
  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                   ನನಸರರಕ ಸಮಪನರತಲಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________       
1.     ನಪರನ ಸಮರಕಕ ಣಗ ಕನಗರಳಳ ಬಪರದ ಕ ಕಮಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ.

2.  ನಮತ ಹರಲ/        ತರಪಟದಲ ಮಣಣನ ಸಮರಕಕ ಣಗ ನಪವ ಯವ ಕ ಕಮಗಳನಳನ ಕನಗರಳಳಳವರ ?

3.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

  ಪರಸರ ಆಮದರಪಲನ ನಪತತತತ ವಹಸದವರಳ

  ಚಪಪ ಚಳಳವಳ

   ನಮರದ ಬಚವ ಆಮದರಪಲನ

  ಸಲಳ ಮರಗಳಳ

4.     ಪಳಯಳಳಕ ಇಮಧನಗಳನಳನ ರಕಸಲಳ ಸಲಹಗಳನಳನ ನಪಡ .

5.   ಕನರಟಕದಲರಳವ ಯವದದರರ 2  ರಷಟಪಪಯ ಉದಲನವನ/  ಅಭಯರರಲ ಗಳನಳನ ಹಸರಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                            ಆಹರ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________   
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

  ನರಲನತ ರಯಲ   ನರಲನ ಪಷರಮಶ

  ಪಷಣ ಮರಸತ ಸ

 ಇರಳಳಳಗರಳಣ

 ಸಪ ವರ

  ಸರಳ ಗಳಗಮಡ

2.      ಆಹರ ಕಡಲಳ ರರರವಗಳವ ಆಮತರಕ ಅಮಶಗಳಳ ಯವವ?

3.      ಕಳರನ ಆಹರ ಪದರರಗಳಲ ಕಲಬರಕಯರರಳವ ವಸಳಸಗಳನಳನ ಹಸರಸ .

 ಆಹರ   ಕಲಬರಕ ವಸಳಸ

  ಅರಶನ ಪಡ

 ತಳಪಪ

  ಅಡಳಗ ಎಣಣ

 ಮರಸಳರಳಳ

4.  ಮಳಗಲದಲ ಹರಳಣ-    ತರರರಗಳಳ ಬಪಗ ಕಟಳಟಹರಗಲಳ ರರರವಪನಳ?

5.             ಪಲಕ ಮಡದ ಆಹರ ಪದರರಗಳನಳನ ಕರಳಳಳವ ಮಳನನ ನಪವ ಪಲಕ ನ ಮಪಲ ಗಮನಸಳವ ಅಮಶಗಳನಳನ ತಳಸ .



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                              ಉಷಣ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.      ಬಪಸಗಯಲ ವದಳಲತ ತಮತಗಳಳ ಜರಪತಳ ಬಪಳಲಳ ರರರವಪನಳ?

2.  ತಪಸಸಪ ಎಮದರಪನಳ?    ತಪಸಸಪಯನಳನ ಅಳವಡಸರಳವ ಯವದದರರ 2  ಸಧನಗಳನಳನ ಹಸರಸ.

3.       ಯವ ತಪ ವಲಪಸಯಲ ನಪರಳ ಅಸಮಗತ ವಲಕರಪಚನಗ ಒಳಗಗಳತಸದ?      ಇದರಮದ ಶಪತ ವಲಯಗಳಲ ಜಲಚರ ಪಪಣಗಳಗಗಳವ
ಅನಳಕರಲವಪನಳ?

4.     ನಪರನ ಗರಷಟ ವಶಷರಟಪಷಣ ದಮದ ಆಗಳವ ಅನಳಕರಲಗಳಪನಳ?

