
  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                    ನಮತ ನನಸರರಕ ಸಮಪನರತಲಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.         ಕಳರನ ಸಮಪನರತಲಗಳನಳನ ನವಪಕರಣಗರಳಳಳ ವ ಮತಳತ ನವಪಕರಣಗರಳಳ ದ ಸಮಪನರತಲಗಳರ ವಮಗಡಸ
    ನಪರಳ,ಪಟರಪಪಲ,ಅರಣಲ ಗಳಳ,ಕಲದದ ಲಳ,  ನನಸರರಕ ಅನಲ,  ಗಳ

2.           ನಪರನ ಮತಬಳಕಗ ಮನಯಲ ನಪವ ಕನಗರಡರಳವ ಯವದದರಳ ಮರರಳ ಕ ಕಮಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ..

3.    ಅರಣಲ ಗಳಮದ ನಮಗಗಳವ ಯವದದರಳ 2  ಅನಳಕರಲಗಳನಳನ ತಳಸ.

4.  ವನಲ ಜಪವಗಳಳ ಎಮದರಪನಳ?  ಉದಹರಣಗಳನಳನ ಕರಡ.

5.   ಪಳಯಳಳಕ ಇಮಧನಗಳನಳನ ಹಸರಸ.   ಇವಗಳನಳನ ಮತವರ ಬಳಸಬಪಕಳ,ಏಕ? ರರಣಕರಡ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                          ನಮತ ಪರಸರದ ಅಧಲ ಯನ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.         ಪಷಣಸತರದಲನ ಜಪವಗಳ ಚತ ಕಗಳ ಸಹಯದಮದ ಒಮದಳ ಸರಳ ಆಹರ ಸರಪಳಯನಳನ ರಚಸ.

   

2.   ಪರಸರ ವಲ ವಸಸ ಎಮದರಪನಳ?   ಪರಸರ ವಲ ವಸಸಯ 2   ಪಪಧನ ವಧಗಳಳ ಯವವ? 

3.      ಪರಸರ ವಲ ವಸಸಯಲ ವಘಟಕ ಜಪವಗಳಳ ಇಲಲ ದದದ ರ ಏನಗಬಹಳದಳ? 

4.      ಪರವಲಮಬ ಆಹರ ಸರಪಳಗ ಒಮದಳ ಉದಹರಣ ಕರಡ.

5.     ಒಮದಳ ನಪರ ಸಮಖಲ ಪರಮಡ ರಚಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ

ಘಟಕ-                                             ಪರಮಣಳವನ ರಚನ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.    ಮಹತಯನಳನ ಸಮಗ ಪಹಸ ಕರಷಟ ಕವನಳನ ಭತರಮಡ.

  ಪರಮಣಳವನ ಕಣಗಳಳ  ಆವಷಷ ರಸದವರಳ   ವದಳಲದವಪಶದ ವಧ  ರಶ

 ಪಪಪಟನ

 ನರಲಟಪನ

 ಇಲರಟಪನ

2.    ಅತಲ ಮತ ಸರಳ ಪರಮಣಳ ಯವದಳ?

3.6C12     ಸಮಕಪತದಮದ ರಬರನ ನ ರಶಸಮಖಲ ,   ಪರಮಣಳ ಸಮಖಲಯನಳನ ತಳಸ.        ರಬರನ ಪರಮಣಳವನಲ ಇಲರಟಪನ ಹಮಚಕಯ
 ಚತ ಕವನಳನ ಬರಯರ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                       ಪರಮಣಳವನ ಬಗಗ ಇನನ ಷಳಟ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.   ಕಳರನ ಕರಷಟ ಕವನಳನ ಪಣರಗರಳಸ.

 ಧತಳವನ
ಹಸರಳ

 ಸಮಕಪತ ಪರಮಣಳ
  ಸಮಖಲ

  ಎಲರತಪನ ಹಮಚಕ  ವಪಲನನ
ಎಲರಟಪನ

K L M N

 ರಬರನ C 6 2 _ _

 ಆಕನ ಜನ O 8 2 _ _

 ಕರಲಪರನ Cl 17 2 _ _ _

 

2.    ನಪರನ ಸಪಪಕಕ ಅಣಳರಶಯನಳನ ಕಮಡಳಹಡಯರ(    ಹನಡರಪಪಜನ ನ ಪರಮಣಳ ರಶ=1,   ಆಕನ ಜನ ನ ಪರಮಣಳರಶ=8)

3.       ಯವದಪ ವಸಳತವನ ಒಮದಳ ಮಪಲ ನಲ ಎಷಳಟ ಅಣಳಗಳರಳತತವ? 

