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ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕ:ೆ-01 
ವಿಷಯ: ಸಮಯಜ ವಿಜ್ಞಯನ 

ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳ ಸಂಖ್ನೆ : 47                 ತರಗತಿ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ                  ವಿಷಯ ಸಂಕನೇತ: 85ಕನ 
ಸಮಯ: 3ಗಂಟನ                                                               ಗರಿಷಠ ಅಂಕಗಳು: 80 

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಯ ಅಪೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಯಲ್ಕು ಪರ್ಯಣಯ ಉತ್ತರಗಳನಕೆ ಕೊಡಲಯಗಿದ.ೆ  
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಕು ಸೂಕ್ತವಯದ ಉತ್ತರವನಕೆ ಆರಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರಕವ ಜಯಗದಲ್ಲಯಿೇ 
ಕ್ಿಮಯಕ್ಷರಗಳ ೆೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.                               10x1=10  
1. ಲಯರ್ಡಣ ವೆಲೆಿಸಿಿಯಕ ತ್ರೇವಿ ಟ್ಟೇಕಗೆೆ ಒಳಗಯಗಿ ತ್ನೆ ಹಕದೆೆಗ ೆರಯಜೇನಯಮೆ ನೇಡಿ ಸವದೇೆಶಕುೆ ಮರಳಲ್ಕ ಕಯರರ್  

ಎ) ಮರಯಠರ ವಿರಕದಧ ಯಕದಧದಲ್ಲಿ ಸೊೇತ್ಕ ತ್ರೇವ ಿಅವಮಯನ ಅನಕಭವಿಸಿದನಕ. 
ಬಿ) ಸಹಯಯಕ್ ಸೆೈನಾ ಪದಧತ್ರಯಕ ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಯಶಸಸನಕೆ ಗಳಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಸಿ) ಅವನ ಯಕದಧಪ್ರಿಯ ನೇತ್ರಯಿೊಂದ ಕ್ೊಂಪನಗ ೆಸಯಲ್ದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ಕ. 
ಡಿ) ಸಹಯಯಕ್ ಸೆೈನಾ ಪದಧತ್ರಯಿೊಂದ ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಪಯಯಿ ದೊಂಗ ೆಜರಕಗಿತ್ಕ. 

2.  ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯವುದಕ ಆದಣಿ ಬೆೇಸಯಯದ ನೆೈಜ ಅಥಣವನಕೆ ಸೂಚ್ಚಸಕತ್ತದೆ. 
ಎ) ಸಯಕ್ಷಕಿ ಮಳ ೆಬಿೇಳುವ ಪದಿೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಯವರಿಯ ನೆರವಿಲ್ಿದೆ ಬೆಳಗೆಳನಕೆ  ಬೆಳಯೆಕವುದಕ 
ಬಿ) ಬೆಳಗೆಳನಕೆ ಬೆಳಯೆಕವುದರ ಜೊತೆಗ ೆಪಶಕಪಯಲ್ನಯೆನೂೆ ಒಳಗೊೊಂಡಿರಕವುದಕ. 
ಸಿ) ಅತ್ರ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಳ ೆಬಿೇಳುವ ಹಯಗೂ ನೇರಯವರಿ  ಸೌಲ್ಭಾವಿಲ್ಿದ ಪಿದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರಕವುದಕ. 
ಡಿ) ರೆೈತ್ ಮತ್ಕತ ಆತ್ನ ಕ್ಕಟಕೊಂಬದ ಬಳಕೆಗಯಗಿ ಬೆಳ ೆಬೆಳಯೆಕವುದಕ. 

3. ಗಯಿಮೇರ್ ಪಿದೆೇಶಗಳ ಹೊಂದಕಳಿದಿರಕವಿಕೆಗೆ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಪಿಮಕಖ ಕಯರರ್ವೆೊಂದರೆ  
ಎ) ಮೂಢನೊಂಭಿಕೆ ಮತ್ಕತ ನಧಯನಗತ್ರಯ ಸಯಮಯಜಕ್ ಬದಲಯವಣೆ   
ಬಿ) ನಗರಿೇಕ್ರರ್ ಮತ್ಕತ ಬೃಹತ್ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗ ೆ 
ಸಿ) ಅನಕ್ಷರತ ೆಮತ್ಕತ ಗೃಹ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳ ಅವನತ್ರ  
ಡಿ) ಕ್ೃಷಿಯ ಸಥಗಿತ್ತ ೆಮತ್ಕತ ನಧಯನಗತ್ರಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