5.  3 ಕ.   ಜ ನಪರನಳನ 10   ಸಲಲಯಸ ನಮದ 50       ಸಲಲಯಸ ಗ ಏರಸಲಳ ಬಪರಗಳವ ಉಷಣ ಶಕಸ ಎಷಳಟ?(   ನಪರನ ವಶಷರಟಪಷಣ =4200 ಜಲ/ಕ.ಜ
ಕಲತನ)



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                     ಬಳಕನ ಸತ ಭವ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.   ಕಳರನ ಕರಷಟ ಕವನಳನ ಭತರಮಡ.

  ಚಟಳವಟಕ ವಪಕಕ ಣ ತಪಮರನ

     ನಪರಳ ತಳಮಬದ ಗಜನ ಬಟಟ ಲನಲ ಒಮದಳ
   ಪನಲಲ ಓರಯರ ಭಗಶಶ ಮಳಳಳರದ.

     ಕನನ ಡಯ ಮಪಲ ಬದದ ಲಪಸರ ಬಳಕನ
   ಪಪತಬಮಬ ಗರಪಡಯ ಮಪಲ ಬದದದ.

2.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

  ಬಳಕನ ಸದದಮತ   ಪಪತಪದಸದ ವಜನ

  ಕರ ಸದದಮತ

  ತರಮಗ ಸದದಮತ

  ವದಳಲತಪಮತಪಯ ಸದದಮತ

  ರತಟಮ ಸದಮತ

3.    ಬಳಕನ ದತ ಮದತ ಸತ ಭವಗಳಳ ಯವವ?

4.      ಯವ ಸದದಮತವ ಬಳಕನ ಎಲಲ ಸತ ಭವಗಳನಳನ ವವರಸಳತಸದ?

5.   ವದಳಲತಪಮತಪಯ ವಕರರ ಎಮದರಪನಳ?



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                             ಜಪವಗಳ ವರಪರಕರರ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

 ಪಪಣ   ಚಲನಯ ಅಮಗ

 ಯರರಲನ

 ನಪರಸ

 ಅಮಪಬ

  ನಕಕ ತ ಕ ಮಪನಳ

2.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

  ಅಕಶಪರಳಕ ಪಪಣ  ವಮಶ

ಲಡಹಳಳಳ

ಎರಹಳಳಳ

 ಜರಳ

  ಬಸವನ ಹಳಳಳ

3.      ಅಕಶಪರಳಕ ಪಪಣಗಳಳ ಕಶಪರಳಕ ಪಪಣಗಳರಮತ ಹಪಗ ಭನನ ವರವ?

4.     ಎರಹಳಳಳಗಳನಳನ ರನತನ ಮತ ಕ ಎಮದಳ ಕರಯಳತಸರ.ಏಕ?

 

5.      ತಮತ ಉತಪ ನನ ಗಳಮದ ನಮಗ ಉಪಯಳಕಸ ವನಸರಳವ 2  ಕಪಟಗಳನಳನ ಹಸರಸ. 



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                            ಸರಕಕ ತಜಪವಗಳ ಪಪಪಮಚ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.    ವಘಟಕ ಸರಕತರಳ ಜಪವಗಳನಳನ ಹಸರಸ.

2.       ಸರಕಕ ತ ಜಪವಗಳ ಚಟಳವಟಕಯಮದ ತಯರಸಳವ ಆಹರ ಉತಪ ನನ ಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ.

3.       ಶಳದದಪಕರಸದ ನಪರಗ ಕರಲಪರನ ಅನಳನ ಅನಲ ರರಪದಲ ಹಯಸಲಗಳತಸದ.ಏಕ?ರರರಕರಡ.

4.  ವಮರಕಲಲ ರ ಎಮದರಪನಳ?

5.      ಪರಸರದಲ ಸರಕತರಳ ಜಪವಗಳಳ ಪಪಮಳಖ ಪತ ಕವನಳನ ವಹಸಳತಸವ.ಸಮರರಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                 ಜಪವ ಭರ ರಸಯನಕ ಚಕ ಕಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.    ಜಪವ ಭರರಸಯನಕ ಚಕ ಕಗಳಳ ಎಮದರಪನಳ?

