
 

 

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

ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕ:ೆ-05 
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. ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯವ ಸೊಂಗತ್ರ ಹೆೈದರಯಲ್ಲಯಕ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿವರ್ಣಮಯನಕೆು ಬರಲ್ಕ ಸಹಕಯರಿರ್ಯಯಿತ್ಕ.  

ಎ) ಬಿ್ರಟ್ಟಷರೊೊಂದಿಗಿನ ಆೊಂಗೊಿೇ-ಮೈಸೂರಕ ಯಕದಧಗಳು   
ಬ್ರ) ತ್ರರಕವಯೊಂಕ್ೂರಕ ಮತ್ಕತ ತ್ೊಂಜಯವೂರಿನ ರಯಜಕೇಯ ಸನ್ನೆವೆೇಶಗಳು  
ಸಿ) ದೆೇವನಹಳಿಿ ಮತ್ಕತ ಆಕಯಣಟ್ ಮೇಲ್ಲನ ಸೆೈನ್ನಕ್ ಕಯರ್ಯಣಚ್ರಣೆ   
ಡಿ) ಮರಯಠ ಮತ್ಕತ ಹೆೈದರಯಬಯದಿನ ನ್ನಜಯಮನೊೊಂದಿಗಿನ ಹೆೈದರಯಲ್ಲಯ ಸೆೆೇಹ  

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯವ ಅೊಂಶಗಳ ಆಧಯರದ ಮೇಲ ೆಸಯಾತ್ೊಂತ್ಿ ಹೊೇರಯಟದ ನಯಯಕ್ರನಕೆ ಮೊಂದಗಯಮಿಗಳು ಮತ್ಕತ 
ತ್ರೇವಿಗಯಮಿಗಳೊೆಂದಕ ಗಕರಕತ್ರಸಲಯಗಿದ ೆ 
ಎ) ಕಯಯಣತ್ೊಂತ್ಿ, ನೊಂಬ್ರಕೆಗಳು, ಸೆೈದಯಧೊಂತ್ರಕ್ತೆ ಮತ್ಕತ ಹೊೇರಯಟದ ಮಯದರಿಗಳು  
ಬ್ರ) ಜನಮಸಥಳ, ಜನಯೊಂಗ, ಭ್ಯಷೆ ಮತ್ಕತ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರೊೊಂದಿಗಿನ ಸೊಂಬೊಂರ್ಗಳು   
ಸಿ) ಜನಯೊಂಗ, ಭ್ಯಷ,ೆ ಶಿಕ್ಷರ್ ಮತ್ಕತ ಅವರ ಹೊೊಂದಿದದ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಚೊಂತ್ನೆಗಳು  
ಡಿ) ಕಯಲ್ಘಟಿ, ಶಿಕ್ಷರ್, ಮನೊೇಭ್ಯವ ಮತ್ಕತ ರಯಜಕೇಯ ಬದಲಯವಣೆಗಳು 

3. ದ ೇ ಶೇಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೇನ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲಿ  ತೇ ವ್ರ ಪ್ರತರ  ೇಧ ತ  ೇ ರಿದ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ  ಂದ ರ   
ಎ) ಮೈಸ  ರು, ಜುನಥಗಢ, ಹ  ೈದರಥಬಥದ್   
ಬ್ರ) ಹ  ೈದರಥಬಥದ್, ಜುನಥಗಢ, ಜಮ್ು ು -ಕಥಶೀ ರ   
ಸಿ) ಜಮ್ು ು-ಕಥಶೀ ರ, ಮೈಸೂರಕ, ಹ  ೈದರಥಬಥದ್   
ಡಿ) ಜುನಥಗಢ, ಮೈಸ  ರು, ಜಮ್ು ು -ಕಥಶೀ ರ  

