
D M M HIGH SCHOOL 
Dommasandra, Anekal Tq Bangalore south-562125 

 
10th Std Science MCQ 2020-21 

(as per reduced syllabus) 

 

➢ Chapter wise Questions 
➢ Revision questions 
➢ Answers 
➢ Model paper(with answers) 

 
 
 
 
             
      
       Prepared by :- 
                               Sri Ramesha B H 
                                                         Asst teacher 

                                          D M M High school 
                                              Dommasandra 



10th std science MCQ 2020-21(both KM &EM) 

 

RAMESHA B H, ASST TEACHER ,D M M HIGH SCHOOL, DOMMASANDRA,ANEKAL TQ BANGALORE SOUTH -562125 2 

 

               PHYSICS/ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 
  Chapter-10,  LIGHT – REFRACTION 

ಅಧ್ಾಾಯ-12,ಬೆಳಕು-ವಕ್ರೀಭವನ 

ಸ್ತ್ೂಚನೆ / NOTE : 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer from the 4 options given for each question 
 
1.The absolute refractive index of a water is 1.33. The speed of a light in water will be 

(ನೀರಿನ ನರಪೆೀಕ್ಷ ವಕ್ರೀಭವನ ಸ್ತ್ುಚಾಾೊಂಕವು 1.33 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ್ನ ವೆೀಗವು) 
a)133000km/s     b)226000km/s      c)133000m/s       d)226000m/s 
Ans;________________________________________________________________________________ 
2.The absolute refractive indices of glass, water, diamond and kerosene are 1.5, 1.33,       

2.42 and 1.44 respectively. The medium with greater optical density is (ಗಾಜು, ನೀರು, ವಜರ 
ಮತುತ ಸೀಮೆಎಣ್ೆೆ- ಇವುಗಳ ನರಪೆೀಕ್ಷ ವಕ್ರೀಭವನ ಸ್ತ್ೂಚಾಾೊಂಕಗಳು ಕರಮವಾಗಿ 1.5, 1.33, 2.42 ಮತುತ 1.44 ಆಗಿದೆ. 
ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಕ್ ಸಾೊಂದರತೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಾಮವು) 
a)Water(ನೀರು)   B)kerosene(ಸೀಮೆಎಣ್ೆೆ)    c)diamond(ವಜರ)     d)glass(ಗಾಜು) 
Ans;_________________________________________________________________________________ 
3.An object is placed at a distance of 25 cm from a convex lens. The magnification of the 

image is -2. Then the image distance is (ವಸ್ತ್ುತವನುೆ ಪೀನಮಸ್ತ್ೂರದ ಮುೊಂದೆ 25 cm ದೂರದಲ್ಲಿ 
ಇರಿಸದಾಗ ದೊರೆತ ಬೊಂಬದ ವಧ್ಧನೆಯು -2 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗದರೆ ಬೊಂಬದ ದೂರವು) 
a)50cm                 b)– 50cm               c)12.5cm                    d)– 12.5cm 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

4.A ray of light travels from water to glass, then the ray of light (ಬೆಳಕ್ನ ಕ್ರಣವು ನೀರಿನೊಂದ 
ಗಾಜಿನ ಮಾಧ್ಾಮಕೆೆ ಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ತ್ುತತದೆ. ಆಗ ಬೆಳಕ್ನ ಕ್ರಣವು) 
a)Bends away from normal ( ಲೊಂಬದಿೊಂದ ದೂರಕೆೆ ಬಾಗುತತದೆ) 
b)Bends towards normal (ಲೊಂಬದೆಡೆಗೆ ಬಾಗುತತದೆ) 
c)coincides with normal (ಲೊಂಬದೊೊಂದಿಗೆ ಐಕಾವಾಗುತತದೆ) 
d)reflects back completely (ಸ್ತ್ೊಂಪ್ೂಣಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ್ಲತವಾಗುತತದೆ) 
Ans;_________________________________________________________________________________ 
5.Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found 

in a dictionary ?(ನಘೊಂಟ್ಟನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ಣೆ ಅಕ್ಷರಗಳನುೆ ಓದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ೂರವನುೆ ಬಳಸ್ತ್ಲು 
ಇಚ್ಚಿಸ್ತ್ುತಿತೀರಿ?) 

   a)A convex lens of focal length 50 cm ( 50cm ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರದ ಪೀನ ಮಸ್ತ್ೂರ) 

   b)A concave lens of focal length 50 cm (50cm ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರದ ನಮೆ ಮಸ್ತ್ೂರ) 

   c)A concave lens of focal length 5 cm  (5cm ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರದ ನಮೆ ಮಸ್ತ್ೂರ) 

   d)A convex lens of focal length 5 cm  (5cm ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರದ ಪೀನ ಮಸ್ತ್ೂರ) 
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Ans;_________________________________________________________________________________ 

6.If a convex lens is placed in water, then its focal length will ( ಪೀನ ಮಸ್ತ್ೂರವನುೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 
ಇಟ್ಾಿಗ ಅದರ ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರವು)  
   a)Increases (ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ )                                  b)decreases (ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ) 
   c)remains the same( ಬದಲಾವಣ್ೆಯಾಗುವುದಿಲಿ)  d) be zero ( ಸೊನೆೆಯಾಗುತತದೆ) 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

7.The SI unit of power of a lens is ( ಮಸ್ತ್ೂರ ಸಾಮರ್ಥಾಧದ SI ಮಾನ)  

   a)newton (ನೂಾಟನ್ )  b)joule ( ಜೌಲ್)  c)watt (ವಾಾಟ್)  d)dioptre (ಡಯಾಪ್ಿರ್) 

Ans;_________________________________________________________________________________ 
8.An object is placed at F in front of a concave lens, then the height of image formed 

is(ವಸ್ತ್ುತವನುೆ ನಮೆ ಮಸ್ತ್ೂರದ ಮುೊಂದೆ F ನಲಿ್ಲ ಇರಿಸದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉೊಂಟ್ಾದ ಬೊಂಬದ ಎತತರವು) 
    a)less than the height of the object (ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಎತತರಕ್ೆೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತತದೆ) 
    b)more than the height of the object(ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಎತತರಕ್ೆೊಂತ ಹೆಚಾಿಗಿರುತತದೆ) 
    c)equal to the height of the object(ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಎತತರಕೆೆ ಸ್ತ್ಮನಾಗಿರುತತದೆ) 
    d)twice the height of the object (ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಎತತರದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತತದೆ) 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

9.Distance between the optic centre and principal focus of a lens is (ದೃಕ್ ಕೆೀೊಂದರ ಮತುತ ಪ್ರಧ್ಾನ 
ಸ್ತ್ೊಂಗಮದ ನಡುವಿನ ದೂರವನುೆ ಹೀಗೆನುೆತಾತರೆ)  
   a)Object distance (ವಸ್ತ್ುತ ದೂರ)          b)image distance(ಬೊಂಬ ದೂರ) 

   c)focal length(ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರ )              d)radius of curvature(ವಕರತಾ ತಿರಜಾ) 
Ans;_________________________________________________________________________________ 
10.A ray of light travels from optically rarer to optically denser medium, then the speed of 

light (ಬೆಳಕ್ನ ಕ್ರಣವು ದೃಕ್ ವಿರಳ ಮಾಧ್ಾಮದಿೊಂದ ದೃಕ್ ಸಾೊಂದರ ಮಾಧ್ಾಮಕೆೆ ಚಲ್ಲಸದಾಗ ಅದರ ಜವವು) 
   a)increases( ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ)                                       b)decreases(ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ) 
   c)remains the same / ಬದಲಾವಣ್ೆಯಾಗುವುದಿಲಿ      d)doubles (ಎರಡರಷ್ಾಿಗುತತದೆ) 
Ans;_________________________________________________________________________________ 
11.When a ray of light travels from rarer to denser medium then angle of refraction is 

(ಬೆಳಕ್ನ ಕ್ರಣವು ವಿರಳ ಮಾಧ್ಾಮದಿೊಂದ ಸಾೊಂದರ ಮಾಧ್ಾಮಕೆೆ ಚಲ್ಲಸದಾಗ ಉೊಂಟ್ಾದ ವಕ್ರಮ ಕೊೀನವು) 
    a)equal to angle of incidence ( ಪ್ತನಕೊೀನಕೆೆ ಸ್ತ್ಮವಾಗಿದೆ) 
    b)less than angle of incidence (ಪ್ತನಕೊೀನಕ್ೆೊಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ) 
    c)greater than angle of incidence ( ಪ್ತನ ಕೊೀನಕ್ೆೊಂತ ಹೆಚಾಿಗಿದೆ) 
    d)twice the angle of incidence ( ಪ್ತನಕೊೀನದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತತದೆ) 
Ans;_________________________________________________________________________________ 
12.An image is obtained at a distance equal to 3 times the distance of the object placed 

in front of a convex lens. then which of the following is correct?( ಪೀನ ಮಸ್ತ್ೂರದ ಮುೊಂದೆ ಇಟಿ 
ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಬೊಂಬವು ವಸ್ತ್ುತವಿನ ದೂರದ ಮೂರರಷ್ುಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉೊಂಟ್ಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೆೀಳಿಕೆಯು 
ಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿದೆ?)  

    a)Height of image is one third the height of object 

      (ಬೊಂಬದ ಎತತರವು ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಎತತರದ      ಮೂರನೆೀ ಒೊಂದರಷ್ಟಿದೆ) 
    b)Height of the image is 3 times the height of object  
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       (ಬೊಂಬದ ಎತತರವು ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಎತತರದ ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ) 
    c)height of image is equal to height of object 

       (ಬೊಂಬದ ಎತತರವು ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಎತತರಕೆೆ ಸ್ತ್ಮನಾಗಿದೆ) 
    d)height of object is 3 times the height of the image  

        ( ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಎತತರವು ಬೊಂಬದ ಎತತರದ ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ) 
Ans;_________________________________________________________________________________ 
13.The image formed, when an object is placed in front of a convex lens between the 

principal focus and optic centre is (ಪೀನ ಮಸ್ತ್ೂರದ ಮುೊಂದೆ ವಸ್ತ್ುತವನುೆ ಪ್ರಧ್ಾನ ಸ್ತ್ೊಂಗಮ ಮತುತ ದೃಕ್ 
ಕೆೀೊಂದರದ ನಡುವೆ ಇಟ್ಾಿಗ ಉೊಂಟ್ಾದ ಬೊಂಬವು ಹೀಗಿರುತತದೆ)  
      a)Real, inverted and small (ಸ್ತ್ತಾ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ, ಚ್ಚಕೆದು) 
     b)Real, erect , enlarged  (ಸ್ತ್ತಾ, ನೆೀರ, ದೊಡಡದು) 
     c)Virtual, erect, enlarged (ಮಿರ್ಥಾ, ನೆೀರ, ದೊಡಡದು) 
      d) Virtual, erect, small (ಮಿರ್ಥಾ, ನೆೀರ, ಚ್ಚಕೆದು) 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

14.The ratio of height of image to height of object is (ಬೊಂಬದ ಎತತರ ಮತುತ ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಎತತರಗಳ 
ಅನುಪಾತ) 

      a)Power of a lens (ಮಸ್ತ್ೂರದ ಸಾಮರ್ಥಾಧ)             b)magnification (ವಧ್ಧನೆ) 
      c)Lateral displacement ( ಪಾರ್ಶ್ಧ ಸಾಾನಪ್ಲಿಟ)     d)focal length (ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರ) 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

15.If the power of convex lens is +2D, then its focal length is ( ಪೀನ ಮಸ್ತ್ೂರದ ಸಾಮರ್ಥಾಧವು 
+2D, ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ತ್ೊಂಗಮ ದೂರವು)  
    a)50cm                                   b)50m                         c)1m                            D)0.5m 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

16.The magnification of the image produced by concave lens is always(ನಮೆ ಮಸ್ತ್ೂರದಿೊಂದ 
ಉೊಂಟ್ಾದ ಬೊಂಬದ ವಧ್ಧನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ)  

    a)equal to 1 (1 ಕೆೆ ಸ್ತ್ಮ)                b)less than 1 ( 1 ಕ್ೆೊಂತ ಕಡಿಮೆ) 

    c)more than 1 (1 ಕ್ೆೊಂತ ಹೆಚುಿ)      d)less than or equal to 1 (1 ಕ್ೆೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥವಾ ಸ್ತ್ಮ) 

Ans;_________________________________________________________________________________ 
17.The magnification of the image obtained by a lens is negative. This indicates that the 

image is( ಮಸ್ತ್ೂರದಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಾದ ಬೊಂಬದ ವಧ್ಧನೆಯು ಋಣ್ಾತಮಕವಾಗಿದದರೆ ಅದು ಬೊಂಬದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ 
ಲಕ್ಷಣವನುೆ ಸ್ತ್ೂಚ್ಚಸ್ತ್ುತತದೆನೆೀರ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮಿರ್ಥಾ ನೆೀರ) 

   a)real and erect (ಸ್ತ್ತಾ ಮತುತ ನೆೀರ)                        b)virtual and erect(ಮಿರ್ಥಾ ಮತುತ ನೆೀರ) 

   c)virtual and inverted(ಮಿರ್ಥಾ ಮತುತ ತಲೆಕೆಳಗಾದ)  d)real and inverted (ನೆೀರ ಮತುತ ತಲೆಕೆಳಗಾದ) 

Ans;_________________________________________________________________________________ 
18.An object of height 5cm is placed in front of a convex lens at a distance of  
    20cm from it. If the focal length of the lens is 10cm, then the height of the image 

    is ( 5cm ಎತತರದ ವಸ್ತ್ುತವನುೆ 10cm ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರವುಳಳ ಪೀನ ಮಸ್ತ್ೂರದ ಮುೊಂದೆ 20cm ದೂರದಲ್ಲಿ 
    ಇರಿಸದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉೊಂಟ್ಾದ ಬೊಂಬದ ಎತತರವು) 
   a)2cm                                 b)3cm                           c)4cm                             d)5cm 
Ans;_________________________________________________________________________________ 
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19.The reciprocal of focal length gives( ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರದ ವುಾತೆರಮವು ಇದಾಗಿದೆ) 
    a)Object distance ( ವಸ್ತ್ುತ ದೂರ)        b)Magnification ( ವಧ್ಧನೆ) 
    c)Power of lens (ಮಸ್ತ್ೂರದ ಸಾಮರ್ಥಾಧ)    d)Image distance (ಬೊಂಬ ದೂರ) 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

20. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗರ್ಶಃ ಮುಳುಗಿಸರುವ ಪೆನಿಲ್ ಬಾಗಿದೊಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತ್ಲು ಕಾರಣ A pencil partially 

immersed in water ,it looks displaces ...the reason for this is  

             
a)ಬೆಳಕ್ನ ಪ್ರತಿಫಲನ light reflection         b)ಬೆಳಕ್ನ ಹೀರಿಕೆ light absorption 

c)ಬೆಳಕ್ನ ವಕ್ರೀಭವನ light refraction        d)ಬೆಳಕ್ನ ಚದುರುವಿಕೆ scattering of light 

Ans;_________________________________________________________________________________ 
 

ಅಧ್ಾಾಯ-12 ವಿದುಾಚಿಕ್ತ Chapter -12 Electricity 

 
 ಸ್ತ್ೂಚನೆ / NOTE : 

 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

 Choose the correct answer in each of the 4 options given for each    question 
 

1.ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹವನುೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತ್ಲು ಅರ್ಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸ್ತ್ುವ ಸಾಧ್ನ  

  The device used to increasing or decreasing electric current is  

   a)ವೀಲ್ಿ ಮಿೀಟರ್ Voltmeter                   b)ಅಮಿೀಟರ್ Ammeter 

   c)ರಿಯೀಸಾಿಟ್ Rheostat                         d)ಗಾಾಲ್ನೊೀಮಿೀಟರ್ Galvanometer 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

2. ರೊೀದದ S. I ಏಕಮಾನ The S.I. Unit of Resistance is  

    a)ಓಮ್ Ohm                                        b)ಓಮ್ ಮಿೀಟರ್ Ohm meter 

    c)ಅಮಿೀಟರ್ Ammeter                        d)ವೀಲ್ಿ ಮಿೀಟರ್ Voltmeter 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

3.ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ತ್ೂತರವನುೆ ವಿದುಾತ್ ಸಾಮರ್ಥಾಧ ಕೊಂಡುಹಡಿಯಲು ಬಳಸ್ತ್ುವುದಿಲಿ 

 which of the following formula is not using to calculate electric power ?  



10th std science MCQ 2020-21(both KM &EM) 

 

RAMESHA B H, ASST TEACHER ,D M M HIGH SCHOOL, DOMMASANDRA,ANEKAL TQ BANGALORE SOUTH -562125 6 

 

   a)P=w/t               b)P=V2/R            c)P=VI                d)P=IR 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

4. ಒೊಂದು ರೊೀಧ್ಕದ ಉದದವನುೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದಾಗ ರೊೀಧ್ವು  

 If the length of the resistor inreases the resistance become  

   a)ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ Increases                   b)ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ decreases 

   c)ಬದಲಾಗುವುದಿಲಿ No changes         d)ಸೊನೆೆಯಾಗುತತದೆ becomes zero 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

5. ವಿದುಾನಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಾಾಟರಿಯನುೆ ಬಳಸ್ತ್ುವ ಉದೆದೀರ್ಶ The battery is used in a circuit to  

  a)ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ದರವನುೆ ಅಳೆಯಲು measure the rate of flow of current 

  b)ರೊೀಧ್ವನುೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತ್ಲು changes to resistance 

  c)ವಿಭವಾೊಂತರವನುೆ ಹೊೊಂದಲು To attain voltage 

  d)ಏಕರಿೀತಿಯ ವಿಭವ ಹೊೊಂದಲು to attain uniform volt 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

6. ವಿಭಿನೆ ಮೌಲಾಗಳ ರೊೀಧ್ ಹೊೊಂದಿರುವ 3 ರೊೀಧ್ಕಗಳನುೆ ಸ್ತ್ರಣಿ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಜೊೀಡಿಸದಾಗ 

 ಅವುಗಳ ಒಟುಿ ರೊೀಧ್ವು......If different values of resistance of the 3 resistors 

 are connected in a series manner,the total effective resistance of the circuit is  

   a)ಕನಷ್ಠಕ್ೆೊಂತ ಕನಷ್ಠ minimum than minima           b)ಕನಷ್ಠ minimum 

   c)ಗರಿಷ್ಠಕ್ೆೊಂತ ಗರಿಷ್ಠ maximum than maxima        d)ಗರಿಷ್ಠ maximum 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

7. ವಿಭಿನೆ ಮೌಲಾಗಳ ರೊೀಧ್ ಹೊೊಂದಿರುವ 3 ರೊೀಧ್ಕಗಳನುೆ ಸ್ತ್ಮಾೊಂತರ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಜೊೀಡಿಸದಾಗ 

 ಅವುಗಳ ಒಟು್ ರೊೀಧ್ವು ...... ......If different values of resistance of the 3 resistors 

 are connected in a parallel manner,the total effective resistance of the circuit is  

   a)ಕನಷ್ಠ minimum                          b)ಕನಷ್ಠಕ್ೆೊಂತ ಕನಷ್ಠ minimum than minima 

   c)ಗರಿಷ್ಠ maximum                         d)ಗರಿಷ್ಠಕ್ೆೊಂತ ಗರಿಷ್ಠ maximum than maxima 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

8. ಒೊಂದು ವಾಹಕದ ರೊೀಧ್ವು 27 Ω ಆಗಿದೆ.ಅದನುೆ ಮೂರು ಸ್ತ್ಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತತರಿಸ ಸ್ತ್ಮಾೊಂತರವಾಗಿ 
ಜೊೀಡಿಸದಾಗ ಅದರ ಒಟುಿ ರೊೀಧ್ ....... A conductor is having the resistance of 27Ω.If it  

cut into three equal parts and then connected them in a parallel manner ,the total 

effective resistance is -----  
   (A) 6 Ω                         (B) 3Ω                           (C) 9Ω                       (D) 27Ω 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

9. ಜೌಲನ ಉಷ್ೊೆೀತಪದನಾ ನಯಮ ಈ ವಿದುಾತ್ ಉಪ್ಕರಣಕೆೆ ಅನಾಯಿಸ್ತ್ುವುದಿಲಿ.  

One of the following electric appliances does not obey heating effect of  

  a)ಫ್ಯಾಸ್ fuse                                                   b)ಬಲ್್ bulb 
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  c)ವಿದುಾತ್ ಇಸರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ electric iron box          d)ರೆಫ್ರೀಜರೆೀಟರ್ refrigerator 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

10. ಈ ಚ್ಚತರವು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಯಮಕೆೆ ಅನ್ಯವಾಗುತತದೆ.  

     The diagram is applicable to which rule  
 

 
 

    a)ಫ್ಾಾರಡೆ ನಯಮ Faraday law                     b)ಓಮನ ನಯಮ Ohms law 

    c)ಜೌಲನ ಉಷ್ೊೆೀತಾಪದನಾ ನಯಮ Heating effect of Joules law 

    d)ಬಲಗೆೈ ಹೆಬ್ರಳ ನಯಮ Right hand thumb rule 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

11. 12V ವಿಭವಾೊಂತರ ಹೊೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಬೊಂದುಗಳ ನಡುವೆ 2C ಆವೆೀರ್ಶಗಳು ಚಲ್ಲಸದಾಗ ನಡೆದ  
ಕೆಲಸ್ತ್ How much work is done in moving a charge of 2C across two ponts  

having a potential difference 12V ?  
  (A) 24 J                      (B) 6 J                         (C) 14 J                     (D) 10 J 
  Ans;_________________________________________________________________________________ 

12.ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ S. I ಏಕಮಾನ S.I Unit of electric current is  

     a)ಆೊಂಪಯರ್ Ampere                   b)ಕೂಲೊಂಬ್ Coulomb 

     c)ಓಮ್ Ohm                                 d)ಓಮ್ ಮಿೀಟರ್ Ohm meter 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

13. ರೊೀಧ್ವು ಅವಲೊಂಬಸರುವ ಅೊಂರ್ಶಗಳು factors on which resistance of the  

conductor depends are  

 a)ವಾಹಕದ ಉದದ On its length(l) 

 b)ವಾಹಕದ ಪಾರಕೃತಿಕ ಗುಣ On the nature of the material 

 c)ವಾಹಕದ ತಾಪ್ Temperature 

 d)ಮೆೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ All the above 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

14. ವಿದುಾತ್ ಬಲ್್ ನ ತೊಂತಿಯು ಇದರಿೊಂದ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಿದೆ.The filament of an electric  

    bulb is made up of  

   a)ಅಲೂಾಮಿನಯೊಂ ತೊಂತಿ Aluminium wire       b)ತಾಮರದ ತೊಂತಿ Copper wire 

   c)ಟೊಂಗ್ ಸ್ತ್ಿನ್ ತೊಂತಿ Tungsten wire                d)ಫ್ಯಾಸ್ ತೊಂತಿ Fuse wire 
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Ans;_________________________________________________________________________________ 

15. ರೊೀಧ್ಕಗಳನುೆ ಸ್ತ್ರಣಿ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಜೊೀಡಿಸದರೆ.If arrange the resistance of conductors 

 in series  

 

 
 
     a)I & II                  b)II & III                c)III & IV              d)I & !V 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

16.ವಿದುಾದಾವೆೀರ್ಶಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಅಡಿಡಯನುೆೊಂಟು ಮಾಡುವ ವಾಹಕದ ಗುಣವನುೆ ---------- ಎನುೆವರು. 

 The property of the conductor which resist the flow of charges is called---------  

   a)ವಿದುಾತ್ ವಿಭವಾೊಂತರ Electric volt                 b)ಆೊಂಪೀಯರ್ Ampere 

   c)ರೊೀಧ್ Resisatance                                   d)ವಿದುಾತ್ ರ್ಶಕ್ತ Electricity 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

17. 20Ω ಮತುತ 4Ω ರೊೀಧ್ ಹೊೊಂದಿರುವ ಎರಡು ವಾಹಕಗಳನುೆ 6V ನ ರ್ಶುಷ್ೆಕೊೀರ್ಶಕೆೆ 
ಜೊೀಡಿಸದೆ.ಹಾಗಾದರೆ,ಮೊಂಡಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಹಸ್ತ್ುತಿತರುವ ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಷ್ುಿ ? Two resistors  

having the resistance 20Ω and 4Ω respectively are connected to 6V battery. 

calculate the total current flowing in the circuit  
  a)24A                            b)0.25A                        c)25A                          d)2.4A 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

18. ಗೃಹ ಉಪ್ಯೀಗಿ ವಿದುಾನಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸ್ ತೊಂತಿಯನುೆ ಜೊೀಡಿಸ್ತ್ುವ ಕರಮ  

The way of connecting electrical fuse in a domestic circuit is  

  a)ಸ್ತ್ರಣಿ series                             b)ಸ್ತ್ಮಾೊಂತರ ಜೊೀಡಣ್ೆ parallel 

  c)ಎರಡೂ ಬಗೆ both                       d)ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ out side the house 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

19. ವಿದುಾತ್ ಸಾಮರ್ಥಾಧದ ಮೂಲ ಮಾನ S.I Unit of electric power is  

    a)ಜೌಲ್ Joule          b)ವಾಾಟ್ Watt           c)ಓಮ್ Ohm        d)ವೀಲ್ಿ Volt 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

20.ಗೃಹಬಳಕೆ ವಿದುಾತ್ ಮೊಂಡಲದಲಿ್ಲ ವಿದುಾತ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತ್ುವ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ವಿಧ್ಾನ 

 The correct way of using electrical appliances in domestic electric circuit is  

  a)ವಿದುಾತ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುೆ ಸ್ತ್ರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ಕ್ಧಸ್ತ್ುವುದು  
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     Connecting electrical appliances in series 

  b)880W ಸಾಮರ್ಥಾಧವಿದುಾತ್ ಉಪ್ಕರಣವನುೆ 5A ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ  
       ಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತ್ುವುದು. using an electrical appliance of 880 W  

      power in 5A electric circuit 

  c)ಮುಖ್ಾ ಫ್ಯಾಸ್ತ್ನುೆ ವಿದುಾತ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ಮಾೊಂತರವಾಗಿ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ಕ್ಧಸ್ತ್ುವುದು.. 
      Connecting main fuse to electrical appliances in parallel 

  d)2KW ಸಾಮರ್ಥಾಧದ ವಿದುಾತ್ ಉಪ್ಕರಣವನುೆ 5A ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತ್ುವುದು 
ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತ್ುವುದು. using an electrical appliance of 2 KW power in 5A electric circuit  

Ans;_________________________________________________________________________________ 
 

ಅಧ್ಾಾಯ -13.ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾೊಂತಿೀಯ ಪ್ರಿಣ್ಾಮಗಳು  
 MAGNETIC EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT 
                                         
ಸ್ತ್ೂಚನೆ NOTE : 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer in each of the 4 options given for each question 
 

      1)The magnetic needle brought near a conductor carrying curre 

 ವಿದುಾತ್  ಪ್ರವಹಸ್ತ್ುತಿತರುವ ವಾಹಕದ ಬಳಿ ತೊಂದ ಕಾೊಂತಸ್ತ್ೂಜಿಯು  
           A) remains stationary/ ನರ್ಶಿಲವಾಗಿರುತತದೆ 
          B) deflects/ ಪ್ಲಿಟಗೊಳುಳತತದೆ. 
          C) does not deflect/ ಪ್ಲಿಟಗೊಳುಳವುದಿಲಿ. 
          D)becomes non magnetic/ ಅಕಾೊಂತಿೀಯ ವಸ್ತ್ುತವಾಗುತತದೆ. 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

     2)Which of the following is a property of magnetic field lines. 

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾೊಂತಿೀಯ ಬಲರೆೀಖೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.  
        A) magnetic lines intersect/ಕಾೊಂತಿೀಯ ಬಲರೆೀಖೆಗಳು ಛೆೀದಿಸ್ತ್ುತತವೆ. 
        B) does not intersect/ಕಾೊಂತಿೀಯ ಬಲರೆೀಖೆಗಳು ಛೆೀದಿಸ್ತ್ುವುದಿಲಿ. 
        C) attract each other/ಕಾೊಂತಿೀಯ ಬಲರೆೀಖೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತ್ಪರ ಆಕಷ್ಟಧಸ್ತ್ುತತವೆ. 
        D) less at poles/ಕಾೊಂತಿೀಯ ಬಲರೆೀಖೆಗಳು ಧ್ುರವಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತತವೆ. 

   Ans;_________________________________________________________________________________ 
    3)The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current . 
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ವಿದುಾತ್  ಪ್ರವಹಸ್ತ್ುತಿತರುವ ಉದದವಾದ ಮತುತ ನೆೀರವಾದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ  ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿನ 
ಕಾೊಂತಕ್ೆೀತರವು  

             A) is zero/ಸೊನೆೆಯಾಗಿರುತತದೆ.      B) decreases/ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ. 
             C) increases/ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ. 
              D) is the same at all points/ ಎಲಾಿ ಬೊಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಮನಾಗಿರುತತದೆ. 

    Ans;_________________________________________________________________________________ 
    4)Electric motor is a device to convert. 

      ವಿದುಾತ್  ಮೀಟ್ಾರ್  ಈ ಕೆಳಗಿನೊಂತೆ ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ಪ್ರಿವತಿಧಸ್ತ್ುವ ಒೊಂದು ಸಾಧ್ನ . 

