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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಜಿಲ್ನಾಡಳಿತ ದನವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ದನವಣಗೆರೆ

ಉಪನಿದೆದಾಶಕರ ಕಚೆದರಿ,
ಸನವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆ

ದನವಣಗರೆೆ ಜಿಲ್ೆಾ

“ಆಶಯ -೨೦೨೧-೨೨”
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ಮನರ್ಾದಶಾನ್
ಡನ|| ವಿಶನಲ್ ಆರ್. 

ಮನನ್ಯ ಆಯುಕತರು
ಸನವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆ

ಬೆಂರ್ರ ರು

ರೆ್.ಇ.ಎಸ್.

ಡನ|| ವಿಜಯ ಮಹಂತೆದಶ್ ಧನನ್ಮಮನ್ವರ್ ಶಿರದ ಮಹನಂತೆದಶ್ ಬಿರಗಿ
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ಜಿಲ್ನಾಧಿರ್ನರಿರ್ರು
ದನವಣಗೆರೆ

ಶಿರದ ಕೃಷ್ನಾಜಿ ಎಸ್. ಕರಿಚಣಾನ್ವರ್ ಶಿರದ ಪರಸನ್ನ ಕುಮನರ್ ಎಂ.ಎಸ್.

ನಿದೆದಾಶಕರು (ಪ್ರರಢಶಿಕ್ಷಣ)

ಆಯುಕತರ ಕಚೆದರಿ ಬೆಂರ್ರ ರು
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ರ್.ೆಇ.ಎಸ್.
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ಉಪನಿದೆದಾಶಕರ ಕಚೆದರಿ ಸನವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆ ದನವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ್ಾ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಶಿರದ ಮಂಜುರ್ನಥ್ ಹೆಚ್. ರ್ೆ.ಇ.ಎಸ್.

ಶಿರದ ಲಿಂರ್ರನಜು ಹೆಚ್. ರೆ್.

ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹ ನಿರ್ದಗಶಕರು ಮತ್ುತ ಪಾರಾಂಶುಪಾಲರು
ಸಿಟಿಇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಶಿರದ ಜಿ.ಆರ್. ತಿಪೆ್ಪದಶಪಪರ್.ೆಇ.ಎಸ್. ರ್.ೆಇ.ಎಸ್.

ಪಾರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ುತ ಪದನಿಮಿತ್ತ
ಉಪನಿರ್ದಗಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಡಯಟ್ ರಾವಣಗ್ರ್

ಉಪನಿರ್ದಗಶಕರು (ಆಡಳಿತ್)
ಸಾವಗಜನಿಕ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್

ರಾವಣಗ್ರ್

ಶಿರದ ರ್ನರ್ರನಜ್ ಸಿ. ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು, ಉಪನಿದೆದಾಶಕರ ಕಚೆದರಿ ದನವಣಗೆರೆ
ಶಿರದ ರವಿ ಎಲ್. ಉಪಯದಜನ್ ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿರ್ರು ಎಸ್.ಎಸ್.ರ್ೆ. ದನವಣಗೆರೆ
ಶಿರದ ಮಂಜುರ್ನಥಸನವಮಿ ಎಂ. ಉಪಯದಜನ್ ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿರ್ರು ಎಸ್.ಎಸ್.ರ್.ೆ ದನವಣಗೆರೆ
ಶಿರದ ಮಂಜುರ್ನಥ ರ್.ೆ ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು, ಚನ್ನಗಿರಿ ತನಲ್ಲಾಕು
ಶಿರದ ಅಂಬಣಾ ಟಿ. ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು., ದನವಣಗೆರೆ ಉತತರ ವಲ್ಯ
ಶಿರದ ನಿರಂಜನ್ ಮಲತಿಾ ಎಂ. ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು., ದನವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲ್ಯ
ಶಿರದ ಸಿದಧಪಪ ಬಿ.ಸಿ. ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು., ಹರಿಹರ ತನಲ್ಲಾಕು
ಶಿರದ ರನಜಿದವ್ ಜಿ.ಇ. ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು., ಹಲೆರ್ನನಳಿ ತನಲ್ಲಾಕು
ಶಿರದಮತಿ ಉಮನದೆದವಿ ಬಿ. ಕ್ೆದತರ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿರ್ರು ಜರ್ರ ರು ತನಲ್ಲಾಕು

ಸಲ್ಹೆ

ಸಹಕಾರ
ಜಿಲ್ನಾ ಪ್ರರಢಶನಲ್ನ ಮುಖೆಲಯದಪ್ನಧನಯಯರ ಸಂಘ, ದನವಣಗೆರೆ

ಜಿಲ್ನಾ ಪ್ರರಢಶನಲ್ನ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ದನವಣಗೆರೆ

ಸಮನ್ವಯ
ಶಿರದಮತಿ ಶಶಿಕಲ್ನ ಎಂ.  ವಿಷಯ ಪರಿವಿದಕ್ಷಕರು, ಉಪನಿದೆದಾಶಕರ ಕಚೆದರಿ, ದನವಣಗೆರೆ



ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ
ಕ್ರ.
ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಶಾಲಯೆ ಹೆಸರು

೧ ಶಿರೀ ರಾಮಚಂದರ ಕ.ೆಎಸ್.
ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಟಿ.ಗೆಮೀಪಗೆಮಂಡನ್ಹಳ್ಳಿ
ನ್ಾಾಮತಿ ತಾ. 

೨ ಶಿರೀ ಪರಸನ್ನ ಎಸ್.ಇ. ಸಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಪಮರ್ಾ ಕಾಲೆೀಜು
(ಪ್ರರಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಹೆಮನ್ಾನಳ್ಳ

೩ ಶಿರೀ ರಮೀಶ್ ಎಂ. ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಗುಡಡದ ಕ್ುಮಾರನ್ಹಳ್ಳಿ
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ.

೪ ಶಿರೀ ಬಸರ್ಲಂಗಪಪ ಹುಗಿಿ ಶಿರೀ ಮಹಾರುದರಸ್ಾಾಮಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ
ನ್ಲುುದುರೆ-ಗಮೆೀಮಾಳ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ.

೫ ಶಿರೀ ಸುರೀೆಶ್ ನ್ಾಯಕ್ ಟಿ.ಎಂ. ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಮಳ್ೆಿಕ್ಟ್ೆೆ
ದಾರ್ಣಗರೆೆ ಉತತರ ತಾ.

೬. ಶಿರೀ ಮಲಿಕಾಜುಾನ್ ಬಿ.ಸಿ. ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಆರ್ರಗೆಮಳಿ
ದಾರ್ಣಗೆರೆ ಉತತರ

೭ ಶಿರೀ ಶೆೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಕ್ನ್ಾಾಟಕ್ ಪಬಿಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕ್ುಕ್ುುಾಾಡ
ದಾರ್ಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ

೮ ಶಿರೀ ನ್ಾಗರಾಜ್ ವಿ.ಎಸ್.
ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಗುತಮತರು
ಹರಿಹರ ತಾ.

೯ ಶಿರೀ ಗೆಮೀವಿಂದನ್ಾಯು ಆರ್.
ಶಿರೀ ಮೈಲಾರ ಲಂಗೆೀಶ್ಾರ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ
ದೆೀರ್ರಬಳೆಕೆರೆ ಹರಿಹರ ತಾ.

೧೦ ಶಿರೀ ಪರದೀಪ್ ಎಸ್.ಎನ್.
ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಗರರಿೀಪುರ
ಜಗಳೂರು ತಾ.

೧೧ ಶಿರೀ ವಿಶ್ಾನ್ಾಥ್ ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ದದಿಗಿ
ಜಗಳೂರು ತಾ.

12 ಶಿರೀ ಶಿರೀಕಾಂತ್ ಕ .ೆ ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆ ಹೆಚ್. ಬಸಾಾಪುರ
ದಾರ್ಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ರ್ಲಯ

೧3 ಶಿರೀಮತಿ ಶ್ುಭ ಎಂ.ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಸಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಪಮರ್ಾ ಕಾಲೆೀಜು
(ಪ್ರರಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಕೆಮಂಡ್ಜಿ ಹರಿಹರ ತಾ.

ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ್ ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್.ತಂಡ ದಾರ್ಣಗೆರೆ



1 

 

ಇತಿಹಾಸ 
1. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರಕ ೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ್ 
ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆ್ೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 
1 ಪ್ೂರ್ವ ರೊೋಮನ್ ಸಾಮ್ಾರಜ್ಯದ ರಾಜ್ಧಾನಿ ಯಾರ್ುದು? 
ಉ:ಕಾನ್ ಸಾಟಂಟಿನೊೋಪ್ಲ್ 

2 ಏಷ್ಾಯ ದೆೋಶಗಳ ವಾಯಪಾರದ ಮೋಲೆ ಯಾರು ಏಕ್ಸಾಾಮಯ ಸಾಧಿಸಿದದರು? 
ಉ:ಅರಬ್ ರ್ತ್ವಕ್ರು 
3 ಯುರೊೋಪಿನ ದೆೋಶಗಳ ವಾಯಪಾರದ ಮೋಲೆ ಯಾರು ಏಕ್ಸಾಾಮಯರ್ನುೆ 
ಸಾಧಿಸಿದದರು? 
ಉ:ಇಟಲ್ಲ ರ್ತ್ವಕ್ರು 
4 ಏಷ್ಾಯ ಮತ್ುತ ಯುರೊೋಪ್ ನಡುವಿನ ವಾಯಪಾರರ್ು ಯಾರ್ ನಗರದ 
ಮೂಲಕ್ ನಡೆಯುತ್ತತತ್ುತ? 
ಉ:ಕಾನ್ ಸಾಟಂಟಿನೊೋಪ್ಲ್ 

5 ಸಾ.ಶ.1453ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ ಸಾಟಂಟಿನೊೋಪ್ಲ್ ನಗರರ್ು ಯಾರ ರ್ಶವಾಯಿತ್ು? 
ಉ:ಆಟೊೋಮ್ಾನ್ ಟಕ್ವರು 
6 ಸಾ.ಶ 1453ರ ನಂತ್ರ ಕಾನ್ ಸಾಟಂಟಿನೊೋಪ್ಲ್ ನಗರದ ಮೂಲಕ್ ನಡೆಯುರ್ 
ವಾಯಪಾರರ್ು ಲಾಭದಾಯಕ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಲ್ಲಲಿ ಏಕೆ? 
ಉ:ಆಟೊೋಮ್ಾನ್ ಟಕ್ವರು ಹೆಚಿ್ಚನ ತೆರಿಗೆಗಳನುೆ ವಿಧಿಸಿದರು 
7 ಸಾ.ಶ 1498ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ಕೆೆ ಹೊಸ ಜ್ಲಮ್ಾಗವ ಕ್ಂಡುಹಿಡಿದ ಪೊೋರ್ುವಗಲ್ 
ನಾವಿಕ್ ಯಾರು? 
ಉ:ವಾಸೊೆೋಡಗಾಮ 

8 ಭಾರತ್ದೊಂದಿಗೆ ಮರು ವಾಯಪಾರ ಸಂಬಂಧರ್ನುೆ ಸಾಾಪಿಸಿದ  ಮೊದಲ 
ಯುರೊೋಪಿಯನೆರು ಯಾರು? 
ಉ:ಪೂೆೋರ್ುವಗಿೋಸರು 
9 ಭಾರತ್ಕೆೆ ಬಂದ ಮೊದಲ್ಲಗರು ಮತ್ುತ ಭಾರತ್ರ್ನುೆ ತೊರೆದ ಕೊನೆಯ 
ಯುರೊೋಪಿಯನೆರು ಯಾರು? 
ಉ:ಪೂೆೋರ್ುವಗಿೋಸರು 
10 ಪೊೋರ್ುವಗಿೋಸರ ಮೊಟಟಮೊದಲ ವೆೈಸ್ ರಾಯ್ ಯಾರು? 
ಉ: ಫ್ಾರನಿಿಸೊೆ ಡಿ ಆಲೆೇಡ 

11 ಯಾರನುೆ ಪೊೋರ್ುವಗಿೋಸ್ ಸಾಮ್ಾರಜ್ಯದ ನಿಜ್ವಾದ ಸಾಾಪ್ಕ್ ಎನುೆತಾತರೆ? 
ಉ:ಆಲೊಫೋನೊಿ ಡಿ ಅಲುುಕ್ರ್ಕವ 
12 ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಪೊೋರ್ುವಗಿೋಸರ ಆಡಳಿತ್ ಕೆೋಂದರ ಯಾರ್ುದಾಗಿತ್ುತ? 
ಉ:ಗೊೋವಾ 
17 ಸಾಂಬಾರು ದಿಾೋಪ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಾತ್ರ ಸಿೋಮಿತ್ರಾದ ಯುರೊೋಪಿಯನೆರು ಯಾರು? 
ಉ: ಡರಿ್ರು 

18 ಇಂಗಿಿಷ್ ಈಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪ್ನಿಯು ತ್ನೆ ಮೊದಲ ದಾಸಾತನು 
ಮಳಿಗೆಯನುೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರರಂಭಿಸಿತ್ು? 
ಉ:ಸೂರತ್ 

19 ಇಂಗಿಿಷ್ ಈಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪ್ನಿ ತ್ನೆ ಮೊದಲ ದಾಸಾತನು ಮಳಿಗೆಯನುೆ 
ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲು ಯಾರು ಅನುಮತ್ತ ನಿೋಡಿದರು? 
ಉ:ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ಾರಟ ಜ್ಹಾಂಗಿೋರ್ 

20 ಜ್ಹಾಂಗಿೋರನ ಆಸಾಾನಕೆೆ ಬಂದ ಇಂಗಿಿಷ್ ರಾಯಭಾರಿ ಯಾರು? 
ಉ:ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೊೋ 
21 ಬ್ರರಟಿಷರು ಮದಾರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಟಿಟದ ಕೊೋಟೆಯ ಹೆಸರೆೋನು? 
ಉ: ಸೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜವ ಫೆ್ೂೋಟ್ವ 
22 ಬ್ರರಟಿಷರು ಕ್ಲೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ಟಿಟದ ಕೊೋಟೆಯ ಹೆಸರೆೋನು? 
ಉ: ಫೆ್ೂೋಟ್ವ ವಿಲ್ಲಯಂ 
23 ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಿಷರ ರಾಜ್ಧಾನಿ ಯಾರ್ುದಾಗಿತ್ುತ? 
ಉ: ಕ್ಲೆತ್ತ 
24 ಫೆ್ರೋಂರ್ರು ತ್ಮಮ ಮೊದಲ ದಾಸಾತನು ಮಳಿಗೆಯನುೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಾಪಿಸಿದರು? 
ಉ: ಸೂರತ್ 

25 ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಫೆ್ರೋಂರ್ರ ರಾಜ್ಧಾನಿ ಯಾರ್ುದಾಗಿತ್ುತ? 
ಉ: ಪ್ುದುಚೆೋರಿ ಅಥವಾ ಪಾಂಡಿಚೆೋರಿ 
26 ಡೂಪಿೆ ಯಾರು? 
ಉ: ಫೆ್ರೋಂರ್ರ ಪಾಂಡಿಚೆೋರಿ ಗರ್ನವರ್ 

27 ಈಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪ್ನಿಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಮೋಲ್ಲನ ದಿವಾನಿ ಹಕೆ್ನುೆ ಯಾರು 
ನಿೋಡಿದರು? 
ಉ:ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಎರಡನೆೋ ಷ್ಾ ಆಲಂ 
28 ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದಿಾ-ಪ್ರಭುತ್ಾ ಪ್ದದತ್ತಯನುೆ ಯಾರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು? 
ಉ:ರಾಬಟ್ವ ಕಿೆೈವ್ 

29 ದಿವಾನಿ ಹಕ್ುೆ ಎಂದರೆೋನು? 
ಉ:ಭೂಕ್ಂದಾಯರ್ನುೆ ರ್ಸೂಲ್ಲ ಮ್ಾಡುರ್ ಹಕ್ುೆ 
30 ರಾಬಟ್ವ ಕಿೆೈವ್ ಯಾರು? 
ಉ:ಬ್ರರಟಿಷರ ಗರ್ನವರ್ 

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆ್ೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲುೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 
1 ಮಧಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ುತ ಯುರೊೋಪ್ ನಡುವೆ ವಾಯಪಾರ ಹೆೋಗೆ 
ನಡೆಯುತ್ತತತ್ುತ? 
2 ಮಧಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ ಸಾಟಂಟಿನೊೋಪ್ಲ್ ನಗರರ್ನುೆ ಯುರೊೋಪಿನ 
ವಾಯಪಾರದ ಹೆಬಾುಗಿಲು ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ುತ.ಏಕೆ? 
3 ಯಾರ್ ಎರಡು ದೆೋಶಗಳು ಇಟಲ್ಲ ರ್ತ್ವಕ್ರ ಏಕ್ಸಾಾಮಯರ್ನುೆ ಮುರಿಯಲು 
ಪ್ರಯತ್ತೆಸಿದರ್ು? 
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4 ಯಾರ್ ಹೊಸ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಆವಿಷ್ಾೆರಗಳು ಹೊಸ ಜ್ಲಮ್ಾಗವ ಕ್ಂಡು 
ಹಿಡಿಯಲು ನಾವಿಕ್ರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದರ್ು? 
5 ಭಾರತ್ಕೆೆ ಹೊಸ ಜ್ಲಮ್ಾಗವ ಕ್ಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು 
ಯಾರ್ುರ್ು? 
6  ಭಾರತ್ಕೆೆ ವಾಯಪಾರಕಾೆಗಿ ಬಂದ ಯುರೊೋಪಿಯನೆರನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
7 ಬಕಾಿರ್ ಕ್ದನಕೆೆ ಕಾರಣಗಳನುೆ ತ್ತಳಿಸಿ. 
8 ಬಕಾಿರ್ ಕ್ದನದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುೆ ತ್ತಳಿಸಿರಿ 
9 ದಿಾ-ಪ್ರಭುತ್ಾ ಪ್ದದತ್ತಯನುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ? 

2. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಳಿ್ವಕ್ಕಯ ವಿಸತರಣಕ 
ಬ್ರಟ್ಟ ಸಥಳ ತುುಂಬ್ರರಿ: 
1. ಮೊದಲನಕೋ ಆುಂಗಕ ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದಧ ಕ್ಕ ನಕಗಕ ಳ್ವಸಿದ ಒಪ್ಪುಂದ ………..   

(ಸಾಲ್ಾಾಯಿ ಒಪ್ಪುಂದ) 
೨. ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನ್ಯ ಪ್ದಧತಿಯನ್ುನ ಜಾರಿಗಕ ಳ್ವಸಿದ ಗವನ್ನರ್ ಜನ್ರಲ್ 

………. (ಲ್ಾರ್ಡನ ವಕಲ್ಕಲೋಸಿಲ) 
೩. ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನ್ಯ ಪ್ದಧತಿಯನ್ುನ ಮೊದಲು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕ ುಂಡ ಭಾರತಿೋಯ 

ಸುಂಸಾಥನ್ ____ (ಹಕೈದರಾಬಾದ್) 

೪. ‘ನಿರುಂತರ ಮೈತಿಿ ಒಪ್ಪುಂದ’ ಉಲಲುಂಘಿಸಿ ಬಿ್ರಟಿಷರು ಆಕಿಮಿಸಲು ಪಿ್ಯತಿನಸಿದ 
ಪಿ್ದಕೋಶ…… (ಪ್ುಂಜಾಬ್) 

೫. ದತುತ ಮಕೆಳ್ವಗಕ ಹಕ್ಕೆಲಲ ಎುಂಬ ನಿೋತಿ ಜಾರಿಗಕ ತುಂದವನ್ು …………..             

( ಲ್ಾರ್ಡನ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ) 

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲುೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ 
1 ಮೊದಲ ಆಂಗೂೆಿೋ-ಮರಾಠ ಯುದಧಕೆೆ ಕಾರಣಗಳನುೆ ತ್ತಳಿಸಿರಿ. 
2 ಲಾರ್ಡವ ವೆಲೆಿಸಿಿ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸಾಮ್ಾರಜ್ಯ ವಿಸತರಣೆಗಾಗಿ ಯಾರ್ 
ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನುೆ ಅನುಸರಿಸಿದನು? 
3 ಸಹಾಯಕ್ ಸೆೈನಯ ಪ್ದಧತ್ತಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ರಾಜ್ಯಗಳನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
4 ದತ್ುತ ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ಹಕೆಿಲಿ ನಿೋತ್ತಯನುೆ ವಿರ್ರಿಸಿರಿ. 
5 ದತ್ುತ ಮಕ್ೆಳಿಗ ೆಹಕೆಿಲಿ ನಿೋತ್ತಗೆ ಒಳಪ್ಟಟ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾರ್ುರ್ು?  
೬. ಸಹಾಯಕ ಸಕೈನ್ಯ ಪ್ದಧತಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ.   
ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೆ  ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ 
1 ಸಹಾಯಕ್ ಸೆೈನಯ ಪ್ದದತ್ತಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುೆ ವಿರ್ರಿಸಿರಿ. 
೨. ಪ್ಂಜಾಬ್ ಬ್ರರಟಿಷ್ ಆಶ್ರರತ್ ರಾಜ್ಯವಾದುದು ಹೆೋಗೆ? 
೩. ೩ನೆೋ ಆಂಗೊಿೋ ಮರಾಠ ಯುದಧ ಮರಾಠ ಶಕಿತಯನುೆ 
ಸಂಪ್ೂಣವವಾಗಿ ಇಲಿವಾಗಿಸಿತ್ು ಹೆೋಗೆ? 
 

3. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಳಿ್ವಕ್ಕಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 
ಬ್ರಟ್ಟ ಸಥಳ ತುುಂಬ್ರರಿ: 
೧. ಕಲೆತತದಲ್ಲಲ ನಾಗರಿಕ ಸಕೋವಕ ಸಕೋರಬಯಸುವವರಿಗಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡಲು ಸಾಥಪಿಸಿದ 
ಕ್ಾಲ್ಕೋಜು ………..( ಪಕ ೋರ್ಟನ ವಿಲ್ಲಯುಂ ಕ್ಾಲ್ಕೋಜು) 
೨. ವಾರನ್ ಹಕೋಸಿಟುಂಗ್್ಸ ಜಾರಿಗಕ ಳ್ವಸಿದ ನಾಯಯಾುಂಗ ವಯವಸಕಥಯಲ್ಲಲ ಅಪ್ರಾಧ 
ನಾಯಯಾಲಯ ……… (ಪೌಜುದಾರಿ ಅದಾಲತ್) 

೩. ವಾರನ್ ಹಕೋಸಿಟುಂಗ್್ಸ ಜಾರಿಗಕ ಳ್ವಸಿದ ನಾಯಯಾುಂಗ ವಯವಸಕಥಯಲ್ಲಲ ನಾಗರಿಕ 
ನಾಯಯಾಲಯ ……… (ದಿವಾನಿ ಅದಾಲತ್) 

೪. ಖಾಯುಂ ಜಮಿನಾಾರಿ ಪ್ದಾತಿಯನ್ುನ ಕ್ಾನಾಿನಲ್ಲಸ್ ಜಾರಿಗಕ ಳ್ವಸಿದ ಪಿ್ದಕೋಶಗಳು 
……… (ಬುಂಗಾಳ ಮತುತ ಬ್ರಹಾರ) 
೫. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಕುಂದಾಯ ನಿೋತಿಯಿುಂದ “ಭಾರತಿೋಯ ರಕೈತರು ಸಾಲದಲ್ಕಲ ಹುಟಿಟ 
ಸಾಲದಲ್ಕಲ ಬದುಕ್ಕ ಸಾಲದಲ್ಕಲ ಸಾಯಬಕೋಕ್ಾಗುತತದಕ” ಎುಂದು ಹಕೋಳ್ವದವರು 
…….. (ಚಾಲ್ನ ಮಟ್ಕ್ಾಫ್) 

೬. ಮಹಲ್ ಎುಂದರಕ ………. ( ತಾಲ ಲಕು) 
೭. ರಕೈತವಾರಿ ಪ್ದಧತಿಯನ್ುನ ಬಾರಮಹಲ್ ಪಾಿುಂತಯದಲ್ಲಲ ಜಾರಿಗಕ ಳ್ವಸಿದವನ್ು 
……… (ಅಲ್ಕೋಗಾ್ುಂಡರ್ ರಿೋರ್ಡ) 

೮. ರಕೈತವಾರಿ ಪ್ದಧತಿಯನ್ುನ ಮದಾಿಸ್ ಮತುತ ಮೈಸ ರು ಪಾಿುಂತಯದಲ್ಲಲ 
ಜಾರಿಗಕ ಳ್ವಸಿದವನ್ು ……… (ಥಾಮಸ್ ಮನಕ ಿೋ) 
೯. ಭ ಮಿ ಉಳುವವನಕ ಭ ಮಿಯ ಮಾಲ್ಲಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕುಂದಾಯ ಪ್ದಧತಿ 
……… (ರಕೈತವಾರಿ ಪ್ದಾತಿ) 
೧೦. ಬನಾರಸ್ಿನ್ಲ್ಲಲ ಸುಂಸೃತ ಕ್ಾಲ್ಕೋಜು ಪಾಿರುಂಭಿಸಿದವನ್ು ……….. 

(ಜಕ ನಾಥನ್ ಡುಂಕನ್) 

೧೧. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ………. ಕ್ಕ ಟ್ಟ ವರದಿಯೋ 
ತಳಹದಿಯಾಯಿತು. (ಮಕ್ಾಲ್ಕ) 
12. ಕಲೆತತ, ಮುುಂಬಕೈ ಮತುತ ಮದಾಿಸಿನ್ಲ್ಲಲ ವಿಶಿವಿದಾಯನಿಲಯಗಳನ್ುನ 
ಸಾಥಪಿಸಿದವನ್ು ………  (ಲ್ಾರ್ಡನ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ) 
೧೩. ರಕಗುಯಲ್ಕೋಟಿುಂ ಆಕ್ಟಟ ಪಿ್ಕ್ಾರ ………. ದಲ್ಲಲ ಸುಪಿಿುಂಕ್ಕ ೋಟ್ನನ್ುನ 
ಸಾಥಪಿಸಲ್ಾಯಿತು.  (ಕಲೆತಾತ) 
೧೪. “ಭಾರತಿೋಯರು ತಮಮ ಸಾವನಭೌಮತಿವನ್ುನ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ರಾಜಸತಕತಯಿುಂದ 
ಪ್ಡಕದಿದಾಾರಕೋಯೋ ವಿನ್ಃ ಅವರದಕೋ ಸಿುಂತ ಹಕೆಲಲ” ಎುಂದು ಹಕೋಳ್ವದ ಕ್ಾಯಿದಕ…. 

(ಪಿರ್್ಟ ಇುಂಡಿಯಾ ಶಾಸನ್) 
೧೫. ‘ಪಾಲ್ಲಸಿ ಆಫ್ ಅಸಕ ಸಿಯೋಷನ್’ ಜಾರಿಗಕ ಳ್ವಸಿದ ಕ್ಾಯಿದಕ……. ( 

೧೯೬೧ರ ಭಾರತಿೋಯ ಪ್ರಿಷತ್ ಕ್ಾಯಿದಕ) 
೧೬. ಮುಸಿಲೋಮರಿಗಕ ಪಿ್ತಕಯೋಕ ಚುನಾವಣಾ ಮತಗಟ್ಕಟ ವಯವಸಕಥ ಜಾರಗಕ ೋಳ್ವಸಿದ 
ಕ್ಾಯಿದಕ ….. (೧೯೦೯ ರ ಮಿುಂಟ್ಕ ೋ ಮಾಲ್ಕನ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ಾಯಿದಕ) 
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ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲುೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ತರಿಸಿ 
1 ಬ್ರರಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ರ್ಯರ್ಸೆಾಯಲ್ಲಿ ತ್ಂದಂತ್ಹ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾರ್ುರ್ು? 
2 ಬ್ರರಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆೈನಯ ರ್ಯರ್ಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನುೆ 
ತ್ತಳಿಸಿರಿ   
ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ 
1 ಬ್ರರಟಿಷರು ರೂಪಿಸಿದ ನಾಯಯಾಂಗ ರ್ಯರ್ಸೆಾಯನುೆ ವಿಶ್ೆೋಿಷಿಸಿರಿ. 
2 ಬ್ರರಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ ರ್ಯರ್ಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಆದ 
ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನುೆ ತ್ತಳಿಸಿರಿ. 
3 ಬ್ರರಟಿಷ್ ಶ್ರಕ್ಷಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುೆ ಪ್ಟಿಟ ಮ್ಾಡಿರಿ 
4. ಕನಾನಟ್ಕದಲ್ಲಲ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಳಿ್ವಕ್ಕಗಕ ಪ್ಿತಿರಕ ೋಧಗಳು 
ಬ್ರಟ್ಟ ಸಥಳ ತುುಂಬ್ರರಿ: 
೧. ಮೊದಲನಕೋ ಆುಂಗಕ ಲೋ ಮೈಸ ರು ಯುದಧ ಕ್ಕ ನಕಗಕ ಳ್ವಸಿದ ಒಪ್ಪುಂದ ……. 

(ಮದಾಿಸ್ ಒಪ್ಪುಂದ- ೧೭೬೯) 
೨. ಎರಡನಕೋ ಆುಂಗಕ ಲೋ ಮೈಸ ರು ಯುದಧ ಕ್ಕ ನಕಗಕ ಳ್ವಸಿದ ಒಪ್ಪುಂದ …….            

(ಮುಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪುಂದ – ೧೭೮೪) 
೩. ಮ ರನಕೋ ಆುಂಗಕ ಲೋ ಮೈಸ ರು ಯುದಧ ಕ್ಕ ನಕಗಕ ಳ್ವಸಿದ ಒಪ್ಪುಂದ ……. 

(ಶಿಿೋರುಂಗಪ್ಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪುಂದ -೧೭೯೨) 
೪. ಕ್ಕತ ತರು ರಾಣಿ ಚಕನ್ನಮಮ …… ಎುಂಬ ಹುಡುಗನ್ನ್ುನ ದತತಕ ಪ್ಡಕದಿದಾಳು. 
(ಶಿವಲ್ಲುಂಗಪ್ಪ) 
೫. ಈಗಿನ್ ಬಾಗಲಕ್ಕ ೋಟ್ಕ ಜಿಲ್ಕಲಯ …….. ಬಕೋಡರು ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರುದಧ 
ದುಂಗಕಯದಿಾದಾರು. ( ಹಲಗಲ್ಲ) 
ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಐದು-ಆರು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ. 
1) ಶಿಿೋರುಂಗಪ್ಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪುಂದ ಟಿಪ್ುಪವಿಗಕ ಅನಿವಾಯನವಾಗಿತುತ. ಏಕ್ಕ? 
2) ಶಿಿೋರುಂಗಪ್ಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪುಂದದ ಕರಾರುಗಳಾವವು? 
3) ಸಾಿತುಂತಿ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಲ ಕ್ಕತ ತರು ರಾಣಿ ಚಕನ್ನಮಮನ್ ಪಾತಿವನ್ುನ 
ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ. ಅಥವಾ   ಕ್ಕತ ತರಾಣಿ ಚಕನ್ನಮಮಳ ಹಕ ೋರಾಟ್ದ 
ಕಿಮವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
4)  ಸುಂಗಕ ಳ್ವ ಿರಾಯಣಣನ್ು ಸಾಿತುಂತಿಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಲ ಹಕ ೋರಾಡಿದ 
ಕಿಮವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. ಅಥವಾ ಕ್ಕತ ತರಿನ್ ಸಾಿತುಂತಿ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಲ 
ಸುಂಗಕ ಳ್ವಿ ರಾಯಣಣನ್ ಪಾತಿವಕೋನ್ು? 

 

5. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತ ಧಾಮಿನಕ ಸುಧಾರಣಕಗಳು 
ಬ್ರಟ್ಟ ಸಥಳ ತುುಂಬ್ರರಿ: 
೧. ಆತಿೀಯ ಸಭಾ ಸಾಥಪ್ಕರು ……. (ರಾಜರಾುಂ ಮೊಹನ್ ರಾಯ್) 

೨. ಬಿಹಮ ಸಮಾಜದ ಸಾಥಪ್ಕರು ……. ( ರಾಜಾರಾುಂ ಮೊಹನ್ ರಾಯ್) 

೩. ೧೮೨೯ರಲ್ಲಲ ಸತಿ ಪ್ದಾತಿಯನ್ುನ ನಿಷಕೋಧಿಸಿದ ಗವನ್ನರ್ ಜನ್ರಲ್ …….         

