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ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಬಹುಮುಖ್ಾ ಪಯತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನುು ಜ್ಞಯನಯತ್ಮಕವಯಗಿ ಹಯಗೂ 
ಭಯವನಯತ್ಮಕವಯಗಿ ಅಳಯೆುವ ಅಳತೆಗೊೀಲುಗಳಯಗಿರುವ ಇವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಸಯಮರ್ಥಾಿಗಳನುು ತಿಳಿಯಲು ಇವು 
ಬೆೀಕೆೀ ಬೆೀಕು. ವರ್ಿಪೂತಿಿ ಪಡೆದ ಜ್ಞಯನವನುು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಿದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳತ ೆಮಯಡಲು ಸಹಯಯಕವಯಗುವ ಈ 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನವನೆುೀ ಬದಲಯಯಿಸುವಂತ್ವುಗಳಯಗಿವೆ. 

ಒಮ್ಮೇಲೆ ವಯರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗ ೆತ್ಯಯರಯಗುವುದು ಕರ್ಟ. “ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡಿದರೆ ಹಳಳ; ತೆನೆ ತೆನೆ ಕೂಡಿದರೆ ಬಳಳ” 
ಎಂಬಂತ ೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಿದ ಪಯರರಂಭದಂದಲೀೆ ನಯವು ತ್ಯಯರಯನುು ನಡಸೆಬೆೀಕಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಈ ದಸೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪರಧಯನ ಪಯತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪರತಿ ಅಧಯಾಯದ ಅನುಕೂಲ್ಲಸುವಿಕೆ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಕೀೆಳುವ ಪರಶುೆಗಳ ಜೊತ ೆಜೊತೆಗೆ 
ಅಧಯಾಯ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ ಮಯಡುವ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ುು ಪರಣಯಮಕಯರಯಯಗುತ್ತವೆ. ಈ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನುು 
ತ್ಕ್ಷಣ ಮೌಲಾಮಯಪನ ಮಯಡಿ ತ್ಪುುಗಳನುು ತಿದಿದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲಾ ಮತ್ತರ್ುಟ ಹೆಚ್ುುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 
ಕಲ್ಲಕೆಯನುು ಹೆಚ್ುು ದೃಢಗೊಳಿಸಿದಂತಯಗುತ್ತದ್ೆ. 

ಈ ಹಿನುಲೆಯಲಿ್ಲ 10ನೆೀ ತ್ರಗತಿಯ ಸಮಯಜ ವಿಜ್ಞಯನ ವಿರ್ಯದ ಎಲಿ 39 ಅಧಯಾಯಗಳನುು ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷಗೆೆ 
ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಹಯಯಕವಯಗುವಂತ ೆ39 ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷಗೆಳ ಈ ಕಿರು ಹೊತ್ತಗೆಯನುು ತ್ಮಮ ಮುಂದಡುತಿತದ್ೆಿೀವೆ. ಇದರಲಿ್ಲ 
ಪರತಿ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಪರಶೆುಗಳನುು ರಚಿಸಲಯಗಿದುಿ, ಪರತಿ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 20 ಅಂಕಗಳನುು 
ಹೊಂದದ್ೆ. 

ಇತಿತೀಚಿನ ವಯರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಶೆು ಪತಿರಕೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿದ್ಯಗ ಪರಶೆುಗಳು ಸವಲು ಮಟ್ಟಟಗೆ ಕಠಿಣತಯೆನುು 
ಪಡೆದುಕೊಳುಳತಿತವೆ. ಅಂದರ ೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಶೆುಗಳನುು ಅರೆೈಿಸಿಕೊಳುಳವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಯಗುತಿತದ್ಯಿರೆ. ಸರಯಯದ ಉತ್ತರ 
ಗೊತಿತದಿರೂ ಪರಶೆುಯು ಅರ್ಥಿವಯಗದ್ೆೀ ಬೆೀರೊಂದು ಉತ್ತರ ಬರೆಯುತಿತರುವುದನುು ನಯವೆಲಿರೂ ಗಮನಿಸುತಿತದ್ೆಿೀವೆ. ಈ 
ಸಮಸೆಾಯನುು ಹೊೀಗಲಯಡಿಸುವ ಉದ್ೆಿೀಶದಂದಲೆೀ ಈ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿ ವಿಧದ ಪರಶೆುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 
ವಿವಿಧ ಸವರೂಪದ ಪರಶೆುಗಳನುು ರಚಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಯರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನುು ಸುಲಭವಯಗಿ ಎದುರಸಲು ಇದು 
ಸಹಯಯಕವಯಗಲ್ಲದ್ೆ. 

ಪರಸುತತ್ 2019-20ನೆೀ ಸಯಲ್ಲನಿಂದ ಇಲಯಖೆಯು ವಯರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಶೆು ಪತಿರಕಯೆ ಸವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಯಕರ್ುಟ 
ಬದಲಯವಣೆಗಳನುು ತ್ರುತಿತದ್.ೆ ನೂತ್ನ ಸವರೂಪದ ಪರಶೆು ಪತಿರಕಯೆಲ್ಲಿ ದೀಘಿ ಸವರೂಪದ ಪರಶೆ ು್ೀತ್ತರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ುು ಒತ್ತನುು 
ನಿೀಡಲಯಗಿದ್ೆ. ಹಯಗಯಗಿ ಆ ಮಯದರಲ್ಲಿಯೀ ಈ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನುು ರಚಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. ಪುನರಯವತ್ಿನೆ ಸಂದಭಿದಲಿಂತ್ೂ 
ಈ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ುು ಅನುಕೂಲವಯಗಲ್ಲವೆ. 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 1. ಭಯ ರತಕ್ ೆ ಯ ುರ  ೇಪಿಯನ್ ನರ ಆ ಗಮನ್  

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. 1717ರಲ್ಲಿ ಮೊಗಲ್ ದ್ೊರ ೆಫಯರೂಕ್ ಶಿಯಯರನು ಕಂಪನಿಗ ೆನಿೀಡಿದ ದಸತಕಗಳ ನೆೈಜ ಅರ್ಥಿವೆಂದರೆ 
ಎ) ಕಂದ್ಯಯ ವಸೂಲ್ಲ ಮಯಡುವ ಹಕುು ಪತ್ರ 
ಬಿ) ರಯಜಯಾಡಳಿತ್ ನಡಸೆುವ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ 
ಸಿ) ಸುಂಕಮುಕತ ವಯಾಪಯರಕೆು ನಿೀಡಿದ ಪರವಯನಿಗ ೆಪತ್ರ 
ಡಿ) ಭಯರತಿೀಯರ ವಯಾಪಯರ ನಿಬಿಂಧಿಸುವ ಪತ್ರ  

2. ಬಕಯಾರ್ ಕದನವು ಬಿರಟ್ಟರ್ರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಯವ ಪರದ್ೆೀಶಗಳ ಮ್ಮೀಲ್ಲನ ನಿಜವಯದ ಒಡಯೆರಂೆದು ದೃಢೀಕರಸಿತ್ು. 
ಎ)  ಗುಜರಯತ್, ಬಿಹಯರ ಮತ್ುತ ಮದ್ಯರಸ್    
ಬಿ)  ಬಂಗಯಳ, ಪಂಜಯಬ್ ಮತ್ುತ ಒರಸಯಾ   
ಸಿ)  ಬಂಗಯಳ, ಬಿಹಯರ ಮತ್ುತ ಒರಸಯಾ    
ಡಿ)  ಮ್ಮೈಸೂರು, ಬಿಹಯರ ಮತ್ುತ ಮಹಯರಯರ್ರ 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ಫಯರನಿಾಸೊುೀ ಡಿ ಅಲೇೆಡ ನಿೀಲ್ಲ ನಿೀರನ ನಿೀತಿಯನುು ಜಯರಗ ೆತ್ರಲು ಕಯರಣವೆೀನು?  
4. ದಸತಕಗಳು ಬಂಗಯಳ ಸಕಯಿರಕೆು ಅಪಯರ ನರ್ಟವನುು ಉಂಟು ಮಯಡುತಿತದಿವು. ಹೆೀಗೆ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     3x2=6  
5. ”ಪಯಿಸಿ ಕದನವು ಭಯರತಿೀಯರಲ್ಲಿದಿ ಅನೈೆಕಾತ ೆಮತ್ುತ ಆ ಕಯಲದ ವಯಾಪಯರ ವಗಿದಲ್ಲಿದಿ ಲೊೀಭಿತ್ನವನುು ಪರದಶಿಿಸಿತ್ು” ಸಮರ್ಥಿಸಿ.  

ಅರ್ಥವಯ 
ಕಯನ್ ಸಯಟಂಟ್ಟನೊೀಪಲ್ ನಗರವು ಅಂತ್ರರಯರ್ಷರೀಯ ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೆೀಂದರವಯಗಿತೆತಂದು ಹೀೆಗ ೆಹೆೀಳುವಿರ. 

6. ಭಯರತ್ಕೆು ಹೊಸ ಜಲಮಯಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಕಯರಣವಯದ ಅಂಶಗಳನುು ಚ್ಚಿಿಸಿರ. 
7. ವಯಸೊುೀಡಿಗಯಮನು ಭಯರತ್ ಮತ್ುತ ಯೂರೊೀಪಿನ ನಡುವೆ ವಯಾಪಯರ ಸಂಬಂಧವನುು ಪುನಃ ಸಯಾಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೀೆಗೆ 

ಹೆೀಳುವಿರ. 
IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6  

8. ಮದ್ಯರಸ್, ಬಯಂಬ ೆಮತ್ುತ ಕಲುತ್ತಗಳು ಬಿರಟ್ಟರ್ರ ಆಡಳಿತ್ ಕೆೀಂದರಗಳಯದುದು ಹೆೀಗೆ? 
9. 2ನೆೀ ಕಯನಯಿಟ್ಟಕ್ ಯುದಧವನುು ವಿವರಸಿ. 

                ಅರ್ಥವಯ 
ಕನಯಿಟ್ಟಕ್ ಯುದಧಗಳು ಬಿರಟ್ಟರ್ರು ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಭದರವಯಗಿ ನೆಲೆಯೂರಲು ಸಹಕಯರಯಯದವು. ಹೀೆಗೆ? 

V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                       1x4=4 
10. ಪಯಿಸಿ ಕದನಕೆು ಕಯರಣಗಳು ಮತ್ುತ ಅದರ ಪರಣಯಮಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 

                   ಅರ್ಥವಯ 
ಬಕಯಾರ್ ಕದನಕೆು ಕಯರಣಗಳು ಮತ್ುತ ಅದರ ಪರಣಯಮಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 2. ಬ್ರ ಿಟಿಷ್ ಆ ಳ್ವಿಕ್ ಯ ವಿಸ್ತರಣ  

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               3x1=3 

1. ಲಯರ್ಡಿ ವೆಲೆಿಸಿಿಗೆ ಮರಯಠರ ಆಂತ್ರಕ ವಿಚಯರದಲ್ಲಿ ಪರವೀೆಶಿಸಲು ಅವಕಯಶ ನಿೀಡಿದ ಸಂಗತಿ 
ಎ) ಬಿರಟ್ಟಷ್ ರೆಸಿಡೆನಿಾಯ ಮ್ಮೀಲೆ ಪೆೀಶೆವಯ ದ್ಯಳಿ 
ಬಿ) ರಘೂೀಬನು ಬಿರಟ್ಟರ್ರ ಬೆಂಬಲ ಕೊೀರದುಿ 
ಸಿ) ಬಿರಟ್ಟರ್ರೊಂದಗಿನ ಸಯಲಯಾಯ್ ಒಪುಂದ 
ಡಿ) ಪೆೀಶೆವ ಬಿರಟ್ಟರ್ರ ಸಹಯಯ ಯಯಚಿಸಿದುಿ 

2. ಎರಡನೆೀ ಭಯಜೀರಯಯನು ಸಹಯಯಕ ಸೆೈನಾ ಪದಧತಿಗ ೆಒಳಪಡಲು ಕಯರಣ 
ಎ) ಹೊಳುರನ ಸೆೈನಾ ಪೆೀಶೆವಯನುು ಸೊೀಲ್ಲಸಿತ್ು.   
ಬಿ) ಮರಯಠ ಮನೆತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಿವಿತ್ುತ.   
ಸಿ) ಪೆೀಶೆವ ಸೆೈನಾವನುು ಲಯರ್ಡ ಿವೆಲೆಿಸಿಿ ಸೊೀಲ್ಲಸಿದನು.   
ಡಿ) ಮೊಗಲರು ಪೆೀಶೆವಯನುು ಸೊೀಲ್ಲಸಿದರು.  

3. ಬಿರಟ್ಟರ್ರು ಶಿವಯಜಯ ವಂಶಸಾ ಪರತಯಪಸಿಂಹನನುು ಸಣಣ ರಯಜಾ ಸತಯರಯದಲ್ಲಿ ಪರತಿಷ್ಯಾಪಿಸಿ, ಮರಯಠರ ಸಯಂಪರದ್ಯಯಕ 
ಮುಖ್ಂಡನಯಗಿಸುವ ಮೂಲಕ 
ಎ) ಮರಯಠ ನಯಯಕರ ವಿಶಯವಸವನುು ಗಳಿಸಿದರು. 
ಬಿ) ಎಲಯಿ ಮರಯಠ ಮನೆತ್ನಗಳನುು ಒಗೂೂಡಿಸಿದರು. 
ಸಿ) ಮೊಗಲರ ವಿರುದಧ ಮರಯಠರನುು ಸಂಘಟ್ಟಸಿದರು. 
ಡಿ) ಮರಯಠರ ತಿೀವರ ಪರತಿರೊೀಧವನುು ನಿಗರಹಿಸಿದರು. 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                 3x1=3  
4. ಮೊಗಲ್ ಚ್ಕರವತಿಿ 2ನೆೀ ಷ್ಯ ಆಲಂ ಕೊೀರ ಮತ್ುತ ಅಲಹಯಬಯದ್ ಗಳನುು ಮರಯಠರಗ ೆಕೊಟಟನು. ಏಕೆ?  
5. ಲಯರ್ಡಿ ವೆಲೆಿಸಿಿಯು ಭಯರತ್ಕೆು ಬಂದ್ಯಗ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಸಯಮಯರಜಾದ ವಿಸತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಯದ ಸನಿುವೆೀಶವಿತೆತಂದು ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳುವಿರ? 
6. ದತ್ುತ ಮಕುಳಿಗೆ ಹಕಿುಲ ಿಪದಧತಿಯನುು ವಯಾಖಯಾನಿಸಿರ. 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                   2x2=4  
7. 1ನೆೀ ಆಂಗೊಿೀ ಮರಯಠ ಯುದಧಕೆು ಕಯರಣವಯದ ಸಂಗತಿಗಳಯವುವು? 

                      ಅರ್ಥವಯ 
8. 3ನೆೀ ಆಂಗೊಿೀ ಮ್ಮೈಸೂರು ಯುದಧಕೆು ಕಯರಣ ಮತ್ುತ ಅದರ ಪರಣಯಮವನುು ತಿಳಿಸಿ.  
9. ಲಯರ್ಡಿ ವೆಲೆಿಸಿಿಯ ಕಯಲದಲ್ಲಿ ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಸಯಮಯರಜಾ ವಿಸತರಣೆಯು ದ್ೊಡಡ ಪರಮಯಣದಲಯಿಯಿತ್ು. ಹೆೀಗೆ? 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                       2x3=6  
10. ಸಹಯಯಕ ಸೆೈನಾ ಪದಧತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಯವುವು?  
11. 2ನೆೀ ಆಂಗೊಿೀ ಮರಯಠ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಬಿರಟ್ಟರ್ರು ಮ್ಮೀಲುಗೆೈ ಸಯಧಿಸಿದರೆಂದು ಹೀೆಗೆ ಹೀೆಳುವಿರ?  

                       ಅರ್ಥವಯ 
ಬಿರಟ್ಟರ್ರು ಪಂಜಯಬನುು ಹೆೀಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು? 

V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     1x4=4 
12. ಸಹಯಯಕ ಸೆೈನಾ ಪದಧತಿ ಮತ್ುತ ದತ್ುತ ಮಕುಳಿಗೆ ಹಕಿುಲ ಿಪದಧತಿಯು ಬಿರಟ್ಟರ್ರ ಸಯಮಯರಜಾ ವಿಸತರಣೆಗೆ ಸಹಕಯರಯಯದವು. ಹೀೆಗೆ? 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 3. ಬ್ರ ಿಟಿಷ್ ಆ ಳ್ವಿಕ್ ಯ ಪರಿಣ ಯಮಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿ ರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿರಟ್ಟರ್ರು ವಾವಸಿಾತ್ ಪೊೀಲ್ಲೀಸ್ ವಾವಸೆಾಯನುು ರೂಪಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ 
ಎ) ಸೆೈನಾಕೆು ಪೂರಕವಯಗಿ ಕಯಯಿವನುು ನಿವಿಹಿಸಲು 
ಬಿ) ಆಂತ್ರಕ ಶಯಂತಿ ಸುವಾವಸೆಾಯನುು ಕಯಪಯಡಲು 
ಸಿ) ದ್ೆೀಶಿೀಯ ರಯಜರನುು ನಿಯಂತ್ರಸಲು 
ಡಿ) ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಯರಗಳನುು ನಿಯಂತಿರಸಲು  

2. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿರಟ್ಟರ್ರು 1909ರ ಭಯರತಿೀಯ ಪರರ್ತ್ ಕಯಯಿಯನುು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಯವ ಉದ್ೆಿೀಶ ಸಯಧನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. 
ಎ) ಕಂಪನಿಯ ಭರಷ್ಯಟಚಯರ ತ್ಡಯೆಲು 
ಬಿ) ಭಯರತಿೀಯರನುು ಒಡದೆು ಆಳಲು 
ಸಿ) ಪಯರಂತ್ಾಗಳಿಗ ೆಸಯವಯತ್ತತೆ ನಿೀಡಲು 
ಡಿ) ಭಯರತಿೀಯರಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡಲು  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2  
3. ದವಯನಿ ಅದ್ಯಲತ್ ಮತ್ುತ ಪೌಜದ್ಯರ ಅದ್ಯಲತಿತಗೂ ಇರುವ ವಾತಯಾಸವೆೀನು? 
4. ಪಯಲ್ಲಸಿ ಆಫ್ ಅಸರ್ಿನ್ ಎಂದರೆೀನು?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                    3x2=6  
5. ರೆೈತ್ರ ಒಳಿತಿಗಯಗಿ ಜಯರಗ ೆತ್ಂದ ರೆೈತ್ವಯರ ಪದಧತಿಯಿಂದಲೆೀ ಗರರ್ಾ ರೆೈತ್ರು ಸಯಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಹೆೀಗೆ?                         
6. ರೆಗುಾಲೆೀಟ್ಟಂಗ್ ಕಯಯಿಯು ಬಂಗಯಳದ ಗವನಿರ್ ಜನರಲನ ಅಧಿಕಯರವನುು ಹೆಚಿುಸಿತ್ು. ಹೆೀಗೆ?  
7. 1919ರ ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರ ಕಯಯಿಯು ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಂದ ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ ಬದಲಯವಣೆಗಳೆೀನು? 

                        ಅರ್ಥವಯ 
1935ರ ಭಯರತ್ಸಕಯಿರ ಕಯಯಿಯ ಪರಮುಖಯಂಶಗಳು ಯಯವುವು?  

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                        2x3=6  
8. ಈಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಯ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ದ್ೆೀಶದಲಿ್ಲ ಬಿರಟ್ಟರ್ರು ರೂಪಿಸಿದ ನಯಾಯಯಂಗ ವಾವಸೆಾಯನುು ವಿಶೆಿೀರ್ಷಸಿರ. 

                         ಅರ್ಥವಯ 
ಬಿರಟ್ಟರ್ರ ಕಂದ್ಯಯ ನಿೀತಿಗಳು ಭಯರತಿೀಯ ಕೃರ್ಷ ಕ್ಷೆೀತ್ರವನುು ಸಂಕರ್ಟಕಿುೀಡು ಮಯಡಿತ್ು. ಹೆೀಗೆ?  

9. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿರಟ್ಟರ್ರ ಕಯಲಯವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೀೆತ್ರದಲಯಿದ ಬದಲಯವಣೆಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ.  
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ  ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                      1x4=4 
10. ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸೆಾಯು ಅಭಿವೃದಧಶಿೀಲ ಆಲೊೀಚ್ನಗೆಳನೊುಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ತ್ಲೆಮಯರನುು ಸೃರ್ಷಟಸಿತ್ು. ಸಮರ್ಥಿಸಿ. 

                         ಅರ್ಥವಯ 
ರೆೈತ್ವಯರ ಪದಧತಿಯು ಖಯಯಂ ಜಮಿೀನಯಿರ ಪದಧತಿಗಿಂತ್ ಭಿನುವಯಗಿದ್ೆ. ಹೆೀಗೆ?  
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 4. ಕನ ಯಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿ ಷ್ ಆ ಳ್ವಿಕ್ ಗ   ಪಿತಿರ   ೇಧಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಭಯರತ್ದ ಚ್ರತೆರಯಲ್ಲಿ 18ನೆೀ ಶತ್ಮಯನ ‘ರಯಜಕಿೀಯ ಸಮಸೆಾಗಳ ಶತ್ಮಯನ’ವೆಂದ್ೆೀ ಚಿತಿರಸಲುಟ್ಟಟದ್ೆ. ಇದಕೆು ಕಯರಣವಯದ ಪರಮುಖ್ 
ಘಟನೆಯಂದರೆ 
ಎ) ಮೊಘಲ್ ಚ್ಕರವತಿಿ ಔರಂಗಜೆೀಬ್ ನ ಮರಣ 
ಬಿ) ಪಯಿಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿನ ಭಯರತಿೀಯರ ಸೊೀಲು 
ಸಿ) ಬಕಯಾರ್ ಕದನದಲ್ಲಿನ ಸಂಯುಕತ ಸೆೈನಾದ ಸೊೀಲು  
ಡಿ) ಪರರ್ಥಮ ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ಸಂಗಯರಮದ ವಿಫಲತೆ 

2. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಶಸರ ಬಂಡಯಯವನುು ಸಂಘಟ್ಟಸಿದ ಪರಮುಖ್ರೆಂದರೆ 
ಎ) ಸಯವಮಿ ಅಪರಯಂಪರ, ಕಲಯಾಣಸಯವಮಿ, ಪುಟಟಬಸಪು 
ಬಿ) ವೆಂಕಟಪು ನಯಯಕ, ರಯಯಣಣ, ವಿೀರಪು 
ಸಿ) ಕಿತ್ೂತರ ಚೆನುಮಮ, ವಿೀರಪು, ಪುಟಟಬಸಪು  
ಡಿ) ಸಯವಮಿ ಅಪರಯಂಪರ, ಟ್ಟಪುು ಸುಲಯತನ್, ಹೆೈದರಯಲ್ಲ  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2  
3. ಎರಡನೆೀ ಆಂಗೊಿೀ ಮ್ಮೈಸೂರು ಯುದಧವನುು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕೆೈಗೂೆಂಡ ಒಪುಂದ ಯಯವುದು?  
4. ಸುರಪುರದ ಸಂಸಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಿರಟ್ಟರ್ರಗೆ ಹಸತಕ್ಷೀೆಪ ಮಯಡಲು ಅನುವು ಮಯಡಿಕೊಟಟ ಸನಿುವೆೀಶವೆೀನು? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                    2x3=6  
5. ಸಯಮಯನಾ ಸೆೈನಿಕನಯಗಿದಿ ಹೆೈದರಯಲ್ಲಯು ಮ್ಮೈಸೂರನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಯರಕೆು ಬಂದದುಿ ಹೀೆಗೆ? 
6. ಶಿರೀರಂಗಪಟಟಣ ಒಪುಂದವು ಅಸಮಯನ ರ್ರತ್ುತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತೆತಂದು ಹೆೀಗ ೆಹೆೀಳುವಿರ? 
7. ಸುರಪುರ ಸಂಸಯಾನದ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಮಡೊೀಸ್ ಟೆೀಲರ್ ರವರ ಪಯತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ಯಿಗಿದ್ೆ. ಹೆೀಗೆ? 

