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

ಅ. �ಳ�ನ ಅಪ�ಣ� �ೕ��ಗ�� �ಾಲು� ಪ�ಾ�ಯ ಉತ�ರಗಳನು� �ೂಡ�ಾ��. ಸೂಕ��ಾದುದನು� ಉತ����.1*10=10 

1.ಸ�ತಂತ� �ಾರತದ �ದಲ ���ೂೕ��ೕಶ ನ� ಕ�� �ೕಜ� _______ 

A. �ಾ�ಾ� ನಂಗ� �ೕಜ�  

B. ��ಾಕು� �ೕಜ�  

C. ತುಂಗಭ�ಾ� �ೕಜ�  

D. �ಾ�ೕದರ ನ� ಕ�� �ೕಜ�  

2.�ಾನವ ಅ�ವೃ�� ಸೂ�ಯು  ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದನು� ಪ�ಗ��ಲ�________ 

A. ��ೕ�ತ �ೕ��ಾವ�  

B. �ಂ�ಾನು�ಾತ  

C. ತ�ಾ ಆ�ಾಯ  

D. �ೖ��ಕ ಮಟ�  

3. �ಾ�ಂ� ನ�� �ನ�� ಎಷು� �ಾ��ಾದರೂ ವ�ವಹ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾ� _______ 

A. ಉ��ಾಯ �ಾ�  

B. ಆವತ��ಾ�  

C. �ಾ�� �ಾ�  

D. ���ತ �ೕವ� �ಾ�  

4.�� �ಾ�ಂ�ಯ ��ಾಮಹ _______ 

A. ಅ�ೕಂ ��ೕ� � 

B. ವ�ೕ�� ಕು�ಯ�  

C. �ಾ�ಾಯಣ ಮೂ��  

D. ನ�ೕ� �ೂೕ��  

5.ಎ” ಪ��ಯ��ರುವ ಅಂಶಗ�� “�” ಪ��ಯ��ರುವ ಅಂಶಗಳು ಸ� �ೂಂದುವ ಗುಂಪ� �ಾವ�ದು__- 

1. ಸ��ೕ�ಚ� �ಾ��ಾಲಯದ �ಾ�ಪ�            ಎ. ಮ�ೕಯ ◌ಾ�ಾರದ ಚು�ಾವ�  

2. ಸ�ಾಯಕ �ೖನ� ಪಧ��                           �. �ಗು��ೕ�ಂ� �ಾಸನ  

3. 1935ರ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ �ಾ��.              �. �ಾ�� �����  

4. �ಂ�ೂೕ �ಾ�� ಸು�ಾರ�                       �. ಸಂಯುಕ� �ಾಜ� ಪಧ��  

ಉತ�ರಗಳು :  

1) 1-�,2-ಎ,3-�,4-� 

2) 1-ಎ,2-�,3-�,4-� 

3) 1-�,2-�,3-�,4-ಎ 

4) 1-�,2-�,3-ಎ,4-� 

6.�ಾಜ� ಪ�ನ��ಂಗಡ�ಾ �ಾ�� �ಾ�� ಬಂದ ವಷ� ___________ 

A. 1961 

B. 1952 

C. 1956 

D. 1950 

7.  1971 ರ �ಾರತ �ಾ��ಾ�ನ ಯುಧ�ದ�� �ಾರತ ಜಯಗ��ದ ಪ��ಾಮ ______ 

A. �ಾಂ�ಾ� �ೕಶದ ಉದಯ  

B. ��ೕ� ನ ಆಕ�ಮಣ  

C. ಭ�ೕ�ಾ�ದ� �ಚ�ಳ  

D. �ೕ�ನ ��ಾದ  

8.�ಾರತದ�� ��ೕ ಪ�ರುಷರ �ಂ�ಾನು�ಾತದ�� ಏರು�ೕರು ಕಂಡುಬರಲು �ಾರಣ _________ 

A. �ಣು� ಬೂ�ಣ ಹ��  

B. ವರದ�� 

C. ಬಡತನ  

D. �ೂೕಮು�ಾದ  

9.ಮಕ�ಳ �ೕ�ಾ�ವೃ���ಾ� ಶ��ಸುವ �ಶ� ಸಂ��ಯ ಸಂಘ ಸಂ�� _________ 



A. ಯು��ೂ�ೕ  

B. ಯು���  

C. �ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ��  

D. ಐ.ಎ� .ಎ�  

10.�ಾರತದ�� ಅ�ೕ �ಚು� ಭತ� ��ಯುವ �ಾಜ� _______ 

A. ಕ�ಾ�ಟಕ  

B. ಪಂ�ಾ�  

C. ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ  

D. ಉತ�ರಪ��ೕಶ  

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

1. ಬ�ಾ�� ಪ��ೕಶದ ಜನ �ಾ�ಾನ�ರ�� ಕೃಷ� �ೕವ�ಾಯ��ಂತ �ಚು� ಜನಜ�ತ�ಾ�ರುವವರು �ಾರು? 

