
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛ್ದರಿ ,  ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ , ಚಿತ್ರದುಗ 
2020-21 ನ್ದ ಸಾಲಿನ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ . ವಿರಾಾರ್ಥೇಗಳಿಗ್  ಜಿಲಾಾ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ೇಸಿದಧತಾ ಪರಿದಕ್ಷ್ 

ವಿಷಯ:- ಕ್ ದರ್ ವಿಷಯಗಳು (ಗಣಿತ್,ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ)     ಬಹುಆಯ್ಕೆಮಾದರಿ ಪರಶ್್ೆಪತ್ರರಕ್ 
  ಪರಶ್್ೆಗಳ ಸಂಖ್ಾ:-120          ಅಂಕಗಳು-120                                                          ಸಮಯ:3ಗಂಟ್ಗಳು  

 ಕ್ಳಗಿನ  ಪರತ್ರದ ಪರಶ್್ೆಗಳಿಗ್ ನಾಲ್ುೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನುೆ ನಿದಡಲಾಗಿರ್. ಸರಿಯಾದ   ಉತ್ುರರ್ನುೆ ಗುರುತ್ರಸಿ  ಬರ್ಯಿರಿ 
 1.      1 , -3, -7,-11 ,....ಸಮ ಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಸ ಮ ನ್ಯ ವ್ಯತ್ ಯಸ 

                        a) 1     b) -3                  c)-4       d )4 

2.      7,11,15,.....147  ಈ ಶ್ರೇಢಿಯ 9 ನ್ೇ ಪದ 

    a) 39  b)38  c)37  d)40 

3.    3 ರಾಂದ ಭ ಗವ ಗುವ್ ಎರಡು ಅಾಂಕಿಸಾಂಖ್್ಯಗಳ  ಸಾಂಖ್್ಯ ಎಷ್ುು? 

  a) 25  b) 30  c) 27  d) 28 

4.  a10 – a5= 200 ಆದ ಗ ಸ ಮ ನ್ಯ ವ್ಯತ್ ಯಸ 

  a) 30  b) 40  c) 50  d) 60 

5.       ಮೊದಲ  10 ಸ ಾಭ ವಿಕ ಸಾಂಖ್್ಯಗಳ ಮೊತತ 

  a) 50  b) 55  c) 60  d) 65 

6.  ಎರಡು ಸರಳ ರ್ೇಖ್್ಗಳು ಒಾಂದು ಬಾಂದುವಿನ್ಲ್ಲ ಿಛ್ೇದಿಸಿದರ್ ,ಸಮೇಕರಣಗಳ ಜ್ ೇಡಿಗಳ ಪರಹ ರ 

  a)  ಅನ್ನ್ಯ b)  ಅಪರಮತ  c) ಪರಹ ರವಿಲ ಿ  d)  4 ಪರಹ ರಗಳು 

7.   3X+4Y+8=0   ಮತುತ  6X+8Y+16=0 ಈ ಸರಳ ರ್ೇಖ್್ಗಳ ಜ್ ೇಡಿಗಳು 

  a)  ಛ್ೇದಿಸುತತವ್ b)  ಸಮ ಾಂತರ   c)  ಐಕಯಗ್ ಳುುತತವ್   d)  ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವ್ುದ  ಅಲ ಿ

8.   2X+3Y+5=0   ಮತುತ  4X+9Y+10=0 ಈ ಸರಳ ರ್ೇಖ್್ಗಳ ಜ್ ೇಡಿಗಳು 

  a)  ಛ್ೇದಿಸುತತವ್ b)  ಸಮ ಾಂತರ   c)  ಐಕಯಗ್ ಳುುತತವ್   d)  ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವ್ುದ  ಅಲ ಿ

9.    K  ನ್ ಯ ವ್ ಬ್ಲ್ಗ್  X+KY+7=0   ಮತುತ  3X+12Y+21=0 ಈ ಸರಳ ರ್ೇಖ್್ಗಳ ಜ್ ೇಡಿಗಳು ಐಕಯಗ್ ಳುುತತವ್ 

  a)   1  b)  2    c)  3     d)  4 
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10.   ಈ ಚಿತರದಲ್ಲ ಿAPB = 400  ಆದರ್ AOP ನ್ ಬ್ಲ್                               

a)   1000      b) 500      c) 700     d)   800 

11.      6 cm ತ್ರರಜ್ಯ ವಿರುವ್ ವ್ೃತತಕ್್ೆ ಅದರ ಕ್್ೇಾಂದರದಿಾಂದ 10 cm  ದ ರದಲ್ಲಿರುವ್ ಬ ಹ್ಯಬಾಂದುವಿನಾಂದ ಸಪರ್ಶಕ                  

           ರಚಿಸಿದ್.ಸಪರ್ಶಕದ  ಉದದ 

  a)   11 cm  b)  8 cm   c)  10cm    d)  9cm 

12.  ವ್ೃತತದ ಪರಧಿಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಒಾಂದು ಬಾಂದುವಿನ್ಲ್ಲ ಿರಚಿಸ ಬಹ್ುದ ದ ಸಪರ್ಶಕಗಳ ಸಾಂಖ್್ಯ 

  a)   1  b)  2    c)  0     d)  ಅಪರಮತ 

13.   ΔDEF ~ ΔABC.     DE : AB = 2 : 3  ಮತುತ  ΔDEF  ನ್  ವಿಸಿತೇಣಶವ್ು  44 ಚದರ ಮ ನ್ಗಳ ದರ್ , ΔABC ಯ          

 ವಿಸಿತೇಣಶವ್ು _________ ( ಚದರ ಮ ನ್ಗಳಲ್ಲ)ಿ  

  a) 99  b) 120  c) 17

69
  d) 66 

14.   ΔABC ~ ΔPQR,    
ΔABC

ΔPQR
  = 

9

4
   ಮತುತ AB = 18 cm  ಆದರ್,  PQ  ನ್ ಅಳತ್್ಯು 

          a) 14 cm b) 8 cm c) 10 cm d) 12 cm 

 15.  ಕ್್ ಟ್ಟುರುವ್ ಚಿತರದಲ್ಲ ಿ x  ನ್ ಬ್ಲ್ಯು 

           a) 4 cm      b) 5 cm       c) 8 cm        d) 3 cm 

 

16. ΔLMN ನ್ಲ್ಲ ಿ ∠L = 50° ಮತುತ ∠N = 60°,  ΔLMN ~ ΔPQR  ಆದರ್  ∠Q  ನ್ ಅಳತ್್ 

   a) 50°  b) 70°  c) 60°  d) 40° 

17.   ಪಕೆದ ಚಿತರದಲ್ಲ ಿ XY∥ BC  ಆದರ್    𝐴𝑋

𝐴𝐵
   ಗ್ ಸಮನ ದುದು 

a) 
𝐴𝑋

𝐴𝑌
  b) 

𝐴𝑋

𝑋𝐵
  c) 

𝐴𝑌

𝐴𝐶
  d) 

𝐴𝐶

𝐴𝑌
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18.  AB= 11cm  ಇರುವ್ ರ್ೇಖ್ ಖಾಂಡವ್ನ್ುು 4:7 ರಲ್ಲಿ ವಿಭ ಗಿಸಿದ ಗ ,ಎರಡನ್ೇ ಭ ಗದ  ಉದದ ______ cm 
A)  4   B) 7   C) 11   D) 8 

       19.   ಈ ಚಿತರದಲ್ಲ ಿ  BC= 6 cm ಆದರ್ BC’  ನ್ ಬ್ಲ್ 

 a)  10 cm      b)  9cm         c) 8 cm     d) 6 cm  

20.  ( x1, y1 )  ಮತುತ  (x2, y2 )  ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶ ಿಂಕಗಳು 
     
        a)      ( 

𝑥1−𝑥2

2
 ,

𝑦1−𝑦2

2
 )         b) ( 

𝑥1 + 𝑥2

2
 ,

𝑦1+ 𝑦2

2
 )       c) ( 

𝑥1−𝑦2

2
 ,

𝑦1−𝑥2

2
 )             

d ) ( 
𝑥1−𝑦1

2
 ,

𝑥2−𝑦2

2
 ) 

