
��ಾನ ��ಕರ 	ಾಯ��ಾರ 10£ÉÃ vÀgÀUÀw 

                       �ೕಲ ನ�ಾ�ೆ – 2 ಆ�ಾ�ತ ಪ��ೆ� ಪ���ೆ. 

I.ಈ �ೆಳ�ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ ಆ�� ಬ ೆ!�                            10 * 1 = 10 

1."ಾ#$ೈ&ೕ��ಾ:   �ೆಂಪ( �ೈವಲ ,    *ೈPÉÆÃ ಎ�,�ೕ-:: ಸUÁðå¸ÀA_________ 

   A)ಹ�ರು �ೈವಲ , �ೊ1ೕ ೋ23         B)ಹ�ರು �ೈವಲ ,*ೈ�ೋಎ�,�- 

    C)ಕಂದು �ೈವಲ ,�ಾ56ೋ23              D)ಹ�ರು �ೈವಲ ,�ಾ56ೋ23 

2.ಈ �ೆಳ�ನವ(ಗಳ#1 ಸ��ಾದ �ೆ�ೕ7ಯ#1 ಇಲ1:ೇ ಇರುವ(ದನು� ಗುರು��. 

    A)ಏರಂ�ೈ<ಾ;ಜಲಸಸ5                          B)ವಧ?ನ ಅಂ�ಾಂಶ;Bೊರದಮ? 

    C)�DEೕರಂ�ೈ<ಾ;ಹಣುG ಮತು� Hೕಜದ ಕವಚ             D)�ೋಲಂ�ೈ<ಾ;ಎJೆಯ KೊಟುM 

3.ಈ �ೆಳ�ನವ(ಗಳ#1 ವಕ��ಾಂಡದ �ಾಯ?______________ 

    A) ೇOಯ ಚಲPೆಯನು� ಭ�ಮಣ ಚಲPೆ�ಾ� ಪ�ವ�?ಸುವ(ದು. 

    B)"ೆRೊ�ೕ3 ಮತು� �ಾ�ಯನು� Sಶ� <ಾಡುವ(ದು. 

    C)"ೆRೊ�ೕ3 ಮತು� �ಾ�ಯ Sಶ�ಣವನು� ಸಂTUಸುವ(ದು. 

    D)�VಾDಸ ಅ�ಲವನು� Bೊರ ತಳWXವ(ದು. 

4.ಆ#YBೈZ ಗಳW Bೊಂ[ರುವ \��ಾಗುಂಪ(ಗಳW ______________ 

     A) - COOH            B) -CHO       C)  -OH                 D) –NH2 

5.ಒಬk ಹುಡುಗ ಒಂದು ಗುಡYದ ಮುಂ:ೆ �ಂತು ಚ"ಾlmೆ ತಟುMKಾ� ಪ��ದn�ಯನು� 25 ¸ÉPÉAqï  ಗಳ ನಂತರ 

�ೇ���ೊಳWXKಾ�Pೆ.ಹುಡುಗನು ಗುಡY[ಂದ ಇರುವ ದೂರ____________(�ಾ�ಯ#1 ಶಬoದ ಜವ=350m/s ) 

