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ಅ.  �ೆಳ�ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ   �ಾಲು� ಪ�ಾ�ಯ  ◌ುತ�ರಗಳನು�  �ೊ���ೆ.  

ಸೂಕ��ಾದುದನು�  ಆ�� ಬ�ೆ��.  10*1=10 

1.ಪ�ಚ�ತ  ಪ�ಪಂಚವನು�  �ೕ�ೆಂದು  ಕ�ೆಯುವರು______ 

    ಎ)ತೃ�ೕಯ  ಜಗತು�          �) �ಶ� ಕುಟುಂಬ     �)�ಾ��ೕಯ  ಕುಟುಂಬ         

�)�ಾಂಧವ� ಕುಟುಂಬ   

2.)�ನ��ೆಯನು�  ಆ�ಾರ�ಾ��ದ    �ಾನವ  ಸ�ಾಜದ��   ಈ  ಅಂಶವನು�  

�ಾಣಬಹುದು_______ 

   ಎ)ವ���  ��ಾ�ಸ  �)ಅಸ��ಶ��ೆ  �)ವ�ೕ�ಕರಣ  �)ಸ�ರ��ಾ�ಸ   

3)�ಾರತದ��  ಅ�ೕ ಕ��  ಮ�ೆ�ಾಗುವ  �ೊ��  ಈ �ಾಜ�ದ���ೆ______ 

    ಎ)ಪಂ�ಾ�   �)��ಾರ  �)�ಾಜ�ಾ�ನ  �)ಉತ�ರಪ��ೇಶ  

4)�ಾ�ಾ�ನಂಗ�  �ೕಜ�ೆ:  �ೋ�ಂದ �ಾಗರ::  ತುಂಗಭ�ಾ��ೕಜ�ೆ :___ 

  ಎ)ಬಸವ�ಾಗರ  �)ಸ�ಾ�� �ಾಗರ  �)ಪಂಪ�ಾಗರ  �)ನಮ��ಾ �ಾಗರ   

5)�ೆಚ� ಮತು�  �ಾಲದ  �ವ�ಹ�ೆಯನು�  ����ೊಡುವ��ೇ ______ 

   ಎ)�ಾ�ಾ�ಕ  ಹಣ�ಾಸು  �)�ೈಯ���ಕ  ಹಣ�ಾಸು  �)ಸಂಯುಕ�  ಹಣ�ಾಸು    

�)�ಾ��ಾ�  ಹಣ�ಾಸು   

6)�ಾ�ಂ� ನ��  �ೇವ�ಯನು�  ಒಂದು �ಗ�ತ  ಅವ��ೆ  ಇಡಬಹು�ಾ��ೆ____ 



   ಎ)�ಾ��  �ಾ�ೆ  �)ಆವತ� �ೇವ�  �ಾ�ೆ   �)ಉ��ಾಯ  �ಾ�ೆ   

�)���ತ  �ೇವ�  �ಾ�ೆ   

7)�ೆ�  �ಾಯು  �ಾ��ೆಯನು�  ಹುಟು�  �ಾ�ದವರು_____ 

  ಎ)ವ�ೕ��  ಕು�ಯ�  �)ನ�ೇ� �ೋ��  �)�ಾ�ಾಯಣ ಮೂ�� 

�)�ೕರೂ �ಾ�  ಅಂ�ಾ�   

8)ಸಂಪ��ನ   �ೋ��ೆ  ��ಾ�ಂತ  ಎಂದು  ಕ�ೆದವರು _____ 

   ಎ)�ಾ�ಾ�ಾ�  ನವ�ೋ�   �)�ೋ�ಾಲಕೃಷ� �ೋಖ�ೆ    

�)�ಾಲಗಂ�ಾಧರ  �ಲ�ೆ  �)ಸು�ೇಂದ��ಾಥ  �ಾ�ನ��   

9)ಈ  ಅ��ೇಶನದ��   ಸಂಪ�ಣ�  ಸ��ಾಜ�  ನಮ�   ಗು�   ಎಂದು  

�ೂೕ��ದರು________ 

  ಎ)ಸೂರ�  ಅ��ೇಶನ  �)�ೆಳ�ಾ�  ಅ��ೇಶನ  �)�ಾ�ೋ�  ಅ��ೇಶನ   

�)ದಂ�  ಅ��ೇಶನ    

10)ಜ�ೕ�ಾ��ೕ  ಪಧ��ಯನು�  �ಾ��ೆ ತಂದವರು________ 

   ಎ)�ಾ��  �ಾ�ೕ�  �)ಮ�ೊ�ೕ  �)�ೆ� �ೆ��  �)��ಯಂ �ೆ�ಂ�  

ಆ. �ೆಳ�ನ  ಪ��ೆ�ಗ��ೆ  ಒಂದು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����.14*1=14 