(ಲ್ಾರ್ಡನ ವಿಲ್ಲಯುಂ ಬಕುಂಟಿುಂಗ್ಸ) 

೪. ರಾಜರಾಮ್ ಮೊೋಹನ್ ರಾಯರನ್ುನ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯತಕಯ ಪಿ್ವಾಧಿ ಎುಂದು 
ಹಕೋಳ್ವದವರು ……. (ರವಿುಂದಿನಾಥ ಟ್ಾಗಕ ೋರ್) 

೫. ಯುವ ಬುಂಗಾಳ್ವ ಚಳುವಳ್ವಯನ್ುನ ಪಿ್ರುಂಭಿಸಿದವರು ……                            

(ಹಕನಿಿ ವಿವಿಯನ್ ಡಿರಕೋಜಿಯೋ) 
೬. ‘ಅಕ್ಾಡಕಮಿಕ್ಟ ಅಸಕ ೋಸಿಯಷನ್’ ಎನ್ುನವ ಚಚಾನ ವಕೋದಿಕ್ಕ ಕಟಿಟದವರು 
……. (ಹಕನಿಿ ವಿವಿಯನ್ ಡಿರಕೋಜಿಯೋ) 
೭. ದಯಾನ್ುಂದ ಸರಸಿತಿಯವರು ತಮಮ ಆಲ್ಕ ೋಚನ್ ಕಿಮಗಳನ್ುನ ……… 

ಗಿುಂಥದಲ್ಲಲ ವಯಕತ ಪ್ಡಿಸಿದಾಧರಕ. (ಸತಾಯಥನ ಪಿ್ಕ್ಾಶ) 
೮. ಪಾಿಥನನ್ ಸಮಾಜದ ಸಾಥಪ್ಕರು ……… (ಡಾ. ಆತಮರಾುಂ ಪಾುಂಡುರುಂಗ) 
೯. ಗುಲ್ಾಮಗಿರಿ ಕೃತಿಯನ್ುನ ರಚಿಸಿದವರು …….  (ಜಕ ಯೋತಿಬಾ ಪ್ುಲ್ಕ) 
೧೦. ಸರ್ ಸಕೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ರು ಮಹಮದನ್ ಆುಂಗಕ ಲೋ ಓರಿಯುಂಟ್ಲ್ 

ಕ್ಾಲ್ಕೋಜನ್ುನ …. ರಲ್ಲಲ ಸಾಥಪಿಸಿದರು (ಅಲ್ಲಘರ್) 

೧೧. ಸಾಿಮಿ ವಿವಕೋಕನ್ುಂದರು ‘ರಾಮಕೃಷಣ ಮಿಷನ್’ನ್ುನ ……. ಸಾಥಪಿಸಿದರು.         
(ಕಲೆತತ ಬಳ್ವಯ ಬಕೋಲ ರಿನ್ಲ್ಲಲ) 
೧೨. ಪಾಯರಿಸ್ಿನ್ ‘ಕ್ಾುಂಗಕಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಲಜಿಯನ್್’ನ್ಲ್ಲಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತಿೋಯ 

………... (ಸಾಿಮಿ ವಿವಕೋಕ್ಾನ್ುಂದರು) 
೧೩. ಥಿಯೋಸಕ ೋಫಿಕಲ್ ಸಕ ಸಕೈಟಿಯ ಕ್ಕೋುಂದಿವನ್ುನ ಭಾರತದಲ್ಲಲ ……… ನ್ಲ್ಲಲ 
ಸಾಥಪಿಸಿದರು. (ಅಡಾಯರ್) 

೧೪. ಭಗವದಿಗೋತಕಯನ್ುನ ಇುಂಗಿಲಷ್ಟ್ಗಕ ತಜುನಮ ಮಾಡಿದಾಕ್ಾೆಗಿ ………ರನ್ುನ 
ಶಕಿೋತ ಸರಸಿತಿ ಎುಂದು ಕರಕಯುತಾತರಕ. (ಅನಿಬಕಸಕುಂರ್ಟ) 

೧೫. ವಕೈಕುಂ ಸತಾಯಗಿಹವಕುಂಬ ದಕೋವಾಲಯ ಪಿ್ವಕೋಶ ಚಳುವಳ್ವಯನ್ುನ 
ಪಾಿರುಂಭಿಸಿದವರು ………... (ನಾರಾಯಣ ಗುರು) 
ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಐದು-ಆರು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ. 
1. ಬಿಹಮ ಸಮಾಜದ ಬಕ ೋಧನಕಗಳು ಯಾವವು?   
2. ಆಯನ ಸಮಾಜದ ಪ್ಿಮುಖ ಬಕ ೋಧನಕಗಳಾವವು?ಅಥವಾ ಉದಕಾೋಶಗಳಾವುವು? 
೩. ಸತಯಶಕ ೋಧಕ ಸಮಾಜದ ಸಮಾಜವು ಪ್ತಿಿಪಾದಿಸಿದ ಸುಧಾರಣಕಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
೪. ಅಲ್ಲಘರ್ ಚಳುವಳ್ವಯ ಉದಕಾೋಶಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  
೫. ವಿವಕೋಕ್ಾನ್ುಂದರು ಯುವಶಕ್ಕತ ಪಕಿೋರಕರಾಗಿದಾರು. ವಿವರಿಸಿ. 
೬. ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣಕಗಕ ಅನಿಬಕಸಕುಂಟ್ರ ಕ್ಕ ಡುಗಕಗಳಕೋನ್ು? 
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6. ಭಾರತದ ಪ್ಿಥಮ ಸಾಿತುಂತಿಯ ಸುಂಗಾಿಮ 

ಬ್ರಟ್ಟ ಸಥಳ ತುುಂಬ್ರರಿ: 
೧. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಾರರು ೧೮೫೭ರ ದುಂಗಕಯನ್ುನ …… ಎುಂದು ಕರಕದಿದಾಾರಕ. 
(ಸಿಪಾಯಿದುಂಗಕ) 
೨. ೧೮೫೭ರ ದುಂಗಕ ವಕೋಳಕ ಸಿಪಾಯಿಗಳ್ವುಂದ ಭಾರತದ ಚಕಿವತಿನ ಎುಂದು 
ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಲಪಟ್ಟವನ್ು ……. (೨ನಕೋ ಬಹದ ಾರ್ ಷಾ) 
೩. ಕ್ಾನ್ುಪರ ದುಂಗಕಯಲ್ಲಲ ನಾನಾಸಾಹಕೋಬನಿಗಕ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದಾವನ್ು ………. 

(ತಾತಾಯಟ್ಕ ೋಪಿ) 
೪. ಝಾನಿ್ ರಾಣಿಯು ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರುದಾದ ಯುದಧದಲ್ಲಲ ……... ವಶಕ್ಕೆ 
ಪ್ಡಕದಳು. (ಗಾಿಲ್ಲಯರ್) 

ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಐದು-ಆರು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ. 
1) 1857 ರ ಪ್ಿಥಮ ಸಾಿತುಂತಿಯ ಸುಂಗಾಿಮಕ್ಕ ೆಕ್ಾರಣವಾದ ಅುಂಶಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿ. 
2) ಪ್ಿಥಮ ಸಾಿತುಂತಿ ಸುಂಗಾಿಮಕ್ಕ ೆರಾಜಕ್ಕೋಯ ಮತುತ ಆಥಿನಕ ಕ್ಾರಣಗಳು ಹಕೋಗಕ 
ಕ್ಾರಣವಾದವು ? 
3) ಪ್ಥಿಮ ಸಾಿತುಂತಿಯ ಸುಂಗಾಿಮಕ್ಕೆ ಆಡಳ್ವತಾತಮಕ ಮತುತ ಸಕೈನಿಕ ಕ್ಾರಣಗಳು ಹಕೋಗಕ 
ಕ್ಾರಣವಾದವು? 
4) ಪ್ಿಥಮ ಸಾಿತುಂತಿಯ ಸುಂಗಾಿಮದ ವಿಫಲತಕಗಕ ಕ್ಾರಣವಾದ ಅುಂಶಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿರಿ. 
ಅಥವಾ ಪ್ಿಥಮ ಸಿತುಂತಿ ಸುಂಗಾಿಮದ ಉದಕಾೋಶ ಯಶಸಿಿಯಾಗಲ್ಲಲಲ ಏಕ್ಕ? 
5) ಪ್ಿಥಮ ಸಿತುಂತಿ ಸುಂಗಾಿಮದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? ಅಥವಾ 1858 ರ ಬ್ರಿಟಿಶ್ 

ರಾಣಿಯ ಘ ೋಷಣಕ ಯಲ್ಲಲದಾ ಅುಂಶಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿ. 

7. ಸಾಿತುಂತಿಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ 
೧. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕ್ಾನರದ ಮುುಂದಿಟ್ಟ ಮುಂದಗಾಮಿಗಳ ಬಕೋಡಿಕ್ಕಗಳಾವುವು? 
೨. ತಿೋವಿಗಾಮಿಗಳ ಹಕ ೋರಾಟ್ ವಿಧಾನ್ವನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ ಅಥವಾ ಸಾಿತುಂತಿಯ 
ಚಳುವಳ್ವಯಲ್ಲಲ ಬಾಲಗುಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ 
ಪಾತಿವನ್ುನ ತಳ್ವಸಿ. 
೩. ಭಾರತದ ಸಾಿತುಂತಿಯ ಚಳುವಳ್ವಯಲ್ಲಲ ಕ್ಾಿುಂತಿಕ್ಾರಿಗಳ ಪಾತಿ ಪಿ್ಮುಖವಾದುಾ 
ಹಕೋಗಕ? 

8. ಗಾುಂಧಿಯುಗ ಮತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ 
೧. ನಕಹರ ರವರು ಪಿ್ಧಾನ್ ಮುಂತಿಿಯಾದ ನ್ುಂತರ ದಕೋಶಕ್ಕ ೆನಿೋಡಿದ 
ಕ್ಕ ಡುಗಕಗಳಕೋನ್ು? 
೨. ಸಾಿತುಂತಿಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಲ ಗಾುಂಧಿಜಿಯವರ ಪಾತಿವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
೩. ಸಾಿತುಂತಿಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಲ ಸುಭಾಷ್ ಚುಂದಿ ಬಕ ೋಸ್ ರವರ ಪಾತಿವನ್ುನ 
ವಿವರಿಸಿ. 
೪. ಸಮಾಜಿಕ ಸಮಾನ್ತಕ ಕ್ಾಪಾಡುವಲ್ಲಲ ಡಾ. ಬ್ರ. ಆರ್. ಅುಂಬಕೋಡೆರ್ ರವರ 
ಕ್ಕ ಡುಗಕ ಏನ್ು? 

೫. ಭಾರತಿೋಯ ಸಾ ಿಸಾಿತುಂತಿಯ ಚಳುವಳ್ವಯ ಸುಂದಭನದಲ್ಲಲ ಅಸಹಕ್ಾರ 
ಚಳುವಳ್ವಯ ಕ್ಾಯನಕಿಮವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
೬. ಸವಿನ್ಯ ಕ್ಾನ್ ನ್ು ಭುಂಗ ಅಥವಾ ಉಪಿಪನ್ ಸತಾಯಗಿಹವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
೭. ಕ್ಕಿರ್ಟ ಇುಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳ್ವ ನ್ಡಕದಕ ರಿೋತಿಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
೮. ಸಾಿತುಂತಿಯ ಹಕ ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಲ ರಕೈತರು ಕ್ಾಮಿನಕರು ಮತುತ ಬುಡಕಟ್ುಟ 
ಬುಂಡಾಯಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
  

9. ಸಾಿತುಂತಕ ಿಯೋತತರ ಭಾರತ 
೧. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಿತುಂತಿಯ ಸಿಕೆ ಸುಂದಭನದಲ್ಲಲ ಮಹಾತಮ ಗಾುಂಧಿೋಯವರು ಎಲ್ಲಲದಾರು? 
(ನೌಕ್ಾಲ್ಲ ಎುಂಬ ಸಥಳದಲ್ಲಲದಾರು) 
೨. ಸಕ್ಾನರ ಟಿಬಕಟಿಯನ್ ನಿರಾಶಿಿತರಿಗಕ ಮೈಸ ರಿನ್ ಯಾವ ಸಥಳದಲ್ಲಲ ಆಶಿಯ 

ನಿೋಡಿತು? (ಬಕೈಲು ಕುಪಕಪ.) 
೩. ಭಾರತ ಸುಂವಿಧಾನ್ ಜಾರಿಯಾದ ನ್ುಂತರ ಭಾರತದ ಪಿ್ಥಮ 

ರಾಷಾರಧಯಕ್ಷರಾಗಿದಾವರು ಯಾರು? ( ಡಾ. ಬಾಬು ರಾಜಕೋುಂದಿ ಪಿ್ಸಾದ್) 

೪. “ಜಾತಾಯತಿೋತ’’ ಮತುತ “ಸಮಾಜವಾದಿ’’ ಎುಂಬ ಎರಡು ಅುಂಶಗಳು 
ಸುಂವಿಧಾನ್ದ ಎಷಟನಕೋ ತಿದುಾಪ್ಡಿಯ ಮ ಲಕ ಸಕೋರಿಸಲ್ಾಗಿದಕ. (೪೨ನಕೋ 
ತಿದುಾಪ್ಡಿ.) 
೫. ಭಾರತದ ಪಿ್ಥಮ ಗೃಹ ಮುಂತಿಿ ಯಾರು? (ಸದಾನರ್ ವಲಲಬಾಯಿ ಪ್ಟ್ಕೋಲ್) 

೬. ಹಕೈದರಬಾದಿನ್ ನಿಜಾಮರು ಪಿ್ತಿಭಟ್ನಾಕ್ಾರರನ್ುನ ಹತಿತಕೆಲು ಅರಕಸಕೈನ್ಯ ಪ್ಡಕ 
ಯಾವುದು? (ರಜಾಕರರು) 
೭. ಆುಂಧಿಪಿ್ದಕೋಶದ ವಿಭಜನಕ ವಿರಕ ೋಧಿಸಿ ೫೮ ದಿನ್ಗಳ ಕ್ಾಲ ಉಪ್ವಾಸ ಮಾಡಿ 
ಹಸುನಿೋಗಿದ ಸತಾಯಗಿಹಿ ಯಾರು? (ಪಕ ಟಿಟ ಶಿಿೋರಾಮುಲು.) 
೮. ರಾಜಯ ಪ್ುನ್ರ್ ವಿುಂಗಡಣಾ ಕ್ಾನ್ ನ್ು ಎಷಟರಲ್ಲಲ ಜಾರಿಗಕ ಬುಂದಿತು? (೧೯೫೬)  
೯. ಕ್ಾನಾನಟ್ಕ ಎುಂದು ಪ್ುನ್ರ್ ನಾಮಕರಣ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲ್ಾಯಿತು? 
(೧೯೭೩) 
ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಐದು-ಆರು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ. 
೧. ನಿರಾಶಿಿತರ ಸಮಸಕಯಯನ್ುನ ದಕೋಶ ಹಕೋಗಕ ಎದುರಿಸಿತು?  
೨. ಹಕೈದರಬಾದ್ ಸುಂಸಾಥನ್ ಭಾರತ ಒಕ ೆಟ್ಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಲೋನ್ಗಕ ುಂಡದುಾ ಹಕೋಗಕ. 
೩. ಜಮುಮ ಕ್ಾಶಿೀರ ಭಾರತ ಒಕ ೆಟ್ಕ್ಕೆ ಸಕೋರಿದ ಬಗಕ ತಿಳ್ವಸಿ. 
೪. ಗಕ ೋವಾವನ್ುನ ಪಕ ೋಚುನಗಿೋಸರಿುಂದ ಹಕೋಗಕ ಮುಕ್ಕತಗಕ ಳ್ವಸಿದರು? 

ರಾಜಯಶಾಸರ 
೧. ಭಾರತದ ಸಮಸಕಯಗಳು ಹಾಗ  ಅವುಗಳ 
ಪ್ರಿಹಾರಕ ೋಪಾಯಗಳು 
1. 2011ರ ಜನ್ಗಣತಿಯ ಪಿ್ಕ್ಾರ ಭಾರತದ ಬಡತನ್ದ ದರ ಶಕೋ 
…………... (೨೧.೯) 
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2. ಸಥಳ್ವೋಯ ಸುಂಸಕಥಗಳಲ್ಲಲ ಮಹಿಳಕಯರಿ ……… ಪಿ್ಮಾಣದಲ್ಲಲ ಮಿೋಸಲ್ಾತಿ 
ನಿೋಡಲ್ಾಗಿದಕ. (೧/೩) 
೩. ಕನಾನಟ್ಕದ ಹಿುಂದುಳ್ವದ ಪಿ್ದಕೋಶಗಳ್ವಗಕ ವಿಶಕೋಷ ಸಾಥನ್ಮಾನ್ ನಿೋಡಲು 
ತುಂದಿರುವ ಸುಂವಿಧಾನ್ದ ವಿಧಿ ……… (೩೭೧ ಜಕ) 
೪. ಏಕರ ಪ್ ನಾಗರಿೋಕ ಸುಂಹಿತಕಯು ………... ನಿಯುಂತಿಿಸಲು 
ಸಹಕ್ಾರಿಯಾಗಿದಕ. (ಕ್ಕ ೋಮುವಾದ) 
೫. ಕನಾನಟ್ಕ ಸಕ್ಾನರವು ………. ಕ್ಾಯನಕಿಮದ ಮ ಲಕ ಗಾಿಮಿೋಣ 

ಮಹಿಳಕಯರ ವಿಕ್ಾಸಕ್ಕೆ ಶಿಮಿಸಿದಕ. (ಸಿರೋ ಶಕ್ಕತ) 
೬. ಕನಾನಟ್ಕದಲ್ಲಲ ಭಿಷಾಟಚಾರವನ್ುನ ನಿಯುಂತಿಿಸಲು ……... ಸುಂಸಕಥ 
ಸಾಥಪಿಸಲ್ಾಗಿದಕ. (ಲ್ಕ ೋಕ್ಾಯುಕತ) 
೭. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಭಾಷಾವಾರು ಪಾಿುಂತಯಗಳ ರಚನಕ ………. ಇಸವಿಯಲ್ಲಲ 
ಆಯಿತು. (೧೯೫೬) 
೮. ಸುಂವಿಧಾನ್ದ ೩೭೧ನಕ ವಿಧಿಯೌ ……... ಸಮಸಕಯಗಳ ನಿವಾರಣಕಯಲ್ಲಲ 
ಮಹತತರ ಪಾತಿವಹಿಸಿದಕ. (ಪಾಿದಕೋಶಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕ) 
 

ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
೧. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ನಿರುದಕ ಯೋಗ ಸಮಸಕಯಯು ಹಕಚಾಾಗಲು ಕ್ಾರಣಗಳಕೋನ್ು? 
೨. ನಿರುದಕ ಯೋಗ ನಿವಾರಣಕಗಕ ಕ್ಕೈಗಕ ುಂಡ ಕಿಮಗಳು ಯಾವುವು? 
೩. ಭಿಷಾಟಚಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳಕೋನ್ು? 
೪. ಭಿಷಾಟಚಾರದಿುಂದ ಉುಂಟ್ಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಕೋನ್ು? 
೫. ಭಿಷಾಟಚಾರ ನಿಯುಂತಿಣಕ್ಕೆ ನಿಮಮ ಸಲಹಕಗಳಕೋನ್ು? 
೬. ಕ್ಕ ೋಮುವಾದ ದಕೋಶದ ಐಕಯತಕಗಕ ಮಾರಕ ಹಕೋಗಕ? 
೭. ಕ್ಕ ೋಮುವಾದ ನಿಯುಂತಿಣಕ್ಕೆ ಕ್ಕೈಗಕ ಳಿಬಹುದಾದ ಕಿಮಗಳಕೋನ್ು? 
೮. ಮಹಿಳಕಯರ ಸಾಥನ್ಮಾನ್ ಉತತಮ ಪ್ಡಿಸಲು ಕ್ಕೈಗಕ ುಂಡಿರುವ ಕಿಮಗಳಕೋನ್ು? 
೯. ಭಯೋತಾಪದಕತಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳಕೋನ್ು? 
೧೦. ಭಯೋತಾಪದನಕಯಿುಂದ ಉುಂಟ್ಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
೧೧. ಪಿ್ಸುತತ ಕ್ಾಪಕ ೋನರಕರ್ಟ ತುಂತಿಗಾರಿಕ್ಕ ಬಕಳವಣಿಗಕ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ. 

೨. ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶಾುಂಗ ನಿೋತಿ 
ಒುಂದು ಅುಂಕದ ಪಿ್ಶಕನಗಳು 
1. ವಿದಕೋಶಾುಂಗ ನಿೋತಿ ಎುಂದರಕೋನ್ು?. 
ಉ. ಒುಂದು ರಾಷರ ಅನ್ಯರಾಷರಗಳಕೂಡನಕ ವಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅನ್ುಸರಿಸುವ ನಿೋತಿ 
2.ಸಾವನಭೌಮ ರಾಷರ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
ಉ.. ಒುಂದು ರಾಷರ ಯಾವುದಕೋ ಬಗಕಗ ಇರಲ್ಲ ಆುಂತರಿಕವಾಗಲ್ಲೋ ಬಾಹಯವಾಗಲ್ಲ. 
ಇತರಕ ರಾಷರಗಳ್ವಗಕ ಅಧಿೋನ್ವಾಗಿರದಕ ಸಿತುಂತಿ ವಾಗಿರುವುದು. 
3. ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶಾುಂಗ ನಿೋತಿಯನ್ುನ ನಕಹರ ರವರ ವಿದಕೋಶಾುಂಗ ನಿೋತಿ ಎನ್ುನತಾತರಕ. ಏಕ್ಕ? 
ನಕಹರ ರವರು ಪಿ್ಧಾನ್ಮುಂತಿಿ ಹುದಕಾಯ ಜಕ ತಕಗಕ ವಿದಕೋಶಾುಂಗ ಖಾತಕಯನ್ುನ 
ಸಮಥನವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು 

4.ಪ್ುಂಚಶಿೋಲ ಒಪ್ಪುಂದ ಯಾವ ಎರಡು ರಾಷರಗಳ ಮಧಕಯ ಏಪ್ನಟಿಟತುತ.? 
ಉ. ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೋನಾ 
5.ಅಲ್ಲಪ್ತ ನಿೋತಿ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
ಎರಡು ಶಕ್ಕತಶಾಲ್ಲ ಬಣಣಗಳ್ವಗ  ಸಕೋರದಕ ತಟ್ಸಥನಿೋತಿ ಅನ್ುಸರಿಸುವುದು. 
6.ವಸಾಹತುಶಾಹಿತಿ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
ಒುಂದು ರಾಷರ ಇನಕ ನುಂದು ರಾಷರವನ್ುನ ತನ್ನ ಸಾಿಧಿೋನ್ಕ್ಕೆ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ುಂಡು ಆ ದಕೋಶದ 
ಸಾವನಭೌಮತಿವನ್ುನ ಹತಿತಕ್ಕೆ ಸಾಿಥನಕ್ಾೆಗಿ ದುರುಪ್ಯೋಗಪ್ಡಿಸಿಕ್ಕ ಳುಿವುದು. 
 7.ಪಿ್ಪ್ುಂಚದ ಯಾವುದಕೋ ಮ ಲ್ಕಯಲ್ಲಲ ವಸಾಹತುಶಾಹಿತಿ ಇರಕ ಡದು ಎುಂದು 
ಭಾರತ ಪಿ್ತಿಪಾದಿಸುತತದಕ. ಏಕ್ಕ? 
ಉ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿತಿ ವಿರಕ ೋಧಿಸಿ ಭಾರತ ಸಿತುಂತಿ ಗಳ್ವಸಿ ಕ್ಕ ುಂಡಿರುವುದರಿುಂದ. 
8.ವಣನಭಕೋದ ನಿೋತಿಯನ್ುನ ಭಾರತ ವಿರಕ ೋಧಿಸುತತದಕ ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 
ಅದು ಅಮಾನ್ವಿೋಯ ಮತುತ ಮಾನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಉಲಲುಂಘಿಸಿ ವಿಶಿಶಾುಂತಿ ಮತುತ 
ಸಹಬಾಳಕಿಗಕ ಮಾರಕವಾಗಿದಕ. 
9.ಇತಿತೋಚಿನ್ವರಕಗ  ಯಾವ ದಕೋಶದಲ್ಲಲ ವಣನಭಕೋದ ನಿೋತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಲತುತ? 
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿಿಕ್ಾ 
10.ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿಿಕ್ಾದಲ್ಲಲ ವಣನಭಕೋದ ನಿೋತಿಯ ವಿರುದಧ ಹಕ ೋರಾಡಿದ ನಾಯಕ 
ಯಾರು? 
ಆಫಿಿಕ್ಾ ಗಾುಂಧಿ ನಕಲ್ನ್ ಮುಂಡಕೋಲ್ಾ. 
11.ನಿಶಯಸಿರೋಕರಣ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
ಉ.ಕ್ಕಲವು ನಿದಿನಷಟ ಬಗಕಯ ಶಸಾರಸರಗಳನ್ುನ ಹುಂತಹುಂತವಾಗಿ ಇಲಲವಾಗಿಸುವುದಕೋ 
ನಿಶಸಿರೋಕರಣ. 

ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಐದು-ಆರು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ. 
೧. ಭಾರತವು ಪಿ್ಭಾವಶಾಲ್ಕ ರಾಷರವಾಗಿ ವಿಶಿಮಾನ್ಯ ಪ್ಡಕಯಲು ಕ್ಾರಣಗಳಕೋನ್ು? 
೨. ವಿದಕೋಶಾುಂಗ ನಿೋತಿಯನ್ುನ ಪಿ್ಭಾವಿಸುವ ಅುಂಶಗಳಾವುವು? 
೩. ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶಾುಂಗ ನಿೋತಿಯ ಮ ಲಭ ತ ಅುಂಶಗಳು ಯಾವುವು? 
೪. ಪ್ುಂಚಶಿೋಲ ತತಿಗಳಾವುವು? 
೫. ನಿಶಯಸಿರೋಕರಣ ಅಗತಯ ಎುಂದು ಭಾರತ ಏಕ್ಕ ಪಿ್ತಿಪಾದಿಸುತಿತದಕ? 

೩. ಅನ್ಯರಾಷರಗಳಕೂುಂದಿಗಕ ಭಾರತದ ಸುಂಬುಂಧ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 
1. ಅುಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಶಾುಂತಿ ಮತುತ ಸೌಹಾದನತಕಯ ಕುರಿತು ನ್ಮಮ ಸುಂವಿಧಾನ್ದ 

------ವಿಧಿಯಲ್ಲಲ ತಿಳ್ವಸಲ್ಾಗಿದಕ.  
ಎ) 21ನೆೋ    ಬ್ರ) 31ನೆೋ     ಸಿ) 41ನೆೋ     ಡಿ) 51ನೆೋ  
2. ಪ್ುಂಚಶಿೋಲ ತತಿಗಳ ಮ ಲಕ ----- ರಾಷರದಕ ುಂದಿಗಕ ಸುಂಬುಂಧ 

ವೃದಿಧಸಲ್ಾಯಿತು.  
ಎ) ಪಾಕ್ಕಸಾತನ್  ಬ್ರ) ಚಿೋನಾ  ಸಿ) ಅಮೋರಿಕ್ಾ  ಡಿ) ರಷಾಯ 
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3. 1962ರಲ್ಲಲ ---- ದಕೋಶವು ಭಾರತದ ಮೋಲ್ಕ ಆಕಿಮಣ ಮಾಡಿತು.  
ಎ) ಪಾಕ್ಕಸಾತನ್  ಬ್ರ) ಚಿೋನಾ  ಸಿ) ಅಮೋರಿಕ್ಾ  ಡಿ) ರಷಾಯ 
 

4. ಚ್ಚೋನಾ ದೆೋಶರ್ು ಭಾರತ್ದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಜ್ಯರ್ನುೆ ತ್ನೆದೆಂದು 
ಪ್ರತ್ತಪಾದಿಸುತ್ತತದೆ  

ಎ) ಸಿಕಿೆಂ    ಬ್ರ) ಮಣಿಪ್ುರ  ಸಿ) ನಾಗಾಲಾಯಂರ್ಡ    ಡಿ) ಅರುಣಾರ್ಲ ಪ್ರದೆೋಶ  
5. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವ ರಾಷರಗಳ ಪಿ್ಯತನದ ಫಲವಾಗಿ ಬಿ್ರಕ್್ಟ ರಾಷರಗಳ 

ಒಕ ೆಟ್(ಗುುಂಪ್ು) ಪಾಿರುಂಭವಾಯಿತು.  
ಎ) ಭಾರತ ಮತುತ ಪಾಕ್ಕಸಾತನ್    ಬ್ರ)ಭಾರತ ಮತುತ ರಷಾಯ                       
ಸಿ) ಭಾರತ ಮತುತ ಅಮೋರಿಕ್ಾ   ಡಿ) ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೋನಾ 
6. 2016ರ ಪ್ಠಾಣ್ ಕ್ಕ ೋರ್ಟ ದಾಳ್ವಯು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವ ದಕೋಶಗಳ ಸುಂಬುಂಧ 

ವೃದಿಧಗಕ ಹಿನ್ನಡಕಯನ್ುನ ಉುಂಟ್ು ಮಾಡಿದಕ.  
ಎ) ಭಾರತ ಮತುತ ಪಾಕ್ಕಸಾತನ್    ಬ್ರ) ಭಾರತ ಮತುತ ರಷಾಯ          
ಸಿ) ಭಾರತ ಮತುತ ಅಮೋರಿಕ್ಾ   ಡಿ) ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೋನಾ  
7. ಭಾರತ್ ಮತ್ುತ ಅಮೋರಿಕಾ ನಡುವೆ ಇರುರ್ ಅತ್ತಮುಖ್ಯ ಸಾಮಯತೆ 
ಎ) ಆರ್ಥವಕ್ ಪ್ರಗತ್ತ    ಬ್ರ) ಪ್ರಜಾತ್ಂತ್ರ ರ್ಯರ್ಸೆಾ                                
ಸಿ) ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಶಕಿತ     ಡಿ) ಬೃಹತ್ ಜ್ನಸಂಖೆ್ಯ  
8. ಭಾರತ್ರ್ು ಅಲ್ಲಪ್ತ ರ್ಳುರ್ಳಿಯನುೆ ಅನುಸರಿಸಿದುದ  
ಎ)ಸಾಾತ್ಂತ್ರಯ ರ್ಳುರ್ಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಬ್ರ) ಎರಡನೆೋ ವಿಶಾ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ

ಸಿ) ಎರಡು ಧುರವಿೋಕ್ರಣ ಜ್ಗತ್ುತ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಡಿ) ಭಾರತ್ ಚ್ಚೋನಾಯುದಧ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ 

9. ಭಾರತ್ಕೆೆ 1962ರ ಚ್ಚೋನಾ ಆಕ್ರಮಣ ಸಂದಭವದಲ್ಲಿ ಅಮೋರಿಕಾ ನಿೋಡಿದ 
ಸಹಾಯದಿಂದ 

ಎ) ತ್ುಂಬಾ ಶಕಿತ ಬಂದಂತಾಯಿತ್ು   ಬ್ರ) ಚ್ಚೋನಾದ ಸೊೋಲ್ಲಗ ೆಕಾರಣವಾಯಿತ್ು    
ಸಿ) ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಪ್ಡಗೆಳಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ು  ಡಿ) ಆರ್ಥವಕ್ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕಿೆತ್ು  
10. ಭಾರತ್ದ ಭಿಲಾಯ್ ಹಾಗೂ ಭೊೋಕಾರೊೋ ಉಕೆಿನ ಕಾಖ್ಾವನೆಗಳ ಸಾಾಪ್ನೆಗೆ 

ಸಹಕ್ರಿಸಿದ ದೆೋಶ 
ಎ)ಅಮೋರಿಕಾ   ಬ್ರ)ಶ್ರರೋಲಂಕಾ   ಸಿ)ರಷ್ಾಯ   ಡಿ)ಬಾಂಗಾಿದೆೋಶ  
11. 1966ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್-ಪಾಕಿಸಾತನಗಳ ಮಧೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಕೆೆ ರಷ್ಾಯ 

ಸಹಕ್ರಿಸಿತ್ು.  
ಎ) ತಾಷ್ೆೆಂಟ್  ಬ್ರ) ಅಮೃತ್ಸರ  ಸಿ) ಸಿಮ್ಾಿ  ಡಿ) ಲಾಹೊೋರ್  
   

ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶಾುಂಗ ನಿೋತಿ ನಿರ ಪ್ಣಕಯಲ್ಲಲ ಸುಂವಿಧಾನ್ದ 51ನಕೋ ವಿಧಿಯು 

ಮಹತಿದಾಾಗಿದಕ. ಏಕ್ಕ? 
2. ಭಾರತ್-ಚ್ಚೋನಾ ಸಂಬಂಧದ ಮೋಲೆ ದುಷಪರಿಣಾಮ ಬ್ರೋರುರ್ ಅಂಶ ಯಾರ್ುದು?  
3. ಭಾರತ ಮತುತ ಪಾಕ್ಕಸಾತನ್ಗಳ ನ್ಡುವಕ ದಿಿಪ್ಕ್ಷಿೋಯ ಮಾತುಕತಕಗಳು 

ವಿಫಲವಾಗಲು ಕ್ಾರಣವಾದ ಘಟ್ನಕಗಳಾವುವು? 
4. 1971ರಲ್ಲಿ 20ರ್ಷವಗಳ ಶ್ಾಂತ್ತ, ಮೈತ್ತರ & ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ 

ದೆೋಶಗಳಾರ್ುರ್ು?  
5. ಭಾರತ ಮತುತ ಅಮೋರಿಕ್ಾ ದಕೋಶಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಸಮಾನ್ 

ಹಿತಾಸಕ್ಕತಯನ್ುನ ಹಕ ುಂದಿವಕ? 
6.  ಭಾರತವು ಅಮೋರಿಕ್ಾ ರಾಷಾರಧಯಕ್ಷರ ಧಕ ೋರಣಕಗಳನ್ುನ ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ 

ಗಮನಿಸುತತದಕ. ಏಕ್ಕ? 
 

ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಉತತರಿಸಿರಿ: 

1. ಅನಯರಾಷರಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾಂದರ್ಯ ಅರ್ಶಯಕ್ ಏಕೆ?  
2. ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೋನಾ ದಕೋಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸುಂಬುಂಧವು ಪಾಿಚಿೋನ್ 

ಕ್ಾಲದಿುಂದಲ  ಇತುತ ಎುಂಬುದನ್ುನ ಸಮಥಿನಸಿ. 
3. ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೋನಾ ನ್ಡುವಿನ್ ಭಾುಂದವಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಿಯಾಗಿರುವ 

ಅುಂಶಗಳಾವುವು? / ಇತ್ತತೋಚ್ಚನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಚೋನಾದೊಂದಿಗೆ ನಮಮ ಬಾಂಧರ್ಯ 
ಹದಗೆಡಲು ಕಾರಣಗಳಾರ್ುರ್ು? 

4. ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೋನಾ ದಕೋಶಗಳು ಹಲವಾರು ಅಡಚಣಕಗಳ ಮಧಕಯಯ  
ಸುಂಬುಂಧ ಸುಧಾರಣಕಗಕ ಹಕೋಗಕ ಪಿ್ಯತಿನಸುತಿತವಕ? 

5. ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೋನಾ ನ್ಡುವಿನ್ ಸುಂಬುಂದವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
6. ಭಾರತ ಮತುತ ಪಾಕ್ಕಸಾತನ್ದ ಮಧಕಯ ಉದಿಿಗನತಕಗಕ ಕ್ಾರಣವಾದ ವಿಷಯಗಳು 

ಯಾವುವು? 
7. ಭಾರತ್ ಮತ್ುತ ಪಾಕಿಸಾತನ ದಕೋಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧರ್ನುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ. 
8. ರಷ್ಾಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ದ ಸಂಬಂಧರ್ನುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ.  
9. ಭಾರತ್ ಮತ್ುತ ಅಮೋರಿಕಾ ದೆೋಶಗಳು ಸಂಬಂಧ ವಿರ್ರಿಸಿ.  
೪. ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸಕಯಗಳು ಹಾಗ  ಭಾರತದ ಪಾತಿ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 
1. ಮ್ಾನರ್ ಹಕ್ುೆಗಳ ದಿನರ್ನುೆ ______ ರಂದು ಆರ್ರಿಸುತೆತೋವೆ.  
ಎ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 8    ಬ್ರ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 10   ಸಿ) ಜ್ೂನ್ 5     ಡಿ) ನರ್ಂಬರ್ 10 
2. ಭಾರತ್ರ್ು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ____ಮ್ಾನರ್ ಹಕ್ುೆಗಳನುೆ ಪ್ರತ್ತಪಾದಿಸುತಾತ 

ಬಂದಿದೆ. 
ಎ) ಸಾರ್ವತ್ತರಕ್   ಬ್ರ) ನಿಬವಂಧಿತ್    ಸಿ) ಮೂಲಭೂತ್    ಡಿ) ನೆೈಸಗಿವಕ್ 
3. ಈ ಕೆಳಗಿನರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿಕೆಯನುೆ ಗುರುತ್ತಸಿರಿ. 

1) 1776    ಎ) ಫ್ಾರನಿಿನ ಕಾರಂತ್ತ 
2) 1789    ಬ್ರ) ರಷ್ಾಯ ಕಾರಂತ್ತ 
3) 1917    ಸಿ) ಅಮೋರಿಕಾ ಸಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಯುದಧ 

ಎ)1-ಎ  2-ಸಿ  3-ಬ್ರ     ಬ್ರ)1-ಸಿ  2-ಬ್ರ  3-ಎ                       
ಸಿ)1-ಸಿ  2-ಎ  3-ಬ್ರ     ಡಿ)1-ಬ್ರ  2-ಎ  3-ಸಿ 
4. ಭಾರತ ಸುಂವಿಧಾನ್ದ ಮ ರನಕಯ ಭಾಗದಲ್ಲಲ --- ರಿುಂದ --ರ ವರಕಗಿನ್ 

ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಮ ಲಭ ತ ಹಕುೆಗಳನ್ುನ ನ್ಮ ದಿಸಿದಕ. 
ಎ) 12 ರಿುಂದ 35     ಬ್ರ) 14 ರಿುಂದ 36           

ಸಿ) 14 ರಿುಂದ 35     ಡಿ) 12 ರಿುಂದ 30 
5. ‘ಶಸರಗಳನ್ುನ ಹಕ ುಂದಿದ ಈ ಜಗತುತ ಕ್ಕೋವಲ ಹಣವನ್ುನ ಮಾತಿ ಪಕ ೋಲು 

ಮಾಡುವುದಲಲ; ಬದಲ್ಾಗಿ ಕ್ಾಮಿನಕರ ಬಕವರನ್ುನ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ 
ಬುದಿಧವುಂತಿಕ್ಕಯನ್ುನ ಹಾಗ  ಮಕೆಳ ಆಸಕಗಳನ್ುನ ವಯಯಗಕ ಳ್ವಸುತತದಕ’. 
ಎುಂದವರು 

ಎ) ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕ್ಕನ್ಡಿ    ಬ್ರ) ಅಬಿಹಾುಂ ಲ್ಲುಂಕನ್  

ಸಿ) ನಕಲ್ನ್ ಮುಂಡಕೋಲ್ಾ     ಡಿ) ಐಸನ್ ಹಕ ೋವರ್ 

6. ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿತನ್ಲ್ಲಲ “ಪ್ರಸಪರ ನಿಶಿಾತ ನಾಶ” ದ ವಿರುದಧ ಭಾರತವು ಸಕೋರಿ 
ಎಲ್ಾಲ ರಾಷರಗಳೂ ಪಿ್ಯತಿನಸುವ ಅವಶಯಕತಕಯಿದಕ. ಇಲ್ಲಲ “ಪ್ರಸಪರ ನಿಶಿಾತ 
ನಾಶ” ಎುಂದರಕ 

ಎ) ಆಥಿನಕ ಅಸಮಾನ್ತಕ    ಬ್ರ) ಶಸಾರಸರಗಳ ಪಕೈಪಕ ೋಟಿ             
ಸಿ) ವಸಾಹತುಶಾಹಿತಿ     ಡಿ) ಭಯೋತಾಪದಕತಕ 
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7. ಭಾರತ ಒುಂದು ಪಿ್ಗತಿಪ್ರ ರಾಷರವಾಗಿ ವಿಶಿ ಕುಟ್ುುಂಬದ ಎಲ್ಾಲ ರಾಷರಗಳ 
ಮಧಕಯ ------ ಹಾಗ  -----ಯನ್ುನ ಪಿ್ತಿಪಾದಿಸುತಿತದಕ.  

ಎ) ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಹಾಗ  ಸಾಿವಲುಂಬನಕ   

ಬ್ರ) ಧಾಮಿನಕ ನಾಯಯ ಹಾಗ  ಜಾತಯತಿೋತಕ 
ಸಿ) ಆಥಿನಕ ನಾಯಯ ಹಾಗ  ಸಮಾನ್ತಕ   

ಡಿ) ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಹಾಗ  ಅವಲುಂಬನಕ 
 

ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಮ್ಾನರ್ ಹಕ್ುೆಗಳ ನಿರಾಕ್ರಣಗೆೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳಾರ್ುರ್ು?  
2. 1948 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಮ್ಾನರ್ನ ಇತ್ತಹಾಸದಲಿೆೋ ಅತ್ಯಂತ್ ಐತ್ತಹಾಸಿಕ್ 

ದಿನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆ?  
3. ನಿಶಯಸಿರೋಕ್ರಣ ಎಂದರೆೋನು? 
4. ಆರ್ಥವಕ್ ಅಸಮ್ಾನತೆಯು ಯಾರ್ುದರ ಬಳುರ್ಳಿ ಯಾಗಿದೆ? 

5. ತ್ೃತ್ತೋಯ ಜ್ಗತ್ತನುೆ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಿ. 
6. ಭಾರತವು ಹಿುಂದುಳ್ವದ ರಾಷರಗಳ ಆತಮಗೌರವವನ್ುನ ಎತಿತ ಹಿಡಿಯಲು 

ಸಹಕರಿಸಿತು. ಹಕೋಗಕ? 
ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಮ್ಾನರ್ ಹಕ್ುೆಗಳ ಹೊೋರಾಟಕೆೆ ಪ್ುಷಿಿ ನಿೋಡಿದ ಘಟನೆಗಳಾರ್ುರ್ು? 
2. ಮಾನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ರಕ್ಷಣಕಯಲ್ಲಲ ವಿಶಿಸುಂಸಕಥಯ ಪಾತಿವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
3. ಮ್ಾನರ್ ಹಕ್ುೆಗಳ ಪ್ರತ್ತಪಾದನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ್ರ್ು ನಡೆಸುತ್ತತರುರ್ ಹೊೋರಾಟರ್ನುೆ 

ವಿರ್ರಿಸಿ. 
4. ಶಸಾರಸರಗಳ ಪೆೈಪೊೋಟಿಯು ಜ್ಗತ್ತತನ ನಾಶಕೆೆ ನಾಂದಿ ಈ ಹಿನೆೆಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಶಸಾರಸರಗಳ ಪೆೈಪೊೋಟಿಯಿಂದಾಗುರ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾರ್ುರ್ು? 
5. ಅಮೋರಿಕಾ ಮತ್ುತ ರಷ್ಾಯಗಳ ಮಧೆಯ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ್ ನಿಶಯಸಿರೋಕ್ರಣ 

ಒಪ್ಪಂದಗಳನುೆ ತ್ತಳಿಸಿ.  
6. “ಪ್ರಸಪರ ನಿಶ್ರಿತ್ ನಾಶ”ದ ವಿರುದಧ ಭಾರತ್ರ್ು ಹೆೋಗೆ ಹೊೋರಾಡುತ್ತತದೆ? 

7. ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷರಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗೆ ವಿದೆೋಶ್ರ ಆರ್ಥವಕ್ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆ? 
8. ಬಡರಾಷರಗಳ (ತೃತಿೋಯ ಜಗತಿತನ್ ರಾಷರಗಳ) ಮೋಲೆ ದುಷಪರಿಣಾಮ 

ಬ್ರೋರುತ್ತತರುರ್ ಅಂಶಗಳಾರ್ುರ್ು? 
9. ಆರ್ಥವಕ್ ಅಸಮ್ಾನತೆಯ ನಿವಾರಣಗೆಾಗಿ ಭಾರತ್ರ್ು ಕೆೈಗೊಂಡಿರುರ್ ಸುಧಾರಣಾ 

ಕ್ರಮಗಳಾರ್ುರ್ು?   
ಸಮಾಜಶಾಸರ 
೧. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತರ ವಿನಾಯಸ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 
1. ವಯಕ್ಕತಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಲ 

ಶಕಿೋಣಿೋಕರಣಗಕ ುಂಡಿರುತಾತರಕ ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ------ ಸ ಚಿಸುತತದಕ. 
ಎ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನ್ತಕ     ಬ್ರ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕ  
ಸಿ) ಸಾಮಾಜಿೋಕರಣ ಪಿ್ಕ್ಕಿಯ   ಡಿ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತರವಿನಾಯಸ 
2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕ ಎನ್ುನವುದು ಈಗಾಗಲ್ಕೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಲರುವ                  

------ ಗಳ ಪಿ್ತಿಫಲವಾಗಿದಕ. 
ಎ) ಅಸಮಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಕ್ಾಶ  ಬ್ರ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತರವಿನಾಯಸ  
ಸಿ) ಸಮಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಕ್ಾಶ    ಡಿ) ಲ್ಲುಂಗತಿ ಅಸಮಾನ್ತಕ  

3. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವ ಅುಂಶವು ಸಮಾನ್ತಕ, ಸಮಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕ, ಸಮಾನ್ 
ಅವಕ್ಾಶ ಮತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯದಲ್ಲಲ ಮಹತಿದ ಬದಲ್ಾವಣಕ ತರುವಲ್ಲಲ 
ಆಸರಕಯಾಗುವ ಶಕ್ಕತಯನ್ುನ ಹಕ ುಂದಿರುತತದಕ. 

ಎ) ಜಾತಿ    ಬ್ರ) ಧಮನ    ಸಿ) ಶಿಕ್ಷಣ    ಡಿ) ಸಾಿತುಂತಿಯ 
4. ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯದ ಉದಕಾೋಶಗಳನ್ುನ ನ್ಮಮ ಸುಂವಿಧಾನ್ದ -

----- ಹಾಗ  -----ಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ಾಣಬಹುದು. 
ಎ) ಪಿ್ಸಾತವನಕ ಹಾಗ  ಮ ಲಭ ತ ಹಕು ೆ  
ಬ್ರ) ಪಿ್ಸಾತವನಕ ಹಾಗ  ಮ ಲಭ ತ ಕತನವಯ 
ಸಿ) ಮ ಲಭ ತ ಕತನವಯ ಹಾಗ  ಮ ಲಭ ತ ಹಕುೆ   

ಡಿ) ಪಿ್ಸಾತವನಕ ಹಾಗ  ರಾಜಯನಿೋತಿ ನಿದಕೋನಶಕ ತತಿ  
5. ಸುಂವಿಧಾನ್ದ ---ವಿಧಿಯು ಸಕ್ಾನರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ಮತುತ ಜನ್ರ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಅವಕ್ಾಶಗಳನ್ುನ ಕುರಿತು ತಿಳ್ವಸುತತದಕ. 
ಎ) 29ನಕೋ    ಬ್ರ) 39ನಕೋ    ಸಿ) 45ನಕೋ    ಡಿ) 46ನಕೋ 
6. ಸುಂವಿಧಾನ್ದ ---ವಿಧಿ ನಿದಿನಷಟವಾಗಿ 14 ವಷನದ ಒಳಗಿನ್ ಎಲ್ಾಲ 

ಮಕೆಳ್ವಗ  ಉಚಿತ ಮತುತ ಕಡಾಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡಬಕೋಕ್ಕುಂದು ಹಕೋಳುತತದಕ. 
ಎ) 29ನಕೋ    ಬ್ರ) 39ನಕೋ    ಸಿ) 45ನಕೋ    ಡಿ) 46ನಕೋ 
7. ಸುಂವಿಧಾನ್ದ --ವಿಧಿಯು ಅಲಪಸುಂಖಾಯತರ ಸಾುಂಸೃತಿಕ ಹಕುೆಗಳ್ವಗಕ ರಕ್ಷಣಕ 

ನಿೋಡುತತದಕ. 
ಎ) 29ನಕೋ    ಬ್ರ) 39ನಕೋ    ಸಿ) 45ನಕೋ    ಡಿ) 46ನಕೋ 
8. ಸುಂವಿಧಾನ್ದ ---ವಿಧಿಯು ವಾಕ್ಟ ಮತುತ ಅಭಿವಯಕ್ಕತ ಸಾಿತುಂತಿಯದ ಹಕುೆ 

ಪಿ್ತಿಯಬಾರ ಮ ಲಭ ತ ಹಕ್ಾೆಗಿದಕ ಎುಂದು ಸಾರುತತದಕ. 
ಎ) 19ನಕೋ    ಬ್ರ) 29ನಕೋ    ಸಿ) 39ನಕೋ    ಡಿ) 46ನಕೋ 
9. ಸುಂವಿಧಾನ್ದ ---ವಿಧಿಯು ಅಲಪಸುಂಖಾಯತರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಂಸಕಥಗಳನ್ುನ ಸಾಥಪಿಸಲು 

ಅವಕ್ಾಶ ನಿೋಡಿದಕ. 
ಎ) 29ನಕೋ    ಬ್ರ) 30ನಕೋ    ಸಿ) 45ನಕೋ    ಡಿ) 46ನಕೋ 
10. ಸುಂವಿಧಾನ್ದ --ವಿಧಿಯು ಸಕ್ಾನರಗಳು ಹಿುಂದುಳ್ವದ ಜನ್ರ ಅದರಲ್ಲಲಯ  

ಪ್ರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿ/ಪ್ುಂಗಡಗಳ ಶಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಸಕ್ಕತಗಳ್ವಗಕ ಬಕುಂಬಲ ನಿೋಡಿ ಅಭಿವೃದಿಾ 
ಪ್ಡಿಸುವುದು ಸಕ್ಾನರಗಳ ಜವಾಬಾಾರಿ ಎುಂದಿದಕ. 

ಎ) 29ನಕೋ    ಬ್ರ) 30ನಕೋ    ಸಿ) 45ನಕೋ    ಡಿ) 46ನಕೋ 
11. ಸುಂವಿಧಾನ್ ---- ತಿದುಾಪ್ಡಿಯ ಮ ಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ ಲಭ ತ ಹಕ್ಕೆುಂಬ 

ಅುಂಶವನ್ುನ ಸುಂವಿಧಾನ್ದಲ್ಲಲ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿದಕ.  
ಎ) 45ನಕೋ    ಬ್ರ) 46ನಕೋ    ಸಿ) 73ನಕೋ    ಡಿ) 86ನಕೋ 
12. 1993ರಲ್ಲಲ ಸುಪಿಿೋುಂ ಕ್ಕ ೋರ್ಟ ನ ಉನಿನಕೃಷಣನ್ v/s ಆುಂಧಿಪಿ್ದಕೋಶ ಸಕ್ಾನರದ 

ಮೊಕದಾಮಗಕ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತಕ ನಿೋಡಿದ ತಿೋಪ್ುನ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವ ಅುಂಶದ 
ಬಗಕಗ ಒತಕತ ಹಕೋಳುತತದಕ. 

ಎ) ಅಸಪೃಶಯತಾ ಆಚರಣಕ ಶಿಕ್ಷಾಹನ ಅಪ್ರಾಧ   
ಬ್ರ) ಶಿಕ್ಷಣ ಮ ಲಭ ತ ಹಕುೆ 
ಸಿ) ಲ್ಲುಂಗ ತಾರತಮಯ ಶಿಕ್ಷಾಹನ ಅಪ್ರಾಧ    
ಡಿ) ಅಲಪಸುಂಖಾಯತರ ಸಾುಂಸೃತಿಕ ಹಕುೆಗಳ್ವಗಕ ರಕ್ಷಣಕ 
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13. ಸತರವಿನಾಯಸವನ್ುನ ವಯಕ್ಕತಗಳ ದಕೈಹಿಕ ಗುಣಗಳನಾನಧರಿಸಿ ನಿಧನರಿಸದಕ ಸಾಮಾಜಿಕ 
----- ಮತುತ ------- ಆಧಾರದಿುಂದ ನಿಧನರಿಸಲ್ಾಗುತತದಕ. 

ಎ) ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಪ್ುರಸಾೆರ   ಬ್ರ) ಮಾನ್ಯತಕ ಮತುತ ಪಾಿಮುಖಯತಕಗಳ                                               
ಸಿ) ಸಕನೋಹ ಮತುತ ಭಾುಂದವಯಗಳ    ಡಿ) ವಿರಕ ೋಧ ಮತುತ ಅಸಮಾನ್ತಕ 
14. ಈ ಕೆಳಗಿನರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿಕೆಯನುೆ ಗುರುತ್ತಸಿರಿ. 

1) ಬಾಿಹಮಣ   ಎ) ರಾಜಯ ಆಡಳ್ವತ 
2) ಕ್ಷತಿಿಯ    ಬ್ರ) ವಾಯಪಾರ ಮತುತ ವಯವಹಾರ 
3) ವಕೈಶಯ     ಸಿ) ಕೃಷ್ಟ್-ಕ ಲ್ಲಕ್ಾರ 
4) ಶ ದಿ    ಡಿ) ಅಧಯಯನ್ ಮತುತ ಅಧಾಯಪ್ನ್ 

ಎ)1-ಸಿ 2-ಎ 3-ಬ್ರ 4-ಡಿ      ಬ್ರ)1-ಡಿ 2-ಬ್ರ 3-ಸಿ 4-ಎ 
ಸಿ)1-ಎ 2-ಬ್ರ 3-ಡಿ 4-ಸಿ    ಡಿ)1-ಡಿ 2-ಎ 3-ಬ್ರ 4-ಸಿ 
15. ‘ಅಸಪೃಶಯತಕ ಜಾತಿಯ ಅತಯುಂತ ತಿರಸಾೆರಾಹನವಾದ ಅಭಿವಯಕ್ಕತ. ಇದು ಹಿುಂದ  

ಸಮಾಜದ ಶರಿೋರವನ್ುನ ಕುಷಠ ರಕ ೋಗದ ಹುಣಿಣನ್ುಂತಕ ಪಿೋಡಿಸುತತದಕ’. ಈ 

ಹಕೋಳ್ವಕ್ಕಯನ್ುನ ನಿೋಡಿದವರು 
ಎ) ಅಂಬೆೋಡೆರ್ ಬ್ರ) ವಿವೆೋಕಾನಂದರು ಸಿ) ಗಾಂಧಿೋಜಿ ಡಿ) ಬ್ರ. ಕ್ುಪ್ುಪಸಾಾಮಿ 

16. ಅಸಪೃಶಯತಕಯ ಆಚರಣಕಯನ್ುನ ಸುಂವಿಧಾನ್ದ --ವಿಧಿಯು ನಿಷಕೋಧಿಸಿದಕ. 
ಎ) 14ನೆೋ     ಬ್ರ) 16ನೆೋ      ಸಿ) 17ನೆೋ       ಡಿ) 29ನೆೋ   
17. ಅಸಪೃಶಯತಾ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಕ್ಾಯಾಯು --ರಲ್ಲಲ ಜಾರಿಗಕ ಬುಂದಿತು.   
ಎ) 1955  ಬ್ರ) 1976  ಸಿ) 1989   ಡಿ) 2001  
18. 1976ರಲ್ಲಿ ಅಸಪೃಶಯತಾ ಕಾಯ್ಕದಯನುೆ ಹಿೋಗೆ ತ್ತದುದಪ್ಡಿ ಮ್ಾಡಲಾಗಿದೆ  
ಎ) ಪ್ರಿಶ್ರಷಟ ಪ್ಂಗಡದ ಕಾಯ್ಕದ ಬ್ರ) ನಾಗರಿೋಕ್ ಹಕ್ುೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ಕದ  
ಸಿ) ಅಸಪೃಶಯತಾ ನಿಮೂವಲನಾ ಕಾಯ್ಕದ ಡಿ) ನಾಗರಿೋಕ್ರ ಸಮ್ಾನ ಹಕ್ುೆ ಕಾಯ್ಕದ  

ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಯು ಏನ್ನ್ುನ ಸ ಚಿಸುತತದಕ? 
2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ ಹಕೋಗಕ ಮುುಂದುವರಕಯುತತದಕ? 
3. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಲರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಯ ಸಿರ ಪ್ವನ್ುನ ಹಕೋಗಕ 

ತಿಳ್ವಯಬಹುದಾಗಿದಕ? 
4. ಸುಂವಿಧಾನ್ದ ಯಾವ ವಿಧಿಯು ಉಚಿತ ಮತುತ ಕಡಾಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುನ 

ಮ ಲಭ ತ ಹಕ್ಕೆುಂದು ಸಾರಿದಕ? 
5. ಸಾಿತುಂತಿಯ ನ್ುಂತರ ಭಾರತವು ಶಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಯನ್ುನ ಹಕ ೋಗಲ್ಾಡಿಸಲು 

ಹಕೋಗಕ ಪಿ್ಯತಿನಸುತಿತದಕ? 
6. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತರ ವಿನಾಯಸ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
7.  ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತರವಿನಾಯಸ ಅತಯುಂತ ಪ್ುರಾತನ್ವಾದುದು’ ಈ ಹಕೋಳ್ವಕ್ಕಯನ್ುನ 

ಸಮಥಿನಸಿ.  
8. ಡಾ|| ಬ್ರ. ಆರ್.  ಅುಂಬಕೋಡೆರ್ ಅವರು `ಸುಂವಿಧಾನ್ ಶಿಲ್ಲಪ’ ಎುಂದು 

ಖಾಯತರಾಗಲು ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 
ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
2. ಲ್ಲುಂಗತಿ ಅಸಮಾನ್ತಕ ಹಕೋಗಕ ಉುಂಟ್ಾಗಿದಕ? 
3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತರ ವಿನಾಯಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 
4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತರವಿನಾಯಸ ಸವನವಾಯಪ್ಕವಾದುದಕುಂದು ಹಕೋಗಕ ಹಕೋಳುವಿರಿ. 
5. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತರವಿನಾಯಸದ ಪಿ್ಮುಖ ರ ಪ್ಗಳು ಯಾವುವು? 

6. ಅಸಪೃಶಯತಕ ಒುಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಚಚಿನಸಿ? / ಅಸಪೃಶಯತಕಯು ಸೃಷ್ಟ್ಠಸಿದಾ 
ಸಮಸಕಯಗಳಾವುವು? / ‘ಅಸಪೃಶಯತಕಯು ಅತಯುಂತ ಅಮಾನ್ವಿೋಯ 

ವಯವಸಕಥಯಾಗಿದಕ’ ಈ ಹಕೋಳ್ವಕ್ಕಯನ್ುನ ವಿಮಶಿನಸಿ. 
7. ಅಸಪೃಶಯತೆ ನಿವಾರಣಯೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ್ &ಶ್ಾಸನಾತ್ಮಕ್ ಕ್ರಮಗಳಾರ್ುರ್ು?  
೨. ದುಡಿಮ 

ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 
1. “ಮಾನ್ವ ಸಮಾಜವು ಸಾಿಭಾವಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಗಳ್ವುಂದ ರ ಪ್ಗಕ ಳುಿತತದಕ, ಈ 

ಸಾಿಭಾವಿಕ ಅಸಮಾನ್ತಕಯು ಶಿಮ ವಿಭಜನಕಯಿುಂದ ಕ ಡಿರುತತದಕ” ಎುಂದವರು 
ಎ) ಪಕಲೋಟ್ಕ ೋ    ಬ್ರ) ಕ್ಾಲ್ ನಮಾಕ್್ಟನ  ಸಿ) ಅುಂಬಕೋಡೆರ್    ಡಿ) ಗಾುಂಧಿೋಜಿ 
2. ಶರಮ ವಿಭಜ್ನೆಯಿಂದ ಜ್ನರು ವಿವಿಧ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶರಮಿಸಿ _______ 

ಪ್ಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಿದೆ.  
ಎ) ಆರ್ಥವಕ್ ಲಾಭ ಬ್ರ) ಶ್ರಕ್ಷಣ  ಸಿ) ಸಾಮ್ಾಜಿಕ್ ನಾಯಯ ಡಿ) ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಹಕ್ುೆ 
3. ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಕಥಯಳಗಕ ಒಬಾ ವಯಕ್ಕತ ಕ್ಕಳಗಿನಿುಂದ ಮೋಲುಮಖವಾಗಿ 

ಅಧಿಕ್ಾರ ಅುಂತಸುತ ಪ್ಡಕಯುವತತ ಚಲ್ಲಸಿದರಕ, ಅವರ  
ಎ) ಆದಾಯ & ಅಧಿಕ್ಾರ ಎರಡ  ಕಡಿಮಯಾಗುತತವಕ    

ಬ್ರ) ಆದಾಯ ಹಕಚುಾತತದಕ & ಅಧಿಕ್ಾರ ಕಡಿಮಯಾಗುತತದಕ  
ಸಿ) ಆದಾಯ & ಅಧಿಕ್ಾರ ಎರಡ  ಹಕಚುಾತತವಕ     

ಡಿ) ಆದಾಯ ಕಡಿಮಯಾಗುತತದಕ & ಅಧಿಕ್ಾರ ಹಕಚುಾತತದಕ  
4. ಚಿತಿ ಕಲ್ಾಕ್ಾರನಕ ಬಾನ್ು ತನ್ನ ಆತಮ ಸುಂತಕ ೋಷಕ್ಾೆಗಿ ಚಿತಿವುಂದನ್ುನ ಬ್ರಡಿಸುವ 

ಕ್ಾಯನದಲ್ಲಲ ತಕ ಡಗಿರುವುದು  
ಎ) ಸಂಭಾರ್ನೆ ಸಹಿತ್ ದುಡಿಮ   ಬ್ರ) ಶರಮ ವಿಭಜ್ನೆ   

ಸಿ) ಸಂಭಾರ್ನೆ ರಹಿತ್ ದುಡಿಮ  ಡಿ) ವಿಶೆ್ೋಷ ಪ್ರಿಣಿತ್ತ 

5. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ವುಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವುದು ಸುಂಭಾವನಕ ರಹಿತ ದುಡಿಮಯಾಗಿದಕ.  
ಎ) ದಾದಿಯರ ಕ್ಕ ೋಸ್ನ      ಬ್ರ) ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ದುಡಿಮ    

ಸಿ) ಬ್ರೋದಿ ಬದಿಯ ವಾಯಪಾರ    ಡಿ) ವಾಹನ್ಗಳ ರಿಪಕೋರಿ 

ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಶಿಮ ವಿಭಜನಕ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
2. ವಿಶೆ್ೋಷ ಪ್ರಿಣಿತ್ತ ಎಂದರೆೋನು? 
3. ದುಡಿಮ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
4. ದುಡಿಮಯಲ್ಲಲ ಅಸಮಾನ್ತಕಯನ್ುನ ಅಥಕೈನಸಿರಿ. 
5. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ದುಡಿಮಯಲ್ಲಲನ್ ಅಸಮಾನ್ತಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ. 
6. ಸುಂಭಾವನಕ ರಹಿತ ದುಡಿಮ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
7. ಸುಂಭಾವನಕ ಸಹಿತ ದುಡಿಮ ಎುಂದರಕೋನ್ು?  
8. ಕ ಲ್ಲ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
9. ದುಡಿಮಯ ವಲಯಗಳನ್ುನ ಸುಂಘಟಿತ ಮತುತ ಅಸುಂಘಟಿತ ವಲಯವಕುಂದು 

