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ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಷಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಶಣೆ 

1. ಜೋವಿಗಳು ಆಹಾರನುು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಬೋಕು? 

ಎಲ್ಲಾ ಜೋವಿಗಳು ಆಹಾರನುು ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲು ಬಳಣಿಗೆ ಮುಖ್ಾ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಓಡಲು ಮತ್ುು ನಡೆಯಲು ಆಹಾರವು ಅಗತ್ಾವಾದ ವಕ್ತುಯನುು 
ಒದಗಿಷುತ್ುದೆ. ದೆೋಸದ ಹಾನಿಗೆೊಳಗಾದ ಮತ್ುು ಗಾಯಗೆೊೊಂಡ ಭಾಗಗಳನುು ಷರಿಡಿಷುವುದು ಇದರ          ಮತ್ುು ಇದು ರಕರಕ 
ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದಧ ಕಚನುು ಒದಗಿಷುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಅನೋಕ ಸೊೋೊಂಕುಗಳ ವಿರುದಧ ರೊೋಗ ನಿರೊೋಧಕ ವಕ್ತುಯನುು ಹೆಚ್ಚಿಷುತ್ುದೆ. 

2. ರಾಲೊಂಬಿ ಮತ್ುು ಕೆೊಳೆತಿನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಾತ್ಯಾಷನುು ಬರಯಿರಿ. 

ರಾಲೊಂಬಿ ಕೆೊಳೆತಿನಿ 
1. ರಾಲೊಂಬಿಗಳು ಜೋೊಂತ್ ಜೋವಿಗಳೊಂದ ಆಹಾರನುು ನಿೋಡುತಿುವೆ. 1. ಕೆೊಳೆತಿನಿಗಳು ಷತ್ು ಮತ್ುು ಕೆೊಳೆಯುತಿುರು ಷುುಗಳೊಂದ 

ಆಹಾರ ಡೆಯುತ್ುವೆ. 
2. ರಾಲೊಂಬಿಗಳು ಆತಿಥೋಯರು ಎೊಂದು ಕರಯಲಪಡು ಜೋವಿಗಳನುು 
ತಿನುುತ್ುವೆ 

2. ಕೆೊಳೆತಿನಿಗಳು ಜೋೊಂತ್ ಜೋವಿಗಳಗೆ ಆಹಾರನುು 
ನಿೋಡುವುದಿಲಾ 

 

3. ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಶಟದ ಇರುವಿಕೆಯನುು ನಿೋವು ಹೆೋಗೆ ರಿೋಕ್ಷಿಷುವಿರಿ? 

ಈ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧ್ಯನದಿೊಂದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪಿಶಟನುು ರಿೋಕ್ಷಿಷಲು ಅಯೋಡಿನ್ ಅನುು ಬಳಷಲ್ಲಗುತ್ುದೆ: ಎಲೆಯಿೊಂದ ಬರು ಕೆೊಾೋರೊಫಿಲ್ ಅನುು 
ಆಲೆೊಕೋಹಾಲುಲ್ಲಿ ಕುದಿಷು ಮೊಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೋಕು, ನೊಂತ್ರ ಎರಡು ಸನಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನುು ಸೋರಿಷಲ್ಲಗುತ್ುದೆ. ಬಣಣವು ನಿೋಲಿ ಬಣಣಕೆಕ 
ಬದಲ್ಲದರ, ಅದು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಶಟ ಇರುವಿಕೆಯನುು ಷೊಚ್ಚಷುತ್ುದೆ. 

4. ಸಸಿರು ಷಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಷೊಂಶ್ಾೋಶಣೆ ರಕ್ತರಯೆಯ ಷೊಂಕ್ಷಿು ವಿರಣೆ ಕೆೊಡಿ: 

ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೊಾೋರೊಫಿಲ್ ಇರುತ್ುದೆ. ಷೊಯಯನ       ಎಲೆಗಳು ಆಹಾರನುು ತ್ಯಾರಿಷಲು ಇೊಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಸೈಡ್ ಮತ್ುು ನಿೋರನುು 
ಬಳಷುತ್ುವೆ. ಈ ಕ್ತರಯೆ ಹೋಗಿರುತ್ುದೆ: 

"ಷೊಯಯನ ಬಳಕು ಮತ್ುು ಕೆೊಾೋರೊಫಿಲ್ ಉಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಬಯನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಸೈಡ್ ನುು ನಿೋರಿನೊೊಂದಿಗೆ ಸೋರಿಸಿ ಕಗ  ಕಾಬೊೋಯಹೆೈಡೆರೋನ್ ಅನುು 
ನಿೋಡುತ್ುದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ತಸಜನ್ ನುು ಬಿಡುಗಡೆ ರಕಡುತ್ುದೆ". 

5. ಷಷಾಗಳು ಆಹಾರದ ಪ್ರರಥಮಿಕ ಮೊಲಗಳು ಎೊಂಬುದನುು ರೋಖಾಚ್ಚತ್ರದ ಮೊಲಕ ತೆೊೋರಿಸಿ. 

 

 

 



 

6. ಬಿಟ್ಟ ಷಿಳ ತ್ುೊಂಬಿ : 

ಎ) ತ್ಮಮ ಆಹಾರನುು ತ್ಯವೆೋ ಷೊಂಶ್ಾೋಷಿಷುವುದರಿೊಂದ ಸಸಿರು ಷಷಾಗಳನುು        ಎನುುರು. 

 )       ದ               ರ     ದ ರ  ದ           ದ . 

 ) ದ               ರ                                    

 )        ದ                                     ದ                                      . 

7.                . 

i )     ದ,       ರದ       ದ         ರ             . -         

i i )                . –          . 

i i i )                      ರ ದ    . –    ರ ದ     

8.    ದ    ರ       ರ      : 

 )        ಇದ      ರ .  –       

 )                              .-       

9.    - I  ರ      ರ                – I I  ರ  ಇರ                       . 

   - I                       – I I                       ರ 

                                                  

                    ರ                                 

                                                            

                                                        ರ        

                                                         

10.             ದ        ದ ,     ದ         ದ       . 

i ) ದುಾತಿಷೊಂಶ್ಾೋಶಣೆ  ಲ್ಲಿ               ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗು   .     

i i )       ರ                                           ರ .     

i i i ) ದುಾತಿಷೊಂಶ್ಾೋಶಣೆಯ        ಪರೋಟೋನ್    .    

i v ) ದುಾತಿಷೊಂಶ್ಾೋಶಣೆಯ   ರ       ರಾಸಾಯನಿಕ ವಕ್ತು                .    

 

 



 

11. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿ ಉತ್ುರ ಆರಿಸಿ : 

ದುಾತಿಷೊಂಶ್ಾೋಶಣೆಗಾಗಿ ವಾತ್ಯರಣದಿೊಂದ ಅನುು ಷಷಾದ ಯಾ ಭಾಗ 

ಒಳತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳತ್ುದೆ. 

(ಎ) ಬೋರುರೊೋಮ     (ಬಿ) ತ್ರರೊಂಧರಗಳು 

(ಸಿ) ಎಲೆಯ ಸಿರಗಳು (ಡಿ) ದಳಗಳು 

12. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿ ಉತ್ುರ ಆರಿಸಿ : 

ವಾತ್ಯರಣದಿೊಂದ               ಅನುು ಷಷಾಗಳು ಮುಖ್ಾವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಮೊಲಕ 

ಒಳತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳತ್ುವೆ: 

(i ) ಬೋರುಗಳು       (i i ) ಕಾೊಂಡ 

(i i i ) ಸೊಗಳು    (i v ) ಎಲೆಗಳು 

 

 

ಷ ಕಯರ್ ಪ್ರಶ ಡಿ 

 . .ಹ.ಪ್ರರ.ಶಾಲೆ, ಬಿ. ಹೆೊಷಸಳಳ 

ಮುಳಬಾಗಿಲು ತ್ಯಲೊಾಕು, ಕೆೊೋಲ್ಲರ ಜಲ್ಲೆ 

 



2. ಪ್ರರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಶಣೆ 

1. ಬಿಟ್ಟ ಷಥಳ ತ ುಂಬಿ : 

(ಎ) ಮಾನನ ಪೋಶಣೆಯ ರಮ ಖ ಸುಂತಗಳ  ಆಹಾರಸೋನೆ, ಜೋರ್ಣಕ್ರರಯೆ, ಹೋರಿಕೆ, ಸ್ವುಂಗೋಕರರ್ ಮತ ು ವಿಷರ್ಣನೆ 

(ಬಿ) ಮನ ಶಯನ ದೋಸದಲ್ಲಿ ಅತಯುಂತ ದೊಡ್ಡ  ಗರುಂಥಿ ಯಕೃತ ು . 

(ಸಿ) ಆಹಾರದ ಮೋಲೆ ಕ್ರರಯೆ ನಡೆಷ  ಹೈಡೆೊರಕೆೊಲೋರಿಕ್ ಆಮಲ ಮತ ು      ರಷಗಳನ ು ರ್ಠರವು ಬಿಡ್ ಗಡೆ ಮಾಡ್ ತುದ. 

(ಡಿ) ಷರ್ಣ ಕರ ಳಿನ ಒಳಭಿತ್ತುಯ     ಎುಂಬ ಸಲವಾರ  ಬೆರಳಿನುಂತಸ ರಚನೆಗಳನ ು ಹೊುಂದಿದ. 

(ಇ) ಅಮೋಬಾವು ತನು ಆಹಾರನ ು     ಯಲ್ಲಿ ಜೋಣಿಣಷ ತುದ. 

2. ಕೆಳಗನ ವಾಕಯಗಳ  ಷರಿ ಇದದರೆ ಷರಿ ಎುಂದ  ತಪ್ರಾಗದದರೆ ತಪ್ಪಾ ಎುಂದ  ಗ ತ್ತಣಸಿ. 

(ಎ) ಪಿಶಟದ ಜೋರ್ಣಕ್ರರಯೆಯ  ರ್ಠರದಲ್ಲಿ ಪ್ರರರುಂಭವಾಗ ತುದ. (ಷರಿ/ತಪ್ಪಾ) 

(ಬಿ) ನಾಲಿಗೆಯ  ಆಹಾರನ ು ಲಾಲಾರಷದೊುಂದಿಗೆ ಸೋರಿಷಲ  ಷಹಾಯ ಮಾಡ್ ತುದ.(ಷರಿ/ತಪ್ಪಾ) 

(ಸಿ) ಪಿತುಕೆೊೋವವು ತಾತಾಾಲಿಕವಾಗ ಪಿತುರಷನ ು ಹಡಿದಿಟ್ ಟಕೆೊುಂಡಿರ ತುದ. (ಷರಿ/ತಪ್ಪಾ) 

(ಡಿ) ಮಲ ಕ  ಹಾಕ  ಪ್ರರಣಿಗಳ  ನ ುಂಗರ  ಸ ಲಲನ ು ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ಪನಃ ತುಂದ ಕೆೊಳ ುತುವೆ ಮತ ು ಅದನ ು ಷವಲಾ 
ಷಮಯದರೆಗೆ ರ್ಗಯ ತುವೆ. (ಷರಿ/ತಪ್ಪಾ) 

3. ಕೆಳಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಟರ  ರತ್ತಯುಂದ  ವಾಕಯಕೆಾ ಷರಿ ಉತುರನ ು () ಚಿಹುಯಿುಂದ ಗ ತ್ತಣಸಿ. 

(ಎ) ಕೆೊಬ ು  ಷುಂಪೂರ್ಣವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಣಗೆೊಳ ುತುದ. 

(i) ಜಠರ (ii) ಬಾಯಿ (iii) ಸಣ್ಣ ಕರುಳು (iv) ದ ೊಡ್ಡ ಕರುಳು 

(ಬಿ) ಜೋರ್ಣಗೆೊಳುದ ಆಹಾರದಿುಂದ ನೋರ  ಮ ಖಯವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಲಾಡ್ ತುದ. 

(i) ಜಠರ (ii) ಅನ್ನನಾಳ (iii) ಸಣ್ಣ ಕರುಳು (iv) ದ ೊಡ್ಡ ಕರುಳು 

4. ಕಾಲುಂ - I  ರಲ್ಲಿ ಕೆೊಟ್ಟಟರ  ಅುಂವಗಳನ ು ಕಾಲುಂ - I I  ರಲ್ಲಿ ಕೆೊಟ್ಟಟರ  ಷೊಕು ಅುಂವಗಳೊುಂದಿಗೆ ಹೊುಂದಿಸಿ : 

 ಕಾಲುಂ – I                                       ಕಾಲುಂ - I I  

      ಆಹಾರದ ಘಟ್ಕಗಳ                      ಜೋರ್ಣಕ್ರರಯೆಯ ಉತಾನುಗಳ  

       ಕಾಬೆೊಣಹೈಡೆರೋಟ್ಗಳ                  ಷಕಾರೆ  

          ಟ್ಟೋನ್ಗಳ                          ಅಮೈನೆೊ ಆಮಲಗಳ  

        ಕೆೊಬ ು                                   ಕೆೊಬಿುನ ಆಮಲ ಮತ ು ಗಲಷರಾಲ್  



5. ವಿಲ್ಲೈಗಳುಂದರೆೋನ ? ಅವುಗಳ  ಎಲ್ಲಿವೆ ಮತ ು ಅವುಗಳ ಕಾಯಣವೆೋನ ? 

