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ಹಿನ ನಲ : 

ತನನ ಸುತತಮುತತ ನಡ ಯುತ್ತತರುವ ಆಗುಹ ೊೋಗುಗಳ ಬಗ್ ೆ ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳಳುವ ತವಕ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲನೆಂದಲೊ ಇದ . ಎರಡು 

ಕಲುಿಗಳನುನ ಉಜ್ಜಿ ಬ ೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯನುನ ಉೆಂಟು ಮಾಡಿದೆಂತಹ ಅರಿವಿನ ಮೊದಲ ಹ ಜ್ ಿಗಳಳ ಒೆಂದ ಡ ಯಾದರ , ತಾವು ಮಾಡಿದ 

ಸಲಕರಣ ಗಳಿೆಂದ ಬಾನೆಂಗಳದ ಆಳಕ ೆ ತೊರುವ ಕಸುವನುನ ಇೆಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪಡ ದಿದಾಾರ . ಸೆಂಘ ಜ್ಜೋವಿಯಾಗಿರುವ 

ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಬಗ್ ಯಲ್ಲಿ ಬ ೋರ ಲ್ಾಿ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಹ ಚ್ಚಿನ ಜ್ಾಣ ೆಯನುನ ತ ೊೋರಿಸುತ್ತತರುವುದಕ ೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವ ೆಂದರ  

ನರೆಂತರವಾಗಿ ಕಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ ತ ೊಡಗಿರುವುದು. ತನನ ಸುತತಮುತತ ಕಾಣುವುದನುನ ಒರ ಗ್ ಹಚ್ುಿವುದು, ಕಾಣದಿರುವುದನುನ 

ಊಹಿಸುವುದು, ತ್ತಳಳವಳಿಕ ಯನುನ ತಕಕಬದಧವಾಗಿ ತನನದಾಗಿಸಿಕ ೊಳಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮೋಲುಗ್ ೈ ಸಾಧಿಸುತಾತ 

ಬೆಂದಿದಾಾರ .  

ಪಡ ದ ತ್ತಳಳವಳಿಕ ಯನುನ ತನನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಚ್ಲು ಇಲಿವ ೋ ಒೆಂದು ತಲ್ ಮಾರಿನೆಂದ ಇನ ೊನೆಂದು ತಲ್ ಮಾರಿಗ್  

ಅರಿವನುನ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕಲ್ಲಕ  (Education) ಬಳಕ ಯಾಗುತಾತ ಬೆಂದಿದ . ಮೊದಲ್ಲಗ್  ಅಷ ಟೋನೊ 

ವಯವಸಿಿತವಾಗಿರದಿದಾ ಕಲ್ಲಕ , ಕಾಲ ಉರುಳಿದೆಂತ  ಹಲವಾರು ಏರ್ಾಕಟುಗಳ ಮೊಲಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗೊ ಅರಿವನುನ 

ಹೆಂಚ್ುವ ವಯವಸ ಿಯಾಗಿ ಬದಲ್ಾಯಿತು. ಶಾಲ್ , ಕಾಲ್ ೋಜುಗಳೆಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ ಿಗಳಳ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಅೆಂಗಗಳಾಗಿ 

ಮೈದಾಳಿದವು. ಗ್ ೊತ್ತತರದ ವಿಷ್ಯವನುನ ’ಕಲ್ಲಕ ಯ ಮೊಲಕ’ ಗ್ ೊತುತಮಾಡಿಕ ೊಳಳುವುದು ವಾಡಿಕ ಯಾಗಿ ಬ ಳ ದುಬೆಂತು. ಇೆಂದಿನ 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕ ಯು ಮನುಷ್ಯರ ಜ್ಜೋವನದ ತುೆಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅೆಂಗವಾಗಿದುಾ, ಅದು ದುಡಿಮ, ಗಳಿಕ , ಏಳಿಗ್ ಗ್  

ಒತಾತಸ ಯಾಗಿ ಒಟ್ಾಟರ  ಜ್ಜೋವನವನುನ ಸಾಗಿಸಲು ಬ ೋಕಾದ ಅಗತಯವಾದ ಸಾಧ್ನವಾಗಿದ . 

ಕಲ್ಲಕ ಯ ಸರಿಯಾದ ವಯವಸ ಿ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಬಗ್ ಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಲಕರಣ ಗಳನುನ ಕಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬ ೋಕು? ಯಾವ 

ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಸಬ ೋಕು? ಮುೆಂತಾದ ಪರಶ ನಗಳಳ ಇೆಂದು ಕಲ್ಲಕ ಯ ಸುತತ ಹಬ್ಬಿಕ ೊೆಂಡಿವ . ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲೊಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 

ಕನಾಕಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದಿರಬ ೋಕು ಎೆಂಬುದರ ಬಗ್ ೆ ಇತ್ತತೋಚ್ಚನ ವರುಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ುಟ ಚ್ರ್ ಕಗಳಳ 

ನಡ ಯುತ್ತತವ . ಜಗತ್ತತನ ಹಲವಾರು ಮುೆಂಚ್ೊಣಿ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ ಿಗಳಳ ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಕ  ಅವರ ತಾಯುನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡ ಯುವುದು 

ಸರಿಯಾದ ನಡ  ಎೆಂದು ಹ ೋಳಿದಾರೊ, ತಾಯುನಡಿಯೋತರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ ೆ ಅದರಲೊಿ ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ ೆ ಒಲವು 

ಹ ಚ್ುಿತ್ತತರುವುದು ಇತ್ತತೋಚ್ಚನ ವರುಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬರುತ್ತತದ .  

ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನದ ಹ ಚ್ಚಿನ ವಿಷ್ಯಗಳಳ ಭಾರತ್ತೋಯರಿಗ್  ಇೆಂದು ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ಮೊಲಕ ದ ೊರ ಯುತ್ತತರುವುದರಿೆಂದ ಮತುತ ಇದಕ ೆ 

ದುಡಿಮ, ಗಳಿಕ ಯೊ ಅೆಂಟಿಕ ೊೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ಮಾಧ್ಯಮದತತ ಜನರು ವಾಲುತ್ತತರುವುದಕ ೆ ಮೋಲ್ ೊನೋಟದ 

ಕಾರಣಗಳಾದರ , ಕನನಡವೂ ಸ ೋರಿದೆಂತ  ಭಾರತದ ಇತರ ನುಡಿಗಳನುನ ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನದ ಕವಲ್ಲಗ್  ಸಜುಿಗ್ ೊಳಿಸದಿರುವುದು, 

ತಾಯುನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಮಹತವವನುನ, ಒಳಿತನುನ ಸಾಮಾನಯ ಜನರಿಗ್  ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ತಳಿಸದಿರುವುದು, ಶಾಲ್ ಗಳ 

ಸೌಕಯಕಗಳಳ, ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳೂ ಸ ೋರಿದೆಂತ  ಒಟ್ಾಟರ ಯಾಗಿ ತಾಯುನಡಿಯಲ್ಲನಿ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಗುಣಮಟಟವನುನ ಹ ಚ್ಚಿಸದಿರುವುದು, 

ತಾಯುನಡಿಯಲ್ಲನಿ ಕಲ್ಲಕ  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇೆಂದು ಸ ೊರಗುತ್ತತರುವುದಕ ೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಳ ಎನನಬಹುದು.  
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ವಿಶ್ವ ಸೆಂಸ ಿಯ ಅೆಂಗ ಸೆಂಸ ಯಿಾದ ಯುನ ಸ ೊಕೋ (UNESCO), ಮಕೆಳ ತಾಯುನಡಿಯು ಅವರ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುವುದು 

ತುೆಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಕಲ್ಲಕ ಯ ಒಟ್ಾಟರ  ಗುಣಮಟಟವನುನ ತ್ತೋಮಾಕನಸುತತದ  ಎೆಂದು ಗುರುತ್ತಸಿದ . ಆದರೊ ಮೋಲ್  

ತ್ತಳಿಸಿದೆಂತ  ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ಕಾರಣಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರಶ ನ ಇನೊನ ಚ್ರ್ ಕಯಾಗುತತಲ್ ೋ ಇದ .    

ಕನಾಕಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ಮಾಧ್ಯಮದತತ ವಾಲುತ್ತತರುವುದು ಇತ್ತತೋಚ್ಚನ ವರುಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬೆಂದರೊ, 

ಕನನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕೆಳ ಸೆಂಖ್ ಯ ಇೆಂದಿಗೊ ಕೊಡಾ ಹ ಚ್ಚಿದ . ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ ಕ ಳಗಿನ ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶ್ಗಳಿೆಂದ 

ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳುಬಹುದು. 

1 ರಾಂದ 10 ನ ೋ ತರಗತಿ ವರ ಗಿನ್ ಮ ಧ್ಯಮವ ರು ಅಾಂಕಿ ಅಾಂಶಗಳು: 

        

ಕನ್ನಡ ಇಾಂಗಿಿೋಶ್ ಉದುು  ಮರ ಠಿ ಇತರ  ಒಟುು 
ಮಕೆಳಳ % ಮಕೆಳಳ % ಮಕೆಳಳ %  ಮಕೆಳಳ % ಮಕೆಳಳ % ಮಕೆಳಳ % 

7209662 71.3 2257021 22.3 479166 4.7  139976 1.4 24001 0.2 10109826 100.0 

 

 

 

 (ಮ ಹಿತಿಯ ಮೊಲ: ಕನಾಕಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಾಖ್ ಯ ವರದಿ 2014-15, 

http://www.schooleducation.kar.nic.in/html/dise_reports.html) 

ಕನಾಕಟಕದಲ್ಲಿ 1 ರಿೆಂದ 10 ನ ೋ ತರಗತ್ತಯ ಸುಮಾರು 71% ಮಕೆಳಳ ಕನನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯುತ್ತತದಾಾರ  ಹಾಗ್ಾಗಿ 

ಕನಾಕಟಕದ 10 ನ ೋ ತರಗತ್ತವರ ಗಿನ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಗುಣಮಟಟವನುನ ವಿಶ ಿೋಷಿಸುವಾಗ ಕನನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗುಣಮಟಟವನುನ 

ಒರ ಗ್ ಹಚ್ುಿವುದು ತುೆಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತತದ .  
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ಕಲ್ಲಕ ಯ ಗುಣಮಟಟದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳ ರ್ಾತರ ತುೆಂಬಾ ದ ೊಡಡದು. ಯಾವ ಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ ೋರಿಸಲ್ಾಗಿದ , 

ವಿಷ್ಯಗಳ ಹರಿವು, ವಿವರಿಸುವ ಬಗ್ , ಪದಗಳ, ವಾಕಯಗಳ ರಚ್ನ , ಚ್ಚತರಗಳ ಗುಣಮಟಟ ಹ ೋಗಿದ  ಮುೆಂತಾದವುಗಳಳ 

ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳ ಗುಣಮಟಟವನುನ ಅಳ ಯುವ ಅಳತ ಗ್ ೊೋಲುಗಳಾಗಿವ . 

ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಳ ಅದರಲೊಿ ವಿಜ್ಞಾನದೆಂತಹ ವಿಷ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾದ ಪದಗಳ ಗುಣಮಟಟ ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಕ ಯ 

ಒಟ್ಾಟರ  ಗುಣಮಟಟದ ಮೋಲ್  ತುೆಂಬಾ ಪರಿಣಾಮವನುನ ಬ್ಬೋರುತತದ . ವಿಷ್ಯವೆಂದರ ಸುತತ ಹರಡಿರುವ ಅರಿವನುನ ಮಕೆಳಿಗ್  

ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪದಗಳಳ ತುೆಂಬಾ ಪರಮುಖ್ ರ್ಾತರ ವಹಿಸುತತವ . ಗಿಡಗಳ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅದರ 

ಭಾಗಗಳಾಗಲ್ಲ ಇಲಿವ ೋ ಮನುಷ್ಯರ ಮೈ ಭಾಗಗಳಳ, ಅವುಗಳ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ ಯನುನ ತ್ತಳಿಸುವುದ ೋ ಆಗಲ್ಲ, 

ವಿಷ್ಯವೆಂದನುನ ತ್ತಳಿಸಲು ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಳ (scientific and technical words) ಅಡಿರ್ಾಯದ ಕ ಲಸವನುನ 

ಮಾಡುತತವ .  

ಮಕೆಳಳ ಬ ಳ ಯುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈಗ್ಾಗಲ್ ೋ ಕ ೋಳಿ ಕಲ್ಲತ್ತರುವ ಇಲಿವ ೋ ಅವರ ಆಡುನುಡಿಗ್  ಹತ್ತತರವಾದ ಪದಗಳಳ 

ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲೊಿ ಕೆಂಡುಬೆಂದರ  ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಕ ಯು ಸುಲಭವಾಗಬಲಿದು. ಉದಾಹರಣ ಗ್ , ’ಬ ಳಕು’ ಅನುನವ ಪದವನುನ ಹ ಚ್ಚಿನ 

ಮಕೆಳಳ ತಮೆ ಪರಿಸರದ ಮೊಲಕ ಆಗಲ್ ೋ ಕಲ್ಲತ್ತರುತಾತರ , ಅದ ೋ ಪದ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲೊಿ ಕೆಂಡುಬೆಂದರ , ಬ ಳಕಿನ 

ಗುಣಗಳಳ, ಅದರ ಬಳಕ , ಅದರ ಮೊಲಗಳಳ ಮುೆಂತಾದ ಬ ಳಕಿನ ಬಗ್ ಗಿನ ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳಳುವುದು 

ಮಕೆಳಿಗ್  ಸುಲಭವಾಗುತತದ . ಅದ ೋ ’ಬ ಳಕು’ ಪದದ ಬದಲು ’ಫೋಟ್ ೊೋ’ (photo) ಅೆಂತಾನ ೊೋ ಇಲಿವ ೋ ’ದುಯತ್ತ’ ಅೆಂತಾನ ೊೋ 

ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರ , ಮಕೆಳಿಗ್  ಪದಗಳಳ ತ ೊಡಕ ನಸಿ ವಿಷ್ಯವನುನ ಅರಿಯುವ ಬದಲು ಪದಗಳನುನ ಕೆಂಠ್ರ್ಾಠ್ 

ಮಾಡುವುದರಲ್ ಿೋ ತಮೆ ಹ ಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನುನ ಅವರು ಕಳ ಯಬ ೋಕಾಗುತತದ .   

ತಾಯುನಡಿಯು, ಮಕೆಳಳ ಬ ಳ ಯುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ದ ೈನೆಂದಿನ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ ೋ ಹಾಸುಹ ೊಕಾೆಗಿರುತತದ  

ಹಾಗ್ಾಗಿ ಮಕೆಳಳ ತಮಗ್  ಗ್ ೊತ್ತತರುವ ನುಡಿಯ (ಪದಗಳಳ, ವಾಕಯಗಳಳ) ಮೊಲಕ ಗ್ ೊತ್ತತರದ ಕಲ್ಲಕ ಯ ವಿಷ್ಯವನುನ 

ಅರಿತುಕ ೊಳಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತತದ . ಹಾಗ್ಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಳ ಆದಷ್ೊಟ ಮಕೆಳ ಪರಿಸರಕ ೆ, ಅವರಾಡುವ ನುಡಿಗ್  

ಹತ್ತತರವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ . ತಾಯುನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕ  ಒಳ ುಯದು ಎೆಂದು ಜ್ಾಗತ್ತಕ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ ಿಗಳಳ ಹ ೋಳಲು 

ತಳಹದಿಯೊ ಇದ ೋ ಆಗಿದ . 

ಈ ಹಿನ ನಲ್ ಯಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇೆಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಗಿರುವ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ (scientific and 

technical) ಪದಗಳ ಬಗ್ ಯನುನ ಒರ ಗ್ ಹಚ್ುಿವುದು ಈ ವರದಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ ಾೋಶ್ವಾಗಿದ . ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕ ೊರತ  ಕೆಂಡುಬೆಂದಲ್ಲಿ 

ಅವುಗಳಿಗ್  ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪದಗಳನುನ ಮುೆಂದಿಡುವುದೊ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ನಡ ಯಲ್ ೊೆಿಂದಾಗಿದ . 
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ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಬಗ : 
2014-15 ನ ೋ ಸಾಲ್ಲನ, 5, 8 ಮತುತ 10 ನ ೋ ತರಗತ್ತಗಳ ರಾಜಯ ಪಠ್ಯಕರಮದ ಕನನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳನುನ 

ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ ೆ ಒಳಪಡಿಸಲ್ಾಗಿದುಾ, ಪದಗಳ ಹಿನ ನಲ್ , ಮೊಲವನುನ ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳಳುವುದು ಅಗತಯವ ನಸಿದಾಗ ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ 

ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳನುನ ಬಳಸಿಕ ೊಳುಲ್ಾಗಿದ .  

ಅಧ್ಯಯನದ ಮೊದಲ ಹೆಂತವಾಗಿ 5 ರಿೆಂದ 10 ನ ೋ ತರಗತ್ತಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳ ಮರುನ ೊೋಟ ಮಾಡಲ್ಾಯಿತು. ಈ 

ಮರುನ ೊೋಟದ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್  5, 8 ಮತುತ 10 ನ ೋ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನುನ ಒರ ಗ್ ಹಚ್ಚಿದರ  5 ರಿೆಂದ 10 ನ ೋ ತರಗತ್ತ 

ವರ ಗಿನ ಒಟ್ಾಟರ  ನಡ ಯನುನ ಅರಿಯಬಹುದು ಎೆಂದು ತ್ತೋಮಾಕನಸಲ್ಾಯಿತು. ಇದರೆಂತ  5, 8 ಮತುತ 10 ನ ೋ ತರಗತ್ತಯ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕದ ರ್ಾಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನುನ ಕ ಳಗಿನ ಉದಾಹರಣ ಯಲ್ಲಿ ತ ೊೋರಿಸಿರುವೆಂತ  ಪಟಿಟ 

ಮಾಡಲ್ಾಯಿತು. 

ಕರ. ಸ್ಾಂ ತರಗತಿ 
ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

1 5 1 ಚ್ಲನ  ನ ೋರ ಚ್ಲನ  Linear Motion 

2 5 1 ಚ್ಲನ  ವಕರ ಚ್ಲನ  Curvilinear Motion 

3 5 1 ಚ್ಲನ  ಭರಮಣ ಚ್ಲನ  Rotatory Motion 
  

ಈ ಬಗ್ ಯಲ್ಲಿ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿದಾಗ 827 ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಳ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಸ ೋರಿಕ ೊೆಂಡವು.  

ಅಧ್ಯಯನದ ಮುೆಂದಿನ ಹೆಂತವಾಗಿ ಪಟಿಟ ಮಾಡಲ್ಾದ ಪದಗಳನುನ ಕ ಳಗಿನೆಂತ  ವಿೆಂಗಡಿಸಲ್ಾಯಿತು. 
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ವಿಾಂಗಡಣ ಯ ಹಿನ ನಲ :  

ಕನನಡ ನುಡಿಯ ಬಗ್ ೆ ನಡ ದಿರುವ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಳ ಆಡುನುಡಿ ಮತುತ ಬರಹದ ನುಡಿ ಎೆಂಬ ಎರಡು ಬಗ್ ಗಳನುನ 

ಗುರುತ್ತಸಿದುಾ, ಆಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನನಡದ ಬ ೋರು ಪದಗಳಳ ಹ ಚ್ಚಿರುವುದು ಮತುತ ಬರಹದ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ ೋರ  ನುಡಿಗಳಿೆಂದ ಎರವಲು 

ಪಡ ದ ಪದಗಳಳ ಹ ಚ್ಚಿರುವುದನುನ ಕೆಂಡುಕ ೊೆಂಡಿವ . ಈ ವರದಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿರುವೆಂತ  ಮಕೆಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ 

ಅವರಾಡುವ ನುಡಿಯ ಪದಗಳಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲ ಿತುೆಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿೆಂದ ಮತುತ  ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ 

ಅಧ್ಯಯನಗಳಳ ಕೆಂಡುಕ ೊೆಂಡ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸಿ ಮೋಲ್  ಚ್ಚತರದಲ್ಲಿ ತ ೊೋರಿಸಿರುವ ಬಗ್ ಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ವಿೆಂಗಡಣ  

ಮಾಡುವುದು ಸೊಕತವ ನಸಿತು. 

ತಿಳಿದ ಪ್ದಗಳು: ಮಕೆಳಳ ಶಾಲ್ ಯೆಂತಹ ಕಲ್ಲಕ ಯ ವಯವಸ ಿಯೆಂದನುನ ಸ ೋರುವ ಮೊದಲ್ ೋ ಇಲಿವ ೋ ಅದರ ಜತ  ಜತ ಗ್  ತಮೆ 

ಮನ , ಸುತತಮುತತಲ್ಲನ ಪರಿಸರದಿೆಂದ ಹಲವಾರು ಪದಗಳನುನ ಕಲ್ಲತ್ತರುತಾತರ . ಗ್ಾಳಿ, ನೋರು, ಬ ೆಂಕಿ, ಬ ಳಕಿನೆಂತಹ 

ಪದಗಳಾಗಲ್ಲ, ತ ೋಲುವುದು, ಹಾರುವುದು, ಏರುವುದು ಮುೆಂತಾದ ಕ ಲಸಗಳನುನ ಸೊಚ್ಚಸುವ ಪದಗಳ ೋ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರ 

ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ ೋ ಸಾಕಷ್ುಟ ಪದಗಳಳ ಮನ ಮಾಡಿರುತತವ . ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬಳಕ ಯಾಗುವ ಇಲಿವ ೋ ಸವಲ  ಹಿನ ನಲ್ ಯನುನ 

ತ್ತಳಿಸಿಕ ೊಟಟರ  ಬ ೋಗನ ೋ ತ್ತಳಿಯಬಲಿ ಪದಗಳನುನ ’ತ್ತಳಿದ ಪದಗಳಳ’ ಇಲಿವ ೋ ’ತ್ತಳಿಯುವ ಪದಗಳಳ’ ಎನನಬಹುದು. 

ತ್ತಳಿದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಲ್  ತ್ತಳಿಸಿರುವೆಂತ  ಕನನಡದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ ೋರು ಪದಗಳಳ ಹ ರ್ಾಿಗಿವ . ಅದರ ಜತ ಗ್  ಬ ೋರ  

ನುಡಿಯ ಹಲವಾರು ಪದಗಳೂ ಸ ೋರಿಕ ೊೆಂಡಿವ . ಉದಾ: ಹರಿವು, ತೊಕ, ಬ್ಬಸಿ, ಉರಿತ, ಗಟಿಟತನ, ಹರಡುವಿಕ  ಮುೆಂತಾದ 

ಕನನಡದ ಬ ೋರು ಪದಗಳಳ ಮಕೆಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹ ೊಕಾೆಗಿದಾರ , ಸೊಯಕ, ಭೊಮಿ, ಗ್ಾಡಿ, ಕಾರು, ಬಸುು ಮುೆಂತಾದ ಬ ೋರ  

ನುಡಿಯ ಪದಗಳಳ ಅವರಿಗ್  ಗ್ ೊತ್ತತರುವ ಪದಗಳಾಗಿರುತತವ .   

ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ತ್ತಳಿದ ಪದಗಳ ಪರಮಾಣವನುನ ಎಣಿಕ  ಮಾಡಲು ಮೋಲ್  ತ್ತಳಿಸಿರುವೆಂತ  ತ್ತಳಿದ ಪದಗಳನುನ 

ವಿೆಂಗಡ ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯುಾಕ ೊಳುಲ್ಾಯಿತು. ತ್ತಳಿಯುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡದ ಬ ೋರು ಪದಗಳಳ ಎಷಿಟವ  ಮತುತ ಬ ೋರ  

ನುಡಿಯಿೆಂದ ಬೆಂದ ಪದಗಳಳ ಎಷಿಟವ  ಎೆಂದು ಅರಿಯಲು, ’ತ್ತಳಿದ ಕನನಡ ಪದಗಳಳ’ ಮತುತ ’ತ್ತಳಿದ ಬ ೋರ  ನುಡಿಯ ಪದಗಳಳ’ 

ಎೆಂಬ ಒಳಗುೆಂಪುಗಳನುನ ವಿೆಂಗಡಣ ಯಲ್ಲಿ ಸ ೋರಿಸಲ್ಾಯಿತು. 

ಇಲ್ಲಿ ಇನ ೊನೆಂದು ಗಮನಸಬ ೋಕಾದ ವಿಷ್ಯವ ೆಂದರ  ತ್ತಳಿದ ಪದಗಳ ೆಂದರ  ಆಗಲ್ ೋ ಗ್ ೊತ್ತತರುವ ಪದಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇಲಿವ ೋ 

ಗ್ ೊತ್ತತರುವ ಪದಗಳಿಗ್  ಹತ್ತತರವಾಗಿರುವ, ಸವಲ  ಹಿನ ನಲ್ ಯನುನ ಹ ೋಳಿಕ ೊಟಟರ  ಬ ೋಗನ ೋ ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳುಬಹುದಾದ 

ಪದಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣ ಗ್ , ’ನಡುವ ’ ಅನುನವ ಪದ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಗ್ ೊತ್ತತರುವ ಪದ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ ಲವು 

ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ತ್ತಳಿಸುವಾಗ ಈ ಬ ೋರು ಪದವನುನ ಬಳಸಿ ’ನಡುವಣ’ ಅನುನವ ಇನ ೊನೆಂದು ಪದವನುನ ಉೆಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಈ ಪದವು ಕೊಡ ’ತ್ತಳಿಯುವ ಪದ’ ಗುೆಂಪಿಗ್  ಸ ೋರಿಸಬ ೋಕಾಗುತತದ . ಅದ ೋ ಈ ಪದಕ ೆ ’ನೊಯಕಿಿಯಸ್’ ಅೆಂತಾ ಬಳಸಿದರ  ಅದು 

ಅವರ ತ್ತಳಳವಳಿಕ ಗ್  ದೊರವಿರುವ ’ತ್ತಳಿಯದ ಪದದ’ ಗುೆಂಪಿಗ್  ಸ ೋರಿಸಬ ೋಕಾಗುತತದ .   
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ತಿಳಿಯದ ಪ್ದಗಳು: 

ಮಕೆಳ ಪರಿಸರದಿೆಂದ ದೊರವಿರುವ, ಅವುಗಳನುನ ಕಲ್ಲಯಲು ಹ ಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಹಿಸಬ ೋಕಾಗುವ ಪದಗಳನುನ ’ತ್ತಳಿಯದ ಪದಗಳಳ’ 

ಗುೆಂಪಿಗ್  ಸ ೋರಿಸಲ್ಾಯಿತು. ಉದಾ: ಪರಚ್ಛನನ, ಅಷ್ಟಕ, ಅಪಕುಯಕಲಮ್, ಕರ ೊೋನಾ, ನಶ ೋಚ್ನ, ಕುಯಟಿಕಲ್ ಮುೆಂತಾದ ಪದಗಳಳ 

ಮಕೆಳಿಗ್  ಸುಲಭವಾಗಿ ತ್ತಳಿಯುವುದಿಲಿ, ಅವುಗಳನುನ ಕಲ್ಲಯಲು ಮಕೆಳಳ ಹ ಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಹಿಸಬ ೋಕಾಗುತತದ . ಇೆಂತಹ ಪದಗಳ 

ಪರಮಾಣವನುನ ಲ್ ಕೆಹಾಕಲು ವಿೆಂಗಡಣ ಯಲ್ಲಿ ’ತ್ತಳಿಯದ ಪದಗಳಳ’ ಎೆಂಬ ಬಗ್ ಯನುನ ಸ ೋರಿಸಲ್ಾಯಿತು. 

