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ಅಧ್ಯಾಯ-2 

ಆಮ್ಲಗಳು,ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮ್ತ್ತು ಲವಣಗಳು 
Acids,bases and Salts 

1. ಒಂದತ ದ್ಯರವಣ ಕಕಂಪ್ು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನ್ತು ನೀಲಿ ಬಣಣಕಕೆ ಬದಲಯಯಿಸಿದರಕ, ಅದರ PH ಮೌಲಾವು A 

solution turns red litmus into blue. its PH is likely to be * 
A. 1 
B. 4 
C. 5 
D. 10 

2. ಒಂದತ ದ್ಯರವಣ ಪ್ುಡಿ ಮಯಡಿದ ಮೊಟ್ಕೆಯ ಚೂರತಗಳಕ ಂದಿಗಕ ವರ್ತಿಸಿ ಬಿಡತಗಡಕ ಮಯಡತವ ಅನಲ 
ಸತಣಣದ ರ್ತಳಿ ನೀರನ್ತು ಬಿಳಿಯಯಗಿಸತತ್ುದ್ಕ. ದ್ಯರವಣ ಇದನ್ತು ಒಳಗಕೂಂಡಿದ್ಕ.A solution reacts 

with crushed egg-shells to give a gas that turns lime-water milky.The 

solution contains * 
A. NaCl 
B. HCl 
C. LiCl 
D. KCl 

3. ಈ ಕಕಳಗಿನ್ವುಗಳಲಿಲ ಯಯವ ಪ್ರಕಯರದ ಔಷಧಗಳನ್ತು ಅಜೀಣಿತ್ಕಯ ಚಿಕಿತ್ಕೆಗಕ ಬಳಸಲಯಗತತ್ುದ್ಕ 
?Which one of the following types of medicines is used for treating 

indigestion * 

A. ಜೀವನರಕೂೀಧಕ Antibiotic 

B. ನಕೂೀವುನವಯರಕ Analgesic 

C. ಆಮ್ಲ ಶಯಮ್ಕ Antacid 

D. ನ್ಂಜತ ನವಯರಕ Antiseptic 

4. P,Q,R,S ಎಂಬ ನಯಲತೆ ದ್ಯರವಣಗಳ PH ಮೌಲಾಗಳು ಕರಮ್ವಯಗಿ 7.8, 1.0, 13.0 ಮ್ತ್ತು 1.4 

ಆಗಿದ್ಕ. ಈ ದ್ಯರವಣಗಳಲಿಲ ಅತ್ಾಂತ್ ಹಕಚತು ಹಕೈಡಕೂರೀಜನ್ ಅಯಯನ್ ಸಯರತ್ಕಯನ್ತು ಹಕೂಂದಿರತವ 
ದ್ಯರವಣ Four solutions having pH value 7.8, 1.0, 13.0 and 1.4 

respectively.among these which solution has more hydrogen ion 

concentration. * 
A. P 
B. Q 
C. R 
D. S 
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5. ಒಂದತ ಫಲವತ್ಯುದ ತ್ಕೂೀಟ್ದಲಿಲ ಕಕಲವು ಮಯದರಿಯ ಹೂವಿನ್ ಸಸಾಗಳು ಬಕಳಕಯತರ್ತುರಲಿಲಲ . ಆ 
ತ್ಕೂೀಟ್ದ ಮ್ಣಣನ್ತುಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸಿದ್ಯಗ, ಅದರ PH ಮೌಲಾ `5’ ಎಂದತ ಕಂಡತಬಂದಿತ್ತ. ಈ ಮ್ಣಣನ್ತು 
ಸಂಸೆರಿಸಲತ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬಹತದ್ಯದ ರಯಸಯಯನಕ ವಕಂದರಕ In an fertile garden few kinds 

of flowering plants are not grown.Then the soil of that garden tested ,it 

shows PH value `5' .To cultivate this soil by using the chemical is * 

A. ಸಕೂೀಡಿಯಂ ಕಕೂಲೀರಕೈಡ್ Sodium chloride 

B. ಕಯಾಲಿೆಯಂ ಹಕೈಡಯರಕಕೆೈಡ್ Calcium hydroxide 

C. ಯೂರಿಯಯ Urea 

D. ತ್ಯಮ್ರದ ಸಲಕಫೀಟ್ Copper sulphate 

6.ಟ್ೂಥ್ ಪಕೀಸ್ೆ ಗಳು ಸಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ generally tooth pastes are * 

A. ಆಮ್ಲೀಯ Acidic 

B. ತ್ಟ್ಸಥ Neutral 

C. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ Basic 

D. ಉಭಯವರ್ತಿ Amphoteric 

7.ಹಲಿಲನ್ ಎನಯಮ್ಲ್ ನ್ಲಿಲರತವ ಕಯಾಲಿೆಯಂ ಫಯಸಕಫೀಟ್ ನ್ ಗತಣ The property of calcium 

phosphate present in teeth enamel is * 

A. ಆಮ್ಲೀಯ Acidic 

B. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ Basic 

C. ತ್ಟ್ಸಥ Neutral 

D. ಉಭಯವರ್ತಿ Amphoteric 

8.ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಯವುದತ ವಿದತಾತ್ ಅನ್ತು ಹರಿಯಲತ ಬಿಡತತ್ುದ್ಕ Which among the following 

conduct electricity * 

A. ಈಥಕೈಲ್ ಆಲಕೂೆೀಹಯಲ್ Ethyl alcohol 

B. ಮ್ಳಕ ನೀರತ Rain water 

C. ಆಸವಿತ್ ನೀರತ distilled 

D. ಈಥರ್ Ether 

9.ಇವುಗಳಲಿಲ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಯಯವುದತ ? Which among the following is strong acid is * 

A. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ Acetic acid 

B. ಸಲೂಫೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ Sulphuric acid 

C. ಸಿಟಿರಕ್ ಆಮ್ಲ Citric acid 

D. ಟ್ಯಟ್ಯಿರಿಕ್ ಆಮ್ಲ Tartaric acid 
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10.ಮಯನ್ವನ್ ಜಠರದಲಿಲ ಉತ್ಪರ್ತು ಯಯಗತವ ಆಮ್ಲ The gas produced in the stomach of 

human beings is * 

A. ಸಲೂಫೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ Sulphuric acid 

B. ನಕೈಟಿರಕ್ ಆಮ್ಲ Nitric acid 

C. ಹಕೈಡಕೂರೀಕಕೂಲೀರಿಕ್ ಆಮ್ಲ Hydro chloric acid 

D. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ Acetic acid 

11.ಇವುಗಳಲಿಲ ನಕೈಸಗಿಿಕ ಸೂಚಕ ಯಯವುದತ ? which one of the following is a natural 

indicator * 

A. ಮ್ೀಥಕೈಲ್ ಆರಕೀಂಜ್ Methyl orrange 

B. ಫೀನಯಪ್ುಲಿೀನ್ Phenolpthlein 

C. ಅರಿಶಿಣ Turmeric 

D. ಮೆಥಿಲಿನ್ ಬೂಲ Methylene blue 

12.ಆಮ್ಲಮ್ಳಕಯ PH ಮೌಲಾ pH value of acid rain is * 

A. 8.5 
B. 7.8 

C. 5.6 ಕಿೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ less than 5.6 

D. 9.1 ಕಿೆಂತ್ ಹಕಚತು more than 9.1 

13. PH ಮೌಲಾದ ಅಳತ್ಕಯ ವಯಾಪ್ತು The pH value range is * 

A. 1 ರಿಂದ 7 ರವರಕಗಕ 
B. 7 ರಿಂದ 14 ರವರಕಗಕ 
C. 0 ಯಿಂದ 14 ರವರಕಗಕ 
D. 14 ರಿಂದ 28 ರವರಕಗಕ 

14. ತ್ತರಿಕಕ ಗಿಡದ ಚತಚತುವ ಕೂದಲತಗಳಲಿಲರತವ ಆಮ್ಲ ಯಯವುದತ ? Name the acid present in 

the stinging hair of nettle leaves * 

A. ನಕೈಟಿರಕ್ ಆಮ್ಲ Nitric acid 

B. ಸಿಟಿರಕ್ ಆಮ್ಲ Citric acid 

C. ಮೆಥನಕೂೀಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ Methonoic acid 

D. ಹಕೈಡಕೂರೀಕಕೂಲೀರಿಕ್ ಆಮ್ಲ Hydro chloric acid 

15. NaOH + HCl → NaCl + H2O ಇದತ ಯಯವ ಕಿರಯೆಗಕ ಉದ್ಯಹರಣಕಯಯಗಿದ್ಕ. This 

equation is an example for * 

A. ತ್ಟ್ಸಿಥೀಕರಣ ಕಿರಯೆ Neutralization reaction 

B. ವಿಭಜನಕ ಕಿರಯೆ decomposition reaction 
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C. ಸಂಕಲನ್ ಕಿರಯೆ Addition reaction 

D. ಸಂಯೀಗ ಕಿರಯೆ Combination reaction 

16. ಒಂದತ ತ್ಟ್ಸಥ ದ್ಯರವಣದ PH ಮೌಲಾ ಹಕಚ್ಯುದಂತ್ಕ As the pH value of a neutral 

solution increases * 

A. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆಯಯಗತತ್ುದ್ಕ ಮ್ತ್ತು OH- ಅಯಯನ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಕಾ ಹಕಚತುತ್ುದ್ಕ 
basic property decreases and number of OH − ions increases  

B. ಆಮ್ಲಯ ಲಕ್ಷಣ ಹಕಚ್ಯುಗತತ್ುದ್ಕ ಮ್ತ್ತು H+ ಅಯಯನ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಕಾ ಕಡಿಮೆಯಯಗತತ್ುದ್ಕ acidic 

property increases and number of H + ions decreases 

C. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಲಕ್ಷಣ ಹಕಚ್ಯುಗತತ್ುದ್ಕ ಮ್ತ್ತು OH- ಅಯಯನ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಕಾ ಹಕಚತುತ್ುದ್ಕ basic 

property increases and number of OH − ions increases  

D. ಆಮ್ಲೀಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆಯಯಗತತ್ುದ್ಕ ಮ್ತ್ತು H+ ಅಯಯನ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಕಾ ಹಕಚತುತ್ುದ್ಕ acidic 

property decreases and number of H + ions increases. 

17.ಆಮ್ಲಗಳು ,ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ನೀರಿನ್ಲಿಲ ಕರಗಿದ್ಯಗ ಈ ಅಯಯನ್ತಗಳನ್ತು ಉತ್ಪರ್ತು ಮಯಡತತ್ುದ್ಕ. 
When acids and bases dissolved in water ,these ions are formed * 

A. Na+ ಮ್ತ್ತು Cl-ಅಯಯನ್ತಗಳು Na+ and Cl- ions 

B. Mg+2 ಮ್ತ್ತು SO4-2 ಅಯಯನ್ತಗಳು Mg+2 and SO4-2 

C. H+ ಮ್ತ್ತು H3O+ಅಯಯನ್ತಗಳು H+ and H3O+ ions 

D. ಯಯವುದೂ ಅಲಲ None of the above 

18. ಈ ಕಿೀಟ್ದ ಕಡಿತ್ವು ನಕೂೀವು ಮ್ತ್ತು ಉರಿಯನ್ತು ಉಂಟ್ತಮಯಡತತ್ುದ್ಕ.ಏಕಕಂದರಕ,ಇದತ ಸರವಿಕಕ 
ಮಯಡತವುದತThis insect sting causes pain and irritation,because it secrets * 

 
A. ಆಕಯೆಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ Oxalic acid 

B. ಸಿಟಿರಕ್ ಆಮ್ಲ Citric acid 

C. ಹಕೈಡಕೂರೀಕಕೂಲೀರಿಕ್ ಆಮ್ಲ Hydro chloric acid 

D. ಫಯಮ್ಿಕ್ ಆಮ್ಲ Formic acid 

19. ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಯವುದತ ಘ್ರರಣ ಸೂಚಕವಲಲ One of the following is not an olfactory 

indicator * 
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A. ವಕನಲಯ venilla 

B. ಲವಂಗ Clove 

C. ಈರತಳಿಿ Onion 

D. ಲಿಟ್ಮಸ್ Litmus 

20.ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಯವುದತ ಆಮ್ಲೀಯ ಗತಣ ಹಕೂಂದಿದ್ಕ. Which one of the following is acidic 

in nature * 

A. ನಂಬಕ ರಸ Lime Juice 

B. ಮಯನ್ವನ್ ರಕು Human Blood 

C. ಸತಣಣದ ರ್ತಳಿ ನೀರತ Lime water 

D. ಆಮ್ಲಶಯಮ್ಕ Antacid 
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ಅಧ್ಯಾಯ-3  

ಲಕೂೀಹಗಳು ಮ್ತ್ತು ಅಲಕೂೀಹಗಳು  
Metals and Non metals 

1.ದರವರೂಪ್ದ ಲಕೂೀಹ The Liquid state metal is * 

A. ಪಯದರಸ Mercury 

B. ಸತ್ತ Zinc 

C. ಸಕೂೀಡಿಯಂ Sodium 

D. ಬಕೂರೀಮ್ನ್ Bromine 

2.ಬಿಸಿ ನೀರಿನ್ ಜಕೂತ್ಕ ವರ್ತಿಸದ ಲಕೂೀಹ The metal which is not react with hot water 

is * 

A. ಮೆಗಿುೀಶಿಯಂ Magnesium 

B. ಸಕೂೀಡಿಯಂ Sodium 

C. ಕಯಾಲಿೆಯಂ Calcium 

D. ಅಲೂಾಮ್ನಯಂ Aluminium 

3. ಲಕೂೀಹಗಳು ಆಮ್ಲಗಳ ಜಕೂತ್ಕ ವರ್ತಿಸಿದ್ಯಗ ಬಿಡತಗಡಕಯಯಗತವ ಅನಲ 

A. H2 
B. CO2 
C. SO2 
D. NO2 

4. ಲಕೂೀಹವು ನಕೈಟಿರಕ್ ಆಮ್ಲದ ಜಕೂತ್ಕ ಪ್ರರ್ತವರ್ತಿಸಿದ್ಯಗ ಹಕೈಡಕೂರೀಜನ್ ಅನಲ 

ಬಿಡತಗಡಕಯಯಗತವುದಿಲಲ. ಏಕಕಂದರಕ

A. ನಕೈಟಿರಕ್ ಆಮ್ಲ ಒಂದತ ಪ್ರಬಲ ಉತ್ೆಷಿಕ Nitric acid is strong oxidizing agent 

B. ಹಕೈಡಕೂರೀಜನ್ ಅನ್ತು ಉತ್ೆರ್ಷಿಸಿ ನೀರನ್ತು ಉತ್ಪರ್ತು ಮಯಡತತ್ುದ್ಕ. It oxidises hydrogen 

and form water 

C. ನಕೈಟ್ಕೂರೀಜನ್ ಆಕಕೆೈಡ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಕಷಿಣಕ ಹಕೂಂದತತ್ುದ್ಕ. It reduces into nitrogen 

oxide 

D. ಮೆೀಲಿನ್ ಎಲಲವೂ All the above 

5. Al,Na,K,Ca,Mg ಈ ಲಕೂೀಹಗಳನ್ತು ಕಿರಯಯಶಿೀಲತ್ಕಯ ಸರಣಿಯ ಏರಿಕಕಯ ಕರಮ್ದಲಿಲ ಬರಕಯತವ 
ಸರಿಯಯದ ಕರಮ್ The correct sequential order of the metals of their increasing 

reactivity series is * 
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A. Al< Mg < Ca < Na < K 
B. K < Na < Ca < Mg < Al 
C. K < Mg < Ca < Na < Al 
D. Al < Na < Mg < Ca 

6. ಸಕೂೀಡಿಯಂನಂದ ಕಕೂಲೀರಿನ್ ಗಕ ಇಲಕಕಯಾನ್ ವಗಯಿವಣಕ ಯಯಗತವುದರಿಂದ ಉಂಟ್ಯಗತವ ಬಂಧ 

A. ಅಯಯನಕ್ ಬಂಧ Ionic bond 

B. ಹಕೈಡಕೂರೀಜನ್ ಬಂಧ Hydrogen bond 

C. ಸಹವಕೀಲಕನೆೀಯ ಬಂಧ covalent bond 

D. ಧತರವಿೀಯ ಬಂಧ polar bond 

7. ಲಕೂೀಹಗಳನ್ತು ಕತಟಿೆ ಹಯಳಕಗಳನಯುಗಿ ಮಯಡಬಹತದತ,ಲಕೂೀಹದ ಈ ಗತಣವನ್ತು ------ ಎನ್ತುವರತ. 
The property of the metal which can be drawn into thin sheets is called * 

A. ತ್ನ್ಾತ್ಕ ductility 

B. ಕತಟ್ಾತ್ಕ malleability 

C. ಲಕೂೀಹಕೂೀದಧರಣ metallurgy 

D. ಶಯಬದನ್ sonorous 

8. ಇವುಗಳಲಿಲ ಉಭಯಧಮ್ಿ ಆಕಕೆೈಡ್ ಯಯವುದತ ? An amphoteric oxide is * 

A. Al2O3 
B. Fe2O3 
C. CuO 
D. MgO 

9. ಸಲಕಫೈಡ್ ಅದತರನ್ತು ಆಕಕೆೈಡ್ ಅನಯುಗಿ ಪ್ರಿವರ್ತಿಸತವ ಪ್ರಕಿರಯೆ 

A. ಕಯಸತವಿಕಕ calcination 

B. ಹತರಿಯತವಿಕಕ Roasting 

C. ವಿದತಾದಿಿಭಜನಕ Electrolysis 

D. ಶತದಿಧೀಕರಣ Refining 

10. Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3 ಈ ಸಮ್ೀಕರಣದಲಿಲರತವ ಅಪ್ಕಷಿಣಕಯರಿ In this 

equation reducing agent is * 
A. Al2O3 
B. Fe2O3 
C. Al 
D. Fe 
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11. ತ್ಯಮ್ರವು ಗಯಳಿಯಲಿಲರತವ ತ್ಕೀವಪ್ೂರಿತ್ ಇಂಗಯಲದ ಡಕೈ ಆಕಕೆೈಡ್ ನ್ ಜಕೂತ್ಕ ವರ್ತಿಸಿದ್ಯಗ 
ಉಂಟ್ಯಗತವ ಹಸಿರತ ಪ್ದರ When copper is react with atmospheric moistered 

carbon dioxide a green layer is formed that green layer is * 

A. ತ್ಯಮ್ರದ ಕಯಬಕೂೀಿನಕೀಟ್ copper carbonate 

B. ತ್ಯಮ್ರದ ಕಕೂಲೀರಕೈಡ್ copper chloride 

C. ತ್ಯಮ್ರದ ನಕೈಟ್ಕರೀಟ್ copper nitrate 

D. ತ್ಯಮ್ರದ ಆಕಕೆೈಡ್ copper oxide 

12. ಮ್ಶರಲಕೂೀಹದ ಒಂದತ ಘಟ್ಕ ಪಯದರಸವಯಗಿದದರಕ ಅದನ್ತು ------ ಎನ್ತುವರತ. In an alloy 

one of the constituent is mercury then it is called * 

A. ಅಮಯಲಗಂ Amalgam 

B. ಬಕಸತಗಕ ಲಕೂೀಹ welding metal 

C. ಉಭಯಧಮ್ಿ amphoteric 

D. ವಿದತಾದಿಿಭಯಜಾ electrolyte 

13. ಪಯದರಸದ ಅದತರತ Ore of the mercury is * 

A. HgO 
B. HgS 
C. ZnS 
D. ZnO 

14. ಸಿೀಸ ಮ್ತ್ತು ತ್ವರದಿಂದ ಮಯಡಲಪಟ್ೆ ಮ್ಶರಲಕೂೀಹದ ಒಂದತ ಉಪ್ಯೀಗ. Identify one of 

the uses of the alloy which is made from the constituents of lead and tin * 

A. ವಿದತಾತ್ ತ್ಂರ್ತಗಳನ್ತು ಬಕಸಕಯಲತ uses to weld electrical wire 

B. ಪ್ದಕಗಳ ತ್ಯಯರಿಕಕ to manufacture medals 

C. ಶಸರಕಿರಯಯ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ತ್ಯಯರಿಕಕ to manufacture surgical instruments 

D. ಪ್ತ.ವಿ.ಸಿ ಪಕೈಪ್ುಗಳ ತ್ಯಯರಿಕಕಯಲಿಲ to manufacture PVC pipes 

15. ಇವುಗಳಲಿಲ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಕಕೆೈಡ್ ಗಳನ್ತು ಗತರತರ್ತಸಿ. Identify the acidic oxides * 

