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ಒಟು� ಪ��ೆ
ಗಳ ಸಂ(ೆ):42                                                           10£ÉÃvÀgÀUÀw 

ಸ�*ಾದ ಉತ-ರವನು
 ಆ�1 ಬ3ೆ4�. 

1.7ಾ8ಾವರಣದ:;ರುವ ಓ=ೕ? ಪದರದ @ಾಶ�ೆB �ಾರಣ7ಾCರುವ 3ಾDಾಯ%ಕ 

ಎ)�ಾಬG?           H)Iಾದರಸ                 1)1ೕಸ                J)�ೊ;ೕ�? 

2.ರಕ- ಕಣದ:; ಆLMಜ? DಾOಾP�ೆOೆ ಸಂಬಂQ1ದ ವPG�ೆ 

ಎ)Iೆ;ೕR SೆR               H)TUೕOೊ;ೕH?    1)ಮVೕOೊ;ೕH?          J)Wಲ%? 

3.ಈ �ೆಳCನವ[ಗಳ:; %ಯಂತ�ಕ ಸರಳ�ಗ\ಾC ಬಳಸುವ ವಸು- 

ಎ)Oಾ�]ೈR             H)�ಾ)J_ಯಂ          1)ಯು3ೇ%ಯಂ         J)`ಾರಜಲ 

4.ಸಸ)aಂದರ �ಾಂಡದ ತುcಯ ಅಂOಾಂಶ ತುಂಡ�ಸಲde�fೆ.ಇದ�ಂದ ಸಸ)ದ WೕSಾಗುವ ಪ�hಾಮ 

ಎ)�ಾಂಡದ ಉದiದ jೆಳವPOೆ ಕುಂkತ7ಾಗುತ-fೆ.         H)jೇ�ನ jೆಳವPOೆ ಕುಂkತ7ಾಗುತ-fೆ. 

1)ಸಸ)ದ %ೕ�ನ Tೕ��ೆ lೆಚnಳ7ಾಗುತ-fೆ.         J)ಸಸ)ದ:; ಆlಾರ ತ*ಾ��ೆ ಕುಂkತ7ಾಗುತ-fೆ. 

5.ಈ �ೆಳCನ *ಾವ[ದು oೈ�ಕ ಶL-ಯ ಲpಣ7ಾCfೆ. 

ಎ)ಮPqನ ಗುಣಮಟ� lೆrnಸುವ[ದು       H)%ೕರು ಉs1�ೊಳ�tವ Dಾಮಥ)G ಕJW �ಾಡುವ[ದು 

1)ಪ�ಸರ �ಾ:ನ) lೆrnಸುವ[ದು    J)7ಾ8ಾವರಣದ:;  EAUÁ®zÀ qÉÊ DPÉìöÊqï ಪ��ಾಣ lೆrnಸುವ[ದು 

6.8ೆಂCನ ಎhೆqಗಳ� ಕJW ಸಂಗ�ಹVೕಗ) �ಾಲವನು
 lೊಂcರಲು �ಾರಣ 

ಎ)ಅವ[ಗಳ� ಅಪಕಷGhೆOೆ ಒಳಪಡುತ-7ೆ         H)%ೕ�@ೊಂcOೆ ವ�Gಸುತ-7ೆ.                       1)Oಾsಯ:; 

ಉತBಷGhೆ lೊಂದುತ-7ೆ.           J)Oಾsಯ:; @ೈ"ೊ�ೕಜ? oೊ8ೆ ವ�Gಸುತ-7ೆ. 

7.yಾಪ;z ಪ�hಾಮವನು
 ಉಪVೕC1 �ೆಲಸ �ಾಡುವ Dಾಧನ 

ಎ)DಾB|ನz        H)3ೆyಾz ಗ?          1)Dೋ@ಾz       J)Iೆ�ೕರhಾ ಸುರುs 



8.ಕಂಚು ಘಟಕಗಳನು
 lೊಂcfೆ. 