ತ್ತಳಿಯದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡದ ಬ ೋರು ಪದಗಳಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಾದ ಪದಗಳಳ ಎಷಿಟವ  ಮತುತ ಬ ೋರ  ನುಡಿಯಿೆಂದ ಬೆಂದ ಪದಗಳಳ 

ಎಷಿಟವ  ಎೆಂದು ಅರಿಯಲು ’ತ್ತಳಿಯದ ಕನನಡ ಪದಗಳಳ’ ಮತುತ ’ತ್ತಳಿಯದ ಬ ೋರ  ನುಡಿಯ ಪದಗಳಳ’ ಎೆಂಬ ಒಳಗುೆಂಪುಗಳನುನ 

ಈ ವಿೆಂಗಡಣ ಯಲ್ಲಿ ಸ ೋರಿಸಲ್ಾಯಿತು. 

ವಿಾಂಗಡಣ ಯ ಫಲ್ಲತ ಾಂಶಗಳು: 

ಮೋಲ್  ತ್ತಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ ಯಲ್ಲ ಿಪಟಿಟ ಮಾಡಿದ 827 ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನುನ ವಿೆಂಗಡಿಸಿದಾಗ ಕ ಳಗಿನ ಅೆಂಕಿ ಅೆಂಶ್ಗಳಳ 

ದ ೊರ ತವು. 
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ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಚಿನವು ಮಕೆಳ ಪರಿಸರ ನುಡಿಯಿೆಂದ ದೊರವಿರುವ ಪದಗಳ ೆಂದು ಈ 

ವಿೆಂಗಡಣ ಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬೆಂದಿತು. ವಿೆಂಗಡಣ ಗ್  ಒಳಪಡಿಸಿದ 827 ಪದಗಳಲ್ಲಿ 552 ಪದಗಳಳ ಅೆಂದರ  ಸುಮಾರು 67% ಪದಗಳಳ 

ತ್ತಳಿಯದ ಪದಗಳ ಗುೆಂಪಿಗ್  ಸ ೋರಿದಾಾಗಿದಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಚಿನವು ಅೆಂದರ  ಸುಮಾರು 65% ಪದಗಳಳ ಬ ೋರ  ನುಡಿ ಮೊಲದಿೆಂದ 

ಬೆಂದ ಪದಗಳಾಗಿದಾವು.    

ಮಕೆಳ ಪರಿಸರದ ನುಡಿಯಿೆಂದ ದೊರವಿರುವ, ಅರಿಯಲು ಕಷ್ಟವ ನಸುವ ಪದಗಳ ಕ ಲವು ಉದಾಹರಣ ಗಳನುನ ಕ ಳಗಿನ 

ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ನ ೊೋಡಬಹುದು. (ಈ ವರದಿಯ ಕ ೊನ ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಒಟ್ಾಟರ  ಪಟಿಟಯನುನ ನೋಡಲ್ಾಗಿದ .) 

ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ುವ ನಿಸ್ುವ ಪ್ದಗಳು 

ಏರ ೊೋಸಾಲ್ 

ವಾಯುಕೊಪಿಕ  

ನೋಲಕವಣಿೋಕರಣ 

ಗೃಹತಾಯಜಯ 
ಉತ ರಿವತಕನ  
ಆರ ೊೋಹಣ 

ಭಿದುರತವ 
ಕುಟಯ 
ತನಯ 

ಬಹಿರುಷ್ಣಕ 

ಅೆಂತರುಷ್ಣಕ 

ಅದಹಯತ  

ಹೃತೆಣಕ 

ಹೃತುೆಕ್ಷಿ 

ಅೆಂಡಜ 

ಯುಗೆಜ 

ಅಕಶ ೋರುಕ 

ಪರಚ್ಛನನ ಶ್ಕಿತ 
 

ಮೋಲ್  ಉದಾಹರಣ  ನೋಡಿದ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನುನ ಅರಿಯುವುದು ಮಕೆಳಿಗ್  ತುೆಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನುನವುದನುನ 

ಗಮನಸಬಹುದು. ’ಹೃದಯ’ ಅನುನವೆಂತಹ ಪದ ಮಕೆಳಿಗ್  ಪರಿಚ್ಯವಿದಾರೊ, ಅದರಿೆಂದ ಉೆಂಟು ಮಾಡಿದ ಹೃತೆಣಕ, ಹೃತುೆಕ್ಷಿ 

ಪದಗಳಳ ಅವರ ಅರಿವಿಗ್  ಎಟುಕುವುದು ಕಷ್ಟವ ನನಬಹುದು. ಈ ಪದಗಳನುನ ಬ್ಬಡಿಸಿ ಹ ೋಳಿದರೊ ಕಣಕ, ಕುಕ್ಷಿ ಅೆಂದರ ೋನು 

ಅನುನವುದು ಮಕೆಳಿಗ್  ಸರಾಗವಾಗಿ ತ್ತಳಿಯಲ್ಾರದು.  
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ಸ ಟಿಯ ದ ಪ್ದಗಳು: 

ಕಷ್ಟವ ನಸುವ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಿಗ್  ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವ ನಸಬಹುದಾದ ಪದಗಳನುನ ಮುೆಂದಿಡುವುದೊ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ 

ಗುರಿಯಾಗಿದಾರಿೆಂದ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರುಷ್ಗಳಿೆಂದ ದುಡಿಯುತ್ತತರುವ ಮತುತ ಪದಕಟಟಣ ಯಲ್ಲಿ 

ಅನುಭವವಿರುವ ತೆಂಡವೆಂದನುನ ರಚ್ಚಸಲ್ಾಯಿತು. (ಈ ಕ ಲಸದಲ್ಲ ಿರ್ಾಲ್ ೊೆೆಂಡವರ ವಿವರಗಳನುನ ಈ ವರದಿಯ ಕ ೊನ ಯಲ್ಲಿ 

ಕ ೊಡಲ್ಾಗಿದ ).   

ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ಹಿನ ನಲ್ , ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾದ ಪದಗಳಳ, ಪದಕ ೆ 

ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ ೆ ಓದುವಿಕ ಯ ಮೊಲಕ ಸಾಟಿ ಪದಗಳನುನ ಪಟಿಟಮಾಡುವ ಇಲಿವ ೋ ಕಟುಟವ ಕ ಲಸವನುನ 

ಮಾಡಲ್ಾಯಿತು. ಮೋಲ್  ನೋಡಿದ ಉದಾಹರಣ ಯ ಪಟಿಟಗ್  ನೋಡಲ್ಾದ ಸಾಟಿ ಪದಗಳನುನ ಕ ಳಗ್  ನ ೊೋಡಬಹುದು. (ಈ ವರದಿಯ 

ಕ ೊನ ಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಾಟರ  ಪಟಿಟಯನುನ ನೋಡಲ್ಾಗಿದ .) 

ಸ್ುಲಭವ ಗಿ ತಿಳಿಯದ ಪ್ದಗಳು ಇಾಂಗಿಿೋಶ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಪ್ದಗಳು 
ಏರ ೊೋಸಾಲ್ aerosol ಗ್ಾಳಿತುಣುಕು 
ವಾಯುಕೊಪಿಕ  alveoli ಗ್ಾಳಿಗೊಡು 
ನೋಲಕವಣಿೋಕರಣ desalination ಉಪು ಗಳ ತ / ಉಪು ತ ಗ್ ತ 

ಗೃಹತಾಯಜಯ domestic waste ಮನ ಕಸ 

ಉತ ರಿವತಕನ  mutation ಬ್ಬರುಸುಬದಲ್ಾವಣ  / ಬ ೋಗಬದಲ್ಲಕ  
ಆರ ೊೋಹಣ ascending ಏರಿಕ  
ಭಿದುರತವ brittleness ಮುರಿತನ / ಒಡಕುತನ 

ಕುಟಯ malleability ತಟಟಬಲಿ 
ತನಯ ductile ಎಳ ಯಬಲಿ / ಮದುತನ 

ಬಹಿರುಷ್ಣಕ exothermic ಕಾವುಹ ೊರಹಾಕುವ / ಉಷ್ಣಹ ೊರಹಾಕುವ 
ಅೆಂತರುಷ್ಣಕ endothermic ಕಾವುಹಿೋರುವ / ಉಷ್ಣಹಿೋರುವ 
ಅದಹಯತ  non combustible ಉರಿಯಲ್ಾರದ / ಉರಿಯಲ್ಾರತನ 

ಪುಷ್ ಪತರ sepal ಹೊವಿನ ಲ್  / ಹೊ ಎಲ್  
ಹೃತೆಣಕ atrium ರಕತಸ ೋರುಗ್ ೊೋಣ  
ಹೃತುೆಕ್ಷಿ ventricle ರಕತತ ೊರ ಗ್ ೊೋಣ  
ಅೆಂಡಜ oviparous ಮೊಟ್ ಟಯಿಡುವ / ತತ್ತತಯಿಡುವ 
ಯುಗೆಜ zygote ಕೊಡಾಣು 
ಅಕಶ ೋರುಕ invertebrate ಬ ನುನಮೊಳ ಯಿರದ 

ಪರಚ್ಛನನ ಶ್ಕಿತ potential energy ಅಡಕ ಶ್ಕಿತ 
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ಕನನಡದ ಬ ೋರು ಪದಗಳನ ನೋ ಬಳಸಿ ಹಲವಾರು ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಿಗ್  ಪದಗಳನುನ ಕಟಟಬಹುದು ಎನುನವುದನುನ ಮೋಲ್ಲನ 

ಪಟಿಟಯಿೆಂದ ಗಮನಸಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ ಯ ಪದಗಳಳ ಮಕೆಳಿಗ್  ಬ ೋಗನ ೋ ತ್ತಳಿಯುವುದರಿೆಂದ ಅವರು ಪದಗಳನುನ ಕೆಂಠ್ರ್ಾಠ್ 

ಮಾಡುವುದು ತಪು ತತದ  ಮತುತ ಪದಗಳ ಹಿನ ನಲ್ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷ್ಯವನುನ ಅರಿಯಲು ಅವರು ಪರಯತ್ತನಸುತಾತರ . 

ಉದಾಹರಣ ಗ್ , ’ಅದಹಯತ ’ ಪದ ಬಳಸುವ ಬದಲು ’ಉರಿಯಲ್ಾರದ’ ಪದ ಬಳಸಿದರ  ಮಕೆಳಿಗ್  ಸುಲಭವಾಗಿ 

ತ್ತಳಿಯುತತದ . ’ಹೃತೆಣಕ’ ಮತುತ ’ಹೃತುೆಕ್ಷಿ’ ಪದಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ ರಕತಸ ೋರುಗ್ ೊೋಣ  ಮತುತ ರಕತತ ೊರ ಗ್ ೊೋಣ  ಬಳಸಿದರ , ಪದಗಳ 

ನ ರವಿನೆಂದ ತ್ತಳಿಸಲು ಹ ೊರಟಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷ್ಯ ಬ ೋಗನ ೋ ಅವರಿಗ್  ಅರಿವಾಗುತತದ .  

ಪ್ದಗಳ ಮೊಲ ಮತುತ ನ್ಡ : 

ಕನನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿನ ಪದಗಳ ಕುರಿತಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬೆಂದ ಕ ಲವು ಅೆಂಶ್ಗಳಳ ಈ 

ಕ ಳಗಿನೆಂತ್ತವ , 

1. ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬರುವ ಅದರ ಬ ೋರು ಪದಗಳ ಬಳಕ  ಅಲಿಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬೆಂದರೊ 

(ಉದಾ: detritivorous ಪದಕ ೆ  ’ಕ ೊಳ ತ್ತನ’ ಅನುನವ ಪದ), ಒಟ್ಾಟರ  ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕ  ತುೆಂಬಾ ಕಡಿಮ 

ಇದ . 

2. ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಗುವ ಪದಗಳನ ನೋ ನ ೋರವಾಗಿ (ಕನನಡದ ಲ್ಲಪಿಯಲ್ಲಿ) ಕ ಲವು ಕಡ  ಬಳಸಲ್ಾಗಿದ . 

3. ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಚಿನವು ಸೆಂಸೃತ ಭಾಷ ಯ ಪದಗಳಾಗಿವ . 

ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಚಿನವು ಸೆಂಸೃತ ಇಲಿವ ೋ ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ನುಡಿಯಿೆಂದ ತರಲ್ಾದ ಎರವಲು ಪದಗಳಾಗಿದುಾ, ಇವುಗಳಳ 

ಕನನಡದ ಪರಿಸರದಿೆಂದ ದೊರವಿರುವುದರಿೆಂದ, ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನುನ ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳಳುವುದು ಮತುತ ಆ ಮೊಲಕ 

ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಅರಿತುಕ ೊಳಳುವುದು ಮಕೆಳಿಗ್  ತುೆಂಬಾ ಕಷ್ಟವ ನಸಬಹುದು. ಇೆಂತಹ ನಡ ಯ ಬದಲ್ಾಗಿ ಕನನಡದ 

ಸ ೊಗಡಿಗ್  ಹ ೊೆಂದುವ ಪದಗಳನುನ ಬಳಸಿದರ  ಕಲ್ಲಕ ಯನುನ ಸುಲಭವಾಗಿಸಬಹುದು. 

ಹತತನ  ತರಗತ್ತಯ ಉಷ್ಣ ಇಾಂಜಿನ್ ಎೆಂಬ ರ್ಾಠ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾದ ಪದಗಳನುನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣ  ನೋಡುವುದು ಸೊಕತವ ನಸುತತದ . 

ಇೆಂಜ್ಜನ್ ವೆಂದರಲ್ಲಿರುವ ಬಡಿತಗಳನುನ (strokes) ತ್ತಳಿಸಲು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಪದಗಳನುನ ನೋಡಲ್ಾಗಿದ .  

1. ಭುಕಿತ 

2. ಸೆಂಪಿೋಡನ 

3. ಜವಲನ 

4. ವಾಯಕ ೊೋಚ್ನ 

5. ನಷಾೆಸ 
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ಕನನಡದ ಪಠ್ಯಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾದ ಮೋಲ್ಲನ ಸೆಂಸೃತ ಭಾಷ ಯ ಪದಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ ಕನನಡದ ಬ ೋರು ಪದಗಳನುನ ಈ 

ಕ ಳಗಿನೆಂತ  ಬಳಸಬಹುದು, 

1. ಹಿೋರುವಿಕ  

2. ಒತುತವಿಕ  

3. ಉರಿಯುವಿಕ  

4. ಹರಡುವಿಕ  

5. ತ ೊರ ಯುವಿಕ  

ಈ ಮೋಲ್ಲನ ಪದಗಳ ಉದಾಹರಣ ಯನುನ ಹ ೊೋಲ್ಲಕ  ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಂಸೃತ ಇಲಿವ ೋ ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ಪದಗಳ ಹ ೊೋಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ ಕನನಡ 

ಬ ೋರು ಪದಗಳಳ ಮಕೆಳ ಪರಿಸರಕ ೆ ಹತ್ತತರವಿದುಾ, ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳುಲು ಸುಲಭವ ನಸುವುದನುನ ಗಮನಸಬಹುದು.  

 

ಸ್ಾಂಸ್ೃತ    ಇಾಂಗಿಿೋಶ್    ಕನ್ನಡ  

ಭುಕಿತ    Suction    ಹಿೋರುವಿಕ  

ಸೆಂಪಿೋಡನ   Compression   ಒತುತವಿಕ  

ಜವಲನ    Combustion   ಉರಿಯುವಿಕ  

 ವಾಯಕ ೊೋಚ್ನ   Expansion   ಹರಡುವಿಕ  

 ನಷಾೆಸ    Exhaust    ತ ೊರ ಯುವಿಕ    

     

ಹಸಿರು ಸ್ಸ್ಯಗಳು ಮತುತ ಕ ಡ ೋುಟ ಗಳು ಎೆಂಬ ಇನ ೊನೆಂದು ರ್ಾಠ್ದ ಉದಾಹರಣ ಯನುನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೊವಿನ 

ಭಾಗಗಳನುನ ತ್ತಳಿಸಲು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಪದಗಳನುನ ರ್ಾಠ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದ , 

1. ಶ್ಲ್ಾಕ  

2. ಶ್ಲ್ಾಕಾಗರ 

3. ಪುಷ್ ಪತರ 

4. ಪುೆಂಕ ೋಸರ 

5. ಪರಾಗ 

6. ಪುಷ್ ದಳ 

 

https://banavasibalaga.org/
http://www.arime.org/


 

 11              https://banavasibalaga.org/                http:/arime.org/                14.04.2016 

ಕನನಡದ ಪಠ್ಯಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾದ ಮೋಲ್ಲನ ಸೆಂಸೃತ ಭಾಷ ಯ ಪದಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ ಕನನಡದ ಬ ೋರು ಪದಗಳನುನ ಈ 

ಕ ಳಗಿನೆಂತ  ಬಳಸಬಹುದು, 

1. ಹ ಣುಣದಳ  

2. ಹ ಣುಣದಳದ ತುದಿ 

3. ಹೊ ಎಲ್  / ಹೊವಿನ ಲ್  

4. ಗೆಂಡುದಳ 

5. ಹೊಪುಡಿ / ಹೊಬೆಂಡು 

6. ಹೊದಳ / ಹೊ ಎಸಳಳ 

ಪದಗಳ ಒಟ್ಾಟರ  ಹ ೊೋಲ್ಲಕ ಯನುನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನನಡದ ಬ ೋರು ಪದಗಳಳ ಮಕೆಳ ತ್ತಳಳವಳಿಕ ಗ್  ಹ ಚ್ುಿ ಹತ್ತತರವ ನಸುವುದನುನ 

ಗಮನಸಬಹುದು. 

ಸ್ಾಂಸ್ೃತ    ಇಾಂಗಿಿೋಶ್    ಕನ್ನಡ  

ಶ್ಲ್ಾಕ     Carpel    ಹ ಣುಣದಳ 

ಶ್ಲ್ಾಕಾಗರ   Stigma    ಹ ಣುಣದಳದ ತುದಿ 

ಪುಷ್ ಪತರ   Sepal    ಹೊ ಎಲ್  

ಪುೆಂಕ ೋಸರ   Stamen    ಗೆಂಡುದಳ 

ಪರಾಗ    Pollen    ಹೊಬೆಂಡು 

ಪುಷ್ ದಳ    Petal    ಹೊದಳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮೋಲ್ಲನ ಪದಗಳ ಉದಾಹರಣ ಯನುನ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಿ ಕ ಳಗಿನೆಂತ  ತ ೊೋರಿಸಬಹುದು (ಚಿತರಮೊಲ: Pearson Education Inc.) 
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ಸ್ಾಂಸ್ೃತ ಮೊಲದ ಪ್ದಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿ ಹೊವಿನ್ ಭ ಗಗಳನ್ುನ ತ ೊೋರಸ್ುತಿತರುವ ಚಿತರ 

 
ಕನ್ನಡ ಮೊಲದ ಪ್ದಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿ ಹೊವಿನ್ ಭ ಗಗಳನ್ುನ ತ ೊೋರಸ್ುತಿತರುವ ಚಿತರ  
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ಪಠ್ಯಪುಸತಕದ ಹಲವಾರು ಕಡ  ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಪದಗಳನ ನೋ ಕನನಡ ಲ್ಲಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕ ೊಳುಲ್ಾಗಿದ . ಇೆಂತಹ 

ಒೆಂದು ಉದಾಹರಣ ಯನುನ ಹತತನ  ತರಗತ್ತಯ ಸ್ಸ್ಯ ಮತುತ ಪ ರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಹಭ ಗಿತವ ಮತುತ ನಿಯಾಂತರಣ  ಎೆಂಬ ರ್ಾಠ್ದಿೆಂದ 

ತ ಗ್ ದುಕ ೊಳುಬಹುದು. ಈ ರ್ಾಠ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಳಗಿನ ಪದಗಳನುನ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದ . 

1. ಕಾಕಿಿೋರಾ 

2. ಕಾಟಕಯ್ 

3. ಯುಟಿರಕುಯಲಸ್ 

4. ಸಾಯಕುಯಲಸ್ 

5. ಯುಸ ಟೋಶಿಯನ್ 

6. ಎೆಂಡ ೊೋಲ್ಲೆಂಫ್ 

7. ರ್ ರಿಲ್ಲೆಂಫ್ 

ಈ ಮೋಲ್ಲನ ಪದಗಳಳ ಕನನಡದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬ ಳ ದ ಮಕೆಳಿಗ್  ತ್ತಳಿಯಲ್ಾರವು. ಇವುಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ ಕನನಡದ ಪರಿಸರಕ ೆ 

ಹತ್ತತರವಿರುವ ಪದಗಳನುನ ಕ ಳಗಿನೆಂತ  ಬಳಸಬಹುದು.  

1. ಕಿವಿಸುರುಳಿ, ಕಿವಿಗುಳಿ 

2. ಕಿವಿಗುಳಿ ಅರಿಯುಕ 

3. ಕಿವಿಚ್ಚೋಲ 

4. ಕಿವಿಮತ ತ 

5. ಕಿವಿಗ್ ೊಳವ  

6. ಕಿವಿರಸ 

7. ಕಿವಿಗುಳಿರಸ 
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ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳ ಪದಗಳ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬೆಂದ ಇನ ೊನೆಂದು ನಡ ಯೆಂದರ  ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬಳಕ ಯಾಗುವ ಪದಗಳನೊನ 

ಬ್ಬಟುಟ ತ ೊಡಕಾದ ಪದಗಳನುನ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ್ ; ಹ ೊರ, ಒಳ, ತ ೋಲು, ಏರಿಕ , ಇಳಿಕ , ಮರಿ, ಉಗುರು, ಹ ೊಟ್ ಟ, 

ಮೊಗು ಮುೆಂತಾದ ಪದಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ ಬಾಹಯ, ಅೆಂತರ್, ಪಿವಕ, ಆರ ೊೋಹಣ, ಅವರ ೊೋಹಣ, ಡಿೆಂಭ, ನಖ್, ಉದರ, ನಾಸಿಕ 

ಮುೆಂತಾದ ಪದಗಳನುನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದ . 

ಈ ಬಗ್ ಯ ಪದಗಳ ಬಳಕ  ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಕ ಗ್  ದ ೊಡಡ ತ ೊಡಕುೆಂಟು ಮಾಡಬಲಿದು ಏಕ ೆಂದರ  ಪದಗಳಳ ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಅರ್ಕವಾಗದಿದಾಾಗ ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಕೆಳಳ ಆ ಪದಗಳನುನ ಕೆಂಠ್ರ್ಾಠ್ ಮಾಡಲು ತ ೊಡಗುತಾತರ . ಆಗ ಪದಗಳಳ ತಾವಾಗ್ ೋ 

ಹ ೊಮಿೆಸುವ ತ್ತಳಳವಳಿಕ ಯು ಮಕೆಳಿಗ್  ಎಟಕುವುದಿಲಿ ಮತುತ ವಿಜ್ಞಾನದೆಂತಹ ಕಲ್ಲಕ ಯ ವಿಷ್ಯ ಅವರಿೆಂದ ದೊರ ಉಳಿಯುವ 

ಸಾಧ್ಯತ  ಹ ಚ್ುಿತತದ .  

ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳ ಕಟುಣ ಯ ಬಗ : 

ಮೋಲ್  ಉದಾಹರಣ  ನೋಡಿದ ಕ ಲವು ಪದಗಳಳ ಮತುತ ವರದಿಯ ಕ ೊನ ಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಟಿ ಪದಗಳ ಪಟಿಟಯನುನ ಗಮನಸಿದರ , 

ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳ ಕಟಟಣ ಯ ಬಗ್ ಯನುನ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತ ೊಡಗಿದ ತೆಂಡ ಆದಷ್ುಟ ಕನನಡದ ಪರಿಸರಕ ೆ 

ಹತ್ತತರವಾಗಿರುವ, ವಿಷ್ಯವನುನ ಮನದಟುಟ ಮಾಡಲು ನ ರವಾಗಬಲಿ ಪದಗಳನುನ ಕಟುಟವ ಪರಯತನ ಮಾಡಿದ . ಪದಕಟಟಣ ಯಲ್ಲಿ 

ಕ ಳಗಿನ ಕ ಲವು ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ ಗಮನಸಬಹುದು, 

 ಪರಿಚ್ಯವಿರದ ಪದಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ ಆದಷ್ುಟ ಗ್ ೊತ್ತತರುವ ಪದಗಳಿೆಂದ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನುನ ಕಟಟಲ್ಾಗಿದ . ಉದಾ: 

ಉತ ವರಿತಕನ  ಅನುನವ ಬದಲು ಬ್ಬರುಸುಬದಲ್ಾವಣ , ಏರ ೊೋಸಾಲ್ ಪದಕ ೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಗ್ಾಳಿತುಣುಕು, ಯುಗೆಜ 

ಅನುನವುದಕ ೆ ಕೊಡಾಣು, ಪರಚ್ಛನನ ಶ್ಕಿತ ಪದಕ ೆ ಅಡಕ ಶ್ಕಿತ ಅನುನವೆಂತಹ ಪದಗಳನುನ ಮುೆಂದಿಡಲ್ಾಗಿದ . 

 ವಿಷ್ಯವೆಂದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳಿಗ್  ಆ ವಿಷ್ಯದ ಪರತಯಯವನುನ ಬಳಸಿ ಕ ಲವು ಕಡ  ಪದಗಳನುನ ಕಟಟಲ್ಾಗಿದ . 

