
ಅ. ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಸ��ಾದ ಉತ�ರವನು� ಆ�� ಬ�:- 

1.ಸ�ಾಯಕ �ೖನ� ಪದ��ಯನು� �ಾ�� ತಂದವನು____________. 

A. �ಾ�� ����� 

B. �ಾ� �ೌ� 

C. ��ಯಂ �ಂ�ಂ� 

D. �ಾ�� �ಾಂ� �ಾ�ಟ� 

2.�ೖಸೂರು �ಾಜ� ಅ��ತ��� ಬಂದ ವಷ�________. 

A. 1954 

B. 1956 

C. 1957 

D. 1955 

3.�ಂ�ನ ಪ�ವ� �ಾ��ಾ�ನ �ಾಂ�ಾ��ೕಶ ಎಂಬ �ಸ�ನ�� ಸ�ತಂತ� �ಾಷ��ಾ� ಉದ�ಸಲು �ಾರಣ _________. 

A. �ಾರ�- �ಾ� ಯುದ�ದ�� �ಾರತದ ಅಪಜಯ 

B. �ೕ�ಾ �ಾರತವನು� ಆಕ���ದು� 

C. �ಾರತ – �ಾ��ಾ�ನ ಯದ�ದ�� �ಾರತಸ ಜಯ 

D. �ೕ�ಾ-ಪ�ವ� �ಾ��ಾ�ನದ ◌ುತ�ಮ ಸಂಬಂಧ 

4.ಯು��� ಶು�ಾಶಯ ಪತ�ಗಳ �ಾ�ಾಟದ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಹಣವನು� ಈ ಉ��ೕಶ�ಾ�� ���ೕ�ಸು���. 

A. ಮಕ�ಳ �ೕಗ �ೕಮ�ಾ�� 

B. ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ�ಾ�� 

C. �ಾ��ಕ ಕ�ಾ�ಣ�ಾ�� 

D. ಯುಜನ �ೕ�ಾ�ವೃ���ಾ� 

5.�ೂಲ, ಗ��, �ೂೕಟಗಳ�� ದು�ಯುವ 14 ವಷ���ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ ಮಕ�ಳನು� �ಾ�� ಕ�ತರಲು �ೖ�ೂಂಡ 

�ಾಯ�ಕ�ಮ__________ 

A. ಮರ� �ಾ �ಾ�� 

B. �ಾ �ಾ� �ಾ�� 

C. ಕೂ��ಂದ �ಾ�� 

D. ಕ�-ನ� 

6.ಕೃ�ಾ� �ೕಲ�ಂ� �ೕಜ�ಯ ಜ�ಾಶಯದ �ಸರು_________ 

A.  ಪಂ�ಾ �ಾಗರ 



B. �ೂೕ�ಂದ �ಾಗರ 

C. ಬಸವ �ಾಗರ 

D. ಕೃಷ� �ಾಜ �ಾಗರ 

7.�ಾರತದ �ೂೕ�ಯ ಕಣಜ __________ 

A. ಪಂ�ಾ� 

B. ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ 

C. ಕ�ಾ�ಟಕ 

D. ಹ��ಾಣ 

8.�ಾನವನ �ೕವನದ ಗುಣಮಟ�ವನು� ಅ�ಯುವ�ದ�ಾ�� ಈ �ಾನದಂಡವನು�ರೂ�ಸ�ಾ��. 