2.     ರಬರನ ಚಕ ಕದಲ ಮರಳಚಕ ಪಪಕರರ ಕ ಪಯಗಳನಳನ ಹಸರಸ.

3.      ಸಸರಪಕರರ ಮತಳಸ ಮರಳಚಕ ಪಪಕರರ ಕ ಪಯಗಳರರಳವ ವಲ ತಲಸವನಳನ ತಳಸ.

4.    ಜನವಕ ನನಟರಪಪಜನ ಸಸರಪಕರರ ಎಮದರಪನಳ?

5.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

ಸಸರಪಕರರ/  ಮರಳಚಕ ಪಪಕರರ ಕ ಪಯ   ಭಗವಹಸಳವ ಸರಕತರಳ ಜಪವ

1.   ಜನವಕ ನನಟರಪಪಜನ ಸಸರಪಕರರ

2.ನನಟಪಪಕರರ

3.  ಡಪನನಟಪಪಕರರ



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                  ದಪವಲ ದ ಗಳರಗಳಳ ದನಮಕ -

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.  ಸಸತಸಸಪಕತತ ಎಮದರಪನಳ?

2.    ನಮಲ ಮತಳಸ ಅನಮಲ ರಯಗಳರರಳವ ವಲ ತಲಸವಪನಳ?

3.  ಪಪಡನ ಎಮದರಪನಳ?

4.   ಹರಕನ ನಯಮವನಳನ ನರರಪಸ.

5.ವಲಖಲನಸ.

    ಎ)ಕಳಟಲ ತ

    ಬ)ತನಲ ತ



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                              ಪಪಣಗಳಲ ವಸಜರನ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.    ಅಮಪಬದಲ ವಸಜರನ ಹಪಗ ನಡಯಳತಸದ?

2.     ಜರಳಯ ವಸಜರನಮಗ ವಲಹದ ಭಗಗಳನಳನ ಹಸರಸ .

3.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

 ಜಪವ   ಪಪಮಳಖ ತಲಜಲ ವಸಳಸ

 ಅಮಪಬ

 ಜರಳ

 ಮನವ

4.     ಮನವನಲ ಮರತ ಕವಸಜರನಯ ಮರರಳ ಹಮತಗಳಳ ಯವವ?

5.        ಮನವ ವಸಜರನಮಗ ವಲಹದ ಅಮದವದ ಚತ ಕ ಬರದಳ ಭಗಗಳನಳನ ಗಳರತಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                          ಮಸರರ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.      ಪಪನ ಮಸರರ ಮತಳಸ ನಮನ ಮಸರರಗಳರರಳವ 2  ವಲ ತಲಸಗಳನಳನ ತಳಸ.

2.      ಪಪನ ಮಸರರಕಪ ಸಮಬಮಧಸದಮತ ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ .

  ಪಪತಬಮಬದ ಸಸನ    ಪಪತಬಮಬದ ಸಸನ ಮತಳಸ ಸತ ಭವ

Fನಲ

2F ನಲ

F    ಮತಳಸ 2F ನಡಳವ

3.       ಪಪನ ಮಸರರವನಳನ ಕಪಮದಪಪಕರಸಳವ ಮಸರರ ಎಮದಳ ಕರಯಲಳ ರರರವಪನಳ?

4.         ಪಪನ ಮಸರರದ ಮರಲಕ ಬಳಕನ ಕಪಮದಪಪಕರರದ ಅಮದವದ ರಪಖ ಚತ ಕ ಬರಯರ

5.  ವಸಳಸ ದರರ,       ಬಮಬ ದರರ ಮತಳಸ ಸಮಗಮದರರಗಳರರಳವ ಸಮಬಮಧದ ಸಮಪಕರರವನಳನ ಬರಯರ .