11)ಯುಗ  ಎಂಬ  ಪದವನು�  ಅ�ೈ���. 

12)ಬಂಡ�ಾಳ  �ಾ�ತ��ೆ�  �ಾರಣ�ಾದ  ಪ�ಮುಖ  ಅಂಶಗಳನು�  ಸ�ಷ�ಪ���. 



13)�ಟ��  ��ರ�  ಆದ ಬ�ೆ ���.  

14)�ೋಮು�ಾದದ ಅಥ� ���  

15)�ಾರತ  ಮತು�  �ಾ��ಾ�ನ ಸಂಬಂದ  �ೆ�ಾ��ಲ�  ಎಂಬುದ�ೆ�  ಒಂದು  

ಉ�ಾಹರ�ೆ  �ೊ�. 

16)ಶ�ಾ�ಸ� �ೈ�ೕ�ಯನು�  ಕ�� �ಾಡಲು  ಇರುವ  ಪ�ಮುಖ  ◌ು�ಾಯ 

���. 

17)�ಾನವ ಹಕು�ಗ��ಾ�  ನ�ೆದ  ಎರಡು  �ಾ�ಂ�  �ಾವ�ದು? 

18)ಅಸ��ಶ��ಾ  ಆಚರ�ೆ ��ೇದ  �ಾ��  ಬರಲು  �ಾರಣ�ೇನು? 

19)�ಾರತ  ವ�ವ�ಾಯದ  ಋತುಗಳ�  �ಾವ�ವ�? 

20)�ೇಶದ��  ಕಂಡುಬರುವ  ಜಲ�ಾಮ�ೆ�  ಪ�ಮುಖ  �ಾರಣ  �ಾವ�ದು? 

21)ಕ��ದ�ಲು  ಕಪ��  ಬಂ�ಾರ  �ೇ�ೆ? 

22)ಅಸಂಪ��ಾ�ಕ  ಶ��  ಸಂಪನೂ�ಲ�ೆ�  ಒಂದು  ಉ�ಾಹರ�ೆ  �ೊ� 

23)ವಂ��ೆ  ಮತು�  �ೆ��ೆ  ನಡು�ನ   ವ��ಾ�ಸ  �ಾವ�ದು? 

24)�ಾ�ಂ� ಗಳ  �ಾ�ಂ�  �ಾವ�ದು? 

ಇ.  �ೆಳ�ನ  ಪ��ೆ�ಗ��ೆ  ಎರಡು  ಮೂರು �ಾಕ�ದ��  ಉತ����.15*2-30 

25)ಅ�ೊ�ಮ�  ತಕ�ರು  �ಾ�  �ಾ�ಂ��ೋಪ�  ನಗರವನು�  ವಶಪ�ಸ�ೇ 

ಇರು��ದ��ೆ  ಏ�ಾಗು��ತು�  ���. 



26)ಎರಡ�ೇ  �ೖಸೂರು  ಯುಧ��ೆ�  �ಾರಣ�ೇನು? 

27)ಆಂ�ೊ�ೕ  ಒ�ಯಂಟ�  �ಾ�ೇಜನು�  �ಾ���ದ�ರ  ಉ� �ೇಶಶ�ೇನು? 

28)�ೕತಲ  ಸಮರ�ಂ�ಾದ  ಪ��ಾಮ  ಪ�� �ಾ�. 

29)�ಾ�ರ�ೆಯನು�  ವೃ��ಸಲು  �ೈ�ೊಂ�ರುವ  ಕ�ಮಗ� ೕೆನು? 

30)��ೇ�ಾಂಗ �ೕ�ಯು  �ಾಷ�ದ  ಅ�ವೃ���ೆ  �ೇ�ೆ  ಸಹ�ಾ� ���.  

