
�ಾದ� ಪ��ಾ� ಪ��� -11 

ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಅಥ�ಾ ಅಪ�ಣ� �ೕ��ಗ�� �ಾಲು� ಪ�ಾ�ಯ ◌ುತ�ರಗಳನು� �ೂಡ�ಾ��.ಅವ�ಗಳ�� 

�ಚು� ಸೂಕ��ಾದ ಉತ�ರಗಳನು� ಆ�� ಕ��ಾ�ರ�ೂಂ�� ಬ���. 

1.��ಾರದ ಕ��ೕ�ನ ನ�________ 

A. ಮ�ಾನ� 

B. �ೂೕ�ೕ ನ� 

C. ಗಂ�ಾ ನ� 

D. ನಮ��ಾ ನ� 

2.�ೕವನ ಮಟ�ವನು� ಈ ಮೂಲಕ ಅ�ಯ�ಾಗುತ��._______- 

A. �ಾ��ೕಯ ಆ�ಾಯ  

B. ತ�ಾ ಆ�ಾಯ  

C. ಒಟು� ಆ�ಾಯ  

D. ಕುಟುಂಬ ಆ�ಾಯ 

3.�ದಲ�ೕ �ೂೕ� ಪದದ ಸಂಬಂಧವನು� ಅ�ೖ�� ಎರಡ�ೕ �ೂೕ� ಪದವನು� ಪ����ೂ���. 

      ಅ�ೕಂ ��ೕ� �ೕ :����ೕ:: �ೕರೂ�ಾ� ಅಂ�ಾ�:________ 

A. ಬ�ೕ�ಾ� 

B. ಇ�ೂ�ೕ�� 

C. ಅ���ೂೕ 

D. �ಯಲ��  

4.________ಒಂದು �ಾ�ೕ ���ಾ��. 

A. ಭತ�  

B. �ೂೕ� 

C. ಕಬು�  

D. �ಾ�  

5.�ಶ� ಸಂ��ಯ ಸ�ವ ಸಂಪ�ಟ ಎನು�ವ �ಾದ�ಯ��ರುವ ಅಂಗ ಸಂ�� ________. 

A. ಭದ��ಾ ಸ��  
B. �ಾ�ಾನ� ಸ�  
C. ಸ��ಾಲಯ 
D. ದ�� ಸ�� 

6. ‘ಎ’ ಪ��ಯ�� ಪ��ೕಶಗಳನು� ‘�’ ಪ��ಯ�� ಅವ�ಗಳು �ಾರತದ ಒಕೂ�ಟ�� �ೕ�ದ ವಷ�ಗಳನು� ಸೂ�ಸ�ಾ��. ಇವ�ಗಳ 

ಸ��ೂಂದುವ ಉತ�ರದ ಗುಂಪ�. 

 ‘ಎ’         ‘�’ 

1) �ೖದ�ಾ�ಾ�   ಎ. 1954 

2) ಜಮು� �ಾ��ೕರ    �. 1961 

3) �ೂೕ�ಾ    �. 1949 

4) �ಾಂ��ೕ�    �. 1948 

 

A. 1-�, 2-�, 3-�, 4-ಎ 

B. 1-�, 2-�, 3-ಎ, 4-� 

C. 1-�, 2-�,3-�, 4-ಎ 

D. 1-�, 2-�, 3-ಅ, 4-� 

7. ಸವ� ��ಣ ಅ��ಾನದ�� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ �ಾಲ �ಾ��ಕ ಮಕ�ಳನು� �ಾ�� ಕ�ತರಲು �ಾ�� ತಂ�ರುವ �ಾಯ�ಕ�ಮ 

A. ಕೂ��ಂದ �ಾ�� 
B. ಮರ� �ಾ �ಾ��  
C. ನ�-ಕ� 
D. �ೕ�-ಕ� 

8. �ೕನು �ಾರತ�ಂದ �ೕ�ಾಳ�� ಪ��ಾ�ಸು�ಾಗ _________�ೕಶಗಳನು� �ಾ� �ೂೕಗು�. 

A. 1 

B. 0 



C. 2 

D. 3 

9. �ಾ�ಂ�ನ�� �ನ�� ಎಷು� �ಾ��ಾದರೂ ವ�ವಹ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾ�______. 

