AMK Resource World

KARTET

PRACTICE EXAMS
ಸಮ್ಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

Directions: Attempt the MOCK EXAM and Verify Your Answers (NOTE : Keep Visiting
for Latest Updates)
1, ಹಲ್ಮಡಿ ಶಾಸನದಿಂದ ಈ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿಹಯ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದಗ.
1) ಮಯೂರವಮಮ

3) ದಂತಿದುರ್ಮ

2) ಕಾಕುತ್ಸ ವಮಮ

4)ಸ್ಕಂದವಮಮ

2. ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತಗ ಮತ್ುತ ಮೆಸಪಟಗೂೋಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತಗಯು ವ್ಾಯಪಾರ ಸಿಂಪಕಕ ಹಗೂಿಂದದಗ ಎಿಂದು
ಸೂಚಿಸುವ ಐತಿಹಯ
1) ಮುದ್ರೆರ್ಳು

3) ದ್ರೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

2) ಶಿಲಾ ಶಾಸ್ನ

4) ವಿದ್ರೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

3. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಸಾಮ್ಾಾಜಯ ಕಟ್ಟಟ ಏಕತಗಯನುು ಮೂಡಿಸದ ವಿಂಶ
1) ಕುಶಾನರು

3) ಶಾತ್ವಾಹನರು

2) ರ್ುಪ್ತರು

4) ಮೌಯಮರು

4. ದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಾತನರು ಸವತ್ಃ ಪ್ಾೋತಾಾಹಿಸದ ಬೃಹತ್ ಉದಯಮ
1) ಪ್ಶುಪಾಲನರ

3) ವಯವಸಾಯ

2) ನರೇಯದ

4) ತರೂೇಟಗಾರಿಕರ

5, ಅಶವಘೂೋಷ, ವಸುಮಿತ್ಾ, ಸಿಂಗರಕ್ಷ ಮುಿಂತಾದ ಬೌದಧ ವಿದಾವಿಂಸರು ಇವನ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿದದರು.
1) ಕಾನಿಷ್ಠ

3) ಕುಜಲಕಡ್ಫೇಸ್ಸ್

2)ವಿಮಾಕಡ್ಫೇಸ್ಸ್

4) ಅಶರ ೇಕ

6, ಅಲ್ಾಿವುದದೋನ್ ಖಿಲ್ಲಿಯ ಭವಯರಚನಗ
1) ಕರಂಪ್ುಕರೂೇಟರ

3) ಬುಲಂದ್ ದವಾಮಜ

2) ಅಲರೈ ದವಾಮಜ

4) ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್
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7. ಬ್ರಾಟ್ಟಷ್ ಈಸ್ಟಟ ಇಿಂಡಿಯಾ ಕಿಂಪನಿಯು ಮೊಘಲ್ ಚಕಾವತಿಕಯಿಂದ ಹಗೈದರಾಬಾದ್, ಬಿಂಗ್ಾಳ, ಗುಜರಾತ್
ಪಾದಗೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತಗರಿಗ್ಗ ರಹಿತ್ ವ್ಾಯಪಾರ ಮ್ಾಡಲ್ು ಅನುಮತಿ ಪಡಗದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ
1) ಹರೈದರಾಬಾದ್, ಬಂಗಾಳ, ರ್ುಜರಾತ್ರ್ಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾೆಜಯ ಸಾಾಪಿಸಿದರು.
2) ಚಕೆವತಿಮಯ ಸಾಮಂತ್ರಾಗಿ ಹರೈದರಾಬಾದ್, ಬಂಗಾಳ, ರ್ುಜರಾತ್ರ್ಳನುು ಆಳಿದರು.
3) ಬಕಾಸರ್ ಕದನ ನಡರಯಿತ್ು.
4) ಚಕೆವತಿಮಗರ ಪ್ೆತಿವಷ್ಮ 3000 ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುು ಕರೂಡಬರೇಕಾಯಿತ್ು.
8. ತಾನಗೋ ಪಗೋಶವ ಎಿಂದು ಘೂೋಷಿಸ ಕಾನುಾರ ದಿಂಗ್ಗಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸದವನು.
1) ಬಹದೂದರ್ ಷಾ

3) ನಾನಾ ಸಾಹರೇಬ್

2) ತಾಂತಾಯ ಟರೂೇಪಿ

4) ವಾಜಿದ್ ಅಲ್ಲ

9, ಪರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷಟ ವಗಕ ಮತ್ುತ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕಗೆ ಹಗಚುು ಒತ್ುತ ನಿೋಡಿರುವ ಕಗೋಿಂದಾ ಸಕಾಕರದ ಯೋಜನಗ
1) ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ಯೇಜನರ

3) ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ 1986

2) ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೇಜನರ 1978

4) ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷ್ನ್ 1988

10. ಭಾರತ್ದ ಒಕೂೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿೀರವು ವಿಲ್ಲೋನಗ್ಗೂಿಂಡ ವಷಕವಿದು.
1) 1947

