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NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

�ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಗಳ� ಮತು� ಸ�ೕಕರಣಗಳ�

15 Questions

ಒಂದು �ಾ�ಾಯ�ಕ ��� ನ��� ಎಂದು ಅ�ೖ�ಸ�ೕ�ಾದ� ಅ��  

a) ವಸು��ನ ���
ಬದ�ಾವ��ಾ�ರ�ೕಕು

b) ವಸು��ನ ಬಣ�ದ��
ಬದ�ಾವ��ಾ�ರ�ೕಕು

c) ವಸು��ನ �ಾಪದ��
ಬದ�ಾವ��ಾ�ರ�ೕಕು

d) ಈ �ೕ�ನ ಎಲ�ವ�

ಪ��ವತ�ಕ ಅಥ�ಾ ಉತ�ನ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� (s), (l), (g), �ಾಗೂ

(aq) ಸಂ�ೕತಗಳ ಅಥ�ವ� ಕ�ಮ�ಾ�

 

a) ಘನ ದ�ವ ಅ�ಲ �ಾಗೂ
ಜ�ೕಯ

b) ಜ�ೕಯ ಘನ ದ�ವ �ಾಗೂ
ಅ�ಲ

c) ದ�ವ ಜ�ೕಯ ಘನ �ಾಗೂ
ಅ�ಲ

d) ಅ�ಲ ಘನ ದ�ವ �ಾಗೂ
ಜ�ೕಯ

�ಾ�ಾಗ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯ�� ಎರಡು ಅಥ�ಾ �ಚು� ಪ��ವತ�ಕಗಳ�

�ೕ� ಒಂ�ೕ ಉತ�ನ� ಉಂ�ಾದ� ಅಂತಹ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯನು� �ೕ�

ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) �ಭಜ� ��� b) �ಾ�ನಪಲ�ಟ ���

c) ಸ�ೕಗ ��� d) �� �ಾ�ನ ಪಲ�ಟ ���

ಒಂದು ಪ��ವತ�ಕ �ಂದ ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಎರಡ��ಂತ �ಚು� ಉತ�ನ�ಗಳ�

ಉತ����ಾದ� ಅಂತಹ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಕ�ಯನು� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಸಂ�ೕಗ ��� b) ���ಾ�ನಪಲ�ಟ ���

c) �ಾ�ನಪಲ�ಟ ��� d) �ಭಜ� ���

ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸ�ೕಕರಣವನು� ಪ�ಣ��ೂ�� CaCO3 (s) →  

a) CaCO3 (s) b) CO2 (g)

c) CaO (s) + CO2 (g) d) Ca (s) + CO3 (g)



6.

7.

8.

9.

10.

11.

�ಾವ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯ�� ಉಷ�ವ� �ೕರಲ�ಡುತ���ೕ ಅಂತಹ

�ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯನು� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಬ�ರುಷ�ಕ ��� b) ಅಂತರುಷ�ಕ ���

c) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ತಪ��

�ಾವ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯ�� ಉಷ�ವ� �ಾ�ಾವರಣ��

�ಡುಗ��ಾದ� ಅಂತಹ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯನು� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಬ�ರುಷ�ಕ ��� b) ಅಂತರುಷ�ಕ ���

c) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ತಪ��

�ಾವ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯ�� ಪ��ವತ�ಕಗಳ ನಡು� ಅ�ಾನುಗಳ

��ಮಯ ನ�ಯುತ���ೕ ಅಂತಹ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯನು�

�ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಸಂ�ೕಗ ��� b) ���ಾ�ನಪಲ�ಟ ���

c) �ಾ�ನಪಲ�ಟ ��� d) �ಭಜ� ���

�ಾವ��ೕ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯ�� ತಳ�ಾಗದ�� ಸಂಗ�ಹ�ಾಗುವ ಜಲ

��ೕನ�ೂಳ�ದ ��ಯ ವಸು�ವನು� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ���ಾವಧ�ಕ b) ಉತ�ಷ�ಕ

c) ಪ��ೕಪ d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ�

ಉತ�ಷ�� ����ಂದ�  

a) ಆ��ಜ� ಅನು� �ಡುಗ�
�ಾಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ
�ೖ�ೂ�ೕಜ� ಅನು�
ಪ�ಯುವ�ದು

b) ಆ��ಜ� ಅನು�
ಪ�ದು�ೂಳ��ವ�ದು ಅಥ�ಾ
�ೖ�ೂ�ೕಜ� ಅನು�
ಕ�ದು�ೂಳ��ವ�ದು

c) ಗಂಧಕದ �ೖ ಆ����
�ೂಂ�� ವ��ಸುವ�ದು

d) �ಾಬ�� �ೖ�ಾ���� ಅನು�
�ಡುಗ� �ಾಡುವ�ದು

��� ತ�ಾರಕರು ��� ಉತ�ಷ�� �ೂಳ��ವ�ದನು� ತ�ಯಲು ��� ನ

��ಟ�ಣದ�� ಈ ಅ�ಲವನು� ತುಂಬು�ಾ��

 

a) �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಅ�ಲ b) �ಾಬ�� �ೖ�ಾ����
ಅ�ಲ

c) �ೖ�ೂ�ೕ�� ಅ�ಲ d) ಸಲ�� �ೖಆ���� ಅ�ಲ



12.

13.

14.

15.

�ೂೕಹಗಳ� ತನ� ಸುತ��ರುವ �ೕ�ಾಂಶ ಮತು� ಆಮ�ಗ�ಂದ ಆಕ��ಸಲ�ಟು�

�ಾ��ೂಳ�ಾಗುವ ���ಯನು� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಕಮಟು�� b) ನ�ಸು��

c) ���ಾ ವಧ�� d) �ೂೕ�ೂೕದ�ರಣ

ಇದು �ಾವ ಪ��ಾರದ �ಾ�ಾಯ�ಕ ��� �ಾ�� 2H2 + O2 -->

2H2O

 

a) ಸಂ�ೕಗ ��� b) ���ಾ�ನಪಲ�ಟ ���

c) �ಾ�ನಪಲ�ಟ ��� d) �ಭಜ� ���

ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯನು� ಸಮದೂ�� Mg + O2 --> MgO  

a) Mg + O2 --> MgO2 b) 2 Mg + O2 -->2 MgO

c) 2 Mg + 2 O2 -->2 MgO d) 3 Mg + O2 --> 3 MgO

�ಾ�ಾಯ�ಕ ��� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಈ �ಳ�ನ �ಾವ �ೕ��

ಸ��ಾ��

 

a) �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯ��
�ಾ�ಯನು� ಸೃ��ಸುವ��ಾಗ�
ಲಯ�ೂ�ಸುವ��ಾಗ�
�ಾಧ��ಲ�

b) �ಾ�ಯನು� ಸೃ��ಸಬಹುದು
�ಾಗೂ ಲಯ�ೂ�ಸಬಹುದು

c) �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯ��
ಪ��ವತ�ಕ ಗಳ� ಉತ�ನ�ಗ��
ಸಮ�ಾ�ರುವ��ಲ�

d) �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಯ��
�ಾ�ಯನು� ಪ�ಗ�ಸುವ
ಅಗತ�� ಇರುವ��ಲ�



Answer Key
1. d
2. a
3. c
4. d

5. c
6. b
7. a
8. b

9. c
10. b
11. c
12. b

13. a
14. b
15. a



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

ಆಮ�ಗಳ�, ಪ��ಾ�ಮ�ಗಳ� ಮತು� ಲವಣಗಳ�

25 Questions

ಒಬ� ವ��� ಅ��ಾದ ಆ�ಾರ �ೕವ�ಯ ನಂತರ ಆ��ೕಯ� �ಂದ

ಬಳಲು��ದ�� ಅವ�� ಈ �ಳ�ನ �ಾವ ವಸು�ವನು� �ೕಡು��

 

a) �ಾ� ಮು�� b) ಅನ� �ಾಂ�ಾರು

c) �ಂ�ರಸ + ಉಪ�� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ�

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು �ೖಸ��ಕ ಸೂಚಕ�ಾ��  

a) ಅ��ಣ b) ��ೖ� ಆ�ಂ�

c) ��ಾಫ��� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ಸಂ��ೕ�ತ ಸೂಚಕ�ಾ��  

a) ಅ��ಣ b) ��ೖ� ಆ�ಂ�

c) �ೂೕ�ಯಂ �ೂ�ೕ�ೖ� d) �ಣಸು

ಒಂದು ಅ�ಲವನು� ಸುಣ�ದ �� �ೕ�� �ಾ���ಾಗ ಸುಣ�ದ �ೕರು

�ಾ�ನಂತ ಬಣ��� �ರು�ದ� �ಾ��ದ ಆ ಅ�ಲವ�

 

a) �ೖ�ೂ�ೕಜ� �ೖ�ಾ���� b) ಸಲ�� �ೖ�ಾ����

c) �ಾಬ�� �ೖ�ಾ���� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

NaOH + HCl --> NaCl + H2O ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���  

a) ತಟ��ೕಕರಣ ��� b) ಆ��ಯ ���

c) ಉತ�ಷ�ಣ ��� d) ಪ��ೕಪನ ���



6.

7.

8.

9.

10.

11.

ಆಮ�ಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾ�ಮ�ಗಳ� �ೕ�ನ�� ಕರ��ಾಗ ಈ ಅ�ಾನುಗಳನು�

ಉತ��� �ಾಡುತ��.

 

a) H+ ( H3O+) ಮತು� OH- ಅ�ಾನುಗಳ� b) Na+ ಮತು� Cl- ಅ�ಾನುಗಳ�

c) Mg+2 ಮತು� SO4
-2 ಅ�ಾನುಗಳ� d) �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

�ಾ�ೕಕೃತ �ೖ��� ಆಮ� ಅಥ�ಾ ಸಲೂ���� ಆಮ�ವನು� �ೕ��ೂಂ��

�ೕ�ಸು�ಾಗ �ರಂತರ ಕ�ಸು���ಂ�� ಆಮ�ವನು� ��ಾನ�ಾ� �ೕ��

�ೕ�ಸ�ೕಕು ಏ�ಂದ�

 

a) ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕ ��� ಅಂತರುಷ�ಕ �ಾ�ರುತ�� b) ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕ ��� ಬ�ರುಷ�ಕ �ಾ�ರುತ��

c) ಆಮ�ವನು� ತ�ಣ �ೕ�� �ಾ�ದ� ಅದು
ವ��ಸುವ��ಲ�

d) ಆಮ�ವನು� ತ�ಣ �ೕ�� �ಾ�ದ� �ೕರು
ಆ��ಾಗುತ��

�ಾ�ವಣದ��ನ �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಅ�ಾನುಗಳ �ಾರ�ಯನು� ಅ�ಯಲು ಈ

�ಾಪನವನು� ಬಳಸು�ಾ��

 

a) �ಾ��ೂೕ��ೕಟ� b) ��ೕಲ� �ೕಟ�

c) ಓ�ೂೕ�ೕಟ� d) pH �ೕಟ�

pH ಅಳ� ಪ��ಯ��ಅಳ� �ಾಪನದ �ಾ��� ಈ �ಳಕಂಡಂ� ಇರುತ��  

a) 0 ಇಂದ 14 ವ�� b) 8 ಇಂದ 22 ವ��

c) 14 ಇಂದ 25 ವ�� d) 1 ಇಂದ 10 ವ��

pH ಅಳ� ಪ��ಯ�� pH �ೌಲ� ��ಾ�ದಷು�  

a) ಆ��ೕಯ ಗುಣ ��ಾ�ಗುತ�� b) ಪ��ಾ���ೕಯ ಗುಣ ��ಾ�ಗುತ��

c) ತಟಸ��ಾ�ರುತ�� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

pH ಅಳ� ಪ��ಯ�� pH �ೌಲ� ಕ���ಾದಷು�  

a) ಆ��ೕಯ ಗುಣ ��ಾ�ಗುತ�� b) ಪ��ಾ���ೕಯ ಗುಣ ��ಾ�ಗುತ��

c) ತಟಸ��ಾ�ರುತ�� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ಪ�ಬಲ ಆಮ� �ಾ��  

a) �ಚು� H+ ಅ�ಾನುಗಳನು� ಉತ��� �ಾಡುವ�ದು b) �ಚು� OH- ಅ�ಾನುಗಳನು� ಉತ��� �ಾಡುವ�ದು

c) ಕ�� H+ ಅ�ಾನುಗಳನು� ಉತ��� �ಾಡುವ�ದು d) ಕ�� OH- ಅ�ಾನುಗಳನು� ಉತ��� �ಾಡುವ�ದು

ಆಮ� ಮ�ಯ pH �ೌಲ�  

a) 7.8 b) 5.6 ��ಂತ ಕ��

c) 8.5 d) 10.2 ��ಂತ �ಚು�

�ಾನವರ ಜಠರದ�� ಉತ����ಾಗುವ ಆಮ��ಂದ�  

a) ಸಲೂ��� ಆಮ� b) �ೖ��� ಆಮ�

c) �ೖ�ೂ�ೕ�ೂ�ೕ�� ಆಮ� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

ನಮ� �ೕಹದ��ರುವ ಅತ�ಂತ ಕ�ಣ ವಸು��ಾದ ಹ��ನ ಎ�ಾಮ� ಈ

�ಾ�ಾಯ�ಕ�ಂದ �ಾಡಲ����

 

a) �ಾ���ಯಂ �ೂ�ೕ�ೖ� b) �ಾ���ಯಂ �ೖ�ಾ��� ಅಪ�ೖ�

c) �ಾ���ಯಂ �ಾ�ೂ��ೕ� d) ���ೕ�ಯಂ ಸ��ೕ�

ತು�� �ಡದ ಎ�ಗಳ ಕೂದಲು ಚುಚು����ಂದ ಚಮ�ದ�� ತು��

ಉಂ�ಾಗಲು �ಾರಣ�ಾದ ಆಮ�

 

a) �ಥ�ೂ�� ಆಮ� b) �ಂ�ೂೕ�� ಆಮ�

c) �ೖ�ೂ�ೕ�ೂ�ೕ�� ಆಮ� d) �ಾ��� ಆಮ�

�ಲು� ಪ��ಯ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸೂತ�  

a) CaCl2 b) CaOCl2

c) Ca(OH)2 d) CaHCl2

ಇದು �ಲು� ಪ��ಯ �ಾಯ�ವಲ�  

a) ಬ��ಗಳ ಬಣ�ವನು� ��ಯುವ�ದು b) �ೕ�ನ��ನ ���ಗಳನು� �ಾಶಪ�ಸುವ�ದು

c) �ಾ�ಾಯ�ಕ �ಾ�ಾ��ಗಳ�� ಉತ�ಷ�ಣ�ಾ��ಾ�
ಬಳ�

d) ಅಡು� �ೕಯುವ �ೕಗವನು� ���ಸುವ�ದು



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ಅಡು� �ೕಯುವ �ೕಗವನು� ���ಸಲು �ಾಗೂ ಗ�ಗ��ಾದ ಪ�ೂೕಡ

ತ�ಾ��ಯ�� ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು�ವನು� ಬಳಸು�ಾ��

 

a) �ಾ�ಂ� �ೂೕ�ಾ b) �ಲು� ಪ��

c) ಅಡು� (�ೕ�ಂ�) �ೂೕ�ಾ d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

ಅಡು� �ೂೕ�ಾದ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸೂತ�  

a) CaCO3 b) NaOH

c) Na2CO3 d) NaHCO3

�ೕ�ನ �ಾಶ�ತ ಗಡಸುತನ ��ಾರ�ಯ�� ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು�ವನು�

ಬಳಸು�ಾ��

 

a) �ಾ�ಂ� �ೂೕ�ಾ b) �ಲು� ಪ��

c) ಅಡು� �ೂೕ�ಾ d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

�ಪ�ಂನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸೂತ�  

a) CaSO4 2H2O b) NaOH

c) Na2CO3 2H2O d) NaHCO3

�ಾ�ಸ�� ಆ� �ಾ��� ನ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಸೂತ�  

a) CaSO4 1/2 H2O b) CaSO4

c) Na2CO3 2H2O d) NaHCO3

ಮು�ದ ಮೂ�ಗ�� ಆ�ಾರವನು� �ೕಡಲು �ಾಗೂ ಅಲಂ�ಾ�ಕ ವಸು�ಗಳ

ತ�ಾ��ಯ�� ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು�ವನು� ಬಳಸು�ಾ��

 

a) �ಾ�ಂ� �ೂೕ�ಾ b) �ಲು� ಪ��

c) ಅಡು� �ೂೕ�ಾ d) �ಾ�ಸ�� ಆ� �ಾ���

�ೂ�ೕ�-ಅಲ�� ��ಾನ�ಂದ ಈ ಅ�ಲವನು� ತ�ಾ�ಸ�ಾಗುತ��  

a) �ೖ�ೂ�ೕಜ� �ೖ�ಾ���� b) ಸಲ�� �ೖ�ಾ����

c) �ಾಬ�� �ೖ�ಾ���� d) �ೂ�ೕ��



Answer Key
1. c
2. a
3. b
4. c
5. a
6. a
7. b

8. d
9. a
10. b
11. a
12. a
13. b
14. c

15. b
16. a
17. b
18. d
19. c
20. d
21. a

22. a
23. a
24. d
25. d



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

�ೂೕಹಗಳ� ಮತು� ಅ�ೂೕಹಗಳ�

25 Questions

�ೂೕಹಗಳ� �ೂಳ�ಾದ �ೕ��ಯನು� �ೂಂ�ರುವ ಗುಣ�� �ೕ�ಂದು

ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) �ೂೕ�ಯ �ೂಳಪ� b) �ಧುರ�

c) ಶಬ� ನ d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

�ಲವ� �ೂೕಹಗಳನು� ಕು�� �ಳ��ಾದ �ಾ� ಗಳ�ಾ�� �ಾಡಬಹು�ಾದ

ಗುಣ�� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) �ೂೕ�ಯ �ೂಳಪ� b) �ಧುರ�

c) ಶಬ� ನ d) ಕುಟ��

ಅ� �ಚು� ತನ� ಗುಣವನು� �ೂಂ�ರುವ �ೂೕಹಗಳ�  

a) ಕ��ಣ ಮತು� �ಾಮ� b) ಅಲು��ಯಂ ಮತು� ���

c) �ನ� ಮತು� ��� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

�ಾ�ಗಳ�� �ೂೕಹಗ�ಂದ �ಾಡಲ���ರುವ ಗಂ�ಗಳನು� ಬಳಸು�ಾ��. ಇ��

�ೂೕಹದ �ಾವ ಗಣವನು� ಬಳಸ�ಾಗುತ��.

 

a) ತನ�� b) ಶಬ�ನ

c) ಕುಟ�� d) �ೂಳಪ�

�ೂಠ�ಯ �ಾಪ�ಾನದ�� ದ�ವರೂಪದ��ರುವ �ೂೕಹ  

a) ಕ��ಣ b) ಅಲು���ಯಂ

c) �ಾದರಸ d) �ಾಮ�



6.

7.

8.

9.

10.

11.

