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ವಚನ:-“ಉುಂಡ್ ನ ರಡಿ ನಡೆದ್, ಕೆುಂಡಕೆೆ ಕೆೈ ಚ್ಾಯಚಿ, ಬಲರೆ ುಂಡೆ ಮೀಲಾಾಡಿ ಮಲಗಿದವನೆೀ ವೆೈದಯ ಸವವಜ್ಞ !” 

 

ವಿಜ್ಞಾನ →   “ಬರದ್ಧಿಕ,ಪ್ಾರಯೀಗಿಕ ಚಟ್ವಟಿಕೆಯ್ ದೆೈಹಿಕ ಮತ್ು ನೆೈಸಗಿವಕ ಪ್ರಪ್ುಂಚದ ರಚನೆ ಹಾಗ  ನಡವಳಿಕೆಯ ಸ್ವಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಯನ” 

       2020-21  ವಾರ್ಷಿಕ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ 

10 ನೆೀ ತರಗತಿ“ವಿಜ್ಞಾನ ಬುತಿಿ-|”  
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ನಮಾ ಮಹಾುಂತಸ್ಾಾಮಿ ವಿದಾಯಪೀಠ (ರಿ) ಸುಂಸ್ೆಿ  ಕ್ರ್ಬಗೆ ುಂಡ ,ತಾ :ಜಿ :ಹಾವೆೀರಿ-581110   ಅನ್ದಾನಿತ ಸುಂಸ್ೆಿ(1975)  “ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ      

 ಪ್ರರಢಶಾಲೆ”ಯ 1970  ರಿುಂದ 2021 ಮೀ 24 ರ ವರೆಗ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದ  ಡಾ|| ಸ್ೆ ೀಮಣ್ಣ. ಬಶೆಟಿಿಯವರ.ಇವರ ಸಾರಣಾರ್ವವಾಗಿ ಈ ಹೆ ತ್ತುಗೆ 

 

 

ಕರಮ 

ಸುಂಖ್ೆಯ  
ಅಧ್ಾಯಯ 
ಸುಂಖ್ೆಯ  

                  ಅಧ್ಾಯಯದ ಹೆಸರ್ ಪ್ುಟ 
ಸುಂಖ್ೆಯ  

                 PART-A       ಭರತಶಾಸರ   
1 10 ಬೆಳಕು ಪರತಿಫಲನ  ಮತುಿ ವಕ್ರೀಭವನ 4 - 8 

2 12 ವಿದ್ುುಚ್ಛಕಿ್  9 - 13 

3 13 ವಿದ್ುುತ್ ಪರವಾಹದ್ ಕಾಾಂತಿೀಯ ಪರಣಾಮಗಳು  14 - 19 

4 14 ಶಕಿ್ಯ ಆಕರಗಳು  20 - 24 

                  PART-B    ರಸ್ಾಯನಶಾಸರ  

5 2 ಆಮಲಗಳು,ಪರತ್ಾುಮಲಗಳು ಮತುಿ ಲವಣಗಳು  25 - 29 

6 3 ಲೆ ೀಹಗಳು ಮತುಿ ಅಲೆ ೀಹಗಳು  30 - 34 

7 4 ಕಾಬಿನ್ ಮತುಿ ಅದ್ರ ಸಾಂಯುಕಿಗಳು  35 - 39 

8 5 ಧಾತುಗಳ ಆವತಿನೀಯ ವಗಿೀಿಕರಣ  40 - 44 

    

                    PART-C   ಜಿೀವಶಾಸರ  

9 6 ಜೀವಕ್ರಯೆಗಳು 45 - 49 

10 7 ನಯಾಂತರಣ ಮತುಿ ಸಹಭಾಗಿತವ  50 - 54 

11 8 ಜೀವಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ಸಾಂತ್ಾನೆ ೀತಪತಿಿ ನಡೆಸುತವಿೆ?  55 - 60 

12 9 ಅನುವಾಂಶೀಯತ್ೆ ಮತುಿ ಜೀವವಿಕಾಸ 61 - 64 

13 15 ನಮಮ ಪರಸರ  65 -  68 

14 16 ನೆೈಸಗಿಿಕ ಸಾಂಪನ ಮಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನವಿಹಣೆ  69 - 73 
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                            PART-A       ಭರತಶಾಸರ         
               ಅಧ್ಾಯಯ : 10.  ಬೆಳಕ್, ಪ್ರತ್ತಫಲನ ಮತ್ು ವಕ್ರೀಭವನ  
ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.         (ಬಹ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

1. ನಿೀವು ದಪ್ವಣ್ದ್ಧುಂದ ಎಷ್್ಿ ದ ರದಲ್ಲಿ ನಿುಂತರ್ ನಿಮಾ ಪ್ರತ್ತಬುಂಬವು ನೆೀರವಾಗಿರ್ತುದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ 
ದಪ್ವಣ್ವು.       

         A)  ಸಮತಲ ಮಾತರ                                      
         B) ನಿಮೆ ಮಾತರ  
         C)  ಪೀನ ಮಾತರ                                  

               D) ಸಮತಲ ಅರ್ವಾ ಪೀನ  
ಉತುರ : D) ಸಮತಲ ಅರ್ವಾ ಪೀನ 

 

2. ನಿಮೆ ದಪ್ವಣ್ದ ಮ್ುಂದೆ  ವಕರತಾ ಕೆೀುಂದರದಲ್ಲಿ ವಸ ು್ವನ್ೆ ಇಟಿಿದೆ. ಇದರಿುಂದ ಉುಂಟಾಗ್ವ ಪ್ರತ್ತಬುಂಬದ 
ಸ್ಾಿನ ಮತ ು್ ಸಾಭಾವ.                                                                                                Apr-2020 

 

A) F & C ಗಳ ನಡ್ವೆ ಮತ ು್ ತಲೆಕೆಳಗ್ 
B) ದಪ್ವಣ್ದ ಹಿುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ ು್ ನೆೀರ 

C) F ಮತ ು್ P ಗಳ ನಡ್ವೆ ಮತ ು್ ನೆೀರ     

D) ವಕರತಾ ಕೆೀುಂದರದಲ್ಲಿ ಮತ ು್ ತಲೆಕೆಳಗ್ 
 ಉತುರ : D)ವಕರತಾ ಕೆೀುಂದರದಲ್ಲಿ ಮತ ು್ ತಲೆಕೆಳಗ್  
 

3. ಬೆಳಕ್ ಒುಂದ್ ಮಾಧ್ಯಮದ್ಧುಂದ ಇನೆ ೆುಂದ್ ಮಾಧ್ಯಮಕೆೆ ಚಲ್ಲಸ್ವಾಗ ಬಾಗಲ್ /ಓರೆರ್ಾಗಲ್ ಕಾರಣ್  
A) ಒತುಡದಲಾಿಗ್ವ ಬದಲಾವಣೆ  
B) ವಾತಾವರಣ್  
C) ಉಷ್ಣತೆ  
D) ವೆೀಗದಲಾಿಗ್ವ ಬದಲಾವಣೆ  

ಉತುರ : D)ವೆೀಗದಲಾಿಗ್ವ ಬದಲಾವಣೆ  
 

4. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ಬೆಳಕ್ನ ವಕ್ರೀಭವನಕೆೆ ಉದಾಹರಣೆರ್ಾಗಲಿ . 
A) ನಿೀರ್ 
B) ದಪ್ವಣ್ 
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C) ಪ್ಾಿಸ್ಥಿಕ್  
D) ಮಸ ರ 

 ಉತುರ : B) ದಪ್ವಣ್  
 

5. ಚಿತರದಲ್ಲಿ ನಿಗವಮ ಕ್ರಣ್ವನ್ೆ ಗ್ರ್ತ್ತಸ್ಥ.                                                              Jun-2019 

A) CD 
B) BC 
C) AB 
D) I J 

ಉತುರ : A)  CD 

 

6. ನಿಮೆ ದಪ್ವಣ್ ದಲ್ಲಿ ವಸ ು್ವಿಗಿುಂತ ಚಿಕೆದಾದ ಪ್ರತ್ತಬುಂಬವನ್ೆ ಪ್ಡೆಯಬೆೀಕಾದರೆ ಆ ವಸ ು್ವನ್ೆ ಇಡಬೆೀಕಾದ 
ಸ್ಾಿನ   (F:ಪ್ರಧ್ಾನ ಸುಂಗಮ, C:ವಕರತಾ ಕೆೀುಂದರ,  P:ಧ್್ರವ)                                                 Apr-2019 

A) C ಮತ ು್ F  ಗಳ ನಡ್ವೆ 
B) C ಯಿುಂದ ದ ರ 

C) P ಮತ ು್ F ಗಳ ನಡ್ವೆ  
D) F ನಲ್ಲಿ  

ಉತುರ : B) C ಯಿುಂದ ದ ರ 

 

7. ಆಭರಣ್ಗಳ ಮೀಲೆ ಬರೆದ್ಧರ್ವ “ ಹಾಲ್ ಮಾಕ್ವ”-916 ಇದನ್ೆ ಓದಲ್ ವಧ್ವನಾ ಮಸ ರವಾಗಿ 
ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ವ ಪೀನ ಮಸ ರದ ಸ ಕುವಾದ ಸುಂಗಮದ ರ                       KSEEEB model -1/2021 

A) 12cm 
B) 60cm 
C) 100cm 
D) 120cm 

ಉತುರ : A) 12cm 
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8. ನಿಮೆ ದಪ್ವಣ್ದ ವಕರತಾ ತ್ತರಜಯವು ದಪ್ವಣ್ಕೆೆ ರ್ಾವಾಗಲ …….ಆಗಿರ್ತುದೆ  
A)  ಸಮಾುಂತರ  
B) ಲುಂಬ 

C) 60’ಓರೆ 
D) 45’ ಓರೆ 

ಉತುರ : B) ಲುಂಬ 

 

9. ಸ್ೆೆಲ್ ನ ನಿಯಮಕೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸ್ಥದ ದ್ 
A) ಬೆಳಕ್ನ ಪ್ರತ್ತಫಲನ 

B)  ಬೆಳಕ್ನ ವಕ್ರೀಭವನ 

C)  ಬೆಳಕ್ನ ಪ್ರಸರಣೆ 
D) ಬೆಳಕ್ನ ಚದ್ರ್ವಿಕೆ 

ಉತುರ : B) ಬೆಳಕ್ನ ವಕ್ರೀಭವನ  
 

10.   ಪೀನ ಮಸ ರ ದ್ಧುಂದ ಉುಂಟಾದ ಎಲಾಿ ಸತಯ ಪ್ರತ್ತಬುಂಬಗಳು 
A) ನೆೀರವಾಗಿರ್ತುವೆ  
B) ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿರ್ತುವೆ 
C) ವಸ ು್ ಇರ್ವ ಬದ್ಧಯಲೆಿೀ ಇರ್ತುದೆ  
D) ರ್ಾವುದ  ಅಲಿ 

ಉತುರ : B)  ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿರ್ತುವೆ 
 

11.  ಗೆ ೀಳಿಯ ಮಸ ರದ ‘ಸುಂಗಮ ದ ರ ‘ ಎುಂದರೆ                                                              Prep -2020 

A) ಮಸ ರದ ದೃಕ್ ಕೆೀುಂದರ ಮತ ು್ ಪ್ರಧ್ಾನ ಸುಂಗಮಗಳಿಗಿರ್ವ ದ ರ 

B) ಮಸ ರದ ವಕರತಾ ಕೆೀುಂದರ ಮತ ು್ ದೃಕ್ ಕೆೀುಂದರಗಳಿಗಿರ್ವ ದ ರ 

C) ಮಸ ರದ ವೃತಾುಕಾರದ ಸ್ಥೀಮಾರೆೀಖ್ೆಯ ವಾಯಸ  
D) ಮಸ ರದ ವೃತಾುಕಾರದ ಸ್ಥೀಮಾರೆೀಖ್ೆಯ ತ್ತರಜಯ  

ಉತುರ : A)  ಮಸ ರದ ದೃಕ್ ಕೆೀುಂದರ ಮತ ು್ ಪ್ರಧ್ಾನ ಸುಂಗಮ ದ ರಗಳಿಗಿರ್ವ ದ ರ 

 

12. ಶಬದ ಕೆ ೀಶದಲ್ಲಿರ್ವ ಚಿಕೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ೆ ಓದಲ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮ ದ್ಧಸ್ಥರ್ವ ಮಸ ರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವ 
ಆದಯತೆಯನ್ೆ ನಿೀಡ್ತ್ತುೀರಿ.  

A) 50cm ಸುಂಗಮ ದ ರವನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಪೀನ ಮಸ ರ 

B) 5cm  ಸುಂಗಮ ದ ರವನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ನಿಮೆ ಮಸ ರ 
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C) 5cm ಸುಂಗಮ ದ ರವನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಪೀನ ಮಸ ರ 

D) 5cm ಸುಂಗಮ ದ ರವನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ನಿಮೆ ಮಸ ರ 

ಉತುರ : C)  5cm  ಸುಂಗಮ ದ ರವನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಪೀನ ಮಸ ರ 

 

13.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವ ವಸ ು್ವನ್ೆ ಮಸ ರಗಳ ತರ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ವುದ್ಧಲಿ.  
A) ನಿೀರ್ 
B) ಗಾಜ್ 
C) ಪ್ಾಿಸ್ಥಿಕ್  
D) ಜೆೀಡಿ ಮಣ್ ಣ್  

ಉತುರ : D)  ಜೆೀಡಿ ಮಣ್ ಣ್ 
 

14.ಬೆಳಕ್ನ ವಕ್ರೀಭವನದ ಒುಂದ್ ಪ್ರಿಣಾಮ 

A) ಕನೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತಬುಂಬ ಉುಂಟಾಗ್ವುದ್ 
B) ಹ ವುಗಳು ವಿವಿಧ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೆ ೀಚರಿಸ್ವುದ್ 
C)  ಆಕಾಶ ನಿೀಲ್ಲರ್ಾಗಿ ಕಾಣ್್ವುದ್ 
D) ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಳುಗಿಸ್ಥದ ಪ್ೆನಿಿಲ್ ಓರೆರ್ಾಗಿ ಕಾಣ್್ವುದ್ 

   ಉತುರ : D) ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಳುಗಿಸ್ಥದ ಪ್ೆನಿಿಲ್ ಓರೆರ್ಾಗಿ ಕಾಣ್್ವುದ್ 
 

15.ಸತಯ ಮತ ು್ ವಸ ು್ವಿನ ಗಾತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತಬುಂಬವನ್ೆ ಪ್ಡೆಯಲ್ ವಸ ು್ವನ್ೆ ಪೀನ ಮಸ ರದ ಮ್ುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ರ್ಾವ ಸ್ಾಿನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೆೀಕ್.  

A) ಮಸ ರದ ಪ್ರಧ್ಾನ ಸುಂಗಮ ಬುಂದ್ವಿನಲ್ಲಿ 
B) ಸುಂಗಮ ದ ರದ ಎರಡರಷ್್ಿ ದ ರದಲ್ಲಿ 
C) ಅನುಂತ ದ ರದಲ್ಲಿ 
D) ಮಸ ರದ ದೃಕ್ ಕೆೀುಂದರ ಮತ ು್ ಪ್ರಧ್ಾನ ಸುಂಗಮದ ನಡ್ವೆ 

ಉತುರ : B) ಸುಂಗಮ ದ ರದ ಎರಡರಷ್್ಿ ದ ರದಲ್ಲಿ 
 

16..  A ,B ,C  ಮತ ು್  D ಎುಂಬ ನಾಲ್ೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಕ್ರೀಭವನ ಸ ಚಯುಂಕವು ಕರಮವಾಗಿ  1:3 , 1:65,  

1:44.  ಮತ ು್  1:50 ಆಗಿದೆ.  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ್ನ ವೆೀಗವು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ವ ಮಾಧ್ಯಮ.                 Prep -2020 

A) ಮಾಧ್ಯಮ  B 

B) ಮಾಧ್ಯಮ  D 

C) ಮಾಧ್ಯಮ  C 

D) ಮಾಧ್ಯಮ  A 
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ಉತುರ : D)  ಮಾಧ್ಯಮ  A 

 

17.ಒುಂದ್ ಜೆ ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸ್ಥದುಂತೆ ವಕ್ರೀಭವನದ ಸ ಚಯುಂಕವು ಅವಲುಂಬಸ್ಥದ ಅುಂಶ  
A) ಬೆಳಕ್ನ ಬಣ್ಣ  
B) ಬೆಳಕ್ನ ವೆೀಗ  
C) ಬೆಳಕ್ನ ತ್ತೀವರತೆ  
D) ಬೆಳಕ್ನ ಮ ಲ  

ಉತುರ : B)  ಬೆಳಕ್ನ ವೆೀಗ. 

 

18.ಒುಂದ್ ಮಸ ರದ ಪ್ರತ್ತಬುಂಬದ ಎತುರ ಮತ ು್ ವಸ ು್ವಿನ ಎತುರಗಳ ಅನ್ಪ್ಾತವನ್ೆ ಹಿೀಗೆುಂದ್ 
ಕರೆಯ್ತಾುರೆ  

A) ಮಸ ರ ವಧ್ವನೆ  
B) ಮಸ ರದ ಗೆ ೀಳ  
C) ಮಸ ರ ಸುಂಗಮ ದ ರ  
D) ಮಸ ರದ ದೃಕ್ ಕೆೀುಂದರ  

ಉತುರ : A)  ಮಸ ರದ ವಧ್ವನೆ  
 

19.ಮಸ ರದ ವಕರತಾ ಕೆೀುಂದರಗಳ ಮ ಲಕ ಹಾಯ ದ್ ಹೆ ೀಗ್ವ ಕಾಲಪನಿಕ ರೆೀಖ್ೆರ್ಾಗಿದೆ  
A)  ದೃಕ್ ಕೆೀುಂದರ  
B) ಸುಂಗಮದ ರ  
C) ಪ್ರಧ್ಾನ ಅಕ್ಷ  
D) ಪ್ತನ ಕ್ರಣ್  

ಉತುರ : C)  ಪ್ರಧ್ಾನ ಅಕ್ಷ  
 

20.ಮಸ ರದ ಸ್ಾಮರ್ಯವವು  +2.0 D  ಇದರ ಅರ್ವ 

A) ಪೀನ ದಪ್ವಣ್ 

B) ಪೀನ ಮಸ ರ  
C) ನಿಮೆ ದಪ್ವಣ್  
D) ನಿಮೆ ಮಸ ರ  

ಉತುರ : A)  ಪೀನ ಮಸ ರ  
 
************************************************************************* 
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                                      ಅಧ್ಾಯಯ :12  ವಿದ್ಯಚಛಕ್ು 
ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.       (ಬಹ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

21.ವಿದ್ಯದಾವೆೀಶಗಳ SI ಏಕಮಾನ                                                       KSEEEB model -1/2021 

a. ವೀಲ್ಿ  
b. ಆಯುಂಪೀರ್  
c. ಕ ಲಾುಂಬ್  
d. ಜರಲ್  

ಉತುರ : C)  ಕ ಲಾುಂಬ್ 

 

22.R ರೆ ೀಧ್ವನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಒುಂದ್ ಲೆ ೀಹದ ತುಂತ್ತಯನ್ೆ ಮ ರ್ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ  
ಕತುರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನುಂತರ ಭಾಗಗಳನ್ೆ ಸಮಾುಂತರವಾಗಿ ಸುಂಪ್ಕ್ವಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸುಂಯೀಜನೆಯ ಒಟ್ಿ ರೆ ೀಧ್ವು 
R' ಆದರೆ R:R'ನ ಬೆಲೆ.                                                                                                    Jun-2019 

a. 1:3 
b. 9:1 
c. 1:9 
d. 3:1 

ಉತುರ :B) 9:1 

 

23.ಒುಂದ್  ವಾಹಕ ರೆ ೀಧ್ವು 27 ಓಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ೆ ಮ ರ್ ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತುರಿಸ್ಥ ಸಮಾುಂತರ 
ಜೆ ೀಡಿಸ್ಥದಾಗ ಅದರ ಒಟ್ಿ ರೆ ೀಧ್ವು.                                                                          Apr-2019 

a. 6ಓಮ್ 

b. 3ಓಮ್ 

c. 9ಓಮ್ 

d. 27ಓಮ್ 

ಉತುರ :B) 3ಓಮ್. 

 

24.12V ವಿಭವಾುಂತರ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಎರಡ್ ಬುಂದ್ಗಳ ನಡ್ವೆ 2C ಆವೆೀಶಗಳು ಚಲ್ಲಸ್ಥದಾಗ ನಡೆದ ಕೆಲಸ  
a. 24J.                                                                              KSEEEB model -2/2021 
b. 6J 
c. 14J 
d. 10J 

ಉತುರ :A) 24J. (‘.’W=V/Q) 
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25.ಈ ಉಪ್ಕರಣ್ದ್ಧುಂದ ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹದ  ದರವನ್ೆ ಅಳೆಯ್ವರ್.  
a. ವೀಲ್ಿ ಮಿೀಟರ್         

b. ವೀಲಾಿಮಿೀಟರ್   

c. ಅಮಿೀಟರ್ 

d. ರಿಯೀಸ್ಾಿಾಟ್  
ಉತುರ : C) ಅಮಿೀಟರ್  
 

26.ಒುಂದ್ ಏಕಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧವಷ್ಿ ಕ್ೆೀತರದ ಮ ಲಕ ಪ್ರವಹಿಸ್ವ ಅವೆೀಶಗಳ ಪ್ರಿಮಾಣ್ವನ್ೆ 
ಹಿೀಗೆುಂದ್ ಕರೆಯ್ತಾುರೆ. 

a.  ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹ 

b. ಆವೆೀಶ 

c. ವಿಭವಾುಂತರ  
d. ಜರಲ್  

ಉತುರ : A)  ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹ  
 

27. ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ೆ ಕುಂಡ್ಹಿಡಿಯಲ್ ಬಳಸ್ವ ಸ ತರ 
a.  I = t /Q 
b. I= Q/t 
c. t = IQ 
d. I = Q t 

ಉತುರ : B)  I = Q / t 

 

28.ವಿದ್ಯತ್ ಮುಂಡಲದಲ್ಲಿ ರ್ಾವಾಗಲ  ಅಮಿೀಟರನ್ೆ ಈ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಜೆ ೀಡಿಸ್ಥರ್ತಾುರೆ.  
a. ಸಮಾುಂತರ ಕರಮದಲ್ಲಿ  
b. ಸರಣಿ  ಕರಮದಲ್ಲಿ  
c. ಮೀಲ್ಲನ ಎರಡ  ಕರಮದಲ್ಲಿ  
d. ರ್ಾವುದ  ಅಲಿ  

ಉತುರ : B)  ಸರಣಿ ಕರಮದಲ್ಲಿ  
 

29.ಗೃಹ ಬಳಕೆ ವಿದ್ಯತ್ ಮುಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯತ್ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳನ್ೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ವ ಸರಿರ್ಾದ ವಿಧ್ಾನ  
a. ವಿದ್ಯತ್ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳನ್ೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂಪ್ಕ್ವಸ್ವುದ್        KSEEEB model -2/2021 

b. 880V ಸ್ಾಮರ್ಯವದ ವಿದ್ಯತ್ ಉಪ್ಕರಣ್ವನ್ೆ 5A ವಿದ್ಯತರವಾಹ ಮುಂಡಲದಲ್ಲ ಿ
ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ವುದ್ 
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c. ಮ್ಖ್ಯ ಫ್ಯಯಸ್ ನ್ೆ ವಿದ್ಯತ್ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾುಂತರವಾಗಿ ಸುಂಪ್ಕ್ವಸ್ವುದ್ 
d. 2KW ಸ್ಾಮರ್ಯವದ ವಿದ್ಯತ್ ಉಪ್ಕರಣ್ವನ್ೆ 5A ವಿದ್ಯತರವಾಹದ ಮುಂಡಲದಲ್ಲ ಿ
ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ವುದ್.  

