
ಹತ��ೕ ತರಗ� ಸ�ಾಜ ��ಾನ �ಾದ� ಪ��ಾ� ಪ���-7 

ಅ.�ಾಲು� ಪ�ಾ�ಯ ಉತ�ರಗಳನು� �ೂಡ�ಾ��. ಸೂಕ��ಾದುದನು� ಆ�� ಕ��ಾ�ರ�ೂಂ�� �ೂ��ರುವ ಸ�ಳದ�� ಬ���. 

1.ಮ�ೕಯ ಆ�ಾರದ ಚು�ಾವ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ �ಾಸನ ________ 

A. �ಾಂ�ಗೂ� �ೕ�� ಫ�� �ಾಸನ  

B. �ಗು��ೕ�ಂ� �ಾಸನ  

C. ��� ಇಂ��ಾ �ಾಸನ  

D. �ಂ�ೂೕ �ಾ�� �ಾಸನ  

2.�ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಗೃಹ ಮಂ���ಾ�ದ�ವರು_______ 

A. ಜ�ಾಹರ�ಾ� �ಹರು  

B. �ಾಬು �ಾ�ೕಂದ� ಪ��ಾ�  

C. ವಲ��ಾ �ಾ� ಪ�ೕ� 

D. �.ಆ� . ಅಂ�ಡ��  

3.�ಾರತ �ೕ�ಾ ಸಂಬಂದ ಇ��ೕ�� �ೕ�ಾ ಹದ����. �ಾ�ಂದ� _______ 

A. �ಾ��ೕ�ಾ�ಗಳು ನಕ��ಾ�ದವನು� �ಂಬ��ರುವ�ದು. 

B. ಗ�ಯಲು�ಂ�ಾಗುವ ಘಷ�� 

C. ��ೕ� �ೕ�ನ ಆಕ�ಮಣ 

D. �ಾ��ಾ�ನ�� �ೕಡು��ರುವ ಪ�ೂೕ� �ಂಬಲ 

4.”ಎ” ಮತು� “�” ��ಾಗದ ಸ��ಾದ ಆ��ಯನು�’�” ��ಾಗದ�� �ೂಡ�ಾ��. ಇದರ�� ಸ��ಾ�ರುವ�ದನು� ಆ���ಾ�.   