     A) electric energy to sound energy/ ವಿದುಾತ್  ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ರ್ಶಬದರ್ಶಕ್ತಯನಾೆಗಿ 

    B) electric energy to light/ ವಿದುಾತ್  ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ಬೆಳಕ್ನ ರ್ಶಕ್ತಯನಾೆಗಿ 

    C) mechanical energy to electrical energy/ ಯಾೊಂತಿರಕ ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ವಿದುಾತ್  ರ್ಶಕ್ತಯನಾೆಗಿ 

    D) electric energy to mechanical energy/ ವಿದುಾತ್  ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ಯಾೊಂತಿರಕ ರ್ಶಕ್ತಯನಾೆಗಿ 

  Ans;_________________________________________________________________________________ 

 5)The device which converts mechanical energy into electrical energy is  

        ಯಾೊಂತಿರಕ ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ವಿದುಾತ್  ರ್ಶಕ್ತಯನಾೆಗಿ ಪ್ರಿವತಿಧಸ್ತ್ುವ ಸಾಧ್ನ  

            A) Motor/ಮೀಟ್ಾರ್                     B) Generator/ವಿದುಾತ್  ಜನಕ 

            C) Solenoid/ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ           D) Galvanometer/ ಗಾಾಲ್ನೊೀಮಿೀಟರ್ 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

   6) Alternate Current changes its direction after every 

    ಪ್ಯಾಧಯ ವಿದುಾತ್  ತನೆ ದಿಕೆನುೆ ಬದಲ್ಲಸ್ತ್ುವುದು ಪ್ರತಿೀ . 
   A) two cycles/ ಎರಡು ಸ್ತ್ುತುತಗಳಿಗೊಮೆಮ   B) half cycle/ ಅಧ್ಧ ಸ್ತ್ುತಿಗೆ ಒಮೆಮ 
    C) cycle/ ಒೊಂದು ಸ್ತ್ುತಿತಗೊಮೆಮ                   D) four cycles/ ನಾಲುೆ ಸ್ತ್ುತುತಗಳಿಗೊಮೆಮ 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

   7) An electric generator with commutator gives 

     ದಿಕಪರಿವತಧಕವನುೆ ಒಳಗೊೊಂಡ ವಿದುಾತ್  ಜನಕವು ನೀಡುವುದು  
     A) Alternate Current/ ಪ್ಯಾಧಯ ವಿದುಾತ್.   B) Direct Current/ನೆೀರ ವಿದುಾತ್. 
     C) mechanical energy/ ಯಾೊಂತಿರಕ ರ್ಶಕ್ತ.       D) light energy/ ಬೆಳಕ್ನ ರ್ಶಕ್ತ. 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

8)15A current rating circuit is for 

     15 ಆೊಂಪಯರ್  ವಿದುಾತ್  ಪ್ರವಹಸ್ತ್ುವೊಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿದುಾತ್  ಮೊಂಡಲವು  
    A) bulbs/ ಬಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ              B) fans/ ಫ್ಾಾನ್ ಗಳಿಗಾಗಿ 

    C) geysers/ ಗಿೀಸ್ತ್ರ್  ಗಳಿಗಾಗಿ      D) television / ಟ್ೆಲ್ಲವಿಷ್ನ್  ಗಾಗಿ 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

9) At the time of short circuits, the current in the circuit 

   ಹರಸ್ತ್್ ಮೊಂಡಲವಾದ ಸ್ತ್ೊಂದಭಧದಲ್ಲಿ ಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದುಾತ್  ಪ್ರವಾಹವು  
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A) does not change / ಬದಲಾಗುವುದಿಲಿ     B) vary continuously/ ಸ್ತ್ತತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತತದೆ. 
C) increases heavily/ಬಹಳ ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ.  D) reduces substantially/ಗಣನೀಯವಾಗಿ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ. 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

10) The frequency of an alternating current in India is 

       ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಧಯ ವಿದುಾತ್  ಪ್ರವಾಹದ ಆವೃತಿತಯು  
     A) 15 Hz                  B) 50 Hz                      C) 100 Hz                 D) 5 Hz 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

11) According to Fleming's left hand rule , the thumb indicates  

      ಫ್ೆಿಮಿೊಂಗ್  ನ ಎಡಗೆೈ ನಯಮದ ಪ್ರಕಾರ , ಹೆಬೆ್ರಳು ಪ್ರತಿನಧಿಸ್ತ್ುವುದು  
     A) current direction/ ವಿದುಾತ್  ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕೆನುೆ 
     B) the direction of the magnetic field/ ಕಾೊಂತಕ್ೆೀತರದ ದಿಕೆನುೆ 
     C) force/ ಬಲದ ದಿಕೆನುೆ 
    D) momentum/ ಸ್ತ್ೊಂವೆೀಗವನುೆ 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

12) In an electric motor the commutator is   ವಿದುಾತ್  ಮೀಟ್ಾರ್  ನಲ್ಲಿ ದಿಕಪರಿವತಧಕವಾಗಿ 
ವತಿಧಸ್ತ್ುವುದು  
     A) split ring/ ಒಡಕು ಉೊಂಗುರ.       B) carbon brushes/ ಕಾಬಧನೆ ಕುೊಂಚಗಳು. 
     C) axle/ ದೊಂಡ.                               D) rectangular coil/ ಆಯತಾಕಾರದ ಸ್ತ್ುರುಳಿ. 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

13) In the Figure the direction of the magnetic field is 

      ಈ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಿ ಕಾೊಂತಕ್ೆೀತರದ ದಿಕುೆ  

 

 
 

A) anti clock wise/ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕರಮದಲ್ಲಿರುತತದೆ.  B) clock wise/ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕರಮದಲ್ಲಿರುತತದೆ. 
C) upwards/ ಮೆೀಲುಮಖ್ವಾಗಿರುತತದೆ.                     D) downwards/ ಕೆಳಮುಖ್ವಾಗಿರುತತದೆ. 
Ans;_________________________________________________________________________________ 
14) In an activity shown in the figure, if the magnet is stationary inside  

      the coil then the galvanometer shows/ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಿ ತೊೀರಿಸರುವ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯಲ್ಲಿ, 
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      ಕಾೊಂತವನುೆ ಸ್ತ್ುರುಳಿಯ ಒಳಗೆ ನರ್ಶಿಲವಾಗಿರಿಸದಾಗ ಗಾಾಲ್ನೊೀಮಿೀಟರ್ ನ ಸ್ತ್ೂಜಿಯು  

 
 

     A) deflection to right/ ಬಲಕೆೆ ಪ್ಲಿಟಗೊಳುಳತತದೆ.  
     B) deflection to left/ ಎಡಕೆೆ ಪ್ಲಿಟಗೊಳುಳತತದೆ. 
    C) zero/ ಸೊನೆೆಯನುೆ ತೊೀರಿಸ್ತ್ುತತದೆ.             
    D) the same reading/ ಮದಲ್ಲನ ಸಾಾನದಲೆಿೀ ಇರುತತದೆ. 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

15) The magnetic field lines inside a solenoid carrying current are 

      ವಿದುಾತ್  ಪ್ರವಹಸ್ತ್ುತಿತರುವ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ  ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಾೊಂತಿೀಯ ಬಲರೆೀಖೆಗಳು  
   A) curved loops/ ಆವೃತ ಜಾಲಗಳಾಗಿರುತತವೆ. 
   B) from north to south/ ಉತತರ ಧ್ುರವದಿೊಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ುರವದ ಕಡೆಗಿರುತತವೆ. 
   C) parallel straight lines/ ಸ್ತ್ಮಾನಾೊಂತರ ಸ್ತ್ರಳ ರೆೀಖೆಗಳಾಗಿರುತತವೆ. 
   D) concentric circles/ ಏಕಕೆೀೊಂದಿರೀಯ ವೃತತಗಳಾಗಿರುತತವೆ. 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

16) Commercial motors will have/ ವಾಾವಹಾರಿಕ ಮೀಟ್ಾರ್  ನಲ್ಲಿ  
  A) permanent magnets/ ಸಾ್ಭಾವಿಕ ಕಾೊಂತಗಳಿರುತತವೆ. 
  B) less number of turns of the wire/ ಕಡಿಮೆ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾಯ ತೊಂತಿಯ ಸ್ತ್ುರುಳಿಗಳಿರುತತವೆ. 
  C) low power/ ಸಾಮರ್ಥಾಧ ಕಡಿಮೆ ಇರುತತದೆ. 
  D) electromagnets/ ವಿದುಾತ್ ಕಾೊಂತಗಳಿರುತತವೆ. 

Ans;_________________________________________________________________________________ 
17) Magnetic field lines near a long straight conductor carrying current will be 

 in the form of/ ವಿದುಾತ್  ಪ್ರವಹಸ್ತ್ುತಿತರುವ, ನೆೀರ ತೊಂತಿಯ ಸ್ತ್ುತತಲ್ಲನ ಕಾೊಂತಕ್ೆೀತರದ ಬಲ ರೆೀಖೆಗಳು  
A) straight lines perpendicular to the conductor 

 ವಾಹಕಕೆೆ ಲೊಂಬವಾಗಿರುವ ನೆೀರ ರೆೀಖೆಗಳಾಗಿರುತತವೆ. 
       B)concentric circles centred on the conductor 

 ವಾಹಕವನುೆ ಕೆೀೊಂದರವಾಗುಳಳ ಏಕಕೆೀೊಂದಿರೀಯ ವೃತತಗಳಾಗಿರುತತವೆ. 
 C)radial lines originating from the conducting wire 

 ವಾಹಕವು ಹೊರಸ್ತ್ೂಸ್ತ್ುವ ಕ್ರಣಗಳೊಂತಿರುತತವೆ. 
       D)straight lines parallel to the wire 

ವಾಹಕ ತೊಂತಿಗೆ ಸ್ತ್ಮಾನಾೊಂತರವಾಗಿರುವ ಸ್ತ್ರಳ ರೆೀಖೆಗಳೊಂತಿರುತತವೆ. 
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Ans;_________________________________________________________________________________ 

18) In domestic wiring usually the colour of insulation material on the live wire is 

ಗೃಹಬಳಕೆ ವಿದುಾತ್  ಮೊಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಜಿೀವ ತೊಂತಿಯ ಮೆೀಲ್ಲನ ಅವಾಹಕ ಹೊದಿಕೆಯ ಬಣೆ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ  

   A) green/ ಹಸರು       B) black/ ಕಪ್ುಪ       C) red/ ಕೆೊಂಪ್ು           D) yellow/ ಹಳದಿ. 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

19) The safety device in a domestic circuit is   ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದುಾತ್  ಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ುರಕ್ಾ 
ಸಾಧ್ನವು  
   A) switch/ ಸ್ಚ್.                               B) Insulation/ ಅವಾಹಕ ಹೊದಿಕೆ. 
   C) fuse/ಫ್ಯಾಸ್.                                  D) electricity meter/ವಿದುಾತ್  ಮಿೀಟರ್. 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

20) Name 'X' and 'Y' in the diagram   ಚ್ಚತರದಲ್ಲಿ'X' ಮತುತ 'Y' ಗಳನುೆ ಹೆಸ್ತ್ರಿಸ.  

 
 

A) split rings/ ಒಡಕು ಉೊಂಗುರಗಳು.     B) carbon brushes/ ಕಾಬಧನ್  ಬರಷ  ಗಳು. 
C) axle/ ದೊಂಡ.                                       D) magnets/ ಕಾೊಂತಗಳು. 
Ans;_________________________________________________________________________________ 
     

ಅಧ್ಾಾಯ -14. ರ್ಶಕ್ತಯ ಆಕರಗಳು 
Chapter-14.SOURCES OF ENERGY 

                                 
ಸ್ತ್ೂಚನೆ NOTE : 
 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

 Choose the correct answer in each of the 4 options given for each question 
 

1) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಹೀಟರ್ ನ ಒೊಂದು ಉಪ್ಯೀಗವನುೆ ಗುರುತಿಸ : 
 Identify one use of a solar heater :  

          a)ಸೌರರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ವಿದುಾತ್  ರ್ಶಕ್ತಯನಾೆಗಿ ಪ್ರಿವತಿಧಸ್ತ್ುವುದು  
             Conversion of solar energy into electricity 

          b)ಕೃತಕ ಉಪ್ಗರಹಗಳಿಗೆ ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ಒದಗಿಸ್ತ್ುವುದು  
             Providing energy for artificial satellites 
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          c)ಸ್ತ್ಮುದರದ ನೀರನುೆ ನಲಧವಣಿೀಕರಿಸ್ತ್ುವುದು  
              Dehydration of sea water 

          d)ಸ್ತ್್ಯೊಂಚಾಲ್ಲತ ಬೀದಿ ದಿೀಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತ್ುವುದು  
             Using automated street lights 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

  2)ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜೆೈವಿಕ ರಾಶಿಯ ರ್ಶಕ್ತಯ ಆಕರಕೆೆ ಉದಾಹರಣ್ೆಯಲಿ : 
    Which of the following is not an example of a biomass energy source?  

          a)ಸೌದೆ / Wood                                     b)ಗೊೀಬರ್  ಅನಲ / Gobar gas 

         c)ನೂಾಕ್ಿೀಯರ್  ರ್ಶಕ್ತ / Nuclear power     d)ಕಲ್ಲಿದಿದಲು / Coal 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

3) ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನೂಾಕ್ಿೀಯಾರ್  ರ್ಶಕ್ತಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತ್ುವ ಇೊಂಧ್ನ : Fuel used for nuclear energy :  

    a)ಫ್ಾರನಿಯೊಂ / Francium                       b)ಯುರೆೀನಯೊಂ / Uranium 

    c)ಸೀಸಯೊಂ / Caesium                         d)ರುಬಡಿಯೊಂ / Rubidium 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

 4)ಪ್ವನರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ಉತಾಪದಿಸ್ತ್ಲು ಟಬೆೈಧನ್ ಗಳು ಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಧ ನವಧಹಸ್ತ್ಬೆೀಕಾದರೆ  
     ಇರಬೆೀಕಾದ ಗಾಳಿಯ ಜವ : If turbines are to function properly to produce 

      wind power, what should be the air speed ?  

           a)13 ಕ್.ಮಿೀ/ಗೊಂಟ್ೆ 13 km / h                b)15 ಕ್.ಮಿೀ/ಗೊಂಟ್ೆ 15 km / h 

           c)17 ಕ್.ಮಿೀ/ಗೊಂಟ್ೆ 17 km / h                c)51 ಕ್.ಮಿೀ/ಗೊಂಟ್ೆ 51 km / h 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

   5)ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತತಮ ರ್ಶಕ್ತಯ ಆಕರದ ಲಕ್ಷಣವಲಿ ? 

       Which of the following is not a characteristic of good energy?  

          a)ಏಕಮಾನ ಗಾತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು  
              releasing less energy per unit size 

          b)ಸ್ತ್ುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು / readily available 

          c)ಬಳಸ್ತ್ಲು ಸ್ತ್ುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು / Safe to use 

          d)ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯುಳಳದುದ / less expensive 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

6) ಉಷ್ೆ ವಿದುಾತ್  ಸಾಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತ್ಲಾಗುವ ಇೊಂಧ್ನ : Fuel used in thermal power plants :  

     a)ನೀರು / Water                                         b)ಕಲ್ಲಿದಿದಲು / Coal 

     c)ಯುರೆೀನಯೊಂ / Uranium                        d)ಗಾಳಿ / Air 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

7) ಸಾಗರ ಉಷ್ೆ ರ್ಶಕ್ತಗೆ ಕಾರಣ : The cause of ocean thermal energy :  

     a)ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳಿೊಂದ ಸ್ತ್ೊಂಗರಹವಾಗಿರುವ ರ್ಶಕ್ತ  
        Energy stored by waves in the ocean 

     b)ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಹೊಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪ್ಮಾನ ವಾತಾಾಸ್ತ್  
       Temperature variation at different levels in the ocean 
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     c)ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಹೊಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒತತಡದ ವಾತಾಾಸ್ತ್  
      The variation of pressure at different points in the ocean 

     d)ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉದಭವಿಸ್ತ್ುವ ಉಬ್ರವಿಳಿತಗಳು  
        Tides that arise in the ocean 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

8) ಜೆೈವಿಕ ಅನಲದ ಪ್ರಮುಖ್ ಘಟಕ : Major constituent of biogas :  

    a)ಬೂಾಟ್ೆೀನ್ / Butane                b)ಹೆೈಡೊರೀಜನ್  / Hydrogen 

    c)ಮಿೀಥೆೀನ್  / Methane              d)ಕಾಬಧನ್  ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ  / Carbon dioxide 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

9) ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ ಸೆೆೀಹಯಾಗಿದೆ ? Which of these is environmentally 

friendly?  

    a)ಉಷ್ೆ ವಿದುಾತ್  ಸಾಾವರ / Thermal Power Plant 

    b)ಜಲ ವಿದುಾದಾಗಾರ / Hydro Power plant 

    c)ಜೆೈವಿಕ ಅನಲ ಸಾಾವರ / Biogas plant 

    d)ಪ್ರಮಾಣು ರ್ಶಕ್ತಸಾಾವರ / Nuclear Power plant 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

10) ಸೌರ ಕುಕೆರಿನ ಒಳಮೆೀಲೆೈಗೆ ಕಪ್ುಪ ಬಣೆವನುೆ ಬಳಿಯಲು ಕಾರಣ :  

 The inner surface of the solar cooker is painted black. because :  

    a)ಹೆಚುಿ ಉಷ್ೆವನುೆ ಹೀರಿಕೊಳಳಲು / To absorb more heat 

    b)ಬೆಳಕನುೆ ಪ್ರತಿಫಲ್ಲಸ್ತ್ಲು / To reflect light 

    c)ತುಕುೆ ಹಡಿಯುವುದನುೆ ತಡೆಗಟಿಲು / To prevent corrosion 

    d)ಬೆಳಕ್ನ ಕ್ರಣಗಳನುೆ ಕೆೀೊಂದಿರೀಕರಿಸ್ತ್ಲು / To converge solar radiations 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

11) ಟಬೆೈಧನುಗಳನುೆ ತಿರುಗಿಸ್ತ್ಲು ನೆೀರವಾಗಿ ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ರ್ಶಕ್ತ ಮೂಲವನುೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತ್ುವ ವಿದುಾದಾಗಾರ : 
An electrician who uses natural energy source directly to turn turbines :  

    a)ಉಷ್ೆ ವಿದುಾತ್  ಸಾಾವರ / Thermal Power Plant 

    b)ಜಲ ವಿದುಾತ್  ಸಾಾವರ / Hydroelectric Power Plant 

    c)ಬೆೈಜಿಕ ರ್ಶಕ್ತಸಾಾವರ / Nuclear Power Plant 

     d)ಸೌರ ವಿದುಾತ್  ಸಾಾವರ / Solar Power Plant 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

12) ಸೌರಕೊೀರ್ಶವನುೆ ತಯಾರಿಸ್ತ್ಲು ಬಳಸ್ತ್ುವ ಧ್ಾತು : . Element used to make solar cells is :  

      a)ತಾಮರ / Copper                            b)ಬೆಳಿಳ / Silver 

     c)ಸಲ್ಲಕಾನ್  / Silicon                          c)ಕಾಬಧನ್  / Carbon 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

13) ನೂಾಕ್ಿೀಯ ರ್ಶಕ್ತಯಿೊಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ : The advantage of nuclear energy :  
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     a)ನೂಾಕ್ಿೀಯ ಇೊಂಧ್ನ ಶೆೀಖ್ರಣ್ೆ ಮತುತ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಸ್ತ್ುಲಭ  
        Nuclear fuel storage and disposal is easy 

      b)ಅಗಾಧ್ ಪ್ರಮಾಣದ ರ್ಶಕ್ತಯ ಬಡುಗಡೆ  
        releases enormous amount of energy 

     c)ಬೆೈಜಿಕ ತಾಾಜಾವಸ್ತ್ುತ ಶೆೀಖ್ರಣ್ೆ ಮತುತ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ ಸೆೆೀಹಯಾಗಿದೆ  
         Biological waste storage and disposal is environmentally friendly 

     d)ನೂಾಕ್ಿೀಯ ಕ್ರಯಾಕಾರಿ ಸಾಾಪ್ನೆ ವೆಚಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ  
      Nuclear activation installation is expensive 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

14) ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡಡ ಪ್ವನಕ್ೆೀತರ ಇಲ್ಲಿದೆ : Here is India's largest wind farm :  

     a)ಬೆೊಂಗಳೂರು / Bengaluru                   b)ಮುೊಂಬೆೈ / Mumbai 

     c)ಮಧ್ುರೆೈ / Madurai                           d)ಕನಾಾಕುಮಾರಿ / Kanyakumari 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

15) ಮಾರುತಗಳ ರಾಷ್ಠರ : Country of the Winds  

      a)ಡೆನಾಮಕ್ ಧ / Denmark                      b)ಜಮಧನ / Germany 

      c)ಭಾರತ / India                                 d)ಅಮೆೀರಿಕ / America 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

16) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನವಿೀಕರಿಸ್ತ್ಬಹುದಾದ ರ್ಶಕ್ತಯ ಮೂಲ : 
   Which of these is a renewable energy source?  

     a)ಕಲ್ಲಿದಿದಲು / Coal                                   b)ಪೆಟ್ೊರೀಲ್ಲಯೊಂ / Petroleum 

     c)ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ಅನಲ / Natural Gas          d)ಸೌರರ್ಶಕ್ತ / Solar Energy 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

17) ಯಾೊಂತಿತಕ ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ವಿದುಾತ್  ರ್ಶಕ್ತಯನಾೆಗಿ ಪ್ರಿವತಿಧಸ್ತ್ುವ ಸಾಧ್ನ : 
   The device which converts mechanical energy into electrical energy is :  

    a)ವಿದುಾತ್  ಮೀಟ್ಾರ್  / Electric Motor                 b)ವಿದುಾತ್  ಫ್ಾಾನ್ / Electric Fan 

    c)ಡೆೈನಮೀ / Dynamo                                          d)ಸೌರಕೊೀರ್ಶ / Solar Cell 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

18) ಹಸ್ತ್ುವಿನ ಸ್ತ್ಗಣಿ, ನರುಪ್ಯುಕತ ತರಕಾರಿ ಮುೊಂತಾದವು ಆಕ್ಿಜನ್ ರಹತ ಸಾತಿಯಲ್ಲಿ  
ವಿಘಟನೆಯಾದಾಗ ಉತಪತಿತಯಾಗುವ ಅನಲ : The gas produced by the decomposition 

 of cow dung, vegetables etc., in anaerobic conditions is :  

    a)ಸ.ಎನ್.ಜಿ. / CNG                                            b)ಎಲ್.ಪ.ಜಿ. / LPG 

    c)ಗೊೀಬರ್  ಅನಲ / Gobar gas                          d)ಜಲಾನಲ / Water gas 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

19) CNG ಯನುೆ ವಿಸ್ತ್ತರಿಸ : Expand CNG :  

    a)Cathode Neon Gas                           b)Compressed Natural Gas 
    c)Copper Nitrate Gauze                      c)Cadmium Nickel Glass 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

20) ವಿದುಾತ್ ಉತಾಪದಿಸ್ತ್ಲು ಟಬೆೈಧನ್ ನುೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತ್ದೆೀ ಇರುವ ವಿದುಾತ್ ಸಾಾವರ :  
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The power plant that does not use turbine to generate electricity is :  

    a)ನೂಾಕ್ಿಯಾರ್ ವಿದುಾತ್ ಸಾಾವರ / Nuclear power plant 

    b)ಜಲವಿದುಾತ್ ಸಾಾವರ / Hydroelectric power plant 

    c)ಸೌರವಿದುಾತ್ ಸಾಾವರ / Solar power plant 

    d)ಉಷ್ೆ ವಿದುಾತ್ ಸಾಾವರ / Thermal power plant 

Ans;_________________________________________________________________________________ 
 

          CHEMISTRY/ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 
ಅಧ್ಾಾಯ-2.ಆಮಗಿಳು, ಪ್ರತಾಾಮಿಗಳು ಮತುತ ಲವಣಗಳು 

Chapter-2 .ACIDS, BASES & SALTS 
 

ಸ್ತ್ೂಚನೆ NOTE: 

 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer in each of the 4 options given for each question 

1)ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಿ ಉರಿಸ್ತ್ುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸ್ತ್ಲಾಗುತಿತರುವ ಅನಲ :  

The gas being tested by burning in the given figure is :  

 

 
 

 a)ಹೆೈಡೊರೀಜನ್Hydrogen            b)ಆಕ್ಿಜನ್ Oxygen  

  c)ನೆೈಟ್ೊರೀಜನ್Nitrogen             d)ಕೊಿೀರಿನ್Chlorine 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

2)ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಮಿಿೀಯ ಆಕೆಿೈಡ ಯಾವುದು? 

   Which of the following is an Acidic Oxide ?  

      a)ಮೆಗಿೆೀಸಯೊಂ ಆಕೆಿೈಡ/Megnesium oxide     b)ಸ್ತ್ತುವಿನ ಆಕೆಿೈಡ/ Zinc oxide 

      c)ಕಾಬಧನ್ ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ/ Carbon dioxide        d)ಕಾಾಲ್ಲಿಯೊಂ ಆಕೆಿೈಡ/ Calcium oxide 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

3) ತಟಸಾೀಕರಣ ಕ್ರಯ್ಕಯ ಉತಪನೆಗಳು : The products of neutralization reaction are :  
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     a)ಲವಣ ಮತುತ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್  Salt and Hydrogen  

     b)ಲವಣ ಮತುತ ಆಕ್ಿಜನ್ Salt and Oxygen 

     c)ನೀರು ಮತುತ ಆಕ್ಿಜನ್ Water and oxygen 

     d)ಲವಣ ಮತುತ ನೀರು Salt and Water 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

4) ಮುೊಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀಲ್ಲ ಲ್ಲಟಮಸ್ ಕಾಗದವನುೆ ಕೆೊಂಪ್ು ಬಣೆಕೆೆ ಪ್ರಿವತಿಧಸ್ತ್ುತತದೆ? 

     Which of the following turns blue litmus into red ?  

    a)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಿೈಡ Sodium hydroxide 

    b)ಮಿಲ್ೆ ಆಫ್ ಮೆಗಿೆೀಸಯ Milk of megnisia 

    c)ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿ   Nitric acid 

    d)ಕಾಾಲ್ಲಿಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಿೈಡ Calcium hydroxide 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

5) ಮುೊಂದಿನ ಯಾವ pH ನ ದಾರವಣ ಅತಾೊಂತ ಹೆಚುಿ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ ಅಯಾನ್ ಗಳ  
    ಸಾರತೆಯನುೆ ಹೊೊಂದಿದೆ? Which solution having following pH  

     values has highest hydrogen ion concentration?  
        a)pH-14             b)pH-9                 c)pH-7                  d)pH-1 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

6) ಅರಿಷ್ಟಣ ಮಿಶಿರತ ನೀರಿಗೆ ಈ ದಾರವಣವನುೆ ಬೆರೆಸದಾಗ ಅದು ಕ್ತತಳ  ೆಕೆೊಂಪ್ುಬಣೆಕೆೆ ಬದಲಾಗುತತದೆ :  
 Water mixed with Turmeric changes its colour to orange red, when you add :  

    a)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಿೈಡ/Sodium hydroxide  

    b)ಹೆೈಡೊರೀಕೊಿೀರಿಕ್ ಆಮಿ/Hydrochloric acid 

    c)ನೊಂಬೆರಸ್ತ್/Lemon juice 

    d)ಹುಣಸೆರಸ್ತ್/Tamarind juice 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

7)ಜೆೀನು ಹುಳುವಿನ ಮುಳಿಳನಲ್ಲಿರುವ ಆಮಿ : The acid present in the sting of honey bee is :  

     a)ಟ್ಾಟಧರಿಕ್ ಆಮಿ / Tartaric acid         b)ಸಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿ /Citric acid 

     c)ಆಕಾಿಲ್ಲಕ್ ಆಮಿ /Oxalic acid              d)ಮೆರ್ಥನೊೀಯಿಕ್ ಆಮಿ / Methanoic acid 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

8) P, Q, R, S ದಾರವಣಗಳ pH ಕರಮವಾಗಿ 6, 4, 2 ಮತುತ 1 ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
     ಅತಾೊಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಮಿ :The pH of P, Q, R, S solutions is 6, 4, 2 and 1  

      respectively. The strongest acid among these :  
     a)P                      b)Q                     c)R                       d)S 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

9) ರಾಹುಲ್ ನ ಅಜಿಿಯು ಆಮಿೀಿಯತೆಯಿೊಂದ ಬಳಲುತಿತದಾದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದಾಾರ್ಥಧಯಾಗಿ  
    ಅವನು ಅಜಿಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಮನೆ ಮದುದ : Rahul's grand mother is suffering  

    from acidity. Being a science student, home remedy he shall give is 
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    a)ನೊಂಬೆರಸ್ತ್ /Lemon juice               b)ಅರಿಶಿಣ /Turmeric 

    c)ರ್ಶುೊಂಠಿ ಕಷ್ಾಯ/Ginger extract     d)ಅಡಿಗೆ ಸೊೀಡ/Cooking soda 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

10) ಸ್ತ್ುಮಾಳಿಗೆ ಜೆೀನು ಹುಳು ಕಚ್ಚಿದೆ, ನೊೀವು ರ್ಶಮನಕೆೆ ಅವಳು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ       
ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತ್ಬಹುದಾಗಿರುವುದು : Suma is bitten by a honey-bee. 

 To relieve the pain, she should use this one among the following 

   a)ನೊಂಬೆರಸ್ತ್ /Lemon juice             b)ಹುಣಸೆ ಹಣಿೆನ ರಸ್ತ್/Tamarind juice 

    c)ಸ್ತ್ುಣೆದ ತಿಳಿ ನೀರು/Lime water   d)ಅರಿಷ್ಟಣ /Turmeric 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

11) ಆಮಿ ಮಳೆಯ pH ಮೌಲಾ : pH of acid rain is :  

      a)7               b)6.5 - 7.0             c)6            d)5.6 ಕ್ೆೊಂತ ಕಡಿಮೆ/less than 5.6 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

12) ಆಮಿವನುೆ ತಟಸಾೀಕರಿಸ್ತ್ಲು ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಕೆಿೈಡ ಬಳಸ್ತ್ುವಿರಿ?  

 Which of the following oxide you should use to neutralise an acid?  

     a)ಕಾಬಧನ್ ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ /Carbon dioxide 

     b)ಸ್ತ್ಲಫರ್ ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ /Sulphur dioxide 

     c)ಕಾಾಲ್ಲಿಯೊಂ ಆಕೆಿೈಡ /Calcium oxide 

     d)ಫ್ಾಸ್ತ್ಫರಸ್ ಟ್ೆೈಆಕೆಿೈಡ / Phosphorus trioxide 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

13) ಪ್ರತಾಾಮಿವನುೆ ತಟಸಾೀಕರಿಸ್ತ್ಲು ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಕೆಿೈಡ ಬಳಸ್ತ್ುತಿತೀರಿ? 

   Which of the following oxide you should use to neutralize a base?  

    a)ಮಾಾೊಂಗನೀಸ್ ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ/Manganese dioxide 

    b)ಸ್ತ್ಲಫರ್ ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ/Sulphur dioxide 

    c)ಕಾಾಲ್ಲಿಯೊಂ ಆಕೆಿೈಡ/Calcium oxide 

    d)ಮೆಗಿೆೀಸಯೊಂ ಆಕೆಿೈಡ / Magnesium oxide 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

14) ಕ್ಾರಗಳೆೊಂದರೆ : Alkalis are :  

   a)ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪ್ರತಾಾಮಿಗಳು/Bases soluble in water 

   b)ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಪ್ರತಾಾಮಿಗಳು/Bases insoluble in water 

   c)ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಆಮಿಗಳು/Acids soluble in water 

   d)ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಆಮಿಗಳು/Acids insoluble in water 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

15) ನಮಮ ದೆೀಹದ pH ವಾಾಪತ : The pH range of our body is :  

     a)7.0 - 7.8          b)6.0 - 6.8          c)6.5 - 7.2          d)8.0 - 8.8 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

16) ಮುೊಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೊಂಶೆೀಿಷ್ಟತ ಸ್ತ್ೂಚಕಗಳ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಜೊೀಡಿ :  
   The correct pair of synthetic indicators among the following is :  
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      a)ಅರಿಷ್ಟಣ ಮತುತ ಫ್ನಾಫತಲ್ಲೀನ್/Turmeric and Phenophthalein 

      b)ಅರಿಷ್ಟಣ ಮತುತ ಮಿೀಥೆೈಲ್ ಆರೆೊಂಜ್/ Turmeric and Methyl orange 

      c)ಫ್ನಾಫತಲ್ಲೀನ್ ಮತುತ ಮಿೀಥೆೈಲ್ ಆರೆೊಂಜ್/Phenolphthalein and Methyl orange 

      d)ಫ್ನಾಫತಲ್ಲೀನ್ ಮತುತ ಈರುಳಿಳ/ Phenolphthalein and onion 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

17) ಸ್ತ್ತು, ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಿೈಡ ನೊೊಂದಿಗೆ ವತಿಧಸದಾಗ ಉೊಂಟ್ಾಗುವ ಉತಪನೆಗಳು: 
   When zinc reacts with sodium hydroxide, the products formed are 

    a)ಸ್ತ್ತುವಿನ ಆಕೆಿೈಡ ಮತುತ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ /Zinc oxide and hydrogen 

    b)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಜಿೊಂಕೆೀಟ್ ಮತುತ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ /Sodium zincate and hydrogen 

   c)ಸ್ತ್ತುವಿನ ಆಕೆಿೈಡ ಮತುತ ನೀರು /Zinc oxide and water 

   d)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಜಿೊಂಕೆೀಟ್ ಮತುತ ನೀರು /Sodium zincate and water 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

18) a, b, c ಮತುತ d ಕರಮವಾಗಿ ಹೆೈಡೊರೀಕೊಿೀರಿಕ್ ಆಮಿ, ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಿೈಡ,  

     ಅಮೀನಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಿೈಡ ಮತುತ ಸಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿವನುೆ ಪ್ರತಿನಧಿಸ್ತ್ುತತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ 
 ಇವುಗಳ pH ಮೌಲಾದ ಏರಿಕೆ ಕರಮದ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಜೊೀಡಣ್ೆ : a, b, c and d represents  

hydrochloric acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide and citric 
 acid respectively. The correct increasing order of their pH value is :  
    a)a<b<c<d          b)d<c<b<a            c)b<c<d<a                 d)a<d<c<b 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

19) ಮುೊಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಘ್ರರಣ ಸ್ತ್ೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತ್ುವ ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ಸ್ತ್ೂಚಕ ಯಾವುದು? 

