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ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಕನ ೋಠಿ-2021 
ಭೌತಶ್ಾಸ್ತ್ರ- ವಿದ್ುುತ್ ಶಕ್ತ ಿ

ಕನಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ು ಪ್ರಶ್ನೆಗ  4 ಉತಿರಗಳನುೆ ನೋಡಲಾಗಿದನ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಉತಿರವನುೆ ಆರಿಸಿ. 
1. ವಿದ್ುುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ಅೊಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಏಕಮಾನ  
A. ವೋಲ್ಟ್   B. ಆೊಂಪಿರ್  C. ಓಮ್  ಮೋಟರ್  D. ಓಮ್  
 
2. ವಿದ್ುುತ್ ಪ್ರವಾಹಕನೆ ತಡನಯಡುುವ ವಸ್ತ್ುಿವಿನ ಗುಣವನೋ  
A. ವಿದ್ುುತ್ ಸಾಮರ್ಥುಯ            B. ವಿದ್ುುತ್ ವಿಭವಾೊಂತರ  
C. ವಿದ್ುುತ್ ವಿಭವ     D. ರನ ೋಧ  
 
3. ಒೊಂದ್ು ವಾುಟ್ ನ ಬನಲನ  
A. 1J/1C      B. 1C/1J        C. 1J/1s      D. 1C/1s 
 
4. ರನ ೋಧವನುೆ ಲನಕ್ತೆಸ್ತ್ುವ ಸ್ತ್ ತರ  
A. P=VI        B. R= V/I        C. R=I/V        D.  I= R/V 
 
5. ಜೌಲನ ಉಷನ ಣೋತ್ಾಾದ್ನಾ ನಯಮವನುೆ ಪ್ರತಿನಧಿಸ್ತ್ುವ ಸ್ತ್ ತರ  
A. H= IRt       B. H= IR2t     C. H= IRt2    D. H= I2Rt       
 
6. ಫ್ಯುಸ್ ತೊಂತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ  
A. ಕಡಿಮೆ ರನ ೋಧವನುೆ  ಹನ ೊಂದಿರುತಿದನ  
B. ಹನಚ್ಚಿನ ರನ ೋಧವನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುತಿದನ  
C. ಹನಚ್ಚಿನ ರನ ೋಧ ಮತುಿ ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬೊಂದ್ುವನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುತಿದನ  
D. ಹನಚ್ಚಿನ ರನ ೋಧ ಮತುಿ ಹನಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬೊಂದ್ುವನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುತಿದನ 
  
7. 440W ಸಾಮರ್ಥುಯವನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುವ ಒೊಂದ್ು ಬಲಬನುೆ 220V ವಿದ್ುುತ್ ಮೊಂಡಲಕನೆ ಜನ ೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದ್ು 
ಸನಳನಯುವ ವಿದ್ುುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ದ್ರ 

A. 2A   B. 3A   C.4A   D.5A 
 
8. 20 ರನ ೋಧ ವಿರುವ ಮ ರು ರನ ೋಧಕಗಳನುೆ  ಸ್ತ್ರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ೋಡಿಸಿದಾಗ ದನ ರಕುವ ಒಟು್ ರನ ೋಧ  
A. 40   B. 50   C. 60    D. 100  
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9. ವಿದ್ುುತ್ ಮೊಂಡಲದ್ಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತ್ುವ ಈ ಸಾಧನವನುೆ ಹನಸ್ತ್ರಿಸಿ.   
A. ಬಲ್ಟಬ   B. ಫ್ಯುಸ್    C.  ಆಮೀಟರ್  D. ರಿಯೋಸಾ್ಟ್ 
 
10. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ನುೆ ಆಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ ಅಳನಯಲಾಗುತಿದನ. 
A. ಸಾಮರ್ಥುಯ  B. ವಿದ್ುುತ್ ವಿಭವಾೊಂತರ  C.  ವಿದ್ುುತರವಾಹ   D. ರನ ೋಧ 
 
11. ವಿದ್ುುತ್ ಮೊಂಡಲದ್ಲ್ಲಿ ರನ ೋಧವನುೆ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ತ್ಲು ಉಪ್ಯೋಗಿಸ್ತ್ುವ ಸಾಧನ  
A, ಆಮೀಟರ್     B. ರಿಯೋಸಾ್ಟ್  
 C. ಗ್ಾುಲವನನ ೋಮೋಟರ್   D. ವೋಲ್ಲ್ಮೋಟರ್ 
 
12. ಒೊಂದ್ು ವಿದ್ುುತ್ ಹೋಟರ್, ವಿದ್ುುತ್ ಮ ಲದಿೊಂದ್ 4A ವಿದ್ುುತ್ ಸನಳನಯುವಾಗ ಅದ್ರ ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ 
ವಿಭವಾೊಂತರವು 60V ಆದ್ರನ, ಸ್ತ್ದ್ರಿ ವಿದ್ುುತ್ ಹೋಟರ್ ನ ಸ್ತ್ುರುಳಿಯ ರನ ೋಧ  

A. 15Ω    B. 240Ω  
C. 24Ω   D. 64Ω 
 
13. ವಿದ್ುುತ್ ವಾಹಕದ್ ರನ ೋಧವು ಅವಲೊಂಬಸ್ತ್ದನ ಇರುವುದ್ು  
A. ವಾಹಕದ್ ಉದ್ದ   B. ವಾಹಕದ್ ಅಡುಕನ ಯ ಿ 
C. ಕಾೊಂತಿೋಯ ಗುಣ   D. ವಸ್ತ್ುಿವಿನ ಪ್ಾರಕೃತಿಕ ಗುಣ 
 
14. “ವಾುಟ್” ಎೊಂಬುದ್ು ಇದ್ರ SI ಏಕಮಾನವಾಗಿದನ  
A. ವಿದ್ುುತ್ ಪ್ರವಾಹ    B. ವಿದ್ುುದಾವನೋಶ  
C. ವಿದ್ುುತ್ ವಿಭವಾೊಂತರ   D. ವಿದ್ುುತ್ ಸಾಮರ್ಥುಯ 
 
15. ವಿದ್ುುತ್ ಮೊಂಡಲ ಮತುಿ ವಿದ್ುುತ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಲು ಬಳಸ್ತ್ುವ ಸ್ತ್ುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನ  
A. ಆಮೀಟರ್     B. ಫ್ಯುಸ್  
C. ದಿಕಾರಿವತಯಕ    D. ಗ್ಾುಲವನನ ೋಮೋಟರ್ 
 
16. 220Wಜನರನೋಟರ್ ಗ್ನ ಒೊಂದ್ು ವಿದ್ುುತ್ ಬಲುಬನನ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ಕ್ತಯಸ್ತ್ಲಾಗಿದನ. ಆ ಬಲಬನಲ್ಲಿ 0.50A ವಿದ್ುುತ್ ಪ್ರವಾಹ 
ಪ್ರವಹಸಿದ್ರನ ಬಲಬನ ಸಾಮರ್ಥುಯ.  

A. 44W    B. 1100W  
C. 110W    D. 220W 
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17. ವಿದ್ುುತ್ ಮೊಂಡಲದ್ಲ್ಲ ಿಆಮೀಟರ್ ನ ಕಾಯಯ, ಇದ್ು  
A. ವಿದ್ುುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ದಿಕೆನುೆ ಹಮುುಖಗ್ನ ಳಿಸ್ತ್ುತಿದನ  
B. ವಿದ್ುುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ದ್ರವನುೆ ಅಳನಯುತಿದನ  
C. ವಿದ್ುುತ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ುತಿದನ  
D. ವಿಭವಾೊಂತರವನುೆ ಅಳನಯುತಿದನ 
 
18. ಒೊಂದ್ು ವಸ್ತ್ುಿವಿನ ವಿದ್ುುತ್ ರನ ೋಧಶೋಲತ್ನಯು ಹನಚ್ಾಿದ್ೊಂತ್ನ ಅದ್ರ  
A. ರನ ೋಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದನ  
B. ವಾಹಕತ್ನ ಹನಚ್ಾಿಗುತಿದನ  
C. ದ್ರವನ ಬೊಂದ್ು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದನ  
D. ರನ ೋಧ ಹನಚ್ಾಿಗುತಿದನ. 
 
 
19. ವಿದ್ುುತ್ ವಿಭವಾೊಂತರದ್  ಏಕಮಾನ 
A. ವೋಲ್ಟ್       B. ಆೊಂಪಿಯರ್      C. ಓಮ್ ಮೋಟರ್  D.ಓಮ್ 
 
20. ರನ ೋಧಶೋಲತ್ನಯ  ಏಕಮಾನ  
A.ವೋಲ್ಟ್  B. ಆೊಂಪಿಯರ್   C. ಓಮ್ ಮೋಟರ್   D. ಓಮ್  
 
21. ವಾಹಕದ್ ರನ ೋಧವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದ್ು 
A. ವಾಹಕದ್ ಉದ್ದ ಹನಚ್ಾಿದಾಗ     
B. ವಾಹಕದ್ ಅಡು ಕನ ೋಯ ಿವಿಸಿಿೋಣಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ 
C. ವಾಹಕದ್ ಅಡು ಕನ ೋಯಿದ್ ವಿಸಿಿೋಣಯ ಹನಚ್ಾಿದಾಗ.  
D. ತ್ಾಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹನಚ್ಿಳವಾದಾಗ 
 
22. ವಿದ್ುುತ್ ವಿಭವಾೊಂತರದ್ ಮತುಿ ವಿದ್ುುತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ ಗುಣಲಬಧವನೋ 
A. ವಿದ್ುುತ್ ರನ ೋಧ      B. ವಿದ್ುುತ್ ಸಾಮರ್ಥುಯ      
C. ರನ ೋಧಶೋಲತ್ನ            D. ವಿದ್ುುತ್ ವಿಭವ 
 
ಕ್ತೋಲ್ಲ ಉತರಿಗಳು: 
1.B  2.D  3.C  4.B  5.B  6.C  7.A  8.C  9.A  10.C  11.B  12.A  13.C  14.D  15.B  16.B  17.B  18.D  19.A  
20.C  21.C  22.B     
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ಬನಳಕು- ವಕ್ತರೋಭವನ 
ಕನಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ು ಪ್ರಶ್ನೆಗ  4 ಉತಿರಗಳನುೆ ನೋಡಲಾಗಿದನ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಉತಿರವನುೆ ಆರಿಸಿ. 
 
1.ಪಿೋನಮಸ್ತ್ ರದ್ಲ್ಲಿ  ವಕ್ರೀಭವನ ಹೆ ೊಂದಿದ ಕ್ರಣಗಳು ಪ್ರಧಾನಕ್ಷದ ಮೀಲೆ ಸೊಂಧಿಸುವ ಸಥಳ 

A. ದ್ೃಕ್ ಕನೋೊಂದ್ರ  B. ವಕರತ್ಾ ಕನೋೊಂದ್ರ 
C. ವಕರತ್ಾ ತಿರಜು D. ಪ್ರಧಾನ ಸ್ತ್ೊಂಗಮ 
 
2. ಮಸ್ತ್ ರದ್ ದ್ೃಕ್ ಕನೋೊಂದ್ರ ಹಾಗ  ವಕ್ರತಾ ಕೆೀೊಂದರದ ಮ ಲಕ್ ಹಾದು ಹೆ ೀಗುವ ರೆೀಖೆ 

A. ಪ್ರಧಾನ ಸ್ತ್ೊಂಗಮ  B. ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ 
C. ವಕರತ್ಾ ತಿರಜು  D. ಸ್ತ್ೊಂಗಮದ್ ರ 
 
3.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಸುುವಿನಷೆಟೀ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬೊಂಬವನುು ಉೊಂಟುಮಾಡುತ್ುದೆ. 

A. ಪೀನ ಮಸ್ತ್ ರ  B. ನಿಮು ಮಸ್ತ್ ರ 
C. ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿ  D. ಗಾಜಿನ ಪ್ಟಟಕ್  
 
4.ಬೆಳಕ್ನ ಕ್ರಣಗಳನುು ವಿಕೆೀೊಂದಿರೀಕ್ರಿಸುವ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ವಸುು 

A. ಪೀನ ಮಸ್ತ್ ರ B. ನಿಮು ಮಸ್ತ್ ರ 
C. ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿ D. ಗಾಜಿನ ಪ್ಟಟಕ್  
 
5.ನಮೆ ಮಸ ರದ ಮುೊಂದನ ಅನೊಂತದ್ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ುಿವನೆರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಬೊಂಬವು ಮ ಡುವ ಸಾಾನ 

A. F ನಲಿ್ಲ   B. F ಮತುಿ O ನ ನಡುವನ 
C. C ಯಿೊಂದ್ ದ್ ರದ್ಲ್ಲಿ  D. C ನಲಿ್ಲ 
6.ವಸ್ತ್ುಿವಿನಷನ್ೋ ಗ್ಾತರದ್ ಪ್ರತಿಬೊಂಬವನುೆ ಪ್ಡನಯಲು ವಸ್ತ್ುಿವನುೆ ಪೀನ ಮಸ್ತ್ ರ ಮುೊಂದನ ಇಡಬನೋಕಾದ್ ಸಾಾನ. 

A. F ನಲಿ್ಲ   B. F ಮತುಿ O ನ ನಡುವನ 
C. 2F ಯಿೊಂದ್ ದ್ ರದ್ಲ್ಲಿ D. 2F ನಲಿ್ಲ 
 
7.ಮರ್ಥು ಹಾಗ  ನೆೀರವಾದ ಪ್ರತಿಬೊಂಬವನುು ಪ್ಡೆಯಲು ಪೀನಮಸ ರದ  ಮುೊಂದನ ವಸುುವನುು ಇಡಬೆೀಕಾದ ಸ್ಾಥನ 

A. F ನಲಿ್ಲ   B. F ಮತುಿ O ನ ನಡುವನ 
C. 2F ಯಿೊಂದ್ ದ್ ರದ್ಲ್ಲಿ D. 2F ನಲಿ್ಲ 



DDPI Office     Bangalore Rural Dist                                Science MCQ Spoorti – 2021               5 | Page 

 
8. ಸ್ತ್ೊಂಗಮದ್ ರದ್ ವಿಲನ ೋಮಾನುಪ್ಾತವು  

A. ಮಸ್ತ್ ರದ್ ಸಾಮರ್ಥುಯ   B. ಮಸ್ತ್ ರದ್ ವಧಯನನ     C. ಮಸ್ತ್ ರದ್ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ   D.ಮಸ್ತ್ ರದ್ ಕನೋೊಂದ್ರ 

 
9. 90 ಸನೊಂ ಮೋ ವಕರತ್ಾ ತಿರಜುವನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುವ ಪಿೋನ ಮಸ್ತ್ ರದ್ ಸ್ತ್ೊಂಗಮದ್ ರ 

A. 30 ಸನೊಂ ಮೋ   B. 60 ಸನೊಂ ಮೋ 
C. 45 ಸನೊಂ ಮೋ   D. 90 ಸನೊಂ ಮೋ 
 

10. ಒಬಬ ವನೈದ್ುರು ‒0.5D ಸಾಮರ್ಥುಯವನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುವ ಸ್ತ್ರಿಪ್ಡಿಸ್ತ್ುವ ಮಸ್ತ್ ರವನುೆ ಒಬಬ ವುಕ್ತಿಗ್ನ ಸ್ತ್ ಚ್ಚಸಿದಾದರನ. 
ಈ ಮಸ್ತ್ ರದ್ ಸ್ತ್ೊಂಗಮದ್ ರ ಮತುಿ ವಿಧ  
A. ‒2m ಮತುಿ ನಮೆಮಸ್ತ್ ರ   B. +2m ಮತುಿ ಪಿೋನಮಸ್ತ್ ರ  
C. +2m ಮತುಿ ನಮೆಮಸ್ತ್ ರ   D. ‒2m ಮತುಿ ಪಿೋನಮಸ್ತ್ ರ 
 
11. ವಸ್ತ್ುಿವನುೆ ಪಿೋನಮಸ್ತ್ ರದ್ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ತ್ೊಂಗಮ ` F1ʼ ಮತುಿ ದ್ೃಕ್ ಕನೋೊಂದ್ರ `Oʼ ಗಳ ಮಧನು ಇರಿಸಿದಾಗ 
ಉೊಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬೊಂಬದ್ ಸ್ತ್ವಭಾವ ಮತುಿ ಗ್ಾತರ  
A. ಮರ್ಥು, ನನೋರ ಮತುಿ ದನ ಡುದ್ು   B. ಸ್ತ್ತು, ತಲನಕನಳಗ್ಾದ್ ಮತುಿ ಚ್ಚಕೆದ್ು  
C. ಮರ್ಥು, ತಲನಕನಳಗ್ಾದ್ ಮತುಿ ಚ್ಚಕೆದ್ು   D. ಸ್ತ್ತು, ತಲನಕನಳಗ್ಾದ್ ಮತುಿ ದನ ಡುದ್ು 
 
12. ಗ್ನ ೋಳಿಯ ಮಸ್ತ್ ರದ್ ವೃತ್ಾಿಕಾರದ್ ಸಿೋಮಾರನೋಖನಯ ವಾುಸ್ತ್  
A. ದ್ೃಕ್ ಕನೋೊಂದ್ರ   B. ವಕರತ್ಾ ಕನೋೊಂದ್ರ  
C. ಅಪ್ಚ್ಯರ್    D. ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ 
 
13. ಒೊಂದ್ು ಮಸ್ತ್ ರದ್ ವಸ್ತ್ುಿ ದ್ ರ ಮತುಿ ಪ್ರತಿಬೊಂಬದ್ ದ್ ರಗಳು ಕರಮವಾಗಿ ‒60 cm ಮತುಿ ‒20 cm ಆದ್ರನ, 
ಮಸ್ತ್ ರದ್ ವಧಯನನ  
A. ‒ 0.33     B. + 3.0  
C. + 0.33     D + 4.0 
 
14.ಒೊಂದ್ು ವಸ್ತ್ುಿವನುೆ ಪಿೋನಮಸ್ತ್ ರದ್ F1 ಮತುಿ 2F1 ಗಳ ಮಧನು ಇರಿಸಿದಾಗ ಉೊಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬೊಂಬದ್ ಸಾಾನ (F: 
ಪಿೋನಮಸ್ತ್ ರದ್ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ತ್ೊಂಗಮ)  
A. F2 ಮತುಿ 2F2 ಗಳ ಮಧನು   B. 2F2 ನಲಿ್ಲ  
C. 2F2 ಗಿೊಂತ ದ್ ರದ್ಲ್ಲಿ   D. ಅನೊಂತ ದ್ ರದ್ಲ್ಲಿ 
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15.ನಮೆ ಮಸ್ತ್ ರದ್ ಒೊಂದ್ು ಗುಣ, ಇದ್ು  
A. ಬನಳಕ್ತನ ಕ್ತರಣಗಳನುೆ ವಿಕನೋೊಂದಿರೋಕರಿಸ್ತ್ುತಿದನ.  
B. ಸ್ತ್ತು ಮತುಿ ತಲನಕನಳಗ್ಾದ್ ಪ್ರತಿಬೊಂಬವನುೆ ಉೊಂಟುಮಾಡುತಿದನ.  
C. ಅೊಂಚ್ುಗಳಲ್ಲ ಿತ್ನಳುವಾಗಿದ್ುದ ಮಧುದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಪ್ಾವಾಗಿರುತಿದನ.  
D. ಬನಳಕ್ತನ ಕ್ತರಣಗಳನುೆ ಕನೋೊಂದಿರೋಕರಿಸ್ತ್ುತಿದನ. 
 
16. ಬನಳಕು ಒೊಂದ್ು ಪ್ಾರದ್ಶಯಕ ಮಾಧುಮದಿೊಂದ್ ಇನನ ೆೊಂದ್ು ಮಾಧುಮಕನೆ ಹಾದ್ು ಹನ ೋಗುವಾಗ ಬಾಗುತಿದನ. ಈ 
ವಿದ್ುಮಾನ  
A. ಬನಳಕ್ತನ ವಕ್ತರೋಭವನ    B. ಬನಳಕ್ತನ ಪ್ರತಿಫಲನ  
C. ಬನಳಕ್ತನ ಆೊಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ  D. ಬನಳಕ್ತನ ಪ್ಾಶವಯ ಪ್ರಿವತಯನನ 
ಕ್ತೋಲ್ಲ ಉತರಿಗಳು 
1.D  2.B  3.A  4.B  5.A  6.D  7.B  8.A  9.C  10.A  11.A  12.C 13.B  14.C  15.A  16.A   

 
«zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀzÀ PÁAwÃAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 

 

F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CxÀªÁ C¥ÀÇtð ºÉÃ½PÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ MAzÀÄ 

GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ CzÀgÀ PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É ¥ÀÇtð GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj.  

         

1. ªÀÄÈzÀÄ PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ¼À£ÀÄß «zÀÄåvï ºÀjAiÀÄÄªÀ ¸ÉÆÃ¯É£ÁAiÀiïØ M¼À¨sÁUÀzÀ°è EmÁÖUÀ GAmÁUÀÄªÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÉÃ£ÀÄ ? 

 A.¸ÀgÀ½£À°è «zÀÄåvï ºÀjzÀÄ ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï DUÀÄvÀÛzÉ. 

 B.¸ÉÆ¯É£ÁAiÀiïØ £À°è «zÀÄåvï ºÀjAiÀÄÄªÀªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀgÀ¼ÀÄ CAiÀiÁ¸ÁÌAvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ . 

 C.¸ÀgÀ¼ÀÄ ±Á±ÀévÀªÁV CAiÀÄ¸ÁÌAvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 D.¸ÀgÀ½£À°è AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄªÀÇ GAmÁVgÀÄªÀÅ¢®è .   

 

2. «zÀÄåvï ªÉÆÃlgï UÀ¼À°è ¢PÀàjªÀvÀðPÀUÀ¼ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÁzsÀ£À  
A.MqÀPÀÄ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 

B.§æµï UÀ¼ÀÄ 

C.CªÉÄÃðZÀgï 

D.¸ÉÆ¯É£ÁAiÀiïØ 

 

3. «zÀÄåvï ªÀÄAqÀ®zÀ°è NªÀgï¯ÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ ºÀÈ¸ÀéªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä 

A.¥sÀÆå¸ï §¼À¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

B.ªÉÇÃ¯ïÖ «ÄÃlgï 

C. DªÀiï «ÄÃlgï  

D. jAiÉÆÃ¸ÁÖmï 
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4.«zÀÄåvïPÁAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀÄ£ÁßzsÀj¹  AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß «zÀÄåvï ±ÀQÛAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄªÀ ¸ÁzsÀ£À  

A. ±ÀÄµÀÌPÉÆÃ±À    B.ªÉÆÃmÁgï    C.qÉÊ£ÀªÉÆÃ/«zÀåvï d£ÀPÀ   D.¸ËgÀPÉÆÃ±À 

 

5. «zÀÄåvï ªÉÆÃlgï ¥sÀè«ÄAUï £À F PÉ¼ÀV£À ¤AiÀÄªÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄvÀÛzÉ. 

A.¥sÀè«ÄAUï £À §®UÉÊ ¤AiÀÄªÀÄ  

B. ¥sÀè«ÄAUï £À JqÀUÉÊ ¤AiÀÄªÀÄ                                                                                                                   

C.§®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ¤AiÀÄªÀÄ                                                                                                  

D. ªÉÄÃ¯É£À J®èªÀÇ       

                                                                                                                                         
6.qÉÊ£ÀªÉÆÃ/«zÀÄåvïd£ÀPÀ ¥sÀè«ÄAUï £À F PÉ¼ÀV£À ¤AiÀÄªÀÄzÀ ªÉÄÃ É̄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ.                              

