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ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛ್ದರಿ, ಸಾ.ಶಿ.ಇ., ಕ್ ದಲಾರ ಜಿಲ್ ೆ
10 ನನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪ್ತಿರಕನ - 2 (KSEEB ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪ್ತಿರಕನಯಂತನ) 

ಈ ಕನಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ / ಅಪ್ೂರ್ಣ ಹನೇಳಿಕನಗಳಿಗನ ನಾಲ್ುು ಆಯ್ಕುಗಳನುೆ ನೇಡಲಾಗಿದನ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತತರವನುೆ 
ಆರಿಸಿ : 

41) ಬ್ಳಕಿನ ಕಿರಣವೊಂದು ಗಾಜಿನ ಚಪಪಡಿಯೊಂದನುೆ 90⁰ ಕ್ ದನದಲೆ್ಲ ಪರವ್ದಶಿಸುತತರ್. ಇದರ ವಕಿರಮ ಕ್ ದನ : 
 A) 90⁰   B) 60⁰   C) 30⁰   D) 0⁰ 

42) ಬ್ಳಕಿನ ಪ ೊಂಜವೊಂದು ಪ್ಟ್ಟಿಗ್ಯೊಂದರ A ಪಾಶ್ೇದೊಂದ ಪರವ್ದಶಿಸಿ 
B ಪಾಶ್ೇದೊಂದ ಚಿತರದಲ್ಲೆ ತ್ ದರಿಸಿರುವೊಂತ್ ಹ್ ರ ಬರುತತರ್. 
ಮುೊಂದನವ ಗಳಲ್ಲೆ ಯಾವ ದು ಪ್ಟ್ಟಿಗ್ಯಳಗಿರಬಹುದು? 

A) ನಿಮೆ ಮಸ ರ B) ಆಯತಾಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಚಪಪಡಿ 
C) ಪಟ್ಿಕ  D) ಪದನ ಮಸ ರ 

43) ಗ್ ದಳದಯ ಮಸ ರವೊಂದಕ್ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ್ v, u, ಮತುತ f 
ನಡುವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧ :  
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44) ಮಸ ರವೊಂದರ ಸಾಮರ್ಥ್ೇ 2.5D. ಇದರ ಸೊಂಗಮ ದ ರ ಎಷ್ುಿ?  

A) 25cm  B) 2.5cm  C) 25m  D) 0.4m 
45) ವಿಭವಾೊಂತರ ಮತುತ ವಿದ್ತ  ಪರವಾಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧ :  

A) V α I²  B) V α I  C) V² α I  D) V α 1/I 
46) ಮುೊಂದನವ ಗಳಲ್ಲೆ ಯಾವ ದರ ಮದಲ್ ರ್ ದಧವ  ಅವಲೊಂಬಿತವಾಗಿಲೆ?  

A) ವಾಹಕದ ಉದದ B) ವಾಹಕದ ಅಡಡ ಕ್ ಯತದ ವಿಸಿತದಣೇ C) ಉಷ್ಣತ್ D) ಸಾೊಂದರತ್ 
47) ಕಾರ  ಒೊಂದರ ಹ್ಡ  ಲ್ೈಟ  ಬಲ್ಬ , 12 ವದಲ್ಿ  ವಿಭವಾೊಂತರದ ಬಾ್ಟ್ರಿಯೊಂದ 0.5A ವಿದು್ತ  ಅನುೆ ಸ್ಳ್ಯುತತರ್. ಆಗ 

ಬಲ್ಬ ನ ರ್ ದಧ : 
A) 0.5 Ω  B) 6 Ω   C) 24 Ω  D) 12.5Ω 

48) ಒೊಂದು ಇಲ್ಕಿಿಕ  ಹದಟ್ರ ನ ಸಾಮರ್ಥ್ೇ 2 Kw. ಒೊಂದು ಯ ನಿಟ ನ ಬ್ಲ್ 4ರ  ಗಳು. ಈ ವಿದು್ತ  ಹದಟ್ರ ನ ಬಳಕ್ಯ ಬ್ಲ್ 
ಎಷ್ುಿ?  