 ನಮಮ ಷರ್ಣ ಕರ ಳಿನ ಒಳ ಗೆೊೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಲ್ಲೈ ಎುಂಬ ರಕ್ಷೇಗಳುಂತೆ ಬೆರಳ ಗಳಿವೆ. ಜೋರ್ಣವಾಗ  ಆಹಾರ     
ಹೋರಿಕೆೊಳುಲ  ಇದ  ಮೋಲೆಮೈ ವಿಸಿುೋರ್ಣನ ು ಹಚಿಿಷ ತುದ. 

6. ಪಿತುರಷವು ಎಲ್ಲಿ ಉತಾತ್ತುಯಾಗ ತುದ? ಆಹಾರದ ಯಾ ಘಟ್ಕನ ು ಜೋಣಿಣಷಲ  ಅದ  ಷಹಾಯ ಮಾಡ್ ತುದ? 

 ಪಿತುರ್ನಕಾುಂಗವು ಪಿತುರಷ ಎುಂಬ ದರನ ು ಉತಾಾದಿಷ ತುದ. ಪಿತುರಷ          ಪಿತುಕೆೊೋವದಲ್ಲಿ 
ಷುಂಗರ  ಗ ತುದ, ಇದ  ನಮಮ ದೋಸದಲ್ಲಿನ ಕೆೊಬಿುನ ಜೋರ್ಣಕ್ರರಯೆಗೆ ಷಹಾಯ ಮಾಡ್ ತುದ. 

7. ಮನ ಶಯರಿುಂದ ಜೋಣಿಣಷಲ  ಆಗದ, ಆದರೆ ಮಲ ಕ  ಹಾಕ  ಪ್ರರಣಿಗಳಿುಂದ ಜೋಣಿಣಷಲಾಗ  ಕಾಬೆೊಣಹೈಡೆರೋಟ್ನ 
ವಿಧನ ು ಹಷರಿಸಿ. ಇದಕೆಾ ಕಾರರ್ವೆೋನೆುಂಬ ದನೊು ತ್ತಳಿಸಿ. 

 ಸಲ ಯಲೆೊೋಸ್ ಎುಂಬ ಕಾಬೆೊೋಣಹೈಡೆರೋಟ್ ಅನ ು     ಗಳ  ಜೋಣಿಣಸಿಕೆೊಳ ುತುವೆ. ದೊಡ್ಡ  ಕರ ಳ  ಮತ ು ಷರ್ಣ 
ಕರ ಳಿನ ನಡ್ ವೆ ಚಿೋಲದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವು ರಚನೆಯನ ು ಹೊುಂದಿವೆ.     ಗಳಲ್ಲಿರ  ಕೆಲವು ಬಾಯಕ್ರಟೋರಿಯಾಗಳ  
ಸಲ ಯಲೆೊೋಸ್ ಬಳಕೆಯಿುಂದ ಜೋರ್ಣವಾಗ  ಆಹಾರನ ು ಡೆಯ ತುವೆ, ಅದ  ಮಾನ             
       . 

8. ನಮಗೆ ಗೊಲಕೆೊೋಸ್ನುಂದ ತಕ್ಷರ್ ವಕ್ರು ಸಿಗ ವುದ . ಏಕೆ? 

 ಆಮಲರ್ನಕದ ಷಹಾಯದಿುಂದ, ಜೋಕೆೊೋವದಲ್ಲಿ ಗೊಲಕೆೊೋಸ್ ಷ ಲಭವಾಗ           ,     ಎಲಾಲ ಜೋವಿಗಳಿಗೆ 
ತವರಿತ ವಕ್ರುಯನ ು ನೋಡ್ ತುದ. ಗೊಲಕೆೊೋಸ್ಗೆ, ಜೋರ್ಣಕ್ರರಯೆ ಅಗತಯವಿಲಲ ಏಕೆುಂದರೆ ಅದ  ನೆೋರವಾಗ ರಕುಕೆಾ 
ಸೋರಿಕೆೊಳ ುತುದ. 

9. ಜೋರ್ಣನಾಳದ ಯಾ ಭಾಗವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಯಾಗದ : 

(i) ಆಹಾರ ಹೋರಿಕೆ ಷರ್ಣ ಕರ ಳ   

(ii) ಆಹಾರನ ು ರ್ಗಯ ವುದ  ಬಾಯಿ  

(iii)ಬಾಯಕ್ರಟೋರಿಯಾಗಳನ ು ಕೆೊಲ ಲವುದ  ಜಠ  

(iv) ಆಹಾರದ ಷುಂಪೂರ್ಣ ಜೋರ್ಣಕ್ರರಯೆ ಷರ್ಣ ಕರ ಳ  

(v) ಮಲ ಉತಾತ್ತು ದೊಡ್ಡ  ಕರ ಳ  

10. ಪೋಶಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ಶಯ ಹಾಗೊ ಅಮೋಬಾಕ್ರಾರ  ಒುಂದ  ಹೊೋಲಿಕೆ ಮತ ು ಒುಂದ  ಯತಾಯಷನ ು ಬರೆಯಿರಿ.  

 ಹೊೋಲಿಕೆ: ಅಮೋಬಾದಲ್ಲಿನ ಜೋರ್ಣಕಾರಿ ರಷನ ು ಷರವಿಷಲ  ಆಹಾರ ನವಾಣತ  ಷಹಾಯ         ಮತ ು 
ಮಾನರಲ್ಲಿ, ಜೋರ್ಣಕಾರಿ ರಷನ ು ಷರವಿಷಲ  ಜಠ  ಮತ ು ಷರ್ಣ ಕರ ಳ  ಷಹಾಯ ಮಾಡ್ ತುದ. 

 ಯತಾಯಷ: ಅಮೋಬಾಗೆ ಆಹಾರನ ು ಸರೆಹಡಿಯಲ  ಮತ ು ಅದನ ು ಆರಿಸಿಕೆೊಳುಲ          ಷಹಾಯ 
ಮಾಡ್ ತುದ. ಮಾನರಿಗೆ ಆಹಾರನ ು ತೆಗೆದ ಕೆೊಳುಲ  ಬಾಯಿ ಷಹಾಯ ಮಾಡ್ ತುದ. 



11. ಕಾಲುಂ - I  ರಲ್ಲಿರ  ಅುಂವಗಳನ ು ಕಾಲುಂ - I I  ರ ಷೊಕು ಅುಂವಗಳೊುಂದಿಗೆ ಹೊುಂದಿಸಿ: 

          ಕಾಲುಂ - I                      ಕಾಲುಂ - I I  

(ಎ) ಲಾಲಾರಷ ಗರುಂಥಿ                 (iii) ಲಾಲಾರಸ ಸರವಿಕ   

(ಬಿ) ರ್ಠರ                              (i) ಪಿತ್ತರಸ ಸರವಿಕ   

(ಸಿ) ಯಕೃತ್                           (iv) ಆಮ್ಲ ಬಿಡ್ುಗಡ   

(ಡಿ) ಗ ದನಾಳ                        (ii) ಜೀಣ್ಣಗ ೊಳಳದ ಆಹಾರ ಶ ೀಖರಣ  

(ಇ) ಷರ್ಣ ಕರ ಳ                       (v) ಜೀಣ್ಣಕ್ರರಯೆ ಸಂಪೂಣ್ಣವಾಗುವುದು 

(ಎಫ್) ದೊಡ್ಡ  ಕರ ಳ                (vi) ನೀರಿನ್ ಹೀರಿಕ  

12. ಚಿತರ 2.11 ರ ಜೋರ್ಣುಂಗ ಯಸಥಯ ಭಾಗಗಳನ ು ಗ ತ್ತಣಸಿ. 

 
13. ನಾವು ಕೆೋಲ ಸಸಿಸೊಪ್ಪಾ, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸ ಲಲನ ು ಅಲುಂಬಿಸಿ ಬದ ಕಬಸ ದೋ?ಚಚಿಣಸಿ. 

 ಮಾನರ , ಪ್ರರಣಿಗಳ , ಬಾಯಕ್ರಟೋರಿಯಾ, ಶಿಲಿೋುಂಧರಗಳಿಗೆ ತಮಮದೋ ಆದ ಆಹಾರನ ು ತಯಾರಿಷ  ಸ್ಮಥಯಣವಿಲಲ 
ಎುಂದ  ನಮಗೆ ತ್ತಳಿದಿದ. ಅ  ಷೊಯಣನ ಬೆಳಕ್ರನುಂದ ಸೌರ ವಕ್ರುಯನ ು          ಗೊಲಕೆೊೋಸ್ ಎುಂಬ 
ರೊದಲ್ಲಿ ತಮಮದೋ ಆದ ಆಹಾರನ ು ತಯಾರಿಷ        ಗ    ಉತಾಾದಕರನ ು ಷುಂಪೂರ್ಣವಾಗ 
ಅಲುಂಬಿಸಿ . ಆದದರಿುಂದ, ಬದ ಕ ಳಿಯ  ಉದ್ದೇವಗಳಿಗಾಗ ಸಸಿಸೊಪ್ಪಾ, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸ     ನಮಗೆ 
ವಕ್ರುಯನ ು ಒದಗಷ ಲ್ಲಿ ಮೊಲ ಷಹಾಯನ ು ನೋಡ್ ತು . 

 

 

ಸದಾಣರ್ ಪಾಷ ಡಿ 

8971459898 



      - 3 ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ೆೆ 

1. ಆಂಗ್ಲ ಭಹಶೆಯಲ್ಲಲನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶಿವುಗಿೀತೆಗ್ಳು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ಹಾಗಿ ರಿಚಯವಿರಬಸುದು : 

(i) (i)  Baa Baa black sheep, have you any wool 

(ii (ii)  Mary had a little lamb, whose fleece was white as snow  

ಈ ಕೆಳಗಿನುಗ್ಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ : 

(ಎ) ಕರಿಕುರಿಯ ದೆೀಸದ ಯಹ ಭಹಗ್ಗ್ಳು ಉಣ್ೆೆಯನುಾ ಸೆ ಂದಿೆ? 

   ಕುರಿಗ್       ಚಮಮದ             ಉಣ್ೆೆಯನುಾ ಸೆ ಂದಿೆ. 

(ಬಿ) ಕುರಿಮರಿಯ ಬಿಳಿ ತ್ುಪಳ ಯಹುದರಿಂದ ಉಂಟಹಗಿದೆ? 

 ಕುರಿಮರಿಯ ಬಿಳಿ ಉಣ್ೆೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ೆದ ಕ ದಲುಳಳ ಚಮಮ           . 

2. ರೆೀಶೆೆಸುಳುು ಒಂದು (ಎ) ಕಂಬಳಿಸುಳು (ಬಿ) ಲಹಮ. ಈ ಯಹಮಯಗ್ಳಿಂದ ಷರಿಯಹದುದನುಾ ಆರಿಸಿ. 

 ಎ (ii) ಬಿ (iii) ಎ ಮತ್ತು ಬಿ (iv) ಎ ಅಥಹ ಬಿ ಎರಡ  ಅಲಲ 

3. ಈ ಕೆಳಗಿನುಗ್ಳಲ್ಲಲ ಯಹುದು ಉಣ್ೆೆಯನುಾ ನಿೀಡುುದಿಲಲ? 

 ಯಹಕ್ (ii) ಒಂಟೆ (iii) ಮೀಕೆ (iv) ಜೂಲತ ನಾಯ 

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಗ್ಳ ಅಥಮೆೀನು? (i) ಷಹಕಣ್ೆ (ii) ಕತ್ತರಿಷುವಿಕೆ (iii) ರೆೀಶೆೆಕೃಷಿ 

 (i) ಷಹಕಣ್ೆ: ಇದು          ಉಯುಕತ      ಪ್ಹಾಣಿಗ್ಳ ಷಂತಹನ್ೆ ೀತ್ಪತ್ತತ, ಆಸಹರ         

ಮತ್ುತ ೆೈದಯಕೀಯ ಆರೆೈಕೆ ನಿೀಡು ಾಕಾಯೆಯಹಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಹಾಣಿಗ್ಳನುಾ ಮನುಶಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅಥಹ 

ಸೆಚ್ಚಿನ ಉಯುಕತ ಉತ್ಪನಾಗ್ಳನುಾ ಉತಹಪದಿಷುುದರಿಂದ ಅುಗ್ಳನುಾ            . 

 (ii) ಕತ್ತರಿಷುುದು: ಇದು ಚಮಮದ ತೆಳುಹದ ದರದೆ ಂದಿಗೆ ಕುರಿಗ್ಳಿಂದ ಉಣ್ೆೆಯನುಾ 

ತೆಗೆದುಸಹಕು ಾಕಾಯೆ. 

 (iii) ರೆೀಶೆೆಕೃಷಿ: ರೆೀಶೆೆ ಡೆಯಲು ರೆೀಶೆೆ ಸುಳುಗ್ಳನುಾ ಷಹಕುುದನುಾ ರೆೀಶೆೆಕೃಷಿ ಎಂದು 

ಕರೆಯಲಹಗ್ುತ್ತದೆ. 

5. ಉಣ್ೆೆ ಷಂಷಕರಣ್ೆಯ ಸಂತ್ಗ್ಳ ವೆಾೀಣಿಯನುಾ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿೀಡಿದೆ. ಬಿಟ್ುು ಸೆ ೀಗಿರು ಸಂತ್ಗ್ಳು ಯಹುು? 

ಅುಗ್ಳನುಾ ಷೆೀರಿಸಿ. 

