ೌಢ ಾ ಾ
ಎ .ಎ .ಎ .

ಾನ

ಾದ

ಕರು

ಪ ೆ ಪ

ೆ (2015 )

ಾನ
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I.ಈ ೆಳ>ನ ಪ ೆ ಗ?@ೆ ಅಥBಾ ಅಪCಣE Fೇ? ೆಗ?@ೆ GಾಲುI ಪJಾEಯ ಉತLರಗಳನು
ಸೂNಸ ಾ>Oೆ.
ಅವQಗಳRS ಸೂಕLBಾದ ಪCಣE ಉತLರವನು ಆ

,ಉತLರ ೆI ೊU%ರುವ VಾಗದRSWೕ ಬYೆZ , 1 * 10

=10
1. ಇವQಗಳRS ಆRIೕ_ @ೆ ಒಂದು ಉOಾಹರaೆ________________
A)3cೇ_

B) ೆಂUೕ_

C)Fೆ ೆfೖ_

D)ಅ ಟRೕ_

2.

3. ೈ@ಾ

ನೂ6iSಯ «zÀ¼À£À i Wಯು ಈ ಕಣjಂದ ಾ ರಂಭBಾಗುತLOೆ. ___________
A)m ೕ0ಾ_

B)ನೂ60ಾ _

C)ಇ ೆ ಾn_

D) ಾ 0ಾ _

ಾ ವಲಯ ೆI ಸ3ೕಪದRSರುವ ನjಗಳRS ಜಲBಾ ಗಳ* pಾಯು LOೆ.ಇದ ೆI ಸಂಬಂj ದುq_____
A)ಶಬq ಾRನ6

B)Bಾಯು ಾRನ6

C)ಭೂ ಾRನ6

D)sಾಪ

ಾRನ6

4.ಇವQಗಳRS mSೕಯಂ ಅಂ@ಾಂಶದ ಘಟಕಗಳ* ________________________
A) ೆfೖಲಂ ನ? ೆ,0ೆ ೕiu

B)ಜರv ನ? ೆ,ಸಂ@ಾ

C)ಜರv Gಾಳ,0ೆ ೕiu

D) ೆfೖಲಂ ನ? ೆ,ಸಂ@ಾ

ೋಶ
ೋಶ

5.wೆಂxೕ_ ನು pೈ ೊSೕFೆ ೆfೕ_ ಆ>ಸಲು pೇ ಸwೇ ಾದ Fೈyೊ ೕಜ_ ಪರ ಾಣುಗಳ ಸಂ5ೆ6______
A)2.

B) 3

C)4

D)6

6.ಈ ೆಳ>ನವQಗಳRS Jಾವ ಲ ಣವQ ಅpಾಂಪ OಾZಕ ಇಂಧನಗಳ ಲ ಣ ____________
A)ನ ೕಕ ಸಲು pಾಧ6 ಲS
C)ಶiLಯ ಆಕರಗಳ* ಕv} ಇBೆ

B)ಪ ಸರ
D)