ಇವ�ಗಳ�� ತುಂ�ಾ ಮೃದು�ಾ�ರುವ (�ಾಕು��ಂದ ಸುಲಭ�ಾ�

ಕತ��ಸಬಹುದು) �ೂೕಹಗಳ� ಎಂದ�

 

a) ಕ��ಣ b) ಅಲು���ಯಂ

c) �ೂೕ�ಯಂ d) �ಾಮ�

ಅತ�ಂತ ಕ�ಣ�ಾದ �ೖಸ��ಕ ವಸು� ಎಂದ�  

a) �ಾ��ೖ� b) ಗಂಧಕ

c) �ಾ�� d) ವಜ�

���ನ ಅ�ೂೕಹಗಳ� �ೕ�ನ�� ಕರ��ಾಗ �ಾವ �ೕ�ಯ ಆ����

ಗಳನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ��

 

a) ಪ��ಾ���ೕಯ ಆ���� ಗಳ� b) ಆ��ೕಯ ಆ���ಡ�ಳ�

c) �ೕ�ನ ಎರಡೂ ಸ� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

ಉಭಯವ�� ಆ���� ಗ�� ಉ�ಾಹರ� ಎಂದ�  

a) ಅಲು��ಯಂ ಆ���� ಮತು� ಸತು�ನ ಆ���� b) �ೂೕ�ಯಂ ಆ���� ಮತು� ����ಯ� ಆ����

c) �ಾಮ�ದ ಆ���� ಮತು� ಸಲ�� �ೖಆ���� d) ಇಂ�ಾಲದ �ೖಆ����

�ೂೕ�ಯಂ ಮತು� ���ಾ��ಯಂ ನಂತಹ �ೂೕಹಗಳನು� �ೕ�

ಎ��ಯ�� ಸಂಗ���ಡು�ಾ��. ಏ�ಂದ� ಈ �ೂೕಹಗಳನು� �ಾ��

����ಾ�ಗ

 

a) �ೕ�ಎ�� ತುಂ�ಾ ಅಗ��ಾ�ರುವ�ದು b) �ಪ��ಾ� ವ��� �ಂ� �ೂ���ೂಳ��ತ��.

c) �ೕ�ಎ�� ಎ�ಾ�ಕ� ಸುಲಭ�ಾ� �ೂ�ಯುವ�ದು d) �ಷ�ಾ� ಅ�ಲಗಳನು� �ಡುಗ� �ಾಡುತ��

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ �ೂೕಹ �ೕ�ನ �ೂ� ಪ�� ವ��ಸುವ��ಲ�  

a) ಕ��ಣ b) ಅಲು���ಯಂ

c) �ೂೕ�ಯಂ d) �ನ�



12.

13.

14.

15.

16.

17.

�ಾಮ�ದ ಸ��ೕ� �ಾ�ವಣ�ಂದ �ಾಮ�ವನು� �ಾ�ನಪಲ�ಟ�ೂ��

�ಾಮ�ವನು� ಪ�ಯಲು ಬಳಸುವ �ೂೕಹ

 

a) ಕ��ಣ b) ಅಲು���ಯಂ

c) �ೂೕ�ಯಂ d) �ನ�

ಇ��ಾ�ನುಗಳ ವ�ಾ�ವ��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಬಂಧ�� �ೕ�ಂದು

ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಬಂಧ b) �ೌ�ಕ ಬಂಧ

c) ಸಹ�ೕ�ೕ��ೕಯ ಬಂಧ d) ಅ�ಾ�ಕ ಬಂಧ

ಅ�ಾ�ಕ ಸಂಯುಕ�ಗಳ� ಕ�ಣ�ಾ�ದು� ���ನ ಕರಗುವ �ಂದು ಮತು�

���ನ ಕು��ಂದುವನು� �ೂಂ�ರುತ�� ಏ�ಂದ�

 

a) ಅವ� ತುಂಬ ಅಶುದ��ಯನು� �ೂಂ�ರುತ�� b) ಅವ�ಗಳ� ��ಗಳ ರೂಪದ�� �ೂ�ಯುವ�ದ�ಂದ

c) ಅವ�ಗಳ��ನ ಬಂಧವನು� �ೂ�ಯಲು ���ನ ಶ��
�ೕ�ಾಗುತ��

d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ಅ�ಾ�ಕ ಸಂಯುಕ�ಗಳ� �ಾ�ಾಗ ತಮ� ಮೂಲಕ �ದು�� ಹ�ಯಲು

�ಡುತ��

 

a) ಸೂಯ�ನ ���ನ�� ಇ�ಾ�ಗ b) ದ���ದ ಅಥ�ಾ �ಾ�ವಣ ���ಯ���ಾ�ಗ

c) ಅವ�ಗಳನು� �ೕ�ಎ�� ಒಳ� ಇ���ಾಗ d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

ಇವ�ಗಳ�� ಮುಕ� ರೂಪದ�� �ೂ�ಯುವ �ೂೕಹಗಳ ಎಂದ�  

a) �ನ�, ���, �ಾಮ� ಮತು� ಬಂ�ಾರ b) ಅಲು���ಯಂ, �ಾ��ೖ�, ಗಂಧಕ

c) �ೂೕ�ಯಂ, ���ೕ�ಯಂ d) �ಾಮ�, ����, �ೕ�ಯಂ

�ಾ�ಾನ��ಾ� ಭೂ��ಂದ ಗ��ಾ�� �ಾ�ದ ಅ�ರುಗಳ� ಮಣು�

ಮರಳ� ಇ�ಾ�� ಕಶ�ಲಗ�ಂದ ���ನ ಪ��ಾಣದ��

ಕಲು�ತ�ೂಂ�ರುತ��. ಇದ�� ಏ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��.

 

a) ಅನುಪಯುಕ� �ಾಬ��ೕ� b) ಮ��

c) �ಾ�ಜ� d) ಅನುಪಯುಕ� ಕಶ�ಲ



18.

19.

20.

21.

22.

23.

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು �ಾದರಸದ ಒಂದು ಅದುರು ಆ��  

a) �ಮ�ೖ� b) �ನ��ಾ�

c) �ಾ�ೂ�ೕಪ�ೖ� d) ��ೕ�ೖ�

ಸ���� ಅದುರನು� ಆ���ಡ�ಾ�� ಪ�ವ��ಸಲು ಅ�ಕ ಪ��ಾಣದ

�ಾ�ಯ�� ���ನ ಉಷ��ಯ�� �ಾಸುವ ��ಾನ�� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��.

 

a) �ಾಸು �� b) ಉ�ಯು��

c) �ದು�� �ಭಜ� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

�ಾ�ೂೕ��ೕ� ಅದುರನು� ಆ���ಡ�ಾ�� ಪ�ವ��ಸಲು ಕ�� ಪ��ಾಣದ

�ಾ�ಯ�� ���ನ ಉಷ��ಯ�� �ಾಸುವ ��ಾನ�� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��.

 

a) �ಾಸು �� b) ಉ�ಯು��

c) �ದು�� �ಭಜ� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ಅಲು��ಯಂ�ೂಂ�� ಕ��ಣದ ಆ���� ನ ಪ�� ವತ��ಯನು� �ೖ��

ಹ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಮು�ದ ಯಂತ� �ಾಗಗಳ �ೂೕಡ�ಯ�� ಬಳಸುವ

ಪ����ಯನು� ಎಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) ಥ�ೖ�� ��� b) �ೂೕ�ೂೕದ�ರಣ ���

c) �ದು���ೕಪನ ��� d) �ದು�� ���ೕಷ� ���

�ದು���ಭಜ�ೕಯ ಶು��ೕಕರಣದ�� ಶುದ� �ೂೕಹವ� ಎ��

ಸಂಗ�ಹ�ಾಗುತ��

 

a) ಧ�ಾಗ� b)  ಋ�ಾಗ�

c) ತಳ�ಾಗದ�� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ಉಕು� ಮತು� ಕ��ಣ ವನು� ತು���ಂದ ಸಂರ�ಸಲು �ಾ�ಲ��ೕಕರಣ

��ಾನದ�� ಈ �ೂೕಹದ �ೕಪನವನು� �ಾಡ�ಾಗುತ��

 

a) ಸತು b) �ಾಮ�

c) ಅ�ೕ�� d) ����



24.

25.

ಕ��ಣವನು� ಶುದ�ರೂಪದ�� ಎಂ�ಗೂ ಉಪ�ೕ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�.

ಏ�ಂದ�

 

a) ಶುದ� ಕ��ಣವ� �ೕಗ� ಇತ� �ಾತು �ಾ�
ಪ�ವತ���ಾಗುತ��

b) ಶುದ� ಕ��ಣವ� ತುಂ�ಾ ಮೃದು�ಾ�ದು� ಉಷ��
�ೕ��ಾಗ ಸುಲಭ�ಾ� �ಗು�ತ��

c) ಶುದ� ಕ��ಣವನು� ಸಂಗ��ಸುವ�ದು ಸುಲಭವಲ� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

�ಶ��ೂೕಹಗಳ ಒಂದು ಘಟಕ �ಾದರಸ �ಾ�ದ�� ಅದನು� �ೕ�ನು�ವರು  

a) �ನ��ಾ� b) ಧ�ಾಗ� ಮ��

c) ಅ�ಾಲ�ಂ d) ಥ�ೖ��



Answer Key
1. a
2. d
3. c
4. b
5. c
6. c
7. d

8. b
9. a
10. b
11. d
12. a
13. d
14. c

15. b
16. a
17. b
18. b
19. b
20. a
21. a

22. b
23. a
24. b
25. c



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

�ಾಬ�� ಮತು� ಅದರ ಸಂಯುಕ�ಗಳ�

30 Questions

ಇವ�ಗಳ�� �ಾಬ�ನ ಸ��ಾದ ಎ��ಾ��� ��ಾ�ಸ ಎಂದ�  

a) 1s2 2s2 2p4 b) 1s2 2s2 2p6

c) 1s2 2s2 2p2 d) 1s2 2s2 2p1

�ಾಬ�� � ��ಾ� �ೕ�ಂ� �ಾತು ಎಂದು ಕ�ಯಲು �ಾರಣ  

a) �ಾಬ�� ಅತ�ಂತ �ೂರಕವಚದ�� �ೂೕ� �ಾಗದ 4
ಎ��ಾ�ನುಗಳ� ಇರುವ�ದ�ಂದ

b) �ಾಬ�� ನ�� ಒಟು� 6 ���ೕ�ಾನ�ಳ� ನೂ���ಯ�
ನ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ

c) �ಾಬ�� ನ�� 6 ���ೕ�ಾನ�ಳ� ಮತು� 6
ನೂ��ಾ�ನುಗಳ� ಇರುವ�ದ�ಂದ

d) �ಾಬ�� ಅತ�ಂತ �ೂರಕವಚದ�� �ೂೕ� �ಾಗದ 6
ಎ��ಾ�ನುಗಳ� ಇರುವ�ದ�ಂದ

ಎರಡು �ಾಬ�� ಪರ�ಾಣುಗಳ ನಡು� ಇರುವ ಪ�ಬಲ ಬಂಧ ಎಂದ�  

a) ಅ�ಾ�ಕ ಬಂಧ b) �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಬಂಧ

c) ಸಹ�ೕ���ೕಯ (�ೂೕ�ಾ��ಂ�) ಬಂಧ d) �ೌ�ಕ ಬಂಧ

ಎರಡು ಪರ�ಾಣುಗಳ ನಡು� �� ಬಂಧ ಉಂ�ಾಗ�ೕ�ಾದ� �ೕ�ಾಗುವ

ಕ�ಷ� ಎ��ಾ�� ಗಳ ಸಂ�� ಎಂದ�

 

a) 4 b) 8

c) 2 d) 6

�ೕ�ೕ� ನ ಅಣುಸೂತ�  

a) C2H6 b) C3H8

c) CH4 d) CH6



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

�ಾಬ�� ಇತ� ಪರ�ಾಣುಗಳ �ೂ� ಬಂಧವನು� ಏಪ����ೂಂಡು

ಬೃಹ� ಅಣುಗಳನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ �ಾಬ�ನ� ಗುಣ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) �ಟ�ೕಕರಣ b) ��ಾ� �ೕ���

c) ಅನುರೂಪ ��ೕ� d) ���ಾಗುಂಪ�

ಪ�ಾ�ಪ� �ಾಬ�� ಸಂಯುಕ�ಗಳ� ಎಂದ�  

a) ಎರಡು �ಾಬ�� ಪರ�ಾಣುಗಳ ನಡು� ಏಕ ಬಂಧ
ಇರ�ೕಕು

b) ಎರಡು �ಾಬ�� ಪರ�ಾಣುಗಳ ನಡು� �� ಬಂಧ
ಇರ�ೕಕು

c) ಎರಡು �ಾಬ�� ಪರ�ಾಣುಗಳ ನಡು� �� ಬಂಧ
ಇರ�ೕಕು

d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ ಸಂಯುಕ�ಗಳ� �ಚು� ���ಾ�ೕಲ�ಾ��  

a) ಪ�ಾ�ಪ� ಸಂಯುಕ�ಗಳ� b) ಅಪ�ಾ�ಪ� ಸಂಯುಕ�ಗಳ�

c) �ೕ�ನ ಎರಡು ಸ� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

ಆ��ೕ� ಗಳ�� ಕಂಡುಬರುವ ಬಂಧದ ಪ��ಾರ  

a) ಏಕ ಬಂಧ b) �� ಬಂಧ

c) �� ಬಂಧ d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

ಆ��ೕನು ಗಳ �ಾ�ಾನ� ಸೂತ�  

a) Cn Hn b) Cn H2n+2

c) Cn H2n-2 d) Cn Hn

ಅತ�ಂತ ಸರಳ �ೖ�ೂ�ೕ�ಾಬ�� ಎಂದ�  

a) ��ೕ� b) ಈ�ೕ�

c) ���ೕ�ೕ� d) ಬೂ��ೕ�

ಅತ�ಂತ ಸರಳ ರಚ�ಾ ಸ�ಾಂ� ಎಂದ�  

a) ��ೕ� b) ಈ�ೕ�

c) ���ೕ�ೕ� d) ಬೂ��ೕ�



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

�ೖ�ೂ�ೕ ���ೕನ ನ ಅಣುಸೂತ�  

a) C6H6 b) C6H12

c) C6H8 d) C2H6

�ಂ�ೕ� ನ ಅಣುಸೂತ�  

a) C6H6 b) C6H12

c) C6H8 d) C2H6

ಎರಡು ಕ��ಾನುಗತ �ಾಬ�� ಸಂಯುಕ�ಗಳ ನಡು� -CH2 ವ��ಾ�ಸ ಇದ��

ಅಂತಹ ಸಂಯುಕ�ಗಳನು� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) �ಟ�ೕಕರಣ b) ��ಾ� �ೕ���

c) ಅನುರೂಪ ��ೕ� d) ���ಾಗುಂಪ�

ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಸಂಯುಕ�ಗಳ�� ಕಂಡುಬರುವ ���ಾ ಗುಂ�ನ ಅಣುಸೂತ�  

a) -OH b) -COOH

c) -CHO d) -CO

�ಾ�ಾ����� ಆಮ� ಸಂಯುಕ�ಗಳ�� ಕಂಡುಬರುವ ���ಾ ಗುಂ�ನ

ಅಣುಸೂತ�

 

a) -OH b) -COOH

c) -CHO d) -CO

�ೂ�ೕ�ೂೕ �ೂ�ೕ�ೕ ಇದು �ಾವ ಸಂಯುಕ�ಗಳ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ �ಾ��  

a) ಆ���ೖ� b) �ೕ�ೂೕ�

c) �ಾ��ೂೕ ಅ��� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

CH3CH2COOH ನ �ಸರು  

a) ���ೕಪ�ೂ�� ಆಮ� b) ���ೕಪನ�

c) ಎಥ�ೂೕ�� ಆಮ� d) ಎಥ�ಾ�



20.

21.

22.

23.

24.

25.

ಇವ�ಗಳ� ಉ�ದು ಸ�ಚ��ಾದ �ಾ��ಯನು� �ೕಡುತ��  

a) ಪ�ಾ�ಪ� ಸಂಯುಕ�ಗಳ� b) ಅಪ�ಾ�ಪ� ಸಂಯುಕ�ಗಳ�

c) �ೕ�ನ ಎರಡು ಸ� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಗಳನು� �ಾ�ಾ����� ಆಮ�ಗಳ �ಾ�� ಪ�ವ��ಸಲು

ಅವ�ಗಳನು� ಈ ��ಾನ�� ಒಳಪ�ಸ�ೕಕು

 

a) ಉತ�ಷ�� b) ಅಪಕಷ��

c) �ೕ�ನ ಎರಡು ��ಾನಗ�ಂದ d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

���ಾವಧ�ಕ ದ ಸ�ಾಯ�ಂದ ಅಪ�ಾ�ಪ� �ೖ�ೂ�ೕ�ಾಬ�� ಗ��

�ೖ�ೂ�ೕಜ� ಅನು� �ೕ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಪ�ಾ�ಪ� �ೖ�ೂ�ೕ�ಾಬ��

ಗ�ಾ� ಪ�ವ��ಸುವ ���� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) �ಟ�ೕಕರಣ b) ಸಂಕಲನ ���

c) ಅನುರೂಪ ��ೕ� d) ���ಾಗುಂಪ�

�ಂಕ�� ಅ�ೕ��, ���ನ ಔಷಧ ಮತು� ಅ�ೕಕ ಔಷ�ಗಳ

ತ�ಾ��ಯ�� ಇವ�ಗಳನು� ಬಳಸು�ಾ��

 

a) ಆ���ೖ� ಗಳ� b) �ೕ�ೂೕ� ಗಳ�

c) �ಾ��ೂೕ ಅ��� ಗಳ� d) ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಗಳ�

ಇದನು� ಉ��ನ�ಾ�ಯ�� ಸಂರ�ಕ�ಾ� ಬಳಸು�ಾ��  

a) ಅ��� ಆಮ� b) ���ೕಪನ�

c) ���ೕ�ೕ�ೂೕ�ೕ� d) ಎಥ�ಾ�

ಇವ�ಗಳನು� ಸು�ಾ��ಾಗಳ� �ಾಗೂ �ಾ�ದ �ಾರಕಗಳ ತ�ಾ��ಗಳ��

ಬಳಸು�ಾ��

 

a) ಆ���ೖ� b) ಆ�ೂ�ೕ�ಾಲ�ಳ�

c) �ಾ��ೂೕ ಅ��� d) ಎಸ�� ಗಳ�



26.

27.

28.

29.

30.

ಉದ� ಸರಪ�ಯ �ಾ�ಾ����� ಆಮ�ಗಳ �ೂೕ�ಯಂ ಅಥ�ಾ

���ಾ��ಯಂ ಲವಣಗ�� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) �ಾಬೂನು b) �ಾಜ�ಕ

c) ಅ�� �ೂೕ�ಾ d) �ಪ�ಂ

ಇವ� ಗಡಸು �ೕ�ನ��ಯು ಸಹ ಸ�ಚ��ೂ�ಸುತ��  

a) �ಾಬೂನು b) �ಾಜ�ಕ

c) ಅ�� �ೂೕ�ಾ d) �ಪ�ಂ

�ಾಬೂನು �ೕರು ಮತು� �ಡು� �ೂಂ�� ವ��� ಈ ರಚ�ಯನು�

ಉಂಟು�ಾಡುತ��

 

a) ಕವಲು ಸರಪ� b) ���

c) ಉಂಗುರ ರಚ� d) ಅಪ�ಾ�ಪ� ರಚ�

ಈ �ಳ�ನ ಎ�ಾ� ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಗಳ�� ಇದು �ಾತ� �ಷ�ಾ��ಾದ

ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಆ��

 

a) ���ಾ� b) ಎಥ�ಾ�

c) ���ೕಪ�ಾ� d) ಬು���ಾ�

ಈ ಸ�ೕಕರಣವನು� ಪ�ಣ��ೂ�� CH4 + Cl2 --> ______ + HCl  

a) CH4Cl b) CH3 Cl

c) CH3Cl2 d) CH2Cl2



Answer Key
1. c
2. a
3. c
4. d
5. c
6. a
7. a
8. b

9. b
10. b
11. a
12. d
13. b
14. a
15. c
16. a

17. b
18. c
19. a
20. a
21. a
22. b
23. d
24. a

25. d
26. a
27. b
28. b
29. a
30. b



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

�ಾತುಗಳ ಆವತ��ೕಯ ವ�ೕ�ಕರಣ

21 Questions

��ವ�ಗಳ �ಯಮವನು� ಪ���ಾ��ದ ��ಾ�  

a) �ೂಬ�ೖನ� b) �ಂಡ�

c) �ಾ�� d) ನು��ಾ�ಂ�

A, B ಮತು� C ಗ�ಂಬ �ಾತುಗಳನು� ಅನುಕ�ಮ�ಾ� �ೂೕ�ಸ�ಾ��.