2. �ಾ�ಾ�ಾ� �ೕಹ� �ಾಯು� ಆರಂ��ದ �ಾರ ಪ��� �ಾವ�ದು? 

3. �ಾ��ಯ ಮತು� ಸ���ಾ �ೕಶದ ನಡು� ತ�ಣ �ಕ�ಟ�ನು� ಸೃ���ದ ಘಟ� �ಾವ�ದು.? 

4. ಕಳ� �ಾ�ಾ��ಯು �ಾ��ೕಯ ��ಾಸ��� �ಾರಕ ಎ���. �ಾ�? 

5. ಯು��� �ಾಡು�ಗಳನು� ಪ���ಬ�ರು �ೂಳ��ೕ �ೕಕು.�ಾ�? 

6. �ಾನೂ�ನ �ೂರತು ವರದ�� �ಡುಗನು� �ೕ� ��ಾ�ಸಬಹುದು? 

7. ��ಾಲಯದ �ಾದ �ಟ� �ಾವ�ದು? 

8. ವ�ವ�ಾಯ ಎಂದ�ೕನು? 

9. ಶ�� ಸಂಪನೂ�ಲದ �ೂರ�ಯನು� �ೕ�ಸಲು �ಮ��ೕ ಆದ ಸಲ�ಯನು� �ೂ�.  

10. ಸಕ�� �ೖ�ಾ��ಗಳು ಗಂ�ಾ ನ�ಯ �ೖ�ಾನ ಪ��ೕಶದ�� �ಾ��ತ�ೂಂ��. �ಾ�? 

11. �ಂ�ಾನು�ಾತವನು� ಕು�ಯುದನು� ತ�ಗಟ�ಲು �ಾವ ಕ�ಮಗಳನು� �ೖ�ೂಳ��ಾ��? 

12. ಆಯವ�ಯ ಎಂದ�ೕನು? 

13. ದೂರದಶ�ನ �ೕತ�ದ�� ಅ�ಪತ� �ಾ��ದ �ಾ��ಂ�ೕ” �ಸರು �ಾ�ದವರು �ಾರು? 

14. ಸಂ��ಾನದ ಎಷ��ೕ ��ಯು ಅಸ�ೃಶ��ಾ ಆಚರ�ಯನು� �ೂ�ದು �ಾ��? 

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

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

2. �ಾಲ��ೕ �ೖಸೂರು ಯುಧ�ದ ಪ��ಾಮಗ�ೕನು? 

3. �ಾ��ೕ ��ೕ�ಾನಂದರು ಯುವಶ��ಯ ��ೕರಕ�ಾ�ದ�ರು.�ೕ�? 

4. ರ�ಾ�ದ �ಾ�ಂ�ಯ�� ��� �ಾತ�ವನು� �ವ���. 

5. ಬಡತನ ��ಾರ�� ಸರ�ಾರ �ೖ�ೂಂ�ರುವ �ೕಜ�ಗಳನು� �ಸ���. 

6. ಭ�ೕ�ಾ�ದಕ��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಪ��ಾಮಗ�ಾವ�ವ�? 

7. ಪ�ವ� ಕ�ಾವ� ಪ��ಮ ಕ�ಾವ� ನಡು� ಇರುವ ವ��ಾ�ಸ �ೕನು? 

8. ಮ��ನ ಸ�ತ�� �ಾರಣಗ�ೕನು? 

9. ಅರಣ� ಸಂರ��ಾ ��ಾನಗಳನು� ���. 

10. ��ಎ� ತಂತ��ಾನವನು� �ೕವ� �ೕ� ಬಳಸು��. 

11. ಚಂಡ�ಾರುತದ ಪ��ಾಮಗ�ಾವ�ವ�? 

12. ವಲ� �ಯಂತ�ಣ�� �ಾವ ಕ�ಮ �ೖ�ೂಳ� ಬಹುದು? 

