
ಸ�ಾಜ ��ಾನ �ಾದ� ಪ��ಾ� ಪ��� -3 

ಅ.ಈ �ಳ�ನ �ೕ��ಗ�� ಪ�ಾ�ಯ �ಾಲು� ಉತ�ರಗಳನು� �ೂಡ�ಾ��. ಸೂಕ��ಾದುದನು� ಆ�� ಬ���. 

1.ಪಂ�ಾ�ನ �ಂಹ ಎಂದು ಪ��ಧ��ಾದವನು_________ 

     1)ರಣ�� �ಂ�          2)ದು�� �ಂ�            3)�ಾ� �ಂ�          4)ಹ��ಂ�   

2.”ಎ” ಪ��ಯ�� �ಾರತದ ಸ�ಳಗಳು  ಮತು� “�” ಪ��ಯ�� ��ೕನ�ೂಂಡ ವಷ�ವನು� ಸೂ�ಸ�ಾ��. ಇವ�ಗಳು 

ಸ��ೂಂದುವ ಉತ�ರದ ಗುಂಪ�. 

       1.ಜು�ಾಘಡ             ಎ)��.ಶ 1948 

       2.�ೖದ�ಾ�ಾ�         �)��.ಶ 1949 

       3.�ಾಂ��ೕ�             �)��.ಶ.1961 

       4.�ೂೕ�ಾ                 �)��.ಶ.1954 

ಉತ�ರಗಳು: 

     1)1-�,  2-�,  3-ಎ,  4-� 

     2)1-�,  2-ಎ,  3-�,  4-� 

    3)1-ಎ,  2-�,  3-�,  4-ಎ 

    4)1-�,  2-�,  3-�,  4-� 

3.�ಾರತ ಮತು� �ೕ�ಾದ ಮ�� ಮನ�ಾ�ಪ ಉಂ�ಾಗಳು �ಾರಣ_________ 

1)ಶ�ಾ�ಸ�ಗಳ ಕಳ��ಾ�ಾ�              2)�ಾದಕ ವಸು� �ಾ�ಾ�                                                                            

3)�ಾ��ೕ�ಾ�ಗಳ ನಕ�� �ಾದ      4)ಭ�ೕ�ಾ�ದ� 

4.�ಶ�ಸಂ��ಯ ಈ�ನ ಮ�ಾ�ಾಯ�ದ��________ 

  1)ಯು.�ಾಂ�       2)�ೌ�ೂ�ೕ� �ಾ�       3)�ೂೕ�-ಎ-ಅ�ಾ��       4)�ಾ� � ಮೂ� 

5.  2006ರ�� ಸ�ಾ�ರ �ಾಲ ಶ�ಮ �ಮೂ�ಲ�ಾ ಮತು� �ನವ�ಸ�ೕಕರಣ �ಾ�� ತಂ�ತು ಇದರ ಉ��ೕಶ_________ 

1)�ಾಲಶ��ಕರ �ೂೕಷ� ತ��ಸುವ�ದು.        2)�ಾಲ�ಾ��ಕರ ಪ��        3)�ಾಲ�ಾ��ಕರ ��ಣ                            

4)�ಾಲ�ಾ��ಕರ ಗುರು�ಸು�� 

6.ಒ��ಾ�ದ ಕ��ೕ�ನ ನ�__________ 

    1)�ೂೕ�ೕ ನ�           2)ಮ�ಾನ�            3)ತುಂಗಭ�ಾ� ನ�        4)ಸ��ೕ� ನ�   

7.ಸುವಣ��ಾ�ಂ� ಎಂದು ಈ ��ಯ ಪ�ಗ�� ಕ�ಯ�ಾ��.________ 

    1)ಆ�ಾರ ��          2)�ಾ�ಜ� ��         3)�ಾ�ನ ��               4)�ೂೕಟ�ಾ��ಾ ��   

8.�ಾನವ ಅ�ವೃ�� ಸೂ�   ಈ �ಳ�ನ ಗುಣಮಟ�ವನು� ಅ�ಯಲು ರೂ�ಸ�ಾ��________ 

1)�ಾನವ �ೕವನದ ಗುಣಮಟ�           2)ಆ��ಕ ಅ�ವೃ��         3)�ಂಗ ಸ�ಾನ�  4)�ಾ�ಾ�ಕ ಅ�ವೃ��  

9.�ಾ�ಾನ��ಾ� ಭ�ಷ��ಾಲದ�� �ಾವ��ಾದ�ೂೕಂದು ���ಷ� �ನದಂದು �ಂದ�� ಪ�ಯಲು ಈ �ಾ�ಯನು� 

��ಯ�ಾಗುತ��.________ 

1)ಉ��ಾಯ                2)�ಾ�� �ಾ�                 3)ಆವತ�ಕ �ೕವ� �ಾ�         4)���ತ �ೕವ� �ಾ�   

