಸರದ ಮಪೋಲೆ ಉಎಂಟಳುಮಾಡಳುವ ಯಾವುದಾದರಕೊ ಎರಡಳು ಪರಿಣಾಮಗಳನಳುನ  ತಿಳಿಸ.
ಅ) ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಪಡಳುವ ವಸಳುಸ ಗಳಾದ ತರಗೆಲೆ,ತರಕರಿ ಸಪಪ್ಪೆ, ಸಸವ ಭಾಗಗಳಳು ಇತವದಿಗಳಿಎಂದ ಉತಸಮ ಕಎಂಪಪೋಸಟ 
ಗೆಕೊಬಬ ರ ತಯಾರಿಸ ಮಣಿಣ್ಣಿನ ಫಲವತಸತೆ ಹೆಚಚ್ಚಿಸಬಹಳುದಳು.
ಆ) ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಪಡಳುವ ವಸಳುಸ ಗಳಳು ಸಕೊಕಮಜಪೋವಿಗಳಿಎಂದ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಪಟಟಗ ತಮಮ ಲ್ಲಿರಳುವ ಕಬರ್ಮಿನ್ ಅಎಂಶವನಳುನ  
ವಾತವರಣಕಕ್ಕೆ ಹಎಂದಿರಳುಗಿಸಳುತಸವ.

5. ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನಿಪೋಯವಲಲ ದ ವಸಳುಸ ಗಳಳು ಪರಿಸರದ ಮಪೋಲೆ ಉಎಂಟಳುಮಾಡಳುವ ಯಾವುದಾದರಕೊ ಎರಡಳು ಪರಿಣಾಮಗಳನಳುನ  
ತಿಳಿಸ.
ಅ) ಜಡೈವಿಕವಿಘಟನಿಪೋಯವಲಲ ದ ವಸಳುಸ ಗಳಳು ನಿಪೋರಳು ಮತಳುಸ  ಮಣಿಣ್ಣಿನ ಮಾಲನವ ಕಕ್ಕೆ ಕರಣವಾಗಳುತಸವ.
ಆ) ಪಾಲಸಟಕ ನಎಂತಹ ವಸಳುಸ ಗಳನಳುನ  ಕಲವಎಂದಳು ಪಾಪಣಿಗಳಳು ಆಕಸಮಕವಾಗಿ ತಿಎಂದರ ಅವುಗಳ ದಪೋಹಕಕ್ಕೆ ತೆಕೊಎಂದರ ಆಗಬಹಳುದಳು ಮತಳುಸ

ಸಾವೂ ಕಕೊಡಾ ಸಎಂಭವಿಸಬಹಳುದಳು.
6.ಓಝಪೋನ್ ಎಎಂದರಪೋನಳು ಮತಳುಸ  ಅದಳು ಪರಿಸರ ವವ ವಸಸ ಯ ಮಪೋಲೆ ಹೆಪೋಗೆ ಪರಿಣಾಮವನಳುನ  ಉಎಂಟಳುಮಾಡಳುತಸದ. ?
ಓಝಪೋನ್ ಎನಳುನ ವುದಳು ಆಕಕ ಜನ್ ನ ಮಕೊರಳು ಪರಮಾಣಳುಗಳಿಎಂದ ರಕೊಪುಗೆಕೊಎಂಡ ಒಎಂದಳು ಅಣಳುವಾಗಿದ.ಸಕೊಯರ್ಮಿನಿಎಂದ 
ಬರಳುವ ನೆಪೋರಳಾತಿಪೋತ ಕರಣಗಳಿಎಂದ ಭಕೊಮಿಯ ಮಪೋಲೆಮಡೈಯನಳುನ  ಈ ಅಣಳುವಿನ ಪದರ ರಕ್ಷಿಸಳುತಸದ. ಓಝಪೋನ್ ಎನಳುನ ವುದಳು 
ವಾತವರಣದ ಉನನ ತ ಸಸ ರದಲ್ಲಿ ನೆಪೋರಳಾತಿಪೋತ ವಿಕರಣವು ಆಕಕ ಜನ್ ಅಣಳುವಿನ ಜಕೊತೆ ವತಿರ್ಮಿಸ ಉಎಂಟದ ಒಎಂದಳು 
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ಸಎಂಯಳುಕಸವಾಗಿದ.ಹೆಚಚ್ಚಿನ ತಿಪೋವತತೆಯ ನೆಪೋರಳಾತಿಪೋತ ವಿಕರಣಗಳಳು ಕಲವು ಆಕಕ ಜನ್ ಅಣಳುಗಳನಳುನ  ,ಆಕಕ ಜನ್ ಪರಮಾಣಳುಗಳಾಗಿ 
ವಿಭಜಸಳುತಸವ.ನಎಂತರ ಈ ಪರಮಾಣಳುಗಳಳು ಇತರ ಆಕಕ ಜನ್ ಅಣಳುಗಳಕೊಎಂದಿಗೆ ಸಪೋರಿ ಈ ಕಳಗೆ ತೆಕೊಪೋರಿಸದಎಂತೆ ಓಝಪೋನ್ 
ರಕೊಪುಗೆಕೊಳಳುಳ ತಸದ.
O2                + UV O O

 + O O2                      O3 

ಓಝಪೋನ್ ಒಎಂದಳು ಪಾಪಣಾಎಂತಿಕ ವಿಷವಾಗಿದ.ಆದಾಗಕೊವ  ವಾತವರಣದ ಉನನ ತ ಸಸ ರದಲ್ಲಿ ಇದಳು ಒಎಂದಳು ಅತವ ಗತವ  ಕಯರ್ಮಿವನಳುನ  
ನಿವರ್ಮಿಹಸಳುತಸದ. ನೆಪೋರಳಾತಿಪೋತ ವಿಕರಣಗಳಿಎಂದ ಭಕೊಮಿಯನಳುನ  ರಕ್ಷಿಸಳುತಸದ. ಈ ನೆಪೋರಳಾತಿಪೋತ ವಿಕರಣಗಳಳು ಜಪೋವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಳುಚ್ಚಿ  
ಹಾನಿಕರವಾಗಿದ.ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇದಳುಚಮರ್ಮಿದ ಕವನಕ ರ ಉಎಂಟಳುಮಾಡಳುತಸದ.
ಸಸವ ಪಲ ವಕಗಳಳು ನೆಪೋರಳಾತಿಪೋತ ವಿಕರಣಗಳಿಎಂದಾಗಿ ನಾಶಹೆಕೊಎಂದಿ ವಾತವರಣದಲ್ಲಿನ ಇಎಂಗಾಲದ ಡೆಡೈ ಆಕಕಡೈಡ ಪಪಮಾಣ ಹೆಚಚ್ಚಿ ಲಳು 
ಕರಣವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಪಮಾನ ಏರಿಕಗೆ ಕರಣವಾಗಳುತಸದ.

7. ತವಜವ  ವಿಲೆಪೋವಾರಿಯನಳುನ  ಕಡಮ ಮಾಡಲಳು ನಿಪೋವು ಹೆಪೋಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಳುವಿರಿ ? ಯಾವುದಾದರಕೊ ಎರಡಳು ವಿಧಾನ 
ತಿಳಿಸ.
ಅ)ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯಾಗಳುವ ವಸಳುಸ ಗಳಿಗೆ ಹಸರಳು ಬಣಣ್ಣಿ ದ ಮತಳುಸ  ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯಾಗದ ವಸಳುಸ ಗಳಿಗೆ ನಿಪೋಲ ಬಣಣ್ಣಿ ದ ಪಪತೆವಪೋಕ 
ಕಸದ ಬಳುಟಿಟಗಳನಳುನ  ಇಡಳುವುದಳು.
ಆ) ಪಾಲಸಟಕ ವಸಳುಸ ಗಳ ಬಳಕಯನಳುನ  ಆದಷಳುಟ  ಕಡಮ ಮಾಡಳುವುದಳು .

ಅಭಾವಸದ ಪಪಶನಗಳಿಗೆ ಉತಸರಗಳಳು 
1. ಈ ಕಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಳುಎಂಪುಗಳಳು ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಳುವ ವಸಳುಸ ಗಳನಳುನ  ಮಾತ ತ ಒಳಗೆಕೊಎಂಡದ.
) a ಹಳುಲಳುಲ ,ಹಕೊವುಗಳಳು ಮತಳುಸ  ಚಮರ್ಮಿ

2.ಈ ಕಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಎಂದ ಒಎಂದಳು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನಳುನ  ರಚಸಬಹಳುದಳು ?
) b ಹಳುಲಳುಲ ,ಮಪೋಕ ಮತಳುಸ  ಮಾನವ

3.ಈ ಕಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಸನ ಪೋಹ ಅಭಾವಸಗಳಳು ಯಾವುವು ?
) d ಮಪೋಲನ ಎಲಲ ವೂ .

4.ಒಎಂದಳು ವಪೋಳ ನಾವು ಒಎಂದಳು ಪಪೋಷಣಾಸಸರದಲ್ಲಿನ ಎಲಲ  ಜಪೋವಿಗಳನಳುನ  ಕಕೊಎಂದರ ಏನಾಗಳುತಸದ ?
ಅನೆಪೋಕ ಪಪೋಷಣಾಸಸರಗಳಳು ಸಪೋರಿ ಒಎಂದಳು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ರಚನೆಯಾಗಳುತಸದ. ಈ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಒಎಂದಳು 
ಪಪೋಷಣಾಸಸರ ನಾಶವಾದರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ಜಪೋವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಳುತಸದ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಎಂದಳು ಪಪದಪೋಶದಲ್ಲಿನ ಸಸವ ಗಳಳು (ಉತಪ್ಪೆದಕಗಳಳು )ನಾಶವಾದರ ಮಳುಎಂದಿನ ಸಸರವಾದ ಸಸಾವಹಾರಿ ಪಾಪಣಿಗಳಿಗೆ 
ಆಹಾರದ ಕಕೊರತೆಯಳುಎಂಟಗಿ ಅವು ನಾಶ ಹೆಕೊಎಂದಳುತಸವ.ಅದಪೋ ರಿಪೋತಿ ಮಾಎಂಸಾಹಾರಿ ಪಾಪಣಿಗಳಳು ಕಕೊಡಾ ಸಸಾವಹಾರಿಗಳ 
ಕಕೊರತೆಯಎಂದ ಆಹಾರ ಸಗದ ನಾಶಹೆಕೊಎಂದಳುತಸವ.
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5.ಒಎಂದಳು ಪಪೋಷಣಾಸಸರದ ಎಲಲ  ಜಪೋವಿಗಳನಳುನ  ತೆಗೆದಳುಹಾಕಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮವು ವಿವಿಧ ಪಪೋಷಣಾಸಸರಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಭಿನನ ವಾಗಿರಳುತಸದಯಪೋ ? ಯಾವುದಪೋ ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರದ ಜಪೋವಿಗಳನಳುನ  ಪರಿಸರ ವವ ವಸಸ ಗೆ ಯಾವುದಪೋ ಹಾನಿಯಾಗದಎಂತೆ ತೆಗೆದಳು
ಹಾಕಬಹಳುದಪೋ ?
ಹೌದಳು.ಒಎಂದಳು ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರದ ಎಲಲ  ಜಪೋವಿಗಳನಳುನ  ತೆಗೆದಳು ಹಾಕಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮವು ವಿವಿಧ ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಭಿನನ ವಾಗಿರಳುತಸದ.
ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಲ  ಉತಪ್ಪೆದಕ ಜಪೋವಿಗಳನಳುನ  ತೆಗೆದಳು ಹಾಕದರ ಭಕಕ ಜಪೋವಿಗಳಳು ನಾಶವಾಗಳುತಸವ.
ಒಎಂದಳು ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರದಲ್ಲಿ ಇರಳುವ ಎಲಲ  ಮಾಎಂಸಾಹಾರಿಗಳನಳುನ  ತೆಗೆದಳು ಹಾಕದರ ಸಸವ ಹಾರಿಗಳ ಸಎಂಖವ ಗಣನಿಪೋಯವಾಗಿ 
ಹೆಚಚ್ಚಿಗಳುತಸದ. ಮತಳುಸ  ಸಸಾವಹಾರಿಗಳಳು ಎಲಲ  ಹಸರಳು ಸಸವ ಗಳನಳುನ  ತಿಎಂದಳು ಮಳುಗಿಸಳುತಸವ.
ಯಾವುದಪೋ ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರದ ಜಪೋವಿಗಳನಳುನ  ಪರಿಸರ ವವ ವಸಸ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಎಂತೆ ತೆಗೆದಳು ಹಾಕಲಳು ಸಾಧವ ವಿಲಲ .ಯಾವುದಪೋ 
ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರದ ಜಪೋವಿಗಳನಳುನ  ಜಪೋವಿಗಳನಳುನ  ತೆಗೆದಳು ಹಾಕಲಳು ಪಪಯತಿನಸದರ ಆ ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರದ ಹಎಂದಿನ ಸಸರದ ಜಪೋವಿಗಳ 
ಸಎಂಖವ ಗಣನಿಪೋಯವಾಗಿ ಹೆಚಚ್ಚಿಗಳುತಸದ. ಇದಳು ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೆಕೊಪೋಲನಕಕ್ಕೆ ಕರಣವಾಗಳುತಸದ.ಆ ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರದ ಮಳುಎಂದಿನ 
ಸಸರದ ಜಪೋವಿಗಳಳು ಆಹಾರದ ಕಕೊರತೆ ಅನಳುಭವಿಸ ಗಣನಿಪೋಯವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಳುತಸ ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೆಕೊಪೋಲನಕಕ್ಕೆ 
ಕರಣವಾಗಳುತಸದ.

6. ಜಡೈವಿಕ ಸಎಂವಧರ್ಮಿನೆ ಎಎಂದರಪೋನಳು ? ಪರಿಸರ ವವ ವಸಸ ಯ ವಿವಿಧ ಹಎಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಧರ್ಮಿನೆಯ ಮಟಟ ವು ವಿಭಿನನ ವಾಗಿರಳುತಸದಯಪೋ
?
ಹಾನಿಕರಕ ಅಥವಾ ಮಾಲನವ ಕರಕ ವಸಳುಸ ಗಳ ಸಾರತೆಯಳು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಎಂದಳು ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರದಿಎಂದ ಮತೆಕೊಸಎಂದಳು 
ಪಪೋಷಣಾ ಸಸರಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಳುತಿಸದದ ಎಂತೆ ಕ ತಮಪೋಣ ಹೆಚಳುಚ್ಚಿ ತಸ ಹೆಕೊಪೋಗಳುವ ಪಪಕ ಪಯಗೆ ಜಡೈವಿಕ ಸಎಂವಧರ್ಮಿನೆ ಎನಳುನ ವರಳು.
ಪರಿಸರ ವವ ವಸಸ ಯ ವಿವಿಧ ಹಎಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಡೈವಿಕ ಸಎಂವಧರ್ಮಿನೆ ಮಟಟ ವು ವಿಭಿನನ ವಾಗಿರಳುತಸದ. ಪಪೋಷಣಾಸಸರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳುಎಂದಳುವರದಎಂತೆ 
ಜಡೈವಿಕ ಸಎಂವಧರ್ಮಿನೆ ಹೆಚಚ್ಚಿಗಳುತಸದ. ಉನನ ತ ಮಟಟ ದ ಜಪೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷಟ  ಮಟಟ ದ ಜಡೈವಿಕ ಸಎಂವಧರ್ಮಿನೆ ಆಗಳುತಸದ.

7. ನಾವು ಉತಪ್ಪೆಇಸಳುವ, ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನಗೆ ಒಳಗಾಗದ ತವಜವ ಗಳಿಎಂದ ಉಎಂಟಗಳುವ ಸಮಸವ ಗಳಳು ಯಾವುವು ?
೧. ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ತವಜವ ಗಳಿಎಂದ ಮಣಳುಣ್ಣಿ  ಮತಳುಸ  ಜಲಮಾಲನವ  ಉಎಂಟಗಳುತಸದ.
೨. ಪಾಲಸಟಕ ನಎಂತಹ ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ತವಜವ ಗಳ ಸಎಂಗ ಪಹದಿಎಂದ ಅಎಂತಜರ್ಮಿಲ ಮಟಟ  ಕಳುಸಯಳುತಸದ.
೩.ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದಿಪೋಘರ್ಮಿ ಕಲ ಉಳಿದಳು ಜಡೈವಿಕ ಸಎಂವಧರ್ಮಿನೆಗೆ ಕರಣವಾಗಳುತಸದ.
೪. ಮಣಿಣ್ಣಿನ ಫಲವತಸತೆಯನಳುನ  ಕಳುಎಂಠಿತಗೆಕೊಳಿಸಳುತಸವ.
8. ಒಎಂದಳು ವಪೋಳ ನಾವು ಉತಪ್ಪೆದಿಸಳುವ ಎಲಲ  ತವಜವ ಗಳಳು ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನಿಪೋಯವಾಗಿದದ ರ ಇದಳು ಪರಿಸರದ ಮಪೋಲೆ ಯಾವುದಪೋ 
ಪರಿಣಾಮ ಉಎಂಟಳುಮಾಡಳುವುದಿಲಲ ವಪೋ ?
ಜಡೈವಿಕ ವಿಘಟನಿಪೋಯ ವಸಳುಸ ಗಳಳು ವಿಘಟಕ ಜಪೋವಿಗಳಾದ ಬವಕಟ ಪೋರಿಯಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಕೊಳತಿನಿಗಳಿಎಂದ ವಿಘಟನೆಗೆ 
ಒಳಗಾಗಳುವಾಗ ಕಟಟ  ವಾಸನೆ ಉತಪ್ಪೆ ತಿಸಯಾಗಳುತಸದ.ಮತಳುಸ  ಆ ಸಸ ಳದಲ್ಲಿ ಇಲ ಹೆಗಗ ಣ,ನೆಕೊಣ,ಕಪೋಟಗಳಳು ಉತಪ್ಪೆ ತಿಸಯಾಗಿ ರಕೊಪೋಗಗಳ 
ಹರಡಳುವಿಕಗೆ ಕರಣವಾಗಳುತಸದ.

9. ಓಝಪೋನ್ ಪದರಕಕ್ಕೆ ಉಎಂಟಗಳುವ ಹಾನಿಯಳು ಕಳಜಗೆ ಆರಣವಾಗಿದ ಏಕ ? ಈ ಹಾನಿಯನಳುನ  ಸಪೋಮಿತಗೆಕೊಳಿಸಲಳು ಯಾವ
ಕ ತಮಗಳನಳುನ  ತೆಗೆದಳುಕಕೊಳಳ ಲಗಳುತಿಸದ. ?
ಓಝಪೋನ್ ಪದರಕಕ್ಕೆ ಉಎಂಟಗಳುವ ಹಾನಿಯಎಂದ ನೆಪೋರವಾಗಿ ಭಕೊಮಿಗೆ ತಲಳುಪುವ ನೆಪೋರಳಾತಿಪೋತ ವಿಕರಣಗಳಿಎಂದ ಮಾನವನಲ್ಲಿ 
ಚಮರ್ಮಿದ ಕವನಕ ರ ಉಎಂಟಗಳುತಸದ..
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ಕಣಿಣ್ಣಿನ ಕವಟರಾಕಟ  ಕಯಲೆ ಬರಳುತಸದ.
ಸಸವ  ಮತಳುಸ  ಪಾಪಣಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತಳುಸ  ಶಾರಿಪೋರಿಕ ಕ ಪಯಗಳ ಮಪೋಲೆ ತಿಪೋವತ ಪರಿಣಾಮ  ಬಪೋರಳುತಸದ.
ಕಕೃಷಿ ಬೆಳಗಳ ಇಳಳುವರಿ ಮಪೋಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಪೋಳಳುತಸದ.
ಜಾಗತಿಕ ತಪಮಾನದ ಹೆಚಚ್ಚಿ ಳಕಕ್ಕೆ ಕರಣವಾಗಳುತಸದ.

1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಓಝಪೋನ್ ಪಪಮಾಣವು ತಿಪೋವತವಾಗಿ ಕಳುಸಯಲರಎಂಭಿಸತಳು.ಶಿಪೋತಲಪೋಕರಣ ಮತಳುಸ  ಅಗಿನಶಾಮಕದಲ್ಲಿ
ಬಳಸಲಪ್ಪೆ ಡಳುವ ಕಕೊಲಪೋರಕೊಪೋ ಫಲರಕೊಪೋ ಕಬರ್ಮಿನ್ ಗಳಎಂಥಹ ಸಎಂಶಲಪೋಷಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಳು ಈ ಕಳುಸತಕಕ್ಕೆ ಕರಣ ಎಎಂದಳು 
ಕಎಂಡಳುಕಕೊಳಳ ಲಗಿದ.
1987 ರಲ್ಲಿ ಸಎಂಯಳುಕಸ ರಾಷಪಟಗಳ ಪರಿಸರ ಕಯರ್ಮಿಕ ತಮ ಸಎಫಸ ಗಳ ಉತಪ್ಪೆದನೆಯನಳುನ  ಸಸ ಗಿತಗೆಕೊಳಿಸಳುವಎಂಥ ಒಪಪ್ಪೆ ಎಂದ 
ಮಾಡಕಕೊಎಂಡತಳು.ಪಪಪಎಂಚದಾದವ ಎಂತ ಸಎಫ್ ಸ ಮಳುಕಸ ರಫಪಜರಪೋಟರ ಗಳನಳುನ  ಎಲಲ  ಉತಪ್ಪೆದಕ ಕಎಂಪನೆಗಳಳು ತಯಾರಿಸಳುವುದಳು 
ಇದಿಪೋಗ ಕಡಾಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ.
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ಕಾರರ್ಬನ್ ಮತತತ  ಅದರ ಸಸಂಯತಕತಗಳತ 
ಪಠಠ ದಲ್ಲಿರತವ ಪಪಶಶಶಶ್ನೋತತರಗಳತ 

1.ಕಾರರ್ಬನ್ ಡಡೈ ಆಕಕಡೈಡ್ ನ ಅಣತಸಶತ ತ CO2 ಇದರ ಇಲೆಕಾಪತನ್ ಚತಕಕ  ರಚನೆಯನತಶ  ರರೆಯಿರ.

2. ಸಲಲ್ಫ ರ್ ನ ಎಸಂಟತ ಪರಮಾಣತಗಳಸಂದ ಮಾಡಲಲ ಟಟ್ಟಿರತವ ಸಲಲ್ಫ ರ್ ಅಣತವಿನ ಇಲೆಕಾಪತನ್ ಚತಕಕ  ರಚನೆ ರರೆಯಿರ.

3. ಪಸಂಟಶ್ನೋನ್ ಗೆ ಎಷತಟ್ಟಿ  ರಗೆಯ ರಚನಾ ಸಮಾಸಂಗಿಗಳನತಶ  ರರೆಯರಹತದತ ?
ಪಸಂಟಶ್ನೋನ್ ಗೆ 3 ರಗೆಯ ರಚನಾ ಸಮಾಸಂಗಿಗಳನತಶ  ರರೆಯರಹತದತ.

3. ಸತತತ ಮತತತಲಶ ನಾವು ನೆಶಶ್ನೋಡತವ ಅಸಸಂಖಠತ ಕಾರರ್ಬನ್ ಸಸಂಯತಕತಗಳ ದಶರೆಯತವಿಕಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾರರ್ಬನ್ ನ 
ಎರಡತ ಗತಣಗಳಾವುವು ?
೧. ಕಟನಶ್ನೋಕರಣ 
೨. ಚತತರಶ್ನೋರ್ಬಲೆನಕ 

4. ಸಡೈಕಶಕಶ್ನೋಪಸಂಟಶ್ನೋನ್ ನ ಅಣತಸಶತ ತ ಮತತತ  ಇಲೆಕಾಪತನ್ ಚತಕಕ  ರಚನೆಯನತಶ  ರರೆಯಿರ.
ಸಡೈಕಶಕಶ್ನೋ ಪಸಂಟಶ್ನೋನ್ ನ ಅಣತಸಶತ ತ C5H10.. ಇದರ ಚತಕಕ  ವಿನಾಠಸ,
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5. ಈ ಕಳಗಿನ ಸಸಂಯತಕತಗಳ ರಚನಾ ವಿನಾಠಸವನತಶ  ರರೆಯಿರ.
ಅ) ಎಥನೆಶಶ್ನೋಯಿಕ್ ಆಮಕ .

ಆ) ಬಶಪಶ್ನೋಮಶ್ನೋ
ಪಸಂಟಶ್ನೋನ್ 

ಇ) ರಶಠ ಟನೆಶಶ್ನೋನ್ 

ಈ ) ಹೆಕಕ ನಾಠಲ್ 
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ಬಶಪಶ್ನೋಮಶ್ನೋ ಪಸಂಟಶ್ನೋನ್ ಗೆ ರಚನಾ ಸಮಾಸಂಗಿಗಳರಯಶ್ನೋ ? 
ಬಶಪಶ್ನೋಮಶ್ನೋ ಪಸಂಟಶ್ನೋನ್ ಗೆ ಅನೆಶ್ನೋಕ ರಚನಾ ಸಮಾಸಂಗಿಗಳರ.( ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಯನತಶ  ಮಶ್ನೋಲಿನ ಆ) ಚಿತ ತದಲ್ಲಿ ತಶಶ್ನೋರಸಲಾಗಿದ.).

6.  ಈ ಕಳಗಿನ ಸಸಂಯತಕತಗಳನತಶ  ಹೆಶ್ನೋಗೆ ಹೆಸರಸತವಿರ.
ಅ) 

   ಬಶಪಶ್ನೋಮಶ್ನೋ ಈಥಶ್ನೋನ್ 
ಆ) 

     ಮಥನಾಲ್ ( ಫಾಮಾರ್ಬಲಿಲ್ಡಿಹೆಡೈಡ್ ) 

ಇ)                                                ಹೆಕಕಡೈನ್ 

7. ಎಥನಾಲ್ ನತಶ  ಎಥನೆಶಶ್ನೋಯಿಕ್ ಆಮಕ ವಾಗಿ ಪರವರರ್ಬಸತವುದತ ಉತಕ ಷರ್ಬಣ ಕ ಪಯಯಾಗಿದ ಏಕ ?

ಈ ಕ ಪಯಯಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಗೆ ಆಕಕ ಜನ್ ನತಶ  ಸಶ್ನೋರಸತವ ಕಾರಣ ಅದತ ಉತಕ ಷರ್ಬಣ ಕ ಪಯಯಾಗಿದ. .

8. ಬಸತಗೆ ಹಾಕಲತ ಆಕಕ ಜನ್ ಮತತತ  ಈಥಡೈನ್ ಮಿಶ ಪಣವನತಶ  ದಹಿಸಲಾಗತತತದ..ಈಥಡೈನ್ ಮತತತ  ಗಾಳಯ ಮಿಶ ಪಣವನತಶ  ಏಕ 
ರಳಸತವುದಿಲಕ  .

ಈಥಡೈನ್ ನತಶ  ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿದರೆ ಕಪಲ  ರಣಣ ದ ಹೆಶಗೆಯಸಂದಿಗೆ ದಹಿಸತತತದ. ಇದಕಕ ಕಾರಣ ಈಥಡೈನ್ ನ ಅಪೂಣರ್ಬ ದಹನ
.ಆದರೆ ಇದಶ್ನೋ ಈಥಡೈನ ನತಶ  ಆಕಕ ಜನ್ ಜಶತ ದಹಿಸಿದರೆ ಅದತ ಸಸ ಚಚ  ಜಸ ಲೆಯಸಂದಿಗೆ ಉರಯತತತದ ಮತತತ  30000  C ತಾಪವನತಶ  
ಉತಲ ರತಮಾಡತತತದ. ಆದದ ರಸಂದ ಇದನತಶ  ಬಸತಗೆ ಹಾಕಲತ ರಳಸತತಾತರೆ. ಆದರೆ ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಉರಸಿದರೆ ಇಷತಟ್ಟಿ  ಅಧಿಕ ತಾಪವನತಶ  
ಪಡಯಲತ ಸಾಧಠ ವಿಲಕ . 

9. ಆಲೆಶಕಶ್ನೋಹಾಲ್ ಮತತತ  ಕಾರರ್ಬನಕ್ ಆಮಕ ಗಳ ನಡತವಿನ ವಠ ತಾಠಸವನತಶ  ಪಪಯೋಗಿಕವಾಗಿ  ಹೆಶ್ನೋಗೆ ಪತತ ಹಚತಚ ವಿರ.
ಆಲೆಶಕಶ್ನೋಹಾಲ್ ಮತತತ  ಕಾರರ್ಬನಕ್ ಆಮಕ ಗಳ ನಡತವಿನ ವಠ ತಾಠಸವನತಶ  ಕಾಬಶಶ್ನೋರ್ಬನೆಶ್ನೋಟ್ ಮತತತ  ಬಡೈಕಾಬಶಶ್ನೋರ್ಬನೆಶ್ನೋಟ್ ಜಶತ 
ಅವುಗಳ ವತರ್ಬನೆಯಿಸಂದ ರಳಯರಹತದತ.ಕಾರರ್ಬನಕ್ ಆಮಕ ವು ಕಾಬಶಶ್ನೋರ್ಬನೆಶ್ನೋಟ್ ಮತತತ  ಬಡೈಕಾಬಶಶ್ನೋರ್ಬನೆಶ್ನೋಟ್ ಗಳ ಜಶತ 
ವರರ್ಬಸಿ ಲವಣ ,ನಶ್ನೋರತ ಮತತತ  ಇಸಂಗಾಲದ ಡಡೈ ಆಕಕಡೈಡ್ ನತಶ  ಉತಲ ರತ ಮಾಡಿ ಸತಣಣ ದ ರಳ ನಶ್ನೋರನತಶ  ಹಾಲಿನಸಂತ 
ಬಳಳ ಗಾಗಿಸತತತದ.ಆದರೆ ಆಲೆಶಕಶ್ನೋಹಾಲ್ ಕಾಬಶಶ್ನೋರ್ಬನೆಶ್ನೋಟ್ ಅಥವಾ ಬಡೈಕಾಬಶಶ್ನೋರ್ಬನೆಶ್ನೋಟ್ ಜಶತ ವರರ್ಬಸತವುದಿಲಕ . 
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10.ಉತಕ ಷರ್ಬಣಕಾರಗಳತ ಎಸಂದರೆಶ್ನೋನತ ?
ವಸತತ ವಸಂದರಸಂದ ಆಮಕ ಜನಕವನತಶ  ಹೆಶರತಗೆಯತವ ರಾಸಾಯನಕಗಳಗೆ ಉತಕ ಷರ್ಬಣಕಾರಗಳತ ಎನತಶ ವರತ .

11. ಮಾಜರ್ಬಕಗಳನತಶ  ರಳಸಿ ನಶ್ನೋರನ ಗಡಸತತನ ಪರಶ್ನೋಕ್ಷಿಸರಹತದಶ್ನೋ ?
ಮಾಜರ್ಬಕಗಳತ ನಶ್ನೋರನಲ್ಲಿರತವ ಗಡಸತತನಕಕ ಕಾರಣವಾಗಿರತವ ಮಗಿಶಶ್ನೋಷಿಯಸಂ ಅಥವಾ ಕಾಠಲಿಕಯಸಂ ಅಯಾನ್ ಗಳ ಜಶತ 
ವರರ್ಬಸತವುದಿಲಕ .ಆದರೆ ಸಾರಶನತ ಅವುಗಳಶಸಂದಿಗೆ ವರರ್ಬಸತತತದ. ಹಿಶ್ನೋಗಾಗಿ ಮಾಜರ್ಬಕ ಗಡಸತ ನಶ್ನೋರತ ಮತತತ  ಮದತ ನಶ್ನೋರತ 
ಎರಡರಲಶಕ  ನೆಶರೆ ಉತಲ ರತ ಮಾಡತತತದ. ಆದದ ರಸಂದ ಮಾಜರ್ಬಕವನತಶ  ರಳಸಿ ನಶ್ನೋರನ ಗಡಸತತನ ಪರಶ್ನೋಕ್ಷಿಸಲತ ಸಾದಠ ವಿಲಕ .

12. ಜನರತ ರಟಟ್ಟಿ ತಶಳಯಲತ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನತಶ  ರಳಸತತಾತರೆ.ಸಾಮಾನಠ ವಾಗಿ ಸಾರಶನನತಶ  ಸಶ್ನೋರಸಿದ ನಸಂತರ ರಟಟ್ಟಿಗಳನತಶ  
ಕಲ್ಲಿನ ಮಶ್ನೋಲೆ ಹೆಶಡಯತತಾತರೆ. ಅಥವಾ ಕಶಶ್ನೋಲಿನಸಂದ ಹೆಶಡಯತತಾತರೆ.ಅಥವಾ ರಪಷ್ ನಸಂದ ಉಜತಜ ತಾತರೆ.ಅಥವಾ 
ಮಿಶ ಪಣವನತಶ  ರಟಟ್ಟಿ ತಶಳಯತವ ಯಸಂತ ತಕಕ  ಹಾಕ  ಸಸ ಚಚ  ಗೆಶಳಸತತಾತರೆ. ರಟಟ್ಟಿಗಳನತಶ  ಸಸ ಚಚ ಗೆಶಳಸಲತ ಅವುಗಳನತಶ  ಉಜತಜ ವಿಕಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸಲತ ಕಾರಣರಶ್ನೋನತ ?
ಸಾರಶನನ ಅಣತವಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾಕಷರ್ಬಕ ಮತತತ  ಜಲವಿಮಶ್ನೋಚಕಗಳಸಂರ ಎರಡತ ವಿಧಗಳರತತತರ. ಇವು ರಟಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರತವ ಗಿಪಶ್ನೋಸ್ 
ಅಥವಾ ಕಶಳಯ ಜಶತ ಸಶ್ನೋರ ಮಿಸಕ ಲ್ ಗಳಸಂರ ರಚನೆಯನತಶ  ಉಸಂಟತಮಾಡತತತರ.ಈ ಮಿಸಕ ಲ್ ಗಳನತಶ  ಹೆಶರತಗೆಯಲತ 
ರಟಟ್ಟಿಯನತಶ  ಉಜತಜ ವಿಕಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಶ್ನೋಕಾಗತತತದ.

ಅಭಠಸದ ಪಪಶಶಶಶ್ನೋತತರಗಳತ 
1. ಈಥಶ್ನೋನ್ ನ ಅಣತಸಶತ ತ C2H6  .ಇದರಲ್ಲಿರತವುದತ.

ಬ) 7 ಕಶಶ್ನೋರಲೆಸಂಟ್ ರಸಂಧ 

2. ರಶಠ ಟನೆಶಶ್ನೋನ್ ನಾಲತಕ  ಕಾರರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣತ ಹೆಶಸಂದಿರತವ ಸಸಂಯತಕತವಾಗಿದತದ  ,ಇದರಲ್ಲಿನ ಕ ಪಯಾಗತಸಂಪಸಂದರೆ
ಸಿ) ಕಶ್ನೋಟಶಶ್ನೋನ್ 

3.ಅಡತಗೆ ಮಾಡತವಾಗ ಪತಪಯ ಹೆಶರಮಡೈ ಕಪಲಗಿದದ ರೆ ,ಇದರ ಅಥರ್ಬ 
ಬ) ಇಸಂಧನವು ಪೂಣರ್ಬವಾಗಿ ದಹನ ಹೆಶಸಂದತರತಲಕ .

4.CH3  Cl ನಲ್ಲಿ ರಸಂಧ ಉಸಂಟಾಗತವುದನತಶ  ರಳಸಿಕಶಸಂಡತ,ಕಶಶ್ನೋರಲೆಸಂಟ್ ರಸಂಧದ ಗತಣವನತಶ  ವಿವರಸಿ.
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ಕಾರರ್ಬನ್ ತನಶ  ಹೆಶರ ಕವಚದಲ್ಲಿರತವ ನಾಲತಕ  ಇಲೆಕಾಪತನ್ ಗಳನತಶ  ಕಳದತಕಶಳತಳ ವುದತ ಅಥವಾ ಇತರ ಧಾತತಗಳ 
ಪರಮಾಣತಗಳಸಂದ ನಾಲತಕ  ಇಲೆಕಾಪತನ್ ಗಳನತಶ  ಪಡದತಕಶಳತಳ ವುದತ ಕಷಟ್ಟಿ ದ ಕಲಸ.ಏಕಸಂದರೆ ಇದಕಕ ಅಪರವಾದ ಶಕತಯ 
ಅವಶಠ ಕತ ಇದ. ಆದದ ರಸಂದ ಇದತ ಅಷಟ್ಟಿ ಕ ವಿನಾಠಸವನತಶ  ಹೆಶಸಂದಲತ ಇತರ ಕಾರರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣತಗಳಶಸಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ 
ಧಾತತಗಳ ನಾಲತಕ  ಪರಮಾಣತಗಳಶಸಂದಿಗೆ ತನಶ  ನಾಲತಕ  ಇಲೆಕಾಪತನ್ ಗಳನತಶ  ಹಸಂಚಿಕಶಳತಳ ತತದ. ಇಲೆಕಾಪತನ್ ಗಳನತಶ  ಪರಸಲ ರ  
ಹಸಂಚಿಕಶಳತಳ ವುದರ ಮಶಲಕ ರಚನೆಯಾದ ರಸಂಧರಶ್ನೋ ಕಶಶ್ನೋರಲೆಸಂಟ್ ರಸಂಧ.ಕಶಶ್ನೋರಲೆಸಂಟ್ ರಸಂಧದಲ್ಲಿ ಎರಡಶ 
ಪರಮಾಣತಗಳತ ರಲೆನಕಶ್ನೋ ಇಲೆಕಾಪತನ್ ಗಳನತಶ  ಹಸಂಚಿಕಶಳತಳ ತತರ.
ಮಶ್ನೋಲಿನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರರ್ಬನ್ ಅಷಟ್ಟಿ ಕ ವಿನಾಠಸ ಹೆಶಸಂದಲತ ನಾಲತಕ  ಇಲೆಕಾಪತನ ಗಳ ಅವಶಠ ಕತ ಇದ.ಅದಶ್ನೋ ರಶ್ನೋರ ಮಶರತ 
ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಜನ್ ಪರಮಾಣತಗಳತ ಸಿಸ್ಥಿರ ವಿನಾಠಸ ಹೆಶಸಂದಲತ ತಲಾ ಒಸಂದಶಸಂದತ ಇಲೆಕಾಪತನ ಗಳ ಅವಶಠ ಕತ ಇದ. ಮತತತ  ಕಶಕಶ್ನೋರನ್ 
ಅಷಟ್ಟಿ ಕ ವಿನಾಠಸ ಹೆಶಸಂದಲತ  ಒಸಂದತ ಇಲೆಕಾಪತನ್ ನ ಅವಶಠ ಕತ ಇದ. ಆದದ ರಸಂದ ಈ ಮಶರತ ಧಾತಗಳ ಪರಮಾಣತಗಳತ ಇಲೆಕಾಪತನ್ 
ಗಳನತಶ  ಪರಸಲ ರ ಹಸಂಚಿಕಶಳತಳ ತತರ.