4. ಭ್ಯರತ್ದಲ್ಲಿ ನ್ನರಕದೊಾೇಗಕೆು ಅತ್ರ ಮಕಖ್ಾ ಕಯರರ್ಗಳೊೆಂದರ ೆ 
ಎ) ಅತ್ರರ್ಯದ ಬಡತ್ನ ಮತ್ಕತ ಹೆಚ್ಯುದ ಅನಕ್ಷರತ ೆ 
ಬ್ರ) ಮಿತ್ರಮಿೇರಿದ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅವಲ್ೊಂಬನೆ ಮತ್ಕತ ಶಿಕ್ಷರ್ದ ಕೊರತ ೆ 
ಸಿ) ಮಿತ್ರಮಿೇರಿದ ಜನಸೊಂಖ್ೆಾ ಮತ್ಕತ ಹೆಚ್ಯುದ ತ್ೊಂತ್ಿಜ್ಞಯನದ ಬಳಕೆ  
ಡಿ) ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಮತ್ಕತ ಕೆೈಗಯರಿಕಯ ಕ್ೇೆತ್ಗಿಳ ಸೊಂಪೂರ್ಣ ಅವನತ್ರ 

5. ಭಥರತಕ ೆ  1962ರ ಚೇ ನಥ ಆಕ್ರಮ್ಣ  ಸಂದರ್ ಭದಲಿ  ಅಮೇರಿಕಥ ನ್ನೇಡಿದ ಸ ಹ ಥಯದಂ ದ  
ಎ) ತುಂ ಬಥ ಶ ಕಿ್ರ ಬಂದಂತಥಯಿತು   
ಬ್ರ) ಚೇ ನಥದ ಸ್  ೇ ಲಗ  ಕಥರಣವಥಯಿ ತು   
ಸಿ) ಮಿಲಟರಿ ಪ್ಡ ಗಳಿಗ  ತರಬ ೇ ತ ನೇ ಡಲಥಯಿ ತು   
ಡಿ) ಆರ್ಥಭಕ್ ಬ ಂಬಲ ಸಿಕ್ರೆ ತು 

6. ಪೊೇಕೊಸೇ ಕಯಯದ-2012ನಕೆ ಜಯರಿಗ ೆತ್ೊಂದಿರಕವ ಉದೆದೇಶ  
ಎ) ಬಯಲ್ಕಯಮಿಣಕ್ ಪದಧತ್ರಯ ನ್ನಮೂಣಲ್ನ ೆ  
ಬ್ರ) ಹೆರ್ಕು ಭ್ೂಿರ್ ಹತೆಾಯನಕೆ ತ್ಡಗೆಟಕಿವುದಕ  
ಸಿ) ಬಯಲ್ಾವಿವಯಹವನಕೆ ಸೊಂಪೂರ್ಣವಯಗಿ ನ್ನಷೇೆದಿಸಕವುದಕ.  
ಡಿ) ಮಕ್ುಳ ಮೇಲ್ಲನ ಲೆೈೊಂಗಿಕ್ ದೌಜಣನಾವನಕೆ ತ್ಡಯೆಕವುದಕ. 
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7. ನ ೈರುತಯ ಮಥನ  ೂನ್ ಮ ಥರುತಗ ಳ ು  ಅಕ   ಟ ೇ ಬರ ನ್ನೊಂದ ಭಥರತದಂದ ಹಿ ಮಟಟ ಲು ಪ್ಥರರಂಭಿಸ ುತಿವ . ಏಕ ಂದ ರ  ಆಗ 
ಉ ತರಿಗ  ೇಳಥಧಭದಲ ಿ 
ಎ) ಕ್ಡಿಮ ಉ ಷಥಣಂಶ  ಮ್ತು ಿ ಅಧಿಕ್ ಒತಡಿವಿರುತಿದ    
ಬ್ರ) ಕ್ಡಿಮ ಉ ಷಥಣಂಶ ಮ್ತು ಿಕ್ಡಿಮ ಒತಡಿವಿರುತಿದ    
ಸಿ) ಅಧಿಕ್ ಉ ಷಥಣಂಶ  ಮ್ತುಿ ಅಧಿಕ್ ಒತಡಿವಿರುತಿದ    
ಡಿ) ಅಧಿಕ್ ಉ ಷಥಣಂಶ  ಮ್ ತುಿ ಕ್ಡಿಮ ಒತಡಿವಿರುತಿದ  