ಉತುರ :B)880W ಸ್ಾಮರ್ಯವದ ವಿದ್ಯತ್ ಉಪ್ಕರಣ್ವನ್ೆ 5A ವಿದ್ಯತರವಾಹದ  
ಮುಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ವುದ್.          (‘.’ I=P/V=880/220=4A) 

 

30.ಜರಲನ ಉಷೆ ಣೀತಾಪದನಾ ನಿಯಮಕೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸದ ಅುಂಶ ಇದಾಗಿದೆ  
a. ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹದ ವಗವ  
b. ವಾಹಕದ ರೆ ೀಧ್  
c. ವಾಹಕದ ಅಡಡಕೆ ಯು  
d. ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಹಿಸ್ಥದ ಸಮಯ  

ಉತುರ : C)  ವಾಹನದ ಅಡಡಕೆ ೀಯು  
 

31.ಇದ್  ಒುಂದ್ ಏಕಮಾನ ಆವೆೀಶವನ್ೆ ಒುಂದ್ ಬುಂದ್ವಿನಿುಂದ ಇನೆ ೆುಂದ್ ಬದ್ವಿಗೆ ತರ್ವಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ  

a. ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹ  
b. ವಿಭವಾುಂತರ 

c. ವಿದ್ಯತ್ ರೆ ೀಧ್ 

d. ವಿದ್ಯತ್ ರೆ ೀಧ್ಶ್ೀಲತೆ  
ಉತುರ : B)  ವಿಭವಾುಂತರ  
 

32.ಒುಂದ್ ಇಸ್ಥರ ಪ್ೆಟಿಿಗೆಯ್ 750W, 220V ನಲ್ಲಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ಥದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣೆರ್ಾದ ಒಟ್ಿ 
ವಿದ್ಯತ್ ನ್ೆ ಲೆಕೆಚ್ಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತುದೆ.  

a. 3.0A 
b. 3.5A 
c. 4.0A 
d. 4.5A 

ಉತುರ : B)  3.5A [‘.’ P =VI. .’.I= P/V] 

 

33.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ಪ್ರ್ಾವಯ ವಿದ್ಯತ್ (AC)  ಮ ಲದ ಚಿನೆೆರ್ಾಗಿದೆ. 
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a.   

b.  

c.  

d.  

ಉತುರ : C)  

 

34.ರೆ ೀಧ್ಶ್ೀಲತೆಯ ಆ ಅುಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ  
a. ಓಮ್ ಮಿೀಟರ್  
b. ಓಮ್  ಕ್.ಮಿೀ 
c. ಮಿೀಟರ್  
d. ಓಮ್ ಸ್ೆುಂ. ಮಿೀ 

ಉತುರ : A)  ಓಮ್ ಮಿೀಟರ್  
 

35.ವಿದ್ಯತ್ ಬಲ್್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾವ ಕಡಿಮ ಕ್ರರ್ಾಶ್ೀಲವಾಗಿರ್ವ ಅನಿಲಗಳನ್ೆ ತ್ುಂಬರ್ತಾುರೆ 
a. H2 & Kr 
b. N2 &Ar 
c. N2 & Kr 
d. H2 &Ar 

ಉತುರ : B) N2 &Ar 

 

36.ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಾಮರ್ಯವದ ಅುಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ  
a. ಆಯುಂಪೀಯರ  
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b. ವಾಯಟ್ ಗುಂಟೆ  
c. ವಾಯಟ್  
d. ವೀಲ್ಿ 

ಉತುರ : C)  ವಾಯಟ್  
 

37.ವಾಹಕದಲ್ಲಿನ ಆವೆೀಶಗಳ ಪ್ರವಾಹವು ಅದರ ರ್ಾವ ಅುಂಶದ್ಧುಂದ ಕ್ುಂಠಿತವಾಗ್ತುದೆ  
a. ವಾಹಕದ ಉದದ  
b. ರೆ ೀಧ್  
c. ವಾಹಕದ ದಪ್ಪ  
d. ತುಂತ್ತಯ ಗ್ಣ್  

ಉತುರ : B)  ರೆ ೀಧ್  
 

38.ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರಸರಣ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾವ ಲೆ ೀಹದ ತುಂತ್ಗಳನ್ೆ ಬಳಸ್ತಾುರೆ  
a. Fe & Al 
b. Al & Ag 
c. Cu & Al 
d. Ag & Au 

ಉತುರ : C) Cu  & Al 

 

39. ಇದ್ ಜರಲನ ಉಷೆ ಣೀತಾಪದನಾ ನಿಯಮದ ಗಣ್ತ್ತೀಯ ಸ ತರ  
a. H=IRT 
b. H=R2It 
c. H=IRT 
d. H=I2Rt 

ಉತುರ : D) H=I2Rt 

 

40.ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹದ ನಿರುಂತರ ಮತ ು್ ಆವೃತ ಮಾಗವವಾಗಿದೆ  
a. ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹ  
b. ವಿದ್ಯತ್ ರೆ ೀಧ್  
c. ವಿದ್ಯತ್ ಮುಂಡಲ  
d. ವಿದ್ಯತ್ ಶಕ್ು  

ಉತುರ : C)  ವಿದ್ಯತ್ ಮುಂಡಲ  
 
************************************************************************* 
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                        ಅಧ್ಾಯಯ :13 ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು  
ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.           (ಬಹ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

41.ಕಾುಂತ್ತಯ ಬಲ ರೆೀಖ್ೆಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸ್ಥದ ಈ ಹೆೀಳಿಕೆ ತಪ್ಾಪಗಿದೆ 
a. ಬಲರೆೀಖ್ೆಗಳು ಒುಂದನೆ ೆುಂದ್ ಛೆೀಧಿಸ್ವುದ್ಧಲಿ 
b. ಬಲರೆೀಖ್ೆಗಳು ಉತುರ ಧ್್ರವದಲ್ಲಿ ಉತಿಜಿವತವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಧ್್ರವದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನವಾಗ್ತುವೆ 
c. ಬಲರೆೀಖ್ೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ್ ದ್ರವದ್ಧುಂದ ಉತುರ ದ್ರವದ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತುವೆ 
d. ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲ ರೆೀಖ್ೆಗಳು ಆವೃತ ಜಾಲಗಳಾಗಿವೆ 

ಉತುರ :  C)  ಬಲರೆೀಖ್ೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ್ ದ್ರವದ್ಧುಂದ ಉತುರ ದ್ರವದ ಕಡೆ ಇರ್ತುದೆ 
 

42.ದುಂಡ ಕಾುಂತದ ಸ್ತುಲ  ಕಾುಂತ್ತಯ ಬಲದ ಪ್ರಭಾವವಿರ್ವ ಪ್ರದೆೀಶ ಇದಾಗಿದೆ.  
a.  ವಿದ್ಯತ್ ಕ್ೆೀತರ 
b.  ಕಾುಂತಕ್ೆೀತರ 
c. ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲ ರೆೀಖ್ೆಗಳು 
d. ರ್ಾವುದ್ ಅಲಿ 

ಉತುರ : B)  ಕಾುಂತಕ್ೆೀತರ 
 

43.ರ್ಾವುದೆೀ ಎರಡ್ ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲ ರೆೀಖ್ೆಗಳು ಒುಂದನೆ ೆುಂದ್ ಛೆೀಧಿಸ್ವುದ್ಧಲಿ ಒುಂದ್ ವೆೀಳ  ೆಛೆೀಧಿಸ್ಥದರೆ 
a. ಛೆೀದ್ಧಸ್ವ ಬುಂದ್ವಿನಲ್ಲಿ ದ್ಧಕ ಿಚಿಯ ಸ ಜಿಯ್ ಒುಂದೆೀ ದ್ಧಕ್ೆನತು ನಿದೆೀವಶ್ಸ್ತುದೆ 
b.  ಛೆೀಧಿಸ್ವ ಬುಂದ್ವಿನಲ್ಲಿ ದ್ಧಕ ಿಚಿಯ ಸ ಜಿಯ್ ಮೀಲ್ಾಖ್ವಾಗಿ ನಿದೆೀವಶ್ಸ್ತುದೆ 
c.  ಛೆೀಧಿಸ್ವ ಬುಂದ್ವಿನಲ್ಲಿ ದ್ಧಕ ಿಚಿಯ ಸ ಜಿಯ್ ಎರಡ್ದ್ಧಕ್ೆಗಳತು ನಿದೆೀವಶ್ಸ್ತುದೆ.  
d. ಮೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ  

ಉತುರ : C)  ಛೆೀಧಿಸ್ವ ಬುಂದ್ವಿನಲ್ಲಿ ದ್ಧಕ ಿಚಿಯ ಸ ಜಿಯ್ ಎರಡ ದ್ಧಕ್ೆಗಳತು ನಿದೆೀವಶ್ಸ್ತುದೆ.  
 

44.ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ೆ ಉತಾಪದ್ಧಸಲ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ವ ಸ್ಾಧ್ನ 

a.  ವಿದ್ಯತ್ ಜನಕ  
b. ಗಾಯಲಾನೆ ೀಮಿೀಟರ್ 

c. ಅಮಿೀಟರ್ 

d. ವಿದ್ಯತ್ ಮೀಟಾರ್  
ಉತುರ : A) ವಿದ್ಯತ್ ಜನಕ  
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45.ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಪ್ರಿಣಾಮ ವನ್ೆ ಕುಂಡ್ ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ 

a. ಮಾಯಕ್ಿ ವೆಲ್  
b. ಹಾಯನ್ಸಿ ಕ್ರಶ್ಿಯನ್ಸ ಆಸ್ೆಿವಡ್  
c. ಮೈಕಲ್ ಫ್ಾಯರಡೆ 
d. ಫ್ೆಿೀಮಿುಂಗ್  

ಉತುರ : B) ಹಾಯನ್ಸಿ ಕ್ರಶ್ಿಯನ್ಸ ಆಸ್ೆಿವಡ್  
 

46.ವಿದ್ಯತ ು್ ಮೀಟಾರಿನ ಸ್ರಳಿಯಲ್ಲಿ ನ ವಿದ್ಯತರವಾಹದ ದ್ಧಕ್ೆ ಪ್ರತ್ತಬಾರಿಯ  ಬದಲಾಗ್ವುದ್ 
a.  ಒುಂದ್ ಸ್ತ್ತುಗೆ 
b. ಅಧ್ವ ಸ್ತ ು್ ಸ್ತ್ತುದಾಗ 

c. ಎರಡ್ ಸ್ತ ು್ ಸ್ತ್ತುದಾಗ  
d. ನಾಲ್ೆ ಸ್ತ ು್ ಸ್ತ್ತುದಾಗ  

ಉತುರ : B)  ಅಧ್ವ ಸ್ತ ು್ ಸ್ತ್ತುದಾಗ  
 

47.ಕಾುಂತದ ಧ್್ರವಗಳ ನಿಯಮಕೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸ್ಥದ ಸರಿರ್ಾದ ಹೆೀಳಿಕೆರ್ಾಗಿದೆ  
a. ಸಜಾತ್ತಯ ಧ್್ರವಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಆಕಷ್ಟ್ವಸ್ತುವೆ 
b.  ವಿಜಾತ್ತೀಯ ಧ್್ರವಗಳು  ಪ್ರಸಪರ ವಿಕಷ್ಟ್ವಸ್ತುವೆ 
c. ವಿಜಾತ್ತೀಯ ಧ್್ರವಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಆಕಷ್ಟ್ವಸ್ತುವೆ 
d. ಮೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ .  

ಉತುರ : C)  ವಿಜಾತ್ತೀಯ ಧ್್ರವಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಆಕಷ್ಟ್ವಸ್ತುವೆ  
 

48.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರ್ಾವಯ ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಆವತಾವುಂಕ ಎಷ್್ಿ?  

a. 100Hz 
b. 50Hz 
c. 10Hz 
d. 150Hz 

ಉತುರ : B)  50 Hz 

 

49.ಆಯಸ್ಾೆುಂತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲ ರೆೀಖ್ೆಗಳು ರ್ಾವಾಗಲ  

a.  ಉತುರ ದೃವದ್ಧುಂದ ದಕ್ಷಿಣ್ ದೃವದ ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ತುದೆ 
b. ಉತುರದ್ಧುಂದ ಪ್ಶ್ಿಮ ದ್ಧಕ್ೆನ ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ತುವೆ 
c. ದಕ್ಷಿಣ್ ದೃವದ್ಧುಂದ ಉತುರ ದೃವದ ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ತುವೆ.  
d. ಉತುರದ್ಧುಂದ ದಕ್ಷಿಣ್ದ ದ್ಧಕ್ೆನ ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ತುವೆ  
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ಉತುರ : C) ದಕ್ಷಿಣ್ ದೃವದ್ಧುಂದ ಉತುರ ದೃವದ ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ತುವೆ.  
 

50.ಫ್ೆಿೀಮಿುಂಗ್ ನ ಎಡಗೆೈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಬೆರಳು ಸ ಚಿಸ್ವುದ್ 
a.  ಕಾುಂತಕ್ೆೀತರ 
b. ವಾಹಕ ಬಲ / ಚಲನೆಯ ದ್ಧಕ್ೆ  
c. ಪ್ೆರೀರೆೀಪತ ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದ್ಧಕ್ೆ  
d. ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದ್ಧಕ್ೆ  

ಉತುರ : D)  ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದ್ಧಕ್ೆ  
 

51.ನಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಜಿೀವ ತುಂತ್ತ (ಧ್ನಾತಾಕ)  ಮತ ು್ ತಟಸಿ ತುಂತ್ತಗಳ (ಋಣಾತಾಕ)  ನಡ್ವಿನ 
ವಿಭವಾುಂತರವು  

a.  210v 
b. 220v 
c. 250v 
d. 230v 

ಉತುರ :B)  220v 

 

52.ಒುಂದ್ ಸ್ೆ ಲೆನಾಯ್ಡಡ ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲರೆೀಖ್ೆಗಳು ಸಮಾುಂತರ ಸರಳ ರೆೀಖ್ೆಗಳುಂತೆ 
ಇರ್ತುವೆ.ಇದಕೆೆ ಕಾರಣ್ ಸ್ೆ ಲೆನಾಯ್ಡಡ ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾುಂತಕ್ೆೀತರವು         KSEEEB model -1/2021 

a. ಅತಯುಂತ ಹೆಚ್ಾಿಗಿರ್ತುದೆ  
b. ಏಕರ ಪ್ವಾಗಿರ್ತುದೆ  
c. ಸ್ೆ ನೆೆರ್ಾಗಿರ್ತುದೆ 
d. ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹದ್ಧುಂದ ಉುಂಟಾಗಿರ್ತುದೆ 

ಉತುರ : B)  ಏಕರ ಪ್ವಾಗಿರ್ತುದೆ 
 

53.ಈ  ಸ್ಾಧ್ನವು ವಿದ್ಯನಾುಂಡಲದಲ್ಲಿ ರೆ ೀಧ್ವನ್ೆ ಹೆಚ್ಿ ಮತ ು್ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.  
a. ಸ್ಥಾಚ್.  

b. ಫ್ಯಯಸ್  
c. ಪ್ರಿಪ್ತ್ತವತ ರೆ ೀಧ್ 

d. ಅಮಿೀಟರ್  
ಉತುರ : C)  ಪ್ರಿವತ್ತವತ ರೆ ೀಧ್ 

 

54.ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಹಿಸ್ತ್ತುರ್ವ ವಾಹಕ ಮತ ು್ ಕಾುಂತಕ್ೆೀತರವನ್ೆ ಬಳಸ್ಥರ್ವ ಸ್ಾಧ್ನ 

a. ಫ್ಾಯನ್ಸ 
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b. ಕುಂಪ್ೂಯಟರ್  
c. ಹಿೀಟರ್ 

d. ಫ್ಯಯಸ್  
ಉತುರ : B)  ಕುಂಪ್ೂಯಟರ್  
 

55.ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ವಾಹಕವು ಕಾುಂತದುಂತೆ ವತ್ತವಸ್ತುದೆ. ಈ ಪ್ರಿಣಾಮವು  

a. ಉಷ್ಣ ಪ್ರಿಣಾಮ  
b. ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಪ್ರಿಣಾಮ 

c. ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ಪ್ರಿಣಾಮ  
d. ಬೆಳಕ್ನ ಪ್ರಿಣಾಮ  

ಉತುರ : B) ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಪ್ರಿಣಾಮ 

 

56.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲರೆೀಖ್ೆಗಳ ಒುಂದ್ ಲಕ್ಷಣ್ವಾಗಿಲಿ.       KSEEEB model -2/2021 

a. ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲರೆೀಖ್ೆಗಳು ಧ್್ರವಗಳ ಬಳಿ ದಟಿವಾಗಿರ್ತುವೆ.  
b. ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲರೆೀಖ್ೆಗಳು ಆವೃತ ಜಾಲವಾಗಿವೆ.  
c. ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲರೆೀಖ್ೆಗಳು ಒುಂದನೆ ೆುಂದ್ ಛೆೀದ್ಧಸ್ತುವೆ.  
d. ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲರೆೀಖ್ೆಗಳು ಉತುರ ಧ್್ರವದಲ್ಲಿ ಉತಿಜಿವತವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಧ್್ರವದಲ್ಲಿ 
ವಿಲ್ಲೀನಗೆ ಳುುತುವೆ.  

ಉತುರ : C)  ಕಾುಂತ್ತಯ ಬಲರೆಖ್ೆಗಳು ಒುಂದನೆ ೆುಂದ್ ಛೆೀದ್ಧಸ್ತುವೆ.  
57.ಚಿತರವನ್ೆ ಗಮನಿಸ್ಥ.                                                                                                 Sept -2020 

P  ಮತ ು್  Q  ಗಳು ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸ್ವ ಕಾುಂತಧ್್ರವಗಳು ಕರಮವಾಗಿ  
a. ದಕ್ಷಿಣ್  ಹಾಗ   ದಕ್ಷಿಣ್ (S-S)  

b. ಉತುರ ಹಾಗ  ದಕ್ಷಿಣ್ (N-S)  

c. ಉತುರ ಹಾಗ  ಉತುರ (N-N)  
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d. ದಕ್ಷಿಣ್ ಹಾಗ  ಉತುರ (S-N)  

ಉತುರ : A)  ದಕ್ಷಿಣ್ ಹಾಗ  ದಕ್ಷಿಣ್ (S-S)  

 

58.ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಹಿಸ್ತ್ತುರ್ವ ನೆೀರವಾಹಕದ ಸ್ತುಲ್ಲನ ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲರೆೀಖ್ೆಗಳ ದ್ಧಕೆನ್ೆ ತ್ತಳಿಯಲ್ 
ಸಹಾಯಕವಾಗ್ವ ನಿಯಮ  

a. ಫ್ೆಿಮಿುಂಗ್ ನ ಬಲಗೆೈ  ನಿಯಮ  
b. ಫ್ೆಿಮಿುಂಗ್ ನ ಎಡಗೆೈ ನಿಯಮ  
c. ಬಲಗೆೈ ಹೆಬೆ್ರಳು ನಿಯಮ  
d. ವಿದ್ಯತ್ ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಪ್ೆರೀರಣೆ ನಿಯಮ  

ಉತುರ :  C)  ಬಲಗೆೈ ಹೆಬೆ್ರಳು ನಿಯಮ  
59.ದುಂಡಕಾುಂತವನ್ೆ ಸ್ತ ು್ವರೆದ್ಧರ್ವ ಕಾುಂತ್ತೀಯ ಬಲ ಇರ್ವ ಪ್ರದೆೀಶ ಇದಾಗಿದೆ  

a. ಕಾುಂತಕ್ೆೀತರ  
b. ವಿದ್ಯತ್  ಕ್ೆೀತರ  
c. ವಿದ್ಯತ್ ಕಾುಂತ  
d. ಕಾುಂತದ ಧ್್ರವ 

ಉತುರ : A)  ಕಾುಂತಕ್ೆೀತರ  
60.ವಿದ್ಯತ್ ಮುಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯತ್ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳಿಗೆ ಓವರ್ ಲೆ ೀಡ್ ನಿುಂದ ಉುಂಟಾಗ್ವ ಹಾನಿಯನ್ೆ 
ರಕ್ಷಿಸ್ವ ಸ್ಾಧ್ನ  

a. ಅಮಿೀಟರ್  
b. ಸ್ಥಾಚ್  
c. ಪ್ೂಯಸ್  
d. ಮಿೀಟರ್  

ಉತುರ :C)  ಪ್ೂಯಸ್  
 



 

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಹಲವಾಗಲ.  M.Sc.B.Ed.  Mob: 8105893232     ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ,ಕ್ರ್ಬಗೆ ುಂಡ.ತಾ:ಜಿ:ಹಾವೆೀರಿ - 581110.  