A) ರ  12  B) ರ  24  C) ರ  36  D) ರ  48 

49) ಸಿಿರ ರ್ ದಧದ ಮ ಲಕ ಹಾದು ಹ್ ದಗುವ ವಿದು್ತ  ಪರವಾಹವ  ಉತಪತಿತ ಮಾಡುವ ಉಷ್ಣವ  ಇದರ ವಗೇಕ್ೆ 
ಅನುಪಾತಿದಯವಾಗಿರುತತರ್ : 
A) ರ್ ದಧಕದ ರ್ ದಧದ ಪರಿಮಾಣಕ್ೆ  B) ರ್ ದಧಕದದ ತಾಪಕ್ೆ 
C) ವಿದ್ತ  ಪರವಾಹದ ಪರಿಮಾಣಕ್ೆ  D) ವಿದು್ತ  ಪರವಾಹದ ಕಾಲಕ್ೆ 

50) ವಿದು್ತ  ಪರವಹಸುತಿತರುವ ವಾಹಕದ ಬಳ ತೊಂದ ಕಾೊಂತಸ ಜಿಯು : 
A) ನಿಶಚಲವಾಗಿರುತತರ್    B) ಪಲೆಟ್ಗ್ ಳುುತತರ್  
C) ಪಲೆಟ್ಗ್ ಳುುವ ದಲೆ    D) ಅಕಾೊಂತಿದಯ ವಸುತವಾಗುತತರ್ 

51) ದಕಪರಿವತೇಕವನುೆ ಒಳಗ್ ೊಂಡ ವಿದು್ತ  ಜನಕವ  ನಿದಡುವ ದು : 
A) ಪಯಾೇಯ ವಿದು್ತ  B) ನ್ದರ ವಿದು್ತ  C) ಯಾೊಂತಿರಕ ಶಕಿತ  D) ಬ್ಳಕಿನ ಶಕಿತ 

52) ಗೃಹಬಳಕ್ ವಿದು್ತ  ಮೊಂಡಲಗಳಲ್ಲೆ ಸಜಿದವ ತೊಂತಿಯ ಮದಲ್ಲನ ಅವಾಹಕ ಹ್ ದಕ್ಯ ಬಣಣ ಸಾಮಾನ್ವಾಗಿ : 
A) ಹಸಿರು   B) ಕಪ ಪ   C) ಕ್ೊಂಪ   D) ಹಳದ. 

53) ಟ್ಬ್ೈೇನುಗಳನುೆ ತಿರುಗಿಸಲು ನ್ದರವಾಗಿ ನ್ೈಸಗಿೇಕ ಶಕಿತ ಮ ಲವನುೆ ಉಪಯದಗಿಸುವ ವಿದು್ರಾಗಾರ : 
A) ಉಷ್ಣ ವಿದು್ತ  ಸಾಿವರ   B) ಜಲ ವಿದು್ತ  ಸಾಿವರ   
C) ಬ್ೈಜಿಕ ಶಕಿತಸಾಿವರ    D) ಸೌರ ವಿದು್ತ  ಸಾಿವರ 
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54) ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, ನಿರುಪಯುಕತ ತರಕಾರಿ ಮುೊಂತಾದವ  ಆಕಿಿಜನ್ ರಹತ ಸಿಿತಿಯಲೆ್ಲ ವಿಘಟ್ನ್ಯಾರಾಗ ಉತಪತಿತಯಾಗುವ ಅನಿಲ : 
A) ಸಿ.ಎನ್.ಜಿ.  B) ಎಲ್.ಪ.ಜಿ.  C) ಗ್ ದಬರ  ಅನಿಲ D) ಜಲಾನಿಲ 

55) ಲ್ ದಹದ ಸಲ್ಫೈಡ ಅದುರುಗಳನುೆ ಅವ ಗಳ ಆಕ್ಿೈಡ ಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಿೇಸುವ ಪರಕಿರಯೆ : 
A) ಹುರಿಯುವಿಕ್ B) ಅಪಕಷ್ೇಣ್  C) ವಿದು್ದ್ಭಜನ್  D) ಕಾಸುವಿಕ್ 