3) 1951

2) 1949

4) 1961

11. 1962ರಲ್ಲಿ ಚಿೋನಾ ಭಾರತ್ದ ಮೆೋಲ್ಗ ದಾಳಿ ಮ್ಾಡಲ್ು ಕಾರಣ
1) ದಲರೈಲಾಮ ಮತ್ುತ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿರ್ಳಿಗರ ಆಶೆಯ ನಿೇಡ್ದುದ,
2) ಭಾರತ್ ಪ್ಂಚಶಿೇಲ ತ್ತ್ವರ್ಳಿಗರ ಸ್ಹಿ ಹಾಕಿದುದ
3) ಭಾರತ್ದಂದ ನಿರಾಶಿೆತ್ರು ಚೇನಾಕರಕ ನುಸ್ುಳಿದುದ
4) ಚೇನಾದಲಾಿದ ಸ್ಮಾಜವಾದ ಕಾೆಂತಿ
12. ಮಧಯಯುಗದ ಭಾರತ್ವನಾುಳಿದ ಪಾಪಾಥಮ ಮಹಿಳಗ
1) ರಾಣಿ ಪ್ದವನಿ

3) ರಜಿಯಾ ಸ್ುಲಾತನಾ

2) ಝಾನಿಸರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಬಾಯಿ

4) ಬರೇರ್ಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್

13, ಹಿಿಂದೂಕುಶು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ್ಗ ಚಿನುದ ನಾಣಯಗಳನುು ಟ್ಿಂಕಿಸದ ಕುಶಾನರ ದಗೂರಗ
1) ಕುಜಲಕಡ್ಫೇಸ್ಸ್

2) ವಿಮಾಕಡ್ಫೇಸ್ಸ್
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3) ಒಂದನರೇ ಕಾನಿಷ್ಟ

4) ಎರಡನರೇ ಕಾನಿಷ್ಠ

14. ಪಟ್ಟಟ -1 ಅನುು ಪಟ್ಟಟ - 2ರಗೂಿಂದಗ್ಗ ಹಗೂಿಂದಸ
ಪಟ್ಟಟ -1

ಪಟ್ಟಟ -2

1) ಅಹಿಂಸರ

ಎ) ಕದಯದರುವುದು

2) ಅಸರತಯ

ಬಿ) ಸ್ಂಸಾರಿ ಆರ್ದರುವುದು

3) ಅಪ್ರಿರ್ೆಹ

ಸಿ) ಹಿಂಸರ ಮಾಡದರುವುದು

4) ಬೆಹಮಚಯಮ

ಡ್) ಆಸಿತಯನುು ಹರೂಂದದರುವುದು

ಈ ಕಗಳಗ್ಗ ನಿೋಡಿರುವ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಸೂಕತ ಉತ್ತರ ಗುರುತಿಸ
1) 1-ಸಿ, 2-ಎ, 3-ಡ್, 4-ಬಿ
2) 1-ಡ್, 2-ಎ, 3-ಸಿ, 4-ಡ್
3) 1-ಸಿ, 2-ಡ್, 3-ಬಿ, 4-ಎ
4) 1-ಬಿ, 2-A, 3-ಎ, 4-ಡ್
15. ಭರತ್ ಎಿಂಬ ಬುಡಕಟ್ುಟ ಪೂವಕ ಪಿಂಜಾಬ್ರನ ಸತ್ದುಾ ಹಾಗೂ ಯಮುನಾ ಪಾದಗೋಶದಲ್ಲಿ ನಗಲ್ಗಸತ್ುತ. ಈ
ಪಾದಗೋಶವ್ಗೋ
1) ಧಮಾಮವತ್ಮ