                    ಅರ್ಥವಯ 
ಕೊಪುಳದ ವಿೀರಪುನು ಬಿರಟ್ಟರ್ರ ವಿರುದಧ ಹೆೀಗೆ ಹೊೀರಯಡಿದನು? 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                        2x3=6  
8. ಭಯರತ್ದ ಚ್ರತೆರಯಲ್ಲಿ 18ನೆೀ ಶತ್ಮಯನ ‘ರಯಜಕಿೀಯ ಸಮಸೆಾಗಳ ಶತ್ಮಯನ’ವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿ. 

                    ಅರ್ಥವಯ 
ದ್ೊೀಂಡಿಯಯ ವಯಘ್ ಬಿರಟ್ಟರ್ರ ವಿರುದಧದ ಹೊೀರಯಟದಲ್ಲಿ ಹೊೀರಯಡಿದ ಕರಮವನುು ವಿಶೆಿೀರ್ಷಸಿ.  

9. 4ನೆೀ ಆಂಗೊೀಿ-ಮ್ಮೈಸೂರು ಯುದಧಕೆು ಕಯರಣ ಮತ್ುತ ಅದರ ಪರಣಯಮಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ.  
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                      1x4=4 
10. ಕಿತ್ೂತರನಲ್ಲಿ ನಡದೆ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ವಿರೊೀಧಿ ಹೊೀರಯಟವನುು ವಿವರಸಿ. 

                ಅರ್ಥವಯ 
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡದೆ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ವಿರೊೀಧಿ ರೆೈತ್ ದಂಗೆಯನುು ವಿವರಸಿ.  

 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 5. ಸಯ ಮಯಜಿಕ ಮತುತ ಧ್ಯರ್ಮ ಾಕ ಸ್ ುಧ್ಯರಣ ಯ ಚಳವಳ್ವ ಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಹೆನಿರ ವಿವಿಯನ್ ಡಿರೀೆಜಯೀರವರು ಈ ಚ್ಳವಳಿಯ ಆಶಯಗಳಿಂದ ಪರಭಯವಿತ್ಗೊಂಡಿದಿರು.  
ಎ) ಸಯಮಯಜಕ ಧಯಮಿಿಕ ಚ್ಳುವಳಿ  
ಬಿ) ಯುರೊೀಪಿನ ಪುನರುಜಜೀವನ ಚ್ಳುವಳಿ  
ಸಿ) ಭಯರತ್ದ ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ಚ್ಳುವಳಿ 
ಡಿ) ಭಯರತ್ದ ಪುನರುಜಜೀವನ ಚ್ಳುವಳಿ 

2. ಮ್ಮೈಸೂರು ಸಂಸಯಾನದ ಮಹಯರಯಜರಯದ 10ನೆೀ ಚಯಮರಯಜ ಒಡಯೆರರವರು ಸಯವಮಿ ವಿವೀೆಕಯನಂದರ ಸಲಹೆಯಂತ ೆ
ಎ) ಅಸುೃಶಾತಯೆ ಆಚ್ರಣೆಯನುು ನಿಷ್ೀೆಧಿಸಿದರು. 
ಬಿ) ಪರಜೆಗಳಿಗ ೆಧಯಮಿಿಕ ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ನಿೀಡದರು. 
ಸಿ) ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಯಟದಲ್ಲಿ ಭಯಗವಹಿಸಿದರು. 
ಡಿ) ಅಸುೃಶಾ ಮಕುಳಿಗೆ ಶಯಲಗೆಳನುು ಪಯರರಂಭಿಸಿದರು.    

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2  
3. ಬಿರಟ್ಟರ್ರು ಬಿಳಿಯನ ಮ್ಮೀಲ್ಲನ ಹೂೆರೆ ಸಿದ್ಯಧಂತ್ವನುು ಪರಚಯರ ಮಯಡಿದರು. ಏಕೆ?  
4. ಅನಿಬೆಸಂೆಟರು ಪಯರರಂಭಿಸಿದ ಪತಿರಕೆಗಳನುು ಹೆಸರಸಿ.   

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     3x2=6  
5. ಪಯರಚಿೀನ ಮತ್ುತ ಮಧಾಕಯಲ್ಲೀನ ಸಯಮಯಜಕ ಸುಧಯರಣಯ ಚ್ಳುವಳಿಗಿಂತ್ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ವಸಯಹತ್ು ಕಯಲಘಟಟದ ಚ್ಳುವಳಿಗಳು ಹೆೀಗ ೆ

ಭಿನುವಯಗಿವ?ೆ 
                           ಅರ್ಥವಯ 
ಜಯತಿ ಮತ್ುತ ಲ್ಲಂಗ ನೆಲೆಗಳ ಶೆ ೀ್ರ್ಣಯೆನುು ಹೊೀಗಲಯಡಿಸಲು ಜೊಾೀತಿಭಯ ಫುಲೆಯವರು ಹೆೀಗೆ ಶರಮಿಸಿದರು?  

6. ಹೆನಿರ ವಿವಿಯನ್ ಡಿರೀೆಜಯೀರವರ ಪರಮುಖ್ (ಚಿಂತ್ನ)ೆಸುಧಯರಣೆಗಳಯವುವು? 
7. ಕೆೀರಳದಲ್ಲಿದಿ ಸಯಮಯಜಕ ಸಿಾತಿಗತಿಗಳು ಶಿರೀನಯರಯಯಣ ಗುರು ಅವರಗ ೆಧಮಿ ಪರಪಯಲನಯ ಯೀಗಂ ಸಂಘಟನೆಯನುು ಪಯರರಂಭಿಸಲು 

ಕಯರಣವಯದವು. ಹೆೀಗೆ?  
IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6  

8. ಆಯಿ ಸಮಯಜದ ಸುಧಯರಣೆಗಳು ಇಂದನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕರಣಿೀಯ. ಸಮರ್ಥಿಸಿ. 
              ಅರ್ಥವಯ 
ಆಲ್ಲಘರ್ ಚ್ಳವಳಿಯ ಉದ್ೆಿೀಶಗಳನುು ವಿಶೆಿೀರ್ಷಸಿ.  

9. ಪಯರರ್ಥಿನಯ ಸಮಯಜವು ಭಯರತಿೀಯ ಸಿರೀಯರ ಶೆರೀಯೀಭಿವೃದಧಗ ೆಶರಮಿಸಿತ್ು. ಹೀೆಗೆ? 
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                       1x4=4 
10. ರಯಜಯ ರಯಮಮೊೀಹನ್ ರಯಯರನುು ‘ಭಯರತ್ದ ಪುನರುಜಜೀವನದ ಜನಕ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಯರಣವೆೀನು? 

                         ಅರ್ಥವಯ 
ಅನಿಬೆಸಂೆಟರು ಸಮಯಜ ಸುಧಯರಕರ ಮಯತ್ರವಲಿ ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಯಟಗಯರರು ಕೂಡಯ ಆಗಿದಿರು. ಸುರ್ಷಾೀಕರಸಿ. 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 6. ಭಾರತ್ದ  ಪ್ರಥಮ  ಸ್ಾಾ ತ್ುಂತ್ರಯ ಸುಂ ಗ್ಾರಮ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಮೊಘಲ್ ಚ್ಕರವತಿಿ, ಔದ್ ನ ನವಯಬರು ಬಿರಟ್ಟರ್ರ ವಿರುದಧ ಪರತಿಭಟ್ಟಸಲು ಕಯರಣ 
ಎ)  ಸ ಹ ಾಯಕ  ಸ ೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ 
ಬಿ)  ದ್ತ್ತು ಮಕ ಕ ಳಿಗ  ಹಕ್ಕಕ ಲ್ಲ  ನೀತಿ 
ಸಿ)  ಅಧಿಕಾರದಿಂ ದ್  ಪದ್ಚ್ತಯತಿ 
ಡಿ)  ರಾಜ ಪದ್ವಿಯ ರದ್ ಧತಿ  

2. ಇಂಗೆಿಂಡಿನ ಕೆೈಗಯರಕಯ ಕಯರಂತಿಯಿಂದ ವಿಶೆೀರ್ವಯಗಿ ಭಯರತ್ದ ಈ ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳು ಅವನತಿ ಹೊಂದದವು. 
ಎ) ಕಬಿಾಣ ಮತ್ುತ ಉಕುು ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳು 
ಬಿ) ಗೃಹ ಮತ್ುತ ಸಣಣ ಕೆೈಗಯರಕಗೆಳು 
ಸಿ) ಬಟೆಟ ಮತ್ುತ ಉಣೆಣ ಕೆೈಗಯರಕಗೆಳು 
ಡಿ) ಸಕುರೆ ಮತ್ುತ ಕಯಗದದ ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳು   

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ಇನಯಂ ಆಯೀಗವು ರೆೈತ್ರನುು ಹೆೀಗೆ ಸಂಕರ್ಟಕೆು ಈಡು ಮಯಡಿತ್ು? 
4. ಭಯರತಿೀಯ ಸೆೈನಿಕರು ರಯಯಲ್ ಎನ್ ಫೀಲ್ಡ ಬಂದೂಕುಗಳ ಬಳಕೆಯನುು ಏಕೆ ವಿರೊೀಧಿಸಿದರು?   

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     3x2=6  
5. ಇಿಂ ಗ ಲ ಿಂಡಿನ್ ಕ  ೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಂ ತಿಯಿಂದ ಾಗಿ ಭಾರತ್ದ್  ಗೃಹ  ಕ  ೈಗಾ ರಿಕ ಗಳ ು  ಶಿಥಿಲ್ಗ  ಿಂಡವು. ಹ  ೀ ಗ ? 

                   ಅರ್ಥವಯ 
1857ರ ದಂಗೆ ಆರಂಭಕೆು ಬಯಾರಕಪುರ ಹೆೀಗ ೆಕಯರಣವಯಯಿತ್ು? ವಿವರಸಿ.  

6. 1857ರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಝಯನಿಾ ರಯಣಿ ಲಕ್ಷಿಿಬಯಯಿಯ ಹೊೀರಯಟ ಅವಿಸಮರಣಿೀಯವಯದುದು. ಈ ಹೀೆಳಿಕೆಯನುು ಸಮರ್ಥಿಸಿ. 
7. 1857ರ ದ್ಿಂ ಗ ಯ ಪ ರಿಣ ಾಮಗಳಾವುವು?   

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗಳ್ಳಗ  ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6  
8. 1857ರ ದ್ಿಂ ಗ ಗ  ರಾಜಕ್ಕೀ ಯ ಕಾರಣಗಳ ನ್ತು ವಿವರಿಸಿ. 

              ಅಥವಾ 
1857ರ ದಂಗೆಗ ೆಆರ್ಥಿಕ ಕಯರಣಗಳನುು ವಿವರಸಿ.  

9. 1858ರ ಮ ಹ ಾರಾಣಿ ಘ ೀ ಷಣ ಯ ಮ  ಲ್ಕ ಬಿರಟಿಷರತ ಭಾರತಿ ೀ ಯರನ್ತು ಸ ಿಂತ ೈಸ ಲ್ತ ಪರಯ ತಿುಸಿದ್ರತ ಹ  ೀ ಗ ?  
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                       1x4=4 
10. 1857ರ ದ್ಿಂ ಗ ಗ  ಕಾರಣವಾದ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ  ಹ ಾಗ  ಸ ೈನಕ  ಅಿಂಶ ಗಳ ೀನ್ತ? 

                ಅಥವಾ 

1857ರ ದಂಗೆಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಯಶಸುಾ ಗಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ಏಕೆ?  
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 7. ಸ ಯಿತಂತ ಿಯ ಹ  ೇರ ಯಟ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಭಯರತಿೀಯ ರಯರ್ಷರೀಯ ಕಯಂಗೆರಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೀ ಸಯರದಂತೆ ಅದರ ಪರಮುಖ್ ಉದ್ೆಿೀಶ 
ಎ) ಪೂಣಿ ಸವರಯಜಾವನುು ಸಯಾಪಿಸುವುದು. 
ಬಿ) ರಯಜಕಿೀಯ ಹಕುನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು. 
ಸಿ) ರಯರ್ಷರೀಯ ಐಕಾತೆಯನುು ಸಯಧಿಸಿ ಬೆಳಸೆುವುದು. 
ಡಿ) ಸಂವಿಧಯನಯತ್ಮಕ ಹಕುುಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು.  

2. 1905 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಯಳವನುು ವಿಭಜಸಲು ಕಯರಣ 
ಎ) ಹಿಂದೂ ಮುಸಲಯಮನರನುು ಬೆೀಪಿಡಿಸುವುದು.   
ಬಿ) ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಯಟವನುು ಹತಿತಕುುವುದು.   
ಸಿ) ಪಶಿುಮ ಬಂಗಯಳವನುು ಅಭಿವೃದಧಗೂೆಳಿಸುವುದು.   
ಡಿ) ಮೂಲ ಸೌಕಯಿಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು.  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ಭಯರತಿೀಯರು ಬಿರಟ್ಟಷ್ ವಿರೊೀಧಿ ಆಕೊರೀಶವನುು ವಾಕತಪಡಿಸಲು ಪಯರರಂಭಿಸಿದರು. ಏಕೆ?  
4. ತಿೀವರವಯದಗಳು ಮಂದಗಯಮಿಗಳನುು ‘ರಯಜಕಿೀಯ ಭಿಕ್ಷುಕರು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಯರಣವೆೀನು?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     3x2=6  
5. ಭಯರತಿೀಯ ರಯರ್ಷರೀಯ ಕಯಂಗೆರಸ್ ನ ಸಯಾಪನೆಗ ೆಮೊದಲು ಇದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಯವುವು? 

                        ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ದ ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಯಟಕೆು ಶರಮಿಸಿದ ಪರಮುಖ್ ಕಯರಂತಿಕಯರ ಸಂಘಟನೆಗಳನುು ಹಸೆರಸಿ.  

6. 19ನೆೀ ಶತ್ಮಯನದಲ್ಲಿ ಕಯಂಗೆರಸಿಾನಂತ್ಹ ರಯರ್ಷರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಹುಟುಟ ಅನಿವಯಯಿವಯಯಿತ್ು. ಏಕೆ?  
7. ಭಯರತ್ದ ಸಂಪತ್ುತ ಇಂಗೆಿಂಡಿಗೆ ಸೊೀರ ಹೊೀಗುತಿತತ್ುತ ಹೀೆಗೆ? ವಿವರಸಿ.  

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6  
8. ಭಯರತ್ ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಯಟದಲ್ಲಿನ ಕಯರಂತಿಕಯರಗಳನುು ಹೆಸರಸಿ.  
9. ‘ಬಂಗಯಳದ ವಿಭಜನೆಯು ಭಯರತ್ದ ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಯಟದ ತಿೀವರತಯೆನುು ಕುಗಿೂಸುವ ಬಿರಟ್ಟರ್ರ ತ್ಂತ್ರವಯಗಿತ್ುತ’ ಈ ಹೆೀಳಿಕೆಯನುು 

ವಿಮಶಿಿಸಿ. 
                            ಅರ್ಥವಯ 

10.  ಭಯರತಿೀಯರ ತಿೀವರ ಪರತಿರೊೀಧವು ಬಿರಟ್ಟರ್ರು ಬಂಗಯಳದ ವಿಭಜನೆಯನುು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಯರಣವಯಯಿತ್ು. ಹೀೆಗೆ? ವಿವರಸಿ 
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                       1x4=4 
11. ಭಯರತ್ದ ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಯಟದಲ್ಲಿ ಮಂದಗಯಮಿಗಳ ಪಯತ್ರವನುು ವಿವರಸಿ. 

                    ಅರ್ಥವಯ 
ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ಚ್ಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಗಂಗಯಧರ ತಿಲಕರ ಹೊೀರಯಟವನುು ವಿವರಸಿ.  

 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 8. ಗ ಯಂಧಿಯ ುಗ ಮತು ತ ರ ಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಹ  ೇರಯಟ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಜಲ್ಲಯನ್ ವಯಲಯಭಯಗ್ ಹತಯಾಕಯಂಡವು ------ ಕಯಯಿಗ ೆವಿರುದಧ ನಡದೆ ಹೊೀರಯಟದ ಪರಣಯಮ  
ಎ) 1909 ಭಯರತಿೀಯ ಪರರ್ತ್ ಕಯಯಿ  
ಬಿ) 1919ರ ರೌಲತ್ ಕಯಯಿ 
ಸಿ) 1919ರ ಭಯರತಿೀಯ ಪರರ್ತ್ ಕಯಯಿ 
ಡಿ) 1935ರ ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರದ ಕಯಯಿ  

2. ಭಯರತಿೀಯ ರಯರ್ಷರೀಯ ಕಯಂಗೆರಸ್ ನ ಹರಪುರ ಅಧಿವೀೆಶನದ ಅಧಾಕ್ಷರಯಗಿದಿವರು 
ಎ) ಮಹಯತ್ಮ ಗಯಂಧಿೀಜ        
ಬಿ) ಅಂಬೆೀಡುರ್    
ಸಿ) ಸುಭಯಷ್ ಚ್ಂದರ ಬೊೀಸ್    
ಡಿ) ನೆಹರು  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತ ರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ಗಯಂಧಿ-ಇವಿಿನ್ ಒಪುಂದದ ಪರಣಯಮವೆೀನು?  
4. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಿಂ ಬ ೀ ಡಕರ್ ಆರ ಿಂಭಿಸಿದ್ ಪತಿರಕ ಗಳಾವುವು?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     1x2=2  
5. ಗಯಂಧಿಜೀಯವರ ಹೊೀರಯಟದ ಅಂತ್ಃಸತ್ವದ ಸಯಧನಗಳಯವುವು? 

                ಅರ್ಥವಯ  
1929ರ ಲಯಹೊೀರ್ ಕಯಂಗೆರಸ್ ಅಧಿವೀೆಶನದ ಐತಿಹಯಸಕ ಮಹತ್ವವೆೀನು? 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6  
6. ಅಸ ಹಕ ಾರ ಚ್ಳ ು ವಳಿಯ ಸ ಿಂದ್ರ್ ಭದ್ಲ್ಲಲ  ಆದ್ ಪರಮತ ಖ ಬ ಳವಣಿಗ  ಗಳಾವುವು? 

                ಅರ್ಥವಯ 
ಕಿವಟ್ ಇಂಡಿಯಯ ಚ್ಳುವಳಿಯನುು ಸಂಕ್ಷಿಪತವಯಗಿ ವಿವರಸಿ.  

7. ಗಯಂಧಿೀಜ ಅಸಹಕಯರ ಚ್ಳುವಳಿಯನುು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಚೌರ ಚೌರ ಘಟನೆಯು ಕಯರಣವಯಯಿತ್ು. ಹೆೀಗೆ?  
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                       2x4=8 
8. ರಾಷ್ಟ್ರ ೀ ಯ ಸಾಾತ್ಿಂತ್ರಯ  ಸ ಿಂಗ ಾರ ಮದ್ಲ್ಲಲ  ರ  ೈತ್ರತ ಸ ಿಂಘಟಿಸಿದ್ ಪರ ತಿರ್ಟನ ಗಳ ು  ಪ ರಮತ ಖವಾಗಿದ್ದವ ಿಂಬತದ್ನ್ತು ವಿವರಿಸಿ. 

                                ಅಥವಾ 
ಸಾಾತ್ಿಂತ್ರಯ  ಸ ಿಂಗ ಾರಮದ್ಲ್ಲಲ  “ಸ ಿಂತಾಲ್ರ ಬತಡಕ ಟತು  ದ್ಿಂ ಗ ಯನ್ತು” ಭಾರತ್ದ್ ಪರಮ ತಖ ಹ   ೀರಾಟ ಎಿಂದ್ ತ ಹ  ೀ ಗ  ಹ  ೀ ಳು ವಿರಿ.  

9. ಭಯರತ್ದ ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಯಟಕೆು ಸುಭಯಷ್ ಚ್ಂದರ ಬೊೀಸರ ಕೂೆಡುಗೆಯೀನು? 

                                ಅರ್ಥವಯ 
ನ ಹರತರವರತ ಪರಧಾನ್ ಮ ಿಂತಿರಯಾಗಿ ರಾಷರ ಕ ಕ  ನೀ ಡಿದ್ ಪರಮತ ಖ ಕ   ಡತ ಗ ಗಳನ್ತ ು ವಿವರಿಸಿ. 

 
 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 9. ಸಯ ಿತಂ ತ   ಿ ಯೇತತರ ಭ ಯರತ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾ ಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಬಯಂಗಯಿದಂದ ಬಂದ ಬಹುತೀೆಕ ನಿರಯಶಿರತ್ರು ಬಂಗಯಳದಲ್ಲಿ ಮಯತ್ರ ನೆಲೆಯೂರಲು ಪರಯತಿುಸಿದರು. ಏಕೆಂದರ ೆ
ಎ) ಅವರಗ ೆಬಂಗಯಳಿ ಭಯಷ್ ೆಮಯತ್ರ ಪರಚ್ಯವಿತ್ುತ. 
ಬಿ) ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖಯಾತ್ರು ಮುಸಿಿಂರಯಗಿದಿರು. 
ಸಿ) ಬಂಗಯಳ ಅತ್ಾಂತ್ ವಿಶಯಲ ರಯಜಾವಯಗಿತ್ುತ. 
ಡಿ) ಬಂಗಯಳವು ಬಯಂಗಯಿದ್ೆೀಶದ ಸಮಿೀಪವಿತ್ುತ. 

