
ಹತ��ೕ ತರಗ� ಸ�ಾಜ ��ಾನದ �ಾದ� ಪ��ಾ� ಪ���-8 

ಅ.ಪ�� ಪ���ಯ �ಳ� �ಾಲು� ಪ�ಾ�ಯ ಉತ�ರಗಳನು� �ೂ��ರುತ��. ಸೂಕ��ಾದುದನು� ಆ�� ಬ���.1*10=10 

1.”ಎ” ಪ��ಯ��ರುವ �ಾಸನಗಳನು� ಮತು� “�” ಪ��ಯ�� ಇಸ�ಗಳನು� �ೂಡ�ಾ��.ಸ��ಾದ ಗುಂಪನು� ಆ�� �ಾ� 

ಬ���. 

1. ��� ಇಂ��ಾ �ಾಸನ                         ಎ)1773 

2. �ಗು��ೕ�ಂ� �ಾಸನ                            �)1909 

3. �ಾಂ�ಗೂ �ೕ�� ಫ�� �ಾಸನ             �)1784 

4. �ಂ�ೂೕ �ಾ�� ಸು�ಾರ�                     �)1919 

ಉತ�ರಗಳು: 

I. 1-ಎ,2-�,3-�,4-� 

II. 1-�,2-�,3-ಎ,4-� 

III. 1-�,2-ಎ,3-�,4-� 

IV. 1-�,2-�,3-�,4-ಎ 

2.�ಾರತ ಸ�ಾ�ರವ� �ೖನ�ವನು� ಕಳು�� ��ೕ�ೕ� �ಾ�ಾ�ಚರ� �ಾಡ� ಇರು��ದ��  

A. �ೖದ�ಾ�ಾ� ಸಂ�ಾ�ನ �ಾರತ�ೂಂ�� ��ೕನ�ಾಗು��ರ�ಲ�. 

B. ಜು�ಾಘಡ ಸಂ�ಾ�ನ �ಾರತ ಒಕೂ�ಟ �ೕರು��ರ�ಲ�. 

C. ಜಮು� �ಾ��ೕರ �ಾರತ�ೂಂ�� ��ೕನ�ಾಗು��ರ�ಲ�. 

D. �ೕ�ನ �ಾವ�ದೂ ಅಲ�. 

3.�ಾರತ �ಭಜ��  ಸಂಬಂದಪಟ�ಂ� ಈ �ಳ�ನ �ಾಲು� �ೕ��ಗಳ�� ತಪ�� �ೕ��ಯನು� ಗುರು��. 

A. ಗ� ಸಮ�� ಉದ��ಸು��ರ�ಲ�. 

B. �ಾ��ೕರ ಸಮ�� ಇರು��ರ�ಲ�. 

C. �ಾರತ ತನ� ಅಖಂಡ�ಯನು� ಉ���ೂಂ��. 

D. �ಾ��� ಯುಧ� ನ�ಯು��ರ�ಲ�. 

4.�ಾಗ�ಕ ಸಂಸ��ನ ��ಯ�� �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ �ಶ� ಸಂ��ಯ ಅಂಗ ಸಂ��_______ 