3) ಕಮಾಮವತ್ಮ

2) ಆಯಾಮವತ್ಮ

4) ದ್ಾಸಾಯವತ್ಮ

16, ಗುಜಕರ ಮನಗತ್ನದ ಆಳಿವಕಗಯನುು ಪಾಾರಿಂಭಿಸದ ಹರಿಶುಿಂದಾನ ನಾಲ್ವರು ಮಕೆಳು ಆಳಿವಕಗ ನಡಗಸದ ನಾಲ್ುೆ
ಪಾದಗೋಶಗಳಿವು.
1) ಜರೂೇಧಪ್ುರ, ನಂದಪ್ುರ, ಭರೂಚ್ ಮತ್ುತ ಉಚರೆನಿ
2) ಜರೂೇಧಪ್ುರ, ನಂದಪ್ುರ, ಕಳಿಂರ್ ಮತ್ುತ ಒಡ್ಶಾ
3) ಉಜರೈನಿ, ಭರೂಚ್, ಮಾಳವ ಮತ್ುತ ನಂದಪ್ುರ
4) ನಂದಪ್ುರ, ಉಜರೈನಿ, ಒಡ್ಶಾ ಮತ್ುತ ಜರೂೇಧಪ್ುರ
17. ಸಮುದಾಗುಪತನು ಜಾರಿಗ್ಗ ತ್ಿಂದ ಚಿನುದ ನಾಣಯವು ಇದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದಗ.
1) ಇವನು ವರೈದಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತಿತದದನರಂದು
2) ಇವನು ಯುದಧಪಿೆಯನಾಗಿದದನರಂದು
3) ಇವನು ಸ್ಂಗಿೇತ್ ಪಿೆಯನಾಗಿದದನರಂದು
4) ಇವನು ರ್ುಪ್ತಶಕರಯನುು ಪಾೆರಂಭಿಸಿದನರಂದು
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18. ಇದು ಭಕಿತ ಚಳವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾಗಿದಗ.
1) ಹಿಂದೂ ಆಚರಣರರ್ಳಲ್ಲಿ ಸ್ುಧಾರಣರರ್ಳು ಕಂಡುಬರಲ್ಲಲಿ
2) ಭಾರತ್ದ ಪಾೆದ್ರೇಶಿಕ ಭಾಷರರ್ಳು ವಿಕಾಸ್ಗರೂಂಡವು
3) ಉದುಮ ಭಾಷರಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ೆ ಭಕಿತಯ ಮಹತ್ವವನುು ಸಾರಲಾಯಿತ್ು.
4) ಮುಸಿಿಂರ ಆಚರಣರರ್ಳಲ್ಲಿ ಸ್ುಧಾರಣರರ್ಳು ಕಂಡು ಬರಲ್ಲಲಿ
19. ಭಾರತ್ದ ಮೆೋಲ್ಗ ಅಲ್ಗಕಾಾಿಂಡರ್ನ ದಾಳಿಯಿಂದಾದ ಪರಿಣಾಮ
1) ಭಾರತಿೇಯರು ಸ್ಂಸ್ೃತ್ವನುು ಮರರತ್ು ಗಿೆೇಕ್ ಭಾಷರಯನುು ಕಲ್ಲತ್ರು.
2) ಭಾರತಿೇಯರು ರ್ೆಂಥರ್ಳು ಗಿೆೇಕ್ ಭಾಷರಗರ ತ್ಜುಮಮೆಗರೂಂಡವು
3) ಭಾರತಿೇಯ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯು ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿತ್ುತ.
4) ಭಾರತ್ ಗಿೆೇಕ್ ಸಾಮಾೆಜಯದ್ರೂಂದಗರ ವಿಲ್ಲೇನಗರೂಂಡ್ತ್ು.
20, 15ನಗೋ ಶತ್ಮ್ಾನದ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಾಮ್ಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಣಾಮ
1) ಧಾಮಿಮಕ ಜಿೇವನ ಸ್ುಧಾರಣರ

3) ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ೆಸಾರ

2) ಹಿಂದೂ ಸ್ಮಾಜದ ಬಲಪ್ಡ್ಸ್ುವಿಕರ

4) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುರ್ುರ್ಳ ನಿಮೂಮಲನರ

21. ಭೂಮಿಯ ಕಗೋಿಂದಾವಲ್ಯವನುು ನಿಫಗ (Nife) ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ು ಕಾರಣ
1) ನಿಕಕಲ್ ಮತ್ುತ ಕಬಿಿಣದ ವಸ್ುತರ್ಳು ಕೂಡ್ರುವುದು
2) ನಿಕಕಲ್ ಮತ್ುತ ತಾಮೆದ ವಸ್ುತರ್ಳು ಕೂಡ್ರುವುದು
3) ನಿಕಕಲ್ ಮತ್ುತ ಅಲುಯಮಿನಿಯಂ ವಸ್ುತರ್ಳು ಕೂಡ್ರುವುದು
4) ನಿಕಕಲ್ ಮತ್ುತ ಮಾಯಗಿುಷ್ಟ್ಯಂ ವಸ್ುತರ್ಳು ಕೂಡ್ರುವುದು
22. ವ್ಾಯುಮಿಂಡಲ್ದ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಕಗಳಪದರ ಇದಾಗಿದಗ.
1) ಮಧಯಂತ್ರದ ಮಂಡಲ

3) ಪ್ರಿವತ್ಮನಾ ಮಂಡಲ

2) ಸ್ಮೇಷ್ಠ ಮಂಡಲ

4)ಅಯಾನುಮಂಡಲ

23, ಎ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿನ ಪಾದಗೋಶಗಳಿಗ್ಗ ಬ್ರ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿನ ಆವತ್ಕ ಮ್ಾರುತ್ಗಳಿಗ್ಗ ಹಗೂಿಂದಸ.
ಎ ಪಟ್ಟಟ