     Which of the following is an olfactory indicator?  

   a)ಅರಿಷ್ಟಣ/turmeric                                 b)ಲ್ಲಟಮಸ್ ಕಾಗದ/litmus paper 

   c)ಮಿೀಥೆೈಲ್ ಆರೆೊಂಜ್/methyl orange       d)ಈರುಳಿಳ/onion 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

20) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಟಸಾೀಕರಣ ಕ್ರಯ್ಕಯನುೆ ಸ್ತ್ೂಚ್ಚಸ್ತ್ುವುದು :  
    The equation which represents neutralisation reaction is : 
       a)Mg + 2HCl -------> MgCl₂ + H₂ 

       b)HCl + NaOH -------> NaCl + H₂O 

       c)Fe + CuSO₄ -------> FeSO₄ + Cu 

       d)CaO + CO₂ -------> CaCO₃ 

Ans;_________________________________________________________________________________ 
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ಅಧ್ಾಾಯ 3.ಲೊೀಹಗಳು & ಅಲೊೀಹಗಳು 
Chapter-3. METALS AND NON-METALS 

                                            
ಸ್ತ್ೂಚನೆ(NOTE): 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 
Choose the correct answer in each of the 4 options given for each question 

1) ಹೊಳಪ್ನುೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ಅಲೊೀಹ(Lustrous non-metal) 

 a)ಸ್ತ್ಲಫರ್ Sulphur  b)ಅಯೀಡಿನ್ Iodine  c)ಫ್ಾಸ್ತ್ಫರಸ್ Phosphorus  d)ಬೊರೀಮಿೀನ್ Bromine 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

2) ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಕ್ಾರವನುೆ ಉೊಂಟುಮಾಡದಿರುವ ಲೊೀಹದ ಆಕೆಿೈಡ 

    ( The metallic oxide which do not form alkali) 
      a) Na₂O                b) CaO              c) K₂O                 d) CuO 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

3) ಲೊೀಹಗಳ ರಾಸಾಯನಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದೊಂತೆ ತಪಾಪದ ಹೆೀಳಿಕೆಯನುೆ ಗುರುತಿಸ. 
(Identify the incorrect statement in the given chemical properties of metals) 

   a) ಲೊೀಹದ ಆಕೆಿೈಡ ಗಳು ಪ್ರತಾಾಮಿಿೀಯವಾಗಿವೆ Metallic oxides are basic in nature 

   b) ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿವತಿಧಸದಾಗ ಆಕ್ಿಜನ್ ನುೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುತತವೆ. 
       When reacts with water, releases oxygen. 

  c) ಆಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿವತಿಧಸ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ ನುೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುತತವೆ 
    When reacts with acids, releases hydrogen. 

   d) ವಿದುಾದಧನೀಯವಾಗಿವೆ Electro-positive 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

4) ಸಾರರಿಕತ HCl ನುೆ ಒೊಂದು ಪ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡು ಅದಕೆೆ ತಾಮರದ ಚೂರುಗಳನುೆ 
     ಸೆೀರಿಸದೆ. ನೀವು ಗಮನಸ್ತ್ಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣ್ೆಗಳೆೊಂದರೆ :  
  Dilute HCl is taken in a test tube and pieces of copper turnings 
     are added. The changes you may observe are :  

a) ಗುಳ ಳೆಗಳು ಉೊಂಟ್ಾಗುತತವೆ ಮತುತ ತಾಪ್ಮಾನ ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ  
     Formation of bubbles and temperature rises. 

b) ಗುಳ ಳೆಗಳು ಮತುತ ತಾಪ್ಮಾನ ಏರಿಕೆ ಎರಡೂ ಉೊಂಟ್ಾಗುವುದಿಲಿ 
    Neither formation of bubbles nor rising of temperature. 

c) ಗುಳ ಳೆಗಳು ಉೊಂಟ್ಾಗುವುದಿಲಿ ಆದರೆ ತಾಪ್ಮಾನ ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ 
    No formation of bubbles but temperature rises. 

d) ಗುಳ ಳೆಗಳು ಉೊಂಟ್ಾಗುತತವೆ ಆದರೆ ತಾಪ್ಮಾನ ಸಾರವಾಗಿರುತತದೆ. 
   Formation of bubbles, but the temperature remains the same. 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

5) ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಕ ಸ್ತ್ಮಿೀಕರಣಗಳ ಸ್ತ್ಹಾಯದಿೊಂದ ಅಲೂಾಮಿನಯೊಂ ಆಕೆಿೈಡ ನ  
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    ಸ್ತ್್ಭಾವದ ಬಗೆೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವ ತಿೀಮಾಧನವೆೀನು ?  

With the help of the given chemical equations, what conclusion 
   you take about the nature of Aluminium oxide ?  

 
  a)ಆಮಿಿೀಯ ಆಕೆಿೈಡ Acidic oxide         b)ಪ್ರತಾಾಮಿಿೀಯ ಆಕೆಿೈಡ  Basic oxide 

  c)ಉಭಯಧ್ಮಿಧ ಆಕೆಿೈಡ Amphoteric oxide  d)ತಟಸ್ತ್ಾ ಆಕೆಿೈಡ Neutral oxide 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

6) ಸ್ತ್ತು, ಕಬ್ಣ, ಮೆಗಿೆೀಷ್ಟಯೊಂ ಹಾಗೂ ತಾಮರದ ಚೂರುಗಳನುೆ A,B, C ಮತುತ D ಎೊಂಬ  
  ಪ್ರನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರನಾಳಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೆೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಫ್ೆರಸ್ ಸ್ತ್ಲೆಫೀಟ್  
  ದಾರವಣವನುೆ ಸೆೀರಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಸಾಯನಕ ಕ್ರಯ್ಕ ನಡೆಯುವ ಪ್ರನಾಳ(ಗಳು) : 
 Strips of zinc, iron, magnesium and copper are taken in the test tubes  
A,B, C and D respectively. Same quantity of ferrous sulphate solution is 
 added to these test tubes. Then chemical reaction will occur in test tube(s) :  

     a)A, B ಮತುತ C ಪ್ರನಾಳಗಳಲ್ಲಿ (test tubes A, B and C)  

     b)ಪ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ (test tube D) 

     c)B ಮತುತ D ಪ್ರನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ( test tubes B and D)  

     d)A ಮತುತ C ಪ್ರನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ( test tubes A and C) 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

7) X ಧ್ಾತು ಒೊಂದು ಇಲೆಕಾಾನ್ ನುೆ ಕಳೆದುಕೊಳುಳತತದೆ, Y ಧ್ಾತು ಒೊಂದು ಇಲೆಕಾಾನ್ ನುೆ  
   ಪ್ಡೆಯುತತದೆ ಮತುತ XY ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತ ಉೊಂಟ್ಾಗುತತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತದ ಲಕ್ಷಣ: 
   Element X loses one electron, element Y gains one electron and forms 
  the compound XY. Which of the following is the property of the compound:  

    a) ಇದು ದರವವಾಗಿದೆ (Is a liquid) 

    b) ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವಬೊಂದು ಹೊೊಂದಿದೆ (Possess low melting point). 

   c) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನವಾಗುತತದೆ( Soluble in water) 

   d) ಘನ ಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಹಕ ( Bad conductor of electricity in its solid state) 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

8) ಒೊಂದು ಧ್ಾತುವು ಆಕ್ಿಜನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿವತಿಧಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬೊಂದುವನುೆ  
ಹೊೊಂದಿರುವ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತವನುೆ ಉೊಂಟುಮಾಡುತತದೆ. ಈ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ುಲಭವಾಗಿ 

 ಕರಗುತತದೆ. ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಆ ಧ್ಾತು ಯಾವುದಾಗಿರಬಹುದೆೊಂದರೆ :  
An element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. 
 This compound is also soluble in water. The element is likely to be :  

a) ಕಾಾಲ್ಲಿಯೊಂCalcium    b) ಕಾಬಧನ್ Carbon    c) ಸಲ್ಲಕಾನ್ Silicon      d) ಕಬ್ಣ Iron 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

9) A, B, C ಮತುತ D ಧ್ಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾಗಳು ಕರಮವಾಗಿ 3, 8, 9 ಮತುತ 12 ಆಗಿವೆ.  
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   ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೊೀಹೀಯ ಸ್ತ್್ಭಾವವನುೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ಧ್ಾತುಗಳು : 
  The atomic numbers of elements A, B, C and D are 3, 8, 9 and 12  
   respectively. Elements having metallic nature among these are :  

  a) A ಮತುತ B( A and B)              b) A ಮತುತ D (A and D) 

  c) A ಮತುತ C (A and C)            d) B, C ಮತುತ D ( B, C and D) 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

10) ಇಲೆಕಾಾನ್ ಗಳ ವಗಾಧವಣ್ೆಯಿೊಂದ NaCl ಉೊಂಟ್ಾಗುವಿಕೆಯನುೆ ಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ೂಚ್ಚಸ್ತ್ುವುದು : 
   Properly showing the formation of NaCl by the transfer of electrons is:  
 

         a)   

        b)   

        c)  
 
 

       d)     

 
 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

11) ಲೊೀಹದ ಅದಿರಿನೊಂದ ಲೊೀಹವನುೆ ಉದದರಿಸ್ತ್ುವ ಹೊಂತಗಳನುೆ ಗಮನಸ.  
     ಖಾಲ್ಲ ಬಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕ :  
  Observe the steps involved in the extraction of pure metal 
    from ores. The process to be filled in the empty box :  

 
  a) ವಿದುಾದಿ್ಭಜನೆ Electrolysis                 b) ಕಾಸ್ತ್ುವಿಕೆ  Calcination 

  c) ಹುರಿಯುವಿಕೆ Roasting                         d) ಉತೆಷ್ಟಧಸ್ತ್ುವಿಕೆ Oxidation 

Ans;_________________________________________________________________________________ 
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12) Cu₂O ಮತುತ Cu₂S ಮಿರ್ಶರಣವನುೆ ಕಾಸದಾಗ, ನಾವು ಪ್ಡೆಯುವುದು :  
       On heating a mixture of Cu₂O and Cu₂S, we get  
    (a) Cu + SO₂              (b) Cu + SO₃            (c) CuO + CuS          (d) CuSO₄ 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

13) ಕಾಸ್ತ್ುವಿಕೆ ವಿಧ್ಾನ ಎೊಂದರೆ : Calcination process means :  

     a)ಕಾಬೊೀಧನೆೀಟ್ ಅದುರನುೆ ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ೆತೆಗೆ ಕಾಸ್ತ್ುವುದು 
          Heating the carbonate ores strongly in limited air. 

    b)ಕಾಬೊೀಧನೆೀಟ್ ಅದುರನುೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ೆತೆಗೆ ಕಾಸ್ತ್ುವುದು  
          Warming the carbonate ores in excess air. 

    c)ಸ್ತ್ಲೆಫೈಡ ಅದುರನುೆ ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ೆತೆಗೆ ಕಾಸ್ತ್ುವುದು  
         Heating the suphide ores strongly in limited air. 

    d)ಸ್ತ್ಲೆಫೈಡ ಅದುರನುೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ೆತೆಗೆ ಕಾಸ್ತ್ುವುದು Heating the sulphide ores 

strongly in excess air. 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

14) ಅತಾೊಂತ ಕ್ರಯಾಶಿೀಲ ಲೊೀಹಗಳನುೆಈ ಕ್ರಯ್ಕಯಿೊಂದ ಪ್ಡೆಯುವರು :  
      Very reactive metals are obtained by this method :  

    a) ಕಾಬಧನ್ ನೊೊಂದಿಗೆ ಕಾಸ್ತ್ುವುದು heating with carbon 

    b) ಅಲುಾಮಿನಯೊಂನೊೊಂದಿಗೆ ಕಾಸ್ತ್ುವುದು  heating with aluminium 

    c) ಉಷ್ೆ ಅಪ್ಕಷ್ಧಣ್ೆ  thermal reduction 

    d) ವಿದುಾದಿ್ಭಜನೀಯ ಅಪ್ಕಷ್ಧಣ್ೆ  electrolytic reduction 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

15) ನೀಡಿರುವ ರ್ಥಮೆೈಧಟ್ ಕ್ರಯ್ಕಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದೊಂತೆ ತಪಾಪದ ಹೆೀಳಿಕೆ : 
        Fe₂O₃₍ₛ₎ + 2Al₍ₛ₎ → 2 Fe₍ₗ₎ + 2Al₂O₃₍ₛ₎ + ಉಷೆ್ :  
     Choose the incorrect statements about the given chemical reaction:  
         Fe₂O₃₍ₛ₎ + 2Al₍ₛ₎ → 2 Fe₍ₗ₎ + 2Al₂O₃₍ₛ₎ + Heat.  

     a) ಅತಿ ಬಹರುಷ್ೆಕ ಕ್ರಯ್ಕಯಾಗಿದೆ Reaction is highly exothermic. 

     b) Al ಉತೆಷ್ಧಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವತಿಧಸ್ತ್ುತಿತದೆ  Al is acting as oxidizing agent. 

     c) Fe₂O₃ ಅಪ್ಕಷ್ಟಧಸ್ತ್ಲಪಟ್ಟಿದೆ     Fe₂O₃ is reduced. 

     d) Al, Fe ಕ್ೆೊಂತ ಹೆಚುಿ ಕ್ರಯಾಶಿೀಲವಾಗಿದೆ  Al is more reactive than Fe. 

Ans:_________________________________________________________ 

16) ವಿದುಾದಿ್ಭಾಜಾದ ಮೂಲಕ ವಿದುಾತ್ ನುೆ ಹಾಯಿಸದಾಗ, ತಾಮರವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೊಂಗರಹವಾಗುವುದು : 
      On passing the current through the electrolyte, copper gets deposited here :  
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a) A               b) B                    c) C                     d) D           Ans:________________ 
 

17) ಬೆಳಿಳಯ ಪಾತೆರಗಳನುೆ ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಟಿ ಸ್ತ್್ಲಪ ಕಾಲದ ನೊಂತರ ಕಪಾಪಗುತತವೆ.  
          ಕಾರಣ  ಈ ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಪ್ದರ ಉೊಂಟ್ಾಗುವುದರಿೊಂದ :  
    Silver articles become black after some time when exposed to air.  
      This is due to the formation of a coating of :  

    a) ಬೆಳಿಳಯ ಆಕೆಿೈಡ Silver oxide         b) ಬೆಳಿಳಯ ಕಾಬೊೀಧನೆೀಟ್ Silver carbonate 

    c) ಬೆಳಿಳಯ ನೆೈಟ್ೆರೀಟ್ Silver nitrate    d) ಬೆಳಿಳಯ ಸ್ತ್ಲೆಫೈಡ Silver sulphide 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

18) ಬೆಸ್ತ್ುಗೆ ಲೊೀಹವನುೆ ವಿದುಾತ್ ತೊಂತಿಗಳನುೆ ಬೆಸೆಯಲು ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತ್ುವರು. ಕಾರಣ :  
      Solder is used for welding electrical wires together. Because :  

     a) ಕಡಿಮೆ ವಿದುಾದಾ್ಹಕತೆ less electrical conductivity 

     b) ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾೊಂದರತೆ high density 

     c) ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬೊಂದು  high melting point 

     d) ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬೊಂದು  low melting point 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

19. ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಿೈಡ ದಾರವಣದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ತುವಿನ ಚೂರನುೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಉತಪನೆಗಳು 
(The product produced when Zinc granules are added to NaOH solution) 

   a)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಕಾಬೊೀಧನೆೀಟ್ ಮತುತ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ ಅನಲ  
      (Sodium carbonate and Hydrogen gas) 

   b)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಝೊಂಕೆೀಟ್ ಮತುತ ಆಕ್ಿಜನ್ ಅನಲ  
       (Sodium zincate and Oxygen gas) 

  c)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಮತುತ ಸ್ತ್ತುವಿನ ಹೆೈಡಾರಕೆಿೈಡ  
     (Sodium and Zinc hydroxide) 

  d)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಝೊಂಕೆೀಟ್ ಮತುತ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ ಅನಲ  
     (Sodium zincate and hydrogen gas) 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

20.ಲೊೀಹವು ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿದ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ವತಿಧಸದಾಗ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ ಅನಲ  
     ಬಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲಿ. ಏಕೆೊಂದರೆ (When a metal reacts with nitric acid  

      hydrogen gas is not evolved because ) 



10th std science MCQ 2020-21(both KM &EM) 

 

RAMESHA B H, ASST TEACHER ,D M M HIGH SCHOOL, DOMMASANDRA,ANEKAL TQ BANGALORE SOUTH -562125 26 

 

  a)ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿವು ಪ್ರಬಲ ಉತೆಷ್ಧಕ (Nitric acid is a strong oxidising agent) 

  b)ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿವು ಪ್ರಬಲ ಅಪ್ಕಷ್ಧಕ (Nitric acid is a strong reducing agent 

  c)ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿವು ದುಬಧಲ ಉತೆಷ್ಧಕ (Nitric acid is a weak oxidising agent) 

  d)ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿವು ದುಬಧಲ ಅಪ್ಕಷ್ಧಕ (Nitric acid is a weak reducing agent) 

Ans;_________________________________________________________________________________ 
     
 

  ಅಧ್ಾಾಯ -4 ಕಾಬಧನ್ ಮತುತ ಅದರ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತಗಳು  
    Chapter - 4 Carbon and its compounds 
                                          

ಸ್ತ್ೂಚನೆ NOTE: 

 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer in each of the 4 options given for each question 

1. ಕಾಬಧನ್ ತನೆ ಪ್ರಮಾಣುಗಳೂೆೊಂದಿಗೆ ಸ್ತ್ಹವೆೀಲೆನಿೀಯ ಬೊಂಧ್ (ಕೊೀವೆೀಲೆೊಂಟ್ ಬೊಂಧ್) 
ವನೆೆೀಪ್ಧಡಿಸಕೊೊಂಡು ಉದದ ಸ್ತ್ರಪ್ಳಿಯ ರಚನೆಯನುೆ ಉೊಂಟುಮಾಡುವ ವಿದಾಾಮಾನ  

The property of carbon atom to form bond with atoms of carbon 

 with the help of covalent bond is called * 

        a)ಸ್ತ್ಮಾೊಂಗತೆ Isomerism                          b)ಕೆಟನೀಕರಣ Catenation 

        c)ಹೆೈಡೊರೀಜನೀಕರಣ Hydrogenation       d)ಸ್ತ್ೊಂಕಲನ ಕ್ರಯ್ಕ adiition reaction 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

   2.ಪ್ಯಾಧಪ್ತ ಹೆೈಡೊರೀಕಾಬಧನ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದೊಂತೆ ಯಾವ ಹೆೀಳಿಕೆ ತಪಾಪಗಿದೆ ?  

 Identify the wrong statement related to saturated hydro carbon  

       a)ಕಾಬಧನ್ - ಕಾಬಧನ್ ಪ್ರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಏಕಬೊಂಧ್ವಿರುತತದೆ. 
           Single bond between two carbon atoms 

      b)ಇದರ ಸಾಮಾನಾ ಅಣುಸ್ತ್ೂತರ CnH2n+2 ಆಗಿದೆ. 
            Its general formula is CnH2n+2 

      c)ಇದೊೊಂದು ಪ್ಯಾಧಪ್ತ ಹೆೈಡೊರೀಕಾಬಧನ್ ಆಗಿದೆ. 
          One of the saturated hydrocarbon 

      d)ಮಿೀಥೆೀನ್ ರಾಸಾಯನಕವಾಗಿ ಕ್ರಯಾಶಿೀಲವಾಗಿದೆ. 
         Methane is chemically more reactive 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

    3.ಆಲೆೆೀನ್ ಗಳ ಸಾಮಾನಾ ಅಣುಸ್ತ್ೂತರ  
 Pick out the correct molecular formula for Alkanes  

       a) Cn H2n+1          b)Cn H2n+2            c)Cn H2n-2             d)Cn H2n 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

4.ಈ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತದಲಿ್ಲರುವ ಕ್ರಯಾಗುೊಂಪ್ು Identify the functional group 
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 present in this compound  

 

 
     

    a)ಕ್ೀಟ್ೊೀನ್ ketone                                b)ಆಲೊೆೀಹಾಲ್ Alcohol 

     c)ಆಲ್ಲಡಹೆೈಡ Aldehyde                           d)ಕಾಬಾಧಕ್ಿಲ್ಲಕ್ ಆಮಿ Carboxylic acid 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

5.ಇದು --------------------------- ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತದ ರಚನಾಸ್ತ್ೂತರವಾಗಿದೆ. 
 This is the structural formula for the compound  

 

 
 

   a)ಎಥೆನಾಲ್ Ethanol                             b)ಮೆಥೆನಾಲ್ Methanol 

   c)ಎರ್ಥನೊೀಯಿಕ್ ಆಮಿ Ethanoic acid    d)ಮೆರ್ಥನೊೀಯಿಕ್ ಆಮಿ Methanoic acid 

Ans;_________________________________________________________________________________ 

6.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೆೀನೊೀನ್ ನ ರಚನಾಸ್ತ್ೂತರ ಯಾವುದೆೊಂದರೆ 

 Which among the following is Structural formula of propanone  

a) b) 

                                  
c)                                                                               d) 

 
  

Ans;_______________________________________________________________________________ 
 

7.ಐದು ಕಾಬಧನ್ ಪ್ರಮಾಣುಗಳನುೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ಆಲ್ಲೆೀನ್ ಶೆರೀಣಿಯ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತದ ಹೆಸ್ತ್ರು ಮತುತ  
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ಅಣುಸ್ತ್ೂತರ Name and formula of the alkene compound having five carbon  

atoms is  

   a)ಪೆೊಂಟ್ೆೀನ್ C5H12 Pentane C5H12    

   b)ಪೆೊಂಟ್ಟೀನ್ C5H10 Pentene C5H10    

   c)ಪೆೊಂಟ್ೆೈನ್ C5H8 Pentyne C5H8   

   d)ಪೆೊಂಟ್ೆೀನಾಲ್ C5 H11-OH Pentanol C5 H11-OH  

Ans;_________________________________________________________________________________ 

8.ಬೂಾಟ್ೆೀನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊೀವೆಲೆೊಂಟ್ ಬೊಂಧ್ಗಳು. 
 The number of covalent bonds present in Butane are  
  a)4                   b)8                  c)10              d)13 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

9.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ್ ಶೆರೀಣಿ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತಗಳನುೆ ಗುರುತಿಸ. 
Identify the compounds which belongs to same homologous series.  

  a)CH4,C2H6          b)CH4,C2H4           c)C2H2,C2H4         d)C4H10,C4H8 
Ans;_________________________________________________________________________________ 

10. CH3−CH2−Br ಈ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತದ ಹೆಸ್ತ್ರು What is the name of this compound  

    a)ಬೊರೀಮೀ ಮಿೀಥೆೀನ್ Bromo methane  b)ಬೊರೀಮೀ ಈಥೆೀನ್ Bromo ethane 

    c)ಬೊರೀಮೀ ಪೆೊಂಟ್ೆೀನ್ bromo Pentane    d)ಬೊರೀಮೀ ಪ್ರೀಪೆೀನ್ bromo propane 

Ans;________________________________________________________________________________ 

11.ಸೆೈಕೊಿೀ ಹೆಕೆಿೀನ್ ನ ಅಣುಸ್ತ್ೂತರ Molecular formula for Cyclo hexane is  

       a)C6H6                      b)C6H12                  c)C3H6                d)C6H10 

Ans;________________________________________________________________________________ 

12.CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl ಇದು _____ ಕ್ರಯ್ಕಗೆ ಉದಾಹರಣ್ೆಯಾಗಿದೆ 
      This reaction is an example for  

     a)ಸ್ತ್ೊಂಕಲನ ಕ್ರಯ್ಕ Addition raecton       b)ಆದೆೀರ್ಶನ ಕ್ರಯ್ಕ Substittution raection 

     c)ಉತೆಷ್ಧಣ ಕ್ರಯ್ಕ Oxidation reaction  d)ಎಷ್ಿರಿೀಕರಣ ಕ್ರಯ್ಕ Esterification 

Ans;________________________________________________________________________________ 

13.The chemical formula for sodium acetate is  

   a)CH3COONa         b)CH3COOH           c)C2H5OH           d)CH2CH2ONa 
Ans;________________________________________________________________________________ 

14. ಸಾಬೂನುಗಳು ಸ್ತ್್ಚಿಗೊಳಿಸ್ತ್ುವ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉೊಂಟುಮಾಡುವ ರಚನೆಗಳು. 
While cleansing action of soaps in water they form a structure called  

   a)ಮಿಸೆಲ್ ಗಳು miscells     b)ಉತೆಷ್ಧಣಕಾರಿಗಳು Oxidising agents 

   c)ಆಮಿಗಳು Acids                c)ಪ್ರತಾಾಮಿಗಳು Bases 

Ans;________________________________________________________________________________ 

15. 6 ಕಾಬಧನ್ ಪ್ರಮಾಣುಗಳು 6 ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ ಪ್ರಮಾಣುಗಳನುೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತ . 
Identify the compound having 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms . 

    a)ಹೆಕ್ಿೀನ್ Hexene               b)ಹೆಕೆಿೀನ್ Hexane 
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    c)ಬೂಾಟ್ೆೀನ್ Butane             d)ಬೆೊಂಜಿೀನ್ Benzene 

Ans;________________________________________________________________________________ 

16.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಥೆೈನ್ ಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧ್ ಪ್ಟಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಹೆೀಳಿಕೆಯಲಿ. 

 Which one of the statement is wrong related to ethyne  

    a)C2H2ಅಣುಸ್ತ್ೂತರ Molecular formula is C2H2 

    b)ಇದು ಪ್ಯಾಧಪ್ತ saturated 

   c)ಎರಡು ಕಾಬಧನ್ ಪ್ರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ತಿರಬೊಂಧ್ವಿದೆ. 
       Triple bond between two carbon atoms 

   d)ಇದು ಆಲೆೆೈನ್ ಶೆರೀಣಿಯ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತ This is an alkyne compound 

Ans;________________________________________________________________________________ 

17. 5 ಕಾಬಧನ್ ಪ್ರಮಾಣುಗಳು, -CHO ಕ್ರಯಾಗುೊಂಪ್ನುೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತ  
       Identify the compound having  

    a)ಪೆೊಂಟ್ೆೀನಾಲ್ Pentanol            b)ಪೆೊಂಟ್ೆೀನಾಾಲ್ Pentanal 

    c)ಪೆೊಂಟ್ೆೀನೊೀನ್ Pentanone      d)ಪೆೊಂಟ್ೆೀನೊೀಯಿಕ್ ಆಮಿ Pentanoic acid 

Ans;________________________________________________________________________________ 

18.ಕಾಬಧನ್ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತಗಳು ವಿದುಾತಿತನ ದುಬಧಲ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ.ಏಕೆೊಂದರೆ  
Carbon compounds are poor condutors of electricity because  

    a)ಕುದಿಬೊಂದು ಮತುತ ದರವನ ಬೊಂದು ಕಡಿಮೆ. 

      They have low melting and boiling point 

    b)ಆಕಷ್ಧಣ್ಾ ರ್ಶಕ್ತ ಹೆಚುಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿಲಿ . 
        Attractive energy is not so strong 

    c)ಯಾವುದೆೀ ಅಯಾನುಗಳನುೆ ಉೊಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲಿ 
         .They donot form any ions 

      d)ಅೊಂತರಾಣಿ್ಕ ಬಲವು ತುೊಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತತದೆ. 
          Intermolecular force is very less 
Ans;________________________________________________________________________________ 

19.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಪಗಿರುವುದನುೆ ಗುರುತಿಸ Identify the wrong one  

 
  a)A                          b)B                                c)C                                   d)D 
Ans;________________________________________________________________________________ 

20. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದು ಈರ್ಥೀನ್ ನ ಇಲೆಕಾಾನ್ ಚುಕ್ೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ? 

 Which one of the following is the electron dot structure of ethene ?  
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A 

 
B 
 

C  

                                        

D 

 

Ans;________________________________________________________________________________ 
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Chapter-5. PERIODIC CLASSIFICATION 
OF  ELEMENTS 

ಅಧ್ಾಾಯ-5. ಧ್ಾತುಗಳ ಆವತಧನೀಯ ವಗಿೀಧಕರಣ. 
 
ಸ್ತ್ೂಚನೆ NOTE: 

 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer in each of the 4 options given for each question 

1.ಡೊೀಬರೆೈನರ್ ರವರು ನರೂಪಸದ ನಯಮ (The law proposed by Doberiner is)           

    a) ಅಷ್ಿಕಗಳ ನಯಮ (Law of Octaves)    b) ತಿರವಳಿಗಳ ನಯಮ (Law Of Triad) 

   c) ಪ್ರಮಾಣುರಾಶಿ ಆವತಧನೀಯ ನಯಮ (Periodic law of Atomic mass) 

   d) ಆಧ್ುನಕ ಆವತಧಕೊಷ್ಿಕ ನಯಮ (Modern periodic law) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

 2.ಅಷ್ಿಕಗಳ ನಯಮವನುೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದ ವಿಜ್ಞಾನ (Law of Octaves was proposed by)              

   a) ನೂಾಲಾಾೊಂಡ(Newland)                                      b) ಡೊೀಬರೆೈನರ್(Doberiner) 

   c) ಮೆೀೊಂಡಲ್ಲೀವ್(Periodic law of Atomic mass)  d) ಮಾಸೆಿ (Modern periodic law) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

3.ಧ್ಾತುಗಳ ಗುಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣುರಾಶಿಗಳ ಆವತಧನೀಯ ಪ್ುನರಾವತಧನೆಗಳು ಎೊಂಬ  
ನಯಮವನುೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದ ವಿಜ್ಞಾನ (The scientist who proposed the law that the 

properties of elements are the periodic functions of their atomic masses)                                                                           

  a) ನೂಾಲಾಾೊಂಡ(Newland)                                     b) ಡೊೀಬರೆೈನರ್(Doberiner) 

  c) ಮೆೀೊಂಡಲ್ಲೀವ್(Periodic law of Atomic mass) d) ಮಾಸೆಿ (Modern periodic law) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

4.ಈ ಕಾರಣದಿೊಂದಾಗಿ ಧ್ಾತುಗಳ ಜೊೀಡಣ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣುರಾಶಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾಯನುೆ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತ್ುವುದು ಸ್ತ್ೂಕತ (This is why it is suggested to consider the atomic number 

instead   of the atomic mass in the arrangement of elements)                                                                                                 

       a) ಮಿರ್ಶರಲೊೀಹಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ(Properties of alloys) 

       b) ಲೊೀಹಾಭಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ( properties of Metalloids) 

       c) ಜಡಾನಲಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ (properties of nobel gases) 

        d)ಸ್ತ್ಮಸಾಾನಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ (properties of Isotopes) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

5.ಧ್ಾತುಗಳ ವಗಿೀಧಕರಣದ ಪ್ರಿಕಲಪನೆಯ ಜನಕ ಎೊಂದು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಗೆ ಕರೆಯುತಾತರೆ. 
( The scientist is also called as father of classification of elements )                                                                                  

    a) ಮಾಸೆಿ (Masley)                              b) ನೂಾಲಾಾೊಂಡ (Newland) 

    c) ಡೊೀಬರೆೈನರ್ (Doberiner)                d) ಮೆೀೊಂಡಲ್ಲೀವ್ (Mendaleev) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

6. ಆಧ್ುನಕ ಆವತಧಕ ಕೊೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ಆವತಧ ಮತುತ ಗುೊಂಪ್ುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಕರಮವಾಗಿ (The number  

of groups and periods in the modern periodic table respectively, are)                                                                     
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        a) 7 ಆವತಧ & 22ಗುೊಂಪ್ು ಗಳು (7periods & 22 groups) 

        b) 7 ಆವತಧ & 18ಗುೊಂಪ್ು ಗಳು (7periods & 18 groups) 

        c) 9ಆವತಧ & 28ಗುೊಂಪ್ು ಗಳು (9 periods & 28 groups) 

        d) 11ಆವತಧ & 16ಗುೊಂಪ್ು ಗಳು (11 periods & 16 groups) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

7.A,B & C ಗಳೆೊಂಬ ಧ್ಾತುಗಳನುೆ ಅನುಕರಮವಾಗಿ ಜೊೀಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದೆ,ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದೊಂತೆ 
 ತಿರವಳಿ ನಯಮವನುೆ ಅನ್ಯಿಸ ಸ್ತ್ೂತರ ಬರೆದಾಗ (A.B&C are the elements arranged in 

sequentially, when the formula is written applying the law of triads in  
relation to)                                                                        

   a) A=B+C+2                b) C=A+B/2                c) B=A+C/2                  d) A=B+C/2 

Ans;________________________________________________________________________________ 

8.ಈ ವಗಧದ ಧ್ಾತುಗಳನುೆ ಸೊನೆೆ ವಗಧದ ಧ್ಾತುಗಳು,ರಾಜಾನಲಗಳು,& ಶೆರೀಷ್ಿ ಅನಲಗಳು 
 ಎೊಂದು ಕರೆಯುತಾತರೆ (Elements of this group are called zero group elements,  

nobel gases, and inert gases)                                                                                                             

       a) 18 ನೆೀ ವಗಧದ ಧ್ಾತುಗಳು (18th group elements)      

       b) 16 ನೆೀ ವಗಧದ ಧ್ಾತುಗಳು (16th group elements) 

       c) 8 ನೆೀ ವಗಧದ ಧ್ಾತುಗಳು (8th group elements) 

       d) 1 ನೆೀ ವಗಧದ ಧ್ಾತುಗಳು (1st group elements) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

9.ಧ್ಾತುಗಳ ಗುಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾಯ ಆವತಧನೀಯ ಪ್ುನರಾವತಧನೆಗಳು ಎೊಂಬ 
ನಯಮವನುೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದ ವಿಜ್ಞಾನ (The scientist who proposed the law that the 

properties of elements are the periodic functions of their atomic number)                                                                                                           

      a) ಮೆೀೊಂಡಲ್ಲೀವ್ (Mendaleev)                        b) ಡೊೀಬರೆೈನರ್ (Doberiner)   

      c) ನೂಾಲಾಾೊಂಡ (Newland)                              d) ಹೆನರಮಾಸೆಿ (Henry Mosely) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

10.ಮೆೊಂಡಲ್ಲೀವ್ ರವರು ತಮಮ ಆವತಧಕೊೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಾೆರವಾಗದೆೀ ಇದದ ಧ್ಾತುಗಳ 

 ದೊರೆಯುವಿಕೆಯನುೆ ಊಹಸ ಖಾಲ್ಲ ಸ್ತ್ಾಳ ಬಟ್ಟಿದದರು ನೊಂತರ ಆವಿಷ್ೆರಿಸದ ಧ್ಾತುಗಳು  
(Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had  
not been discovered at that time and left the space, these elements are)                                                                                          

   a) Si, Al, B                  b) Si, Sc,Ga                   c) Al, B,Ge                   d) Sc,Ga,Ge 

Ans;________________________________________________________________________________ 