A.¥sÀè«ÄAUï £À §®UÉÊ ¤AiÀÄªÀÄ                                                                                 

B.¥sÀè«ÄAUï £À JqÀUÉÊ ¤AiÀÄªÀÄ                                                                                                                  

C.§®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ¤AiÀÄªÀÄ                                                                                                  

D.£ÀÆål£ï ¤AiÀÄªÀÄ 

7.MAzÀÄ ªÀÄAqÀ®zÀ°è «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀzÀ ¢PÀÌ£ÀÄß »ªÀÄÄäPÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¸ÁzÀ£À                                                

A.¢PÀàjªÀvÀðPÀ       B.MqÀPÀÄ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ     C.CªÉÄÃðZÀgï      D.¸ÉÆ¯É£ÁAiÀiïØ      

8)ªÀÈzÀÄªÁzÀ PÀ©âtzÀ ªÉÄÃ¯É vÀAw ¸ÀÄgÀÄ½AiÀÄ£ÀÄß À̧ÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀÄ½UÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÀZÀ£É                          

A.¢PÀàjªÀvÀðPÀ   B.MqÀPÀÄ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ    C.CªÉÄÃðZÀgï     D.¸ÉÆ¯É£ÁAiÀiïØ    

9.¸ÉÆ¯É£ÁAiÀiïØ £À M¼À¨sÁUÀzÀ ¥Àæw©AzÀÄ«£À®Æè PÁAvÀPÉëÃvÀæªÀÅ                                                              

A. À̧ªÀÄ£ÁVgÀÄvÀÛzÉ                   B.¸ÉÆ£ÉßAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ 

C.£ÁªÀÅ CzÀgÀ vÀÄ¢AiÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¹zÀAvÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ         D.£ÁªÀÅ CzÀgÀ vÀÄ¢AiÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¹zÀAvÉ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ  

10. «zÀÄåvï ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ vÀAwAiÀÄ MAzÀÄ ¤¢ðµÀ× ©A¢«£À°è GAmÁzÀ PÁAvÀPÉëÃvÀæªÀÅ CzÀgÀ°è ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ  «zÀåvï 

¥ÀæªÁºÀªÀ£ÀÄß                                                                            

A.CªÀ®A©¹gÀÄªÀÅ¢®è                B.£ÉÃgÀªÁV CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ                                              

C.«¯ÉÆÃªÀÄªÁV CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ           D. © ªÀÄvÀÄÛ ¹ JgÀqÀÆ ¸Àj                                                       

11.UÀÈºÀ§¼ÀPÉAiÀÄ «zÀÄåvï ªÀÄAqÀ®zÀ°è ¸ÀfÃªÀ vÀAwAiÀÄ §tÚ                                                                
A. ಕೆೊಂಪ್ು        B. ºÀ¼À¢      C. ¤Ã°      D. ºÀ¹gÀÄ                                             

12.UÀÈºÀ§¼ÀPÉAiÀÄ «zÀÄåvï ªÀÄAqÀ®zÀ°è  ¸ÀfÃªÀ vÀAw ªÀÄvÀÄÛ vÀl¸ÀÜ vÀAwUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À «¨sÀªÁAvÀgÀ                                                                                   

A.220 ªÉÇÃ¯ïÖ   B.1000 ªÉÇÃ¯ïÖ     C.110 ªÉÇÃ¯ïÖ      D.440 ªÉÇÃ¯ïÖ                                          

13.«zÀåvï ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ªÁºÀPÀªÀ£ÀÄß PÁAvÀPÉëÃvÀæzÀ°èmÁÖUÀ CzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ C¢üPÀ §®ªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ.                                                                             

A. À̧ªÀiÁAvÀgÀªÁVmÁÖUÀ                             B.®A§ªÁVmÁÖUÀ                                                                            

C. E½eÁj£À°è EmÁÖUÀ                  D.PÁAvÀPÉëÃvÀæ¢AzÀ ºÉÆÃgÀVmÁÖUÀ 

14.PÁAvÀPÉëÃvÀæ§®zÀ KPÀªÀiÁ£À                                                                                   

A.ºÀlð¸ï         B. ªÉÇÃ¯ïÖ          C. DA¥ï        D.DgÀì÷Öqï    
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15.PÁAwÃAiÀÄ §®gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ                                                                             

A.GvÀÛgÀzÀ°è GvÀìfð¹ zÀQëtzÀ° è «°Ã£ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ B. zÀQëtzÀ°è GvÀìfð¹  GvÀÛgÀzÀ°è «°Ã£ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ  

C. ¥ÀÆªÀðzÀ°è GvÀìfð¹ GvÀÛgÀzÀ°è «°Ã£ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ  D.zÀQëtzÀ°è GvÀìfð¹ ¥À²ÑªÀÄÀzÀ°è «°Ã£ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ 

 

16.avÀæzÀ°è MAzÀÄ J¯ÉPÁÖç£ï, CAiÀÄ¸ÁÌAwÃAiÀÄ PÉëÃvÀæPÉÌ ®A§ªÁVzÉ J¯ÉPÁÖç£ï £À ªÉÄÃ¯É ªÀwð¸ÀÄªÀ §®zÀ ¢PÀÄÌ  

A. §®QÌgÀÄvÀÛzÉ.                

B. JqÀQÌgÀÄvÀÛzÉ..  PÁAvÀPÉëÃvÀæ 

C.¥ÀÄl¢AzÀ ºÉÆgÀVgÀÄvÀÛzÉ .  

D.¥ÀÄl¢AzÀ M¼ÀVgÀÄvÀÛzÉ.           J É̄PÁÖç£ïì 

 

17.¥À²ÑªÀÄPÉÌ AiÉÆÃfvÀªÁzÀ zsÀ£ÁvÀäPÀ PÀt (D¯Áá–PÀt)ªÀÅ PÁAvÀPÉëÃvÀæ¢AzÁV GvÀÛgÀPÉÌ ¥À®èlUÉÆArzÉ. DUÀ PÁAvÀPÉëÃvÀæzÀ ¢PÀÄÌ  

 A. zÀQëtzÀ PÀqÉVgÀÄvÀÛzÉ   B. ¥ÀÆªÀðzÀ PÀqÉVgÀÄvÀÛzÉ    C. PÉ¼ÀªÀÄÄRªÁVgÀÄvÀÛzÉ    D.ªÉÄÃ®ÄäRªÁVgÀÄvÀÛzÉ  

  

18. ¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß Dj¹.  

vÁªÀÄæzÀ DAiÀiÁvÁPÁgÀzÀ ¸ÀÄgÀÄ½AiÀÄ£ÀÄß PÁAvÀPÉëÃvÀæzÀ°è wgÀÄV¹zÁUÀ. ¥ÉæÃjvÀ «zÀÄåvï¥ÀæªÁºÀzÀ ¢PÀÄÌ ¥Àæw¨Áj §zÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ  

A.JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ½UÉÆªÉÄä  B.MAzÀÄ ¸ÀÄwÛUÉ  C. CzsÀð ¸ÀÄwÛUÉ  D.£Á®Ì£É MAzÀÄ ¸ÀÄwÛUÉ  

 
19. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «zÀÄåvïd£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃgÀ «zÀÄåvïd£ÀPÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀåvÁå¸ÀªÉAzÀgÉ,                                                     

A. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «zÀÄåvïd£ÀPÀªÀÅ «zÀÄåvïPÁAvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ CzÀgÉ £ÉÃgÀ «zÀÄåvï d£ÀPÀªÀÅ ¹ÜgÀ PÁAvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.                                                                                                                   

B £ÉÃgÀ «zÀÄåvïd£ÀPÀªÀÅ ºÉaÑ£À «¨sÀªÁAvÀgÀªÀ£ÀÄß GvÁà¢¸ÀÄvÀÛzÉ.                                                                                           

C. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «zÀÄåvïd£ÀPÀªÀÅ ºÉaÑ£À «¨sÀªÁAvÀgÀªÀ£ÀÄß GvÁà¢¸ÀÄvÀÛzÉ.                                                                            

D ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «zÀÄåvïd£ÀPÀªÀÅ eÁgÀÄ GAUÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ DzÀgÉ £ÉÃgÀ «zÀÄåvï d£ÀPÀªÀÅ ¢PÀàjªÀvÀðPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.       

 

20. ºÀæ¸ÀéªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ªÀÄAqÀ®zÀ°è£À «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀªÀÅ.                                                                              

A UÀt¤ÃAiÀÄªÁV PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. B §zÀ¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. C §ºÀ¼À ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. D ¸ÀvÀvÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 

21.«zÀåvï ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄªÀ ¸ÁzsÀ£À                                                         

A.±ÀÄµÀÌPÉÆÃ±À      B.ªÉÆÃmÁgï      C. qÉÊ£ÀªÉÆÃ/«zÀåvï d£ÀPÀ      D.¸ËgÀPÉÆÃ±À                                                              

 

22. £ÉÃgÀªÁºÀPÀzÀ°è «zÀåvï ¥ÀæªÀ»¹zÁUÀ PÁAvÀPÉëÃvÀæzÀ ¢PÀÌ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀÅzÀÄ                                                 

A §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ¼À ¤AiÀÄªÀÄ   B. ¥sÉè«ÄAUÀ£À JqÀUÉÊ ¤AiÀÄªÀÄ  C.¥sÉè«ÄAUÀ£À §®UÉÊ ¤AiÀÄªÀÄ D. ¸ÀÆÌçªï¤AiÀÄªÀÄ  

 

23.PÀrªÉÄ PÀgÀUÀÄªÀ ©AzÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ «Ä±Àæ É̄ÆÃºÀ vÀªÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¦AUÁtÂAiÀÄ°è eÉÆÃr¹gÀÄªÀ ¸ÁzsÀ£À                                       

A.¹éZï      B.§¯ïâ      C. ¥sÀÆå¸ï      D.lÆå¨ï ¯ÉÊmï  
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24.vÀl¸ÀÜ vÀAwAiÀÄ «¨sÀªÀ                                                                                      

A.220 V    B.0 V     C. 440 V ¥sÀÆå¸ï     D. 100 V                                                                                          
 
25.¸ÀªÀÄ£À PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ¢PÀÌ£ÀÄß §zÀ°¸ÀÄªÀ «zÀÄåvï                                                                                  
A.¥ÀAiÀÄðAiÀÄ «zÀÄåvï      B.£ÉÃgÀ «zÀÄåvï      C.¸ÁÜ¬Ä «zÀÄåvï      D. JrØ«zÀÄåvï       

                 GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ 

 1.B  2.A   3.A  4.C   5.B  6.A  7.A   8 C  9.A  10. B  11.A   12.A  13.B  14.D  15 A  16.D  

 17. D.  18. C  19 .C  20.C  21.B   22.A   23.C   24. B   25. A 

 

ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು 
 

1.ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ನವಿೋಕರಿಸ್ತ್ಲಾಗದ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮ ಲ  
A. ಸೌರಶಕ್ತಿ                  B. ಪ್ಳನಯುಳಿಕನ ಇೊಂಧನಗಳು 
C. ಮಾರುತ ಶಕ್ತ ಿ            D. ಭ ಗಭಯ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ 
 
2) ವಿದ್ುುಚ್ಛಕಿ್ತ ತಯಾರಿಸ್ತ್ಲು ಉಷ್ಣ ಸಾಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತ್ುವ ಇೊಂಧನ 
A.  ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು                  B. ಯುರನೋನಯೊಂ    
C. ಜನೈವಿಕರಾಶ               D. ನೋರು 
 
3) ಜಲ ವಿದ್ುುತ್ ಸಾಿವರಗಳಲ್ಲಿ 
A. ನೋರು ಆವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತಯನನಗ್ನ ೊಂಡು ವಿದ್ುುಚ್ಿಕಿ್ತ ಉತ್ಾಾದ್ನನಯಾಗುತಿದನ 
B. ನೋರಿನ ಪ್ರಚ್ಛನೆ ಶಕ್ತಿಯು ವಿದ್ುುಚ್ಿಕಿ್ತ ಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತಯನನಯಾಗುತಿದನ 
C. ಸೌರಶಕ್ತಿಯು ವಿದ್ುುಚ್ಿಕಿ್ತಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತಯನನಯಾಗುತಿದನ 
D. ನೋರಿನ ಪ್ರಮಾಣುಗಳ ಚ್ಲನಶಕ್ತಿಯು ವಿದ್ುುಚ್ಿಕಿ್ತಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತಯನನಯಾಗುತಿದನ  
 
4) ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖು ಆಕರ 
A. ನೋರು                             B. ಗ್ಾಳಿ   
C. ಫಾಸಿಲ್ಟ ಇೊಂಧನಗಳು                D. ಸ್ತ್ ಯಯ 
 
5) ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತುೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲ್ಲನು ಉೊಂಟುಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರ 
A. ಉಷ್ಣಶಕ್ತ ಿ                         B. ಭ ಗಭಯ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ     
C. ಜನೈವಿಕ ಶಕ್ತ ಿ                       D. ಸೌರಶಕ್ತಿ 
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6) ಪ್ರಮಾಣು ವಿದ್ುುತ್ ಉತ್ಾಾದ್ನನಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಾಯವನೊಂದ್ರನ 
A. ನ ುಕಿ್ತಯಾ ತ್ಾುಜುವಸ್ತ್ುಿಗಳ ಶ್ನೋಖರಣನ ಮತುಿ ವಿಲನೋವಾರಿ    
B. ನ ುಕಿ್ತಯಾ ಹಗುರ ಬೋಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನನ ಹನ ೊಂದ್ುವುದ್ು 
C. ನ ುಕ್ತಿಯಾ ಶಕ್ತಿಯನುೆ ವಿದ್ುುಚ್ಿಕಿ್ತಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಯಸ್ತ್ುವುದ್ು 
D. ಶಕ್ತಿಯನುೆ ನಯೊಂತಿರತ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಬಡುಗಡನಮಾಡುವುದ್ು 
 
7) ಭಾರತದ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬನೋಡಿಕನಯಲ್ಲಿ ಎಷ್್ನನೋ ಭಾಗವನುೆ ಜಲವಿದ್ುುತ್ ಸಾಾವರಗಳು ಪ್ೂರನೈಸ್ತ್ುತಿವನ 
A.  3/4  ಭಾಗ                        B. 1/2  ಭಾಗ     
C. 1/4  ಭಾಗ                        D. 1/3  ಭಾಗ   
8) ಜನೈವಿಕ ಅನಲದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಲ  
A. ಈಥನೋನ್                         B.  ಮೋಥನೋನ್    
C. ಬನೊಂಜೋನ್                        D. ಆಮಿಜನಕ 
 
9) ಮಾರುತಗಳ ರಾಷ್್ç ಎೊಂದ್ು ಕರನಯಲಾಡುವ ದನೋಶ 
A. ಭಾರತ                           B. ಅಮೆೋರಿಕಾ     
C. ಡನನಾುಕ್ಯ                         D. ಇಟಲ್ಲ 
 
10) ಸೌರ ಕುಕೆರ್ ನ ಯಾವ ಭಾಗವು ಹಸಿರು ಮನನ ಪ್ರಿಣಾಮವನುೆ ಉೊಂಟುಮಾಡುತಿದನ? 
A. ಸೌರ ಕನೆಡಿ                       B. ಗ್ಾಜನ ಮುಚ್ಿಳ  
C. ಸೌರ ಕುಕೆರ್ ನ ಹನ ರ ಪ್ದ್ರ        D.ಇಡಿೋ ಸೌರ ಕುಕೆರ್  
 
11) ಸೌರಶಕ್ತಿಯನುೆ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯನಾೆಗಿ ಪ್ರಿವತಿಯಸ್ತ್ುವ ಸಾಧನ 
A. ಶುಷ್ೆಕನ ೋಶ                       B. ಸೌರಕನ ೋಶ   
C. ವಿದ್ುುತ್ ಕನ ೋಶ                    D. ಅಮೀಟರ್ 
 
12) ಒೊಂದ್ು ಮಾದ್ರಿ ಸೌರಕನ ೋಶವನುೆ ಬಸಿಲ್ಲಗ್ನ ಒಡಿುದಾಗ ಉೊಂಟಾಗುವ ವಿದ್ುುತ್ ವೋಲನ್ೋಜ್ 
A.  0.5 V                         B. 1 V     
C. 0.5 V – 1 V                    D.5 V 
 
13) ಒೊಂದ್ು ಸೌರಕನ ೋಶದ್ ಸಾಮರ್ಥುಯ 
A. 0.5 W                          B. 0.6 W     
C. 0.7 W                          D.0.8 W 
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14) ಸೌರಕನ ೋಶವನುೆ ತಯಾರಿಸ್ತ್ಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸ್ತ್ುವುದ್ು  
A. ಹನೈಡನ ರೋಕಾಬಯನ್ ಗಳು               B. ರೊಂಜಕ   
C. ತ್ಾಮರ                            D. ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ 
 
15) ಸೌರ ಜಲತ್ಾಪ್ಕವನುೆ ಬಸಿನೋರನುೆ ಪ್ಡನಯಲು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತ್ುವುದಿಲಿ  
A. ಬಸಿಲ್ಲನ ದಿನ                       B. ಮೋಡ ಕವಿದ್ ದಿನ   
C.  ಸನಖನಯ ದಿನ                      D. ಬರುಗ್ಾಳಿಯ ದಿನ 
 
16) ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದ್ನುೆ ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ತ್ ಯಯನ ಶಕ್ತಿಯಿೊಂದ್ ಪ್ಡನಯಲಾಗುವುದಿಲಿ 
A. ಭ  ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ                      B. ಗ್ಾಳಿ ಶಕ್ತ ಿ    
C. ನ ುಕ್ತಿಯಾರ್ ಶಕ್ತ ಿ                  D. ಜನೈವಿಕ ರಾಶ 
 
17) ಸ್ತ್ಮುದ್ರದ್ ಮೆೋಲನುöÊಯಲಿ್ಲ ಉೊಂಟಾದ್ ತ್ಾಪ್ಮಾನದ್ ವುತ್ಾುಸ್ತ್ದಿೊಂದ್ ಪ್ಡನಯಬಹುದಾದ್ ಶಕ್ತಿಯ  
           ಆಕರ 
  A, ಉಬಬರಶಕ್ತ ಿ                       B. ಅಲನಗಳಶಕ್ತ ಿ    
C. ಸಾಗರ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ                   D.ಸೌರಶಕ್ತಿ 
19) ಈ ಕನಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ತರಯ್ಕಯು ಜನೈವಿಕ ಅನಲ ಸಾಾವರದ್ಲ್ಲಿ ಜನೈವಿಕ ಅನಲವನುೆ  
            ಉೊಂಟುಮಾಡುತಿದನ  
A. ವಿಘಟನ ಕ್ತರಯ್ಕ                     B. ಬನೈಜಕ ಕ್ತರಯ್ಕ    
C.  ಉತೆಷ್ಯಕ ಕ್ತರಯ್ಕ                   D. ದ್ಹನಕ್ತರಯ್ಕ 
 
20) ಜನೈವಿಕ ಅನಲದ್ ಜನಪಿರಯ ಹನಸ್ತ್ರು 
A.  ಈಥನೋನ್ ಅನಲ                   B. ಹೋಲ್ಲಯೊಂ ಅನಲ 
C. ಗ್ನ ೋಬರ್ ಅನಲ                   D. ಮೋಥನೋನ್ ಅನಲ 
 
21) ಭಾರತದ್ ಯಾವ ರಾಜುವು ಹನಚ್ುಿ ಮಾರುತ ಶಕ್ತಿಯನುೆ ಉತ್ಾಾದಿಸ್ತ್ುತಿದನ 
A. ಮಹಾರಾಷ್್ç                        B. ತಮಳುನಾಡು  
C. ರಾಜಸಾಾನ                          D.ಕನಾಯಟಕ 
22) ಸ್ತ್ಮುದ್ರದ್ ನೋರಿನ ಮಟ್ದ್ಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉೊಂಟಾಗುವುದ್ು ಯಾವುದ್ರ ಗುರುತ್ಾವಕಷ್ಯಣನ  
           ಸನಳನತದಿೊಂದ್ 
A. ಸ್ತ್ ಯಯ                           B. ಚ್ೊಂದ್ರ    
C. ಸ್ತ್ ಯಯ ಮತುಿ ಚ್ೊಂದ್ರ               D. ಪ್ವಯತಗಳು 
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Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans 

1 B 5 D 9 C 13 C 17 C 21 B 

2 A 6 A 10 B 14 D 18 A 22 C 

3 B 7 C 11 B 15 B 19 A * * 

4 D 8 B 12 C 16 C 20 C * * 

 

ಆಮ ಿಪ್ರತ್ಾುಮಿಗಳು ಮತು ಿಲವಣಗಳು 

 ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಉತಿರವನುೆ ಆರಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ 

1. ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದ್ು ಪ್ರತ್ಾುಮಿ ವಲಿ  

A) NaOH      B) KOH       C) NH4OH          D) C2H5OH 

2.ಹಲಿ್ಲನ ಸ್ತ್ವನತವನುೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಲು ನಯಮತವಾಗಿ ನಮು ಹಲುಿಗಳನುೆ ಉಜಜಲು ಸ್ತ್ ಚ್ಚಸ್ತ್ಲಾಗುತಿದನ. ಸಾಮಾನುವಾಗಿ 
...............ಲಕ್ಷಣವನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುವ  ಟ ತ್  ಪ್ನೋಸ್್ ಅನುೆ ಬಳಸ್ತ್ಲಾಗುತಿದನ 

A) ಆಮಿಯ            B)  ಪ್ರತ್ಾುಮಿೋಯ           C)  ತಟಸ್ತ್ಾ             D)  ನಾಶಕಾರಿ 

3.ಪ್ುಡಿಮಾಡಿದ್ ಮಟನ್ಯ ಚ್ ರುಗಳನ ೊಂದಿಗ್ನ ವತಿಯಸಿ ಬಡುಗಡನ ಮಾಡುವ ಅನಲ ಸ್ತ್ುಣಣದ್ ತಿಳಿ ನೋರನುೆ 
ಬಳಿಯಾಗಿಸ್ತ್ುತಿದನ .ದಾರವಣ ಇದ್ನುೆ ಒಳಗ್ನ ೊಂಡಿದನ. 

A) NH4Cl         B) NaCl         C) KCl        D) HCl. 

4. A,B,C ಮತುಿ  D ಎೊಂಬ ನಾಲುೆ ದಾರವಣಗಳ pH ಮೌಲುಗಳು ಕರಮವಾಗಿ 5, 12 ,8 ಮತುಿ 9 ಆಗಿದ್ುದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಹನೈಡಾರಕ್ತಿಲ್ಟ ಐಯಾನ್ ಗಳು ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣದ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಇಳಿಕನ ಕರಮ 

A) A>B>C>D           B) D>C>B>A             C) A>C>D>B           D) B>D>C>A  

5. ಇದ್ನುೆ ಅಜೋಣಯತ್ನ ನವಾರಿಸ್ತ್ಲು  ಬಳಸ್ತ್ುವರು 

A)ಪ್ರತಿಜೋವಕ         B)  ನನ ೋವುನವಾರಕ        C)  ಆಮಿ ಶ್ಾಮಕಗಳು        D)  ನೊಂಜುನರನ ೋಧಕ 

6.ಲ್ಲಟುಸ್ ಅನುೆ ನೋಲ್ಲ ಬಣಣಕನೆ ತಿರುಗಿಸ್ತ್ುವ ದಾರವಣದ್ pH   ..........ಆಗಿರುತಿದನ 

A) 1        B) 4            C) 5   D)10  
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7.ಸ್ತ್ತುವು ಸನ ೋಡಿಯೊಂ ಹನೈಡಾರಕನಿೈಡ್ ನನ ೊಂದಿಗ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸಿದಾಗ ಬಡುಗಡನಯಾಗುವ ಅನಲ 

A) ಹನೈಡನ ರೋಜನ್              B) ಕಾಬಯನ್ ಡನೈಆಕನಿೈಡ್                C) ಕನ ಿೋರಿನ್             D)   ಸ್ತ್ಲಫರ್ 

8.ಇದ್ನುೆ ಕನೊಂಪ್ು ಇರುವನ ಅರ್ಥವಾ ಜನೋನುನನ ಣ ಕಡಿದ್ ಭಾಗಕನೆ ಲನೋಪಿಸ್ತ್ುವುದ್ರಿೊಂದ್ ನನ ೋವು ಮತುಿ ಊರಿೊಂದ್ 
ಉಪ್ಶಮನ ದನ ರನಯುತಿದನ 

A) ಕ್ತತಿಳನ ರಸ್ತ್               B) ವಿನನಗರ್             C) ಅಡಿಗ್ನ ಸನ ೋಡಾ            D) ಮಸ್ತ್ರು 

9.ಇರುವನ ಅರ್ಥವಾ ಜನೋನು ನನ ಣ ಕಡಿತ ದ್ಲ್ಲಿರುವ ಆಮಿ  

A)   ಆಕಾಿಲ್ಲಕ್ ಆಮಿ      B) ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮಿ     C) ಮೆೋತನನ ಯಿಕ್ ಆಮಿ     D)ಸಿಟಿರಕ್ ಆಮಿ 

10.ನಮು ದನೋಹವು ಕಾಯಯ ನವಯಹಸ್ತ್ುವ pH ವಾುಪಿಿ 

A)  5.0 to 5.6      B) 8.5 to 9.0   C) 7.0 to 7.8   D) 2.0 to 3.8 

11.ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ pH ಮೌಲು.............ಇದಾದಗ ಹಲುಿ ಸ್ತ್ವನತಕನೆ ಒಳಗ್ಾಗುತಿದನ  

A)  5.5 ಕ್ತೊಂತ ಹನಚ್ುಿ         B) 7 ರಿೊಂದ್ 5.5 ನಡುವನ      C) 5.5 ಕ್ತೆೊಂತ ಕಡಿಮೆ        D) 8.5 ಕ್ತೊಂತ ಹನಚ್ುಿ 

12.ಆಮಿಗಳಿಗ್ನ ಈ ಕನಳಗಿನ ಯಾವ ಹನೋಳಿಕನ ನಜವಾಗಿದನ  

A) ಕಹ ಮತುಿ ಕನೊಂಪ್ು ಲ್ಲಟುಸ್ ಅನುೆ ನೋಲ್ಲ ಬಣಣಕನೆ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ತ್ುತಿವನ 

B)  ಹುಳಿ ಮತುಿ ಕನೊಂಪ್ು ಲ್ಲಟುಸ್ ಅನುೆ ನೋಲ್ಲ ಬಣಣಕನೆ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ತ್ುತಿವನ 

C) ಕಹ ಮತುಿ ನೋಲ್ಲ ಲ್ಲಟುಸ್ ಅನುೆ ಕನೊಂಪ್ು ಬಣಣಕನೆ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ತ್ುತಿವನ 

D)  ಹುಳಿ ಮತುಿ ನೋಲ್ಲ ಲ್ಲಟುಸ್ ಸ್ತ್ನುೆ ಕನೊಂಪ್ು ಬಣಣಕನೆ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ತ್ುತಿವನ 

13. ಈ ಕನಳಗಿನ ಯಾವ ದಾರವಣವು ಅತುೊಂತ ಪ್ರತ್ಾುಮಿೋಯ ವಾಗಿದನ 

A)  pH = 8.2         B) PH = 9.3          C) PH = 11.2        D) pH = 10.5 

14.ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದ್ು ಘ್ರರಣ ಸ್ತ್ ಚ್ಕವಾಗಿದನ. 