ಉದಾ: ಕಿವಿಗ್  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯವನುನ ಹ ೋಳಳವಾಗ ಕಾಕಿಿೋರ್, ಕಾಟಕಯ್, ಯುಟಿರಕುಯಲಸ್, ಸಾಯಕುಲಸ್ 

ಮುೆಂತಾದ ಪದಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ ’ಕಿವಿ’ ಪರತಯಯವನುನ ಬಳಸಿ ಕಿವಿಗುಳಿ, ಕಿವಿಚ್ಚೋಲ, ಕಿವಿಮತ ತ ಮುೆಂತಾದ ಪದಗಳನುನ 

ಕಟಟಲ್ಾಗಿದ . ಹಿೋಗ್  ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಈ ಪದಗಳಳ ಕಿವಿಗ್  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯವನುನ ತ್ತಳಿಸಿಕ ೊಡುತ್ತತವ  ಎೆಂದು 

ಮಕೆಳಿಗ್  ಬ ೋಗನ ೋ ಅರಿವಾಗಬಲಿದು.  

 ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನುನ ಕಟುಟವಾಗ ಕೊಡು, ಗ್ಾಳಿ, ಬ್ಬರುಸು ಮುೆಂತಾದ ಕನನಡದ ಬ ೋರು ಪದಗಳಲಿದ ೋ, 

ಪರಿಚ್ಯವಿರುವ ರಕತ, ಶ್ಕಿತ, ರಸ, ಅಣು ಮುೆಂತಾದ ಬ ೋರ  ನುಡಿಯ ಪದಗಳನೊನ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದ . 

 

ಗಮನ್ಕ ಕ: ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸಾಟಿ ಪದಗಳಳ ಎಲಿವೂ ಸರಿ ಇಲಿವ ೋ ಇವುಗಳನ ನೋ ಬಳಸಬ ೋಕು ಅನುನವುದು 

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತ ೊಡಗಿದ ತೆಂಡದ ಉದ ಾೋಶ್ವಲಿ. ಆಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತದುಾಪಡಿಗಳಿದಾರ  ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಇನೊನ 

ಚ್ನಾನಗಿರುವ ಬ ೋರ  ಆಯೆಗಳಿದಾರ  ಅೆಂತಹ ಪದಗಳನೊನ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟವರು ಬಳಸಿಕ ೊಳುಬಹುದು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಟ್ಾಟರ  

ಉದ ಾೋಶ್ವ ೆಂದರ  ಈಗಿರುವ ವಯವಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಇೆಂತಹ ಚ್ರ್ ಕಗಳಳ ಆಗುತ್ತತಲಿವಾದಾರಿೆಂದ ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಕ  ತ ೊಡಕಾಗಿದ  ಎೆಂಬುದನುನ 

ತ್ತಳಿಸುವುದು ಮತುತ ಈ ಸಮಸ ಯಯನುನ ಬಗ್ ಹರಿಸಬ ೋಕಾದ ಅಗತಯತ ಯನುನ ಮನದಟುಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ .  
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ಬ ೋರು ಪ್ದಗಳ ಬದಲ ಗಿ ಎರವಲು ಪ್ದಗಳ ಬಳಕ ಗ  ಕ ರಣಗಳ ಹುಡುಕ ಟ: 

ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಅೆಂಗವಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಬಳಕ ಯ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಕರನುನ ಒಳಗ್ ೊೆಂಡೆಂತ  ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ 

ಮಾಡುತ್ತತರುವವರ ೊಡನ  ಚ್ಚ್ಚಕಸಲ್ಾಯಿತು. ಎರಡು ಸುತ್ತತನಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಚ್ರ್ ಕಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ ೋತರಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 60 

ಜನರು ರ್ಾಲ್ ೊೆೆಂಡಿದಾರು. ಈ ಚ್ರ್ ಕಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ರ್ಾರಮುಖ್ಯತ ಯನುನ ಮತುತ ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಕನನಡದ ಪರಿಸರಕ ೆ ಹತ್ತತರವಿರುವ 

ಪದಗಳನುನ ಬಳಸಿದರ  ಆಗುವ ಪರಯೋಜನವನುನ ಚ್ರ್ ಕಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಲ್ ೊೆೆಂಡವರಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಚಿನವರು ಒಪಿ ಕ ೊೆಂಡರಾದರೊ, ಈ 

ಮಾತುಕತ ಯಲ್ಲಿ ಕ ೋಳಿಬೆಂದ ಕ ಲವು ಅಭಿರ್ಾರಯಗಳನುನ ಇಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸುವುದು ಸೊಕತವ ನಸುತತದ . 

1. ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಗುವ ಪದಗಳ ರ್ಾರಮುಖ್ಯತ ಯ ಕಡ ಗ್  ಈ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹ ಚ್ಚಿನ ಗಮನ 

ಕ ೊಡಬ ೋಕಿದ . ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳನುನ ರಚ್ಚಸುವಾಗ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ ೆ ಚ್ರ್ ಕಯಾಗುತತದ  ಹ ೊರತು ಪದಗಳ ಕುರಿತು  

ಅಷ ಟೋನು ಚ್ರ್ ಕಗಳಳ ಇೆಂದು ನಡ ಯುತ್ತತಲಿ. 
    

2. ಕನನಡದಲ್ಲಿ ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ಪದಗಳಿಲಿದಿರುವುದರಿೆಂದ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಚಿನವು ಎರವಲು ಪದಗಳಾಗಿವ  ಎೆಂದು 

ಕ ಲವರು ಅನಸಿಕ  ವಯಕತಪಡಿಸಿದರು. 

 

3. ಕನನಡದಲ್ಲಿ  ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ಪದಗಳನುನ ಕಟಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ ಇಲಿವ ೋ ತುೆಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕ ಲಸ. ಪದಗಳನುನ ಕಟುಟವವರು ಇಲಿ 

ಇಲಿವ ೋ ಪದಗಳನುನ ಯಾರು ಕಟುಟವರು? ಎೆಂಬೆಂತಹ ಅನಸಿಕ ಗಳಳ ಮೊಡಿಬೆಂದವು. 

 

4. ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನಯ ಪದಗಳನ ನೋ ಬಳಸಿದರ  ಅವು ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ಪದಗಳಾಗುವುದಿಲಿ ಅನುನವುದು ಕ ಲವರ 

ಅನಸಿಕ ಯಾಗಿತುತ. 

 

5. ಸೆಂಸೃತ ಪದಗಳಳ ಆಗಲ್ ೋ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿವ . ಅವು ಕನನಡಿಗರಿಗ್  ತ್ತಳಿಯುತತವ  ಎೆಂದು ಕ ಲವರು ಅಭಿರ್ಾರಯ 

ವಯಕತಪಡಿಸಿದರು. 

 

6. ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ಪದಗಳನುನ ಕನನಡ ಲ್ಲಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ ಯೋ ಉಳಿಸಿಕ ೊಳಳುವುದು ಸರಿ. ಉನನತ ಕಲ್ಲಕ  ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ನಲ್ ಿೋ 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ಹಿೋಗ್  ಮಾಡಬ ೋಕಾಗುತತದ  ಎೆಂಬ ಅನಸಿಕ . 

 

7. ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಳ ಕಠಿಣವಾಗಿಯೋ ಇರುತತವ , ಮಕೆಳಳ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಬ ೋಕಷ ಟೋ. ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಪದಗಳನುನ 

ಓದುತಾತ ಹ ೊೋದೆಂತ  ಅವು ಅವರಿಗ್  ಪರಿಚ್ಯವಾಗುತತವ  ಮತುತ ಇದರಿೆಂದ ಮಕೆಳ ಶ್ಬಾ ಭೆಂಡಾರ ಹ ಚ್ುಿತತದ  

ಎೆಂಬೆಂತಹ ಅಭಿರ್ಾರಯಗಳಳ ಮೊಡಿಬೆಂದವು. 

 

8. ಸುಲಭವಾದ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನುನ ಜ್ಾರಿಗ್  ತರುವ ಅಗತಯವಿದ  ಆದರ  ಅದನುನ ಜ್ಾರಿಗ್  ತರುವುದು ಹ ೋಗ್ ?  

ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳನುನ ಒಮೆಲ್ ೋ ಬದಲ್ಲಸಿದರ  ಗ್ ೊೆಂದಲವಾಗುವುದಿಲವಿ ೋ?  
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ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತ್ತತರುವವರ ಮೋಲ್ಲನ ಕ ಲವು ಅನಸಿಕ ಗಳಿಗ್  ನಮೆ ತೆಂಡದ ಅಭಿರ್ಾರಯಗಳಳ 

ಹಿೋಗಿದಾವು,  
 

1.   ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲ ಿಬಳಸ್ಲ ಗುವ ಪ್ದಗಳ ಪ ರಮುಖ್ಯತ ಯ ಕಡ ಗ  ಈ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹ ಚಿಿನ್ ಗಮನ್ 
ಕ ೊಡಬ ೋಕಿದ . ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸ್ತಕಗಳನ್ುನ ರಚಿಸ್ುವ ಗ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ ೆ ಚರ್ ುಯ ಗುತತದ  ಹ ೊರತು ಪ್ದಗಳ ಕುರತು ಅಷ ುೋನ್ು 
ಚರ್ ುಗಳು ಇಾಂದು ನ್ಡ ಯುತಿತಲಿ. 

 

ನುಡಿ ಮತುತ ಕಲ್ಲಕ ಗ್  ತುೆಂಬಾ ಹತ್ತತರವಾದ ನೆಂಟಿರುತತದ  ಹಾಗ್ಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಪದಗಳನುನ, 

ವಾಕಯಗಳನುನ ನುಡಿಯ ಸ ೊಗಡಿಗ್  ಹ ೊೆಂದಿಸುವುದು ತುೆಂಬಾ ಅಗತಯವಾಗಿದ . ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳ ಸಿಲ್ ಬಸ್ ಏನರಬ ೋಕು 

ಎನುನವುದು ಎಷ್ುಟ ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ ಟೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷ್ಯವ ೆಂದರ  ಪದಗಳ, ವಾಕಯಗಳ ಬಳಕ . ಒಟ್ಾಟರ ಯಾಗಿ 

ನುಡಿಯ ಬಳಕ  ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದರಷ ಟೋ ತಾಯುನಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಳಿತುಗಳಳ ಮಕೆಳಿಗ್  ತಲುಪುತತವ . 

ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳನುನ ರಚ್ಚಸುವಾಗ ಸಾಕಷ್ುಟ ಚ್ರ್ ಕಗಳಾಗಬ ೋಕು.  
 

2. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ ೈಜ್ಞ ನಿಕ ಪ್ದಗಳಿಲಿದಿರುವುದರಾಂದ ಪ ರಭ ಷಿಕ ಪ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಿನ್ವು ಎರವಲು ಪ್ದಗಗ ಗಿವ .  
 

ನುಡಿಯೆಂದರಲ್ಲಿ ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ಪದಗಳಾಗಲ್ಲ ಇಲಿವ ೋ ಬ ೋರ  ವಿಷ್ಯದ ಪದಗಳಾಗಲ್ಲ ಮೊದಲ್ಲನೆಂದಲ್ ೋ ಎಲಿವೂ 

ಇರುವುದಿಲಿ. ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ಆಯಾಮಗಳಳ ನುಡಿಯೆಂದಕ ೆ ಬೆಂದೆಂತ ಲಿ ಆಯಾ ನುಡಿ ಸಮುದಾಯ ತಮೆ 

ನುಡಿಯನುನ ಸಜುಿಗ್ ೊಳಿಸಬ ೋಕಾಗುತತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ್ , 17 ರಿೆಂದ 19 ನ ೋ ಶ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಾನೋಯರಿಗ್  

ಡಚ್ಿರಿೆಂದ ಹಲವಾರು ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ಸಲಕರಣ ಗಳಳ, ವಿಷ್ಯಗಳಳ ಪರಿಚ್ಯವಾದವು. ಹಿೋಗ್  ಪರಿಚ್ಯವಾಗುವ 

ಹ ೊತ್ತತನಲ್ಲಿ ಜರ್ಾನೋಯರು ತಮೆ ಜರ್ಾನೋಸ್  ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪದಗಳನುನ ಕಟಿಟ 

ತಮೆ ನುಡಿಯನುನ ವಿಜ್ಞಾನದೆಂತಹ ಹ ೊಸ ಆಯಾಮಕ ೆ ಸಜುಿಗ್ ೊಳಿಸುತಾತ ಸಾಗಿದರು.  
 

ಈ ಕಟಟಣ ಯಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ಎರವಲು ಪದಗಳನುನ ಮತುತ ಹಲವಾರು ಬ ೋರು ಪದಗಳನುನ ಬಳಸಿ ಅವರು ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ 

ಪದಗಳನುನ ಕಟಿಟದರು. ಜರ್ಾನೋಯರು ಕ ೈಗ್ ೊೆಂಡ ಅರಿವಿನ ಈ ಚ್ಳಳವಳಿಯನುನ ರಾಂಗ ಕು ಚಳುವಳಿ (ಅೆಂದರ  

ಪಶಿಿಮದ ನಾಡಿನೆಂದ ಕಲ್ಲಯುವುದು) ಎೆಂದು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗಿದ . ಈ ಕ ಲಸದಲ್ಲಿ ಬಲಿವರು, ನುರಿತವರ ಜತ  

ಸಾಮಾನಯ ಮೆಂದಿಯೊ ರ್ಾಲ್ ೊೆೆಂಡಿದಾ ವಿಷ್ಯವನುನ ಇತ್ತಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿೆಂದ ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳುಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನವನುನ 

ಜರ್ಾನೋಸ್ ನುಡಿಗ್  ಒಗಿೆಸುವ ಈ ಚ್ಳಳವಳಿಯಿೆಂದಾಗಿ ಇೆಂದು ಜರ್ಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನದ ಹಲವಾರು 

ಕ್ ೋತರಗಳಲ್ಲಿ ಮುೆಂಚ್ೊಣಿಯಲ್ಲಿದ .  
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ಈ ಹ ೊತ್ತತನಲ್ಲಿ ಅೆಂದರ  ಸುಮಾರು 17-18 ನ ೋ ಶ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಡಿಬೆಂದ ಮೈಕ ೊರಸ ೊೆೋಪ್ ಬಗ್ ೆ ತ್ತಳಿಸುವ, 

ಜರ್ಾನೋಸ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚ್ಚತರವೆಂದನುನ ಕ ಳಗ್  ನ ೊೋಡಬಹುದು. (ಚ್ಚತರಮೊಲ: http://en.wikipedia.org/ ) 
 

 
 

ಈ ತರಹದ ಪದಕಟಟಣ ಯ ಕ ಲಸ ಜರ್ಾನಲಿಷ ಟೋ ಅಲಿದ ೋ ಕ ೊರಿಯಾ, ಇಸ ರೋಲ್, ಫ್ಾರನ್ು, ಫಿನ್ ಲ್ಾಯೆಂಡ್ ಮುಂತ ಮುೆಂತಾದ 

ನುಡಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕ ಲವೆಂದು ಕಾಲಘಟಟದಲ್ಲಿ ನಡ ದಿದ . ಈ ಕ ಲಸ ಕನನಡ ನುಡಿ ಸಮುದಾಯದಲೊಿ 

ವಯವಸಿಿತವಾಗಿ, ಕೊಡಲ್ ೋ ಆಗಬ ೋಕಿದ .  

 

3. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ  ವ ೈಜ್ಞ ನಿಕ ಪ್ದಗಳನ್ುನ ಕಟುಲು ಸ ಧ್ಯವಿಲಿ ಇಲಿವ ೋ ತುಾಂಬ  ಕಷ್ುದ ಕ ಲಸ್. ಪ್ದಗಳನ್ುನ ಕಟುುವವರು ಇಲಿ 
ಇಲಿವ ೋ ಪ್ದಗಳನ್ುನ ಯ ರು ಕಟುುವರು? ಎಾಂಬಾಂತಹ ಅನಿಸಿಕ ಗಳು. 
 

ಈ ಅನಸಿಕ  ಮೊಡಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವ ೆಂದರ  ಪದಕಟಟಣ ಯಲ್ಲಿ ಕನನಡಿಗರು ತುೆಂಬಾ ಕಡಿಮ ಕ ಲಸ 

ಮಾಡಿರುವುದು ಮತುತ ತ್ತಳಿದ ೊೋ-ತ್ತಳಿಯದ ಯೋ ಎರವಲು ಪದಗಳಿಗ್ ೋ ಮನನಣ  ಕ ೊಟಿಟದುಾ. ಉದಾಹರಣ ಗ್ ; Photon 

ಎೆಂಬ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪದವೆಂದಕ ೆ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟಟಬ ೋಕು ಎೆಂದ ೊಡನ ೋ ಸೆಂಸೃತದ ’ದುಯತ್ತ’ ಪದದಿೆಂದಲ್ ೋ 

ಪದಕಟಟಲು ಹ ಚ್ಚಿನವರು ಮುೆಂದಾಗುತಾತರ  ಹ ೊರತು ಕನನಡದ ’ಬ ಳಕು’ ಪದದಿೆಂದ ಇದಕ ೆ ಹ ೊೆಂದುವ ಪದಕಟಟಬಹುದು 

ಎನುನವುದನುನ ಮರ ಯುತಾತರ . (ಉದಾ; ಬ ಳಕಿ, ಬ ಳವಣಿ, ಬ ಳಕಿನ ಕಣ ಮುೆಂತಾದವು) 
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ನಜವಾಗಿ ನ ೊೋಡಿದರ  ಕನನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪದಗಳನುನ ಕಟುಟವುದು ಕಷ್ಟದ ಕ ಲಸವಲಿ. ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಕಾರ 

ಜಗತ್ತತನ ಬ ೋರಾವುದ ೋ ನುಡಿಗ್  ಇರುವಷ ಟೋ ಪದಕಟಟಣ ಯ ಕಸುವು ಕನನಡಕೊೆ ಇದ . ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ  ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ  

ಅವರೆಂತಹ ಮಹನೋಯರು 1970 ರಷ್ುಟ ಹಿೆಂದ ಯೋ ಹ ರ್ಾಿಗಿ ಕನನಡದ ಬ ೋರು ಪದಗಳನುನ ಬಳಸಿ ವ ೈದಯಕಿೋಯ 

ಕ್ ೋತರಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಪದಕ ೊೋಶ್ ರಚ್ಚಸಿರುವುದನುನ ಗಮನಸಬಹುದು. 
 

ಇನುನ, ಪದಗಳನುನ ಕಟಟವವರು ಇಲಿ ಇಲಿವ ೋ ಯಾರು ಪದಗಳನುನ ಕಟಟಬ ೋಕು ಎೆಂಬ ಪರಶ ನಗ್  ಉತತರವ ೆಂದರ  

ಪದಕಟಟಲು ಇೆಂತದ ೋ ಗ್ ೊತುತಪಡಿಸಿದ ಅಹಕತ  ಇರಲ್ ೋಬ ೋಕು ಅನುನವುದು ಸರಿಯಲಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ 

ಕ್ ೋತರವೆಂದರಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿರುವವರು ಪದಕಟಿಟದರ  ಒಳಿತು ಎೆಂದು ಹ ೋಳಬಹುದಾದರೊ 

ಪದಕಟಟಣ ಯಲ್ಲಿ ಆಸಕಿತಯಿರುವ ಸಾಮಾನಯ ಜನರೊ ಈ ಕ ಲಸದಲ್ಲ ಿತ ೊಡಗಿಕ ೊಳುಬಹುದು. ಕಟಿಟದ ಪದಗಳಳ ಆಯಾ 

ವಿಷ್ಯವನುನ ಹ ೋಳಲು ತಕುೆದಾಗಿವ ಯೋ ಎೆಂದು ಚ್ರ್ ಕ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಳಕ ಗ್  ತರುವ ಕ ಲಸ ಮಾತರ ಇಲ್ಲಿ 

ಮುಖ್ಯವಾಗುತತದ .  
 

ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಯೋಚ್ಚಸಿದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತ್ತತರುವವರಾಗಲ್ಲ ಇಲಿವ ೋ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ 

ಪದಕಟಟಣ ಯಲ್ಲಿ ಆಸಕಿತಯಿರುವವರ ೋ ಆಗಲ್ಲ ತಾವ ೋ ತೆಂಡಗಳನುನ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು, ಚ್ರ್ ಕಗಳ ಮೊಲಕ 

ಪದಕಟಟಣ ಯಲ್ಲಿ ತ ೊಡಗಬಹುದು.  
 

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರನುನ ಒಳಗ್ ೊೆಂಡೆಂತ  ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿಯೋ ಹಲವು ತೆಂಡಗಳನುನ ಮಾಡಿ, ಚ್ರ್ ಕ, ಪರಯೋಗಗಳ 

ಮೊಲಕ ಪದಕಟಟಣ ಯಲ್ಲಿ ತ ೊಡಗಿಕ ೊಳುಬಹುದು. 

4.  ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿರುವ ಸ ಮ ನ್ಯ ಪ್ದಗಳನ ನೋ ಬಳಸಿದರ  ಅವು ವ ೈಜ್ಞ ನಿಕ ಪ್ದಗಗ ಗುವುದಿಲ.ಿ 

ಸಾಮಾನಯ ಬಳಕ ಯಲ್ಲರಿುವ ಪದಗಳಿಗೊ ಮತುತ ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ಪದಗಳಿಗೊ ಅೆಂತದ ೋನೊ ವಯತಾಯಸವಿರುವುದಿಲಿ. 

ಉದಾಹರಣ ಗ್ , ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ Suction, Compression ಮುೆಂತಾದ ಪದಗಳಳ 

ಇೆಂಗಿಿೋಶಿನಲ್ಲಿ ದಿನಬಳಕ ಯ ಪದಗಳಳ. ಆ ಪದಗಳಳ ದಿನಬಳಕ ಯ ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ಸೆಂದಭಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕ ಯಾಗುತತವ  

ಹಾಗ್ ನ ೋ ಅವುಗಳಳ ’ಇೆಂಜ್ಜನ್’ ಕುರಿತಾದ ವಿಷ್ಯವನುನ ತ್ತಳಿಸುವಾಗ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಾಗಿಯೊ 

ಬಳಕ ಯಾಗುತತವ . ಆದರ  ಅದ ೋ ನಮೆಲ್ಲಿ ದಿನಬಳಕ ಯ ಪದಗಳಾದ ಹಿೋರು, ಒತುತ ಅನುನವುದನುನ ಬ್ಬಟುಟ ಭುಕಿತ, 

ಸೆಂಪಿೋಡನ ಅನುನವ ಪದಗಳನುನ ಬಳಸಲ್ಾಗುತತದ .  

ಹಾಗ್ ೋ ನ ೊೋಡಿದರ  ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ಪದಗಳಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಳಕ ಯ ಪದಗಳಾಗಿದಾಷ್ೊಟ ಒಳ ುಯದ ೋ. ಏಕ ೆಂದರ  ಹಾಗಿದಾಾಗ 

ಕಲ್ಲಯಬ ೋಕಾದ ವಿಷ್ಯ ಬ ೋಗನ ೋ ತ್ತಳಿಯುತತದ . ಇತ್ತತೋಚ್ಚನ ವರುಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುೆಂಚ್ೊಣಿಗ್  ಬೆಂದಿರುವ ಕೆಂಪೂಯಟರ್ 

ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿ ಇೆಂತಹ ಹಲವಾರು ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ಪದಗಳನುನ ಕಾಣಬಹುದು (ಉದಾ: window, save, firewall, junk, 

program, tree ಮುೆಂತಾದವು)    
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5. ಸ್ಾಂಸ್ೃತ ಪ್ದಗಳು ಆಗಲ ೋ ಬಳಕ ಯಲ್ಲವಿ . ಅವು ಕನ್ನಡಿಗರಗ  ತಿಳಿಯುತತವ . 

ಸೆಂಸೃತ ಪದಗಳಳ ಹ ರ್ಾಿಗಿ ಬರಹ ರೊಪದ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬರುತತವ , ಆಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕ  ಕಡಿಮ. 

ಹಿೆಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿಕನನಡ ನುಡಿಯ ಬರಹ ರೊಪ ಹ ರ್ಾಿಗಿ ಸಾಹಿತಯಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತತತುತ (ಕತ , 

ಕಾವಯ ಮುೆಂತಾದವು). ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯದಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದಿನೆಂದಲೊ ಸೆಂಸೃತದ ಪರಭಾವಿದುಾದರಿೆಂದ ಕನನಡ ಬರಹದಲ್ಲಿ 

ಸೆಂಸೃತ ಪದಗಳಳ ಕೆಂಡುಬರುವುದಕ ೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ . ಆಗ್ ಲ್ಾಿ ಬರಹವು ಕ ಲವೆಂದು ವಗಕಕ ೆ, 

ಸಾಹಿತಯದೆಂತಹ ಕ ಲವು ಪರಕಾರಗಳಿಗ್  ಸಿೋಮಿೋತವಾಗಿದಾರಿೆಂದ ಅದರ ಪರಭಾವ ಒಟ್ಾಟರ  ನುಡಿ ಸಮುದಾಯದ 

ದ ೈನೆಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಷ ೊಟೆಂದು ಆಗುತ್ತತರಲ್ಲಲಿ.  

ಆದರ  ಹ ೊಸಗ್ಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದೆಂತಹ ವಿಷ್ಯಗಳಳ ಸಮಾಜದ ಮೋಲ್  ತುೆಂಬಾ ನ ೋರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ 

ಬ್ಬೋರುತ್ತತರುವುದರಿೆಂದ ಮತುತ ಬರಹವು ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಹ ರ್ ಿಚ್ುಿ ಪಸರಿಸಲು ನ ರವಾಗುವುದರಿೆಂದ ಆಡುನುಡಿಗ್  

ಹತ್ತತರವಾಗಿ ಬರಹವಿದಾರ , ವಿಜ್ಞಾನವು ಹ ಚ್ುಿ ಜನರನುನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತದ . ಬರಹವು ಇೆಂದು 

ಸಾಹಿತಯದಾರ್ ಗ್  ಜನರ ಬದುಕಿಗ್ , ಅವರ ದುಡಿಮ, ಗಳಿಕ , ಏಳಿಗ್ ಗ್  ಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಬಳಕ ಯಾಗುತ್ತತದ  ಹಾಗ್ಾಗಿ 

ಬರಹವು ಅವರ ದ ೈನೆಂದಿನ ಬದುಕಿಗ್  ಹತ್ತತರವಾದಷ್ೊಟ ಒಳ ುಯದು.    

ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಕಾರ ಕನನಡ ಮತುತ ಸೆಂಸೃತ ನುಡಿಗಳಳ ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ನುಡಿ ಕುಟುೆಂಬಕ ೆ ಸ ೋರಿವ . ಸೆಂಸೃತವು 

ಇೆಂಡ ೊೋ ಯುರ ೊೋಪಿಯನ್ ನುಡಿ ಕುಟುೆಂಬಕ ೆ ಸ ೋರಿದಾರ  ಕನನಡವು ದಾರವಿಡ ನುಡಿ ಕುಟುೆಂಬಕ ೆ ಸ ೋರಿದಾಾಗಿದ . ಎರಡು 

ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ಮೊಲ ನುಡಿಗಳಿೆಂದ ಕನನಡ ಮತುತ ಸೆಂಸೃತ ನುಡಿಗಳಳ ಬ ಳ ದು ಬೆಂದಿರುವುದರಿೆಂದ ಅವರ ಡರ ನಡುವ  

ಮೊಲದಲ್ಲಿಯೋ ಹಲವಾರು ವಯತಾಯಸಗಳಿವ  ಹಾಗ್ಾಗಿ ಸೆಂಸೃತ ಪದಗಳಳ ಕನನಡ ಬಲಿವರಿಗ್  ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ತ್ತಳಿಯುವುದಿಲಿ. ಉದಾಹರಣ ಗ್ , ನೋರು, ಗ್ಾಳಿ, ಬ ೆಂಕಿ, ಬ ಳಕು ಅನುನವ ಪದಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ ಜಲ, ವಾಯು, ಅಗಿನ, 

ದಹನ, ದುಯತ್ತ ಪದಗಳನುನ ಬಳಸಿದರ  ಕನನಡದ ಮಕೆಳಿಗ್  ಬ ೋಗನ ೋ ತ್ತಳಿಯುವುದಿಲಿ. ಇನೊನ ಮುೆಂದುವರ ದು ಇೆಂತಹ 

ಪದಗಳಿೆಂದ ಇನನಷ್ುಟ ಪದಗಳನುನ ಕಟಿಟದರ  ಕಲ್ಲಕ  ಕಷ್ಟವಾಗುತಾತ ಹ ೊೋಗುತತದ . ಉದಾ: ದಹನ >> ದಹಯ ವಸುತ, 

ದಹನಾನುಕೊಲ್ಲ, ಜಲ >> ಜಲ್ಾೆಂತರ, ಜಲಚ್ರ ಮುೆಂತಾದ ಪದಗಳಳ ಬ ೋಗನ ೋ ತ್ತಳಿಯುವುದಿಲಿ. ಅವುಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ 

ಉರಿಯುವ ವಸುತ, ನೋರ ೊಳಗಿನ, ನೋರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುೆಂತಾದ ಪದಗಳಳ ಬ ೋಗನ ೋ ತ್ತಳಿಯುತತವ . 

6. ಪ ರಭ ಷಿಕ ಪ್ದಗಳು ಕಠಿಣವ ಗಿಯೋ ಇರುತತವ , ಮಕಕಳು ಓದಿನ್ಲ್ಲಿ ಶರಮವಹಿಸ್ಬ ೋಕಷ ುೋ. ಶರಮವಹಿಸಿ ಪ್ದಗಳನ್ುನ 
ಓದುತ ತ ಹ ೊೋದಾಂತ  ಅವು ಅವರಗ  ಪ್ರಚಯವ ಗುತತವ  ಮತುತ ಇದರಾಂದ ಮಕಕಳ ಶಬದ ಭಾಂಡ ರ ಹ ಚುಿತತದ .   

 ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ ಾೋಶ್ವ ೆಂದರ  ವಿಷ್ಯಗಳ ತ್ತಳಳವಳಿಕ ಯೋ ಹ ೊರತು ಮಕೆಳಿಗ್  ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ 

ಪದಗಳನುನ ಪರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಶ್ಬಾ ಭೆಂಡಾರವನುನ ಹ ಚ್ಚಿಸುವುದಲಿ. ಮಕೆಳಳ ಪದಗಳನುನ 

ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳುಲ್ ೆಂದ ೋ ಹ ರ್ ಿಚ್ುಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಬ ೋಕಾಗುವ ಪರಿಸಿಿತ್ತ ಉೆಂಟ್ಾದರ , ಪದಗಳ ಮೊಲಕ ಅರಿತುಕ ೊಳುಬ ೋಕಾದ  

ವಿಷ್ಯದ ಅರಿವು ದೊರವಾಗುತತದ . ಆಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ ಾೋಶ್ವ ೋ ಈಡ ೋರುವುದಿಲಿ. ಉದಾಹರಣ ಗ್ , 

ಬ ನುನಮೊಳ ಯಿರುವ ಮತುತ ಬ ನುನಮೊಳ ಯಿರದ ರ್ಾರಣಿಗಳಳ ಅನುನವ ಬದಲ್ಾಗಿ ಇೆಂದಿನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಶ ೋರುಕ 

ಮತುತ ಅಕಶ ೋರುಕ ರ್ಾರಣಿಗಳಳ ಅೆಂತಾ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದ . ಹಿೋಗ್  ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕೆಳಳ ಮೊದಲ್ಲಗ್  ಕಶ ೋರುಕ ಮತುತ 
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ಅಕಶ ೋರುಕ ಎೆಂಬ ಪದಗಳನುನ ಕೆಂಠ್ರ್ಾಠ್ ಮಾಡಬ ೋಕಾಗುತತದ . ಆಮೋಲ್  ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬ ನುನಮೊಳ  

ಇರುವುದಕ ೆ ಮತುತ ಯಾವುದು ಇಲಿದಿರುವುದಕ ೆ ಎೆಂದು ನ ನಪಿಟುಟಕ ೊಳುಬ ೋಕಾಗುತತದ . ಈ ಪರಕಿರಯಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 

ಮಕೆಳಳ ಗ್ ೊೆಂದಲಕಿೆೋಡಾಗುತಾತರ . ಅದ ೋ ಬ ನುನಮೊಳ ಯಿರದ ಮತುತ ಬ ನುನಮೊಳ ಯಿಲಿದ ಅನುನವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಈ 

ಗ್ ೊೆಂದಲವಾಗುವುದಿಲಿ ಏಕ ೆಂದರ  ಈ ಪದಗಳಳ ಅವರ ಪರಿಸರಕ ೆ ಹತ್ತತರವಾದ ಪದಗಳಾಗಿವ . ಇೆಂತಹ ಸುಲಭವಾದ 

ಪದಗಳನುನ ಬಳಸುವುದರಿೆಂದ ರ್ಾಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇೆಂದು ಕ ೋಳಲ್ಾಗುವ ’ಕಶ ೋರುಕ ಮತುತ ಅಕಶ ೋರುಕ ರ್ಾರಣಿಗಳಳ 

ಎೆಂದರ ೋನು?’ ಎೆಂಬೆಂತಹ ಅಗತಯವಿಲಿದ ಪರಶ ನಗಳನೊನ ಕ ೈಬ್ಬಡಬಹುದು ಮತುತ ಅದರ ಬದಲ್ಾಗಿ ನ ೋರವಾಗಿ 

ಬ ನುನಮೊಳ ಯಿರುವ ಮತುತ ಬ ನುನಮೊಳ ಯಿರದ ರ್ಾರಣಿಗಳಳ ಯಾವುವು? ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳ ೋನು?’ ಎೆಂಬೆಂತಹ 

ಪರಶ ನಗಳ ೂ ೆಂದಿಗ್  ಮುೆಂದಿನ ಹೆಂತದ ಕಲ್ಲಕ ಯತತ ಸಾಗಬಹುದು.  

7. ಇಾಂಗಿಿೋಶ್ ಪ್ದಗಳನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಲ್ಲಪಿಯಲ್ಲ ಿಹ ಗ ಯೋ ಉಳಿಸಿಕ ೊಳಳಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಕಲ್ಲಕ  ಇಾಂಗಿಿೋಶ್ ನ್ಲ ಿೋ ಇರುವುದರಾಂದ 
ಹಿೋಗ  ಮ ಡಬ ೋಕ ಗುತತದ  ಎಾಂಬ ಅನಿಸಿಕ . 

 ಉನನತ ಕಲ್ಲಕ  ಇೆಂದು ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ ಯುತ್ತತರುವುದರಿೆಂದ ಮೋಲ್ ೊನೋಟಕ ೆ ಇದು ಸರಿ ಅನಸಬಹುದು. ಆದರ  ಹಿೋಗ್  

ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಪದಗಳಳ ಬರಿೋ ಪದಗಳಾಗಿಯೋ ಉಳಿದು ಅವುಗಳಳ ಹ ೊಮಿೆಸುವ ಅರಿವು ಮಕೆಳಿಗ್  ಎಟಕುವುದಿಲಿ. 

ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣ  ನೋಡಿದೆಂತ  ಯುಸ ಟೋಶಿಯನ್, ಎೆಂಡ ೊೋಲ್ಲೆಂಫ್ ಪದಗಳಿಗಿೆಂತ ಕಿವಿಗ್ ೊಳವ , 

ಕಿವಿರಸದೆಂತಹ ಪದಗಳಳ ಮಕೆಳಿಗ್  ಹ ಚ್ಚಿನ ಅರಿವನುನ ಮೊಡಿಸುವ ಶ್ಕಿತಯನುನ ಹ ೊೆಂದಿವ .  

ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಇೆಂದಿನ ಉನನತ ಕಲ್ಲಕ ಗ್  ನ ರವಾಗುವೆಂತ  ನ ೊೋಡಿಕ ೊಳುಲು ಕನನಡ ಪದಗಳ ಜತ ಯಲ್ಲಿ ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ 

ಪದಗಳ ಪರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದನುನ ಕನನಡ ಪದಗಳ ಜತ ಗ್  ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ಪದಗಳನುನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರ ಯುವ 

ಮೊಲಕವಾದರೊ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲಿವ ೋ ರ್ಾಠ್ದ ಕ ೊನ ಯಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಮತುತ ಇೆಂಗಿಿೋಶ್ ಪದಗಳ ಪಟಿಟಯೆಂದನುನ 

ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. 

 ಇನ ೊನೆಂದು ಗಮನಸಬ ೋಕಾದ ವಿಷ್ಯವ ೆಂದರ  ಕಲ್ಲಕ ಯ ಮೊದಲ ಹೆಂತದಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಪದಗಳನುನ ಕಟುಟತಾತ, ಬಳಸುತಾತ 

ಹ ೊೋಗುವುದರಿೆಂದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉನನತ ಕಲ್ಲಕ ಯನೊನ ಮುೆಂದ ೊೆಂದು ದಿನ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತದ .  
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8. ಸ್ುಲಭವ ದ ಪ ರಭ ಷಿಕ ಪ್ದಗಳನ್ುನ ಜ ರಗ  ತರುವ ಅಗತಯವಿದ  ಆದರ  ಅದನ್ುನ ಜ ರಗ  ತರುವುದು ಹ ೋಗ ?  

ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸ್ತಕಗಳನ್ುನ ಒಮ್ಮೆಲ ೋ ಬದಲ್ಲಸಿದರ  ಗ ೊಾಂದಲವ ಗುವುದಿಲಿವ ೋ?  

 ಚ್ರ್ ಕಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಲ್ ೊೆೆಂಡ ಹಲವು ಮೆಂದಿಯ ಪರಶ ನ ಇದಾಗಿತುತ. ಸುಲಭವಾದ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನುನ ಜ್ಾರಿಗ್  ತರುವ 

ಕ ಲಸವನುನ ಒಮೆಲ್ ೋ ಮಾಡಬ ೋಕೆಂತ್ತಲಿ. ಈ ಕ ಲಸವನುನ ಹೆಂತ ಹೆಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹೆಂತಗಳಳ 

ಕ ಳಗಿನೆಂತ್ತರಬಹುದು. 

 ಮೊದಲ್ಲಗ್  ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆಂತ  ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ತ ೊಡಕಾದ ಪದಗಳಿಗ್  ಸುಲಭವಾದ 

ಪದಗಳನುನ ಕಟುಟವ, ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಚ್ಚ್ಚಕಸಿ ಒಮೆತಕ ೆ ಬರುವ ಕ ಲಸವನುನ ಮಾಡಬಹುದು. 

 

 ಈಗಿರುವ ಪದಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ ಹ ೊಸದಾಗಿ ಕಟಿಟದ ಪದಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಮಕೆಳಿಗ್  ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತತದ ಯೋ? 

ಎಲ್ಾಿದರೊ ಗ್ ೊೆಂದಲವಾಗುತ್ತತದ ಯೋ? ಮುೆಂತಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಶಾಲ್ ಯಲ್ಲಿ ಪರಯೋಗದ ಮೊಲಕ 

ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳುಬಹುದು. ಇೆಂತಹ ಪರಯೋಗಗಳಳ ಹಲವು ಶಾಲ್ ಗಳಲ್ಲ ಿನಡ ದರ  ಒಳ ುಯದು. 

 

 ಹ ೊಸದಾಗಿ ಕಟಿಟದ ಪದಗಳನುನ ಮೊದಲ್ಲಗ್  1 ರಿೆಂದ 5 ತರಗತ್ತವರ ಗಿನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. 

ಆಮೋಲ್  ಮುೆಂದಿನ ಹೆಂತದ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನುನ ಜ್ಾರಿಗ್  ತರಬಹುದು. 

 

 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ್  ಇಲಿವ ೋ ಹಳ ಯ ಪದಗಳನುನ ಓದುತಾತ ಬೆಂದಿರುವ ಮಕೆಳಿಗ್  ಅನುಕೊಲವಾಗಲು ಈಗಿರುವ 

ಪದಗಳನುನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಲಿವ ೋ ರ್ಾಠ್ದ ಕ ೊನ ಗ್  ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಾಗಿ ಕ ಲವು ವರುಷ್ ಮುೆಂದುವರ ಸಬಹುದು.  
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ಸ ರ ಾಂಶ: 

ಕನನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳ ಕುರಿತು ನಡ ದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕ ಳಗಿನ 

ಅೆಂಶ್ಗಳಳ ಕೆಂಡುಬೆಂದವು, 

 ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಚಿನವು ಕನನಡದ ಪರಿಸರದಿೆಂದ ದೊರವಿರುವ, ಮಕೆಳಿಗ್  ತ ೊಡಕ ನಸಬಹುದಾದ 

ಪದಗಳಾಗಿವ . ಇೆಂತಹ ಪದಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಮಕೆಳಳ ಪದಗಳ ಕೆಂಠ್ರ್ಾಠ್ಕ ೆ ಮೊರ ಹ ೊೋಗಿ, ಒಟ್ಾಟರ  ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಲಕ ಯು 

ಅವರಿಗ್  ಹ ೊರ ಯಾಗುವೆಂತ್ತದ . 
 

 ಈಗ ಬಳಸಿರುವ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಿಗ್  ಸುಲಭವ ನಸುವ ಪದಗಳನುನ ಕಟಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ . ಸುಲಭವಾದ ಪದಗಳನುನ 

ಬಳಸಿದಾಗ ಹ ೋಳಳತ್ತತರುವ ವಿಷ್ಯ ಮಕೆಳಿಗ್  ಹ ಚ್ುಿ ಹತ್ತತರವ ನಸಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್  ಆಸಕಿತ ಹುಟುಟವ 

ಸಾಧ್ಯತ  ಹ ಚ್ುಿತತದ .  

 

 ಸುಲಭವಾದ ಪದಗಳನುನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಲಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೊ ಸುಲಭವಾಗುತತದ . ಏಕ ೆಂದರ  

ಈಗಿನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕದಲ್ಲಿರುವ ತ ೊಡಕಾದ ಪದಗಳನುನ ವಿವರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ್  ಹ ಚ್ುಿ ಸಮಯ ತಗಲುತ್ತತದ . ಹಲವಾರು 

ಕಡ  ಪದಗಳಳ ಎಷ್ುಟ ಸಲ ಹ ೋಳಿದರೊ ಮಕೆಳಿಗ್  ತ್ತಳಿಯದಿದಾಾಗ, ’ಇಷ ಟೋ ತ್ತಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ’ ಎನುನತಾತ ಮುೆಂದಿನ 

ಹೆಂತಕ ೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಗುವ ಪರಿಸಿಿತ್ತ ಇದ ಯೆಂದು ಚ್ರ್ ಕಯಲ್ಲಿ ಅವರ ೋ ಅನಸಿಕ  ಹೆಂಚ್ಚಕ ೊೆಂಡಿದಾರು. 

 

 ಸುಲಭವಾದ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕಟಟಣ ಯ ಕ ಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿರುವವರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಆಸಕಿತ 

ಹ ೊೆಂದಿರುವವರು ತ ೊಡಗಿಕ ೊಳುಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ನರೆಂತರವಾಗಿ ಕ ಲವು ವರುಷ್ಗಳ ಕ ಲಸ 

ನಡ ದರ  ಬದಲ್ಾವಣ  ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಲಿದು. ಈ ಮೊಲಕ ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಮಕೆಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬ ಳಗಬಲಿದು.  

 

ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಅೆಂಗವಾಗಿ 5, 8 ಮತುತ 10 ನ ೋ ತರಗತ್ತಯ ತ ೊಡಕ ನಸುವ ರ್ಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಿಗ್  ಬದಲ್ಲಗ್  

ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪದಗಳನುನ ಮುೆಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಾಗಿದ . ಈ ಮೊದಲು ತ್ತಳಿಸಿದೆಂತ  ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ 

ತ್ತದುಾಪಡಿಗಳಿದಾರ  ಸರಿಪಡಿಸಿಕ ೊಳುಬಹುದು. ಇನೊನ ಸರಿಯಾಗಿರುವ, ಸುಲಭ ಪದಗಳಿದಾರ  ಅವುಗಳನುನ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟವರು 

ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗ್ ನ ೋ ಪದಕಟಟಣ ಯ ಈ ಕ ಲಸವನುನ ವಯವಸಿಿತವಾಗಿ ಮುೆಂದುವರಿಸಬಹುದು. 
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5 ನ ೋ ತರಗತಿ - ವಿಜ್ಞ ನ್ ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸ್ತಕ 2014-15 

ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳು 

1 1 ಚ್ಲನ  ನ ೋರ ಚ್ಲನ  Linear Motion ನ ೋರ ಸಾಗುವಿಕ  

2 1 ಚ್ಲನ  ವಕರ ಚ್ಲನ  Curvilinear Motion ಬಾಗು ಸಾಗುವಿಕ   

3 1 ಚ್ಲನ  ಭರಮಣ ಚ್ಲನ  Rotatory Motion ತ್ತರುಗುವಿಕ  

4 1 ಚ್ಲನ  ಆೆಂದ ೊೋಲನ ಚ್ಲನ  Oscillatory Motion ತೊಗುವಿಕ  

5 1 ಚ್ಲನ  ವೃತ್ತತೋಯ ಚ್ಲನ  Circular Motion ಸುತುತವಿಕ  

6 1 ಚ್ಲನ  ನಶ್ಿಲ ಸಿಿತ್ತ State of Rest ನೆಂತ ಸಿಿತ್ತ 

7 1 ಚ್ಲನ  ವಕರ ರ ೋಖ್  curved line ಬಾಗು ಗ್ ರ  

8 1 ಚ್ಲನ  ರ್ಾರದಶ್ಕಕ Transparent ತೊರುನ ೊೋಟದ  

9 1 ಚ್ಲನ  ಅಕ್ಷ Axis ನಡುಗ್ ರ  

10 1 ಚ್ಲನ  ವೃತ್ತತೋಯ ಪರ್ orbital path ಸುತುತ ಹಾದಿ 

11 2 ಬಲ ಮತುತ ಕ ಲಸ ಗುರುತಾವಕಷ್ಕಣ ಬಲ Gravitational Force ರಾಶಿಸ ಳ ತದ ಬಲ 

12 2 ಬಲ ಮತುತ ಕ ಲಸ ಘಷ್ಕಣ ಬಲ Frictional Force ಉಜುಿವಿಕ ಯ ಬಲ 

13 2 ಬಲ ಮತುತ ಕ ಲಸ ಅಯಸಾೆೆಂತ Magnet ಸ ಳ ಗಲು ಿ

14 2 ಬಲ ಮತುತ ಕ ಲಸ ಅಯಸಾೆೆಂತ್ತೋಯ ಬಲ Magnetic Force ಸ ಳ ಗಲ್ಲಿನ ಬಲ 

15 2 ಬಲ ಮತುತ ಕ ಲಸ ಸಾಿಯಿೋ ವಿದುಯತ್ ಬಲ Electrostatic Force ನಲುವಿದುಯತ್ ಬಲ  

16 2 ಬಲ ಮತುತ ಕ ಲಸ ಚ್ರವಿದುಯತ್ ಬಲ Electromotive Force ನಡ ವಿದುಯತ್ ಬಲ  

17 2 ಬಲ ಮತುತ ಕ ಲಸ ಸಿಿತ್ತಸಾಿಪಕ ಬಲ Elastic Force ಹಿನ ನಳ ತದ ಬಲ  

18 2 ಬಲ ಮತುತ ಕ ಲಸ ಧ್ುರವ 
Pole (as in pole of a 
magnet) ಬದಿ 

19 4 ಶ್ಕಿತ ಸಾನಯು ಶ್ಕಿತ Muscular Energy ಕೆಂಡದ ಶ್ಕಿತ 

20 4 ಶ್ಕಿತ ಚ್ಲನ ಶ್ಕಿತ Kinetic Energy ಕದಲ್ಲಕ ಯ ಶ್ಕಿತ 

21 4 ಶ್ಕಿತ ಪರಚ್ಛನನ ಶ್ಕಿತ Potential Energy ಅಡಕ ಶ್ಕಿತ 

22 4 ಶ್ಕಿತ ಉಷ್ಣ ಶ್ಕಿತ Heat Energy ಕಾವಿನ ಶ್ಕಿತ 

23 4 ಶ್ಕಿತ ಉಷ್ಣ ವಿದುಯತ್ ಸಾಿವರ 
Thermal Power 
Stations ಕಾವಿನ ವಿದುಯತ್ ನ ಲ್  

24 4 ಶ್ಕಿತ ಇೆಂಧ್ನ Fuel ಉರುವಲು 

25 4 ಶ್ಕಿತ ಪರನಾಳ Test tube ಒರ ಗ್ ೊಳವ  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳು 

26 4 ಶ್ಕಿತ ಸೌರ ಶ್ಕಿತ Solar Energy ಬ್ಬಸಿಲ್ಲನ ಶ್ಕಿತ 

27 4 ಶ್ಕಿತ ದುಯತ್ತಸೆಂಶ ಿೋಷ್ಣ  Photosynthesis ಬ ಳಕಿನ ಸೆಂಶ ಿೋಷ್ಣ  

28 4 ಶ್ಕಿತ ಸೌರ ಒಲ್  Solar cooker ಬ್ಬಸಿಲ್ಲನ ಒಲ್  

29 4 ಶ್ಕಿತ ಸೌರ ಜಲತಾಪಕ Solar Water Heater ಬ್ಬಸಿಲ್ಲನ ನೋರು ಕಾವುಗ್  

30 4 ಶ್ಕಿತ ಪವನ ಶ್ಕಿತ Wind Energy ಗ್ಾಳಿಯ ಶ್ಕಿತ 

31 4 ಶ್ಕಿತ ಟಬ ೈಕನ್ turbine ಬ್ಬೋಸುಗ್ಾಲ್ಲ 

32 4 ಶ್ಕಿತ ಚ್ೆಂಡಮಾರುತ cyclone ಸುೆಂಟರಗ್ಾಳಿ 

33 4 ಶ್ಕಿತ ಜಲದ ಸೆಂಗರಹಿತ ಶ್ಕಿತ 
Water's stored 
energy ನೋರಿನ ಕೊಡಿಟಟ ಶ್ಕಿತ 

34 4 
ಶ್ಕಿತ 

ಜಲವಿದುಯತ್ ಉತಾ ದನಾ 
ಸಾಿವರ 

Hydro-electric 
power station 

ನೋರಿನ ವಿದುಯತ್ ಉತಾ ದನ ಯ 
ನ ಲ್  

35 4 ಶ್ಕಿತ ಜ್ ೈವಿಕ ಶ್ಕಿತ Bio energy ಜ್ಜೋವದ ಶ್ಕಿತ 

36 4 ಶ್ಕಿತ ಜ್ ೈವಿಕ  ಅನಲ gobar gas ಜ್ಜೋವದ ಅನಲ 

37 4 ಶ್ಕಿತ ವಿದುಯತ್ ಕ ೊೋಷ್ಟಕ electric cell ವಿದುಯತ್ ಗೊಡು 

38 4 
ಶ್ಕಿತ ಶ್ಕಿತ ಸೆಂರಕ್ಷಣಾ ನಯಮ 

Law of conservation 
of energy 

ಶ್ಕಿತಯ ಕಾಯುಾಕ ೊಳಳುವಿಕ ಯ 
ನಯಮ 

39 4 ಶ್ಕಿತ ಮಾನ 
unit of 
measurement ಅಳತ ಗ್ ೊೋಲು 

40 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ Electricity ವಿದುಯತ್ ಶ್ಕಿತ 

41 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಪರವಾಹ Current ಹರಿವು 

42 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಕ ೊೋಶ್ Cell ಗೊಡು 

43 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಆಕಷ್ಕಣ   Attraction ಸ ಳ ತ 

44 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಿಕಷ್ಕಣ  Repel ತಳಳುವಿಕ  

45 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಿದುಯತೆಣ Charge ಹುರುಪು 

46 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಧ್ನ ವಿದುಯತೆಣ  positive charge ಕೊಡು ಹುರುಪು 

47 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಋಣ ವಿದುಯತೆಣ  negative charge ಕಳ  ಹುರುಪು 

48 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ 
ವಿದುಯದಾಾವ ೋಶ್ / 

ವಿದುಯದಾವಿಷ್ಠ ಕಣ  
electric charge ವಿದುಯತ್ ಹುರುಪು 

49 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಸಜ್ಾತ್ತಯ ವಿದುಯದಾಾವ ೋಶ್ like charge ಒೆಂದ ೋ ಗುರುತ್ತನ ಹುರುಪು 

50 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಿಜ್ಾತ್ತಯ ವಿದುಯದಾಾವ ೋಶ್ opposite charge ಬ ೋರ  ಗುರುತ್ತನ ಹುರುಪು 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳು 