ಎ) 8ಾಮ� ,ತವರ       H)8ಾಮ�,%ಕB�,ಸತು      1)8ಾಮ�,ಸತು,%ಕB�       J)ತವರ,8ಾಮ�,ಸತು 

9.ಯೂ�ಯ ತ*ಾ��ೆಯ:; ಬಳಸುವ %ರವಯವ ಸಂಯುಕ- 

ಎ)DೋJಯಂ ಸಯ@ೇR                           H)�"ಾ)�ಯಂ ಸಯ@ೇR 

1)ಅUೕ%ಯಂ ಸಯ@ೇR                              J)�ಾ):Mಯಂ ಸಯ@ೇR 

10.ಮಸೂರಗಳ ತ*ಾ��ೆಯ:; ಬಳಸುವ Oಾ�ನ �ಧ 

ಎ)1ೕಸದ Oಾಜು        H)Dೋyಾ Oಾಜು      1)jೋ3ೋ 1:�ೇR Oಾಜು           J)ಸುರ�ಾ Oಾಜು 

‘ಎ’ ಪe�ಯ:; %ೕJರುವ ಕ�ೇರುಕಗಳ lೆಸರುಗಳನು
 ‘H’ ಮತು- ‘1’ ಪe�ಯ:; %ೕJರುವ ಅವ[ಗಳ ಸ�*ಾದ 

ಗುಣಲpಣಗ\�ೆಂcOೆ lೊಂc1. 

ಸೂಕ- ಉತ-ರಗಳನು
 �ೆಳOೆ %Jರು (ಾ: ಸ�ಳದ:; ಬ3ೆ4�. 

       ಎ                H          1 
1.ಕಡಲು ಕುದು3ೆ ಎ)@ಾಲುB �ೋhೆಗಳ ಹೃದಯ 12 oೊ8ೆ  

Wದುsನ ನರ 
ಎ)ಜ3ಾಯುಜ H1ರಕ- Iಾ�P 

2.ಓ��ಾ)ತ H)ಎರಡು �ೋhೆಗಳ ಹೃದಯ 12 oೊ8ೆ 
oೊ8ೆ Wದುsನ ನರ 

H)ಅಂಡಜ,ಜಲ7ಾ1 Iಾ�P 

3.Iೆ;&ಂOೋ 1)ಮೂರು �ೋhೆಗಳ ಹೃದಯ 10 oೊ8ೆ 
Wದುsನ ನರ 

1)ಅಂಡಜ ,@ೆಲ7ಾ1 Iಾ�P 

4.jಾವ: J)@ಾಲುB �ೋhೆಗಳ ಹೃದಯ ಹಲು;ಗಳ� 
ಇಲ;cರುವ[ದು 

J)ಅಂಡಜ,ಉಭಯ7ಾ1 Iಾ�P 

 ಇ)ಐದು �ೋhೆಗಳ ಹೃದಯ �ೊLBನಂತಹ  
ರಚ@ೆ 

ಇ)ಅಂಡಜ,�ೕತರಕ- Iಾ�P 

 ಎ�)ಆರು �ೋhೆಗಳ ಹೃದಯ ಹಲು;ಗಳ� ಕಂಡು 
ಬರುತ-7ೆ. 

ಎ�)ಅಂಡಜ,H1ರಕ- Iಾ�P 

 

 

 



ಈ �ೆಳCನ ಪ��ೆ
ಗsOೆ ಒಂದು 7ಾಕ)ದ:; ಉತ-�1. 

12.ಕ@ಾGಟಕ Dಾ�Oೆ ಸಂDೆ�ಯು ಎಥ@ಾ� ನು
 ಇಂಧನ7ಾC ಉಪVೕCಸುವಂ8ೆ ��ೕ8ಾMTಸಲು �ಾರಣ7ೇನು? 

13.ಹಬ� ನ %ಯಮವನು
 %ರೂ�1.       14.Oಾ4ಟz ನು
 Dಾ�%ಕ 7ಾ)Q ಎನ
ಲು �ಾರಣ7ೇನು? 

15.�Uೕಚನ 7ೇಗ ಎಂದ3ೇನು?            16.Dೌರ�ೋಶ ಎಂದ3ೇನು? 

 17.jೆstಯ ಆಭರಣ�ೆB rನ
ದ Sೇಪನ �ಾಡು7ಾಗ rನ
ವನು
 ಧನ �ದು)ದಗ�7ಾC ಬಳಸುವರು ಏ�ೆ? 

18.c�ದಳ ಸಸ)ಗಳ� ಏಕದಳ ಸಸ)ಗsCಂತ %ೕ�ನ ಅ`ಾವ lೆಚುn ತyೆದು�ೊಳ�tತ-7ೆ.lೇOೆ? 

ಈ �ೆಳCನ ಪ��ೆ
ಗsOೆ 2-3 7ಾಕ)ಗಳ:; ಉತ-�1. 

19.ನs%ಯ ಮ@ೆಯ ಸ&ೕಪ ಉಷq �ದು)� Dಾ�ವರವನು
 Dಾ��ಸSಾCfೆ.ಇದ�ಂದ ಪ�ಸರದ WೕSಾಗುವ 

8ೊಂದ3ೆಗಳನು
 ಪe� �ಾJ. 