A. SO2 , CO2 
B. MgO , CaO 
C. Na2O , K2O 
D. Fe2O3 , Al2O3 

16. ಕಕಳಗಕ ಕಕೂಟಿೆರತವ ವಸತು ಯಯವ ಧ್ಯತ್ತವಿನ್ ಬಹತರೂಪ್ವಯಗಿದ್ಕ.The following substance 

is an allotropic form of which element * 
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A. ಕಯಬಿನ್  Carbon 

B. ನಕೈಟ್ಕೂರೀಜನ್  Nitrogen 

C. ಆಕಿೆಜನ್  Oxygen 

D. ಸಿಲಿಕಯನ್ Silicon 

17. ಆಹಯರ ಪ್ದ್ಯಥಿಗಳ ಡಬಿಿಗಳನ್ತು ತ್ವರದಿಂದ ಲಕೀಪ್ನ್ ಮಯಡಲಯಗತತ್ುದ್ಕಯೆೀ ಹಕೂರತ್ತ 
ಸತ್ತವಿನಂದಲಲ.ಕಯರಣ. Food cans are coated with tin not by Zinc.The reason is * 

A. ಸತ್ತ ತ್ವರಕಿೆಂತ್ ದತಬಯರಿ Zinc is more expensive than tin 

B. ಸತ್ತವಿನ್ ಕರಗತವ ಬಿಂದತ ತ್ವರಕಿೆಂತ್ ಹಕಚತು Melting point of Zinc is more than 

tin 

C. ಸತ್ವು ತ್ವರಕಿೆಂತ್ ಹಕಚತು ಕಿರಯಯಶಿೀಲವಯಗಿದ್ಕ Zinc is more reactive than tin 

D. ಸತ್ತವು ತ್ವರಕಿೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಕಿರಯಯಶಿೀಲವಯಗಿದ್ಕ Zinc is less reactive than tin 

18. ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಯವುದತ ಅಯಯನಕ್ ಸಂಯತಕುಗಳ ಗತಣವಲಲ. Which one of the following 

property is not belongs to ionic compounds * 

A. ಹಕಚಿುನ್ ಕರಗತವ ಮ್ತ್ತು ಕತದಿಬಿಂದತಗಳನ್ತು ಹಕೂಂದಿವಕ. High melting and boiling 

point 

B. ನೀರಿನ್ಲಿಲ ವಿಲಿೀನ್ ವಯಗತತ್ುವಕ. Dissolved in water 

C. ದ್ಯರವಣದ ಮ್ೂಲಕ ವಿದತಾತ್ ಹರಿಯಲತ ಬಿಡತತ್ುವಕ. Conduct electricity 

D. ಕಡಿಮೆ ಕರಗತವ ಮ್ತ್ತು ಕತದಿಬಿಂದತಗಳನ್ತು ಹಕೂಂದಿವಕ. Low melting and boiling 

point 

19. ಅರ್ತ ಹಕಚಿುನ್ ತ್ನ್ಾತ್ಕ ಹಕೂಂದಿರತವ ಲಕೂೀಹ The most ductile metal is * 

A. ಚಿನ್ು gold 

B. ಬಕಳಿಿ silver 

C. ತ್ಯಮ್ರ copper 

D. ಕಬಿಿಣ Iron 

20.ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಹಯಯದಿಂದ ರ್ತಳಿಯಬಹತದ್ಯದ ಲಕೂೀಹದ ಗತಣ This image shows the 

property of the metals is * 
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A. ತ್ನ್ಾತ್ಕ ductility 

B. ಕತಟ್ಾತ್ಕ Malleability 

C. ಹಕೂಳಕಯತವ ಗತಣ lustrous 

D. ಶಯಬದನ್ sonorous 
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ಅಧ್ಯಾಯ -4  

ಕಯಬಿನ್ ಮ್ತ್ತು ಅದರ ಸಂಯತಕುಗಳು  
Carbon and its compounds 

1. ಕಯಬಿನ್ ತ್ನ್ು ಪ್ರಮಯಣತಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಸಹವಕೀಲಕನೆೀಯ ಬಂಧ (ಕಕೂೀವಕೀಲಕಂಟ್ ಬಂಧ) 
ವನಕುೀಪ್ಿಡಿಸಿಕಕೂಂಡತ ಉದದ ಸರಪ್ಳಿಯ ರಚನಕಯನ್ತು ಉಂಟ್ತಮಯಡತವ ವಿದ್ಯಾಮಯನ್ The 

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

help of covalent bond is called * 

A. ಸಮಯಂಗತ್ಕ Isomerism 

B. ಕಕಟ್ನೀಕರಣ Catenation 

C. ಹಕೈಡಕೂರೀಜನೀಕರಣ Hydrogenation 

D. ಸಂಕಲನ್ ಕಿರಯೆ adiition reaction 

2. ಪ್ಯಯಿಪ್ು ಹಕೈಡಕೂರೀಕಯಬಿನ್ ಗಳಿಗಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಕ ಯಯವ ಹಕೀಳಿಕಕ ತ್ಪಯಪಗಿದ್ಕ ? 

Identify the wrong statement related to saturated hydro carbon * 

A. ಕಯಬಿನ್ - ಕಯಬಿನ್ ಪ್ರಮಯಣತಗಳ ನ್ಡತವಕ ಏಕಬಂಧವಿರತತ್ುದ್ಕ.Single bond 

between two carbon atoms 

B. ಇದರ ಸಯಮಯನ್ಾ ಅಣತಸೂತ್ರ CnH2n+2 ಆಗಿದ್ಕ.Its general formula is 

CnH2n+2 

C. ಇದ್ಕೂಂದತ ಪ್ಯಯಿಪ್ು ಹಕೈಡಕೂರೀಕಯಬಿನ್ ಆಗಿದ್ಕ.One of the saturated 

hydrocarbon 

D. ಮ್ೀಥಕೀನ್ ರಯಸಯಯನಕವಯಗಿ ಕಿರಯಯಶಿೀಲವಯಗಿದ್ಕ.Methane is chemically 

more reactive 

3. ಆಲಕೆೀನ್ ಗಳ ಸಯಮಯನ್ಾ ಅಣತಸೂತ್ರ 

                              

Option 1                                                                  Option 2 
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Option 3                                                                        Option 4 

4.ಈ ಸಂಯತಕುದಲಿಲರತವ ಕಿರಯಯಗತಂಪ್ು Identify the functional group present in 

this compound * 

 
A. ಕಿೀಟ್ಕೂೀನ್ ketone 

B. ಆಲಕೂೆೀಹಯಲ್ Alcohol 

C. ಆಲಿಿಹಕೈಡ್ Aldehyde 

D. ಕಯಬಯಿಕಿೆಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ Carboxylic acid 

5.ಇದತ --------------------------- ಸಂಯತಕುದ ರಚನಯಸೂತ್ರವಯಗಿದ್ಕ. This is the 

structural formula for the compound * 

 

 
A. ಎಥಕನಯಲ್ Ethanol 

B. ಮೆಥಕನಯಲ್ Methanol 

C. ಎಥನಕೂೀಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ Ethanoic acid 

D. ಮೆಥನಕೂೀಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ Methanoic acid 

6.ಇವುಗಳಲಿಲ ಪ್ರೀಪಕೀನಕೂೀನ್ ನ್ ರಚನಯಸೂತ್ರ ಯಯವುದ್ಕಂದರಕ Which among the 

following is Structural formula of propanone * 
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            Option 1                                                        Option 2 
 
 

                                        

         Option 3                                                        Option 4 

7.ಐದತ ಕಯಬಿನ್ ಪ್ರಮಯಣತಗಳನ್ತು ಹಕೂಂದಿರತವ ಆಲಿೆೀನ್ ಶಕರೀಣಿಯ ಸಂಯತಕುದ ಹಕಸರತ 
ಮ್ತ್ತು ಅಣತಸೂತ್ರ Name and formula of the alkene compound having five 

carbon atoms is * 

A. ಪಕಂಟ್ಕೀನ್ C5H12 Pentane C5H12 

B. ಪಕಂಟಿೀನ್ C5H10 Pentene C5H10 

C. ಪಕಂಟ್ಕೈನ್ C5H8 Pentyne C5H8 

D. ಪಕಂಟ್ಕೀನಯಲ್ C5 H11-OH Pentanol C5 H11-OH 

8.ಬೂಾಟ್ಕೀನ್ ನ್ಲಿಲರತವ ಕಕೂೀವಕಲಕಂಟ್ ಬಂಧಗಳು The number of covalent bonds 

present in Butane are * 
A. 4 
B. 8 
C. 10 
D. 13 

9.ಇವುಗಳಲಿಲ ಅನ್ತರೂಪ್ ಶಕರೀಣಿ ಸಂಯತಕುಗಳನ್ತು ಗತರತರ್ತಸಿ.Identify the compounds 

which belongs to same homologous series. * 
A. CH4,C2H6 
B. CH4,C2H4 
C. C2H2,C2H4 
D. C4H10,C4H8 

10. CH3−CH2−Br ಈ ಸಂಯತಕುದ ಹಕಸರತ Whati sthe name of this 

compound * 
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A. ಬಕೂರೀಮೊೀ ಮ್ೀಥಕೀನ್ Bromo methane 

B. ಬಕೂರೀಮೊೀ ಈಥಕೀನ್ Bromo ethane 

C. ಬಕೂರೀಮೊೀ ಪಕಂಟ್ಕೀನ್ bromo Pentane 

D. ಬಕೂರೀಮೊೀ ಪ್ರೀಪಕೀನ್ bromo propane 

11.ಸಕೈಕಕೂಲೀ ಹಕಕಕೆೀನ್ ನ್ ಅಣತಸೂತ್ರ Molecular formula for Cyclo hexane is * 

A. C6H6 
B. C6H12 
C. C3H6 
D. C6H10 

12.CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl ಇದತ _____ ಕಿರಯೆಗಕ ಉದ್ಯಹರಣಕಯಯಗಿದ್ಕ This 

reaction is an example for * 

A. ಸಂಕಲನ್ ಕಿರಯೆ Addition raecton 

B. ಆದ್ಕೀಶನ್ ಕಿರಯೆ Substittution raection 

C. ಉತ್ೆಷಿಣ ಕಿರಯೆ Oxidation reaction 

D. ಎಷೆರಿೀಕರಣ ಕಿರಯೆ Esterification 

13.ಸಕೂೀಡಿಯಂ ಅಸಿಟ್ಕೀಟ್ ನ್ ರಯಸಯಯನಕ ಅಣತಸೂತ್ರ The chemical formula for 

sodium acetate is * 
A. CH3COONa 
B. CH3COOH 
C. C2H5OH 
D. CH2CH2ONa 

14. ಸಯಬೂನ್ತಗಳು ಸಿಚಛಗಕೂಳಿಸತವ ಪ್ರಕಿರಯೆಯಲಿಲ ನೀರಿನ್ಲಿಲ ಉಂಟ್ತಮಯಡತವ ರಚನಕಗಳು 
While cleansing action of soaps in water they form a structure called * 

A. ಮ್ಸಕಲ್ ಗಳು miscells 

B. ಉತ್ೆಷಿಣಕಯರಿಗಳು Oxidising agents 

C. ಆಮ್ಲಗಳು Acids 

D. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು Bases 

15. 6 ಕಯಬಿನ್ ಪ್ರಮಯಣತಗಳು 6 ಹಕೈಡಕೂರೀಜನ್ ಪ್ರಮಯಣತಗಳನ್ತು ಹಕೂಂದಿರತವ ಸಂಯತಕು 
Identify the compound having 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms * 

A. ಹಕಕಿೆೀನ್ Hexene 

B. ಹಕಕಕೆೀನ್ Hexane 

C. ಬೂಾಟ್ಕೀನ್ Butane 
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D. ಬಕಂಜೀನ್ Benzene 

16.ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಯವುದತ ಈಥಕೈನ್ ಗಕ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಟ್ೆ ಸರಿಯಯದ ಹಕೀಳಿಕಕಯಲಲ Which one 

of the statement is wrong related to ethyne * 

A. C2H2ಅಣತಸೂತ್ರ Molecular formula is C2H2 

B. ಇದತ ಪ್ಯಯಿಪ್ು saturated 

C. ಎರಡತ ಕಯಬಿನ್ ಪ್ರಮಯಣತಗಳ ನ್ಡತವಕ ರ್ತರಬಂಧವಿದ್ಕ. Triple bond between 

two carbon atoms 

D. ಇದತ ಆಲಕೆೈನ್ ಶಕರೀಣಿಯ ಸಂಯತಕು This is an alkyne compound 

17. 5 ಕಯಬಿನ್ ಪ್ರಮಯಣತಗಳು, -CHO ಕಿರಯಯಗತಂಪ್ನ್ತು ಹಕೂಂದಿರತವ ಸಂಯತಕು Identify 

the compound having * 

A. ಪಕಂಟ್ಕೀನಯಲ್ Pentanol 

B. ಪಕಂಟ್ಕೀನಯಾಲ್ Pentanal 

C. ಪಕಂಟ್ಕೀನಕೂೀನ್ Pentanone 

D. ಪಕಂಟ್ಕೀನಕೂೀಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ Penta 

18.ಕಯಬಿನ್ ಸಂಯತಕುಗಳು ವಿದತಾರ್ತುನ್ ದತಬಿಲ ವಯಹಕಗಳಯಗಿವಕ.ಏಕಕಂದರಕ Carbon 

compounds are poor condutors of electricity because * 

A. ಕತದಿಬಿಂದತ ಮ್ತ್ತು ದರವನ್ ಬಿಂದತ ಕಡಿಮೆ They have low melting and 

boiling point 

B. ಆಕಷಿಣಯ ಶಕಿು ಹಕಚತು ಪ್ರಬಲವಯಗಿಲಲ Attractive energy is not so strong 

C. ಯಯವುದ್ಕೀ ಅಯಯನ್ತಗಳನ್ತು ಉಂಟ್ತ ಮಯಡತವುದಿಲಲ.They donot form any 

ions 

D. ಅಂತ್ರಯಣಿಿಕ ಬಲವು ತ್ತಂಬಯ ಕಡಿಮೆ ಇರತತ್ುದ್ಕ. Intermolecular force is very 

less 

19.ಇವುಗಳಲಿಲ ತ್ಪಯಪಗಿರತವುದನ್ತು ಗತರತರ್ತಸಿ Identify the wrong one * 
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A 
B 
C 
D 

20. ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಯವುದತ ಈಥಿೀನ್ ನ್ ಇಲಕಕಯಾನ್ ಚತಕಿೆ ರಚನಕಯಯಗಿದ್ಕ ? Which one of 

the following is the electron dot structure of ethene ? * 

 

                                

                    A                                                                                             B 

                  

 

                        C                                                                          D 
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ಅಧ್ಯಾಯ-5  

ಧ್ಯತ್ತಗಳ ಆವತ್ಿನೀಯ ವಗಿೀಿಕರಣ  
Periodic classification of Elements 

1.`ತ್ರಯಗಳ ನಯಮ್’ವನ್ತು ನರೂಪ್ತಸಿದವರತ/Who proposed the law of triads * 

A. ಮಯಸಕಲ/Mosley 

B. ನ್ೂಾಲಯಾಂಡ್/Newland 

C. ಮೆಂಡಲಿೀವ್ /Mendeleev 

D. ಡಕೂೀಬರಕೈನ್ರ್ /Dobereiner` 

2.`ಅಷೆಕಗಳ ನಯಮ್ವು ಈ ಧ್ಯತ್ತವಿನ್ವರಕಗಕ ಮಯತ್ರ ಅನ್ಿಯವಯಗತತ್ುದ್ಕ/Upto which 

element the law of octaves was found to be applicable * 

A. ಕಕೂೀಬಯಲ್ೆ /Cobalt 

B. ಕಯಾಲಿೆಯಂ /Calcium 

C. ಪ್ಟ್ಯಸಿಯಂ/Potassium 

D. ಆಕಿೆಜನ್ /Oxygen 

3.ಮ್ೂರನಕೀ ಆವತ್ಿದ ಈ ಧ್ಯತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಯಣತ ಗಯತ್ರ ಹಕೂಂದಿದ್ಕ./ In the third 

period of the periodic The element having smallest size is * 

 
A. Na 
B. Si 
C. Cl 
D. Ar 

4.ಆಧತನಕ ಆವತ್ಿ ಕಕೂೀಷೆಕ ದಲಿಲರತವ ಗತಂಪ್ುಗಳ ( ಅಥವಯ ವಗಿಗಳ) ಮ್ತ್ತು ಆವತ್ಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಕಾ/The number of groups and periods in the modern periodic table 

are * 

A. 7 ಆವತ್ಿಗಳು ,9ಗತಂಪ್ುಗಳು/7 periods,9 groups 

B. 7 ಆವತ್ಿಗಳು ,18 ಗತಂಪ್ುಗಳು/7 periods,18 groups 
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C. 9 ಆವತ್ಿಗಳು, 7 ಗತಂಪ್ುಗಳು/9 periods,7 groups 

D. 18 ಆವತ್ಿಗಳು, 7 ಗತಂಪ್ುಗಳು/18 periods,7 groups 

5.ಕಕಳಗಕ ಕಕೂಟಿೆರತವ ಧ್ಯತ್ತವಿನ್ ವಕೀಲಕನ್ೆ ಇಲಕಕಯಾನ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಕಾ ಹಯಗೂ ಅದರ ವಕೀಲಕನೆ 
ಕರಮ್ವಯಗಿ/Number of valence electrons and valency of the following 

element is * 

 
A. 2,8 
B. 2,6 
C. 8,2 
D. 6,2 

6.ಆಧತನಕ ಅವತ್ಿಕ ಕಕೂೀಷೆಕದಲಿಲ ಒಂದತ ಆವತ್ಿದ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕಕೆ ಸಯಗಿದಂತ್ಕ 
ಧ್ಯತ್ತಗಳ ಪ್ರಮಯಣತ ಗಯತ್ರವು /If we move across the period in the modern 

periodic table the size of the atom of the elements becomes * 

A. ಬದಲಯಗತವುದಿಲಲ /no changes 

B. ಮೊದಲತ ಹಕಚ್ಯುಗಿ ನ್ಂತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಯಗತತ್ುದ್ಕ/first increases and then 

decreases 

C. ಹಕಚ್ಯುಗತತ್ುದ್ಕ /increases 

D. ಕಡಿಮೆಯಯಗತತ್ುದ್ಕ /decreases 

7. 2,8 ಎಲಕಕಯಾನ್ ವಿನಯಾಸ ವನ್ತು ಹಕೂಂದಿರತವ ಧ್ಯತ್ತವನ್ತು ಆವತ್ಿ ಕಕೂೀಷೆಕದ ಯಯವ 
ಗತಂಪ್ತನ್ಲಿಲ ಕಯಣತವಿರಿ./Where do you found this element in the periodic table 

having electronic configuration 2,8 * 

A. 16 ನಕೀ ಗತಂಪ್ು/group-16 

B. 2 ನಕೀ ಗತಂಪ್ು/group-3 

C. 8ನಕೀ ಗತಂಪ್ು/group-8 

D. 18ನಕೀ ಗತಂಪ್ು/group-18 

8.Al+3ನ್ ಇಲಕಕಯೆನ್ ವಿನಯಾಸ/Electronic configuration of Al+3 is * 
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A. 2,8 
B. 2,8,8,3 
C. 2,8,3 
D. 2,8,8 

9.O,F,N ಧ್ಯತ್ತಗಳನ್ತು ಪ್ರಮಯಣತ ರ್ತರಜಾದ ಏರಿಕಕ ಕರಮ್ದಲಿಲ ಬರಕಯತವ ಸರಿಯಯದ 
ಕರಮ್/Which of the following gives the correct increasing order of the 

atomic radii of O,F and N * 
A. O,N,F 
B. O,F,N 
C. F,O,N 
D. N,F,O 

10.ಏಕ-ಅಲೂಾಮ್ನಯಂ ಉಂಟ್ತಮಯಡತವಆಕಕೆೈಡ್/What type of oxide would Eka-

aluminium form ? * 
A. EO3 
B. E3O2 
C. EO 
D. E2O3 

11.Na, Si,Cl,Mg,Al ಕಕೂಟಿೆರತವ ಧ್ಯತ್ತಗಳ ಲಕೂೀಹೀಯಗತಣವನ್ತು ಇಳಿಕಕ ಕರಮ್ದಲಿಲ 
ಬರಕಯತವ ಸರಿಯಯದ ಕರಮ್/Arrange the following elements in the order of 

their decreasing metallic character * 
A. Na>Al>Mg>Cl>Si 
B. Cl> Si>Al>Mg>Na 
C. Al>Na>Si>Ca>Mg 
D. Na>Mg>Al>Si>Cl 