56) ಇವ ಗಳಲ್ಲೆ ’ಸೊಂಕಲನ’ ಕಿರಯೆಗ್ ಒಳಗಾಗುವ ಹ್ೈಡ್ ರದಕಾಬೇನ್ : 
A) CH₄  B) C₂H₄  C) C₃H₈  D) C₄H₁₀ 

57) ‘X’ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸೊಂಖ್್್ 12 ಮತುತ ‘Y’ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸೊಂಖ್್್ 17 ಆಗಿರ್. ಹಾಗಾದರ್, ಈ ಧಾತುಗಳ ನಡುವ್ 
ಉೊಂಟಾಗುವ ಬೊಂಧದ ವಿಧ : 
A) ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ್ ಬೊಂಧ B) ಕ್ ದವ್ದಲ್ೊಂಟ ಬೊಂಧ C) ಅಯಾನಿಕ ಬೊಂಧ D) ಲ್ ದಹದಯ ಬೊಂಧ 

58) 5 ಮಿ.ಲ್ಲದ. ನಿದರಿಗ್ 5 ಮಿ.ಲ್ಲದ. ಅಸಿಟ್ಟಕ ಆಮೆವನುೆ ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ ಸ್ದರಿಸಿರಾಗ, ನಾವ  ಗಮನಿಸುವ ದು : 
A) ನಿದರಿನ ಮದಲ್ ಆಮೆದ ಪರತ್್ದಕ ಪದರ ಉೊಂಟಾಗುವ ದು 
B) ಆಮೆದ ಮದಲ್ ನಿದರಿನ ಪರತ್್ದಕ ಪದರ ಉೊಂಟಾಗುವ ದು 
C) ಸಪಷ್ಿವಾದ ಸಮರ ಪ ರಾರವಣ ಉೊಂಟಾಗುವ ದು 
D) ಗುಲಾಬಿ ಬಣಣದ ರಾರವಣ ಉೊಂಟಾಗುವ ದು 

59) CH₃CH₂CH₂CHO ಈ ಕಾಬೇನ್ ಸೊಂಯುಕತದಲ್ಲೆರುವ ಕಿರಯಾಗುೊಂಪ  : 
A) ಆಲ್ಲಡಹ್ೈಡ  B) ಆಲ್ ೆದಹಾಲ್  C) ಕಿದಟ್ ದನ್  D) ಕಾಬಾೇಕಿಿಲ್ಲಕ ಆಮೆ 

60) A, B, C ಮತುತ D ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣುಸೊಂಖ್್್ಗಳು ಕರಮವಾಗಿ 2, 3, 10 ಮತುತ 12 ಆಗಿರ್. ಹಾಗಾದರ್ ಒೊಂರ್ದ ಆವತೇಕ್ೆ 
ಸ್ದರಿರುವ ಧಾತುಗಳು : 
A) A, B,  B) B, C,   C) B, C, D,  D) C, D, 

61) ಕಾಬೇನ್ ಸೊಂಯುಕತಗಳಗ್ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ್ ಸರಿಯಾದ ಹ್ದಳಕ್ಯನುೆ ಗುರುತಿಸಿ : 
A) ನಿದರಿನಲ್ಲೆ ವಿಲ್ಲದನವಾಗುತತವ್    B) ವಿದು್ತ ನ ಉತತಮ ವಾಹಕಗಳು 
C) ಹ್ಚಿಚನ ದರವನಬಿೊಂದು ಮತುತ ಕುದಬಿೊಂದು ಹ್ ೊಂದವ್ D) ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕಷ್ೇಣಾ ಶಕಿತಯು ಹ್ಚುಚ ಪರಬಲವಾಗಿಲೆ 