5. ಕಳಗಿನವುಗಳಗೆ ಇಲೆಕಾಪತನ್ ಚತಕಕ  ರಚನೆಯನತಶ  ರರೆಯಿರ.
ಅ) ಎಥನೆಶಶ್ನೋಯಿಕ್ ಆಮಕ   

ಆ) H2  S

ಇ) ಪಪಪನೆಶಶ್ನೋನ್ 

ಈ) F2 

6. ಅನತರಶಪ ಶಪಶ್ನೋಣಿ ಎಸಂದರೆಶ್ನೋನತ ? ಒಸಂದತ ಉದಾಹರಣೆಯಸಂದಿಗೆ ವಿವರಸಿ.
ವಿಭಿನಶ  ಸಸಂಖಠ ಯ ಕಾರರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣತಗಳನತಶ  ಹೆಶಸಂದಿರತವ ,ಒಸಂದಶ್ನೋ ರಶ್ನೋರಯ ಕ ಪಯಾಗತಸಂಪಗಳನತಶ  ಹೆಶಸಂದಿರತವ  ಮತತತ  
ಅನತಕ ತಮ ಸದಸಠ ರತಗಳ ನಡತವಿನ ವಠ ತಾಠಸ  CH2 ಆಗಿರತವ ಕಾರರ್ಬನ್ ಸಸಂಯತಕತಗಳ ಶಪಶ್ನೋಣಿಗೆ ಅನತರಶಪ ಶಪಶ್ನೋಣಿಗಳನತಶ ವರತ.
ಉದಾ: ಮಿಶ್ನೋಥಶ್ನೋನ್ -CH4

                ಈಥಶ್ನೋನ್ -C2H6
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ಪಪಪಶ್ನೋನ್ - C3H8

ರಶಠ ಟಶ್ನೋನ್ -C4H10

7. ಭೌತ ಮತತತ  ರಾಸಾಯನಕ ಗತಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮಶ್ನೋಲೆ ಎಥನಾಲ್ ಮತತತ  ಎಥನೆಶಶ್ನೋಯಿಕ್ ಆಮಕ ಗಳಗಿರತವ ವಠ ತಾಠಸ ಗಳನತಶ
ರರೆಯಿರ.

ಕ ತ.ಸಸಂ ಎಥನಾಲ್ ಎಥನೆಶಶ್ನೋಯಿಕ್ ಆಮಕ  

೧ ಕಶಠಡಿ ಉಷಣ ತಯಲ್ಲಿ ದಪವರಶಪದಲ್ಲಿರತತತದ. ದಪವನ ಬಸಂದತ 17o  C ಆದ ಕಾರಣ ಚಳಗಾಲದಲ್ಲಿ 
ಘನರಶಪವನತಶ  ಪಡಯತತತದ.

೨ ಸತವಾಸನೆ ಹೆಶಸಂದಿದ. ವಿನೆಗರ್ ನ ವಾಸನೆ ಹೆಶಸಂದಿದ.

೩ ಕಾಬಶಶ್ನೋರ್ಬನೆಶ್ನೋಟ್ ಮತತತ  ಬಡೈಕಾಬಶಶ್ನೋರ್ಬನೆಶ್ನೋಟ್ 
ಗಳಶಸಂದಿಗೆ ವರರ್ಬಸತವುದಿಲಕ .

ಕಾಬಶಶ್ನೋರ್ಬನೆಶ್ನೋಟ್ ಮತತತ  ಬಡೈಕಾಬಶಶ್ನೋರ್ಬನೆಟ್ ಗಳ ಜಶತ ವರರ್ಬಸಿ 
ಲವಣ, ನಶ್ನೋರತ ಮತತತ  ಇಸಂಗಾಲದ ಡಡೈ ಆಕಕಡೈಡನತಶ  ಉತಲ ರತ 
ಮಾಡತತತದ.

8. ಸಾರಶನನತಶ  ನಶ್ನೋರಗೆ ಹಾಕದಾಗ ಮಿಸಕ ಲ್ ಗಳತ ಏಕ ಉಸಂಟಾಗತತತರ.?ಎಥನಾಲ್ ನಸಂತಹ ಬಶ್ನೋರೆ ದಾಪವಕಗಳಲಶಕ  ಮಿಸಕ ಲ್ 
ಗಳತ ಉಸಂಟಾಗತತತರಯಶ್ನೋ ?
ಸಾರಶನತ ಸಶಶ್ನೋಡಿಯಸಂ ಅಥವಾ ಪಟಾಠಷಿಯಸಂ ಲವಣದ ಉದದ  ಸರಪಣಿಯ ಮಶ್ನೋದಾಮಕ ವಾಗಿದ.ಸಾರಶನನ ಅಣತಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಭಿನಶ  ಗತಣಗಳರತವ ಎರಡತ ತತದಿಗಳರತತತರ.ಒಸಂದತ ತತದಿಯತ ಜಲಾಕಷರ್ಬಕವಾಗಿದತದ  ನಶ್ನೋರನ ಅಣತಗಳನತಶ  ಆಕಷಿರ್ಬಸತತತದ. 
ಇನೆಶಶಸಂದತ ತತದಿಯತ ಜಲವಿಕಷರ್ಬಕವಾಗಿದ.ಮತತತ  ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಕಾರರ್ಬನ್ ಗಳನತಶ  ಆಕಷಿರ್ಬಸತತತದ.ನಶ್ನೋರನಲ್ಲಿ ಈ ಅಣತಗಳತ ಒಸಂದತ
ಅನನಠ  ವಿನಾಠಸವನತಶ  ಹೆಶಸಂದಿದತದ  ಇದತ ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಕಾರರ್ಬನ್ ಭಗವನತಶ  ನಶ್ನೋರನಸಂದ ಹೆಶರಗೆ ಇಡತತತದ.ಹಿಶ್ನೋಗೆ ಅಣತಗಳ 
ಸಮಶಹದಲ್ಲಿ ಜಲವಿಕಷರ್ಬಕ ತತದಿಗಳತ ಸಮಶಹದ ಒಳಭಗದಲ್ಲಿ ಮತತತ  ಅಯಾನಕ್ ತತದಿಗಳತ ಈ ಸಮಶಹಗಳ 
ಮಶ್ನೋಲೆಲಡೈಯಲ್ಲಿ ಕಸಂಡತ ರರತತತರ.ಈ ರಚನೆಯನತಶ  ಮಿಸಕ ಲ್ ಎನತಶ ವರತ.ತಡೈಲಯತಕತ ಕಶಳಯತ ಮಿಸಕ ಲ್ ನ ಕಶ್ನೋಸಂದಪದಲ್ಲಿ 
ಸಸಂಗ ಪಹವಾಗತವ ಕಾರಣ  ಮಿಸಲ್ ರಶಪದ ಸಾರಶನತ ಸಸ ಚಚ ಗೆಶಳಸಲತ ಶಕತವಾಗತತತದ. 
ಎಥನಾಲ್ ನಸಂತಹ ದಾಪವಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸಲ್ ಗಳತ ಉಸಂಟಾಗತವುದಿಲಕ .ಯಾಕಸಂದರೆ ಸಾರಶನನ ಅಲೆಕಲ್ಕೈಲ್ ಗತಸಂಪ ಎಥನಾಲ್ ನಲ್ಲಿ
ಕರಗತತತದ. 
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9. ಕಾರರ್ಬನ್ ಮತತತ  ಅದರ ಸಸಂಯತಕತಗಳನತಶ  ಹೆಚಚಗಿ ಇಸಂಧನಗಳನಾಶಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸತತಾತರೆ ಏಕ ?
 ಕಾರರ್ಬನ್ ಸಸಂಯತಕತಗಳನತಶ   ಗಾಳಯಸಂದಿಗೆ ಉರಸಿದಾಗ ಅವು ಬಳಕತ ಹಾಗತ ಹೆಚಿಚನ ಪಪಮಾಣದ ಉಷಣ ವನತಶ  ಬಡತಗಡ 
ಮಾಡತತತರ. ಪಯಾರ್ಬಪತ ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಕಾರರ್ಬನ್ ಗಳತ ಮಾಲಿನಠ  ರಹಿತವಾಗಿರ.ಇಸಂಧನಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸತವ ಕಾರರ್ಬನ್ 
ಸಸಂಯತಕತಗಳತ ಅಧಿಕ ಕಾಠಲೆಶಶ್ನೋರ ಮೌಲಠ  ಹೆಶಸಂದಿರ.ಆದದ ರಸಂದ ಕಾರರ್ಬನ್ ಮತತತ  ಅದರ ಸಸಂಯತಕತಗಳನತಶ  ಹೆಚಚಗಿ 
ಇಸಂಧನಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸತತಾತರೆ.

10. ಸಾರಶನತ ಗಡಸತ ನಶ್ನೋರನೆಶಸಂದಿಗೆ ವರರ್ಬಸಿ ಕಲಲ ಷ ಉಸಂಟಾಗತವುದನತಶ  ವಿವರಸಿ.
 ಸಾರಶನತ ಸಶಶ್ನೋಡಿಯಸಂ ಅಥವಾ ಪಟಾಠಷಿಯಸಂ ಲವಣದ ಉದದ  ಸರಪಣಿಯ ಮಶ್ನೋದಾಮಕ ವಾಗಿದ. ಗಡಸತ ನಶ್ನೋರತ ಕಾಠಲಿಕಯಸಂ
ಮತತತ  ಮಗಿಶಶ್ನೋಷಿಯಸಂ ಲವಣಗಳನತಶ  ಹೆಶಸಂದಿರತತತದ. ಸಾರಶನನತಶ  ಗಡಸತ ನಶ್ನೋರಗೆ ಸಶ್ನೋರಸಿದಾಗ ಗಡಸತ ನಶ್ನೋರನಲ್ಲಿರತವ 
ಕಾಠಲಿಕಯಸಂ ಮತತತ  ಮಗಿಶಶ್ನೋಷಿಯಸಂ ಅಯಾನತಗಳತ ಸಾರಶನನಲ್ಲಿರತವ ಸಶಶ್ನೋಡಿಯಸಂ ಅಥವಾ ಪಟಾಠಷಿಯಸಂ 
ಅಯಾನತಗಳನತಶ  ಸಾಸ್ಥಿನಪಲಕ ಟಗೆಶಳಸಿ ಕರಗದ ಸಿಸ್ಥಿರಯಲ್ಲಿರತವ ಕಲಲ ಷವನತಶ  ಉತಲ ರತ ಮಾಡತತತದ. 

11.ಕಸಂಪ ಅಥವಾ ನಶ್ನೋಲಿ ಲಿಟಲ ಸ್ ಕಾಗದವನತಶ  ಸಾರಶನನ ದಾಪವಣದಲ್ಲಿ ಅದಿದದಾಗ ಯಾವ ರದಲಾವಣೆಗಳನತಶ  ಗಮನಸತವಿರ.
ಸಾರಶನತ ಪಪತಾಠಮಿಕಶ್ನೋಯ ಗತಣವನತಶ  ಹೆಶಸಂದಿದ ಕಾರಣ ಇದತ ಕಸಂಪ ಲಿಟಲ ಸನತಶ  ನಶ್ನೋಲಿಯಾಗಿ ರದಲಾಯಿಸತತತದ. 

12.ಎಣೆಣಗಳ ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಜನಶ್ನೋಕರಣ ಎಸಂದರೆಶ್ನೋನತ ? ಇದರ ಕಡೈಗಾರಕಾ ಅನಸ ಯಗಳಶ್ನೋನತ ?
ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಜನ್ ನತಶ  ಸಶ್ನೋರಸತವ ರಾಸಾಯನಕ ಕ ಪಯಗೆ ಹೆಡೈಡಿಪಶ್ನೋಜನಶ್ನೋಕರಣ ಎನತಶ ವರತ.ಅಪಯಾರ್ಬಪತ ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಕಾರರ್ಬನ್ ಗಳಾದ 
ಸಸಠ ಜನಠ  ತಡೈಲಗಳನತಶ  ನಕಕ ಲ್ ಮತತತ  ಪಲಾಡಿಯಸಂ ನಸಂತಹ ಕ ಪಯಾವಧರ್ಬಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಸಂದ ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಜನ್ ಸಶ್ನೋರಸತವ ಮಶಲಕ
ಪಯಾರ್ಬಪತ ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಕಾರರ್ಬನ್ ಗಳಾಗಿ ಪರವರರ್ಬಸಲಾಗತತತದ.

13. ಕಳಗಿನ ಯಾವ ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಕಾರರ್ಬನ್ ಗಳತ ಸಸಂಕಲನ ಕ ಪಯಗಳಗೆ ಒಳಗಾಗತತತರ ?
ಅಪಯಾರ್ಬಪತ  ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಕಾರರ್ಬನ್ ಗಳತ ಸಸಂಕಲನ ಕ ಪಯಗೆ ಒಳಗಾಗತತತರ. ಆದದ ರಸಂದ C3H6   &  C2H2  ಗಳತ ಸಸಂಕಲನ 
ಕ ಪಯಗೆ ಒಳಗಾಗತತತರ .

14. ಪಯಾರ್ಬಪತ ಮತತತ  ಅಪಯಾರ್ಬಪತ ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಕಾರರ್ಬನ್ ಗಳ  ನಡತವಿನ ವಠ ತಾಠಸ ರಳಯಲತ  ಕಡೈಗೆಶಳಳ ರಹತದಾದ ಒಸಂದತ 
ರಾಸಾಯನಕ ಪರಶ್ನೋಕ್ಷೆಯನತಶ  ರಳಸಿ.
ಬಣೆಣ  ಪಯಾರ್ಬಪತ ಮಶ್ನೋದಾಮಕ ವಾಗಿದತದ  ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಜನಶ್ನೋಕರಣಗೆಶಳಸಲಾಗತವುದಿಲಕ .ಆದರೆ ಸಸಠ  ಜನಠ  ತಡೈಲವನತಶ  ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋನಶ್ನೋಕರಣ 
ಗೆಶಳಸತವ ಮಶಲಕ ಪಯಾರ್ಬಪತ ಕಶಬಬ್ಬಿನ ಆಮಕ ವನಾಶಗಿ ಪರವರರ್ಬಸರಹತದತ.

15.ಸಾರಶನತಗಳತ ಸಸ ಚಚ ಗೆಶಳಸತವ ಪಪಕ ಪಯಯನತಶ  ವಿವರಸಿ. 
ರಟಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರತವ ಕಶಳಯತ ಸಾವಯವ ಗತಣವನತಶ  ಹೆಶಸಂದಿದತದ  ನಶ್ನೋರನಲ್ಲಿ ಕರಗತವುದಿಲಕ .ಆದದ ರಸಂದ ಕಶ್ನೋವಲ ನಶ್ನೋರನೆಶಸಂದಿಗೆ 
ತಶಳಯತವ ಮಶಲಕ ರಟಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರತವ ಕಶಳಯನತಶ  ಹೆಶಶ್ನೋಗಲಾಡಿಸಲತ ಸಾದಠ ವಿಲಕ . ಸಾರಶನತ ನಶ್ನೋರನೆಶಸಂದಿಗೆ ವರರ್ಬಸಿದಾಗ 
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ಅದರ ಜಲಾಕಷರ್ಬಕ ತತದಿಯತ ಕಶಳಯ ಜಶತ ಸಶ್ನೋರ ಅದನತಶ  ರಟಟ್ಟಿಯಿಸಂದ ಹೆಶರತಗೆಯತತತದ. ನಸಂತರ ಸಾರಶನನ ಕಣಗಳತ
ಮಿಸಕ ಲ್ ಗಳಸಂರ ರಚನೆಯನತಶ  ಉತಲ ರತ ಮಾಡತತತದ. ಅವು ನಶ್ನೋರನಲ್ಲಿ ನಲಸಂಬತ ಸಿಸ್ಥಿರಯಲ್ಲಿದತದ  ಸತಲಭವಾಗಿ 
ಹೆಶರತಗೆಯರಹತದಾಗಿದ. 
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ಧಾತತಗಳ ಆವತರ್ಬನಶ್ನೋಯ ವಗಿಶ್ನೋರ್ಬಕರಣ 
ಪಠಠ ದಲ್ಲಿರತವ ಪಪಶಶಶಶ್ನೋತತರಗಳತ 

1.ಡಶಶ್ನೋರರೆಡೈನರವರ ರಪವಳಗಳತ ನಶಠ ಲಾಠ ಸಂಡ್ ರ ಅಷಟ್ಟಿ ಕಗಳ ಗತಸಂಪಿನಲ್ಲಿಯಶ ಕಸಂಡತರರತತತರಯಶ್ನೋ ? ಹೆಶಶ್ನೋಲಸಿ ಮತತತ  ಪತತ 
ಹಚಿಚರ.

ಡಶಶ್ನೋರರೆಡೈನರ್ ರವರ ಒಸಂದತ ರಪವಳಯತ ನಶಠ ಲಾಠ ಸಂಡರ ಅಷಟ್ಟಿ ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಂಡತರರತತತದ. ಅದತ ಯಾವುದಸಂದರೆ Li  Na ಮತತತ  
K.

ಡಶಶ್ನೋರರೆಡೈನರವರ ರಪವಳಗಳತ
Li  Ca Cl

Na  Sr Br

K Ba  I

ನಶಠ ಲಾಠ ಸಂಡ್ ರ ಅಷಟ್ಟಿ ಕಗಳತ 
H Li Be B C N O

F Na Mg Al Si P S

Cl K Ca Cr Ti Mn Fe

Co and Ni Cu Zn Y InAs Se

Br Rb Sr Ce and La Zr − −

2. ಡಶಶ್ನೋರರೆಡೈನರ್ ರವರ ವಗಿಶ್ನೋರ್ಬಕರಣದ ಮಿರಗಳತ ಯಾವುವು ?
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಳದಿದದ  ಧಾತತಗಳಲ್ಲಿ ಕಶ್ನೋವಲ ಮಶರತ ರಪವಳಗಳನತಶ  ಮಾತ ತ ಗತರತರಸಲತ ಸಾಧಠ ವಾಯಿತತ.ಇತರ ಧಾತತಗಳಗೆ ಈ 
ನಯಮ ಅನಸ ಯವಾಗಲಿಲಕ .

3. ನಶಠ ಲಾಠ ಸಂಡ್ ರ ಅಷಟ್ಟಿ ಕಗಳ ನಯಮದ ಮಿರಗಳಾವುವು ?
ಅಷಟ್ಟಿ ಕಗಳ ನಯಮವು ಕಶ್ನೋವಲ ಕಾಠಲಿಕಯಸಂ ವರೆಗೆ ಮಾತ ತ ಅನಸ ಯಿಸತತತದ.ಕಾಠಲಿಕಯಸಂ ನಸಂತರದ ಪಪರ ಎಸಂಟನೆಯ ಧಾತತವಿನ 
ಗತಣಗಳತ ಮದಲನೆ ಧಾತತವಿನ ಗತಣಗಳಸಂತ ಇರತವುದಿಲಕ .
ನಶಠ ಲಾಠ ಸಂಡರ್ ನಸಂತರ ಅವಿಷಕರವಾದ ಧಾತತಗಳತ ಅಷಟ್ಟಿ ಕಗಳ ನಯಮಕಕ ಸರ ಹೆಶಸಂದಲಿಲಕ .
ಹಗತರವಾದ ಧಾತತಗಳಗೆ ಮಾತ ತ ಈ ನಯಮವು ಅನಸ ಯವಾಗತತತದ.

4.ಈ ಕಳಗಿನ ಧಾತತಗಳ ಆಕಕಡೈಡ್ ಗಳ ಸಶತ ತಗಳನತಶ  ಊಹಿಸಲತ ಮಸಂಡಲಿಶ್ನೋವ್ ರವರ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕ ರಳಸಿ.
K ಮದಲನೆಶ್ನೋ ಗತಸಂಪಿನಲ್ಲಿರತವ ಕಾರಣ ಅದರ ಆಕಕಡೈಡ್ ನ ಸಶತ ತ K2O

C ನಾಲಕ ನೆಶ್ನೋ ಗತಸಂಪಿನಲ್ಲಿರತವ ಕಾರಣ ಅದರ ಆಕಕಡೈಡ್ ನ ಸಶತ ತ CO2 

Al ಮಶರನೆಶ್ನೋ ಗತಸಂಪಿನಲ್ಲಿರತವ ಕಾರಣ ಅದರ ಆಕಕಡೈಡ್ ನ ಸಶತ ತ Al2O3 

Si  ನಾಲಕ ನೆಶ್ನೋ ಗತಸಂಪಿನಲ್ಲಿರತವ ಕಾರಣ ಅದರ ಆಕಕಡೈಡ್ ನ ಸಶತ ತ  SiO2 

Ba  ಎರಡನೆಶ್ನೋ  ಗತಸಂಪಿನಲ್ಲಿರತವ ಕಾರಣ ಅದರ ಆಕಕಡೈಡ್ ನ ಸಶತ ತ  BaO.

5. ಮಸಂಡಲಿಶ್ನೋವ್ ತನಶ  ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿ ಖಲಿ ಜಗವನತಶ  ಬಟಟ್ಟಿ  ನಸಂತರದಲ್ಲಿ ಗಾಠಲಿಯಸಂನ ಜಶತಗೆ ಇನಶಶ  ಯಾವ 
ಧಾತತಗಳನತಶ  ಪತತ ಮಾಡಲಾಯಿತತ ?( ಯಾವುದಾದರಶ ಎರಡತ )
ಸಾಕಠಸಂಡಿಯಸಂ ಮತತತ  ಜಮಶ್ನೋರ್ಬನಯಸಂ 

6.ಮಸಂಡಲಿಶ್ನೋವ್ ರವರತ ತಮಲ  ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದ ರಚನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮಾನದಸಂಡಗಳತ ಯಾವುವು ?
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ಮಶ್ನೋಸಂಡಲಿಶ್ನೋವ್ ರವರತ ಧಾತತಗಳನತಶ  ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣತ ರಾಶಿಯ ಏರಕಯ ಕ ತಮದಲ್ಲಿ ಜಶಶ್ನೋಡಿಸಿದರತ.ಅದರ ಜಶತಗೆ 
ಒಸಂದಶ್ನೋ ರಶ್ನೋರಯ ಭೌತ ಮತತತ  ರಾಸಾಯನಕ ಗತಣಗಳರತವ ಧಾತತಗಳತ ಆವತರ್ಬನಶ್ನೋಯವಾಗಿ ಪನರಾವತರ್ಬನೆಗೆಶಸಂಡವು.

7.ನಶ್ನೋವು ರಾಜನಲಗಳನತಶ  ಬಶ್ನೋರೆ ಗತಸಂಪಿನಲ್ಲಿಡಬಶ್ನೋಕಸಂದತ ಏಕ ಯೋಚಿಸತವಿರ ?
ರಾಜನಲಗಳತ ಜಡ ಅನಲಗಳಾಗಿರ ಮತತತ  ಅವುಗಳ ಗತಣ ಲಕ್ಷಣಗಳತ ಉಳದ ಎಲಾಕ  ಧಾತತಗಳಗಿಸಂತ ವಿಭಿನಶ ವಾಗಿರತವ 
ಕಾರಣ ಅವುಗಳನತಶ  ಪಪತಶ್ನೋಕವಾಗಿಡಬಶ್ನೋಕತ .
8. ಮಸಂಡಲಿಶ್ನೋವ್ ರವರ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿದದ  ವಿವಿಧ ಅಸಸಂಗತತಗಳನತಶ  ಆಧತನಕ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕವು ಹೆಶ್ನೋಗೆ ತಗೆದತ 
ಹಾಕತತ ?
ಮಶ್ನೋಸಂಡಲಿಶ್ನೋವ್ ರವರ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಜನ್ ಗೆ ಸಶಕತವಾದ ಸಾಸ್ಥಿನವನತಶ  ಕಲಿಲಸಿಲಕ . ಮತತತ  ಪರಮಾಣತ ರಾಶಿಗಳತ 
ಒಸಂದತ ಧಾತತವಿನಸಂದ ಇನೆಶಶಸಂದತ ಧಾತತವಿಗೆ ನಯತವಾಗಿ ಏರಕ ಕ ತಮದಲ್ಲಿ ಕಸಂಡತರರತವುದಿಲಕ ..ಮಶ್ನೋಸಕ ಯವರತ 
ಧಾತತಗಳನತಶ  ವಗಿಶ್ನೋರ್ಬಕರಸತವಾಗ ಪರಮಾಣತ ರಾಶಿಗಿಸಂತ ಪರಮಾಣತ ಸಸಂಖಠ ಹೆಚತಚ  ಮಶಲಭಶತ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ ಎಸಂರತದನತಶ  
ಕಸಂಡತಕಶಸಂಡರತ.ಮತತತ  ಧಾತತಗಳನತಶ  ಈ ರಶ್ನೋರ ಪರಮಾಣತ ಸಸಂಖಠಯ ಏರಕಯ ಕ ತಮದಲ್ಲಿ ರರೆದಾಗ  ಅವುಗಳ ಗತಣಗಳತ 
ಆವತರ್ಬನಶ್ನೋಯವಾಗಿ ಪನರಾವತರ್ಬನೆಯಾಗತತತರ ಎಸಂದತ ರಳಸಿದರತ. ಈ ನಯಮವು ಮಸಂಡಲಿಶ್ನೋವ್ ರವರ ಆವತರ್ಬಕ 
ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿದದ  ಅಸಸಂಗತತಗಳನತಶ  ತಗೆದತ ಹಾಕತತ.

9. ಮಗಿಶಶ್ನೋಷಿಯಸಂ ನಸಂತಯಶ್ನೋ ರಾಸಾಯನಕ ಕ ಪಯಗಳನತಶ  ತಶಶ್ನೋರಸತವ ಎರಡತ ಧಾತತಗಳನತಶ  ಊಹಿಸಿ. ನಮಲ  ಆಯಕಗೆ 
ಆಧಾರರಶ್ನೋನತ ?
ಕಾಠಲಿಕಯಸಂ (Ca)ಮತತತ  ಸಾಟ್ಟಿಪನಕಯಸಂ (Sr). ಈ ಮಶರತ ಧಾತತಗಳಲ್ಲಿ ( Mg,Ca ಮತತತ  Sr ) ರಶ್ನೋಲೆನ್ಕ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳ ಸಸಂಖಠಯತ 
2 ಆಗಿರತತತದ. ಧಾತತಗಳ ರಾಸಾಯನಕ ಗತಣಗಳತ ರಶ್ನೋಲೆನ್ಕ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳನತಶ  ಅವಲಸಂಬಸಿರತವ ಕಾರಣ ಈ ಮಶ್ನೋಲಿನ 
ಮಶರಶ ಧಾತತಗಳತ ಒಸಂದಶ್ನೋ ರಶ್ನೋರಯ ರಾಸಾಯನಕ ಕ ಪಯಗಳನತಶ  ತಶಶ್ನೋರಸತತತರ.

10. ಇವುಗಳನತಶ  ಹೆಸರಸಿ.

ಅ) ಅತಠ ಸಂತ ಹೆಶರಕವಚದಲ್ಲಿ ಒಸಂದಶ್ನೋ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಹೆಶಸಂದಿರತವ ಮಶರತ ಧಾತತಗಳತ : ಲಿಥಿಯಸಂ (Li),ಸಶಶ್ನೋಡಿಯಸಂ (Na) 

ಮತತತ  ಪಟಾಠಷಿಯಸಂ (K) .

ಆ) ಅತಠ ಸಂತ ಹೆಶರಕವಚದಲ್ಲಿ  ಎರಡತ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಹೆಶಸಂದಿರತವ ಎರಡತ ಧಾತತ : ಮಗಿಶಶ್ನೋಷಿಯಸಂ (Mg)ಮತತತ  ಕಾಠಲಿಕಯಸಂ (Ca).

ಇ) ಪೂರರ್ಬ ತತಸಂಬರತವ ಹೆಶರಕವಚವನತಶ  ಹೆಶಸಂದಿರತವ ಮಶರತ ಧಾತತಗಳತ : ನಯಾನ್ (Ne),ಆಗಾರ್ಬನ್ (Ar) , ಕ ಪಪಟ್ಟಿನ್ 
(Kr).

11.ಅ) ಲಿಥಿಯಸಂ ,ಸಶಶ್ನೋಡಿಯಸಂ ,ಪಟಾಠಷಿಯಸಂ ಇರಲಕ ವೂ ಲೆಶಶ್ನೋಹಗಳಾಗಿದತದ  ನಶ್ನೋರನೆಶಸಂದಿಗೆ ವರರ್ಬಸಿ ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಜನ್ 
ಅನಲವನತಶ  ಬಡತಗಡ ಮಾಡತತತರ. ಈ ಧಾತತಗಳ ಪರಮಾಣತಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರತ ಸಾಮಠ ತಗಳರಯಶ್ನೋ  ? 

ಹೌದತ. ಈ ಮಶರತ ಧಾತತಗಳತ ತಮಲ  ಹೆಶರಕವಚದಲ್ಲಿ ಕಶ್ನೋವಲ ಒಸಂದತ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಮಾತ ತ ಹೆಶಸಂದಿರ.

ಆ) ಹಿಶ್ನೋಲಿಯಸಂ ಕ ಪಯಾಪಟತವಲಕ ದ ಅನಲವಾಗಿದ. ಮತತತ  ನಯಾನ್ ಅತಠ ಸಂತ ಕಡಿಮ ಕ ಪಯಾಪಟತತಸ   ತಶಶ್ನೋರತತತದ. ಅವುಗಳ 
ಅಣತಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರತ ಸಾಮಠ ತ ಇದಯಶ್ನೋ ?
ಹಿಶ್ನೋಲಿಯಸಂ ಮತತತ  ನಯಾನ್ ಎರಡಶ ಧಾತತಗಳ ಹೆಶರ ಕವಚವು ಪೂರರ್ಬಯಾಗಿ ತತಸಂಬರತವ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳನತಶ  ಹೆಶಸಂದಿದ.

12.ಆಧತನಕ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದ ಮದಲ ಹತತತ  ಧಾತತಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಶಶ್ನೋಹಗಳಾವುವು ?
ಲಿಥಿಯಸಂ (Li) ಮತತತ  ಬರಲಿಯಸಂ (Be).
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13.ಆಧತನಕ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿನ ಸಾಸ್ಥಿನವನತಶ  ಆಧರಸಿ ಕಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾತತ ಅರಶ್ನೋ ಹೆಚತಚ  ಲೆಶಶ್ನೋಹಿಶ್ನೋಯ ಲಕ್ಷಣ 

ಹೆಶಸಂದಿದ ಎಸಂದತ ನಶ್ನೋವು ಭವಿಸತರತಶ್ನೋರ.?

ಈ ಧಾತತಗಳಲ್ಲಿ (ಬರಲಿಯಸಂ ) Be ಉಳದ ಧಾತತಗಳಗಿಸಂತ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದ ಎಡ ಭಗದಲ್ಲಿ ಕಸಂಡತರರತವ ಕಾರಣ ಅದತ 

ಅರ ಹೆಚತಚ  ಲೆಶಶ್ನೋಹಿಶ್ನೋಯ ಗತಣ ಹೆಶಸಂದಿದ.

ಅಭಠಸದ ಪಪಶಶಶಶ್ನೋತತರಗಳತ 

1. ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದ ಆವತರ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಎಡದಿಸಂದ ರಲಕಕ ಹೆಶಶ್ನೋದಸಂತ ತಶಶ್ನೋರತವ ಪಪವವೃರತಗೆ ಸಸಂರಸಂಧಿಸಿದಸಂತ ಇರತವ ಈ ಕಳಗಿನ 

ಹೆಶ್ನೋಳಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಶ್ನೋಳಕ ಸರಯಲಕ .

c)  ಪರಮಾಣತಗಳತ ಹೆಚತಚ  ಸತಲಭವಾಗಿ ತಮಲ  ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳನತಶ  ಕಳದತಕಶಳತಳ ತತರ.

2. X ಧಾತತ XCl2 ಸಶತ ತ ಹೆಶಸಂದಿರತವ ಕಶಕಶ್ನೋರೆಡೈಡನತಶ  ಉಸಂಟತಮಾಡತತತದ.. ಇದಶಸಂದತ ಘನವಾಗಿದತದ  ಉನಶ ತ ಕರಗತವ ಬಸಂದತ

ಹೆಶಸಂದಿದ.X  ಹೆಚಚಗಿ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಧಾತತವಿನ ವಗರ್ಬಕಕಶ್ನೋ ಸಶ್ನೋರದ.

b) Mg.

3. ಯಾವ ಧಾತತವಿನಲ್ಲಿ

ಅ) ಎರಡತ ಕವಚಗಳದತದ  ಎರಡಶ ಕವಚಗಳತ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳಸಂದ ಪೂರರ್ಬಯಾಗಿ ತತಸಂಬದ. -ನಯಾನ್ (Ne) 

ಆ) ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ವಿನಾಠಸ 2,8,2 ಆಗಿದ.-ಮಗಿಶಶ್ನೋಷಿಯಸಂ (Mg).

ಇ) ಒಟತಟ್ಟಿ  ಮಶರತ ಕವಚಗಳದತದ  ರಶ್ನೋಲೆನ್ಕ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾಲತಕ  ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿತನ್ ಗಳರ.- ಸಿಲಿಕಾನ್ (Si) 

ಈ) ಒಟತಟ್ಟಿ  ಎರಡತ ಕವಚಗಳದತದ  ರಶ್ನೋಲೆನ್ಕ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಮಶರತ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳರ - ಬಶಶ್ನೋರಾನ್ ( B) 

ಉ) ಎರಡನೆಶ್ನೋ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಮದಲನೆಶ್ನೋ ಕವಚದ ಎರಡರಷತಟ್ಟಿ  ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳರ ? ಕಾರರ್ಬನ್ ( C ) 

4.ಅ) ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿ ಬಶಶ್ನೋರಾನ್ ನ ಗತಸಂಪಿನಲ್ಲಿರತವ ಎಲಾಕ  ಧಾತತಗಳ ಯಾವ ಗತಣಗಳತ ಸಾಮಾನಠ ವಾಗಿರ ?

ಅವು ಒಸಂದಶ್ನೋ ಸಸಂಖಠಯ ರಶ್ನೋಲೆನ್ಕ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳನತಶ  ಹೆಶಸಂದಿರ.

ಆ)  ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿ ಫಕಶ್ನೋರನ್ ನ ಗತಸಂಪಿನಲ್ಲಿರತವ ಎಲಾಕ  ಧಾತತಗಳ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳತ ಸಾಮಾನಠ ವಾಗಿರ ?

ಅವು ಒಸಂದಶ್ನೋ ಸಸಂಖಠಯ ರಶ್ನೋಲೆನ್ಕ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳನತಶ  ಹೆಶಸಂದಿರ.
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5. ಒಸಂದತ ಧಾತತವಿನ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ವಿನಾಠಸ 2,8,7.

a) ಆ ಧಾತತವಿನ ಪರಮಾಣತ ಸಸಂಖಠ ಎಷತಟ್ಟಿ  ? -17

b) ಈ ಕಳಗಿನ ಯಾವ ಧಾತತಗಳತ ರಾಸಾಯನಕವಾಗಿ ಸಮಾನಾಗಿರ ?(ಪರಮಾಣತ ಸಸಂಖಠಗಳನತಶ  ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಶ್ನೋಡಲಾಗಿದ ).

F ( 9) .ಯಾಕಸಂದರೆ ಇದರ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ವಿನಾಠಸ -2,7.

6. ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿ A,B,C ಈ ಮಶರಶ ಧಾತತಗಳ ಸಾಸ್ಥಿನವನತಶ  ಕಳಗೆ ತಶಶ್ನೋರಸಲಾಗಿದ.

ವಗರ್ಬ 16 ವಗರ್ಬ 17

–---- –-----

–---- A

–----- –-----

B C

a) A  ಲೆಶಶ್ನೋಹರಶ್ನೋ ಅಥವಾ ಅಲೆಶಶ್ನೋಹರಶ್ನೋ ? 

ಅಲೆಶಶ್ನೋಹ 

b) C ಹೆಚತಚ  ಕ ಪಯಾಪಟತವಾಗಿದಯಶ್ನೋ ಅಥವಾ A ಗಿಸಂತ ಕಡಿಮ ಕ ಪಯಾಪಟತರಶ್ನೋ ?

C ಯತ A ಗಿಸಂತ ಕಡಿಮ ಕ ಪಯಾಪಟತತಸ  ಹೆಶಸಂದಿದ.

c) C ಯತ ಗಾತ ತದಲ್ಲಿ B ಗಿಸಂತ ದಶಡಲ್ಡಿ ದಶ್ನೋ ಅಥವಾ ಚಿಕಕ ದಶ್ನೋ ?

C ಯತ B ಗಿಸಂತ ಗಾತ ತದಲ್ಲಿ  ಚಿಕಕ ದತ. 

d) A  ಧಾತತವು ಕಾಠಟಯಾನತ ಅಥವಾ ಆನ್ಅಯಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಯಾನ್ ನತಶ  ಉಸಂಟತ ಮಾಡತತತದ ?

ಆನ್ ಅಯಾನ್ .

