
 

ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲ,ೆ ಗಂಧನಹಳ್ಳ,ಿ ರ್.ೆಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸಲರು ಜಿಲೊ. 
 

ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲೆ, ಗಂಧನಹಳಿ್ಳ, ರೆ್.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸಲರು ಜಿಲೊ. 
೮ನೇೆ ತರಗತಿ   ಎರಡನೇೆ ಸಂಕಲ್ನಾತಮಕ ಮರಲ್ಯಮಾಪನ- ಮಾರ್ಚಾ-೨೦೧೦     ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು-೪೦ 
ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ      ನೇಲ್ ನರ್ಾಶ ೆ         ಸಮಯ- ೧-೩೦ ಗಂಟೆ  

೧. ಉದ್ದಿಷ್ುವಾರು ಅಂಕ ಹಂಚಿರ್ ೆ
 

ಉದ್ದಿಷ್ುಗಳು ಶೇೆಕಡವಾರು ಅಂಕಗಳು 
ಜ್ಞಾನ ೧೬% ೦೭ 

ತಿಳುವಳ್ಳರ್ ೆ ೫೦% ೨೦ 
ಅನವಯ ೨೮% ೧೧ 
ರ್ರಶಲ್ ೬% ೦೨ 
ಒಟ್ುು ೧೦೦% ೪೦ 

 
೨. ವಿಭಾಗವಾರು ಅಂಕ ಹಂಚಿರ್ ೆ

 
ಕೌ.ಸಂ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂಕಗಳು 
೧ ಇತಿಹಾಸ ೧೨ 
೨ ರಾಜಯಶಾಸರ ೬ 
೩ ಸಮಾಜಶಾಸರ ೪ 
೪ ಭಲಗಲೆೇಳಶಾಸರ ೧೧ 
೫ ಅಥಾಶಾಸರ ೪ 
೬ ವಯವಹಾರ ಅಧಯಯನ ೩ 
 ಒಟ್ುು ೪೦ 
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೩. ಪೌಶೆೆಗಳ ಸವರಲಪಕಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂಕ ಹಂಚಿರ್ ೆ
ಕ.ೌಸಂ ಪಶೌೆೆ ಗಳ ಸವರಲಪ 

  ವಿಭಾಗಗಳು 
ಬಹುಆಯ್ಕಕ ೧ ಅಂಕ ೨ ಅಂಕ ೩ ಅಂಕ ೪ ಅಂಕ ೫ 

ಅಂಕ 
ಒಟ್ುು 
ಪಶೌೆೆ ಗಳು 

ಒಟ್ುು 
ಅಂಕ 

೧ ಇತಿಹಾಸ  - ೨(೧) ೬(೨) ೪(೧) - ೪ ೧೨ 
೨ ರಾಜಯಶಾಸರ - - ೨(೧) - ೪(೧) - ೨ ೦೬ 
೩ ಸಮಾಜಶಾಸರ ೧(೧) ೧(೧) ೨(೧) - - - ೩ ೦೪ 
೪ ಭಲಗಲೆೇಳಶಾಸರ ೧(೧) ೨(೨) - ೩(೧) - ೫(೧) ೫ ೧೧ 
೫ ಅಥಾಶಾಸರ ೧(೧) ೧(೧) ೨(೧) - - - ೩ ೦೪ 
೬ ವಯ. ಅಧಯಯನ ೧(೧) - ೨(೧) - - - ೨ ೦೩ 
 ಒಟ್ುು ೪(೪) ೪(೪) ೧೦(೫) ೯(೩) ೮(೨) ೫(೧) ೧೯ ೪೦ 

 

 
೪. ಕಠಿಣತಯೆ ಮಟ್ುಕಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂಕ ವಿತರಣ ೆ

 
ಕೌ.ಸಂ ಕಠಿಣತಯೆ ಮಟ್ು ಅಂಕಗಳು ಶೇೆಕಡವಾರು 

೧ ಸುಲ್ಭ ೧೨ ೩೦ 
೨ ಸರಾಸರಿ ೨೦ ೫೦ 
೩ ಕಠಿಣ ೦೮ ೨೦ 
  ೪೦ ೧೦೦% 
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೮ನೇೆ ತರಗತಿ     ಎರಡನೇೆ ಸಂಕಲ್ನಾತಮಕ ಮರಲ್ಯಮಾಪನ- ಮಾರ್ಚಾ – ೨೦೨೦                    ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಕ.ೌಸಂ ಘಟ್ಕಗಳ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳ್ಳರ್ ೆ ಅನವಯ ರ್ರಶಲ್ ಒಟ್ುು 

