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Q.1

Question

No.

X-ಮೆನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆನುವಂಶಿಕ
Q.2
ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ?

_________________________
Question

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯು ಮರದ ಮೇಲೆ
ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ?
(1) ಹುಲಿ (2) ಹಾವು (3) ಮಂಕಿ (4) ಮೊಸಳೆ

(1) ಅಳಿವು (2) ವಿಕಾಸ (3) ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.3

ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನ ______ ನಿಂದ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು
ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Q.4

(1) ಮೊಟ್ಟೆ (2) ಲಾರ್ವಾಗಳು (3) ಕೋಕೂನ್ (4)
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
Q.5

ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲದ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು

(1) ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ (2) ತಾಜ್ಮಹಲ್ (3) ಕುತಾಬ್ ಮಿನಾರ್
(4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.6

(1) ನೀರು (2) ಸೈಕಲ್ (3) ಕಾರು (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ
ಅಲ್ಲ
Q.7

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ?

ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ?

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಭೂ ಪ್ರಾಣಿ?
(1) ಡಾಲ್ಫಿನ್ (2) ಆನೆ (3) ಜಿರಾಫೆ (4) ಒಂಟೆ

Q.8

ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
(1) ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವನ್ನು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (2) ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೆಳಕನ್ನು
ಹೊಂದಬಹುದು (3) ಸೂರ್ಯನು ನಕ್ಷತ್ರ (4)
ಪೂರ್ಣಿಮಾದ ನಂತರ, ಚಂದ್ರನ ಗೋಚರ ಭಾಗವು
ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ

(1) ನಾಯಿ (2) ಸಿಂಹ (3) ಕಾಂಗರೂ (4) ಜಿರಾಫೆ

Q.9

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಮೃತಶಿಲೆಯಿಂದ
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ?

Q.10

ಸಸ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

(1) ಪೇಪರ್ (2) ಗಾಳಿ (3) ಮರ (4) ಇವೆಲ್ಲ
(1) ಬೇರು (2) ಕಾಂಡ (3) ಎಲೆಗಳು (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ
ಅಲ್ಲ
Q.11

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಕ್ಷತ್ರ?

Q.12

(1) ಸೂರ್ಯ (2) ಚಂದ್ರ (3) ಭೂಮಿ (4)
ಧೂಮಕೇತು
Q.13

ಯಾವ ವಿಧಾನವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು
ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ?

(1) ಹತ್ತಿ (2) ಲಿನಿನ್ (3) ಉಣ್ಣೆ (4) ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್
Q.14

(1) ಘನೀಕರಿಸುವ (2) ಕುದಿಯುವ (3)
ಆವಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.15

ನೀರನ್ನು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ Q.16
(1) ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ (2) ಘನೀಕರಿಸುವ (3) ಕುದಿಯುವ
(4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ?

ಆರ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ?
(1) ಹುಲಿ (2) ಹಿಮ ಕರಡಿ (3) ಕುದುರೆ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಯಾವುದು ನೀಡುತ್ತದೆ?
(1) ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ನೀರನ್ನು
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (2) ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (3) ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ
ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
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Q.17

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಗನೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು
ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ?

Q.18

(1) ಕಲ್ಲು (2) ಮರಳು (3) ಮರ (4) ಕಬ್ಬಿಣ
Q.19

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ?

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ನೀರಿಗೆ
ಧುಮುಕುತ್ತವೆ?
(1) ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ (2) ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ (3) ಗೂಬೆ (4)
ಗ್ಯಾನೆಟ್

Q.20

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ?
(1) ಮೊಲ (2) ಸಿಂಹ (3) ಜಿರಾಫೆ (4) ಜೀಬ್ರಾ

(1) ಮೇಕೆ (2) ಹಸು (3) ಎಮ್ಮೆ (4) ಇವೆಲ್ಲ
Q.21

ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸಲು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು/ಅಗತ್ಯ?

Q.22

(1) ನೀರು (2) ಬೆಂಕಿ (3) ಗಾಳಿ (4) ಇವೆಲ್ಲ

ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ನೀಡಿರುವ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ
ಜಾಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ: ನೀರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ
__(22)__ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ
__(23)%__ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು
ಸಮುದ್ರಗಳು, ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು __(24)__ ಇತ್ಯಾದಿ.
ನಾವು __(25)__ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೀರು __(26)__ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಘನ, ದ್ರವ ಮತ್ತು __(27)__ .
ನಾವು ನೀರನ್ನು ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ
ಅದರಲ್ಲಿ __(28)__ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
(1) ಜೆಲ್ಗಳು (2) ಎಮಲ್ಷನ್ಗಳು (3) ಅನಿಲ (4) ಇಂಗಾಲ

Q.23

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್
ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ?