20.ಪ"ೆ� ಸTತ ಮತು- ಪ"ೆ� ರTತ Dಾ
ಯುಗsCರುವ 2 ವ)8ಾ)ಸ �s1. 

    ಅಥ7ಾ            Dಾ
ಯುರಜು� ಮತು- ತಂತುಕಟು�ಗsCರುವ ವ)8ಾ)ಸ �s1. 

21.3ಾ�ಾ��ಕ� ಹಂತದ 2 ಲpಣಗಳನು
 ಪe��ಾJ. 

22.ಅಸ�eಕ 1:�ಾ? ಉದiರhೆಯ:; lೈyೊ�ೕ�ೊ;ೕ�� ಆಮ;ದ Iಾತ�7ೇನು? 

     ಅಥ7ಾ         ಸdeಕ 1:�ಾನನು
 ಉದi�ಸುವ ಬOೆಯನು
 �ವ�1. 

23.�ದು)c�ಭಜ@ೆಯ rತ� ಬ3ೆದು `ಾಗಗಳನು
 lೆಸ�1. 

24.ಕುSಾಂತ� ಸಸ)ಗಳನು
 jೆ\ೆಸುವ[ದರ ಒಂfೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಮತು- ಅ@ಾನುಕೂಲಗಳನು
 �s1.. 

        ಅಥ7ಾ              ಜಲಕೃ� ಮತು- 7ಾಯುಕೃ�ಗsCರುವ 2 ವ)8ಾ)ಸ �s1. 

25.3ಾ�ೆR ನ rತ� ಬ3ೆದು `ಾಗಗಳನು
 lೆಸ�1. 

26.4 :ೕಟz Oಾತ�ದ ಅ%ಲaಂದನು
    3*105 Iಾ)ಸB� ಒತ-ಡದ:; Iಾ8ೆ�aಂದರ:; ಸಂಗ�TಸSಾCfೆ.  1�ರ 8ಾಪದ:; 

ಅ%ಲವನು
 8 :ೕಟz Oಾತ��ೆB 7ಾ)�ೋrಸಲು HಡSಾCfೆ.lಾOಾದ3ೆ Iಾ8ೆ�VಳCನ ಅ%ಲದ ಒತ-ಡವನು
 

ಕಂಡುTJ4�. 

 



27.ಹjೆ ಎಂ�? ನ 7ಾ)�ೋಚನ lೊyೆತದ rತ� ಬ3ೆದು `ಾಗಗಳನು
 lೆಸ�1. 

28.ಒಂದು ಹಡC%ಂದ ಕಳ�T1ದ ಶ�ವhಾ�ೕತ ಧ�%ಯು 1530    7ೇಗದ:;  %ೕ�ನ:; ಚ:ಸುತ-fೆ.ಕಡ:ನ ಆಳವ[ 450   

ಆದ3ೆ ತರಂಗವ[ ಮರಳಲು 8ೆOೆದು�ೊಳ�tವ ಸಮಯವನು
 ಕಂಡುTJ4�. 

29.ನೂ)L;ಯ �ದು)� L�*ಾ�ಾ�ಯನು
 ಜನ%Hಡcಂದ ದೂರ Dಾ��ಸjೇ�ೆಂಬ 7ಾದವನು
 %ೕವ[ lೇOೆ 

ಸಮ�G1�ೊಳ�t��. 

30.ಸರಳ ಸಂಗತ ಚಲ@ೆ ಎಂದ3ೇನು?ಎರಡು ಉfಾಹರhೆ �ೊJ 

     ಅಥ7ಾ         ಅಡ� ತರಂಗ ಮತು- %ೕಳ ತರಂಗ ಗsOೆ ಒಂfೊಂದು ಉfಾಹರhೆ �ೊJ. 

31.Iೆ"ೊ�ೕ� ಎಂ�? ನ:; �ಾಬG3ೇಟz ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁàPïð¥ÀèUï ನ �ಾಯG7ೇನು? 

           CxÀªÁ         ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ r¸ÉÃ¯ï EAf£ïUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸À w½¹. 

32.ದು)� ತಂ� �ೇಬ� ಗಳನು
 ದೂರಸಂಪಕG ವ)ವDೆ�ಯ:; ಬಳಸುವರು-ಸಮ�G1 

33.ಎ)3ಾ�� ರುH�zÀ G¢Ý£À  Te�ನ ಪ��ಾಣ ಮರುcನ lೆ�ಾnCರುವ[ದು ಭೂ&ಕ ಗಮ%ಸು8ಾ-\ .ೆಈ L�ೕ�ಯನು
 

�ವ�1. 

H)ಕH�ನ ರಸವನು
 8ೆOೆದ 1Iೆdಯನು
 HDಾಡcರಲು �ಾರಣ7ೇನು? 