12.ವಿದತಾತ್ ಧನೀಯ ಧ್ಯತ್ತಗಳು ಎಂದರಕ/Electro positivity elements means * 

A. ಇಲಕಕಯಾನ್ತಗಳನ್ತು ಸಿಿೀಕರಿಸತವ ಧ್ಯತ್ತಗಳು/Electron accceptors 

B. ಇಲಕಕಯಾನ್ತಗಳನ್ತು ಬಿಟ್ತೆಕಕೂಡತವ ಧ್ಯತ್ತಗಳು/Electron donors 

C. ಮೆಟ್ಲಯಯಿ್ಡ ಗಳು /Metalloids 

D. ಸಕೂನಕುಗತಂಪ್ತನ್ ಧ್ಯತ್ತಗಳು/zero group elements 

13.ಇವುಗಳಲಿಲ ಸತಲಭವಯಗಿ ಇಲಕಕಯಾನ್ ಅನ್ತು ಕಳಕದತಕಕೂಳುಿವ ಧ್ಯತ್ತ/Which of the 

following elements would lose an electron easily ? * 
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              Na 

 

             Mg 

 

           K 
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              Ca 

14.``ಧ್ಯತ್ತಗಳ ಗತಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಯಣತ ಸಂಖ್ಕಾಯ ಆವತ್ಿನೀಯ 
ಪ್ುನ್ರಯವತ್ಿನಕಗಳು’’The properties of the elements are the periodic 

functions of their atomic number’’This is * 

A. ಮೆಂಡಲಿೀವ್ ನ್ ಆವತ್ಿಕ ಕಕೂೀಷೆಕ ನಯಮ್/Mendeleev`s periodic law 

B. ಡಕೂೀಬರಕೈನ್ರ್ ನ್ ತ್ರಯಗಳ ನಯಮ್/Dobereiner`s law of triads 

C. ಆಧತನಕ ಆವತ್ಿಕ ಕಕೂೀಷೆಕ ನಯಮ್/Modern periodic law 

D. ನ್ೂಾಲಯಾಂಡನ್ ಅಷೆಕಗಳ ನಯಮ್/Newlands law of octaves 

15.ಆವತ್ಿಕ ಕಕೂೀಷೆಕದಲಿಲ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕಕೆ ಚಲಿಸಿದಂತ್ಕ ವಿದತಾತ್ ಋಣಿೀಯತ್ಕಯತ/how 

does electronegativity changes If we move across the period of the 

periodic table * 

A. ಬದಲಯಗತವುದಿಲಲ /no changes 

B. ಕಡಿಮೆಯಯಗತತ್ುದ್ಕ /decreases 

C. ಹಕಚ್ಯುಗತತ್ುದ್ಕ /increases 

D. ಮೊದಲತ ಹಕಚ್ಯುಗಿ ನ್ಂತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಯಗತತ್ುದ್ಕ/first increases and then 

decreases 

16.ಒಂದ್ಕೀ ಗತಂಪ್ತಗಕ ಸಕೀರತವ ಧ್ಯತ್ತಗಳನ್ತುಗತರತರ್ತಸಿ/Identify the elements those 

belongs to same group * 

 
A. ಆಕಿೆಜನ್,ಪ್ಟ್ಯಸಿಯಂ/Oxygen,potassium 
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B. ಪ್ಟ್ಯಸಿಯಂ,ಮೆಗಿುೀಶಿಯಂ/Potassium,Magnesium 

C. ಸಕೂೀಡಿಯಂ,ಪ್ಟ್ಯಸಿಯಂ/Sodium,Potassium 

D. ಸಕೂೀಡಿಯಂ,ಆಕಿೆಜನ್/Sodium,Oxygen 

17. ಇವುಗಳಲಿಲ ಸರಿಯಯದ ಹಕೀಳಿಕಕಗಳನ್ತು ಗತರತರ್ತಸಿ/Identify the correct 

statements * 

 
E 
C 
D 
B 
A 

18. A,B,C,D ಮ್ತ್ತು E ಎಂಬ ಧ್ಯತ್ತಗಳು ಕರಮ್ವಯಗಿ 2,3,7,10ಮ್ತ್ತು 30 

ಪ್ರಮಯಣತಸಂಖ್ಕಾಯನ್ತು ಹಕೂಂದಿವಕ.ಇವುಗಳಲಿಲ ಒಂದ್ಕೀ ಆವತ್ಿಕಕೆ ಸಕೀರತವ 
ಧ್ಯತ್ತಗಳು/Which of the given elements A, B, C, D and E with atomic 

number 2,3,7, 10 and 30 respectively belong to the same period * 
A. B D E 
B. A D E 
C. B C D 
D. A B C 

19. ಹಕೈಡಕೂರೀಜನ್ ಪ್ರಮಯಣತವಿನ್ ಪ್ರಮಯಣತ ರ್ತರಜಾ(ಪ್ತಕಕೂೀಮ್ೀಟ್ರ್ ಗಳಲಿಲ)/The atomic 

radii of the hydrogen atom is(in picometer) * 
A. 37pm 
B. 16pm 
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C. 11pm 
D. 1pm 

20.ಆವತ್ಿಕ ಕಕೂೀಷೆಕದಲಿಲ ಒಂದತ ಆವತ್ಿಕಕೆ ಅನ್ಿಯಿಸತವ ಸಯಮಯನ್ಾ ಗತಣವಕೀನ್ತ ? What 

is common for a period in the periodic table * 

A. ವಕೀಲಕನ್ೆ ಇಲಕಕಯಾನ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಕಾ ಒಂದ್ಕೀ/Same number of valence 

electrons 

B. ಒಂದತ ಆವತ್ಿದ ಧ್ಯತ್ತಗಳು ಒಂದ್ಕೀ ವಗಿಕಕೆ ಸಕೀರತತ್ುವಕ/In a period elements 

belongs to same group 

C. ಒಂದ್ಕೀ ಸಂಖ್ಕಾಯ ವಕೀಲಕನೆ/valency is same 

D. ಒಂದ್ಕೀ ಸಂಖ್ಕಾಯ ಕವಚಗಳು/same number of shells 
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ಅಧ್ಯಾಯ – 6  

ಜೀವ ಕಿರಯೆಗಳು 
 Life processes 

1.ಮಯನ್ವನ್ ಹೃದಯವು ಒಂದತ ನಮ್ಷಕಕೆ ಎಷತೆ ಬಯರಿ ಬಡಿದತಕಕೂಳುಿತ್ುದ್ಕ ? The rate of heart 

beat in human beings is * 

 
A. 62 
B. 72 
C. 82 
D. 92 

2.ಹೃದಯದ ಯಯವ ಕಕೂೀಣಕಯತ ಆಕಿೆಜನ್ ಸಹತ್ ರಕುವನ್ತು ಪ್ಂಪ್ ಮಯಡತತ್ುದ್ಕ.? Identify the 

chamber of the heart which pumps oxygenated blood * 

 
A 
B 
C 
D 

3. ಇವುಗಳು ಹೃದಯದ ಸಯುಯತಗಳು ಸಂಕತಚಿಸಿದ್ಯಗ ರಕುವು ಹಮ್ತಮಖವಯಗಿ ಹರಿಯತವುದನ್ತು 
ತ್ಡಕಯತತ್ುವಕ.

A. ಅಪ್ಧಮ್ನಗಳು atreries 

B. ಅಭಿದಮ್ನಗಳು veins 
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C. ಕವಯಟ್ಗಳು valves 

D. ಸಕಪ್ೆಮ್ ಪ್ರಕ septum 

4. ರಕವನ್ತು ಆಕಿೆಜನ್ ಪ್ೂರಿತ್ ಗಕೂಳಿಸಲತ ಶಯಿಸಕಕೂೀಶಗಳಿಗಕ ಪ್ಂಪ್ ಮಯಡತವ ಹೃದಯದ ಕಕೂೀಣಕ 
Heart of the chamber pumps blood to lungs for oxygenation is * 

A. ಎಡ ಹೃತ್ೆಣಿ Left atrium 

B. ಬಲ ಹೃತ್ೆಣಿ Right atrium 

C. ಎಡ ಹೃತ್ತೆಕ್ಷಿ left ventricle 

D. ಬಲ ಹೃತ್ತೆಕ್ಷಿ Right ventricle 

5. ಅಪ್ಧಮ್ನಗಳಿಗಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಕ ಯಯವ ಹಕೀಳಿಕಕ ತ್ಪಯಪಗಿದ್ಕ.Identify the wrong 

statement which is related to arteries * 

A. ರಕುವನ್ತು ಹೃದಯದಿಂದ ದ್ಕೀಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಿಗಕ ಕಕೂಂಡಕೂಯತಾತ್ುವಕ They carry 

blood away from the heart to various organs of the body 

B. ರಕೆಯವನ್ತು ವಿಭಿನ್ು ಅಂಗಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಸಿ ಹೃದಯಕಕೆ ಮ್ರಳಿ ತ್ರತತ್ುವಕ Arteries 

collect the blood from different organs and bring it back to the heart  

C. ದಪ್ಪವಯದ,ಸಿಥರ್ತಸಯಥಪ್ಕ ಭಿರ್ತುಯನ್ತು ಹಕೂಂದಿವಕ. Arteries have thick,elastic walls 

D. ಅಪ್ಧಮ್ನಯತ ಸಣಣ ಸಣಣ ನಯಳಗಳಯಗಿ ವಿಭಜಸತತ್ುದ್ಕ. The arteries devides smaller 

and smaller vessels 

6. ಇಮ್ಮಡಿ ಪ್ರಿಚಲನಕಯತ ಕಂಡತಬರದ ಕಶಕೀರತಕಗಳ ವಗಿ Double circulation is not found 

in the following vertebrate group * 

A. ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು Birds 

B. ಸುನಗಳು Mammals 

C. ಉಭಯವಯಸಿಗಳು Amphibians 

D. ಮ್ೀನ್ತಗಳು Fishess 

7. ಮಯನ್ವನ್ ದ್ಕೀಹದ ಈ ಅಂಗವೂಾಹ ಯಯವುದತ ? Name the organ system in human 

body * 
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A. ಜೀಣಯಿಂಗವೂಾಹ digestive system 

B. ಸಂತ್ಯನಕೂೀತ್ಪರ್ತು ವೂಾಹ reproduction system 

C. ವಿಸಜಿನಯಂಗವೂಾಹ excretery system 

D. ಶಯಿಸಯಂಗವೂಾಹ respiratory system 

8. ಮ್ೂತ್ರದ ಸಕೂೀಸತವಿಕಕ ಘಟ್ಕಗಳನ್ತು ಹೀಗಕ ಕರಕಯತತ್ಯುರಕ The filtration units of the 

kidneys are called * 

A. ನಕಫಯರನ್ ಗಳು nephrons 

B. ನ್ೂಾರಯನ್ ಗಳು neurons 

C. ಮ್ೂತ್ರನಯಳ ureter 

D. ಮ್ೂತ್ರಕಕೂೀಶ urinary bladder 

9. ಮಯನ್ವನ್ ವಿಸಜಿನಯಂಗವೂಾಹದಲಿಲ A B C ಮ್ತ್ತು D ಗತರತರ್ತಸಿರತವ ಭಯಗಗಳನ್ತು 
ಹಕಸರಿಸಿ.identify the parts in human excretery system * 

 
A. A ಮ್ೂತ್ರಪ್ತಂಡ B ಮ್ೂತ್ರ ವಿಸಜಿನಯ ನಯಳ C ಮ್ೂತ್ರಕಕೂೀಶ D ಮ್ೂತ್ರನಯಳ A-kidney 

B-urethra C-urinary bladder D-ureter 

B. A ಮ್ೂತ್ರಪ್ತಂಡ B ಮ್ೂತ್ರನಯಳ C ಮ್ೂತ್ರಕಕೂೀಶ D ಮ್ೂತ್ರ ವಿಸಜಿನಯ ನಯಳ A- kidney 

B- ureter C- urinary bladder D-urethra 

C. A ಮ್ೂತ್ರಪ್ತಂಡ B ಮ್ೂತ್ರಕಕೂೀಶ C ಮ್ೂತ್ರನಯಳ D ಮ್ೂತ್ರ ವಿಸಜಿನಯ ನಯಳ A-kidney 

B- urinary bladder C-ureter D-urethra 

D. A ಮ್ೂತ್ರಕಕೂೀಶ B ಮ್ೂತ್ರನಯಳ C ಮ್ೂತ್ರಪ್ತಂಡ D ಮ್ೂತ್ರ ವಿಸಜಿನಯ ನಯಳ A- urinary 

bladder B- ureter C- kidney D- urethra 

10. ಮ್ನ್ತಷಾರಲಿಲ ಮ್ೂತ್ರಪ್ತಂಡಗಳ ಪ್ರಮ್ತಖ ಕಯಯಿ The kidneys in human beings are a 

part of the system for * 

A. ಪ್ೀಷಣಕ nutrition 

B. ಉಸಿರಯಟ್ respiration 

C. ವಿಸಜಿನಕ excretion 
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D. ಸಯಗಯಣಿಕಕ transportation 

11.ರಕುವನ್ತು ಹಕಪ್ುಪಗಟ್ತೆವಂತ್ಕ ಮಯಡತವ ರಕುದ ಘಟ್ಕ The constituent of the blood which 

helps to clott the blood is * 

A. ಪಯಲಸಯಮ plasma 

B. ಕಕಂಪ್ು ರಕುಕಣ Red blood cells 

C. ಬಿಳಿ ರಕುಕಣ white blood cell 

D. ಕಿರತತ್ಟ್ಕೆಗಳು platelets 

12. ಗಯಳಿಗಕ ತ್ಕರಕದ ಸಸಾದ ಭಯಗಗಳಿಂದ ಆವಿಯ ರೂಪ್ದಲಿಲ ನೀರತ ನ್ಷೆವಯಗತವುದನ್ತು------ 
ಎನ್ತುವರತ. The loss of water in the form of vapour from the aerial parts of the 

plant is known as * 

A. ಬಯಷಪವಿಸಜಿನಕ transpiration 

B. ದತಾರ್ತ ಸಂಶಕಲೀಷಣಕ photosynthesis 

C. ವಸತು ಸಯಥನಯಂತ್ರಣ translocation 

D. ಅಭಿಸರಣ ಒತ್ುಡ osmotic pressure 

13. ಸಯಗಯಣಿಕಕಯಲಿಲ ಪ್ತ್ರರಂದರಗಳ ಮ್ಹತ್ಿದ ಪಯತ್ರವಕಂದರಕ Significant role of stomata in 

transportation in plants is to * 

A. ಮೆೀಲತಮಖ ಸಕಳಕತ್ವನ್ತು ಸೃರ್ಷೆಸತವುದತ create upward pressure 

B. ಕಯಬಿನ್ ಡಕೈ ಆಕಕೆೈಡ್ ಅನ್ತು ಹೀರತವುದತ absorb carbon dioxide 

C. ಆಕಿೆಜನ್ ಬಿಡತಗಡಕ ಮಯಡತವುದತ release oxygen 

D. ನರಂತ್ರ ಭಯಷಪವಿಸಜಿನಕ ಮಯಡತವುದತ perform transpiration continuously 

14. ಸಸಾಗಳಲಿಲ ಕಕೆೈಲಮ್ ಹಕೂಣಕಗಯರಿಕಕ The xylem in plants are responsible for * 

A. ನೀರಿನ್ ಸಯಗಯಣಿಕಕ transport of water 

B. ಆಹಯರದ ಸಯಗಯಣಿಕಕ transport of food 

C. ಅಮೆೈನಕೂೀ ಆಮ್ಲಗಳ ಸಯಗಯಣಿಕಕ transport of amino acids 

D. ಆಕಿೆಜನ್ ಸಯಗಯಣಿಕಕ transport of oxygen 

15. ದತಗದರಸಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಕ ಯಯವ ಹಕೀಳಿಕಕ ತ್ಪಯಪಗಿದ್ಕ. Identify the wrong statement 

related to lymph * 

A. ದಗದರಸವು ದಗದಲಕೂೀಮ್ನಯಳಗಳಲಿಲ ಹರಿಯತತ್ುದ್ಕ. Lymph drains into lymphatic 

capillaries 

B. ಹಕಚತು ಪ್ರೀಟಿೀನ್ತಗಳನ್ತು ಹಕೂಂದಿದ್ಕ. It has more proteins 

C. ಜೀಣಿ ವಯದ ಮ್ತ್ತು ಕರತಳಿನಂದ ಹೀರಲಪಟ್ೆ ಕಕೂಬಿನ್ತು ಸಯಗಿಸತತ್ುದ್ಕ.Lymph carries 

digested and absorbed fat from intestine 
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D. ಜೀವಕಕೂೀಶದ ಹಕೂರಗಿರತವ ಅಧಿಕ ದರವ ಪ್ದ್ಯಥಿ ವನ್ತು ಮ್ರಳಿ ರಕುಕಕೆ ಹರಿಯತವಂತ್ಕ 
ಮಯಡತತ್ುದ್ಕ. drains excess fluid from extra cellular space back into the 

blood 

16. ಮಯನ್ವನ್ ದ್ಕೀಹದ ಅರ್ತ ದ್ಕೂಡಿ ರಕುನಯಳ The largest blood vessel in human body 

is * 

A. ಮ್ಹಯಪ್ದಮ್ನ Aorta 

B. ಪ್ುಪ್ಪಸಕ ಅಪ್ಧಮ್ನ pulmonary artery 

C. ಕರಕೂೀನ್ರಿ ಅಪ್ಧಮ್ನ coronary artery 

D. ಉಚಛ ಅಭಿದಮ್ನ superior vena cava 

17. ಆರಕೂೀಗಾವಂತ್ ಮಯನ್ವನ್ ದ್ಕೀಹದ ರಕುದ ಒತ್ುಡ Blood pressure of healthy person 

is * 
A. 120/80 mm.hg 
B. 80/120 mm.hg 
C. 130/90 mm.hg 
D. 90/130 mm.hg 

18. ಇವುಗಳಲಿಲ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ್ವನ್ತು ಅಳಕಯಲತ ಉಪ್ಯೀಗಿಸತವ ಉಪ್ಕರಣ Identify the 

instrument used to measure the rate of heart beat * 

 

                                                         

ಆಕಿೆಮ್ೀಟ್ರ್ Oximeter                              ಸಿಪಗಕೂೋಮ್ನಕೂೀಮ್ೀಟ್ರ್ Spygmomonometer 
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ಸಕೆಥಕೂೀಸಕೂೆೀಪ್ Stethoscope                                          ಗತಲಕಕೂೀಮ್ೀಟ್ರ್ Glucomete 

19. ಮ್ೂತ್ರಪ್ತಂಡದಲಿಲರತವ ನಕಫಯರನ್ ಗಳು ತ್ಕಗಕದತ ಹಯಲಪಡತವ ನಕೈಟ್ಕೂರೀಜನ್ ಸಂಯತಕು 
ತ್ಯಾಜಾವಸತುThe nitrogen waste removed by the nephrons in the human kidneys 

is * 

A. ಯೂರಿಯ Urea 

B. ಅಮೆೈನಕೂೀ ಆಮ್ಲ Amino acids 

C. ಗತಲಕಕೂೀಸ್ Glucose 

D. ಲವಣಗಳು Salts 

20. ಸಸಾಗಳು ತ್ಯಾಜಾಗಳನ್ತು ಹಕೂರ ಹಯಕತವ ವಿಧ್ಯನ್ Identify the technique uesd by the 

plants to get rid of waste materials * 

A. ಎಲಕಗಳಲಿಲ ತ್ಯಾಜಾ ಪ್ದ್ಯಥಿಗಳು ಸಂಗರಹವಯಗಬಹತದತ,ಅವು ಉದತರಿ ಹಕೂೀಗತತ್ುವಕ.Waste 

material may be stored in leaves,that fall of 

B. ವಿಶಕೀಷವಯಗಿ ಹಳಕಯ ಕಕೆೈಲಮ್ ಗಳಲಿಲ ತ್ಯಾಜಾ ಪ್ದ್ಯಥಿಗಳು ರಯಳ ಮ್ತ್ತು ಅಂಟ್ತಗಳ 
ರೂಪ್ದಲಿಲ ಸಂಗರಹವಯಗತತ್ುವಕ.Waste products are stored as resins and 

gums,especially in old xylem 

C. ಸಸಾಗಳು ತ್ಮ್ಮ ಸತತ್ುಲಿನ್ ಮ್ಣಿಣನ್ಲಿಲ ಕೂಡಯ ಕಕಲವು ತ್ಯಾಜಾವಸತುಗಳನ್ತು 
ವಿಸಜಿಸತತ್ುವಕ.Plants also excrete some waste substances into the soil 

around them 

D. ಈ ಮೆೀಲಿನ್ ಎಲಲವೂ all the above 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                SSLC - ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಶ್್ೆಕ್ ದಠಿ 2020-21                           - 32 - 

 