ಬ್ರ ಪಟ್ಟಟ

1) ಚೇನಾ

ಎ) ಎಲ್ಮಪ್ೂಲ್

2) ಅಮೆರಿಕಾ

ಬಿ) ವಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೇಸ್

3) ಆಸರರೇಲ್ಲಯಾ

ಸಿ) ಟರೈಪ್ೂನ್

4) ರಷಾಯ

ಡ್) ಹರಿಕರೇನ್
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ಈ ಕಗಳಗ್ಗ ನಿೋಡಿರುವ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಸೂಕತ ಉತ್ತರ ಗುರುತಿಸ.
1) 1- ಸಿ, 2-ಡ್, 3-ಬಿ, 4-ಎ
2) 1-ಡ್, 2-A, 3 - ಎ, 4-ಬಿ
3) 1-ಬಿ, 2-ಎ, 3-ಡ್, 4-ಸಿ
4) 1-ಎ, 2ಬಿ, 3-ಸಿ, 4-ಡ್
24, ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವು ಹಗೂಿಂದರುವ ಖ್ಿಂಡಗಳ ಮೆೋರಗಗಳು
1) ಆಸರರೇಲ್ಲಯಾ, ಏಷಾಯ, ದಕ್ಷ್ಣ ಅಮೆರಿಕಾ
2) ಆಫ್ರೆಕಾ, ದಕ್ಷ್ಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಸರರೇಲ್ಲಯಾ
3) ಆಫ್ರೆಕಾ, ಏಷಾಯ, ಆಸರರೇಲ್ಲಯಾ
4) ಆಸರರೇಲ್ಲಯಾ, ಏಷಾಯ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ
25. ಭಾರತ್ದಿಂತ್ಹ ರಾಷರಕಗೆ ಗಡಿರಗೋಖಗಯು ಆವಶಯಕವ್ಾಗಿದಗ. ಕಾರಣ
1) ಕರೈಗಾರಿಕರರ್ಳಿಗರ ಬರೇಕಾರ್ುವ ಕಚಾೆಪ್ದ್ಾಥಮರ್ಳನುು ಸ್ರಬರಾಜು ಮಾಡಲು
2) ರರೈಲುಮಾರ್ಮರ್ಳಿಗರ ಪ್ೂರಕವಾರ್ಲು
3) ಕರೈಗಾರಿಕರರ್ಳ ಸಿದಧವಸ್ುತರ್ಳನುು ವಿತ್ರಿಸ್ಲು
4) ದೇರ್ಮವಾದ ಭೂ ರ್ಡ್ಯನುು ರಕ್ಷ್ಸ್ಲು
26, ಕಗೂೋಲ್ೆತಾತವನುು ಚಹದ ಬಿಂದರು ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ು ಕಾರಣ
1) ಡಾಜಿಮಲ್ಲಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರಳರಯುವ ಚಹವನುು ಕರೂೇಲಕತಾತ ಮೂಲಕ ರಫ್ತತ ಮಾಡುತಾತರರ.
2) ಪ್ಶಿೆಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಚಹಾವನುು ಹರಚಾೆಗಿ ಬಳಸ್ುತಾತರರ
3) ಕರೂೇಲಕತಾತದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಿಸ್ುವ ಚಹ ಉತ್ೃಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದ್ರ,
4) ಕರೂೇಲಕತಾತದಲ್ಲಿ ಬಂದಳಿದದದ ಚಹವನುು ಸ್ಮುದೆಕರಕ ಎಸರಯುತಾತರರ.
27. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಾರಿಂಭಿಸಲ್ಿಟ್ಟ ಮೊದಲ್ ರಗೈಲ್ುಮ್ಾಗಕ
1) ಕರೂೇಲಕತಾತದಂದ ರಾಣಿರ್ಂಜ್ವರರರ್ೂ

3) ಬರಂರ್ಳೂರಿನಿಂದ ಚರನರುೈವರರರ್ೂ

2) ಚರನರುೈಯಿಂದ ಅರಕರೂೇಣಂವರರರ್ೂ

4) ಮುಂಬಯಿಯಿಂದ ಥಾಣಾದವರರರ್ೂ

28, ನವಸಗೋವ್ಾ ಬಿಂದರಿನ ನಿಮ್ಾಕಣದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಣಾಮ
1) ಮುಂಬರೈ ಬಂದರಿನ ಸಾರಿಗರ ಒತ್ತಡ ಕಡ್ಮೆಯಾಗಿದ್ರ.
2) ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣಕರಕ ಪ್ೆೇತಾಸಹಿಸಿದಂತಾಗಿದ್ರ
3) ಮುಂಬರೈ ಬಂದರಿನ ಹಿನಾುಡು ಕಡ್ಮೆಯಾಗಿದ್ರ

Subscribe Website by Clicking BELL ICON for Latest Updates

CLICK HERE & VISIT www.amkresourceinfo.com for Key Answers
4) ವಿದ್ರೇಶಿೇಯರು ನುಸ್ುಳಲು ಸ್ಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ರ.
29. ಬಗೋರಗ ದಗೋಶಗಳಿಗ್ಗ ರಫಾತಗಿ ನಮಮ ದಗೋಶದ ವಿದಗೋಶಿೋ ವಿನಿಮಯಕಗೆ ಹಗಚುು ಗಳಿಕಗ ಸಗುತಿತರುವ ಕೃಷಿ
ಉತ್ಿನುಗಳಿವು.
1) ಸರಣಬು, ಚಹ, ಹೂವು, ರರೇಷರಮ

3) ಸರಣಬು, ಹತಿತ, ಕಬುಿ, ಗರೂೇಧಿ

2) ಸರಣಬು, ತ್ರಕಾರಿ, ಜರೂೇಳ, ಭತ್ತ

4) ಸರಣಬು, ಹತಿತ, ಕಾಫ್ರ, ಸಾಂಬಾರ ಪ್ದ್ಾಥಮ

30. ವಿದಾಯರ್ಥಕಯಬಬ ಪಗನುು ಕಗೂಿಂಡು ಬಳಸುತಾತನಗ. ಇದು ಯಾವ ಬಗ್ಗಯ ಆರ್ಥಕಕ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕಗ
1) ಉತಾಾದಕ ಚಟುವಟಿಕರ

