
 

ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲ,ೆ ಗಂಧನಹಳ್ಳ,ಿ ರ್.ೆಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ.ೆ 

ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲೆ, ಗಂಧನಹಳಿ್ಳ, ರೆ್.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ೂೆಕು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆೆ. 
೯ನೇೆ ತರಗತಿ    ಎರಡನೇೆ ಸಂಕಲ್ನಾತಮಕ ಪರಿೇಕ್ಷ-ೆ ಮಾರ್ಚಾ- ೨೦೨೦  ಸಮಾವಿಜ್ಞಾನ 
ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು-೮೦       ನೇಲಿ ನರ್ಾಶ ೆ     ಸಮಯ- ೩ ಗಂಟ ೆ

ಉದೆದೇಶವಾರು ಅಂಕ ಹಂಚಿರ್ ೆ
ಕೌ.ಸಂ ಉದ್ದದಷ್ುಗಳು ಶೇೆಕಡವಾರು ಅಂಕಗಳು 
೧ ಜ್ಞಾನ ೧೬% ೧೩ 
೨ ತಿಳುವಳ್ಳರ್ ೆ ೫೦% ೪೦ 
೩ ಅನವಯ ೨೮% ೨೨ 
೪ ರ್ರಶಲ್ ೦೬% ೦೫ 
 ಒಟ್ುು ೧೦೦% ೮೦ 

 
ವಿಭಾಗವಾರು ಅಂಕ ಹಂಚಿರ್ ೆ

ಕೌ.ಸಂ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂಕ ಹಂಚಿರ್ ೆ
೧ ಇತಿಹಾಸ ೨೫ 
೨ ರಾಜಯಶಾಸರ ೧೧ 
೩ ಸಮಾಜಶಾಸರ ೦೮ 
೪ ಭೂಗೂೆೇಳಶಾಸರ ೨೨ 
೫ ಅಥಾಶಾಸರ ೦೭ 
೬ ವಯವಹಾರ ಅಧಯಯನ ೦೭ 
 ಒಟ್ುು ೮೦ 
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ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲ,ೆ ಗಂಧನಹಳ್ಳ,ಿ ರ್.ೆಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ.ೆ 

 
ಪೌಶೆೆಗಳ ಸವರೂಪಕಕನುಗುವವಾಿ ಅಂಕ ಹಂಚಿರ್ ೆ

ಕ.ೌಸಂ ಪಶೌೆೆ ಗಳ ಸವರೂಪ 
ವಿಭಾಗಗಳು  

ಬಹು 
ಆಯ್ಕಕ 

೧ 
 ಅಂಕ 

೨ 
ಅಂಕಗಳು 

   ೩ 
ಅಂಕಗಳು  

೪ 
ಅಂಕಗಳು 

೫ 
ಅಂಕಗಳು 

ಒಟ್ುು  
ಪಶೌೆೆ ಗಳು 

ಒಟ್ುು 
ಅಂಕಗಳು 

೧ ಇತಿಹಾಸ ೧(೨) ೧(೨) ೨(೨) ೩(೩) ೪(೨) - ೧೧ ೨೫ 
೨ ರಾಜಯಶಾಸರ ೧(೧) ೧(೧) ೨(೧) ೩(೧) ೪(೧) - ೦೫ ೧೧ 
೩ ಸಮಾಜಶಾಸರ ೧(೨) ೧(೧) ೨(೧) ೩(೧) - - ೦೫ ೦೮ 
೪ ಭೂಗೂೆೇಳಶಾಸರ ೧(೧) ೧(೨) ೨(೨) ೩(೨) ೪(೧) ೫(೧) ೦೯ ೨೨ 
೫ ಅಥಾಶಾಸರ ೧(೧) ೧(೧) ೨(೧) ೩(೧) -  ೦೪ ೦೭ 
೬ ವಯ.ಅಧಯಯನ ೧(೧) ೧(೧) ೨(೧) ೩(೧) -  ೦೪ ೦೭ 
 ಒಟ್ುು ೮(೮) ೮(೮) ೧೬(೮) ೨೭(೯) ೧೬(೪) ೫(೧) ೩೮ ೮೦ 