ಅಧ್ಯಾಯ-7  

ನಯಂತ್ರಣ ಮ್ತ್ತು ಸಹಭಯಗಿತ್ಿ    
Control and Co ordination 

1.ಇವುಗಳಲಿಲ ಜಕೂೀಡಿಯಯಗದ ನನಯಿಳ ಗರಂಥಿ Which of the following endocrine 

glands is unpaired ? * 

A. ಅಡಿರನ್ಲ್ Adrenal 

B. ವೃಷಣ Testes 

C. ಪ್ತಟ್ತಾಟ್ರಿ Pituitary 

D. ಅಂಡಯಶಯ Ovary 

2.ಪ್ುರತಷನ್ ಲಕೈಂಗಿಕ ಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಕ ಕಯರಣವಯಗತವ ಹಯಮೊೀಿನ್ The hormone which 

is responsible for secondary sexual characters in males is * 

A. ಈಸಕೂಾೀಜನ್ Estrogen 

B. ಟ್ಕಸಕೂೆೀಸಿೆರಯನ್ Testosterone 

C. ಇನ್ತೆಲಿನ್ Insulin 

D. ಬಕಳವಣಿಗಕ ಹಯಮೊೀಿನ್ growth hormone 

3.ಕತಬಜತ್ಕ ಉಂಟ್ಯಗತವುದತ Dwarfism results due to * 

A. ಥಕೈರಯಕಿೆನ್ ಹಯಮೊೀಿನನ್ ಅರ್ತಯಯದ ಸರವಿಕಕಯಿಂದ Excess secretion of 

thyroxine 

B. ಬಕಳವಣಿಗಕ ಹಯಮೊೀಿನನ್ ಕಡಿಮೆ ಸರವಿಕಕಯಿಂದ Less secretion of growth 

hormone 

C. ಅಡಿರನ್ಲಿನ್ ಹಯಮೊೀಿನನ್ ಕಡಿಮೆ ಸರವಿಕಕಯಿಂದ 

D. ಬಕಳವಣಿಗಕ ಹಯಮೊೀಿನನ್ ಅರ್ತಯಯದ ಸರವಿಕಕಯಿಂದ Excess secretion of 

growth hormone 

4.ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಯವುದತ ಅನಕೈಚಿಛಕ ಕಿರಯೆಯಲಲ Which of the following is not an 

involuntary action ? * 

A. ವಯಂರ್ತಯಯಗತವುದತ Vomiting 

B. ಬಕವರತವುದತ Salivation 

C. ಹೃದಯ ಬಡಿತ್ Heart beat 
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D. ಅಗಿಯತವುದತ Chewing 

5.ಅಂಡಯಣತಗಳ ಕಡಕಗಕ ಪ್ರಯಗರಕೀಣತ ನ್ಳಿಕಕಗಳ ಬಕಳವಣಿಗಕ ------ ರಿೀರ್ತಯ ಅನ್ತವತ್ಿನಕಗಕ 
ಉದ್ಯಹರಣಕಯಯಗಿದ್ಕ. The growth of pollen tubes towards ovules is an 

example for * 

A. ಜಲಯನ್ತವತ್ಿನಕ Hydrotropism 

B. ರಯಸಯಯನಕಯನ್ತವತ್ಿನಕ Chemotropism 

C. ಗತರತತ್ಯಿನ್ತವತ್ಿನಕ Geotropism 

D. ದತಾರ್ತ ಅನ್ತವತ್ಿನಕ Phototropism 

6. `X’ ಎಂದತ ಗತರತರ್ತಸಿರತವ ಭಯಗವನ್ತು ಹಕಸರಿಸಿ Name the gland marked as `x' * 

 
A. ಥಕೈರಯಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ Thyroid 

B. ಅಡಿರನ್ಲ್ ಗರಂಥಿ Adrenal 

C. ವೃಷಣ Testes 

D. ಪ್ತಟ್ತಾಟ್ರಿ Pituitary 

7. ಶರಿೀರದ ಸಮ್ತ್ಕೂೀಲನ್ ಇದರಿಂದ ನಯಂರ್ತರಸಲಪಡತತ್ುದ್ಕ. Posture and balance of 

the body is controlled by * 

A. ಮ್ಹಯಮ್ಸಿುಷೆ Cerebrum 

B. ಅನ್ತಮ್ಸಿುಷೆ Cerebellum 

C. ಮೆಡತಲಯಲ Medulla 

D. ಪಯನ್ೆ Pons 
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8. ಥಕೈರಯಕಿೆನ್ ಹಯಮೊೀಿನ್ ಗಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಕ ಕಕಳಗಿನ್ವುಗಳಲಿಲ ತ್ಪಯಪದ ಹಕೀಳಿಕಕ The 

incorrect statement related to thyroxine hormone among the following 

is * 

A. ಇದತ ಕಕೂಬಿಿನ್ ಚಯಯಪ್ಚಯ ಕಿರಯೆಯನ್ತು ನಯಂರ್ತರಸತತ್ುದ್ಕ it regulates fat 

metabolism 

B. ಇದರ ಕಕೂರತ್ಕಯಿಂದ ಗಳಗಂಡ ರಕೂೀಗ ಉಂಟ್ಯಗತತ್ುದ್ಕ its deficiency leads to 

goiter 

C. ಇದತ ಪಯಾರಯಥಕೈರಯಯಿಡ್ ಗರಂಥಿಯಿಂದ ಸರವಿಕಕಯಯಗತತ್ುದ್ಕ it is secreted by 

parathyroid gland 

D. ಆಹಯರದಲಿಲನ್ ಅಯೀಡಿನ್ ಇದರ ಉತ್ಯಪದನಕಗಕ ಅಗತ್ಾವಯಗಿದ್ಕ iodine in the 

food is essential for its production. 

9.ಮೆದತಳಿನ್ ಭಯಗಗಳನ್ತು ಗತರತರ್ತಸಿ.Name the parts of the brain * 

 
A. A-ಮ್ಹಯಮ್ಸಿುಷೆ B-ಮೆಡತಲಯಲ C-ಪಯನ್ೆ D-ಅನ್ತಮ್ಸಿುಷೆ A - cerebrum B- 

Medulla C- Pons D-Cerebellum 

B. A-ಮ್ಹಯಮ್ಸಿುಷೆ B-ಅನ್ತಮ್ಸಿುಷೆ C-ಮೆಡತಲಯಲ D-ಪಯನ್ೆ A - cerebrum B- 

Crebellum C- Medulla D-Pons 

C. ಮ್ಹಯಮ್ಸಿುಷೆ B -ಪಯನ್ೆ C-ಮೆಡತಲಯಲ D-ಅನ್ತಮ್ಸಿುಷೆ A - cerebrum B- Pons 

C- Medulla D-Cerebellum 

D. A-ಅನ್ತಮ್ಸಿುಷೆ B- ಪಯನ್ೆ C- ಮೆಡತಲಯಲ D- ಮ್ಹಯಮ್ಸಿುಷೆ A - Cerebellum B- 

Pons C- Medulla D-cerebrum 

10.ಯಯವ ಹಯಮೊೀಿನನ್ ಸಂಶಕಲೀಷಣಕಗಕ ಅಯೀಡಿನ್ ಅಗತ್ಾವಿದ್ಕ ? Iodine is necessary 

for the synthesis of which hormone * 

A. ಅಡಿರನ್ಲಿನ್ 
B. ಥಕೈರಯಕಿೆನ್ Thyroxine 

C. ಆಕಿೆನ್ Auxin 

D. ಇನ್ತೆಲಿನ್ Insulin 
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11.ಈ ಚಿತ್ರಯಯವುದ್ಕಂದರಕ This diagram indicates * 

 
A. ಪ್ರಯವರ್ತಿತ್ ಚ್ಯಪ್ Reflex arc 

B. ದತಾರ್ತ ಅನ್ತವತ್ಿನಕ photo tropism 

C. ನ್ೂಾರಯನ್ neuron 

D. ಮ್ಹಯಮ್ಸಿುಷೆ cerebrum 

12.ಎರಡತ ನ್ರಕಕೂೀಶಗಳ ( ನ್ೂಾರಯನ್ ಗಳ) ನ್ಡತವಿನ್ ಅಂತ್ರವನ್ತು ಹೀಗಕಂದತ ಕರಕಯತತ್ಯುರಕ. 
A small gap between two neurons is called * 

A. ಸಕೈನಯಪ್ೆ ( ಸಂಸಗಿ) Synapse 

B. ಡಕಂಡಕೈಟ್ Dendrite 

C. ಆಕಯೆನ್ Axon 

D. ನ್ರಯವಕೀಗ Impulse 

13.ಕಕೀಂದರ ನ್ರವೂಾಹವು ಇವುಗಳನ್ತು ಒಳಗಕೂಂಡಿದ್ಕ Central nervous system 

includes * 

A. ಮ್ದತಳು, ಮ್ದತಳು ಬಳಿಿ Brain ,spinalcord 

B. ಮ್ದತಳು ಬಳಿಿ ಮೆಡತಲಯಲ spinal cord , medulla 

C. ಅನ್ತಮ್ಸಿುಷೆ , ಪಯನ್ೆ cerebellum , pons 

D. ಮ್ಹಯಮ್ಸಿುಷೆ , ಅನ್ತಮ್ಸಿುಷೆ cerebrum , cerebellum 

14.ಪ್ರಯವರ್ತಿತ್ ಚ್ಯಪ್ದ ನದಿಿಷೆ ಭಯಗಗಳನ್ತು ಬರಕಯತವ ಸರಿಯಯದ ಕರಮ್ Which is the 

correct sequence of the components of a reflex arc ? * 

A. ಗಯರಹಕಗಳು-ಸಯುಯತ-ಜ್ಞಯನ್ವಯಹ ನ್ರಕಕೂೀಶ-ಕಿರಯಯವಯಹ ನ್ರಕಕೂೀಶ-ಮ್ದತಳು ಬಳಿಿ 
Receptors-->MusclesSensory neuronMotor neuronSpinal cord 

B. ಗಯರಹಕಗಳು - ಕಿರಯಯವಯಹ ನ್ರಕಕೂೀಶ-ಮ್ದತಳು ಬಳಿಿ-ಜ್ಞಯನ್ವಯಹ ನ್ರಕಕೂೀಶ- 
ಸಯುಯತReceptors Motor neuron Spinal cord Sensory neuron 

Muscles 
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C. ಗಯರಹಕಗಳು -ಮ್ದತಳು ಬಳಿಿ -ಜ್ಞಯನ್ವಯಹ ನ್ರಕಕೂೀಶ -ಕಿರಯಯವಯಹ ನ್ರಕಕೂೀಶ-
ಸಯುಯತ Receptors  Spinal cord Sensory neuron  Motor neuron 

Muscle 

D. ಗಯರಹಕಗಳು -ಜ್ಞಯನ್ವಯಹ ನ್ರಕಕೂೀಶ -ಮ್ದತಳು ಬಳಿಿ -ಕಿರಯಯವಯಹ ನ್ರಕಕೂೀಶ -
ಸಯುಯತ Receptors  Sensory neuron Spinal cord Motor neuron 

Muscle 

15.`ತ್ತತ್ತಿ ಪ್ರಿಸಿಥರ್ತಯ ಹಯಮೊೀಿನ್’ Emergency hormone is * 

A. ಅಡಿರನ್ಲಿನ್ 
B. ಅಡಿರನ್ಲ್ Adrenal 

C. ಟ್ಕಸಕೂೆೀಸಿೆರಯನ್ Testosterone 

D. ಇನ್ತೆಲಿನ್ Insulin 

16. ಈ ಚಿತ್ರದಲಿಲ A ಮ್ತ್ತು B ಗಳು ಏನ್ನ್ತು ಸೂಚಿಸತತ್ುವಕ ? In this diagram A & B 

shows * 

 
A. A-ಧನ್ ಗತರತತ್ಯಿನ್ತವತ್ಿನಕ B – ಋಣ ಗತರತತ್ಯಿನ್ತವತ್ಿನಕ A-positevely 

geotropism B - negatively geotropism 

B. A-ಋಣ ಗತರತತ್ಯಿನ್ತವತ್ಿನಕ B – ಧನ್ ಗತರತತ್ಯಿನ್ತವತ್ಿನಕ A-negatively 

geotropism B - positevely geotropism 

C. ದತಾರ್ತ ಅನ್ತವತ್ಿನಕ Phototropism 

D. ಜಲಯನ್ತವತ್ಿನಕ Hydrotropism 

17. ಸಸಾಗಳಲಿಲ ಕಕೂೀಶವಿಭಜನಕಯನ್ತು ಉತ್ಕುೀಜಸತವ ಹಯಮೊೀಿನ್ The hormone which 

promotes cell division in plants is * 

A. ಆಕಿೆನ್ Auxin 

B. ಜಬಿರ್ ಲಿನ್ ಗಳು Gibberellins 

C. ಸಕೈಟ್ಕೂೀಕಕೈನನ್ ಗಳು Cytokinins 

D. ಅಬಿೆಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ Abscicic acid 

18.ಬಕಳಕಿನ್ ಕಡಕಗಕ ಕಯಂಡ ಬಕಳಕಯತವುದತ The movement of shoot towards light 

is * 

A. ಗತರತತ್ಯಿನ್ತವತ್ಿನಕ Geotropism 
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B. ಜಲಯನ್ತವತ್ಿನಕ Hydrotropism 

C. ರಯಸಯಯನಕಯನ್ತವತ್ಿನಕ Chemotropism 

D. ದತಾರ್ತ ಅನ್ತವತ್ಿನಕ Phototropism 

19.ನ್ರಕಕೂೀಶ (ನ್ೂಾರಯನ್ ) ದಲಿಲ ವಿದತಾದ್ಯವಕೀಗಗಳು ಚಲಿಸತವ ಸರಿಯಯದ ಮಯಗಿ 
Electrical impulse travels in a neuron from * 

A. ಡಕಂಡಕೈಟ್ – ಆಕಯೆನ್- ನ್ರತ್ತದಿ - ಕಕೂೀಶಕಯಯ Dendrite - axon - axonal end 

– cellbody 

B. ಆಕಯೆನ್ - ನ್ರತ್ತದಿ - ಕಕೂೀಶಕಯಯ- ಡಕಂಡಕೈಟ್ axon - axonal end - cellbody 

– dendrite 

C. ಡಕಂಡಕೈಟ್ - ಕಕೂೀಶಕಯಯ - ಆಕಯೆನ್ - ನ್ರತ್ತದಿ Dendrite - cellbody - axon - 

axonal end 

D. ನ್ರತ್ತದಿ - ಆಕಯೆನ್ - ಕಕೂೀಶಕಯಯ - ಡಕಂಡಕೈಟ್ axonal end - axon - 

cellbody – dendrite 

20.ಮೆದತಳಿನ್ ಅತ್ಾಂತ್ ದ್ಕೂಡಿದ್ಯದ ಭಯಗ The largest part of the brain is * 

A. ಮ್ಹಯಮ್ಸಿುಷೆ Cerebrum 

B. ಅನ್ತಮ್ಸಿುಷೆ Cerebellum 

C. ಪಯನ್ೆ Pons 

D. ಮೆಡತಲಯಲ Medulla 
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ಅಧ್ಯಾಯ-8 

ಜೀವಿಗಳು ಹಕೀಗಕ ಸಂತ್ಯನಕೂೀತ್ಪರ್ತು ನ್ಡಕಸತತ್ುವಕ? 

How do organisms reproduce? 

1. ಹಣಯಣಗಿ ಮಯಪಯಿಡಯಗತವ ಹೂವಿನ್ ಭಯಗ/The part of the flower modified into 

fruit is * 

A. ಕಕೀಸರ/Anther 

B. ಅಂಡಯಶಯ/Ovary 

C. ಶಲಯಕಯಗರ/Stigma 

D. ಪ್ರಯಗನ್ಳಿಕಕ/Pollen tube 

2. ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಯವುದತ ಗಂಡತ ಸಂತ್ಯನಕೂೀತ್ಪರ್ತುವೂಾಹದ ಭಯಗವಲಲ / Which of the 

follwoing is not the part of the male reproductive system? * 

A. ವಿೀಯಿನಯಳ/Vas deferens 

B. ಅಂಡನಯಳ/Fallopian tube 

C. ವೃಷಣ/Testis 

D. ಶಿಶು/Penis 

3. ಭೂರಣವು ತ್ಯಯಿಯ ರಕುದ ಮ್ೂಲಕ ಪ್ೀಷಣಕಯನ್ತು ಪ್ಡಕಯತವ ವಿಶಕೀಷವಯದ ಅಂಗಯಂಶ/ 
The embryo gets nutrition from the mothers blood with the help of a 

special tissue called * 

A. ಅಂಡಯಶಯ/Ovary 

B. ಅಂಡನಯಳ/fallopian tune 

C. ಜರಯಯತ/Placenta 

D. ಗಭಿಕಕೂೀಶ/Uterus 

4. ಏಕಲಿಂಗಿ ಹೂವಿನ್ಲಿಲ ಕಕೀವಲ / Unisexual flowers consists * 

A. ಕಕೀವಲ ಶಲಯಕ ಮಯತ್ರ ಕಂಡತಬರತತ್ುದ್ಕ/only stigma 

B. ಯಯವುದತ ಅಲಲ / None of these 

C. ಕಕೀಸರ ಅಥವಯ ಶಲಯಕ ಕಂಡತಬರತತ್ುದ್ಕ/anther or carpels 

D. ಕಕೀಸರ ಮಯತ್ರ ಕಂಡತಬರತತ್ುದ್ಕ/only anthers 

5. ವೃಷಣಗಳಲಿಲ ಉತ್ಪರ್ತುಯಯಗತವ ಹಯಮೊೀಿನ್ /The hormone produced in the 

testis is * 
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A. ಈಸಕೂಾೀಜನ್/estrogen 

B. ಪ್ರಜಕಸಿೆರಯನ್/progesteron 

C. ಇನ್ತೆಲಿನ್/insulin 

D. ಟ್ಕಸಕೂೆೀಸಿೆರಯನ್/testosteron 

6.ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಯವುದತ ಲಕೈಂಗಿಕ ರಕೂೀಗವಲಲ/Which of the following is not a 

sexually transmitted disease * 

A. ಗಕೂನಕೂರಿಯಯ/gonorrehea 

B. ಮ್ಲಕೀರಿಯಯ/Malaria 

C. ಏಡ್ೆ/AIDS 

D. ಸಿಫಲಿಸ್/syphillis 

7.ಇವುಗಳಲಿಲ ವಕೈರಸ್ ನಂದ ಬರದ ರಕೂೀಗ/Identify the disease not caused by 

the virus * 

A. ಪ್ರಜನಯಂಗದ ಮೆೀಲಿನ್ ಗತಳಕಿಗಳು/warts 

B. ಸಿಫಲಿಸ್/syphillis 

C. ಏಡ್ೆ/AIDS 

D. ಕಕೂರಕೂೀನಯ/Corona 

8.ಹೂವಿನ್ ಗಂಡತ ಸಂತ್ಯನಕೂೀತ್ಪರ್ತುಯ ಭಯಗ/Male parts of the flower * 

A. ಅಂಡಯಶಯ/ovary 

B. ಕಕೀಸರ/anther 

C. ಶಲಯಕಕ/stigma 

D. ಪ್ುಷಪದಳ/petals 

9.ಹೂವಿನ್ ಹಕಣತಣ ಸಂತ್ಯನಕೂೀತ್ಪರ್ತುಯ ಭಯಗ/Female parts of the flower * 

A. ಶಲಯಕಕ/stigma 

B. ಪ್ರಯಗ/pollen grain 

C. ಶಲಯಕ ನ್ಳಿಕಕ/style 

D. ಅಂಡಯಶಯ/ovary 

10.ಹೂವಿನ್ ಈ ಭಯಗವು ಕಿೀಟ್ಗಳನ್ತು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಯಗಸಪಶಿ ಕಿರಯೆ ನ್ಡಕಯಲತ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡತತ್ುದ್ಕ/ 
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C 
D 
A 
B 