2. ಈ ಕ  ಳ ಗಿನ್ ಯಾವ ತಿದ್ತ ದಪಡಿಯ ಮ  ಲ್ಕ ಸ ಿಂವಿಧಾನ್ಕ ಕ  ‘ಸಮಾಜವಾದ’ ಮತ್ತ ು ‘ಜಾತ್ಯತಿೀತ್’ ಎಿಂಬ ಪದ್ಗಳ ನ್ತು ಸ ೀರಿಸ ಲಾಗಿದ . 
ಎ)  32ನ ೀ ತಿದ್ತದಪಡಿ    
ಬಿ)  42ನ ೀ ತಿದ್ತದಪಡಿ   
ಸಿ)  45ನ ೀ ತಿದ್ತದಪಡಿ    
ಡಿ) 46ನ ೀ ತಿದ್ತ ದಪಡಿ  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗಳ್ಳಗ  ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ಭಯರತ್ಕೆು ಬಹುಧಮಿೀಿಯರ ರಯರ್ರವಯಗಲೆೀಬೆೀಕಯದ ಚಯರತಿರಕ ಅನಿವಯಯಿತೆ ಬಂತ್ು. ಏಕೆ?  
4. ಸದ್ಯಿರ್ ವಲಿಭಭಯಯ್ ಪಟೀೆಲರನುು ‘ಭಯರತ್ದ ಉಕಿುನ ಮನುರ್ಾ’ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಯಗಿದ್ೆ?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     2x2=4  
5. ಭಯರತ್ವನುು ನೆಹರುರವರು ಜಯತ್ಾತಿೀತ್ ರಯರ್ರವೆಂದು ಘೂೀರ್ಷಸಿದರು. ಏಕೆ? 

                     ಅಥವಾ 
ಜತನಾಗಢ ಸ ಿಂಸಾಾನ್ ಭಾರತ್ ಒಕ ಕ ಟವನ್ತು ಸ ೀ ರಿದ್ತದ ಹ  ೀ ಗ ?  

6. ರಾಜ ಹ ರಿಸಿಿಂಗನಗ   ಭಾರತ್ದ್ ಒಕ  ಕ ಟವನ್ತು ಸ ೀ ರತವುದ್ತ  ಅನವಾಯಭವಾಗಿ ತ್ತು. ಏಕ ?  
IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗಳ್ಳಗ  ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6  

7. ಭಾರತ್ವು ಸಾಾತ್ಿಂತ್ರಯ  ಗಳಿಸಿದ್ ಸ ಮಯದ್ಲ್ಲಲ  ಎದ್ತ ರಿಸಿದ್ ಸ ಮ ಸ ಯಗಳಾವುವು?  
8. ಸ ದಾಭರ್ ವಲ್ಲ ರ್ ಭಾಯ  ಪ ಟ ೀಲ್ರತ ಭಾರತ್ದ್ ದ ೀ ಶಿೀಯ  ಸ ಿಂಸಾಾನ್ಗಳನ್ತ ು ವಿಲ್ಲೀ ನ್ಗ  ಳಿಸಿ ಯಶಸಿಾಯಾದ್ದ್ತದ ಹ  ೀ ಗ ?  

                     ಅಥವಾ 
ಗ  ೀವಾವನ್ತು ಪ  ೀ ಚ್ತಭಗಿೀಸ ರಿಿಂದ್ ಹ  ೀ ಗ  ಮತ ಕುಗ  ಳಿಸ ಲಾಯ ತ್ತ?  

V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                       1x4=4 
9. ಭಯರತ್ವು ನಿರಯಶಿರತ್ರ ಸಮಸೆಾಯನುು ಹೆೀಗೆ ಎದುರಸಿತ್ು? ವಿವರಸಿ.  

                     ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಭಯಷ್ಯವಯರು ಪಯರಂತ್ಾಗಳು ರಚ್ನೆಯಯದುದು ಹೀೆಗೆ? ವಿವರಸಿ. 

 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 10. 20ನ ೇ  ಶ ತ್ಮಾನದ ರ ಾಜಕೇಯ  ಆಯಾಮಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಯುರೊೀಪಿನ ದ್ೆೀಶಗಳ ನಡುವ ೆತಿೀವರ ಪೆೈಪೊೀಟ್ಟ ಸೃರ್ಷಟಸಿದ ಅಂಶಗಳಂೆದರ ೆ
ಎ) ಕೆೈಗಯರಕಯ ಕಯರಂತಿ ಮತ್ುತ ನೂತ್ನ ಅವಿಷ್ಯುರಗಳು  
ಬಿ) ಪುನರುಜಜೀವನ ಮತ್ುತ ಮತ್ ಸುಧಯರಣೆಗಳು  
ಸಿ) ಭೂಅನೆವೀರ್ಣೆಗಳು ಮತ್ುತ ಮತ್ ಸುಧಯರಣೆಗಳು  
ಡಿ) ಪುನರುಜಜೀವನ ಮತ್ುತ ಸಯಮಯರಜಾಶಯಹಿತ್ವಗಳು  

2. ಶಿೀತ್ಲ ಸಮರ ಕೊನೆಗೊಂಡುದರ ಪರಣಯಮ 
ಎ) ಅಮ್ಮೀರಕಯ ಏಕಮ್ಮೀವ ಬಲ್ಲರ್ಾ ರಯರ್ರವಯಯಿತ್ು 
ಬಿ) ಅಮ್ಮೀರಕಯ ವಿಶವಸಂಸೆಾಯನುು ಸಯಾಪಿಸಿತ್ು 
ಸಿ) ಅಮ್ಮೀರಕಯ ಜಪಯನ್ ಮ್ಮೀಲ ೆದ್ಯಳಿ ಮಯಡಿತ್ು 
ಡಿ) ಎರಡನೆಯ ಮಹಯಯುದಧ ಅಂತ್ಾಗೊಂಡಿತ್ು  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ಯುರೊೀಪಿಯನ್ ದ್ೆೀಶಗಳು ವಸಯಹತ್ುವಿನ ಸಂಚ್ನುು ರೂಪಿಸಲು ಕಯರಣವೆೀನು?  
4. 1905ರಲ್ಲಲ  ರಷ್ಾಯದ್ಲ್ಲಲ  ಝಾರ್ ದ  ರ ಯ ವಿರತದ್ಧ ವಾಯಪಕ ಪರತಿರ  ೀ ಧ ಉ ಿಂಟಾಯ ತ್ತ. ಏಕ ?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     3x2=6  
5. ಯುರೊೀಪಿನ ಹಲವು ದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ರಯರ್ಷರೀಯವಯದದ ಉಗರತಯೆು ತಿೀವರಗೊಳಳಲು ಕಯರಣವೆೀನು? 

                    ಅರ್ಥವಯ 
ಹಿಟಿರನಂತ್ಹ ಸವಯಿಧಿಕಯರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಯರಣವಯದ ಅಂಶಗಳಯವುವು?  

6. ಅಮ್ಮರಕ ಜಗತಿತನ ಏಕಮಯತ್ರ ಶಕಿತಯುತ್ ರಯರ್ರವಯಗಿ ತ್ಲಯೆತಿತತ್ು. ಹೆೀಗೆ?  
IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6  

7. ಮೊದ್ಲ್ನ ೀ  ಮಹ ಾಯತದ್ಧಕ ಕ  ಕ ಾರಣ ಗಳ ು  ಹ ಾ ಗ  ಅ ದ್ರ ಪ ರಿಣಾಮಗಳ ನ್ತು ತಿಳಿಸಿ. 
                    ಅರ್ಥವಯ 
ಫಯಾಸಿಸ್ಟ ವಯದದ ಲಕ್ಷಣಗಳೀೆನು?  

8. ಚಿೀನಯ ಕಯರಂತಿಯ ನಂತ್ರ ಚಿೀನಯ ಹೆೀಗೆ ಅಭಿವೃದಧಗೂೆಂಡಿತ್ು?  
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                       1x4=4 
9. ಲೆನಿನ್ ಮತ್ುತ ಸಯಟಯಲ್ಲನ್ ರಷ್ಯಾವನುು ಬಲ್ಲರ್ಾ ರಯರ್ರವನಯುಗಿಸಿದರು. ಹೆೀಗೆ?  

                      ಅಥವಾ 
ಎರಡನ ೀ  ಮ ಹ ಾಯತದ್ಧಕ ಕ  ಕ ಾರಣ ಗಳ ು  ಹ ಾಗ  ಅದ್ರ ಪರಿಣ ಾಮಗಳ ನ್ತು ತಿಳಿಸಿ. 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 1. ಭಯ ರತದ ಸ್ಮಸ ಾಗಳು ಹ ಯಗ  ಅವ ುಗಳ ಪ ರಿಹ ಯರ  ೇಪ ಯಯಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಸಂವಿಧಯನದ 371ಜೆ ವಿಧಿಯು ಕನಯಿಟಕದ ಪಯಲ್ಲಗ ೆಅತ್ಾಂತ್ ಮಹತ್ವದ್ಯಿಗಿದ್ೆ. ಹಯಗಯದರ ೆ371ಜೆ ವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುಿ 
ಎ) ಭರಷ್ಯಟಚಯರದ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಬಿ) ಪಂಚಯಯತ್ ರಯಜ್ ವಾವಸೆಾ ಜಯರ 
ಸಿ) ಪಯರದ್ೆೀಶಿಕ ಅಸಮತೊೀಲನ ನಿವಯರಣೆ 
ಡಿ) ಬಡತ್ನ ಮತ್ುತ ನಿರುದ್ೊಾೀಗದ ನಿವಯರಣೆ   

2. ಕಯಪೊೀಿರೆೀಟ್ ತ್ಂತ್ರಗಯರಕೆಯು ಹೆಚ್ುು ಸಮಯಜ ಮುಖಿಯಯಗಿ ಕಯಯಿನಿವಿಹಿಸಬೆೀಕಯದರೆ 
ಎ) ಅತ್ಾಂತ್ ಕಠಿಣ ಕಯನೂನುಗಳು ಜಯರಯಯಗಬೆೀಕು 
ಬಿ) ಸಮಯಜದಲ್ಲಿ ಸುಸಿಾರ ಜಯಗೃತಿ ಮೂಡಬೆೀಕು 
ಸಿ) ಕಯಪೊೀಿರೆೀಟ್ ಸಂಸೆಾಗಳನುು ನಿಷ್ೀೆಧಿಸಬೆೀಕು  
ಡಿ) ಲೊೀಕಯಯುಕತ ಸಂಸೆಾಯನುು ಸಯಾಪಿಸಬೆೀಕು  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ಭಯರತಿೀಯ ಸಯಂಪರದ್ಯಯಿಕ ಸಮಯಜ ಲ್ಲಂಗ ಅಸಮಯನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ೆ. ಏಕೆ?   
4. ಕಯಪೊೀಿರೆೀಟ್ ತ್ಂತ್ರಗಯರಕೆ ಎಂದರೆೀನು?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾ ಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     3x2=6  
5. ಕ  ೀ ಮತ ವಾದ್ವನ್ತು ನಯಿಂತಿರಸ ಲ್ತ ಕ ೈಗ  ಳ ಳಬಹತ ದಾದ್ ಮ ತನ ುಚ್ಚರಿಕ  ಕರಮ ಗಳ ೀ ನ್ತ? 

                    ಅಥವಾ 
ರ್ ರಷ್ಾು ಚಾರದ್ ನಯಿಂತ್ರಣ ಕ ಕ  ಕ  ೈಗ  ಳ ಳಬಹತ ದಾದ್ ಕ ರಮಗಳ ೀನ್ತ?  

6. ಭಯರತ್ ಎದುರಸುತಿತರುವ ಸಮಸೆಾಗಳ ನಿವಯರಣೆಗಿರುವ ಪರಹಯರೂೆೀಪಯಯಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 
7. ಉ ಗರಗಾಮಿತ್ಾವನ್ತು ಪ ರೀರ ೀ ಪಿಸ ತವ ಅಿಂ ಶಗಳಾವುವು?  

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6  
10. ಕೊೀಮುವಯದ ದ್ೆೀಶದ ಐಕಾತೆಗ ೆಮಯರಕ. ಹೆೀಗೆ? 

                          ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯೀತಯುದಕತೆಯು ದ್ೀೆಶವಂದರ ಮ್ಮೀಲ ೆನಕರಯತ್ಮಕ ಪರಣಯಮ ಬಿೀರುತ್ತದ್ೆ. ಹೆೀಗೆ?  

11. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಯಾನಮಯನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಸಕಯಿರ ಬದಧವಯಗಿದ್ೆ. ಈ ಹೆೀಳಿಕೆಯನುು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.  
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                       1x4=4 
12. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ೊಾೀಗವು ಒಂದು ದ್ೊಡಡ ಸಮಸೆಾಯಯಗಿದ್ೆ. ಏಕೆ? ಅದರ ನಿವಯರಣೆಗೆ ಸಕಯಿರ ಕೆೈಗೂೆಂಡಿರುವ ಕರಮಗಳೀೆನು?  

                    ಅರ್ಥವಯ 
ಭರಷ್ಯಟಚಯರಕೆು ಕಯರಣಗಳೆೀನು? ಅದ್ರ ಪರಿಣ ಾಮಗಳ ನ್ತು ತಿಳಿಸಿ. 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 2. ಭ ಾರತ್ದ  ವಿದ ೇಶಾುಂ ಗ  ನ ೇತಿ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. 1965 ಮತ್ುತ 1971ರಲ್ಲಿ ನಡದೆ ಪಯಕಿಸಯತನ ವಿರುದಧದ ಯುದಧಗಳು ಲಯಲ್ ಬಹದೂಿರ್ ಶಯಸಿರ ಮತ್ುತ ಇಂದರಯಗಯಂಧಿಯವರು ಈ 
ವಿದ್ೆೀಶಯಂಗ ನಿೀತಿಯನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿವು. 
ಎ) ಸಯಮಯಾಜಾಶಯಹಿ ವಿದ್ೆೀಶಯಂಗ ನಿೀತಿ 
ಬಿ) ಅಲ್ಲಪತ(ತ್ಟಸಾ) ವಿದ್ೆೀಶಯಂಗ ನಿೀತಿ 
ಸಿ) ವಸಯಹತ್ುಶಯಹಿತ್ವ ವಿದ್ೆೀಶಯಂಗ ನಿೀತಿ 
ಡಿ) ಸವಯಲ್ಲಗ ೆಸವಯಲ್ಲನ ವಿದ್ೀೆಶಯಂಗ ನಿೀತಿ  

2. ಭಯರತ್ ವಿಶವಶಯಂತಿ ಹಯಗೂ ಸಹಬಯಳವೆಗೆ ಪೂರಕವಯದ ವಿದ್ೆೀಶಯಂಗ ನಿೀತಿಗೆ ವಿಶೆೀರ್ವಯಗಿ ಒತ್ುತ ನಿೀಡಿದ್ೆ. ಕಯರಣ 
ಎ) 3ನೆೀ ಮಹಯಯುದಧದ ಭಿೀತಿಯುಂಟಯಗಿದ್ೆ.   
ಬಿ) ಭಯರತ್ವು ಶಯಂತಿಪಿರಯ ರಯರ್ರವಯಗಿದ್ೆ. 
ಸಿ) ಭಯರತ್ವು ಅಣವಸರ ರಯರ್ರವಯಗಿದ್ೆ. 
ಡಿ) ಸಂಪೂಣಿ ನಿಶಾಸಿರೀಕರಣ ವಿಫಲವಯಗಿದ್.ೆ  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ಸಂಪೂಣಿ ನಿಶಾಸಿರೀಕರಣ ಅಸಯಧಾ. ಏಕೆ?   
4. ವಸಾಹತ್ತ  ಶಾಹಿ ತ್ಾ ಎಿಂದ್ರ ೀ ನ್ತ?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     3x2=6  
5. ಭಾರತ್ ವಿದ ೀ ಶಾಿಂಗ ನೀತಿಯ ಉ ದ ದೀಶ ( ಗತರಿ) ಗಳು ಯಯವುವು?  
6. ಭಯರತ್ವು ಸವತ್ಂತ್ರ ಕಯಯಿಶೆೈಲ್ಲಯ ವಿದ್ೆೀಶಯಂಗ ನಿೀತಿಯನುು ಹೆೀಗೆ ರೂಪಿಸಿತ್ು?  
7. ಭಯರತ್ವು ವಸಯಹತ್ುಶಯಹಿತ್ವವನುು ಪರಬಲವಯಗಿ ವಿರೊೀಧಿಸುತ್ತದ್ೆ ಎಂದು ಹೀೆಗೆ ಹೀೆಳುವಿರ. 

                      ಅರ್ಥವಯ  
ಪರಚ್ಲ್ಲತ್ ಜಗತಿುಗ  ನಶ ಯಸಿರೀ ಕರಣ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಎಿಂ ದ್ತ ಭಾರತ್ ಏಕ  ಪರತಿಪಾದಸ ತತಿುದ ? ವಿವರಿಸಿ 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6   
8. ಪರತಿಯಿಂದ್ತ  ರ ಾಷರ ಕ ಕ  ತ್ನ್ುದ ೀ ಆದ್ ವಿದ ೀಶಾಿಂ ಗ ನೀ ತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಏಕ  ? ವಿವರಿಸಿ. 

                                              ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ವನುು ವಿಶವದ ಪರಭಯವಶಯಲ್ಲ ರಯರ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಗಣಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. ಏಕೆ? 

9. ಪಿಂ ಚ್ಶಿೀ ಲ್ ತ್ತ್ಾಗಳಾವುವು?  
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                       1x4=4 
10. ವಿದ ೀಶಾಿಂ ಗ ನೀ ತಿ ಎಿಂ ದ್ರ ೀ ನ್ತ? ಭಾರತ್ದ್ ವಿದ ೀ ಶಾಿಂಗ ನೀತಿಯ ನರ ಪಣ ಯಲ್ಲಲ  ಅಡಕವಾಗಿರತವ ಸ ಿಂಗ ತಿಗಳಾವುವು?  

                                    ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ದ ವಿದ್ೆೀಶಯಂಗ ನಿೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಪಟ್ಟಟ ಮಯಡಿರ ಹಯಗೂ ಯಯವುದ್ಯದರೊಂದು ಲಕ್ಷಣವನುು ಸಂಕ್ಷಿಪತವಯಗಿ ವಿವರಸಿ. 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 3. ಅನ ಯ ರಾಷ್ಟ್ ರಗಳ  ುಂದಿ ಗ್  ಭ ಾರತ್ದ  ಸುಂಬುಂ ಧ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದ ುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. 196 2ರಲ್ಲಲ  ಭಾರತ್ ಮ ತ್ತು ಚೀ ನಾ ಯತ ದ್ಧಕ ಕ  ಪ ರಮತ ಖ ಕಾರಣವ ಿಂದ್ರ  
ಎ) ಗಡಿ ಸಮಸೆಾ ಉಲಾಣಗೊಂಡಿದುಿ 
ಬಿ) ಚಿೀನಯದಲ್ಲಿ ಬೌದಧ ಧಮಿದ ಪರಚಯರ 
ಸಿ) ಟ್ಟಬೆಟ್ ವಿವಯದ ಉಲಾಣಗೂೆಂಡಿದುಿ 
ಡಿ) ಪಂಚ್ಶಿೀಲ ತ್ತ್ವಗಳ ಅಂಗಿೀಕಯರ  

2. ಭಾರತ್ವು ಅಲ್ಲಪು ಚ್ಳ ು ವಳಿಯನ್ ತು ಅನ್ತಸ ರಿಸಿದ್ತದ 
ಎ)  ಸಾಾತ್ಿಂತ್ರಯ  ಚ್ಳು ವಳಿ ಸ ಮಯದ್ಲ್ಲಲ            
ಬಿ)  ಎರಡನ ೀ  ವಿಶಾ  ಸ ಮ ರದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ 
ಸಿ)  ಎರಡತ  ಧತರವಿೀ ಕರಣ ಜಗತ್ತು ಸ ಮಯದ್ಲ್ಲಲ       
ಡಿ)  ಭಾರತ್ ಚೀ ನಾಯತದ್ಧ ಸ ಮಯದ್ಲ್ಲಲ  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ಭಯರತ್ದ ವಿದ್ೆೀಶಯಂಗ ನಿೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಯನದ 51ನೆೀ ವಿಧಿಯು ಮಹತ್ವದ್ಯಿಗಿದ್.ೆ ಏಕೆ? 
4. ಅಮ್ಮೀರಕಯದ ವಿದ್ೆೀಶಯಂಗ ನಿೀತಿಯು ಹಲವಯರು ಬಯರ ಭಯರತ್ಕೆು ವಿರುದಧವಯಗಿತೆತಂದು ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳುವಿರ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     3x2=6  
5. ಭಯರತ್ ಮತ್ುತ ಚಿೀನಯ ದ್ೆೀಶಗಳು ಹಲವಯರು ಅಡಚ್ಣೆಗಳ ಮಧೆಾಯೂ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಯರಣೆಗೆ ಹೆೀಗೆ ಪರಯತಿುಸುತಿತವೆ?  
6. ಭಯರತ್ ಮತ್ುತ ಪಯಕಿಸಯತನ ಉತ್ತಮ ಬಯಂಧವಾ ಹೊಂದಲು ನಡಸೆಿದ ಪರಯತ್ುಗಳೀೆನು?  
7. ಭಯರತ್ ಮತ್ುತ ಪಯಕಿಸಯತನಗಳ ಮಧೆಾ ಹಲವಯರು ಸಮಸೆಾಗಳಿದ್ಯಿಗೂಾ ಸೌಹಯಧಿಯುತ್ವಯದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದವೆ. ಸಮರ್ಥಿಸಿ. 

                          ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ ಮತ್ುತ ಪಯಕಿಸಯತನಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಡಲು ಕಯರಣವಯಗಿರುವ ಅಂಶಗಳಯವುವು?  

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6   
8. ಜಗತಿತನ ಪರತಿಯಂದು ರಯರ್ರವೂ ಪರಸುರ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೂೆಂದುವುದು ಅನಿವಯಯಿವಯಗಿದ್.ೆ ಏಕೆ? 

                                ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ ಮತ್ುತ ಚಿೀನಯ ದ್ೆೀಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಪಯರಚಿೀನ ಕಯಲದಂದಲೂ ಇತ್ುತ ಎಂಬುದನುು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.  

9. ಭಾರತ್ ಮತ್ತ ು ಅಮೀ ರಿಕಾ ದ ೀಶಗಳ ು  ಪ ರಜಾತ್ಿಂತ್ರ ದ ೀಶಗಳಾಗಿದ್ತ ದ, ಇವುಗಳ  ಪ ರಸ ಪರ ಸೌಹ ಾದ್ಭತ ಯ ಹ  ೀ ಗಿದ  ಎಿಂ ಬತದ್ನ್ತ ು 
ವಿವರಿಸಿ.  