 ಕತ್ತರಿಷುುದು,                   , ವಿಂಗ್ಡಿಷುುದು,                            , 

                ,                 



 

6. ರೆೀಶೆೆ ತ್ಂಗ್ದ ಜೀನ ಚರಿತೆಾಯಲ್ಲಲ, ರೆೀಶೆೆ ಉತಹಪದನ್ೆಗೆ ನ್ೆೀರಹಗಿ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು 

ಸಂತ್ಗ್ಳ ಚ್ಚತ್ಾಗ್ಳನುಾ ಬರೆಯಿರಿ. 

                        

7. ಈ ಕೆಳಗಿನುಗ್ಳಲ್ಲಲ ರೆೀಶೆೆ ಉತಹಪದನ್ೆಗೆ ನ್ೆೀರಹಗಿ ಷಂಬಂಧಿಸಿರು ಎರಡು ದಗ್ಳು ಯಹುು? 

ರೆೀಶೆೆಕೃಷಿ, ುಶಪಕೃಷಿ, ಹಿುಪನ್ೆೀರಳೆಕೃಷಿ, ಜೆೀನುಕೃಷಿ, ೃಕಷಕೃಷಿ. 

ಷುಳಿುಗ್ಳು : 

(ಎ) ರೆೀಶೆೆಕೃಷಿಯು ಹಿುಪನ್ೆೀರಳೆ ಎಲೆಗ್ಳ ಯಷಹಯ ಮತ್ುತ ರೆೀಶೆೆಸುಳಗ್ಳ ಷಹಕಣ್ೆಯನುಾ ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 

(ಬಿ) ಹಿುಪನ್ೆೀರಳೆಯ ೆೈಜಹಾನಿಕ ಸೆಷರು ಮೀರಷ್ ಅಲಬ. 

 ರೆೀಶೆೆಕೃಷಿ, ಹಿುಪನ್ೆೀರಳೆಕೃಷಿ 

8. ಕಹಲಂ - I ರ ದಗ್ಳನುಾ ಕಹಲಂ - II ರ ಷ ಕತ ದಗ್ಳೆ ಂದಿಗೆ ಸೆ ಂದಿಸಿ : (         ) 

     ಕಹಲಂ – I                                             ಕಹಲಂ - II 

1. ಉಜಿ ವುಭ್ಾಗೆ ಳಿಷುುದು         ಚಮಮದೆ ಂದಿಗಿನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕ ದಲನುಾ ಷಚಛಗ ೆಳಿಷುುದು. 

2. ಹಿುಪನ್ೆೀರಳೆ ಎಲೆಗ್ಳು            ರೆೀಶೆೆಸುಳುಗ್ಳ ಆಸಹರ   

3. ಯಹಕ್                                       ಉಣ್ೆೆಯನುಾ ಉತ್ಪತ್ತತ ಮಹಡು ಪ್ಹಾಣಿ  

4. ರೆೀಶೆೆಗ್ ಡು                      ರೆೀಶೆೆ ಎಳೆಗ್ಳನುಾ ಉತ್ಪತ್ತತ ಮಹಡುತ್ತದೆ.  



                                                        

9. ಈ ಅಧ್ಹಯಯನುಾ ಆಧರಿಸಿ ದಬಂಧನುಾ ಮುಂದಿನ ುಟ್ದಲ್ಲಲ ನಿೀಡಲಹಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಷುಳಿುಗ್ಳನುಾ 

ಉಯೀಗಿಸಿ, ಷ ಕತ ದಗ್ಳನುಾ ಗ್ುತ್ತಮಸಿ. 

ಮೀಲ್ಲನಿಂದ ಕೆಳಕೆಕ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆಕ 

1. ಚೆನ್ಹಾಗಿ ತೆ ಳೆಯುದು. 4. ಬೆಚಿಗಿಡುತ್ತದೆ. 

2. ಪ್ಹಾಣಿ ಜನಯ ಎಳೆ. 5. ಇದರ ಎಲೆಗ್ಳು ರೆೀಶೆೆಸುಳುಗ್ಳಿಂದ ತ್ತನಾಲಪಡುತ್ತೆ. 

3. ಉದದಹದ ದಹರದಂತ್ಸ ರಚನ್ೆ 6. ಸುಳುವಿನ ಮಟೆುಯಡೆದು ಸೆ ರಬರುತ್ತ  .                   

 
 

ಸರ್ದಾರ್ ಪದಷ ಡಿ 

8971459898 



À̧PÁð »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á É̄ ¤qÀÄªÀtÂ       7 £ÉÃ vÀgÀUÀw       WÀlPÀ :-4.GµÀÚ 

 

1. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ±Á¯Á vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÀt ºÉÆÃ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀåvÁå À̧UÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
ºÉÆÃ°PÉUÀ¼ÀÄ:- 
1. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ±Á¯Á vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÉgÀqÀÆ GzÀÝªÁzÀ, £ÉÃgÀªÁzÀ 
UÁf£À £À½PÉUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀ®ànÖgÀÄvÀÛªÉ. 
2.¥ÀæAiÉÆÃUÀ ±Á¯Á vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÉgÀqÀÆ ¥ÁzÀgÀ À̧zÀ §ÄgÀqÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ 
ªÀåvÁå À̧UÀ¼ÀÄ:- 

1. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ±Á¯Á vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀ vÁ¥ÀzÀ ªÁå¦Û -10⁰C ¤AzÀ 110⁰C ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ 

vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÉgÀqÀgÀ vÁ¥ÀzÀ ªÁå¦Û 35⁰C  ¤AzÀ 42⁰C DVgÀÄvÀÛzÉ. 
2. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ±Á¯Á vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß NzÀÄªÁUÀ PÀtÂÚ£À zÀÈ¶ÖAiÀÄ £ÉÃgÀzÀ°è »rzÀÄ ¥ÁzÀgÀ À̧zÀ 
ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß NzÀ̈ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß NzÀÄªÁUÀ NgÉAiÀiÁVgÀzÉÃ 
£ÉÃgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ NzÀ̈ ÉÃPÀÄ. 
 

2. GμÀÚªÁºÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÁºÀPÀUÀ½UÉ vÀ¯Á JgÀqÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ¤Ãr. 
GμÀÚªÁºÀPÀUÀ¼ÀÄ:-  1.C®Æå«Ä¤AiÀÄªÀiï  2.vÁªÀÄæ 
GµÀÚ DªÁºÀPÀUÀ¼ÀÄ:-  1. ¥Áè¹ÖPï   2. ªÀÄgÀ 

3. ©lÖ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© : 
(J) ªÀ À̧ÄÛ«£À GμÀÚvÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj À̧ÄªÀÅzÀÄ CzÀgÀ vÁ¥À 
(©) PÀÄ¢AiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀ¢AzÀ C¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. 
(¹) vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß rVæ ¸É°ìAiÀÄ¸ï ¤AzÀ C¼ÉAiÀÄÄªÀgÀÄ. 
(r) GμÀÚªÀÅ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ CUÀvÀå«®èzÀ «zsÁ£À GµÀÚ «QgÀt «zsÁ£À 
(E) ©¹ ºÁ°£À É̄ÆÃlzÀ°è C¢ÝzÀ MAzÀÄ vÀtÚ£ÉAiÀÄ ¹ÖÃ¯ï ZÀªÀÄZÀ vÀ£Àß E£ÉÆßAzÀÄ vÀÄ¢UÉ GμÀÚ 

¥Àæ̧ ÁgÀ ªÀiÁqÀÄªÀ «zsÁ£À GµÀÚ ªÀºÀ£À 
(J¥sï) w½AiÀiÁzÀ §tÚzÀ §mÉÖUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ GμÀÚªÀ£ÀÄß »ÃgÀÄªÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ PÀqÀÄ §tÚzÁÝVgÀÄvÀÛªÉ. 

 

4. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹ : 
1. £É®UÁ° ©Ã À̧ÄªÀ PÁ®      gÁwæ 
2. PÀqÀ̄ ÁÎ½ ©Ã À̧ÄªÀ PÁ®      ºÀUÀ®Ä 
3. zÀlÖªÁzÀ §tÚzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉÆqÀ®Ä EaÒ À̧ÄªÀ PÁ®  ZÀ½UÁ® 
4. w½AiÀiÁzÀ §tÚzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉÆqÀ®Ä EaÒ À̧ÄªÀ PÁ®  ¨ÉÃ¹UÉ    
 
5. ZÀ½UÁ®zÀ°è MAzÉÃ ¥ÀzÀgÀzÀ zÀ¥Àà §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß zsÀj À̧ÄªÀÅzÀQÌAvÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀzÀgÀUÀ¼À §mÉÖ zsÀj À̧ÄªÀÅzÀÄ 

£ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉZÀÑUÉ EqÀÄvÀÛzÉ. KPÉ? ZÀað¹. 
§mÉÖAiÀÄ ¥ÀzÀgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ UÁ½ »r¢qÀ®ànÖgÀÄvÀÛzÉ. UÁ½AiÀÄÄ C®à GµÀÚ ªÁºÀPÀªÁzÀÄzÀjAzÀ  
§mÉÖAiÀÄ ¥ÀzÀgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ »r¢qÀ®àlÖ UÁ½AiÀÄÄ £ÀªÀÄä zÉÃºÀ¢AzÀ À̧ÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ GμÀÚzÀ 
ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ C£ÀÄ s̈ÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÉÃ ¥ÀzÀgÀzÀ zÀ¥Àà 
§mÉÖVAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀzÀgÀUÀ¼À §mÉÖAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß »r¢qÀÄªÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉZÀÄÑ ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ 
C£ÀÄ s̈ÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ  ZÀ½UÁ®zÀ°è ºÉZÀÄÑ ¥ÀzÀgÀUÀ¼À §mÉÖ zsÀj À̧ÄªÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. 
 



6. avÀæ 4.13£ÀÄß £ÉÆÃr. ªÀºÀ£À, ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ «QgÀt¢AzÀ J¯Éè°è GμÀÚ ¥Àæ̧ ÁgÀªÁUÀÄwÛzÉ UÀÄgÀÄvÀÄ 
ªÀiÁr 
 

   
 

7. GμÀÚ ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÉÆgÀUÉÆÃqÉUÀ½UÉ ©½ §tÚ §½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. «ªÀj¹. 
 GμÀÚ ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÉÆgÀUÉÆÃqÉUÀ½UÉ ©½ §tÚ §½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ 

KPÉAzÀgÉ, ©½ §tÚªÀÅ vÀ£Àß ªÉÄÃ É̄ ©zÀÝ §ºÀÄ¥Á®Ä GµÀÚªÀ£ÀÄß »ÃjPÉÆ¼ÀîzÉ ¥Àæw¥sÀ° À̧ÄvÀÛzÉ. 
EzÀjAzÀ ºÉÆgÀUÉÆÃqÉ ºÉZÀÄÑ ©¹AiÀiÁUÀÄªÀÅ¢®è EzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV£À GµÁÚA±ÀªÀ£ÀÄß 
ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°èqÀ§ºÀÄzÀÄ. 

8. 30⁰C £À MAzÀÄ °Ãlgï ¤ÃgÀ£ÀÄß 50⁰C £À MAzÀÄ °Ãlgï ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉ¹zÉ. F À̧AzÀ¨sÀðzÀ°è 
«Ä±ÀætzÀ vÁ¥À J¶ÖgÀÄvÀÛzÉ? 

(J) 80
⁰
C      (©) 50⁰C VAvÀ ºÉZÀÄÑ, 80⁰C VAvÀ PÀrªÉÄ 

(¹) 20⁰C       (r) 30⁰C ¤AzÀ 50⁰C £ÀqÀÄªÉ.  

GvÀÛgÀ:-(r) 30⁰C ¤AzÀ 50⁰C £ÀqÀÄªÉ.  

9. 40⁰C £À MAzÀÄ PÀ©âtzÀ UÀÄAqÀ£ÀÄß 40⁰C £À ¤ÃjgÀÄªÀ ¥ÁvÉæUÉ ºÁQzÀgÉ GμÀÚªÀÅ 
(J) PÀ©âtzÀ UÀÄAr¤AzÀ ¤ÃjUÉ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
(©) PÀ©âtzÀ UÀÄAr¤AzÀ ¤ÃjUÁUÀ° CxÀªÁ ¤Ãj¤AzÀ PÀ©âtzÀ UÀÄArUÁUÀ°Ã ºÀjAiÀÄÄªÀÅ¢®è. 
(¹) ¤Ãj¤AzÀ PÀ©âtzÀ UÀÄArUÉ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. 
(r) JgÀqÀgÀ vÁ¥ÀªÀÇ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. 
GvÀÛgÀ:- (©) PÀ©âtzÀ UÀÄAr¤AzÀ ¤ÃjUÁUÀ° CxÀªÁ ¤Ãj¤AzÀ PÀ©âtzÀ UÀÄArUÁUÀ°Ã 
ºÀjAiÀÄÄªÀÅ¢®è. 