11.ನಶಕೀಚನ್ದ ನ್ಂತ್ರ ಬಿೀಜಗಳಯಗಿ ಮಯಪಯಿಡಯಗತವ ಹೂವಿನ್ ಭಯಗ / The part of the 

flower modified into seeds after fertilization is * 

A. ಅಂಡಯಶಯ/ovary 

B. ಅಂಡಕ/ovule 

C. ಪ್ರಯಗ/pollen grain 

D. ಯಯವುದತ ಅಲಲ / None of these 

12. ಹಕಣತಣ ಸಂತ್ಯನಕೂೀತ್ಪರ್ತು ವೂಾಹವು ಇವುಗಳನ್ತು ಒಳಗಕೂಂಡಿದ್ಕ/Female reproductive 

system includes * 

A. ಅಂಡನಯಳ,ವಿೀಯಿನಯಳ,ಗಭಿಕಕೂೀಶ,ಅಂಡಯಶಯ/fallopian tube,vas 

deferens,uterus,testis,ovary 

B. ಅಂಡನಯಳ,ವಿೀಯಿನಯಳ,ವೃಷಣ,ಅಂಡಯಶಯ/ fallopian tube,vas 

deferens,testis,ovary 

C. ಅಂಡನಯಳ,ಯೀನ,ಗಭಿಕಕೂೀಶ,ಅಂಡಯಶಯ / fallopian 

tube,vegina,uterus,ovary 

D. ಅಂಡನಯಳ,ವಿೀಯಿನಯಳ,ಗಭಿಕಕೂೀಶ,ಪ್ರೀಸಕೆೀಟ್ ಗರಂಥಿ / fallopian tube,vas 

deferens,uterus,ovary 

13. ಮಯನ್ವನ್ ಗಂಡತ ಸಂತ್ಯನಕೂೀತ್ಪರ್ತುವೂಾಹದ ಭಯಗಗಳನ್ತು ಗತರತರ್ತಸಿ / Identify the 

parts in male reproductive system * 
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A.  A-ವಿೀಯಿನಯಳ B- ಪ್ರೀಸಕೆೀಟ್ ಗರಂಥಿ C-ಮ್ೂತ್ರನಯಳ D- ವೃಷಣ / A-seminal 

vesicle B-prostate gland C- ureter D- scrotum 

B. A-ಮ್ೂತ್ರನಯಳ B-ಪ್ರೀಸಕೆೀಟ್ ಗರಂಥಿ C- ಮ್ೂತ್ರವಿಸಜಿನಯ ನಯಳ D-ವೃಷಣ / A-

Ureter B-prostate gland C – urethra D- testis 

C. A-ಮ್ೂತ್ರವಿಸಜಿನಯ ನಯಳ B- ಪ್ರೀಸಕೆೀಟ್ ಗರಂಥಿ C-ವಿೀಯಿನಯಳ D- ವೃಷಣ / A-

Urethra B-prostate gland C- seminal vesicle D – testis 

D. A-ವಿೀಯಿನಯಳ B- ಪ್ರೀಸಕೆೀಟ್ ಗರಂಥಿ C-ಮ್ೂತ್ರನಯಳ D- ವೃಷಣ / A-seminal 

vesicle B-prostate gland C- ureter D- Testis 

14. ಹಣಯಣಗಿ ಬಕಳಕಯತವ ಹೂವಿನ್ ಭಯಗ ಮ್ತ್ತು ಸಸಾದ ಬಕೀರಯಗಿ ಬಕಳಕಯತವ ಬಿೀಜದ ಭಯಗ 
ಕರಮ್ವಯಗಿ / Part of the flower that develops into fruit and part of the seed 

that develops into root respectively are * 

A. ಅಂಡಯಶಯ ಮ್ತ್ತು ಪ್ರಥಮ್ ಕಯಂಡ / ovary and plumule 

B. ಪ್ರಥಮ್ ಕಯಂಡ ಮ್ತ್ತು ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ೂಲ / plumule and radicle 

C. ಅಂಡಯಶಯ ಮ್ತ್ತು ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ೂಲ / ovary and radicle 

D. ಅಂಡಯಶಯ ಮ್ತ್ತು ಅಂಡಯಣತ / ovary and ovule 

15. ಹೂಬಿಡತವ ಸಸಾ ಮ್ತ್ತು ಮಯನ್ವ ಸಂತ್ಯನಕೂೀತ್ಪರ್ತು ವೂಾಹಗಳಕರಡರಲೂಲ ಕಂಡತ ಬರತವ 
ಒಂದ್ಕೀ ಹಕಸರಿನ್ ಭಯಗ/ Name of the organ which is found both in 

reproductive systems of flowering plants as well as in humans? * 

A. ಶಲಯಕ ನ್ಳಿಕಕ/Pollen tube 

B. ಅಂಡಯಶಯ/Ovary 

C. ಕಕೀಸರ/Anther 

D. ವಿೀಯಿನಯಳ/Vas deferens 
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16. ಲಕೈಂಗಿಕ ಸಂಪ್ಕಿದಿಂದ ಗಭಿಧ್ಯರಣಕಯನ್ತು ತ್ಡಕಯತವ ವಿಧ್ಯನ್ಗಳಯವುವು ? /What 

are thedifferent methods of contraception * 

A. ಶಸರಕಿರಯೆಯ ಮ್ೂಲಕ ವಿೀಯಿನಯಳ ಅಥವಯ ಅಂಡನಯಳಕಕೆ ತ್ಡಕ ಉಂಟ್ತ 
ಮಯಡತವುದತ . /Interrupting thesperm or ovary through surgery.) 

B. ವಂಕಿ ಅಥವಯ ಕಯಪ್ರ್ -ಟಿ ಎಂಬ ತ್ಡಕಯನ್ತು ಗಭಿಕಕೂೀಶದ್ಕೂಳಗಕ ಸಕೀರಿಸತವುದತ 
/Insertion of a barriercalled wonky or copper T into the uterus 

C. ಈ ಎಲಲವೂ /All of these 

D. ಹಯಮೊೀಿನ್ತಗಳನ್ತು ಅಸಮ್ತ್ಕೂೀಲನ್ಗಕೂಳಿಸತವ ಮಯತ್ಕರಗಳನ್ತು ತ್ಕಗಕದತ 
ಕಕೂಳುಿವುದತ/Taking pills that imbalance hormones 

17. ಗಂಡತ ಸಂತ್ಯನಕೂೀತ್ಪರ್ತುಯ ಈ ಭಯಗಗಳು ವಿೀಯಯಿಣತವನ್ತು ಸತಲಭವಯಗಿ ಸಯಗಿಸಲತ 
ಮ್ತ್ತು ಅದರ ಪ್ೀಷಣಕಗಕ ಅಗತ್ಾವಯದವಸತುಗಳನ್ತು ಸರವಿಸಲತ ಸಹಯಯಕವಯಗತತ್ುವಕ/The 

parts in the human reproductive system help to secrete substances, 

which are essential for the transport and nourishment of sperm * 

A. ಪ್ರೀಸಕೆೀಟ್ ಗರಂಥಿ ಮಯತ್ರ /Only prostrate gland 

B. ವಿೀಯಿಕಕೂೀಶಿಕಕ ಮ್ತ್ತು ಪ್ರೀಸಕೆೀಟ್ ಗರಂಥಿ / Seminal vesicle & prostrate 

gland) 

C. ವಿೀಯಿನಯಳ & ವಿೀಯಿಕಕೂೀಶಿಕಕ / Vas deferens & seminal vesicle 

D. ವಿೀಯಿ ನಯಳ ಮ್ತ್ತು ಪ್ರೀಸಕೆೀಟ್ ಗರಂಥಿ /vas deferens & prostrate gland 

18. ವಿೀಯಯಿಣತ ಮ್ತ್ತು ಅಂಡಯಣತಗಳು ಸಂಯೀಗ ಹಕೂಂದಿದ ನ್ಂತ್ರ ಉಂಟ್ಯವ ರಚನಕ 
/The structure formed after fusion of male and female gamete is the * 

A. ಯತಗಮಜ / Zygote 

B. ಸಂತ್ಯನಕೂೀತ್ಪರ್ತು / Reproduction 

C. ಸಂಯೀಗ / fusion 

D. ನಶಕೀಚನ್ / Fertilization 

19. ಈ ಚಿತ್ರಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಕ ಯಯವ ಹಕೀಳಿಕಕ ಸರಿಯಯಗಿದ್ಕ/ Which of the 

following statement is correct regarding the diagram given below * 
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A. ಇದತ ದಿಿಲಿಂಗಿ ಪ್ುಷಪ / bisexual flower  
B. ಒಂದತ ಹೂವಿನ್ ಕಕೀಸರದಲಿಲರತವ ಪ್ರಯಗರಕೀಣತ ಅದ್ಕೀ ಹೂವಿನ್ ಶಲಯಕಯಗರಕಕೆ 
ವಗಯಿವಣಕಗಕೂಳುಿರ್ತುದ್ಕ / transfer of pollen grain from anther to stigma 

of the same flower 

C. ಈ ಹೂವಿನ್ಲಿಲ ಸಿಕಿೀಯ ಪ್ರಯಗಸಪಶಿ ಕಿರಯೆ ನ್ಡಕಯತತ್ುದ್ಕ / self pollination 

process can be takes place 

D. ಎಲಯಲ ಹಕೀಳಿಕಕಗಳು ಸರಿಯಯಗಿವಕ / All statements are correct 

20. ಅಂಡವು ಫಲಿತ್ಗಕೂಳಿದಿದ್ಯದಗ,ಗಭಿ ಕಕೂೀಶದ ಒಳಸುರಿಯತ ಬಿರತಕತ ಬಿಟ್ತೆ ರಕು ಮ್ತ್ತು 
ಲಕೂೀಳಕಯ ರೂಪ್ದಲಿಲ ಹಕೂರಬರತವ ಪ್ರಕಿರಯೆ / If egg is not fertiled the inner wall 

of the uterus breaks which causes bleeding through vegina .This 

process is called * 

A. ನಶಕೀಚನ್ / fertilization 

B. ಪ್ರಯಗಸಪಶಿ / Pollination 

C. ಲಕೈಂಗಿಕ ಪ್ಕಿತ್ಕ / Sexual maturation 

D. ಋತ್ತಚಕರ / Menstruation 
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ಘಟ್ಕ 9 

ಅನ್ತವಂಶಿೀಯತ್ಕ ಮ್ತ್ತು ಜೀವ ವಿಕಯಸ                         
Heredity and Evolution 

1. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣವನ್ುು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅನ್ುವಂಶೀಯತೆಯ ಮೂಲಘಟಕವನ್ುು 

ಹೀಗೆನ್ುುವರು/ A unit of heredity that determines particular trait is called 

A. ಡಿಎನ್ ಎ/DNA 

B. ಜೀವಕೊೀಶ/Cell 

C. ವಂಶವಾಹಗಳು/Genes 

D. ಆರ್ ಎನ್ ಎ/RNA 

2. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಂದ ಗುಣಗಳು ಮಕಕಳಿಗೆ ವಗಾಿವಣೆಗೊಳುುವ ವಿಧಾನ್ಕೆಕ 

ಹೀಗೆನ್ುುವರು/The process of transmission of characters from parents to offspring is 

called 

A. ಡಿಎನ್ ಎ ಸವಪ್ಿತ್ರೀಕರಣ/DNA Replication 

B. ಉತಪರವತಿನೆ/Mutation 

C. ಅನ್ುವಂಶೀಯತೆ/Heredity 

D. ವಗಾಿವಣೆ/Transfer 

3. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ುವಾದ ಎರಡು ರೂಪ್ಗಳನ್ುು ತೊೀರಸುವ 

ಸಸಯಗಳನ್ುು ಸಂಸಕರಸುವ ಕ್ರಿಯೆ/Crossing the two plants which having two 

different contrasting character for same trait is called.  

A. ಏಕ ತಳಿಕರಣ/Mono hybrid cross 

B. ರ್ದವತಳಿೀಕರಣ/Di hybrid croos 

C. ಮಿಶಿತಳಿೀಕರಣ/Mixed hybrid cross 

D. ಭಿನ್ುತೆ/Variations 

4. F1 ತಳಿಯಲ್ಲ ಿಅತ್ರ ಹೆಚ್ಾಾಗಿ ಪ್ಿಕಟಗೊಳುುವ ಗಣ/The character which predominates and 

is clearly seen in F1 generation is said to be. 

A. ಆಜಿಸಿದಾಾಗಿದೆ/Acquired. 

B. ದುಬಿಲವಾದದುಾ/Recessive 

C. ಭಿನ್ುವಾದದುಾ/Variation 
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D. ಪ್ಿಬಲವಾದದುಾ/Dominant. 

5. ಶುದಾ ಎತತರದ (TT) ಬಟಾಣಿ ಗಿಡವನ್ುು ಶುದಾ ಗಿಡಡ (tt)  ಬಟಾಣಿ ಗಿಡದೊಂರ್ದಗೆ ಸಂಕರಸಿದಾಗ 

F2 ತಳಿಯಲಿ್ಲ ಶುದಾ ಎತತರ ಮತುತ ಶುದಾ ಗಿಡಡ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುುವ ಅನ್ುಪಾತ/ 

When pure tall (TT)  pea plant is crossed with pure dwarf (tt) pea plant. The ratio of 

pure tall plants to dwarf plant in F2 generation is. 

A. 1:2 

B. 2:2 

C. 1:3 

D. 3:1 

6. ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಕಾರ್ಾಿನ್ು ರೂಪಿ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸರರ್ಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ುು 

ಗುತ್ರಿಸಿ./Identify the correct pair of analogous organs among the following. 

A. ಮನ್ುಷ್ಯನ್ ಮುಂಗೆೈ ಮತುತ ಕಪೆಪಯ ಮುಂಗಾಲು/The fore limbs of man and the 

fore limbs of frog 

B. ಪ್ಕ್ಷಿಯರೆಕೆಕ ಮತುತ ಬಾವಲ್ಲಯ ರೆಕೆಕ/The wings of bird and the wings of bat 

C. ಹಲಿ್ಲಯ ಮುಂಗಾಲು ಮತುತ ಕಪೆಪಯ ಮುಂಗಾಲು /The fore limbs of lizard and the 

fore limbs of frog 

D. ಮ್ನ್ತಷಾನ್ ಮ್ತಂಗಕೈ ಮ್ತ್ತು ಕತದತರಕಯ ಮ್ತಂಗಯಲತ/The fore limbs of man and 

the fore limbs of Horse 

7. ಕಾಯಿ ಒಂದೆೀ ಆಗಿದುಾ ರಚನೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಆಗಿರುವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆನ್ುುವರು/The 

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

A. ರಚನಾನ್ುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು/Homologous Organs 

B. ಕಾರ್ಾಿನ್ುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು/Analogous organs 

C. ತದೂಿಪಿ ಅಂಗಗಳು/Cloned Organs 

D. ಮೀಲ್ಲನ್ ಎಲಿವೂ/All the above. 

8. ಒಂದು ಮಗುವಿನ್ ಲ್ಲಂಗ ನಿಧಾಿರವಾಗುವುದು/The Sex of a baby is determined by  

A. ತಾಯಿಯಿಂದ/The Mother 

B. ಪ್ೂವಿಜರಂದ ಬಂದ ವಂಶವಾಹಗಳಿಂದ/The genes from ancestors 

C. ತಂದೆಯಿಂದ/The Father 
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D. ಮೀಲ್ಲನ್ ಎಲಿವುಗಳಿಂದ/From all the above 

9. ಮನ್ುಷ್ಯರ ಜೀವಕೊೀಶಗಳಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬರುವ ವಣಿತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ/The total number of 

Chromosomes present in the cells of Man is 

A. 24 ಜೊತೆ/24 Pairs 

B. 32 ಜೊತೆ/32 Pairs 

C. 23 ಜೊತೆ/23 Pairs 

D. 13 ಜೊತೆ/13 Pairs 

10. ಹೊಸ ಪ್ಿಬೆೀಧದ ಉಗಮಕೆಕ ಪ್ಿಮುಖವಾದ ಕಾರಣ/The formation of new species is 
generally due to 

A. ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಿನ್ುತೆಗಳಿಂದ/Accumulation of variations 
over several generation 

B. ಜೀವಿಯು ಒಂದು ಪ್ಿದೆೀಶರ್ದಂದ ಮತೊತಂದು ಪ್ಿದೆೀಶಕೆಕ 
ಚಲ್ಲಸುವುದರಂದ/Movement of individuals from one place to another 

C. ಪ್ಿಕೃತ್ರಯಲಾಿದ ಕ್ಷಿಪ್ಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ/Sudden changes in nature 
D. ಅಲೆೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನ್ರ್ದಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತದೂಿಪ್ಗಳಿಂದ/Clones formed during 

asexual reproduction.  
11. ಮಾನ್ವನ್ ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ುು ಪ್ತೆತಹಚಾಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಪಡದ 

ವಿಧಾನ್/which of the following technique is not used to study human evolution. 
A. ಉತಪತನ್/Excavation 
B. ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು/Fossils 
C. ಸಂಕರಸುವುದು/Hybridization 
D. ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾಲಾನ್ುಕಿಮ/DNA Sequencing  

12. ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಸಿದಾಧಂತದ ಪ್ಿಕಾರ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ೂವಿಜ/According to theory of 

evolution the birds are originated from. 
A. ಸರೀಸೃಪ್ಗಳು/Reptiles 
B. ಮಿೀನ್ುಗಳು/Fishes 
C. ಉಭಯವಾಸಿಗಳು/Amphibians 
D. ಸತನಿಗಳು/Mamals 

13. ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟ ಜೀವಿಗಳ ಅವಶೆೀಷ್ಗಳನ್ುು ಹೀಗೆನ್ುುವರು/Naturaly 
preserved remains of pre-historic organisms are called as 
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A. ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು/Fossils 
B. ಕಾರ್ಾಿನ್ುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು/Analogous Organs 
C. ರಚ್ಾನಾನ್ು ರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು/Homologous Organs 
D. ಮೀಲ್ಲನ್ ಎಲಿವೂ/All the above. 

14. ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಆಯಸಸನ್ುಯ ನಿಧಿರಸಲು ಈ ಧಾತುವನ್ುು ಬಳಸುತಾತರೆ/The element 
used to estimate the age of fossils is 

A. ರಂಜಕ/Phosphorous 
B. ಗಂಧಕ/Sulphur 
C. ಸ್ೊೀಡಿಯಂ/Sodium 
D. ಕಾಬಿನ್/Carbon 

15. ಆಧುನಿಕ ತಳಿಶಾಸರದ ಪಿತಾಮಹ/The father of modern genetics is 
A. ರಸ್ಾಟಟಲ್/Aristotle  
B. ಚ್ಾಲ್ಸ್  ಡಾವಿಿನ/Charles Darwin 
C. ಜಾನ್ ಗಿಿಗೊೀರ್ ಮಂಡಲ್/John Gregor Mendal  
D. ಆಲಬರ್್  ಐನ್ ಸಿಟೀನ/Albert Einstein 

16. ರ್ದವತಳಿೀಕರಣದ ಅನ್ುಪಾತ/The ratio of Dihybrid cross experiment is. 
A. 9:3:3:1 
B. 1:3:3:9 
C. 3:3:1:9 
D. 3:1 

17. ಕಾಡು ಎಲೆಕೊೀಸಿನಿಂದ ವಿಕಾಸವಾಗಿರದ ತರಕಾರ/The vegetable which is not 
developed from wild cabbage is 

A. ಗೆಡೆಡಕೊೀಸು/Kale 
B. ಬೀರ್್ ರೂರ್್/Beetroot 
C. ಬಾಿಕೊೀಲ್ಲ/Broccoli 
D. ಎಲೆಕೊೀಸು/Cabbage 
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19. ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಚಿಕಕ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸರದ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ 
ವಂಶವಾಹಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಲಿದೆೀ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆನ್ುುವರು/ A 

random change in the gene pool of a small population is called as 
A. ಪ್ಿಭೆೀರ್ದೀಕರಣ/Speciation 

B. ಅನ್ುವಂಶೀಯ ರ್ದಕುಾುತ್ರ/Genetic drift 

C. ನಿಸಗಿದ ಆಯೆಕ/Natural selection 

D. ವಲಸ್ೆಹೊೀಗುವಿಕ/Migration 
20. ಮಂಡಲ್್ ತಮಮ ಪ್ಿಯೀಗಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೆಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಸಯ/The plant Mendal  

selected for his experiments is 
A. ಗುಲಾಬ ಸಸಯ/Rose plant 
B. ಬಟಾಣಿ ಸಸಯ/Pea plant 
C. ಸ್ೆೀಬು ಹಣಿಿನ್ ಸಸಯ/Apple plant 
D. ಹುರಳಿ ಬೀಜದ ಸಸಯ      /Beans plant 
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ಅಧ್ಯಾಯ-10  

ಬಕಳಕತ, ಪ್ರರ್ತಫಲನ್ ಮ್ತ್ತು ವಕಿರೀಭವನ್  

Light, Reflection and Refraction 

1. ಬಕಳಕತ ಒಂದತ ಮಯಧಾಮ್ದಿಂದ ಇನಕೂುಂದತ ಮಯಧಾಕಕೆ ಚಲಿಸತವಯಗ ತ್ನ್ು ಪ್ರಸರಣದ 
ದಿಕೆನ್ತು ಬದಲಯಯಿಸತತ್ುದ್ಕ. ಈ ವಿದಾಮಯನ್ ಯಯವುದತ ?When light travels from 

one medium to another medium i changes its velocity .......This 

phenomenon is called * 

A. ಬಕಳಕಿನ್ ಪ್ರರ್ತಫಲನ್ Reflection of light 

B. ಬಕಳಕಿನ್ ಹೀರಿಕಕ Absorption of light 

C. ಬಕಳಕಿನ್ ವಕಿರೀಭವನ್ Refraction of light 

D. ಬಕಳಕಿನ್ ಚದತರತವಿಕಕ Scattering of light 

2. ಮ್ಸೂರದ ಸಯಮ್ಥಾಿದ S I ಏಕಮಯನ್ S.I unit of power of lens is * 

A. ಆಂಪ್ತಯರ್ Ampere 

B. ಡಯಯಪ್ೆರ್ Diopter 

C. ಕೂಲಂಬ್ Coulomb 

D. ಓಮ್ ohm 

3.ಈ ಸೂತ್ರ This formula is * 

 
A. ದಪ್ಿಣದ ಸೂತ್ರ mirror formula 

B. ಮ್ಸೂರದ ಸೂತ್ರ Lens formula 

C. ಮ್ಸೂರದ ಸಯಮ್ಥಾಿ ಕಂಡತಹಡಿಯತವ ಸೂತ್ರ 

D. ವಧಿನಕಯ ಸೂತ್ರ magnification 

4.ಸಕುಲ್ ನ್ ನಯಮ್ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿೆರತವುದತ Snell`s law related to * 

A. ಬಕಳಕಿನ್ ವಕಿರೀಭವನ್ light refraction 

B. ಬಕಳಕಿನ್ ಪ್ರರ್ತಫಲನ್ light reflection 
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C. ಬಕಳಕಿನ್ ಚದತರತವಿಕಕ scattering of light 

D. ಬಕಳಕಿನ್ ಹೀರಿಕಕ light absorption 

5. ಇವುಗಳಲಿಲ ಬಕಳಕತ ಯಯವುದರಲಿಲ ಗರಿಷಠವಕೀಗದಲಿಲ ಚಲಿಸತತ್ುದ್ಕ ? In which of the 

following medium the velocity of light is maximum * 

A. ಗಯಜತ glass 

B. ನೀರತ water 

C. ವಜರ diamond 

D. ಸಿೀಮೆ ಎಣಕಣ kerosene 

6. ನವಯಿತ್ದಲಿಲ ಬಕಳಕಿನ್ ವಕೀಗ The velocity of light in vacuum is * 

A.  