V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                       1x4=4 
10. ಭಾರತ್ ರಷ್ಾಯದ  ಿಂದ ಗ  ಉ ತ್ುಮ ಬಾಿಂಧವಯವನ್ತು ಹ   ಿಂದದ  ಎಿಂದ್ತ ಹ  ೀ ಗ  ಹ  ೀಳ ು ವಿರಿ? 

                        ಅಥವಾ  

ಭಯರತ್ ಮತ್ುತ ಚಿೀನಯ ದ್ೆೀಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನುು ವಿವರಸಿ. 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 4. ಜಾಗತಿಕ  ಸಮಸ್  ಯಗಳು  ಹಾ ಗ  ಭಾರತ್ ದ ಪಾ ತ್ರ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಈ ಕ  ಳ ಗಿನ್ ಯಾವ ದನ್ವನ್ತು ನಾವು ಪ ರತಿವಷಭ ಮಾನ್ವ ಹ ಕತ ಕ ಗಳ  ದನ್ವ ಿಂದ್ತ  ಆಚ್ರಿಸತತ ುೀವ . 
ಎ)  ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 8       ಬಿ) ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 10      
ಸಿ)  ಮಾರ್ಚಭ 5        ಡಿ) ನ್ವಿಂ ಬರ್ 10  

2. ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿತನಲ್ಲಿ “ಪರಸುರ ನಿಶಿುತ್ ನಯಶ” ದ ವಿರುದಧ ಭಯರತ್ವು ಸೆೀರ ಎಲಯಿ ರಯರ್ರಗಳೂ ಪರಯತಿುಸುವ ಅವಶಾಕತೆಯಿದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ 
“ಪರಸುರ ನಿಶಿುತ್ ನಯಶ” ಎಂದರ ೆ
ಎ) ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಯನತೆ     
ಬಿ) ಭಯೀತಯುದಕತೆ    
ಸಿ) ಶಸಯರಸರಗಳ ಪೆೈಪೊೀಟ್ಟ    
ಡಿ) ವಸಯಹತ್ುಶಯಹಿತ್ವ  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ತ್ೃತಿೀ ಯ ಜಗತ್ತು ಎಿಂದ್ರ ೀ ನ್ತ?  
4. ಭಯರತ್ವು ಹಿಂದುಳಿದ ರಯರ್ರಗಳ ಆತ್ಮಗೌರವವನುು ಎತಿತ ಹಿಡಿಯಲು ಸಹಕರಸಿತ್ು. ಹೀೆಗೆ?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     3x2=6  
5. ದವತಿೀಯ ಮಹಯಯುದಧದ ನಂತ್ರ ಕಯಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಮುಖ್ ಜಯಗತಿಕ ಸಮಸೆಾಗಳಯವುವು? 

                          ಅಥವಾ 
ಮಾನ್ವ ಹ ಕತ ಕ ಗಳ  ಹ   ೀರಾಟಕ ಕ ಪ ತಷ್ಟ್ಿ  ನೀ ಡಿದ್ ಘಟನ ಗಳಾವುವು?  

6. ಭಯರತ್ವು ಮಯನವ ಹಕುುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಯಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಯೀಗಗಳನುು ಹೆಸರಸಿ. 
7. ನಿಶಾಸಿರೀಕರಣ ಅವಶಾಕ. ಏಕೆ 

            ಅರ್ಥವಯ 
ಹಿ ಿಂದ್ ತಳಿದ್ ರಾಷರ ಗಳ  ಅಭಿವೃದ ಧಗ  ವಿದ ೀ ಶಿ ಆಥಿಭಕ ಸಹಕ ಾರ ತಿೀರಾ ಅವಶ ಯಕವಾಗಿದ . ಏಕ  ?  

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6   
8. ವಿಶವಸಂಸೆಾಯ ಮಯನವ ಹಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಯಗಿಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಮುಖಯಂಶಗಳೀೆನು? 

                          ಅರ್ಥವಯ 
ತ್ೃತಿೀಯ ಜಗತಿತನ ರಯರ್ರಗಳು ಎದುರಸುತಿತರುವ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳೆೀನು?  

9. ಮಾನ್ವ ಹ ಕತ ಕ ಗಳ  ಪ ರತಿಪಾದ್ನ ಗಾಗಿ ಭಾರತ್ವು ನ್ಡ ಸ ತತಿುರತವ ಹ   ೀರಾಟವನ್ತು ವಿವರಿಸಿ. 
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                       1x4=4 
10. ಮಯನವ ಹಕುುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶವಸಂಸೆಾಯ ಪಯತ್ರವನುು ವಿವರಸಿ.  
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 5. ಜಾಗತಿಕ  ಸುಂಸ್  ೆಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿ ರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಲ್ಲೀ ಗ್ ಆಫ್ ನ ೀ ಷನ್ ಸ ಿಂಸ ಾ ಪ ತ್ನ್ ಹ   ಿಂದತ್ತ  ಏಕ  ಿಂದ್ರ   
ಎ)  1939ರಲ್ಲಲ  2ನ ೀ ಮ ಹ ಾಯತದ್ಧ ಆರಿಂರ್ ವಾಯ ತ್ತ       
ಬಿ)  ವಿ ಶಾಸ ಿಂ ಸ ಾ ಸಾಾಪನ ಯಾಯ ತ್ತ    
ಸಿ)  ಶಿೀ ತ್ಲ್ ಸಮರದ್ ಪಾರರಿಂರ್ವಾಯ ತ್ತ               
ಡಿ) ಸ ದ್ಸ ಯ ರ ಾಷರ ಗಳ ು ಹ   ರಬಿಂದ್ವು  

2. ವಿಶಾಸ ಿಂಸ ಾಯತ ಸಾಾಪನ ಯಾದ್ದ್ತದ  
ಎ)  1948 ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 10      
ಬಿ)  1945 ಜ ನ್ 26     
ಸಿ)  1945 ಅಕ  ುೀ ಬರ್ 24     
ಡಿ) 1942 ಜನ್ವರಿ 1 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ನಾವು ಯತನಸ ಫ್ ಶ ತಭಾಷಯ ಪ ತ್ರಗಳನ್ತು ಏಕ  ಕ  ಳ ಳಬ ೀ ಕತ?  
4. ಸಾರ್ಕ ಭನ್ ಪ ರಗತಿಗ  ತ  ಡಕಾಗಿರತ ವ ಸ  ತ್ರವ ೀನ್ತ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     2x2=4  
5. ಯತರ  ೀ ಪಿಯನ್ ಯ ನಯನ್ ನ್  ಮ ತಖಯ ಸಾಧನ  ಏನ್ತ? 
6. ವಿಶವಬಯಾಂಕ್ ಜಯಗತಿಕ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಪರಹಯರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ಂೆದು ಹೆೀಗೆ ಹೀೆಳುವಿರ? 

                         ಅಥವಾ 
ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದ್ ಆಥಿಭಕ ಸ ಮಸ ಯಗಳ  ಪ ರಿಹ ಾರದ್ಲ್ಲಲ  ಐ.ಎಿಂ .ಎಫ್ ಪ ರಮತ ಖ ಪಾತ್ರವನ್ತು ವಹಿ ಸತತ್ುದ ’ ಈ ಹ  ೀ ಳಿಕ ಯನ್ತು 
ಸ ಮಥಿಭಸಿ.  

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾ ಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                         2x3=6   
7. ವಿಶಾಸ ಿಂಸ ಾಯ ಗತ ರಿಗಳ ೀ ನ್ತ? 

             ಅರ್ಥವಯ 
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ುತ ಸಯಮಯಜಕ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ೆಿೀಶ (ಕಯಯಿ)ಗಳ  ೇನು?  

8. ಸಯಮಯನಾ ಸಭೆಯ ರಚ್ನೆ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕಯರವನುು ವಿವರಸಿ.  
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎಂ ಟರಿಂ ದ ಹತ್ುತ ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತ ರಿ ಸಿರಿ:                                       1x4=4 
9. ಭದರತಯ ಸಮಿತಿಯ ರಚ್ನೆ ಮತ್ುತ ಅದರ ಅಧಿಕಯರ ಕಯಯಿಗಳನುು ವಿವರಸಿ. 

                     ಅರ್ಥವಯ 
ವಿಶವಸಂಸೆಾಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ುತ ಸಯಮಯಜಕ ಸಯಧನೆಗಳನುು ವಿವರಸಿ.  



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 1. ಸ ಯಮಯಜಿಕ ಸ್ ತರ ವಿನ ಯ ಾಸ್ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. 1993ರಲ್ಲಿ ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ ಿ ಉನಿುಕೃರ್ಣನ್ v/s ಆಂಧರಪರದ್ೆೀಶ ಸಕಯಿರದ ಮೊಕದಿಮ್ಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿೀಡಿದ ತಿೀಪುಿ ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಯಯವ ಅಂಶದ ಬಗೊ ಒತಿತ ಹೆೀಳುತ್ತದ್ೆ.  
ಎ) ಅಸುೃಶಾತಯ ಆಚ್ರಣೆ ಶಿಕ್ಷಯಹಿ ಅಪರಯಧ     
ಬಿ) ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕುು 
ಸಿ) ಲ್ಲಂಗ ತಯರತ್ಮಾ ಶಿಕ್ಷಯಹಿ ಅಪರಯಧ       
ಡಿ) ಅಲುಸಂಖಯಾತ್ರ ಸಯಂಸೃತಿಕ ಹಕುುಗಳಿಗ ೆರಕ್ಷಣೆ  

2. 1976ರಲ್ಲಲ  ಅಸುೃಶಯತಾ ಅಪರಾಧಗಳ  ಕ ಾಯ್ದದಯನ್ತು ಹಿ ೀ ಗ  ತಿದ್ತದಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ  
ಎ)  ಪ ರಿಶಿಷು  ಪ ಿಂಗ ಡದ್ ಕ ಾಯ್ದದ        
ಬಿ)  ನಾಗರಿೀ ಕ ಹಕತಕ ಗಳ  ಸಿಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದದ    
ಸಿ)  ಅಸುೃಶಯತಾ ನಮ  ಭಲ್ನಾ ಕ ಾಯ್ದದ    
ಡಿ) ನಾಗರಿೀ ಕರ ಸ ಮಾನ್ ಹ ಕತಕ  ಕಾಯ್ದದ  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ಸಂವಿಧಯನದ 86ನೆೀ ತಿದುಿಪಡಿಯ ಮಹತ್ವವೆೀನು? 
4. ಸಯಮಯಜಕ ಸತರ ವಿನಯಾಸ ಎಂದರೆೀನು?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     2x2=4  
5. ಸಯಮಯಜಕ ಅಸಮಯನತೆಗೆ ಕಯರಣಗಳಯವುವು?  
6. ಅಸುೃಶಾರನುು ಸಮಯಜದ ಇತ್ರರಂದ ದೂರವಿಡಲಯಗಿತ್ುತ. ಏಕೆ? 

                    ಅರ್ಥವಯ 
ಅಸುೃಶಾರಗೆ ಆಸಿತ ಮತ್ುತ ರಯಜಕಿೀಯ ಹಕುುಗಳನುು ಏಕೆ ನಿರಯಕರಸಲಯಯಿತ್ು?  

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                       4x3=12   
7. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಯನತೆಯನುು ಹೊೀಗಲಯಡಿಸಲು ಭಯರತ್ ಹೆೀಗ ೆಪರಯತಿುಸುತಿತದ್ೆ?  
8. ಸಯಮಯಜಕ ಸತರವಿನಯಾಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳಯವುವು? 

                     ಅರ್ಥವಯ 
ಸಯಮಯಜಕ ಸತರವಿನಯಾಸದ ಪರಮುಖ್ ರೂಪಗಳು ಯಯವುವು? 

9. ಅಸುೃಶಾತಯೆು ಅತ್ಾಂತ್ ಅಮಯನವಿೀಯ ವಾವಸೆಾಯಯಗಿದ್.ೆ ಏಕೆ? 
10. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಯಮಯಜಕ ಸಾರ ವಿನಯಾಸವು ಇತ್ರ ೆದ್ೆೀಶಗಳಿಂತ್ ಹೀೆಗೆ ಭಿನುವಯಗಿದ್?ೆ 

                    ಅರ್ಥವಯ 
ಸಯವತ್ಂತ್ರಯ ನಂತ್ರ ಭಯರತ್ವು ಅಸುೃಶಾತಯೆ ನಿವಯರಣೆಗೆ ಹೀೆಗೆ ಶರಮಿಸುತಿತದ್ೆ? 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 2. ದುಡಿಮೆ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಇಂದನ ಮಯಹಿತಿ ಸಮಯಜ ಅರ್ಥವಯ ಡಿಜಟೆಲ್ ಸಮಯಜದಲ್ಲಿ ಶರಮವಿಭಜನೆಯ ಪರಕಯರಗಳು ರೂಪಯಂತ್ರಗೊಂಡಿರುವುದು 
ಎ) ಯಂತೊರೀಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ       
ಬಿ) ಸಯಮಯಜಕ ಸತರವಿನಯಾಸದ ಮೂಲಕ 
ಸಿ) ವಿಶೆೀರ್ ಪರಣತಿಯ ಮೂಲಕ        
ಡಿ) ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ  

2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಯಲೆೀಜನಲ್ಲಿ ರಯರ್ಷರೀಯ ಸೆೀವಯ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೂೆಳುಳವ ಶರಮ ಆಧಯರತ್ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳು ಈ ದುಡಿಮ್ಮಗೆ 
ಉದ್ಯಹರಣೆಯಯಗಿದ್ೆ  
ಎ)  ಸ ಿಂಭಾವನ  ಸಹಿ ತ್ ದ್ತ ಡಿಮ       
ಬಿ)  ಅರ  ಕಾಲ್ಲಕ ದ್ತಡಿ ಮ 
ಸಿ)  ಸ ಿಂಭಾವನ  ರಹಿ ತ್ ದ್ತಡಿಮ       
ಡಿ) ಸ ಿಂಘಟಿತ್ ವಲ್ಯದ್ ದ್ತ ಡಿಮ  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ಶರಮವಿಭಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಲಯಭ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಯರಯಯಗಿದ್ೆ. ಹೆೀಗೆ?  
4. ಅಸಂಘಟ್ಟತ್ ಬಂಡವಯಳಶಯಹಿ ವಾವಸೆಾಯು ಹೆಚಯುಗಿ ಅಸಂಘಟ್ಟತ್ ದುಡಿಮ್ಮಗಯರರನುು ಬಯಸುತ್ತದ್ೆ. ಏಕೆ?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗಳ್ಳಗ  ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     2x2=4  
5. ಕಯಲ್ ಿಮಯಕಾಿರ ದೃರ್ಷಾಕೊೀನದ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಶರಮ ವಿಭಜನೆಯನುು ವಿವರಸಿ. 
6. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ದುಡಿಮ್ಮಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮಯನತೆಗೆ ಕಯರಣಗಳೆೀನು? 

                         ಅರ್ಥವಯ  
ಅಸಂಘಟ್ಟತ್ ದುಡಿಮ್ಮಗಯರರು ಎದುರಸುತಿತರುವ ಸಯಮಯಜಕ ಭದರತೆಯ ಸವಯಲುಗಳೀೆನು?  

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                       4x3=12   
7. ಭಯರತ್ದ ದುಡಿಮ್ಮಯಳಗಿರುವ ಅಸಮಯನತೆಗಳನುು ವಿವರಸಿ. 
8. ಸಂಭಯವನೆ ರಹಿತ್ ದುಡಿಮ್ಮಯು ಸಂಭಯವನೆ ಸಹಿತ್ ದುಡಿಮ್ಮಗಿಂತ್ ಭಿನುವಯಗಿದ್.ೆ ಹೆೀಗೆ? 

                         ಅರ್ಥವಯ 
ಸಂಘಟ್ಟತ್ ವಲಯದ ಕೆಲಸಗಯರರು ಆಸಂಘಟ್ಟತ್ ವಲಯದ ಕೆಲಸಗಯರರಗಿಂತ್ ಭಿನುವಯಗಿದ್ಯಿರ.ೆ ಹೆೀಗೆ?  

9. ಸಂಘಟ್ಟತ್ ವಲಯದ ದುಡಿಮ್ಮಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೀೆನು? 
               ಅರ್ಥವಯ 
ಅಸಂಘಟ್ಟತ್ ವಲಯದ ದುಡಿಮ್ಮಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೀೆನು? 

10. ಸಂಘಟ್ಟತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಮ್ಮ(ಉದಿಮ್ಮ) ಪಯರರಂಭಿಸಲು ಅನುಸರಸಬೆೀಕಯದ ನಿಯಮಗಳೆೀನು? 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 3. ಸ ಯಮಯಜಿಕ ಚಳುವಳ್ವ ಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಕುಸುಮಯ ಸೊರಬರವರು ಈ ಚ್ಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಜೀವ ಕೆಳದುಕೊಂಡರು  
ಎ) ಕೆೈಗಯ ಅಣು ಸಯಾವರ ವಿರೊೀಧಿ ಚ್ಳವಳಿ         
ಬಿ) ಕನಯಿಟಕದ ಕರಯವಳಿ ತಿೀರದ ಪರಸರ ಚ್ಳುವಳಿ   
ಸಿ) ಅಸುೃಶಾತ ೆಆಚ್ರಣೆ ವಿರೊೀಧಿ ಚ್ಳುವಳಿ          
ಡಿ) ಮದಾಪಯನ ನಿಷ್ೀೆಧ ಚ್ಳುವಳಿ  

2. 1923 ಭಯರತಿೀಯ ಕಯಮಿಿಕರ ಕಯಯಿಯು ಭಯರತ್ದ ಕಯಮಿಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ  
ಎ) ಹಣಕಯಸಿನ ನೆರವು ನಿೀಡಿತ್ು.         
ಬಿ) ಕಯಮಿಿಕ ಪರತಿನಿಧಿಗಳನುು ನೆೀಮಿಸಿತ್ು. 
ಸಿ) ಶಯಸನಯತ್ಮಕ ಮನುಣೆ ನಿೀಡಿತ್ು.        
ಡಿ) ಚ್ುನಯವಣೆಗಳನುು ಆಯೀಜಸಿತ್ು. 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  3x1=3 
3. ಜನಮಂದ್ೆಯು ಯಯವಯಗ ದ್ೊಂಬಿ(ಗಲಭೆ)ಯಯಗಿ ಪರವತ್ಿನೆಯಯಗುತ್ತದ್ೆ? 
4. ಪರಸರ ಚ್ಳುವಳಿ ಎಂದರೀೆನು?  
5. ಕೆೈಗಯರಕಯ ಕಯರಂತಿಯು ಐರೊೀಪಾ ರಯರ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಯರಕಯ ವಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕಯಮಿಿಕ ಚ್ಲನೆಯನುು ಹೆಚಿುಸಿತ್ು. ಹೀೆಗೆ?   

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     3x2=6  
6. ಅಪಿುಕೊೀ ಚ್ಳುವಳಿಯನುು ಆರಂಭಿಸಲು ಕಯರಣಗಳೆೀನು? 

               ಅರ್ಥವಯ 
ಮದಾಪಯನ ನಿಷ್ೆೀಧ ಚ್ಳವಳಿಯನುು ನಡಸೆಲು ಕಯರಣವೆೀನು?  

7. ಸ ದಾಭರ್ ಸ ರ  ೀವರ ಯೀ ಜನ ಯತ ನ್ಮಭದಾ ಬಚಾವೀ  ಆಿಂ ದ  ೀಲ್ನ್ಕ ಕ  ಕಾರಣವಾಯ ತ್ತ. ಹ  ೀ ಗ ? 
8. ಜನ್ಮಿಂ ದ  ಎಿಂ ದ್ರ ೀ ನ್ತ? ಉ ದಾಹರಣ   ಕ   ಡಿ. 

               ಅರ್ಥವಯ 
ಮಹಿಳಯ ಚ್ಳವಳಿ ಎಂದರೆೀನು? ಉದ್ಯಹರಣೆ ಕೊಡಿ. 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                        3x3=9   
9. ದ  ಿಂಬಿಯ ಪರಿಣ ಾಮಗಳ ೀನ್ತ?  

               ಅಥವಾ 
ಭಾರತ್ದ್ ಪರಮ ತಖ ಪರಿಸ ರ ಸ ಿಂರಕ್ಷಣ ಾ ಚ್ಳ ು ವಳಿಗಳು  ಯಯವುವು? 

10. ರೆೈತ್ ಸಂಘವು ರೆೈತ್ರ ಬದುಕನುು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಕರಮಗಳೆೀನು? 
11. ದ್ೆೀವರಯಜ್ ಅರಸುರವರ ಸುಧಯರಣೆಗಳು ಸಯಮಯಜಕ ಪರವತ್ಿನೆಗೆ ನಯಂದ ಹಯಡಿದವು. ಈ ಹೀೆಳಿಕೆಯನುು ಸುರ್ಷಾೀಕರಸಿ.  
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 4. ಸಯಮಯಜಿಕ ಸ್ಮಸ ಾಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                    ಸಮಯ: 45ನಿಮಿರ್ 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ:                    
                                                                               2x1=2 

1. ಪೊೀಕೊಾೀ ಕಯಯಿ-2012ನುು ಜಯರಗೆ ತ್ಂದರುವ ಉದ್ೆಿೀಶ 
ಎ) ಬಯಲಕಯಮಿಿಕ ಪದಧತಿಯ ನಿಮೂಿಲನೆ 
ಬಿ) ಹೆಣುಣ ಭೂರಣ ಹತೆಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಸಿ) ಬಯಲಾವಿವಯಹದ ನಿಮೂಿಲನೆ 
ಡಿ) ಮಕುಳ ಮ್ಮೀಲ್ಲನ ಲೆೈಂಗಿಕ ದ್ೌಜಿನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ  

2. ಸಹಯಯವಯಣಿ ಸಂಖೆಾ 1098ಕೆು ಕರೆ ಮಯಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಕರಣದ ಕುರತ್ು ದೂರು ನಿೀಡಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ಎ) ಸಕಯಿರ ಕಛೀೆರಗಳಲಿ್ಲನ ಭರಷ್ಯಟಚಯರ  
ಬಿ) ಮಹಿಳೆಯ ಮ್ಮೀಲ್ಲನ ಲೆೈಂಗಿಕ ದ್ೌಜಿನಾ  
ಸಿ) ಮಕುಳ ಮ್ಮೀಲ ೆನಡಯೆುತಿತರುವ ದ್ೌಜಿನಾ 
ಡಿ) ಅಸುೃಶಾತಯ ಆಚ್ರಣೆಯ ಪರಕರಣಗಳು  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಒಂದ   ಂ ದ ು ವ ಾಕ ಯಗ ಳ ಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿಸಿ ರಿ:                                  2x1=2 
3. ದ್ೆೀವದ್ಯಸಿ ಪದಧತಿಯು ಒಂದು ಅಮಯನವಿೀಯ ಅಭಯಾಸ. ಏಕೆ?  
4. ಸಯವಿಜನಿಕ ಪಡಿತ್ರ ವಾವಸೆಾಯ ಮೂಲಕ ಆಹಯರ ಪದ್ಯರ್ಥಿಗಳನುು ವಿತ್ರಸಲು ಕಯರಣವೀೆನು?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಎರಡ ು-ಮ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿರಿ:                                     2x2=4  
5. ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಯಧಗಳಿಂದ ಮಕುಳ ರಕ್ಷಣಯ ಕಯಯಿ 2012 ಜಯರಗ ೆತ್ರಲು ಕಯರಣಗಳೆೀನು?  
6. ಹೆಣುಣ ಭೂರಣ ಹತೆಾಯು ಸಿರೀಯರ ಸಯಮಯಜಕ ಸಯಾನಮಯನ ಕುಸಿಯಲು ಕಯರಣವಯಗಿದ್.ೆ ಹೆೀಗೆ? 

