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ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕ:ೆ-02 
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. ಮರಯಠ ಮನೆತ್ನಗಳು ಪೆೇಶ್ೆೆ ಮಯಡಿಕೊೊಂಡ ಬೆಸಿಿನ್ ಒಪಪೊಂದವನಕೆ ತ್ರೇವಿವಯಗಿ ವಿರೊೇಧಿಸಿದವು. ಏಕೆೊಂದರೆ ಪೆೇಶ್ೆೆಯಕ ಬೆಸಿಿನ್ 

ಒಪಪೊಂದಕೆು ಸಹಿ ಹಯಕ್ಕವ ಮೂಲ್ಕ್  
ಎ) ಅರ್ಣ ರಯಜಾವನಕೆ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರಿಗೆ ನೇಡಿದನಕ.   
ಬ್ರ) ಸಹಯಯಕ್ ಸೆೈನಾ ಪದಧತ್ರಯನಕೆ ಒಪ್ಪಪದನಕ.  
ಸಿ) ಪೆೇಶ್ೆೆ ಹಕದೆಧಯಿೊಂದ ನವೃತ್ರತ ಪಡೆದನಕ.   
ಡಿ) ಮರಯಠ ಮನೆತ್ನಗಳ ಆಡಳಿತ್ವನಕೆ ರದಕುಗೊಳಿಸಿದನಕ. 

2. ವೆೈಸ್ರಯಯ್ ಲಯರ್ಡಣ ಕ್ಜಣನೆನಕ ಬೊಂಗಯಳದ ವಿಭಜನೆಯ ಯೇಜನೆ ರೂಪ್ಪಸಲ್ಕ ಇದು ನೆೈಜ ಕಯರರ್ವೆೊಂದರೆ ಬೊಂಗಯಳವು  
ಎ) ಅತ್ಾೊಂತ್ ದೊಡಡ ಪಯೊಿಂತ್ಾವಯಗಿದಕು, ಅದರ ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ್ ನವಣಹಣೆ ಕ್ಷಿವಯಗಿತ್ಕತ.   
ಬ್ರ) ತ್ರೇವಿ ಸೆರೂಪದ ಬಿ್ರಟ್ಟಷ್ ವಿರೊೇಧಿ ಭ್ಯವನೆ ಮತ್ಕತ ಚ್ಟಕವಟ್ಟಕೆಗಳ ಕೆೇೊಂದಿವಯಗಿತ್ಕತ.  
ಸಿ) ಹಿೊಂದೂ ಮತ್ಕತ ಮಕಸಿಿೊಂರ ನಡಕವಿನ ಕೊೇಮಕ ಸೊಂಘಷಣದಿೊಂದ ನಲ್ಕಗಿ ಹೊೇಗಿತ್ಕತ.   
ಡಿ) ಬಹಳ ಹಿೊಂದಿನೊಂದಲ್ೂ ರ್ಯವುದೆೇ ಅಭಿವೃದಿಧಯನಕೆ ಕಯರ್ದೆ ತ್ರೇರಯ ಹಿೊಂದಕಳಿದಿತ್ಕತ.  

3. 1905ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಝಯರ್ ದೊರಗೆಳ ವಿರಕದಧ ವಯಾಪಯಕ್ವಯದ ಪಿತ್ರರೊೇರ್ ಉೊಂಟಯಯಿತ್ಕ. ಏಕೆೊಂದರೆ 
ಎ) ಜಪಯನನೊಂತ್ಹ ಪಕಟಿ ರಯಷರ ರಷ್ಯಾವನಕೆ ಯಕದಧದಲ್ಲಿ ಸೊೇಲ್ಲಸಿತ್ಕ.  
ಬ್ರ) ಮೆನಶವಿಕ್ರ ನೆೇತ್ೃತ್ೆದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಫೆಬಿವರಿ ಕಯಿೊಂತ್ರ ಜರಕಗಿತ್ಕ.  
ಸಿ) ಜಮಣನಯಕ ರಷ್ಯಾವನಕೆ ಯಕದಧದಲ್ಲಿ ಸೊಂಪೂರ್ಣವಯಗಿ ಸೂೆೇಲ್ಲಸಿತ್ಕ.   
ಡಿ) ರಷ್ಯಾವು ಆರ್ಥಣಕ್ ಬ್ರಕ್ುಟಕಿ ಮತ್ಕತ ಆೊಂತ್ರಿಕ್ ಸೊಂಕ್ಷಿಕೆು ಒಳಗಯಯಿತ್ಕ.  