A. ಆ�ಾರ ಮತು� ಕೃ�ೕ ಸಂ��               1.���ಾ                       ಅ)ಎ-2,�-3,�-1,�-4 

B. �ಶ� �ಾ�ಂ�          2.�ಾ���                     ಆ)ಎ-3,�-4,�-2,�-1 

C. ಯು��ೂ�ೕ         3.�ೂೕ�                      ಇ)ಎ-1,�-3,�-4,�-2 

D. ಅಂತ�ಾ��ೕ �ಾ��ಕ ಸಂಘ        4.�ಾ�ಂಗ��                  ಈ)ಎ-4,�-1,�-2,�-3 

5.’ಕೂ��ಂದ �ಾ�� ‘ �ಾಯ�ಕ�ವನು� ಸರ�ಾರ �ಾ�� ತರಲು �ಾರಣ�ೕ�ಂದ�____________ 

A. �ಾಲ�ಾ��ಕ ಮಕ�ಳನು� ರ�ಸಲು 

B. ಕ�ಾ�ಯ ��ಣ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� 

C. ಮಕ�ಳ ಸವ��ೂೕಮುಖ �ಳವ��� 

D. �ಾ� �ಟು��ೂೕಗದಂ� ತ�ಯಲು 

6.�ಶ� �ೕ�ಾಯ ಎಂದ�___________ 

A. ��ಧ ��ಗಳನು� ��ಯುವ�ದು. 

B. ಪ�ಾ�ಯ ��ಗಳನು� ��ಯುವ�ದು. 

C. ಮುಖ� �ೕ�ಾಯದ �ೂ�� ಉಪಕಸುಬುಗಳನು� �ಾಡುವ�ದು. 

D. ಮುಖ� �ೕ�ಾಯದ �ೂ�� �ಾ�ಜ� �ೕ�ಾಯವನು� �ಾಡುವ�ದು. 

7.ತುಂಗಭ�ಾ� ಜ�ಾಶಯವನು� �ೕ� ಕ�ಯು�ಾ��______ 

A. ಗಂ�ಾ�ಾಗರ  

B. ಹನುಮ�ಾಗರ  

C. ಪಂಪ�ಾಗರ 



D. �ೂೕ�ಂದ�ಾಗರ  

8.���ೕ�ಕಲ�� ಎಂದ�________ 

A. ಪ�ಷ��ೕ�ಾಯ  

B. �ೖನು�ಾ�� 

C. ಹ��ನ �� 

D. �ಶ��ಾ�ಾಯ  

9.ರಚ�ಾತ�ಕ ಬದ�ಾವ� ಎಂದ�_______ 

A. ���ನ ಜನರು �ಲಸ �ಾ� �ಾ��ೕಯ ◌ಾ�ಾಯವನು� ���ಸುವ�ದು. 

B. ಆ��ಕ ಅ�ವೃ��  

C. ಮೂಲಭೂತ  �ೌಕಯ�ವನು� ���ಸುವ�ದು 

D. ಆ�ಾಯದ ಸ�ಾನ ಹಂ��  

10.ವ�ೕ�� ಕು�ಯ� ಅವರನು� ______�ಾ�ಂ�ಯ ��ಾಮಹ ಎಂದು ಗುರು���ಾ��. 

A. �ೕ��ಾ�ಂ�  

B. ಹ�ರು �ಾ�ಂ� 

C. ಹಳ� �ಾ�ಂ�  

D. �� �ಾ�ಂ�  

ಆ. ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಒಂದ�ಡು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 

1. ���� ��ೕ �ಾಮುಲು ಉಪ�ಾಸ ಸ�ಾ�ಗ�ಹ ನ�ಸಲು �ಾರಣ�ೕನು? 

2. �ದಲ�ಯ ಮ�ಾಯುಧ�ದ ಪ����ಯು �ಟ�ನ�ನು� �ೕ� ಪ��ೂೕ��ತು? 

3. �ೂೕಮು�ಾದ �ಾರ�ೕಯ ಸ�ಾಜದ ಪ�ಮುಖ ಸಮ���ಾ��.ಏ�? 

4. �ಶ� ಸಂ��ಯ �ಾಧ�ಯು �ಶ�ರೂಪ�ಂದ ಕೂ��.�ೕ�? 

5. ಪ��ಾ� ಗ�ಹ ಎಂದ�ೕನು? 

6. �ಾಲ�ಾ��ಕ ಸಮ�� ನಮ� ಸ�ಾಜ�� ಅಂ�ದ �ಡುಗು �ೕ�? 

7. ���ೂ�ೕ��ೕಶ �ೕಜ�ಗ�ಂದ�ೕನು? 

8. �ೖರುತ� �ಾನೂ�� �ಾರುತಗಳ ಎರಡು �ಾ�ಗಳನು� ���. 

9. ��ಯ �ಾದ� �ಧ��ಸುವ ಅಂಶಗ�ಾವ�ವ�? 

10. ��ೂ�ೕ�ಯಂ ದ�ವ ರೂಪದ �ನ� ಎಂದು ಕ�ಯಲು �ಾರಣ �ೕನು? 

11. ಕ��ಣ ಮತು� ಉ��ನ �ೖ�ಾ��ಗಳು ಮೂಲ �ೖ�ಾ��ಗಳು ಎನು��ಾ�� ಏ�? 

12. �ಾರತ ಇಂದು ಅ�ವೃ�� �ೂಂದು��ರುವ �ೕಶ�ಾ��. ���ೕ�� . 

13. �ಾ�ಂ� ವ�ವ�ಾರ�ಂದ�ೕನು? 

14. ಉ����ಾರ �ಾರು? 

ಇ. ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಎರಡು ಮೂರು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����.  

1. ಸಮುದ��ಾನ�� �ೖ�ಾ�ಕ �ಳವ�� �ಾರಣ. ಈ �ೕ��ಯನು� ಸಮ����. 

2. ��ೕರಂಗ ಪಟ�ಣ ಒಪ�ಂದ �ಭಂದ�ಗಳು �ಾವ�ವ�? 

3. ಬ�ಹ� ಸ�ಾಜದ �ೂೕಧ�ಗ�ಾವ�ವ�?  ಅಥ�ಾ   ಅ����ಂಟರ ಸು�ಾರ�ಾ ಕ�ಮಗ�ಾವ�ವ�? 

4. ರ�ಾ�ದ�� �ಾ��� �ೖ�ೂಂಡ ಸು�ಾರ�ಾ ಕ�ಮಗ�ಾವ�ವ�? 