13. ಸು�� ನಂತರದ ತಂತ��ಾನ ಎಂದ�ೕನು? 

14. �ಾಗ�ೕಕರಣದ �ಾವ��ಾದರು �ಾಲು� ಅನುಕೂಲಗಳನು� ���. 

15. �ಾವ��ಾದರು �ಾಲು� ಪ�ಸರ ಸಂರ��ಾ ಚಳುವ�ಯನು� �ಸ��� 

ಈ. �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಆರು ಎಂಟು �ಾಕ�ಗಳ�� ಉತ����. 3*6=18 

  1.�ಾರ�ೕಯ �ಾಯಕರು �ಾ�ದ ತಪ��ಗ�ಂದ 1857ರ ದಂ�ಯು ಯಶ���ಾಗ�ಲ�. ಈ �ೕ��ಯನು� ಸಮ����.  

                                           ಅಥ�ಾ  

            ���ೕ� ಆಡ�ತದ�� ನ ಭೂಕಂ�ಾಯ ವ�ವ�� �ಾಭ�ಾಯಕ ಉ��ೕಶವನು� �ೂಂ�ತು�. ಈ �ೕ��ಯನು� ���ೕ��. 

2.�ಾರತ �ಾಗೂ �ಾ��ಾ�ನಗಳ  ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ ಹದ�ಡು��ರುವ�ದ�� �ಾರಣಗಳನು� ಪ�� �ಾ�. 

                                             ಅಥ�ಾ  

         �ಾರತದ ��ೕ�ಾಂಗ �ೕ�ಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನು� ಪ�� �ಾ�.  

3. ಅಸ�ೃಶ��ಾ ��ಾರ�ಯ �ಾಸ�ಾತ�ಕ ಕ�ಮಗ�ಾವ�ವ�? 

                                           ಅಥ�ಾ  

         ಸಂಗ�ತ ಮತು� ಅಸಂಘ�ತ �ಲಸ�ಾರರ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸಗಳನು� ���. 

4.�ಾರತದ�� ರ�� �ಾ��ಯ �ೂಡಕುಗ�ಾವ�ವ�? 



                                          ಅಥ�ಾ  

             ಕೃ� �ೕತ�ದ �ೕ� �ೖ�ಕ ತಂತ��ಾನದ ಪ��ಾಮಗಳು �ಾವ�ವ�? 

5. �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ���ಾ� �ೖ�ೂಳ� ಬಹು�ಾದ ಸರ�ಾರದ  ��ಧ �ೕಜ�ಗಳನು� ���. 

                                ಅಥ�ಾ  

 �ಾವ�ಜ�ಕ ಹಣ�ಾಸು ಮತು� �ೖಯ���ಕ ಹಣ�ಾಸು ನಡು�ನ �ನ��ಯನು� ���. 

6. �ಾ�ಂಕುಗಳು �ಾ�ಹಕ�� ಒದ�ಸುವ �ೕ�ಗ�ಾವ�ವ�? 

                               ಅಥ�ಾ  

��ಾ �ಾ��ಯನು� ��ದು�ೂಳ�ಲು ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಾದ ��ಾನಗ�ಾವ�ವ�? 

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

             ��� ಇಂ��ಾ ಚಳುವ�ಯನು� �ವ��. 

ಊ. �ಾರತದ ನ�ಾ�ಯನು� ಬ�ದು ಇವ�ಗಳನು� ಗುರು��. 1+3=4 

A. 821/2* ಪ�.�ೕ�ಾಂಶ 

B. ಪಂ�ಾ �ಾಗರ  

C. �ಾಂ� �ೖ  

******************************************************************************************************* 

ಈ ಪ��ಾ� ಪ���ಯನು� ತ�ಾ��ದ ��ಕರು : 

a. ನ�ಾ��ಾ �’�ಲ�  

b. ಲ�ಾ �ಾ��ಾ�  

c. ಕ��ಾ ಎ 

d. ಲ�ಾ.ಯು  

e. ಸು��  

f. �ೕ�ಾ�ಾಮ  

g. ಅ�ೂೕ� ಕು�ಾ�  

h. �ಾಜ�ೂೕ�ಾಲ �ೂೕ�  

i. �ಾಮಣ� �ೌಡ  

j. �ೂ�� �ಚ�� ಆಲ���  

 

 

 

 