4. ಭ್ಯರತ್ವು 1949 ಮತ್ಕತ 1955ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲ್ಲ ಹಯಗೂ ಬಯೊಂಡೂೊಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜರಕಗಿದ ಏಷ್ಯಾ ರಯಷರಗಳ ಸಮೆೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯವ ತ್ನೆ ನಲ್ಕವನಕೆ ಪಿತ್ರಪಯದಿಸಿತ್ಕ.  
ಎ) ಪೊಂಚ್ಶೇಲ್ ತ್ತ್ೆಗಳನಕೆ ಪಿತ್ರಪಯದಿಸಿತ್ಕ.   
ಬ್ರ) ಅಲ್ಲಪತ ನೇತ್ರಯನಕೆ ವಿರೊೇಧಿಸಿತ್ಕ.   
ಸಿ) ವಸಯಹತ್ಕಶ್ಯಹಿತ್ೆವನಕೆ ವಿರೂೆೇಧಿಸಿತ್ಕ.   
ಡಿ) ನಶ್ಾಸಿರೇಕ್ರರ್ವನಕೆ ಪಿತ್ರಪಯದಿಸಿತ್ಕ. 

5. ಕ್ಕಸಕಮಯ ಸೊರಬರವರನಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯವ ಚ್ಳುವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಕರಕತ್ರಸಲಯಗಕತ್ತದ.ೆ  
ಎ) ಕೆೈಗಯ ಅರ್ಕ ಸಯಾವರ ವಿರೊೇಧಿ ಚ್ಳವಳಿ  
ಬ್ರ) ಕ್ನಯಣಟಕ್ದ ಕ್ರಯವಳಿ ತ್ರೇರದ ಪರಿಸರ ಚ್ಳುವಳಿ   
ಸಿ) ಅಸಪೃಶ್ಾತ ೆಆಚ್ರಣೆ ವಿರೊೇಧಿ ಚ್ಳುವಳಿ  
ಡಿ) ಮದಾಪಯನ ನಷ್ೇೆರ್ ಚ್ಳುವಳಿ 

6.  ಯೂನಿಸೆಫ್ ಸಂಸೆೆಯ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವ ಹಣವನ್ುು  
ಎ) ಮಕಕಳ ಯೋಗಕ್ೆೋಮಕ್ಾಕಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ.ೆ  
ಬ್ರ) ಮಹಿಳಯೆರ ಯೋಗಕ್ೆೋಮಕ್ಾಕಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ.ೆ  
ಸಿ) ಕ್ಾರ್ಮಿಕರ ಕಲಾಾಣಕ್ಾಕಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ.ೆ   
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ಡಿ) ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನ್ರ ಕಲಾಾಣಕ್ಾಕಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
7. ಸಯಮಯನಾಯವಯಗಿ ಭ್ಯರತ್ದ ಪಶುಮ ಕ್ರಯವಳಿಯ ಉದುಕ್ೂು ಆದಿಣ ಬೆೇಸಯಯವು ಕ್ೊಂಡಕ ಬರಕತ್ತದೆ. ಏಕೆೊಂದರೆ ಈ ಪಿದೆೇಶ್ವು 

ಎ) ಅಧಿಕ್ ಉಷ್ಯಣೊಂಶ್ ಮತ್ಕತ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಳಯೆನಕೆ ಪಡೆಯಕತ್ತದೆ.   
ಬ್ರ) ಕ್ಡಿಮೆ ಉಷ್ಯಣೊಂಶ್ ಮತ್ಕತ ಅತ್ರ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಳಯೆನಕೆ ಪಡೆಯಕತ್ತದೆ.  
ಸಿ) ಸಯಕ್ಷಕಿ ಮಳ ೆಪಡೆಯಕವ ಪಿದೆೇಶ್ವಯಗಿದ.ೆ  
ಡಿ) ಫಲ್ವತಯತದ ಕ್ಪಕಪ ಮಣ್ಣಣನೊಂದ ಕ್ೂಡಿದ.ೆ 