 
ಕಠಿವತಯೆ ಮಟ್ುಕಕನುಗುವವಾಿ ಅಂಕ ಹಂಚಿರ್ ೆ

ಕೌ.ಸಂ ಕಠಿವತಯೆ ಮಟ್ು ಶೇೆಕಡವಾರು  ಅಂಕಗಳು 
೧ ಸುಲ್ಭ ೩೦% ೨೪ 
೨ ಸಾಧಾರವ ೫೦% ೪೦ 
೩ ಕಠಿವ ೨೦% ೧೬ 
 ಒಟ್ುು ೧೦೦% ೮೦ 
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ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲ,ೆ ಗಂಧನಹಳ್ಳ,ಿ ರ್.ೆಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ.ೆ 

೯ನೇೆತರಗತಿ         ನೇಲ್ನಕ್ಷ ೆ       ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ 
ಕ.ೌಸ ಘಟ್ಕಗಳ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳ್ಳರ್ ೆ ಅನವಯ ರ್ರಶಲ್ ಒಟ್ುು  ಒಟ್ುು 

ಅಂಕ 
 ಇತಿಹಾಸ ಬ.

ಆ 
೧ಅ ೨ಅ ೩ಅ ೪ಅ ಬ.

ಆ 
೧ಅ ೨ಅ ೩ಅ ೪ಅ ಬ.ಆ ೧ಅ ೨ಅ ೩ಅ ೪ಅ    

೧ ರ್ೈೆಸತ ಮತುತ ಇಸಾೆಂ ಮತಗಳು         ೩(೧)        ೦೧ ೦೩ 
೨ ಮಧಯರ್ಾಲಿೇನ ಭಾರತ ಮತುತ 

ರಾಜಕೇಯ ಸಂಕಮೌವ 
        ೩(೧)*    ೨(೧)    ೦೧ ೦೨ 

೩ ಮತ ಪವೌತಾಕರು ಮತುತ 
ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು 

೧(೧)             ೩(೧)   ೦೨ ೦೪ 

೪ ವಿಜಯನಗರ ಮತುತ 
ಬಹಮನ ಸಾಮಾಜೌಯ 

         ೪(೧)       ೦೧ ೦೪ 

೫ ಮೊಘಲ್ರು ಮತುತ 
ಮರಾಠರು 

        ೩(೧)        ೦೧ ೦೩ 

೬ ಭಕತಪಂಥ  ೧(೧)     ೧(೧)          ೦೨ ೦೨ 
೭ ಮಧಯಯುಗದ ಯುರೂೆೇಪ್   ೨(೧)              ೦೧ ೦೨ 
೮ ಆಧುನಕ ಯುರೂೆೇಪ್ ೧(೧)         ೪(೧)*       ೦೧ ೦೧ 
೯ ರ್ಾಂೌತಿಗಳು ಮತುತ ರಾಷ್ರಗಳ 

ಏಕೇಕರವ 
         ೪(೧)       ೦೧ ೦೪ 

 ರಾಜಯಶಾಸರ                   
೧ ನಮಮ ಸಂವಿಧಾನ          ೪(೧)       ೦೧ ೦೪ 
೨ ರ್ೇೆಂದ ೌಸರ್ಾಾರ ೧(೧)                ೦೧ ೦೧ 
೩ ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರ        ೨(೧)*         - - 
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ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲ,ೆ ಗಂಧನಹಳ್ಳ,ಿ ರ್.ೆಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ.ೆ 

೪ ನಾಯಯಾಂಗ ವಯವಸೆೆ                 - - 
೫ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವಯವಸೆೆ       ೧(೧)          ೦೧ ೦೧ 
೬ ದೇೆಶದ ರಕ್ಷಣ ೆ        ೨(೧)         ೦೧ ೦೨ 
೭ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಭಾವೈೆಕಯತ ೆ              ೩(೧)   ೦೧ ೦೩ 
 ಸಮಾಜಶಾಸರ                   
೧ ಕುಟ್ುಂಬ              ೩(೧)   ೦೧ ೦೩ 
೨ ಸಾಮಾಜಿೇಕರವ ೧(೧)       ೨(೧)*         ೦೧ ೦೧ 
೩ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣ ೆ        ೨(೧)         ೦೧ ೦೨ 
೪ ಸಮುದಾಯ  ೧(೧)    ೧(೧)           ೦೨ ೦೨ 
 ಭೂಗೂೆೇಳಶಾಸರ                   
೧ ನಮಮ ರಾಜಯ- ಕನಾಾಟ್ಕ                 ೧# ೦೧ ೦೧ 
೨ ಪ್ಾಕೌೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು        ೨(೧)        ೧# ೦೧ ೦೩ 
೩ ಕನಾಾಟ್ಕದ ವಾಯುಗುವ, 

ಮವುು, ಸಸಯವಗಾ ಮತುತ 
ಪ್ಾಣೌಿವಗಾ 

          
೪(೧) 

