ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಕ್ ದಲಾರ ಜಿಲ್ೆ, ಕ್ ದಲಾರ
10 ನೇ ತರಗತಿ

ನನನನ್ ನಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ 2021-22

ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ

ಅಧ್ಯಾಯ 1 : ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು.
1) ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರ ೀನತ ? ಉದಯಹರಣ ಕ ೊಡಿ.
ಒಂದತ ಅಥವಯ ಹ ಚ್ತು ವಸತುಗಳಂದ ಹ ೊಸ ಸವಭಯವದ ಹ ೊಸ ವಸತುಗಳು ಉಂಟಯಗತವ ಪ್ಿಕ್ರಿಯೆ.
2) ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡ ದಿದ ಎಂದತ ನಿರ್ಧರಿಸತವ ಅಂಶಗಳು ಯಯವುವು ?
● ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಯವಣ
● ಬಣಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಯವಣ
● ಅನಿಲದ ಬಿಡತಗಡ
● ತಯಪ್ದಲ್ಲಿ ಬದಲಯವಣ
● ಪ್ಿಕ್ ೀಪ್ ಉಂಟಯಗತವಿಕ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು
3) ಮೆಗ್ನೀಸ್ಥಯಂ ಪ್ಟ್ಟಿಯನತನ ಆಕ್ರಿಜನ್ನ ೊಂದಿಗ ಉರಿಸ್ಥದಯಗ, ಮೆಗ್ನೀಸ್ಥಯಂ ಆಕ ಿೈಡ್ ಉಂಟಯಗತತ್ುದ . – ಈ ರಯಸಯಯನಿಕ
ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ದ-ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರ ಯಿರಿ.
ಪ್ದ ಸಮೀಕರಣ : ಮೆಗ್ನೀಸ್ಥಯಂ + ಆಕ್ರಿಜನ್ --> ಮೆಗ್ನೀಸ್ಥಯಂ ಆಕ ಿೈಡ್
ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ : 2 Mg + O2 --> 2 MgO
4) ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಎಂದರ ೀನತ ?
ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವು ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಯಂಕ ೀತಿಕ ನಿರೊಪ್ಣ .
5) 2 Mg + O2  2 MgO ಈ ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನನಗಳನತನ ಗತರತತಿಸ್ಥ.
ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕಗಳು : 2 Mg + O2
ಉತ್ಪನನಗಳು : 2 MgO
6) ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನತನ ಸರಿದೊಗ್ಸಬ ೀಕತ. ಏಕ ?
ರಯಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಯ ನಿಯಮದಂತ ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಯಶಿಯನತನ ಸೃಷ್ಟಿಸತವುದಯಗಲ್ಲೀ, ಲಯಗ ೊಳಸತವುದಯಗಲ್ಲೀ
ಸಯರ್ಾವಿಲಿ. ಆದದರಿಂದ ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನತನ ಸರಿದೊಗ್ಸಬ ೀಕತ.
7) ಮೆಗ್ನೀಸ್ಥಯಂ ಪ್ಟ್ಟಿಯನತನ ಗಯಳಯಲ್ಲಿ ಉರಿಸತವ ಮೊದಲತ ಸವಚ್ಛಗ ೊಳಸಬ ೀಕತ. ಏಕ ?
ಮೆಗ್ನೀಸ್ಥಯಂ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಮೆೀಲ್ಲರತವ ಮೆಗ್ನೀಸ್ಥಯಂ ಆಕ ಿೈಡ್ನ ಪ್ದರವನತನ ತ ಗ ಯಲತ.
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8) ಈ ಕ ಳಗ್ನ ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಗ ಸರಿದೊಗ್ಸ್ಥದ ಸಮೀಕರಣ ಬರ ಯಿರಿ.
a) ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ + ಕ ೊಿೀರಿನ್ --> ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್
H2 + Cl2  2 HCl
b) ಬ ೀರಿಯಮ್ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ + ಅಲತಾಮನಿಯಂ ಸಲ ಫೀಟ್ --> ಬ ೀರಿಯಂ ಸಲ ಫೀಟ್ + ಅಲತಾಮನಿಯಂ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್
3 BaCl2 + Al2(SO4)3 3 BaSO4 + 2 AlCl3
c) ಸ ೊೀಡಿಯಂ + ನಿೀರತ --> ಸ ೊೀಡಿಯಂ ಹ ೈಡಯಿಕ ಿೈಡ್ + ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್
2 Na + 2 H2O --> 2 NaOH + H2
9) ಈ ಕ ಳಗ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಗ ಸಂಕ ೀತ್ಗಳ ಂದಿಗ ಸರಿದೊಗ್ಸ್ಥದ ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರ ಯಿರಿ.
a) ಬ ೀರಿಯಂ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ ೊೀಡಿಯಂ ಸಲ ಫೀಟ್ನ ಜಲ್ಲೀಯ ದಯಿವಣಗಳು ವತಿಧಸ್ಥ ಸ ೊೀಡಿಯಂ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ ದಯಿವಣ
ಮತ್ತು ಜಲವಿಲ್ಲೀನಗ ೊಳಳದ ಬ ೀರಿಯಂ ಸಲ ಫೀಟ್ ಉಂಟತಮಯಡತತ್ುವ .
BaCl2 + Na2SO4 --> 2 NaCl + BaSO4
b) ಸ ೊೀಡಿಯಂ ಹ ೈಡಯಿಕ ಿೈಡ್ ದಯಿವಣ (ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ) ಹ ೈಡ ೊಿೀಕ ೊಿೀರಿಕ್ ಆಮಿದ ದಯಿವಣದ ೊಂದಿಗ (ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ) ವತಿಧಸ್ಥ
ಸ ೊೀಡಿಯಂ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ ದಯಿವಣ ಮತ್ತು ನಿೀರನತನ ಉತ್ಪತಿು ಮಯಡತತ್ುದ .
NaOH (aq) + HCl (aq) --> NaCl (aq) + H2O (l)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಧಗಳು
10) ಸಂಯೀಗ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರ ೀನತ ? ಉದಯಹರಣ ಕ ೊಡಿ.
ಸಂಯೀಗ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರ ಎರಡತ ಅಥವಯ ಹ ಚ್ತು ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕಗಳು ಸಂಯೀಗವಯಗ್ ಒಂದ ೀ ಉತ್ಪನನ ನಿೀಡತವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು.
ಉದಯಹರಣ : CaO + H2O → Ca(OH)2
C(s) + O2(g) → CO2(g)
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)

11) ಬಹಿರತಷ್ಣಕ ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದರ ೀನತ ? ಉದಯಹರಣ ಕ ೊಡಿ.
ಉತ್ಪನನಗಳ ಂದಿಗ ಉಷ್ಣ ಬಿಡತಗಡ ಯಯಗತವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನತನ ಬಹಿರತಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎನತನವರತ.
ಉದಯಹರಣ : CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) + ಶಕ್ರು
C6H12O6(aq) + 6O2(aq) → 6CO2(aq) + 6H2O(l) + ಶಕ್ರು
CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq) + ಉಷ್ಣ

12) ಉಸ್ಥರಯಟ ಕ್ರಿಯೆಯತ ಬಹತರತಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಯಯಗ್ದ . ಹ ೀಗ ?
ಉಸ್ಥರಯಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಬಿಡತಗಡ ಯಯಗತವುದರಿಂದ ಬಹತರತಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಯಯಗ್ದ .
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + ಶಕ್ರು
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13) ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರ ೀನತ ? ಉದಯಹರಣ ಕ ೊಡಿ.
ಒಂದತ ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕವು ಎರಡತ ಅಥವಯ ಹ ಚ್ತು ಸರಳ ಉತ್ಪನನಗಳಯಗ್ ವಿಭಜನ ಯಯಗತವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನತನ ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎನತನವರತ.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐹𝑒2𝑂3 + 𝑆𝑂2 + 𝑆𝑂3
ಉದಯಹರಣ : 2𝐹𝑒𝑆𝑂4𝐻𝑒𝑎𝑡
CaCO3(s) ⎯G⎯µÀÚ→ CaO(s) + CO2 (g)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 2𝑃𝑏𝑂(𝑠) + 4𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
2𝑃𝑏(𝑁𝑂3 )2(𝑠) 𝐻𝑒𝑎𝑡

14) ಉಷ್ಣ, ಬ ಳಕತ ಮತ್ತು ವಿದತಾಚ್ಛಕ್ರುಯ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಶಕ್ರುಯನತನ ಒದಗ್ಸತವ ಮೊಲಕ ನಡ ಸತವ ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಗ ತ್ಲಯ
ಒಂದ ೊಂದತ ಸಮೀಕರಣ ಬರ ಯಿರಿ.
ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ : CaCO3(s) ⎯G⎯µÀÚ→ CaO(s) + CO2 (g)
ವಿದತಾತ್ ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ

: 2𝐻2 𝑂ವಿದತಾಚ್ಛಕ್ರು → 2𝐻2 + 𝑂2

ದತಾತಿ ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ

: 2𝐴𝑔𝐶𝑙ಸೊಯಧನಬ ಳಕತ → 2𝐴𝑔 + 𝐶𝑙2

15) ಫ ರಸ್ ಸಲ ಫೀಟ್ ಹರಳುಗಳನತನ (FeSO4.7H2O) ಕಯಸ್ಥದಯಗ, ಹರಳುಗಳ ಹಸ್ಥರತ ಬಣಣ ಬದಲಯಗತತ್ುದ . ಏಕ ?
ಕಯಸ್ಥದಯಗ ಫ ರಸ್ ಸಲ ಫೀಟ್ ಹರಳುಗಳು ನಿೀರಿನ ಅಣತಗಳನತನ ಕಳ ದತಕ ೊಳುಳತ್ುವ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಹರಳುಗಳ ಬಣಣ
ಬದಲಯಗತತ್ುದ .
16) ಸತಟಿ ಸತಣಣ – ಇದರ ರಯಸಯಯನಿಕ ಹ ಸರತ ಮತ್ತು ಒಂದತ ಉಪ್ಯೀಗ ತಿಳಸ್ಥ.
ಸತಟಿ ಸತಣಣ ಇದರ ರಯಸಯಯನಿಕ ಹ ಸರತ ಕಯಾಲ್ಲಿಯಂ ಆಕ ಿೈಡ್
ಉಪ್ಯೀಗ : ಸ್ಥಮೆಂಟ್ ತ್ಯಯರಿಕ ಯಲ್ಲಿ
17) ಸ್ಥೀಸದ ನ ೈಟ ಿೀಟ್ ಪ್ುಡಿಯನತನ ಕಯಸ್ಥದಯಗ ನಡ ಯತವ ಕ್ರಿಯೆಯೆ ಸರಿದೊಗ್ಸ್ಥದ ಸಮೀಕರಣ ಬರ ಯಿರಿ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಬಿಡತಗಡ ಯಯಗತವ ಕಂದತ ಬಣಣದ ರ್ೊಮವನತನ ಹ ಸರಿಸ್ಥ.
2𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2(𝑠) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻𝑒𝑎𝑡 2𝑃𝑏𝑂(𝑠) + 4𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)

ಕಂದತ ಬಣಣದ ರ್ೊಮ – ನ ೈಟ ೊಿೀಜನ್ ಡ ೈಆಕ ಿೈಡ್ (NO2)
18) ನಿೀರಿನ ವಿದತಾದಿವಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಯಾಥ ೊೀಡ್ ಮತ್ತು ಆನ ೊೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಿಹವಯಗತವ ಅನಿಲಗಳನತನ ಹ ಸರಿಸ್ಥ.
ಕಯಾಥ ೊೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಿಹವಯಗತವ ಅನಿಲ – ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್
ಆನ ೊೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಿಹವಯಗತವ ಅನಿಲ – ಆಕ್ರಿಜನ್
19) ಕಪ್ುಪ ಮತ್ತು ಬಿಳುಪ್ು ಛಯಯಯಗಿಹಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸತವ ಕ್ರಿಯೆ ಯಯವುದತ ? ಸಮೀಕರಣ ಬರ ಯಿರಿ.
ಬ ಳಳಯ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ನ ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ

3

DDPI OFFICE, KOLAR DIST.KOLAR

GLANCE ME ONCE –SCIENCE 2021-22

2𝐴𝑔𝐶𝑙ಸೊಯಧನಬ ಳಕತ → 2𝐴𝑔 + 𝐶𝑙2

20) ಪ್ಿಯೀಗಶಯಲ ಯಲ್ಲಿ ಬ ಳಳಯ ಸಂಯತಕುಗಳನತನ ಕಪ್ುಪ ಬಣಣದ ಸ್ಥೀಸ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಿಹಿಸತವರತ. ಕಯರಣ ಕ ೊಡಿ.
ಬ ಳಳಯ ಸಂಯತಕುಗಳು ಸೊಯಧನ ಬ ಳಕ್ರಗ ವಿಭಜನ ಹ ೊಂದತವುದರಿಂದ.
21) ಅಂತ್ರತಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದರ ೀನತ ? ಉದಯಹರಣ ಕ ೊಡಿ.
ಶಕ್ರುಯ ಹಿೀರಿಕ ಯಯಗತವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನತನ ಅಂತ್ರತಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎನತನವರತ.
ಅಥವಯ
ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕಗಳನತನ ಒಡ ಯಲತ ಉಷ್ಣ, ಬ ಳಕತ ಅಥವಯ ವಿದತಾಚ್ಛಕ್ರುಯ ಅಗತ್ಾವಿರತವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು.
ಉದಯಹರಣ : CaCO3(s) ⎯G⎯µÀÚ→ CaO(s) + CO2 (g)
2𝐻2 𝑂ವಿದತಾಚ್ಛಕ್ರು → 2𝐻2 + 𝑂2
2𝐴𝑔𝐵𝑟ಸೊಯಧನಬ ಳಕತ → 2𝐴𝑔 + 𝐵𝑟2

22) ಗ ೊೀಡ ಗಳಗ ಬಿಳ ಬಣಣ ಬಳಯಲತ ‘X’ ವಸತುವು ನಿೀರಿನ ೊಂದಿಗ ವತಿಧಸ್ಥದಯಗ ಉಂಟಯಗತವ ಸಂಯತಕುವನತನ ಬಳಸಲಯಗತತ್ುದ .
a) ‘X’ ವಸತುವನತನ ಹ ಸರಿಸ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಣತಸೊತ್ಿ ಬರ ಯಿರಿ.
ಕಯಾಲ್ಲಿಯಂ ಆಕ ಿೈಡ್ (ಸತಟಿ ಸತಣಣ), ಅಣತಸೊತ್ಿ - CaO
b) ನಿೀರಿನ ೊಂದಿಗ ’X' ವಸತುವಿನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮೀಕರಣ ಬರ ಯಿರಿ.
𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2 𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2+ ಉಷ್ಣ

23) ನಿಮಮ ಮನ ಯ ಗ ೊೀಡ ಗ ಸತಣಣ ಬಳದಯಗ ಕ ಲವು ನಿಮಷ್ಗಳ ನಂತ್ರ ಅದತ ಗಯಢ ಬಣಣಕ ೆ ತಿರತಗಲತ ಕಯರಣವ ೀನತ?
ಕಯಾಲ್ಲಿಯಂ

ಹ ೈಡಯಿಕ ಿೈಡ್

ಗಯಳಯಲ್ಲಿನ

ಕಯಬಧನ್

ಡ ೈಆಕ ಿೈಡ್

ಜ ೊತ

ವತಿಧಸ್ಥ

ಕಯಾಲ್ಲಿಯಂ

ಕಯಬ ೊೀಧನ ೀಟ್

ಉಂಟಯಗತವುದರಿಂದ.
Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O
24) ನಿೀರಿನ ವಿದತಾದಿವಭಜನ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಪ್ಿನಯಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗಿಹವಯದ ಅನಿಲದ ಪ್ಿಮಯಣವು ಮತ ೊುಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಗಿಹವಯದ ಅನಿಲದ
ಪ್ಿಮಯಣದ ಎರಡರಷ್ಟಿರಲತ ಕಯರಣವ ೀನತ? ಆ ಅನಿಲವನತನ ಹ ಸರಿಸ್ಥ.
ನಿೀರಿನ ಅಣತಸೊತ್ಿ H2O. ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್, ಆಕ್ರಿಜನ್ನ ಎರಡತ ಪ್ಟತಿ ಇರತತ್ುದ .
25) ಸಯಿನಪ್ಲಿಟ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರ ೀನತ ? ಉದಯಹರಣ ಕ ೊಡಿ.
ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ತು ಕ್ರಿಯಯಶಿೀಲ ಧ್ಯತ್ತವು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಯಶಿೀಲ ಧ್ಯತ್ತವನತನ ಅದರ ಲವಣ ದಯಿವಣದಿಂದ
ಪ್ಲಿಟಗ ೊಳಸತವುದತ.
ಅಥವಯ
ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯತ್ತವಂದತ ಸಂಯತಕುದಲ್ಲಿನ ಬ ೀರ ೊಂದತ ಧ್ಯತ್ತವನತನ ಪ್ಲಿಟಗ ೊಳಸತವ ಕ್ರಿಯೆಯೆೀ ಸಯಿನಪ್ಲಿಟ ಕ್ರಿಯೆ.
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ಉದಯಹರಣ

: 𝐹𝑒 + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 → 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐶𝑢 ↓
𝑍𝑛 + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 → 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐶𝑢 ↓
𝑃𝑏 + 𝐶𝑢𝐶𝑙2 → 𝑃𝑏𝐶𝑙2 + 𝐶𝑢 ↓

26) ಕಬಿಿಣದ ಮೊಳ ಗಳನತನ ತಯಮಿದ ಸಲ ಫೀಟ್ ದಯಿವಣದಲ್ಲಿ ಮತಳುಗ್ಸ್ಥದಯಗ ನಿೀವು ಗಮನಿಸತವ ಬದಲಯವಣ ಗಳ ೀನತ ?
● ಕಬಿಿಣವು ತಯಮಿದ ಸಲ ಫೀಟ್ನಲ್ಲಿನ ತಯಮಿವನತನ ಸಯಿನಪ್ಲಿಟಗ ೊಳಸತತ್ುದ
● ನಿೀಲ್ಲ ಬಣಣದ ತಯಮಿದ ಸಲ ಫೀಟ್ ದಯಿವಣವು, ಹಸ್ಥರತ ಬಣಣದ ಫ ರಸ್ ಸಲ ಫೀಟ್ ಆಗ್ ಬದಲಯಗತತ್ುದ .
𝐹𝑒 + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 → 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐶𝑢 ↓

27) ಕಬಿಿಣದ ಮೊಳ ಯನತನ ಮತಳುಗ್ಸ್ಥಟಯಿಗ ತಯಮಿದ ಸಲ ಫೀಟ್ ದಯಿವಣದ ಬಣಣ ಬದಲಯಗತವುದ ೀಕ ?
ಕಬಿಿಣವು ತಯಮಿದ ಸಲ ಫೀಟ್ನಲ್ಲಿನ ತಯಮಿವನತನ ಸಯಿನಪ್ಲಿಟಗ ೊಳಸತತ್ುದ ಹಯಗೊ ತಯಮಿದ ಸಲ ಫೀಟ್, ಫ ರಸ್ ಸಲ ಫೀಟ್ ಆಗ್
ಬದಲಯಗತತ್ುದ . (ನಿೀಲ್ಲ ಬಣಣವು Cu++ ಗಳಂದಯಗ್ರತತ್ುದ ಮತ್ತು ಹಸ್ಥರತ ಬಣಣವು Fe++ ಗಳಂದ ಉಂಟಯಗತತ್ುದ .)
𝐹𝑒 + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 → 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐶𝑢 ↓

28) ಬ ಳಳಯ

ಶತದಿಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ,

ಬ ಳಳಯ

ನ ೈಟ ಿೀಟ್

ದಯಿವಣದಿಂದ

ಬ ಳಳಯನತನ

ಪ್ಡ ಯತವಯಗ

ತಯಮಿದಿಂದ

ಸಯಿನಪ್ಲಿಟಗ ೊಳುಳವುದನತನ ಒಳಗ ೊಂಡಿದ . ಇಲ್ಲಿ ನಡ ಯತವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮೀಕರಣವನತನ ಬರ ಯಿರಿ.
2𝐴𝑔𝑁𝑂3 + 𝐶𝑢 → 𝐶𝑢(𝑁𝑂3 )2 + 2𝐴𝑔 ↓

29) ದಿವಸಯಿನಪ್ಲಿಟ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರ ೀನತ ? ಉದಯಹರಣ ಕ ೊಡಿ.
ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕಗಳ ನಡತವ ಅಯಯನತಗಳ ವಿನಿಮಯ ನಡ ಯತವ ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನತನ ದಿವಸಯಿನಪ್ಲಿಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎನತನವರತ.
ಉದಯಹರಣ : 𝑁𝑎2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐵𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → 𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠) + 2𝑁𝑎𝐶𝑙
𝑃𝑏(𝑁𝑂3 )2 + 2𝐾𝐼 → 𝑃𝑏𝐼2 ↓ +2𝐾𝑁𝑂3

30) ಪ್ಿಕ್ ೀಪ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರ ೀನತ ?
ಪ್ಿಕ್ ೀಪ್ವನತನ ಉತ್ಪತಿು ಮಯಡತವ ಕ್ರಿಯೆಯನತನ ಪ್ಿಕ್ ೀಪ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಎನತನವರತ.
31) 𝑃𝑏 ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
a) ಉಂಟಯದ ಪ್ಿಕ್ ೀಪ್ದ ಬಣಣ ಯಯವುದತ?
ಹಳದಿ
b) ಪ್ಿಕ್ ೀಪ್ಗ ೊಂಡ ಸಂಯತಕುವನತನ ಹ ಸರಿಸ್ಥ.
ಸ್ಥೀಸದ ಅಯೀಡ ೈಡ್ (PbI2)
c) ಇದೊ ಸಹ ದಿವಸಯಿನಪ್ಲಿಟ ಕ್ರಿಯೆಯೆೀ ?
ಹೌದತ, ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕಗಳ ನಡತವ ಅಯಯನ್ಗಳ ವಿನಿಮಯ ನಡ ದಿದ .
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32) ಉತ್ೆಷ್ಧಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರ ೀನತ ? ಉದಯಹರಣ ಕ ೊಡಿ.
ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಸತುವಂದತ ಆಕ್ರಿಜನ್ ಪ್ಡ ದತಕ ೊಂಡರ / ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಕಳ ದತಕ ೊಂಡರ / ಇಲ ಕಯಾನ್ ಕಳ ದತಕ ೊಂಡರ , ಅದತ
ಉತ್ೆಷ್ಧಣಗ ೊಂಡಿದ ಎನತನತ ುೀವ .
2 Cu + O2 ⎯G⎯µÀÚ→ 2 CuO
33) ಅಪ್ಕಷ್ಧಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರ ೀನತ ? ಉದಯಹರಣ ಕ ೊಡಿ.
ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಸತುವಂದತ ಆಕ್ರಿಜನ್ ಕಳ ದತಕ ೊಂಡರ / ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಪ್ಡ ದತಕ ೊಂಡರ / ಇಲ ಕಯಾನ್ ಪ್ಡ ದತಕ ೊಂಡರ ಅದತ
ಅಪ್ಕಷ್ಧಣಗ ೊಂಡಿದ ಎನತನತ ುೀವ .
CuO + H2 ⎯G⎯µÀÚ→ Cu + H2O
34) ಉತ್ೆಷ್ಧಣ – ಅಪ್ಕಷ್ಧಣ (ರ ಡಯಕ್ಿ) ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದರ ೀನತ ? ಉದಯಹರಣ ಕ ೊಡಿ.
ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕವು ಉತ್ೆಷ್ಧಣಗ ೊಂಡತ, ಮತ ೊುಂದತ ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕವು ಅಪ್ಕಷ್ಧಣಗ ೊಂಡರ ಅಂತ್ಹ
ಕ್ರಿಯೆಗಳನತನ ಉತ್ೆಷ್ಧಣ-ಅಪ್ಕಷ್ಧಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಯ ರ ಡಯಕ್ಿ (Redox) ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎನತನವರತ.
ಉತ್ೆಷ್ಧಣ

CuO + H2 ⎯G⎯µÀÚ→ Cu + H2O
ಅಪ್ಕಷ್ಧಣ

35) ಕ ಳಗ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ೆಷ್ಧಣಗ ೊಂಡ ವಸತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಕಷ್ಧಣಗ ೊಂಡ ವಸತುಗಳನತನ ಗತರತತಿಸ್ಥ.
a) ZnO + C --> Zn + CO

C ಉತ್ೆಷ್ಧಣಗ ೊಂಡತ CO ಆಗ್ದ ಮತ್ತು ZnO ಅಪ್ಕಷ್ಧಣಗ ೊಂಡತ Zn ಆಗ್ದ .
b) MnO2 + 4HCl --> MnCl2 + 2H2O + Cl2

C ಉತ್ೆಷ್ಧಣಗ ೊಂಡತ CO ಆಗ್ದ ಮತ್ತು ZnO ಅಪ್ಕಷ್ಧಣಗ ೊಂಡತ Zn ಆಗ್ದ .
c) 4 Na + O2 --> 2 Na2O

ಉತ್ೆಷ್ಧಣಗ ೊಂಡ ವಸತು - Na (ಇಲ ಕಯಾನ್ ಕಳ ದತಕ ೊಂಡಿದ )
ಅಪ್ಕಷ್ಧಣಗ ೊಂಡ ವಸತು – O2 (ಇಲ ಕಯಾನ್ ಪ್ಡ ದತಕ ೊಂಡಿದ )
d) CuO + H2 --> Cu + H2O

ಉತ್ೆಷ್ಧಣಗ ೊಂಡ ವಸತು – H2 (ಆಕ್ರಿಜನ್ ಪ್ಡ ದತಕ ೊಂಡಿದ )
ಅಪ್ಕಷ್ಧಣಗ ೊಂಡ ವಸತು – CuO (ಆಕ್ರಿಜನ್ ಕಳ ದತಕ ೊಂಡಿದ )

ದ ೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು
36) ಸಂಕ್ಯರಣ ಎಂದರ ೀನತ ? ಉದಯಹರಣ ಕ ೊಡಿ.
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ಕ ಲವು ಲ ೊೀಹಗಳು ತ್ನನ ಸತತ್ುಲ್ಲನ ವಯತಯವರಣದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ರಿಜನ್, ಕಯಬಧನ್ ಡ ೈಆಕ ಿೈಡ್, ನಿೀರಯವಿ ಅಥವಯ ಆಮಿಗಳು
ಇತಯಾದಿಗಳಂದ ಆಕಿಮಸಲಪಡತವ ಪ್ಿಕ್ರಿಯೆಯನ ನೀ ಸಂಕ್ಯರಣ ಎನತನವರತ.
ಉದಯಹರಣ ಗ : *

ಕಬಿಿಣದ ವಸತುಗಳಗ ತ್ತಕತೆ ಹಿಡಿಯತವುದತ

•

ಬ ಳಳಯ ಮೆೀಲ್ಲನ ಕಪ್ುಪ ಲ ೀಪ್ನ

•

ತಯಮಿದ ವಸತುಗಳ ಮೆೀಲ್ಲನ ಹಸ್ಥರತ ಲ ೀಪ್ನ, ಇತಯಾದಿ

37) ಕಬಿಿಣದ ಸಂಕ್ಯರಣ ಒಂದತ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ ಾಯಯಗ್ದ . ಈ ಹ ೀಳಕ ಯನತನ ಸಮರ್ಥಧಸ್ಥ.
ಸಂಕ್ಯರಣವು ಕಯರಿನ ಕವಚ್, ಸ ೀತ್ತವ ಗಳು, ಕಬಿಿಣದ ಹಳಗಳು, ಹಡಗತಗಳು ಮತ್ತು ಲ ೊೀಹಗಳಂದ ಮಯಡಲಪಟಿ ಎಲಿ
ವಸತುಗಳು, ವಿಶ ೀಷ್ವಯಗ್ ಕಬಿಿಣದ ವಸತುಗಳಗ ಹಯನಿಯನತನ ಉಂಟತಮಯಡತತ್ುದ . ಪ್ಿತಿ ವಷ್ಧವೂ ಹಯನಿಗ ೊಂಡ ಕಬಿಿಣವನತನ
ಬದಲಯಯಿಸಲತ ಅಪಯರ ಪ್ಿಮಯಣದ ಹಣವನತನ ವಾಯಿಸಲಯಗತತ್ುದ . ಆದದರಿಂದ ಕಬಿಿಣದ ಸಂಕ್ಯರಣ ಒಂದತ ಗಂಭೀರ
ಸಮಸ ಾಯಯಗ್ದ
38) ಕಮಟತವಿಕ ಎಂದರ ೀನತ ? ಇದನತನ ತ್ಡ ಗಟತಿವ ವಿಧ್ಯನಗಳನತನ ತಿಳಸ್ಥ.
ಆಹಯರ ಪ್ದಯಥಧಗಳಲ್ಲಿರತವ ಎಣ ಣ ಮತ್ತು ಕ ೊಬಿಿನ ಅಂಶಗಳು ನ ೈಸಗ್ಧಕವಯಗ್ ಉತ್ೆಷ್ಧಣಗ ೊಂಡತ ಕ ಟಿ ವಯಸನ ಮತ್ತು
ರತಚಿಯನತನ ಉಂಟತ ಮಯಡತವುದನತನ ಕಮಟತವಿಕ ಎನತನತ ುೀವ .
ತ್ಡ ಗಟತಿವಿಕ :
•

ಆಹಯರ ಪ್ದಯಥಧಗಳಗ ಪ್ಿತಿ ಉತ್ೆಷ್ಧಕಗಳನತನ ಸ ೀರಿಸತವುದತ.

•

ಆಹಯರ ಪ್ದಯಥಧಗಳನತನ ಗಯಳ ಪ್ಿವ ೀಶಿಸದ ಸಂಗಯಿಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ ೀಖರಿಸತವುದತ.

•

ಚಿಪ್ಸಿ ಪೊಟಿಣದಲ್ಲಿ ನ ೈಟ ೊಿೀಜನ್ನಂತ್ಹ ಅನಿಲವನತನ ಹಯಯಿಸತವುದತ.

•

ಶಿೀತ್ಕ ಸಂಗಿಹಣ ವಿಧ್ಯನ

39) ಚಿಪ್ಸಿ ತ್ಯಯರಕರತ, ಚಿಪ್ಸಿ ಉತ್ೆಷ್ಧಣಗ ೊಳುಳವುದನತನ ತ್ಡ ಗಟಿಲತ ಚಿಪ್ಸಿನ ಪೊಟಿಣದಲ್ಲಿ ಹಯಯಿಸತವ ಅನಿಲ ಯಯವುದತ ?
ನ ೈಟ ೊಿೀಜನ್
ಪಠ್ಯಪುಸತಕದಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಾಯಸದ ಪಿಶ್ ೆಗಳು :
1) 2 PbO(s) + C(s) → 2 Pb(s) + CO(g) ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕತರಿತ್ ಹ ೀಳಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಯವುವು ತ್ಪಯಪಗ್ವ

(a) ಸ್ಥೀಸ ಅಪ್ಕಷ್ಧಣಗ ೊಂಡಿದ .

(b) ಕಯಬಧನ್ ಡ ೈ ಆಕ ಿೈಡ್ ಉತ್ೆಷ್ಧಣಗ ೊಂಡಿದ .

(c) ಕಯಬಧನ್ ಉತ್ೆಷ್ಧಣಗ ೊಂಡಿದ .

(d) ಸ್ಥೀಸದ ಆಕ ಿೈಡ್ ಅಪ್ಕಷ್ಧಣಗ ೊಂಡಿದ .

(i) (a) ಮತ್ತು (b)
(iii) (a) (b) ಮತ್ತು (c)

(ii) (a) ಮತ್ತು (c)
(iv) ಎಲಿವೂ

ಉತ್ುರ : (i) (a) ಮತ್ತು (b)

7

DDPI OFFICE, KOLAR DIST.KOLAR

GLANCE ME ONCE –SCIENCE 2021-22

2) Fe2O3 + 2Al --> Al2O3 + 2Fe ಈ ಕ್ರಿಯೆಯತ ಇದಕ ೆ ಉದಯಹರಣ ಯಯಗ್ದ .

(a) ಸಂಯೀಗ ಕ್ರಿಯೆ

(b) ದಿವಸಯಿನಪ್ಲಿಟ ಕ್ರಿಯೆ

(c) ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ

(d) ಸಯಿನಪ್ಲಿಟ ಕ್ರಿಯೆ

ಉತ್ುರ : (d) ಸಯಿನಪ್ಲಿಟ ಕ್ರಿಯೆ
3) ಕಬಿಿಣದ ಚ್ೊರತಗಳಗ ಸಯರರಿಕು ಹ ೈಡ ೊಿೀಕ ೊಿೀರಿಕ್ ಆಮಿವನತನ ಸ ೀರಿಸ್ಥದಯಗ ಏನಯಗತತ್ುದ ? ಸರಿಯಯದ ಉತ್ುರಕ ೆ ಗತರತತ್ತ

ಹಯಕ್ರ.
a) ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಕಬಿಿಣದ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ ಉಂಟಯಗತತ್ುವ .
b) ಕ ೊಿೀರಿನ್ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಕಬಿಿಣದ ಹ ೈಡಯಿಕ ಿೈಡ್ ಉಂಟಯಗತತ್ುವ .
c) ಯಯವುದ ೀ ಕ್ರಿಯೆ ನಡ ಯತವುದಿಲಿ.
d) ಕಬಿಿಣದ ಲವಣ ಮತ್ತು ನಿೀರತ ಉಂಟಯಗತತ್ುವ .
ಉತ್ುರ : (a) ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಕಬಿಿಣದ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ ಉಂಟಯಗತತ್ುವ (𝐹𝑒 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻2)
4) ಈ ಕ ಳಗ್ನ ಹ ೀಳಕ ಗಳನತನ ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ರೊಪ್ಕ ೆ ಪ್ರಿವತಿಧಸ್ಥ ಮತ್ತು ನಂತ್ರ ಅವುಗಳನತನ ಸರಿದೊಗ್ಸ್ಥ.

a) ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಅನಿಲ ನ ೈಟ ೊಿೀಜನ್ನ ೊಂದಿಗ ಸ ೀರಿ ಅಮೊೀನಿಯಯ ಆಗತತ್ುದ .
𝐻2 + 𝑁2 → 𝑁𝐻3
3𝐻2 + 𝑁2 → 2𝑁𝐻3

b) ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಸಲ ಫೈಡ್ ಅನಿಲ ಗಯಳಯಲ್ಲಿ ಉರಿದತ ನಿೀರತ ಮತ್ತು ಸಲಫರ್ ಡ ೈಆಕ ಿ Êಡ್ ಉಂಟತಮಯಡತತ್ುದ .
𝐻2 𝑆 + 𝑂2 → 𝐻2 𝑂 + 𝑆𝑂2
2𝐻2 𝑆 + 3𝑂2 → 2𝐻2 𝑂 + 2𝑆𝑂2

c) ಬ ೀರಿಯಂ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ ಅಲತಾಮನಿಯಂ ಸಲ ಫೀಟ್ನ ೊಂದಿಗ ವತಿಧಸ್ಥ ಅಲತಾಮನಿಯಂ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ ಮತ್ತು ಬ ೀರಿಯಂ ಸಲ ಫೀಟ್
ನ ಪ್ಿಕ್ ೀಪ್ ಉಂಟತಮಯಡತತ್ುದ .
𝐵𝑎𝐶𝑙2 + 𝐴𝑙2 (𝑆𝑂4 )3 → 𝐴𝑙𝐶𝑙3 + 𝐵𝑎𝑆𝑂4
3𝐵𝑎𝐶𝑙2 + 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 → 2𝐴𝑙𝐶𝑙3 + 3𝐵𝑎𝑆𝑂4

d) ಪೊಟಯಸ್ಥಯಂ ಲ ೊೀಹ ನಿೀರಿನ ೊಂದಿಗ ವತಿಧಸ್ಥ ಪೊಟಯಾಸ್ಥಯಂ ಹ ೈಡಯಿಕ ಿೈಡ್ ಮತ್ತು ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತಿು
ಮಯಡತತ್ುದ .
𝐾 + 𝐻2 𝑂 → 𝐾𝑂𝐻 + 𝐻2
2𝐾 + 2𝐻2 𝑂 → 2𝐾𝑂𝐻 + 𝐻2
5) ಈ ಕ ಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನನೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿ :
a) HNO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + H2O

2 HNO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O
b)NaOH + H2SO4
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2 NaOH + H2SO4

→ Na2SO4 + 2 H2O

c) NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
d) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl
6) ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗ ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರ ಯಿರಿ.

a) ಕಯಾಲ್ಲಿಯಂ ಹ ೈಡಯಿಕ ಿ Êಡ್ + ಕಯಬಧನ್ ಡ ೈಆಕ ಿೈಡ್ --> ಕಯಾಲ್ಲಿಯಂ ಕಯಬ ೊೀಧನ ೀಟ್ + ನಿೀರತ
𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑂

b) ಸತ್ತ + ಬ ಳಳಯ ನ ೈಟ ಿೀಟ್ --> ಸತ್ತವಿನ ನ ೈಟ ಿೀಟ್ + ಬ ಳಳ
𝑍𝑛 + 2𝐴𝑔𝑁𝑂3 → 𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2 + 2𝐴𝑔

c) ಅಲತಾಮನಿಯಂ + ತಯಮಿದ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ --> ಅಲತಾಮನಿಯಂ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ + ತಯಮಿ
2𝐴𝑙 + 3𝐶𝑢𝐶𝑙2 → 2𝐴𝑙𝐶𝑙3 + 3𝐶𝑢

d) ಬ ೀರಿಯಂ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್ + ಪೊಟಯಾಸ್ಥಯಂ ಸಲ ಫೀಟ್ --> ಬ ೀರಿಯಂ ಸಲ ಫೀಟ್ + ಪೊಟಯಾಸ್ಥಯಂ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್
𝐵𝑎𝐶𝑙2 + 𝐾2 𝑆𝑂4 → 𝐵𝑎𝑆𝑂4 + 2𝐾𝐶𝑙
7) ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಿಗ ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರ ಯಿರಿ ಮತ್ನತ ಪಿತಿಯಂದನ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧವನನೆ ಗನರನತಿಸಿ.

a) ಪೊಟಯಾಸ್ಥಯಂ ಬ ೊಿೀಮೆೈಡ್(aq) + ಬ ೀರಿಯಂ ಅಯೀಡ ೈಡ್(aq) --> ಪೊಟಯಾಸ್ಥಯಂ ಅಯೀಡ ೈಡ್(aq) + ಬ ೀರಿಯಂ
ಬ ೊಿೀಮೆೈಡ್(s)
– ದಿವಸಯಿನಪ್ಲಿಟ ಕ್ರಿಯೆ

2 KBr(aq) + BaI2(aq) --> 2 KI(aq) + BaBr2(s)

b) ಸತ್ತವಿನ ಕಯಬ ೊೀಧನ ೀಟ್(s) --> ಸತ್ತವಿನ ಆಕ ಿೈಡ್(s) + ಕಯಬಧನ್ ಡ ೈಆಕ ಿೈಡ್(g)
- ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ

ZnCO3(s) --> ZnO(s) + CO2(g)
c) ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್(g) + ಕ ೊಿೀರಿನ್(g) --> ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್(g)
H2(g) + Cl2(g) --> 2 HCl(g)

- ಸಂಯೀಗ ಕ್ರಿಯೆ

d) ಮೆಗ್ನೀಸ್ಥಯಂ(g) + ಹ ೈಡ ೊಿೀಕ ೊಿೀರಿಕ್ ಆಮಿ(aq) --> ಮೆಗ್ನೀಸ್ಥಯಂ ಕ ೊಿೀರ ೈಡ್(aq) + ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್(g) Mg(s) + 2
HCl(aq) --> MgCl2(aq) + H2(g)

- ಸಯಿನಪ್ಲಿಟ ಕ್ರಿಯೆ

8) ಹ ೊಳಪ್ುಳಳ ಕಂದತ ಬಣಣದ ‘X’ ಧ್ಯತ್ತವನತನ ಗಯಳಯಲ್ಲಿ ಕಯಸ್ಥದಯಗ ಕಪ್ುಪ ಬಣಣಕ ೆ ತಿರತಗತತ್ುದ . ‘X’ ಧ್ಯತ್ತ ಮತ್ತು ಉಂಟಯದ

ಕಪ್ುಪ ಬಣಣದ ಸಂಯತಕುವನತನ ಹ ಸರಿಸ್ಥ.
ಧ್ಯತ್ತ ‘X’ ತಯಿಮಿವಯಗ್ದ ಮತ್ತು ಕಪ್ುಪ ಬಣಣದ ಸಂಯತಕುವು ತಯಮಿದ ಆಕ ಿೈಡ್ ಆಗ್ದ .
2 Cu + O2 → 2 CuO
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9) ಕಬಿಿಣದ ವಸತುಗಳಗ ಬಣಣ ಬಳಯತವುದ ೀಕ ?

ಕಬಿಿಣದ ವಸತುಗಳಗ ತ್ತಕತೆ ಹಿಡಿಯತವುದನತನ ತ್ಡ ಗಟಿಲತ ಬಣಣ ಬಳಯತವರತ.
10) ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸಂಯೀಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳಗ ವಿರತದಧವಯಗ್ವ ಎನತನತಯುರ ಏಕ ? ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನತನ

ಬರ ಯಿರಿ.
ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕವು ವಿಭಜನ ಗ ೊಂಡತ 2 ಅಥವಯ ಹ ಚ್ತು ಉತ್ಪನನಗಳನತನ ನಿೀಡತತ್ುದ .
CaCO3 ⎯G⎯µÀÚ→ CaO + CO2
ಸಂಯೀಗ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಯ ಹ ಚ್ತು ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕಗಳು ಸಂಯೀಗವಯಗ್ ಒಂದತ ಉತ್ಪನನ ನಿೀಡತತ್ುದ .

CaO + H2O --> Ca(OH)2
ಗಮನಿಸಬ ೀಕಾದ ಅಂಶಗಳು :
● ಒಂದತ ಪ್ೂಣಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕಗಳು, ಉತ್ಪನನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಭೌತ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳನತನ
ಸಯಂಕ ೀತಿಕವಯಗ್ ಪ್ಿತಿನಿಧಿಸತತ್ುದ .
● ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಯಲ ೊಗಂಡ ಪ್ಿತಿ ವಿರ್ದ ಪ್ರಮಯಣತಗಳ ಸಂಖ್ ಾಗಳು ಪ್ಿತಿವತ್ಧಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನನಗಳ ಎರಡೊ
ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಯಗ್ರತವಂತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನನೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗನತ್ತದ . ಸಮೀಕರಣಗಳು ಯಯವಯಗಲೊ
ಸರಿದೊಗ್ಸಲಪಟ್ಟಿರಬ ೀಕತ.
● ಸಂಯೀಗ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಅಥವಯ ಹ ಚ್ತು ವಸತುಗಳು ಸಂಯೀಗವಯಗ್ ಒಂದ ೀ ಹ ೊಸ ಉತ್ಪನನ ಉಂಟಯಗತತ್ುದ .
● ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಯೀಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳಗ ವಿರತದಧವಯಗ್ವ . ವಿಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದತ ವಸತು ವಿಭಜನ ಗ ೊಂಡತ ಎರಡತ
ಅಥವಯ ಹ ಚ್ತು ವಸತುಗಳನತನ ಉಂಟತಮಯಡತತ್ುದ .
● ಉತ್ಪನನಗಳ ಂದಿಗ ಉಷ್ಣ ಬಿಡತಗಡ ಯಯಗತವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನತನ ಬಹಿರನರ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎನತನವರತ.
● ಶಕ್ರುಯ ಹಿೀರಿಕ ಯಯಗತವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನತನ ಅಂತ್ರನರ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎನತನವರತ.
● ಒಂದತ ಧ್ಯತ್ತವು ಸಂಯತಕುದಲ್ಲಿನ ಇನ ೊನಂದತ ಧ್ಯತ್ತವನತನ ಸಯಿನಪ್ಲಿಟಗ ೊಳಸ್ಥದಯಗ, ಸಾಾನಪಲ್ಿಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಡ ಯತತ್ುದ .
● ದಿಿಸಾಾನಪಲ್ಿಟ

ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ

ಎರಡತ

ವಿಭನನ

ಅಣತಗಳು

ಅಥವಯ

ಅಣತಗಳ

ಗತಂಪ್ುಗಳು(ಅಯಯನತಗಳು)

ವಿನಿಮಯಗ ೊಳುಳತ್ುವ .
● ಪಿಕ್ ೀಪನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿಲ್ಲೀನಗ ೊಳಳದ ಲವಣಗಳನತನ ಉತ್ಪತಿು ಮಯಡತತ್ುವ .
● ಆಕ್ರಿಜನ್ ಪ್ಡ ದತಕ ೊಳುಳವುದತ ಅಥವಯ ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಕಳ ದತಕ ೊಳುಳವುದತ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ.
● ಆಕ್ರಿಜನ್ ಕಳ ದತಕ ೊಳುಳವುದತ ಅಥವಯ ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಪ್ಡ ದತಕ ೊಳುಳವುದತ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ.
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ಅಧ್ಾಾಯ 2 : ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಾಾಮ್ಲಗಳು ಮ್ತತು ಲವಣಗಳು
ಈ ಕಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆಗಳಿಗ ಉತುರಿಸಿ.
1) ಆಮ್ಲಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.






ಆಮ್ಲಗಳು ಹನಳಿ ರನಚಿ ಹೆ ೊಂದಿವೆ.
ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ನ್ನು ಕೆೊಂಪನ ಬಣಣಕೆ ಬದಲಾಯಿಸನತ್ತವ.ೆ
pH ಮೌಲಯವು 7 ಕ್ೆೊಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರನತ್ತದೆ.
ಪರತ್ಾಯಮ್ದ
ಲ ಪರಿಣಾಮ್ವನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೆ ಳಿಸನತ್ತದ.ೆ

ನೀರಿನೆ ೊಂದಿಗೆ H+ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತವ.ೆ

2) ಪರತ್ಾಯಮ್ಲಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.






ಪರತ್ಾಯಮ್ಲಗಳು ಕಹಿ ರನಚಿ ಹೆ ೊಂದಿವೆ.
ಕೆೊಂಪನ ಲಿಟ್ಮಸ್ನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣಣಕೆ ಬದಲಾಯಿಸನತ್ತವ.ೆ
pH ಮೌಲಯವು 7 ಕ್ೆೊಂತ್ ಹೆಚ್ಾಾಗಿರನತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ್ವನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೆ ಳಿಸನತ್ತದ.ೆ
ನೀರಿನೆ ೊಂದಿಗೆ OH- ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತವ.ೆ

3) ಸ ಚಕಗಳು ಎೊಂದರೆೀನ್ನ ?
ಆಮ್ಲ ಮ್ತ್ನತ ಪರತ್ಾಯಮ್ಲೀಯ ದಾರವಣದಲಿಲ ತ್ಮ್ಮ ಬಣಣ / ವಾಸನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೆ ಳುುವ ವಸನತಗಳು.
4) ಸಂಶ್ೇಲ ಷಿತ ಸೂಚಕಗಳಿಗ್ 2 ಉದಾಹರಣ್ ಕ್ೂಡಿ.
ಫೀನಾಫ್ತಲಿೀನ್ ಮ್ತ್ನತ ಮ್ೀಥೆೈಲ್ ಆರೆೀೊಂಜ್
5) ಇಲಿಲ ತ್ೆಗೆದನಕೆ ೊಂಡಿರನವ ದಾರವಣದ ಮಾದರಿಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ದಾರವಣ, ಅರಿಷಿಣ, ಫನಾಫ್ತಲಿೀನ್, ಮ್ೀಥೆೈಲ್ ಆರೆೀೊಂಜ್ ಹಾಗ
ಸಾವವತಿರಕ ಸ ಚಕಗಳಿೊಂದ ದಾರವಣಗಳ ಬಣಣದಲಿಲ ನೀವು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸನವರಿ ?
ರಾಾವಣದ

ನಿದಲಿ ಲಿಟ್ೆಸ್

ಕ್ೆಂಪು ಲಿಟ್ೆಸ್

ಮಾದರಿ

ರಾಾವಣ/ಕಾಗದ

ರಾಾವಣ/ಕಾಗದ

ಆಮೆ

ಕೆೊಂಪನ

ಆಸವಿತ ನಿದರು
ಪಾತ್ಾಾಮೆ

ಮದಥ್ೈಲ್

ಸಾವೇತ್ರಾಕ

ಆರ್ದೆಂಜ್

ಸ ಚಕ

ಬಣಣ ರಹಿತ್

ಕೆೊಂಪನ

ಕೆೊಂಪನ

ಬಣಣರಹಿತ್

ಆರೆೀೊಂಜ್

ಹಸಿರನ

ಗನಲಾಬಿ

ಹಳದಿ

ನ್ೇರಳ್

ಅರಿಷಿಣ

ಫಿನಾಫ್ತಲಿದನ್

ಕೆೊಂಪನ

ಹಳದಿ

ನ್ೇರಳ್

ನ್ೇರಳ್

ಹಳದಿ

ನೀಲಿ

ನೀಲಿ

ಕೆೊಂಪನ ಮಿಶ್ರಿತ
ಕಂದು

6) ಘ್ರಿಣ ಸೂಚಕಗಳ್ಂದರ್ೇನು ? ಉದಾ. ಕ್ೂಡಿ.
ಆಮಿಲೇಯ ಮತುು ಪ್ಿತ್ಾಾಮಿಲೇಯ ಮಾಧ್ಾಮಗಳಲ್ಲಲ ವಾಸನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಸುುಗಳನುು ಘ್ರಿಣ (Olfactory) ಸೂಚಕಗಳು
ಎನುುತ್ಾುರ್. ಉದಾ : ವ್ನಿಲಾಲ, ಈರುಳಿಿ, ಲವಂಗದ ಎಣ್ೆ
7) ಸತ್ನವನ್ ಚ ರನಗಳು ಸಾರರಿಕತ HCl ನೆ ೊಂದಿಗೆ ವತಿವಸಿದಾಗ ಬಿಡನಗಡೆಯಾಗನವ ಅನಲ ಯಾವುದನ ?
ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್
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8) ಸಾರರಿಕತ ಸಲ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೆ ೊಂದಿಗೆ ಸತ್ನವನ್ ಚ ರನಗಳ ವತ್ವನೆ ಮ್ತ್ನತ ಉರಿಸನವಕೆಯ ಮ್ ಲಕ ಹೆೈಡೆ ರಜನ್ ಅನಲದ
ಪರಿೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತ್ೆ ೀರಿಸನವ ಚಿತ್ರ ಬರೆದನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ.