Page 19 of 74 

61.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ವಿದ್ಯತ್ ಮೀಟಾರ್ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಸ್ಾಧ್ನವಲಿ 
a. ಫ್ಾಯನ್ಸ 

b. ಮಿಕಿರ್  
c. ಕುಂಪ್ೂಯಟರ್  
d. ಸ್ೆ ೀಲೆೀನಾಯ್ಡಡ  

ಉತುರ : D)  ಸ್ೆ ೀಲೆೀನಾಯ್ಡಡ  
62.ವಿದ್ಯತ್ ಮೀಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾುಂತದ ಧ್್ರವಗಳ ನಡ್ವೆ ಇರ್ವ ತಾಮರದ ಸ್ರ್ಳಿಯ ಆಕಾರವು  

a. ವೃತಾುಕಾರ  
b. ಆಯತಾಕಾರ  
c. ತ್ತರಕೆ ೀನಾಕಾರ  
d. ಘನಾಕೃತ್ತ 

ಉತುರ : B)  ಆಯತಾಕಾರ  
63.ಪ್ೆರರಿತ  ವಿದ್ಯತ್ ಪ್ರವಾಹ ಕುಂಡ್ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ  

a. ಮೈಕಲ್ ಫ್ಾಯರಡೆ  
b. ನ ಯಟನ್ಸ  
c. ಫ್ೆಿಮಿುಂಗ್  
d. ಆಸ್ೆಿವಡ್  

ಉತುರ : A)  ಮೈಕಲ್ ಫ್ಾಯರಡೆ  
 

64.ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾವ ಸ್ಾಧ್ನದಲ್ಲಿ ರ್ಾುಂತ್ತರಕ ಶಕ್ುಯ್ ವಿದ್ಯತ್ ಶಕ್ುರ್ಾಗಿ ಪ್ರಿವತವನೆ ರ್ಾಗ್ತುದೆ.  
a. ವಿದ್ಯತ್ ಮೀಟಾರ್  
b. ವಿದ್ಯತ್ ಜನಕ  
c. ಫ್ಾಯನ್ಸ  
d. ಅಮಿೀಟರ್  

ಉತುರ : B)  ವಿದ್ಯತ್ ಜನಕ  
65.ವಿದ್ಯತ್ ಮೀಟಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಧಕಪರಿವತವಕಗಳಾಗಿ ಕಾಯವಮಾಡ್ವ ಸ್ಾಧ್ನ  

a. ಕಾಬವನ್ಸ ಕ್ುಂಚಗಳು  
b. ಒಡಕ್ ಉುಂಗ್ರಗಳು  
c. ಕಾುಂತಗಳು  
d. ಆಮೀವಚರ್  

ಉತುರ : B)  ಒಡಕ್ ಉುಂಗ್ರಗಳು  
************************************************************************* 
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                                                                       ಅಧ್ಾಯಯ : 14 ಶಕ್ುಯ ಆಕರಗಳು 
ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.        (ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

66.ಸ್ರರ ಕ್ಕೆರಿನ ಒಳಮೀಲೆೈ ಗೆ ಕಪ್ುಪ ಬಣ್ಣವನ್ೆ ಬಳಿದ್ಧರ್ತಾುರೆ ಏಕೆುಂದರೆ.                      Apr -2020 

a. ಹೆಚ್ಿ ಉಷ್ಣವನ್ೆ ಹಿೀರಿಕೆ ಳುಲ್ 
b. ಬೆಳಕನ್ೆ ಪ್ರತ್ತಫಲ್ಲಸಲ್ 
c. ತ್ಕ್ೆ ಹಿಡಿಯ್ವುದನ್ೆ ತಡೆಗಟಿಲ್  
d. ಬೆಳಕ್ನ ಕ್ರಣ್ಗಳನ್ೆ ಕೆೀುಂದ್ಧರೀಕರಿಸಲ್ 

ಉತುರ : A)ಹೆಚ್ಿ ಉಷ್ಣವನ್ೆ ಹಿೀರಿಕೆ ಳುಲ್ 
 

67.ನ ಯಕ್ಿರ್ಾರ್ ವಿದ್ಯತ್ ಕ್ರರ್ಾಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ುಯ ಮ ಲ                              KSEEEB model -2/2021 

a. ನ ಯಕ್ಿೀಯ ವಿದಳನ ಕ್ರಯ್ಕ  
b. ಬಹಿರ್ಷ್ಣಕ ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ಕ್ರಯ್ಕ  
c. ನ ಯಕ್ಿೀಯ ಸಮಿಾಳನ ಕ್ರಯ್ಕ  
d. ನಿಯುಂತ್ತರತ ಸರಪ್ಳಿ ನ ಯಕ್ಿೀಯ ವಿದಳನ ಕ್ರಯ್ಕ  

ಉತುರ :D) ನಿಯುಂತ್ತರತ ಸರಪ್ಳಿ ನ ಯಕ್ಿಯ ವಿದಳನ ಕ್ರಯ್ಕ 

 

68.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ಪ್ರಿಸರ ಸ್ೆೆೀಹಿರ್ಾಗಿದೆ?                                                            Jun-2019 

a. ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಾಿವರ  
b. ಜಲ ವಿದ್ಯದಾಗರ  
c. ಜೆೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಾಿವರ  
d. ಪ್ರಮಾಣ್್ ಶಕ್ು ಸ್ಾಿವರ  

ಉತುರ :C)  ಜೆೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಾಿವರ  
 

69.ಸ್ರರ ಜಲತಾಪ್ಕದ್ಧುಂದ ಬಸ್ಥನಿೀರನ್ೆ ಪ್ಡೆಯಲ್ ರ್ಾವಾಗ ಬಳಸ್ವುದ್ಧಲಿ. 
a. ಬಸ್ಥಲ್ಲನ ದ್ಧನ 

b. ಮೀಡಕವಿದ ದ್ಧನ 

c. ಸ್ೆಖ್ೆಯ ದ್ಧನ 

d. ಬರ್ಗಾಳಿಯ ದ್ಧನ 

ಉತುರ :B) ಮೀಡಕವಿದ ದ್ಧನ  
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70.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ಜೆೈವಿಕ ದರವಯರಾಶ್ಯ ಆಕರಕೆೆ ಉದಾಹರಣೆಯಲಿ  
a. ಸ್ರದೆ  
b. ಗೆ ೀಬರ್ ಅನಿಲ  
c. ನ ಯಕ್ಿೀಯ ಶಕ್ು  
d. ಕಲ್ಲಿದದಲ್                         

ಉತುರ :C) ನ ಯಕ್ಿೀಯ ಶಕ್ು 
 

71.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶ್ದಿ ಇುಂಧ್ನ ರ್ಾವುದ್?  

a. ಪ್ೆಟೆ ರೀಲ್  
b. CNG 
c. LPG 

d. ಡಿೀಸ್ೆಲ್  
ಉತುರ :B)  CNG 

 

72.ನಾವು ಬಳಸ್ವ ಹೆಚಿಿನ ಶಕ್ು ಆಕರಗಳು ಸುಂಗರಹಿಸ್ಥದ ಸ್ರರಶಕ್ುಯನ್ೆ ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸ್ತುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ 
ಅುಂತ್ತಮವಾಗಿ ಸ ಯವನ ಶಕ್ುಯಿುಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾಗ್ವುದ್ಧಲಿ  

a. ಭ  ಉಷ್ಣ ಶಕ್ು  
b. ಗಾಳಿ ಶಕ್ು  
c. ನ ಯಕ್ಿಯರ್ ಶಕ್ು 
d.  ಜೆೈವಿಕ ರಾಶ್  

ಉತುರ :A)  ಭ  ಉಷ್ಣ ಶಕ್ು  
 

73.ನ ಯಕ್ಿೀಯ ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಾಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಇುಂಧ್ನವಾಗಿ ಬಳಸ್ವ ವಸ ು್  
a. ಯ್ರೆೀನಿಯುಂ  
b. ಸ್ಥಲ್ಲಕಾನ್ಸ  
c. ಪ್ೆಟೆ ರೀಲ್  
d. ಸ್ಥೀಮಎಣೆಣ  

ಉತುರ :A) ಯ್ರೆೀನಿಯುಂ  
 

74.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ಉತುಮ ಶಕ್ುಯ ಆಕರವಲಿ  
a. ಸ್ಲಭವಾಗಿ ದೆ ರೆಯ್ವುಂತ್ತರಬೆೀಕ್ 
b. ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಸುಂಗರಹಿಸ್ ವುಂತ್ತರಬೆೀಕ್  
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c. ಅಧಿಕ ಹೆ ಗೆಯನ್ೆುಂಟ್ಮಾಡ್ವುಂತ್ತರಬೆೀಕ್  
d. ತ್ುಂಬಾ ಮಿತವಯಯವಾಗಿರಬೆೀಕ್ 

ಉತುರ : C) ಅಧಿಕ ಹೆ ಗೆಯನ್ೆುಂಟ್ಮಾಡ್ವುಂತ್ತರಬೆೀಕ್ 
 

75. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾುಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ುಯ ಆಕರವನ್ೆ ಗ್ರ್ತ್ತಸ್ಥ  
a. ಕಲ್ಲಿದದಲ್  
b. ಪ್ವನಶಕ್ು  
c. ಸ್ರರಶಕ್ು  
d. ಜಲಶಕ್ು  

ಉತುರ :A)ಕಲ್ಲಿದದಲ್  
 

76.ಜೆೈವಿಕ ಅನಿಲದ ಮ್ಖ್ಯ ಘಟಕವಾದ ಮಿಥೆೀನ್ಸ ಶೆೀಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಎಷ್್ಿ?  

a. 10% 
b. 25% 
c. 75% 
d. 100% 

ಉತುರ :C) 75% 

 

77. ಸ್ರರಕೆ ೀಶಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ವ ಪ್ರಮ್ಖ್ ಧ್ಾತ್ 
a. ನಿಕೆೆಲ್  
b. ಬೆಳಿು  
c. ಚಿನೆ  
d. ಸ್ಥಲ್ಲಕಾನ್ಸ  

ಉತುರ : D) ಸ್ಥಲ್ಲಕಾನ್ಸ  
 

78. ಎರಡ್ ಸ್ರರಕೆ ೀಶಗಳ ನಡ್ವೆ ಜೆ ೀಡಿಸಲ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ವ ಧ್ಾತ್  
a. ನಿಕೆೆಲ್  
b. ಬೆಳಿು  
c. ಚಿನೆ  
d. ಸ್ಥಲ್ಲಕಾನ್ಸ  

ಉತುರ : B) ಬೆಳಿು  
 

79. ಭ ಗಭವ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ು ಕೆೀುಂದರಗಳು ಹೆಚ್ಾಗಿ ಕುಂಡ್ಬರ್ವ ದೆೀಶ  
a. ಭಾರತ  
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b. ಶ್ರೀಲುಂಕಾ  
c. ಅಮೀರಿಕಾ  
d. ಚಿೀನಾ 

ಉತುರ : C) ಅಮೀರಿಕಾ  
 

80. ಜೆೈವಿಕ ಅನಿಲದ ಪ್ರಧ್ಾನ ಘಟಕವನ್ೆ ಹೆಸರಿಸ್ಥ  
                 A)  ಮಿಥೆೀನ್ಸ  
                B) ಈಥೆೀನ್ಸ  
                C) ಪ್ರೀಪ್ೆೀನ್ಸ  
                D) ಬ್ಯಟೆೀನ್ಸ 

ಉತುರ : A) ಮಿಥೆೀನ್ಸ  
 

81.ಟಬೆೈವನ್ಸ ಗಳನ್ೆ ತ್ತರ್ಗಿಸಲ್ ನೆೀರವಾಗಿ ನೆೈಸಗಿವಕ ಶಕ್ುಯ ಮ ಲವನ್ೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ವ ವಿದ್ಯದಾಗರ 

a.   ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಾಿವರ 

b. ಜಲ ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಾಿವರ 

c. ಪ್ರಮಾಣ್್ ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಾಿವರ 

d. ಸ್ರರ ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಾಿವರ 

ಉತುರ : B)  ಜಲ ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಾಿವರ 

 

82.ಸ್ಾುಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ು ಆಕರಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗದ  ತಾುಂತ್ತರಕತೆ  
a. ಅಲೆಗಳ ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಾಿವರ  
b. ಜಲ ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಾಿವರ  
c. ಜೆೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಾಿವರ  
d. ಗಾಳಿ ಯುಂತರ ಸ್ಾಿವರ  

ಉತುರ : A)  ಅಲೆಗಳ ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಾಿವರ  
 

83.ಪ್ಾರಣಿ ಮತ ು್ ಸಸಯ ತಾಯಜಯಗಳ ವಿಘಟನೆಯಿುಂದ ಬಡ್ಗಡೆರ್ಾಗ್ವ ಶಕ್ುರ್ಾಗಿದೆ  
a. ಅಣ್್ಶಕ್ು  
b. ಜೆೈವಿಕರಾಶ್  
c. ಸ್ಾೆಯ್ಶಕ್ು  
d. ಭ ಗಭವ ಶಕ್ು  

ಉತುರ :B)  ಜೆೈವಿಕ ರಾಶ್  
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84.ಸಗಣಿ ಮತ ು್ ನಿೀರಿನ ಮಿಶರಣ್ವನ್ೆ ಹಿೀಗೆ ಕರೆಯ್ತಾುರೆ  
a. ಗೆ ಬ್ರ  
b. ಕ್ರ್ಳು 
c. ಬಗಗಡ  
d. ಜೆೈವಿಕರಾಶ್  

ಉತುರ : C)  ಬಗಗಡ  
 

85.ಪ್ವನ ಶಕ್ುಯನ್ೆ ಪ್ಡೆಯಲ್ ಗಾಳಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಜವ ಇರಬೆೀಕಾಗ್ತುದೆ.  
a. 10km / hr 
b. 12 km/hr 
c. 14 km/hr 
d. 15km /hr 

ಉತುರ : D) 15km /hr 

 
 
************************************************************************* 
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                                                                     PART-B    ರಸ್ಾಯನಶಾಸರ 

                                    ಅಧ್ಾಯಯ : 2 ಆಮಿಗಳು,ಪ್ರತಾಯಮಿಗಳು ಮತ್ು ಲವಣ್ಗಳು  
ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.        (ಬಹ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

86.ಒುಂದ್ ದರವಣ್ದ pH ಮರಲಯ ಹೆಚ್ಾಿದುಂತೆ.                                                                   Mar-2020 

a. ಪ್ರತಾಮಿಿೀಯ ಲಕ್ಷಣ್ ಕಡಿಮರ್ಾಗ್ತುದೆ ಮತ ು್ OH- ಅರ್ಾನ್ಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ ಹೆಚ್ಿತುದೆ.  
b. ಆಮಿಿೀಯ ಲಕ್ಷಣ್ ಹೆಚ್ಾಿಗ್ತುದೆ ಮತ ು್ H+ ಅರ್ಾನ್ಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ ಕಡಿಮರ್ಾಗ್ತುದೆ  
c. ಪ್ರತಾಯಮಿಿೀಯ ಲಕ್ಷಣ್ ಹೆಚ್ಾಿಗ್ತುದೆ ಮತ ು್ OH- ಅರ್ಾನ್ಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ ಕಡಿಮರ್ಾಗ್ತುದೆ .  
d. ಆಮಿಿೀಯ ಲಕ್ಷಣ್ ಕಡಿಮರ್ಾಗ್ತುದೆ ಮತ ು್ H+ ಅರ್ಾನ್ಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ ಹೆಚ್ಾಿಗ್ತುದೆ  

ಉತುರ : C)  ಪ್ರತಾಯಮಿಿೀಯ ಲಕ್ಷಣ್ ಹೆಚ್ಾಿಗ್ತುದೆ ಮತ ು್ OH- ಅರ್ಾನ್ಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ ಕಡಿಮರ್ಾಗ್ತುದೆ .  
 

87.ಆಮಿವು ಲೆ ೀಹದೆ ುಂದ್ಧಗೆ ವತ್ತವಸ್ಥದಾಗ ಬಡ್ಗಡೆರ್ಾಗ್ವ ಅನಿಲ.                      KSEEEB model -1 

/2021 

a. ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ಸ  
b. ಕೆ ಿೀರಿನ್ಸ  
c. ಕಾಬವನ್ಸ ಡೆೈ ಆಕೆಿೈಡ್  
d. ನೆೈಟೆ ರೀಜನ್ಸ ಡೆೈ ಆಕೆಿೈಡ್  

ಉತುರ : A)  ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ಸ  
 

88.ಒುಂದ್ ದಾರವಣ್ದ ಕೆುಂಪ್ು ಲ್ಲಟಾಸ್ ನ್ೆ ನಿೀಲ್ಲ ಲ್ಲಟಾಸ್ ಬಣ್ಣಕೆೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಥದರೆ, ಅದರ pHಮರಲಯ ವು 
a. 1 
b. 4 
c. 5 
d. 10 

ಉತುರ :D)  10 

 

89.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಮಿವು ಅತ್ತೀ ಹೆಚ್ಿ H+ ಅರ್ಾನ್ಗಳನ್ೆ ಉುಂಟ್ ಮಾಡ್ತುವೆ  
a. ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆ ಿೀರಿಕ್ ಆಮಿ  
b. ಅಡ್ಗೆ ಸ್ೆ ೀಡಾ  
c. ಕಾಬವನಿಕ್ ಆಮಿ  
d. ಸ್ಥಟಿರಕ್ ಆಮಿ  
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ಉತುರ : A) ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆ ಲೀರಕ್ ಆಮಲ  
 

90.ಒುಂದ್ ದಾರವಣ್ದ ಪ್ುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಟೆಿಯ ಚ ರ್ಗಳ  ೆುಂದ್ಧಗೆ ವತ್ತವಸ್ಥ ಬಡ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ವ ಅನಿಲ ಸ್ಣ್ಣದ 
ತ್ತಳಿನಿೀರಿನ್ೆ ಬಳಿರ್ಾಗಿಸ್ತುದೆ, ದಾರವಣ್ ಇದನ್ೆ ಒಳಗೆ ುಂಡಿದೆ  

a. NaCl  
b. HCl 
c. LiCl 
d. KCl 

ಉತುರ :B) HCl  

 

91.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಔಷ್ಧ್ಗಳನ್ೆ ಅಜಿೀಣ್ವತೆಯ ಚಿಕ್ತೆಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತುದೆ.  
a. ಜಿೀವನಿರೆ ೀಧ್ಕ  
b. ನೆ ೀವುನಿವಾರಕ  
c. ಆಮಿಶಾಮಕ  
d. ನುಂಜ್ನಿವಾರಕ  

ಉತುರ : C) ಆಮಿಶಾಮಕ  
 

92.ಮನ್ಷ್ಯನ ದೆೀಹದ ಕಾಯವನಿವವಹಣೆಗೆ ಸ ಕುವಾದ pH ಮರಲಯ ವಾಯಪು  
a. 5 ರಿುಂದ 5.8 

b. 7 ರಿುಂದ 7.8 

c. 6 ರಿುಂದ 6.8  

d. 6 ರಿುಂದ 8 

ಉತುರ : 7 ರಿುಂದ 7.8 

 

93.ನಮಾ ದೆೀಹದಲ್ಲಿನ ಅತಯುಂತ ಕಠಿಣ್ವಾದ ವಸ ು್ವಾದ ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮಲ್ ಇದರಿುಂದ ಮಾಡಲಪಟಿಿದೆ  
a. ಕಾಯಲ್ಲಿಯುಂ ಸಲೆಫೀಟ್  
b. ಸತ್ವಿನ ಸಲೆಫೀಟ್  
c. ಕಾಯಲ್ಲಿಯುಂ ಕಾಬೆ ೀವನೆೀಟ್ 

d. ಕಾಯಲ್ಲಿಯುಂ ಹೆೈಡಾರಕ್ಿ ಅಪ್ಟೆೈಟ್  
ಉತುರ: D) ಹೆೈಡಾರಕ್ಿ ಅಪ್ಟೆೈಟ್  
 

94.ತಟಸಿ pH ನ ಬಣ್ಣ ಇದಾಗಿದೆ  
a. ಹಳದ್ಧ  
b. ಹಸ್ಥರ್  
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c. ಕೆುಂಪ್ು  
d. ನಿೀಲ್ಲ  

ಉತುರ : B) ಹಸ್ಥರ್  
95.H+ ಅರ್ಾನ್ಗಳ ಸ್ಾರತೆ ಹೆಚ್ಾಿಗ್ವುದರಿುಂದ  

a.  ಆಮಿಿೀಯತೆ ಹೆಚ್ಾಿಗ್ತುದೆ  
b. ಆಮಿಿೀಯತೆ ಕಡಿಮರ್ಾಗ್ತುದೆ  
c. ಪ್ರತಾಯಮಿಿೀಯತೆ ಹೆಚ್ಾಿಗ್ತುದೆ  
d. ಪ್ರತಾಯಮಿಿೀಯತೆ ಕಡಿಮರ್ಾಗ್ತುದೆ 

ಉತುರ : A) ಆಮಿಿೀಯತೆ ಹೆಚ್ಾಿಗ್ತುದೆ  
 

96.ಚಲ್ವೆ ಪ್ುಡಿಯ ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ಹೆಸರ್  
a. ಸ್ೆ ೀಡಿಯುಂ ಕೆ ಿೀರೆೈಡ್  
b. ಕಾಯಲ್ಲಿಯುಂ ಆಕ್ಿ ಕೆ ಿೀರೆೈಡ್  
c. ಕಾಯಲ್ಲಿಯುಂ ಸಲೆಫೀಟ್  
d. ಸ್ೆ ೀಡಿಯುಂ ಕಾಬೆ ೀವನೆೀಟ್  

ಉತುರ :B) ಕಾಯಲ್ಲಿಯುಂ ಆಕ್ಿ ಕೆ ಿೀರೆೈಡ್ 

97.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವ ಲವಣ್ವನ್ೆ ಆಮಿಶಾಮಕ ಮತ ು್ ಅಗಿೆನುಂದಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾುರೆ  
a. ಚಲ್ವೆ ಪ್ುಡಿ  
b. ಅಡ್ಗೆ ಸ್ೆ ೀಡಾ  
c. ವಾಷ್ಟ್ುಂಗ್ ಸ್ೆ ೀಡಾ  
d. ಫ್ಾಿಸಿರ್ ಆಫ್ ಪ್ಾಯರಿಸ್  

ಉತುರ : B)  ಅಡ್ಗೆ ಸ್ೆ ೀಡಾ  

 

98.ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ಸಮಿೀಕರಣ್ವನ್ೆ ಸರಿದ ಗಿಸ್ಥ ಭತ್ತೀವ ಮಾಡಿ 

         NaOH +HCl------→…………+ H2O 

a. NaCl 

b. KCl 

c. MgCl2 

d. ZnC 

ಉತುರ : A)  NaCl 
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99.HCl ಆಮಿವು NaOH  ನೆ ುಂದ್ಧಗೆ ವತ್ತವಸ್ಥದಾಗ ಉುಂಟಾಗ್ವ ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ಕ್ರಯ್ಕಯ ಸರಿದ ಗಿದ 
ಸಮಿೀಕರಣ್ 

a. HCl + 3NaOH--->NaCl + 3H2O 

b. HCl +NaOH----→NaCl +H2O 

c. HCl + NaOH ----→ NaOH+HCl 

d. HCl+NaOH -----→HNa+ ClOH 

ಉತುರ : B)  HCl +NaOH-----→NaCl +H2O 

 

100. ರ್ಾವುದೆೀ ಆಮಿವು ಲೆ ೀಹದೆ ುಂದ್ಧಗೆ ವತ್ತವಸ್ಥದಾಗ ಬಡ್ಗಡೆರ್ಾಗ್ವ ಅನಿಲ  
a. ನೆೈಟೆ ರೀಜನ್ಸ  
b. ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ಸ  
c. ಕಾಬವನ್ಸ ಡೆೈ ಆಕೆಿೈಡ್  
d. ಮಿಥೆೀನ್ಸ  

ಉತುರ : B)  ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ಸ  

 

101. ನಿೀರಿನೆ ುಂದ್ಧಗೆ ಈ ಆಮಿವನ್ೆ ವಿಲ್ಲೀನಗೆ ಳಿಸ್ಥದಾಗ ಆಮಿವು ಉುಂಟಾಗ್ತುದೆ  
a. MgO 

b. CaO 

c. ZnO 

d. SO 

ಉತುರ :D) SO 

 

102. ತ್ರಿಕೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಚ್ಚಿಿದಾಗ ತರಿಕೆ ಉುಂಟಾಗಲ್ ಕಾರಣ್  
a. ಅಸ್ಥಟಿಕ್ ಆಮಿದ ಪ್ರಿಣಾಮ  
b. ಸ್ಥಟಿರಕ್ ಆಮಿದ ಪ್ರಿಣಾಮ  
c. ಫ್ಾಲ್ಲಕ್ ಆಮಿದ ಪ್ರಿಣಾಮ  
d. ಮರ್ನೆ ೀಯಿಕ್ ಆಮಿದ ಪ್ರಿಣಾಮ  

ಉತುರ : D)  ಮರ್ನೆ ೀಯಿಕ್ ಆಮಿದ ಪ್ರಿಣಾಮ  
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103. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ಆಮಿಮಳ  ೆಉುಂಟಾಗಲ್ ಕಾರಣ್ವಾಗಿದೆ  
a. pH 5.6 ಗಿುಂತ ಕಡಿಮ  
b. pH 5.5 ಗಿುಂತ ಕಡಿಮ  
c. pH 6 ಗಿುಂತ ಕಡಿಮ  
d. pH 7.8 ಗಿುಂತ ಕಡಿಮ  

ಉತುರ : A) 5.6 ಗಿುಂತ ಕಡಿಮ  

 

104. ನಮಾ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಉತಪತ್ತುರ್ಾಗ್ವ ಆಮಿದ ಹೆಸರ್  
a. HNO3 

b. HCl 

c. H2SO4 

d. S 

ಉತುರ : B)  HCl 

 

105. ಆಮಿ ಮತ ು್ ಪ್ರತಾಯಮಿ ಪ್ರಸಪರ ವತ್ತವಸ್ಥ, ಲವಣ್ ಮತ ು್ ನಿೀರ್ ಉುಂಟಾಗ್ವ ಕ್ರಯ್ಕ 

a. ಕ್ಾರಗಳು  
b. ಆಮಿಿೀಕರಣ್  
c. ತಟಸ್ಥಿೀಕರಣ್  
d. ಸ್ಾರರಿಕುಗೆ ಳಿಸ್ವಿಕೆ 

ಉತುರ : C)  ತಟಸ್ಥಿೀಕರಣ್  

************************************************************************ 
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                                               ಅಧ್ಾಯಯ : 3 ಲೆ ೀಹಗಳು ಮತ್ು ಅಲೆ ೀಹಗಳು 
ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.        (ಬಹ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

106. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶರ ಲೆ ೀಹವನ್ೆ ತ್ತಳಿಸ್ಥ.                    

a. ತಾಮರ 
b. ಕಬ್ಣ್  
c. ಹಿತಾುಳ  ೆ 
d. ಬೆಳಿು  

ಉತುರ : C) ಹಿತಾುಳ  ೆ 
 

107. ಲೆ ೀಹದ ಅದ್ಧರಿನಿುಂದ ಲೆ ೀಹವನ್ೆ ಉದಿರಿಸ್ವ ಈ ಹುಂತಗಳನ್ೆ ಗಮನಿಸ್ಥ. 