A. �ಾನವ ಅ�ವೃ�� ಸೂ� 

B. �ೖ�ಾ��ಾ ಅ�ವೃ�� ಸೂ� 

C. ಕೃ� ಅ�ವೃ�� ಸೂ� 

D. �ಾ��ೕಯ ಅ�ವೃ�� ಸೂ� 

9.ಸ��ಾದ ಗುಂಪನು� ಆ�� ಬ� 

1. ಇ�ೂ�ೕ��   ಎ. ಅ�� ��ೕ� � 

    2. ಬ�ೕ�ಾ�   �. �ೕರೂ �ಾ� ಅಂ�ಾ�  

    3. ����ೕ    �. �ಾ�ಾಯಣ ಮೂ�� 

    4. �ಲಯ��   �. �ರ� ಮುಜು� �ಾ� �ಾ 

A. 1-�   2-�   3-ಎ   4-ಬ 

B. 1-�   2-ಎ   3-�   4-� 

C. 1-�   2-ಎ   3-ಎ   4-� 

D. 1-�   2-ಎ   3-�   4-� 

10.ನಷ� ಪ��ಾರ �ೂಡಲು ಒಪ��ವವನು_____________ 

A. �ೕವ��ಾರ 

B. ��ಾಕತ� 

C. ��ಾ�ಾರ 

D. �ಾರು�ಾ� 

ಆ. ಒಂದು �ಾಕ�ದ�� ಉತ���. 



11.ಜನಪದ ಚ���ಯ�� �ಾಖ�ಗ��ಂತ �ಾವ�ವ� �ಚು� ಮುಖ��ಾ�� ? 

12.�ಾರತದ ��ೕ�ಾಂಗ �ೕ�ಯು �ಾವ 2 ಅಂಶಗಳನು� ಆಧ��� . 

13. 1927 ರ�� ಅ�ೕ��ಾದ��ನ �ಾಜ�ೕಯ ಬದ�ಾವ�� �ಾರಣ�ಾದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶ �ಾವ�ದು? 

14.�ಶ�ಸಂ��ಯ ಸ�ವ ಸಂಪ�ಟ ◌ೆನು�ವ �ಾದ�ಯ��ರುವ ಅಂಗಸಂ�� �ಾವ�ದು ? 

15.ಪ�ಸವಪ�ವ� �ಂಗ ಪ�ೕ� ಪ��ಬಂಧಕ �ಾ��ಯನು� �ಾ�� ತರಲು �ಾರಣ�ೕನು ? 

16.�ಾ�ನ ��� ಉ�ಾಹರ� �ೂ�. 

17.ಕ��ದ�ಲನು� ‘ಕಪ��ಬಂ�ಾರ’ ಎಂದು ಕ�ಯಲು �ಾರಣ�ೕನು ? 

18.�ಾಗದ ತ�ಾ��ಯ�� ಬಳಸುವ ಕ�ಾ�ವಸು�ಗಳು �ಾವ�ವ� ? 

19.�ನ� ಆಯುಷ�ವನು� ���ಸಲು �ನ� ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುವ ಅಂಶಗ�ಾವ�ವ� ? 

20.ಆಯವ�ಯ ಎಂದ�ೕನು ? 

21.’ಉದ��’ ಪದವ� �ಾವ ಪದ�ಂದ ಬಂ�� ? 

22.ಬಳ��ಾರ�ಂದ ���ನ �ಾಭಗ�ಸುವ �ೂೕರ�ಯನು� ಏ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ�� ? 

23.ಪ��ಾ�ಗ�ಹ ಎಂದ�ೕನು ? 

24.�ಾರತದ ಅಲ��� ಎ��� , �ೕ, �ಂಗಳ�� ಮ��ಾಗಲು �ಾರಣ�ೕನು ? 

ಇ. 2-3 �ಾಕ�ಗಳ�� ಉತ��� . 

25.ಸಮುದ��ಾನ�� �ೖ�ಾ�ಕ �ಳವ��ಯು �ಾರಣ ಈ �ೕ��ಯನು� ಸಮ��� . 

26.�ೖದ�ಾ�ಾ� ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ��ೕಶಗಳು �ಾವ�ವ� ? 

27.ಬ�ಹ� ಸ�ಾಜದ ತತ�ಗ�ಾವ�ವ� ? 

28.ರ�ಾ�ದ�� �ಾ���� �ೖ�ೂಂಡ ಸು�ಾರ�ಗಳು �ಾವ�ವ� ? 

29.ಭ�ೕ�ಾ�ದಕ��ಂದ ◌ು◌ಂ�ಾಗುವ ದುಷ���ಾಮಗಳು �ಾವ�ವ� ? 