A) ಕನೊಂಪ್ು ಎಲನಕನ ೋಸ್ತ್ು     B)  ಲ್ಲಟುಸ್          C) ಅರಿಶನ          D) ಲವೊಂಗ  

15. ಮಸ್ತ್ರು ಯಾವ ಆಮಿದ್ ನನೈಸ್ತ್ಗಿಯಕ ಮ ಲವಾಗಿದನ? 

A) ಸಿಟಿರಕ್ ಆಮಿ           B) ಲಾುಕ್ತ್ಕ್ ಆಮಿ            C) ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮಿ             D) ಆಕಿಲ್ಲಕ್ ಆಮಿ 
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16.ಸ್ತ್ತುವಿನ ಕಣಗಳು  X ಎೊಂಬ ಆಮಿದನ ೊಂದಿಗ್ನ ವತಿಯಸಿದಾಗ ಸ್ತ್ತುವಿನ ಸ್ತ್ಲನಫೋಟ್ ಅನುೆ ಉತಾತಿಿ ಮಾಡಿ   Y ಎೊಂಬ 
ಅನಲ ಬಡುಗಡನಯಾಗುತಿದನ ಈ ಅನಲವನುೆ ಉರಿಯುತಿಿರುವ ಮೆೋಣದ್ ಬತಿಿಯ ಬಳಿಗ್ನ ತೊಂದಾಗ "ಪ್ಾಪ್ " 
ಧವನಯೊಂದಿಗ್ನ ಉರಿಯುತಿದನ. X -ಆಮಿ ಬಡುಗಡನಯಾದ್  Y- ಅನಲವನುೆ ಗುರುತಿಸಿ 

A) X- ಸ್ತ್ಲ ಫೂರಿಕ್ ಆಮಿ ಮತುಿ ವನೈ- ಆಮಿಜನಕ ಅನಲ 

B) X- ಹನೈಡನ ರೋಕನ ಿೋರಿಕ್ ಆಮಿ ಮತುಿ Y- ಆಮಿಜನಕ ಅನಲ 

C) X- ಸ್ತ್ಲ ಫೂರಿಕ್ ಆಮಿ ಮತುಿ ವನೈ- ಹನೈಡನ ರೋಜನ್ ಅನಲ 

D) X- ಹನೈಡನ ರೋಕನ ಿೋರಿಕ್ ಆಮಿ ಮತುಿ Y- ಹನೈಡನ ರೋಜನ್ ಅನಲ 

17.ಸನ ೋಡಿಯೊಂ ಹನೈಡಾರಕನಿೈಡ್ ದಾರವಣವು ನಗುವಿನನ ೊಂದಿಗ್ನ ವತಿಯಸಿದಾಗ ಬಡುಗಡನಯಾಗುವ ಅನಲ ವನುೆ ಹನಸ್ತ್ರಿಸಿ 
ಮತುಿ ಅದ್ನುೆ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ಬಹುದಾದ್ ವಿಧಾನ 

A) ಕಾಬಯನ್ ಡನೈಯಾಕನಿೈಡ್ ಅನಲ ಮತುಿ ಗ್ಾಳಿತುೊಂಬದ್ ಗುಳನೆಯ ಬಳಿ ಮೆೋಣದ್ಬತಿಿ ತೊಂದ್ರನ ಪ್ಾಪ್ 

ಶಬದವನುೆ ಮಾಡುತಿದನ 

B) ಹನೈಡನ ರೋಜನ್ ಅನಲ ಮತುಿ  ಉರಿಯುತಿಿರುವ ಮೆೋಣದ್ ಬತಿಿ ಎನುೆ ಅನಲ ತುೊಂಬದ್ ಗುಳನೆಯ ಬಳಿಗ್ನ 

ತೊಂದಾಗ ಹನೈಡನ ರೋಜನ್ ಅನಲ ಪ್ಾಪ್ ಶಬದದನ ೊಂದಿಗ್ನ ಉರಿಯುತಿದನ 

C) ಹನಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ್ಲಿ್ಲ ಕಾಬಯನ್ ಡನೈಆಕನಿೈಡ್ ಅನಲದ್ ಗುಳನೆಗಳು ಬಡುಗಡನಯಾಗುತಿವನ 

D) ಹನಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಹನೈಡನ ರೋಜನ್ ಗುಳನೆಗಳು ಉತಾತಿಿಯಾಗುತಿವನ 

18.ಸ್ತ್ುಣಣದ್ ತಿಳಿ ನೋರಿನ ಮ ಲಕ ಹನಚ್ಚಿನ ಕಾಬಯನ್ ಡನೈಆಕನಿೈಡ್ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರ ಹಾಲ್ಲನ ಬಣಣ ತಿಳಿಯಾಗಲು 
ಕಾರಣ 

A) ಕಾುಲ್ಲಿಯೊಂ ಹನೈಡನ ರೋಜನ್ ಕಾಬನ ೋಯನನೋಟ್ ಉತಾತಿಿಯಾಗುತಿದನ, ಇದ್ು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತಿದನ. 

B) ಕಾುಲ್ಲಿಯೊಂ ಆಕನಿೈಡ್ ಉತಾತಿಿಯಾಗುತಿದನ, ಇದ್ು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತಿದನ. 

C) ಕಾುಲ್ಲಿಯೊಂ ಬನೈ-ಕಾಬನ ಯನನೋಟ್ ಉತಾತಿಿಯಾಗುತಿದನ, ಇದ್ು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತಿದನ. 

D) ಕಾುಲ್ಲಿಯೊಂ ಹನೈಡಾರಕನಿೈಡ್ ಉತಾತಿಿಯಾಗುತಿದನ, ಇದ್ು ನೋರಿನಲ್ಲ ಿಕರಗುತಿದನ. 

19.ಕ್ಷಾರಗಳು ಎೊಂದ್ರನ 

A) ಆಮಿಗಳು, ಅವು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತಿವನ B) ಆಮಿಗಳು, ಅವು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲಿ 

      C) ನೋರಿನಲ್ಲ ಿಕರಗದ್ ಪ್ರತ್ಾುಮಿಗಳು   D) ನೋರಿನಲ್ಲ ಿಕರಗುವ ಪ್ರತ್ಾುಮಿಗಳು 
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20.ಸನ ೋಡಿಯೊಂ ಹನೈಡನ ರೋಜನ್ ಕಾಬನ ೋಯನನೋಟ್ ಹನೈಡನ ರೋಕನ ಿೋರಿಕ್ ಆಮಿ ದನ ೊಂದಿಗ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸಿದಾಗ 
ಬಡುಗಡನಯಾಗುವ ಅನಲ  

A) ಹನೈಡನ ರೋಜನ್            B) ಕಾಬಯನ್ ಡನೈಆಕನಿೈಡ್           C) ನೋರು              D) ಆಮಿಜನಕ 

21.ಪ್ರಬಲ ಆಮಿವು 

A) ಸ್ತ್ೊಂಪ್ೂಣಯವಾಗಿ ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಅಯಾನೋಕರಿಸ್ತ್ಲಾಡುತಿದನ 

B) ಭಾಗಶಃ ನೋರಿನಲ್ಲ ಿಅಯಾನೋಕರಿಸ್ತ್ಲಾಡುತಿದನ 

C) ನೋರಿನಲ್ಲ ಿಅಯಾನೋಕರಿಸ್ತ್ಲಾಡುದಿಲಿ 

D) OH ಅಯಾನ್ ಗಳನುೆ ಉತಾತಿಿಮಾಡುತಿವನ 

22.ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ು ಕನೊಂಪ್ು ಲ್ಲಟುಸ್ ಅನುೆ ನೋಲ್ಲ ಬಣಣಕನೆ ತಿರುಗಿಸ್ತ್ುತಿದನ . 

A)  ವಿನನಗರ್              B) ನೊಂಬನರಸ್ತ್           C)  ತೊಂಪ್ು ಪ್ಾನೋಯ          D)  ಅಡುಗ್ನ ಸನ ೋಡಾ ದಾರವಣ 

23. ಆಮಿ ಮತುಿ ಪ್ರತ್ಾುಮಿಗಳ ವತಯನನಯಿೊಂದ್ ಲವಣ ಮತುಿ ನೋರು ಉತಾತಿಿಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಕ ಕ್ತರಯ್ಕ 

A) ಸ್ತ್ೊಂಯೋಗ ಕ್ತರಯ್ಕ          B) ತಟಸಿಾೋಕರಣ ಕ್ತರಯ್ಕ       C)  ಸಾಾನಪ್ಲಿಟ ಕ್ತರಯ್ಕ       D)  ಉತೆಷ್ಯಣ ಕ್ತರಯ್ಕ 

24.ಈ ಕನಳಗಿನ ಯಾವ PH ಮೌಲು ಅತಿಹನಚ್ಚಿನ H+ ಆಯಾನುಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿದನ 

A)    pH = 2.5                  B)     pH = 1.8               C)   pH = 7               D)  pH = 10 

25.ನೋರಿನಲ್ಲ ಿಆಮಿವನುೆ ಕರಗಿಸ್ತ್ುವುದ್ು ............... ಕ್ತರಯ್ಕಯಾಗಿದನ 

A)  ಅಭಿಸ್ತ್ರಣನ                B)   ಸ್ತ್ಮತ್ಾಪಿೋಯ               C) ಅೊಂತರುಷ್ಣಕ            D) ಬಹರುಷ್ಣಕ 

26.    X,  Y ಮತುಿ  Z ಎೊಂಬ ಮ ರು ದಾರವಣಗಳ pH ಕರಮವಾಗಿ 6,  4 ಮತುಿ 8 ಆಗಿದನ ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಮಿೋಯತ್ನಯ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಏರಿಕನ ಕರಮ...... 

A)  X > Y > Z                     B)  Z > Y > X                C.  Y > X > Z                  D)   Z > X > Y 

27.ಮಳನಯನುೆ ಆಮಿಮಳನ ಎೊಂದ್ು ಕರನಯಲಾಗುವುದ್ು .......... 

A) pH 7 ಕ್ತೆೊಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ    B) pH  6 ಕ್ತೆೊಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ  

      C) pH 5.6 ಕ್ತೆೊಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ  D) PH 7 ಕ್ತೆೊಂತ  ಹನಚ್ಾಿದಾಗ 
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28.ಹಲಿ್ಲನ ಎನಾಮಲ್ಟ ಇದ್ರಿೊಂದ್   ಆಗಿದನ . 

A)    ಕಾುಲ್ಲಿಯೊಂ ಕಾಬನ ಯನನೋಟ್              B)  ಕಾುಲ್ಲಿಯೊಂ ಫಾಸನಫೋಟ್              

      C)  ಕಾುಲ್ಲಿಯೊಂ ಆಕನಿೈಡ್                   D)    ಕಾುಲ್ಲಿಯೊಂ ಕನ ಿೋರನೈಡ್ 

29.ರನೈತರು ಇದ್ನುೆ ಮಣಿಣಗ್ನ ಬನರನಸ್ತ್ುವ ಮ ಲಕ ಆಮಿಯತ್ನಯ ಪ್ರಿಣಾಮವನುೆ ತಟಸ್ತ್ಾ ಗ್ನ ಳಿಸ್ತ್ುತ್ಾಿರನ  

A)  ಜಪ್ಿೊಂ               B) ಅರಳಿದ್ ಸ್ತ್ುಣಣ          C)  ಕಾಸಿ್ಕ್ ಸನ ೋಡಾ            D) ಅಡುಗ್ನ ಸನ ೋಡಾ 

30.ಟನ ಮಾುಟನ  ಹಣಿಣ ನಲ್ಲಿರುವ  ಆಮಿ  

A)  ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮಿ         B)  ಸಿಟಿರಕ್ ಆಮಿ      C)  ಟಾಟಾಯರಿಕ್ಆಮಿ          D)  ಆಕಾಿಲ್ಲಕ್ ಆಮಿ 

ಕ್ತೋ ಉತರಿಗಳು: 

1-D, 2-C, 3-D, 4-D, 5-C, 6-D, 7-A, 8-C, 9-C, 10-C, 11-C, 12-B, 13-C, 14-D, 15-B, 

16-C , 17- B, 18-A , 19-D , 20-B, 21-A, 22-D, 24-B, 25-B, 26-C , 27-C , 28-B , 29-B , 30-D 

 

3  ಲನ ೋಹಗಳು ಮತುಿ ಅಲನ ೋಹಗಳು  

1) ಕನ ಠಡಿ ತ್ಾಪ್ದ್ಲ್ಲ ಿದ್ರವ ರ ಪ್ದ್ಲ್ಲಿರುವ ಲನ ೋಹ  

A) ) ಸನ ೋಡಿಯೊಂ  B) ಬನಳಿೆ   C)  ಮಕುುಯರಿ   D) ಸಿೋಸ್ತ್ 
              

2) ಲನ ೋಹಗಳನುೆ ತ್ನಳುವಾದ್ ಹಾಳನಗಳಿಗ್ನ ಪ್ರಿವತಿ೯ಸ್ತ್ುವ ಸಾಮರ್ಥುಯವನುೆ ಹೋಗ್ನ ಕರನಯಲಾಗುತಿದನ 

A)  ತನುತ್ನ ಬ  B) ವಾಹಕತ್ನ  C) ಶ್ಾಬದನ    D) ಕುಟುತ್ನ    
3) ದ್ುಬಯಲಗ್ನ ಳಿಸ್ತ್ುವ ಆಮಿಗಳನ ೊಂದಿಗ್ನ ಲನ ೋಹಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಯಿೊಂದ್ ಬಡುಗಡನಯಾಗುವ ಅನಲ 

A)  ಹನೈಡನ ರೋಜನ್  B) ಆಮಿಜನಕ C) ಸಾರಜನಕ  D) ಹೋಲ್ಲಯೊಂ 
4) ಲನ ೋಹದ್ ಆಕನಿೈಡ್ ಗಳು ಆಮಿ ಮತುಿ ಪ್ತ್ಾುಮಿ ಗಳನರಡರನ ೊಂದಿಗ  ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸಿ ಲವಣಗಳನುೆ ಉತ್ಾಾದಿಸ್ತ್ುತಿವನ 
ಮತುಿ ನೋರು ತಿಳಿದಿದನ 

A) ಸಾರಜನಕ ಆಕನಿೈಡ್ ಗಳು   B) ಆಮಿೋಯ ಆಕನಿೈಡ್ ಗಳು 
      C) ಮ ಲ ಆಕನಿೈಡ್ ಗಳು   D) ಆೊಂಫೊಟನರಿಕ್ ಆಕನಿೈಡ್ ಗಳು 
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5) ಸಾಮಾನುವಾಗಿ ಸಿೋಮೆಎಣನಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ತ್ೊಂಗರಹವಾಗಿರುವ ಲನ ೋಹ 

A)  ಚ್ಚನೆ   B) ಸನ ೋಡಿಯೊಂ C) ಕನೊಂಪ್ು ರೊಂಜಕ  D) ಬಳಿ ರೊಂಜಕ   
6) ಆಹಾರದ್ ಡಬಬಗಳನುೆ ತವರದಿೊಂದ್ ಲನೋಪಿಸಿರುತ್ಾಿರನ ಸ್ತ್ತುವಿನೊಂದ್ ಅಲಿ   

A)  ಸ್ತ್ತು ತವರಕ್ತೆೊಂತ ಹನಚ್ುಿ ದ್ುಬಾರಿ B) ಸ್ತ್ತು ತವರಕ್ತೆೊಂತ ಹನಚ್ುಿ ಕ್ತರೋಯಾಶೋಲ 
       C) ಸ್ತ್ತುವಿನ ದ್ರವನ ಬೊಂದ್ು ತವರಕ್ತೆೊಂತ ಹನಚ್ುಿ    D) ಸ್ತ್ತು ತವರಕ್ತೆೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ತರೋಯಾಶೋಲ 

7) ಕನ ಟಿ್ರುವ ಧಾತುಗಳನುೆ ಅವುಗಳ ಕ್ತರೋಯಾಶೋಲತ್ನಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ಜನ ೋಡಿಸಿ   
 Al, K, Ca, A 

A)    Ca >  K > Al  > Ag                             B)  Al  >  K > Al >  Ca       
     C)   K >  Ca >  Al >  > Ag                           D)  Ag  > Al  > Ca > K      

8) ಮುಕಿ ಸಿಾತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬರುವ ಲನ ೋಹಗಳು 

A)  ಪ್ಾಿಟಿನೊಂ ಮತುಿ ಕಬಬಣ   B)  ಚ್ಚನೆ ಮತುಿ ಅಲ ುಮನಯೊಂ 
      C) ಬನಳಿೆ ಮತುಿ ಸನ ೋಡಿಯೊಂ   D) ಪ್ಾಿಟಿನೊಂ ಮತುಿ ಬನಳಿೆ 

9) ಸ್ತ್ಲನಫೈಡ್ ಅದಿರುಗಳನುೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಸಿ ಮಾಡುವ ಮ ಲಕ ಆಕನಿೈಡ್ ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಯಸ್ತ್ಲಾಗುತಿದನ ಹನಚ್ುಿವರಿ 
ಗ್ಾಳಿಯ ಉಪ್ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ ಿಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ಕಯನುೆ ಹಗ್ನ ಕರನಯಲಾಗುತಿದನ 

A) ಕಾಸ್ತ್ುವಿಕನ     B) ಹನೈಡನ ರೋಜನೋಕರಣ    C) ಗ್ಾುಲವನೋಕರಣ  D) ಹುರಿಯುವಿಕನ 

10) ಹನಚ್ುಿ ಬಹರುಷ್ಣಕ  ಸಾಾನಪ್ಲಿಟ ಪ್ಕ್ತರಯ್ಕಯನುೆ ಹೋಗ್ನನುೆವರು  

A) ದ್ಹನ ಕ್ತರಯ್ಕ    B) ರ್ಥಮೆೈಯಟ್ ಕ್ತರಯ್ಕ    C) ರಾಸಾಯನಕ ಕ್ತರಯ್ಕ    D) ಅಪ್ಕಷ್೯ಣನ   

11) ಎರಡು ಅರ್ಥವಾ ಹನಚ್ಚಿನ ಲನ ೋಹಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಲನ ೋಹಗಳು ಮತುಿ ಅಲನ ೋಹಗಳ ಏಕರ ಪ್ದ್ ಮಶರಣವನೋ 

A) ಮಶರಲನ ೋಹಗಳು        B) ಹತ್ಾಿಳನ           C) ಕೊಂಚ್ು                    D)  ಕಲನರಹತ ಉಕುೆ   

 12) ಲನ ೋಹಗಳು ತ್ನೋವಾೊಂಶವುಳೆ ಗ್ಾಳಿಗ್ನ ದಿೋಘಯಕಾಲ ಒಡಿುಕನ ೊಂಡಾಗ ಆಯಾ ಆಕನಿೈಡ್ ಗಳ ಲನೋಪ್ನವನುೆ 
ಪ್ಡನಯುತಿವನ ಇದ್ನುೆ ಈ ರಿೋತಿ ಕರನಯಬಹುದ್ು 

A)  ಸಾರವಧ೯ನನ  B) ಸನ ಫೋಟ       C) ದ್ುಬಯಲಗ್ನ ಳಿಸ್ತ್ುವಿಕನ      D) ಸ್ತ್ೊಂಕ್ಷಾರಣ  
  13)  ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಹನ ಳನಯುವ ಅಲನ ೋಹ 

A)  ಅಯೋಡಿನ್       B) ಕಾಬಯನ್       C) ಆಮಿಜನಕ             D) ಸಾರಜನಕ 
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14) ಗ್ಾುಲವನೋಕರಣ ಎನುೆವುದ್ು ಉಕುೆ ಮತುಿ ಕಬಬಣವನುೆ ತುಕುೆ ಹಡಿಯದ್ೊಂತ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ುವ ಒೊಂದ್ು ವಿಧಾನವಾಗಿದನ.    
ಈ ಪ್ರಕ್ತರೋಯ್ಕಯಲ್ಲ ಿ ಉಕ್ತೆಗ್ನ  ಲನೋಪ್ನ ಮಾಡುವ ಲನ ೋಹ 

A) ಅಲ ುಮನಯೊಂ  B) ಕನ ರೋಮಯೊಂ      C) ನಕಲ್ಟ   D) ಸ್ತ್ತು 
15)  ಅಮಾಲಗೊಂ ಅನುೆವುದ್ು 

     A) ತ್ಾಮರ ಮತುಿ ಸ್ತ್ತು   B) ಸಿೋಸ್ತ್ ಮತುಿ ತವರ 

     C) ಪ್ಾದ್ರಸ್ತ್     D) ತ್ಾಮರ ಮತುಿ ತವರ    

16)  “X” ಸ್ತ್ೊಂಯುಕಿವು ಘನ, ಸ್ತ್ುಲಭವಾಗಿ, ನರವಯವ ದಾರವಕದ್ಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲಿದ್ು ಆದ್ರನ ಸಾವಯವ ದಾರವಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಕರಗುವುದಿಲಿ. ಇದ್ು ಹನಚ್ಚಿನ ದ್ರವನ ಮತುಿ ಕುದಿ ಬೊಂದ್ು ಹನ ೊಂದಿದನ.  ಇದ್ು ಅಯಾನಕ್ ಅನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುತಿದನ ಮತುಿ 
ಕರಗಿದ್ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ ಿವಿದ್ುುತ್ ಪ್ರವಹಸ್ತ್ುತಿದನ.  ಹಾಗ್ಾದ್ರನ ಈ “X” ಸ್ತ್ೊಂಯುಕಿವನುೆ ಗುರುತಿಸಿ 

A)  NaCl              B) CO2                   C) SO2                    D) NO2 
 17) ಕಾಬನ ಯನನೋಟ್ ಅದಿರುಗಳನುೆ ಸಿೋಮತ ಪ್ರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಸಿೋಮತ ಆಮಿಜನಕದ್ಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಮಾಡುವ 
ಮ ಲಕ ಆಕನಿೈಡ್ ಗಳಾಗಿ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ತ್ಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ತರೋಯ್ಕಯ್ಕೋ  