10. ªÀÄgÀzÀ ZÀªÀÄZÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÀ¥ï L¸ïQæÃªÀiï£À°è C¢ÝzÁUÀ CzÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ vÀÄ¢ 
(J) ªÀºÀ£À QæAiÉÄ¬ÄAzÀ vÀtÚUÁUÀÄvÀÛzÉ. 
(©) ¸ÀAªÀºÀ£À QæAiÉÄ¬ÄAzÀ vÀtÚUÁUÀÄvÀÛzÉ. 
(¹) «QgÀt QæAiÉÄ¬ÄAzÀ vÀtÚUÁUÀÄvÀÛzÉ. 
(r) vÀtÚUÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
GvÀÛgÀ:- (r) vÀtÚUÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

11. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀ É̄gÀ»vÀ GQÌ£À (stainless steel) ¨Át¯ÉUÀ½UÉ vÁªÀÄæzÀ vÀ¼À PÀlÄÖªÀgÀÄ. EzÀPÉÌ 
PÁgÀt 
(J) vÁªÀÄæzÀ vÀ¼ÀªÀÅ ¨Át¯É ºÉZÀÄÑ ¨Á½PÉ §gÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
(©) EAvÀºÀ ¨Át É̄UÀ¼ÀÄ §tÚ §tÚªÁV PÁtÂ À̧ÄvÀÛªÉ. 
(¹) vÁªÀÄæªÀÅ PÀ É̄gÀ»vÀ GQÌVAvÀ GvÀÛªÀÄ GμÀÚªÁºÀPÀ. 
(r) PÀ É̄gÀ»vÀ GQÌVAvÀ vÁªÀÄæªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉÆ½ À̧ÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ. 
GvÀÛgÀ:- (¹) vÁªÀÄæªÀÅ PÀ¯ÉgÀ»vÀ GQÌVAvÀ GvÀÛªÀÄ GμÀÚªÁºÀPÀ. 

GµÀÚ ¸ÀAªÀºÀ£À 
GµÀÚ ªÀºÀ£À 

GµÀÚ «QgÀt 



     5. ಆಮ್ಲಗಳು, ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮ್ತ್ುು ಲಣಗಳು 

1. ಆಮ್ಲ ಮ್ತ್ುು ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ನಡುಣ ಾತ್ಯಾಷಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

ಆಮ್ಲಗ   ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು 
 

ಆಮ್ಲಗಳ ರುಚಿ ಸುಳಿಯಾಗಿರುತ್ುದೆ. ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ರುಚಿ ಕಹಿಯಾಗಿದೆ 
ಆಮ್ಲಗಳು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದನುು ಕೆಂಪು ಬಣಣಕ ೆ
ತಿರುಗಿಷುತ್ುವೆ. 

ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದನುು ನೀಲಿ ಬಣಣಕೆ 
ತಿರುಗಿಷುತ್ುವೆ 

ಆಮ್ಲಗಳು H + (ಹೈಡ್ರೀಜನ್ ಅಯಾನ್) ಅನುು 
ಹ್ೆಂದಿರುತ್ುವೆ 

ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು OH- (ಹೈಡ್ರರಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್) ಅನುು 
ಹ್ೆಂದಿರುತ್ುವೆ 

2. ಕ್ಸಟ್ಕ್ಸ ವುಭ್ರಕಾರಿಯೆಂತ್ಸ ಮ್ನೆ ಬಳಕಯ ಅನೆೀಕ ಉತ್ಪನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೀನಯಾ ಕೆಂಡುಬರುತ್ುದೆ. ಇದು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನುು ನೀಲಿಯಾಗಿ 
ಬದಲಾಯಿಷುತ್ುದೆ. ಇದರ ಗುಣ ಯಾವುದು? 

 ಅಮೀನಯಾ             ನುು ಹ್ೆಂದಿದೆ. 

3. ಲಿಟ್ಮಸ್ ದ್ರರಣನುು ಡಯು ಆಕರನುು ಹಷರಿಸಿ. ಈ ದ್ರರಣದ ಉಯೋಗವೆೀನು? ತಿಳಿಸಿ. 

 ಲಿಟ್ಮಸ್ ದ್ರರಣನುು ಕಲುಲಸ್ವುಗಳಿೆಂದ ಹ್ರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ುದೆ ಮ್ತ್ುು ಕ್ಟ್ಟಿರು ದ್ರರಣವು ಮ್್ಲ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯವೆೀ 
ಎೆಂದು ನಧಧರಿಷಲು ಬಳಷಲಾಗುತ್ುದೆ. 

4. ಆಷವಿತ್ ನೀರು ಆಮ್ಲೀಯವೆ / ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವೆ / ತ್ಟ್ಷಥವೆ ಎೆಂಬುದನುು ಹೀಗೆ ರಿಶೀಲಿಷುವಿರಿ? 

      ನೀರು ತ್ಟ್ಷಥವಾಗಿದೆ.      ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದಿಿದ್ರಗ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣಣದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವು ಅದರ ಬಣಣನುು 
ಬದಲಾಯಿಷುವುದಿಲಲ ಎೆಂದು ತೆ್ೀರಿಷು ಮ್್ಲಕ ಅದನುು ರಿಶೀಲಿಷಬಸುದು. 

5. ತ್ಟ್ಸಿಥೀಕರಣ ಕ್ಸರಯೆಯನುು ಒೆಂದು ಉದ್ರಸರಣೆಯ ಷಹಾಯದಿೆಂದ ವಿರಿಸಿ. 

 ಒೆಂದು ಆಮ್ಲ ಮ್ತ್ುು ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ನಡುವಿನ ಕ್ಸರಯೆಯನುು ತ್ಟ್ಸಿಥೀಕರಣ ಎನುುರು. ಈ ಕ್ಸರಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಶಣದ ಬಿಡುಗಡಯೆಂದಿಗೆ 
ಲಣ ಮ್ತ್ುು ನೀರು ಉತ್ಪತಿುಯಾಗುತ್ುವೆ. 

 ನಮ್ಮ ಹ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು        ಹ್ೆಂದಿರು ಮೆಗಿುೀಸಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರರಕಿೈಡ್, ಅಡಿಗೆ ಸ್ೀಡ್ರ 
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನುು ಬಳಷಲಾಗುತ್ುದೆ. 

6. ಹೀಳಿಕಯು ಷರಿಯಾಗಿದಿರೆ ಷರಿ ಎೆಂದು, ತ್ಪ್ಪಪಗಿದಿರೆ ತ್ಪುಪ ಎೆಂದು ಗುತಿಧಸಿ. 

(i ) ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನುು ನೀಲಿಯಾಗಿಷುತ್ುದೆ. (ಷರಿ/ ತ್ಪುಪ) 

(i i ) ಸ್ೀಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರರಕಿೈಡ್ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನುು ಕೆಂಪ್ಪಗಿಷುತ್ುದೆ. (ಷರಿ/ ತ್ಪುಪ) 

(i i i ) ಸ್ೀಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರರಕಿೈಡ್ ಮ್ತ್ುು ಹೈಡ್ರಕ ಲ್ೀರಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ರಷಪರ ತ್ಟ್ಷಥಗೆ್ೆಂಡು ಲಣ ಮ್ತ್ುು ನೀರನುು 
ಉೆಂಟ್ುಮಾಡುತ್ುವೆ. (ಷರಿ/ ತ್ಪುಪ ) 

(i v ) ಆಮ್ಲೀಯ ಮ್ತ್ುು ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದ್ರರಣಗಳಲ್ಲಿ ರೀರೆ ರೀರೆ ಬಣಣಗಳನುು ತೆ್ೀರು ದ್ರಥಧವೆೀ ಷ್ಚಕ. (ಷರಿ/ ತ್ಪುಪ ) 

(v ) ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಇರುವಿಕಯಿೆಂದ ಸಲ್ಲಿನ ಕುಳಿಯು ಉೆಂಟಾಗುತ್ುದೆ. (ಷರಿ/ ತ್ಪುಪ) 



7. ದೆ್ೀರ್ಜಧಯ ಉಹಾರ ಗೃಸದಲ್ಲಿ ಕಲವು ಲಘು ಪ್ಪನೀಯದ ಬಾಟ್ಲಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ದುರಾದೃಶಿಶಾತ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಷರಿನ ಟ್ಟಿಯನುು 
ಅೆಂಟ್ಟಸಿಲಲ . ಗ್ರರಸಕರ ರೀಡಿಕಗೆ ತ್ಕೆೆಂತೆ ಆತ್ ಆ ಪ್ಪನೀಯಗಳನುು ನೀಡರೀಕು. ಒಬಬ  ಗ್ರರಸಕನು ಆಮ್ಲೀಯ ಪ್ಪನೀಯನುು, ಇನೆ ು್ಬಬ  
ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಪ್ಪನೀಯನುು ಹಾಗ್ ಮ್್ರನೆಯನು ತ್ಟ್ಷಥ ಪ್ಪನೀಯನುು ಬಯಷುತ್ಯುನೆ. ಯಾ ಪ್ಪನೀಯನುು ಯಾರಿಗೆ 
ನೀಡರೀಕೆಂದು ದೆ್ೀರ್ಜಧ ಹೀಗೆ ತಿೀಮಾಧನಷುತ್ಯುನೆ? 

 ಡ್ೀರ್ಜಧ ಇದನುು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದದ ಷಹಾಯದಿೆಂದ ನಧಧರಿಷಬಸುದು: 

      ಎ) ಪ್ಪನೀಯದಲ್ಲಿ ಅದಿಿದ್ರಗ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕೆಂಪು ಬಣಣಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ನೆಂತ್ರ ಪ್ಪನೀಯವು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುತ್ುದೆ. 

       ) ಪ್ಪನೀಯದಲ್ಲಿ ಅದಿಿದ್ರಗ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ನೀಲಿ ಬಣಣಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ನೆಂತ್ರ ಪ್ಪನೀಯವು ಮ್್ಲವಾಗಿರುತ್ುದೆ. 

      ಸಿ) ಪ್ಪನೀಯದಲ್ಲಿ ಅದಿಿದ್ರಗ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದದ ಬಣಣ ಬದಲಾಗದಿದಿರೆ, ಪ್ಪನೀಯವು ತ್ಟ್ಷಥವಾಗಿರುತ್ುದೆ. 

8. ಏಕೆಂದು ವಿರಿಸಿ. 

(ಎ) ನೀವು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿೆಂದ ನರಳುವಾಗ ಆಮ್ಲರೆ್ೀಧಕ ಮಾತೆರಯನುು ತೆಗೆದುಕ್ಳುುವಿರಿ. 

(ಬಿ) ಇರುವೆ ಕಚಿಿದ್ರಗ ಚಮ್ಧದ ಮೆೀಲೆ ಕಾಾಲಮೆೈನ್ ದ್ರರಣನುು ಲೆೀಪಿಷಲಾಗುತ್ುದೆ. 

(ಸಿ) ಕಾರ್ಖಧನೆ ತ್ಯಾಜಾಗಳನುು ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡು ಮ್ುನು ಅವುಗಳನುು ತ್ಟ್ಷಥಗೆ್ಳಿಷರೀಕು 

 ಎ) ನಮ್ಮ ಹ್ಟಿ್ಟಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡಯಾಗು ಹಚುಿ ರಿ ಆಮ್ಲನುು ತ್ಟ್ಷಥಗೆ್ಳಿಷಲು ನಾವು ಮೆಗಿುೀಸಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರರಕಿೈಡ್ ನೆಂತ್ಸ 
       ವನುು ತೆಗೆದುಕ್ಳುುತೆುೀವೆ 

  ) ಕಾರ್ಖಧನೆಗಳಿೆಂದ ಬರು ತ್ಯಾಜಾವು ಆಮ್ಲನುು ಹ್ೆಂದಿರುತ್ುದೆ, ಮ್ತ್ುು ಈ ಆಮ್ಲನುು ನೀರಿ   ಎಸದರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿರು 
ರ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನ     ಉ    ಮಾಡುತ್ುದೆ. ಆದಿರಿೆಂದ        ಷುುನುು ಸೀರಿಷು ಮ್್ಲಕ ಈ ತ್ಯಾಜಾನುು 
ತ್ಟ್ಷಥಗೆ್ಳಿಷುವುದು ಅವಾಕ. 

  ) ಇರುವೆ ನಮ್ಮ ಚಮ್ಧನುು ಕಚುಿ  ಮ್್ಲಕ ಚಮ್ಧಕೆ ಫಾಮ್ಧಕ್ ಆಮ್ಲನುು (ಆಮ್ಲೀಯ ದರ) ಚುಚುಿ ತ್ುದೆ ಮ್ತ್ುು ಇದು 
ಚಮ್ಧದ ಉರಿಯ್ತ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ುದೆ. ಆಮ್ಲದ ರಿಣಾಮ್ನುು ಕಾಾಲಮೆೈನ್ ದ್ರರಣದಿೆಂದ ಚಮ್ಧನುು ಉಜುು ಮ್್ಲಕ 
ತ್ಟ್ಷಥಗೆ್ಳಿಷಬಸುದು, ಇದು ಷತ್ು   ಕಾರ್ಧನೆೀಟ್ ನೆಂತ್ಸ ದುಬಧಲ       ವನುು ಹ್ೆಂದಿರುತ್ುದೆ ಇದರಿೆಂದ ಚಮ್ಧಕೆ 
ಯಾವುದೆೀ ಹಾನಯಾಗುವುದಿಲಲ . 

9. ನಮ್ಗೆ ಮ್್ರು ದರಗಳನುು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒೆಂದು ಹೈಡ್ರಕ ಲ್ೀರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಇನೆ ು್ೆಂದು 

ಸ್ೀಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರರಕಿೈಡ್ ಮ್ತ್ುು ಮ್್ರನೆಯದು ಷಕೆರೆಯ ದ್ರರಣ. ಅವುಗಳನುು ನೀವು 

ಹೀಗೆ ಗುತಿಧಷುವಿರಿ? ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅರಿಶನದ ಷ್ಚಕ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 

  ವ       ಅರಿಶನ ಷ್ಚಕದ ಮೆೀಲೆ  ರಿಣಾಮ್ 
ಹೈಡ್ರೀಕ ಲ್ೀರಿಕ್ ಆಮ್ಲ  ಸಳದಿ ಬಣಣದಿೆಂದ ನೀಲಿ 
ಷಕೆರೆ   ವ   ಯಾವುದೆೀ ಬದಲಾಣೆ ಇಲಲ 
ಸ್ೀಡಿಯೆಂ ಹೈಡ್ರರಕಿೈಡ್  ಸಳದಿ ಬಣಣದಿೆಂದ ಕೆಂಪು 

 

 



10. ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಹಾಳೆಯನುು ಒೆಂದು ದ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಅದಿಲಾಗಿದೆ. ಅದು ನೀಲಿಯಾಗಿಯೆೀ ಉಳಿಯುತ್ುದೆ. ದ್ರರಣದ ಗುಣವೆೀನು? 
ವಿರಿಸಿ. 

 ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದನುು          ದ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಅದಿಿದ್ರಗ ಅದು ನೀಲಿ ಬಣಣಕೆ ತಿರುಗುತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದದ ಬಣಣನುು 
ಬದಲಾಯಿಷದ ಅಥವಾ ರಿಣಾಮ್ ಬಿೀರದ ಕಾರಣ, ಕ್ಟ್ಟಿರು   ವ            . 

   ವ   ತ್ಟ್ಷಥವಾಗಿದಿರ್ ಷಸ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದದ ಬಣಣವು ಬದಲಾಗುವುದಿಲಲ . 

11. ಈ ಕಳಗಿನ ಹೀಳಿಕಗಳನುು ಗಮ್ನಸಿ. 

(ಎ) ಆಮ್ಲ ಮ್ತ್ುು ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳೆರಡ್ ಎಲಾಲ ಷ್ಚಕಗಳ ಬಣಣಗಳನುು ಬದಲಾಯಿಷುತ್ುವೆ. 

(ಬಿ) ಒೆಂದು ಷ್ಚಕವು ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಣಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಣಣ ಬದಲಾಯಿಷುವುದಿಲಲ . 

(ಸಿ) ಒೆಂದು ಷ್ಚಕವು ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಣಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಣಣ ಬದಲಾಯಿಷುವುದಿಲಲ . 

(ಡಿ) ಆಮ್ಲ ಮ್ತ್ುು ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಣಣದ ಬದಲಾಣೆಯು ಷ್ಚಕದ ವಿಧನುು ಅಲೆಂಬಿಸಿದೆ. 

   ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾ ಹೀಳಿಕಯು ಷರಿ 

(i ) ಎಲಾಲ ನಾಲುೆ (i i ) ಎ ಮ್ತ್ುು ಡಿ (i i i ) ಬಿ, ಸಿ ಮ್ತ್ುು ಡಿ (i v ) ಡಿ ಮಾತ್ರ 

 (i ) ಮ್ತ್ುು (i v ) 

 

     6.ಭೌತ್ ಮ್ತ್ುು ರಾಸಾಯನಕ  ಬದಲಾಣೆಗಳು 

1. ಈ ಕಳಗಿನ ರಕ್ಸರಯೆಗಳು ಒಳಗೆ್ೆಂಡಿರು ಬದಲಾಣೆಗಳನುು ಭೌತ್ ಮ್ತ್ುು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಗಳಾಗಿ ಗಿೀಧಕರಿಸಿ. 

(ಎ) ದುಾತಿಷೆಂಶ್ಲೀಶಣೆ 

(ಬಿ) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಷಕೆರೆಯನುು ವಿಲಿೀನಗೆ್ಳಿಷುವುದು. 

(ಸಿ) ಕಲ್ಲಿದಿಲಿನ ಉರಿಯುವಿಕ 

(ಡಿ) ಮೆೀಣದ ದರವಿೀಕರಣ 

(ಇ) ಅಲ ಾ್ಮ್ನಯಮ್ ಅನುು ಬಡಿದು ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. 

(ಎಫ್) ಆಹಾರದ ರ್ಜೀಣಧವಾಗುವಿಕ. 

 (ಎ) ದುಾತಿಷೆಂಶ್ಲೀಶಣೆ ಎೆಂದರೆ ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆ 
 ( ) ಷಕೆರೆಯನುು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಷುವುದು    ಬದಲಾಣೆಯಾಗಿದೆ 
 ( ) ಕಲ್ಲಿದಿಲು ಷುಡುವುದು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಯಾಗಿದೆ 
 ( ) ಮೆೀಣದ ಕರಗುವಿಕಯು    ಬದಲಾಣೆಯಾಗಿದೆ 

 
 



 (ಇ) ಅಲ ಾ್ಮ್ನಯೆಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮಾಡಲು ಅಲ ಾ್ಮ್ನಯೆಂ ಅನುು ಸ್ೀಲಿಷುವುದು    ಬದಲಾಣೆಯಾಗಿದೆ. 
 (ಎ ) ಆಹಾರದ ರ್ಜೀಣಧಕ್ಸರಯೆಯು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಯಾಗಿದೆ 

2. ಈ ಕಳಗಿನ ಹೀಳಿಕಗಳು ಷರಿಯೋ ಅಥವಾ ತ್    ತಿಳಿಸಿ. ಒೆಂದು ವೆೀಳೆ ತ್ಪ್ಪಪಗಿದಿಲ್ಲಿ ಷರಿಯಾದ ಹೀಳಿಕಯನುು ನಮ್ಮ ನೆ್ೀಟ್ ಪುಷುಕದಲ್ಲಿ 
ಬರೆಯಿರಿ. 

(ಎ) ಮ್ರದ ದಿಮ್ಮಯನುು ತ್ುೆಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ುರಿಷುವುದು ಒೆಂದು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆ. 

(ಷರಿ/ತ್ಪುಪ) 

ಷರಿಯಾದ ಹೀಳಿಕ: ಮ್ರದ     ನುು ತ್ುೆಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ುರಿಷುವುದು ಬದಲಾಯಿಷಲಾಗದ    ಬದಲಾಣೆಯಾಗಿದೆ. 

(ಬಿ) ಎಲೆಗಳಿೆಂದ ಗೆ್ಬಬ ರನುು ತ್ಯಾರಿಷುವುದು ಒೆಂದು ಭೌತ್ ಬದಲಾಣೆ. (ಷರಿ/ತ್ಪುಪ ) 

(ಸಿ) ಷತ್ುನುು ಲೆೀಪಿಸಿದ ಕಬಿಬಣದ ಪೈಪ್ ಗಳು ಷುಲಭ್ವಾಗಿ ತ್ುಕುೆ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲಲ . (ಷರಿ/ತ್ಪುಪ ) 

(ಡಿ) ಕಬಿಬಣ ಮ್ತ್ುು ತ್ುಕುೆ ಒೆಂದೆೀ ರಿೀತಿಯ ದ್ರಥಧಗಳು. (ಷರಿ/ತ್ಪುಪ) 

ಷರಿಯಾದ ಹೀಳಿಕ: ಕಬಿಬಣ ಮ್ತ್ುು ತ್ುಕುೆ ಎರಡು ವಿಭಿನು ರಾಸಾಯನಕ ದ್ರಥಧಗಳಾಗಿವೆ. 

(ಇ) ಸರಯ ಸಾೆಂದಿರೀಕರಣ ಒೆಂದು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಯಲಲ . (ಷರಿ/ತ್ಪುಪ) 

3. ಈ ಕಳಗಿನ ಹೀಳಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಿ ಷಥಳಗಳನುು ತ್ುೆಂಬಿ. 

(ಎ) ಕಾಬಧನ್ ಡೈಆಕಿೈಡ್ ಅನುು ಷುಣಣದ ತಿಳಿಯ ಮ್್ಲಕ ಹಾಯಿಸಿದ್ರಗ, ಅದು 

ಕಾಾಲಿಿಯೆಂ ಕಾರ್ೀಧನೆೀಟ್ ಉತ್ಪತಿುಯ ಕಾರಣದಿೆಂದ ಹಾಲಿನೆಂತೆ ರಳುಗ್ರಗುತ್ುದೆ. 

(ಬಿ) ಅಡುಗೆ ಸ್ೀಡದ ರಾಸಾಯನಕ ಹಷರು ಸ್ೀಡಿಯೆಂ ಹೈಡ್ರೀಜನ್ ಕಾರ್ಧನೆೀಟ್  

(ಸಿ) ಕಬಿಬಣ ತ್ುಕುೆ ಹಿಡಿಯುವುದನುು ತ್ಡಗಟ್ುಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು            ಮ್ತ್ುು ಕಲಾಯಿ  

(ಡಿ) ಒೆಂದು ದ್ರಥಧದ    ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುವುದನುು ಭೌತ್ ಬದಲಾಣೆ ಎನುುರು. 

(ಇ) ಹ್ಷ ದ್ರಥಧಗಳು ಉತ್ಪತಿುಯಾಗುವುದನುು       ಬದಲಾಣೆ ಎನುುರು. 

4. ಅಡುಗೆ ಸ್ೀಡನುು ನೆಂರರಷದೆ್ೆಂದಿಗೆ ರರೆಸಿದ್ರಗ, ಅನಲ ಬಿಡುಗಡಯಾಗುವುದರೆ್ೆಂದಿಗೆ ಗುಳೆುಗಳು ಉೆಂಟಾಗುತ್ುವೆ. ಇದು ಯಾ 
ವಿಧದ ಬದಲಾಣೆ? ವಿರಿಸಿ. 

 ಅಡಿಗೆ ಸ್ೀಡ್ರನುು ನೆಂರ ರಷದೆ್ೆಂದಿಗೆ ರರೆಸಿದ್ರಗ ಉೆಂಟಾಗು ಕ್ಸರಯೆಯನುು ಕಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: 

       ನೆಂರ ರಷ (ಸಿಟ್ಟರಕ್ ಆಸಿಡ್) + ಅಡಿಗೆ ಸ್ೀಡ್ರ - - - - - - - - -> CO2 [ಗುಳೆುಗಳು] (ಸ್ೀಡಿಯೆಂ ಹೈಡ್ರೀಜನ್   
ಕಾರ್ೀಧನೆೀಟ್) + ಇತ್ರ ಷುುಗಳು (     ಡೈಆಕಿೈಡ್ 

    ಈ   ಕ್ಸರಯೆಯಲ್ಲಿ ಷೆಂಭ್ವಿಷು ಬದಲಾಣೆಗಳು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 

 

 



5. ಮೆೀಣದ ಬತಿುಯು ಉರಿಯುವಾಗ ಭೌತ್ ಮ್ತ್ುು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಗಳೆರಡ್ ನಡಯುತ್ುವೆ. ಈ ಬದಲಾಣೆಗಳನುು ಗುತಿಧಸಿ. 
ಭೌತ್ ಮ್ತ್ುು ರಾಸಾಯನಕ ಕ್ಸರಯೆಗಳೆರಡ್ ನಡಯು ರಿಚಿತ್ವಾದ ಇನೆ ು್ೆಂದು ಕ್ಸರಯೆಯನುು ಉದ್ರಸರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ. 

 ಮೆೀಣದ ಬತಿು  ಉ    ಷೆಂಭ್ವಿ  ವ ಬದಲಾಣೆಗ    

    (ಎ) ದೆೈಹಿಕ ಬದಲಾಣೆ: ಮೆೀಣದಬತಿು ಉ    ಮೆೀಣ     ಮೆೀಣ            ಕರಗುತ್ುದೆ. 

    (ಬಿ) ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆ: ಮೆೀಣದ ಆವಿ     ಉ    ದರಿೆಂದ ಇೆಂಗ್ರಲದ ಡೈಆಕಿೈಡ್, ರಳಕು ಮ್ತ್ುು ಶಾಖನುು   
ಉತ್ಯಪದಿಷಲಾಗುತ್ುದೆ. 

     ರಾಸಾಯನಕ ಮ್ತ್ುು ದೆೈಹಿಕ ಬದಲಾಣೆಗಳು ಷೆಂಭ್ವಿಷು ಮ್ತೆ ು್ೆಂದು ಉದ್ರಸರಣೆ ಎಲಿಪರ್ಜ. ಎಲಿಪರ್ಜ ಸಿಲಿೆಂಡನಧೆಂದ ಹ್ರಬರುತ್ುದೆ, 
ಇದು ದೆೈಹಿಕ ಬದಲಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹ್ರಷ್ಷು ಅನಲನುು ದರದಿೆಂದ ಅನಲವಾಗಿ ರಿತಿಧಸಿದ್ರಗ ಮ್ತ್ುು ಅನಲನುು ಗ್ರಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಉ  ದ್ರಗ ಉೆಂಟಾಗು   ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆ. 

6. ಹಾಲು ಮಷರಾಗುವುದು ಒೆಂದು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆ ಎೆಂದು ಹೀಗೆ ತೆ್ೀರಿಷುವಿರಿ? 

 ಮಷರಿನ      ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆ ಎೆಂದು ಹೀಳಲಾಗುತ್ುದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಷರು ರ್ಪುಗೆ್ೆಂಡ್ರಗ, ನಾವು ಮ್್ಲ 
ಷುುನುು (ಅೆಂದರೆ ಹಾಲು) ಮ್ರಳಿ ಡಯಲು ಸಾಧಾವಿಲಲ; ಮ್ತ್ುು ವಿಭಿನು ರುಚಿ, ರಾಸಾಯನಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮ್ತ್ುು 
ವಾಷನೆಯನುು ಹ್ೆಂದಿರು ಹ್ಷ ಷುುವು ರ್ಪುಗೆ್ಳುುತ್ುದೆ. 