34.�ೆಳCನ 3ಾDಾಯ%ಕ L��ಗsOೆ ಸ�ದೂC1ದ ಸ&ೕಕರಣ ಬ3ೆ4�. 

ಎ)OಾsVಂcOೆ WOೆ
ೕ�ಯಂನ ವತG@ೆ 

H)8ಾಮ�ದ ಸSೆ�ೕR @ೊಂcOೆ ಕH�ಣದ ವತG@ೆ. 

ಈ �ೆಳCನ ಪ��ೆ
ಗsOೆ ಉತ-�1. 

35.      ºÉZï L «  ರಚ@ೆಯ rತ� ಬ3ೆದು `ಾಗಗಳನು
 ಗುರು�1. 

 36. ಎ)ಡVೕ� ನ ಎರಡು ಉಪVೕಗಗಳನು
 ಬ3ೆ4� 

H)"ಾ�%ಸ�z ನ ಮೂರು ಪ�fೇಶಗಳನು
 lೆಸ�1. 

      ಅಥ7ಾ     ಎ)ಮುನ
yೆ ಒಲುW ಎಂದ3ೇನು?         H) "ಾ�%Mಸ��ನ ನಡು�ನ ವ)8ಾ)ಸ ಬ3ೆ4�. 

 



37.ಅಲೂ)&%ೕಯಂನ ಉದiರhೆಯ rತ� HJ1 `ಾಗಗಳನು
 ಗುರು�1. 

38.ಎ)ಆಧು%ಕ ಆವತGಕ %ಯಮವನು
 %ರೂ�1. 

H)ಈ �ೆಳCನ  ಾತುಗಳ� *ಾವ jಾ;� Oೆ Dೇರುತ-fೆ.?   ಅ)ಅಲೂ)&%ಯಂ         ಆ)DೋJಯಂ 

39.ಏಕತsೕಕರಣ ಎಂದ3ೇನು? ಇದರ ಅನುIಾತವನು
 �ೆಕBz jೋ�G ನ ಸlಾಯcಂದ ಸdಷ�ಪJ1. 

                                     ಅಥ7ಾ 

Wಂಡಲನ c�ತsಕರಣ ಪ�Vೕಗದ:; fೊ3ೆತ ಬ"ಾP Cಡಗಳ ಪ��ಾಣವನು
 �ೆಕBz jೋ�G ನ ಸlಾಯcಂದ 

8ೋ�1. 

ಈ �ೆಳCನ ಪ��ೆ
ಗsOೆ ಉತ-�1. 

40.Iಾ)3ೆyೆಯ ಸುರುs�ಾಂತ ಪ�Vೕಗದ:; ಈ �ೆಳCನ ಸಂದಭGಗಳ:; �ಾಡುವ �ೕphೆ ಮತು- ��ಾGನವನು
 

ಬ3ೆ4�. 

ಎ)ದಂಡ�ಾಂತವನು
 �ೊಳ7ೆ4ಂದ lೊರOೆ 8ೆOೆfಾಗ. 

H)ಸುರುsಯ ಸುತು-ಗಳನು
 lೆrn1 �ಾಂತವನು
 ಸುರುsಯ ಒಳOೆ ತೂ�fಾಗ 

1)�ಾಂತ ಮತು- �ೊಳ7ೆ 1�ರ7ಾCfಾiಗ 

J)�ಾಂತವನು
 ತುಂjಾ 7ೇಗcಂದ �ೊಳ7ೆಯ ಒಳOೆ ತೂ�fಾಗ 

                            ಅಥ7ಾ 

ಎ)]ಾ)ರyೆಯ �ದು)8ಾBಂ�ೕಯ Iೆ�ೕರhೆಯ ಒಂದ@ೆಯ ಮತು- ಎರಡ@ೆಯ %ಯಮವನು
 %ರೂ�1. 

H)ಎ.1 yೈನUೕ ಮತು- J.1 yೈನUೕಗಳ ನಡು�ನ ಎರಡು ವ)8ಾ)ಸ �s1. 

41.   Vȩ̀ ÀgÁ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÉèöÊ¹£ï UÀ¼À gÀZÀ£Á ¸ÀÆvÀæ §gÉ¬Äj, À̧gÀ¼À ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ï AiÀiÁªÀÅzÀÄ? CzÀgï gÀZÀ£Á À̧ÆvÀæ §gÉ¬Äj. 

42.    Q«AiÀÄ ¤Ã¼ÀbÉÃzsÀ £ÉÆÃlzÀ rತ� ಬ3ೆದು `ಾಗಗಳನು
 ಗುರು�1. 

 

 