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                               ಸಮಶಲಪಷತ ವಸಳಸಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

  ಸಮನಲ ಹಸರಳ   ರಸಯನಕ ಹಸರಳ  ಅರಳಸರತ ಕ

1.   ವಷಮಗ ಸರಪಡ

2.   ಅಡಗ ಸರಪಡ

3.    ಪಲಸಟ ರ ಆಫ ಪಲರಸ

2.     ಎರಡಳ ಬಗಯ ಪಲಸಟಕ ಗಳನಳನ ಹಸರಸ.   ಅವಗಳರರಳವ ಯವದದರರ 2  ವಲ ತಲಸಗಳನಳನ ಬರಯರ.

3.     ಸಮಮಟ ತಯರಕಯ ಅಮದವದ ಚತ ಕವನಳನ ಬರಯರ.

4.       ಪಲಸಟಕ ಮಲನಲ ವನಳನ ತಡಗಟಟ ಲಳ ನಪವ ಕನಗರಳಳಳವ ಕ ಕಮಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡರ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                ಜಪವನ ಕ ಪಯಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

 ಜಪವ   ವಸಜರನಯಗಳವ ತಲಜಲ ವಸಳಸ

ಅಮಪಬ

 ಜರಳ

 ಮನವ

2.      ಸಸಲ ಗಳಲ ಸಗಣಕಗರ ರರಪಗರಮಡರಳವ ವಹಕ ಅಮಗಶಗಳಳ ಯವವ?

3.     ಅಪಧಮನ ಮತಳಸ ಅಭಧಮನಗಳರರಳವ ವಲ ತಲಸವನಳನ ತಳಸ.

4.        ಮನವನ ಹತದಯದ ನಪಳಛಪದ ನರಟದ ಅಮದವದ ಚತ ಕವನಳನ ಬರದಳ 2  ಭಗಗಳನಳನ ಗಳತರಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                      ನಮತ ನತಲ ಜಪವನದಲ ರಸಯನಕ ವಸಳಸಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 

1.    ಕಳರನ ಕತತಕ ಗರಬಬ ರಗಳನಳನ ನನಟರಪಪಜನ/ಫಸಸಪಟ/    ಪಟಲಸಯಮ ಯಳಕಸ ಗರಬಬ ರಗಳರ ವಮಗಡಸ.

    ಎ)  ಯರರಯ
    ಬ)    ಡನ ಅಮಪನಯಮ ಫಸಸಪಟ
    ಸ)   ಅಮಪನಯಮ ನನಟಪಪಟ
    ಡ)   ಪಟಲಸಯಮ ಸಲಸಪಟ

2.    ಒಳಳಯ ಗರಬಬ ರದ ಯವದದರರ 3  ಉಪಯಗಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ.

3.       ಕತತಕ ಗರಬಬ ರ ಗಳರಮತ ಸವಯವ ಗರಬಬ ರಗಳ ಬಳಕ ಉತಸಮ.ಏಕ?ರರರಕರಡ.

4.ಹಪಬರ-       ಭಷ ವಧನದಮದ ಅಮಪನಯ ತಯರಸಳವ ರಪಖ ಚತ ಕವನಳನ ಬರಯರ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                     ಕರಶ ವಭಜನ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.       ಕಳರನ ಸಮದಭರಗಳಲ ನಡಯಳವ ಕರಪಶ ವಭಜನಯ ವಧವನಳನ ಹಸರ

 ಸಮದಭರ    ಕರಪಶ ವಭಜನಯ ವಧ

  ಗಯದ ಮಗಳವಕ

  ಅಮಡರಳಗಳ ಉತಪದನ

  ಮಮಸಖಮಡಗಳ ಬಳವಣಗ

  ವಪಯರರಳಗಳ ಉತಪದನ

2.   ಕರಪಶ ವಭಜನ ಎಮದರಪನಳ?

3.    ಮನಟಸಸ ಕರಪಶ ವಭಜನಯ 4  ಹಮತಗಳಳ ಯವವ?

4.     ಮನಟಸಸ ಕರಪಶ ವಭಜನಯ ಯವದದರರ 2  ಪಪಮಳಖಲ ತಗಳನಳನ ತಳಸ.