 21. (2,3 ) , (4, k)  ಮತ್ುು  (6,-3)   ಬಿಂದುಗಳು ಸರಳರ್ದಖ ಗತ್ವ ಗಿದದರ್ K  ನ್ ಬ್ಲ್         

        a) 3        b ) -2            c ) 2          d ) 0 
22.   (3,4)  ಮತ್ುು  (6,-3)  ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ    
        a) √48     b) √58     c) √84     d) √56 
23.    A(  4, -3 ) ಹ ಗೂ  B  ( 8, 5 ) ಬಿಂದುಗಳಗಳನುು   ಸ್ದರಿಸುವ ರ್ದಖ ಖಿಂಡವನುು  P ಬಿಂದುವು 3:1 ಅನುಪ ತ್ದಲ್ಲಿ      
ವಿಭ ಗಿಸಿದರ್ P ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶ ಿಂಕಗಳು.      
                a) (7,6 )        b) (7,3)               c) (7,5)          d) (7,4 ) 
 24. ವ್ಗಶಸಮೇಕರಣದ    ಆದರ್ಶರ ಪ 
        a) ax2 + bx + c b) ax2 + bx + c=0 c)  bx + c =೦      d)  ax2 + c =೦ 

25. ಶ್ ೇಧ್ಕದ ಬ್ಲ್ b2 – 4ac < 0 ಆದ ಗ ಸಮೇಕರಣದ ಮ ಲಗಳ ಸಾಭ ವ್ 

    a) ಮ ಲಗಳು ವ ಸತವ್ ಮತುತ ಸಮ    b) ವ ಸತವ್ ಮತುತ ಬನ್ು       c) ಊಹ ಮ ಲಗಳು    d) ಯ ವ್ುದ  ಅಲ ಿ

26. ಕ್್ಳಗಿನ್ವ್ುಗಳಲ್ಲ ಿಯ ವ್ುದು ವ್ಗಶಸಮೇಕರಣ ಅಲ ಿ? 

     a) x2 - 3x + 2 =0     b) x2 - 2 =0          c)  3x + ೧ =0       d ) x2 = 0 

27.  x2 – 4x + 4 = 0 ವ್ಗಶಸಮೇಕರಣದ ಮ ಲಗಳು  

            a) ( -2, 1)     b) (-2 , -2)         c) (2, 2)       d)  (-2, 2) 

 28.  𝒄𝒐𝒔𝜽 =  3

5
     ಆದರ್  s𝒆𝒄 𝜽   ದ ಅನ್ುಪ ತವ್ು   

     a)  5

3
           b) 4

3
            c)   5

4
         d) 5

13
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29 . 1−tan450

 1+tan450  ಇದರ ಬ್ಲ್  
a) 2    b) 0           C) 1     d) 𝟗𝟎0 
 

30. Sin 360 ಯ ಸಮನ ದ ಬ್ಲ್  
               a)  Cos 360    b) cosec 360        c)  Cos 540       d)  Cosec 540 

31.  ಒಾಂದು ಕಾಂಬದ ಮತುತ ಅದರ ನ್ರಳಿನ್ ಉದದದ ಅನ್ುಪ ತವ್ು 𝟏:√3  ಆದರ್ ಅದರ ಉನ್ುತ ಕ್್ ೇನ್  
       a) 𝟎°                 b ) 𝟑𝟎°           c) 𝟒𝟓°        d) 6𝟎 

 32. 𝑠𝑖𝑛2 𝐴 = 0 ಆದರ್   𝑐𝑜𝑠𝐴 ದ ಬ್ಲ್   

a) √ 3               b) 0           C) 1     d) 2√3 

 33. ಒಾಂದು ದತ್ ತಾಂರ್ದ ಬಹ್ುಲಕ ಮತುತ ಸರ ಸರಯು ಕರಮವ ಗಿ 𝟗 ªÀÄvÀÄÛ 𝟔 ಆಗಿದ್. ಹ ಗ ದರ್ ಈ ದತ್ ತಾಂರ್ದ ಮಧ ಯಾಂಕ 
      a)   6.5              b)   7.0            c)7.  5                    d) 8 
  

  34.       9,7,11,6,11,23,24 ಈ ಪ ರಪ ತಾಂಕಗಳ ಬಹ್ುಲಕ 
      a.)    9               b) 7      c)  11     d) 23 

35.   𝟕,10,𝟏1 ,12 ಈ ದತ್ ತಾಂರ್ದ ಸರ ಸರ  

             a) 9               b) 9.5                   c) 10                     d) 10.5 

36. ಅಧ್ಶ ಗ್ ೇಳದ ಘನ್ಫಲವ್ನ್ುು ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯುವ್ ಸ ತರ 

                              a)   1
3
r3            b)     

2

3
r3          c)          

4

3
r3                d)     

3

4
r3 

 37.  ಉದದ ,ಅಗಲ ಮತುತ ಎತತರಗಳು ಕರಮವ ಗಿ  10 cm ,  8cm   ಮತುತ 6cm ಇರುವ್ ಆಯತ ಘನ್ದ 

ಘನ್ಫಲ____ಘ.ಮ ನ್ಗಳು 

                               a) 380           b)   480          c)   280       d)   580  

38. ರ್ಾಂಕುವಿನ್ ಭಿನ್ುಕದ ಘನ್ಫಲ ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯುವ್ ಸ ತರ____________  

                     a)   (r1+r2)l            b)      (r1+r2)l+r12+r22   c)    
1

3
h(r12+r22+r1r2)l       d)     

h(r1+r2)l     

39.   ಸಿಲ್ಲಾಂಡರನ್   ಎತತರ  ಅದರ ಪ ದದ ವ ಯಸಕ್್ೆ ಸಮನ ದರ್  ಅದರ ಪೂಣಶ ಮೇಲ್ೈ ವಿಸಿತೇಣಶ 

                            a)   6r2             b)     8r2          c)    3

2
r2            d)   3r2  

40. 6 cm   ವ ಯಸವಿರುವ್ ಗ್ ೇಳವ್ನ್ುು ಕರಗಿಸಿ 0.2cm ತ್ರರಜ್ಯವಿರುವ್ ತಾಂತ್ರಯನ ುಗಿ ಮ ಡಲ ಗಿದ್. ಈ ತಾಂತ್ರಯ  ಉದದ 
                          a)    6 cm             b) 700 cm            C) 900cm          d)   450 cm   
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ವಿಜ್ಞಾನ 
ಕ್ಳಗಿನ  ಪರತ್ರದ ಪರಶ್್ೆಗಳಿಗ್ ನಾಲ್ುೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನುೆ ನಿದಡಲಾಗಿರ್. ಸರಿಯಾದ   ಉತ್ುರರ್ನುೆ ಗುರುತ್ರಸಿ  ಬರ್ಯಿರಿ 
41. ಮಷ್್ರಲ್ ೇಹ್ದ ರ್ ೇಧ್ಶೇಲತ್್ಯು ಅದರ ಘಟಕ ಲ್ ೇಹ್ಗಳಿಗಿಾಂತಲ  ________. 

A. ಹ್ಚ್ ಾಗಿರುತತದ್    B. ಕಡಿಮಯ ಗಿರುತತದ್. C. ಸಮನ ಗಿರುತತದ್. D. ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವ್ುದು ಅಲಿ. 

42. ಕ್ ಾಂತಕ್್ೇತರವ್ು ________ ಮತುತ ಪರಮ ಣ ಎರಡನ್ ು ಹ್ ಾಂದಿದ ಪರಮ ಣವ ಗಿದ್. 

A. ದಿಕುೆ                 B. ತ ಕ      C.  ಸ ಾಂದರತ್್        D. ಗುರುತಾ. 

43. ಕಿರಣಗಳು ವ ಸತವ್ವ ಗಿ ಒಾಂದು ಹ್ಾಂತದಲ್ಲ ಿಒಾಂದು ಬಾಂದುವಿನ್ಲ್ಲ ಿಭ್ೇಟ್ಟಯ ದರ್ ಅಥವ  ಭ್ೇಟ್ಟಯ ಗುವ್ಾಂತ್್ ಕ್ ಣಿಸಿದರ್, ನ್ಾಂತರ 

ಅಾಂತಹ್ ಕಿರಣಗಳು ____________. 