ಇವ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ��ವ� �ಯಮವನು� ಅನ��� ಸೂತ�

ಬ��ಾಗ

 

a) A=B+C+2 b) B= A+C/2

c) A=B+C/2 d) C=A+B/2

ಅಷ�ಕಗಳ �ಯಮವನು� ಪ���ಾ��ದ ��ಾ�  

a) �ೂಬ�ೖನ� b) �ಂಡ�

c) �ಾ�� d) ನು��ಾ�ಂ�

�ಾತುಗಳನು� ಅವ�ಗಳ ಪರ�ಾಣು �ಾ�ಯ ಏ�� ಕ�ಮದ�� ಬ��ಾಗ

�ಾವ��ಾದ�ೂಂದು �ಾತು��ಂದ �ಾ�ರಂ���ಾಗ ಅದರ �ಾ�ಾಯ�ಕ

ಗುಣಲ�ಣಗಳ� ಎಂಟ�ೕ �ಾತು�� �ೂೕ���ಾಗುತ��. ಈ

�ಯಮವನು� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯುವರು

 

a) ��ವ�ಗಳ �ಯಮ b) ಅಷ�ಕ ಗಳ �ಯಮ

c) ಆಧು�ಕ ಆವತ�ಕ �ಯಮ d) ಜಡ ಅ�ಲಗಳ �ಯಮ

ರ�ಾಯನ�ಾಸ�ವನು� ಸಂ�ೕತ�� �ೂೕ�� �ಾ�ದ��ಾ�� ಈ ��ಾ�ಯನು�

ಅಪ�ಾಸ� �ಾಡ�ಾ�ತು

 

a) �ೂಬ�ೖನ� b) �ಂಡ�

c) �ಾ�� d) ನು��ಾ�ಂ�



6.

7.

8.

9.

10.

11.

�ಾತುಗಳ ಗುಣಗಳ� ಅವ�ಗಳ ಪರ�ಾಣು �ಾ�ಗಳ ಆವತ��ೕಯ

ಪ�ನ�ಾವತ��ಗಳ� ಎಂಬ �ಯಮವನು� ಪ���ಾ��ದ ��ಾ�

 

a) �ೂಬ�ೖನ� b) �ಂಡ�ೕ�

c) �ಾ�� d) ನು��ಾ�ಂ�

�ಾತುಗಳನು� ಆವತ� ಮತು� ಗುಂಪ�ಗಳ�� ವ�ೕ�ಕ��ದ ��ಾ�  

a) �ೂಬ�ೖನ� b) �ಂಡ�ೕ�

c) �ಾ�� d) ನು��ಾ�ಂ�

�ಾತುಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣದ ಪ�ಕಲ��ಯ ಜನಕ ಎಂದು ಈ ��ಾ��

ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) �ೂಬ�ೖನ� b) �ಂಡ�ೕ�

c) �ಾ�� d) ನು��ಾ�ಂ�

�ಾತುಗಳ ಗುಣಗಳ� ಅವ�ಗಳ ಪರ�ಾಣು ಸಂ��ಯ ಆವತ��ಯ

ಪ�ನ�ಾವತ��ಗಳ� ಎಂಬ �ಯಮವನು� ಪ���ಾ��ದ ��ಾ�

 

a) �ೂಬ�ೖನ� b) �ಂಡ�ೕ�

c) ��� �ಾ�� d) ನು��ಾ�ಂ�

ಆವತ� �ೂೕಷ�ಕದ�� �ದಲ �ಾ�� ಎ��ಾ��� ��ಾ�ಸದ

ಪ�ಕಲ��ಯನು� �ೕ�ದ ��ಾ�

 

a) �ೂಬ�ೖನ� b) �ಂಡ�ೕ�

c) ��� �ಾ�� d) ನು��ಾ�ಂ�

ಆಧು�ಕ ಆವತ�ಕ �ೂೕಷ�ಕದ�� ಆವತ� ಮತು� ಗುಂಪ�ಗಳ ಸಂ��  

a) 9 ಆವತ� �ಾಗೂ 28 ಗುಂಪ�ಗಳ� b) 7 ಆವತ� �ಾಗೂ 22 ಗುಂಪ�ಗಳ�

c) 7 ಆವತ� �ಾಗೂ 18 ಗುಂಪ�ಗಳ� d) 11 ಆವತ� �ಾಗೂ 16 ಗುಂಪ�ಗಳ�



12.

13.

14.

15.

16.

17.

ಈ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ಾತುಗಳ �ೂೕಡ�ಯ�� ಪರ�ಾಣು �ಾ�ಯ

ಬದ�ಾ� ಪರ�ಾಣು ಸಂ�� ಯನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು ಸೂಕ�

 

a) ಜ�ಾ�ಲಗಳ ಗುಣಲ�ಣ b) �ೂೕ�ಾಭಗಳ ಗುಣಲ�ಣ

c) �ಶ��ೂೕಹಗಳ ಗುಣಲ�ಣ d) ಸಮ�ಾ��ಗಳ ಗುಣಲ�ಣ

�ಾತು�ನ ಒಂದು ಕವಚ�� �ೕಪ���ಾಗ ಬಹು�ಾದ ಗ�ಷ� ಎ��ಾ��

ಗಳ ಸಂ��ಯನು� ಈ ಸೂತ��ಂದ �ಕ��ಾಕಬಹುದು

 

a) 3n+1 b) 2n2

c) 2n-2 d) A+C/2

ಈ ವಗ�ದ �ಾತುಗಳನು� �ೂ�� ವಗ�ದ �ಾತುಗಳ�, �ಾ�ಾ�ಲಗಳ�, ��ೕಷ�

ಅ�ಲಗಳ� ಎಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) 18 �ೕ ವಗ�ದ �ಾತುಗಳ� b) 1 �ೕ ವಗ�ದ �ಾತುಗಳ�

c) 16 �ೕ ವಗ�ದ �ಾತುಗಳ� d) 8 �ೕ ವಗ�ದ �ಾತುಗಳ�

18 �ೕ ವಗ�ದ �ಾತುಗಳನು� �ೂ�� ವಗ�ದ �ಾತುಗಳ� ಎಂದು ಕ�ಯಲು

�ಾರಣ

 

a) ಈ �ಾತುಗಳ ಅತ�ಂತ �ೂರ ಕವಚವ� ಅಷ�ಕ
ರಚ�ಯನು� �ೂಂ��

b) ಈ �ಾತುಗಳ� ಇತ� �ಾತುಗಳ�� � ವ��ಸುವ��ಲ�

c) ಈ �ಾತುಗಳ ಅತ�ಂತ �ೂರ ಕವಚವ� ಗ�ಷ�
ಎ��ಾ�� ಗ�ಂದ ಭ���ಾ��

d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

ಒಂದು �ಾತು�ನ ಎ��ಾ��� ��ಾ�ಸವನು� ಬ��ಾಗ ಅದರ ಅತ�ಂತ

�ೂರಕವಚದ�� 2p3 ಅನು� �ೂಂ�ದ�� ಆ �ಾತು�ನ ಆವತ� ಸಂ��

 

a) 2 b) 3

c) p d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

ಆವತ� �ೂೕಷ�ಕದ�� ಎಡ�ಂದ ಬಲ�� �ಾ��ಾಗ ಪರ�ಾಣು �ಾತ�ವ�  

a) ��ಾ�ಗುತ�� b) ಕ���ಾಗುತ��

c) ಬದ�ಾವ� ಆಗುವ��ಲ� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�



18.

19.

20.

21.

�ದು�� ಧ�ೕಯ �ಾತುಗಳ� ಎಂದ�  

a) ಎ��ಾ�ನುಗಳನು� �ಟು��ೂಡುವ �ಾತುಗಳ� b) ಎ��ಾ�ನುಗಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ �ಾತುಗಳ�

c) �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�� ಒಳ�ಾಗದ �ಾತುಗಳ� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ಆವತ� �ೂೕಷ�ಕದ�� ಎಡ�ಂದ ಬಲ�� �ಾ�ದಂ� �ದು�� ಋ�ಯ�

ಯು

 

a) ��ಾ�ಗುತ�� b) ಕ���ಾಗುತ��

c) ಬದ�ಾವ� ಆಗುವ��ಲ� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

ಒಂದು �ಾತು�ನ ಅತ�ಂತ �ೂರಕವಚದ�� ಕಂಡುಬರುವ ಎ��ಾ�ನು ಗ��

�ೕ�ಂದು ಕ�ಯುವರು

 

a) �ಚು�ವ� ಎ��ಾ�ನುಗಳ� b) ��ಾ��ತ ಎ��ಾ�ನುಗಳ�

c) �ೕ��� ಎ��ಾ�ನುಗಳ� d) �ಾ��ಕ ಎ��ಾ�ನುಗಳ�

ಈ �ಯಮದ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಆವತ� �ೂೕಷ�ಕವನು� �ಾ���ಯಂ

�ಾತು�ನ ನಂತರ �ಸ��ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ಲ�

 

a) �ೂೕಬ�ೖನ� ನ ��ವ�ಗಳ �ಯಮ b) ನೂ��ಾ�ಂ� ನ ಅಷ�ಕ ಗಳ �ಯಮ

c) �ಂಡ�ೕ� �ಯಮ d) ಜಡ ಅ�ಲಗಳ �ಯಮ



Answer Key
1. a
2. b
3. d
4. b
5. d
6. b

7. b
8. b
9. c
10. c
11. c
12. d

13. b
14. a
15. d
16. a
17. b
18. a

19. a
20. c
21. b



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

�ೕವ ���ಗಳ�

30 Questions

�ಾವ��ೕ ಒಂದು �ೕ� �ೕವಂತ�ಾ�� ಎಂದು �ೕಳಲು ಈ �ಳ�ನ

�ಾವ ಅಂಶ/ ಅಂಶಗಳ� �ಾರಣ

 

a) �ಳವ�� b) ಉ��ಾಟ

c) ರಕ� ಪ�ಚಲ� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ�

�ೕ�ಗಳ �ೕಹದ�� ಉತ����ಾದ �ಾ�ಜ� ವಸು�ಗಳನು� �ೂರ�ಾಕುವ

���� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) �ಸಜ�� b) �ೕಣ����

c) ರಕ� ಪ�ಚಲ� d) ಉ��ಾಟ

�ೕ�ಗಳ �ೖ�ಕ ಪ���� �ರಂತರ�ಾ� ಇಡಲು ಅಗತ��ಾದ ಆ�ಾರವನು�

��ದು�ೂಳ��ವ ಪ����� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) �ಸಜ�� b) ಉ��ಾಟ

c) ರಕ� ಪ�ಚಲ� d) ��ೕಷ�

ಪರ��ೕಷಕ �ೕ�ಗಳ� ಇವ�ಗಳ ಸ�ಾಯ�ಂದ ಆ�ಾರದ��ನ ಸಂ�ೕಣ�

ಘಟಕಗಳನು� ಸರಳ ಘಟಕಗಳ�ಾ�� ಪ�ವ��ಸುತ��

 

a) ��ಂದ� b) �ಾ���ೕ�ಯ

c) �ೖರ� d) �ಣ�

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ �ೕ� ತನ� ಆ�ಾರವನು� �ಾ�ೕ ತ�ಾ�� �ೂಳ��ತ��  

a) ಕ�� b) �ಡ�

c) ಹುಲು� d) ಇರು�



6.

7.

8.

9.

10.

11.

ದು�� ಸಂ��ೕಷ� ���ಯು ಇವ�ಗಳ�� ಕಂಡುಬರುತ��  

a) ಎ�ಾ� ಹ�ರು ಎ�ಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ ಸಸ�ಗಳ�� b) ಎ�ಾ� ಪ�ಾವಲಂ� �ೕ�ಗಳ��

c) �ಲದ �ೕ� �ಾ�ಸುವ �ಾ��ಗಳ�� d) ಜಲಚರಗಳ��

ದು�� ಸಂ��ೕಷ� ���ಯ ಅಂ�ಮ ಉತ�ನ� ಎಂದ�  

a) ಸಂ��ೕ�ತ ವಸು�ಗಳ� b) ದು�� �ೖಬ�

c) �ಷ� (�ಾ�ೂೕ��ೖ��ೕ�) d) ದು�� ತಂತುಗಳ�

ಈ ಸ�ೕಕರಣವನು� ಪ�ಣ��ೂ��6CO2 + 12H2O --->  

a) C6H12O6 + 6O2 + 6H2O b) C6H12O6 + 3O2 + 3H2O

c) 2C6H12O6 + 2O2 + 3H2O d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

ಸಸ�ಗಳ� ತಮ� ��ೕಷ�� ಅಗತ��ಾದ �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಅನು� ಈ ರೂಪದ��

ಪ�ದು�ೂಳ��ತ��

 

a) �ೖ�ೂ�ೕಜ� �ೖಆ���� b) �ೖ��� ಆಮ�

c) �ೖ��ೕ� ಅಥ�ಾ �ೖ ��� d) �ೖ�ೂ�ೕಜ� ��ಾ����

ಸಸ�ದ ಎ�ಗಳ��ರುವ ಇವ� �ೕರು ಮತು� ಅ�ಲಗಳ ��ಮಯ��

ಸ�ಾಯಕ �ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಇವ�ಗಳನು� �ಾವಲು �ೕವ�ೂೕಶಗಳ�

ಎಂತಲೂ ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) ಪತ�ಹ�ತು� b) ಪತ�ರಂಧ�

c) ಪತ��ೕಲ� d) �ೂೕಶಬ��

ಪರ��ೕಷಕ �ೕ�ಗಳ� ಎಂದ�  

a) ತಮ� ಆ�ಾರವನು� �ಾ�ೕ ತ�ಾ���ೂಳ��ವ�ದು b) ತಮ� ಆ�ಾರವನು� ಇತ� �ೕ�ಗಳ ಮೂಲಕ
ತ���ೂಳ��ವ�ದು

c) ತಮ� ಆ�ಾರ�ಾ�� ಇತ� �ೕ�ಗಳನು�
ಅವಲಂ�ಸುವ�ದು

d) ತಮ� ಆ�ಾರವನು� ಇತರ�� ಪ��ೖ� �ಾಡುವ�ದು



12.

13.

14.

15.

16.

17.

ಈ �ೕ�ಯು ಇತ� �ೕ�ಯನು� �ೂಲ��ೕ ತನ� ��ೕಷ�ಯನು�

ಪ�ದು�ೂಳ��ತ��

 

a) ನ�ತ� �ೕನು b) �ಕು�

c) �ಲ d) �ಗ�

ಈ �ೕ�ಯು ತನ� �ಾ�ಾ��ಕ �ರ�ನಂತಹ �ೕವ�ೂೕಶದ �ೕ��

�ೂರ�ಾ��ಗಳನು� ಬಳ� ಆ�ಾರವನು� ಪ�ದು�ೂಳ��ತ��

 

a) ಅ�ೕ�ಾ b) ಯೂ���ಾ

c) �ಾ�ರ�ೕ�ಯಂ d) �ಾ���ೕ�ಯ

ಈ �ೕ�ಯು ತನ� ಕ�ಾಂಗ ಚಲ�ಯ ಮೂಲಕ ಆ�ಾರವನು�

ಪ�ದು�ೂಳ��ತ��

 

a) ಅ�ೕ�ಾ b) ಯೂ���ಾ

c) �ಾ�ರ�ೕ�ಯಂ d) �ಾ���ೕ�ಯ

ನಮ� �ಾ�ಯ �ಾ�ಾರಸ ದ��ರುವ ಈ �ಣ�ವ� ಸಂ�ೕಣ��ಾ�ರುವ

�ಷ�ವನು� �ಭ�� ಸರಳ ಅಣು�ಾದ ಸಕ��ಯ�ಾ�� ಪ�ವ��ಸುತ��

 

a) ���� b) ಅ�ೖ�ೕ�

c) ����� d) �ೖ�ೕ�

ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ಅ�ಾಯು�ಕ ಉ��ಾಟ��

ಉ�ಾಹರ��ಾ��

 

a) �ಾ�ಸ�ೂೕಶದ�� ನ �ೕವ�ೂೕಶಗಳ� b) ಕ��ನ��ನ �ೕವ�ೂೕಶಗಳ�

c) �ೕ�� ನ��ನ �ೕವ�ೂೕಶಗಳ� d) �ದು�ನ��ನ �ೕವ�ೂೕಶಗಳ�

ಈ ಅಣುಗಳನು� �ೕವ�ೂೕಶದ ಎ�ಾ� ಚಟುವ��ಗ�� ಇಂಧನ�ಾ�

ಬಳಸಲ�ಡುತ��

 

a) DAP b) mRNA

c) ATP d) DNA



18.

19.

20.

21.

22.

23.

�ಲ �ಾ�ಗ�� �ೂೕ��ದ� ಜಲಚರ �ಾ��ಗಳ�� ಉ��ಾಟದ �ೕಗ

��ಾ��ರುತ�� �ಾರಣ

 

a) ಅವ�ಗ�� ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ �ೕವ�ೂೕಶಗಳ�
ಇರುವ��ಲ�

b) ಅವ�ಗಳ� �ಾ�ಸ�ೂೕಶಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ��ಲ�

c) �ಾ�ಾವರಣದ��ನ ಆಮ�ಜನಕದ ಪ��ಾಣ��ಂತ
�ೕ�ನ�� ಕ�� ಪ��ಾಣದ ಆಮ�ಜನಕ ಕರ�ರುತ��

d) �ಲ �ಾ�ಗ�� �ೂೕ��ದ� ಜಲಚರಗಳ ರಕ�ದ
ಒತ�ಡ ತುಂ�ಾ ��ಾ��ರುವ�ದ�ಂದ

�ಾನವರ �ಾ�ಸ�ೂೕಶದ�� ಕಂಡುಬರುವ ಬಲೂ�ನಂತಹ ರಚ�ಗ��

�ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಕ�ಾಟ ಗಳ� b) ಹೃತ�ಣ� ಗಳ�

c) �ಾ� ಗೂಡುಗಳ� d) �ಾ�ಂ�ೖ ಗಳ�

ಈ �ಳ�ನ �ಾವ �ೕವ�ೂೕಶವ� �ೕಹದ��ನ ಎ�ಾ� �ೕವ�ೂೕಶಗ��

ಆಮ�ಜನಕವನು� ಪ��ೖಸುತ��

 

a) �� ರಕ� ಕಣ b) �ೖ�ೂೕ�ಾಂ���ಾ

c) ��ೕ�ೂ�ೕ�� d) �ರುತ��

�ಾಸ�ೂೕಶ ಗ�ಂದ ಬಂದ ಶುದ� ರಕ�ವ� �ದ�� ಹೃದಯದ �ಾವ

�ಾಗ�� ಪ��ೕ�ಸುತ��

 

a) ಎಡ ಹೃತ�ಣ� b) ಬಲ ಹೃತ�ಣ�

c) ಎಡ ಹೃತ�� d) ಬಲ ಹೃತ��

ಕ�ೕರುಕಗಳ�� ರಕ�ವ� ಒಂದು ಸಂಪ�ಣ� ಪ�ಚಲ�� ಹೃದಯವನು� ಎರಡು

�ಾ� �ಾದು �ೂೕಗ�ೕಕು. ಇದನು� ಈ �ಸ��ಂದ ಕ�ಯುವರು

 

a) �� ರಕ�ಪ�ಚಲ� b) ಪ�ಪ�ಸಕ ಪ�ಚಲ�

c) ಇಮ�� ಪ�ಚಲ� d) ���ಾತ�ಕ ಪ�ಚಲ�

ಇವ�ಗ�ಂದ ರಕ�ವ� �ಪ��ಗಟ�ಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾ��  

a) �� ರಕ� ಕಣ b) �ೖ�ೂೕ�ಾಂ���ಾ

c) ��ೕ�ೂ�ೕ�� d) �ರುತ��



24.

25.

26.

27.

28.

29.