                                                                                                        KSEEEB model-2/2021 

ಸಲೆಫೈಡ್ --→………….------→ಅಪ್ಕಷ್ಟ್ವಸ್ವಿಕೆ -----→ಶ್ದ್ಧಿೀಕರಣ್    ಖ್ಾಲ್ಲ ಬಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ 
ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕ  

a. ವಿದ್ಯದ್ಧಾಭಜನೆ  
b. ಕಾಸ್ವಿಕೆ  
c. ಹ್ರಿಯ್ವಿಕೆ  
d. ಉತೆಷ್ಟ್ವಸ್ವಿಕೆ  

ಉತುರ : C) ಹ್ರಿಯ್ವಿಕೆ.  
 

108. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವ ಜೆ ೀಡಿಯ್ ಸ್ಾಿನಪ್ಲಿಟ ಕ್ರಯ್ಕಯನ್ೆ ಉುಂಟ್ಮಾಡ್ತುದೆ.  
a. NaCl ದ್ಾರವಣ ಮತುಿ ತ್ಾಮರದ್ ಲೆ ೀಹ.  

b. MgCl2 ದಾರವಣ್ ಮತ ು್ ಅಲ್ಯಮಿನಿಯುಂ ಲೆ ೀಹ  
c. FeSO4 ದಾರವಣ್ ಮತ ು್ ಬೆಳಿುಯ ಲೆ ೀಹ  
d. AgNO3 ದಾರವಣ್ ಮತ ು್ ತಾಮರದ ಲೆ ೀಹ  

ಉತುರ : D) AgNO3 ದಾರವಣ್ ಮತ ು್ ತಾಮರದ ಲೆ ೀಹ (ತಾಮರವು ಬೆಳಿುಗಿುಂತ ಹೆಚ್ಿ ಕ್ರರ್ಾಶ್ೀಲವಾಗಿದೆ  
 

109. ಕಬ್ಣ್ ತ್ಕ್ೆ ಹಿಡಿಯ್ವುದನ್ೆ ತಡೆಗಟ್ಿವ ವಿಧ್ಾನಗಳು  
a. ಗಿರೀಸ್ ಹಚ್ಿವುದ್  
b. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಿವುದ್  
c. ಸತ್ವಿನ/ಕೆ ರೀಮಿಯುಂ ಲೆೀಪ್ನ ಮಾಡ್ವುದ್  
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d. ಮೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ  
ಉತುರ : D) ಮೀಲಿನ ಎಲಲವೂ  
 

110. ಆಹಾರ ಪದ್ಾರ್ಿಗಳ ಡಬ್ಬಿಗಳನುು ತವರದಾಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತಿದ್ೆಯೆೀ ಹೆ ರತು ಸತುವಿನಾಂದ್ಲಲ 
ಕಾರಣ  

a.  ಸತ್ ತವರಕ್ೆುಂತ ದ್ಬಾರಿ  
b. ಸತ್ವಿನ ಕರಗ್ವ ಬುಂದ್ ತವರಕ್ೆುಂತ ಹೆಚ್ಿ  
c. ಸತ್ವು ತವರಕ್ೆುಂತ ಹೆಚ್ಿ ಕ್ರರ್ಾಶ್ೀಲವಾಗಿದೆ.  
d. ಸತ್ವು ತವರಕ್ೆುಂತ ಕಡಿಮ ಕ್ರರ್ಾಶ್ೀಲವಾಗಿದೆ  

ಉತುರ : C)  ಸತ್ವು ತವರಕ್ೆುಂತ ಹೆಚ್ಿ ಕ್ರರ್ಾಶ್ೀಲವಾಗಿದೆ.  
111. ಕ್ರರ್ಾಶ್ೀಲತೆಯ ಸರಣಿ ಯಲ್ಲ ಿ ಅತ್ತೀ ಹೆಚ್ಿ ಮತ ು್ ಅತ್ತೀ ಕಡಿಮ ಕ್ರರ್ಾಶ್ೀಲತೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ 
ಧ್ಾತ್ಗಳು ಕರಮವಾಗಿ  

a. Na,  Au 
b. K,  Au 
c. Ca, Cu 
d. Zn, K 

ಉತುರ :B) K, Au 

 

112. ಬೆಳಿು ಮತ ು್ ಚಿನೆದ ರಿೀತ್ತಯ್ಕೀ ನಿೀರಿನ ಜೆ ತೆ ಪ್ರತ್ತ ವತ್ತವಸ್ವ ಲೆ ೀಹಗಳು  
a. Na, Cu  
b. Fe, Pb 
c. Cu,Pb 
d. Pt ,K 

ಉತುರ : C)  Cu,Pb 

 

113. ತಾಮರವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೆೀವಪ್ೂರಿತ ಇುಂಗಾಲದ ಡೆೈ ಆಕೆಿೈಡ್ ಜೆ ತೆ ಪ್ರತ್ತವತ್ತವಸ್ಥದಾಗ 
ಉುಂಟಾಗ್ವ ಹಸ್ಥರ್ ಪ್ದರ್. 

a. ತಾಮರದ ಆಕೆಿೈಡ್  
b. ತಾಮರದ ಕಾಬೆ ೀವನೆೀಟ್  
c. ತಾಮರದ ಸಲೆಫೈಡ್  
d. ತಾಮರದ ಬೆೈಕಾಬೆ ೀವನೆೀಟ್  

ಉತುರ : B)  ತಾಮರದ ಕಾಬೆ ೀವನೆೀಟ್  
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114. ಒುಂದ್ ಧ್ಾತ್ವು ಆಕ್ಿಜನ್ಸ ಜೆ ತೆ ಪ್ರತ್ತವತ್ತವಸ್ಥ ಹೆಚಿಿನ ಕರಗ್ವ ಬುಂದ್ವನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ 
ಸುಂಯ್ಕುವನ್ೆ ಉುಂಟ್ಮಾಡ್ತುದೆ, ಈ ಸುಂಯ್ಕುವು ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ  ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಕರಗ್ತುವೆ, ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಆ ಧ್ಾತ್  

a. ಕಾಯಲ್ಲಿಯುಂ  
b. ಕಾಬವನ್ಸ  
c. ಸ್ಥಲ್ಲಕಾನ್ಸ  
d. ಕಬ್ಣ್  

ಉತುರ : A)  ಕಾಯಲ್ಲಿಯುಂ  
 

115. ಕೆ ಠಡಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ದರವರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ಬರ್ವ ಸ್ಾಮಾನಯ ಲೆ ೀಹ ಇದಾಗಿದೆ 
a.  Fe 
b. Ag 
c. Al 
d. Hg 

ಉತುರ : D) Hg 

 

116. ಇವುಗಳನ್ೆ ಹೆ ರತ್ ಪ್ಡಿಸ್ಥ ಉಳಿದ ಲೆ ೀಹಗಳು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಘನಸ್ಥಿತ್ತಯಲ್ಲಿರ್ತುವೆ.  
a. Hg, Ge 
b. Hg, Ar 
c. Hg, Ga 
d. Hg, Al 

ಉತುರ : C)  Hg, Ga 

 

117. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುವು ಉಷ್ಣದ ದ್ಬವಲ ವಾಹಕಗಳು  
a. Pb, Hg 
b. Au,Hg 
c. Ag,Au 
d. Pb ,Au 

ಉತುರ  :A) Pb, Hg 

 

118. ಈ ಸರಣಿಯ್ ಮ್ಕುರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ದೆ ರೆಯ್ವ ಲೆ ೀಹಗಳು  
a. K,Ca,Mg,Ca 
b. Au,Ag,Pt,Hg 
c. K, Na, Ca, Mg 
d. Mg, K, CA, K 

ಉತುರ : C) K, Na, Ca, Mg 
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119. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಒುಂದನ್ೆ ಹೆ ರತ್ಪ್ಡಿಸ್ಥ ಉಳಿದವು ಮ ರ್ ಮ್ಕುರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ದೆ ರೆಯ್ವ 
ಲೆ ೀಹಗಳು  

a. ಚಿನೆ  
b. ಬೆಳಿು  
c. ತಾಮರ  
d. ಪ್ಾಿಟಿನುಂ  

ಉತುರ :D)  ಪ್ಾಿಟಿನುಂ  
 

120. ಘನವಸ ು್ಗಳು ದರವ ಸ್ಥಿತ್ತಗೆ ಪ್ರಿವತವನೆಗೆ ಳುುವ ತಾಪ್ 

a. ಕ್ದ್ಧ ಬುಂದ್  
b. ಕರಗ್ವ ಬುಂದ್  
c. ಅರ್ಾನಿಕ ಬದ್ 
d. ಕಾಸ್ವಿಕೆ  

ಉತುರ : B)  ಕರಗ್ವ ಬುಂದ್  
 

121. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಒುಂದನ್ೆ ಹೆ ರತ್ಪ್ಡಿಸ್ಥ ಉಳಿದವು ಕ್ಾರಲೆ ೀಹಗಳಾಗಿವೆ  
a. Li 
b. Na 
c. Al 
d. K 

ಉತುರ : C) Al 

 

122. ಅಲ್ಯಮಿನಿಯುಂ ನ ಮೀಲೆ ದಪ್ಪ ಆಕೆಿೈಡ್ ಪ್ದರ ಉುಂಟಾಗ್ವ ಕ್ರಯ್ಕ  
a.  ಲೆ ೀಹೆ ೀದಿರಣ್  
b. ಅಯೀಡಿೀಕರಣ್  
c. ತನಯತೆ  
d. ಕ್ಟಯತೆ  

ಉತುರ : B)  ಅಯೀಡಿೀಕರಣ್  
 

123. ರಾಜದರವವು HCl :HNO3 ಆಮಿಗಳ  ರ್ಾವ ಪ್ರಮಾಣ್ದ ತಾಜಾ ಮಿಶರಣ್ವಾಗಿದೆ  
a. 3:1 
b. 1:3 
c. 2:3 
d. 3:2 
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ಉತುರ : A)  3:1 

 

124. ಇದ್ ಮಿಶರ ಲೆ ೀಹಕೆೆ ಒುಂದ್ ಉದಾಹರಣೆರ್ಾಗಿದೆ  
a. ಕಬ್ಣ್  
b. ಬೆಳಿು  
c. ಚಿನೆ  
d. ಹಿತಾುಳ  ೆ

ಉತುರ : D)  ಹಿತಾು ಳ  ೆ

 

125. ಕಾಯಲ್ಲಿಯುಂ ಮತ ು್ ನಿೀರಿನ ಪ್ರತ್ತವತವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಲ್ಲಿಯುಂ ನಿೀರಿನ ಮೀಲೆ ತೆೀಲಲ್ ಕಾರಣ್  
a.  ನೆೈಟೆ ರೀಜನ್ಸ ಅನಿಲದ ಗ್ಳ ುೆಗಳು ಲೆ ೀಹದ ಮೀಲೆ ಮೀಲೆೈ ಗೆ ಅುಂಟಿಕೆ ಳುುವುದರಿುಂದ  
b. ಮಿಥೆೀನ್ಸ ಅನಿಲದ ಗ್ಳ ುೆಗಳು ಲೆ ೀಹದ ಮೀಲೆ ಮೀಲೆೈ ಗೆ ಅುಂಟಿಕೆ ಳುುವುದರಿುಂದ 

c. ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ಸ ಅನಿಲದ ಗ್ಳ ುೆಗಳು ಲೆ ೀಹದ ಮೀಲೆ ಮೀಲೆೈ ಗೆ ಅುಂಟಿಕೆ ಳುುವುದರಿುಂದ 

d. ಆಕ್ಿಜನ್ಸ ಅನಿಲದ ಗ್ಳ ುೆಗಳು ಲೆ ೀಹದ ಮೀಲೆ ಮೀಲೆೈ ಗೆ ಅುಂಟಿಕೆ ಳುುವುದರಿುಂದ 

ಉತುರ : C) ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ಸ ಅನಿಲದ ಗ್ಳ ುೆಗಳು ಲೆ ೀಹದ ಮೀಲೆ ಮೀಲೆೈ ಗೆ ಅುಂಟಿಕೆ ಳುುವುದರಿುಂದ 

 
************************************************************************* 
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                                          ಅಧ್ಾಯಯ : 4 ಕಾಬವನ್ಸ ಮತ್ು ಅದರ ಸುಂಯ್ಕುಗಳು  
ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.               
              (ಬಹ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

126. ಪ್ರೀಪ್ೆನಾಲ್(Propanol)   ಮತ ು್ ಪ್ರೀಪ್ೆನಾಯಲ್ (Propanal)  ಗಳಲ್ಲಿರ್ವ ಕ್ರರ್ಾಗ್ುಂಪ್ುಗಳು 
ಕರಮವಾಗಿ  

a. -OH ಮತ ು್ -CHO                                                                                                Apr -2019 

b. -OH  ಮತ ು್  -COOH 

c. -CHO ಮತ ು್  COOH  

d. -CHO ಮತ ು್  -CO 

ಉತುರ : A) -OH  ಮತ ು್ -CHO  

 

127. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ್ಾವಪ್ು ಹೆೈಡೆ ರೀಕಾಬವನ್ಸ ಗೆ ಒುಂದ್ ಉದಾಹರಣೆ.                                          Apr-

2020 
a. C2H6 
b. C3H4 
c. C2H2 
d. C2H4 

ಉತುರ : A) C2H6   

 

128. ಅನ್ರ ಪ್ ಶೆರೀಣಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ಮ ರ್ ಕಾಬವನ್ಸ ಸುಂಯ್ಕುಗಳ ಅಣ್್ಸ ತರಗಳು C2H6  ,  C3H8  ,  

C4H10.  

ಆಗಿವೆ. ಈ ಸುಂಯ್ಕುಗಳ ಸ ಕುವಾದ ಸ್ಾಮಾನಯ ಅಣ್್ಸ ತರ.                                                            Apr-2020    

a. CnH2n 
b. CnH2n-1 
c. CnH2n-2 
d. CnH2n+2 

ಉತುರ : D) CnH2n+2 

 

129. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೆೈಟೆ ರೀಜನ್ಸ ಅಣ್್ವಿನ ಸರಿರ್ಾದ ಇಲೆಕಾರನ್ಸ ಚ್ಕ್ೆ ರಚನೆಯನ್ೆ ಗ್ರ್ತ್ತಸ್ಥ.      

Sept-2020 
                    .  . 

a.    : N :  :N : 
 

b.  • •         • • 
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: N   • •   N : 

        
                         . .     . . 

c. • N : : N • 

            
                             .  . 

d. • N:  : N • 

ಉತುರ :        .  . 
A)    : N :  :N : 

 
 

130. CnH2n ಸ್ಾಮಾನಯ ಸ ತರವಿರ್ವ ಮತ ು್ ಮ ರ್ ಕಾಬವನ್ಸ ಪ್ರಮಾಣ್್ಗಳನ್ೆ  ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ 
ಅಪ್ರ್ಾವಪ್ು  

ಹೆೈಡೆ ರೀಕಾಬವನ್ಸ ನ ಹೆಸರ್ ಮತ ು್ ಅಣ್್ಸ ತರ                                                                  Sept-2020 

a. ಪ್ರೀಪ್ೆೀನ್ಸ,, C3H8 

b. ಸ್ೆೈಕೆ ಿೀಪ್ರೀಪ್ೆೀನ್ಸ,  C3H6 

c. ಪ್ರೀಪ್ೆೈನ್ಸ,  C3H4 

d. ಪ್ರೀಪೀನ್ಸ,  C3H6 

ಉತುರ : D)  ಪ್ರೀಪೀನ್ಸ,  C3H6 

 

131. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂಕಲನ ಕ್ರಯ್ಕಗೆ ಒಳಪ್ಡ್ವ ಹೆೈಡೆ ರೀಕಾಬವನ್ಸ.                                 KSEEEB 

model-1/2021 
a. C2H6 
b. C3H8 
c. CH4 
d. C3H6 

ಉತುರ : D) C3H6 

 

132. ಈ ಕಾಬವನ್ಸ ಸುಂಯ್ಕುದ ಹೆಸರ್       H                                                           KSEEEB model-

2/2021 
                                                             | 
                                                     H----C = O 

A) ಮರ್ನಾಯಲ್  

B) ಮರ್ನೆ ೀನ್ಸ  

C) ಎರ್ನಾಯಲ್  

D) ಮರ್ನೆ ೀಯಿಕ್ ಆಮ ಿ
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ಉತುರ : A)  ಮರ್ನಾಯಲ್  

 

133. ಈಥೆೀನ್ಸ ನ ಅಣ್್ಸ ತರದಲ್ಲಿರ್ವುದ್   C2H6 

a. 6 ಕೆ ೀವೆೀಲೆೀುಂಟ್ ಬುಂಧ್ಗಳು  
b. 7 ಕೆ ೀವೆೀಲೆೀುಂಟ್ ಬುಂಧ್ಗಳು  
c. 8 ಕೆ ೀವೆೀಲೆೀುಂಟ್  ಬುಂಧ್ಗಳು  
d. 9 ಕೆ ೀವೆೀಲೆೀುಂಟ್ ಬುಂಧ್ಗಳು  

ಉತುರ : B)  7 ಕೆ ೀವೆೀಲೆೀುಂಟ್ ಬುಂಧ್ಗಳು  
 

134. ಬ ಯಟೆನೆ ೀನ್ಸ ನಾಲ್ೆ ಕಾಬವನ್ಸ ಪ್ರಮಾಣ್್ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಸುಂಯ್ಕುವಾಗಿದ ದ್ ಇದರಲ್ಲಿನ ಕ್ರರ್ಾ 
ಗ್ುಂಪ್ು  

a. ಕಾಬಾವಕ್ಿಲ್ಲಕ್ ಆಮಿ  
b. ಅಲ್ಲಡಹೆೈಡ್  
c. ಕ್ೀಟೆ ೀನ್ಸ  
d. ಆಲೆ ೆೀಹಾಲ್  

ಉತುರ : C)  ಕ್ೀಟೆ ೀನ್ಸ  
 

135. ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ವಾಗ ಪ್ಾತೆರಯ ತಳದ ಹೆ ರ ಮೀಲೆೈ ಕಪ್ಾಪಗಿದದರೆ, ಇದರ ಅರ್ವ 

a. ಆಹಾರವು ಸುಂಪ್ೂಣ್ವವಾಗಿ ಬೆುಂದ್ಧಲಿ  
b. ಇುಂಧ್ನವು ಸುಂಪ್ೂಣ್ವವಾಗಿ ದಹನ ಹೆ ುಂದ್ತ್ತುಲಿ  
c. ಇುಂಧ್ನವು ಒದೆದರ್ಾಗಿದೆ.  
d. ಇುಂಧ್ನವು ಸುಂಪ್ೂಣ್ವ ವಾಗಿ ದಹಿಸ್ತುದೆ.  

ಉತುರ : B)  ಇುಂಧ್ನವು ಸುಂಪ್ೂಣ್ವವಾಗಿ ದಹನ ಹೆ ುಂದ್ತ್ತುಲಿ.  
 

