
 

 
www.karunaduexams.com 

ಕಿ್ವಜ್ -37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 | P a g e  
 

1. ಇತರ ಆಯೆ್ಕ ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಶಾಖದ ಉತತ ಮ ವಾಹಕವಲ್ಲ ? 

ಅ) ಬೆಳಿಿ  

ಆ) ತಾಮರ  

ಇ) ಸಿೋಸ 

ಈ) ಪಾದರಸ 

ಸಿೋಸ 

ಬೆಳಿಿ  ಶಾಖದ ಉತತ ಮ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಲೋಹಗಳಲಿಲ  ಸಿೋಸವು ಶಾಖದ ಉತತ ಮ ವಾಹಕವಲ್ಲ . 

ಪಾದರಸವು ಕಳಪೆ ವಾಹಕವಾಗಿದದ ರೆ ತಾಮರ  ಮತ್ತತ  ಅಲ್ಯೂ ಮಿನಿಯಂ ಉತತ ಮ 

ವಾಹಕವಾಗಿವೆ. 

 

2. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಲ  ಯಾವುದು ಬಿಟುಮೆನ್ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ? 

ಅ) ಇದು ಹೆಚ್ಚು  ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ ಪಾಲಿಸೈಕ್ಲಲ ಕ್ ಆರೊಮ್ಯೂ ಟಿಕ್ ಸಂಯುಕತ ಗಳ 

ಮಿಶ್ರ ಣವಾಗಿದೆ 

ಆ) ಇದು ಕಾಬಬನ್  ಡೈಸಲ್ಫ ೈಡ್ ನಲಿಲ  ಕರಗುತತ ದೆ 

ಇ) ಬಿಟುೂ ಮೆನ್ ರಸಾಯಣವನ್ನು  ನಿರ್ಬರಿಸಲು SARA ವಿಶ್ಲ ೋಷಣೆ ಬಳಸಲಾಗುತತ ದೆ 

ಈ) ಮೇಲಿನ ಎಲಾಲ  ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ 

ಮೇಲಿನ ಎಲಾಲ  ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ 

ಬಿಟುಮೆನ್ ಹೆಚ್ಚು  ಸಿು ಗಧ ತೆಯ, ಕಪ್ಪು , ಜಿಗುಟಾದ, ಕಾಬಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫ ೈಡ್  ನಲಿಲ  ಕರಗುವ 

ಮತ್ತತ  ಹೆಚ್ಚು  ಸಾಾಂದ್ರ ೋಕರಿಸಿದ ಪಾಲಿಸೈಕ್ಲಲ ಕ್ ಆರೊಮ್ಯೂ ಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರರ ಕಾಬಬನ್ ನಿಾಂದ 

ಕೂಡಿದ  ದ್ರರ ವಣಗಳ ಒಾಂದು ಮಿಶ್ರ ಣವಾಗಿದೆ. 

 

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರ ದೇಶ್ವನ್ನು  “ಡ್ರೋಲ್ ಡ್ರ ಮ್ ಬೆಲ್್” ಎಾಂದು ಕರೆಯಬಹುದು? 

ಅ) ರ್ರ ವ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆ) ಉಷಣ ವಲ್ಯದ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಇ) ಸಮಶೋತೋಷಣ  ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಈ) ಸಮಭಾಜಕ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಸಮಭಾಜಕ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಡ್ರೋಲ್ ಡ್ರ ಮ್ ಎಾಂದರೆ ಭೂಮರ್ೂ ದ ಸುತತ ಲಿನ ಸವ ಲ್ು  ಉತತ ರ ಸಮಭಾಜಕದ ಎರಡು 

ಮ್ಯರುತಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರ ದೇಶ್. ಈ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿಲ  ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚು ನ ಪ್ರ ಮ್ಯಣದ ಸೌರ 

ವಿಕ್ಲರಣವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತತ  ಸಮುದರ ದಲಿಲ  ತೋವರ ವಾದ ತಾಪ್ವನ್ನು  ಉಾಂಟುಮ್ಯಡುತತ ದೆ. ಈ 

ತಾಪ್ವು ಬಿಸಿಯನ್ನು , ತೇವಭರಿತ ಗಾಳಿಯನ್ನು , ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯ ಒತತ ಡ್; ಮೋಡ್ಗಳು, ಅಧಿಕ 

ಆದರ ಬತೆ; ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿಯ ಬದಲಾವಣೆ  ಮತ್ತತ  ಗುಡುಗುಗಳಂತಹ ತೋವರ ವಾದ ಹವಾಮ್ಯನದ 
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ಹಲ್ವಾರು ವಿರ್ಗಳನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು ಸುತತ ದೆ. ಚಂಡ್ಮ್ಯರುತಗಳು ಈ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿಲ  

ಹುಟ್ಿಕೊಳಿು ತತ ವೆ.  