A. ವಿಕ್್ೇಾಂದಿರೇಕರಸುತತವ್. B. ಕ್್ೇಾಂದಿರೇಕರಸುತತವ್. C. ಸಮ ನ ಾಂತರವ ಗಿರುತತವ್. D. ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವ್ುದ  ಅಲಿ. 

44. ಒಾಂದು ನಮು ಮಸ ರದ ಸಾಂಗಮ ದ ರವ್ು 10 ಸ್ಾಂ. ಮೇ ಇದ್. ಮಸ ರದಿಾಂದ ಪರತ್ರಬಾಂಬವ್ು 5 ಸ್ಾಂ. ಮೇ ದ ರದಲ್ಲ ಿಉಾಂಟ ಗಲು 

ವ್ಸುತವ್ನ್ುು ಮಸ ರದಿಾಂದ ಏಷ್ುು ದ ರದಲ್ಲ ಿಇಡಬ್ೇಕು? 

A. -5 ಸ್ಾಂ. ಮೇ         B. -10 ಸ್ಾಂ. ಮೇ  C. -15 ಸ್ಾಂ. ಮೇ         D. -20 ಸ್ಾಂ. ಮೇ 

45. 20 ರ್ ೇಧ್ ಹ್ ಾಂದಿರುವ್ ಒಾಂದು ವಿದುಯತ್ ದಿೇಪ ಮತುತ 4 ರ್ ೇಧ್ ಹ್ ಾಂದಿರುವ್ ವ ಹ್ಕವ್ನ್ುು 6v ರ್ುಷ್ೆಕ್್ ೇರ್ಕ್್ೆ ಜ್ ೇಡಿಸಿದ್. ಹ ಗ ದರ್ 

ಮಾಂಡಲದಲ್ಲ ಿಪರವ್ಹಿಸುವ್ ವಿದುಯತ್ ಪರವ ಹ್ವ್ು ________ 

A. 6 A.     B. 24 A      C. 0.25 A.       D. 20 A 

46. ಕ್್ಳಗಿನ್ವ್ುಗಲ್ಲ ಿಯ ವ್ುದು ಮಸ ರದ ಸ ಮಥಯಶದ SI ಏಕಮ ನ್ವ ಗಿದ್? 

A. ಡಯ ಪುರ್.        B. ಸ್ಾಂಟ್ಟಮೇಟರ್  C. ವ ಯಟ್.                D.  ವ ಲ್ಟು 

47. ಜ್ೈವಿಕ ಅನಲದ ಅತ್ರೇ ಮುಖಯ ಘಟಕ _______ 

A. ಬ ಯಟ್ೇನ್.       B. ಈಥ್ೇನ್   C. ಪ್ರರಫ್ೇನ್.          D. ಮೇಥ್ೇನ್ 

48. ಕ್್ಳಗಿನ್ ಯ ವ್ ಒಾಂದು ಸ ಧ್ನ್ವ್ು ವಿದುಯತ್ ರ್ಕಿತಯನ್ುು ಯ ಾಂತ್ರರಕ ರ್ಕಿತಯನ ುಗಿ ಪರವ್ತ್ರಶಸುತತದ್? 

A. ವಿದುಯತ್ ಜ್ನ್ಕ.       B. ವಿದುಯತ್ ಮೊೇಟ ರ್ C. ವೊಲ್ಟು ಮೇಟರ್     D. ವ ಟರ್ ಹಿೇಟರ್. 

49. ಒಾಂದು ಇಸಿಿ ಪ್ಟ್ಟುಗ್ಯ ಮಾಂಡಲದಲ್ಲ ಿ1kw ವಿದುಯತ್ ಸ ಮಥಯಶ ವ್ನ್ುು220v ವಿಭವ ಾಂತರದಲ್ಲ ಿಬಳಸಿದ ಗ ಕ್್ಳಗಿನ್ ಯ ವ್ ಒಾಂದು ದರದ 

ಫ್ಯಯಸ್ ಬಳಸುವ್ುದು ಸ ಕತ? 

A. 2A       B. 3A.       C. 4A.         D. 5A 

50. ನ್ೇರ ವಿದುಯತ್ ಪರವ ಹ್ಕ್್ೆ ಹ್ ೇಲ್ಲಸಿದರ್ ಪಯ ಶಯ ಪರವ ಹ್ದ ಒಾಂದು ಪರಮುಖ ಅನ್ುಕ ಲವ್ಾಂದರ್, 

A. ವಿದುಯತ್ ರ್ಕಿತಯನ್ುು ದ ರದ ಸಥಳಗಳಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಬಹ್ುದು. 

B. ವಿದುಯತ್ ರ್ಕಿತಯನ್ುು ಹ್ತ್ರತರದ ಸಥಳಗಳಿಗ್ ಕಳುಹಿಸಬಹ್ುದು. 

C. ದ ರದ ಸಥಳಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿಾನ್ ರ್ಕಿತಯು ನ್ರ್ುವ ಗದಾಂತ್್ ಕಳುಹಿಸಬಹ್ುದು. 

D. ಹ್ತ್ರತರದ ಸಥಳಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿಾನ್ ರ್ಕಿತಯು ನ್ರ್ುವ ಗದಾಂತ್್ ಕಳುಹಿಸಬಹ್ುದು. 

51. ಕ್್ಳಗಿನ್ ಒಾಂದು ಸ ಧ್ನ್ವ್ು "ವಿದುಯತ್ ಪರವ ಹ್ದ ಉಷ್ ುೇತ್ ಪದನ  ಪರಣ ಮ" ತತಾವ್ನ ುದರಸಿದ್. 

A. ವಿದುಯತ್ ಇಸಿಿೇ ಪ್ಟ್ಟುಗ್  B. ವ ಟರ್ ಹಿೇಟರ್ 

C. ವಿದುಯತ್ ಕ್್ಟಲ್ಟ  D. ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲಿವ್ೂ. 
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52. ಓಮ್ ನ್ ನಯಮದ ಪರಕ್ ರ, ಒಾಂದು ವ ಹ್ಕದ ರ್ ೇಧ್ವ್ು ಕ್್ಳಗಿನ್ ಯ ವ್ುದರ ಮೇಲ್ ಅವ್ಲಾಂಬತವ ಗಿದ್? 

A. ವ ಹ್ಕದ ಉದದ.  B. ವ ಹ್ಕದ ತ ಕ. 

C. ವ ಹ್ಕದ ಬಣಣ.  D. ವ ಹ್ಕದ ರ ಪ. 

53. ಗ ಳಿ ಯಾಂತರಗಳಲ್ಲಿರುವ್ ಟಬ್ೈಶನ್ಗಳಿಗ್ ವಿದುಯತ್ ರ್ಕಿತಯನ್ುು ಉತ್ ಪದಿಸಲು ಬ್ೇಕ್ ಗುವ್ ಕನಷ್ಠ ಗ ಳಿಯ ವ್ೇಗ ಏಷ್ುು? 

A. 10 km/h     B. 15 km/h.     C. 20 km/h.  D. 25 km/h 

54. ದೃಷ್ಟುಮ ಪನ್ಗ ರರು ಕನ್ುಡಕವ್ನ್ುು ತಯ ರಸುವ ಗ ಮಸ ರವ್ನ್ುು +2.0 D ಎಾಂದು ಸ ಚಿಸಿದರ್, ಆ ಕನ್ುಡದಲ್ಲ ಿಉಪಯೇಗಿಸಿರುವ್ 

ಮಸ ರವ್ು ______ ಆಗಿರುತತದ್. 

A. ಪೇನ್ ಮಸ ರ  B. ನಮು ಮಸ ರ 

C. ಸಮತಲ ಗ ಜ್ು  D. ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವ್ುದ  ಅಲಿ. 

55. ಅತಯಾಂತ ಕಿರಯ ಶೇಲ ಲ್ ೇಹ್ಗಳನ್ುು ಲ್ ೇಹ್ ೇದದರಣ ಮ ಡುವ್ ಅತಯಾಂತ ನಖರ ಪರಕಿರಯೆಯು _______ ಆಗಿದ್. 

