
�ಾದ� ಪ��ಾ� ಪ��� 2- ಸ�ಾಜ ��ಾನ 10 �ೕ ತರಗ� 

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

1.ಸ��ೕ�ಚ� �ಾ��ಾಲಯವ� �ಾ�ಪ�� �ಾ�� ಬಂದ �ಾಸನ_______ 

1) 1784 ರ ��� ಇಂ��ಾ ಆ��           2)1773 ರ �ಗು��ೕ�ಂ� ಆ���                                 3)1935     ರ�ಾರತ 

ಸ�ಾ�ರದ �ಾ��.     4)1909ರ �ಂ�ೂೕ �ಾ�� ಸು�ಾರ� 

2)�ಾಜ� ಪ�ನ� �ಂಗಡ�ಾ ಆ�ೕಗದ ಅಧ��ರು ___________ 

1)ವಲ��ಾ�ಾ� ಪ�ೕ�                        2)ಫಝ� ಆ�                                                                      3)�.ಎಂ . 

ಪ�ಕ��                                 4)��.ಎ� .ಕುಂಜು� 

3.�ಾರತ�� ಅನ� �ಾಷ� �ೂಂ�� ಉತ�ಮ ಸಂಬಂದ �ೂಂದಲು ಈ �ಳ�ನ  ಒಂದು ಅಂಶವ� ಅ��ಾಯ��ಾ��._______ 

1)�ಾ��ೕಯ ��ಾಸ��                              2)ಶ�ಾ�ಸ� ಸಂಗ��ಸುವ�ದು.                                                          

3)ಪ����                                              4)�ಶ� �ಾಯಕತ� ಗ�ಸುವ�ದು. 

4.”ಎ” ಪ��ಯ ಸಂ��ಗಳು  “�” ಪ��ಯ�� ಅದರ �ೕಂದ� ಕ�ೕ�ಗಳು ಇ�. ಇವ�ಗಳ ಸ� �ೂಂದುವ ಗುಂಪ�  

              1)�ಶ� ಸಂ��                        ಎ)�ಾ���  

              2)ಯು��ೂ�ೕ                       �)���ಾ  

              3) ಐ.ಎ�.ಎ�                   �)�ಾ�ಂ� ಟ� 

              4) �ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ��         �)ನೂ��ಾ��  

ಉತ�ರಗಳು:  

1) 1-ಎ,2-�,3-�,4-�                    2)1-�,2-ಎ,3-�, 4-� 

2) 1-�,2-�,3-ಎ,4-�                    4)1-�,2-ಎ,3-�,4-� 

5.  13 ವಷ�ದ ರ�ಯು �ೂೕ�ೕ� ಒಂದರ�� ದು�ಯು��ದು�, ಅದರ �ಾ�ಕ ��� ಒಳಪಡು�ಾ�� ಏ�ಂದ� __________ 

1)�ಾಲ�ಾ��ಕ �ಾ��                         2)�ೕತ �ಮೂ�ಲ�ಾ �ಾ��                                                                                

3)ಮಕ�ಳ ಸುರ��ಾ �ಾ��                     4) �ಾ�ಾಪ�ಾ� �ಾ��  

6. ��ಾರದ ಕ��ೕ�ನ ನ�__________ 

 1) �ೂೕ�         2) ಮ�ಾನ�             3)�ಾ�ೕದರ            4) ನಮ��ಾ  

7.�ಾ�ಯು ಈ �ೕ�ಾಯ�� ಉತ�ಮ ಉ�ಾಹರ�___________ 

1)�ಶ� �ೕ�ಾಯ         2)�ೂೕಟ�ಾ��             3)�ಾಂದ� �ೕ�ಾಯ       4)�ೕವ�ಾ�ಾರ  

8) �ಾನವ ಅ�ವೃ��ಯ ಸೂಚಕದ�� ಈ �ಳ�ನವ� ಒಂದು ಅಲ�_____. 

