
ಹತ��ೕ ತರಗ� ಸ�ಾಜ ��ಾನ �ಾದ� ಪ��ಾ� ಪ��� -4 

ಅ.ಈ �ಳ�ನ ಅಪ�ಣ� �ೕ��ಗ�� �ಾಲು� ಪ�ಾ�ಯ ಉತ�ರಗಳನು� �ೂಡ�ಾ��. ಸೂಕ��ಾದುದನು� ಆ�� ಕ��ಾ�ರ�ೂಂ�� 

�ೂ��ರುವ �ಾಗದ�� ಉತ����. 

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

A. �ಾಬ�� ��ೖ�    

B. �ಾ�� ����� 

C. �ಾರ� �ೕ��ಂ�� 

D. �ಾ� �ೌ� 

2. ಎ” ಪ��ಯ�� �ಾಯಕರು  ಮತು� “�” ಪ��ಯ�� ಅವರ �ಾಯ�ವನು� ಸೂ�ಸ�ಾ��. ಇವ�ಗಳು ಸ� �ೂಂದುವ ಉತ�ರದ 

ಗುಂಪ�  

1) �ೕ� ಅಬು�ಲ�                          ಎ)ಆಂಧ� ಮ�ಾ ಸ�ಾ 

2) ವಲ��ಾ �ಾ� ಪ�ೕ�                �)�ಾ�ಶನ� �ಾನ���� ಪ�ದ ರಚ�  

3) ಫಝ� ಆ�                              �)�ೕ�ೕಯ ಸಂ�ಾ�ನಗಳ ��ೕ�ೕಕರಣ 

4) ���� ��ೕ �ಾಮುಲು                    �)�ಾ�ಾ�ಾರು �ಾಜ�ಗಳ ರಚ� 

    3.�ಾ�� �ಾ�ಪ��ಾದ ವಷ� ________ 

A. 1985 

B. 1975 

C. 1965 

D. 1955 

4. 1966ರ �ಾ��ಂ� ಒಪ�ಂದವ� ರಷ� ಸಹ�ಾರ�ೂಂ�� ಈ �ೕಶಗಳ ನಡು� ನ��ತು_______ 

A. �ಾರತ-��ೕಲಂ�ಾ 

B. �ಾರತ-�ಾ��ಾ�ನ 

C. �ಾರತ-ಭೂ�ಾ� 

D. �ಾರತ-ಅ�ೕ��ಾ 

5.�ಾಲ�ಾ��ಕ ಮಕ�ಳನು� �ಾ�� ಕ�ತರಲು ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಸವ� ��ಾ ಅ��ಾನದ ಮೂಲಕ �ಾ� �ಾ�ದ     

�ಾಯ�ಕ�ಮ______ 

A. �ಾ ಮರ� �ಾ�� 

B. ಸಮು�ಾಯದತ� �ಾ� 

C. ಕೂ��ಂದ �ಾ��  

D. �ಣ�ರ ಅಂಗಳ 

       6.��ಾಕು� �ೕಜ�ಯನು�  ಈ ನ�� ���ಸ�ಾ��________ 

A. ಕೃ�ಾ�  

B. �ೂೕ�ೕ 

C. ಸ��ೕ� 

D. ಮ�ಾನ� 



       7.ಒಂದು ವಷ�ದ�� ವ�ವ�ಾಯ �ೕತ��ಂದ ಎರಡು ಮೂರು ��ಗಳನು� ��ಯುದ�� _______ಎಂದು ಕ�ಯುವರು. 

A. �ೕವ�ಾ�ಾರ �ೕ�ಾಯ 

B. �ಶ� �ೕ�ಾಯ 

C. �ಾಂಧ� �ೕ�ಾಯ 

D. �ಾ�ಜ� �ೕ�ಾಯ 

        8.�ಾ�ತಂ�ಾ�� ಪ�ವ�ದ �ಾರತವ� ________�ಾಷ��� ಉ�ಾಹರ��ಾ��. 

A. ಅ�ವೃ�� 

B. ಅ�ಾ�ವೃ�� 

C. ಅ�ವೃ�� �ೕಲ 

D. ಅ�ವೃ�� �ೂಂದು��ರುವ  

       9.�ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ ಪತ�ಗಳನು� ________-ಇ�ಾ� �ೕಡುತ��. 