8. ಮಕೊಂಗಯರಕ ಬೆಳ ೆಋತ್ಕವಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯವ ಹೆೇಳಿಕೆಯಕ ಸೂಕ್ತವಯದಕದಕ  
ಎ) ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ಈಶ್ಯನಾ ಮಯನೂಸನ್ ಆರೊಂಭ್ದೊೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೆೇಸಯಯ ಪಯರಿೊಂಭ್ವಯಗಕತ್ತದ.ೆ  
ಬ್ರ) ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ ಇದನಕೆ ಬೆೇಸಿಗೆಯ ಬೆೇಸಯಯವೆೊಂದಕ ಕ್ರೆಯಕತಯತರ.ೆ  
ಸಿ) ಕ್ಲ್ಿೊಂಗಡಿ, ಸೌತೆಕಯಯಿ, ತ್ರಕಯರಿ ಮತ್ಕತ ಎಣೆುಕಯಳುಗಳು ಈ ಅವಧಿಯ ಪಿಮಕಖ್ ಬೆಳಗೆಳಯಗಿವೆ.  
ಡಿ) ಜೂನ್-ಜಕಲೆೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರತ್ತನೆ ಮಯಡಿ ಸೆಪಿೊಂಬರ್-ಅಕೊಿೇಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಟಯವು ಮಯಡಲಯಗಕವುದಕ. 

9. ಗಯಿಮಿೇಣಯಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಗಯಿಮಸಭೆ್ಗಳು ಮಹತ್ಾದ ಪಯತಿ್ವನಕೆ ವಹಿಸಕತ್ತವೆ. ಏಕೊೆಂದರೆ ಗಯಿಮಸಭೆ್ಗಳಲ್ಲಿ  
ಎ) ಗಯಿಮದ ಅಭಿವೃದಿಧಗ ೆಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಕಯಯಣ ಯೇಜನೆಗಳನಕೆ ನ್ನರ್ಣಯಿಸಲಯಗಕತ್ತದ.ೆ  
ಬ್ರ) ಗಯಿಮ ಪೊಂಚ್ಯಯಿತಗಳ ಅರ್ಾಕ್ಷರನಕೆ ಮತ್ಕತ ಸದಸಾರನಕೆ ಆಯು ಮಯಡಲಯಗಕತ್ತದ.ೆ  
ಸಿ) ಗಯಿಮದ ಜನತೆಗ ೆಶಿಕ್ಷರ್ ಮತ್ಕತ ತ್ೊಂತ್ಿಜ್ಞಯನದ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಯಗಕತ್ತದ.ೆ  
ಡಿ) ವಿಧಯನಸಭೆ್ ಮತ್ಕತ ಲೊೇಕ್ಸಭೆ್ ಚ್ಕನಯವಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ ಹಯಕ್ಬೇೆಕೆೊಂಬಕದಕ ನ್ನಧಯಣರವಯಗಕತ್ತದೆ. 

10. ಗಯಿಹಕ್ ಸೊಂರಕ್ಷಣಯ ಕಯಯದಯ ಮೊದಲ್ ಪಯಶಿಸಯವೆೊಂದರ ೆ 
ಎ) ತ್ರ್ಯರಿಕ ೆಮತ್ಕತ ಮಯರಯಟ   
ಬ್ರ) ಉತಯಾದನ ೆಮತ್ಕತ ಮಯರಯಟ  
ಸಿ) ಸಕರಕ್ಷತೆ ಮತ್ಕತ ಗಕರ್ಮಟಿ  
ಡಿ) ಸೊಂಗಹಿಣೆ ಮತ್ಕತ ವಿತ್ರಣ ೆ 