B.  

C.  

D.  
7. ಮ್ಸೂರದ ಸಯಮ್ಥಾಿ -2.5D ಆದರಕ ಅದರ ಸಂಗಮ್ ದೂರ ಎಷತೆ ? find the focal 

length of a lens of power -2.5D. * 
A. -2.5m 
B. -0.40m 
C. -2.0m 
D. -2.25m 

8.ಯಯವ ಮಯಧಾಮ್ದ ಮ್ೂಲಕ ಬಕಳಕತ ವಕೀಗವಯಗಿ ಚಲಿಸತತ್ುದ್ಕ In which medium light 

travels more * 

 
A. ವಜರ / 2.42 diamond -2.42 

B. ಗಯಳಿ / 1.0003 air - 1.0003 

C. ಮ್ಂಜತಗಡಕಿ / 1.31 Ice - 1.31 



                                                SSLC - ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಶ್್ೆಕ್ ದಠಿ 2020-21                           - 51 - 

 

D. ಸಿೀಮೆೀಎಣಕಣ / 1.44 kerosene -1.44 

9. ಸಂಗಮ್ದೂರ ಎಂದರಕ What is Focal length ? * 

A. ಮ್ಸೂರದ ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಸಂಗಮ್ ಮ್ತ್ತು ದೃಕ್ ಕಕೀದರಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ದೂರ The 

distance b/w principal focus of the lens and the optical center 

B. ಮ್ಸೂರದ ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಸಂಗಮ್ ಮ್ತ್ತು ದತಾರ್ತರಂಧರದ ನ್ಡತವಿನ್ ದೂರThe distance 

b/w principal focus of the lens and the aperture 

C. ವಕರತ್ಯ ಕಕೀಂದರ ಮ್ತ್ತು ದೃಕ್ ಕಕೀದರಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ದೂರ The distance b/w 

center of curvature and the optical centre 

D. ವಕರತ್ಯ ಕಕೀಂದರ ಮ್ತ್ತು ದತಾರ್ತರಂಧರದ ನ್ಡತವಿನ್ ದೂರThe distance b/w center 

of curvature and the aperture 

10. ಪ್ತೀನ್ ಮ್ಸೂರದಿಂದ ಸಮಯನ್ಗಯತ್ರದ ಪ್ರರ್ತಬಿಂಬ ಪ್ಡಕಯಬಕೀಕಯದರಕ ವಸತುವನ್ತು 
ಇಡಬಕೀಕಯದ ಸಯಥನ್ Where should be object placed to obtained an image 

from the convex lens as same size of the object * 

A. ಅನ್ಂತ್ದೂರದಲಿಲ at infinity 

B. 2F1 ಗಿಂತ್ ದೂರದಲಿಲ beyond 2F1 

C. 2F1 ನ್ಲಿಲ at 2F1 

D. F1ಮ್ತ್ತು 2F1 ಗಳ ಮ್ಧ್ಕಾ between F1 and 2F1 

11. ಇವುಗಳಲಿಲ ಸರಿಯಯದ ಜಕೂೀಡಿ Identify the correct pair * 

A. u- ಪ್ರರ್ತಬಿಂಬದ ದೂರ u- distance of the image 

B. v- ವಸತುವಿನ್ ದೂರ v- distance of the object 

C. f- ಪ್ರಧ್ಯನ್ ಸಂಗಮ್ Principal focus 

D. R- ಮ್ಸೂರದ ವಕರತ್ಯರ್ತರಜಾ Radius of curvature 

12. ಬಕಳಕಿನ್ ಕಿರಣವಂದತ ಗಯಳಿ ಯಿಂದ ಗಯಜನ್ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮ್ೂಲಕ ಹಯದತ ಹಕೂೀದ್ಯಗ 
ಉಂಟ್ಯದ ಕಿರಣ ಚಿತ್ರ ಈ ಕಕಳಗಿನ್ಂರ್ತದ್ಕ. ಯಯವ ಚಿತ್ರ ಸರಿಯಿದ್ಕ?The path of a ray of 

light coming from air passing through a rectangular glass slab are 

shown as A,B, C and D in below Figure Which one ofthem is correct? * 
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A 
B 
C 
D 

13.ನೀರಿನ್ಲಿಲ ಭಯಗಶಃ ಮ್ತಳುಗಿಸಿರತವ ಪಕನೆಲ್ ಬಯಗಿದಂತ್ಕ ಕಯಣಿಸಲತ ಕಯರಣ A pencil 

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

 

 
A. ಬಕಳಕಿನ್ ಪ್ರರ್ತಫಲನ್ light reflection 

B. ಬಕಳಕಿನ್ ಹೀರಿಕಕ light absorption 

C. ಬಕಳಕಿನ್ ವಕಿರೀಭವನ್ light refraction 

D. ಬಕಳಕಿನ್ ಚದತರತವಿಕಕ scattering of light 

14.ಯಯವಯಗಲೂ ಮ್ಥಾ ಮ್ತ್ತು ನಕೀರ ಪ್ರರ್ತಬಿಂಬವನ್ತು ಉಂಟ್ತ ಮಯಡತವ ಮ್ಸೂರ A lens 

which always formed a virtual and erect image is * 

A. ಪ್ತೀನ್ ಮ್ಸೂರ Convex lens 

B. ಸಮ್ತ್ಲ ಪ್ತೀನ್ ಮ್ಸೂರ Plano -convex lens 

C. ನಮ್ು ಮ್ಸೂರ concave lens 
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D. ಸಮ್ತ್ಲ ನಮ್ು ಮ್ಸೂರ plano concave lens 

15.ಒಂದತ ಪ್ತೀನ್ ಮ್ಸೂರದ ವಕರತ್ಯರ್ತರಜಾವು 50cm ಆಗಿದ್ಕ. ಹಯಗಯದರಕ ಅದರ ಸಯಮ್ಥಾಿ 
ಎಷತೆ 

A. +2D 
B. -2D 
C. -4D 
D. +4D 

16.ಈ ರಕೀಖ್ಯಚಿತ್ರದ ಸಹಯಯದಿಂದ ಪ್ರರ್ತಬಿಂಬದ ಸಯಥನ್, ಪ್ರರ್ತಬಿಂಬದ ಗಯತ್ರ ಹಯಗೂ 
ಪ್ರರ್ತಬಿಂಬದ ಸಿಭಯವವನ್ತು ರ್ತಳಿಸಿ. With the help of this ray diagram mention 

the position of the image,size of the image and nature of the image * 

 

 
 
 

 
Option 1 
 

 
Option 2 

 
Option 3 
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Option 4 

17.ಒಂದತ ನಮ್ು ಮ್ಸೂರದ ಸಂಗಮ್ದೂರವು 30cm ಆಗಿದ್ಕ.ಮ್ಸೂರದಿಂದ ಪ್ರರ್ತಬಿಂಬವು 
20cm ದೂರದಲಿಲ ಉಂಟ್ಯಗಲತ ವಸತುವನ್ತು ಮ್ಸೂರದಿಂದ ಎಷತೆ ದೂರದಲಿಲ ಇಡಬಕೀಕತ ?A 

concave lens has focal length 15cm.At what distance should the object 

from the lens be placed so that it forms an image at 20cm from the 

lens ? * 
A. -12cm 
B. 12cm 
C. -60cm 
D. 60cm 

18.ಒಂದತ ಮ್ಸೂರದ ವಕರತ್ಯರ್ತರಜಾ 20cm ಆಗಿದದರಕ,ಅದರ ಸಂಗಮ್ದೂರ ಎಷತೆ ? A lens 

has radius of curvature 20cm.what is its focal length ? * 
A. 10cm 
B. 20cm 
C. 5cm 
D. 40cm 

19.ಮ್ಸೂರದ ಕಕೀಂದರಬಿಂದತವನ್ತು ------------ ಎಂದತ ಕರಕಯತತ್ಯುರಕ.The centre of 

lens is called- 

A. ವಕರತ್ಯ ಕಕೀಂದರ Centre of curvature 

B. ದತಾರ್ತ ಕಕೀಂದರ Optical centre 

C. ಮ್ಸೂರದ ಅಕ್ಷ Lens axis 

D. ಸಂಗಮ್ ಬಿಂದತ Principle focus 

20. ಇವುಗಳಲಿಲ ಮ್ಸೂರದ ವಧಿನಕಯನ್ತು ಕಂಡತಹಡಿಯತವ ಸೂತ್ರ ಯಯವುದತ ? Which 

one of the follwing formula is used to find the magnification of the lens 

? * 

 

                                              

                 Option 1                                            Option 2 
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           Option 3                                                        Option 4 
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ಅಧ್ಯಾಯ-12 

ವಿದತಾಚಛಕಿು / Electricity 

1.ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಯಹವನ್ತು ಹಕಚಿುಸಲತ ಅಥವಯ ಕಡಿಮೆ ಮಯಡಲತ ಬಳಸತವ ಸಯಧನ್ /The 

device used to increasing or decreasing electric current is * 

A. ವೀಲ್ೆ ಮ್ೀಟ್ರ್ Voltmeter 

B. ಅಮ್ೋಟ್ರ್ Ammeter 

C. ರಿಯೀಸಯೆಟ್ Rheostat 

D. ಗಯಾಲಿನಕೂೀಮ್ೀಟ್ರ್ Galvanometer 

2. ರಕೂೀದದ S. I ಏಕಮಯನ್ The S.I. Unit of Resistance is * 

A. ಓಮ್ Ohm 

B. ಓಮ್ ಮ್ೀಟ್ರ್ Ohm meter 

C. ಅಮ್ೋಟ್ರ್ Ammeter 

D. ವೀಲ್ೆ ಮ್ೀಟ್ರ್ Voltmeter 

3.ಕಕಳಗಿನ್ ಯಯವ ಸೂತ್ರವನ್ತು ವಿದತಾತ್ ಸಯಮ್ಥಾಿ ಕಂಡತಹಡಿಯಲತ ಬಳಸತವುದಿಲಲ which 

of the following formula is not using to calculate electric power ? * 
A. P=w/t 
B. P=V2/R 
C. P=VI 
D. P=IR 

4. ಒಂದತ ರಕೂೀಧಕದ ಉದದವನ್ತು ಹಕಚಿುಸಿದ್ಯಗ ರಕೂೀಧವು ./If the length of the resistor 

inreases the resistance become * 

A. ಹಕಚ್ಯುಗತತ್ುದ್ಕ Increases 

B. ಕಡಿಮೆಯಯಗತತ್ುದ್ಕ decreases 

C. ಬದಲಯಗತವುದಿಲಲ No changes 

D. ಸಕೂನಕುಯಯಗತತ್ುದ್ಕ becomes zero 

5. ವಿದತಾನ್ಮಂಡಲದಲಿಲ ಬಯಾಟ್ರಿಯನ್ತು ಬಳಸತವ ಉದ್ಕದೀಶ The battery is used in a 

circuit to * 

A. ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಯಹ ದರವನ್ತು ಅಳಕಯಲತ measure the rate of flow of current 

B. ರಕೂೀಧವನ್ತು ಬದಲಯಯಿಸಲತ changes to resistance 

C. ವಿಭವಯಂತ್ರವನ್ತು ಹಕೂಂದಲತ To attain voltage 
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D. ಏಕರಿೀರ್ತಯ ವಿಭವ ಹಕೂಂದಲತ to attain uniform volt 

6. ವಿಭಿನ್ು ಮೌಲಾಗಳ ರಕೂೀಧ ಹಕೂಂದಿರತವ 3 ರಕೂೀಧಕಗಳನ್ತು ಸರಣಿ ಕರಮ್ದಲಿಲ 
ಜಕೂೀಡಿಸಿದ್ಯಗ ಅವುಗಳ ಒಟ್ತೆ ರಕೂೀಧವು......If different values of resistance of 

the 3 resistors are connected in a series manner,the total effective 

resistance of the circuit is * 

A. ಕನಷಠಕಿೆಂತ್ ಕನಷಠ minimum than minima 

B. ಕನಷಠ minimum 

C. ಗರಿಷಠಕಿೆಂತ್ ಗರಿಷಠ maximum than maxima 

D. ಗರಿಷಠ maximum 

7. ವಿಭಿನ್ು ಮೌಲಾಗಳ ರಕೂೀಧ ಹಕೂಂದಿರತವ 3 ರಕೂೀಧಕಗಳನ್ತು ಸಮಯಂತ್ರ ಕರಮ್ದಲಿಲ 
ಜಕೂೀಡಿಸಿದ್ಯಗ ಅವುಗಳ ಒಟ್ತಿ ರಕೂೀಧವು ...... ......If different values of resistance 

of the 3 resistors are connected in a parallel manner,the total effective 

resistance of the circuit is * 

A. ಕನಷಠ minimum 

B. ಕನಷಠಕಿೆಂತ್ ಕನಷಠ minimum than minima 

C. ಗರಿಷಠ maximum 

D. ಗರಿಷಠಕಿೆಂತ್ ಗರಿಷಠ maximum than maxima 

8. ಒಂದತ ವಯಹಕದ ರಕೂೀಧವು 27 Ω ಆಗಿದ್ಕ.ಅದನ್ತು ಮ್ೂರತ ಸಮ್ಭಯಗಗಳಯಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿ 
ಸಮಯಂತ್ರವಯಗಿ ಜಕೂೀಡಿಸಿದ್ಯಗ ಅದರ ಒಟ್ತೆ ರಕೂೀಧ ....... A conductor is having 

the resistance of 27Ω.If it cut into three equal parts and then connected 

them in a parallel manner ,the total effective resistance is ----- * 
(A) 6 Ω 
(B) 3Ω 
(C) 9Ω 
(D) 27Ω 

9. ಜೌಲನ್ ಉಷಕೂಣೀತ್ಪದನಯ ನಯಮ್ ಈ ವಿದತಾತ್ ಉಪ್ಕರಣಕಕೆ ಅನ್ಾಯಿಸತವುದಿಲಲ. One of 

the following electric appliances does not obey heating effect of * 

(A) ಫ್ಯಾಸ್ fuse 

(B) ಬಲ್ಿ bulb 

(C) ವಿದತಾತ್ ಇಸಿರ ಪಕಟಿೆಗಕ electric iron box 

(D) ರಕಫರೀಜರಕೀಟ್ರ್ refrigerator 
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10. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಕಳಗಿನ್ ಯಯವ ನಯಮ್ಕಕೆ ಅನ್ಿಯವಯಗತತ್ುದ್ಕ. The diagram is 

applicable to which rule * 

 
(A) ಫಯಾರಡಕ ನಯಮ್ Faraday law 

(B) ಓಮ್ನ್ ನ್ಯಮ್ Ohms law 

(C) ಜೌಲನ್ ಉಷಕೂಣೀತ್ಯಪದನಯ ನಯಮ್ Heating effect of Joules law 

(D) ಬಲಗಕೈ ಹಕಬಿರಳ ನಯಮ್ Right hand thumb rule 

11. 12V ವಿಭವಯಂತ್ರ ಹಕೂಂದಿರತವ ಎರಡತ ಬಿಂದತಗಳ ನ್ಡತವಕ 2C ಆವಕೀಶಗಳು ಚಲಿಸಿದ್ಯಗ 
ನ್ಡಕದ ಕಕಲಸ How much work is done in moving a charge of 2C across 

two ponts having a potential difference 12V ? * 
(A) 24 J 
(B) 6 J 
(C) 14 J 
(D) 10 J 

12.ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಯಹದ S. I ಏಕಮಯನ್ S.I Unit of electric current is * 

(A) ಆಂಪ್ತಯರ್ Ampere 

(B) ಕೂಲಂಬ್ Coulomb 

(C) ಓಮ್ Ohm 

(D) ಓಮ್ ಮ್ೀಟ್ರ್ Ohm meter 

13. ರಕೂೀಧವು ಅವಲಂಬಿಸಿರತವ ಅಂಶಗಳು factors on which resistance of the 

conductor depends are * 

(A) ವಯಹಕದ ಉದದ On its length(l) 
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(B) ವಯಹಕದ ಅಡಿಕಕೂಯು On its cross sectional area (A) 

(C) ವಯಹಕದ ಪಯರಕೃರ್ತಕ ಗತಣ On the nature of the material 

(D) ವಯಹಕದ ತ್ಯಪ್ Temperature 

(E) ಮೆೀಲಿನ್ ಎಲಲವೂ All the above 

14. ವಿದತಾತ್ ಬಲ್ಿ ನ್ ತ್ಂರ್ತಯತ ಇದರಿಂದ ಮಯಡಲಪಟಿೆದ್ಕ.The filament of an electric 

bulb is made up of * 

(A) ಅಲೂಾಮ್ನಯಂ ತ್ಂರ್ತ Aluminium wire 

(B) ತ್ಯಮ್ರದ ತ್ಂರ್ತ Copper wire 

(C) ಟ್ಂಗ್ ಸೆನ್ ತ್ಂರ್ತ Tungsten wire 

(D) ಫ್ಯಾಸ್ ತ್ಂರ್ತ Fuse wire 

15. ರಕೂೀಧಕಗಳನ್ತು ಸರಣಿ ಕರಮ್ದಲಿಲ ಜಕೂೀಡಿಸಿದರಕ * 

 
(A) I & II 
(B) II & III 
(C) III & IV 
(D) I & !V 

16.ವಿದತಾದ್ಯವಕೀಶಗಳ ಚಲನಕಗಕ ಅಡಿಿಯನ್ತುಂಟ್ತ ಮಯಡತವ ವಯಹಕದ ಗತಣವನ್ತು ---------- 
ಎನ್ತುವರತ The property of the conductor which resist the flow of charges 

is called--------- * 

(A) ವಿದತಾತ್ ವಿಭವಯಂತ್ರ Electric volt 

(B) ಆಂಪ್ತೀಯರ್ Ampere 

(C) ರಕೂೀಧ Resisatance 

(D) ವಿದತಾತ್ ಶಕಿು Electricity 
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17. 20Ω ಮ್ತ್ತು 4Ω ರಕೂೀಧ ಹಕೂಂದಿರತವ ಎರಡತ ವಯಹಕಗಳನ್ತು 6V ನ್ ಶತಷೆಕಕೂೀಶಕಕೆ 
ಜಕೂೀಡಿಸಿದ್ಕ.ಹಯಗಯದರಕ,ಮ್ಂಡಲದಲಿಲ ಪ್ರವಹಸತರ್ತುರತವ ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಯಹ ಎಷತೆ ? Two 

resistors having the resistance 20Ω and 4Ω respectively are connected 

to 6V battery. calculate the total current flowing in the circuit * 
(A) 24A 
(B) 0.25A 
(C) 25A 
(D) 2.4A 