30.ಪ�ಸರ ಚಳುವ�ಗಳು �ಾವ�ವ�? 

31.ಪ�ವ� ಘಟ� ಮತು� ಪ��ಮ ಘಟ�ಗ��ರುವ ವ��ಾ�ಸಗ�ೕನು ? 

32.ಕಪ�� ಮಣು� �ೕ� ರಚ��ಾ�� ? 

33.ಅರಣ� ಸಂರ��� �ೖ�ೂಂಡ ಕ�ಮಗ�ಾವ�ವ� ? 



34.ಸಂಪಕ� �ಾಧ�ಮಗಳು �ಾ��ೕಯ ಅ�ವೃ��ಯನು� ���ಸುತ��. ಈ �ೕಳು�ಯನು� ಸಮ���. 

35.ಪ��ಾಹ �ಯಂತ�ಣ ಕ�ಮಗಳನು� ���. 

36.ಜನರು ಗುಣಮಟ�ದ �ೕವನ ನ�ಸಲು �ಾವ �ಾವ �ೌಲಭ�ಗಳು �ೂ�ಯ�ೕ�ಾ��. 

37.ಪಂಚ�ಾ��ಕ �ೕಜ�ಯ ಉ��ೕಶಗಳನು� ಪ���ಾ� . 

38.�ಾಗ�ೕಕರಣ�ಂದ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮಗಳು ಉಂ�ಾಗುತ��. ಉ�ಾಹರ��ಂ�� ಸಮ���. 

39.�ಾ�ರ�ಯನು� ವೃ��ಸಲು �ೖ�ೂಂ�ರುವ ಕ�ಮಗಳನು� ಪ�� �ಾ� 

ಈ.        �ಾಕ�ಗಳ�� ಉತ��� 

40.�ಾರತದ ಪ�ಥಮ �ಾ�ತಂತ�� ಸಂ�ಾ�ಮ ಯಶ���ಾಗ�ಲಲ�. ಈ �ೕ��ಯನು� ಸಮ��� 

     ಅಥ�ಾ 

ಇಂ��ಂ�ನ�ಾ�ದ �ೖ�ಾ��ಾ �ಾ�ಂ��ಂ�ಾ� �ಾರತದ ಗು� �ೖ�ಾ��ಗಳು ನ��ದವ� ಎಂದು �ೕ� �ೕಳು��. 

41.�ಾರತದ ��ೕ�ಾಂಗ �ೕ�ಯ ��ೕ�ೕ��ೕಶಗಳನು� ���. 

42.�ಾರತ ಮತು� ಅ�ೕ��ಾಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧವನು� ���. 

43.ಅಸ�ೃಶ��ಾ ��ಾರ�ಯ ಸಂ��ಾ�ಾತ�ಕ ಮತು� �ಾಸ�ಾತ�ಕ ಕ�ಮಗಳು �ಾವ�ವ� ? 

44.�ರು�ೂ�ೕಗ ಸಮ��ಯ �ಾರಣಗಳನು� ���. 

45.ರ�� �ಾ��ಯ �ೂಡಗುಗಳು �ಾವ�ವ� ? 

ಅಥ�ಾ 

�ೖ�ಾ��ಯ �ಾ��ೕಕರಣದ �ೕ� ಪ��ಾವ �ೕರುವ ಅಂಶಗಳು �ಾವ�ವ� ? 

4 �ಾ�� 

46.�ಾರತ �ಾ�ತಂತ�� �ೂೕ�ಾಟದ�� �ಾಲಗಂ�ಾಧರ �ಲಕರ �ಾತ��ೕನು ? 

47.�ಾರತದ ನ�ಾ�ೕ ��� ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳನು� ಗುರು��. 

    1. 82 1/2ಪ�.ಅ�ಾಂಶ 

    2. ಗಂ�ಾನಗರ 

   3. ��ಾಕು� �ೕಜ� 



 

 

 

 

 

 