       A)360 m              B)340 m          C)380 m            D)460 m 

6.ನು�ಗು��ೆ ತ�ಾ��ೆಯ#1 ಬಳಸುವ ಅ ೋ<ಾ5vw Bೈxೊ�ೕ�ಾಬ?-________ 

     A)Rಾ#ೕ-          B)yೆಂzೕ-      C)Pಾ*ಾ�#ೕ-        D)2ೕPಾ3 



7.�ೕವ�{ಾದ ಎ:ೆPೋ|�ಂದ ಬಳಲು��ರುವ ಒಬk  ೋ�ಯ ಪ�ೕ}ೆ�ೆ {ೈದ5 ೊಬkರು ಬಳಸುವ 

ತರಂಗ________ 

    A)~\ರಣ      B)Pೇರmಾ�ೕತ ತರಂಗ   C)ಶ�ವ�ಾ�ೕತ ತರಂಗ      D)�ಾ<ಾ ತರಂಗ 

8.ಅ ೆ{ಾಹಕದ {ಾಹಕKೆಯನು� ಈ �ೕ��ಾ� Bೆ��ಸಬಹುದು____________ 

      A)ಅ ೆ{ಾಹಕವನು� H�<ಾಡುವ(ದ�ಂದ                    B)yೆ ೆ�ೆ |�ಾನ[ಂದ 

      C)   ಎ ಮತು� H ಎರಡೂ                             D) �ಾವ(ದು ಅಲ1 

9.ರ|ಯ ತಂ:ೆ ತನ� {ಾಹನವನನು� �ಯತ{ಾ� ಪ�ೕ}ೆ�ೆ ಒಳಪUಸುKಾ�Pೆ.ಇದ�ಂದ ಅವರು 

�ಯಂ��ಸಬಹು:ಾದ <ಾ#ನ5.__________ 

       A)Pೆಲ <ಾ#ನ5                             B){ಾಯು <ಾ#ನ5 

       C)ಉಷG <ಾ#ನ5                           D)|\ರಣ <ಾ#ನ5 

10.ಶಸ� �\Kೆ� ಉಪಕರಣ ತ�ಾ�ಸುವ �ಾ�ಾ?Pೆ ನxೆಸುವ ವ5\�ಯು ಉಪಕರಣ ತ�ಾ��ೆಯ#1 ಬಳಸುವ 

ಘಟಕ Jೋಹಗmೇಂದ ೆ 

A)ಕHkಣ + �ಾಬ?- + �ಕD3                                      B)ಕHkಣ + �ಕD3 

C)ಕHkಣ + �ಾಬ?- + �ೋSಯಂ + �ಕD3                     D)ಕHkಣ + �ಾಬ?- 

II.ಎ ಪvMಯ#1ರುವ ನ~ತ�ದ ಹಂತಗಳನು� ,H ಮತು� � ಪvM�ಂ[�ೆ Bೊಂ[� ಬ ೆ!�.   4 * 1 =4 

           A                    B                  C 
1.�ೆಂಪ( :ೈತ5 ಎ)&�ೕRೋ$ಾM� ಎ)ಅ�ಕ Kಾಪ 

2.�ೆnೕತ ಕುಬ� H)ಸೂಪ� Pೋ{ಾ ಘಟಕಗಳW Bೆಚು� 
ಸಂTೕUತ�ೊಂಡ ��� 

H)$ಾಂದ�Kೆ Bೆಚು� 

3.ಕಪ(l ಕು� �)ಅ�ಕ ಆವತ?ದ |\ರಣಗಳನು� 
Bೊರಸೂಸುತ�:ೆ. 

�)�ಾn$ಾ� ಗಳW 

4.ನೂ5Rಾ�- ನ~ತ� U)ಕU� ಆವತ?ದ |\ರಣಗಳನು� Bೊರ 
ಸೂಸುತ�:ೆ. 

U)Bೆ��ದ �ೕJೆ� |��ೕಣ? 

 ಇ)��ರ ��� ಇ)�ೇಂದ�ದ#1 ನೂ5Rಾ�- ಗಳ 
�ೋಲ|:ೆ 

 ಎ�)ಅತ5�ಕ ಗುರುತn ಬಲ ಎ�) ೇU�ೕ ತರಂಗಗಳನು� Bೊರ 
ಸೂಸುತ�:ೆ. 

 



III.ಈ �ೆಳ�ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಒಂದು {ಾಕ5ದ#1 ಉತ���                          7 * 1 = 7 

12.ಒಂದು ಉಷG ಎಂz- 400 KJ ಉಷGಶ\� ಬಳ� 160 KJ �ೆಲಸವನು� <ಾUದ ೆ ಆ ಉಷG ಎಂz- ನ zÀ~Kೆ 

ಎಷುM? 