4.  ಪರಮಣಳವನ K,L,M,N        ಕವಚಗಳಲ ತಳಮಬಬಹಳದದ ಗರಷಟ ಇಲರಟಪನ ಗಳ ಸಮಖಲ ಎಷಳಟ?



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                        ಜಪವಕರಪಶಗಳ ಅಧಲ ಯನ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪಣರಗರಳಸ. 

   ಜಪವಕರಪಶದ ಶಕತ ಉತತದನ ಕಪಮದಪ

  ಸಸಲ ಜಪಕರಪಶದ ಅಡಳಗಕರಪಣ

   ಜಪವಕರಪಶದ ಪಪಪಟಪನ ರಖರನ

   ಜಪವಕರಪಶದ ಆತತ ಹತಲ ಚಪಲ

2.         ಕರಪಶಪರಯ ಮರಲಕ ವಸಳತಗಳಳ ಸಗಣಕ ಯಗಳವ ಮರರಳ ಭತಕ ಕ ಪಯಗಳಳ ಯವವ? 

3.    ನಪರನಲ ನನಸದ ಹಸರಳರಳಳ ದಪತ ನಗಳತತದ.ಏಕ?ರರಣಕರಡ.

4.     ಪಪಣಜಪವಕರಪಶದ ಅಮದವದ ಚತ ಕಬರದಳ ಭಗಗಳನಳನ ಗಳರಳತಸ..



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                             ಜಪವಗಳ ವರಪರಕರಣ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪಣರಗರಳಸ.

 ಜಪವ ದದನಮನಮಕರಣ

 ಮನವ

 ಕಳದಳರ

 ನಯ

2.     ಜಪವಗಳ ವರಪರಕರಣದ ಮಜಲಳಗಳನಳನ ಕ ಕಮವರ ಬರಯರ. 

3.   ಸರಕತ ಉತತರವನಳನ ಭತರಮಡ.

    *  ಆಯಳವಪರದ ಪತಮಹ_____________

    *  ಜಪವಶಸತಪದ ಪತಮಹ_____________

    *   ಆಧಳನಕ ವರಪರಕರಣಶಸತಪದ ಪತಮಹ_______________ 

4.    ಜಪವಗಳ ಐದಳ ಸಮಪಜಲ ಗಳನಳನ ಹಸರಸ.

5.    ಕಳರನವಗಳನಳನ ಅವಗಳ ಸಮಪಜಲ ಕಷ ಸಪರಸ.

    ಹಸಳ,ಮವನಮರ,  ಬರಸಟ ,  ಬಲಕಟ ಪರಯ



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                             ಸರಕಕ ತಜಪವಗಳ ಪಪಪಮಚ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.     ಬಯಜನಸಸ ವದವನಳನ ಮಮಡಸದ ವಜನ ಯರಳ? 

2.     ಹಲಳ ಮಸರಗಲಳ ರರಣವಗಳವ ಬಲಕಟ ರಯ ಯವದಳ? 

3.  ಬಲಕಟ ರಯಫಪಜ ಎಮದರಪನಳ?

4.   ರಲರ ರರಪಗದ 2   ಪಪಮಳಖ ಲಕಕ ಣಗಳನಳನ ತಳಸ.

5.     ಮಲಪರಯ ರರಪಗವನಳನ ನಯಮತಪಸಲಳ ಯವದದರಳ 2  ಕ ಕಮಗಳನಳನ ತಳಸ..



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                ಚಲನಯ ವವರಣ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ- 
_____________________________________________________________________________________
1.     ಚಲಸದ ದರರ ಮತಳತ ಸಸನಪಲಲ ಟಗಳರರಳವ ವಲ ತಲಸವಪನಳ? 

2.   ಒಮದಳ ರರಳ 30    ಸಕಮಡ ಗಳ ರಲವಧಯಲ 600      ಮಪಟರ ದರರ ಕ ಕಮಸದರ ರರನ ಜವವನಳನ ಕಮಡಳಹಡಯರ.

3.      ಜವ ಮತಳತ ವಪಗಗಳ ನಡಳವನ ವಲ ತಲಸ ತಳಸ.

4.  ವಪಗರತಷ ಷರ ಎಮದರಪನಳ?

5.      ಕಳರನ ದತತಮಶಗಳನಳನ ಉಪಯರಸ ಚಲನಯ ನಕ ರಚಸ.