                   ಅರ್ಥವಯ 
ಹಸಿವಿನ ಸೂಚಯಾಂಕವನುು ಹೆೀಗ ೆನಿಧಿರಸುತಯತರೆ?  

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ಐದು-ಆರ ು ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:                                       4x3=12   
7. ಬಯಲಕಯಮಿಿಕ ಸಮಸೆಾಗೆ ಕಯರಣಗಳಯವುವು? ತಿಳಿಸಿ. 

                   ಅರ್ಥವಯ 
ಬಯಲಾವಿವಯಹಕೆು ಕಯರಣಗಳನುು ಪಟ್ಟಟ ಮಯಡಿರ.  

8. ಮಕುಳ ದುಡಿಮ್ಮ ಹಲವು ದುರ್ುರಣಯಮಗಳನುು ಹುಟುಟಹಯಕುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಹೆೀಳಿಕೆಯನುು ಸುರ್ಷಟೀಕರಸಿ.  
9. ಲ್ಲಂಗತಯರತ್ಮಾದ ಪರಕಯರಗಳು ಯಯವುವು? 
10. ಬಯಲಾವಿವಯಹ ಉಂಟು ಮಯಡುವ ಸಯಮಯಜಕ ದುರ್ುರಣಯಮಗಳೆೀನು? 

                   ಅರ್ಥವಯ 
ಬಯಲಾವಿವಯಹವನುು ನಯವು ಹೆೀಗೆ ತ್ಡಗೆಟಟಬಹುದು?  



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 1. ಭಯ ರತದ ಸಯಾನ್ ಮತ ುತ ವಿಸ್ ತೇರ್ಾ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಭಾರತ್ವು ಏಷ್ಾ ಯ ಖಿಂಡದ್ ------ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಲ ದ . 
ಎ) ಉತ್ತರ     ಬಿ) ಪೂವಿ     ಸಿ) ಪಶಿುಮ      ಡಿ) ದಕ್ಷಿಣ 

2. ಭಯರತ್ದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಯವ ರಯಜಾವು ವಿಸಿತೀಣಿದಲ್ಲಿ ದ್ೊಡಡದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ಎ) ಆಂಧರಪರದ್ೆೀಶ        ಬಿ) ತೆಲಂಗಯಣ      ಸಿ) ರಯಜಸಯತನ         ಡಿ) ಉತ್ತರಪರದ್ೆೀಶ 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       3X1=3 
3. ಭಾರತ್ದ್ ಒಟತು  ವಿಸಿುೀ ಣಭ ಎ ಷತು?  
4. ಭಾರತ್ದ್ ಪರಮಾಣಿತ್ ವ ೀಳ ಯನ್ ತು ನಧಭರಿಸ ತವ ರ ೀ ಖಾಿಂಶ ಯಾವುದ್ತ? 
5. ಇಂದರಯ ಪಯಯಿಂಟ್ ಯಯವ ದವೀಪದಲ್ಲಿದ್ೆ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎರ ಡರಿಂ ದ ನಾಲ್ ುಕ ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.                 1X2=2 

6. ಭಯರತ್ದ ಮ್ಮೀರೆಗಳನುು ಕುರತ್ು ಟ್ಟಪುಣಿ ಬರೆಯಿರ. 
           ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ದ ಅಕ್ಷಯಂಶ & ರೆೀಖಯಂಶಿೀಯ ವಿಸತರಣೆಯನುು ತಿಳಿಸಿ. 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆರ ು ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.                           1X3=3 
7. ಭಾರತ್ದ  ಿಂದ ಗ  ಗಡಿ ಹಿಂ ಚಕ  ಿಂ ಡಿರತವ ನ ರ ಯ ರ ಾಷರ ಗಳ ನ್ತು ಹ  ಸ ರಿಸಿ. 

V. 8. ಭ ಾರತ್ದ ನಕ್ಷ  ಬರ ದ ು ಇವ ುಗಳ ನುಿ ಗ ುರ ುತಿಸಿ.                            1+4=5 
a) ಇಂದರಯಕೊೀಲ್ 
b) ಮನಯುರ್ ಖಯರ  
c) ಭಯರತ್ ಅತ್ಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ುದ 
d) ಭಯರತ್ದ ರಯರ್ಷರೀಯ ರಯಜಧಯನಿ ಕೆೀಂದರ 

VI. 9. ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಇವುಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ.                           1+4=5 
a) ಪಯಕ್ ಜಲಸಂಧಿ 
b) ಭಯರತಿೀಯ ಆದಶಿ ಕಯಲಮಯನದ ರೆೀಖಯಂಶ 
c) 23½0  ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಯಂಶ 
d) ಭಯರತ್ದ ಅತಿ ಚಿಕು ರಯಜಾ 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 2. ಭ ಯರತದ ಮೆೇ ಲ್ ೈ ಲಕ್ಷ ರ್ಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
                                                                                                                                    2X1=2 
1. ಭಯರತ್ದ ಪಯರಕೃತಿಕ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಾಂತ್ ವಿಶಯಲವಯದುದು 

ಎ) ಉತ್ತರದ ಪವಿತ್ಗಳು     
ಬಿ) ಉತ್ತರದ ಮ್ಮೈದ್ಯನಗಳು 
ಸಿ) ಪಯಯಿಯ ಪರಸಾಭೂಮಿ  
ಡಿ) ಕರಯವಳಿ ಮ್ಮೈದ್ಯನ  

2. ಪ ವಭಘಟು ಗಳ ು  ಪ ಶಿಚಮ  ಘಟುಗಳ ನ್ತು ---- ಬ ಟುಗಳ ಲ್ಲಲ ಸಿಂಧಿಸ ತತ್ು ವ . 
ಎ) ರಯಜ್ ಮಹಲ್   
ಬಿ) ಅಮರಕಂಟಕ್ 
ಸಿ) ನಿೀಲಗಿರ 
ಡಿ) ಅರಯವಳಿ 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಮಹಯ ಹಿಮಯಲಯವನುು ಹಿಮಯದರ ಎಂದು ಕರೆಯುತಯತರ.ೆ ಏಕೆ? 
4. ಪೂವಿ ಘಟಟಗಳು ನಿರಂತ್ರವಯಗಿಲಿ. ಏಕೆ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.               2X2=4 
5. ಭಾರತ್ದ್ ನಾಲ್ತಕ  ಪಾರಕೃ ತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ನ್ತು ತಿಳಿಸಿರಿ.  
6. ಭಯರತ್ದ ಆರ್ಥಿಕಯಭಿವೃದಧಯಲ್ಲಿ ಕರಯವಳಿ ಮ್ಮೈದ್ಯನಗಳ ಪಯತ್ರವೆೀನು? 

            ಅರ್ಥವಯ 
ಅಂಡಮಯನ್-ನಿಕೊೀಬಯರ್ ದವೀಪಗಳು ಮತ್ುತ ಲಕ್ಷದವೀಪಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತಯಾಸಗಳೀೆನು? 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                       1X3=3 
7. ಪ ವಭ ಕ ರಾವಳಿಯತ ಪಶಿಚ ಮ ಕರಾವಳಿಗಿಿಂ ತ್ ಹ  ೀ ಗ  ಭಿನ್ುವಾಗಿದ ? 

           ಅರ್ಥವಯ 
   ಪೂವಿಘಟಟಗಳು ಪಶಿವಮ ಘಟಟಗಳಿಂತ್ ಹೆೀಗೆ ಭಿನುವಯಗಿವ?ೆ 

V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ಂಟ ರಿಂ ದ ಹತ್ ುತ ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉ ತ್ತರಿ ಸಿ.                                1X4=4 
8. ಪಯಾಭಯ ಪರಸ ಾರ್  ಮಿಯತ ಆಥಿಭಕವಾಗಿ ಹ  ಚ್ತಚ  ಪಾರಮತ ಖಯತ  ಪಡ ದದ . ಹೆೀಗೆ? 

           ಅರ್ಥವಯ 
ದ್ೆೀಶದ ಆರ್ಥಿಕಯಭಿವೃದಧಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಹಿಮಯಲಯ ಪವಿತ್ಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಯತ್ರವಹಿಸುತ್ತವಂೆದು ಹೆೀಗ ೆಹೆೀಳುವಿರ? 

VI. 9. ಭ ಾರತ್ದ ನಕ್ಷ  ಬರ ದ ು ಇವ ುಗಳ ನುಿ ಗ ುರ ುತಿಸಿ.                           1+4=5 
a) ಕೊೀರಮಂಡಲ ತಿೀರ 
b) ದಕ್ಷಿಣ ಭಯರತ್ದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಯದ ಶಿಖ್ರ 
c) ಸಹಯಾದರ ಬೆಟಟಗಳು 
d) ಭಯರತ್ದ ಎತ್ತರವಯದ ಶಿಖ್ರ 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 3. ಭ ಯರತದ ವಯ ಯುಗುರ್ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ನ ೈರತತ್ಯ ಮಾನ್ ೂನ್ ಮಾರತತ್ಗಳ ು  ಅಕ  ುೀ ಬರ್ ನಿಂದ್ ಭಾರತ್ದಿಂದ್ ಹಿ ಮಟು ಲ್ತ ಪಾರರಿಂಭಿಸ ತತ್ುವ . ಏಕ ಿಂದ್ ರ  ಆಗ ಉ ತ್ುರಗ  ೀಳಾಧಭದ್ಲ್ಲಲ 
ಎ) ಕಡಿಮ್ಮ ಉಷ್ಯಣಂಶ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದ್ ೆ   

ಬಿ) ಕಡಿಮ್ಮ ಉಷ್ಯಣಂಶ ಮತ್ುತ ಕಡಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದ್ ೆ  
ಸಿ) ಅಧಿಕ ಉಷ್ಯಣಂಶ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದ್ ೆ   
ಡಿ) ಅಧಿಕ ಉಷ್ಯಣಂಶ ಮತ್ುತ ಕಡಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದ್ ೆ 

2. ಬೆೀಸಿಗ ೆಕಯಲದಲ್ಲಿ ಭಯರತ್ದ ಹವಯಗುಣವು 
ಎ) ಅತಿಶಯಖ್, ಶುರ್ು & ಸೆಖೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದ್.ೆ  
ಬಿ) ಕಡಿಮ್ಮ ಶಯಖ್, ಶುರ್ು & ಶಿೀತ್ದಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದ್ೆ.  
ಸಿ) ಅತಿಶಯಖ್, ತೆೀವಯಂಶ & ಸೆಖೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದ್ೆ.  
ಡಿ) ಕಡಿಮ್ಮ ಶಯಖ್, ಶುರ್ು & ಸಖೆೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದ್ೆ.  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಭಾರತ್ವು ಯಾವ ಬಗ ಯ ವಾ ಯತಗತ ಣ ಹ   ಿಂದ ದ ?  
4. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಾಧಿಕ ಮಳೆ ಬಿೀಳುವ ಪರದ್ೆೀಶ ಯಯವುದು? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.             5X2=10 
5. ಭಯರತ್ದ ಪರಮುಖ್ ವಯಯುಗುಣದ ಋತ್ುಕಯಲಗಳನುು ಹಸೆರಸಿ. 

ಅರ್ಥವಯ 
ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಲ ಅಧಿಕ ಮಳ  ಬಿೀಳ ುವ ಪರದ ೀ ಶಗಳ ನ್ತು ಹ  ಸ ರಿಸಿ .  

6. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ನೆೈಋತ್ಾ ಮಯನೂಾನ್ ಮಯರುತ್ಗಳ ಕಯಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚಯುಗಿ ಮಳ ೆಬಿೀಳಲು ಕಯರಣವೆೀನು? 
7. ಭಯರತ್ದ ಪೂವಿ ಕರಯವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೊಟೀಬರ್ ನಂತ್ರ ಹಯನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಏಕೆ? 

ಅರ್ಥವಯ 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರದ್ೆೀಶಗಳನುು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಳ ೆಬಿೀಳುವ ಮತ್ುತ ಹೆಚ್ುು ಮಳ ೆಬಿೀಳುವ ಪರದ್ೆೀಶಗಳನಯುಗಿ ವಗಿೀಿಕರಸಿ. 
ಮಯಸಿನ್ ರಯಮ್, ಉತ್ತರ ಜಯಸುರ್ ಶೆರೀಣಿ, ರೂಯಿಿ, ಭಯರತ್ದ ಪಶಿುಮ ಸಮುದರ ತಿೀರ ಪರದ್ೀೆಶ 

8. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಅಕೊಟೀಬರ್ ದಂದ ನೆೈಋತ್ಾ ಮಯನೂಾನ್ ಮಯರುತ್ಗಳು ಹಿಂದರುಗಲು ಪಯರರಂಭಿಸುತ್ತವ.ೆ ಏಕೆ? 
9. ಪಶಿಚ ಮ ಘಟು ಗಳ  ಪ  ವಭ ಭಾಗವನ್ತು ಮ ಳ  ನ ರಳಿನ್ ಪ ರದ ೀಶ ವ ನ್ುಲ್ತ ಕಾರಣವ ೀನ್ತ? 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                        2X3=6 
10. ಚ್ಳಿಗಯಲದ ಹವಯಗುಣದ ಪರಸಿಾತಿಯನುು ಕುರತ್ು ವಿವರಸಿ.  
11. ಭಯರತ್ದ ವಯಯುಗುಣವು ಪರದ್ೆೀಶದಂದ ಪರದ್ೆೀಶಕೆು ಬದಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಏಕೆ?  

ಅರ್ಥವಯ 
ನೆೈಋತ್ಾ ಮಯನೂಾನ್ ಮಯರುತ್ಗಳ ಎರಡು ಶಯಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತಯಾಸಗಳೀೆನು? 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 4.ಭ ಯರತದ ಮರ್ ುುಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಸಾಮಾನ್ಯವ ಾಗಿ ಲಾಯಟರ ೈ ಟ್ ಮ ಣಿಿ ನ್ ಉ ತ್ಪತಿುಗ  ಕ ಾರಣವಾ ಗತ ವುದ್ತ 
ಎ) ಅಧಿಕ ಉಷ್ಯಣಂಶ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕ ಮಳೆ     
ಬಿ) ಅಧಿಕ ಉಷ್ಯಣಂಶ ಮತ್ುತ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಳೆ   
ಸಿ) ಕಡಿಮ್ಮ ಉಷ್ಯಣಂಶ ಮತ್ುತ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಳ ೆ   
ಡಿ) ಕಡಿಮ್ಮ ಉಷ್ಯಣಂಶ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕ ಮಳೆ  

2. ಪವಿತ್ ಮಣುಣ ನಿಮಯಿಣ(ಉತ್ುತಿತ)ವಯಗುವುದು 
ಎ) ಜೆೈವಿಕ ವಸುತಗಳ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ 
ಬಿ) ಸಫಟ್ಟಕ ಶಿಲಗೆಳ ಶಿರ್ಥಲ್ಲೀಕರಣದಂದ 
ಸಿ) ಬಸಯಲ್ಟ ಶಿಲಗೆಳ ಶಿರ್ಥಲ್ಲೀಕರಣದಂದ 
ಡಿ) ನದಗಳ ಸಂಚ್ಯನ ಕಯಯಿದಂದ 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.      3X1=3 
3. ಕಪುು ಮಣುಣ ದೀಘಿ ಕಯಲ ತೆೀವಯಂಶ ಹಿಡಿದಟುಟಕೊಳುಳವ ಸಯಮರ್ಥಾಿ ಹೊಂದದ್ೆ. ಏಕೆ? 
4. ಇತಿತೀಚಿಗ ೆಜಲಯಶಯಗಳ ನಿೀರನ ಸಂಗರಹಣಯ ಸಯಮರ್ಥಾಿ ಕಡಿಮ್ಮಯಯಗುತಿತದ್ೆ. ಏಕೆ? 
5. ಮಣಿಣನ ಸವೆತ್ದಂದ ಪರವಯಹಗಳು ಉಂಟಯಗುತ್ತವೆ. ಸಮರ್ಥಿಸಿ. 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.              4X2=8 
6. ಭಯರತ್ದ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಾತ ೆಕಂಡು ಬರಲು ಕಯರಣಗಳೆೀನು? 
7. ಕ ಿಂ ಪತ  ಮಣಿಿ ನ್ ಗತ ಣಲ್ಕ್ಷಣ ಗಳಾವುವು? 

          ಅರ್ಥವಯ 
ಮರತರ್  ಮಿ ಮ ಣಿಿ ನ್ ಗತಣ ಲ್ಕ್ಷಣ ಗಳ ೀ ನ್ತ? 

8. ಕ ಪತ ಪ ಮಣಿಿನ್  ವ ೈಶಿಷಿಯ  ಮತ್ತ ು ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಲ ಅದ್ರ ಹ ಿಂಚಕ ಯನ್ತು ತಿಳಿಸಿರಿ. 
9. ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಲ ಕಿಂ ಡತ ಬರತವ ಮಣಿಿ ನ್ ಯಯವುದ್ಯದರೂ ನಯಲುು ಮತ ಖಯ ಪ ರಕಾರಗಳನುು ಹೆಸರಸಿ. 

         ಅರ್ಥವಯ 
ಮಣಿಣನ ಸವತೆ್ದ ಕತ್ೃಿಗಳಯವುವು? 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                        1X3=3 
10. ಮಣಿ ಿನ್ ಸ ವ ತ್ಕ ಕ  ಕ ಾ ರಣಗ ಳ ೀನ್ತ? 

ಅರ್ಥವಯ 
ಮಣಿ ಿನ್ ಸ ವ ತ್ವನ್ತು ಹ  ೀ ಗ  ತ್ಡ ಗಟು ಬಹತ ದ್ತ? 

V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ಂಟ ರಿಂ ದ ಹತ್ ುತ ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.                          1X4=4 
11. ಮಣಿಣನ ಸವೆತ್ವನುು ನಿಯಂತಿರಸುವುದು ಅತ್ಾಗತ್ಾ. ಏಕೆ? 

  



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 5. ಭಯರತದ ಅರರ್ ಾ ಸ್ಂಪತುತ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಮಯನೂಾನ್ ಕಯಡುಗಳೆಂತ್ಲೂ ಕರೆಯಲುಡುವ ಕಯಡು 
ಎ) ಉರ್ಣವಲಯದ ನಿತ್ಾಹರದವಣಿದ ಕಯಡುಗಳು              
ಬಿ) ಉರ್ಣವಲಯದ ಎಲೆ ಉದುರಸುವ ಕಯಡುಗಳು     
ಸಿ) ಮಯಾಂಗೊರೀವ್ ಕಯಡುಗಳು  
ಡಿ) ಪವಿತ್ ಕಯಡುಗಳು  

2. ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಲ ಅತಿಹ ಚ್ತಚ  ಅರಣಯ ಪರದ ೀಶ ವನ್ತು ಹ   ಿಂದರತವ ರಾಜಯ  
ಎ) ಕನಯಿಟಕ     ಬಿ) ಮಧಾಪರದ್ೆೀಶ    ಸಿ) ಹರಯಯಣ    ಡಿ) ಉತ್ತರ ಪರದ್ೀೆಶ  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಪಯರಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವನಾಜೀವಿಧಯಮಗಳು ಪರಮುಖ್ ಪಯತ್ರ ವಹಿಸುತಿತವೆ. ಹೆೀಗೆ? 
4. ಮಯಾಂಗೊರೀವ್ ಕಯಡುಗಳಿಗ ೆಬಿಳಿಲುಗಳ ಅಗತ್ಾತ ೆಏನು? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.           3X2=6 
5. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಅರಣಾಗಳ ವಿಧಗಳನುು ನಿಧಿರಸುವ ಅಂಶಗಳಯವುವು? 

ಅರ್ಥವಯ 
ಕುರುಚ್ಲು ಸಸಾ ಮತ್ುತ ಹುಲುಿಗಯವಲುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೀೆನು? 

6. ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಯ ವಲಯಗಳ ಪರಮುಖ್ ಉದ್ೆಿೀಶಗಳು ಯಯವುವು?  
7. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮರಗಳನುು ನಿತ್ಾ ಹರದವಣಿದ ಕಯಡುಗಳು ಮತ್ುತ ಪವಿತ್ ಕಯಡುಗಳಯಗಿ ವಗಿೀಿಕರಸಿ. 

ಓಕ್, ಸಿಡಯರ್, ಮಹೊಗನಿ, ಬಿೀಟೆ  
ಅರ್ಥವಯ 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮರಗಳನುು ಮರುಭೂಮಿ ಸಸಾವಗಿ ಮತ್ುತ ಮಯಾಂಗೊರೀವ್ ಕಯಡುಗಳಯಗಿ ವಗಿೀಿಕರಸಿ.  
ಕಂದ್ಯಳೆ, ಕಗೂಳಿ, ಕಳಿಳ, ಬೆತ್ತ 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                        2X3=6 
8. ಇತಿುೀಚನ್ ವಷಭಗಳಲ್ಲಲ  ಅರಣಯಗಳ ಕ್ ೀ ತ್ರವು ಕ ಡಿಮಯಾಗತತ್ುದ . ಏಕ ?  

9. ಉರ್ಣವಲಯದ ನಿತ್ಾಹರದವಣಿದ ಕಯಡುಗಳು ಉರ್ಣವಲಯದ ಎಲೆಉದುರಸುವ ಕಯಡುಗಳಿಗಿಂತ್ ಭಿನುವಯಗಿವೆ. ಹೆೀಗೆ? 
ಅರ್ಥವಯ 

ಮಯಾಂಗೊರೀವ್ ಕಯಡುಗಳು ಮತ್ುತ ಮರುಭೂಮಿ ಸಸಾವಗಿಕಿುಂತ್ ಹೆೀಗೆ ಭಿನುವಯಗಿವೆ?  