9) ಮೊಸರನ ಮ್ತ್ನತ ಹನಳಿ ಪದಾರ್ವಗಳನ್ನು ಹಿತ್ಾುಳ್ ಮ್ತ್ನತ ತ್ಾಮ್ರದ ಪಾತ್ೆರಗಳಲಿಲ ಏಕೆ ಸೊಂಗರಹಿಸನವುದಿಲಲ? ಕಾರಣ ಕೆ ಡಿ
ಮೊಸರು ಮತುು ಹುಳಿ ಪ್ದಾರ್ಥಗಳು ಆಮಲವನುು ಹ್ೂಂದಿರುತುವ್. ಈ ಆಮಲಗಳು ಲ್ೂೇಹಗಳ್ ಂದಿಗ್ ಪ್ಿತಿವತಿಥಸಿ ಲವಣ ಮತುು
ಹ್ೈಡ್ೂಿೇಜನ್ ಅನಿಲವನುು ಉಂಟುಮಾಡುತುವ್.

ಆದದರಿಂದ ಆಹಾರ ಪ್ದಾರ್ಥವು ಹಾಳಾಗುತುದ್ ಮತುು ಪಾತ್್ಿಯು ನಶ್ರಸುವಿಕ್ಗ್

ಒಳಗಾಗುತುದ್.
10)ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಕಾರೆ ೀವನೆೀಟ್ನ್ ಎರಡನ ರ ಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ಸನಣಣದ ಕಲನಲ, ಅಮ್ೃತ್ಶಿಲೆ, ಸಿೀಮೆಸನಣಣ
11) ಪನಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ೆಯ
ೆ
ಚಿಪ್ಪಿನ ಚ ರನಗಳು HCl ನೆ ೊಂದಿಗೆ ವತಿವಸಿದಾಗ ಬಿಡನಗಡೆಯಾಗನವ ಅನಲವು ಸನಣಣದ
ತಿಳಿನೀರನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸನತ್ತದ.ೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅನಲ ಯಾವುದನ ?
ಕಾಬವನ್ ಡೆೈಆಕೆೈಿ ಡ್ (CO2)

12)ಈ ಸಮ್ೀಕರಣದಲಿಲ X ನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ. CaCO3 + H2O +CO2  X
Ca(HCO3)2
13) ಲೆ ೀಹದ ಕಾರೆ ೀವನೆೀಟ್ / ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ ಕಾರೆ ೀವನೆೀಟ್ಗಳು ಆಮ್ಲಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ವತಿವಸಿದಾಗ ಬಿಡನಗಡೆಯಾಗನವ ಅನಲವನ್ನು
ಹೆಸರಿಸಿ.
ಕಾಬವನ್ ಡೆೈಆಕೆೈಿ ಡ್ (CO2)
14) ಕಾಬಥನ್ ಡ್ೈಆಕ್ೈಸ ಡ್ ಅನಿಲವನುು ಸುಣೆದ ನಿೇರಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣ್ಗಳನುು ವಿವರಿಸಿ ಮತುು ರಾಸಾಯನಿಕ
ಸಮಿೇಕರಣಗಳನುು ಬರ್ಯಿರಿ: (a) ಒಂದು ನಿಮಿಷ (b) 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಂತ ಹ್ಚುು ಕಾಲ.
(a) ಕಾಬಥನ್ ಡ್ೈಆಕ್ೈಸ ಡ್ ಅನಿಲವನುು ಸುಣೆದ ನಿೇರಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ, CaCO3 ನ್ ಪರಕ್ಷೆೀಪ ಉೊಂಟಾಗುವುದರಿಂದ
ಸುಣೆದ ತಿಳಿನಿೇರು ಹಾಲ್ಲನಂತ್್ ಬ್ಳಿಗಾಗುತುದ್.

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
(b) 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಂತ ಹ್ಚುು ಕಾಲ ಕಾಬಥನ್ ಡ್ೈಆಕ್ೈಸ ಡ್ ಅನಿಲವನುು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ, ಜಲವಿಲ್ಲೇನಗ್ೂಳುಿವ ಕಾಾಲ್ಲಸಯಂ
ಹ್ೈಡ್ೂಿೇಜನ್ ಕಾಬ್ೂೇಥನ್ೇಟ್ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ದಾಿವಣವು ಮತ್್ು ಬಣೆರಹಿತವಾಗುತುದ್.
CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2
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15) ಒಬಬ ಜಾದೂಗಾರನು ಶಾಲ್ಯಲ್ಲಲ ಮಾಾಜಿಕ್ ತ್್ೂೇರಿಸುವಾಗ, ಮೊಟ್ಯ
ೆ
ಚಿಪ್ುಿಗಳ ಮೇಲ್ ಒಂದು ದಾಿವಣವನುು ಸುರಿದನು.
ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗ ಅನಿಲದ ಸಣೆ ಗುಳ್ಿಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಪಾಿರಂಭವಾಯಿತು. ಅವನು ಅದರ ಬಳಿ ಉರಿಯುತಿುರುವ
ಮೇಣದ ಬತಿುಯನುು ಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ನಂದಿಹ್ೂೇಯಿತು.
a) ಮೊಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲ್ ಸುರಿದ ದಾಿವಣವನುು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಯ
ೆ
ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಲರುವ ಸಂಯುಕುವನುು ಗುರುತಿಸಿ.
b) ಅನಿಲದ ಗುಳ್ಿಗಳು ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವ್ೇನು ?
a) ಮೊಟ್ಯ
ೆ
ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲ್ ಸುರಿದ ದಾಿವಣ – ಆಮಲ (ಉದಾ : HCl) ಹಾಗೂ
ಮೊಟ್ಯ
ೆ
ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಲರುವ ಸಂಯುಕು – ಕಾಾಲ್ಲಸಯಂ ಕಾಬ್ೂೇಥನ್ೇಟ್ (CaCO3)
b) ಆಮಲವು ಕಾಾಲ್ಲಸಯಂ ಕಾಬ್ೂೇಥನ್ೇಟ್ನ್ೂಂದಿಗ್ ವತಿಥಸಿದಾಗ CO2 ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅನಿಲದ ಸಣೆ
ಗುಳ್ಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತುವ್.
16)ತ್ಟ್ಸಿಥೀಕರಣ ಕ್ರಯೆ ಎೊಂದರೆೀನ್ನ ? ಎರಡನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆ ಡಿ.
ಆಮ್ಲ ಪರತ್ಾಯಮ್ಲಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ವತಿವಸಿ ಲವಣ ಮ್ತ್ನತ ನೀರನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನವ ಕ್ರಯೆಗೆ ತ್ಟ್ಸಿಥೀಕರಣ ಕ್ರಯೆ ಎನ್ನುವರನ.
ಉದಾ : HCl + NaOH  NaCl + H2O

H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2H2O
17)ತಟಸಿಥೇಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಮಾನಾ ಸಮಿೇಕರಣ ಬರ್ಯಿರಿ.
ಆಮಲ + ಪ್ಿತ್ಾಾಮಲ  ಲವಣ + ನಿೇರು

H-X + M-OH  M-X +H2O
18)ಅಲೆ ೀಹದ ಆಕೆೈಿ ಡ್ಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಗನಣ ಹೆ ೊಂದಿವೆ. ಹೆೀಗೆ ?
ಅಲೆ ೀಹದ ಆಕೆೈಿ ಡ್ಗಳು ಪರತ್ಾಯಮ್ಲಗಳ ಜೆ ತ್ೆ ವತಿವಸಿ ಲವಣ ಮ್ತ್ನತ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪತಿತ ಮಾಡನತ್ತವ.ೆ ಇದನ ಆಮ್ಲ ಮ್ತ್ನತ
ಪರತ್ಾಯಮ್ಲಗಳ ನ್ಡನವನ್ ಕ್ರಯೆಯೊಂತ್ೆಯೆೀ ಇದೆ.
19) ಒೊಂದನ ಬಿೀಕರಿನ್ಲಿಲ CuO ತ್ೆಗೆದನಕೆ ೊಂಡನ ಅದಕೆೆ ನಧಾನ್ವಾಗಿ HCl ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೆೀರಿಸಿದಾಗ, ದಾರವಣವು ನೀಲಿ-ಹಸಿರನ ಬಣಣಕೆ
ತಿರನಗಿದೆ. ದಾರವಣದ ನೀಲಿ-ಹಸಿರನ ಬಣಣಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸೊಂಯನಕತ ಯಾವುದನ ?
ತ್ಾಮ್ರದ (II) ಕೆ ಲೀರೆೈಡ್
20)ಲೆ ೀಹದ ಆಕೆೈಿ ಡ್ಗಳು ಪ್ಿತ್ಾಾಮ್ಲೀಯ ಗನಣ ಹೆ ೊಂದಿವೆ. ಹೆೀಗೆ ?
ಲೆ ೀಹದ ಆಕೆೈಿ ಡ್ಗಳು ಆಮ್ಲಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ವತಿವಸಿ ಲವಣ ಮ್ತ್ನತ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪತಿತ ಮಾಡನತ್ತವ.ೆ ಇದನ ಆಮ್ಲ ಮ್ತ್ನತ ಪರತ್ಾಯಮ್ಲಗಳ
ನ್ಡನವನ್ ಕ್ರಯೆಯೊಂತ್ೆಯೆೀ ಇರನವುದರಿೊಂದ, ಲೆ ೀಹಿೀಯ ಆಕೆೈಿ ಡ್ಗಳನ್ನು ಪರತ್ಾಯಮ್ಲೀಯ ಆಕೆೈಿ ಡ್ಗಳು ಎನ್ನುವರನ.
21)ಎಲಲ ಆಮ್ಲಗಳಲಿಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರನವ ಅಯಾನ್ ಯಾವುದನ ?
ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ ಅಯಾನ್ (H+ (aq)) / ಹೆೈಡೆ ರೀನಯೊಂ ಅಯಾನ್ (H3O+)
22)ಆಮ್ಲದ ಜಲಿೀಯ ದಾರವಣ ವದನಯತಿತನ್ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆ?
ಆಮ್ಲಗಳು ನೀರಿನ್ಲಿಲ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನವುದರಿೊಂದ ವದನಯತ್ರವಾಹ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತದ.ೆ
23)ಶುಷಕ HCl ಅನಿಲ, ಶುಷಕ ನಿೇಲ್ಲ ಲ್ಲಟಮಸ್ ಕಾಗದದ ಬಣೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲಲ. ಏಕ್ ?
ಶುಷಕ HCl ಅನಿಲದಲ್ಲಲ H+ ಅಯಾನುಗಳಿರುವುದಿಲಲ. ಆದದರಿಂದ ಲ್ಲಟಮಸ್ನ ಬಣೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲಲ.
24) ಆಲೆ ೆೀಹಾಲ್ ಮ್ತ್ನತ ಗನಲಕೆ ೀಸ್ನ್ೊಂತ್ಹ ಸೊಂಯನಕತಗಳ

ಸಹ ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ ಹೆ ೊಂದಿವೆಯಾದರ

ಅವುಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಗಳೆೊಂದನ

ವಗಿೀವಕರಿಸಲಾಗಿಲಲ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲನ ಒೊಂದನ ಚಟ್ನವಟಿಕೆಯನ್ನು ವವರಿಸಿ.
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ಆಲ್ೂಕೇಹಾಲ್ ಮತುು ಗುಲಕ್ೂೇಸ್ ದಾಿವಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದುಾತ ನುು ಹರಿಸಿದಾಗ, ವಿದುಾತರವಾಹ ಹರಿಯುವುದಿಲಲ. ಏಕ್ಂದರ್ ಈ
ದಾಿವಣಗಳಲ್ಲಲ ಅಯಾನ್ಗಳಿರುವುದಿಲಲ.
25) ಮ್ಳೆ ನೀರನ ವದನಯತ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಯಲನ ಬಿಡನತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಸವತ್ ನೀರನ ವದನಯತ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಯಲನ ಬಿಡನವುದಿಲಲ. ಏಕೆ?
ಮಳ್ನಿೇರಿನಲ್ಲಲ ಅನ್ೇಕ ಆಮಲಗಳು ಕರಗರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಯಾನ್ ಗಳನುು ಹ್ೂಂದಿರುತುದ್. ಆದದರಿಂದ ಮ್ಳೆನೀರನ
ವದನಯತ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಯಲನ ಬಿಡನತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಸವತ್ ನೀರಿನ್ಲಿಲ ಯಾವುದೆೀ ಲವಣಗಳು ವಲಿೀನ್ಗೆ ೊಂಡಿರನವುದಿಲಲ. ಆದದರಿೊಂದ
ಆಸವತ್ ನೀರನ ವದನಯತ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಯಲನ ಬಿಡನವುದಿಲಲ.
26)ಕ್ಷಾರಗಳು ಎೊಂದರೆೀನ್ನ ? ಉದಾಹರಣೆ ಕೆ ಡಿ.
ನೀರಿನ್ಲಿಲ ವಲಿೀನ್ವಾಗನವ ಪರತ್ಾಯಮ್ಲಗಳನ್ನು ಕ್ಷಾರಗಳು ಎನ್ನುವರನ. ಉದಾ : NaOH, KOH, Ca(OH)2
27)A, B, C, D ಮ್ತ್ನತ E ಈ ಐದನ ದಾರವಣಗಳನ್ನು ಸಾವವತಿರಕ ಸ ಚಕದಿೊಂದ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅನ್ನಕರಮ್ವಾಗಿ 4, 1, 11, 7 ಮ್ತ್ನತ 9
pH ತ್ೆ ೀರಿಸಿವೆ. ಯಾವ ದಾರವಣವು

(a) ತ್ಟ್ಸಥ?

- ದಾಿವಣ D (pH 7)

(b) ಪರಬಲವಾಗಿ ಪರತ್ಾಯಮ್ಲೀಯ?

- ದಾಿವಣ C (pH 11)

(c) ಪರಬಲವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ?

- ದಾಿವಣ B (pH 1)

(d) ದನಬವಲವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ?

- ದಾಿವಣ A (pH 4)

(e) ದನಬವಲವಾಗಿ ಪರತ್ಾಯಮ್ಲೀಯ? - ದಾಿವಣ E (pH 9)
pH ಅನ್ನು ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ ಅಯಾನ್ನಗಳ ಸಾರತ್ೆಯ ಏರಿಕೆ ಕರಮ್ದಲಿಲ ಜೆ ೀಡಿಸಿ. C<E<D<A<B
28)ಆಮ್ಲಗಳಲಿಲರನವ ಸಾಥನ್ಪಲಲಟ್ ಹೆ ೊಂದಬಹನದಾದ ಧಾತ್ನ ಯಾವುದನ ?
ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್
29)ಸಾರರಿಕತಗೆ ಳಿಸನವುದನ ಎೊಂದರೆೀನ್ನ ?
ಆಮ್ಲ ಅರ್ವಾ ಪರತ್ಾಯಮ್ವ
ಲ ನ್ನು ನೀರಿನೆ ೊಂದಿಗೆ ಮ್ಶರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಕಮಾನ್ ಗಾತ್ರದಲಿಲರನವ ಅಯಾನ್ನ (H3O+ / OH-) ಗಳ
ಸಾರತ್ೆಯನ ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತದ.ೆ ಈ ಪರಕ್ರಯೆಯನ್ನು ಸಾರರಿಕತಗೆ ಳಿಸನವಕೆ ಎೊಂದನ ಕರೆಯನತ್ಾತರ.ೆ
30)ಆಮ್ಲದ ದಾರವಣವನ್ನು ಸಾರರಿಕತಗೆ ಳಿಸಿದಾಗ, ಹೆೈಡೆ ರೀನಯೊಂ ಅಯಾನ್(H3O+) ಗಳ ಸಾರತ್್ ಹ್ೇಗ್ ಪ್ಿಭಾವಿತವಾಗುತುದ?್
ಆಮ್ಲವನ್ನು ನೀರಿನೆ ೊಂದಿಗೆ ಮ್ಶರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಕಮಾನ್ ಗಾತ್ರದಲಿಲರನವ ಅಯಾನ್ನ (H3O+) ಗಳ ಸಾರತ್ೆಯನ
ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತದ.ೆ
31) HCl, HNO3 ಇತ್ಾಯದಿಗಳು ಜಲಿೀಯ ದಾರವಣದಲಿಲ ಆಮ್ಲೀಯ ಗನಣಗಳನ್ನು ಪರದಶಿವಸನತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಲೆ ೆೀಹಾಲ್ ಮ್ತ್ನತ
ಗನಲಕೆ ೀಸ್ನ್ೊಂತ್ಹ ಸೊಂಯನಕತಗಳ ದಾರವಣಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಗನಣಗಳನ್ನು ಪರದಶಿವಸನವುದಿಲಲ ಏಕೆ?
HCl, HNO3 ಇತ್ಾಯದಿಗಳು ನೀರಿನ್ಲಿಲ ಕರಗಿ H3O+ ಅಥವಾ H+ ಅಯಾನ್ನಗಳನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡಿ, ಆಮ್ಲೀಯ ಗನಣಗಳನ್ನು
ಪರದಶಿವಸನತ್ತವ.ೆ ಆದರೆ ಆಲೆ ೆೀಹಾಲ್ ಮ್ತ್ನತ ಗನಲಕೆ ೀಸ್ ನ್ೊಂತ್ಹ ಸೊಂಯನಕತಳಗಳು ನೀರಿನ್ಲಿಲ ಕರಗಿ ಅಯಾನ್ನಗಳನ್ನು
ಉತ್ಪತಿತಮಾಡವುದಿಲಲ. ಆದನದರಿೊಂದ ಅವು ಆಮ್ಲೀಯ ಗನಣಗಳನ್ನು ಪರದಶಿವಸನವುದಿಲಲ.
32) ಕೆಲವು ಹನಗಳಷ್ನೆ ಕ್ತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಶನದಧ ನೀರಿಗೆ ಸೆೀರಿಸಿದಾಗ, ನೀರಿನ್ pH ಮೌಲಾವು ಹ್ೇಗ್ ಬದಲಾಗುತುದ?್ ಈ ದಾಿವಣಕ್ಕ ಮತ್್ು
ಕ್ಲವು ಹನಿಗಳಷುೆ ಲ್ಲಂಬ್ರಸವನುು ಸ್ೇರಿಸಿದಾಗ ದಾಿವಣದ pH ಮೌಲಾದಲ್ಲಲ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣ್ ಉಂಟಾಗುತುದ್ಯೆೇ ?
ಕ್ತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಶನದಧ ನೀರಿಗೆ ಸೆೀರಿಸಿದಾಗ, ನೀರಿನ್ pH ಮೌಲಾವು ಕಡಿಮಯಾಗುತುದ್. ಈ ದಾಿವಣಕ್ಕ ಮತ್್ು ಕ್ಲವು ಹನಿಗಳಷುೆ
ಲ್ಲಂಬ್ರಸವನುು ಸ್ೇರಿಸಿದಾಗ H+ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತ್್ ಹ್ಚುುವುದರಿಂದ ದಾಿವಣದ pH ಮೌಲಾ ಇನೂು ಕಡಿಮಯಾಗುತುದ್.
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33) P ಮತುು Q ಎಂಬ ಎರಡು ದಾಿವಣಗಳನುು ಸಾವಥತಿಿಕ ಸೂಚಕದ್ೂಂದಿಗ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗದ್. P ದಾಿವಣವು ಕ್ಂಪ್ು ಬಣೆಕ್ಕ
ತಿರುಗುತುದ್, ಆದರ್ Q ದಾಿವಣವು ಕ್ರತುಳ್ ಬಣೆಕ್ಕ ತಿರುಗುತುದ್.
ಯಾವ ದಾಿವಣವು (i) ಹ್ಚುು ಆಮಿಲೇಯವಾಗದ್? (ii) ಹ್ಚುು pH ಮೌಲಾ ಹ್ೂಂದಿದ್?
(i ) ಹ್ಚುು ಆಮಿಲೇಯವಾಗರುವ ದಾಿವಣ - P ದಾಿವಣ (ಕ್ಂಪ್ು ಬಣೆ)

(i i ) ಹ್ಚುು pH ಮೌಲಾ ಹ್ೂಂದಿರುವ ದಾಿವಣ – Q ದಾಿವಣ (ಕ್ರತುಳ್ ಬಣೆ)

34) HCl, HCOOH, CH3COOH, CH3OH ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವ ಸಂಯುಕುವನುು ನೀರಿಗೆ ಸೆೀರಿಸಿದಾಗ H+(aq) ಅಯಾನ್ನ್ನು
ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡನವುದಿಲಲ ?
CH3OH (ಆಲ್ೂಕೇಹಾಲ್)
35)ಲೆ ೀಹಿೀಯ ಆಕೆೈಿ ಡ್ಗಳನ್ನು ಪರತ್ಾಯಮ್ಲೀಯ ಆಕೆೈಿ ಡ್ಗಳು ಎನ್ನುವರನ. ಏಕೆ ?
ಲೆ ೀಹಿೀಯ ಆಕೆೈಿ ಡ್ಗಳು ಆಮ್ಲಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ವತಿವಸಿ ಲವಣ ಮ್ತ್ನತ ನೀರನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನವುದರಿೊಂದ.
36)ನೀರಿನ್ ಅನ್ನಪಸಿಥತಿಯಲಿಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಸವಭಾವವನ್ನು ತ್ೆ ೀರನವುದಿಲಲ. ಏಕೆ ?
ನೀರಿನ್ ಅನ್ನಪಸಿಥತಿಯಲಿಲ ಆಮ್ಲದ ಅಣನಗಳಲಿಲನ್ H+ ಅಯಾನ್ಗಳ ರೆೀಪವಡನವಕೆ ಸಾಧ್ಯವಲಲ.
37) ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಾರರಿಕತಗೆ ಳಿಸನವಾಗ, ಆಮ್ಲವನೆುೀ ನೀರಿಗೆ ಸೆೀರಿಸರೆೀಕೆೊಂದನ ಮ್ತ್ನತ ಆಮ್ಲಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೆೀರಿಸರಾರದೆೊಂದನ ಶಿಫಾರಸನ
ಮಾಡನವುದೆೀಕೆ?
ಸಾರಿೀಕೃತ್ ಆಮ್ಲಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೆೀರಿಸಿದರೆ



ಉತ್ಪತಿತಯಾಗನವ ಉಷ್ಣವು ಮ್ಶರಣ ಹೆ ರ ಸಿಡಿಯನವೊಂತ್ೆ ಮಾಡಬಹನದನ
ಸಿಡಿದ ಆಮ್ಲ ಮೆೀಲೆ ಬಿದನದ ಸನಟ್ೆ ಗಾಯಗಳು ಉೊಂಟ್ಾಗಬಹನದನ

 ಗಾಜಿನ್ ಸೊಂಗಾರಹಕ ಒಡೆಯಬಹನದನ.

38)ನೀರಿನ್ಲಿಲ ಆಮ್ಲೀಯ ದಾರವಣ ವದನಯತ್ನ್ನು ಪರವಹಿಸನತಿತರನವುದನ್ನುತ್ೆ ೀರಿಸನವ ಚಿತ್ರ ಬರೆದನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗನತಿವಸಿ.

39)ಈ ರಾಸಾಯನಕ ಕ್ರಯೆಗಳ ಸರಿದ ಗಿಸಿದ ಸಮ್ೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
ತ್ಾಮ್ರದ ಆಕೆೈಿ ಡ್ ಸಾರರಿಕತ ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆ ಲೀರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೆ ೊಂದಿಗೆ ವತಿವಸಿದೆ.

CuO + 2 HCl → CuCl2 + H2O
ಸಾರರಿಕತ ಸೆ ೀಡಿಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೈೆಿ ಡ್ ದಾರವಣಕೆೆ ಸಾರರಿಕತ ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆ ಲೀರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೆೀರಿಸಿದೆ.
NaOH + HCl → NaCl + H2O

ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆ ಲೀರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನೀರಿನ್ಲಿಲ ವಲಿೀನ್ವಾಗನವ ಕ್ರಯೆ :
HCl + H2O → H2O+ + Cl-

ಸೆ ೀಡಿಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೈೆಿ ಡ್ ಜೆ ತ್ೆ ಸತ್ನವನ್ ವತ್ವನೆ

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2
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40)pH ಮಾನ ಎಂದರ್ೇನು ?
ದಾಿವಣದಲ್ಲಲನ ಹ್ೈಡ್ೂಿೇಜನ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತ್್ಯನುು ಅಳ್ಯುವ ಮಾನವನುು pH ಮಾನ ಎನುುವರು.
41)ತ್ಾಜಾ ಹಾಲಿನ್ pH 6. ಅದನ ಮೊಸರಾದೊಂತ್ೆ ಅದರ pH ಹೆೀಗೆ ಬದಲಾಗನತ್ತದೆ ಎೊಂದನ ನೀವು ಭಾವಸನತಿತೀರಿ ?
ಮೊಸರನ ಲಾಯಕ್ೆಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೆ ೊಂದಿರನವುದರಿೊಂದ ಅದರ pH ಮೌಲಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತದ.ೆ
42)ಪ್ಿತ್ಾಾಮಿಲೇಯ ದಾಿವಣಗಳ

H+(aq) ಅಯಾನುಗಳನುು ಹ್ೂಂದಿವ್ಯೆೇ ? ಹೌದಾದರ್ ಅವು ಏಕ್ ಪ್ಿತ್ಾಾಾಮಿಲೇಯವಾಗವ್ ?

ಹೌದು. ಪ್ಿತ್ಾಾಮಿಲೇಯ ದಾಿವಣಗಳು OH – ಅಯಾನುಗಳ್ ಂದಿಗ್ H+ ಅಯಾನುಗಳನುು ಹ್ೂಂದಿವ್. ಆದರ್ OH– ಅಯಾನುಗಳ
ಸಾರತ್್ಯು H+ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತ್್ಗಂತ ಹ್ಚ್ಾುಗರುವುದರಿಂದ ಅವು ಪ್ಿತ್ಾಾಮಿಲೇಯವಾಗವ್.
43)ಪ್ಿಬಲ ಆಮಲಗಳು ಎಂದರ್ೇನು ?
ಜಲ್ಲೇಯ ದಾಿವಣದಲ್ಲಲ ಸಂಪ್ೂಣಥವಾಗ ಅಯಾನ್ಗಳಾಗ ವಿಯೇಜನ್ ಹ್ೂಂದುವ ಆಮಲಗಳು. ಉದಾ: HCl, H2SO4
44)ದುಬಥಲ ಆಮಲಗಳು ಎಂದರ್ೇನು ?
ಜಲ್ಲೇಯ ದಾಿವಣದಲ್ಲಲ ಅಪ್ೂಣಥವಾಗ ಅಯಾನ್ಗಳಾಗ ವಿಯೇಜನ್ ಹ್ೂಂದುವ ಆಮಲಗಳು.
ಉದಾ: ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮಲ, ಕಾಬಾಥನಿಕ್ ಆಮಲ
45) ನಮ್ಮಲಿಲ ‘A’ ಮ್ತ್ನತ ‘B’ ಎೊಂಬ ಎರಡನ ದಾರವಣಗಳಿವೆ. ದಾರವಣ ‘A’ ಯ pH 6 ಮ್ತ್ನತ ದಾರವಣ ‘B’ ಯ pH 8 ಆಗಿದೆ.
ಯಾವ ದಾರವಣದಲಿಲ ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ ಅಯಾನ್ನಗಳ ಸಾರತ್ೆ ಹೆಚಿಾದ?ೆ ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಾವುದನ ಆಮ್ಲ ಮ್ತ್ನತ ಯಾವುದನ ಪರತ್ಾಯಮ್ಲ?
ದಾರವಣ ’ A’ ಯಲಿಲ ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ ಅಯಾನ್ಗಳ ಸಾರತ್ೆ ಹೆಚಿಾರನತ್ತದೆ. (pH ರೆಲೆ ’B’ ಗಿೊಂತ್ ಕಡಿಮೆ). ದಾರವಣ ’A’ ಆಮ್ಲವಾಗಿದೆ. (pH

ರೆಲೆ 7 ಕ್ೆೊಂತ್ ಕಡಿಮೆ) ದಾರವಣ ’B’ ಪರತ್ಾಯಮ್ವ
ಲ ಾಗಿದೆ (pH ರೆಲೆ 7 ಕ್ೆೊಂತ್ ಹೆಚನಾ).
46)ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳ pH ಮೌಲಯ ಬರೆಯಿರಿ?
a) ಜಠರರಸ – 1.2
c) ಮೆಗಿುೀಸಿಯಾದ ಹಾಲನ - 10

b) ಶನದದನೀರನ – 7.0

d) ಸೆ ೀಡಿಯ ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆಡ್
ಿ ದಾರವಣ – 14

47)A, B, C ಮ್ತ್ನತ D ದಾರವಣಗಳ pH ಮೌಲಯವು ಕರಮ್ವಾಗಿ 2, 4, 7 ಮ್ತ್ನತ 10. ಇವುಗಳಲಿಲ H+ ಅಯಾನ್ನಗಳ ಸಾರತ್ೆ
ಯಾವುದರಲಿಲ ಹೆಚಿಾದೆ ?
ದಾರವಣ A ನಲ್ಲಲ (pH ಮೌಲಾ ಕಡಿಮ)
48) ಪರನಾಳ A ಮ್ತ್ನತ B ಗಳಲಿಲ ಸಮಾನ್ ಉದದದ ಮೆಗಿುೀಸಿಯೊಂ ಪಟಿೆಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕೆ ಳುಲಾಗಿದೆ. ಪರನಾಳ A ಗೆ ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆ ಲೀರಿಕ್
ಆಮ್ಲ(HCl)ವನ್ನು ಸೆೀರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪರನಾಳ B ಗೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ(CH3COOH) ವನ್ನು ಸೆೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ೆಗೆದನಕೆ ೊಂಡ ಎರಡ
ಆಮ್ಲಗಳ ಪರಮಾಣ ಮ್ತ್ನತ ಸಾರತ್ೆ ಎರಡ

ಒೊಂದೆೀ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಪರನಾಳದಲಿಲ ಹೆಚನಾ ತಿೀವರವಾಗಿ ಅನಲದ ಗನಳೆುಗಳು

ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತವೆ ಮ್ತ್ನತ ಏಕೆ?
ಪರನಾಳ A ನ್ಲಿಲ ಹೆಚನಾ ತಿೀವರವಾಗಿ ಅನಲದ ಗನಳೆುಗಳು ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತವ.ೆ ಏಕೆೊಂದರೆ HCl ಆಮಲವು ಪ್ಿಬಲ ಆಮಲವಾಗದುದ ಅಸಿಟಿಕ್
ಆಮಲವು ದುಬಥಲ ಆಮಲವಾಗದ್.
49)ನ್ಮ್ಮ ಜಠರದಲಿಲ ಸಾವಭಾವಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತಿತಯಾಗನವ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆ ಲೀರಿಕ್ ಆಮ್ಲ
50)ನ್ಮ್ಮ ಜಠರದಲಿಲ ಸಾವಭಾವಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತಿತಯಾಗನವ ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆ ಲೀರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪಾತಿವೇ್ ನು ?
ಹ್ೈಡ್ೂಿೇಕ್ೂಲೇರಿಕ್ ಆಮಲವು ಆಹಾರ ಜಿೇರ್ಣಥಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದ್.
51)ಯಾವ ಪರಕಾರದ ಔಷ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅಜಿೀಣವತ್ೆಯ ಚಿಕ್ತ್ೆಗ
ಿ ೆ ಬಳಸಲಾಗನತ್ತದೆ ?
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ಆಮ್ಲಶಾಮ್ಕಗಳು (Antacids)
52) ಬಿಸಿ ಮ್ಸಾಲೆಯನಕತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೆೀವಸಿರನವುದರಿೊಂದ ವಯಕ್ತಯನ ಅಜಿೀಣವದಿೊಂದ ಬಳಲನತಿತದಾದನ.ೆ ರೆ ೀಗಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸ ಚಿಸನತಿತೀರಿ? ಅವನಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡನವ ರಾಸಾಯನಕದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿ.
ಇದಕ್ಕ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗ ಆಮಲಶಾಮಕ ಎಂದು ಕರ್ಯಲಿಡುವ ಪ್ಿತ್ಾಾಮಲವನುು ಸ್ೇವಿಸುವಂತ್್ ಸೂಚಿಸುತ್್ೇು ವ್.
ಆಮಲಶಾಮಕ : ಅಡುಗ್ಸೂ
್ ೇಡಾ ದಾಿವಣ [NaHCO3], ಮಗುೇಸಿಯಾದ ಹಾಲು [Mg(OH)2]
53)ಇರನವೆ ಕಡಿತ್ದಲಿಲರನವ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದನ ?
ಮೆರ್ನೆ ೀಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ
54)ನ್ಮ್ಮ ದೆೀಹವು ಕಾಯವ ನವವಹಿಸನವ pH ವಾಯಪ್ತತ ಎಷ್ನೆ ?
pH ವಾಯಪ್ತತ 7.0 ರಿೊಂದ 7.8
55)ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲಮ್ಳೆಯ pH ಮೌಲಯ ಎಷಿೆರನತ್ತದೆ ?
ಆಮ್ಲಮ್ಳೆಯ pH ಮೌಲಯ 5.6 ಕ್ೆೊಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರನತ್ತದ.ೆ
56) ‘A’ ಮ್ತ್ನತ ‘B’ ಎೊಂಬ ಎರಡನ ನ್ಗರಗಳಿೊಂದ ಸೊಂಗರಹಿಸಿದ ಮ್ಳೆನೀರಿನ್ pH ಮೌಲಯವು ಕರಮ್ವಾಗಿ 5 ಮ್ತ್ನತ 6 ಅಗಿದೆ. ಯಾವ
ನ್ಗರದ ಮ್ಳೆನೀರನ ಹೆಚನಾ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದೆ ?
‘A’ ನ್ಗರದ ಮ್ಳೆನೀರನ ಹೆಚನಾ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದೆ. (pH ಮೌಲಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ)
57)ಆಮ್ಲ ಮ್ಳೆ ಎೊಂದರೆೀನ್ನ?
ಮ್ಳೆ ನೀರಿನ್ ಪ್ತಎಚ್ ಮೌಲಯ 5.6 ಕ್ೆೊಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಮ್ಲಮ್ಳೆ ಎನ್ನುವರನ.
58)ಆಮ್ಲ ಮ್ಳೆಯನ ನ್ದಿಗೆ ಹರಿದಾಗ, ಜಲಚರಗಳು ಉಳಿವು ದನಸತರರವಾಗನತ್ತದ.ೆ ಏಕೆ?
ಜಿೇವಿಗಳ ದ್ೇಹವು 7.0 ಯಿಂದ 7.8 pH ವಾಾಪ್ಪುಯಲ್ಲಲ ಕಾಯಥನಿವಥಹಿಸುತುದ.್ ಆಮ್ಲ ಮ್ಳೆಯನ ನ್ದಿಗೆ ಹರಿದಾಗ, ಇದನ ನ್ದಿ
ನೀರಿನ್ pH ನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತುದ್. ಆದದರಿೊಂದ ಜಲಚರಗಳ ಉಳಿವು ದನಸತರವಾಗನತ್ತದ.ೆ
59)ಜೆೀನ್ನ ಕಡಿತ್ದ ನೆ ೀವು ಮ್ತ್ನತ ಉರಿಯನ್ನು ಉಪಶಮ್ನ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಕ್ಕ ಉದಾ. ಕ್ೂಡಿ.
ಅಡನಗೆ ಸೆ ೀಡಾ
60)ಜೆೀನ್ನ ನೆ ಣ ಕಡಿದಾಗ, ಕಡಿದ ಭಾಗಕೆೆ ಅಡುಗ್ಸೂ
್ ೇಡಾ ಹಚಾಲನ ಕಾರಣವೆೀನ್ನ?
ಜೆೀನ್ನ ನೆ ಣ ಕಡಿದಾಗ ಮೆರ್ನೆ ಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬಿಡನಗಡೆಯಾಗನತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ತ್ಟ್ಸಥ ಗೆ ಳಿಸಲನ ಅಡುಗ್ಸ್ೂೇಡಾ ಹಚನಾವರನ.
61)ಹಲನಲಗಳನ್ನು ಸವಚಛಗೆ ಳಿಸಲನ ಬಳಸನವ ಟ್ ತ್ ಪೆೀಸ್ೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರತ್ಾಯಮ್ೀಲ ಯವಾಗಿರರೆೀಕನ ಏಕೆ?
ಆಹಾರ ಸೆೀವನೆಯ ನ್ೊಂತ್ರ ರಾಯಿಯಲಿಲ ಉಳಿದ ಸಕೆರೆ ಮ್ತ್ನತ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳನ್ನು ರಾಯಕ್ೆೀರಿಯಾಗಳು ವಘಟಿಸಿ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು
ಉತ್ಪತಿತ ಮಾಡನತ್ತದ,ೆ ಈ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ತ್ಟ್ಸಥಗೆ ಳಿಸಿ ಹಲಿಲನ್ ಸವೆತ್ ತ್ಡೆಗಟ್ೆಲನ ಪರತ್ಾಯಮ್ೀಲ ಯ ಟ್ ತ್ ಪೆೀಸ್ೆ ಬಳಸರೆೀಕನ.
62) ಯಾವ ಸೊಂದರ್ವಗಳಲಿಲ ಒಬಬ ರೆೈತ್ ತ್ನ್ು ಕೃಷಿ ರ್ ಮ್ಯ ಮ್ಣ್ಣಣಗೆ ಸನಟ್ೆ ಸನಣಣ (ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಆಕೆೈಡ್) ಅರ್ವಾ ಅರಳಿದ ಸನಣಣ
(ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೆೈಡ್) ಅರ್ವಾ ಸಿೀಮೆಸನಣಣ (ಕಾಯಲಿಿಯೊಂ ಕಾರೆ ೀವನೆೀಟ್) ರೆರೆಸನತ್ಾತನ?ೆ
ರೆೈತ್ರನ ಕೃಷಿ ರ್ ಮ್ಯ ಮ್ಣನಣ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದದರೆ ಮ್ಣ್ಣಣಗೆ ಸನಟ್ೆ ಸನಣಣ / ಅರಳಿದಸನಣಣ / ಸಿೀಮೆಸನಣಣವನ್ನು ಸೆೀರಿಸನತ್ಾತರೆ.
ಏಕೆೊಂದರೆ ಮ್ಣನಣ

ತ್ನೊಂರಾ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದದರೆ ಸಸಯಗಳು ರೆಳಯ
ೆ ನವುದಿಲಲ. ಆದದರಿೊಂದ ಅವರನ ಮ್ಣ್ಣಣನ್ಲಿಲ

ಆಮ್ಲದ

ಪರಿಣಾಮ್ವನ್ನು ತ್ಟ್ಸಥಗೆ ಳಿಸಲನ ಪರತ್ಾಯಮ್ೀಲ ಯ ಸವಭಾವ ಹೆ ೊಂದಿರನವ ಸನಟ್ೆ ಸನಣಣ / ಅರಳಿದಸನಣಣ / ಸಿೀಮೆಸನಣಣ ವನ್ನು
ಸೆೀರಿಸನತ್ಾತರ.ೆ
63)ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳಲಿಲ ಕೊಂಡನಬರನವ ಆಮ್ಲಗಳು ಯಾವುವು?
a. ಟ್ೆ ಮಾಯಟ್ೆ ೀ
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b. ವನೆೀಗರ್

- ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ

c. ಹನಣಸೆೀಹಣನಣ

- ಟ್ಾಟ್ಾವರಿಕ್ ಆಮ್ಲ

d. ನೊಂರೆಹಣನಣ

- ಸಿಟಿರಕ್ ಆಮ್ಲ

64)ರಾಯಿಯಲಿಲ pH 5.5 ಕ್ೆೊಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹಲಿಲನ್ ಸವೆತ್ ಪಾರರೊಂರ್ವಾಗನತ್ತದ.ೆ ಕಾರಣ ಕೆ ಡಿ.
ಆಹಾರ ಸೆೀವನೆಯ ನ್ೊಂತ್ರ ರಾಯಿಯಲಿಲ ಉಳಿದ ಸಕೆರೆ ಮ್ತ್ನತ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳ ವಘಟ್ನೆಯಿೊಂದ ರಾಯಿಯಲಿಲರನವ
ರಾಯಕ್ೆೀರಿಯಾಗಳು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತಿತ ಮಾಡನತ್ತವ.ೆ ಇದರಿೊಂದ ಹಲಿಲನ್ ಸವೆತ್ ಉೊಂಟ್ಾಗನತ್ತದ.ೆ
65) ನಮ್ಗೆ ಮ್ ರನ ಪರನಾಳಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒೊಂದರಲಿಲ ರ್ಟಿೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರನ ಮ್ತ್ನತ ಇನೆುರಡರಲಿಲ ಕರಮ್ವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮ್ತ್ನತ
ಪರತ್ಾಯಮ್ಲೀಯ ದಾರವಣಗಳಿವೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೆೀವಲ ಕೆೊಂಪನ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದರೆ ಪರನಾಳದಲಿಲನ್ ಪರತಿಯೊಂದನ
ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಗನರನತಿಸನವರಿ?
ಮೂರು ಪ್ಿನಾಳಗಳಲ್ಲಲರುವ ದಾಿವಣದಲ್ಲಲ ಪ್ಿತ್್ಾೇಕವಾಗ ಕ್ಂಪ್ು ಲ್ಲಟಮಸ್ ಕಾಗದವನುು ಅದುದವುದು. ಪ್ರತ್ಾಾಮ್ಲೇಯ ದ್ಾರವಣದಲ್ಲಲ
ಲ್ಲಟಮಸ್ ನಿೇಲ್ಲ ಬಣೆಕ್ಕ ತಿರುಗುತುದ್. ಈ ನಿೇಲ್ಲ ಲ್ಲಟಮಸ್ನುು ಉಳಿದ ಎರಡು ಪ್ಿನಾಳಗಳಲ್ಲಲ ಅದುದವುದು. ಆಮ್ಲದಲ್ಲಲ ಅದು ಕ್ಂಪ್ು
ಬಣೆಕ್ಕ ತಿರುಗುತುದ್. ಇನ್ೂುಂದು ಪ್ಿನಾಳದಲ್ಲಲ ಲ್ಲಟಮಸ್ನ ಬಣೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲಲ. ಅದು ನೇರಾಗರುತುದ್.

66)ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳಲಿಲ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಅದಿದದಾಗ/ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಆಗನವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆೀನ್ನ? ತಿಳಿಸಿ.







ಶುಷಕ ಹ್ೈಡ್ ಾದಕ್ ೆದರಿಕ್ ಆಮೆ: ಯಾವುದೆೀ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲಲ (ಆಮ್ಲ)
ತ್್ದವಾೆಂಶಭರಿತ ಅಮದನಿಯಾ ಅನಿಲ: ಕೆೊಂಪನ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನೀಲಿ ಬಣಣಕೆ ಬದಲಾಗನತ್ತದ.ೆ (ಪರತ್ಾಯಮ್)ಲ
ನಿೆಂಬ್ ರಸ: ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕೆೊಂಪನ ಬಣಣಕೆ ಬದಲಾಗನತ್ತದೆ (ಆಮ್ಲ-ಸಿಟಿರಕ್ ಆಮ್ಲ)
ಕಾರ್ೇನ್ಯುಕತ ಮೃದು ಪಾನಿದಯಗಳು: ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕೆೊಂಪನ ಬಣಣಕೆ ಬದಲಾಗನತ್ತದೆ (ಆಮ್ಲ- ಕಾರಾವನಕ್ ಆಮ್ಲ)
ಮಸರು: ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕೆೊಂಪನ ಬಣಣಕೆ ಬದಲಾಗನತ್ತದೆ (ಆಮ್ಲ- ಲಾಯಕ್ೆಕ್ ಆಮ್ಲ)
ಸಾರ್ ನು ರಾಾವಣ: ಕೆೊಂಪನ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನೀಲಿ ಬಣಣಕೆ ಬದಲಾಗನತ್ತದ.ೆ (ಕ್ಷಾರಿೀಯ- ಪರತ್ಾಯಮ್ಲೀಯ ಸವಭಾವ)

67) 4 ಮಿಲ್ಲ ಸ್ೂೇಡಿಯಂ ಹ್ೈಡಾಿಕೈ್ಸ ಡ್ ದಾಿವಣವನುು ಹ್ೂಂದಿರುವ ಪ್ಿನಾಳದಲ್ಲಲ ಎರಡು ಹನಿ ಫೇನಾಫ್ುಲ್ಲೇನ್ ಮತುು ನಂತರ
ಹ್ೈಡ್ೂಿೇಕ್ೂಲೇರಿಕ್ ಆಮಲವನುು ಹನಿ ಹನಿಯಾಗ ಸ್ೇರಿಸಲಾಗುತುದ್. ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣ್ಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ ಮತುು ಯಾವ ರಿೇತಿಯ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡ್ಯುತಿುದ್ ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಸಿ.
ವಿೇಕ್ಷಣ್: a) ಫೇನಾಫ್ುಲ್ಲೇನ್ ಸೂಚಕವನುು ಪ್ಿನಾಳಕ್ಕ ಸ್ೇರಿಸಿದಾಗ ದಾಿವಣವು ಗುಲಾಬಿ ಬಣೆಕ್ಕ ತಿರುಗುತುದ್. ನಂತರ ಹನಿ
ಹನಿಯಾಗ HCl ಸ್ೇರಿಸುತಿುರುವಾಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಲ ಕ್ರಿಯಾಮಿಶಿಣವು ಬಣೆ ರಹಿತವಾಗುತುದ್. ಇದರಿಂದ
ಪ್ಿತ್ಾಾಮದ
ಲ ಪ್ರಿಣಾಮವನುು ಆಮಲ ಶೂನಾಗ್ೂಳಿಸಿದ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
b) ಇದು ಬಹಿರುಷೆಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗರುವುದರಿಂದ ಪ್ಿನಾಳವು ಬಿಸಿಯಾಗುತುದ್.
ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ತಟಸಿಥೇಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗದ್.
68)ಕೆ ಟಿೆರನವ ದಾರವಣಗಳನ್ನು H+(aq) ಅಯಾನ್ಗಳ ಸಾರತ್ೆಯ ಇಳಿಕೆ ಕರಮ್ದಲಿಲ ಬರೆಯಿರಿ.

a) ಅಮೊೀನಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೆೈಿ ಡ್ b) ಜಠರ ರಸ

c) ವನೆಗರ್

d) ಸೆ ೀಡಿಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೆೈಿ ಡ್

ಜಠರ ರಸ > ವಿನ್ಗರ್ > ಅಮೊೇನಿಯಂ ಹ್ೈಡಾಿಕ್ೈಸ ಡ್ > ಸ್ೂೇಡಿಯಂ ಹ್ೈಡಾಿಕೈ್ಸ ಡ್
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69)NaOH, KOH ಪ್ಿತ್ಾಾಮಲಗಳು ನಿೇರಿನಲ್ಲಲ ಕರಗದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅಯಾನುಗಳು ಯಾವುವು ?
NaOH  Na+ ಮತುು OH–
KOH  K+ ಮತುು OH–
70)ಸಾವಥತಿಿಕ ಸೂಚಕ ಎಂದರ್ೇನು ?
ಸಾವಥತಿಿಕ ಸೂಚಕವು ದಾಿವಣದಲ್ಲಲನ ಹ್ೈಡ್ೂಿೇಜನ್ ಅಯಾನ್ಗಳ ವಿವಿಧ್ ಸಾರತ್್ಗಳಿಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗ ವಿವಿಧ್ ಬಣೆಗಳನುು
ತ್್ೂೇರಿಸುವ ಅನ್ೇಕ ಸೂಚಕಗಳ ಮಿಶಿಣವಾಗದ್.
71)±ÀÄµÀÌ HCl C¤®, ±ÀÄµÀÌ °lä¸ï PÁUÀzÀzÀ §tÚ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è. KPÉ?
¤Ãj£À C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀÄ°è HCl CtÄUÀ¼À°è£À H+ CAiÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀÄ«PÉ ¸ÁzsÀå«®è.
72)¸ÁªÀiÁ£Àå G¥Àà£ÀÄß (CqÀÄUÉ G¥ÀÄà/NaCl) ºÉÃUÉ vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀgÀÄ ?
* ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqïUÀ¼À ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ
* ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ¤Ãj£À°è «°Ã£ÀªÁVgÀÄªÀ ®ªÀtUÀ½AzÀ ¸ÉÆÃrAiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqï£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ.
* PÀ®Äè¥Àà£ÀÄß UÀtÂUÁjPÉ¬ÄAzÀ.
73)¸ÁªÀiÁ£Àå G¦à£À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖª ÀiÁr.
* DºÁgÀzÀ°è
* ¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï, CqÀÄUÉ ¸ÉÆÃqÁ, ªÁ¶AUï ¸ÉÆÃqÁ, ZÉ®ÄªÉ ¥ÀÄrAiÀÄAvÀºÀ C£ÉÃPÀ ¢£À§¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À
vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR PÀZÁÑªÀ¸ÀÄÛªÁV
74)¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï (NaOH)£ÀÄß ºÉÃUÉ GvÁàz À£É ªÀiÁqÀÄªÀgÀÄ ?
CxÀªÁ
PÉÆèÃgï-D®Ì° «zsÁ£À¢AzÀ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï£À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.
¸ÉÆÃrAiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqï£À (¨Éæ öÊ£ï zÁæªÀt) d°ÃAiÀÄ zÁæªÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÀÄåvÀàçªÁºÀªÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹zÁUÀ CzÀÄ
«¨sÀd£É ºÉÆA¢ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.
2 NaCl (aq) + 2 H2O (l)  2 NaOH (aq) + Cl2 (g) + H2 (g)
75)PÉÆèÃgï-D®Ì° ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è GvÀàwÛAiÀiÁ UÀÄªÀ ªÀÄÆgÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï, PÉÆèÃj£ï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉÆæÃd£ï
76)PÉÆèÃgï-D®Ì° ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è D£ÉÆÃqï ºÁUÀÆ PÁåxÉÆÃqï£À°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁ UÀÄªÀ C¤®UÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
D£ÉÆÃqï£À°è – PÉÆèÃj£ï C¤®
PÁåxÉÆÃqï£À°è - ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤®
77)ZÉ®ÄªÉ¥ÀÄr (CaOCl2 )AiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀgÀÄ ?