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೊೊಂದಕ ವಯಕ್ಾದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         14x1=14  
11. ರೆೈತ್ವಯರಿ ಪದಧತ್ರಯಕ ಮರ್ಾವತ್ರಣಗಳ ಹಯವಳಿಯನಕೆ ತ್ಪ್ಪಾಸಿದರೂ ರೆೈತ್ರನಕೆ ಶ್ ೆೇಷಣಗೆೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ಕ. ಹೆೇಗೆ?  
12. ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ಸೆೈನ್ನಕ್ರಕ ರಯಯಲ್ ಎನ್ನಫೇಲ್್ ಬೊಂದೂಕ್ಕಗಳನಕೆ ಬಳಸಲ್ಕ ನ್ನರಯಕ್ರಿಸಿದರಕ. ಏಕೆ?  
13. ಭ್ಯರತ್ರೇಯ ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಯೊಂಗೆಿಸಿಸನ ಮೊದಲ್ ಅರ್ಾಕ್ಷ ರ್ಯರಕ?  
14. ಸದಯಣರ್ ವಲ್ಿಭ್ಭ್ಯಯ್ ಪಟೇೆಲ್ರನಕೆ ‘ಭ್ಯರತ್ದ ಉಕುನ ಮನಕಷಾ’ ಎೊಂದಕ ಕ್ರೆಯಕತಯತರ.ೆ ಏಕೆ? 
15. ರಷಥಯವ್ು ಮೊದಲ ನ ೇ ಮ್ಹ ಥಯುದಧದಂದ ಹಿ ಂದ   ಸ ರಿಯಲು ಕಥರಣವ ೇ ನು?  
16. ಭ್ಯರತ್ವು ಅಮೇರಿಕಯ ರಯಷಯರರ್ಾಕ್ಷರ ಧೊೇರಣೆಗಳನಕೆ ಸೂಕ್ಷಮವಯಗಿ ಗಮನ್ನಸಕತ್ತದೆ. ಏಕೆ?  
17. ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಭ್ದಿತ ೆಎೊಂದರೆೇನಕ?  
18. ಬಯಲ್ಕಯಮಿಣಕ್, ಹದಿಹರೆಯದವರ ದಕಡಿಮ ಪದಧತ್ರ ನ್ನಷೇೆರ್ ಮತ್ಕತ ನ್ನಯೊಂತ್ಿರ್ ಕಯಯದಯನಕೆ ಉಲ್ಿೊಂಘಿಸಿದ ಮಯಲ್ಲೇಕ್ರಿಗೆ 

ವಿಧಿಸಕವ ಶಿಕ್ೆ ಏನಕ?  
19. ಎಪ್ರರಲ್ ಮ ೇ  ತಂ ಗಳ ಲಿ ಬೇ ಳು ವ್ ಮ್ ಳ  ಯನುು ಕ್ ನಥಭಟಕ್ದಲಿ  ಕ ಥಫಿಯ ಹ  ಮ್ಳ   ಎಂ ದು ಕ್ರ ಯುತಥಿರ . ಏಕ ?  
20. ಲಯಾಟರೆೈಟ್ ಮರ್ಕು ಕ್ೃಷ್ಟ್ಗೆ ಅಷೂೆಿೊಂದಕ ಉಪಯಕಕ್ತವಲ್ಿ. ಏಕೆ?   
21. ಕ್ಲಿ ದದಲು ಹ  ೇ ಗ  ನಮಥಭಣಗ   ಂಡಿದ ?  
22. ಇತ್ರತೇಚಗ ೆಪರ್ಯಣಯ ದಿಾೇಪ ವಲ್ಯವನಕೆ `ಕ್ನ್ನಷಠ ಭ್ೂಕ್ೊಂಪ ತ್ರೇವಿತಯೆ ವಲ್ಯ’ ಎೊಂದಕ ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗಿದೆ. ಏಕೆ?  
23. ಮಕಕ್ತ ಮಯರಕಕ್ಟೆಿ ಕಯರ್ಯಣಚ್ರಣೆ ಎೊಂದರೆೇನಕ?  
24. ಗಯಿಹಕ್ ಆೊಂದೊೇಲ್ನದ ಮೂಲ್ ಆಶಯ ರ್ಯವುದಕ? 