4. ಭ್ಯರತ್ವು ವಸಯಹತ್ಕಶ್ಯಹತ್ವವನಕೆ ಪಿಬಲ್ವಯಗಿ ವಿರೊೇಧಿಸಕತ್ತದೆ. ಏಕೆೊಂದರೆ ಭ್ಯರತ್ವು  
ಎ) ವಸಯಹತ್ಕಶ್ಯಹತ್ವವನಕೆ ಅನಕಸರಿಸಕತ್ರತದೆ. 
ಬಿ) ವಸಯಹತ್ಕಶ್ಯಹತ್ವವನಕೆ ವಿರೊೇಧಿಸಿ ಸಯವತ್ೊಂತ್ಿಯ ಗಳಿಸಿದ.ೆ  
ಸಿ) ಅಲ್ಲಪತ ನೇತ್ರಯನಕೆ ಅನಕಸರಿಸಕತ್ರತದೆ. 
ಡಿ) ರ್ಯವುದೆೇ ವಸಯಹತ್ಕ ರಯಷರವನಕೆ ಹೊೊಂದಿಲ್ಿ. 

5.  ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ರಯಷಿರೇಯ ಕಯೊಂಗೆಸಿ್ ತ್ನೆ ಆರೊಂಭಿಕ್ ಸಭೆ್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಯರಿದೊಂತ ೆಅದರ ಪಿಮಕಖ ಉದೆೆೇಶ 
ಎ) ಪೂರ್ಣ ಸವರಯಜಾವನಕೆ ಸಯಥಪ್ರಸಕವುದಕ.  
ಬಿ) ಭ್ಯರತ್ರೇಯರ ರಯಜಕೇಯ ಹಕ್ುನಕೆ ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಕವುದಕ.  
ಸಿ) ರಯಷಿರೇಯ ಐಕ್ಾತೆಯನಕೆ ಸಯಧಿಸಿ ಬೆಳಸೆಕವುದಕ.  
ಡಿ) ಭ್ಯರತ್ರೇಯರಿಗೆ ಸೊಂವಿಧಯನಯತ್ಮಕ್ ಹಕ್ಕುಗಳನಕೆ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

6. ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ದ ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ ದೆೇಶಗಳ ನಡಕವೆ ಸಯಮಯಜಕ್ ಹಯಗೂ ರಯಜಕೇಯ ಸಯಮರಸಾ ಉೊಂಟಯಗಲ್ಕ 
ಸಯಧ್ಾವಯಗಕತ್ತದ.ೆ ಏಕೆೊಂದರೆ ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ದಿೊಂದ ಪಿಪೊಂಚ್ದ ದೇೆಶಗಳ ನಡಕವ ೆ 
ಎ) ಮಲ್ಲಟರಿ ಒಪಪೊಂದಗಳಯಗಿವೆ. 
ಬಿ) ಆರ್ಥಣಕ್ ಅವಲ್ೊಂಬನ ೆಉೊಂಟಯಗಿದೆ   
ಸಿ) ವಯಾಪಯರಿ ಒಪಪೊಂದಗಳು ಉೊಂಟಯಗಿವ.ೆ  
ಡಿ) ರಯಜಕೇಯ ಅವಲ್ೊಂಬನೆ ಉೊಂಟಯಗಿವ ೆ
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7.  ಒಡಿಶ್ಯದ ಪಮಿಕಖ ಜಲ್ವಿದಾಚ್ಛಕತ ಉತಯಪದನಯ ಕೆೇೊಂದಿಗಳನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿ. 
ಎ) ಮೆಟೂಿರಕ, ಪೆೈಕಯರ, ಪಯಪನಯಸೊಂ, ಪೆರಿರ್ಯರ್  
ಬಿ) ಕೊರ್ಯೆ, ಖೊೇಪೊೇಲ್ಲ, ಭೆ್ೂೇಲ್, ಭಿೇವ್ಪಕರಿ  
ಸಿ) ಹರಯಕ್ಕರ್ಡ, ಭಿೇಮಕ್ಕೊಂರ್ಡ, ಬಯಲ್ಲಮೆಲ್  
ಡಿ) ನಜಯಮಸಯಗರ, ನಯಗಯಜಕಣನ ಸಯಗರ, & ಸಿಲೇೆರಕ 