±ÀÄµÀÌ CgÀ½zÀ ¸ÀÄtÚzÉÆA¢V£À (PÁå°ìAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï)
vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
Ca(OH)2 + Cl2  CaOCl2 + H2O
78)ZÉ®ÄªÉ¥ÀÄr (CaOCl2)AiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj.

PÉÆèÃj£ï£À



§mÉÖ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁjUÉ ©¼ÀÄ¥ÀÄ ¤ÃqÀ®Ä,



PÁUÀzÀ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀzÀ wgÀÄ½UÉ ©¼ÀÄ¥ÀÄ ¤ÃqÀ®Ä



¯ÁAræAiÀÄ°è vÉÆ¼ÉzÀ §mÉÖUÉ ©¼ÀÄ¥ÀÄ ¤ÃqÀ®Ä §¼À¸ÀÄªÀgÀÄ.



C£ÉÃPÀ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ PÁSÁð£ÉUÀ¼À°è GvÀÌµ ÀðtPÁjAiÀiÁV §¼À¸ÀÄªÀgÀÄ.



PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß Qæ«Ä ªÀÄÄPÀÛUÉÆ½¸À®Ä ¸ÉÆÃAPÀÄ£Á±ÀPÀªÁV §¼À¸ÀÄªÀgÀÄ.

ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ

ZÉ®ÄªÉ¥ÀÄr

 PÉÆèÃgÉÆÃ¥sÁªÀiïð vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è, ZÀgÀArUÀ¼À ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ°è §¼À¸ÀÄªÀgÀÄ.
79)¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï, PÉÆèÃj£ï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤®zÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj.
¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï : ¯ÉÆÃºÀUÀ¼À fqÀÄØ ¤ªÁgÀuÉ, ¸Á§Æ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁdðPÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ, PÁUÀzÀ vÀAiÀiÁjPÉ,
PÀÈvÀPÀ £ÀÆ®ÄUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢
PÉÆèÃj£ï C¤® : ¤Ãj£À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt, ¸ÉÆÃAPÀÄ£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, PVC ªÀÄvÀÄÛ CFC UÀ¼À°è
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ºÉÊqÉÆæÃd£ï C¤® : EAzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀÈvÀPÀ¨ÉuÉÚ (Margarine), gÀ¸ÀUÉÆ§âgÀUÀ½UÉ CªÉÆÃ¤AiÀiÁ
80)CqÀÄUÉ ¸ÉÆÃqÁ (NaHCO3) ªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.
CªÉÆÃ¤AiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃrAiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqïUÀ¼À ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛ zÁæªÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï ºÁ¬Ä¹ CqÀÄUÉ
¸ÉÆÃqÁ vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀgÀÄ. (¸Á¯Éé ¥ÀæQæAiÉÄ)
NaCl + H2O + CO2 + NH3  NaHCO3 + NH4Cl
81)CqÀÄUÉ ¸ÉÆÃqÁ (NaHCO3)zÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹.


¨ÉÃQAUï ¥ÀÄr vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è §¼À¸ÀÄªÀgÀÄ.



CqÀÄUÉ ¨ÉÃAiÀÄÄªÀ ªÉÃUÀ ºÉaÑ¸ À®Ä §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.



DªÀÄè±ÁªÀÄPÀUÀ¼À MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR WÀlPÀªÁVzÉ.



¨ÉAQ Dj¸ÀÄªÀ ¸ÉÆÃqÁ-D¹qï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À°è §¼À¸ÀÄªÀgÀÄ.

82)¨ÉÃQAUï ¥ÀÄrಯ ಘಟಕಗಳನುು ಹ್ಸರಿಸಿ.

¨ÉÃQAUï ¥ÀÅrAiÀÄÄ CqÀÄUÉ ¸ÉÆÃqÁ ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁðjPï CªÀÄèzÀ «Ä±ÀætªÁVzÉ.
83)¨ÉÃPÀj GvÀà£ÀßUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è ¨ÉÃQAUï ¥ÀÄr ¨ÉgÉ¸ÀÄªÀgÀÄ. EzÀjAzÁUÀÄªÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÉÃ£ÀÄ ?
¨ÉÃQAUï ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÁ¹zÁUÀ CxÀªÁ ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉ¹zÁUÀ GvÀàwÛAiÀiÁ UÀÄªÀ PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï, ¨Éæqï
CxÀªÁ PÉÃPï C£ÀÄß G©â¹ ªÀÄÈzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀAzsÀæAiÀÄÄPÀÛUÉÆ½¸ÀÄvÀÛz É.
84)¨ÉÃQAUï ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÁ¹zÁUÀ CxÀªÁ ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉ¹zÁUÀ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ QæAiÉÄAiÀÄ ¸À«ÄÃPÀgÀt §gÉ¬Äj.
¨ÉÃQAUï ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÁ¹zÁUÀ CxÀªÁ ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉ¹zÁUÀ F PÉ¼ÀV£À QæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛz É.
NaHCO3 + H+  CO2 + H2O + DªÀÄèzÀ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ®ªÀt
(AiÀiÁªÀÅzÉÃ DªÀÄè¢AzÀ)

85)ªÁ¶AUï ¸ÉÆÃqÁ (Na2CO3.10H2O) vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀ «zsÁ £ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.
¨ÉÃQAUï ¸ÉÆÃqÁªÀ£ÀÄß PÁ¹zÁUÀ ¸ÉÆÃrAiÀÄA PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¸ÉÆÃrAiÀÄA PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï£À
¥ÀÄ£Àgï ¸ÀálQÃPÀgÀt¢AzÀ ªÁ¶AUï ¸ÉÆÃqÁ GAmÁUÀÄvÀÛz É.
2 NaHCO3  Na2CO3 + H2O + CO2
Na2CO3 + 10 H2O  Na2CO3.10 H2O
86)ªÁ¶AUï ¸ÉÆÃqÁ (Na2CO3.10 H2O)zÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj.


UÁdÄ, ¸Á§Æ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁUÀzÀ PÁSÁð£ÉUÀ¼À°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ.



¨ÉÆÃgÁPïì £ÀAvÀºÀ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ.



UÀÈºÀ§¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀéZÀÒPÁjAiÀiÁV §¼À¸ÀÄªÀgÀÄ.
 ¤Ãj£À ±Á±ÀévÀ UÀqÀ¸ÀÄvÀ£À ¤ªÁgÀuÉUÉ G¥ÀAi ÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ.
87)¸ÀàlQÃPÀgÀt ¤ÃgÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ ? GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr.
¸ÀànPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀÄªÀ ®ªÀtzÀ ¥Àæw WÀlPÀ ¸ÀÆvÀæ CtÄ«£À°ègÀÄªÀ ¤Ãj£À CtÄUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀálQÃPÀgÀt ¤ÃgÀÄ
J£ÀÄßªÀgÀÄ.
GzÁ :1) MAzÀÄ WÀlPÀ ¸ÀÆvÀæ vÁªÀÄæzÀ ¸À¯ÉáÃmï£À°è 5 ¤Ãj£À CtÄUÀ½ªÉ . CuSO4.5 H2O
2) MAzÀÄ WÀlPÀ ¸ÀÆvÀæ ¸ÉÆÃrAiÀÄA PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï£À°è 10 ¤Ãj£À CtÄUÀ½ªÉ. Na2CO3.10 H2O
3) MAzÀÄ WÀlPÀ ¸ÀÆvÀæ f¥ÀìA £À°è 2 ¤Ãj£À CtÄUÀ½ªÉ. CaSO4.2 H2O
88)¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï (CaSO4.½ H2O) £ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.
f¥ÀìA C£ÀÄß 373 K UÉ PÁ¬Ä¹zÁUÀ ¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï (CaSO4.½ H2O) zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
2 CaSO4. 2 H2O  (CaSO4)2. H2O + 3 H2O
89)¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï£À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj.
 ªÀÄÄjzÀ ªÀÄÆ¼ÉUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è DzsÁgÀªÁV ¯ÉÃ¥À£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÊzÀågÀÄ §¼À¸ÀÄªÀgÀÄ.
 DnPÉUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAi ÀÄ°è,
 C®APÁjPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄtÄ¥ÁzÀ ªÉÄÃ¯ÉäöÊ ¤«Äð¸À®Ä §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.
90)¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï ªÀÄvÀÄ ¤ÃgÀÄ EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄªÀ ¸À«ÄÃPÀgÀt §gÉ¬Äj.
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CaSO4. ½ H2O + 1 ½ H2O  CaSO4. 2 H2O
91)CaOCl2 ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉ¸ÀgÉÃ£ÀÄ ?
ZÉ®ÄªÉ ¥ÀÄr
92)PÉÆèÃj£ï£ÉÆA¢UÉ ªÀwð¹zÁUÀ ZÉ®ÄªÉ ¥ÀÄr GvÀàwÛªÀiÁqÀÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
±ÀÄµÀÌ CgÀ½zÀ ¸ÀÄtÚ / PÁå°ëAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï / Ca(OH)2
93)UÀqÀ¸ÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄzÀÄUÉÆ½¸À®Ä §¼À¸ÀÄªÀ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
¸ÉÆÃrAiÀÄA PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï / ªÁ¶AUï ¸ÉÆÃqÁ / Na2CO3
94)¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÉÆæÃd£ï PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï zÁæªÀtªÀ£ÀÄß PÁ¹zÁUÀ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ QæAiÉÄAiÀÄ ¸À«ÄÃPÀgÀt §gÉ¬Äj.
2 NaHCO3  Na2CO3 + H2O + CO2
95)¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï£ÀÄß vÉÃªÁA±À ¤gÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀAUÁæºÀPÀzÀ°è ¸ÀAUÀæ»¹qÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ ?
¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï vÉÃªÁA±ÀªÀ£ÀÄß »ÃjPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃUÀ UÀqÀÄ¸ÁUÀÄvÀÛz É. DzÀÝjAzÀ EzÀ£ÀÄß vÉÃªÁA±À ¤gÉÆÃzsÀPÀ
¸ÀAUÁæºÀPÀUÀ¼À°è ¸ÀAUÀæ »¹qÀ¨ÉÃPÀÄ.
96)E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÉÆÃµÀÖPÀzÀ°è ©lÖ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr :
®ªÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
®ªÀtzÀ
§¼À¹zÀ
PÀæ.¸ÀA.
®ªÀtzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
CtÄ¸ÀÆvÀæ
pH
¸Àé¨sÁªÀ
DªÀÄè
¥ÀævÁåªÀÄè
1
¸ÉÆÃrAiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqï
7
vÀl¸ÀÜ
NaCl
HCl
NaOH
2
¥ÉÆmÁ¹AiÀÄA £ÉÊmÉæÃmï
7
vÀl¸ÀÜ
K2NO3
HNO3
KOH
3
C®Äå«Ä¤AiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqï
<7 D«ÄèÃAiÀÄ
AlCl3
HCl
Al(OH)3
4
¸ÀvÀÄ«£À ¸À¯ÉáÃmï
ZnSO4
H2SO4
Zn(OH)2 <7 D«ÄèÃAiÀÄ
5
vÁªÀÄæzÀ ¸À¯ÉáÃmï
CuSO4
H2SO4
Cu(OH)2 <7 D«ÄèÃAiÀÄ
6
¸ÉÆÃrAiÀÄA C¹mÉÃmï
>7 ¥ÀævÁå«ÄèÃAiÀÄ
CH3COONa CH3COOH
NaOH
¸ÉÆÃrAiÀÄA
>7
7
¥ÀævÁå«ÄèÃAiÀÄ
Na
CO
H
CO
NaOH
2
3
2
3
PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï
¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÉÆæÃd£ï
8
>7 ¥ÀævÁå«ÄèÃAiÀÄ
NaHCO3
H2CO3
NaOH
PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï
97)±ÀÄµÀÌ PÀÄ¢UÉÆ¼ÀªÉAiÀÄ°è vÁªÀÄæzÀ ¸À¯ÉáÃmï£À PÉ®ªÀÅ ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁ¹zÁUÀ ®ªÀt ©½ §tÚ PÉÌ wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ. KPÉ ?
vÁªÀÄæzÀ ¸À¯ÉáÃmï (CuSO4.5 H2O) £À ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀánQÃPÀgÀt ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. £ÁªÀÅ F ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß
PÁ¹zÁUÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆgÀvÉUÉAiÀÄ®àqÀÄvÀÛz É ªÀÄvÀÄÛ ®ªÀt ©½ §tÚPÉÌ wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ.
98)CqÀÄUÉ ¸ÉÆÃqÁ DªÀÄè±ÁªÀÄPÀUÀ¼À MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR WÀlPÀªÁVzÉ. KPÉ ?
CqÀÄUÉ ¸ÉÆÃqÁ PÁëjÃAiÀÄªÁVzÀÄÝ, doÀgÀzÀ°è£À ºÉZÀÄÑªÀj DªÀÄèªÀ£ÀÄß vÀl¸ÀÜUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥À±ÀªÀÄ£À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.
99)PÉÆèÃgï-D®Ì° ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀ G¥À-GvÀà£ÀßªÀ£ÀÄß ZÉ®ÄªÉ¥ÀÄr vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ ?
PÉÆèÃj£ï C¤®
100)NaOH, KOH, NH4OH, C2H5OH EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¥ÀævÁåªÀÄèªÀ®è ?
C2H5OH
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ಅಧ್ಾಯಯ-3 ಲ ೂೀಹಗಳು ಮತ್ನತ ಅಲ ೂೀಹಗಳು
1. ಚಾಕನವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಬಹನದಾದ ಮೃದನ ಲ ೂೀಹಗಳು ………….
ಲ್ಲೀಥಿಯಂ ,ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಾಯಶಿಯಂ
2. ಅತಿ ಹ ಚ್ಚಿನ ಕನಟಯ ಗನಣ ಹ ೂಂದಿರನವ ಲ ೂೀಹಗಳು………..
ಚ್ಚನೆ ,ಬ ಳಿಿ
3. ಅತಿ ಹ ಚ್ಚಿನ ತ್ನಯತ ಹ ೂಂದಿರನವ ಲ ೂೀಹ ……...
ಚ್ಚನೆ
4. ಲ ೂೀಹಗಳಿಗ ವಿಭಿನೆ ಆಕಾರ ಕ ೂಡಲ್ನ ಕಾರಣವಾದ 2 ಗನಣಗಳು,
ಕನಟಯತ ಮತ್ನತ
ತ್ನಯತ .
5. ಲ ೂೀಹಗಳನನೆ ಅಡನಗ ಪಾತ ಿಗಳನನೆ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ನ ಬಳಸನತಾತರ . ಏಕ ಂದರ ಅವು,
ಉರ್ಣವಾಹಕಗಳು ಮತ್ನತ
ಅತಿಹ ಚ್ಚಿನ ದಿವನಬಂದನವನನೆ ಹ ೂಂದಿವ .
6. ಈ ಲ ೂೀಹಗಳು ಉರ್ಣದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕಗಳು,
ಬ ಳಿಿ, ತಾಮಿ
7. ಈ ಲ ೂೀಹಗಳು ಉರ್ಣದ ದನಬಷಲ್ ವಾಹಕಗಳು ………...
ಸಿೀಸ.ಪಾದರಸ
8. ಲ ೂೀಹದ ತ್ಂತಿಗಳನನೆ ವಿದನಯತ್ ಪಿಸರಣ ಮಾಗಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸನತಾತರ . ಏಕ ?
ಲ ೂೀಹಗಳು ಉತ್ತಮ ವಿದನಯತ್ ವಾಹಕಗಳು.
9. ವಿದನಯತ್ ತ್ಂತಿಗಳ ಮೀಲ ಪಿ.ವಿ.ಸಿ. ಅಥವಾ ರಬಬರ್ ಹ ೂದಿಕ ಇರನತ್ತದ . ಏಕ ?
ಪಿ.ವಿ.ಸಿ.. ಮತ್ನತ ರಬಬರ್ ಗಳು ವಿದನಯತ್ ಅವಾಹಕಗಳು.
ಅವು ನಮಮನನೆ ವಿದನಯತ್ ಆಘಾತ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸನತ್ತವ .
10. ಕಡಿಮ ಕರಗನವ ಬಂದನಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವ ಲ ೂೀಹಗಳು / ನಮಮ ಕ ೈಮೀಲ ಇಟನುಕ ೂಂಡರ ಕರಗನವ ಲ ೂೀಹಗಳು
ಯಾವುವು ?
ಗಾಯಲ್ಲಯಮ್, ಸಿೀಸಿಯಂ
11. ದಿವರೂಪದ ಲ ೂೀಹ …….
ಪಾದರಸ
12. ದಿವರೂಪದ ಅಲ ೂೀಹ……..
ಬ ೂಿೀಮನ್

22

DDPI OFFICE, KOLAR DIST.KOLAR

GLANCE ME ONCE –SCIENCE 2021-22

13. ಹ ೂಳ ಯನವ 2 ಅಲ ೂೀಹಗಳು…..
ಅಯೀಡಿನ್,ವಜಿ
14. ಅತ್ಯಂತ್ ಕಠಿಣವಾದ ನ ೈಸಗಿಷಕ ವಸನತ / ಅತಿಹ ಚ್ಚಿನ ಕರಗನವ ಬಂದನ ಮತ್ನತ ಕನದಿಬಂದನವನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವ ನ ೈಸಗಿಷಕ
ವಸನತ …….
ವಜಿ
15. ವಿದನಯತ್ ವಾಹಕ ಅಲ ೂೀಹ…….
ಗಾಿಫ ೈಟ್
16. ಆಮಿೀಯ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು ಹಿೀಗ ಉಂಟ್ಾಗನತ್ತವ . / ಈ ಕ ಳಗಿನ ರಾಸಾನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ ಆಮಿೀಯ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು
ಉಂಟ್ಾಗನವುದನನೆ ತ ೂೀರಿಸನತ್ತದ .
ಅಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್ + ನಿೀರನ ----> ಆಮಿಗಳು
SO2 + H2O -----> H2SO3
ಅಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ. ( ಅಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು ಆಮಿಯವಾಗಿವ )
17. ಪಿತಾಯಮಿೀಯ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು ಹಿೀಗ ಉಂಟ್ಾಗನತ್ತವ . / ಈ ಕ ಳಗಿನ ರಾಸಾನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ ಪಿತಾಯಮಿೀಯ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು
ಉಂಟ್ಾಗನವುದನನೆ ತ ೂೀರಿಸನತ್ತದ .
ಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್ + ನಿೀರನ -----> ಪಿತಾಯಮಿ
MgO + H2O ---->. Mg(OH)2
ಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ. ( ಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು ಪಿತಾಯಮಿೀಯವಾಗಿವ .)
18. ಆಮಿ ಮತ್ನತ ಪಿತಾಯಮಿಗಳು ಎರಡರ ಜ ೂತ ಗೂ ವತಿಷಸಿ ಲ್ವಣ ಮತ್ನತ ನಿೀರನನೆ ಉತ್ಪತಿತಮಾಡನವ ಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್
ಗಳು.
ಉಭಯವತಿಷ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು
ಉದಾಹರಣ :
ಅಲ್ೂಯಮನಿಯಂ ಆಕ ಸೈಡ್
ಸತ್ನವಿನ ಆಕ ಸೈಡ್.
19. ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಮತ್ನತ ಪೊಟ್ಾಯಷಿಯಂಗಳನನೆ ಸಿೀಮಎಣ ಣಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಿಹಿಸಿ ಇಡನತಾತರ . ಏಕ ಂದರ ಅವು,
ಗಾಳಿಗ ತ ರ ದಿಟ್ಾುಗ ವ ೀಗವಾಗಿ ವತಿಷಸಿ ಬ ಂಕ್ರ ಹ ೂತಿತಕ ೂಳುಿತ್ತದ .
20. ಆಕ್ರಸಜನ್ ಜ ೂತ ವತಿಷಸದ ಲ ೂೀಹಗಳು ……..
ಚ್ಚನೆ,ಬ ಳಿಿ
21. ನಿೀರಿನ ಜ ೂತ ವತಿಷಸದ ಲ ೂೀಹಗಳು ………...
ಸಿೀಸ, ,ತಾಮಿ,ಬ ಳಿಿ,ಚ್ಚನೆ
22. ಇವುಗಳು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳ ಗನಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು .
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ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿರನತ್ತವ ,
ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳು ಹ ಚ್ಚಿನ ಕರಗನವ ಬಂದನ ಮತ್ನತ ಕನದಿಬಂದನಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿವ ,
ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳು ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನವಾಗನತ್ತವ ಆದರ ಸಾವಯವ ದಾಿವಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನವಾಗನವುದಿಲ್ಿ.
ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳು ಘನ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದನಯತ್ ಹರಿಯಲ್ನ ಬಡನವುದಿಲ್ಿ ,
ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳು ದಿವಿಸಿದ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲ್ಕ ವಿದನಯತ್ ಹರಿಯಲ್ನ ಬಡನತ್ತವ .
23. ಅಯಾನಿಕ ಸಂಯನಕತಗಳ ಈ ಗನಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿಗ ಕಾರಣ ಕ ೂಡಿ.
● ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿರನತ್ತವ ,
ಧನ ಮತ್ನತ ಋಣ ಅಯಾನನಗಳ ನಡನವಿನ ಪಿಬಲ್ ಆಕರ್ಷಣ ಬಲ್ದಿಂದ.
● ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳು ಹ ಚ್ಚಿನ ಕರಗನವ ಬಂದನ ಮತ್ನತ ಕನದಿಬಂದನಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿವ ,
ಅಣನಗಳ ನಡನವಿನ ಪಿಬಲ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧವನನೆ ಒಡ ಯಲ್ನ ಹ ಚ್ಚಿನ ಶಕ್ರತ ಬ ೀಕಾಗನತ್ತದ .
● ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳು ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನವಾಗನತ್ತವ ಆದರ ಸಾವಯವ ದಾಿವಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನವಾಗನವುದಿಲ್ಿ.
ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳು ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಧನ ಮತ್ನತ ಋಣ ಅಯಾನಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನ ಹ ೂಂದನತ್ತವ ಆಗ ನಿೀರಿನ ಅಣನಗಳು
ಅಯಾನನಗಳನನೆ ಆವರಿಸಲ್ಪಡನವುದರಿಂದ.
● ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳು ಘನ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದನಯತ್ ಹರಿಯಲ್ನ ಬಡನವುದಿಲ್ಿ ,
ಏಕ ಂದರ ಘನಗಳ ಕಠಿಣ ರಚನ ಯಿಂದಾಗಿ ಅಯಾನನಗಳ ಚಲ್ನ ಸಾಧಯವಿಲ್ಿ.
● ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯನಕತಗಳು ದಿವಿಸಿದ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲ್ಕ ವಿದನಯತ್ ಹರಿಯಲ್ನ ಬಡನತ್ತವ .
ಏಕ ಂದರ ವಿರನದಧ ಅಯಾನನಗಳ ನಡನವಿನ ವಿದನಯತ್ ಆಕರ್ಷಣ ಬಲ್ಗಳು ಉರ್ಣತ ಗ ಒಡ ಯನತ್ತವ ಹಾಗಾಗಿ ಅಯಾನನಗಳು
ಸಿತ್ಂತ್ಿವಾಗಿ ಚಲ್ಲಸನತ್ತವ ಮತ್ನತ ವಿದನಯತ್ ಹರಿಯನತ್ತದ .
24. ಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು ಪಿತಾಯಮಿೀಯವಾಗಿವ ಎಂದನ ಮಗಿೆೀಷಿಯಂ ಉದಾಹರಣ ಯಂದಿಗ ವಿವರಿಸಿ.
2Mg + O2 -----> 2 MgO
ಮಗಿೆಸಿಯಮ್ ಅನನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಸಿದಾಗ ಮಗಿೆಸಿಯಮ್ ಆಕ ಸೈಡ್ ಉಂಟ್ಾಗನತ್ತದ .
ಈ ಉತ್ಪನೆವನನೆ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನಗ ೂಳಿಸಿದಾಗ ಮಗಿೆೀಷಿಯಂ ಹ ೈಡಾಿಕ ಸೈಡ್ ಆಗನತ್ತದ .
MgO + MgO + H2O ------> Mg(OH)2
ಈ ಉತ್ಪನೆದಲ್ಲಿ ಒದ ೆ ಕ ಂಪು ಲ್ಲಟಮಸ್ ಹಾಕ್ರದಾಗ ಅದನ ನಿೀಲ್ಲ ಲ್ಲಟಮಸ್ ಆಗನತ್ತದ .
ಇದರಿಂದ ನಾವು ಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು ಪಿತಾಯಮಿೀಯ ವಾಗಿವ ಎಂದನ ಹ ೀಳಬಹನದನ.
25. ಅಲ್ೂಯಮನಿಯಂ ಆಕ ಸೈಡ್ ಒಂದನ ಉಭಯವತಿಷ ಆಕ ಸೈಡ್ ಎಂದನ ನಿರೂಪಿಸಿ.
Al2O3 + 6HCl ----------> 2 AlCl3 + 3 H2O
Al2O3 + 2 NaOH ------> 2 NaAlO2
ಹ ೈಡ ೂಿೀಕ ೂಿೀರಿಕ್ ಆಮಿದ ೂಂದಿಗ ವತಿಷಸಿ ಅಲ್ನಮನಿಯಂ ಕ ೂಿೀರ ೈಡ್ ಮತ್ನತ ನಿೀರನನೆ , ಹಾಗೂ,
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ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಹ ೈಡಾಿಕ ಸೈಡ್ ಮಂದಿಗ ವತಿಷಸಿ ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಅಲ್ನಯಮನ ೀಟ್ ಮತ್ನತ ನಿೀರನನೆ ಉಂಟನಮಾಡನತ್ತದ .
ಅಲ್ೂಯಮನಿಯಂ ಆಕ ಸೈಡ್ ಆಮಿ ಮತ್ನತ ಪಿತಾಯಮಿಗಳು ಎರಡರ ಜ ೂತ ಗೂ ವತಿಷಸಿ ಲ್ವಣ ಮತ್ನತ ನಿೀರನನೆ
ಉಂಟನಮಾಡನತ್ತದ .ಹಿೀಗ ಅಲ್ೂಯಮನಿಯಂ ಆಕ ಸೈಡ್ ಉಭಯವತಿಷ ಆಕ ಸೈಡ್
26. ಕ್ಾರಗಳು ಎಂದರ ೀನನ ? ಅವು ಹ ೀಗ ಉಂಟ್ಾಗನತ್ತವ ? ಉದಾಹರಣ ಯಂದಿಗ ತಿಳಿಸಿ.
ಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನವಾಗಿ ಉಂಟ್ಾಗನವ ಉತ್ಪನೆಗಳನನೆ ಕ್ಾರಗಳು ಎನನೆವರನ.
ಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್ ಗಳು ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಕ್ಾರಗಳು ಉಂಟ್ಾಗನತ್ತವ .
ಲ ೂೀಹದ ಆಕ ಸೈಡ್ ---------ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನತ -------------> ಕ್ಾರಗಳು
27. ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಮತ್ನತ ಪೊಟ್ಾಯಷಿಯಂ ಲ ೂೀಹಗಳು ನಿೀರಿನ ೂಂದಿಗ ವತಿಷಸನವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮೀಕರಣ
ಬರ ಯಿರಿ.ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ ಅಂತ್ರನರ್ಣಕವ ೀ ? ಅಥವಾ ಬಹಿರನರ್ಣಕವ ೀ ? ವಿವರಿಸಿ .
ಇದನ ಬಹಿರನರ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ.
ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಡನಗಡ ಯಾದ ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ ಅನಿಲ್ವು , ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತಿತಯಾದ ಹ ಚ್ಚಿನ ಉರ್ಣದಿಂದ ತ್ಕ್ಷಣವ ೀ
ಹ ೂತಿತಕ ೂಂಡನ ಉರಿಯನತ್ತದ .
28. ನಿೀರಿನ ೂಂದಿಗ ಕಾಯಲ್ಲಸಯಂನ ವತ್ಷನ ಯನನೆ ವಿವರಿಸಿ.
Ca + H2O ------> Ca(OH)2 + H2
ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಲ್ಲಸಯಂ ನಿೀರಿನ ಮೀಲ ತ ೀಲ್ನತ್ತದ ಏಕ ಂದರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತಿತಯಾದ ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ ಅನಿಲ್ದ ಗನಳ ಿಗಳು
ಕಾಯಲ್ಲಸಯಂಗ ಅಂಟಿಕ ೂಂಡಿರನತ್ತವ .
29. ಹ ೈಡ ೂಿೀಕ ೂಿೀರಿಕ್ ಆಮಿದ ೂಂದಿಗ ,
1. ಮಗಿೆೀಷಿಯಂ
2. ಅಲ್ನಮನಿಯಂ
3. ಸತ್ನ
4. ಕಬಬಣಗಳ ವತ್ಷನ ಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರ ಯಿರಿ.
1.
2.
3.
4.

Mg + 2HCl ------> MgCl2 + H2
2Al + 6HCl -----> 2AlCl3 + 3H2
Zn + 2HCl ------> ZnCl2 + H2
2Fe + 6HCl ------> 2 FeCl3 + 3H2

30. ಲ ೂೀಹಗಳು ನ ೈಟಿಿಕ್ ಆಮಿದ ಜ ೂತ ವತಿಷಸಿದಾಗ ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ ಅನಿಲ್ ಬಡನಗಡ ಯಾಗನವುದಿಲ್ಿ ಏಕ ?
ನ ೈಟಿಿಕ್ ಆಮಿವು ಪಿಬಲ್ ಉತ್ಕರ್ಷಕವಾಗಿದ .
ಇದನ

ಉತ್ಪತಿತಯಾದ

ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್

ಅನನೆ

ಉರ್ಕಷಿಷಸಿ

ನಿೀರನನೆ

ಉತ್ಪತಿತ

ಮಾಡನತ್ತದ ,

ಮತ್ನತ

ಸಿತ್ಹ

ಯಾವುದಾದರ ೂಂದನ ನ ೈಟ್ ೂಿೀಜನ್ ಆಕ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣ ಹ ೂಂದನತ್ತದ .
31. ಸಾರರಿಕತ ಹ ೈಡ ೂಿೀಕ ೂಿೀರಿಕ್ ಆಮಿದ ೂಂದಿಗ ವತಿಷಸದ ಲ ೂೀಹ………
ತಾಮಿ.
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32. ಕಬಬಣದ ಸಲ ಫೀಟ್ ದಾಿವಣವಿರನವ ಪಿನಾಳದಲ್ಲಿ ತಾಮಿದ ತ್ಂತಿಯನನೆ ಮತ್ನತ ತಾಮಿದ ಸಲ ಫೀಟ್ ದಾಿವಣವಿರನವ
ಪಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಬಬಣದ ಮೊಳ ಯನನೆ ಇಟ್ಾುಗ ನಿೀವು ವಿೀಕ್ಷಿಸನವ ಬದಲಾವಣ ಗಳನನೆ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಂದಿಗ ವಿವರಿಸಿ.
ಕಬಬಣದ ಸಲ ಫೀಟ್ + ತಾಮಿ -------> ಕಬಬಣದ ಸಲ ಫೀಟ್
FeSO4

+

Cu

---------> FeSO4

+

+

ತಾಮಿ

Cu

ಕಬಬಣವು ತಾಮಿಕ್ರಕಂತ್ ಹ ಚನಿ ಕ್ರಿಯಾಶಿೀಲ್ವಾಗಿರನವುದರಿಂದ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ ನಡ ಯನವುದಿಲ್ಿ.
ತಾಮಿದ ಸಲ ಫೀಟ್ + ಕಬಬಣ -------> ಕಬಬಣದ ಸಲ ಫೀಟ್ + ತಾಮಿ
CuSO4

+

Fe

--------->

FeSO4

+

Cu

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಬಣವು ತಾಮಿವನನೆ ಸಾಾನಪಲ್ಿಟಗ ೂಳಿಸಿ ಕಬಬಣದ ಸಲ ಫೀಟ್ ಮತ್ನತ ತಾಮಿ ಉಂಟ್ಾಗನತ್ತದ ಮತ್ನತ ನಿೀಲ್ಲ
ಬಣಣದ ತಾಮಿದ ಸಲ ಫೀಟ್ ದಾಿವಣ ತಿಳಿ ಹಸಿರನ ಬಣಣಕ ಕ ತಿರನಗನತ್ತದ .
33. ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಕ ೂಿೀರ ೈಡ್ ಉಂಟ್ಾಗನವಿಕ ಯನನೆ ವಿವರಿಸಿ.

ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಪರಮಾಣನ ತ್ನೆ ಹ ೂರಕವಚದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಎಲ ಕಾಾನ್ ಅನನೆ ಕಳ ದನಕ ೂಂಡನ ಸಿಾರ ಅರ್ುಕ ವಿನಾಯಸ
ಹ ೂಂದನತ್ತದ ಮತ್ನತ ಸ ೂೀಡಿಯಂ ನಾನನ ಅಯಾನನ ಉಂಟ್ಾಗನತ್ತದ .
ಕ ೂಿೀರಿನ್ ಪರಮಾಣನ ಅತ್ಯಂತ್ ಹ ೂರಕವಚದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಎಲ ಕಾಾನ್ ಅನನೆ ಪಡ ದನಕ ೂಂಡನ ಋಣ ಅಯಾನನ ಆಗನತ್ತದ .
ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಮತ್ನತ ಕ ೂಿೀರಿನ್ ಅಯಾನನಗಳ ನಡನವ ಪಿಬಲ್ ಸಾಾಯಿ ವಿದನಯತ್ ಆಕರ್ಷಣ ಬಲ್ದಿಂದ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧ
ಉಂಟ್ಾಗಿ ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಕ ೂಿೀರ ೈಡ್ ಉಂಟ್ಾಗನತ್ತದ .
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CzsÁåAiÀÄ : 9 PÁ§ð£ï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ
1.
zsÁvÀÄUÀ¼À ¥ÀæwQæAiÀiÁvÀäPÀvÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?
GvÀÛgÀ: zsÁvÀÄ«£À ¥ÀgÀªÀiÁtÄªÉÇAzÀÄ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ CxÀªÁ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀjAzÀ CµÀÖ PÀ «£Áå¸À
ºÉÆAzÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÉÃ zsÁvÀÄ«£À ¥ÀæwQæAiÀiÁvÀäPÀvÉ.
2.
¸ÀºÀªÉÃ¯ÉÃ¤ìÃAiÀÄ §AzsÀJAzÀgÉÃ£ÀÄ?
GvÀÛgÀ: JgÀqÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À ºÀAaPÉ¬ÄAzÀ K¥ÀðqÀÄªÀ §AzsÀªÉÃ ¸ÀºÀªÉÃ¯É¤ìÃAiÀÄ §AzsÀ.
3.
wæ§AzsÀ GAlÄªÀiÁqÀÄªÀ CtÄ«UÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr.
GvÀÛgÀ: FxÉÊ£ï(C2 H2)
4.
PÉl¤ÃPÀgÀtJAzÀgÉÃ£ÀÄ?
GvÀÛgÀ: PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄ EvÀgÉ PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀªÉÃ¯É¤ìÃAiÀÄ §AzsÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ
§ÈºÀvï CtÄªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß PÉl¤ÃPÀgÀt J£ÀÄßªÀgÀÄ.
5.
gÀZÀ£Á¸ÀªÀiÁAVUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?
GvÀÛgÀ: MAzÉÃjÃwAiÀÄCtÄ¸ÀÆvÀæDzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉgÀZÀ£Á «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀPÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£Á
¸ÀªÀiÁAVUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ.
6.
¥ÉAmÉÃ£ïUÉ JµÀÄÖ §UÉAiÀÄ gÀZÀ£Á¸ÀªÀiÁAVUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ?
GvÀÛgÀ: i) ªÀÄÆgÀÄ
7.
GvÀÛgÀ:
8.
GvÀÛgÀ:
9.
GvÀÛgÀ:
10.
GvÀÛgÀ:
JgÀqÀÄ
11.
GvÀÛgÀ:

ii) n-¥ÉAmÉÃ£ï, L¸ÉÆÃ ¥ÉAmÉÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÉÆÃ ¥ÉAmÉÃ£ï
D¯ÉÆÌÃºÁ¯ï£À°ègÀÄªÀ QæAiÀiÁUÀÄA¥ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
-OH
JgÀqÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¢é§AzsÀK¥ÀðqÀ®Ä JµÀÄÖ E¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼ÀÄ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ?
JgÀqÀÄ eÉÆvÉ CxÀªÁ £Á®ÄÌ E¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼ÀÄ
D¯ÉÆÌÃºÁ¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÁ¨ÁðQì°Pï DªÀÄèUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä §¼À¸À¯ÁUÀÄªÀ GvÀÌµÀðtPÁjUÀ¼À£ÀÄß w½¹.
PÁëjÃAiÀÄ ¥ÉÆmÁå¹AiÀÄA ¥ÀgÀªÀiÁAUÀ£ÉÃmï CxÀªÁ D«ÄèÃAiÀÄ ¥ÉÆmÁå¹AiÀÄA qÉÊPÉÆæÃªÉÄÃmï
JuÉÚUÀ¼À ºÉÊqÉÆæÃd¤ÃPÀgÀtzÀ°è §¼À¸À¯ÁUÀÄªÀ QæAiÀiÁªÀzsÀðPÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
¤PÀÌ¯ï CxÀªÁ ¥É¯ÁèrAiÀÄA
CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ :
C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? GzÁºÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ «ªÀj¹.
- MAzÉÃ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÆvÀæ ºÉÆA¢zÀÄÝ, MAzÉÃ jÃwAiÀÄ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C£ÀÄPÀæªÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ
ªÀåvÁå¸ÀªÀÅ -CH2 DVgÀÄªÀ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À UÀÄA¥À£ÀÄß C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂ J£ÀÄßªÀgÀÄ.
 GzÁºÀgÀuÉ : «ÄxÉÃ£ï ºÁUÀÆ FxÉÃ£ï D¯ÉÌÃ£ï UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjªÉ, CªÀÅUÀ¼À CtÄ¸ÀÆvÀæ PÀæªÀÄªÁV CH4 ªÀÄvÀÄÛ
C2H6 DVzÉ.

12.

 CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀªÀÅ -CH2 DVzÉ. CªÀÅUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÆvÀæ CnH2n+2.
- CªÉgÀqÀÆ MAzÉÃ jÃwAiÀÄ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ.
¥ÀAiÀiÁð¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀAiÀiÁð¥ÀÛ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå¸À §gÉ¬Äj.
¥ÀAiÀiÁð¥ÀÛ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ
C¥ÀAiÀiÁð¥ÀÛ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ
PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ KPÀ§AzsÀªÀ£ÀÄß
PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¢é§AzsÀ CxÀªÁ
ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ
wæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ
EªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀrªÉÄ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVªÉ.
EªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÉZÀÄÑ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVªÉ.
GzÁ: D¯ÉÌÃ£ïUÀ¼ÀÄ
GzÁ: D°ÌÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ D¯ÉÌöÊ£ïUÀ¼ÀÄ
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13.

FxÉÃ£ï£ÀE¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ«£Áå¸À §gÉ¬Äj.

GvÀÛgÀ: - FxÉÃ£ï£ÀCtÄ¸ÀÆvÀæ : C2H6.
 FxÉÃ£ï£À gÀZÀ£Á¸ÀÆvÀæ :
- ಇ¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ «£Áå¸À :
14.

DQìd£ï CtÄ K¥ÀðqÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß E¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ ¸ÀÆvÀæzÉÆA¢UÉ
«ªÀj¹.
GvÀÛgÀ: - DQìd£ï£À ¥ÀgÀªiÀ ÁtÄ ¸ÀASÉå : 8
 DQìd£ï£ÀE¯ÉPÁÖç£ï ºÀAaPÉ : 2, 6
 DQìd£ï ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ CµÀÖPÀ «£Áå¸À ºÉÆAzÀ®Ä JgÀqÀÄ
J¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À CªÀ±Àå«zÉ.
- DQìd£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄªÀÅ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ DQìd£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ºÉÆgÀ PÀªÀZÀzÀ°ègÀÄªÀ JgÀqÀÄ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß
ºÀAaPÉÆAqÀÄ ¢é§AzsÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CµÀÖPÀ «£Áå¸À ºÉÆA¢ ¹ÜgÀ CtÄªÁUÀÄvÀÛzÉ.
15.

«ÄxÉÃ£ï£À E¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ gÀZÀ£É «£Áå¸À §gÉ¬Äj.

GvÀÛgÀ: - «ÄxÉÃ£ï CtÄ¸ÀÆvÀæ CH4 DVzÉ.
 «ÄxÉÃ£ï£ÀgÀZÀ£Á «£Áå¸ÀªÀÅ
 «ÄxÉÃ£ï£À E¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ «£Áå¸À
16.

¢é§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ wæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ CtÄUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr.

GvÀÛgÀ: - FyÃ£ï(C2H4) CtÄªÀÅ ¢é§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ.
- FxÉÊ£ï(C2H2) CtÄªÀÅ wæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ.
17.

¨ÉAfÃ£ï£À CtÄ¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÀZÀ£Á¸ÀÆvÀæ §gÉ¬Äj.

GvÀÛgÀ: - ¨ÉAfÃ£ï CtÄ¸ÀÆvÀæ C6H6 DVzÉ.
 ¨ÉÃAfÃ£ï£À gÀZÀ£Á ¸ÀÆvÀæ

18.

¸ÉÊPÉÆèÃ ºÉPÉìÃ£ï£À CtÄ¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÀZÀ£Á¸ÀÆvÀæ §gÉ¬Äj.

GvÀÛgÀ: - ¸ÉÊPÉÆèÃ ºÉPÉìÃ£ï£À CtÄ¸ÀÆvÀæ C6H12 DVzÉ.
 ¸ÉÊPÉÆèÃ ºÉPÉìÃ£ï£À gÀZÀ£Á ¸ÀÆvÀæªÀÅ
19.
PÁ§ð£ï CAiÀiÁ¤Pï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. KPÉ?
GvÀÛgÀ: PÁ§ð£ï CAiÀiÁ¤PÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è KPÉAzÀgÉ
i) EzÀÄ £Á®ÄÌ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C4-DÀå£ï CAiÀiÁ£ï GAlÄªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ DgÀÄ
¥ÉÆæÃmÁ£ÀÄUÀ½gÀÄªÀ ©ÃdPÉÃAzÀæªÀÅ ºÀvÀÄÛ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢lÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á PÀµÀÖPÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
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20.

ii)EzÀÄ £Á®ÄÌ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C4+PÁåmï CAiÀiÁ£ï£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ PÁ§ð£ï¤AzÀ
£Á®ÄÌ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ±ÀQÛAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.
F JgÀqÀÆ PÁgÀtUÀ½AzÀ PÁ§ð£ï CAiÀiÁ¤PÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è.
¸ÀºÀªÉÃ¯É¤ì ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À (PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À) UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr.

GvÀÛgÀ: i) ¸ÀºÀªÉÃ¯ÉÃ¤ìAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ «zÀÄåwÛ£À zÀÄ§ð®ªÁºÀPÀUÀ¼ÁVªÉ
ii) CªÀ ÅUÀ¼À zÀæªÀ£À ©AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ¢©AzÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨ÁPÀrªÉÄ.
iii) EªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀÄªÀÅ¢®è, DzÀgÉ ¸ÁªÀAiÀÄªÀ zÁæªÀPÀUÀ¼À°è PÀgÀUÀÄvÀÛªÉ.
iv) EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀºÀªÉÃ¯ÉÃ¤ìÃAiÀÄ §AzsÀ«zÉ.
21.
PÁ§ð£ï£À JgÀqÀÄ ¥ÀjªÀvÀð¤ÃAiÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.
GvÀÛgÀ: i) PÉl¤ÃPÀgÀt : PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄ EvÀgÉ PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀªÉÃ¯É¤ìÃAiÀÄ §AzsÀUÀ¼À£ÀÄß
K¥Àðr¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §ÈºÀvï CtÄªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß PÉl¤ÃPÀgÀt J£ÀÄßªÀgÀÄ.
 PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À°è £ÉÃgÀ ¸ÀgÀ¥À½, PÀªÀ®Ä ¸ÀgÀ¥À½ CxÀªÁ ªÀÄÄaÑzÀ / GAUÀÄgÀ ¸ÀgÀ¥À½ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
ii) ZÀvÀÄªÉÃð¯É¤ì : PÁ§ð£ï £Á®ÄÌ ªÉÃ¯É£ïìE¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.
 PÁ§ð£ï£À ªÉÃ¯É¤ì £Á®ÄÌ.
 PÁ§ð£ï £Á®ÄÌ EvÀgÉ PÁ§ð£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ CxÀªÁ KPÀªÉÃ¯É¤ìÃAiÀÄ zsÁvÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ
eÉÆÃqÀuÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉÆA¢zÉ.
22.
QÃmÉÆÃ£ïUÀ¼À°ègÀÄªÀ QæAiÀiÁUÀÄA¥ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? QÃmÉÆÃ£ï UÀÄA¦£À ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ CtÄ¸ÀÆvÀæ
§gÉ¬Äj.
GvÀÛgÀ: - QÃmÉÆÃ£ïUÀ¼À°ègÀÄªÀ QæAiÀiÁUÀÄA¥ÀÄ
 QÃmÉÆÃ£ï UÀÄA¦£À ªÉÆzÀ® ¸ÀzÀ¸Àå ¥ÉÆæÃ¥ÉÃ£ÉÆÃ£ï
 ¥ÉÆæÃ¥ÉÃ£ÉÆÃ£ï£À CtÄ¸ÀÆvÀæ C2H6CO/ CH3COCH3
23.
C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂAiÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß w½¹.
GvÀÛgÀ: - MAzÉÃ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÆvÀæ ºÉÆA¢zÀÄÝ, MazÉÃ jÃwAiÀÄgÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C£ÀÄPÀæªÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ
ªÀåvÁå¸ÀªÀÅ -CH2 DVgÀÄªÀ PÁ§ð£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À UÀÄA¥À£ÀÄß C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂ J£ÀÄßªÀgÀÄ.
C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂAiÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀÄ : MAzÀÄ C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è §gÀÄªÀ J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ MAzÉÃ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ.
 MAzÀÄ C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂAiÀÄ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉÃ QæAiÀiÁUÀÄA¥À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ.
 MAzÀÄ C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉæÃtÂAiÀÄ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ MAzÉÃDVgÀÄvÀÛªÉ.
 MAzÀÄ C£ÀÄgÀÆ¥À ±ÉÃæ tÂAiÀÄ°è §gÀÄªÀ JgÀqÀÄ C£ÀÄPÀæªÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀªÀÅ – CH2 DVgÀÄvÀÛzÉ.
 CªÀÅ PÀæªÀÄªÁV §zÀ¯ÁUÀÄªÀ ¨sËvÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ.
25.

¥ÉAmÉÃ£ï£À ªÀÄÆgÀÄ gÀZÀ£Á ¸ÀªÀiÁAVUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj.

GvÀÛgÀ: i) n- ¥ÉAmÉÃ£ï
ii) iso - ¥ÉAmÉÃ£ï
iii) neo - ¥ÉAmÉÃ£ï
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26.

EªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj:
J) §ÆåmÉÃ£ÉÆÃ£ï

©) §ÆåmÉÃ£Á¯ï

¹) §ÆåmÉÃ£ÉÆÃ¬ÄPï DªÀÄè

GvÀÛgÀ:

27.