13.$ೌರ ಸಂ�ಾ�ಹಕಗಳ ಬಳ�ೆಯನು� ಉKೆ�ೕzಸyೇಕು ಏ�ೆ? 

14.ಕHkಣ�ೆD �ೊ�ೕSಯಂ Jೇಪನ <ಾಡಲು �ಾರಣ{ೇನು? 

15.Hೕಡು ಕHkಣದ#1 ಮರ�ನ ಅಂಶ Bೆಚು� ಕಂಡು ಬಂ[:ೆ ಏ�ೆ? 

16. ೆ¦üæಜ ೇಟ� ಗ�ಂದ Bೊರ ಬರುವ <ಾ#ನ5�ಾರಕ �ಾವ(ದು? 

17.ಜ�ೕ?�ಯಂ ಒಂದು JೋBಾಭ{ಾ�:ೆ ಏ�ೆ? 

18.ಹಡ�ೋಂದು ಸಮುದ�ದ#1 PಾಪKೆ��ಾ�:ೆ ಇದನು� ಪK �ೆ ಹಚ�ಲು �ಾವ |�ಾನ ಅನುಸ�ಸುKಾ� ೆ? 

ಉತ���.                                                      16 * 2 = 32 

19.ಈ �ೆಳ�ನ ಅಂ�ಾಂಶಗಳ ಒಂ:ೊಂದು �ಾಯ? ಬ ೆ!�. 

     A)ದ�ವ ಸಂ�ಜಕ ಅಂ�ಾಂಶ                          B)ಸರಳ ಚಪlRೆ ಅಂ�ಾಂಶ 

     C)�DEೕರಂ�ೈ<ಾ ಅಂ�ಾಂಶ                           D)ಹೃದಯದ $ಾ�ಯುಗಳW 

                                           ಅಥ{ಾ 

$ಾ�ನವನ�ವಲಂH� Bೊರದಮ? ಅಂ�ಾಂಶವ( ಸಸ5:ೇಹದ#1 <ಾ"ಾ?xಾ�:ೆ.ಎರಡು �ಾರಣಗm�ೆಂ[�ೆ 

ಸಮ,?�. 

20.ಈ �ೆಳ�ನ �ಾತುಗಳW $ೇ�ರುವ yಾ1w ಮತು� ವಗ?ಗಳನು� ಕಂಡು �U!�. 

            A)�#�ಾ- (14)                   B)<ಾ5ಂಗ�ೕ� (25) 

21.A)ಅಸ�vಕ �#�ಾ- ತ�ಾ��ೆಯ#1 Bೈxೊ�ೕ�ೊ1ೕ�w ಆಮ1ದ "ಾತ�{ೇನು? 

B)ಸ�vಕ �#�ಾ- ತ�ಾ��ೆಯ#1 Bೆಚು� ಅಪಕಷ?ಣ�ಾ� ಉಪ�ೕ��ದ ೆ :ೊರಕುವ ವಸು�|ನ                 

ಉಪ�ೕಗ{ೇನು? 

22.ಅಂತ� vÀ�ಯ ಸಂಕರಣ ಮತು� ಅಂತ� ಪ��ೇದ ಸಂಕರಣಗಳ ವ5Kಾ5ಸ{ೇನು? 

23.A)�ಾಂ�ಾ!Z <ಾನವರು      B)ಆ¸ÀÖçJಾ!Z <ಾನವರ,   ಎರಡು ಪ�ಮುಖ ಲ~ಣಗಳನು� ���. 



24.1.2m ತರಂಗ ದೂರ Bೊಂ[ 308m|s {ೇಗದ#1 ಚ#ಸು��ರುವ ಧ��ತರಂಗದ ಆವತ?ಕ ಸಂ�ೆ5 ಕಂಡು �U!�               

ಅಥ{ಾ 

�ಾಂ��ಕ ಮತು� |ದು5� �ಾಂ�ೕಯ ತರಂಗಗಳ ನಡು|ನ ವ5Kಾ5ಸ{ೇನು? 