7.ನೆಡೈಟಶಪಶ್ನೋಜನ್ ( ಪರಮಾಣತ ಸಸಂಖಠ 7) ಮತತತ  ರಸಂಜಕ ( ಪರಮಾಣತ ಸಸಂಖಠ 15) ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದ 15 ನೆಶ್ನೋ ವಗರ್ಬಕಕ 

ಸಶ್ನೋರರ.ಈ ಎರಡಶ ಧಾತತಗಳ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನಕ್ ವಿನಾಠಸ ರರೆಯಿರ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದತ ಹೆಚತಚ  ವಿದತಠ ದವೃಣಿಶ್ನೋಯ ? ಏಕ ?

ಧಾತತ K  L M

ನೆಡೈಟಶಪಶ್ನೋಜನ್  2 5 –     (1S2,2S2,2P3)

ರಸಂಜಕ 2 8 5      (1S2,2S2,2P6,3S2,3P3)
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ನೆಡೈಟಶಪಶ್ನೋಜನ್ ರಸಂಜಕಕಕ ಸಂತ  ಹೆಚತಚ  ವಿದತಠ ದವೃಣಿಶ್ನೋಯವಾಗಿದ. ವಗರ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಶ್ನೋಲಿನಸಂದ ಕಳಗೆ ಹೆಶಶ್ನೋದಸಂತ ಕವಚಗಳ ಸಸಂಖಠ 

ಹೆಚತಚ ತತದ.ಅತಠ ಸಂತ ಹೆಶರ ಕವಚದಲ್ಲಿರತವ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳತ ನಶಠ ಕಕ ಯಸ್ ನಸಂದ ತತಸಂಬಾ ದಶರದಲ್ಲಿರತವುದರಸಂದ ರಶ್ನೋಲೆನ್ಕ 

ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳತ ಅನತಭವಿಸತವ ಪರಣಾಮಕಾರ ನಶಠ ಕಕ ಯಾರ್ ಆರಶ್ನೋಶ ಕಡಿಮಯಾಗತತತದ.ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನತಶ  ಸತಲಭವಾಗಿ 

ಕಳದತಕಶಳಳ ರಹತದತ. ಮತತತ  ವಿದತಠ ದವೃಣಿಶ್ನೋಯತ ಕಡಿಮಯಾಗತತತದ.

8. ಒಸಂದತ ಪರಮಾಣತವಿನ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನಕ್ ವಿನಾಠಸವು ಆಧತನಕ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಸ್ಥಿನದಶಸಂದಿಗೆ ಯಾವ ರಶ್ನೋರ 

ಸಸಂರಸಂಧ ಹೆಶಸಂದಿದ ?

ಒಸಂದಶ್ನೋ ರಶ್ನೋರಯ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ವಿನಾಠಸ ಹೆಶಸಂದಿರತವ ಧಾತತಗಳನತಶ  ಆಧತನಕ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿ ಒಸಂದಶ್ನೋ ವಗರ್ಬದಲ್ಲಿ 

ಇಡಲಾಗಿದ. ವಗರ್ಬದಲ್ಲಿರತವ ಧಾತತಗಳ ರಶ್ನೋಲೆನ್ಕ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳ ಸಸಂಖಠಯತ ಒಸಂದಶ್ನೋ ಆಗಿರತತತದ.

9.ಆಧತನಕ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಠಲಿಕಯಸಂ ( ಪರಮಾಣತ ಸಸಂಖಠ 20 ) 12,19, 21 ಮತತತ  38 ಪರಮಾಣತ ಸಸಂಖಠ 

ಹೆಶಸಂದಿರತವ ಧಾತತಗಳಸಂದ ಸತತತತ ವರಯಲಲ ಟಟ್ಟಿದ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಭೌತ ಮತತತ  ರಾಸಾಯನಕ ಗತಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಠಲಿಕಯಸಂ 

ಅನತಶ  ಹೆಶಶ್ನೋಲತತತದ ?

ಪರಮಾಣತ ಸಸಂಖಠ 12 ಹೆಶಸಂದಿರತವ ಧಾತತ ಭೌತ ಮತತತ  ರಾಸಾಯನಕ ಗತಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಠಲಿಕಯಸಂ ನತಶ  ಹೆಶಶ್ನೋಲತತತದ.ಏಕಸಂದರೆ 

ಎರಡಶ ಧಾತತಗಳಲ್ಲಿರತವ ರಶ್ನೋಲೆನ್ಕ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳ ಸಸಂಖಠ ಒಸಂದಶ್ನೋ ಆಗಿದ ( 2).

10.ಮಸಂಡಲಿಶ್ನೋವ್ ರವರ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕ ಮತತತ  ಆಧತನಕ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದ ಧಾತತಗಳ ಜಶಶ್ನೋಡಣೆಯನತಶ  ಹೆಶಶ್ನೋಲಿಕ 

ಮಾಡಿ ಮತತತ  ವಠ ತಾಠಸಗಳನತಶ  ರಳಸಿ.

ಕ ತ.ಸಸಂ ಮಸಂಡಲಿಶ್ನೋವ್ ರ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕ ಆಧತನಕ ಆವತರ್ಬಕ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕ 

1 ಧಾತತಗಳನತಶ  ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣತ ರಾಶಿಯ 
ಏರಕಯ ಕ ತಮದಲ್ಲಿ ಜಶಶ್ನೋಡಿಸಲಾಗಿದ.

ಧಾತತಗಳನತಶ  ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣತ ಸಸಂಖಠಯ  ಏರಕಯ 
ಕ ತಮದಲ್ಲಿ ಜಶಶ್ನೋಡಿಸಲಾಗಿದ.

2 7 ಕಸಂರಸಾಲತಗಳತ ಮತತತ  6 ಅಡಲ್ಡಿ  ಸಾಲತಗಳರ. 18 ಕಸಂರ ಸಾಲತಗಳತ ಮತತತ  7 ಅಡಲ್ಡಿ  ಸಾಲತಗಳರ.

3 ಒಸಂದಶ್ನೋ ರಶ್ನೋರಯ ಗತಣ ಲಕ್ಷಣಗಳರತವ 
ಧಾತತಗಳನತಶ  ಒಸಂದರ ಕಳಗೆ ಒಸಂದರಸಂತ 
ಜಶಶ್ನೋಡಿಸಲಾಗಿದ.

ಒಸಂದಶ್ನೋ ಸಸಂಖಠಯ ರಶ್ನೋಲೆನ್ಕ ಇಲೆಕಾಟ್ಟಿಪನ್ ಗಳನತಶ  ಹೆಶಸಂದಿರತವ 
ಧಾತತಗಳನತಶ  ಒಸಂದಶ್ನೋ ವಗರ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಶ್ನೋರಸಲಾಗದ.

4 ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಜನ್ ಗೆ ಸರಯಾದ ಸಾಸ್ಥಿನ ಕಲಿಲಸಿಲಕ . ಹೆಡೈಡಶಪ ಶ್ನೋಜನ್ ಗೆ ಸರಯಾದ ಸಾಸ್ಥಿನ ಕಲಿಲಸಿದ.

5 ಲೆಶಶ್ನೋಹಗಳಗೆ ಮತತತ  ಅಲೆಶಶ್ನೋಹಗಳಗೆ ಸರಯಾದ 
ಸಾಸ್ಥಿನ ಕಲಿಲಸಿಲಕ .

ಲೆಶಶ್ನೋಹಗಳತ ಕಶಶ್ನೋಷಟ್ಟಿ ಕದ ಎಡ ಭಗದಲ್ಲಿ ಮತತತ  
ಅಲೆಶಶ್ನೋಹಗಳತ ರಲಭಗದಲ್ಲಿ ಇರ.
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ಜಜೀವಿಗಳಳು ಹಜೀಗೆ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿ ನಡೆಸಳುತತ್ತಿವೆ ?
ಪಠಠ ದ ಪಪಶನಶಜೀತತ್ತಿರಗಳಳು 

1.ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿ ಪಪಕ ಪಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ ಎ ಸಸ ಪಪತಜೀಕರಣದ ಮಹತಸ ವೆಜೀನಳು ?

ಡಿಎನ್ ಎ ಯಳು ಜಜೀವಕನಜೀಶದ ಕನಜೀಶಕಜೀಸಂದಪದಲ್ಲಿರಳುವ ವಣರ್ಣತಸಂತಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಂಡಳುಬರಳುವ ಅನಳುವಸಂಶಜೀಯ ವಸಳುತ್ತಿ ವಾಗಿದ.ಇದಳು

ಪಪಜೀಟಜೀನ್ ಉತಾತದನಯ ಕಜೀಸಂದಪವಾಗಿದ.ನಿರರ್ಣಷಷ  ಪಪಟಜೀನ್ ಉತಾತದನಗೆ ಬಜೀಕಾದ ಮಾಹಿತಯನಳುಶ  ನಿಜೀಡಿ ಅವಗಳ 

ಉತಾತದನ ಮಾಡಳುತತ್ತಿದ. ಪಪಜೀಟಜೀನ್ ಗಳಳು ಒಬಬ  ವಠ ಕತ್ತಿಯ ದಜೀಹರಚನಯಲ್ಲಿ ಪಪಮಳುಖ ಪಾತ ತ ವಹಿಸಳುತತ್ತಿವೆ.. ತಸಂದ 

ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿರಳುವ ಗಳುಣಲಕ್ಷಣಗಳಳು ಮಳುಸಂರನ ಪಜೀಳಿಗೆಗೆ ವರರ್ಣವಣೆಗೆನಳಳ ಲಳು ಸಸ ಪಪತಜೀಕರಣವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಳುತತ್ತಿದ.

2.ಭಿನಶ ತೆಯಳು ಒಸಂದಳು ಪಪಭಜೀದಕಕ್ಕೆ ಉಪಯಳುಕತ್ತಿ.ಆದರೆ ಒಸಂದಳು ಜಜೀವಿಗೆ ಅಗತಠ ವಿಲಲ .ಏಕ ?

ಭಿನಶ ತೆಯಳು ಒಸಂದಳು ಪಪಭಜೀದಕಕ್ಕೆ ಉಪಯಳುಕತ್ತಿ ಆದರೆ ಒಸಂದಳು ಜಜೀವಿಗೆ ಅಗತಠ ವಿಲಲ  ಏಕಸಂದರೆ ಕಲವೊಮಮ್ಮೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಸಂಟಾಗಳುವ

ಧಿಡಿಜೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಳು ಒಸಂದಳು ಪಪಭಜೀದದ ಜಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದಳುಕಲಳು ಅನಾನಳುಕನಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಳುತತ್ತಿದ. ಉದಾಹರಣರಗೆ 

ಜಲಪರಿಸರ ವಠ ವಸಸ ಯಲ್ಲಿ ನಿಜೀರಿನ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಒಮಮ್ಮೆಲಜೀ ಏರಿಕ ಕಸಂಡಳುಬಸಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಳುವ ಬಹಳುತೆಜೀಕ ಬಠಕಷ ಜೀರಿಯಾಗಳಳು 

ಸಾಯಳುತತ್ತಿವೆ.ಆದರೆ ಕಲವು ಬಠಕಷ ಜೀರಿಯಾಗಳಳು (ಭಿನಶ ತೆಯಳುಳಳ ) ತಾಪದಲ್ಲಿನ ಹಚಚ ಳ ಸಹಿಸಿಕನಸಂಡಳು ಬದಳುಕಳುಳಿಯಳುತತ್ತಿವೆ. ಒಸಂದಳು 

ವೆಜೀಳೆ ಈ ಬಠಕಷ ಜೀರಿಯಾಗಳನ ಬದಳುಕಳುಳಿಯರದದ ರೆ ಅವುಗಳ ಪಪಭಜೀದವೆಜೀ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡಳುತತ್ತಿದ.

3. ರಸ ವಿದಳನವು ಬಹಳುವಿದಳನರಸಂದ ಹಜೀಗೆ ಭಿನಶ ವಾಗಿದ.?

ರಸ ವಿದಳನದಲ್ಲಿ ಒಸಂದಳು ಜಜೀವಕನಜೀಶವು ಎರಡಳು ಮರಿ ಜಜೀವಕನಜೀಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನ ಹನಸಂದಳುತತ್ತಿವೆ.ಆದರೆ ಬಹಳು ವಿದಳನದಲ್ಲಿ 

ಒಸಂದಳು ಜಜೀವಕನಜೀಶವು ಅನಜೀಕ ಮರಿಜಜೀವಕನಜೀಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನ ಹನಸಂದಳುತತ್ತಿವೆ.

 

4.ಒಸಂದಳು ವೆಜೀಳೆ ಬಿಜೀಜಕಗಳ ಮನಲಕ ಒಸಂದಳು ಜಜೀವಿಯಳು ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದಕಾಕ್ಕೆಗಳುವ ಪಪಯೋಜನವೆಜೀನಳು ?

ಬಿಜೀಜಕಗಳಳು ರಳಿಯ ಮನಲಕ ಸಳುಲಭವಾಗಿ ಬಜೀರೆ ಬಜೀರೆ ಸಸ ಳಗಳಿಗೆ ತಲಳುಪುತತ್ತಿವೆ.

ಹವಾಮಾನ ವೆವೈಪರಿಜೀತಠ  ದಸಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸಿಸತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಡಾ ಬಿಜೀಜಕಗಳಳು ಬದಳುಕಳುಳಿಯಬಲಲ ವು.

5. ಹಚಳುಚ  ಸಸಂಕಜೀಣರ್ಣ ಜಜೀವಿಗಳಳು ಪುನರಳುತಾತದನಯ ಮನಲಕ ಹನಸ ಜಜೀವಿಗಳನಳುಶ  ಏಕ ಸಸೃಷಷಸಲಾರವು ಎಸಂಬಳುದಕಕ್ಕೆ ನಿಜೀವು 

ಕಾರಣಗಳನಳುಶ  ಯೋಚಿಸಳುವಿರಾ ?

ಸರಳ ಜಜೀವಿಯಾದ ಹವೈಡಾಪ ತನಶ  ದಜೀಹದ ಒಸಂದಳು ಭಾಗರಸಂದ ಇನನಶಸಂದಳು ಹವೈಡಾಪವನಳುಶ  ಪುನರಳುತತ ತತ್ತಿ ಮಾಡಳುವ ಸಾಮರಠ ರ್ಣ 

ಹನಸಂರದ. ಏಕಸಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪಪತಯಸಂದಳು ಜಜೀವಕನಜೀಶವು ಈ ಸಾಮರಠ ರ್ಣವನಳುಶ  ಪಡೆರದ.ಆದರೆ ಸಸಂಕಜೀಣರ್ಣ ಜಜೀವಿಗಳ ದಜೀಹ 

ಅಸಂಗ ರಚನಾ ವಠ ವಸಸ ಯನಳುಶ  ಹನಸಂರದಳುದ  ಕಜೀವಲ ಚಮರ್ಣ,ಸಾಶಯಳು,ರಕತ್ತಿ ಮಳುಸಂತಾದಳುವುಗಳನಳುಶ  ಮಾತ ತ ಪುನರಳುತಾತದನ 

ಮಾಡಳುವ ಸಾಮರಠ ರ್ಣ ಹನಸಂರವೆ.

6.ಕಲವು ವಿಧದ ಸಸಠ ಗಳನಳುಶ  ಬಳೆಸಲಳು ಕಾಯಜ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿ ಏಕ ರನಢಿಯಲ್ಲಿದ ?

ಕಾಯಜ ರಿಜೀತಯ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಠ ದ ಎಲ,ಕಾಸಂಡ ಅರವಾ ಬಜೀರಳುಗಳನಳುಶ  ಬಳಸಿ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿ ನಡೆಸಲಾಗಳುತತ್ತಿದ. 

ಈ ಪದದ ತಯಳು ಬಳೆ,ಗಳುಲಾಬಿ ಮತಳುತ್ತಿ  ಮಲ್ಲಿಗೆಯಸಂತಹ ಕಲವು ಸಸಠ ಗಳ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಳುತತ್ತಿದ. ಇತತ್ತಿಜೀಚಿಗೆ ಈ 

ಪಧದ ತಯ ಮನಲಕ ಕಬಳುಬ ,ದಾಪಕ್ಷಿ ಬಳೆಗಳನಳುಶ  ಕನಡಾ ಬಳೆಸಲಾಗಳುತತ್ತಿದ. ಬಿಜೀಜಗಳಳು ಉತತ ತತ್ತಿಯಾಗದ ಸಸಠ ಗಳಿಗೆ ಈ ಪದದ ತಯಳು 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ.
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7.ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿ ಪಪಕ ಪಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ ಎ ಸಸ ಪಪತಜೀಕರಣವು ಏಕ ಒಸಂದಳು ಅತಠ ಗತಠ  ಭಾಗವಾಗಿದ ?

ಡಿಎನ್ ಎ ಯಳು ಜಜೀವಕನಜೀಶದ ಕನಜೀಶಕಜೀಸಂದಪದಲ್ಲಿರಳುವ ವಣರ್ಣತಸಂತಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಂಡಳುಬರಳುವ ಅನಳುವಸಂಶಜೀಯ ವಸಳುತ್ತಿ ವಾಗಿದ.ಇದಳು

ಪಪಜೀಟಜೀನ್ ಉತಾತದನಯ ಕಜೀಸಂದಪವಾಗಿದ.ನಿರರ್ಣಷಷ  ಪಪಟಜೀನ್ ಉತಾತದನಗೆ ಬಜೀಕಾದ ಮಾಹಿತಯನಳುಶ  ನಿಜೀಡಿ ಅವುಗಳ 

ಉತಾತದನ ಮಾಡಳುತತ್ತಿದ. ಪಪಜೀಟಜೀನ್ ಗಳಳು ಒಬಬ  ವಠ ಕತ್ತಿಯ ದಜೀಹರಚನಯಲ್ಲಿ ಪಪಮಳುಖ ಪಾತ ತ ವಹಿಸಳುತತ್ತಿವೆ.. ತಸಂದ 

ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿರಳುವ ಗಳುಣಲಕ್ಷಣಗಳಳು ಮಳುಸಂರನ ಪಜೀಳಿಗೆಗೆ ವರರ್ಣವಣೆಗೆನಳಳ ಲಳು ಸಸ ಪಪತಜೀಕರಣವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಳುತತ್ತಿದ.

8. ಪರಾಗಸತ ಶರ್ಣ ಪಪಕ ಪಯೆಯಳು ನಿಶಜೀಚನಕಕ್ಕೆ ಸಂತ ಹಜೀಗೆ ಭಿನಶ ವಾಗಿದ ?

ಪರಾಗಸತ ಶರ್ಣ ಕ ಪಯೆಯಳು ಹನವಿನ ಕಜೀಸರವನಳುಶ  ಶಲಾಕಗೆ ವರರ್ಣಯಿಸಳುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದ. ಇದಳು 

ರಳಿ,ನಿಜೀರಳು,ಕಜೀಟಗಳಳು,ಹಕಕ್ಕೆ ಗಳ ಮನಲಕ ನಡೆಯಳುತತ್ತಿದ.

ನಿಶಜೀಚನವು ಗಸಂಡಳು ಲಸಂರಣಳು ಮತಳುತ್ತಿ  ಹಣಳುಣ  ಲಸಂರಣಳುಗಳ ಸಸಂಯೋಜನಯಾಗಿದ.ಇದಳು ಅಸಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಳುತತ್ತಿದ.

9. ವಿಜೀಯರ್ಣ ಕನಜೀಶಕ ಮತಳುತ್ತಿ  ಪಪಜೀಸಷ ಜೀಟ್ ಗ ಪಸಂಥಿಗಳ ಕಾಯರ್ಣವೆಜೀನಳು ?

ವಿಜೀಯರ್ಣ ಕನಜೀಶಕ ಮತಳುತ್ತಿ  ಪಪಜೀಸಷ ಜೀಟ್ ಗ ಪಸಂಥಿಗಳ ಸ ಪವಿಕಯಳು ವಿಜೀಯಾರ್ಣಣಳುಗಳ  ಚಲನಗೆ ಬಜೀಕಾಗಳುವ ದಪವ ಮಾದಠ ಮವನಳುಶ  

ಒದಗಿಸಳುತತ್ತಿವೆ. ಅಲಲ ದ ಈ ಸ ಪವಿಕಯಲ್ಲಿ ಕಲವೊಸಂದಳು ಪಜೀಷಕಾಸಂಶಗಳಾದ ಫಪಕನಷಜೀಸ,ಕಾಠಲಲ್ಸಿಯಸಂ ಮತಳುತ್ತಿ  ಕಣಸ ಗಳಿರಳುತತ್ತಿವೆ.

10.ಪಪಢಾವಸಸ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳುಡಳುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಕಸಂಡಳುಬರಳುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಜೀನಳು ?

* ದಜೀಹದ ಕಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನದಲಳುಗಳಳು ಬಳೆಯಳುತತ್ತಿವೆ.(ಕಸಂಕಳುಳಲ್ಲಿ,ಕವೈ ಕಾಲಳುಗಳಲ್ಲಿ)

* ಗಭರ್ಣಕನಜೀಶ ಮತಳುತ್ತಿ  ಅಸಂಡಾಶಯದ ರತ ತದಲ್ಲಿ ಹಚಚ ಳವಾಗಳುತತ್ತಿದ.

*ಋತಳುಚಕ ತದ ಪಾಪರಸಂಭ 

* ಚಮರ್ಣದಲ್ಲಿನ ತೆವೈಲದ ಅಸಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳಳು ಉತತ ತತ್ತಿಯಾಗಳುತತ್ತಿವೆ.

* ಸತ್ತಿನಗಳಳು ರತ ತದಲ್ಲಿ ದನಡಡ ದಾಗಳುತತ್ತಿವೆ.

11.ತಾಯಿಯ ದಜೀಹದನಳಗೆ ಭನಪ ಣವು ಹಜೀಗೆ ಪಜೀಷಣೆಯನಳುಶ  ಪಡೆಯಳುತತ್ತಿದ ?

ಭನಪ ಣವು ತಾಯಿಯ ದಜೀಹದಲ್ಲಿ ಸಳುಮಾರಳು ಒಸಂಬತಳುತ್ತಿ  ತಸಂಗಳಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಳೆಯಳುತತ್ತಿದ.ಗಭರ್ಣಕನಜೀಶದನಳಗೆ ಭನಪ ಣವನಳುಶ  

ಆವರಿಸಿರಳುವ ಹನರ ಅಸಂರಸಂಶವು ಬರಳಿನಾಕಾರದ ವಿಲ್ಲೈಗಳೆಸಂಬ ರಚನಗಳನಳುಶ  ಉತತ ತತ್ತಿ ಮಾಡಳುತತ್ತಿವೆ.ಇವು ಆಮಲ ಜನಕ ಮತಳುತ್ತಿ  

ಇತರ ಪಜೀಷಕಾಸಂಶಗಳ ವಿನಿಮಯಕಕ್ಕೆ ಬಜೀಕಾಗಳುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಸ ಳಾವಕಾಶವನಳುಶ  ಕನಡಳುತತ್ತಿದ.ಭನಪ ಣವು ಪಾಲಸಸಂಟಾದ 

ಮನಲಕ ತಾಯಿಯ ರಕತ್ತಿರಸಂದ ಆಮಲ ಜನಕ ಮತಳುತ್ತಿ  ಪಜೀಷಕಾಸಂಶಗಳನಳುಶ  ಪಡೆಯಳುತತ್ತಿದ. 

12.ಒಬಬ  ಮಹಿಳೆಯಳು ಕಾಪರ್-ಟ ಯನಳುಶ  ಬಳಸಳುತತ್ತಿದದ ರೆ ಅದಳು ಲವೈಸಂಗಿಕ ಸಸಂಪಕರ್ಣದ ಮನಲಕ ಹರಡಳುವ ರೆನಜೀಗಗಳಿಸಂದ 

ಅವಳನಳುಶ  ರಕ್ಷಿಸಲಳು ನರವಾಗಳುತತ್ತಿದಯೆಜೀ ?

ಇಲಲ .ಕಾಪರ್ -ಟಯಳು ಕಜೀವಲ ಗಭರ್ಣಧಾರಣೆ ಆಗಳುವುದನಳುಶ  ತಡೆಯಳುತತ್ತಿದ.ಇದಳು ವಿಜೀಯರ್ಣದ ಚಲನಯನಳುಶ  ತಡೆಯಳುವುರಲಲ .

ಅಭಾಠಸದ ಪಪಶನಶಜೀತತ್ತಿರಗಳಳು 
1.ಮೊಗಳುಗ ವಿಕಯ ಮನಲಕ ಅಲವೈಸಂಗಿಕ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿ ನಡೆಸಳುವ ಜಜೀವಿ.

ಬಿ) ಯಿಜೀಸಷ 

2. ಈ ಕಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಳು ಮನಳುಷಠ ರಲ್ಲಿ ಹಣಳುಣ  ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿವಠಹದ ಭಾಗವಲಲ .
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ಸಿ) ವಿಜೀಯರ್ಣನಾಳ 

3. ಪರಾಗಕನಜೀಶವು ಈ ಕಳಗಿನವುಗಳನಳುಶ  ಹನಸಂರದ

ಡಿ) ಪರಾಗರೆಜೀಣಳುಗಳಳು 

4.ಅಲವೈಸಂಗಿಕ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿಗಿಸಂತ ಲವೈಸಂಗಿಕ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿಗಿರಳುವ ಅನಳುಕನಲಗಳೆಜೀನಳು ?

*ಲವೈಸಂಗಿಕ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿನಶ ತೆಗಳಳು ಹಚಳುಚ  ಉತತ ತತ್ತಿಯಾಗಳುವ ಕಾರಣ ಪಪಭಜೀದಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದ.

* ತಸಂದತಾಯಿಯರ ಗಳುಣಲಕ್ಷಣಗಳಳು ಮರಿಜಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಳುತತ್ತಿವೆ.

5. ಮನಳುಷಠ ರಲ್ಲಿ ವಸೃಷಣಗಳಳು ಯಾವ ಕಾಯರ್ಣಗಳನಳುಶ  ನಿವರ್ಣಹಿಸಳುತತ್ತಿವೆ ?

ವಸೃಷಣಗಳ ಕಾಯರ್ಣ :

* ವಿಜೀಯರ್ಣದ ಉತತ ತತ್ತಿ

* ಟೆಸನಷ ಜೀಸಿಷಜೀರಾನ್ ಹಾಮೊಜೀರ್ಣನಿನ ಉತತ ತತ್ತಿ .

6. ಋತಳು ಚಕ ತವು ಏಕ ಉಸಂಟಾಗಳುತತ್ತಿದ ?

ಅಸಂಡಾಶಯವು ಪಪತ ತಸಂಗಳಳು ಒಸಂದಳು ಅಸಂಡವನಳುಶ  ಬಿಡಳುಗಡೆಗೆನಳಿಸಳುವುದರಿಸಂದ ಗಭರ್ಣಕನಜೀಶವು ಫಲತ ಅಸಂಡಾಣಳುವನಳುಶ  

ಬರಮಾಡಿಕನಳಳ ಲಳು ಪಪತಜೀ ತಸಂಗಳಳು ತನಶ ನಳುಶ  ತಾನಜೀ ಸಜಳುಜ ಗೆನಳಿಸಳುತತ್ತಿದ. ಹಿಜೀಗೆ ಅದರ ಒಳಸಸ ರಿಯಳು ದಪತ ವಾಗಿ ಸತ ಸಂಜನಸಂತಾಗಳುತತ್ತಿದ.

ಅಸಂಡವು ಫಲತಗೆನಳಳ ರದದ ರೆ ಈ ಒಳಸಸ ರಿಯ ಅಗತಠ ವಿರಳುವುರಲಲ .ಆದದ ರಿಸಂದ ಈ ಒಳಸಸ ರಿಯಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿರಳುಕಳು ಬಿಟಳುಷ  ರಕತ್ತಿ 

ಮತಳುತ್ತಿ  ಲನಜೀಳೆಯ ರನಪದಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯಿಸಂದ ಹನರಬರಳುತತ್ತಿದ. ಈ ರಿಜೀತಯಾಗಿ ಋತಳುಚಕ ತವು ಉಸಂಟಾಗಳುತತ್ತಿದ.

7. ಒಸಂದಳು ಹನವಿನ ನಿಜೀಳಛಜೀದ ನನಜೀಟದ ಚಿತ ತ ಬರೆದಳು ಭಾಗಗಳನಳುಶ  ಗಳುರಳುತಸಿ..

8. ಗಭರ್ಣನಿರೆನಜೀಧಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಳು ಯಾವುವು ?

ಗಭರ್ಣನಿರೆನಜೀಧಕತೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಜೀಕ ವಿಧಗಳಿವೆ.

ವಿಜೀಯಾರ್ಣಣಳುವು ಅಸಂಡಾಣಳುವನಳುಶ  ತಲಳುಪದಸಂತೆ ಯಾಸಂತಪಕ ತಡೆಯನಳುಶ  ಉಸಂಟಳುಮಾಡಳುವುದಳು ಒಸಂದಳು ವಿಧ.ಶಶಶ ದ ಮಜೀಲ 

ಕಾಸಂಡೆನಮ್ ಧರಿಸಳುವುದಳು ಅರವಾ ಯೋನಿಯಳಗೆ ಚಿಜೀಲ ಧರಿಸಳುವುದಳು.ಗಭರ್ಣನಿರೆನಜೀಧಕ ಸಾದನಗಳಾದ ವಸಂಕ ಅರವಾ 

ಕಾಪರ್-ಟ ಯನಳುಶ  ಹಾಕಕನಳಳುಳ ವುದಳು.
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ಇನನಶಸಂದಳು ವಿಧದ ಗಭರ್ಣನಿರೆನಜೀಧಕ ವಿದಾನವೆಸಂದರೆ ದಜೀಹದ ಹಾಮೊಜೀರ್ಣನ್ ಗಳ ಸಮತೆನಜೀಲನವನಳುಶ  ಬದಲಾಯಿಸಳುವುದಳು.ಈ

ಔಷಧವನಳುಶ  ಮಾತೆಪಯ ರನಪದಲ್ಲಿ ಬಯಿಯ ಮನಲಕ ತೆಗೆದಳುಕನಳಳ ಬಜೀಕಾಗಳುತತ್ತಿದ.

ಶಸತ್ತಿಪಚಿಕತೆಲ್ಸಿಯ ಮನಲಕ ಕನಡಾ ಗಭರ್ಣಧಾರಣೆಯನಳುಶ  ತಡೆಗಟಷ ಬಹಳುದಳು.

9.ಏಕಕನಜೀಶಜಜೀವಿಗಳಳು ಮತಳುತ್ತಿ  ಬಹಳುಕನಜೀಶಜಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿ ವಿಧಾನಗಳಳು ಹಜೀಗೆ ಭಿನಶ ವಾಗಿವೆ ?

ಏಕಕನಜೀಶಜಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿಜೀ ಜಜೀವಕನಜೀಶವೆಜೀ ವಿಭಜನಗೆ ಒಳಪಡಳುತತ್ತಿದ.ಇವುಗಳಳು  ವಿದಳನ,ತಳುಸಂಡರಿಕ,ಮೊಗಳುಗ ವಿಕ ಮೊದಲಾದ

ಅಲವೈಸಂಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮನಲಕ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿ ನಡೆಸಳುತತ್ತಿವೆ.

ಆದರೆ ಬಹಳುಕನಜೀಶಜೀಯ ಜಜೀವಿಗಳಳು ಅಲವೈಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಯಜ ರಿಜೀತಯಲ್ಲಿ  ಮತಳುತ್ತಿ  ಬಿಜೀಜಕಗಳ ಮನಲಕ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿ 

ನಡೆಸಳುತತ್ತಿವೆ.ಸಸಂಕಜೀಣರ್ಣ ಜಜೀವಿಗಳಳು ಲವೈಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿ ನಡೆಸಳುತತ್ತಿವೆ.

10.ಪಪಭಜೀದಗಳ ಜಜೀವಿಸಮಳುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಿಸರತೆಯನಳುಶ  ಒದಗಿಸಲಳು ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿಯಳು ಹಜೀಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ ?

ಸಸಂತಾನನಜೀತತ ತತ್ತಿಯಳು ಜಜೀವಿಪಪಭಜೀದಗಳ ಮಳುಸಂದಳುವರಿಕಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದ. ತಮಮ್ಮೆ ನಶಜೀ ಹನಜೀಲಳುವ ಸಸಂತತಗಳನಳುಶ  ಉತತ ತತ್ತಿ 

ಮಾಡಳುವ ಮನಲಕ ಜಜೀವಿಸಮಳುದಾಯಕಕ್ಕೆ ಸಿಸರತೆಯನಳುಶ  ಕನಡಳುತತ್ತಿವೆ. ಆದದ ರಿಸಂದಲಜೀ ಒಸಂದಳು ಬಕಳುಕ್ಕೆ  ತನಶ ನಳುಶ  ಹನಜೀಲಳುವ ಬಕಕ್ಕೆ ನ 

ಮರಿಗೆ ,ನಾಯಿ ತನಶ ನಳುಶ  ಹನಜೀಲಳುವ ನಾಯಿ ಮರಿಗೆ ಜನಮ್ಮೆ  ನಿಜೀಡಳುತತ್ತಿದ.ಮತಳುತ್ತಿ  ಅವುಗಳ ಪಪಭಜೀದಗಳಿಗೆ ಸಿಸರತೆಯನಳುಶ  

ಒದಗಿಸಳುತತ್ತಿವೆ.

11.ಗಭರ್ಣನಿರೆನಜೀಧಕ ವಿಧಾನಗಳನಳುಶ  ಅಳವಡಿಸಿಕನಳಳ ಲಳು ಇರಬಹಳುದಾದ ಕಾರಣಗಳೆಜೀನಳು ?

ಗಭರ್ಣನಿರೆನಜೀಧಕ ವಿಧಾನಗಳನಳುಶ  ಅಳವಡಿಸಿಕನಳಳ ಲಳು ಇರಬಹಳುದಾದ ಕಾರಣಗಳಳು :

* ಅನಗತಠ  ಗಭರ್ಣಧಾರಣೆಯನಳುಶ  ತಪತಸಲಳು.

*ಜನಸಸಂಖಠ  ಸನಸ ಜೀಟವನಳುಶ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲಳು.

* ಲವೈಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡಳುವ ರೆನಜೀಗಗಳಿಸಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕನಳಳ ಲಳು.

10th Kannada Medium Science Notes + Q & Answers

Rizwan. D. Navgekar Kanabargi                                              Mobile : 9844082969



ಅನನುವವಂಶಶೀಯತೆ ಮತನುತ  ಜಶೀವವಿಕಾಸ 
ಪಠಠ ದ ಪಪಶಶಶಶೀತತರಗಳನು 

1.ಒವಂದನು ಗನುಣ 'A’ ಅಲಲವಂಗಿಕವಾಗಿ ಪುನರನುತತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಸನುವ ಪಪಭಶೀದವವಂದರ ಜಶೀವಿಸವಂದಣಿಯ 10% 

ರಷಷ್ಟಿರನುತತದ.ಮತೆಶತವಂದನು ಗನುಣ B ಅದಶೀ ಸಮಶಹದ 60% ರಷಷ್ಟಿದ, ಯಾವ ಗನುಣ ಮೊದಲನು ಹನುಟಷ್ಟಿಕಶವಂಡಿರಬಹನುದನು ?

ಗನುಣ  A ಯನು ಶಶೀಕಡಾ  10 ಇರನುವ ಕಾರಣ ಅದನು ಇತತಶೀಚಿಗೆ ಹನುಟಷ್ಟಿಕಶವಂಡಿರಬಹನುದನು ಮತನುತ  ಗನುಣ  B 60% ಇರನುವ 

ಕಾರಣ ಮೊದಲನು ಹನುಟಷ್ಟಿಕಶವಂಡಿರಬಹನುದನು.

2.ಪಪಭಶೀದಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನಶ ತೆಗಳ ಸಸೃಷಷ್ಟಿ  ಅವುಗಳ ಉಳಿವನನುಶ  ಹಶೀಗೆ ಪಪಶೀತತ್ಸಾಹಿಸನುತತವೆ ?

ಕಲವಮಮ್ಮೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉವಂಟಾಗನುವ ಧಿಡಿಶೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನು ಒವಂದನು ಪಪಭಶೀದದ ಜಶೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದನುಕಲನು 

ಅನಾನನುಕಶಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸನುತತದ. ಉದಾಹರಣರಗೆ ಜಲಪರಿಸರ ವಠ ವಸಸ ಯಲ್ಲಿ ನಶೀರಿನ ತಪದಲ್ಲಿ ಒಮಮ್ಮೆಲಶೀ ಏರಿಕ 

ಕವಂಡನುಬವಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸನುವ ಬಹನುತೆಶೀಕ ಬಠಕಷ್ಟಿ ಶೀರಿಯಾಗಳನು ಸಾಯನುತತವೆ.ಆದರೆ ಕಲವು ಬಠಕಷ್ಟಿ ಶೀರಿಯಾಗಳನು (ಭಿನಶ ತೆಯನುಳಳ ) 

ತಪದಲ್ಲಿನ ಹಚಚ ಳ ಸಹಿಸಿಕಶವಂಡನು ಬದನುಕನುಳಿಯನುತತವೆ. ಒವಂದನು ವೆಶೀಳೆ ಈ ಬಠಕಷ್ಟಿ ಶೀರಿಯಾಗಳಶ ಬದನುಕನುಳಿಯದಿದದ ರೆ ಅವುಗಳ 

ಪಪಭಶೀದವೆಶೀ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡನುತತದ.

3. ಗನುಣಗಳನು ಪಪಬಲ  ಅಥವಾ ದನುಬರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹನುದನು ಎವಂಬನುದನನುಶ  ಮವಂಡಲ್ ರ ಪಪಯೋಗಗಳನು ಹಶೀಗೆ ತೆಶಶೀರಿಸನುತತವೆ ?