A)  ಕರಗಿಸ್ತ್ುವಿಕನ   B) ಅಪ್ಕಷ್೯ಣನ       C) ಹುರಿಯುವುದ್ು   D) ಕಾಸ್ತ್ುವಿಕ 
 18) ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಮಿೋಯ ಆಕನಿೈಡ್ 

A)   MgO              B)  Na2O           C)  CO2                 D) CaO 
  19) ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಾುಮಿೋಯ ಆಕನಿೈಡ್ ಗ್ನ ಉದಾಹರಣನ 

A) NO2                  B) Al2O3           C)  Na2O               D) SO2 
   20)  ಕನಳಗಿನ ಜನ ೋಡಿಗಳು ಸಾಾನಪ್ಲಿಟ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಯನುೆ ನೋಡುತಿವನ 

A) NaCl ದಾರವಣ ಮತುಿ ತ್ಾಮರದ್ ಲನ ೋಹ   
B) MgCl2 ದಾರವಣ ಮತುಿ ಅಲ ುಮನಯೊಂ ಲನ ೋಹ  
C) FeSO4 ದಾರವಣ ಮತುಿ ಬನಳಿೆ  ಲನ ೋಹ   
D) AgNO3 ದಾರವಣ ಮತುಿ ತ್ಾಮರದ್ ಲನ ೋಹ    

                

21) ಕನ ಟಿ್ರುವ ಲನ ೋಹಗಳ ಲನ ೋಗಗಳ ಕ್ತರೋಯಾಶೋಲತ್ನ ಆಧಾರದ್ ಮೆೋಲನ ಜನ ೋಡಿಸ್ತ್ಲಾದ್  ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ವುವಸನಾ 

A)  ಪೊಟಾುಸಿಯಮ್> ಸನ ೋಡಿಯೊಂ> ಅಲ ುಮನಯೊಂ> ಬನಳಿೆ 
B) ತ್ಾಮರ> ಸ್ತ್ತು> ಕಾುಲ್ಲಿಯೊಂ> ಸನ ೋಡಿಯO 
C) ಮೆಗಿೆೋಸಿಯಮ್> ಕಬಬಣ> ಸಿೋಸ್ತ್> ಚ್ಚನೆ 
D) ಪೊಟಾುಸಿಯಮ್> ತ್ಾಮರ> ಅಲ ುಮನಯೊಂ> ಕಬಬಣ 
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22) ಅಲ ುಮನಯೊಂ ಆಕನಿೈಡೆ ದ್ಪ್ಾ ಆಕನಿೈಡ್ ಪ್ದ್ರವನುೆ ರ ಪಿಸ್ತ್ುವ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ಕಯನುೆ ಮತಿಷ್ು್ ತುಕುೆಗ್ನ 
ನರನ ೋಧಕವಾಗಿಸ್ತ್ುತಿದನ, ಈ ಪ್ಿಕ್ತರೋಯ್ಕಯನುೆ ಹೋಗ್ನೊಂದ್ು ಕರನಯುವರು  

A)  ತುಕುೆಹಡಿಯುವುದ್ು    B) ಗ್ಾುಲವನೋಕರಣ      C) ಅನನ ೋಡಿೋಕರಣ       D) ವಿದ್ುುಲನಿೋಪ್ನ 
23) ಕನಳಗಿನ ಮಶರಲನ ೋಹವು ಅಲನ ೋಹ ಹನ ೊಂದಿರುವ ಮಶರಲನ ೋಹ 

A)  ಹತ್ಾಿಳನ  B) ಕೊಂಚ್ು         C) ಅಮಾಲಗಮ್  D) ಕಲನರಹತ ಉಕುೆ 
24) ಕನಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಕ ಕ್ತರೋಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ‘X’ ನುೆ ಪ್ರತಿನಧಿಸ್ತ್ುವ ಲನ ೋಹ  

                          CuSO4 +          →         SO4 + Cu 

A)  Ag               B) Au      C) Fe                 D)  Hg 
 

 25)  ‘X’ ಧಾತುವಿನ ಇಲನಕಾರನ್ ವಿನಾುಸ್ತ್ 2, 8, 1  ಹಾಗ  ‘Y’ ಧಾತುವಿನ ಇಲನಕಾರನ್ ವಿನಾುಸ್ತ್ 2, 8, 7.  ಈ 
ಧಾತುಗಳ ನಡುವನ ಉೊಂಟಾಗಬಹುದಾದ್ ಬೊಂಧ  

A)  ಅಯಾನಕ್ ಬೊಂಧ   B) ಕನ ೋವನಲನಿಯ ಬೊಂಧ 
      C) ಲನ ೋಹೋಯ ಬೊಂಧ    D) ಹನೈಡನ ರೋಜನ್ ಬೊಂಧ 

 

ಕ್ತೋ ಉತರಿಗಳು: 

1-C, 2-D, 3-A, 4-D, 5-B, 6-B, 7-C, 8-D, 9-D, 10-B, 11-A, 12-D, 13-A, 14-D, 15-C, 

16-A , 17- D, 18-C , 19-C , 20-D, 21-B, 22-C, 24-C, 25-A  

 

ಅಧಾುಯ-4.      ಕಾಬಯನ್  ಮತು ಿಅದ್ರ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕಗಿಳು 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗ್ನ ಉತರಿಿಸಿ:- 

1. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತುೊಂತ ಸ್ತ್ರಳವಾದ್ ಹನೈಡನ ರೋಕಾಬಯನ್  ಅನುೆ ಗುರುತಿಸಿ  

  A) ಮೋಥನೋನ್   B) ಈಥನೋನ್   C) ಈಥೋನ್   D) ಬನೊಂಜೋನ್  

2.ಈ ಕನಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕಿವು  CnH2n ಸಾಮಾನು ಸ್ತ್ ತರ ಹನ ೊಂದಿದನ? 

A)  ಈಥನೋನ್   B) ಬನೊಂಜೋನ್   C) ಈಥನೈನ್   D) ಸನೈಕನ ಿೋಬ ುಟನೋನ್  
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3. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಯಾಯಪ್ಿ ಹನೈಡನ ರೋಕಾಬಯನ್  ಅನುೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

A)  ಪ್ನೊಂಟನೋನ್   B) ಸನೈಕನ ಿೋ ಹನಕನಿೋನ್   C) ಈಥೋನ್  D) ಪೊರೋಪ್ನೋನ್  

4. ಈಥನೋನ್  ನ ಅಣುಸ್ತ್ ತರ C2H6 ಆಗಿದ್ುದ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

A)  6 ಕನ ೋವನಲನೊಂಟ್  ಬೊಂಧಗಳಿವನ   B) 7 ಕನ ೋವನಲನೊಂಟ್  ಬೊಂಧಗಳಿವನ 

     C) 8 ಕನ ೋವನಲನೊಂಟ್  ಬೊಂಧಗಳಿವನ   D) 9 ಕನ ೋವನಲನೊಂಟ್  ಬೊಂಧಗಳಿವನ 

5. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸನೈಕನ ಿೋಬ ುಟನೋನ್ ನ ಅಣುಸ್ತ್ ತರ ಯಾವುದಾಗಿದನ? 

A) C4H10  B) C4H6 C) C4H8  D) C4H4 

6. ಬ ುಟನನ ೋನ್  4 ಕಾಬಯನ್  ನ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕಿವಾಗಿದನ, ಇದ್ರಲ್ಲಿನ ಕ್ತರಯಾಗುೊಂಪ್ನೊಂದ್ರನ: 

A) ಕಾಬಾಯಕ್ತಿಲ್ಲಕ್  ಆಮಿ B)  ಆಲ್ಲುಹನೈಡ್  C) ಕ್ತೋಟನ ೋನ್   D) ಆಲನ ೆೋಹಾಲ್ಟ  

7. ಅಡಿಗ್ನ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಡುಗ್ನ ಪ್ಾತ್ನರಯ ಹನ ರ ತಳಭಾಗವು ಕಪ್ಾಾದ್ರನ, ಇದ್ರರ್ಥಯ; 

A)  ಆಹಾರವು ಸ್ತ್ೊಂಪ್ೂಣಯವಾಗಿ ಬನೊಂದಿರುವುದಿಲ ಿ    B) ಇೊಂಧನವು ಸ್ತ್ೊಂಪ್ೂಣಯವಾಗಿ ದ್ಹಸಿರುವುದಿಲಿ 

     C) ಇೊಂಧನವು ತ್ನೋವಾೊಂಶಯುಕಿವಾಗಿದನ                D) ಇೊಂಧನವು ಸ್ತ್ೊಂಪ್ೂಣಯವಾಗಿ ದ್ಹನ ಹನ ೊಂದಿದನ 

8. C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ಇವು ಆಲನೆೋನ್ ಗಳ ಅನುರ ಪ್ ಶ್ನರೋಣಿಗಳಾಗಿವನ. ಇವುಗಳ ಅಣುಸ್ತ್ ತರಗಳ 
ನಡುವಣ ವುತ್ಾುಸ್ತ್; 

A)  CH3   B) CH   C) CH2  D) C2H2 
9. – COOH ಕ್ತರಯಾಗುೊಂಪ್ನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುವ ಸಾವಯವ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕಿಗಳನುೆ ಹೋಗ್ನನುೆವರು: 

A)  ಆಲ್ಲುಹನೈಡ್   B) ಕ್ತೋಟನ ೋನ್   C) ಕಾಬಾಯಕ್ತಿಲ್ಲಕ್  ಆಮಿ    D) ಆಲನ ೆೋಹಾಲ್ಟ  

10. ಪೊರಪ್ನಾಲ್ಟ  ಮತುಿ ಪೊರಪ್ನಾುಲ್ಟ  ಗಳಲ್ಲ ಿಕರಮವಾಗಿ ಕೊಂಡುಬರುವ ಕ್ತರಯಾಗುೊಂಪ್ುಗ್ನಳನೊಂದ್ರನ” 

A)  — OH ಮತುಿ — CHO     B)  — OH ಮತುಿ — COOH 

C)  — CHO ಮತುಿ — COOH    D)  — CHO ಮತುಿ — CO 

11. ಈ ಕನಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ತರಯಾ ಗುೊಂಪ್ು ಕ್ತೋಟನ ೋನ್  ಅನುೆ ಪ್ರತಿನಧಿಸ್ತ್ುತಿದನ? 

A) -C=O  B) -CHO  C) -COOH  D) -OH 

12. ಒೊಂದನೋ ರಿೋತಿಯ ಪ್ರಮಾಣುಗಳ ಮಧನು ಸ್ತ್ವಯೊಂ ಬೊಂಧ ಏಪ್ಯಡಿಸಿಕನ ೊಂಡು ಉದ್ದಸ್ತ್ರಪ್ಳಿಯ 
ಸ್ತ್ೊಂಯುಕಿಗಳನುೆೊಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಬಯನ್ ನ ಗುಣ: 

A)  ಐಸನ ೋಮೆರಿಸ್ತ್ೊಂ       B) ಹಾುಲನ ೋಜನೋಕರಣ       C) ಕನಟನೋಕರಣ        D)ಎಸ್ತ್್ರಿೋಕರಣ 
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13. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರನ ೋಮಾುಟಿಕ್  ಹನೈಡನ ರೋಕಾಬಯನ್  ಎೊಂದ್ರನ:  

A)  CH4          B) C6H12  C) C6H10  D)C6H6 

14. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಒೊಂದನೋ ಅನುರ ಪ್ ಶ್ನರೋಣಿಗ್ನ ಸನೋರದಿರುವುದ್ು; 

A) CH4   B) C2H2  C) C2H6  D) C3H8 

15. ಬುುಟನನ ೋಯಿಕ್  ಆಮಿದ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ರಚ್ನಾ ವಿನಾುಸ್ತ್: 

A)    B)  

 

 

C)       
  D)  

 

 

16. ಮ ರು ಕಾಬಯನ್  ಸ್ತ್ೊಂಯುಕಿಗಳ ಅಣು ಸ್ತ್ ತರಗಳು C2H6, C3H8, C4H10 ಆಗಿದ್ುದ, ಇವು ಅನುರ ಪ್ 
ಶ್ನರೋಣಿಯಲ್ಲಿವನ. ಈ ಸ್ತ್ೊಂಯುಕಿಗಳ ಸಾಮಾನು ಅಣು ಸ್ತ್ ತರವು: 

A)  Cn H2n  B) Cn H2n − 1 C)  Cn H2n − 2  D) Cn H2n + 2 
17. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಲೆೋನ್  ಅನುೆ ಗುರುತಿಸಿ. 

A)  ಮೋಥನೋನ್   B) ಈಥನೋನ್   C) ಪೊರಪಿೋನ್   D) ಬುುಟನೈನ್  

18. ಪೊರೋಪಿೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬರುವ ಕನ ೋವನಲನೊಂಟ್  ಬೊಂಧಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖನು: 

A)  9   B) 8   C) 1   D) 3 

19. ಒೊಂದ್ು ಸಾಬ ನನ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ; 

A) ಶರನ ೋಭಾಗ ಜಲಾಕಷ್ಯಕ ಮತುಿ ಬಾಲವು ಜಲವಿಕಷ್ಯಕ 

B) ಶರನ ೋಭಾಗ ಜಲವಿಕಷ್ಯಕ ಮತುಿ ಬಾಲವು ಜಲಾಕಷ್ಯಕ 

C) ಶರನ ೋಭಾಗ ಜಲವಿಕಷ್ಯಕ ಮತುಿ ಬಾಲವು ಜಲವಿಕಷ್ಯಕ 

D) ಶರನ ೋಭಾಗ ಜಲಾಕಷ್ಯಕ ಮತುಿ ಬಾಲವು ಜಲಾಕಷ್ಯಕ 
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20. ಮಾಜಯಕಗಳು ಸನ ೋಡಿಯೊಂ ಅರ್ಥವಾ ಪೊಟಾಸಿಯೊಂ ಲವಣಗಳ ಉದ್ದಸ್ತ್ರಪ್ಣಿಯ; 

A)  ಕಾಬಾಯಕ್ತಿಲ್ಲಕ್  ಆಮಿಗಳು   B) ಸ್ತ್ಲನ ಫೋನಕ್  ಆಮಿಗಳು 

     C) ಆಲ್ಲುಹನೈಡ್ ಗಳು     D) ಸಿ್ಯರಿಕ್  ಆಮಿಗಳು 

ಕ್ತೋ ಉತರಿಗಳು: 

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-C, 6-C, 7-B, 8-C, 9-C, 10-A, 11-A, 12-C, 13-D, 14-B, 15-D, 

16-D , 17- C, 18-A , 19-A , 20-B  

 

5. ಧಾತುಗಳ ಆವತಯಕ ವಗಿೋಯಕರಣ 

 1. ಕನಳಗಿನ ಈ ಧಾತುಗಳ ಆವಿಷಾೆರದಿೊಂದ್ ನ ುಲಾುೊಂಡ್ ನಯಮವು ಅಪ್ರಸ್ತ್ುಿತವಾಯಿತು 

A) ಜಡ ಅನಲಗಳು    B) ಅಲನ ೋಹಗಳು   C) ಹಾುಲನ ೋಜನ್ ಗಳು  D) ಲನ ೋಹಗಳು 

2. ಆಧುನಕ ಆವತಯಕ ಕನ ೋಷ್್ಕದ್ಲ್ಲಿ ಗುೊಂಪ್ು ಮತುಿ ಆವತಯಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖನು 

 A) 7, 9       B) 18. 7        C)  7, 18                D)  9, 7 

3. P, Q, R and S ಧಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖನು ಕರಮವಾಗಿ 11, 15, 17 and 18 ಆಗಿದನ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ತರಯಾತುಕ 
ಅಲನ ೋಹ ಗಳನೊಂದ್ರನ 

A) P and Q           B) P and R      C) Q and R   D) R and S 

4. ತಿರವಳಿಗಳ ನಯಮವನುೆ ಪ್ರತಿಪ್ಾದಿಸಿದ್ವರು 

A)  ಜಾನ್ ನ ುಲಾುೊಂಡ್           B) ಜನ ೋಹಾನ್ ದನ ೋಬರನೈನರ್     

     C)  ಡಿಮಟಿರ ಮೆೊಂಡಲ್ಲೋವ್               D) ಹನನರ ಮಸನಿ 

5. ಮೆೊಂಡಲ್ಲೋವ್ ಆವತ೯ಕ ಕನ ೋಷ್್ಕದ್ಲ್ಲಿ  ಎಕಾ ಅಲುುಮೋನಯೊಂ ಎೊಂಬುದ್ು ಈಗಿನ 

A) ಸಿಲ್ಲಕಾನ್  B) ಜಮೆೋ೯ನಯೊಂ         C) ಗ್ಾುಲ್ಲಯೊಂ D) ಅಲ ುಮನಯೊಂ  
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6. A, B, C, D & E ಧಾತುಗಳ  ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖನುಗಳು ಕರಮವಾಗಿ  2, 3, 7, 10 & 30 ಆಗಿವನ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒೊಂದನೋ 
ಆವತ೯ಕನೆ ಸನೋರುವ ಧಾತುಗಳು 

A)  A, B, C             B) B, C, D                 C) A, D, E               D) B, D, E 

7. ಇದ್ನುೆ ಆಧುನಕ ಆವತ೯ಕ ಕನ ೋಷ್್ಕದ್ ಭಾಗವನೊಂದ್ು ತಿಳಿದ್ು, ಯಾವ ಧಾತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣು ತಿರಜು / ಗ್ಾತರ 
ಹನ ೊಂದಿದನ 

W X 

Y   

Z   

A) W        B) X        C) Y                D) Z 

8. ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖನು 14 ಹನ ೊಂದಿರುವ ಧಾತು ಆಧುನಕ ಆವತಯಕ ಕನ ೋಷ್್ಕ  ಸನೋರಿಸ್ತ್ಬಹುದಾದ್ ನದಿಯಷ್್ ಗುೊಂಪ್ು ಮತುಿ 
ಆವತ೯ 

A) 15 ನನೋ ಗುೊಂಪ್ು  and 4 ನನೋ  ಆವತ೯   B) 14 ನನೋ ಗುೊಂಪ್ು  and 3 ನನೋ  ಆವತ೯ 

C) 16 ನನೋ ಗುೊಂಪ್ು  and 5 ನನೋ  ಆವತ೯   D) 16 ನನೋ ಗುೊಂಪ್ು  and 4 ನನೋ  ಆವತ೯ 

9. "ಧಾತುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖನುಗ್ನ ಆವತ೯ನೋಯ ಪ್ುನರಾವತ೯ನನ" ಈ ಹನೋಳಿಕನ ನೋಡಿದ್ 
ನಯಮ 

A) ಆಧುನಕ ಆವತ೯ಕ ನಯಮ   B) ತಿರವಳಿಗಳ ನಯಮ 

     C) ಅಷ್್ಕ  ನಯಮ     D) ಮೆೊಂಡಲ್ಲೋವ್ ಆವತ೯ಕ ನಯಮ 

10. ಅತಿ ಹನಚ್ುಿ ವಿದ್ುುತ್ ಋಣಿೋಯತ್ನ ಹನ ೊಂದಿರುವ ಧಾತು 

A)    K       B) N            C) Ca            D) Be 

11. W, X, Y, Z ಧಾತುಗಳ  ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖನುಗಳು ಕರಮವಾಗಿ  4, 7, 11 ಮತುಿ 12 ಆಗಿವನ, ಒೊಂದನೋ ಗುೊಂಪಿಗ್ನ 
ಸನೋರಿದ್ ಅೊಂಶಗಳು 

A) W & X B)  X & Y   C) W & Z  D) Y & Z 
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12. ಲಭುವಿರುವ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನನೈಸ್ತ್ಗಿಯಕವಾಗಿ ದನ ರನಯುವ ಧಾತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖನು  

B) 118   B) 24    C) 94    D) 103 

 

13. ಪ್ಾರರೊಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಧಾತುಗಳನುೆ ವಗಿೋ೯ಕರಿಸ್ತ್ುವ ಪ್ರಯತೆದ್ಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುೊಂಪ್ುಗಳು ಇದಾಗಿದ್ದವು 

A) ಕೃತಕ ಹಾಗ  ನನೈಸ್ತ್ಗಿಯಕ ಧಾತುಗಳು  B) ಲನ ೋಹಗಳು & ಅಲನ ೋಹಗಳು  

               C) ಲನ ೋಹಗಳು & ಲನ ೋಹಭಗಳು  D) ಅಲನ ೋಹಗಳು & ಲನ ೋಹುಭಗಳು 

14. ಆ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದನ ೋಬರನೈನರು ಗುರುತಿಸಿದ್ ತರಯಗಳು 

A) 3   B) 4   C) 5  D) 6 

15. ನ ುಲಾುೊಂಡ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ನಸ್ತ್ಗ೯ದ್ಲ್ಲಿ ದನ ರನಯಬಹುದಾದ್ ಧಾತುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖನು  

A) 118  B) 94  C) 65   D) 56 

16. ಗುೊಂಪಿನಲ್ಲ ಿಕನಳಗ್ನ ಬೊಂದ್ೊಂತ್ನ ಕವಚ್ಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖನು 

A) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದನ    B) ಮದ್ಲು ಹನಚ್ಾಿಗಿ ನೊಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದನ 

           C) ಹನಚ್ಾಿಗುತಿದನ     D) ಯಾವುದನೋ ಬದ್ಲಾವಣನ ಆಗುವುದಿಲಿ 

17. ಗುೊಂಪಿನಲ್ಲಿ ವನೋಲನನಿ/ವನೋಲನನ್ಿ ಇಲನಕಾರನ್ ಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖನು 

A) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದನ    B) ಮದ್ಲು ಹನಚ್ಾಿಗಿ ನೊಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದನ 

               C) ಹನಚ್ಾಿಗುತಿದನ    D)  ಒೊಂದನೋ ಆಗಿರುತಿದನ  

18. ಧಾತುಗಳ ವಿದ್ುುತ್ ಧನೋಯತ್ನಯು ಆವತ೯ದ್ಲಿ್ಲ 

A) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದನ    B) ಮದ್ಲು ಹನಚ್ಾಿಗಿ ನೊಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದನ 

           C) ಹನಚ್ಾಿಗುತಿದನ    D)  ಒೊಂದನೋ ಆಗಿರುತಿದನ 

19. ‘X’ ಅೊಂಶದ್ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖನು 12 ಮತುಿ ‘Y’ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ತ್ೊಂಖನು 16 ಆಗಿದನ. ನೊಂತರ ಈ ಎರಡು ಅೊಂಶಗಳ 
ನಡುವನ ರ ಪ್ುಗ್ನ ಳುೆವ ಬೊಂಧದ್ ಪ್ರಕಾರ 

A) ಹನೈಡನ ರೋಜನ್ ಬೊಂಧ    B) ಕನ ೋವನಲನಿಯ ಬೊಂಧ 

C) ಅಯಾನಕ್ ಬೊಂಧ     D) ಲನ ೋಹೋಯ ಬೊಂಧ 

20. ಲನ ೋಹಭಗಳು ತ್ನ ೋರಿಸ್ತ್ುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು  

A) ಲನ ೋಹಗಳದಾದಗಿರುತಿವನ    B) ಲನ ೋಹ ಹಾಗ  ಅಲನ ೋಹಗಳ ನಡುವಿನದಾದಗಿರುತಿವನ 

     C) ಅಲನ ೋಹಗಳದ್ದಗಿರುತಿವನ   D) ಲನ ೋಹ & ಅಲನ ೋಹ ಗಳನರಡರದ್ ದ ಅಲಿ. 
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21. ಲನ ೋಹಗಳಿಗ್ನ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ೊಂತ್ನ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಹನೋಳಿಕನ ಗುರುತಿಸಿ 

A) ಇಲನಕಾರನ್ ಗಳನುೆ ಸಿವೋಕರಿಸ್ತ್ುತಿವನ   B) ವಿದ್ುುತ್ ಋಣಿೋಯವಾಗಿವನ 

     C) ಆಮಿೋಯ ಆಕನಿೈಡ್ ಉೊಂಟುಮಾಡುತಿವನ   D) ಇಲನಕಾರನ್ ದಾನಗಳಾಗಿವನ 

 