ವಪಗ(m/s ಗಳಲ) 10 20 40 30

 ರಲ (  ಸಕಮಡ ಗಳಲ) 1 2 3 4



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                    ಬಲ ಮತಳತ ನರಲಟನನ ನ ಚಲನಯ ನಯಮಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.  ಬಲ ಎಮದರಪನಳ?   ಬಲದ ಏಕಮನ ಯವದಳ? 

2.     ನರಲಟನನ ನ ಚಲನಯ ಒಮದನಯ ನಯಮವನಳನ ನರರಪಸ.

3.     ಹನಜಮಪ ಕ ಪಪಡಪಟಳ ದರರದಮದ ಓಡಬಮದಳ ಜರಯಳತತನ.ಏಕ?  ರರಣ ಕರಡ.

 

4.     ನರಲಟನನ ನ ಎರಡನಯ ನಯಮದ ಪಪರರ ಬಲ,       ರಶ ಮತಳತ ವಪಗರಪತಷ ಷರಗಳರರಳವ ಸಮಬಮಧವನಳನ ಸಮಪಕರಣದ ಮರಲಕ
ನರರಪಸ.

5.       ನರಲಟನನ ನ ಚಲನಯ ಮರರನಯ ನಯಮಕಷ ಎರಡಳ ನದಶರನಗಳನಳನ ಕರಡ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                        ಶಕತ ಮತಳತ ಅದರ ರರಪಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.  ಕಲಸ ಎಮದರಪನಳ?   ಕಲಸದ ಏಕಮನ ಯವದಳ?

2.  ಚಲನಶಕತ ಎಮದರಪನಳ?   ಸಮಪಕರಣದ ಮರಲಕ ನರರಪಸ.

3.  ರಯದ ದಪವಲ ರಶ ,        ಎತತರ ಮತಳತ ಪಪಚಚ ನನ ಶಕತಗಳರರಳವ ಸಮಬಮಧವನಳನ ಸಮಪಕರಣದ ಮರಲಕ ನರರಪಸ .

4.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪಣರಗರಳಸ.

ಕ ಕಮ
 ಸಮಖಲ

 ಸಮದಭರಗಳಳ   ರರಪಮತರಗರಳಳಳವ ಮಳನನ
   ಶಕತಯ ಹಸ ರಳ

 ರರಪಮತರಗರಮಡನಮತರ
   ಶಕತಯ ಹಸ ರಳ

1    ಡಪಸಲ ನ ದಹನ

2 LPG    ಯ ದಹನ

3   ಉರಯಳತತರಳವ ಬಮಕಕಡಡ

4    ಚಲಸಳತತರಳವ ಆಟಕಯ ಲರ

5   ದಳಲತ ಸಮಶಲಪಷಣ

6    ಬಪಳಳತತರಳವ ಮಳಯ ಹನ

7   ಜಲಪತದಮದ ಬಪಳಳತತರಳವ ನಪರಳ



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                 ರಸಯನಕ ಕ ಪಯಗಳಳ ಮತಳತ ಅವಗಳ ವಧಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.        ಕಳರನ ಬದಲವಣಗಳನಳನ ರಸಯನಕ ಬದಲವಣ ಮತಳತ ಭತ ಬದಲವಣಗಳರ ವಮಗಡಸ .

   ಅ)   ಕಬಬಣ ತಳಕಳಷ ಹಡಯಳವದಳ-

   ಆ)  ಹಣಳಣಗಳಳ ಮಗಳವದಳ-

   ಇ)   ಉಕಷ ನ ಫಲಕವನಳನ ರಮತಪಯಗರಳಸಳವದಳ-

   ಈ)  ಕಬಬಣ ದಪವಸಳವದಳ - 

   ಉ)LPG  ಇಮಧನದ ದಹನ- 

2.        ಕಳರನ ರಸಯನಕ ಕ ಪಯಯಲ ಪಪತವತರಕ ಮತಳತ ಉತತ ನನ ಗಳನಳನ ಗಳರಳತಸ.

   CaCO3------------>Cao+CO2 

3.     ಕಳರನ ರಸಯನಕ ಕ ಪಯಯ ವಧವನಳನ ತಳಸ.

   NH3+HCl------------->NH4Cl 

4.    ಕಳರನ ರಯನಕ ಸಮಪಕರಣವನಳನ ಸರದರರಸ.