10.�ಲಯ�� ಸಂ��ಯ �ಾ�ಪಕರು_________ 



1)�ೕರೂ�ಾ� ಅಂ�ಾ�             2)ಅ�� ಅಂ�ಾ�             3)ಮು�ೕ� ಅಂ�ಾ�  4)ಅ�ೕಂ � ��ೕ� 

ಆ. ಒಂದು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 1*14=14 

1.�ೌ�ಕ ಆ�ಾರಗಳು ಚ����ಾರ�� ವರಪ��ಾದ.�ೕ�? 

2.ಒ��ಾ�ದ ��ಾ��ತರ ಸಮ��ಯನು� ಬ�ಹ��ದು� ಈ �ೕಜ��ಾ��? 

3.�ಾ�� �ಾಕ�� ನ ಸ�ಾಜ�ಾದವನು� �ತ��ದಲು� �ಾ�� ತಂದ �ೕಶ �ಾವ�ದು? 

4.ಸವ� ��ಷಣ ಅ��ಾನ �ಾಯ� �ೕಜ� �ಾ��ೂ�ಸಲು �ಾರಣ�ೕನು? 

5.ಶಸ�ಗಳನು� �ೂಂ�ದ �ೕಶ ಹಣ,�ಾ��ಕರ �ವರನು� ,��ಾ�ಗಳ ಬು��ವಂ��ಯನು� �ಾಗೂ ಮಕ�ಳ ಆ�ಗಳನು� 

ವ�ಯ�ೂ�ಸುತ��. ಈ ಪ��ಧ� �ಾಕ� �ಾರದು�? 

6.ಪ�ವ�ಗ�ಹ ಎಂದ�ೕನು? 

7.�ಾಲ �ಾ��ಕರ ದು�ಯುವ �ೕತ��ಂದ �ೂರತಂದು ಅವರ ಅ�ವೃ��� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ �ೖ�ೂಂಡ ಕ�ಮ�ೕನು? 

8.ಬಂ�ಾಳ�ೂ��ಯ�� �ಾವ�ಾಲದ�� ಚಂಡ�ಾರುತಗಳು ಏಳುತ��? 

9.ಖ�ೕ� �ೕ�ಾಯ ಎಂದ�ೕನು? 

10.�ಾ��ೖ� ಅದು�ತ �ೂೕಹ ಏ�? 

11.ಭ�ಾ�ವ� ಉ��ನ �ಾ�ಾ�� ಈ�ನ �ಸ�ೕನು? 

12.�ಾ�ತಂತ�� ಪ�ವ� �ಾರತ ಬಡ�ಾಷ��ಾ�ತು� �ಾರಣ�ೕನು? 

13.ಪ�ತ�� ��� ಎಂದ�ೕನು? 

14.�� �ಾಯು �ಾಗ�ವನು� ಹುಟು� �ಾ�ದ ಉ�ೕದು�ಾರನು �ಾರು? 

ಇ. ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಎರಡು ಮೂರು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����.  2*15=30 

1.�ಾರತ�ೂಂ�� ಯು�ೂೕ�ಯನ�ರ �ಾ��ಾರ �ೕ� ನ�ಯು��ತು� ? 

2.�ೖದ�ಾ�ಯು ���ೕಷ�ೂಂ�� �ೕ� �ೂೕ�ಾ�ದನು? 

3.ಬ�ಹ� ಸ�ಾಜದ �ೂೕಧ�ಗ�ಾವ�ವ�? 

4.�ೕತಲ ಸಮರ ಎಂದ�ೕನು? 

5.ಕಳ� �ಾ�ಾ�� �ಯಂತ�ಣ�� �ಮ� ಎರಡು ಸಲ�ಯನು� ಬ���. 

6.ಭ�ೕ�ಾ�ದ��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಪ��ಾಮಗ�ೕನು? 