3) ಅನುಭರೂೇಗಿ ಚಟುವಟಿಕರ

2) ವಿನಿಮಯ ಚಟುವಟಿಕರ

4) ವಿತ್ರಣಾ ಚಟುವಟಿಕರ

31. ಭಾರತ್ದಿಂತ್ಹ ರಾಷರದಲ್ಲಿ ರಾಷಿರೋಯ ಹಬಬಗಳ ಆಚರಣಗ ಅತ್ಯವಶಯಕ. ಕಾರಣ
1) ವರೈವಿಧಯದಲ್ಲಿ ಏಕತರಯನುು ರೂಪಿಸ್ಲು
2) ಮಿೇಸ್ಲಾತಿಯನುು ಮುಂದುವರಿಸಿಕರೂಂಡು ಹರೂೇರ್ಲು
3) ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯನುು ರ್ಕ್ಷ್ಸ್ಲು
4) ವಿದ್ರೇಶಿ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯ ಅನುಕರಣರ ತ್ಡರರ್ಟಟಲು
32. ಭಾರತಿೋಯ ಪತಿಾಕಾ ಪರಿಷತ್ುತ ಸಿಂಸಗೆಯ ಉದಗದೋಶ ಏನಗಿಂದರಗ
1) ಪ್ತಿೆಕರರ್ಳ ಪ್ೆಸಾರ ಸ್ಂಖ್ರಯ ಹರಚೆಸ್ುವುದಕಾಕಗಿ
2) ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕರರ್ಳ ಮುದೆಣಕಾಕಗಿ
3) ಪ್ತಿೆಕಾ ಸಾವತ್ಂತ್ೆ ರಕ್ಷಣರಗಾಗಿ
4) ನಿಯತ್ ಕಾಲ್ಲಕರರ್ಳ ಪ್ೆಸಾರ ಸ್ಂಖ್ರಯಯನುು ಹರಚೆಸ್ುವುದಕಾಕಗಿ
33. ರಾಜಯಪಾಲ್ರ ಪಾಮುಖ್ ಕತ್ಕವಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಿಂದಾಗಿದಗ.
1) ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತ್ಗರ ಎಂಟನರೇ ಒಂದರಷ್ುಟ ಸ್ದಸ್ಯರನುು ನರೇಮಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ರ.
2) ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಸ್ುಗಿೆೇವಾಜ್ಞರಯನುು ಹರೂರಡ್ಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ರ
3) ಸ್ುಪಿೆೇಂಕರೂೇರ್ಟಮ ನಾಯಯಾಧಿೇಶರ ನರೇಮಕಾತಿಗರ ಸ್ಲಹರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ರ.
4) ರಾಜಯಸ್ಭರಯ ಅಧಯಕ್ಷರನುು ನರೇಮಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ರ.
34. ನಮಮ ರಾಷರವನುು ಗಣರಾಜಯವ್ಗಿಂದು ಕರಗಯಲ್ು ಕಾರಣ
1) ನಮಮ ರಾಷ್ರವು ವಿವಿಧ ರಾಜಯರ್ಳಿಂದ ಕೂಡ್ರುವುದರಿಂದ
2) ನಮಮ ರಾಷ್ರವನುು ಪ್ೆಧಾನಮಂತಿೆ ಆಳಿವಕರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
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3) ನಮಮ ರಾಷ್ರವು ಕರೇಂದ್ಾೆಡಳಿತ್ ಪ್ೆದ್ರೇಶಕರಕ ಒಳಪ್ಡುವುದರಿಂದ
4) ನಮಮ ರಾಷ್ರದ ರಾಷಾರಧಯಕ್ಷರು ಚುನಾಯಿಸ್ಲಾಡುವುದರಿಂದ
35. ಮ್ಾರುಕಟಗಟಯ ಎರಡು ಆಧಾರ ಸತಿಂಭಗಳಗಿಂದರಗ
1) ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ುತ ದಲಾಿಳಿರ್ಳು

3) ಕರೂಳುುವವರು ಮತ್ುತ ದಲಾಿಳಿರ್ಳು

2) ಬರೇಡ್ಕರ ಮತ್ುತ ಪ್ೂರರೈಕರದ್ಾರರು

4) ಉತಾಾದಕರು ಮತ್ುತ ಗಾೆಹಕರು

36. ಭಾರತ್ ಸಿಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಾಕಟ್ಕದಿಂದ ಪಾತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಗಲ್ಸ ನಿವಕಹಿಸದವರು
1) ಬಿ.ಡ್.ಜತಿತ

3) ಎಸ್.ನಿಜಲ್ಲಂರ್ಪ್ಾ

2) ಹರಚ್.ಡ್. ದ್ರೇವರೇಗೌಡ

4) ವಿೇರರೇಂದೆ ಪಾಟಿೇಲ್

37. ಸಾಮ್ಾನಯವ್ಾಗಿ ರಾಜಯದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿತನ ಸಿಂಖಾಯಬಲ್
1) ವಿಧಾನಸ್ಭರಯ ಸ್ದಸ್ಯರ ಸ್ಂಖ್ರಯಯ ಅಧಮದಷ್ುಟ