Q.24

(1) ಪಿಂಗಾಣಿ (2) ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ (3) ಕೋಳಿ (4)
ಪ್ಯಾಕೆಟ್

(1) ಕಾರು (2) ಬಸ್ (3) ಸೈಕಲ್ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ
ಅಲ್ಲ
Q.25

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

Q.26

ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ?

Q.28

(1) ಹಾವು (2) ನಾಯಿ (3) ಘೇಂಡಾಮೃಗ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q.29

ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ:

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಣ ಹಣ್ಣು?

Q.30

ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾದ
ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
(1) ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ
ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. (2) ಭೂಮಿಯ
ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಋತುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. (3) ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. (4) ಭೂಮಿಯು
24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
(1) ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಗಳಿವೆ (2) ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಗಳಿವೆ
(3) ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ (4) ಕೀಟಕ್ಕೆ ಗರಿಗಳಿವೆ

Q.32

(1) ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (2) ಪಪ್ಪಾಯಿ (3) ಕಿತ್ತಳೆ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.33

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ತಿಳಿ
ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ?
(1) ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಶಾಖದ ಕಳಪೆ
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವವುಗಳಾಗಿವೆ (2) ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಶಾಖವನ್ನು
ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (3) ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು
ಉತ್ತಮ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ (4) (ಎ) ಮತ್ತು
(ಸಿ) ಎರಡೂ

(1) ಒಂದು ಗಂಟೆ (2) ಒಂದು ವರ್ಷ (3) ಒಂದು ದಿನ
(4) ಒಂದು ತಿಂಗಳು
Q.31

ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ
(1) ನಿಜ (2) ಸುಳ್ಳು (3) ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

(1) ದಾದಿ (2) ಶಿಕ್ಷಕ (3) ತೋಟಗಾರ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.27

ಕುಂಬಾರಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು _______.

ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ?
(1) ಕಾಂಡ (2) ಎಲೆ (3) ಹೂವು (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ
ಅಲ್ಲ

Q.34

ಕಾಂಗರೂಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಲಾಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು
ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ______ ಅನ್ನು
ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
(1) ಚೀಲ (2) ಮಂಚದ (3) ಬಾಕ್ಸ್ (4) ನಿಲ್ಲು
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Q.35

ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಆಗಿದೆ

Q.36

(1) ಜೋರು ಗಾಳಿ (2) ತಂಗಾಳಿ (3) ಗಾಳಿ (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.37

ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಿನಿನ್ ಅನ್ನು _______ ನಿಂದ
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(1) ಪ್ರಾಣಿಗಳು (2) ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು (3) ಗಿಡಗಳು (4)
ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

ಅಮನ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ
Q.38
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ
ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲಾ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ
ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು
ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? [ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ]

ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು
_____ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
(1) ಗಿಬ್ಬಸ್ (2) ಅರ್ಧಚಂದ್ರ (3) ಪೂರ್ಣ (4)
ಹೊಸದು

(1) ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳಾಂಗಣ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ.
(2) ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. (3) ಅವನನ್ನು
ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. (4) (ಎ) ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಎರಡೂ.
Q.39

ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೊಕ್ಕುಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಬದುಕಲು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊಕ್ಕುಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

Q.40

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೆಬ್ ಸಹಾಯದಿಂದ
ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ?
(1) ನೋಣ (2) ಸೊಳ್ಳೆ (3) ಜೇಡ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ
ಅಲ್ಲ

(1) ಚಿಕ್ಕದಾದ, ದಪ್ಪವಾದ ಕೊಕ್ಕು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮರದ
ತೊಗಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (2) ಉದ್ದವಾದ,
ತೆಳ್ಳಗಿನ ಕೊಕ್ಕು ಹಕ್ಕಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (3) ಒಂದು ಚಮಚದ ಆಕಾರದ
ಕೊಕ್ಕು ಪಕ್ಷಿಯು ನೀರನ್ನು ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. (4) ಕೊಕ್ಕೆಯ ಕೊಕ್ಕು ಹಕ್ಕಿ
ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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