136. ಆಲೆ ೆೀಹಾಲ್  ನ ಕ್ರರ್ಾ ಗ್ುಂಪ್ು  
a. -OH 
b. -COOH 
c. C=O 
d. CHO 

ಉತುರ : -OH 

 

137. ಎಣೆಣಗಳ ಹೆೈಡೆ ರೀಜನಿೀಕರಣ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ವ ಕ್ರರ್ಾವಧ್ವಕ  
a. ಸ್ೆ ೀಡಿಯುಂ  
b. ಪ್ೀಟಾಯಷ್ಟ್ಯುಂ ಪ್ಮಾವುಂಗ್ ನೆೀಟ್  
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c. ನಿಕೆಲ್   
d. ಕೆ ಿೀರಿನ್ಸ  

ಉತುರ : C)  ನಿಕೆಲ್  
 

138. ಆಕ್ಿಜನ್ಸ ಪ್ರಮಾಣ್್ಗಳ ನಡ್ವೆ ಉುಂಟಾಗ್ವ ಬುಂಧ್ 

a. ಏಕಬುಂಧ್ 

b. ದ್ಧಾಬುಂಧ್ 

c. ತ್ತರೀಬುಂಧ್ 

d. ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ಸ ಬುಂಧ್ 

ಉತುರ : B)  ದ್ಧಾಬುಂಧ್  
 

139. ಕಾಬವನ್ಸ ನಲ್ಲಿರ್ವ  ವೆೀಲೆೀನಿಿ ಇಲೆಕಾರನ್ಸ ಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ  
a. 0 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

ಉತುರ : D) 4. (‘.’  1S22S2 2P2) 

 

140. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ರ ಪ್ ಶೆರೀಣಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ಸುಂಯ್ಕುಗಳ ಗ್ುಂಪ್ು  
a. CH2,C2H6,C2H2 
b. CH4,CH3OH,4C2HO 
c. CH4,C2H6,C3H8 
D,)C2H2,C3H6,C4H10 

ಉತುರ : C) CH4,C2H6,C3H8 

 

141. ಅಲೆೆೀನ್ಸ ಗಳ ಸ್ಾಮಾನಯ ಅಣ್್ಸ್ತರ  
a. CnH2n 
b. CnH2n-1 
c. CnH2n-2 
d. CnH2n+2 

ಉತುರ : D) CnH2n+2 

 

142. ಕಾಬವನಿೆನ ಇತರ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರಮಾಣ್್ಗಳ  ೆುಂದ್ಧಗೆ ಸ್ೆೀರಿ ಬೃಹತ್ ಅಣ್್ವನ್ೆ ಕೆ ಡ್ತುದೆ, ಇದಕೆೆ 
ಕಾರಣ್ವಾದ ಕಾಬವನಿೆನ ಗ್ಣ್  

a. ಕೆಟನಿೀಕರಣ್  
b. ಸಮಾುಂಗತೆ  
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c. ಆದೆೀಶನ ಕ್ರಯ್ಕ  
d. ಚತ್ವೆೀವಲೆನಿಿೀ 

ಉತುರ : A)  ಕೆಟನಿೀಕರಣ್  
 

143. ಕಾಬವನ್ಸ ಸುಂಯ್ಕುಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಿಜನ್ಸ ನ್ೆ ಸ್ೆೀರಿಸ್ವ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕರ್ಾಗಿದೆ  
a. ದಹನ ಕ್ರಯ್ಕ  
b. ಆದೆೀಶನ ಕ್ರಯ್ಕ  
c. ಸುಂಕಲನ ಕ್ರಯ್ಕ  
d. ಉತೆಷ್ವಣ್ ಕ್ರಯ್ಕ  

ಉತುರ : D)  ಉತೆಷ್ವಣ್ ಕ್ರಯ್ಕ  
 

144. ಉದದ ಸರಪ್ಳಿಯ ಕೆ ಬ್ನಾಮಿಗಳ  ಸ್ೆ ೀಡಿಯುಂ ಅರ್ವಾ ಪ್ೀಟಾಯಷ್ಟ್ಯುಂ ಲವಣ್ಗಳು  
a.  ಸ್ಾಬ ನ್ಗಳು  
b. ಮಾಜವಕಗಳು 
c. ಆಮಿಗಳು 
d. ಎಸುರ್ ಗಳು  

ಉತುರ : A)  ಸ್ಾಬ ನ್ಗಳು  
 

145.   CH3-CH2-Br  ಈ ಸುಂಯ್ಕುದ ಹೆಸರನ್ೆ ಗ್ರ್ತ್ತಸ್ಥ  
a.  ಬೆ ರೀಮೀ ಈಥೆೀನ್ಸ  
b. ಬೆ ರೀಮೀ ಮಿೀಥೆೀನ್ಸ 

c. ಮಿಥೆೈಲ್ ಬೆ ರೀಮೈಡ್  
d. ಈಥೆೈಲ್ ಬೆ ರೀಮೈಡ್  

ಉತುರ : D)  ಈಥೆೈಲ್ ಬೆ ರೀಮೈಡ್  
************************************************************************* 
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                                                          ಅಧ್ಾಯಯ : 5 ಧ್ಾತ್ಗಳ ಆವತವನಿೀಯ ವಗಿೀವಕರಣ್  

ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.               
              (ಬಹ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

146. ಆಧ್್ನಿಕ ಆವತವಕ ಕೆ ೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿರ್ವ ಗ್ುಂಪ್ುಗಳ (ವಗವಗಳ)   ಮತ ು್ ಆವತವಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯಯ್ 
ಕರಮವಾಗಿ       

a. 7 ಮತ ು್ 9.                                                                                                   Jun -2020 

b.   18 ಮತ ು್ 7 

c. 7 ಮತ ು್ 18 

d. 9 ಮತ ು್ 7 

ಉತುರ : B)  18 ಮತ ು್ 7 

 

147.  X  ಧ್ಾತ್ವಿನಿುಂದ ಎಲೆಕಾರನ್ಸ ವಿನಾಯಸ 2,8,8,1 ಮತ ು್ Y ಧ್ಾತವಿನ ಎಲೆಕಾರನ್ಸ ವಿನಾಯಸ 2,8,7 

ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಧ್ಾತ್ಗಳ ನಡ್ವೆ ಉುಂಟಾಗ್ವ ಬುಂಧ್ದ ವಿಧ್.                               Apr-2019 

a.  ಕೆ ೀವೆೀಲೆುಂಟ್ ಬುಂಧ್  
b. ಹೆೈಡೆ ರೀಜನ್ಸ ಬುಂಧ್  
c. ಲೆ ೀಹಿಯ ಬುಂಧ್ 

d. ಅರ್ಾನಿಕ ಬುಂಧ್  
ಉತುರ : D)  ಅರ್ಾನಿಕ ಬುಂಧ್  
 

148. A, B, C  ಮತ ು್  D   ಧ್ಾತ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ್್ ಸುಂಖ್ೆಯಗಳು ಕರಮವಾಗಿ 3,9,4 ಮತ ು್ 8 ಆಗಿವೆ. 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೆ ೀಹಿರ್ಾ ಸಾಭಾವವನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಧ್ಾತ್ಗಳು.                                          Sept-2020 

a. B & D 
b. A & B 
c. A & C 
d. B & C 

ಉತುರ : C)  B &D 
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149.  2He4 ,7N14 ,12Mg24 ಮತ ು್  4Be8 ಧ್ಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್್ನಿಕ ಆವತವಕ ಕೆ ೀಷ್ಿಕದ ಒುಂದೆೀ ಆವತವಕೆೆ 
ಸ್ೆೀರ್ವ ಧ್ಾತ್ಗಳು.                                                                                           Prep -2020 

a. 2He4 & 4Be8 
 

b. 7N14 & 4Be8  
 
c. 12Mg24 & 2He4 

 

d. 4Be8 & 12Mg24 

 

ಉತುರ : B) 7N14 & 4Be8  

 

150. ಆವತವ ಕೆ ೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ಒುಂದ್ ಆವತವದ ಎಡದ್ಧುಂದ ಬಲಕೆೆ ಸ್ಾಗಿದುಂತೆ ಧ್ಾತ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ್್ 
ಗಾತರವು  

a. ಹೆಚ್ಾಿಗ್ತುದೆ.                                                                      KSEEEB model -1/2021 

b. ಬದಲಾಗ್ವುದ್ಧಲಿ 
c.  ಕಡಿಮರ್ಾಗ್ತುದೆ  
d. ಮದಲ್ ಹೆಚ್ಾಿಗಿ ನುಂತರ ಕಡಿಮರ್ಾಗ್ತುದೆ  

ಉತುರ : C)  ಕಡಿಮರ್ಾಗ್ತುದೆ  
 

151. X  ಎುಂಬ ಧ್ಾತ್ವಿನ ಪ್ರಮಾಣ್್ ಸುಂಖ್ೆಯ 16. ಅಧ್್ನಿಕ ಆವತವಕ ಕೆ ೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಾಿಕ್ ಮತ ು್ 
ಆವತವ  

a. 16 ನೆೀ ಗ್ುಂಪ್ು,  3 ನೆೀ ಆವತವ  
b. 6ನೆೀ ಗ್ುಂಪ್ು, 2ನೆೀ ಆವತವ  
c. 6ನೆೀ ಗ್ುಂಪ್ು, 3ನೆೀ ಆವತವ  
d. 16ನೆೀ ಗ್ುಂಪ್ು, 2ನೆೀ ಆವತವ  

ಉತುರ : A)  16ನೆೀ ಗ್ುಂಪ್ು, 3ನೆೀ ಆವತವ  
 

152. ಆವತವ ಕೆ ೀಷ್ಿಕದ ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಧ್ಾತ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ್್ ಗಾತರದ ಏರಿಕೆ ಕರಮದ ಸರಿರ್ಾದ 
ಜೆ ೀಡಣೆ ಎುಂದರೆ. 

a. Na,  Mg,  K 
b. K,  Na,  Mg 
c. Mg,  Na,  K 
d. Na,  k,  Mg 
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ಉತುರ : B)  K,  Na,  Mg 

 

153. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದರ ಪ್ರಮಾಣ್್ ತ್ತರಜಯ ಅತ್ತೀ ದೆ ಡಡದ್  
a. Na  
b. Mg 
c. K 
d. Ca 

ಉತುರ : D)  Ca 

 

154. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ಡೆ ೀಬರೆೈನ್ಸ ರ ತ್ತರವಳಿಯಲಿ  
a. Ca, Sr,Ba 
b. Cl, Br, I 
c. Mg, Al, Si 
d. Li,Na,K 

ಉತುರ : C) Mg, Al, Si 

 

155. ಧ್ಾತ್ಗಳ ಜೆ ೀಡಣೆಗೆ ಸುಂಗಿೀತದ ಸಾರಗಳನ್ೆ ಬಳಸ್ಥದವರ್  
a. ಡೆ ೀಬರೆೈನ್ಸ  
b. ನ ಯಲಾುಂಡ್  
c. ಮುಂಡಲ್ಲೀವ್  
d. ಮಸ್ೆ ಿ

ಉತುರ : B)  ನ ಯಲಾುಂಡ್  
 

156. ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾವ ಧ್ಾತ್ ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಇಲೆಕಾರನ್ಸ ಗಳನ್ೆ ಕಳೆದ್ಕೆ ಳುುವುದ್ಧಲಿ  
a. Na  
b. F 
c. Mg 
d. Al 

ಉತುರ : B)  F 

 

157. ಒುಂದ್ ಧ್ಾತ್ವಿನ ಪ್ರಮಾಣ್್ ಸುಂಖ್ೆಯ 11 ಇದ್ ಆವತವ ಕೆ ೀಷ್ಿಕ ಈ ಆವತವಕೆೆ ಸ್ೆೀರಿದೆ  
a. 1ನೆೀ ಆವತವ  
b. 2ನೆೀ ಆವತವ  
c. 3ನೆೀ ಆವತವ 

d. 4ನೆೀ ಆವತವ 

ಉತುರ : C) 3 ನೆೀ ಆವತವ  
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158. ಇಲೆಕಾರನ್ಸ ವಿನಾಯಸ 2.8 ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಧ್ಾತ್ ಆಧ್್ನಿಕ ಆವತವ  ಕೆ ೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ರ್ಾವ ಸ್ಾಿನದಲ್ಲಿ 
ಕುಂಡ್ಬರ್ತುದೆ  

a. 4 ನೆೀ ವಗವ  
b. 3ನೆೀ ವಗವ 

c. 18 ವಗವ  
d. 10ನೆೀ ವಗವ  

ಉತುರ : 18ನೆೀ ವಗವ  
 

159.  14ನೆೀ ವಗವದಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ಬರ್ವ ಲೆ ೀಹಾಭಗಳಿವು  
a.  Si, Ge  
b. Ge, As 
c. B, As  
d. Te, Po 

ಉತುರ : A) Si ,Ge  

 

160. ಅತಯುಂತ ಹೆ ರ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಒುಂದೆೀ ಇಲೆೀಕಾರನ್ಸ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಮ ರ್ ಧ್ಾತ್ಗಳು  
a. He, Me, Ar  
b. Li,Na,K 
c. Mg, Mn,Ca 
d. B, Br, Ni 

ಉತುರ : B) B) Li, Na, K 

 

161. ಪ್ೂತ್ತವ ತ್ುಂಬರ್ವ ಮತ ು್ ಹೆ ರಕವಚವನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಮ ರ್ ಧ್ಾತ್ಗಳು  
a. He,Xe,Rd 
b. Li, Na, Mg 
c. He, Ne, Ar 
d. Mg, Ca, Na  

ಉತುರ : C) He, Ne, Ar 

 

162. ಧ್ಾತ್ಗಳ ಗ್ಣ್ಗಳನ್ೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ್್ ರಾಶ್ಯ ಏರಿಕೆ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಮದಲನೆೀ 
ಧ್ಾತ್ ಎುಂಟನೆೀಯ ಧ್ಾತ್ವನ್ೆ ಹೆ ೀಲ್ವುದ್  

a. ಮುಂಡಲ್ಲೀವರ ಆವತವಕ ನಿಯಮ  
b. ಆಧ್್ನಿಕ ಆವತವಕೆ ೀಷ್ಿಕದ ನಿಯಮ  
c. ನ ಯಲಾಯುಂಡರ ಚತ್ರ್ವ ನಿಯಮ  
d. ನ ಯಲಾಯುಂಡರ  ಅಷ್ಿಕ ನಿಯಮ  
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ಉತುರ : D)  ನ ಯಲಾಯುಂಡರ ಅಷ್ಿಕ ನಿಯಮ  
 

163. ಧ್ಾತ್ಗಳ ಗ್ಣ್ಗಳನ್ೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ್್ ರಾಶ್ ಆವತವನಿೀಯ ಪ್ುನರಾವತವನೆ. 
a. ಮೀಸ್ೆಿಯವರ ಆಧ್್ನಿಕ ಆವತವ ಕೆ ೀಷ್ಿಕದ ನಿಯಮ  
b. ಮುಂಡಲ್ಲೀವರ ಆವತವ ಕೆ ೀಷ್ಿಕ ನಿಯಮ  
c. ಡೆ ೀಬರೆೈನ್ಸ ರ ತ್ತರವಳಿ ನಿಯಮ  
d. ನ ಯಲಾಯುಂಡರ ಅಷ್ಿಕ ನಿಯಮ 

ಉತುರ : B)  ಮುಂಡಲ್ಲೀವರ ಆವತವ ಕೆ ೀಷ್ಿಕ ನಿಯಮ  
 

164. ಧ್ಾತ್ಗಳ ಗ್ಣ್ಗಳನ್ೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ್್ ಸುಂಖ್ೆಯಯ ಆವತವನಿೀಯ ಪ್ುನರಾವತವನೆ.  
a. ಮೀಸ್ೆಿಯವರ ಆಧ್್ನಿಕ ಆವತವ ಕೆ ೀಷ್ಿಕದ ನಿಯಮ  
b. ಮುಂಡಲ್ಲೀವರ ಆವತವ ಕೆ ೀಷ್ಿಕ ನಿಯಮ  
c. ಡೆ ೀಬರೆೈನ್ಸ ರ ತ್ತರವಳಿ ನಿಯಮ  
d. ನ ಯಲಾಯುಂಡರ ಅಷ್ಿಕ ನಿಯಮ 

ಉತುರ : A)  ಮೀಸ್ೆಿೀಯವರ ಆಧ್್ನಿಕ ಆವತವ ಕೆ ೀಷ್ಿಕ ನಿಯಮ  
 

165.  ಆವತವ ಕೆ ೀಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ರ್ಾವ ಬಾಿಕ್ ಧ್ಾತ್ಗಳನ್ೆ ಹೆ ರಗಿನ ಸುಂಕಾರುಂತ್ತ ಧ್ಾತ್ಗಳೆನ್ೆವರ್  
a. f-ಬಾಿಕ್  
b. P-ಬಾಿಕ್  
c. F-ಬಾಿಕ್  
d. d-ಬಾಿಕ್  

ಉತುರ : D) d-ಬಾಿಕ್  
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                                                                                                                   PART-C   ಜಿೀವಶಾಸರ 

                                                                         ಅಧ್ಾಯಯ : 6  ಜಿೀವಕ್ರಯ್ಕಗಳು 
ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.        (ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

166. ಸಣ್ಣ ಕರ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ವ ಜಿೀಣ್ವಕ್ರಯ್ಕಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸ್ಥದುಂತೆ ಸರಿರ್ಾದ ಹೆೀಳಿಕೆಯ್ಕುಂದರೆ.   Jun-

2019 

a. ಆಮಿಿೀಯ ಆಹಾರವು ಪತುರಸದ್ಧುಂದಾಗಿ ಕ್ಾರಿೀಯವಾಗ್ತುವೆ  
b. ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆ ಿೀರಿಕ್ ಆಮಿದ್ಧುಂದಾಗಿ ಆಹಾರವು ಆಮಿಿೀಯವಾಗ್ತುದೆ  
c. ಅಮಲೆೈಸ್ ನ ಕ್ರಯ್ಕಯಿುಂದಾಗಿ ಪಷ್ಿವು ಜಿೀಣ್ವವಾಗ್ತುದೆ  
d. ಪ್ೆಪಿನ್ಸ ಕ್ರಯ್ಕಯಿುಂದಾಗಿ ಪ್ರೀಟಿೀನ್ಸ ಜಿೀಣ್ವವಾಗ್ತುದೆ.  

ಉತುರ :A) ಆಮಿಿೀಯ ಆಹಾರವು ಪತುರಸದ್ಧುಂದಾಗಿ ಕ್ಾರಿೀಯವಾಗ್ತುದೆ. 
 

167. ಕಾಬೆ ೀವಹೆೈಡೆರೀಟ್ ಗಳು, ಪ್ರೀಟಿೀನ್ಸ ಗಳು  ಮತ ು್ ಕೆ ಬ್್ಗಳು ಸುಂಪ್ೂಣ್ವವಾಗಿ ಪ್ಚನವಾಗ್ವ 
ಸಿಳ 

a. ಜಠರ                                                                                                                  Sept-2020   

b. ದೆ ಡಡ ಕರ್ಳು  
c. ಸಣ್ಣ ಕರ್ಳು  
d. ಯಕೃತ್  

ಉತುರ : C) ಸಣ್ಣ ಕರ್ಳು 
 

168. ಏಕಕೆ ೀಶ್ೀಯ ಜಿೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತಯತೆಗಳನ್ೆ ಪ್ೂರೆೈಸ್ವ ಕ್ರಯ್ಕರ್ಾಗಿದೆ.  
a.  ವಿಸರಣೆ  
b. ಉತೆಷ್ವಣೆ  
c. ಉಸ್ಥರಾಟ  
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d. ಅಭಿಸರಣೆ  
ಉತುರ :A) ವಿಸರಣೆ 
 

169. ಮ ತರಜನಕಾುಂಗದ ರಚನಾತಾಕ ಮತ ು್ ಕಾರ್ಾವತಾಕ ಘಟಕ  
a. ಜಿೀವಕೆ ೀಶ  
b. ನೆಫ್ಾರನ್ಸ  
c. ವಿಸಜವನೆ  
d. ಬರಮನೆನಕೆ ೀಶ  

ಉತುರ : B)  ನೆಫ್ಾರನ್ಸ  
 

170. ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆಯ ಅುಂಗಾುಂಶ  
a. ಕೆಿೈಲುಂ  
b. ಹೆ ರದಮವ ಅುಂಗಾುಂಶ  
c. ಫ್ಿೀಯುಂ  
d. ಟೆರೀಕ್ಡ್ ಗಳು  

ಉತುರ : ಫ್ಿೀಯುಂ  
 

171. ಇದ್ ರಕು ಹೆಪ್ುಪಗಟಿಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ವ ರಕುದ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. 
a. ಕೆುಂಪ್ು ರಕು ಕಣ್ಗಳು  
b. ಬಳಿ ರಕು ಕಣ್ಗಳು  
c. ಪ್ಾಿಸ್ಾಾ  
d. ಕ್ರ್ತಟೆಿಗಳು  

ಉತುರ : D) ಕ್ರ್ತಟೆಿಗಳು  
 

172. ಬೆಳಕ್ನ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಯಗಳ ದೆೀಹದಲ್ಲಿ ನಿೀರಿನ ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ವ ಕಾಯವತುಂತರ  
a. ಬಾಷ್ಪ ವಿಸಜವನೆ ಸ್ೆಳೆತ  
b. ಸಾಪ್ೀಷ್ಣೆ  
c. ಪ್ರಪ್ೀಷ್ಣೆ  
d. ದ್ಯತ್ತ ಸುಂಶೆಿೀಷ್ಣೆ  

ಉತುರ : A) ಬಾಷ್ಪ ವಿಸಜವನೆ ಸ್ೆಳೆತ  
 

173. ಮಾನವನ ಜಠರದಲ್ಲಿರ್ವ ಆಮಿದ ಹೆಸರ್ ಇದಾಗಿದೆ.  
a. ಸಲ ಫರಿಕ್ ಆಮಿ  
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b. ಗುಂಧ್ಕಾಮಿ  
c. ಸ್ಥಟಿರಕ್ ಆಮಿ  
d. ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆ ಿೀರಿಕ್ ಆಮಿ  

ಉತುರ :D)  ಹೆೈಡೆ ರೀಕೆ ಿೀರಿಕ್ ಆಮಿ  
 

174. ಪ್ಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ಬರ್ವ ಸುಂಗರಹಿತ ಆಹಾರ  
a. ಫ್ರರಕೆ ಿೀಸ್  
b. ಗ ಿಕೆ ೀಸ್ ಮತ ು್ ಪಷ್ಿ  
c. ಗೆಿೈಕೆ ೀಜನ್ಸ ಮತ ು್ ಕೆ ಬ್್  
d. ಮಾಲೆ ಿೀಸ್ ಮತ ು್ ಕಾಬೆ ೀವಹೆೈಡೆರೀಟ್  

ಉತುರ : C)  ಗೆಿೈಕೆ ೀಜನ್ಸ ಮತ ು್ ಕೆ ಬ್್  
 

175. ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮಾನವನ ಶಾಾಸಕೆ ೀಶಗಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ತುದೆ  
a.  ಅಲ್ಲಾಯೀಲ್ ಗಳು  
b. ವಪ್ೆ  
c. ಶಾಾಸನಾಳ  
d. ಪ್ಕೆೆಲ್ಬನ ಮ ಳೆಗಳು 

ಉತುರ : A) ಅಲ್ಲಾಯೀಲ್ ಗಳು  
 

176. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ನಮಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ದಿ ರಕುವನ್ೆ ದೆೀಹದ ವಿವಿಧ್ ಅುಂಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಾಗಿಸ್ವ 
ರಕು ನಾಳವಾಗಿದೆ.  

a. ಅಭಿಧ್ಮನಿ  
b. ಅಪ್ಧ್ಮನಿ  
c. ಪ್ುಪ್ಪಸಕ ಅಭಿಧ್ಮನಿ ಎಡಹೃತೆಣ್ವ  
d. ಎಡಹೃತೆಣ್ವ 

ಉತುರ : B) ಅಪ್ಧ್ಮನಿ  
 

177. ಮಾನವನ ರಕುದೆ ತುಡವನ್ೆ ಈ ಉಪ್ಕರಣ್ದ್ಧುಂದ ಅಳೆಯ್ತಾುರೆ  
a. ಬಾಯರೆ ೀಮಿೀಟರ್  
b. ಉಷ್ಣತಾಮಾಪ್ಕ  
c. ಸ್ಥಪಗೆ ೀಮಾನೆ ೀಮಿೀಟರ್  
d. ಸ್ೆಿತೆ ೀಸ್ೆ ೆೀಪ್  
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ಉತುರ : C)  ಸ್ಥಪಗೆ ೀಮಾನೆ ೀಮಿೀಟರ್  
 