22. X ಧಾತು XCl2 ಸ್ತ್ ತರ ಹನ ೊಂದಿರುವ ಕನ ಿೋರನೈಡ್ ನುೆ ಉೊಂಟುಮಾಡುತಿದನ. ಇದನ ೊಂದ್ು ಘನವಾಗಿದ್ುದ ಉನೆತ 
ಕರಗುವ ಬೊಂದ್ು ಹನ ೊಂದಿದನ. X ಹನಚ್ಾಿಗಿ ಆವತ೯ಕ ಕನ ೋಷ್್ಕದ್ ಈ ಧಾತುವಿನ ವಗ೯ಕನೆೋ ಸನೋರಿದನ 

A) Na        B) Mg          C) Al   D) Si 

 

ಕೀ ಉತ್ತ ರಗಳು: 

1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 5-C, 6-B, 7-B, 8-B, 9-A, 10-B, 11-C, 12-C, 13-B, 14-A, 15-D, 

16-B , 17- D, 18-A , 19-C , 20-B , 21-D , 22-B , 

 

ಜೋವ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳು 
 

1. ಜೋವಿಗಳ ದನೋಹದಿೊಂದ್ ತ್ಾುಜು ವಸ್ತ್ುಿಗಳನುೆ ಹನ ರ ಹಾಕುವ ಕ್ತರಯ್ಕ 

A) ವಿಸ್ತ್ಜಯನನ                                                                B) ಜೋಣಯಕ್ತರಯ್ಕ 

C) ರಕ ಿಪ್ರಿಚ್ಲನನ                                                         D) ಪೊೋಷ್ಣನ 
 

2. ದ್ುುತಿಸ್ತ್ೊಂಶ್ನಿೋಷ್ಣನಯ ಉತಾನೆಗಳ ಸಾಗ್ಾಣಿಕನ 

A) ಬಾಷ್ಾವಿಸ್ತ್ಜಯನನ                                                    B) ವಸ್ತ್ುಿ ಸಾಾನಾೊಂತರಣ 

C) ಗಿಡದ್ ರಸ್ತ್ದ್ ಮೆೋಲನ ಏರಿಕನ                                         D) ಚ್ನ ೋಷ್ಣ ಕ್ತರಯ್ಕ 

 

3. ಸ್ತ್ಸ್ತ್ು ದನೋಹದ್ ಎಲಾಿ ಭಾಗಗಳಿಗ್ನ ಆಹಾರವನುೆ ಸಾಗಿಸ್ತ್ುವ ಅೊಂಗ್ಾೊಂಶ 

A) ಕನಿೈಲೊಂ                                                             B) ಫಿೊೋಯೊಂ 

C) ಪ್ತರರೊಂಧರ                                                          D) ಜರಡಿ ನಾಳ 

4. ಭಾಷ್ಾವಿಸ್ತ್ಜಯನನ ಎೊಂದ್ರನ 

A) ಪ್ತರರೊಂಧರ ಗಳಿೊಂದ್ ಆಕ್ತಿಜನ್ ಹನ ರಹಾಕುವಿಕನ                B) ಆಹಾರ ಸಾಗ್ಾಣಿಕನ 

C) ನೋರು ಮತುಿ ಲವಣಗಳ ಸಾಗ್ಾಣಿಕನ                            D) ಪ್ತರರೊಂಧರ ಹನಚ್ಾಿದ್ ನೋರನುೆ ಹನ ರಹಾಕುವಿಕನ 
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5. ದನೋಹದ್ ಎಲಾಿ ಭಾಗಗಳಿೊಂದ್ ಬರುವ ಆಕ್ತಿಜನ್ ರಿಕ ಿರಕಿವನುೆ ಪ್ಡನಯುವ ಹೃದ್ಯದ್ ಕನ ೋಣನ 

A) ಎಡ ಹೃತೆಣಯ                                                   B) ಬಲ ಹೃತೆಣಯ 

C) ಎಡ ಹೃತುೆಕ್ಷಿ                                                    D) ಬಲ ಹೃತುೆಕ್ಷಿ 

 

6. ಪ್ತರರೊಂದ್ರಗಳ ತ್ನರನಯುವಿಕನ ಮತುಿ ಮುಚ್ುಿವಿಕನಯ ನಯೊಂತರಣ ಮಾಡುವುದ್ು 

A) ಕಾವಲು ಕನ ೋಶಗಳು                                             B) ಸ್ತ್ೊಂಗ್ಾತಿ ಕನ ೋಶಗಳು 

C) ಕಾಯಜ ಕನ ೋಶಗಳು                                            D) ಕಲುಿ ಕನ ೋಶಗಳು 
 

7. 4 ಕನ ೋಣನಗಳ ಹೃದ್ಯವನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುವ ಪ್ಾರಣಿಗಳ ವಗಯ 

A) ಮೋನುಗಳು ಮತುಿ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು                       B) ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಮತುಿ ಸ್ತ್ರಿಸ್ತ್ೃಪ್ಗಳು 

C) ಸ್ತ್ರಿೋಸ್ತ್ೃಪ್ಗಳು ಮತುಿ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು                               D) ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಮತುಿ ಸ್ತ್ಿನಗಳು 
 

8. ನಮು ದನೋಹದ್ಲ್ಲ ಿನರೊಂತರ ರಕ ಿಸಾಗ್ಾಣಿಕನಗ್ನ ಸ್ತ್ಹಾಯಕವಾದ್ ಅೊಂಗ 

A) ಹೃದ್ಯ                                                            B) ಮ ತರಪಿೊಂಡ 

C) ಶ್ಾವಸ್ತ್ಕನ ೋಶ                                                       D) ನರಕನ ೋಶ 

 

9. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಧಮನಗಳ ಕುರಿತ್ಾದ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಹನೋಳಿಕನ ಯನುೆ ಗುರುತಿಸಿ 

A) ಅವುಗಳು ದ್ಪ್ಾ ಭಿತಿಿಯನುೆ ಹನ ೊಂದಿದನ             B) ಅವು ನಮು ದನೋಹದ್ ಅತುೊಂತ ಚ್ಚಕೆ ರಕಿನಾಳಗಳು 

C) ಅವು ಕವಾಟಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿವನ                       D) ದನೋಹದ್ ಎಲಾ ಿಭಾಗಗಳಿೊಂದ್ ಹೃದ್ಯಕನೆ ರಕಿವನುೆ 
ತರುತಿವನ 

 

10. ನಮು ಮ ತರಪಿೊಂಡದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಬರುವ ಅಸ್ತ್ೊಂಖಾುತ ಘಟಕಗಳು 

A) ನ ುರಾನ್ ಗಳು                                                  B) ಅಲ್ಲವಯೋಲನೈ ಗಳು 

C) ನನಫಾರನ್ ಗಳು                                                    D) ವಿಲನಿೈಗಳು 
 

11. ನಮು ದನೋಹದ್ಲ್ಲ ಿಹಮೋಗ್ನ ಿೋಬನ್ ಕನ ರತ್ನಯಾದ್ರನ 

A) ಮ ತರ ಉತಾತಿ ಿಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದನ                          B) ಆಯಾಸ್ತ್ವಾಗುತಿದನ 

C) ರಕ ಿಹನಪ್ುಾಗಟು್ವಿಕನ ನಧಾನವಾಗುತಿದನ                      D) ರಕಿದನ ತಿಡ ಹನಚ್ಾಿಗುತಿದನ 
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12) ಗ್ಾಯವಾದಾಗ ರಕಿನಷ್್ವಾಗಿ ರಕಿದನ ತಿಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದ್ನೆ ತಡನಗಟು್ವ ರಕಿದ್ ಘಟಕ 

A) ಬಳಿಯ ರಕ ಿಕಣ                                                B) ಪ್ಾಿಸ್ತ್ು 

C) ದ್ುಗಧರಸ್ತ್                                                        D) ಕ್ತರುತಟನ್ಗಳು 
 

13. ರಾತಿರವನೋಳನಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳ ನೋರು ಲವಣ ಸಾಗ್ಾಣಿಕನಗ್ಾಗಿ ಸ್ತ್ಹಾಯಮಾಡುವ ಚ್ಾಲನಶಕ್ತಿ 

A) ಬನೋರಿನ ಒತಿಡ                                                   B) ಬಾಷ್ಾವಿಸ್ತ್ಜಯನನಾ ಸನಳನತ 

C) ವಸ್ತ್ುಿ ಸಾಾನಾೊಂತರಣ                                           D) ಚ್ನ ೋಷ್ಣಾ ಬಲ 

 

14. ಮ ತರಪಿೊಂಡಗಳ ಕಾಯಯವನೊಂದ್ರನ 

A) ರಕಿವನುೆ ಒತುಿವುದ್ು                                         

B) ನಯೊಂತರಣ ಮತುಿ ಸ್ತ್ಹಭಾಗಿತವ 

C) ಜೋಣಯಕ್ತರಯ್ಕ ತ್ಾುಜುಗಳನುೆ ಹನ ರಹಾಕುವುದ್ು            

D) ಚ್ಯಾಪ್ಚ್ಯ ಕ್ತರಯ್ಕಯ ತ್ಾುಜುಗಳನುೆ ಹನ ರಹಾಕುವುದ್ು 
 

15) ಬಲ ಹೃತೆಣಯ ವಿಕಸ್ತ್ನಗ್ನ ೊಂದಾಗ ರಕಿವು 

A) ಬಲ ಹೃತುೆಕ್ಷಿ ಗ್ನ ತಳೆಲಾಡುತಿದನ                          

B) ಶ್ಾವಸ್ತ್ಕನ ೋಶಗಳಿೊಂದ್ ಬಲ ಹೃತೆಣಯ ಕನೆ ಹರಿಯುತಿದನ 

C) ಬಲಹೃತೆ ಣಯದಿೊಂದ್ ದನೋಹದ್ ಎಲಾ ಿಭಾಗಗಳಿಗ್ನ ಹರಿಯುತಿದನ   

D) ಎಡ ಹೃತೆಣಯ ದಿೊಂದ್ ಬಲ ಹೃತೆಣಯಕನೆ ತಳೆಲಾಡುತಿದನ 
 

16) ಪ್ುಪ್ುಾಸ್ತ್ಕ ಅಭಿದ್ಮನಗಳು  ಪ್ುಪ್ುಾಸ್ತ್ಕ ಅಪ್ಧಮನ ಗಳಿಗಿೊಂತ ತ್ನಳುವಾದ್ ಭಿತಿಿಯನುೆ ಹನ ೊಂದಿದನ ಏಕನೊಂದ್ರನ 

A) ಅವು ಸ್ತ್ ಕ್ಷಮವಾಗಿರುತಿದನ                                    B) ಅವು ಕವಾಟವನುೆ ಹನ ೊಂದಿದನ 

C) ಆಕ್ತಿಜನ್ ಯುಕ ಿರಕಿವನುೆ ಸಾಗಿಸ್ತ್ುತಿದನ                D) ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಕಿವು ಕಡಿಮೆ ಒತಿಡದ್ಲ್ಲ ಿಹರಿಯುತಿದನ 

 

17. ಹೃದ್ಯದಿೊಂದ್ ಹನ ರಗ್ನ ರಕಿವನುೆ ಸಾಗಿಸ್ತ್ುವ ರಕಿನಾಳ 

A) ಪ್ುಪ್ುಾಸ್ತ್ಕ ಅಪ್ಧಮನ                                        B) ಪ್ುಪ್ುಾಸ್ತ್ಕ ಅಭಿದ್ಮನ 

C) ಮಹಾಪ್ಧಮನ                                               D) ಉಚ್ಿ ಮತುಿ ನೋಚ್ ಅಭಿದ್ಮನ 

18. ದ್ುಗಧರಸ್ತ್ ಕಾಯಯವನೊಂದ್ರನ 

A) ಆಕ್ತಿಜನ್ ಸಾಕಾಣಿಕನ                                         B) ಜೋಣಯವಾದ್ ಕನ ಬಬನುೆ ಕರುಳಿನೊಂದ್ ಸಾಗಿಸ್ತ್ುವುದ್ು 

C) ರಕ ಿಹನಪ್ುಾಗಟು್ವೊಂತ್ನ ಮಾಡುವುದ್ು                     D) ದನೋಹವನುೆ ರನ ೋಗಗಳಿೊಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ುವುದ್ು 
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19. ಹೃದ್ಯದ್ ಎಡ ಮತುಿ ಬಲ ಭಾಗಗಳನುೆ ಬನೋಪ್ಯಡಿಸ್ತ್ುವ ರಚ್ನನ 

A) ಸ್ತ್ೊಂಸ್ತ್ಗಯ                                                      B) ಸನಪ್್o 

C) ಪ್ತರರೊಂದ್ರ                                                   D) ಕವಾಟಗಳು 
 

20. ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಶೋತರಕಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳನುೆ ಗುರುತಿಸಿ 

A) ಬಾವಲ್ಲ ಮತುಿ ಕಪ್ನಾ                                      B) ಪ್ಾರಿವಾಳ ಮತುಿ ಮಾನವ 

C) ಶ್ಾಕ್ಯ ಮತುಿ ಹಲಿ್ಲ                                     D) ಚ್ಚೊಂಪ್ಾೊಂಜ ಮತುಿ ಮಾನವ 

 

21. ರಕಿದ್ ದ್ರವಭಾಗ 

A) ನೋರು                                                       B) ಹಮೋಗ್ನ ಿೋಬನ್ 

C) ದ್ುಗಧ ರಸ್ತ್                                                 D) ಪ್ಾಿಸ್ತ್ು 
 

22. ಅೊಂಟು ಮತುಿ ರಾಳಗಳು ಶ್ನೋಖರಣನಯಾಗುವ ಭಾಗ 

A) ಹಳನಯ ಕನಿೈಲೊಂ ನಾಳಗಳು                                B) ಪ್ತರರೊಂಧ ರಗಳು 

C) ಸ್ತ್ತಿ ಕನ ೋಶಗಳು                                           D) ಹಳನಯ ಫಿೊೋಯೊಂ ನಾಳಗಳು 
 

23. ನಮು ಮ ತರಪಿೊಂಡಗಳು ಉತ್ಾಾದಿಸ್ತ್ುವ ವಿಸ್ತ್ಜಯನಾ ತ್ಾುಜು 

A) ಅಮೋನಯ                                               B) ಯ ರಿಯಾ 

C) ಅಮೆೈನನ ೋ ಆಮಿ                                       D) ಕಾಬಯನ್ ಡನೈಯಾಕನಿೈಡ್ 

 

24. ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳ ಸಾಗ್ಾಣಿಕನಗ್ನ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ೊಂತ್ನ ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಹನೋಳಿಕನ ಯನುೆ ಗುರುತಿಸಿ. 

A) ಬನೋರಿನ ಒತಿಡ ಮಾತರ ಕನಿೈಲೊಂ ಸಾಗ್ಾಣಿಕನಗ್ನ ನನರವಾಗುವುದ್ು.  

B) ವಸ್ತ್ುಿ ಸಾಾನಾೊಂತರಣ ಎಟಿಪಿ ಗಳ ಬಳಕನಯನುೆ ಅವಲೊಂಬಸಿಲಿ 

C) ಪಿೊೋಯೊಂ ಅೊಂಗ್ಾೊಂಶವು ವಸ್ತ್ುಿ ಸಾಾನಾೊಂತರಣ ಕನೆ ಸ್ತ್ಹಾಯಕ 

D) ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳ ನೋರು ಲವಣ ಸಾಗ್ಾಣಿಕನಯು ದಿವಮಾಗಯ ಸಾಕಾಣಿಕನಯಾಗಿದನ. 
 

25. ಅಭಿದ್ಮನಗಳು ಕವಾಟಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುಲು ಕಾರಣ 

A) ಅತಿ ಒತಿಡವನುೆ ಸ್ತ್ಹಸಿಕನ ಳೆಲು               B) ರಕಿದ್ ಹಮುುಖ ಚ್ಲನನಯನುೆ ತಡನಗಟ್ಲು 

C) ರಕಿವನುೆ ಬನಚ್ಿಗಿಡಲು                          D) ಆಕ್ತಿಜನ್ ಯುಕ ಿಮತುಿ ಆಕ್ತಿಜನ್ ರಿಕಿ ರಕಿವನುೆ ಪ್ರತ್ನುೋಕ್ತಸ್ತ್ಲು 
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26. ಶ್ಾವಸ್ತ್ಕನ ೋಶದಿೊಂದ್ ಹೃದ್ಯಕನೆ ಆಕ್ತಿಜನ್ ಯುಕ ಿರಕಿವು ಸಾಗ್ಾಣಿಕನ ಯಾಗುವ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಮಾಗಯ 

A) ಪ್ುಪ್ುಾಸ್ತ್ಕ ಅಪ್ಧಮನ --- ಬಲ ಹೃತುೆಕ್ಷಿ --- ಬಲ ಹೃತೆಣಯ 

B) ಪ್ುಪ್ುಾಸ್ತ್ಕಅಪ್ಧಮನ --- ಬಲ ಹೃತೆಣಯ --- ಬಲ ಹೃತುೆಕ್ಷಿ 

C) ಪ್ುಪ್ುಾಸ್ತ್ಕ ಅಭಿದ್ಮನ --- ಎಡ ಹೃತುೆಕ್ಷಿ --- ಎಡ ಹೃತೆಣಯ 

D) ಪ್ುಪ್ುಾಸ್ತ್ಕ ಅಭಿಧಮನ --- ಎಡಹೃತೆಣಯ --- ಎಡ ಹೃತುೆಕ್ಷಿ 

 

ಮಾದ್ರಿ ಉತಿರಗಳು  

 

Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans 

1 A 6 A 11 B 16 D 21 D 26 B 

2 B 7 D 12 D 17 C 22 A   

3 B 8 A 13 B 18 B 23 B   

4 D 9 A 14 D 19 B 24 C   

5 A 10 C 15 B 20 C 25 B   

 

ನಯೊಂತರಣ ಮತು ಿಸ್ತ್ಹಭಾಗಿತವ. 
 

1. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಹನ ೊಂದಿಕನಯಾಗದ್ ಜನ ೋಡಿಯನುೆ ಗುರುತಿಸಿ. 

A) ಟನಸನ ್ಸಿ್ರಾನ್ - ಗೊಂಡು ಸ್ತ್ೊಂತ್ಾನನ ೋತಾತಿಿ ಅೊಂಗಗಳ ಬನಳವಣಿಗ್ನ 

B) ಇನುಿಲ್ಲನ್ - ರಕಿದ್ಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ಕೆರನಯ ಮಟ್ದ್ ನಯೊಂತರಣ 

C) ಥನೈರಾಕ್ತಿನ್ - ಎಲಾ ಿಅೊಂಗಗಳ ಬನಳವಣಿಗ್ನಯನುೆ ಪ್ರಚ್ನ ೋದಿಸ್ತ್ುವುದ್ು 

D) ಈಸನ ರೋಜನ್ - ಹನಣುಣ ಸ್ತ್ೊಂತ್ಾನನ ೋತಾತಿಿ ಅೊಂಗಗಳ ಬನಳವಣಿಗ್ನ 
 

2. ನರಕನ ೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೊಂದನೋಶಗಳು ಸಾಗುವ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಅನುಕರಮಣಿಕನ 

A) ಆಕಾಿನ್, ಡನೊಂಡನೈಟ್, ನರತುದಿ, ಕನ ೋಶಕಾಯ 

B) ಕನ ೋಶಕಾಯ, ಆಕಾಿನ್, ಡನೊಂಡನೈಟ್, ನರತುದಿ 

C) ಆಕಾಿನ್, ಕನ ೋಶಕಾಯ, ಡನೊಂಡನೈಟ್, ನರತುದಿ 

D) ಡನೊಂಡನೈಟ್, ಕನ ೋಶಕಾಯ, ಆಕಾಿನ್, ನರತುದಿ 
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3.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬನಳವಣಿಗ್ನ ಆಧಾರಿತವಲಿದ್ ಚ್ಲನನಯ ಉದಾಹರಣನ 

A) ಕಾೊಂಡ ಬನಳಕ್ತನ ಕಡನ ಬಾಗುವುದ್ು                              

B) ಮುಟಿ್ದ್ರನ ಮುನ ಗಿಡದ್ ಎಲನಗಳು ಸ್ತ್ಾಶಯಸಿದಾಗ ಮುದ್ುಡುವುದ್ು 

C) ಅೊಂಡಾಶಯದ್ ಕಡನ ಪ್ರಾಗನಳಿಕನ ಬನಳನಯುವುದ್ು 

D) ಬನೋರುಗಳು ನೋರಿನ ಕಡನ ಬನಳನಯುವುದ್ು 
   

4.ದನೋಹದ್ ಭೊಂಗಿ ಹಾಗ  ಸ್ತ್ಮತ್ನ ೋಲನವನುೆ ಕಾಪ್ಾಡಿಕನ ಳುೆವ ಭಾಗವು ಕೊಂಡುಬರುವ ಸ್ತ್ಾಳ 

A) ಹಮೆುದ್ುಳು                                                                B) ಮಧು ಮೆದ್ುಳು 

C) ಮುಮೆುದ್ುಳು                                                             D) ಮದ್ುಳು ಬಳಿೆ 
  

5.ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ನದನೋಯಶತ ಚ್ಲನನಯನುೆ ನಯೊಂತಿರಸ್ತ್ುವ ಹಾಮೋಯನು 

A) ಜಬಬರಿಲ್ಲನ್ ಗಳು                                                        B) ಆಕ್ತಿನ್ ಗಳು 

C) ಸನೈಟನ ೋಕನೈನನ್ ಗಳು                                                    D) ಅಬಿಸಿಕ್ಆಮಿ 
 

6.ನಮು ಆಹಾರದ್ಲ್ಲ ಿಅಯೋಡಿನ್ ಕನ ರತ್ನಯು ಉೊಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ್ ಪ್ರಿಣಾಮ 

A) ಕತಿಿನ ಭಾಗದ್ಲ್ಲ ಿಊತ                                             B) ರಕಿದ್ ಸ್ತ್ಕೆರನಯ ಮಟ್ದ್ಲ್ಲ ಿಹನಚ್ಿಳ 

C) ಕುೊಂಠಿತ ಬನಳವಣಿಗ್ನ                                                    D) ಅನಯಮತ ಋತುಚ್ಕರ 
 

7.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಹನೋಳಿಕನ ಯಾವುದನೊಂದ್ರನ 

A) ಪ್ರಾವತಿಯತ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಗಳು ಯೋಜತ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳು 

B) ಮದ್ುಳು ಪ್ರಾವತಿಯತ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಗಳನುೆ ನಯೊಂತಿರಸ್ತ್ುತಿದನ 

C) ಮದ್ುಳುಬಳಿೆ ಯು ಪ್ರಾವತಿಯತ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಯ ಕನೋೊಂದ್ರವಾಗಿದನ 

D) ಪ್ರಾವತಿಯತ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕ ನಡನದಿರುವುದ್ರ ಮಾಹತಿ ಮದ್ುಳಿಗ್ನ ತಿಳಿಯುವುದಿಲಿ 

 

8.ನಮು ಮ ತರಪಿೊಂಡದ್ ಮೆೋಲಾಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬರುವ ಅೊಂತಃಸಾರವಕ ಗರೊಂಥಗಳು 

A) ಅೊಂಡಾಶಯಗಳು                                                          B) ಥನೈರಾಯಿಡ್ 

C) ಪಿಟ ುಟರಿ                                                                D) ಅಡಿರನಲ್ಟ 
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9. ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದ್ು ದ್ುುತಿ ಅನುವತಯನನ ಗ್ನ ಉದಾಹರಣನಯಾಗಿದನ 

A) ಮುಟಿ್ದ್ರನ ಮುನ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುದ್ ಎಲನಗಳು ಮುದ್ುಡುವುದ್ು 

B) ಆಧಾರವನುೆ ತಬಬ ಬಳಿೆಗಳು ಬನಳನಯುವುದ್ು 

C) ಪ್ರಾಗ ನಳಿಕನಯ ಅೊಂಡಾಣುಗಳ ಕಡನ ಬನಳನಯುವುದ್ು 

D) ಬನೋರುಗಳು ಬನಳಕ್ತನೊಂದ್ ದ್ ರವಾಗಿ ಬಾಗುವುದ್ು 
 

10.ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳ ಬನಳವಣಿಗ್ನಯನುೆ ಪ್ರತಿಬೊಂಧಿಸ್ತ್ುವ ಹಾಮೋಯನು 

A) ಅಬಿಸಿಕ್ ಆಮಿ                                                      B) ಜಬಬರಲ್ಲನ್ 

C) ಸನೈಟನ ೋಕನೈನನ್                                                        D) ಆಕ್ತಿನ್ 

 

11.ನಮು ರಕಿದ್ಲ್ಲ ಿಸ್ತ್ಕೆರನಯ ಮಟ್ ಕುಸಿದಾಗ, 

A) ಇನುಿಲ್ಲನ್ ಸ್ತ್ರವಿಕನ ಹನಚ್ಾಿಗುತಿದನ                                B) ಅಡಿರನಲ್ಲನ್ ಸ್ತ್ರವಿಕನ ಹನಚ್ಾಿಗುತಿದನ 

C) ಇನುಿಲ್ಲನ್ ಸ್ತ್ರವಿಕನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದನ                             D) ಅಡಿರನಲ್ಲನ್ ಸ್ತ್ರವಿಕನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿದನ 
 

12.ಸಾೆಯುಗಳ ಚ್ಲನನ ಸಾಧುವಾಗುವುದ್ು 

A) ರಕಿದ್ ಒತಿಡ ಹನಚ್ುಿವುದ್ರಿೊಂದ್                                    B) ಪೊರಟಿೋನ್ ಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಯೋಜನನ 
ಬದ್ಲಾಗುವುದ್ರಿೊಂದ್ 

C) ನೋರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ್ಲ್ಲ ಿವುತ್ಾುಸ್ತ್ವಾಗುವುದ್ರಿೊಂದ್                D) DNA ಮರುರ ಪ್ು ಗ್ನ ಳುೆವುದ್ರಿೊಂದ್. 