ಈ ಅಂ�ಾಂಶವ� ಸಸ�ದ ಎ�ಗಳ�� ತ�ಾ�ಾದ ಆ�ಾರವನು� ಸಸ�ದ ಇತ�

�ಾಗಗ�� �ಾ�ಸುತ��

 

a) ���ಲಂ b) ���ೕಯಂ

c) ಸಂ�ಾ� �ೕವ�ೂೕಶ d) ಜರ� �ಾಳ

�ಾ�� ��ದ ಸಸ�ದ �ಾಗಗ�ಂದ �ೕರು ಆ� ರೂಪದ��

ನಷ��ಾಗುವ�ದನು� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಆ�ೕಕರಣ b) �ಾಷ��ಸಜ��

c) �ಾ��ಾಂತರ d) ಜಲಚಕ�

ರಕ�ವನು� �ೂೕಲುವ ವಣ�ರ�ತ ದ�ವ  

a) �� ರಕ� ಕಣ b) ದುಗ�ರಸ

c) ��ೕ�ೂ�ೕ�� d) �ರುತ��

ಮೂತ��ೂೕಶದ ರಚ�ಾತ�ಕ �ಾಗೂ �ಾಯ�ತ�ಕ ಘಟಕಗ�� �ೕ�ನು�ವರು  

a) �ನ� ಕು�� b) �ೌಮ� ನ �ೂೕಶ

c) ��ಾ�� d) �ಾ�ಮರುಲ�

ದು��ಸಂ��ೕಷ� ���ಯ�� ಉತ����ಾದ ಈ ಅ�ಲವ� ಸಸ��� ಒಂದು

ವ�ಥ� ಅ�ಲ�ಾ��

 

a) �ಾಬ�� �ೖಆ���� b) �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಆ����

c) �ಾಬ�� ��ಾ���� d) ಆ��ಜ�

ಸಸ�ದ �ಾ�ಜ� ಪ�ಾಥ�ಗ�ಾದ ಅಂಟು ಮತು� �ಾಳಗಳ� ಸಸ�ದ ಈ

ಅಂ�ಾಂಶಗಳ�� ಸಂಗ�ಹ�ಾ�ರುತ��

 

a) ಹ�ಯ ���ಲಂ ಅಂ�ಾಂಶಗಳ�� b) ���ೕಯಂ ಅಂ�ಾಂಶಗಳ��

c) ಸಂ�ಾ� �ೕವ�ೂೕಶಗಳ�� d) ಜರ� �ಾಳಗಳ��



30. �ಾನವರ ಮೂತ��ಂಡಗಳ�� ರಕ�ದ��ನ ಈ �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಯುಕ� �ಾ�ಜ�

ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� �ೂರ��ಯ�ಾಗುತ��

 

a) ಯೂ��ಾ ಅಥ�ಾ ಯೂ�� ಆಮ� b) �ಾ�ಾ��� ಆಮ�

c) ಗಂಧ�ಾಮ� d) �ೖ�ೂ�ೕ�ೂ�ೕ�� ಆಮ�



Answer Key
1. d
2. a
3. d
4. d
5. c
6. a
7. c
8. a

9. c
10. b
11. c
12. d
13. a
14. c
15. b
16. c

17. c
18. c
19. c
20. c
21. a
22. c
23. d
24. b

25. b
26. b
27. c
28. d
29. a
30. a



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

�ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಸಹ�ಾ�ತ�

21 Questions

ನರ ಅಂ�ಾಂಶದ ರಚ�ಾತ�ಕ �ಾ�ಾ�ತ�ಕ ಮೂಲ ಘಟಕ�� �ೕ�ನು�ವರು  

a) �ೕವ�ೂೕಶ b) ಅಂ�ಾಂಶ

c) ನೂ��ಾ� d) ��ಾ��

ಒಂದು ನರ�ೂೕಶದ�� �ದು�� ನ ಆ�ೕಗವ� ಈ ���ನ�� �ಾಗುತ��  

a) �ೂೕಶ�ಂದ �ೂೕಶ �ಾಯದವ�� b) ಆ�ಾ�� ಕ��ಂದ �ೂೕಶ �ಾಯದ ಕ��

c) ಆ�ಾ�� ತು��ಂದ ಆ�ಾ�� ತು�ಯವ�� d) �ೂೕಶ�ಾಯ�ಂದ ಆ�ಾ�� ತು�ಯವ��

ಎರಡು ನರ�ೂೕಶಗಳ� ಸಂ�ಸುವ �ಾಗ�� ಈ �ಸ��  

a) ಆ�ಾ�� b) ನರಮು�

c) ಸಂಸಗ� (�ೖ�ಾಪ�) d) �ಂ���

ಪ�ಸರದ�� ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೕ ���ಗ�� ಪ���ಾ� ಉಂ�ಾಗುವ

ಹ�ಾ� ಪ�����ಗ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಪ�ಾವ��ತ �ಾಪ b) �ದುಳ� ಬ��

c) ಪ�ಾವತ�� d) ಸಂ��ೕಷ�

ಪ�ಾವ��ತ ���ಯ ಮೂಲ  

a) �ದುಳ� b) �ದುಳ� ಬ��

c) �ತ�ಜನ�ಾಂಗ d) �ೕಂದ� ನರವ��ಹ

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ಐ��ಕ ����ಾ��  

a) ರಕ� ಪ�ಚಲ� b) ಉ��ಾಟ

c) �ೕಣ���� d) ನ�ಯುವ�ದು



7.

8.

9.

10.

11.

12.

�ೕಹದ ಭಂ� �ಾಗೂ �ೕಹದ ಸಮ�ೂೕಲನವನು� �ಾ�ಾಡಲು �ಾರಣ�ಾದ

�ದು�ನ �ಾಗ

 

a) ಅನುಮ��ಷ� b) �ಡು�ಾ�

c) ಮ�ಾಮ��ಷ� d) ಮಧ��ದುಳ�

�ದು�ನ ಸಂರ���ಾ� �ದುಳನು� ಆವ��ರುವ ಪತ�ಗಳ ನಡು� ಈ ದ�ವ

ತುಂ�ರುತ��

 

a) �ಾ���� ದ�ವ b) �ಲ�� ದ�ವ

c) �ರ�ೂ�ೕ ���ನ� ದ�ವ d) ಅ��ಮ�� ದ�ವ

�ಳ�ನ ಅಂತಹ ಪ�ಸರದ ಪ��ೂೕದಕದ ಕ� ಸಸ�ದ �ಾಗಗಳ� ��ಯುವ

ಪ����� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಜ�ಾನುವತ�� b) ಗುರು�ಾ�ನುವತ��

c) ದು�� ಅನುವತ�� d) �ಾ�ಾಯ�ಕ ಅನುವತ��

ಗುರುತ�ದ ಅಂತಹ ಪ�ಸರದ ಪ��ೂೕದಕವ� ಸಸ�ದ �ಳವ��ಯನು�

ಬದ��ದ�/ ಪ��ೂೕ��ದ� ಈ ಪ����� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಜ�ಾನುವತ�� b) ಗುರು�ಾ�ನುವತ��

c) ದು�� ಅನುವತ�� d) �ಾ�ಾಯ�ಕ ಅನುವತ��

ಈ �ಳ�ನ �ಾವ ಸಸ�ದ ಚಲ�ಯೂ �ಾವ��ೕ �ಳವ��ಯನು�

ಒಳ�ೂಂ�ಲ�

 

a) ಈ�ೕ�ಾ� ಬ�� b) ಗು�ಾ� ಸಸ�

c) �ೂಗ� ಸಸ� d) ಮು��ದ� ಮು� ಸಸ�

ಸಸ�ದ �ಳವ��ಯನು� ���ಸಲು ಈ �ಾ�ೕ�� �ಾರಣ  

a) �ೖ�ೂೕ�ೖ�� b) �ಬ����

c) ಆ��� d) ಅ���� ಆಮ�



13.

14.

15.

16.

17.

18.

ಸಸ�ದ �ಾಂಡವ� ಉದ��ಾ� ��ಯಲು ಈ �ಾ�ೕ�� �ಾರಣ  

a) ಅ��ನ�� b) �ೖ�ಾ���

c) ಆ��� d) ಅ���� ಆಮ�

�ಾನವರ�� ಈ �ಾ�ೕ�� ಅನು� ತುತು�ಪ����ಯ �ಾ�ೕ��

ಎನು�ವರು

 

a) ಅ��ನ�� b) �ೖ�ಾ���

c) ಆ��� d) ಅ���� ಆಮ�

ಅ��ನ�� �ಾ�ೕ�� ಅನು� �ೕಹದ ತುತು�ಪ����ಯ �ಾ�ೕ��

ಎಂದು ಕ�ಯಲು �ಾರಣ

 

a) �ಾವ� ಮಲ��ಾ�ಗ �ೕಹ ಎಚ�ರ�ಾ�ರುವಂ�
�ೂೕ��ೂಳ��ತ��

b) ನಮ� ಬು��ಶ��ಯನು� ಪ��ೂೕ�ಸುತ��

c) �ಾವ� ��ಾ�ಗ �ೕಹ�� ��ಾ�ಗದಂ� �ೂೕ��ೂಳ��ತ�� d) ಭಯ, �ೂೕಪ, �ಾಪ ಮುಂ�ಾದ ಪ����ಗಳನು�
�ವ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��

�ಾನವರ �ೕಹದ ಸಮ�ೂೕ�ತ �ಳವ��� ಈ �ಾ�ೕ��

�ಾರಣ�ಾ��

 

a) ಅ��ನ�� b) �ೖ�ಾ���

c) ��ೂ����ಾ� d) ���ೕ����ಾ�

�ೖ�ಾ�� ಗ�ಂ��ಂದ �ೖ�ಾ��� �ಾ�ೕ�� ಉತ����ಾಗ�ೕ�ಾದ�

ಈ �ಾತು�ನ ಅವಶ�ಕ� ಇ�

 

a) ಕ��ಣ b) �ಾ���ಯಂ

c) �ೂ�ೕ�� d) ಅ�ೕ��

�ೖತ�� �ಾಗೂ ಕುಬ�� ಈ ಗ�ಂ�ಯ ನ ಅಸಮ�ೂೕ�ತ ಸ����ಂದ

ಉಂ�ಾಗುತ��

 

a) ಅ��ನ�� ಗ�ಂ� b) �ಟು�ಟ� ಗ�ಂ�

c) ��ೂೕ�ರಕ ಗ�ಂ� d) ಜನನ ಗ�ಂ�



19.

20.

21.

ವಯಸ� ಗಂಡು ಹುಡುಗರ ಲ�ಣಗ�� ಈ �ಾ�ೕ�� �ಾರಣ  

a) ��ೂ����ಾ� b) ���ೕ����ಾ�

c) �ೖ�ಾ��� d) ಅ��ನ��

ವಯಸ� �ಣು� ಹುಡು�ಯರ ಲ�ಣಗ�� ಈ �ಾ�ೕ�� �ಾರಣ  

a) ��ೂ����ಾ� b) ���ೕ����ಾ�

c) �ೖ�ಾ��� d) ಅ��ನ��

��ೂೕ�ೕರಕ ಗ�ಂ��ಂದ ಸ��ಸಲ�ಡುವ ಈ �ಾ�ೕ�� ಮಧು�ೕಹ

(ಸಕ�� �ಾ��) ಯನು� �ಯಂ��ಸಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾ��

 

a) ಅ��ನ�� b) �ೖ�ಾ���

c) ಇನು��� d) ���ೕ����ಾ�



Answer Key
1. c
2. d
3. c
4. c
5. b
6. d

7. a
8. c
9. c
10. b
11. d
12. d

13. c
14. a
15. d
16. b
17. d
18. b

19. a
20. b
21. c



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

�ೕ�ಗಳ� �ೕ� ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� ನ�ಸುತ��

22 Questions

�ೕ�ಗಳ� ಬದುಕು�ಯಲು ಅವಶ�ಕ� ಇಲ�ದ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� ���ಯನು�

ಏ� ನ�ಸುತ��?

 

a) ತಮ� ರೂಪಗಳನು� ಉತ�ಮಪ���ೂಳ�ಲು b) ತಮ� ಸಂ��ಯನು� �����ೂಳ�ಲು

c) ತಮ� ರ�� �ಾ��ೂಳ�ಲು d) ತಮ� �ಳವ��� ಶ�� ಪ�ಯಲು

DNA ಅನು� �ಸ��� ಬ��ಾಗ  

a) �ೕ ಆ�� �ಬ�� ನೂ���� ಆಮ� b) �ೕ�ೂ��ೕ �ೖ�ೂೕ ನೂ���� ಆಮ�

c) ���ಂ� ನೂ� ���ೕ�ೖ� ಆಮ� d) �ೕ ಆ�� �ೖ�ೂೕ ನೂ���� ಆಮ�

ತಮ� ತಮ���ೕ ಪ�ಜನನ ��� ನ�� ಫಲವಂತ �ೕ��ಯನು� ಉತ���

�ಾಡಬಲ� �ೕ�ಗಳ ಗುಂ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) �ಾ� b) �ಾ�ಾ�ಜ�

c) ವಂಶ d) ಪ��ೕದ

�ಾವ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� ���ಯ ಪ��ಾರದ�� �ೂಸ �ೕ��ಗಳ� ಒಂ�ೕ

�ೕ��ಂದ ಉತ����ಾ�ರುತ��

 

a) �ೖಂ�ಕ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� b) ಅ�ೖಂ�ಕ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ���

c) �ೕ�ನ ಎರಡೂ ಸ� d) �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ಅ�ೖಂ�ಕ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ����

ಉ�ಾಹರ��ಾ��

 

a) ಕಬು� b) �ೕವ�

c) ಹುಣ� d) �ಾವ�



6.

7.

8.

9.

10.

11.

�ೂೕಶ �ಭಜ�ಯ ಸಮಯದ�� �ೕ�ಯು ಎರಡು ಸಮ �ಾಗಗ�ಾ�

�ಭಜ� �ೂಂ� �ೂಸ �ೕ�ಗ�ಾ� ಸೃ���ಾಗುವ ಪ�����

�ೕ�ನು�ವರು

 

a) ತುಂಡ�� b) ಪ�ನರು�ಾ�ದ�

c) �ದಳನ d) �ಗು���

ಮ�ೕ��ಾ �ೂೕಗವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ ಪ�ೂೕಪ�ೕ�

�ಾ��ೂ�ೕ�ಯಂ ನ�� ಈ �ೕ�ಯ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� ಕಂಡುಬರುತ��

 

a) ತುಂಡ�� b) ಪ�ನರು�ಾ�ದ�

c) �ದಳನ d) �ಗು���

�ೕ�ಯು �ಾವ��ೂೕ �ಾರಣ�ಂದ ತುಂ�ಾದ� ಅಥ�ಾ ಅ�ೕಕ

ಚೂರುಗ�ಾ� ಮು�ದು �ೂೕದ� ಇಂತಹ ಅ�ೕಕ ಚೂರುಗಳ� ಪ���ೕಕ

�ೕ�ಗ�ಾ� ��ಯುವ ��ಾನ�� ಈ �ಸ��

 

a) ತುಂಡ�� b) ಪ�ನರು�ಾ�ದ�

c) �ದಳನ d) �ಗು���

ಸೂಕ� ಪ����ಗಳ�� ಅ�ೕಕ ಸಸ�ಗಳ �ೕರು, �ಾಂಡ ಅಥ�ಾ ಎ�ಗಳ

ಅಂತಹ �ಾಗಗಳ� �ೂಸ ಸಸ�ಗಳ ಆ� ��ಯುವ ��ಾನ�� �ೕ�ಂದು

ಕ�ಯುವರು

 

a) �ಾಯಜ �ೕ�ಯ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� b) ಪ�ನರು�ಾ�ದ�

c) �ದಳನ d) ತುಂಡ��

ಈ �ಳ�ನ �ಾವ �ೕ�ಯು �ೕಜಕಗಳ ಉ�ಾ�ದ��ಂದ ಸಂತ�ೂೕತ���

���ಯನು� ನ�ಸುತ��

 

a) ಬ��ೕ �ಲ�� b) �ಾ��ೂ��ಯಂ

c) �ೖ�ೂೕಪ� d) �ೖ�ಾ�

��� ನ �ೕ� ��ದ �ಾರದಂತಹ (ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� ನ�ಸುವ �ಾಗಗಳ�

ಅಲ�) ರಚ�ಗಳನು� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) �ೕಜಕ �ಾ� b) ರನ��

c) �ೖ� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ�



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ಒಂದು �ಾದ� ಹೂ�ನ�� ಗಂಡ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ���ಯ �ಾಗ�ಂದ�  

a) ಶ�ಾಕ b) �ೕಸರ

c) ಅಂ�ಾಶಯ d) ಪ�ಾಗ ನ��

ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ���ಂ� ಸಸ��ಾ��  

a) ಪ�ಾ�ಯ b) �ೕಬು

c) ಕಲ�ಂಗ� d) �ಾಸ�ಾಳ

ಅ�ೕ ಹೂ�ನ �ೕಸರವ� ಅ�ೕ ಹೂ�ನ ಶ�ಾ�ಾಗ�ದ �ೕ� �ದ�� ಅಂತಹ

ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� ಕ�ಯನು� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಸ��ೕಯ ಪ�ಾಗಸ�ಶ� ��� b) ಪರ�ೕಯ ಪ�ಾಗಸ�ಶ� ���

c) ಪ�ಾಗಸ�ಶ� ��� d) ಅ�ೖಂ�ಕ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� ���

ಈ �ಧದ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� ��� ನ�ಯಲು �ಾಧ�ಮದ (ಮಧ�ವ��

�ೕ�ಗಳ�) ಅವಶ�ಕ� ಇ�

 

a) ಸ��ೕಯ ಪ�ಾಗಸ�ಶ� ��� b) ಪರ�ೕಯ ಪ�ಾಗಸ�ಶ� ���

c) �ೕ�ನ ಎರಡು ಸ� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

� �ೌಢ ಗಂಡು ಮಕ�ಳ ಗುಣಲ�ಣಗ�� �ಾರಣ�ಾದ �ಾ�ೕ��

�ಾವ�ದು

 

a) �������ಾ� b) �ೖ�ಾ���

c) ��ೂ����ಾ� d) ಅ��ನ��

� �ೌಢ �ಣು�ಮಕ�ಳ ಗುಣಲ�ಣಗ�� �ಾರಣ�ಾದ �ಾ�ೕ�� �ಾವ�ದು  

a) �������ಾ� b) �ೖ�ಾ���

c) ��ೂ����ಾ� d) ಅ��ನ��

�ೕ�ಾ�ಣುಗಳ� ಇ�� ಉತ����ಾಗುತ��  

a) ಮೂತ��ೂೕಶ ಗಳ�� b) ವೃಷಣಗಳ��

c) �ೕಯ� �ೂೕ��ಗಳ�� d) �ಶ�ದ��



19.

20.

21.

22.