ಹಕೋಗಕ ವಗಿೋನಕರಿಸುತಾತರಕ? 
10. ಸುಂಘಟಿತ ದುಡಿಮಯ ವಲಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು?  
11. ಅಸುಂಘಟಿತ ದುಡಿಮಯ ವಲಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
12. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದಿತಕ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಕ್ಾಲ್ ನಮಾಕ್ನರ ದೃಷ್ಟ್ಠಕ್ಕ ೋನ್ದ ಹಿನ್ನಲ್ಕಯಲ್ಲಲ ಶಿಮ ವಿಭಜನಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
2. ದುಡಿಮಯ ತಾರತಮಯತಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
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3. ಸುಂಭಾವನಕ ರಹಿತ ದುಡಿಮ ಎುಂದರಕೋನ್ು? ಉದಾಹರಣಕ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ. 
4. ಸುಂಭಾವನಕ ಸಹಿತ ದುಡಿಮ ಎುಂದರಕೋನ್ು? ಉದಾಹರಣಕ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ. 
5. ಸುಂಘಟಿತ ವಲಯ ದುಡಿಮಗಾರರ ಲಕ್ಷಣಗಳಕೋನ್ು? 
6. ಸುಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಲ ದುಡಿಮ(ಉದಿಾಮ) ಪಾಿರುಂಭಿಸಲು 

ಅನ್ುಸರಿಸಬಕೋಕ್ಾದ ನಿಯಮಗಳಕೋನ್ು? 
7. ಅಸುಂಘಟಿತ ದುಡಿಮಗಾರ ಲಕ್ಷಣ(ಸಮಸಕಯ)ಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿರಿ. 
8. ಅಸುಂಘಟಿತ ದುಡಿಮಗಾರರು ಎದುರಿಸುತಿತರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದಿತಕಯ 

ಸವಾಲುಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
9. ಸುಂಘಟಿತ ಮತುತ ಅಸುಂಘಟಿತ ಕ್ಕಲಸಗಾರರ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯತಾಯಸಗಳಕೋನ್ು?  
೩. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳ್ವಗಳು 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 
1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳ್ವಗಳು ಜನ್ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಅಗತಯ -------ಗಳನ್ುನ 

ಅಭಿವಯಕತ ಪ್ಡಿಸಲು ಇರುವ ಒುಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಕೋದಿಕ್ಕ.  
ಎ) ಚಿುಂತನಕ    ಬ್ರ) ದುಃಖ ದುಮಾಮನ್   ಸಿ) ವಿರಕ ೋಧ  ಡಿ) ಆಶಕ ೋತತರ 
2. ಜಾಖನುಂರ್ಡ ಮುಕ್ಕತ ಮೊೋಚಾನವು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವ ಚಳುವಳ್ವಗಕ 

ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದಕ. 
ಎ) ಪ್ರಿಸರ ಚಳವಳ್ವ   ಬ್ರ) ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳ್ವ    

ಸಿ) ರಕೈತ ಚಳವಳ್ವ          ಡಿ) ಕ್ಾಮಿನಕ ಚಳವಳ್ವ 
3. ಕನಾನಟ್ಕದ ---- ಜಿಲ್ಕಲಯ ಸಲ್ಾಯನಿ ಗಾಿಮದ ರಕೈತರು 1983ರಲ್ಲಲ ಅಪಿಪಕ್ಕ ೋ 

ಚಳವಳ್ವಯನ್ುನ ನ್ಡಕಸಿದರು.  
ಎ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ   ಬ್ರ) ಉಡುಪಿ  ಸಿ) ಉತತರ ಕನ್ನಡ      ಡಿ) ಶಿವಮೊಗಗ 
4. ಮೋಧಾ ಪಾಟ್ರೆ್ ಅವರ ನಕೋತೃತಿದಲ್ಲಲ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವ ಪ್ರಿಸರ ಸುಂರಕ್ಷಣಾ 

ಚಳುವಳ್ವ ನ್ಡಕಯಿತು.  
ಎ) ನ್ಮನದಾ ಬಚಾವೋ ಆುಂದಕ ೋಲನ್  ಬ್ರ) ಮೌನ್ ಕಣಿವಕ ಆುಂದಕ ೋಲನ್  
ಸಿ) ಚಿಪಕ ೆೋ ಚಳವಳ್ವ  ಡಿ) ಕ್ಕೈಗಾ ಅಣು ಸಾಥವರ ವಿರಕ ೋಧಿ ಚಳವಳ್ವ 
5. ಶಿವರಾಮ ಕ್ಾರುಂತರ ನಾಯಕತಿದಲ್ಲಲ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವ ಪ್ರಿಸರ ಸುಂರಕ್ಷಣಾ 

ಚಳುವಳ್ವ ನ್ಡಕಯಿತು.  
ಎ) ನ್ಮನದಾ ಬಚಾವೋ ಆುಂದಕ ೋಲನ್   ಬ್ರ) ಮೌನ್ ಕಣಿವಕ ಆುಂದಕ ೋಲನ್   
ಸಿ) ಚಿಪಕ ೆೋ ಚಳವಳ್ವ   ಡಿ) ಕ್ಕೈಗಾ ಅಣು ಸಾಥವರ ವಿರಕ ೋಧಿ ಚಳವಳ್ವ 
6. ಕುಸುಮಾ ಸಕ ರಬರವರು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವ ಚಳುವಳ್ವಯುಂದಿಗಕ 

ಗುರುತಿಸಿಕ್ಕ ುಂಡಿದಾಾರಕ.  
ಎ) ಪ್ರಿಸರ ಚಳವಳ್ವ     ಬ್ರ) ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳ್ವ    

ಸಿ) ಮದಯಪಾನ್ ನಿಷಕೋಧ ಚಳವಳ್ವ    ಡಿ) ಕ್ಾಮಿನಕ ಚಳವಳ್ವ 
7. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾರ ನಾಯಕತಿದಲ್ಲಲ ಕನಾನಟ್ಕದಲ್ಲಲ ರಕೈತ ಸುಂಘವನ್ುನ 

ಸಾಥಪಿಸಲ್ಾಯಿತು. 
ಎ) ಕುಸುಮಾ ಸಕ ರಬ       ಬ್ರ) ಎುಂ.ಡಿ. ನ್ುಂಜುುಂಡಸಾಿಮಿ    

ಸಿ) ಎನ್.ಡಿ. ಸುುಂದರಕೋಶ್     ಡಿ) ಎಚ್.ಎಸ್. ರುದಿಪ್ಪ 
8. ಕ್ಾಮಿನಕ ಸುಂಘ ಎನ್ುನವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ----- ವಗನವನ್ುನ 

ಪಿ್ತಿನಿಧಿಸುವ ಸುಂಘಟ್ನಕ.  
ಎ) ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಯ   ಬ್ರ) ಮಾಲ್ಲೋಕ   ಸಿ) ದುಡಿಯುವ   ಡಿ) ರಕೈತಾಪಿ 

9. 1925ರಲ್ಲಲ ----ರವರು ಆತಮಗೌರವ ಚಳವಳ್ವಯನ್ುನ ಪಾಿರುಂಭಿಸಿದರು 
ಎ) ಅುಂಬಕೋಡೆರ್       ಬ್ರ) ಜಕ ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲ್ಕ   

ಸಿ) ಗಾುಂಧಿೋಜಿ        ಡಿ) ಪಕರಿಯಾರ್ ರಾಮಸಾಿಮಿ 

10. ದಲ್ಲತರ ಹಿತಾಸಕ್ಕತಗಳ ಪ್ಿತಿಪಾದನಕಗಾಗಿ `ಮ ಕ ನಾಯಕ’ ಎುಂಬ 
ಪ್ತಿಿಕ್ಕಯನ್ುನ ಆರುಂಭಿಸಿದವರು. 

ಎ) ಅುಂಬಕೋಡೆರ್      ಬ್ರ) ಜಕ ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲ್ಕ    

ಸಿ) ಗಾುಂಧಿೋಜಿ        ಡಿ) ಪಕರಿಯಾರ್ ರಾಮಸಾಿಮಿ 

ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳ್ವ ಎುಂದರಕೋನ್ು?   
2. ಸಮೂಹ ರ್ತ್ವನೆ ಎಂದರೆೋನು?  
3. ಸಮ ಹ ವತನನಕಯ ಮಾದರಿಗಳಾವುವು? 
4. ದೊಂಬ್ರ(ಗಲಭೆ) ಎಂದರೆೋನು?  
5. ಜನ್ಮುಂದಕಯು ಯಾವಾಗ ದಕ ುಂಬ್ರ(ಗಲಭಕ)ಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತನನಕಯಾಗುತತದಕ?  
6. ದೊಂಬ್ರ/ಗಲಭೆಯನುೆ ಹೆೋಗೆ ನಿಯಂತ್ತರಸಬಹುದು? 
7. ಪ್ರಿಸರ ಚಳುವಳ್ವ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
8. ಚಿಪಕ ೆೋ ಚಳುವಳ್ವಯ ಪಿ್ಮುಖ ಉದಕಾೋಶವಕೋನ್ು? 
9. ಕ್ಕೈಗಾ ವಿರಕ ೋಧಿ ಚಳವಳ್ವಯನ್ುನ ನ್ಡಕಸಲು ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು?  
10. ಕ್ಾಮಿನಕ ಚಳವಳ್ವ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
11. ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಕ್ಾಿುಂತಿಯು ಐರಕ ೋಪ್ಯ ರಾಷರಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ವಲಯದ ಕಡಕಗಕ 

ಕ್ಾಮಿನಕ ಚಲನಕಯನ್ುನ ಹಕಚಿಾಸಿತು. ಹಕೋಗಕ? 
12. ಲುಂಡನ್ ನ್ಲ್ಲಲ 1864ರಲ್ಲಲ ಪಾಿರುಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಕ್ಾಮಿನಕರ ಸುಂಘಟ್ನಕ 

ಯಾವುದು? 
13. 1923ರ ಭಾರತಿೋಯ ಕ್ಾಮಿನಕ ಕ್ಾಯಾಯು ಭಾರತಿೋಯ ಕ್ಾಮಿನಕರ ಹಿತಾಸಕ್ಕತ 

ಕ್ಾಪಾಡುವಲ್ಲಲ ಅತಯುಂತ ಪಿ್ಮುಖವಾದುದು. ಹಕೋಗಕ? 
14. ಅಸಪೃಶಯತಕ ಆಚರಣಕ ವಿರಕ ೋಧಿ ಚಳವಳ್ವಯ ಪಿ್ಮುಖ ಉದಕಾೋಶವಕೋನ್ು? 
ಭ ಗಕ ೋಳ 
೧. ಭಾರತ ನ್ಮಮ ದಕೋಶ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 
1. ಭಾರತ್ರ್ು ಏಷ್ಾಯ ಖ್ಂಡದ ------ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 
ಎ) ಉತ್ತರ  ಬ್ರ) ಪ್ೂರ್ವ  ಸಿ) ಪ್ಶಿ್ರಮ    ಡಿ) ದಕ್ಷಿಣ 

2. ಭಾರತ್ದ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೊೋಗುರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಕ್ಾಂಶ  
ಎ) ಸಮಭಾಜ್ಕ್ ರ್ೃತ್ತ ರೆೋಖ್ೆ  ಬ್ರ) ಕ್ಕಾವಟಕ್ ಸಂಕಾರಂತ್ತ ರ್ೃತ್ತ ರೆೋಖ್ೆ  
ಸಿ) ಮಕ್ರ ಸಂಕಾರಂತ್ತ ರ್ೃತ್ತ ರೆೋಖ್ೆ ಡಿ) ಆಕ್ವಟಿರ್ಕ ರ್ೃತ್ತ ರೆೋಖ್ೆ 
3. ಪ್ರಪ್ಂರ್ದ ಒಟುಟ ಭೂ ವಿಸಿತೋಣವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ರ್ು ---- 

ಸಾಾನದಲ್ಲಿದೆ.  
ಎ) 4ನೆೋ    ಬ್ರ) 5ನೆೋ   ಸಿ) 6ನೆೋ    ಡಿ) 7ನೆೋ  
4. ಭಾರತದ ಆಗಕನೋಯ ಭಾಗದಲ್ಲಲ ----- ದಕೋಶವಿದಕ. 
ಎ) ಪಾಕ್ಕಸಾತನ್  ಬ್ರ) ಚಿೋನಾ   ಸಿ) ಶಿಿೋಲುಂಕ್ಾ ಡಿ) ಭ ತಾನ್  

5. ಪ್ರಸುತತ್ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿರುರ್ ಒಟುಟ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ುತ ಕೆೋಂದಾರಡಳಿತ್ 
ಪ್ರದೆೋಶಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಎ)14 & 7   ಬ್ರ)28 & 7   ಸಿ)29 & 7   ಡಿ)30 & 7 
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6. ಭಾರತದಲ್ಲಲ -----ವು ಹಕ ಸರಾಜಯವಾಗಿದಕ. 
ಎ)ಆುಂಧಿಪ್ದಿಕೋಶ        ಬ್ರ)ತಕಲುಂಗಾಣ     
ಸಿ)ಗಕ ೋವಾ            ಡಿ)ಉತತರಪ್ಿದಕೋಶ  
ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಭಾರತ್ದ ಒಟುಟ ವಿಸಿತೋಣವ ಎಷುಟ?  
2. ಭಾರತದ ಅತಯುಂತ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿ ಯಾವುದು?  
3. ಇಂದಿರಾಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರ್ ದಿಾೋಪ್ದಲ್ಲಿದೆ? 
4. ಭಾರತದ ಅತಯುಂತ ಉತತರ ತುದಿ ಯಾವುದು? 
5. ಭಾರತ್ದ ಪ್ರಮ್ಾಣಿತ್ ವೆೋಳೆಯನುೆ ನಿಧವರಿಸುರ್ ರೆೋಖ್ಾಂಶ 

ಯಾರ್ುದು? 
6. ಭಾರತ್ದ ಭೂ ಗಡಿ ಎಷುಟ ವಿಸಾತರವಾಗಿದೆ? 
7. ಭಾರತ್ದ ಜ್ಲ ಗಡಿಯ ಉದದ ಎಷುಟ? 
8. ಭಾರತದ ವಾಯವಯದಲ್ಲಲರುವ ನಕರಕಯ ರಾಷರಗಳನ್ುನ ಹಕಸರಿಸಿ. 
ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಭಾರತದ ಅಕ್ಷಾುಂಶ ಮತುತ ರಕೋಖಾುಂಶಿೋಯ ವಿಸತರಣಕಯನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ. 
2. ಭಾರತದ ಮೋರಕಗಳನ್ುನ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಕಯಿರಿ. 
3. ಭಾರತ್ದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಚಕೊಂಡಿರುರ್ ನೆರೆ ರಾಷರಗಳನುೆ 

ಹೆಸರಿಸಿ?  
೨. ಭಾರತದ ಮೋಲ್ಕೈ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
1. ಭಾರತ್ದ ಭೂಸಾರೂಪ್ರ್ನುೆ -- ಪ್ರಧಾನ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಎ) 2     ಬ್ರ) 3       ಸಿ) 4       ಡಿ) 5  
2. ಮಹಾ ಹಿಮ್ಾಲಯರ್ನುೆ --- ಎಂದೂ ಕ್ರೆಯುರ್ರು.  
ಎ) ಹಿಮ್ಾದಿರ     ಬ್ರ) ಪಾದ ಬೆಟಟಗಳು ಸಿ) ಹಿಮ್ಾರ್ಲ    ಡಿ) ಅರಾರ್ಳಿ 
3. ಪ್ರಪ್ಂರ್ದಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಅತ್ುಯನೆತ್ ಶ್ರಖ್ರ 
ಎ) ಮ್ ಂಟ್ ಎರ್ರೆಸ್ಟ   ಬ್ರ) ಗಾಡಿಾನ್ ಆಸಿಟನ್  
ಸಿ) ಕಾಂರ್ನಗಂಗಾ         ಡಿ) ಧರ್ಳಗಿರಿ  
4. ಭಾರತ್ದ ಅತ್ಯಂತ್ ಎತ್ತರವಾದ ಶ್ರಖ್ರ 
ಎ) ಮ್ ಂಟ್ ಎರ್ರೆಸ್ಟ      ಬ್ರ) ಗಾಡಿಾನ್ ಆಸಿಟನ್   

ಸಿ) ಕಾಂರ್ನಗಂಗಾ         ಡಿ) ನಂದಾದೆೋವಿ 

5. ಒಳ ಹಿಮಾಲಯಗಳನ್ುನ -- ಎುಂತಲ  ಕರಕಯುತಾತರಕ. 
ಎ) ಹಿಮ್ಾದಿರ        ಬ್ರ) ಪಾದ ಬೆಟಟಗಳು    

ಸಿ) ಹಿಮ್ಾರ್ಲ       ಡಿ) ಅರಾರ್ಳಿ 
6. ಬುಜಿನಲ್, ಜಕ ೋಜಿಲ್ಾ, ಶಿಪಿೆಲ್ಾ ಮೊದಲ್ಾದ ಪ್ವನತ ಘಾಟಿಗಳು ----

ದಲ್ಲಲ ಕುಂಡುಬರುವವು  
ಎ) ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ     ಬ್ರ) ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ  

ಸಿ) ಸಿವಾಲ್ಲಕ್ಟ ಬಕಟ್ಟ         ಡಿ) ಅರಾವಳ್ವ ಬಕಟ್ಟ 
 

 

7. ಗುಂಗಕ ೋತಿಿ, ಯಮುನಕ ೋತಿಿ ಮೊದಲ್ಾದ ಹಿಮನ್ದಿಗಳು ಕುಂಡುಬರುವುದು 
ಎ) ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಲ    ಬ್ರ) ಒಳ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಲ  

ಸಿ) ಸಿವಾಲ್ಲಕ್ಟ ಬಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಲ       ಡಿ) ಅರಾವಳ್ವ ಬಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಲ 
8. ಗಾಡಿಿನ್ ಆಸಿಟನ್ ಶಿಖರವು ಇಲ್ಲಲ ಕುಂಡು ಬರುವುದು. 
ಎ) ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಲ    ಬ್ರ) ಒಳ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಲ  

ಸಿ) ಸಿವಾಲ್ಲಕ್ಟ ಬಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಲ     ಡಿ) ಕ್ಾರಕ್ಕ ೋರುಂ ಸರಣಿಯಲ್ಲಲ 
9. ಕ್ಾಶಿೀರ, ಕ್ಾುಂಗಿ, ಕುಲು ಮೊದಲ್ಾದ ಕಣಿವಕಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಕುಂಡು ಬರುತತವಕ. 
ಎ) ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಲ    ಬ್ರ) ಒಳ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಲ  

ಸಿ) ಸಿವಾಲ್ಲಕ್ಟ ಬಕಟ್ಟಗಳಲ್ಲಲ     ಡಿ) ಕ್ಾರಕ್ಕ ೋರುಂ ಸರಣಿಯಲ್ಲಲ 
10. ಉತತರ ಮಹಾ ಮೈದಾನ್ವು --- ಮಣಿಣನಿುಂದ ಆವರಿಸಿದಕ.  
ಎ) ಮಕೆ್ಲು   ಬ್ರ) ಕ್ಪ್ುಪ     ಸಿ) ಕೆಂಪ್ು    ಡಿ) ಲಾಯಟರೆೈಟ್ 

11. ಉತತರದ ಮೈದಾನ್ ಪಿ್ದಕೋಶವು ಈ ನ್ದಿಗಳ ಸುಂಚಯನ್ ಕ್ಾಯನದಿುಂದ 
ನಿಮಾನಣಗಕ ುಂಡಿದಕ. 

ಎ) ಸಟಿೆೋರ್ಜ, ಗಂಗಾ ಮತ್ುತ ಬರಹಮಪ್ುತ್ರ   ಬ್ರ) ನಮವದಾ, ಗಂಗಾ ಮತ್ುತ ಕಾವೆೋರಿ     
ಸಿ) ಕ್ೃಷಣ, ಕಾವೆೋರಿ ಮತ್ುತ ಮಹಾನದಿ ಡಿ) ನಮವದಾ, ಬರಹಮಪ್ುತ್ರ ಮತ್ುತ ಮಹಾನದಿ 

12. ಭಾರತದ ಪಾಿಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ ಅತಯುಂತ ವಿಶಾಲವಾದುದು 
ಎ) ಉತತರದ ಪ್ವನತಗಳು     ಬ್ರ) ಉತತರದ ಮೈದಾನ್ಗಳು  

ಸಿ) ಪ್ಯಾನಯ ಪಿ್ಸಥಭ ಮಿ   ಡಿ) ಕರಾವಳ್ವ ಮೈದಾನ್ 
13. ಅರಾವಳ್ವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಲನ್ ಅತುಯನ್ನತ ಶಿಖರ 
ಎ) ಗುರುಶ್ರಖ್ರ   ಬ್ರ) ಅಣೆೈಮುಡಿ ಸಿ) ಆಮವಕೊಂಡ   ಡಿ) ನಂದಾದೆೋವಿ 

14. ನ್ಮನದಾ ಮತುತ ತಾಪಿ ನ್ದಿಗಳ ನ್ಡುವಕ ಕುಂಡು ಬರುವ ಪ್ವನತ ಸರಣಿ 
ಎ) ವಿಂಧಾಯ ಸರಣಿ        ಬ್ರ) ಸಾತ್ುಪರ ಸರಣಿ  

ಸಿ) ಸಿವಾಲ್ಲರ್ಕ ಸರಣಿ        ಡಿ) ಅರಾರ್ಳಿ ಸರಣಿ 

15. ಸಹಾಯದಿಿ ಸರಣಿಗಳು ಎುಂತಲ  ಕರಕಯಲಪಡುವ ಪ್ವನತ ಸರಣಿಗಳು 
ಎ) ಪ್ೂರ್ವಘಟಟಗಳು        ಬ್ರ) ಪ್ಶ್ರಿಮ ಘಟಟಗಳು  

ಸಿ) ಅರಾರ್ಳಿ ಬೆಟಟಗಳು       ಡಿ) ಸಿವಾಲ್ಲರ್ಕ ಬೆಟಟಗಳು 
16. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಲನ್ ಅತುಯನ್ನತ ಶಿಖರ 
ಎ) ಗುರುಶ್ರಖ್ರ ಬ್ರ) ಅಣೆೈಮುಡಿ ಸಿ) ಆಮವಕೊಂಡ  ಡಿ) ನಂದಾದೆೋವಿ 

17. ಬಕ ೋಗಾನರ್ಟ, ತಾಲ್ಾಾರ್ಟ ಮತುತ ಪಾಲ್ಾಾರ್ಟ ಎುಂಬ ಪ್ವನತ ಘಾಟಿಗಳು ಕುಂಡು 
ಬರುವುದು. 

ಎ) ಪ್ೂರ್ವಘಟಟಗಳಲ್ಲಿ        ಬ್ರ) ಪ್ಶ್ರಿಮ ಘಟಟಗಳಲ್ಲಿ  

ಸಿ) ಅರಾರ್ಳಿ ಬೆಟಟಗಳಲ್ಲಿ       ಡಿ) ಸಿವಾಲ್ಲರ್ಕ ಬೆಟಟಗಳಲ್ಲಿ 
18. ಪ್ ವನಘಟ್ಟಗಳಲ್ಕಲೋ ಎತತರವಾದ ಶಿಖರ 
ಎ) ಗುರುಶ್ರಖ್ರ  ಬ್ರ) ಅಣೈೆಮುಡಿ ಸಿ) ಆಮವಕೊಂಡ  ಡಿ) ನಂದಾದೆೋವಿ 

19. ಮಹಾರಾಷರ ಮತ್ುತ ಕ್ನಾವಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಶ್ರಿಮ ಘಟಟಗಳನುೆ ---- ಎಂದು 
ಕ್ರೆಯುರ್ರು.  

ಎ)ನಿೋಲಗಿರಿ   ಬ್ರ)ಅಣಾಣಮಲೆೈ    ಸಿ)ಸಹಾಯದಿರ   ಡಿ)ಅರಾರ್ಳಿ  
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20. ಪ್ೂರ್ವಘಟಟಗಳು ಪ್ಶ್ರಿಮ ಘಟಟಗಳನುೆ ---- ಬೆಟಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ.  
ಎ) ರಾಜ್ ಮಹಲ್       ಬ್ರ) ಅಮರಕ್ಂಟರ್ಕ       

ಸಿ) ನಿೋಲಗಿರಿ            ಡಿ) ಅರಾರ್ಳಿ 
21. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವ ತಿೋರ ಪಿ್ದಕೋಶವು ಗುಜರಾತ್ ಮೈದಾನ್ದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಲದುಾ 

ದಾಮನ್ ನಿುಂದ ಗಕ ೋವಾದವರಕಗಕ   ವಿಸತರಿಸಿದಕ.  
ಎ) ಕ್ಕ ುಂಕಣತಿೋರ       ಬ್ರ) ಕನಾನಟ್ಕ ತಿೋರ    

ಸಿ) ಮಲಬಾರ್ ತಿೋರ     ಡಿ) ಉತತರ ಸಕ್ಾನರ್ ತಿೋರ 
22. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವ ತಿೋರ ಪಿ್ದಕೋಶ ಮುಂಗಳೂರಿನಿುಂದ ಕನಾಯಕುಮಾರಿವರಕಗಕ 

ವಿಸತರಿಸಿದಕ.  
ಎ) ಕ್ಕ ುಂಕಣತಿೋರ       ಬ್ರ) ಕನಾನಟ್ಕ ತಿೋರ    

ಸಿ) ಮಲಬಾರ್ ತಿೋರ     ಡಿ) ಉತತರ ಸಕ್ಾನರ್ ತಿೋರ  
23. ಕೃಷಣ ನ್ದಿ ಮುಖಜದಿುಂದ ಉತತರಕ್ಕೆರುವ ಭಾಗವು -------ತಿೋರವಾಗಿದಕ.  
ಎ) ಕ್ಕ ೋರಮುಂಡಲ ತಿೋರ     ಬ್ರ) ಕನಾನಟ್ಕ ತಿೋರ    

ಸಿ) ಮಲಬಾರ್ ತಿೋರ         ಡಿ) ಉತತರ ಸಕ್ಾನರ್ ತಿೋರ   
24. ಕೃಷಣ ನ್ದಿ ಮುಖಜದಿುಂದ ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕರುವ ಭಾಗವು -------ತಿೋರವಾಗಿದಕ.  
ಎ) ಕ್ಕ ೋರಮುಂಡಲ ತಿೋರ     ಬ್ರ) ಕನಾನಟ್ಕ ತಿೋರ   

ಸಿ) ಮಲಬಾರ್ ತಿೋರ         ಡಿ) ಉತತರ ಸಕ್ಾನರ್ ತಿೋರ  

ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯವನ್ುನ ಹಿಮಾದಿಿ ಎುಂದು ಕರಕಯುತಾತರಕ. ಏಕ್ಕ?  
2. ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಲ ಕುಂಡು ಬರುವ ಪಿ್ಸಿದಧ ಶಿಖರಗಳನ್ುನ ಹಕಸರಿಸಿ.  
3. ಹಕ ರ ಹಿಮಾಲಯಗಳಕುಂದು ಯಾವುದನ್ುನ ಕರಕಯುತಾತರಕ? 
4. ಒಳ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಲರುವ ಪಿ್ಸಿದಧ ಗಿರಿಧಾಮಗಳನ್ುನ ಹಕಸರಿಸಿ. 
5. ಉತತರದ ಮೈದಾನ್ಗಳು ಹಕೋಗಕ ರಚನಕಯಾಗಿವಕ? 
6. ಪ್ಯಾನಯ ಪಿ್ಸಥಭ ಮಿಯು ಯಾವುದರಿುಂದ ರಚಿತವಾಗಿದಕ? 
7. ಪ್ಶಿಾಮ ಕರಾವಳ್ವಯ ಮ ರು ಭಾಗಗಳನ್ುನ ಹಕಸರಿಸಿ. 
8. ಪ್ ವನ ಕರಾವಳ್ವಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ುನ ಹಕಸರಿಸಿ.  
ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಭಾರತ್ದ ನಾಲುೆ ಪಾರಕ್ೃತ್ತಕ್ ವಿಭಾಗಗಳನುೆ ತ್ತಳಿಸಿರಿ.  
2. ಹಿಮ್ಾಲಯ ಪ್ರ್ವತ್ದ ಪ್ರಮುಖ್ ಮೂರು ಶೆ್ರೋಣಿಗಳನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ.  
3. ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗಕಗ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಕಯಿರಿ. 
4. ಒಳ ಹಿಮಾಲಯದ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಕಯಿರಿ. 
5. ಸಿವಾಲ್ಲರ್ಕ ಶೆ್ರೋಣಿಯ ಕ್ುರಿತ್ು ಬರೆಯಿರಿ.  
6. ಡೂನ್ ಎಂದರೆೋನು? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. 
7. ಉತತರ ಪ್ವನತಗಳ ಪಾಿಮುಖಯತಕಯನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ. 
8. ಉತತರದ ಮೈದಾನ್ ಪಿ್ದಕೋಶದ ಪಾಿಮುಖಯತಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
9. ಉತತರ ಮೈದಾನ್ವು ಕೃಷ್ಟ್ಗಕ ಉಪ್ಯುಕತವಾಗಿದಕ. ಹಕೋಗಕ? 
10. ಪ್ಯಾವಯ ಪ್ರಸಾಭೂಮಿಯು ಆರ್ಥವಕ್ವಾಗಿ ಹೆರ್ುಿ ಪಾರಮುಖ್ಯತೆ ಪ್ಡೆದಿದೆ 

ಏಕೆ? 
11. ಪ್ ವನಘಟ್ಟ ಮತುತ ಪ್ಶಿಾಮ ಘಟ್ಟಗಳ್ವಗಿರುವ  ವಯತಾಯಸಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ. 
12. ಪ್ೂರ್ವ ಮತ್ುತ ಪ್ಶ್ರಿಮ ಕ್ರಾರ್ಳಿಗಳ ರ್ಯತಾಯಸಗಳನುೆ ತ್ತಳಿಸಿ. 
13. ಕರಾವಳ್ವ ಮೈದಾನ್ದ ಪಾಿಮುಖಯತಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
14. ಭಾರತದ ದಿಿೋಪ್ ಸಮ ಹಗಳ ಬಗಕಗ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಕಯಿರಿ. 

೩. ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 
1. ರ್ಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಾಣಂಶ ಕ್ಡಿಮಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 
ಎ)ಸೂಯವನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ಉತ್ತರಾಧವ ಗೊೋಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ರಸುತ್ತವೆ 
ಬ್ರ)ಸೂಯವನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಧವಗೊೋಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ರಸುತ್ತವೆ  
ಸಿ)ಸೂಯವನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ಸಮಭಾಜ್ಕ್ ರ್ೃತ್ತ ರೆೋಖೆ್ ಮೋಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ರಸುತ್ತವೆ 
ಡಿ)ಸೂಯವನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ಮಕ್ರ ಸಂಕಾರಂತ್ತ ರ್ೃತ್ತ ರೆೋಖೆ್ ಮೋಲೆ 
ಪ್ರಕಾಶ್ರಸುತ್ತವೆ 
2. ರ್ಳಿಗಾಲ ಕಾಲಾರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ 
ಎ)ಕಡಿಮ ಉಷಾಣುಂಶ, ಕಡಿಮ ಆಧಿತಕ ಮತುತ ಮೊೋಡ ರಹಿತ ಆಕ್ಾಶವಿರುತತದಕ.  
ಬ್ರ)ಕಡಿಮ ಉಷಾಣುಂಶ, ಅಧಿಕ ಆಧಿತಕ ಮತುತ ಮೊೋಡ ಸಹಿತ ಆಕ್ಾಶವಿರುತತದಕ. 
ಸಿ)ಅಧಿಕ ಉಷಾಣುಂಶ, ಕಡಿಮ ಆಧಿತಕ ಮತುತ ಮೊೋಡ ರಹಿತ ಆಕ್ಾಶವಿರುತತದಕ.   
ಡಿ)ಅಧಿಕ ಉಷಾಣುಂಶ, ಅಧಿಕ ಆಧಿತಕ ಮತುತ ಮೊೋಡ ಸಹಿತ ಆಕ್ಾಶವಿರುತತದಕ. 
3. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ---- ತಿುಂಗಳು ಅತಯುಂತ ಶಿೋತವಾದುದು. 
ಎ) ಡಿಸಕುಂಬರ್  ಬ್ರ) ಜನ್ವರಿ  ಸಿ) ಫಕಬಿವರಿ  ಡಿ) ಮಾಚ್ನ 
4. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಅತಯುಂತ ಕಡಿಮ ಉಷಾಣುಂಶವು ----ನ್ಲ್ಲಲ ದಾಖಲ್ಾಗುತತದಕ. 
ಎ) ರೂಯಿಿ   ಬ್ರ) ಗಂಗಾ ನಗರ   ಸಿ) ಮ್ಾಸಿನ್ ರಾಮ್   ಡಿ) ಡಾರಸ್ 

5. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಈ ಕ್ಾಲ್ಾವಧಿಯಲ್ಲಲ ಇಬಾನಿ ಮತುತ ಕ್ಾವಳಗಳು ಸವಕನಸಾಮಾನ್ಯ 
ಎ) ಚಳ್ವಗಾಲ    ಬ್ರ) ಬಕೋಸಿಗಕ ಕ್ಾಲ    

ಸಿ) ಮಳಕಗಾಲ  ಡಿ) ನಿಗನಮನ್ ಮಾನ್ ಸ ನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕ್ಾಲ 
6. ಬೆೋಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಾಣಂಶ ಅಧಿಕ್ವಾಗಿರಲು ಕಾರಣ  
ಎ)ಸೂಯವನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ಉತ್ತರಾಧವ ಗೊೋಳದಲ್ಲ ಿಪ್ರಕಾಶ್ರಸುತ್ತವ ೆ

ಬ್ರ)ಸೂಯವನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಧವಗೊೋಳದಲ್ಲ ಿಪ್ರಕಾಶ್ರಸುತ್ತವ ೆ 
ಸಿ)ಸೂಯವನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ಸಮಭಾಜ್ಕ್ ರ್ೃತ್ತ ರೆೋಖೆ್ ಮೋಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ರಸುತ್ತವ ೆ

ಡಿ)ಸೂಯವನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ಮಕ್ರ ಸಂಕಾರಂತ್ತ ರ್ೃತ್ತ ರೆೋಖೆ್ ಮೋಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ರಸುತ್ತವೆ 
7. ಬಕೋಸಿಗಕ ಕ್ಾಲದಲ್ಲಲ ಭಾರತದ ಹವಾಗುಣವು 
ಎ)ಅತಿಶಾಖ, ಶುಷೆ ಮತುತ ಸಕಖಕಯಿುಂದ ಕ ಡಿರುತತದಕ.   