 

13.ಸಿರೋಯರಲ್ಲ ಿಈಸನ ರೋಜನ್ ಹಾಮೋಯನನ ಕನ ರತ್ನಯಿೊಂದ್ ಉೊಂಟಾಗಬಹುದಾದ್ ಸ್ತ್ಮಸನು 

A)  ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಬನಳವಣಿಗ್ನ ಕುೊಂಠಿತವಾಗುವುದ್ು 

B) ಅನಯಮತ ಋತುಚ್ಕರ 

C) ಪ್ುರುಷ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವುಕಿವಾಗುವುದ್ು 

D) ಚ್ಯಾಪ್ಚ್ಯ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳು ನಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡನಯುವುದ್ು 

 

14. ಕುೊಂಡದ್ಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುವೊಂದ್ನುೆ ಭ ಮಗ್ನ ಅಡುಲಾಗಿ ಮಲಗಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದನ. ಕನಲ ದಿನಗಳ ನೊಂತರ ಆ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುದ್ಲ್ಲಿ ಧನ 

ಗುರುತ್ಾವನುವತಯನನ ಯನುೆ ತ್ನ ೋರಿಸ್ತ್ುವ ಭಾಗ 

A)  ಕಾೊಂಡ                                                                B) ಎಲನ 

C) ಹಣುಣ                                                                D) ಬನೋರು 
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15.ಸ್ತ್ೊಂವನೋದ್ನಾ ಆವನೋಗಗಳನುೆ ಅಥನೈಯಸ್ತ್ುವ ಕ್ತರಯ್ಕ ನಡನಯುವುದ್ು 

A) ಮಧುಮೆದ್ುಳಿನಲ್ಲಿ 

B) ಮಹಾ ಮಸಿಿಷ್ೆದ್ಲ್ಲಿ 

C) ಮದ್ುಳು ಬಳಿೆಯಲ್ಲಿ 

D) ಅನುಮಸಿಿಷ್ೆದ್ಲ್ಲಿ 
 

16. ಪ್ರಾವತಿಯತ ಕ್ತರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೊಂದನೋಶವು ಹಾದ್ುಹನ ೋಗುವ ಮಾಗಯವನುೆ ಗುರುತಿಸಿ. 

A) ಗ್ಾರಹಕ ----- ಜ್ಞಾನವಾಹನರಗಳು ----- ಮದ್ುಳು ಬಳಿೆ ----- ಕ್ತರಯಾವಾಹನರಗಳು ----- 

ಕಾಯಯನವಾಯಹಕಗಳು. 

B) ಜ್ಞಾನವಾಹನರಗಳು ---- ಮದ್ುಳು ಬಳಿೆ ----- ಕ್ತರಯಾವಾಹನರಗಳು ----- ಗ್ಾರಹಕ ----- 

ಕಾಯಯನವಾಯಹಕಗಳು. 

C) ಕಾಯಯನವಾಯಹಕಗಳು ----- ಕ್ತರಯಾವಾಹನರಗಳು ----- ಮದ್ುಳು ಬಳಿೆ ----- ಜ್ಞಾನವಾಹನರಗಳು ----- 

ಗ್ಾರಹಕ. 

D)  ಮದ್ುಳು ಬಳಿೆ ----- ಜ್ಞಾನವಾಹನರಗಳು ----- ಗ್ಾರಹಕ ----- ಕ್ತರಯಾವಾಹನರಗಳು ----- 

ಕಾಯಯನವಾಯಹಕಗಳು. 
 

17. ಹಮೆುದ್ುಳಿನ ಮೆಡುುಲಿದ್ ಕಾಯಯವನೊಂದ್ರನ 

A)  ದನೋಹ ಸ್ತ್ಮತ್ನ ೋಲನವನುೆ ನಯೊಂತಿರಸ್ತ್ುವುದ್ು. 

B) ಗ್ಾರಹಕ ಗಳಿೊಂದ್ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ್ ಸ್ತ್ೊಂದನೋಶಗಳಿಗ್ನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸ್ತ್ುವುದ್ು. 

C) ರಕಿದನ ತಿಡ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೋರ ರುವಿಕನ ಮತುಿ ವಾೊಂತಿಯಾಗುವಿಕನ ಯೊಂತಹ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳ ನಯೊಂತರಣ. 

D) ಪ್ರಾವತಿಯತ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಗಳನುೆ ನಯೊಂತಿರಸ್ತ್ುವುದ್ು. 
. 

 

18. ಎರಡು ಅನುಕರಮ ನರ ಕನ ೋಶಗಳ ನಡುವಿನ ಖಾಲ್ಲ ಸ್ತ್ಾಳವನುೆ ಹೋಗ್ನನುೆವರು. 

A) ಡನೊಂಡನೈಟ್                                                  B) ಸ್ತ್ೊಂಸ್ತ್ಗಯ 

C) ಆಕಾಿನ್                                                   D) ಆವನೋಗ 

 

 19. ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳ ಬನೋರುಗಳು ಮಣಿಣನಲ್ಲಿರುವ ನನೈಟನರೋಟ್ ನುೆ ಅರಸಿ ಹನ ೋಗುವುದ್ರ ಕಾರಣ 

A) ಪ್ರಕಾಶ್ಾನುವತಯನನ                                       B) ಜಲಾನುವತಯನನ 

C) ಸ್ತ್ಾಶ್ಾಯನುವತಯನನ                                        D) ರಾಸಾಯನಕಾನುವತಯನನ 
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20. ಕುಬಜತ್ನಗ್ನ ಕಾರಣ 

A) ಪಿಟ ುಟರಿ ಗರೊಂಥಯ ಅತಿಯಾದ್ ಚ್ಟುವಟಿಕನ        B) ಥನೈರಾಯಿಡ್ ಗರೊಂಥಯ ಕುೊಂದಿದ್ ಕಾಯಯಚ್ಟುವಟಿಕನ 

C) ಪಿಟ ುಟರಿ ಗರೊಂಥಯ ಕುೊಂದಿದ್ ಕಾಯಯಚ್ಟುವಟಿಕನ  D)ಥನೈರಾಯಿಡ್ ಗರೊಂಥಯ ಅತಿಯಾದ್ ಕಾಯಯಚ್ಟುವಟಿಕನ 
 

21. ಥನೈರಾಕ್ತಿನ್ ಹಾಮೋಯನನ ಕುರಿತೊಂತ್ನ ತಪ್ಾಾದ್ ಹನೋಳಿಕನ ಎೊಂದ್ರನ 

A) ಅದ್ು ಚ್ಯಾಪ್ಚ್ಯ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳನುೆ ನಯೊಂತಿರಸ್ತ್ುತಿದನ 

B) ಅದ್ರ ಕನ ರತ್ನಯು ಗಳಗೊಂಡ ರನ ೋಗವನುೆೊಂಟು ಮಾಡುತಿದನ 

C) ಅದ್ು ಪ್ಾುರಾಥನೈರಾಯಿಡ್ ಗರೊಂಥಯಿೊಂದ್ ಸ್ತ್ರವಿಸ್ತ್ಲಾಡುತಿದನ. 

D) ಆದ್ರನ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಸ್ತ್ರವಿಕನಗ್ನ ಆಹಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ ಕಿ ಪ್ರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಸನೋವನನ ಅವಶುಕ. 

 

22. ನಮು ಜೋಣಾಯೊಂಗವೂುಹ ದ್ಲಿ್ಲ ಕೊಂಡು ಬರುವ ಅೊಂತಃಸಾರವಕ ಗರೊಂಥ 

A) ಪಿಟುುಟರಿ                                                             B) ಅಡಿರನಲ್ಲನ್  

C) ಮೆೋದನ ೋಜೋರಕ ಗರೊಂಥ                                            D)  ಥನೈರಾಯ್ಡು 
 

23. ಮೆೋದನ ೋಜೋರಕ ಗರೊಂಥ : ಇನುಿಲ್ಲನ್ :: ವೃಷ್ಣಗಳು : -------------- 

A) ಈಸನ ರೋಜನ್                                                       B) ಅಡಿರನಾಲ್ಲನ್ 

C) ಥನೈರಾಕ್ತಿನ್                                                         D) ಟನಸನ ್ೋಸನ್ರಾನ್ 

 

24. ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಪ್ರಾವತಿಯತ ಕ್ತರಯ್ಕ ಯನುೆ ಗುರುತಿಸಿ. 

A)  ಜನ ೋರಾದ್ ಸ್ತ್ದ್ುದ ಕನೋಳಿದ್ ಕ ಡಲನೋ ಆ ದಿಕ್ತೆನ ಕಡನಗ್ನ ತಿರುಗುವುದ್ು.  

B) ಕನ ೋಪ್ಗ್ನ ೊಂಡಾಗ ಹೃದ್ಯ ಬಡಿತ ಹನಚ್ಾಿಗುವುದ್ು. 

C) ಬಾಯಾರಿದಾಗ ನೋರು ಕುಡಿಯುವುದ್ು 

D) ಬಸಿಲು ಹನಚ್ಾಿದಾಗ ಹನಚ್ಾಿಗಿ ಬನವರುವುದ್ು 

 

25. ಅಧಿಕ ವನೋಗವಾಗಿ ಬನಳನಯುವ ಭಾಗಗಳಾದ್ ಬೋಜ ಮತುಿ ಹಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬನಳವಣಿಗ್ನಯನುೆ ಪ್ರಚ್ನ ೋದಿಸ್ತ್ುವ 

ಹಾಮೋಯನು 

A) ಬನಳವಣಿಗ್ನಯ ಹಾಮೋಯನ್                                      B) ಸನೈಟನ ೋಕನೈನನ್  

C) ಥನೈರಾಕ್ತಿನ್                                                       D) ಆಕ್ತಿನ್ 
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26. ರಾಸಾಯನಕ ಆವನೋಗ ಗಳನುೆ ವಿದ್ುುತ್ ಆವನೋಗ ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಯಸ್ತ್ುವ ನರಕನ ೋಶದ್ ಭಾಗ 

A) ಆಕಾಿನ್                                                            B) ಕನ ೋಶ ಕಾಯ  

C) ನರ ತುದಿ                                                            D) ಡನೊಂಡನೈಟ್ 

 

27. ಕತಿಿನ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಊತ ಮತುಿ ಕುೊಂದಿದ್ ಚ್ಯಾಪ್ಚ್ಯ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳು ಸ್ತ್ ಚ್ಚಸ್ತ್ುವುದನೋನನೊಂದ್ರನ 

A) ರಕಿದ್ಲ್ಲ ಿಸ್ತ್ಕೆರನಯ ಮಟ್ದ್ಲ್ಲಿ ಏರುಪ್ನೋರಾಗಿದನ              B) ಕತಿಿನ ಭಾಗದ್ಲ್ಲ ಿರಕಿ ಪ್ರಿಚ್ಲನನಗ್ನ ಅಡಿುಯಾಗಿದನ 

C) ಕತಿಿನ ಭಾಗದ್ಲ್ಲ ಿಕನ ಬುಬ ಹನಚ್ಾಿಗಿ ಸನೋರಿದನ                   C) ದನೋಹದ್ಲ್ಲ ಿಅಯೋಡಿನ್ ಕನ ರತ್ನ ಉೊಂಟಾಗಿದನ 
 

28. ಮದ್ುಳಿನ ಬುಡ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರುವ ಗರೊಂಥಯು ಹದಿಹರನಯದ್ವರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಚ್ಟುವಟಿಕನಯಿೊಂದ್ ಕ ಡಿದ್ರನ 
ಉೊಂಟಾಗಬಹುದಾದ್ ಪ್ರಿಣಾಮ 

A) ದನೈತುತ್ನ                                                             B) ನನನಪಿನ ಶಕ್ತ ಿಹನಚ್ಾಿಗುವುದ್ು 

C) ಮರನವು ಉೊಂಟಾಗುವುದ್ು                                          D) ಕುಬಜತ್ನ 
 

29. ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಗರೊಂಥಯು ಜನ ೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬರುವುದಿಲಿ 

A) ವೃಷ್ಣ                                                          B) ಅೊಂಡಾಶಯ  

C) ಪಿಟ ುಟರಿ                                                      D) ಅಡಿರನಲ್ಟ 

 

30. ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳಲ್ಲ ಿಬನೋರುಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಯ ವಿನಾುಸ್ತ್ವು 

A) ನದನೋಯಶತ ಮತುಿ ಋಣದ್ುುತಿ ಅನುವತಯಕ                 B) ಧನ ದ್ುುತಿಅನುವತಯಕ ಮತುಿ ಋಣ 

ಗುರುತ್ಾವನುವತಯಕ  

C. ನದನೋಯಶತ ವಲಿದ್ ಮತುಿ ಧನ ಗುರುತ್ಾವನುವತಯಕ      D) ನದನೋಯಶತ ಮತುಿ ಧನ ದ್ುುತಿಯಾನುವತಯಕ 

 

ಮಾದ್ರಿ ಉತಿರಗಳು 

 

Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans 

1 C 6 A 11 A 16 D 21 A 26 B 

2 D 7 C 12 D 17 C 22 A 27 C 

3 B 8 D 13 D 18 C 23 B 28 A 

4 C 9 A 14 B 19 D 24 D 29 D 

5 B 10 C 15 A 20 B 25 B 30 C 
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ಜೋವಿಗಳು ಹನೋಗ್ನ ಸ್ತ್ೊಂತ್ಾನನ ೋತಾತಿ ಿನಡನಸ್ತ್ುತವಿನ 
 

1.ಏಕಲ್ಲೊಂಗಿ ಹ ವುಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿರುವ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ು 

A) ಬಟಾಣಿ                                                           B) ದಾಸ್ತ್ವಾಳ  

C) ಕುೊಂಬಳಕಾಯಿ                                                    D) ಗುಲಾಬ 

 

2. ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂತ್ಾನನ ೋತಾತಿಿ ಗ್ನ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ೊಂತ್ನ ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹನೋಳಿಕನ ಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿದನ. 

A) ಲ್ಲೊಂಗ್ಾಣುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಯೋಗವು ಶಲಾಕಾಗರದ್ ಮೆೋಲನ ನಡನಯುತಿದನ 

B) ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಾಶಯ ವೂ ಯುಗುಜವನುೆ ಸ್ತ್ೃಷ್ಟ್್ಸ್ತ್ುತಿದನ 

C) ಹ ವಿನ ಎಲಾ ಿಭಾಗಗಳು ಹಣಿಣನಲ್ಲಿಮುೊಂದ್ುವರಿಯುತಿದನ 

D) ನಶ್ನೋಚ್ನದ್ ನೊಂತರ ಅೊಂಡಾಣುವು  ಬೋಜವಾಗಿ ಪ್ರಿವತಯನನಯಾಗುತಿದನ 

 

3. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಲನೈೊಂಗಿಕ ರನ ೋಗ ಗುರುತಿಸಿ 

A) ಮಲನೋರಿಯಾ                                                     B) ಏಡ್ಿ 

C) ವಿಷ್ಮಶೋತ ಜವರ                                               D) ಮಧುಮೆೋಹ 

 

4. ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಸ್ತ್ವಕ್ತೋಯ ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಾಶಯ ಕ್ತರಯ್ಕ ಉೊಂಟಾಗುವ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ು 

A) ಕಲಿೊಂಗಡಿ                                                       B) ತ್ನೊಂಗು 

C) ಸಾಸಿವನ                                                           D) ಪ್ಪ್ಾಾಯಿ 

 

5. ನಶ್ನೋಚ್ನ ಗ್ನ ೊಂಡ ಅೊಂಡವು ನರೊಂತರವಾಗಿ ವಿಭಜಸ್ತ್ು ವುದ್ರಿೊಂದ್ದ್ರಿೊಂದ್ ಉೊಂಟಾಗುವ ಜೋವಕನ ೋಶಗಳ ಗ್ನ ೋಳ 

A) ಯುಗುಜ                                                                   B) ಭ ರಣಾೊಂಕುರ 

C) ಭ ರಣ                                                                      D) ಬೋಜ 

 

6. ಸಿರೋಯರಲ್ಲಿ ಹಾಮೋಯನುಗಳ ಅಸ್ತ್ಮತ್ನ ೋಲನ ಕನೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಗಭಯನರನ ೋಧಕ ವಿಧಾನ 

A) ಶಸ್ತ್ರಚ್ಚಕ್ತತ್ಾಿ ವಿಧಾನ                                                       B) ಕಾಪ್ಟಿಯ ಬಳಕನ 

C) ಕಾೊಂಡನ ೋಮ್ ಬಳಕನ                                                        D) ಗಭಯನರನ ೋಧಕ ಮಾತ್ನರಗಳ ಸನೋವನನ 
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7.  ಸ್ತ್ವಕ್ತೋಯ ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಾಶಯ ಕ್ತರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ 

A) ಪ್ರಾಗವು ಬನೋರನ ಹ ವಿನ ಶಲಾಕಾಗರವನುೆ ತಲುಪ್ುತಿದನ 

B) ಪ್ರಾಗವು ಅದನೋ ಹ ವಿನ ಶಲಾಕಾಗರವನುೆ ತಲುಪ್ುತಿದನ 

C) ಪ್ರಾಗವು ಅದನೋ ಹ ವಿನ ಅೊಂಡಾಶಯವನುೆ ತಲುಪ್ುತಿದನ 

D) ಪ್ರಾಗವು ಬನೋರನ ಹ ವಿನ ಅೊಂಡಾಶಯವನುೆ ತಲುಪ್ುತಿದನ 
 

8. ಲನೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂತ್ಾನನ ೋತಾತಿಿ ಕ್ತರಯ್ಕಯ ಅತಿಮುಖುವಾದ್ ಅನುಕ ಲವನೊಂದ್ರನ 

A) ಹನಚ್ುಿ ಸ್ತ್ೊಂಖನುಯ ಜೋವಿಗಳನುೆ ಸ್ತ್ೃಷ್ಟ್್ಸ್ತ್ುವುದ್ು 

B) ಭಿನೆತ್ನ ಇರುವ ಜೋವಿಗಳನುೆ ಸ್ತ್ೃಷ್ಟ್್ಸ್ತ್ುವುದ್ು 

C) ಅನುವೊಂಶೋಯವಾಗಿ ಒೊಂದನೋ ರಿೋತಿಯ ಜೋವಿಗಳನುೆ ಸ್ತ್ೃಷ್ಟ್್ಸ್ತ್ುವುದ್ು 

D) ಎೊಂತಹ ಪ್ರತಿಕ ಲ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯಲ ಿ ಬದ್ುಕುಳಿಯುವ ಜೋವಿಗಳನುೆ ಸ್ತ್ೃಷ್ಟ್್ಸ್ತ್ುವುದ್ು 
 

9. ಬನಳನಯುತಿಿರುವ ಭ ರಣಕನೆ ಪೊೋಷ್ಣನಯನುೆ ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ುವ ರಚ್ನನ 

A) ಫನಲನ ೋಪಿಯನ್ ನಾಳ                                                             B) ಪೊರೋಸನ್ೋಟ್ ಗರೊಂಥ 

C) ಶಲಾಕ ನಳಿಕನ                                                                       D) ಜರಾಯು 
 

10.  ಹನಣುಣ ಸ್ತ್ೊಂತ್ಾನನ ೋತಾತಿಿ ವೂುಹದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬರುವ ಹಗಗ ಬಲಿ ಚ್ಚೋಲದ್ೊಂತಹ ರಚ್ನನ 

A) ಅೊಂಡಾಶಯ                                                                   B) ವೃಷ್ಣ ಚ್ಚೋಲ 

C) ಗಭಯಕನ ೋಶ                                                                   D) ಮ ತರಕನ ೋಶ 

 

11. ಈ ಕನಳಗಿನ ಯಾವ ಗಭಯನರನ ೋಧಕ ವಿಧಾನದ್ ಬಳಕನಯಿೊಂದ್ ಲನೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ಕಯದಿೊಂದ್ ಹರಡುವ ರನ ೋಗಗಳನುೆ 
ನಯೊಂತಿರಸ್ತ್ಬಹುದ್ು 

A) ಕಾೊಂಡನ ೋಮ್ ಗಳು                                                        B) ಕಾಪ್ಟಿಯ 

C) ಗಭಯನರನ ೋಧಕ ಮಾತ್ನರಗಳು                                              D) ಶಸ್ತ್ರಚ್ಚಕ್ತತ್ಾಿ ವಿಧಾನ 

 

12. ವೃಷ್ಣಗಳ ಕಾಯಯವನೊಂದ್ರನ 

A) ಅೊಂಡಾಣುಗಳನುೆ ಉತಾತಿಿ ಮಾಡುವುದ್ು                              B) ವಿೋಯಾಯಣುಗಳ ಉತ್ಾಾದ್ನನ 

C) ವಿೋಯಯ ಉತ್ಾಾದ್ನನ                                                      D) ಪ್ರಾಗರನೋಣುಗಳ ಉತ್ಾಾದ್ನನ 
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13. ಗೊಂಡು ಮಕೆಳು ತಮುಲ್ಲಿರುವ Y ಕನ ರೋಮೋಸನ ೋಮುಗಳ ನುೆ ಪ್ಡನಯುವುದ್ು 

A) ಕನೋವಲ ತ್ಾಯಿಯಿೊಂದ್                                                    B) ತ್ಾಯಿ ಅರ್ಥವಾ ತೊಂದನಯಿೊಂದ್ 

C) ತೊಂದನ-ತ್ಾಯಿ ಇಬಬರಿೊಂದ್ಲ                                            D) ಕನೋವಲ ತೊಂದನಯಿೊಂದ್ 

 

14. ಸ್ತ್ೊಂಕ್ತೋಣಯ ದನೋಹ ವಿನಾುಸ್ತ್ವಿರುವ ಜೋವಿಗಳಲ್ಲ ಿಚ್ಲನಶೋಲ ಲ್ಲೊಂಗ್ಾಣು ಯಾವುದನೊಂದ್ರನ 

A) ಕನೋವಲ ಗೊಂಡು ಲ್ಲೊಂಗ್ಾಣು                                                B) ಗೊಂಡು ಮತುಿ ಹನಣುಣ ಲ್ಲೊಂಗ್ಾಣುಗಳನರಡ  

C) ಕನೋವಲ ಹನಣುಣ ಲ್ಲೊಂಗ್ಾಣು                                              D) ಗೊಂಡು ಅರ್ಥವಾ ಹನಣುಣ ಲ್ಲೊಂಗ್ಾಣು 
 

15. ಪ್ರಾಗ ನಳಿಕನಯ ಬನಳವಣಿಗ್ನಗ್ನ ಅನುವುಮಾಡಿಕನ ಡುವ ಶಲಾಕನಯ ಮಧುದ್ ನೋಳವಾದ್ ರಚ್ನನ 

A) ಶಲಾಕಾಗರ                                                                B) ಶಲಾಕ ನಳಿಕನ 

C) ತೊಂತು                                                                     D) ಅೊಂಡಾಶಯ 

 

16. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಹನೋಳಿಕನಯನುೆ ಗುರುತಿಸಿ. 