5.       ಮನಟಸಸ ಮತಳಸ ಮಯಸಸ ಕರಪಶ ವಭಜನಗಳರರಳವ ಯವದದರರ 3  ವಲ ತಲಸಗಳನಳನ ತಳಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                        ಪಪಣಗಳಲ ಸಮತನರಪತಪ ತಸ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.ವಲಖಲನಸ.

   ಎ)      ಸಮತನರಪತಪ ತಸ ಬ)  ನಶಪಚನ

2.          ಜರಳಯ ಜಪವನ ಚಕ ಕದ ಮರರಳ ಹಮತಗಳನಳನ ಒಳಗರಮಡ ರಪಖ ಚಕ ಕವನಳನ ಬರಯರ.

3.      ಮನವನ ಹರಳಣ ಸಮತನರಪತಪ ತಸ ವಲಹದ ಭಗಗಳನಳನ ಹಸರಸ.

4.  ಅವಳಗಳ 2  ವಧಗಳಳ ಯವವ?

5.      ಅಮಪಬವ ಯವ ಸಮದಭರದಲ ಬಹಳವದಳನದಮದ ಸಮತನರಪತಪ ತಸ ಮಡಳವದಳ?



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                              ದಳಲತ ಉಪಕರರಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

 ಸಮದಭರ    ಬಳಸಳವ ದಳಲತ ಉಪಕರರ

1.    ವಚ ರಪಪರ ಮಡಳವಗ

2.   ಅಮಪಬ ವಪಕಕ ಣಗ

3.   ಚಮದಪನ ವಪಕಕ ಣಗ

4.      ಒಮದಳ ದತಶಲ ದ ಶಶತ ತ ಬಮಬ ಪಡಯಲಳ

2.     ಸರಳ ಸರಕಕ ತ ದಶರಕದ ಯವದದರರ 2   ಉಪಯಗಗಳನಳನ ತಳಸ

3.  ದರರದಶರಕ ಎಮದರಪನಳ?    ಮದಲ ದರರದಶರಕವನಳನ ರಚಸದವರಳ ಯರಳ?

4.        ಸರಳ ಸರಕಕ ತ ದಶರಕದಲ ಉಮಟಗಳವ ಬಮಬದ ರಪಖ ಚತ ಕವನಳನ ಬರಯರ.

5.   ದತನಪತಪಯ ಯವದದರರ 2  ಉಪಯಗಗಳನಳನ ತಳಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                   ವತತಸಪಯ ಚಲನ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

  ವತತಸಪಯ ಚಲನ    ವತತಸಪಯ ಚಲನಯ ವಧ

1.  ಬಳಗಳರಯ ಚಲನ.

2.     ಪರಮರಳವನಲ ಎಲರಟಪನ ಗಳ ಚಲನ

3.     ಅಕಕ ದ ಸಳತಸ ಭರಮಯ ಚಲನ

4.     ಭರಮಯ ಸಳತಸ ಚಮದಪನ ಚಲನ

2.     ಕಳರನ ಸಮದಭರಗಳಲ ಅನತ ಯವಗಳವ ಬಲಯವದಳ
   ಎ)       ಸನಕಲ ಸವರನಳ ತರಳವಗಳಲ ತರಳವ ಪರದ ಕಪಮದಪದಡಗ ವಲಳತಸನ .

   ಬ)   ಹಲನ ಕನಯಯನಳನ ಬಪಪರಡಸಲಳ/    ಮಸರನಮದ ಬಣಣಯನಳನ ಬಪಪರಡಸಲಳ

3.          ಭರಮಯ ಸಳತಸ ಪರಭಪಮಸಲಳ ಚಮದಪನಗ ಅಗತಲ ಕಪಮದಪಭಮಳಖ ಬಲವ ನಳನ ಒದರಸಳವ ಬಲಯವದಳ?