ಬ್ರ)ಕಡಿಮ ಶಾಖ, ಶುಷೆ ಮತುತ ಶಿೋತದಿುಂದ ಕ ಡಿರುತತದಕ.  
ಸಿ)ಅತಿಶಾಖ, ತಕೋವಾುಂಶ ಮತುತ ಸಕಖಕಯಿುಂದ ಕ ಡಿರುತತದಕ.   

ಡಿ)ಕಡಿಮ ಶಾಖ, ಶುಷೆ ಮತುತ ಸಕಖಕಯಿುಂದ ಕ ಡಿರುತತದಕ. 
8. ದೆೋಶದಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಅತ್ತ ಹೆರ್ುಿ ಉಷ್ಾಣಂಶ ದಾಖ್ಲಾಗುರ್ ಪ್ರದೆೋಶ  
ಎ) ರೂಯಿಿ   ಬ್ರ) ಗಂಗಾ ನಗರ ಸಿ) ಮ್ಾಸಿನ್ ರಾಮ್    ಡಿ) ಚ್ಚರಾಪ್ುಂಜಿ 

9. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಪ್ರಿಸರಣ ಮಳಕಯು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ 
ಬ್ರೋಳುತತದಕ. 

ಎ) ಚಳ್ವಗಾಲ    ಬ್ರ) ಬಕೋಸಿಗಕ ಕ್ಾಲ    

ಸಿ) ಮಳಕಗಾಲ  ಡಿ) ನಿಗನಮನ್ ಮಾನ್ ಸ ನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕ್ಾಲ 
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10. ಏಪಿರಲ್ ಮತ್ುತ ಮೋ ತ್ತಂಗಳಲಿ್ಲ ಬ್ರೋಳುರ್ ಮಳೆಯನುೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲ ಿ
ಹಿೋಗೆನುೆತಾತರೆ 

ಎ) ಕಾಲಬೆೈಸಾಕಿ            ಬ್ರ) ಮ್ಾವಿನ ಹೂಯುಿ     

ಸಿ) ಕಾಫಿಯ ಹೂಮಳೆ       ಡಿ) ಆಂಧಿಸ್  
11. ಏಪಿರಲ್ ಮತ್ುತ ಮೋ ತ್ತಂಗಳಲಿ್ಲ ಬ್ರೋಳುರ್ ಮಳೆಯನುೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲ ಿ

ಹಿೋಗೆನುೆತಾತರೆ 
ಎ) ಕಾಲಬೆೈಸಾಕಿ            ಬ್ರ) ಮ್ಾವಿನ ಹೂಯುಿ   

ಸಿ) ಕಾಫಿಯ ಹೂಮಳೆ       ಡಿ) ಆಂಧಿಸ್ 

12. ನೆೈರುತ್ಯ ಮ್ಾನೂಿನ್ ಮ್ಾರುತ್ಗಳು ಅಕೊಟೋಬರ್ ನಿುಂದ ಭಾರತ್ದಿಂದ ಹಿಮಟಟಲು 
ಪಾರರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಉತ್ತರಗೊೋಳಾಧವದಲ್ಲಿ  

ಎ) ಕ್ಡಿಮ ಉಷ್ಾಣಂಶ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕ್ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ      

ಬ್ರ) ಕ್ಡಿಮ ಉಷ್ಾಣಂಶ ಮತ್ುತ ಕ್ಡಿಮ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ   
ಸಿ) ಅಧಿಕ್ ಉಷ್ಾಣಂಶ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕ್ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ      

ಡಿ) ಅಧಿಕ್ ಉಷ್ಾಣಂಶ ಮತ್ುತ ಕ್ಡಿಮ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ 

13. ಭಾರತ್ ಅತ್ತಕ್ಡಿಮ ಮಳೆ ಪ್ಡೆಯುರ್ ಋತ್ುಮ್ಾನ 
ಎ) ಬೆೋಸಿಗೆ ಕಾಲ        ಬ್ರ) ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕಾಲ   

ಸಿ) ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕಾಲ  ಡಿ) ರ್ಳಿಗಾಲ 

14. ಸಾಮ್ಾನಯವಾಗಿ ಆರ್ತ್ವ ಮ್ಾರುತ್ಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡು 
ಬರುರ್ುದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ   

ಎ) ಬೆೋಸಿಗೆ ಕಾಲ  ಬ್ರ) ನೆೈರುತ್ಯ ಮ್ಾನೂಿನ್ ಮ್ಾರುತ್ಗಳ ಕಾಲ   
ಸಿ) ರ್ಳಿಗಾಲ   ಡಿ) ನೆೈರುತ್ಯ ಮ್ಾನೂಿನ್ ಮ್ಾರುತ್ಗಳ ನಿಗವಮನ ಕಾಲ 

15. ಭಾರತದ ಅತಿಹಕಚುಾ ಮಳಕ ಬ್ರೋಳುವ ಸಥಳ 
ಎ)ರೂಯಿಿ  ಬ್ರ)ಗಂಗಾ ನಗರ   ಸಿ)ಮ್ಾಸಿನ್ ರಾಮ್  ಡಿ)ಡಾರಸ್ 

ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಭಾರತ್ರ್ು ಯಾರ್ ಬಗೆಯ ವಾಯುಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ?  
2. ಮ್ಾವಿನ ಹೂಯುಿ ಎಂದರೆೋನು? 
3. ಎಪಿರಲ್ ಮೋ ತ್ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಳುರ್ ಮಳೆಯನುೆ ಕ್ನಾವಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯ 

ಹೂಮಳೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತಾತರೆ. ಏಕೆ? 
4. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ನೆೈರುತ್ಯ ಮ್ಾನೂಿನ್ ಮ್ಾರುತ್ಗಳ 2ಶ್ಾಖೆ್(ಕ್ರ್ಲು)ಗಳು 

ಯಾರ್ುರ್ು? 
5. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜಯಗಳು ಅಧಿಕ ಮಳಕಯನ್ುನ ಪ್ಡಕಯುತತವಕ. ಹಕೋಗಕ? 
6. ಮಾನ್ ್ನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿಗನಮನ್ ಕ್ಾಲದಲ್ಲಲ ಮಳಕ ಪ್ಡಕಯುವ 

ರಾಜಯಗಳಾವುವು? 
 ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಉತತರಿಸಿರಿ: 

1. ಭಾರತ್ದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಭಾರ್ ಬ್ರೋರುರ್ ಅಂಶಗಳಾರ್ುರ್ು? 
ಅಥವಾ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣವು ಪಿ್ದಕೋಶದಿುಂದ ಪಿ್ದಕೋಶಕ್ಕೆ ಬದಲ್ಾಗುತತದಕ. 
ಏಕ್ಕ? 

2. ಭಾರತದ ಪಿ್ಮುಖ ವಾಯುಗುಣದ ಋತುಕ್ಾಲಗಳನ್ುನ ಹಕಸರಿಸಿ. 
3. ಚಳ್ವಗಾಲದ ಹವಾಗುಣದ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯನ್ುನ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ. 
4. ನಕೈಋತಯ ಮಾನ್ ್ನ್ ಮಾರುತಗಳ ಪಿ್ಕ್ಕಿಯಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
5. ಪ್ಶ್ರಿಮ ಘಟಟಗಳ ಪ್ೂರ್ವ ಭಾಗರ್ನುೆ ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೆೋಶವೆನೆಲು 

ಕಾರಣವೆೋನು? 

6. ಮಾನ್ ್ನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿಗನಮನ್ ಕ್ಾಲವನ್ುನ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ ್ನ್ 

ಮಾರುತಗಳ ಕ್ಾಲ ಎುಂದು ಕರಕಯಲ್ಾಗಿದಕ. ಏಕ್ಕ? 
7. ಭಾರತದ ಕಡಿಮ ಮಳಕ ಬ್ರೋಳುವ ಪಿ್ದಕೋಶಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ. 
8. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ ಮಳೆ ಬ್ರೋಳುರ್ ಪ್ರದೆೋಶಗಳನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ.  
೪. ಭಾರತದ ಮಣುಣಗಳು 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 
1. ನದಿಗಳು ಸಂರ್ಯನದಿಂದ ನಿಮ್ಾವಣಗೊಂಡ ಮಣಿಣಗೆ ---- ಎನುೆತಾತರೆ. 
ಎ) ಮಕ್ೆಲು ಮಣುಣ  ಬ್ರ) ಕ್ಪ್ುಪ ಮಣುಣ  ಸಿ) ಕೆಂಪ್ು ಮಣುಣ ಡಿ) ಪ್ರ್ವತ್ ಮಣುಣ  
2. ಕ್ಪ್ುಪ ಮಣಣನುೆ ---- ಮಣುಣ ಎಂತ್ಲೂ ಕ್ರೆಯುತಾತರೆ.  
ಎ) ಲಾಯಟರೆೈಟ್   ಬ್ರ) ರಿೋಗರ್  ಸಿ) ಜ್ಂಬ್ರಟಿಟಗೆ   ಡಿ) ಪ್ರ್ವತ್ 
3. ಬಸಾಲ್ಟ ಶಿಲ್ಾಕಣಗಳ್ವುಂದ ಉತಪತಿತಯಾಗುವ ಮಣುಣ 
ಎ) ಮಕ್ೆಲು ಮಣುಣ ಬ್ರ) ಕ್ಪ್ುಪ ಮಣುಣ ಸಿ) ಕೆಂಪ್ು ಮಣುಣ  ಡಿ) ಲಾಯಟರೆೈಟ್ ಮಣುಣ 
4. ಗಾಿನಕೈರ್ಟ, ನಿೋಸ್ ಮತುತ ಇತರಕ ಸಫಟಿಕ ಶಿಲ್ಕಗಳ ಶಿಥಿಲ್ಲೋಕರಣದ ವಸುತಗಳ್ವುಂದ 

ಉತಪತಿತಯಾಗುವ ಮಣುಣ  
ಎ) ಮಕ್ೆಲು ಮಣುಣ ಬ್ರ) ಕ್ಪ್ುಪ ಮಣುಣ ಸಿ) ಕೆಂಪ್ು ಮಣುಣ ಡಿ) ಲಾಯಟರೆೈಟ್ ಮಣುಣ 
5. ಕಾಫಿ, ಟಿೋ ಮುಂತಾದ ತೊೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮಣುಣ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.  
ಎ) ಮಕ್ೆಲು ಮಣುಣ ಬ್ರ) ಕ್ಪ್ುಪ ಮಣುಣ ಸಿ) ಕೆಂಪ್ು ಮಣುಣ ಡಿ) ಲಾಯಟರೆೈಟ್ ಮಣುಣ  
6. ಸಾಮ್ಾನಯವಾಗಿ ಲಾಯಟರೆೈಟ್ ಮಣುಣ ಕ್ಂಡು ಬರುರ್ುದು 
ಎ) ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬ್ರೋಳುರ್ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ   
ಬ್ರ) ಕ್ಡಿಮ ಮಳೆ ಬ್ರೋಳುರ್ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ    
ಸಿ) ಅತ್ತ ಹೆರ್ುಿ ಮಳೆ ಬ್ರೋಳುರ್ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ        

ಡಿ) ಅತ್ತ ಕ್ಡಿಮ ಮಳೆ ಬ್ರೋಳುರ್ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
7. ಜಕೈವಿಕ ವಸುತಗಳು ಕ್ಕ ಳಕಯುವುದರಿುಂದ ---- ಮಣುಣ 

ನಿಮಾನಣವಾಗುವುದು. 
ಎ) ಮಕೆ್ಲು ಮಣುಣ         ಬ್ರ) ಕ್ಪ್ುಪ ಮಣುಣ      

ಸಿ) ಮರುಭೂಮಿ ಮಣುಣ     ಡಿ) ಪ್ರ್ವತ್ ಮಣುಣ 

ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಮಣುಣ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
2. ಮಕೆಲು ಮಣುಣ ಹಕೋಗಕ ಉತಪತಿತಯಾಗುತತದಕ? 
3. ಕಪ್ುಪ ಮಣಣನ್ುನ ಕಪ್ುಪಹತಿತ ಮಣುಣ ಎುಂದು ಕರಕಯಲು ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 
4. ಕಪ್ುಪ ಮಣುಣ ದಿೋಘನ ಕ್ಾಲ ತಕೋವಾುಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟಕ್ಕ ಳುಿವ ಸಾಮಥಯನ 

ಹಕ ುಂದಿದಕ. ಏಕ್ಕ? 
5. ಲ್ಾಯಟ್ರಕೈರ್ಟ ಮಣುಣ ಕೃಷ್ಟ್ಗಕ ಅಷಕ ಟುಂದು ಉಪ್ಯುಕತವಲಲ. ಏಕ್ಕ? 
6. ಮಣಿಣನ್ ಸವಕತ ಎುಂದರಕೋನ್ು?  
7. ಮಣಿಣನ್ ಸವಕತದ ಕತೃನಗಳಾವುವು? 
8. ನ್ಮಮ ಜಲ್ಾಶಯಗಳ ನಿೋರಿನ್ ಸುಂಗಿಹಣಾ ಸಾಮಥಯನ ಕಡಿಮಯಾಗುತಿತದಕ. 

ಏಕ್ಕ? 
9. ಮಣಿಣನ್ ಸುಂರಕ್ಷಣಕ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಭಾರತದ ಮಣಿಣನ್ಲ್ಲಲ ವಕೈವಿಧಯತಕ ಕುಂಡು ಬರಲು ಕ್ಾರಣಗಳಕೋನ್ು? 
2. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡು ಬರುರ್ ಮಣಿಣನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಾರ್ುರ್ು? 
3. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಮಕೆ್ಲು ಮಣಿಣನ ಹಂಚ್ಚಕೆಯನುೆ ತ್ತಳಿಸಿರಿ. 
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4. ಕ್ಪ್ುಪ ಮಣಿಣನ ವೆೈಶ್ರಷಿಯ ಮತ್ುತ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಂಚ್ಚಕೆಯನುೆ ತ್ತಳಿಸಿರಿ. 
5. ಕೆಂಪ್ು ಮಣಿಣನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾರ್ುರ್ು? 
6. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಯಟರೆೈಟ್ ಮಣಿಣನ ಹಂಚ್ಚಕೆಯನುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ. 
7. ಮರುಭೂಮಿ ಮಣಿಣನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆೋನು? 
8. ಪ್ರ್ವತ್ ಮಣಿಣನ ಬಗೆೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
9. ಮಣಿಣನ ಸವೆತ್ಕೆೆ ಕಾರಣಗಳೆೋನು? 
10. ಮಣಿಣನ ಸವೆತ್ದ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾರ್ುರ್ು? 
11. ಮಣಿಣನ ಸವೆತ್ರ್ನುೆ ನಿೋರ್ು ಹೆೋಗೆ ತ್ಡೆಗಟಟಬಹುದು? 
೫. ಭಾರತದ ಅರಣಯ ಸುಂಪ್ತುತ 
I. ಬಹು ಆಯೆಯ ಪಿ್ಶಕನಗಳು  
1. ಉಷಣವಲಯದ ಎಲ್ಕ ಉದುರುವ ಅರಣಯಗಳನ್ುನ ಮಾನ್ ್ನ್ ಕ್ಾಡುಗಳು 
ಎುಂದು ಕರಕಯಲು ಕ್ಾರಣ  
A. ಈ ಅರಣಯದ ಮರಗಳು ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುತತವಕ.  
B. ಈ ಅರಣಯದ ಮರಗಳು ಯಾವುದಕೋ ಒುಂದಕೋ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಎಲ್ಕಗಳನ್ುನ 
ಉದುರಿಸುವುದಿಲಲ.  
C. ಈ ಅರಣಯಗಳ ಮರಗಳು ವಸುಂತ ಋತು ಮತುತ ಬಕೋಸಿಗಕಯ ಆರುಂಭದಲ್ಲಲ 
ತಮಮ ಎಲ್ಕಗಳನ್ುನ ಉದುರಿಸುತತವಕ. 
D. ಈ ಅರಣಯಗಳ ಮರಗಳು ಬ್ರಳ್ವಲುಗಳನ್ುನ ಹಕ ುಂದಿರುತತವಕ. 
2. ಕಗಗಲ್ಲ, ಗಕ ಬಾಲ್ಲ, ಕಳ್ವಿ, ಖಜ ನರ ಹಾಗ  ತಾಳಕ ಮರಗಳು ಈ ಕ್ಾಡು 
ಗಳಲ್ಲಲ ( ಸಸಯವಗನ ) ಕುಂಡುಬರುತತವಕ.  
A. ಉಷಣವಲಯದ ಎಲ್ಕ ಉದುರುವ ಕ್ಾಡುಗಳು.  

B. ಮಾನ್ ್ನ್ ಕ್ಾಡುಗಳು. C. ಮಾಯುಂಗಕ ಿೋವ್ ಅರಣಯಗಳು.  
D. ಮರುಭ ಮಿ ಸಸಯವಗನ. 
3. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಅತಯುಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರಣಯ ಭ ಮಿಯನ್ುನ ಹಕ ುಂದಿರುವ 
ರಾಜಯ   
A. ಉತತರ ಪಿ್ದಕೋಶ.  B. ಮಧಯಪಿ್ದಕೋಶ.  C. ಕನಾನಟ್ಕ.   D. ಆುಂಧಿಪಿ್ದಕೋಶ. 
4. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಅತಯುಂತ ಕಡಿಮ ಅರಣಯವನ್ುನ ಹಕ ುಂದಿರುವ ರಾಜಯ. 
A. ಗಕ ೋವಾ.  B. ಅರುಣಾಚಲ ಪಿ್ದಕೋಶ.  C. ಕ್ಕೋರಳ.      D. ಪ್ುಂಜಾಬ್.  

5. ಈ ಕ್ಾಡುಗಳು ನ್ದಿ ಮುಖಜಭ ಮಿ ಮತುತ ಉಬಾರವಿಳ್ವತಗಳುಳಿ  ಸಮುದಿ 
ತಿೋರಗಳಲ್ಲಲ ಕುಂಡುಬರುತತವಕ.  
A. ಮರುಭ ಮಿ ಸಸಯವಗನ.   B. ಪ್ವನತದ ಕ್ಾಡುಗಳು.    
C. ಮಾನ್ ್ನ್ ಕ್ಾಡುಗಳು.    D. ಮಾಯುಂಗಕ ಿೋವ್ ಕ್ಾಡುಗಳು. 
6. ಓಕ್ಟ, ಚಕಸ್ಟ ನ್ರ್ಟ, ಆಶ್, ಬ್ರೋಚ್, ಪಕೈನ್, ಸಿಡಾರ್, ಸ ರಸ್, ಫರ್ ಮತುತ 
ವಾಲ್ ನ್ರ್ಟ ಮರಗಳು ಈ ಕ್ಾಡುಗಳಲ್ಲಲ ಕುಂಡುಬರುತತವಕ .  
A. ಪ್ವನತದ ಕ್ಾಡುಗಳು.    

B.. ಉಷಣವಲಯದ ನಿತಯಹರಿದಿಣನ ಕ್ಾಡುಗಳು. 
C. ಉಷಣವಲಯದ ಎಲ್ಕ ಉದುರುವ ಕ್ಾಡುಗಳು.   

D. ಮಾಯುಂಗಕ ಿೋವ್ ಕ್ಾಡುಗಳು  
7. ಸುುಂದರಿ, ಬಕತತ, ಜರಿಗಿಡ, ತಾಳಕ, ಕ್ಕುಂದಾಳಕ, ಕ್ಕೋದಿಗಕ ಮರಗಳು ಕುಂಡು ಬರುವ 
ಕ್ಾಡುಗಳು. 
A. ಉಷಣವಲಯದ ನಿತಯಹರಿದಿಣನ ಕ್ಾಡುಗಳು. B. ಮಾಯುಂಗಕ ಿೋವ್ ಕ್ಾಡುಗಳು. 
C. ಮರುಭ ಮಿ ಸಸಯವಗನ.           D. ಮಾನ್ ್ನ್ ಕ್ಾಡುಗಳು. 
8. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲಲ ಕನಾನಟ್ಕದಲ್ಲಲ ಕುಂಡುಬರುವ ವನ್ಯಜಿೋವಿಧಾಮಗಳ 
ಸರಿಯಾದ  ಪ್ಟಿಟಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸಿ. 
A. ತಲಕ್ಾವಕೋರಿ ಹಾಗ  ಬ್ರಳ್ವಗಿರಿರುಂಗನ್ ಬಕಟ್ಟ.        

B. ಭರತ್ ಪ್ುರ  ಮತುತ ರಣಥುಂಬಕ ೋರ್.  

C. ಪಕರಿಯಾರ್ ಮತುತ  ನಾಗಾಜುನನ್ ಸಾಗರ          

D. ಮಾನ್ಸ ಮತುತ ಜಲ್ಾಾಪಾರ .  
9. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅರಣಯ ನಿೋತಿ ಜಾರಿಗಕ ಬುಂದ ವಷನ  
A. 1952.       B. 1962.        C. 1982.      D. 1932. 

.10. ಕ್ಕ ುಂಬಕಗಳ್ವುಂದ ಬಕಳಕದಿರುವ ಬ್ರಳ್ವಲುಗಳು ಮರಗಳ್ವಗಕ ಆಧಾರವಾಗಿರುತತವಕ 
ಮತುತ ಬ್ರಳ್ವಲುಗಳು ಸಮುದಿದಲ್ಲಲ ಮುಳುಗಿರುತತವಕ. ಈ ಲಕ್ಷಣದ ಸಸಯವಗನ  
A. ನಿತಯಹರಿದಿಣನದ ಕ್ಾಡುಗಳು.  B. ಮಾನ್ ್ನ್ ಕ್ಾಡುಗಳು. 
C.ಮಾಯುಂಗಕ ಿೋವ್ ಕ್ಾಡುಗಳು.   D.ಮರುಭ ಮಿ ಸಸಯವಗನ. 
ಧಿೋಘನ ಉತತರದ ಪಿ್ಶಕನ ಗಳು.  
1. ಅರಣಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು ? ಅರಣಯಗಳ ಉಪ್ಯೋಗ ತಿಳ್ವಸಿರಿ.  
2. ಭಾರತದಲ್ಲಲನ್ ಪಿ್ಮುಖ ಅರಣಯದ ವಿಧಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿರಿ. 
3. ಇತಿತೋಚಿನ್ ವಷನಗಳಲ್ಲಲ ಅರಣಯಗಳ ಕ್ಷಕೋತಿ  ಕಡಿಮಯಾಗುತಿತದಕ. ಕ್ಾರಣ ಕ್ಕ ಡಿ 
4. ಅರಣಯ ಸುಂರಕ್ಷಣಕ ಎುಂದರಕೋನ್ು ? ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಅರಣಯ ಸುಂರಕ್ಷಣಕಗಕ ಕ್ಕೈಗಕ ುಂಡಿರುವ 
ಕಿಮಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ.  

೬. ಭಾರತದ ಜಲಸುಂಪ್ನ್ ಮಲಗಳು 
I. ಬಹು ಆಯೆಯ ಪಿ್ಶಕನಗಳು.  
1. ಸಿುಂಧ  ನ್ದಿಯ ಉಗಮಸಾಥನ್  
A. ಮಾನ್ಸ ಸರಕ ೋವರ.    B.  ಕ್ಕೈಲ್ಾಸ ಪ್ವನತ (ಟಿಬಕರ್ಟ). 

C. ತಿಯುಂಬಕಶಿರ.        D. ಅಮರಕುಂಟ್ಕ.  
2. ಸಿುಂಧ  ನ್ದಿಯ ಉಪ್ನ್ದಿಗಳನ್ನ  ಸ ಚಿಸುವ ಗುುಂಪ್ು  
A. ಝೋಲುಂ, ಬ್ರಯಸ್, ರಾವಿ.   B. ಕ್ಕ ೋಸಿ, ಗುಂಡಕ್ಟ, ರಮಗುಂಗಾ. 
C.ಯಮುನಾ, ಸಕ ೋನಕ, ಚುಂಬಲ್.   D. ಕಬ್ರನಿ,ಶಿುಂಷಾ,ತುುಂಗಾ 
3. ಭಾರತದ ಉದಾವಾದ ನ್ದಿ  
A. ಕ್ಾವಕೋರಿ.  B. ಗಕ ೋದಾವರಿ.  C. ನ್ಮನದಾ.    D.ಗುಂಗಾ ನ್ದಿ. 
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4. ಗುಂಗಾ ನ್ದಿ : ಗುಂಗಕ ೋತಿಿ  : : ಬಿಹಮಪ್ುತಿ ನ್ದಿ : ___________ 
A. ತಲಕ್ಾವಕೋರಿ.   B. ಮಾನ್ಸ ಸರಕ ೋವರ ಸಮಿೋಪ್ ಚಕಮಯುಂಗ್ಸ ಡಾುಂಗ್ಸ.   

C. ರಾಕಸ್ ಸರಕ ೋವರ.   D. ನಾಸಿಕ್ಟ.  
5. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಪ್ಶಿಾಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತಿತರುವ ನ್ದಿಗಳ ಪ್ಟಿಟಯು 
A. ಗಕ ೋದಾವರಿ, ಕ್ಾವಕೋರಿ, ಕೃಷಾಣ,   B. ತುುಂಗಭದಾಿ, ಶರಾವತಿ, ನಕೋತಾಿವತಿ.  
C. ನ್ಮನದಾ, ನಕೋತಾಿವತಿ, ತಾಪಿ.   D. ಯಮುನಾ, ಕ್ಕ ೋಸಿ, ಕ್ಾಳ್ವ.  
6. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಪ್ಶಿಾಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತಿತರುವ ನ್ದಿಗಳ ಪ್ಟಿಟಯು 
A. ಸಬಮನತಿ, ಮಾುಂಡಕ ೋವಿ, ಜುವಾರಿ, ನಕೋತಾಿವತಿ.       
B. ನ್ಮನದಾ, ಗಕ ೋದಾವರಿ, ಗುಂಗಕ, ಯಮುನಕ. 
C. ಕ್ಾವಕೋರಿ, ಕೃಷಾಣ, ಶರಾವತಿ, ಕ್ಾಳ್ವ,                  
D. ಕ್ಾಳ್ವ, ನ್ಮನದಾ, ಭಿೋಮಾ, ಕ್ಾವಕೋರಿ.  
7. ನ್ಮನದಾ : ಅಮರಕುಂಟ್ಕ : : ತಾಪಿ : ________________ 

A. ತಿಯುಂಬಕ.    B. ಮ ಲ್ಾತಯಿ.  

C. ಮಹಾಬಲ್ಕೋಶಿರ.   D. ಮಾನ್ಸ ಸರಕ ೋವರ. 
8. ಕ್ಾವಕೋರಿ ನ್ದಿಯ ಉಪ್ನ್ದಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಟಿಟಯು.. 
A. ಭಿೋಮಾ, ಮಲಪ್ಭಿಾ, ತುುಂಗಭದಾಿ. B.  ಕಬ್ರನಿ, ಅಕ್ಾನವತಿ, ಲಕ್ಷಮಣ ತಿೋಥನ. 
C. ಪಕರಿಯಾರ್, ಸುವಣಾನವತಿ , ಮಾುಂಡಕ ೋವಿ.D. ತುುಂಗ, ಭದಿ,  ಕ್ಾಳ್ವ, ನ್ಮನದಾ. 
9. ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿವಿಧಕ ೋದಕಾೋಶ ನ್ದಿ ಕಣಿವಕ ಯೋಜನಕ 
ಇದಾಗಿದಕ. 
A. ನ್ಮನದಾ ಸರಕ ೋವರ   B.ದಾಮೊೋದರ ನ್ದಿ ಕಣಿವಕ ಯೋಜನಕ .   
C ಆಲಮಟಿಟ ಯೋಜನಕ      D.ಭಾಕ್ಾ ಿನ್ುಂಗಲ್ ಯೋಜನಕ. 
10. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ನಕೋರವಾದ ಗುರುತಿವುಳಿ ಅಣಕಕಟ್ಕಟ ಇದಾಗಿದಕ  
A. ಬಾಕ್ಾಿ,.    B. ಹಿರಾಕುರ್ಡ.       

C. ಆಲಮಟಿಟ.     D. ಕ್ಕ ೋಸಿ. 
11. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಅತಯುಂತ ಉದಾವಾದ ಅಣಕಕಟ್ುಟ   
A. ಆಲಮಟಿಟ      B. ಭಾಕಿ ನ್ುಂಗಲ್.     

C. ಹಿರಾಕುರ್ಡ.    D. ನಾಗಾಜುನನ್ ಸಾಗರ. 
12. ಭಾಕಿ ನ್ುಂಗಲ್ : ಗಕ ೋವಿುಂದ ಸಾಗರ : : ತುುಂಗಭದಿ : ____________ 
A. ಬಸವಸಾಗರ.     B. ಗುರು ಗಕ ೋಬ್ರುಂದ್ ಸಾಗರ.    

C. ಪ್ುಂಪ್ ಸಾಗರ.    D. ಲ್ಾಲ್ ಬಹಾದುರ್ ಶಾಸಿರ ಸಾಗರ. 
II.   ಒುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಹಾಗ  ಎರಡು-ಮ ರು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ 
ಉತತರಿಸಬಹುದಾದ ಪಿ್ಶಕನಗಳು.  
1. ನಿೋರಾವರಿ ಎುಂದರಕೋನ್ು ?  
2. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ರ ಢಿಯಲ್ಲಲರುವ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಧಾನ್ ಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿ. 