3) ವಿಧಾನಸ್ಭರಯ ಸ್ದಸ್ಯರ % ರಷ್ುಟ

2) ವಿಧಾನಸ್ಭರಯ ಸ್ದಸ್ಯರ ರಷ್ುಟ

4) ವಿಧಾನಸ್ಭರಯ ಸ್ದಸ್ಯರ ಸ್ಂಖ್ರಯಯಷರಟೇ

38. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ರಾಷರಪತಿಯಾಗಲ್ು ಇರಬಗೋಕಾದ ಅಹಕತಗಗಳು
ಎ) 35 ವಷ್ಮ ಅಥವಾ ಅದಕಿಕಂತ್ ಮೆೇಲಾಟಿಟರಬರೇಕು
ಬಿ) 50 ವಷ್ಮ ಅಥವಾ ಅದಕಿಕಂತ್ ಮೆೇಲಾಟಿಟರಬರೇಕು
ಸಿ) ಭಾರತ್ದ ಪ್ೆಜರಯಾಗಿರಬರೇಕು
ಡ್) ಪಾಂಡ್ತ್ಯ ಹರೂಂದದ ವಯಕಿತಯಾಗಿರಬರೇಕು
ಇ) ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಮರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರೇ ಲಾಭದ್ಾಯಕ ಹುದ್ರದ ಹರೂಂದರಬಾರದು
ಕಗಳಗ್ಗ ಕಗೂಟ್ಟಟರುವ ಸಿಂಕಗೋತ್ಗಳಿಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಾಡಿ
1) ಎ, ಸಿ ಮತ್ುತ ಇ ರ ವಿವರಣರರ್ಳು ಸ್ರಿ
2) ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ುತ ಇ ರ ವಿವರಣರರ್ಳು ಸ್ರಿ
3) ಎ, ಸಿ ಮತ್ುತ ಡ್ ರ ವಿವರಣರರ್ಳು ಸ್ರಿ
4) ಬಿ, ಡ್ ಮತ್ುತ ಇ ರ ವಿವರಣರರ್ಳು ಸ್ರಿ
39, ದವಸದನಗಳ ಶಾಸನ ಸಭಗಯನುು ಹಗೂಿಂದರುವ ರಾಜಯಗಳು
1) ಪ್ಶಿೆಮ ಬಂಗಾಳ, ಪ್ಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರ ಪ್ೆದ್ರೇಶ, ಮಧಯಪ್ೆದ್ರೇಶ
2) ರ್ುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ರ, ತ್ಮಿಳುನಾಡು, ಗರೂೇವಾ
3) ಓರಿಸಾಸ, ಪ್ಶಿೆಮ ಬಂಗಾಳ, ಮೆೇಘಾಲಯ, ತ್ಮಿಳುನಾಡು
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4) ಬಿಹಾರ, ಕನಾಮಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ರ, ಜಮುಮ ಮತ್ುತ ಕಾಶಿೀರ
40. ನಮಮ ರಾಷಿರೋಯ ಧಗೈಯವ್ಾಕಯ ಸತ್ಯಮೆೋವ ಜಯತಗೋ ಎಿಂಬುದನುು ಇದರಿಿಂದ ಆಯುದಕಗೂಳಳಲ್ಾಗಿದಗ.
1) ಕಠರೂೇಪ್ನಿಷ್ತ್ುತ

3) ಋಗರವೇದ

2) ಮುಂಡಕ ಉಪ್ನಿಷ್ತ್ುತ

4)ಯಜುವರೇಮದ

41, ಇತಿಹಾಸ ಬಗೂೋಧನಗಯ ಸಾಮ್ಾನಯ ಉದಗದೋಶ
1) ಉತ್ತಮ ಪೌರತ್ವದ ಲಕ್ಷಣರ್ಳನುು ಬರಳರಸ್ುವುದು
2) ಭೂಮಿಯ ಅಧಯಯನದ ಬಗರೆ ಆಸ್ಕಿತಯನುು ಹರಚೆಸ್ುವುದು
3) ವಿದ್ಾಯರ್ಥಮರ್ಳಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವದ ಪ್ೆಜ್ಞರ ಬರಳರಸ್ುವುದು
4) ವಿದ್ಾಯರ್ಥಮರ್ಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಂತ್ನಾ ಶಕಿತ ಹರಚೆಸ್ುವುದು
42. ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕನು ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣಾ ಶಗೈಲ್ಲಯನುು ಬಗಳಗಸಲ್ು ಈ ಬಗೂೋಧನಾ ಪದಧತಿಯನುು ಬಳಸಬಗೋಕು.
1) ಉಪ್ನಾಯಸ್ ಪ್ದಧತಿ

3) ಮೂಲಾಧಾರ ವಿಧಾನ

2) ಸ್ಮಸಾಯ ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್ದಧತಿ

4) ಸ್ಮಿೇಕ್ಷರ ವಿಧಾನ

43. ಇತಿಹಾಸ ಬಗೂೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕನು ಹಗೂಿಂದರಲ್ಗೋಬಗೋಕಾದ ಲ್ಕ್ಷಣ ಇದಾಗಿದಗ.
1) ಸ್ಮಾಜ ಸರೇವರ
2) ಸ್ಮಾಜದ್ರೂಂದಗರ ಉತ್ತಮ ಸ್ಂಬಂಧ
3) ಕ್ಷರೇತ್ೆ ಅಧಯಯನ ಮತ್ುತ ಪ್ೆವಾಸ್ ಕರೈಗರೂಳುುವುದು
4) ರಾಜಕಿೇಯ ಭಾಷರ ಹರೂಂದರುವುದು
44. ಸಮ್ಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಬಗೂೋಧಿಸಲ್ು ಬಳಸುವ ಈ ಬಗೂೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸನಿುವ್ಗೋಶವನುು ಒದಗಿಸ
ಕಗೂಡಲ್ಾಗುವುದು.
1) ಜಿೇವನ ಚರಿತಾೆ ವಿಧಾನ