8.  ವಿಶವಸೊಂಸೆಥಯ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯ ಖಾಯಂ ಸದ್ಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂೆದ್ರೆ 
ಎ) ಅಮೇರಿಕಾ, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ, ಶ್ರೇಲಂಕಾ ಮತ್ಕತ ಚೇನಾ  
ಬಿ) ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಾಯ, ಬ್ರರಟನ್, ಫ್ಾರನ್್ ಮತತಾ ಚೇನಾ  
ಸಿ) ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಾಯ, ನೆೇಪಾಳ, ಪಾಕಿಸ್ಾಾನ ಮತ್ಕತ ಬಾಂಗ್ಾಾ  
ಡಿ) ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಾಯ, ಚೇನಾ, ನೆೇಪಾಳ ಮತ್ಕತ ಭಾರತ 

9. 1925ರಲ್ಲಿ ಪೆರಿರ್ಯರ್ ರಯಮಸಯವಮರವರಕ ಪಯರಿೊಂಭಿಸಿದ ‘ಆತ್ಮ ಗೌರವ’ಚ್ಳುವಳಿಯನಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯವ ಚ್ಳುವಳಿಯ 
ಭ್ಯಗವಯಗಿ ಗಕರಕತ್ರಸಲಯಗಿದೆ.  
ಎ) ಅಸಪೃಶಾತ ೆಆಚ್ರಣೆ ವಿರೊೇಧಿ ಚ್ಳುವಳಿ   
ಬಿ) ಮದಾಪಯನ ನಷೇೆಧ್ ಚ್ಳುವಳಿ  
ಸಿ) ಪರಿಸರ ಸೊಂರಕ್ಷಣಯ ಚ್ಳುವಳಿ  
ಡಿ) ಮಹಳಯ ಶ್ ೆೇಷಣ ೆವಿರೊೇಧಿ ಚ್ಳುವಳಿ 

10.  ಯರೂೆೇಪ್ರನ ದೆೇಶಗಳ ನಡಕವ ೆತ್ರೇವಿವಯದ ಪೆೈಪೊೇಟ್ಟಯನಕೆ ಸೃಷಿಿಸಿದ ಅೊಂಶಗಳೊೆಂದರ ೆ
ಎ) ಕೆೈಗಯರಿಕಯ ಕಯಿೊಂತ್ರ ಮತ್ಕತ ನೂತ್ನ ಅವಿಷಯುರಗಳು   
ಬಿ) ಪಕನರಕಜಜೇವನ ಮತ್ಕತ ಮತ್ ಸಕಧಯರಣೆಗಳು  
ಸಿ) ಭೂಅನೆವೇಷಣೆಗಳು ಮತ್ಕತ ಮತ್ ಸಕಧಯರಣೆಗಳು  
ಡಿ) ಪಕನರಕಜಜೇವನ ಮತ್ಕತ ಸಯಮಯಿಜಾಶ್ಯಹತ್ವಗಳು 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಯಕ್ಾದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         14x1=14  
11. ವೆಲೆಿಸಿಿಯಕ ಸಹಯಯಕ್ ಸೆೈನಾ ಪದಧತ್ರಯನಕೆ ಜಯರಿಗ ೆತ್ರಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೆೇನಕ? 
12. 1909ರ ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ಪರಿಷತ್ ಕಯಯೆಯಕ ಭ್ಯರತ್ವನಕೆ ಮತ್ರೇಯ ಆಧಯರದ ಮೆೇಲೆ ವಿಭಜಸಿತ್ಕ ಎೊಂದಕ ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳುವಿರಿ? 
13. 1857ರ ದೊಂಗೆಗ ೆಕಯರರ್ವಯದ ವದೊಂತ್ರ ರ್ಯವುದಕ? 
14. ಪೊೇಟೊೇಣನೊೇವೆ ಯಕದಧದ ಪರಿಣಯಮವೆೇನಕ?  
15. ಭ್ಯರತ್ರೇಯರಕ ಬಿಿಟ್ಟಷ್ ವಿರೊೇಧಿ ಆಕೊೇಿಶವನಕೆ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಕ ಪಯರಿೊಂಭಿಸಿದರಕ. ಏಕೆ?  
16. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ್ 51ನೆೇ ವಿಧಿಯತ ಎಂತಹ ವಿದೆೇಶಾಂಗ ನೇತಿಯನತು ಸೂಚಸತತಾದೆ?  
17. ಸಮಯಜದಲ್ಲಿರಕವ ಸಯಮಯಜಕ್ ಅಸಮಯನತೆಯ ಸವರೂಪವನಕೆ ಹೆೇಗೆ ತ್ರಳಿಯಬಹಕದಯಗಿದೆ?  
18. ಚ್ಚಪೊುೇ ಚ್ಳುವಳಿಯ ಪಿಮಕಖ ಉದೆೆೇಶವೆೇನಕ? 
19. ಬಳಕೆರ್ಯಗದ ಕ್ೃಷಿಯೇಗಾ ಭೂಮ ಹೆೇಗೆ ನಮಯಣರ್ವಯಗಕತ್ತದೆ?  
20. ಬೆಂಗಳೂರನತು ಭಾರತದ್ ‘ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಾಯಲಿ’ಎಂದ್ತ ಕರೆಯತತಾಾರೆ. ಏಕೆ?  
21. ಜನಸ್ಾಂದ್ರತೆ ಎಂದ್ರೆೇನತ?  
22. 1901 ರಿೊಂದ 1921ರವರೆಗ ೆಭ್ಯರತ್ದ ಜನಸೊಂಖಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಕ ನಧಯನದ ಗತ್ರಯಲ್ಲಿತ್ಕತ. ಏಕೆ?  
23. ಹರ್ದಕಬಬರವು ಹೆೇಗ ೆಸೊಂಭವಿಸಕತ್ತದೆ?  
24. ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ದಿೊಂದಯಗಿ ಜನರಿಗೆ ವಸಕತಗಳ ಆಯುಯಲಿ್ಲ ವಿಶ್ಯಲ್ತ ೆಉೊಂಟಯಗಿದೆ ಎೊಂದಕ ಹೇೆಗೆ ಹೇೆಳುವಿರಿ?  