QÃmÉÆÃ£ïUÀ¼À°ègÀÄªÀ QæAiÀiÁUÀÄA¥ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? QÃmÉÆÃ£ïUÀ¼À ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå AiÀiÁgÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ
CtÄ¸ÀÆvÀæ, gÀZÀ£Á¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄQÌ«£Áå¸À §gÉ¬Äj.
GvÀÛgÀ: - QÃmÉÆÃ£ïUÀ¼À°ègÀÄªÀ QæAiÀiÁUÀÄA¥ÀÄ
- QÃmÉÆÃ£ï UÀÄA¦£À ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå¥ÉÆæÃ¥ÉÃ£ÉÆÃ£ï,
- EzÀgÀCtÄ¸ÀÆvÀæ -C2H6CO
- ¥ÉÆæÃ¥ÉÃ£ÉÆÃ£ï£À gÀZÀ£Á¸ÀÆvÀæ

- ¥ÉÆæÃ¥ÉÃ£ÉÆÃ£ï£ÀE¯ÉPÁÖç£ï ZÀÄQÌ «£Áå¸À
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ಅಧ್ಾಯಯ : 10 ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಆವತ್ಷನಿೀಯ ವಗಿೀಷಕರಣ
1. ‘X’ ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸ 2,8,8,1 ಮತ್ನತ Y ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸ 2,8,7 ಆಗಿದ . ಹಾಗಾದರ ಈ
ಧ್ಾತ್ನಗಳ ನಡನವಿನ ಬಂಧದ ವಿಧ ಯಾವುದನ?
ಉತ್ತರ: ಅಯಾನಿಕ ಬಂಧ
2. ಆವತ್ಷ ಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲ್ಕ ಕ ಹ ೂೀದಂತ ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣ _____ ಆಗನತ್ತದ .
ಉತ್ತರ: ಕಡಿಮ
3. X ಎನನೆವ ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯ 7. ಇದನ ಆವತ್ಷ ಕ ೂೀರ್ುಕದ ಯಾವ ಆವತ್ಷಕ ಕ ಸ ೀರಿದ ?
ಉತ್ತರ: ಎರಡನ ೀ ಆವತ್ಷ
4. Na, Mg, K & Ca ಧ್ಾತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣನ ತಿಿಜಯ(ಗಾತ್ಿ) ದ ೂಡಡದನ?
ಉತ್ತರ: K
5. ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷಕ ಕ ೂೀರ್ುಕದ ನಿಯಮವನನೆ ನಿರೂಪಿಸಿ.
ಉತ್ತರ: “ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಗನಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯಯ ಆವತ್ಷನಿೀಯ ಪುನರಾವತ್ಷನ ಗಳು.
6. ನ ೈಟ್ ೂಿೀಜನ್ ಮತ್ನತ ರಂಜಕದ ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯಗಳು ಕಿಮವಾಗಿ 7&15 ಆಗಿವ . ಇವ ರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧ್ಾತ್ನ ಅಧಿಕ
ವಿದನಯತ್ ಋಣೀಯವಾಗಿದ ಮತ್ನತ ಏಕ ?
ಉತ್ತರ: ನ ೈಟ್ ೂಿೀಜನ್. ವಗಷದಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಲನಿಂದ ಕ ಳಕ ಕ ಸಾಗಿದಂತ ನೂಯಕ್ರಿಯಸ್ ಮತ್ನತ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳ ನಡನವಿನ ಅಂತ್ರ
ಹ ಚನಿತ್ತದ .
7. ಒಂದನ ಲ ೂೀಹದ ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಸಿಭ್ಾವವು ಪರಮಾಣನ ಗಾತ್ಿವನನೆ ಹ ೀಗ ಅವಲ್ಂಬಸಿದ ?
ಉತ್ತರ: ಆವತ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನಂದ ಸಾಗಿದಂತ ಪರಮಾಣನವಿನ ಗಾತ್ಿ ಮತ್ನತ ಲ ೂೀಹಿೀಯತ ಎರಡೂ ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ .
ಅಥವಾ
ಆವತ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನಂದ ಸಾಗಿದಂತ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಕಳ ದನಕ ೂಳುಿವ ಪಿವೃತಿತಯನ ಕಡಿಮಯಾಗನವುದರಿಂದ ಲ ೂೀಹಿೀಯತ
ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ ಹಾಗೂ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನೂಯಕ್ರಿಯಸ್ನ ನಡನವಿನ ಆಕರ್ಷಣ ಹ ಚಾಿಗಿ ಪರಮಾಣನವಿನ ಗಾತ್ಿ
ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ .
8. ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ ಅನನೆ 1ನ ೀ ಗನಂಪಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದ , ಏಕ ?
ಉತ್ತರ: ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ನ ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸ 1s1 ಆಗಿದನೆ ಕ್ಾರಿೀಯ ಲ ೂೀಹಗಳಂತ ಇಲ ಕಾಾನ್ ಕಳ ದನಕ ೂಳುಿವ ಗನಣ
ಪಿದಶಿಷಸನತ್ತದ .
9. ಲ್ಲೀಥಿಯಂ, ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಮತ್ನತ ಪೊಟ್ಾಯಸಿಯಂ ಧ್ಾತ್ನಗಳು ಡ ೂಬರ ೈನರ ತಿಿವಳಿಗಳಾಗಿವ . ಲ್ಲೀಥಿಯಂ ಮತ್ನತ
ಪೊಟ್ಾಯಸಿಯಂಗಳ ಪರಮಾಣನರಾಶಿಗಳು ಕಿಮವಾಗಿ 7 ಮತ್ನತ 39 ಆದರ ಸ ೂೀಡಿಯಂನ ಪರಮಾಣನರಾಶಿ ಎರ್ನು?
Na ನ ಪ.ರಾ.= (Li ಪ.ರಾ.+K ಪ.ರಾ.)/ 2
Na ಪ.ರಾ. = (7+39)/2
Na = 46/2
Na=23
ಸ ೂೀಡಿಯಂನ ಪರಮಾಣನರಾಶಿ 23 ಆಗಿದ .
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10. ಮಂಡಲ್ಲೀವ್ರ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಹ ೈಟ್ ೂಿೀಜನ್ಗ

ಒಂದನ ಖ್ಾಯಂ ಸಾಾನವನನೆ ನಿೀಡಲ್ನ ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ,

ಕಾರಣವ ೀನನ?


ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ನ ಇಲ ಕಾಾನಿಕ್ ವಿನಾಯಸರನ ಕ್ಾರಿೀಯ ಲ ೂೀಹಗಳನನೆ ಹ ೂೀಲ್ನತ್ತದ . ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ ಕೂಡ
ಕ್ಾರಿೀಯ ಲ ೂೀಹಗಳಂತ ಹಾಯಲ ೂೀಜನ್ಗಳು, ಆಕ್ರಸಜನ್ ಮತ್ನತ ಸಲ್ಫರ್ ಜ ೂತ ವತಿಷಸಿ ಒಂದ ೀ ರಿೀತಿ
ಸೂತ್ಿವಿರನವ ಸಂಯನಕತಗಳನನೆ ಉಂಟನಮಾಡನತ್ತದ .



ಮತ ೂತಂದನ ಕಡ , ಹಾಯಲ ೂೀಜನ್ಗಳ ಹಾಗ ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ ಕೂಡ ದಿಿಪರಮಾಣನ ಅಣನಗಳಾಗಿ ದ ೂರ ಯನತ್ತದ
ಮತ್ನತ ಲ ೂೀಹ ಮತ್ನತ ಅಲ ೂೀಹಗಳ ಂದಿಗ ವತಿಷಸಿ ಸಹವ ೀಲ ನಿಸೀಯ ಸಂಯನಕತಗಳನನೆ ಉಂಟನಮಾಡನತ್ತದ .

ಆದೆರಿಂದ ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ಗ ಆವತ್ಷಕ ಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ೀ ಸಿಾರ ಸಾಾನವನನೆ ಕ ೂಡಲ್ನ ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ.
11. ವಿದನಯತ್ಋಣೀಯ ಪರಮಾಣನಗಳು ಎಂದರ ೀನನ? ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ವಿದನಯತ್ ಋಣೀಯತ ಯನ ಹ ೀಗ
ಬದಲಾಗನತ್ತದ ?
ಉತ್ತರ: ಕ ಲ್ವು ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಹ ೂರಕವಚಗಳು ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಪಡ ದನಕ ೂಂಡನ ವಿದನಯತ್ಋಣೀಯ
ಪರಮಾಣನಗಳಾಗನತ್ತವ .
ಆವತ್ಷದ ಮನಂದ ಸಾಗಿದಂತ ವಿದನಯತ್ಋಣೀಯತ ಹ ಚಾಿಗನತ್ತದ , ವಗಷದ ಗನಂಟ ಸಾಗಿದಂತ ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ .
12. ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷ ಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿನ A, B, C, D ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಸಾಾನಪಲ್ಿಟಗಳನನೆ ಕ ಳಗಿನ ಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದ .
ಕ ೂೀರ್ುಕವನನೆ ಗಮನಿಸಿ ಕ ಳಗಿನ ಪಿಶ್ ೆಗಳಿಗ ಉತ್ತರಿಸಿ.
ವಗಷ-1 ವಗಷ-2
A
B
ಆವತ್ಷ-3
ಆವತ್ಷ-4

C

D

i) ಅತಿ ಹ ಚನಿ ಪರಮಾಣನ ಗಾತ್ಿವನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವ ಧ್ಾತ್ನ ಯಾವುದನ?ಏಕ ?
ಉತ್ತರ: C ಧ್ಾತ್ನ. ಆವತ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನಂದ ಸಾಗಿದಂತ ಪರಮಾಣನವಿನ ಗಾತ್ಿ ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ . ವಗಷದ ಮನಂದ
ಸಾಗಿದಂತ ಹ ಚಾಿಗನತ್ತದ .
ii) ಅತಿ ಕಡಿಮ ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವ ಧ್ಾತ್ನ ಯಾವುದನ? ಏಕ ?
ಉತ್ತರ: B ಧ್ಾತ್ನ.
13. ವಿದನಯದಧನಿೀಯ ಪರಮಾಣನಗಳು ಎಂದರ ೀನನ? ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷಕ ಕ ೂೀರ್ುಕದ ಆವತ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ ಹ ೀಗ ಬದಲಾಗನತ್ತದ ?
ಉತ್ತರ: ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಸನಲ್ಭವಾಗಿ ಕಳ ದನಕ ೂಳುಿವ ಪರಮಾಣನಗಳನನೆ ವಿದನಯದಧನಿೀಯ ಪರಮಾಣನಗಳು
ಎನನೆವರನ. ಈ ಗನಣ ಆವತ್ಷದ ಮನಂದ ಸಾಗಿದಂತ ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ .
14. A, B, C, D & E ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯಗಳನನೆ ಕ ಳಗ ನಿೀಡಲಾಗಿದ . ಈ ಪಟಿುಯನನೆ ಗಮನಿಸಿ ಪಿಶ್ ೆಗಳಿಗ ಉತ್ತರಿಸಿ.
ಧ್ಾತ್ನಗಳು

A B

ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್

7

C

D E

10 12 4

19

A – 2, 5
B – 2, 8
C – 2, 8, 2
D – 2, 2
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E – 2, 8, 8, 1
a. ಯಾವ ಎರಡನ ಧ್ಾತ್ನಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಹ ೂೀಲ್ನತ್ತವ ?
ಉತ್ತರ: C & D (ಹ್ೂರ ಇಲ್ಕಾಾನ್ ವಿನಾಾಸ ಒಂದ್ೇ ರಿೇತಿ ಇದ್)
b. ಯಾವುದನ ರಾಜಾನಿಲ್ವಾಗಿದ (ಸ್ೂನ್ು ಗುಂಪ್ಪನ ಧಾತು)?
ಉತ್ತರ: B (ಹ ೂರ ಕವಚದಲ್ಲಿ ೮ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿದ / ಅರ್ುಕ ವಿನಾಯಸ ಹ ೂಂದಿದ )
c. ಯಾವ ಧ್ಾತ್ನವು ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದ 3ನ ೀ ಆವತ್ಷಕ ಕ ಸ ೀರನತ್ತದ ?
ಉತ್ತರ: C (೩ ಕವಚಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿದ )
d. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ ಅಲ ೂೀಹಿೀಯವಾಗಿದ ?
ಉತ್ತರ: A & B (ಹ ೂರ ಕವಚದಲ್ಲಿ ೩ ಕ್ರಕಂತ್ ಹ ಚನಿ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿದ )
15. X, Y & Z ಎಂಬ ಧ್ಾತ್ನಗಳು ಕಿಮವಾಗಿ 2, 3 & 4ನ ೀ ಆವತ್ಷದಲ್ಲಿವ . X & Y ಧ್ಾತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ ದ ೂಡಡ
ಪರಮಾಣನ ತಿಿಜಯವನನೆ ಹ ೂಂದಿದ ? X, Y & Z ಧ್ಾತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಚಿನ ವಿದನಯತ್ಧನಿೀಯತ ಯಾವ ಧ್ಾತ್ನವಿಗಿದ ?
ಉತ್ತರ: X & Y ಧ್ಾತ್ನಗಳಲ್ಲಿ Y ಧ್ಾತ್ನವು ಹ ಚ್ಚಿನ ಪರಮಾಣನ ತಿಿಜಯವನನೆ ಹ ೂಂದಿದ .
X, Y & Z ಧ್ಾತ್ನಗಳಲ್ಲಿ Z ಧ್ಾತ್ನವು ಹ ಚ್ಚಿನ ವಿದನಯದಧನಿೀಯತ ಯನನೆ ಹ ೂಂದಿದ .
16. Mg, Cl, P& Ar ಈ ಧ್ಾತ್ನಗಳನನೆ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ಿದ ಇಳಿಕ ಯ ಕಿಮದಲ್ಲಿ ಜ ೂೀಡಿಸಿ ಮತ್ನತ ನಿಮಮ ಉತ್ತರಕ ಕ ಕಾರಣ
ಕ ೂಡಿ.
ಉತ್ತರ: Mg=12 :: 2, 8, 2

`

:: 3ನ ೀ ಆವತ್ಷ, 2ನ ೀ ವಗಷ.

:: 3ನ ೀ ಆವತ್ಷ, 17ನ ೀ ವಗಷ

Cl = 17 :: 2, 8, 7

`

P= 15 :: 2, 8, 5

`:: 3ನ ೀ ಆವತ್ಷ, 15ನ ೀ ವಗಷ

Ar= 18 :: 2, 8, 8

`

:: 3ನ ೀ ಆವತ್ಷ 18ನ ೀ ವಗಷ

Mg<P<Cl<Ar
ಆವತ್ಷದ ಮನಂದ ಸಾಗಿದಂತ ಹ ಚನಿವ ನೂಯಕ್ರಿಯಸ್ನ ಆವ ೀಶವು ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ನೂಯಕ್ರಿಯಸ್ನ ಹತಿತರಕ ಕ
ಸ ಳ ಯನವುದನ ಮತ್ನತ ಪರಮಾಣನ ಗಾತ್ಿವನನೆ ಕಡಿಮ ಮಾಡನವುದನ.
17. X & Y ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯಗಳು ಕಿಮವಾಗಿ 12 ಮತ್ನತ 16 ಆಗಿದ . ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷ ಕ ೂೀರ್ುಕದ ಯಾವ
ಆವತ್ಷಕ ಕ ಇವು ಸ ೀರಿವ ? ಯಾವ ವಿಧದ ಬಂಧವನನೆ ಇವ ರಡರ ನಡನವ ಕಾಣಬಹನದನ, ಏಕ ?
ಉತ್ತರ: X=12 :: 2, 8, 2
Y=16 :: 2, 8, 6


:: 3ನ ೀ ಆವತ್ಷ
:: 3ನ ೀ ಆವತ್ಷ

X ಧ್ಾತ್ನವಿನ ವ ೀಲ ನಿಸ 2 ಆಗಿದನೆ ಅರ್ುಕ ನಿಯಮದಂತ 2 ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಕಳ ದನಕ ೂಂಡನ
X2+ಕಾಯಟಯಾನ್ ಆಗನತ್ತದ .



Y ಧ್ಾತ್ನವಿನ ವ ೀಲ ನಿಸ 6 ಆಗಿದನೆ ಅರ್ುಕ ನಿಯಮದಂತ 2 ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಪಡ ದನಕ ೂಂಡನ Y2–
ಆನಯಾನ್ ಆಗನತ್ತದ .
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18. ಧ್ಾತ್ನವಂದರ ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸ 2,8,6 ಆಗಿದ . ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾಾನವನನೆ ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ನತ
ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಪರಮಾಣನವಿನ ಗಾತ್ಿವು ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ ಪರಮಾಣನವಿಗಿಂತ್ ಚ್ಚಕಕದ ೀ ಅಥವಾ ದ ೂಡಡದ ೀ? ನಿಮಮ
ಉತ್ತರಕ ಕ ಕಾರಣ ಕ ೂಡಿ.
ಉತ್ತರ: 16= 2, 8, 6 :: 3ನ ೀ ಆವತ್ಷ, ೧6ನ ೀ ವಗಷಕ ಕ ಸ ೀರಿದ .


ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ 1ನ ೀ ಆವತ್ಷದಲ್ಲಿದನೆ ಸ ೂೀಡಿಯಂ 3ನ ೀ ಆವತ್ಷದಲ್ಲಿರನವುದರಿಂದ ವಗಷದ ಮನಂದ
ಸಾಗಿದಂತ ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ ಯ ಹ ಚಾಿಗಿ ಪರಮಾಣನವಿನ ಗಾತ್ಿವು ಹ ಚಾಿಗನವುದನ.



ಆಧದರಿಂದ ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ಗಿಂತ್ ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಪರಮಾಣನವಿನ ಗಾತ್ಿ ದ ೂಡಡದನ

19. Mg & Al ಗಳ ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸಗಳನನೆ ಬರ ಯಿರಿ ಮತ್ನತ ಈ ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಆವತ್ಷಗಳನನೆ ಬರ ದನ ಈ ಆವತ್ಷಕ ಕ
ಸ ೀರಿಸಲ್ನ ಕಾರಣವ ೀನನ?
ಉತ್ತರ: Mg=12 :: 2, 8, 2
Al=13 :: 2, 8, 3
 ಎರಡೂ ಧ್ಾತ್ನಗಳು ೩ ಕವಚಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವುದರಿಂದ 3ನ ೀ ಆವತ್ಷಕ ಕ ಸ ೀರಿಸಲಾಗಿದ .
20. ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ X, Y & Z ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಸಾಾನವನನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದ . X ಧ್ಾತ್ನವಿನಿಂದ ಯಾವ ವಿಧದ ಅಯಾನನ
ಉಂಟ್ಾಗನತ್ತದ ? Y & Z ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ ಸಾಪ ೀಕ್ಷವಾಗಿ ದ ೂಡಡಗಾತ್ಿದ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ಿವನನೆ ಹ ೂಂದಿದ ?
ವಗಷ-1 ವಗಷ-2
Z
X
Y
ಉತ್ತರ:
 X ಧ್ಾತ್ನವು ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನುು ಕಳ ದನಕ ೂಂಡನ ಕಾಯಟಯಾನ್ ಉಂಟ್ಾಗನತ್ತದ .
 Y & Z ಇವುಗಳಲ್ಲಿ Y ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಪರಮಾಣನವಿನ ಗಾತ್ಿವು ಸಾಪ ೀಕ್ಷವಾಗಿ ದ ೂಡಡದನ.
21. P, Q & R ಧ್ಾತ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ವ ೀಲ ನಿಸ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ ಯ ಎರ್ನು? P & Q ಧ್ಾತ್ನಗಳಿಂದ ಉಂಟ್ಾಗನವ ಸಂಯನಕತದ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ಿವನನೆ ಬರ ಯಿರಿ. ಯಾವುದರ ಗಾತ್ಿ ಹ ಚನಿ?
ಧ್ಾತ್ನ ಪರಮಾಣನ

ಧ್ಾತ್ನ ಪರಮಾಣನ

ಸಂಖ್ ಯ

ಉತ್ತರ: P=3:: 2, ೧

ಸಂಖ್ ಯ

P

3

R

13

Q

17

S

11

:: ವ ೀಲ ನಿಸ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳು=1

Q=17:: 2, 8, ೭

:: ವ ೀಲ ನಿಸ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳು=7

R=13:: 2, 8, 3

:: ವ ೀಲ ನಿಸ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳು=3

 P&Q= LiCl
 S ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ಿ ಹ ಚನಿ
22. A & B ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯಗಳು ಕಿಮವಾಗಿ 11 & 12. ಯಾವ ಧ್ಾತ್ನವು ಅಧಿಕ ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣವನನೆ
ತ ೂೀರಿಸನತ್ತದ ? ಏಕ ? ಈ ಎರಡನ ಧ್ಾತ್ನಗಳು ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯ ’8’ ಇರನವ ಧ್ಾತ್ನವಿನ ೂಂದಿಗ ಸಂಯೀಗವಾಗಿ
ಉಂಟನಮಾಡನವ ಸಂಯನಕತದ ಅಣನಸೂತ್ಿವನನೆ ಬರ ಯಿರಿ.
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 ಉತ್ತರ: A ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಲ ೂೀಹಿೀಯತ ಹ ಚನಿ ಕಾರಣ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲ್ಕ ಕ ಸಾಗಿದಂತ ಲ ೂೀಹಿೀಯತ
ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ .
 Na2O & MgO
23. 5 ಧ್ಾತ್ನಗಳಾದ A, B, C, D & E ಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯಗಳು ಕಿಮವಾಗಿ 6, 8, 3, 7 & 9 ಆಗಿದ . ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದರ ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣ ಅತಿೀ ಕಡಿಮ ಮತ್ನತ ಏಕ ? ಲ ೂೀಹಿೀಯಗನಣ & ವಿದನಯದಧನಿೀಯತ ಗಳ ನಡನವಿನ ಸಂಬಂಧದ
ಬಗ ೆ ನಿಮಮ ತಿೀಮಾಷನವ ೀನನ?
 ಉತ್ತರ: ‘C’ ಧ್ಾತ್ನವಿನ ವಿದನಯದಧನಿೀಯತ ಹ ಚನಿ ಏಕ ಂದರ ಹ ಚನಿ ಇಲ ಕಾಾನ್ ಕಳ ದನಕ ೂಳುಿವ ಪಿವೃತಿತಯನನೆ ಹ ೂಂದಿದ .
 ‘E’ ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣ ಅತಿೀ ಕಡಿಮ ಏಕ ಂದರ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳನನೆ ಸಿಿೀಕರಿಸನವ ಪಿವೃತಿತಯನನೆ ಹ ೂಂದಿದ .
 ವಿದನಯದಧನಿೀಯತ & ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣಗಳು ನ ೀರ ಸಂಬಂಧವನನೆ ಹ ೂಂದಿವ .
24. ಕಾಯಲ್ಲಸಯಂನ ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯ 20, ಕ ಳಗಿನ ಪಿಶ್ ೆಗಳಿಗ ಕಾರಣ ಸಹಿತ್ ಉತ್ತರಿಸಿ.
ಎ. ಕಾಯಲ್ಲಸಯಂ ಒಂದನ ಲ ೂೀಹವ ೀ ಅಥವಾ ಅಲ ೂೀಹವ ೀ?
ಉತ್ತರ: ಕಾಯಲ್ಲಸಯಂನ ಇಲ ಕಾಾನಿಕ್ ವಿನಾಯಸ 2, 8, 8, 2 ಆಗಿದ . ವ ೀಲ ನ್ಸ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ ಯ ೨ ಆಗಿದನೆ, ಸಿಾರ
ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸ ಹ ೂಂದಲ್ನ ವ ೀಲ ನ್ಸ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳನನೆ ಬಟನುಕ ೂಡನವ ಗನಣ ಇರನವುದರಿಂದ ಕಾಯಲ್ಲಸಯಂ ಒಂದನ
ಲ ೂೀಹವಾಗಿದ .
ಬ. ಪರಮಾಣನಸಂಖ್ ಯ 19 ಇರನವ ಪೊಟ್ಾಯಶಿಯಂಗಿಂತ್ ಇದರ ಪರಮಾಣನತಿಿಜಯ ದ ೂಡಡದ ೀ ಅಥವಾ ಚ್ಚಕಕದ ೀ? ಸಮಥಿಷಸಿ.
ಉತ್ತರ: ಪೊಟ್ಾಯಷಿಯಂಗಿಂತ್ ಕಾಯಲ್ಲಸಯಂನ ನೂಯಕ್ರಿಯಸ್ನ ಆವ ೀಶವು ಹ ಚಾಿಗಿರನವುದರಿಂದ ಇಲ ಕಾಾನ್ ಮತ್ನತ
ನೂಯಕ್ರಿಯಸ್ಗಳ ನಡನವ ಆಕರ್ಷಣ ಹ ಚಾಿಗಿ ಪರಮಾಣನವಿನ ಗಾತ್ಿ ಚ್ಚಕಕದಾಗನವುದನ.
ಸಿ. ಇದರ ಆಕ ಸೈಡ್ನ ಸೂತ್ಿವನನೆ ಬರ ಯಿರಿ.
ಉತ್ತರ: CaO
-

25. M ಎಂಬ ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸ 2,8,2 ಆಗಿದ . ಇದನ ಪಿತ ಯೀಕವಾಗಿ NO3 , SO4

೨–

, PO4೩– ಗಳ

ಂದಿಗ

ಸಂಯೀಗವಾಗಿ ಉಂಟ್ಾಗನವ ಮೂರನ ಸಂಯನಕತಗಳ ಸೂತ್ಿಗಳನನೆ ಬರ ಯಿರಿ. ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದ ಯಾವ
ಗನಂಪು & ಆವತ್ಷಕ ಕ ʼM’ ಧ್ಾತ್ನ ಸ ೀರಿದ ? ʼM’ ಧ್ಾತ್ನವು ಸಹವ ೀಲ ನಿಸೀಯ ಅಥವಾ ಅಯಾನಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಬಂಧವನನೆ ಉಂಟನಮಾಡನತ್ತದ ? ನಿಮಮ ಉತ್ತರಕ ಕ ಕಾರಣ ಕ ೂಡಿ.

 Mg(NO3)2, MgSO4, Mg3(PO4)2.
 Mg=12 :: 2, 8, 2

:: 3ನ ೀ ಆವತ್ಷ, 2ನ ೀ ವಗಷ.

 ಮಗಿೆೀಷಿಯಂ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಕಳ ದನಕ ೂಳುಿವ ಗನಣವನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವುದರಿಂದ ಅಯಾನಾಗಿ
ಪರಿವತ್ಷನ ಯಾಗಿ ಅಯಾನಿಕ ಬಂಧವನನೆಂಟನಮಾಡನತ್ತದ .
26. ʼX’ ಧ್ಾತ್ನ ಇದನ ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷಕ ಕ ೂೀರ್ುಕದ 3ನ ೀ ಆವತ್ಷ ಮತ್ನತ 2ನ ೀ ಗನಂಪಿಗ ಸ ೀರಿದ . ಇದರ ಇಲ ಕಾಾನ್
ವಿನಾಯಸವನನೆ ಬರ ಯಿರಿ. ಇದನ ಲ ೂೀಹವ ೀ ಅಥವಾ ಅಲ ೂೀಹವ ೀ? ಏಕ ? Y ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸ 2, 6 ಮತ್ನತ
Z ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸ 2,8,7. Y & Z ವತಿಷಸಿದಾಗ ಉಂಟ್ಾಗನವ ಸಂಯನಕತದ ಅಣನಸೂತ್ಿಗಳನನೆ
ಬರ ಯಿರಿ.
 X =12 :: 2, 8, 2
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 X ಧ್ಾತ್ನವು ಹ ೂರಕವಚದಲ್ಲಿನ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಕಳ ದನಕ ೂಳುಿವ ಸಾಮಥಯಷವನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ
ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣವನನೆ ಇದನ ಹ ೂಂದಿರನವುದರಿಂದ ಇದನ ಇಂದನ ಲ ೂೀಹ.
 Z2 Y
27. ನಾಲ್ನಕ ಧ್ಾತ್ನಗಳಾದ A, B, C & D ಗಳನನೆ ಅವುಗಳ ಇಲ ಕಾಾನಿಕ್ ವಿನಾಯಸದ ೂಂದಿಗ ಕ ಳಗ ನಿೀಡಲಾಗಿದ . ಈ
ಕ ೂೀರ್ುಕವನಾೆಧರಿಸಿ ಕ ಳಗಿನ ಪಿಶ್ ೆಗಳಿಗ ಉತ್ತರಿಸಿ.
ಧ್ಾತ್ನಗಳು
ಇಲ ಕಾಾನಿಕ್
ವಿನಾಯಸ

A

B

C

D

2,1

2,8

2,8,1

2,8,8

i) ಮೀಲ್ಲನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡನ ಧ್ಾತ್ನಗಳು ಒಂದ ೀ ಆವತ್ಷಕ ಕ ಸ ೀರಿವ ?
ii) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡನ ಧ್ಾತ್ನಗಳು ಒಂದ ೀ ಗನಂಪಿಗ ಸ ೀರಿವ ?
iii) A & D ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ ಅಧಿಕ ಕ್ರಿಯಾಪಟನತ್ಿ ಧ್ಾತ್ನವಾಗಿದ ? ಏಕ ?
i) A& B ಗಳು 2ನ ೀ ಆವತ್ಷಕ ಕ ಸ ೀರಿದರ C&D ಗಳು 3ನ ೀ ಆವತ್ಷಕ ಕ ಸ ೀರನತ್ತವ .
ii) A & C ಗಳು 1 ನ್ೇ ಗುಂಪ್ಪಗ್ ಸ್ೇರಿದರ್ B & D ಗಳು 18 ನ್ೇ ಗುಂಪ್ಪಗ್ ಸ್ೇರುತುವ್
iii) A ಧ್ಾತ್ನ (ಏಕ ಂದರ D ಜಡಾನಿಲ್/ A ಧ್ಾತ್ನವಿನಲ್ಲಿ ವ ೀಲ ನ್ಸ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳಿವ )
28. ನಾಲ್ನಕ ಧ್ಾತ್ನಗಳಾದ P, Q, R ಮತ್ನತ S ಕಿಮವಾಗಿ 12, 13, 14 & 15 ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯಯನನೆ ಹ ೂಂದಿದ . Q ನ
ವ ೀಲ ನಿಸ ಎರ್ನು? ಈ ಮೀಲ್ಲನ ಧ್ಾತ್ನಗಳನನೆ ಲ ೂೀಹ ಮತ್ನತ ಅಲ ೂೀಹಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಈ ಧ್ಾತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು
ಪಿತಾಯಮಿೀಯ ಆಕ ಸೈಡ್ಗಳನನೆ ಉಂಟನಮಾಡನತ್ತವ ?
 Q ಧಾತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣುಸಂಖ್್ಾ 13. ಆದೆರಿಂದ ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸ- 2, 8, 3 ಆದೆರಿಂದ ವ ೀಲ ನಿಸ =3
 ಲ ೂೀಹಗಳು = P & Q
 ಅಲ ೂೀಹಗಳು= R & S
 P & Q (ಲ್ೂೇಹಗಳಾಗವ್)
31. ಯಾವ ಧ್ಾತ್ನವು ಸಂಪೂಣಷ 8 ಇಲ ಕಾಾನನಗಳಿಂದ ಭತಿಷಯಾಗಿರನವ ಎರಡನ ಕವಚಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿದ ?
ಯಾವ ಧ್ಾತ್ನವು 2,8,2 ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸವನನೆ ಹ ೂಂದಿದ ?
ಮೂರನ ಕವಚಗಳಿದನೆ ಹ ೂರಕವಚದಲ್ಲಿ 4 ಇಲ ಕಾಾನನಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿದ ಧ್ಾತ್ನವನನೆ ಹ ಸರಿಸಿ.
ಮೊದಲ್ ಕವಚದಲ್ಲಿರನವ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳಿಗಿಂತ್ ಎರಡನ ಪಟನು ಇಲ ಕಾಾನನಗಳನನೆ ೨ನ ೀ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಹ ೂಂದಿರನವ ಧ್ಾತ್ನ
ಯಾವುದನ?
 ಆಗಾಷನ್
 ಮಗಿೆೀಷಿಯಂ ಧ್ಾತ್ನವು 2,8,2 ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸವನನೆ ಹ ೂಂದಿದ .
 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್
 ಕಾಬಷನ್
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32.
ವಗಷ
ಆವತ್ಷ
3
4
5
ಮೀಲ್ಲನ ಕ ೂೀರ್ುಕದ

i)

1

13

14

15

16

X
B
C
D
E
Y
Z
ಆಧ್ಾರದ ಮೀಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಚ್ಚಕಕ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ಿ ಹ ೂಂದಿರನವ ಧ್ಾತ್ನ ಯಾವುದನ?

ಉತ್ತರ: E
ii) E ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸ ಬರ ಯಿರಿ.
ಉತ್ತರ: E= 16= 2, 8, 6
iii) Y ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಭ್ೌತಿಕ ಮತ್ನತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾಮಯತ ಹ ೂಂದಿರನವ ಇತ್ರ ಧ್ಾತ್ನಗಳನನೆ ಹ ಸರಿಸಿ.
ಉತ್ತರ: X ಮತ್ನತ Z
iv) B ಧ್ಾತ್ನವು C ಧ್ಾತ್ನವಿಗಿಂತ್ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ಿದಲ್ಲಿ ಚ್ಚಕಕದ ೀ/ದ ೂಡಡದ ೀ, ಕಾರಣ ಕ ೂಡಿ.
ಉತ್ತರ: B ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಪರಮಾಣನಗಾತ್ಿ ದ ೂಡಡದನ. ಕಾರಣ ಆವತ್ಷದ ಮನಂದ ಸಾಗಿದಂತ ಪರಮಾಣನವಿನ ಗಾತ್ಿ
ಚ್ಚಕಕದಾಗನವುದನ.
v) D ಧ್ಾತ್ನವಿನ ವ ೀಲ ನಿಸ ಬರ ಯಿರಿ.
ಉತ್ತರ: D = 15 = 2, 8, 5
ವ ೀಲ ನಿಸ=5
ಡ ೂಬರ ೈನರ ತಿಿವಳಿಗಳು: ಧ್ಾತ್ನಗಳನನೆ ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಗಳ ಏರಿಕ ಕಿಮದಲ್ಲಿ ಜ ೂೀಡಿಸಿದಾಗ ಒಂದ ೀ ರಿೀತಿಯ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗನಣಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವ ತಿಿವಳಿಗಳ ಗನಂಪುಗಳನನೆ ಪಡ ಯಲಾಗನತ್ತದ . ಇವುಗಳನನೆ ಡ ೂಬರ ೈನರ ತಿಿವಳಿಗಳು
ಎಂದನ ಕರ ಯನವರನ.
ಉದಾ|| : i) Li, Na, K ii) Ca, Sr, Ba

iii) Cl, Br, I

ಡ ೂಬರ ೈನರರ ತಿಿವಳಿಗಳ ನಿಯಮ: ಡ ೂಬರ ೈನರ ತಿಿವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ನ ೀ ಮತ್ನತ ಮೂರನ ೀ ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಪರಮಾಣನರಾಶಿಗಳ
ಸರಾಸರಿಯನ ಮಧಯದ ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಗ ಸಮವಾಗಿರನತ್ತದ /ಹ ೂೀಲ್ನತ್ತದ .
ಇತಿ ಮತಿಗಳು: ಆಗ ತಿಳಿದಿರನವ ಧಾತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಿವಳಿಗಳನನೆ ಮಾತ್ಿ ಗನರನತಿಸಲ್ನ ಸಾಧಯವಾಯಿತ್ನ.

ನೂಯಲಾಯಂಡ್ರವರ ಅರ್ುಕಗಳ ನಿಯಮ: ಧ್ಾತ್ನಗಳನನೆ ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಯ ಏರಿಕ ಕಿಮದಲ್ಲಿ ಜ ೂೀಡಿಸಿದಾಗ ಪಿತಿ
ಎಂಟನ ೀ ಧ್ಾತ್ನವು ಮೊದಲ್ ಧ್ಾತ್ನವಿನ ಗನಣಗಳನನೆ ಹ ೂೀಲ್ನತ್ತದ .
ನೂಯಲಾಂಡ್ರ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದ ಸಾಧನ ಗಳು:


ಈ ನಿಯಮವು ಹಗನರ ಧ್ಾತ್ನಗಳಿಗ ಅನಿಯವಾಗನತಿತತ್ನತ. ಉದಾಹರಣ ಗ ಲ್ಲೀಥಿಯಂ, ಸ ೂೀಡಿಯಂ ಮತ್ನತ ಪೊಟ್ಾಯಸಿಯಂ
ಧ್ಾತ್ನಗಳನನೆ ಒಟಿುಗ ತ್ರಲಾಯಿತ್ನ.



ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಗನಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಯ ನಡನವಿನ ಸಂಬಂಧವನನೆ ಸೂಚ್ಚಸಿತ್ನ.



ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಗನಣಗಳು ಆವತ್ಷನಿೀಯವಾಗನತ್ತವ ಎಂಬನದನನೆ ತ ೂೀರಿಸಿತ್ನ.

ನೂಯಲಾಯಂಡ್ರವರ ವಗಿೀಷಕರಣದ ಮತಿಗಳು:


ಇದನ ಕ ೀವಲ್ ಕಾಯಲ್ಲಸಯಂ ಧ್ಾತ್ನವಿನವರಗ ಮಾತ್ಿ ಅನಿಯಿಸನತ್ತದ (ಹಗನರ ಧ್ಾತ್ನಗಳಿಗ ಮಾತ್ಿ ಅನಿಯಿಸನತ್ತದ ).



ಹ ೂಸದಾಗಿ ಆವಿಷ್ಾಕರಗ ೂಂಡ ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಗನಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ನೂಯಲಾಯಂಡ್ರ ಅರ್ುಕಗಳ ನಿಯಮಕ ಕ ಹ ೂಂದಿಕ ಯಾಗಲ್ಲಲ್ಿ.



ತ್ನೆ ಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹ ೂಂದಿಸಲ್ನ ನೂಯಲಾಯಂಡ್ರವರನ ಒಂದ ೀ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನ ಧ್ಾತ್ನಗಳನನೆ ಇರಿಸಿದರನ

37

DDPI OFFICE, KOLAR DIST.KOLAR

GLANCE ME ONCE –SCIENCE 2021-22



ಅಷ್ ುೀ ಅಲ್ಿದ ಕ ಲ್ವು ಹ ೂೀಲ್ಲಕ ಇಲ್ಿದ ಧ್ಾತ್ನಗಳನನೆ ಒಂದ ೀ ಕಂಬಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರನ. ಕ ೂೀಬಾಲ್ಟು ಮತ್ನತ ನಿಕಕಲ್ಟ
ಧ್ಾತ್ನಗಳನನೆ ಬ ೀರ ಗನಣಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವ ಫ್ಿೀರಿನ್, ಕ ೂಿೀರಿನ್ ಮತ್ನತ ಬ ೂಿೀಮನ್ ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಜ ೂತ ಇರಿಸಿರನವುದನ
ಇದಕ ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ .



ನಿಕಕಲ್ಟ ಮತ್ನತ ಕ ೂೀಬಾಲ್ಟು ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಗನಣಗಳನನೆ ಹ ೂೀಲ್ನವ ಕಬಬಣವನನೆ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ .

ಮಂಡಲ್ಲೀವ್ರವರ ಆವತ್ಷ ನಿಯಮ:
“ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಗನಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನರಾಶಿಯ ಆವತ್ಷನಿೀಯ ಪುನರಾವತ್ಷನ ಗಳು”.
ಮಂಡಲ್ಲೀವ್ರವರ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದ ಸಾಧನ ಗಳು:


ಮಂಡಲ್ಲೀವ್ರವರ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಇನೂೆ ಆವಿಷ್ಾಕರಗ ೂಳಿದ ಗಾಯಲ್ಲಯಂ (Ga), ಸಾಕಯಂಡಿಯಂ (Sc) ಮತ್ನತ
ಜ ಮೀಷನಿಯಂ (Ge) ನಂತ್ಹ ಧ್ಾತ್ನಗಳಿಗ ಮೊದಲ ೀ ಖ್ಾಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನನೆ ಬಡಲಾಗಿತ್ನತ.



ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಗನಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನನೆ ಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಾಾನದ ಆಧ್ಾರದ ಮೀಲ ಊಹಿಸಲ್ನ ಸಾಧಯವಾಯಿತ್ನ.



ರಾಜಾನಿಲ್ಗಳನನೆ ಆವಿರ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಈಗಾಗಲ ೀ ಅಸಿತತ್ಿದಲ್ಲಿರನವ ಜ ೂೀಡಣ ಗ

ತ ೂಂದರ ಯನಂಟನಮಾಡದ

ಹ ೂಸ

ಗನಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹನದಾಗಿತ್ನತ.


ಈ ಜ ೂೀಡಣ ಯನ ನಿಖರವಾದ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಯನನೆ ಲ ಕಕಹಾಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತ್ನ. ಉದಾ|| ಬ ರಿಲ್ಲಯಂನ
ಪರಮಾಣನರಾಶಿಯನನೆ 13.5 ರಿಂದ 9ಕ ಕ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಹಾಗ ಯೆೀ ಈ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಿಂದ ಇಂಡಿಯಂ, ಚ್ಚನೆ,
ಪಾಿಟಿನಂ, ಯನರ ೀನಿಯಂ ನಂತ್ಹ ಇತಾಯದಿ ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಪರಮಾಣನರಾಶಿಗಳನನೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ನ.

ಮಂಡಲ್ಲೀವ್ರವರ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದ ಮತಿಗಳು:
i.

ಸಮಸಾಾನಿಗಳ ಸಾಾನಗಳನನೆ ವಿವರಿಸಲ್ನ ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ.

ii.

ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ಗ ಸಿಾರ ಸಾಾನವನನೆ ಕ ೂಡಲ್ನ ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ.

iii.

ಪರಮಾಣನರಾಶಿಗಳು ಒಂದನ ಧ್ಾತ್ನವಿನಿಂದ ಮತ ೂತಂದನ ಧ್ಾತ್ನವಿಗ ನಿಯತ್ವಾಗಿ ಏರಿಕ ಕಿಮದಲ್ಲಿಲ್ಿವಾದೆರಿಂದ
ಭ್ಾರವಾದ ಧ್ಾತ್ನಗಳನನೆ ಪರಿಗಣಸನವಾಗ ಎರಡನ ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಮಧ್ ಯ ಎರ್ನು ಧ್ಾತ್ನಗಳನನೆ ಆವಿರ್ಕರಿಸಬಹನದ ಂದನ
ಊಹಿಸಲ್ನ ಅಸಾಧಯವಾಯಿತ್ನ.

ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದ ನಿಯಮ:
“ಧ್ಾತ್ನಗಳ ಗನಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನಸಂಖ್ ಯಯ ಆವತ್ಷನಿೀಯ ಪುನರಾವತ್ಷನ ಗಳು”.
ಗ ೂಂದಲ್ದಿಂದ ಕಿಮಬದಧ ಜ ೂೀಡಣ ಯೆಡ ಗ - ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷ ಕ ೂೀರ್ುಕ .


ಮಂಡಲ್ಲೀವ್ರವರ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಹ ೈಡ ೂಿೀಜನ್ನ ಸಾಾನ ಅಸಿಾರವಾಗಿದನೆ ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ 1s1
ಇಲ ಕಾಾನ್ ವಿನಾಯಸವನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವುದರಿಂದ ಮೊದಲ್ನ ೀ ಗನಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ .



ಮಂಡಲ್ಲೀವ್ರವರ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸಾಾನಿಗಳಿಗ ಸಾಾನವನನೆ ವಿವರಿಸಲ್ನ ಸಾಧಯವಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರ ಆಧನನಿಕ
ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸಾಾನಿಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯಗಳು ಒಂದ ೀ ಆಗಿರನವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ
ಒಂದ ೀ ಸಾಾನವನನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದ .



ಮಂಡಲ್ಲೀವ್ರವರ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಚಿನ ಪರಮಾಣನ ರಾಶಿಯಿರನವ ಧ್ಾತ್ನವನನೆ ಕಡಿಮ ರಾಶಿಯಿರನವ
ಧ್ಾತ್ನವಿಗಂತ ಮೊದಲ ೀ (ಉದಾ: Co ಮ್ತತು Ni) ಯಾವುದ ೀ ಕಾರಣ, ಸಮಥಷನ ಗಳಿಲ್ಿದ ಜ ೂೀಡಿಸಲಾಗಿತ್ನತ. ಆದರ

ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷ ಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿ ಧ್ಾತ್ನಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣನ ಸಂಖ್ ಯಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೀಲ ಕಿಮಬದಧವಾಗಿ ಏರಿಕ
ಕಿಮದಲ್ಲಿ ಜ ೂೀಡಿಸಲಾಗಿದ .
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ಆಧನನಿಕ ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದಲ್ಲಿನ ಪಿವೃತಿತಗಳು:
ಅ) ವ ೀಲ ನಿಸ:
 ಆವತ್ಷದ ಮನಂದ ಸಾಗಿದಂತ ವ ೀಲ ನಿಸಯನ 1ರಿಂದ 4 ರವರ ಗ ಏರಿಕ ಯಾಗಿ ನಂತ್ರ 0 ಗ ಇಳಿಕ ಯಾಗನತ್ತದ .
 ವಗಷದ ಕ ಳಗ ಸಾಗಿದಂತ ವ ೀಲ ನಿಸಯನ ಸಿಾರವಾಗಿರನತ್ತದ .
ಪರಮಾಣನ ಗಾತ್ಿ:
 ಆವತ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲ್ಕ ಕ ಸಾಗಿದಂತ ಪರಮಾಣನವಿನ ಗಾತ್ಿ ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ .
ಏಕ ಂದರ ಹ ಚನಿವ ನೂಯಕ್ರಿಯಸ್ನ ಆವ ೀಶವು ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ನೂಯಕ್ರಿಯಸ್ನ ಹತಿತರಕ ಕ ಸ ಳ ಯನವುದರಿಂದ
ಪರಮಾಣನಗಾತ್ಿ ಕಡಿಮಯಾಗನವುದನ.
 ವಗಷದ ಕ ಳಗ ಸಾಗಿದಂತ ಪರಮಾಣನವಿನ ಗಾತ್ಿ ಹ ಚಾಿಗನತ್ತದ . ಏಕ ಂದರ ವಗಷದ ಕ ಳಗ ಸಾಗಿದಂತ ಕವಚಗಳ
ಸಂಖ್ ಯ ಹ ಚಾಿಗನವುದನ ಹಾಗೂ ನೂಯಕ್ರಿಯಸ್ ಹಾಗೂ ಹ ೂರಕವಚದ ನಡನವಿನ ದೂರ ಹ ಚಾಿಗನವುದನ.
ಇ) ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣ: (ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಕಳ ದನಕ ೂಳುಿವ ಪಿವೃತಿತ ಹ ೂಂದಿರನವುದನ)
 ಎಡದಿಂದ ಬಲ್ಕ ಕ ಸಾಗಿದಂತ ಒಟನು ನೂಯಕ್ರಿೀಯ ಆವ ೀಶಗಳು ಹ ಚಾಿಗಿ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಕಳ ದನಕ ೂಳುಿವ
ಪಿವೃತಿತ ಕಡಿಮಯಾಗನವುದರಿಂದ ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣ ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ .
 ವಗಷದ ಕ ಳಗ ಸಾಗಿದಂತ ಕವಚಗಳು ಹ ಚನಿವುದರಿಂದ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳು ಹಾಗೂ ನೂಯಕ್ರಿಯಸ್ ನಡನವಿನ ದೂರ
ಹ ಚಾಿಗಿ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಕಳ ದನಕ ೂಳುಿವ ಪಿವೃತಿತಯನ ಹ ಚಾಿಗನವುದರಿಂದ ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣ ಹ ಚಾಿಗನವುದನ.
 ಲ ೂೀಹಗಳು ವಿದನಯದಧನಿೀಯ ಸಿಭ್ಾವದವು. ಅಂದರ ಬಂಧಗಳನನೆ ಉಂಟನಮಾಡನವಾಗ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳನನೆ
ಕಳ ದನಕ ೂಳುಿತ್ತವ .
 ಲ ೂೀಹಗಳು ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದ ಎಡಭ್ಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡನಬರನತ್ತವ .
 ಲ ೂೀಹಿೀಯ ಆಕ ಸೈಡ್ಗಳು ಪಿತಾಯಮಿೀಯವಾಗಿವ .
ಈ) ಅಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣ:
 ಆವತ್ಷದ ಮನಂದ ಸಾಗಿದಂತ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳನನೆ ಪಡ ದನಕ ೂಳುಿವ ಸಾಮಥಯಷವನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವುದರಿಂದ
ಅಲ ೂೀಹಿೀಯ ಗನಣ ಹ ಚಾಿಗನತ್ತದ .
 ವಗಷದ ಕ ಳಗ ಸಾಗಿದಂತ ಇಲ ಕಾಾನ್ಗಳನನೆ ಕಳ ದನಕ ೂಳುಿವ ಗನಣವನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವುದರಿಂದ ಅಲ ೂೀಹಿೀಯ
ಗನಣ ಕಡಿಮಯಾಗನತ್ತದ .
 ಅಲ ೂೀಹಗಳು ಬಂಧಗಳನ ೆೀಪಷಡಿಸನವ ಸಂದಭಷದಲ್ಲಿ ಇಲ ಕಾಾನನಗಳನನೆ ಪಡ ದನಕ ೂಳುಿವುದರಿಂದ ಋಣ
ಅಯಾನನಗಳಾಗನತ್ತವ . ಅಂದರ ವಿದನಯದೃಣೀಯ
 ಅಲ ೂೀಹಗಳು ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದ ಬಲ್ಭ್ಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡನಬರನತ್ತವ .
 ಅಲ ೂೀಹದ ಆಕ್ರಸೀಡ್ಗಳು ಆಮಿೀಯವಾಗಿರನತ್ತವ .
ಆವತ್ಷಕ ೂೀರ್ುಕದ ಮಧಯಭ್ಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡನಬರನವ ಬ ೂೀರಾನ್, ಸಿಲ್ಲಕಾನ್, ಜಮೀಷನಿಯಂ, ಆಸ ಷನಿಕ್, ಆಂಟಿಮೊನಿ,
ಟ್ ಲ್ೂಯರಿಯಮ್, ಪೊಲ ೂನಿಯಂನಂತ್ಹ ಧ್ಾತ್ನಗಳು ಲ ೂೀಹ ಮತ್ನತ ಅಲ ೂೀಹಗಳ ಗನಣಗಳನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವುದರಿಂದ
ಇವುಗಳನನೆ ಲ ೂೀಹಾಭಗಳು ಎಂದನ ಕರ ಯನತಾತರ .
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CzsÁåAiÀÄ : 4 fÃªÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ
1.