178. ನಮಾ ದೆೀಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಿಜನ್ಸ ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ವ ರಕುದ ಘಟಕ ಇದಾಗಿದೆ.  
a. ಬಳಿರಕುಕಣ್ 

b. ಕೆುಂಪ್ುರಕುಕಣ್  
c. ಪ್ಾಿಸ್ಾಾ  
d. ಕ್ರ್ತಟೆಿಗಳು  

ಉತುರ : B)  ಕೆುಂಪ್ು ರಕುಕಣ್ 

 

179. ಅಧಿಕ ಶಕ್ುಯ ಅವಶಯಕತೆ ಇರ್ವ ಪ್ಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ವ ಕೆ ೀಣೆಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ  
a. 2. 
b. 3 
c. 4 
d. 1 

ಉತುರ : C)  4 

 

180. ಮನ್ಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮ ತರಪುಂಡಗಳ ಪ್ರಮ್ಖ್ ಕಾಯವ  
a. ಪ್ೀಷ್ಣೆ 
b.  ಉಸ್ಥರಾಟ  
c. ವಿಸಜವನೆ  
d. ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ  

ಉತುರ : C) ವಿಸಜವನೆ  
 

181. ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಿೈಲುಂ ನ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆ  
a. ಆಹಾರದ ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ  
b. ನಿೀರಿನ ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ  
c. ಆಕ್ಿಜನ್ಸ ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ  
d. ಅಮೈನೆ ೀ ಆಮಿಗಳ ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ  

ಉತುರ : B) ನಿೀರಿನ ಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ  
 

182. ಪ್ೆೈರ್ವೆೀಟ್ ನ ವಿಭಜನೆಯಿುಂದ ಕಾಬವನ್ಸ ಡೆೈ ಆಕೆಿೈಡ್, ನಿೀರ್ ಮತ ು್ ಶಕ್ುಯ್ ಬಡ್ಗಡೆರ್ಾಗ್ವ 
ಸಿಳ ಇದಾಗಿದೆ  

a. ಕೆ ಿೀರೆ ೀಪ್ಾಿಸ್ಿ  
b. ನ ಯಕ್ಿಯಸ್  
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c. ಮೈಟೆ ೀಕಾುಂಡಿರರ್ಾ  
d. ಕೆ ೀಶದರವ  

ಉತುರ : C) ಮೈಟೆ ೀಕಾುಂಡಿರರ್ಾ  
 

183. ಮ ತರ ಪುಂಡದಲ್ಲಿರ್ವ ಸ್ೆ ೀಸ್ವ  ಘಟಕಗಳು  
a. ಸುಂಗಾರಹಕ ನಾಳ  
b. ಲೆ ೀಮನಾಳಗಳು 
c. ಬರಮನೆನ ಕೆ ೀಶ  
d. ರಿೀನಲ್ ನಳಿಕೆ  

ಉತುರ : B)  ಲೆ ೀಮನಾಳಗಳು  
 

184. ಹೃದಯದ್ಧುಂದ ದೆೀಹದ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಿಜನ್ಸ ಯ್ಕು (ಶ್ದದ)  ರಕುವನ್ೆ ಸ್ಥಗಿಸ್ವ ಮಾನವನ 
ಹೃದಯದ ಅುಂಗ  

a.  ಅ಼ಭಿಧ್ಮನಿಗಳು  
b. ಪ್ುಪ್ಪಸಕ ಅಭಿಧ್ಮನಿಗಳು 
c. ಅಪ್ಧ್ಮನಿಗಳು  
d. ಉಚಛ ಅಭಿಧ್ಮನಿ  

ಉತುರ : C)  ಅಪ್ಧ್ಮನಿಗಳು  
 

185. ರಕುವು ಒುಂದ್ ಬಾರಿ ಮನ್ಷ್ಯರ ದೆೀಹದೆ ಳಗೆ ಸುಂಪ್ೂಣ್ವವಾಗಿ ಪ್ರಿಚಯಿಸಲ್ ಎರಡ್ ಸಲ 
ಹೃದಯವನ್ೆ ಹಾದ್ ಹೆ ೀಗ್ವುದ್ ಒುಂದ್ ರಕು ಪ್ರಿಚಲನೆರ್ಾಗಿದೆ  

a. ಮ ಮವಡಿ  
b. ಎಕಮಡಿ  
c. ತ್ತರೀಮ್ಡಿ  
d. ಇಮಾಡಿ  

ಉತುರ : D)  ಇಮಾಡಿ  
 
************************************************************************* 
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                                                    ಅಧ್ಾಯಯ : 7 ನಿಯುಂತರಣ್ ಮತ್ು ಸಹಭಾಗಿತಾ 
ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.        (ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

186. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿಿರ್ವ ಚಿತರದಲ್ಲಿ  ನರಾವೆೀಗಗಳು ಹಾದ್ಹೆ ೀಗ್ವ ಸರಿರ್ಾದ ಮಾಗವ Apr-2019 

a. Q→S→R→P 
b. P→Q→R→S 
c. S→R→Q→P 
d. P→R→S→Q 

ಉತುರ : D)  P→R→S→Q 

 

187. ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ತಮಾ ರ ಪ್ ಮತ ು್ ರಚನೆಯನ್ೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಥಕೆ ಳುುವ ವಸ ು್ಗಳೆುಂದರೆ.  
a.  ಬಳಸ್ಥದ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳು.                                                        KSEEEB model-2/2021 

b. ತರಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಪ್ೆಪಗಳು  
c. ತಾಯಜಯ ಕಾಗದಗಳು  
d. ಸಸಯಗಳ ನಾರ್ಗಳು  

ಉತುರ : D) ಸಸಯಗಳ ನಾರ್ಗಳು  
 

188. ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೀರ್ಗಳ ಪ್ರತ್ತಕ್ರಯ್ಕಯ ವಿನಾಯಸವು                                    KSEEEBmodel-2 /2021 

a.  ನಿದೆೀವಶ್ತ ಮತ ು್ ಋಣ್ ಧ್ ದ್ಯತ್ತಅನ್ವತವಕ 
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b. ಧ್ನ ದ್ಯತ್ತಅನ್ವತವಕ ಮತ ು್ ಋಣ್ ಗ್ರ್ತಾಾನ್ವತವಕ  
c. ನಿದೆೀವಶ್ತವಲಿದ ಮತ ು್ ಧ್ನ ಗ್ರ್ತಾಾನ್ವತವಕ  
d. ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ೆ ಆಧ್ರಿಸ್ಥದ ಮತ ು್ ಧ್ನ ಜಲಾನ್ವತವಕ.  

ಉತುರ : D) ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ೆ ಆಧ್ರಿಸ್ಥದ ಮತ ು್ ಧ್ನ ಜಲಾನ್ವತವಕ  
 

189. ಎರಡ್ ನರಕೆ ೀಶಗಳ ನಡ್ವಿನ ಅುಂತರವನ್ೆ ಹಿೀಗೆುಂದ್ ಕರೆಯ್ತಾುರೆ.   
a. ಡೆುಂಡೆೈಟ್  
b. ಆಕಾಿನ್ಸ  
c. ಸುಂಸಗವ  
d. ಮಯಲ್ಲನ್ಸ  

ಉತುರ : C) ಸುಂಸಗವ  
 

190. ನಡೆಯ್ವ, ಓಡ್ವ, ಚಲನೆಗೆ ಸ್ಾೆಯ್ಗಳ ಹೆ ುಂದಾಣಿಕೆಯನ್ೆ ನಿವವಹಿಸ್ವ ಮಾನವನ ಮದ್ಳಿನ 
ಭಾಗ  

a. ಮ್ಮಾದ್ಳು,  
b. ಮಧ್ಯಮದ್ಳು  
c. ಫ್ಾನಿ  
d. ಅನ್ಮಸ್ಥುಷ್ೆ  

ಉತುರ :D) ಅನ್ಮಸ್ಥುಷ್ೆ  
 

191. ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ಸ ಹಾಮೀವನ್ಸ ಗೆಸುಂಬುಂಧಿಸ್ಥದುಂತೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಾಪದ ಹೆೀಳಿಕೆ.               Mar-

2020 

a. ಇದ್ ಕೆ ಬ್ನ ಚರ್ಾಪ್ಚಯ ಕ್ರಯ್ಕಯನ್ೆ ನಿಯುಂತ್ತರಸ್ತುದೆ 
b. ಇದರ ಕೆ ರತೆಯಿುಂದ ಗಳಗುಂಡ ರೆ ೀಗ ಉುಂಟಾಗ್ತುದೆ 
c. ಇದ್ ಪ್ಾಯರಾಥೆೈರಾಯ್ಡಡ ಗರುಂಥಿಯಿುಂದ ಸರವಿಕೆರ್ಾಗ್ತುದೆ 
d. ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಅಯೀಡಿನ್ಸ ಇದರ ಉತಾಪದನೆಗೆ ಅಗತಯವಾಗಿದೆ 

ಉತುರ : C) ಇದ್ು ಪ್ಾುರಾಥೆೈರಾಯಿಡ್ ಗರಾಂಥಿಯಿಾಂದ್ ಸರವಿಕೆಯಾಗುತಿದ್ೆ 
 

192. ಸಸಯವುಂದರ ಬೆೀರ್ಗಳು ಮಣಿಣನಲ್ಲಿರ್ವ  ನೆೈಟೆರೀಟ್ ಸ್ಾುಂದರತೆಯ ಪ್ರದೆೀಶದತು ಬೆಳೆಯ್ತ್ತುದದರೆ, 
ಅದ್  

a. ದ್ಯತ್ತ ಅನ್ವತವನೆ                                                                                         Prep-2020 

b. ಜಲಾನ್ವತವನೆ  
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c. ಸಪಶಾವನ್ವತವನೆ  
d. ರಾಸ್ಾಯನಿಕಾನ್ವತವನೆ  

ಉತುರ : D) ರಾಸ್ಾಯನಿಕಾನ್ವತವನೆ  
 

193. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ಸಸಯ ಹಾಮೀವನ್ಸ?  

a. ಇನ್ಿಲ್ಲನ್ಸ  
b. ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ಸ  
c. ಈಸ್ೆ ರೀಜನ್ಸ  
d. ಸ್ೆೈಟೆ ೀಕೆೈನಿನ್ಸ  

ಉತುರ : D) ಸ್ೆೈಟೆ ೀಕೆೈನಿನ್ಸ  
 

194. ಮಿದ್ಳಿನ ಪ್ರಮ್ಖ್ ಕಾಯವವೆುಂದರೆ 
a. ಆಲೆ ೀಚನೆ  
b. ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ೆ ನಿಯುಂತ್ತರಸ್ವಿಕೆ 
c.  ದೆೀಹದ ಸಮತೆ ೀಲನ ಕಾಪ್ಾಡ್ವುದ್  
d. ಮೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ  

ಉತುರ : D) ಮೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ  
 

195. ಥೆೈರಾಕ್ಿನ ಹಾಮೀವನ್ಸ ನಲ್ಲಿರ್ವ ಖ್ನಿಜಾುಂಶ ಇದಾಗಿದೆ.  
a. ಕಬ್ಣ್  
b. ರುಂಜಕ  
c. ಕಾಯಲ್ಲಿಯುಂ  
d. ಅಯೀಡಿನ್ಸ  

ಉತುರ : D), ಅಯೀಡಿನ್ಸ  
 

196. ದೆೀಹದ ಚರ್ಾಪ್ಚಯ ಕ್ರಯ್ಕಗಳನ್ೆ ನಿಯುಂತ್ತರಸ್ವ ಹಾಮೀವನ್ಸ  
a. ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ಸ  
b. ಇನ್ಿಲ್ಲನ್ಸ  
c. ಅಡಿರನಾಲ್ಲನ್ಸ  
d. ನಾರ್ ಅಡಿರನಲ್ಲನ್ಸ  

ಉತುರ : A) ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ಸ 

 

197. ಮಾನವನ ದೆೀಹದಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ಗರುಂಥಿಗಳ ನಾಯಕ ಗರುಂಥಿ (ಮಾಸಿರ್ ಗರುಂಥಿ  
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a. ಅಡಿರನಲ್  
b. ಥೆೈರಾಯ್ಡಡ  
c. ಪಟ್ಯಟರಿ  
d. ಪ್ಾಯರಾಥೆೈರಾಯ್ಡಡ  

ಉತುರ :C) ಪಟ್ಯಟರಿ 

 

198. ಮದ್ಳು ಬಳಿುಯನ್ೆ ರಕ್ಷಿಸ್ವ ದೆೀಹದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ  
a. ಫ್ಾನಿ  
b. ಮಣಿಶ್ರ  
c. ತಲೆಬ್ರ್ಡೆ  
d. ಬೆನ್ೆಮ ಳ  ೆ

ಉತುರ : D) ಬೆನ್ೆಮ ಳ  ೆ

 

199. ದೆೀಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾಮೀವನ್ಸ ಇದಾಗಿದೆ  
a. ಅಡಿರನಾಲ್ಲನ್ಸ  
b. ಇನ್ಿಲ್ಲನ್ಸ  
c. ಪಟ್ಯಟರಿ  
d. ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ಸ  

ಉತುರ : C)  ಪಟ್ಯಟರಿ  
 

200. ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಾೆಧ್ರಿಸ್ಥ ಉುಂಟಾಗದ ಪ್ರತ್ತಕ್ರಯ್ಕಯ್ಕುಂದರೆ 
a. ಕಾುಂಡಗಳು ಬೆಳಕ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗ್ವುದ್  
b. ಬೆೀರ್ಗಳು ಮಣಿಣನ ಆಳಕೆೆ ಇಳಿಯ್ವುದ್  
c. ಎಲೆಗಳನ್ೆ ಸಪಶ್ವಸ್ಥದಾಗ ಮ್ದ್ಡ್ವುದ್  
d. ಬಳಿುಯುಂದರ ಕ್ಡಿಗಳು ಮೀಲೆರ್ವುದ್.  

ಉತುರ :C) ಎಲೆಗಳನ್ೆ ಸಪಶ್ವಸ್ಥದಾಗ ಮ್ದ್ಡ್ವುದ್  
 

201. ಸ್ೆೈಟೆ ೀಕೆೈನಿನ್ಸ ಇದನ್ೆ ಪ್ರಚ್ೆ ೀದ್ಧಸ್ವುದ್  
a. ರೆುಂಬೆಗಳ ಉತಪತ್ತು  
b. ಚಿಗ್ರ್ಗಳ ಉದಿ ಹೆಚಿಿಸ್ವುದ್  
c. ಹ ಗಳ ಉತಪತ್ತು  
d. ಕೆ ೀಶ ವಿಭಜನೆ 
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ಉತುರ : D)  ಕೆ ೀಶವಿಭಜನೆ  
 

202. ಸಸಯವುಂದರ ಬೆೀರ್ಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ವ ನೆೈಟೆರೀಟ್ ಸ್ಾುಂದರತೆಯ ಪ್ರದೆೀಶದತು ಬೆಳೆಯ್ತ್ತುದದರೆ 
ಅದ್  

a. ರಾಸ್ಾಯನಿಕಾನ್ವತವನೆ  
b. ಜಲಾನ್ವತವನೆ  
c. ದ್ಯತ್ತ ಅನ್ವತವನೆ  
d. ಸಪಶಾವನ್ವತವನೆ 

ಉತುರ : A)  ರಾಸ್ಾಯನಿಕಾನ್ವತವನೆ  
 

203. ಹೆಣಿಣನ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ್ವಾದ ಹಾಮೀವನ್ಸ  
a. ಟೆಸ್ೆ ಿೀಸ್ಥಿರಾನ್ಸ  
b. ಈಸ್ೆ ರೀಜನ್ಸ  
c. ಪ್ರೀಜೆಸ್ಥಿೀರಾನ್ಸ  
d. ಇನ್ಿಲ್ಲೀನ್ಸ  

ಉತುರ : C)  ಈಸ್ೆ ರೀಜನ್ಸ  
 

204. ತ್ತ್ವ ಪ್ರಿಸ್ಥಿತ್ತಯ ಹಾಮೀವನ್ಸ ಇದ್  
a. ಪಟ್ಯಟರಿ  
b. ಥೆೈರಾಕ್ಿನ್ಸ  
c. ಟೆಸ್ೆ ಿೀಸ್ಥಿರಾನ್ಸ  
d. ಅಡಿರನಲ್  

ಉತುರ : D)  ಅಡಿರನಲ್  
 

205. ಕೆ ೀಶಕಾಯದ್ಧುಂದ ಹೆ ರಟ ಸಣ್ಣ ಕವಲ್ಗಳನ್ೆ ಹಿೀಗೆ ಕರೆಯ್ವರ್  
a. ಡೆುಂಡೆೈಟ್ 

b.  ಆಕಾಿನ್ಸ  
c. ನರತ್ದ್ಧ  
d. ಕೆ ೀಶಕಾಯ  

ಉತುರ : A)  ಡೆುಂಡೆೈಟ್  
 

 
********************************************************************************************************************************* 
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                               ಅಧ್ಾಯಯ : 8 ಜಿೀವಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ಸುಂತಾನೆ ೀತಪತ್ತು ನಡೆಸ್ತುವೆ ? 

ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.        (ಬಹ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

206. ಕೆ ಟಿಿರ್ವ ಬೀಜದಳದ ಚಿತರದಲ್ಲಿ A ಮತ ು್ B ಎುಂದ್ ಗ್ರ್ತ್ತಸ್ಥರ್ವ ಭಾಗಗಳು ಕರಮವಾಗಿ.           

                                                                                                                                         Mar-2020 

a. ಹಣ್ ಣ್, ಕಾುಂಡ  
b. ಪ್ರರ್ಮ ಕಾುಂಡ, ಪ್ರರ್ಮ ಬೆೀರ್  
c. ದ್ಧಾತ್ತೀಯ ಬೆೀರ್, ಪ್ರರ್ಮ ಕಾುಂಡ  
d. ಮಗ ಗ್, ಎಲೆ  

ಉತುರ :B) ಪ್ರರ್ಮ ಕಾುಂಡ, ಪ್ರರ್ಮ ಬೆೀರ್  
 

207. ಸ್ೆಪೈರೆ ೀಗೆೈರಾದಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ಬರ್ವ ಸುಂತಾನೆ ೀತಪತ್ತುಯ ವಿಧ್.                                         Sept-

2020 

a. ಮಗ ಗ್ವಿಕೆ  
b. ತ್ುಂಡರಿಕೆ  
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c. ಕಾಯಜ ಸುಂತಾನೆ ೀತಪತ್ತು  
d. ಬೀಜಕಗಳ ಉತಾಪದನೆ  

ಉತುರ : B) ತ್ುಂಡರಿಕೆ  
 

208. ಹಣಾಣಗಿ ಬೆಳೆಯ್ವ ಹ ವಿನ ಭಾಗ ಮತ ು್ ಸಸಯದ ಬೆೀರಾಗಿ ಬೆಳೆಯ್ವ ಬೀಜದ ಭಾಗ ಕರಮವಾಗ 

a. ಅುಂಡಾಶಯ ಮತ ು್ ಪ್ರರ್ಮ ಕಾುಂಡ                                                              Apr-2019 

b. ಪ್ರರ್ಮ ಕಾುಂಡ, ಪ್ರರ್ಮ ಮ ಲ 

c. ಅುಂಡಾಶಯ ಮತ ು್ ಪ್ರರ್ಮ ಮ ಲ 

d. ಅುಂಡಾಶಯ ಮತ ು್ ಅುಂಡಾಣ್್  
ಉತುರ : C) ಅುಂಡಾಶಯ ಮತ ು್ ಅುಂಡಾಣ್್  
 

209. ವಿದಳನ ಕ್ರಯ್ಕಯಿುಂದ ಮಾತರ ಸುಂತಾನೆ ೀತಪತ್ತು ನಡೆಸ್ವ ಜಿೀವಿಗಳ ಗ್ುಂಪ್ು.                    Jun-

2019 

a. ಅಮಿೀಬಾ, ಹೆೈಡಾರ, ಸ್ೆಪೈರೆ ೀಗೆೈರಾ  
b. ಲ್ಲಶೆೀನಿರ್ಾ, ಅಮಿೀಬಾ, ಯಿೀಸ್ಿ  
c. ಅಮಿೀಬಾ, ಪ್ಾಿಸ್ೆ ೀಡಿಯುಂ ,ಪ್ಿನೆೀರಿರ್ಾ  
d. ಪ್ಾಿಸ್ೆ ೀಡಿಯುಂ, ಅಮಿೀಬಾ, ಲ್ಲಶೆೀನಿರ್ಾ  

ಉತುರ : D)  ಪ್ಾಿಸ್ೆ ೀಡಿಯುಂ, ಅಮಿೀಬಾ, ಲ್ಲಶೆೀನಿರ್ಾ  
 

210. ಪ್ರಾಗಕೆ ೀಶವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧದೆ.  
a. ಪ್ುಷ್ಪಪ್ತರಗಳು  
b. ಅುಂಡಾಣ್್ಗಳು  
c. ಶಲಾಕೆ  
d. ಪ್ರಾಗರೆೀಣ್್ಗಳು  

ಉತುರ : D) ಪ್ರಾಗರೆೀಣ್್ಗಳು  
 

211. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ಮನ್ಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ ಣ್ ಸುಂತಾನೆ ೀತಪತ್ತು ವೂಯಹದ ಭಾಗವಲಿ  
a. ಅುಂಡಾಶಯ  
b. ಗಭವಕೆ ೀಶ 

c. ವಿೀಯವನಾಳ  
d. ಅುಂಡನಾಳ  

ಉತುರ : C)  ವಿೀಯವನಾಳ  
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212. ಮಗ ಗ್ವಿಕೆಯ ಮ ಲಕ ಅಲೆೈುಂಗಿಕ ಸುಂತಾನೆ ೀತಪತ್ತು ನಡೆಸ್ವ ಜಿೀವಿ  
a. ಅಮಿೀಬಾ  
b. ಯಿೀಸ್ಿ  
c. ಪ್ಾಿಸ್ೆ ೀಡಿಯುಂ  
d. ಲ್ಲಶೆೀನಿರ್ಾ  

ಉತುರ : B)  ಯಿೀಸ್ಿ  
 

213. ದ್ಧಾಲ್ಲುಂಗಿ ಸಸಯಕೆೆ ಉದಾಹರಣೆ ರ್ಾಗಿದೆ  
a. ಪ್ಪ್ಾಪಯಿ  
b. ಕಲಿುಂಗಡಿ  
c. ದಾಸವಾಳ  
d. ತೆುಂಗ್  

ಉತುರ : C)  ದಾಸವಾಳ  
 

214. ಶಲಾಕೆ ಒಳಗೆ ುಂಡಿರ್ವ ಭಾಗಗಳು  
a.  ಶಲಾಕಾಗರ, ಶಲಾಕನಳಿಕೆ ಮತ ು್ ಪ್ರಾಗಕೆ ೀಶ  
b. ಶಲಾಕಾಗರ, ಶಲಾಕನಳಿಕೆ ಮತ ು್ ಪ್ುಷ್ಪದಳ  
c. ಪ್ರಾಗಕೆ ೀಶ, ತುಂತ್ ಮತ ು್ ಅುಂಡಾಶಯ 

d. ಶಲಾಕಾಗರ, ಶಲಾಕನಳಿಕೆ ಮತ ು್ ಅುಂಡಾಶಯ  
ಉತುರ : D)  ಶಲಾಕಾಗರ, ಶಲಾಕನಳಿಕೆ ಮತ ು್ ಅುಂಡಾಶಯ  
 