ಅಂಡಕಗಳ� ಎ�� ಉತ����ಾಗುತ��  

a) ಅಂ�ಾಶಯ b) �ೕ�ೂೕ�ಯ� �ಾಳ

c) ಗಭ��ೂೕಶ d) �ೕ�

ಈ ರಚ�ಯ ಮೂಲಕ ಭೂ�ಣವ� ತನ� �ಾ�ಯ ರಕ�ದ ಮೂಲಕ

ಆ�ಾರವನು� ಪ�ದು�ೂಳ��ತ��

 

a) ಅಂ�ಾಶಯ b) ಜ�ಾಯು

c) ಗಭ��ೂೕಶ d) ಅಂಡ�ಾಳ

ಮಗುವ� �ಾ�ಯ �ೕಹ�ೂಳ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ��ಯಲು

��ದು�ೂಳ��ವ ಅಂ�ಾಜು �ಾಲ

 

a) 7 �ಂಗಳ� 9 �ನ b) 6 �ಂಗಳ� 15 �ನ

c) 4 �ಂಗಳ� 12 �ನ d) 9 �ಂಗಳ� 0 �ನ

ಇವ�ಗಳ�� ಗಭ��ಾರ�ಯನು� ತ�ಯಲು ಇರುವ ��ಾನ/ಗಳ� ಎಂದ�  

a) �ಾಂ�ೂ� ಬಳ� b) �ಾ�� ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು

c) ವಂ� ಅಥ�ಾ �ಾಪ�-� ಬಳಸುವ�ದು d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�



Answer Key
1. b
2. d
3. d
4. b
5. a
6. c

7. c
8. b
9. a
10. c
11. c
12. b

13. d
14. a
15. b
16. c
17. a
18. b

19. a
20. b
21. d
22. d



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

ಅನುವಂ�ೕಯ� ಮತು� �ೕವ��ಾಸ

25 Questions

���ನ ಪ��ಾಣದ �ನ��ಯನು� ಈ �ಧದ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� ���ಯ��

�ೕ�ಸಬಹು�ಾ��

 

a) �ೖಂ�ಕ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� ��� b) ಅ�ೖಂ�ಕ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� ���

c) �ೕ�ನ ಎರಡು ಸ� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

ಪ�ವ�ಜ�ಂದ �ಾಮ�� � �ಾರಣ�ಾಗುವ ಹಲ�ಾರು ಗುಣಲ�ಣಗಳ�

ತಮ� ಮುಂ�ನ �ೕ��� ವ�ಾ�ವ��ಾವ�ದನು� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ವ�ಾ�ವ� b) �ಎ�ಎ ಸ�ಪ��ೕಕರಣ

c) ಅನುವಂ�ಯ� d) ಉತ��ವತ��

ಇವರನು� ಆಧು�ಕ ತ� ��ಾನದ ��ಾಮಹ ಎಂದು ಕ�ಯು�ಾ��  

a) ಜಗ�ೕ� ಚಂದ� �ೂೕ� b) ಸ� ಐ�ಾ� ನೂ�ಟ�

c) �ೖಕ� �ಾ�ರ� d) ���ೂೕ� �ೂ�ಾ� �ಂ��

ಮಂಡ� ಅವರು ತಮ� ಪ��ೕಗ�� ಈ ಸಸ�ವನು� ಬಳ��ೂಂಡರು  

a) ಗು�ಾ� ಸಸ� b) ಬ�ಾ� ಸಸ�

c) �ಾಸ�ಾಳ ಸಸ� d) ಸಂ�� ಸಸ�

ಮಂಡ� ಅವರು ತಮ� ಪ��ೕಗ�� ಬ�ಾ� ಸಸ�ವನು� ಆ��

�ಾ��ೂಳ�ಲು �ಾರಣ

 

a) ಸುಲಭ�ಾ� ಕುಂಡಗಳ�� ��ಸಬಹುದು b) ಅವ� ಸಂ�ಪ� �ೕವನ ಚಕ�ವನು� �ೂಂ��

c) ಅವ�ಗಳ� ಸ��ೕಯ �ಾಗೂ ಪರ�ೕಯ ಪ�ಾಗಸ�ಶ�
���ಯನು� ನ�ಸಬಲ�ವ�

d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�



6.

7.

8.

9.

10.

11.

ಒಂದು ���ಷ� ಲ�ಣ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ��ನ��ಾದ ಎರಡು ರೂಪಗಳನು�

�ೂೕ�ಸುವ ಸಸ�ಗಳನು� ಸಂಸ��ಸುವ ���� ಎನು�ವರು

 

a) ಏಕತ�ೕಕರಣ b) ��ತ�ೕಕರಣ

c) �ಶ�ತ�ೕಕರಣ d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

ಏಕತ�ೕಕರಣ ದ�� ಎತ�ರ �ಾಗೂ �ಡ� ಸಸ�ಗಳ ವ�ಕ�ರೂಪ (phenotype)

ಅನು�ಾತ

 

a) 1:2:1 b) 3:1

c) 1:3 d) 9:3

ಒಂದು ಸಸ�ದ�� ಒಂದು ಗುಣ�� �ಾರಣ�ಾದ ಎರಡು ��ನ� ಅಂಶಗಳ�

ಒ��� ಇ�ಾ�ಗ ಮುಂ�ನ �ೕ��ಯ�� ಅವ�ಗಳ�� �ಾವ ಗುಣ �ದಲು

ವ�ಕ��ಾಗುತ��

 

a) �ಶ� ಗುಣ b) ದುಬ�ಲ ಗುಣ

c) ಪ�ಬಲ ಗುಣ d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದು ಅಲ�

ಎರಡು ���ಷ� ಲ�ಣ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ��ನ��ಾದ ಎರಡು ರೂಪಗಳನು�

�ೂೕ�ಸುವ ಸಸ�ಗಳನು� ಸಂಸ��ಸುವ ���� ಎನು�ವರು

 

a) ಏಕತ�ೕಕರಣ b) ��ತ�ೕಕರಣ

c) �ಶ�ತ�ೕಕರಣ d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

F1 �ೕ��ಯ�� �ಾ�ಾಗಲೂ ಈ �ೕ�ಯ ಪ�ಾಗಸ�ಶ� ���ಯನು�

ನ�ಸ�ಾಗುತ��

 

a) ಪರ�ೕಯ ಪ�ಾಗಸ�ಶ� ��� b) ಸ��ೕಯ ಪ�ಾಗಸ�ಶ� ���

c) ಎಲ�ವ� ಸ� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದು ಅಲ�

��ತ�ೕಕರಣ ದ�� ಸಸ�ಗಳ ವ�ಕ�ರೂಪ (phenotype) ಅನು�ಾತ  

a) 3:1 b) 1:3:3:9

c) 3:1 d) 9:3:3:1



12.

13.

14.

15.

16.

17.

��ತ�ೕಕರಣ ದ�� F2 �ೕ��ಯ�� �ೕವಲ ದುಬ�ಲ ಗುಣಗಳನು� �ಾತ�

�ೂಂ�ರುವ (�� ಹೂಗಳ �ಡ� �ಡ) ಸಸ� ಗಳ ಸಂ��

 

a) 1 b) 4

c) 3 d) 9

�ಾನವರ�� ಕಂಡುಬರುವ ವಣ�ತಂತುಗಳ ಸಂ��  

a) 32 �ೂೕ� ಅಥ�ಾ 64 ವಣ�ತಂತುಗಳ� b) 13 �ೂೕ� ಅಥ�ಾ 26 ವಣ�ತಂತುಗಳ�

c) 21 �ೂೕ� ಅಥ�ಾ 44 ವಣ�ತಂತುಗಳ� d) 23 �ೂೕ� ಅಥ�ಾ 46 ವಣ�ತಂತುಗಳ�

ಮ��ಯರ�� �ಾಗೂ ಪ�ರುಷರ�� ಕಂಡು ಬರುವ �ಂಗ ವಣ�ತಂತುಗಳ

ಪ��ಾರ ಎಂದ�

 

a) ಮ��ಯರ�� YY �ಾಗೂ ಪ�ರುಷರ�� XX
�ೂಂ�ರು�ಾ��

b) ಮ��ಯರ�� XY �ಾಗೂ ಪ�ರುಷರ�� YY
�ೂಂ�ರು�ಾ��

c) ಮ��ಯರ�� XX �ಾಗೂ ಪ�ರುಷರ�� XY
�ೂಂ�ರು�ಾ��

d) ಮ��ಯರ�� XY �ಾಗೂ ಪ�ರುಷರ�� XY
�ೂಂ�ರು�ಾ��

ಒಬ� �ಾ�� ಗಂಡು ಮಗು�ನ ಜನನ �ಾಗ�ೕ�ಾದ� ಈ �ಳ�ನವರ��

�ಾರ ವಣ�ತಂತುಗಳ� ��ಾ�ಯಕ

 

a) ತಂ�ಯ ವಣ�ತಂತುಗಳ� b) �ಾ�ಯ ವಣ�ತಂತುಗಳ�

c) ಪ�ವ�ಜರ ವಣ�ತಂತುಗಳ� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

�ೕ�ಗಳ�� �ಾ�ಾಗ ಅನುವಂ�ೕಯ �ನ��ಗಳ� �ಾ���ೂಳ��ತ��  

a) �ೕ�ಗಳ�� ಹ��ನ �ಾರಣ�ಂದ b) �ಂ�ಾಣು �ೂೕಶಗಳ �ಎ�ಎ ದ��
ಬದ�ಾವ��ಾ�ಾಗ

c) ಅ�ೖಂ�ಕ ಅಂ�ಾಂಶಗಳ�ಾ�ಗುವ ಬದ�ಾವ�ಗಳ� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದು ಅಲ�

ತಮ� ತಮ���ೕ ಪ�ಜನನ ��� ನ�� ಫಲವಂತ �ೕ��ಯನು� ಉತ���

�ಾಡಬಲ� �ೕ�ಗಳ ಗುಂ�� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) ಪ��ೕದ b) �ಾ�

c) ವಂಶ d) �ಾ�ಾ�ಜ�



18.

19.

20.

21.

22.

23.

ಪ��ೕ�ಕರಣ ವ� �ಾ�ಾಗ ಉಂ�ಾಗುತ��  

a) �ೕ�ಗಳ� �ೌ�ೂೕ�ಕ�ಾ� ಪ���ೕಕ�ಾದ b) �ೕ�ಗಳ� �ಸಗ�ದ ಆ��� ಒಳಪ�ಾ�ಗ

c) �ೕ�ಗಳ �.ಎ�.ಎ.ದ�� ಬದ�ಾವ��ಾ�ಾಗ d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

ಒಂ�ೕ �ೕ�ಯ ರಚ�ಯನು� �ೂಂ�ದು� ಅವ�ಗಳ �ಾಯ� �ೕ�

�ೕ��ಾ�ದ�� ಅಂತಹ ಅಂಗಗ�� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) ರಚ�ಾನುರೂ� ಅಂಗಗಳ� b) �ಾ�ಾ�ನುರೂ� ಅಂಗಗಳ�

c) �ೕ�ನ ಎರಡು ಸ� d) �ೕ�ನ ಎರಡು ತಪ��

ರಚ� �ೕ� �ೕ��ಾ�ದು� �ಾಯ� �ಾತ� ಒಂ�ೕ ಆ�ರುವ ಅಂಗಗಳ

ಗುಂ�� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) ರಚ�ಾನುರೂ� ಅಂಗಗಳ� b) �ಾ�ಾ�ನುರೂ� ಅಂಗಗಳ�

c) �ೕ�ನ ಎರಡು ಸ� d) �ೕ�ನ ಎರಡು ತಪ��

ಇವ�ಗಳ�� ರಚ�ಾನುರೂ� ಅಂಗಗ�� ಉ�ಾಹರ� ಎಂದ�  

a) ಹ��ನ �ಾಲ ಮತು� �ಾ�ಯ ಮುಂ�ಾಲು b) ಪ�ಯ ��� ಮತು� ಮನುಷ� �ೖ

c) �ರ�ಯ �ಾಲು ಮತು� �ಾ�ಯ �ಾಲು d) ಮಂಗನ ಹಲು� �ಾಗೂ ನ�ಯ ��

ಇವ�ಗಳ�� �ಾ�ಾ�ನುರೂ� ಅಂಗಗ�� ಉ�ಾಹರ� ಎಂದ�  

a) ಹ��ನ �ಾಲ ಮತು� �ಾ�ಯ ಮುಂ�ಾಲು b) ಪ�ಯ ��� ಮತು� �ಾವ�ಯ ���

c) ಹ��ಯ ಮುಂ�ಾಲು ಮತು� ��ಂಗಲದ ಮುಂ�ಾಲು d) ಮಂಗನ ಹಲು� �ಾಗೂ ನ�ಯ ��

�ೕ�ಗಳ� ಸ�ಾ�ಗ �ಲ���� ಅವ�ಗಳ ಇ�ೕ �ೕಹ ಅಥ�ಾ �ಲವ�

�ಾಗಗಳ� ಸಂಪ�ಣ� �ೂ�ಯದಂತಹ ಪ�ಸರದ�� ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ

ಸಂರ�ಸಲ�ಟ� ಅವ�ೕಷಗಳನು� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) ಪ�ಯು��ಗಳ� b) ರಚ�ಾನುರೂ� ಅಂಗಗಳ�

c) �ಾ�ಾ�ನುರೂ� ಅಂಗಗಳ� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದು ಅಲ�



24.

25.

�ೕ�ಗಳ�� �ಾಲ�ಣ�ಯ (ಆಯಸ�ನು� ಅಂ�ಾಜು �ಾಡಲು) �ಾಡಲು ಈ

�ಾತುವನು� ಬಳಸು�ಾ��

 

a) ಗಂಧಕ b) ಆಮ�ಜನಕ

c) ���ಾ��ಯಂ d) �ಾಬ��

�ೕವ��ಾಸ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಈ �ಳ�ನ �ಾವ �ೕ��/ �ೕ��ಗಳ�

ಸ��ಾ��/�.

 

a) �ೕವ��ಾಸವ� ಒಂದು ಪ��ೕದ �ಾಶ�ಾ� ಮ�ೂ�ಂದು
ಹುಟು�ವ ಪ����ಯಲ�

b) �ೂಸ�ಾ� ಉಗಮ�ಾದ ಪ��ೕದಗಳ� �ಾವ��ೕ
�ೕ�ಯ�� ಹ�ಯದ���ಂತ ಉತ�ಮ�ಂದಲ�

c) �ೕವ ಸಂಕುಲಗಳ �ಾ�ನ�� �ಾನವರು ಮ�ೂ�ಂದು
ಪ��ೕದ ಅ��ೕ ಆದ� ��ಾಸದ ಪ�ಾ�ಾ��ಯಲ�

d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�



Answer Key
1. a
2. c
3. d
4. b
5. d
6. a
7. b

8. c
9. b
10. b
11. d
12. a
13. d
14. c

15. a
16. b
17. a
18. d
19. a
20. b
21. b

22. b
23. a
24. d
25. d



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

�ಳಕು, ಪ��ಫಲನ ಮತು� ವ��ೕಭವನ

25 Questions

�ಯತ ಪ��ಫಲನ ಎಂದ�  

a) ಕ��ಣ�ಂದ ಪ��ಫ��ದ �ಳಕು b) ಕ����ಂದ ಪ��ಫ��ದ �ಳಕು

c) ಕನ���ಂದ ಪ��ಫ��ದ �ಳಕು d) ಬ���ಂದ ಪ��ಫ��ದ �ಳಕು

ಈ �ೕ��ಗಳನು� ಗಮ�� (1) ಪತನ �ೂೕನವ� ಪ��ಫಲನ �ೂೕನ��

ಸಮ�ಾ�ರುತ�� (2) ಪತನ �ರಣ, ಪ��ಫಲನ �ರಣ �ಾಗೂ ಪತನ

�ಂದು�ನ�� ಎ�ದ ಲಂಬ ಎಲ�ವ� �ೕ� �ೕ� ಸಮತಲದ�� ಇರುತ��

 

a) �ೕ�� (1) �ಾತ� ಸ��ಾ�� b) �ೕ�� (2) �ಾತ� ಸ��ಾ��

c) �ೕ�� (1) ಮತು� (2) ಎರಡು ಸ��ಾ�� d) �ೕ�� (1) ಮತು� (2) ಎರಡು ತ�ಾ���

ಸಮತಲ ದಪ�ಣ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಈ �ಳ�ನ �ಾವ �ೕ��/ ಗಳ�

ಸ��ಾ��/�

 

a) ಉಂ�ಾದ ಪ���ಂಬವ� �ಾ�ಾಗಲೂ �ಥ� ಮತು�
�ೕರ

b) ಪ���ಂಬದ �ಾತ�ವ� ವಸು��ನ �ಾತ���
ಸಮ�ಾ�ರುತ��

c) ಪ���ಂಬವ �ಾಶ�� ಪಲ�ಟ �ೂಂ�ರುತ�� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ��ಾ��

�ೂ�ೕಯ ದಪ�ಣದ ಪ��ಫ�ಸುವ �ೕ��ಯ �ೕಂದ� �ಂದುವನು�

�ೕ�ನು�ವರು

 

a) ವಕ��ಾ �ೕಂದ� b) ಸಂಗಮ �ಂದು

c) ಧು�ವ d) ಪ��ಾನ�

ದಪ�ಣ�ಂದ ಪ��ಫ�ತ ಎ�ಾ� �ರಣಗಳ� ದಪ�ಣದ ಪ��ಾನ ಅ�ದ

�ೕ�ರುವ ಒಂದು �ಂದು�ನ�� ಸಂ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಸುವ

�ಂದುವನು� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) ಸಂಗಮ �ಂದು b) ವಕ��ಾ �ೕಂದ�

c) ವಕ��ಾ ��ಜ� d) ದು�� ರಂಧ�



6.

7.

8.

9.

10.

ದಪ�ಣ ಗಳ�� ಪ���ಂಬ ಉಂ�ಾಗು��� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಈ �ಳ�ನ

�ಾವ �ೕ�� ಸ��ಾ��

 

a) ಪ��ಾನ ಅ��� ಸ�ಾಂತರ�ಾ�ರುವ �ರಣ
ಪ��ಫಲನದ ನಂತರ ಪ��ಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ
�ಾದು�ೂೕಗುತ��

b) ಪ��ಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ �ಾದು�ೂೕಗುವ �ಳ�ನ
�ರಣವ� ಪ��ಾ� ಅ��� ಸ�ಾಂತರ�ಾ� ಚ�ಸುತ��

c) ದಪ�ಣದ ವಕ��ಾ �ೕಂದ�ದ ಮೂಲಕ �ಾದು�ೂೕಗುವ
�ಳ�ನ �ರಣವ� ಪ��ಫಲನದ ನಂತರ ಅ�ೕ
���ನ���ೕ ಮರ� ಬರುತ��

d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

�ಮ� ದಪ�ಣದ ಉಪ�ೕಗ ಎಂದ�  

a) �ಾಹನಗಳ ಮುಂ�ಾಗದ �ೕಪಗಳ�� b) �ಳ�ನ ಶ���ಾ� ಸ�ಾಂತರ �ರಣ ಪ�ಂಜವನು�
ಪ�ಯಲು

c) ದಂತ�ೖದ�ರು ಹಲು�ಗಳ ಪ�ೕ�ಯ�� d) ಈ �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

�ೕನ ದಪ�ಣದ ಉಪ�ೕಗ ಎಂದ�  

a) �ಾಹನಗಳ ��ೂ�ೕಟ ದಪ�ಣ ಗಳ�� b) ದೂರದಶ�ಕಗಳ ತ�ಾ��ಯ��

c) �ರುವ�ಗಳ�� ಮುಂಬ� �ಂದ ಬರುವ �ಾಹನಗಳನು�
�ೕ�ಸಲು

d) ಈ �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

�ಾಹನಗಳ�� ಸಮತಲ ದಪ�ಣ ಗಳ ಬದ�ಾ� �ೕನ ದಪ�ಣ ಗಳನು�

ಬಳಸಲು �ಾರಣ

 

a) �ೕನ ದಪ�ಣ �ಾ�ಾಗಲೂ �ಕ��ಾದ ಮತು� �ೕರ
ಪ���ಂಬಗಳನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ��

b) �ಾಲಕ�� �ಂ�ಾಗದ ���ನ �ೕತ�ವನು� �ೕ�ಸಲು
ಸ�ಾಯಕ�ಾ��

c) �ಂಬ�ಯ �ಾಹನ ಎಷು� ದೂರದ����
ದಪ�ಣದ�� ಪ���ಂಬ ಅಷು� ದೂರದ�� ಇರುವಂ�
�ಾಣುತ��

d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

�ಾ�ೕ��ಯ� �ಯಮದ ಪ��ಾರ ವಸು�ವನು� �ಾ�ಾಗಲೂ ದಪ�ಣದ  

a) ಎಡ �ಾಗದ�� ಇ�ಸ�ೕಕು b) ಬಲ �ಾಗದ�� ಇ�ಸ�ೕಕು

c) ಮಧ� �ಾಗದ�� ಇ�ಸ�ೕಕು d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�



11.

12.

13.

14.

15.

16.

�ಾ���ಯ� �ಯಮದಂ� ಮೂಲ �ಂದು�ನ ಬಲ�ಾಗದ��ರುವ

ದೂರಗಳನು� ಧ�ಾತ�ಕ�ಾ� �ಾಗೂ ಮೂಲ �ಂದು�ನ ಎಡ�ಾಗದ��ರುವ

ದೂರಗಳನು� ಋ�ಾತ�ಕ�ಾ� ��ದು�ೂಳ��ೕಕು.