¨ÁµÀà «¸Àdð£É JAzÀgÉÃ£ÀÄ?
UÁ½UÉ vÉgÉzÀ ¸À¸ÀåzÀ ¨sÁUÀUÀ½AzÀ D«AiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ £ÀµÀÖªÁUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¨ÁµÀà «¸Àdð£É
J£ÀÄßªÀgÀÄ.
2.
zÀÄUÀÝgÀ¸À JAzÀgÉÃ£ÀÄ?
§tÚ«®èzÀ PÀrªÉÄ ¥ÉÆæÃnÃ£ï£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ gÀPÀÛzÀ°è£À ¥Áè¸ÀäzÀAvÉ EgÀÄªÀ zÀæªÀªÀ£ÀÄß zÀÄUÀÝgÀ¸À
J£ÀÄßªÀgÀÄ.
3.
zÀÄUÀÝgÀ¸ÀzÀ PÁAiÀÄðªÉÃ£ÀÄ?
 fÃtðªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄ½¤AzÀ »ÃgÀ®àlÖ PÉÆ§â£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÉ.
4.

5.
6.
7.

8.

 fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ ºÉÆgÀVgÀÄªÀ C¢üPÀ zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ gÀPÀÛPÉÌ ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
C¥ÀzsÀªÀÄ¤UÀ¼ÀÄ zÀ¥ÀàªÁzÀ ¹Üw¸ÁÜ¥ÀPÀ ©üwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. KPÉ?
gÀPÀÛªÀÅ ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ Cw ºÉaÑ£À MvÀÛqÀzÀ°è ºÉÆgÀºÉÆªÀÄÄävÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀzsÀªÀÄ¤UÀ¼À ªÉÄÃ¯É
MvÀÛqÀºÁPÀÄvÀÛªÉ.
C©üzsÀªÀÄ¤UÀ¼À°ègÀÄªÀ PÀªÁlUÀ¼À PÁAiÀÄðªÉÃ£ÀÄ?
PÀªÁlUÀ¼ÀÄ gÀPÀÛªÀÅ PÉÃªÀ® MAzÀÄ ¢QÌ£À°è ºÀjAiÀÄ®Ä ©qÀÄvÀÛzÉ.
QgÀÄvÀmÉÖUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj.
gÀPÀÛªÀÅ ºÉ¥ÀÄàUÀlÄÖªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
«¸Àdð£É JAzÀgÉÃ£ÀÄ? KPÀPÉÆÃ²ÃAiÀÄ fÃ«UÀ¼ÀÄ vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÉÃºÀ¢AzÀ ºÉÃUÉ ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛªÉ?
ºÁ¤PÁgÀPÀ ZÀAiÀiÁ¥ÀZÀAiÀÄ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß zÉÃºÀ¢AzÀ ºÉÆgÀºÁPÀÄªÀ eÉÊ«PÀ ¥ÀæQæAiÉÄ.
«¸ÀgÀuÉ «zsÁ£À¢AzÀ.
ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄÆvÀæzÀ°ègÀÄªÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄÄPÀÛ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
 AiÀÄÆjAiÀiÁ,

9.

 AiÀÄÆjPï DªÀÄè.
£É¥sÁæ¤£À°è ªÀÄgÀÄ»ÃjPÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt CªÀ®A©¹gÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ?
 zÉÃºÀzÀ°ègÀÄªÀ ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ

10.

 gÀPÀÛzÀ°è PÀgÀVzÀ vÁådåUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt
¸ÀÛ¤UÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ¼À°è DQìd£ïAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ DQìd£ïjPÀÛ gÀPÀÛ ¥ÀævÉåÃQ¸ÀÄªÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ. KPÉ?
 zÉÃºÀPÉÌ DQìd£ï ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV DUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.

11.

 zÉÃºÀzÀ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVzÉ.
ªÀÄÆvÀæd£ÀPÁAUÀzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄßöß §gÉ¬Äj.
 zÉÃºÀ¢AzÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ï vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛzÉ.
 zÉÃºÀzÀ°è ¤Ãj£À ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ.

12.

 zÉÃºÀzÀ pH ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ.
ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÁÜ£ÁAvÀgÀt JAzÀgÉÃ£ÀÄ? F QæAiÉÄUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄªÀ CAUÁA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
 «°Ã£ÀUÉÆ¼Àî§®è zÀÄåw ¸ÀA±ÉèÃµÀuÉAiÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÁÜ£ÁAvÀgÀt
J£ÀÄßªÀgÀÄ.
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13.

 ¥sÉÆèÃAiÀÄA.
ZÉÆÃµÀt JAzÀgÉÃ£ÀÄ? F QæAiÉÄUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄªÀ CAUÁA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.

 ¨ÁµÀà «¸Àdð£ÉAiÀÄ°è fÃªÀPÉÆÃ±À¢AzÀ D«AiÀiÁUÀÄªÀ ¤ÃgÀÄ MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
EzÀ£ÀÄß ZÉÆÃµÀt J£ÀÄßªÀgÀÄ.

 PÉìöÊ®A CAUÁA±À
14. EªÀÄär ¥ÀjZÀ®£É JAzÀgÉÃ£ÀÄ? ºÀÈvÀÄÌQëUÀ¼ÀÄ ºÀÈvÀÌtðUÀ½VAvÀ zÀ¥Àà£ÁzÀ ¸ÁßAiÀÄÄ«£À ©üwÛUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. KPÉ?À
 ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÛ¤UÀ¼À°è gÀPÀÛªÀÅ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀjZÀ®£ÉUÉ JgÀqÀÄ ¨Áj ºÀÈzÀAiÀÄªÀ£ÀÄß
ºÁzÀÄºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß EªÀÄär ¥ÀjZÀ®£É J£ÀÄßªÀgÀÄ.
 ºÀÈvÀÄÌQëUÀ¼ÀÄ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ CAUÀUÀ½UÉ vÀ®¥ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉZÀÄÑ MvÀÛ qÀ ºÁPÀÄvÀÛzÉ.
MvÀÛqÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä zÀ¥Àà£ÁzÀ ¸ÁßAiÀÄÄ«£À ©üwÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
15.zÀÄåw¸ÀA±ÉèÃµÀuÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ¥ÀæwAiÉÆÃAzÀÄ PÀZÁÑ ¥ÀzÁxÀ ðUÀ¼À£ÀÄß ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀÄÆ®¢AzÀ
¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ?
 PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï-J¯ÉUÀ¼À ¥ÀvÀægÀAzsÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆÃ¼ÀÄîvÀÛzÉ
 ¤ÃgÀÄ--¨ÉÃgÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆÃ¼ÀÄîvÀÛzÉ
 ¨É¼ÀQ£À ±ÀQÛ-¥ÀvÀæºÀjwÛ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆÃ¼ÀÄîvÀÛzÉ
16. J..¯ÉÆÃªÀÄ£Á¼ÀUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ?
©.gÀPÀÛªÀÅ «ÄÃ£ÀÄUÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è MªÉÄä ¨Áj ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. KPÉ ?
¹ ªÀÄ£ÀÄµÀågÀAxÀ §ºÀÄPÉÆÃ±À fÃ«UÀ¼À vÁådå «¸Àfð¸À®Ä «¸ÀgÀuÉAiÀÄÄ ¸ÁPÁUÀÄªÀÅ¢®è. KPÉ?
J. gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ°£À PÉÆÃ±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À «¤ªÀÄAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ Cw aPÀÌ gÀPÀÛ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ.
©. «ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 2 PÉÆÃuÉUÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ ºÁUÀÆ «ÄÃ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ÜgÀªÁzÀ zÉÃºÀzÀ
GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢®è DQìd£ïAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ DQìd£ïjPÀÛ gÀPÀÛzÀ ¥ÀævÉåÃPÀvÉ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀÅ¢®è.
¹.§ºÀÄPÉÆÃ²ÃAiÀÄ fÃ«UÀ¼À°è zÉÃºÀzÀ J¯Áè fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀzÉÆA¢UÉ
¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°ègÀÄªÀÅ¢®è.
17. C«ÄÃ¨ÁzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¥ÉÆÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.
 C«ÄÃ¨ÁªÀÅ KPÀPÉÆÃ²ÃAiÀÄ fÃ«AiÀiÁVzÀÄÝ «¸ÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉÆÃµÀuÉ QæAiÉÄ dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ.
 C«ÄÃ¨ÁªÀÅ vÁvÁÌ°PÀ ¨ÉgÀ½£ÀAvÀºÀ fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ ªÉÄÃ¯ÉäöÊ ºÉÆgÀ ZÁaPÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ («ÄxÁå¥ÁzÀ)
DºÁgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀvÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ.
 F gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ DºÁgÀ PÀtUÀ¼À£ÀÄß DªÀj¹ ¨É¸ÉzÀÄ DºÁgÀ gÀ¸ÀzÁ¤AiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
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 DºÁgÀ gÀ¸ÀzÁ¤AiÉÆ¼ÀUÉ ¸ÀAQÃtð DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ
¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀÅ PÉÆÃ±ÀzÀæªÀåPÉÌ «¸ÀgÀuÉUÉÆ¼ÀÄîvÀÛª

«¨sÀd£ÉUÉÆAqÀÄ

¸ÀgÀ¼À

DºÁgÀ


18.

ªÀiÁ£ÀªÀ£À gÀPÀÛ¥ÀjZÀ®£ÁªÀÇåºÀzÀ°ègÀÄªÀ ««zsÀ gÀPÀÛ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj.
¸ÀÛ¤UÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ¼À°è DQìd£ïAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ DQìd£ïjPÀÛ gÀPÀÛ ¥ÀævÉåÃQ¸ÀÄªÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ. KPÉ?
gÀPÀÛ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ
PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
C¥ÀzsÀªÀÄ¤UÀ¼ÀÄ
EªÀÅ ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß zÉÃºÀzÀ J¯Áè ¨sÁUÀUÀ½UÉ ¸ÁV¸ÀÄvÀÛªÉ
C©üzsÀªÀÄ¤UÀ¼ÀÄ
EªÀÅ zÉÃºÀzÀ J¯Áè ¨sÁUÀUÀ½AzÀ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄvÀÛªÉ.
gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ°£À PÉÆÃ±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À «¤ªÀÄAiÀÄ
¯ÉÆÃªÀÄ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ
£ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
 vÀªÀÄä zÉÃºÀzÀ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä ¤gÀAvÀgÀªÁV ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÀÛªÉ.
 zÉÃºÀPÉÌ DªÀÄèd£ÀPÀ ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV DUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.

19.G¹gÁl JAzÀgÉÃ£ÀÄ?««zsÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ UÀÆèPÉÆÃ¸ï «¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼À°è
G¹gÁlzÀ ªÉÃUÀ ºÉZÁÑVgÀ®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ?
 ±Áé¸ÀQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ M¼À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ DQìd£ï fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ°ègÀÄªÀ UÀÄèPÉÆÃ¸ï£ÉÆA¢UÉ
¥ÀæwQæ¬Ä¹ (GvÀÌ¶ð¹) ±ÀQÛ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄªÀ fÃªÀ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ G¹gÁl J£ÀÄßªÀgÀÄ.
 DªÀÄèd£ÀPÀ G¥À¹ÜwAiÀÄ°è

DgÀÄ PÁ§ð£ï CtÄªÁzÀ UÀÄèPÉÆÃ¸ï C£ÀÄß 3 PÁ§ð£ï CtÄªÁzÀ ¥ÉÊgÀÄªÉÃmï DV
«¨sÀf¸ÀÄªÀÅzÀÄ. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ
PÉÆÃ±ÀzÀæªÀåzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÁAiÀÄÄ«PÀ G¹gÁlzÀ°è ¥ÉÊgÀÄªÉÃmï
«¨sÀf¹ 3 PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï CtÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÉÄÊmÉÆÃPÁAræAiÀiÁzÀ°è
dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ.
 DªÀÄèd£ÀPÀ C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀÄ°è
: CªÁAiÀÄÄ«PÀ G¹gÁlzÀ°è ¥ÉÊgÀÄªÉÃmï JxÀ£Á¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï DV
¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀ£ÀÄß
¬ÄÃ¸ïÖ£À ºÀÄzÀÄUÀÄ«PÉAiÀÄ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ.
 DQìd£ï PÉÆgÀvÉ¬ÄzÁÝUÀ
PÉ®ªÉÇªÉÄä ¸ÁßAiÀÄÄ PÉÆÃ±ÀUÀ¼À°è DQìd£ï PÉÆgÀvÉ¬ÄzÁÝUÀ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉÊgÀÄªÉÃmï
«¨sÀd£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁåQÖPï DªÀÄèªÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
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 ¤Ãj£À°è ªÁ¹¸ÀÄªÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è «°Ã£ÀUÉÆArgÀÄªÀ DQìd£ïC£ÀÄß §¼À¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁVzÉ. *
UÁ½AiÀÄ°ègÀÄªÀ DQìd£ï ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ ¤Ãj£À°è PÀgÀVgÀÄªÀ DQìd£ï ¥ÀæªÀiÁt ¸ÁPÀµÀÄÖ
PÀrªÉÄ.
20. J) .ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄUÀÝgÀ¸À zÀæªÀUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼ÉÃ£ÀÄ?
©) .gÀPÀÛ¢AzÀ AiÀiÁªÀ «©ü£Àß vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆvÀæPÉÌ ¸ÉÃgÀ®àqÀÄvÀÛªÉ?
¹). ¸À¸ÀåUÀ¼À°è vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ «¸Àfð¸À®àqÀÄvÀÛªÉ?
J) gÀPÀÛzÀ PÁAiÀÄð : gÀPÀÛªÀÅ DºÁgÀ, DQìd£ï ªÀÄvÀÄÛ vÀAiÀiÁdåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä zÉÃºÀzÀ°è ¸ÁUÁtÂPÉ
ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
zÀÄUÀÝgÀ¸À zÀæªÀUÀ¼À PÁAiÀÄð :
 zÀÄUÀÝgÀ¸ÀªÀÅ fÃtðªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄ½¤AzÀ »ÃgÀ®àlÖ PÉÆ§â£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÉ.
 fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ ºÉÆgÀVgÀÄªÀ C¢üPÀ zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ gÀPÀÛPÉÌ ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
gÀPÀÛ¢AzÀ ªÀÄÆvÀæPÉÌ ¸ÉÃgÀ®àqÀÄªÀ «©ü£Àß vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ:



AiÀÄÆjAiÀiÁ
AiÀÄÆjPïDªÀÄè
©) ¸À¸ÀåUÀ¼À°è vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ «¸Àfð¸À®àqÀÄªÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ.

 J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß GzÀÄj¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ.
 vÉÆUÀmÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ
 CAlÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß GvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ
 ¨ÉÃj£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÀÄtÂÚUÉ ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛªÉ.
 gÀ¸ÀzÁ¤UÀ¼À°è ¸ÀAUÀæ»¹PÉÆ¼ÀîzÀ ªÀÄÆ®PÀ
 ¨ÁµÀà«¸Àdð£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ.
21. fÃuÁðAUÀªÀÇºÀzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎÃ¼ÀÄîªÀ QtéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹
¥ÉÆÃµÀuÉ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è fÃtðPÁj QtéUÀ¼ÀÄ ¸ÀAQÃtð DºÁgÀªÀ£ÀÄß «¨sÀf¹ ¸ÀgÀ¼À DºÁgÀªÀ£ÁßV
¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛªÉ.
EzÀjAzÀ DºÁgÀªÀÅ gÀPÀÛ¢AzÀ »ÃjPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄªÁVzÉ.
*fÃtðPÁj QtéU À¼ÀÄ :
i) ¨Á¬Ä :
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 ¯Á¯ÁgÀ¸ÀzÀ°ègÀÄªÀ CªÉÄÊ¯ÉÃ¸ï ¦µÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À ±ÀPÀðgÀªÁV (ªÀiÁ¯ÉÆÖÃ¸ï) ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.
i i) doÀgÀ :
 ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄè DºÁgÀzÀ°è£À ¸ÀÆPÀëöä fÃ«UÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥É¦ì£ï QtézÀ
QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄªÀ D«ÄèÃAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
 ¥É¦ì£ï DºÁgÀzÀ°ègÀÄªÀ ¥ÉÆæÃnÃ£ï C£ÀÄß ¥Á° ¥É¥ÉÖöÊqïUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.
i i i) ¦vÀÛgÀ¸À :
 ªÉÄÃzÀ¸Àì£ÀÄß (PÉÆ§Äâ) JªÀÄ°ìÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀtÚ PÀtUÀ¼À£ÁßV «¨sÀf¸ÀÄvÀÛzÉ.
iv) ªÉÄÃzÉÆÃfÃgÀPÀ gÀ¸À
 CªÉÄÊ¯ÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊ¥ÉÃ¸ï QtéUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÉÄÊ¯ÉÃ¸ï ¦µÀÖªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¯ÉÆÖÃ¸ï DV ªÀÄvÀÄÛ
°¥ÉÃ¸ï ¸ÀAQÃtð ªÉÄÃzÀ¸Àì£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À ªÉÄÃzÀ¸Àì£ÁßV¸ÀÄvÀÛzÉ.
 næ¦ì£ï QtéªÀÅ ¥ÉÆæÃnÃ£ï C£ÀÄß ¥Á° ¥É¥ÉÖöÊqïUÀ¼À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.
v) ¸ÀtÚ PÀgÀÄ¼ÀÄ :
 ªÀiÁ¯ÉÖÃ¸ï : ªÀiÁ¯ÉÆÖÃ¸ï C£ÀÄß UÀÄèPÉÆÃ¸ï DV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.
 ¸ÀÄPÉæÃ¸ï : ¸ÀÄPÉÆæÃ¸ï C£ÀÄß UÀÄèPÉÆÃ¸ï DV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.
 ¯ÁåPÉÖÃ¸ï : ºÁ°£À°ègÀÄªÀ ¯ÁåPÉÆÖÃ¸ï C£ÀÄß UÀÄèPÉÆÃ¸ï DV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.
 ¥É¥ÉÖöÊqÉÃ¸ï : ¥Á° ¥É¥ÉÖöÊqïUÀ¼À£ÀÄß CªÉÄÊ£ÉÆÃ DªÀÄèUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.
 ¯ÉÊ¥ÉÃ¸ï : ªÉÄÃzÀ¸Àì£ÀÄß (PÉÆ§Äâ) PÉÆ©â£ÁªÀÄè ªÀÄvÀÄÛ Vè¸ÉgÁ¯ï DV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.
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CzsÁåAiÀÄ : 7 ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé
1. £ÀgÀPÉÆÃ±ÀzÀ F ¨sÁUÀzÀ°è PÉÆÃ±ÀPÉÃAzÀæ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.
C) DPÁì£ï
D) qÉAqÉæöÊmï
E) PÉÆÃ±ÀPÁAiÀÄ

F) £ÀgÀvÀÄ¢

2. JgÀqÀÄ £ÀgÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß »ÃUÉ£ÀÄßvÁÛgÉ.
C) ¸ÀA¢ü
D) DPÁì£ï
E) ¸ÀA¸ÀUÀð

F) DªÉÃUÀ

3. EªÀÅUÀ¼À°è ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ÀÄ.
C) f§âgÀ°£ï
D) Dræ£Á°£ï

E) ¦lÄålj

F) xÉÊgÁQì£ï

4. ªÀÄÄªÉÄäzÀÄ½£À ¥ÀæªÀÄÄRPÁAiÀÄð.
C) zÉÃºÀzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À
D) ªÀÄÄRzÀ ¨sÁªÀ

E) D¯ÉÆÃZÀ£É

F) gÀPÀÛzÀMvÀÛqÀ

5. ¸À¸ÀåzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀÄªÀ ºÁªÉÆÃð£ï.
C) DQì£ï
D) f§âgÀ°£ï
E) C©ì¹Pï DªÀÄè

F) ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ï

6. «ÄzÀÄ½£À CvÀåAvÀ zÉÆqÀØ ¨sÁUÀ.
C) ¥Á£ïì
D) C£ÀÄªÀÄ¹ÛµÀÌ

E) ªÀÄºÁªÀÄ¹ÛµÀÌ

F) ªÉÄqÀÄ¯ÁèC¨ÁèAUÉÃmÁ

7. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ï.
C) E£ÀÄì°£ï
D) xÉÊgÁQì£ï

E) F¸ÉÆÖçÃeÉ£ï

F) ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ï

8. ‘’ªÀÄÄnÖzÀgÉªÀÄÄ¤ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ’’ F PÉ¼ÀV£À AiÀiÁªÀ QæAiÉÄUÉ ¸ÀÆPÀëöäªÁVzÉ?
C) ¨É¼ÀPÀÄ
D) ªÁ¸À£É
E) ¸Àà±Àð
F) GµÀÚ
9. zÉÃºÀz ÀC£ÉÊaÒPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ ªÉÄzÀÄ½£À ¨sÁUÀ.
C) ªÀÄÄªÉÄäzÀÄ¼ÀÄ
D) ªÀÄzsÀå ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ E) »ªÉÄäzÀÄ¼ÀÄ

F) £ÀgÀºÀÄj

10. ¥ÁågÁxÁªÉÆÃð¤£À PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÀ §gÀÄªÀgÉÆÃUÀ.
C) «ÄPÉìrªÀiÁ
D) QæmÉ¤¸ÀA
E) CPÉÆæÃªÉÄUÁ°

F) ¸ÁßAiÀÄÄ¸É¼ÉvÀ

11. xÉÊgÁQì£ï ¸ÀA±ÉèÃµÀuÉUÉ CUÀvÀåªÁV ¨ÉÃPÁzÀ zsÁvÀÄ.
C) PÁ§ð£ï
D) CAiÉÆÃr£ï
¥ÉÆmÁå¶AiÀÄA

E) ¸ÉÆÃrAiÀÄA

F)

12. ¨É¼ÀQ£À PÀqÉUÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄªÀ ¸À¸Àåz ÀC£ÀÄªÀvÀð£Á ZÀ®£É.
C) ¥ÀæPÁ±Á£ÀÄªÀvÀð£É
D) UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É
E) d¯Á£ÀÄªÀvÀð£É
F) gÁ¸ÁAiÀiÁ¤PÁ£ÀÄªÀvÀð£É

13. ªÀÄ£ÀÄµÀå£À PÉÃAzÀæ £ÀgÀªÀÇåºÀzÀ°è£À JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
GvÀÛgÀ : ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ §½î
14. ¥ÀgÁªÀwðvÀ QæAiÉÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?
GvÀÛgÀ : ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è£À WÀl£É / ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉ GAmÁUÀÄªÀ ºÀoÁvï ¥ÀæwQæAiÉÄ
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15. MAzÀÄ PÀÄAqÀzÀ ¸À¸ÀåªÀ£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁVlÖgÉ CzÀgÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀÅ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄPÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ
C) zsÀ£À UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ?
GvÀÛgÀ: ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ
D) IÄt UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É vÉÆÃgÀÄvÀÛªÉ?
GvÀÛgÀ: PÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ J¯ÉUÀ¼ÀÄ
16. F PÉ¼ÀV£À ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
GvÀÛgÀ : C) PÉÆÃ±À «¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄªÀÅzÀÄ - ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ï
D) PÁAqÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ

–f§âgÉ°£ï

17. F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæZÉÆÃzÀPÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ?
C) UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É–UÀÄgÀÄvÀé

D) gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÁ£ÀÄªÀvÀð£É –gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼ÀÄ

18. ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆÃ¢¸ÀÄªÀ ¸À¸ÀåzÀºÁªÉÆÃð¤UÉ MAzÀÄ GzÁ.PÉÆr. EzÀÄ J°è ¸ÀA±ÉèÃµÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ?
GvÀÛgÀ : DQì£ï ºÁªÉÆÃð£ï
PÁAqÀzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è ¸ÀA±ÉèÃµÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
19. EªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄð w½¹.
C) gÀ¸ÁAPÀÄgÀUÀ¼ÀÄ

–gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß UÀæ»¸ÀÄvÀÛªÉ.

D) WÁætPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ –ªÁ¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀæ»¸ÀÄvÀÛªÉ.
20. £ÀgÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVgÀÄªÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÉÃºÀzÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
GvÀÛgÀ : «ÄzÀÄ¼ÀÄ
21. gÀPÀÛzÀ°è ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ ºÁªÉÆÃð£À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀ£ÀÄß ¸Àæ«¸ÀÄªÀ UÀæAyAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
GvÀÛgÀ :E£ÀÄì°£ï – ªÉÄÃzÉÆÃfÃgÀPÀUÀæAy
22. Cræ£Á°£ï ºÁªÉÆÃð£À£ÀÄß “vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ ºÁªÉÆÃð£ï” J£Àß®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ?
GvÀÛgÀ : ¨sÀAiÀÄ, DvÀAPÀ, PÉÆÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À MvÀÛqÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è zÉÃºÀªÀÅ vÀÄvÀÄð¥Àj¹Üw
JzÀÄj¸À®Ä ¸ÀªÀÄxÀðªÁV¸ÀÄvÀÛzÉ.
23. xÉÊgÁ¬Äqï UÀæAyAiÀÄÄ ¸Àæ«¸ÀÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄR ºÁªÉÆÃð£ÉÆAzÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. CzÀgÀ MAzÀÄ PÁAiÀÄð w½¹.
GvÀÛgÀ :xÉÊgÁQì£ï–zÉÃºÀzÀ ZÀAiÀiÁ¥ÀZÀAiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©Ãj ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV zÉÃºÀzÀ
¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
24. ¦lÄålj UÀæAyAiÀÄÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR UÀæAy. KPÉ ?
EzÀÄ EvÀgÉ CAvÀ:¸ÁæªÀPÀ UÀæAyUÀ¼À ºÁªÉÆÃð£À£ÀÄß ¸Àæ«¸À®Ä ¥ÀæZÉÆÃ¢¹ ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À ¸Àæ«PÉAiÀÄ£ÀÄß
¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ.
25. ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À£ÀÄß gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ gÀ¸ÀzÀÆvÀUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.KPÉ?
KPÉAzÀgÉ ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß zÉÃºÀzÀ MAzÀÄ
gÀªÁ¤¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ.
26. CAvÀ:¸ÁæªÀPÀ UÀæAyUÀ¼À£ÀÄß‘’¤£Áð¼À UÀæAy’’JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. KPÉ?
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GvÀÛgÀ : EªÀÅUÀ½AzÀ ¸Àæ«¸À®àqÀÄªÀ ºÁªÉÆÃð£ï / gÀ¸ÀzÀÆvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ £Á¼À E®è.
EªÀÅ £ÉÃgÀªÁV gÀPÀÛPÉÌ ¸ÉÃj £ÀAvÀgÀ UÀÄj CAUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄªÀÅzÀÄ.
27. £ÀªÀÄä DºÁgÀzÀ°è CAiÉÆÃr£ïAiÀÄÄPÀÛ G¦à£À §¼ÀPÉUÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.KPÉ?
GvÀÛgÀ :KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä zÉÃºÀzÀ°è PÁ¨ÉÆÃðºÉÊqÉæÃmï, ¥ÉÆæÃnÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ©â£À ZÀAiÀiÁ¥ÀZÀAiÀÄ
QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄßxÉÊgÁQì£ï ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ.
28. «ÄzÀÄ½£À AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀÅzÉÃºÀzÀ ¨sÀAV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ ?
GvÀÛgÀ : C£ÀÄªÀÄ¹ÛµÀÌ
29.£ÁªÀÅ CPÀ¸ÁävÁV AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ZÀÆ¥ÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÉÄÃ¯É ºÉeÉÓ ElÖgÉ vÀPÀët £ÁªÀÅ PÁ®£ÀÄß
»A¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. EzÀÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄ?
GvÀÛgÀ: ¥ÀgÁªÀwðvÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ
30. M§â ªÀAiÀÄ¸ÀÌ ªÀåQÛAiÀÄ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÆ¼ÉUÀ¼ÀÄ C¸ÀªÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨É¼É¢zÀÄÝ, ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀqÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÄAZÁaªÉ. D ªÀåQÛUÉ EgÀ§ºÀÄzÁzÀ gÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ :CPÉÆæÃªÉÄUÁ°
31. ªÀÄÄRzÀ ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ G¹gÁl QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ ªÉÄzÀÄ½£À ¨sÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ :¥Á£ïì
32. ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÉÃ«¹zÀªÀ£À £ÀqÉ C¹ÜgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ KPÉ?
GvÀÛgÀ :KPÉAzÀgÉ CªÀgÀ°è ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À PÁAiÀÄð ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄªÀ C£ÀÄªÀÄ¹ÛµÀÌzÀ
D¯ÉÆÌÃºÁ¯ï ¥ÀjuÁªÀÄ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ zÉÃºÀzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀÄªÀÅ¢®è.

ªÉÄÃ¯É

33. £ÀgÀªÀÇåºÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ PÁAiÀiÁðvÀäPÀ WÀlPÀUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ.
GvÀÛgÀ : UÁæºÀPÀUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀPÀUÀ¼ÀÄ.
34. C¤¯ï JA§ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ 18 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ UÀqÀØ ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ¸É ¨É¼É¢®è ªÀÄvÀÄÛ zsÀé¤AiÀÄ°è AiÀiÁªÀ
§zÀ¯ÁªÀuÉ GAmÁV®è. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ºÁªÉÆÃð£ï£À PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÀ GAmÁVzÉ ?
GvÀÛgÀ : mÉ¸ÉÆÖÃ¹ÖgÁ£ï ºÁªÉÆÃð£ï£À PÉÆgÀvÉ.
35. MAzÀÄ DzsÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ §½î PÀÄrUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß DQì£ïUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ GvÉÛÃf¸ÀÄvÀÛªÉ?
GvÀÛgÀ: DzsÁgÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°ègÀÄªÀ PÀÄrAiÀÄÄ DzsÁgÀ¢AzÀ zÀÆgÀ«gÀÄªÀ PÀÄrAiÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ
ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è. PÁgÀt DzsÁgÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°ègÀÄªÀ PÀÄrAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°èDQì£ï ¥ÀæªÀiÁt
PÀrªÉÄ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DzsÁgÀ¢AzÀ zÀÆgÀ«gÀÄªÀ PÀÄrAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è DQì£ï ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÀÄÑ
GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄvÀÛzÉ.
36. ¥ÁætÂUÀ¼À°è ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé GAmÁUÀ®Ä £ÀgÀªÀÇåºÀªÀÅ, ¤£Áð¼ÀUÀæAy ªÀÇåºÀ¢AzÀ ºÉÃUÉ
©£ÀßªÁVzÉ?
GvÀÛgÀ : £ÀgÀªÀÇåºÀªÀÅ «zÀÄåvï ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄvÀÛªÉ.
¤£Áð¼ÀUÀæAyUÀ¼ÀÄ –gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁV¸ÀÄvÀÛªÉ.
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37. ¥ÀgÁªÀwðvÀ QæAiÉÄAiÀÄ PÉÃAzÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¥ÀgÁªÀwðvÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è £ÀgÁªÉÃUÀªÀÅ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀ
ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ?
GvÀÛgÀ : ¥ÀgÁªÀwðvÀQæAiÉÄAiÀÄ PÉÃAzÀæ–«ÄzÀÄ¼ÀÄ§½î.
£ÀgÁªÉÃUÀªÀÅ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀ ªÀiÁUÀð - ¥ÀgÁªÀwðvÀ ZÁ¥À
38. «ÄzÀÄ½£À CvÀåAvÀ zÉÆqÀØ ¨sÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? CzÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj.
GvÀÛgÀ: ªÀÄºÁªÀÄ¹ÛµÀÌ – EzÀgÀ PÁAiÀÄðeÁÕ¥ÀPÀ ±ÀQÛ, §Ä¢ÞªÀAwPÉ, D¯ÉÆÃZÀ£É, PÀ®à£É, «ªÉÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæeÉÕAiÀÄ PÉÃAzÀæªÁVzÉ.
39. F PÉ¼ÀV£À ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸À¸ÀåUÀ¼À UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹.
C) PÁAqÀzÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÀgÉ CzÀÄ–IÄt UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É zsÀ£À ¥ÀæPÁ±ÀÄªÀvÀð£ÉAiÀiÁVzÉ.
D) ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À ZÀ®£ÉAiÀÄÄ ºÉÃUÉ aUÀÄgÀÄUÀ¼À ZÀ®£ÉVAvÀ ©ü£ÀßªÁVzÉ?
GvÀÛgÀ : ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä PÉ¼ÀªÀÄÄRªÁV ¨É¼ÀªÀtÂUÉ vÉÆÃgÀÄªÀÅzÀjAzÀ zsÀ£À UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É,
aUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÉÄÃ®ÄäR ¨É¼ÀªÀtÂUÉ vÉÆÃgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß IÄt UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É
J£ÀÄßªÀgÀÄ.
40. ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è ¦lÄålj UÀæAyAiÀÄÄ ¸Àæ«¸ÀÄªÀ MAzÀÄ ºÁªÉÆÃð¤£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÁAiÀÄð w½¹.
GvÀÛgÀ : ¦lÄålj - ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁªÉÆÃð£ÀÄ
zÉÃºÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ.
41. mÉ¸ÉÆÖÃ¹ÖgÁ£ï ªÀÄvÀÄÛF¸ÉÆÖçÃd£ï£À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr.
GvÀÛgÀ : mÉ¸ÉÆÖÃ¹ÖgÁ£ï –UÀAr£À ®PÀëtUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ.
F¸ÉÆÖçÃd£ï - ºÉtÂÚ£À ®PÀëtUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
42. ‘’gÀPÀÛzÀ°è UÀÆèPÉÆÃ¸ï ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ°è ªÉÄÃzÉÆÃfÃgÀPÀ UÀæAyAiÉÄÃ ¥ÀæªÀÄÄRªÁVzÉ” JAzÀÄ
w½¹.
GvÀÛgÀ * gÀPÀÛzÀ°è ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀÅ KjzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ªÉÄÃzÉÆÃfÃgÀPÀ UÀæAyAiÀÄ fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ
ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.
*CªÀÅ ºÉZÀÄÑ E£ÀÄì°£ï£À GvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÀÛ ªÉ.
*CzÉÃ jÃw gÀPÀÛzÀ°è£À ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀÅ PÀÄ¹AiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ E£ÀÄì°£ï ¸Àæ«PÉAiÀÄÄ PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
43. ªÀÄ£ÀÄµÀå£À°è »ªÉÄäzÀÄ½£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß w½¹.
GvÀÛgÀ :gÀPÀÛzÀMvÀÛqÀ, ¨ÁAiÀÄ°è ¤ÃgÀÆgÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁAwAiÀiÁUÀÄ«PÉUÀ¼ÀAvÀºÀ J¯Áè C£ÉÊaÒPÀ Qæ AiÉÄUÀ¼À£ÀÄß
»ªÉÄäzÀÄ½£À ªÉÄqÀÄ¯Áè ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ.
C£ÀÄªÀÄ¹ÛµÀÌ - £ÀqÉAiÀÄÄªÀ–NqÀÄªÀ ZÀ®£ÉUÉ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À ºÉÆAzÁtÂPÉ. zÉÃºÀzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À.
44. J) £ÀÆågÁ£ï£À F PÉ¼ÀV£À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
C) ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ ¸ÁÜ£ À –

qÉAqÉæöÊmïì

©) ªÀiÁ»wAiÀÄÄ «zÀÄåvï DªÉÃUÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀ»¸ÀÄªÀ ªÀiÁUÀð –
qÉAqÉæçöÊmï�PÉÆÃ±ÀPÁAiÀÄ�DPÁì£ï� £ÀgÀvÀÄ¢
45. «ªÀÄ® E¹Ûç ¥ÉnÖUÉ ªÀÄÄnÖzÁUÀ aÃgÀÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »AvÉUÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. EzÀÄLaÒPÀ / C£ÉÊaÒPÀQæAiÉÄAiÉÄ?
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F QæAiÉÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉÃ£ÀÄ? EzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ PÉÃAzÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ?
GvÀÛgÀ :EzÉÆAzÀÄ C£ÉÊaÒPÀQæAiÉÄ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀgÁªÀwðvÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß «ÄzÀÄ¼ÀÄ §½î
¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ.
46. ¸ÀA¸ÀUÀð JAzÀgÉÃ£ÀÄ? £ÀgÀPÉÆÃ±ÀzÀ°è «zÀÄåvï DªÉÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀÈ¶ÖAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ?
GvÀÛgÀ :MAzÀÄ £ÀgÀPÉÆÃ±ÀzÀ DPÁì£ï PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀÄ¢ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ £ÀgÀPÉÆÃ±ÀzÀ qÉAqÀæmïUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À
MAzÀÄ ¸ÀtÚ CAvÀgÀªÉÃ ¸ÀA¸ÀUÀð. «zÀÄåvï DªÉÃUÀªÀÅ MAzÉÃ ¢QÌ£À°è ºÀgÀqÀ®Ä EzÀÄ PÀªÁlªÁV
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ.
DPÁì£ï£À vÀÄ¢AiÀÄ°è «zÀÄåvï DªÉÃUÀªÀÅ PÉ®ªÀÅ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. F
gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀUÀðªÀ£ÀÄß zÁlÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À £ÀgÀPÉÆÃ±ÀzÀ qÉAqÉæöÊmïUÀ¼À°è EzÉÃ jÃwAiÀÄ
«zÀÄåvï DªÉÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¸ÀUÀð CAwªÀÄªÁV £ÀgÀPÉÆÃ±ÀUÀ½AzÀ ¸ÁßAiÀÄÄPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ /
UÀæAyUÀ¼ÀAvÀºÀ EvÀgÀ fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ½UÉ £ÀgÀªÉÃUÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À®Ä C£ÀÄªÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ.
47. C) ²ÃWÀæª ÁV PÉÆÃ±À «¨sÀd£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ eÁUÀUÀ¼À°è ºÉZÁÑVgÀÄªÀ (¸Àæ«¸À®àqÀÄªÀ) ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïAiÀiÁªÀÅªÀÅ?
GvÀÛgÀ : ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ïUÀ¼ÀÄ.
D) ¸À¸Àå ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸Àå ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉPÉÆr.
GvÀÛgÀ: DQì£ï - ¸À¸Àå ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀPÀUÀ½UÉ GzÁ : ¨ÉÃj£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ,
Ey°Ã£ï - J¯É GzÀÄgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
48. ¸À¸ÀåzÀ PÁAqÀªÀÅ ¨É¼ÀQ£ÀPÀqÉUÉ ¨ÁUÀ®Ä DQì£ïUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ? «ªÀj¹.
GvÀÛgÀ : ¸À¸ÀåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ©zÁÝUÀ, aUÀÄj£À vÀÄ¢ / PÁAqÀzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°ègÀÄªÀ fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼ÀÄ
GzÀÝªÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄªÀ DQì£ï JA§ ºÁªÉÆÃð£ï ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÀAaPÉAiÀiÁV ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ
£ÉÃgÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ ¸À¸ÀåzÀMAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ©zÁÝUÀ GzÁºÀgÀuÉUÉ §®¨sÁUÀzÀ
aUÀÄj£À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ©zÁÝUÀ, DQì£ï aUÀÄj£À £ÉgÀ½£À PÀqÉ ªÁå¦¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ DQì£ï ¸ÁAzÀævÉAiÀÄÄ
JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §®¨sÁUÀQÌAvÀ ªÉÃUÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÀåzÀPÁAqÀªÀÅ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨É¼ÀQ£À PÀqÉ
¨sÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
49. ¥ÀgÁªÀwðvÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? ©¹AiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÁUÀ GAmÁUÀÄªÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄªÀ gÉÃSÁ £ÀPÉë §gÉ¬Äj.
GvÀÛgÀ : ¥ÀgÁªÀwðvÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ¼ÀîzÀ ºÀoÁvï ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÁVªÉ.
GzÁ :- ©¹AiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¸Àà²ð¹zÁUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄäPÉÊAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÀj«®èzÉ »AvÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ.
¥ÀgÁªÀwðvÀQæAiÉÄAiÀÄ PÉÃAzÀæªÀÅ «ÄzÀÄ¼ÀÄ §½îAiÀiÁVzÉ.
¥ÀæªÁ» £ÀPÉë :
¥ÀæZÉÆÃzÀ£É�ZÀªÀÄð (UÁæºÀPÀUÀ¼ÀÄ) �eÁÕ£ÀªÁ» £ÀgÀPÉÆÃ±À� ¸ÀA§AzsÀPÀ°à¸ÀÄªÀ £ÀgÀPÉÆÃ±À�QæAiÀiÁªÁ»£ÀgÀPÉÆÃ±À� ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ (PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ)¥ÀæwQæAiÉÄ
50. M§â ¨Á®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀPÉÆÌ¼ÀUÁzÁUÀ CªÀ£ÀÄ eÁÕ¥ÀPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. «ÄzÀÄ½£À AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀÅ
C¥ÀWÁvÀPÉÆÌ¼ÀUÁVzÉ?
GvÀÛgÀ : ªÀiÁ£ÀªÀ£À «ÄzÀÄ½£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ªÀÄºÁªÀÄ¹ÛµÀÌªÀÅ DWÁvÀPÉÆÌ ¼ÀUÁVzÉ.
51. J) ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ºÉÃUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ?
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GvÀÛgÀ : ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ÀÄ / ¥sÉÊmÉÆÃºÁªÉÆÃð£ïUÀ½AzÀ
©) ªÀÄºÁªÀÄ¹ÛµÀÌ ºÁUÀÆ «ÄzÀÄ¼ÀÄ §½î EªÀÅUÀ½UÉ ªÀåvÁå¸À w½¹.
GvÀÛgÀ :
ªÀÄºÁªÀÄ¹ÛµÀÌ
«ÄzÀÄ¼ÀÄ §½î
● ªÀÄÄªÉÄäzÀÄ½£À «±Á® ¨sÁUÀ
¨sÁUÀ
● §Ä¢ÞªÀAwPÉ, eÁÕ¥ÀPÀ ±ÀQÛ, PÀ®à£É, ¨sÁªÀ£É,
«ªÉÃZÀ£É, EZÁÒ±ÀQÛ, ¥ÀæeÉÕAiÀÄ PÉÃAzÀæ

* »ªÉÄäzÀÄ½¤AzÀ ªÀÄÄAzÀÄªÀjzÀ GzÀÝ
* ¥ÀgÁªÀwðvÀQæAiÉÄAiÀÄPÉÃAzÀæ

52. C£ÉÊaÒPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁªÀwðvÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÉÃUÉ ©ü£ÀßªÁVªÉ?
GvÀÛgÀ:. C£ÉÊaÒPÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ

¥ÀgÁªÀwðvÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ

J) ¸ÀéAiÀÄA ¤AiÀÄAvÀæPÀ £ÀgÀªÀÇåºÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉÀ

3

LaÒPÀ £ÀgÀªÀÇåºÀzÀ J¯Áè ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß

M¼ÀUÉÆArzÉÀ
©) »ªÉÄäzÀÄ½¤AzÀ
¤AiÀÄAwæ¸À®àqÀÄvÀÛzÉ
¹)¤zsÁ£ÀªÁV ¥ÀæwQæAiÉÄ
£ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ
GzÁ: G¹gÁl ºÀÈzÀAiÀÄ §rvÀ

ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ §½î¬ÄAzÀ
¤AiÀÄAwæ¸À®àqÀÄvÀÛzÉ
¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄÄ vÀÄA¨Á
ªÉÃUÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ
GzÁ: ©¹ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄÄnÖzÀ
vÀPÀët PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ
J¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ

53. ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß w½¹. £Á®ÄÌ §UÉAiÀÄ ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
GvÀÛgÀ : ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ï UÀ¼ÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼À°è gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀéPÉÌ PÁgÀtªÁVªÉ. ¨É¼ÀPÀÄ,
UÀÄgÀÄvÁéPÀµÀðuÉ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À¸ÀìUÀ¼ÀÄ UÀæ»¹
¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ.
¸À¸ÀåUÀ¼À°è DQì£ï, f§âgï°£ï, ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ïUÀ¼ÀÄ D©ì¹Pï DªÀÄè ªÀÄvÀÄÛ Ey°Ã£ï
54. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
i) ¨É¼ÀQ£À ¢QÌ£À PÀqÉUÉ ¸À¸ÀåzÀ ZÀ®£É / ¥ÀæwQæAiÉÄ. GvÀÛgÀ : zÀÄåw C£ÀÄªÀvÀð£É
i ) ¤Ãj£ÀPÀqÉUÉ ¸À¸ÀåzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À ¥ÀæwQæAiÉÄ / ZÀ®£É GvÀÛgÀ : d¯Á£ÀÄªÀvÀð£É
i i) gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼À PÀqÉUÉ ¸À¸ÀåzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À ZÀ®£É. GvÀÛgÀ : gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÁ£ÀÄªÀvÀð£É
iv) UÀÄgÀÄvÀézÀPÀqÉUÉ ¸À¸ÀåzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À ZÀ®£É
GvÀÛgÀ : UÀÄgÀÄvÁé£ÀÄªÀvÀð£É
vi)
ªÀÄÄnÖzÀgÉ ªÀÄÄ¤ VqÀzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ GvÀÛgÀ: ¸Àà±Áð£ÀÄ ªÀvÀð£É
55. ¥ÀgÁªÀwðvÀ ZÁ¥À JAzÀgÉÃ£ÀÄ? ¥ÀgÁªÀwðvÀZÁ¥ÀzÀ°è £ÀgÀ ¸ÀAzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ MAzÉÃ ¢QÌ£À°è ºÁzÀÄ
ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. KPÉ?
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GvÀÛgÀ: ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉGAmÁzÁV¤AzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ K¥ÀðqÀÄªÀªÀgÉUÀÆ £ÀgÁªÉÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀ
ªÀiÁUÀðªÉÃ ‘’¥ÀgÁªÀwðvÀ ZÁ¥À’’
● ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄªÀ CAUÀUÀ¼ÉÃ eÁÕ£ÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæºÀPÀUÀ¼ÀÄ.
● EªÀÅUÀ½AzÀ «ÄzÀÄ¼ÀÄ §½îUÉ £ÀgÁªÉÃUÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ - eÁÕ£ÀªÁ» £ÀgÀPÉÆÃ±À.
● ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸ÀÄªÀ ¨sÁUÀ - ¸ÀA§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄªÀ £ÀgÀPÉÆÃ±À.
● £ÀgÁªÉÃUÀªÀ£ÀÄß «ÄzÀÄ¼ÀÄ §½î¬ÄAzÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀ £ÀgÀ - QæAiÀiÁªÁ»£ÀgÀ.
● ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄªÀ CAUÀ -. PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ GzÁ:- ¸ÁßAiÀÄÄ / UÀæAyUÀ¼ÀÄ.
ºÁUÁV EzÀÄKPÀªÀÄÄTÃAiÀÄ ZÀ®£É. MAzÉÃ ¢QÌ£À°è ªÀiÁvÀæ ºÁzÀÄºÉÆÃUÀ§®èzÀÄ.
56. ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß w½¹.
GvÀÛgÀ :

1. DQì£ï

– PÉÆÃ±ÀUÀ¼À GzÀÝ ºÉZÀÄÑªÀÅzÀÄ.
–PÁAqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀt

2. f§âgï°£ï

3. ¸ÉÊmÉÆÃPÉÊ¤£ïUÀ¼ÀÄ – PÉÆÃ±À«¨sÀd£ÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ
4. Ey°Ã£ï
5. D©ì¹Pï DªÀÄè

51

– J¯ÉUÀ¼À GzÀÄgÀÄ«PÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt
- ¸À¸ÀåzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ.