5. �ಾ�ರ�ಯನು� ವೃ��ಸಲು �ೖ�ೂಂ�ರುವ ಕ�ಮಗಳು �ಾವ�ವ�? 

6. ಭ�ೕ�ಾ�ದಕ��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಪ��ಾಮಗ�ೕನು? 

7. ಪ�ಸರ ಸಂರ���ಾ� ನ�ದ ಚಳುವ�ಗಳನು� �ಸ���. 



8. ಪ�ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಭೂ� ಆ��ಕ�ಾ� �ಾ� �ಾ�ಮುಖ�� ಪ��� ? 

9. ಕಪ�� ಮಣು� ಮತು� �ಕ�ಲು ಮ���ರುವ ವ��ಾ�ಸ�ೕನು? 

10. ಅರಣ� ಸಂರ��ಯ ��ಾನಗ�ಾವ�ವ�? 

11. �ೌ�ೂೕ�ಕ �ಾ�� ವ�ವ���ೕಂದ (�.ಐ.ಎ�) ನಮ�ಾಗುವ ಪ��ೕಜನ �ೕನು? 

12. ಚಂಡ�ಾರುತದ ಅ�ಾಹುತಗ�ಂದ ತ��ಸಲು ವ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ ಮು��ಚ���ಾ ಕ�ಮಗ�ೕನು? 

13. ಜನಸಂ�ಾ� �ಳವ��ಯನು� �ಯಂ��ಸಲು �ಮ� ಸಲ� ಏನು? 

14. ಆ��ಕ ಏ��ತಗ�ಂದ�ೕನು? 

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

ಈ. ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಆರು ಎಂಟು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 

1. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ �ಾ�ತಂ�ಾ�� ಸಂ�ಾ�ಮವ� ಸಫಲ�ಾಗ�ಲ�. ಸಮ����. 

ಅಥ�ಾ  

��ಣ �ೕತ�ದ��ನ ��ಣದ �ಳವ��ಯು �ಾ�ತಂ�ಾ�� ಚಳುವ�� ��ೕರ��ಾಗಲು �ಾರಣ�ಾದ ಅಂಶಗಳನು� ���. 

        2.ಪಂಚ�ೕಲ ತತ�ಗಳ ಒಪ�ಂದ �ಾ�ೂಳ� ನ��ತು? ಅದರ ತತ�ಗ�ಾವ�ವ�? 

                       ಅಥ�ಾ  

            �ಾರತ ಮತು� ರ�ಾ�ದ ಸಂಬಂಧವನು� �ವ���. 

        3.�ಾಲ�ಾ��ಕ ಪಧ��ಯ �ಾಂ��ಾ�ಕ ಪ��ಾರ ಕ�ಮಗಳು �ಾವ�ವ�? 

               ಅಥ�ಾ  

           ಸಂಘ�ತ ಮತು� ಅಸಂಘ�ತ �ಲಸ�ಾರರ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸ�ೕನು? 

         4.ಸುವಣ� ಚತು�ೂ�ೕನ ಮತು� �ಾ��ಾ� ��ಾ��ಯ �ಾ�ಮುಖ�� ಏನು? 

                         ಅಥ�ಾ  

            �ಾರತದ ಪ��ಾನ �ೖ�ಾ��ಾ ವಲಯಗಳನು� �ಸ���. 

          5.�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ��ಯ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂಘಗಳ �ಾತ��ೕನು? 

             ಅಥ�ಾ  

             �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರಗಳ ����ೕತರ ಆ�ಾಯದ ಮೂಲಗಳನು� ���. 

          6.�ಾ�ಂ� �ವ��ಸುವ �ಾಯ�ಗ�ಾವ�ವ�? 

                ಅಥ�ಾ  

               ��ಯ �ಾ�ಮುಖ�� ಏನು? 

  ಉ. ಈ �ಳ�ನ ಪ���� ಹತು� �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 

          �ಾ�ತಂ�ಾ�� �ೂೕ�ಾಟದ�� ಸು�ಾಶ�ಂದ� �ೂೕಸರ �ಾಧ�ಗಳನು� �ವ���.  

    ಊ . �ಾರತದ ನ�ಾ�ಯನು� ಬ�ದು ಇವ�ಗಳನು� ಗುರು��.  

A. 231/2* ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂ�ಾ�ಂ� ವೃತ�  

B. �ಾ�ಾ�ನಂಗ� ಅ�ಕಟು�  

C. �ೖ�ಾ  