51 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಿಜ್ಾತ್ತಯ ವಿದುಯದಾಾವ ೋಶ್ opposite charge ಬ ೋರ  ಗುರುತ್ತನ ಹುರುಪು 

52 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಅನ ವೋಷ್ಣ  invention ಕೆಂಡುಹಿಡಿಯುವಿಕ  

53 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಕಾಯಕ ನವಕಹಣ   working ಕ ಲಸ ಮಾಡುವಿಕ  

54 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಿದುಯತ್ ಜನಕ  generator ವಿದುಯತ್ ಹುಟುಟಕ 

55 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಧ್ುರವ pole (electricity) ತುದಿ 

56 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಸಾರ್ ೋಕ್ಷ   ಹ ಚ್ಚಿರುವ 

57 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಋಣಾಗರ cathode ಕಳ ತುದಿ 

58 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಧ್ನಾಗರ anode ಕೊಡತುದಿ 

59 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಿದುಯತ್ ಕ ೊೋಶ್ electric cell ವಿದುಯತ್ ಗೊಡು 

60 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಾಹಕ conductor ಬ್ಬಡುವ  

61 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಅವಾಹಕ insulator  ತಡ ವ  

62 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಿದುಯತ್ ಸಾಿವರ  power plant ವಿದುಯತ್ ನ ಲ್  

63 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಆಕರ source ಸ ಲ್  

64 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಪರಿವತಕನ  conversion ಬದಲ್ಲಸುವಿಕ  / ಬದಲ್ಾವಣ  

65 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಶ್ುಷ್ೆ ಕ ೊೋಶ್  dry cell  ಒಣ ಗೊಡು 

66 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಮಿೋಡಿಯಮ್ ಗ್ಾತರದ medium size ನಡುಗ್ಾತರದ 

67 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಪರಧಾನ ಕ ೊೋಶ್ಗಳಳ  Primary cells ಒೆಂಬಳಕ ಯ ಗೊಡುಗಳಳ 

68 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ಆಧಿೋನ ಕ ೊೋಶ್ಗಳಳ  secondary cells ಮರುಬಳಕ ಯ ಗೊಡುಗಳಳ 

69 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ರಿೋರ್ಾರ್ಜಕ recharge ಹುರುಪಿಸು 

70 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಿಕ್ಷಿೋಸಿ view ನ ೊೋಡಿ 

71 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಿದುಯದಾಗರ electric pole  ವಿದುಯತ್ ತುದಿ 

72 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ವಿದುಯದಿವಭಾಜಕ electrolyte ವಿದುಯದ ೊಾಡ ಯುಕ 

73 5 ವಿದುಯಚ್ಛಕಿತ ದರವ ನರ ೊೋಧ್ಕ fluid resistant ದರವ ತಡ ಯುಕ 

74 6 ಸೌರವೂಯಹ ಸೌರವೂಯಹ Solar System ಸೊಯಕ ಏರ್ಾಕಡು 

75 6 ಸೌರವೂಯಹ ಭೊಕ ೋೆಂದಿರತ Geocentric ಭೊಮಿ ನಡುವಿರುವ 

76 6 ಸೌರವೂಯಹ ಸೌರಕ ೋೆಂದಿರತ Heliocentric ಸೊಯಕ ನಡುವಿರುವ 

77 6 ಸೌರವೂಯಹ ಕ್ಷುದರಗರಹ Asteroid ಕಿರುಕಾಯ 

78 6 ಸೌರವೂಯಹ ಉಲ್ ೆ meteor ಬ್ಬೋಳಳಿಕಿೆ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳು 

79 6 ಸೌರವೂಯಹ ಧ್ೊಮಕ ೋತು comet ಬಾಲಚ್ುಕಿೆ 

80 6 ಸೌರವೂಯಹ ತ ೋಜ್ ೊೋಮೆಂಡಲ photosphere ಬ ಳಕುಗ್ ೊೋಳ 

81 6 ಸೌರವೂಯಹ ವಣಕಮೆಂಡಲ Chromosphere ಬಣಣಗ್ ೊೋಳ 

82 6 ಸೌರವೂಯಹ ಕರ ೊೋನಾ corona ಹ ೊಳಪುಗ್ ೊೋಳ 

83 6 ಸೌರವೂಯಹ ಕುಬಿಗರಹ dwarf planet ಕುಳುಗರಹ / ಹುಸಿಗರಹ 

84 6 ಸೌರವೂಯಹ ಜ್ಾವಲ್ಾಮುಖಿ volcano ಉರಿಬ ಟಟ 

85 6 ಸೌರವೂಯಹ ಶಾಖ್ heat ಕಾವು 

86 6 ಸೌರವೂಯಹ ಪರಕಾಶ್ಮಾನ Shine ಹ ೊಳಪು 
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8 ನ ೋ ತರಗತಿ - ವಿಜ್ಞ ನ್ ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸ್ತಕ 2014-15 

 
ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳು 

1 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

natural resources ನಸಗಕದ ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

2 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಜ್ ೈವಿಕ living ಜ್ಜೋವದ 

3 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಅಜ್ ೈವಿಕ (ಸೆಂಪನೊೆಲ, 
ಮೊಲದ ವಸುತ) 

non-living ಜ್ಜೋವದಲಿದ, ಜ್ಜೋವವಿಲಿದ 

4 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ನವಿೋಕರಿಸಲ್ಾಗದ 
(ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ) 

renewable ಮರುಪಡ ಯಲ್ಾಗದ / ಹ ೊಸದಿಸಲ್ಾಗದ 

5 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ವನಯ ಜ್ಜೋವಿಗಳಳ wild life ಕಾಡು ಜ್ಜೋವಿಗಳಳ 

6 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಇೆಂಧ್ನ fuel ಉರುವಲು 

7 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಪರಿಮಿತ್ತಕಾರಕ ಅೆಂಶ್ limiting factor ಮಿತ್ತಗ್ ೊಳಿಸುವ ಅೆಂಶ್ 

8 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಉಷ್ಣ ವಿನಮಯ ಪರಕಿರಯ heat exchange process ಕಾವು ಹರಿವ ಪರಕಿರಯ 

9 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಜಲ್ಾನಯನಗಳಳ watershed ಅಚ್ುಿಕಟುಟ ಪರದ ೋಶ್ 

10 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಲವಣಿೋಕರಣ salination ಉಪಿ ಸುವಿಕ , ಉರ್ಾ ಗುವಿಕ  

11 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಶಿಥಿಲ್ಲೋಕರಣ weathering ಕೆಂದುವಿಕ  

12 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಜಲಚ್ಕರ water cycle ನೋರುಚ್ಕರ, ನೋರಿನಚ್ಕರ 

13 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಅರಣಿಯೋಕರಣ forestation ಕಾಡಾಗಿಸುವಿಕ  

14 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಸಸ ೊಯೋದಾಯನ botanical garden ಗಿಡಗಳ ತ ೊೋಟ, ಸಸಯ ಉದಾಯನ 

https://banavasibalaga.org/
http://www.arime.org/


 

 28              https://banavasibalaga.org/                http:/arime.org/                14.04.2016 

ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳು 

15 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಪಳ ಯುಳಿಕ  ಇೆಂಧ್ನಗಳಳ fossil fuels ಪಳಿಯುಳಿಕ  ಉರುವಲುಗಳಳ 

16 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ದುಯತ್ತಸೆಂಶ ಿೋಷ್ಣ  photosynthesis ಬ ಳಕಿನ ಸೆಂಶ ಿೋಷ್ಣ , ಬ ಳಕಿನ ಹಮುೆಗ್  

17 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ನ ೈಸಗಿಕಕ ಅನಲ natural gas ನಸಗಕದ ಅನಲ 

18 1 
ನಮೆ ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

ಭೊಗಭಕ ಪರಕಿರಯಗಳಳ Earth's geological 
process 

ಭೊಮಿಯಳಗಿನ ಪರಕಿರಯಗಳಳ, 
ಭೊಮಿಯಾಳದ ಪರಕಿರಯಗಳಳ 

19 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಜಲ್ಾನಯನಗಳಳ water body ನೋರುದಾಣಗಳಳ 

20 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಶ ೈವಲ algae ರ್ಾಚ್ಚ 

21 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಅೆಂತಃಕಿರಯ interaction ಒಡನಾಟ 

22 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಮತಾುಾಗ್ಾರ aquarium ಮಿೋನುಮನ  

23 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಸೌರಮೆಂಡಲ solar system ಸೊಯಕನ ಮೆಂಡಲ 

24 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಬಹುಕ ೊೋಶಿೋಯ 
ಜ್ಜೋವಿಗಳಳ 

multicellular organisms ಹಲವುಕ ೊೋಶ್ದ ಜ್ಜೋವಿಗಳಳ 

25 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಜಲ್ಾವರಣ hydrosphere ನೋರಿನ ಆವರಣ, ನೋರುಗ್ ೊೋಳ 

26 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ತಾಪ heat ಕಾವು 

27 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಉಷ್ಣ heat ಉಷ್ಣ, ಕಾವು 

28 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಆವಾಸಸಾಿನ habitat ನ ಲ್  

29 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಘನರೊಪ solid state ಗಟಿಟರೊಪ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳು 

30 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಚ್ಲನಶಿೋಲ dynamic ಚ್ುರುಕಾದ, ಚ್ಟುವಟಿಕ ಯುಳು 

31 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಫಲ fruit ಹಣುಣ 

32 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ವಿಘಟನ  break down ಒಡ ಯುವಿಕ , ಒಡ ತ, ಕ ೊಳ ತ 

33 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ನ ೈಸಗಿಕಕ ವಯವಸ ಿ natural system ನಸಗಕದ ವಯವಸ  ಿ

34 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಶ ರೋಣಿೋಕೃತ hierarchy ಹೆಂತ, ಮಟಟ 

35 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಪರಭ ೋದಗಳಳ species 
ಪೆಂಗಡಗಳಳ 

36 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಜಲ ಪರಿಸರವಯವಸ ಿಗಳಳ aquatic ecosystems ನೋರು ಪರಿಸರವಯವಸ ಗಿಳಳ 

37 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಅಜ್ ೈವಿಕ ಘಟಕಗಳಳ abiotic components ಜ್ಜೋವವಿಲಿದ ಬ್ಬಡಿಗಳಳ 

38 3 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಸಾವಯವ organic ಜ್ಜೋವಿಗಳ 

39 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ನರವಯವ inorganic ಜ್ಜೋವಿಗಳಲಿದ 

40 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಆದರಕತ  humidity ತ ೋವಾೆಂಶ್ 

41 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಶಿಲ್ಲೋೆಂಧ್ರ fungi 
ಅಣಬ  

42 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ರ್ಾರರ್ಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರು primary consumers ಮೊದಲ ಹೆಂತದ ತ್ತನಗಳಳ 

43 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಕಿೋಟಲ್ಾವಾಕಗಳಳ larva ಮರಿಹುಳಳಗಳಳ 

44 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಜಲಪಕ್ಷಿಗಳಳ water birds ನೋರು ಹಕಿೆಗಳಳ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳು 

45 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಪೋಷ್ಣಾಸತರ trophic level ಪೋಷ್ಣ ಯ ಮಟಟ, ಪೋಷ್ಣ ಯ ಹೆಂತ 

46 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಭಕ್ಷಕ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ predatory food chain ತ್ತನುನಕಗಳ / ತ್ತನಗಳ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ 

47 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಕಶಾೆಂಗಯುಕತ 
(ಆದಿಜ್ಜೋವಿಗಳಳ) 

flagellate ಬಳಿುಗ್ಾಲ್ಲರುವ 

48 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಚ್ತುರ್ಕಕ ಭಕ್ಷಕ quaternary consumer ನಾಲೆನ ೋ ಹೆಂತದ ತ್ತನ 

49 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಶ್ಕಿತಯ ಸೆಂರ್ಾರ flow of energy ಶ್ಕಿತಯ ಹರಿವು 

50 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಜ್ ೈವಿಕ ತೊಕ biomass ಜ್ಜೋವ ತೊಕ 

51 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಉಷ್ಣಗತ್ತ ನಯಮ thermodynamics 
ಕಾವುಮಾರ್ಾಕಟಿನ ವಿಜ್ಞಾನ / ಕಾವು 
ಹರಿವಿನ ವಿಜ್ಞಾನ 

52 2 
ನಮೆ ಪರಿಸರದ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಜ್ ೈವಿಕ ಸೆಂವಧ್ಕನ  bio magnification ಜ್ಜೋವಹ ಚ್ಿಳ 

53 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಆಧಾರ ಭಾವನ ಗಳಳ postulates ಅಡಿರ್ಾಯಗಳಳ 

54 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಸಿದಾಧೆಂತ theory ಸಿದಾಧೆಂತ, ಅಡಿಕಟಟಲ್ , ಅಡಿನಯಮ 

55 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ವಿಸಜಕನಾ ನಳಿಕ  discharge tube ಹರಿಬ್ಬಡುವ ಕ ೊಳವ  

56 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಧ್ನಾಗರ anode ಕೊಡತುದಿ 

57 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಋಣಾಗರ cathode ಕಳ ತುದಿ 

58 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಋಣಾಗರ ಕಿರಣಗಳಳ cathode rays ಕಳ ತುದಿಯ ಕಿರಣಗಳಳ 

59 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಆನ ೊೋಡ್ ಮುಂತ anode ಕೊಡತುದಿ 

60 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಕಾಯತ ೊೋದ್ cathode ಕಳ ತುದಿ 

61 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಆವಿಷಾೆರ discovery ಕೆಂಡುಹಿಡಿತ, ಕೆಂಡುಹಿಡಿಯುವಿಕ  

62 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಅಸಿೆಂಧ್ು had to be given up ಕ ೈಬ್ಬಡಬ ೋಕಾಯಿತು 

63 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ವಿದುಯದಾವಿಷ್ಟ charged ಹುರುಪು, ಹುರುಪಿನ 

64 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಧ್ನಾವ ೋಶ್ಕಣ positively charged 
particle 

ಧ್ನ ಹುರುಪಿನ ಕಣ 

65 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ವಿಚ್ಲನ  deflection ವಾಲುವಿಕ  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳು 

66 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಬ್ಬೋಜಕ ೋೆಂದರ nucleus ನಡುವಣ 

67 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಕ ೆಂದಿರೋಕೃತ concentrated ಕೊಡಿಕ ೊೆಂಡಿದ  

68 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ತಟಸಿ ಕಣಗಳಳ neutral particle ಹುರುಪಿಲಿದ ಕಣಗಳಳ, ನ ಲ್ ತ ಕಣಗಳಳ 

69 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ಕಕ್ ಗಳಳ orbit ಸುತುತಹಾದಿ, ಬಳಸುಹಾದಿ 

70 3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚ್ನ  ವಿಕಷ್ಕಣ ಬಲ force of repulsion ಹಿೆಂದಟುಟವ ಬಲ, ತಳಳುವ ಬಲ 

71 4 
ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಗ್ ೆ 
ಇನನಷ್ುಟ 

ಸಾರ್ ೋಕ್ಷ ಪರಮಾಣು 
ರಾಶಿ 

relative atomic mass ಹ ೊೋಲ್ಲಕ ಯ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ 

72 4 
ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಗ್ ೆ 
ಇನನಷ್ುಟ 

ಧಾತುವಿನ ವ ೋಲ್ ನು valency of an element 
ಧಾತುವಿನ ಸ ೋರುವಳವು, ಧಾತುವಿನ 
ಸ ೋರುಸಾಮರ್ಯಕ,  

73 4 
ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಗ್ ೆ 
ಇನನಷ್ುಟ 

ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯ 
ಮಾನ 

atomic mass unit 
ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯ ಅಳತ , ಪರಮಾಣು 
ರಾಶಿಯ ಬ್ಬಡಿ 

74 4 
ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಗ್ ೆ 
ಇನನಷ್ುಟ 

ಸಾರ್ ೋಕ್ಷ ಅಣುರಾಶಿ relative molecular 
mass 

ಹ ೊೋಲ್ಲಕ ಯ ಅಣು ರಾಶಿ 

75 4 
ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಗ್ ೆ 
ಇನನಷ್ುಟ 

ಶಾಖ್ temperature ಬ್ಬಸಿ, ಬ್ಬಸುಪು, ಕಾವಳತ  

76 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ cell ಕ ೊೋಶ್ 

77 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ವಿಸರಣ  diffusion ಹರಡುವಿಕ  

78 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಅಭಿಸರಣ  osmosis ಪರ ತೊರುವಿಕ  

79 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಏಕಕ ೊೋಶಿೋಯ unicellular ಒೆಂದು ಕ ೊೋಶ್ದ 

80 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಬಹುಕ ೊೋಶಿೋಯ multicellular ಹಲವು ಕ ೊೋಶ್ದ 

81 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ರಚ್ನಾತೆಕ ಮತುತ 
ಕಾಯಾಕತೆಕ ಮೊಲ 
ಘಟಕಗಳಳ 

structural and 
functional units 

ರಚ್ನ ಯ ಮತುತ ಕಾಯಕ ನ ರವ ೋರಿಸುವ 
ಮೊಲ ಬ್ಬಡಿಗಳಳ 

82 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ರಕತಪರಿಚ್ಲನಾೆಂಗವೂಯಹ circulatory system ಹರಿಯುವಿಕ ಯ ಏರ್ಾಕಡು 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳು 

83 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ನ ೋತರ ಮಸೊರ eyepiece lens ಕಣಿದಿಯ ಮಸೊರ, ಗ್ಾಜು, ಕಣಾೆಜು 

84 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಸೊಕ್ಷಮದಶ್ಕಕ microscope ಸೊಕ್ಷಮತ ೊೋರುಕ, ಕಿರುದ ೊೋರುಕ 

85 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ವಧ್ಕನಾ ಸಾಮರ್ಯಕ magnification power ಹ ಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮಾರ್ಯಕ 

86 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಕ ೊೋಶ್ಕ ೋೆಂದರ nucleus ನಡುವಣ 

87 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಕಿರುಕ ೊೋಶ್ಕ ೋೆಂದರ nucleolus ಕಿರುನಡುವಣ 

88 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ವಿಸರಣ  diffusion ಹರಡುವಿಕ  

89 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಸಾರತ  concentration ಗಟಿಟತನ? 

90 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಅಭಿಸರಣ  osmosis ಪರ ತೊರುವಿಕ  

91 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ರಾಳ resin ಅೆಂಟು 

92 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಜ್ ೈವಿಕ ಭಾಗಳಳ living components ಜ್ಜೋವವಿರುವ ಭಾಗಗಳಳ 

93 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಪರ ಸಹಿತ 
ಕಣದೆಂಗಗಳಳ 

membranous 
organelles 

ಪರ ಯಿರುವ ಕಣದೆಂಗಗಳಳ 

94 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಪರ ರಹಿತ ಕಣದೆಂಗಗಳಳ non-membranous 
organelles 

ಪರ ಯಿರದ ಕಣದೆಂಗಗಳಳ 

95 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಜಲವಿಭಜಕ hydrolytic ನೋರ ೊಡ ಯುವ 

96 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಆತೆಹತಾಯ ಸೆಂಚ್ಚಗಳಳ suicide bags 
ಕ ೊೆಂದುಕ ೊಳಳುವ ಚ್ಚೋಲಗಳಳ, 
ಆತೆಹತ ಯಯ ಚ್ಚೋಲಗಳಳ 

97 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ವಣಕಕ (ಹಸಿರು ವಣಕಕ) pigment ಬಣಣಕ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ ಪ್ದಗಳು 

98 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಹರಿತುತ chlorophyll ಎಲ್ ಹಸಿರು 

99 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಕ ೊೋಶ್ಕ ೋೆಂದರ ಪರ  nuclear membrane ನಡುವಣದ ಪರ  

100 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಕ ೊೋಶ್ಕ ೋೆಂದರ ದರವಯ nucleoplasm ನಡುವಣದ ದರವಯ 

101 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ವಣಕತೆಂತು chromosome ಬಣಣತೆಂತು 

102 5 
ಜ್ಜೋವಕ ೊೋಶ್ಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ 

ಕ ೊೋಶ್ಭಿತ್ತತ cell wall ಕ ೊೋಶ್ದ ಗ್ ೊೋಡ  

103 6 ಜ್ಜೋವಿಗಳ ವಗಿೋಕಕರಣ ತಾಯಜಯವಸುತ waste ಕಸ 

104 6 ಜ್ಜೋವಿಗಳ ವಗಿೋಕಕರಣ 
ನ ೈಸಗಿಕಕ 
ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

natural resources ನಸಗಕದ ಸೆಂಪನೊೆಲಗಳಳ 

105 6 ಜ್ಜೋವಿಗಳ ವಗಿೋಕಕರಣ ಜ್ ೈವಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ biotechnology ಜ್ಜೋವಿಗಳ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ 

106 6 ಜ್ಜೋವಿಗಳ ವಗಿೋಕಕರಣ ವಗಿೋಕಕರಣ classification ಗುೆಂಪಿಸುವಿಕ  

107 6 ಜ್ಜೋವಿಗಳ ವಗಿೋಕಕರಣ ವಗಿೋಕಕರಣ ಶಾಸರ taxonomy ಗುೆಂಪಿಸುವಿಕ ಯ ಶಾಸರ 

108 6 ಜ್ಜೋವಿಗಳ ವಗಿೋಕಕರಣ ದಿವನಾಮನಾಮಕರಣ binomial nomenclature ಎರಡು ಹ ಸರುಗಳ ಪದಧತ್ತ 

109 6 ಜ್ಜೋವಿಗಳ ವಗಿೋಕಕರಣ ಮಜಲು level ಮಟಟ, ಹೆಂತ 
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10 ನ ಯ ತರಗತಿ (ಮೊದಲ ಅಧ್ು) - ವಿಜ್ಞ ನ್ ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸ್ತಕ 2014-15 
ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

1 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಸೌರಶ್ಕಿತ solar energy ಸೊಯಕನ ಶ್ಕಿತ 

2 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಕ್ಷಿೋಣಿಸು reduce / 
decrease 

ಕಡಿಮಯಾಗು / ಕುಗಿೆಸು 

3 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ renewable 
ಹ ೊಸದಾಗಿಸಬಹುದಾದ / 
ಮರುಪಡ ಯಬಹುದಾದ 

4 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಭೊಗಭಕ ಉಷ್ಣ underground 
heat 

ನ ಲದಾಳದ / ನ ಲದಡಿಯ 
ಕಾವು / ಉಷ್ಣ 

5 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ತಾಯಜಯ waste ಕಸ 

6 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ನೊಯಕಿಿಯಾರ್ nuclear ನಡುವಣದ 

7 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಉಷ್ಣ ನೊಯಕಿಿಯಾರ್ 
ಸಮಿೆಳನ ಕಿರಯ 

thermonuclear 
fusion process 

ಉಷ್ಣತ ಯ ನಡುವಣಗಳ 
ಬ ಸುಗ್ ಯ ಕಿರಯ 

8 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಸೌರ ಸಿಿರಾೆಂಕ solar constant 
ಸೊಯಕ ಸಿಿರಾೆಂಕ / ಬ್ಬಸಿಲು 
ಎಣಿಕ  / ಬ್ಬಸಿಲು ಮಟಟ 

9 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಫೋಟ್ಾನ್ photon ಬ ಳವಣಿ / ಬ ಳಕಿ 

10 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ರೊರ್ಾೆಂತರಿಸು transform ಬದಲ್ಲಸು / ಮಾಪಕಡಿಸು 

11 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಸೌರ ಸೆಂಗ್ಾರಹಕ solar collector 
ಬ್ಬಸಿಲು ಕೊಡಿಡುವದಾಣ / 
ಹಿಡಿದಿಡುವದಾಣ 

12 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ನೋಲಕವಣಿೋಕರಣ desalination ಉಪು ಗಳ ತ / ಉಪು ತ ಗ್ ತ 

13 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಲವಣ salt ಉಪು  

14 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ವಿಲ್ಲೋನಸು 
dissolve / merge 

ಕರಗಿಸು / ಒೆಂದಾಗಿಸು / 
ಸ ೋರಿಸು 

15 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಫೋಟ್ ೊೋ ವೋಲ್ ಟೈಕ್ 
ಪರಿಣಾಮ 

photo voltaic 
effect 

ಬ ಳಕಿನ ವಿದುಯತ್ ಪರಿಣಾಮ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

17 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಜ್ ೈವಿಕ ಶ್ಕಿತ bio energy ಜ್ಜೋವಶ್ಕಿತ 

18 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಪರಿವತ್ತಕಸು convert ಬದಲ್ಾಯಿಸು / ಮಾಪಕಡಿಸು 

19 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಇೆಂಧ್ನ fuel ಉರುವಲು 

20 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ನವಾಕತ vacuum ಬರಿದು / ಗ್ಾಳಿಯಿರದ 

21 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ವಿಘಟನ  breakup / 
decomposition 

ಒಡ ಯುವಿಕ  / ಕ ೊಳ ಯುವಿಕ  

22 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ದಹನಾನೊಕೊಲ್ಲ Combustion aid ಉರಿನ ರವು 

23 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಅವಾಯುಕ non gaseous ಗ್ಾಳಿಯಲಿದ / ಗ್ಾಳಿಯಿಲಿದ 

24 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಜ್ ೈವಿಕ ಅನಲ bio gas ಜ್ಜೋವ ಅನಲ 

25 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಶ್ಕಕರ sugar ಸಕೆರ  

26 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಮದಯಸಾರ alcohol ಹ ೆಂಡ  

27 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಬಯೋಗ್ಾಯಸ್ bio gas ಜ್ಜೋವ ಅನಲ 

28 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ತ ೈಲ oil ಎಣ ಣ 

29 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಟ್ಾರನ್ು 
ಎಸಟರಿಫಿಕ ೋಷ್ನ transesterification ಈಸಟರಾಗಿ (ester) ಬದಲ್ಲಸುವಿಕ  

30 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಕ್ಾಮ drought ಬರಗ್ಾಲ / ಬರ 

31 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಅಧಿೋನ   ಒಳಪಟಿಟರುವ  

https://banavasibalaga.org/
http://www.arime.org/


 

 36              https://banavasibalaga.org/                http:/arime.org/                14.04.2016 

ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

32 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ತಾಪ temperature ಬ್ಬಸಿ / ಬ್ಬಸಿಪು 

33 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಪರಿವತಕಕ ಸಾಿವರ transformer plant 
ಮಾಪಕಡಿಸುವ ನ ಲ್  / 
ಬದಲ್ಲಸುವ ನ ಲ್  