V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ  ಎ ಂಟ ರಿಂ ದ ಹತ್ ುತ ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.                          1X4=4 

10. ಅರಣಾಗಳು ಭಯರತ್ದ ರಯರ್ಷರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ್ ಪಯತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮರ್ಥಿಸಿ. 
ಅರ್ಥವಯ 

ಅರಣಯ ಸ ಿಂರಕ್ಷಣ  ಗ  ಕೆೈಗೂೆಳಳಬಹುದ್ಯದ ಕರಮ ಗಳ ೀ ನ್ತ? 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 6. ಭಯರತದ ಜಲಸ್ಂ ಪನ್ ೂಲಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ದಕ್ಷಿಣ ಭಯರತ್ದಲೆಿೀ ಅತ್ಾಂತ್ ಉದಿವಯದ ನದ 
ಎ) ಮಹಯನದ      ಬಿ) ಕೃರ್ಣ      ಸಿ) ಕಯವೆೀರ      ಡಿ) ಗೊೀದ್ಯವರ  

2. ಉತ್ತರ ಪರದ್ೆೀಶದ ಪರಮುಖ್ ವಿವಿಧ  ೀದ ದೀ ಶ ನ್ದ ಕಣಿವ  ಯೀ ಜನ  
ಎ) ದ್ಯಮೊೀದರ ನದ ಕಣಿವ ೆಯೀಜನೆ    

ಬಿ) ಭಯಕಯರನಂಗಲ್ ಯೀಜನ ೆ   
ಸಿ) ನಯಗಯಜುಿನಸಯಗರ ಯೀಜನನೆ        
ಡಿ) ರಹಯಂದ್ ಯೀಜನ ೆ 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಉತ್ತರ ಭಯರತ್ದ ನದಗಳನುು ‘ಹಿಮಯಲಯದ ನದಗಳು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಯರಣವೆೀನು? 
4. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಇತಿತೀಚಗೆ ೆಕೆರೆ ನಿೀರಯವರಗೂೆಳಪಟಟ ಕ್ಷೆೀತ್ರವು ಕಡಿಮ್ಮಯಯಗಿದ್ೆ. ಏಕೆ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾ ಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.               2X2=4 
5. ಭಯರತ್ದ ಕೃರ್ಷಯು ನಿೀರಯವರಯನುು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್.ೆ ಏಕೆ?  

ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ದಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದಧೀಶಿೀಲ ರಯರ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಯವಿ ನಿೀರಯವರಯು ಹೆಚ್ುು ಪಯರಮುಖ್ಾತ ೆಪಡೆದದ್.ೆ ಏಕೆ? 

6. ಪರವಯಹ ಕಯಲುವೆಯು ಸಯವಿಕಯಲ್ಲಕ ಕಯಲುವೆಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತಯಾಸವೆೀನು? 
ಅರ್ಥವಯ 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ನದಗಳನುು ಪೂವಿ ಮತ್ುತ ಪಶಿುಮಕೆು ಹರಯುವ ನದಗಳನಯುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ. 
ಮಹಯನದ, ಶರಯವತಿ, ಕಯವೆೀರ, ತಯಪಿ 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ  ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                        1X3=3 
7. ನೆೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನೂಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿೀರು ಅತ್ಾಮೂಲಾವಯದುದು. ಹೆೀಗ?ೆ  

ಅರ್ಥವಯ 
ದಾಮೊೀ ದ್ರ ನ್ದ ಕಣಿ ವ  ಯೀಜನ  ಮತ್ುತ ಕ  ೀ ಸಿ ಯೀ ಜನ ಗಳನುು ವಿವರಸಿ. 

V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ಂಟ ರಿಂ ದ ಹತ್ ುತ ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.                           1X4=4 
8. ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರವು ವಿವಿಧೂೆೀದ್ೆಿೀಶ ನದ ಕಣಿವೆ ಯೀಜನೆಗಳನುು ಏಕೆ ಕೆೈಗೂೆಳುಳತ್ತದ್ೆ? 

VI. 9. ಭ ಾರತ್ದ ನಕ್ಷ  ಬರ ದ ು ಇವ ುಗಳ ನುಿ ಗ ುರ ುತಿಸಿ.                             1+4=5 
a) ಗಂಗಯನದಯ ಅತ್ಾಂತ್ ಉದಿವಯದ ನದ 
b) ಭಯರತ್ದ ಮೊಟಟಮೊದಲ ವಿವಿಧೊೀದ್ೆಿೀಶ ನದಕಣಿವ ೆಯೀಜನ ೆ
c) ಭಯರತ್ದ ಅತ್ಾಂತ್ ಉದಿವಯದ ಅಣೆಕಟುಟ 
d) ಭಯರತ್ದ ನೆೀರವಯದ ಗುರುತ್ವವುಳಳ ಅಣೆಕಟುಟ 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 7. ಭ ಯರತದ ಭ   ಸ್ಂಪನ್  ೂಲಗಳ ು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಮಿಶರಣ ಬೆೀಸಯಯದ ಅತಿ ಪರಮುಖ್ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರ ೆ
ಎ) ಅಧಿಕ ಬಂಡವಯಳ ಮತ್ುತ ಕಯಮಿಿಕರು  
ಬಿ) ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ುತ ವೆೈಜ್ಞಯನಿಕ ಸಯಗುವಳಿ 
ಸಿ) ಅತ್ಾಲು ಕೃರ್ಷ ಉತ್ುನುಗಳ ಮಯರಯಟ  
ಡಿ) ಸಯಗುವಳಿ ಜೊತೆಗ ೆಪಶುಪಯಲನೆ  

2. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಭಯರತ್ದ ಪರಮುಖ್ ಬೆಳಗೆಳಯಗಿದುಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಯಣಿಜಾ ಬೆಳಗೆಳನುು ಗುರುತಿಸಿ. 
ಎ) ಭತ್ತ, ಗೊೀಧಿ, ಜೊೀಳ, ದವದಳಧಯನಾ    ಬಿ) ಕಬುಾ, ಹತಿತ, ತ್ಂಬಯಕು, ಎಣಣೆಕಯಳು  
ಸಿ) ಹತಿತ ಮತ್ುತ ಸೆಣಬು               ಡಿ) ಕಯಫ ಮತ್ುತ ಚ್ಹ  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾ ಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.          2X1=2 
3. ಬಳಕೆಯಯಗದ ಕೃರ್ಷಯೀಗಾ ಭೂಮಿ ಹೆೀಗೆ ನಿಮಯಿಣ ಆಗುತ್ತದ್?ೆ 
4. ಭಯರತ್ದ ಪಶಿುಮ ಕರಯವಳಿ ಉದಿಕೂು ಆದರಿ  ಬೆೀಸಯಯ ಹೆಚಯುಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದ್ೆ. ಕಯರಣವೆೀನು?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.               3X2=6 
5. ‘ಕೃರ್ಷಯು ದವತಿೀಯ ಮತ್ುತ ತ್ೃತಿೀಯ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದಧಗ ೆಹೆೀಗೆ ಸಹಯಯಕವಯಗಿದ್ೆ?  

ಅರ್ಥವಯ 
ಸಯಂದರ ಬೆೀಸಯಯವನುು ಸಂಕ್ಷಿಪತವಯಗಿ ವಿವರಸಿ. 

6. ದ್ೆೀಶದ ಆರ್ಥಿಕಯಭಿವೃದಧಯಲ್ಲಿ ತೊೀಟಗಯರಕೆಯು ಪರಮುಖ್ ಪಯತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಸಮರ್ಥಿಸಿ.  
7. ರ್ ತ್ು ಬ ಳ ಯಲ್ತ ಅವಶಯಕವಿರತವ ಪ ರಕಾಿಂ ಶಗಳ ು ಯಾವುವು? 

ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಪುರ್ು ಕೃರ್ಷಯ ಮಹತ್ವವನುು ತಿಳಿಸಿ. 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                        2X3=6 
8. ಭೂಬಳಕೆಯು ಪರದ್ೆೀಶದಂದ ಪರದ್ೆೀಶಕೆು ಏಕೆ ಭಿನುವಯಗಿದ್?ೆ  

ಅರ್ಥವಯ 
ವಾವಸಯಯದ ಪಯರಮುಖ್ಾತೆಯನುು ವಿವರಸಿ.  

9. ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಲ ರ್  ಬಳ ಕ ಯ ಪರಕ ಾರಗಳ ನ್ತು ತಿಳಿಸಿರಿ. 
ಅರ್ಥವಯ 

ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಲ ಕಿಂ ಡತ ಬರತವ ವಯವಸಾಯದ್ ವಿವಿ ಧ ಪರಕ ಾರಗಳ ನ್ತು ಹ  ಸ ರಿಸಿ.  
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ಂಟ ರಿಂ ದ ಹತ್ ುತ ವ ಾಕ ಯ ಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.                           1X4=4 

10. ಮುಂಗಯರು ಬೆಳ ೆಮತ್ುತ ಹಿಂಗಯರ ಋತ್ುಗಳ ನಡುವಣ ವಾತಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ.   
ಅರ್ಥವಯ 

ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಯಯವುದ್ೆೀ ಪರದ್ೆೀಶದ ಬೆಳಯೆಿಡುವ ಮಯದರಯು ಕಯಲದಂದ ಕಯಲಕೆು ಬದಲಯಗುತ್ತದ್.ೆ ಏಕೆ? 
 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 8. ಭಯ ರತದ ಖನಿಜ ಮತುತ ಶಕ್ತತ ಸ್ಂ ಪನ್ ೂಲಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಉ ಕ್ಕಕ ನ್ ತ್ಯಾರಿಕ ಯಲ್ಲಲ ಬಳಸ ಲ್ಪಡತವ ಮಿಶ ರ ಲ  ೀಹ 
ಎ)  ಮಾಯಿಂಗ ನೀಸ್        

ಬಿ)  ಅರ್ ರಕ   
ಸಿ)  ಅಲ್ತ ಯಮಿನಯಿಂ       
ಡಿ) ಕಲ್ಲಲ ದ್ದಲ್ತ   

2. ಇತಿತೀಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯರತ್ದಂದ ಮ್ಮೈಕಯ ರಫುತ ಪರಮಯಣ ಕಡಿಮ್ಮಯಯಗಿದ್ೆ. ಕಯರಣ 

ಎ) ಮ್ಮೈಕಯದ ಉತ್ೃರ್ಟತೆ ಕಡಿಮ್ಮಯಯಗಿದ್ೆ 
ಬಿ) ಕೃತ್ಕ ಅಬರಕದ ಉತಯುದನಯೆಯಗುತಿತದ್ೆ 
ಸಿ) ಮ್ಮೈಕಯ ನಿಕ್ಷೆೀಪಗಳು ಖಯಲ್ಲಯಯಗಿವೆ 
ಡಿ) ಮ್ಮೈಕಯದ ಬಳಕೆ ನಿಷ್ೀೆಧಿಸಲುಟ್ಟಟದ್ೆ 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       3X1=3 
3. ಗಣಿಗಯರಕೆ ಎಂದರೆೀನು?  
4. ಕಲ್ಲಲ ದ್ದಲ್ತ ಹ  ೀ ಗ  ನಮಾಭಣಗ   ಿಂಡಿದ ? 
5. ಭಯರತ್ದ ಆರ್ಥಿಕಯಭಿವೃದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಂಬ ೆಹೆೈ ಪರಮುಖ್ ಪಯತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಹೆೀಗೆ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.               2X2=4 
6. ಭಯರತ್ದ ಆರ್ಥಿಕಯಭಿವೃದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಂಬ ೆಹೆೈ ಪರಮುಖ್ ಪಯತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಹೆೀಗೆ? 
7. ಪೆಟೊರೀಲ್ಲಯಂ ದವತಿೀಯ ಮತ್ುತ ತ್ೃತಿೀಯ ವಲಯಕೆು ಬೆೀಕಯಗುವ ಪರಮುಖ್ ಶಕಿತ ಸಂಪನೂಮಲವಯಗಿದ್.ೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿ.  

ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ದ ವಿದುಾತ್ ಅಭಯವಕೆು ಪರಮುಖ್ ಕಯರಣಗಳನುು ಪಟ್ಟಟ ಮಯಡಿರ. 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                        2X3=6 
8. ದ್ೆೀಶದ ಖ್ನಿಜ ಸಂಪನೂಮಲಗಳು ದವತಿೀಯ ಮತ್ುತ ತ್ೃತಿೀಯವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದಧಗ ೆಸಹಕಯರಯಯಗಿವೆ. ಹೆೀಗೆ? 

ಅರ್ಥವಯ 
ಮಯಾಂಗನಿೀಸ್ ಅದರು ಹಲವಯರು ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳಿಗ ೆಕಚಯಾವಸುತವಯಗಿದ್ೆ. ಸಮರ್ಥಿಸಿ.  

9. ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಲ ದ  ರಕತ ವ ಖನಜ ಸ ಿಂಪ ನ್ ಮಲ್ಗಳ ು ಯಾವುವು? 
ಅರ್ಥವಯ 

ಭಯರತ್ದ ಪರಮಯಣು ವಿದುಾತ್ ತ್ಯಯರಕಯ ಕೆೀಂದರಗಳನುು ಹೆಸರಸಿ. 
V. 10. ಭ ಾರತ್ದ ನಕ್ಷ  ಬರ ದ ು ಇ ವ ುಗ ಳ ನುಿ ಗುರ ುತಿ ಸಿ.                           1+4=5 

a) ಭಯರತ್ದ ಪರರ್ಥಮ ಪರಮಯಣು ಶಕಿತ ಕೆೀಂದರ 
b) ಭಯರತ್ದ ಮೊದಲ ಪೆಟೊರೀಲ್ಲಯಂ ನಿಕ್ಷೆೀಪ 
c) ಭಯರತ್ದ ಮೊಟಟಮೊದಲ ಜಲವಿದುಾತ್ ತ್ಯಯರಕಯ ಕೆೀಂದರ 
d) ಭಯರತ್ದ ಅಧಿಕ ಪೆಟೊರೀಲ್ಲಯಂ ಉತಯುದನಯ ಕೆೀಂದರ 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 9. ಭಯರತದ ಸಯ ರಿಗ  ಮತುತ ಸ್ಂಪಕ ಾ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ರಯರ್ಷರೀಯ ಹೆದ್ಯಿರಗಳ ನಿಮಯಿಣ ಮತ್ುತ ನಿವಿಹಣೆಯ ಜವಯಬಯಿರ ಹೊಂದರುವುದು 
ಎ) ಕೆೀಂದರ ಲೊೀಕೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲಯಖೆ  
ಬಿ) ರಯಜಾದ ಲೊೀಕೊೀಪಯೀಗಿ ಇಲಯಖೆ   
ಸಿ) ಭಯರತ್ದ ರಯರ್ಷರೀಯ ಹೆದ್ಯಿರ ಪಯರಧಿಕಯರ  
ಡಿ) ಜಲಯಿ ಪಂಚಯಯತ್   

2. ಭಯರತ್ದ ಪರರ್ಥಮ ರೆೈಲು ಮಯಗಿವು 1853ರಲ್ಲಿ --ಮತ್ುತ ---ಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮಯಿಣಗೊಂಡಿತ್ು. 
ಎ) ಕೊಲುತ್ ಮತ್ುತ ರಯಣಿಗಂಜ್       ಬಿ) ಬಯಂಬ ೆಮತ್ುತ ರಯಣೆ  
ಸಿ) ಮದ್ಯರಸ್ ಮತ್ುತ ಅಕೊಿನಯಮ್     ಡಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ುತ ಮ್ಮೈಸೂರು  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಗಡಿ ರಸೆತಗಳನುು ಏಕೆ ನಿಮಿಿಸಲಯಗಿದ್ೆ? 
4. ಜವಹರಲಯಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರನುು ಏಕೆ ನಿಮಿಿಸಲಯಗಿದ್?ೆ 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿ ಸಿ.               2X2=4 
5. ಪಕಯು ರಸೆತಗಳು ಮತ್ುತ ಕಚಯು ರಸೆತಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತಯಾಸವೆೀನು?  

ಅರ್ಥವಯ 
ಕೊಳವ ೆಮಯಗಿಗಳ ಮಹತ್ವವನುು ವಿವರಸಿ. 

6. ಭಯರತ್ದ ಸಯಗರ ಜಲಸಯರಗೆಗ ೆಪೂರಕವಯಗಿರುವ ಅಂಶಗಳಯವುವು? 
ಅರ್ಥವಯ 

ವಯಯು ಸಯರಗಯೆ ಮಹತ್ವವನುು ತಿಳಿಸಿ. 
IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                        1X3=3 

7. ಭಯರತ್ದ ಆರ್ಥಿಕಯಭಿವೃದಧಯಲ್ಲಿ ‘ಸುವಣಿ ಚ್ತ್ುಷ್ೊುೀನ ಮತ್ುತ ಸೂಪರ್ ಹೆದ್ಯಿರಗಳು’ ಮಹತ್ವದ ಪಯತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮರ್ಥಿಸಿ. 
ಅರ್ಥವಯ 

ಸಂಪಕಿ ಮಯಧಾಮ ಅನಿವಯಯಿವಯಗಿದ್ೆ. ಏಕ?ೆ. 
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ಂಟ ರಿಂ ದ ಹತ್ ುತ ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.                          1X4=4 

8. ಪರರ್ಥಮ, ದವತಿೀಯ ಮತ್ುತ ತ್ೃತಿೀಯ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದಧಯಲ್ಲಿ ಸಯರಗಯೆ ಮಹತ್ವವನುು ವಿವರಸಿ.  
ಅರ್ಥವಯ 

ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ರಸೆತ ಸಯರಗಯೆು ಹೆಚ್ುು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದದ್.ೆ ಏಕೆ? 
VI.  9. ಭ ಾರ ತ್ದ ನಕ್ಷ  ಬರ  ದ ು ಇ ವ ುಗ ಳ ನುಿ ಗು ರ ುತಿ ಸಿ.                            1+4=5 

a) ಭಯರತ್ದ ಹೆಬಯಾಗಿಲು 
b) ಅರಬಿಾ ಸಮುದರದ ರಯಣಿ 
c) ನೆೀತಯಜ ಸುಭಯಸ್ ಚ್ಂದರ ಬೊೀಸ್ ಅಂತ್ರರಯರ್ಷರೀಯ ವಿಮಯನ ನಿಲಯಿಣ 
d) ಕೆೀಂಪೆೀಗೌಡ ವಿಮಯನ ನಿಲಯಿಣ 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 10. ಭಯರತದ ಕ್ ೈಗಯ ರಿಕ್ ಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಬಯಕೆಾೈಟ್ ಅದರು ಯಯವ ಕೆೈಗಯರಕೆಯ ಪರಮುಖ್ ಕಚಯು ವಸುತ.  
ಎ) ಕಬಿಾಣ ಮತ್ುತ ಉಕುು ಕೆೈಗಯರಕೆ  

ಬಿ) ಹತಿತ ಬಟೆಟ ಕೆೈಗಯರಕೆ       
ಸಿ) ಜ್ಞಯನಯಧಯರತ್ ಕೆೈಗಯರಕ ೆ        
ಡಿ) ಅಲುಾಮಿನಿಯಂ ಕೆೈಗಯರಕೆ 

2. ಭಯರತ್ದ ಪರಮುಖ್ ಅರಣಾ ಆಧಯರತ್ ಕೆೈಗಯರಕೆ  

ಎ) ಕಬಿಾಣ ಮತ್ುತ ಉಕುು ಕೆೈಗಯರಕೆ  

ಬಿ) ಹತಿತ ಬಟೆಟ ಕೆೈಗಯರಕೆ       
ಸಿ) ಕಯಗದ ಕೆೈಗಯರಕೆ         
ಡಿ) ಅಲುಾಮಿನಿಯಂ ಕೆೈಗಯರಕೆ 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಇಂದು ನಮಮ ದ್ೀೆಶದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಯನಯಧಯರತ್ ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳು ತಿೀವರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಧಗೂೆಳುಳತಿತರುವ ಉದಾಮ ಆಗಿದ್.ೆ ಏಕೆ?  
4. ಸಯಫಟವೆೀರ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಯನ ಪಯಕ್ಿ ಗಳನುು ಏಕೆ ಸಯಾಪಿಸಲಯಗಿದ್?ೆ 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.               2X2=4 
5. ಭಾರತ್ದ್ ಯಾವುದಾದ್ರ  ಆ ರ ತ ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಪರದ ೀ ಶಗಳ ನ್ತು ಹ  ಸರಿಸಿ. 

ಅರ್ಥವಯ 
ಸ ಕಾಭರಿ ವಲ್ಯದ್ಲ್ಲಲ ರತವ ಯಾವುದಾದ್ರ  ಆರತ ಕಬಿಿಣ  ಮ ತ್ತು ಉ ಕ್ಕಕ ನ್ ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳ ನ್ತು ಹ  ಸ ರಿಸಿ. 

6. ಕಯಗದದ ಉದಾಮಕೆು ಬೆೀಕಯಗುವ ಕಚಯು ಪದ್ಯರ್ಥಿಗಳಯವುವು? 
IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                       1X3=3 

7. ಅಲೂಾಮಿನಿಯಂ ಲೊೀಹದ ಉಪಯೀಗಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ.  
ಅರ್ಥವಯ 

ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಯನಯಧಯರತ್ ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳ ಪಯರಮುಖ್ಾತ ೆಕುರತ್ು ಬರೆಯಿರ.  
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ಂಟ ರಿಂ ದ ಹತ್ ುತ ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.                          1X4=4 

8. ಒಂದು ದ್ೆೀಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಧಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳು ಹೆೀಗೆ ಸಹಯಯಕವಯಗಿವೆ. ವಿವರಸಿ.  
ಅರ್ಥವಯ 

ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳು ಕೆಲವು ಪರದ್ೆೀಶಗಳಲಿ್ಲ ಮಯತ್ರ ಸಿೀಮಿತ್ಗೂೆಂಡಿವೆ. ಏಕೆ? 
VI.  9. ಭ ಾರ ತ್ದ ನಕ್ಷ  ಬರ  ದ ು ಇ ವ ುಗ ಳ ನುಿ ಗುರ ುತಿ ಸಿ.                            1+4=5 

a) ಭಯರತ್ದ ಮಯಾಂಚೆಸಟರ್ 
b) ಭಯರತ್ದ ಸಿಲ್ಲಕಯನ್ ವಯಾಲ್ಲ 
c) ವಿಶೆವೀಶವರಯಾ ಕಬಿಾಣ ಮತ್ುತ ಉಕುು ಕಂಪನಿ 
d) ಭಯರತ್ದ ಮೊಟಟಮೊದಲ ಅಲೂಾಮಿನಿಯಂ ಕೆೈಗಯರಕಯ ಕೆೀಂದರ 

 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 11. ಭಯ ರತದ ನ ೈ ಸ್ರ್ಗ ಾಕ ವಿಪತು ತಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಉರ್ಣವಲಯದ ಆವತ್ಿಮಯರುತ್ಗಳು ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು 
ಎ) ಬಂಗಯಳಕೊಲ್ಲಿಯಲಿ್ಲ      
ಬಿ) ಅರಬಿಾ ಸಮುದರದಲಿ್ಲ   
ಸಿ) ಹಿಂದೂ ಮಹಯಸಯಗರದಲ್ಲಿ   
ಡಿ) ಗಂಗಯನದಯಲ್ಲಿ  

2. ಇತಿತೀಚಿಗ ೆಈ ವಲಯವನುು `ಕನಿರ್ಾ ಭೂಕಂಪ ತಿೀವರತಯೆ ವಲಯ’ ಎಂದು ಪರಗಣಿಸಲಯಗಿದ್.ೆ 
ಎ) ಹಿಮಯಲಯ ವಲಯ    
ಬಿ) ಸಿಂಧೂ-ಗಂಗ ವಲಯ  
ಸಿ) ಪಯಯಿಯ ದವೀಪವಲಯ   
ಡಿ) ಈಶಯನಾ ರಯಜಾಗಳ ವಲಯ  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಭಯರತ್ದ ಪೂವಿ ಕರಯವಳಿ ತಿೀರದ ತಿೀವರ ಸವೆತ್ಕೆು ಕಯರಣವೆೀನು? 
4. ಸುನಯಮಿ ಹೀೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದ್ೆ?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.               2X2=4 
5. ಇಂದು ಪರಪಂಚ್ದಲ್ಲ ಿಸಂಭವಿಸುತಿತರುವ ಬಹುತೆೀಕ ಪರವಯಹಗಳಿಗ ೆಮಯನವನ ಕೃತ್ಾಗಳೀೆ ಕಯರಣ. ಹೆೀಗೆ? 