3) ಚಚಾಮ ಪ್ದಧತಿ

2) ಯೇಜನಾ ಪ್ದಧತಿ

4) ಉಪ್ನಾಯಸ್ ಪ್ದಧತಿ

45, ಇತಿಹಾಸ ಕಗೂಠಡಿಯ ಒಿಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಗಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಭಾಗವನುು ಸಾೆಪಿಸಲ್ಗೋಬಗೋಕು
1) ವಸ್ುತ ಸ್ಂರ್ೆಹಾಲಯ

2) ರ್ಣಿತ್ದ ಕಿರ್ಟ

2) ಪ್ೆಯೇಗಾಲಯ

4) ಭಾಷಾ ಉಪ್ಕರಣರ್ಳು
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46, ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದಾಯರ್ಥಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಪಾಜ್ಞಗಯನುು ಬಗಳಗಸಲ್ು ಈ ಬಗೂೋಧನಗೂೋಪಕರಣಗಳನುು
ಬಳಸುವುದು.
1) ಕಪ್ುಾ ಹಲಗರ

3) ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ಟ

2) ಚತ್ೆಪ್ಟ

4) ಕಾಲರರೇಖ್ರ

47, ಇತಿಹಾಸ ಬಗೂೋಧನಗ ಹಗಚುು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲ್ು ಯಾವ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕಗ ಹಗಚುು ಪಾಭಾವ ಬ್ರೋರುತ್ತದಗ
1) ನಾಟಕಾಭಿನಯ

3) ರರೇಡ್ಯೇ ಬಳಕರ

2) ಚಚಾಮಸ್ಾಧರಮ

4) ಕಪ್ುಾ ಹಲಗರ ಬಳಕರ

48, ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕನು ತ್ನು ವೃತಿತ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಾಗಿ ಈ ಕಗಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾಮವನುು ಕಗೈಗ್ಗೂಳಳಬಗೋಕು
1) ಹರಚುೆ ಹರಚುೆ ಪ್ುಸ್ತಕರ್ಳನುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡಬರೇಕು.
2) ಪ್ೆಯೇಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಚುೆ ಕಾಲ ಕಳರಯಬರೇಕು
3) ಕ್ಷರೇತ್ೆ ಪ್ೆವಾಸ್ವನುು ಕರೈಗರೂಳುುವುದು
4) ಸ್ಂರ್-ಸ್ಂಸರಾರ್ಳ ಸ್ದಸ್ಯನಾಗಿರುವುದು
49. ವಿದಾಯರ್ಥಕಯು ಸಮುದಾಗುಪತನ ಸಾಧನಗಯನುು ವಿವರಿಸುವನು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ಯಾವ ಉದಗದೋಶಕಗೆ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಗ
1) ಜ್ಞಾನ

3) ಅನವಯ

2) ತಿಳಿವಳಿಕರ

4) ಕೌಶಲ

50, ಇತಿಹಾಸ ಬಗೂೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾದ ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನ ಈ ತ್ತ್ವಕಗೆ ಬದಧವ್ಾಗಿದಗ.
1) ಮಾಡ್ ಕಲ್ಲ, ಜಿೇವಿಸ್ುತಾತ ಕಲ್ಲ ತ್ತ್ವ
2) ಮಹಾನ್ ಪ್ುರುಷ್ ಸಿದ್ಾಧಂತ್ ತ್ತ್ವ
3) ಹರೂೇಲ್ಲಕಾ ತ್ತ್ವ
4) ಅಣುವಿನಷ್ುಟ ಪ್ಠಾಯಂಶರ್ಳನುು ಬೆಹಾಮಂಡದಷ್ುಟ ವಿಸ್ತರಿಸ್ುವ ತ್ತ್ವ
51, ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿೋವು ಅಶಗ ೋಕ ಸಾಮ್ಾಾಟ್ನ ತ್ಿಂದಗ ಯಾರು ಎಿಂಬ ಪಾಶಗು ಕಗೋಳುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಈ
ಕಗಳಗಿನ ಯಾವ ಉದಗದೋಶವನುು ಈಡಗೋರಿಸುವಿರಿ
1) ಅನವಯ