3. ಭಾರತದ ಅತಯುಂತ ಉದಾವಾದ ಅಣಕಕಟ್ುಟ ಯಾವುದು?  
4. ಬ್ರಹಾರದ ಕಣಿಣೋರಿನ್ ನ್ದಿ ಎುಂದು ಯಾವುದನ್ುನ ಕರಕಯುತಾತರಕ?  
5. ಬುಂಗಾಳದ ಕಣಿಣೋರಿನ್ ನ್ದಿ ಎುಂದು ಯಾವ ನ್ದಿಯನ್ುನ ಕರಕಯುತಾತರಕ?  
6. ಕೃಷಾಣ ನ್ದಿಗಕ ಅಡಿಲ್ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಾಗಿರುವ ಆಲಮಟಿಟ ಅಣಕಕಟ್ಕಟಗಕ ಏನಕುಂದು 
ಕರಕಯುತಾತರಕ?  
7. ಉತತರ ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಹರಿಯುವ ನ್ದಿಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ. 
8. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ನಿೋರಾವರಿ ಅತಯವಶಯಕ.  ಏಕ್ಕ?  
9 ಕ್ಾಲುವಕ ನಿೋರಾವರಿ ಎರಡು ಪಿ್ಮುಖ ವಿಧಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ. 
10. ಪಿ್ವಾಹ ಕ್ಾಲುವಕ ಮತುತ ಸವನಕ್ಾಲ್ಲಕ ಕ್ಾಲುವಕಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯತಾಯಸ 
ತಿಳ್ವಸಿ. 
11. ಬಾವಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣ ಭ  ಹಿಡುವಳ್ವ ರಕೈತರಿಗ  ಲಭಯವಾಗಬಲಲದ . 
ಕ್ಾರಣ ಕ್ಕ ಡಿ 
12. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ವಿವಿದಕ ೋದಕಾೋಶ ನ್ದಿ ಕಣಿವಕ ಯೋಜನಕಗಳ ಪಿ್ಮುಖ  
ಉದಕಾೋಶಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ. 

೭. ಭಾರತದ ಭ  ಸುಂಪ್ನ್ ಮಲಗಳು  
ಬಹುಆಯೆಯ ಅಥವಾ ಒುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಬಹುದಾದ ಪಿ್ಶಕನಗಳು.  
1. ಭ  ಬಳಕ್ಕ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
2. ಪಾಳು ಭ ಮಿ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
3. ವಯವಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು?  
4. ಜಿೋವನಾಧಾರಿತ ಬಕೋಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
5. ವಗಾನವಣಕ ಬಕೋಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು?  
6. ಸಿಥರ ಜಿೋವನಾಧಾರಿತ ಬಕೋಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
7. ಸಾುಂದಿ ಬಕೋಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
8. ವಾಣಿಜಯ ಬಕೋಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
9. ಮಿಶಿಣ ಬಕೋಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
9. ನಕಡುತಕ ೋಪ್ು ಬಕೋಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
10. ಒಣ ಬಕೋಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು?  
11. ಆದಿ೯ ಬಕೋಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
12. ನಿೋರಾವರಿ ಬಕೋಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
13. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ರ ಢಿಯಲ್ಲಲರುವ ಮ ರು ಬಕಳಕ ಋತು ಗಳನ್ುನ ಹಕಸರಿಸಿ.  
14. ಜಕೋರ್ಡ ಬಕಳಕ ಋತು ಎುಂದರಕೋನ್ು?  
15. ಭಾರತ ದಕೋಶದಲ್ಲಲ ಅತಿೋ ಹಕಚುಾ ಭತತ ಬಕಳಕಯುವ ರಾಜಯ ಯಾವುದು?  
16. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಅತಿೋ ಹಕಚುಾ ಗಕ ೋಧಿ ಬಕಳಕಯುವ ರಾಜಯ ಯಾವುದು? 
17. ನಾರು ಬಕಳಕಗಳನ್ುನ ಹಕಸರಿಸಿ.  
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18. ನಾರು ಬಕಳಕ ಗಳು ಎುಂದರಕೋನ್ು?  
19. ಭಾರತದ ಪಿ್ಮುಖ ಪಾನಿೋಯ ಬಕಳಕಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿರಿ.  
20. ತಕ ೋಟ್ಗಾರಿಕ್ಕ ಬಕೋಸಾಯ ಎುಂದರಕೋನ್ು?  
21. ಪ್ುಷಪ ಕೃಷ್ಟ್ ಎುಂದರಕೋನ್ು?  
ಧಿೋಘನ ಉತತರದ ಪಿ್ಶಕನ ಗಳು (4 ಅುಂಕದ ಪಿ್ಶಕನ ಗಳು)  
1. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ರ ಢಿಯಲ್ಲಲರುವ ವಿವಿಧ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಧಾನ್ ಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿರಿ.  
2. ಭಾರತದಲ್ಲಲಯ ಭ ಬಳಕ್ಕಯ (7 ಮಾದರಿಯ ) ವಿುಂಗಡಣಕ ಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿರಿ. 
3. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಕೃಷ್ಟ್ಯ ಪಾಿಮುಖಯತಕಯನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ.  
4. ಬಕಳಕಯಿಡುವ ಮಾದರಿ ಎುಂದರಕೋನ್ು? ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ್ಮುಖ ಕ್ಾರಣ ಗಳನ್ುನ 
ತಿಳ್ವಸಿರಿ.  
5. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಕಬುಾ ಬಕಳಕಯಲು ಬಕೋಕ್ಾದ ಭೌಗಕ ೋಳ್ವಕ ಹಾಗ  ವಾಯುಗುಣದ 
ಅುಂಶಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟಮಾಡಿ.  
6. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಭತತ ಬಕಳಕಯಲು ಬಕೋಕ್ಾದ ಭೌಗಕ ೋಳ್ವಕ ಹಾಗ  ವಾಯುಗುಣದ 
ಅುಂಶಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿರಿ. 
7. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಗಕ ೋಧಿ ಬಕಳಕಯಲು ಬಕೋಕ್ಾದ ಭೌಗಕ ೋಳ್ವಕ ವಾಯುಗುಣದ 
ಅುಂಶಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿರಿ.  

೮. ಭಾರತದ ಸಾರಿಗಕ ಮತುತ ಸುಂಪ್ಕನ 
1. ಗಾಿಮಿೋಣ ಪಿ್ದಕೋಶದ ರಸಕತಗಳನ್ುನ ಸುಧಾರಣಕ ಮಾಡಲು ತುಂದ ಯೋಜನಕ 
……… (ಪಿ್ಧಾನ್ಮುಂತಿಿ ಗಾಿಮ್ ಸಡಕ್ಟ ಯೋಜನಕ) 
೨. ಸುವಣನ ಚತುಷಕ ೆೋನ್ ಹಾಗ  ಸ ಪ್ರ್ ಹಕದಾಾರಿಗಳನ್ ನಿವನಹಣ 
ಜವಾಬಾಾರಿ ……. ರಿಗಕ ಇದಕ. (ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹಕದಾಾರಿ ಪಾಿಧಿಕ್ಾರ) 
೩. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹಕದಾಾರಿಗಳ ನಿವನಹಣಕಯ ಜವಾಬಾಾರಿ ……. ರಿಗಕ ಇದಕ                 
(ಕ್ಕೋುಂದಿ ಲ್ಕ ೋಕ್ಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲ್ಾಖಕ) 
೪. ರಾಜಯ ಹಕದಾಾರಿಗಳ ನಿವನಹಣಕಯ ಜವಬಾಾರಿ …...ರಿಗಕ ಇದಕ                           
(ರಾಜಯ ಲ್ಕ ೋಕ್ಕ ೋಪ್ಯೋಗಿ ಇಲ್ಾಖಕ (ಪಿ.ಡಬ ಲ.ಡಿ)) 
೫. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಕೈಲು ……………… ಪಿ್ದಕೋಶಗಳ ನ್ಡುವಕ 
ನಿಮಾನಣವಾಯಿತು. (ಮುುಂಬಕೈ-ಥಾಣಾ) 
೬. ಭಾರತದ ವಿದಕೋಶಿ ವಾಯಪಾರದ ಶಕೋಕಡ ೮೫% …… ಸಾರಿಗಕ ಮ ಲಕ 
ನ್ಡಕಯುತತದಕ. (ಸಾಗರ ಸಾರಿಗಕ) 
೭. ಭಾರತದ ಹಕಬಾಾಗಿಲು ಎುಂದು ಕರಕಯಲಪಡುವ ಬುಂದರು …… (ಮುುಂಬಕೈ) 
೮. ಮುುಂಬಕೈ ಬುಂದರಿನ್ ಒತತಡ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ನಿಮಿನಸಿದ ಬುಂದರು …… 

(ನ್ವಶಕೋವಾ/ ಜವಹರಲ್ಾಲ್ ನಕಹರು  ಬುಂದರು) 
೯. ಅರಬ್ರಾ ಸಮುದಿದ ರಾಣಿ ಎುಂದು ಕರಕಯಲಪಡುವ ಬುಂದರು …… 

(ಕ್ಕ ಚಿಾ ಬುಂದರು) 
೧೦. ಚನಕನೈ ಬುಂದರಿನ್ ಒತತಡ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ನಿಮಿನಸಿದ ಬುಂದರು ……  

(ಎನಕ ನೋರ್) 

೧೧. ಕ್ಕ ಲೆತಾತ ಬುಂದರಿಗಕ ಪಿ್ವಕೋಶಿಸಲ್ಾಗದ ದಕ ಡಿ ಹಡಗುಗಳ್ವಗಾಗಿ ನಿಮಿನಸಿದ 
ಬುಂದರು …. (ಹಾಲ್ಲಾಯಾ ಬುಂದರು) 
೧೨. ಅತಯುಂತ ಹಳಕಯ ಹಾಗ  ಈಗಲ  ಅಸಿಥತಿದಲ್ಲಲರುವ ವೃತತಪ್ತಿಿಕ್ಕ ……. 

(ಬಾುಂಬಕ ಸಮಾಚಾರ) 
೧೩. ಬಕುಂಗಳೂರು ಅುಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಾಾಣಕ್ಕೆ ……… ಹಕಸರು 
ಇಡಲ್ಾಗಿದಕ. ( ಕ್ಕುಂಪಕಗೌಡ ಅುಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಾಾಣ) 

೧೪. ‘ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಉಳ್ವತಾಯ ಪ್ತಿ’ ವಿತರಿಸುವ ಸುಂಸಕಥ………… (ಅುಂಚಕ 
ಇಲ್ಾಖಕ) 
೧೫. ಪ್ೃಥಿಿಯ ಮೋಲ್ಲನ್ ಚರ, ಸಿಥರ ವಸುತ ಅಥವಾ ವಯಕ್ಕತಯ ಸಾಥನ್ ನಿಧನರಿಸುವ 
ವಯವಸಕಥ……  (ಭೌಗಕ ೋಳ್ವಕ ಸಾಥನ್ ವಯವಸಕಥ (ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.)) 

೧೬. ಪ್ೃಥಿಿಯ ಮೋಲ್ಾಾಗದ ವಿವರಣಾ ಸಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸುಂಗಿಹಿಸುವ ಮತುತ 
ತಿಳ್ವಸುವ ಕುಂಪ್ ಯಟ್ರ್ ವಯವಸಕಥ…(ಭೌಗಕ ೋಳ್ವಕ ಮಾಹಿತಿ ವಯವಸಕಥ (ಜಿ.ಐ.ಎಸ್.)) 

ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ವಿವರವಾಗಿ ಉತತರಿಸಿ. 
1. ಸಾರಿಗಕಯ ಮಹತಿನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
2. ರಸಕತ ಸಾರಿಗಕಯ ಪ್ಿಯೋಜನ್ಗಳಾವುವು? 
3. ಆಥಿನಕ್ಾಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಲ ಸುವಣನ ಚತುಷಕ ೆೋನ್ ಮತುತ ಸ ಪ್ರ್ 

ಹಕದಾಾರಿಗಳ ಪಾತಿ ತಿಳ್ವಸಿ. 
4. ಸುಂಪ್ಕನ ಮಾಧಯಮದ ಪಾಿಮುಖಯತಕಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 
೯. ಭಾರತದ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು 

೧. ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮೊದಲ ಕಬ್ರಾಣ ಮತುತ ಉಕುೆ ಕ್ಾಖಾನನಕ 
……... ಎುಂಬಲ್ಲಲ ಸಾಥಪಿತವಾಯಿತು. (ಬುಂಗಾಳದ ಕುಲ್ಲಟ) 
೨. ಅಲ ಯಮಿನಿಯುಂನ್ ಕಚಾಾ ವಸುತ ………… (ಬಾಕ್ಕ್ೈರ್ಟ) 

೩. ಭಾರತದ ಕ್ಾಟ್ನ್ ಪಕ ೋಲ್ಲಸ್ ಎುಂದು ಕರಕಯಲಪಡುವ ನ್ಗರ …… 

 (ಮುುಂಬಕೈ) 
೪. ಭಾರತದ ಮಾಯುಂಚಕಸಟರ್ ಎುಂದು ಕರಕಯಲಪಡುವ ನ್ಗರ ……... 

(ಮುುಂಬಕೈ) 
೫. ದಕೋಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಧುನಿಕ ಕ್ಾಗದ ಕ್ಾಖಾನನಕಯು ……  

ಎುಂಬಲ್ಲಲ ಸಾಥಪ್ನಕಯಾಯಿತು. (ಪ್ಶಿಾಮ ಬುಂಗಾಳದ ಸಕೋರಾುಂಪ್ುರ) 
೬. ಭಾರತದ ‘ಸಿಲ್ಲಕ್ಾನ್ ವಾಯಲ್ಲ’ ಎುಂದು ಕರಕಯಲಪಡುವ ನ್ಗರ ……...  

(ಬಕುಂಗಳೂರು) 
೭. ಜಿುಂದಾಲ್ ಉಕುೆ ಕ್ಾಖಾನನಕಯು ……... ರಾಜಯದಲ್ಲಲದಕ. (ಕನಾನಟ್ಕ) 
೮. ………ಒುಂದು ಅರಣಾಯಧರಿತ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯಾಗಿದಕ. (ಕ್ಾಗದ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ) 
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ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ವಿವರವಾಗಿ ಉತತರಿಸಿ. 
1. ಭಾರತದ ಆಥಿನಕ್ಾಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಲ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ಪಾತಿ ತಿಳ್ವಸಿ. 
2. ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಸಾಥನಿೋಕರಣದ ಮೋಲ್ಕ ಪಿ್ಭಾವ ಬ್ರೋರುವ ಅುಂಶಗಳಾವುವು? 
3. ಭಾರತದ ಪಿ್ಮುಖ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಪಿ್ದಕೋಶಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿರಿ. 
4. ಅಲ ಯಮಿನಿಯುಂ ಲ್ಕ ೋಹದ ಉಪ್ಯೋಗಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ. 
5. ಜ್ಞಾನಾಧರಿತ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ಪಾಿಮುಖಯತಕ ತಿಳ್ವಸಿ. 

೧೦. ಭಾರತದ ನಕೈಸಗಿನಕ ವಿಪ್ತುತಗಳು 
೧. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಉಷಣವಲಯದ ಆವತನ ಮಾರುತಗಳು ಬಹುವಾಗಿ………. 

ಯಲ್ಲಲ ಕುಂಡುಬರುತತದಕ. 
೨. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಉಷಣವಲಯದ ಆವತನ ಮಾರುತಗಳು ಬಹುವಾಗಿ………. 

ಮಾರುತಗಳ ಕ್ಾಲದಲ್ಲಲ ಕುಂಡುಬರುತತದಕ. 
೩. ಕನಿಷಟ ಭ ಕುಂಪ್ ತಿೋವಿತಕ ವಲಯ ಎುಂದು ಕರಕಯಲಪಡುವ ವಲಯ ………. 

(ಪ್ಯಾನಯ ದಿಿೋಪ್ ವಲಯ) 

೪. ಭಾರತದ ಪ್ ವನ ಕರಾವಳ್ವಯು ………… ಪಿೋಡಿತ ಪಿ್ದಕೋಶವಾಗಿದಕ.                   
(ಆವತನ ಮಾರುತ) 

ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ವಿವರವಾಗಿ ಉತತರಿಸಿ. 
1. ನಕೈಸಗಿನಕ ವಿಪ್ತುತಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿರಿ. 
2. ಆವತನ ಮಾರುತಗಳ ಸುಂದಭನಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ಕೈಗಕ ಳಿಬಹುದಾದ ಮುನಕನೋಚಾರಿಕ್ಾ 
ಕಿಮಗಳಕೋನ್ು? 
3. ಪಿ್ವಾಹಗಳುುಂಟ್ಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ. 
4. ಭ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿರಿ. 
5. ಭ ಕುಂಪ್ಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣವಾಗುವ ಅುಂಶಗಳಾವುವು? 
6. ನಕೈಸಗಿನಕ ವಿಪ್ತುತಗಳ್ವುಂದ (ಭ ಕುಂಪ್/ಪಿ್ವಾಹ/ಸಕೈಕ್ಕ ಲೋನ್/ಭ ಕುಸಿತ)ಆಗುವ 
ದುಶಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
7. ಭ ಕುಂಪ್ದ ಮುನಕನೋಚಾರಿಕ್ಾ ಕಿಮಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿ 

ಅಥನಶಾಸರ 
೧. ಅಭಿವೃದಿಧ 
I.ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಬಹುಆಯೆ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಸ ಕತ ಉತತರ ಆಯೆ ಮಾಡಿ ಬರಕಯಿರಿ 
1. ಒುಂದು ರಾಷರದ ನಕೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವರಮಾನ್ ದಿೋಘಾನವಧಿಯವರಕಗಕ 
ಹಕಚಾಳವಾಗುವ ಪಿ್ಕ್ಕಿಯಯೋ ಆಥಿನಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಎುಂದು ಹಕೋಳ್ವದವರು 
A. ಡಾ. ಅಮತಯನಸಕೋನ್.  B. ಪಕ ಿ. ಮೋಯರ್ ಮತುತ ಬಾಲಿ್ ವಿನ್   

C. ಆಡುಂ ಸಿಮತ್.           D. ಪಕ ಿ. ಕ್ಕ ೋಲ್ಲನ್ ಕ್ಾಲಕ್ಟನ 
2.2011 ರ ಜನ್ಗಣತಿ ಪಿ್ಕ್ಾರ ಭಾರತದ ಲ್ಲುಂಗಾನ್ುಪಾತ ಪಿ್ಮಾಣ 

 A.945.     B.956.      C.986.       D.955 

 

3.2014 ರ ಮಾನ್ವ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸ ಚಯುಂಕದಲ್ಲಲ ಭಾರತದ ಸಾಥನ್ 
 A.126.     B.135.       C.137.       D.136 

4. ಮಾನ್ವ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸ ಚಯುಂಕವನ್ುನ ರ ಪಿಸಿದ ಸುಂಸಕಥ 
 A. ವಿಶಿಬಾಯುಂಕ್ಟ.     B. ವಿಶಿ ಆರಕ ೋಗಯ ಸುಂಸಕಥ   

C. ವಿಶಿಸುಂಸಕಥ.        D. ವಿಶಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸುಂಸಕಥ 
II. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿ 
1. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವರಮಾನ್ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
2. ತಲ್ಾವರಮಾನ್ ಹಕೋಗಕ ಕುಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಾಗುತತದಕ? 
3. ಲ್ಲುಂಗಾನ್ುಪಾತ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
4 ಆಥಿನಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಎುಂದರಕ ಜನ್ರ ಆಥಿನಕ ಕಲ್ಾಯಣದ ಹಕಚಾಳವಕುಂದು 
ಹಕೋಳ್ವದವರು ಯಾರು? 
5. ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಜಿೋವಿತಾವಧಿ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
6. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
III. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಐದು-ಆರು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿ 
1. ಉತಾಪದನಾುಂಗಗಳ ಪ್ ರಕೈಕ್ಕಯಲ್ಲಲನ್ ಬದಲ್ಾವಣಕಗಕ ಕ್ಾರಣವಾಗುವ 
ಅುಂಶಗಳಾವುವು? 
2. ಸರಕುಗಳ ಬಕೋಡಿಕ್ಕಯಲ್ಲಲನ್ ಬದಲ್ಾವಣಕ ಉುಂಟ್ುಮಾಡುವ ಅುಂಶಗಳನ್ುನ 
ತಿಳ್ವಸಿ? 
3. ಆಥಿನಕ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಉದಕಾೋಶಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟಮಾಡಿ? 
4. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಮಾನ್ವ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸ ಚಯುಂಕ ಕಡಿಮ ಯಾಗಿರಲು 
ಕ್ಾರಣಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿ? 
5. ಅನಾಭಿವೃದಿಧ ರಾಷರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳ್ವಸಿ? 
6. ಮಹಿಳಾ ಸಿಸಹಾಯ ಸುಂಘಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ ರಕವಾಗಿವಕ 
ಈ ಹಕೋಳ್ವಕ್ಕ ಸಮಥಿನಸಿ? 
7. ಲ್ಲುಂಗ ಸಮಾನ್ತಕಯನ್ುನ ಹಕೋಗಕ ಸಾಧಿಸುವುದು? 

೨. ಗಾಿಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ 
I. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಬಹು ಆಯೆ ಪಿ್ಶಕನ ಗಳ್ವಗಕ ಸ ಕತವಾದ ಆಯೆ ಮತುತ ಉತತರವನ್ುನ 
ಬರಕಯಿರಿ. 
 1. ಭಾರತದ ನಕೈಜ ಅಭಿವೃದಿಧ ಎುಂದರಕ ಗಾಿಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಎುಂದು 
ಹಕೋಳ್ವದವರು 
A. ಜವಾಹಲ್ಾನಲ್ ನಕಹರು.    B. ಡಾ.   ಬ್ರ ಆರ್ ಅುಂಬಕೋಡೆರ್      

C. ಮಹಾತಮ ಗಾುಂಧಿೋಜಿ.       D. ಸದಾನರ್ ವಲಲಭಾಯಿ ಪ್ಟ್ಕೋಲ್ 

2. ಸುಂವಿಧಾನ್ದ………...ನಕಯ    ತಿದುಾಪ್ಡಿ ಕ್ಾಯಾಯ ಮ ಲಕ 
ದಕೋಶಾದಯುಂತ ಏಕರ ಪ್ದ ಪ್ುಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸುಂಸಕಥಗಳು ಅಸಿತತಿಕ್ಕೆ ಬುಂದವು 
A. 45.     B. 73.        C. 86.       D. 93 
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3. ಗಾಿಮಿೋಣ ಪಿ್ದಕೋಶದ ಉದಕ ಯೋಗ ನಿಮಾನಣಕ್ಾೆಗಿ ಭಾರತ ಸಕ್ಾನರ 
ಜಾರಿಗಕ ಳ್ವಸಿದ ಯೋಜನಕ. 
A. ಜವಾಹರ್ ರಕ ೋಜಾಗರ್ ಯೋಜನಕ. B. ಪ್ಿಧಾನ್ ಮುಂತಿ ಿಆವಾಸ್ ಯೋಜನಕ   
C. ಸುಂಧಾಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನಕ.D. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಗಾಿಮಿೋಣ ಉದಕ ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನಕ 
4. ಗಾಿಮಿೋಣ ಪಿ್ದಕೋಶದ ಬಡ ಮಹಿಳಕಯರನ್ುನ ಆಥಿನಕವಾಗಿ 
ಸಾಿವಲುಂಬ್ರಗಳನಾನಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಲ ಪಿ್ಮುಖ ಪಾತಿ ವಹಿಸಿರುವುದು. 
A. ಮಹಿಳಾ ಸಿಸಹಾಯ ಸುಂಘ.     B. ಗಾಿಮ ಪ್ುಂಚಾಯಿತಿ    
C. ಸಿರೋಶಕ್ಕತ.           D. ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸುಂಘ 

5. ಗಾಿಮಿೋಣ ಹಿುಂದುಳ್ವಯುವಿಕ್ಕ ಮತುತ ಗಾಿಮಿೋಣ ಬಡತನ್ಕ್ಕೆ ಅತಯುಂತ ಪಿ್ಮುಖ 
ಕ್ಾರಣ. 
A. ಆಥಿನಕ ಅಸಮಾನ್ತಕ  B. ನಿರುದಕ ಯೋಗ.   
C. ಬಡತನ್.     D. ಕೃಷ್ಟ್ಯ ಸಥಗಿತತಕ ಮತುತ ನಿಧಾನ್ಗತಿಯ ಬಕಳವಣಿಗಕ. 
6. ಭಾರತದಲ್ಲಲ' ಗಾಿಮ ಸಿರಾಜ್ 'ಯಾರ ಕನ್ಸಾಗಿತುತ. 
A. ಮಹಾತಮ ಗಾುಂಧಿೋಜಿ.     B. ಜವಾಹಲ್ಾನಲ್ ನಕಹರು    
C. ಡಾ. ಬ್ರ ಆರ್ ಅುಂಬಕೋಡೆರ್   D. ಅಣಾಣ ಹಜಾರಕ 
7. ಗಾಿಮ ಸಭಕ ಕನಿಷಠ……. ತಿುಂಗಳ್ವಗಕ ಮಮ ನ್ಡಕಯುತತದಕ. 
 A.2.     B.3.   C.5.   D.6 

II. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿ. 
 1. ವಿಕ್ಕೋುಂದಿಿೋಕರಣ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
2. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಏಕರ ಪ್ದ ಪ್ುಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಯವಸಕಥ ದಕೋಶಾದಯುಂತ ಯಾವ 
ವಷನ ಜಾರಿಗಕ ಬುಂದಿತು? 
3. ಗಾಿಮಿೋಣ ಪಿ್ದಕೋಶದ ಆಶಿಯ ಯೋಜನಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದಕ? 
4. ಗಾಿಮಿೋಣ ಭಾಗದಲ್ಲಲ ಮಹಿಳಾ ಸಿಸಹಾಯ ಸುಂಘಗಳನ್ುನ ಏಕ್ಕ ಅಸಿತತಿಕ್ಕೆ 
ತರಲ್ಾಗಿದಕ? 
5. ಗಾಿಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
 

III. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಐದು-ಆರು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿ 
1. ಗಾಿಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಮಹತಿವನ್ುನ ಸುಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ? 
2. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಗಾಿಮಿೋಣ ಆಥಿನಕ ಪ್ರಿಸಿಥತಿ ಹಕೋಗಿದಕ? 
3. ಗಾಿಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ಇರುವ ಅವಶಯಕ ಕಿಮಗಳಾವುವು? 
4. ಗಾುಂಧಿೋಜಿಯವರ ಗಾಿಮ ಸಿರಾಜಯ ಕಲಪನಕಯನ್ುನ ವಿಕ್ಕೋುಂದಿಿೋಕರಣದ 
ಹಿನಕನಲ್ಕಯಲ್ಲಲ ತಿಳ್ವಸಿ? 
5. ಪ್ುಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಯವಸಕಥ ಪಿ್ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟಮಾಡಿ? 
6. ಗಾಿಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಲ ಪ್ುಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸುಂಸಕಥಗಳ ಪಾತಿ ವಕೋನ್ು? 
7. ಮಹಿಳಕಯರ ಸುಂಘಟ್ನಕ ಮತುತ ಆಥಿನಕ ಸಾಿವಲುಂಬನಕ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಲ 
ಮಹಿಳಾ ಸಿಸಹಾಯ ಸುಂಘಗಳ ಪಾತಿವಕೋನ್ು? 

ವಯವಹಾರ ಅಧಯಯನ್ 
೧. ಬಾಯುಂಕು ವಯವಹಾರಗಳು 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 
1. ಬಾಯಂರ್ಕ ಎಂಬ ಪ್ದರ್ು ಫೆ್ರಂಚ್ಚನ ____ ಶಬದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 
ಎ) ಬಾಯಂರ್ಕ   ಬ್ರ) ಬಾಯಂಕೊ   ಸಿ) ಬೆಂರ್ು    ಡಿ) ಬಾಯಂಕಿಂಗ್  
2. ಬಾಯಂಕೊ ಎಂಬ ಪ್ದರ್ು _______ ಭಾಷ್ೆಯ ಪ್ದವಾಗಿದೆ.  
ಎ) ಫೆ್ರಂಚ್   ಬ್ರ) ಲಾಯಟಿೋನ್   ಸಿ) ಗಿರೋರ್ಕ  ಡಿ) ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ 

3. ಬಾಯಂಕ್ುಗಳ ಬಾಯಂರ್ಕ ಎಂದು ಕ್ರೆಯಲಪಡುರ್ ಬಾಯಂರ್ಕ  
ಎ) ಸೆಟೋಟ್ ಬಾಯಂರ್ಕ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಬ್ರ) ಸೆಟೋಟ್ ಬಾಯಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ  
ಸಿ) ಭಾರತ್ತೋಯ ರಿಜ್ವ್ವ ಬಾಯಂರ್ಕ   ಡಿ) ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯಂರ್ಕ  
4. ಬಾಯಂರ್ಕ ಉದಯಮದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತತೋಚ್ಚನ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆ ಎಂದರೆ  
ಎ) ಬಾಯಂಕ್ುಗಳ ಖ್ಾಸಗಿೋಕ್ರಣ            ಬ್ರ) ಬಾಯಂಕ್ುಗಳ ರಾಷಿರೋಕ್ರಣ    
ಸಿ) ಎಲಾಿ ಬಾಯಂಕ್ುಗಳ ಮೋಲೆ ಆರ್.ಬ್ರ.ಐ ನಿಯಂತ್ರಣ   
ಡಿ) ಅಂಚೆ ಕ್ಛೆೋರಿಗಳನುೆ ಸೆೋರಿಸಿರುವಿಕೆ 
5. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ ಪ್ತ್ರಗಳನುೆ ನಿೋಡುರ್ ಸಂಸೆಾ 
ಎ) ಭೂ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಬಾಯಂರ್ಕ       ಬ್ರ) ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯಂರ್ಕ   

ಸಿ) ರಿಜವ್ನ ಬಾಯುಂಕ್ಟ        ಡಿ) ಅಂಚೆ ಕ್ಛೆೋರಿ        
         
6. ಸಾಮ್ಾನಯವಾಗಿ ನ ಕ್ರರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ್ರು ಮತ್ುತ ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳು 

ಮೊದಲಾದರ್ರು ಈ ಖ್ಾತೆ ತೆರೆಯುತಾತರೆ  
ಎ) ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಾತೆ      ಬ್ರ) ಆರ್ತ್ವ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ     
ಸಿ) ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತೆ           ಡಿ) ನಿಶ್ರಿತ್ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ 
7. ಸಾಮ್ಾನಯವಾಗಿ ವಾಯಪಾರಸಾರು, ಉದಯಮಿಗಳು ಈ ಖ್ಾತೆಯನುೆ ತೆರೆಯುತಾತರೆ.  
ಎ) ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಾತೆ      ಬ್ರ) ಆರ್ತ್ವ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ    
ಸಿ) ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತೆ           ಡಿ) ನಿಶ್ರಿತ್ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ 
8. ದಿನವಂದಕೆೆ ಎಷುಟ ಬಾರಿಯಾದರು ರ್ಯರ್ಹರಿಸ ಬಹುದಾದ ಖ್ಾತೆ   
ಎ) ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಾತೆ      ಬ್ರ) ಆರ್ತ್ವ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ    
ಸಿ) ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತೆ           ಡಿ) ನಿಶ್ರಿತ್ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ 
9. ಬಾಯಂಕ್ುಗಳು ಸಾಮ್ಾನಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಖ್ಾತೆಯ ಠೆೋರ್ಣಿಗೆ ಬಡಿ ಿ

ನಿೋಡುರ್ುದಿಲಿ. 
ಎ) ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಾತೆ      ಬ್ರ) ಆರ್ತ್ವ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ    
ಸಿ) ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತೆ           ಡಿ) ನಿಶ್ರಿತ್ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ 
10.  ಬಾಯಂಕ್ುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ್ ಖ್ಾತೆಯ ಮೋಲೆ ಸೆೋವಾ ಶುಲೆರ್ನುೆ 

ರ್ಸೂಲ್ಲ ಮ್ಾಡುತ್ತವೆ. 
ಎ) ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಾತೆ      ಬ್ರ) ಆರ್ತ್ವ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ    
ಸಿ) ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತೆ           ಡಿ) ನಿಶ್ರಿತ್ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ 
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11.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ್ ಖ್ಾತೆಗೆ ಬಾಯಂಕ್ುಗಳು ಓರ್ರ್ ಡಾರಫ್ಟ ಸ ಲಭಯರ್ನುೆ 
ನಿೋಡಿರುತ್ತವೆ. 