18. ಗೃಹ ಉಪ್ಯೀಗಿ ವಿದತಾನ್ಮಂಡಲದಲಿಲ ಫ್ಯಾಸ್ ತ್ಂರ್ತಯನ್ತು ಜಕೂೀಡಿಸತವ ಕರಮ್ The 

way of connecting electrical fuse in a domestic circuit is * 

(A) ಸರಣಿ series 

(B) ಸಮಯಂತ್ರ ಜಕೂೀಡಣಕ parallel 

(C) ಎರಡೂ ಬಗಕ both 

(D) ಮ್ನಕಯ ಹಕೂರಗಕ 

19. ವಿದತಾತ್ ಸಯಮ್ಥಾಿದ ಮ್ೂಲ ಮಯನ್ S.I Unit of electric power is * 

(A) ಜೌಲ್ Joule 

(B) ವಯಾಟ್ Watt 

(C) ಓಮ್ Ohm 

(D) ವೀಲ್ೆ Volt 

20.ಗೃಹಬಳಕಕ ವಿದತಾತ್ ಮ್ಂಡಲದಲಿಲ ವಿದತಾತ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸತವ 
ಸರಿಯಯದ ವಿಧ್ಯನ್ The correct way of using electrical appliances in 

domestic electric circuit is * 

(A) ವಿದತಾತ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ತು ಸರಣಿಯಲಿಲ ಸಂಪ್ಕಿಿಸತವುದತ Connecting 

electrical appliances in series 

(B) 880W ಸಯಮ್ಥಾಿವಿದತಾತ್ ಉಪ್ಕರಣವನ್ತು 5A ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಯಹದ ಮ್ಂಡಲದಲಿಲ 
ಉಪ್ಯೀಗಿಸತವುದತ. using an electrical appliance of 880 W power 

in 5A electric circuit 

(C) ಮ್ತಖಾ ಫ್ಯಾಸನ್ತು ವಿದತಾತ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗಕ ಸಮಯಂತ್ರವಯಗಿ ಸಂಪ್ಕಿಿಸತವುದತ.. 
Connecting main fuse to electrical appliances in parallel 

(D) 2KW ಸಯಮ್ಥಾಿದ ವಿದತಾತ್ ಉಪ್ಕರಣವನ್ತು 5A ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಯಹದ 
ಮ್ಂಡಲದಲಿಲ ಉಪ್ಯೀಗಿಸತವುದತ. using an electrical appliance of 2 

KW power in 5A electric circuit 
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ಅಧ್ಯಾಯ-13 

ವಿದತಾತ್ರವಯಹದ ಕಯಂರ್ತೀಯ ಪ್ರಿಣಯಮ್ಗಳು 
Magnetic effects of Electric current 

1.ವಯಣಿಜಾ ವಿದತಾತ್ ಮೊೀಟ್ಯರ್ ಗಳಲಿಲ ಇದನ್ತು ಬಳಸತವುದಿಲಲ / Commercial electric 

motors do not use  

A. ವಿದತಾತ್ ಕಯಂತ್ವು ಆಮೆೀಿಚರ್ ಅನ್ತು ರ್ತರತಗಿಸತತ್ುದ್ಕ / an electromagnet to 

rotate the armature 

B. ಮೆದತಕಬಿಿಣದ ಸತತ್ು ಸತರತಳಿಯನ್ತು ಸತತ್ುಲಯಗಿರತತ್ುದ್ಕ / a soft iron core on 

which the coil is wound 

C. ಶಯಶಿತ್ ಕಯಂತ್ವು ಆಮೆೀಿಚರ್ ಅನ್ತು ರ್ತರತಗಿಸತತ್ುದ್ಕ / a permanent magnet 

to rotate the armature 

D. ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಹಸತವ ವಯಹಕದಲಿಲ ಅರ್ತ ಹಕಚಿುನ್ ಸಂಖ್ಕಾಯ ಸತರತಳಿಯ ಸತತ್ತುಗಳಿರತತ್ುವಕ 
/ effectively the large number of turns of conducting wire in the 

current carrying coil 

2. ಇವುಗಳಲಿಲ ತ್ಪಯಪದ ಹಕೀಳಿಕಕ ಯಯವುದತ ? / Choose the incorrect statement 

A. ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಹಸತರ್ತುರತವ ವಯಹಕದ ಸತತ್ು ಕಯಂತ್ಕ್ಕೀತ್ರದ ದಿಕೆನ್ತು ರ್ತಳಿಯಲತ ಬಲ ಗಕೈ 
ಹಕಬಕಿರಳ ನಯಮ್ವನ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲಯಗತತ್ುದ್ಕ. / the right hand thumb 

rule is used to find the direction of magnetic field due to current 
carrying conductors 

B. ಭಯರತ್ದಲಿಲ ಎ.ಸಿ ವಿದತಾತ್ ನ್ ದಿಕತೆ ಪ್ರರ್ತ 1/50 ಸಕಕಕಂಡಿಗಕ ಬದಲಯಗತರ್ತುರತತ್ುದ್ಕ / 
India the AC changes direction after every 1/50 second 

C. ನಕೀರ ವಿದತಾರ್ತುಗೂ ,ಪ್ಯಯಿಯ ವಿದತಾರ್ತುಗೂ ಇರತವ ಪ್ರಮ್ತಖ ವಾತ್ಯುಸವಕಂದರಕ, ನಕೀರ 
ವಿದತಾತ್ ಒಂದ್ಕೀ ದಿಕಿೆನ್ಲಿಲ ಚಲಿಸತತ್ುದ್ಕ.ಪ್ಯಯಿಯ ವಿದತಾತ್ ಸಮಯನ್ ಕಯಲಯವಧಿಯಲಿಲ 
ತ್ನ್ು ದಿಕೆನ್ತು ಬದಲಯಯಿಸತತ್ುದ್ಕ / the difference between the direct and 

alternating currents is that the direct current always flows in one 
direction but the alternating current reversed its direction 
periodically 

D. ಪಕರೀರಿತ್ ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಯಹದ ದಿಕೆನ್ತು ರ್ತಳಿಯಲತ ಫಕಲಮ್ಂಗನ್ ಬಲಗಕೈ ನಯಮ್ವನ್ತು 
ಬಳಸತತ್ಯುರಕ./Fleming's right hand rule is a sample rule to know the 

direction of induced current 

3. ಭಯರತ್ದಲಿಲ ಉತ್ಯಪದಿಸತವ ಪ್ಯಯಿಯ ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಯಹದ ಆವೃರ್ತುಯತ/ The 

frequency of the AC current in India is  
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A. 50 Hz 
B. 75 Hz 
C. 100 Hz 
D. 25 Hz 

4. ವಿದತಾತ್ ಮ್ಂಡಲದ ಸತರಕ್ಷತ್ಕಗಯಗಿ ಬಳಸತವ ಸಯಧನ್ / The Safety device used in 

an electrical circuit is  

A. ಅಮ್ೋಟ್ರ್ / Ammeter 

B. ಫ್ಯಾಸ್ / Fuse 

C. ರಿಯೀ ಸಯೆಟ್ / Rheostat 

D. ಸಿಿಚ್ / Switch 

5. ವಿದತಾತ್ ಮೊೀಟ್ಯರನ್ಲಿಲ ದಿಕಪರಿವತ್ಿಗಳಯಗಿ ಕಯಯಿನವಿಹಸತವ ಭಯಗ / The parts in 

the motor which acts as a commutator are  

A. ಆಮೆೀಿಚರ್ / Armature 

B. ಕತಂಚಗಳು / Brushes 

C. ಕಯಂತ್ಗಳು / Magnets 

D. ಒಡಕತ ಉಂಗತರಗಳು / Split rings 

6. ಸಮಯನ್ ಕಯಲಯವಧಿಯಲಿಲ ತ್ನ್ು ದಿಕೆನ್ತು ಬದಲಿಸತವ ವಿದತಾತ್ / The current which 

changes its direction in equal intervals of time is  

A. ಸಯಥಯಿವಿದತಾ ತ್ / Static current 

B. ಪ್ಯಯಿಯ ವಿದತಾತ್ / Alternative current 

C. ನಕೀರವಿದತಾ ತ್ / Direct current 

D. ಯಯವುದತ ಅಲಯಲ / None of these 

7. ಸಜೀವ ತ್ಂರ್ತಯ ವಿಭವ. / The potential of a live wire is  

A. 5V 
B. 220 V 
C. 1 V 

D. ಸಕೂನಕು / Zero 

8. ಸಜೀವ ತ್ಂರ್ತಯ ಹಕೂದಿಕಕಯಬಣಣ / The colour of live wire is  

A. ಬಣಣವಿಲಲ / Colourless 

B. ಕಪ್ುಪ / Black 

C. ಹಸಿರತ / Green 
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D. ಕಕಂಪ್ು / Red 

9.ನಕೀರ ವಯಹಕದಲಿಲ ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಹಸಿದ್ಯಗ ಕಯಂತ್ಕ್ಕೀತ್ರದ ದಿಕೆನ್ತು ಸೂಚಿಸತವ ನಯಮ್ / 
The rule which indicates the magnetic field in a current carrying 

straight conductor is  

A. ಬಲಗಕೈ ಹಕಬಕಿರಳ ನಯಮ್ / Right hand thumb rule 

B. ಫಕಲಮ್ಂಗನ್ ಎಡಗಕೈ ನಯಮ್ / Fleming’s Left –hand rule 

C. ಫಕಲಮ್ಂಗನ್ ಬಲಗಕೈ ನಯಮ್ / Fleming’s right –hand rule 

D. ಸೂೊ ನಯಮ್ / Screw rule 

10.ಪ್ಶಿುಮ್ಕಕೆ ಯೀಜತ್ವಯದ ಧನಯತ್ಮಕ ಕಣ (ಆಲಯಫ-ಕಣ)ವು ಕಯಂತ್ಕ್ಕೀತ್ರದಿಂದ್ಯಗಿ ಉತ್ುರಕಕೆ 
ಪ್ಲಲಟ್ಗಕೂಂಡಿದ್ಕ.ಆಗ ಕಯಂತ್ಕ್ಕೀತ್ರದ ದಿಕತೆ / A positively charged particle (alpha-

particle) projected towards west is deflected towards north by a 

magnetic field.The direction of magnetic field is 

A. ಧಕ್ಷಿಣದ ಕಡಕಗಿರತತ್ುದ್ಕ / 
B. ಪ್ೂವಿದ ಕಡಕಗಿರತತ್ುದ್ಕ / towards- west 

C. ಮೆೀಲತಮಖವಯಗಿರತತ್ುದ್ಕ / upward 

D. ಕಕಳಮ್ತಖವಯಗಿರತತ್ುದ್ಕ / downward 

11. ಗೃಹಬಳಕಕಯಲಿಲ ಬಳಸತವ ಶಕಿು ಮ್ಂಡಲದ ತ್ಂರ್ತಯ ಸಮಯಥಾಿವು / The energy 

capacity of the domestic circuit wiring is ____  
A. 25 A 
B. 15 A 
C. 5 A 
D. 50 A 

12. ಶಯಟ್ಿ ಸಕೂಾಿಟ್ ನ್ ಸಮ್ಯದಲಿಲ ಮ್ಂಡಲದಲಿಲನ್ ವಿದತಾತ್ / The Current in the 

circuit during a short circuit is_____  

A. ಕಡಿಮೆಯಯಗಿರತತ್ುದ್ಕ / Low 

B. ಯಯವುದತ ಅಲಯಲ / None of these 

C. ಹಕಚ್ಯುಗತತ್ುದ್ಕ / High 

D. ಸಿಥರವಯಗಿರತತ್ುದ್ಕ / Stable 

13. ವಿದತಾತ್ ಪ್ರವಯಹವನ್ತು ಉತ್ಯಪದಿಸಲತ ಬಳಸತವ ಸಯಧನ್ವನ್ತು ಹೀಗಕನ್ತುವರತ / The 

device used for producing electric current ia called a  

A. ವಿದತಾತ್ ಜನ್ಕ / generator 
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B. ಅಮ್ೋಟ್ರ್ / ammeter 

C. ಗಯಾಲಿನಕೂೀಮ್ೀಟ್ರ್ / galvanometer 

D. ಮೊೀಟ್ಯರ್ / motor 

14.ಹರಸಿಮ್ಂಡಲ (ಶಯಟ್ಿ ಸಕೂಾಿಟ್ ) ಮ್ತ್ತು ಒವರ್ ಲಕೂೀಡ್ ನಂದ ವಿದತಾತ್ 
ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ತು ರಕ್ಷಿಸತವ ಸತರಕ್ಷತ್ಯ ಕರಮ್ವಕಂದರಕ / The most important safety 

method for protecting home appliances from short circuit or 

overloading is by ……………  

A. ತ್ಂರ್ತ ಭೂ ಸಂಪ್ಕಿಗಕೂಳಿಸತವುದತ /Earthing 

B. ಸಕೆಬಿಲಕೈಸರ್ ಗಳನ್ತು ಬಳಸತವುದತ / 
C. ಫ್ಯಾಸ್ ಬಳಸತವುದತ / 
D. ವಿದತಾತ್ ಮ್ೀಟ್ರ್ ಬಳಸತವುದತ / 

15. ಭಯರತ್ದಲಿಲ ಸಜೀವ ತ್ಂರ್ತ ಮ್ತ್ತು ತ್ಟ್ಸಥ ತ್ಂರ್ತಗಳ ವಿಭವಯಂತ್ರ /In India the 

potential difference between live wire and neutral wire is ………………  
A. 240V 
B. 250V 
C. 220V 
D. 280V 

16. ಭೂ ಸಂಕಿ ತ್ಂರ್ತಯ ಹಕೂದಿಕಕಯ ಬಣಣ / The insulation colour of earth wire 

is …………..  

A. ಹಸಿರತ / green 

B. ಕಪ್ುಪ / black 

C. ನೀಲಿ / blue 

D. ಕಕಂಪ್ು / red 

17. ತ್ಟ್ಸಥ ತ್ಂರ್ತಯ ವಿಭವ / The potential of a neutral wire is  

A. 440 V 
B. 100V 
C. 220 V 
D. 0 V 

18. ಸಕೂಲಕನಯಯಿ್ಡ ನ್ಲಿಲನ್ ಕಯಂತ್ಕ್ಕೀತ್ರವು ಇದರ ಕಯಂತ್ ಕ್ಕೀತ್ರದಂತ್ಕಯೆೀ ಇರತತ್ುದ್ಕ / 
magnetic field in the solenoid is as same in the magnetic field of ------  

A. ಲಯಳ ಕಯಂತ್ / horse shoe magnet 

B. ಸೂಜ ಕಯಂತ್ / magnetic needle 
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C. ಈ ಎಲಲವೂ / all of these 

D. ದಂಡಕಯಂತ್ / bar magnet 

19. ಮ್ಂಡಲದಲಿಲ ವಿದತಾರ್ತುನ್ ಉಪ್ಸಿಥರ್ತಯನ್ತು ಪ್ತ್ಕು ಹಚುಲತ ಬಳಸತವ ಸಯಧನ್ / The 

device used detect the presence electric current in the circuit I s---- * 

A. ವಿದತಾಜಜನ್ಕ / generator 

B. ಮೊೀಟ್ಯರ್ / motor 

C. ಫ್ಯಾಸ್ / fuse 

D. ಗಯಾಲಿನಕೂೀಮ್ೀಟ್ರ್ / galvanometer 

20. ಯಯಂರ್ತರಕ ಶಕಿುಯನ್ತು ವಿದತಾತ್ ಶಕಿುಯನಯುಗಿ ಪ್ರಿವರ್ತಿಸತವ ಸಯಧನ್ / The device 

which converts mechanical energy into electrical energy is ------ * 

A. ವಿದತಾತ್ ಮ್ೀಟ್ರ್ / electric meter 

B. ಡಕೈನ್ಮೊೀ / dynamo 

C. ವಿದತಾತ್ ಮೊೀಟ್ಯರ್ / electric motor 

D. ಅಯಸಯೆಂತ್ / magnet 
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ಘಟಕ 14 
 ಶಕ್ರುಯ ಆಕರಗಳು 

The Sources of Energy 
 

1. ಜೈವಿಕ ಅನಿಲದ ಒಂದು ಗುಣ / One of the properties of biogas  

A. ಇದರ ಶಾಖ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು    /     Its heating capacity is high         

B.  ಉರಿಸಿದಾಗ ಬೂದಿಯನ್ನು  ಉಳಿಸುತ್ತ ದೆ / Leaves residue like ash 

C. ಇದು ಹೊಗೆ ಸಹಿತ್ ಉರಿಯುತ್ತ ದೆ   /  It burns with smoke 

D.  ಇದರ ಶಾಖ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ / Its heating capacity is low 

2. ಸೌರಕುಕಕ ರ್ ನ ಒಳ ಮೇಲ್ಮ ೈಗೆ ಕಪ್ಪು  ಬಣಣ ವನ್ನು  ಬಳಿದಿರುತ್ತಾ ರೆ.ಏಕಂದರೆ,ಅದು 

/ The inner wall of the solar cooker is painted black because this  

A.  ಬೆಳಕನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಫಲಿಸಲು     / reflects light                    

   B. ಹೆೆ್ಚ್ಚು  ಉಷ್ಣ ವನ್ನು  ಹಿೀರಿಕೊಳಳ ಲು / absorbs more heat  

C.  ತುಕ್ಕು  ಹಿಡಯುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟ್ಟ ಲು  / prevents from rusting   

D. ಬೆಳಕಿನಕಿರಣಗಳನ್ನು  ಕೇಂದಿರ ಕರಿಸಲು / converges solar radiations 

3.ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಉತ್ಾ ಮ ಇಂಧನದ ಲಕ್ಷಣವಲಿ  / Which of the following 

is not a    

   characteristics of a good energy source 

A.ಅದು ಪ್ರ ತಿ ಘಟ್ಕ ಪ್ರಿಮಾಣ ಅಥವಾ ದರ ವಯ ರಾಶಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಕೆಲಸ    

ಮಾಡಬೇಕ್ಕ./Does a    

   large amount of work per unit volume or mass 

B.ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯಬೇಕ್ಕ /easily available 

C.ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಮತುತ  ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಬೇಕ್ಕ / Easy to store 

and transport 

D.ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕ್ಕ / Expensive 

4.ಜೈವಿಕ ಅನಿಲದ ಮುಖ್ಯ  ಘಟಕ / The main component of biogas  

A.ಮೀಥೇನ್ / Methane                

           B.  ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕೆಸ ೈಡ್ / Carbon dioxide 
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C.ಹೈಡ್ರ ೀಜನ್ / Hydrogen         

5.ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮಕಕ  ಕಾರಣವಾಗುವ ಸೌರ ಕುಕಕ ನನ ಭಾಗ /  The part of the 

solar    

   cooker that causes the green house effect 

A. ಪೆಟ್ಟಟ ಗೆಯೊಳಗೆ ರ್ಳಿಯಲಾದ ಕಪ್ಪು  ರ್ಣಣ  / Black colour painted into the box 

B. ಬೆಳಕಿನ ಫರ ತಿಫಲನಕಾು ಗಿ ರ್ಳಸಲಾದ ಕನು ಡಿ / A mirror used for light 

reflection 

C. ಮುಚ್ು ಳವಾಗಿ ರ್ಳಸಿದ ಗಾಜಿನ ಹಲಗೆ / Glass board used as a lid 

6.ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಯ ದ ಶಕ್ತಾ ಯ ರೂಪ /The least polluting source of energy 

A.ನ್ಯಯ ಕಿಲ ೀಯ ಶಕಿತ  / Nuclear energy   

B.ಉಷ್ಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಶಕಿತ  / Thermal power energy 

C.ಸೌರ ಶಕಿತ  / Solar energy                

 D.ಭೂಗಭಬ ಉಷ್ಣ ಶಕಿತ  / Geothermal energy 

7.ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರ ಗಳಿಂದ ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ತು ದನೆಗೆ ಸೂಕಾ  ವಾದ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ / Optimal 

wind    speed for power generation from wind mills  

A. 5 ಕಿ.ಮೀ /ಗಂ  / 5 km/hr                  

B.10 ಕಿ.ಮೀ /ಗಂ /10 km/hr 

C.15 ಕಿ.ಮೀ /ಗಂ /15km/hr                 

D. 35 ಕಿ.ಮೀ /ಗಂ /35km/hr 

8.ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿ್ಲ  ರೂಪದ ಶಕ್ತಾ ಗಳ ಅಂತಮ ಮೂಲ / The ultimate source   

   of forms of energy on the earth 

A.ನೀರು     / Water                                         

B.ಸೂಯಬ  / Sun    

C.ಯುರೇನಯಂ / Uranium                               

 D.ಪ್ಳುಯುಳಿಕೆ ಇೇಂಧ್ನ /Fossil fuel 

9.ಸೂಯನನಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಗಾಧ ಪರ ಮಾಣದ ಶಕ್ತಾ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕ್ತರ ಯೆ 