11. ಎರಡನೆೀ ಆವತಧ ಹೊೊಂದಿರುವ ಧ್ಾತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ (Elements found in second  

period of Modern periodic table are)                                                                                                                                      

     a) 2                             b) 18                         c) 8                            d) 32 

Ans;________________________________________________________________________________ 

12.ಪ್ರಮಾಣುಗಳು ಇಲೆಕಾಾನುಗಳನುೆ ಪ್ಡೆದುಕೊೊಂಡು (Atoms gaining the electrons 

 and become)                                                                                                                  
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   a) ವಿದುಾತ್ ಧ್ನೀಯತೆಯಾಗಿವೆ (Electro positive) 

    b)ವಿದುಾತ್ ಋಣಿೀಯತೆಯಾಗಿವೆ(Electronegative) 

   c) ವಿದುಾತ್ ತಟಸ್ತ್ಾವಾಗಿವೆ (Electically stable)      

   d) ಯಾವುದು ಅಲಿ (none of the above) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

13.ಈ ಕೆಳಕೊಂಡ ಧ್ಾತುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಾನಲಗಳ ಗುೊಂಪ್ನುೆ ಗುರುತಿಸ (Identify the groups of  

Nobel gases)                                                                                                                    

     a) He, Ne, Ar           b) H, Cl, Ar           c) He, H, Ar              d) H ,N ,O 

Ans;________________________________________________________________________________ 

14. A, B,C ಮತುತD ಧ್ಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾಗಳು ಕರಮವಾಗಿ 3, 9, 4 ಮತುತ 8 ಆಗಿವೆ.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಲೊೀಹಯ ಸ್ತ್್ಭಾವ ಹೊೊಂದಿರುವ ಧ್ಾತುಗಳು (The atomic numbers of elementsA, B, C and 

 D are 3, 9, 4 and 8 respectively.The metals having metallic property)                                                      

          a) B ಮತುತ D (B and D)                           b) A ಮತುತ B (A and B) 

           c) A ಮತುತ C (A and C)                           d) B ಮತುತ C (B and C) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

15.ಧ್ಾತುವಿನ ಒೊಂದು ಕವಚಕೆೆ ಸೆೀಪ್ಧಡೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಿ ಇಲೆಕಾಾನುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾಯನುೆ ಈ 
ಸ್ತ್ೂತರದಿೊಂದ ಲೆಕೆಹಾಕಬಹುದು (The maximum number of electrons that can be added 

 to a outermost shell of the element can be calculated by using this formula)                                                                                             

        a) (A+C)/2                      b) 3n+1                   c) 2n-2                      d) 2n2 

Ans;________________________________________________________________________________ 

16.ಒೊಂದು ಧ್ಾತುವಿನ ಅತಾೊಂತ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಬರುವ ಇಲೆಕಾಾನುಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆೊಂದು  
ಕರೆಯುತಾತರೆ (Electrons found in the outermost shell of an element are called)                                                                       

  a) ಹೆಚುಿವರಿ ಇಲೆಕಾಾನುಗಳು (Additional electrons) 

  b) ವೆೀಲೆನ್ಿ ಇಲೆಕಾಾನುಗಳು (Valence Electrons) 

  c) ವಿಸಾಾನಕ ಇಲೆಕಾಾನುಗಳು (delocalize electrons)  

  d) ಸಾಾನಕ ಇಲೆಕಾಾನುಗಳು (localize electrons) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

17.ಆವತಧ ಕೊೀಷ್ಿಕದಲಿ್ಲ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲೆಕಾಾನಕ್ ವಿನಾಾಸ್ತ್ದ ಪ್ರಿಕಲಪನೆಯನುೆ ನೀಡಿದ  
ವಿಜ್ಞಾನ (Scientist who gave the concept of electronic configuration for the 

 first time in the periodic table)                                                                                                          

        a) ಮೆೀೊಂಡಲ್ಲೀವ್(Mendaleev)                 b)ಡೊೀಬರೆೈನರ್(Doberiner)   

        c) ನೂಾಲಾಾೊಂಡ (Newland)                      d) ಹೆನರಮಾಸೆಿ (Henry Mosely) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

18.ಆವತಧ ಕೊೀಷ್ಿಕದಲಿ್ಲ ಎಡದಿೊಂದ ಬಲಕೆೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಪ್ರಮಾಣು ಗಾತರವು (In modern periodic 

table, as we move from left to right along the period, the atomic size of the 
elements)                                                                                                                                                 
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      a) ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ (Increases)                                b) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ (decrease) 

      c) ಬದಲಾವಣ್ೆಯಾಗುವುದಿಲಿ (does not change)  d) ಯಾವುದು ಅಲಿ (none of these) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

19.ಮೆೊಂಡಲ್ಲೀವ್ ರವರು ತಮಮ ಆವತಧ ಕೊೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ಧ್ಾತುವಿನ ವಗಿೀಧಕರಣದ ಮೂಲಭೂತ  
ಗುಣವೆೊಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸರುವ ಸ್ತ್ೂತರ ,ಧ್ಾತುವೊಂದು ಉೊಂಟುಮಾಡುವ (Basic properties 

 of the classification of elements in Mendeleev periodic table is ,the  
formulae of an element forms)                                                                          

 a) ಹೆೈಡೆೈಡ ಗಳು ಮತುತ ಕೊಿೀರೆೈಡ ಗಳು(Hydrides and Chlorides) 

 b) ಕೊಿೀರೆೈಡ ಗಳು ಮತುತ ಆಕೆಿೈಡ ಗಳು (Chlorides and Oxides) 

 c)ಹೆೈಡೆೈಡ ಗಳು ಮತುತ ಆಕೆಿೈಡ ಗಳು (Hydrides and Oxides) 

d)ಹೆೈಡೆೈಡ ಗಳು, ಆಕೆಿೈಡ ಗಳು ಮತುತ ಕೊಿೀರೆೈಡ ಗಳು (Hydrides, chlorides and oxides) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

20.ಆವತಧಕೊೀಷ್ಿಕದಲಿ್ಲ ಎಡದಿೊಂದ ಬಲಕೆೆ ಸಾಗಿದೊಂತೆ ವಿದುಾತ್ ಋಣಿೀಯತೆಯು((In modern periodic 

table, as we move from left to right along the period, the electronegativity of the 
elements)                                                                                                                                       

a) ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ (Increases)                                    b) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ (decrease) 

c) ಬದಲಾವಣ್ೆಯಾಗುವುದಿಲಿ (does not change)       d) ಯಾವುದು ಅಲಿ (none of these) 

                       
Ans;________________________________________________________________________________ 
 

BIOLOGY/ ಜಿೀವಶಾಸ್ತ್ರ 
                     
  ಅಧ್ಾಾಯ-6.ಜಿೀವಕ್ರಯ್ಕಗಳು /Chapter-6.Life Processes 

                                                 
ಸ್ತ್ೂಚನೆ / NOTE : 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer from the 4 options given for each question.  

1. ಮಾನವನ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವೂಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬರುವ ಅಪ್ಧ್ಮನಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದೊಂತೆ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ 
 (Correct choice for arteries found in the human circulatory system) 

a) ಇವು ದಪ್ಪನಾದ ಸಾತಿಸಾಾಪ್ಕ ಭಿತಿತಯನುೆ ಹೊೊಂದಿದುದ ರಕತವು ಹೆಚುಿ ಒತತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತತದೆ. 
 (These have a thick elastic wall and the blood flows under high pressure.) 

b) ನಾಳಗಳ ಭಿತಿತಯು ತೆಳುವಾಗಿದುದ ರಕತವು ಕಡಿಮೆ ಒತತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತತದೆ. 
 (The walls of the veins are thin and blood flows under low pressure.) 

c) ನಾಳಗಳ ಭಿತಿತಯು ತೆಳುವಾಗಿದುದ ರಕತವು ಹೆಚುಿ ಒತತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತತದೆ . 
 (The walls of the veins are thin and blood flows under high pressure.) 

d) ಇವು ದಪ್ಪನಾದ ಸಾತಿಸಾಾಪ್ಕ ಭಿತಿತಯನುೆ ಹೊೊಂದಿದುದ ರಕತವು ಕಡಿಮೆ ಒತತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತತದೆ. 
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 (These have a thick elastic wall and the blood flows under low pressure.) 

 Ans;________________________________________________________________________________ 

2. ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾದ ಬೆೀರುಗಳು ಈ ಕ್ರಯ್ಕಯ ಮೂಲಕ ಮಣಿೆನೊಂದ ನೀರನುೆ ಹೀರಿಕೊಳುಳತತವೆ. 
 (The plant roots absorb water from the soil through this process.) 

a)ವಿಸ್ತ್ರಣ್ೆ (Diffusion)                             b)ಬಾಷ್ಪ ವಿಸ್ತ್ಜಧನೆ (Transpiration) 

c)ಅಭಿಸ್ತ್ರಣ್ೆ (Osmosis)                            c)ಯಾವುದೂ ಅಲಿ (None of the above) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

3. ಮನುಷ್ಾರಲ್ಲಿ, ರಕತದೊಂತೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊೊಂಡಿರುವ ಇನೊೆೊಂದು ದರವ 

     (In humans, it is another fluid that is involved in transportation like blood) 

a) ಕ್ರುತಟ್ೆಿಗಳು (Platelets)                       c)  ಬಳಿ ರಕತಕಣ (White blood cells) 

b) ದುಗಧರಸ್ತ್ (Lymph)                                   d)ಪಾಿಸಾಮ (Plasma) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

      4.ನೆಫ್ಾರನನ ಯಾವ ಭಾಗವು ಉಪ್ಯುಕತ ವಸ್ತ್ುತಗಳಾದ ಅಮೆೈನೊೀ ಆಮಿ, ಲವಣ ಮತುತ  
         ನೀರನುೆ ಮರುಹೀರಿಕೆ ಮಾಡುತತದೆ. (Which part of the nephron that reabsorbs  

         useful substances such as     amino acid, salt and water.) 

         a)  ಸ್ತ್ುರುಳಿಯಾಕಾರದ ನಾಳ (Tubular part)             b)ಗಾಿಮರುಲಸ್ (Glomerulus) 

         b)   ಬೌಮನೆನ ಕೊೀರ್ಶ  (Bowman’s capsule)          c)ಸ್ತ್ೊಂಗಾರಹಕ ನಾಳ (Collecting duct) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

      5. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಪದ ಹೆೀಳಿಕೆ. (False statement in the following.) 

a) ಆಮಿಜನಕ ರಹತ ರಕತವು ಬಲಹೃತೆಣಧಕೆೆ ಸಾಗಿಸ್ತ್ಲಪಡುತತದೆ.  
(De-oxygenated blood is transported to the right atrium.) 

b) ರಕತದಿೊಂದ ಕಾಬಧನ್ ಡೆೈ- ಆಕೆಿೈಡ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾಬಧನ್-ಡೆೈ- ಆಕೆಿೈಡ ಸ್ತ್ಮೃದಧ ರಕತವು 
ಶಾ್ಸ್ತ್ಕೊೀರ್ಶವನುೆ ತಲುಪ್ಬೆೀಕು 
 (To remove carbon dioxide from the blood, carbon-dioxide rich blood must 

reach the lungs.) 

c) ಪ್ುಪ್ಪಸ್ತ್ಕ ಅಪ್ಧ್ಮನಗಳು ರ್ಶುದಧ ರಕತವನುೆ ದೆೀಹದೊಳಕೆೆ ಪ್ೊಂಪ್ ಮಾಡುತತವೆ 
 (The pulmonary arteries pump pure blood into the body.) 

       d)ಬಲಹೃತೆಣಧವು ಹಗಿೆದಾಗ ಆಕ್ಿಜನ್ ರಹತ ರಕತವು ದೆೀಹದಿೊಂದ ಅದಕೆೆ ಬರುತತದೆ.  
    (When the right ventricle is enlarged, the de-oxygenated blood comes  

     from the body.) 
Ans;________________________________________________________________________________ 

    6. ನಮಮ ದೆೀಹದಲ್ಲಿ ಮೂತರವು ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಮಾಗಧ ಯಾವುದು?  

       (which of the following is the correct path taken by urine in our body?) 

a) ಮೂತರಪೊಂಡ → ಮೂತರನಾಳ → ಮೂತರದಾ್ರ → ಮೂತರಕೊೀರ್ಶ 

 (kidney → ureter → urethra → bladder) 

b) ಮೂತರಪೊಂಡ → ಮೂತರಕೊೀರ್ಶ → ಮೂತರದಾ್ರ → ಮೂತರನಾಳ 
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 (kidney → bladder → urethra → ureter) 

c) ಮೂತರಪೊಂಡ → ಮೂತರನಾಳ → ಮೂತರಕೊೀರ್ಶ → ಮೂತರದಾ್ರ 

 (kidney → ureter → bladder → urethra) 

d) ಮೂತರಕೊೀರ್ಶ → ಮೂತರಪೊಂಡ → ಮೂತರನಾಳ → ಮೂತರದಾ್ರ  
(bladder → kidney → ureter → urethra) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

    7. ಯಾವ ರಕತನಾಳವು ಶಾ್ಸ್ತ್ಕೊೀರ್ಶದಿೊಂದ ರ್ಶುದಧ ರಕತವನುೆ ಹೃದಯಕೆೆ ತರುತತದೆ? 

          (which vein brings clean blood from the lungs into the heart?) 

a)ಮೂತರಪೊಂಡ ಅಭಿಧ್ಮನ (renal vein)              b)ಪ್ುಪ್ಪಸ್ತ್ಕ ಅಭಿಧ್ಮನ (pulmonary vein) 

c)ಪ್ುಪ್ಪಸ್ತ್ಕ ಅಪ್ಧ್ಮನ (pulmonary artery)       d)ಮಹಾಪ್ಧ್ಮನ (Aorta) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

    8. ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾಗಳಲ್ಲಿನ ಫ್ಿೀಯಮ್ ಅೊಂಗಾೊಂರ್ಶವು ಇದರ ಸಾಗಣ್ೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
         (The phloem tissue in plants is responsible for the transport of) 

a)ನೀರು (Water)                                   b)ನೀರು ಮತುತ ಲವಣ (Water and minerals) 

           C)ಗುಿಕೊೀಸ್ (Glucose)                          d)ಎಲಿವೂ (All) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

    9. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕೆೆ ಮೂರು ಕೊೀಣ್ೆಗಳ ಹೃದಯವಿದೆ? 

         (Which of the following has a three-chambered heart?) 

a)ಪಾರಿವಾಳ (Pigeon)        b)ಹಲ್ಲಿ (Lizard)       c)ಮಿೀನು (Fish)              d)ಸೊಂಹ (Lion) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

   10. ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನುೆ ಉೊಂಟುಮಾಡುವ ರಕತದ ಘಟಕ 

         (The component of blood which makes chemicals known as antibodies is) 

a)ಕ್ರುತಟ್ೆಿಗಳು (Platelets)                 b)ಬಳಿ ರಕತಕಣಗಳು (White blood cells) 

c)ಕೆೊಂಪ್ು ರಕತಗಳು (Red blood cells)    d)ಪಾಿಸ್ತ್ಮ (Plasma) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

   11. ಸ್ತ್ೊಂಕೊೀಚನದ ಸ್ತ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ರಕತದ ಹಮುಮಖ್ ಹರಿವನುೆ ತಡೆಯುವುದು ಯಾವುದು? 

      (What prevents the backflow of blood inside the heart during contraction?) 

a) ಹೃತುೆಕ್ಷಿಯ ಸಾೆಯುಗಳ ದಪ್ಪ ಗೊೀಡೆಗಳು (thick muscular walls of ventricles) 

b) ಕವಾಟಗಳು (valves) 

c) ಹೃತೆಣಧದ ತೆಳುವಾದ ಗೊೀಡೆಗಳು (thin walls of atria) 

d) ಎಲಿವೂ (All) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

   12. ಮಾನವ ವಿಸ್ತ್ಜಧನಾ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ತ್ಜಧನಾ ಘಟಕವನುೆ ಏನೆೊಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತದೆ 
          (The excretory unit in the human excretory system is called) 

a)ನೆಫ್ಾರನ್ (nephron)                     b)ನೂಾರಾನ್ (neuron) 

c)ಮೂತರನಾಳ (ureter)                    d)ಮೂತರಕೊೀರ್ಶ (bladder) 
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Ans;________________________________________________________________________________ 

  13.  ನೆಫ್ಾರನ್ ನ ಕೊಳವೆಯ ಸ್ತ್ುತತಲ್ಲನ ರಕತದ ಕಾಾಪಲಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಹೀರಿಕೊಳಳದ ವಸ್ತ್ುತ  
      (The substance which is not reabsorbed into the blood capillaries surrounding  

         the tubule of a nephron is) 

a)ಗುಿಕೊೀಸ್ (Glucose)                  b)ಅಮೆೈನೊೀ ಆಮಿ (Amino acid) 

c)ಯೂರಿಯಾ (Urea)                      d)ನೀರು (Water) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

 14. ಸಾ್ವಲೊಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಾಗುತತದೆ.  
      (In autotrophs, water is transported through) 

a)ಬೆೀರು (Root)         b)ಫ್ಿೀಯೊಂ (Phloem)    c)ಪ್ತರರೊಂಧ್ರ (Stomata)       d)ಕೆಿೈಲೊಂ (Xylem) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

 15. ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾಗಳು ತಾಾಜಾ ಪ್ದಾರ್ಥಧಗಳನುೆ ಹೊರಹಾಕಲು ಬಳಸ್ತ್ುವ ವಿಧ್ಾನಗಳು ಯಾವುವು?  

      (What are the methods that plants use to excrete of waste materials?) 

a) ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ತಾಾಜಾ ಪ್ದಾರ್ಥಧಗಳು ಪೌರಢ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೊಂಗರಹವಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಹೊೀಗುತತವೆ. 
  (Waste material in plants accumulates in mature leaves and falls off) 

b) ಅೊಂಟು, ರಾಳಗಳೊಂತಹ ತಾಾಜಾ ಪ್ದಾರ್ಥಧಗಳು ವಯಸಾಿದ ಕೆಿೈಲೊಂಗಳಲ್ಲಿ  
ಸ್ತ್ೊಂಗರಹವಾಗಿ ಅವು ತಮಮ ಕಾಯಧವನುೆ ಸ್ತ್ಾಗಿತಗೊಳಿಸ್ತ್ುತತವೆ. 
 (Waste materials, such as glue and resin, accumulate in the  

      aged xylem and they stop to function.) 

c) ಅನೆೀಕ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ ತಾಾಜಾಗಳು ಅವುಗಳ ಕೆೀೊಂದರ ರಸ್ತ್ದಾನಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೊಂಗರಹವಾಗುತತದೆ. 
 (Many plant wastes are stored in their vacuoles.) 

d) ಎಲಿವೂ (All 

Ans;________________________________________________________________________________ 

16. ರಕತನಾಳಗಳ ವಿಧ್ಗಳು (Types of blood vessels) 

       a)ಅಪ್ಧ್ಮನಗಳು (Arteries)                 b)ಅಭಿಧ್ಮನಗಳು (Veins) 

       c)ಲೊೀಮನಾಳಗಳು (Capillaries)         d)ಎಲಿವೂ (All) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

17. ರಕತ ಹೆಪ್ುಪಗಟಿಲು ಸ್ತ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ರಕತದ ಘಟಕ (The unit helps in clotting of blood) 

a)ಕ್ರುತಟ್ೆಿಗಳು (Platelets)                   b)ಬಳಿ ರಕತಕಣಗಳು (White blood cells) 

c)ಕೆೊಂಪ್ು ರಕತಗಳು (Red blood cells)      d)ಪಾಿಸ್ತ್ಮ (Plasma) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

 18. ಆಮಿಜನಕರಹತ ರಕತವನುೆ ಹೃದಯದಿೊಂದ ಶಾ್ಸ್ತ್ಕೊೀರ್ಶಕೆೆ ಪ್ೊಂಪ್ು ಮಾಡುವ ಕೊೀಣ್ೆ 
    (The chamber which anaerobic blood is pumped from the heart into the lungs) 

a)ಎಡಹೃತೆಣಧ (Left atrium)                   b)ಎಡಹೃತುೆಕ್ಷಿ (Left ventricle) 

c)ಬಲಹೃತೆಣಧ (Right atrium)                 d)ಬಲಹೃತುೆಕ್ಷಿ (Right ventricle) 

Ans;________________________________________________________________________________ 



10th std science MCQ 2020-21(both KM &EM) 

 

RAMESHA B H, ASST TEACHER ,D M M HIGH SCHOOL, DOMMASANDRA,ANEKAL TQ BANGALORE SOUTH -562125 38 

 

  19. ಫ್ಿೀಯೊಂನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಚಲನೆಯನುೆ ಹೀಗೆನುೆವರು.  
       (The movement of food in phloem is called:) 

a)ಬಾಷ್ಪವಿಸ್ತ್ಜಧನೆ (transpiration)                        b)ವಸ್ತ್ುತಸಾಾನಾೊಂತರಣ (translocation) 

c)ಉಸರಾಟ (respiration)                                     d)ಆವಿಕರಣ (evaporation) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

    20. ಹೃದಯದಿೊಂದ ಎಲಾಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕತವನುೆ ಪ್ೊಂಪ್ು ಮಾಡುವ ರಕತನಾಳ  
        (A blood vessel which pumps the blood from the heart to the entire body) 

a)ಅಪ್ಧ್ಮನ (artery)                       b)ಲೊೀಮನಾಳ (capillary) 

c)ಅಭಿಧ್ಮನ (Vein)                           d)ಹೀಮೀಗೊಿೀಬನ್ (Haemoglobin) 

Ans;________________________________________________________________________________ 
 

 

ಅಧ್ಾಾಯ -7.ನಯೊಂತರಣ ಮತುತ ಸ್ತ್ಹಭಾಗಿತ್ 
Chapter-7.  CONTROL & CO-ORDINATION 

 

ಸ್ತ್ೂಚನೆ NOTE :  
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer in each of the 4 options given for each question 

1.ಪ್ರಚೊೀದನೆಗೆ ವಾಕತವಾಗುವ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಯ್ಕಯನುೆ ಏನೆನುೆವರು? 

 Sudden action of response to stimuli is called  

  a)ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಯ್ಕ /.Sudden response    b)ಪ್ರಾವತಿಧತ ಚಾಪ್ / reflex arc 

  c)ನರಾವೆೀಗ / Nerve impulse                    d)ಪ್ರಾವತಿಧತ ಪ್ರತಿಕ್ರಯ್ಕ / Reflex action 

Ans;________________________________________________________________________________ 

2.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆೀೊಂದರ ನರವೂಾಹ ವನುೆ ರೂಪಸ್ತ್ುತತದೆ?  

Components of Central nervous system are  

   a)ಮಿದುಳು ಮತುತ ಮಿದುಳು ಬಳಿಳ / brain and spinal cord 

   b)ನರಗಳು ಮಾತರ only the nerves 

   c)ಮಿದುಳು & ಮಿದುಳು-ನರಗಳು, brain and cranial nerves 

   d)ಮಿದುಳು ಮಾತರ. Only the brain 

Ans;________________________________________________________________________________ 

3.ಪ್ರಚೊೀದನೆಯನುೆ ಗರಹಸ್ತ್ುವ ವಿಶಿಷ್ಿ ನರ ತುದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಬರುತತವೆ? 

 The specialised receptor tips of nerve cells are located in  

    a)ಸಾೆಯುಗಳಲ್ಲಿ/ muscles                     b)ಮೆದುಳು ಬಳಿಳ/ spinal cord 

    c)ಜ್ಞಾನೆೀೊಂದಿರಯಗಳಲ್ಲಿ /sense organs   d)ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ/ brain 

Ans;________________________________________________________________________________ 
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4.ನರ ಕೊೀರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ನರಾವೆೀಗವು ಸ್ತ್ೊಂಚರಿಸ್ತ್ುವ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಕರಮ.  
correct sequence of path of nerve impulse in nerve cell is :  

    a)ಆಕಾಿನ್---->ಕೊೀರ್ಶಕಾಯ----> ನರ ತುದಿ----> ಡೆ೦ಡೆೈಟ್ 

         axon---->cell body---->nerve endings---->dendrite 

     b)ಡೆoಡೆೈಟ್ ----->ಕೊೀರ್ಶಕಾಯ----> ಆಕಾಿನ್---->ನರತುದಿ  
       dendrite---->cell body---->axon---->nerve endings 

     c)ಡೆoಡೆೈಟ್----> ಆಕಾಿನ್----> ನರ ತುದಿ---->ಕೊೀರ್ಶ ಕಾಯ 

        Dendrite---->Axon---->Nerve endings---->Cell body 

     d)ಆಕಾಿನ್---->ನರ ತುದಿ---->ಕೊೀರ್ಶ ಕಾಯ----> ಡೆoಡೆೈಟ್ 

     Axon----> Nerve endings---->Cell body---->dendrite 
Ans;________________________________________________________________________________ 

5.ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಿಕೆ ಮತುತ ವಾೊಂತಿಯಾಗುವಿಕೆಯನುೆ ನಯೊಂತಿರಸ್ತ್ುವ ಹಮೆಮದುಳಿನ ಭಾಗ :  
  The part of the hind brain which controls salivation and vomiting is :  

    a)ಮೆಡುಲಾಿ/medulla              b)ಅನುಮಸತಷ್ೆ / cerebellum 

    c)ಪಾನ್ಿ/ pons                      d)ಮಹಾಮಸತಷ್ೆ/ cerebrum 

Ans;________________________________________________________________________________ 

6.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದುಾತಿ ಅನುವತಧನೆಯ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ? 

     An exameple for phototrophic moment is  

 a)ಕಾಯಿ ಹಣ್ಾೆಗುವುದು/ ripening of fruit  b)ಪ್ರಾಗನಳಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ/growth of pollen tube 

 c)ಕಾೊಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ /growth of stem     d)ಬೆೀರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ /, growth of root 

Ans;________________________________________________________________________________ 

7.ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುೆ ಪ್ರತಿಬೊಂಧಿಸ್ತ್ುವ ಹಾಮೀಧನು ಯಾವುದು?  

    Which hormone inhibits growth in plants ?  

    a)ಅಬಿಸಕ್ ಆಮಿ /abscisic acid        b)ಆಕ್ಿನ್ /auxin 

    c)ಸೆೈಟ್ೊೀಕೆೈನನ್/ cytokinin              d)ಜಿಬ್ಲ್ಲಧನ್/ gibberellin 

Ans;________________________________________________________________________________ 

8.ಕಾೊಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ ಹಾಮೀಧನನ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಜೊೀಡಿಯನುೆ  
 ಗುರುತಿಸ. The correct pair of harmones that help in growth of stem are  

      a)ಸೆೈಟ್ೊೀಕೆೈನನ್ ಮತುತ ಆಕ್ಿನ್ /cytokinin & auxin 

      b)ಆಕ್ಿನ್ ಮತುತ ಜಿಬ್ಲ್ಲಧನ್/auxin & gibberellin 

      c)ಅಬಿಸಕ್ ಆಮಿ ಮತುತ ಆಕ್ಿನ್/ abscisic acid& auxin 

       d)ಸೆೈಟ್ೊೀಕೆೈನನ್ ಮತುತ ಅಬಿಸಕ್ಆಮಿ/cytokinin & abscisic acid 

Ans;________________________________________________________________________________ 

9.ಈ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸರುವ a ಮತುತ b ಭಾಗಗಳು ಕರಮವಾಗಿ  
  Name of the parts a & b respectively in the diagram is  
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      a)ಪಾನ್ಿ ಮತುತ ಮೆಡುಲಾಿ/pons and medulla 

      b)ಅನುಮಸತಷ್ೆ & ಮಹಾಮಸತಷ್ೆ /cerebellum and cerebrum 

      c)ಪಟೂಾಟರಿ ಗರೊಂರ್ಥ ಮತುತ ಮಧ್ಾ ಮೆದುಳು/pituitary gland and midbrain 

      d)ಹೆೈಪ್ೀರ್ಥಲಾಮಸ್ ಮತುತ ಪಾನ್ಿ/hypothalamus and pons 

Ans;________________________________________________________________________________ 

10. ಅೊಂಡಾಣುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಗರೆೀಣು ನಳಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಇದಕೆೆ ಉದಾಹರಣ್ೆಯಾಗಿದೆ : 
Growth of pollen tube towards the ovules is an example for :  

    a)ಗುರುತಾ್ನುವತಧನೆ /Geotropism        b)ಜಲಾನುವತಧನೆ / Hydrotropic 

    c)ದುಾತಿ ಅನುವತಧನೆ / Phototropic        d)ರಾಸಾಯನಕಾನುವತಧನೆ /Chemotropic 

Ans;________________________________________________________________________________ 

11.ವಾಕ್ತಯಬ್ನು ಹೆಚುಿ ಭಯ ಮತುತ ಒತತಡದಲಿ್ಲದಾದನೆ. ಈ ಸ್ತ್ೊಂದಭಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ದೆೀಹದಲ್ಲಿ  
ಬಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಾಮೀಧನ್ : A person is under fear and stress. Hormone 

 released during this situation is :  

     a)ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಮೀಧನ್/ growth hormone     b)ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್/ thyroxin 

     c)ಇನುಿಲ್ಲನ್ /insulin                                          d)ಅಡಿರನಲ್ಲನ್ /adrenal 

Ans;________________________________________________________________________________ 

12.ಬೆೀಸಗೆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆೀವಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರಿ ಹೊೀಗುತತದೆ. ಇದಕೆೆ ಕಾರಣವಾದ  
ಹಾಮೀಧನ್ : During summer season neem plant shed its leaves.  

Hormone responsible for this is :  

   a)ಆಕ್ಿನ್ / auxin                                  b)ಜಿಬ್ಲ್ಲಧನ್ /gibberellin 

   c)ಸೆೈಟ್ೊೀಕೆೈನನ್/cytokinin                 d)ಅಬಿಸಕ್ ಆಮಿ/ abscisic acid 

Ans;________________________________________________________________________________ 

13.ದೆೀಹದ ಸ್ತ್ಮತೊೀಲನವನುೆ ಕಾಪಾಡುವ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗ.  
     Part of brain which controls  balance of body is  

    a)ಮಹಾಮಸತಷ್ೆ/cerebrum                    b)ಮೆಡುಲಾಿ/medulla 

    c)ಪಾನ್ಿ /pons                                      c)ಅನುಮಸತಷ್ೆ/ cerebellum 

Ans;________________________________________________________________________________ 
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14.ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಮೀಧನ್ ಅನುೆ ಸ್ತ್ರವಿಸ್ತ್ುವ ಗರೊಂರ್ಥ . 
   Which gland secretes the growth hormone?  

    a)ಪಟೂಾಟರಿ/pituitary              b)ಪಾಾರಾಥೆೈರಾಯಿಡ/parathyroid 

    c)ಅಡಿರನಲ್/ adrenal                d)ಥೆೈರಾಯಿಡ/thyroid 

Ans;________________________________________________________________________________ 

15.ಮಧ್ುಮೆೀಹ ಯಾವ ಹಾಮೀಧನನ ಕೊರತೆಯಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಾಗುತತದೆ?  

      Diabetes is caused due to lack of  

    a)ಇನುಿಲ್ಲನ್/ insulin                   b)ಅಡಿರನಲ್ಲನ್/adrenalin 

    c)ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್/thyroxin                d)ಗುಿಕಗಾನ್/glucogon 

Ans;________________________________________________________________________________ 

16. ನಾವು ಅಯೀಡಿನ್ ಯುಕತ ಉಪ್ಪನುೆ ಸೆೀವಿಸ್ತ್ಬೆೀಕು ಏಕೆೊಂದರೆ : 
      We have to eat Iodized salt because :  

     a)ಆಹಾರ ಹೆಚುಿ ರುಚ್ಚಕರವಾಗಿರಲು / to make the food very tasty 

     b)ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ ಹಾಮೀಧನ್ ಉತಪತಿತಗೆ ಅಯೀಡಿನ್ ಬೆೀಕು 
        iodine is required to synthesise thyroxine 

     c)ಉಸರಾಡಲು ಅಯೀಡಿನ್ ಬೆೀಕು/to breathe iodine is required 

     d)ನಮಮ ದೆೀಹ ಚೆನಾೆಗಿ ಕೆಲಸ್ತ್ ಮಾಡಲು ಆಯೀಡಿನ್ ಬೆೀಕು 
        to make our body work iodine is necessary 
Ans;________________________________________________________________________________ 

17. ಒೊಂದು ನರಕೊೀರ್ಶದ ನರ ತುದಿ ಹಾಗೂ ಮತೊತೊಂದು ನರಕೊೀರ್ಶದ ಡೆೊಂಡೆೈಟ್ ಗಳ ನಡುವಿನ 

 ಸ್ತ್ಣೆ ಸ್ತ್ಾಳಾವಕಾರ್ಶ : The junction between the axon of one neuron and the 

 dendrite of the next is called :  
 

 
 

     a)ಸ್ತ್ೊಂಸ್ತ್ಗಧ/ synapse                    b)ಡೆoಡೆೈಟ್/ dendrite 

     c)ನರ ತುದಿ/nerve endings          d)ಮಯಲ್ಲನ ಹೊದಿಕೆ/myline sheath 

Ans;________________________________________________________________________________ 

18.ಈ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಿ (a) ಎೊಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವ ಭಾಗವನುೆ ಹೆಸ್ತ್ರಿಸ. 
     Identify the part marked as (a) in the given picture :  
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    a)ಕ್ರಯಾವಾಹ ನರ/ motor nerve            b)ಕಾಯಧನವಾಧಹಕ / effector 

    c)ಗಾರಹಕ /receptor                                 d)ಜ್ಞಾನವಾಹ ನರ /sensory nerve 

Ans;________________________________________________________________________________ 

19.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆೀಳಿಕೆ ತಪಾಪಗಿದೆ .Which statement is stated wrong  

    a)ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ ಹಾಮೀಧನನುೆ ಥೆೈರಾಯಿಡ ಗರೊಂರ್ಥ ಸ್ತ್ರವಿಸ್ತ್ುತತದೆ 
       thyroid gland secretes thyroxine hormone 

    b)ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ ಸ್ತ್ರವಿಸ್ತ್ಲು ಅಯೀಡಿನ್ ಬೆೀಕು 
        iodine is required to synthesise thyroxin hormone 

    c)ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ತ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಮೀಧನು 
       thyroxine helps in growth 

     d)ಆಯೀಡಿನ್ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ರಕತಹೀನತೆ ಉೊಂಟ್ಾಗುತತದೆ 
        deficiency of iodine causes anaemia 
Ans;________________________________________________________________________________ 

20.ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಮೀಧನನ ಕೊರತೆಯಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ. 