4.    ಕಪಮದಪಭಮಳಖ ಬಲದ ಯವದದರರ 2  ಅನತ ಯಗಳನಳನ ತಳಸ.

5.   ಕಪಮದಪತಲರ ಪಪತಕ ಪಯಯ 2  ಅನತ ಯಗಳನಳನ ತಳಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                  ಎಲರಟಪನಕ ವನಲಸ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.K,L,M,N       ಕಕಗಳಲ ತಳಮಬಬಹಳದದ ಗರಷಟ ಎಲರಟಪನ ಗಳ ಸಮಖಲಯನಳನ 2n2   ಸರತ ಕವನಳನ ಉಪಯರಸ ಕಮಡಳಹಡಯರ.

2.     ಕಕ ಮತಳಸ ಕಕಕ ಕಗಳ ಗಳರರಳವ 2  ವಲ ತಲಸಗಳನಳನ ತಳಸ.

3.s,p,d   ಉಪಕಕಗಳ ಆಕತತಯನಳನ ಬರಯರ.

4.     ಕಳರನ ಧತಳಗಳ ಎಲರಟಪನ ವನಲಸವನಳನ ಬರಯರ.

   ಎ)ಆಕಲ ಜನ(Z=8) 

   ಬ)ಸರಪಡಯಮ(Z=11)

   ಸ)ಆಗರನ(Z=18) 



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                          ರಸಯನಕ ಬಮಧಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.    ಅಯನ ಗಳಳ ಹಪಗ ಉಮತಗಳತಸವ?

2.       ಸರಪಡಯಮ ಕರಲಪರನಡ ನಲ ಉಮಟಗಳವ ರಸಯನಕ ಬಮಧವನಳನ ವವರಸ .

3.     ಅಯನಕ ಮತಳಸ ಸಹವಪಲನಲಪಯ ಸಮಯಳಕಸಗಳರರಳವ 2  ವಲ ತಲಸಗಳನಳನ ತಳಸ.

4.  ಹನಡರಪಪಜನ ಬಮಧವಮದರಪನಳ?

5.   ವನಜನಕ ರರರ ಕರಡ.   ಲರಪಹಗಳಳ ವದಳಲತ ವಹಕಗಳರರಳತಸವ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                          ವದಲ ತಪಮತಪಯ ವಕರರ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.      ಕಳರನ ಸಮದಭರಗಳಲ ಬಳಸಳವ ವದಳಲತಪಮತಪಯ ವಕರರಗಳನಳನ ಹಸರಸ .

1.  ದರರದಶರನ ಪಪಸರ

2.  ರಮಪಟ ಕಮಟರಪಪಲ

3.ಛಯಗಪಹರ

4.   ರತನ ಗಳ ಶಳದದ ತಯ ಪರಪಕ

5.   ಹರಳಳಗಳ ರಚನಯ ಅಧಲ ಯನ

2.   ವದಳಲತಪಮತಪಯ ವಕರರ ಎಮದರಪನಳ?

3.    ವದಳಲತಪಮತಪಯ ತರಮಗದ ಚತ ಕ ಬಡಸ.

4.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

ವ.  ರಮತಪಯ ತರಮಗ  ಆವಷಪ ರಸದ ವಜನ

1.ಸರಕಕ ತತರಮಗಗಳಳ

2.  ಅವಕಮಪ ವಕರರ

3.ಕಕ -ಕರರ

4.  ನಪರಳತಪತ ವಕರರ



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                  ಗರಕಯಮತ ಕದ ಮರಲಮಶಗಳಳ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.       ಗರಕಯಮತ ಕದ ಭಳಕಸ ಮತಳಸ ನಗರತ ಸಧನಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ.

2.    ಗರಕಯಮತ ಕದ ಬಲಕ ನಕಯನಳನ ಬರಯರ.

3.RAM    ಮತಳಸ ROM    ಗಳ ನಡಳವನ ವಲ ತಲಸಗಳನಳನ ತಳಸ.