A) ವೃಷ್ಣ ಚ್ಚೋಲವು ಕ್ತಬನ ಬಟನ್ಯ ಒಳಗ್ನ ಇರುತಿವನ. 

B) ಮ ತರ ನಾಳವು ಮ ತರ ಮತುಿ ವಿೋಯಯಗಳನರಡರ ಸಾಗ್ಾಣಿಕನಯ ಮಾಗಯವಾಗಿದನ 

C) ಫನಲನ ೋಪಿಯನ್ ನಾಳವು ವಿೋಯಯ ಸಾಗ್ಾಣಿಕನಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಾತರವಹಸ್ತ್ುತಿದನ. 

D)  ಪ್ಾರಸನ್ೋಟ್ ಗರೊಂಥಯು ವಿೋಯಾಯಣುಗಳನುೆ ಉತಾತಿಿ ಮಾಡುತಿದನ. 
 

17. ಹ ವಿನ ಪ್ರಾಗಗಳು ಶಲಾಕಾಗರವನುೆ ಸ್ತ್ಾಶಯಸ್ತ್ುವ ಕ್ತರಯ್ಕ 

A) ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಾಶಯ                                                             B) ಸ್ತ್ೊಂತ್ಾನನ ೋತಾತಿಿ 

C) ಮಳನಯುವಿಕನ                                                            D) ನಶ್ನೋಚ್ನ 

 

18. ಗೊಂಡು ಮತುಿ ಹನಣುಣ ಲ್ಲೊಂಗ್ಾಣುಗಳ ಸ್ತ್ಮುಲನ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ಕ 

A) ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಾಶಯ                                                           B) ಸ್ತ್ೊಂತ್ಾನನ ೋತಾತಿಿ 

C) ಮಳನಯುವಿಕನ                                                          D) ನಶ್ನೋಚ್ನ 

19. ನಶ್ನೋಚ್ನದ್ ನೊಂತರ ಹ ವಿನಲಾಿಗುವ ಬದ್ಲಾವಣನಗಳನುೆ ಈ ಕನಳಗ್ನ ನೋಡಲಾಗಿದನ. ಇವುಗಳ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಕರಮ 

ಎೊಂದ್ರನ…… 

i) ಅೊಂಡಾಶಯವು ಮಾಗಿ ಹಣಾಣಗುತಿದನ. 

ii) ಪ್ುಷ್ಾದ್ಳ, ಪ್ುಷ್ಾಪ್ತರ, ಕನೋಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ತ್ುಕಾೆಗಿ ಉದ್ುರಿಹನ ೋಗುತಿವನ. 

iii)  ಅೊಂಡಾಣು ಬೋಜವಾಗಿ ಪ್ರಿವತಯನನಗ್ನ ಳುೆತಿದನ. 
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A) i),   ii),   iii)                                                               B) iii), ii),   i) 

C) iii), i),   ii)                                                                 D) i),   iii),   ii) 

 

20. ಸಿರೋಯರಲ್ಲ ಿಈಸನ ರೋಜನ್ ಹಾಮೋಯನನ ಕನ ರತ್ನಯಿೊಂದ್ ಉೊಂಟಾಗಬಹುದಾದ್ ಸ್ತ್ಮಸನು 

A) ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಬನಳವಣಿಗ್ನ ಕುೊಂಠಿತವಾಗುವುದ್ು 

B) ಅನಯಮತ ಋತುಚ್ಕರ 

C) ಪ್ುರುಷ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವುಕಿವಾಗುವುದ್ು 

D) ಚ್ಯಾಪ್ಚ್ಯ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳು ನಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡನಯುವುದ್ು 
 

21. ಅೊಂಡಾಣು ಮತುಿ ವಿೋಯಾಯಣುವಿನ ನಷನೋಚ್ನ ಕ್ತರಯ್ಕ ನಡನಯುವ ಭಾಗ 

A) ಅೊಂಡಾಶಯ                                                              B) ಅೊಂಡನಾಳ 

C) ಗಭಯಕನ ೋಶ                                                              D) ಯೋನದಾವರ 

 

22. ಈ ಕನಳಗಿನ ಯಾವ ಗರೊಂಥಯ ಸ್ತ್ರವಿಕನಯು ವಿೋಯಾಯಣುಗಳ ಪೊೋಷ್ಣನ ಹಾಗ  ಸಾಗ್ಾಣಿಕನಗ್ನ ಸ್ತ್ಹಾಯಕವಾಗಿದನ. 

A) ಅಡಿರನಲ್ಟ ಗರೊಂಥ                                                        B) ವಿೋಯಯ ನಾಳ 

C) ಪೊರೋಸನ್ೋಟ್ ಗರೊಂಥ & ವಿೋಯಯ ಕನ ೋಶಕನಗಳು                       D) ವೃಷ್ಣಗಳು 
 

23. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಎರಡನನೋ ಹೊಂತದ್ ಲನೈೊಂಗಿಕ ಬದ್ಲಾವಣನಗಳಿಗ್ನ ಕಾರಣವಾದ್ ಹಾಮೋಯನು 

A) ಟನಸನ ್ೋಸಿ್ರಾನ್                                                    B) ಅಡಿರನಲ್ಲನ್ 

C) ಇನುಿಲ್ಲನ್                                                            D) ಈಸನ ರೋಜನನ್ 

24. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಎರಡನನೋ ಹೊಂತದ್ ಲನೈೊಂಗಿಕ ಬದ್ಲಾವಣನಗಳಿಗ್ನ ಕಾರಣವಾದ್ ಹಾಮೋಯನು 

A) ಟನಸನ ್ೋಸಿ್ರಾನ್                                                    B) ಅಡಿರನಲ್ಲನ್ 

C) ಇನುಿಲ್ಲನ್                                                           D) ಈಸನ ರೋಜನನ್ 

 

25. ಲನೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ಕಯದ್ ಮ ಲಕ ಹರಡುವ ಗ್ನ ೋನನೋರಿಯ ಮತುಿ ಸಿಫಿಲ್ಲಸ್ ಗಳಿಗ್ನ ಕಾರಣವಾದ್ ರನ ೋಗಕಾರಕ 

A) ಪೊರೋಟನ ೋಜನ ೋವ                                                    B) ಬಾುಕ್ತ್ೋರಿಯಾ 

C) ವನೈರಸ್                                                                D) ಶಲ್ಲೋೊಂದ್ರ 
 

26. ಹ ವಿನಲ್ಲ ಿಲನೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂತ್ಾನನ ೋತಾತಿಿ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ಕ ಜರಗುವಾಗ ಕೊಂಡುಬರುವ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಹೊಂತಗಳು 

A) ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಾಶಯ, ನಷನೋಚ್ನ, ಭ ರಣ, ಬೋಜ                           B) ಬೋಜ, ಭ ರಣ, ನಶ್ನೋಚ್ನ, ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಾಶಯ  

C) ಭ ರಣ, ಬೋಜ, ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಾಶಯ ನಷನೋಚ್ನ                            D) ಪ್ರಾಗಸ್ತ್ಾಶಯ, ನಶ್ನೋಚ್ನ, ಬೋಜ, ಭ ರಣ 
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ಮಾದ್ರಿ ಉತಿರಗಳು 

 

Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans 

1 C 6 D 11 B 16 B 21 B 

2 D 7 B 12 B 17 A 22 C 

3 B 8 B 13 A 18 D 23 A 

4 C 9 D 14 A 19 D 24 D 

5 C 10 C 15 B 20 B 25 B 

        26 A 

 

 

ಆನುವೊಂಶೋಯತ್ನ ಮತುಿ ಜೋವ ವಿಕಾಸ್ತ್. 

 

1. ತಳಿ ಶ್ಾಸ್ತ್ರದ್ ಪಿತ್ಾಮಹ 

 A) ಗ್ನರಗ್ನ ೋರ್ ಜನ ೋಹಾನ್ ಮೆೊಂಡಲ್ಟ                                            B) ಚ್ಾಲ್ಟಿಯ ಡಾವಿಯನ್ 

 C) ಆಗಸ್್ ವನೈಸ್ತ್ುನ್                                                              D) ಲಮಾಕಯ 
  

2.ಲನೈೊಂಗಿಕ ಸ್ತ್ೊಂತ್ಾನನ ೋತಾತಿಿ ಕ್ತರಯ್ಕಯ ಅತಿಮುಖುವಾದ್ ಅನುಕ ಲವನೊಂದ್ರನ 

A) ಹನಚ್ುಿ ಸ್ತ್ೊಂಖನುಯ ಜೋವಿಗಳನುೆ ಸ್ತ್ೃಷ್ಟ್್ಸ್ತ್ುವುದ್ು                    

B) ಭಿನೆತ್ನ ಇರುವ   ಜೋವಿಗಳನುೆ ಸ್ತ್ೃಷ್ಟ್್ಸ್ತ್ುವುದ್ು 

C) ಅನುವೊಂಶೋಯವಾಗಿ ಒೊಂದನೋ ರಿೋತಿಯ ಜೋವಿಗಳನುೆ ಸ್ತ್ೃಷ್ಟ್್ಸ್ತ್ುವುದ್ು 

D) ಎೊಂತಹ ಪ್ರತಿಕ ಲ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯಲ ಿ ಬದ್ುಕುಳಿಯುವ ಜೋವಿಗಳನುೆ ಸ್ತ್ೃಷ್ಟ್್ಸ್ತ್ುವುದ್ು 
 

 

3. ರಚ್ನಾನುರ ಪಿ ಅೊಂಗಗಳಿಗ್ನ ಉದಾಹರಣನ 

A) ನಮು ತ್ನ ೋಳು ಮತುಿ ನಾಯಿಯ ಮುೊಂಗ್ಾಲು 

B) ಹಕ್ತೆಯ ರನಕನೆ ಗಳು ಮತುಿ ಚ್ಚಟನ್ಯ ರನಕನೆಗಳು 

C) ಜರಲನಯ ಕಾಲುಗಳು ಮತುಿ ಹಲ್ಲಿಯ ಕಾಲುಗಳು 

D) ಆಲ ಗಡನು ಮತುಿ ಕಾುರನಟ್ 
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4.ಪ್ರಬಲ  ನನೋರಳನ ಹ ವಿನ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುವನುೆ ದ್ುಬಯಲ ಬಳಿಯ ಹ ವಿನ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುದನ ೊಂದಿಗ್ನ ಸ್ತ್ೊಂಕರಗ್ನ ಳಿಸಿ ದಾಗ F1 

ಪಿೋಳಿಗ್ನಯಲ್ಲಿ ದನ ರನಯುವ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳು 

A) ಎಲಿವೂ ನನೋರಳನ ಹ ವಿನ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳು 

B) ಒೊಂದ್ು ನನೋರಳನ ಮತುಿ ಮ ರು ಬಳಿ ಹ ವಿನ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳು 

C) ಎಲಿವೂ ಬಳಿ ಹ ವಿನ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳು 

D) ಒೊಂದ್ು ಬಳಿ ಮ ರು ನನೋರಳನ ಹ ವಿನ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳು 
 

5.ಎತಿರದ್ ದ್ುೊಂಡನನಯ ಬೋಜದ್ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳನುೆ ಗಿಡುನನಯ ಸ್ತ್ುಕಾೆದ್ ಬೋಜದ್ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳನ ೊಂದಿಗ್ನ ದಿವತಳಿೋಕರಣ ಕನೆ 

ಒಳಪ್ಡಿಸಿದಾಗ F2 ಪಿೋಳಿಗ್ನಯಲ್ಲಿ ಎತಿರದ್ ಸ್ತ್ುಕಾೆದ್ ಬೋಜಗಳು ಮತುಿ ಗಿಡುನನಯ ದ್ುೊಂಡಾದ್ ಬೋಜಗಳನುೆ 

ಹನ ೊಂದಿರುವ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳು ದನ ರನತವು. ಇದ್ರಿೊಂದ್ ತಿಳಿದ್ುಬರುವ ಅೊಂಶವನೊಂದ್ರನ 

A) ಎತಿರದ್ ಗುಣವು ಯಾವಾಗಲ  ದ್ುೊಂಡನನಯ ಗುಣದನ ೊಂದಿಗ್ನ ಹನ ೊಂದಿಕನ ೊಂಡಿದನ 

B) ಎತಿರದ್ ಗುಣವು ದ್ುೊಂಡನನಯ ಗುಣದಿೊಂದ್ ಸ್ತ್ವತೊಂತರವಾಗಿದನ 

C) ಎತಿರದ್ ದ್ುೊಂಡನನಯ ಗುಣವು ಗಿಡುನನಯ ಸ್ತ್ುಕಾೆದ್ ಗುಣಕ್ತೆೊಂತ ದ್ುಬಯಲವಾಗಿದನ 

D) ಅವು ಡಿಎನ್ಎ ಯಲಿ್ಲ ಉೊಂಟಾದ್ ಬದ್ಲಾವಣನಗಳಿೊಂದ್ ಸ್ತ್ೃಷ್ಟ್್ಯಾದ್ವು 
 

6.ತೊಂದನಯಿೊಂದ್ "X" ವಣಯತೊಂತುವನುೆ ಪ್ಡನಯುದಿರುವ ಭ ರಣವು ಸ್ತ್ೃಷ್ಟ್್ಸ್ತ್ುವ ಮಗುವು 

A) ಗೊಂಡಾಗಿರುತಿದನ                                                              B) ಹನಣಾಣಗಿರುತಿದನ 

C) ಗೊಂಡು ಅರ್ಥವಾ ಹನಣುಣ ಆಗಿರುತಿದನ                                        D) ಗೊಂಡು-ಹನಣುಣ ಎರಡ  ಅಲಿ 

 

7. ಗೊಂಡು ಮಕೆಳು ತಮುಲ್ಲಿರುವ Y ಕನ ರೋಮೋಸನ ೋಮುಗಳ ನುೆ ಪ್ಡನಯುವುದ್ು 

A) ಕನೋವಲ ತ್ಾಯಿಯಿೊಂದ್                                                        B) ತ್ಾಯಿ ಅರ್ಥವಾ ತೊಂದನಯಿೊಂದ್ 

C) ತೊಂದನ-ತ್ಾಯಿ ಇಬಬರಿೊಂದ್ಲ                                                D) ಕನೋವಲ ತೊಂದನಯಿೊಂದ್ 

 

8. ಜೋನ್ ಎೊಂದ್ರನ 

A) ಡಿಎನ್ಎ ಗಳನುೆ ಉತ್ಾಾದಿಸ್ತ್ುವ ಪೊರೋಟಿೋನ್ 

B) ಮಾಹತಿಯನುೆ ಹನ ತ್ನ ಿಯುುವ ಡಿಎನ್ಎ ತುಣುಕು 

C) ಪ್ರಜನನ ಕನ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಕೊಂಡುಬರುವ ಡಿಎನ್ಎ 

D) ಕನ ರೋಮೋಸನ ೋಮು ಗಳಿಗ್ನ ಇರುವ ಇನನ ೆೊಂದ್ು ಹನಸ್ತ್ರು 
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9.ಏಕತಳಿೋಕರಣ ದ್ಲ್ಲಿ F2ಪಿೋಳಿಗ್ನಯ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳ ಜೋನ್ ನಮ ನನ ಅನುಪ್ಾತ 

A) 3:1                                                                           B) 1:2:2:1 

C) 9:3:3:1                                                                     D) 2:1 

 

10. ಹಕ್ತೆಗಳಲ್ಲ ಿ ರನಕನೆಗಳು ಉಗಮವಾಗಿದ್ದರ ಹೊಂದಿನ ಮ ಲ ಉದನದೋಶ 

A) ಹಾರುವಿಕನಗ್ನ ಸ್ತ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು                                           B) ಚ್ಳಿಯಿೊಂದ್ ರಕ್ಷಣನ ನೋಡಲು 

C) ಲನೈೊಂಗಿಕ ಆಕಷ್ಯಣನ ಒದ್ಗಿಸ್ತ್ಲು                                             D) ವನೈರಿಗಳಿೊಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಲು 
 

11. ಒೊಂದ್ು ಸ್ತ್ಮ ಹವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಡನಯುವ ಅವಗಡದಿೊಂದಾಗಿ ಯಾವುದನೋ ಹನ ೊಂದಾಣಿಕನ ಇಲಿದನ ಭಿನೆತ್ನ 
ಮುೊಂದ್ುವರನಯುವ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ಕ 

A) ಅನುವೊಂಶೋಯ ದಿಕುಿೂತಿ                                                   B) ಆಕಸಿುಕ ಆಯ್ಕೆ 

C) ನಸ್ತ್ಗಯದ್ ಆಯ್ಕೆ                                                            D) ಕೃತಕ ಆಯ್ಕೆ 

12. "ಕನಲವು ಬಗ್ನಯ ಡನೈನನ ೋಸಾರ್ ಗಳು ರನಕನೆಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿದ್ದವು "ಎೊಂದ್ು ಪ್ಳನಯುಳಿಕನ ಗಳ ಅಧುಯನದಿೊಂದ್ 

ಸಾಬೋತ್ಾಗಿದನ. ಈ ಅಧುಯನವು ಸ್ತ್ಮಥಯಸ್ತ್ುವುದ್ು ಏನನೊಂದ್ರನ 

A) ಎಲಿ ಡನೈನನ ೋಸಾರ್ ಗಳು ರನಕನೆಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ 

B) ಕನಲವು ಡನೈನನ ೋಸಾರ್ ಗಳು ಮಾತರ ರನಕನೆಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿದ್ದವು 

C) ಡನೈನನ ೋಸಾರ್ ಗಳಿಗ್ನ ರನಕನೆಗಳು ಅತಿ ಅವಶುಕವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ 

D) ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ತ್ರಿೋಸ್ತ್ೃಪ್ ಗಳಿೊಂದ್ ವಿಕಾಸ್ತ್ವಾಗಿವನ 
 

13. ಅಕನ ್ೋಪ್ಸ್ ಮತುಿ ಕಶ್ನೋರುಕಗಳ ಕಣುಣಗಳ ರಚ್ನನಗಳು ಭಿನೆವಾಗಿವನ. ಇದ್ರಿೊಂದ್ ತಿಳಿಯುವುದನೋನನೊಂದ್ರನ 

A) ಅವು ರಚ್ನಾನುರ ಪಿ ಅೊಂಗಗಳು 

B) ಅವುಗಳು ಒೊಂದನೋ ಪ್ೂವಯಜರಿೊಂದ್ ವಿಕಾಸ್ತ್ಗ್ನ ೊಂಡಿವನ 

C) ಅವುಗಳ ಪ್ೂವಯಜರು ಬನೋರನಬನೋರನ 

D) ಆಕನ ್ೋಪ್ಸ್ ನ ಕಣುಣ ಕ್ಷಿೋಣಿಸಿದ್ ಅೊಂಗವಾಗಿದನ 
 

14. ಮೆೊಂಡಲ್ಟ ರ ಪ್ರಯೋಗ ಒೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನನೋರಳನ ಹ  ಬಡುವ ಎತಿರದ್ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳನ ೊಂದಿಗ್ನ ಬಳಿ ಹ  ಬಡುವ 

ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳನುೆ ತ್ನಗ್ನದ್ುಕನ ಳೆಲಾಗಿದನ ಇವುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂತತಿ ಗಳನಲಿವೂ ನನೋರಳನ ಹ ಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿದನ, ಆದ್ರನ ಅಧಯದ್ಷ್ು್ 

ಕುಬಜವಾಗಿದನ. ಇದ್ರಿೊಂದ್ ನಾವು ಎತಿರದ್ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುದ್ ತಳಿ ಗುಣವನುೆ ಹೋಗ್ನ ಸ್ತ್ ಚ್ಚಸ್ತ್ಬಹುದ್ು 
A) TTWW                                                                   B) TTww 

C) TtWW                                                                    D) TtWw 
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15.ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋವವಿಕಾಸ್ತ್ದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್್ಕನ ೋನದಿೊಂದ್ ನಾವು ಹನಚ್ುಿ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿರುವುದ್ು 

A) ಒಬಬ ಚ್ಚೋನೋ ಶ್ಾಲಾ ಬಾಲಕ                                                 B) ಒೊಂದ್ು ಚ್ಚೊಂಪ್ಾೊಂಜ 

C) ಒೊಂದ್ು ಜನೋಡ                                                                  D) ಒೊಂದ್ು ಬಾುಕ್ತ್ೋರಿಯಾ 

 

16. ತೊಂದನ ತ್ಾಯಿಗಳಿೊಂದ್ ಮಕೆಳಿಗ್ನ ಗುಣಗಳು ವಗ್ಾಯವಣನಯಾಗುವ ಕ್ತರಯ್ಕ 

A) ಪ್ರಭನದಿೋಕರಣ                                                                 B) ಉತಾರಿವ  ತಯನನ 

C) ಸ್ತ್ವಪ್ರತಿೋಕರಣ                                                                D) ಆನುವೊಂಶೋಯತ್ನ  
 

17. ದ್ುೊಂಡನನಯ ಹಸಿರಾದ್ ಬೋಜವಿರುವ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುವನುೆ ಸ್ತ್ುಖದ್ ಹಳದಿ ಬೋಜದ್ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುದನ ೊಂದಿಗ್ನ ಅಡುಹಾಕ್ತದ್ 

ಪಿೋಳಿಗ್ನಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬರುವ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳು 

A)  ದ್ುೊಂಡನನಯ ಹಸಿರು                                                        B) ಸ್ತ್ುಕಾೆದ್ ಹಳದಿ 

C) ಸ್ತ್ುಕಾೆದ್ ಹಸಿರು                                                            D) ದ್ುೊಂಡನನಯ ಹಳದಿ 

 

18. ಜೋವಿಯೊಂದ್ು ತನೆ ಜೋವಿತ್ಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕನ ೊಂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುೊಂದಿನ ಪಿೋಳಿಗ್ನಗ್ನ 
ವಗ್ಾಯವಣನಯಾಗುವುದಿಲಿ ಏಕನೊಂದ್ರನ ಅದ್ು 

A)  ಆನುವೊಂಶೋಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು                                                B) ಗಳಿಸಿದ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

C)  ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು                                                         D) ದ್ುಬಯಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

19. ಕಾಯಾಯನುರ ಪಿ ಅೊಂಗಗಳು 

A) ಒೊಂದನೋ ಬಗ್ನಯ ರಚ್ನನ ಮತುಿ ಕಾಯಯಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿದನ 

B)  ಒೊಂದನೋ ಬಗ್ನಯ ರಚ್ನನ ಮತುಿ ಬನೋರನ-ಬನೋರನ ಕಾಯಯಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿದನ 

C) ಬನೋರನಬನೋರನ ರಚ್ನನ ಮತುಿ ಒೊಂದನೋ ಬಗ್ನಯ ಕಾಯಯ ಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿದನ 

D) ಬನೋರನಬನೋರನ ರಚ್ನನ ಮತುಿ ಬನೋರನ-ಬನೋರನ ಕಾಯಯಗಳನುೆ ಹನ ೊಂದಿವನ 
 

20. ಎತಿರದ್ ದ್ುೊಂಡನನಯ ಬೋಜದ್ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳನುೆ ಕುಳೆಗಿನ ಸ್ತ್ುಖದ್ ಬೋಜದ್ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುದನ ೊಂದಿಗ್ನ ಅಡು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ 

ತ್ನರಿಗ್ನಯ ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬರುವ ಜೋನ್ ನಮ ನನ 

A) TtRr                                                                             B) ttRR 

C) TTrr                                                                             D) TTRR 
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ಮಾದ್ರಿ ಉತಿರಗಳು 

 

Qn no Ans Qn no Ans Qn no Ans Qn no Ans Qn no Ans 

1 A 5 B 9 B 13 C 17 C 

2 B 6 B 10 B 14 C 18 A 

3 A 7 D 11 A 15 B 19 C 

4 A 8 A 12 D 16 D 20 A 

 

 

ನಮು ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ 

 

1. ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜನೈವಿಕ ವಿಘಟನೋಯ ವಸ್ತ್ುಿಗಳಿಗ್ನ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ೊಂತ್ನ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಹನೋಳಿಕನ; ಈ ವಸ್ತ್ುಿಗಳು 