    Disorder caused due to the deficiency of growth hormone is . 

    a)ಮಧ್ುಮೆೀಹ/ diabetes               b)ದೆೈತಾತೆ/ gigantism 

    c)ಗಳಗೊಂಡ/ goitre                        d)ಕುಬಿತೆ/dwarfism 

Ans;________________________________________________________________________________ 

 
        

Chapter-8   How do organisms reproduce? 

ಅಧ್ಾಾಯ -8. ಜಿೀವಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ಸ್ತ್ೊಂತಾನೊೀತಪತಿತ ನಡೆಸ್ತ್ುತತವೆ? 

ಸ್ತ್ೂಚನೆ / NOTE : 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer from the 4 options given for each question  
1.Tubectomy surgery is carried out by blocking the 

  ಟೂಾಬೆಕಿಮಿ ರ್ಶಸ್ತ್ರಚ್ಚಕ್ತೆಿಯನುೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಯನುೆ ಉೊಂಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

      ನಡೆಸ್ತ್ಲಾಗುತತದೆ  
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(a) oviduct ಅೊಂಡನಾಳ                         (b) uterus ಗಭಧಕೊೀರ್ಶ 

(c) cervix ಗಭಧಕೊೀರ್ಶದ ಕೊಂಠ                (d) vagina ಯೀನ 

Ans;________________________________________________________________________________ 
2. Gonorrhoea and syphilis are sexually transmitted diseases are caused by  

 ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ಕಧದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಗೊನೊೀರಿಯ ಮತುತ ಸಫ್ಲ್ಲಸ್  ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ  

   ರೊೀಗಾಣು ಜಿೀವಿ 

(a) bacteria ಬಾಾಕ್ಿೀರಿಯ             (b) protozoa ಪ್ರೀಟ್ೊೀಜೊೀವ 

(c) virus ವೆೈರಸ್                           (d) Plasmodium ಪಾಿಸೊೀಡಿಯೊಂ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

3. The correct sequence of events of sexual reproduction in a flower  

ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂತಾನೊೀತಪತಿತಯ ಘಟನೆಗಳ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಅನುಕರಮಣಿಕೆ  
(а) Pollination --> fertilisation --> seedling--> embryo 

      ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ -> ಗಭಧಧ್ಾರಣ್ೆ -> ಮಳಕೆ -> ಭೂರಣ 

(b) seedling --> embryo--> fertilisation--> pollination 

      ಮಳಕೆ -> ಭೂರಣ -> ಗಭಧಧ್ಾರಣ್ೆ -> ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ 

(c) pollination--> fertilisation--> embryo--> seedling  

      ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ -> ಗಭಧಧ್ಾರಣ್ೆ -> ಭೂರಣ -> ಮಳಕೆ 
(d) embryo--> seedling--> pollination--> fertilisation  

      ಭೂರಣ -> ಮಳಕೆ -> ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ -> ಗಭಧಧ್ಾರಣ್ೆ 
Ans;________________________________________________________________________________ 

4. Characters that are transmitted from parents to offspring during  

   reproduction ಸ್ತ್ೊಂತಾನೊೀತಪತಿತ ಸ್ತ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೀಷ್ಕರಿೊಂದ ಸ್ತ್ೊಂತತಿಗೆ ಪ್ರವಹಸ್ತ್ುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು  
(a) only similarities with parents ಪ್ೀಷ್ಕರೊೊಂದಿಗಿನ ಹೊೀಲ್ಲಕೆಗಳು ಮಾತರ 
(b) only variations with parents ಪ್ೀಷ್ಕರೊೊಂದಿಗಿನ ಭಿನೆತೆಗಳು ಮಾತರ 
(c) both similarities and variations with parents ಪ್ೀಷ್ಕರೊೊಂದಿಗಿನ ಹೊೀಲ್ಲಕೆಗಳು 
       ಮತುತ ಭಿನೆತೆಗಳೆರಡೂ 

(d) neither similarities nor variations ಹೊೀಲ್ಲಕೆಗಳು ಮತುತ ಭಿನೆತೆಗಳೆರಡೂ ಅಲಿ 
Ans;________________________________________________________________________________ 

5. The correct sequence of reproductive stages in humans is  

     ಮಾನವ ಸ್ತ್ೊಂತಾನೊೀತಪತಿತಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಹೊಂತಗಳ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಅನುಕರಮಣಿಕೆ  
(а) gametes--> zygote -->embryo--> foetus 

     ಲ್ಲೊಂಗಾಣುಗಳು -> ಯುಗಮಜ -> ಭೂರಣ್ಾೊಂಕುರ -> ಭೂರಣ 

(b) zygote--> gametes--> embryo--> foetus  

     ಯುಗಮಜ -> ಲ್ಲೊಂಗಾಣುಗಳು -> ಭೂರಣ್ಾೊಂಕುರ -> ಭೂರಣ 

(c) foetus--> embryo--> zygote--> gametes  

     ಭೂರಣ-> ಭೂರಣ್ಾೊಂಕುರ -> ಯುಗಮಜ -> ಲ್ಲೊಂಗಾಣುಗಳು 
(d) gametes--> embryo-->zygote--> foetus 

      ಲ್ಲೊಂಗಾಣುಗಳು -> ಭೂರಣ್ಾೊಂಕುರ -> ಯುಗಮಜ -> ಭೂರಣ 
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Ans;________________________________________________________________________________ 

6. Length of pollen tube depends on the distance between 

    ಪ್ರಾಗ ನಳಿಕೆಯ ಉದದವು ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅೊಂತರವನುೆ ಅವಲೊಂಬಸದೆ.  
(a) pollen grain and upper surface of stigma ಪ್ರಾಗರೆೀಣು ಮತುತ ರ್ಶಲಾಕಾಗರ 
(b) pollen grain on upper surface of stigma and ovule  

       ರ್ಶಲಾಕಾಗರದ ಮೆೀಲ್ಲನ   ಪ್ರಾಗರೆೀಣು ಮತುತ ಅೊಂಡಕ ಅೊಂಡಾರ್ಶಯದ 

(c) pollen grain in anther and upper surface of stigma 

     ರ್ಶಲಾಕಾಗರದ ಮೆೀಲೆೈ ಮತುತ ಪ್ರಾಗಕೊೀರ್ಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಗರೆೀಣು 
(d) upper surface of stigma and lower part of style 

    ರ್ಶಲಾಕಾಗರದ ಮೆೀಲೆೈ ಮತುತ ರ್ಶಲಾಕ ನಳಿಕೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

7. The number of chromosomes in parents and offspring of a particular  

   species remains constant due to ನದಿಧಷ್ಿ ಪ್ರಬೆೀಧ್ಕೆೆ ಸೆೀರಿದ ಪ್ೀಷ್ಕರು ಮತುತ 
    ಸ್ತ್ೊಂತತಿಯಲ್ಲಿನ ವಣಧತೊಂತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಸಾರವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೆೀನೆೊಂದರೆ  

(a) doubling of chromosomes after zygote formation  

ಯುಗಮಜ ರೂಪ್ುಗೊೊಂಡ ನೊಂತರ ವಣಧತೊಂತುಗಳು ದಿ್ಗುಣಗೊಳುಳತತವೆ. 
(b) halving of chromosomes after gamete formation  

ಯುಗಮಜ ರೂಪ್ುಗೊೊಂಡ ನೊಂತರ ವಣಧತೊಂತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಅಧ್ಧಕೆೆ ಇಳಿಯುತತದೆ. 
(c) doubling of chromosomes after gamete formation  

ಯುಗಮಜ ರೂಪ್ುಗೊೊಂಡ ನೊಂತರ ವಣಧತೊಂತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ದಿ್ಗುಣಗೊಳುಳತತದೆ. 
(d) halving of chromosomes during gamete formation 

 ಲ್ಲೊಂಗಾಣುಗಳು ಉೊಂಟ್ಾಗುವಾಗ ವಣಧತೊಂತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಅಧ್ಧಕೆೆ ಇಳಿಯುವುದು. 
Ans;________________________________________________________________________________ 

8. Which of the following statements are true for flowers?  
          (i) Flowers are always bisexual  
         (ii) They are the sexual reproductive organs 
        (iii) They are produced in all groups of plants  
        (iv) After fertilisation they give rise to fruits.  

ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದೊಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿವೆ?  

       (i) ಹೂವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದಿ್ಲ್ಲೊಂಗಿಗಳು  
       (ii) ಅವು ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂತಾನೊೀತಪತಿತಯ ಅೊಂಗಗಳಾಗಿವೆ 
       (iii) ಅವುಗಳು ಎಲಾಿ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ ವಗಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತಾಪದನೆಗೊಳುಳತತವೆ.  

(iv) ಗಭಧಧ್ಾರಣ್ೆಯ ನೊಂತರ ಅವು ಹಣುೆಗಳನುೆ ಉೊಂಟುಮಾಡುತತವೆ. 
(a) (i) and (iv) (i) ಮತುತ (iv) 

(b) (ii) and (iii) (ii) ಮತುತ (iii) 
(c) (i) and (iii) (i) ಮತುತ and (iii) 

(d) (ii) and (iv) (ii) ಮತುತ (iv) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

9. Which among the following statements are true for unisexual flowers?  
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         (i) They have both stamen and pistil 
         (ii) They have either stamen or pistil 
        (iii) They show cross pollination  
        (iv) Unisexual flowers possessing only stamens cannot produce fruits  

ಏಕಲ್ಲೊಂಗಿೀಯ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದೊಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೆೀಳಿಕೆ ಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿದೆ? 

         (i) ಅವು ಕೆೀಸ್ತ್ರ ಮತುತ ರ್ಶಲಾಕೆಗಳೆರಡನೂೆ ಹೊೊಂದಿವೆ 
        (ii) ಅವುಗಳು ಕೆೀಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥವಾ ರ್ಶಲಾಕೆಯನುೆ ಹೊೊಂದಿವೆ 
       (iii) ಅವು ಪ್ರಕ್ೀಯ ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧವನುೆ ಪ್ರದಶಿಧಸ್ತ್ುತತವೆ.  
       (iv) ಕೆೀಸ್ತ್ರಗಳನುೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ಏಕಲ್ಲೊಂಗಿೀಯ ಹೂವುಗಳು ಹಣುೆಗಳನುೆ ಉತಾಪದಿಸ್ತ್ುವುದಿಲಿ.  

(a) (i) & (iv) 
(b) (ii), (iii) & (iv) 
(c) (iii) & (iv) 
(d) (i), (iii) & (iv) 
Ans;________________________________________________________________________________ 
10. Which among the following diseases is not sexually transmitted? 

 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸೊೀೊಂಕನುೆ ತಡೆಯುತತದೆ?  

(a) condoms ಕಾೊಂಡೊೀಮ್ ಗಳು                                       (b) Copper- T ಕಾಪ್ರ್  ಟ್ಟ 

(c) Contraceptive tablets ಗಭಧನರೊೀಧ್ಕ ಗುಳಿಗೆಗಳು    (d) Vasectomy ವಾಾಸೆಕಿಮಿ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

11. In human males, the testes lie in the scrotum, helps in  

   ಮಾನವ ಪ್ುರುಷ್ರಲ್ಲಿ, ವೃಷ್ಣಚ್ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೃಷ್ಣಗಳ ಕಾಯಧವೆೀನೆೊಂದರೆ  
(a) process of mating ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ಕಧ 

(b) formation of sperm ವಿೀಯಾಧಣುಗಳ ಉತಾಪದನೆ 
(c) easy transfer of gametes ಲ್ಲೊಂಗಾಣುಗಳ ಸ್ತ್ುಲಭ ವಗಾಧವಣ್ೆ 
(d) they secrete alkaline solution ಅವು ಪ್ರತಾಾಮಿಿೀಯ ದರವವನುೆ ಸ್ತ್ರವಿಸ್ತ್ುತತವೆ 
Ans;________________________________________________________________________________ 

12.Reproduction is essential for living organisms in order to  

ಜಿೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ೊಂತಾನೊೀತಪತಿತ ಅಗತಾತೆ ಏನೆೊಂದರೆ  
(a) keep the individual organism alive ಜಿೀವಿಯ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ 

(b) fulfill their energy requirement ರ್ಶಕ್ತಯ ಅವರ್ಶಾಕತೆಯನುೆ ಪ್ೂರೆೈಸ್ತ್ಲು 
(c) maintain growth ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನವಧಹಣ್ೆಗಾಗಿ 

(d) continue the species generation after generation  

ತನೆ ಪ್ರಬೆೀಧ್ದ ಸ್ತ್ೊಂತತಿಯನುೆ ಮುೊಂದುವರಿಸ್ತ್ಲು 
Ans;________________________________________________________________________________ 

13. During adolescence, several changes occur in the human body.  

One change associated with sexual maturity in boys is ಹದಿಹರೆಯದ ಸ್ತ್ಮಯದಲ್ಲಿ, 
 ಮಾನವ ದೆೀಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣ್ೆಗಳು ಉೊಂಟ್ಾಗುತತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ  
ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಪ್ಕ್ತೆಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದ ಒೊಂದು ಬದಲಾವಣ್ೆ  
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(a) loss of milk teeth ಹಾಲುಹಲುಿಗಳನುೆ ಕಳೆದುಕೊಳುಳವುದು 
(b) increase in height ಎತತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಳ 

(c) cracking of voice ಧ್ವನ ಒಡೆಯುವುದು. 
(d) weight gain ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಳ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

14. Offspring formed as a result of sexual reproduction exhibit more variations  

because ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂತಾನೊೀತಪತಿತಯ ಪ್ರಿಣ್ಾಮವಾಗಿ ರೂಪ್ುಗೊೊಂಡ ಸ್ತ್ೊಂತತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ  

ವಾತಾಾಸ್ತ್ಗಳನುೆ ಪ್ರದಶಿಧಸ್ತ್ುತತವೆ . ಏಕೆೊಂದರೆ  
(a) sexual reproduction is a lengthy process  

ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂತಾನೊೀತಪತಿತ ಒೊಂದು ಸ್ತ್ುದಿೀಘಧ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕ 

(b) genetic material comes from two parents of the same species . 

ಆನುವೊಂಶಿಕ ವಸ್ತ್ುತವು ಒೊಂದೆೀ ಪ್ರಬೆೀಧ್ಕೆೆ ಸೆೀರಿದ ಎರಡು ಪ್ೀಷ್ಕರಿೊಂದ ಬೊಂದಿರುತತದೆ 
(c) genetic material comes from two parents of different species  

ಆನುವೊಂಶಿಕ ವಸ್ತ್ುತವು ಎರಡು ವಿಭಿನೆ ಪ್ರಬೆೀಧ್ಕೆೆ ಸೆೀರಿದ ಎರಡು ಪ್ೀಷ್ಕರಿೊಂದ ಬೊಂದಿರುತತದೆ 
(d) genetic material comes from many parents  

ಆನುವೊಂಶಿಕ ವಸ್ತ್ುತವು ಅನೆೀಕ ಪ್ೀಷ್ಕರಿೊಂದ ಬೊಂದಿರುತತದೆ 
Ans;________________________________________________________________________________ 

15. Which among the following have half the number of chromosome (Haploid) 

 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಧದಷ್ುಿ ( ಏಕಗುಣಿತ) ಕೊರೀಮೀಸೊೀಮುಗಳನುೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ರಚನೆ ಯಾವುದೆೊಂದರೆ  
  a)Sperm ವಿೀಯಾಧಣು                         b)Seminal vesicle ವಿೀಯಧಕೊೀಶಿಕೆ 
    c)Zygote ಯುಗಮಜ                             d)Embryo ಭೂರಣ್ಾೊಂಕುರ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

ಅಧ್ಾಾಯ-9, ಅನುವೊಂಶಿೀಯತೆ ಮತುತ ಜಿೀವ ವಿಕಾಸ್ತ್ 

Chapter-9. Heredity and Evolution 
                                         

ಸ್ತ್ೂಚನೆ NOTE: 

 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer in each of the 4 options given for each question 

1. ಒೊಂದು ನದಿಧಷ್ಿ ಗುಣವನುೆ ನಯೊಂತಿರಸ್ತ್ುವ ಅನುವೊಂಶಿೀಯತೆಯ ಮೂಲ ಘಟಕವನುೆ 
 ಹೀಗೆನುೆವರು A unit of heredity that determines particular trait is called  

  a)ವೊಂರ್ಶವಾಹಗಳು/Genes                              b)ಜಿೀವಕೊೀರ್ಶ/Cell 

  c)ಡಿಎನ್  ಎ/DNA                                         d) ಆರ್  ಎನ್  ಎ/RNA 

Ans;________________________________________________________________________________ 

2. ತೊಂದೆ ತಾಯಿಯರಿೊಂದ ಗುಣಗಳು ಮಕೆಳಿಗೆ ವಗಾಧವಣ್ೆಗೊಳುಳವ ವಿಧ್ಾನಕೆೆ ಹೀಗೆನುೆವರು. 
 The process of transmission of characters from parents to offspring is called  

   a)ವಗಾಧವಣ್ೆ/Transfer                              b)ಅನುವೊಂಶಿೀಯತೆ/Heredity 
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   c)ಉತಪರಿವತಧನೆ/Mutation                       d)ಡಿಎನ್  ಎ ಸ್ತ್್ಪ್ರತಿೀಕರಣ/DNA Replication 

Ans;________________________________________________________________________________ 

3. ಒೊಂದು ನದಿಧಷ್ಿ ಲಕ್ಷಣಕೆೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದೊಂತೆ ವಿಭಿನೆವಾದ ಎರಡು ರೂಪ್ಗಳನುೆ ತೊೀರಿಸ್ತ್ುವ 

 ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾಗಳನುೆ ಸ್ತ್ೊಂಸ್ತ್ೆರಿಸ್ತ್ುವ ಕ್ರಯ್ಕ Crossing the two plants which having two 

 different contrasting character for same trait is called.  

   a)ಮಿರ್ಶರತಳಿೀಕರಣ/Mixed hybrid cross       b)ಏಕ ತಳಿಕರಣ/Mono hybrid cross 

   c)ಭಿನೆತೆ/Variations                                    d)ದಿ್ತಳಿೀಕರಣ/Di hybrid croos 

Ans;________________________________________________________________________________ 

4. F1 ತಳಿಯಲಿ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚಾಿಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳುಳವ ಗುಣ The character which predominates 

   and is clearly seen in F1 generation is said to be.   

    a)ಪ್ರಬಲವಾದದುದ/Dominant.                           B)ಭಿನೆವಾದದುದ/Variation 

    c)ದುಬಧಲವಾದದುದ/Recessive                         d)ಆಜಿಧಸದಾದಗಿದೆ/Acquired. 

Ans;________________________________________________________________________________ 

5. ರ್ಶುದದ ಎತತರದ (TT) ಬಟ್ಾಣಿ ಗಿಡವನುೆ ರ್ಶುದದ ಗಿಡಡ (tt) ಬಟ್ಾಣಿ ಗಿಡದೊೊಂದಿಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಕರಿಸದಾಗ F2 

 ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತತರ ಮತುತ ಗಿಡಡ ಬಟ್ಾಣಿ ಗಿಡಗಳು ಕಾಣಿಸಕೊಳುಳವ ಅನುಪಾತ When pure tall (TT) 

 pea plant is crossed with pure dwarf (tt) pea plant. The ratio of tall plants  
 to dwarf plant in F2 generation is.   
   a)2:2                      b)3:1                      c)1:3                       d)1:2 
Ans;________________________________________________________________________________ 

6. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಧನು ರೂಪ ಅೊಂಗಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣ್ೆಯನುೆ ಗುತಿಧಸ. 
Identify the correct pair of analogous organs among the following.   

    a)ಹಲ್ಲಿಯ ಮುೊಂಗಾಲು ಮತುತ ಕಪೆಪಯ ಮುೊಂಗಾಲು  
      The fore limbs of lizard and the fore limbs of frog 

    b)ಪ್ಕ್ಷಿಯರೆಕೆೆ ಮತುತ ಬಾವಲ್ಲಯ ರೆಕೆೆThe wings of bird and the wings of bat 

    c)ಮನುಷ್ಾನ ಮುೊಂಗೆೈ ಮತುತ ಕಪೆಪಯ ಮುೊಂಗಾಲು 
       The fore limbs of man and the fore limbs of frog 

    d)ಮನುಷ್ಾನ ಮುೊಂಗೆೈ ಮತುತ ಕುದುರೆಯ ಮುೊಂಗಾಲು 
       The fore limbs of man and the fore limbs of Horse 
Ans;________________________________________________________________________________ 

7. ಕಾಯಧ ಒೊಂದೆೀ ಆಗಿದುದ ರಚನೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಆಗಿರುವ ಅೊಂಗಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆನುೆವರು The organs  

   which are differ in structure but performing the same function are called as  

      a)ರಚನಾನುರೂಪ ಅೊಂಗಗಳು/Homologous Organs 

      b)ಕಾಯಾಧನುರೂಪ ಅೊಂಗಗಳು/Analogous organs 

      c)ತದೂರಪ ಅೊಂಗಗಳು/Cloned Organs 

       d)ಮೆೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ/All the above. 

Ans;________________________________________________________________________________ 

8. ಒೊಂದು ಮಗುವಿನ ಲ್ಲೊಂಗ ನಧ್ಾಧರವಾಗುವುದು The Sex of a baby is determined by 

    a)ತಾಯಿಯಿೊಂದ/The Mother 
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    b)ಪ್ೂವಧಜರಿೊಂದ ಬೊಂದ ವೊಂರ್ಶವಾಹಗಳಿೊಂದ/The genes from ancestors 

    c)ತೊಂದೆಯಿೊಂದ/The Father 

    d)ಮೆೀಲ್ಲನ ಎಲಿವುಗಳಿೊಂದ/From all the above 

Ans;________________________________________________________________________________ 

9. ಮನುಷ್ಾರ ಜಿೀವಕೊೀರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬರುವ ವಣಧತೊಂತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ . 
The total number of Chromosomes present in the cells of Man is  

  a)24 ಜೊತೆ/24 Pairs                         b)13 ಜೊತೆ/13 Pairs 

  c)23 ಜೊತೆ/23 Pairs                         d)32 ಜೊತೆ/32 Pairs 

Ans;________________________________________________________________________________ 

10. ಹೊಸ್ತ್ ಪ್ರಬೆೀಧ್ದ ಉಗಮಕೆೆ ಪ್ರಮುಖ್ವಾದ ಕಾರಣ 

   The formation of new species is generally due to  

   a)ಅಲೆೈೊಂಗಿಕ ವಿಧ್ಾನದಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಾಗುವ ತದೂರಪ್ಗಳಿೊಂದ 

      Clones formed during asexual reproduction. 

   b)ಪ್ರಕೃತಿಯಲಾಿದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬದಲಾವಣ್ೆಗಳಿೊಂದ 

      Sudden changes in nature 

   c)ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿೊಂದ ಬೊಂದ ಭಿನೆತೆಗಳಿೊಂದ 

      Accumulation of variations over several generation 

   d)ಜಿೀವಿಯು ಒೊಂದು ಪ್ರದೆೀರ್ಶದಿೊಂದ ಮತೊತೊಂದು ಪ್ರದೆೀರ್ಶಕೆೆ ಚಲ್ಲಸ್ತ್ುವುದರಿೊಂದ 

      Movement of individuals from one place to another 
Ans;________________________________________________________________________________ 

11. ಮಾನವನ ಜಿೀವ ವಿಕಾಸ್ತ್ದ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧ್ಗಳನುೆ ಪ್ತೆತಹಚಿಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಪಡದ ವಿಧ್ಾನ 

  which of the following technique is not used to study human evolution.   

     a)ಉತಪತನ/Excavation                       b)ಸ್ತ್ೊಂಕರಿಸ್ತ್ುವುದು/Hybridization 

     c)ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು/Fossils                     d)ಡಿ ಎನ್  ಎ ಕಾಲಾನುಕರಮ/DNA Sequencing 

Ans;________________________________________________________________________________ 

12. ಜಿೀವ ವಿಕಾಸ್ತ್ದ ಸದಾಧೊಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ೂವಧಜ/According to theory of evolution  

      the birds are originated from.   

     a)ಸ್ತ್ತನಗಳು/Mamals                                 b)ಸ್ತ್ರಿೀಸ್ತ್ೃಪ್ಗಳು/Reptiles 

     c)ಮಿೀನುಗಳು/Fishes                                d)ಉಭಯವಾಸಗಳು/Amphibians 

Ans;________________________________________________________________________________ 

13. ಸಾ್ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಲಪಟಿ ಜಿೀವಿಗಳ ಅವಶೆೀಷ್ಗಳನುೆ ಹೀಗೆನುೆವರು 
Naturally preserved remains of pre-historic organisms are called as  

    a)ಕಾಯಾಧನುರೂಪ ಅೊಂಗಗಳು/Analogous Organs 

     b)ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು/Fossils 

     c)ರಚಾನಾನು ರೂಪ ಅೊಂಗಗಳು/Homologous Organs 

     d)ಮೆೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ/All the above. 

Ans;________________________________________________________________________________ 

14. ಆಧ್ುನಕ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪತಾಮಹ The father of modern genetics is 
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      a)ಚಾಲ್ಿ ಧ ಡಾವಿಧನ್/Charles Darwin 

      b)ಆಲ್ಟ್ ಧ ಐನ್  ಸಿೀನ್/Albert Einstein 

      c)ಅರಿಸಾಿಟಲ್/Aristotle 

      d)ಜಾನ್  ಗಿರಗೊೀರ್  ಮೆೊಂಡಲ್/John Gregor Mendal 

Ans;________________________________________________________________________________ 

15. ದಿ್ತಳಿೀಕರಣದ ಅನುಪಾತ/The ratio of Dihybrid cross experiment is.   

      a)3: 1                b)1:3:3:9                 c)3:3:1:9                d)9:3:3:1 
Ans;________________________________________________________________________________ 

16. ಕಾಡು ಎಲೆಕೊೀಸನೊಂದ ವಿಕಾಸ್ತ್ವಾಗಿರದ ತರಕಾರಿ 

    The vegetable which is not developed from wild cabbage is  

    a)ಎಲೆಕೊೀಸ್ತ್ು/Cabbage                     b)ಬೀಟ್  ರೂಟ್ /Beetroot 

    c)ಗೆಡೆಡಕೊೀಸ್ತ್ು/Kale                             d)ಬಾರಕೊೀಲ್ಲ/Broccoli 

Ans;________________________________________________________________________________ 

17. ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಆಯಸ್ತ್ಿನುೆ ನಧ್ಧರಿಸ್ತ್ಲು ಈ ಧ್ಾತುವನುೆ ಬಳಸ್ತ್ುತಾತರೆ 
    The element used to estimate the age of fossils is  

    a)ಸೊೀಡಿಯೊಂ/Sodium                 b)ಕಾಬಧನ್ /Carbon 

    c)ಗೊಂಧ್ಕ/Sulphur                        d)ರೊಂಜಕ/Phosphorous 

Ans;________________________________________________________________________________ 

18. ಜಿೀವಿಗಳ ಒೊಂದು ಚ್ಚಕೆ ಸ್ತ್ಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ತ್ರದ ಹಠಾತ್  ಬದಲಾವಣ್ೆಗಳಿೊಂದ ಅವುಗಳ 

 ವೊಂರ್ಶವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೊೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಲಿದೆೀ ಉೊಂಟ್ಾಗುವ ಬದಲಾವಣ್ೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆನುೆವರು. 
 A random change in the gene pool of a small population is called as  

    a)ಪ್ರಭೆೀದಿೀಕರಣ/Speciation                        b)ವಲಸೆಹೊೀಗುವಿಕೆ/Migration 

    c)ಅನುವೊಂಶಿೀಯ ದಿಕುಿುತಿ/Genetic drift        d)ನಸ್ತ್ಗಧದ ಆಯ್ಕೆ/Natural selection 

Ans;________________________________________________________________________________ 

19. ಮೆೊಂಡಲ್  ತಮಮ ಪ್ರಯೀಗಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊೊಂಡ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ 
  The plant Mendal selected for his experiments is.   

   a)ಸೆೀಬು ಹಣಿೆನ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ/Apple plant                b)ಬಟ್ಾಣಿ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ/Pea plant 

   b)ಹುರಳಿ ಬೀಜದ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ /Beans plant           d)ಗುಲಾಬ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ/Rose plant 

Ans;________________________________________________________________________________ 

20. ಗನುಂಪಿಗೆ ಸೆೇರದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ/Choose the odd man out. 

       a)              b)             c)           d)  
 
Ans;________________________________________________________________________________ 
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ಅಧ್ಾಾಯ-15.ನಮಮ ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ 
Chapter-15. Our Environment 

                                                 

 ಸ್ತ್ೂಚನೆ / NOTE : 

  ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

  Choose the correct answer from the 4 options given for each question. 

1. ಓಜೊೀನ್ ಪ್ದರ ಉೊಂಟ್ಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಸ್ತ್ೂಯಧನ ವಿಕ್ರಣ  
(Type of radiation responsible to form ozone layer is) 

a)ಸ್ತ್ೂಕ್ಷಮ ತರೊಂಗಗಳು (micro waves)               b)ಅತಿನೆೀರಳ  ೆಕ್ರಣ (UV rays) 

c)ರೆೀಡಿಯೀ ತರೊಂಗಗಳು (radio waves)           c)ಅಲಾಾ ಸೌೊಂಡ (ultrasound) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

2. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೆೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ತಾಾಜಾಗಳು 
 (Biodegradable substance in the following) 

      a)ಡಿ.ಡಿ.ಟ್ಟ. (DDT)    b)ಕೃಷ್ಟ ತಾಾಜಾ (agri waste)  c)ಪಾಿಸಿಕ್ (plastic)   d)ಗಾಜು (glass) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

3. ಜೆೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯಾಗುವ ತಾಾಜಾವನುೆ ಸ್ತ್ೊಂಗರಹಸ್ತ್ುವ ಕಸ್ತ್ದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಬಣೆ 
  (Bin colour used to collect biodegradable waste is) 

a)ಕೆೊಂಪ್ು (Red)     b)ಹಸರು (Green)    c)ನೀಲ್ಲ (Blue)       d)ಕೊಂದು (Brown) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

      4. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ ಸೆೆೀಹ ಇೊಂಧ್ನ (Eco friendly fuel is) 

a)ಪೆಟ್ೊರೀಲ್ (petrol)                     b)ಸೀಮೆಎಣ್ೆೆ (kerosene) 

c)ಜೆೈವಿಕ ಅನಲ (bio gas)               d)ಎಲ್.ಪ.ಜಿ. (LPG) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

      5. ಆಮಿ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣ (Reason for acid rain is ) 

          a)ಅರಣಾ ನಾರ್ಶ (deforestation)  

           b)ಸ್ತ್ಲಫರ್ ಮತುತ ನೆೈಟ್ೊರೀಜನ್ ಆಕೆಿೈಡ (sulphur and nitrogen oxides) 

           c)ತೆೈಲತಾಾಜಾ (fossil fuel wastes)   d)ವಿಕ್ರಣ ತಾಾಜಾ (nuclear wastes) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

      6. ಜೆೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಪ್ಡದ ತಾಾಜಾಗಳ ನವಧಹಣ್ೆಗೆ ಈ ವಿಧ್ಾನ ಉತತಮ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.  
           (Best method to manage non-biodegradable waste is ) 

a)ದಹಸ್ತ್ುವುದು (burning)              b)ರಾಶಿ ಹಾಕುವುದು (dumping) 

c)ಹೂತು ಹಾಕುವುದು (burying)     d)ಮರು ಚಕ್ರೀಕರಣ ಗೊಳಿಸ್ತ್ುವುದು (recycle) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

      7. ರ್ಶಕ್ತ ಬಳಕೆಯ ವಿಧ್ಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ ಸೆೆೀಹ ವಿಧ್ಾನ. 