4.   ಗರಕಯಮತ ಕ ತಮತಪಮಶದ 2  ವಧಗಳಳ ಯವವ?

5.    ಗರಕಯಮತ ಕದ ಉಪಯಗಗಳ ನಳನ ಪಟಟಮಡ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                            ಗಳರಳತತ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.   ಗಳರಳತತ ನಯಮವನಳನ ನರರಪಸ.    ಗಳರಳತತ ಬಲದ ಸರತ ಕವನಳನ ಬರಯರ.

2.    ಗಳರಳತತ ಬಲ ಅವಲಮಬಸರಳವ 2  ಅಮಶಗಳಳ ಯವವ?

3.   ಗಳರಳತತ ವಪಗರಪತಪ ಷರ ಎಮದರಪನಳ?       ಭರಮಯ ಮಪಲತನನಲ ಗಳರಳತತ ವಪಗರಪತಪ ಷರದ ಸರಸರ ಬಲ ಎಷಳಟ?

4.        ಭರಮಯ ಮಪಲತನನಲ ಗಳರಳತತ ವಪಗರಪತಪ ಷರ ಕಮಡಳಹಡಯಲಳ ಬಳಸಳವ ಸರತ ಕವನಳನ ಬರದಳ,   ಸಮಕಪತಗಳ ಅರರ ತಳಸ.

5.  ಭರಮಯಮದ h    ಎತಸರದಲರಳವ ಮತಳಸ ಭರಮಯಮದ h      ಆಳದಲರಳವ ವಸಳಸಗಳ ಗಳರಳತತ ವಪಗರಪತಪ ಷರವನಳನ ಕಮಡಳಹಡಯಲಳ
   ಬಳಸಳವ ಸರತ ಕಗಳನಳನ ಬರಯರ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                             ದಳಲತ ವದಳಲತ ಪರಣಮ ಮತಳಸ ಲಪಸರ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.      ಲಪಸರ ಮತಳಸ ಸಮನಲ ಬಳಕರರಳವ ವಲ ತಲಸಗಳನಳನ ತಳಸ.

2.    ದಳಲತ ವದಳಲತ ಪರಣಮ ಎಮದರಪನಳ?        ಈ ವದಲ ಮನ ವವರಸಳವ ಐನ ಸಟಪನ ನ ವವರಣ ಏನಳ?

3.     ದಳಲತ ವದಳಲತ ಪರಣಮದ ಅನತ ಯಗಳನಳನ ತಳಸ.

4.    ಲರಪಹಗಳನಳನ ಕತಸರಸಲಳ ಲಪಸರನಳನ ಬಳಸಳವರಳ.ಏಕ?  ವನಜನಕ ರರರಕರಡ.

5.ಹಪಲಯಮ-      ನಯನ ಅನಲ ಲಪಸರ ನ ಚತ ಕ ಬಡಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                            ವದಳಲಚಚ ಕಸ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.   ಕಳರನವಗಳ ಏಕಮನಗಳನಳನ ತಳಸ.

  ವದಳಲಚಚ ಕಸಯ ಪರಕಲಪ ನ  ಏಕಮನ

 ವದಳಲತಪ ಪವಹ

 ವಭವಮತರ

  ವದಳಲತ ರರಪಧ

2.   ವದಳಲತ ರರಪಧ ಎಮದರಪನಳ?     ವದಳಲತ ರರಪಧಕಪ ರರರವದ ಅಮಶಗಳನಳನ ತಳಸ .

3.    ಓಮ ನ ನಯಮವನಳನ ನರರಪಸ.

4.      ವದಳಲಚಚ ಕಸಯನಳನ ಉಪಯರಸಳವಲ ತಗದಳಕರಳಳ ಬಪರದ ಯವದದರರ 2  ಮಳನನಚಲ ರಕಗಳನಳನ ಪಟಟಮಡ.