8. ಕ್ನಯಣಟಕ್ದ ಹೊಸಪೆೇಟೆ, ಕ್ಕದಕರೆಮಕಖ, ಕೆಮಮರ್ಕಣಗಕೊಂಡಿ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳು ಆರ್ಥಣಕಯಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಪಮಿಕಖ ಪಯತಿ್ವಹಿಸಿಲ್ಕ ಕಯರರ್ 
ಎ) ಇವು ಬೊಂದರಕ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಯಗಿದಕು, ವಯಾಪಯರಯಭಿವೃದಿಧಗ ೆಸೂಕ್ತವಯಗಿವೆ. 
ಬ್ರ) ಈ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅಪಯರ ಪಿಮಯರ್ದ ತೆೈಲ್ ನಕ್ೆೇಪವನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಲಯಗಿದ.ೆ   
ಸಿ) ಇಲ್ಲಿ ಯಕರೇೆನಯೊಂ ಮತ್ಕತ ಥೊೇರಿಯೊಂ ಖನಜಗಳು ದೊರಯೆಕತ್ತವೆ. 
ಡಿ) ಈ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳು ಅಪಯರ ಪಮಿಯರ್ದ ಕ್ಬ್ರಿರ್ ನಕ್ೆೇಪವನಕೆ ಹೊೊಂದಿವೆ. 

9. ಗಯಿಮೇರ್ ಪಿದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲ ಿಮಹಿಳಯ ಸೆಸಹಯಯ ಸೊಂಘಗಳನಕೆ ಅಸಿತತ್ೆಕೆು ತ್ರಲಯಗಿದ.ೆ ಇದರ ಪಿಮಕಖ ಉದೆುೇಶ್  
ಎ) ಗಯಿಮೇರ್ ಮಹಿಳಯೆರ ಸೊಂಘಟನೆ ಮತ್ಕತ ಆರ್ಥಣಕ್ ಸಯೆವಲ್ೊಂಬನೆ  
ಬ್ರ) ಮಹಿಳಯೆರ ರಯಜಕೇಯ ಮತ್ಕತ ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಅಭಕಾದಯ  
ಸಿ) ಗಯಿಮೇರ್ ಮಹಿಳಯೆರ ಮೆೇಲ್ಲನ ಶ್ ೆೇಷಣ ೆಮತ್ಕತ ತಯರತ್ಮಾ ನವಯರಣೆ  
ಡಿ) ಲ್ಲೊಂಗ ಅಸಮಯನತೆಯ ನವಯರಣೆ ಮತ್ಕತ ಮಹಿಳಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ 

10. ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ದಿೊಂದಯಗಿ ಜನರಿಗೆ ವಸಕತಗಳ ಆಯುಯಲಿ್ಲ ವಿಶ್ಯಲ್ತ ೆಕ್ೊಂಡಕಬರಕತ್ತದೆ. ಏಕೆೊಂದರೆ  
ಎ) ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ದೇೆಶ್ಗಳ ವಸಕತಗಳು ಮಯರಕಕ್ಟೆಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಯೆಕತ್ತವೆ.   
ಬ್ರ) ಸಾಳಿೇಯ ವಯಾಪಯರ ಸೊಂಸೆಾಗಳ ಮಧ್ೆಾ ಪೆೈಪೊೇಟ್ಟ ಉೊಂಟಯಗಕತ್ತದೆ.   
ಸಿ) ಸರಕ್ಕ ಸೆೇವೆಗಳ ಉತಯಪದನಯೆಕ ಗರ್ನೇಯವಯಗಿ ಹೆಚ್ಯುಗಕತ್ತದೆ.  
ಡಿ) ಪಿಪೊಂಚ್ದ ದೇೆಶ್ಗಳ ನಡಕವೆ ಆರ್ಥಣಕ್ ಅವಲ್ೊಂಬನ ೆಉೊಂಟಯಗಿದೆ. 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಯಕ್ಾದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         14x1=14  
11. ಸಹಯಯಕ್ ಸೆೈನಾ ಪದಧತ್ರಯನಕೆ ಅಥೆೈಣಸಿರಿ. 
12. 1935ರ ಭ್ಯರತ್ ಸಕಯಣರ ಕಯಯುಯನಕೆ ಸೆತ್ೊಂತ್ಿ ಭ್ಯರತ್ದ ಸೊಂವಿಧ್ಯನದ ಬಕನಯದಿಯೊಂದಕ ಪರಿಗಣ್ಣಸಲಯಗಿದೆ. ಏಕೆ?  
13. ಬಿ್ರಟ್ಟಷರಕ ಚೆ್ನೆಮಮನನಕೆ ಬೆೈಲ್ಹೊೊಂಗಲ್ದಿೊಂದ ಕ್ಕಸಕಗಲ್ಲಿನ ಸೆರಮೆನೆಗೆ ಸಾಳಯೊಂತ್ರಿಸಲ್ಕ ಕಯರರ್ವೇೆನಕ?  
14. ಇಂಗೆಲಂಡಿನ್ ಕ್ೆೈಗಾರಿಕ್ಾ ಕ್ಾರಂತಿಯು ಭಾರತ್ದ  ಕ್ೆೈಗಾರಿಕ್ೆಗಳ ಮೋಲೆ ಬೋರಿದ ಪರಿಣಾಮವೆೋನ್ು?  
15. ಬಯಲ್ಗೊಂಗಯರ್ರ ತ್ರಲ್ಕ್ರಕ ಗಣೆೇಶ್ ಉತ್ಿವ, ಶವಯಜಿ ಉತ್ಿವ ಮೊದಲಯದ ಧ್ಯಮಣಕ್ ಆಚ್ರಣೆಗಳಿಗ ೆಒತ್ಕತ ನೇಡಲ್ಕ 

ಕಯರರ್ವೆೇನಕ? 
16. ಭಾರತ್ವು ಎಂತ್ಹ ನಿಶಾಸ್ತ್ರೋಕರಣವನ್ುು ಪರತಿಪಾದಿಸಿದ?ೆ 
17. ‘ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸತರವಿನಯಾಸ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಪಕರಯತ್ನವಯದಕದಕ’ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನಕೆ ಸಮರ್ಥಣಸಿ.  
18. ಜನಮೊಂದೆಯಕ ರ್ಯವಯಗ ದೊೊಂಬ್ರರ್ಯಗಿ ಪರಿವತ್ಣನೆರ್ಯಗಕತ್ತದೆ?  
19. ಬೆಳ ೆಋತ್ಕ ಎೊಂದರೆೇನಕ? 
20. ಮುಂಬಯಿಯನ್ುು ಭಾರತ್ದ ಮಾಾಂಚೆಸಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ಾತರ.ೆ ಏಕ್ೆ? 
21. ವಯಯಕಗಕರ್ವು ಒೊಂದಕ ಪಿದೇೆಶ್ದ ಜನಸೊಂಖ್ೆಾಯ ಹೊಂಚಿಕೆಯ ಮೆೇಲ ೆಹೇೆಗೆ ಪಿಭ್ಯವವನಕೆ ಬ್ರೇರಕತ್ತದೆ?  
22. ಜನಸೊಂಖ್ೆಾ ಎೊಂದರೆೇನಕ?  
23. ಪಯಿಸಿಿಕ್ ಹರ್ವನಕೆ ಇ-ಹರ್ ಎೊಂತ್ಲ್ೂ ಕ್ರೆಯಕತಯತರ.ೆ ಏಕೆ?  
24. ಸಾಳಿೇಯ ಆಹಯರ ಪದಯಥಣಗಳು ಬೆೇರೆ ದೆೇಶ್ಗಳಿಗೂ ಹಬಿಲ್ಕ ಜಯಗತ್ರೇಕ್ರರ್ವು ಹೆೇಗೆ ಸಹಕ್ರಿಸಕತ್ತದೆ? 