         (Eco friendly method of using energy is). 
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a) ಸ್ತ್್ೊಂತ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತ್ುವುದು (travelling in own vehicle) 

b) ಸೌರ ದಿೀಪ್ಗಳನುೆ ಬಳಸ್ತ್ುವುದು (using solar powered lights) 

c) ಲ್ಲಫಿಗಳನುೆ ಬಳಸ್ತ್ುವುದು (using lift frequently 

d) ಹೆಚುಿ ವಿದುಾತ್ ಬಳಸ್ತ್ುವುದು (Using more electricity) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

    8. ಓಝೀನ್  ಪ್ದರದ ಉೊಂಟ್ಾಗುವಿಕೆಯ ಎರಡು ಹೊಂತಗಳ ಸ್ತ್ಮಿೀಕರಣ  
         (Two steps equations of formation of ozone layer) 

a) 1) O₂ + O → O₃      2) O₂ + O → O₃ 
b) 1) O₂  → O + O      2) O₂ + O → O₃ 
c) 1) O₂ + O₂ → O₃      2) O₂ + O → O₃ 
d) 1) O + O → O₂      2) O₂ + O → O₃ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

     9. ಓಜೊೀನ್  ಪ್ದರದ ನಾರ್ಶಕೆೆ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತ್ುತ  
       (The substance responsible for the depletion of ozone layer) 

a)CFC                  b)CCF                    c)HDFC                    d)KFC 
Ans;________________________________________________________________________________ 

   10. ಓಜೊೀನ್ ನೊಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೆೀಲ್ಲನ ಜಿೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ್ ಅನುಕೂಲ 

           (Role of ozone for organisms is) 

a) ಆಮಿಜನಕ ಪ್ೂರೆೈಕೆ (supplying oxygen) 

b) ಮಾಲ್ಲನಾ ನಯೊಂತರಣ (pollution control) 

c) ನೆೀರಳಾತಿೀತ ವಿಕ್ರಣಗಳಿೊಂದ ರಕ್ಷಣ್ೆ (protection from UV rays) 

d) ಕಾಬಧನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಿೈಡ ಪ್ೂರೆೈಕೆ (supply of CO₂) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

 

ಅಧ್ಾಾಯ-16, ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ನೂಮಲಗಳ ಸ್ತ್ುಸಾರ ನವಧಹಣ್ೆ 
Sustainable Management of Natural Resources 

                                       
ಸ್ತ್ೂಚನೆ NOTE: 

 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer in each of the 4 options given for each question 

  1. ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೀರ್ಶದ ಪ್ುರಾತನ ನೀರು ಕೊಯುಿ ವಿಧ್ಾನ 
Ancient water harvesting method of Himachal Pradesh  

a) ಏರಿ eris       b) ಆಹರ್  ahar         c) ಕುಲ್ಿ  kulhs      d) ನಾದಿಸ್  nadis 

Ans;________________________________________________________________________________ 

   2.ಜೆೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯಾದ ವಸ್ತ್ುತಗಳನುೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಉತತಮ   ವಿಧ್ಾನವೆೊಂದರೆ.The best method 

is to recycle biodegradable   materials 
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         a) ಹುಳುವುದುburying                          b) ಸ್ತ್ುಡುವುದುburning  

       c) ಪ್ುನಬಧಳಕೆ reuse                      d) ಬಸಾಡುವುದು draining 

Ans;________________________________________________________________________________ 

3.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ ಸೆೆೀಹಯಾಗಿದೆ?The following is eco-friendly 

a)ಉಷ್ೆವಿದುಾತ್ ಸಾಾವರthermoelectricpower    b)ಜಲವಿದುಾದ ಗಾರhydroelectric power   

   c) ಜೆೈವಿಕ ಅನಲ ಸಾಾವರ Biogas plant           d) ಪ್ರಮಾಣು ರ್ಶಕ್ತ ಸಾಾವರ Nuclear power plant 

Ans;________________________________________________________________________________ 

 4.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದು 'ಚ್ಚಪ್ೆ ಚಳುವಳಿ' ನೀಡಿದ ಸ್ತ್ೊಂದೆೀರ್ಶವಾಗಿತುತ? 

    Which among the following was a message conveyed by the ‘Chipko Movement’? 

        a)ಹೆಚುಿ ಹೆಚುಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೀಜನೆಗಳನುೆ ಉತೆತೀಜಿಸ್ತ್ಲು 
            To promote more and more developmental projects 

         b)ಅರಣಾ ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಪ್ರಯತೆಗಳಲ್ಲ ಿಸ್ತ್ಮುದಾಯವನುೆ ಒಳಗೊಳುಳವುದು 
           To involve the community in forest conservation efforts 

       c)ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಸ್ತ್ಲುವಾಗಿ ಅರಣಾ ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಪ್ರಯತೆಗಳನುೆ ನಲಧಕ್ಷಿಸ್ತ್ುವುದು 
            To ignore the forest conservation efforts in sake of development 

        d)ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲಿ    None of these 

Ans;________________________________________________________________________________ 

  5. ಪ್ರಿಸ್ತ್ರದ ಗುಣಮಟಿವನುೆ ಇದರಿೊಂದ ಸ್ತ್ುಧ್ಾರಿಸ್ತ್ಬಹುದು 
      The quality of environment can be improved by 

     a) ಅರಣಾನಾರ್ಶ Deforestation      b) ಸ್ತ್ವೆತ Erosion 

     c) ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ಪ್ರಿಸ್ತ್ರದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ Overuse of natural environment 

      d) ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣ್ೆ Conservation 

Ans;________________________________________________________________________________ 

   6. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ ಸೆೆೀಹ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯಾಗಿದೆ? 

      Which among the following is an eco-friendly activity? 

      a)ವಾಹನಗಳನುೆ ಬಳಸ್ತ್ುವುದು Making use of automobiles 

       b)ಶಾಪೊಂಗ್ ಗಾಗಿ ಪಾಲ್ಲ ಬಾಾಗ್ ಗಳನುೆ ಬಳಸ್ತ್ುವುದು  
           Making use of poly bags for shopping 

       c)ಬಟ್ೆಿಗಳಿಗೆ ಬಣ ೆಹಚುಿವುದಕಾೆಗಿ ಬಣೆಗಳನುೆ ಬಳಸ್ತ್ುವುದು 
         Making use of dyes for colouring the clothes 

      d)ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ವಿದುಾತ್ ಉತಾಪದಿಸ್ತ್ಲು ಗಾಳಿಯೊಂತರವನುೆ ತಯಾರಿಸ್ತ್ುವುದು 
        Making windmill to generate power for irrigation 
Ans;________________________________________________________________________________ 

7. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದು ಅೊಂತಜಧಲದ ಕ್ಷಿೀಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲಿ? 

Which of the following does not lead to the depletion of groundwater? 

 a)ಉಷ್ೆ ವಿದುಾತ್ ಸಾಾವರಗಳನುೆ ಸಾಾಪಸ್ತ್ುವುದು Establishing thermal power plants 

b) ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷ್ಟ Cultivation of high yielding varieties of crops 
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c) ಅರಣಾನಾರ್ಶದ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕ Process of deforestation 

d) ಅರಣಿಾೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕ Process of afforestation 

Ans;________________________________________________________________________________ 

8. ಸ್ತ್ಕಾಧರವು 1985 ರಲ್ಲಿ 'ಗೊಂಗಾ ಕ್ರಯಾ ಯೀಜನೆ' (ಜಿಎಪ) ಯೀಜನೆಯನುೆ ಪಾರರೊಂಭಿಸತು.  
ಇದರ ಮುಖ್ಾ ಉದೆದೀರ್ಶ  ಯೀಜನೆ ಈ ಬಗೆೆ: Government launched the ‘Ganga Action Plan’ 

  (GAP) project in 1985. The main purpose of this  project was to: 

    a)ಗೊಂಗಾ ನದಿಯ ಮೆೀಲೆ ಹೊಸ್ತ್ ಅಣ್ೆಕಟುಿಗಳನುೆ ನಮಿಧಸ 
         Build new dams over the Ganga river 

    b)ಅದರ ಜಲ ಮಾಲ್ಲನಾವನುೆ ಮುಕತಗೊಳಿಸ್ತ್ು Make its water pollution free 

    c)ನದಿ ನೀರನುೆ ನೀರಾವರಿ ಉದೆದೀರ್ಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಕೊಳಿಳ 
      Utilise the river water for irrigation purposes 

   d)ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿೀನುಗಳೊಂತಹ ನೀರಿನ ಪಾರಣಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುೆ ಉತೆತೀಜಿಸ 
     Promote the growth of water animals like fish, in the river 
Ans;________________________________________________________________________________ 

9. ನದಿ ನೀರಿನ ಮಾಲ್ಲನಾವನುೆ ದೃಢೀಕರಿಸ್ತ್ಲು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅೊಂರ್ಶವು ಸ್ತ್ಹಾಯ  

      ಮಾಡುತತದೆ? Which among the following factors help in confirming  

     the   contamination of river   water? 

           (i) ನದಿ ನೀರಿನ ಪಎಚ್ ಅಳತೆ Measurement of pH of river water 

          (ii) ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಿೀರಿನ್ ಉಪ್ಸಾತಿ Presence of chlorine in river water 

         (iii)ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧ್ಾಮಯ ಜಿೀವರೂಪ್ಗಳ ಅಸತತ್ 
              Existence of diverse life forms in river water 

 (iv)  ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊೀಲ್ಲಫ್ಾಮ್ಧ ಬಾಾಕ್ಿೀರಿಯಾದ ಉಪ್ಸಾತಿ 
    Presence of coliform bacteria in river water 

       ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿೊಂದ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನುೆಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 
         Choose the correct option from the following: 
(a) (i) and (iv)       (b) (ii) and (iii)   (c) (iii) and (iv)   (d) (ii) and (iv) 
Ans;________________________________________________________________________________ 

10. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ನೂಮಲಗಳನುೆ ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಲು ಉಪ್ಯುಕತವಾಗಬಲಿ                 
3R ಗಳ ಕಾಯಧತೊಂತರಕೆೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದ ಕ್ರಯ್ಕಗಳನುೆ ಒಳಗೊೊಂಡಿರುವ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನುೆ 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ? Among the following choose the correct option which 

includes acts related to the three R's strategy which can be useful for 
conserving our natural resources. 

a) ಮರುಚಕ್ರ ೀಕರಣ, ಪ್ುನರುತಾಪದಸ, ಮರುಬಳಕೆ, Recycle, regenerate, reuse 

b) ಮಿತಬಳಕೆ, ಪ್ುನರುತಾಪದಸ, ಮರುಬಳಕೆ, Reduce, regenerate, reuse 

c) ಮಿತಬಳಕೆ, ಪ್ುನರುತಾಪದಸ, ಮರುವಿತರಣ್ೆ Reduce, reuse, redistribute 

d) ಮಿತಬಳಕೆ, ಮರುಚಕ್ರ ೀಕರಣ, ಮರುಬಳಕೆ ,Reduce, recycle, reuse 

Ans;________________________________________________________________________________ 
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11. ಚ್ಚಪ್ೆೀ ಆಂದೀಲನ ಯಾರು ಪಾರರೊಂಭಿಸದರು? Who started chipko andalon? 

    a)ಎ. ಕೆ. ಬಾಾನಜಿಧ A. K. Banerjee      

     b) ಸ್ತ್ುೊಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ Sundar Lal Bahuguna 

     c) ಅಮೃತಾದೇವಿ ಬಿಷ್ನ ೀಯಿ Amrita devi bisnoy 

     d) ಮೆೀಧ್ಾ ಪಾಟೆರ್ Medha Patkar 

Ans;________________________________________________________________________________ 

12. ಸ್ತ್ುಸಾರ ನವಧಹಣ್ೆ ಯನುೆ ಕಡಾಡಯಗೊಳಿಸ್ತ್ಬೆೀಕು Sustainable management 

      should be become mandatory as 

a)ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ನೂಮಲಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ Natural resources are limited 

b)ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ನೂಮಲಗಳು ದಿೀಘಧಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಯುತತವೆ 
              Natural resources lasts for a longer period 

          c) ಭವಿಷ್ಾದ ಪೀಳಿಗೆಯು ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ನೂಮಲಗಳ ಪ್ರಯೀಜನಗಳನುೆ ಅನುಭವಿಸ್ತ್ದಿರಬಹುದು 
           Future generation may not enjoy the benefits of natural resources 

  d)ಮೆೀಲ್ಲನಎಲಾಿ. all the above 

Ans;________________________________________________________________________________ 

 13. ಬರುಕುಗಳಿರುವ ಮಣಿೆನ ಮಡಕೆಯನುೆ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾಗಳನುೆ ಬೆಳೆಸ್ತ್ಲು ಬಳಸ್ತ್ಬಹುದು.  
        ಇದು ಈ 5R ನ ಈ  ತತ್ವನುೆ ಆಧ್ರಿಸದೆ. Earthen pot with cracks can be  

         used to grow plants. This is based on this 5R principle 

         a) ನರಾಕರಣ್ೆ Refuse                    b) ಮರುಬಳಕೆ Reuse 

         c) ಮರುಉದ್ದ ೀಶ Repurpose  d) ಮರುಚಕ್ರ ೀಕರಣ Recycle 
Ans;________________________________________________________________________________ 

14. ಅರಣಾದ ಮುಖ್ಯ  ಪಾಲುದಾರರು Stake holders of forest are 

     a) ಪ್ರಕೃತಿ ಉತಾಿಹಗಳು Nature enthusiasts 

     b) ಸ್ತ್ಾಳಿೀಯ ಜನರು Local people 

     c) ಸ್ತ್ಕಾಧರದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಮತುತ ಅರಣಾ ಇಲಾಖೆ  
          Industrial and forest department of government 

     d)ಮೆೀಲ್ಲನ ಎಲಾಿ All the above 

Ans;________________________________________________________________________________ 

15. ಸ್ತ್ುಸಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಪ್ರಿಕಲಪನೆಯು ಪ್ರಸ್ತ್ುತತ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತಾಗಳನುೆ ಪ್ೂರೆೈಸ್ತ್ುವ 
    The concept of sustainable development encourages 

   a)ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುೆ ಪ್ರೀತಾಿಹಸ್ತ್ುತತದೆ Growth that meet current basic needs 

   b) ಪ್ರಸ್ತ್ುತತ ಮತುತ ಭವಿಷ್ಾದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಗತಾಗಳನುೆ ಪ್ೂರೆೈಸ್ತ್ಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ 
     growth to meet the needs of present and future generations 

   c) ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ನೂಮಲಗಳನುೆ ಬಳಸಕೊೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಧಕ ಅಭಿವೃದಿಧ 
      massive economic development using natural resources 

   d)ಕೃಷ್ಟ, ಮೂಲಸೌಕಯಧ ಮತುತ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೃಹತ್ ವಿಸ್ತ್ತರಣ್ೆ 
   massive expansion of agriculture ,infrastructure and industries 
Ans;________________________________________________________________________________ 
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Revision questions (ಪ್ುನರಾವತಧನ ಪ್ರಶೆೆಗಳು) 

Physics / ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 
                                        

ಸ್ತ್ೂಚನೆ / NOTE : 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer from the 4 options given for each question.  

1. Which of the following is a component of bio-gas? 

 ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜೆೈವಿಕ ಅನಲದ ಒೊಂದು ಘಟಕವಾಗಿದೆ? 

             a)Coal ಕಲ್ಲಿದದಲು                                 b)CNG ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ಅನಲ 

             b)L.P.G ದರವಿತ ಪೆಟ್ೊರೀಲ್ಲಯೊಂ ಅನಲ  d)Methane ಮಿೀಥೆೀನ್  
Ans;________________________________________________________________________________ 

    2.Fuel used in thermal power plants is ಉಷ್ೆ ವಿದುಾತ್  ಸಾಾವರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತ್ುವ ಇೊಂಧ್ನ 

        a)Water ನೀರು                         b)uranium ಯುರೆೀನಯೊಂ 

        c)Bio mass ಜೆೈವಿಕ ರಾಶಿ         d)Fossil Fuel/Coal ಪ್ಳೆಯುಳಿಜೆ ಇೊಂಧ್ನ/ಕಲ್ಲಿದದಲು 
Ans;________________________________________________________________________________ 

3.The following is considered as a cleaner fuel ̤ (Smoke less and efficient) 

 ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಮವಾದ (ಹೊಗೆ ರಹತ ಮತುತ ದಕ್ಷತೆ) ಇೊಂಧ್ನದ ವಿಧ್ 

        a)Coal ಕಲ್ಲಿದದಲು                               b)Wood ಮರ 

        c)Charcoal ಇದಿದಲು                          d)CNG ಸ.ಎನ್ .ಜಿ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

  4.In case of refraction through a glass slab the following happens. 

 ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯಲಾಿಗುವ ಬೆಳಕ್ನ ವಕ್ರೀಭವನ ಕೆೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದೊಂತೆ ಇದು ಸ್ತ್ರಿ 

    (a)Incident ray is parallel to the refracted ray  

     ಪ್ತನ ಕ್ರಣವು ವಕ್ರೀಭವನ ಕ್ರಣಕೆೆ ಸ್ತ್ಮಾೊಂತರವಾಗಿರುತತದೆ 
   (b)Angle of incidence is is equal to the angle of refraction  

        ಪ್ತನ ಕೊೀನವು ವಕ್ರೀಭವನ ಕೊೀನಕೆೆ ಸ್ತ್ಮ 

   (c)Incident ray is parallel to the emergent ray  

       ಪ್ತನ ಕ್ರಣವು ನಗಧಮ ಕ್ರಣಕೆೆ ಸ್ತ್ಮಾೊಂತರ 

(d)Angle of refraction is equal to the angle of emergence  

      ವಕ್ರೀಭವನ ಕೊೀನವು ನಗಧಮ ಕೊೀನಕೆೆ ಸ್ತ್ಮ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

   5.An object AB is placed in front of a convex lens at its principal  

      Focus the image will be formed at  ಒೊಂದು ವಸ್ತ್ುತ AB ಯನುೆ 
        ಪೀನ ಮಸ್ತ್ೂರದ ಪ್ರಧ್ಾನ ಸ್ತ್ೊಂಗಮದಲ್ಲಿಟ್ಾಿಗ ಪ್ರತಿಬೊಂಬದ ಸಾಾನ ಇದು 
        (a)Focus ಸ್ತ್ೊಂಗಮದಲ್ಲಿ                                  (b)Beyond c c ಗಿೊಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ 
       (c)Between f and c f ಮತುತ c ಗಳ ನಡುವೆ   (d)Infinity ಅನೊಂತ ಬೊಂದುವಿನಲ್ಲಿ 
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Ans;________________________________________________________________________________ 

  6.When an object moves closer to a concave lens the the image formed by it,  

    it shifts  ಒೊಂದು ವಸ್ತ್ುತವು ನಮೆ ಮಸ್ತ್ೂರಕೆೆ ಹತಿತರ ಬೊಂದೊಂತೆ ಅದರ ಬೊಂಬದ ಸಾತನದಲ್ಲಿ ಉೊಂಟ್ಾಗುವ               
ಬದಲಾವಣ್ೆ ಇದು 
     (a)Away from the lens ಮಸ್ತ್ೂರದಿೊಂದ ದೂರ ಸ್ತ್ರಿಯುತತದೆ 
     (b)Towards the the lens ಮಸ್ತ್ೂರದ ಸ್ತ್ಮಿೀಪ್ಕೆೆ ಸ್ತ್ರಿಯುತತದೆ 
     (c)First away and then towards the lens  

        ಮದಲು ಮಸ್ತ್ೂರದಿೊಂದ ದೂರ ನೊಂತರ ಸ್ತ್ಮಿೀಪ್ಕೆೆ ಸ್ತ್ರಿಯುತತದೆ 
     (d)First towards and then away from the lens  

      ಮದಲು ಮಸ್ತ್ೂರದ ಸ್ತ್ಮಿೀಪ್ಕೆೆ ನೊಂತರ ದೂರಕೆೆ ಸ್ತ್ರೆಯುತತದೆ 
Ans;________________________________________________________________________________ 

7.Where should an object be placed in front of a convex lens to get  

     a real image of the the size of the object ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಗಾತರದ ಸ್ತ್ತಾಬೊಂಬವನುೆ 
 ಪ್ಡೆಯಲು ವಸ್ತ್ುತವನುೆ ಪೀನ ಮಸ್ತ್ೂರದ ಮುೊಂದೆ ಇರಿಸ್ತ್ಬೆೀಕಾದ ಸಾಾನ ಇದು 

        (a)At the principal focus of the lens ಮಸ್ತ್ೂರದ ಪ್ರಧ್ಾನ ಸ್ತ್ೊಂಗಮದಲ್ಲಿ 
       (b)At twice the focal length ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರದ ಎರಡು ಪ್ಟುಿ ದೂರದಲ್ಲಿ 
       (c)At infinity ಅನೊಂತ ಬೊಂದುವಿನಲ್ಲಿ 
       (d)Between the optical centre of lens and its principal focus  

            ದೃಕ್  ಕೆೀೊಂದರ ಮತುತ ಪ್ರಧ್ಾನ ಸ್ತ್ೊಂಗಮ ಗಳ ನಡುವೆ 
Ans;________________________________________________________________________________ 

8.Light can travel in ಬೆಳಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತ್ರಣವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಾ 
     (a)Air or any other gas ಗಾಳಿ ಅರ್ಥವಾ ಇತರೆ ಅನಲ        (b)Water ನೀರು 
   (c)Vacuum ನವಾಧತ                       (d)all the above ಮೆೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

9. Convex lens is also known as ಪೀನಮಸ್ತ್ೂರವನುೆ ಹೀಗೆೊಂದು ಕರೆಯುತಾತರೆ 
    (a)converging lens ಕೆೀೊಂದಿರೀಕರಣ ಮಸ್ತ್ೂರ 

    (b)diverging lens ವಿಕೆೀೊಂದಿರೀಕರಣ ಮಸ್ತ್ೂರ 

    (c) (a) and (b) both (a) ಮತುತ(b) ಎರಡೂ 

    (d)plano concave lens ಸ್ತ್ಮತಲ ನಮೆ ಮಸ್ತ್ೂರ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

10. Power of the lens is -4D, its focal length is ಮಸ್ತ್ೂರದ ಸಾಮರ್ಥಾಧವು -4D ಆದರೆ,  
     ಅದರ ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರವು ಇಷ್ುಿ. 
    (a)4m                     (b) -40m               (c) -0.25m                (d). -25m 
Ans;________________________________________________________________________________ 

11. Magnification of a lens in terms of object distance u and an image 

     distance v is given by ವಸ್ತ್ುತ ದೂರ u ಮತುತ ಪ್ರತಿಬೊಂಬದ ದೂರ v ಆದಾಗ 

      ಮಸ್ತ್ೂರದಿೊಂದ ಉೊಂಟ್ಾಗುವ ವಧ್ಧನೆಯು ಇದು 
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   (a) v/u                       (b) u/v                       (c) -v/u                  (d) v-u 
Ans;________________________________________________________________________________ 

12. When does the galvanometer show defection in Oersted experiment?  

     ಆಸೆಿಧಡ ಪ್ರಯೀಗದಲ್ಲಿ ಗಾಾಲ್ನೊೀಮಿೀಟರ್ ದಿಕಪಲಿಟವನುೆ ತೊೀರಿಸ್ತ್ುವುದು 
    a)when the two ends of the conductor are connected to the two 

       terminals of the battery / ಒೊಂದು ವಾಹಕ ತೊಂತಿಯ ಎರಡು ತುದಿಗಳನುೆ  
       ರ್ಶುಷ್ೆಕೊೀರ್ಶದ ಎರಡು ಅಗರಗಳಿಗೂ ಜೊೀಡಿಸದಾಗ 

    b)when the two ends of the conductor are connected to the one  

       terminals of the battery / ಒೊಂದು ವಾಹಕ ತೊಂತಿಯ ಎರಡು ತುದಿಗಳನುೆ 
       ರ್ಶುಷ್ೆಕೊೀರ್ಶದ ಒೊಂದೆೀ ಅಗರಗಳಿಗೂ ಜೊೀಡಿಸದಾಗ 

    c)when one end of the conductor is connected to one terminal of  

       the battery / ಒೊಂದು ವಾಹಕ ತೊಂತಿಯ ಒೊಂದು ತುದಿಗಳನುೆ ರ್ಶುಷ್ೆಕೊೀರ್ಶದ ಎರಡು 
         ಅಗರಗಳಿಗೂ ಜೊೀಡಿಸದಾಗ 

     d)all the above / ಮೆೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

13. The shape of the magnetic field produced by a straight current carrying        

conductor is / ಒೊಂದು ನೆೀರ ವಿದುಾದಾ್ಹಕದಲ್ಲಿ ಉೊಂಟ್ಾಗುವ ಕಾೊಂತಕ್ೆೀತರದ ಆಕೃತಿ 

     a)congruent circles / ಸ್ತ್ವಧಸ್ತ್ಮ ವೃತತಗಳು       b)square / ಚೌಕ 

      c)concentric circles / ಏಕಕೆೀೊಂದಿರಯ ವೃತತಗಳು  d)rectangle / ಆಯತ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

14. Which finger shows the direction of electric current in the Maxwell 

      Right hand Thumb Rule?  ಮಾಾಕೆಿೆಲ್ ನ ಬಲಗೆೈ ಹೆಬೆ್ರಳು ನಯಮದಲ್ಲಿ  
      ವಿದುಾತರವಾಹವನುೆ ಸ್ತ್ೂಚ್ಚಸ್ತ್ುವ ಬೆರಳು 
    a)fore finger / ತೊೀರುಬೆರಳು      b)middle finger / ಮಧ್ಾದಬೆರಳು 
    c)thumb / ಹೆಬೆ್ರಳು                    d)all the five fingers / ಎಲಾಿ ಐದು ಬೆರಳು 
Ans;________________________________________________________________________________ 

15. When a current carrying conductor is placed in a strong magnetic  

      field . ಒೊಂದು ವಿದುಾತುತ ಹರಿಯುವ ವಾಹಕವನುೆ ಪ್ರಬಲ ಕಾೊಂತಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸದಾಗ ಅದು 
    a)deflects / ದಿಕಪಲಿಟ ಹೊೊಂದುತತದೆ       b)doesn't move / ಚಲ್ಲಸ್ತ್ುವುದಿಲಿ 
    c)thrown away / ದೂರ ಎಸೆಯುತತದೆ 
    d)demagnetises the magnetic field / ಕಾೊಂತಕ್ೆೀತರವನುೆ ಅಕಾೊಂತಿೀಕರಿಸ್ತ್ುತತದೆ 
Ans;________________________________________________________________________________ 

16. The device that converts mechanical energy into electrical energy is  

         ಯಾೊಂತಿರಕ ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ವಿದುಾಚಿಕ್ತಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಧಸ್ತ್ುವ ಸಾಧ್ನವು ____________ 

     a)electric generator / ವಿದುಾಜಿನಕ     b)electric motor / ವಿದುಾತ್ ಮೀಟ್ಾರು 
     c)rheostat / ರಿಯಸಾಠಟ್                     d)battery / ಬಾಾಟರಿ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

17. The commutators in electric generator are  ವಿದುಾತ್  ಜನಕದಲ್ಲಿನ ದಿಕಪರಿವತಧಕಗಳು ಇವು 
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   a)complete rings / ಪ್ೂಣಧ ಉೊಂಗುರಗಳು     b)split rings / ಒಡಕು ಉೊಂಗುರಗಳು 
   c)carbon brushes / ಇೊಂಗಾಲದ ಕುೊಂಚಗಳು   d)galvanometer / ಗಾಾಲ್ನೊೀಮಿೀಟರ್ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

18. The potential difference in domestic wiring is  

      ಗೃಹಬಳಕೆ ಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿಭವಾೊಂತರವು 
     a)220V                      b)750V                   c)50V                    d)440V 
Ans;________________________________________________________________________________ 

19.The electric current that flows in heating circuit of domestic wiring is  

      ಗೃಹಬಳಕೆ ಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಉಷ್ೆ ಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ವಿದುಾತುತ 
      a)0A            b)1A           c)5A             d)15A 
Ans;________________________________________________________________________________ 

20. The obstruction offered by material of conductor to the passage of 

      electric current is known as: . ವಾಹಕವು ತನೂಮಲಕ ಆಗುವ ವಿದುಾತ್  ಪ್ರವಾಹಕೆೆ 
       ಒಡುಡವ ಅಡಚಣ್ೆಯನುೆ ಹೀಗೆನುೆವರು. 
    a)Resistance / ವಿದುಾತ್  ರೊೀಧ್           b)Conductance / ವಾಹಕತೆ 
    c)Inductance/ ಪೆರೀರಣ್ೆ                       d)Insulation / ಅವಾಹಕತೆ 
Ans;________________________________________________________________________________ 
 

 

Revision questions (ಪ್ುನರಾವತಧನ ಪ್ರಶೆೆಗಳು) 
Chemistry (ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ) 

                                 

ಸ್ತ್ೂಚನೆ / NOTE : 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

Choose the correct answer from the 4 options given for each question.  
 1.The property of carbon has the unique ability to form bonds with  

 other atoms of carbon giving rise to large molecule is 

( ಕಾಬಧನ್ ನ ಒೊಂದು ಅನನಾ ಗುಣವೆೊಂದರೆ ಇದು ಇತರೆ ಕಾಬಧನ್  ಪ್ರಮಾಣುಗಳೂೆೊಂದಿಗೆ 
ಬೊಂಧ್ಗಳನೆೆೀಪ್ಧಡಿಸಕೊೊಂಡು ಬೃಹತ್  ಅಣುಗಳನುೆ ಕೊಡುತತದೆ. ಈ ಗುಣವನುೆ) 

       a)Tetra valency( ಟ್ೆಟ್ಾರವೆೀಲೆನಿ)       b)Catenation (ಕೆಟನೀಕರಣ) 

       c)Isomers (ಸ್ತ್ಮಾೊಂಗತೆ)                    d)Isotopes ( ಸ್ತ್ಮಸಾಾನಗಳು) 
Ans;________________________________________________________________________________ 

    2.ಮೆೊಂಡಲ್ಲೀವ್ ರವರು ತಮಮ ಆವತಧಕ ಕೊೀಷ್ಿಕವನುೆ ರಚ್ಚಸ್ತ್ುವಲ್ಲಿ ಬಳಸದ ಆಧ್ಾರ (ಗಳು) 
 (The criteria used by Mendeléev in creating his Periodic Table ) 

      a) ಧ್ಾತುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಗಳು ( Fundamental property of elements) 

      b) ಧ್ಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣು ರಾಶಿ (Atomic mass of the elements) 
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      c) ಒೊಂದೆೀ ರಿೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
         (Similarity of chemical properties   of elements) 

     (d) ಮೆೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ (All the above) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

 3.ಆಧ್ುನಕ ಆವತಧಕ ಕೊೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ಆವತಧ ಮತುತ ಗುೊಂಪ್ುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಕರಮವಾಗಿ 

 (The number of groups and periods in the modern periodic table 

    respectively, are) 

   a) 7 ಆವತಧ & 22ಗುೊಂಪ್ು ಗಳು (7periods & 22 groups) 

   b) 7 ಆವತಧ & 18ಗುೊಂಪ್ು ಗಳು (7periods & 18 groups) 

   c)9ಆವತಧ & 28ಗುೊಂಪ್ು ಗಳು (9 periods & 28 groups) 

   d) 11ಆವತಧ & 16ಗುೊಂಪ್ು ಗಳು (11 periods & 16 groups) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

4. ಆವತಧ ಕೊೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ಎಡದಿೊಂದ ಬಲಕೆೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಪ್ರಮಾಣು ಗಾತರವು (In modern periodic table, 

as we move from left to right along the period, the atomic size of the elements) 

    a) ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ (Increases)                              b) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ (decrease) 

    c)ಬದಲಾವಣ್ೆಯಾಗುವುದಿಲಿ (does not change) d)ಯಾವುದು ಅಲಿ (none of these) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

5.ಆಧ್ುನಕ ಆವತಧ ಕೊೀಷ್ಿಕದ ವಗಧ(ಗುೊಂಪ್ು)ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊೀದೊಂತೆಲಿ ಕೊೀಷ್ಿಕದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಪಗಿರುವುದು(Which of the following statement is incorrect 

 about the of groups of Modern periodicTable ,as we move down agroup) 

     a) ಪ್ರಮಾಣು ಗಾತರ ಹೆಚಾಿಗುವುದು(atomic size increases) 

     b) ಅಯಾನೀಕರಣ ರ್ಶಕ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು (Ionisation energy decreases) 

     c) ವಿದುಾತ್ ಧ್ನೀಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು (Electropositivity decreases) 

     d) ವಿದುಾತ್ಋಣಿೀಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು(Electronegativity decreases) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