A. �ಾ�ಾನ� ಸ�  

B. ಭದ��ಾ ಸ�� 

C. ದ�� ಸ�� 

D. ಅಂತ�ಾ��ೕಯ �ಾ��ಾಲಯ  

5.ಗಬ�ದ��ರುವ ಭೂ�ಣದ �ಂಗ ಪ�� ಹಚು�ವ�ದನು� �ಯಂ��ಸುವ�ದು ಈ �ಾ���ಂದ �ಾದ�_________ 

A. �ಾರತ ಅಪ�ಾಧ ��ಾರ�ಾ ಸಂ��  

B. ಪ�ಸವ ಪ�ವ� �ಂಗ ಪ�ೕ� ಪ�� ಬಂಧಕ �ಾ�� 

C. �ಾರತದ ದಂಡ ಸಂ��  

D. �ಾಲ �ಾ��ಕ ��ೕಧ �ಾ�� 

6.�ಾರತದ ಅತ�ಂತ ಉದ��ಾದ ಅ�ಕಟು� ________ 

A. �ಾ�ೕದರ  

B. �ಾ�ಾ�ನಂಗ�  

C. ��ಾಕು�  

D. ತುಂಗಭ�ಾ�  

7.�ೂೕಟ�ಾ��ಾ �ೕ�ಾಯದ ಪ�ಗ�ಯನು� �ೕ�ಂದು ಕ�ಯುವರು________ 

A. ಹ�ರು �ಾ�ಂ� 

B. ���ೕ�ಕಲ�� 

C. �ೕ��ಾ�ಂ�  

D. ಸುವಣ��ಾ�ಂ� 

8.  �ಾರತದ�� ���ೕ� ಆಡ�ತ ಇನೂ� ಮುಂದುವ�ಯು��ದ��_________ 

A. �ಾರತವ� ಅನ�ವೃ�� �ಾಷ��ಾ� ಉ�ಯು��ತು� 

B. �ಾ��ೕಯ ಆ�ಾಯ �ಚು���ತು� 

C. �ಾರ�ೕಯ�� �ಾಜ�ೕಯ �ಾ�ತಂತ�� ಇರು��ತು� 

D. �ಾರತದ ��ಣ ವ�ವ�� ಕು�ಯು��ತು�. 

9.�ಾರತದ�� ಹಣವನು� ಚ�ಾವ� �ಾಡಲು ಏಕ�ಾ�ಮ� ಅ��ಾರ ಪ�ದ �ಾ�ಂ� ________ 



A. �ಸ�� �ಾ�ಂ�  

B. ��ೕ� �ಾ�ಂ�  

C. �ಂ��ೕ� �ಾ�ಂ�  

D. �ಜಯ �ಾ�ಂ�  

10.�ಾರತದ��ಇ�ೂ�ೕ��  ತಂತ��ಾನದ ರೂ�ಾ�ಗಳು_________ 

A. �ಾ||ಪ��ಾ� ���  

B. �ಾ�ಾಯಣ ಮೂ��  

C. ಏಕ�ಕಪ�� 

D. ವ�ೕ�� ಕು�ಯ�  

ಆ. ಒಂದು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����.1*14=14 

1. ಜನಪದ ಆಕರಗಳು ಇಂದು ಚ����ಾರ�� ವರಪ��ಾದ�ಾ��. ಏ�? 

2. �ಾ��ಾ�ನವ� �ಾ��ೕರ ಕ��ಯ ಮು��ಂ ಬುಡಕಟು� ಜನರನು� �ಾ� �ಾಡುವಂ� ಪ��ೂೕ��ತು.ಏ�? 

3. 1905 ರ�� ರ�ಾ�ದ�� �ಾ� �ೂ�ಗಳ �ರುಧ� �ಾ�ಪಕ ಪ���ೂೕದ ಉಂ�ಾ�ತು. ಏ�? 

4. �ಾ��ೕ�ಕ �ಾದವನು� �ೖಭ�ೕಕ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ೕಶದ ಏಕ�� ಧ��ಯುಂ�ಾಗುತ��. �ೕ�? 

5. ಯು��ಫ� ಶು�ಾಶಯ ಪತ�ಗಳನು� �ಾವ� ಖ�ೕ�ಸ�ೕಕು. ಏ�? 

6. ಜನರ��ನ �ನ��� �ಾರಣ�ೕನು? 

7. �ಣು� ಭೂ�ಣ ಹ��� �ಾರಣ�ೕನು? 

8. �ೕ�� �ಾಲದ�� �ಾರತದ�� ಉ�ಾ�ಂಶ ಅಧಕ�ಾ�ರಲು �ಾರಣ�ೕನು? 

9. ಖ�ೕ� �ೕ�ಾಯ ಎಂದ�ೕನು? 

10. ಇಂದು �ಾರತ�ಂದ ಅಭ�ಕದ ರಫ�� ಕ���ಾಗು���.ಏ�? 

11. ಗಂ�ಾ ನ�ಯ ಬಯಲು ಪ��ೕಶದ�� ಸಕ�� �ೖ�ಾ��ಯು �ಚು� �ೕಂ��ೕಕೃತ�ಾ�� ಏ�? 

12. �ಾ�ತಂತ�� ನಂತರದ �ಾರತದ ಅ�ವೃ�� ಚಟುವ��ಗಳು �ೕವ��ೂಂಡವ�. �ೕ�? 

13. ಇಂದು �ೖ�ಾ�� ಮತು� �ೕ�ಾವಲಯಗಳು ಬಹಳ �ೕಗ�ಾ� �ಸ�ರ��ೂಳು�ವ�ದ�� �ಾರಣ�ೕನು? 

14. ����ೕ ಸಂ��ಯ ಅಧ��ರು �ಾರು? 

ಇ.ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಎರಡ�ಂದ �ಾಲು� ಅಂಶಗಳ�� ಉತ����.2*15=30 

1. ���ೕಷ�� �ಾರತದ�� ಭದ��ಾ� ��ಯೂರಲು �� ಸ�ಾ�ರ ಪಧ��ಯು �ರ�ಾ�ತು. �ೕ� ಸಮ����. 

2. ��ೕರಂಗ ಪಟ�ನ ಒಪ�ಂದವ� �ಪ���� ಏ� ಅ��ಾಯ��ಾ�ತು? 

3. �ಾಮಕೃಷ� �ಶ� ನು� �ಾರು �ಾ���ದರು?ಅದರ ��ೕಯ ಉ��ೕಶಗಳು �ಾವ�ವ�? 

4. �ೕ�ಾ �ಾ�ಂ�ಯ ನಂತರ �ೕ�ಾ �ೕ� ಅ�ವೃ�� �ೂಂ�ತು? 