7. ಮ್ರನುು ಷುಡುವುದು ಮ್ತ್ುು ಮ್ರನುು ಚಿಕೆ ಚ್ರುಗಳಾಗಿ ಕತ್ುರಿಷುವುದು ಇವೆರಡ್ ರೀರೆ ರೀರೆ ವಿಧದ ಬದಲಾಣೆಗಳೆೆಂದು ಏಕ 
ರಿಗಣಿಷಲಾಗುತ್ುದೆ? ವಿರಿಸಿ 

 ಮ್ರದ ಷುಡುವಿಕಯು ರಾಸಾಯನಕ ರಕ್ಸರಯೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮ್ರನುು       ಇದಿಿಲು ಮ್ುೆಂತ್ಯದವುಗಳನುು 
ಡಯಲಾಗುತ್ುದೆ. 

           ಮ್ರ + ಆಮ್ಲಜನಕ - - - - - -> ಇದಿಿಲು + CO2 + ಶಾಖ + ರಳಕು 

         ಆದರೆ ಮ್ರನುು ಷಣಣ ತ್ುೆಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿದ್ರಗ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಬದಲಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೆೀ ಹ್ಷ ಷುುವು 
ರ್ಪುಗೆ್ಳುುವುದಿಲಲ, ಮ್ರದ ಗ್ರತ್ರನುು ಮಾತ್ರ ಚಿಕೆದ್ರಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 

8. ಕಾರ್ ಷಲೆಫೀಟ್ ನ ಸರಳುಗಳನುು ಹೀಗೆ ತ್ಯಾರಿಷಲಾಗುತ್ುದೆ? ವಿರಿಸಿ.  

 ಒೆಂದು ಬಿೀಕರ ುಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಲೆ್ೀಟ್ದಶುಿ ನೀರನುು ತೆಗೆದುಕ್ಳು    . ಇದಕೆ ಸಾರರಿಕು ಷಲ ಫ್ಾರಿಕ್ 

ಆಮ್ಲದ ಕಲವು ಸನಗಳನುು ಸೀರಿಸಿ ಕಾಯಿಷ    . ಈ ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ಪರರೆಂಭ್ವಾದ್ರಗ ಅದಕೆ             

ಕಾರ್ ಷಲೆಫೀಟ್ ನ ಪುಡಿಯನುು ನಧಾನವಾಗಿ ಸೀರಿ     , ಕಲಕುತಿು     . ಇನುಶುಿ ಪುಡಿಯನುು 

ವಿಲಿೀನಗೆ್ಳಿಷಲು ಸಾಧಾವಾ  ವರೆಗ್ ಕಾರ್ ಷಲೆಫೀಟ್ ಸೀರಿಷುವುದನುು ಮ್ುೆಂದುರಿ     . 

ದ್ರರಣನುು ಸ್ೀಸಿ, ತ್ಣಣಗ್ರಗಲು ಬಿ     . ತ್ಣಿಯುತಿುರುವಾಗ ದ್ರರಣನುು ಅಲುಗ್ರಡಿಷ    . 

ಷವಲಪ ಹ್ತಿುನ ನೆಂತ್ರ ಕಾರ್ ಷಲೆಫೀಟ್ ನ ಸರಳುಗಳು ಕಾಣಿಷುತ್ುವೆ. 

 

 



9. ಕಬಿಬಣದ ಗೆೀಟ್ ಗೆ ಬಣಣ ಬಳಿಯುವುದರಿೆಂದ ತ್ುಕುೆ ಹಿಡಿಯುವುದನುು ಹೀಗೆ ತ್ಡಗಟ್ಿಬಸುದು?ವಿರಿಸಿ. 

 ತ್ುಕುೆ ಹಿಡಿಯಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮ್ತ್ುು ತೆೀವಾೆಂವ ಇರುವಿಕ ಇರರೀಕು ಎೆಂದು ನಮ್ಗೆಲಲರಿಗ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಮ್ತ್ುು ತೆೀವಾೆಂವ ಮ್ತ್ುು 
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಷೆಂಕಧಕೆ ಬರು ಕಬಿಬಣದ ಗೆೀಟ್ ತ್ಡಗಟ್ಿಲು           ಷಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದೆ. 

10. ಮ್ರುಭ್್ಮ್ಗಿೆಂತ್ ಕರಾಳಿ ರದೆೀವದಲ್ಲಿ ಕಬಿಬಣಕೆ ತ್ುಕುೆ ಹಿಡಿಯು ವೆೀಗ ಹಚುಿ . ಏಕ ವಿರಿಸಿ. 

 ಮ್ರುಭ್್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಳಿಗೆ ಹ್ೀಲಿಸಿದ್ರಗ ಗ್ರಳಿಯಲ್ಲಿರು ತೆೀವಾೆಂವವು ಕರಾಳಿ ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಿಿರುವುದರಿೆಂದ, ಕರಾಳಿ 
ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ತ್ುಕುೆ ಹಿಡಿಯು ರಕ್ಸರಯೆಯು ವೆೀಗವಾಗಿರುತ್ುದೆ. 

11. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಷು ಅನಲನುು ದರವಿೀಕೃತ್ ಪಟ್ಟ್ರೀಲಿಯಮ್ ಅನಲ (L i q u i f i e d  Pe t r o l e u m 
Ga s  - L PG) ಎನುುರು. ಸಿಲಿೆಂಡರ ು ಒಳಗೆ ಅದು ದರ ರ್ದಲ್ಲಿರುತ್ುದೆ. ಸಿಲಿೆಂಡರ ುೆಂದ ಹ್ರಗೆ ಬರುವಾಗ ಅನಲವಾಗುತ್ುದೆ 
(ಬದಲಾಣೆ-A) ನೆಂತ್ರ ಅದು ಉರಿಯುತ್ುದೆ (ಬದಲಾಣೆ-B). ಈ ಬದಲಾಣೆಗಳಿಗೆ ಷೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ 

ಕಳಗಿನ ಹೀಳಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿಯಾದುದನುು ಆರಿಸಿ. 

(i) ರಕ್ಸರಯೆ - A  ಯು ಒೆಂದು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆ. 

(ii) ರಕ್ಸರಯೆ - Bಯು ಒೆಂದು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆ. 

(iii) A  ಮ್ತ್ುು B  ರಕ್ಸರಯೆಗಳೆರಡ್ ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಗಳು. 

(iv) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಯಲಲ . 

 ರಕ್ಸರಯೆ B  ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಯಾಗಿದೆ. 

12. ಆಕ್ಸಜಿನ್ ರಹಿತ್ ಉಸಿರಾಟ್ದ ಬಾಾಕ್ಸಿೀರಿಯಾವು ಪ್ಪರಣಿತ್ಯಾಜಾನುು ರ್ಜೀಣಿಧಸಿಕ್ೆಂಡು ೈೈವಿಕ ಅನಲನುು ಉತ್ಯಪದಿಷುತ್ುದೆ (ಬದಲಾಣೆ-A). 
ಈ ೈೈವಿಕ ಅನಲವು ನೆಂತ್ರ ಇೆಂಧನವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ುದೆ (ಬದಲಾಣೆ-B). ಈ ಬದಲಾಣೆಗಳಿಗೆ ಷೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕಳಗಿನ ಹೀಳಿಕಗಳಲ್ಲಿ 

ಷರಿಯಾದುದನುು ಆರಿಸಿ. 

(i ) ರಕ್ಸರಯೆ – A  ಒೆಂದು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆ. 

(i i ) ರಕ್ಸರಯೆ - B  ಒೆಂದು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆ. 

(i i i ) A  ಮ್ತ್ುು B  ರಕ್ಸರಯೆಗಳೆರಡ್ ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಗಳು. 

(i v ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಯ  . 

 ಎರಡ್ ರಕ್ಸರಯೆಗಳು ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 

 

 
ಸರ್ದಾರ್ ಪದಷ ಡಿ 

8971459898 



¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ¤qÀÄªÀtÂ       7 £ÉÃ vÀgÀUÀw       

 WÀlPÀ :-7. ºÀªÁªÀiÁ£À, ªÁAiÀÄÄUÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄUÀÄtPÉÌ ¥ÁætÂUÀ¼À ºÉÆAzÁtÂPÉ 

 
1) MAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ºÀªÁªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj À̧ÄªÀ  CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ À̧j¹. 

MAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ºÀªÁªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj À̧ÄªÀ  CA±ÀUÀ¼ÀÄ- vÁ¥À, DzÀæðvÉ, ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ 
UÁ½AiÀÄ dªÀ. 

2) UÀjμÀ× ºÁUÀÆ PÀ¤μÀ× vÁ¥ÀªÀÅ ¢£ÀzÀ AiÀiÁªÀ À̧ªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ? 
¸ÁzsÁgÀtªÁV ªÀÄzsÁåºÀßzÀ À̧ªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀjμÀ× vÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁ£É À̧ªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¤μÀ× 
vÁ¥À PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. 

3) ©lÖ À̧Ü¼À vÀÄA© : 
1) ¢ÃWÀð PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ À̧ªÀÄAiÀÄzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ À̧gÁ À̧jAiÀÄ£ÀÄß   
ªÁAiÀÄÄUÀÄt J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
2) ªÀμÀð«rÃ Cw ºÉZÀÄÑ vÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ Cw PÀrªÉÄ ªÀÄ¼É EzÀÝgÉ D ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt 
GµÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄµÀÌ DVgÀÄvÀÛzÉ. 
3) ºÀªÁªÀiÁ£À ªÉÊ¥ÀjÃvÀå ºÉÆA¢gÀÄªÀ s̈ÀÆ«ÄAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ zsÀÄæªÀ ¥ÀæzÉÃ±À 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä 

5. ºÀªÁªÀiÁ£À CxÀªÁ ªÁAiÀÄÄUÀÄt F JgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ DUÁUÉÎ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ? 
       ºÀªÁªÀiÁ£À 
 

6. ¥ÁætÂUÀ¼À PÉ®ªÀÅ ªÉÊ²μÀÖöåUÀ¼À£ÀÄß PÉ¼ÀUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.  

 (i) ºÉZÀÄÑ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ DºÁgÀ    (ii) ±ÉéÃvÀ vÀÄ¥Àà¼À  

 (iii) ªÀ® Ȩ́AiÀÄ CUÀvÀåvÉ      (iv) zÉÆqÀØ zsÀé¤  

 (v) ¥ÁzÀUÀ¼À°è CAlÄ¹A¨É     (vi) ZÀªÀÄðzÀr PÉÆ©â£À ¥ÀzÀgÀ  

 (vii) CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØzÁzÀ ¥ÀAd   (viii) UÁqsÀªÀtð  

 (ix) ±ÀQÛAiÀÄÄvÀ ¨Á®      (x) GzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØzÁzÀ PÉÆPÀÄÌ 

¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀÆÌ CzÀÄ GμÀÚªÀ®AiÀÄ ªÀÄ¼ÉPÁr£À ºÉÆAzÁtÂPÉAiÉÄ CxÀªÁ zsÀÄæªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
ºÉÆAzÁtÂPÉAiÉÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß À̧Æa¹. PÉ®ªÀÅ ªÉÊ²μÀÖöåUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÆ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÉ 
ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ C¤¸ÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? 

GμÀÚªÀ®AiÀÄ ªÀÄ¼ÉPÁr£À ºÉÆAzÁtÂPÉ 
(i) ºÉZÀÄÑ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ DºÁgÀ 
(iv) zÉÆqÀØ zsÀé¤ 
(v) ¥ÁzÀUÀ¼À°è CAlÄ¹A¨É 
(viii) UÁqsÀªÀtð 
(ix) ±ÀQÛAiÀÄÄvÀ ¨Á® 
(x) GzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØzÁzÀ PÉÆPÀÄÌ 

zsÀÄæªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ºÉÆAzÁtÂPÉ 

(ii) ±ÉéÃvÀ vÀÄ¥Àà¼À  

(iii) ªÀ® Ȩ́AiÀÄ CUÀvÀåvÉ 

(vi) ZÀªÀÄðzÀr PÉÆ©â£À ¥ÀzÀgÀ  



(vii) CUÀ® ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØzÁzÀ ¥ÀAd 
 

7. GμÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄ¼ÉPÁqÀÄUÀ¼À°è §ºÀ¼À ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? 

¤gÀAvÀgÀªÁzÀ ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt¢AzÁV F ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀÅ ºÀ®ªÁgÀÄ eÁwAiÀÄ 
VqÀªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÉÇÃ¶ À̧ÄvÀÛzÉ. C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ ¥Àj¹Üw¬ÄAzÁV 
GμÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄ¼ÉPÁqÀÄUÀ¼À°è §ºÀ¼ÀμÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¥ÁætÂ ºÁUÀÆ ¸À̧ ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. 
 

8. PÉ®ªÀÅ eÁwAiÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ¤¢ðμÀÖ ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ°è ªÀiÁvÀæ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß À̧ÆPÀÛ 
GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ «ªÀj¹.  