ಮವಂಡಲರನು ಶನುದದ  ಎತತರ ಮತನುತ  ಕನುಬಬ  ವಾದ ಬಟಾಣಿ ತಳಿಗಳನನುಶ  ಸವಂಕರಿಸಿದರನು. ಅವುಗಳಿವಂದ ದಶರೆತ ಬಿಶೀಜಗಳನನುಶ  

ಬಿತತದರನು ಮತನುತ  ಪಡೆದ ಸಸಠ ಗಳನನುಶ  ಮೊದಲನೆಯ ತಳಿ ಪಶೀಳಿಗೆ (F1)  ಎವಂದನು ಕರೆದರನು. ಈ ಸಸಠ ಗಳೆಲಲ ವೂ ಎತತರವಾಗಿದದ ವು. ಈ

ಎತತರದ ಸಸಠ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ ಕಶೀಯ ಪರಾಗ ಸತ್ಪಾ ಶರ್ಬವಾಗನುವವಂತೆ ನೆಶಶೀಡಿಕಶವಂಡರನು. ದಶರೆತ ಬಿಶೀಜಗಳನನುಶ  ಬಿತತದಾಗ ಪಡೆದ ತಳಿ 

ಪಶೀಳಿಗೆಯನನುಶ  ಎರಡನೆಯ ತಳಿ ಪಶೀಳಿಗೆ( F2 )  ಎವಂದನು ಕರೆದನನು. ಈ ಸಸಠ ಗಳೆಲಲ ವೂ ಮೊದಲನೆಯ ತಳಿ ಪಶೀಳಿಗೆಯವಂತೆ 

ಎತತರವಾಗಿರಲಿಲಲ . ಬದಲಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲಲ ನೆಶೀ ಒವಂದನು ಭಾಗದ ಸಸಠ ಗಳನು ಕನುಬಬ ವಾಗಿದದ ವು. ಈ ಪಪಯೋಗದಿವಂದ 

ಮವಂಡಲರನು ತೆಗೆದನುಕಶವಂಡ ತಶೀರರ್ಬನವೆವಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ತಳಿ ಪಶೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಶರೆತ ಎತತರ ಸಸಠ ಗಳನು ಶನುದದ  

ಸಸಠ ಗಳಾಗಿರಲಿಲಲ .ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎತತರ ಮತನುತ  ಕನುಬಬ  ಎರಡಶ ಗನುಣಗಳನು ಇದದ ವು. ಅವುಗಳೆಲಲ ವೂ ಎತತರವಾಗಿರಲನು 

ಕಾರಣ ಎತತರ ಗನುಣ ಪಪಬಲವಾಗಿರನುವುದನು ಮತನುತ  ಕನುಬಬ  ಗನುಣ ದನುಬರ್ಬಲವಾಗಿರನುವುದನು.  

F1

                 ಎತತರ ಗಿಡಡ      ಎಲಲ ವೂ ಎತತರವಾದ ಸವಂತತ  

                     

F2

              

               ಎತತರ ಎತತರ        ಎತತರ ಎತತರ ಎತತರ ಗಿಡಡ  
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4. ಗನುಣಗಳನು ಸಸ ತವಂತ ತವಾಗಿ ಅನನುವವಂಶಶೀಯವಾಗನುತತದ ಎವಂದನು ಮವಂಡಲರ ಪಪಯೋಗಗಳನು ಹಶೀಗೆ ತೆಶಶೀರಿಸನುತತವೆ. ?

ಮವಂಡಲರನು ದನುವಂಡಾದ ಹಸಿರನು ಮತನುತ  ಸನುಕಾಲದ ಹಳದಿ ಬಿಶೀಜಗಳನನುಶ  ಹಶವಂದಿರನುವ ಬಟಾಣಿ ಸಸಠ ಗಳನನುಶ  ಸವಂಕರಿಸಿದರನು. 

   

                   

                      ದನುವಂಡಾದ ಹಸಿರನು      ಸನುಕಾಲದ ಹಳದಿ 

     ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನು 
        

                                        

                                      ದನುವಂಡಾದ ಹಳದಿ    

ಮೊದಲನೆಯ ತಳಿ ಪಶೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದನುವಂಡಾದ ಹಳದಿ ಬಿಶೀಜಗಳನನುಶ  ಹಶವಂದಿರನುವ ಸಸಠ ಗಳನು ದಶರೆತ ಕಾರಣ ದನುವಂಡಗೆ ಮತನುತ  

ಹಳದಿ ಗನುಣಗಳನು ಪಪಬಲವಾದವು ಎವಂದನು ತಳಿಯಬಹನುದಾಗಿದ. 

ಈ ಮೊದಲನೆಯ ತಳಿ ಪಶೀಳಿಗೆಯ (F1) ಸಸಠ ಗಳನನುಶ  ಸಸ ಕಶೀಯ ಪರಾಗಸತ್ಪಾ ಶರ್ಬವಾಗನುವವಂತೆ ರಡಿದಾಗ ಎರಡನೆಯ ತಳಿ 

ಪಶೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ (F2) ದನುವಂಡನೆಯ ಹಳದಿ,ದನುವಂಡನೆಯ ಹಸಿರನು,ಸನುಕಾಲದ ಹಳದಿ ಮತನುತ  ಸನುಕಾಲದ ಹಸಿರನು ಸಸಠ ಗಳನು 9 : 3 : 3 : 1 

ಅನನುಪಾತದಲ್ಲಿ ದಶರೆತವು.ಈ ರಿಶೀತಯ ತಳಿಶೀಕರಣದಲ್ಲಿ ( ದಿಸತಳಿಶೀಕರಣ) ಎರಡನು ಜಶತೆ ಗನುಣಗಳನು ಸಸ ತವಂತ ತವಾಗಿ 

ಅನನುವವಂಶಶೀಯವಾಗನುತತವೆ ಎವಂದನು ತಳಿದನು ಬರನುತತದ. 

5. A  ರಕತದ ಗನುವಂಪು ಹಶವಂದಿರನುವ ಗವಂಡಸನು, O ರಕತದ ಗನುವಂಪನ ಮಹಿಳೆಯನನುಶ  ಮದನುವೆಯಾಗನುತತನೆ. ಅವರ ಮಗಳನು  O 

ರಕತದ ಗನುವಂಪನನುಶ  ಹಶವಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ರಹಿತಯನು ನಮಗೆ ರಕತದ  A ಅಥವಾ O ಗನುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನು ಪಪಬಲ ಎವಂದನು 

ಹಶೀಳಲನು ಸಾಕಾಗನುತತದಯಶೀ ? ಹೌದಾದರೆ ಏಕ ? ಇಲಲ ವಾದರೆ ಏಕಲಲ  ?
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ಇಲಲ . ಈ ರಹಿತಯನು ಯಾವ ರಕತದ ಗನುವಂಪು ಪಪಬಲ ಎವಂದನು ಹಶೀಳಲನು ಸಾಕಾಗನುವುದಿಲಲ . ಏಕವಂದರೆ ಅವರ ವವಂಶದ ರಕತದ 

ಗನುವಂಪುಗಳ ರಹಿತಯನು ಲಭಠ ವಿಲಲ .

6.ರನವರಲ್ಲಿ ಮಗನುವಿನ ಲಿವಂಗವು ಹಶೀಗೆ ನರರ್ಬರಿತವಾಗನುತತದ ?

ರನವರಲ್ಲಿ ಹಣನುಣ  ಎರಡನು X ಮತನುತ  ಗವಂಡನು ಒವಂದನು X ಮತನುತ  ಒವಂದನು Y  ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳನನುಶ  ಹಶವಂದಿರನುತತರೆ.ಆದದ ರಿವಂದ 

ಮಹಿಳೆಯರನು XX ಮತನುತ  ಪುರನುಷರನು XY ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನು  ಉತತ್ಪಾ ತತಯಾಗನುವಾಗ ಅವಂದರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 

ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳನು ಅರರ್ಬದಷಷ್ಟಿಗನುತತವೆ.ಅವಂದರೆ ಹಣಿಣನವಂದ X ಮತನುತ  ಗವಂಡಿನವಂದ X ಅಥವಾ Y 

ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳನು ಉತತ್ಪಾ ತತಯಾಗನುತತವೆ. ಆದದ ರಿವಂದ ಲಿವಂಗ ನರರ್ಬರವು ಗವಂಡಿನ ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳಿವಂದ ಆಗನುತತದ. ಗವಂಡಿನ X 

ವಣರ್ಬತವಂತನು ಹಣಿಣನ X ವಣರ್ಬತವಂತನುವಿನ ಜಶತೆಗಶಡಿದರೆ ಹನುಟನುಷ್ಟಿ ವ ಮಗನುವು ಹಣಣಗಿರನುತತದ ಮತನುತ  ಗವಂಡಿನ Y ಹಣಿಣನ X 

ಜಶತೆಗಶಡಿದರೆ ಹನುಟನುಷ್ಟಿ ವ ಮಗನುವು ಗವಂಡಾಗಿರನುತತದ.

                           ತವಂದ              ತಯ
                                  

      ಮಗಳನು                ಮಗ             ಮಗಳನು              ಮಗ 

7. ನದಿರ್ಬಷಷ್ಟಿ  ಗನುಣವಿರನುವ ಜಶೀವಿಗಳನು ಜಶೀವಿಸಮಶಹವವಂದರಲ್ಲಿ ಹಚಚಗನುವ ವಿವಿರ ರಿಶೀತಗಳಾವುವು ?

ನದಿರ್ಬಷಷ್ಟಿ  ಗನುಣವಿರನುವ ಜಶೀವಿಗಳನು ಜಶೀವಿಸಮಶಹವವಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಗಿನ ವಿರನಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಚಗಬಹನುದನು. 

೧.  ನಸಗರ್ಬದ ಆಯಲ ಯ ಮಶಲಕ 

೨. ಉತತ್ಪಾ ರಿವತರ್ಬನೆಗಳ ಮಶಲಕ 

೩. ಅಜರ್ಬಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳನು ಅನನುವವಂಶಶೀಯವಾದಾಗ.

8. ಜಶೀವಿಯವಂದನು ತನಶ  ಜಶೀವಿತವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕಶವಂಡ ಗನುಣಗಳನು ಅನನುವವಂಶಶೀಯವಾಗನುವುದಿಲಲ  . ಏಕ ?

ಜಶೀವಿತವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕಶವಂಡ ಗನುಣಗಳನು ಕಾಯಕಕಶಶೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರನುತತವೆ ಹಶರತನು ಲಿವಂಗಾಣನುಕಶಶೀಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಬದಲಾವಣೆ ತರನುವುದಿಲಲ .ಆದದ ರಿವಂದ ಜಶೀವಿಯವಂದನು ತನಶ  ಜಶೀವಿತವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕಶವಂಡ ಗನುಣಗಳನು 

ಅನನುವವಂಶಶೀಯವಾಗನುವುದಿಲಲ .

9. ಕಡಿಮ ಸವಂಖಠಯ ಹನುಲಿಗಳನು ಬದನುಕನುಳಿಯನುತತರನುವುದನು ತಳಿಶಾಸ ಪತದ ದಸೃಷಷ್ಟಿಕಶಶೀನದಿವಂದ ಚಿವಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ ಏಕ ?

 ಹನುಲಿಗಳ ಕಡಿಮ ಸವಂಖಠಯನು ಕಡಿಮ ಬಿನಶ ತೆಯ ಸಶಚಕವಾಗಿದ.ಇದರಿವಂದ ಮನುವಂದಿನ ಪಶೀಳಿಗೆಯ ಹನುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನಶ ತೆಯನು 

ಕಡಿಮಯಾಗನುತತದ ಎವಂಬನುದನು ತಳಿಶಾಸತಪದ ದಸೃಷಷ್ಟಿಕಶಶೀನದಿವಂದ ಚಿವಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ. 

10. ಹಶಸ ಪಪಭಶೀದವವಂದರ ಉಗಮಕಲ ಕಾರಣವಾಗನುವ ಅವಂಶಗಳನು ಯಾವುವು ?
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೧.  ನಸಗರ್ಬದ ಆಯಲ

೨. ಉತತ್ಪಾ ರಿವತರ್ಬನೆಗಳನು 

೩. ಅಜರ್ಬಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳನು ಅನನುವವಂಶಶೀಯವಾದಾಗ.

11. ಸಸ ಕಶೀಯ ಪರಾಗಸತ್ಪಾ ಶರ್ಬ ಹಶವಂದನುವ ಸಸಠ  ಪಪಭಶೀದಗಳ ಪಪಭಶೀದಿಶೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೌಗೆಶಶೀಳಿಕ ಬಶೀಪರ್ಬಡನುವಿಕಯನು ಒವಂದನು 

ಪಪಮನುಖ ಅವಂಶವಾಗನುತತದಯಶೀ ? ಹೌದಾದರೆ ಏಕ ಇಲಲ ವಾದರೆ ಏಕಲಲ  ?

ಇಲಲ .ಏಕವಂದರೆ ಭೌಗೆಶಶೀಳಿಕ ಬಶೀಪರ್ಬಡನುವಿಕಯನು ಸಸ ಕಶೀಯ ಪರಾಗಸತ್ಪಾ ಶರ್ಬಕಲ ಯಾವುದಶೀ ತೆಶವಂದರೆ ಉವಂಟನುರಡನುವುದಿಲಲ . 

ಯಾಕವಂದರೆ ಸಸ ಕಶೀಯ ಪರಾಗಸತ್ಪಾ ಶರ್ಬದಲ್ಲಿ ಒವಂದನು ಹಶವಿನ ಪರಾಗವು ಅದಶೀ ಹಶವಿನ ಶಲಾಕಯ ಮಶೀಲ ಬಿಶೀಳನುತತದ.

12. ಅಲಲವಂಗಿಕ ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತ ರಡನುವ ಜಶೀವಿಗಳ ಪಪಭಶೀಧಿಶೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೌಗೆಶಶೀಳಿಕ ಬಶೀಪರ್ಬಡನುವಿಕಯನು ಒವಂದನು ಪಪಮನುಖ 

ಅವಂಶವಾಗನುತತದಯಶೀ ? ಹೌದಾದರೆ ಏಕ ಇಲಲ ವಾದರೆ ಏಕಲಲ  ?

ಅಲಲವಂಗಿಕ ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತ ರಡನುವ ಜಶೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತ ಕ ಪಯಯಲ್ಲಿ  ಕಶೀವಲ ಒವಂದನು ಜಶೀವಿ ಪಾಲಶಲ್ಗೊಳನುಳ ತತದ

.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ  ಡಿ.ಎನ.ಎ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನನುವವಂಶಶೀಯವಾಗದಿದದ ರೆ ಭಿನಶ ತೆಯನು ಉವಂಟಾಗಲನು ಕಾರಣವಾಗನುತತದ. ಆದದ ರಿವಂದ 

ಭೌಗೆಶಶೀಳಿಕ ಬಶೀಪರ್ಬಡನುವಿಕಯನು ಈ ಜಶೀವಿಗಳ ಪಪಬಶೀಧಿಶೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಪಮನುಖ ಪಾತ ತ ವಹಿಸನುವುದಿಲಲ . .

13.  ಜಶೀವವಿಕಾಸಿಶೀಯ ನಯಮಗಳನನುಸಾರ ಎರಡನು ಪಪಭಶೀದಗಳನು ಎಷನುಷ್ಟಿ  ಹತತರವಾಗಿವೆ.ಎವಂದನು ತಳಿಸನುವ ಗನುಣಗಳಿಗೆ ಒವಂದನು 

ಉದಾಹರಣೆ ಕಶಡಿ.

ಡೆಲನೆಶಶೀಸಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕವಂಡನು ಬವಂದ ರೆಕಲಗಳನು ಮತನುತ  ಹಕಲ ಗಳ ರೆಕಲಗಳನನುಶ  ಹಶಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸರಿಶೀಸಸೃಪಗಳಿವಂದ ಹಕಲ ಗಳ 

ಉಗಮವಾಯತನು ಎವಂದನು  ತಳಿದನು ಬರನುತತದ. ಡೆಲನೆಶಶೀಸಾರಗ ಳಲ್ಲಿ ರೆಕಲಗಳನು ತಮಮ್ಮೆ  ದಶೀಹದ ಉಷಣ ತೆಯನನುಶ  ಕಾಪಾಡಲನು 

ಸಹಾಯವಾದರೆ ಹಕಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನು ಹಾರಾಡಲನು ಸಹಾಯವಾಗಿದ. ಇದನು ಸರಿಶೀಸಸೃಪಗಳಿಗಶ ಮತನುತ  ಹಕಲ ಗಳಿಗಶ ಇರನುವ ನಕಟ 

ಸವಂಬವಂರವನನುಶ  ತಳಿಸನುತತದ ಮತನುತ  ರೆಕಲಗಳನು ಸರಿಶೀಸಸೃಪಗಳಿವಂದ ವಿಕಾಸಗೆಶವಂಡಿವೆ ಎವಂದನು ತಳಿದನು ಬರನುತತದ.

14.ಚಿಟಷ್ಟಿಯ ರೆಕಲ ಹಾಗನು ಬವಲಿಯ ರೆಕಲಗಳನನುಶ  ಸಮರಶಪ ಅವಂಗಗಳೆವಂದನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹನುದಶೀ ? ಹೌದಾದರೆ ಏಕ 

ಇಲಲ ವಾದರೆ ಏಕಲಲ  ?

ಚಿಟಷ್ಟಿಯ ರೆಕಲ ಮತನುತ  ಬವಲಿಯ ರೆಕಲ ಎರಡಶ ಕಶಡಾ ಹಾರಲನು ಸಹಾಯ ರಡನುವ ಅವಂಗಗಳನು.ಅವು ರಡನುವ ಕಾಯರ್ಬ 

ಒವಂದಶೀ ಆದರಶ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಠ ತಠಸ ಹಶವಂದಿವೆ. ಆದದ ರಿವಂದ ಅವು ಕಾಯಾರ್ಬನನುರಶಪ ಅವಂಗಗಳೆಶೀ ಹಶರತನು ಸಮರಶಪ 

ಅವಂಗಗಳಲಲ .

15. ಪಳೆಯನುಳಿಕಗಳನು ಎವಂದರೆಶೀನನು ? ಅವು ಜಶೀವವಿಕಾಸ ಪಪಕ ಪಯಯ ಕನುರಿತನು ನಮಗೆಶೀನನು ತಳಿಸನುತತವೆ ?

ಸತತ ಜಶೀವಿಗಳ ದಶೀಹ ಅಥವಾ ದಶೀಹಭಾಗಗಳ ಪಡಿಯಚಿಚನ ಅವಶಶೀಷಗಳೆಶೀ ಪಳೆಯನುಳಿಕಗಳನು .ಪಳೆಯನುಳಿಕಗಳನು ಈಗಿರನುವ 

ಸಸಠ  ಅಥವಾ ಪಾಪಣಿಗಳ ಪೂವರ್ಬಜರನನುಶ  ಪಪತನಧಿಸನುತತವೆ. ಅವುಗಳ ಗನುಣಲಕ್ಷಣಗಳನನುಶ  ಅರಠ ಯನ ರಡನುವುದರಿವಂದ ನಮಗೆ 

ಈಗಿರನುವ ಜಶೀವಿಗಳ ದಶೀಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗನುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಕಾಸ ಹಶೀಗೆ ಆಯತನು ಎವಂದನು ತಳಿಯಬಹನುದಾಗಿದ.

16. ನೆಶಶೀಡಲನು ಪರಸತ್ಪಾ ರ ವಿಭಿನಶ ವಾಗಿರನುವ ಗಾತ ತ,ಬಣಣ  ಮತನುತ  ರಶಪ ಹಶವಂದಿರನುವ ರನವ ಜಶೀವಿಗಳೆಲಲ ರಶ ಒವಂದಶೀ 

ಪಪಭಶೀದಕಲ ಸಶೀರಿರನುವರೆವಂದನು ಹಶೀಳಲಾಗನುತತದ . ಏಕ ?

ತಮಮ್ಮೆ  ತಮಮ್ಮೆ ಲ್ಲೇ ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತ ರಡಿ ತಮಮ್ಮೆ ನೆಶಶೀ ಹಶಶೀಲನುವ ಫಲವವಂತ ಪಶೀಳಿಗೆಯನನುಶ  ಉತತ್ಪಾ ತತ ರಡಬಲಲ  ಜಶೀವಿಗಳ ಗನುವಂಪಗೆ 

ಪಪಬಶೀರ ಎನನುಶ ವರನು. ರನವರಲ್ಲಿ ಕವಂಡನುಬರನುವ ವಿಭಿನಶ  ಗಾತ ತ,ಬಣಣ ,ರಶಪಗಳನು ಪರಿಸರದಿವಂದ ನಯವಂತ ತಣಕಶಲಳಪಟಷ್ಟಿವೆ.. ಈ 

ಲಕ್ಷಣಗಳನನುಶ  ಆರರಿಸಿ ವಿಭಿನಶ  ರನವ ಕನುಲಗಳನನುಶ  ನಾವು ಕಾಣಬಹನುದಾಗಿದ. ಆದರೆ ಈ ವಿಭಿನಶ  ಲಕ್ಷಣಗಳಿರನುವ ರನವ 
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ಕನುಲಗಳೆಲಲ ವೂ ತಮಮ್ಮೆ  ತಮಮ್ಮೆ ಲ್ಲಿ ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತ ರಡಿ ಫಲವವಂತ ಪಶೀಳಿಗೆಯನನುಶ  ಉತತ್ಪಾ ತತ ರಡನುವ ಸಾಮಥಠ ರ್ಬ ಹಶವಂದಿರನುವ 

ಕಾರಣ ರನವ ಜಶೀವಿಗಳೆಲಲ ವೂ ಒವಂದಶೀ ಪಪಬಶೀರಕಲ ಸಶೀರಿವೆ ಎವಂದನು ಹಶೀಳಲಾಗನುತತದ.

17. ಜಶೀವವಿಕಾಸಿಶೀಯ ನಯಮಗಳನನುಸಾರ ಬಠಕಷ್ಟಿ ಶೀರಿಯಾ ,ಜಶೀಡ , ಮಿಶೀನನು ಹಾಗನು ಚಿವಂಪಾವಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನು ಉತತಮ 

ದಶೀಹ ವಿನಾಠಸ ಹಶವಂದಿದ ? ಏಕ ಮತನುತ  ಏಕಲಲ  ?

ಉತತಮ ದಶೀಹ ವಿನಾಠಸವನನುಶ  ಜಶೀವವಿಕಾಸದಶವಂದಿಗೆ ಸಮಿಶೀಕರಿಸಲನು ಸಾರಠ ವಿಲಲ .ವಿಕಾಸವು ಹಚನುಚ  ಸವಂಕಶೀಣರ್ಬ ದಶೀಹ ವಿನಾಠಸವುಳಳ  

ಜಶೀವಿಗಳ ಉತತ್ಪಾ ತತಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ. ಸರಳ ದಶೀಹ ವಿನಾಠಸವನನುಶ  ಹಶವಂದಿರನುವ ಬಠಕಷ್ಟಿ ಶೀರಿಯಾ ಭಶಮಿಯ ಮಶೀಲಿನ ಎಲಾಲ  

ರಿಶೀತಯ ಆವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕವಂಡನು ಬರನುತತವೆ. ಅವು ಅತಶೀ ಉಷಣ  ವಾತವರಣದಲ್ಲಿ,ಆಳ ಸಮನುದಪದಲ್ಲಿ,ಮತನುತ  ತಣಣ ನೆಯ 

ವಾತವರಣದಲಶಲ  ಕಶಡಾ ಬದನುಕನುಳಿಯಬಲಲ ವು .

 

ಅಭಾಠಸದ ಪಪಶಶಶಶೀತತರಗಳನು
1. ಮವಂಡಲರ ಪಪಯೋಗವವಂದರಲ್ಲಿ ನೆಶೀರಳೆ ಹಶ ಬಿಡನುವ ಎತತರದ ಸಸಠ ಗಳೆಶವಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಹಶ ಬಿಡನುವ ಕನುಬಬ  ಸಸಠ ಗಳನನುಶ  

ತೆಗೆದನುಕಶಳಳ ಲಾಗಿದ. ಇವುಗಳಿವಂದ ಪಡೆದ ಸವಂತತಯಲಲ ವೂ ನೆಶೀರಳೆ ಹಶವುಗಳನನುಶ  ಹಶವಂದಿದ. ಆದರೆ ಅರರ್ಬದಷನುಷ್ಟಿ  

ಕನುಬಬ ವಾಗಿವೆ. ಇದರಿವಂದ ನಾವು ಎತತರ ಸಸಠ ದ ತಳಿಗನುಣವನನುಶ  ಹಿಶೀಗೆ ಸಶಚಿಸಬಹನುದನು.

ಸಿ) TtWW 

2. ಸಮರಶಪ ಅವಂಗಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯವಂದರೆ .

ಬಿ) ನಮಮ್ಮೆ  ಹಲನುಲ ಗಳನು ಮತನುತ  ಆನೆಯ ದವಂತಗಳನು.

3. ಈ ಕಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಶೀವವಿಕಾಸದ ದಸೃಷಷ್ಟಿಕಶಶೀನದಿವಂದ ನಾವು ಹಚನುಚ  ಸವಂಬವಂಧಿಸಿರನುವುದನು

ಬಿ) ಒಬಬ  ಚಿಶೀನಶೀ ಶಾಲಾ ಬಲಕ 

4.ಅರಠ ಯನವವಂದರ ಪಪಕಾರ ತಳಿಬಣಣ ದ ಕಣನುಣ ಗಳಿರನುವ ಮಕಲ ಳನು ತಳಿಗಣಿಣನ ಪಶೀಷಕರನನುಶ  ಹಶವಂದಿರನುತತರೆವಂದನು ತಳಿದನು 

ಬವಂದಿದ. ಇದನಾಶರರಿಸಿದ ತಳಿಗಣಿಣಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗನುಣ ಪಪಬಲವೆಶೀ ಅಥವಾ ದನುಬರ್ಬಲವೆಶೀ ? ಏಕ ಅಥವಾ ಏಕಲಲ  ?

ತಳಿಬಣಣ ದ ಕಣನುಣ ಗಳಿರನುವ ಮಕಲ ಳ ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನು LL ಅಥವಾ Ll ಅಥವಾ  ll ಆಗಿರಬಹನುದವಂದನು ಊಹಿಸಶಶೀಣ. ಒವಂದನು 

ವೆಶೀಳೆ ಮಕಲ ಳನು  LL ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನನುಶ  ಹಶವಂದಿದದ ರೆ ಅವರ ಪಶೀಷಕರಶ ಕಶಡಾ  LL ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನನುಶ  ಹಶವಂದಿರಬಶೀಕನು.

     LL × LL

↓

          LL

ಒವಂದನು ವೆಶೀಳೆ ಮಕಲ ಳನು  ll ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನನುಶ  ಹಶವಂದಿದದ ರೆ ಅವರ ಪಷಕರಶ ಕಶಡಾ  ll  ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನನುಶ  ಹಶವಂದಿರಬಶೀಕನು.

ll×ll

↓

ll

ಆದದ ರಿವಂದ ತಳಿಗಣಿಣಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗನುಣ ಪಪಬಲವೆಶೀ ಅಥವಾ ದನುಬರ್ಬಲವೆಶೀ ಎವಂದನು ಹಶೀಳಲನು ಸಾದಠ ವಿಲಲ .

5.ಅರಠ ಯನ ಕ್ಷೇತ ತಗಳಾದ -ಜಶೀವವಿಕಾಸ ಹಾಗನು ವಗಿಶೀರ್ಬಕರಣ ಹಶೀಗೆ ಅವಂತರ್ ಸವಂಬವಂಧಿಸಿದ ?

ಜಶೀವಿಗಳ ಆವಂರಿಕ ಮತನುತ  ಬಹಠ  ಗನುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನನುಸಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವು ವಿಕಾಸ ಹಶವಂದಿದ ರಿಶೀತಗೆ ಅನನುಗನುಣವಾಗಿ 

ವಠ ವಸಿಸತವಾಗಿ ಗನುವಂಪುಗಶಡಿಸನುವುದಕಲ ವಗಿಶೀರ್ಬಕರಣ ಎನನುಶ ವರನು. ಎರಡನು ಪಪಬಶೀರಗಳ ಸಾರನಠ  ಲಕ್ಷಣಗಳನು ಹಚಿಚದವಂತೆಲಾಲ  
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ಅವುಗಳ ನಡನುವಿನ ಸವಂಬವಂರವೂ ನಕಟವಾಗನುತತದ. ನಕಟ ಸವಂಬವಂರವಿದದ ಷಶಷ್ಟಿ  ಇತತಶೀಚಿನ ಸಾರನಠ  ಪೂವರ್ಬಜರನನುಶ  

ಹಶವಂದಿರನುತತವೆ.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಒಬಬ  ಸಶಶೀದರ ಸಶಶೀದರಿಯರನು ನಕಟ ಸವಂಬವಂಧಿಗಳಾಗಿರನುತತರೆ.ಒವಂದನು ಪಶೀಳಿಗೆಯ ಹಿವಂದ

ಅವರನು ತಮಮ್ಮೆ  ಪಶೀಷಕರನನುಶ  ಸಾರನಠ  ಪೂವರ್ಬಜರಾಗಿ ಹಶವಂದಿರನುತತರೆ. ಆ ಹನುಡನುಗಿ ಹಾಗನು ಸಶಶೀದರ ಸವಂಬವಂಧಿಗಳನು 

ಸವಂಬವಂಧಿಕರೆಶೀ ಆಗಿದದ ರಶ ಅವಳ ಸಶಶೀದರನಷನುಷ್ಟಿ  ನಕಟವಲಲ . ಏಕವಂದರೆ ಸಶಶೀದರ ಸವಂಬವಂಧಿಯ ಸಾರನಠ  ಪೂವರ್ಬಜರಾದ 

ಅಜಬ  ಅಜಬಯರನು ಅವರಿಗಿವಂತ ಎರಡನು ಪಶೀಳಿಗೆ ಹಿವಂದಿನವರನು. ಮೊದಲ ಪಶೀಳಿಗೆಯವರಲಲ .ಆದದ ರಿವಂದ ಜಶೀವವಿಕಾಸಿಶೀಯ 

ಸವಂಬವಂರಗಳ ಪಪತಬಿವಂಬವೆಶೀ ವಗಿಶೀರ್ಬಕರಣವೆವಂದನು ತಳಿಯಬಹನುದನು.

6. ರಚನಾನನುರಶಪ ಹಾಗನು ಕಾಯಾರ್ಬನನುರಶಪ ಅವಂಗಗಳನನುಶ  ಉದಾಹರಣೆಯವಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

ಮಶಲ ವಿನಾಠಸ ಒವಂದಶೀ ಆಗಿದನುದ  ರಡನುವ ಕಾಯರ್ಬ ವಿಭಿನಶ ವಾಗಿರನುವ ಅವಂಗಗಳೆಶೀ ರಚನಾನನುರಶಪ 

ಅವಂಗಗಳನು.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಕಲ ಗಳನು,,ಸರಿಶೀಸಸೃಪಗಳನು ಮತನುತ  ಉಭಯವಾಸಿಗಳಿಗಿರನುವವಂತೆ ಸತನಗಳಿಗಶ ನಾಲನುಲ  

ಕಾಲನುಗಳಿವೆ.ಆದರೆ ಇವು ವಿಭಿನಶ  ಕಾಯರ್ಬನವರ್ಬಹಿಸನುವವಂತೆ ರಪಾರ್ಬಡಾಗಿವೆ.

ರಡನುವ ಕಾಯರ್ಬ ಒವಂದಶೀ ಆಗಿದನುದ  ಮಶಲ ವಿನಾಠಸ ಬಶೀರೆ ಬಶೀರೆ ಆಗಿರನುವ ಅವಂಗಗಳೆಶೀ ಕಾಯಾರ್ಬನನುರಶಪ ಅವಂಗಗಳನು. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಕಲ  ಹಾಗನು ಬವಲಿಯ ರೆಕಲಗಳನು. ಬವಲಿಯ ರೆಕಲಗಳನು ನಶೀಳವಾದ ಬರಳನುಗಳ ನಡನುವೆ ಚಮರ್ಬದ 

ಮಡಿಕಗಳಾಗಿವೆ.ಹಕಲ ಗಳ ರೆಕಲಗಳನು ತೆಶಶೀಳಿನನುದದ ಕಶಲ  ಆವರಿಸಿರನುವ ಗರಿ-ಪುಕಲ ಗಳಿವಂದ ಆಗಿವೆ.

7.ನಾಯಯವಂದರ ಕಶದಲಬಣಣ ದ ಪಪಬಲತೆಯನನುಶ  ಕವಂಡನುಹಿಡಿಯನುವ ಗನುರಿ ಇರನುವ ಯೋಜನೆಯವಂದನನುಶ  ರಶಪಸಿ.

ನಾಯಯ ಕಶದಲ ಬಣಣ ಕಲ ಬಶೀರೆ ಬಶೀರೆ ಜಶೀನ ಗಳನು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ .ಸನುರರನು ಹನೆಶಶಶೀವಂದನು ಜಶೀನ ನಮಶನೆಗಳನನುಶ  

ಗನುರನುತಸಲಾಗಿದ.( A,B, C, D ,E ,F G, M, P , S ,T ).ನಾಯಯನು ತನಶ  ಪಶೀಷಕರಿವಂದ ತಲಾ ಒವಂದನು ಜಶೀನ ಅನನುಶ  

ಪಡೆಯನುತತದ. ಪಪಬಲವಾಗಿರನುವ ಅವಂಶವು ಅಲ್ಲಿ ವಠ ಕತರಶಪದಲ್ಲಿ ಪಪಕಟವಾಗನುತತದ. . ಉದಾಹರಣೆಗೆ B ಜಶೀನ ನಮಶನೆಯಲ್ಲಿ 

ನಾಯಯನು ಕಪುತ್ಪಾ  ಅಥವಾ ಕವಂದನು ಕಶದಲ ಬಣಣ ವನನುಶ  ಪಡೆಯನುತತದ. 

ಒವಂದನು ಪಶೀಷಕ ಶನುದದ  ಕಪುತ್ಪಾ  ತಳಿ (BB) ಮತನುತ  ಇನೆಶಶವಂದನು ಪಶೀಷಕ ಶನುದದ  ಕವಂದನು ತಳಿ (bb) ಎವಂದನು ಊಹಿಸಿದರೆ 
BB  bb

B           b

BB Bb

ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾಲ  ನಾಯಮರಿಗಳನು ಕಪುತ್ಪಾ  ಬಣಣ ದ ಕಶದಲನನುಶ  ಹಶವಂದಿರನುತತವೆ .ಆದರೆ ಅವು ಎರಡಶ ಗನುಣಗಳ ಜಶೀನ ಅನನುಶ  

ಹಶವಂದಿರನುತತವೆ ಅವಂದರೆ ಕಪುತ್ಪಾ  ಮತನುತ  ಕವಂದನು .

ಒವಂದನು ವೆಶೀಳೆ ಈ ನಾಯಗಳನು ತಮಮ್ಮೆ  ತಮಮ್ಮೆ ಲ್ಲಿ ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತ ನಡೆಸಿದರೆ ಅವು 1: 2: 1 ಅನನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಶನುದದ  

ಕಪುತ್ಪಾ (BB),ಕಪುತ್ಪಾ (Bb) ಮತನುತ  ಕವಂದನು ಬಣಣ ದ(bb) ಮರಿಗಳನನುಶ  ಉತತ್ಪಾದಿಸನುತತವೆ. 

8. ಜಶೀವವಿಕಾಸಿಶೀಯ ಸವಂಬವಂರಗಳನನುಶ  ನರರ್ಬರಿಸನುವಲ್ಲಿ ಪಳೆಯನುಳಿಕಗಳ ಪಾಪಮನುಖಠ ತೆಯನನುಶ  ವಿವರಿಸಿ.

ಪಳೆಯನುಳಿಕಗಳ ಅವಂಗರಚನೆಗಳ ವಿಶಲಶೀಷಣೆಯನು ಜಶೀವವಿಕಾಸಿಶೀಯ ಸವಂಬವಂರಗಳನು ಎಷನುಷ್ಟಿ  ಹಿವಂದಿನವೆವಂದನು ನರರ್ಬರಿಸಲನು 

ಸಹಾಯ ರಡನುತತವೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲಲ ವೂ ಭಶ ಚರಿತೆಪಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬಹನುದವಂಬ ಊಹಗಳಷಷ್ಟಿಶೀ. ಅವಂಗ ರಚನಾ 

ಅರಠ ಯನಗಳನನುಶ  ಈಗ ಜಶೀವವಂತವಾಗಿರನುವ ಪಪಬಶೀರಗಳ ಮಶೀಲಷಷ್ಟಿಶೀ ಅಲಲ ದಶೀ ಅಳಿದನು ಹಶಶೀಗಿರನುವ ಪಪಬಶೀರಗಳ ಮಶೀಲಯಶ 

ನಡೆಸಬಹನುದನು.ಅಳಿದನು ಹಶಶೀಗಿರನುವ ಪಪಬಶೀರಗಳನು ನಮಗೆ ಪಳೆಯನುಳಿಕಗಳ ಮಶಲಕ ತಳಿಯನುತತದ. ಭಶಮಿಯನನುಶ  

ಅಗೆಯನುತತ ಹಶಶೀದರೆ ಪಳೆಯನುಳಿಕಗಳನು ಸಿಗಲಾರವಂಭಿಸನುತತವೆ. ಮಶೀಲತ್ಪಾ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗನುವ ಪಳೆಯನುಳಿಕಗಳನು ಆಳಪದರದಲ್ಲಿನ 

ಪಳೆಯನುಳಿಕಗಳಿಗಿವಂತ ಇತತಶೀಚಿನವಾಗಿರನುತತವೆ.
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9. ನಜಶೀರ್ಬವ ದಪವಠ ಗಳಿವಂದ ಜಶೀವದ ಉಗಮವಾಗಿದ ಎವಂಬನುದಕಲ ನಮಮ್ಮೆ  ಬಳಿ ಇರನುವ ಸಾಕಠರರಗಳೆಶೀನನು ?