31)ಜನಮಂ�ೆಯನು�  ಉ�ಾಹರ�ೆ�ಂ��ೆ  �ವ��. 

32)��ಾಲಯ ಪವ�ತ�ಂ�ಾಗುವ  ಪ��ೕಜನ ���. 

33)ಮ��ನ ಸ�ೆತ�ಂ�ಾಗುವ  ಪ��ಾಮ �ಾವ�ದು? 

34)ಅರಣ�ಗಳನು�  �ಾವ ��ಾನಗ�ಂದ  ರ�ಸಬಹುದು  ಎಂದು ���. 

35)�.�.ಎ� ನು�  �ಾ� �ೈಂಡ�  ಅಂತ ಕ�ೆಯಲು �ಾರಣ�ೇನು? 

36)ಭೂ ಕು�ತ�ೆ� �ಾರಣ�ೇನು? 

37)ಜನಸಂಖ�  �ೆಳವ��ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ  ಪ��ಾಮಗಳನು�  �ಮ����. 

38)ಅನ�ವೃ�� �ೇಶದ ಲ�ಣ �ೇನು? 

39)�ಾಗ�ೕಕರಣ�ಂ�ಾಗುವ  ನ�ಾರತ�ಕ ಪ��ಾಮ�ೇನು? 

ಈ. �ೆಳ�ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ  ಉತ���.  6*3=18 

40)1857ರ  ದಂ�ೆ�ೆ  �ಾವ  ಆ��ಕ �ಾರಣಗಳ� �ಾರಣ�ಾದವ�? 



ಅಥ�ಾ 

���ೕಷರು  ��ಣ �ೇತ�ದ��  �ೈ�ೊಂಡ  ಸು�ಾರ�ೆಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

41)ಪಂಚ�ೕಲತತ� ಗಳನು�  ಪ�� �ಾ�.  

ಅಥ�ಾ 

�ಾರತ  ಮತು�  ಅ�ೕ��ಾ ನಡುವಣ  ಸಂಬಂದ ���.  

42)�ಾ�ಾ�ಕ ಸ�ರ ��ಾ�ಸ  ಉಂ�ಾದ  ಬ�ೆಯನು�  ಉ�ಾಹರ�ೆ�ಂ��ೆ 

���.  

ಅಥ�ಾ 

�ರು�ೊ�ೕಗ ಸಮ�ೆ��ೆ  ಪ��ಾರವನು� ���. 

43)�ಾರತದ��  �ಾಲು� ಬ�ೆಯ  ರ� �ೆಗಳನು� ���. ಅವ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ  ಮತು�  

��ಾ�ಣದ  ಬ� �ೆ ���. 

ಅಥ�ಾ 

�ಾರತದ  ಪ�ಮುಖ  �ಾಲು�   �ೈ�ಾ��ಾ ವಲಯ ���.  

44)�ಾಂ�ೕ�ಯವರ  �ಾ�ಮ  ಸ��ಾಜ�ದ ಕಲ��ೆಯನು�  ��ೇಂ��ಕರಣದ  

�ನ��ೆಯ�� ���.  

ಅಥ�ಾ 

�ೊರ�ೆಯ  ಹಣ�ಾಸು ಎಂದ�ೇನು?ಅದರ  �ಾಲು� �ಧಗಳ� ���. 



45)�ಾ�ಂ�ನ �ಾಯ�ಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

ಅಥ�ಾ 

�ೕವ �� ಮತು� �ಾ�ಾನ� ���ೆ ಇರುವ ವ��ಾ�ಸ ���.  

ಉ. �ೆಳ�ನ ಪ��ೆ��ೆ  ಎಂಡು �ಾಕ�ದ�� ಉತ��� 4*1=4 

46)�ಾ�ತಂ�ಾ�� �ೋ�ಾಟದ��  ಸು�ಾಶ�ಂದ� �ೋಸರ  �ಾತ��ೇನು? 

47)�ಾರತದ ಅಂದ�ಾದ  ನ�ಾ�ೆ ����ೆಳ�ನ  ಪ��ೇಶಗಳನು�  ಗುರು��. 

ಎ) 821/2  ಪ�ವ� �ೇ�ಾಂಶ   �)��ಾಕು�  �)�ೈ�ಾ  

 

 

 

 


