
ಹತ��ೕ ತರಗ� ಸ�ಾಜ ��ಾನ �ಾದ� ಪ��ಾ� ಪ���-5 

ಅ. ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� �ಾಲು� ಪ�ಾ�ಯ ಉತ�ರಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��.ಸ��ಾದುದನು� ಆ�� �ಟ� ಸ�ಳಗಳನು� ತುಂ���.1*10=10 

1.ಮ�ೕಯ ಆ�ಾರದ�� ಪ���ೕಕ ಚು�ಾವ�ಾ �ೕತ�ಗಳ�ಾ��  ಆರಂ��ದ �ಾಸನ________ 

A. 1784ರ ��� ಇಂ��ಾ ಆ���  

B. 1861ರ ಇಂ�ಯ� �ೌ��� ಆ��� 

C. 1909ರ �ಂ�ೂೕ �ಾ�� �ಾಸನ 

D. 1935ರ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ �ಾಸನ 

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

1. �ಾ||�ಾ�ೕಂದ� ಪ��ಾ�                    ಎ. ���ೕಷರ �ೂ�ಯ �ೌನ�� ಜನರ��  

2. ಸ�ಾ�� ವಲ��ಾ �ಾ� ಪ�ೕ�        �.�ಾ�ಶನ� �ಾ����� ಅಧ��  

3. �ೌಂ� �ಾ�ಟ�                           �.�ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಗೃಹ ಮಂ�� 

4. �ೕ� ಅಬು�ಲ�                              �. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ �ಾ�ಾ�ಧ��ರು  

    ಉತ�ರಗಳು: 

1) 1-�,2-�,3-�,4-ಎ 

2) 1-�,2-ಎ,3-�,4-� 

3) 1-�,2-�,3-ಎ,4-� 

4) 1-ಎ,2-�,3-�,4-� 

 3.ತುಂಗಭ�ಾ� ನ�� ���ಸ�ಾದ ಜ�ಾಶಯ_______ 

A. ಪಂಪ�ಾಗರ 

B. �ೂೕ�ಂದ �ಾಗರ 

C. �ಾ�ಾಜು�ನ �ಾಗರ 

D. ಕೃಷ��ಾಜ �ಾಗರ 

4.�� �ಾ�ಂ�ಯ ��ಾಮಹ_______ 

A. ನ�ೕ� �ೂ�� 

B. �ಾ�ಾಯಣ ಮೂ�� 

C. ವ�ೕ�� ಕು�ಯ� 

D. �ೕರೂ�ಾ� ಅಂ�ಾ�  

5.�ಾನ�ೕಯ ದೃ�� �ೂೕನ �ೂಂ�ದ �ಶ� ಸಂ��ಯ ಅಂಗಸಂ�� _______ 

A. ಯು��ೂ�ೕ 

B. ಯು��� 

C. ಯು.ಎ�.� 

D. ಐ.ಎ�.ಎ� 

6.�ೂೕಟ�ಾ��ಾ �ೕ�ಾಯದ ಪ�ಗ�ಯನು� _______ಎಂದು ಕ�ಯುವರು. 

A. ಹ�ರು �ಾ�ಂ� 

B. ಸುವಣ� �ಾ�ಂ� 

C. �ೕ��ಾ�ಂ� 

D. �ೕರ�ಾ�ಂ� 

7.�ಾ�ಂ�ನ�� �ನ�� ಎಷು� �ಾ��ಾದರೂ ವ�ವಹ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾ�_________ 

A. �ಾ�� �ಾ� 

B. ಉ��ಾಯ �ಾ� 

C. ಎ�.�. �ಾ� 

D. ಆ�.�.�ಾ� 

8.ಸಂ��ಾನದ _____��ಯು ಮಕ�ಳನು� ದು��� ಬಳ��ೂಳು�ವ�ದನು� ��ಾಹ� ಅಪ�ಾಧ ಎಂದು �ೂೕ���. 