ಪಶೌೆೆ  
ಒಟ್ುು 
ಅಂಕ 

  ಬ. 
ಆ 

೧ 
ಅಂ 

೨ 
ಅಂ 

೩ 
ಅಂ 

೪ 
ಅಂ 

ಬ. 
ಆ 

೧ 
ಅಂ 

೨ 
ಅಂ 

೩ 
ಅಂ 

೪ 
ಅಂ 

ಬ. 
ಆ 

೧ 
ಅಂ 

೨ 
ಅಂ 

೩ 
ಅಂ 

೪ 
ಅಂ 

   

 ಇತಿಹಾಸ                   
೧ ಮರಯಾರು ಮತುು ಕುಶಾಣರು          

೩(೧)* 
        * 

೧ 
* 
೩ ೨ ಗುಪುರು ಮತುು ವಧಾನರು                

೩ ಶಾತವಾಹನರು, 
ಕದಂಬರು,ಗಂಗರು 

         ೪(೧)       ೧ ೪ 

೪ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲ್ುಕಯರು- 
ಪಲ್ೂವರು 

        
೨(೧)* 

         
೧* 

 
೨* 

೫ ರಾಷ್ರಕಲಟ್ರು- ಕಲಾಯಣಿ 
ಚಾಲ್ುಕಯರು 

            3(1)*   

೬ ಚಲೆೇಳರು- ಹಲೆಯಸಳರು              ೩(೧)   ೧ ೩ 
 ರಾಜಯಶಾಸರ                   
೧ ಮಾನವ ಹಕುಕಗಳು        ೨(೧)         ೧ ೨ 
೨ ಸಥಳ್ಳೇಯ ಸರ್ಾಾರಗಳು               ೪(೧)  ೧ ೪ 
 ಸಮಾಜಶಾಸರ                   
೧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸಥೆಗಳು       ೧(೧)    ೧(೧)      ೨ ೨ 
೨ ಸಮಾಜದ ಪರೌ್ಾರಗಳು        ೨(೧)         ೨ ೩ 
 ಭಲಗಲೆೇಳಶಾಸರ                   
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೧ ವಾಯುಗಲೆೇಳ    ೩(೧)$   ೧(೧)          ೧$ ೪ 
೨ ಜಲ್ಗಲೆೇಳ      ೧(೧) ೧(೧)         ೨(೧)$ ೩ ೪ 
೩ ಜಿೇವಗಲೆೇಳ              ೩(೧)   ೧ ೩ 
 ಅಥಾಶಾಸರ                   
೧ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಾಯ ಮತುು 

ಅಥಾ ವಯವಸಥೆಯ ವಲ್ಯಗಳು 
        

೨(೧) 
         

೧ 
 
೨ 

೨ ಸರ್ಾಾರ ಮತುು ಅಥಾವಯವಸಥೆ ೧(೧)      ೧(೧)          ೨ ೨ 
 ವಯವಹಾರ ಅಧಯಯನ                   
೧ ವಯವಹಾರ ಮತುು ರ್ೈೆಗಾರಿರ್ ೆ ೧(೧)  ೨(೧)*              ೦೧ ೦೧ 
೨ ವಿವಿಧ ವಯವಹಾರ ಸಂಘಟ್ನಗೆಳು   ೨(೧)              ೦೧ ೦೨ 
  2(2)  ೨(೧) ೩(೧)$  ೧(೧) ೪(೪) ೮(೪) ೩(೧) ೪(೧) ೧(೧)   ೬(೨) ೪(೧) ೨(೧)   
 ಒಟ್ುು ೭(೩) ೨೦(೧೨) ೧೧(೩) ೨(೧) ೧೯ ೪೦ 