ಜ.ಬಿ.ಎಸ್ ಹಾಲಡಶೀನ ಎವಂಬ ಬಿಪಟಶೀಷ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಶಮಿಯನು ರಶಪುಗೆಶವಂಡ ನವಂತರದಲ್ಲಿ ಕವಂಡನುಬವಂದ ನರವಯವ 

ಅಣನುಗಳಿವಂದ ಜಶೀವದ ಉಗಮ ಪಾಪರವಂಭವಾಗಿರಬಹನುದವಂದನು ಸಶಚಿಸಿದರನು. ಈಗಿರನುವುದಕಲ ವಂತಲಶ ವಿಭಿನಶ ವಾಗಿದದ  ಆ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಶಮಿಯ ಮಶೀಲಿದದ  ಪರಿಸಿಸತಯನು ಬಹನುಷ: ಜಶೀವದ ಉಗಮಕಲ ಅಗತಠ ವಾಗಿದದ  ಸಾವಯವ ಅಣನುಗಳ 

ಉತತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರಬಹನುದವಂದನು ಊಹಿಸಿದರನು.ಹಿಶೀಗೆಶೀ ಮನುವಂದನುವರೆದನು ರಾಸಾಯನಕ ಸವಂಶಲಶೀಷಣೆಗಳಿವಂದ 

ಪಾಪಚಿಶೀನ ಜಶೀವಿಗಳನು ಉವಂಟಾಗಿರಬಹನುದನು.

ಪಾಪಚಿಶೀನ ಭಶಮಿಯ ಮಶೀಲಿದದ  ಪರಿಸಿಸತಯನನುಶ   ಹಶಶೀಲನುವ ( ಮಿಶೀಥಶೀನ , ಅಮೊಶೀನಯಾ , ಹಲಡೆಶಪ ಶೀಜನ ಸಲಲಲಡ

, ಆದರೆ ಆಕತ್ಸಾ ಜನ ರಹಿತ ) ವಾತವರಣವನನುಶ  ನಶೀರಿನ ಮಶೀಲ ಸಾಷ್ಟಿಠನಲಶೀ ಎಲ್ ಮಿಲಲ ರ್ ಮತನುತ  ಹರಾಲ್ಡ ಸಿ ಯಶರಿಯವರನು 

ನಮಿರ್ಬಸಿದರನು.ಇದನನುಶ  100 ಡಿಗಿಪ ಸಲಿತ್ಸಾಯಸ್ ಗಿವಂತ ಕಡಿಮ ತಪದಲ್ಲಿಟಷ್ಟಿ ರನು ಮತನುತ  ಮಿವಂಚಿನ ರಿಶೀತಯ ವಿದನುಠ ತ್ ಕಡಿಗಳನನುಶ  

ಅನಲ ಮಿಶ ಪಣದಶಳಗೆ ಹಾಯಸಿದರನು. ಒವಂದನು ವಾರದ ನವಂತರ ನೆಶಶೀಡಿದಾಗ  ಮಿಶೀಥಶೀನ ನಲ್ಲಿದದ  15% ಕಾಬರ್ಬನ ಸರಳ 

ಸಾವಯವ ಸವಂಯನುಕತಗಳಾಗಿ ಪರಿವತರ್ಬನೆಯಾಗಿದದ ವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಪಶೀಟಶೀನ ರಚನೆಗೆ ಅಗತಠ ವಾಗಿದದ  ಅಮಲನೆಶಶೀ ಆಮಲ ಗಳನು 

ಉವಂಟಾಗಿದದ ವು. 

10.  ಅಲಲವಂಗಿಕ ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತಯವಂದಾದ ಭಿನಶ ತೆಗಳಿಗಿವಂತ ಲಲವಂಗಿಕ ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತಯವಂದಾದ ಭಿನಶ ತೆಗಳನು ಹಚನುಚ  

ಸಮಥರ್ಬವಾಗಿರನುತತವೆ ಎವಂಬನುದನನುಶ  ವಿವರಿಸಿ.

ಲಲವಂಗಿಕ ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತಯನು ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನು ವಿಭಿನಶ  ಜಶೀವಿಗಳ ಡಿ.ಎನ.ಎ ಅಣನುಗಳ 

ಸಶೀರನುವಿಕಯ ಪಪಕ ಪಯಯನನುಶ  ಸವಂಯೋಜಸನುತತದ. ಈ ಪಪಕ ಪಯಯಲ್ಲಿ ಹಚನುಚ  ಭಿನಶ ತೆಗಳನು ಉವಂಟಾಗನುತತವೆ. ಈ ಭಿನಶ ತೆಗಳನು 

ಜಶೀವಿಗಳನು ಯಾವುದಶೀ ಭೌಗೆಶಶೀಳಿಕ ಪರಿಸಿಸತಗಳಲಶಲ  ಬದನುಕನುಳಿಯನುವವಂತೆ ರಡನುತತವೆ ತನಶಮ್ಮೆ ಲಕ ಹಶಸ ಪಪಬಶೀರದ 

ಉಗಮಕಲ ಕಾರಣವಾಗನುತತದ.

ಆದರೆ ಅಲಲವಂಗಿಕ ರಿಶೀತಯ ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎನ.ಎ ಪಪತಶೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ಸಣಣ  ತಪುತ್ಪಾ ಗಳಿವಂದ ಸಸ ಲತ್ಪಾ  ಪಪರಣದ 

ಭಿನಶ ತೆಗಳನು ಉವಂಟಾಗನುತತವೆ.ಅಧಿಕ ಪಪರಣದ ಭಿನಶ ತೆಗಳನು ಉವಂಟಾದಲ್ಲಿ ಜಶೀವಿಗಳನು ಬದನುಕನುಳಿಯನುವ ಸಾದಠ ತೆಗಳನು 

ಕಡಿಮಯಾಗನುತತವೆ.

11. ಒವಂದನು ಸವಂತತಯಲ್ಲಿ ಗವಂಡನು ಮತನುತ  ಹಣನುಣ  ಪಶೀಷಕರ ಸರನ ಅನನುವವಂಶಶೀಯ ಕಶಡನುಗೆಯನನುಶ  ಹಶೀಗೆ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಶಳನುಳ ವಿರಿ ?

ರನವನ ಪಪತಯವಂದನು ಜಶೀವಕಶಶವು 22 ಜಶತೆ ಕಾಯಕ ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳನನುಶ  ಮತನುತ  ಒವಂದನು ಜಶತೆ ಪಪಜನನ 

ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳನನುಶ  ಹಶವಂದಿರನುತತವೆ.ಹಣಿಣನಲ್ಲಿ ಎರಡನು X ರಿಶೀತಯ ಪಪಜನನ ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳಿದದ ರೆ ,ಗವಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒವಂದನು X  

ಮತನುತ  ಒವಂದನು Y ರಿಶೀತಯ ಪಪಜನನ ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳಿರನುತತವೆ.

 ಮಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಭಜನೆಯವಂದ ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನು ಅದರ್ಬದಷನುಷ್ಟಿ  ಸವಂಖಠಯ  ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳನನುಶ  ಪಡೆಯನುತತವೆ. ಆದದ ರಿವಂದ ಗವಂಡನು

ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನು 22 ಕಾಯಕ ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳನು ಮತನುತ  X ಅಥವಾ Y ಎವಂಬ ಪಪಜನನ ವಣರ್ಬತವಂತನುವನನುಶ  ಪಡೆಯನುತತದ. ಮತನುತ

ಹಣನುಣ  ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನು 22 ಕಾಯಕ ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳನು ಮತನುತ  X ಎವಂಬ ಪಪಜನನ ವಣರ್ಬತವಂತನುವನನುಶ  ಪಡೆಯನುತತದ.

ಸವಂತನೆಶಶೀತತ್ಪಾ ತತಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗವಂಡನು ಮತನುತ  ಹಣನುಣ  ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನು ಸವಂಯೋಗವಾಗಿ ಉತತ್ಪಾ ತತಯಾಗನುವ ಮರಿ ಕಶಶೀಶವು 

 22  ಕಾಯಕ ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳನು ಮತನುತ  X ಅಥವಾ Y ಎವಂಬ ಪಪಜನನ ವಣರ್ಬತವಂತನುವನನುಶ  ಗವಂಡನು ಲಿವಂಗಾಣನುವಿನವಂದ ಮತನುತ  

22 ಕಾಯಕ ವಣರ್ಬತವಂತನುಗಳನು ಮತನುತ  X ಎವಂಬ ಪಪಜನನ ವಣರ್ಬತವಂತನುವನನುಶ  ಹಣನುಣ  ಲಿವಂಗಾಣನುವಿನವಂದ ಪಡೆಯನುತತದ.
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                                    ತವಂದ                          ತಯ

                                22 ಜಶತೆ ಕಾಯಕ ವಣರ್ಬತವಂತನು            22 ಜಶತೆ ಕಾಯಕ ವಣರ್ಬತವಂತನು

                               ಒವಂದನು ಜಶತೆ ಪಪಜನನ ವಣರ್ಬತವಂತನು     ಒವಂದನು ಜಶತೆ ಪಪಜನನ ವಣರ್ಬತವಂತನು

                                                                                               ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನು                                                ಲಿವಂಗಾಣನುಗಳನು 

                                                   

                                               22 ಜಶತೆ ಕಾಯಕ ವಣರ್ಬತವಂತನು           22 ಜಶತೆ ಕಾಯಕ ವಣರ್ಬತವಂತನು   

12. ಜಶೀವಿಯವಂದಕಲ ಬದನುಕನುಳಿಯನುವ ಅಹರ್ಬತೆ ಒದಗಿಸನುವ ಭಿನಶ ತೆಗಳನು ರತ ತ ಜಶೀವಿಸಮಶಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯನುತತವೆ. ನಶೀವು 

ಈ ಹಶೀಳಿಕಯನನುಶ  ಸಮರರ್ಬಸನುತತಶೀರಾ ? ಹೌದಾದರೆ ಏಕ ಇಲಲ ವಾದರೆ ಏಕಲಲ  ?

ಜಶೀವಿಸಮಶಹದಲ್ಲಿ ನಸಗರ್ಬದ ಆಯಲಯವಂದಾಗಿ ಭಿನಶ ತೆಗಳನು ಆ ಜಶೀವಿಗಳ ಬದನುಕನುಳಿಯನುವಿಕಗೆ ಅನನುಕಶಲವಾಗನುತತದ.

ಜಶೀವಿಗಳನು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಭಿನಶ ತೆಗಳಿವಂದಾಗಿ ಹಶವಂದಿಕಶವಂಡನು ,ಈ ಭಿನಶ ತೆಗಳನು ಮನುವಂದಿನ ಪಶೀಳಿಗೆಗೆ 

ಅನನುವವಂಶಶೀಯವಾಗನುತತದ. ಜಶೀವಿಗಳ ವಿಕಾಸವು ಈ ರಿಶೀತ ನಸಗರ್ಬದ ಆಯಲಯವಂದ ನಡೆಯನುತತದ. 

ಕಲವಮಮ್ಮೆ  ಭಿನಶ ತೆಗಳನು ಆ ಜಶೀವಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಅನನುಕಶಲವಾಗಿರದ ಆಕಸಿಮ್ಮೆಕವಾಗಿ ಉವಂಟಾಗಿರನುತತದ. ಬದನುಕನುಳಿಯನುವ 

ಪಪಯೋಜನವನನುಶ  ನಶೀಡದಿದದ ರಶ ಸಹಾ ಸಣಣ  ಸಮಶಹದಲ್ಲಿನ ಅವಘಡಗಳನು ಕಲವು ವವಂಶವಾಹಿಗಳ ಪುನರಾವತರ್ಬನೆಯನನುಶ  

ಬದಲಾಯಸಬಹನುದನು. ಇದನನುಶ  ಅನನುವವಂಶಶೀಯ ದಿಕನುಚಠ ತ ಎನನುಶ ವರನು. ಈ ರಿಶೀತಯ ಅನನುವವಂಶಶೀಯ ದಿಕನುಚಠ ತಯನು ಜಶೀವಿಯ 

ಬದನುಕನುಳಿಯನುವ ಅಹರ್ಬತೆಯನನುಶ  ಒದಗಿಸದ ಭಿನಶ ತೆಯನನುಶ  ಉವಂಟನುರಡನುತತದ. 

10th Kannada Medium Science Notes + Q & Answers

Rizwan. D. Navgekar Kanabargi                                              Mobile : 9844082969



ಅಧಧ್ಯಾಯ -10- ಬೆಳಕಕ, ಪಪತಿಫಲನ ಮತಕತ  ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ

1. ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣದ ಪಪಧನ ಸಸಂಗಮವನಕಮ  ವಧ್ಯಾಖಧ್ಯಾನಿಸ.

ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪಪಧನಾಕ್ಷಕಕ್ಕೆ ಸಮಸಂತರವಗಿ ಹಲವರಕ ಕರಣಗಳಕ ಬಿದಕದ  ಪಪತಿಫಲಿತಗಗಸಂಡಕ ದಪರ್ಪಣದ ಪಪಧನಾಕ್ಷದ

ಮಕ್ರೀಲಿರಕವ ಒಸಂದಕ ಬಿಸಂದಕವಿನಲ್ಲಿ ಸಸಂಧಿಸಕತತವ. ಈ ಬಿಸಂದಕವನಕಮ  ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣದ ಪಪಧನ ಸಸಂಗಮ ಎನಕಮ ವರಕ.

2. ಒಸಂದಕ ಗಗಕ್ರೀಳಕ್ರೀಯ ದಪರ್ಪಣದ ವಕ ಕತಾ ತಿಪಜಧ್ಯಾ ವು 20 ಸ.ಮಕ್ರೀ ಇದ. ಇದರ ಸಸಂಗಮ ದಗರ ಎಷಕಷ  ?

ವಕ ಕತಾ ತಿಪಜಧ್ಯಾ   R = 20 ಸ.ಮಕ್ರೀ

R = 2 f      (f=ಸಸಂಗಮ ದಗರ )

ಆದದ ರಸಂದ 20 ಸ.ಮಕ್ರೀ ವಕ ಕತಾ ತಿಪಜಧ್ಯಾ ವಿರಕವ ಗಗಕ್ರೀಳಕ್ರೀಯ ದಪರ್ಪಣದ ಸಸಂಗಮ ದಗರ 10 ಸ .ಮಕ್ರೀ.

3. ವಸಕತ ವಿನ ನಕ್ರೀರ ಮತಕತ  ದಗಡಡ ದಾದ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  ನಿಕ್ರೀಡಕವ ದಪರ್ಪಣವನಕಮ  ಹೆಸರಸ.

ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣ .

4.ನಾವು ವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನಗಮಕ್ರೀಟ ದಪರ್ಪಣವಗಿ ಬಳಸಲಕ ಪಕ್ರೀನ ದಪರ್ಪಣಕಕ್ಕೆ ಆದಧ್ಯಾ ತೆಯನಕಮ  ನಿಕ್ರೀಡಕತೆತಕ್ರೀವ ಏಕ ?

ಪಕ್ರೀನ ದಪರ್ಪಣವು ಹೆಗರ ಅಸಂಚಿನ ಕಡೆಗ ವಕ ಕತೆಯನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವುದರಸಂದ ಇವುಗಳ  ದದೃಷಷ ಕ್ಷೇತ ಕವು ಬಹಳ 

ಅಧಿಕವಗಿರಕತತದ. ಹಿಕ್ರೀಗ ಸಮತಲ ದಪರ್ಪಣಕಕ್ಕೆ ಹೆಗಕ್ರೀಲಿಸದರೆ ಪಕ್ರೀನ ದಪರ್ಪಣವು ಚಾಲಕನಿಗ ಅವನ ಹಿಸಂಭಾಗದ ಹೆಚಿಚ್ಚಿನ 

ಕ್ಷೇತ ಕವನಕಮ  ವಿಕ್ರೀಕ್ಷಿಸಲಕ ಸಹಾಯಕವಗಿದ. ಆದದ ರಸಂದ ನಾವು ವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನಗಮಕ್ರೀಟ ದಪರ್ಪಣವಗಿ ಬಳಸಲಕ ಪಕ್ರೀನ 

ದಪರ್ಪಣಕಕ್ಕೆ ಆದಧ್ಯಾ ತೆಯನಕಮ  ನಿಕ್ರೀಡಕತೆತಕ್ರೀವ .

5. 32 ಸ.ಮಕ್ರೀ ವಕ ಕತಾ ತಿಪಜಧ್ಯಾ ವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ಪಕ್ರೀನ  ದಪರ್ಪಣದ ಸಸಂಗಮ ದಗರವನಕಮ  ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಿರ.

ವಕ ಕತಾ ತಿಪಜಧ್ಯಾ   R = 32 ಸ.ಮಕ್ರೀ

R = 2 f      (f=ಸಸಂಗಮ ದಗರ )

ಆದದ ರಸಂದ 32 ಸ.ಮಕ್ರೀ ವಕ ಕತಾ ತಿಪಜಧ್ಯಾ ವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ಪಕ್ರೀನ ದಪರ್ಪಣದ ಸಸಂಗಮ ದಗರ  16 ಸ.ಮಕ್ರೀ.

6. ಒಸಂದಕ ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣವು ಅದರ ಮಕಸಂದ 10 ಸ.ಮ ದಗರದಲ್ಲಿ ಇರಸರಕವ ಒಸಂದಕ ವಸಕತ ವಿನ ಮಗರಕ ಪಟಕಷ  ವಧಿರ್ಪಸದ 

(ದಗಡಡ ದಾದ ) ಸತಧ್ಯಾ  ಬಿಸಂಬವನಕಮ  ಉಸಂಟಕಮಡಕತತದ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ದಪರ್ಪಣದಿಸಂದ ಎಷಕಷ  ದಗರದಲ್ಲಿದ.?

ಗಗಕ್ರೀಳಕ್ರೀಯ ದಪರ್ಪಣದಿಸಂದ ಉಸಂಟಾದ ವರರ್ಪನ m = ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ಎತತರ/ವಸಕತ ವಿನ ಎತತರ =-ಪಪತಿಬಿಸಂಬ ದಗರ/ವಸಕತ  

ದಗರ 

m= h'

h
 = −v

u
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ವಸಕತ ವಿನ ಎತತರ h= h1 ಆಗಿರಲಿ.

ಆಗ ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ಎತತರ h’=-3h1 ಆಗಕತತದ. ( ಏಕಸಂದರೆ ಸತಧ್ಯಾ  ಬಿಸಂಬ ಉಸಂಟಾಗಿದ. )
−3h1

h1
= −v

u

3= v

u

ವಸಕತ  ದಗರ u= -10 ಸ.ಮಕ್ರೀ

v=3X-10 = -30 ಸ.ಮಕ್ರೀ

ಆದದ ರಸಂದ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ದಪರ್ಪಣದಿಸಂದ 30 ಸ.ಮಕ್ರೀ ದಗರದಲ್ಲಿದ. ಇಲ್ಲಿ - ಚಿಹೆಮಯಕ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ದಪರ್ಪಣದ 

ಮಕಸಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸಂಟಾಗಿರಕವುದನಕಮ  ಸಗಚಿಸಕತತದ.

7. ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಕತಿತರಕವ ಬೆಳಕನ ಒಸಂದಕ ಕರಣವು ಓರೆಯಾಗಿ ನಿಕ್ರೀರನಕಮ  ಪಪವಕ್ರೀಶಿಸಕತತದ. ಬೆಳಕನ ಕರಣವು ಲಸಂಬದ 

ಕಡೆಗ ಬಾಗಕವುದಗ ಅಥವ ಲಸಂಬದಿಸಂದ ದಗರ ಬಾಗಕವುದಗ ? ಏಕ ?

ಬೆಳಕನ ಕರಣವು ಲಸಂಬದ ಕಡೆಗ ಬಾಗಕವುದಕ.

ಏಕಸಂದರೆ ಬೆಳಕನ ಕರಣವು ವಿರಳ ಮದಧ್ಯಾ ಮದಿಸಂದ ಸಸಂದಪ ಮದಧ್ಯಾ ಮದಡೆಗ ಚಲಿಸಕವಗ ಅದಕ ಲಸಂಬದ ಕಡೆಗ ಬಾಗಕತತದ. 

ನಿಕ್ರೀರಕ ಗಾಳಗಿಸಂತ ಸಸಂದಪವದ ಮದಧ್ಯಾ ಮವದ ಕಾರಣ ಗಾಳಯಿಸಂದ  ನಿಕ್ರೀರನಕಮ  ಪಪವಕ್ರೀಶಿಸಕವ ಬೆಳಕನ ಕರಣವು ಲಸಂಬದ 

ಕಡೆಗ ಬಾಗಕತತದ.

8. ಬೆಳಕಕ ಗಾಳಯಿಸಂದ 1.50 ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಚಧ್ಯಾ ಸಂಕವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ಗಾಜನಕಮ  ಪಪವಕ್ರೀಶಿಸಕತತದ. ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ 

ವಕ್ರೀಗವಷಕಷ  ? ನಿವರ್ಪತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ ವಕ್ರೀಗವು . ( 3 X 108 m/s ).

ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಧ್ಯಾ ಚಸಂಕ nm = ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ ವಕ್ರೀಗ/ಮದಧ್ಯಾ ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ ವಕ್ರೀಗ = c/v

ನಿವರ್ಪತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ ವಕ್ರೀಗವು c = 3 X 108 m/s .

ಗಾಜಿನ ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಧ್ಯಾ ಚಸಂಕ  nm = 1.50

ಆದದ ರಸಂದ  nm = 
c

v

1.50 = 
3 X10

8

v

v =
3 X10

8

1.50
 

v = 2 X  108  m/s

ಆದದ ರಸಂದ ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ ವಕ್ರೀಗವು 2 X  108  m/s ಆಗಿರಕತತದ.

9. ಕಗಕ್ರೀಷಷ ಕ 10.3 ರಸಂದ ಹೆಚಿಚ್ಚಿನ ದದೃಕ್ ಸಸಂದಪತೆಯನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ಮದಧ್ಯಾ ಮವನಕಮ  ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಿರ ಹಾಗಕ ಯಾವ 

ಮದಧ್ಯಾ ಮವು ಅತಿ ಕಡಿಮ ದದೃಕ್ ಸಸಂದಪತೆಯನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿದ ಎಸಂಬಕದನಕಮ  ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಿರ.

ಅತಿಕ್ರೀ ಹೆಚಿಚ್ಚಿನ ದದೃಕ್ ಸಸಂದಪತೆಯನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ಮದಧ್ಯಾ ಮ ವಜಪ.

ಅತಿಕ್ರೀ ಕಡಿಮ ದದೃಕ್ ಸಸಂದಪತೆಯನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ಮದಧ್ಯಾ ಮ ಗಾಳ.
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ಯಾಕಸಂದರೆ ಒಸಂದಕ ವಸಕತ ವಿನ ದದೃಕ್ ಸಸಂದಪತೆಯಕ ಅದರ ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಧ್ಯಾ ಚಸಂಕಕಕ್ಕೆ ನಕ್ರೀರ ಅನಕಪಾತದಲ್ಲಿ 

ಇರಕತತದ.ಆದದ ರಸಂದ ಕಗಕ್ರೀಷಷ ಕ 10.3 ರಲ್ಲಿ ವಜಪವು ಅತಧ್ಯಾ ಸಂತ ಹೆಚಿಚ್ಚಿನ ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಧ್ಯಾ ಚಸಂಕವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿದ ಮತಕತ  ಅದರ ದದೃಕ್ 

ಸಸಂದಪತೆ ಅಧಿಕವಗಿದ ಮತಕತ  ಗಾಳಯಕ ಕಡಿಮ ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಧ್ಯಾ ಚಸಂಕವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿದ ಹಾಗಕ ಕಡಿಮ ದದೃಕ್ 

ಸಸಂದಪತೆಯನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿದ.

10. ನಿಮಗ ಸಕ್ರೀಮ ಎಣಣ್ಣೆ ,ಟರರ್ಪಸಂಟಟೈನ್ ಎಣಣ್ಣೆ ಹಾಗಕ ನಿಕ್ರೀರನಕಮ  ಕಗಡಲಾಗಿದ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಕ ಅತಧ್ಯಾ ಸಂತ 

ವಕ್ರೀಗವಗಿ ಚಲಿಸಕತತದ ?  ಕಗಕ್ರೀಷಷ ಕ 10.3 ರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ರೀಡಲಾದ ಮಹಿತಿಗಳನಕಮ  ಉಪಯೋಗಿಸಕಗಳಳ.

ಒಸಂದಕ ಮದಧ್ಯಾ ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ ವಕ್ರೀಗವನಕಮ   ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಧ್ಯಾ ಚಸಂಕದ ಸಗತ ಕದ ಸಹಾಯದಿಸಂದ ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಬಹಕದಾಗಿದ. 

ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಧ್ಯಾ ಚಸಂಕ   nm = ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ ವಕ್ರೀಗ/ಮದಧ್ಯಾ ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ ವಕ್ರೀಗ= 
c

v

v = 
c

nm

v ά 1/ nm

ಆದದ ರಸಂದ ವಸಕತ ವಿನ ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಧ್ಯಾ ಚಸಂಕ ಅಧಿಕವಗಿದದ ರೆ ಆ ಮದಧ್ಯಾ ಮದ ಮಗಲಕ ಬೆಳಕಕ ನಿಧನವಗಿ ಚಲಿಸಕತತದ 

ಮತಕತ  ವಸಕತ ವಿನ ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಧ್ಯಾ ಚಸಂಕವು ಕಡಿಮಯಾಗಿದದ ರೆ ಆ ಮದಧ್ಯಾ ಮದ ಮಗಲಕ ಬೆಳಕಕ ವಕ್ರೀಗವಗಿ ಚಲಿಸಕತತದ 

ಎಸಂದಕ ತಿಳದಕಬರಕತತದ.ಕಗಕ್ರೀಷಷ ಕ 10.3 ರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ರೀಡಲಾದ ಮಹಿತಿಗಳನಕಮ  ವಿಕ್ರೀಕ್ಷಿಸದಾಗ ಸಕ್ರೀಮ ಎಣಣ್ಣೆ ,ಟರರ್ಪಸಂಟಟೈನ್ ಎಣಣ್ಣೆ 

ಹಾಗಕ ನಿಕ್ರೀರಕ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕ್ರೀರನ ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಧ್ಯಾ ಚಸಂಕವು ಕಡಿಮ ಇರಕವ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಕ ಅತಧ್ಯಾ ಸಂತ ವಕ್ರೀಗವಗಿ 

ಚಲಿಸಕತತದ.

11. ವಜಪದ ವಕ ಪಕ್ರೀಭವನ ಸಗಚಧ್ಯಾ ಸಂಕವು 2.42 ಇದ. ಈ ಹೆಕ್ರೀಳಕಯ ಅಥರ್ಪವಕ್ರೀನಕ ?

ಈ ಹೆಕ್ರೀಳಕಯ ಅಥರ್ಪ ವಜಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ ವಕ್ರೀಗವು ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ ವಕ್ರೀಗಕಕ್ಕೆ ಸಂತ  2.42 ರಷಕಷ  ಕಡಿಮ ಇದ ಎಸಂದಕ.

12. ಮಸಗರದ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪದ 1 ಡಯಾಪಷ ರ್ ಅನಕಮ  ವಧ್ಯಾಖಧ್ಯಾನಿಸ.

1 ಡಯಾಪಷ ರ್ ಇದಕ ಒಸಂದಕ ಮಕ್ರೀಟರ್ ಸಸಂಗಮ ದಗರವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ಮಸಗರದ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪ.

13. ಒಸಂದಕ ಪಕ್ರೀನ ಮಸಗರವು ಸಗಜಿಯ ಸತಧ್ಯಾ  ಮತಕತ  ತಳೆಕಳಗಾದ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  50 ಸ.ಮಕ್ರೀ ದಗರದಲ್ಲಿ 

ಉಸಂಟಕಮಡಕತತದ. ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ವಸಕತ ವಿನ ಗಾತ ಕದಷಷಕ್ರೀ ಇದದ ರೆ ಸಗಜಿಯನಕಮ  ಮಸಗರದ ಮಕಸಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 

ಇರಸಲಾಗಿದ. ? ಹಾಗಗ ಮಸಗರದ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪವನಕಮ  ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಿರ.

ಪಕ್ರೀನ ಮಸಗರದ ಮಕಸಂದ 2F1 ನಲ್ಲಿ ವಸಕತ ವನಕಮ  ಇಟಾಷಗ ಅದರಷಷಕ್ರೀ ಗಾತ ಕದ ಸತಧ್ಯಾ  ಮತಕತ  ತಲೆಕಳಗಾದ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ   

ಮಸಗರದ ಇನಗಮಸಂದಕ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂದರೆ  2F2 ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹಕದಾಗಿದ. (ಮಕ್ರೀಲಿನ ಚಿತ ಕದಲ್ಲಿರಕವಸಂತೆ ).

10th Kannada Medium Science Notes + Q & Answers

Rizwan. D. Navgekar Kanabargi                                              Mobile : 9844082969



ಸಗಜಿಯ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು 50 ಸ.ಮಕ್ರೀ ದಗರದಲ್ಲಿ ಉಸಂಟಾಗಿರಕವ ಕಾರಣ ವಸಕತ ವು ಮಸಗರದ ಮಕಸಂದ 50 ಸ.ಮಕ್ರೀ 

ದಗರದಲ್ಲಿ ಇರಸಲಾಗಿದ ಎಸಂದಕ ತಿಳದಕ ಬರಕತತದ.

ವಸಕತ  ದಗರ u = -50 ಸ.ಮಕ್ರೀ

ಬಿಸಂಬ ದಗರ v = 50 ಸ. ಮಕ್ರೀ

ಸಸಂಗಮ ದಗರ = f

ಮಸಗರದ ಸಗತ ಕದ ಪಪಕಾರ 
 

ಮಸಗರದ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪ P = 
1

f

                                 = 
1

0.25

                             P  = +4D

ಆದದ ರಸಂದ ಮಸಗರದ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪವು +4D ಆಗಿರಕತತದ.

14.  2.ಮಕ್ರೀ ಸಸಂಗಮದಗರವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ನಿಮಮ  ಮಸಗರದ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪವನಕಮ  ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಿರ.

ನಿಮಮ  ಮಸಗರದ ಸಸಂಗಮ ದಗರ f = 2 ಸ.ಮಕ್ರೀ

ಮಸಗರದ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪ P = 
1

f

= 
1

−2

= -0.5 D

ಆದದ ರಸಂದ 2.ಮಕ್ರೀ ಸಸಂಗಮದಗರವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ನಿಮಮ  ಮಸಗರದ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪ -0.5D ಆಗಿರಕತತದ.
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ಅಭಾಧ್ಯಾಸದ ಪಪಶಗಮಕ್ರೀತತರಗಳಕ 
1. ಈ ಕಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸಕತ ವನಕಮ  ಮಸಗರದ ತಯಾರಕಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಕವುದಿಲಲ .

d) ಜಕ್ರೀಡಿ ಮಣಕಣ್ಣೆ

2. ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣದಿಸಂದ ಉಸಂಟಾದ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ಮಥಧ್ಯಾ ,ನಕ್ರೀರ ಮತಕತ  ವಸಕತ ವಿಗಿಸಂತ ದಗಡಡ ದಾಗಿದ.ಹಾಗಾದರೆ ವಸಕತ ವಿನ ಸಸ್ಥಾನ 

ಎಲ್ಲಿರಬೆಕ್ರೀಕಕ ?

d) ದಕಪ ವ ಮತಕತ  ಪಪಧನ ಸಸಂಗಮದ ನಡಕವ.

3. ಸತಧ್ಯಾ  ಮತಕತ  ವಸಕತ ವಿನ ಗಾತ ಕದಷಷಕ್ರೀ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  ಪಡೆಯಲಕ ವಸಕತ ವನಕಮ  ಪಕ್ರೀನ ಮಸಗರದ ಮಕಸಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ 

ಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಸಬೆಕ್ರೀಕಕ ?

b) ಸಸಂಗಮದಗರದ ಎರಡರಷಕಷ  ದಗರದಲ್ಲಿ 

4.   ಒಸಂದಕ ಗಗಕ್ರೀಳಕ್ರೀಯ ದಪರ್ಪಣ ಮತಕತ  ತೆಳಕವದ ಗಗಕ್ರೀಳಕ್ರೀಯ ಮಸಗರಗಳ ಪಪಧನ ಸಸಂಗಮ ದಗರ -15cm 

ಹಾಗಾದರೆ ದಪರ್ಪಣ ಮತಕತ  ಮಸಗರಗಳಕ

a) ಎರಡಗ ನಿಮಮ  

5. ನಿಕ್ರೀವು ದಪರ್ಪಣದಿಸಂದ ಎಷಕಷ  ದಗರದಲ್ಲಿ ನಿಸಂತರಗ ನಿಮಮ  ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ನಕ್ರೀರವಗಿರಕತತದ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದಪರ್ಪಣವು

d) ಸಮತಲ ಅಥವ ಪಕ್ರೀನ

6. ಶಬದ ಕಗಕ್ರೀಶದಲ್ಲಿ ಇರಕವ ಚಿಕಕ್ಕೆ  ಅಕ್ಷರಗಳನಕಮ  ಓದಲಕ ಈ ಕಳಗ ನಮಗದಿಸದ ಮಸಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕ್ರೀವು ಯಾವುದಕಕ್ಕೆ 

ಆದಧ್ಯಾ ತೆಯನಕಮ  ನಿಕ್ರೀಡಕತಿತಕ್ರೀರ ?

c) 5 cm ಸಸಂಗಮದಗರವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ಪಕ್ರೀನ ಮಸಗರ

7. ಸಸಂಗಮದಗರ 15 cm ಇರಕವ ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣವನಕಮ  ಉಪಯೋಗಿಸಕಗಸಂಡಕ ಒಸಂದಕ ವಸಕತ ವಿನ ನಕ್ರೀರ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  

ಪಡೆಯಲಕ ನಾವು ಬಯಸಕತೆತಕ್ರೀವ . ದಪರ್ಪಣ ಹಾಗಕ ವಸಕತ ವಿನ ನಡಕವಿನ ದಗರದ ವಧ್ಯಾಪತ ಎಷಷರಬೆಕ್ರೀಕಕ ? ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ 

ಸಸ ಭಾವ ಹೆಕ್ರೀಗಿದ ? ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ವಸಕತ ವಿನ ಗಾತ ಕಕಕ್ಕೆ ಸಂತಲಗ ದಗಡಡ ದಿದಯೋ  ಅಥವ ಚಿಕಕ್ಕೆ ದಿದಯೋ ? ಈ ಪಪಕರಣದಲ್ಲಿ 

ಪಪತಿಬಿಸಂಬ ಉಸಂಟಾಗಕವಿಕಯ ರೆಕ್ರೀಖ ಚಿತ ಕವನಕಮ  ರಚಿಸರ..

ದಪರ್ಪಣ ಮತಕತ  ವಸಕತ ವಿನ ನಡಕವಿನ ದಗರದ ವಧ್ಯಾಪತ 0 – 15 cm ಇರಬೆಕ್ರೀಕಕ .

ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ವಸಕತ ವಿನ ನಕ್ರೀರ ಪಪತಿಬಿಸಂಬ ಪಡೆಯಲಕ ವಸಕತ ವನಕಮ  ಮಸಗರದ ದಕಪ ವ ( P )  ಮತಕತ  ಪಪಧನ ಸಸಂಗಮದ 

( F ) ನಡಕವ ಇಡಬೆಕ್ರೀಕಕ. 
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ಆದದ ರಸಂದ 15 cm ಸಸಂಗಮದಗರವಿರಕವ ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣವನಕಮ  ಉಪಯೋಗಿಸಕಗಸಂಡಕ ಒಸಂದಕ ವಸಕತ ವಿನ ನಕ್ರೀರ ಪಪತಿಬಿಸಂಬ 

ಪಡೆಯಲಕ ಆ ವಸಕತ ವನಕಮ  ಮಸಗರದ ದಕಪ ವ ( P )ಮತಕತ  ಪಪಧನಸಸಂಗಮದ ( F ) ನಡಕವ ಯಾವ ಸಸ್ಥಾ ಳದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ರೀಕಾದರಕ 

ಇಡಬಹಕದಕ. ಮಥಧ್ಯಾ  ,ನಕ್ರೀರವದ ಮತಕತ  ದಗಡಡ ದಾದ ಪಪತಿಬಿಸಂಬ ಉಸಂಟಾಗಕತತದ.

8. ಈ ಕಳಗಿನ ಸನಿಮವಕ್ರೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಕವ ದಪರ್ಪಣಗಳನಕಮ  ಹೆಸರಸ.ನಿಮಮ  ಉತತರವನಕಮ  ಕಾರಣದಗಸಂದಿಗ ಸಮರರ್ಪಸ.

a) ಕಾರನ ಹೆಡ್ ಲೆಟೈಟ್ ( ಮಕಸಂಭಾಗದ ದಿಕ್ರೀಪ ) - ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣ .ಏಕಸಂದರೆ ಕಾರನ ಹೆಡ್ ಲೆಟೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನಕಮ  

ಹೆಗರಸಗಸಕವ ವಸಕತ ವನಕಮ  ಪಪಧನ ಸಸಂಗಮದಲ್ಲಿಟಾಷಗ ಅದಕ ಶಕತಶಾಲಿಯಾದ ಸಮಸಂತರ ಬೆಳಕನ ಕರಣಪಸಂಜವನಕಮ  

ಹೆಗರಸಗಸಕತತದ.

b) ವಹನದ ಪಾಶಸ ರ್ಪ ಅಥವ ಹಿನಗಮಕ್ರೀಟ ದಪರ್ಪಣ - ಪಕ್ರೀನ ದಪರ್ಪಣ. ಏಕಸಂದರೆ ಪಕ್ರೀನ ದಪರ್ಪಣವು ಹೆಗರ ಅಸಂಚಿನ ಕಡೆಗ 

ವಕ ಕತೆಯನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವುದರಸಂದ ಇವುಗಳ  ದದೃಷಷ ಕ್ಷೇತ ಕವು ಬಹಳ ಅಧಿಕವಗಿರಕತತದ. . ಪಕ್ರೀನ ದಪರ್ಪಣವು ಚಾಲಕನಿಗ 

ಅವನ ಹಿಸಂಭಾಗದ ಹೆಚಿಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ ಕವನಕಮ  ವಿಕ್ರೀಕ್ಷಿಸಲಕ ಸಹಾಯಕವಗಿದ. 

c) ಸೌರ ಕಕಲಕಮ - ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣ. ಏಕಸಂದರೆ ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣವನಕಮ  ಬೆಳಕನಕಮ  ಕಕ್ರೀಸಂದಿಪಕ್ರೀಕರಸಕವ ದಪರ್ಪಣ ಎನಕಮ ವರಕ.ಅದಕ 

ಬೆಳಕನ ಶಕತಶಾಲಿಯಾದ ಕರಣ ಬಿಸಂದಕವನಕಮ  ತನಮ  ಪಪಧನ ಸಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಉಸಂಟಕಮಡಕತತದ.ಮತಕತ  ಇದರಸಂದ ಅತಿಕ್ರೀ ಹೆಚಿಚ್ಚಿನ

ಪಪಮಣದ ಉಷಣ್ಣೆ ದ ಉತತ ತಿತ ಆಗಕತತದ.