A. ಹ್ುರಯುವಿಕ್್  B. ಅಪಕಷ್ಶಣ್  C. ವಿದುಯದಿಾಭಜ್ನ್  D. ಕ್ ಸುವಿಕ್್. 

56. ಪಯ ಶಪತ ಹ್ೈಡ್ ರೇಕ್ ಬಶನ್ ಗ್ ಉದ ಹ್ರಣ್ ____ 

A. C₄H₁₀  B.  C₂H₆  C. C₂H₄   D. C₃H₈ 

57. ಯ ವ್ ಒಾಂದು ಸಿಥತ್ರಯನ್ುು ಹ್ ರತುಪಡಿಸಿ ಆಯ ನಕ ಸಾಂಯುಕತಗಳು ತಮಮ ಮ ಲಕ ವಿದುಯತ್ ಹ್ರಯಲು ಬಡುವ್ುದಿಲ?ಿ 

A. ಘನ್ ಸಿಥತ್ರಯಲ್ಲಿದ ದಗ.   B. ದ ರವ್ಣ ಸಿಥತ್ರಯಲ್ಲಿದ ದಗ. 

C. ಅನಲ ಸಿಥತ್ರಯಲ್ಲಿದ ದಗ.   D. ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲ ಿ ಸಿಥತ್ರಯಲ .ಿ 

58. PH ಮೌಲಯವ್ು 7 ಕಿೆಾಂತ ಕಡಿಮ ಇರುವ್ ದ ರವ್ಣಗಳು ಸ ಮ ನ್ಯವ ಗಿ _________ 

A. ಹ್ಚುಾ H+ ಆಯ ನ್ುಗಳನ್ುು ಹ್ ಾಂದಿರುತತವ್. 

B. ಹ್ಚುಾ OH- ಅಯ ನ್ುಗಳನ್ುು ಹ್ ಾಂದಿರುತತವ್. 

C. H+ ಮತುತ OH- ಯ ನ್ುಗಳನ್ುು ಸಮ ಪರಮ ಣದಲ್ಲ ಿಹ್ ಾಂದಿರುತತವ್. 

D. ಯ ವ್ ಆಯ ನ್ುಗಳನ್ ು ಹ್ ಾಂದಿರುವ್ುದಿಲ.ಿ 

59. ಕ್ ಬಶನ್ ಸಾಂಯುಕತಗಳು ಒಾಂದ್ೇ ಅಣುಸ ತರವ್ನ್ುು ಹ್ ಾಂದಿದುದ ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ರಚನ  ಸ ತರವ್ನ್ುು ಹ್ ಾಂದಿದದರ್ ಅಾಂತಹ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣವ್ನ್ುು 

ಏನ್ಾಂದು ಕರ್ಯುತ್ ತರ್? 

A. ಕ್್ಟನೇಕರಣ  B. ರಚನ  ಸಮ ಾಂಗಿಗಳು  C. ಅನ್ುರ ಪ ಶ್ರೇಣಿ D. ಕಿರಯ  ಗುಾಂಪುಗಳು. 

60. P, Q, R ಮತುತ S ಎಾಂಬ ನ ಲುೆ ಧ ತುಗಳು ಒಾಂದ್ೇ 'ಆವ್ತಶದಲ್ಲಿವ್' ಮತುತ P, M, N ಹ ಗ  O ಎಾಂಬ ನ ಲುೆ ಧ ತುಗಳು ಒಾಂದ್ೇ 

'ಗುಾಂಪನ್ಲ್ಲಿವ್ೇ'. ಹ ಗ ದರ್ ಯ ವ್ ಒಾಂದು ಧ ತುವಿನ್ ಪರಮ ಣು ಗ ತರ ಹ್ಚುಾ? 

A. P.        B. S.         C. O.        D. M 

A. P.        B. S.         C. O.        D. M 

61. ಬ್ಾಂಜೇನ್ ಸಾಂಯುಕತ ದಲ್ಲಿರುವ್ ದಿಾಬಾಂಧ್ಗಳ ಸಾಂಖ್್ಯ ಏಷ್ುು? 

A. 2.     B. 3.      C. 4.      D. 5. 

62. "ಆವ್ತಶಕ ನಯಮ"ವ್ನ್ುು ಯ ರು ಮಾಂಡಿಸಿದರು? 

A. ಜ್ ೇಹ ನ್ ವ್ೂಲ್ಟ್ ಗ ಯಾಂಗ್  ಡ್ ೇಬರ್ೈನ್ರ್.  B. ಜ ನ್ ನ್ ಯಲ ಯಾಂಡ್ಸ್. 

C. ಡಿಮಟ್ಟರ ಇವ ನ್ ೇವಿಚ್ ಮಾಂಡಲ್ಲೇವ್.   D. ಹ್ನರ ಮೊೇಸ್.ಿ 
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63. ಕ್್ಳಗಿನ್ ಯ ವ್ ಸ ಯುಕತವ್ು ನೇರನ್ಲ್ಲ ಿಕರಗಿದ ಗ ಕ್ ರವ್ು ಉಾಂಟ ಗುತತದ್? 

A. ಸಲ್ರ್ ಟ್ೈಆಕ್್್ೈಡ್   B. ಸ್ ೇಡಿಯಾಂ ಆಕ್್್ೈಡ್ಸ 

C. ಕ್ ಬಶನ್ ಡ್ೈಆಕ್್್ೈಡ್ಸ   D. ಆಕ್್್ೈಡ್ಸ್  ಆಫ್ ನ್ೈಟ್ ರೇಜ್ನ್. 

64. ಉಭಯಧ್ಮಶ ಆಕ್್್ೈಡ್ಸ ಗಳು ಸ ಮ ನ್ಯವ ಗಿ ವ್ತ್ರಶಸಬಹ್ುದ ದ ಸಾಂಯುಕತಗರಾಂದರ್, 

A. ಆಮಿಗಳು B. ಪರತ್ ಯಮಗಿಳು  C. ಆಮ ಿಮತುತ ಪರತ್ ಯಮಿಗಳ್ರ್ಡ   D. ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವ್ುವ್ೂ ಅಲ.ಿ 

65. ಡ್ ರೇಕ್್ ಿೇರಕ್ ಆಮಿವ್ು ಸ್ ೇಡಿಯಾಂ ಕ್ ಬ್ ಶನ್ೇಟ್ ಜ್ ತ್್ ರ ಸ ಯನಕ ಕಿರಯೆಗ್ ಒಳಪಟ ುಗ ಲವ್ಣ ಉತಪತತಯ ಗುವ್ುದರ ಜ್ ತ್್ಗ್ 

ಬಡುಗಡ್ಯ ಗುವ್ ಅನಲವ್ನ್ುು ಹ್ಸರಸಿ. 

A. ಹ್ೈಡ್ ರೇಜ್ನ್  B. ಕ್್ ಿೇರನ್  C. ಆಮಿಜ್ನ್ಕ  D. ಕ್ ಬಶನ್ ಡ್ೈಆಕ್್್ೈಡ್ಸ 

66. C4H6 ಈ ಕ್ ಬಶನ್ ಸಾಂಯುಕತ ರ ಸ ಯನಕ ಹ್ಸರು _____ 

A. ಬ ಯಟ್ೇನ್  B. ಬ ಯಟ್ಟೇನ್  C. ಬ ಯಟ್ೈನ್  D. ಪ್ೇಾಂಟ್ೇನ್ 

67. ಸಸಯಗಳಲ್ಲ ಿದುಯತ್ರ ಸಾಂಶ್ಿೇಷ್ಣ್ ಕಿರಯೆಯಾಂದ ಉತ್ ಪದನ್ ಯ ದ ಆಹ ರ ಪದ ಥಶವ್ು ಯ ವ್ ಕಿರಯೆಯಾಂದ ಎಲ ಿ ಜೇವ್ಕ್್ ೇರ್ಗಳಿಗ್ 

ತಲುಪುತತದ್? 

A. ದುಯತ್ರ ಸಾಂಶ್ಿೇಷ್ಣ್ ಕಿರಯೆ.  B.  ಬ ಷ್ಪವಿಸಜ್ಶನ್ 

.. C ವ್ಸುತಸ ಥನ್ಾಂತರಣ     D. ವಿಸಜ್ಶನ್ 

68. ಮ ನ್ವ್ನ್ ಹ್ೃದಯದ ಈ ಕ್್ ೇಣ್ಯಾಂದ ಆಮಿಜ್ನ್ಕ ಯುಕತ ರಕತವ್ು ದ್ೇಹ್ದ ಉಳಿದ ಭ ಗಗಳಿಗ್ ಸಾಂಚರಸುತತದ್. 