1)�ೕ��ಾವ�           2)�ೕವನ ಮಟ�             3)��ಣ                       4)�ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯ   

9.�ಾರತದ �ಾ�ಂ� ಗಳ ಆ��ಕ ವ�ವ�ಾರಗಳು  ಇದರ �ಯಂತ�ಣದ�� ಇ�______ 



1)�ೖ�ಾ��ಾ�ವೃ�� �ಾ�ಂ�    2)�ಸ�� �ಾ�ಂ�    3)��ೕ� �ಾ�ಂ�      4)�ಶ� �ಾ�ಂ�  

10. ಇವರು �� �ಾ�ಂ�ಯ ��ಾಮಹರು__________ 

1) �ೕರು�ಾ� ಅಂ�ಾ�     2)�ೂೕ�� ಕು�ಯ�     3) ವ�ೕ�� ಕು�ಯ�   4) ನ�ೕ� �ೂೕ��    

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

1. �ಾಲಚಕ�ವನು� �ಾ��ಾ����. 

2.  1961 ರ�� �ಾರತ �ೖನ� �ೂೕ�ಾದ�� ಮ�� ಪ��ೕ��ತು ಏ�? 

3.ಎರಡ�ೕ ಮ�ಾಯುಧ�ದ�� ಜ�ಾ� ಶರ�ಾಗಳು ಈ ಅಂಶ �ಾರಣ�ಾ�ತು. 

4. ��ೕ ಶ�� �ಾ�ಪ�ಯ  ಮುಖ� ಉ��ೕಶ ಏ�ಾ�ರುತ��.? 

5.�ೕ�ಾಳದ ಅ�ವೃ��ಯು �ಾರತವನು� ಅವಲಂ���.�ೕ�? 

6.ಯು��� �ಶ�ದ ಮಕ�ಳ �ೕಗ�ೕಮವನು� �ೂೕ��ೂಳ�ಲು ಹಣವನು� ಸಂಗ��ಸುವ �ಾಗ� ಇ�ಾ��? 

7.�ೕಸದ ��ಾಹ ಮತು� �ಣು� �ಶುಹ�� ಇಂದು ��ಾ��� . �ಮ� ದೃ��ಯ�� ಇದ�� �ಾರಣ�ೕನು? 

8.�ಾರತವ� �ಾವ ಬ�ಯ �ಾಯುಗುಣವನು� �ೂಂ��? 

9.�ಾರತದ�� ಅ�ೕ �ಚು� ಭತ� ��ಯುವ �ಾಜ� �ಾವ�ದು? 

10. �ಾವ �ೂೕಹವ� ಇ��ೕ�ನ �ನದ�� ಅದು�ತ �ೂೕಹ�ಂದು ಕ�ಯಲ�ಡುತ��.? 

11.ಮುಂ�ೖಯನು� �ಾ�ಂ�ಸ�� ಎಂದು ಏ� ಕ�ಯುವರು? 

12.ಅ�ವೃ�� ಪಥ�� ಒಂದು ಉ�ಾಹರ� �ೂ�. 

13.ಅ�ವೃ�� �ೕಲ �ಾಷ�ದ�� �ಾವ �ೕ�ಯ ಆಯವ�ಯ ಪತ�  ಅವಶ�ಕ? 

14.ಉದ�� ಎಂಬ ಪದ �ಾವ ಪದ�ಂದ ಬಂ��.? 

ಇ. ಎರಡು ಮೂರು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 2*15=30 

1.ಸಮದ��ಾಣ�� �ೖ�ಾ�ಕ �ಳವ�� �ಾರಣ  ಸಮ����. 

2.ಎರಡ�ೕ �ೖಸೂರು ಯುಧ��� �ಾರಣಗ�ೕನು? 

3.�ಾ��� ಆ��� �ೕ� ರ�ಾ�ವನು� ಅ�ವೃ�� ಪಥ�� �ಾ��ತು? 

4.�ಾ�ರ�ಯನು� ವೃ��ಸಲು �ೖ�ೂಂಡ �ಾಲು� ಕ�ಮಗ�ಾವ�ವ�? 

5.�ಾರತವ� �ಾನವ ಹಕು�ಗಳನು� �ರಂತರ�ಾ� ಪ���ಾ�ಸುತ��. �ೕ�? 

6.����ೕ ಚಳುವ�ಯ �ೕ�ಾರ �ಾರು? ಅದು ಎ�� ನ��ತು? 

7.ಪ��ಮ ಮತು� ಪ�ವ� ಕ�ಾವ�ಯ ವ��ಾ�ಸ ���. 