ೇj ೕಕೃತ

ಾRನ6 ಉಂಟು

ಾಡುತLOೆ

ವ6ವpೆ•ಯRS ಈ ಶiLಯನು

ಪCYೈಸಬಹುದು.
7.ಒಬ•

Oಾ6‚Eಯು sೋಟದRS wೆƒೆದ ಸಸ6 ಾಂಡದ ತುj ಕತL

Oಾಗ, ಅದು ಎತLರದRS

Fೆಚ…ಳBಾಗOೇ ಕವ ೊyೆjರುವQದನು ಗಮ2ಸುsಾLGೆ.ಇದ ೆI ಾರಣBಾದ ಅಂ@ಾಂಶ________
A) ೆfೖಲಂ

B)mSೕಯಂ

C)ತುj ವಧEGಾ

D) ಾಶ†E ವಧEGಾ

8.Yೈಲು ಡ‡• ೋˆ ಗಳRS ಬಳಸುವ 3ಶ ೋಹದ ಘಟಕಗಳ*___________
A) Cu,Al,Mg,Mn

B)Cu,Zn,

C)Cu,Zn,Sn

D)Ni,Co,Fe,Al

9.ಶ ವaಾ ೕತ ತರಂಗಗಳ ಶiL ಅತ6–ಕBಾ>ರುವQದ ೆI ಾರಣ ______________
A)ಆವೃ L ಕv}

B)ಆವೃ L Fೆಚು…

C)ತರಂಗ ದೂರ Fೆಚು…
10.ಈ ೆಳ>ನವQಗಳRS

D)Bೇಗ Fೆಚು…

JಾವQದು ಪCರಕ —ಾರ VೋಡaೆಯಲS

A) A - T

B) G - C

C) A - C

D) T – A

II.ಎ ಪU%ಯRS 2ೕvರುವ ಅಂಶಗ?@ೆ ‘‡’ ಪU%ಯRS 2ೕvರುವ ಅಂಶಗƒೆž ಂj@ೆ Fೊಂj .
A

B
ಎ)cಾ6ಲ

1.ಭತL

ೕ

C
xೕವ ೋಶ,

ಎ)ತಂತು wೇರು,BಾಹಕGಾಳ ಸŸತ

BಾಹಕGಾಳ ರŸತ
2.ಸ

@ಾ6ಸಂ

‡)ಸ ಾGಾಂತರGಾಳ

Gಾ6ಸ,

ಏಕದಳ ಸಸ6
3.yಾ ೋ

ಾ£

)4 ೋaೆ ಹೃದಯ ¢0ೆ%ಇಡುವ
ಾ£

4. QìJಾ

‡)3 ೋaೆ ಹೃದಯ ¢0ೆ% ಇಡುವ
) ಾ6ಂcೋ¤

ವಣEಕ,ಬಹು ೋ ಯ

ೆ ¥ ಸಸ6

ಇ)4 ೋaೆ ಹೃದಯ Fೊರಕಂ ಾಲ

ಇ)sಾZwೇರು,BಾಹಕGಾಳ ರŸತ

ಎ¦)Vಾಲಬಂಧ Gಾಳ,j†ದಳ ಸಸ6

ಎ¦)2 ೋaೆ ಹೃದಯ ಮ

III.ಈ ೆಳ>ನ ಪ ೆ ಗ?@ೆ ಒಂದು Bಾಕ6ದRS ಉತL
12.pೌರಶiLZಂದ ಉತ¥ LJಾಗುವ

Fಾಕುವ

1 * 7 =7

ಾಖವನು ಸಂಗ Ÿಸುವ pಾಧನ JಾವQದು?

13.ಒಬ• ವ6iLಯRS Gೋ 2ಂದ ಕೂrದ pಾ ಯು pೆyೆತ ಕಂಡು ಬರು LOೆ ಇದ ೆI Jಾವ Fಾ¢ೕEನ
ಕv} ಸ
14.ಹಬ

ೆ ಾರಣ?
ನ 2ಯಮ 2ರೂ¨ .

15.ಹುದುಗು

ೆ i Wಗ?@ೆ 2 ಉOಾಹರaೆ ೊv.

16.Bಾಹನದ ತJಾರಕGೊಬ•ನು,Bಾಹನದ ಕ‡•ಣದ ‡v©ಾಗಗಳ* Fೆಚು… wಾ? ೆ ಬರುವಂsೆ
ಾಡುsಾLGೆ.ಇRS ಅನ†ಯBಾಗುವ
17.ಕ—ಾ Bೇಗ ಮತುL

ದು6j†ಭಜGೆಯ W JಾವQದು?

¢ೕಚGಾ Bೇಗಗ?>ರುವ ಸಂಬಂಧ ಸ3ೕಕರಣ ಬYೆZ .

18.ರ ಯು ಒಂದು ಎ ೆಯ ರಚGೆಯನು ಗಮ2 .j†ದಳ ಸಸ6Bೆಂದು
2ೕಡಬಹುOಾದ ಸೃª%ೕಕರಣBೇನು?

ೕ ಾE2ಸುsಾLGೆ.ಇದ ೆI 2ೕನು

IV.ಈ ೆಳ>ನ ಪ ೆ ಗ?@ೆ ಉತL

.

2 * 16 =32

19. ದು6¬ ಾಂ ಯ ತರಂಗಗಳ* ಎಂದYೇನು? 2 ಉOಾಹರaೆ ೊಡು.
20.wೆಂiಯ ಬಳ ೆಯನು ¢ದಲು

?ದ

ಾನವ Jಾರು? ಅವನ ಪƒೆಯು? ೆಗಳ* ಎRS OೊYೆ Bೆ?

21. R ಾ_ ಉದqರಣದRS Fೈyೊ ೕ ೊSೕ - ಮತುL Fೈyೊ ೕಪCS - ಆಮSದ

ಾತ Bೇನು?