62) ಆಧುನಿಕ ಆವತೇಕ ಕ್ ದಷ್ಿಕದಲ್ಲೆ, ನಾವ  ಒೊಂದು ಆವತೇದ ಎಡದೊಂದ ಬಲಕ್ೆ ಸಾಗಿದೊಂತ್ ಧಾತುಗಳ ವ್ದಲ್ನಿಿ : 
A) ಕಡಿಮಯಾಗುತತರ್    B) ಬದಲಾಗುವ ದಲೆ  
C) ಹ್ಚ್ಾಚಗುತತರ್    D) ಮೊದಲು ಹ್ಚ್ಾಚಗಿ ನೊಂತರ ಕಡಿಮಯಾಗುತತರ್. 

63) ಈ ಕ್ಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮಿದಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದ ಅಲ ್ಮಿನಿಯೊಂ ಆಕ್ಿೈಡ ನ ಸ್ಭಾವದ ಬಗ್ೆ ನಿದವ  ತ್ಗ್ದುಕ್ ಳುುವ 
ತಿದಮಾೇನವ್ದನು ? 

 
A) ಆಮಿೆದಯ ಆಕ್ಿೈಡ     B) ಪರತಾ್ಮಿೆದಯ ಆಕ್ಿೈಡ  
C) ಉಭಯಧಮಿೇ ಆಕ್ಿೈಡ   D) ತಟ್ಸಿ ಆಕ್ಿೈಡ 

64) ಹ್ಚಿಚನ CO₂ ಅನಿಲವನುೆ ಸುಣಣದ ತಿಳನಿದರಿನ ಮ ಲಕ ಹಾಯಸಿದಗ ಉೊಂಟಾಗುವ ಸೊಂಯುಕತ : 
A) CaCO₃  B) CaCO₃ + H₂O C) Ca(OH)₂ + CO₂ D) Ca(HCO₃)₂ 

65) ನಿದರಿಗ್ ಸ್ದರಿಸಿರಾಗ H⁺ ಅಯಾನ್ ನುೆ ಉೊಂಟ್ುಮಾಡದರುವ ಸೊಂಯುಕತ : 
A) HCl  B) H₂SO₄  C) CH₃OH  D) CH₃COOH 

66) C₆H₆ ಅಣುಸ ತರವನುೆ ಹ್ ೊಂದರುವ ಸೊಂಯುಕತ : 
A) ಹ್ಕ್ಿದನ್  B) ಸ್ೈಕ್ ೆದ ಹ್ಕ್ಿದನ್ C) ಐಸ್ ದ ಹ್ಕ್ಿದನ್ D) ಬ್ನ್ ಜಿದನ್ 

67) ರಾತಿರಯ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸಸ್ಗಳಲೆ್ಲ ನಿದರಿನ ಸಾಗಾಣಿಕ್ಗ್ ಕಾರಣ : 
A) ಬ್ದರಿನ ಒತತಡದ ಪರಿಣಾಮ B) ಬಾಷ್ಪ ವಿಸಜೇನ್ C) ವಸುತಸಾಿನಾೊಂತರಣ D) ಪತರರೊಂಧರಗಳ ತ್ರ್ಯುವಿಕ್ 

68) ಈ ಪಾರಣಿಗಳಲ್ಲೆ ರಕತವ  ಒೊಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಚಲ್ಲಸಲು ಕ್ದವಲ ಒಮೆ ಮಾತರ ಹೃದಯವನುೆ ಹಾದು ಹ್ ದಗುತತರ್: 
A) ಕಪ್ಪ, ಹಲ್ಲೆ    B) ತಿಮಿೊಂಗಲ, ಓತಿಕಾ್ತ   
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C) ಲ್ದಬಿಯದ, ಸಾಲಮಾೊಂಡರ  D) ಶ್ಾಕೇ, ಸಮುದರ ಕುದುರ್ 
69) ಸಸ್ಗಳಲ್ಲೆ ಅಬಿಿಸಿಕ ಆಮೆದ ಪರಮುಖ ಕಾಯೇ : 