7.ಜನಮಂ�ಯ ಸ�ರೂಪವನು� ���? 

8.��ಾಲಯ ಪವ�ತದ ಪ��ೕಜನವನು� ��� . 

9.�ಾರತದ�� ಕಂಡುಬರುವ ಮ��ನ ಪ�ಮುಖ ಪ��ಾರಗಳು �ಾವ�ವ�? 

10.ಅರಣ� ಸಂರ�� ಎಂದ�ೕನು? 

11.ಸಂಪಕ� �ಾಧ�ಮ ಎಂದ�ೕನು? 

12.ಭೂಕಂಪ ಎಂದ�ೕನು? 

13.ಜನ�ಾಂದ�� ಎಂದ�ೕನು? 

14.ಹ�ರು �ಾ�ಂ� ಬ�� ಬ���. 

15.�ಾಗ�ಕರಣ ಎಂದ�ೕನು? 



ಈ.  �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಆರ�ಂದ ಎಂಟು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����.6*3=18 

1.�ಾರತದ ಪ�ಥಮ �ಾ�ತಂತ�� ಸಂ�ಾ�ಮ�� ಆ��ಕ ಮತು� ಆಡ��ಾತ�ಕ ಅಂಶಗಳು �ೕ� �ಾರಣ�ಾಗುತ��? 

ಅಥ�ಾ 

�ಾರತದ ನವ �ಾಗೃ�ಯ ಉದಯ�� ಪ���ಗಳು �ೕ� �ಾರಣ�ಾಗುತ��? 

2.�ಾರತದ ��ೕ�ಾಂಗ �ೕ�ಯ ಮೂಲ ಉ��ೕಶ�ೕನು? 

ಅಥ�ಾ  

�ಾರತ ಮತು� ಅ�ೕ��ಾ ಸಂಯುಕ� ಸಂ�ಾ�ನದ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು� �ವ���. 

3.�ಾರತದ�� ಅಸ�ೃಶ��ಾ ��ಾರ�� ಸರ�ಾರ �ೖ�ೂಂ�ರುವ ಕ�ಮಗ�ೕನು? 

ಅಥ�ಾ  

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

4.ರ���ಾ��ಯ�� ಕಂಡುಬರುವ ಘಟಕಗಳು �ಾವ�ವ�? 

ಅಥ�ಾ  

�ೖ�ಾ��ಗಳ �ಾ��ೕಕರಣದ �ೕ� ಪ��ಾವ �ೕರುವ ಅಂಶಗ�ಾವ�ವ�? 

5.�ಾರತ �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಗ�ಸುವ ಪ�ಮುಖ ����ೕತರ ಆ�ಾಯ �ಾವ�ದು? 

ಅಥ�ಾ  

�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ��ಯ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ��ಗಳ �ಾತ��ೕನು? 

6.�ಾ�ಂ� �ಾ�ಯು ಅನುಕೂಲಕರ�ಾದದು� �ೕ�? 

ಅಥ�ಾ  

�ೕವ ��ಯು ಅನುಕೂಲಕರ�ಾದದು� ಏ�? 

ಉ. �ಳ�ನ ಪ���� ಎಂಟ�ಂದ ಹತು� �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 4*1=4 

�ಾ�ತಂತ�� ಚಳುವ�ಯ�� �ಾಲಗಂ�ಾಧರ �ಲಕರ �ಾತ��ೕನು? 

ಊ. �ಾರತದ ನ�ಾ�ಯನು� ಬ�ದು �ಳ�ನವ�ಗಳನು� ಗುರು���.  4*1=4 

   231/2 ಉತ�ರ ಅ�ಾಂಶ ,   ನವ�ೕ�ಾ ,  ನಮ��ಾ ನ�  

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

ರ��ದ ��ಕರು:  

                   1.��ೕಮ� ಕ��ಾ ಸ.ಸಂ.� �ೌ. �ಾ� ಅಂಗರಗುಂ�, �ೖಕಂ�ಾ� 

                    2.ಸುಮಂಗ�ಾ �   ಸ.� �ೌ,�ಾ� �ಟ�ಂ�ಾ� 

                   3.��ಾನಂದ �ಾದನೂರ  ಸ,� �ೌ,�ಾ�  ಅಳದಂಗ�,�ಳ�ಂಗ� 