34 1 
ಶ್ಕಿತಯ ಪಯಾಕಯ 
ಆಕರಗಳಳ 

ಪಲ್  pulp ತ್ತರುಳಳ 

35 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ವಾಯು air ಗ್ಾಳಿ 
36 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ವಿಕಿರಣ radiation ಸೊಸುವಿಕ  
37 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಜಲ್ಾವರಣ hydrosphere ನೋರುಗ್ ೊೋಳ 
38 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಶಿಲ್ಾವರಣ Lithosphere ಕಲುಿಗ್ ೊೋಳ / ಗಟಿಟಗ್ ೊೋಳ 
39 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಅನರ್ ೋಕ್ಷಿತ unwanted  ಬಯಸದ / ಬ ೋಡದ 
40 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಹಸತಕ್ ೋಪ interfere  ಕ ೈವಾಡ 
41 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ದಹನ combustion ಉರಿಯುವಿಕ  / ಉರಿತ 
42 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಜ್ ೈವಿಕ ವಿಘಟನ  bio degradation ಜ್ಜೋವಿಕ ಕ ೊಳ ತ 
43 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ದಿೋಘಕಕಾಲ long (period) ಹ ಚ್ುಿಕಾಲ 
44 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಶಾವಸಕ ೊೋಶ್ lung ಉಸಿರುಚ್ಚೋಲ 
45 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಸತರ stage ಮಟಟ / ಹೆಂತ 
46 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಜ್ ೈವಿಕ ಸೆಂವಧ್ಕನ  bio magnification ಜ್ಜೋವಹ ಚ್ಿಳ 
47 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ವಾಯುಮಾಲ್ಲನಯ air pollution ಗ್ಾಳಿಮಾಲ್ಲನಯ  
48 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಆೆಂತರಿಕ internal ಒಳಗಿನ / ಒಳ 
49 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ತ ೈಲ ಸೆಂಸೆರಣ oil refinement ಎಣ ಣ ಹದಗ್ ೊಳಿಸುವಿಕ  
50 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ರ್ಾರಣಿರ ೊೋಮ animal hair ರ್ಾರಣಿಕೊದಲು 
51 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಶಿಲ್ಲೋೆಂಧ್ರ mildew ನಾಯಿಕ ೊಡ , ಅಣಬ  
52 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಜಲಮಾಲ್ಲನಯ water pollution ನೋರಿನ ಮಾಲ್ಲನಯ 

53 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ವಿಸಜ್ಜಕಸು discard / 
discharge  

ಬ್ಬಡು / ತ ೊರ  

54 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಗೃಹಕೃತಯ home work ಮನ ಗ್ ಲಸ 
55 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಮಾನವಜನಯ   ಮಾನವರ / ಮಾನವರಿೆಂದ 
56 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಗೃಹತಾಯಜಯ home waste ಮನ ಕಸ 
57 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಯೊಟ್ ೊರೋಫಿಕ ೋಶ್ನ್ eutrophication ನೋರಿನಹದಗ್ ಡುವಿಕ  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

58 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಅೆಂತಜಕಲ underground 
water 

ನ ಲನೋರು / ನ ಲದಾಳದ 
ನೋರು 

59 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಕ್ಾರಿೋಯ acidic / salty? ಹುಳಿಯ / ವಿಷ್ದ  

60 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ದಿವತ್ತೋಯ ಅನವಯಕ secondary 
applications 

ಬ ೋರ  ಕ ಲಸಕ ೆ 

61 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ 
ಆಮಿ / ಆಮಿಿೋಯ / 
ಆಮಿತ  

acid / acidic / 
acidity 

ಹುಳಿ / ಹುಳಿಯ / ಹುಳಿತನ 

62 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ತಲ್ ಶ್ೂಲ್  headache ತಲ್ ನ ೊೋವು 
63 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಅಧಿಕ more ಹ ಚ್ುಿ / ಹ ಚ್ಚಿನ 
64 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ವಿಭಜ್ಜಸು divide ಒಡ  / ತುೆಂಡರಿಸು 
65 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಶಿೋತಲ್ಲೋಕರಣ cooling ತೆಂರ್ಾಗಿಸುವಿಕ  
66 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಏರ ೊೋಸಾಲ್ aerosol ಗ್ಾಳಿತುಣುಕು 

67 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಉತ ರಿವತಕನ ಗಳಳ mutations 
ಬ್ಬರುಸುಬದಲ್ಾವಣ ಗಳಳ / 
ಬ ೋಗಬದಲ್ಾವಣ ಗಳಳ 

68 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಕಾಯಟರಾಕ್ಟ cataract ಕಣ ರ  
69 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಶಾರಿೋರಿಕ   ಶ್ರಿೋರದ 
70 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಸಸಯಪಿವಕ phytoplankton ಅಲ್ ಸಸಯ / ತ ೋಲುಸಸಯ 

71 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಮರುಪೂರಣ replenish 
ಮರುದುೆಂಬುವಿಕ  / 
ಮರುತುೆಂಬುವಿಕ  

72 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಅವಕ ೆಂಪು infrared ಕ ಳಕ ೆಂಪು  
73 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ಆಮಿಮಳ  acid rain ಹುಳಿಮಳ  

74 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ Nuclear energy 
ಅಣುಶ್ಕಿತ / ಅಣುನಡುವಣದ 
ಶ್ಕಿತ 

75 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ವಿಕಿರಣಶಿೋಲ radioactive ಸೊಸಿಕ ಯ 
76 2 ಪರಿಸರದ ಸಮಸ ಯಗಳಳ ವಿಕಿರಣ ಪಟುತವ radioactive ಸೊಸಿಕ ಯ 

77 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಆವತಕ period ಮರುಕಳಿಕ   

78 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಆವತಕಕ periodic 
ಮರುಕಳಿಸುವ / 
ಮರುಕಳಿಕ ಯ 

79 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ತ್ತರವಳಿ triads ಮುಕೊೆಟ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

80 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಅಷ್ಟಕಗಳ ನಯಮ ocataves ಎೆಂಟರ ನಯಮ 

81 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಆವತಕ ಕ ೊೋಷ್ಟಕ periodical table 
ಮರುಕಳಿಸುವ ಪಟಿಟ / 
ಮರುಕಳಿಕ ಯ ಪಟಿಟ 

82 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಕಕ್ಷಕ orbital 
ಸುತುತಹಾದಿಯ, 
ಬಳಸುಹಾದಿಯ 

83 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಸೆಂಯುಕತ campound ಬ ರ ತ 

84 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಧಾತು element ಅಡಕ 

85 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಸಾಮಯ ಇರುವ comparable ಹ ೊೋಲ್ಲಕ ಯಿರುವ 

86 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಪರರ್ಮ first ಮೊದಲ 

87 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ತೃತ್ತೋಯ tertiary ಮೊರನ ಯ 

88 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಲ್ ೊೋಲಕ pendulum ತೊಗುಗುೆಂಡು 

89 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಆರ ೊೋಹಣ ಕರಮ increasing order ಏರಿಕ ಯ ಕರಮ 

90 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ರಾಸಾಯನಕ ಬೆಂಧ್ chemical bond ರಾಸಾಯನಕ ಕಟುಟ 

91 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಕಕ್  orbit ತ್ತರುಗುದಾರಿ 

92 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಪೂವಾಕೆಂತ್ತಮ penultimate 
ಕ ೊನ  ಮುೆಂಚ್ಚನ / 
ಮುೆಂಗ್ ೊನ ಯ 

93 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಸೆಂಕಾರೆಂತ್ತ 
ಧಾತುಗಳಳ 

transitional 
elements 

ಬದಲ್ಲಕ ಯ ಅಡಕಗಳಳ / 
ಧಾತುಗಳಳ 

94 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಪರಿಮಾಣಾತೆಕ quantitative ಪರಿಮಾಣದ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

95 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಕಾೆಂಕ್  affinity ಒಲವು / ನೆಂಟು 

96 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ವಿಲ್ ೊೋಮ ಸೆಂಬೆಂಧ್ inverse 
relationship 

ತ್ತರುವುಮುರುವಿನ ಸೆಂಬೆಂದ 

97 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ವಿದುಯದಧನೋಯ electro ವಿದುಯತ್ತತನ 

98 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ವಿದುಯತ್ ಋಣಿೋಯ electro negative ಕಳ  ವಿದುಾತ್ತತನ 

99 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಲ್ ೊೋಹಾಭ metalloid ಅರ ಲ್ ೊೋಹ 

100 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಭಿದುರತವ brittleness ಮುರಿತನ / ಒಡಕುತನ 

101 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ಕುಟಯ 
malleability ತಟಟಬಲಿ 

102 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ತನಯ ductile ಎಳ ಯಬಲಿ / ಮದುತನ 

103 3 
ಧಾತುಗಳ ಆವತಕಕ 
ವಗಿೋಕಕರಣ 

ವಯತಯಯ ನಯತ್ತಗಳಳ variation in 
patterns 

ಬಗ್  ಬದಲ್ಾವಣ ಗಳಳ 

104 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಸ ಟಿಕ  crystalline ಹರಳಿನ  
105 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಅಸ ಟಿಕ amorphous ಆಕಾರವಿರದ 

106 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಸಾರರಿಕತ dilute 
ತ ಳಳಗ್ ೊಳಿಸಿದ / 
ತ್ತಳಿಯಾಗಿಸಿದ 

107 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಉದಧರಣ  extraction ತ ಗ್ ಯುವಿಕ  / ಪಡ ಯುವಿಕ  

108 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಅಪಕಷಿಕಸು reduction 
ಇಳಿಸುವಿಕ  (ಉದಾ: 
ಭಟಿಟಯಿಳಿಸುವಿಕ ) 

109 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಉತೆಷ್ಕಣ oxidation ಆಕ ುೈಡಿಸುವಿಕ  

110 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ exothermic 
ಕಾವುಹ ೊರಹಾಕುವ / 
ಉಷ್ಣಹ ೊರಹಾಕುವ 

111 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಅೆಂತರುಷ್ಣಕ endothermic ಕಾವುಹಿೋರುವ / ಉಷ್ಣಹಿೋರುವ 

112 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ವಿೋಲ್ಲೋನೋಕರಣ dissolution 
ಸ ೋರಿಸುವಿಕ  / ಬ ರ ಸುವಿಕ  / 
ಒೆಂದಾಗಿಸುವಿಕ  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

113 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ನರ ೊೋಧ್ಕ proofing ತಡ ಯ 
114 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಅಗಿನ ನರ ೊೋಧ್ಕ fire proof ಬ ೆಂಕಿತಡ ಯ 
115 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಅನುಕಲ್ಲತ ಮೆಂಡಲ integrated circuit ಒಗೊೆಡಿಸಿದ ಸುತುತಗಳಳ 

116 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಅದಹಯತ  
non combustible 

ಉರಿಯಲ್ಾರದ / 
ಉರಿಯಲ್ಾರತನ 

117 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಮರಳಳ ತಪತಕ sand bath ಮರಳಳ ತ ೊಟಿಟ 
118 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಜಲ್ಾಕಷ್ಕಕ water attractive ನೋರುಸ ಳ ತದ  
119 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಛಿದರತ  porosity ಪಳಳುತನ 
120 4 ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಘಷ್ಕಕ abrasive ಉಜುಿಕ 

121 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ವಾಹಕನಾಳರಹಿತ nonvascular ಹರಿವುನಾಳಯಿರದ  

122 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ವಾಹಕನಾಳಸಹಿತ vascular ಹರಿವುನಾಳಯಿರುವ 

123 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಶ ೈವಲ algae ರ್ಾಚ್ಚ, ಹಾವಸ  

124 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಆವೃತ / ಅನಾವೃತ  covered / 
uncovered 

ಮುಚ್ಚಿದ / ತ ರ ದ 

125 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಬಹುಕ ೊೋಶಿೋಯ multicellular ಹಲವುಕ ೊೋಶ್ಗಳ 

126 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಏಕಕ ೊೋಶಿೋಯ unicellular ಒೆಂದುಕ ೊೋಶ್ದ 

127 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಪತರಹರಿತುತ chlorophyll  ಎಲ್ ಹಸಿರು / ಎಲ್ ಬಣಣ 

128 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ವಣಿಕಕ  Pigment ಬಣಣ / ಬಣಣಕ 

129 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಕಾಯಜ vegetative ಕಾಯದಿೆಂದ / ಮೈಯಿೆಂದ 

130 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಸೆಂಯೋಜನ  fusion ಕೊಡುವಿಕ  / ಬ ಸುಗ್  

131 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಬ್ಬೋಜ್ಾಣುಜನಕ sporophyte ಬ್ಬೋಜ್ಾಣುಹುಟುಟಕ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

132 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ದುಯತ್ತಸೆಂಶ ಿೋಷ್ಣ  photosynthesis 
ಬ ಳಕಿನ ಸೆಂಶ ಿೋಷ್ಣ  / ಬ ಳಕಿನ 
ಹಮುೆಗ್  

133 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಯುಗೆಜ zygote ಕೊಡಾಣು 

134 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಸೆಂಖ್ಾಯಕ್ಷಿೋಣ ವಿಭಜನ  meiosis ಇಳಿಕ  ಒಡ ತ 

135 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಸೆಂತತ್ತ ಪಯಕಯನ alternation of 
generation 

ಸೆಂತತ್ತ ಬದಲುವಿಕ  / 
ತಲ್ ಮಾರು ಬದಲುವಿಕ  

136 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಬಾಗ್ ಮಾಸ್ bog moss ಜವುಗು ರ್ಾಚ್ಚ 

137 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಮಾಸ್ moss ರ್ಾಚ್ಚ, ಹಾವಸ  

138 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಸೊಿಲಬ್ಬೋಜ್ಾಣುಪತರಕ megasporophyll ದ ೊಡಡಬ್ಬೋಜ್ಾಣುಎಲ್  

139 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಅನಾವೃತ ಬ್ಬೋಜ 
ಸಸಯಗಳಳ gymnosperms 

ಮುಸುಕಿರದ / ಹ ೊದಿಕ ಯಿರದ 
ಬ್ಬೋಜ ಸಸಯಗಳಳ 

140 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಆವೃತ ಬ್ಬೋಜ 
ಸಸಯಗಳಳ angiosperms 

ಮುಸುಕು / ಹ ೊದಿಕ ಯಿರುವ 
ಬ್ಬೋಜ ಸಸಯಗಳಳ 

141 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಪುಷ್ ಮೆಂಜರಿ inflorescence ಹೊಗ್ ೊೆಂಚ್ಲು / ಹೊಗ್ ೊನ  

142 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಅೆಂಡ egg ಮೊಟ್ ಟ / ತತ್ತತ 

143 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಅೆಂಡಾಶ್ಯ ovary ತತ್ತತಚ್ಚೋಲ / ಮೊಟ್ ಟಚ್ಚೋಲ 

144 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಶ್ಲ್ಾಕ  carpel ಹ ಣುಣದಳ / ಹ ಣುಣದಾಣ 

145 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಶ್ಲ್ಾಕಾಗರ stigma ಹ ಣುಣತುದಿ 

146 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಪುಷ್ ಪತರ sepal ಹೊ ಎಲ್  / ಹೊವಿನ ಲ್  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

147 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಪುೆಂಕ ೋಸರ stamen ಗೆಂಡುದಳ / ಗೆಂಡುದಾಣ 

148 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಪರಾಗ 
pollen  

ಹೊಬೆಂಡು, ಹೊಪುಡಿ 

149 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಪರಾಗಕ ೊೋಶ್ anther ಹೊಬೆಂಡುಗೊಡು 

150 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಪರಾಗದೆಂಡ filament ಹೊಬೆಂಡುಕ ೊೋಲು 

151 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಏಕದಳ monocot ಒೆಂದಳ 

152 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ದಿವದಳ dicot ಎರಡುದಳ / ಇದಕಳ 

153 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ದಿವತ್ತೋಯಕ secondary ಎರಡರ / ಎರಡನ ಯ 

154 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ತೃತ್ತೋಯಕ tertiary ಎರಡರ / ಎರಡನ ಯ 

155 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಕೊಚ್ಕ bundle ಕಟುಟ / ಕೆಂತ  

156 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಉನನತ ರ್ಾರಣಿಗಳಳ higher animals ಮುೆಂದುವರ ದ ರ್ಾರಣಿಗಳಳ 

157 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ರ್ಾಶ್ವಕಪರದ ೋಶ್ side ಬದಿಯಲ್ಲ,ಿ ಪಕೆದಲ್ಲ ಿ

158 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಕಶ ೋರುಕ Vertebrate 
ಬ ನುನಮೊಳ ಯುಳು (ರ್ಾರಣಿ) / 
ಬ ನುನಮೊಳಿಕ 

159 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಅಕಶ ೋರುಕ InVertebrate ಬ ನುನಮೊಳ ಯಿರದ (ರ್ಾರಣಿ), 

160 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಕಶ ೋರುಸತೆಂಭ Vertebral column ಬ ನುನಮೊಳ ಯಕೆಂಬ 

161 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಶಿರ head ತಲ್  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

162 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ವಕ್ ೊೋದರ trunk ಬ ೊಡ ಡ, ನಡುವು 

163 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಜಠ್ರ stomach ಹ ೊಟ್ ಟ 

164 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಶಿೋತರಕತ cold blooded ತೆಂಪುರಕತ 

165 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಫಲಕ scale ಪರ , ರ್ ಕ ೆ 

166 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಹ ೊರಕೆಂಕಾಲ exoskeleton ಹ ೊರಹ ೊದಿಕ  / ಹ ೊರಹೆಂದರ 

167 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಅಪಕಯಕಲಮ್ operculum  ಮುಚ್ಚಿಗ್  / ಮುಚ್ಿಳ 

168 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಹೃತೆಣಕ atrium ರಕತಸ ೋರುಗ್ ೊೋಣ  

169 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಹೃತುೆಕ್ಷಿ ventricle ರಕತತ ೊರ ಗ್ ೊೋಣ  

170 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಅೆಂಡಜ oviparous ಮೊಟ್ ಟಯಿಡುವ / ತತ್ತತಯಿಡುವ 

171 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ನಶ ೋಚ್ನ fertilization ಬಸಿರು / ಬಸಿರಾಗುವಿಕ  

172 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಸರಿಸೃಪಗಳಳ reptile 
ತ ವಳಳಕಗಳಳ / 
ತ ವಳಳರ್ಾರಣಿಗಳಳ 

173 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಉಭಯವಾಸಿ amphibian ನ ಲನೋರುವಾಸಿ/ನ ಲನೋರುಗ  

174 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಸತನ mammal ಮೊಲ್ ಯುಣಿಕ 

175 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಮೃದವಸಿ ಿ
cartilage 

ಮಲ್ ಿಲುಬು / ಮದು ಎಲುಬು 

176 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಡಿೆಂಭ larvae ಮರಿಹುಳಳ / ಮರಿ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

177 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಡಿೆಂಭಾವಸ  ಿ larva stage ಮರಿಯಾಗಿರುವಾಗ 

178 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ರೊಪ ಪರಿವತಕನ  metamorphosis 
ರೊಪ ಬದಲ್ಾವಣ  / ರೊಪ 
ಮಾರ್ಾಕಟು 

179 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ದೃಷಿಟಹಿೋನ blind ಕಾಣುವುದಿಲ ಿ/ ಕಾಣದ 

180 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಶಿಶಿರ ನದ ರ hibernation ಚ್ಳಿಗ್ಾಲದ ನದ ಾ 

181 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಉಷ್ಣರಕತ homoeothermic ಬ್ಬಸಿರಕತ 

182 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಜರಾಯುಜ viviparous ಮರಿಹಾಕುವ 

183 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ವರ್  diaphragm ತ ಳಳಪರ  

184 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ನಖ್ claw ಉಗುರು 

185 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಭಿನನದೆಂತ್ತ heterodont ಹಲಹಲು ಿ

186 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಜರಾಯು placenta ಮಾಸು, ಮಾಸುಚ್ಚೋಲ 

187 5 
ಹಸಿರು ಸಸಯಗಳಳ 
ಮತುತ ಕಾಡ ೋಕಟ್ಾಗಳಳ 

ಬಾಹಯಚ್ಚೋಲ   ಹ ೊರಚ್ಚೋಲ 

188 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಅನುಲ್ ೋಪಕ epithelial 
ಮೋಲ್ ಹ ೊದಿಕ  / 
ಹ ೊರಹ ೊದಿಕ  / ಮೋಲ ರ  

189 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ವಧ್ಕನ ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ Meristematic ಬ ಳವಣಿಗ್  ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ 

190 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಹ ೊರದಮಕ epidermal ಹ ೊರಚ್ಮಕ 

191 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಕುಯಟಿಕಲ್ cuticle ಹ ೊರಪರ  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

192 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಪತರರೆಂಧ್ರ stomata ಎಲ್ ತೊತು 

193 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಬಾಷ್ ವಿಸಜಕನ  diaphoresis / 
perspiration 

ಬ ವರು / ಬ ವರುವಿಕ  

194 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಸೆಂಯೋಜಕ connective ಬ ಸ ಯುಕ / ಜ್ ೊೋಡಿಸುಕ 

195 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಚ್ಪ ಟ್  ಅನುಲ್ ೋಪಕ squamous 
epithelium 

ಚ್ಪ ಟ್  ಹ ೊರಹ ೊದಿಕ  / 
ಮೋಲ ರ  

196 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ವಾಯುಕೊಪಿಕ  alveoli ಗ್ಾಳಿಗೊಡು 

197 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಒಳಸತರಿ endothelium 
ಒಳಹ ೊದಿಕ  / ಒಳಪರ  / 
ಒಳ ರ  

198 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಸತರಿೋಕೃತ stratified ಪದರುಗಳ / ಹೆಂತಗಳ 

199 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಕಶಾೆಂಗ cilium ರ್ಾಚ್ು / ರ್ಾಚ್ಚಕ  

200 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಕಶಾೆಂಗ ಸಹಿತ ಸತೆಂಭ 
ಅನುಲ್ ೋಪಕ 

ciliated 
epithelium 

ರ್ಾಚ್ಚಕ ಯ ಮೋಲ ರ  

201 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಗ್ಾರಹಕಕ ೊೋಶ್ receptor ಅರಿಕ ೊೋಶ್ / ತ್ತಳಿಕ ೊೋಶ್ 

202 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಐಚ್ಚಿಕ  voluntary ಹಿಡಿತದ 

203 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಅನ ೈಚ್ಚಿಕ involuntary ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರದ 

204 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಅಸಿಿ bone ಮೊಳ  / ಎಲುಬು 

205 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ವಕಿರೋಭವನ refraction ಬಾಗುವಿಕ  

206 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ದುಗಧರಸ lymph ಹಾಲುರಸ / ಹಾಲರಸ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

207 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಪರರ್ ೋತನ irritability ಕ ರಳಳವಿಕ  

208 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಫ್ ೈಬ ೊರೋಬಾಿಸ್ಟ fibroblast 
ನಾರುಹುಟುಟಕ / ನಾರುಸ ಲ್  / 
ತೆಂತುಸ ಲ್  

209 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಕ ೊಲ್ಾಯಜ್ ನ್ collagen ಅೆಂಟುಹುಟುಟಕ / ಅೆಂಟುಸ ಲ್  

210 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಏರಿಯೋಲ್ಾರ ್ areolar ಕಿರುಬ ಸ  

211 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಅಡಿಪೋಸ್ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ adipose tissue ಕ ೊಬುಿ ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ 

212 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಅಸಿಿಮಜ್  ಿ bone marrow ಮೊಳ ಮಜ್  ಿ

213 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಟ್ಾನುಲ್ tonsil ಗೆಂಟಲುಗ್ಾಪು 

214 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಅಸಿಿರಜು ಿ ligament 
ನಾರುಗಟುಟ / ತೆಂತುಗಟುಟ / 
ಮೊಳ ಗಟುಟ 

215 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಕೆಂಕಾಲ  skeletal 
ಎಲುಬುಗೊಡು / ಎಲುಬ್ಬನ 
ಹೆಂದರ 

216 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ವಿಸಜಕನ   excretion ತ ೊರ ಯುವಿಕ   

217 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಉದರ abdomen 
ಹ ೊಟ್ ಟ / ಕ ಳಹ ೊಟ್ ಟ / 
ಕಿಬ ೊಿಟ್ ಟ  

218 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ವಕಿರೋಭವನ ಸೊಚ್ಯೆಂಕ refractive index 
ಬಾಗುವಿಕ ಯ ಸೊಚ್ಯೆಂಕ / 
ಬಾಗುವಿಕ ಯ ಮಟಟ 

219 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಎಪಿಗ್ಾಿಟಿಸ್ epiglottis ಕಿರುನಾಲ್ಲಗ್  

220 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಭಿತ್ತತ  wall ಗ್ ೊೋಡ  

221 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಲವಣ salt ಉಪು  / ಉಪಿ ನಾೆಂಶ್  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

222 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಲ್ಾಯಮಲ್ ಿೋ lamellae ತಟ್ ಟಗಳಳ / ಪದರತಟ್ ಟಗಳಳ 

223 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಲ್ಾಯಮಲ್ಾಿ lamella ಪದರತಟ್ ಟ 

224 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಲ್ಾಯಕುಯನ ೋ lacunae ಕಿರುತೊತುಗಳಳ 

225 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಲ್ಾಯಕುಯನಾ lacuna ಕಿರುತೊತು 

226 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಕ ನಲ್ಲಕುಯಲ್ ೈ canaliculi ಬ ಸ ಗ್ಾಲುವ ಗಳಳ  

227 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಕ ನಲ್ಲಕುಯಲ್ಾ canaliculus ಬ ಸ ಗ್ಾಲುವ  

228 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಲ್ಲೆಂಫೋಸ ೈಟ್ lymphocyte ಹಾಲರಸಕಣ 

229 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಮೊೋನ ೊೋಸ ೈಟ್ monocyte ಒೆಂಜ್ಜೋವ ಕಣ 

230 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಪರಿಚ್ಲನಾ ವಯವಸ  ಿ circulatory 
system 

ಹರಿಯುವಿಕ ಯ ವಯವಸ  ಿ

231 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಡ ೆಂಡ ೈಟ್ dendrite ನರರ್ಾಚ್ಚಕ  / ನರರ ೆಂಬ  