5.5ಓಮ,6ಓಮ,4   ಓಮ ಮತಳಸ 8     ಓಮ ಗಳರಳವ ನಲಳಪ ರರಪಧಗಳನಳನ
     ಎ)   ಸರಣಯಲ ಜರಡಸದಗ
    ಬ)  ಸಮಮತರವರ ಜರಡಸದಗ
         ಪಪತಯಮದಳ ಸಮದಭರದಲ ಅವಗಳ ಒಟಳಟ ರರಪಧಗಳನಳನ ಕಮಡಳಹಡಯರ .



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                       ಜಪವ ವರಸ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.  ಪಪತಯಮದಕರಪ 2       ಉದಹರಣಗಳರಮದಗ ಸಮರರಪ ಮತಳಸ ಸಮವತತಸ ಅಮಗಗಳ ವಲ ತಲಸವನಳನ ಬರಯರ.

2.ಪಳಯಳಳಕಗಳಮದರಪನಳ?   ಅವ ಹಪಗ ರರಪಗರಳಳಳತಸವ?

3.    ಮರರಳ ರಪತಯ ಪಳಯಳಳಕಗಳನಳನ ಹಸರಸ.

4.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

  ಜಪವವರಸದ ಕರಮಡ  ಉದಹರಣ

1.     ಸರಸತಪಗಳನಳನ ಪಕಗಳನಳನ ಸಪರಸಳವ ಕರಮಡ

2.     ಮಪನಳಗಳನಳನ ಉಭಯವಸಗಳನಳನ ಸಪರಸಳವ ಕರಮಡ

3.     ವಲಯವಮತಗಳನಳನ ಕಪಲಲ ಲಗಳನಳನ ಸಪರಸಳವ ಕರಮಡ

5.   ನಲಳಪ ಜಪವಕಲಪ ಳನಳನ ಹಸರಸ.



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                    ವಕರರ ಪಟಳತತ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.   ವಕರರ ಪಟಳತತ ಎಮದರಪನಳ?

2.ಆಲಸ ,      ಬಪಟ ಮತಳಸ ಗಮ ಕರರಗಳರರಳವ ವಲ ತಲಸನಳನ ಬರಯರ.

3.  ಅಧರಯಳಷಲ ಎಮದರಪನಳ?

4.    ರಪಡಯ ಐಸರಪಟರಪಪ ಗಳಳ ಎಮದರಪನಳ?

5.   ಕಳರನ ಪಟಟಯನಳನ ಪರರಗರಳಸ.

  ರಪಡಯ ಐಸರಪಟರಪಪ  ಉಪಯಗ

1.   ವಕರರ ಕರಪಬಲಟ

2.   ವಕರರ ಸರಪಡಯಮ

3.   ವಕರರ ಫಸಸ ರಸ



  ಸರರರ ಪಪಢಶಲ, ರರಮಮಗಲ,ಬಮಗರಪಪಟ(ತ)

 ರರಪಣತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ,9   ನಪ ತರಗತ
ಘಟಕ-                                                         ಸರಯರ ದನಮಕ-

 ವದಲರರಯ ಹಸರಳ-                                                                         ನರಮದಣ ಸಮಖಲ-    
________________________________________________________________________________ 
1.ಸರಕಲಗಳಮದರಪನಳ?    ಅವ ಯವ ಅಮಶಗಳಗ ಸಮಬಮಧಸವ?

2.       ಕಪಲ ರ ನ ಗ ಪಹಗಳ ಚಲನಯ ಮರರಳ ನಯಮಗಳನಳನ ನರರಪಸರ.

3.      ಸರಯರನ ಕರರಗಳಮದ ಭರಮಯನಳನ ರಕಸಳವ ಪದರವನಳನ ಹಸರಸ .

4.    ಸರಯರನಲರಳವ ಬನಜಕ ಇಮಧನವನಳನ ಹಸರಸ.

5.     ಸರಯರನ ರಚನಯ ಅಮದವದ ಚತ ಕ ಬರಯರ.