25.ಪ��ೕಗ �ಾJಾ ಉಪಕರಣಗಳ#1 ಬಳಸುವ �ಾಜು �ಾವ(ದು?ಆ �ಾಜನು�  ಬಳಸಲು �ಾರಣ{ೇನು? 

26."ೇRೊ�ೕ3ಎಂz-  ¨sÀÄ\� Bೊxೆತ ಮತು� Uೕ$ೆ3 ಎಂz- ನ ¨sÀÄ\� Bೊxೆತಗ��ರುವ Bೋ#�ೆಗmೇನು? 

27.Rಾ���¸ÀÖ� ಸರಳ |ದು5ನ�ಂಡಲ ಸೂ�ಸುವ �ತ� ಬ ೆ!�. 

28.Kಾಮ�ದ ಸJೆlೕ� �ಂದ Kಾಮ�ದ ಶು[oಕರಣದ |ದು5[nಭಜPೆ |�ಾನದ �ತ� ಬ ೆದು ಅದರ#1 ಆ5PೋZ 

ಮತು� �ಾ56ೋZ ಗಳನು� Bೆಸ��. 

29.ಒಂದು �[?ಷM{ಾದ ಉಷGKೆಯ#1 6 #ೕಟ� ಅ�ಲವನು� 3X105 Pa   ಒತ�ಡದ#1 ಇಡJಾ�:ೆ.ಅದರ �ೕ#ನ 

ಒತ�ಡವನು�   6X105 Pa    Bೆ���:ಾಗ ಅ�ಲದ �ಾತ�ವನು� ಕಂಡು�U!�. 

30.Sೕನು �ೕ�ನ#1 {ಾ�ಸಲು ಅದರ :ೇಹ Bೊಂ[�ೆಯ ರಚPೆಗಳW �ಾವ(ವ(? 

31.|ದು5� ಪ�ವತ?ಕದ $ೆಕಂಡ� ಸುರು�ಯ#1 "ೆ�ೕ ೇTಸಲlಟM |ದು5� ಪ�{ಾಹವ( ಅವಲಂH�ರುವ 

ಅಂಶಗmಾವ(ವ(? 

                                 ಅಥ{ಾ 

ರvMನ �ೊಳ{ೆಯ ಸುKಾ� ಇನು�Jೇ� <ಾUದ Kಾಮ�ದ ತಂ�ಯನು� ಸುರು��ಾ�ಾರದ#1 ಸು�� ತಂ�ಯ 

ತು[ಗಳನು� �ೆಲnPೋSೕಟ� �ೆ �ೋU� ನಂತರ ದಂಡ�ಾಂತವನು�  

         A)ತಂ�ಯ ಸುರು�ಯ ಸುತು�ಗಳ ಸಂ�ೆ5 Bೆ���:ಾಗ 

         B)ಸುರು� �ಾಂತಗಳ $ಾ"ೇ~ ಚಲPೆ ಇ:ಾoಗ 

ಗಮ�ಸಬಹು:ಾದ �ಣ?ಯಗಳನು� ಬ ೆ!�. 

32.” ಗಗನ �ಾ��ಗ��ೆ ಆBಾರ �ದoಪUಸುವ#1 {ಾಯುಕೃ  ಭ|ಷ5ದ#1 ಮಹತnದ "ಾತ� ವ�ಸುತ�:ೆ.” ಈ 

Bೇ��ೆಯನು� ಸಮ,?�     ಅಥ{ಾ 

ಕುJಾಂತ� "ಾ�7ಗಳ ಅ¡ವೃ[o "ಾ�7 ಉತlನ�ಗಳ ಗುಣಮಟMವನು� Bೆ���:ೆ.ಈ Bೇ��ೆಯನು� ಸಮ,?�. 