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿೊಂದ ನಯಲ್ಕು ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                    15x2=30  
25. ‘ಕಯನ್ಸಯಿೊಂಟ್ಟನೊೇಪಲ್ ನಗರವು ಯೂರೊೇಪ್ಪನ ವಯಾಪಯರದ ಹೆಬಯಿಗಿಲೆೊಂದೆೇ ಪರಿಗಣ್ಣಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ಕ’.ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನಕೆ 

ಸಮರ್ಥಣಸಿ.  



 

 

3 {ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು} ಸಂತೆ ೋಷ್ ಕುಮಯರ್ .ಸಿ ಮತ್ುು ಮಹದೆೋವಪಪ ಕುಂದರಗಿ 

26. ಸರ್ ಸಯಾದ್ ಅಹಮಮದ್ ಖ್ಯನರಕ ಮಕಸಿಿೊಂ ಸಮಯಜದ ಸಕಧ್ಯರಣೆಗೆ ಹೆೇಗೆ ಶ್ಿಮಸಿದರಕ? 
27. 1857ರ ದಂಗೆಯು ಬರಟಿಷರನ್ುು ಭಾರತ್ದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುವಲ್ಲಲ ವಿಫಲವಾಯಿತ್ು ಏಕ್ೆ?  
28. ನಿರಾಶ್ರರತ್ರ ಸಮಸೆಾಯನ್ುು ದೆೋಶವು ಹೆೋಗೆ ಎದುರಿಸ್ತ್ತ್ು?  

                ಅಥವಯ  
ಗೊೋವಾವನ್ುು ಪೊೋರ್ುಿಗಿೋಸರಿಂದ ಹೆೋಗೆ ಮುಕತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ು?  

29. ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸ್ತ್ತ್ದಿಂದ ಅಮೋರಿಕ್ಾದ ಮೋಲಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳೋೆನ್ು?  
30. ಭ್ಯರತ್ ಮತ್ಕತ ಪಯಕಸಯತನದ ಮಧ್ೆಾ ಉದಿೆಗೆತೆಗ ೆಕಯರರ್ವಯದ ವಿಷಯಗಳು ರ್ಯವುವು?  
31. ಮಾನ್ವ ಹಕುಕಗಳ ಪರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ್ವು ನ್ಡೆಸುತಿತರುವ ಹೊೋರಾಟವನ್ುು ವಿವರಿಸ್ತ್.  
32. ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಾೊಂಕ್ವನಕೆ ಹೆೇಗ ೆನರ್ಣರಿಸಕತಯತರೆ?  
33. ಆರ್ಥಣಕಯಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಯವಳಿ ಮೆೈದಯನವು ಪಿಮಕಖ ಪಯತಿ್ವಹಿಸಕತ್ತದೆೊಂದಕ ಹೆೇಗ ೆಹೆೇಳುವಿರಿ.  
34. ಪಶ್ರಿಮ ಘಟಟಗಳ ಪೂವಿ ಭಾಗವನ್ುು ಮಳ ೆನೆರಳಿನ್ ಪರದೆೋಶವೆನ್ುಲು ಕ್ಾರಣವೆೋನ್ು?  
35. ಮಯಾೊಂಗೊಿೇವ್ ಕಯಡಕಗಳು ಪವಿತ್ ಕ್ಾಡುಗಳಿಗಿಂತ್ ಭಿನ್ುವಾಗಿವ.ೆ ಹೆೋಗೆ?  
36. ರಸೆತಗಳ ನಮಯಣರ್ ಮತ್ಕತ ನವಣಹಣೆಯನಕೆ ಆರ್ರಿಸಿ ರಸೆತಗಳ ವಿವಿರ್ ಪಿಕಯರಗಳನಕೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
37. ಸಕವರ್ಣ ಚ್ತ್ಕಷ್ೊುೇನ ಮತ್ಕತ ಸೂಪರ್ ಹೆದಯುರಿಗಳನಕೆ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ವಿವರಿಸಿ. 
38. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಲೊಂಗ ಸಮಯನತೆಯನಕೆ ಹೆೇಗೆ ಸಯಧಿಸಬಹಕದಕ?  
39. ಗಯಿಹಕ್ರಕ ಅನಕಭವಿಸಕತ್ರತರಕವ ಸೊಂಕ್ಷಿಗಳೇೆನಕ?  