ಸಲಚನಗೆಳು : 
೧. “ $” ಈ ಚಿಹೆೆ  ಇರುವ ಎರಡು ಪಶೌೆೆ ಗಳನುೆ ಒಂದೇೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರ್ಲೆಳುವಿುದು.  
೨. “ *” ಚಿಹೆೆಯು ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕಕಗಳನುೆ ಸಲಚಿಸುತುದ.ೆ     
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ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲೆ, ಗಂಧನಹಳಿ್ಳ, ರೆ್.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸಲರು ಜಿಲೊ. 
೮ನೇೆ ತರಗತಿ   ಎರಡನೇೆ ಸಂಕಲ್ನಾತಮಕ ಮರಲ್ಯಮಾಪನ- ಮಾರ್ಚಾ-೨೦20     ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು-೪೦ 
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ           ಸಮಯ- ೧-೩೦ ಗಂಟೆಗಳು 
I . ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ಪತೌಿಯಂದು ಪಶೌೆೆ ಗಲ ನಾಲ್ುಕ ಆಯ್ಕಕಗಳನುೆ ನೇಡಲಾಗಿದ.ೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕಕಯನುೆ ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ೧x4=4 

1. ಒಟಾುರ ೆಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ ಜಾರಿಗಲೆಳ್ಳಸಿರುವ ಯೇಜನ ೆ
ಎ) ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿ) ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಸಿ) ಸಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿ) ಸಾಮರ್ಟಾ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ 

2. ಪುನರ್ ರಫ್ುು ವಾಯಪ್ಾರರ್ಕೆ ಹಸೆರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ದೇೆಶ 
ಎ) ಜಪ್ಾನ್   ಬಿ) ಚಿೇನಾ   ಸಿ) ಸಿಂಗಾಪುರ್  ಡಿ) ಅಮೇರಿಕ 

3. ಈ ರ್ಳೆಗಿನವುಗಳಲ್ಲೂ ಉಷ್ಣಸಾಗರ ಪವೌಾಹಗಳ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಹೇೆಳ್ಳರ್ ೆ
ಎ) ಇವು ಧೃವ ಪೌದೇೆಶಗಳ್ಳಂದ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತುದ ಕಡಗೆ ೆಹರಿಯುತುವೆ. ಬಿ) ಇವು ಪಲವಾದ್ದಂದ ಪಶಿಮಿರ್ಕೆ ಹರಿಯುತುವೆ. 
ಡಿ) ಇವು ಸಮಭಾಜಕವೃತುದ್ದಂದ ಉಪಧೃವಿೇಯ ಪೌದೇೆಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತುವೆ. 

4. ಮಹಳಯೆರು ಮತುು ಪುರುಷ್ರಿಗ ೆರ್ರಟ್ುಂಬಿಕ ಜಿೇವನರ್ಕೆ ಪವೌೇೆಶ ನೇಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸಥೆ 
ಎ) ಕುಟ್ುಂಬ  ಬಿ) ಸಮಾಜ  ಸಿ) ವಿವಾಹ  ಡಿ) ಧಮಾ 

I I . ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ಪಶೌೆೆ ಗಳ್ಳಗ ೆಒಂದು ವಾಕಯದಲ್ಲೂ ಉತುರಿಸಿ.              ೧x4=4 
5. “ಧಮಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಯಂತೌಣದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.” ಹೆೇಗ?ೆ 
6. ಓಜೆಲೇನ್ ಪದರದ ಮಹತವವೆೇನು? 
7. ಸಮದೌದ ನೇರಿನಲ್ಲೂ ಲ್ವಣಾಂಶ ಹೆಚಾಿಗಿರಲ್ು ರ್ಾರಣವೆೇನು? 
8. ಯೇಜನೆಯ ಅಥಾ ತಿಳ್ಳಸಿ. 