9. ಒಸಂದಕ ಪಕ್ರೀನ ಮಸಗರದ ಅರರ್ಪ ಭಾಗವನಕಮ  ಕಪತ  ಕಾಗದದಿಸಂದ ಮಕಚಚ್ಚಿ ಲಾಗಿದ. ಈ ಮಸಗರವು ವಸಕತ ವಿನ ಪೂಣರ್ಪ 

ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  ಉಸಂಟಕಮಡಬಲಕಲ ದಕ್ರೀ ?ನಿಮಮ  ಉತತರವನಕಮ  ಪಾಪಯೋಗಿಕವಗಿ ಪರಕ್ರೀಕ್ಷಿಸ.ನಿಮಮ  ವಿಕ್ರೀಕ್ಷಣಗಳನಕಮ  ವಿವರಸ.

ಪಕ್ರೀನ ಮಸಗರದ ಅರರ್ಪ ಭಾಗವನಕಮ  ಕಪತ  ಕಾಗದದಿಸಂದ ಮಕಚಿಚ್ಚಿದದ ರಗ ಕಗಡಾ ಅದಕ ವಸಕತ ವಿನ ಪೂಣರ್ಪ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  

ಉಸಂಟಕಮಡಕತತದ. ಇದನಕಮ  ಕಳಗಿನ ಎರಡಕ ಸನಿಮವಕ್ರೀಶಗಳಸಂದ ತಿಳಯಬಹಕದಾಗಿದ.

ಸನಿಮವಕ್ರೀಶ  – 1 

ಮಸಗರದ ಮಕ್ರೀಲಿನ ಅರರ್ಪ ಭಾಗವು ಮಕಚಚ್ಚಿ ಲತ ಟಾಷಗ : 

ಈ ಸಸಂದಭರ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಸಗರದ ಕಳಗಿನ ಅರರ್ಪ ಭಾಗವು ಬೆಳಕನ ಕರಣವನಕಮ  ವಕ ಪಕ್ರೀಭವಿಸಕತತದ.ಈ ವಕ ಪಕ್ರೀಭವಿಸದ ಕರಣಗಳಕ 

ಮಸಗರದ ಇನಗಮಸಂದಕ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಂಧಿಸ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  ಉಸಂಟಕಮಡಕತತವ. (ಕಳಗಿನ ಚಿತ ಕದಲ್ಲಿರಕವಸಂತೆ )

ಸನಿಮವಕ್ರೀಶ  – 2 

ಮಸಗರದ ಕಳಗಿನ ಅರರ್ಪ ಭಾಗವು ಮಕಚಚ್ಚಿ ಲತ ಟಾಷಗ : 

ಈ ಸಸಂದಭರ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಸಗರದ ಮಕ್ರೀಲಿನ ಅರರ್ಪ ಭಾಗವು ಬೆಳಕನ ಕರಣವನಕಮ  ವಕ ಪಕ್ರೀಭವಿಸಕತತದ.ಈ ವಕ ಪಕ್ರೀಭವಿಸದ ಕರಣಗಳಕ 

ಮಸಗರದ ಇನಗಮಸಂದಕ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಂಧಿಸ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  

ಉಸಂಟಕಮಡಕತತವ. (ಕಳಗಿನ ಚಿತ ಕದಲ್ಲಿರಕವಸಂತೆ )
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10.. ಸಸಂಗಮದಗರ 10 cm ಇರಕವ ಕಕ್ರೀಸಂದಿಪಕ್ರೀಕರಣ ಮಸಗರದಿಸಂದ 5 cm ಎತತರವಿರಕವ ಒಸಂದಕ ವಸಕತ ವನಕಮ  25 cm 

ದಗರದಲ್ಲಿ ಇರಸದ. ರೆಕ್ರೀಖ ಚಿತ ಕವನಕಮ  ಬಿಡಿಸ ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ಸಸ್ಥಾನ ,ಗಾತ ಕ ಮತಕತ  ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ಸಸ ಭಾವಗಳನಕಮ  ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಿರ.

.

                                                                                                                                                                         

ಸಸಂಗಮದಗರ f = 10 cm 

ವಸಕತ  ದಗರ u = - 25 cm

ವಸಕತ ವಿನ ಎತತರ h = 5 cm 

ದಪರ್ಪಣದ ನಿಯಮದ ಪಪಕಾರ 

ಬಿಸಂಬ ದಗರವು ರನಾತಮ ಕವಗಿರಕವುದರಸಂದ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು  ಮಸಗರದ ಇನಗಮಸಂದಕ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಂಟಾಗಕತತದ ಎಸಂದಕ 

ತಿಳದಕ ಬರಕತತದ. 

ವರರ್ಪನ m = 
ಬಿಸಂಬದಗರ
ವಸಕತ ದಗರ = 

−v

u
= 

−16.66

25
= - 0.66

ಇಲ್ಲಿ ಋಣ ಚಿಹೆಮಯಕ ಸತಧ್ಯಾ  ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  ಸಗಚಿಸಕತತದ ಮತಕತ  ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ಮಸಗರದ ಇನಗಮಸಂದಕ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 

ಉಸಂಟಾಗಿರಕವುದನಕಮ  ಸಗಚಿಸಕತತದ.

ವರರ್ಪನ m = 
ಬಿಸಂಬದಎತತ ರ
ವಸಕತ ವಿನಎತತ ರ

= 
h'

h
=

h'

5

h’ = m X h = -0.66 X 5 = - 3.3 cm 

 ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ಎತತರದ ಋಣ ಚಿಹೆಮಯಕ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ತಲೆಕಳಗಾಗಿರಕವುದನಕಮ  ತಿಳಸಕತತದ.
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11. 15 cm ಸಸಂಗಮದಗರವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ನಿಮಮ  ಮಸಗರವು ಅದರಸಂದ 10 cm ದಗರದಲ್ಲಿ ಒಸಂದಕ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  

ಉಸಂಟಕಮಡಕತತದ. ಹಾಗಾದರೆ ವಸಕತ ವನಕಮ  ಮಸಗರದಿಸಂದ ಎಷಕಷ  ದಗರ ಇರಸಲಾಗಿದ ? ರೆಕ್ರೀಖ ಚಿತ ಕವನಕಮ  ರಚಿಸರ.

ನಿಮಮ  ಮಸಗರದ ಸಸಂಗಮ ದಗರ f = - 15 cm 

ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ದಗರ v = - 10 cm 

ಮಸಗರದ ಸಗತ ಕದ ಪಪಕಾರ  :

ಇಲ್ಲಿ ವಸಕತ  ದಗರದ ಋಣ ಚಿಹೆಮಯಕ ವಸಕತ ವನಕಮ  ಮಸಗರದ ಮಕಸಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 cm ದಗರದಲ್ಲಿ ಇರಸಲಾಗಿದ ಎಸಂದಕ 

ತಿಳಸಕತತದ.ಇದರ ರೆಕ್ರೀಖ ಚಿತ ಕವು ಈ ಕಳಗಿನಸಂತಿದ.

12. 15 cm ಸಸಂಗಮದಗರವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ಪಕ್ರೀನ ಮಸಗರದಿಸಂದ 10 cm ದಗರದಲ್ಲಿ ಒಸಂದಕ ವಸಕತ ವನಕಮ  

ಇರಸಲಾಗಿದ. ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ಸಸ್ಥಾನ ಮತಕತ  ಸಸ ಭಾವವನಕಮ  ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಿರ.

ಪಕ್ರೀನ ಮಸಗರದ ಸಸಂಗಮ ದಗರ f = 15 cm 

ವಸಕತ  ದಗರ u = - 10 cm 

ಮಸಗರದ ಸಗತ ಕದ  ಪಪಕಾರ,

ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ದಗರದ ರನಾತಮ ಕ ಚಿಹೆಮಯಕ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ಮಸಗರದ ಹಿಸಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸಂಟಾಗಿರಕವುದನಕಮ  ತಿಳಸಕತತದ.
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ವರರ್ಪನ m = 
ಬಿಸಂಬದಗರ
ವಸಕತ ದಗರ

= 
−v

u
= 

−6

−10
= + 0.6 

ವರರ್ಪನಯ ರನ ಚಿಹೆಮಯಕ ಪಪತಿಬಿಸಂವು ಮಥಧ್ಯಾ  ಮತಕತ  ನಕ್ರೀರವಗಿರಕವುದನಕಮ  ಸಗಚಿಸಕತತದ.

13. ಒಸಂದಕ ಸಮತಲ ದಪರ್ಪಣದಿಸಂದ ಉಸಂಟಾದ ವರರ್ಪನಯಕ + 1 ಆಗಿದ. ಇದರ ಅಥರ್ಪವಕ್ರೀನಕ ?

ಒಸಂದಕ ದಪರ್ಪಣದ ವರರ್ಪನಯನಕಮ  ಈ ಕಳಗಿನ ಸಗತ ಕದ ಸಹಾಯದಿಸಂದ ಪಡೆಯಬಹಕದಾಗಿದ.

ವರರ್ಪನ m = 
ಬಿಸಂಬದಎತತ ರ
ವಸಕತ ವಿನಎತತ ರ = 

h'

h

ಸಮತಲ ದಪರ್ಪಣದಿಸಂದ ಉಸಂಟಾದ ವರರ್ಪನಯಕ + 1 ಆಗಿದ. ಅಸಂದರೆ ಸಮತಲ ದಪರ್ಪಣದಿಸಂದ ಉಸಂಟಾದ ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ 

ಗಾತ ಕವು ವಸಕತ ವಿನ ಗಾತ ಕದಷಷಕ್ರೀ ಇದ ಎಸಂದಥರ್ಪ .ಇಲ್ಲಿ ರನ ಚಿಹೆಮಯಕ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ಮಥಧ್ಯಾ  ಮತಕತ  ನಕ್ರೀರವಗಿರಕವುದನಕಮ  

ತಿಳಸಕತತದ.

14. 30 cm ವಕ ಕತಾ ತಿಪಜಧ್ಯಾ ವನಕಮ  ಹೆಗಸಂದಿರಕವ ಒಸಂದಕ ಪಕ್ರೀನ ದಪರ್ಪಣದ ಮಕಸಂಭಾಗದಲ್ಲಿ  20 cm  ದಗರದಲ್ಲಿ 5 cm

ಎತತರವಿರಕವ ಒಸಂದಕ ವಸಕತ ವನಕಮ  ಇರಸದ. ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ಸಸ್ಥಾನ, ಸಸ ಭಾವ ಮತಕತ  ಗಾತ ಕಗಳನಕಮ  ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಿರ.

ವಸಕತ  ದಗರ u = - 20 cm 

ವಸಕತ ವಿನ ಎತತರ h = 5 cm

ವಕ ಕತಾ ತಿಪಜಧ್ಯಾ   R = 30 cm 

R = 2f

f = 
R

2
= 

30

2
= 15 cm 

ಮಸಗರದ ಸಗತ ಕದ ಪಪಕಾರ 

ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ರನ ಚಿಹೆಮಯಕ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ದಪರ್ಪಣದ ಹಿಸಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸಂಟಾಗಿರಕವುದನಕಮ  ಸಗಚಿಸಕತತದ. 

ವರರ್ಪನ m = 
ಬಿಸಂಬದಗರ
ವಸಕತ ದಗರ = 

−v

u
= 

−8.57

−20
= 0.428

ವರರ್ಪನಯಕ ರನಾತಮ ಕವಗಿರಕವುದಕ ಮಥಧ್ಯಾ  ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ಉಸಂಟಾಗಿರಕವುದನಕಮ  ಸಗಚಿಸಕತತದ. 

 

ವರರ್ಪನ m = 
ಬಿಸಂಬದಎತತ ರ
ವಸಕತ ವಿನಎತತ ರ

= 
h'

h

ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ಎತತರದ ರನಾತಮ ಕ ಚಿಹೆಮಯಕ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ನಕ್ರೀರವಗಿರಕವುದನಕಮ  ಸಗಚಿಸಕತತದ.

ಆದದ ರಸಂದ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ಮಥಧ್ಯಾ , ನಕ್ರೀರ ಮತಕತ  ಚಿಕಕ್ಕೆ ದಾಗಿರಕತತದ. 
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15. ಸಸಂಗಮ ದಗರವು 18 cm ಇರಕವ ನಿಮಮ  ದಪರ್ಪಣದ ಮಕಸಂಭಾಗದಿಸಂದ 27 cm  ದಗರದಲ್ಲಿ 7.00 cm ಎತತರವಿರಕವ

ಒಸಂದಕ ವಸಕತ ವನಕಮ  ಇರಸದ. ಪಪಕಾಶಮನವದ ತಿಕ್ರೀಕ್ಷಣ್ಣೆ  ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  ಪಡೆಯಲಕ ಪರದಯನಕಮ  ದಪರ್ಪಣದಿಸಂದ ಎಷಕಷ  

ದಗರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೆಕ್ರೀಕಕ ? ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ಸಸ ಭಾವ ಮತಕತ  ಗಾತ ಕವನಕಮ  ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಿರ.

ವಸಕತ  ದಗರ u = - 27 cm

ವಸಕತ ವಿನ ಎತತರ h = 7 cm

ಸಸಂಗಮ ದಗರ f = -18 cm

ಮಸಗರದ ಸಗತ ಕದ ಪಪಕಾರ 

 

 ಪಪಕಾಶಮನವದ ತಿಕ್ರೀಕ್ಷಣ್ಣೆ  ಪಪತಿಬಿಸಂಬವನಕಮ  ಪಡೆಯಲಕ ಪರದಯನಕಮ  ದಪರ್ಪಣದಿಸಂದ ಮಕಸಂದ 54 cm ದಗರದಲ್ಲಿ 

ಇಡಬೆಕ್ರೀಕಕ .

ವರರ್ಪನ m = 
ಬಿಸಂಬದಗರ
ವಸಕತ ದಗರ

= 
−v

u
= 

−54

27
= -2 cm 

ವರರ್ಪನಯಕ ಋಣಾತಮ ಕವಗಿರಕವುದಕ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ಸತಧ್ಯಾ  ಪಪತಿಬಿಸಂಬ ಎನಕಮ ವುದನಕಮ  ಸಗಚಿಸಕತತದ.

ವರರ್ಪನ m = 
ಬಿಸಂಬದಎತತ ರ
ವಸಕತ ವಿನಎತತ ರ = 

h'

h

h’ = 7 X (-2) = - 14 cm 

  ಪಪತಿಬಿಸಂಬದ ಎತತರದ ಋಣಾತಮ ಕ ಚಿಹೆಮಯಕ ಪಪತಿಬಿಸಂಬವು ತಲೆಕಳಗಾಗಿರಕವುದಕ ಎಸಂದಥರ್ಪ.

16. ಮಸಗರದ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪ  – 2. 0 D ಇರಕವ ಮಸಗರದ ಸಸಂಗಮದಗರವನಕಮ  ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಿರ.? ಇದಕ ಯಾವ ವಿರದ 

ಮಸಗರ ?

ಮಸಗರದ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪ P = 
1

f (ಮಕ್ರೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ )

ನಿಮಮ  ಮಸಗರದ ಸಸಂಗಮದಗರ ಋಣಾತಮ ಕವಗಿರಕತತದ. ಆದದ ರಸಂದ ಈ ಮಸಗರವು ನಿಮಮ  ಮಸಗರವಗಿದ.

17. ಒಬಬ  ವಟೈದಧ್ಯಾ ರಕ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪ + 1.50 D ಇರಕವ ಸರಪಡಿಸಕವ ಮಸಗರವನಕಮ  ಸಗಚಿಸದ್ದಾರೆ. ಮಸಗರದ ಸಸಂಗಮ 

ದಗರವನಕಮ  ಕಸಂಡಕಹಿಡಿಯಿರ. ಸಗಚಿಸಲಾದ ಮಸಗರವು ಕಕ್ರೀಸಂದಿಪಕ್ರೀಕರಸಕವ ಮಸಗರವೋ ಅಥವ ವಿಕಕ್ರೀಸಂದಿಪಕ್ರೀಕರಸಕವ 

ಮಸಗರವೋ ?
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ಮಸಗರದ ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪ P =
1

f (ಮಕ್ರೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ )
ಸಮಥಧ್ಯಾ ರ್ಪ P = 1.50 D 

f = 
1

1.5
= 

10

15
= 0.66 m 

 

ಪಕ್ರೀನ ಮಸಗರದ ಸಸಂಗಮದಗರವು ರನಾತಮ ಕವಗಿರಕತತದ. ಆದದ ರಸಂದ ಈ ಮಸಗರವು ಪಕ್ರೀನ ಮಸಗರವಗಿದ.
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ಅಧಧ್ಯಾಯ -11 ಮಾನವನ ಕಣಣಣ  ಮತಣತ  ವಣರ್ಣಮಯ ಜಗತಣತ

1. ಕಣಣನ ಹಹಹೊಂದಾಣಕೆ ಎಹೊಂದರರೇನಣ ?

ಕಣಣನ ಮಸಹರವು ತಹೊಂತಣಗಳಣ,ಜೆಲ್ಲಿಯಹೊಂತಹ ವಸಣತ ಗಳಹೊಂದ ಕಹಡಿದ.ಇದರ ವಕ ಕತೆಯನಣನ   ಸಿಲಿಯರಿ  ಸನಯಣಗಳಹೊಂದ 

ಸಸ ಲಲ ಮಟಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರರ್ಣಡಿಸಬಹಣದಣ. ಕಣಣನ ಮಸಹರದ ವಕ ಕತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಹೊಂದ ಅದರ ಸಹೊಂಗಮದಹರವನಣನ  

ಬದಲಾಯಸಬಹಣದಣ. ಸನಯಣಗಳಣ ವಿಶಶಹೊಂತಗೆಹಹೊಂಡಾಗ ಮಸಹರವು ತೆಳಳ ಗಾಗಣತತದ ಮತಣತ  ಸಹೊಂಗಮದಹರ 

ಹಚಚ್ಚಾಗಣತತದ. ಇದರಿಹೊಂದ ದಹರದ ವಸಣತ ಗಳನಣನ  ಸಲ ಷಟ್ಟಿ ವಾಗಿ ನಹರೇಡಬಹಣದಣ. ನರೇವು ಕಣಣನ ಹತತರದ ವಸಣತ ಗಳನಣನ  

ನಹರೇಡಣವಾಗ ಕಣಣನ ಸಿರೇಲಿಯರಿ ಸನಯಣಗಳಣ ಕಣಗಣಗ ತತವ. ಇದರಿಹೊಂದ ಕಣಣನ ಮಸಹರದ ವಕ ಕತೆ ಹಚಚ್ಚಾಗಣತತದ. ಆಗ ಕಣಣನ 

ಮಸಹರವು ದರಲ ವಾಗಣತತದ. ಅದರ ರರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಣಣನ ಸಹೊಂಗಮದಹರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಣತತದ. ಮತಣತ  ಹತತರದ 

ವಸಣತ ಗಳಣ ಸಲ ಷಟ್ಟಿ ವಾಗಿ ಗೆಹರೇಚರಿಸಣತತದ.ಈ ರಿರೇತ ತನನ  ಮಸಹರದ ಸಹೊಂಗಮದಹರವನಣನ  ಹಹಹೊಂದಾಣಕೆ ಮಾಡಣವ ಕಣಣನ 

ಮಸಹರದ ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣವನಣನ  ಕಣಣನ ಹಹಹೊಂದಾಣಕೆ ಎನಣನ ವರಣ.

2. ಸಮರೇರ ದದೃಷಟ್ಟಿಯಣಳಳ  ಒಬಬ  ವಧ್ಯಾ ಕತಯಣ 1.2 ಮರೇ ಗಿಹೊಂತ ಹಚಚ್ಚಾನ ದಹರದಲ್ಲಿರಣವ ವಸಣತ ವನಣನ  ಸಲ ಷಟ್ಟಿ ವಾಗಿ ನಹರೇಡಲಣ 

ಸಧಧ್ಯಾ ವಿಲಲ . ಈ ವಧ್ಯಾ ಕತಯಣ ದದೃಷಟ್ಟಿ ಪುನರ್ ಸಸ್ಥಾಪಿಸಲಣ ಬಳಸಣವ ಸರಿರಡಿಸಣವ ಮಸಹರ ಯಾವುದಣ ?

ಈ ವಧ್ಯಾ ಕತಯಣ ಸಮರೇರದ ವಸಣತ ಗಳನಣನ  ಸಲ ಷಟ್ಟಿ ವಾಗಿ ನಹರೇಡಣತತನ ಆದರ  1.2 ಮರೇ ಗಿಹೊಂತ ಹಚಚ್ಚಾನ ದಹರದಲ್ಲಿರಣವ ವಸಣತ ವನಣನ

ಸಲ ಷಟ್ಟಿ ವಾಗಿ ನಹರೇಡಲಣ ಸಧಧ್ಯಾ ವಿಲಲ  .ವಸಣತ ವಿನ ರಶತಬಹೊಂಬವು ರಟನಾದಲ್ಲಿ ಆಗದ  1.2 ಮರೇ ಮಣಹೊಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಹೊಂಟಾಗಣವ 

ಕಾರಣ ಈ ರಿರೇತ ಆಗಣತತದ.

                                                                                        ರಟನಾ 

ಸಹಕತ ನಮನ  ಮಸಹರವನಣನ  ಉರಯೋಗಿಸಿ ಈ ದಹರೇಷವನಣನ  ನವಾರಿಸಬಹಣದಣ.

                                                                                     ರಟನಾ 

                                                ನಮನ  ಮಸಹರ 

3. ಸಮಾನಧ್ಯಾ  ದದೃಷಟ್ಟಿಯಣಳಳ ವರಿಗೆ ಸಮರೇರ ಬಹೊಂದಣ ಮತಣತ  ದಹರ ಬಹೊಂದಣಗಳಾವುವು ?

ಸಮಾನಧ್ಯಾ  ದದೃಷಟ್ಟಿಯಣಳಳ ವರಿಗೆ ಸಮರೇರ ಬಹೊಂದಣ 25 ಸ.ಮರೇ ಆಗಿದ ಮತಣತ  ದಹರ ಬಹೊಂದಣ ಅನಹೊಂತದಹರ ಆಗಿದ.ಕಣಣಗೆ 

ವಸಣತ ವು ಸಲ ಷಟ್ಟಿ ವಾಗಿ ಹಾಗಣ ಒತತಡರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಣಣವ ಕನಷಟ್ಟಿ  ದಹರವನಣನ  ಸಮರೇರ ಬಹೊಂದಣ ಎನಣನ ವರಣ.ಕಣಣಣ  ಸಲ ಷಟ್ಟಿ ವಾಗಿ 

ವಿರೇಕ್ಷಿಸಲಣ ಸಧಧ್ಯಾ ವಾಗಣವ ಅತರೇ ಗರಿಷಟ್ಟಿ  ದಹರವರೇ ದಹರ ಬಹೊಂದಣ.

4. ಕೆಹನಯ ಬಹೊಂಚನಲ್ಲಿ ಕಣಳತರಣವ ಒಬಬ  ವಿದಾಧ್ಯಾರರ್ಣಯಣ ಕಪುಲ  ಹಲಗೆಯ ಬರಹವನಣನ  ಓದಲಣ ಕಷಟ್ಟಿ ರಡಣತತನ . 

ಈ ಮಗಣವು ಬಳಲಣತತರಣವ ತೆಹಹೊಂದರ ಯಾವುದಣ ? ಅದನಣನ  ಹರೇಗೆ ಸರಿರಡಿಸಬಹಣದಣ ?

ಕೆಹನಯ ಬಹೊಂಚನಲ್ಲಿ ಕಣಳತರಣವ ಒಬಬ  ವಿದಾಧ್ಯಾರರ್ಣಯಣ ಕಪುಲ  ಹಲಗೆಯ ಬರಹವನಣನ  ಓದಲಣ ಕಷಟ್ಟಿ ರಡಣತತನ.ಇದಣ 

ಅವನಣ ದಹರದ ವಸಣತ ಗಳನಣನ  ಸಲ ಷಟ್ಟಿ ವಾಗಿ ನಹರೇಡಲಣ ಸಧಧ್ಯಾ ವಾಗಣತತಲಲ  ಎಹೊಂದಣ ಸಹಚಸಣತತದ. ಅವನಣ ಸಮರೇರ ದದೃಷಟ್ಟಿ 
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ದಹರೇಷದಹೊಂದ ಬಳಲಣತತದ್ದಾನ.ಇದನಣನ  ಸಹಕತ ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣದ ನಮನ  ಮಸಹರದ ಅಳವಡಿಕೆಯಹೊಂದ ಈ ದಹರೇಷವನಣನ  

ಸರಿರಡಿಸಬಹಣದಾಗಿದ.

ಅಭಾಧ್ಯಾಸದ ರಶಶಹನರೇತತರಗಳಣ 
1.ಮಾನವನ ಕಣಣಣ  ತನನ  ಕಣಣನ ಮಸಹರದ ಸಹೊಂಗಮದಹರವನಣನ  ವಿವಿಧ ದಹರಗಳಲ್ಲಿರಣವ ವಸಣತ ಗಳಣ ಕಾಣಣವಹೊಂತೆ 

ಸರಿಹಹಹೊಂದಸಲಣ ಕಾರಣ 

b) ಕಣಣನ ಹಹಹೊಂದಾಣಕೆ 

2. ಮಾನವನ ಕಣಣಣ  ವಸಣತ ವಿನ ರಶತಬಹೊಂಬವನಣನ ಹೊಂಟಣ ಮಾಡಣವ ಭಾಗ

d) ರಟನಾ

3. ಸಮಾನಧ್ಯಾ  ದದೃಷಟ್ಟಿ ಹಹಹೊಂದರಣವ ಯಣವ ವಯಸಸ ರಿಗೆ ಕಣಣನ ಕನಷಟ್ಟಿ  ದದೃಷಟ್ಟಿ ದಹರ

c) 25 ಸ. ಮರೇ

4. ಕಣಣನ ಮಸಹರದ ಸಹೊಂಗಮದಹರದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಣವ ಕ ಶಯೆಗೆ ಕಾರಣ

c) ಸಿರೇಲಿಯರಿ ತಹೊಂತಣಗಳಣ

5. ಒಬಬ  ವಧ್ಯಾ ಕತಯಣ ದಹರದದೃಷಟ್ಟಿ ಸರಿರಡಿಸಲಣ - 5.5 ಡಯಾರಟ್ಟಿ ರ್ ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣ ಮಸಹರದ ಅವಶಧ್ಯಾ ಕತೆ ಇದ.ಅತಧ್ಯಾ ಹೊಂತ 

ಸಮರೇರದದೃಷಟ್ಟಿ  ಸರಿರಡಿಸಲಣ + 1.5 ಡಯಾರಟ್ಟಿ ರ್ ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣದ ಮಸಹರದ ಅವಶಧ್ಯಾ ಕತೆ ಇದ . ಹಾಗಾದರ ಯಾವ 

ಸಹೊಂಗಮದಹರವುಳಳ  ಮಸಹರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಹರೇಷಗಳನಣನ  ಸರಿರಡಿಸಲಣ ಬರೇಕಾಗಿದ ?

ಅ) ದಹರ ದದೃಷಟ್ಟಿ  ಮತಣತ   ಆ) ಸಮರೇರ ದದೃಷಟ್ಟಿ .

P ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣದ ಮಸಹರದ ಸಹೊಂಗಮದಹರವು f ಆದಾಗ

ಅ) ದಹರ ದದೃಷಟ್ಟಿಯನಣನ  ಸರಿರಡಿಸಲಣ ಮಸಹರದ ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣ P = - 5.5 D

ಮಸಹರದ ಸಹೊಂಗಮ ದಹರ f = 
1

P
= 

1

−5.5
= - 0.181 ಮರೇ .

ದಹರ ದದೃಷಟ್ಟಿಯನಣನ  ಸರಿರಡಿಸಲಣ - 0.181 ಮರೇ . ಸಹೊಂಗಮದಹರದ ಮಸಹರವನಣನ  ಉರಯೋಗಿಸಬರೇಕಣ.

ಆ) ಸಮರೇರ ದದೃಷಟ್ಟಿಯನಣನ  ಸರಿರಡಿಸಲಣ ಮಸಹರದ ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣ P = + 1.5 D  

ಮಸಹರದ ಸಹೊಂಗಮ ದಹರ f = 
1

P
= 

1

+1.5
= + 0.667 ಮರೇ 

ಸಮರೇರ ದದೃಷಟ್ಟಿಯನಣನ  ಸರಿರಡಿಸಲಣ + 0.667 ಮರೇ ಸಹೊಂಗಮದಹರದ ಮಸಹರವನಣನ  ಉರಯೋಗಿಸಬರೇಕಣ.

6. ಸಮರೇರ ದದೃಷಟ್ಟಿಯ ದಹರ ಬಹೊಂದಣವು ಕಣಣನ ಮಣಹೊಂದನಹೊಂದ 80 ಸ. ಮರೇ ಆಗಿದ. ಯಾವ ಸಸ ಭಾವದ ಮತಣತ  

ಯಾವ ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣದ ಮಸಹರದಹೊಂದ ಈ ದಹರೇಷ ಸರಿರಡಿಸಬಹಣದಣ .?

ವಸಣತ  ದಹರ u = ಅನಹೊಂತ ದಹರ = 

ರಶತಬಹೊಂಬ ದಹರ v = - 80 cm 
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ಸಹೊಂಗಮದಹರ = f 

ಮಸಹರದ ಸಹತ ಕದ ರಶಕಾರ 

ಮಸಹರದ ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣ P = 

- 1.25 D ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣದ ನಮನ  ಮಸಹರದಹೊಂದ ಈ ದಹರೇಷವನಣನ  ಸರಿರಡಿಸಬಹಣದಣ.

7. ದಹರ ದದೃಷಟ್ಟಿಯನಣನ  ರರಿಹಾರ ಮಾಡಣವ ರರೇಖಾ ಚತ ಕ ಬರಯರಿ. ದಹರದದೃಷಟ್ಟಿಯಣಳಳ  ಕಣಣನ ಸಮರೇರ ಬಹೊಂದಣ 1

ಮರೇ. ಈ ದಹರೇಷ ರರಿಹರಿಸಲಣ ಬರೇಕಾದ ಮಸಹರದ ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣ ಎಷಣಟ್ಟಿ  ? ಸಮಾನಧ್ಯಾ  ಕಣಣನ ಕನಷಟ್ಟಿ  ದದೃಷಟ್ಟಿದಹರ 25 

ಸ.ಮರೇ ಎಹೊಂದಣ ಭಾವಿಸಿ.

 ದಹರ ದದೃಷಟ್ಟಿ ರರಿಹಾರ ಮಾಡಣವ ರರೇಖಾ ಚತ ಕ            
                                                                         ರಟನಾ

                                 ಪಿರೇನ ಮಸಹರ 

ವಸಣತ  ದಹರ u = - 25 cm

ರಶತಬಹೊಂಬ ದಹರ v = 1 m = 100 cm

ಸಹೊಂಗಮದಹರ = f 

ಮಸಹರದ ಸಹತ ಕದ ರಶಕಾರ 
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ಮಸಹರದ ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣ P = 

 = 
1

0.33
= + 3.0 D 

+ 3.0 D ಸಮರಧ್ಯಾ ರ್ಣದ ಪಿರೇನ ಮಸಹರದ ಬಳಕೆಯಹೊಂದ ಈ ದಹರೇಷವನಣನ  ನವಾರಿಸಬಹಣದಣ. 

8. ಸಮಾನಧ್ಯಾ  ಕಣಣಣ ಗಳಹೊಂದ 25 ಸ.ಮರೇ ಗಿಹೊಂತ ಹತತರದಲ್ಲಿ ವಸಣತ ಗಳನಣನ  ಸಲ ಷಟ್ಟಿ ವಾಗಿ ನಹರೇಡಲಣ ಏಕೆ ಸಧಧ್ಯಾ ವಿಲಲ  ?

ಸಮಾನಧ್ಯಾ  ಕಣಣಣ ಗಳಹೊಂದ 25 ಸ.ಮರೇ ಗಿಹೊಂತ ಹತತರದಲ್ಲಿ ವಸಣತ ಗಳನಣನ  ಸಲ ಷಟ್ಟಿ ವಾಗಿ ನಹರೇಡಲಣ  ಸಧಧ್ಯಾ ವಿಲಲ  ಏಕೆಹೊಂದರ ಕಣಣನ 

ಸಿರೇಲಿಯರಿ ಸನಯಣಗಳಣ ಹಿಗಣಗ ವುದಲಲ .  25 ಸ.ಮರೇ ಗಿಹೊಂತ ಹತತರದಲ್ಲಿ ವಸಣತ ಗಳನಣನ  ನಹರೇಡಣವಾಗ ಅವು ಮಸಣಕಾಗಿ 

ಕಾಣಣತತವ ಮತಣತ  ಕಣಣಗೆ ಒತತಡವನಣನ  ಉಹೊಂಟಣಮಾಡಣತತವ. 

9. ನಾವು ಕಣಣನಹೊಂದ ವಸಣತ ವಿನ ದಹರವನಣನ  ಹಚಚ್ಚಾಸಿದಾಗ ಕಣಣನಲ್ಲಿ ಅದರ ರಶತಬಹೊಂಬ ದಹರ ಏನಾಗಣತತದ, ?

ಕಣಣನ ಗಾತ ಕವು ಹಚಣಚ್ಚಾ  ಅರವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ರಶತಬಹೊಂಬದ ದಹರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರೇ ಬದಲಾವಣೆ 

ಆಗಣವುದಲಲ ..ಅಹೊಂದರ ವಸಣತ ವಿನ ದಹರವು ಹಚಚ್ಚಾದಹೊಂತೆ ಕಣಣನಲ್ಲಿ ಉಹೊಂಟಾಗಣವ ಅದರ ರಶತಬಹೊಂಬದ ದಹರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರೇ

ಬದಲಾವಣೆ ಉಹೊಂಟಾಗಣವುದಲಲ . ವಸಣತ ವಿನ ದಹರದಲ್ಲಿ ಉಹೊಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನಣನ  ಕಣಣನ ಮಸಹರವು ತನನ   

ಸಹೊಂಗಮದಹರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನಣನ  ಉಹೊಂಟಣ ಮಾಡಣವ ಮಹಲಕ ರಶತಬಹೊಂಬವು ಯಾವಾಗಲಹ ರಟನಾದ 

ಮೆರೇಲೆಯೆರೇ ಬರೇಳಣವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಣತತದ. 

10.ನಕ್ಷತ ಕಗಳಣ ಮನಣಗಣವುದರೇಕೆ ?

ನಕ್ಷತ ಕಗಳಣ ತಮಮ  ಸಸ ಹೊಂತ ಬಳಕನಣನ  ಹಹರಸಹಸಣತತವ. ಮತಣತ  ಮನಣಗಣತತವ.ವಾಯಣಮಹೊಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕನ 

ವಕ ಶರೇಭವನದಹೊಂದಾಗಿ ನಕ್ಷತ ಕಗಳಣ ಮನಣಗಣತತವ. ನಕ್ಷತ ಕಗಳಣ ನಮಮಹೊಂದ ಬಹಳ ದಹರದಲ್ಲಿವ. ಆದದ ರಿಹೊಂದ ಅವುಗಳಹೊಂದ ಬರಣವ

ಬಳಕಣ ಅಹೊಂದಾಜಣ ಬಹೊಂದಣ ಗಾತ ಕದ ಬಳಕನ ಮಹಲಗಳಹೊಂತೆ ಕಾಣಣತತವ. ನಕ್ಷತ ಕಗಳಹೊಂದ ಬರಣವ ಬಳಕಣ ಭಹಮಯ 

ವಾಯಣಮಹೊಂಡಲವನಣನ  ರಶವರೇಶಿಸಿದಾಗ ಭಹಮಯನಣನ  ತಲಣಪುವ ಮಣನನ  ಅದಣ ಸತತವಾಗಿ ವಕ ಶರೇಭವನಕೆಸ ಒಳಗಾಗಣತತದ. 

ವಾಯಣಮಹೊಂಡಲದಹೊಂದ ವಕ ಶರೇಭವಿಸಲಲ ಟಟ್ಟಿ  ನಕ್ಷತ ಕದ ಬಳಕಣ ನಮಮ  ಸಮರೇರಕೆಸ ಬಹೊಂದಾಗ ಅದಣ ಹಚಣಚ್ಚಾ  

ರಶಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಣತತದ. ಆದದ ರಿಹೊಂದ ನಕ್ಷತ ಕಗಳಣ ಮನಣಗಣತತವ. .

10th Kannada Medium Science Notes + Q & Answers

Rizwan. D. Navgekar Kanabargi                                              Mobile : 9844082969



11. ಗ ಶಹಗಳಣ ಏಕೆ ಮನಣಗಣವುದಲಲ  ಎಹೊಂದಣ ವಿವಿರಿಸಿ .