       
೦೧ 

 
೦೪ 

೪ ಕನಾಾಟ್ಕದ ಜಲ್ 
ಸಂಪನೂಮಲ್ಗಳು 

            ೨(೧)   ೧# ೦೧ ೦೩ 

೫ ಕನಾಾಟ್ಕದ ಭೂ ಸಂಪತುತ         ೩(೧)        ೦೧ ೦೩ 
೬ ಖನಜ ಸಂಪನೂಮಲ್ಗಳು       ೧(೧)          ೦೧ ೦೧ 
೭ ಸಾರಿಗ ೆ         ೩(೧)*       ೧# - ೦೧ 
೮ ಕನಾಾಟ್ಕದ ರ್ೈೆಗಾರಿರ್ಗೆಳು ೧(೧)               ೧# ೦೧ ೦೨ 
೯ ಕನಾಾಟ್ಕದ ಪಮೌುಖ 

ಪವೌಾಸಿ ರ್ೇೆಂದಗೌಳು 
             ೩(೧)   ೦೧ ೦೩ 
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ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲ,ೆ ಗಂಧನಹಳ್ಳ,ಿ ರ್.ೆಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ.ೆ 

೧೦ ಕನಾಾಟ್ಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ  ೧(೧)               ೦೧ ೦೧ 
 ಅಥಾಶಾಸರ                   

೧ ನೈೆಸಿಾಕ ಸಂಪನೂಮಲ್ಗಳು ೧(೧)             ೩(೧)
* 

  ೦೧ ೦೧ 

೨ ಭಾರತದ ಮಾನವ 
ಸಂಪನೂಮಲ್ಗಳು 

             ೩(೧)   ೦೧ ೦೩ 

೩ ಬಡತನ ಮತುತ ಹಸಿವು  ೧(೧)               ೦೧ ೦೧ 
೪ ಶಮೌ ಮತುತ ಉದೂೆಯೇಗ        ೨(೧)         ೦೧ ೦೨ 
 ವಯವಹಾರ ಅಧಯಯನ                   

೧  ವಯವಹಾರ ನವಾಹಣ ೆ             ೨(೧)    ೦೧ ೦೨ 
೨ ಹವರ್ಾಸು ನವಾಹಣ ೆ ೧(೧)        ೩(೧)*   ೧(೧)     ೦೨ ೦೨ 
೩ ವಯವಹಾರದಲೆಿ ಲಕೆಕಬರಹ         ೩(೧)        ೦೧ ೦೩ 
  ೭(೭) ೪(೪) ೨(೧)   ೧(೧) ೩(೩) ೮(೪) ೧೨(೪) ೧೬(೪)  ೧(೧) ೬(೩) ೧೫(೫)  ೫(೧)   
 ಒಟ್ುು ೧೩(೧೨) ೪೦(೧೬) ೨೨(೯) ೫(೧) ೩೮ ೮೦ 
 
ಸೂಚನಗೆಳು: 

 ಆವರವದ ಹೂೆರಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂಕಗಳನುೆ ಮತುತ ಆವರವದ ಒಳಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪಶೌೆೆ ಗಳನುೆ ಸೂಚಿಸುತತವ.ೆ 
 “ *” ಈ ಚಿಹೆೆಯು ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕಕಯ ಪಶೌೆೆ ಗಳನುೆ ಸೂಚಿಸುತತದ.ೆ 
 “ #” ಈ ಚಿಹೆೆಯು ನಕ್ಷಯೆ ಪಶೌೆೆ ಗಳನುೆ ಸೂಚಿಸುತತದ.ೆ
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ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲ,ೆ ಗಂಧನಹಳ್ಳ,ಿ ರ್.ೆಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ.ೆ 

ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲೆ, ಗಂಧನಹಳಿ್ಳ, ರೆ್.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ೂೆಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆೆ 
೯ನೇೆ ತರಗತಿ  ಎರಡನೇೆ ಸಂಕಲ್ನಾತಮಕ ಮರಲ್ಯಮಾಪನ     ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ 
ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು- ೮೦               ಮಾದರಿ ಪಶೌೆೆ ಪತಿರೌ್-ೆ೧    ಸಮಯ- ೩ ಗಂಟೆಗಳು 