    Al+Cl2---------------->AlCl3 

5.ವಲಖಲನಸ.

    ಅ)     ಉತಷ ಷರಣ ಆ)  ಅಪಕಷರಣ



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-   ದನನಮದನ ಜಪವನದಲ ರಸಯನಕಗಳಳ-1                            ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.        ನಪವ ದನ ನತಲ ಜಪವನದಲ ಬಳಸಳವ ಕರಲಪರನ ಸಮಯಳಕತಗಳನಳನ ಹಸರಸ.

2.    ಸಲಲ ರ ಡನಆಕನನಡ ಯವದದರರ 2  ಉಪಯಗಗಳನಳನ ತಳಸ.

3.        ಜಠರದಲ ಆಮಲಪಯತ ಹಚಚದಗ ಅಡಳಗ ಸರಪಡದ ದಪವಣವನಳನ ಬಳಸಲಳ ರರಣವಪನಳ?

4.  ಸಬರನಳ ಎಮದರಪನಳ?

5.        ನಮಗ ಕರಟಟರಳವ ಎರಡಳ ನಪರನ ಮದರಗಳಲ ಒಮದಳ ಗಡಸಳ ನಪರಳ ,   ಮತರತಮದಳ ಮದಳ ನಪರಳಗಳರವ.   ಅವಗಳನಳನ ಹಪಗ
     ಪತತ ಹಚಳಚವರ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-   ದನನಮದನ ಜಪವನದಲ ರಸಯನಕಗಳಳ-2                             ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-  
_____________________________________________________________________________________
1.  ಜಲನಲ ಎಮದರಪನಳ?  ಅದರ 2  ಉಪಯಗಗಳನಳನ ತಳಸ.

2.       ನಪರ ನಳನ ಸವರತಪಕ ದಪವಕ ಎಮದಳ ಕರಯಲಳ ರರಣವಪನಳ?

3.     ಜಲಕಷರಕ ಮತಳತ ಜಲವಮಪಚಕ ವಸಳತ ಗಳಮದರಪನಳ?

4.          ಕರಟಟರಳವ ನಪರನ ಮದರ ಗಡಸಳ ಅಥವ ಮದಳ ನಪರಮದಳ ಹಪಗ ಪತತ ಹಚಳಚವರ?

5.    ಮಜರಕಗಳಳ ಸಬರನರಮತ ಉತತಮ ಹಪಗ?



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                     ಶಬಬ ಗಳ ಜಗತಳತ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.   ಶಬಬ ದ ಉಪಯಗಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ.

2.    ಶಬಬ ವ ಶರನಲ ದಲ ಪಪಸರವಗಳವದಲಲ ಏಕ?

3.   ತರಮಗದ ನಕಯನಳನ ಬಡಸ,      ತರಮಗ ದರರ ಮತಳತ ಕಮಪನ ವಸತರಗಳನಳನ ಗಳರಳತಸ .

4.ವಲಖಲನಸ.ಎ)   ಆವವತತ ಬ)  ಪರ

5.   ಗದದ ಲದ ದಳಷತ ರಣಮಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                              ಉಷಣ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪಣರಗರಳಸ.

 ಚಟಳವಟಕ   ನರಪಕತ ಬದಲವಣ

  ಮಮಜಳಗಡಡಯನಳನ ರಸದಗ

  ಚಪತಯನಳನ ಬಪಯಸದದಗ

  ನಪರನಳನ ತಮಪಗರಳಸದಗ

2.     ಕಳರನ ಸಮದಭರದಲ ಬಳಸಳವ ತಪಮಪಕವನಳನ ಹಸರಸ .

    ಎ)     ಮನವ ದಪಹದ ತಪವನಳನ ಅಳಯಲಳ
     

    ಬ)   ಪಪಯಗ ಶಲಯಲ

3.    ಉಷಣ ಮತಳತ ತಪಗಳರರಳವ 3  ವಲ ತಲಸಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ.

4.      ಕಳದಯಳತತರಳವ ನಪರನಳನ ದಪತ ಗಜನ ಲರಪಟಕಷ ಹಕಬರದಳ.ಏಕ?ರರಣಕರಡ.

5.    ದದಲರಪಹ ಪಟಟ ಇರಳವ 2  ಸಧನಗಳನಳನ ಹಸರಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                     ದಪವಲ ದ ಸಸತಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.  ದಪವಲ ದ 2   ಮರಲಭರತ ಗಳಣಗಳನಳನ ತಳಸ.