ಅರ್ಥವಯ 
ಭೂಕುಸಿತ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕುೆ ಕೆೈಗೂೆಳಳಬಹುದ್ಯದ ಅವಶಾಕ ಕರಮಗಳಯವುವು?  

6. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚಯುಗಿ ಪರವಯಹ ಪಿೀಡಿತ್ಕೊುಳಗಯಗುವ ಪರದ್ೀೆಶಗಳಯವುವು?  
7. ಆವತ್ಿ ಮಯರುತ್ಗಳು ಹೆಚಯುಗಿ ಉರ್ಣವಲಯದ ಸಮುದರ ಭಯಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಏಕೆ?  

ಅರ್ಥವಯ 
ಪರವಯಹಗಳಿಗ ೆನೆೈಸಗಿಿಕ ಕೃತ್ಾಗಳು ಕಯರಣವಯಗಿವ.ೆ ಹೀೆಗ? 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                        1X3=3 
8. ಭೂಕಂಪನದಂತ್ಹ ನೆೈಸಗಿಿಕ ವಿಪತ್ುತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ಯಗ ಕೆೈಗೂೆಳಳಬೆೀಕಯದ ಪರಹಯರ ಕರಮಗಳೀೆನು? 

ಅರ್ಥವಯ 
ಭೂಕಂಪದ ಪರಣಯಮಗಳನುು ಮಿತ್ಗೊಳಿಸಲು ಕೆೈಗೂೆಳಳಬೆೀಕಯದ ಮುನೆುಚ್ುರಕೆ ಕರಮಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ.  

9. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಯನಯಧಯರತ್ ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳ ಪಯರಮುಖ್ಾತ ೆಕುರತ್ು ಬರೆಯಿರ.  
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ಂಟ ರಿಂ ದ ಹತ್ ುತ ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.                           1X4=4 

10. ನೆೈಸಗಿಿಕ ಮತ್ುತ ಮಯನವ ಶಕಿತಗಳೆರೆಡೂ ಭೂಕುಸಿತ್ಕೆು ಹೆೀಗೆ ಕಯರಣವಯಗುತ್ತವೆಂದು ವಿವರಸಿ.  
ಅರ್ಥವಯ 

ಉರ್ಣವಲಯದ ಆವತ್ಿ ಮಯರುತ್ಗಳು ಬಹಳ ವಿನಯಶಕಯರಯಯದವುಗಳು. ಸಮರ್ಥಿಸಿ.  
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 12. ಭ ಯರತದ ಜನ್ಸ್ಂ ಖ್ ಾ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾ ಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಲ ಅತಿ ಕ ಡಿಮ ಜನ್ಸಾಿಂದ್ರತ  ಹ   ಿಂದರತವ ರಾಜಯ 
ಎ) ಅರುಣಯಚ್ಲ ಪರದ್ೆೀಶ     

ಬಿ) ಮಿಜೊೀರಯಂ      
ಸಿ) ಸಿಕಿುಂ                 
ಡಿ) ನಯಗಯಲಯಾಂರ್ಡ  

2. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ಕನಯಿಟಕದ ಜನಸಯಂದರತ ೆ319. ಹಯಗಯದರೆ ಕನಯಿಟಕವು ಈ ಜನಸಯಂದರತಯೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದ್ ೆ

ಎ) ಅಧಿಕ ಜನಸಯಂದರತೆ ಪರದ್ೆೀಶಗಳು  
ಬಿ) ಸಯಮಯನಾ ಜನಸಯಂದರತೆ ಪರದ್ೆೀಶಗಳು 
ಸಿ) ಸಯಧಯರಣ ಜನಸಯಂದರತೆ ಪರದ್ೆೀಶಗಳು 
ಡಿ) ಕಡಿಮ್ಮ ಜನ ಸಯಂದರತ ೆಪರದ್ೀೆಶಗಳು 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. 1951-1991ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖಯಾ ಬೆಳವೆಣಿಗೆ ದರವು ತ್ವರತ್ವಯಗಿತ್ುತ. ಏಕೆ? 
4. ದ್ೆೀಶವಂದರ ಜನಸಂಖೆಾ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಣುಣ ತ್ನುದ್ೆೀ ಆದ ಪಯತ್ರವಹಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಹೀೆಗೆ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.               2X2=4 
5. ಭಯರತ್ದ ಕೆಲವು ರಯಜಾಗಳು ಕಡಿಮ್ಮ ಜನಸಯಂದರತೆ ಹೊಂದವೆ. ಏಕೆ?  

ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖೆಾಯ ಹಂಚಿಕೆಯು ಎಲೆಿಡೆಯೂ ಸಮನಯಗಿಲಿ. ಏಕೆ? 

6. ಭಯರತ್ದ ಜನಸಂಖೆಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು ನಿಯಂತಿರಸಲು ಕೆೈಗೂೆಳಳಬಹುದ್ಯದ ಕರಮಗಳೀೆನು? 
ಅರ್ಥವಯ 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಯರತ್ದ ತಿೀರ ಪರದ್ೆೀಶಗಳು ಅತಿಯಯದ ಜನಸಯಂದರತೆಯನುು ಹೊಂದವೆ. ಏಕೆ? 
IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                        1X3=3 

7. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಜನ ದರಕೆು ಕಯರಣಗಳೆೀನು?  
ಅರ್ಥವಯ 

ಇತಿತೀಚಿಗ ೆಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಮರಣ ದರವು ಕಡಿಮ್ಮಯಯಗಿದ್ೆ ಏಕೆ? 
V. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ಂಟ ರಿಂ ದ ಹತ್ ುತ ವ ಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.                           1X4=4 

8. ಶಿೀಘರಗತಿ ಜನಸಂಖಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಿಧಯನಗತಿಯ ಆರ್ಥಿಕಯಭಿವೃದಧಗೆ ಹೆೀಗೆ ಕಯರಣವಯಗಿದ್?ೆ 
VI. 9. ಭ ಾರತ್ದ ನಕ್ಷ  ಬರ ದ ು ಇವ ುಗಳ ನುಿ ಗ ುರ ುತಿಸಿ.                             1+4=5 

a) ಕಡಿಮ್ಮ ಜನಸಂಖೆಾಯ ರಯಜಾ 
b) ಕಡಿಮ್ಮ ಜನಸಂಖೆಾಯ ಕೆೀಂದ್ಯರಡಳಿತ್ ಪರದ್ೆೀಶ 
c) ಅಧಿಕ ಜನಸಯಂದರತೆಯ ಕೆೀಂದ್ಯರಡಳಿತ್ ಪರದ್ೆೀಶ 
d) ಕಡಿಮ್ಮ ಜನಸಯಂದರತೆಯ ಕೆೀಂದ್ಯರಡಳಿತ್ ಪರದ್ೆೀಶ 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 1. ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಒಂದು ವರ್ಿದಲ್ಲಿ ಉತಯುದಸಿದ ಸರಕು-ಸೆೀವೆಗಳ ಒಟುಟ ಮೌಲಾವೆೀ 
ಎ)  ರಾಷ್ಟ್ರ ೀ ಯ ಆದಾಯ    
ಬಿ)  ಮಾನ್ವ ಅಭಿವೃದಧ ಸ  ಚ       
ಸಿ)  ತ್ಲಾದಾಯ          
ಡಿ) ರಚ್ನಾತ್ಮಕ ಬದ್ಲಾವಣ  

2. “ಒಂದು ರಯರ್ರದ ನೆೈಜ ರಯರ್ಷರೀಯ ವರಮಯನವು ದೀರ್ಘಿವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ುಳವಯಗುವ ಪರಕಿರಯಯೀ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಧ”ಯಯಗಿದ್.ೆ 
ಈ ವಯಾಖಯಾನದಲ್ಲಿ ನೆೈಜ ಎಂಬ ಪದವು 
ಎ) ಜನರ ಕೊಳುಳವ ಶಕಿತಯನುು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದ್.ೆ 
ಬಿ) ಜನರ ಆದ್ಯಯದ ಹೆಚ್ುಳವನುು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದ್ೆ. 
ಸಿ) ಜನರ ಒಟುಟ ಆದ್ಯಯವನುು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದ್ೆ. 
ಡಿ) ದ್ೆೀಶ ರಯರ್ಷರೀಯ ಆದ್ಯಯವನುು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದ್ೆ. 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ತ್ಲಾದಾಯವನ್ತು ಹ  ೀ ಗ  ಪಡ ಯಬಹತ ದ್ತ?  
4. ನಿರಂತ್ರ ಅಭಿವೃದಧ ಎಂದರೆೀನು? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯ ಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.             2X2=4 
5. ಮಯನವ ಅಭಿವೃದಧ ಸಚ್ಾಂಕವನುು ಹೆೀಗೆ ಲೆಕುಹಯಕಲಯಗುತ್ತದ್ೆ? 

                    ಅರ್ಥವಯ 
ತ್ಲಾ ವರಮಾನ್ವು ದ ೀ ಶದ್ ಆಥಿಭಕಾಭಿವೃದಧಯನ್ತು ಅಳ ಯಲ್ತ ಸ  ಕುವಲ್ಲ . ಏಕ ? 

6. ರಯರ್ಷರೀಯ ವರಮಾನ್ವು ಅಭಿವೃ ದಧಯ ನ ೈಜ ಮಾ ಪಕ ಆಗಲಾರದ್ತ . ಏಕ  ? 
                   ಅರ್ಥವಯ 
ಆರ್ಥಿಕಯಭಿವೃದಧಯ ಮಯಪನಕೆು ವರಮಯನ ಸೂಚಿಗಳಿಗ ೆಪಯಯಿಯ ಮಯಪನ ರಚ್ನೆಗ ೆತ್ಜ್ಞರು ಪರಯತಿುಸಿದರು. ಏಕೆ?  

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                      4X3=12 
7. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಧಯ ಉದ್ೆಿೀಶಗಳನುು ಪಟ್ಟಟ ಮಯಡಿರ.  

                 ಅರ್ಥವಯ 
ಉತಯುದನಯಂಗಗಳ ಪೂರೆೈಕೆ ಹಯಗೂ ಬೆೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಯವಣೆಗೆ ಕಯರಣವಯಗುವ ಅಂಶಗಳಯವುವು? 

8. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಮಯನವ ಅಭಿವೃದಧ ಸೂಚ್ಾಂಕ ಕಡಿಮ್ಮಯಿದ್ೆ. ಏಕೆ? 
9. ಮಹಿಳೆಯರು ಇನೂು ಸಂಪೂಣಿವಯಗಿ ಅಭಿವೃದಧಯಲ್ಲಿ ಸಮಯನ ಪಯಲುದ್ಯರರಯಗಿಲಿ. ಏಕೆ? 
10. ಮಹಿಳಯ ಸವಸಹಯಯ ಸಂಘಗಳು ಮಹಿಳಯ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣಕೆು ಪೂರಕವಯಗಿವ ೆಸಮರ್ಥಿಸಿ. 

                ಅರ್ಥವಯ 
ಲ್ಲಂಗ ಸಮಯನತೆಯನುು ಹೆೀಗೆ ಸಯಧಿಸುವುದು? 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 2. ಗಯಿ ರ್ಮೇರ್ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ನಯಲುು ಪಯಯಿಯ ಉತ್ತರಗಳನುು ನಿೀಡಿದುಿ, ಸರಯಯದ ಉತ್ತರವನುು ಆರಸಿ ಬರೆಯಿರ.     
    2X1=2 

1. ‘ಭಯರತ್ದ ನೆೈಜ ಅಭಿವೃದಧಯಂದರೆ, ಅದು ಗಯರಮಗಳ ಅಭಿವೃದಧ’ ಎಂದು ಹೀೆಳಿದವರು 
ಎ) ಗಯಂಧಿೀಜ     
ಬಿ) ವಿಶೆವೀಶವರಯಾ  
ಸಿ) ನೆಹರು        
ಡಿ) ಅಂಬೆೀಡುರ್  

2. ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ಗಯರಮಸಭೆಗಳ ಸದಸಾರೆಂದರೆ 
ಎ) ಗಯರಮದ ಎಲಯಿ ಮತ್ದ್ಯರರು  
ಬಿ) ಗಯರಮದ ಸಮಸತ ಪರಜೆಗಳು 
ಸಿ) ಗಯರಮ ಪಂಚಯಯಿತಯ ಸವಿಸದಸಾರು 
ಡಿ) ಗಯರಮದಲ್ಲಿನ ಸಕಯಿರ ನೌಕರರು 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದು ಪರಶೆುಗೂ ಒಂದ್ೊಂದು ವಯಕಾದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರ.       2X1=2 
3. ಸಯವತ್ಂತಯರಯ ನಂತ್ರ ಗಯರಮಿೀಣ ಜನರು ನಗರಗಳಡೆೆಗ ೆವಲಸೆ ಬರಲು ಪಯರರಂಭಿಸಿದರು. ಏಕೆ? 
4. ಭಯರತ್ ಸಂವಿಧಯನದ 73ನೆೀ ತಿದುಿಪಡಿಯು ಅತ್ಾಂತ್ ಮಹತ್ವದ್ಯಿಗಿದ್.ೆ ಏಕೆ?  

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದು ಪರಶೆುಗೂ ಎರಡರಂದ ನಯಲುು ವಯಕಾಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಸಿ.          2X2=4 
5. ಗಯರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪರಮಯಣದ ಕೃರ್ಷಯೀತ್ರ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಪೊೀರ್ಷಸಲು ಕೆೈಗೂೆಳಳಬೆೀಕಯಗಿರುವ ಅಗತ್ಾ ಕರಮವೆೀನು? 

                  ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಗಯರಮಿೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಸಿಾತಿ ಹೆೀಗಿದ್ೆ? 

6. ಮೂರು ಹಂತ್ದ ಪಂಚಯಯತ್ ರಯಜ್ ಸಂಸೆಾಗಳನುು ಹೆಸರಸಿ. 
                  ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರದ ಯಯವುದ್ಯದರೂ ಎರಡು ವಸತಿ ಯೀಜನೆಗಳನುು ಹೆಸರಸಿ. 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದು ಪರಶೆುಗೂ ಆರು ವಯಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಸಿ.                      4X3=12 
7. ಗಯರಮಿೀಣ ಅಭಿವೃದಧಗಯಗಿ ಇರುವ ಅವಶಾಕ ಕರಮಗಳಯವುವು?  

                    ಅರ್ಥವಯ 
ಗಯರಮಿೀಣಯಭಿವೃದಧಯು ದ್ೆೀಶದ ಅಭಿವೃದಧಗ ೆಸಹಕಯರಯಂದು ಹೀೆಗೆ ಹೆೀಳುವಿರ?  

8. ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ ಗಯರಮಸವರಯಜಾ ಕಲುನೆಯನುು ವಿಕೆೀಂದರೀಕರಣದ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. 
9. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಯಯತ್ ರಯಜ್ ವಾವಸೆಾಯ ಮುಖ್ಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಪಟ್ಟಟ ಮಯಡಿರ. 

                    ಅರ್ಥವಯ 
ಗಯರಮಿೀಣಯಭಿವೃದಧಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಯಯತ್ ರಯಜ್ ಸಂಸೆಾಗಳ ಪಯತ್ರವೆೀನು?  

10. ಮ ಹಿ ಳಾ ಸ ಿಂಘಟನ  ಮ ತ್ತು ಆಥಿಭಕ ಸಾಾವಲ್ಿಂಬನ  ಸಾಧನ ಯಲ್ಲಲ  ಮಹಿ ಳಾ ಸ ಾಸಹ ಾಯ ಸಿಂಘಗಳ ಪಾತ್ರವ ೀನ್ತ? 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 3. ಹರ್ ಮತು ತ ಸಯಲ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಈ ಕಳೆಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಯವುದು ಭಯರತಿೀಯ ರಜವ್ಿ ಬಯಾಂಕಿನ ನೆೈಜ ಕಯಯಿವಲಿ 
ಎ) ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಂಗರಹಣ ೆಮತ್ುತ ಪರಕಟಣ ೆ
ಬಿ) ವಿದ್ೆೀಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗರಹದ ಮ್ಮೀಲ್ಲವಚಯರಣೆ 
ಸಿ) 1 ರೂಪಯಯಿ ನೊೀಟು ಮುದರಸುವ ಏಕಸಯವಮಾ 
ಡಿ) ಬಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹವಯಾಸದ ಅಭಿವೃದಧ  

2. ಭಯರತಿೀಯ ರಜವಿ ಬಯಾಂಕು ರಪೆೊೀ ಮತ್ುತ ರವಸಿ ರೆಪೂೆೀ ದರಗಳನುು ಏರಳಿತ್ ಮಯಡುವುದರ ಮೂಲಕ 
ಎ) ನೊೀಟಗಳ ಮುದರಣವನುು ನಿಯಂತಿರಸುತ್ತದ್ೆ 
ಬಿ) ಬಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಾವಹಯರಗಳನುು ನಿಯಂತಿರಸುತ್ತದ್ೆ 
ಸಿ) ಸಯಲಪತ್ರಗಳ ಮಯರಯಟವನುು ನಿಯಂತಿರಸುತ್ತದ್ ೆ
ಡಿ) ಸಯಲದ ಪರಮಯಣವನುು ನಿಯಂತಿರಸುತ್ತದ್ ೆ

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಪಯಿಸಿಟಕ್ ಹಣವನುು ಇ-ಹಣ ಎಂತ್ಲೂ ಕರೆಯುತಯತರ.ೆ ಏಕೆ? 
4. ಹಣದುಬಾರವು ಹೆೀಗ ೆಸಂಭವಿಸುತ್ತದ್ೆ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.               2X2=4 
5. ಹಣದ ಕಯಯಿಗಳಯವುವು?  

         ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತಿೀಯ ರಜವ್ಿ ಬಯಾಂಕನುು ಬಯಾಂಕುಗಳ ಬಯಾಂಕು ಎಂದು ಕರೆಯುತಯತರೆ. ಏಕೆ?  

6. ಭಯರತಿೀಯ ರಜವ್ಿ ಬಯಾಂಕು ಕೆೈಗೂೆಳುಳವ ‘ಮುಕತ ಮಯರುಕಟೆಟ ಕಯಯಯಿಚ್ರಣೆ’ಯನುು ವಿವರಸಿ. 
        ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತಿೀಯ ರಜವ್ಿ ಬಯಾಂಕು ಕೆೈಗೂೆಳುಳವ ‘ಮಯಜಿನ್ ಪರಮಯಣದ ಬದಲಯವಣೆ’ಯನುು ವಿವರಸಿ. 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                      4X3=12 
7. ಹಣದ ವಿಕಯಸದ ಹಂತ್ಗಳನುು ವಿವರಸಿ.  
8. ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಯಗುತಿತರುವ ಹಣದ ಪೂರೆೈಕೆಯ ವಿವಿಧ ಪರಕಲುನೆಗಳನುು ವಿವರಸಿ  

                             ಅರ್ಥವಯ 
ಕಯಗದ ಹಣವು ಶಯಸನಬದಧ ಹಣವಯಗಿ ಹೆೀಗೆ ಪರವತ್ಿನೆಯಯಯಿತ್ು? ವಿವರಸಿ. 

9. ದ್ೆೀಶದ ಅರ್ಥಿವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಭಯರತಿೀಯ ರಜವ್ಿ ಬಯಾಂಕ್ ಪರಮುಖ್ ಪಯತ್ರವಹಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಹೀೆಗೆ? 
                            ಅರ್ಥವಯ  
ಸಕಯಿರದ ದ್ೆೈನಂದನ ವಾವಹಯರದಲ್ಲಿ ಭಯರತಿೀಯ ರಜವ್ಿ ಬಯಾಂಕ್ ಹೆೀಗೆ ಪರಮುಖ್ ಪಯತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದ್ೆ? 

10. ಭಯರತಿೀಯ ರಜವ್ಿ ಬಯಾಂಕ್ ಸಯಲ ನಿಯಂತ್ರಣವನುು ಹೆೀಗೆ ಸಯಧಿಸುತ್ತದ್ೆ? 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 4. ಸಯವ ಾಜನಿಕ ಹರ್ಕ್ಯಸ್ು ಮ ತುತ ಆ ಯ-ವ ಾಯ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗಳ್ಳಗ  ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಕೆೀಂದರ ಸಕಯಿರದ ಆಯವಾಯವನುು ಲೊೀಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ --- ಮಂಡಿಸುತಯತರೆ. 
ಎ) ಪರಧಯನ ಮಂತಿರ    
ಬಿ) ಹಣಕಯಸು ಮಂತಿರ   
ಸಿ) ರಕ್ಷಣಯ ಮಂತಿರ    
ಡಿ) ರಯರ್ರಪತಿ  

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಯವ ಮೂಲದ ವರಮಯನವು ಸಕಯಿರಕೆು ಹೊರೆಯಯಗುತ್ತದ್ೆ ಅರ್ಥವಯ ಅದರ ಆಸಿತಗಳನುು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ. 
ಎ) ಕಂದ್ಯಯ ವರಮಯನ    
ಬಿ) ತೆರಗ ೆವರಮಯನ  
ಸಿ) ತೆರಗಯೆೀತ್ರ ವರಮಯನ  
ಡಿ) ಬಂಡವಯಳ ವರಮಯನ  

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಸಯವಿಜನಿಕ ಹಣಕಯಸಿನ ಎಂದರೆೀನು? 
4. ಸಕಯಿರವು ಸಯಲೆೀತ್ರ ಬಂಡವಯಳ ವರಮಯನವನುು ಹೆೀಗೆ ಸಂಗರಹಿಸುತ್ತದ್ೆ?  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.               2X2=4 
5. ಪರತ್ಾಕ್ಷ ತೆರಗಗೆ ೆನಯಲುು ಉದ್ಯಹರಣೆ ಕೊಡಿ. 