22. ೆfೖಲಂ ಮತುL mSೕಯಂ ಅಂ@ಾಂಶಗಳನು Bಾಹಕ ಅಂ@ಾಂಶಗƒೆಂದು ಕYೆಯಲು ಾರಣBೇನು?
ಅಥBಾ
23. ೇ0ೊ ೕ
ಅಥವ

ಮೂƒೆ ಮತುL ಮದ† •ಗಳ ನಡು ನ ವ6sಾ6ಸBೇನು?
ಎಂx_ ಮತುL vೕpೇ

ಎಂx_ ಗಳ ನಡು ನ ವ6sಾ6ಸಗಳನು ಪU%

ಹwೆ ಎಂx_ ನ ಅGಾನುಕೂಲಗಳನು ಪU%

ಾv.

ಾv

24. ೆಳ>ನವQಗಳ Yಾpಾಯ2ಕ ಸ3ೕಕರಣ ಬYೆZ .
A)ಸತು ನ }ೕ ೆ pಾರ ಕL ಸಲೂ®¯ - ಆಮSದ ವತEGೆ

B)pೋvಯಂ 2ೕ Gೊಂj@ೆ ವ E Oೆ.

ಅಥBಾ
ಾರಣ ೊv
A)pೆ%ೕ_ ¯É¸ï ಉಕIನು ಶಸ°Nisೆfಯ ಉಪಕರಣದRS
B)ಕYಾರುವ ಾIದ ಅಳsೆ ಪU%ಗಳನು
25.‡.U ಹ Lಯು wೋ

ಾಡಲು ಇGಾ%

ಬಳಸುsಾLYೆ.
ಉಕIನು ಬಳಸುsಾLYೆ.

iೕಟಗಳ Fಾವ?Zಂದ ಮುಕLBಾ>Oೆ. ಾರಣ ೊಡು

ಅಥBಾ
ಅಂತ —ಾದRS ಬಳಸುವ ಆFಾರ ತಂತ ಾನ —ೇತ ದRS ಜಲಕೃª,Bಾಯುಕೃª

±ಾನಗಳನು

ಬಳಸುsಾLYೆ.
26.3 3ೕ

ೈತ6@ಾರಗಳನು

ಾಡುವQದನು 2ಯಂ ಸwೇಕು ಾರಣBೇನು?

27.ನೂ6iSಯ

i Jಾ ಾ ಯRS ಬಳ ದ ಇಂಧನವನು Bೈ ಾ2ಕBಾ>

ೇBಾ

ಾಡwೇಕು Jಾ ೆ?

28.Yೈತ @ೆ ಕಬ•ನು wೆƒೆಯಲು

ೆ ೕರaೆ 2ೕಡುವQದ ಂದ ಪ?ಯು? ೆ ಇಂಧನವನು ಸಂರ aೆ

ಾvದಂsಾಗುತLOೆ Fೇ@ೆ?
29.ಉ¨¥ನ ಾZಯನು

ೇಖ

ಇಡಲು

Yಾ3-f 2ಂದ

ಾvದ Vಾvಯನು (ಭರ£)

ಉಪ²ೕ>ಸುsಾLYೆ ಏ ೆ?
30.ಒಬ• ಹುಡುಗ ಒಂದು ಗುಡ³ದ }ೕ ೆ ಮುಂOೆ 2ಂತು ಚ ಾ¥ƒೆ ತಟು%sಾL ಪ ದ†2ಯನು 4 pೆ ೆಂu
ಗಳ ನಂತರ ೇ?

ೊಳ*´sಾLGೆ.@ಾ?ಯRS ಜವವQ 340 ms-1 ಆ>ದqRS ಹುಡುಗನು ಗುಡ³jಂದ ಎಷು%

ದೂರದRSOಾqGೆ?

ಅಥBಾ

ಗ©ಾEವpೆ• ಅವ–ಯRS ಗಭEವನು ಪ ೕµ
ಕಮ

ಅದರ wೆಳವ£@ೆಯ ಬ@ೆ¶

?ಯಲು ಶ ವaಾ ೕತ ತರಂಗ

ೋಕಗಳನು ಬಳಸಲು ಾರಣBೇನು?

31.2 Rೕಟ

@ಾತ ದ ಅ2ಲ·ಂದನು 2 *105

ಸಂಗ ಹ ಡ ಾ>Oೆ
‡ಡ ಾ>Oೆ.Fಾ@ಾದYೆ

¥Á¸ÀÌ¯ï ಒತLಡದRS

•ರ sಾಪದRS ಅ2ಲವನು 4 Rೕಟ

ಾsೆ ²ಂದರRS

@ಾತ ೆI Bಾ6 ೋNಸಲು

ಾsೆ ²ಳ>ನ ಅ2ಲದ ಒತLಡವನು ಕಂಡುŸvZ .