ಎ) ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಾತೆ      ಬ್ರ) ಆರ್ತ್ವ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ    
ಸಿ) ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತೆ           ಡಿ) ನಿಶ್ರಿತ್ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ 
12.  ಯಾರ್ ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿದಿವಷಟ ಅರ್ಧಿಯರ್ರೆಗೆ ಪ್ರತ್ತ ತ್ತಂಗಳು 

ಠೆೋರ್ಣಿಗಳನುೆ ಜ್ಮ್ಾ ಮ್ಾಡುತಾತ ಹೊೋಗುತಾತನೆ.   
ಎ) ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಾತೆ      ಬ್ರ) ಆರ್ತ್ವ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ    
ಸಿ) ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತೆ           ಡಿ) ನಿಶ್ರಿತ್ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ  
13.  ಮದುವೆ, ಗೃಹ ನಿಮ್ಾಣವ, ಆಸಿತ ಖ್ರಿೋದಿ ಮೊದಲಾದ ಭವಿಷಯದ 

ಅರ್ಶಯಕ್ತೆಗಾಗಿ ಈ ಖ್ಾತೆಯನುೆ ತೆರೆಯಬಹುದು 
ಎ) ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಾತೆ      ಬ್ರ) ಆರ್ತ್ವ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ    
ಸಿ) ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತೆ           ಡಿ) ನಿಶ್ರಿತ್ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ  
14.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ್ ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ರಿತ್ ಅರ್ಧಿಗೆ ಠೆೋರ್ಣಿಗಳನುೆ 

ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಎ) ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಾತೆ      ಬ್ರ) ಆರ್ತ್ವ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ    
ಸಿ) ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತೆ           ಡಿ) ನಿಶ್ರಿತ್ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ  
15.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ್ ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಠೆೋರ್ಣಿಗೆ ಅಧಿಕ್ ಬಡಿಿಯನುೆ ಬಾಯಂರ್ಕ 

ನಿೋಡುತ್ತದೆ. 
ಎ) ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಾತೆ      ಬ್ರ) ಆರ್ತ್ವ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ    
ಸಿ) ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತೆ           ಡಿ) ನಿಶ್ರಿತ್ ಠೆೋರ್ಣಿ ಖ್ಾತೆ 
ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ‘ಬಾಯುಂಕು ಠಕೋವಣಿದಾರ ಮತುತ ಸಾಲಗಾರರ ನ್ಡುವಕ ಸುಂಬುಂಧ ಕಲ್ಲಪಸುವ 

ಕ್ಕ ುಂಡಿಯಾಗಿದಕ’. ಈ ಹಕೋಳ್ವಕ್ಕಯನ್ುನ ಸಮಥಿನಸಿ  
2. ಬಾಯುಂಕು ವಯವಹಾರಗಳಕುಂದರಕೋನ್ು? 
3. ಬಾಯುಂಕ್ಟ ಸಾಲ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
4. ಭಾರತದ ರಿಸವ್ನ ಬಾಯುಂಕನ್ುನ ‘ಬಾಯುಂಕುಗಳ ತಾಯಿ’/ ‘ಬಾಯುಂಕುಗಳ ಬಾಯುಂಕು’ 

ಎುಂದು ಏಕ್ಕ ಕರಕಯುತಾತರಕ?  
5. ಭಾರತಿೋಯ ಬಾಯುಂಕು ಉದಯಮದಲ್ಲಲನ್ ಇತಿತೋಚಿನ್ ಪಿ್ಮುಖ ಬಕಳವಣಿಗಕ ಏನ್ು?  
6. ವಿದಾಯಥಿನಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿೋಕರು ಮತುತ ಪಿುಂಚಣಿದಾರರಿಗಕ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳ್ವತಾಯ ಖಾತಕ ಸ ಕತವಾದುದು. ಏಕ್ಕ?  
7. ಭವಿಷಯದ ಅವಶಯಕತಕಗಳ್ವಗಾಗಿ ಆವತನ ಠಕೋವಣಿ ಖಾತಕಯು ಸ ಕತವಾದುದಕುಂದು 

ಹಕೋಗಕ ಹಕೋಳುವಿರಿ. 
8. ಬಾಯುಂಕುಗಳಲ್ಲಲ ಖಾತಕಗಳನ್ುನ ತಕರಕಯುವುದು ಅವಶಯಕವಾಗಿದಕ. ಏಕ್ಕ? 
ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಬಾಯಂಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುೆ ಪ್ಟಿಟ ಮ್ಾಡಿ.  
2. ಬಾಯಂರ್ಕ ನಿರ್ವಹಿಸುರ್ ಕಾಯವಗಳಾರ್ುರ್ು?  
3. ಬಾಯಂರ್ಕ ಮತ್ುತ ಗಾರಹಕ್ರ ಸಂಬಂಧರ್ನುೆ ವಿರ್ರಿಸಿ. 
4. ಅುಂಚಕಕಛಕೋರಿಗಳು ಅನಕೋಕ ಹಣಕ್ಾಸಿನ್ ವಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಸಹ ಕ್ಕೈಗಕ ಳುಿತಿತವಕ. 

ಸಮಥಿನಸಿ. 
5. ಬಾಯುಂಕ್ಟ ಖಾತಕಯನ್ುನ ತಕರಕಯುವ ವಿಧಾನ್ವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

6. ಬಾಯುಂಕ್ಟ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುರ್ುದರಿಂದ ಆಗುರ್ ಅನುಕ್ೂಲಗಳಾರ್ುರ್ು?  
7. ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಾತೆ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ಲತ ಖ್ಾತೆಗಳಿಗಿರು ರ್ಯತಾಯಸಗಳೆೋನು?  
8. ಬಾಯಂರ್ಕ ಒದಗಿಸುರ್ ವಿವಿಧ ಸೆೋವೆಗಳನುೆ ಪ್ಟಿಟ ಮ್ಾಡಿ.  
೨. ಉದಯಮಗಾರಿಕ್ಕ 
ಬಹುಆಯೆ್ಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು: 
1. ಉದಯಮಿ ಎಂಬ ಅಥವ ಕೊಡುರ್ “ಎಂಟರ ಪೆರಂಡೆ” ಎಂಬ ಪ್ದ ಈ 

ಭಾಷ್ೆಯದುದ 
ಎ) ಲಾಯಟಿೋನ್   ಬ್ರ) ಇಂಗಿಿೋಷ್   ಸಿ) ಫೆ್ರಂಚ್   ಡಿ) ಗಿರೋರ್ಕ 

2. ಅಪೊೋಲೊೋ ವೆೈದಯ ಶ್ಾಲೆಗಳನುೆ ಸಾಾಪಿಸಿದರ್ರು  
ಎ) ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ರೆಡಿಿ        ಬ್ರ) ನರೆೋಶ್ ಗೊೋಯಲ್    
ಸಿ) ನಾರಾಯಣ ಮೂತ್ತವ     ಡಿ) ರ್ಗಿವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್ 

3. ಜೆಟ್ ಏರ್  ವಕೋಸ್ ನ ಸಾಾಪ್ಕ್ರು   
ಎ) ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ರೆಡಿಿ         ಬ್ರ) ನರೆೋಶ್ ಗೊೋಯಲ್    
ಸಿ) ನಾರಾಯಣ ಮೂತ್ತವ      ಡಿ) ರ್ಗಿವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್ 

4. ನರೆೋಶ್ ಗೊೋಯಲ್ ರರ್ರು ________ ರಲಿ್ಲ ಜೆಟ್ ಏರ್  ವೆೋಸ್ ನನುೆ 
ಸಾಾಪಿಸಿದರು 

ಎ) 1974     ಬ್ರ) 1978     ಸಿ) 1987     ಡಿ) 1999 
 

5. ವಿಶಾವಿಖ್ಾಯತ್ ಇನೊಫೋಸಿಸ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಗಮದ ಸಾಾಪ್ಕ್ರು  
ಎ) ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ರೆಡಿಿ         ಬ್ರ) ನರೆೋಶ್ ಗೊೋಯಲ್    
ಸಿ) ನಾರಾಯಣ ಮೂತ್ತವ      ಡಿ) ರ್ಗಿವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್ 

6. ಭಾರತ್ದ ‘ಬ್ರಳಿಕಾರಂತ್ತಯ ಪಿತಾಮಹಾ’ ಎಂದು ಕ್ರೆಯಲಪಟಟರ್ರು   
ಎ) ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ರೆಡಿಿ         ಬ್ರ) ನರೆೋಶ್ ಗೊೋಯಲ್    
ಸಿ) ನಾರಾಯಣ ಮೂತ್ತವ      ಡಿ) ರ್ಗಿವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್ 

7. ಪ್ರಖ್ಾಯತ್ ರಿಲಯನ್ ಿಕ್ಂಪ್ನಿಯ ಸಾಾಪ್ಕ್ರು 
ಎ) ಧಿೋರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ      ಬ್ರ) ರ್ಗಿವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್    
ಸಿ) ಕಿರಣ್ ಮುಜ್ಮ್ ದಾರ್  ಷಾ  ಡಿ) ಏಕಾತ ಕ್ಪ್ೂರ್  
8. ವಿಪೊರೋ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆಾಯ ಅಧಯಕ್ಷರು 
ಎ) ಅಜಿೋಮ್ ಪೆರೋಮ್ ಜಿ        ಬ್ರ) ರ್ಗಿವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್    
ಸಿ) ಕಿರಣ್ ಮುಜ್ಮ್ ದಾರ್  ಷಾ  ಡಿ) ಏಕಾತ ಕ್ಪ್ೂರ್  
9. ಭಾರತ್ದ ದೂರದಶವನ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ “ಅಧಿಪ್ತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಣಿ” ಎಂದೆೋ 

ಹೆಸರಾದರ್ರು 
ಎ) ಅಜಿೋಮ್ ಪೆರೋಮ್ ಜಿ         ಬ್ರ) ರ್ಗಿವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್  

ಸಿ) ಕಿರಣ್ ಮುಜ್ಮ್ ದಾರ್  ಷಾ   ಡಿ) ಏಕಾತ ಕ್ಪ್ೂರ್  
10. ಇರ್ರು ಬಯೋಕಾನ್ ನಿಗಮ ಅಧಯಕ್ಷರು   
ಎ) ಅಜಿೋಮ್ ಪೆರೋಮ್ ಜಿ         ಬ್ರ) ರ್ಗಿವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್   

ಸಿ) ಕಿರಣ್ ಮುಜ್ಮ್ ದಾರ್  ಷಾ   ಡಿ) ಏಕಾತ ಕ್ಪ್ೂರ್  
11. ಜಿೋರ್ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ೆೋತ್ರದ ಯಶಸುಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಉದಯಮಿ  
ಎ) ಅಜಿೋಮ್ ಪೆರೋಮ್ ಜಿ         ಬ್ರ) ರ್ಗಿವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್    
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ಸಿ) ಕಿರಣ್ ಮುಜ್ಮ್ ದಾರ್  ಷಾ   ಡಿ) ಏಕಾತ ಕ್ಪ್ೂರ್ 

12. ಈ ಕೆಳಗಿನರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿಕೆಯನುೆ ಗುರುತ್ತಸಿರಿ. 
1) ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ರೆಡಿಿ        ಎ)ಇನೊಫೋಸಿಸ್   

2) ನರೆೋಶ್ ಗೊೋಯಲ್     ಬ್ರ) ಅಮುಲ್ 

3) ನಾರಾಯಣ ಮೂತ್ತವ    ಸಿ) ಜೆಟ್ ಏರೆ ಾೋಸ್ 

4) ರ್ಗಿವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್     ಡಿ) ಅಪೊೋಲೊೋ ವೆೈದಯಶ್ಾಲೆ 

ಎ)1-ಡಿ 2-ಸಿ 3-ಎ 4-ಬ್ರ   ಬ್ರ)1-ಸಿ 2-ಡಿ 3-ಎ 4-ಬ್ರ    
ಸಿ)1-ಡಿ 2-ಸಿ 3-ಬ್ರ 4-ಎ    ಡಿ)1-ಬ್ರ 2-ಸಿ 3-ಎ 4-ಡಿ 

13. ಈ ಕೆಳಗಿನರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿಕೆಯನುೆ ಗುರುತ್ತಸಿರಿ.  
1) ಅಜಿೋಮ್ ಪೆರೋಮ್ ಜಿ        ಎ) ಬಯೋಕಾನ್ 

2) ಧಿೋರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ      ಬ್ರ) ವಿಪೊರೋ 
3) ಕಿರಣ್ ಮುಜ್ಮ್ ದಾರ್  ಷಾ   ಸಿ) ರಿಲಯನ್ಿ 

ಎ)1-ಬ್ರ  2-ಎ  3-ಸಿ      ಬ್ರ)1-ಸಿ  2-ಬ್ರ  3-ಎ    
ಸಿ)1-ಬ್ರ  2-ಸಿ  3-ಎ      ಡಿ)1-ಎ  2-ಸಿ  3-ಬ್ರ 

14. ಧಿೋರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಾಪಿಸಿದ ಸಂಸೆಾ 
ಎ) ಬಯೋಕಾನ್     ಬ್ರ) ರಿಲಯನ್ ಿ   
ಸಿ) ಇನೊಫೋಸಿಸ್    ಡಿ) ಜೆಟ್ ಏರ್  ವೆೋಸ್  
15. ನಾಸ್ ಡಾರ್ಕ ನಲ್ಲಿ ನೊೋಂದಾಯಿತ್ ಭಾರತ್ದ ಪ್ರಥಮ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆಾ  
ಎ) ಬಯೋಕಾನ್    ಬ್ರ) ರಿಲಯನ್ ಿ   ಸಿ) ಇನೊಫೋಸಿಸ್   ಡಿ) ವಿಪೊರೋ 
16. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಯಾವ ಸುಂಸಕಥಯು ಸುಂಶಕ ೋಧನಕ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಕೋವಕಯಲ್ಲಲ 

ಅತಯುಂತ ಸಾಿಯತತ ಸುಂಸಕಥಯಾಗಿದಕ. 
ಎ) ಬಯೋಕಾನ್    ಬ್ರ) ರಿಲಯನ್ ಿ   ಸಿ) ಇನೊಫೋಸಿಸ್     ಡಿ) ವಿಪೊರೋ 
17. 2001ರಲ್ಲಲ ವಷನದ ಶಕಿೋಷಠ ಉದಯಮಿ ಪಿ್ಶಸಿತಯನ್ುನ ಪ್ಡಕದ ಯುವ ಉದಯಮಿ 

ಎ) ಅಜಿೋಮ್ ಪೆರೋಮ್ ಜಿ    ಬ್ರ) ರ್ಗಿವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್    
ಸಿ) ಕಿರಣ್ ಮುಜ್ಮ್ ದಾರ್  ಷಾ   ಡಿ) ಏಕಾತ ಕ್ಪ್ೂರ್ 

ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಉದಯಮಿ ಎಂಬ ಪ್ದರ್ು ಫೆ್ರಂಚ್ ಭಾಷ್ೆಯ ಯಾರ್ ಪ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ? 

2. ಉದಯಮಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು? 
3. ಉದಯಮಗಾರಿಕೆ ಎಂದರೆೋನು?  
4. ಉದಯಮಿಯು ದಕೋಶವುಂದರ ಸುಂಪ್ತುತ ಹಕೋಗಕ?  
5. ಉದಯಮಿಗಳು ಬುಂಡವಾಳವನ್ುನ ಹಕೋಗಕ ಸುಂಗಿಹಿಸುತಾತರಕ? 
6. ಉದಯಮಿಗಳು ದಕೋಶವುಂದರ ಉದಕ ಯೋಗಾವಕ್ಾಶಗಳನ್ುನ ಹಕಚಿಾಸುತಾತರಕ. ಹಕೋಗಕ? 
7. ಜನ್ರ ಜಿೋವನ್ ಮಟ್ಟವನ್ುನ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಲ ಉದಯಮಗಳ ಪಾತಿ 

ಮಹತಿದಾಾಗಿದಕ. ಏಕ್ಕ? 
8. ಪಾಿುಂತಿೋಯ ತಾರತಮಯ ಹಕ ೋಗಲ್ಾಡಿಸುವಲ್ಲಲ ಉದಯಮಿಗಳ ಕ್ಕ ಡುಗಕ 

ಸಮರಣಿೋಯವಕುಂದು ಹಕೋಗಕ ಹಕೋಳುವಿರಿ. 
9. ಪಿ್ಸುತತ ದಿನ್ಮಾನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಸಿಉದಕ ಯೋಗ ಸುಂಸಕಥ(ಉದಿಾಮ) ಗಳ್ವಗಕ ಉತಕತೋಜನ್ 

ನಿೋಡುವುದು ಅನಿವಾಯನವಾಗಿದಕ. ಏಕ್ಕ? 
10. ವಗಿೋನಸ್ ಕುರಿಯನ್ ರವರನ್ುನ “ಬ್ರಳ್ವಕ್ಾಿುಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹಾ” ಎುಂದು 

ಕರಕಯಲು ಕ್ಾರಣವಕೋನ್ು? 

11. ಕ್ಕರಣ್ ಮುಜಮಾಾರ್ ಷಾ ಬಯೋಕ್ಾನ್ ನಿಗಮವನ್ುನ ಪಾಿರುಂಭಿಸಿದಾಗ 
ಹಲವಾರು ಸಮಸಕಯಗಳನ್ುನ ಎದುರಿಸಬಕೋಕ್ಾಯಿತು. ಏಕ್ಕ? 

೩. ಗಾಿಹಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ರಕ್ಷಣಕ 
1. ಗಾಿಹಕನಿಗಿರುವ ಮತಕ ತುಂದು ಹಕಸರು         
ಎ) ಪ್ ರಕೈಕ್ಕದಾರ   ಬ್ರ) ಬಳಕ್ಕದಾರ   ಸಿ) ಉತಾಪದಕ      ಡಿ) ವಿತರಕ 
2. ಹಣ ಪ್ಡಕದು ವಸುತ ಅಥವಾ ಸಕೋವಕಯನ್ುನ ನಿೋಡುವಾತ  
ಎ) ಪ್ ರಕೈಕ್ಕದಾರ  ಬ್ರ) ಬಳಕ್ಕದಾರ  ಸಿ) ಉತಾಪದಕ       ಡಿ) ಗಾಿಹಕ   
3. ಗಾಿಹಕ ಸುಂರಕ್ಷಣಕಯ ಆುಂದಕ ೋಲನ್ ಮೊದಲ್ಲಗಕ ----ದಕೋಶದಲ್ಲಲ 

ಪಾಿರುಂಭವಾಯಿತು. 
ಎ) ಅಮೋರಿಕ್ಾ    ಬ್ರ) ರಷಾಯ    ಸಿ) ಭಾರತ    ಡಿ) ಚಿೋನಾ 
4. ಮಾರುಕಟ್ಕಟಯ ರಾಜ ಎುಂದು ಯಾರನ್ುನ ಕರಕಯಲ್ಾಗಿದಕ. 
ಎ) ಪ್ ರಕೈಕ್ಕದಾರ  ಬ್ರ) ಮಧಯವತಿನ   ಸಿ) ಉತಾಪದಕ     ಡಿ) ಗಾಿಹಕ 
5. ಪಿ್ತಿವಷನ ವಿಶಿ ಗಾಿಹಕರ ದಿನ್ವನ್ುನ ---- ರುಂದು ಆಚರಿಸುತಕತೋವಕ.  
ಎ) ಜನ್ವರಿ 15  ಬ್ರ) ಫಕಬಿವರಿ 15  ಸಿ) ಮಾಚ್ನ 15    ಡಿ) ಎಪಿಿಲ್ 15 

6. ಗಾಿಹಕ ಸುಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಾಯಿದಕಯು ----- ರಾಜಯವನ್ುನ ಹಕ ರತು ಪ್ಡಿಸಿ 
ಭಾರತದ ಎಲಲ ಪಿ್ದಕೋಶಗಳ್ವಗ  ಅನ್ಿಯವಾಗುತತದಕ. 

ಎ) ಕನಾನಟ್ಕ       ಬ್ರ) ಆುಂಧಿಪಿ್ದಕೋಶ  
ಸಿ) ಜಮುಮ ಮತುತ ಕ್ಾಶಿೀರ    ಡಿ) ದಕಹಲ್ಲ 

7. ಪ್ರಿಹಾರ ಮೊತತವು 20 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಿಗಳನ್ುನ ಮಿೋರಿದಾರಕ ದ ರನ್ುನ --
-- ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಲಸಬಕೋಕು. 

ಎ) ತಾಲ ಲಕು ವಕೋದಿಕ್ಕ     ಬ್ರ) ಜಿಲ್ಾಲ ವಕೋದಿಕ್ಕ   
ಸಿ) ರಾಜಯ ಆಯೋಗ        ಡಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಆಯೋಗ 
ಈ ಪ್ಿಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಒುಂದಕ ುಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲಲ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಗಾಿಹಕ ಎುಂದರಕ ಯಾರು? 
2. ಪ್ ರಕೈಕ್ಕದಾರ ಎುಂದರಕ ಯಾರು? 
3. ಗಾಿಹಕ ಆುಂದಕ ೋಲನ್ದ ಮ ಲ ಆಶಯ ಯಾವುದು? 
4. ಟ್ಕಲ್ಲಶಾಪಿುಂಗ್ಸ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
5. ಪಿ್ತಿಯಬಾ ಗಾಿಹಕನಿಗಿರುವ ಹಕುೆ ಯಾವುದು? 
6. ಗಾಿಹಕ ರಕ್ಷಣಕ ಎುಂದರಕೋನ್ು? 
7. ಗಾಿಹಕರ ರಕ್ಷಣಕ ಅಗತಯವಾಗಿದಕ. ಏಕ್ಕ? 
8. ಗಾಿಹಕರ ಹಕುೆಗಳ ಅಥನ ತಿಳ್ವಸಿ. 
9. ಭಾರತದಲ್ಲಲ ಗಾಿಹಕ ಸುಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಾಯಾ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗಕ ಬುಂತು? 
10. ಜಿಲ್ಾಲ ಗಾಿಹಕ ನಾಯಯಪಿೋಠದ ಅಧಯಕ್ಷರನ್ುನ ಯಾರು ನಕೋಮಿಸುತಾತರಕ?  

ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪಿ್ಶಕನಗಳ್ವಗಕ ಉತತರಿಸಿರಿ: 
1. ಗಾಿಹಕರು ಅನ್ುಭವಿಸುತಿತರುವ ಸುಂಕಷಟಗಳಕೋನ್ು? 
2. ಬಳಕ್ಕದಾರರ ಶಕ ೋಷಣಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳಾವುವು? 
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3. ಪಿ್ತಿ ವಷನವು ಮಾಚ್ನ 15 ರುಂದು ವಿಶಿ ಗಾಿಹಕರ ಹಕುೆಗಳ ದಿನ್ 
ಆಚರಿಸಲ್ಾಗುತತದಕ. ಏಕ್ಕ? 

4. ಗಾಿಹಕ ಸುಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಾಯಾಯ ನಾಲುೆ ಮುಖಯ ಉದಕಾೋಶಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿರಿ. 
5. ಗಾಿಹಕ ಸುಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಾಯಾಯು ಗಾಿಹಕರಿಗಕ ನಿೋಡಿರುವ ಹಕುೆಗಳಾವುವು? / 

ಗಾಿಹಕ ಸುಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಾಯಾಯು ಗಾಿಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ಕತಯನ್ುನ ಹಕೋಗಕ 
ಕ್ಾಪಾಡುತತದಕ? 

6. ಮ ರು ಹುಂತದ ಗಾಿಹಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳನ್ುನ ತಿಳ್ವಸಿರಿ. 
7. ಜಿಲ್ಾಲ ಗಾಿಹಕರ ವಕೋದಿಕ್ಕಯ ಕುರಿತು ತಿಳ್ವಸಿ. 
8. ರಾಜಯ ಗಾಿಹಕರ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಕಯಿರಿ. 
9. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಗಾಿಹಕರ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಕಯಿರಿ. 
10. ಗಾಿಹಕ ನಾಯಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಲಸುವ ದ ರಿನ್ಲ್ಲಲ ಇರಬಕೋಕ್ಾದ 

ಮಾಹಿತಿಗಳಾವುವು? 
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ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪ್ತ್ರರಕನ-1   2021-22  

ವಿಷ ಯ: ಸಮ ಾಜ ವಿಜ್ಞ ಾ ನ                                                      10ನ ೇ ತ ರಗತಿ 
ಸಮಯ: 3 ಗಂ ಟ ಗಳು                                                      ಅಂ ಕ ಗಳು: 80 

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಣಯ ಉತ್ತರಗಳನಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಕು 
ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನಕೆ ಆರಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಕವ ಜಾಗದಲಿ್ಲಯೇ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ಪ್ೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನಕೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.                                                            8x1=8 

1.ಬ್ರರಟಿಷರಿಗನ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಾಾಪಾರವನ್ುೆ ಮಾಡಲು ದಸ್ತಕ್(ಪ್ರವ್ಾನ್ಗಿ)ಗಳನ್ುೆ ನೀಡಿದ ಮೊಘಲ್ ದನೊರನ 
  ಎ) ಜಹಾಂಗಿೀರ್         ಬ್ರ) ಫಾರೊಕ್ ಶಿಯಾರ್    

  ಸಿ) 2ನನೀ ಷಾ ಆಲಂ      ಡಿ) ಮೀರ್ ಖಾಸಿಂ 
2. ಭಾರತದಲ್ಲ ಿರಚನೆಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ  
  ಎ)  ಆಂಧ್ ರ ಪ್ರದ ೇ ಶ         ಬಿ)  ತಮಿ ಳುನ ಾ ಡ ು      

  ಸಿ )  ಕನ ಾ ಾಟ ಕ           ಡಿ)  ಮ ಹ ಾ ರ ಾ ಷ್ಟ್ರ 
3. ಇತ್ರತೀಚಿಗನ ಸ್ಕಾಾರಿ ಕ್ಛನೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕಾಾಮೆರಗಳನ್ುೆ ಅಳವಡಿಸ್ುತ್ರತರುವುದಕನೆ ಕಾರಣ 
  ಎ) ಭ್ರಷಾಾಚಾರ       ಬ್ರ) ನರುದನೊಾೀಗ    

  ಸಿ) ಬಡತನ್         ಡಿ) ಕನೊೀಮುವ್ಾದ 
4. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಸ್ಮಾನ್ತನ ಎನ್ುೆವುದು ಈಗಾಗಲನೀ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲರಿುವ ಇದರ ಪ್ರತ್ರಫಲವ್ಾಗಿದನ. 
  ಎ)ಅಸ್ಮಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅವಕಾಶ   ಬ್ರ)ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ತರವಿನಾಾಸ್  
  ಸಿ)ಸ್ಮಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅವಕಾಶ    ಡಿ)ಲ್ಲಂಗತವ ಅಸ್ಮಾನ್ತನ 
5.  ಚಿತರ ಕ್ಲಾಕಾರನನೊಬಬನ್ು ತನ್ೆ ಆತಮ ಸ್ಂತನೊೀಷಕಾೆಗಿ ಚಿತರವಂದನ್ುೆ ಬ್ರಡಿಸ್ುವ ಕಾರ್ಾದಲ್ಲಿ ತನೊಡಗಿರುವುದು  
  ಎ)  ಸಂ ಭಾ ವ ನ  ಸಹಿ ತ  ದ ುಡಿ ಮೆ     ಬಿ)  ಶರಮ  ವಿಭಜ ನ   
  ಸಿ )  ಸಂ ಭಾ ವ ನ  ರಹಿ ತ ದ ು ಡಿಮೆ     ಡಿ)  ವಿ ಶ ೇ ಷ್ಟ್ ಪ್ರಿ ಣಿ ತಿ 

6. ಸಾಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ರಣ ಮಳನರ್ು ಈ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಳುತತದನ. 
  ಎ) ಚಳಿಗಾಲ      ಬ್ರ) ಬನೀಸಿಗನ ಕಾಲ    

  ಸಿ) ಮಳನಗಾಲ      ಡಿ) ನಗಾಮನ್ ಮಾನ್ಸ್ೊನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ 
7. ಆರ್ಥಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವ್ನಂದರನ ಜನ್ರ ಆರ್ಥಾಕ್ ಕ್ಲಾಾಣದ ಹನಚಚಳವ್ನಂದು ಹನೀಳಿದವರು 
  ಎ) ಪನೊರ.ಕನೊೀಲ್ಲನ್ ಕಾಿಕ್ಾ     ಬ್ರ) ಪನೊರ.ಮೆರ್ರ್ ಮತುತ ಬಾಲಡವಿನ್   

  ಸಿ) ಅಮತಾಾ ಸನನ್      ಡಿ)ಮಹಬೊಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್ 
8. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ ಪತರಗಳನ್ುು ನೀಡುವ ಸಂಸೆೆ 
  ಎ)  ಭೂ  ಅಭಿವ ೃ ದ್ಧಿ  ಬಾ ಯಂ ಕ್      ಬ್ರ) ಸಹ ಕಾ ರಿ  ಬಾ ಯಂ ಕ್     

  ಸಿ)  ರಿಜರ್ವಾ ಬಾಾಂಕ್       ಡಿ) ಅಂಚ   ಕಛ ೇ ರಿ                 
 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ:     8x1=8               

9. ಗನೊೀವ್ಾ ಪನೊೀಚುಾಗಿೀಸ್ರ ಆಡಳಿತ ಕನೀಂದರವ್ಾದುದು ಹನೀಗನ? 
10. ಸ್ಹಾರ್ಕ್ ಸನೈನ್ಾ ಪ್ದಿತ್ರ ಎಂದರನೀನ್ು? 
11. ಭಾರತವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣವನ್ುು ಪರತಿಪಾದಿಸಿದನ? 
12. ಸ್ಂಭಾವನನ ರಹಿತ ದುಡಿಮೆ ಎಂದರನೀನ್ು? 
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13. ಈಶ್ಾನ್ಾ ರಾಜಾಗಳು ಅಧಿಕ್ ಮಳನರ್ನ್ುೆ ಪ್ಡನರ್ುತತವ್ನ. ಹನೀಗನ? 
14. ಕ್ಪ್ುು ಮಣುು ದ್ಧೀಘಾ ಕಾಲ ತನೀವ್ಾಂಶ ಹಿಡಿದ್ಧಟ್ುಾಕನೊಳುುವ ಸಾಮರ್ಥಾಾ ಹನೊಂದ್ಧದನ. ಏಕನ? 
15. ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಜಿೀವಿತಾವಧಿರ್ನ್ುೆ ಅರನೈಾಸಿರಿ. 
16. ಟನಲ್ಲಶ್ಾಪಂಗ್ ಎಂದರನೀನ್ು? 
 

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಎರಡರಿೊಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ:       8x2=16               

17. ಬಕಾಾರ್ ಕ್ದನ್ದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾವುವು?  
18. 1ನನೀ ಆಂಗನೊಿೀ ಮರಾಠ ರ್ುದಿಕನೆ ಕಾರಣಗಳನೀನ್ು? 
19. ಭಾರತ ವಿದೆೀಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಉದೆದೀಶ್ಗಳು ಯಾವುವು?           
           ಅರ್ಥವ್ಾ 
 ಇತಿತೀಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿೀನಾದೆ ಂದಿಗೆ ನ್ಮ್ಮ ಬಾಂಧವಯ ಹದಗೆಡಲು ಕಾರಣಗಳಾವುವು? 

20. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ತರವಿನಾಾಸ್ ಸ್ವಾವ್ಾಾಪ್ಕ್ವ್ಾದುದನಂದು ಹನೀಗನ ಹನೀಳುವಿರಿ.     
           ಅರ್ಥವ್ಾ 

ದುಡಿಮೆರ್ ತಾರತಮಾತನರ್ನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
21. ಡ ನ್ ಎಂದರೆೀನ್ು? ಉದಾಹರಣೆ ಕೆ ಡಿ. 
22. ಅರಣಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀವು ಸ ಚಿಸುವ ಕರಮ್ಗಳೆೀನ್ು? 
23. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾರಮೀಣ ಆರ್ಥಾಕ್ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ರ ಹನೀಗಿದನ? 
24. ಭಾರತದಲ್ಲರಿುವ ಉದಯಮಿಗಳ ಪರವತತಕ ಸಂಸೆೆಗಳನ್ುು ಹೆಸರಸ್ತ್. 
 