232 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಆಕಾುನ್ axon 
ನರನಾರು / ನರತೆಂತು / 
ನರಯಳ   

233 6 
ಸಸಯ ಮತುತ ರ್ಾರಣಿ 
ಅೆಂಗ್ಾೆಂಶ್ಗಳಳ 

ಟ್ ಲ್ ೊೋಡ ೆಂಡಾರನ್ telodendron ನರರ್ಾಚ್ಚಕ ಯ ತುದಿಗಳಳ 

234 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ಸಿಿರಿೋಕರಣ fixing ಊರಿಕ  / ಸಿಿರವಾಗಿಸುವಿಕ  

235 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ಅರ್ಥ ೈಕಟಿಸ್ arthritis ಕಿೋಲುನ ೊೋವು ರ ೊೋಗ 

236 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ಪೂಯರ್ಾ pupa ಪರ ಹುಳಳ / ಗೊಡುಹುಳಳ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

237 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ಲ್ಾವಾಕ larva ಮರಿಹುಳಳ 

238 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ವಿಕಷ್ಕಕ repellent ಹಿೆಂದಟುಟಕ / ಹಿಮೆಟುಟಕ 

239 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ಉತ ರಿವತ್ತಕತ mutate 
ಬ್ಬರುಸುಬದಲ್ಾದ / 
ಬ ೋಗಬದಲ್ಾದ 

240 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ನಾಸಿಕ nose ಮೊಗು 

241 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ಜರಾಯು placenta ಮಾಸುಚ್ಚೋಲ 

242 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ರ್ಾಶ್ವಕವಾಯು paralyse ಲಕಾವ 

243 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ಅೆಂಧ್ತವ blindness ಕುರುಡುತನ 

244 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ಪರಜನನಾೆಂಗ genital ಜನನಾೆಂಗ 

245 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ಅತ್ತರ್ಥ ೋಯ host ನ ಲ್ ಯ 

246 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ರಕತಪೂರಣ blood transfusion ರಕತದುೆಂಬುವಿಕ  / ರಕತನೋಡುವಿಕ  

247 7 
ಸೊಕ್ಷಮ ಜ್ಜೋವಿಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ರ ೊೋಗಗಳಳ 

ಲ್ಾಲ್ಾರಸ saliva ಜ್ ೊಲು ಿ

248 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ರ ೋಖಿೋಯ ಚ್ಲನ  linear motion 
ನ ೋರ ಚ್ಲನ  / ನ ೋರ 
ಸಾಗುವಿಕ  

249 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ವೃತ್ತತೋಯ ಚ್ಲನ  circular motion 
ಸುತುತ ಚ್ಲನ  / ಸುತುತ 
ಸಾಗುವಿಕ  / ಸುತುತವಿಕ  

250 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ತರೆಂಗ wave ಅಲ್  

251 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಸೆಂಗತ harmonic ಹ ೊೆಂದಾಣಿಕ ಯ, ಮೋಳ ೈಕ ಯ 

252 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಸ ೊೋದಾಹರಣ with examples ಉದಾಹರಣ ಗಳ ೂೆಂದಿಗ್  

253 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಭರಮಣ  rotation ತ್ತರುಗುವಿಕ  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

254 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ದೃಗ್ ೊೆೋಚ್ರ apparent ಕಾಣಿಸದ / ಅನಸದ 

255 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಭೊಫಲಕ tectonic-plate ನ ಲಪದರ / ಭೊಪದರ  

256 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಅಪಧ್ಮನ artery ತ ೊರ ಗ್ ೊಳವ  / ತ ೊರ ನಾಳ 

257 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಪರಿಭರಮಣ  spin ಸುತುತವಿಕ  

258 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಗ್ಾರಹಯವಲ ಿ imperceptible 
ಅನಸುವುದಿಲ ಿ/ 
ಅರಿವಾಗುವುದಿಲ ಿ

259 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಕ್ ೊೋಭ ಗ್ ೊಳಿಸಿ disturb ಕಲಕಿ/ ಕದಲ್ಲಸಿ 

260 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಪುನಮಕನನ   ನ ನಪಿಸಿಕ ೊಳಿು 

261 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಆವತಕಕ ಕ್ ೊೋಭ  
periodic 
disturbance 

ಮರುಕಳಿಕ ಯ ಕದಲ್ಲಕ  

262 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಚ್ಕಿರೋಯ ಆವತಕನ  
periodic 
disturbance 

ಮರುಕಳಿಕ ಯ ಕದಲ್ಲಕ  

263 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ತರೆಂಗ ವ ೋಗ wave velocity ಅಲ್ ಯ ವ ೋಗ 

264 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ಆವತಕಕ ಸೆಂಖ್ ಯ frequency 
ಮರುಕಳಿಕ ಯ ಸೆಂಖ್ ಯ / 
ಸಲದ ಣಿಕ  

265 8 ಚ್ಲನ ಯ ವಿಧ್ಗಳಳ ನವಾಕತ vacuum ಬರಿದು / ಬರಿದುದಾಣ 

266 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಅೆಂತದಕಹನ 
internal 
combustion 

ಒಳ ಉರಿಯುವಿಕ  

267 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ದುಯತ್ತಕ ೊೋಶ್ photocell ಬ ಳಕಿನ ಕ ೊೋಶ್ಗಳಳ 

268 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ವಾಯಕ ೊೋಚ್ನ expansion ಹರಡುವಿಕ , ಹಬುಿವಿಕ  

269 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ದಹಿಸಿದಾಗ combusted ಉರಿದಾಗ 

270 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ದಹನ combustion ಉರಿಯುವಿಕ  

271 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಯಾದೃಚ್ಚಛಕ random ಗ್ ೊತುತಗುರಿಯಿರದ, ಅಡಾಡದಿಡಿಡ 

272 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ವಹನ flow ಹರಿಯುವಿಕ  

273 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಸೆಂತುಲ್ಲತ balanced ಸರಿದೊಗಿದ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

274 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಕವಾಟ valve ತ ರಪು, ತ ರವು 

275 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಬಾಯಿರ್ boiler ಕುದಿಗ್  

276 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಆಗಮ ಕವಾಟ intake valve ಒಳ ತ ರಪು 

277 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ನಗಕಮ ಕವಾಟ Exhaust valve ಹ ೊರ ತ ರಪು 

278 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಪಿಸಟನ್ piston ಆಡುಬ ಣ  

279 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ವಕರದೆಂಡ crankshaft ತ್ತರುಗುಬ ಣ  

280 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಭರಮಣ  rotation ತ್ತರುಗುವಿಕ  

281 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಸಾೆಂದಿರಕರಣ condensation ನೋರಿಸುವಿಕ , ದರವವಾಗಿಸುವಿಕ  

282 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ವಾಯುಬೆಂಧ್ಕ air tight ಗ್ಾಳಿನುಸುಳದ / ಗ್ಾಳಿತಡ  

283 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ರೆಂಧ್ರ hole ತೊತು 

284 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಪಿಸಟನ್ ದೆಂಡ piston rod ಆಡುಬ ಣ ಯ ಸರಳಳ 

285 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಭುಕಿತ suction ಹಿೋರುವಿಕ  

286 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಸೆಂಪಿೋಡನಾ compression ಒತುತವಿಕ  

287 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಜವಲನ Ignition ಉರಿಯುವಿಕ  

288 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ವಾಯಕ ೊೋಚ್ಕ expansion ಹರಡುವಿಕ  

289 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ನಷಾೆಸ exhaust ತ ೊರ ಯುವಿಕ , ಹ ೊರಹಾಕುವಿಕ  

290 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಉಚ್ಿಜವಲನ high ignition 
ಹ ಚ್ುಿ ಉರಿತದ, ಹ ಚ್ುಿ 
ಉರಿಯುವಿಕ ಯ 

291 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಸೆಂಪಿೋಡಕ compressor ಒತುತಕ 

292 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಜ್ಾವಲ್  flame ಉರಿ 

293 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಗ್ಾಳಿಶ ೂೋಧ್ಕ air filter ಗ್ಾಳಿ ಸ ೊೋಸುಕ 

294 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಕಲ್ಲಲ colloidal ಕಲ್ ತ 

295 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ತೌಲನಕ comparative ಹ ೊೋಲ್ಲಕ ಯ 

296 9 ಉಷ್ಣ ಇೆಂಜ್ಜನ್ ಆವಿೋಕೃತ vapor ಆವಿಯಾದ, ಆವಿಯ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

297 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ವಿಕಿರಣ ಪಟುತವ radioactivity ಬ್ಬೋರುವಿಕ , ಬ್ಬೋರಿಕ  

298 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ Nuclear energy ಅಣುಶ್ಕಿತ, ನಡುವಣದ ಶ್ಕಿತ 

299 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ವಿದಳನ ಕಿರಯ nuclear fission 
ಅಣು ಒಡ ತ, ನಡುವಣದ 
ಒಡ ತ 

300 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಸಮಿೆಳನ ಕಿರಯ nuclear fusion 
ಅಣುಬ ಸುಗ್ , ನಡುವಣಗಳ 
ಬ ಸುಗ್  

301 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ವಿದುಯದಾವಿಷ್ಠ ಕಣ charged particle 
ಹುರುಪು ಕಣಗಳಳ, ವಿದುಯತ್ 
ಹುರುಪಿನ ಕಣಗಳಳ 

302 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಕ್ಷಯಿಸುವಿಕ  disintegration ಕಳ ದುಕ ೊಳಳುವಿಕ  

303 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಉತುಜಕನ  emission ಸೊಸುವಿಕ , ಹ ೊರಸೊಸುವಿಕ  

304 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ದರವಾಯೆಂತರಣ transmuted ವಸುತಬದಲ್ಲಕ  

305 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಗುಣಕ ೊೋರ್ಾದಿ multiplying ಗುಣಿಸುತಾತ 

306 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಪುಷಿಟೋಕರಣ enrichment 
ಹುಲುಸುಗ್ ೊಳಿಸುವಿಕ , 
ಹುರುಳಳದುೆಂಬುವಿಕ  

307 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ವಿಸರಣ diffusion ಹರಡಿಕ , ಚ್ದರಿಕ  

308 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಸಮೃಧ್ದನ enrichment 
ಹುಲುಸುಗ್ ೊಳಿಸುವಿಕ , 
ಹುರುಳಳದುೆಂಬುವಿಕ  

309 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಸಾರ್ ೋಕ್ಷ ಸಿದಾಧೆಂತ theory of relativity ಹ ೊೋಲ್ಲಕ ಯ ಸಿದಾಾೆಂತ 

310 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಸಾದೃಶ್ಯ analogy ಹ ೊೋಲುತನದ, ಹ ೊೋಲ್ಲಕ ಯ 

311 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ದಹಯ combustible ಉರಿಯುವ 

312 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ವಿದುಯಜಿನಕ generator ವಿದುಯತ್ ಹುಟುಟಕ, ಜನರ ೋಟರ್ 

313 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಟಬ ೈಕನ್ turbine ತ್ತರುಗ್ಾಲ್ಲ, ಬ್ಬೋಸುಗ್ಾಲ್ಲ 

314 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಕೆಂಡ ನುರ್ condenser ನೋರಿಗ್ , ನೋರಿಕ 

315 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಕಿರಯಾಕಾರಿಯ ಗಭಕ reactor core ತ್ತರುಳಳ 

316 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಕಾರೆಂತ್ತ ಸಿಿತ್ತ critical stage ಬದಲ್ಾಗುವಿಕ ಯ ಮಟಟ / ಸಿಿತ್ತ 

317 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಭಾರಜಲ heavy water ಭಾರನೋರು 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

318 10 ನೊಯಕಿಿೋಯ ಶ್ಕಿತ ಅತುಯಚ್ಿ high ಹ ಚ್ಚಿನ 

319 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಉಪಜ್ಞ ಗ್ ೊಳಿಸು discovered ಕೆಂಡುಕ ೊೆಂಡ 

320 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಅನೋಲನ ಕಿರಯ annealing ಬ್ಬಸಿದಣಿಣಕ  

321 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಗ್ ೊೋಚ್ರ visible ಕಾಣಿಸುವ 

322 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ದರವನ ಬ್ಬೆಂದು melting point 
ಕರಗುವ ಬ್ಬೆಂದು, ಕರಗುವ 
ಮಟಟ 

323 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಎಚ್ಚಿೆಂಗ್ etching ಕ ೊರ ತ, ಕ ತತನ  

324 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಬ್ಬಧ್ುರ brittle ಮುರಿತ, ಒಡಕು 

325 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಸಾೆಂದರ dense ದಟಟ 

326 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ವಕಿರೋಭವನ ಗುಣಾೆಂಕ refractive index 
ಬಾಗುವಿಕ ಯ ಮಟಟ, 
ಬಾಗುವಿಕ ಯ ಸೊಚ್ಯೆಂಕ 

327 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಬ್ಬೋಕರ್ beaker ತ ೊಟಿಟ, ರ್ಾತ ರ 

328 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ರ ೊೋಧ್ resistance ತಡ ತ 

329 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಪರತ್ತಫಲನ reflection ಹಿೆಂಪುಟಿತ 

330 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ದುಯತ್ತಸೆಂವ ೋದಿ photosensitive ಬ ಳಕು ಅರಿವಿನ 

331 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ದುಯತ್ತತೆಂತು optical fiber ಬ ಳಕುತೆಂತ್ತ, ಬ ಳತೆಂತ್ತ 

332 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ನಮಯ flexible ಬಗುೆವ, ಮಣಿಯುವ 

333 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ದುಯತ್ತಮಾನ photonics ಬ ಳಕುಕಣದರಿವು 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

334 11 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ನರವಯ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ವಿದುಯನಾೆನ electronics ಎಲ್ ಕಾಾನಕ್ು 

335 11B ಸ ರಾಮಿಕ್ು ಕುೆಂಭಕ ceramics ಮಡಿಕ ಮಣುಣ 

336 11B ಸ ರಾಮಿಕ್ು ಗ್ ಿೋಜ್ಜೆಂಗ್ glazing ಹ ೊಳ ಯುವಿಕ , ಹ ೊಳ ತ 

337 11B ಸ ರಾಮಿಕ್ು ಛಾಯ shadow ನ ರಳಳ 

338 11B ಸ ರಾಮಿಕ್ು ಉಷ್ಣಧಾರಕ 
temperature 
withstanding 

ಉಷ್ಣತಾಳಿಕ ೊಳಳುವ 

339 11C ಕಾಗದ ಪುನಬಕಳಕ  recycle ಮರುಬಳಕ  

340 11C ಕಾಗದ ಸಚ್ಚಿಧ್ರ porous ತೊತುಗಳಿರುವ, ಕಿರುತೊತ್ತನ 

341 11C ಕಾಗದ ಗ್ ಿೋರ್ಜಡ ಕಾಗದ glazed paper 
ಮರಗು ಕಾಗದ, ಹ ೊಳಪು 
ಕಾಗದ 

342 11C ಕಾಗದ ಪಟಲ್ಲೋಕೃತ laminated ಪದರುಳು, ಪದರುಗ್ ೊಳಿಸಿದ 

343 11C ಕಾಗದ ಸೆಂಸ ೋಚ್ಚಸು impregnated ತುೆಂಬ್ಬದ, ಸಾರದುೆಂಬ್ಬದ 

344 11C ಕಾಗದ ಆದರಕತ  moisture ನೋರಾೆಂಶ್, ಪಸ , ತ ೋವ 

345 12 
ಕಾಬಕನ್ 
ಸೆಂಯುಕತಗಳಳ 

ಕ ಟನೋಕರಣ catenation ಸರಪಳಿಸುವಿಕ  

346 12 
ಕಾಬಕನ್ 
ಸೆಂಯುಕತಗಳಳ 

ಉತ ತೋಜ್ಜತ excited ಹುರುಪುಗ್ ೊೆಂಡ 

347 12 
ಕಾಬಕನ್ 
ಸೆಂಯುಕತಗಳಳ 

ಸಫಟಿಕ crystalline ಹರಳಳ 

348 12 
ಕಾಬಕನ್ 
ಸೆಂಯುಕತಗಳಳ 

ಆವಿಶಿೋಲ volatile ಆವಿಯಾಗುವ, ಆವಿಯ 

349 12 
ಕಾಬಕನ್ 
ಸೆಂಯುಕತಗಳಳ 

ವಿಲ್ಲೋನತ  solubility 
ಕರಗುವಿಕ , ಕರಗುತನ, 
ಕರಗುಬಲ್ಲಿಕ  

350 12 
ಕಾಬಕನ್ 
ಸೆಂಯುಕತಗಳಳ 

ದಹಯತ  combustibility ಉರಿಯುತನ, ಉರಿಯುವಿಕ  

351 12B ಹ ೈಡ ೊರೋಕಾಬಕನ್ು ಪತೆಂಗ ವಿಕಷ್ಕಕ moth repellant 
ಸ ೊಳ ು ತಡ ಯುಕ, ಹಾತ  
ತಡ ಯುಕ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

352 12B ಹ ೈಡ ೊರೋಕಾಬಕನ್ು ಸೊಯಕರಶಿೆ ರಕ್ಷಕ sunscreen ಬ್ಬಸಿಲು ರಕ್ಷಕ, ಬ್ಬಸಿಲತಡ  

353 12B ಹ ೈಡ ೊರೋಕಾಬಕನ್ು ಶ್ುಷ್ೆಕಾರಕ dryer ಒಣಗಿಸುಕ 

354 12B ಹ ೈಡ ೊರೋಕಾಬಕನ್ು ಪಲಿಟನಗ್ ೊಳಳು replace ಬದಲ್ಲಸು 

355 12B ಹ ೈಡ ೊರೋಕಾಬಕನ್ು ಫ್ಾಸಿಲ್ fossil ಪಳ ಯುಳಿಕ  

356 12B ಹ ೈಡ ೊರೋಕಾಬಕನ್ು ಇೆಂಧ್ನ fuel ಉರುವಲು 

357 12B ಹ ೈಡ ೊರೋಕಾಬಕನ್ು 
ದುಯತ್ತರಾಸಾಯನಕ 
ಸಾೆಗ್ 

photochemical 
smog 

ಬ ಳಕುರಾಸಾಯನಕ 
ಹ ೊಗ್ ಮೆಂಜು 

358 12B ಹ ೈಡ ೊರೋಕಾಬಕನ್ು ಅಸಾಫಲ್ಟ asphalt ಕಲಿರಗು 

359 12B ಹ ೈಡ ೊರೋಕಾಬಕನ್ು ನ ೊೋದಕ propellant ತಳಳುಕ 

360 12B ಹ ೈಡ ೊರೋಕಾಬಕನ್ು ಉತೆಷ್ಕಣಕಾರಿ oxidizing agent ಇಲ್ ಕಾಾನ್ ಗಳ ಯುವ ವಸುತ 

361 12C 
ಎಣ ಣಗಳ 
ಹ ೈಡ ೊರೋಜನೋಕರಣ 

ಸೆಂಕಲನ ಕಿರಯ addition reaction ಕೊಡು ಕಿರಯ, ಕೊಡಿಸುವ ಕಿರಯ 

362 12C 
ಎಣ ಣಗಳ 
ಹ ೈಡ ೊರೋಜನೋಕರಣ 

ಜಲವಿಭಜನ  hydrolysis ನೋರ ೊಡ ತ 

363 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಪಿಷ್ಟ starch ಗೆಂಜ್ಜ, ಸರಿ 

364 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಏಕಶ್ಕಕರ monosaccharides ಒೆಂದುಕೆರ  

365 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ದಿವಶ್ಕಕರ disaccharides ಇಸಕಕೆರ  

366 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಬಹುಶ್ಕಕರ polysaccharides ಹಲಸಕೆರ , ಬಹುಸಕೆರ  

367 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ವಿಜಲಕಾರಿ dehydration agent ನೋರಳಿತದ ವಸುತ 

368 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಶ್ುಷ್ೆಕಾರಕ dryer ಒಣಗಿಸುವಿಕ 

369 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಶ್ುಷ್ೆನ drying ಒಣಗಿಸುವಿಕ  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

370 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಆಕರ source ಮೊಲ, ಸ ಲ್  

371 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಸಾರವಧ್ಕನ  concentration ಸಾರಹ ಚ್ಚಿಕ  

372 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಸಫಟಿೋಕಿೋಕರಿಸು crystallization 
ಹರಳಳಗ್ ೊಳಿಸುವಿಕ , 
ಹರಳಾಗಿಸುವಿಕ  

373 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಶ ೋಷ್   ಉಳಿಕ , ಉಳಿತ 

374 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಭಾಷಿ ೋಕರಣ evaporation ಆವಿಯಾಗಿಸುವಿಕ , ಆವಿಸುವಿಕ  

375 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಸಿನಗಧ viscous ಜ್ಜಗುಟು 

376 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ನವಾಕತ vacuum ಬರಿದು 

377 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಪರತ ಯೋಕನ   ಬ ೋಪಕಡಿಸುವಿಕ  

378 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಜಲ್ಲೋಯ aqueous ನೋರಿನ, ನೋಬಕಗ್ ಯ 

379 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಸಬಸಾಾಾಟ್ substrate ತಳಹದಿ 

380 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಕಿರಯಾವಧ್ಕಕ catalyst ಕಿರಯಹ ಚ್ುಿಕ 

381 13 
ಔದ ೊಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ 
ರಸಾಯನಶಾಸರ 

ಆೆಂಗಿಕ ಆಸವನ fraction distillation ರ್ಾಲು ತ್ತರುಳಿಳಿಕ  

382 14 ಶ್ಬಾ ಶ್ರವಣಾತ್ತೋತ ultrasonic 
ಕ ೋಳಿಕ ಮಿೋರಿದ, ಕ ೋಳಿಸುವಿಕ  
ಮಿೋರಿದ 

383 14 ಶ್ಬಾ ಅದಮಯ rigid ಗಟಿಟ 

384 14 ಶ್ಬಾ ಸೆಂವ ೋದನ  sensation ಅರಿವು 

385 14 ಶ್ಬಾ ಸಾತತಯವಾಗಿರು persists ಇರುತತದ , ನ ಲ್ ಯಾಗಿರುತತದ  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

386 14 ಶ್ಬಾ 
ಆವೃತಾತೆಂಕ / 
ಆವತಾಕೆಂಕ 

frequency ಸಲದ ಣಿಕ , ಸುತ ತಣಿಕ  

387 14 ಶ್ಬಾ ಶ್ರವಣ ಕೆಂಪನ audible frequency 
ಕ ೋಳಿಸುವಿಕ ಯ ಸುತ ತಣಿಕ , 
ಕ ೋಳಿಕ ಯ ಸುತ ತಣಿಕ  

388 14 ಶ್ಬಾ ಶ್ರವಣ ಶ ರ ೋಣಿ audible range 
ಕ ೋಳಿಕ ಯ ಹರವು, 
ಕ ೋಳಿಸುವಿಕ ಯ ಹರವು 

389 14 ಶ್ಬಾ ಅವಧ್ವನ infrasonic ಕ ೋಳಿಕ  ಕ ಳಗಿನ 

390 14 ಶ್ಬಾ ಸರವಿಕ    ಸ ೊೋರಿಕ  

391 14 ಶ್ಬಾ ಐಸಬಗ್ಕ iceberg ಮೆಂಜುಗಡ ಡ 

392 14 ಶ್ಬಾ ರ್ ರೋಷ್ಕ transmitter ಸಾಗಿಸುಕ 

393 14 ಶ್ಬಾ ರ್ ರೋಕ್ಷಣ  transmission ಸಾಗಿಸುವಿಕ  

394 14 ಶ್ಬಾ ಗರಹಣ reception ಪಡ ಯುವಿಕ  

395 14 ಶ್ಬಾ ಕರಮಲ್ ೊೋಕಕ scanner ಸಾೆಾನರ್ 

396 14 ಶ್ಬಾ ಹೃಲ್ ಿೋಖ್ನ cardiography 
ಬಡಿತಪಟಿಟ, ಹೃದಯದ 
ಬಡಿತಪಟಿಟ 

397 14 ಶ್ಬಾ ಘನಕವಾಟ solid valve ಗಟಿಟ ತ ರಪು 

398 14 ಶ್ಬಾ ಪರಿಕಮಿಕ operator ನಡ ಸುಗ 

399 14 ಶ್ಬಾ ವಿರಳನ further apart 
ದೊರ ಸರಿಯುವುದು, 
ಸರಿಯುವುದು 

400 14 ಶ್ಬಾ ದೃಗ್ ೊೆೋಚ್ರ ರ ೊೋಹಿತ visible spectrum ಕಾಣುವ ಅಲ್ ಪಟಿಟ 

401 14 ಶ್ಬಾ ರ ೊೋಹಿತ spectrum ಅಲ್ ಪಟಿಟ 

402 14 ಶ್ಬಾ ಹವಾಜಹಾಜು airplane ವಿಮಾನ 

403 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ಉದಧರಣ extracting 
ತ ಗ್ ಯುವಿಕ , ಸಾರ 
ತ ಗ್ ಯುವಿಕ  

404 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ಉಭಯವತ್ತಕ amphoteric ಎರಡುಗುಣವುಳು, ಇರು ೆಣವುಳು 

405 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ಸಾರರಿಕತ diluted 
ಸಾರಯಿಳಿಸಿದ, 

ಸಾರಗುೆಂದಿಸಿದ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

406 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ಅಪಕಷ್ಕಣ reduction ಇಲ್ ಕಾಾನ್ ಪಡ ತ 

407 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ಉತೆಷ್ಕಣ oxidation ಇಲ್ ಕಾಾನ್ ಗಳ ತ 

408 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ಸಾರಿೋಕೃತ concentration ಸಾರಗ್ ೊಳಿಸಿದ, ಸಾರವಿರುವ 

409 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ಅರ್ ೋಕ್ಷಿತ desire ಬ ೋಕಿರುವ 

410 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ಜಲಕ್ಾಲನ hydraulic washing ನೋರತ ೊಳ ತ 

411 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ನಲೆಂಬ್ಬತ suspension ತ ೋಲುವ 

412 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ಬುರುಗುಪಿವನ froth floatation 
ಬುರುಗು ತ ೋಲ್ಲಕ , ನ ೊರ  
ತ ೋಲ್ಲಕ  

413 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ದರವಿಸು melt ಕರಗು 

414 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ 
ವಿದುಯದಿವಶ ಿೋಷ್ಕ 
ದಾರವಣ 

electrolyte ವಿದುಯತ್ ರಸ 

415 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ನವಾಕತ ದರವಿಸುವಿಕ  vacuum melting ಬರಿದು ಕರಗುವಿಕ  