ಗ ಶಹಗಳಣ ಭಹಮಗೆ ಬಹಣ ಹತತರದಲ್ಲಿವ. ಮತಣತ  ವಿಸತರಿಸಿದ ಬಳಕನ ಮಹಲಗಳಹೊಂತೆ ಕಾಣಣತತವ. ನಾವು ಒಹೊಂದಣ ಗ ಶಹವನಣನ  

ಹಲವಾರಣ ಬಹೊಂದಣ ಗಾತ ಕದ ಬಳಕನ ಮಹಲಗಳ ಒಹೊಂದಣ ಸಹೊಂಗ ಶಹ ಎಹೊಂದಣ ಬಾವಿಸಿದರ ಒಟಣಟ್ಟಿ  ಎಲಾಲ  ಬಹೊಂದಣಗಳಹೊಂದ ನಮಮ  

ಕಣಣ ನಣನ  ತಲಣಪುವ ಬಳಕನ ವಧ್ಯಾ ತಧ್ಯಾಸವು ಎಲಾಲ  ಬಹೊಂದಣಗಳ ಬಳಕನ ಸರಾಸರಿ ಹತತರವಾಗಣತತದ. ಇದರಿಹೊಂದಾಗಿ ಗ ಶಹಗಳ 

ಮನಣಗಣವಿಕೆ ಶಹನಧ್ಯಾ ವಾಗಿದ..

12. ಸಹಯರ್ಣನಣ ಮಣಹೊಂಜಾನ ಕೆಹೊಂಪಾಗಿರಲಣ ಕಾರಣವರೇನಣ ?

ಮಣಹೊಂಜಾನಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಯರ್ಣನ ಕರಣಗಳಣ ನಮಮ ನಣನ  ತಲಣರಲಣ ಭಹಮಯ ವಾಯಣಮಹೊಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 

ದಹರ ಕ ಕಮಸಬರೇಕಣ .ಈ ಸಹೊಂದಭರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತರಹೊಂಗಾಹೊಂತರವಿರಣವ ಬಳಕನ ಕರಣವು ಹಚಣಚ್ಚಾ  ಚದಣರಣತತದ ಮತಣತ  ಹಚಣಚ್ಚಾ  

ತರಹೊಂಗಾಹೊಂತರವಿರಣವ ಬಳಕನ ಕರಣವು ನಮಮ ನಣನ  ತಲಣಪುತತದ. ನರೇಲಿ ಬಣಣ ವು ಕಡಿಮೆ ತರಹೊಂಗಾಹೊಂತರವನಣನ  ಹಹಹೊಂದದ ಮತಣತ

ಕೆಹೊಂಪು ಬಣಣ ವು ಅಧಿಕ ತರಹೊಂಗಾಹೊಂತರವನಣನ  ಹಹಹೊಂದದ. ಆದದ ರಿಹೊಂದ ಮಣಹೊಂಜಾನಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಯರ್ಣ ಕೆಹೊಂಪಾಗಿ 

ಕಾಣಣತತನ. 

13. ಗಗನಯಾತಶಗೆ ಆಕಾಶವು ನರೇಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣದ ಕಪಾಲಗಿ ಕಾಣಲಣ ಕಾರಣವರೇನಣ ?

ಗಗನಯಾತಶಯಣ ಅತ ಎತತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಣತತರಣವಾಗ ಆ ಎತತರದಲ್ಲಿ ವಾಯಣಮಹೊಂಡಲವಿರಣವುದಲಲ  ಮತಣತ  ಬಳಕನ 

ಚದಣರಣವಿಕೆಯಣ ಉಹೊಂಟಾಗಣವುದಲಲ . ಬಳಕಣ ಚದಣರದ ಕಾರಣ ಗಗನಯಾತಶಯ ಕಣಣಗೆ ಯಾವುದರೇ ಬಳಕಣ 

ಬರೇಳಣವುದಲಲ  ಮತಣತ  ಆಕಾಶವು ಕಪಾಲಗಿ ಕಾಣಣತತದ. 
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 ಘಟಕ -14 ಶಕಕಯ ಆಕರಗಳಳ  
1.ಶಕಕಯ ಉತಕಮ ಆಕರ ಯಾವುದಳ ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಅಂಶಗಳನಳನ  ಪೂರರೈಸಳವ ಯಾವುದದೇ ಶಕಕಯ ಆಕರವನಳನ  ಉತಕಮ ಶಕಕಯ ಆಕರ ಎನನ ಬಹಳದಳ.

ಅ) ಏಕಮಾನ ರಾಶಿಗೆ ಅತತ ಧಿಕ ಉಷಷ ವನಳನ  ಬಿಡಳಗಡೆ ಮಾಡಬದೇಕಳ.

ಆ) ಏಕಮಾನ ರಾಶಿಗೆ ಅತತ ಧಿಕ ಕೆಲಸವನಳನ  ಮಾಡಬದೇಕಳ.

ಇ) ಸಳಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಳವಅಂತಿರಬದೇಕಳ.

ಈ) ಆರರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಿತವತ ಯಿ ಆಗಿರಬದೇಕಳ.

ಉ) ಸಳಲಭವಾಗಿ ಸಅಂಗ ಗಹಿಸಳವಅಂತಿರಬದೇಕಳ ಮತಳಕ  ಸಳಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಳವಅಂತಿರಬದೇಕಳ .

ಊ) ಪರಿಸರ ಸನ ದೇಹಿಯಾಗಿರಬದೇಕಳ .

2. ಉತಕಮ ಇಅಂಧನ ಯಾವುದಳ ?

ಉರಿಸಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚಚ್ಚಿನ ಉಷಷ ವನಳನ  ಬಿಡಳಗಡೆ ಮಾಡಳವ ಮತಳಕ  ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹೆಹೊಗೆಯನಳನ  ಉತತ ತಿಕ ಮಾಡಳವ ಹಾಗಳ 

ಸಳಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಬಹಳದಾದ ಇಅಂಧನವದೇ ಉತಕಮ ಇಅಂಧನ.

3. ನಿಮಮ  ಆಹಾರವನಳನ  ಬಿಸಿಮಾಡಲಳ ಯಾವುದಾದರಳ ಶಕಕಯ ಆಕರವನಳನ  ಉಪಯೋಗಿಸಳವುದಾದರ, 

ಯಾವುದನಳನ  ಆಯಯ್ಕೆ ಮಾಡಳವಿರಿ ಮತಳಕ  ಏಕೆ ?

ಆಹಾರವನಳನ  ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಳ ನರೈಸಗಿರ್ಥಿಕ ಅನಿಲವನಳನ  ಉಪಯೋಗಿಸಳತಕದೇವ. ಏಕೆಅಂದರ ಅದಳ ಅತತ ಅಂತ ಸಸ ಚಚ  ಮತಳಕ  ದಕ್ಷತಯ 

ಇಅಂಧನವಾಗಿದ. ಯಾವುದದೇ ರಿದೇತಿಯ ಹೆಹೊಗೆಯನಳನ  ಉತತ ತಿಕ ಮಾಡಳವುದಿಲಲ . ಮತಳಕ  ಅತಿದೇ ಹೆಚಚ್ಚಿನ ದಹತ ತಯನಳನ  

ಹೆಹೊಅಂದಿದಯಾದರಹೊ ಅದರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ,ಉಪಯೋಗ ತಳಅಂಬಾ ಸಳಲಭವಾಗಿದ. ಅತಿದೇ ಹೆಚಚ್ಚಿನ ಉಷಷ ವನಳನ  ಉತತ ತಿಕ 

ಮಾಡಳತಕದ.

4. ಪಳೆಯಳಳಿಕೆ ಇಅಂಧನಗಳ ಅನಾನಳಕಹೊಲತಗಳಳ ಯಾವುವು ?

ಅ) ಪಳೆಯಳಳಿಕೆ ಇಅಂಧನಗಳನಳನ  ದಹಿಸಳವುದರಿಅಂದ ಪರಿಸರ ಮಲಿನವಾಗಳತಕದ.

ಆ) ಈ ಇಅಂಧನಗಳಳ ಕಾಬರ್ಥಿನ, ನರೈಟಹೊಗದೇಜನ ಮತಳಕ  ಸಲಲ್ಫ ರ್ ಗಳ ಆಕೆಕರೈಡ್ ಗಳನಳನ  ಉತತ ತಿಕ ಮಾಡಳವ ಮಹೊಲಕ ಆಮಲ  

ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮಣಿಷನ ಹಾಗಳ ನಿದೇರಿನ ಮಾಲಿನತ ಕೆಯ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಳತಕದ.

ಇ) ಈ ಇಅಂಧನಗಳ ದಹನದಿಅಂದ ಇಅಂಗಾಲದ ಡೆರೈ ಆಕೆಕರೈಡ್,ಇಅಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕೆಕರೈಡ್ ಗಳಅಂತಹ ಅನಿಲಗಳಳ ವಾತಾವರಣಕೆಯ್ಕೆ 

ಬಿಡಳಗಡೆಯಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಳತಕದ.

5. ನಾವು ಪಯಾರ್ಥಿಯ ಇಅಂಧನ ಆಕರಗಳತಕ ಏಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಳತಿಕದ್ದೇವ ?

ಮಾನವನಳ ಸಾಅಂಪಗದಾಯಿಕವಾಗಿ ಇಅಂಧನದ ಆಕರವನಾನಗಿ ಬಳಸಳತಿಕರಳವ ಪಳೆಯಳಳಿಕೆ ಇಅಂಧನಗಳಳ ನವಿದೇಕರಿಸಲಾಗದ 

ಶಕಕಯ ಆಕರಗಳಾಗಿವ. ಈ ಆಕರಗಳಳ ನಿಸಗರ್ಥಿದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪಗಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭತ ವಿದ ಹಾಗಳ ಇದನಳನ  ಪುನರಳತಾತದನ 

ಮಾಡಲಳ ಸಾಧತ ವಿಲಲ .ಅವುಗಳನಳನ  ಅಗತತ ಕಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೆಚಚ್ಚಿನ ಪಗಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಳತಿಕದ್ದೇವ. ಈ ರಿದೇತಿ ಇವುಗಳನಳನ  ಅತಿಯಾಗಿ 

ಬಳಸಿದರ ಇನಳನ  ಕೆಲವದೇ ವಷರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಭಹೊಮಿಯಿಅಂದ ಕಣಮ ರಯಾಗಲಿವ. ಆದದ ರಿಅಂದ ನಮಮ  ಮಳಅಂದಿನ ಪದೇಳಿಗೆಗೆ 

ಇಅಂಧನ ಆಕರಗಳನಳನ  ಉಳಿಸಬದೇಕಾದರ ಪಯಾರ್ಥಿಯ ಇಅಂಧನಗಳತಕ ಗಮನ ಹರಿಸಬದೇಕಳ .

6.ನಮಮ  ಅನಳಕಹೊಲತಗಳಿಗೆ ತಕಯ್ಕೆ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಮತಳಕ  ನಿದೇರಿನ ಸಾಅಂಪಗದಾಯಿಕ ಬಳಕೆಯನಳನ  ಹೆದೇಗೆ ಮಾಪರ್ಥಿಡಿಸಲಾಗಿದ?

ಸಾಅಂಪಗದಾಯಿಕವಾಗಿ ಜಲಪಾತಗಳನಳನ  ಪಗಚಚ ನನ  ಶಕಕಯ ಮಹೊಲಗಳನಾನಗಿ ಬಳಸಿ ಅದರಿಅಂದ ವಿದಳತ ತ್ ಶಕಕಯನಳನ  

ತಯಾರಿಸಲಾಗಳತಿಕತಳಕ .ಜಲಪಾತಗಳ ಸಅಂಖತ ಕಡಿಮೆ ಇರಳವ ಕಾರಣ ನದಿಗಳ ಹರಿಯಳವಿಕೆಗೆ ಅಡಡ ಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟಳಟ ಗಳನಳನ  
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ನಿಮಿರ್ಥಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಅಂಗ ಗಹಿಸಲಾದ ನಿದೇರಿನಲ್ಲಿರಳವ ಪಗಚಚ ನನ  ಶಕಕಯನಳನ  ಟಬರೈರ್ಥಿನನ  ಗಳಳ ತಿರಳಗಳವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಳವ ಮಹೊಲಕ

ವಿದಳತ ತ್ ಶಕಕಯನಳನ  ಉತಾತದಿಸಲಳ ಪಾಗರಅಂಭಿಸಲಾಯಿತಳ. 

ಅದದೇ ರಿದೇತಿ ಗಾಳಿ ಶಕಕಯನಳನ  ಹಿಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಅಂತಿಗಕ ಶಕಕಯನಾನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಥಿಸಿ ಬಾವಿಗಳಿಅಂದ ನಿದೇರತಕಲಳ 

ಬಳಸಲಾಗಳತಿಕತಳಕ .ಇತಿಕದೇಚಗೆ ಗಾಳಿ ಶಕಕಯಿಅಂದ ವಿದಳತ ತ್ ಶಕಕಯನಳನ  ಪಡೆಯಲಾಗಳತಿಕದ. ಇದಕಾಯ್ಕೆಗಿ ಗಾಳಿಯಅಂತ ತಗಳನಳನ  

ಅಳವಡಿಸಿದಳದ  ಅವುಗಳ ರಕೆಯ್ಕೆಗಳಳ ಗಾಳಿಯ ವದೇಗಕೆಯ್ಕೆ ಅನಳಗಳಣವಾಗಿ ತಿರಳತಕವ. ಮತಳಕ  ಇದನಳನ  ಟಬರೈರ್ಥಿನ ಗೆ 

ಸಅಂಪಕರ್ಥಿಸಲಾಗಿದಳದ  ಇದಳ ವಿದಳತ ತ್ ಶಕಕಯನಳನ  ಉತಾತದಿಸಳತಕದ. 

7. ಪದೇನ, ನಿಮನ  ಅಥವಾ ಸಮತಲ ಕನನ ಡಿ ( ದಪರ್ಥಿಣ )ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಕಳಕಯ್ಕೆ ರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಳ ಸಹೊಕಕವಾದದಳದ  

ಯಾವುದಳ ? ಏಕೆ ?

ಸೌರಕಳಕಯ್ಕೆ ರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹೊಯರ್ಥಿನ ಉಷಷ  ಶಕಕಯನಳನ  ಬಳಸಿಕೆಹೊಅಂಡಳ ಆಹಾರವನಳನ  ಬದೇಯಿಸಲಾಗಳತಕದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹೊಯರ್ಥಿನ 

ಕರಣಗಳ ಒಅಂದಳ ತಿದೇಕ್ಷಷವಾದ ಬಿಅಂದಳ ಕಳಕಯ್ಕೆ ರ್ ನಹೊಳಗೆ ಬಿದೇಳಳವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಳವ ಸಲಳವಾಗಿ ಒಅಂದಳ ದಪರ್ಥಿಣವನಳನ  

ಅಳವಡಿಸಿರಳತಾಕರ. ಸಾಮಾನತ ವಾಗಿ ನಿಮನ  ದಪರ್ಥಿಣವು ಬಳಕನ ಕರಣಗಳನಳನ  ಕೆದೇಅಂದಿಗದೇಕರಿಸಳವ ಕಾರಣ ಸೌರ ಕಳಕಯ್ಕೆ ರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಈ ದಪರ್ಥಿಣವನಳನ  ಬಳಸಲಾಗಳತಕದ. 

8.  ಸಾಗರದಿಅಂದ ಪಡೆಯಲಿರಳವ ಶಕಕಯ ಮಿತಿಗಳಾವುವು ?

ಸಾಗರದಿಅಂದ ಪಡೆಯಳವ ಶಕಕಗೆಳಳ ಮಹೊರಳ ರಿದೇತಿಯಲ್ಲಿವ.ಅವುಗಳೆಅಂದರ ಉಬಬ ರ ಶಕಕ. ಅಲೆಗಳ ಶಕಕ ಮತಳಕ  ಸಾಗರ ಉಷಷ  

ಶಕಕ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿವ.ಅವುಗಳೆಅಂದರ 

ಅ) ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉತತ ತಿಕಯಾಗಳವ ಉಬಬ ರಗಳಳ ಭಹೊಮಿ. ಚಅಂದಗ ಮತಳಕ  ಸಹೊಯರ್ಥಿನ ಸಾಸ್ಥಾನವನಳನ  ಅವಲಅಂಬಿಸಿದ.

ಆ) ಉಬಬ ರ ಶಕಕಯನಳನ  ವಿದಳತ ತ್ ಶಕಕಯನಾನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಥಿಸಲಳ ಅತಿದೇ ಎತಕರದ ಅಣೆಕಟಳಟ ಗಳನಳನ  ಕಟಟ ಬದೇಕಾಗಳತಕದ. ಇದಳ ಕಷಟ

ಸಾಧತ .

ಇ) ಅಲೆಗಳಿಅಂದ ವಿದಳತ ತ್ ಉತಾತದಿಸಲಳ ಅತತ ಅಂತ ಶಕಕಶಾಲಿಯಾದ ಅಲೆಗಳ ಅವಶತ ಕತ ಇದ.ಇದಹೊ ಬಲಳ ಅಪರಹೊಪ.

ಈ ) ಸಾಗರದ ಮೆದೇಲೆಮರೈ ನಲ್ಲಿರಳವ ನಿದೇರಳ ಮತಳಕ  ಎರಡಳ ಕಲೆಹೊದೇ ಮಿದೇಟರ್ ಆಳದವರಗಿನ ನಿದೇರಿನ ತಾಪಮಾನದ ವತ ತಾತಸ 

200 C ಇರಬದೇಕಾಗಳತಕದ. ಇದಹೊ ಕಹೊಡಾ ಅಪರಹೊಪವಾಗಿದ.

9. ಭಹೊ ಉಷಷ  ಶಕಕ ಎಅಂದರದೇನಳ ?

ಭಹೊಮಿಯ ಅಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರಳವ ದಗವಿತ ಶಿಲಾಪಾಕವು ಭಹೊಮಿಯೊಳಗಿರಳವ ನಿದೇರಿನ ಸಅಂಪಕರ್ಥಿಕೆಯ್ಕೆ ಬಅಂದಾಗ ಅದಳ 

ಆವಿಯಾಗಳತಕದ. ಈ ಆವಿಯನಳನ  ಕೆಹೊಳವಗಳ ಮಹೊಲಕ ಟಬರೈರ್ಥಿನ ಗೆ ಹಾಯಿಸಿ ವಿದಳತ ತ್ ಉತಾತದಿಸಲಾಗಳತಕದ. ಈ ರಿದೇತಿ 

ಪಡೆದ ಶಕಕಯದೇ ಭಹೊ ಉಷಷ  ಶಕಕ.

10. ನಹೊತ ಕಲ ದೇಯ ಶಕಕಯ ಅನಳಕಹೊಲಗಳೆದೇನಳ ?

ನಹೊತ ಕಲ ದೇಯ ಶಕಕಯ ಅನಳಕಹೊಲಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನಅಂತಿವ.

ಅ) ಅ) ಏಕಮಾನ ರಾಶಿಗೆ ಅತತ ಧಿಕ ಶಕಕಯನಳನ  ಉತತ ತಿಕ ಮಾಡಳತಕದ.

ಆ) ಯಾವುದದೇ ರಿದೇತಿಯ ಹೆಹೊಗೆಯನಳನ  ಉತತ ತಿಕ ಮಾಡಳವುದಿಲಲ .ಮತಳಕ  ಸಸ ಚಚ ವಾದ ಶಕಕಯಾಗಿದ.

ಇ) ಕಾಬರ್ಥಿನ ನ ಒಅಂದಳ ಪರಮಾಣಳವಿನ ದಹನದಿಅಂದ ಬಿಡಳಗಡೆಯಾಗಳವ ಶಕಕಗಿಅಂತ ಸಳಮಾರಳ 10 ಮಿಲಿಯನ ಪಟಳಟ  

ಹೆಚಳಚ್ಚಿ  ಶಕಕಯಳ ಒಅಂದಳ ಯಳರದೇನಿಯಅಂ ಪರಮಾಣಳವಿನ ವಿದಳನದಿಅಂದ ಉತತ ತಿಕಯಾಗಳತಕದ.

ಈ) ಹೆರೈಡೆಹೊಗ ದೇಜನ ಪರಮಾಣಳಗಳ ಸಮಿಮಲನವು ಸಳಮಾರಳ 27 ಮಿಲಿಯನ ಎಲೆಕಾಗಕನಿಕ್ ವೋಲಟ ಗಳಷಳಟ  ಅಗಾಧ 

ಪಗಮಾಣದ ಶಕಕಯನಳನ  ಉತತ ತಿಕ ಮಾಡಳತಕದ. 
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11. ಶಕಕಯ ಯಾವುದದೇ ಆಕರವು ಮಾಲಿನತ ದಿಅಂದ ಮಳಕಕವದೇ ? ಅಥವಾ ಏಕಲಲ  ?

ಯಾವುದದೇ ಶಕಕಯ ಆಕರವು ಮಾಲಿನತ ದಿಅಂದ ಮಳಕಕವಾಗಿಲಲ . ಸೌರಶಕಕಯನಳನ  ಮಾಲಿನತ  ರಹಿತವಅಂದಳ ಪರಿಗಣಿಸಿದರಹೊ 

ಕಹೊಡಾ ಸೌರ ಕೆಹೊದೇಶಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಳ ಪರಹೊದೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಸರಕೆಯ್ಕೆ ಹಾನಿಯಳಅಂಟಳಮಾಡಳತಕದ. ಅದದೇ ರಿದೇತಿ ನಹೊತ ಕಲ ದೇಯ 

ಸಮಿಮಲನ ಕ ಗಯಯಿಅಂದ ಯಾವುದದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ತಾತಜತ ಗಳಳ ಉತತ ತಿಕಯಾಗದಿದದ ರಹೊ ಕಹೊಡಾ ಸಮಿಮಲನ ಕ ಗಯ ನಡೆಸಲಳ 

ಸಳಮಾರಳ 107 K ತಾಪದ ಅವಶತ ಕತ ಇದಳದ  ಇದನಳನ  ನಹೊತ ಕಲ ದೇಯ ವಿದಳನ ಕ ಗಯಯ ಮಹೊಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗಳತಕದ. 

ವಿದಳನ ಕ ಗಯಯಿಅಂದ ಬಿಡಳಗಡೆಯಾದ ತಾತಜತ ಗಳಳ ಅತತ ಅಂತ ಹೆಚಳಚ್ಚಿ  ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದ.

12. ಹೆರೈಡೆಹೊದ ಗದೇಜನ ಅನಳನ  ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶಕಕ ಮಹೊಲವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ. ನಿದೇವು ಇದನಳನ  ಸಅಂಪದೇಡಿತ ನರೈಸಗಿರ್ಥಿಕ ಅನಿಲ

( CNG ) ಕಯ್ಕೆ ಅಂತ ಸಸ ಚಚ  ಎಅಂದಳ ಪರಿಗಣಿಸಳವಿರಾ ? ಏಕೆ ? ಅಥವಾ ಎಕಲಾಲ  ?

ಹೆರೈಡೆಹೊಗ ದೇಜನ ಸಅಂಪದೇಡಿತ ನರೈಸಗಿರ್ಥಿಕ ಅನಿಲಕಯ್ಕೆ ಅಂತ ಸಸ ಚಚ ವಾದ ಇಅಂಧನ ಏಕೆಅಂದರ ಸಅಂಪದೇಡಿತ ನರೈಸಗಿರ್ಥಿಕ ಅನಿಲವು 

ಹೆರೈಡೆಹೊಗ ದೇಕಾಬರ್ಥಿನ ಆಗಿದಳದ  ಸಸ ಲತ  ಪಗಮಾಣದ ಕಾಬರ್ಥಿನ ಅಅಂಶವನಳನ  ಹೆಹೊಅಂದಿರಳತಕದ ಮತಳಕ  ಮಾಲಿನತ ಕೆಯ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಳತಕದ. 

ಆದರ ಹೆರೈಡೆಹೊಗ ದೇಜನ ಸಮಿಮಲನ ಕ ಗಯಯಲ್ಲಿ  ಯಾವುದದೇ ರಿದೇತಿಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ತಾತಜತ  ಉತತ ತಿಕ ಆಗಳವುದಿಲಲ ..ಆದದ ರಿಅಂದ 

CNG ಗಿಅಂತ ಹೆರೈಡೆಹೊಗ ದೇಜನ ಸಸ ಚಚ  ಇಅಂಧನವಾಗಿದ.

13. ನವಿದೇಕರಿಸಬಹಳದಾದ ಯಾವುದಾದರಹೊ ಎರಡಳ ಶಕಕಯ ಮಹೊಲಗಳನಳನ  ಹೆಸರಿಸಿ .ನಿಮಮ  ಆಯಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣ 

ಕೆಹೊಡಿ.

ನವಿದೇಕರಿಸಬಹಳದಾದ ಎರಡಳ ಶಕಕಯ ಮಹೊಲಗಳಳ ಯಾವುವಅಂದರ 

ಅ) ಸಹೊಯರ್ಥಿ : ಸಹೊಯರ್ಥಿನಿಅಂದ ಪಡೆಯಳವ ಶಕಕಯನಳನ  ಸೌರ ಶಕಕ ಎನಳನ ತಾಕರ. ಸಹೊಯರ್ಥಿನ ಗಭರ್ಥಿದಲ್ಲಿ ಅತಿದೇ ಹೆಚಚ್ಚಿನ 

ಸಅಂಖತಯಲ್ಲಿ ಹೆರೈಡೆಹೊಗ ದೇಜನ ಮತಳಕ  ಹಿದೇಲಿಯಅಂ ಧಾತಳಗಳಿವ.ಈ ಧಾತಳಗಳ ಸಮಿಮಲನ ಕ ಗಯಯಿಅಂದ ಅಗಾಧ ಪಗಮಾಣದ 

ಶಕಕ ಬಿಡಳಗಡೆಯಾಗಿ ಭಹೊಮಿಯನಳನ  ತಲಳಪುತಿಕದ. ಸಹೊಯರ್ಥಿನಿಗೆ ಇನಹೊನ  ಐದಳ ಬಿಲಿಯನ ವಷರ್ಥಿ ಆಯಸಳಕ  

ಹೆಹೊಅಂದಿರಳವ ಕಾರಣ ಇದಳ ಒಅಂದಳ ಉತಕಮವಾದ ನವಿದೇಕರಿಸಬಹಳದಾದ ಶಕಕಯ ಮಹೊಲವಾಗಿದ.

ಆ) ಗಾಳಿ : ಗಾಳಿ ಶಕಕಯನಳನ  ವದೇಗವಾಗಿ ಬಿದೇಸಳವ ಮಾರಳತಗಳಿಅಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಳತಕದ. ಭಹೊಮಿಯ ಅಸಮಪರ್ಥಿಕ 

ಕಾಸಳವಿಕೆಯಿಅಂದ ಗಾಳಿ ಉತತ ತಿಕಯಾಗಳತಕದ. ಭಹೊಮಿಯಳ ಇನಹೊನ  ಅನದೇಕ ವಷರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲ ಇದದೇ ರಿದೇತಿ ಕಾಸಳವ ಕಾರಣ 

ಗಾಳಿಯಳ ಕಹೊಡಾ ನವಿದೇಕರಿಸಬಹಳದಾದ ಶಕಕಯ ಮಹೊಲವಾಗಿದ.

14. ನಿದೇವು ಪರಿಗಣಿಸಳವ ಎರಡಳ ಖಾಲಿಯಾಗಳವ ಶಕಕಯ ಮಹೊಲಗಳನಳನ  ಹೆಸರಿಸಿ. ನಿಮಮ  ಆಯಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೆಹೊಡಿ.

ಎರಡಳ ಖಾಲಿಯಾಗಳವ ಶಕಕಯ ಮಹೊಲಗಳೆಅಂದರ ,

ಅ) ಕಲ್ಲಿದದ ಲಳ : ಭಹೊಮಿಯ ಮೆದೇಲೆ ಲಕಅಂತರ ವಷರ್ಥಿಗಳ ಹಿಅಂದ ಇದದ  ಸಸತ  ಮತಳಕ  ಪಾಗಣಿಗಳ ಅವಶದೇಷಗಳಿಅಂದ ಕಲ್ಲಿದದ ಲಳ 

ಉತತ ತಿಕಯಾಗಿದ. ಕಲ್ಲಿದದ ಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆಯಳ ಅಗತತ ಕಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೆಚಚ್ಚಿಗಿದ. ಒಮೆಮ ಮಳಗಿದಳ ಹೆಹೊದೇದರ ಮತಕ ಕಲ್ಲಿದದ ಲಳ 

ಉತತ ತಿಕಯಾಗಲಳ ಲಕಅಂತರ ವಷರ್ಥಿಗಳೆದೇ ಬದೇಕಾಗಳತಕದ.

ಆ) ಪೆಟಹೊಗದೇಲಿಯಅಂ : ಭಹೊಮಿಯ ಮೆದೇಲೆ ಲಕಅಂತರ ವಷರ್ಥಿಗಳ ಹಿಅಂದ ಇದದ  ಸಸತ  ಮತಳಕ  ಪಾಗಣಿಗಳ ಅವಶದೇಷಗಳಿಅಂದ 

ಪೆಟಹೊಗದೇಲಿಯಅಂ ಉತತ ತಿಕಯಾಗಿದ. ಇದರ ಬಳಕೆಯಳ ಅಗತತ ಕಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೆಚಚ್ಚಿಗಿದ. ಒಮೆಮ ಮಳಗಿದಳ ಹೆಹೊದೇದರ ಮತಕ  

ಉತತ ತಿಕಯಾಗಲಳ ಲಕಅಂತರ ವಷರ್ಥಿಗಳೆದೇ ಬದೇಕಾಗಳತಕದ.
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ಅಭತಸದ ಪಗಶಹೊನದೇತಕರಗಳಳ 
1. ಸೌರ ಜಲತಾಪಕವನಳನ  ಬಿಸಿನಿದೇರನಳನ  ಪಡೆಯಲಳ ಯಾವಾಗ ಬಳಸಳವುದಿಲಲ .

b. ಮದೇಡ ಕವಿದ ದಿನ 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಳ ಜರೈವಿಕ ದಗವತ ರಾಶಿಯ ಆಕರಕೆಯ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಲಲ .

c. ನಹೊತ ಕಲ ದೇಯ ಶಕಕ.

3. ನಾವು ಬಳಸಳವ ಹೆಚಚ್ಚಿನ ಶಕಕ ಆಕರಗಳಳ ಸಅಂಗ ಗಹಿಸಿದ ಸೌರಶಕಕಯನಳನ  ಪಗತಿನಿಧಿಸಳತಕವ .ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಳ ಅಅಂತಿಮವಾಗಿ

ಸಹೊಯರ್ಥಿನ ಶಕಕಯಿಅಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಳವುದಿಲಲ  .

c. ನಹೊತ ಕಲ ದೇಯಾರ್ ಶಕಕ

4. ಪಳೆಯಳಳಿಕೆ ಇಅಂಧನಗಳಳ ಮತಳಕ  ಸಹೊಯರ್ಥಿನನಳನ  ಶಕಕಯ ನದೇರ ಆಕರ ಎಅಂದಳ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೆಹೊದೇಲಿಸಿ ಮತಳಕ  ವತ ತಾತಸ 

ತಿಳಿಸಿ.

ಕಲ್ಲಿದದ ಲಳ ಮತಳಕ  ಪೆಟಹೊಗದೇಲಿಯಅಂ ಇಅಂಧನಗಳನಳನ  ಪಳೆಯಳಳಿಕೆ ಇಅಂಧನಗಳೆನಳನ ವರಳ.ಇವು ನಮಗೆ ಭಹೊಮಿಯ 

ಅಅಂತರಾಳದಿಅಂದ ದಹೊರಯಳತಕವ.ಅವು ಮಾನವನ ಉಪಯೋಗಕೆಯ್ಕೆ ನದೇರವಾಗಿ ದಹೊರಕಳವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನಳನ  ಶಕಕಯ 

ನದೇರ ಆಕರ ಎನನ ಬಹಳದಳ.ಆದರ ಅವು ಸಿದೇಮಿತ ಶದೇಖರಣೆ ಹೆಹೊಅಂದಿವ. ಅವು ನವಿದೇಕರಿಸಲಾಗದ ಶಕಕಯ 

ಸಅಂಪನಹೊಮ ಲಗಳಾಗಿವ. ಒಮೆಮ ಖಾಲಿಯಾದರ ಅವುಗಳನಳನ  ಮತಕ ಉತತ ತಿಕ ಮಾಡಲಳ ಸಾದತ ವಿಲಲ . ಪಳೆಯಳಳಿಕೆ ಇಅಂಧನಗಳಳ 

ರಹೊಪುಗೆಹೊಳಳ ಲಳ ಮಿಲಿಯಾಅಂತರ ವಷರ್ಥಿಗಳೆದೇ ಬದೇಕಳ. ಅವುಗಳಳ ಆರರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತಳಅಂಬಾ ದಳಬಾರಿಯಾಗಿವ.

ಸೌರಶಕಕಯಳ ನವಿದೇಕರಣಗೆಹೊಳಳಳ ವ ಶಕಕಯ ಆಕರವಾಗಿದ. ಮತಳಕ  ಶಕಕಯ ನದೇರ ಆಕರವಾಗಿದ. ಸಹೊಯರ್ಥಿನಳ 

ಅಗಾಧವಾದ ಶಕಕಯನಳನ  ಸಳಮಾರಳ ಐದಳ ಬಿಲಿಯನ ವರಳಷಗಳಿಅಂದ ಹೆಹೊರಹೆಹೊಮಿಮಸಳತಿಕದಳದ  ಇನಹೊನ  ಇಷಳಟ  ವರಳಷಗಳ 

ಕಾಲ ಶಕಕಯನಳನ  ಹೆಹೊರಹೆಹೊಮಿಮಸಳತಿಕರಳತಾಕನ. ಸೌರಶಕಕಯಳ ನಮಗೆ ಉಚತವಾಗಿ ಮತಳಕ  ಹೆದೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗಳವ ಶಕಕಯ 

ಆಕರವಾಗಿದ.

5. ಜರೈವಿಕ ದಗವತ ರಾಶಿ ಮತಳಕ  ಜಲಶಕಕಯನಳನ  ಶಕಕಯ  ಆಕರಗಳಾಗಿ  ಹೆಹೊದೇಲಿಸಿ ಮತಳಕ  ವತ ತಾತಸ ತಿಳಿಸಿ.

ಜರೈವಿಕ ದಗವತ ರಾಶಿಯಳ ಸತಕಅಂತಹ ಸಸತ  ಮತಳಕ  ಪಾಗಣಿಗಳ ತಾತಜತ ಗಳಿಅಂದ ಉತತ ತಿಕಯಾಗಳತಕದ. ಆದದ ರಿಅಂದ ಇದಳ ನರೈಸಗಿರ್ಥಿಕವಾಗಿ 

ನವಿದೇಕರಣಗೆಹೊಳಳಳ ತಕದ, ನರೈಸಗಿರ್ಥಿಕ ಕ ಗಯಗಳಿಅಂದ ಇದನಳನ  ಪಡೆಯಲಾಗಳತಕದ.

ಜಲಶಕಕಯನಳನ  ಎತಕರದಲ್ಲಿರಳವ ನಿದೇರಿನ ಪಗಚಚ ನನ  ಶಕಕಯನಳನ  ಬಳಸಿಕೆಹೊಅಂಡಳ ಉತಾತದಿಸಲಾಗಳತಕದ. ಈ ಶಕಕಯನಳನ  

ಮತಕ ಮತಕ ಪಡೆಯಬಹಳದಾಗಿದ. ನಿದೇರಿನಿಅಂದ ಈ ಶಕಕಯನಳನ  ಪಡೆಯಲಾಗಳತಕದ ಮತಳಕ  ಯಾಅಂತಿಗಕ ವಿಧಾನಗಳಿಅಂದ 

ಪಡೆಯಲಾಗಳತಕದ.

6. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಅಂದ ಶಕಕಯನಳನ  ಹೆಹೊರತಗೆಯಲಳ ಇರಳವ ಮಿತಿಗಳಳ ಯಾವುವು ?

ಅ) ಗಾಳಿ 

ಗಾಳಿಯಅಂತ ತಗಳಿಅಂದ ಗಾಳಿ ಶಕಕಯನಳನ  ಪಡೆಯಲಾಗಳತಕದ. ಆದರ ಈ ಯಅಂತ ತಗಳಿಅಂದ ಶಕಕ ಉತತ ತಿಕಯಾಗಲಳ ಗಾಳಿಯ 

ವದೇಗವು ಗಅಂಟಗೆ ಸಳಮಾರಳ 15 Km ಇರಬದೇಕಾಗಳತಕದ. ಮತಳಕ  ದಹೊಡಡ  ಗಾತ ತದ ಗಾಳಿಯಅಂತ ತಗಳ ಅವಶತ ಕತ ಇರಳತಕದ.

ಆ) ಅಲೆಗಳಳ 

ಅಲೆಗಳಿಅಂದ ಶಕಕಯನಳನ  ಪಡೆಯಲಳ ಅತತ ಅಂತ ಶಕಕಶಾಲಿಯಾದ ಅಲೆಗಳ ಅವಶತ ಕತ ಇದ.

ಇ) ಉಬಬ ರ 
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ಉಬಬ ರಗಳಿಅಂದ ಶಕಕಯನಳನ  ಉತಾತದಿಸಲಳ ಅತಿದೇ ಎತಕರದ ಉಬಬ ರಗಳ ಅವಶತ ಕತ ಇದ.ಉಬಬ ರಗಳಳ ಉಅಂಟಾಗಳವಿಕೆಯಳ 

ಸಹೊಯರ್ಥಿ,ಚಅಂದಗ ಮತಳಕ  ಭಹೊಮಿಯ ಸಾಪೆದೇಕ್ಷ ಸಾಸ್ಥಾನಗಳನಳನ  ಅವಲಅಂಬಿಸಿದ.

7. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೆದೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶಕಕ ಆಕರಗಳನಳನ  ನಿದೇವು ವಗಿದೇರ್ಥಿಕರಿಸಳವಿರಿ.

a) ನವಿದೇಕರಿಸಬಹಳದಾದ ಮತಳಕ  ನವಿದೇಕರಿಸಲಾಗದ 

ಪಗಕಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನರೈಸಗಿರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪುನರಳತತ ತಿಕಯಾಗಳವ ಶಕಕಯ ಆಕರಗಳೆದೇ ನವಿದೇಕರಿಸಬಹಳದಾದ ಶಕಕಯ ಆಕರಗಳಳ. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೌರಶಕಕ, ಜರೈವಿಕ ಶಕಕ ,ಗಾಳಿ ಶಕಕ ಇತಾತದಿ.