I . ಈ ರ್ಳೆಿನ ಪೌತಿೊಂಂದು ಪಶೌೆೆ ಗ/ೆಅಪೂವಾ ಹೇೆಳ್ಳರ್ಗೆ ೆನಾಲ್ುಕ ಆಯ್ಕಕಗಳನುೆ ನೇಡಲಾಿದ.ೆ ಸೂಕತವಾದ ಆಯ್ಕಕಯನುೆ 
ಗುರುತಿಸಿ, ಉತತರ ಪತಿರೌ್ಯೆಲೆಿ ಕಮೌಾಕ್ಷರದೂೆಂದ್ದಗ ೆಬರಯೆಿರಿ.    ೮x1=8 

1. ಅದವೆೈತ ಸಿದಾದಂತವನುೆ ಪತೌಿಪ್ಾದ್ದಸಿದವರು 
ಎ) ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಾರು ಬಿ) ಮಧಾವಚಾಯಾರು ಸಿ) ಶಂಕರಾಚಾಯಾರು ಡಿ) ಬಸವವುನವರು 

2. ಪುನರುಜಿಜೇವನದ ತವರು 
ಎ) ಫ್ಾೌನ್ಸ್   ಬಿ) ಇಂಗೆೆಂಡ್ʻ  ಸಿ) ಜಮಾನ  ಡಿ) ಇಟ್ಲಿ 

3. ರ್ೇೆಂದ ೌಶಾಸರ್ಾಂಗದ ರ್ಳೆಮನ ೆ
ಎ) ರಾಜಯಸಭ ೆ   ಬಿ) ಲೊೇಕಸಭೆ  ಸಿ) ವಿಧಾನಸಭೆ  ಡಿ) ವಿಧಾನಪರಿಷ್ತ್ 

4. ಮಕಕಳ ಸುಪತ ಶಕತ ಸಾಮಥಯಾಗಳು ಬಳೆಯೆುವುದು ಇಲೆಿ. 
ಎ) ಕುಟ್ುಂಬದಲಿೆ   ಬಿ) ಶಾಲೆಯಲಿೆ  ಸಿ) ನೆರಹೆೊರೆಯಲಿೆ ಡಿ) ಧಮಾದಲಿೆ 

5. ಕನಾಾಟ್ಕದ ಕರಾವಳ್ಳ ಪದೌೇೆಶ ಮತುತ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆೆಯ ನೇರಾವರಿ ಪದೌೇೆಶಗಳಲೆಿ ಈ ಬಗೆಯ ಗಾಮೌ ಪರೌ್ಾರ ಕಂಡುಬರುತತದ.ೆ 
ಎ) ಪೌತೆಯೇಕತ ಹೊಲ್ ಮನಗೆಳ ಗಾೌಮ  ಬಿ) ರ್ೇೆಂದ್ದೌೇಕೃತ ಗಾೌಮ ಸಿ) ಚದುರಿದ ಗುಂಪು ಗಾೌಮ  ಡಿ) ಸಾಲ್ುಮನೆಗಳ ಗಾೌಮ 

6. ಈ ರ್ಳೆಿನವುಗಳಲೆಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ರ್ೈೆಗಾರಿರ್ಯೆಾಿದ.ೆ 
ಎ) ಕಬಿಿವ ಮತುತ ಉಕುಕ ರ್ಾಖ್ಾಾನೆ  ಬಿ) ಹತಿತಬಟುೆ ರ್ೈೆಗಾರಿರೆ್ ಸಿ) ರ್ಾಗದದ ರ್ೈೆಗಾರಿರೆ್ ಡಿ) ಸಿಮಂಟ್ ರ್ೈೆಗಾರಿರೆ್ 

7. ಕಲೆಿದದಲ್ು, ಪ್ಟೊೆೇೌಲಿಯಂ ಖನಜಗಳು ಮುಂತಾದವು ಈ ರ್ಳೆಿನ ಬಗೆಯ ಸಂಪನೂಮಲ್ಗಳಾಿವ.ೆ 
ಎ) ಮುಿದು ಹೊೇಗದ ಬಿ) ಮುಿದು ಹೊೇಗುವ ಸಿ) ಜೆೈವಿಕ  ಡಿ) ಬರಿದಾಗದ  

8. ಭಾರತದ ಮೊದಲ್ ಷೇೆರು ಮಾರುಕಟೆು ಈ ನಗರದಲೆಿ ಪ್ಾರೌಂಭವಾಯಿತು.  
ಎ) ಹೆೈದರಾಬಾದ್  ಬಿ) ಚನೆೆೆೈ   ಸಿ) ಮುಂಬೆೈ  ಡಿ) ದೆಹಲಿ 