DDPI OFFICE, KOLAR DIST.KOLAR

GLANCE ME ONCE –SCIENCE 2021-22

CzsÁåAiÀÄ: 15 £ÀªÀÄä ¥Àj¸ÀgÀ
1 £É® ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ fÃªÀgÁ² ºÉZÁÑVgÀ¨ÉÃPÀÄ?
a) ¸À¸ÀåºÁjUÀ¼ÀÄ
b) ªÀiÁA¸ÀºÁjUÀ¼ÀÄ
c) GvÁàzÀPÀgÀÄ

d) G£ÀßvÀ ªÀiÁA¸ÀºÁjUÀ¼ÀÄ

2 eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼À¥ÀqÀÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
a) PÁUÀzÀ

b) QÃl£Á±ÀPÀ

c) ¥Áè¹ÖPïaÃ®

d) ¹Ã¸ÀzÀ D«

3 ¸ÀgÀ¼À DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½UÉÆAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ
a) ªÉÄÃPÉ->ºÀ¸ÀÄ->D£É

b) ºÀÄ®Äè-> «ÄÃ£ÀÄ->ªÉÄÃPÉ

c) ºÀÄ®Äè->UÉÆÃ¢ü->ªÀiÁªÀÅ

d) ºÀÄ®Äè-> ªÉÄÃPÉ->ºÀÄ°

4 ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ & ²°ÃAzÀæUÀ¼ÀAxÀºÀ fÃ«UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV »ÃUÉ£ÀÄßvÁÛgÉ.
a) GvÁàzÀPÀgÀÄ

b)

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¨sÀPÀëPÀgÀÄ

c) ¢éwÃAiÀÄPÀ ¨sÀPÀëPÀgÀÄ

d)

«WÀlPÀgÀÄ

5 ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ EzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ
a) ªÀÄvÁìöåUÁgÀ

b)

c) ¸ÀªÀÄÄzÀæ
6

PÉgÉ

d) PÁqÀÄ

eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼À¥ÀqÀzÀ vÁådåUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ GvÀÛªÀÄ «zsÁ£À
a) zÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ
c) ºÀÆvÀÄºÁPÀÄªÀÅzÀÄ

b) gÁ²ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ
d) ªÀÄgÀÄZÀQæÃPÀgÀt UÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ

7 F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è PÀÈvÀPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ®PÀët
a) fÃªÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ PÀrªÉÄ
c) ªÀiÁ£ÀªÀ¤AzÀ ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è

b) fÃªÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ºÉZÀÄÑ
d) vÀl¸ÀÜ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜVAvÀ ºÉZÀÄÑ ¹ÜgÀ

8 PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÀÛzÉ?
a) ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¨sÀPÀëPÀgÀÄ
c) GvÁàzÀPÀgÀÄ

b) «WÀlPÀgÀÄ
d)

¢éwÃAiÀÄPÀ ¨sÀPÀëPÀgÀÄ

9 DºÁgÀ eÁ®ªÀÅ
a) DºÁgÀ «vÀgÀuÉ PÀæªÀÄ

b) ««zsÀ DºÁgÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À

c) DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½UÀ¼À MAzÀÄ ¸ÀAQÃtð ¸ÀA§AzsÀ d) ±ÀQÛAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ZÀ®£É
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10 F PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀ¸ÉßÃ» C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ?
a) ±Á¦AUï ªÉÃ¼É RjÃ¢¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À¤ßqÀ®Ä §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß MAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ.
b) C£ÀUÀvÀåªÁV GjAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ «zÀÄå¢éÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Áå£ïUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀÄªÀÅzÀÄ
c) ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ½UÉ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ §zÀ®Ä PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è vÉgÀ¼ÀÄªÀÅzÀÄ
d) ªÉÄÃ°£À J®èªÀÇ
1. NeÉÆÃ£ï JµÀÄÖ DQìd£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ?
G: NeÉÆÃ£ï 3 DQìd£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ
2. UNEP AiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¹.
G: ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ gÁµÀÖçUÀ¼À ¥Àj¸ÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ.
3. UNEP ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
G: 1987
4. CFC AiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ §gÉ¬Äj
G: PÉÆègÉÆÃ ¥ÀÆègÉÆÃ PÁ§ð£ï
5. NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ vÉ¼ÀÄªÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ?
G: CFC UÀ¼ÀÄ
6. NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ vÉ¼ÀÄªÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è GAmÁUÀÄªÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÉÃ£ÀÄ?
G: ZÀªÀÄðzÀ PÁå£Àìgï, PÁålgÁPïÖ
7. eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
G: ¥Áè¹ÖPï, UÁdÄ
8. CFC ªÀÄÄPÀÛ gÉ¦üædgÉÃlgïUÀ¼À£ÀÄß GvÁà¢¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀA¥À¤UÀ½UÉ DzÉÃ²¸À®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ?
G: gÉ¦üædgÉÃlgïUÀ½AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄªÀ CFC UÀ¼ÀÄ ªÁvÁªÀgÀt NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀªÀ£ÀÄß
ºÀUÀÄgÀUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ.
9. EwÛÃZÉUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥Á°yÃ£ï aÃ®UÀ¼À£ÀÄß ¤µÉÃ¢ü¸À¯ÁVzÉ KPÉ?
G: ¥Áè¹ÖPï UÀ¼ÀÄ eÉÊ«PÀ ²y°ÃAiÀÄªÀ®è ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ PÁgÀtªÁVªÉ DzÀÝjAzÀ
10. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°ègÀÄªÀ NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ K£ÀÄ?
G: NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀªÀÅ ¸ËgÀ¨É¼ÀQ¤AzÀ §gÀÄªÀ £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ QgÀtUÀ½AzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯ÉäöÊAiÀÄ£ÀÄß
gÀQë¸ÀÄvÀÛzÉ.
11. PÉÆ¼Éw¤UÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ?
G: PÉÆ¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄßªÀ ¸ÀÆPÀëöä fÃ«UÀ¼ÀÄ
12. eÉÊ«PÀ ¸ÀAªÀzsÀð£É JAzÀgÉÃ£ÀÄ?
G: £ÀªÀÄä zÉÃºÀzÀ°è C£ÀUÀvÀå gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt UÀjµÀ× ¸ÁAzÀævÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀæºÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ «zÀåªÀiÁ£ÀPÉÌ
eÉÊ«PÀ ¸ÀAªÀzsÀð£É J£ÀÄßªÀgÀÄ
13. DºÁgÀ eÁ® JAzÀgÉÃ£ÀÄ?
G: fÃ«UÀ¼À £ÀqÀÄ«£À DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½UÀ¼À CAvÀgï ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À UÀÄA¦UÉ DºÁgÀ eÁ®UÀ¼É£ÀÄßªÀgÀÄ
14. eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr
G: ¸ÀÆPÀä fÃ«UÀ½AzÀ «¨sÀf¸À®àqÀÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ.
GzÁ: vÀgÀPÁj ¹¥ÉàUÀ¼ÀÄ, PÁUÀzÀ, GzÀÄjzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ
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15. eÉÊ«PÀ «WÀl¤ÃAiÀÄªÀ®èzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ?
G: eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀzÉ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ¢ÃWÀðPÁ® G½AiÀÄÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ
GzÁ: r r n, ¥ÁzÀgÀ¸À, PÁåräAiÀÄªÀiï, ¹Ã¸ÀzÀ D«, QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, «QgÀt vÁådåUÀ¼ÀÄ
16. vÁådåUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ JAzÀgÉÃ£ÀÄ?
G: ªÀåxÀð¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀÆPÀÛ «¯ÉÃªÁj QæAiÉÄ
17. ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è «WÀlPÀUÀ¼À ¥ÁvÀæªÉÃ£ÀÄ?
G: ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ ºÁUÀÆ ²°ÃAzsÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀAiÀÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «WÀn¹ ¥Àj¸ÀgÀ ±ÀÄaUÉÆ½¸ÀÄvÀÛªÉ.
18. ºÀ¹gÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß GvÁàzÀPÀgÉ£Àß®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ?
G: ºÀ¹gÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÀæ ºÀjvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ËgÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ¤gÀªÀAiÀÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ (¦µÀ×ªÀ£ÀÄß)
DºÁgÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ
19. MAzÀÄ ¸ÀgÀ¼À DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½ gÀa¹.
G: ºÀÄ®Äè – «ÄqÀvÉ – PÀ¥Éà - ºÁªÀÅ – VqÀÄUÀ
20. ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉÀ GzÁ: PÉÆr
G: ªÀÄvÁìöåUÁgÀ, ºÉÆ®, UÀzÉÝ, GzÁå£À ªÀ£À, ¥ÁætÂ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ
21. PÁUÀzÀ aÃ®UÀ¼ÀÄ ¥Áè¹ÖPï aÃ®UÀ½VAvÀ ºÉÃUÉ GvÀÛªÀÄ?
G: PÁUÀzÀ aÃ®UÀ¼ÀÄ eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¥ÀÄ£À§ð¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ
22. ªÀÄtÂÚ£À ¯ÉÆÃlUÀ½AzÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÉÃUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ?
G: GvÁàzÀ£ÉUÁV ªÀÄtÄÚ §¼À¸À®àqÀÄªÀzÀjAzÀ ªÉÄÃ®ätÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ.
23. ¥À¼ÉAiÀÄÄ½PÉ EAzsÀ£ÀUÀ¼À zÀºÀ£À¢AzÀ GAmÁUÀÄªÀ £ÉÃgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ºÉ¸ÀgÉÃ£ÀÄ?
G: eÁUÀwPÀ vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ KjPÉ
24. ¥ÉÆÃµÀuÁ ¸ÀÛgÀUÀ¼ÉAzÀgÉÃ£ÀÄ?
G: DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ°è DºÁgÀ ±ÀQÛAiÀÄÄ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃµÀuÁ
¸ÀÛgÀUÀ¼É£ÀÄßªÀgÀÄ
25. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÉÆÃµÀuÁ ¸ÀÛgÀzÀ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÀ¹gÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÉßÃ KPÉ ¸ÀÆa¸ÀÄªÀgÀÄ?
G: ºÀ¹gÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ËgÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß »ÃjPÉÆAqÀÄ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ±ÀQÛAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.
F ±ÀQÛAiÀÄÄ fÃ«AiÀÄ J¯Áè ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉA§°¸ÀÄvÀÛzÉ.
26. £Á®ÄÌ ¥ÉÆÃµÀuÁ ¸ÀÛgÀUÀ½gÀÄªÀ DºÁgÀ ¦gÀ«Äqï£À AiÀiÁªÀ ¸ÀÛgÀzÀ°è eÉÊ«PÀ ¸ÀAªÀzsÀð£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÀÄÑ
ºÁUÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀÛgÀzÀ°è eÉÊ«PÀ ¸ÀAªÀzsÀð£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ.?
G: eÉÊ«PÀ ¸ÀAªÀzsÀð£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÀÄÑ _ G£ÀßvÀ ªÀiÁA¸ÁºÁjUÀ¼ÀÄ ( PÀrªÉÄ fÃ«UÀ¼ÀÄ)
eÉÊ«PÀ ¸ÀAªÀzsÀð£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ _ GvÁàzÀPÀgÀÄ (ºÉZÀÄÑ fÃ«UÀ¼ÀÄ)
27. NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ J°èzÉ? CzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ.
G: * NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀªÀÅ ¨sÀÆ«Ä¬ÄAzÀ 15 jAzÀ 60 Q¯ÉÆÃ«ÄÃlgï zÀÆgÀzÀ°ègÀÄªÀ ªÁvÁgÀtzÀ
¸ÀÛgÀUÉÆÃ®zÀ°èzÉ.
* ¸ËgÀ ¨É¼ÀQ¤AzÀ §gÀÄªÀ £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ «QgÀtUÀ½AzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯ÉäöÊAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀÄvÀÛzÉ.
28. NeÉÆÃ£ï gÀÆ¥ÀÄUÉÆ¼ÀÄî«PÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹
G: £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ «QgÀtªÀÅ DQìd£ï CtÄªÀ£ÀÄß DQìd£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄªÁV «¨sÀ¸ÀÄvÀÛzÉ
uv

O

2

 O+ O

F ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÀÄ DQìd£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ
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¸ÉÃj NeÉÆÃ£ï gÀÆ¥ÀÄUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ

O+ O

2



O

3

29. NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ vÉ¼ÀÄªÁUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÀÅ PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÁªÀÅªÀÅ?
G: *²ÃvÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ
*²ÃvÀPÁjUÀ¼À §¼ÀPÉ ¤µÉÃ¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ
30. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è vÁ¬Ä JzÉºÁ°£À°è rrn PÀAqÀÄ §A¢gÀÄªÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ?
G: * vÀgÀPÁj ªÀÄÄAvÁzÀ ¸À¸ÀåUÀ½UÉ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀ QÃl£Á±ÀPÀ, gÀ¸ÀUÉÆ§âgÀ rrn ªÀÄÄAvÁzÀ
gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼ÀÄ eÉÊ«PÀ
«WÀl£ÉUÉ M¼À¥ÀqÀÄªÀÅ¢®è.
* DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀªÀÄä zÉÃºÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀ PÁgÀt vÁ¬ÄAiÀÄ JzÉºÁ°£À°è rrn CA±À
PÀAqÀÄ§A¢zÉ
31. CFC UÀ¼ÀÄ J°è PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ?
G: E£ÀÄì¯ÉÃmÉqï ¥sÉÆÃªÀiï, zÁæªÀPÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÁ PÉÊUÁjPÉ, ²y°ÃPÀgÀt AiÀÄAvÀæ, gÉ¦üæÃfgÉÃlgïUÀ¼À°è
PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ
32. vÁådå «¯ÉÃªÁj PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ«j.
*eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄªÀ vÁådå ºÁUÀÆ eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀzÀ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¸À¨ÉÃPÀÄ
*ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁr ¥ÀÄ£Àgï §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ
§¼À¸À¨ÉÃPÀÄ.
33. MAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÁªÀÅ ¥ÉÆÃµÀuÁ ¸ÀÛgÀzÀ°è£À J¯ÁèfÃ«UÀ¼À£ÀÄß PÉÆAzÀgÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ?
G: *DºÁgÀ ±ÀQÛAiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄÄ ªÀÄÄA¢£À ¥ÉÆÃµÀuÁ ¸ÀÛgÀPÉÌ ¤®ÄèvÀÛzÉ
*EzÀjAzÀ DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ.
*¥ÉÆÃµÀuÁ ¸ÀÛgÀzÀ°è£À fÃ«UÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ
*¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ C¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀPÉÌ PÁgÀt
34. eÉÊ«PÀ «WÀl¤ÃAiÀÄªÀ®èzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É GAlÄªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹.
G: *F ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°èAiÉÄÃ ¢ÃWÀðPÁ® G½AiÀÄÄvÀÛªÉ.
*£É® ªÀiÁ°£Àå d®ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ PÁgÀt
*ªÀÄtÂÚ£À ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ PÀÄApvÀUÉÆAqÀÄ §AdgÀÄ¨sÀÆ«ÄAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ.
*rrn ¹Ã¸ÀzÀ D«AiÀÄAvÀºÀ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ.
*DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½ ªÀÄÆ®PÀ eÉÊ«PÀ ¸ÀAªÀzsÀð£ÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛªÉ
*fÃ«UÀ¼À°è C¥ÁAiÀÄPÁj gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ
35. NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀ vÉ¼ÀÄªÁUÀÄ«PÉ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ºÉÃUÉ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÉ?
G: *ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è ZÀªÀÄðzÀ PÁå£Àìgï, PÁålgÁPïÖ ¸ÁzsÀåvÉ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ.
*fÃ«UÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÉÄÃ¯É wÃªÀæ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ
*¸À¸Àå ¥ÀèªÀPÀUÀ¼À°è fÃ« ¸ÀASÉåAiÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀ KgÀÄ¥ÉÃgÁUÀÄvÀÛzÉ
*ªÁvÁªÀgÀtzÀ C¤®UÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ
36. eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É GAlÄªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹.
G: *«WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÉlÖ ªÁ¸À£É §gÀÄvÀÛzÉ
*PÉ®ªÀÅ ºÁ¤PÁgÀPÀ C¤®UÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ
*ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ PÁ®gÁ ªÀÄ¯ÉÃjAiÀiÁzÀAvÀºÀ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ SÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ
*ºÁ¤PÁgÀPÀ QÃlUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E°UÀ¼ÀÄ E¤ßvÀgÀ ¦ÃqÀPÀUÀ½UÉ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ PÉÃAzÀæUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ.
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*EzÀjAzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ fÃ«UÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ
37. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÉßÃ» C¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr
G: *±Á¦AUï ªÉÃ¼É RjÃ¢¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À¤ßqÀ®Ä §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß MAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ.
*C£ÀUÀvÀåªÁV GjAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ «zÀÄåvï ¢Ã¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁå£ï UÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀÄªÀÅzÀÄ
*¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ½UÉ ªÁºÀ£ÀzÀ §zÀ®Ä PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è vÉgÀ¼ÀÄªÀÅzÀÄ
*eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄªÀ vÁådå ºÁUÀÆ eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀzÀ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¸À¨ÉÃPÀÄ
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CzsÁåAiÀÄ : 11 fÃ«UÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ £ÀqÉ¸ÀÄvÀÛªÉ?
1.
2.
3.

4.

PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è KPÀ°AV ºÀÆ«UÉ GzÁºÀgÀuÉ
J) ¥À¥ÁàAiÀÄ
©) zÁ¸ÀªÁ¼À
¹) ¸Á¹ªÉ
r) vÉÆUÀj
PÉ¼ÀV£À AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀÅ ºÉtÄÚ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛªÀÇåºÀzÀ ¨sÁUÀªÁVzÉ ?
J) UÀ¨sÀðPÉÆÃ±À
©) ªÀÈµÀtUÀ¼ÀÄ
¹) «ÃAiÀÄð£Á¼À
r) ªÀÈµÀtaÃ®
CAqÁtÄUÀ¼ÀÄ §°vÀÄvÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ®ÆMgÀmÁzÀPÀªÀZÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹PÉÆAqÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV »ÃUÉ
¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ.
J) CAqÁtÄ
©) CAqÁ±ÀAiÀÄ
¹) ©Ãd
r) ºÀtÄÚ
CAqÁ±ÀAiÀÄªÀÅQë¥ÀæªÁV ¨É¼ÉzÀÄ, ªÀiÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ :
J) ©ÃdªÁV

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

©) ಬಿೀಜದಳ

¹) CAqÁtÄªÁV

r) ºÀuÁÚV

¥ÀgÁUÀ£À½PÉAiÀÄÄ ¥ÀgÁUÀgÉÃtÄ«¤AzÀ ¨É¼ÉzÀÄ ±À¯ÁPÁUÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÀ°¹ vÀ®Ä¥ÀÄªÀÅzÀÄ
J) CAqÁ±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ©) ©ÃdªÀ£ÀÄß
¹) CAqÁtÄªÀ£ÀÄß
r) ºÀtÚ£ÀÄß
PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è UÀAqÀÄ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ ¨sÁUÀ
J) CAqÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ©) UÀ¨sÀðPÉÆÃ±À
¹) ªÀÈµÀtUÀ¼ÀÄ
r) UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀPÀAoÀ
ºÉtÄÚ °AUÁtÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CAqÀUÀ¼ÀÄ K¥ÀðqÀÄªÀ ¨sÁUÀ
J) AiÉÆÃ¤
©) UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀPÀAoÀ ¹) CAqÁ±ÀAiÀÄ
r) UÀ¨sÀðPÉÆÃ±À
¥sÀ°vÀUÉÆAqÀCAqÀªÀ£ÀÄß »ÃUÉ£ÀÄßªÀgÀÄ
J) ¨sÀÆæuÁAPÀÄgÀ
©) AiÀÄÄUÀäd
¹) CAqÀ
r) dgÁAiÀÄÄ
¨sÀÆætªÀÅAiÀiÁªÀ «²µÀÖ CAUÁA±ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£ÀßvÁ¬ÄAiÀÄgÀPÀÛ¢AzÀ ¥ÉÆÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ?
J) gÀPÀÛ
©) ¯ÉÆÃ¼É
¹) dgÁAiÀÄÄ r) ¨sÀÆæuÁAPÀÄgÀ
UÉÆ£ÉÆÃjAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦ü°¸ï£ÀAvÀºÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁUÀ¼À ¸ÉÆÃAPÀÄ ºÀgÀqÀÄªÀÅzÀÄ
J) ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ
©) PÀ®Ä¶vÀ DºÁgÀ¢AzÀ
¹) ¸ÉÆ¼Éî PÀrvÀ¢AzÀ
r) ¸ÉÆÃAQvÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÁ¹¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ
ªÀÄÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ «ÃAiÀiÁðtÄUÀ¼ÀÄ ºÁzÀÄºÉÆÃUÀÄªÀ UÀAqÀÄ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ªÀÇåºÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁUÀð
J) ªÀÄÆvÀæ«¸Àdð£Á£Á¼À
©) ªÀÄÆvÀæPÉÆÃ±À
¹) «ÃAiÀÄðPÉÆÃ²PÉ r) ªÀÄÆvÀæ£Á¼À
ºÀtÄÚMAzÀÄ
J) «¸ÁÛgÀªÁzÀCAqÁtÄ ©) ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉÆAqÀ CAqÁ±ÀAiÀÄ
¹) PÉÃ¸ÀgÀ
r) vÉ¼ÀÄªÁzÀ ±À¯ÁPÁ £À½PÉ

13. AiÀÄÄUÀäd : UÀAqÀÄ °AUÁtÄ ºÁUÀÆ ºÉtÄÚ °AUÁtÄUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¥sÀ°vÀUÉÆAqÀÄ GamÁzÀ
gÀZÀ£ÉUÉ AiÀÄÄUÀäd J£ÀÄßªÀgÀÄ.
14. ¨sÀÆæt : ¨sÀÆæuÁAPÀÄgÀªÀÅUÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ CAUÀUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀgÀZÀ£É.
15. ©Ãd : CAqÁtÄªÀÅMAqÀÄMgÀmÁzÀ ¥ÀzÀgÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV
¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀÄªÀgÀZÀ£ÉAiÉÄÃ ©Ãd.
16. ¥ËææqsÁªÀ¸ÉÜ : fÃªÀ£ÀzÀAiÀiÁªÀ ºÀAvÀzÀ°è ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ £ÀqÉ¸ÀÄªÀ ¥Àj¥ÀPÀévÉ ºÉÆAzÀÄvÁÛ£ÉAiÉÆÃ
D ºÀAvÀªÀ£ÀÄß ¥ËæqsÁªÀ¸ÉÜ J£ÀÄßªÀgÀÄ.
17. dgÁAiÀÄÄ: ¨sÀÆætªÀÅvÁ¬ÄAiÀÄgÀPÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉÆÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ «±ÉÃµÀ CAUÁA±ÀPÉÌ
dgÁAiÀÄÄJ£ÀÄßªÀgÀÄ.
18. ¤±ÉÃZÀ£À: UÀAqÀÄ °AUÁtÄªÀÅ ºÉtÄÚ °AUÁtÄªÀÅ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAAiÉÆÃd£É ºÉÆAzÀÄªÀQæAiÉÄ.
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19. IÄvÀÄZÀPÀæ :MAzÀÄ ªÉÃ¼É CAqÀªÀÅ ¥sÀ°vÀUÉÆ¼Àî¢zÀÝgÉ, UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀ M¼À¸ÀÛjAiÀÄÄ ¤zsÁ£ÀªÀV ©gÀÄPÀÄ
©lÄÖgÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃ¼ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÆÃ¤¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄßIÄvÀÄZÀPÀæJ£ÀÄßªÀgÀÄ.
ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è F ZÀPÀæªÀÅ ¸Àj ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
20. ¥ÀgÁUÀ¸Àà± Àð : PÉÃ¸ÀgÀ¢AzÀ ¥ÀgÁUÀgÉÃtÄªÀÅ ±À¯ÁPÁUÀæPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ
¥ÀgÁUÀ¸Àà±ÀðJ£ÀÄßªÀgÀÄ.
21. ¸ÀéQÃAiÀÄ ¥ÀgÁUÀ¸Àà±Àð : MAzÀÄ ºÀÆ«£À PÉÃ¸ÀgÀzÀ°ègÀÄªÀ ¥ÀgÁUÀªÀÅCzÉÃ ºÀÆ«£À ±À¯ÁPÁUÀæPÉÌ
ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ.
22. ¥ÀgÀQÃAiÀÄ ¥ÀgÁUÀ¸Àà±Àð : MAzÀÄ ºÀÆ«£À°ègÀÄªÀ ¥ÀgÁUÀªÀÅ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ºÀÆ«£À ±À¯ÁPÁUÀæPÉÌ
ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ.
23. ªÉÆ¼ÉAiÀÄÄ«PÉ : ©ÃdªÀÅ ¸ÀÆPÀÛ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è ªÉÆ¼ÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ.
24. UÀ¨sÀðzsÁgÀuÉCªÀ¢ü : ¨sÀÆætªÀÅ vÁ¬ÄAiÀÄ UÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ PÁ®.
25. ¥ÀgÁUÀ¸Àà±ÀðQæAiÉÄAiÀÄÄ ¤±ÉÃZÀ£ÀQÌAvÀ ºÉÃUÉ ©ü£ÀßªÁVzÉ?
GvÀÛgÀ:
¥ÀgÁUÀ ¸Àà±Àð
¤±ÉÃZÀ£À
1. ºÀÆ«£À PÉÃ¸ÀgÀUÀ½AzÀ
¥ÀgÁUÀgÉÃtÄªÀÅ ±À¯ÁPÁUÀæPÉÌ
ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ.
2. ¤±ÉÃZÀ£ÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä
¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ.
3. ¥ÀgÁUÀ¸Àà±ÀðªÀÅMAzÀÄ ¨sËvÀQæAiÉÄ.
4. EzÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß GvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄªÀ
¸À¸ÀåUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæPÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.

26.

1. EzÀÄUÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ
°AUÁtÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃUÀ
ºÉÆAzÀÄªÀQæAiÉÄ.
2. ¤±ÉÃZÀ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÁUÀgÉÃtÄUÀ¼ÀÄ
ªÉÆ¼ÉvÀÄ ¥ÀgÁUÀ£Á¼ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ
CAqÁtÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ.
3. ¤±ÉÃZÀ£À MAzÀÄeÉÊ«PÀ ¥ÀæQæAiÉÄ.
4. EzÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ «zsÀzÀ
¥ÁætÂUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.

«ÃAiÀÄðPÉÆÃ²PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¸ÉÖçÃmï UÀæAyUÀ¼À PÁAiÀÄðªÉÃ£ÀÄ?
GvÀÛgÀ: «ÃAiÀÄðPÉÆÃ²PÉUÀ¼ÀÄ: EªÀÅ ±ÉÃPÀqÀ 60% jAzÀ 70% gÀµÀÄÖ «ÃAiÀÄðzÀæªÀªÀ£ÀÄß«ÃAiÀÄð£Á¼ÀPÉÌ
¸Àæ«¸ÀÄvÀÛªÉ. «ÃAiÀÄðªÀÅ ¯ÉÆÃ¼ÉAiÀÄAvÀºÀ zÀæªÀªÁVzÀÄÝ «ÃAiÀiÁðtÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃ¶¸À®Ä ¥ÀæPÉÆÖÃ¸ïC£ÀÄß
ºÉÆA¢zÉ. «ÃAiÀÄðªÀÅ «ÃAiÀiÁðtÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÉÆÃ¢¸ÀÄvÀÛzÉ.
¥ÉÆæÃ¸ÉÖÃmïUÀæAy :EzÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 20% jAzÀ 30% gÀµÀÄÖ «ÃAiÀÄðzÀæªÀªÀ£ÀÄß ¸Àæ«¸ÀÄvÀÛzÉ. F zÀæªÀªÀÅ
«ÃAiÀÄðzÀZÀlÄªÀnPÉUÉCUÀvÀåªÁzÀ QtéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.
27.

M§â ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ PÁ¥Àgï– n AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÉ CzÀÄ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀgÀqÀÄªÀ
gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ CªÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ?
GvÀÛgÀ: E®è, KPÉAzÀgÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀgÀqÀÄªÀ PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃ¤AiÀÄ°è£ÀzÉÃºÀzÀ
zÀæªÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ºÀgÀqÀÄvÀÛzÉ.

28.

ªÀÄ£ÀÄµÀågÀ°è ªÀÈµÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛªÉ?
GvÀÛgÀ: * «ÃAiÀiÁðtÄUÀ¼À GvÀàwÛ
* mÉ¸ÉÆÖÃ¹ÖgÁ£ï ºÁªÉÆÃð£ï£À ¸Àæ«PÉ.

29.

©Ãd ªÉÆ¼ÉAiÀÄÄ«PÉAiÀÄ avÀæzÀ°è F ¨sÁUÀUÀ¼À
PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß w½¹.
1. ©ÃdzÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ - ¸ÀAUÀæ»vÀDºÁgÀ
2. ¥ÀæxÀªÀÄPÁAqÀ - ¨sÀ«µÀåzÀPÁAqÀ
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3. ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÆ® - ¨sÀ«µÀåzÀ ¨ÉÃgÀÄ
30.

¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊgÀ¸ïUÀ½AzÀ GAmÁUÀÄªÀ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀgÀqÀÄªÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ
vÀ¯ÁJgÀqÉgÀqÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr.
GvÀÛgÀ: ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ¢AzÀ §gÀÄªÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ :
UÉÆ£ÉÆÃjAiÀiÁ
- £ÉÊ¹ÃjAiÀiÁ UÉÆ£ÉÆÃjAiÀ iÁ
¹¦ü°¸ï
–næ¥ÉÆÃ¤ªÀÄ ¥Áå°qÀA
ªÉÊgÀ¸ïUÀ½AzÀ §gÀÄªÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ :
¥Àæd£ÁAUÀzÀ ªÉÄÃ°£À UÀÄ¼ÉîUÀ¼ÀÄ
- ºÀÆåªÀÄ£ï ¥Á¦¯ÉÆÃªÀÄ ªÉÊgÀ¸ï
Kqïì
- ºÀÆåªÀÄ£ïEªÀÄÄå£ÉÆÃr¦ü¶AiÀÄ¤ì ªÉÊgÀ¸ï

32.

©ü£ÀßvÉAiÀÄÄMAzÀÄ ¥Àæ¨sÉÃzÀPÉÌG¥ÀAiÀÄÄPÀÛDzÀgÉMAzÀÄfÃ«UÉCUÀvÀå«®è. KPÉ?
GvÀÛgÀ: §ºÀÄvÉÃPÀ ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆªÀð ºÉÆAzÁtÂPÉUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ½AzÀ D fÃ«UÀ½UÉ vÀPÀëtzÀ
¯Á¨sÀzÉÆgÉAiÀÄ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÁUÀÀÆå D fÃ«UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è G½AiÀÄÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É
CªÀÅUÀ¼À DªÁ¸ÀªÀÅ wÃªÀæªÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ UÀÄjAiÀiÁzÀgÉ F ©ü£ÀßvÉUÀ½AzÁV fÃ«UÀ¼ÀÄ
§zÀÄPÀÄ½zÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀASÉåPÀæªÉÄÃt ªÉÆzÀ°£À ¹ÜwUÉ ªÀÄgÀ¼À§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ
MAzÀÄfÃ«UÉCUÀvÀå«®è¢zÀÝgÀÆ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀÄ½AiÀÄ®Ä G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVªÉ.

33.

¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°èrJ£ïJ ¸Àé¥ÀæwÃPÀgÀtªÀÅ KPÉ MAzÀÄCvÀåUÀvÀå ¨sÁUÀªÁVzÉ?
GvÀÛgÀ: ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ
¥ÀæQæAiÉÄUÉ
PÉÆÃ±À«¨sÀd£ÉAiÀÄÄCvÀåUÀvÀåªÁVzÉ.
r.J£ï.J.
¸Àé¥ÀæwÃPÀgÀtGAmÁUÀ¢zÀÝ°è PÉÆÃ±À«¨sÀd£É £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÉÃE®è. KPÉAzÀgÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄfÃªÀPÉÆÃ±ÀªÀÅ
¸ÀA¥ÀÆtðr.J£ï.J.¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÀPÀªÁV ºÉÆA¢gÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¥ÉÆÃµÀPÀ fÃ«UÀ¼À
C£ÀÄªÀA²ÃAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ rJ£ïJAiÀÄ¯ÉèÃCqÀPÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À G½AiÀÄÄ«PÉUÉ rJ£ïJ
¸Àé¥ÀæwÃPÀgÀtCvÀåUÀvÀåªÁVzÉ.

34.

¥ËæqsÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ°èPÀAqÀÄ§gÀÄªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉÃ£ÀÄ?
GvÀÛgÀ: - ¸ÀÛ£ÀUÀ¼À UÁvÀæ ºÉZÀÑ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ
- ¸ÀÛ£ÁUÀæzÀ vÉÆlÄÖUÀ¼ÀÄ zÀlÖªÁzÀ §tÚªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
- ªÀiÁ¹PÀ IÄvÀÄZÀPÀæ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
- zsÀé¤AiÀÄÄ PÉÆÃªÀÄ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ¬Ä ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ.
- PÀAPÀÄ¼À ªÀÄvÀÄÛd£À£ÁAUÀzÀ ¨sÁUÀzÀ°èPÀÆzÀ®Ä ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

35.

vÁ¬ÄAiÀÄ zÉÃºÀzÉÆ¼ÀUÉ ¨sÀÆætªÀÅ ºÉÃUÉ ¥ÉÆÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ?
GvÀÛgÀ:dgÁAiÀÄÄ(placenta)
JA§
«±ÉÃµÀ
CAUÁA±ÀzÀ
ªÀÄÆ®PÀ
¨sÀÆætªÀÅvÁ¬ÄAiÀÄgÀPÀÛ¢AzÀ¥ÉÆÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
- dgÁAiÀÄÄvÀmÉÖAiÀÄAvÀºÀgÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝUÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀ UÉÆÃqÉAiÉÆ¼ÀUÉ ºÀÄzÀÄQPÉÆArzÉ. EzÀÄ
¨sÀÆætzÀ ¨sÁUÀzÀ°è «¯ÉèöÊUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.
- UÀÆèPÉÆÃ¸ï, CªÉÄÊ£ÉÆÃ DªÀÄèUÀ¼ÀÄ, «l«Ä£ïUÀ¼ÀAvÀºÀ ¥ÉÆÃµÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄgÀPÀÛ¢AzÀ
«¸ÀgÀuÉ ªÀÄÆ®PÀ dgÁAiÀÄÄªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. C°èAzÀ ºÉÆPÀÌ¼ÀÄ §½îAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ
¨sÀÆætPÉÌvÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ.

36.

IÄvÀÄZÀPÀæªÀÅ KPÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ?
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GvÀÛgÀ: IÄvÀÄZÀPÀæªÀÅ
ºÉtÄÚ
¥ËæqsÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄßvÀ®Ä¦gÀÄªÀ
¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ.
UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀªÀÅ
¥sÀ°vÀCAqÀªÀ£ÀÄß
§gÀªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä
¥ÀæwÃwAUÀ¼ÀÆ
vÀ£Àß£ÀÄßvÁ£ÉÃ
¸ÀdÄÓUÉÆ½¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ.
zÉÃºÀzÀ°èF¸ÉÆÖçÃd£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæeÉ¹ÖgÁ£ï
ºÁªÉÆÃð£ÀÄUÀ¼À ªÀÄlÖPÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀCAqÀªÀÅ
¥sÀ°vÀUÉÆ¼ÀîzÉ, UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀ M¼À¸ÀÛjAiÀÄÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ©gÀÄPÀÄ©lÄÖgÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃ¼ÉAiÀÄ
gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÆÃ¤¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛzÉ.
37.

¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À fÃ« ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¹ÜgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄÄ ºÉÃUÉ
¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVzÉ?
GvÀÛgÀ: ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è£ÀfÃ« ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ £ÀqÉ¸ÀÄªÀvÀªÀÄä ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è CxÀªÁ DªÁ¸ÀUÀ¼À°è ¸ÉÃjPÉÆArªÉ. ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èr.J£ï.J.
¸Àé¥ÀæwÃPÀgÀtzÀ°è£À ¹ÜgÀvÉAiÀÄÄ fÃ«AiÀÄzÉÃºÀ «£Áå¸ÀzÀ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ.
CzÀÄfÃ«AiÀÄÄ ¤¢ðµÀÖðDªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆ¼Àî®Ä C£ÀÄªÀÅ ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ
¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄÄfÃ« ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¹ÜgÀvÉAiÉÆA¢UÉ eÉÆÃqÀuÉUÉÆArzÉ.

38.

UÀ¨sÀð ¤gÉÆÃzsÀPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî®Ä EgÀ§ºÀÄzÁzÀ PÁgÀtUÀ¼ÉÃ£ÀÄ?
GvÀÛgÀ: - GvÀÛªÀÄ ¯ÉÊAVPÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.
- ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ºÀgÀqÀÄªÀ gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ gÀQë¸ÀPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.
- ¤¢ðµÀÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÄ.
- ªÀÄPÀÌ¼À GvÀÛªÀÄ ¥Á®£ÉUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀzÀ d£À£ÀzÀ £ÀqÀÄªÉCAvÀgÀªÀ£ÀÄß
PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.
- d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ºÉZÀÑ¼ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

40. UÀ¨sÀð¤gÉÆÃzsÀPÀzÀ ««zsÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅªÀÅ?
GvÀÛgÀ:- AiÀiÁAwæPÀ «zsÁ£À : ²±ÀßzÀ ªÉÄÃ¯É PÁAqÉÆÃªÀiï zsÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ AiÉÆÃ¤AiÉÆ¼ÀUÉ
aÃ®ªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.
- zÉÃºÀzÀ ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ : UÀ¨sÀð¤gÉÆÃzsÀPÀ ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀÄ
- AiÉÆÃ¤AiÉÆ¼ÀUÀqÉ EqÀÄªÀ ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀÄ : EªÀÅ AiÉÆ¤AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉÃ²¸ÀÄªÀ «ÃAiÀiÁðtÄUÀ¼À£ÀÄß
PÉÆ®ÄèvÀÛzÉ.
- UÀ¨sÀð ¤gÉÆÃzsÀPÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁzÀ ªÀAQ CxÀªÁ PÁ¥ÀgïnAiÀÄ£ÀÄß UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÉÆ¼ÀUÉ
C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
- ±Á±ÀévÀªÁV UÀ¨sÀðzsÀj¸ÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀÄgÀÄµÀjUÉ ªÁå¸ÀPÀÖ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ
lÄå¨ÉPÀÖ«Ä ±À¸ÀÛçaQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
41.
¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ CAvÀUÀðvÀ ¥ÀæªÀèwÛAiÀ iÁVzÉ. MAzÀÄ
GzÁºÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ F ºÉÃ½PÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.
GvÀÛgÀ: ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ, fÃ«UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß
ºÉaÑ¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ®¨sÀsÀå«gÀÄªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À DªÁ¸ÀUÀ¼À°è §¼À¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ.
r.J£ï.J ªÀÄvÀÄÛ zÉÃºÀzÀ «£Áå¸ÀzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½AzÁV CªÀÅUÀ½UÉ DªÁ¸À ¸ÁÜ£ÀzÀ°è
§zÀÄPÀÄ½AiÀÄ®Ä PÀµÀÖªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ DªÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ
w½¢zÉ.
ºÀªÁªÀiÁ£À, vÁ¥ÀªÀiÁ£À, ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ®¨sÀåvÉ ªÀÄÄAvÁzÀ «©ü£Àß CA±ÀUÀ¼ÀÄ
§zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÆA¢UÉ EzÀÄ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ DªÁ¸ÀUÀ¼À°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, MAzÀÄ
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¤¢ðµÀÖ ¥Àæ¨sÉÃzÀªÀÅ ºÉÆA¢PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝgÉ CzÀÄ D DªÁ¸ÀzÀ°è §zÀÄPÀÄ½AiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.
D fÃ« ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÀÅ £À²¹ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. E°è ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ.
¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À°è£À ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ D ¤¢ðµÀÖ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ vÀªÀÄä£ÀÄß ºÉÆA¢PÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄvÀÄÛ §zÀÄPÀÄ½AiÀÄÄªÀ
CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ CAvÀUÀðvÀ ¥ÀæªÀèwÛAiÀiÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ fÃªÀ «PÁ¸ÀPÉÌ
¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ.
GzÁºÀgÀuÉUÉ ¸ÀªÀÄ²ÃvÉÆÃµÀÚ ¤Ãj£À°è ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÉÇAzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ
eÁUÀwPÀ vÁ¥ÀzÀ KjPÉ¬ÄAzÁV ¤Ãj£À vÁ¥À KjPÉAiÀiÁzÀgÉ EªÀÅUÀ¼À°è §ºÀÄvÉÃPÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁUÀ¼ÀÄ
¸ÁAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ±ÁRªÀ£ÀÄß ¤gÉÆÃ¢ü¸ÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ G½zÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÉ PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É ©ü£ÀßvÉAiÀÄÄ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀÄ½AiÀÄ®Ä G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVªÉ
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.CzsÁåAiÀÄ :12 ಅನನವಂಶಿೀಯತ ಮತ್ನತ ಜೀವ ವಿಕಾಸ
01. ವಂಶವಯಹಿ ಎಂದರ ೀನತ ?
ಒಂದತ ಪೊಿೀಟ್ಟೀನ್ ತ್ಯಯರಿಕ ಗ ಬ ೀಕಯದ ಮಯಹಿತಿಯನತನ ಒದಗ್ಸತವ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಘಟಕವನತನ ವಂಶವಯಹಿ ಎನತನವರತ
02. ತ್ಳಶಯಸರದ ಪಿತಯಮಹ ಯಯರತ ?
ಗ ಿಗರ್ ಜ ೊೀಹಯನ್ ಮೆಂಡಲ್
03. ಜೀವ ವಿಕಯಸದ ಪಿತಯಮಹ ಯಯರತ ?
ಚಯಲ್ಿಧ ಡಯವಿಧನ್
04.ಪ್ಳ ಯತಳಕ ಗಳು ಎಂದರ ೀನತ ?
ಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಪಟಿ ಅವಶ ೀಷ್ಗಳನತನ ಪ್ಳ ಯತಳಕ ಗಳು ಎನತನವರತ
05. ಮನತಷ್ಾರ ಜೀವಕ ೊೀಶದಲ್ಲಿರತವ ವಣಧತ್ಂತ್ತಗಳ ಷ್ತಿ ?
23 ಜ ೊತ ಅಥವಯ 46
06. ಪ್ಳ ಯತಳಕ ಗಳ ವಯಸಿನತನ ಅಂದಯಜಸತವ ವಿಧ್ಯನಗಳಯವುವು ?
೧. ಸಯಪ ೀಕ್ಷ ವಿಧ್ಯನ : ಭೊಮಯನತನ ಅಗ ದಯಗ ಸ್ಥಗತವ ಆಳದ ಮತ್ತು ಮೆೀಲಪದರದ ಪ್ಳ ಯತಳಕ ಗಳು .
೨. ನಿರಪ ೀಕ್ಷ ವಿಧ್ಯನ : ಪ್ಳ ಯತಳಕ ಯಲ್ಲಿರತವ ಧ್ಯತ್ತವಂದರ ವಿವಿರ್ ಸಮಸಯಿನಿಗಳಗ್ರತವ ಅನತಪಯತ್
ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವುದತ
07. ಜೀವ ವಿಕಯಸ್ಥಯ ಸಂಬಂರ್ಗಳನತನ ಪ್ತ ು ಹಚ್ತುವ ವಿಧ್ಯನಗಳಯವುವು ?
ರಚ್ನಯನತರೊಪ್ ಅಂಗಗಳ ಅರ್ಾಯನ, ಕಯಯಯಧನತರೊಪಿ ಅಂಗಗಳ ಅರ್ಾಯನ,

ಪ್ಳ ಯತಳಕ ಗಳ ಅರ್ಾಯನ,

ಸಯಮಾತ ಮತ್ತು ಭನನತ ಗಳ ಹ ೊೀಲ್ಲಕ , ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿ ಆಗತವ ಬದಲಯವಣ ಗಳ ನ ೀರ ಅಂದಯಜಸತವಿಕ , ಉತ್ಖನನ
ಕಯಲನಿಣಧಯ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್ಎ ಅನತಕಿಮಣಿಕ .
08. ಹ ೊಸ ಪ್ಿಭ ೀದದ ಉಗಮದಿಂದ ಹಳ ಯ ಪ್ಿಭ ೀದವು ಕಣಮರ ಯಯಗತವುದಿಲಿ ಹ ೀಗ ?
ಇದತ ಪ್ರಿಸರವನತನ ಅವಲಂಬಿಸ್ಥದ . ಹ ೊಸದಯಗ್ ಉಗಮವಯದ ಪ್ಿಭ ೀದಗಳು ಯಯವುದ ೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿಯೊ
ಹಳ ಯದಕ್ರೆಂತ್ ಉತ್ುಮವ ಂದಲಿ. ನಿಸಗಧದ ಆಯೆೆ ಹಯಗೊ ವಂಶವಯಹಿ ಹರಿವುಗಳು ಒಟಯಿಗ್ ಮೊಲ
ಪ್ಿಭ ೀದದ ೊಂದಿಗ ಸಂತಯನ ೊೀತ್ಪತಿು ಮಯಡಲಯಗದ ಜೀವಸಮೊಹವನತನ ಸೃಷ್ಟಿಸತತ್ುದ .
09. ರಚ್ನಯನತರೊಪಿ ಹಯಗೊ ಕಯಯಧನತರೊಪಿ ಅಂಗಗಳನತನ ಉದಯಹರಣ ಯಂದಿಗ ವಿವರಿಸ್ಥರಿ
ಒಂದ ೀ ರಿೀತಿಯ ರಚ್ನ ಯನತನ ಹ ೊಂದಿದತದ ವಿವಿರ್ ರಿೀತಿಯ ಕ ಲಸ ನಿವಧಹಿಸತವ ಅಂಗಗಳನತನ ರಚನಾನನರೂಪಿ
ಅಂಗಗಳ ನನೆವರನ.
ಉದಯಹರಣ ;

ಹಕ್ರೆಗಳು, ಸರಿೀಸೃಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉಭಯವಯಸ್ಥಗಳಗ ಇರತವಂತ ಸುನಿಗಳಗೊ 4 ಕಯಲತಗಳವ .

ಕಶ ೀರತಕಗಳ ಕಯಲತಗಳು ವಿಭನನ ಕಯಯಧ ನಿವಧಹಿಸತವಂತ ಮಯಪಯಧಡಯಗ್ದದರೊ ಅವುಗಳ ಮೊಲ ವಿನಯಾಸ ಒಂದ ೀ
ಆಗ್ದ .
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ವಿಭನನ ಪ್ಿಭ ೀದಗಳ ನಡತವಿನ ಜೀವವಿಕಯಸ ಸಂಬಂರ್ಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಲತ ಸಮರೊಪಿ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸಹಯಯಕವಯಗ್ವ .

ಒಂದ ೀ ರಿೀತಿಯ ಕಯಯಧವನತನ ಮಯಡಿದರತ ಅವುಗಳ ವಿನಯಾಸ ರಚ್ನ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು

ವಿಭನನವಯಗ್ರತತ್ುದ . ಇವುಗಳನತನ ಕಯಯಧನತರೊಪಿ ಅಂಗಗಳ ನತನವರತ .
ಉದಯಹರಣ : ಹಕ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಯವಲ್ಲಯ ರ ಕ ೆಗಳು
ಬಯವಲ್ಲಯ ರ ಕ ೆ : ನಿೀಳವಯದ ಬ ರಳುಗಳ ನಡತವ ಚ್ಮಧದ ಮಡಿಕ ಗಳಯಗ್ವ .
ಹಕ್ರೆಗಳ ರ ಕ ೆ: ತ ೊೀಳನತದದಕೊೆ ಆವರಿಸ್ಥರತವ ಗರಿ ಪ್ುಕೆಗಳಂದ ಕೊಡಿದ ವಿನಯಾಸ ರಚ್ನ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು
ವಿಭನನವಯಗ್ವ ಹಯರಯಡಲತ ಬಳಕ ಯಯಗತವುದರಿಂದ ಒಂದ ೀ ರಿೀತಿ ಕಂಡರೊ ಅವುಗಳ ಮೊಲ ಒಂದ ೀ ಆಗ್ರತವುದಿಲಿ .
10. ಅನತವಂಶಿೀಯ ದಿಕತುುತಿ ಹಯಗೊ ನಿಸಗಧದ ಆಯೆೆಗಳು ಹ ೊಸ ಪ್ಿಭ ೀದದ ಜೀವಿಗಳನತನ ಹ ೀಗ ರೊಪಿಸತತ್ುವ .
ವಿವರಿಸ್ಥ.