 J¯Áè ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ªÁ¹ À̧ÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è §zÀÄPÀÄªÀ À̧®ÄªÁV À̧ÄvÀÛ°£À ¥Àj¹ÜwUÀ½UÉ 
C£ÀÄUÀÄtªÁV ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. «¥ÀjÃvÀ ²ÃvÀ CxÀªÁ GμÀÚvÉ¬ÄAzÀ vÀªÀÄä£ÀÄß 
gÀQë¹PÉÆ¼Àî®Ä ºÉaÑ£À ²ÃvÀ CxÀªÁ GμÀÚ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ªÁ¹ À̧ÄªÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ «±ÉÃμÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀ É̈ÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¤¢ðµÀ× ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ°è ªÁ¹ À̧®Ä ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄªÀ 
fÃ«AiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ°è §zÀÄPÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

GzÁºÀgÀuÉUÉ 1.»ªÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ªÁ¹ À̧ÄªÀ »ªÀÄPÀgÀr, ¥ÉAVé£ï£ÀAvÀºÀ zsÀÄæªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ 
C°è£À «¥ÀjÃvÀ ZÀ½AiÀÄ ¥Àj¹ÜwUÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. ±ÉéÃvÀ vÀÄ¥Àà¼À, wÃPÀë÷Ú WÁæt±ÀQÛ, 
ZÀªÀÄðzÀ Cr PÉÆ©â£À ¥ÀzÀgÀ, £ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ Fd®Ä CUÀ®ªÁzÀ zÉÆqÀØ ¥ÀAdUÀ¼ÀÄ - F 
¥ÁætÂUÀ¼À PÉ®ªÀÅ ªÉÊ²μÀÖöåUÀ¼ÀÄ. 
2. GμÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄ¼ÉPÁqÀÄUÀ¼À°è ªÁ¹ À̧ÄªÀ ªÀÄAUÀ, ªÁ£ÀgÀ, UÉÆj¯Áè, ºÀÄ°, D£É, agÀvÉ. 
ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ,ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ É̄ ªÁ¹ À̧ÄªÀÅzÀÄ, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄÄvÀªÁzÀ ¨Á®, GzÀÝ ºÁUÀÆ 
zÉÆqÀØzÁzÀ PÉÆPÀÄÌ, UÁqsÀªÀtð, ¤RgÀ DPÀÈwUÀ¼ÀÄ, zÉÆqÀØ À̧égÀ, ºÀtÂÚ£À DºÁgÀ, ¸ÀÆPÀëöä ±ÀæªÀt±ÀQÛ, 
wÃPÀë÷ÚzÀÈ¶Ö, zÀ¥ÀàZÀªÀÄð, ¥ÀgÀ s̈ÀPÀëPÀ ¥ÁætÂUÀ½AzÀ gÀQë¹PÉÆ¼Àî®Ä PÀ¥Àl gÀÆ¥À zsÀj À̧ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ 
ºÉÆAzÁtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ.  
 

9. GμÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄ¼ÉPÁr£À ¥Àj¹ÜwUÉ D£ÉAiÀÄÄ ºÉÃUÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉ? 

GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄ¼ÉPÁqÀÄUÀ¼À°è ªÁ¹ À̧ÄªÀ D£ÉAiÀÄÄ C°è£À ¥Àj¹ÜwUÀ½UÉ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV 
ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉ. CzÀgÀ Ȩ́ÆAr®Ä wÃªÀæ WÁæt±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß 
£Á¹PÀzÀAvÉ G¥ÀAiÉÆÃV À̧ÄvÀÛzÉ. CzÀÄ DºÁgÀªÀ£ÀÄß JwÛPÉÆ¼Àî®Æ Ȩ́ÆAr®£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV À̧ÄvÀÛzÉ. 
CzÀgÀ zÀAvÀUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉÆAqÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ w£Àß §AiÀÄ À̧ÄªÀ ªÀÄgÀzÀ vÉÆUÀmÉAiÀÄ£ÀÄß 
¹Ã¼À®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. D£ÉAiÀÄÄ DºÁgÀzÀ ¥ÉÊ¥ÀÉÇÃnAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj À̧®Ä À̧ªÀÄxÀðªÁVzÉ. CzÀgÀ 
zÉÆqÀØ Q«UÀ¼ÀÄ Cw À̧ÆPÀëöä À̧¥Àà¼ÀªÀ£ÀÆß PÉÃ¼À®Ä À̧ºÀPÁjAiÀiÁVªÉ. C®èzÉ GμÀÚ-vÉÃªÀ s̈ÀjvÀ 
ªÀÄ¼ÉPÁr£À ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ°è D£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀA¥ÁVj À̧®Ä PÀÆqÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 
 

PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj À̧§®è ¸ÀÆPÀÛ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß Dj¹PÉÆ½î. 

10. ªÉÄÊªÉÄÃ É̄ ¥ÀmÉÖAiÀÄÄ¼Àî ªÀiÁA¸ÁºÁjAiÀÄÄ vÀ£Àß ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ²ÃWÀæªÁV ZÀ° À̧ÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß 
£ÁªÀÅ E°è PÁt§ºÀÄzÀÄ.  

(i) zsÀÄæªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ   (ii) ªÀÄgÀÄ s̈ÀÆ«ÄUÀ¼ÀÄ  

(iii) ¸ÁUÀgÀUÀ¼ÀÄ   (iv) GμÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄ¼ÉPÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 

GvÀÛgÀ:-(iv) GμÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄ¼ÉPÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 

11. zsÀÄæªÀ ¥ ÀæzÉÃ±ÀzÀ «¥ÀjÃvÀ ZÀ½AiÀÄ ¹ÜwUÉ ºÉÆA¢PÉÆ¼Àî®Ä AiÀiÁªÀ ªÉÊ²μÀÖöåUÀ¼ÀÄ »ªÀÄPÀgÀrUÉ 
£ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ? 

(J) ±ÉéÃvÀ vÀÄ¥Àà¼À, ZÀªÀÄðzÀr PÉÆ§Äâ, wÃPÀë÷Ú WÁæt±ÀQÛ 



(©) vÉ¼ÀÄ ZÀªÀÄð, zÉÆqÀØ PÀtÄÚ, ±ÉéÃvÀ vÀÄ¥Àà¼À 

(¹) GzÀÝ£ÉAiÀÄ ¨Á®, §®ªÁzÀ GUÀÄgÀÄ, ¨É¼ÀîV£À zÉÆqÀØ¥ÀAd 

(r) ©½zÉÃºÀ, FeÁqÀ®Ä ¥ÀAd, G¹gÁqÀ®Ä Q«gÀÄUÀ¼ÀÄ 

GvÀÛgÀ:- (J) ±ÉéÃvÀ vÀÄ¥Àà¼À, ZÀªÀÄðzÀr PÉÆ§Äâ, wÃPÀë÷Ú WÁæt±ÀQÛ 

12. PÉ¼ÀV£À AiÀiÁªÀ DAiÉÄÌAiÀÄÄ GμÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄ¼ÉPÁqÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄªÁV ªÀtÂð À̧ÄvÀÛzÉ? 

(J) GμÀÚ ªÀÄvÀÄÛ DzÀæðvÉ 

(©) ªÀÄzsÀåªÀÄ vÁ¥À, C¢üPÀ ªÀÄ¼É 

(¹) ZÀ½ ªÀÄvÀÄÛ DzÀæðvÉ 

(r) GμÀÚ ªÀÄvÀÄÛ MtºÀªÉ 

GvÀÛgÀ:-(J) GμÀÚ ªÀÄvÀÄÛ DzÀæðvÉ 
 



ಅಧ್ಯಾಮ-8 ಮಾಯುತಗಳು, ಬಿಯುಗಾಳಿಗಳು ಭತುು ಚಂಡಮಾಯುತಗಳು 

1. ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ುು ಹ ೇದ ದಗಳನುು ತುಂಬಿ. 

   (ಎ) ಮಾಯುತ ಎಂದರೆ ಚಲಿಷು ಗಾಳಿ. 

   (ಬಿ) ಬ  ಮೇಲ್ಮೈನ  ಅಷಭ ಉಶಣತೆಯಂದ ಮಾಯುತಗಳು ಉಂಟಾಗುತುವೆ. 

   (ಸಿ) ಬ  ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ  ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಮು ಮೇಲ್ೇಯುತುದೆ. ಆದರೆ ತಣಣನೆಮ ಗಾಳಿಮು ಕೆಳಗೆ ಫಯುತುದೆ. 

   (ಡಿ) ಗಾಳಿಮು ಹಚುು  ಒತುಡದ ರದೆೇವದಂದ ಕಡಿಮ ಒತುಡದ ರದೆೇವಕೆೆ ಚಲಿಷುತುದೆ. 

2. ಒಂದು ನಿದಿಶು ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಯುತದ ದಕೆನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಮು ಎಯಡು ವಿಧ್ಯನಗಳನುು ಷ ಚಿಸಿ. 

 (i )ಒಂದು ಕಾಗದನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ಅದನುು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟಾುಗ ಅದು ಗಾಳಿ ಬಿೇಷು ದಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಹಾಯುತುದೆ. 

              (i i ) ನಿಖಯವಾದ ಗಾಳಿಮ ದಕೆನುು ಅಳೆಮಲು ಗಾಳಿ ಪಲಕನುು ಷಸ ಫಳಷಫಸುದು. 

3. ಗಾಳಿಮು ಒತುಡನುು ಉಂಟ್ು ಮಾಡುತುದೆ ಎಂದು ನಿಭಮನುು ಆಲ್ ೇಚಿಷುಂತೆ ಮಾಡಿದ ಎಯಡು ಅನುಬಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ (ಠ್ಾದಲ್ಲಿ 

ನಿೇಡಿಯುವುದನುು ಹ ಯತು ಡಿಸಿ). 

 (i ) ಆಕಾವಫುಟ್ಟುಗಳನುು ಗಾಳಿಯಂದ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತರ ಅವುಗಳನುು ಫಳಷಫಸುದಾಗಿದೆ. ಫಲ ನುಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಮನುು 
ತುಂಬಿದಾಗ ಅದು ಗಾಳಿಮ ಒತುಡದಂದಾಗಿ ಸಿಡಿಮುತುದೆ. 

              (i i ) ರೆೈಲುಗಳನುು ನಿಲ್ಲಿಷಲು, ಬ್ರೇಕ್ ಾಸ್ಥಥಮಲ್ಲಿ ಷಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿಮನುು ಫಳಷಲಾಗುತುದೆ. 

4. ನಿೇವು ಒಂದು ಭನೆಮನುು ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳಳಬ್ೇಕೆಂದಯುವಿರ. ವಾತಾಮನ ಕ್ಕಂಡಿಗಳಿಲಲದೆ (Ve n t i l a t o r s ) ಕ್ಕಟ್ಕ್ಕಗಳು ಮಾತರ 

ಇಯು ಭನೆಮನುು ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳುಳವಿಯ? ನಿಭಮ ಉತುಯನುು ವಿರಸಿ. 

 ಇಲಾಲ, ವಾತಾಮನ ಕ್ಕಂಡಿಗಳಿಲಲದ ಭನೆ ವಾಸಿಷಲು ಷುಯಕ್ಷಿತಲಲ ಏಕೆಂದರೆ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಮ ರಷಯಣವಾಗುವುದಲಲ, ಯಾವುದೆೇ 
ವುದಧ ಗಾಳಿ ಫಯುವುದಲಲ . ವಾತಾಮನ ಕ್ಕಂಡಿಮಲ್ಲಿ ಬ್ಚು ಗಿನ ಗಾಳಿಮು ಮೇಲಕೆೆೇರ ವೆಂಟ್ಟಲ್ೇಟ್ರ ಗಳ ಭ ಲಕ ಹ ಯ ಹ ೇಗುತುದೆ 
ಭತುು ವುದಧ ಗಾಳಿಮು ಒಳ ಫಯುತುದೆ. 

5. ತ ಗು ಹಾಕು ಬ್ಯಾನರ ಭತುು ಪಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಂಧರಗಳನುು ಮಾಡಲು ಕಾಯಣವೆೇನು? 

 ಗಾಳಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಬಿೇಸಿದಾಗ ಗಾಳಿಮ ಒತುಡದಂದ ತ ಗು ಹಾಕು ಬ್ಯಾನರ ಭತುು ಪಲಕಗಳು ಸರದು ಹ ೇಗುತುವೆ. ಗಾಳಿಮು 
ಒತುಡನುು ಬಿೇಯುವುದೆೇ ಇದಕೆೆ ಕಾಯಣ. ಯಂಧರಗಳ ಭ ಲಕ ಗಾಳಿಮು ಹಾದುಹ ೇಗುತುದೆ. ಇದರಂದ ಅವು ಸರಮುವುದಲಲ ಭತುು 
ಕೆಳಗೆ ಬಿೇಳುವುದಲಲ. 

 

 

 



6. ಚಂಡಮಾಯುತವು ನಿಭಮ ಸಳಿಳ /ನಗಯನುು ಷಮೇಪಿಷುವಾಗ ನಿಭಮ ನೆರೆಹ ರೆಮರಗೆ ನಿೇವು ಹೇಗೆ ಷಹಾಮ ಮಾಡುವಿರ? 

 (i )  ಚಂಡಮಾಯುತದ ಫಗೆೆ ಸವಾಮಾನ ಭುನ ೂಚನೆ ಭತುು ಭುನೆುಚು ರಕೆ ಸ್ಥೇವೆ ಫಗೆೆ ಅರಗೆ ಅರವು ಭ ಡಿಷುವುದು. 

           (i i ) ಷಕಾಿರ ಷಂಸ್ಥಥಗಳು ಭತುು ಇತಯ ಎಲಲ ರಭುಖ ಷಥಳಗಳಿಗೆ ಶೇಘರ ಎಚು ರಕೆಗಳನುು ನಿೇಡುವುದು. 

          (i i i ) ಚಂಡಮಾಯುತ ಪಿೇಡಿತ ರದೆೇವಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾಯುತದ ಆವರಮಗಳ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡಲು ಷಹಾಮ ಮಾಡುವುದು. 