I I . ಈ ರ್ಳೆಿನ ಪಶೌೆೆ ಗಳ್ಳಗ ೆಒಂದು ವಾಕಯದಲೆಿ ಉತತರಿಸಿ.      ೮x1=8 
9. ಮುಸಿೆಂ ಸಂತರುಗಳನುೆ ಸೂಫಿ ಸಂತರುಗಳಂೆದು ಕರೆಯುತಾತರ.ೆ ಏರೆ್? 
10. ಭಕತ ಎಂದರೇೆನು? 
11. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟುಯನುೆ ಏರೆ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತತದ?ೆ 
12. ಬುಡಕಟ್ುು ಎಂದರೇೆನು? 
13. ಕನಾಾಟ್ಕವನುೆ “ಚಿನೆದ ನಾಡು” ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತರೆ. ಏರೆ್? 
14. ಜನಸಾಂದೌತ ೆಎಂದರೇೆನು? 
15. ಬಡತನ ಎಂದರೇೆನು? 
16. ಹವದ ಮಾರುಕಟೆುಯು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟೆುಿಂತ ಹೆೇಗ ೆಭಿನೆವಾಿದೆ? 

I I I . ಈ ರ್ಳೆಿನ ಪಶೌೆೆ ಗಳ್ಳಗ ೆ ಎರಡು-ಮೂರು ವಾಕಯಗಳಲೆಿ ಉತತರಿಸಿ.     ೮x2=16 
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ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರಢೌಶಾಲ,ೆ ಗಂಧನಹಳ್ಳ,ಿ ರ್.ೆಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ.ೆ 

17. ಅಲಾೆವುದ್ದದೇನನ ಮಾರುಕಟೆು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅವನಗ ೆಚರಿತೆಯೌಲಿೆ ಅನನಯ ಸಾೆನವನುೆ ತಂದುರೆ್ೂಟ್ಟುವ.ೆ ಈ ಹೆೇಳ್ಳರೆ್ಯನುೆ ಸಮರ್ಥಾಸಿ. 
18. ಊಳ್ಳಗಮಾನಯ ಪದಧತಿಯಲಿೆ ಧಣಿ ವಗಾದಲಿೆದದ ವಿವಿಧ ದಜಾೆಗಳನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
19. ವಿಧಾನಸಭೆಯು ರಾಜಯ ರ್ಾಯಾಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಹೆೇಗ ೆನಯಂತೌವ ಹೊಂದ್ದದೆ?      ಅಥವಾ 

ಭೂ ಸೆೈನಯವು ನವಾಹಿಸುವ ರ್ಾಯಾಗಳನುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
20. ಸಾಮಾಜಿೇಕರವದ್ದಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಹೆೇಗ ೆಸಾಮಾಜಿಕ ವಯಕತಗಳಾಿ ರೂಪುಗೂೆಳುಿತಾತರ?ೆ ಅಥವಾ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಲ್ಕ್ಷವಗಳನುೆ ತಿಳ್ಳಸಿ. 
21. ಕನಾಾಟ್ಕದ ಪೌಮುಖ ಪ್ಾೌಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳನುೆ ತಿಳ್ಳಸಿ. 
22. ಕನಾಾಟ್ಕದ ವಯವಸಾಯರೆ್ಕ ನೇರಾವರಿ ಅತಯಂತ ಅವಶಯಕ. ಸಮರ್ಥಾಸಿ. 
23. ಶೌಮದ ಲ್ಕ್ಷವಗಳನುೆ ಪಟ್ಟುಮಾಡಿ. 
24. “ನಯಂತೌವವು ನವಾಹಣಾ ರ್ಾಯಾದಲಿೆ ಬಹುಮುಖಯವಾದುದು”. ಸಪಷ್ಟ್ುೇಕರಿಸಿ. 