32.ಹwೆ ಇಂx_ ನ Bಾ6 ೊ6ೕಚಕ Fೊyೆತವನು sೋ ಸುವ Nತ ಬYೆದು ©ಾಗಗಳನು ಗುರು ಸು.
33. ದು6 ೇಪನ «zsÁ£ÀzÀ

Nತ ಬYೆದು ©ಾಗಗಳನು ಗುರು ಸು.

34.ಏಕ ಹಂತದ Yಾ ೆ¸ ನ Nತ ಬYೆದು ©ಾಗಗಳನು ಗುರು ಸು.
V.ಈ ೆಳ>ನ ಪ ೆ ಗ?@ೆ ಉತL
35.

27Co

60

5

* 3

= 15

,7N14,13Al27 ಇವQಗಳ* ಆವತE ೋಷ%ಕದ Jಾವ ಆವತE ಮತುL wಾS- @ೆ pೇ Bೆ.
ಅಥBಾ

Bೈ ಾ2ಕ ಾರಣ ೊv. ಎ)ಆವತE ೋಷ%ಕದ 18 ವಗEಗಳನು ‘O’ ವಗE ಎಂದು ಕYೆಯುsಾLYೆ.
‡)ಆ6i%Gೈu ಮತುL

ಾ6ಂಥGೈu ಗಳನನು ಆವತE ೋಷ%ಕದRS ಪ sೆ6ೕಕ pಾಲುಗಳRS

)pೋvಯಂನRS ‘S’ wಾS- @ೆ pೇ ಸ ಾ>Oೆ.
36.0ಾ 2fಸ%

ನ 3 ಘಟಕಗಳನು Fೆಸ

, ಾಯE

?

Oೆ.

ಅಥBಾ
ಎ)yೋ¨ಂ¹ ಎಂದYೇನು?

‡)n – ಧ ಮತುL p- ಧದ ಅYೆBಾಹಕಗ?@ೆ ವ6sಾ6ಸ

? .

37.ಎ)xೕ_ ಎಂದYೇನು? 2ರೂ¨
‡) C¥ÀgÁzsÀ vÀ¤SÁ «eÁÕ£ÀzÀ°è §¼À¸ÀÄªÀ eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ «zsÁ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
38. HIV ರಚGೆಯನು sೋ ಸುವ Nತ ರN

©ಾಗ Fೆಸ

39.ಕ‡•ಣದ ಉದqರaೆಯ ಊದುಕುಲು}ಯ Nತ ರN ,©ಾಗ Fೆಸ
VI.ಈ ೆಳ>ನ ಪ ೆ ಗ?@ೆ ಉತL

.

4

40.ಎ)ಆYೋ ಾ6Uೕ- ಸಂಯುಕLಗಳ* ಎಂದYೇನು?
N)}ಥGಾ £À°ègÀÄªÀ i Jಾ ಗುಂಪನು Fೆಸ
41.ಎ)ಎ.
‡) ದು6¬

yೈನ¢ೕ ಮತುL v

* 3

= 12

‡)0ಾRೕ_ ನ 2 ಉಪ²ೕಗಗಳನು

? ?

.

yೈನ¢ೕ ಗ?>ರುವ 2 ವ6sಾ6ಸಗಳನು

ಭಜGೆಯRS ಎ.

) •ರ ಸುರು? ಮತುL

.

?

ದು6¬ ಪ Bಾಹ ಸೂಕLವಲS ಏ ೆ?

•ರ ಾಂತಗಳ*

ದು6¬ ಪ Bಾಹವನು ಉsಾ¥jಸುjಲS ಏ ೆ?
ಅಥBಾ

ಎ)yೈನ¢ೕ ಮತುL ¢ೕ0ಾ

ಗ?>ರುವ 2 ವ6sಾ6ಸ

‡) ದು6¬ ಪ ವತEಕದ pೆಕಂಡ

ಸುರು?ಯRS

?

ೆ ೕ ¨ಸಲ¥ಡುವ

ದು6¬ ಪ BಾಹವQ Jಾವ Jಾವ

ಅಂಶಗಳನು ಅವಲಂ‡ Oೆ?
42. ಾನವನ i ಯ ಒಳರಚGೆಯ ಅಂದBಾದ Nತ ವನು ಬYೆದುಈ ©ಾಗಗಳನು ಗುರು
----

.