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿೊಂದ ನಯಲ್ಕು ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                    15x2=30  
25. ಬಿಿಟ್ಟಷರಕ ಮೇರ್ ಖಯಸಿೊಂನನಕೆ ಬೊಂಗಯಳದ ನವಯಬ ಹಕದೆೆಯಿೊಂದ ಪದಚ್ಾತ್ರಗೊಳಿಸಿದರಕ. ಏಕೆ? 
26. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ರ್ಥಯೇಸಯಫಿಕ್ಲ್ ಸೊಸೆೈಟ್ಟಯ ಸಕಧಯರಣೆಗಳನಕೆ ಹೊಂದೂ ಧ್ಮಣದ ಪಕನರಕತಯಥನ ಚ್ಳವಳಿ ಎೊಂದಕ 

ಕ್ರೆಯಲಯಗಿದ.ೆ ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನಕೆ ಸಮರ್ಥಣಸಿ. 
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27. 1857ರ ದ್ಂಗ್ೆಗ್ೆ ಕಾರಣವ್ಾದ್ ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಕಾರಣಗಳನತು ತಿಳಿಸಿರಿ.  
28. ಹೆೈದ್ರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಾಾನವು ಭಾರತದ್ ಒಕೂೂಟದ್ಲಿಾ ಹೆೇಗ್ೆ ವಿಲಿೇನಗ್ೊಂಡಿತತ? ಅಥವ್ಾ ಪಾಂಡಿಚೆೇರಿಯನತು ಫ್ೆರಂಚರಿಂದ್ 

ವಿಮತಕಾಗ್ೊಳಿಸಿದ್ ರಿೇತಿಯನತು ವಿವರಿಸಿ. 
29. ಫ್ಯಾಸಿಸಿ್ ವಯದದ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
30. ಭ್ಯರತ್ ಮತ್ಕತ ಚ್ಚೇನಯ ದೆೇಶಗಳು ಹಲ್ವಯರಕ ಅಡಚ್ಣೆಗಳ ಮಧೆಾಯೂ ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಸಕಧಯರಣೆಗೆ ಹೆೇಗೆ ಪಿಯತ್ರೆಸಕತ್ರತವ?ೆ 
31. ಹಂದ್ತಳಿದ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ೆ ವಿದೆೇಶ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಅತಯಗತಯ. ಏಕೆ?  
32. ಬಯಲ್ ಕಯಮಣಕ್ತ್ನ ಒೊಂದಕ ಸಯಮಯಜಕ್ ಪ್ರಡಕಗಯಗಿದೆ. ಹೆೇಗೆ?  
33. ಪೂವಣಘಟಿ ಮತ್ಕತ ಪಶ್ಚುಮ ಘಟಿಗಳಿಗಿರಕವ ವಾತಯಾಸಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
34. ಭ್ಯರತ್ದ ವಯಯಕಗಕರ್ವು ಪಿದೆೇಶದಿೊಂದ ಪಿದೆೇಶಕೆು ಬದಲಯಗಕತ್ತದ.ೆ ಏಕೆ?  
35. ಅರಣಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ೆ ಕೆೈಗ್ೂೆಳಳಬಹತದಾದ್ ಕರಮಗಳೇೆನತ?  
36. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ನೇರಯವರಿ ಏಕೆ ಅತಯಾವಶಾಕ್?   
37. ಭ್ಯರತ್ದ ಸಯರಿಗ ೆವಾವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಮಯಗಣಗಳ ಪಯಮಿಕಖಾತೆಯನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ 
38. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಮಯನವ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸೂಚ್ಾೊಂಕ್ ಕ್ಡಿಮೆ ಇರಕವುದಕೆು ಕಯರರ್ಗಳೇೆನಕ? 
39. ಗಯಿಹಕ್ ಸೊಂರಕ್ಷಣಯ ಕಯಯೆಯಕ ಗಯಿಹಕ್ರ ಹತಯಸಕತಯನಕೆ ಹೆೇಗ ೆಕಯಪಯಡಕತ್ತದೆ? 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರಕ ಅಥವಯ ಎೊಂಟಕ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                   6x3=18  
40. ಈಸ್ಿ ಇೊಂಡಿರ್ಯ ಕ್ೊಂಪನ ಮೂಲ್ಕ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಿಟ್ಟಷರಕ ರೂಪ್ರಸಿದ ನಯಾರ್ಯೊಂಗ ವಾವಸೆಥಯನಕೆ ವಿಶ್ೆಿೇಷಿಸಿರಿ.  

