
 

 
 
 
 
 
 
 
Directions: Attempt the MOCK EXAM and Verify Your Answers (NOTE : Keep Visiting 
for Latest Updates) 
 
 

1. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲ ಿಸಮತೆ ೋಲನವಾದ ಗೆ ಬ್ಬರ 

ಎ) ಯೂರಿಯಾ 

ಸಿ) ನ್ೈಟ್ರೇಟ್ 

ಬಿ) ಅಮೇನಿಯಾ 

ಡಿ) ಕಾಾಂಪೇಸ್ಟ್ 
 

2. ಕಿಲೆ ೋಮೋಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭ ಮಯಿಂದ ಸ ರ್ಯನ ದ ರವೆಷ್ಟು 
ಎ) 70 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ 

ಬಿ) 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ 

ಸಿ) 176 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ 

ಡಿ) 100000 ಕಿಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ 

 

3. ಒಿಂದಟ ಕೆ ಿಂಬ್ಟಳಳ ನೆ ವನಟು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೋರ್ ಉದ್ಾಾನವನದಲ್ಲ ಿಕಾಣಬ್ಹಟದಟ 
ಎ) ಕಾಯಿರಾಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದ್ಾಾನವನ 

ಬಿ) ನಾಗರಹ್ೂಳ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದ್ಾಾನವನ 

ಸಿ) ಕಾರ್್ೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದ್ಾಾನವನ 

ಡಿ) ಮುರ್ೈನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದ್ಾಾನವನ 

 

4. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನಟು ಹೆ ರಸ ಸಟವ ಪ್ಾಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಿಂದಟ ಕರೆರ್ಟತಾಾರೆ 
ಎ) ಜಲದೇಪ್ತ ಿ

ಬಿ) ಜೇವ ದೇಪ್ತ ಿ

ಡಿ) ಪಾಾಂಟ್ 

ಸಿ) ಲ್ೈಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ 
 

5, ಚಿಟ್ೆುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೋರ್ ಉದ್ಾಾನವನ ಯಾವ ರಾಜ್ಾದಲ್ಲ ಿಇದ್ೆ 
ಎ) ಆಾಂಧ್ರ 
ಬಿ) ಕನಾೆಟಕ 

ಸಿ) ಕ್ೇರಳ 

ಡಿ) ತಮಿಳುನಾಡು 
 

6. ಓರೆ ೋನ್ ಪದರವು ನಮಮನಟು..... ರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಟತ್ಾದ್ೆ 
ಎ) ನ್ೇರಳಾತೇತ ಕಿರಣಗಳು  
ಬಿ) ಅವಕ್ಾಂಪು ಅಲ್ಗಳಾಂದ 

ಸಿ) ಸೌರ ಮಾರುತದಾಂದ 

ಡಿ) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಾಂಗಗಳಾಂದ 
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7. ಗಾಳಿ, ನೋರಟ, ಭ ಮರ್ ಭೌತಿಕ-ರಾಸಾರ್ನಕ, ಜೆೈವಿಕ ಬೆೋಡದ ಬ್ದಲಾವಣೆರ್ನಟು ಏನೆಿಂದಟ ಕರೆರ್ಟತಾಾರೆ 
ಎ) ಜನಸಾಂಖ್್ಾ 
ಬಿ) ಮಾಲಿನಾ 

ಸಿ) ಅನಭಿವೃದ ಿ

ಡಿ) ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲಲ 
 

8. ಹಣಟುಗಳು ಬೆೋಗ ಪಕವವಾಗಲಟ ಸಹಕರಸಟವ ವಾರ್ಟ 
ಎ) ನ್ೈಟ್ೂರೇಜನ್ 

ಬಿ) ಮಿೇಥ್ೈನ್ 

ಸಿ) ಇಥಿಲಿನ್ 

ಡಿ) ಅಮೇನಿಯಾ 

 

9. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಟ ಪರಾವಲಿಂಬಿರ್ ಎರಡನೆರ್ ಹಿಂತ್ವಾಗಿದ್ೆ. ಮರ...... ಹಕಿಿ....... ಹೆೋನಟ, ಆದಿಮ 

ಎ) ಆದಮ 
ಬಿ) ಹ್ೇನು 

ಸಿ) ಹಕಿಿ 
ಡಿ) ಮರ 

 

10. ಆಕಿಿಜ್ನ್ ಸರಬ್ರಾಜ್ಟ ಮಾಡಟವ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಲವನುಡಲಟ ಪಾಸಟಾತ್ ಪ್ಾಾಮಟಖ್ಾತೆ ನೋಡಟತಿಾದ್ಾಾರೆ 
ಎ) ನ್ೈಟ್ೂರೇಜನ್ 

ಬಿ) ಹೇಲಿಯಾಂ 

ಸಿ) ಆರ್ಗಾಾೆನ್ 

ಡಿ) ಕಾರ್ೆನ್ ಡ್ೈ ಆಕ್ಸ್್್ 
 

11, ಓವಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ಸತ್ತ್ ಮಲವಿಸಜ್ಯನೆ ಹಾಗ  ನಜ್ಯಲ್ಲೋಕರಣದಿಿಂದ ನರಳುತಿಾದಾರೆ ಅದಟ ಯಾವ ಕಾಯಲೆ 
ಎ) ಡಯೇರಿಯ/ಅತಸಾರ 
ಬಿ) ಮಲ್ೇರಿಯಾ 

ಸಿ) ಟ್ೈಫಾಯ್ 
ಡಿ) ಫ್ರ (Flu) 

 

12. ಕಾಲಟಗಳಿಲದಿ ಉಭರ್ ಜೋವಿ 

ಎ) ಇಕಿಿಯೊಫಿಸ್ಟ 

ಬಿ) ವಿಕಿಡಾ 
ಸಿ) ಹಾವು ರಾಣಿ 

ಡಿ) ರ್ಗ್ೂೇಸುಾಂರ್್ 
 

13. ವೆನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಮಿವಿರಟವುದರಿಂದ ಆಮಿ ಲಕ್ಷಣವನಟು ಹೆ ಿಂದಿರಟತ್ಾದ್ೆ 
ಎ) ಸಿಟ್ರರಕ್ಸ್ ಆಮಲ 
ಬಿ) ಲಾಾಕಿ್ಕ್ಸ್ ಆಮಲ 

ಸಿ) HCI 

ಡಿ) ಅಸಿಟ್ರಕ್ಸ್ ಆಮಲ 
 

14, ಅತ್ಾಿಂತ್ ದ್ೆ ಡಡ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದಟ 
ಎ) ಹದುು 
ಬಿ) ಗಿಡುಗ 

ಸಿ) ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ 

ಡಿ) ನವಿಲು 
 

15. ಪ್ಾಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಎ) ಶರಿೇರದ ನ್ೂೇವುಗಳನುು ಕಡಿಮರ್ಗ್ೂಳಸುತಿದ್್. 
ಬಿ) ಆಾಾಂಟ್ರ ರ್ಯೊೇಟ್ರಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಯೆ ನಿವೆಹಸುತಿದ್್.  
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ಸಿ) ಇದು ಸಲಪರ್ ಔಷ್ಟ್ಧಿ  
ಡಿ) ಹ್ೂಟ್್ಯಲಿಲ ಹುಣುುಗಳನುುಾಂಟು ಮಾಡುತಿದ್್. 
 