A. ��ಣ 

B. �ಾ�� 

C. ಅಂ� 

D. ಹಣ�ಾಸು 

      10.���ಾ�ಂ�ಯ ��ಾಮಹ ಎಂದು ಪ��ಾ�ತ�ಾದವರು_______- 

A. �ೕರೂ�ಾ� ಅಂ�ಾ� 

B. ಅ�ೕಂ � ��ೕಂ � 

C. ವ�ೕ�� ಕು�ಯ� 

D. �ರ� ಮುಜುಂ�ಾ� �ಾ  

       ಆ. ಒಂದು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����.  

1) ಬ�ಾ�� ���ಯ�� ಜನ�ಾ�ಾನ�ರ�� ಕೃಷ��ೕವ�ಾಯ��ಂತ ಕು�ಾರ�ಾಮ ಜನಜ�ತ ಏ�? 

2) ಜು�ಾಘಡ ಸಂ�ಾ�ನವ� �ಾರತದ ಒಕೂ�ಟ�� �ಾವ �ಾರಣ�ಂದ �ೕರ�ಲ�? 

3) ಅ�ೕ��ಾವ� �ಾವ ಘಟ��ಂ�ಾ� ಒಂದ�ೕ ಮ�ಾಯುಧ�ದ�� �ಾಗವ��ತು? 

4) ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಬ��ಾ��ಾರ �ಯಂ��ಸಲು ಅ��ತ�ದ��ರುವ  ಸಂ�� �ಾವ�ದು? 

5) ಶ�ಾ�ಸ� �ೖ��ೕ��ಂದ �ೂರಬರಲು ಇರುವ ಪ�ಮುಖ �ಾರಣ ಇ�ಾ��? 

6) ಅಸ�ೃಶ��ಾ ಅಪ�ಾಧಗಳ �ಾ�� �ಾ�� ಬಂದ ವಷ� �ಾವ�ದು? 

7)  1994ರ�� ಪ�ಸವ ಪ�ವ� �ಂಗ ಪ�ೕ� ಪ��ಭಂಧಕ �ಾ�� �ಾ��ೂ�ಸಲು �ಾರಣ�ೕನು? 

8) �ಾನೂ�� �ಾರುತ ಎಂದ�ೕನು? 

9) ಸುವಣ� �ಾ�ಂ� ಎಂದ�ೕನು? 

10) ಅಸಂಪ��ಾ�ಕ ಶ�� ಮೂಲಗಳನು� �ಸ�� 

11) ಉತ�ರ ಪ��ೕಶದ �ೂರ� ಪ�ರ ಪ��ೕಶವನು� �ಾರತದ �ಾವ ಎಂದು ಕ�ಯಲು �ಾರಣ�ೕನು? 

12) ಎ�. �. ಐ  ಇದನು� �ಸ����. 

13) �ೂರ�ಯ ಆಯವ�ಯ ಅಥ� ಬ���. 

14) ಉದ�� ಎಂದ�ೕನು? 



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

1) �ಾ��ೕ ಕದನದ ಫ��ಾಂಶವನು� ಬ��� 

2) �ೖದ�ಾ�ಾ� ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ��ೕಶಗ�ಾವ�ವ�? 

3) ಅ����ಂಟರ ಸು�ಾರ�ಗ�ಾವ�ವ�? 

4) �ೕ�ಾ �ಾ�ಂ�ಯ �ಾವ��ಾದರು ಎರಡು ಪ�ಮುಖ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಬ���. 

5) ಮ��ಯರ �ಾ�ನ�ಾನವನು� ಉತ�ಮ ಪ�ಸಲು �ಮ� ಸಲ� ಏನು? 

6) ಆ��ಕ�ಾ� �ಂದು�ದ �ಾಷ�ಗಲ �ಾಲು� �ಸರನು� ಬ���. 

7) ಪ�ಸರ �ಾ�ನ�ದ ಸ�ರೂಪವನು� ಬ���. 

8) ��ಾ�� ��ೕ�ಯ ಕು�ತು ಬ��� 

9) ��ಾಲಯ ಪವ�ತದ�� ಕಂಡು ಬರುವ ಮ��ನ ಪ��ಾರಗ�ಾವ�ವ�? 

10) �ೖ�ಕ �ೖ�ಧ�� ಎಂದ�ೕನು? 

11) �.ಐ.ಎ� ಎಂದ�ೕನು? 

12) ಪ��ಾಹಗ�ಂದ�ೕನು? 

13) ಜನ�ಾಂಧ�� ಎಂದ�ೕನು? 

14) �ಾಗ�ೕಕರಣದ ಬ�� ಬ���. 

15) �ಶ� �ಾ��ಾರ ಸಂಘಟ�ಯ ಉ��ೕಶಗ�ೕನು? 

 

 