IV. ಈ ರ್ಳೆಿನ ಪಶೌೆೆ ಗಳ್ಳಗ ೆಐದು-ಆರು ವಾಕಯಗಳಲೆಿ ಉತತರಿಸಿ.      9x3=27 
25. ಏಸುಕಸೌತರ ಪೌಮುಖ ಬೊೇಧನಗೆಳನುೆ ತಿಳ್ಳಸಿ.     ಅಥವಾ 

ಮಹಮದ್ ಘೂೇರಿಯ ದಾಳ್ಳಯಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ರಾಜಕೇಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
26. ದೆವೈತ ಸಿದಾದಂತ ಮತುತ ಅದೆವೈತ ಸಿದಾದಂತದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನುೆ ವಿಮಶಾಾತಮಕವಾಿ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ. 
27. ಮೊಘಲ್ರ ರ್ಾಲ್ದ ಕಲ ೆಮತುತ ವಾಸುತಶಿಲ್ಪವನುೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ. 
28. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಭಾವೆೈಕಯತೆಗ ೆಇರುವ ಅಡಿಿಗಳನುೆ ನವಾರಿಸಲ್ು ನಮಮ ಸಲ್ಹಗೆಳೇೆನು? 
29. “ಇತಿತೇಚೆಗ ೆಆಧುನಕ ರ್ೇೆಂದ ೌಕುಟ್ುಂಬಗಳು ದ್ದನೆೇ ದ್ದನೆೇ ಹೆಚಾಾಗುತಿತವೆ” ಈ ಹೆೇಳ್ಳರೆ್ಯನುೆ ಸೂಕತ ಉತತರಗಳ ೆಂದ್ದಗ ೆಸಮರ್ಥಾಸಿ. 
30. ಕನಾಾಟ್ಕದ ಆರ್ಥಾಕತಯೆ ಅಭಿವೃದ್ದಧಯಲಿೆ ವಯವಸಾಯದ ಪ್ಾತೌವನುೆ ವಿವರಿಸಿ.     ಅಥವಾ 

ಕನಾಾಟ್ಕದಲಿೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಪ್ಾೌಮುಖಯತೆಯನುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
31. “ಪೌವಾಸವು ಮಾನವ ಜಿೇವನದ ಅನವಾಯಾ ಸಂಗತಿಯಾಿದೆ” ಸಮರ್ಥಾಸಿ. 
32. ನೇವು ವಾಸಿಸುವ ಪರಿಸರದಲಿೆ ಪರಿಸರದ ಹೆಜಜೆ ಗುರುತನುೆ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ು ನೇವು ಯಾವ ಕಮೌಗಳನುೆ ರ್ೈೆಗೂೆಳುಿವಿರಿ. ಅಥವಾ 

“ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಲ್ವು ಒಂದು ರಾಷ್ರದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತುತ” ಈ ಹೆೇಳ್ಳರೆ್ಯನುೆ ಸಮರ್ಥಾಸಿ. 
33. ವಯವಹಾರ ಸಂಸೆೆಗಳಲಿ ೆಹವರ್ಾಸಿನ ಪ್ಾತೌ ಮತುತ ಪ್ಾೌಮುಖಯತೆಯನುೆ ವಿವರಿಸಿ. ಅಥವಾ 

ಲೆಕಕಬರಹದ ಉಪೊಂೇಗಗಳು ಅಥವಾ ಪೌೊಂೇಜಗಳನುೆ ತಿಳ್ಳಸಿ. 
V. ಈ ರ್ಳೆಿನ ಪಶೌೆೆ ಗಳ್ಳಗ ೆಎಂಟ್ು- ಹತುತ ವಾಕಯಗಳಲೆಿ ಉತತರಿಸಿ.     ೪x4=16 

34. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಾೌಜಯದ ಪತನರ್ಕೆ ರ್ಾರವವಾದ ಅಂಶಗಳನುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
35. ಪುನರುಜಿಜೇವನ ರ್ಾಲ್ದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸಿ.    ಅಥವಾ 

ಅಮೇರಿಕ ಸಾವತಂತೌಯ ಸಂಗಾೌಮದ ರ್ಾರವ ಮತುತ ಪರಿಣಾಮಗಳನುೆ ವಿವರಿಸಿ. 
36. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೌಧಾನ ಲ್ಕ್ಷವಗಳನುೆ ಪಟ್ಟುಮಾಡಿ. 
37. ಕನಾಾಟ್ಕದ ಸಾವಭಾವಿಕ ಸಸಯವಗಾಗಳ ಪ್ಾೌಮುಖಯತೆಯನುೆ ವಿವರಿಸಿ. 

VI . ಕನಾಾಟ್ಕದ ಅಂದವಾದ ನಕ್ಷ ೆಬರದೆು ಈ ರ್ೆಳಿನವುಗಳನುೆ ಗುರುತಿಸಿ.     ೧+೪=೫ 
ಎ) ಕರಾವಳ್ಳ ಮೈದಾನ  ಬಿ) ರ್ಾವೆೇರಿ ನದ್ದ   ಸಿ) ಕನಾಾಟ್ಕದ ಹೆಬಾಿಿಲ್ು  ಡಿ) ಬೆಂಗಳ ರು 
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