A. 17�ೕ  

B. 24 �ೕ 

C. 42 �ೕ 

D. 73 �ೕ 

9. �ಾ��ೕಯ ಆ�ಾಯ�� ���ನ �ೂಡು�ಯನು� �ೕಡುವ�ದನು� _______ಬದ�ಾವ� ಎನು�ವರು. 

A. ಆ��ಕ  

B. �ಾ��ೕಯ 

C. ಚಲ�ಾತ�ಕ 

D. ರಚ�ಾತ�ಕ 

10.�ಾರತ ಮತು� �ಾ��ಾ�ನ ನಡು� ನ�ದ �ಾ��� ಯುಧ� ______ರ�� ಜರು�ತು. 

A. 2001 ರ�� 

B. 1999ರ�� 

C. 1899ರ�� 

D. 2000ರ�� 

ಆ. ಒಂದು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 1*14=14 



1. ಜನಪದ ಆಕರಗಳು �ಾ�� ವರಪ��ಾದ�ಾ��.? 

2. ಫಝ� ಆ� ಆ�ೕಗದ ಉ��ೕಶ�ೕನು? 

3. ��ಗಳ �ೕ� ಹ�ೂೕ� ಇಲ��ರುವ�ದು �ಾವ�ದ�� �ಾ� �ಾ��ೂಡುತ��? 

4. �ಾರತದ�� ಅ�ೕ ಕ�� ಮ� �ೕಳುವ ಪ��ೕಶ �ಾವ�ದು? 

5. ಮುಂಗಡ ಪತ� ಎಂಬ ಶಬ�ವನು� �ಾ��ಾ����. 

6. ಮುನ��ಯ ಮ�ಾ��ತದ ಉ��ೕಶ�ೕನು? 

7. �ಾ�ನ ��� ಎರಡು ಉ�ಾಹರ� �ೂ� 

8. 20�ೕ ಶತ�ಾನದ ಅದು�ತ �ೂೕಹ ಎಂದು �ಾ�� ಪ�ದ �ೂೕಹ �ಾವ�ದು? 

9. �ಾರತದ �ಾ�ಂ�ಸ�� ಎಂದು �ಾವ ನಗರವನು� ಕ�ಯು��ೕ�? 

10. �ಾ��ಯ �ಾ�ರ�ಾ �ಶ� ನು� �ಾ� ರ�ಸ�ಾ�ತು.? 

11. ��ೕ�ತ ���ಾವ� ಎಂದ�ೕನು? 

12. ���ೕಯ ಮ�ಾ ಯುಧ�ದ ನಂತರ ಆ��ಕ ಪ�ನ��ೕತನ�ಾ��  �ಾ�ಪ��ಾದ �ಾ�ಂ� �ಾವ�ದು? 

13. ಮ��ಾ ಸಬ�ೕಕರನದ ಅಥ� ��� 

14. �ಾರತದ �ಾವ��ಾದರು ಎರಡು �ಾ�ಾ�ಕ ಸಮ�� ���. 

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

1. �ಪ���� ��ೕರಂಗದಪಟ�ಣದ ಒಪ�ಂದ ಅ��ಾಯ��ಾ�ತು ಏ�? 

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

3. ಉತ�ರದ �ೖ�ಾನವನು� ಸಂಚಯನದ �ೖ�ಾನ ಎಮದು ಕ�ಯಲು �ಾರಣ�ೕನು? 

4. ಮ��ನ ಸ�ತವನು� ತ�ಗಟ�ಲು �ಾವ��ಾದರು �ಾಲು� �ವ�ಹ�ಾ ಕ�ಮವನು� ���. 

5. �ಾ��ೕ ��ೕ�ಾನಂದರು ಯುವ ಶ��ಯ ��ೕರಕ ಎಂದು �ೕ� �ೕಳು��? 

6. ಅ�ೕ��ಾವ� ಆ��ಕ ಕು�ತ�ಂದ �ೕ� �ೂರ ಬಂತು? 