215. ಹ ವಿನಲ್ಲಿರ್ವ ಪ್ರಾಗಸಪಶವ ಕ್ರಯ್ಕಯಿುಂದ ಬೀಜ ಉುಂಟಾಗ್ವುದರ ಅನ್ಕರಮ ಹುಂತಗಳಿವು.  
a. ಶಲಾಕಾಗರದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಾಗ-ಪ್ರಾಗರೆೀಣ್್ವಿನಿುಂದ ನಾಳ-ಭ ರಣ್-ಬೀಜ-ಹಣ್ ಣ್  
b. ಪ್ರಾಗರೆೀಣ್್ವಿನಿುಂದ ನಾಳ-ಶಲಾಕಾಗರದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಾಗ -ಭ ರಣ್ -ಬೀಜ-ಹಣ್ ಣ್  
c. ಶಲಾಕಾಗರದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಾಗ-ಪ್ರಾಗರೆೀಣ್್ವಿನಿುಂದನಾಳ-ಹಣ್ ಣ್-ಬೀಜ-ಭ ರಣ್  
d. ಪ್ರಾಗರೆೀಣ್್ವಿನಿುಂದ ನಾಳ-ಶಲಾಕಾಗರದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಾಗ-ಬೀಜ-ಹಣ್ ಣ್ -ಭ ರಣ್  

ಉತುರ : A) ಶಾಸರದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಾಗ-ಪ್ರಾಗರೆೀಣ್್ವಿನಿುಂದ ನಾಳ -ಭ ರಣ್-ಬೀಜ-ಹಣ್ ಣ್  
 

216. ಹ ವಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲ್ಲುಂಗಾಣ್್ ಮತ ು್ ಹೆಣ್ ಣ್ಲ್ಲುಂಗಾಣ್್ಗಳು ಅನ್ಕರಮವಾಗಿರ್ಾಗಿವೆ.  
a. ಕೆೀಸರ ಮತ ು್ ಅುಂಡಾಶಯ  
b. ಅುಂಡಾಶಯ ಮತ ು್ ಕೆೀಸರ 

c. ತುಂತ್ ಮತ ು್ ಪ್ುಷ್ಪದಳ  
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d. ಶಲಾಕನಳಿಕೆ ಮತ ು್ ಪ್ರಾಗಕೆ ೀಶ 

ಉತುರ : A) ಕೆೀಸರ ಮತ ು್ ಅುಂಡಾಶಯ  
 

217. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿನ ರೆ ೀಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೆೈುಂಗಿಕ ಕ್ರಯ್ಕಯಿುಂದ ಹರಡದ ದ್  
a. ಸ್ಥಫಿಲಸ್  
b. ಗೆ ನೆ ೀರಿರ್ಾ 

c. ಪ್ರಜನನಾುಂಗದ ಮೀಲ್ಲನ ಗ್ಳ ುೆ  
d. ಹೆಪ್ಟಿೆಟಸ್  

ಉತುರ :D) ಹೆಪ್ಟಿೆಟಸ್  
 

218. ಅುಂಡಾಶಯದ್ಧುಂದ ಗಭವಕೆ ೀಶಕೆೆ ಸುಂಪ್ಕವ ಕಲ್ಲಪಸ್ವ ನಾಳ ಇದಾಗಿದೆ 
a. ಯ್ಸ್ೆಿೀಷ್ಟ್ಯನ್ಸ ನಾಳ  
b. ವಿೀಯವನಾಳ 

c.  ಫ್ಾಯಲೆ ೀಪಯನ್ಸ ನಾಳ 

d. ಸುಂಗಾರಹಕ ನಾಳ 

ಉತುರ : C) ಫ್ಾಯಲೆ ೀಪಯನ್ಸ ನಾಳ 

 

219.  ಕೆಲವು ಸಸಯಗಳ ಬೆೀರ್, ಕಾುಂಡ, ಎಲೆಗಳು, ರಿೀತ್ತಯ ಸುಂತಾನೆ ೀತಪತ್ತು ಮ ಲಕ ಹೆ ಸ 
ಸಸಯಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯ್ವುದ್  

a. ಮಗ ಗ್ವಿಕೆ  
b. ಕಾಯಜರಿೀತ್ತ  
c. ಲೆೈುಂಗಿಕ  
d. ವಿದಳನ  

ಉತುರ : B)  ಕಾಯಜರಿೀತ್ತ  
 

220. ಫ್ರರಢಾ ವಸ್ೆಿ ತಲ್ಪದ ಹಣ್ ಣ್ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ಋತ್ ಚಕರ ವು ಎಷ್್ಿ ದ್ಧನಗಳಿಗೆ ಮಾ ನಡೆಯ್ತುದೆ ? 

a. 31 
b. 20 
c. 28 
d. 22 

ಉತುರ : C) 28 

 

221.  ಪ್ರರಢಾವಸ್ೆಿಯ ಹ್ಡ್ಗರಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಣ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಸರವಿಕೆರ್ಾಗ್ವ ಲೆೈುಂಗಿಕ ಹಾಮೀವನ್ಸ  
a. ಪ್ರೀಜೆಸ್ಥಿೀರಾನ್ಸ  
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b. ಟೆಸ್ೆ ಿೀಸ್ಥಿರಾನ್ಸ  
c. ಪ್ರೀಸ್ೆಿೀಟ್  
d. ಈಸ್ೆ ರೀಜನ್ಸ  

ಉತುರ : B)  ಟೆಸ್ೆ ಿೀಸ್ಥಿರಾನ್ಸ  
 

222. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವ ಗಭವನಿರೆ ೀಧ್ಕತೆಯಿುಂದ ಹಾಮೀವನಿನ ಅಸಮತೆ ೀಲನ 
ಉುಂಟಾಗ್ತುದೆ  

a. ಕಾುಂಡೆ ೀಮ್ ಬಳಕೆ  
b. ವುಂಕ್ / ಕಾಪ್ರ್ ಟಿೀ 
c. ಯೀನಿಚಿೀಲ  
d. ವಾಯಸ್ೆಕಿಮಿ ಶಸರ ಚಿಕ್ತೆಿ  

ಉತುರ : B) ವುಂಕ್  / ಕಾಪ್ರ್ ಟಿೀ 
 

223. ಒುಂದ್ ಹ ವಿನ ಪ್ರಾಗಕೆ ೀಶದ್ಧುಂದ ಪ್ರಾಗ ರೆೀಣ್್ಗಳು ಅದೆೀ ಹ ವಿನ ಶಲಾಕಾಗರಕೆೆ ವಗಾವವಣೆ 
ಆಗ್ವ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕ  

a. ನಿಶೆೀಚನ  
b. ಪ್ರಕ್ೀಯ ಪ್ರಾಗಸಪಶವ  
c. ಸುಂತಾನೆ ೀತಪತ್ತು  
d. ಸಾಕ್ೀಯ ಪ್ರಾಗಸಪಶವ  

ಉತುರ : D)  ಸಾಕ್ೀಯ ಪ್ರಾಗಸಪಶವ  
 

224. ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ ಮತ ು್ ಹೆಣ್ ಣ್ ಲ್ಲುಂಗಾಣ್್ಗಳು ಸುಂಯೀಗ ಹೆ ುಂದ್ವ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಕರ್ಾಗಿದೆ.  
a. ನಿಶೆೀಚನ  
b. ಪ್ರಕ್ೀಯ ಪ್ರಾಗಸಪಶವ  
c. ಸುಂತಾನೆ ೀತಪತ್ತು  
d. ಸಾಕ್ೀಯ ಪ್ರಾಗಸಪಶವ  

ಉತುರ : A)  ನಿಶೆೀಚನ  
 

225. ಪ್ರಾಗಸಪಶವದ ನುಂತರ ಅುಂಡಾಣ್್ಗಳ ಒಳಗೆ ಯ್ಗಾಜವು ಹಲವಾರ್ ಬಾರಿ ವಿಭಜನೆ ಹೆ ುಂದ್ಧ 
ಭ ರಣ್ವನ್ೆ ಉುಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅುಂಡಾಣ್್ವು ಒುಂದ್ ಒರಟಾದ ಪ್ದರವನ್ೆ ಬೆಳೆಸ್ಥಕೆ ಳುುವುದ್ ಇದ್.  

a. ಹ ವು  
b. ಕಾಯಿ 
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c. ಹಣ್ ಣ್  
d. ಬೀಜ  

ಉತುರ : D)   ಬೀಜ  
 
************************************************************************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ಅಧ್ಾಯಯ : 9 ಅನ್ವುಂಶ್ೀಯತೆ ಮತ್ು ಜಿೀವವಿಕಾಸ 

ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.        (ಬಹ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

226. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿರ್ಾದ ಜೆ ೀಡಿಯನ್ೆ ಗ್ರ್ತ್ತಸ್ಥ.                                 Prep-2020 

a. ಹಕ್ೆಯ ರೆಕೆೆ ಮತ ು್ ಕ್ದ್ರೆಯ ಮ್ುಂಗಾಲ್-- ಕಾರ್ಾವನ್ರ ಪ ಅುಂಗಗಳು 
b. ಬಾವಲ್ಲಯ ರೆಕೆೆ ಮತ ು್ ಅಳಿಲ್ಲನ ಮ್ುಂಗಾಲ್-- ಕಾರ್ಾವನ್ರ ಪ ಅುಂಗಗಳು 
c. ಹಕ್ೆಯ ರೆಕೆೆ ಮತ ು್ ಚಿಟೆಿಯ ರೆಕೆೆ --ರಚನಾನ್ರ ಪ ಅುಂಗಗಳು 
d. ಮಿೀನಿನ ಈಜ್ ರೆಕೆೆ ಮತ ು್ ಹಕ್ೆಯ ರೆಕೆೆ-- ಕಾರ್ಾವನ್ರ ಪ ಅುಂಗಗಳು 

ಉತುರ : D) ಮಿೀನಿನ ಈಜ್ ರೆಕೆೆ ಮತ ು್ ಹಕ್ೆಯ ರೆಕೆೆ-- ಕಾರ್ಾವನ್ರ ಪ ಅುಂಗಗಳು 
 

227. ಪ್ರಬಲ ಗ್ಣ್ವಾದ ದ್ುಂಡಗಿನ ಹಳದ್ಧ ಬೀಜಗಳನ್ೆ ಉತಾಪದ್ಧಸ್ವ ಶ್ದಿ ಬಟಾಣಿ ಸಸಯವನ್ೆ 
ದ್ಬವಲವಾದ 

ಗ್ಣ್ವಾದ ಸ್ಕಾೆದ -ಹಸ್ಥರ್  ಬೀಜಗಳನ್ೆ ಉತಾಪದ್ಧಸ್ವ ಶ್ದಿ ಬಟಾಣಿ ಸಸಯದೆ ುಂದ್ಧಗೆ ಸುಂಕರಗೆ ಳಿಸ್ಥದೆ. 
ಮಡಲ್ ರ ಪ್ರಯೀಗದ F1 ಪೀಳಿೀಗೆಯಲ್ಲಿ ದ್ುಂಡಗಿನ ಹಸ್ಥರ್ ಬೀಜಗಳನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ಸಸಯಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ.        
Apr-2019 

a. 0 
b. 1 
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c. 3 
d. 9 

ಉತುರ :A) 0 

 

228. ಬಟಾಣಿ ಸುಂಸ್ೆಿಗಳ ವಿಭಿನೆ ರ ಪ್ಗಳನ್ೆ ತೆ ೀರಿಸ್ವ ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೀಷ್ಿಕವನ್ೆ ಗಮನಿಸ್ಥ.             

Jun-2019 

            ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ         ಹ ವಿನ ಸ್ಾಿನ 

    ಹಸ್ಥರ್ (G)  ಎಲೆಯ ಕುಂಕ್ಳ (A)  

    ಹಳದ್ಧ(g)    ಕಾುಂಡದ ತ್ದ್ಧ(a)  

ಹಸ್ಥರ್ ಬೀಜ ಮತ ು್ ಕಾುಂಡದ ತ್ದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹ ವುಗಳನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧರ್ವ ತಳಿ ಗ್ಣ್ದ ಸ ಚಕ ವೆುಂದರೆ 
A) gGAa 
B) GaAa 
C) GgAA 
D) Ggaa 

ಉತುರ : D) Ggaa 

 

229. ಅನ್ವುಂಶ್ೀಯತೆ/ ತಳಿಶಾಸರದ ಪತಾಮಹ ಎುಂದ್ ಇವರನ್ೆಕರೆಯ್ವರ್  
a. ಡಿಮಿಟಿರ ಮುಂಡಲ್ಲವ್  
b. ಗೆರಗರ್ ಜೆ ೀಹಾನ್ಸ ಮುಂಡಲ್  
c. ಕರೆ ೀಲಸ್ ಲ್ಲನೆಯಸ್  
d. ರಾಬಟ್ವ ಹ್ಕ್  

ಉತುರ : B) ಗೆರಗರ್ ಜೆ ೀಹಾನ್ಸ ಮುಂಡಲ್  
 

230. ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿಿರ್ವ  P  ಮತ ು್ Q ಚಿತರಗಳು ಮಾನವರ ಲ್ಲುಂಗಾಣ್್ಗಳನ್ೆ ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸ್ತುವೆ.    Prep 

-2020 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ವಿನ ಲ್ಲುಂಗ ನಿಧ್ವರಿಸ್ವುದ್  
a.  Q ಲ್ಲುಂಗಾಣ್್ವಿನ  ಜೆ ೀಡಿ ವಣ್ವತುಂತ್ಗಳು 
b.  P ಲ್ಲುಂಗಾಣ್್ವಿನ ದೆ ಡಡದಾದ ವಣ್ವತುಂತ್  
c.  Q ಲ್ಲುಂಗಾಣ್್ವಿನ ರ್ಾವುದಾದರೆ ುಂದ್ ವಣ್ವತುಂತ್  
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d.  P ಲ್ಲುಂಗಾಣ್್ವಿನ ಜೆ ೀಡಿ ವಣ್ವತುಂತ್ಗಳು  
ಉತುರ : C)  Q ಲ್ಲುಂಗಾಣ್್ವಿನ ರ್ಾವುದಾದರೆ ುಂದ್ ವಣ್ವತುಂತ್.  
 

231. ರಚನಾನ್ರ ಪ ಅುಂಗಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆರ್ಾಗಿದೆ 
a. ಪ್ಕ್ಷಿಯ ಕಾಲ್ ಮತ ು್ ಮಾನವನ ಮ್ುಂಗೆೈ  
b. ಬಾವಿಯ ರೆಕೆೆ ಮತ ು್ ಪ್ಕ್ಷಿಯ ರೆಕೆೆ  
c. ಮಿೀನಿನ ಈಜ್ ರೆಕೆೆ ಮತ ು್ ಮಾನವನ ಕೆೈ 
d. ಮಾನವನ ಕಾಲ್ ಮತ ು್ ಕ್ೀಟದ ರೆಕೆೆ  

ಉತುರ : A) ಪ್ಕ್ಷಿಯ ಕಾಲ್ ಮಾನವನ ಮ್ುಂಗೆೈ  
 

232. ದ್ುಂಡನೆಯ ಹಸ್ಥರ್(RRYY) ಮತ ು್ ಸ್ಕಾೆದ ಹಳದ್ಧ (rryy )ಬಟಾಣೆ ಬೀಜದ ಸಸಯಗಳನ್ೆ 
ಅಡಡಹಾಯಿಸ್ಥದಾಗ  

F1ಪೀಳಿೀಗೆಯ ತಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.  
a. ದ್ುಂಡನೆಯ ಹಳದ್ಧ(Rr ,Yy)  

b. ದ್ುಂಡನೆಯ ಹಸ್ಥರ್(RR  yy)  

c. ಸ್ಕಾೆದ ಹಸ್ಥರ್(rr, yy)  

d. ಸ್ಕಾೆದ ಹಳದ್ಧ(rR yY)  

ಉತುರ : A)  ದ್ುಂಡನೆಯ ಹಳದ್ಧ (Rr, Yy)  

 

233. ಕಾಡ್ ಎಲೆಕೆ ೀಸ್ಥನಿುಂದ ವಿಕಾಸವಾಗಿರ್ವ ತರಕಾರಿ  
a. ಗಡೆಡ ಕೆ ೀಸ್ 
b. ಬೀಟ್ ರ ಟ್  
c. ಬಾರಕೆ ೀಲ್ಲ  
d. ಎಲೆಕೆ ೀಸ್ 

ಉತುರ :B) ಬೀಟ್ ರ ಟ್  
 

234. ಸಮರ ಪ ಅುಂಗಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ 
a. ಮಾನವನ ತೆ ೀಳು ಮತ ು್ ನಾಯಿಯ ಮ್ುಂಗಾಲ್ 
b. ಮಾನವನ ಹಲ್ಿಗಳು ಮತ ು್ ಆನೆಯ ದುಂತಗಳು 
c. ಆಲ ಗಡೆಡ ಮತ ು್ ಹ್ಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಕಾುಂಡಗಳು  
d. ಮೀಲ್ಲನ  

ಉತುರ : D)  ಮೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ  
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235. ಮುಂಡಲರ ಪ್ರಯೀಗವುಂದರಲ್ಲಿ ನೆೀರಳ  ೆಹ ವು ಬಡ್ವ ಎತುರದ ಸಸಯಗಳ  ೆುಂದ್ಧಗೆ ಬಳಿ ಹ ವು 
ಬಡ್ವ  

ಕ್ಬಜ ಸಸಯಗಳನ್ೆ ತೆಗೆದ್ಕೆ ಳುಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿುಂದ ಪ್ಡೆದ ಸುಂತತ್ತಯ್ಕಲಿವೂ ನೆೀರಳ  ೆಹ ಗಳನ್ೆ ಹೆ ುಂದ್ಧವೆ. 
ಆದರೆ ಅಧ್ವದಷ್್ಿ ಕ್ಬಜವಾಗಿವೆ, ಇದರಿುಂದ ನಾವು ಎತುರ ಸಸಯದ ತಳಿ ಗ್ಣ್ವನ್ೆ ಹಿೀಗೆ ಸ ಚಿಸಬಹ್ದ್. 

a. TTWW 
b. TTww 
c. TtWW 
d. TtWw 

ಉತುರ : C)  TtWW  

 

236. ತುಂದೆಯಿುಂದ Y ,ತಾಯಿಯ್ಕುಂದ್ X ವಣ್ವ ತುಂತ್ಗಳನ್ೆ ಪ್ಡೆದ ಯ್ಗಾಜದ್ಧುಂದ ಬೆಳೆಯ್ವ ಮಗ್ವು  
a. ಹೆಣಾಣವುದ್ 
b. ಗುಂಡಾಗ್ವುದ್ 
c. ಗುಂಡ್ ಅರ್ವಾ ಹೆಣಾಣಗ್ವುದ್  
d. ಮೀಲ್ಲನ ಎಲಿವೂ  

ಉತುರ :B)  ಗುಂಡಾಗ್ವುದ್  
 

237. ಮಾನವನ ಜಿೀವಕೆ ೀಶದಲ್ಲಿರವ ವಣ್ವತುಂತ್ಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯಯ ಜೆ ತೆ  
a. 44 
b. 23 
c. 25 
d. 2 

ಉತುರ :B) 23 

 

238. ಮಾನವ ಹಿುಂದೆ ಬದ್ಕ್ದಿ ಜಿೀವಿಗಳ ರ್ಾವುದಾದರ  ವಿಧ್ದ ಅವಶೆೀಷ್ಗಳನ್ೆ ಹಿೀಗೆ ಕರೆಯ್ವರ್  
a.  ಜಿೀವಿಗಳು  
b. ಅನ್ವುಂಶ್ೀಯತೆ  
c. ಪ್ಳೆಯ್ಳಿಕೆ  
d. ನಿಜಿೀವವಿ  

ಉತುರ : C)  ಪ್ಳೆಯ್ಳಿಕೆ  
 

239. ಲಭಯ ಪ್ುರಾವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವನ ಉಗಮಸ್ಾಿನ  
a. ಏಷಾಯ ಖ್ುಂಡ  
b. ಆಸ್ೆರೀಲ್ಲಯ ಖ್ುಂಡ 
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c. ಅಮೀರಿಕಾ ಖ್ುಂಡ 

d. ಆಫಿರಕಾ ಖ್ುಂಡ 

ಉತುರ : D)  ಆಫಿರಕಾ ಖ್ುಂಡ  
 

240. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿೀವವಿಕಾಸದ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೀನದ್ಧುಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಿ ಸುಂಬುಂಧಿಸ್ಥರ್ವುದ್  
a. ಒಬ್ ಚಿೀನಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕ  
b. ಒುಂದ್ ಚಿುಂಪ್ಾುಂಜಿೀ  
c. ಒುಂದ್ ಜೆೀಡರ ಹ್ಳು  
d. ಒುಂದ್ ಬಾಯಕ್ಿೀರಿರ್ಾ  

ಉತುರ : A)  ಒಬ್ ಚಿೀನಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕ  
 

241.  ದ್ಧಾ ತಳಿೀಕರಣ್ ಪ್ರಯೀಗದಲ್ಲಿ F2  ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಯಕುರ ಪ್ ಅನ್ಪ್ಾತ  
a. 9:3:2:1 
b. 3:6:9:1 
c. 9:3:3:1 
d. 9:3:1:3 

ಉತುರ : C) 9:3:3:1 

 

242.  ಕೆ ೀಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸುಂದಭವದಲ್ಲಿ  DNA  ಅಣ್್ ತನೆನ್ೆ ತಾನ್ ನಕಲ್ ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವ 
ಕ್ರಯ್ಕರ್ಾಗಿದೆ  

a. ಪ್ರಭೆೀಧಿೀಕರಣ್  
b. ಅನ್ವುಂಶ್ೀಯತೆ  
c. ವುಂಶಾವಾಹಿ  
d. ಸಾಪ್ರತ್ತೀಕರಣ್  

ಉತುರ :  D) ಸಾಪ್ರತ್ತೀಕರಣ್ 

 

243. ಅನ್ವುಂಶ್ೀಯ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾರ ಕೆ ಡ್ಗೆರ್ಾಗಿವೆ  
a. ಅರಿಸ್ಾಿಟಲ್  
b. ಡಾವಿವನ್ಸ  
c. ನ್ಯಟನ್ಸ  
d. ಮುಂಡಲ್  

ಉತುರ : D)  ಮುಂಡಲ್  
 

244. ಮುಂಡಲರ್ ತಮಾ ಪ್ರಯೀಗದಲ್ಲಿ ರ್ಾವ ಸಸಯಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ುಂಡಿದದರ್  
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a.  ಬಟಾಣೆ 
b. ಶೆೀುಂಗಾ  
c. ಕಡಲೆ  
d. ಹೆಸರ್ಕಾಳು 

ಉತುರ : A)  ಬಟಾಣೆ  
 

245.  ಈಗಾಗಲೆಅಸ್ಥಿತಾದಲ್ಲಿರ್ವ ಪ್ರಭೆೀಧ್ಗಳಿುಂದ ಹೆ ಸ ಪ್ರಭೆೀಧ್ ಉುಂಟಾಗ್ವುದನ್ೆ ಹಿೀಗೆ ಕರೆಯ್ವರ್  
a. ಏಕತಳಿೀಕರಣ್  
b. ಪ್ರಭೆೀಧಿೀಕರಣ್  
c. ಸಾಪ್ರತ್ತೀಕರಣ್  
d. ದ್ಧಾತಳಿೀಕರಣ್  

ಉತುರ : B)  ಪ್ರಭೆೀಧಿೀಕರಣ್  
 
************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 

                                                                         ಅಧ್ಾಯಯ : 15 ನಮಾ ಪ್ರಿಸರ  
ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.        (ಬಹ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

246. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟಿಿರ್ವ ಆಹಾರ ಸರಪ್ಳಿಯನ್ೆ ಗಮನಿಸ್ಥ .                               Jun-2019 

ಹ್ಲ್ಿ -----→ಮಿಡತೆ---→ಕಪ್ೆಪ ----→ಹಾವು ---→ಹದ ದ್  
a. 500J 
b. 5J 
c. 0.5J 
d. 50J 

ಉತುರ : B) 5 J 

 

247. ಜೆೈವಿಕ ವಿಘಟನಾ ವಸ ು್ಗಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸ್ಥದುಂತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿರ್ಾದ ಹೆೀಳಿಕೆ :ಈ ವಸ ು್ಗಳು     
a. ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲಿ ಧಿೀಘವ ಕಾಲ ಜಡವಾಗಿ ಉಳಿದ್ ಬಡ್ತುವೆ                    KSEEEB model -1/2021 

b. ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ್ೆಿಯ ಅನೆೀಕ ಜಿೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ೆ ಉುಂಟ್ಮಾಡ್ತುವೆ.  
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c. ವಿವಿಧ್ ಪ್ೀಷ್ಣೆ ಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸ್ಾಯನಿಕಗಳ ಸ್ಾುಂದರತೆಯನ್ೆ ಹೆಚಿಿಸ್ತುದೆ.  
d. ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮರ್ಚಕ್ರೀಕರಣ್ಗೆ ಳುುತುದೆ.  