 

a) ಈ �ೕ�� ಸ��ಾ�� b) ಈ �ೕ�� ತ�ಾ���

c) ಈ �ೕ�� ಸಂದ�ಾ�ನು�ಾರ ಬದ�ಾಗುತ�� d) ಇದು �ಾ�ೕ��ಯ� �ಯಮ ಅಲ�

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ದಪ�ಣದ ಸೂತ��ಾ��  

a) 1/f = 1/v - 1/u b) 1/f = 1/v + 1/u

c) 1/f = 1/v x 1/u d) 1/f = 1/v + 1/u +1/s

ದಪ�ಣದ ವಧ��� ಸಂಬಂ��ದ ಸೂತ�  

a) m = h' / h = - v/u b) m = h / h' = + u/v

c) m = h' + h d) m = h' + h

ಈ �ಳ�ನ �ಾವ ಸಂದಭ�ದ�� �ಳ�ನ ವ��ೕಭವನ ಸಂಭ�ಸುತ��  

a) �ಳಕು ಚ�ಸುವ ಎರಡು �ಾಧ�ಮಗಳ� ಒಂ�ೕ
ಆ�ರ�ೕಕು

b) �ಳಕು ಚ�ಸುವ ಎರಡು �ಾಧ�ಮಗಳ� �ೕ� �ೕ�
�ಾಂದ��ಯನು� �ೂಂ�ರ�ೕಕು

c) ಎರಡು �ಾಧ�ಮಗಳ ಕಣಗಳ ಗುಣಲ�ಣಗಳ� ಒಂ�ೕ
ಆ�ರ�ೕಕು

d) ಎರಡು �ಾಧ�ಮಗಳ ವ��ೕಭವನ ಸೂಚ�ಂಕ ಒಂ�ೕ
ಆ�ರ�ೕಕು

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ��� ನ ವ��ೕಭವನ �ಯಮ�� ಸಂಬಂ��ದ

ಸೂತ��ಾ��

 

a) Sin r / Sin i = ���ಾಂಕ b) Sin i / Sin r = ���ಾಂಕ

c) Sin r > Sin i = ���ಾಂಕ d) Sin i + Sin r = ���ಾಂಕ

�ಳಕು ��ಾ�ತ ಪ��ೕಶದ�� ಚ�ಸುವ �ೕಗ  

a) ಒಂದು ಗಂ�� 3 x 108 �ೕಟ� ಗಳ� b) ಒಂದು ��ಷ�� 3 x 108 �ೕಟ� ಗಳ�

c) ಒಂದು ��ಂ�� 3 x 108 ��ೂೕ �ೕಟ� d) ಒಂದು ��ಂ�� 3 x 108 �ೕಟ� ಗಳ�



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ಮಸೂರವ� ಎರಡು �ೂರ �ಾ�ದ �ೂ�ೕಯ �ೕ��ಗಳನು� �ೂಂ�ದ��

ಅದನು� �ೕ�ನು�ವರ

 

a) �� �ಮ� ಮಸೂರ b) �ೕನ ಮಸೂರ

c) �ಮ� ಮಸೂರ d) �� �ೕನಮಸೂರ

ಮಸೂರದ �ೕಂದ� �ಂದುವನು� �ೕ�ನು�ವರು  

a) ಸಂಗಮ �ಂದು b) ವಕ��ಾ �ೕಂದ�

c) ದೃ� �ೕಂದ� d) ದು�� ರಂಧ�

�ಮ� ಮಸೂರವನು� �ೕಗೂ ಕ�ಯು�ಾ��  

a) �ೕಂ��ೕಕ�ಸುವ ಮಸೂರ b) ��ೕಂ��ೕಕ�ಸುವ ಮಸೂರ

c) �ೕ�ನ ಎರಡು ಸ� d) �ಾವ�ದು ಸ� ಇಲ�

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ಮಸೂರದ ಸೂತ��ಾ��  

a) 1/f = 1/v - 1/u b) 1/f = 1/v + 1/u

c) 1/f = 1/v x 1/u d) 1/f = 1/v + 1/u +1/s

ಮಸೂರದ �ಾಮಥ���� ಸಂಬಂ��ದ ಸೂತ�  

a) P = 1/f b) f = 1/P

c) f/P = ���ಾಂಕ d) P/ f = ���ಾಂಕ

ಮಸೂರದ �ಾಮಥ��ದ SI ಏಕ�ಾನ  

a) ನೂ�ಟ� b) �ೌ�

c) ಡ�ಾಪ�� d) �ಾಸ��

ಒಂದು �ೕ� ಮಸೂರದ �ಾಮಥ��ದ �ೌಲ�ವ� ಋ�ಾತ�ಕ�ಾ�ದ�� ಅದು  

a) �� �ಮ� ಮಸೂರ b) �ೕನ ಮಸೂರ

c) �ಮ� ಮಸೂರ d) �� �ೕನಮಸೂರ



24.

25.

ಮಸೂರದ ವಧ��� ಸಂಬಂ��ದ ಸೂತ�  

a) m = h' / h = - v/u b) m = h / h' = + u/v

c) m = h' / h = v/u d) m = h' + h

ಮಸೂರದ ಪ��ಾನ ಸಂಗಮ ಮತು� ದೃ� �ೕಂದ�ಗಳ ನಡು�ನ ದೂರವನು�

�ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) ಸಂಗಮ ದೂರ b) ಸಂಗಮ �ಂದು

c) ದೃ� �ೕಂದ� d) ದು�� ರಂಧ�



Answer Key
1. c
2. a
3. d
4. c
5. a
6. d
7. d

8. d
9. d
10. a
11. a
12. b
13. a
14. b

15. b
16. d
17. d
18. c
19. b
20. a
21. a

22. c
23. c
24. c
25. a



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

�ಾನವನ ಕಣು� ಮತು� ವಣ�ಮಯ ಜಗತು�

25 Questions

�ಾನವನ ಕಣು� ಈ �ಾಧನದಂ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��  

a) ��ಚಕ� �ಾಹನ b) �ಾ���ಾ

c) ��ೖ� d) �.�.

�ಾನವನ ಕ��ನ ಈ �ಾಗದ�� ಪ���ಂಬ ಉಂ�ಾಗುತ��  

a) �ಾ��ಯ b) ವಣ�ಪಟಲ

c) ���ಾ (ಅ�ಪಟಲ) d) �ಾ�ುಷ ನರ

ಕಣು�ಗು��ಯ �ಾ�ಸ  

a) 2.3 �ಂ��ೕಟ� b) 3.2 �ಂ��ೕಟ�

c) 4.2 �ಂ��ೕಟ� d) 5.3 �ಂ��ೕಟ�

ಕ��ನ ���ಾದ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಪ���ಂಬದ ಪ��ಾರ ಎಂದ�  

a) ಸತ� ಮತು� �ೕರ ಪ���ಂಬ b) ಸತ� ಮತು� ತ��ಳ�ಾದ ಪ���ಂಬ

c) �ಥ� ಮತು� �ೕರ ಪ���ಂಬ d) �ಥ� ಮತು� ತ��ಳ�ಾದ ಪ���ಂಬ

ಕ��ನ��ರುವ ಈ �ೕವ�ೂೕಶಗಳ ಸ�ಾಯ�ಂದ ನಮ� �ಳಕು ಮತು�

ಬಣ�ಗಳ ಗ��� �ಾಧ��ಾಗುತ��

 

a) ��ಯ� �ಾ�ಯು �ೂೕಶಗಳ� b) ವಧ�ನ �ೂೕಶಗಳ�

c) ದೃಶ� �ಾ�ಹಕಗಳ� �ೂೕಶಗಳ� d) �ಾಚಕ ರಸ�ಾತು �ೂೕಶಗಳ�

ಕ��ನ �ೂಂ�ಾ�� ಎಂದ�  

a) ಕ��ನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ ವನು� �ೂಂ�ಾ��
�ಾಡುವ�ದು

b) ಕ��ನ ಮಸೂರದ ದೃ� �ೕಂದ�ವನು� �ೂಂ�ಾ��
�ಾಡುವ�ದು

c) ಕ��ನ ಮಸೂರದ ��ಜ�ವನು� �ೂಂ�ಾ��
�ಾಡುವ�ದು

d) ಕ��ನ ಮಸೂರದ ಅ�ಾರದಶ�ಕ� ಯನು�
�ೂಂ�ಾ�� �ಾಡುವ�ದು



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ಒಂದು ವಸು�ವನು� �ಾವ� ಆ�ಾಮ�ಾ� �ೕ�ಸಲು ಅದು ನ��ಂದ ಕ�ಷ�

ಇಷು� ಅಂತರದ�� ಇರ�ೕಕು

 

a) 12 �ಂ��ೕಟ� b) 25 �ಂ��ೕಟ�

c) 15 �ಂ��ೕಟ� d) 18 �ಂ��ೕಟ�

�ಾನವನ ಕ��ನ ಗ�ಷ� ದೂರ �ಂದು ಎಷು�  

a) 25 �ಂ��ೕಟ� b) 18 ��ೂೕ�ೕಟ�

c) 65 ��ೂೕ�ೕಟ� d) ಅನಂತ ದೂರ

�ಾ�ಟ�ಾ�� ಎಂಬುದು  

a) ವಯ�ಾ�ದವರ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಕ��ನ ��� b) ವಯಸ� ವ���ಗಳ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಕ��ನ ಅಸಮ
�ಾ��ೂೕಚ�

c) ವಯ�ಾ�ದವರ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಕ��ನ �ರುಕು d) �ಕ�ಮಕ�ಳ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಕ��ನ �ೂೕಷ

ಸ�ೕಪದ ವಸು�ಗಳ� ಸ�ಷ��ಾ� ಕಂಡು ದೂರದ ವಸು�ಗಳ� ಸ�ಷ��ಾ�

�ಾಣ�ದ�� ಅಂತಹ �ೂೕಷ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ದೂರದೃ�� b) ಸ�ೕಪ ದೃ��

c) �ಾ�ಟ�ಾ�� d) ��� ಬ�ೕ��ಾ

ಸ�ೕಪ ದೃ�� ಇ�ಾ�ಗ ಈ ಮಸೂರವನು� ಬಳ� ಸ�ಪ�ಸಬಹುದು  

a) �ೕನ ಮಸೂರ b) �ಮ� ಮಸೂರ

c) ಸಮತಲ ದಪ�ಣ d) �ೂೕ�ಯ ಮಸೂರ

ದೂರದ ವಸು�ಗಳ� ಸ�ಷ��ಾ� ಕಂಡು ಸ�ೕಪದ ವಸು�ಗಳ� ಸ�ಷ��ಾ�

�ಾಣ�ದ�� ಅಂತಹ �ೂೕಷ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ದೂರದೃ�� b) ಸ�ೕಪ ದೃ��

c) �ಾ�ಟ�ಾ�� d) ��� ಬ�ೕ��ಾ

ದೂರ ದೃ�� ಇ�ಾ�ಗ ಈ ಮಸೂರವನು� ಬಳ� ಸ�ಪ�ಸಬಹುದು  

a) �ೕನ ಮಸೂರ b) �ಮ� ಮಸೂರ

c) ಸಮತಲ ದಪ�ಣ d) �ೂೕ�ಯ ಮಸೂರ



14.

15.

16.

17.

18.

19.

�ಾ�ಾನ��ಾ� ವಯ�ಾ�ದಂ� ಕ��ನ ಮಸೂರವ� ತನ� ����ಾ�ಪಕ

ಶ��ಯನು� ಕ�ದು�ೂಂಡು ಆ�ಾಮ�ಾ� �ೂೕಡಲು �ಾಧ��ಾಗ�ೕ ಇರುವ

�ೂೕಷ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ದೂರದೃ�� b) ಸ�ೕಪ ದೃ��

c) �ಾ�ಟ�ಾ�� d) ��� ಬ�ೕ��ಾ

��� �ಾ�ೕ��ಾ �ೂೕಷ ಇ�ಾ�ಗ ಈ ಮಸೂರವನು� ಬಳ�

ಸ�ಪ�ಸಬಹುದು

 

a) �ೕನ ಮಸೂರ b) �ಮ� ಮಸೂರ

c) �� ಸಂಗಮ ಮಸೂರ d) �ೂೕ�ಯ ದಪ�ಣ

ಒಂದು ಪಟ�ಕದ ಮೂಲಕ �� �ಳಕನು� �ಾ���ಾಗ �ೂರಬರುವ

ಬಣ�ಗಳ�� ಕ�ಷ� �ಾಗುವ ಬಣ� ಎಂದ�

 

a) �ೕರ� b) ಹ�ರು

c) ಹಳ� d) �ಂಪ�

ಸೂಯ�ನ �ಳ�ನ �ೂೕ�ತ ವನು� ಪ�ಯಲು �ಾ�ನ ಪಟ�ವನು� ಬಳ�ದ

�ದಲ ��ಾ� ಎಂದ�

 

a) ಜಗ�ೕ� ಚಂದ� �ೂೕ� b) ಸ� ಐ�ಾ� ನೂ�ಟ�

c) ಗ��ಾಂಬ� d) � � �ಾಮ�

�ಾ�ಾವರಣದ�� �ಾಮನ�ಲು� ಉಂ�ಾಗಲು �ಳ�ನ ಈ ಗುಣ �ಾರಣ  

a) ಆಂತ�ಕ ಪ��ಫಲನ b) �ಳ�ನ ವ��ೕಕರಣ

c) �ಳ�ನ ಪ��ಫಲನ d) �ಳ�ನ �ವತ��

�ಾ�ಾವರಣದ�� �ಾಮನ�ಲು� �ಾ�ಾಗಲೂ ಈ ���ನ�� ಉಂ�ಾಗುತ��  

a) ಚಂದ�ನ �ರುದ� ���ನ�� b) ಚಂದ��ರುವ ���ನ��

c) ಸೂಯ�ನು ಇರುವ ���ನ�� d) ಸೂಯ�ನ �ರುದ� ���ನ��



20.

21.

22.

23.

24.

25.

ನ�ತ�ಗಳ �ನುಗು��� �ಾರಣ  

a) �ಾಯುಮಂಡಲದ��ನ �ಳ�ನ ವ��ೕಭವನ b) �ಾಯುಮಂಡಲದ��ನ �ಳ�ನ ವ��ೕಕರಣ

c) �ಳ�ನ ಪ��ಫಲನ d) �ಳ�ನ �ವತ��

�ಂ�ಾ� ಪ��ಾಮ ಎಂದ�ೕನು  

a) �ಾ��ಂದ �ಳ�ನ ಪ��ಫಲನ ಉಂ�ಾಗುವ�ದು b) ಕ�ೕಲ ಪ�ಾಥ�ಗ�ಂದ �ಳ�ನ ಚದುರು��

c) ಪಟ�ಕದ ಮೂಲಕ �ಳ�ನ �ಭಜ� d) ಶುದ� �ೕ�ನ ಮೂಲಕ �ಳ�ನ ವ��ೕಭವನ

ಶುಭ� ಆ�ಾಶದ ಬಣ� �ೕ��ಾ� �ಾಣುತ�� ಏ�ಂದ�  

a) ಆ�ಾಶದ�� �ೕ� ಬಣ�ವ� �ಚು� ಚದುರುತ�� b) ಆ�ಾಶದ�� ಎ�ಾ� ಬಣ�ಗಳ� ಸಮ�ಾ�
�ಶ�ಣ�ಾಗುತ��

c) ಆ�ಾಶದ�� �ಂಪ� ಬಣ� �ಾತ� �ಚು� ಚದುರುತ�� d) ನಮ� ಕಣು� �ೕ� ಬಣ�ವನು� �ೕಗ ಗ��ಸುತ��

ಭೂ�� �ಾಯುಮಂಡಲ ಇಲ��ದ�� ಆಗ ಆ�ಾಶ ಈ ಬಣ��ಂದ

�ಾ�ಸು��ತು�

 

a) �ೕ� ಬಣ� b) �� ಬಣ�

c) �ಂಪ� ಬಣ� d) ಕಡು ಕತ��ಾ�

ಅ�ಾಯ ಸಂ�ೕತ �ೕಪಗಳ� �ಾಗೂ �ಗ�� �ೕಪಗಳ� �ಂಪ�

ಬಣ�ದ��ರುತ��. �ಾರಣ

 

a) �ಂಪ�ಬಣ�ದ ಕ�ಷ� ಚದುರು�� b) �ಂಪ�ಬಣ�ದ ಗ�ಷ� ಚದುರು��

c) �ಂಪ� ಬಣ�ದ ಗ�ಷ� ವ��ೕಭವನ d) �ಂಪ� ಬಣ� ತುಂ�ಾ ಸುಂದರ�ಾ� �ಾಣುವ�ದು

ಸೂ�ೕ�ದಯ �ಾಗೂ ಸೂ�ಾ�ಸ�ದ �ಾಲದ�� ಸೂಯ�ನ �ಂಪ�

ಬಣ��� �ಾರಣ

 

a) ಆಂತ�ಕ ಪ��ಫಲನ b) �ಳ�ನ ವ��ೕಕರಣ

c) �ಳ�ನ ಚದುರು�� d) �ಳ�ನ �ವತ��



Answer Key
1. b
2. c
3. a
4. b
5. c
6. a
7. b

8. d
9. a
10. b
11. b
12. a
13. a
14. d

15. c
16. d
17. b
18. a
19. d
20. a
21. b

22. a
23. d
24. a
25. c



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

�ದು�ಚ���

21 Questions

ಒಂದು ಏಕ�ಾನ ಸಮಯದ�� ���ಷ� �ೕತ�ದ ಮೂಲಕ ಪ�ವ�ಸುವ

ಆ�ೕಶಗಳ ಪ��ಾಣವನು� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��

 

a) �ದು�� ಪ��ಾಹ b) ಆ�ೕಶ

c) �ಭ�ಾಂತರ d) �ೌ�

�ದು�� ಪ��ಾಹವನು� ಕಂಡು��ಯಲು ಬಳಸುವ ಸೂತ�  

a) I = t / Q b) I = Q / t

c) t = I Q d) I = Q t

�ದು�� ಆ�ೕಶದ S.I. ಏಕ�ಾನ  

a) �ೌ� b) ಕೂಲ�

c) ಅಂ�ಯ� d) ಓ�

�ದು�� ಪ��ಾಹದ S.I. ಏಕ�ಾನ  

a) �ೌ� b) ಕೂಲ�

c) ಅಂ�ಯ� d) ಓ�

�ದು�� ಮಂಡಲದ�� �ದು�ತ��ಾಹದ ದರವನು� ಅ�ಯಲು ಬಳಸುವ

ಉಪಕರಣ

 

a) ��ೕ�ಾ� �ೕಟ� b) ಅ��ೕಟರ

c) ��ೕ�ಾ��� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ಅ��ಟ� ಅನು� ಮಂಡಲದ�� �ಾ�ಾಗಲೂ ಈ ಕ�ಮದ��

�ೂೕ��ರು�ಾ��

 

a) ಸ�ಾಂತರ �ೂೕಡ�ಯ�� b) ಸರ� �ೂೕಡ�ಯ��

c) �ೕ�ನ ಎರಡೂ �ೕ�ಯ�� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ಇದರ ಸ�ಾಯ�ಂದ ಮಂಡಲದ�� �ಭ�ಾಂತರ ವನು� ಸೃ��ಸಬಹುದು  

a) ���� �ಂದ b) �ಾಹಕ �ಂದ

c) �ದು��ೂ�ೕಶ �ಂದ d) �ೕ��ಂದ

�ಭ�ಾಂತರದ S.I. ಏಕ�ಾನ  

a) ��ೕಲ� b) ಕೂಲ�

c) ಅಂ�ಯ� d) ಓ�

ಎರಡು �ಂದುಗಳ ನಡು�ನ �ಭವಂತರ ವನು� ಕಂಡು ��ಯಲು ಬಳಸುವ

ಸೂತ�

 

a) V = W / Q b) W = Q / V

c) V = Q / W d) Q = V / W

��ೕ�ಾ� �ೕಟ� ಅನು� ಮಂಡಲದ�� �ಾ�ಾಗಲೂ ಈ ಕ�ಮದ��

�ೂೕ��ರು�ಾ��

 

a) ಸ�ಾಂತರ �ೂೕಡ�ಯ�� b) ಸರ� �ೂೕಡ�ಯ��

c) �ೕ�ನ ಎರಡೂ �ೕ�ಯ�� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ಓ� ನ �ಯಮದ ಸೂತ�  

a) Q = I / t b) V = W / Q

c) V = I R d) R = V I

�ೂೕಧದ S.I. ಏಕ�ಾನ  

a) ��ೕಲ� b) ಕೂಲ�

c) ಅಂ�ಯ� d) ಓ�

ಒಂದು �ಾಹಕದ�� ಪ�ವ�ಸುವ �ದು�� ಪ��ಾಹವ� ಅದರ �ೂೕಧ��  

a) �ೕರ ಅನು�ಾತದ��ರುತ�� b) ��ೂೕ�ಾನು�ಾತದ��ರುತ��

c) ಸ�ಾನು�ಾತದ�� ಇರುತ�� d) ��ಗುಣ�ಾ�ರುತ��



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

�ದು�� �ಭ�ಾಂತರ ದ ಮೂಲವನು� ಬದ�ಾ�ಸ� �ದು��

ಪ��ಾಹವನು� �ಯಂ��ಸುವ ಉಪಕರಣ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ��ೕ�ಾ� �ೕಟ� b) ಅ��ೕಟರ

c) ��ೕ�ಾ��� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

�ಾವ��ೕ ಏಕರೂಪ �ೂೕ�ಯ �ಾಹಕದ �ೂೕಧ ಅದರ ಉದ���  

a) �ೕರ ಅನು�ಾತದ��ರುತ�� b) ��ೂೕ�ಾನು�ಾತದ��ರುತ��

c) ಸ�ಾನು�ಾತದ�� ಇರುತ�� d) ��ಗುಣ�ಾ�ರುತ��

�ೂೕಧ �ೕಲ�ಯ S.I. ಏಕ�ಾನ  

a) ��ೕಲ� b) ಕೂಲ�

c) ಅಂ�ಯ� d) ಓ� �ೕಟ�

�ಶ� �ೂೕಹಗಳನು� ಇ������ ಯ ತ�ಾ��ಯ�� ಬಳಸು�ಾ�� ಏ�ಂದ�  

a) �ಶ��ೂೕಹಗಳ �ೂೕಧ�ೕಲ� �ಚು� b) �ಶ��ೂೕಹಗಳ� ���ನ �ಾಪದ�� ಸುಲಭ�ಾ�
ದ�ಸುವ��ಲ�

c) �ೕ�ನ ಎರಡು ಸ� d) �ೕ�ನ ಎರಡು ತಪ��

ಹಲ�ಾರು �ೂೕಧಕ ಗಳನು� ಎರಡು �ಾ�ಾನ� ತು�� �ೂೕ��ದ� ಅದು  

a) ಸರ� �ೂೕಡ� b) ಸ�ಾಂತರ �ೂೕಡ�

c) �ಶ� �ೂೕಡ� d) ಪ�ವ��ತ �ೂೕಡ�

ಮ�ಗಳ��, �ಾ�ಾ��ಗಳ�� �ೂೕಧಕಗಳ ಈ �ೂೕಡ�ಯನು� ಬಳಸು�ಾ��  

a) ಸರ� �ೂೕಡ� b) ಸ�ಾಂತರ �ೂೕಡ�

c) �ಶ� �ೂೕಡ� d) ಪ�ವ��ತ �ೂೕಡ�

�ೌ� ನ ಉ�ೂ�ೕ�ಾ�ದ�ಾ �ಯಮದ ಸೂತ�  

a) Q = I / t b) V = W / Q

c) V = I R d) H = I2 R t



21. �ದು�� ಬ�� ನ�� ತಂ�ಯ �ೕಘ��ಾಲ �ಾ��� ಈ ಅ�ಲವನು�

ತುಂ�ರು�ಾ��

 

a) �ೖ�ೂ�ೕಜ� b) ಆ��ಜ�

c) �ೖ�ೂ�ೕ�� d) ಇಂ�ಾಲದ �ೖ�ಾ����



Answer Key
1. a
2. b
3. b
4. c
5. b
6. b

7. c
8. a
9. a
10. a
11. c
12. d

13. b
14. c
15. a
16. d
17. c
18. b

19. b
20. d
21. c



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

�ದು�� �ಾಂ�ೕಯ ಪ��ಾಮಗಳ�

20 Questions

�ಕೂ��ಯ ಸೂ�ಯನು� �ಶ����ಾಗ ಅದು ಈ �ಕು�ಗಳನು�

�ೂೕ�ಸುತ��

 

a) ಉತ�ರ-ದ�ಣ b) ಪ�ವ�- ಉತ�ರ

c) ದ�ಣ- ಪ��ಮ d) ಪ��ಮ- ಉತ�ರ

ಒಂದು ದಂಡ�ಾಂತದ ಉತ�ರ ಧು�ವವ� ಇ�ೂ�ಂದು ದಂಡ�ಾಂತದ ಉತ�ರ

ಧು�ವ ವನು�

 

a) �ಕ��ಸುತ�� b) ಆಕ��ಸುತ��

c) �ಾವ��ೕ ಪ����� ಇರುವ��ಲ� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ದಂಡ�ಾಂತದ ಸುತ�ಲೂ �ಾಂ�ೕಯ ಪ��ಾವ�ರುವ ಪ��ೕಶವನು�

�ೕ�ನು�ವರು

 

a) �ಾಂತದ ಧು�ವ b) �ಾಂ�ಯ ಬಲ �ೕ�

c) �ಾಂತ�ೕತ� d) �ಾಂತದ ರಜತ

�ಾ��ಯಂ� �ಾಂ�ೕಯ ಬಲ �ೕ�ಗಳ� �ಾವ ಧು�ವ�oದ �ಾವ

ಧು�ವದ ಕ�� ಚ�ಸುತ��

 

a) ಉತ�ರ-ದ�ಣ b) ಪ�ವ�- ಉತ�ರ

c) ದ�ಣ- ಪ��ಮ d) ಪ��ಮ- ಉತ�ರ

�ಾವ��ೕ ಎರಡು �ಾಂ�ೕಯ ಬಲ �ೕ�ಗಳ� ಒಂದ�ೂ�ಂದು_______  

a) ಪ���ೕ�ಸುವ��ಲ� b) ಅಗಲುವ��ಲ�

c) �ೕ�ಸುವ��ಲ� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�



6.

7.

8.

9.

10.

11.

�ದು�� ಪ��ಾಹದ ಮೂಲಕ �ಾಹಕದ�� ಉತ����ಾಗುವ �ಾಂತ�ೕತ�ವ�

�ಾಹಕ�ಂದ ದೂರ ���ದಂ�ಲ� �ಾಂತ�ೕತ�ವ�_____

 

a) ��ಾ�ಗುತ�� b) ಕ���ಾಗುತ��

c) ಬದ�ಾಗುವ��ಲ� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ಬಲ�ೖ ���ರಳ� �ಯಮದ�� ���ರಳ� �ದು�ತ��ಾಹದ �ಕ�ನು�

ಸೂ��ದ� �ಾಹಕದ ಸುತ�ಲೂ ಸು�� �ೂಂ�ರುವ ಉ�ದ �ರಳ�ಗಳ�

ಇದನು� ಸೂ�ಸುತ��

 

a) �ಾಂತ�ೕತ� b) ��ೕ�ತ �ದು�� ಪ��ಾಹ

c) �ದು�� ಚಲ� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ಅ�ಾಹಕ �ೂ�� ಇರುವ �ಾಮ�ದ ತಂ�ಯ ಅ�ೕಕ ಸುರು�ಗಳನು�

ಒ�ೂ��ಾ�� ಸು��ರುವ ��ಂಡ� ಆ�ಾರ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) �ೂೕ��ಾ�� b) �ಾಂತ�ೕತ�

c) �ೖನ�ೕ d) �ೕ�ಾ�

�ೂೕ�ೕ�ಾ�� ನ ಒಳ�ಾಗದ�� �ಾಂತ�ೕತ�ವ�  

a) ��ಾ��ರುತ�� b) ಕ���ಾ�ರುತ��

c) �ರಂತರ ಬದ�ಾಗು��ರುತ�� d) ಏಕ ರೂಪದ��ರುತ��

�ದು�ತ��ಾಹದ �ಕು� �ಾಂತ�ೕತ�ದ ���� ಲಂಬ��ಾ�ಗ ಸ�ಾ�ಯ

�ಾ�ನಪಲ�ಟ ವ�

 

a) ಗ�ಷ� �ಾ�ರುತ�� b) ಕ���ಾ�ರುತ��

c) �ರಂತರ ಬದ�ಾಗು��ರುತ�� d) ಏಕ ರೂಪದ��ರುತ��

���ಂ� ನ ಎಡ�ೖ �ಯಮದ�� ಎಡ�ೖನ ���ರಳ� ಇದನು� ಸೂ�ಸುತ��  

a) �ಾಹಕದ ಚಲ� b) �ಾಂತ�ೕತ�

c) �ದು�� ಪ��ಾಹ d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�



12.

13.

14.

15.

16.

17.

�ದು�� �ೕ�ಾ� ನ�� ಮೃದು�ಾದ ಕ��ಣದ �ೕ� ತಂ� ಸುರು�ಯನು�

ಒಳ�ೂಂಡ ರಚ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) �ೂೕ��ಾ�� b) �ಾಂತ�ೕತ�

c) �ೖನ�ೕ d) ಆ��ಚ�

�ಾಂತ �ೕತ��ಂದ �ದು�� ಪ��ಾಹವನು� ಉಂಟು �ಾಡಬಲ�ದು ಎಂದು

�ದ�� ಕಂಡು��ದ ��ಾ�

 

a) ಐ�ಾ� ನೂ�ಟ� b) ಜಗ�ೕ� ಚಂದ� �ೂೕ�

c) �ೖಕ� �ಾ�ರ� d) ಅಬು�� ಕ�ಾಂ

�ಾ�ರ� ಪ��ೕಗದ�� �ಾಂತ ಮತು� ಸುರು� ಎರಡನು� ��ರ�ಾ�

ಇ���ಾಗ

 

a) ಸುರು�ಯ�� �ಚು� �ದು�� ಪ�ವ�ಸುತ�� b) ಸುರು�ಯ�� ಕ�� �ದು�� ಪ�ವ�ಸುತ��

c) ಸುರು�ಯ�� �ದು�� ಪ�ವ�ಸು �ಲ� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

�ಾಂ��ಕ ಶ���ಂದ �ದು�� ಶ��ಯನು� ಪ�ಯಲು �ೖ�ಾ�ಕ �ಾಧನ  

a) �ೂೕ��ಾ�� b) �ಾ�ಲ��ೂೕ�ೕಟ�

c) �ೖನ�ೕ (�ದು�� ಜನಕ) d) ಅ��ೕಟ�

�ಾರತದ�� ಉ�ಾ��ಸ�ಾಗುವ ಪ�ಾ�ಯ �ದು�� ಪ��ಾಹವ� ತನ�

�ಕ�ನು� ಈ �ಾ�ಾವ�� �ರಂತರ�ಾ� ಬದ�ಾ�ಸುತ��

 

a) ಪ�� ��ಂ�� 40 �ಾ� b) ಪ�� ��ಂ�� 50 �ಾ�

c) ಪ�� ��ಂ�� 80 �ಾ� d) ಪ�� ��ಂ�� 100 �ಾ�

�ಾರತದ�� ಎರಡು ತಂ�ಗಳ ನಡು�ನ �ಭ�ಾಂತರ  

a) 150 V b) 180 V

c) 220 V d) 250



18.

19.

20.

���ನ �ಾಮಥ��ವ�ಳ� �ಾಧನಗ�ಾದ �ೕಸ�, ಕೂಲ�, �ಾಗೂ

ತಂಪ��ಾರಕ ಗಳ�� ಈ �ೕ�ಯ �ದು�� ಮಂಡಲವನು� ಬಳಸ�ಾಗುತ��

 

a) 5 A �ದು�ತ��ಾಹದ ಮಂಡಲ b) 10 A �ದು�ತ��ಾಹದ ಮಂಡಲ

c) 8 A �ದು�ತ��ಾಹದ ಮಂಡಲ d) 15 A �ದು�ತ��ಾಹದ ಮಂಡಲ

ಮ�ಗಳ�� ಭೂಸಂಪಕ� ತಂ�ಯನು� ಅಳವ�ಸಲು ಪ�ಮುಖ �ಾರಣ  

a) ಜಲ ಪ��ಾಹ �ಾ�ಾಗ ಅದ�ಂದ ಮ�ಯನು�
ಸುರ�ತ�ಾ��ಸಲು

b) ಇದು �ಂ��ಂದ ಆಗುವ ಅವಘಡಗಳನು� ತ��ಸಲು
ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುತ��

c) �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ದು�� �ೂೕ�� ಉಂ�ಾದ��
ಅದರ �ಭ�ಾಂತರ ವನ� ಭೂ�ಯ �ಭ�ಾಂತರ ��
ಸಮ�ಾ� ಬಳ��ಾರರನು� �ದು�� ಆ�ಾತ�ಂದ
ಸಂರ�ಸುತ��

d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

ಮ�ಗ�� ಸರಬ�ಾ�ಾಗುವ ��ೕ��ೕ�ನ ಆಕ��ಕ �ಚ�ಳ�ಂದ ಈ

�ಾಧನವ� ಮ�ಯ��ನ ಉಪಕರಣಗಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ�ರುತ��

 

a) �ಸ�� b) ಫ���

c) �ದು�� �ೕಟ� d) ಜನ�ೕಟ�



Answer Key
1. a
2. b
3. c
4. a
5. c

6. b
7. a
8. a
9. d
10. a

11. a
12. d
13. c
14. c
15. c

16. b
17. c
18. d
19. c
20. b



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ಶ��ಯ ಆಕರಗಳ�

24 Questions

�ೕಣದಬ��ಯ ಉ�ಯು��ಯ ಈ ����ಾ��  

a) ಅಂತರುಷ�ಕ ��� b) ಸಂಕಲನ ���

c) ಬ�ರುಷ�ಕ ��� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

�ಾವ� �ೖನಂ�ನ �ೌ�ಕ ���ಗಳನು� ನ�ಸಲು ಈ �ಧದ ಶ��ಯನು�

ಬಳಸು��ೕ�

 

a) �ದು�� ಶ�� b) �ಾ�ಾಯ�ಕ ಶ��

c) �ಾ�ಯು ಶ�� d) �ಾಂ�ಯ ಶ��

ಇವ�ಗಳ�� ಉತ�ಮ ಇಂಧನದ ಲ�ಣ/ ಗಳ� ಎಂದ�  

a) �ಚು� �ಾಖ/ �ೂ� �ಡುಗ��ೂ�ಸ�ೕಕು b) �ತವ�ಯ�ಾ� ಆ�ರ�ೕಕು

c) ಒಂದು ಕ��ಂದ ಇ�ೂ�ಂದು ಕ�� �ಾ�ಸಲು
ಸುಲಭ�ಾ�ರ�ೕಕು

d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ ಶ��ಯ ಸಂಪನೂ�ಲ�ಾ��  

a) ಕ��ದ�ಲು ಶ�� b) �ೕ��

c) �ೌರಶ�� d) �ೕ�ಎ��

ಇವ�ಗಳ�� ಆಮ�ಮ�� �ಾರಣ�ಾಗುವ ಅ�ಲಗಳ� ಎಂದ�  

a) �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಮತು� ಸಲ�� ನ ಆ���ಡ�ಳ� b) �ಾಬ�� �ೖ�ಾ����

c) �ಾಬ�� ��ಾ���� ಮತು� �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಆ���� d) �ೖ��� ಆಮ�

ಇವ�ಗಳ�� ಹ�ರುಮ� ಪ��ಾಮ�� �ಾರಣ�ಾಗುವ ಅ�ಲ�ಾ��  

a) �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಮತು� ಸಲ�� ನ ಆ���ಡ�ಳ� b) �ಾಬ�� �ೖ�ಾ����

c) �ಾಬ�� ��ಾ���� ಮತು� �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಆ���� d) �ೖ��� ಆಮ�



7.

8.

9.

10.

11.

12.

�ಾಂ��ಕ ಶ��ಯನು� �ದು�� ಶ���ಾ� ಪ�ವ��ಸುವ �ೖ�ಾ�ಕ �ಾಧನ  

a) �ದು�� �ೕ�ಾ� b) �ದು�� �ಾ��

c) �ೖನ�ೕ d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

�ಾರತದ�� ಒಟು� �ದು�� ಶ��ಯ �ೕ��ಯ ಪ��ಾಣದ�� ಜಲ�ದು��

�ಾ�ವರ ಗ�ಂದ ಪ��ೖ��ಾಗುವ ಶ��ಯ �ಾಗ

 

a) 1/6 b) 1/5

c) 1/3 d) 1/4

ಜ�ಾಶಯಗಳ�� ಮುಳ�ಗ��ಾದ ಸಸ��ಾ�ಯ ಆ��ಜ� ರ�ತ ���ಯ��

�ೂ�ತು ಅ�ಾರ ಪ��ಾಣದ�� ಈ ಅ�ಲವನು� �ಡುಗ� �ಾಡುತ��

 

a) �ೖ�ೂ�ೕಜ� �ೖ ಆ���� b) �ಾಬ�� �ೖ�ಾ����

c) �ಾಬ�� ��ಾ���� d) ��ೕ�

ಹಸು�ನ ಸಗ�, �ರುಪಯುಕ� ತರ�ಾ� ಮುಂ�ಾದವ�ಗ�ಂದ

ಆಮ�ಜನಕರ�ತ ���ಯ�� �ಘಟ��ಾ� ಉತ����ಾಗುವ ಅ�ಲ��

�ೕ�ಂದು ಕ�ಯುವರು

 

a) �ೂೕಬ� ಅ�ಲ b) LPG ಅ�ಲ

c) CNG ಅ�ಲ d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

�ೂಡ� �ೂಡ� �ಾ� ಯಂತ�ಗಳನು� ಅಳವ�� �ಾ� ಶ���ಂದ �ದು��

ಶ��ಯನು� ಉ�ಾ��ಸುವ�ದ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) �ಾ�ಾಯ�ಕ ಶ�� b) ಜಲಶ��

c) ಪವನ ಶ�� d) ಅಣುಶ��

ಪವನ ಶ��ಯನು� ಉ�ಾ��ಸ�ೕ�ಾದ� ಇರ�ೕ�ಾದ �ಾ�ಯ ಕ�ಷ� ಜವ  

a) 8 �. �ೕ/ ಗಂ� b) 5 �. �ೕ/ ಗಂ�

c) 10 �. �ೕ/ ಗಂ� d) 15 �. �ೕ/ ಗಂ�



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ಸೂಯ��ಂದ ಪ�ಯುವ �ಳಕು ಮತು� �ಾಖ ರೂಪದ ಶ��ಯನು�

�ೕ�ನು�ವರು

 

a) �ೌರಶ�� b) ಜಲಶ��

c) ಪವನ ಶ�� d) ಅಣುಶ��

ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದು �ೌರ �ಾಧನ�ಾ��  

a) �ೖಲು ಇಂ�� b) �ೌರಜಲ�ಾಪಕ

c) �ಾ� d) LPG ��ಂಡ�

ಸೂಯ�ನ �ಚು� �ಾಖವನು� �ೕ��ೂಳ�ಲು �ೌರಕುಕ�� �ೂರ �ೖ �ಾಗೂ

ಒಳ �ೖ � ಈ ಬಣ�ವನು� ಬ��ರು�ಾ��

 

a) ಕಪ�� ಬಣ� b) ಹಳ� ಬಣ�

c) �ೕ� ಬಣ� d) ಹ�ರು ಬಣ�

�ೌರ ಶ��ಯನು� �ದು�� ಶ���ಾ� ಪ�ವ��ಸುವ �ಾಧನ  

a) �ೖನ�ೕ b) �ೕ�ಾ�

c) �ೌರ�ೂೕಶ d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

ಒಂದು �ಾದ� �ೌರ�ೂೕಶ ವನು� ಸೂಯ�ನ ���� ಒ���ಾಗ ಅದು

ಉತ����ಾಡುವ ��ೕ��ೕ� �ಾಗೂ �ದು�ಚ���ಯ ಪ��ಾಣ (ಕ�ಮ�ಾ�)

 

a) 0.5- 1V �ಾಗೂ 0.7 W b) 5V �ಾಗೂ 10 W

c) 0.5 �ಾಗೂ 2.7 W d) 2 V �ಾಗೂ 7 W

�ೌರ�ೂೕಶಗಳ ಅನುಕೂಲ�ಗಳ� ಎಂದ�  

a) ಇವ� ಚಲನ�ೕಲ �ಾಗಗಳನು� �ೂಂ�ಲ� b) ದುಗ�ಮ ಪ��ೕಶದ�� ಇವ�ಗಳನು� �ಾ��ಸಬಹುದು

c) ಇವ�ಗಳ ತ�ಾ��� �ೕ�ಾಗುವ ���ಾ�
ಪ�ಕೃ�ಯ�� �ೕರಳ�ಾ��

d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

�ೌರ �ೂೕಶವನು� ತ�ಾ�ಸಲು ಬಳಸುವ �ಾತು  

a) ���ೕ�ಯಂ b) �ಾ���ಯಂ

c) ���ಾ� d) �ಾ�ಂಗ�ೕ�



20.