 

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ? 

ಅ) ಓಡಿಶಾದಲಿಲ  ಭತತ  ಒಾಂದು ವಾಣಿಜೂ  ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ 

ಆ) ಕಾಫಿ ಕರ್ನಬಟಕದ ಒಾಂದು ಪ್ರ ಮುಖ ತೋಟ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ 

ಇ) ಕಡ್ಲ್ಕಾಯಿ ಗುಜರಾತನ ಪ್ರ ಮುಖ ಮುಾಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ 

ಈ) ಮೇಘಾಲ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರ ಮುಖ ಪೈನ್ಆಪ್ಲ್ ಉತಾು ದ್ಸುವ ರಾಜೂ ವಾಗಿದೆ 

ಓಡಿಶಾದಲಿಲ  ಭತತ  ಒಾಂದು ವಾಣಿಜೂ  ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ 

ಭತತ  ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತತ  ಪಂಜಾಬಿನ ವಾಣಿಜೂ  ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಡಿಶಾದಲಿಲ  ಭತತ  

ಜಿೋವರ್ನಧಾರಕೆೆ  ಅಷ್್ ೋ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕಡ್ಲ್ಕಾಯಿ ಗುಜರಾತನ ಪ್ರ ಮುಖ ಮುಾಂಗಾರು 

ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ದೇಶ್ದಲಿಲ  ಉತಾು ದ್ಸುವ ಸುಮ್ಯರು ಅರ್ಬದಷ್್ಟ  ಎಣೆಣ  ಬಿೋಜಗಳನ್ನು  

ಇದು ಸಮರ್ನಗಿದೆ. ಮೇಘಾಲ್ಯವು ಭಾರತದಲಿಲ  ಪೈನ್ಆಪ್ಲ್ (ಅರ್ನನಸ್ ಕೊಮಸಸ್ 

(ಎಲ್) ಉತಾು ದ್ಸುವ ಪ್ರ ಮುಖ ರಾಜೂ ವಾಗಿದೆ.  

 

5. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಲ  ಯಾವುದು ಸಮಭಾಜಕ ಬೆಳೆಗೆ ಉದ್ರಹರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ? 

ಅ) ತೆಾಂಗಿನಕಾಯಿ 

ಆ) ರಬಬ ರ್ 

ಇ) ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್ 

ಈ) ಬಾಳೆ 

ಬಾಳೆ 

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಣ  ಸಮಭಾಜಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ . ಸಮಭಾಜಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಮುಖ 

ಉದ್ರಹರಣೆಗಳೆಾಂದರೆ ರಬಬ ರ್, ಕೊಕೊ, ಮೆಣಸು, ತೆಾಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್, ವಿೋಳೂ  

ಇತಾೂ ದ್ ಸೇರಿವೆ. 

 

6. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಲ  ಭಾರತದ ಸಥ ಳಾಕೃತ ನಕೆೆ ಗಳನ್ನು  (Topographical Maps) ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಥ  

ರಚ್ಚಸುತತ ದೆ? 

ಅ) ಜಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವಬ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ 

ಆ) ಸರ್ವಬ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ 

ಇ) ಜಿಯೋಗಾರ ಫಿಕಲ್ ಸರ್ವಬ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ 

ಈ) ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ  

ಸರ್ವಬ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ 
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7. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಜಾಾ ನದ ವಿಭಾಗದ್ಾಂದ "ಸಮೂಹ ಬುದ್ಧ ಮತೆತ ಯ (swarm intelligence)” 

ಆವಿಷೆ್ಕ ರವು  ಸಾರ್ೂ ವಾಗಿದೆ? 