A) ಪ್ರಿಸ್ತ್ರದ್ಲ್ಲ ಿದಿೋಘಯಕಾಲ ಜಡವಾಗಿ ಉಳಿಯುತಿದನ 

B) ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ ವುವಸನಾಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಜೋವಿಗಳಿಗ್ನ ಹಾನ ಉೊಂಟುಮಾಡುತಿದನ  

C) ವಿವಿಧ ಉಷ್ಣವಲಯದ್ ಮಟ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹಾನಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಕಗಳ ಸಾೊಂದ್ರತ್ನಯನುೆ ಹನಚ್ಚಿಸ್ತ್ುತಿದನ 

D) ಪ್ರಿಸ್ತ್ರದ್ಲ್ಲ ಿನನೈಸ್ತ್ಗಿಯಕವಾಗಿ ಮರುಬಳಕನಗ್ನ ಒಳಗ್ಾಗುತಿದನ  

2. ಓಝೋನ್  ರಚ್ನನಗ್ನ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ್ ಸ್ತ್ಮೋಕರಣ 

A) O2------> [O] + [O],    [O] + O2-----> O3                  B) [O] + [O] + [O] ------> O3 

C) [O] + O2-----> O3,      O2------> [O] + [O]                    D) [O] + O2-----> O3 

3.ನಧಾನವಾಗಿ ಅವುಗಳ ರ ಪ್ ಮತುಿ ಸ್ತ್ವರ ಪ್ವನುೆ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ತ್ುವ ವಸ್ತ್ುಿಗಳು 

A). ಬಳಸಿದ್ ಚ್ಹಾ ಎಲನಗಳು                                          B) ತರಕಾರಿಗಳ ಸಿಪ್ನಾಗಳು 

C) ತ್ಾುಜು ಕಾಗದ್ಗಳು                                           D) ಸ್ತ್ಸ್ತ್ುಗಳ ನಾರುಗಳು 

4. ಓಝೋನ್  ಪ್ದ್ರದ್ ಸ್ತ್ವಕಳಿಗ್ನ ರಾಸಾಯನಕಗಳಲ್ಲ ಿಒೊಂದ್ು 

A) ಮೋಥನೋನ್ ಅನಲ       B) ಎಚ ಎಫ ಸಿಗಳು (ಹನೈಡನ ರೋಫಿೊೋರನ  ಕಾಬಯನ್ ಗಳು) 

C) ಕಾಬನ ಯೊಂಡಿಯೋಕನಿೈಡ್      D) ಸಿಎಫ ಸಿಗಳು (ಕನ ಿೋರನ ಫಿೊೋರನ  ಕಾಬಯನ್ ಗಳು) 



DDPI Office     Bangalore Rural Dist                                Science MCQ Spoorti – 2021               44 | Page 

 

5. ವಿಘಟಕರಿೊಂದ್ ಕನ ಳನಯಲು ಒಳಗ್ಾಗದ್ ವಸ್ತ್ುಿಗಳನುೆ ಹೋಗ್ನೊಂದ್ು ಕರನಯಲಾಗುತಿದನ  

A) ಜನೈವಿಕ ವಿಘಟನೋಯ ವಸ್ತ್ುಿಗಳು              B) ಜನೈವಿಕ ವಿಘಟನೋಯ ವಲಿದ್ ವಸ್ತ್ುಿಗಳು  

C) ಜನೈವಿಕ ತ್ಾುಜು        D) ಜನೈವಿಕ ವಸ್ತ್ುಿ  

6. 1987 ರ UNEP (ಯುನನೈಟನಡ್ ನನೋಷ್ನ್ಿ ಎನವರಾನನುೊಂಟ್ ಪೊರೋಗ್ಾರೊಂ) ಪ್ರಕಾರ ಎಲಾ ಿದನೋಶಗಳು ಸ್ತ್ಹ ಮಾಡಿದ್ 

ಒಪ್ಾೊಂದ್ವು ಇವುಗಳ ತಯಾರಿಕನಯಾಗಿದನ 

A) ಸಿಎಫ ಸಿ ಹನ ೊಂದಿರುವ ರನಫಿರಜರನೋಟರ್ ಗಳು      B) ಸಿಎಫ ಸಿ ಮುಕಿ ರನಫಿರಜರನೋಟರ್ ಗಳು 

C) ಸಿಎಫ ಸಿ ಹನ ೊಂದಿರುವ ಹವಾನಯೊಂತರಣಗಳು      D) ಸಿಎಫ ಸಿಯೊಂದಿಗ್ನ ಕಾರುಗಳು 

7.ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜನೈವಿಕ ವಿಘಟನೋಯ ವಸ್ತ್ುಿಗಳನುೆ ಮಾತರ ಒಳಗ್ನ ೊಂಡಿರುವ ಗುೊಂಪ್ು 

A) ಕನೋಕ್, ಮರ ಮತುಿ ಪ್ಾಿಸಿ್ಕ್   

B) ಹಣಿಣನ ಸಿಪ್ನಾಗಳು, ಗ್ಾಜನ ತುೊಂಡುಗಳು ಮತುಿ ಹುಲುಿ 

C) ಹ ಗಳು, ಹಣಿಣನ ಸಿಪ್ನಾಗಳು ಮತುಿ ಹುಲುಿ   

D) ಗ್ಾಜನ ತುೊಂಡುಗಳು, ಲನ ೋಹದ್ ತುೊಂಡುಗಳು ಮತುಿ ಹ ವುಗಳು 

8. ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ ಸನೆೋಹ ಅಭಾುಸ್ತ್ಗಳು 

A) ಅಗತುವಿಲಿದಿದ್ದರ  ಸ್ತ್ಹ ದಿೋಪ್ಗಳನುೆ ಉರಿಸ್ತ್ುವುದ್ು  

B) ಬಟನ್ ಚ್ಚೋಲವನುೆ ಮಾರುಕಟನ್ಗ್ನ ಒಯುುವುದ್ು 

C) ಹತಿಿರದ್ ಸ್ತ್ಾಳಗಳಿಗ್ನ ಹನ ೋಗುವಾಗ ಬನೈಕುಗಳನುೆ ಬಳಸ್ತ್ುವುದ್ು  

D) ಪ್ಾಿಸಿ್ಕ್ ಕಪ್ ಗಳಲ್ಲ ಿಚ್ಹಾ ಕುಡಿಯುವುದ್ು 

9. ಓಝೋನ್  ನಮುನುೆ ಇವುಗಳಿೊಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ುತಿದನ 

A) ನನರಳಾತಿೋತ ವಿಕ್ತರಣ                                                  B) ಮೆೈಕನ ರೋವನೋವ್ ವಿಕ್ತರಣ 

C) ಗ್ನ ೋಚ್ರ ವಿಕ್ತರಣ                                                    D) ಅವಗ್ನೊಂಪ್ು ವಿಕ್ತರಣ 
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10. ಓಝೋನ್  ನಲಿ್ಲ ಕೊಂಡುಬರುವ ಆಮಿಜನಕದ್ ಪ್ರಮಾಣುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂಖನು  

A) ಒೊಂದ್ು                                                                 B) ಎರಡು 

C) ಮ ರು                                                               D) ನಾಲುೆ   

11.  ಓಝೋನ್  ಪ್ದ್ರದ್ ಸ್ತ್ವಕಳಿಗ್ನ ಕಾರಣವಾದ್ ಅೊಂಶವನೊಂದ್ರನ 

A) ಮರುಅರಣಿುೋಕರಣ                                                 B) ಜನೈವಿಕ ಇೊಂಧನ ಬಳಕನ 

C) ಡಿಟಜನಯೊಂಟ್ ಗಳ ಬಳಕನ                                              D) ಏರನ ೋಸಾಲ್ಟ ಗಳ ಬಳಕನ 

12.  ಈ ಕ್ತರಣಗಳ ಮ ಲಕ ವಾತ್ಾವರಣದ್ ಉನೆತ ಮಟ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆಮಿಜನಕದಿೊಂದ್ ಓಝೋನ್ 

 ಪ್ದ್ರವು ರ ಪ್ುಗ್ನ ಳುೆತಿದನ 

A) X -ಕ್ತರಣಗಳು                                                    B) ನನೋರಳಾತಿೋತ ವಿಕ್ತರಣಗಳು 

C) ಅತಿಗ್ನೊಂಪ್ು ವಿಕ್ತರಣಗಳು                                          D) ರನೋಡಿಯ ಕ್ತರಣಗಳು 

13. ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಜನೈವಿಕ ವಿಘಟನನಗ್ನ ಒಳಗ್ಾಗುವ ವಸ್ತ್ುಿ 

A) ಗ್ಾಜನ ಬಟ್ಲು                                                B) ಕುಕೆರ್ ಗ್ಾುಸನೆಟ್  

C) ಕಾಗದ್ದ್ ಲನ ೋಟ                                                D) ಕಬಬಣದ್ಮಳನ 

 

14.ಮ ರು ಆಕ್ತಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣುಗಳಿೊಂದ್ ರ ಪ್ುಗ್ನ ೊಂಡಿರುವ,ಭ ಮಯ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ್ದ್ಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಾನಲ 

A) ಕಾಬಯನ್ ಡನೈ ಆಕನಿೈಡ್                            B) ಮಥನನ್ 

C) ಅಮೋನಯಾ                             D) ಓಜನ ೋನ್ 

 

15. ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ು ತ್ಾುಜು ನವಯಹಣನಯ ಸ್ತ್ಮಪ್ಯಕ ವಿಧಾನವಲಿ 

A) ಹಸಿ ಕಸ್ತ್, ಒಣ ಕಸ್ತ್ ಬನೋಪ್ಯಡಿಸ್ತ್ುವುದ್ು              B) ಆಸ್ತ್ಾತ್ನರ ತ್ಾುಜುಗಳನುೆ ಸ್ತ್ುಡುವುದ್ು 

C) ಹನ ೋಟನಲ್ಟ ತ್ಾುಜುದಿೊಂದ್ ಬಯೋಗ್ಾುಸ್ ತಯಾರಿಕನ   D) ಪ್ಾಿಸಿ್ಕ್ ಕಸ್ತ್ವನುೆ ನನಲದ್ಲ್ಲಿ ಹ ಳುವುದ್ು 
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16.ಓಜನ ೋನ್ ನಾಶದ್ ಕುರಿತ್ಾದ್ ಕಾಳಜಗ್ನ ಕಾರಣ 

A) ಅತಿನನೋರಳನ ಕ್ತರಣಗಳು ತಡನಹಡಿಯಲಾಡುವುದ್ು   

B) ಆಮಿಮಳನ ನನೋರವಾಗಿ ಭ ಮಗ್ನ ಬೋಳುವುದ್ು 

C) ಅತಿನನೋರಳನ ಕ್ತರಣಗಳು ನನೋರವಾಗಿ ಭ ಮಯನುೆ ತಲುಪ್ುವುದ್ು   

D) ಹಸಿರು ಮನನ ಪ್ರಿಣಾಮ ಹನಚ್ಾಿಗುವುದ್ು  
 

ಮಾದ್ರಿ ಉತಿರಗಳು 
 

Qn no Ans Qn no Ans Qn no Ans Qn no Ans 

1 D 5 B 9 A 13 B 

2 A 6 B 10 C 14 D 

3 D 7 C 11 D 15 B 

4 C 8 B 12 B 16 C 

 

ನನೈಸ್ತ್ಗಿಯಕ ಸ್ತ್ೊಂಪ್ನ ುಲಗಳ ಸ್ತ್ುಸಿಾರ ನವಯಹಣನ 
 

1.ಒಡನದ್ ಅರ್ಥವಾ ಸಿೋಳಿದ್ ಪ್ನಿೋಟಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನುೆ ಬನಳನಸ್ತ್ುವುದ್ರ ಹೊಂದಿನ ತತವ 

A) ಮರುಬಳಕನ                                                                 B) ಮತ ಬಳಕನ  

C) ಮರು ಚ್ಕ್ತರೋಕರಣ                                                         D) ಮರು ಉದನದೋಶ 

 

2. ಮರುಚ್ಕ್ತರೋಕರಣಕನೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ೊಂತ್ನ ಈ ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹನೋಳಿಕನಯು ಸ್ತ್ರಿಯಿಲಿ. 

A) ಇದ್ು ತ್ಾುಜು ನವಯಹಣನಗ್ನ ಸ್ತ್ಹಾಯಕ. 

B) ಇದ್ು ಹನ ಸ್ತ್ ಕಚ್ಾಿ ವಸ್ತ್ುಿಗಳ ಬನೋಡಿಕನಯನುೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತಿದನ. 

C) ಇದ್ು ಶಕ್ತ ಿಉಳಿತ್ಾಯ ಮಾಡುತಿದನ. 

D) ಇದ್ು ಮರುಬಳಕನಗಿೊಂತ ಉತಿಮ. 

 

3. ಅಮೃತ್ಾ ದನೋವಿ ಬಷನ ಣೋಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪ್ುರಸಾೆರವನುೆ ಈ ಕನಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ಷನೋತರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಧನನ ಮಾಡಿದ್ವರಿಗ್ನ 

ನೋಡಲಾಗುತಿದನ. 

A) ಅರಣು ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣನ                                                          B) ವನುಜೋವಿ ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣನ 

C) ಜೋವವನೈವಿಧು ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣನ                                                  D) ಜಲ ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣನ 
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4. ಬೃಹತ್ ಅಣನಕಟು್ಗಳ ನಮಾಯಣದಿೊಂದ್ ಉೊಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ ಸ್ತ್ಮಸನುಯ್ಕೊಂದ್ರನ 

A) ನಮಾಯಣಕನೆ ಹನಚ್ುಿ ಹಣದ್ ಅವಶುಕತ್ನ                               B) ಉತೃಷ್್ ತೊಂತರಜ್ಞಾನದ್ ಅವಶುಕತ್ನ 

C) ಸ್ತ್ಾಳಿೋಯ ನವಾಸಿಗಳ ಪ್ುನವಯಸ್ತ್ತಿ                                      D) ಜೋವವನೈವಿಧುತ್ನಯ ನಾಶ 

 

5. ಪ್ರಸ್ತ್ುಿತ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲ ಿಈ ಕನಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರಣು ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣನಯ ಸ್ತ್ಕ್ತರಯ ಭಾಗಿದಾರರಲಿ 

A) ಆದಿವಾಸಿಗಳು                                                                 B) ಅರಣು ಇಲಾಖನ 

C) ಅರಣು ಅವಲೊಂಬತ ಕನೈಗ್ಾರಿಕನಗಳು                                          D) ಪ್ರಿಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ಕಿರು 
 

6. ಸನ ೋರುವ ನಲ್ಲಿಗಳನುೆ ಸ್ತ್ರಿಪ್ಡಿಸ್ತ್ುವುದ್ರ ಹೊಂದಿನ ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ ಸನೆೋಹ ತತವ 

A) ಮತ ಬಳಕನ                                                                   B) ನರಾಕರಣನ 

C) ಮರುಬಳಕನ                                                                  D) ಮರುಚ್ಕ್ತರೋಕರಣ 

 

7. ಕನಾಯಟಕದ್ ಪ್ಾರೊಂಪ್ರಿಕ ಜಲ ಕುಯಿಲು ರಚ್ನನಗಳಿಗ್ನ ಇರುವ ಹನಸ್ತ್ರು 

A) ಖಾದಿನ್ ಗಳು                                                              B) ಬಾೊಂದಾರಗಳು 

C) ಸ್ತ್ುರೊಂಗಗಳು                                                                D) ಕಟನ್ಗಳು 
 

 8. ಕನಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋವವನೈವಿಧುತ್ನಯ ಸ್ತ್ ಕ್ಷಮತ್ಾಣ ಆಗಿದನ 

A) ನದಿಗಳು                                                                    B) ಅರಣುಗಳು 

C. ಮರುಭ ಮ                                                              D) ಹುಲುಿಗ್ಾವಲು 
 

9. ರಾಜಸಾಾನದ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಭ ಮ ಹಸಿರಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ್ ಕಾಲುವನ 

A) ರಾಜೋವ್ ಗ್ಾೊಂಧಿ ಕಾಲುವನ                                              B) ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ಟ ಕಾಲುವನ 

C) ಇೊಂದಿರಾಗ್ಾೊಂಧಿ ಕಾಲುವನ                                                D) ಮಹಾತು ಗ್ಾೊಂಧಿ ಕಾಲುವನ 

 

10. ಗೊಂಗ್ಾ ನದಿಯ ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹನಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ್ ಕನ ೋಲ್ಲಫಾಮ್ಯ ಬಾುಕ್ರಿಯ ಇರಲು ಕಾರಣ 

A) ಮಾನವನ ಮಲ ತ್ಾುಜು ನನೋರವಾಗಿ ನದಿ ನೋರಿಗ್ನ ಸನೋರುತಿಿರುವುದ್ು 

B) ರಾಸಾಯನಕ ಕಾಖಾಯನನಗಳ ತ್ಾುಜು ನದಿ ನೋರಿಗ್ನ ಸನೋರುತಿಿರುವುದ್ು 

C) ನದಿ ನೋರಿನಲ್ಲ ಿಬಟನ್ ಒಗ್ನಯುವುದ್ು 

D) ಹನಣಗಳ ಸ್ತ್ುಟ್ ಬ ದಿ ನದಿ ನೋರಿಗ್ನ ಸನೋರುತಿಿರುವುದ್ು 
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11. ಮಳನ ನೋರು ಕನ ಯಿಿನ ಮುಖು ಉದನದೋಶ 

A) ಮಳನ ನೋರನುೆ ಭ ಮಯ ಮೆೋಲಾಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಕನರನ ಕಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೊಂಗರಹಸ್ತ್ುವುದ್ು 

B) ಅೊಂತಜಯಲ ಪ್ರಮಾಣವನುೆ ಹನಚ್ಚಿಸ್ತ್ುವುದ್ು 

C) ಮಳನ ನೋರನುೆ ಕೃಷ್ಟ್ಗ್ನ ಬಳಸ್ತ್ುವುದ್ು 

D) ಮಳನನೋರನುೆ ಮೋನು ಸಾಕಾಣಿಕನಗ್ನ ಬಳಸ್ತ್ುವುದ್ು 
 

12. GAP ನುೆ ವಿಸ್ತ್ಿರಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ 

A) ಗ್ೌನಯಮೆೊಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಾಿನ್ 

B) ಗ್ೌನಯಮೆೊಂಟ್ ಏಜನನಿ ಪೊಲ ಿೂಷ್ನ್ ಕೊಂಟನ ರೋಲ್ಟ ಪ್ಾಿನ್ 

C) ಗೊಂಗ್ಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಾಿನ್ 

D) ಗ್ೌನಯಮೆೊಂಟ್ ಅನಮಲ್ಟ ಪೊರೋಟನಕ್ಷನ್ ಪ್ಾಿನ್ 

13. ಚ್ಚಪೊೆೋ ಅರ್ಥವಾ ಅಪಿಾಕನ ೋ ಆೊಂದನ ೋಲನವು ಯಾವುದ್ಕನೆ ಸ್ತ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದನ 

A) ನದಿಗಳ ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣನ                                                           B) ವನುಜೋವಿ ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣನ 

C)  ಕಾಡುಗಳ ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣನ                                                       D) ಪ್ರಿಸ್ತ್ರ ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣನ 
 

14.  ಮಧುಪ್ರದನೋಶದ್ ಪ್ಾರೊಂಪ್ರಿಕ ಜಲ ಸ್ತ್ೊಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ ಯಾವುದ್ು 

A) ಬುೊಂದಿಸ್                                                                   B) ಕನರನಗಳು 

C) ಬೊಂದಾರಗಳು                                                              D) ನಾದಿನ್ ಗಳು 
 

15. ಯಾವ ರಾಜುದ್ಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಟಿ ವಿಧಾನದ್ ನೋರಾವರಿ ಪ್ದ್ಧತಿ ಕೊಂಡುಬರುತಿದನ 

A) ಆೊಂಧರ ಪ್ರದನೋಶ                                                            B) ಉತಿರ ಪ್ರದನೋಶ 

C) ಮಧುಪ್ರದನೋಶ                                                             D) ಹಮಾಚ್ಲ ಪ್ರದನೋಶ 

 

16. ಮಹಾರಾಷ್ರ : ಬಾೊಂದಾರ ಮತುಿ ತ್ಾಲ್ಟ : : ರಾಜಾಸಾಿನ : _____________  

A) ಖಾದಿನ್ ಮತುಿ ನಾದಿೋಸ್                                              B) ಕನರನ ಮತುಿ ಕಟನ್ಗಳು  

C) ಬಾೊಂದಾರ ಮತುಿ ಫನೈನ್                                               D) ಬುೊಂದಿೋಸ್ ಮತುಿಆಹರ್  

 

17. ತ್ನಹರ ಅಣನಕಟು್ : ಗೊಂಗ್ಾನದಿ : : ಸ್ತ್ದಾಯರ್ ಸ್ತ್ರನ ೋವರ : ______________  

A) ತುೊಂಗ್ಾ                                                                   B) ಭದಾರ 

C) ನಮಯದಾ                                                                D) ಕಾವನೋರಿ 
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18. ಸಾಲ್ಟ ಅರಣುಗಳು ಕೊಂಡು ಬರುವ ರಾಜು 

A) ಮಹಾ ರಾಷ್ರ                                                          B) ಗ್ನ ೋವಾ 

C) ಪ್ಶಿಮ ಬೊಂಗ್ಾಳ                                                      D) ಕನಾಯಟಕ 

 

19. ಅರಣು ಉತಾನೆಗಳ ಮೆೋಲನ ಅವಲೊಂಬತವಾಗಿರುವ ಕನೈಗ್ಾರಿಕನ  

A) ಮರ ಮತುಿ ಕಾಗದ್ ಕನೈಗ್ಾರಿಕನ                                        B) ಆಹಾರ ಕನೈಗ್ಾರಿಕನ 

C) ರಾಸಾಯನಕ ಕನೈಗ್ಾರಿಕನ                                                D) ಸಾಫ್ ವನೋರ್ ಕ್ಷನೋತರ 

20. ಅೊಂತಜಯಲದ್ ಸ್ತ್ುಸಿಾರ ನವಯಹಣನಯು ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣ  

A) ಕಡಿಮೆ ಅೊಂತಜಯಲ ಬಳಕನ 

B) ಮತಿ ಮೋರಿದ್ ಅೊಂತಜಯಲ ಬಳಕನ ಮತುಿ ಮಳನ ಕನ ಯುಿ ಅಳವಡಿಸ್ತ್ದಿರುವುದ್ು 

C) ಅಣನ ಕಟು್ಗಳು 

D) ನದಿಗಳು 
 

21. ಒೊಂದ್ು ವಸ್ತ್ುಿವನುೆ ಅದ್ರ ಮ ಲ ಉದನದೋಶಕನೆ ಬಳಸ್ತ್ಲು ಸಾಧುವಾಗದನೋ ಇದ್ದರನ ಅದ್ನುೆ ಬನೋರನ ಯಾವುದನೋ 
ಉಪ್ಯುಕಿ ಉದನದೋಶಕನೆ ಬಳಸ್ತ್ುವುದ್ು 

A) ಮರುಚ್ಕ್ತರೋಕರಣ                                                             B) ಮತ ಬಳಕನ 

C) ಮರುಬಳಕನ                                                                   D) ಮರು ಉದನದೋಶ 

 

22.ಜಲಾನಯ ಪ್ರದನೋಶದ್ ನವಯಹಣನಯು 

A) ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದನೋಶದ್ ಜನರ (ಸ್ತ್ಮುದಾಯದ್) ಉತ್ಾಾದ್ನನ ಮತುಿ ಆದಾಯವನುೆ ಹನಚ್ಚಿಸ್ತ್ುತಿದನ 

B) ಬರಗ್ಾಲ ಮತುಿ ಪ್ರವಾಹಗಳನುೆ ಹನಚ್ಚಿಸ್ತ್ುತಿದನ 

C) ಜಲಾನಯನದ್ ಕನಳ ಪ್ರದನೋಶದ್ ಜೋವವನೈವಿಧುವನುೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತಿದನ 

D) ಅರಣುನಾಶವನುೆ ಹನಚ್ಚಿಸ್ತ್ುತಿದನ 

 

ಮಾದ್ರಿ ಉತಿರಗಳು 
Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans Qn 

no 

Ans 

1 D 5 C 9 C 13 C 17 C 21 D 

2 D 6 A 10 A 14 A 18 C 22 A 

3 B 7 D 11 B 15 D 19 A   

4 D 8 B 12 B 16 A 20 B   
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