A) ಜಿದವಕ್ ದಶಗಳ ಉದದವನುೆ ಹ್ಚಿಚಸುತತರ್   B) ಕ್ ದಶವಿಭಜನ್ಯನುೆ ಉತ್ತದಜಿಸುತತರ್ 
C) ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯನುೆ ಪರತಿಬೊಂಧಿಸುತತರ್   D) ಕಾೊಂಡದ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಗ್ ಸಹಕರಿಸುತತರ್ 

70) ಇನುಿಲ್ಲನ್ ಬಗ್ೆ ಕ್ ಟ್ಟಿರುವ ಹ್ದಳಕ್ಗಳಲ್ಲೆ ತಪಾಪದ ಹ್ದಳಕ್ : 
A) ಮದರ್ ದಜಿದರಕ ಗರೊಂಥಿಯೊಂದ ಉತಪತಿತಯಾಗುತತರ್ B) ರಕತದಲ್ಲೆನ ಸಕೆರ್ಯ ಮಟ್ಿವನುೆ ನಿಯೊಂತಿರಸುತತರ್ 
C) ಇದರ ಸೊಂಶ್್ೆದಷ್ಣ್ಗ್ ಅಯದಡಿನ್ ಬ್ದಕಾಗಿರ್  D) ಕ್ ರತ್ಯೊಂದ ಮಧುಮದಹ ಉೊಂಟಾಗುತತರ್ 

71) ಪರಾವತಿೇತ ಕಿರಯೆಯನುೆ ನಿಯೊಂತಿರಸುವ ಕ್ದೊಂದರ : 
A) ಮಡುಲಾೆ  B) ಮಹಾಮಸಿತಷ್ೆ  C) ಹ್ೈಪದರ್ಥಲಾಮಸ್ D) ಮಿದುಳುಬಳು 

72) ಮನುಷ್್ರಲ್ಲೆ ನಿಶ್್ದಚನ ನಡ್ಯುವ ಸೊಂತಾನ್ ದತಪತಿತ ವಯ್ಹದ ಭಾಗ : 
A) ಅೊಂಡಾಶಯ B) ಗಭೇಕ್ ದಶ  C ) ಯದನಿ  D) ಅೊಂಡನಾಳ (ಫ್ಲ್ ದಪಯನ್ ನಾಳ) 

73) ವಿದಯಾೇಣುಗಳ ಸಾಗಣ್ಗ್ ಪ ರುಷ್ ಸೊಂತಾನ್ ದತಪತಿತ ವ್ವಸ್ಿಯಲ್ಲೆನ ಅೊಂಗಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕರಮ : 
A) ವೃಷ್ಣ --> ವಿದಯೇನಾಳ -->ಮ ತರವಿಸಜೇನಾ ನಾಳ  
B) ವೃಷ್ಣ --> ಮ ತರನಾಳ --> ಮ ತರವಿಸಜೇನಾ ನಾಳ 

C) ವೃಷ್ಣ --> ಮ ತರವಿಸಜೇನಾ ನಾಳ --> ಮ ತರನಾಳ 

D) ವೃಷ್ಣ --> ವಿದಯೇನಾಳ --> ಮ ತರನಾಳ 

74) ಬಿದಜವ  ಮೊಳಕ್ಯಡ್ಯುವಾಗ ಕಾೊಂಡವಾಗಿ ಬ್ಳ್ದು ಅಭಿವೃದಿಯಾಗುವ ಸಸ್ಬಿದಜದ ಭಾಗ : 
A) ಬಿದಜದಳ  B) ಪರರ್ಥಮ ಕಾೊಂಡ  C) ಪರರ್ಥಮ ಮ ಲ D) ಬಿದಜದ ಪರ್ 