ಉತುರ : D) ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮರ್ಚಕ್ರೀಕರಣ್ಗೆ ಳುುತುದೆ.  
 

248. ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ಬರ್ವ ಜೆೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು 
a. ಉಷ್ಣತೆ 
b.  ಸ ಕ್ಷಮಜಿೀವಿಗಳು  
c. ಮಳ  ೆ 
d. ಗಾಳಿ 

ಉತುರ : B)  ಸ ಕ್ಷಮಜಿೀವಿಗಳು  
 

249. ಆಹಾರ ಸರಪ್ಳಿಯ ಮದಲನೆಯ ಪ್ೀಷ್ಣಾಸುರದಲ್ಲರಿ್ವ ಜಿೀವಿಗಳು ಇವುಗಳಾಗಿವೆ.  
a. ಉತಾಪದಕರ್ 
b.  ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರ್  
c. ದ್ಧಾತ್ತೀಯ ಭಕ್ಷಕರ್  
d. ತೃತ್ತೀಯ ಭಕ್ಷಕರ್ 

ಉತುರ : A) ಉತಾಪದಕರ್  
 

250.  ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದರಿುಂದ ಒುಂದ್ ಆಹಾರ ಸರಪ್ಳಿಯನ್ೆ ರಚಿಸಬಹ್ದ್ 
a. ಹ್ಲ್ಿ ,ಗೆ ೀಧಿ ,ಮಾವು 
b. ಹ್ಲ್ಿ, ಮೀಕೆ, ಮಾನವ  
c.  ಕ್ರಿ,ತೆ ೀಳ,ಚಿರತೆ 
d. ಮೀಕೆ, ಹಸ್, ಆನೆ 

ಉತುರ : B)  ಹ್ಲ್ಿ, ಮೀಕೆ, ಮಾನವ  
 

251. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ವಿಘಟಕಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆರ್ಾಗಿದೆ 
a. ಬಾಯಕ್ಿೀರಿರ್ಾ ಮತ ು್ ಶ್ಲ್ಲೀುಂಧ್ರಗಳು  
b. ಸಸಯಗಳು  
c. ಪ್ಾರಣಿಗಳು  
d. ವೆೈರಸ್ ಗಳು 

ಉತುರ : A) ಬಾಯಕ್ಿೀರಿರ್ಾ ಮತ ು್ ಶ್ಲ್ಲೀುಂಧ್ರಗಳು  
 

252. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ನೆೈಸಗಿವಕ ಅಲಿ  
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a.  ಅರಣ್ಯ  
b. ಸರೆ ೀವರ 

c. ಕೆರೆ  
d. ಉದಾಯನ  

ಉತುರ :D)  ಉದಾಯನ  
 

253. ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ಬರ್ವ ಜೆೈವಿಕ ಘಟಕ 

a. ಗಾಳಿ 

b. ಮಳ  ೆ

c.  ಉಷ್ಣತೆ 
d. ಮರಗಳು  

ಉತುರ : D) ಮರಗಳು  
 

254. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೀಷ್ಣಾಸುರಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯಯನ್ೆ ನಿಯುಂತ್ತರಸ್ವ ಅುಂಶವಾಗಿದೆ.  
a. ನಿೀರ್  
b. ಗಾಳಿ  
c. ಶಕ್ುಯ ಹರಿವು  
d. ಆಹಾರದ ಕೆ ರತೆ  

ಉತುರ : C) ಶಕ್ುಯ ಹರಿವು  
 

255.  ಓಝೀನ್ಸ ಉುಂಟಾಗಲ್ ಕಾರಣ್ವಾಗಿದೆ  
a. ಗಾಮಾ ಕ್ರಣ್ 

b.  ನೆೀರಳಾತ್ತೀತ ವಿಕ್ರಣ್. 

c.  ಎಕ್ಿ ಕ್ರಣ್  
d. ಸ ಕ್ಷಮ ತರುಂಗ 

ಉತುರ :B) ನೆೀರಳಾತ್ತೀತ ವಿಕ್ರಣ್  
 

256. ಓಝೀನ್ಸ ಪ್ದರದ ಅಣ್್ ಸ ತರ  
a. O2 
b. O3 
c. O 
d. O6 

ಉತುರ : B) O3 
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257. ಓಝೀನ್ಸ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ CFC ಮ್ಕು ರೆಫಿರೀಜರೆೀಟರ್ ಗಳನ್ೆ ತರ್ಾರಿಸಲ್ ಕಡಾಡಯ ಮಾಡಲ್ 
ಆರುಂಭಿಸಲಾಯಿತ್  

a. 1987 ರಲ್ಲಿ  
b. 1985 ರಲ್ಲಿ  
c. 1983 ರಲ್ಲಿ  
d. 1980ರಲ್ಲಿ 

ಉತುರ : A) 1987 ರಲ್ಲಿ  
 

258. CFC ಯ ವಿಸರತ ರ ಪ್  
a. Carbon Four Carbon  
b. Chloro Floro Carbon 
c. Carbon Flouro Carbon  
d. Carbon Five Carbon 

ಉತುರ : B) Chloro Floro Carbon  

 

259. ಚಮವದ ಕಾಯನಿರ್ ಉುಂಟಾಗಲ್ ಕಾರಣ್  
a. ತರಕಾರಿ ಆಹಾರ 

b. ಸ ಯವನ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲಿರ್ವ ‘ಡಿ’ ಜಿೀವಸತಾ  
c. ಹೆಚ್ಿ  ಮಾುಂಸ ತ್ತನ್ೆವುದರಿುಂದ  
d. ಸ ಯವನ ನೆೀರಳಾತ್ತೀತ ವಿಕ್ರಣ್ಗಳು  

ಉತುರ : D)  ಸ ಯವನ ನೆೀರಳಾತ್ತೀತ ವಿಕ್ರಣ್ಗಳು  
 

260. ಸಸಯಹಾರಿಗಳು, ಮಾುಂಸಹಾರಿಗಳು, ಮತ ು್ ಪ್ರಾವಲುಂಬಗಳು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಾವ ವಿಧ್ಗಳಾಗಿವೆ?  

a. ಉತಾಪದಕರ್  
b. ಭಕ್ಷಕರ್  
c. ವಿಘಟಕಗಳು  
d. ಸಹಾಯಕರ್  

ಉತುರ : B)  ಭಕ್ಷಕರ್  
 
************************************************************************* 
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                           ಅಧ್ಾಯಯ : 16 ನೆೈಸಗಿವಕ ಸುಂಪ್ನ ಾಲಗಳ ಸ್ಸ್ಥಿರ ನಿವವಹಣೆ  
ಪ್ರ.ನುಂ: | ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ೂಣ್ವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ೆ ಪ್ರ್ಾವಯ ಉತುರಗಳನ್ೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ ಒುಂದ್ ಉತುರವನ್ೆ ಆರಿಸ್ಥ. ಅದರ ಕರಮಾಕ್ಷರದೆ ಡನೆ ಪ್ೂಣ್ವ ಉತುರವನ್ೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.        (ಬಹ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಒುಂದ್ ಅುಂಕದ ಪ್ರಶೆ್ ೆೀತುರಗಳು) 

261. ಸಮತಟಾಿದ ಭ  ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ  ಖ್ಾದ್ಧನ್ಸ ಒಡ ಡ್ಗಳನ್ೆ ನಿಮಿವಸ್ವುದರಿುಂದ .      Apr-2019 

A)  ಅುಂತಜವಲದ ಮಟಿವು ಕಡಿಮರ್ಾಗ್ತುದೆ 
B) ಅುಂತಜವಲದ ಮಟಿವು ಹೆಚ್ಾಿಗ್ತುದೆ 
C) ಸಮಿೀಪ್ ಪ್ರದೆೀಶದ ಸಸಯಗಳು ಅಧಿಕ ತೆೀವಾುಂಶ ದ್ಧುಂದ ನಶ್ಸ್ತುವೆ  
D) ಅುಂತಜವಲವು ಮಲ್ಲೀನವಾಗ್ತುದೆ 

ಉತುರ : B)  ಅುಂತಜವಲದ ಮಟಿವು ಹೆಚ್ಾಿಗ್ತುದೆ 
 

262. ಈ ಮದಲೆೀ ಬಳಸ್ಥದ ವಸ ು್ಗಳ ಆಕಾರ ಮತ ು್ ಸಾರ ಪ್ವನ್ೆ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ೆ ಬಳಕೆ 
ಮಾಡ್ವ ಅಭಾಯಸವು.                                                                         KSEEEB model -1/2021 

a. ಮರ್ಬಳಕೆ  
b. ಮರ್ಚಕ್ರೀಕರಣ್ 
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c.  ಮರ್ ಉದೆದೀಶ  
d. ಮಿತ ಬಳಕೆ 

ಉತುರ : A)  ಮರ್ಬಳಕೆ  
 

263. ಸ್ಾಲ್  ಅರಣ್ಯಗಳು ಕುಂಡ್ಬರ್ವ ರಾಜಯ  
a. ಆುಂಧ್ರಪ್ಯದೆೀಶ  
b. ಕನಾವಟಕ  
c. ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೀಶ  
d. ಪ್ಶ್ಿಮ ಬುಂಗಾಳ  

ಉತುರ : D)  ಪ್ಶ್ಿಮ ಬುಂಗಾಳ  
 

264. ಮಾನವನ ಸಣ್ಣ ಕರ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ಬರ್ವ ಬಾಯಕ್ಿೀರಿರ್ಾ  
a. ರೆೈಜೆ ೀಬಯುಂ  
b. ಕಾಿಸ್ಥರೀಡಿಯುಂ  
c. ಇ-ಕೆ ೀಲ್ಲ ಫ್ಾಮ್ವ  
d. ಅಜಟೆ ೀಟಾಯಕಿರ್  

ಉತುರ : C)  ಇ-ಕೆ ೀಲ್ಲ ಫ್ಾಮ್ವ  
 

265. ರಾಜಸ್ಾಿನ : ಖ್ಾದ್ಧನ್ಸ  ಮತ ು್ ನಾದ್ಧಸ್ : : ಮಹಾರಾಷ್ರ :……………….. 

a.  ಕೆರೆಗಳು ಮತ ು್ ಅಣೆಕಟ್ಿಗಳು  
b. ಬಾುಂಡಾರ ಮತ ು್ ತಾಟ್ ಗಳು  
c. ಬ್ುಂದ್ಧೀಸ್ ಮತ ು್ ಅಹಕ  
d. ಬಾುಂಡಾರ ಮತ ು್ ಪ್ೆೈನ್ಸ ಗಳು  

ಉತುರ : B)  ಬಾುಂಡಾರ ಮತ ು್ ತಾಟ್ ಗಳು  
 

266. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒುಂದನ್ೆ ಹೆ ರತ್ಪ್ಡಿಸ್ಥ ,ನಿೀರಿನ ನಿವವಹಣೆ  ಬಹ್ಮ್ಖ್ಯ ವಿಧ್ಗಳಾಗಿವೆ.ಅದ್  
a. ಮಳ  ೆಕೆ ಯ್ಿ  
b. ಇುಂಗ್ ಗ್ುಂಡಿ  
c. ಕಾುಂಕ್ರೀಟ್ ರೆ ೀಡ್ ನಿಮಾವಣ್  
d. ಕೆರೆ ಮತ ು್ ಆಣೆಕಟ್ಿಗಳ ನಿಮಾವಣ್  

ಉತುರ :  C) ಕಾುಂಕ್ರೀಟ್ ರೆ ೀಡ್ ನಿಮಾವಣ್  
 

267. ಅಮೃತಾದೆೀವಿ ಬಷೆ ೆೀಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ಥುಯನ್ೆ ಭಾರತ ಸಕಾವರದ ಸ್ಾಿಪಸ್ಥದ ದ್  
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a. 1831 ರಲ್ಲಿ  
b. 1931 ರಲ್ಲಿ  
c. 1631 ರಲ್ಲಿ  
d. 1731 ರಲ್ಲಿ  

ಉತುರ : D) 1731 ರಲ್ಲಿ  
 

268. ರಾಜಸ್ಾಿನದ ಜೆ ೀಧ್ಪ್ುರ್ ಸಮಿೀಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾದೆೀವಿ ಬಷೆ ೀಯಿ ರ್ಾವ ಮರಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ 
ತಮಾ ಜಿೀವವನ್ೆ ತಾಯಗ ಮಾಡಿದದರ ಸಾರಣಾರ್ವ ಭಾರತ ಸಕಾವರ ಪ್ರಶಸ್ಥು ಸ್ಾಿಪಸ್ಥತ್   

a.  ಗುಂಧ್ಧ್ ಮರಗಳ  
b. ಮಾವಿನ ಮರಗಳ  
c. ಖ್ೆೀಜಿರೀ ಮರಗಳ 

d. ನಿೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳ 

ಉತುರ : C)  ಖ್ೆೀಜಿರೀ ಮರಗಳ  
 

269. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾವುದ್ ಅುಂತಜವಲಮಟಿವನ್ೆ ಮರ್ ಭತ್ತವಸ್ವ ಮತ ು್ ನದ್ಧಗಳಿಗೆ 
ಮರ್ದ್ಧವಸ ಕೆ ಡ್ವ ವಿಧ್ಾನವಾಗಿದೆ 

a. ಇುಂಗ್ ಗ್ುಂಡಿ  
b. ನಿೀರಿನ ಕೆ ಯ್ಿ  
c. ಕಾುಂಕ್ರೀಟ್ ರೆ ೀಡ್ ನಿಮಾವಣ್  
d. ಕೆರೆ ಮತ ು್ ಆಣೆಕಟ್ಿಗಳ ನಿಮಾವಣ್  

ಉತುರ : B) ನಿೀರಿನ ಕೆ ಯ್ಿ  
 

270. ಸದಾವರ ಸರೆ ೀವರ ಅಣೆಕಟಿನ್ೆ ಈ ನದ್ಧಗೆ ಅಡಡಲಾಗಿ ನಿಮಿವಸಲಾಗಿದೆ  
a.  ನಮವದಾ ನದ್ಧ  
b. ಗುಂಗಾ ನದ್ಧ  
c. ಕಾವೆೀರಿ ನದ್ಧ  
d. ಗೆ ೀದಾವರಿ ನದ್ಧ  

ಉತುರ : A)  ನಮವದಾ ನದ್ಧ  
 

271. ಗುಂಗಾ ಶ್ದ್ಧಿೀಕರಣ್ ಕಾಯವ ಯೀಜನೆ ರ್ಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬುಂದ್ಧದೆ.  
a. 1980 
b. 1970 
c. 1990 
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d. 1890 

ಉತುರ : B)  1970  

 

272. ಬಳಸ್ಥದ ವಸ ು್ಗಳ ಆಕಾರ, ಮತ ು್ ಸಾರ ಪ್ವನ್ೆ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ವ 
ಉದೆದೀಶ  

a. ಮಿತಬಳಕೆಯ ಉದೆದೀಶ  
b. ಮರ್ಚಕ್ರೀಕರಣ್ದ ಉದೆದೀಶ  
c. ಮರ್ಬಳಕೆಯ ಉದೆದೀಶ  
d. ನಿರಾಕರಣೆಯ  ಉದೆದೀಶ  

ಉತುರ : C)  ಮರ್ಬಳಕೆಯ ಉದೆದೀಶ  
 

273. ಪ್ರಿಸರ ರಕ್ಷಿಸ್ವ 5R ಗಳ ಅನ್ಕರಮ 

a. Reduce ,Reuse, Repurpose,Recycle,Refuse.  
b. Recycle,Reuse,Reduce,Refuse,Repurpose. 
c. Repurpose, Recycle, Refuse, Reduce,Reuse. 
d. Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle.  

ಉತುರ : D)  Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle.  

 

274. ಇದ್ ಪ್ರಿಸರ ಸ್ೆೆೀಹಿ ಹವಾಯಸವಲಿ  
a. ಸ್ೆೈಕಲ್ ಬಳಸ್ವುದ್  
b. ಬಟೆಿ ಚಿೀಲಗಳನ್ೆ ಬಳಸ್ವುದ್  
c. ಕಸದ ತೆ ಟಿಿ ಬಳಸ್ವುದ್  
d. ತಾಯಜಯಗಳನ್ೆ ಸ್ಡ್ವುದ್  

ಉತುರ : D)  ತಾಯಜಯಗಳನ್ೆ ಸ್ಡ್ವುದ್  
 

275. ಪ್ಳೆಯ್ಳಿಕೆ ಇುಂಧ್ನಗಳ ಉರಿಸ್ಥದಾಗ ಬಡ್ಗಡೆರ್ಾಗದ ವಿಷ್ಕಾರಿ ಅನಿಲ ಇದ್  
a.  ಮಾಯುಂಗನಿೀಸ್ ಆಕೆಿೈಡ್ ಗಳು  
b. ಸಲಫರ್ ಆಕೆಿೈಡ್ ಗಳು  
c. ನೆೈಟೆ ರೀಜನ್ಸ ಆಕೆಿೈಡ್ ಗಳು  
d. CO & CO2 

ಉತುರ : A)  ಮಾಯುಂಗನಿೀಸ್ ಆಕೆಿೈಡ್ ಗಳು  
 

276. ಸುಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರ್ಣಿಸ್ವುದ್ ಜಲಸುಂರಕ್ಷಣೆಯ ಒುಂದ್ ಉಪ್ಾಯ  
a. ಸುಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಪವಿಸಜವನೆಯ ದರ ಕಡಿಮ ಇರ್ತುದೆ  
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b. ಸುಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಪವಿಸಜವನೆಯ ದರ ಹೆಚ್ಾಿಗಿರ್ತುದೆ  
c. ವಿದ್ಯತ್  ಸರಬರಾಜ್ ಅಡಚಣೆಯಿುಂದ  
d. ಸಸಯಗಳು ರಾತ್ತರಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ನಿೀರನ್ೆ ಹಿೀರಿಕೆ ಳುುತುವೆ.  

ಉತುರ : A)  ಸುಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಪವಿಸಜವನೆಯ ದರ ಕಡಿಮ ಇರ್ತುದೆ  
 

277. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ ಹಸ್ಥರ್ ಮನೆಯ ಅನಿಲವಲಿ 
a. CH4 
b. CO2 
c. NO2 
d. H2 

ಉತುರ : D) H2 

 

278. ಘರವಾಲ ರೆೀನಿ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ 1970 ರಲ್ಲಿ  “ಚಿಪ್ೆೀ ಆುಂದೆ ೀಲ” ವನ್ೆ ಇವರ್  ಪ್ಾರರುಂಭಿಸ್ಥದರ್.  
a. ಅಮೃತಾದೆೀವಿ ಬಷೆ ೆೀಯಿ  
b. ಸ್ುಂದರಲಾಲ್ ಬಹ್ಗ್ಣ್  
c. ಗರರಾದೆೀವಿ  
d. ಸ್ಾಲ್ಮರದ ತ್ತಮಾಕೆ  

ಉತುರ : C)  ಗರರಾದೆೀವಿ.  

 

279. ವನಯಜಿೀವಿ ಸುಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಮೃತಾದೆೀವಿ ಬಷೆ ೆೀಯಿ ಜೆ ೀಧ್ಪ್ುರದ ಖ್ೆೀಜಿರೀ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಿ 
ಜನರೆ ುಂದ್ಧಗೆ ಖ್ೆೀಜಿರೀ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮಾ ಜಿೀವವನ್ೆ ತಾಯಗ ಮಾಡಿದರ್.  

a. 636 
b. 363 
c. 393 
d. 939 

ಉತುರ : B) 363 

 

280. ವಿಶಾ ಪ್ರಿಸರ ದ್ಧನವನ್ೆ ಎುಂದ್ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತುದೆ  
a. July -05 
b. March -05 
c. Aug-05 
d. Jun-05 

ಉತುರ : D) Jun-05 

 
 

***************************ನಿಮಾ ಜಿೀವನ ಉಜಾಲವಾಗಿರಲ್ಲ ************************ 
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                  “ ವಿಶಾ ಪ್ರಿಸರ ದ್ಧನದ ಹಾಗ  ನನೆ ಜನಾ ದ್ಧನವಾದ ಜ ನ್ಸ -05 ರ ಪ್ರಯ್ಕು ಈ ಹೆ ತ್ತುಗೆ “ 

 

“ಇುಂದ್ ಆಹಾರವನ್ೆ ಔಷ್ಧಿಯುಂತೆ ತ್ತನಿೆರಿ, ಇಲಿದ್ಧದದರೆ ಮ್ುಂದೆ ಔಷ್ಧಿಯನ್ೆ ಆಹಾರದುಂತೆ ತ್ತನೆಬೆೀಕಾದ್ಧೀತ್.” 

 

                                     “ಇುಂದ್ ವೃಕ್ಷ ಕಡಿದವನ್, ಮ್ುಂದೆ ಭಿಕ್ೆ ಬೆೀಡ್ವನ್” 

 