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡರಿೊಂದ ನಯಲ್ಕು ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                    15x2=30  
25. ಭ್ಯರತ್ಕೆು ಹೊಸ ಜಲ್ಮಯಗಣ ಕ್ೊಂಡಕ ಹಿಡಿಯಲ್ಕ ಕಯರರ್ವಯದ ಅೊಂಶಗಳನಕೆ ಚ್ಚಣಸಿರಿ.  
26. ಸಹಯಯಕ್ ಸೆೈನಾ ಪದಧತ್ರಯಕ ಬಿ್ರಟ್ಟಷರ ಸಯಮಯಿಜಾ ವಿಸತರಣೆಗೆ ಸಹಕಯರಿರ್ಯಯಿತ್ಕ. ಹೆೇಗೆ?  
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27. ಬಿಹಮ ಸಮಯಜವು ಸಿರೇಯರ ಸಯಥನಮಯನವನಕೆ ಸಕಧಯರಿಸಲ್ಕ ಪಯಿತ್ರೆಸಿತೆತೊಂದಕ ಹೆೇಗೆ ಹೇೆಳುವಿರಿ?  
28. 1857ರ ದಂ ಗ ಗ  ಸ್ ೈನಕ್ ಕಥರಣಗಳ ನುು ತಳಿಸಿರಿ.  

             ಅಥವಯ 
1857ರ ದಂ ಗ ಗ  ಆಡಳಿತಥತು ಕ್  ಕಥರಣಗಳ ನುು ತಳಿಸಿರಿ. 

29. ರಷಥಯದಲಿ  ಸ್ಥಟ ಲನ್ ಕ  ೈಗ  ಂಡ ಸುಧಥರಣಥ ಕ್ರಮ್ ಗಳ ನುು ವಿವ್ರಿಸಿ.  
30. ಪ್ರತಯಂದು  ರ ಥಷ್ಟ್ರ ಕ್ ೆ  ತನುದ ೇ ಆದ ವಿದ ೇಶಥಂ ಗ ನೇ ತ ಅತಯಗತಯ ಏಕ  ? ವಿವ್ರಿಸಿ.  
31. ತ್ೃತ್ರೇಯ ಜಗತ್ರತನ ರಯಷರಗಳ ಮೇ ಲ  ದು ಷ್ಟ್ಪರಿಣ ಥಮ್ ಬೇ ರುತಿರುವ್ ಅಂಶ ಗಳಥವ್ುವ್ು?  
32. ದ  ಂಬಯ ಸ ವರ ಪ್ವ್ನುು ತಳಿಸಿ .  
33. ಉತ್ತರ ಮೈದಯನವು ಕ್ೃಷ್ಟ್ಗ ೆಉಪಯಕಕ್ತವಯಗಿದ.ೆ ಸಮರ್ಥಣಸಿ  
34. ಉಷು ವಲ್ಯದ ನ್ನತ್ಾ ಹರಿದಾರ್ಣದ ಕಯಡಕಗಳು ಉಷುವಲ್ಯದ ಎಲೆ ಉದಕರಿಸಕವ ಕಯಡಕಗಳಿೊಂತ್ ಭಿನೆವಯಗಿವ.ೆ ಹೆೇಗೆ?  
35. ಭ್ಯರತ್ದೊಂತ್ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಪಿಧಯನ ರಯಷರದಲ್ಲಿ ಬಯವಿ ನ್ನೇರಯವರಿಯ ಪಯಮಿಕಖ್ಾತೆಯನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.   
36. ಭಥರತದ ಪ್ ವ್ಭತೇರದಲಿ ರುವ್  ಯಥವ್ುದಥದರ  ನಥಲುೆ  ಬಂದ ರುಗ ಳ ನುು ಹ  ಸ ರಿಸಿ . 
37. ಜನಸ ಂಖ್ಥಯ ಬ ಳವ್ಣಿ ಗ ಯನುು ನಯಂತರಸ ಲು ಕ ೈಗ  ಂಡಿರುವ್ ಕ್ರಮ್ಗಳ ನುು ತಳಿಸಿ.  
38. ಆರ್ಥಣಕ್ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಉದೆದೇಶಗಳೇೆನಕ?  
39. ‘ ಜಥಗತೇಕ್ ರಣ ವ್ು ಅಭಿವ್ೃದಧ ಶೇ ಲ ರಥಷ್ಟ್ರ ಗಳ  ಉ ತಥಪದನಥ ಸ್ಥಮ್ಥಾಣವ್ನ ುೇ  ನಥಶಮಥಡಬಹು ದು. ’  ಈ ಹ  ೇ ಳಿಕ ಯನುು ವಿಮ್ಶಭಸಿ 

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರಕ ಅಥವಯ ಎೊಂಟಕ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                   6x3=18  
40. 1935ರ ಭ್ಯರತ್ ಸಕಯಣರ ಕಯಯದಯ ಪಿಮಕಖ್ಯೊಂಶಗಳು ರ್ಯವುವು?  