● ಜೀವಿಗಳು ಬದತಕತಳಯಲತ ಅನತಕೊಲವಯಗತವ ಸಯಮಯನಾ ಗತಣಗಳು ನಿಸಗಧದ ಆಯೆೆಯಯಗ್ರತತ್ುದ .
● ನಿಸಗಧದ ಆಯೆೆಯಿಂದ ಜೀವ ಸಮೊಹಗಳು ಜೀವವಿಕಯಸವನತನ ನಿದ ೀಧಶಿಸತತ್ುವ .
● ಇವು ಪ್ರಿಸರಕ ೆ ಉತ್ುಮವಯಗ್ ಹ ೊಂದಿಕ ೊಳುಳವಂತ ರೊಪಯಂತ್ರಗಳನತನ ಉಂಟತಮಯಡತತ್ುವ .
● ಯಯವುದ ೀ ಹ ೊಂದಯಣಿಕ ಗಳಲಿದ ವ ೈವಿರ್ಾತ ಯನತನ ಒದಗ್ಸತವ ಅನತವಂಶಿೀಯ ಗತಣವ ೀ ದಿಕತುುತಿ.
● ಅನತವಂಶಿೀಯ ದಿಕತುುತಿಯತ ಹಲವಯರತ ಪಿೀಳಗ ಗಳ ಮತಖ್ಯಂತ್ರ ಹಲವಯರತ ಬದಲಯವಣ ಗಳನತನ ಪ್ಿತಿ ಉಪ್
ಸಮೊಹದಲ್ಲಿ ಒಗೊಗಡಿಸತತ್ುವ .
● ನಿಸಗಧದ ಆಯೆೆಯೊ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಭೌಗ ೊೀಳಕ ಪ್ಿದ ೀಶದಲ್ಲಿ ವಿಭನನವಯಗ್ ಕಯಯಧ ನಿವಧಹಿಸತತ್ುವ .
● ಭನನತ ಗಳು ಸಯಂದಭಧಕವಯಗ್ ನಿಸಗಧದ ಆಯೆೆಗ ೊಳಗಯಗತತ್ುವ .
● ಪ್ಿತಿ ಪಿೀಳಗ ಯಲೊಿ ವಂಶವಯಹಿಯ ಹರಿವು ಮತ್ತು ನಿಸಗಧದ ಆಯೆೆಗಳು ಒಟಯಿಗ್ 2 ಬಗ ಯಯಗ್ ಪ್ಿತ ಾೀಕ್ರಸಲಪಟಿ
ಉಪ್ ಸಮೊಹಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಭನನವಯಗ್ ಪ್ರಸಪರ ಸಂತಯನ ೊೀತ್ಪತಿು ಮಯಡಲತ ಅಸಮಥಧವಯಗತತ್ುವ .
● ಹ ೊಸ ಭನನತ ಗಳು ಪ್ಿಬಲವಯದ ನ ೈಸಗ್ಧಕ ಆಯೆೆಗ ಎಡ ಮಯಡಿಕ ೊಡತತ್ುವ .
● ಹ ೊಸ ಪ್ಿಭ ೀದದ ಉಗಮದಿಂದ ಹಳ ಯ ಪ್ಿಭ ೀದಗಳು ಕಣಮರ ಯಯಗತವುದಿಲಿ.
● ನಿಸಗಧದ ಆಯೆೆ ಹಯಗೊ ವಂಶವಯಹಿ ಹರಿವು ಒಟಯಿಗ್ ಮೊಲ ಪ್ಿಭ ೀದದ ೊಂದಿಗ ಸಂತಯನ ೊೀತ್ಪತಿು ಮಯಡಲಯಗದ
ಜೀವ ಸಮೊಹವನತನ ಸೃಷ್ಟಿಸತತ್ುವ .
● ವಿಕಯಸ ಹ ೊಂದಿದ 2ಪ್ಿಭ ೀದಗಳು ಬಹತಶಃ ತ್ಮಮದ ೀ ಪ್ಿತ ಾೀಕ ಹಯದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಿಸತುತ್ ರೊಪ್ಗಳನತನ
ಪ್ಡ ದಿರಬಹತದತ.
11. ಅಂಗ ರಚ್ನಯ ಅರ್ಾಯನಗಳು ಜೀವವಿಕಯಸ್ಥೀಯ ಸಂಬಂರ್ಗಳನತನ ಪ್ತ ುಹಚ್ುಲತ ಹ ೀಗ ಸಹಯಯಕವಯಗ್ವ ವಿವರಿಸ್ಥ.
ಪ್ಳ ಯತಳಕ ಗಳ ಅಂಗರಚ್ನ ಯ ವಿಶ ಿೀಷ್ಣ ಯತ ಜೀವವಿಕಯಸ್ಥೀಯ ಸಂಬಂರ್ಗಳು ಹಳ ತ್ನದ ವಯಸಿನತನ ನಿರ್ಧರಿಸಲತ
ಸಹಯಯ ಮಯಡತತ್ುವ
● ಸರಳವಯದ ರಚ್ನ ಗಳಂದ ಸಂಕ್ರೀಣಧ ರಚ್ನ ಗಳ ಉಂಟಯಗತವಿಕ ಯನತನ ತಿಳಸತತ್ುದ
● ಪ್ಿಭ ೀದಗಳ ನಡತವಿನ ಸಂಬಂರ್ ತಿಳಯತತ್ುದ
ಹ ೊಸ ಮತ್ತು ಹಳ ಯ ಪ್ಿಭ ೀದಗಳ ಉಂಟಯಗತವಿಕ ಯನತನ ಸೊಚಿಸತತ್ುದ
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12. "ಸರಿೀಸೃಪ್ಗಳು ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಅತಿ ಹತಿುರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಆಗ್ವ " ಎಂಬತದನತನ ಹ ೀಗ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹತದತ ?
ಗರಿಗಳು ಹಕ್ರೆಗಳ ದ ೀಹವನತನ ಚ್ಳಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ ಂದ ೀ ಶತರತವಯದವು. ಆದರ ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗರಿಗಳು ಹಕ್ರೆಗಳಗ
ಹಯರಲತ ಉಪ್ಯತಕುವಯದವು.
ಡ ೈನ ೊೀಸಯರ್ಗಳು ಹಯರಲತ ಅಸಮಥಧವಯಗ್ದದರೂ, ಗರಿಗಳನತನ ಹ ೊಂದಿದದವು. ಹಕ್ರೆಗಳು ಕಯಲಯನಂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಗರಿಗಳನತನ ಬಳಸ್ಥ ಹಯರಲತ ಹ ೊಂದಿಕ ೊಂಡಂತ ಕಯಣತತ್ುವ .
ಡ ೈನ ೊೀಸಯರ್ಗಳು ಸರಿೀಸೃಪ್ಗಳು ಆಗ್ದದರಿಂದ ಹಕ್ರೆಗಳು ಖಂಡಿತ್ವಯಗ್ಯೊ ಸರಿೀಸೃಪ್ಗಳ ಅತಿ ಹತಿುರದ
ಸಂಬಂಧಿಗಳಯಗ್ವ .
13.ಬಟಯಣಿ ಸಸಾದ ದತಂಡಯದ / ಸತಕಯೆದ, ಹಸ್ಥರತ ಹಯಗೊ ಹಳದಿ ಬಣಣಗಳನಯನರ್ರಿಸ್ಥದ ಮೆಂಡಲ್ರ ಪ್ಿಯೀಗವನತನ
ವಿವರಿಸ್ಥ ಇದನತನ ಚ್ಕೆರ್ ಬ ೊೀಡ್ಧನಲ್ಲಿ ನಮೊದಿಸ್ಥ

RRyy X rrYY
(ದತಂಡತ ಹಸ್ಥರತ) (ಸತಕಯೆದ ಹಳದಿ)
Ry

rY

RrYy
(ದತಂಡನ ಯ ಹಳದಿ)
RY
Ry
ಸವಕ್ರೀಯ ಪ್ರಯಗಸಪಶಧ ಕ್ರಿಯೆ

rY

ry

RY

Ry

rY

ry

RY

RRYY

RRYy

RrYY

RrYy

Ry

RRYy

RRyy

RrYy

Rryy

rY

RrYY

RrYy

rrYY

rrYy

ry

RrYy

Rryy

rrYY

rryy

ದತಂಡನ ಯ ಹಳದಿ : 9
ದತಂಡನ ಯ ಹಸ್ಥರತ : 3
ಸತಕಯೆದ ಹಳದಿ : 3
ಸತಕಯೆದ ಹಸ್ಥರತ : 1
14. ಮೆಂಡ ಲಿರ ಒಂದತ ಗತಣಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ ಏಕ ತ್ಳೀಕರಣ ಪ್ಿಯೀಗವನತನ ವಿವರಿಸ್ಥ
F1 ಪಿೀಳಗ ಯ ಎಲಯಿ ಸಸಾಗಳು ಎತ್ುರವಯಗ್ದದವು ಪೊೀಷ್ಕ ಸಸಾಗಳು ಮತ್ತು F1 ಪಿೀಳಗ ಯ ಎತ್ುರದ ಸಸಾಗಳ
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ಸವಕ್ರೀಯ ಪ್ರಯಗಸಪಶಧ ಕ್ರಿಯೆ. F2 ಪಿೀಳಗ ಯಲ್ಲಿ ನಯಲೆನ ೀ ಒಂದತ ಭಯಗದಷ್ತಿ ಕತಬಜ ಗತಣಗಳದದವು. ನಯಲೆನ ೀ
3 ಭಯಗ ಎತ್ುರವಯಗ್ದದವು .
TT X
tt
ಎತ್ುರ
ಕತಬಜ
Tt
ಎತ್ುರ
T

ಶುದ್ಧ

t
T

t

T

TT

Tt

t

Tt

tt

ಎತ್ತರ : ಕುಬ್ಜ = ೩ : ೧

ಎತ್ತರ : ಮಿಶರ ಎತ್ತರ : ಕುಬ್ಜ = ೧ : ೨ : ೧

T : ಪ್ಿಬಲ ಗತಣ
t : ದತಬಧಲ ಗತಣ
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ಅಧ್ಾಾಯ : 6 ವಿದುಾಚಛಕ್ತತ
1. ಓಮ್ನ ನಿಯಮವನುನ ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಿ.
ಸಿಥರವಾದ ತ್ಾಪಮಾನ್ದಲಿಲ ವದನಯತ್ ಮ್ೊಂಡಲದಲಿಲನ್ ಲೆ ೀಹದ ತ್ೊಂತಿಯ ನ್ಡನವನ್ ವರ್ವಾೊಂತ್ರ ಅದರ ಮ್ ಲಕ ಹರಿಯನವ
ವದನಯತ್ರವಾಹಕೆೆ ನೆೀರ ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿಲರನತ್ತದೆ.
V = IR
2. ಜೌಲನ ಉಷ್ ಣದತ್ಾಾದನಾ ನಿಯಮವನುನ ನಿರ ಪಿಸಿ.
ರೆ ೀಧ್ಕ ದಲಿಲ ಉತ್ಪತಿತಯಾದ ಉಷ್ಣವು ಅದರಲಿಲ ಪರವಹಿಸನತಿತರನವ ವದನಯತ್ರವಾಹದ ವಗವಕೆೆ, ರೆ ೀದಕೆೆ ಮ್ತ್ನತ ಹರಿಯನವ
ವದನಯತ್ರವಾಹದ ಕಾಲಕೆೆ ನೆೀರ ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿಲ ಇರನತ್ತದೆ

H =I2Rt
3.ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ಫ್ ಾಸ್ ನ ಉಪಯದಗವ್ದನು?
●
●

ಯಾವುದೆೀ ಅನ್ನಚಿತ್ವಾದ ಹೆಚಿಾನ್ ವದನಯತ್ ಪರವಾಹವು ಮ್ೊಂಡಲದಲಿಲನ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮ್ ಲಕ ಪರವಹಿಸದ ಹಾಗೆ
ಮಾಡನತ್ತದೆ
ಶಾಟ್ವ ಸಕ ಯವಟ್ ಅನ್ನು ತ್ಡೆಯನತ್ತದೆ.

4. ವಾಹಕದ ರ್ ದಧ ಅವಲೆಂಬಿಸಿರುವ ಅೆಂಶಗಳು ಯಾವುವು?
* ವಾಹಕದ ಉದದ
* ವಾಹಕದ ಅಡಡಕೆ ಯತ
* ವಾಹಕ ವಸನತವನ್ ಗನಣ
* ವಾಹಕದ ತ್ಾಪ
5.ವಿದುಾತ್

ಉಷಣ

ಉತ್ಾಾದನಾ

ಸಾಧನಗಳಾದ

ಇಸಿಿಪಟ್ಟ
್ ಿಗ,್

ಟ್ ಸಿರ್ಗಳಲಿೆ

ಲ್ ದಹಗಳ

ರ್ದಲಾಗಿ

ಮಶಾಲ್ ದಹದ

ಫಿಲಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳನುನ ರ್ಳಸಲು ಕಾರಣವ್ದನು?
ಮ್ಶರಲೆ ೀಹಗಳ ರೆ ೀಧ್ಶಿೀಲತ್ೆಯನ ಅದರ ಘಟ್ಕ ಲೆ ೀಹಗಳಿಗಿೊಂತ್ ಹೆಚಿಾನ್ದಾಗಿರನತ್ತದ,ೆ ಇದರಿೊಂದ ಹೆಚಿಾನ್ ತ್ಾಪಮಾನ್ದಲಿಲ
ದಹಿಸನವುದಿಲಲ.
6. ಸರರ್ಣ ಕಾಮದಲಿೆ ಜ್ ದಡಿಸಿದ ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದ ಅನಾನುಕ ಲಗಳ್ದನು?
●

ವದನಯತ್ ಪರವಾಹವು ಮ್ೊಂಡಲದ ಎಲಾಲ ಭಾಗದಲಿಲಯ ಸಿಥರವಾಗಿರನತ್ತದೆ

●

ರೆೀರೆ ರೆೀರೆ ವದನಯತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ವಭಿನ್ು ಮೌಲಯಗಳ ವದನಯತ್ರವಾಹದ ಅಗತ್ಯವದನದ, ಇದನ ಸರಣ್ಣ ಕರಮ್ದಲಿಲ
ಸಾಧ್ಯವಲಲ

●

ಒೊಂದನ ಉಪಕರಣ ವಫ್ಲವಾದರೆ ಇಡಿೀ ಮ್ೊಂಡಲ ಮ್ನರಿದನಹೆ ೀಗನತ್ತದೆ

7. ಸಮಾೆಂತರ ಕಾಮದಲಿೆ ಜ್ ದಡಿಸಿದ ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದ ಅನುಕ ಲಗಳ್ದನು?
●

ವದನಯತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮ್ ಲಕ ವದನಯತ್ ಪರವಾಹವನ್ನು ವರ್ಜಿಸನವುದರಿೊಂದ ಒಟ್ನೆ ರೆ ೀಧ್ವು ಕಡಿಮೆಯಾಗನತ್ತದ.ೆ
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●

ವಭಿನ್ು ರೆ ೀಧ್ ಹೆ ೊಂದಿರನವ ಮ್ತ್ನತ ವಭಿನ್ು ವದನಯತ್ರವಾಹದ ಅಗತ್ಯವರನವ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಾಯವನವವಹಿಸಲನ
ಸಹಾಯಕ

8. ವಿದುಾತ್ ರ್ಲುುಗಳ ಫಿಲಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲಿೆ ಟ್ೆಂಗಸಟನ್ ರ್ಳಸಲು ಕಾರಣವ್ದನು?
●

ಟ್ೊಂಗಸೆನ್ ಲೆ ೀಹದ ದರವನ್ ಬಿೊಂದನ ಹೆಚನಾ

●

ಟ್ೊಂಗಸೆನ್ ಲೆ ೀಹವು ಹೆಚಿನ್
ಾ ಉಷ್ಣವನ್ನು ತ್ನ್ುಲಿಲ ಉಳಿಸಿಕೆ ೊಂಡನ ರೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಿಜಿವಸನತ್ತದೆ.

9, ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ಅಮೆಟ್ರ್ ಅನುನ ಹ್ದಗ್ ಸೆಂಪಕ್ತೇಸುವರು ಮತುತ ಏಕ್ ?
ಸರಣ್ಣ ಸೊಂಯೀಜನೆಯಲಿಲ
ಏಕೆೊಂದರೆ ಮ್ೊಂಡಲದ ಪರತಿಯೊಂದನ ಭಾಗದಲಿಲ ಸಮ್ನಾದ ವದನಯತ್ ಪರವಾಹ ವರನತ್ತದೆ
10. ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ವೇಲ್ಿ ಮದಟ್ರ್ ಅನುನ ಹ್ದಗ್ ಸೆಂಪಕ್ತೇಸುವರು ಏಕ್?
ಸಮಾೊಂತ್ರ ಸೊಂಯೀಜನೆ,
ವದನಯತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮ್ ಲಕ ಮ್ೊಂಡಲದಲಿಲ ವದನಯತ್ ಪರವಾಹವನ್ನು ವರ್ಜಿಸನತ್ತದೆ
11. ವಿದುಾತ್ ರ್ಲ್ುನಲಿೆ ಟ್ೆಂಗಸಿನ್ ತೆಂತ್ರ ದದರ್ೇಕಾಲ ಬಾಳಿಕ್ಗಾಗಿ ಯಾವ ಅನಿಲಗಳನುನ ತುೆಂಬಿರುತ್ಾತರ?್
ನೆೈಟ್ೆ ರೀಜನ್ ಮ್ತ್ನತ ಆಗಾಥನ್
12. 50 ವಾಾಟ್ನ ಮ ರು ಬಲ್ಬಗಳನುು ಸರರ್ಣ ಕಾಮದಲಿೆ ಸೆಂಪಕ್ತೇಸಲಾಗಿರ್,
i ) ಎಲಾೆ ರ್ಲು ಗಳು ಸಮಾನ ಪಾಮಾಣದಲಿೆ ಬ್ಳಗುತತವ್ಯದ? ನಿಮೆ ಉತತರಕ್ಕ ಕಾರಣ ಕ್ ಡಿ
ಹೌದನ ಸಮಾನ್ ಪರಮಾಣದಲಿಲ ರೆಳಗನತ್ತದೆ,
ಏಕೆೊಂದರೆ ಸರಣ್ಣ ಕರಮ್ದಲಿಲ ವದನಯತ್ ಮ್ೊಂಡಲದ ಎಲಾಲ ಭಾಗದಲಿಲ ವದನಯತ್ ಪರವಾಹ ಸಿಥರವಾಗಿರನತ್ತದೆ
i i ) ಮ ರು ರ್ಲ್ಬಗಳಲಿೆ ಒೆಂದು ರ್ಲ್ಬ ಹಾಳಾದರ್ ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲ ಏನಾಗುತತರ?್
ಮ್ೊಂಡಲವು ಮ್ನರಿದನಹೆ ೀಗನತ್ತದೆ, ರೆೀರೆ ಬಲ್ಪಗಳು ರೆಳಗನವುದಿಲಲ
i i i ) ಈ ಸಮಸ್ಾಯೆಂದ ಹ್ ರರ್ರಲು ನಾವು ರ್ಲ್ುಗಳನುನ ಹ್ದಗ್ ಸೆಂಪಕ್ತೇಸರ್ಹುದು
ಸಮಾೊಂತ್ರವಾಗಿ ಸೊಂಪಕ್ವಸಬಹನದನ
i v) ಗೃಹ ವಿದುಾತ್ ಮೆಂಡಲದಲಿೆ ವಿದುಾತ್ ಉಪಕರಣಗಳನುನ ಹ್ದಗ್ ಸೆಂಪಕ್ತೇಸಿರುತ್ಾತರ?್
ಸಮಾೊಂತ್ರವಾಗಿ
13. ಒೆಂದು ವಿದುಾತ್ ಇಸಿಿ ಪ್ಟ್ಟಿಗಯ
್
ಸಾಮರ್ಥಾೇ 1kilowatt ಆಗಿತುತ 220 ವದಲ್ಿ ವಿಭವಾೆಂತರ ದಲಿೆ ರ್ಳಸಿರಾಗ ನಾವು
ರ್ಳಸುವ ಫ್ ಾಸ್ ಯಾವ ದರ ಹ್ ೆಂದರಬ್ದಕು ?
P= 1kilowatt =1000watt
V=220 ವೀಲ್ೆ

I=P/V
= 1000/220
=4.54A
ವದನಯತ್ ಪರವಾಹವು 4.54 ಎೊಂಪ್ತಯರ್ ಆಗಿರನವುದರಿೊಂದ ಐದನ (5) ದರ ಹೆ ೊಂದಿರನವ ಫ್ ಯಸ್ಅನ್ನು ಬಳಸರೆೀಕನ
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14. ವಿದುಾತ್ ಸಾಧನಗಳ ಜ್ ತ್್ ಫ್ ಾಸ್ ಅನುನ ಯಾವ ಕಾಮದಲಿೆ ಜ್ ದಡಿಸಬ್ದಕು?
ಸರಣ್ಣ ಕರಮ್ದಲಿಲ ಜೆ ೀಡಿಸರೆೀಕನ.

15. A&B ವಸುತವಿನ ರ್ ದಧಶದಲತ್್ ಕಾಮವಾಗಿ 2.63x10-8 & 1.84x10-6 ಆಗಿದುು ಇವುಗಳಲಿೆ ಉತತಮ ವಾಹಕ ಯಾವುದು?
A ವಸನತವನ್ ರೆ ೀಧ್ಶಿೀಲತ್ೆ ಕಡಿಮೆ ಇದನದ, ಉತ್ತಮ್ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ

29. ‘A’ & ‘B’ ವಸುತವಿನ ರ್ ದಧಶದಲತ್್ ಕಾಮವಾಗಿ 1.62 x 10−8 Ω m and 5.20 x 10−8 Ω m
I ) ಇವುಗಳಲಿೆ ವಿದುಾತ್ ಪಾಸರಣ ಮಾಗೇದಲಿೆ ರ್ಳಸುವ ವಸುತ ಯಾವುದು? ಏಕ್
ವಸನತವನ್ನು ವದನಯತ್ ಪರಸರಣ ಮಾಗವಗಳಲಿಲ ಬಳಸನವರನ. ಏಕೆೊಂದರೆ ರೆ ೀಧ್ ಕಡಿಮೆ
i i ) ಉಷ್ ಣದತ್ಾಾದನಾ ಕಾಯಲ್ಗಳಲಿೆ ರ್ಳಸುವ ವಸುತ ಯಾವುದು? ಏಕ್ ?
ವಸನತ B ಅನ್ನು ಉಷೆ ಣೀತ್ಾಪದನಾ ಕಾಯಿಲ್ಗಳಲಿಲ ಬಳಸನವರನ ಏಕೆೊಂದರೆ ಇದರ ರೆ ೀಧ್ ಹೆಚನಾ
30. ವಿದುಾತ್ ಶಕ್ತತಯ ವಾಾವಹಾರಿಕ ಏಕಮಾನವನುನ ಹ್ಸರಿಸಿ ಅದನುನ ಶಕ್ತತಯ SI ಏಕಮಾನದಲಿೆ ವಾಕತಪಡಿಸಿ
ವದನಯತ್ ಶಕ್ತಯ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಏಕಮಾನ್ ಕ್ಲೆ ೀವಾಯಟ್ ಗೊಂಟ್ೆ (kWh).
1kWh

= 1000W x 3600 sec
= 3.6 x 106 watt sec
= 3.6 x 106 joules.

ಕಿ.ಸಂ ಪರಿಮಾಣ
1

ವಿದನಯತ್ ಆವ ೀಶ (Q)

2

ವಿದನಯತ್ ಪಿವಾಹ (I)

ವಾಯಖ್ಾಯನ

ಸೂತ್ಿ

ಎಸ್.ಐ.ಏಕಮಾನ

Q = It

ಕೂಲಾಮ್ ( C )

6 X 1018

ವಿದನಯದಾವ ೀಶಗಳ ಪಿವಾಹದ

I = Q/t

ಆಂಪಿೀರ್ ( A)

ಅಮೀಟರ್

ದರ

I = V /R

(ಪಿತಿ ಸ ಕ ಂಡಿಗ ಒಂದನ
ಕೂಲಾಮ್ ಆವ ೀಶದ
ಪಿವಾಹ )

3

ವಿಭವಾಂತ್ರ (V)

ಒಂದನ ಏಕಮಾನ ಆವ ೀಶವನನೆ

V = IR

ವೀಲ್ಟು ( V)

ವೀಲ್ಟು

ಒಂದನ ನಿಗದಿತ್ ಬಂದನವಿನಿಂದ

V = ಕ ಲ್ಸ/ ವಿದನಯತ್

(ಯಾವುದ ೀ

ಮೀಟರ್

ಇನ ೂೆಂದನ ಬಂದನವಿಗ ತ್ರನವಲ್ಲಿ

ಆವ ೀಶ

ಅನನಕಿಮವಾದ

ಆಗನವ ಕ ಲ್ಸ

V = W/Q

ವಿದನಯತ್ ವಾಹಕದ
ಎರಡನ ಬಂದನಗಳ
ನಡನವ ಒಂದನ
ಕೂಲಾಮ್
ಆವ ೀಶವನನೆ ಒಂದನ
ಬಂದನವಿನಿಂದ
ಇನ ೂೆಂದನ ಬಂದನವಿಗ
ತ್ರನವಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಕ ಲ್ಸ

4

ರ ೂೀಧ (R)

ವಿದನಯದಾವ ೀಶಗಳ ಚಲ್ನ ಗ

R = V /I

ಓಮ್ ( Ω )

ಉಂಟ್ಾಗನವ ಅಡಚಣ
5

ವಿದನಯತ್

ಓಮ್ ಮೀಟರ್ (Ωm )

ರ ೂೀಧಶಿೀಲ್ತ ()
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6

ವಿದನಯತ್ ಸಾಮಥಯಷ (P)

ವಿದನಯತ್ ಮಂಡಲ್ದಲ್ಲಿ ಶಕ್ರತ

P = VI

ವಾಯಟ್ (W)

ಬಳಕ ಯಾಗಿವ ಧರ

P=IR

ಒಂದನ ವಿದನಯತ್

P =V2R

ಸಾಧನವು 1 V

P = E/t

ವಿಭವಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ

P = W/t

ಕಾಯಷನಿವಷಹಿಸನವಾಗ

2

ಅದರ ಮೂಲ್ಕ 1A
ವಿದನಯತ್ ಪಿವಾಹ
ಪಿವಹಿಸನತ್ತದ ಆಗ
ಬಳಕ ಯಾದ
ಸಾಮಥಯಷ 1 W
7

ಒಟನು ರ ೂೀಧತ (R s)

Rs = R1 + R2

(ಸರಣ ಜ ೂೀಡಣ )
9

ಒಟನು ರ ೂೀಧತ (Rp)

Rp = 1/R1 + 1/R2

(ಸಮಾಂತ್ರ ಜ ೂೀಡಣ )
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ಅಧ್ಾಯಯ 7 :ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ಕಾಾಂತೀಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು
ಪ್ರಶ್ನೀತ್ತರಗಳು
1.

ಕಾಾಂತ್ಕ್ೀತ್ರ ಎಾಂದ್ರೀನಯ?
ದ್ಾಂಡಕಾಾಂತ್ದ್ ಸಯತ್ತಲೂ ಕಾಾಂತಯ ಪ್ರಭಾವವಿರಯವ ಪ್ರದೀಶವನಯನ ಕಾಾಂತ್ಕ್ೀತ್ರ ಎನಯನವರಯ.

2. ದ್ಾಂಡಕಾಾಂತ್ ಒಾಂದ್ರ ಬಳಿ ತ್ಾಂದ್ ದಿಕ್ೂೂಚಿಯಯ ಏಕ ಪ್ಲಲಟಗೂಳುುತ್ದ
ತ ?
ದಿಕ್ೂೂಚಿಯಯ ಒಾಂದ್ಯ ಸಣ್ಣ ದ್ಾಂಡಕಾಾಂತ್ ವಾಗಿದ. ದಿಕ್ೂೂಚಿಯ ಕಾಾಂತೀಯ ಬಲ ರೀಖಗಳು ದ್ಾಂಡಕಾಾಂತ್ದ್ ಕಾಾಂತೀಯ ಬಲ ರೀಖಗಳ ಾಂದಿಗ
ಪ್ರತ ವತಿಸಯವುದ್ರಿಾಂದ್ ದ್ಾಂಡಕಾಾಂತ್ದ್ ಬಳಿ ತ್ಾಂದ್ ದಿಕ್ೂೂಚಿಯೂ ಪ್ಲಲಟಗೂಳುುತ್ದ
ತ .
3. ಎರಡಯ ಕಾಾಂತಯ ಬಲ ರೀಖಗಳು ಒಾಂದ್ನೂನಾಂದ್ಯ ಛೀಧಿಸಯವುದಿಲಲ ಏಕ?
ಛೀದಿಸಯವ ಬಾಂದ್ಯವಿನಲ್ಲಲ ದಿಕ್ೂೂಚಿಯ ಸೂಚಿಯಯ 2 ದಿಕ್ಯುಗಳತ್ತ ನಿದೀಿಶಿಸಯತ್ತದ ಎಾಂದ್ರ್ಿ.
4. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಯತತರಯವ ನೀರ ವಾಹಕ್ದ್ ಸಯತ್ತಲೂ ಉಾಂಟಾದ್ ಕಾಾಂತ್ಕ್ೀತ್ರ ನಿರ್ಿರಿಸಲಯ ಬಳಸಯವ ನಿಯಮ ಯಾವುದ್ಯ?
ಬಲಗೈ ಹಬ್ರ
ೆ ಳುನಿಯಮ.
5. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಯತತರಯವ ನೀರ ತ್ಾಂತಯ ಸಯತ್ತ ಕಾಾಂತೀಯ ಬಲ ರೀಖಗಳು ಹೀಗ ಕ್ಾಂಡಯಬರಯತ್ತವ?
ಏಕ್ಕೀಾಂದಿರಯ ವೃತ್ತಗಳ ಮಾದ್ರಿ ಕ್ಾಂಡಯಬರಯತ್ತವ.
6. ವೃತ್ಾತಕಾರದ್ ವಾಹಕ್ ಸಯರಳಿಯ ಕೀಾಂದ್ರದ್ಲ್ಲಲನ ಪ್ರತ ಬಾಂದ್ಯವಿನಿಾಂದ್ ಉಾಂಟಾದ್ ಕಾಾಂತೀಯ ಬಲ ರೀಖಗಳು ಹೀಗ ಗೂೀಚರಿಸಯತ್ತವ?
ಸರಳರೀಖಯಲ್ಲಲ ಇರಯವಾಂತ್ ಗೂೀಚರಿಸಯತ್ತವ.
7. ಸೂಲನಾಯ್ಡ್ ಎಾಂದ್ರೀನಯ?
ಅವಾಹಕ್ ಹೂದಿಕ ಇರಯವ ತ್ಾಮರದ್ ತ್ಾಂತಯ ಅನೀಕ್ ಸಯರಯಳಿಗಳನಯನ ಒತ್ೂತತ್ಾತಗಿ ಸಯತತರಯವ ಸಿಲ್ಲಾಂಡರ್ ಆಕಾರವೀ ಸೂಲನಾಯ್ಡ್.
8. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ವಿರಯವ ಉದ್ದವಾದ್ ನೀರ ಸೂಲನಾಯ್ಡ್ ನ ಒಳಭಾಗದ್ಲ್ಲಲನ ಕಾಾಂತ್ಕ್ೀತ್ರವು ಹೀಗಿರಯತ್ತದ?
ಎಲಾಲ ಬಾಂದ್ಯಗಳಲೂಲ ಸಮನಾಗಿರಯತ್ತದ.
9. ವಾಹಕ್ದ್ಲ್ಲಲನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಕಾಾಂತ್ ಕ್ೀತ್ರಕು ಹೀಗ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ
ತ್ಾಂತಯಲ್ಲಲ ಪ್ರವಹಿಸಯತತರಯವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಕಾಾಂತ್ ಕ್ೀತ್ರಕು ನೀರ ಅನಯಪಾತ್ದ್ಲ್ಲಲರಯತ್ತದ.
10. ಬಲಗೈ ಹಬ್ರ
ೆ ಳು ನಿಯಮವನಯನ ನಿರೂಪಿಸಿ.
ಬಲಗೈನಲ್ಲಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಯತತರಯವ ನೀರವಾದ್ ಒಾಂದ್ಯ ವಾಹಕ್ವನಯನ ಹಿಡಿದಾಗ ಹಬ್ರ
ೆ ಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ದಿಕ್ುನಯನ ಸೂಚಿಸಯತ್ತದ.
ಕಾಾಂತ್ಕ್ೀತ್ರದ್ ಕಾಾಂತೀಯ ಬಲ ರೀಖಗಳ ದಿಕ್ಕುನಲ್ಲಲ ವಾಹಕ್ದ್ ಸಯತ್ತಲೂ ಬ್ರಳುಗಳು ಸಯತತಕೂಾಂಡಿರಯತ್ತವ.
11. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟಾರ್ ಎಾಂದ್ರೀನಯ?
ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ಕತಯನಯನ ಯಾಾಂತರಕ್ ಶಕ್ಕತಯನಾನಗಿ ಪ್ರಿವತಿಸಯವ ಸಾರ್ನ.
12. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟಾರ್ ಬಳಸಯವ ಸಾರ್ನಗಳನಯನ ಹಸರಿಸಿ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ಾುನ್, ರಫ್ರರಜರೀಟರಯಗಳು, ಮಿಕ್ೂರ್ ಗಳು, ಬಟ ೆ ತ್ೂಳಯಯವ ಯಾಂತ್ರ , ಕ್ಾಂಪ್ೂುಟರ್.
13. ದಿಕ್ಪರಿವತ್ಿಕ್ ಎಾಂದ್ರೀನಯ?
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ಒಾಂದ್ಯ ಮಾಂಡಲದ್ಲ್ಲಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ುನಯನ ಹಿಮಯುಖಗೂಳಿಸಯವ ಸಾರ್ನ.
14. ಆರ್ೀಿಚರ್ ಎಾಂದ್ರೀನಯ?
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟಾರ್ ನಲ್ಲಲ ಮೃದ್ಯವಾದ್ ಕ್ಬೆಣ್ದ್ ರ್ೀಲ ತ್ಾಂತ ಸಯರಯಳಿಯನಯನ ಸಯತತರಯವುದ್ಯ ಮತ್ಯತ ಸಯರಯಳಿಗಳನಯನ ಒಳಗೂಾಂಡ ರಚನಯನಯನ
ಆರ್ೀಿಚರ್ ಎಾಂದ್ಯ ಕ್ರಯಯವರಯ.
15. ಮಾಂಡಲದ್ಲ್ಲಲನ ವಿದ್ಯುತ್ವ
ರ ಾಹದ್ ಉಪ್ಸಿಿತಯನಯನ ಕ್ಾಂಡಯಹಿಡಿಯಯವ ಸಾರ್ನ ಯಾವುದ್ಯ?
ಗಾುಲನ
ವ ೂೀಮಿೀಟರ್
16. ನೀರ ವಿದ್ಯುತ್ವ
ರ ಾಹದ್ ಕಲವು ಆಕ್ರಗಳನಯನ ಹಸರಿಸಿ
ಶಯಷ್ುಕೂೀಶ, ಸೌರಕೂೀಶ, ಡಿಸಿ ಮೀಟಾರ್
17. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟಾರ್ ನ ತ್ತ್ವ ವನಯನ ತಳಿಸಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ಕಾಾಂತೀಯ ಪ್ರಿಣಾಮ
18. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟಾರ್ ನಲ್ಲಲರಯವ ಒಡಕ್ಯ ಉಾಂಗಯರಗಳ ಪಾತ್ರವೀನಯ?
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟಾರ್ ಗಳಲ್ಲಲ ಒಡಕ್ಯ ಉಾಂಗಯರಗಳು ದಿಕ್ಪರಿವತ್ಿಕ್ಗಳಾಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಯತ್ತವ.
19. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಯತತರಯವ ವಾಹಕ್ ವಾಹಕ್ವನಯನ ವಿಶಾಲವಾದ್ ಕಾಾಂತ್ ಕ್ೀತ್ರದ್ಲ್ಲಲ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹಚಿಿನ ಬಲವನಯನ ಅನಯಭವಿಸಯತ್ತದ?
ವಿದ್ಯುತ್ರವಾಹದ್ ದಿಕ್ಯು ಕಾಾಂತ್ಕ್ೀತ್ರದ್ ದಿಕ್ಕುಗ ಲಾಂಬವಾಗಿದಾದಗ ಅದ್ಯ ಹಚಿಿನ ಬಲವನಯನ ಅನಯಭವಿಸಯತ್ತದ.
20. ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ್ ಎಾಂದ್ರೀನಯ?
ಯಾಾಂತರಕ್ ಶಕ್ಕತಯನಯನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ಕತಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಸಯವ ಸಾರ್ನ
21. ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ್ದ್ ತ್ತ್ವವನಯನ ತಳಿಸಿ.
ವಿದ್ಯುತ್ಾುಾಂತಯ ಪೀರ ರಣ
22. ವಿದ್ಯುತ್ಾುಾಂತೀಯ ಪೀರ ರಣ ಎಾಂದ್ರೀನಯ?
ಒಾಂದ್ಯ ವಾಹಕ್ಕು ಒಾಂದ್ಯ ಕೂಾಂಡಿರಯವ ಕಾಾಂತ್ಕ್ೀತ್ರವು ಬದ್ಲಾದಾಗ ವಾಹಕ್ದ್ಲ್ಲಲ ಪೀರ ರಿತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಉಾಂಟಾಗಯತ್ತದ ಇದ್ನಯನ
ವಿದ್ಯುತ್ಾುಾಂತಯ ಪೀರ ರಣ ಎನಯನವರಯ.
23. ನಮು ದೀಶದ್ಲ್ಲಲ ಗೃಹಬಳಕಗ ಸರಬರಾಜಯ ಮಾಡಯವ ಪ್ಯಾಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ರವಾಹದ್ ಆವೃತತ ಮತ್ಯತ ವಿಭವಾಾಂತ್ರ ಎಷ್ಯೆ?
ಆವೃತತ 50 Hz ಮತ್ಯತ ವಿಭವಾಾಂತ್ರ 220V
24. ಗೃಹಬಳಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ್ಕ್ರಣ್ಗಳನಯನ ರಕ್ಷಿಸಲಯ ವಿದ್ನಮಾಂಡಲದ್ಲ್ಲಲ ಬಳಸಯವ ಸಾರ್ನ ಯಾವುದ್ಯ
ಫ್ೂುಸ್
25. ನೀರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕು ಹೂೀಲ್ಲಸಿದ್ರ ಪ್ಯಾಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹಚಯಿ ಉಪ್ಯಯಕ್ತವಾಗಿದ ಏಕ?
ಹಚಯಿ ಶಕ್ಕತಯ ನಷ್ೆವಾಗದ್ಾಂತ್ ನೀರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನಯನ ಉತ್ಾಪದ್ನಾ ಸಿಳದಿಾಂದ್ ಬಳಕಯ ಸಿಳಗಳಿಗ ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಬಹಯದಾಗಿದ.
26. ಹರಸವ ಮಾಂಡಲ ಎಾಂದ್ರೀನಯ?
ಮಾಂಡಲದ್ಲ್ಲಲ ಓವರ್ ಲೂೀಡ್ ಉಾಂಟಾದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ರ್ಟೆನ ಹಚ್ಾಿಗಿ ಬಡಯವುದ್ನಯನ ಹರಸವ ಮಾಂಡಲ ಎನಯನವರಯ.
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27. ಕಾಾಂತೀಯ ಬಲ ರೀಖಗಳ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನಯನ ಬರಯಿರಿ.
1.ಕಾಾಂತೀಯ ಬಲ ರೀಖಗಳು ಉತ್ತರ ರ್ಯರವದ್ಲ್ಲಲ ಉತ್ೂರ್ಜಿತ್ವಾಗಿ ದ್ಕ್ಷಿಣ್ ರ್ಯರವದ್ಲ್ಲಲ ವಿಲ್ಲೀನಗೂಳುುತ್ವ
ತ .
2. ಕಾಾಂತಯ ಬಲ ರೀಖಗಳು ಒಾಂದ್ನೂನಾಂದ್ಯ ಛೀದಿಸಯವುದಿಲಲ.
3. ಕಾಾಂತ್ ರ್ಯರವಗಳಲ್ಲಲ ಕಾಾಂತೀಯ ಬಲ ರೀಖಗಳು ದ್ಟೆವಾಗಿರಯತ್ತವ.
4. ಕಾಾಂತೀಯ ಬಲ ರೀಖಗಳು ಆವೃತ್ ಜಾಲ ಗಳಾಗಿವ.
28. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟಾರ್ ನಿಯಮವನಯನ ನಿರೂಪಿಸಿ.
ಫ್ಮಿ
ಲ ಾಂಗನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ: ಎಡಗೈನ ಹಬ್ರ
ೆ ಳು, ತ್ೂೀರಯಬ್ರಳು ಮತ್ಯತ ಮರ್ುದ್ ಬ್ರಳುಗಳನಯನ ಪ್ರಸಪರ ಲಾಂಬವಾಗಿರಯವಾಂತ್
ಹಿಡಿದ್ಯಕೂಾಂಡಾಗ ತ್ೂೀರಯ ಬ್ರಳು ಕಾಾಂತ್ಕ್ೀತ್ರದ್ ದಿಕ್ುನಯನ, ಮರ್ುದ್ ಬ್ರಳು ವಿದ್ಯುತ್ರವಾಹದ್ ದಿಕ್ುನಯನ ಹಾಗೂ ಹಬ್ರ
ೆ ಳು ವಾಹಕ್ದ್ ರ್ೀಲ
ವತಿಸಯವ ಬಲದ್ ದಿಕ್ುನಯನ ಸೂಚಿಸಯತ್ತದ್
29. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟಾರ್ ಮತ್ಯತ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ್ ಗಳ ನಡಯವ ವುತ್ಾುಸಗಳನಯನ ತಳಿಸಿ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟಾರ್
1.ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ಕತಯನಯನ ಯಾಾಂತರಕ್ ಶಕ್ಕತಯಾಗಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ್
ಪ್ರಿವತಿಸಯತ್ತದ

2.ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ಕಾಾಂತೀಯ ಪ್ರಿಣಾಮದ್ ತ್ತ್ವದ್ಲ್ಲಲ ಕಲಸ

1.ಯಾಾಂತರಕ್ ಶಕ್ಕತಯನಯನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ಕತಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಸಯತ್ತದ
2.ವಿದ್ಯುತ್ಾುಾಂತೀಯ ಪೀರ ರಣ ತ್ತ್ವದ್ಲ್ಲಲ ಕಲಸ

ಮಾಡಯತ್ತದ

ಮಾಡಯತ್ತದ

30. ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ್ದ್ ತ್ತ್ವವನಯನ ನಿರೂಪಿಸಿ.
ವಿದ್ಯುತ್ಾುಾಂತಯ ಪೀರ ರಣ: ಒಾಂದ್ಯ ವಾಹಕ್ಕು ಹೂಾಂದಿಕೂಾಂಡಿರಯವ ಕಾಾಂತ್ಕ್ೀತ್ರವು ಬದ್ಲಾದಾಗ ವಾಹಕ್ದ್ಲ್ಲಲ

ಪೀರ ರಿತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು

ಉಾಂಟಾಗಯತ್ತದ.
31. ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ್ ದ್ಲ್ಲಲ ಪೀರ ರಿತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ದಿಕ್ುನಯನ ತಳಿಯಲಯ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಯವ ನಿಯಮವನಯನ ನಿರೂಪಿಸಿ.
ಫ್ಮಿ
ಲ ಾಂಗನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮ: ಬಲಗೈನ ಹಬ್ರ
ೆ ಳು ತ್ೂೀರಯಬ್ರಳು ಮತ್ಯತ ಮರ್ುದ್ ಬ್ರಳುಗಳನಯನ ಪ್ರಸಪರ ಲಾಂಬವಾಗಿರಯವಾಂತ್ ಇರಿಸಿದಾಗ ತ್ೂೀರಯ
ಬ್ರಳು ಕಾಾಂತ್ಕ್ೀತ್ರದ್ ದಿಕ್ುನಯನ , ಹಬ್ರ
ೆ ಳು ವಾಹಕ್ದ್ ಚಲನಯ ದಿಕ್ುನಯನ ಹಾಗೂ ಮರ್ುದ್ ಬ್ರಳು ಪೀರ ರಿತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ದಿಕ್ುನಯನ ಸೂಚಿಸಯತ್ತದ.
32. ವಿದ್ಯುಜಜನಕ್ ದ್ಲ್ಲಲ ಉತ್ಪತಯ
ತ ಾಗಯವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನಯನ ಹೀಗ ಹಚಿಿಸಬಹಯದ್ಯ.
1. ಸಯರಯಳಿಯ ಸಯತ್ಯತಗಳ ಸಾಂಖು ಹಚಿಿಸಯವ ಮೂಲಕ್
2. ಕಾಾಂತ್ ಕ್ೀತ್ರದ್ ಬದ್ಲಾವಣ ಅದ್ರ ಹಚಿಿಸಯವ ಮೂಲಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ್ದ್ಲ್ಲಲ ಉತ್ಪತಯ
ತ ಾಗಯವ ವಿದ್ಯುತ್ವ
ರ ಾಹವನಯನ
ಹಚಿಿಸಬಹಯದ್ಯ.
33. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಂಡಲ ಗಳಲ್ಲಲ ಬಳಸಯವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡಯ ಸಯರಕ್ಾ ಕ್ರಮಗಳನಯನ ಹಸರಿಸಿ.
1.

ಸೂಕ್ತ ರೀಟಾಂಗ್ ಹೂಾಂದಿರಯವ ಪ್ೂುಸ್ ಬಳಸಯವುದ್ಯ.

2. ಲೂೀಹದ್ ರ್ೀಲೈ ಹೂಾಂದಿರಯವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ್ಕ್ರಣ್ಗಳ ಸಯರಕ್ಷತ್ಗಾಗಿ ಭೂಸಾಂಪ್ಕ್ಿ ತ್ಾಂತಯನಯನ ಅಳವಡಿಸಯವುದ್ಯ.
34. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಂಡಲದ್ಲ್ಲಲ ಓವಲೂೀಿಡ್ ಮತ್ಯತ ಹರಸವ ಮಾಂಡಲ ಹೀಗ ಉಾಂಟಾಗಯತ್ತದ?
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1.

ಸರ್ಜೀವ ತ್ಾಂತ ಮತ್ಯತ ತ್ಟಸಿ ತ್ಾಂತಗಳು ಎರಡಯ ನೀರ ಸಾಂಪ್ಕ್ಿಕು ಬಾಂದಾಗ

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ್ಕ್ರಣ್ಗಳಲ್ಲಲ ದೂೀಷ್ವಿದ್ದರ
3.

ಹಲವಾರಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ್ಕ್ರಣ್ಗಳನಯನ ಒಾಂದೀ ಸಾಕಟ್ ಗ ಜೂೀಡಿಸಯವುದ್ರಿಾಂದ್ ಓವರ್ ಲೂೀಡ್ ಉಾಂಟಾಗಯತ್ತದ

35. ಗೃಹ ಬಳಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಂಡಲಗಳಲ್ಲಲ ಉಾಂಟಾಗಯವ ಓವರ್ ಲೂೀಡ್ ಅನಯನ ತ್ಪಿಪಸಲಯ ಯಾವ ಮಯನನಚಿರಿಕ ಕ್ರಮಗಳನಯನ ತ್ಗದ್ಯಕೂಳುಬ್ೀಕ್ಯ?
1.

ಉಪ್ಕ್ರಣ್ಗಳನಯನ ಸಮಾಾಂತ್ರ ಜೂೀಡಣ ಮಾಡಿರಬ್ೀಕ್ಯ.