              ಅರ್ಥವಯ 
ಪರ  ೀಕ್ಷ  ತ ರಿಗ ಗ  ನಯಲುು ಉ ದಾಹರಣ   ಕ   ಡಿ. 

6. ಕೆೀಂದರ ಸಕಯಿರವು ತ್ನು ವೆಚ್ು ಮತ್ುತ ವರಮಯನಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತಯಾಸವನುು ಹೆೀಗೆ ಸರದೂಗಿಸುತ್ತದ್ೆ? 
              ಅರ್ಥವಯ 
ಕೊರತ ೆಹಣಕಯಸಿನ ವಿಧಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ.  

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                      4X3=12 
7. ಸಾವಭಜನಕ ಹಣ ಕಾಸಿನ್ ಮ ಹತ್ಾವನ್ತು ಸ ಿಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. 

               ಅರ್ಥವಯ 
ಸಯವಿಜನಿಕ ವೆಚ್ುದ ಏರಕೆಗ ೆಕಯರಣಗಳನುು ವಿವರಸಿ.  

8. ಸಕಯಿರವು ತೆರಗಗೆಳನುು ಹೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ ೆಮೂಲಗಳಿಂದ ವರಮಯನವನುು ಹೆೀಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತದ್ೆ?  
9. 20ನೆಯ ಶತ್ಮಯನದಲ್ಲಿ ಕಲಯಾಣ ರಯಜಾಗಳ ಉದಯದ್ೂೆಂದಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಕಯಿರಗಳ ಕಯಯಿಕ್ಷೀೆತ್ರವೂ ವಿಸತರಣೆಯಯಗಿದ್ೆ. ಹೀೆಗ?ೆ 

                                  ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ ಸಕಯಿರವು 2003ರಲ್ಲಿ ಕೊೀಶಿೀಯ ಹೊಣೆಗಯರಕೆ ಮತ್ುತ ಮುಂಗಡಪತ್ರ ನಿವಿಹಣೆ ಕಯಯಿಯನುು ಜಯರಗ ೆತ್ಂದದ್ೆ. ಏಕೆ? 

10. ಪರತ್ಾಕ್ಷ ಮತ್ುತ ಪರೊೀಕ್ಷ ತೆರಗಗೆಳ ನಡುವಿನ ವಾತಯಾಸಗಳನುು ತಿಳಿಸಿ. 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 1. ಬಯ ಾಂಕ್ತ ನ್ ವ ಾವಹಯರಗಳು 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದ ುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಬಾಯಿಂರ್ಕ ಎಿಂ ಬ ಪ ದ್ವು ಫ ರಿಂಚನ್  ___ ಶಬದದಿಂದ್ ಬಿಂದ ದ . 
ಎ)  ಬಾಯಿಂರ್ಕ      
ಬಿ)  ಬಾಯಿಂಕ      
ಸಿ)  ಬ ಿಂಚ್ತ      
ಡಿ) ಬಾಯಿಂಕ್ಕಿಂ ಗ್  

2. ಮದ್ತ ವ , ಗೃಹ ನಮಾಣಭ, ಆಸಿು ಖರಿೀದ ಮೊದ್ಲಾದ್ ರ್ ವಿಷಯದ್ ಅವಶ ಯಕತ ಗಾಗಿ ಈ ಖಾತ ಯನ್ತು ತ ರ ಯಬಹತ ದ್ತ   
ಎ)  ಉ ಳಿತಾಯ ಖಾತ    ಬಿ)  ಆವತ್ಭ ಠ  ೀ ವಣಿ ಖಾತ     
ಸಿ)  ಚಾಲ್ಲು ಖಾತ        ಡಿ) ನಶಿಚ ತ್ ಠ ೀ ವಣಿ ಖಾತ   

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಭಯರತಿೀಯ ಬಯಾಂಕು ಉದಾಮದಲ್ಲಿನ ಇತಿತೀಚಿನ ಪರಮುಖ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು?  
4. ಬಯಾಂಕು ಠೆೀವಣಿದ್ಯರ ಮತ್ುತ ಸಯಲಗಯರರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಲುಸುವ ಕೊಂಡಿಯಯಗಿದ್ೆ. ಹೆೀಗೆ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.          2X2=4 
5. ಬಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಯಯ ಖಯತ ೆತೆಗಯೆುವವರ ಸಂಖೆಾಯೀ ಹಚೆ್ುು. ಏಕೆ?  

               ಅರ್ಥವಯ 
ಬಾಯಿಂರ್ಕ ಒದ್ಗಿಸ ತವ ವಿವಿಧ ಸ ೀವ ಗಳನ್ತ ು ಪ ಟಿು ಮಾಡಿ.  

6. ಬಾಯಿಂ ಕತ ಗಳ  ವಿವಿಧ ಪರಕಾರಗಳ ನ್ತು ಹ  ಸ ರಿಸಿ.  
               ಅರ್ಥವಯ 
ಬಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ತೆರಯೆಬಹುದ್ಯದ ಖಯತಗೆಳು ಯಯವುವು? 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ  ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                      4X3=12 
7. ಒಿಂದ್ತ  ಹ ಣಕಾಸ ತ ಸ ಿಂಸ ಾ ಬಾಯಿಂಕ  ಿಂದ್ ತ ಕರ ಸಿಕ  ಳ ಳಬ ೀ ಕಾದ್ರ  ಅದ್ತ ಹ   ಿಂದರಬ ೀ ಕಾದ್ ಅಗತ್ಯ ಗತಣಲ್ ಕ್ಷಣ ಗಳ ೀ ನ್ತ?  
8. ಬಾಯಿಂರ್ಕ ನವಭಹಿ ಸ ತವ ಕಾಯಭಗಳಾ ವುವು?  

                        ಅರ್ಥವಯ 
ಅಂಚ ೆಕಛೆೀರಗಳು ಅನೀೆಕ ಹಣಕಯಸಿನ ವಾವಹಯರಗಳನೂು ಸಹ ಕೆೈಗೂೆಳುಳತಿತವೆ. ಸಮರ್ಥಿಸಿ. 

9. ಬಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಯತ ೆತೆರಯೆುವಯಗ ಅನುಸರಸುವ ಹಂತ್ಗಳಯವುವು?  
10. ಉ ಳಿತಾಯ ಖಾತ ಯತ ಜಚಾಲ್ಲು  ಖಾತ ಗಿಿಂ ತ್ ಭಿನ್ುವಾಗಿದ . ಹ  ೀ ಗ ? 

                       ಅರ್ಥವಯ 
ಬಾಯಿಂ ರ್ಕ ಖಾತ ಯ ನ್ತು ಹ   ಿಂದ್ತವುದ್ರಿಿಂದ್ ಆಗತವ ಪರಯೀ ಜನ್ಗಳ ೀ ನ್ತ?  

 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 2. ಉದ ಾಮಗಯ ರಿಕ್  

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಉ ದ್ಯಮಿ ಎಿಂಬ ಅಥಭ ಕ   ಡತವ “ಎಿಂಟರ ಪ ರಿಂಡ ” ಎಿಂಬ ಪ ದ್ ಈ ಭಾಷ್ ಯ ದ್ತದ 
ಎ)  ಲಾಯಟಿೀನ್  
ಬಿ)  ಇ ಿಂಗಿ ಲ ೀ ಷ್  
ಸಿ)  ಫ ರಿಂರ್ಚ  
ಡಿ) ಗಿರೀ ರ್ಕ  

2. ನಾಸ್ ಡಾರ್ಕ ನ್ಲ್ಲಲ  ನ  ೀ ಿಂದ ಾಯ ತ್ ಭಾರತ್ದ್ ಪರಥಮ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸ ಿಂಸ ಾ 
ಎ)  ಬಯೀ ಕಾನ್       
ಬಿ)  ರಿ ಲ್ಯನ್ೂ     
ಸಿ)  ಇ ನ  ಫ ೀ ಸಿಸ್        
ಡಿ) ವಿಪ  ರೀ 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಉದಾಮಿಗಳು ಬಂಡವಯಳವನುು ಹೆೀಗೆ ಸಂಗರಹಿಸುತಯತರೆ? 
4. ಪಯರಂತಿೀಯ ತಯರತ್ಮಾ ಹೊೀಗಲಯಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಉದಾಮಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಸಮರಣಿೀಯವೆಂದು ಹೆೀಗೆ ಹೀೆಳುವಿರ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.           2X2=4 
5. ಉ ದ್ಯಮಗಾರಿಕ  ಯತ ಸಾಹಸ ಕ ಾಯಭವಾಗಿದ   ಹ  ೀ ಗ ?  

                    ಅರ್ಥವಯ 
ಉ ದ್ಯಮ ಪರವತ್ಭಕ ಸ ಿಂಸ ಾಗಳ ನ್ತು ಯಾವ ಉ ದ ದೀಶ ದಿಂದ್  ಸಾಾಪಿಸಲಾಗಿದ ?  

6. ವಗಿಭಸ್ ಕ ತರಿಯನ್ ರವರ ಸಾಧ ನ ಯನ್ತು ವಿ ವರಿಸಿ. 
                    ಅರ್ಥವಯ 
ಕ್ಕರಣ್ ಮ ತಜಮ್ ದಾರ್ ಷ್ಾ ಬ ಗ ೆ ಟಿಪಪಣಿ  ಬರ ಯ ರಿ. 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                      4X3=12 
7. ಉ ದ್ಯಮಗಾರಿಕ  ಯ ಗತ ಣಲ್ಕ್ಷ ಣಗಳಾವುವು?  
8. ಉ ದ್ಯಮಿಯ ಕ ಾಯಭಗಳಾವುವು?  
9. ಆಥಿಭಕ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಲ  ಉ ದ್ಯಮಿಯ ಪಾತ್ರ ಮ ಹತ್ಾದಾದಗಿದ ’ ಈ ಹ  ೀ ಳಿಕ ಯನ್ತು ವಿಮಶಿಭಸಿ.  

                          ಅರ್ಥವಯ 
ಯಾರ ೀ ಒಬಿ  ಮನ್ತ ಷಯನಾಗಲ್ಲ ಸ ಾ ಉ ದ  ಯೀ ಗ ಉ ದದಮಯನ್ತು ಸಾಾಪಿಸ ಲ್ತ ಇಷು ಪಟು ಲ್ಲಲ  ಸ ಲ್ಹ   ಸೌಕಯಭಗಳಿಗ  ಆರಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೀ ಕ ಾದ್    
ಸ ಿಂಸ ಾಗಳ ು  ಯಾವುವು?  

10. ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಲರತವ ಉ ದ್ಯಮಿಗಳ  ಪ ರವತ್ಭಕ ಸ ಿಂ ಸ ಾಗಳ ನ್ತು ಹ  ಸ ರಿಸಿ.  
                         ಅರ್ಥವಯ 
ಸ ಾಯಿಂ ಉ ದ  ಯೀ ಗವನ್ತು ಕ  ೈಗ  ಳ ಳಲ್ತ ಬ ೀ ಕಾಗಿರತವ ಹಣಕ ಾಸ ನ್ತು ಒದ್ಗಿ ಸ ಲ್ಲರತವ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸ ಿಂಸ ಾಗಳ ು  ಯಾವುವು? 



 

  ವಿಜ ೇ ತ – ರಚನ : ಮಹದ ೇವಪ್ಪ ಕ ುಂದರಗಿ ಮತ್ ು ಸುಂತ  ೇ ಷ್ ಕ ಮಾ ರ್ .ಸಿ 

 

ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 3. ವಾವಹ ಯರದ ಜ ಯಗತಿೇ ಕರರ್ 

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಜಯಗತಿೀಕರಣ ಮುಕತ ವಯಾಪಯರ ವಲಯ ಸೃರ್ಷಟಸುವುದು. 
ಎ) ಕಂಟೆೀನರ್ ಸೌಲಭಾ ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ  
ಬಿ) ಸಹಯಯಧನ ಸೃರ್ಷಟಸುವುದರ ಮೂಲಕ  
ಸಿ) ಸುಂಕಮುಕತ ಆಮದು ಮತ್ುತ ರಫುತಗಳ ಮೂಲಕ 
ಡಿ) ರಯಜಕಿೀಯ ಒಪುಂದಗಳ ಮೂಲಕ 

2. ಜಾಗತಿೀಕ ರಣದಿಂ ದ್ ಈ ಸ ಿಂಸ ಾಗಳ  ಪಾತ್ರ ಹ  ಚಾಚ ಗಿದ   
ಎ)  ಐ.ಎಿಂ .ಎಫ್ ಮ ತ್ತು ಡಬತಲಯ .ಟಿ.ಓ     
ಬಿ)  ಯತ ನ ಸ  ಕ ೀ  ಮ ತ್ತು ಯತನಸ ಫ್    
ಸಿ)  ಯತ ನಸ ಫ್ ಮ ತ್ತು ಎಫ್.ಎ.ಓ       
ಡಿ) ಸಾರ್ಕಭ ಮ ತ್ತು ಯತ ರ  ೀಪಿಯನ್ ಯ ನಯನ್   

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಜಯಗತಿೀಕರಣದಂದ್ಯಗಿ ಜನರಗ ೆವಸುತಗಳ ಆಯುಯಲಿ್ಲ ವಿಶಯಲತ ೆಉಂಟಯಗಿದ್ೆ ಎಂದು ಹೀೆಗೆ ಹೀೆಳುವಿರ? 
4. ಜಾಗತಿೀಕ ರಣವು ಅಭಿವೃದ ಧ ಶಿೀ ಲ್ ರಾಷರ ಗಳ ಲ್ಲಲ ನರತದ  ಯೀ ಗ ಸ ಮಸ ಯಗ  ಕ ಾರಣವಾಗತ ತ್ುದ . ಏಕ ? 

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉತ್ತರಿಸಿ.               2X2=4 
5. ಜಾಗತಿೀಕ ರಣದಿಂ ದ್ ಪರಪಿಂ ಚ್ದ್ ದ ೀ ಶಗಳ  ನ್ಡತವ  ನಕಟ ಸ ಿಂಬಿಂಧ ಉ ಿಂಟಾಗಿದ . ಹ  ೀ ಗ ?  

                             ಅರ್ಥವಯ 
‘ಜಾಗತಿೀಕ ರಣದಿಂ ದ್ ವಿಶ ಾದಾದ್ಯಿಂತ್ ಆಥಿಭಕ ಚ್ಳು ವಳಿ ಆಗಿದ .’ ಈ ಹ  ೀ ಳಿಕ ಯನ್ತು ಸ ಮಥಿಭಸಿ.  

6. ಜಾಗತಿೀಕ ರಣ ಸಾಿಂಪರದಾಯ ಕ ಆಹಾರ ಸ ೀ ವನ ಯ ಮ ೀ ಲ  ಹ  ೀಗ  ಪರಿಣ ಾಮ ಬಿೀ ರತತ್ುದ .  
                             ಅರ್ಥವಯ 
‘ಜಾಗತಿೀಕ ರಣದಿಂ ದ್ ಅಭಿವೃದ ಧ ಶಿೀ ಲ್ ರಾಷರ ಗಳ ಉ ತಾಪದ್ನಾ ಸಾಮರ್ಥಾಿವನ ುೀ  ನಾಶ ಮಾಡಬಹತ ದ್ತ.’ ಈ ಹ  ೀ ಳಿಕ ಯನ್ತು ವಿಮಶಿಭಸಿ. 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                      4X3=12 
7. ಜಾಗತಿೀಕ ರಣದಿಂ ದ್ ಉ ಿಂಟಾಗಿರತವ ಸ ಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣ ಾಮಗಳ ೀ ನ್ತ?  

                        ಅರ್ಥವಯ 
ಭಯರತ್ದ ಮ್ಮೀಲ ೆಜಯಗತಿೀಕರಣ ಬಿೀರರುವ ನಕರಯತ್ಮಕ ಪರಣಯಮಗಳು ಯಯವುವು? 

8. ಜಾಗತಿೀಕ ರಣವು ವಿಶ ಾದ್ ಆಥಿಭಕ ಚ್ಲ್ನ ಗ  ಹ  ೀ ಗ  ಸ ಹಕ ಾರಿಯಾಗಿದ ?  
9. ಜಯಗತಿೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಪಟ್ಟಟ ಮಯಡಿ.  

                        ಅರ್ಥವಯ 
ವಿಶಾ ವಾಯಪಾರ ಸ ಿಂಘಟನ ಯ ಗತ ರಿಗಳ ನ್ತು ತಿಳಿಸಿರಿ.  

10. ಜಯಗತಿೀಕರಣವು ಪರಸರದ ಮ್ಮೀಲೆ ಉಂಟು ಮಯಡುತಿತರುವ ದುರ್ುರಣಯಮಗಳಯವುವು? 
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ಘಟಕ ಪ್ರಿೋ ಕ್ಷ   
ಅಧ್ಯ ಾಯ:- 4. ಗಯಿ ಹಕ ಶಿಕ್ಷ ರ್ ಮತು ತ ರಕ್ಷಣ   

ಅಂಕಗಳು: 20                                                 ಅವಧಿ: 45 ನಿಮಿರ್ಗಳು 

I. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ಶ ಿಗ ಳ್ಳಗ   ನಾಲ್ ುಕ ಪ್ ರ್ಾ ಾಯ ಉತ್ತರ ಗ ಳ ನುಿ ನ್ನ ೋಡಿದುು, ಸ ರಿರ್ಾ ದ ಉತ್ತರ ವ ನುಿ ಆರಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ.     
    2X1=2 

1. ಗಯರಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಆಂದ್ೊೀಲನ ಮೊದಲ್ಲಗ ೆ---- ದ್ೆೀಶದಲ್ಲಿ ಪಯರರಂಭವಯಯಿತ್ು. 
ಎ) ಅಮ್ಮೀರಕಯ  
ಬಿ) ರಷ್ಯಾ  
ಸಿ) ಭಯರತ್  
ಡಿ) ಚಿೀನಯ 

2. ಒಬಾ ವಾಕಿತಯ 15 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಕಯರನುು ಕೊಂಡಿರುತಯತನೆ. ಆ ಕಯರನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿದಿರೂ ಕಂಪನಿಯವರು ಸರಯಯಗಿ 
ಸುಂದಸುತಿತಲಿ. ಆಗ ಆ ವಾಕಿತಯು ಯಯವ ವೆೀದಕೆ / ಆಯೀಗಕೆು ದೂರು ಸಲ್ಲಸಿಬೆೀಕು. 
ಎ) ಜಲಯಿ ಗಯರಹಕರ ವೀೆದಕೆ    
ಬಿ) ರಯಜಾ ಗಯರಹಕರ ಆಯೀಗ   
ಸಿ) ರಯರ್ಷರೀಯ ಗಯರಹಕರ ಆಯೀಗ     
ಡಿ) ಅಂತ್ರರಯಜಾ ಗಯರಹಕರ ಆಯೀಗ 

II. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಒ ಂದ   ಂ ದ ು ವಾಕ ಯದಲ್ಲು ಉತ್ ತರ ಬ ರ ಯಿರಿ.       2X1=2 
3. ಗಯರಹಕ ಆಂದ್ೊೀಲನದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಯಯವುದು? 
4. ಜಲಯಿ ಗಯರಹಕ ನಯಾಯಪಿೀಠದ ಅಧಾಕ್ಷರನುು ಯಯರು ನೆೀಮಿಸುತಯತರ?ೆ  

III. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಎ ರಡ ರಿಂ ದ ನಾಲ್ುಕ ವಾಕ ಯಗಳ ಲ್ಲು ಉ ತ್ತರಿ ಸಿ.               2X2=4 
5. ‘ಗಯರಹಕ ಮಯರುಕಟೆಟಯ ರಯಜ’. ಈ ಹೆೀಳಿಕೆಯನುು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.  

                     ಅರ್ಥವಯ  
ವಿಶವ ಗಯರಹಕರ ಆಂದ್ೊೀಲನದ ಚ್ರತೆರಯಲ್ಲಿ 15 ಮಯರ್ಚಿ 1962 ಮಹತ್ವದ ದನ ಏಕೆ? 

6. ಗಯರಹಕರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಯಗಿ ಭಯರತ್ ಸಕಯಿವು ಜಯರಗ ೆತ್ಂದರುವ ವಿವಿಧ ಕಯಯಿಗಳಯವುವು? 
                     ಅರ್ಥವಯ  
ಮೂರು ಹಂತ್ದ ಗಯರಹಕ ನಯಾಯಯಲಯಗಳನುು ತಿಳಿಸಿರ. 

IV. ಈ ರ್ ಳ ಗಿ ನ ಪೌ್ತಿ ಯಂದ ು ಪೌ್ಶ ಿಗ   ಆ ರ ು ವಾಕ ಯಗ ಳಲ್ಲು ಉತ್ ತರಿ ಸಿ.                      4X3=12 
7. ಗಯರಹಕರು ಅನುಭವಿಸುತಿತರುವ ಸಂಕರ್ಟಗಳೀೆನು? 

                ಅರ್ಥವಯ 
ಬಳಕೆದ್ಯರರ ಶೆ ೀ್ರ್ಣಗೆ ೆಕಯರಣಗಳಯವುವು? 

8. ಗಯರಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಯ ಕಯಯಿಯ ಉದ್ೆಿೀಶಗಳನುು ತಿಳಿಸಿರ.  
                 ಅರ್ಥವಯ 
ಗಯರಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಯ ಕಯಯಿಯು ಗಯರಹಕರಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಹಕುುಗಳಯವುವು?  

9. ವಯಾಪಯರಯಿಂದ ಮೊೀಸ ಹೊೀದ ಒಬಾ ಗಯರಹಕನು ಪರಹಯರ ಪಡೆದುಕೊಳಳಲು ಮಯಡಿಕೊಳಳಬೆೀಕಯದ ಪೂವಿ ಸಿದಧತೆಗಳೆೀನು? 

10. ರಯರ್ಷರೀಯ ಗಯರಹಕರ ಆಯೀಗವು ರಯಜಾ ಗಯರಹಕರ ಆಯೀಗಕಿುಂತ್ ಹೆೀಗೆ ಭಿನುವಯಗಿದ್?ೆ 
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