8.ಮ��ನ ಸ�ತವನು� �ೕ� ತ�ಗಟ�ಬಹುದು? 

9.ಅರಣ� ಸಂರ��ಯ �ಾಲು� ��ಾನವನು� ���. 

10.’ �.�.ಎ� ವ�ವ�� ಒಂದು �ಾಗ�ಸೂ� ಎಂದು ಸಮ����” 

11.ಚಂಡ�ಾರುತಗಳ ಪ��ಾಮಗಳನು� ���. 



12.ಜನಸಂ�� �ಯಂತ�ಣದ�� �ಾರತವ� ಹಲ�ಾರು �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ರೂ���. ಇದನು� ಸಮ����. 

13.ಹ�ರು �ಾ�ಂ�� ��ೕರ��ಾದ ಅಂಶಗಳನು� ���.  

14.�ಾ�ಥ��ಾ ಸ�ಾಜದ ಉ��ೕಶಗ�ೕನು? 

15.ಅಂತ�ಾ��ೕಯ �ಾ��ಾರ ವ�ವ�ಾರದ�� �ಶ� �ಾ��ಾರ ಸಂಘಟ�ಯ �ಾತ� ಪ�ಮುಖ�ಾದುದು. ಸಮ����. 

ಈ. ಐದು ಆರು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 6*3=18 

1.ದತು� ಮಕ��� ಹ��ಲ� ಈ �ೕ�ಯು ಪ�ಥಮ �ಾ�ತಂ�ಾ� ಸಂ�ಾ�ಮ�� �ಾರಣ. ಈ �ಾಕ�ವನು� �ರೂ��.                              

ಅಥ�ಾ  

ಇಂ��ೕಂ�ನ �ೖ�ಾ��ಗಳು �ೕ�ೕ �ೖ�ಾ��ಗಳ �ೕ� ಪ��ಾವ �ೕ�ತು. ಸಮ���� 

2.ಪ�ಚ�ತ ಜಗ��� �ಶ���ೕಕರಣ ಅ� ಅಗತ�. ���ೕ��. 

ಅಥ�ಾ 

�ಾರತ ಮತು� �ಾ��ಾ�ನ ಸಂಬಂದ ಉತ�ಮ�ಾ�ಲ� ಏ�? 

3.ಸಂಘ�ತ ಮತು� ಅಸಂಘ�ತ �ಾ��ಕರ ವ��ಾ�ಸ ��� 

ಅಥ�ಾ 

ಅಸ�ೃಶ��ಾ ��ಾರ�ಯ ಸಂ��ಾ�ಾತ�ಕ ಮತು� �ಾಸ�ಾತ�ಕ ಕ�ಮವನು� ���. 

4. �ಾರತದ�� ರ�� �ಾ�� �ಾ�ಮುಖ�� ���. 

ಅಥವ 

�ೖ�ಾ��ಾ ವಲಯವನು� ಪ�� �ಾ�� 

5.�ಾರತದ �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳು �ಂದು��ರಲು �ಾರಣ�ೕನು? 

ಅಥ�ಾ 

�ೕಂದ�ಸ�ಾ�ರದ �ೕಜ�ಾ  �ಚ�ವನು� ಪ�� �ಾ�� 

6.�ಾ�ಂ� �ಾ� ��ಯುದ�ಂದ ಆಗುವ ಪ�ಯೂಜನ�ೕನು? 

ಅಥ�ಾ 

��ಾ �ಾ��ಯು ಪ�ಯು�ಾಗ ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಾದ ��ಾನಗ�ಾವ�ವ�? 

ಉ. ಎಂಟು ಹತು� �ಾಕ�ದ�� ಉತ���� 4*1=4 

1.�ಾಂ�ೕ�ಯವರು ಆರಂ��ದ ಅಸಹ�ಾರ ಚಳುವ�ಯು �ಾ�ತಂ�ಾ�� ಚಳುವ�ಯನು� �ೕ� �ೕವ��ೂ��ತು.�ವ���. 

ಊ. �ಾರತದ ನ�ಾ�ಯನು� ಬ�ದು ಈ �ಳ�ನ ಅಂಶಗಳನು� ಗುರು��.4*1=4 

  �ಾಂ� �ೖ,    ಮ�ಾನ�,   �ೂೕ��  