416 15 ಲ್ ೊೋಹಗಳಳ ಕ ೊೋಷ್ಟಕ table ಪಟಿಟ 

417 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ಪರಿವತಕಕ transformer ಬದಲ್ಲಸುಕ, ಮಾರ್ಾಕಡುಕ 

418 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ಧ್ುರವ pole ತುದಿ 

419 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ಆೆಂದ ೊೋಲನ oscillation ತೊಗುವಿಕ  

420 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ಸ ೈಕಲು ಿ cycle ಸುತುತ 

421 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ಬಾಹಯಮೆಂಡಲ external circuit ಹ ೊರಸುತುತ, ಹ ೊರಮೆಂಡಲ 

422 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ದಿಕ ರಿವತಕಕ commutator ದಿಕುೆ ಬದಲ್ಲಸುಕ 

423 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ವಿಲ್ ೊೋಮಗ್ ೊಳಿಸು reverse ತ್ತರುವಾಗಿಸು, ಉಲ್ಾಟಮಾಡು 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

424 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ಪರವಹಿಸು flow ಹರಿ 

425 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ವಿಚ್ಲನ  deflect ಅಲುಗ್ಾಡು 

426 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ಅೆಂತಗಕತ input ನೋಡಿಕ  

427 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ನಗಕಮ output ಹ ೊರಪಡಿಕ , ಹ ೊಮಿೆಕ  

428 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ಭುಕತ input ನೋಡಿಕ  

429 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ವಿಭವಾೆಂತರ potential difference ಅಡಕಶ್ಕಿತಯ ವಯತಾಯಸ 

430 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ವಿಸಜಕನಾ discharge ಬ್ಬಡುಗಡ , ಹ ೊರಗ್ ಡುವಿಕ  

431 16 
ವಿದುಯತಾೆೆಂತ್ತೋಯ 
ರ್ ರೋರಣ  

ಇನುುಲ್ ೋಟ್ insulate ಬ ೋಪಕಡಿಸು 

432 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ರ ೊೋಧ್ resistance ತಡ ತ 

433 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ವಯತ್ತರಿಕತ reverse ತ್ತರುವು, ಉಲ್ಾಟ 

434 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ನರರ್ ೋಕ್ಷ ಶ್ೂನಯ absolute zero ನಚ್ಿಳ ಸ ೊನ ನ, ನಜ ಸ ೊನ ನ 

435 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ಧ್ನಾವ ೋಶ್ positive charge ಕೊಡುಹುರುಪು 

436 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ಋಣಾವ ೋಶ್ negative charge ಕಳ ಹುರುಪು 

437 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ದವಯಾಗರ diode ಇರು ತದಿ 

438 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ವಿಸರಣ diffusion ಪಸರಿಸುವಿಕ  

439 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ವಿಭವ potential ಅಡಕಶ್ಕಿತ 

440 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ಡಿಪಿಿೋಶ್ನ್ ರಿೋಜನ್ depletion region ಕುಗಿೆದ ತಾಣ, ಕುೆಂದಿದ ತಾಣ 

441 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ದಿಷಿಟಕಾರಕ ಕಿರಯ rectifying action ನ ೋರಗ್ ೊಳಿಸುವ ಕಿರಯ 

442 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ಉತುಜಕಕ emitter ಸೊಸುಕ 

443 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ದುಯತ್ತ ತೆಂತು optical fiber ಬ ಳಕುತೆಂತ್ತ 

https://banavasibalaga.org/
http://www.arime.org/


 

 59              https://banavasibalaga.org/                http:/arime.org/                14.04.2016 

ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

444 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ಪರವಧ್ಕಕ amplifier ಹ ಚ್ಚಿಸುಕ, ಏರಿಸುಕ 

445 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ಭುಕಿತ ವೋಲ್ ಟೋರ್ಜ input voltage ನೋಡಿಕ ಯ ವೋಲ್ ಟೋರ್ಜ 

446 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು ನಗಕತ ವೋಲ್ ಟೋರ್ಜ output voltage ಹ ೊಮಿೆಕ ಯ ವೋಲ್ ಟೋರ್ಜ 

447 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು 
ಅಧ್ಕತರೆಂಗ 
ದಿಷಿಟಕಾರಕ 

half wave rectifier ಅಧ್ಕ ಅಲ್  ನ ೋರಗ್ ೊಳಿಸುಕ 

448 17 ಇಲ್ ಕಾಾನಕ್ು 
ಪೂಣಕತರೆಂಗ 
ದಿಷಿಟಕಾರಕ 

full wave rectifier ಪೂಣಕ ಅಲ್  ನ ೋರಗ್ ೊಳಿಸುಕ 

449 18 ಅನಲಗಳ ವತಕನ  ಆಯೋಮಯ chaos ಗ್ ೊೆಂದಲ, ಗಡಿಬ್ಬಡಿ 

450 18 ಅನಲಗಳ ವತಕನ  ಸಮಜ್ಾಯತ evenly ಸಮನಾಗಿ 

451 18 ಅನಲಗಳ ವತಕನ  ವಿಸರಣಾದರ diffusion ratio 
ಪಸರಿಸುವಿಕ ಯ ದರ, 
ಪಸರಿಸುವಿಕ ಯ ಮಟಟ 

452 18 ಅನಲಗಳ ವತಕನ  ಸಾೆಂದರ dense ದಟಟ 

453 18 ಅನಲಗಳ ವತಕನ  ಸಾೆಂದರತ  density ದಟಟಣ , ದಟಟತ  

454 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಏಕದಳ cereal ಕಾಳಳ 

455 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ದಿವದಳ pulse ಬ ೋಳ ಕಾಳಳ 

456 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸೆಂಕರಣ  hybridization ಬ ರಕ  

457 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ದಿವಗುಣಿತ diploid ಇಗುೆಣಿತ, ಎರಡುಗುಣಿತ 

458 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ತ್ತರಗುಣಿತ triploid ಮೊಗುೆಣಿತ, ಮೊಗುಕಣಿತ 

459 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಚ್ತುಗುಕಣಿತ tetraploid ನಾಲುೆಣಿತ 

460 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಷ್ಟುೆಣಿತ hexaploid ಆಗುಕಣಿತ 

461 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ರ್ ರೋರಿಪಿತ 
ಉತ ರಿವತಕನ  

induced mutation 
ರ್ ರೋರಿಪಿಸಿದ 
ಬ್ಬರುಸುಬದಲ್ಾವಣ  

462 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಟ್ ೊೋಟಿಪಟ್ ನು totipotency ಇಡಿಕಸುವು 

463 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪರಜನನ propagation ಪಸರಿಕ  

464 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಜಲಕೃಷಿ hydroponics ನೋರ್-ಬ ೋಸಾಯ, ನೋರುಕೃಷಿ 

465 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ವಾಯುಕೃಷಿ airponics ಗ್ಾಳಿಬ ೋಸಾಯ, ಗ್ಾಳಿಕೃಷಿ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

466 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಅೆಂತರ್ ತಳಿೋಕರಣ In breeding ಒಳ ತಳಿೋಕರಣ 

467 19 ತಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬಾಹಯ ತಳಿೋಕರಣ out breeding ಹ ೊರ ತಳಿೋಕರಣ 

468 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಪರರ್ ೋತನ irritability ಕ ರಳಿಸುವಿಕ  

469 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ರ್ ೊೋದನ  stimulation ಕ ರಳಿಸುವಿಕ , ಕ ಣಕುವಿಕ  

470 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ನನಾಕಳ ಗರೆಂಥಿ endocrine gland ಒಳಸುರಿಗ್  

471 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಅನುವತಕನಾ ಚ್ಲನ  tropism ಹ ೊರಳಿಕ  

472 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಪರಕಾಶಾನುವತಕನ  phototropism ಬ ಳಕುಹ ೊರಳಿಕ  

473 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಜಲ್ಾನುವತಕನ  hydrotropism ನೋರುಹ ೊರಳಿಕ  

474 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಗುರುತಾವನುವತಕನ  geotropism 
ಗುರುತವಹ ೊರಳಿಕ , 
ರಾಶಿಸ ಳ ತನದ ಹ ೊರಳಿಕ  

475 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಸ ಶಾಕನುವತಕನ  thigmotropism ಮುಟುಟಹ ೊರಳಿಕ  

476 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ತಾರ್ಾನುವತಕನ  thermotropism 
ತಾಪಹ ೊರಳಿಕ , 
ಬ್ಬಸುಪುಹ ೊರಳಿಕ  

477 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ರಾಸಾಯನಕಾವತಕನ  chemotropism ರಾಸಾಯನಕಹ ೊರಳಿಕ  

478 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಪಣಿಕಕ  leaflet ಗರಿ ಎಲ್  

479 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಪರಕಾೆಂಡವೂಯಹ shoot system ಕುಡಿ, ಚ್ಚಗುರು 

480 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಅನಶ ೋಕ ಫಲನ parthenocarpy 
ಕೊಡಿಸದ ೋ ಹಣಾಣಗಿಸುವಿಕ , 
ಬ ರಸದ ೋ ಹಣಾಣಗಿಸುವಿಕ   

481 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಪತರರೆಂಧ್ರ stomata ಎಲ್ ತೊತು 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

482 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಅೆಂಡಾೆಂಶ್ಯ ovary ತತ್ತತಚ್ಚೋಲ, ಮೊಟ್ ಟಚ್ಚೋಲ 

483 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ವೃಷ್ಣ testicle ತ ೊರಡು, ತ ೊಡುಡ 

484 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ರ್ ೊೋದಿಸು stimulate ಕ ರಳಿಸು, ಕ ಣಕು 

485 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಸತನ mammal ಮೊಲ್  

486 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಸತನಯ mammary ಮೊಲ್ ಯ 

487 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಅೆಂತಃಸಾರವಕ endocrine 
ಒಳಸುರಿಕ ಯ, 
ಒಳಸುರಿಸುವಿಕ ಯ 

488 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಕುಬಿತ  dwarfism ಕುಳುತನ, ಕುಳುತ  

489 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ವಾಯಧಿ disease ರ ೊೋಗ 

490 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಕಾಟಿಕಕ್ು cortex ತ ೊಗಟ್  

491 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಮಡುಲ್ಾಿ medulla ತ್ತರುಳಳ 

492 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕ ೊೋಶ್ sensory neuron ಅರಿವಿನ ನರಕ ೊೋಶ್ 

493 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಕಿರಯಾವಾಹಿ 
ನರಕ ೊೋಶ್ 

motor neuron 
ಕ ಲಸದ ನರಕ ೊೋಶ್, 
ಚ್ಟುವಟಿಕ ಯ ನರಕ ೊೋಶ್ 

494 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಆವ ೋಗ impulse 
ಉರವಣ  

495 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಜ್ಞಾನ ೋೆಂದಿರಯಗಳಳ sensory organ ಅರಿವಿನ ಅೆಂಗಗಳಳ 

496 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಅನುಮಸಿತಷ್ೆ cerebellum ಕಿರಿಮಿದುಳಳ, ಕಿರುಮಿದುಳಳ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

497 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಮಹಾಮಸಿತಷ್ೆ cerebrum ಮೋಲ್ಲೆದುಳಳ 

498 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಹ ೈಪೋರ್ಥಾಲ್ಾಮಸ್ hypothalamus 
ಕಿರುಮಿದುಳಳ 

499 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ರ್ಲ್ಾಮಸ್ thalamus ಮಿದುಳಳಕ ೊೋಣ  

500 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಛ ೋದನ ೊೋಟ sectional view ಸಿೋಳಳನ ೊೋಟ 

501 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಅಶ್ುರಗರೆಂಥಿ lacrimal gland 
ಕಣಿಣೋರು ಸುರಿಗ್ , ಕಣಿಣೋರು 
ಸುರಿಕ,  

502 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಕೆಂಜ್ಜಕಿಟವ್ conjunctive ರ ರ್  ಯ ಒಳಪರ  

503 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಕಾನಕಯಾ cornea ಕಣುಣಹ ೊದಿಕ  

504 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಭಿತ್ತತ wall ಗ್ ೊೋಡ  

505 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಸಿೆಲೋರಾ sclera ಕಣುಣಬ್ಬಳಿ, ಕಣುಣಬ್ಬಳಳಪು 

506 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಅಕ್ಷಿಪಟಲ retina ಕಣಿಣನತ ರ , ಕಣ ಾರ  

507 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ವಣಕಪಟಲ iris ರ್ಾರ್ , ಕಣ ೊ ರ  

508 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಅೆಂಧ್ ಪರದ ೋಶ್ blind spot ಕುರುಡುದಾಣ 

509 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ರ್ಾಕ್ಷುಷ್ನರ optical nerve ನ ೊೋಟದ ನರ 

510 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಜಲರಸಧಾತು aqueous humour ಕಣಿಣೋರುರಸ 

511 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಕಾಚ್ಕರಸಧಾತು vitreous humour ಕಣಿಣನರಸ, ಕಣುಣರಸ 
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

512 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ವಿಟ್ ರಕಟಮಿ vitrectomy 
ಕಣುಣರಸ ತ ಗ್ ತ, ಕಣುಣರಸ 
ಚ್ಚಕಿತ ು 

513 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ವಣಾಕೆಂಧ್ತ  colour blindness ಬಣಣಗುರುಡುತನ 

514 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಕಣಕನಾಳ ear canal ಕಿವಿನಾಳ 

515 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಮಾಯಲ್ಲಯಸ್ malleus ಬಡಿ ಕಿರುಮೊಳ  

516 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಇೆಂಕಸ್ incus ಅಡಿ ಕಿರುಮೊಳ  

517 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಸ ಟೋಪಿಸ್ stapes ಅೆಂಕಣಿ 

518 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಶ್ರವಣನರ auditory nerve 
ಕ ೋಳಿಕ ಯ ನರ, ಆಲ್ಲಸುವಿಕ ಯ 
ನರ 

519 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಕಾಕಿಿೋರಾ cochlea ಕಿವಿಸುರುಳಿ, ಕಿವಿಗುಳಿ 

520 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಕಾಟಕಯ್ organ of corti ಕಿವಿಗುಳಿ ಅರಿಯುಕ 

521 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಯುಟಿರಕುಯಲಸ್ utriculus ಕಿವಿಚ್ಚೋಲ 

522 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಸಾಯಕುಯಲಸ್ sacculus ಕಿವಿಮತ ತ 

523 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಯುಸ ಟೋಶಿಯನ್ eustachain ಕಿವಿಗ್ ೊಳವ  

524 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಎೆಂಡ ೊೋಲ್ಲೆಂಫ್ endolymph ಕಿವಿರಸ 

525 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ರ್ ರಿಲ್ಲೆಂಫ್ perilymph ಕಿವಿಗುಳಿರಸ 

526 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಏರ್ ಸಿಕನ ಸ್ air sickness ವಿಮಾನಯಾನದ ಬಳಲ್ಲಕ  
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ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

527 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಸಿೋ ಸಿಕನ ಸ್ sea sickness ಕಡಲ ಬಳಲ್ಲಕ  

528 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಕಾರ್ ಸಿಕನ ಸ್ car sickness ಕಾರ್ ಬಳಲ್ಲಕ  

529 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ನಾಸಿಕ ರೆಂಧ್ರ nostril ಮೊಗಿನ ತೊತು 

530 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ನಾಸಿಕ ಕುಹರ nasal cavity ಮೊಗಿನ ಕುಳಿ 

531 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಇಯರ್ ಬಡ್ ಮುಂತ ear bud ಕಿವಿಮೊಗು ೆ

532 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಘ್ರರಣ olfactory ವಾಸನ , ವಾಸನ ಯ 

533 20 
ಸಹಭಾಗಿತವ ಮತುತ 
ನಯೆಂತರಣ 

ಗ್ಾರಹಕ ಕ ೊೋಶ್ sensory ಅರಿವಿನ ಕ ೊೋಶ್ 

534 21 ಆನುವೆಂಶಿೋಯತ  ಮಿಶ್ರತಳಿೋಕರಣ hybridization ಬ ರಸುವಿಕ  

535 21 ಆನುವೆಂಶಿೋಯತ  ಏಕತಳಿೋಕರಣ monohybrid cross ಒೆಂತಳಿ ಬ ರಸುವಿಕ  

536 21 ಆನುವೆಂಶಿೋಯತ  ಎತತರ ಪಿತೃ taller parent ಎತತರ ಸ ಲ್  

537 21 ಆನುವೆಂಶಿೋಯತ  ಗಿಡಡ ಪಿತೃ dwarf parent ಗಿಡಡ ಸ ಲ್  

538 21 ಆನುವೆಂಶಿೋಯತ  ಪಿತೃಪಿೋಳಿಗ್  parental ಸ ಲ್ ಯ 

539 21 ಆನುವೆಂಶಿೋಯತ  ದಿವತಳಿೋಕರಣ dihybrid cross ಇಬಿಗ್  ಬ ರಸುವಿಕ  

540 21 ಆನುವೆಂಶಿೋಯತ  ಗುಣಸೆಂಯುಕತ 
combination 
character 

ಜ್ ೊೋಡಿಗುಣ 

541 22 ಆಯಾನಕ ವಾಹಕತ  ಅಮಿೀಟರ್ ammeter ವಿದುಯತ್ ಅಳಕ 

542 22 ಆಯಾನಕ ವಾಹಕತ  ವಿದುಯದಾವರ   ವಿದುಯತ್ ತುದಿ 

543 22 ಆಯಾನಕ ವಾಹಕತ  ನಕ್ ೋಪಗ್ ೊಳಳುವ deposited ಮತ್ತತದ 

544 23 ಮನುಕುಲದ ಕತ  ಪೂವಕಜ ancestor ಹಿರಿೋಕ 

545 23 ಮನುಕುಲದ ಕತ  ಸತನವಗಕ mammals ಮೊಲ್ ಯೊಡಿಗಳಳ 

https://banavasibalaga.org/
http://www.arime.org/


 

 65              https://banavasibalaga.org/                http:/arime.org/                14.04.2016 

ಕರ. 
ಸ್ಾಂ 

ಪ ಠ್ದ 
ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 

ಪ ಠ್ದ ಹ ಸ್ರು 
ಪ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಪ್ದಗಳು 
ಇಾಂಗಿಿೋಷ್ ಪ್ದಗಳು 

ಬಳಸ್ಬಹುದ ದ ಸ ಟಿ 
ಪ್ದಗಳು 

546 23 ಮನುಕುಲದ ಕತ  ರ್ಾರಮುಖಿ primates ಮುೆಂಚ್ೊಣಿ 

547 23 ಮನುಕುಲದ ಕತ  ದಿವನ ೋತರ binocular ಎರಡುಗಣಿಣನ, ಇಗೆಣಿಣನ 

548 23 ಮನುಕುಲದ ಕತ  ಉತಖನನ excavation ಅಗ್ ತ 

549 23B ವಯೋಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಕ್ಷತ್ತರಕ   ನಕ್ಷತರದ 

550 23B ವಯೋಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಶ ವೋತ ಕುಬಿ white dwarf ಚ್ಚಕೆನಕ್ಷತರ, ಕಿರುನಕ್ಷತರ 

551 23B ವಯೋಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ ರ್ ೋಲನ faint ಮಸುಕಾದ, ಮಬಾಿದ 

552 23B ವಯೋಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿೋಘಕವೃತ್ತತೋಯ elliptical 
ತತ್ತತಯಾಕಾರದ, 
ಮೊಟ್ ಟಯಾಕಾರದ 

553 23B ವಯೋಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಮಾದಿ ಅಗಿನಗ್ ೊೋಲ primordial fireball ಮೊಟಟಮೊದಲ ಬ ೆಂಕಿಗ್ ೊೋಲ 

554 23C 
ರಾಕ ಟ್ ಗಳಳ ಮತುತ 
ಕೃತಕ ಉಪಗರಹಗಳಳ 

ಉಡಾವಣಾ launch ಹಾರುವಿಕ , ಏರುವಿಕ  

555 23C 
ರಾಕ ಟ್ ಗಳಳ ಮತುತ 
ಕೃತಕ ಉಪಗರಹಗಳಳ 

ಕಕ್ಾವ ೋಗ orbital velocity ಸುತುತಹಾದಿಯ ವ ೋಗ 

556 23C 
ರಾಕ ಟ್ ಗಳಳ ಮತುತ 
ಕೃತಕ ಉಪಗರಹಗಳಳ 

ವಧ್ಕಕ booster ಹ ಚ್ುಿಕ, ಏರಿಸುಕ 

557 23C 
ರಾಕ ಟ್ ಗಳಳ ಮತುತ 
ಕೃತಕ ಉಪಗರಹಗಳಳ 

ನ ೊೋದನಕಾರಿ propellant ತಳಿುಕ , ತಳಳುಕ 

558 23C 
ರಾಕ ಟ್ ಗಳಳ ಮತುತ 
ಕೃತಕ ಉಪಗರಹಗಳಳ 

ಸೆಂವ ೋಗ ಸೆಂರಕ್ಷಣ  
conservation of 
momentum 

ರಾಶಿವ ೋಗ ಕಾಯುಾಕ ೊಳಳುವಿಕ  

559 23C 
ರಾಕ ಟ್ ಗಳಳ ಮತುತ 
ಕೃತಕ ಉಪಗರಹಗಳಳ 

ನಷಾೆಸವ ೋಗ exhaust velocity ಹ ೊರಪಡಿಕ ಯ ವ ೋಗ 

560 23C 
ರಾಕ ಟ್ ಗಳಳ ಮತುತ 
ಕೃತಕ ಉಪಗರಹಗಳಳ 

ವ ೋಗ್ ೊೋತೆಷ್ಕ acceleration 
ವ ೋಗಬದಲ್ಲಕ , 
ವ ೋಗಮಾರ್ಾಕಟು 

561 23C 
ರಾಕ ಟ್ ಗಳಳ ಮತುತ 
ಕೃತಕ ಉಪಗರಹಗಳಳ 

ವಿಮೊೋಚ್ನಾ ವ ೋಗ escape velocity ರ್ಾರುವ ೋಗ 

562 23C 
ರಾಕ ಟ್ ಗಳಳ ಮತುತ 
ಕೃತಕ ಉಪಗರಹಗಳಳ 

ಶ ೈತಯಜನಕ cryogenic ಕಡುತೆಂಪಿಕ , ಕಡುತೆಂಪಿನ 

 

https://banavasibalaga.org/
http://www.arime.org/


 

 66              https://banavasibalaga.org/                http:/arime.org/                14.04.2016 

ಅಧ್ಯಯನ್ ತಾಂಡ: 

1. ಪ್ರಶ ಾಂತ ಸ ೊರಟೊರ. 

ಮಕಾಯನಕಲ್ ಇೆಂಜ್ಜೋನಯರ್, ಬ ೆಂಗಳೂರು. 

ಕನನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬರಹಗಳನುನ ಹ ೊರತರುತ್ತತರುವ ’ಅರಿಮ’ (http:/arime.org/) ತಾಣದ ಸೆಂರ್ಾದಕರು 

 

2. ಸ್ಾಂದಿೋಪ್ ಕಾಂಬಿ 

ಸಾಪಟವ ೋರ್ ಇೆಂಜ್ಜೋನಯರ್, ಬ ೆಂಗಳೂರು  

ಕನನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಳನುನ ಬರ ಯುವ ಬರಹಗ್ಾರರು. ’ಕನನಡTech’ ಎೆಂಬ ತಾಣವನುನ ಹುಟುಟಹಾಕಿದವರು.  

 

3. ಆನ್ಾಂದ್ ಜಿ.  

ಮಕಾಯನಕಲ್ ಇೆಂಜ್ಜೋನಯರ್, ಬ ೆಂಗಳೂರು 

ಕನನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಸುತತ ಹಲವಾರು ಹ ೊತತಗ್ ಗಳನುನ ಬರ ದಿದಾಾರ . 

 

4. ಪಿರಯ ಾಂಕ್ ಕತತಲಗಿರ 

ಸಾಪಟವ ೋರ್ ಇೆಂಜ್ಜೋನಯರ್, ಬ ೆಂಗಳೂರು 

ತಾಯುನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕುರಿತ ’ಬ ಳಗಲ್ಲ ನಾಡ ನಾಳ ಗಳಳ’ ಹ ೊತತಗ್ ಯ ಬರಹಗ್ಾರರು. 

 

5. ಯಶವಾಂತ ಬ ಣಸ್ವ ಡಿ 

ಮಿದುಳಿನ ಕಾಯನುರ್ ಕುರಿತ ಸೆಂಶ ೂೋಧ್ಕರು, ಕ ೊಲೆಂಬಸ್ (ಓಹಿಯೋ), ಅಮೋರಿಕಾ 

ವ ೈದಯಕಿೋಯ ಕ್ ೋತರಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಬರಹಗಳನುನ ’ಹ ೊನಲು’ (http:/honalu.net/) ತಾಣದ ಮೊಲಕ 

ಹ ೊರತರುತ್ತತದಾಾರ . 

ಪ್ುಸ್ತಕಗಳ ನ ರವು: 

ರಾಜಯ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಶ ೂೋಧ್ನಾ ಮತುತ ತರಬ ೋತ್ತ ಇಲ್ಾಖ್ , ಬ ೆಂಗಳೂರು.  

 

ಗಮನ್ಕ ಕ: 

ಈ ತ್ತಳಿಹಾಳ ಯನುನ (white paper) ಇಲಿವ ೋ ಇದರ ಕ ಲವು ಭಾಗಗಳನುನ ಬ ೋರ  ಯಾವುದ ೋ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು-ಅಚ್ುಿ ಇಲಿವ ೋ 

ಮರು-ಮೊಡಿಸಬ ೋಕಾದರ , ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಾಕಯವನುನ ಯಾವುದ ೋ ಬದಲ್ಾವಣ ಯಿಲದಿೆಂತ  ಮೊದಲ್ಲಗ್  ಇಲಿವ ೋ ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ ಿ

ಹಾಕತಕೆದುಾ. 

"ಕನ್ನಡ ಮ ಧ್ಯಮದ ವಿಜ್ಞ ನ್ ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲ ಿಪ್ದಗಳ ಬಳಕ  - ಒಾಂದು ಒಳನ ೊೋಟ" ಮೊದಲ್ಲಗ್   http:/arime.org/ ತಾಣದಲ್ಲಿ 

ಮೊಡಿಬೆಂದಿತುತ. 

https://banavasibalaga.org/
http://www.arime.org/
http://www.arime.org/
http://honalu.net/
http://www.arime.org/