A. ಬಲ ಹ್ೃತೆಣಶ. B. ಎಡ ಹ್ೃತೆಣಶ.  C. ಬಲ ಹ್ೃತುೆಕ್ಷಿ.  D. ಎಡ ಹ್ೃತುೆಕ್ಷಿ. 

69. ಆಯೇಡಿನ್ ಒಾಂದು ಸ ಕ್ಷಮ ಪ್ರೇಷ್ಕ್ ಾಂರ್ ವ ಗಿದುದ, ಇದು ನ್ಮಮ ದ್ೇಹ್ದಲ್ಲ ಿಒಾಂದು ಹ ಮೊೇಶನ್ ನ್ುು ಸಾಂಶ್ಿೇಶಸಲು ಸಹ ಯಕವ ಗಿದ್.ಆ 

ಹ ಮೊೇಶನ್ು  

A. ಬ್ಳವ್ಣಿಗ್ ಹ ಮೊೇಶನ್   B. ಥ್ೈರ ಕಿ್ನ್ ಹ ಮೊೇಶನ್ 

C. ಅಡಿರನ ಲ್ಲನ್ ಹ ಮೊೇಶನ್  D. ಟ್ಸ್ ುೇಸ್ುರ ನ್ ಹ ಮೊೇಶನ್ 

70.  ಕ್್ಳಗಿನ್ವ್ುಗಳಲ್ಲ ಿಹ್ ಾಂಡಿಕ್್ಯ ಗದ ಜ್ ೇಡಿ 

A. ದುಯತ್ರ ಅನ್ುವ್ತಶನ್ - ಸಪರ್ಶ.  B. ಜ್ಲ ನ್ುವ್ತಶನ್ - ನೇರು. 

C. ಗುರುತ್ ಾನ್ುವ್ತಶನ್ - ಗುರುತಾ.  D. ರ ಸ ಯನಕವ್ತಶನ್ - ರ ಸ ಯನಕಗಳು. 

71. ಪರ ವ್ತ್ರಶತ ಚ್ ಪವ್ನ್ು ಬಾಂಬಸುವ್ ಸರಯ ದ ಅನ್ುಕರಮವ್ನ್ುು ಗುರುತ್ರಸಿ. 

1. ಗ ರಹ್ಕಗಳು 

2. ಕ್ ಯಶ ನವ ಶಹ್ಕಗಳು 

3. ಸಾಂಬಾಂಧ್ ಕಲ್ಲಪಸುವ್ ನ್ರಕ್್ ೇರ್ 

4.  ಜ್ಞ ನ್ವ ಹಿ ನ್ರಕ್್ ೇರ್ 

5. ಕಿರಯ ವ ಹಿ ನ್ರಕ್್ ೇರ್. 

A. 1 2 3 4 5  B. 2 4 1 3 5  C. 1 4 3 5 2  D. 2 3 5 2 1 
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72. ಗಭಶನರ್ ೇಧ್ಕ ಮ ತ್್ರಗಳನ್ುು ಸ್ೇವಿಸುವ್ುದರಾಂದ ಗಭಶಧ ರಣ್ ಆಗ್ ೇವ್ುದಿಲ,ಿಇದಕ್್ೆ ಕ್ ರಣ 

A. ಮ ತ್್ರಗಳು ಲ್ಲಾಂಗ ಣುಗಳನ್ುು ಉತ್ ಪದಿಸುವ್ುದಿಲ.ಿ 

B. ಮ ತ್್ರಗಳು ಅಾಂಡನ ಳಗಳನ್ುು ಮುಚುಾತತದ್. 

C. ಮ ತ್್ರಗಳು ಹ ಮೊೇಶನ್ುಗಳ ಸಮತ್್ ೇಲನ್ವ್ನ್ುು ಬದಲ ಯಸುತತವ್. 

D. ಮ ತ್್ರಗಳು ವಿೇಯ ಶನ್ುಗಳನ್ುು ಕ್್ ಲುಿತತದ್ 

73. ಸಾಕಿೇಯ ಪರ ಗಸಪರ್ಶ ಕಿರಯೆಯು ಈ ಕ್್ಳಗಿನ್ ಯ ವ್ ಹ್  ಗಳಲ್ಲ ಿಸಾಂಭವಿಸುತತದ್? 

A. ಏಕಲ್ಲಾಂಗಿ ಹ್ ಳಗಲ್ಲಿ    B. ದಿಾಲ್ಲಾಂಗಿ ಹ್ ಗಳಲ್ಲಿ     

C. ಏಕ ಮತುತ ದಿಾಲ್ಲಾಂಗಿ ಎರಡರಲ ಿ      D. ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವ್ುದ  ಅಲ.ಿ 

74. ಮ ನ್ವ್ನ್ ಜ್ನ್ನ ಾಂಗ ವ್ೂಯಹ್ದಲ್ಲಿ ವಿೇಯಶ ಮತುತ ಅಾಂಡಗಳ್ರ್ಡು ಫಲ್ಲಸುವ್ ಭ ಗ ಯ ವ್ುದು? 

A. ಗಭಶಕ್್ ೇರ್ದಲ್ಲ.ಿ B. ಅಾಂಡನ ಳದಲ್ಲ.ಿ C. ಅಾಂಡ ರ್ಯದಲ್ಲ.ಿ D. ಯೇನಯಲ್ಲ.ಿ 

75. ಮಾಂಡ್ಲ್ಟ ರವ್ರು ಅನ್ುವ್ಾಂಶೇಯತ್್ಗ್ ಸಾಂಭಾಂದಿಸಿದಾಂತ್್ ಯ ವ್ ಸಸಯದ ಮೇಲ್ ಪರಯೇಗಗಳನ್ುು ಕ್್ೈಗ್ ಾಂಡರು?  

A. ಬಟ ಣಿ    B. ಮಧ ಯನ್ ಮಲ್ಲಿಗ್  

B. C. ದ ಸವ ಳ    D. ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವ್ುದ  ಅಲಿ. 

76. ಆನ್ುವ್ಾಂಶಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಪ್ರೇಷ್ಕರಾಂದ ಸಾಂತತ್ರಗ್ ಮುಖಯವ ಗಿ ರವ ನಸಲ ಗುವ್ುದು. 

A. ವ್ಾಂರ್ವ ಹಿಗಳಿಾಂದ.   B. ಲ್ಲಾಂಗ ಣುಗಳಿಾಂದ. 

C. ಮತ್್ ತಾಂದು ಜೇವಿಗಳಿಾಂದ.  D. ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವ್ುದ  ಅಲಿ. 

77. ಪಳ್ಯುಳಿಕ್್ ವ್ಯಸ್ನ್ುು ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯುವ್ ಸ ಮ ನ್ಯ ವಿಧ ನ್ವ್ಾಂದರ್. 

A. ಕ್ಷ- ಕಿರಣ  B. MMR C. ಕ್ ಬಶನ್ ಡ್ೇಟ್ಟಾಂಗ್ D. ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವ್ುದ  ಅಲಿ. 

78. CFC ಯ ಯ ವ್ ಘಟಕವ್ು ಓಝೇನ್ ಪದರವ್ನ್ುು ತ್್ಳುವ ಗಿಸುತತದ್? 

A. ಕ್ ಬಶನ್ B. ಕ್್ ಿೇರನ್ C. ಫ್ಿೇರನ್  D. ಆಮಿಜ್ನ್ಕ. 

79. ಚಿಪ್ರೆೇ ಆಾಂದ್ ೇಲನ್ವ್ು ಕ್್ಳಗಿನ್ ಯ ವ್ುದಕ್್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದುದ? 

A. ಮಣಿಣನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣ್   B. ಕ್ ಡಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣ್ 

B. ಮೇಲ್ಲನ್ a ಮತುತ b ಎರಡ   D.  ಮೇಲ್ಲನ್ ಯ ವ್ುದ  ಅಲ.ಿ 

80. ಖ್ ದಿನ್, ಬುಾಂಧಿೇಸ್, ಆಹ್ರ್ ಮತುತ ಕಟುಗಳು ಸ ಾಂಪರದ ಯಕ ಪದಧತ್ರಗಳ ಗಿದುದ. ಇದಕ್್ೆ ಉದ ಹ್ಣ್ಯ ಗಿದ್ ________ 

A. ಕ್ ಲ್ಲನ್ ಶ್ೇಖರಣ್.   B. ಮರದ ಶ್ೇಖರಣ್. 

B. ನೇರನ್ ಕ್್ ಯುಿ.   D. ಮಣಿಣನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣ್. 
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ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ 
ಕ್ಳಗಿನ  ಪರತ್ರದ ಪರಶ್್ೆಗಳಿಗ್ ನಾಲ್ುೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನುೆ ನಿದಡಲಾಗಿರ್. ಸರಿಯಾದ   ಉತ್ುರರ್ನುೆ ಗುರುತ್ರಸಿ  ಬರ್ಯಿರಿ 
81.”ದಿಾ ಪರಭುತಾ ಪದಧತ್ರಯನ್ುು”  ಜ ರಗ್ ಳಿಸಿದವ್ರು  

A) ಲ ಡ್ಸಶ ಕ್ ನ್ಶ ವ ಲ್ಲೇಸ್        B)  ಡ ಲ್ಟ ಹೌಸಿ     C) ಲ ಡ್ಸಶ ಕಜ್ಶನ್      D) ರ ಬಟ್ಶ ಕ್್ಿೈವ್     

82.ಪ್ೇಶ್ಾ ಬ ಜಿರ ಯ್ ಸಹ ಯಕ ಸ್ೈನ್ಯ ಪದಧತ್ರಯನ್ುು ಸಿಾೇಕರಸಿದುದ ಈ ಒಪಪಾಂದದಾಂತ್್ 

A) ಸ ಲ ಾಯ್ ಒಪಪಾಂದ           B) ಬ್ಸಿ್ೇನ್ ಒಪಪಾಂದ   

C)  ಪೂನ  ಒಪಪಾಂದ            D) ಲ ಹ್ ೇರ್ ಒಪಪಾಂದ 

83.ದಿವ ನ ಅದ ಲತ್ ಎಾಂಬುದು 

A) ನ ಗರೇಕ ನ ಯಯ ಲಯ       B) ಕಾಂದ ಯ ನ ಯಯ ಲಯ      

C) ಅಪರ ಧ್ ನ ಯಯ ಲಯ      D) ಗ ರಹ್ಕ ನ ಯಯ ಲಯ 

84.ರ ಣಿ ಚ್್ನ್ುಮಮ ದತುತ ಪಡ್ದ ಪುತರ 

A) ಸಾಂಗ್ ಳಿು ರ ಯಣಣ    B) ಶವ್ಲ್ಲಾಂಗರುದರ ಸಜ್ಶ  C) ಶವ್ಲ್ಲಾಂಗಪಪ   D) ವ್ಾಂಕಟಪಪ  

85.ಸತಯಶ್ ೇಧ್ಕ ಸಮ ಜ್ದ ಸ ಥಪಕರು 

A) ಆತಮರ ಮ ಪ ಾಂಡು ರಾಂಗ    B) ಜ್ ಯೇತ್ರ ಬ ಪುಲ್    C) ದಯ ನ್ಾಂದ ಸರಸಾತ್ರ  D) ಸ ಾಮ ವಿವ್ೇಕ್ ನ್ಾಂದ 

86. 1857ರ ದಾಂಗ್ಯು ಆರಾಂಭಕ್್ೆ ತತ್ ಕ್ಷಣದ ಕ್ ರಣ 

A) ಮಾಂಗಲ ಪ ಾಂಡ್ಯನ್ುು ಗಲ್ಲಿಗ್ೇರಸಿದುದ 

B) ಮಾಂಗಲ ಪ ಾಂಡ್ ಬರಟ್ಟಷ್ ಅಧಿಕ್ ರಯನ್ುು ಕ್್ ಾಂದಿದುದ 

C) ಇಾಂಗಿಿೇಷ್ರು ಜ ರಗ್ ಳಿಸಿದ ಕ್ ನ್ ನ್ುಗಳು 

D) ರ ಯಲ್ಟ ಎನ್ ಪೇಲ್ಟ ್ಬಾಂದ ಕುಗಳಿಗ್ ದನ್ದ ಮತುತ ಹ್ಾಂದಿಯ ಕ್್ ಬಾನ್ುು ಸವ್ರದ ದರ್ಾಂಬ ವ್ದಾಂತ್ರ ಹ್ರಡಿದುದ 

87. 1919ರ ಜ್ಲ್ಲಯನ್ ವ ಲ ಬ ಗ್ ಹ್ತ್ ಯಕ್ ಾಂಡವ್ನ್ುು ವಿರ್ ೇಧಿಸಿ ನ್ೈಟ್ ಹ್ುಡ್ಸ ಪದವಿಯನ್ುು ಹಿಾಂತ್ರರುಗಿಸಿದವ್ರು 

A) ರವಿೇಾಂದರನ ಥ ಟ ಯಗ್ ೇರ್           B) ಲ ಲ ಲಜ್ಪತ್ ರ ಯ್   

C)  ಗ್ ೇಪ ಲಕೃಷ್ಣ ಗ್ ೇಖಲ್           D)  ಸಧ ಶರ್ ವ್ಲಿಭ ಭ ಯ ಪಟ್ೇಲ್ಟ 

88. ಗ ಾಂಧಿಜೇಯವ್ರು ಈ ಹಿಾಂಸ ತಮಕ ಘಟನ್ಯಾಂದ ಗಿ ಅಸಹ್ಕ್ ರ ಚಳುವ್ಳಿಯನ್ುು ಹಿಾಂದಕ್್ೆ ಪಡ್ದರು 

A) ಜ್ಲ್ಲಯನ್ ವ ಲ ಬ ಗ್             B) ಕ್ ನ್ ಪರ್ ಹ್ತ್ ಯಕ್ ಾಂಡ       

C) ಉತತರ ಪರದ್ೇರ್ದ ಚ್ೌರಚ್ೌರ         D) ಕಪುಪ ಕ್್ ೇಣ್ಯ ದುರಾಂತ 

89.ಬಿಂಗ ಳದಲ್ಲ ಿರಕ್  ಬಾಂಧ್ನ್ ಕ್ ಯಶಕರಮವ್ನ್ುು ಹ್ಮಮಕ್್ ಾಂಡಿದದರ ಮುಖಯ ಉದ್ದೇರ್ 

A) ಹಿಾಂದ ಗಳನ್ುು ಸಾಂಘಟ್ಟಸಲು 

B) ಜ್ನ್ರನ್ುು ರ ಷ್ಟರೇಯ ಹ್ ೇರ ಟಕ್್ೆ ಪ್ರೇರ್ೇಪಸಲು 

C) ಹಿಾಂದ  ಮತುತ ಮುಸಿಿಾಂ ಸಮುದ ಯಗಳ ನ್ಡುವ್ ಭ ವ್ೈಕಯತ್್ಯನ್ುು ಸ ಧಿಸಲು  

D )ಸ ಾತಾಂತರಯ ಹ್ ೇರ ಟಕ್್ೆ ತ್ರೇವ್ರತ್್ಯನ್ುು ನೇಡಲು.. 
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90.ಬಾಂಗ ಳ ವಿಭಜ್ನ್ಯನ್ುು ರ ಪಸಿದ ವ್ೈಸರ ಯ್ 

A) ಲ ಡ್ಸಶ ಕ್ ನ್ಶ ವ ಲ್ಲೇಸ್          B) ಡ ಲ್ಟ ಹೌಸಿ       

C) ಲ ಡ್ಸಶ ಕಜ್ಶನ್                 D) ರ ಬಟ್ಶ ಕ್್ಿೈವ್     

91.”ನ್ನ್ಗ್ ರಕತ ಕ್್ ಡಿ,ನ ನ್ು ನಮಗ್ ಸ ಾತಾಂತರಯ ನೇಡಲು  ಪರಯತ್ರುಸುತ್್ತೇನ್” ಎಾಂದು ಹ್ೇಳಿದವ್ರು 