2. ಒಾಂದ್ಕ್ಕುಾಂತ್ ಹಚಯಿ ಉಪ್ಕ್ರಣ್ಗಳನಯನ ಒಾಂದೀ ಸಾಕಟೆಗ ಜೂೀಡಿಸಿದ್ಬ್ಾರದ್ಯ.
3. ಸರ್ಜೀವ ತ್ಾಂತ ಮತ್ಯತ ತ್ಟಸಿ ತ್ಾಂತಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಸಾಂಪ್ಕ್ಿಕು ಬರದ್ಾಂತ್ ನೂೀಡಿಕೂಳುಬ್ೀಕ್ಯ.
36. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಂಡಲದ್ಲ್ಲಲ ಫ್ೂುಸ್ ನ ಪಾತ್ರವೀನಯ?
ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಂಡಲದ್ಲ್ಲಲ ಹಚಿಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದಾಗ ಉತ್ಪತಯ
ತ ಾಗಯವ ಉಷ್ಣತ್ಯಿಾಂದ್ ಕ್ಡಿರ್ ದ್ರವನಬಾಂದ್ಯ ಮತ್ಯತ

ಹಚಿಿನ ರೂೀರ್ ಹೂಾಂದಿರಯವ

ಫ್ೂುಸ್ ಕ್ರಗಿ ಹೂೀಗಯತ್ತದ ಮತ್ಯತ ಮಾಂಡಲವನಯನ ಕ್ಡಿತ್ಗೂಳಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ್ಕ್ರಣ್ಗಳನಯನ ರಕ್ಷಿಸಯತ್ತದ.
37. ಪ್ಯಾಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ಯತ ನೀರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಗಳ ನಡಯವ ವುತ್ಾುಸ ತಳಿಸಿ.
ಪ್ಯಾಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ
ಹಚಯಿ ಶಕ್ಕತಯಯ ನಷ್ೆವಾಗದ್ಾಂತ್ ದ್ೂರದ್ ಸಿಳಗಳಿಗ ಸಾಗಾಣಿಕ

ನೀರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ
ಶಕ್ಕತ ನಷ್ೆವಾಗಯವುದ್ರಿಾಂದ್ ದ್ೂರ ಸಾಗಾಣಿಕ ಮಾಡಲಯ ಸಾರ್ುವಿಲಲ

ಮಾಡಬಹಯದ್ಯ.
ಸಾಂಗರಹಿಸಲಯ ಸಾರ್ುವಿಲಲ

ಸಾಂಗರಹಿಸಬಹಯದ್ಯ

ಸಮಯದ್ ಸಮಾನ ಕಾಲಾವಧಿಗಳ ನಾಂತ್ರ ತ್ನನ ದಿಕ್ುನಯನ

ಸಮಯದ್ ಸಮಾನ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಲ ತ್ನನ ದಿಕ್ುನಯನ ಬದ್ಲಾಯಿಸಯವುದಿಲಲ

ಬದ್ಲಾಯಿಸಿಕೂಳುುತ್ದ
ತ
38. ಭೂ ಸಾಂಪ್ಕ್ಿ ತ್ಾಂತಯ ಕಾಯಿವೀನಯ? ಲೂೀಹದ್ ರ್ೀಲೈ ಹೂಾಂದಿರಯವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ್ಕ್ರಣ್ಗಳನಯನ ಭೂಸಾಂಪ್ಕ್ಿ ಗೂಳಿಸಯವುದ್ಯ ಅಗತ್ುವಾಗಿದ
ಏಕ?
ಭೂಸಾಂಪ್ಕ್ಿ ತ್ಾಂತಯಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೂೀರಿಕ ಸಾಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಲ ಬಳಕದಾರರಿಗ ರಕ್ಷಣ ನಿೀಡಯತ್ತದ.
ಇದ್ಯ ಕ್ಡಿರ್ ರೂೀರ್ವನಯನ ಹೂಾಂದಿರಯವ ಪ್ರ್ವನಯನ ಉಾಂಟಯಮಾಡಯತ್ತದ. ಹಿೀಗಾಗಿ, ಲೂೀಹದ್ ರ್ೀಲೈ ಹೂಾಂದಿರಯವ ಉಪ್ಕ್ರಣ್ದ್ಲ್ಲಲ ಯಾವುದೀ
ರಿೀತಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೂೀರಿಕ

ಉಾಂಟಾದ್ಲ್ಲಲ ಅದ್ನಯನ ಭೂಮಿಯ ವಿಭವಾಾಂತ್ರಕು ಸರಿ ಹೂಾಂದಿಸಿ ಬಳಕದಾರರಿಗ ಯಾವುದೀ ರಿೀತಯ ತೀವರ ವಿದ್ಯುತ್

ಆಘಾತ್ವಾಗದ್ಾಂತ್ ರಕ್ಷಿಸಲಯ ಲೂೀಹದ್ ರ್ೀಲೈ ಹೂಾಂದಿರಯವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ್ಕ್ರಣ್ಗಳನಯನ ಭೂಸಾಂಪ್ಕ್ಿಗೂಳಿಸಯವುದ್ಯ ಅಗತ್ುವಾಗಿದ.
39. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟಾರ್ ನ ಕಾಯಿವನಯನ ವಿವರಿಸಿ.
ಬ್ಾುಟರಿಯಿಾಂದ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಸಯರಯಳಿ ABCD ಗ X ಕ್ಯಾಂಚದ್ ಮೂಲಕ್ ಪ್ರವೀಶಿಸಿ Y ಮೂಲಕ್ ಮತ್ ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂೀಶಕು ಹರಿಯಯತ್ತದ. ಸಯರಯಳಿಯ
ಒಾಂದ್ಯ ಬದಿ AB ಯಲ್ಲಲ ವಿದ್ಯುತ್ A ಯಿಾಂದ್ B ಗ ಹರಿಯಯತ್ತದ ಮತ್ಯತ CD ಬ್ಾಹಯವಿನಲ್ಲಲ C ಯಿಾಂದ್ D ಗ ಹರಿಯಯತ್ತದ. ಬ್ಾಹಯ AB ಯ ರ್ೀಲ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಯವ ಬಲವು ಅದ್ನಯನ ಕಳಕು ತ್ಳುುತ್ದ
ತ ಆದ್ರ ಬ್ಾಹಯ CD ಯ ರ್ೀಲ ಉಾಂಟಾಗಯವ ಬಲವು ಅದ್ನಯನ ರ್ೀಲಕು ತ್ಳುುತ್ದ
ತ . ಆದ್ದರಿಾಂದ್
ಸಯರಯಳಿ ಮತ್ಯತ ದ್ಾಂಡ O ಗಳು ಅಕ್ಷದ್ ರ್ೀಲ ಮಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಪ್ರದ್ಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತರಯಗಯತ್ತದ. ಅರ್ಿ ಪ್ರಿಭರಮಣಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ Q ಯಯ ಕ್ಯಾಂಚ X
ನೂಾಂದಿಗ ಮತ್ಯತ P ಯಯ ಕ್ಯಾಂಚ Y ನೂಾಂದಿಗ ಸಾಂಪ್ಕ್ಿ ಹೂಾಂದ್ಯತ್ತದ. ಆದ್ದರಿಾಂದ್ ಸಯಳಿಯಲ್ಲಲರಯವ ಪ್ರವಾಹವು DCBA ಮಾಗಿದ್ಲ್ಲಲ ಹರಿಯಯತ್ತದ.
ಸಯರಳಿಯ AB ಬದಿಯಯ ಈಗ ರ್ೀಲಕು ತ್ಳುಲಡ
ಪ ಯತ್ತದ. ಮತ್ಯತ CD ಬದಿಯಯ ಕಳಗ ತ್ಳುಲಡ
ಪ ಯತ್ತದ. ಆದ್ದರಿಾಂದ್ ಸಯರಯಳಿ ಮತ್ಯತ ದ್ಾಂಡವು ಅದೀ ದಿಕ್ಕುನ ಲ್ಲಲ
ಅರ್ಿ ಸಯತ್ಯತ ಸಯತ್ಯತತ್ದ
ತ . ಪ್ರತ ಅರ್ಿ ಸಯತತನ ತರಯಗಯವಿಕಯಲ್ಲಲ ವಿದ್ಯುತ್ವ
ರ ಾಹದ್ ದಿಕ್ಯು ಹಿಮಯುಖವಾಗಯವುದ್ಯ ಇದ್ಯ ಸಯರಯಳಿ ಮತ್ಯತ ದ್ಾಂಡದ್ ನಿರಾಂತ್ರ
ಸಯತ್ಯತವಿಕಗ ಕಾರಣ್ವಾಗಯತ್ತದ.
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40. ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ್ದ್ ಕಾಯಿವನಯನ ವಿವರಿಸಿ.
ಕಾಾಂತ್ ಕ್ೀತ್ರದ್ಲ್ಲಲ ಎರಡಯ ಉಾಂಗಯರಗಳಿಗ ಜೂೀಡಿಸಲಾದ್ ದ್ಾಂಡವನಯನ ತರಯಗಿಸಿದಾಗ ಬ್ಾಹಯ AB ಯಯ ರ್ೀಲಕ್ೂು ಮತ್ಯತ ಬ್ಾಹಯ CD ಯಯ ಕಳಕು
ಚಲ್ಲಸಯತ್ತದ. ಪೀರ ರಿತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ABCD ದಿಕ್ಕುನಲ್ಲಲ ಪ್ರವಹಿಸಯತ್ತದ. ಬ್ಾಹು ಮಾಂಡಲದ್ಲ್ಲಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು B2 ನಿಾಂದ್ B1 ಕ್ಡಗ ಪ್ರವಹಿಸಯತ್ತದ.
ಅರ್ಿ ಸಯತತನ ನಾಂತ್ರ, ಬ್ಾಹಯ CD ಯಯ ರ್ೀಲಯುಖವಾಗಿ ಮತ್ಯತ ಬ್ಾಹಯ AB ಯಯ ಕಳಮಯಖವಾಗಿ ಚಲ್ಲಸಲಯ ಪಾರರಾಂಭಿಸಯತ್ತದ ಹಾಗೂ ಪೀರ ರಿತ್ ವಿದ್ಯುತ್
ಪ್ರವಾಹವು DCBA ದಿಕ್ಕುನಲ್ಲಲ ಪ್ರವಹಿಸಯತ್ತದ. ಈಗ ಬ್ಾಹು ಮಾಂಡಲದ್ಲ್ಲಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು B1 ನಿಾಂದ್ B2 ಕ್ಡಗ ಪ್ರವಹಿಸಯತ್ತದ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಪ್ರತ ಅರ್ಿ
ಸಯತತನ ನಾಂತ್ರ ಬ್ಾಹಯಗಳಲ್ಲಲ ಪೀರ ರಿತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ದಿಕ್ಯು ಬದ್ಲಾಗಯತತರಯತ್ತದ. ಈ ಸಾರ್ನವನಯನ ಪ್ಯಾಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ್ ಎಾಂದ್ಯ ಕ್ರಯಯವರಯ.
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ಅಧ್ಾಾಯ

ಬ್ಳಕು ಪಾತ್ರಫ್ಲನ ಮತುತ ವಕ್ತಾದಭವನ

1.ಸೆುಲ್ ನ್ ವಕ್ರೀರ್ವನ್ದ ನಯಮ್ವನ್ನು ನರ ಪ್ತಸಿ.
ಉ: ಕ್ ಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಳಕ್ತನ ನಿದೇಷಿ ರ್ಣಣ ಮತುತ ನಿದಡಿರುವ ಜ್ ದಡಿ ಮಾಧಾಮಗಳಿಗ್ ಪತನಕ್ ದನದ ಸ್ೈನು ಮತುತ ವಕ್ತಾಮ ಕ್ ದನದ ಸ್ೈನುಗಳ ಅನುಪಾತ
ಸಿಿರವಾಗಿರುತತರ.್ sin i/ sin r = ಸಿಿರಾೆಂಕ
2.ವಕ್ರೀರ್ವನ್ದ ನಯಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
ಉ:

.ಪತನ ಕ್ತರಣ ವಕ್ತಾದಭವನ ಕ್ತರಣ ಮತುತ ಎರಡು ಮಾಧಾಮಗಳ ಸೆಂಪಕೇ ಮ್ಮದಲ್ೆಗ್ ಪತನ ಬಿೆಂದುವಿನಲಿೆ ಎಳ್ದ ಲೆಂರ್ ಒೆಂರ್ದ ಸಮತಲದಲಿೆ
ಇರುತತರ್.
2. ಕ್ ಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಳಕ್ತನ ನಿದೇಷಿ ರ್ಣಣ ಮತುತ ನಿದಡಿರುವ ಜ್ ದಡಿ ಮಾಧಾಮಗಳಿಗ್ ಪತನಕ್ ದನದ ಸ್ೈನು ಮತುತ ವಕ್ತಾಮ ಕ್ ದನದ ಸ್ೈನುಗಳ
ಅನುಪಾತ ಸಿಿರವಾಗಿರುತತರ್.

3.ರೆಳಕ್ನ್ ಪರತಿಫ್ಲನ್ದ ನಯಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ
ಉ:

ನಿಯಮ ಒೆಂದು : - ಪತನ ಕ್ ದನವು ಪಾತ್ರಫ್ಲನ ಕ್ ದನಕ್ಕ ಸಮವಾಗಿರುತತರ್
ನಿಯಮ ಎರಡು ;- ಪತನ ಕ್ತರಣ, ಪಾತ್ರಫ್ಲನ ಕ್ತರಣ ಮತುತ ಪತನ ಬಿೆಂದುವಿನಲಿೆ ಪಾತ್ರಫ್ಲನದ ಮ್ಮಲ್ೈಗ್ ಎಳ್ದ ಲೆಂರ್

ಒೆಂರ್ದ

ಸಮತಲದಲಿೆ ಇರುತತರ್ .
4.ಸಮ್ತ್ಲದಪವಣದಲಿಲ ಉೊಂಟ್ಾದ ಪರತಿಬಿೊಂಬದ ಲಕಙಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ
ಉ: * ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ವು ಮರ್ಥಾ ಮತುತ ನ್ದರ
* ವಸುತವು ದಪೇಣದ ಮುೆಂರ್

ಎಷುಿ ದ ರದಲಿೆರಯ
್ ದ ,ಅಷ್ಿದ ದ ರದಲಿೆ ದಪೇಣದ

ಹೆಂರ್ ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ವು ಉೆಂಟಾಗುತತರ್ .

*ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ದ ಗಾತಾವು ವಸುತವಿನ ಗಾತಾಕ್ಕ ಸಮನಾಗಿರುತತರ್
*ಪಾತ್ರಬಿೆಂರ್ವು ಪಾಶ್ೇ ಪಲೆಟ್ ಹ್ ೆಂದರುತತರ್
5.ವಕ್ರೀರ್ವನ್ ಸ ಚಯೊಂಕ ಎೊಂದರೆೀನ್ನ?
ಉ: ಬ್ಳಕ್ತನ ವಕ್ತಾದಭವನ ದಲಿೆ ಎರಡು ಮಾಧಾಮಗಳಿಗ್ ಸೆಂರ್ೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್್ ದಕ್ತಕನ ರ್ದಲಾವಣ್ಯಲಿೆ ಉೆಂಟಾದ ಪಾಮಾಣವನುನ ಸ ಚಿಸುವುದಕ್ಕ
ವಕ್ತಾದಭವನ ಸ ಚಾೆಂಕ ಎನುನವರು
6.ನೀರಿನ್ ವಕ್ರೀರ್ವನ್ ಸ ಚಯೊಂಕವು n = 1.33 ಇರನವುದನ ಇದರ ಅರ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
w

ಉ: ಗಾಳಿಯಲಿೆ ಬ್ಳಕ್ತನ ವ್ದಗ ಮತುತ ನಿದರಿನಲಿೆ ಬ್ಳಕ್ತನ ವ್ದಗಗಳ ಅನುಪಾತ .

ಆಗಿರ್.

7. ವಕ್ರೀರ್ವನ್ದ ಸ ಚಯೊಂಕವು ಅವಲೊಂಬಿಸಿರನವ ಅೊಂಶಗಳು ಯಾವುವು?
ಉ: .

. ಮಾಧಾಮದ ವಸುತವಿನ ಸ್ಭಾವ

2. ಮಾಧಾಮದ ಸಾೆಂದಾತ್್

. ಬ್ಳಕ್ತನ ರ್ಣಣ

8.ಸಿೀಮೆಎಣೆ,ಣ ವಜರ ಮ್ತ್ನತ ಕೌರನ್ ಗಾಜಿನ್ ವಕ್ರೀರ್ವನ್ ಸ ಚಯೊಂಕವು ಕರಮ್ವಾಗಿ 1.44, 2.42, 1.52 ಆಗಿದನದ ಯಾವ ದರವಯ ಮಾಧ್ಯಮ್ವು ಹೆಚಿಾನ್ ಧ್ೃಕ್
ಸಾೊಂದರತ್ಯ
ೆ ನ್ನು ಹೆ ೊಂದಿದೆ ಎೊಂಬನದನ್ನು ಕಾರಣದೆ ೊಂದಿಗೆ ವವರಿಸಿ.
ಉ: ಒೆಂದು ವಸುತವಿನ ಧೃಕ್ ಸಾೆಂದಾತ್ಯ
್ ು ಅದರ ವಕ್ತಾದಭವನ ಸ ಚಾೆಂಕಕ್ಕ ನ್ದರ ಅನುಪಾತದಲಿೆರುತತರ,್ ಈ ಕ್ ದಷಿಕದಲಿೆ ವಜ್ಾವು ಹ್ಚಿಿನ ವಕ್ತಾದಭವನ
ಸ ಚಾೆಂಕವನುನ ಆದುರಿೆಂದ ಅದರ ದೃಕ್ ಸಾೆಂದಾತ್್ಯು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತತರ್ .
9.ಮ್ಸ ರದ ಸಾಮ್ರ್ಯವದ S I ಏಕಮಾನ್ ಯಾವುದನ?
ಉ: ಡಯಾಪಿರ್
10. 1 ಡಯಾಪೆರ್ ಎೊಂದರೆೀನ್ನ?
ಉ: ಮದಟ್ರ್ ಸೆಂಗಮದ ರ ವನುನ ಹ್ ೆಂದರುವ ಮಸ ರದ ಸಾಮರ್ಥಾೇ.
11. +1 D ಸಾಮ್ರ್ಯವ ಹೆ ೊಂದಿರನವ ಮ್ಸ ರ ಯಾವ ವಧ್ದ ಮ್ಸ ರವಾಗಿದೆ?
ಉ:

ಪಲಸ್ ಎೆಂದರ್ ಪಿದನಾ ಮಸ ರ
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12.ಮ್ಸ ರದ ಸಾಮ್ರ್ಯವ -1.5 D ಆದಾಗ ಇದನ ಯಾವ ವಧ್ದ ಮ್ಸ ರವಾಗಿದೆ?
ಉ:

ನಿಮನ ಮಸ ರ

13.ಒೊಂದನ ಮ್ಸ ರದ ಸೊಂಗಮ್ ದ ರವು -0.40 D ಇದದರೆ ಅದರ ಸಾಮ್ರ್ಯವ ಎಷ್ನೆ?
ಉ: f=-0.40 m.

P=1/f ==>P=1/-0.40==>P= -2.5 D

14.ಒೊಂದನ ಮ್ಸ ರದ ಸಾಮ್ರ್ಯವವು +2.0D ಆದರೆ ಸೊಂಗಮ್ದ ರ ಕೊಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಉ:

P= +2.0 D

P=1/f

2.0= 1/f ==> f= 1/+2 = +0.5m
15. 32ಸೆ.ಮ್ೀ ವಕರತ್ಾತಿರಜಯವನ್ನು ಹೆ ೊಂದಿರನವ ಪ್ತೀನಾ ದಪವಣದ ಸೊಂಗಮ್ ದ ರವನ್ನು ಕೊಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ
ಉ: ವಕಿತಾ ತಿಿಜಯ ( R ) =32ಸ .ಮೀ

R = 2f ( f = ಸಂಗಮದೂರ ),

f = R/2 = 32/2 = 16 ಸ .ಮೀ

16. ಮ್ಸ ರದ ಪರಧಾನ್ ಸೊಂಗಮ್ ಮ್ತ್ನತ ದೃಕ್ ಕೆೀೊಂದರಗಳ ನ್ಡನವನ್ ದ ರ 10 ಸೆೊಂ ಮ್ೀ ಆದರೆ ಅದರ ಸೊಂಗಮ್ ದ ರ ಎಷ್ನೆ?
ಉ: ಮಸೂರದ ಪಿಧ್ಾನ ಸಂಗಮ ಮತ್ನತ ದೃಕ್ ಕ ೀಂದಿಗಳ ನಡನವಿನ ದೂರವನನೆ ಸಂಗಮದೂರ ಎನನೆವರನ, ಅದೆರಿಂದ
ಸಂಗಮದೂರ 10 ಸ ಂ ಮೀ ಆಗಿರನತ್ತದ .
17. 1 ಮ್ೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರದ ವಸನತವನ್ ವಧ್ವನೆ 2
ಉ: .

h= 1m.

m=2

ಆದರೆ ಪರತಿಬಿೊಂಬದ ವಧ್ವನೆ ಎಷ್ನೆ?

m=h'/h

h'= ?
2=h'/1 ---> h'=2m
18.20ಸೆ.ಮ್ೀD ಸೊಂಗಮ್ದ ರ ಹೆ ೊಂದಿರನವ ನಮ್ು ಮ್ಸ ರವು 15 ಸೆೊಂಟಿಮ್ೀಟ್ರ್ ದ ರದಲಿಲ ಪರತಿಬಿೊಂಬವನ್ನು ಉೊಂಟ್ನಮಾಡನತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ
ವಸನತ ದ ರವನ್ನು ಕೊಂಡನಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಉ: .

f= -20cm.

1/f=1/v-1/u

v= -15 cm.
1/-20=1/-15 - 1/u
u= ?
1/u= 1/-15 +1/20
=-4+3/60
---> - 1/u=-1/60. ----> u= -60cm
19. ಒಬಬ ವೆೈದಯರನ ಸಾಮ್ರ್ಯವ +1.50D ಇರನವ ದೃಷಿೆ ಸರಿಪಡಿಸನವ ಮ್ಸ ರವನ್ನು ಸ ಚಿಸಿದಾದರೆ. ಮ್ಸ ರದ ಸೊಂಗಮ್ ದ ರ ವನ್ನು ಕೊಂಡನ ಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಸ ಚಿಸಲಾದ ಮ್ಸ ರವು ಕೆೀೊಂದಿರೀಕರಿಸನವ ಮ್ಸ ರವೀ ಅರ್ವಾ ವಕೆೀೊಂದಿರೀಕರಿಸನವ ಮ್ಸ ರವೀ?
ಉ: P=+1.50D.

P=1/f --->f=1/P

f=1/+1.50 -->f=+0.67m
20. ಸತ್ಯ ಪರತಿಬಿೊಂಬ ಮ್ತ್ನತ ಮ್ರ್ಯ ಪರತಿಬಿೊಂಬದ ನ್ಡನವನ್ ವಯತ್ಾಯಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ಸತ್ಯ ಪಿತಿಬಂಬ

ಮಥಯ ಪಿತಿಬಂಬ

1. ಪರದ ಯ ಮೀಲ ಪಡ ಯಬಹನದನ 1. ಪರದ ಯ ಮೀಲ ಪಡ ಯಲ್ನ ಸಾಧಯವಿಲ್ಿ
2. ತ್ಲ ಕ ಳಗಾಗಿ ಇರನತ್ತದ

2. ನ ೀರವಾಗಿರನತ್ತದ

21.ಪ್ತೀನ್ ಮ್ಸ ರ ಮ್ತ್ನತ ನಮ್ು ಮ್ಸ ರದ ನ್ಡನವನ್ ವಯತ್ಾಯಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ಪಿೀನ ಮಸೂರ

ನಿಮೆ ಮಸೂರ

1. ಅಂಚನಗಳು ತ ಳುವಾಗಿರನತ್ತವ

1. ಅಂಚನಗಳು ದಪಪವಾಗಿರನತ್ತವ

2. ಮಧಯಭ್ಾಗ ತ್ಪಾಪಗಿರನತ್ತದ

2. ಮಧಯಭ್ಾಗ ತ ಳುವಾಗಿರನತ್ತದ
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3. ಕ ೀಂದಿಿೀಕರಣ ಮಸೂರ

3. ವಿಕ ೀಂದಿಿೀಕರಣ ಮಸೂರ

4. ಹ ೂರಕ ಕ ಬಾಗಿದ ಗ ೂೀಳಿಯ ಮೀಲ ೈಯನನೆ ಹ ೂಂದಿದ

4. ಒಳಕ ಕ ಬಾಗಿದ ಗ ೂೀಳಿಯ ಮೀಲ ೈಯನನೆ ಹ ೂಂದಿದ .

22.ಆೊಂಬನಲೆನ್ಿ ವಾಹನ್ದ ಮ್ನೊಂಭಾಗದಲಿಲ

ಎೊಂದನ ಬರೆದಿರಲನ ಕಾರಣವೆೀನ್ನ?

ಉ: ಅಂಬನಲ ನ್ಸ ವಾಹನ ತ್ನತ್ನಷ ಚ್ಚಕ್ರತ ಸಗಾಗಿ ರ ೂೀಗಿಯನನೆ ತ ಗ ದನಕ ೂಂಡನ ರಸ ತಯಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸನವಾಗ , ಮನಂದ ಚಲ್ಲಸನವ ವಾಹನದ

ಹಿನ ೂೆೀಟ ದಪಷಣದಲ್ಲಿ
23.ನಮ್ು ದಪವಣದ

ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪಾಶಿಷ ಪಲ್ಿಟ ಹ ೂಂದಿ

ಎಂದನ ನ ೀರವಾಗಿ ಕಾಣಸಲ್ನ

ಉಪಯೀಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

ಉ: ನಿಮೆ ದಪಷಣದ ಉಪಯೀಗಗಳು : * ಟ್ಾರ್ಚಷ ,ತ್ಪಾಸಣ ದಿೀಪ ,ಮತ್ನತ ವಾಹನಗಳ ಮನಂಭ್ಾಗದ ದಿೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸನವರನ
* ದಂತ್ವ ೈದಯರನ ರ ೂೀಗಿಗಳ ಹಲ್ಿನನೆ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ನ ಬಳಸನವರನ
* ಸೌರ ಕನಲ್ನಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸನವರನ
* ಕ್ೌರ ದಪಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸತವರತ
24.ಸೌರಕನಲನಮೆಗಳಲಿಲ ನಮ್ು ದಪವಣಗಳನ್ನು ಬಳಸನವರನ. ಏಕೆ ?
ಉ: ನಿಮೆ ದಪಷಣಗಳು ಬ ಳಕನನೆ ಕ ೀಂದಿಿೀಕರಿಸನತ್ತದ ,ಆದೆರಿಂದ ಸೂಯಷನ ಕ್ರರಣಗಳನನೆ ಕ ೀಂದಿಿೀಕರಿಸಲ್ನ ಸೌರಕನಲ್ನಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸನವರನ
25.ವಾಹನ್ಗಳ ಹೆಡ್ ಲೆೈಟ್ ಗಳಲಿಲ ಯಾವ ವಧ್ವಾದ ದಪವಣ ಬಳಸನವರನ ಮ್ತ್ನತ ಏಕೆ ಬಳಸನವರನ ?
ಉ: ನಿಮೆ ದಪಷಣ , ಬ ಳಕ್ರನ ಶಕ್ರತಶ್ಾಲ್ಲ ಸಮಾಂತ್ರ ಕ್ರರಣ ಪುಂಜವನನೆ ಪಡ ಯಲ್ನ ಬಳಸನವರನ
26.ವಾಹನ್ಗಳಲಿಲ ಹಿನೆ ುೀಟ್ ದಪವಣವಾಗಿ ಪ್ತೀನಾ ದಪವಣವನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸನವರನ ?
ಉ: ಪಿೀನಾ ದಪಷಣವು ಹ ೂರ ಅಂಚ್ಚನ ಕಡ ಗ ವಕಿತ ಯನನೆ ಹ ೂಂದಿರನವುದರಿಂದ ,ದೃಷಿು ಕ್ ೀತ್ಿವು ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿರನತ್ತದ . ಇದರಿಂದ ಪಿೀನಾ
ದಪಷಣಗಳು ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕರಿಗ ಅವರ ಹಿಂಭ್ಾಗದ ಹ ಚ್ಚಿನ ಕ್ ೀತ್ಿವನನೆ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ನ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ .
27.ದಿವನಮ್ು ಮ್ಸ ರವನ್ನು ವಕೆೀೊಂದಿರೀಕರಣ ಮ್ಸ ರ ಎನ್ನುವರನ ಏಕೆ?

ಉ:ದಿಿನಿಮೆ ಮಸೂರವು ಮಧಯ ಭ್ಾಗಕ್ರಕಂತ್ ಅಂಚನಗಳಲ್ಲಿ ದಪಪ ದಾಗಿದನೆ ಬ ಳಕನನೆ ವಿಕ ೀಂದಿಿೀಕರಿಸನತ್ತದ . ಆದೆರಿಂದ ದಿಿನಿಮೆ ಮಸೂರವನನೆ
ವಿಕ ೀಂದಿಿೀಕರಣ ಮಸೂರ ಎನನೆವರನ.
28.ಪ್ತೀನ್ ಮ್ಸ ರವನ್ನು ಕೆೀೊಂದಿರೀಕರಣ ಮ್ಸ ರ ಎನ್ನುವರನ ಏಕೆ?
ಉ: ಪಿೀನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಅಂಚನಗಳಿಗ ಹ ೂೀಲ್ಲಸಿದಾಗ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ದಪಪನಾಗಿರನತ್ತದ ಇದರಿಂದ ಬ ಳಕನನೆ ಕ ೀಂದಿಿೀಕರಿಸನತ್ತದ .
29.ಗಾಳಿಯಲಿಲ ಚಲಿಸನತಿತರನವ ರೆಳಕ್ನ್

ಒೊಂದನ ಕ್ರಣವು ಓರೆಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪರವೆೀಶಿಸನತ್ತದ,ೆ ರೆಳಕ್ನ್ ಕ್ರಣವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ರಾಗನತ್ತದೆ ಮ್ತ್ನತ

ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಕೆೆ ಸ ಕತ ಕಾರಣ ಕೆ ಡಿ .

ಉ: ಬ ಳಕ್ರನ ಕ್ರರಣವು ಲ್ಂಬದ ಕಡ ಗ ಬಾಗನತ್ತದ .ಏಕ ಂದರ ಬ ಳಕ್ರನ ಕ್ರರಣವು ವಿರಳ ಮಾಧಯಮದಿಂದ ಸಾಂಧಿ ಮಾಧಯಮದ ಕಡ ಗ

ಚಲ್ಲಸನವಾಗ ಅದನ ಲ್ಂಬದ ಕಡ ಗ ಬಾಗನತ್ತದ .ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ವಿರಳ ಮಾಧಯಮ ಮತ್ನತ ನಿೀರನ ಸಾ0ಧಿ ಮಾಧಯಮವಾದ ಕಾರಣ ಗಾಳಿಯಿಂದ
ನಿೀರನನೆ ಪಿವ ೀಶಿಸನವಾಗ ಬ ಳಕ್ರನ ಕ್ರರಣವು ಲ್ಂಬದ ಕಡ ಗ ಬಾಗನತ್ತದ .
30.ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರನವ ಕೆ ೀಷ್ೆಕದಲಿಲ ದರವಯ ಮಾಧ್ಯಮ್ಗಳ ವಕ್ರೀರ್ವನ್ ಸ ಚಯೊಂಕಗಳನ್ನು ಗಮ್ನಸಿ , ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮ್ದಲಿಲ ರೆಳಕನ ವೆೀಗವಾಗಿ
ಚಲಿಸನತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಕೆೆ ಕಾರಣ ಕೆ ಡಿ.
ದರವಯ ಮಾಧ್ಯಮ್
ಆಲೆ ೆೀಹಾಲ್

1.36

ಸಿೀಮೆಎಣೆಣ

1.44

ನೀರನ

1.33

ಟ್ಪೆವೊಂಟ್ೆೈನ್
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ಉ: ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ ಳಕನ ವ ೀಗವಾಗಿ ಚಲ್ಲಸನತ್ತದ . ಬ ಳಕ್ರನ ವ ೀಗ ವಕ್ರಿೀಭವನ ಸೂಚಯ0ಕಕ ಕ ವಿಲ ೂೀಮಾನನಪಾತ್ದಲ್ಲಿ ಇರನತ್ತದ .ಈ ಕ ೂೀರ್ುಕದ
ಪಿಕಾರ ನಿೀರಿನ ವಕ್ರಿೀಭವನ ಸೂಚಯಂಕವು ಕಡಿಮ ಇರನವ ಕಾರಣ ಬ ಳಕನ ಹ ಚನಿ ವ ೀಗವಾಗಿ ಚಲ್ಲಸನತ್ತದ .
ನೆನ್ಪ್ತನ್ಲಿಲಡರೆೀಕಾದ ಪರಮ್ನಖ ಅಂಶಗಳು :







ಗೆ ೀಲಿೀಯ ದಪವಣದ ಸೊಂಗಮ್ ದ ರವು ವಕರತ್ಾ ತಿರಜಯದ ಅಧ್ವದಷ್ನೆ ಇರನತ್ತದೆ
ಸಾೆಂದರ ಮಾಧ್ಯಮ್ದಿೊಂದ ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮ್ಕೆೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಚಲಿಸನವ ರೆಳಕ್ನ್ ಕ್ರಣವು ಲೊಂಬದಿೊಂದ ದ ರ ರಾಗನತ್ತದೆ (ಸಾವಿದ )
ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮ್ದಿೊಂದ ಸಾೆಂದರ ಮಾಧ್ಯಮ್ಕೆೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಚಲಿಸನವ ರೆಳಕ್ನ್ ಕ್ರಣವು ಲೊಂಬದಿೊಂದ ಕಡ್ಗ್ ರಾಗನತ್ತದೆ (ವಿಸಾಕ)
ಸತ್ಯ ಪರತಿ ಬಿೊಂಬಗಳು ಯಾವಾಗಲ

ತ್ಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇರನತ್ತದೆ .

ಮ್ರ್ಯ ಪರತಿಬಿೊಂಬಗಳು ಯಾವಾಗಲ ನೆೀರವಾಗಿರನತ್ತದ.ೆ
ದಪವಣ ಮ್ತ್ನತ ಮ್ಸ ರ ಎರಡರಲ ಲ ವಸನತವನ್ ಸಾಥನ್ ಯಾವಾಗಲ (- )ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರನತ್ತದೆ ಮ್ತ್ನರ ವಸನತವನ್ ಎತ್ತರ
(+)ಧ್ನಾತ್ಮಕವಾಗಿರನತ್ತದ.ೆ

ಸೂತ್ಿಗಳು

ವಕಿತಾ ತಿಿಜಯ ( R ) = 2f
ದಪಷಣದ ಸೂತ್ಿ: 1/f = 1/v + 1/u
ದಪಷಣದ ವಧಷನ : m= h'/h = -v/u
ಮಸೂರದ ಸೂತ್ಿ: 1/f = 1/v - 1/u
ಮಸೂರದ ವಧಷನ : m = h'/h = v/u
ಮಸೂರದ ಸಾಮಥಯಷ: P = 1/f
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ಅಧ್ಾಯಯ 15

ಶಕ್ರತಯ ಆಕರಗಳು

1. ಇಂಧನ ಎಂದರ ೀನನ ?
ಗಯಳಯಂದಿಗ ಉರಿದತ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬ ಳಕನತನ ಬಿಡತಗಡ ಮಯಡತವ ಯಯವುದ ೀ ವಸತುವನತನ ಇಂರ್ನ ಎನತನವರತ.
2. ಪಳ ಯನಳಿಕ ಇಂಧನ ಗಳ ಂದರ ೀನನ?
ಸಸಾ ಮತ್ತು ಪಯಿಣಿಗಳ ಅವಶ ೀಷ್ಗಳಂದ ಪ್ಡ ದ ಇಂರ್ನವನತನ ಪ್ಳ ಯತಳಕ ಇಂರ್ನಗಳನತನ ಎನತನವರತ.
3. ಪಳ ಯನಳಿಕ ಇಂಧನಗಳ ದಹನದಿಂದ ಉಂಟ್ಾಗನವ ಎರಡನ ಅನಾನನಕೂಲ್ ತಿಳಿಸಿ?
ವಯಯತಮಯಲ್ಲನಾ ಉಂಟಯಗತತ್ುದ

ಆಮಿಗಳು ಉಂಟಯಗ್ ಮಣತಣ ಮತ್ತು ನಿೀರಿನ ಮಲ್ಲನ

4. ಸೌದ ಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಇದಿೆಲ್ನ ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ಹ ೀಗ ?
ಇದಿದಲತ ಜಯವಲ ಇಲಿದ ಹತರಿಯತವುದರಿಂದ ಹಯಗ ರಹಿತ್ವಯಗ್ದತದ
5. ಜ ೈವಿಕ ರಾಶಿ ಎಂದರ ೀನನ?
ಸಸಾ ಮತ್ತು ಪಯಿಣಿ ಮೊಲಗಳಂದ ಅಥವಯ ಉತ್ಪನನಗಳಂದ ಪ್ಡ ದ ಆಕರವನತನ ಜ ೈವಿಕ ರಯಶಿ ಎನತನವರತ.
6. ಜ ೈವಿಕ ಅನಿಲ್ ಸಾಾವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತಿತಯಾಗನವ ಅನಿಲ್ಗಳು ಯಾವುವು?
ಮಥ ೀನ್ ಕಯಬಧನ್ ಡ ೈಯಯಕ ಿೈಡ್ ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಮತ್ತು ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಸಲ ಫೈಡ್
7. ಜ ೈವಿಕ ಅನಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಿಮನಖ ಘಟಕ ಯಾವುದನ?
ಮಥ ೀನ್

,8. ನೂಯಕ್ರಿಯ ವಿದಳನ ಎಂದರ ೀನನ?
ಒಂದತ ಬಯರಿ ಬಿೀಜವು ಎರಡತ ಹಗತರ ಬಿೀಜಗಳಯಗ್ ವಿಭಜನ ಯಯಗ್ ಶಕ್ರು ಬಿಡತಗಡ ಯಯಗತವ ಕ್ರಿಯೆ
9. ಸೌರ ಜಲ್ತಾಪಕ ಅಥವಾ ಕನಕಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಪುಪ ಬಣಣ ಬಳಸಲ್ನ ಕಾರಣವ ೀನನ?
ಹ ಚ್ತು ಶಯಖವನತನ ಹಿೀರಿಕ ೊಳಳಲತ
10. ಸೌರಕನಕಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನೆಡಿ ಬಳಸಲ್ನ ಕಾರಣವ ೀನನ?
ಸೌರ ಕ್ರರಣಗಳನತನ ಕ ೀಂದಿಿೀಕರಿಸ್ಥ ಹ ಚಿುನ ತಯಪ್ವನತನ ಉಂಟತಮಯಡತತ್ುದ
11. ಸೌರಕನಕಕರ್ ಗಳಿಗ ಗಾಜನ ಮನಚಿಳ ಹಾಕಲ್ನ ಕಾರಣವ ೀನನ?
ಗಯಜನ ಮತಚ್ುಳ ಸೌರ ಕ್ರರಣಗಳಂದ ಶಯಖವನತನ ಒಳಹ ೊೀಗಲತ ಬಿಡತತ್ುದ ಆದರ ಹ ೊರ ಬರಲತ ಬಿಡತವುದಿಲಿ
12. ಸೌರ ಕ ೂೀಶ ಎಂದರ ೀನನ?
ಸೌರ ಶಕ್ರುಯನತನ ವಿದತಾತ್ ಶಕ್ರುಯನಯನಗ್ ಪ್ರಿವತಿಧಸತವ ಸಯರ್ನವ ೀ ಸೌರಕ ೊೀಶ
13.ಒಂದನ ಸೌರ ಕ ೂೀಶದ ವೀಲ ುೀಜ್ ಮತ್ನತ ಸಾಮಥಯಷ ಎರ್ನು?
0.5V - 1 V. 0.7 W
14. ಭೂಗಭಷ ಉರ್ಣ ಶಕ್ರತ ಎಂದರ ೀನನ?
ಬ ೀಗ ಭೊಮಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಶಿಲಯಪಯಕ ಕ ೊಳುಳವಿಕ ಯಿಂದ ಭೊಮಯ ಮರ್ಾಭಯಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಿಹವಯಗ್ರತವ ನಿೀರತ ಸಂಪ್ಕಧಕ ೆ ಬಂದಯಗ
ಬಿಸ್ಥಯಯಗ್ ಆವಿಯಯಗತತ್ುದ ಇದನತನ ಭೊಗಭಧ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ರು ಎನತನವರತ.

15. ಸೌದ ಗಿಂತ್ಲ್ೂ ಇದಿೆಲ್ನ ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ಹ ೀಗ ?
ಇದಿದಲತ ಜಯವಲ ಇಲಿದ ಹತರಿಯತವುದರಿಂದ ಹಯಗ ರಹಿತ್ವಯಗ್ದತದ ಹ ಚಿುನ ಉಷ್ಣತ ನಿೀಡತತ್ುದ
16. ಪಳ ಯನಳಿಕ ಇಂಧನಗಳನನೆ ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗದ ನ ೈಸಗಿಷಕ ಶಕ್ರತಯ ಮೂಲ್ಗಳು ಎನನೆತಾತರ ಏಕ ?
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ಪ್ಳ ಯತಳಕ ಇಂರ್ನಗಳಯದ ಪ ಟ ೊಿೀಲ್-ಡಿೀಸ ಲ್ ನ ೈಸಗ್ಧಕ ಅನಿಲ ಒಮೆಮ ಬಳಸ್ಥ ಖ್ಯಲ್ಲಯಯದರ ಮತ ು ಮರಳ
ಬರಲತ ಲಕ್ಯಂತ್ರ ವಷ್ಧಗಳು ಬ ೀಕತ.
17.ಉತ್ತಮ ಶಕ್ರತಯ ಆಕರಗಳ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
ದಕ್ಷತ ಹ ಚಿುರಬ ೀಕತ
●

ಸತಲಭವಯಗ್ ದ ೊರ ಯಬ ೀಕತ

ಸತಲಭವಯಗ್ ಸಂಗಿಹಿಸಲತ ಮತ್ತು ಸಯಗ್ಸಲತ ಸಯರ್ಾವಯಗಬ ೀಕತ

ಕಡಿಮೆ ಹ ೊಗ ಉತ್ಪತಿುಯಯಗಬ ೀಕತ

18.ಹ ಚ್ಚಿನ ಉರ್ಣ ವಿದನಯತ್ ಸಾಾವರಗಳನನೆ ಕಲ್ಲಿದೆಲ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ ೀತ್ಿಗಳಿಗ ಸಾಾಪಿಸಲ್ನ ಕಾರಣವ ೀನನ ?
ಒಂದತ ಸಿಳದಿಂದ ಅಷ ಿೀ ದೊರದಲ್ಲಿರತವ ಮತ ೊುಂದತ ಸಿಳಕ ೆ ವಿದತಾತ್ ಸಯಗಯಣಿಕ ಯತ ಪ ಟ ೊಿೀಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದಿದಲ್ಲನ ಸಯಗಯಣಿಕ ಗ್ಂತ್ ಹ ಚ್ತು
ದಕ್ಷ ವಯದದತದ
19.ಕಲ್ಲಿದೆಲ್ಲನಿಂದ ವಿದನಯತ್ ಉತಾಪದಿಸನವ ಕ ೀಂದಿವನನೆ ಉರ್ಣವಿದನಯತ್ ಸಾಾವರ ಎನೆಲ್ನ ಕಾರಣವ ೀನನ ?
ಕಲ್ಲಿದದಲ್ಲನಿಂದ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ರುಯನತನ ಪ್ಡ ದತ ನಿೀರನತನ ಕಯಸ್ಥ ಅದರಿಂದ ಬರತವ ಹಬ ಯಿಂದ ಟಬ ೈಧನ್ ಚ್ಲ್ಲಸ್ಥ ವಿದತಾತ್ ಶಕ್ರುಯಯಗ್
ಪ್ರಿವತಿಧಸತವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣ ವಿದತಾತ್ ಸಯಿವರ ಎಂದತ ಕರ ಯತವರತ.
20.ಜಲ್ವಿದನಯತ್ ಸಾಾವರಗಳನನೆ ಸಾಾಪಿಸಲ್ನ ಬೃಹತ್ ಅಣ ಕಟನುಗಳನನೆ ನಿಮಷಸನವುದರಿಂದ ಉಂಟ್ಾಗನವ ಅನಾನನಕೂಲ್ಗಳ ೀನನ?
●

ವಾವಸಯಯ ಯೀಗಾ ಭೊಮ ಮತ್ತು ಮಯನವ ವಯಸಯೀಗಾ ಪ್ಿದ ೀಶಗಳು ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಡ ಯಯಗತತ್ುದ

●

ಪ್ರಿಸರ ವಾವಸ ಿ ನಯಶವಯಗತತ್ುದ

●

ಕಯಡತ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಡ ಯಯಗತವುದತ ರಿಂದ ಮೀಥ ೀನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡತಗಡ ಗ ೊಳಸತತ್ುದ

●

ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಡ ಯಯದ ಪ್ಿದ ೀಶದಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗ ಸೊಕು ಪ್ುನವಧಸತಿ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಸಮಸ ಾ ಉಂಟಯಗತತ್ುದ

21.ಪವನ ಶಕ್ರತಯ ಅನನಕೂಲ್ತ ಗಳ ೀನನ?
●
●

ಪ್ರಿಸರಸ ನೀಹಿ
ಉತ್ುಮ ಕಯಯಧಕ್ಷಮತ

ನವಿೀಕರಿಸಬಹತದಯದ ಶಕ್ರುಯ ಆಕರ
ಮರತಕಳಸತವ ವ ಚ್ುವನತನ ಬಯಸತವುದಿಲಿ

22.ಪವನಶಕ್ರತಯ ಇತಿಮತಿಗಳು ಏನನ?
●

ಟಬ ೈಧನ್ ಗಳ ಜವವನತನ ನಿವಧಹಿಸಲತ ಗಯಳಯ ಜೀವವು ಹದಿನ ೈದತ ಕ್ರಲ ೊೀಮೀಟರ್ ಪ್ಿತಿ ಗಂಟ ಗ್ಂತ್ ಹ ಚಯುಗ್ರಬ ೀಕತ

●

ಹ ಚಿುನ ಜಯಗದ ಅವಶಾಕತ ಇದ

●

ಗ ೊೀಪ್ುರ ಮತ್ತು ರ ಕ ೆಗಳನತನ ಪ್ಿಕೃತಿಯ ಅನಿಶಿುತ್ ಪ್ರಿಣಯಮಗಳಯದ ಮಳ ಸೊಯಧ ಗಯಳಯಿಂದ ನಿವಧಹಿಸತವ ಅಥವಯ ರಕ್ಷಿಸತವ
ಅವಶಾಕತ

●

ವಷ್ಧದ ಹ ಚಿುನ ಕಯಲ ಗಯಳ ಬಿೀಸತವ ಸಿಳದಲ್ಲಿ ಸಯಿಪಿಸಬ ೀಕತ

23.ಸೌರಕ ೂೀಶಗಳ ಅನನಕೂಲ್ತ ಗಳ ೀನನ?
●

ಚ್ಲನಶಿೀಲ ಭಯಗಗಳನತನ ಹ ೊಂದಿಲಿ

ಕಡಿಮೆ ನಿವಧಹಣ ವ ಚ್ು

●

ಜನರತ ತ್ಲತಪ್ಲಯಗದ೦ತ್ಹ ದತಗಧಮ

ಪ್ಿದ ೀಶದಲ್ಲಿಯೊ ಸೌರಕ ೊೀಶಗಳಂದ ಶಕ್ರು ಪ್ಡ ಯಬಹತದತ

●

ಸಹಯಯವಿಲಿದ ತ್ೃಪಿುಕರವಯಗ್ಕಯಯಧನಿವಧಹಿಸತತ್ುದ

24.ಸೌರಕ ೂೀಶಗಳ ಉಪಯೀಗಗಳನನೆ ತಿಳಿಸಿ
●

ಸೌರಕ ೊೀಶ ಗಳನತನ ಸಂಚಯರ ದಿೀಪ್ಗಳು ಬಿೀದಿದಿೀಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಯಾಲತೆಲ ೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸತವರತ.

●

ಕೃತ್ಕ ಉಪ್ಗಿಹಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಹಯಾಕಯಶ ಶ ೀರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ರುಯ ಆಕರ

●

ದೊರ ಪ್ಿದ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಯಿಪಿಸತವ ರ ೀಡಿಯೀ ಅಥವಯ ತ್ಂತಿರಹಿತ್ ಪ್ಿಸರಣ ವಾವಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸತವರತ

25. ಸೌರಕ ೂೀಶ ದ ಅನಾನನಕೂಲ್ತ ಗಳು ಏನನ?
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ಸಯಿಪ್ನ ಯ ವ ಚ್ು ದತಬಯರಿ

ಕಯಯಧಕ್ಷಮತ ಕಡಿಮೆ

26. ನೂಯಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ರತಯ ಅನಾನನಕೂಲ್ತ ಗಳು ಏನನ?
ತಯಾಜಾಗಳ ಶ ೀಖರಣ ಮತ್ತು ವಿಲ ೀವಯರಿ ಪ್ರಿಸರ ಮಯಲ್ಲನಾಕ ೆ ಕಯರಣ

ವಿಕ್ರರಣಗಳ ಆಕಸ್ಥಮಕ ಸ ೊೀರಿಕ ಯ ಅಪಯಯ

ನೊಾಕ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಯಕಯರಿ ಸಯಿಪ್ನ ಯ ವ ಚ್ು ದತಬಯರಿ

ಯತರ ೀನಿಯಮ್ ನ ಸ್ಥೀಮತ್ ಲಭಾತ

27.ಗಾಳಿ ಶಕ್ರತ ಬಳಕ ಯ ಅನಾನನಕೂಲ್ಗಳು ಯಾವುವು?
●

1MV ವಿದತಾತ್ ಉತಯಪದಿಸಲತ ಸತಮಯರತ 2 ಹ ಕ ಿೀರತಗಳು ಜಯಗದ ಅವಶಾಕತ

● ಗಯಳಯಂತ್ಿಗಳ ಸಯಿಪ್ನಯ ವ ಚ್ು ಅಧಿಕ
● ಪ್ಿಕೃತಿ ವಿಕ ೊೀಪ್ದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲತ ಉನನತ್ ನಿವಧಹಣ ಯ ಅವಶಾಕತ
● ಮಯರತತ್ದ ವ ೀಗ 15 km/hr ಗ್ಂತ್ ಜಯಸ್ಥು ಇರಬ ೀಕತ
28.ಜ ೈವಿಕ ಅನಿಲ್ ತ್ಯಾರಿಕ ಯನನೆ ವಿವರಿಸಿ?
●

ಸಸಾ ಮತ್ತು ಪಯಿಣಿ ತಯಾಜಾ ಪ್ದಯಥಧಗಳು ಆಕ್ರಿಜನ್ ರಹಿತ್ ವಾವಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ಯಾಣತ ಜೀವಿಗಳಂದ ವಿಘಟನ ಹ ೊಂದಿ
ಬಿಡತಗಡ ಯಯಗತವ ಅನಿಲವ ೀ ಜ ೈವಿಕ ಅನಿಲ

● ಸಗಣಿ ಕ ೊಳ ತ್ ತ್ರಕಯರಿ ಇತ್ರ ಸಸಾ ಮತ್ತು ಪಯಿಣಿ ತಯಾಜಾ ನಿೀರತ ಮಶಿಣ ತ್ಯಯರಿಸ್ಥ ಪಯಚ್ಕ ವಾವಸ ಿಗ ಸಯಗ್ಸತವುದತ
● ಆಕ್ರಿಜನ್ ರಹಿತ್ ಉಸ್ಥರಯಟ ನಡ ಸತವ ಸೊಕ್ಷಾಜೀವಿಗಳಂದ ಮಶಿಣದಲ್ಲಿ ವಿಘಟನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡ ದತ ಕ ಲವು ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ
ಮಥ ೀನ್ ಕಯಬಧನ್ ಡ ೈಯಯಕ ಿೈಡ್ ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನ್ ಮತ್ತು

ಹ ೈಡ ೊಿೀಜನಿಲ ಫೈಡ್ ಉತ್ಪತಿುಯಯಗತತ್ುದ .

● ಪಯಚ್ಕ ವಾವಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸಂಗಿಹವಯಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ ೊಳವ ಗಳ ಮೊಲಕ ಪ್ಡ ಯತವುದತ

29.ಸೌರಕ ೂೀಶದ

ಉಪಯೀಗಗಳನನೆ ಬರ ಯಿರಿ .

● ಕೃತ್ಕ ಉಪ್ಗಿಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸತವವರತ

ಟಯಿಫಿಕ್ ಸ್ಥಗನಲ್ ದಿೀಪ್ಗಳಲ್ಲಿ

● ಕಯಾಲತೆಲ ೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ

ರ ೀಡಿಯೀ ಅಥವಯ ತ್ಂತಿರಹಿತ್ ಪ್ಿಸರಣ ವಾವಸ ಿ

30.ಹ ಚನಿತಿತರನವ ಶಕ್ರತಯ ಬ ೀಡಿಕ ಯನ ಪರಿಸರದ ಮೀಲ ಉಂಟನಮಾಡನವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವವು? ಶಕ್ರತಯ ಬಳಕ ಯನನೆ
ಕಡಿಮಗ ೂಳಿಸಲ್ನ ನಿೀವು ಯಾವ ಕಿಮಗಳನನೆ ಸೂಚ್ಚಸನವುದಸೂಚ್ಚ ಸೂರಸೂವಿರಿ?
ಪರಿಣಾಮಗಳು : .ಫಯಸ್ಥಲ್ ಇಂರ್ನಗಳನತನ

ದಹಿಸತವುದರಿಂದ ವಯಯತಮಯಲ್ಲನಾ ಉಂಟಯಗತತ್ುದ

● ದ ೊಡಡ ಅಣ ಕಟತಿಗಳನತನ ನದಿಗಳಗ ಕಟತಿವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಸರದ ಮೆೀಲ ವಾತಿರಿಕು ಪ್ರಿಣಯಮ ಉಂಟಯಗತತ್ುದ
● ಮರಗಳನತನ ಕಡಿಯತವುದರಿಂದ ಜಲಚ್ಕಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಿಜನ್ ಚ್ಕಿದ ಮೆೀಲ ಪ್ರಿಣಯಮ ಉಂಟಯಗತತ್ುದ
ಕಿಮಗಳು : ಫಯಸ್ಥಲ್ ಇಂರ್ನಗಳನತನ ಮತ್ವಯಗ್ ಬಳಸ್ಥ ಪ್ರಿಸರ ಸ ನೀಹಿ ಇಂರ್ನಗಳ ಬಳಕ ಉದಯಹರಣ CNG
● ಸೌರಕತಕೆರ್ ಬಳಸತವುದರಿಂದ ಇಂರ್ನ ಬಳಸಬಹತದತ
● ಅಗತ್ಾವಿದಯದಗ ಶಕ್ರುಯ ಆಕರಗಳನತನ ಮತ್ವಯಗ್ ಬಳಸತವುದತ
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