5. ಮ��ಯರ ಸಬ�ೕಕರಣ�� �ೖ�ೂಂಡ ಕ�ಮಗಳು �ಾವ�ವ�? 

6. �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ ಪ���ಾದ��ಾ� �ಾರತವ� ನ�ಸು��ರುವ �ೂೕ�ಾಟವನು� �ವ��. 

7. �ೖ�ಾ ಅಣು �ದು�� �ಾ�ವರ �ಾ�ಪ�ಯನು� ��ೂೕ�ಸಲು  �ಾರಣ�ಾದ ಅಂಶಗಳು �ಾವ�ವ�? 

8. ಪ�ವ� ಕ�ಾವ� ಮತು� ಪ��ಮ ಕ�ಾವ�� ಇರುವ ವ��ಾ�ಸಗ�ೕನು? 

9. ಮ��ನ ಸ�ತವನು� ತ�ಗಟ�ಲು ಕ�ಮಗಳನು� �ವ���. 

10. ಅರಣ�ಗಳನು� �ೕ� ಸಂರ�ಸಬಹುದು? 

11. �.�.ಎ� ವ�ವ�� ಅತು�ತ�ಮ �ಾಗ� ಸೂ��ಾ��.ಈ �ೕ��ಯನು� ಸಮ���. 

12. ಕಡಲ�ೂ�ತವನು� ತ�ಗಟ�ಬಹು�ಾದ ಕ�ಮಗಳನು� �ವ��. 

13. ಜನಸಂ�ಾ� �ಚ�ಳ �ೕಶದ ಅ�ವೃ��� �ಾರಕ. ಈ �ೕ��ಯನು� ಸಮ����. 

14. ಪಂಚ�ಾ��ಕ �ೕಜ�ಯ ಉ��ೕಶ�ೕನು? 

15. �ಾಗ�ೕಕರಣವ� �ಶ�ದ�� ಆ��ಕ ಚಲ�� �ೕ� ಸಹ�ಾ��ಾ��? 

ಈ. �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಆರ�ಂದ ಎಂಟು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 3*6=18 

     1.�ಾರ�ೕಯ �ೖ�ಕರ��ದ� �ನ���ೕ 1857ರ ದಂ�ಯ �ಫಲ�� �ಾರಣ�ಾ�ತು.ಸಮ����. 

                         ಅಥ�ಾ  

      �ಾ�� ಸಂಪಕ� ಪ�ಗ� �ಾ�ತಂತ�� ಚಳುವ�ಯ ಮೂಲ. �ೕ��ೕ��. 

     2.ಪ�ಚ�ತ ಜಗ��� �ಶ���ೕಕರಣವ� ಅ� ಅಗತ� ಎಂದು �ಾರತ ಪ���ಾ�ಸಲು �ಾರಣ�ೕನು? 

                        ಅಥ�ಾ  

      �ಾರತ ಮತು� �ಾ��ಾ�ನದ ಮ�� ಉ��ಗ��� �ಾರಣ�ಾಗುವ ಅಂಶ�ೕನು? 

     3.ಅಸ�ೃಶ��ಾ ��ಾರ�� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ �ೖ�ೂಂ�ರುವ ಕ�ಮ �ವ��. 

                       ಅಥ�ಾ  

       ಸಂಘ�ತ ಮತು� ಅಸಂಘ�ತ �ಲಸ�ಾರರ��ನ ವ��ಾ�ಸ ���. 

    4.�ಾರತದ�� ರ��ಗಳ ಪ�ಮುಖ��ಯನು� ���. 



                        ಅಥ�ಾ  

         �ೖ�ಕ ತಂತ��ಾನ�ಂದ ಕೃ�ೕ �ೕತ�ದ �ೕ�ಾದ ಪ��ಾಮ�ೕನು? 

      5.�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ��ಯ�� ಮ��ಯ �ಾತ��ೕನು? 

                     ಅಥ�ಾ  

        �ಾವ�ಜ�ಕ ಹಣ�ಾ�ನ ಮಹತ�ವನು� ಸಂ�ಪ��ಾ� �ವ��. 

      6.�ಾ�ಂ�ನ �ಾಯ�ವನು� �ವ���. 

                     ಅಥ�ಾ  

         �ೕವ �� ಅನುಕೂಲಕರ�ಾ��. ಏ�? 

ಉ. ಈ �ಳ�ನ ಪ���� ಎಂಟ�ಂದ ಹತು� �ಾಕ�ದ�� ಉತ����.1*4=4 

         �ಾ�ತಂ�ಾ�� �ೂೕ�ಾಟದ�� ಸು�ಾಶ�ಂದ� �ೂೕಸ� �ಾತ��ೕನು? 

ಊ. �ಾರತದ ನ�ಾ� ಬ�ದು �ಳ�ನ �ಸರುಗಳನು� ಗುರು��. 1*4=4 

A. 231/2* ಉತ�ರ ಅ�ಾಂಶ  
B. �ೂ��  
C. ಪಂಪ�ಾಗರ  