6. Some organic compounds have same molecular formula and different 

structural formula is called.( ಒೊಂದೆೀ ಅಣುಸ್ತ್ೂತರ ಆದರೆ ವಿಭಿನೆ ರಚನೆಯನುೆ ಹೊೊಂದಿರುವ 

 ಸಾವಯವ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತಗಳು) 
    a)Micelles ಮಿಸೆಲ್                     b)Catenation ಕೆಟನೀಕರಣ 

    c)Isotopes ಸ್ತ್ಮಸಾಾನ                d)Isomers ಸ್ತ್ಮಾೊಂಗಿಗಳು 
Ans;________________________________________________________________________________ 

7. The functional group in the propanal is. (ಪ್ರೀಪ್ನಾಾಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಯಾಗುೊಂಪ್ು.) 
     a)Ketone (ಕ್ೀಟ್ೊೀನ್ )                 b)Alcohol (ಆಲೊೆೀಹಾಲ್) 

     c)Aldehyde( ಆಲ್ಲಡಹೆೈಡ )                 d)carboxylic acid (ಕಾಬಾಧಕ್ಿಲ್ಲಕ್  ಆಮಿ) 
Ans;________________________________________________________________________________ 
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8. The process of unsaturated hydro carbons add hydrogen in the presence of 

catalyst such as palladium or nickel to give saturated hydro carbon is.( ಅಪ್ಯಾಧಪ್ತ 
ಹೆೈಡೊರೀಕಾಬಧನ್ ಗಳು ಪೆಲೆಿೀಡಿಯೊಂ ಆರ್ಥವಾ ನಕೆಲ್ ನೊಂತಹ ಕ್ರಯಾವಧ್ಧಕದ ಸ್ತ್ಮುಮಖ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್  
ಸೆೀರಿಸಕೊೊಂಡು ಪ್ಯಾಧಪ್ತ ಹೆೈಡೊರೀಕಾಬಧನ್ ಗಳಾಗುವ ಕ್ರಯ್ಕ.) 
    a)Addition reaction (ಸ್ತ್ೊಂಕಲನ ಕ್ರಯ್ಕ)       b)Substitution reaction (ಆದೆೀರ್ಶನ ಕ್ಯ್ಕ) 

    c)Oxidation( ಉತೆಷ್ಧಣ್ೆ)                           d)Combustion (ದಹನ ಕ್ರಯ್ಕ) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

9. X ಧ್ಾತು ಒೊಂದು ಇಲೆಕಾಾನ್ ನುೆ ಕಳೆದುಕೊಳುಳತತದೆ, Y ಧ್ಾತು ಒೊಂದು ಇಲೆಕಾಾನ್ ನುೆ ಪ್ಡೆಯುತತದೆ ಮತುತ XY 

ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತ ಉೊಂಟ್ಾಗುತತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತದ ಲಕ್ಷಣ( Element X loses one electron, element 

Y gains one electron and forms the compound XY. Which of the following is the 
property of the compound) 

  a) ಇದು ದರವವಾಗಿದೆ (Is a liquid) 

  b)ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವಬೊಂದು ಹೊೊಂದಿದೆ(Possess low melting point) 

  c) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನವಾಗುತತದೆ(Soluble in water) 

  d) ಘನ ಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಹಕ (Bad conductor of electricity in solid state) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

10. ಲೊೀಹದ ಅದಿರಿನೊಂದ ಲೊೀಹವನುೆ ಉದದರಿಸ್ತ್ುವ ಹೊಂತಗಳನುೆ ಗಮನಸ. ಖಾಲ್ಲ ಬಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕ(Observe the different stages in th extraction of metals from 

ores.Fill the suitable processes in the blank) 

 
 a) ವಿದುಾದಿ್ಭಜನೆ( Electrolysis)              b) ಕಾಸ್ತ್ುವಿಕೆ (Calcination) 

 c) ಹುರಿಯುವಿಕೆ (Roasting)                      d) ಸಾರವಧ್ಧನೆ( concentration) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

11. ಬೆಸ್ತ್ುಗೆ ಲೊೀಹವನುೆ ವಿದುಾತ್ ತೊಂತಿಗಳನುೆ ಬೆಸೆಯಲು ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತ್ುವರು. ಕಾರಣ  
   ( Solder is used for welding electrical wires together. Because ) 

   a) ಕಡಿಮೆ ವಿದುಾದಾ್ಹಕತೆ( less electrical conductivity) 

   b) ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾೊಂದರತೆ (high density) 

   c) ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬೊಂದು( high melting point) 

   d) ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬೊಂದು (low melting point) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

12. ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಿೈಡ ದಾರವಣದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ತುವಿನ ಚೂರನುೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಉತಪನೆಗಳು 
(The product produced when Zinc granules are added to NaOH solution) 

   a)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಕಾಬೊೀಧನೆೀಟ್ ಮತುತ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ ಅನಲ  
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      (Sodium carbonate and Hydrogen gas) 

   b)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಝೊಂಕೆೀಟ್ ಮತುತ ಆಕ್ಿಜನ್ ಅನಲ  
       (Sodium zincate and Oxygen gas) 

  c)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಮತುತ ಸ್ತ್ತುವಿನ ಹೆೈಡಾರಕೆಿೈಡ  
     (Sodium and Zinc hydroxide) 

  d)ಸೊೀಡಿಯೊಂ ಝೊಂಕೆೀಟ್ ಮತುತ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ ಅನಲ  
     (Sodium zincate and hydrogen gas) 
Ans;________________________________________________________________________________ 

13. ಲೊೀಹವು ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿದ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ವತಿಧಸದಾಗ ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ ಅನಲ  
     ಬಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲಿ. ಏಕೆೊಂದರೆ (When a metal reacts with nitric acid  

      hydrogen gas is not evolved because ) 

  a)ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿವು ಪ್ರಬಲ ಉತೆಷ್ಧಕ (Nitric acid is a strong oxidising agent) 

  b)ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿವು ಪ್ರಬಲ ಅಪ್ಕಷ್ಧಕ (Nitric acid is a strong reducing agent 

  c)ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿವು ದುಬಧಲ ಉತೆಷ್ಧಕ (Nitric acid is a weak oxidising agent) 

  d)ನೆೈಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿವು ದುಬಧಲ ಅಪ್ಕಷ್ಧಕ (Nitric acid is a weak reducing agent) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

14. Some substances are capable of adding oxygen to others are known as.  

      (ಕೆಲವು ವಸ್ತ್ುತಗಳು ಇತರೆ ವಸ್ತ್ುತಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಿಜನ್  ಸೆೀರಿಸ್ತ್ುವ ಸಾಮರ್ಥಾಧ ಹೊೊಂದಿರುವುದಕೆೆ) 
   a)Oxidising agent( ಉತೆಷ್ಧಣಕಾರಿಗಳು) b)Reducing agent(ಅಪ್ಕಷ್ಧಣಕಾರಿಗಳು) 
   c)Redox reaction (ರೆಡಾಕ್ಿ ಕ್ರಯ್ಕ)            d)addition reaction (ಆದೆೀರ್ಶನ ಕ್ರಯ್ಕ) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

15. ಒೊಂದು ದಾರವಣವು ಕೆೊಂಪ್ು ಲ್ಲಟಮಸ್ ಅನುೆ ನೀಲ್ಲ ಬಣೆಕೆೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತ್ುತತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದಾರವಣದ 

    pH ಮೌಲಾವು(pH of the solution if it changes red litmus in to blue) 

        a)1                            b)4                              c)7                            d)10 
Ans;________________________________________________________________________________ 

16. ಸ್ತ್ತುವಿನ ಚೂರುಗಳು ಒೊಂದು ದಾರವಣದೊೊಂದಿಗೆ ವತಿಧಸ ಪಾಪ್ ರ್ಶಬದದೊೊಂದಿಗೆ ಉರಿಯುವ ಅನಲವನುೆ 
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುತತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದಾರವಣ.( Identify the solution that reacts with Zinc 

metal to produces a gas which burn with the pop sound ) 
      a)Mg(OH)2                   b)Na2CO3                c)NaHCO3             d)HCl 
Ans;________________________________________________________________________________ 

17. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಿ ಉರಿಸ್ತ್ುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸ್ತ್ಲಾಗುತಿತರುವ ಅನಲ (The gas being 

      tested by burning in the given figure is ) 
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    a)ಹೆೈಡೊರೀಜನ್(Hydrogen)               b)ಆಕ್ಿಜನ್ (Oxygen) 

     c)ನೆೈಟ್ೊರೀಜನ್(Nitrogen)                d)ಕೊಿೀರಿನ್( Chlorine) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

18.ಒೊಂದು ದಾರವಣವು ಪ್ುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಟ್ೆಿಯ ಚ್ಚಪಪನೊೊಂದಿಗೆ ವತಿಧಸ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನಲವು ಸ್ತ್ುಣೆದ 
ತಿಳಿನೀರನುೆ ಬಳಿಯಾಗಿಸ್ತ್ುತತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಾರವಣ (A solution reacts with a crushed egg 

shell and releases a gas that turns lime water milky. Then the solution is) 
     a)NaCl                      b)HCl                         c)LiCl                        d)Ca (OH)2 
Ans;________________________________________________________________________________ 

19. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ತಟಸಾೀಕರಣ ಕ್ರಯ್ಕ Neutralization reaction among the following 

     a) Na2SO4 +BaCl2 --> Ba2SO4 + Na2SO4 Cl2 

     b) Cu + FeSO4 --> FeSO4 + Cu 

     c) NaOH + HCl --> NaCl + H2O 

     d) HCl + H2O --> H3O+ + Cl- 

Ans;________________________________________________________________________________ 

20. ಜೆೀನು ಹುಳುವಿನ ಮುಳಿಳನಲ್ಲಿರುವ ಆಮಿ (The acid present in the sting of honey bee is) 

    a)ಟ್ಾಟಧರಿಕ್ ಆಮಿ (Tartaric acid)            b)ಸಟ್ಟರಕ್ ಆಮಿ (Citric acid) 

    c)ಆಕಾಿಲ್ಲಕ್ ಆಮಿ (Oxalic acid )               d)ಮೆರ್ಥನೊೀಯಿಕ್ ಆಮಿ (Methanoic acid) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

      Revision questions (ಪ್ುನರಾವತಧನ ಪ್ರಶೆೆಗಳು) 
Biology/ ಜಿೀವಶಾಸ್ತ್ರ 

                                          
ಸ್ತ್ೂಚನೆ / NOTE : 

 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯದ ಉತತರವನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

 Choose the correct answer from the 4 options given for each  question 

1.ಮಾನವನ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವೂಾಹದಲಿ್ಲ ಕೊಂಡುಬರುವ ಅಪ್ಧ್ಮನಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದೊಂತೆ  
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    ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ (Correct choice regarding the arteries found in  

       The   human circulatory system)  

    a)ಇವು ದಪ್ಪನಾದ ಸಾತಿಸಾಾಪ್ಕ ಭಿತಿತಯನುೆ ಹೊೊಂದಿದುದ ರಕತವು ಹೆಚುಿ ಒತತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತತದೆ. 
(These have a thick elastic wall and the blood flows under high pressure)  

     b)ನಾಳಗಳ ಭಿತಿತಯು ತೆಳುವಾಗಿದುದ ರಕತವು ಕಡಿಮೆ ಒತತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತತದೆ. 
(The walls of the veins are thin and blood flows under low pressure) 

     c)ನಾಳಗಳ ಭಿತಿತಯು ತೆಳುವಾಗಿದುದ ರಕತವು ಹೆಚುಿ ಒತತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತತದೆ .  
  (The walls of the veins are thin and blood flows under high pressure)  

     d)ಇವು ದಪ್ಪನಾದ ಸಾತಿಸಾಾಪ್ಕ ಭಿತಿತಯನುೆ ಹೊೊಂದಿದುದ ರಕತವು ಕಡಿಮೆ ಒತತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತತದೆ. 
        (These have a thick elastic wall and the blood flows under low pressure) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

2.ಈ ರಕತನಾಳವು ಶಾ್ಸ್ತ್ಕೊೀರ್ಶದಿೊಂದ ಆಕ್ಿಜನ್  ಯುಕತ ರಕತವನುೆ ಹೃದಯಕೆೆ ತರುತತದೆ 
 ( The blood vessel that brings oxygenated blood from the lungs to the heart)  

     a) ಅಭಿಧ್ಮನ (vein)                                        b) ಪ್ುಪ್ಪಸ್ತ್ಕ ಅಭಿಧ್ಮನ (pulmonary vein) 

     c) ಪ್ುಪ್ಪಸ್ತ್ಕ ಅಪ್ಧ್ಮನ (pulmonary artery)    d) ಅಪ್ಧ್ಮನ (Artery ) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

3.ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನುೆ ಉೊಂಟುಮಾಡುವ ರಕತದ ಘಟಕ (The component of blood that  

produce antibodies is)  

         a) ಕ್ರುತಟ್ೆಿಗಳು (Platelets)               b) ಬಳಿ ರಕತಕಣಗಳು (White blood cells) 

        c) ಕೆೊಂಪ್ು ರಕತಗಳು (Red blood cells)  d) ಪಾಿಸ್ತ್ಮ (Plasma) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ತ್ೊಂದಭಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವತಿಧತ ಚಾಪ್ ಕಾಯಧನವಧಹಸ್ತ್ುತತದೆ? 

      In which of the following does the reflex arc work?  

   a)ಚಪಾಪಳ  ೆತಟುಿವಾಗ During Clapping 

   b)ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶೆೆ ಕೆೀಳಿದಾಗ When Teacher ask the questions 

   c)ಅತಿೀ ಬಸಯಾದ ವಸ್ತ್ುತವನುೆ ಆಕಸಮಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ When we accidentally  

       touch very hot object 

   d)ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ when thirsty 

Ans;________________________________________________________________________________ 

5. ರಕತದ ಒತತಡ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಿಕೆ ಮತುತ ವಾೊಂತಿಯಾಗುವಿಕೆಯೊಂತಹ ಅನೆೈಚ್ಚಿಕ 

    ಕ್ರಯ್ಕಗಳನುೆ ನಯೊಂತಿರಸ್ತ್ುವ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗ. Part of the brain that controls  

     Involuntary actions like- Blood Pressure , Salivation and Vomiting.  

   a)ಮುಮೆಮದುಳು Fore Brain               b)ಮೆಡುಲಾಿ Medulla 

   c)ಪಾನ್ಿ  Pons                                  d)ಮಧ್ಾ ಮಿದುಳು Mid Brain 

Ans;________________________________________________________________________________ 

6. ನಾವು ಸೆೀವಿಸ್ತ್ುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಯೀಡಿನ್ ಯುಕತ ಉಪ್ಪನುೆ ಬಳಸ್ತ್ಬೆೀಕು. ಏಕೆೊಂದರೆ.  
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  we should consume the food that contains iodised salt. Because  

     a)ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್  ಸ್ತ್ೊಂಷ್ೆಿೀರ್ಶಣ್ೆಗೆ ಅಯೀಡಿನ್  ದೊರೆಯುವುದರಿೊಂದ  
       Since iodine is available for thyroxine synthesis 

     b)ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಗುತತದೆ It is cheaper 

     c)ಆಹಾರವನುೆ ರುಚ್ಚಯಾಗಿಸ್ತ್ಲು To taste the food 

     d)ಆಹಾರವು ಬೆೀಗನೆ ಬೆೀಯಲು. Food to cook quickly 

Ans;________________________________________________________________________________ 

7. ಎರಡು ನರಕೊೀರ್ಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಕಾರ್ಶವನುೆ ಹೀಗೆನುೆವರು.  
    The gap between two neurons is called  

   a)ಆಕಾಿನ್  Auxon                      b)ಡೆೊಂಡೆೈಟ್  Dendrite 

   c)ಇೊಂಪ್ಲ್ಿ  Impulse                  d)ಸ್ತ್ೊಂಸ್ತ್ಗಧ Synapse 

Ans;________________________________________________________________________________ 

8. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುೆ ಆಧ್ರಿಸ್ತ್ದೆೀ ಇರುವ ಸ್ತ್್ತೊಂತರ ಚಲನೆ. 
    Growth independent movement among the following is  

   a)ಕಾೊಂಡ ಬೆಳಕ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು Stem Growing towards Light 

   b)ನಾಚ್ಚಕೆ ಮುಳಿಳನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನುೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವು ಮಡಚ್ಚಕೊಳುಳವುದು when we  

     touch the leaves of a touch me not plant they began to fold up and droop  

   c)ಬೆೀರುಗಳು ಮಣಿೆನಾಳಕೆೆ ಬೆಳೆಯುವುದು Roots Grown into soil 

   d)ಬಳಿಳಯ ಕುಡಿಗಳು ಆಧ್ಾರದ ಸ್ತ್ುತತ ವೃತಾತಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು  
     Twining movements of Tendrils grown around an object 
Ans;________________________________________________________________________________ 

9. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೆೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ತಾಾಜಾಗಳು  
    (Biodegradable substance in the following)  

    a) ಡಿ.ಡಿ.ಟ್ಟ. (DDT)                  b) ಕೃಷ್ಟ ತಾಾಜಾ (agricultural waste) 

    c) ಪಾಿಸಿಕ್ (plastic)              d) ಗಾಜು (glass) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

10. ಓಜೊೀನ್  ಪ್ದರದ ನಾರ್ಶಕೆೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ್ ವಸ್ತ್ುತ 
    (The substance responsible for the depletion of ozone layer)  

   a) CFC                   b) FCS                     c) PHBV                   d) DDT 
Ans;________________________________________________________________________________ 

11. ನಮಧದಾ ಬಚಾವೀ ಆೊಂದೊೀಲನದ ಪ್ರಮುಖ್ ಗುರಿ  (The main aim of Narmada bachao   

andolan was to)  

     a) ನಮಧದಾ ನದಿಯನುೆ ಸ್ತ್್ಚಿಗೊಳಿಸ್ತ್ುವುದು (Clean Narmada) 

     b) ನಮಧದಾ ನದಿಯನುೆ ವಿಸ್ತ್ತರಿಸ್ತ್ುವುದು (Expand Narmada) 

     c) ನಮಧದಾ ನದಿಯನುೆ ಉಳಿಸ್ತ್ುವುದು (Save Narmada) 

     d) ನಮಧದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಗಿಡಗಳನುೆ ಬೆಳೆಸ್ತ್ುವುದು 
          (Plant a water trees in Narmada) 
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Ans;________________________________________________________________________________ 

12. ಮಳೆನೀರಿನ ಕೊಯಿಿನ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದೆದೀರ್ಶ(An objective of rain water harvesting is)  

      a) ಬರಗಾಲವನುೆ ತಪಪಸ್ತ್ುವುದು (To avoid Drought) 

      b) ಪ್ರವಾಹವನುೆ ತಪಪಸ್ತ್ುವುದು (To avoid Floods) 

      c) ಅೊಂತಜಧಲವನುೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತ್ುವುದು(To increase ground water level) 

      d) ಮಣಿೆನ ಸ್ತ್ವಕಳಿಯನುೆ ತಪಪಸ್ತ್ುವುದು(To reduce soil erosion) 

Ans;________________________________________________________________________________ 

13.Tubectomy surgery is carried out by blocking the 

     ಟೂಾಬೆಕಿಮಿ ರ್ಶಸ್ತ್ರಚ್ಚಕ್ತೆಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಯನುೆ ಉೊಂಟು ಮಾಡಲಾಗುತತದೆ.  
   (a) oviduct ಅೊಂಡನಾಳ                      (b) uterus ಗಭಧಕೊೀರ್ಶ 

    (c) cervix ಗಭಧಕೊೀರ್ಶದ ಕೊಂಠ            (d) vagina ಯೀನ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

14. In Mendel’s experiment when round green seeded pea plant (RRyy) 
     is crossed with wrinkled yellow seeded pea plant (rrYY) , the F1 progeny  

     was found to be. ಮೆೊಂಡಲರ ಪ್ರಯೀಗದಲ್ಲಿ ದುೊಂಡನೆಯ ಹಸರು ಬಟ್ಾಣಿ (RRyy) 

      ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ ಮತುತ ಸ್ತ್ುಕಾೆದ ಹಳದಿ ಬಟ್ಾಣಿ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾಗಳನುೆ [rrYY] ಅಡಡಹಾಯಿಸದಾಗ F1 ಸ್ತ್ೊಂತತಿಯ  
      ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಬೊಂದ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾಗಳು  
  a) All round green ಎಲಾಿ ದುೊಂಡನೆಯ ಹಸರು  b) All wrinkled yellow ಎಲಾಿ ಸ್ತ್ುಕಾೆದ ಹಳದಿ 

  c) All round yellow ಎಲಾಿ ದುೊಂಡನೆಯ ಹಳದಿ  d) All wrinkled green ಎಲಾಿ ಸ್ತ್ುಕಾೆದ ಹಸರು 
Ans;________________________________________________________________________________ 

15. A leafy vegetable like Kale was developed by one of the following methods  

    ಕೆೀಲ್  ನೊಂತಹ ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಯನುೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧ್ಾನದಿೊಂದ ಅಭಿವೃದಿದಪ್ಡಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದೆ  
   a) Artificial selection ಕೃತಕ ಆಯ್ಕೆ        b) Speciation ಪ್ರಭೆೀದಿೀಕರಣ 

   c) Natural selection ನೆೈಸ್ತ್ಗಿಧಕ ಆಯ್ಕೆ     d) Genetic drift ಆನುವೊಂಶಿೀಯ ದಿಕುಿುತಿ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

16. A cross between a tall pea plant (TT) and a short pea plant(tt) resulted 

     in progenies that were all tall plants because ಎತತರದ ಬಟ್ಾಣಿ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ [TT] ಮತುತ 
      ಕುಬಿ ಬಟ್ಾಣಿ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ [tt] ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಡಡ ಹಾಯುವಿಕೆಯಿೊಂದ ಎಲಾಿ ಸ್ತ್ೊಂತತಿಯು ಎತತರದ  
       ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾವಾಗಿ ರೂಪ್ುಗೊೊಂಡಿತು.ಏಕೆೊಂದರೆ  
    a) Tallness is the recessive trait ಎತತರದ ಗುಣವು ದುಬಧಲವಾಗಿರುತತದೆ. 
    b) Shortness is the dominant trait ಕುಬಿದ ಗುಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತತದೆ. 
    c)Tallness is the dominant trait ಎತತರದ ಗುಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತತದೆ. 
    d) Shortness is not the recessive trait ಕುಬಿದ ಗುಣವು ದುಬಧಲವಾಗಿರುವುದಿಲಿ 
Ans;________________________________________________________________________________ 

17. Gonorrhoea and syphilis are sexually transmitted diseases are  

    caused by ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ಕಧದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಗೊನೊೀರಿಯ ಮತುತ ಸಫ್ಲ್ಲಸ್  ಗಳಿಗೆ  
    ಕಾರಣವಾದ ರೊೀಗಾಣು ಜಿೀವಿ  
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   (a) bacteria ಬಾಾಕ್ಿೀರಿಯ               (b) protozoa ಪ್ರೀಟ್ೊೀಜೊೀವ 

   (c) virus ವೆೈರಸ್                             (d) Plasmodium ಪಾಿಸೊೀಡಿಯೊಂ 

Ans;________________________________________________________________________________ 

18. The correct sequence of events of sexual reproduction in a flower 

      ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂತಾನೊೀತಪತಿತಯ ಘಟನೆಗಳ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಅನುಕರಮಣಿಕೆ  
    (а) Pollination --> fertilisation --> seedling--> embryo  

          ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ -> ಗಭಧಧ್ಾರಣ್ೆ -> ಮಳಕೆ -> ಭೂರಣ 

   (b) seedling --> embryo--> fertilisation--> pollination  

         ಮಳಕೆ -> ಭೂರಣ -> ಗಭಧಧ್ಾರಣ್ೆ -> ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ 

   (c) pollination--> fertilisation--> embryo--> seedling  

         ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ -> ಗಭಧಧ್ಾರಣ್ೆ -> ಭೂರಣ -> ಮಳಕೆ 
   (d) embryo--> seedling--> pollination--> fertilisation  

        ಭೂರಣ -> ಮಳಕೆ -> ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ -> ಗಭಧಧ್ಾರಣ್ೆ 
Ans;________________________________________________________________________________ 

19. The number of chromosomes in parents and offspring of a particular  

    species remains constant due to ನದಿಧಷ್ಿ ಪ್ರಬೆೀಧ್ಕೆೆ ಸೆೀರಿದ ಪ್ೀಷ್ಕರು ಮತುತ  
     ಸ್ತ್ೊಂತತಿಯಲ್ಲಿನ ವಣಧತೊಂತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಸಾರವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೆೀನೆೊಂದರೆ  

(a) doubling of chromosomes after zygote formation 

 ಯುಗಮಜ ರೂಪ್ುಗೊೊಂಡ ನೊಂತರ ವಣಧತೊಂತುಗಳು ದಿ್ಗುಣಗೊಳುಳತತವೆ. 
(b) halving of chromosomes after gamete formation  

ಯುಗಮಜ ರೂಪ್ುಗೊೊಂಡ ನೊಂತರ ವಣಧತೊಂತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಅಧ್ಧಕೆೆ ಇಳಿಯುತತದೆ. 
(c) doubling of chromosomes after gamete formation  

 ಯುಗಮಜ ರೂಪ್ುಗೊೊಂಡ ನೊಂತರ ವಣಧತೊಂತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ದಿ್ಗುಣಗೊಳುಳತತದೆ. 
(d) halving of chromosomes during gamete formation  

ಲ್ಲೊಂಗಾಣುಗಳು ಉೊಂಟ್ಾಗುವಾಗ ವಣಧತೊಂತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಅಧ್ಧಕೆೆ ಇಳಿಯುವುದು. 
Ans;________________________________________________________________________________ 

20. Which of the following statements are true for flowers?  
   (i) Flowers are always bisexual (ii) They are the sexual reproductive organs  
   (iii) They are produced in all groups of plants (iv) After fertilisation they give 
     rise to fruits.  

   ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸದೊಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿವೆ?  

      (i) ಹೂವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದಿ್ಲ್ಲೊಂಗಿಗಳು (ii) ಅವು ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂತಾನೊೀತಪತಿತಯ ಅೊಂಗಗಳಾಗಿವೆ 
    (iii) ಅವುಗಳು ಎಲಾಿ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾ ವಗಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತಾಪದನೆಗೊಳುಳತತವೆ. (iv) ಗಭಧಧ್ಾರಣ್ೆಯ ನೊಂತರ  
     ಅವು ಹಣುೆಗಳನುೆ ಉೊಂಟುಮಾಡುತತವೆ.  
    (a) (i) & (iv)               (b) (ii) & (iii)           (c) (i) & (iii)               (d) (ii) & (iv) 
 
Ans;________________________________________________________________________________ 
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D M M HIGH SCHOOL ,DOMMASANDRA 
10th Std Science MCQ 2020-21 

Answers 
Physics/ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 

Chapter-10: 1)b.    2)c.    3)b.   4)b.   5)d.    6)b.    7)d.     8)a.    9)d.    10)b. 

                        11)b.  12)b.  13)c. 14)b. 15)d.  16)b. 17)b.  18)d.  19)c.     20)c. 

Chapter-12:  1)c.   2)a.   3)d.   4)a.      5)c.    6)c.     7)b.    8)b.   9)d.   10)b. 

                       11)a.  12)a.  13)d. 14)c.   15)a. 16)c.  17)b.   18)a.  19)b. 20)b. 

Chapter-13: 1)b.   2)b.    3)d.    4)c.    5)b.    6)b.    7)b.     8)c.    9)c.   10)b. 

                       11)c.  12)a.  13)b.   14)c.  15)c. 16)d.  17)b.   18)c.  19)c.  20)b. 

Chapter-14: 1)c.   2)c.    3)b.     4)b.     5)a.   6)b.    7)b.    8)c.     9)c.   10)a. 

                        11)b. 12)c. 13)b.   14)d.   15)a.16)d.   17)c.  18)c.   19)b.  20)c. 

                                  

                              Chemistry/ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 

Chapter-2:  1)a.    2)c.   3)d.     4)c.     5)d.     6)a.    7)d.    8)d.    9)d.    10)c. 

                       11)d.  12)c. 13)b.   14)a.  15)c.   16)c.  17)d.  18)d. 19)d.    20)b.     

Chapter-3: 1)b.    2)d.     3)b.    4)b.     5)c.    6)a.     7)c.    8)a.      9)b.    10)d. 

                     11)c.   12)a.   13)a.  14)d.   15)b. 16)b.  17)d.  18)d.   19)d.    20)a.  

Chapter-4: 1)b.    2)d.     3)b.     4)d.     5)d.   6)b.     7)b.    8)d.     9)a.    10)b. 

                     11)b.  12)b.   13)a.   14)a.   15)d. 16)b.   17)c.  18)c.   19)d.    20)c.  

Chapter-5: 1)b.    2)a.     3)c.     4)d.     5)d.     6)b.     7)c.     8)a.    9)d.    10)d. 

                     11)c.  12)b.   13)a.   14)c.   15)d.   16)b.   17)d.  18)b.   19)c.   20)a.  
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Biology/ ಜಿೀವಶಾಸ್ತ್ರ 

Chapter-6: 1)a.     2)c.     3)b.     4)a.    5)c.     6)c.     7)b.     8)c.     9)b.     10)b. 

                     11)b.   12)a.  13)c.    14)d.  15)d.  16)d.   17)a.  18)d.   19)b.     20)a.  

Chapter-7: 1)d.    2)a.     3)c.     4)b.     5)a.     6)c.      7)a.     8)b.     9)b.     10)d. 

                     11)d.  12)d.   13)c.    14)a.  15)a.  16)b.   17)a.    18)d.  19)d.     20)d. 

Chapter-8: 1)a.    2)a.     3)c.     4)c.     5)a.     6)b.      7)d.      8)d.    9)b.      10)a. 

                     11)b.  12)d.   13)c.  14)b.   15)a.    

Chapter-9: 1)a.    2)b.     3)b.    4)a.     5)b.     6)b.      7)b.     8)c.      9)c.     10)c. 

                     11)b.   12)b.  13)b. 14)d.   15)d.   16)b.   17)b.    18)c.   19)b.     20)a. 

Chapter-15: 1)b.   2)b.    3)b.    4)c.     5)b.     6)d.      7)b.      8)b.     9)a.    10)c. 

Chapter-16:  1)c.   2)c.   3)b.     4)b.     5)d.      6)d.      7)d.     8)b.     9)a.     10)d.  

                        11)b. 12)d.  13)c.   14)d.   15)b.                 

Revision questions (ಪ್ುನರಾವತಧನ ಪ್ರಶೆೆಗಳು) 

Physics / ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 
  1)d.       2)b.      3)d.      4)c.      5)d.     6)b.      7)b.       8)d.      9)a.       10)c. 

11)a.     12)a.    13)b.    14)c.   15)a.   16)a.     17)b.    18)a.     19)c.       20)a. 

Chemistry (ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ) 
  1)b.      2)d.     3)b.     4)b.     5)c.     6)d.      7)c.      8)a.      9)c.      10)c. 

11)c.    12)d.   13)a.    14)a.   15)d.   16)d.   17)a.    18)b.  19)c.     20)d. 

Biology/ ಜಿೀವಶಾಸ್ತ್ರ 
  1)a.      2)b.     3)b.      4)c.     5)b.     6)a.      7)d.      8)b.      9)b.      10)a. 
 
11)c.    12)c.    13)a.    14)c.   15)a.   16)c.   17)a.     18)c.    19)d.     20)d. 
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ಕನಾಧಟಕ ಪೌರಢಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಿೀಕ್ಾ ಮೊಂಡಳಿ 

KARNATAKA SECONDARY EDUCATION 
EXAMINATION BOARD 

2020 - 21 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶೆೆ ಆಧ್ಾರಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶೆೆಪ್ತಿರಕೆ - 01 

2020 - 21 Multiple Choice Questions Based Model 

Question Paper – 01  SCIENCE/ವಿಜ್ಞಾನ 

Answer key 
                                                              

ಸ್ತ್ೂಚನೆ / NOTE : 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ / ಅಪ್ೂಣಧ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲುೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನುೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಉತತರವನುೆ ಆರಿಸ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತತರಪ್ತಿರಕೆ ಓ.ಎೊಂ.ಆರ್. ನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನುೆ 
ಕಪ್ುಪ / ನೀಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿೊಂಟ್ ಪೆನ್ ನೊಂದ  ಶೆೀಡ ಮಾಡಿರಿ. 
𝗙𝗼혂𝗿 𝗰𝗵𝗼𝗶𝗰𝗲혀 𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗶혃𝗲𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 혁𝗵𝗲 𝗾혂𝗲혀혁𝗶𝗼𝗻혀/𝗶𝗻𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲혁𝗲 혀혁𝗮혁𝗲𝗺𝗲𝗻혁혀. 𝗖𝗵𝗼𝗼혀𝗲 
혁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰혁 𝗮𝗻혀현𝗲𝗿 𝗮𝗻𝗱 혀𝗵𝗮𝗱𝗲 혁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰혁  𝗰𝗵𝗼𝗶𝗰𝗲 𝗶𝗻 혁𝗵𝗲 𝗢𝗠𝗥 𝗴𝗶혃𝗲𝗻 혁𝗼 𝘆𝗼혂 현𝗶혁𝗵 
𝗯𝗹혂𝗲 / 𝗯𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗽𝗼𝗶𝗻혁 𝗽𝗲𝗻. 