16, ಕಲಹರ ಉಷ್ು ಮರಟಭ ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ೆ 
ಎ) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿರಕಾ 
ಬಿ) ಆಸ್ರೇಲಿಯಾ 

ಸಿ) ಮಧ್ಾ ಪಾರಚ್ಾ  
ಡಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಅಮರಿಕ 

 
17, ಪ್ಾಾಥಮಕವಾಗಿ ಪರಸರ ಅಧ್ಾರ್ನದ ಶಿಕ್ಷಕರಗೆ....... ಇರಬೆೋಕಟ 
ಎ) ವಾಕಿಿತವ 
ಬಿ) ಸಾಂವಹನ ಕೌಶಲಾ 

ಸಿ) ಎ ಹಾಗೂ ಬಿ.  
ಡಿ) ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲಲ 

 
18, ಕಡಿಮ ದ ರದ ಅವಗೆಿಂಪು ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಗಾಜ್ಟ ಪ್ಾರದರ್ಯಕವಾಗಿರಟತ್ಾದ್ೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಟು ದ ರದ 
ಅವಗೆಿಂಪು ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಗಾಜ್ಟ 
ಎ) ಪಾರದಶೆಕ  
ಬಿ) ಅಪಾರದಶೆಕ 
ಸಿ) ಏನನೂು ಹ್ೇಳಲಾಗುವುದಲಲ 
ಡಿ) ಕ್ಲವೊಮೆ ಪಾರದಶೆಕವಾಗಿಯೂ ಇನೂು ಕ್ಲವೊಮೆ ಅಪಾರದಶೆಕವಾಗಿಯೂ ಇರುತಿದ್್. 
 
19 ವಾಹನಗಳಿಿಂದ ಹೆ ರ ಸ ಸಟವ ವಿಘಟನೆಗೆ ಳಳದ ಮಾಲ್ಲನಾಕಾರಕ 
ಎ) ಸಿೇಸ 
ಬಿ) ಇಾಂರ್ಗಾಲದ ಡ್ೈ ಆಕ್್ಡ್ 

ಸಿ) ಕಾರ್ೆನ್ ಮಾನಾಕ್್ಡ್  
ಡಿ) ಮಿೇಥ್ೇನ್ 

 
20. ಕ್ಷರ್ ಮತ್ಟಾ ಕಾಲರಾ ರೆ ೋಗವನಟು ಪತೆಾ ಹಚಿುದವರಟ ಯಾರಟ 
ಎ) ರಾರ್ಟ್ೆ ಕ್ೇಚ್ 
ಬಿ) ಜ್ೇಮ್ಸ್ ಹಟನ್ 

ಸಿ) ಡಾ. ಅಮೆಾಂಡ್ 
ಡಿ) ರಾರ್ಟ್ೆ ಬಿೇಚ್ 

 
21 ಪ್ಾಿಸಿುಕ್ ವಸಟಾಗಳ ತ್ಯಾರಕೆರ್ಲ್ಲ ಿಉಪಯೋಗಿಸಟವ PVC ರ್ ವಿಸಿಾೋಣಾಯಥಯ 
ಎ) ಪಾಲಿವಿನ್ೈಲ್ಸ ಕಾರ್್ೂೇೆನ್ಟ್ 
ಬಿ) ಪಾಲಿವಿನ್ೈಲ್ಸ ಕ್ೂಲೇರ್ೈಡ್ 

ಸಿ) ಪಾಸ್ೂವಿನ್ೈಲ್ಸ ಕ್ೂಲೇರ್ೈಡ್ 
ಡಿ) ಫಾಸ್ೂವ್ನಿಡಿಯಾಂ ಕ್ೂಲೇರ್ೈಡ್ 

 
22. ಹೆ ಗೆಸೆ ಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರಟವ ಹಾನಕಾರಕ ಪದ್ಾಥಯ 
ಎ) ಮಾಫಿೆನ್  ಬಿ) ಆಸಿ್ನ್ 
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ಸಿ) ನಿಕ್ೂೇಟ್ರನ್ ಡಿ) ರ್ಸಿಪರಿನ್ 
 
23. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸರ ಅಧ್ಾರ್ನವನಟು ಯಾವುದರ ಮ ಲಕ  ನೋಡಲಾಗಟತ್ಾದ್ೆ 
ಎ) ಭಾಷ್ಟ್ಣ ಬಿ) ರ್ರಹ
ಸಿ) ಆಟ ಡಿ) ನಿಮೆನ್ುೇ ರ್ಳಸಿಕ್ೂಳುುತ್ಾ ಿ
 