7. ಅರಣ�ದ ಉಪ�ೕಗ ��� 

8. �ಾರತದ�� ಭ�ೕ�ಾ�ದ�ಾ ಕೃತ�ವ� ಎ���� ನ�ದವ� ಎರಡು ಉ�ಾಹರ� ��� 

9. �.ಐ.ಎ�  �ನ� �ೕ� ಉಪಯುಕ��ಾ��.? 

10. �ೂೕಮು�ಾದ �ೕಶದ ಐಕ��� �ಾರಕ�ಾ�� �ೕ�? 

11. �ಾವ��ಾದರು  �ಾಲು� �ೖಸ��ಕ ��ೂೕಪಗಳನು� �ಸ�ಸು. 

12. ಆ��ಕ �ೕಜ� ಎಂದ�ೕನು?�ಾರತದ ಆ��ಕ �ೕಜ�ಯ ��ಾಮಹ �ಾರು? 

13. �ಾಗ�ೕಕರಣದ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮಗಳನು� ���. 

14. ಜನಸಂ�ಾ� ದುಷ���ಾಮಗಳನು� �ವ��. 

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

1. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ �ಾ�ತಂ�ಾ�� ಸಂ�ಾ�ಮ�� �ೖ�ಕ �ಾಗೂ ಆ��ಕ ಅಂಶಗಳು �ೕ� ��ೕರಕ�ಾ�ದ�ವ�? 

ಅಥ�ಾ  

                   ಇಂ��ೕ� ��ಣದ ಪ��ಾವವ� �ಾರ�ೕಯರ �ೕ�ಾದ ಪ��ಾಮ�ೕನು? 

             2.ಪ�ಚ�ತ ಜಗ��� �ಶ���ೕಕರಣ ಅ�ೕ  ಅಗತ� ಎಂದು �ಾರತ�ೕ� ಪ���ಾ�ಸು���.? 

                            ಅಥ�ಾ  

               �ಾರತ ಮತು� ರ�ಾ� �ೕಶದ ನಡು�ನ ಸಂಬಂದವನು� �ವ��� 

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

                       ಅಥ�ಾ  

              ದು��ಯ��ನ �ಂಗ �ಾರತಮ��ಯ ಕು�ತು ಸ�ರೂಪ �ವ��� 

            4.ರ�� �ಾ��ಯ �ೂಡಕುಗಳು �ಾವ�ವ�? 

                     ಅಥ�ಾ  

               �ೖ�ಕ ತಂತ��ಾನ �ಾಗೂ ಉನ�ತ ತಂತ��ಾನಗಳ ಬಳ��ಂದ �ಾರತದ�ಾ�ದ ಬದ�ಾವ�ಗಳನು� �ವ���. 

          5.�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮಹತ�ವನು� ಸಂ�ಪ��ಾ� �ವ���. 

                   ಅಥ�ಾ  

             �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ���ೕ�ೕತರ ಆ�ಾಯದ ಮೂಲಗಳು �ಾವ�ವ�? 

          6.�ಾ�ಂ� �ಾ�ಯನು� ��ಯುವ�ದ�ಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು �ಾವ�ವ�? 

               ಅಥ�ಾ   

             �ೕವ�� �ಾಗು �ಾ�ಾನ� ��ಗಳ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸಗಳನು� ಪ�� �ಾಡು. 

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

         �ಾರತದ �ಾ�ತಂತ�� �ೂೕ�ಾಟದ�� �ಾ||�.ಆ�.ಅಂ�ಡ�� ರವರ ಪ�ಮುಖ �ಾತ��ೕನು? 

                      ಅಥ�ಾ 

  �ೖತರು ಮತು� �ಾ��ಕರ ಸಂಘಟ�ಗಳ ಪ��ಭಟ�ಗಳು ಕೂ�ಾ �ಾರತದ �ಾ�ತಂ�ಾ�� �ೂೕ�ಾಟದ�� ಪ�ಮುಖ     �ಾತ�ವ��ದ�ವ�?ಸಮ���� 

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

A. 82 ½* ಪ�ವ� �ೕ�ಾಂಶ  

B. �ಾಂ� �ೖ  

C. ಹನು�ಾ� ನಗರ  