ಪಗಕಕೃತಿಗೆ ಪುನರ್ ಭತಿರ್ಥಿಯಾಗದ ಶಕಕಯ ಆಕರಗಳೆದೇ ನವಿದೇಕರಿಸಲಾಗದ ಶಕಕಯ ಆಕರಗಳಳ .ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಕಲ್ಲಿದದ ಲಳ,ಪೆಟಹೊಗದೇಲಿಯಅಂ ಇಅಂಧನಗಳಳ

b) ಖಾಲಿಯಾಗಳವ ಮತಳಕ  ಖಾಲಿಯಾಗದ 

ಹಲವಾರಳ ವಷರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಅಂತರ ಮಳಗಿದಳಹೆಹೊದೇಗಳವ ಶಕಕಯ ಆಕರಗಳೆದೇ ಖಾಲಿಯಾಗಳವ ಶಕಕಯ ಆಕರಗಳಳ. 

ಉದಾ : ಕಲ್ಲಿದದ ಲಳ ಮತಳಕ  ಪೆಟಹೊಗಲಿಯಅಂ ಇಅಂಧನಗಳಳ .

 ಎಷಳಟ  ಬಳಸಿದರಹೊ ಮಳಗಿದಳಹೆಹೊದೇಗದ ಶಕಕಯ ಆಕರಗಳೆದೇ ಖಾಲಿಯಾಗದ ಶಕಕಯ ಆಕರಗಳಳ. ಉದಾ: ಜರೈವಿಕ ಶಕಕ.

a ಮತಳಕ  b ನಲ್ಲಿ ನಿದೇಡಲಾದ ಆಯಯ್ಕೆಗಳಳ ಒಅಂದದೇ ಆಗಿವಯದೇ ?

 ಹೌದಳ a ಮತಳಕ  b ನಲ್ಲಿ ನಿದೇಡಲಾದ ಆಯಯ್ಕೆಗಳಳ ಒಅಂದದೇ ಆಗಿವ.

8.   ಶಕಕಯ ಆದಶರ್ಥಿ ಆಕರದ ಗಳಣಗಳಳ ಯಾವುವು ?

 ಶಕಕಯ ಆದಶರ್ಥಿ ಆಕರದ ಗಳಣಗಳಳ

ಅ) ಮಿತವತ ಯಿಯಾಗಿರಬದೇಕಳ.

ಆ) ಸಳಲಭವಾಗಿ ದಹೊರಕಳವಅಂತಿರಬದೇಕಳ.

ಇ) ಹೆಹೊಗೆ / ಮಾಲಿನತ ರಹಿತವಾಗಿರಬದೇಕಳ.

ಈ) ಸಳಲಭವಾಗಿ ಸಅಂಗ ಗಹಿಸಳವಅಂತಿರಬದೇಕಳ.

ಉ) ಸಳಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಳವಅಂತಿರಬದೇಕಳ.

ಊ) ಉರಿಸಿದಾಗ ಅತಿದೇ ಹೆಚಚ್ಚಿನ ಪಗಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಷಷ  ಮತಳಕ  ಶಕಕಯನಳನ  ಕೆಹೊಡಳವಅಂತಿರಬದೇಕಳ.

9. ಸೌರಕಳಕಯ್ಕೆ ರ್ ಬಳಸಳವುದರಿಅಂದ ಆಗಳವ ಅನಳಕಹೊಲಗಳಳ ಮತಳಕ  ಅನಾನಳಕಹೊಲಗಳಳ ಯಾವುವು? ಯಾವ ಸಸ್ಥಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ 

ಸೌರಕಳಕಯ್ಕೆ ರ್ ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮಿತಿಯನಳನ  ಕಾಣಬಹಳದಳ ?

ಸೌರ ಕಳಕಯ್ಕೆ ರ್ ಆಹಾರವನಳನ  ಬಿಸಿಮಾಡಲಳ ಅಥವಾ ಬದೇಯಿಸಲಳ ಸೌರ ಶಕಕಯನಳನ  ಬಳಸಳತಕದ. ಸೌರಶಕಕಯಳ 

ನವಿದೇಕರಿಸಬಹಳದಾದ ಶಕಕಯ ಆಕರವಾಗಿದ ಮತಳಕ  ಸಸ ಚಚ  ಶಕಕಯ ಆಕರವಾಗಿದ. ಇದಳ ಪುಕಯ್ಕೆ ಟಯಾಗಿ ಸಿಗಳವ ಶಕಕಯ 

ಆಕರವಾಗಿದ.ಆದದ ರಿಅಂದ  ಸೌರಕಳಕಯ್ಕೆ ರ್ ನ ನಿವರ್ಥಿಹಣೆಯಳ ಮಿತವತ ಯಿಕಾರಿಯಾಗಿದ.

ಇದರ ಅನಾನಳಕಹೊಲವಅಂದರ ಸಹೊಯರ್ಥಿನ ತಾಪ ಇಲಲ ದ ದಿನ ಅಅಂದರ ಮದೇಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದಳ 

ಕಾಯರ್ಥಿನಿವರ್ಥಿಹಿಸಳವುದಿಲಲ .ಮತಳಕ  ಸೌರಕಳಕಯ್ಕೆ ರ್ ನ ಬಲೆಯಳ ಅಧಿಕವಾಗಿದ.

ಹಗಲಿನ ಅವಧಿಯಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಳವ ಪಗದದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತಳಕ  ವಷರ್ಥಿಪೂತಿರ್ಥಿ ಮದೇಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 

ಇರಳವಅಂತಹ ಪಗದದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಕಳಕಯ್ಕೆ ರ್ ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮಿತಿಯನಳನ  ಕಾಣಬಹಳದಾಗಿದ.

10. ಹೆಚಳಚ್ಚಿ ತಿಕರಳವ ಶಕಕಯ ಬದೇಡಿಕೆಯಳ ಪರಿಸರದ ಮೆದೇಲೆ ಉಅಂಟಳಮಾಡಳವ ಪರಿಣಾಮಗಳಳ ಯಾವುವು ? ಶಕಕಯ 

ಬಳಕೆಯನಳನ  ಕಡಿಮೆಗೆಹೊಳಿಸಲಳ ನಿದೇವು ಯಾವ ಕ ತಮವನಳನ  ಸಹೊಚಸಳವಿರಿ ?
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ಕೆರೈಗಾರಿದೇಕರಣವು ಶಕಕಯ ಬದೇಡಿಕೆ ಹೆಚಚ್ಚಿ ಲಳ ಪಗಮಳಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ. ಪಳೆಯಳಳಿಕೆ ಇಅಂಧನಗಳಳ ಸಳಲಭವಾಗಿ ಲಭತ ವಿರಳವ 

ಕಾರಣ ಈ ಶಕಕಯ ಬದೇಡಿಕೆಯ ಬಹಳಪಾಲನಳನ  ಪೂರರೈಸಳತಿಕವ. ಆದರ ಪಳೆಯಳಳಿಕೆ ಇಅಂಧನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಳ 

ಪರಿಸರಕೆಯ್ಕೆ ತಿದೇವತತರವಾದ ಹಾನಿಯನಳನ ಅಂಟಳ ಮಾಡಳತಕದ. ಇವು ವಾತಾವರಣಕೆಯ್ಕೆ ಹಸಿರಳ ಮನ ಅನಿಲಗಳನಳನ  ಹೆಚಚ್ಚಿನ 

ಪಗಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಳಗಡೆ ಮಾಡಳವ ಮಹೊಲಕ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚಚ್ಚಿ ಳಕೆಯ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಳತಕದ. ಮತಳಕ  ಸಾಗರದ ನಿದೇರಿನ 

ಮಟಟ  ಹೆಚಚ್ಚಿ ಳಕೆಯ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಳತಕದ. 

ಪಳೆಯಳಳಿಕೆ ಇಅಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನಳನ  ಸಅಂಪೂಣರ್ಥಿವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಳ ಸಾಧತ ವಿಲಲ . ಆದಾಗಹೊತ  ಕೆಲವಅಂದಳ 

ಕ ತಮಗಳನಳನ  ಅನಳಸರಿಸಳವ ಮಹೊಲಕ ನಾವು ಶಕಕಯ ಬಳಕೆಯನಳನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹಳದಳ. ವಿದಳತ ತ್ ಉಪಕರಣಗಳನಳನ  

ವಿವದೇಚನಯಿಅಂದ ಬಳಸಳವುದಳ, ಅನಗತತ ವಾಗಿ ವಿದಳತ ತ್ ಅನಳನ  ಬಳಸದದೇ ಇರಳವುದಳ, ಸಹೊದೇರಳತಿಕರಳವ ನಲ್ಲಿಗಳನಳನ  

ಸರಿಪಡಿಸಳವುದಳ, ಸಾವರ್ಥಿಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವತ ವಸಸ್ಥಾ ಯ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಳವುದಳ, ರಸಕಗಳನಳನ  ದಳರಸಿಕ ಮಾಡಳವುದಳ, 

ಹತಿಕರದ ಪಗಯಾಣಕೆಯ್ಕೆ ಬರೈಸಿಕಲ ಬಳಸಳವುದಳ,ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಳ ಕಳಕಯ್ಕೆ ರ್ ಬಳಸಳವುದಳ, ಎಲ.ಇ.ಡಿ ಬಲಬ ಗಳನಳನ  ಬಳಸಳವುದಳ

ಇತಾತದಿ.
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ಅಧಧ್ಯಾಯ 16- ನನೈಸರರ್ಗಿಕ ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳ ಸಸುಸಸ್ಥಿರ ನಿರರ್ಗಿಹಣೆ 

1. ನಿನೀವು ಹೆಚಸುಚ  ಪರಿಸರ ಸಸ ನೀಹಿಯಾಗಲಸು ನಿಮನ  ಹವಧ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕನಳಳ ಬಹಸುದಾದ ಬದಲಾರಣೆಗಳನೀನಸು ?

• ಉಪಯೋರಸದನೀ ಇರಸುರ ವಿದಸುಧ್ಯಾ ತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಸ್ವಿಚಚ  ಅನಸುಸ  ಆಫ್ ಮಾಡಸುವುದಸು.

• ಆಹಾರ ಮತಸುತ  ನಿನೀರನಸುಸ  ಪನೀಲಸು ಮಾಡದನೀ ಇರಸುವುದಸು.

• ನಲ್ಲಿಯನಸುಸ  ಉಪಯೋರಸದ ನಸಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸಸುವುದಸು.

• ಪಪ್ಲಾಸಸ್ಟಿಕ್ ಮತಸುತ  ಗಾಜಿನಸಂತಹ ರಸಸುತ ಗಳನಸುಸ  ಸನಕತವರ ವಿಲನೀವರಿ ಮಾಡಸುವುದಸು.

• ತಧ್ಯಾಜಧ್ಯಾ ರನಸುಸ  ಸರಿಯಾರ ವಿಲನೀವರಿ ಮಾಡಸುವುದಸು.

• ಹತತರದ ಪಪಯಾಣಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಸ ಡಿಗೆ ಅಥವ ಬನೈಸಕಲ್ ಬಳಸಸುವುದಸು.

• ದನರದ ಪಪಯಾಣಕಕ್ಕೆ ಸಾರರ್ಗಿಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನಸುಸ  ಬಳಸಸುವುದಸು.

2. ಅಲಾಲ ರಧಿಯ ಗಸುರಿಗಳನಸಂದಿಗೆ ಪರಿಸರರನಸುಸ  ದಸುಬರ್ಗಿಳಕ ಮಾಡಿಕನಳಸುಳ ವುದರ ಅನಸುಕನಲಗಳನೀನಸು ?

ಅಲಾಲ ರಧಿಯ ಗಸುರಿಗಳನಸಂದಿಗೆ ಪರಿಸರರನಸುಸ  ದಸುಬರ್ಗಿಳಕ ಮಾಡಸುವುದರಿಸಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರಸು ಅತಧ್ಯಾ ಮನಲಧ್ಯಾ  ನನೈಸರರ್ಗಿಕ 

ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳಸು ನಶಿಸ ಹೆನನೀಗಸುತತವ. ಇದರಿಸಂದ ಯಾವುದನೀ ಅನಸುಕನಲಗಳಾವುದಿಲಪ್ಲಾ .

3. ಈ ಅನಸುಕನಲಗಳಸು ನಮನ  ಸಸಂಪನನನ ಲ ನಿರರ್ಗಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೀರರ್ಗಿರಧಿ ದದೃಷಸ್ಟಿಕನನೀನರನಸುಸ  ಬಳಸಸುವುದರಿಸಂದ 

ಉಸಂಟಾಗಸುರ ಅನಸುಕನಲಗಳಿರಸಂತ ಹೆನೀಗೆ ಭಿನಸ ವರವ. ?

ಸಸಂಪನನನ ಲ ನಿರರ್ಗಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೀರರ್ಗಿರಧಿ ದದೃಷಸ್ಟಿಕನನೀನರನಸುಸ  ಬಳಸಸುವುದರಿಸಂದ ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳನಸುಸ  ನಾವು ಅನನೀಕ 

ರರರ್ಗಿಗಳರರೆಗೆ ಸಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹಸುದಸು. ಮಸುಸಂದಿನ ಪನೀಳಿಗೆಯರರಿಗನ ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳಸು ದನರಕಸುರಸಂತೆ ಮಾಡಬಹಸುದಾರದ. 

ಪಪತಯೊಬಬ  ಪಪಜೆಗನ ಸಸಂಪನನನ ಲದ ಸರಿಯಾದ ಹಸಂಚಿಕಯಾಗಸುರಸಂತೆ ನನನೀಡಿಕನಳಳ ಬಹಸುದಸು. ಆದರೆ ಅಲಾಲ ರಧಿ 

ದದೃಷಸ್ಟಿಕನನೀನದ ನಿರರ್ಗಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವಲಪ್ಲಾ ವೂ ಸಾಧಧ್ಯಾ ವಿಲಪ್ಲಾ .

4. ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳಸು ನಾಧ್ಯಾಯಸಮನ ತವರ ಹಸಂಚಿಕಯಾಗಬನೀಕಸಂದಸು ನಿನೀವನೀಕ ಭಾವಿಸಸುತತನೀರಿ ? ನಮನ  ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳ 

ನಾಧ್ಯಾಯಸಮನ ತ ಹಸಂಚಿಕಯ ವಿರಸುದದ  ಕಲಸ ಮಾಡಸುತತರಸುರ ಶಕತಗಳಸು ಯಾವುವು ?

ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳಸು ಪಪತಯೊಬಬ  ನಾಗರಿಕನಿಗನ ಸಗಬನೀಕಾದರೆ ಅದಸು ನಾಧ್ಯಾಯಸಮನ ತವರ ಹಸಂಚಿಕಯಾಗಬನೀಕಸು.

ಮಾನರನ ಅತಯಾಸ, ಭಪಷಸ್ಟಿಚಾರ, ಸರಿರಸಂತರ ಲಾಬಿಗಳಸು,ಲಸಂಚಗಸುಳಿತನ ಇತಧ್ಯಾದಿ ನಮನ  ನಾಧ್ಯಾಯಸಮನ ತ ಹಸಂಚಿಕಯ 

ವಿರಸುದದ  ಕಲಸ ಮಾಡಸುತತರಸುರ ಶಕತಗಳಸು.

5. ನಾವು ಅರಣಧ್ಯಾ  ಹಾಗಸು ರನಧ್ಯಾ ಜಿನೀವಿಗಳನಸುಸ  ಏಕ ಸಸಂರಕ್ಷಿಸಬನೀಕಸು ?

ಜಿನೀರ ವನೈವಿಧಧ್ಯಾ ತೆಯನಸುಸ  ಕಾಪಡಲಸು ಮತಸುತ  ಪರಿಸರದ ಸಮತೆನನೀಲನಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರಣಧ್ಯಾ  ಹಾಗಸು ರನಧ್ಯಾ ಜಿನೀವಿಗಳನಸುಸ  

ಸಸಂರಕ್ಷಿಸಬನೀಕಸು . ಕಾಡಿನನಳಗೆ ಅಥವ ಕಾಡಿನಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಸಸಸುತತರಸುರ ಅನನೀಕ ರನವಸ ಜನಾಸಂಗದರರ ವಸಸಸ್ಥಿ ಳದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ

ನಾವು ಅರಣಧ್ಯಾ  ಹಾಗಸು ರನಧ್ಯಾ ಜಿನೀವಿಗಳನಸುಸ  ಸಸಂರಕ್ಷಿಸಬನೀಕಸು .ಅರಣಧ್ಯಾ ರನಸುಸ  ಸಸಂರಕ್ಷಿಸದನೀ ಇದದ ರೆ ಮಣಣ್ಣಿನ ಗಸುಣಮಟಸ್ಟಿ ದಲ್ಲಿ ಕಸುಸತ, 

ಮಣಣ್ಣಿನ ಸರಕಳಿ, ನಿನೀರಿನ ಕನರತೆ ಹಾಗಸು ಮಳಯ ಅಭಾರ ತಲದನನೀರಸುರ ಸಾಧಧ್ಯಾ ತೆ ಇದ.ಅರಣಧ್ಯಾ  ಮತಸುತ  ರನಧ್ಯಾ ಜಿನೀವಿಗಳಿಲಪ್ಲಾ ದ 

ಮಾನರನ ಬದಸುಕನಸುಸ  ಊಹಿಸಕನಳಸುಳ ವುದಸು ಕರಸ್ಟಿ  ಸಾಧಧ್ಯಾ .

6. ಕಾಡಸುಗಳ ಸಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾರ ಕಲವು ಸಲಹೆಗಳನಸುಸ  ನಿನೀಡಿ.
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➢ ಸಾರರ್ಗಿಜನಿಕರಸು ಮರ ಕಡಿಯಸುರರರ ವಿರಸುದದ  ದನಡಡ  ಪಪಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಾಸಂದನನೀಲನರನಸುಸ  ಏಪರ್ಗಿಡಿಸಬನೀಕಸು. 

ಉದಾ: ಚಿಪಕ್ಕೆನೀ ಚಳಸುರಳಿ 

➢ ರಡಗಳನಸುಸ  ನಡಸುರ ಪಪಮಾಣರನಸುಸ  ಹೆಚಿಚಸಬನೀಕಸು. ಜೆನತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಪನೀರಣೆ ಕನಡಾ ಮಾಡಬನೀಕಸು. 

➢ ಸರಕಾರವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರಸುರ ಅತಧ್ಯಾ ಮನಲಧ್ಯಾ  ಸಸಂಪತತನಸುಸ  ರಕ್ಷಿಸಲಸು ಕಾನನನಿಗೆ ಸನಕತ ತದಸುದ ಪಡಿ ತರಬನೀಕಸು.

➢ ಜನಸಾಮಾನಧ್ಯಾ ರಿಗೆ ಅರಣಧ್ಯಾ  ನಾಶದಿಸಂದ ಆಗಸುರ ದಸುರಲ ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗ್ಗೆ ಅರಿರನಸುಸ  ಮನಡಿಸಬನೀಕಸು.

7. ನಿಮನ  ಪಪದನೀಶದಲ್ಲಿನ ಜಲಕನಯಸುಪ್ಲಾ  / ನಿರರ್ಗಿಹಣೆಯ ಸಾಸಂಪಪದಾಯಿಕ ವಿಧನಗಳನಸುಸ  ಕಸಂಡಸುಕನಳಿಳ.

ನಮನ  ಪಪದನೀಶದಲ್ಲಿನ ಜಲನಿರರ್ಗಿಹಣೆಯ ಸಾಸಂಪಪದಾಯಿಕ ವಿಧನಗಳಸು ಯಾವುವಸಂದರೆ, ಕರೆಗಳಸು,ಒಡಸುಡ ಗಳಸು ಕಸಂಡಿ 

ಅಣೆಕಟಸುಸ್ಟಿ ಗಳಸು ಇತಧ್ಯಾದಿ.

8. ಮನೀಲಿನ ವಿಧನಗಳನಸುಸ  ಬಟಸ್ಟಿ  / ಪರರ್ಗಿತ ಪಪದನೀಶಗಳಸು ಅಥವ ಸಮತಟಾಸ್ಟಿದ ಪಪದನೀಶ ಅಥವ ಪಪಸಸ್ಥಿ ಭನಮಿ ಪಪದನೀಶಗಳಲ್ಲಿನ

ಸಸಂಭರನಿನೀಯ ವಿಧನಗಳ ಜೆನತೆಗೆ ಹೆನನೀಲಿಸ.

ಹೆಚಸುಚ  ಸಮತಟಾಸ್ಟಿರರಸುರ ಭನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಕನಯಸುಪ್ಲಾ  ರಚನಗಳಸು ಅದರ್ಗಿ ಚಸಂದಾಪಕಾರ ರನಪದಲ್ಲಿದಸುದ  ಮಣಣ್ಣಿನಿಸಂದ 

ನಿಮಿರ್ಗಿತವದ ಒಡಸುಡ ಗಳಸು ಕಳಮಟಸ್ಟಿ ದಲ್ಲಿರಸುತತವ. 

 ಬಟಸ್ಟಿ  / ಪರರ್ಗಿತ ಪಪದನೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಪಮಸುಖವರ ಹಿಮಾಚಲ ಪಪದನೀಶದಸಂತಹ ಸಸ್ಥಿ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸುಲ್ಲ್ಸ್  ಗಳಸಂದಸು ಕರೆಯಸುರ ಒಸಂದಸು 

ವಿಧದ ಕಾಲಸುವ ನಿನೀರಾರರಿ ರಧ್ಯಾ ರಸಸ್ಥಿ ಯನಸುಸ  ಕಾಣಬಹಸುದಾರದ. ಕನೀರಳದಲ್ಲಿ ಬಟಸ್ಟಿ ಗಳ ಕಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸುರಸಂಗಗಳನಸುಸ  

ಕನರೆಯಸುರ ಮನಲಕ ನಿನೀರಿನ ನಿರರ್ಗಿಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಸುತತದ. 

9. ನಿಮನ  ಪಪದನೀಶ / ಸಸ್ಥಿ ಳದಲ್ಲಿರಸುರ ನಿನೀರಿನ ಆಕರಗಳನಸುಸ  ಕಸಂಡಸುಕನಳಿಳ .ಆ ಪಪದನೀಶದಲ್ಲಿ ವಸಸಸುರ ಎಲಾಪ್ಲಾ  ಜನರಿಗೆ ಈ 

ಆಕರಗಳಿಸಂದ ನಿನೀರಸು ದನರಕಸುತತದಯನೀ ?

ನಮನ  ಪಪದನೀಶದಲ್ಲಿ ಅಸಂತಜರ್ಗಿಲ / ಕರೆಯನಸುಸ  ನಿನೀರಿನ ಆಕರವರ ಬಳಸಸುತತದ್ದೇವ. ಈ ಪಪದನೀಶದಲ್ಲಿ ವಸಸಸುರ ಎಲಾಪ್ಲಾ  ಜನರಿಗೆ 

ಈ ಆಕರದಿಸಂದ ನಿನೀರಸು ಲಭಿಸಸುತತದ.

ಅಭಾಧ್ಯಾಸದ ಪಪಶನಸನೀತತರಗಳಸು 
1. ಪರಿಸರ ಸಸ ನೀಹಿಯಾರರಸುರಸಂತೆ ನಿಮನ  ಮನಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬದಲಾರಣೆಗಳಾಗಬನೀಕಸಂದಸು ನಿನೀವು ಸಲಹೆ ನಿನೀಡಸುವಿರಿ.

• ಉಪಯೋರಸದನೀ ಇರಸುರ ವಿದಸುಧ್ಯಾ ತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಸ್ವಿಚಚ  ಅನಸುಸ  ಆಫ್ ಮಾಡಸುವುದಸು.

• ಆಹಾರ ಮತಸುತ  ನಿನೀರನಸುಸ  ಪನೀಲಸು ಮಾಡದನೀ ಇರಸುವುದಸು.

• ನಲ್ಲಿಯನಸುಸ  ಉಪಯೋರಸದ ನಸಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸಸುವುದಸು.

• ಪಪ್ಲಾಸಸ್ಟಿಕ್ ಮತಸುತ  ಗಾಜಿನಸಂತಹ ರಸಸುತ ಗಳನಸುಸ  ಸನಕತವರ ವಿಲನೀವರಿ ಮಾಡಸುವುದಸು.

• ತಧ್ಯಾಜಧ್ಯಾ ರನಸುಸ  ಸರಿಯಾರ ವಿಲನೀವರಿ ಮಾಡಸುವುದಸು.

• ಅಡಸುಗೆಗೆ ಕಸುಕಕ್ಕೆ ರ್ ಬಳಸಸುವುದಸು.

• ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್ಬ ಗಳನಸುಸ  ಬಳಸಸುವುದಸು.

• ಮನಯ ಸಸುತತ ರಡ ಮರಗಳನಸುಸ  ಬಳಸಸುವುದಸು.

2. ನಿಮನ  ಶಾಲಯನಸುಸ  ಪರಿಸರ ಸಸ ನೀಹಿಯಾರಸಲಸು ನಿನೀವು ಕಲವು ಬದಲಾರಣೆಗಳನಸುಸ  ಸನಚಿಸಸುವಿರಾ ?
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 ಅನಗತಧ್ಯಾ ವರ ವಿದಸುಧ್ಯಾ ತ್ ಅನಸುಸ  ಬಳಸದನೀ ಇರಸುವುದಸು.

 ಮಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಛಾರಣ ನಿನೀರಿನ ಸಸಂಗ ಪಹ ಮಾಡಿ ಭನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಸಂಗಸುರಸಂತೆ ಮಾಡಸುವುದಸು.

 ಜೆನೈವಿಕವರ ವಿಘಟನಗೆನಳಸುಳ ರ ಮತಸುತ  ವಿಘಟನಗೆನಳಳ ದ ತಧ್ಯಾಜಧ್ಯಾ ಗಳ ಸರಿಯಾದ ವಿಲನೀವರಿ ಮಾಡಸುವುದಸು.

 ಸೌರಶಕತಯನಸುಸ  ಬಳಸಸುವುದಸು.

 ಸನನೀರಸುತತರಸುರ ನಲ್ಲಿಗಳನಸುಸ  ಸರಿಪಡಿಸಸುವುದಸು.

 ಹೆನನೀದನನೀಟಕಕ್ಕೆ ಹನಿ ನಿನೀರಾರರಿ ಪದದ ತ ಅಳರಡಿಸಸುವುದಸು.

3. ಈ ಅಧಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರಣಧ್ಯಾ  ಮತಸುತ  ರನಧ್ಯಾ ಜಿನೀವಿಗಳ ವಿರಯ ಬಸಂದಾಗ ನಾಲಸುಕ್ಕೆ  ಮಸುಖಧ್ಯಾ  ಪಲಸುದಾರರಿರಸುವುದನಸುಸ  ನಾವು 

ನನನೀಡಿದವು. ಇರರಲ್ಲಿ ಅರಣಧ್ಯಾ  ಉತಲ ನಸ ಗಳ ನಿರರ್ಗಿಹಣೆಯನಸುಸ  ನಿಧರ್ಗಿರಿಸಸುರ ಅಧಿಕಾರರನಸುಸ  ಯಾರಸು ಹೆನಸಂದಿದ್ದಾರೆ ? ನಿನೀವು 

ಹಾಗೆನೀಕ ಭಾವಿಸಸುತತನೀರಿ ?

ಅರಣಧ್ಯಾ  ಇಲಾಖೆಯಸು ಅರಣಧ್ಯಾ  ಉತಲ ನಸ ಗಳ ನಿರರ್ಗಿಹಣೆಯನಸುಸ  ನಿಧರ್ಗಿರಿಸಸುರ ಅಧಿಕಾರರನಸುಸ  ಹೆನಸಂದಿದ್ದಾರೆ.ಯಾಕಸಂದರೆ 

ಅರಣಧ್ಯಾ ರನಸುಸ  ಸಸಂರಕ್ಷಿಸಸುರ ಮತಸುತ  ಬಳಸಸುರ ಕತರ್ಗಿರಧ್ಯಾ  ಅರಣಧ್ಯಾ  ಇಲಾಖೆಯದಾರರಸುತತದ.

4. ಒಬಬ  ರಧ್ಯಾ ಕತಯಾರ ಈ ಕಳರನವುಗಳ ನಿರರ್ಗಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿನೀವು ಯಾರ ಕನಡಸುಗೆ ಅಥವ ಬದಲಾರಣೆ ಮಾಡಸುವಿರಿ.?

ಅ) ಅರಣಧ್ಯಾ ಗಳಸು ಮತಸುತ  ರನಧ್ಯಾ ಜಿನೀವಿಗಳಸು 

➔ ಮರಗಳನಸುಸ  ಕಡಿಯಸುವುದರ ವಿರಸುದದ  ಪಪತಭಟನ ಮಾಡಸುತೆತನೀನ.

➔ ರನಧ್ಯಾ ಜಿನೀವಿಗಳನಸುಸ  ಬನೀಟೆಯಾಡಸುವುದರ ವಿರಸುದದ  ಪಪತಭಟಿಸಸುತೆತನೀನ.

➔ ಅರಣಧ್ಯಾ  ಭನಮಿಯ ಅತಕ ಕಮಣರನಸುಸ  ತಡೆಯಲಸು ಹೆನನೀರಾಡಸುತೆತನೀನ.

ಆ) ನಿನೀರಿನ ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳಸು 

➔ ಹಲಪ್ಲಾ ನಸುಸ  ಉಜಸುಜ ತತರಸುವಗ ಅಥವ ಸಾಸನ ಮಾಡಸುತತರಸುವಗ ನಲ್ಲಿಯನಸುಸ  ನಿಲ್ಲಿಸಸುತೆತನೀನ.

➔ ಸನನೀರಸುತತರಸುರ ನಲ್ಲಿಯನಸುಸ  ಸರಿಪಡಿಸಲಸು ತಳಿಸಸುತೆತನೀನ / ಸರಿಪಡಿಸಸುತೆತನೀನ.

➔ ಮಳ ನಿನೀರಿನ ಕನಯಸುಪ್ಲಾ  ಮಾಡಿ ಅಸಂತಜರ್ಗಿಲ ಅಭಿರದೃದಿದ ಪಡಿಸಸುತೆತನೀನ. 

➔ ಕನಳಚೆ ನಿನೀರನಸುಸ  ಕಸುಡಿಯಸುರ ನಿನೀರಿನ ಮನಲಗಳಿಗೆ ಸನೀರದ ಹಾಗೆ ನನನೀಡಿಕನಳಳ ತೆತನೀನ.

ಇ) ಕಲ್ಲಿದದ ಲಸು ಮತಸುತ  ಪೆಟೆನಪನೀಲಿಯಸಂ 

➔ ಸೌರ ಶಕತಯನಸುಸ  ಹೆಚಾಚರ ಬಳಸಸುತೆತನೀನ  

➔ ಹತತರದ ಪಪಯಾಣಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಸ ಡಿಗೆ ಅಥವ ಬನೈಸಕಲ್ ಬಳಸಸುತೆತನೀನ.

➔ ದನರ ಪಪಯಾಣಕಕ್ಕೆ ಸಾರರ್ಗಿಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ರಧ್ಯಾ ರಸಸ್ಥಿ ಯನಸುಸ  ಬಳಸಸುತೆತನೀನ.

➔ ಕಲ್ಲಿದದ ಲಿನ ಉಪಯೋಗರನಸುಸ  ಮಿತಗೆನಳಿಸಸುತೆತನೀನ.

➔ ಪಯಾರ್ಗಿಯ ಶಕತಯ ಆಕರಗಳನಸುಸ  ಬಳಸಸುತೆತನೀನ.

5. ಒಬಬ  ರಧ್ಯಾ ಕತಯಾರ ವಿವಿಧ ನನೈಸರರ್ಗಿಕ ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳ ನಿಮನ  ಬಳಕಯನಸುಸ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಲಸು ನಿನೀವು ಏನಸು ಮಾಡಸುವಿರಿ ?

✔ ಅರಣಧ್ಯಾ  ನಾಶರನಸುಸ  ತಡೆಗಟಸುಸ್ಟಿ ವುದಸು.

✔ ಮರಸುಬಳಕ ಮಾಡಿದ ಕಾಗದರನಸುಸ  ಉಪಯೋರಸಸುವುದಸು.

✔ ನಿನೀರನಸುಸ  ಅನಗತಧ್ಯಾ ವರ ಪನೀಲಸು ಮಾಡದನೀ ಇರಸುವುದಸು.

✔ ಮಳನಿನೀರಿನ ಕನಯಸುಪ್ಲಾ  ಪದದ ತಯನಸುಸ  ಅಳರಡಿಸಸುವುದಸು.
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✔ ಸೌರ ಶಕತಯಸಂತಹ ಪಯಾರ್ಗಿಯ ಶಕತಯ ಆಕರಗಳನಸುಸ  ಬಳಸಸುವುದಸು.

6. ಕಳದ ಒಸಂದಸು ವರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳರನವುಗಳ ಕಸುರಿತಸು ನಿನೀವು ಕನೈಗೆನಸಂಡ ಐದಸು ಕ ಕಮಗಳನಸುಸ  ಪಟಿಸ್ಟಿ ಮಾಡಿ.

ಅ) ನಮನ  ನನೈಸರರ್ಗಿಕ ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳ ರಕ್ಷಣೆ.

 ಹತತರದ ಪಪಯಾಣರನಸುಸ  ಕಾಲಸ ಡಿಗೆಯಿಸಂದ ಕ ಕಮಿಸದಸುದ .

 ಮರಸುಬಳಕಯಾದ ಕಾಗದರನಸುಸ  ಬಳಸದಸುದ  

 ಜೆನೈವಿಕ ವಿಘಟನಗೆನಳಸುಳ ರ ಮತಸುತ  ಜೆನೈವಿಕ ವಿಘಟನಗೆನಳಳ ದ ತಧ್ಯಾಜಧ್ಯಾ ಗಳನಸುಸ  ಸರಿಯಾರ ವಿಲನೀವರಿ ಮಾಡಿದಸುದ .

 ರಡಗಳನಸುಸ  ಬಳಸದಸುದ  

 ನನೈಸರರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಿಸಂದ ಚಲಿಸಸುರ ಆಟೆನನೀದಲ್ಲಿ ದನರ ಪಪಯಾಣ ಮಾಡಿದಸುದ .

ಆ) ನನೈಸರರ್ಗಿಕ ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳ ಮನೀಲಿನ ಒತತಡ ಹೆಚಿಚಸಸುವುದಸು .

● ನವಿನೀಕರಿಸಲಾಗದ ನನೈಸರರ್ಗಿಕ ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳನಸುಸ  ಬಳಸದಸುದ .

● ನಿನೀರನಸುಸ  ರಧ್ಯಾ ಥರ್ಗಿ ಮಾಡಿದಸುದ  .

● ವಿದಸುಧ್ಯಾ ತ್ ಅನಸುಸ  ಅನಗತಧ್ಯಾ ವರ ಬಳಸದಸುದ .

● ಪಪ್ಲಾಸಸ್ಟಿಕ್ ಚಿನೀಲಗಳನಸುಸ  ಬಳಸ ಬಿಸಾಡಿದಸುದ .

● ತಧ್ಯಾಜಧ್ಯಾ ರನಸುಸ  ಸರಿಯಾರ ವಿಲನೀವರಿ ಮಾಡದನೀ ಇದದ ದಸುದ .

7. ಈ ಅಧಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪಪಸಾತಪಸದ ಸಮಸಧ್ಯಾ ಗಳ ಆಧರದ ಮನೀಲ ನಮನ  ಸಸಂಪನನನ ಲಗಳ ಸಮಪರ್ಗಿಕ  ಬಳಕ ಮಾಡಸುವುದರ ಕಡೆ 

ನಿಮನ  ಜಿನೀರನಶನೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬದಲಾರಣೆಗಳನಸುಸ  ನಿನೀವು ಅಳರಡಿಸಕನಳಸುಳ ವಿರಿ.

✗ ಮರಕಡಿಯಸುವುದನಸುಸ  ನಿಲ್ಲಿಸ ರಡಗಳನಸುಸ  ಬಳಸಸುತೆತನೀನ.

✗ ಪಪ್ಲಾಸಸ್ಟಿಕ್ ರಸಸುತ ಗಳ ಬಳಕಯನಸುಸ  ಮಿತಗೆನಳಿಸಸುತೆತನೀನ.

✗ ಮರಸುಬಳಕ ಮಾಡಿದ ಕಾಗದರನಸುಸ  ಬಳಸಸುತೆತನೀನ .

✗ ಜೆನೈವಿಕ ವಿಘಟನಗೆ ಒಳಗಾಗಗಸುರ ಮತಸುತ  ಒಳಗಾಗದ ತಧ್ಯಾಜಧ್ಯಾ ರನಸುಸ  ಸನಕತವರ ವಿಲನೀವರಿ ಮಾಡಸುತೆತನೀನ.

✗ ನಿನೀರನಸುಸ  ಅನಗತಧ್ಯಾ  ರಧ್ಯಾ ಥರ್ಗಿ ಮಾಡಸುವುದಿಲಪ್ಲಾ .

✗ ಹತತರದ ಪಪಯಾಣರನಸುಸ  ಕಾಲಸ ಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವ ಬನೈಸಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮತಸುತ  ದನರದ ಪಪಯಾಣಕಕ್ಕೆ ಸಾರರ್ಗಿಜನಿಕ 

ಸಾರಿಗೆಯನಸುಸ  ಬಳಸಸುತೆತನೀನ.

✗ ಮನಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್ಬ ಗಳನಸುಸ  ಬಳಸಸುತೆತನೀನ.

✗ ಬಹಸುಮಹಡಿ ಕಟಸ್ಟಿ ಡಗಳನಸುಸ  ಮಟಿಸ್ಟಿಲಸುಗಳ ಸಹಾಯದಿಸಂದಲನೀ ಏರಸುತೆತನೀನ .ಲಿಫ್ಸ್ಟಿ ಬಳಸಸುವುದಿಲಪ್ಲಾ .
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