          (i v ) ಅಗತಾ ಷುುಗಳು, ಸಾಕು ಪ್ರರಣಿಗಳು ಇತಾಾದಗಳನುು ಷುಯಕ್ಷಿತ ಷಥಳಗಳಿಗೆ ಷಥಳಂತರಷಲು ಅರಗೆ ಷಹಾಮ ಮಾಡುವುದು. 

7. ಚಂಡಮಾಯುತವು ಉಂಟ್ುಮಾಡು ಷನಿುವೆೇವನುು ನಿಿಹಿಷಲು ಯಾ ಪೂಿ ಯೋಜನೆಮ ಅಗತಾವಿದೆ?  

 ಚಂಡಮಾಯುತನುು ಎದುರಷಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರಭಗಳನುು ಅನುಷರಷುವುದು ಭುಖಾ : 

      ದ ಯದವಿನ, ರೆೇಡಿಯೊ ಭತುು ವಾತಾಿತಿರಕೆಗಳ ಭ ಲಕ ಸವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನಿೇಡು ಎಚು ರಕೆಗಳನುು ಕಡೆಗಣಿಷಬ್ಯಯದು. 
ಭುಖಾವಾಗಿ ನಾವು ಭನೆಮ ಅಗತಾ ಷುುಗಳು, ಸಾಕುಪ್ರರಣಿಗಳು, ವಾಸನಗಳು ಭುಂತಾದವುಗಳನುು ಷುಯಕ್ಷಿತ ರದೆೇವಗಳಿಗೆ ಷಥಳಂತರಷಲು 
ಅಗತಾ ಕರಭಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಬ್ೇಕು. 

       ರವಾಸಗಳಿಂದ ಯಸ್ಥುಗಳು ಹಾಳಗಿಯು ಸಾಧಾತೆ ಇಯುವುದರಂದ ನಿೇಯು ನಿಂತ ಯಸ್ಥುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸನ ನಡೆಷಬ್ಯಯದು. 

       ಪೃೇಲಿೇಸ್, ಅಗಿುಶಾಭಕದಳ ಭತುು ಆರೆ ೇಗಾ ಕೆೇಂದರಗಳಂತಸ ಎಲಾಲ ತುತುಿಸ್ಥೇವೆಗಳ ದ ಯವಾಣಿ ಷಂಖೆಾಗಳನುು ಸಿದಧವಾಗಿಟ್ುುಕೆ ಳಳಬ್ೇಕು. 

8. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾ ಷಥಳವು ಚಂಡಮಾಯುತದ ರಣಾಭಕೆೆ ತುತಾುಗು ಸಾಧಾತೆ ಇಲಲ?  

(i ) ಚನೆುೈ (i i ) ಭಂಗಳ ಯು (i i i ) ಅಭೃತಷಯ (i v ) ಪುರ 

 ಅಭೃತಷಯ 

9. ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಷರಯಾಗಿದೆ? 

(i ) ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಯುತಗಳು ಬ ಮಯಂದ ಷಭುದರದ ಕಡೆಗೆ ಬಿೇಷುತುವೆ. 

(i i ) ಬ್ೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಯುತಗಳು ಬ ಮಯಂದ ಷಭುದರದ ಕಡೆಗೆ ಬಿೇಷುತುವೆ. 

(i i i ) ಹಚುು  ಒತುಡದ ಾಸ್ಥಥಮ ಷುತು ತಿೇರ ವೆೇಗದ ಮಾಯುತಗಳು ರಬರಮಸಿದಾಗ ಚಂಡಮಾಯುತ ಉಂಟಾಗುತುದೆ. 

(i v ) ಭಾಯತದ ಕರಾಳಿ ತಿೇಯ ಚಂಡಮಾಯುತಗಳಿಂದ ಬ್ಯಧಿತಲಲ . 

 (i ) ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಯುತಗಳು ಬ ಮಯಂದ ಷಭುದರದ ಕಡೆಗೆ ಬಿೇಷುತುವೆ. 

 

 

 

 



ಅಧ್ಯಾಮ -9 ಭಣುಣ 

1 ಭತುು 2ನೆೇ ರಶ್ನುಗಳಿಗೆ ಹಚುು  ಷ ಕುವಾದ ಉತುಯನುು ಗುತಿಿಸಿ. 

1. ಕಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳ ಜ ತೆಗೆ, ಭಣುಣ ಇವುಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. 

     (i) ಗಾಳಿ ಭತುು ನಿೇಯು 

    (ii) ನಿೇಯು ಭತುು ಷಷಾಗಳು 

    (iii) ಖನಿಜಗಳು, ಸಾಮ ದಾಥಿಗಳು, ಗಾಳಿ ಭತುು ನಿೇಯು. 

   (iv) ನಿೇಯು, ಗಾಳಿ ಭತುು ಷಷಾಗಳು 

 (iii) ಖನಿಜಗಳು, ಸಾಮ ದಾಥಿಗಳು, ಗಾಳಿ ಭತುು ನಿೇಯು. 

2. ನಿೇಯನುು ಹಿಡಿದಟ್ುುಕೆ ಳುಳ ಸಾಭಥರಾ ಅತಿ ಹಚ್ಚುಗಿಯುವುದು 

(i) ಭಯಳುಮುಕು ಭಣಿಣನಲ್ಲಿ 

(ii) ಜೇಡಿಮುಕುಭಣಿಣನಲ್ಲಿ 

(iii) ಕಳಿಭಣಿಣನಲ್ಲಿ 

(iv) ಭಯಳು ಭತುು ಕಳಿಭಣಿಣನ ಮವರಣದಲ್ಲಿ 

 (ii) ಜೇಡಿಮುಕುಭಣಿಣನಲ್ಲಿ 

3. ಕಾಲಂ  I  ಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಟ್ಟುಯು ಅಂವಗಳನುು ಕಾಲಂ  I I  ಯಲ್ಲಿಯು ಷ ಕು ಅಂವಗಳೆ ಂದಗೆ ಹ ಂದಸಿ.(ಹ ಂದಸಿದೆ) 

       ಕಾಲಂ  – I                             ಕಾಲಂ  -  I I  

(i) ಜೇವಿಗಳ ಒಂದು ವಾಷಷಥಳ           (ಬಿ) ಎಲಾಲ ವಿಧದ ಭಣುಣ  

(ii) ಭಣಿಣನ ಮೇಲಪದಯ                  (ಸಿ) ಗಾಢ ಫಣಣದುು 

(iii) ಭಯಳುಮುಕು ಭಣುಣ            (ಎ) ದೆ ಡಡ  ಕಣಗಳು 

(iv) ಭಣಿಣನ ಭಧಾದ ದಯ             (ಇ) ಸ ಾಭಸ್ ನ ರಮಾಣ ಕಡಿಮ  

(v) ಜೇಡಿಮುಕುಭಣುಣ                 (ಡಿ) ಒತೆ ುತಾುಗಿ ಜ ೇಡಣೆಗೆ ಂಡ ಷಣಣ ಕಣಗಳು  

4. ಭಣುಣ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತುದೆ? ವಿರಸಿ. 

 ಗಾಳಿ, ನಿೇಯು ಭತುು ಸವಾಮಾನದ ರಣಾಭದಂದ ಫಂಡೆಗಳು ಒಡೆದು ಭಣುಣ ಉತಪತಿುಯಾಗುತುದೆ. ಫಂಡೆಗಳ ಮೇಲ್ ನಡೆಮು 
ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಮನಿಕ, ಜೈವಿಕ ಕ್ಕರಯೆಗಳಿಂದ ಭಣುಣ ಉತಪತಿುಯಾಗುತುದೆ. 

 

 



5. ಜೇಡಿಮುಕುಭಣುಣ ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಮುಕುವಾಗಿದೆ? 

 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಯಣಗಳಿಂದಾಗಿ  ಜ ೇಡಿಯುಕ್ತ ಭಣುಣ ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಉಮುಕುವಾಗಿದೆ: 

       i) ಉತುಭ ನಿೇಯು ಹಿಡಿಮು ಸಾಭಥಾಿ ಹ ಂದದೆ. 

       ii) ಜೇಡಿಮುಕುಭಣುಣ ತುಂಬ್ಯ ಪಲತಾುದ ಭತುು ಸ ಾಭಸಿುಂದ ಷಭೃದಧವಾಗಿದೆ. 

       ii) ಇದು ಉಮುಕು ಸಾಮ ಖನಿಜಗಳನುು ಷಸ ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 

6. ಜೇಡಿಮುಕುಭಣುಣ ಭತುು ಭಯಳುಮುಕು ಭಣಿಣನ ನಡುಣ ಾತಾಾಷಗಳನುು ಟ್ಟು ಮಾಡಿ. 

ಜೇಡಿಮುಕುಭಣುಣ ಭಯಳುಮುಕು ಭಣುಣ 
ಕಣಗಳು ಗಾತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕೆದಾಗಿಯುತುವೆ.  ಕಣಗಳು ಗಾತರದಲ್ಲಿ ದೆ ಡಡ ದಾಗಿಯುತುವೆ. 
ಈ ಭಣಿಣನಲ್ಲಿ ಸ ಾಭಸ್ ಷಭೃದಧವಾಗಿದೆ.  ಈ ಭಣಿಣನಲ್ಲಿ ಸ ಾಭಸ್ ಷಭೃದಧವಾಗಿಲಲ . 
ಇದು ಉತುಭ ನಿೇರನ ಹಿಡುಳಿ ಸಾಭಥಾಿನುು ಹ ಂದದೆ. ಇದು ಕಡಿಮ ನಿೇಯನುು ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುಳ ಸಾಭಥಾಿನುು ಹ ಂದದೆ 
ಕಣಗಳ ನಡುವೆ  ಕಡಿಮ ಗಾಳಿಮು ಸ್ಥೇರಕೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಹಚಿುನ ಗಾಳಿಮು ಸ್ಥೇರಕೆ ಂಡಿಯುತುದೆ. 

ಗೆ ೇಧಿ, ಬತು, ಹಷಯು ಭುಂತಾದ ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಷ ಕುವಾಗಿದೆ ಸತಿು, ಕಡಲ್ಕಾಯ ಭುಂತಾದ ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಷ ಕುವಾಗಿದೆ. 

7. ಭಣಿಣನ ದಯಗಳ ನಿೇಳಸಿೇಳಿಕೆಮ ಚಿತರ ಫರೆದು, ವಿವಿಧ ಷುಯಗಳನುು ಹಷರಸಿ. 

                                     

8. ನಿೇಯು ಇಂಗು ದಯಕೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ರಯೋಗನುು ಯಜóಯಾ ತನು ಜಮೇನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಭಣಿಣನ ಮಾದರಮ ಭ ಲಕ 

200mlನಿೇಯು ಇಂಗಲು 40 min ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿದುನುು ಅಳು ಗಭನಿಸಿದಳು. ನಿೇಯು ಇಂಗು ದಯನುು ಲ್ಕಾೆಚ್ಚಯ ಮಾಡಿ. 

 ಯಜಯಾ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಒಟ್ುು ನಿೇರನ ರಮಾಣ = 200 mL 

         ನಿೇಯು ಇಂಗಲು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಷಭಮ (ಕೆ ಟ್ಟುಯುಂತೆ) = 40 min 

        ನಿೇಯು ಇಂಗು ಷಭಮ = 
ನೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣ    

ಇಂಗುಲು ತ ಗ ದುಕ  ಂಡ ಸಮಯ    
 

                         =        
      

  

                         =         



9. ಭಣಿಣನ ಮಾಲಿನಾ ಭತುು ಭಣಿಣನ ಷವೆತನುು ತಡೆಗಟ್ುಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧಾ ಎಂಫುದನುು ವಿರಸಿ. 

 ಭಣಿಣನ ಮಾಲಿನಾನುು ತಡೆಗಟ್ುಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧ್ಯನಗಳನುು ಅನುಷರಷಫಸುದು: 

         ಕ್ಕೇಟ್ನಾವಕಗಳು ಭತುು ಕ್ಕೇಟ್ನಾವಕಗಳನುು ಸಿೇಮತ ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಳಷಬ್ೇಕು. 

        ರಾಸಾಮನಿಕ ಗೆ ಫಬ ಯಗಳಿಗೆ ಫದಲಾಗಿ  ಸಾವಯವ ಗೆ ಫಬ ಯನುು ಫಳಷಬ್ೇಕು. 

        ಕೆೈಗಾರಕಾ ವಿಷಜಿನೆಮನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಮೊದಲು ಷರಯಾಗಿ  ಷಂಷ್ಲೇಶಷಬ್ೇಕು.. 

 ಭಣಿಣನ ಷವೆತನುು ತಡೆಗಟ್ುಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧ್ಯನಗಳನುು ಅನುಷರಷಫಸುದು: 

         ಅಯಣಾನಾವನುು ತಡೆಮಬ್ೇಕು. 

         ಅಯಣಿಾೇಕಯಣನುು ಪೃರೇತಾೂಹಿಷಬ್ೇಕು. 

         ಮವರ ಕೃಷಿ ಭತುು ಬ್ಳೆ ಫದಲಾಣೆಮನುು ಪೃರೇತಾೂಹಿಷಬ್ೇಕು. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ನೆ ೇಟ್ಸೂ ತಯಾರಸಿದಯು: 

ಷದಾಿರ ಪ್ರಶ ಡಿ, ಚಂದರಕುಮಾರ ಕೆ 
ಎಲ್ ಹಾಗ  ನಾಗೆೇಶ್ ಟ್ಟ ಕೆ 

 