                   ಅಥವಯ  
ದೊೇೊಂಡಿರ್ಯ ವಯಘ್ ಬಿಿಟ್ಟಷರ ವಿರಕದಧದ ಹೊೇರಯಟದಲ್ಲಿ ಹೊೇರಯಡಿದ ಕ್ಿಮವನಕೆ ವಿಶ್ೆಿೇಷಿಸಿರಿ.  

41. ಕೊೇಮತವ್ಾದ್ದ್ ದ್ತಷ್ಟ್ಪರಿಣಾಮ ಮತತಾ ಅದ್ನತು ತಡಗೆಟಟಲತ ಪರಿಹಾರ ಕರಮಗಳನತು ವಿವರಿಸಿ.  
                   ಅಥವ್ಾ  
ವಿಶವಸೊಂಸೆಥಯ ಆರ್ಥಣಕ್ ಮತ್ಕತ ಸಯಮಯಜಕ್ ಸಯಧ್ನೆಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

42. ಅಸಪೃಶ್ಯತ ೆನವ್ಾರಣೆಯ ಸಂವಿಧಾನಾತಮಕ &ಶಾಸನಾತಮಕ ಕರಮಗಳಾವುವು?  
                  ಅಥವಯ  
ಅಸೊಂಘಟ್ಟತ್ ದಕಡಿಮೆಗಯರ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳಯವುವು? 

43. ಕೆೈಗ್ಾರಿಕಾ ಸ್ಾಾನೇಕರಣದ್ ಮೇಲ ೆಪರಭಾವ ಬ್ರೇರತವ ಅಂಶ್ಗಳಾವುವು?  
                 ಅಥವಯ 
ಭೂಕ್ೊಂಪನಕೆು ಕಯರರ್ವಯಗಕವ ಅೊಂಶಗಳಯವುವು?  

44. ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ರಿಜವ್ಣ ಬಯಾೊಂಕ್ ಬಳಸಕವ ಸಯಲ್ ನಯೊಂತ್ಿರ್ ಕ್ಮಿಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
                 ಅಥವಯ 
ಸಯವಣಜನಕ್ ವೆಚ್ುದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಯರರ್ಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

45. ಅೊಂಚೆಕ್ಛೆೇರಿಗಳು ಅನೇೆಕ್ ಹರ್ಕಯಸಿನ ವಾವಹಯರಗಳನಕೆ ಕೆೈಗೂೆಳುುತ್ರತವೆ. ಸಮರ್ಥಣಸಿ.  
                 ಅಥವಯ 
‘ಆರ್ಥಿಕ ಪರಗತಿಯಲಿಾ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪಾತರ ಮಹತವದಾಾಗಿದೆ’ ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನತು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.  

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗೆ ಎೊಂಟರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         1x4=4  
46.  ಭಾರತದ್ ಸ್ಾವತಂತರಯ ಹೊೇರಾಟದ್ಲಿಾ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಕೂೆಡತಗ್ೆಯನತು ವಿವರಿಸಿ. 

VI. 47. ಭ್ಯರತ್ದ ನಕ್ಷೆಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿರಿ.                           1+3=4 
A) 𝟐𝟑 𝟏

𝟐
 0ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಯೊಂಶ       

B) ನವಶ್ೇೆವ           
C) ರಯಣಿಗೊಂಜ್ 