A) ಭಗತ್ ಸಿಾಂಗ್                    B) ಬ ಲಗಾಂಗ ಧ್ರ ತ್ರಲಕ್     

C) ಸುಭ ಷ್ ಚಾಂದರ ಬ್ ೇಸ್           D) ಲ ಲ ಲಜ್ಪತ್ ರ ಯ್ 

92.ದ್ೇಶಯ ಸಾಂಸ ಥನ್ಗಳನ್ುು ಭ ರತ್ದ ಒಕೂೂಟಕ್್ೂ ಸ್ದರಿಸುವಲ್ಲ ಿಯಶಸಿಿಯ ದವರು 

A) ನ್ಹ್ರು                        B) ಸಧ ಶರ್ ವ್ಲಿಭ ಭ ಯ ಪಟ್ೇಲ್ಟ   

C) ಲ ಡ್ಸಶ ಮೌಾಂಟ್ ಬ ಯಟನ್        D) ಮಹ ತಮ ಗ ಾಂಧಿ  

93.ವ್ಾಂಕಟಪಪ ನ ಯಕ ದಾಂಗ್ ಎದದದುದ 

A) ಕಿತ ತರನ್ಲ್ಲ ಿ                    B) ಕ್್ ಪಪಳದಲ್ಲ ಿ       

C) ಸುರಪುರದಲ್ಲ ಿ                  D) ಅಮರ ಸುಳಯದಲ್ಲ ಿ 

94.ಕನ ಶಟಕದಲ್ಲ ಿಡಿ.ಎಾಂ ನ್ಾಂಜ್ುಾಂಡಪಪ ಸಮತ್ರಯು ವ್ರದಿ ನೇಡಿದುದ 

A)  ಅಸಪೃರ್ಯತ್್ ಆಚರಣ್ಯ ಬಗ್ಗ          B) ಉಚಿತ ಮತುತ ಕಡ ್ಯ ಶಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗ    

C) ಕ್್ ೇಮುಗಲಭ್ಗಳ ಬಗ್ಗ             D) ಪ ರದ್ೇಶಕ ಅಸಮತ್್ ೇಲನ್ದ ಬಗ್ಗ 

95.ಭ ರತ್ರೇಯ ಸಾಂವಿಧ ನ್ದ 51 ನ್ೇ ವಿಧಿಯ ಮ ಲ ಉದ್ದೇರ್ 

A) ಉಚಿತ ಮತುತ ಕಡ ್ಯ ಶಕ್ಷಣ    

B) ಅಾಂತರ ಷ್ಟರೇಯ ಸಹ್ಬ ಳ ಾ್ ಹ ಗ  ಅಾಂತರ ಷ್ಟರೇಯ ಕ್ ನ್ ನಗ್ ಗೌರವ್ ನೇಡುವ್ುದು  

C)ಸ ಮ ಜಕ ನ ಯಯ ಮತುತ ಜ್ನ್ರ ಕಲ ಯಣ   

D) ಏಕರ ಪದ ಪಾಂಚ್ ಯತ್ ಸಾಂಸ್ಥಗಳ ಸ ಥಪನ್    

96.ಪಾಂಚಶೇಲ ಒಪಪಾಂದಕ್್ೆ ಸಹಿ ಹ ಕಿದ ರ ಷ್ರಗಳು 

A) ಭ ರತ ಮತುತ ರಷ್ಯ                  B) ಭ ರತ ಮತುತ ಅಮೇರಕ್   

C)  ಭ ರತ ಮತುತ ಚಿೇನ                D) ಭ ರತ ಮತುತ ಪ ಕಿಸ ತನ್ 

97.ಮ ನ್ವ್ ಹ್ಕುೆಗಳ ಪರಕಲಪನ್ಯನ್ುು 1948 ಡಿಸ್ಾಂಬರ್ 10 ರಾಂದು ಅಾಂಗಿೇಕರಸಿದುದ  

A) ಅಾಂತರ ಷ್ಟರೇಯ ನ ಯಯ ಲಯದಲ್ಲಿ      B) ಸ ಮ ನ್ಯ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ    

C) ಭದರತ್  ಸಮತ್ರಯಲ್ಲ ಿ                D) ಆರ್ಥಶಕ ಮತುತ ಸ ಮ ಜಕ ಸಮತ್ರಯಲ್ಲ ಿ   

98.ಅಸಪೃರ್ಯತ್  ಆಚರಣ್ಯನ್ುು ನಷ್ೇಧಿಸಿದ ಸಾಂವಿಧ ನ್ದ ವಿಧಿ 

A) 24 ನ್ೇ ವಿಧಿ                       B)  17 ನ್ೇ ವಿಧಿ   

C)  28 ನ್ೇ ವಿಧಿ                       D) 51 ನ್ೇ ವಿಧಿ 

99.ಭ  ರಹಿತ ಕೃಷ್ಟ ಕ್ ಮಶಕರು ಈ ವ್ಲಯಕ್್ೆ ಸ್ೇರದವ್ರು 

A) ಸಕ್ ೇರಿ ವ್ಲಯ                    B) ಸಾಂಘಟ್ಟತ ವ್ಲಯ      

C) ಅಸಾಂಘಟ್ಟತ ವ್ಲಯ                D) ಸಾಂಭ ವ್ನ್ ರಹಿತ ವ್ಲಯ 
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100.ವಿರ್ಾ ಸಾಂಸ್ಥಯ "ಸಚಿವ ಸಿಂಪುಟ" ಎಿಂದು ಕರ್ಯಲ್ಪಡುವ ಅಾಂಗ ಸಾಂಸ್ಥ 

A) ಭದರತ್  ಸಮತ್ರ                     B) ಧ್ಮಶದಶಶ ಸಮತ್ರ      

C)  ಅಾಂತರ ಷ್ಟರೇಯ ನ ಯಯ ಲಯ        D) ಸ ಮ ನ್ಯ ಸಭ್ 

101.ಕ್್ೈಗ  ಅಣು ಸ ಥವ್ರ ವಿರ್ ೇಧಿ ಚಳುವ್ಳಿಯ ನ್ೇತೃತಾ ವ್ಹಿಸಿದವ್ರು 

A) ಮೇಧ  ಪ ಟೆರ್                    B) ಶವ್ರ ಮ ಕ್ ರಾಂತ     

C) ಸುಾಂದರ್ ಲ ಲ್ಟ ಬಹ್ುಗುಣ           D) ಕುಸುಮ ಸ್ೂರಬ್ 

102.ಬ ಲ ಕ್ ಮಶಕ ಪದಧತ್ರ ನಷ್ೇಧ್ ಮತುತ ನಯಾಂತರಣ ಕ್ ಯೆದ  ಜ ರಗ್ ಬಾಂದ ವ್ಷ್ಶ 

A) 1886                             B)  1986         

C) 2016                            D) 1996 

103.ಭ ರತದ ಅತಯಾಂತ ಎತತರವ ದ ಶಖರ 

A)  ಗುರು ಶಖರ                      B) ಕ್್2 (ಗ ಡ್ವಿನ್ ಆಸಿಿನ್)         

C)  ಮೌಾಂಟ್ ಎವ್ರ್ಸ್ು                 D)  ಮುಳುಯಯನ್ ಗಿರ 

104.ರ ಯಿ ಪರಖ್ ಯತವ ಗಿರುವ್ುದು 

A) ಭ ರತದಲ್ಲ ಿಅಧಿಕ ಉಷ ಣಾಂರ್ ಪಡ್ಯುವ್ುದಕ್್ೆ 

B) ಭ ರತದಲ್ಲ ಿಕಡಿಮ ಉಷ ಣಾಂರ್ ಪಡ್ಯುವ್ುದಕ್್ೆ 

C) ಭ ರತದಲ್ಲ ಿಅಧಿಕ ಮಳ  ್ಪಡ್ಯುವ್ುದಕ್್ೆ 

D) ಭ ರತದಲ್ಲ ಿಕಡಿಮ ಮಳ  ್ಪಡ್ಯುವ್ುದಕ್್ೆ 

105.ಪವ್ಶತ ಮಣುಣ ಉತಪತ್ರತಯ ಗುವ್ುದು 

A)  ಜ್ೈವಿಕ ವ್ಸುತಗಳು ಕ್್ ಳ್ಯುವ್ುದರಾಂದ    B)  ಕಲ್ಲಿದದಲು ಕ್್ ಳ್ಯುವ್ುದರಾಂದ    

C) ಕ್್ ಳ್ತ ಅಜ್ೈವಿಕ ವ್ಸುತಗಳಿಾಂದ          D) ಅಧಿಕ ಮಳ  ್ಮತುತ ಅಧಿಕ ಉಷ ಣಾಂರ್ದಿಾಂದ 

106.ಅಧಿಕ ಮಳ  ್ಬೇಳುವ್ ಜ್ವ್ುಗು ಪರದ್ೇರ್,ನ್ದಿಮುಖಜ್ ಭ ಮ ಮತುತ ಸಮುದರ ತ್ರೇರ ಪರದ್ೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡು ಬರುವ್ ಕ್ ಡುಗಳು 