33.�ೈ|ಕ Uೕ$ೆಲನು� ಇ��ೕ��ೆ $ಾ��ೆ {ಾಹನಗಳ#1 Bೆಚು� ಬಳಸJಾಗು��:ೆ.�ಾರಣ{ೇನು? 



34. ೈ�ಾ!Z ಗmೆಂದ ೇನು?Bಾವ$ೆ ಸಸ5ಗಳ ಅಂ�ಾಣು ಜನಕ ಮತು� Hೕ�ಾಣು ಜನಕ ಹಂತಗಳW Bೇ�ೆ 

¡ನ�{ಾ�:ೆ? 

ಈ �ೆಳ�ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ���. 

35.HIV ಯ ರಚPೆಯನು� Kೋ�ಸುವ �ತ� ಬ ೆದು �ಾಗಗಳನು� Bೆಸ��. 

36.{ೈ¢ಾ�ಕ �ಾರಣ �ೊU. 

A)ಸಕD ೆಯ ಪ�ಾ?ಪ� :ಾ�ವಣ ಘನ ಸಕD ೆ�ಂತ ���ಾ�ರುತ�:ೆ. 

B)ಕHkನ ರಸದ "ಾಕದ yಾ Mೕಕರಣವನು� ಕU� ಒತ�ಡದ#1 <ಾಡುKಾ� ೆ. 

C)ಎJಾ1 ಸೂ}ಾ£ಣುzೕ|ಗಳW ಅ"ಾಯ�ಾ�ಗಳಲ1           ಅಥ{ಾ 

ಸಕD ೆಯ ತ�ಾ��ೆಯ 4 ಹಂತಗಳನು� ಸಂ¤ೕಪ�{ಾ� |ವ��. 

37.ಎ)|ದು5KಾDಂ�ೕಯ "ೆ�ೕರ�ೆ ಎಂದ ೇನು? 

H)"ೆ�ೕ�ತ |ದು5� ¥ಾಲಕ ಬಲ ಅವ®AH�ರುವ 2 ಅಂಶಗಳನು� Bೆಸ��. 

38.yೈzಕ \��ಾ�ಾ�ಯ �ತ� ಬ ೆದು 2 �ಾಗಗಳನು� Bೆಸ��. 

39.ಏಕತ�ೕಕರಣ ಎಂದ ೇನು? ಇದನು� ಚಕD� yೋZ? ನ ಮೂಲಕ ವ5ಕ�ಪU� 

   ಅಥ{ಾ      �ೈ|ಕ ತಂತ�¢ಾನ ಎಂದ ೇನು? ಇದರ PಾಲುD ಅನnಯಗಳನು� ���. 

ಈ �ೆಳ�ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ���.                                 5 * 3 = 15 

40.ಎ)|ದು5[nಭಜPೆಯ |�ಾನ[ಂದ ಅಲು5Sೕ�ಯಂ ಉದoರ�ೆಯನು� |ವ��. 

H)ಸತುವ( $ಾರಯುತ ಸಲೂ��w  ಆಮ1:ೊಂ[�ೆ ವ�?ಸುವ ಸ�ದೂ��ದ  ಾ$ಾಯ�ಕ ಸSೕಕರಣ ಬ ೆ!�. 

H)ಈ Sಶ�Jೋಹಗಳ ಘಟಕಗಳನು� ಬ ೆ!�.       1)�Kಾ�mೆ          2)ಇPಾn� 

41.ಎ)ಕೃತಕ ಉಪಗ�ಹದ ಮೂರು ಉಪ�ೕಗಗಳನು� ���.      H)ಹಬ3 �ಯಮವನು� �ರೂT�. 

42.<ಾನವನ ಕ7Gನ ರಚPೆಯ �ೕಳ¦ೇದ Pೋಟ Kೋ�ಸುವ �ತ� ಬ ೆದು ಈ �ೆಳ�ನ �ಾಗಗಳನು� ಗುರು��. 

ಎ)ಮಸೂರ                          H)�DEೕ ಾ 

-*-*-*- 