41) ವಿದುಾತ್ ಮೊಂಡಲದಲಿ್ಲ ರೊೀಧ್ವನುೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತ್ಲು ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತ್ುವ ಸಾಧ್ನ : 
     A device used to change the resistance in an electric circuit is  

     A) ಆಮಿೀಟರ್ / ammeter                      B) ರಿಯೀಸಾಿಟ್ / rheostat 

    C) ಗಾಾಲ್ನೊೀಮಿೀಟರ್ / galvanometer    D) ವೀಲ್ಿ ಮಿೀಟರ್ / voltmeter 

Ans:_ B) ರಿಯೀಸಾಿಟ್ / rheostat 

42) ಫ್ೆಿೀಮಿೊಂಗ್ ನ ಎಡಗೆೈ ನಯಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಾದ ಬೆರಳು ಸ್ತ್ೂಚ್ಚಸ್ತ್ುವುದು : 
   In Fleming’s left hand rule middle finger indicates the direction of the :  

     A) ಕಾೊಂತಕ್ೆೀತರದ ದಿಕುೆ / magnetic field 

     B) ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪೆರೀರಿತ ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕುೆ   
     electric current induced in conductor 

     C) ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕುೆ / electric current 

     D) ವಾಹಕದ ಚಲನೆಯ ದಿಕುೆ / movement of the conductor 

Ans:  C) ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕುೆ / electric current 
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43) ಒಬ್ ವೆೈದಾರು ‒0.5D ಸಾಮರ್ಥಾಧವನುೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ಸ್ತ್ರಿಪ್ಡಿಸ್ತ್ುವ ಮಸ್ತ್ೂರವನುೆ ಒಬ್ ವಾಕ್ತಗೆ 
ಸ್ತ್ೂಚ್ಚಸದಾದರೆ. ಈ ಮಸ್ತ್ೂರದ ಸ್ತ್ೊಂಗಮದೂರ ಮತುತ ವಿಧ್ : A doctor prescribes a corrective  

lens of power ‒0.5D to a person. The focal length of lens and the type is :  

    A) ‒2m ಮತುತ ನಮೆ ಮಸ್ತ್ೂರ / ‒2m and concave lens 

    B) +2m ಮತುತ ಪೀನಮಸ್ತ್ೂರ /+2m and convex lens 

    C) +2m ಮತುತ ನಮೆ ಮಸ್ತ್ೂರ / +2m and concave lens 

    D) ‒2m ಮತುತ ಪೀನಮಸ್ತ್ೂರ / ‒2m and convex lens 

Ans:  A) ‒2m ಮತುತ ನಮೆ ಮಸ್ತ್ೂರ / ‒2m and concave lens 

44) ವಸ್ತ್ುತವನುೆ ಪೀನಮಸ್ತ್ೂರದ ಪ್ರಧ್ಾನ ಸ್ತ್ೊಂಗಮ `F₁ʼ ಮತುತ ದೃಕ್ ಕೆೀೊಂದರ `Oʼ ಗಳ ಮಧ್ೆಾ 
 ಇರಿಸದಾಗ ಉೊಂಟ್ಾಗುವ ಪ್ರತಿಬೊಂಬದ ಸ್ತ್್ಭಾವ ಮತುತ ಗಾತರ : The nature and the size 

 of the image formed when the object is kept between the principal  
  focus ‘F1’ and optical centre ‘O’ of a convex lens is :  

    A) ಮಿರ್ಥಾ, ನೆೀರ ಮತುತ ದೊಡಡದು virtual, erect and enlarged 

    B) ಸ್ತ್ತಾ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮತುತ ಚ್ಚಕೆದು real, inverted and small size 

    C) ಮಿರ್ಥಾ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮತುತ ಚ್ಚಕೆದು virtual, inverted and small size 

    D) ಸ್ತ್ತಾ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮತುತ ದೊಡಡದು real, inverted and enlarged 

Ans: A) ಮಿರ್ಥಾ, ನೆೀರ ಮತುತ ದೊಡಡದು virtual, erect and enlarged 

45) ಒೊಂದು ವಿದುಾತ್ ಹೀಟರ್, ವಿದುಾತ್ ಮೂಲದಿೊಂದ 4ಂೊಂ ವಿದುಾತ್ ಸೆಳೆಯುವಾಗ ಅದರ ತುದಿಗಳ  
      ನಡುವಿನ ವಿಭವಾೊಂತರವು 60V ಆದರೆ, ಸ್ತ್ದರಿ ವಿದುಾತ್ ಹೀಟರ್ ನ ಸ್ತ್ುರುಳಿಯ ರೊೀಧ್ : 
 The potential difference between the terminals of electric heater is 60V,  
  when it draws a current of 4A from the source. The resistance of electric 
   heater coil is :  
     A) 15Ω                    B) 240Ω                  C) 24Ω                 D) 64Ω 
Ans: A) 15Ω 

46) ಗೊೀಳಿಯ ಮಸ್ತ್ೂರದ ವೃತಾತಕಾರದ ಸೀಮಾರೆೀಖೆಯ ವಾಾಸ್ತ್ :  
   The diameter of the circular outline of a spherical lens is :  

     A) ದೃಕ್ ಕೆೀೊಂದರ / optical centre    B) ವಕರತಾ ಕೆೀೊಂದರ / centre of curvature 

     C) ಅಪ್ಚಧರ್ / aperture                  D) ಪ್ರಧ್ಾನಾಕ್ಷ / principal axis 

Ans: C) ಅಪ್ಚಧರ್ / aperture 

47) ಸೌರಕುಕೆರ್ ನ ಒಳಮೆೀಲೆೈಗೆ ಕಪ್ುಪ ಬಣೆವನುೆ ಬಳಿದಿರುತಾತರೆ ಏಕೆೊಂದರೆ, ಅದು :  
   The inner wall of the solar cooker is painted black because this :  

    A) ಬೆಳಕನುೆ ಪ್ರತಿಫಲ್ಲಸ್ತ್ಲು reflects light 

    B) ಹೆಚುಿ ಉಷ್ೆವನುೆ ಹೀರಿಕೊಳಳಲು absorbs more heat 

    C) ತುಕುೆ ಹಡಿಯುವುದನುೆ ತಡೆಗಟಿಲು prevents from rusting 

    D) ಬೆಳಕ್ನ ಕ್ರಣಗಳನುೆ ಕೆೀೊಂದಿರಕರಿಸ್ತ್ಲು converges solar radiations 

Ans: B) ಹೆಚುಿ ಉಷ್ೆವನುೆ ಹೀರಿಕೊಳಳಲು absorbs more heat 
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48) ವಿದುಾತ್ ಜನಕದ ಕಾಯಧ : The function of electric generator is, it  

      A) ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕೆನುೆ ಹಮುಮಖ್ಗೊಳಿಸ್ತ್ುತತದೆ 
           reverses the direction of the current 

      B) ವಿದುಾತ್ ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ಯಾೊಂತಿರಕ ರ್ಶಕ್ತಯನಾೆಗಿ ಪ್ರಿವತಿಧಸ್ತ್ುತತದೆ  
          converts electrical energy into mechanical energy 

      C) ಒೊಂದು ಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಪ್ಸಾತಿಯನುೆ ಕೊಂಡುಹಡಿಯುತತದೆ  
         detects the presence of electric current in circuit  

      D) ಯಾೊಂತಿರಕ ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ವಿದುಾತ್ ರ್ಶಕ್ತಯನಾೆಗಿ ಪ್ರಿವತಿಧಸ್ತ್ುತತದೆ  
       converts mechanical energy into electrical energy 

Ans: D) ಯಾೊಂತಿರಕ ರ್ಶಕ್ತಯನುೆ ವಿದುಾತ್ ರ್ಶಕ್ತಯನಾೆಗಿ ಪ್ರಿವತಿಧಸ್ತ್ುತತದೆ  
converts mechanical energy into electrical energy 

49) ವಿದುಾತ್ ವಾಹಕದ ರೊೀಧ್ವು ಅವಲೊಂಬಸ್ತ್ದೆ ಇರುವುದು :  
    The resistance of a conductor does NOT depend on :  

     A) ವಾಹಕದ ಉದದ length of conductor 

     B) ವಾಹಕದ ಅಡಡಕೊಯತ area of cross section of conductor 

     C) ಕಾೊಂತಿೀಯ ಗುಣ magnetic nature 

     D) ವಸ್ತ್ುತವಿನ ಪಾರಕೃತಿಕ ಗುಣ nature of the material 

Ans:   C) ಕಾೊಂತಿೀಯ ಗುಣ magnetic nature 

50) ಡಿ.ಸ. ವಿದುಾತ್ ಜನಕವು ಕಾಯಧನವಧಹಸ್ತ್ುವ ತತ್ : 
 D.C. generator works on the principle of :  

A) ವಿದುಾತ್ ಕಾೊಂತಿೀಯ ಪೆರೀರಣ್ೆ electromagnetic induction 

B) ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾೊಂತಿೀಯ ಪ್ರಿಣ್ಾಮ magnetic effect of electric current 

C) ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಷ್ೊೆೀತಾಪದನಾ ಪ್ರಿಣ್ಾಮ heating effect of electric current 

D) ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ರಾಸಾಯನಕ ಪ್ರಿಣ್ಾಮ chemical effect of electric current 

Ans: A) ವಿದುಾತ್ ಕಾೊಂತಿೀಯ ಪೆರೀರಣ್ೆ electromagnetic induction 

51) “ವಾಾಟ್” ಎೊಂಬುದು ಇದರ SI ಏಕಮಾನವಾಗಿದೆ : ‘WATT’ is an SI unit of :  

  A) ವಿದುಾತ್ ಪ್ರವಾಹ electric current         B) ವಿದುಾದಾವೆೀರ್ಶ electric charge 

  C) ವಿದುಾತ್ ವಿಭವಾೊಂತರ electric potential differenc. D) ವಿದುಾತ್ ಸಾಮರ್ಥಾಧ electric power 

Ans: D) ವಿದುಾತ್ ಸಾಮರ್ಥಾಧ electric power 

52) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊೀಷ್ಿಕವನುೆ ಗಮನಸ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಮ ವಿದುಾತ್ ವಾಹಕ ವಸ್ತ್ುತ : Observe the 

given table. Good conductor of electricity among these  material is :  
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    A) K                         B) L                      C) N                          D) M 
  Ans: B) L   

53) ಜೆೈವಿಕ ಅನಲದ ಒೊಂದು ಗುಣ : One of the properties of biogas :  

     A) ಇದರ ಶಾಖ್ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚುಿ Its heating capacity is high 

    B) ಉರಿಸದಾಗ ಬೂದಿಯನುೆ ಉಳಿಸ್ತ್ುತತದೆ Leaves residue like ash 

    C) ಇದು ಹೊಗೆ ಸ್ತ್ಹತ ಉರಿಯುತತದೆ It burns with smoke 

   D) ಇದರ ಶಾಖ್ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ Its heating capacity is low 

Ans: A) ಇದರ ಶಾಖ್ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚುಿ Its heating capacity is high 

54) ಒೊಂದು ಮಸ್ತ್ೂರದ ವಸ್ತ್ುತ ದೂರ ಮತುತ ಪ್ರತಿಬೊಂಬದ ದೂರಗಳು ಕರಮವಾಗಿ ‒60 cm ಮತುತ  ‒20 cm 

ಆದರೆ, ಮಸ್ತ್ೂರದ ವಧ್ಧನೆ : Object distance and image distance of a  lens are ‒60 cm 

and ‒20 cm respectively, then the magnification of lens  will be :  
     A) - 0.33               B) + 3.0           C) + 0.33               D) + 4.0 
Ans: C) + 0.33                

55) ಲೊೀಹದ ಕಾಬೊಧನೆೀಟ್ ಅದುರುಗಳನುೆ ಅವುಗಳ ಆಕೆಿೈಡ ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಧಸ್ತ್ುವ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕ :  
The process used to convert metal carbonate ores into their oxides is :  

     A) ಹುರಿಯುವಿಕೆ Roasting                         B) ಅಪ್ಕಷ್ಧಣ್ೆ Reduction 

     C) ವಿದುಾದಿ್ಭಜನೆ Electrolysis                  D) ಕಾಸ್ತ್ುವಿಕೆ Calcination 

Ans: D) ಕಾಸ್ತ್ುವಿಕೆ Calcination 

56) ಪ್ಯಾಧಪ್ತ ಹೆೈಡೊರೀಕಾಬಧನ್ ಗಳ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಗುೊಂಪ್ು :  
    The correct group of saturated hydrocarbon :  
   A) CH₄, C₂H₄, C₃H₄                          B) C₂H₆, C₃H₈, C₄H₁₀ 

   C) C₂H₂, C₂H₆, CH₄                          D) C₂H₂, C₃H₆, C₄H₆ 

Ans: B) C₂H₆, C₃H₈, C₄H₁₀ 

57) ‘X’ ಧ್ಾತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ 11 ಮತುತ ‘Y’ ಧ್ಾತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ 17 ಆಗಿದೆ. 
    ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಧ್ಾತುಗಳ ನಡುವೆ ಉೊಂಟ್ಾಗುವ ಬೊಂಧ್ದ ವಿಧ್ : The atomic number of an       

element ‘X’ is 11 and the atomic number of ‘Y’ is 17. Then the type of bond  
  formed between these two elements :  

     A) ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ ಬೊಂಧ್ Hydrogen Bond    B) ಕೊೀವೆೀಲೆೊಂಟ್ ಬೊಂಧ್ Covalent Bond 

     C) ಅಯಾನಕ ಬೊಂಧ್ Ionic Bond                  D) ಲೊೀಹೀಯ ಬೊಂಧ್ Metallic Bond 
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Ans:  C) ಅಯಾನಕ ಬೊಂಧ್ Ionic Bond                    

58) ಒೊಂದು ದಾರವಣದ pH ಮೌಲಾ ಕಡಿಮೆಯಾದೊಂತೆ :  
    As the pH value of a solution decreases : 
 

 
 

A) OH⁻ ಅಯಾನ್ ಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ Number of OH⁻ ions increases 

B) H⁺ ಅಯಾನ್ ಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ. Number of H⁺ ions increases 

C) H⁺ ಅಯಾನ್ ಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ. Number of H⁺ ions decreases 

D) OH⁻ ಮತುತ H⁺ ಅಯಾನ್ ಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಸ್ತ್ಮನಾಗಿರುತತದೆ. Equal number of OH⁻ and H⁺ ions 

Ans: B) H⁺ ಅಯಾನ್ ಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ. Number of H⁺ ions increases 

59) ಈ ಕಾಬಧನ್ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕತದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಯಾಗುೊಂಪ್ು : The functional group 

      present in the carbon compound :  
 

 
 

   A) ಆಲ್ಲಡಹೆೈಡ Aldehyde                     B) ಆಲೊೆೀಹಾಲ್  Alcohol 

   C) ಕ್ೀಟ್ೊೀನ್ Ketone                        D) ಕಾಬಾಧಕ್ಿಲ್ಲಕ್ ಆಮಿ Carboxylic Acid 

 Ans: D) ಕಾಬಾಧಕ್ಿಲ್ಲಕ್ ಆಮಿ Carboxylic Acid 

60) ಒೊಂದು ಧ್ಾತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ 20 ಆದರೆ, ಆಧ್ುನಕ ಆವತಧಕ ಕೊೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ  
ಈ ಧ್ಾತುವಿನ ಆವತಧ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ : The atomic number of an element is 20. In the 

  modern periodic table this element belongs to the period :  
    A) 4                         B) 7                     C) 2                          D) 3 
Ans:    A) 4                        

61) ಸೆೈಕೊಿೀ ಹೆಕೆಿೀನ್ ಅಣು ರಚನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಏಕಬೊಂಧ್ಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖೆಾ : The number of single  

     bonds present in the structure of a cyclohexane molecule :  
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         A) 12                     B) 18                       C) 24                      D) 6 
Ans: B) 18                    

62) ಆಧ್ುನಕ ಆವತಧಕ ಕೊೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒೊಂದು ವಗಧದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಗಿದೊಂತೆ ಧ್ಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣು ಗಾತರವು 
In modern periodic table as we move down a group. The atomic size of the 
elements :  

 A) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ decreases        B) ಬದಲಾಗುವುದಿಲಿ does not change 

 C) ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ increases 

 D) ಮದಲು ಹೆಚಾಿಗಿ ನೊಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತದೆ. first increases and then decreases 

Ans: C) ಹೆಚಾಿಗುತತದೆ increases 

63) ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಕ ಕ್ರಯ್ಕಗಳನುೆ ಗಮನಸ. ಈ ಕ್ರಯ್ಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಲೊೀಹಗಳ 

 ಕ್ರಯಾಶಿೀಲತೆಯ ಇಳಿಕೆಯಕರಮ :  
(a) Fe + CuSO₄ → FeSO₄ + Cu (b) Zn + FeSO₄ → ZnSO₄ + Fe .  
Observe the given chemical reactions. The decreasing order of 

 reactivity of metals in the above reactions is :  
   A) Zn > Fe > Cu                     B) Fe > Cu > Zn 

   C) Zn > Cu > Fe                     D) Cu > Fe > Zn 
Ans:   A) Zn > Fe > Cu                      

64) ಸಾರರಿಕತ ಸ್ತ್ಲೂಫುರಿಕ್ ಆಮಿವು ಸ್ತ್ತುವಿನ ಚೂರುಗಳೂೆೊಂದಿಗೆ ವತಿಧಸದಾಗ ಬಡುಗಡೆಯಾಗುವ  
ಅನಲ:The gas liberated when dil. Sulphuric acid reacts with zinc granules :  
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    A) ಸ್ತ್ಲಫರ್      ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ Sulphur dioxide      B) ಕಾಬಧನ್ ಡೆೈಆಕೆಿೈಡ Carbon dioxide 

    C) ನೆೈಟ್ೊರೀಜನ್ Nitrogen                                D) ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ Hydrogen 

Ans:   D) ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ Hydrogen 

65) NaOH + HCl → NaCl + H₂O. ಈ ರಾಸಾಯನಕ ಕ್ರಯ್ಕಯು ಇದರ ಉದಾಹರಣ್ೆಯಾಗಿದೆ :  
   NaOH + HCl → NaCl + H₂O. This chemical reaction is an example of :  

   A) ತಟಸಾಕರಣ ಕ್ರಯ್ಕ neutralization reaction  B) ಆದೆೀರ್ಶನ ಕ್ರಯ್ಕ substitution reaction 

   C) ಸ್ತ್ೊಂಕಲನ ಕ್ರಯ್ಕ addition reaction                D) ದಹನ ಕ್ರಯ್ಕ combustion reaction 

Ans:  A) ತಟಸಾಕರಣ ಕ್ರಯ್ಕ neutralization reaction 

66) ಬೆೊಂಜಿೀನ್ ನ ಅಣುಸ್ತ್ೂತರ : The molecular formula of benzene is :  

 
 
      A) C₅ H₁₂             B) C₆ H₁₂             C) C₆ H₆                D) C₆ H₁₀ 

Ans: C) C₆ H₆                 

67) ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೀರಿನೊಂದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತುತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಲವಣಗಳ ಹೀರುವಿಕೆ ಮತುತ  
ಮೆೀಲುಮಖ್ ಚಲನೆಗೆ ಸ್ತ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕ : The process that helps in the absorption 

 of upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the 
leaves in plants :  
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   A) ಉಸರಾಟ Respiration                        B) ಬಾಷ್ಪವಿಸ್ತ್ಜಧನೆ Transpiration 

   C) ದುಾತಿಸ್ತ್ೊಂಶೆಿೀಷ್ಣ್ೆ / Photosynthesis     D) ವಸ್ತ್ುತಸಾಾನಾೊಂತರಣ / Translocation 

Ans: B) ಬಾಷ್ಪವಿಸ್ತ್ಜಧನೆ Transpiration 

68) ಮಾನವನ ದೆೀಹದಲಿ್ಲ ಆಕ್ಿಜನ್ ಸ್ತ್ಹತ ರಕತವು ಶಾ್ಸ್ತ್ಕೊೀರ್ಶಗಳಿೊಂದ ಹೃದಯಕೆೆ ಬರುವ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ 

 ಮಾಗಧ : The correct pathway of oxygenated blood coming from lungs to the 

 heart in the human body :  
 

 

 
A) ಪ್ುಪ್ುಪಸ್ತ್ಕ ಅಪ್ಧ್ಮನಗಳು → ಬಲಹೃತುೆಕ್ಷಿ → ಬಲಹೃತೆಣಧ 

Pulmonary arteries → Right ventricle → Right atrium 

B) ಪ್ುಪ್ುಪಸ್ತ್ಕ ಅಪ್ಧ್ಮನಗಳು → ಬಲಹೃತೆಣಧ → ಬಲಹೃತುೆಕ್ಷಿ 

Pulmonary arteries → Right atrium → Right ventricle 

C) ಪ್ುಪ್ುಪಸ್ತ್ಕ ಅಭಿಧ್ಮನಗಳು → ಎಡಹೃತುೆಕ್ಷಿ → ಎಡಹೃತೆಣಧ 

Pulmonary veins → Left ventricle → Left atrium 

D) ಪ್ುಪ್ುಪಸ್ತ್ಕ ಅಭಿಧ್ಮನಗಳು → ಎಡಹೃತೆಣಧ → ಎಡಹೃತುೆಕ್ಷಿ 

 Pulmonary veins → Left atrium → Left ventricle 

Ans: ಪ್ುಪ್ುಪಸ್ತ್ಕ ಅಭಿಧ್ಮನಗಳು → ಎಡಹೃತೆಣಧ → ಎಡಹೃತುೆಕ್ಷಿ 

 Pulmonary veins → Left atrium → Left ventricle 

69) ಮಾನವನ ದೆೀಹದಲಿ್ಲ ಕಾಬೊೀಧಹೆೈಡೆರೀಟ್, ಪ್ರೀಟ್ಟೀನ್ ಮತುತ ಕೊಬ್ನ ಚಯಾಪ್ಚಯ  
ಕ್ರಯ್ಕಯನುೆ ನಯೊಂತಿರಸ್ತ್ುವ ಹಾಮೀಧನ್ : The hormone that regulates carbohydrate,  

 protein and fat metabolism in the human body is :  

    A) ಟ್ೆಸೊಿೀಸಿೀರಾನ್ Testosterone            B) ಅಡಿರನಲ್ಲನ್ Adrenaline 

    C) ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ Thyroxin                              D) ಇನುಿಲ್ಲನ್ Insulin 

Ans:    C) ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ Thyroxin                               

70) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಜೊೀಡಿ :  
   The mismatched pair among the following :  

    A) ಅಡಿರನಲ್ಲನ್ → ಪಟುಾಟರಿ ಗರೊಂರ್ಥ / Adrenaline → Pituitary gland 

    B) ಟ್ೆಸೊಿೀಸಿರಾನ್ → ವೃಷ್ಣ / Testosterone → Testes 
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   C) ಇನುಿಲ್ಲನ್ → ಮೆೀದೊೀಜಿೀರಕ ಗರೊಂರ್ಥ / Insulin → Pancreas 

   D) ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ → ಥೆೈರಾಯ್ಡ ಗರೊಂರ್ಥ /Thyroxin → Thyroid gland 

Ans:  A) ಅಡಿರನಲ್ಲನ್ → ಪಟುಾಟರಿ ಗರೊಂರ್ಥ / Adrenaline → Pituitary gland 

71) ಐಚ್ಚಿಕ ಕ್ರಯ್ಕಗಳ ನಖ್ರತೆ ಮತುತ ದೆೀಹದ ಭೊಂಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ಮತೊೀಲನವನುೆ ಕಾಪಾಡಲು  
ಕಾರಣವಾದ ಮಾನವನ ಮಿದುಳಿನ ಭಾಗ : The part of human brain responsible for  

precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance  
of the body :  

 
 

      A) ಪಾನ್ಿ / Pons                                       B) ಮಹಾಮಸತಷ್ೆ / Cerebrum 

      C) ಹೆೈಪ್ೀರ್ಥಲಾಮಸ್ / Hypothalamus     D) ಅನುಮಸತಷ್ೆ / Cerebellum 

Ans: D) ಅನುಮಸತಷ್ೆ / Cerebellum 

72) ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ಕಧದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಗೊನೊೀರಿಯಾ ಮತುತ ಸಫ್ಲ್ಲಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ 

 ರೊೀಗಕಾರಕ : A pathogen that causes gonorrhoea and syphilis transmitted 

 through sexual contact :  

    A) ಪ್ರೀಟ್ೊೀಜ ೆ ೂೀವ / Protozoa                     B) ಬಾಾಕ್ಿೀರಿಯಾ / Bacteria 

    C) ವೆೈರಸ್ / Virus                                          D) ಫೊಂಗಸ್ / Fungus 

Ans: B) ಬಾಾಕ್ಿೀರಿಯಾ / Bacteria 

73) ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಲೆೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂತಾನೊೀತಪತಿತ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕ ಜರಗುವಾಗ ಕೊಂಡುಬರುವ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ  

ಹೊಂತಗಳು :The correct sequence found in the process of sexual 

   reproduction in flower is :  

A) ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ, ನಶೆೀಚನ, ಭೂರಣ, ಬೀಜ / pollination, fertilization, embryo, seed 

B) ಬೀಜ, ಭೂರಣ, ನಶೆೀಚನ, ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ / seed, embryo, fertilization, pollination 

C) ಭೂರಣ, ಬೀಜ, ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ, ನಶೆೀಚನ / embryo, seed, pollination, fertilization 

D) ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ, ನಶೆೀಚನ, ಬೀಜ, ಭೂರಣ / pollination, fertilization, seed, embryo 

Ans:A) ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಪರ್ಶಧ, ನಶೆೀಚನ, ಭೂರಣ, ಬೀಜ pollination, fertilization, embryo, seed 

74) ಬೀಜವು ಮಳಕೆಯಡೆಯುವಾಗ ಬೆೀರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗುವ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾಬೀಜದ ಭಾಗ  
The part of the seed that grows and develops into root on germination :  
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    A) ಬೀಜದಳ / Cotyledon                 B) ಎೊಂಡೊೀಸ್ತ್ಪಮ್ಧ / Endosperm 

   C) ಪ್ರರ್ಥಮ ಮೂಲ / Radicle               D) ಬೀಜದ ಪ್ರೆ / Seed Coat 

Ans: C) ಪ್ರರ್ಥಮ ಮೂಲ / Radicle                

75) ದುೊಂಡಾದ ಹಸರು ಬೀಜವನುೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ಬಟ್ಾಣಿ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾವನುೆ (RRyy) ಸ್ತ್ುಕಾೆದ ಹಳದಿ  
ಬೀಜವನುೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ಬಟ್ಾಣಿ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ಾದ ಜೊತೆ (rrYY)ಸ್ತ್ೊಂಕರಣಗೊಳಿಸದಾಗ F₁ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ  
ಉೊಂಟ್ಾಗುವ ಬೀಜಗಳು : If a round green seeded pea plant (RRyy) is crossed 

 with wrinkled yellow seeded pea plant (rrYY). The seeds produced in F₁ 

 generation are :  

 A) ದುೊಂಡನೆಯ ಹಸರು / Round and green  B) ಸ್ತ್ುಕಾೆದ ಹಳದಿ / Wrinkled and yellow 

 C) ಸ್ತ್ುಕಾೆದ ಹಸರು / Wrinkled and gree     D) ದುೊಂಡನೆಯ ಹಳದಿ / Round and yellow 

Ans: D) ದುೊಂಡನೆಯ ಹಳದಿ / Round and yellow 

76) ಜಿೀವಿಯು ತನೆ ಜಿೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದ ಅನುಭವಗಳನುೆ ಅದರ ಸ್ತ್ೊಂತತಿಗೆ ವಗಾಧಯಿಸ್ತ್ುವುದಿಲಿ. 
ಏಕೆೊಂದರೆ ಅವುಗಳು : The experiences of an individual during its life time,  

 cannot be passed on to its progeny. Because they are :  

  A) ಆನುವೊಂಶಿೀಯ ಗುಣಗಳು / Inherited traits   B) ಗಳಿಸದ ಗುಣಗಳು / Acquired traits 

  C) ಪ್ರಬಲ ಗುಣಗಳು / Dominant traits            D) ದುಬಧಲ ಗುಣಗಳು / Recessive traits 

Ans:  B) ಗಳಿಸದ ಗುಣಗಳು / Acquired traits 

77) ಕಾಯಾಧನುರೂಪ ಅೊಂಗಗಳು : Analogous organs have :  

 

 
A) ಒೊಂದೆೀ ರಿೀತಿಯ ರಚನೆ ಮತುತ ಒೊಂದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಕಾಯಧವನುೆ ಹೊೊಂದಿವೆ. 

 Same structure and same function 

B) ಒೊಂದೆೀ ರಿೀತಿಯ ರಚನೆ ಮತುತ ವಿಭಿನೆ ರಿೀತಿಯ ಕಾಯಧಗಳನುೆ ಹೊೊಂದಿವೆ.  
 Same structure and different functions 

C) ವಿಭಿನೆ ರಿೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು ಮತುತ ಒೊಂದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಕಾಯಧವನುೆ ಹೊೊಂದಿವೆ.  
Different structures and same function 

D) ವಿಭಿನೆ ರಿೀತಿಯ ರಚನೆ ಮತುತ ವಿಭಿನೆ ರಿೀತಿಯ ಕಾಯಧಗಳನುೆ ಹೊೊಂದಿವೆ.  
Different structures and different functions 

Ans: C)ವಿಭಿನೆ ರಿೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು ಮತುತ ಒೊಂದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಕಾಯಧವನುೆ ಹೊೊಂದಿವೆ.  
Different structures and same function 
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78) ವಾತಾವರಣದ ಉನೆತ ಸ್ತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಿಜನ್ ಓಝೀನ್ ಆಗಿ ರೂಪ್ಗೊಳುಳವುದು ಇವುಗಳ 

 ಪ್ರಭಾವದಿೊಂದ : Ozone layer is formed from oxygen at the higher levels  

   of the atmosphere by the action of :  

   A) ಕ್ಷ-ಕ್ರಣಗಳು / X-rays   B) ನೆೀರಳಾತಿೀತ ವಿಕ್ರಣಗಳು / Ultra violet - radiations 

   C) ಅವಕೆೊಂಪ್ು ವಿಕರಣಗಳು / Infrared radiations  D) ರೆೀಡಿಯೀ ತರೊಂಗಗಳು / Radio waves 

Ans:  B) ನೆೀರಳಾತಿೀತ ವಿಕ್ರಣಗಳು / Ultra violet - radiations 

79) ಒೊಂದು ವಸ್ತ್ುತವನುೆ ಅದರ ಮೂಲ ಉದೆದೀರ್ಶಕೆೆ ಬಳಸ್ತ್ಲು ಸಾಧ್ಾವಾಗದೆೀ ಇದದರೆ ಅದನುೆ ಬೆೀರೆ 
 ಯಾವುದೆೀ ಉಪ್ಯುಕತ ಉದೆದೀರ್ಶಕೆೆ ಬಳಸ್ತ್ುವುದು : A product that can no more be used 

 for the original purpose but use it for some other useful purpose is :  
 

 
 

   A) ಮರುಚಕ್ರೀಕರಣ / Recycle                     B) ಮಿತಬಳಕೆ / Reduce 

   C) ಮರುಬಳಕೆ / Reuse                               D) ಮರುಉದೆದೀರ್ಶ / Repurpose 

Ans: D) ಮರುಉದೆದೀರ್ಶ / Repurpose 

80) ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೆೀರ್ಶದ ನವಧಹಣ್ೆಯು : The watershed management :  

    A) ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೆೀರ್ಶದ ಜನರ (ಸ್ತ್ಮುದಾಯದ) ಉತಾಪದನೆ ಮತುತ ಆದಾಯವನುೆ  
      ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತ್ುತತದೆ  Increases production and income of watershed community  

   B) ಬರಗಾಲ ಮತುತ ಪ್ರವಾಹಗಳನುೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತ್ುತತದೆ / Increases droughts and floods 

   C) ಜಲಾರ್ಶಯದ ಕೆಳಪ್ರದೆೀರ್ಶದ ಜಿೀವ ವೆೈವಿಧ್ಾವನುೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತತದೆ  
      Decreases the    biodiversity of downstream reservoirs 

    D)ಅರಣಾನಾರ್ಶವನುೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತ್ುತತದೆ / Increases deforestation 

Ans: A) ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೆೀರ್ಶದ ಜನರ (ಸ್ತ್ಮುದಾಯದ) ಉತಾಪದನೆ ಮತುತ ಆದಾಯವನುೆ  
ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತ್ುತತದೆ  Increases production and income of watershed community 

 

 

             ALL THE BEST  