21.

22.

23.

24.

�ೌರ�ೂೕಶ ದ ಉಪ�ೕಗ/ ಗಳ� ಎಂದ�  

a) ಕೃತಕ ಉಪಗ�ಹಗಳ�� ಶ��ಯ ಆಕರ�ಾ� b) ದೂರ ಪ��ೕಶಗಳ��ನ �ೕ��ೕ ಅಥ�ಾ
ದೂರದಶ�ನ ಪ��ಾರ ಗಳ��

c) ಸಂ�ಾ� �ೕಪಗಳ��, �ಾ�ಲು��ೕಟ� ಗಳ�� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

ಸಮುದ��ೕರದ�� ಸಮುದ�ದ ಅ�ಗ�ಂದ �ದು�� ಶ��ಯನು�

ಉ�ಾ��ಸುವ�ದ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) �ೌರಶ�� b) ಅ�ಗಳ ಶ��

c) ಪವನ ಶ�� d) ಅಣುಶ��

�ಾಗರ ಉಷ� ಶ���ಂದ �ದು�� ಶ��ಯನು� ಉ�ಾ��ಸಲು ಈ

�ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು��ನ ಆ�ಯನು� ಟ�ೖ�� �ರು�ಸಲು ಬಳಸು�ಾ��

 

a) ಗಂಧ�ಾಮ� b) �ೖ�ೂ�ೕ�ೂ�ೕ�� ಆಮ�

c) ಅ�ೕ��ಾ d) ��ೕ�

ನೂ���ಯ ಶ��ಯ ಅ�ಾಯ/ ಗಳ� ಎಂದ�  

a) ಪ�ಸರ �ಾ�ನ�ವನು� ಉಂಟು �ಾಡುತ�� b) �ೕವಸಂಕುಲ�� ಅ�ಾಯಕರ

c) �ಾ�ಪ� ಮತು� �ವ�ಹ� �ಚ� ದು�ಾ��ಾ�� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

CNG ಯನು� �ಸ��� ಬ��ಾಗ  

a) Compressed Natural Gas

b) Cathode Neon Gas c) Copper Nitrate Gauze

d) Cadmium Nickel Glass



Answer Key
1. c
2. c
3. d
4. c
5. a
6. b

7. c
8. d
9. d
10. a
11. c
12. d

13. a
14. b
15. a
16. c
17. a
18. d

19. c
20. d
21. b
22. c
23. d
24. a



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ನಮ� ಪ�ಸರ

18 Questions

�ೖ�ಕ �ಘಟ��ಾಗದ ವಸು�  

a) ತರ�ಾ� b) �ಾಗದ

c) �ಾ��ಗಳ� d) �ಾ����

ವಸು�ಗಳ� �ಘಟ� ಆಗ�ೕ�ಾದ� ಈ �ೕ�ಗಳ� ಅಗತ�  

a) �ಾ���ೕ�ಯ ಮತು� ಪ�� �ೕ�ಗಳ� b) ಎ�ಾ� ಏಕ�ೂೕಶ �ೕ�ಗಳ�

c) �ೖರ� ಮತು� �ೖವಲಗಳ� d) ಕಂಟಕಚ��ಗಳ�

ಸಸ�ಗಳ�� ದು�� ಸಂ��ೕಷ� ಯ ಅಂ�ಮ ಉತ�ನ� ಎಂದ�  

a) �ಾರು ಪ�ಾಥ� ಮತು� �ಾಳಗಳ� b) �ೂಬು�ಗಳ�

c) �ಷ� ಮತು� ಸಕ�� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

�ಾವ �ೕ�ಗಳ� ತಮ� ��ೕಷ��ಾ� ಇತ� �ೕ�ಗಳನು� �ೕರ�ಾ�

ಅಥ�ಾ ಪ�ೂೕ��ಾ� ಅವಲಂ��ರುವ �ೕ�ಗ�� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯುವರು

 

a) ಉ�ಾ�ದಕರು b) ಭ�ಕರು

c) �ಘಟಕರು d) ಪ�� �ೕ�ಗಳ�

ಹುಲು� --> �ಡ� --> ಕ�� --> �ಾವ� --> ಹದು� ಈ ಆ�ಾರ ಸರಪ�ಯ��

���ೕಯಕ ಭ�ಕ ಎಂದ�

 

a) ಹುಲು� b) �ಡ�

c) ಕ�� d) ಹದು�

ಹುಲು� --> �ಡ� --> ಕ�� --> �ಾವ� --> ಹದು�ಈ ಆ�ಾರ ಸರಪ�ಯ��

�ಾವ�ದರ ಸಂ�� ಅ� ��ಾ��ರುತ��

 

a) ಹುಲು� b) �ಡ�

c) ಕ�� d) ಹದು�



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

�ೕಕಡ ಹತ�ರ (10%) �ಯಮ ಎಂದ�  

a) �ೕಕಡ 90 ರಷು� �ಾಗ ಶ�� ನಷ��ಾ� �ೕಕಡ 10 ರಷು�
ಶ�� �ಾತ� ಮುಂ�ನ �ೕ�ಗ�� �ೂ�ಯುವ�ದು

b) �ೕಕಡ 10 ರಷು� �ಾಗ ಶ�� ನಷ��ಾ� �ೕಕಡ 90 ರಷು�
ಶ�� �ಾತ� ಮುಂ�ನ �ೕ�ಗ�� �ೂ�ಯುವ�ದು

c) �ೕ�ನ ಎರಡು ಸ� d) �ಾವ�ದು ಅಲ�

ಪ�ಸರದ�� ಶ��ಯ ಹ�ವ� �ಾ�ಾಗಲೂ  

a) ಚ��ಯ ಚಲ�ಯ��ರುತ�� b) ಪ�ವ��ತ�ಾಗುತ��

c) ಏಕಮುಖ �ಾ�ರುತ�� d) �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�

�ೖ�ಕ �ಘಟ�� ಒಳ�ಾಗದ �ಲವ� �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು�ಗಳ� ಗ�ಷ�

�ಾಂದ��ಯ�� ಆ�ಾರ ಸರಪ�ಯ ಉನ�ತ ಮಟ�ವನು� ಆಕ����ೂಳ��ವ

�ದ��ಾನ�� �ೕ�ನು�ವರು

 

a) ಶ�� ಸಂವಧ�� b) �ೖ�ಕ ಸಂವಧ��

c) �ೕಗವಧ�� d) ವಧ�ನ ಅಂ�ಾಂಶ

ಓ�ೂೕನ ಅಣುಸೂತ�  

a) O2 b) O3

c) O d) H2O

ಓ�ೂೕ� ಪದರ �ಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ�ಗಳ� ಎಂದ�  

a) �ಾ��ಾರಕ �ರ�ಾ�ೕತ ��ರಣಗಳನು� ತ�ಯುತ�� b) ಚಮ�ದ �ಾ�ನ�� ಅನು� ತ�ಯುತ��

c) ಭೂ�� ರ�ಾ �ೂ�ಯಂ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ�� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

CFC ಯನು� �ಸ��� ಬ��ಾಗ  

a) Censor based Fluorine Cabin b) Chloro Fluoro Carbon

c) Chlorine Finned Cataract d) Cancer Finance Committee

ಇಂದು �ಾವ� ಅ�ಹಚು� ಕಸದ �ಾ� (�ಾ�ಜ�ಗಳನು�) �ಾಣಲು ಪ�ಮುಖ

�ಾರಣಗ�ಂದ�

 

a) ನಮ� �ೕವನ �ೖ� ಬದ�ಾ�ರುವ�ದು b) ಬಳ� ��ಾಡುವ ವಸು�ಗಳ ಬಳ� �ಚ�ಳ�ಾ�ರುವ�ದು

c) ಬದ�ಾದ �ಾ��ೕ�ಂ� ��ಾನಗಳ� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�



14.

15.

16.

17.

18.

CFC ಯ��ನ ಈ �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು� ಓ�ೂೕ� ಪದ�� ಅ� �ಚು�

�ಾ�ಯನು� ಉಂಟು �ಾಡಲು �ಾರಣ�ಾ��

 

a) �ೂ�ೕ�� b) ���ೕ��

c) �ಾಬ�� d) ��ಾ�

ಭೂ ಪ�ಸರ ವ�ವ��ಯ��ನ ಎ�ಾ� ಹ�ರು ಸಸ�ಗಳ� ತಮ� ಎ�ಗಳ �ೕ�

�ೕಳ�ವ �ೌರ �ಳ�ನ ಒಟು� ಪ��ಾಣದ�� ಇಷ�ನು� �ಾತ� ಆ�ಾರ

ತ�ಾ��� ಬಳ��ೂಳ��ತ��

 

a) 5% b) 8%

c) 10% d) 1%

�ಾವ��ೕ ಆ�ಾರ ಸರಪ�ಯ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� 3 ಅಥ�ಾ 4 ಹಂತಗಳ�

�ಾತ� ಇರು��ೕ�. ಏ�ಂದ�

 

a) �ೕ�ಗಳ� ನಗರ ಪ��ೕಶಗ�ಂದ ತುಂ�ಾ ದೂರದ��ದು�
ಆ�ಾರದ ಲಭ�� ಕ���ಾಗುವ�ದು

b) �ಾನವರು ಮತು� ಇತ� �ಾ��ಗಳ ನಡು� ಉತ�ಮ
�ಾಂಧವ� �ಲ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ

c) ಪ�� ಹಂತದಲೂ� ವ�ಯ�ಾಗುವ ಶ��ಯು
ಅತ��ಕ�ಾ�� �ಾ�ಾ� ಮುಂ�ನ �ೕ�ಗ��
ಆ�ಾರದ ಲಭ�� ಕ���ಾಗುತ��

d) ಮನುಷ�ರು �ರಂತರ�ಾ� �ಾ��ಗಳ �ೕ��ಾ�
ಅವ�ಗಳ ಸಂ��ಯನು� ಕ�� �ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ

ಹಲವ� ಆ�ಾರ ಸರಪ� ಗಳ� ತಮ� ��ೕಷ�ಾಸ�ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತ�

ಸಂಬಂಧ ಏಪ����ೂಂಡು ಇದು ಉಂ�ಾಗುತ��

 

a) ಆ�ಾರ ಸರಪ� b) ಆ�ಾರ �ಾಲ

c) ��ೕಷ�ಾಸ�ರಗಳ� d) �ೂ��� ಆ�ಾರ ಸರಪ�

ಆ�ಾರ�ಾ�� ಒಂದು �ೕ�ಯು ಇ�ೂ�ಂದು �ೕ�ಯನು� �ಂ�ಾಗ

ಉಂ�ಾಗುವ ಸರಳ ರೂಪದ ವ�ವ��� ಈ �ಸ��

 

a) ಆ�ಾರ ಸರಪ� b) ಆ�ಾರ �ಾಲ

c) ��ೕಷ�ಾಸ�ರಗಳ� d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�



Answer Key
1. d
2. a
3. c
4. b
5. c

6. a
7. a
8. c
9. b
10. b

11. d
12. b
13. d
14. a
15. d

16. c
17. b
18. a



NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

�ೖಸ��ಕ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ ಸು��ರ �ವ�ಹ�

18 Questions

ಗಂ�ಾ ನ�ಯ ಸಂರ���ಾ� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರವ� �ಾ��ತಂದ "ಗಂ�ಾ

�ಾಯ� �ೕಜ�" ಯು ಈ ವಷ�ದ�� �ಾ�� ಬಂತು

 

a) 1985 b) 1992

c) 1976 d) 1983

ಗಂ�ಾ ನ�ಯ �ೕರು ತುಂ�ಾ ಮ�ನ�ಾ�� ಎಂದು ��ಯಲು �ೕ�ನ��

�ಾನವನ ಸಣ� ಕರು�ನ��ರುವ ಈ �ಾ���ೕ��ಾ ��ಾ�� ಕಂಡು

ಬಂ�ರುವ�ದ�ಂದ

 

a) ಎಂಟ�ೕ�ಾ b) �ೂ��ಾ�ಾ�

c) ����ೕ �ಾಲ� d) ಚಪ�� ಹುಳ�ಗಳ�

ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ ಎ�ಾ� �ಧದ ಶ��� ಮೂಲ �ಾರಣ  

a) ಸಸ�ಗಳ� b) ಚಂದ�

c) ಸೂಯ� d) ಆ�ಾರ

�ೕ� ಕಟ�ಲು ಬಳಸುವ ಎ�  

a) �ಂಡು ಎ� b) �ಾ� ಎ�

c) ಬಸ� ಎ� d) �ೕಗದ ಎ�

�ಾಜ�ಾ�ನದ ಈ ಸಮು�ಾಯವ� ಅರಣ� ಮತು� ವನ��ೕ�ಗಳ

ಸಂರ��ಯು ಅವ�� �ಾ��ಕ ��ಾ�ಂತ�ಾ��.

 

a) �ಾಧ� b) �ಾ�

c) ��ೂ�ೕ� d) �ಾ�ೂೕ�



6.

7.

8.

9.

10.

11.

�ಾರತ ಸ�ಾ�ರವ� ಇ��ೕ�� ಪ�ಸರ ಸಂರ���ಾ� ಇವರ �ಸ�ನ��

ಪ�ಶ��ಯನು� �ಾ����.

 

a) �ಾಲುಮರದ �ಮ�ಕ� b) ಸುಂದ� �ಾ� ಬಹುಗುಣ

c) �ೕ�ಾ �ಾಟ�� d) ಅಮೃ�ಾ�ೕ� ��ೂ�ೕ�

1731 ರ�� �ಾಜ�ಾ�ನದ �ೂೕಧಪ�ರದ ��ಾ�� ಹ��ಯ�� ಜನರು ಈ

ಮರದ ಉ���ಾ� ತಮ� �ೕವವ��ೕ �ಾ�ಗ �ಾ�ದರು

 

a) �ೕ� ಮರ b) �ೕ�� ಮರ

c) �ೕಗದ ಮರ d) ಗಂಧದ ಮರ

����ೕ ಆಂ�ೂೕಲನವ� ಈ ವಷ�ದ�� ನ��ತು  

a) 1990 b) 1965

c) 1970 d) 1935

����ೕ ಆಂ�ೂೕಲನವ� ನ�ದ ಸ�ಳ  

a) ��ಾರದ �ಾ�ಾ� b) ಘ� �ಾ� ನ �ೕ�

c) ಕ�ಾ�ಟಕದ �ವಪ�ರ d) �ಾಜ�ಾ�ನದ �ೂೕಧಪ�ರ

1972 ರ�� ಪ��ಮಬಂ�ಾಳ �ಾಜ�ದ �ೖರುತ� ���ಗಳ�� ಈ ಮರಗಳ�

�ಾಶ�ಾ�ದ�ವ�

 

a) �ಾ� ಮರ b) ಪ�ಾ�ಯ ಮರ

c) ��� ಮರ d) ಓ� ಮರ

ಸ�ಾ�� ಸ�ೂೕವರ ಆ�ಕ��ನ ಎತ�ರವನು� ���ಸಲು ��ೂೕ�� ನ�ದ

ಆಂ�ೂೕಲನದ �ಸರು

 

a) ಸ�ಾ�� ಸ�ೂೕವ� ಬ�ಾ��ೕ ಆಂ�ೂೕಲನ b) ����ೕ ಆಂ�ೂೕಲನ

c) ಗಂ�ಾ ಬ�ಾ��ೕ ಆಂ�ೂೕಲನ d) ನಮ��ಾ ಬ�ಾ��ೕ ಆಂ�ೂೕಲನ



12.

13.

14.

15.

16.

17.

ಬೃಹ� ಅ�ಕಟು�ಗಳ ��ಾ�ಣದ�� ಎದು�ಸ�ೕ�ಾದ ಸಮ��/ ಗಳ�

ಎಂದ�

 

a) ಜನ�� ಪ�ನವ�ಸ� �ೌಕಯ� ಕ��ಸ�ೕ�ಾಗುತ�� b) ಬೃಹ� ಪ��ಾಣದ �ಾವ�ಜ�ಕ ಹಣವನು�
ವ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��

c) ಬೃಹ� ಪ��ಾಣದ ಅರಣ� �ಾಶ ಮತು�
�ೕವ�ೖ�ಧ��ಯ �ಾಶ�ಾಗುತ��

d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

�ೕ�ನ �ೂಯು� ಎಂದ�  

a) �ೕ�ನ �ೖ�ಾ�ಕ ಸಂರ�� b) ಬತ�ದ ಗ��ಗ�� ಯ�ೕಚ� �ೕ�ನ ಬಳ�

c) ಜಲ�ಾ�ನ�ವನು� ತ�ಗಟು�ವ�ದು d) ಜಲಚರಗಳನು� ಸಂರ�ಸುವ�ದು

�ಾಗ�ಕ �ಾಪ�ಾನ ಏ��� ಈ ಅ�ಲ ಪ�ಮುಖ �ಾರಣ�ಾ��  

a) �ೖ�ೂ�ೕಜ� ��ಾ���� b) �ಾಬ�� �ೖ ಆ����

c) �ೖ�ೂ�ೕಜ� ಆ���� d) ಸಲ�� �ೖ ಆ����

ಪ�ಸರ��ೕ� ಅ�ಾ�ಸ/ಗಳ� ಎಂದ�  

a) �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ��ಯ�� ಪ��ಾ�ಸುವ�ದು b) ಸ�ೕಪದ ದೂರವನು� ಕ��ಸಲು �ೖಕ� ಅನು�
ಬಳಸುವ�ದು

c) ಪ���ೕಪ� ನ��ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು d) �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಸ�

ಒಂದು ವಸು�ವನು� ಪ�ನ: ಬಳಸಲು �ಾಧ��ಲ��ದ��, ಅದನು� ಕ�ಾ�

ವಸು��ಾ� ಬಳ� ಅದ�ಂದ �ೂಸ ವಸು�ಗಳನು� ತ�ಾ�ಸುವ ��ಾನ

 

a) ಮರು ಉ��ೕಶ b) ಮರುಚ��ೕಕರಣ

c) �ತ ಬಳ� d) ��ಾಕರ�

ಒಂದು ವಸು�ವನು� ಅದರ ಮೂಲ ಉ��ೕಶ�� ಬಳಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ೕ ಇದ��

ಅದನು� �ೕ� ಉ��ೕಶ�� ಬಳಸುವ�ದನು� �ೕ� ನೂರು

 

a) ಮರು ಉ��ೕಶ b) ಮರುಚ��ೕಕರಣ

c) �ತ ಬಳ� d) ��ಾಕರ�



18. ನಮ� ಅಗತ��ಲ�ದ ವಸು�ಗಳನು� ಜನರು �ೂಡಲು ಬಂ�ಾಗ ಅಥ�ಾ

ಪ�ಸರ�� �ಾ�ಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ ವಸು�ಗಳನು� �ೕಡ ಎಂದು

�ೕಳ�ವ�ದು ಈ ��ಾನ�ಾ��

 

a) ಮರುಬಳ� b) ಮರುಚ��ೕಕರಣ

c) �ತ ಬಳ�/ ��ಾಕರ� d) ಮರು ಉ��ೕಶ



Answer Key
1. a
2. b
3. c
4. a
5. c

6. d
7. b
8. c
9. b
10. a

11. d
12. d
13. a
14. b
15. d

16. b
17. a
18. c
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