2.  ಸಮದಪತ ಎಮದರಪನಳ?   ಸಮದಪತಯ ಸಮಪಕರಣವನಳನ ಬರದಳ ,   ಸಮಕಪತಗಳ ಅಥರ ಬರಯರ.

3.   ಸಪಪಕಕ ಸಮದಪತ ಎಮದರಪನಳ?

4.     ಸಮತವಪತ ಉಪತನ ದಪವಣದಲ ಮಟಟಯನಳನ ಅದದದಗ,   ಮಟಟಯಳ ಏಕ ತಪಲಳತತದ?

5.    ಒಮದಳ ವಸಳತವನ ರಶ 160     ಗಪಮ ಮತಳತ ಅದರ ಗತ ಕ 40 ಸ/ಮ3      ಆದರ ಆ ವಸಳತವನ ಸಮದಪತಯನಳನ ಕಮಡಳ ಹಡಯರ .



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                         ನಮತ ವಣರಮಯ ಜಗತಳತ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.    ಬಳಕನ ಪಪತಫಲನದ ನಯಮಗಳನಳನ ನರರಪಸ.

2.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪಣರಗರಳಸ.

 ಸಮದಭರ    ಅದಕಷ ರರಣವಗಳವ ಬಳಕನ ಗಳಣ

1.   ಕನನ ಡಯಲನ ಪಪತಬಮಬ

2.       ನಪರನಲ ಅಧರ ಮಳಳಳರರಳವ ಪನನಲ ಬರದಮತ ರಣಳವದಳ

3.  ಮರಪಚಕ

3.       ಸಮಪಣರ ಆಮತರಕ ಪಪತಫಲನ ಉಮಟಗಲಳ ಇರಳವ ನಬಮಧನಗಳಪನಳ?

4.    ಬಳಕನ ವಣರ ವಭಜನ ಎಮದರಪನಳ?

5.       ಪಪನ ಮಸರರದಲ ಕರಣಗಳಳ ಕಪಮದಪಪಕವತಗರಳಳಳವ ರಪಖ ಚತ ಕವನಳನ ಬರಯರ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                          ಆಹರ ಮತಳತ ಅದರ ಘಟಕಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.    ನಮತ ಆಹರದಲ ವನವಧಲ ಏಕರಬಪಕಳ?

2.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪಣರಗರಳಸ.

ವಟಮನ  ನರಲನತ ರಯಲ

1.ವಟಮನ-  ಎ

2.ವಟಮನ-  ಸ

3.ವಟಮನ-ಡ

3.        ಸಕಷಳಟ ಆಹರ ಸಪವಸದರರ ಕಲವರಳ ಪಷಕ ಕರರತಯಮದ ನರಳಳವದಳ ಏಕ?

4.     ನಮತ ಆಹರದಲ ನಪರನ ಪಪಮಳಖಲ ತಗಳನಳನ ತಳಸ.

5.    ಸಮತರಪಲತ ಆಹರದಲರಬಪರದ ಘಟಕಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                      ಪಚನಕ ಪಯ ಮತಳತ ಉಸರಟ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.   ದಳಲತ ಸಮಶಲಪಷಣಯ 2   ಹಮತಗಳಲರಳವ ವಲ ತಲಸಗಳನಳನ ತಳಸ.

2.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪಣರಗರಳಸ.

ಕಣದ ರಯರ

1.ಅಮನಲಪಸ

2.  ಪಪನನ

3.    ಕರಳಳನ ಲನಪಪಸ

3.  ಪರವಲಮಬ ಜಪವಗಳಮದರಪನಳ?2  ಉದಹರಣ ಕರಡ.

4.    ಅಮಪಬ ಮಪದಸನ ನಳನ ಜಪಣರಸಕರಳಳ ಲಗಳವದಲಲ .ಏಕ?

5.     ಮನವನ ಪಚನಮಗವಲಹದ ಚತ ಕಬರದಳ ಭಗಗಳನಳನ ಗಳರಳತಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                   ಉನನ ತ ಸಸಲ ಗಳಲ ಸಮತನರಪತತ ತತ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪಣರಗರಳಸ.

1.     ಹರವನ ಅತಲ ಮತ ಹರರರನ ಭಗ

2.     ಕಪಟಗಳನಳನ ಆಕರರಸಳವ ಹರವನ ಭಗ

3.   ಹರವನ ಗಮಡಳಭಗ

4.   ಹರವನ ಹಣಳಣಭಗ

2.  ಸಮತನರಪತತ ತತ ಎಮದರಪನಳ?