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರಕ ಅಥವಯ ಎೊಂಟಕ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                   6x3=18  
40. ಬಿ್ರಟ್ಟಷರ ಕ್ೊಂದಯಯ ನೇತ್ರಗಳಿೊಂದ ಭ್ಯರತ್ರೇಯರ ಮೆೇಲ ೆಉೊಂಟಯದ ಪರಿಣಯಮಗಳಯವುವು?  

                    ಅಥವಯ  
ನಯಲ್ುನೆೇ ಆೊಂಗೊಿೇ-ಮೆೈಸೂರಕ ಯಕದಧಕೆು ಕಯರರ್ ಮತ್ಕತ ಅದರ ಪರಿಣಯಮಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ. 

41. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ನರಕದೊಾೇಗ ಸಮಸೆಾಯಕ ಹೆಚ್ಯುಗಕತ್ರತರಲ್ಕ ಕಯರರ್ಗಳೇೆನಕ?  
                    ಅಥವಯ  
ಭದಿತಯ ಸಮತ್ರಯ ರಚ್ನೆ ಮತ್ಕತ ಅದರ ಕಯಯಣಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

42. ಅಸಪೃಶ್ಾತಯೆಿೊಂದ ಉೊಂಟಯದ ಸಮಸೆಾಗಳಯವುವು?  
                    ಅಥವಯ  
ಅಸೊಂಘಟ್ಟತ್ ದಕಡಿಮೆಗಯರ ಸಮಸೆಾಗಳಯವುವು? 

43. ಭಾರತ್ದ ಪರಮುಖ ಕ್ೆೈಗಾರಿಕ್ಾ ಪರದೆೋಶಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸ್ತ್. 
                    ಅಥವಾ  

         ಆವತ್ಣ ಮಯರಕತ್ಗಳಿೊಂದ ಉೊಂಟಯಗಕವ ಪರಿಣಯಮಗಳೇೆನಕ? 
44. ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ರಿಜವಣ ಬಯಾೊಂಕನ ಕಯಯಣಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  

                    ಅಥವಯ  
ಕೆೇೊಂದಿ ಸಕಯಣರದ ತೆರಿಗಯೆೇತ್ರ ವರಮಯನದ ಮೂಲ್ಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  

45. ವಾಕತಯಬಿನಕ ಬಯಾೊಂಕನಲ್ಲಿ ಖ್ಯತೆಯನಕೆ ತೆರಯೆಲ್ಕ ಅನಕಸರಿಸಬೆೇಕಯದ ವಿಧ್ಯನವನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
                    ಅಥವಯ  
ಉದಾರ್ಮಯು ಕ್ೆೈಗೂೆಳಳುವ ಕ್ಾಯಿಗಳಾವುವು?  

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗೆ ಎೊಂಟರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         1x4=4  
46. ಸಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೋರಾಟದಲ್ಲಲ ಸುಭಾಷ್ ರ್ಂದರ ಬೊೋಸರ ಸಾಧನೆಯನ್ುು ವಿವರಿಸ್ತ್.  

VI. 47. ಭ್ಯರತ್ದ ನಕ್ೆಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿರಿ.                           1+3=4 
A) 𝟖𝟐 𝟏

𝟐
 0ಪೂವಣ ರೆೇಖ್ಯೊಂಶ್   B) ಅರಬ್ರಿಸಮಕದಿದ ರಯಣ್ಣ    C) ಲ್ಖೊಂಪಕರ 