                    ಅಥವಯ  
ಮಡೊೇಸ್ ಟೆೇಲ್ರ್ ಸಕರಪಕರ ಸೊಂಸಯಥನದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೂೆೊಂಡ ಸಕಧಯರಣೆಗಳಯವುವು? ವಿವರಿಸಿ.  

41. ಮಹಿಳಯೆರ ಸಯಥನಮಯನ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲ್ಕ ಕೆೈಗೂೆೊಂಡಿರಕವ ಕ್ಮಿಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
                    ಅಥವಯ  
ವಿಶವಸ ಂಸ್ ಾಯ ಪ್ರಧಥನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ ಾಗಳ ನುು ಹ  ಸ ರಿಸಿ. 

42. ಸಯಮಯಜಿಕ್ ಸತರ ವಿನಯಾಸದ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
                    ಅಥವಯ  
ಸೊಂಭ್ಯವನೆ ರಹಿತ್ ದಕಡಿಮಯಕ ಸೊಂಭ್ಯವನೆ ಸಹಿತ್ ದಕಡಿಮಗಿೊಂತ್ ಭಿನೆವಯಗಿದ.ೆ ಹೆೇಗೆ? 

43. ಹತ್ರತಬಟೆಿ ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳ ಸಯಥನ್ನೇಕ್ರರ್ದ ಮೇಲ ೆಪಿಭ್ಯವ ಬ್ರೇರಕವ ಅೊಂಶಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  
                    ಅಥವಯ  
ಪಿವಯಹ ನ್ನಯೊಂತ್ಿರ್ ಕ್ಿಮಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ.  

44. ಹರ್ದ ಪಯಥಿಮಿಕ್ ಹಯಗೂ ಪೂರಕ್ ಕಯಯಣಗಳನಕೆ ವಿವರಿಸಿ.  
                    ಅಥವಯ  
ಪಿತ್ಾಕ್ಷ ಮತ್ಕತ ಪರೊೇಕ್ಷ ತೆರಿಗಗೆಳ ನಡಕವಿನ ವಾತಯಾಸಗಳನಕೆ ತ್ರಳಿಸಿ. 

45. ಉ ಳಿತಥಯ ಖ್ಥತ  ಹ ಥಗ  ಚಥಲಿ ಖ್ಥತ ಗಳಿಗಿರು ವ್ ವ್ಯತಥ ಯಸ ಗಳ  ೇ ನು?  
                    ಅಥವಯ  
ಯಥರ ೇ ಒಬಬ  ಮ್ ನುಷ್ಟ್ಯನಥಗಲ ಸ ವ ಉ ದ  ಯೇ ಗ ಉ ದದಮಯನುು ಸ್ಥಾಪ್ರಸ ಲು ಇಷ್ಟ್ಟ ಪ್ಟಟ ಲ ಿಸ ಲಹ   ಸ್ೌಕ್ಯಭಗಳಿಗ  
ಆರಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೇ ಕಥದ ಸ ಂಸ್ ಾಗಳ ು ಯಥವ್ುವ್ು?  

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆೆಗೆ ಎೊಂಟರಿೊಂದ ಹತ್ಕತ ವಯಕ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                         1x4=4  
46. ಕ್ರವಟ್ ಇ ಂಡಿಯಥ ಚಳು ವ್ಳಿಯನುು ವಿವ್ರಿಸಿ .  

VI. 47. ಭ್ಯರತ್ದ ನಕ್ೆಯನಕೆ ಬರೆದಕ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕೆ ಗಕರಕತ್ರಸಿರಿ.                           1+3=4 
A) ದೆಹಲ್ಲ          B) ವಿಶ್ಯಖ್ಪಟಿರ್        C) ಅೊಂಕ್ಲೆೇಶಾರ 

 