24. ಮಾನವನಟ ಕೆೋಳಬ್ಹಟದ್ಾದ ರ್ಬ್ಾದ ತ್ರಿಂಗಾಿಂತ್ರ 
ಎ) 20 Hz, ದಾಂದ 20MHz, 
ಬಿ) 20 Hz ದಾಂದ 20KHz 

ಸಿ) 20 Hz, ದಾಂದ 2000 KHz, 

ಡಿ) 20 Hz, ದಾಂದ 200MHz,

 

25, ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದಟ ನೋಲ್ಲ ಬ್ಣುದ ರಕಾವನಟು ಹೆ ಿಂದಿದ್ೆ 
ಎ) ಕ್ಟಲ್ಸ ಮಿೇನು 
ಬಿ) ತಮಿಾಂಗಿಲ 

ಸಿ) ಶಾಕ್ಸ್ೆ 

ಡಿ) ಸಿಲವರ್ ಫಿಶ್ 

 

26. ಕಾಬೆ ಯನೆೋಟ್, ಬೆೈಕಾಬೆ ಯನೆೋಟ್ಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಆಮಿಗಳು ಕಿಾಯೆ ನಡೆಸಿ ಯಾವುದನಟು ಬಿಡಟಗಡೆ ಮಾಡಟತ್ಾವೆ 
ಎ) ಹ್ೈಡ್ೂೇಜನ್  

ಬಿ) ಆಕಿ್ಜನ್ 

ಸಿ) ಕಾರ್ೆನ್-ಡ್ೈ-ಆಕ್್ಡ್  

ಡಿ) ಯಾವುದೂ ಅಲಲ 
 

27. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಸರದಲ್ಲ ಿಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಟ ಸೆೋರಟವುದಿಲಿ 
ಎ) ಶಾಲ್ 
ಬಿ) ಪರಿಸರ 

ಸಿ) ಪೇಷ್ಟ್ಕರು 
ಡಿ) ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲಲ 

 

28, ಹವಾಗಟಣ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಮೋಲ್ಲನ ಅಿಂತ್ರ ಸಕಾಯರ ತ್ಿಂಡ (Inter Govt Panel on Climatic 

Change) ದ ಮಟಿಂದ್ಾಳತ್ವವನಟು ವಹಿಸಿದಾ........... ಇವರಗೆ ನೆ ಬೆಲ್ ಪಾರ್ಸಿಾ ನೋಡಲಾಗಿದ್ೆ. 
ಎ) ಆರ್.ಕ್. ಪಚೌರಿ 

ಬಿ) ಗಿೇತ್ಾ ನಾಯರ್ 

ಸಿ) ಅಮತಾೆ ಸ್ೇನ್ 

ಡಿ) ಜಗದೇಶ್ಚ್ಾಂದರ ರ್್ೂೇಸ್ಟ 

 

29, ಮಗಟವಿನ ಸಾಮಾಜಕ ಬೆಳವಣಿಗೆರ್ಟ ಆರಿಂಭಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನಟು ಅವಲಿಂಬಿಸಿರಟತ್ಾದ್ೆ 
ಎ) ಪೇಷ್ಟ್ಕರು 
ಬಿ) ಪರಿಸರ 

ಸಿ) ಶಾಲ್ 
ಡಿ) ಸಮಾಜ 

 

30. ನದಿಯಷ್ು ದಾವಾರಾಶಿರ್ಟಳಳ ವಾರ್ಟವಿನ ಮೋಲೆ ಒತ್ಾಡವನಟುಿಂಟಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಘನ ಪರಮಾಣ 

ಎ) ಹ್ಚಾಾಗುತಿದ್್ 
ಬಿ) ಕಡಿಮಯಾಗುತಿದ್್ 

ಸಿ) ರ್ದಲಾವಣ್ ಇರುವುದಲಲ  
ಡಿ) ಯಾವುದೂ ಅಲಲ 
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