3) ಜ್ಞಾನ

2) ಕೌಶಲ

4) ತಿಳಿವಳಿಕರ
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52. ಸೆಳಿೋಯ ಇತಿಹಾಸ ಬಗೂೋಧನಗಯಲ್ಲಿ ಯಶಸವಯಾಗಲ್ು ಶಿಕ್ಷಕನು ಈ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕಗ ಕಗೈಗ್ಗೂಳಳಬಗೋಕು
1) ಪ್ೆವಾಸ್ ಕರೈಗರೂಳುುವುದು
2) ಸ್ಾಳಿೇಯ ಮಹಾನ್ ವಯಕಿತರ್ಳ ಜಿೇವನ ಚರಿತರೆ ಅಧಯಯನ
3) ವಿದ್ಾಯರ್ಥಮರ್ಳ ಸ್ಂದಶಮನ
4) ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟದ ಇತಿಹಾಸ್ದ ಅಧಯಯನ
53, ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಿಮಗ್ಗ ಈ ಕಗಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇತಿಹಾಸ ಬಗೂೋಧನಗಗ್ಗ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದಗ
1) ಸಾಹಿತ್ಯ

3) ಅಥಮಶಾಸ್ರ

2) ಭೌತ್ಶಾಸ್ರ

4) ರಸಾಯನಶಾಸ್ರ

54, ಇತಿಹಾಸ ಪಠಯವಸುತವಿನ ಗುಣ-ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾಗಿದಗ.
1) ವಾಯವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬರಳರಸ್ುವುದು

3) ವರೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನರೂೇಭಾವ ಬರಳರಸ್ುವುದು

2) ಸ್ಂವಹನ ಕೌಶಲ ಬರಳರಸ್ುವುದು

4) ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ತಿಳಿವಳಿಕರ ಮೂಡ್ಸ್ುವುದು

55, ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕನು ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಪಟ್ವನುು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ವಿದಾಯರ್ಥಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಥಯಕವನುು
ಬಗಳಗಸುವುದು.
1) ಭಾಷಾ ಸಾಮಥಯಮ

3) ಸ್ಾಳ ಪ್ೆಜ್ಞರ ಸಾಮಥಯಮ

2) ಓದುಗಾರಿಕರ ಸಾಮಥಯಮ

4) ಕಾಲ ಪ್ೆಜ್ಞರ ಸಾಮಥಯಮ

56, ಮ್ೌಯಕ ಸಾಮ್ಾಾಜಯದ ಬಗೂೋಧನಗಯ ನಿಂತ್ರ ಯಶಸವಯಾಗಿ ಮ್ೌಲ್ಯಮ್ಾಪನ ಮ್ಾಡಲ್ು ಯಾವ
ಬಗೂೋಧನಗೂೋಪಕರಣ ಬಳಸುವಿರಿ
1) ಸಾವತ್ಂತ್ೆಯ ಪ್ೂವಮ ಭಾರತ್ದ ಭೂಪ್ಟ

3) ಕನಾಮಟಕದ ಭೂಪ್ಟ

2) ಭಾರತ್ದ ಭೂಪ್ಟ

4) ಗರೂಿೇಬ್

57. ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿೋವು ವಿದಾಯರ್ಥಕಗಳನುು ಈ ಕಗಳಗಿನ ಯಾವ ಸೆಳಕಗೆ ಪಾವ್ಾಸ ಕರಗದುಕಗೂಿಂಡು ಹಗೂೋಗಲ್ು
ಬಯಸುತಿತೋರಿ
1) ಯಾಣ

3) ಹಂಪರ

2) ಮಂರ್ಳೂರು ಬಿೇಚ್

4) ಹಟಿಟ ಚನುದ ರ್ಣಿ

58. ವಿದಾಯರ್ಥಕಗಳ ಅನವಯ ಸಾಮಥಯಕವನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಈ ಕಗಳಗಿನ ಯಾವ ಪಾಶಗು ಸಹಾಯಕವ್ಾಗುತ್ತದಗ
1) ಕಳಿಂರ್ ಮಹಾಯುದಧ ಯಾರ ಯಾರ ಮಧರಯ ನಡರಯಿತ್ು
2) ಕಳಿಂರ್ ಮಹಾಯುದಧದ ಪ್ರಿಣಾಮ ವಿಶರಿೇಷ್ಟ್ಸಿ.
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3) ಕಳಿಂರ್ ಮಹಾಯುದಧದ ಬಗರೆ ವಿವರಿಸಿ.
4) ಕಳಿಂರ್ ಮಹಾಯುದಧ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡರಯಿತ್ು
59, ಸಮ್ಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಗಯುವ ಮ್ೌಲ್ಯಮ್ಾಪನವು ಹಿೋಗಿರಬಗೋಕು
1) ವಿಷ್ಯಾಧಾರಿತ್ವಾಗಿರಬರೇಕು
2) ಸ್ಮರಣರ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿರಬರೇಕು
3) ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿರಬರೇಕು
4) ಸಾಮಥಾಯಮಧಾರಿತ್ವಾಗಿರಬರೇಕು
60. ಸಮ್ಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮ್ೌಲ್ಯಮ್ಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಿಂಕಗಳ ಬದಲ್ಲಗ್ಗ ಶಗಾೋಣಿ ವಯವಸಗೆಯನುು ಜಾರಿಗ್ಗ ತ್ಿಂದ ವಿನೂತ್ನ
ಕಾಯಕಕಾಮ.
1) ನಿರಂತ್ರ ಮತ್ುತ ಸ್ಮರ್ೆ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಪ್ದಧತಿ
2) ಚರೈತ್ನಯ ಪ್ದಧತಿ
3) ತರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ದಧತಿ
4) ಸರಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ದಧತಿ
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