I I I . ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ಪಶೌೆೆ ಗಳ್ಳಗ ೆಎರಡು-ಮಲರು ವಾಕಯಗಳಲ್ಲೂ ಉತುರಿಸಿ.            ೨x5=10 
9. ವಿವಿಧ ವಯವಹಾರ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ.  ಅಥವಾ  ವಾಯಪ್ಾರದ ಮಲರು ವಿಧಗಳನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
10. ಪಲ್ೂವರ ಆಡಳ್ಳತವನುೆ ವಿವರಿಸಿ.  ಅಥವಾ  ರಾಷ್ರಕಲಟ್ರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಯವಸೆಥಯ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸಿ. 
11. ಮಾನವ ಹಕುಕಗಳು ಮತುು ಮಲಲ್ಭಲತ ಹಕುಕಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸಗಳನುೆ ತಿಳ್ಳಸಿ. 
12. ಮಾಹಿತಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ಾೌಮುಖ್ಯತೆಯನುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
13. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಾಯವು ತಲಾ ಆದಾಯಕ್ಕಂತ ಹೆೇಗ ೆಭಿನೆವಾಗಿದೆ? 

IV. ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ಪಶೌೆೆ ಗಳ್ಳಗ ೆ೫-೬ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲೂ ಉತುರಿಸಿ.             3x3=9 
14. ಮರಯಾರ ಇತಿಹಾಸವನುೆ ತಿಳ್ಳಯಲ್ು ಇರುವ ಆಧಾರಗಳನುೆ ಪಟಿುಮಾಡಿ.  ಅಥವಾ 

ಗುಪುರ ಬಗೆೆ ತಿಳ್ಳಯಲ್ು ಇರುವ ಪೌಮುಖ್ ಆದಾರಗಳನುೆ ಪಟಿುಮಾಡಿ 
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15. “ಕಲಾಯಣದ ಚಾಲ್ುಕಯರು ಕಲಾರಾಧಕರಾಗಿದಿರು ಎಂದು ಹೆೇಗ ೆಹೆೇಳುವಿರಿ?  ಅಥವಾ 
“ಹೆಲಯಸಳರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯು ಜಗದ್ದವಖ್ಾಯತವಾದುದು” ಈ ಹೆೇಳ್ಳರೆ್ಯನುೆ ಸಮರ್ಥಾಸಿ. 

16. ವಾಯುಮಾಲ್ಲನಯವನುೆ ನಯಂತಿೌಸಲ್ು ನೇವು ಯಾವ ಕಮೌಗಳನುೆ ಸಲಚಿಸುವಿರಿ? 
V. ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ಪಶೌೆೆ ಗಳ್ಳಗ ೆ೮ ರಿಂದ ೧೦ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲೂ ಉತುರಿಸಿ.             ೪x2=8 
17. ಭಾರತಿೇಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತುು ಸಂಸೃತಿಗೆ ಗಂಗರ ರ್ಲೆಡುಗೆಗಳನುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
18. “ಸಥಳ್ಳೇಯ ಸರ್ಾಾರಗಳು ಜನರ ಜಿೇವನಮಟ್ು ಉತುಮ ಪಡಿಸಲ್ು ಅನೆೇಕ ರ್ಾಯಾಗಳನುೆ ನವಾಹಿಸುತಿುವೆ” ಈ ಹೆೇಳ್ಳರೆ್ಯನುೆ 

ಸಮರ್ಥಾಸಿ. 
VI . ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ಪಶೌೆೆ ಗ ೆಸಲಚನಗೆನುಸಾರವಾಗಿ ಉತುರಿಸಿ.              ೫x1=5 

A) ಭಾರತದ ನಕ್ಷ ೆಬರೆದು ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ಜಲ್ಭಾಗಗಳನುೆ ಗುರುತಿಸಿ.       ೨  
ಎ) ಪ್ಾಕ್ ಜಲ್ಸಂಧಿ     ಬಿ) ಬಂಗಾಳರೆ್ಲಲ್ಲೂ 

B)   ರ್ಲೆಟಿುರುವ ಗಲೆೇಳದಲ್ಲೂ  ಈ ರ್ಳೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನುೆ ಗುರುತಿಸಿ.       ೩ 
 ಎ)  ಶಿೇತವಲ್ಯ 
 ಬಿ)  ಉಷ್ಣವಲ್ಯ 
 ಸಿ) ಸಮಶಿೇತಲೆೇಷ್ಣ ವಲ್ಯ 

 

                                     
 

 

********************* 