ಅ) ಫಿರ್ನಲ್ಜಿ 

ಆ) ಫ್ರರ ರ್ನಲ್ಜಿ 

ಇ) ಬಯೋನೊಮಿಕ್್  

ಈ) ಬಯೋನಿಕ್್  

ಬಯೋನಿಕ್್  

ಆವತಬಕ ಸಸೂ  ಮತ್ತತ  ಪಾರ ಣಿ ಜಿೋವನ ಚಕರ ದ ಘಟನೆಗಳ ಅರ್ೂ ಯನ ಮತ್ತತ  ಹವಾಮ್ಯನ, 

ಋತ್ತಮ್ಯನದ ವೂ ತಾೂ ಸಗಳು ಮತ್ತತ  ಆವಾಸಸಾಥ ನದ ಅಾಂಶ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಜಿೋವನಚಕರ ದ ಮೇಲ್ 

ಪ್ರ ಭಾವಿತವಾಗಿರುತತ ದೆ ಎಾಂದು ತಳಿಸುವ ಶಾಸತ ರವೆ ಫಿರ್ನಲ್ಜಿ.  ಫ್ರರ ರ್ನಲ್ಜಿ ಪಾರ ಥಮಿಕವಾಗಿ 

ಮ್ಯನವ ತಲ್ಬುರುಡೆ ಮ್ಯಪ್ನಗಳ ಮೇಲ್ ಕಾಂದ್ರ ೋಕೃತವಾಗಿದೆ, ಬಯೋನಿಕ್್  ಎಾಂಬುದು 

ಜಿೋವವಿಜಾಾ ನದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದುದ , ಜಿೋವಿಗಳು ಮತ್ತತ  ಅವುಗಳ ಪ್ರಿಸರದ ನಡುವಿನ 

ಸಂಬಂರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತತ ದೆ.  

 

8. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಪೋಡ್ಮ ಾಂಟ್ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ (Piedmont plateau)ಗೆ ಉದ್ರಹರಣೆ ಆಗಿದೆ? 

ಅ) ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ 

ಆ) ಬೋಲಿವಿಯನ್ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ 

ಇ) ಮ್ಯಲಾವ  ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ 

ಈ) ಲ್ಡ್ಖ್ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ 

ಮ್ಯಲಾವ  ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ 

ಪಡ್ಮ ಾಂಟ್ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿಯು ಒಾಂದು ಬದ್ಯಲಿಲ  ಪ್ವಬತವನ್ನು  ಹಾಂದ್ರುವ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ. 

ಮ್ಯಲಾವ  ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿಯು ಪೋಡ್ಮ ಾಂಟ್ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಅಾಂತಹ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿಗಳ 

ಇತರ ಉದ್ರಹರಣೆಗಳು ಅರ್ಬಾಂಟೈರ್ನದ ಪಾೂ ಟಗೊೋನಿಯನ್ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ, ಅಮೆರಿಕದಲಿಲ  

ಪೋಡ್ಮ ಾಂಟ್ ಪ್ರ ಸಥ ಭೂಮಿ ಇತಾೂ ದ್. 
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9. ಪಾರ ಚ್ಚೋನ ಬಂದರು-ಸಥ ಳ “ಗೊೋದ್ರವಯ” ಯಾವ ದೇಶ್ದಲಿಲ ದೆ? 

ಅ) ಮಲೇಷಿಯಾ 

ಆ) ಇಾಂಡ್ರೋನೇಷ್ಕೂ  

ಇ) ಮ್ಯೂ ರ್ನಮ ರ್ 

ಈ) ಶರ ೋಲಂಕಾ 

ಶರ ೋಲಂಕಾ 

ಗೊೋದ್ರವಯವು ಶರ ೋಲಂಕಾದ ದಕೆ್ಲಣ ತೋರದಲಿಲ ರುವ ಪ್ಪರಾತನ ಬಂದರು ವಾೂ ಪಾರ 

ತಾಣವಾಗಿದೆ. 

 

10. ಭಾರತದಲಿಲ  ಪಾಶಾು ತೂ  ಅಡ್ಚಣೆಗಳು ಸಾಮ್ಯನೂ ವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲ್ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತತ ದೆ? 

ಅ) ರಬಿ ಬೆಳೆ 

ಆ) ಖರಿಫ್ ಬೆಳೆ 

ಇ) ಝೈದ್ ಬೆಳೆ 

ಈ) ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ  

ರಬಿ ಬೆಳೆ 

 

 

 