3.  ಪರಗಸತ ಶರ ಎಮದರಪನಳ?  ಅದರ 2  ವಧಗಳಳ ಯವವ?

4.    ಕಪಟಗಳಳ ರನತ ಸನಪಹಗಳ ವವರಸ.

5.      ಮದರ ಹರವನ ಚತ ಕ ಬರದಳ ಭಗಗಳನಳನ ಗಳರಳತಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                              ಸಮಪಕರ ಸಧನಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.  ವದಳಲತಷಮತಪಯ ತರಮಗಗಳಮದರಪನಳ?

2.  ಮಡಳಲಲಪಕರಣ ಎಮದರಪನಳ?

3.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪಣರಗರಳಸ.

  ಸಮಪಕರ ಸಧನ   ಆವಷಷ ರಸದ ವಜನ

1.  ಟಲವಷನ

2.  ಟಲಫಪನ

3.  ಮಬನಲ

4.     ರಪಡಯ ಪಪಪಷಕದ ಬಲಕ ನಕಯ ಚತ ಕಬರಯರ.

5.           ರಪಡಯ ಮತಳತ ಮಬನಲ ಗಳ ರಯರತತದ ಒಮದಪ ಆರದದ ರರ ಅವ ಪರಸತ ರ ಹಪಗ ಭನನ ?



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                 ಆಹರ ಉತತದನ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.    ರಸಯನಕ ಗರಬಬ ರಗಳ ಯವದದರರ 2  ಉಪಯಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ.

2.        ರಸಯನಕ ಮತಳತ ಸವಯವ ಗರಬಬ ರಗಳ ನಡಳವ ಇರಳವ ವಲ ತಲಸಗಳನಳನ ತಳಸ.

3.        ಮಣಣನ ಫಲವತತತಯನಳನ ರಪಡಳವಲ ಸಹಯಕವರರಳವ ಕಲ ವಲ ವಸಯ ಪದಬ ತಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ.

4.    ಸವಯವ ಕವರಯ ಅನಳಕರಲತಗಳನಳನ ತಳಸ.

5.       ಕವರ ಚಟಳವಟಕಯಲ ನಪರನಳನ ಹಪಗ ಸಮರಕಸ ಬಹಳದಮದಳ ತಳಸ .



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                     ಜಪವದ ವರಸ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪಣರಗರಳಸ.

   ಜಪವ ವರಸದ ಸದಬಮತ   ಮಮಡಸದ ವಜನ

1.    ರಸಯನಕ ವರಸ ಸದಬಮತ

2.     ಅಜರತ ಲಕಕ ಣಗಳ ಅನಳವಮಶಪಯತ ಸದಬಮತ

3.    ನಸಗರದ ಆಯಷ ಸದಬಮತ

2.   ಜಪವ ವರಸ ಎಮದರಪನಳ?

3.     ಜಪವ ವರಸದಲ ಭನನ ತಗಳ ಪತ ಕ ಏನಳ?

4.   ಡವರನ ಸದಬಮತದ 4   ಪಪಮಳಖ ಅಮಶಗಳಳ ಯವವ?

5.  ಉತತ ರವತರನ ಎಮದರಪನಳ?



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,8   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                             ಭರಮಯಮದ ಆಚಗ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
_____________________________________________________________________________________
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪಣರಗರಳಸ.

1.     ಭರಮಗ ಹತತರವರರಳವ ಗ ಪಹ

2.    ಸರಯರನಗ ಹತತರವರರಳವ ಗ ಪಹ

3.     ಸರವಲಹದ ಅತಲ ಮತ ದರಡಡ ಗ ಪಹ

2.      ಸರಯರನ ಹತತರ ಬಮದಗ ಧರಮಕಪತಳಗಳಗ ಬಲಬಳಯಲಳ ರರಣವಪನಳ?

3.    ಉಪಗ ಪಹಗಳಳ ಗ ಪಹಗಳರಮತ ಹಪಗ ಭನನ ?

4.    ಬಳಧ ಗ ಪಹದ ವಪಕಕ ಣ ಕಷಟ .ಏಕ?ರರಣಕರಡ.

5.          ಶಳಕ ಕ ಗ ಪಹದ ಮಪಲನ ಒಮದಳ ದನದ ಅವಧ ಅದರ ವಷರಕಷ ಮತ ಹಚಳಚ..ಏಕ?ರರಣಕರಡ.