A) ನತಯ ಹ್ರದಾಣಶದ ಕ್ ಡುಗಳು          B) ಮ ನ್ ್ನ್ ಕ್ ಡುಗಳು       

C)  ಮ ಯಾಂಗ್ ರೇವ್ ಕ್ ಡುಗಳು            D)   ಪವ್ಶತ ಕ್ ಢುಗಳು 

107.ದಕ್ಷಿಣ ಭ ರತದಲ್ಿೇ ಉದದವ ದ ನ್ದಿ 

A) ಗ್ ೇದ ವ್ರ                       B) ಗಾಂಗ   

C) ಕೃಷ ಣ                            D) ಕ್ ವ್ೇರ 

108.ಬ್ಳ  ್ಮತುತ ಪರ್ುಪ ಲನ್ಗಳ್ರಡನ್ ು ಒಳಗ್ ಾಂಡ ಕೃಷ್ಟ ಪದಧತ್ರ 

A) ತ್್ ೇಟಗ ರಕ್್                      B) ಆದರಶ ಬ್ೇಸ ಯ     

C)  ಸ ಾಂದರ ಬ್ೇಸ ಯ                 D)  ಮರ್ರ ಬ್ೇಸ ಯ 
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109. ಭ ರತದ ಪೂವ್ಶ ಕರ ವ್ಳಿಯ ಬಾಂದರು 

A) ಎನ್ ುೇರ್                        B) ಮಾಂಗಳೂರು      

C)  ಗ್ ೇವ                          D) ಕ್ ಾಂಡ ಿ

110.ಭ ರತದಲ್ಲಿನ ಅರಣಯ ಆಧ ರತ ಕ್್ೈಗ ರಕ್್ 

A)  ಬಟ್ು ಕ್್ೈಗ ರಕ್್                    B)  ಕ್ ಗದ ಕ್್ೈಗ ರಕ್್   

C)  ಸಕೆರ್ ಕ್್ೈಗ ರಕ್್                   D)  ಕಬಾಣ ಕ್್ೈಗ ರಕ್್ 

111.ಪಯ ಶಯ ದಿಾೇಪ ವ್ಲಯ ‘ಕನಷ್ಠ ಭ ಕಾಂಪ ತ್ರೇವ್ರತ್್ಯ ವ್ಲಯ’ ಎಾಂದು ಪರಗಣಿಸಲ ಗಿದ್. ಕ್ ರಣ  

A)  ಭ ಕಾಂಪಗಳು ಸಾಂಭವಿಸುವ್ುದು ಕಡಿಮ 

B)  ಭ ಕಾಂಪಗಳು ಸಾಂಭವಿಸುವ್ುದು ಸ ಧ ರಣ 

C)  ಭ ಕಾಂಪಗಳು ಸಾಂಭವಿಸುವ್ುದ್ೇ ಇಲಿ 

D)  ಭ ಕಾಂಪಗಳು ಸಾಂಭವಿಸುವ್ುದು ಹ್ಚುಾ 

112.ಹ್ ಸ ಭ  ಸ ರಗ್ಯ ವಿಧ ನ್ 

A)  ರ್ೈಲು ಸ ರಗ್                  B)  ಕ್್ ಳವ್ ಮ ಗಶ     

C)  ಗಡಿ ಸ ರಗ್                   D) ವ ಯು ಸ ರಗ್ 

113.  ಕನ ಶಟಕದ ಹ್ಬ ಾಗಿಲು ಎಾಂದು ಕರ್ಯಲಪಡುವ್ ಬಾಂದರು 

A)    ಕ್್ ಲೆತತ                     B) ಚ್್ನ್ುೈ 

C)  ಮುಾಂಬಯ                  D) ನವ ಮಾಂಗಳೂರು    

114.ಲ್ಲಾಂಗ ನ್ುಪ ತ ಎಾಂದರ್ 

A)  ಪರತ್ರ 100 ಪುರುಷ್ರಗ್ ಇರುವ್ ಮಹಿಳ್ಯರ ಸಾಂಖ್್ಯ 

B) ದ್ೇರ್ದಲ್ಲಿರುವ್ ಒಟುು ಮಹಿಳ  ್ಮತುತ ಪರುಷ್ರ ಸಾಂಖ್್ಯ  

C) ಪರತ್ರ 1000 ಪುರುಷ್ರಗ್ ಇರುವ್ ಮಹಿಳ್ಯರ ಸಾಂಖ್್ಯ 

D) ಪುರುಷ್ ಮತುತ ಮಹಿಳ್ಯರ ಅನ್ುಪ ತ 

115.ಭ ರತದ ನ್ೈಜ್ ಅಬವ್ೃದಿಧಯೆಾಂದರ್ ಅದು ಗ ರಮಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ಎಾಂದವ್ರು 

A) ಅಾಂಬ್ೇಡೆರ್                  B) ಮಹ ತಮ ಗ ಾಂಧಿ       

C) ನ್ಹ್ರು                      D) ಬ ಲ್ವಿನ್ 

116. ಮಹಿಳ  ಸಾ ಸಹ ಯ ಸಾಂಘಗಳ ಮುಖಯ ಉದ್ದೇರ್ 

A) ಗ ರಮೇಣ ಬಡ ಮಹಿಳ್ಯರನ್ುು ಆರ್ಥಶಕ ಸ ಾವ್ಲಾಂಬಗಳನ ುಗಿ ಮ ಡಲು  

B) ಗ ಾಮದಣ ಮಹಿಳ್ಯರನ್ುು ಸ ಕ್ಷರರನ ುಗಿ ಮ ಡಲು  

C) ಗ ಾಮದಣ ಮಹಿಳ್ಯರಗ್ ಉದ್ ಯೇಗ ಒದಗಿಸಲು 

D) ಗ ಾಮದಣ ಮಹಿಳ್ಯರನ್ುು ಸಾಂಘಟ್ಟಸಲು 
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117.ಠ್ೇವ್ಣಿ ಹ್ಣವ್ನ್ುು ನಗದಿತ ಅವ್ಧಿಗ್ ಇಡಬಹ್ುದ ದ ಖ್ ತ್್ 

A) ಉಳಿತ್ ಯ ಖ್ ತ್್              B) ಆವ್ತಶ ಠ್ೇವ್ಣಿ ಖ್ ತ್್   

C)  ನಶಾತ ಠ್ೇವ್ಣಿ ಖ್ ತ್್           D) ಚ್ ಲ್ಲತ ಖ್ ತ್್  

118.”ಬ ಯಾಂಕುಗಳ ತ್ ಯ” 

A)  ಕ್್ನ್ರ  ಬ ಯಾಂಕು               B)  ಭ ರತ್ರೇಯ ಸ್ುೇಟ್ ಬ ಯಾಂಕ್ 

C)  ಭ  ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ಬ ಯಾಂಕ್         D)  ಭ ರತ್ರೇಯ ರಸವ್ಶ ಬ ಯಾಂಕ್ 

119.ಮ ರುಕಟ್ುಯ ರ ಜ್ ಎಾಂದು ಕರ್ಯುವ್ುದು 

A)  ಗ ರಹ್ಕ                     B)   ಉತ್ ಪದಕ              

C)   ಪೂರ್ೈಕ್್ದ ರ               D)  ವ ಯಪ ರ 

120.ಪರಹ ರದ ಮೊತತ ಒಿಂದು ಕ್್ೂದಟಿ ರ ಪ ಯಗಳನ್ುು ಮೇರದದರ್ ದ ರನ್ುು ಈ ಅಯೇಗಕ್್ೆ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇಕು. 

 A)   ಜಲ ಿ ಅಯೇಗ           B)  ರ ಜ್ಯ ಅಯೇಗ           

C) ರ ಷ್ಟರೇಯ ಅಯೇಗ         
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