75) ದುೊಂಡಾದ ಹಳದ ಬಿದಜವನುೆ (RrYY) ಹ್ ೊಂದರುವ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ವನುೆ ಸುಕಾೆದ ಹಸಿರು ಬಿದಜವನುೆ (rryy) ಹ್ ೊಂದರುವ 
ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ದ ಜ್ ತ್ ಸೊಂಕರಣಗ್ ಳಸಿರಾಗ F₁ ಪದಳಗ್ಯಲ್ಲೆ ಉೊಂಟಾಗುವ ಬಿದಜಗಳು : 
A) ಅಧೇದಷ್ುಿ ದುೊಂಡನ್ಯ ಹಳದ & ಅಧೇದಷ್ುಿ ಸುಕಾೆದ ಹಸಿರು 
B) ಅಧೇದಷ್ುಿ ದುೊಂಡನ್ಯ ಹಳದ & ಅಧೇದಷ್ುಿ ಸುಕಾೆದ ಹಳದ 

C) ಎಲಾೆ ಸುಕಾೆದ ಹಸಿರು 
D) ಎಲಾೆ ದುೊಂಡನ್ಯ ಹಳದ 

76) ಇವ ಗಳಲ್ಲೆ ಗಳಸಿದ ಗುಣ : 
A) ಚಮೇದ ಬಣಣ B) ರ್ದಹದ ಗಾತರ  C) ಕಣಿಣನ ಬಣಣ  D) ಕ ದಲ್ಲನ ವಿನಾ್ಸ 

77) ಕಾಯಾೇನುರ ಪ ಅೊಂಗಗಳು : 
A) ನಮೆ ತ್ ದಳು ಮತುತ ನಾಯಯ ಮುೊಂಗಾಲು  B) ನಮೆ ಹಲುೆಗಳು ಮತುತ ಆನ್ಯ ದೊಂತಗಳು 
C) ಆಲ ಗಡ್ಡ ಮತುತ ಹುಲ್ಲೆನ ಉಪಕಾೊಂಡಗಳು  D) ಬಾವಲ್ಲಯ ರ್ಕ್ೆ ಮತುತ ಹಕಿೆಯ ರ್ಕ್ೆ 

78) CFC ಯಲ್ಲೆನ ಈ ಘಟ್ಕ ಓಝದನ್ ಪದರಕ್ೆ ಅತಿ ಹ್ಚುಚ ಹಾನಿಯನುೆ ಉೊಂಟ್ು ಮಾಡುತತರ್ : 
A) ಕ್ ೆದರಿದನ್  B) ಫ್ೆದರಿದನ್  C) ಕಾಬೇನ್  D) ಹ್ೈಡ್ ರದಜನ್ 

79) ಜಾಮ್ ಖ್ಾಲ್ಲಯಾದ ನೊಂತರ ಆ ಪಾೆಸಿಿಕ ಬಾಟ್ಲ್ ನುೆ ಅಡುಗ್ ಮನ್ಯಲ್ಲೆ ಇತರ ವಸುತಗಳನುೆ ಸೊಂಗರಹಸಿಡಲು ಬಳಸುವ ದು : 
A) ಮರುಚಕಿರದಕರಣ B) ಮಿತಬಳಕ್  C) ಮರುಬಳಕ್  D) ಮರುಉರ್ದದಶ 

80) ಅರಣ್ ಮತುತ ವನ್ಜಿದವಿಗಳ ಸೊಂರಕ್ಷಣ್ಯ ಧಾಮಿೇಕ ಸಿರಾಿೊಂತವನುೆ ರಾಜಸಾಿನದ ಈ ಸಮುರಾಯ ಹ್ ೊಂದರ್ : 
A) ಅಗವಾೇಲ್ B) ಜ್ೈಶ್ಾ್ಲ್  C) ಬಿಷ್ ೆದಯ  D) ಜ್ೈನ್  

 
 
ಈ ರಸಪರಶ್್ೆಗ್ ಉತತರಿಸಲು ಇಲ್ಲೆ ಕಿೆಕ ಮಾಡಿ : 

https://forms.gle/DoD7KWndHzUdK4kB8  

CKG KTS 

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/DoD7KWndHzUdK4kB8&sa=D&source=editors&ust=1625000335717000&usg=AFQjCNHy4Q-aZDv5xPQDU_wQFAIO4VQ9hw