/   The process of the enormous amount of energy released in the sun 
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A. ಸೂಯಬನಲಿಲ ನ ಕಲಿಲ ದದ ಲಿನ ದಹನಕಿರ ಯೆ /The combustion process of coal in 

the sun 

B. ಉಷ್ಣ  ಬೈಜಿಕ ವಿದಳನ ಕಿರ ಯೆ /Thermal nuclear fission reaction 

C. ವಿಭಜನೆ ಕಿರ ಯೆ /Decomposition reaction 

D. ಉಷ್ಣ ಬೈಜಿಕ ಸಮಿ ಲನ ಕಿರ ಯೆ / Thermal nuclear fusion reaction 

10.ಸೌರಕೀಶಗಳ ಮುಖ್ಯ  ಘಟಕ / Main component of solar cell  

A. ಕಾರ್ಬನ್ / Carbon                      

B.ಸಿಲಿಕಾನ್ / Silicon 

C. ತಾಮರ  / Copper                        

           D.ಬೊರಾನ್ / Boron 

11. ಸೌರಶಕ್ತಾ ಯನ್ನು   ವಿದುಯ ತ್ ಶಕ್ತಾ ಯನ್ನು ಗಿ ಪರಿವತನಸುವ ಸಾಧನ / Which of the 

following device converts solar energy into electrical energy  

A. ಸೌರ ಅಡಿಗೆ ಒಲ್ / Solar cooker            

 B.ಸೌರ ಕ್ಕಲುಮೆ / Solar furnace 

C.ಸೌರ ಜಲತಾಪ್ಕ / Solar water heater    

 D.ಸೌರಕೊೀಶ / Solar cell 

12.ಉಷ್ಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಸುವ ಇಂಧನ / Fuel used in thermal power 

plant 

A. ನೀರು / water                               

 B.ಯುರೇನಯಂ / Uranium 

C.ಜೈವಿಕ ರಾಶಿ / Bio mass                

D.ಕಲಿಲ ದದ ಲು / Coal 

13.ಸಾಗರಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಾ  ಉತ್ತು ದನ್ನ ವಿಧಗಳು / Types of energy production from oceans 

A.ಉರ್ಬ ರಶಕಿತ  ಮತುತ  ಅಲ್ಗಳ ಶಕಿತ  / Tidal energy and wave energy 

B.ಉರ್ಬ ರ ಶಕಿತ  ಮತುತ  ಬೈಜಿಕ ಶಕಿತ  / Tidal energy and Nuclear energy 

C.ಅಲ್ಗಳ ಶಕಿತ  ಮತುತ  ಬೈಜಿಕ ಶಕಿತ  / Wave energy and Nuclear energy 

D.ಸಾಗರ ಉಷ್ಣ ಶಕಿತ  ಮತುತ  ಪ್ವನ ಶಕಿತ  / Ocean thermal energy and wind energy) 

14.ಅಸಾಂಪರ ದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಾ ಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು  ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಂದರೆ . /The 

need   to use non-conventional sources of energy 

A.ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಸ್ು ೀಟ್ ತ್ಡೆ ಯಲು / To prevent population explosion) 
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B.ಅಸಾೇಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಶಕಿತ ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ / For the protection of non-conventional 

energy) 

C.ಶಕಿತ ಯ ಬಿಕು ಟ್ಟಟ ನ ಪ್ರಿಹಾರಕೆು  / To the solution of the energy crisis) 

D.ಶಕಿತ ಯ ಬಿಕು ಟ್ಟಟ  ಸೃಷ್ಟಟ ಸಲು / To create an energy crisis) 

15.ನವಿೀಕರಿಸಲ್ಲಗದ ಶಕ್ತಾ ಯ ಆಕಾರ / Source of non-renewable energy 

A. ಮರ / Wood                                     

 B. ಸೌರಶಕಿತ  / Solar energy 

C. ಪ್ಳಿಯುಳಿಕೆ ಇೇಂಧ್ನ / Fossil fue      

D. ಪ್ವನ ಶಕಿತ  / Wind energy 

16. ಸೌರಜಲತ್ತಪಕವನ್ನು  ಬಿಸಿನಿೀರನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಯಾವಾಗ ಬಳಸುವುದಿಲಿ  / A 

solar water  heater cannot be used to get hot water on 

     A. ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನ / a sunny day           

     B. ಮೀಡಕವಿದ ದಿನ    / a cloudy day   

     C.  ಸೆಖೆಯ ದಿನ  / a hot day                   

     D. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ದಿನ / a windy day 

17. ಈ ಕಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಜೈವಿಕ ದರ ವಯ ರಾಶಿಯ ಆಕರಕಕ  

ಉದಾಹರಣೆಯಲಿ  /Which   

      of the following is not an example of a bio-mass energy source 

      A.ಸೌದೆ   / Wood                                                  

      B. ಗೀರ್ರ್ ಅನಲ  / Gobar gas 

      C. ನ್ಯಯ ಕಿಲ ೀಯ ಶಕಿತ   / Nuclear energy             

      D. ಕಲಿಲ ದದ ಲು / Coal 

18. ಟರ್ಬನನ್ನಗಳನ್ನು  ತರುಗಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ ನೈಸಗಿನಕ ಶಕ್ತಾ ಮೂಲವನ್ನು    

ಉಪಯೀಗಿಸುವ  ವಿದುಯ ದಾಗಾರ / Which of the following power plant directly   

used natural source of  energy to rotate turbines 

             A. ಉಷ್ಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರ / Thermal power plant      

B. ಜಲವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರ / hydro electric power plant 

C. ಪ್ರಮಾಣು ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರ    / Nuclear power plant              

D. ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರ / Solar power plant 

19. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಪರಿಸರಸ್ು ೀಹಿಯಾಗಿದೆ  / which of the following is eco-

friendly power   plant 

A. ಉಷ್ಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರ / Thermal power plant      
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B. ಜಲವಿದುಯ ದಾಗಾರ / hydro electric power plant 

C. ಜೈವಿಕ ಅನಲ ಸಾಾ ವರ / Bio gas plant                

D. ಪ್ರಮಾಣು ಶಕಿತ  ಸಾಾ ವರ / Nuclear power plant 

20. ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮಕಕ  ಕಾರಣವಾದ ಅನಿಲ / The gas which causes 

greenhouse effect  

      A. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೀನಾಕೆಸ ೈಡ್  / Carbon monoxide   

      B. ನೈಟ್ರ ೀಜನ್ ಡೈಯಾಕೆಸ ೈಡ್ /Nitrogen dioxide 

      C. ಸಲಫ ರ್ ಡೈಯಾಕೆಸ ೈಡ್  / Sulphur dioxide             

      D. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಯಾಕೆಸ ೈಡ್ / carbon dioxide 
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ಘಟ್ಕ 15 ಮ್ತ್ತು 16 

ನ್ಮ್ಮ ಪ್ರಿಸರ, ನಕೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪ್ನ್ೂಮಲಗಳ ಸತಸಿಥರ ನವಿಹಣಕ/ 

Our Environment, Management of Natural 
Resources 

1. ಓಝೀನ್ ಅಣುವಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ಆಮಿಜನ್ಕದ ಪ್ರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ/ The number of 

Oxygen atoms present in an Ozone molecule. 

A) 2                      

B)  3                                     

C)  4                               

D)  1 

2. ಓಝೀನ್ ನ್ ನಾಶಕೆಕ ಪ್ಿಮುಖ ಕಾರಣ/Depletion of ozone is due to 

A) ಕಾಬಿನ್ ಮಾನಾಕೆಸೈಡ್/Carbon monoxide            

B)  ಮಿೀಥೆೀನ/Methane    

C) ಕೊಿೀರೊೀಫೀರೊೀಕಾಬಿನಸ/Chlorofluorocarbons       

D) ಕ್ರೀಟನಾಶಕಗಳು/Pesticides. 

3. ಸೂಯಿನಿಂದ ಬರುವ ಅತ್ರ ಹೆಚುಾ ಶಕ್ರತಯುತವಾದ ಅತ್ರನೆೀರಳ  ೆಕ್ರರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 

ಪ್ರಣಾಮ/High energy ultraviolet rays emitted by the sun are responsible for 

increased incidence of 

A) ವಣಾಿಂಧತೆ/Colour blindness                       

B) ಶಾವಸಕೊೀಶದ ಕಾಯನ್ಸರ/Lung cancer 

C) ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು/Heart diseases        

D) ಚಮಿದ ಕಾಯನ್ಸರ/Skin cancer 

4. ಎಲಾ ಿಫ್ರಿಡ್್ ತರ್ಾರಕ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸಿ,ಎಫ್.ಸಿ. ಮುಕತ ಫ್ರಿಡ್ ್ಗಳನ್ುು ತರ್ಾರಸುವುದು 

ಈಗ ಕಡಾಡಯ ಏಕೆಂದರೆ./It is mandatory to produce CFC free refrigerators by all 

Fridge manufacturers, because 

A) ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನ್ಯವನ್ುು ತಡೆಯಲು/To prevent air pollution. 

B) ಶಬಾ ಮಾಲ್ಲನ್ಯವನ್ುು ತಡೆಯಲು/To reduce noise pollution. 
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C) ಸಿ,ಎಫ್.ಸಿ ಅನಿಲಗಳ ಪ್ಿಮಾಣವನ್ುು ಕಡಿಮಮಾಡಲು/To reduce the CFC 

gases 

D) ವಿದುಯತ ನ್ುು ಉಳಿತಾಯಮಾಡಲು/To save the electricity. 

5. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಚಿತಿದಲ್ಲ ಿಜೆೈವಿಕ ವಿಘಟನೆರ್ಾಗುವ ವಸುತವನ್ುು ಗುತ್ರಿಸಿ./Identify the bio-

degradable substance in the following. 

                           
                   A                                                                    B      

         

                           

                         C                                  D 

 

6. ಇತ್ರತೀಚಿನ್ ರ್ದನ್ಗಳಲಿ್ಲ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲ ಿಡಿಡಿಟಿ ಕಂಡುಬರುತ್ರತರುವುದಕೆಕ ಕಾರಣ/ The 

reason್for್finding್traces್of್DDT್in್the್Mother’s್breast್milk್in್recent್days್is.್ 

A) ಓಝೀನ್ ಪ್ದರದ ನಾಶ/Ozone depletion    

B)  ಹಸಿರು ಮನೆ ಪ್ರಣಾಮ/Greenhouse effects 

C) ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನ್ಯ/Air pollution           

D) ಜೆೈವಿಕ ಸಂವಧಿನೆ/Biomagnification  

7. ಓಝೀನ್ ಪ್ದರದ ನಾಶವನ್ುು ತಡೆಯಲು ನಿೀವು ಅನ್ುಸರಸಬಹುದಾದ ಕಿಮ/The step 

you should follow to prevent the Ozone from depletion.  

A) ವಾಹನ್ಗಳ ಗರಷ್ಠ ಬಳಕೆ/Increased usage of vehicles        

B) ಕೆೈಗಾರೀಕರಣ/Industrialisation 

C) ಸಿ,ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕತ ಶೀತಕಾರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ುು ಉತೆತೀಜಸುವುದು/ Encourage the usage 

of CFC free freezers and coolers.  
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D) ಶೀತಕಾರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ುು ಉತೆತೀಜಸುವುದು /Encourage the usage of freezers and 

coolers. 

8. ರಾಜಸ್ಾಾನ್ದ ಈ ಸಮುದಾಯವು ಅರಣಯ ಮತುತ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಅವರಗೆ 

ಧಾಮಿಿಕ ಸಿದಾಧಂತವಾಗಿದೆ/These Tribal community of Rajasthan believed that 

protection of Forest and wildlife is sacred for them. 

A) ಜಾಧವ್/Jadhav          

B)  ಜಾರ್/Jat          

C)  ಬಷೊಿೀಯಿ/Bhishnoi                              

D) ರಾಥೊೀಡ್/Rathod 

9. ಚಿಪ್ಕೀ ಆಂದೊೀಲನ್ವು ನ್ಡೆದ ಸಾಳ/The Chipko movement has taken place in.  

A) ರಾಜಸ್ಾಾನ್ದ ಜೆೈಪ್ುರ/Jaipur of Rajasthan    

B) ಕನಾಿಟಕದ ಮೈಸೂರು/Mysuru of Karnataka 

C) ಮಹಾರಾಷ್ರದ ನಾಗಪ್ುರ/Nagpur of Maharashtra        

D) ಉತತರ ಪ್ಿದೆೀಶದ ತೆಹಿ ಘವಾಿಲ್/Tehri-Garhwal of Uttar Pradesh 

10.  ಅಮೃತ ದೆೀವಿ ಬಷೊಿೀಯಿ ತಮಮ ಜೀವನೆುೀ ತಾಯಗ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದುಾ/Amrita Devi 

Bishnoi sacrificed her life in the cause of protection of 

A) ಖ್ೆೀಜಿ ಮರಗಳು/Khejri trees                             

B) ಸ್ಾಲ್್ ಮರಗಳು/Sal trees          

C)  ಆಲೆಪೈನ್ ಹುಲುಿಗಾವಲು/Alpine meadows         

D) ಶಿೀಗಂಧದ ಮರಗಳು/Sandalwood trees 

11. ಭಾರತ ಸಕಾಿರವು ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿೀಡುತ್ರತರುವ ಪ್ಿಶಸಿತ/The award given by 

Govt Of India for conservation of wildlife is. 

A) ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆ ಪ್ಿಶಸಿತ/ Panduranga hegade award     

B) ಮೀಧಾ ಪಾಟಕರ್ ಪ್ಿಶಸಿತ/ Medha Patkar award    

C) ಸುಂದರ ಲಾಲ್್ ಬಹುಗುಣ ಪ್ಿಶಸಿತ/Sunder Lal Bahuguna award 

D) ಅಮೃತ ದೆೀವಿ ಬಷೊಿೀಯಿ ಪ್ಿಶಸಿತ/ Amrita Devi Bishnoi award 
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12. ಗುಜರಾತ ನ್ ನ್ಮಿದಾ ನ್ರ್ದಗೆ ಕಟಿಟರುವ ಸದಾಿರ್ ಸರೊೀವರ ಅಣೆಕಟಿಟನ್ ಎತತರ 

ಹೆಚಿಾಸುವುದನ್ುು ವಿರೊೀಧಿಸಿ ನ್ಡೆದ ಚಳುವಳಿ/The protest movement organized against 

raising the height of the Sardar Sarovar Dam on the river Narmada in Gujrat is. 

A) ಚಿಪ್ಕೀ ಆಂದೊೀಲನ್/Chipko Movement       

B) ನ್ಮಿದಾ ಬಚ್ಾವೀ ಆಂದೊೀಲನ್/Narmada Bachavo Movement          

C) ಗಂಗಾ ಬಚ್ಾವೀ ಆಂದೊೀಲನ್/Ganga Bachavo Movement 

D) ಗುಜರಾತ್ ಬಚ್ಾವೀ ಆಂದೊೀಲನ್/Gujrath bachavo Movement 

13. ಖ್ಾರ್ದನ್ ಮತುತ ನಾರ್ದಸ್ ಗಳೆಂಬ ಪ್ುರಾತನ್ ಮಿೀರನ್ಕೊೀಯುಿ ವಿಧಾನ್ ಕಂಡುಬರುವ 

ರಾಜಯ/The Khadins and Nadis traditional water harvesting system exists in 

A) ರಾಜಾಸ್ಾಾನ್/rajasthan                                 

B) ಮಹಾರಾಷ್ರ/Maharashtra         

C) ಜಮುಮ ಮತುತ ಕಾಶೀರ/Jammu and Kashmir         

D) ಮಧಯಪ್ಿದೆೀಶ/Madhyapradesh 

14. ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲ ಿಕಂಡುಬರುವ ಪ್ುರಾತನ್ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ ವಿಧಾನ್/The traditional water 

harvesting system found in Karnataka is. 

A) ಬಾಂದಾರಗಳು/Bandharas               

B) ಅಹರ್ ಮತುತ ಪೆೈನ್ಗಳು/Ahars and Pynes                    

C) ಸುರಂಗಗಳು/Surangams         

D) ಕಟಟಗಳು/Kattas 

15. ನಿೀರನ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ ಿನಿೀವು ಅನ್ುಸರಸುವ ವಿಧಾನ್/The practice to be followed to 

conserve water is 

B) ಹೆಚುಾ ನಿೀರನ್ುು ಬೆೀಡುವ ಸಸಯ ತಳಿಗಳನ್ುು ಬೆಳೆಸುವುದು/Developing plant breeds that 

consume less water        

C) ಹಲುಿಜು್ವಾಗ ನ್ಲಿ್ಲಯ ನಿೀರನ್ುು ಹರಯ ಬಿಡತವುದತ. /leaving the tap water to flow 

while brushing.      

D) ಮಳ  ೆನಿೀರನ್ ಕೊಯುಿ ಮಾಡುವುದು./Rain water harvesting 
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16. ಸ್ಾಲ್್ ಅರಣಯಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ರಾಜಯ/The Sal forests are found in.  

A) ಆಂಧಿಪ್ಿದೆೀಶ್/Andhra Pradesh                  

B) ಕನಾಿಟಕ/Karnataka  

C) ಮಧಯಪ್ಿದೆೀಶ್/Madhyapradesh             

D) ಪ್ಶಾಮ ಬಂಗಾಳ/West Bengal 

17. ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟೆಟಗಳ ನಿಮಾಿಣದಲಿ್ಲ ಅದುರಸಬೆೀಕಾದ ಸಮಸ್ೆಯ ಎಂದರೆ 

A) ಜನ್ರಗೆ ಪ್ುನ್ವಿಸತ್ರಯನ್ುು ಕಲ್ಲಪಸಬೆೀಕಾಗುತತದೆ./Rehabilitation on large scale 
should be under taken. 

B) ಬೃಹತ್ ಪ್ಿಮಾಣದಲಿ್ಲ ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ಹಣವನ್ುು ವಿನಿಯೀಗಿಸಬೆೀಕಾಗುತತದೆ./Involves 
investment of huge amount of public money. 

C) ಬೃಹತ್ ಪ್ಿಮಾಣದ ಅರಣಯ ನಾಶ ಮತುತ ಜೀವ ವೆೈವಿಧಯತೆಯ ನಾಶವಾಗುತತದೆ./Causes 
deforestation and loss of biodiversity on large scale. 

D) ಮೀಲ್ಲನ್ ಎಲಿವೂ/All the above. 
18. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳಲ್ಲ ಿರ್ಾವ ಗುಂಪ್ುಗಳು ಜೆೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವಸುತಗಳನ್ುು 

ಮಾತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?/which of the following groups contains only biodegradable 

items? 

A) ಹಣಿಿನ್ ಸಿಪೆಪ,ಕೆೀಕ್ ಮತುತ ಗಾಜು/Fruit peels, cake and glass 

B) ಹುಲುಿ, ಡಿಡಿಟಿ ಮತುತ ಹೂವು/Grass, DDT and flowers 

C) ಕೆೀಕ್, ಮರ ಮತುತ ಹುಲುಿ/Cake, wood and grass. 

D) ಹುಲುಿ, ಕೆೀಕ್ ಮತುತ ಪಾಸಿಿಟಕ/Grass, cake and plastics. 

19. ಪ್ರಸರ ಸ್ೆುೀಹ ಕಿಮವೆಂದರೆ/The environmental friendly act is. 

A) ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ಿತ್ರರ್ದೀಪ್ತ ನ್ಳಿಗೆಗಳನ್ುು ಬಳಸುವುದು./Using LED bulbs in homes 

B) ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ಸ್ಾರಗೆಯನ್ುು  ಬಳಸದೆ ವಯಕ್ರತಕ ವಾಹನ್ವನ್ುು ಬಳಸುವುದು./Using 

private vehicle more rather than public transport. 

C) ಪಾಿಸಿಟಕ್ ವಸತಗಳ ಗರಷ್ಠ ಬಳಕೆ./Using plastic wares at maximum extent. 

D) ಉರುವಲು ಮತುತ ಪಿೀಟೊೀಪ್ಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಡಿನ್ಲ್ಲಿನ್ ಮರಗಳನ್ುು 

ಕಡಿಯುವುದು./Cutting down trees in the್forest್for್firewood್and್furniture’s. 
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20. ಹಸಿರು ಮನೆ ಪ್ರಣಾಮಕೆಕ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ಿಮುಕವಾದ ಅನಿಲ/The principal greenhouse 

gas is. 

A) ನೆೈಟೊಿಜನ್ ಡೆೈಆಕೆಸೈಡ್್/Nitrogen di oxide   

B) ಸಲಫರ್ ಡೆೈ ಆಕೆಸೈಡ್್/Sulpher di oxide. 

C) ಕಾಬಿನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಸೈಡ್್/Carbon di oxide.    

D) ಕಾಬಿನ್ ಮಾನಾಕೆಸೈಡ್್/Carbon monoxide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