 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಆರಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ:                     9x3=27                 

25. ಬ್ರರಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಧಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಪ್ಟಿಾ ಮಾಡಿ.             
            ಅರ್ಥವ್ಾ 

ಕಿತೊತರಿನ್ ರಾಣಿ ಚನನ್ೆಮಮಳಿಗನ ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದಿ ರ್ುದಿ ಅನವ್ಾರ್ಾವ್ಾಗಿತುತ. ಏಕನ? 
26. ಬರಹಮಸ್ಮಾಜದ ಬನೊೀಧನನಗಳನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
27.   1857ರ ದಂಗೆಯು ಬ್ರರಟಿಷರನ್ುು ಭಾರತದಿಂದ ಹೆ ರ ಹಾಕುವಲ್ಲ ಿವಿಫಲವಾಯಿತು ಏಕೆ?   
28. ರಷಾಯದೆ ಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವನ್ುು ವಿವರಸ್ತ್.  
29. ಸ್ಂಘಟಿತ ಮತುತ ಅಸ್ಂಘಟಿತ ಕನಲಸ್ಗಾರರ ನ್ಡುವಿನ್ ವಾತಾಾಸ್ಗಳನೀನ್ು?  
30. ಭ್ೊಕ್ುಸಿತಕನೆ ಕಾರಣಗಳನ್ುೆ ಪ್ಟಿಾ ಮಾಡಿರಿ. 
31. ಸಾರಿಗನರ್ ಪಾರಮುಖ್ಾತನರ್ನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ.             
            ಅರ್ಥವ್ಾ 

 ಕೆೈಗಾರಕಾ ಸಾೆನೀಕರಣದ ಮೀಲೆ ಪರಭಾವ ಬ್ರೀರುವ ಅಂಶ್ಗಳಾವುವು? 
32. ಲ್ಲಂಗ ಸ್ಮಾನ್ತನರ್ನ್ುೆ ಹನೀಗನ ಸಾಧಿಸ್ುವುದು?           
            ಅರ್ಥವ್ಾ 
   ಗಾರಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರ್ ಮಹತವವನ್ುೆ ಕ್ುರಿತು ವಿಶ್ನೀಿಷಿಸಿ. 
33. ಬಾಾಂಕ್ ಖಾತನರ್ನ್ುೆ ತನರನರ್ುವ ವಿಧಾನ್ವನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ.      
           ಅರ್ಥವ್ಾ 

ಯಾರೆೀ ಒಬಬ ಮ್ನ್ುಷಯನಾಗಲ್ಲ ಸವ ಉದೆ ಯೀಗ ಉದಿದಮಯನ್ುು ಸಾೆಪಿಸಲು ಇಷಟಪಟ್ಟಲ್ಲ ಿಸಲಹೆ ಸೌಕಯತಗಳಿಗೆ ಆರಸ್ತ್ಕೆ ಳಳಬೆೀಕಾದ ಸಂಸೆೆಗಳು 
ಯಾವುವು?  

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಎೊಂಟರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ:           4x4=16                 

34. ಸಾವತಂತರ ಚಳುವಳಿರ್ಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತ್ರಲಕ್ರ ಪಾತರವನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ.       
          ಅರ್ಥವ್ಾ 

  ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ುು ವಿವರಸ್ತ್.  
35. ಸಾವತಂತರಯ ಹೆ ೀರಾಟ್ದಲ್ಲ ಿಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪಾತರವನ್ುು ವಿವರಸ್ತ್ರ. 
36. ಭಾರತದಲ್ಲನಿ್ ನರುದನೊಾೀಗದ ಬಗನೆ ಬರನಯಿರಿ. 
37. ಮುಂಗಾರು ಬನಳನ ಮತುತ ಹಿಂಗಾರ ಋತುಗಳ ನ್ಡುವಣ ವಾತಾಾಸ್ ತ್ರಳಿಸಿ.  

VI. 38. ಭಾರತ್ದ ನಕೆ್ಷಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಇವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತಿಸಿ:         1+4=5                

 ಎ) 8212  ಡಿಗ್ರ ರ  ಪ್ೂ ವ ಾ  ರ  ೇ ಖ ಾ ಂಶ     ಬ್ರ) ನ್ಮಾದಾ ನ್ದ್ಧ 
ಸಿ) ಮುಂಬನೈ ಹನೈ    ಡಿ) ಹಿ ರ ಾ ಕು ಡ್  ಯೇ ಜ ನ  
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ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪ್ತ್ರರಕನ-2. 2021-22 

ವಿಷ ಯ: ಸಮ ಾಜ ವಿಜ್ಞ ಾ ನ                                                      10ನ ೇ ತ ರಗತಿ 
ಸಮಯ: 3 ಗಂ ಟ ಗಳು                                                    ಅಂ ಕ ಗಳು: 80 

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಣಯ ಉತ್ತರಗಳನಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.  ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಕು 
ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನಕೆ ಆರಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರಕವ ಜಾಗದಲಿ್ಲಯೇ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ಪ್ೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನಕೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.                                 8x1=8 

1. ನಾಗರಿೀಕ್ ಸನೀವ್ಾ ವಾವಸನಿರ್ನ್ುೆ ಜಾರಿಗನ ತಂದನ್ು 
 ಎ) ವಾ ರ ನ್ ಹ  ೇ ಸ್ಟಿಂಗ್         ಬಿ) ಲ ಾ ರ್ಡ ್ ಕಾ ನ್್್ ವಾ ಲೇ ಸ    

  ಸ್) ಲ ಾ ರ್ಡ ್ ಡಾ ಲ್ ಹ ೌಸ್     ಡಿ) ವಿ ಲ ಯಿಂ ಬ ಿಂಟಿಂ ಕ್ 

2. ಭಾರತ ಸಕಾತರವು ಸೆೈನಕ ಕಾಯಾತಚರಣೆಯ ಮ್ ಲಕ ವಶ್ ಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಂಡ ಸಂಸಾೆನ್ 
  ಎ)  ಜ ಮ ುು - ಕಾ ಶ್ಮೀ ರ          ಬಿ)  ಜ ುನ ಾ ಗ ಢ        

  ಸಿ )  ಹ  ೈ ದ ರ ಾ ಬಾ ದ್            ಡಿ)  ಮೆೈ ಸೂ ರು 
3. ಈ ಕನಳಗಿನ್ ಯಾವ ಸ್ಮಸನಾರ್ು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಾತ್ರರಕ್ವ್ಾಗಿ ಹಾಗೊ ಸ್ಮಾಜದ ಎಲಾಿ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲರಿ್ೊ ವ್ಾಾಪ್ಕ್ವ್ಾಗಿ ಹಬ್ರಬದನ.  
   ಎ) ಭ್ರ ಷ್ಾ ಟಚ ಾ ರ        ಬಿ) ನಿರ ು ದ ್ ಯೇ ಗ    

   ಸ್) ಬ ಡ ತನ          ಡಿ) ಭ್ ಯೇ ತ್ಾ ಾದ ನ   
4. ಸ್ಂವಿಧಾನ್ ---- ತ್ರದುುಪ್ಡಿರ್ ಮೊಲಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊಲಭ್ೊತ ಹಕನೆಂಬ ಅಂಶವನ್ುೆ ಸ್ಂವಿಧಾನ್ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಲಾಗಿದನ.  
   ಎ) 45ನ ೇ         ಬಿ) 46ನ ೇ    
    ಸ್) 73ನ ೇ         ಡಿ) 86ನ ೇ 
5. ಈ ಕನಳಗಿನ್ವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಂಭಾವನನ ರಹಿತ ದುಡಿಮೆಯಾಗಿದನ.  
   ಎ) ದಾ ದಿಯರ ಕ ್ ೇ ರ್ಸ್        ಬಿ) ಕ ೈ ಗ ಾ ರಿ ಕ ಗ ಳ ದ ುಡಿಮೆ   

    ಸ್) ಬಿೇ ದಿ ಬ ದಿ ಯ ವಾ ಯ ಪಾ ರ       ಡಿ) ವಾ ಹ ನಗ ಳ ರಿ ಪ ೇ ರಿ  
6. ಏಪಿರಲ್ ಮ್ತುತ ಮೀ ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಿಬ್ರೀಳುವ ಮ್ಳೆಯನ್ುು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲ ಿಹೀಗೆನ್ುುತ್ಾತರೆ 
   ಎ ) ಕಾ ಲ ಬ ೈ ಸಾ ಕಿ               ಬಿ)  ಮ ಾ ವಿನ ಹ ೂ ಯ್ುು    
    ಸಿ)  ಕಾ ಫಿ ಯ್  ಹ ೂ ಮ ಳ          ಡಿ)  ಆ ಂಧಿ ಸ್ 

7. ಜಾಗತ್ರಕ್ ಮಾನ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದ್ಧಗಳ ಪ್ರಕ್ಟ್ಣನರ್ ಹನೊಣನ ಹನೊತ್ರತರುವ ಸ್ಂಸನಿ    
  ಎ) ಯುನ  ಸ ್ ಕೇ          ಬಿ) ಯುನಿ ಸ ಫ್   

   ಸ್) ವಿ ಶ್ವಬಾ ಯಿಂ ಕ್          ಡಿ) ಯು.ಎ ನ್.ಡಿ.ಪಿ       

8. ಬಾಯಂಕುಗಳ ಬಾಯಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವ ಬಾಯಂಕ್  
    ಎ)  ಸ ಟೇ ಟ್  ಬಾ ಯಂ ಕ್  ಆಫ್  ಮೆೈ ಸೂ ರ್        ಬಿ)  ಸ ಟೇ ಟ್  ಬಾ ಯಂ ಕ್ ಆಫ್  ಇ ಂಡಿಯ ಾ    
    ಸಿ)  ಭಾ ರ ತಿೇ ಯ್ ರಿ ಜ ರ್ವಾ ಬಾ ಯ ಂಕ್           ಡಿ)  ಸಹ ಕಾ ರಿ  ಬಾ ಯಂಕ್         
         

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ:      8x1=8               

9. ಭಾರತದ ಪರಥಮ್ ರಾಷಾಾಧಯಕ್ಷರು ಯಾರು?  
10. ಎರಡನನೀ ಆಂಗನೊಿೀ ಮರಾಠ ರ್ುದಿಕನೆ ಕಾರಣವ್ನೀನ್ು? 
11. ತೃತಿೀಯ ಜ್ಗತತನ್ುು ವಾಯಖ್ಾಯನಸ್ತ್. 
12. ದುಡಿಮೆ ಎಂದರನೀನ್ು? 
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13. ಮಾವಿನ್ ಹ ಯುಿ ಎಂದರೆೀನ್ು? 
14. ಮೆಕ್ೆಲು ಮಣುು ಹನೀಗನ ಉತುತ್ರತಯಾಗುತತದನ? 
15. ತಲಾದಾಯವನ್ುು ಹೆೀಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?  
16. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾರಹಕ್ ಸ್ಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದು ಯಾವ್ಾಗ ಜಾರಿಗನ ಬಂತು? 
 

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಎರಡರಿೊಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ:      8x2=16         

17. ಭಾರತಕನೆ ಹನೊಸ್ ಜಲಮಾಗಾ ಕ್ಂಡು ಹಿಡಿರ್ಲು ಕಾರಣವ್ಾದ ಅಂಶಗಳನ್ುೆ ಚಚಿಾಸಿರಿ. 
18. ಸ್ಹಾರ್ಕ್ ಸನೈನ್ಾ ಪ್ದಿತ್ರರ್ ನಬಂಧನನಗಳಾವುವು? 
19. ಪಂಚಶೀಲ ತತವಗಳಾವುವು? 
                 ಅರ್ಥವ್ಾ 
 ಭಾರತ ಮತುತ ಪಾಕಿಸಾತನ್ದ ಮಧನಾ ಉದ್ಧವಗೆತನಗನ ಕಾರಣವ್ಾದ ವಿಷರ್ಗಳು ಯಾವುವು? 

20. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಸ್ಮಾನ್ತನಗನ ಕಾರಣಗಳಾವುವು? 
               ಅರ್ಥವ್ಾ 

ದೆ ಂಬ್ರಯ ಸವರ ಪವನ್ುು ತಿಳಿಸ್ತ್.  
21. ಪ್ೊವಾಘಟ್ಾ ಮತುತ ಪ್ಶಿಚಮ ಘಟ್ಾಗಳಿಗಿರುವ  ವಾತಾಾಸ್ಗಳನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ. 
22. ಮಾಾಂಗನೊರೀರ್ವ ಕಾಡುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನೀನ್ು? 
23. ಮ್ಹಳಾ ಸಂಘಟ್ನೆ ಮ್ತುತ ಆರ್ಥತಕ ಸಾವವಲಂಬನೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳಾ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಪಾತರವೆೀನ್ು? 
24. ಉದಾಮಗಾರಿಕನರ್ು ಸ್ೃಜನಾತಮಕ್ ಚಟ್ುವಟಿಕನಯಾಗಿದನ. ಏಕನ? 
 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಆರಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ:                           9x3=27 

25. ಬ್ರರಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪನೊೀಲ್ಲೀಸ್ ವಾವಸನಿರ್ಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹ ಸ್ುಧಾರಣನಗಳಾವುವು? 
               ಅರ್ಥವ್ಾ 

ಸ್ಂಗನೊಳಿು ರಾರ್ಣುನ್ು ಸಾವತಂತರಯ ಹನೊೀರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಹನೊೀರಾಡಿದ ಕ್ರಮವನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
26. ಸಾವಮ ವಿವ್ನೀಕಾನ್ಂದರ ಚಿಂತನನಗಳನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
27.  1857ರ ದಂಗೆಗೆ ಆರ್ಥತಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕಾರಣವಾದವು? ವಿವರಸ್ತ್.   
28. ಭಾರತ ಮತುತ ಚಿೀನಾ ನ್ಡುವಿನ್ ಸ್ಂಬಂದವನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
29.  ಅಸ್ಂಘಟಿತ ದುಡಿಮೆಗಾರ ಸ್ಮಸನಾಗಳನ್ುೆ ಪ್ಟಿಾ ಮಾಡಿರಿ. 
30. ಭಾರತದಲ್ಲರಿುವ ಪರಮ್ುಖ ಬಂದರುಗಳನ್ುು ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ. 
31. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಾಕಾಭಿವೃದ್ಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಕನೈಗಾರಿಕನಗಳ ಮಹತವವನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ.  
                ಅರ್ಥವ್ಾ 
  ಭ್ೊಕ್ಂಪ್ದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ುೆ ಮತಗನೊಳಿಸ್ಲು ಕನೈಗನೊಳುಬನೀಕಾದ ಮುನನೆಚಚರಿಕನ ಕ್ರಮಗಳನ್ುೆ ತ್ರಳಿಸಿ. 
32. ಅನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರನೀನ್ು? ಅದಕನೆ ಕಾರಣಗಳನೀನ್ು? 
               ಅರ್ಥವ್ಾ 
   ಗಾಂಧಿೀಜಿರ್ವರ ಗಾರಮಸ್ವರಾಜಾ ಕ್ಲುನನರ್ನ್ುೆ ವಿಕನೀಂದ್ಧರೀಕ್ರಣದ ಹಿನನೆಲನರ್ಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿಸಿ. 
33. ಬಾಯಂಕ್ ನವತಹಸುವ ಕಾಯತಗಳಾವುವು?  
               ಅರ್ಥವ್ಾ 
ಉದಯಮ್ಗಾರಕೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ವಿವರಸ್ತ್ 

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಎೊಂಟರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ:                  4x4=16 

34. ಭಾರತದ ಸಾವತಂತರಯ ಹನೊೀರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಂದಗಾಮಗಳ ಪಾತರವನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
               ಅರ್ಥವ್ಾ 

ಸಾವತಂತರಯ ಹೆ ೀರಾಟ್ದಲ್ಲ ಿಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಬೆ ೀಸರ ಸಾಧನೆಯನ್ುು ವಿವರಸ್ತ್. 
35. ಭಾರತದ ಸಾವತಂತರಯ ಹೆ ೀರಾಟ್ದಲ್ಲ ಿರೆೈತ ಮ್ತುತ ಕಾಮಿತಕರ ಪರತಿಭಟ್ನೆಯನ್ುು ವಿವರಸ್ತ್. 
36. ಮಹಿಳನರ್ರ ಸಾಿನ್ಮಾನ್ ಉತತಮ ಪ್ಡಿಸ್ಲು ಕನೈಗನೊಳುಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳಾವುವು?  
37. ವಾವಸಾರ್ದ ಪಾರಮುಖ್ಾತನರ್ನ್ುೆ ವಿವರಿಸಿ. 

VI. 38. ಭಾರತ್ದ ನಕೆ್ಷಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಇವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತಿಸಿ:                               1+4=5 

   ಎ) ಇ ಿಂದಿರ ಾ ಕ ್ ೇ ಲ್   ಬ್ರ) ಭಾ ಕಾ ರನಂಗ ಲ್  ಯೇ ಜ ನ     
ಸಿ) ಮ ುಿಂಬ ಯಿ      ಡಿ) ಭ ದಾ ರವ ತಿ  



25 

 

ಮಾದರಿ ಪಿ್ಶಕನಪ್ತಿಿಕ್ಕ-3   2021-22  
     ವಿಷಯ: ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್                                                      10ನಕೋ ತರಗತಿ 

ಸಮಯ: 3 ಗುಂಟ್ಕಗಳು                                                    ಅುಂಕಗಳು : 80 

I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರ್ಾಣಯ ಉತ್ತರಗಳನಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಕು 
ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನಕೆ ಆರಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರಕವ ಜಾಗದಲಿ್ಲಯೇ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ಪ್ೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನಕೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.             8x1=8 

1. “ದತುತ ಮ್ಕಕಳಿಗೆ ಹಕಿಕಲಿ” ನೀತಿಯನ್ುು ಜಾರಗೆ ತಂದ ಗವನ್ತರ್ ಜ್ನ್ರಲ್.       

ಎ. ಲಾರ್ಡವ ವೆಲಿೆಸಿಿ  ಬ್ರ. ಲಾರ್ಡವ ಕಾರನ್ ವಾಲ್ಲಸ್   ಸಿ. ಲಾರ್ಡವ ಡಾಲ್ ಹ ಸಿ ಡಿ. ಲಾರ್ಡವ ವಿಲ್ಲಯಂ ಬೆಂಟಿಂರ್ಕ 

2. 1938 ರ ಹರಪುರ ಕಾಂಗೆರಸ್ ಅಧವೆೀಶ್ನ್ದ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿದದವರು. 
ಎ. ಸದಾವರ್ ರ್ಲಿಭಬಾಯಿ ಪ್ಟೆೋಲ್  ಬ್ರ. ಡಾ. ಬ್ರ ಆರ್ ಅಂಬೆೋಡಗಕ್ರ್ 

ಸಿ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತ್ತಲಕ್   ಡಿ. ಸುಭಾಷ್ ರ್ಂದರಬೊೋಸ್ 

3. ಪಂಚಶೀಲ ತತವಗಳಿಗ ಚಿೀನಾದ ಪರಧಾನ ಚೌ ಎನ್ ಲಾಯ್ ಜೆ ತ್ೆ ಒಪಪಂದಕೆಕ ಸಹ ಹಾಕಿದ ಭಾರತದ ಪರಧಾನ್. 
ಎ.ಜ್ವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು   ಬ್ರ. ಲಾಲ್ ಬಹದೂದರ್ ಶ್ಾಸಿರ 
ಸಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ    ಡಿ. ಆಟಲ್ ಬ್ರಹಾರಿ ವಾಜ್ಪೆೋಯಿ 

4. ಅಸಪೃಶ್ಯತ್ೆಯ ಆಚರಣೆಯು ಕರಮೀಣವಾಗಿ ಕಡಿಮಯಾಗುತಿತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 
ಎ. ಹೆರ್ುಿತ್ತತರುರ್ ಉಉದೊಯೋಗರ್ಕಾಶಗಳು  ಬ್ರ. ಹೆರ್ುಿತ್ತತರುರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ 
ಸಿ. ಉತ್ತಮ ಆರೊೋಗಯ ಸ ಲಭಯಗಳು  ಡಿ. ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ರ್ಯರ್ಸೆಾ 

5. ನ್ಮ್ತದಾ ಬಚಾವೀ ಆಂದೆ ೀಲನ್ದ ನೆೀತೃತವ ವಹಸ್ತ್ದದವರು. 
ಎ. ಮೋಧಾ ಪಾಟರೆ್  ಬ್ರ. ಡಾ. ಶ್ರರ್ರಾಮ ಕಾರಂತ್ ಸಿ. ಕ್ುಸುಮ್ಾ ಸೊರಬ ಡಿ. ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ 

6. ಭಾರತದ ಅತಯಂತ ಶೀತವಾದ ತಿಂಗಳು. 
ಎ. ನವೆಂಬರ್  ಬ್ರ. ಡಿಸೆಂಬರ್  ಸಿ. ಜ್ನರ್ರಿ  ಡಿ. ಫೆ್ಬರರ್ರಿ 

7. ಗಾರಮ್ ಸವರಾಜ್ಯ ಪರಕಲಪನೆ ನೀಡಿದವರು. 
ಎ. ಜ್ವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು   ಬ್ರ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತ್ತಲಕ್  

ಸಿ. ಸದಾವರ್ ರ್ಲಿಭಭಾಯಿ ಪ್ಟೆೋಲ್  ಡಿ. ಮಹಾತಾಮ ಗಾಂಧಿೋಜಿ 

8. ‘ಬ್ರಳಿಕಾರಂತಿಯ ಪಿತ್ಾಮ್ಹ ‘ಎಂದು ಪರಖ್ಾಯತರಾದ ಉದಯಮಿ. 

 ಎ. ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡಿ ಬ್ರ. ನರೆೋಶ್ ಗೊೋಯಲ್ ಸಿ. ರ್ಗಿೋವಸ್ ಕ್ುರಿಯನ್ ಡಿ. ಕಿರಣ್ ಮುಜ್ಮ್ ದಾರ್ ಷ್ಾ 
II.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಒೊಂದೊೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.                               8×1=8 

9. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದಿಾ ಪ್ರಭುತ್ಾರ್ನುೆ ಜಾರಿಗೆ ತ್ಂದರ್ರು ಯಾರು? 
10. ಶುದಿಧ ರ್ಳುರ್ಳಿಯನುೆ ಏಕೆ ಆರ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ು? 
11. ಮ್ಾನರ್ ಹಕ್ುೆಗಳ ದಿನರ್ನುೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ರಿಸಲಾಗುರ್ುದು? 
12. ನಿತ್ಯಹರಿದಾಣವ ಕಾಡುಗಳು ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೆೋನು? 
13. ಮಿಶರಬೆೋಸಾಯ ಎಂದರೆೋನು? 
14. ಒಂದು ದೆೋಶದ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಯನುೆ ರಾಷಿರೋಯ ಆದಾಯದಿಂದ ಅಳೆಯುರ್ುದು ಸಮಂಜ್ಸರ್ಲಿ. ಏಕೆ? 
15. ವಿಶಾ ಗಾರಹಕ್ ಆಂದೊೋಲನದ ರ್ರಿತೆರಯಲ್ಲಿ ಮ್ಾಚ್ವ 15 1962 ಏಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ? 
16. ಕೆೈಗಾ ಅಣುಸಾಾರ್ರ ವಿರೊೋಧಿ ರ್ಳುರ್ಳಿಯನುೆ ಏಕೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ು?. 
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III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತ್ತಯಂದು ಪ್ರಶೆ್ೆಗೂ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲುೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :                                8×2=16 
17. ಭಾ ರತಕ ೆ ಹ  ೂ ಸ ಜ ಲಮ ಾ ಗ ಾವ ನು ು ಕಂಡ ು ಹಿ ಡಿ ಯ್ಲು ಯ್ುರ  ೂ ೇ ಪಿ ಯ್ನುರ ನು ು ಪ ರೇರ  ೇ ಪಿ ಸಿದ ಅಂ ಶ ಗ ಳಾ ವ ುವ ು? 
18. ಭಾ ರತದ ಸಾ ಾ ತಂತರ ಯ ನಂತ ರ ದ ೇ ಶವ ು ಎದ ುರಿ ಸಿದ ಸಮ ಸ ಯಗ ಳನು ು ಪ್ಟ್ಟಟ ಮ ಾ ಡಿ. 

19. ಭಾ ರತದ ವಿ ದ ೇ ಶಾ ಂಗ ನೇ ತಿ ಯ್ ಉ ದ ದ ೇ ಶಗ ಳ ೇ ನು?    
20. “ ಸಾ ಮ ಾ ಜಿಕ ಸತರವಿ ನಾ ಯಸವ ು ವಿ ವಿಧ್ ರೂ ಪ್ಗ ಳ ಲ್ಲು ದ ”. ಹ  ೇ ಗ  ?   ಅಥವಾ     

ಜ ನಮ ಂದ  ಎಂದ ರ  ೇ ನು? ಉ ದಾ ಸಹಿ ತ ವಿವ ರಿ ಸಿ. 

21. ಕ ೂ ಟ್ಟಟರು ವ ದ ಕ್ಷಿಣ ಭಾ ರ ತದ ನಕ್ಷ  ಯ್ ಲ್ಲು ಗ ುರ ು ತಿಸಿ ರು ವ ಸಾ ಾ ಭಾ ವಿಕ ವಿಭಾ ಗ ವ ನು ು ಹ  ಸರಿ ಸಿ ಮ ತುತ 
ಅದ ರ ಯ ಾ ವ ುದಾ ದ ರೂ ಎರಡ ು ಆ ರ್ಥಾಕ ಪಾ ರಮ ುಖ್ ಯ ತ ಯ್ನು ು ತಿಳಿ ಸಿ.  

 

22. ಮ ಣಿ ಿನ ಸ ವ ತಕ ೆ ಕಾ ರಣ ಗ ಳ ೇ ನು?        ಅಥವಾ 
ಅರಣ ಯ ಸಂರ ಕ್ಷಿಸ ಲು ಕ ೈ ಗ  ೂ ಂಡ ಕರಮ ಗ ಳು ಯ ಾ ವ ುವ ು? 

23. ಮ ಹಿ ಳಾ ಸಾ ಸಹ ಾ ಯ್ ಸಂಘ ಗ ಳು ಮ ಹಿ ಳಾ ಸಬ ಲ್ಲೇ ಕರ ಣ ಕ ೆ ಪ್ೂ ರಕ ವಾ ಗ್ರ ವ  . ಸಮ ರ್ಥಾಸಿ. 

24. ಬಾ ಯಂಕುಗ ಳ ಲ್ಲು ತ ರ  ಯ್ಬ ಹ ು ದಾ ದ ವಿವಿಧ್ ಖ ಾ ತ ಗ ಳನು ು ಹ  ಸರಿ ಸಿ. 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಆರು ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ:           9×3=27 

25. ಸಹ ಾ ಯ್ಕ ಸ ೈ ನಯ ಪ್ದ ಿ ತಿಯ್ು ಭಾ ರತಿೇ ಯ್ ಸಂ ಸಾ ಾ ನಗ ಳನು ು ಹ  ೇ ಗ   ನ ಯ್ಂ ತಿರಸಿ ತುತ? 
26. ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಶ್ಮಕ್ಷಣ ದ್ಧಂದ ಉ ಂ ಟಾ ದ ಪ್ರಿ ಣ ಾ ಮ ಗ ಳ ಪ್ಟ್ಟಟ ಮ ಾ ಡಿರಿ. 

27. ಹ ಲಗ ಲ್ಲ ಯ್ ಬ ೇ ಡ ರ ದ ಂಗ ಯ್ನು ು ವಿವ ರಿ ಸಿ.           ಅಥವಾ 
ಆಯ್ ಾ ಸ ಮ ಾ ಜ ದ ಉ ದ ದ ೇ ಶಗ ಳನು ು ವಿವ ರಿ ಸಿ. 

28. ಭಾ ರತ ಮ ತ ುತ ರ ಷ್ಾ ಯ ದ ೇ ಶಗ ಳು ಉ ತತಮ   ಬಾ ಂಧ್ ವ ಯ ಹ  ೂ ಂ ದ್ಧ ವ ? ವಿವ ರಿ ಸಿ. 

29. ಸಂಘ ಟ್ಟತ ಮ ತುತ ಅಸ ಂಘ ಟ್ಟತ ವ ಲ ಯ್ದ ದ ು ಡಿಮೆಗ ಾ ರರ ನು ು ವ ಯ ತ ಯಯಿ ಸಿ. 

30. ಭಾ ರತದ ಪ್ ಶಿ್ಮಮ ಮ ತುತ ಪ್ೂ ವ ಾ ತಿೇ ರದ ಬ ಂದ ರು ಗ ಳನು ು ಪ್ ಟ್ಟಟ ಮ ಾ ಡಿರಿ.      ಅಥವಾ 
ಕ ೈ ಗ ಾ ರಿ ಕ ಗ ಳ ಸಾ ಾ ನೇ ಕರ ಣ ವ ನು ು ನಧ್ ಾರಿ ಸುವ ಅಂ ಶಗ ಳನು ು ತಿಳಿ ಸಿ.          

31. ನ ೈ ಸಗ್ರ ಾಕ ಮ ತುತ ಮ ಾ ನವ ಶ ಕಿತಗ ಳ ರಡ ೂ ಭೂ ಕು ಸಿ ತಕ ೆ ಹ  ೇ ಗ   ಕಾ ರಣ ವಾ ಗ ುತತ ವ  , ವಿವ ರಿ ಸಿ. 

32. ಗ ಾ ರಮಿ ೇ ಣ ಾ ಭಿವ ೃದ್ಧಿ ಯ್ ಮ ಹ ತಾವ ನು ು ವಿವ ರಿ ಸಿ.   ಅಥವಾ 
ಮ ಾ ನವ ಅ ಭಿವ ೃ ದ್ಧಿ ಸೂ ಚಿ ಯ್ನು ು ಹ  ೇ ಗ   ಲ  ಕೆಹ ಾ ಕಲ ಾ ಗ ು ತತದ ? 

33. ಬಾ ಯಂ ಕಿನ ಲ್ಲು ಖ ಾ ತ  ತ ರ  ಯ್ುವ ುದ ರಿ ಂದಾ ಗ ುವ ಉ ಪ್ಯೇ ಗ ಗ ಳನು ು ಪ್ ಟ್ಟಟ ಮ ಾ ಡಿ.  ಅಥವಾ 
ಉ ದ ಯಮ ಗ ಾ ರಿ ಕ ಯ್ ಗ ುಣ ಲಕ್ಷಣ ಗ ಳಾ ವ ುವ ು? 

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ಎೊಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ :        4×4=16 

34. 1857 ರ ಪ್ರಥ ಮ ಸಾ ಾ ತಂ ತರಯ ಸ ಂಗಾ ರಮ ವ ು ವಿ ಫ ಲವಾ ಗ ಲು ಕಾ ರಣ ಗ ಳನು ು ವಿವ ರಿ ಸಿ. ಅಥವಾ 
ಸಾ ಾತಂ ತರಯ ಚ ಳುವ ಳಿ ಯ್ ಲ್ಲು ಬಾ ಲಗ ಂಗಾ ಧ್ ರ್ ತಿ ಲಕರ ಪಾ ತರವ ನು ು ವಿವ ರಿ ಸಿ. 

35. ಅಸಹ ಕಾ ರ ಚ ಳುವ ಳಿ ಯ್ ಪ್ರಮ ುಖ್ ಕಾ ಯ್ ಾಕ ರಮ ಗ ಳನು ು ವಿವ ರಿ ಸಿ. 

36. ಕೃಷಿ ಯ್ ಪಾ ರಮ ುಖ್ ಯತ ಯ್ನು ು ವಿವ ರಿ ಸಿ. 

37. ಭಾ ರತದ ಆ ಂತರಿ ಕ ಸಮ ಸ ಯಯ ಾ ಗ್ರ ರು ವ ಕ ೂ ೇ ಮ ುವಾ ದ ದ ನ ವಾ ರಣ  ಯ್ ಕರಮ ಗ ಳಾ ವ ುವ ು? ವಿವ ರಿ ಸಿ. 

VI. 38. ಭಾರತ್ದ ನಕ್ಷೆಯನುೆ ಬರೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುೆ ಗುರುತಿಸಿ :                                1+4=5 
ಎ) 23 ½ ಉ ತತರ ಅಕ್ಷಾ ಂ ಶ  ಬಿ ) ಮ ಲ ಬಾ ರ್ ತಿೇ ರ 

ಸಿ) ಭಾ ಕರನ ಂಗಲ್ ಯೇ ಜ ನ   ಡಿ) ವಿ ಶಾ ಖ್ ಪ್ಟಟಣ 