A. ���ತ �ೕವ� �ಾ�  

B. ಆವತ�ನ �ೕವ� 

C. ಉ��ಾಯ �ಾ� 

D. �ಾ�� �ಾ� 

10. ‘ರಣ�� �ಂ�’ ನನು� ‘ಪಂ�ಾ�ನ �ಂಹ’ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�. ಈ �ಳ�ನ ಒಂದು �ೕ���ಂದ ಸಮ���. 

A. ಅಮೃತಸರ ಲೂ��ಾನಗಳ �ೕ� ��ತ �ಾ�ಸದ��ಾ�� 

B. ಸ�ಾಯಕ �ೖನ� ಪದ�� ಒ��ದ��ಾ�� 

C. ��ಾ�ಂ� �ೕತನ ಪ�ದ�ಾ�� 

D. ಪಂ�ಾ�ನ�� ಅ�ಪತ� �ಾ���ದ�ಾ�� 

ಆ) ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಒಂ�ೂಂದು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 

1. �ಾರತ �ಚು� ��ತ ಇ��ಾಸ ಆಕರಗಳನು� �ೂಂ�ರ��ಲ. ಏ�? 

2. ಒಂದ�ೕ ಮ�ಾಯುದ�ದ ನಂತರ �ಾಷ� ಸಂಘ ರಚ��ಾ�ತು. ಏ�? 

3. �ಾ�ಾ�ಾರು �ಾಜ��ಾ� �ದಲು ರಚ��ಾದ �ಾಜ� ಆಂದ�ಪ��ೕಶ. ಏ� ? 

4. �ಾಂದ� �ೕ�ಾಯ ಎಂದ�ೕನು?  

5. �ಾ�� ಎಂದ�ೕನು ? 

6. ಮ��ಾ ಸಬ�ೕಕರಣ ಅಥ� ಬ���. 

7. �ಾರತದ ಆ��ಕ �ೕಜ�ಯ ��ಾ �ಾರು? 

8.ಉದ�� ಎಂಬ ಪದವ� �ಾವ ಪದ�ಂದ ಹು���ೂಂ��? 

9. �ೕ�� �ಾಲದ�� �ಾರತದ�� ಉ�ಾ�ಂಶ ಅ�ಕ�ಾ�ರಲು �ಾರಣ�ೕನು ? 

10. �ರು�ೂ�ೕಗ ಎಂದ�ೕನು ? 

11. �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಶ�� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಬಳಸುವ�� ಎಚ���ವ�ಸ�ೕಕು. ಏ� ? 

12. ವರದ�� ಎಂದ�ೕನು? 

13. �ಾ��ಾ�ಗ�ಂದ �ನ� �ೕಸ�ಾ�ಾಗ �ೕನು �ೖ�ೂಳು�ವ ಕ�ಮ�ೕನು? 

14.ಎ�ಾ� �ಣ�ಯಗಳು ಸದಸ� �ಾಷ�ಗಳ ಅ��ೂೕಧದ ��ಯ��ೕ ಇರ�ೕಕು ಎಂಬ ಸೂತ�ವ� �ಾ�� ಸಂ��ಯ ಪ�ಗ�� �ೂಡ�ಾ� 

ಪ�ಣ���. ಸ���ೕಕ�� . 

ಇ.ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳನು� ಮೂರು �ಾಲು� �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 

1. ಹ�ರು �ಾ�ಂ�� ��ೕರ��ಾದ ಅಂಶಗಳನು� ಬ�.? 

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

3. �ೖದ�ಾ�ಾ� ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ��ೕಶಗಳು �ಾವ�ವ�? 

4. �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾ��ಕ ಸು�ಾರ�ಯ�� ಬ�ಹ� ಸ�ಾಜದ �ಾತ� ���. 

5. �ಾಗ�ೕಕರಣದ �ಾವ��ಾದರು ಎರಡು ಪ�ಮುಖ ಲ�ಣ ಬ���. 

6. ಪ�ವ� ಘಟ� ಮತು� ಪ��ಮ ಘಟ���ರುವ ವ��ಾ�ಸ ���. 

7. ಮ��ನ ಸಂರ��ಯ ��ಾನಗಳು ���. 

8. �ಾ�ಂಗೂ�� ಅರಣ�ಗಳ ಲ�ಣವನು� ���. 

9. �ಾರತ �.�.ಎ� ಸಂಪಕ�ದ�� �ಾ�ವಲಂಬ��ಾಗಲು �ೕ� ಪ�ಯ��ಸು���? 

10. ಪ��ಾಹ �ಯಂತ�ಣದ ಕ�ಮಗ�ೕನು? 

11. ಜನಸಂ�ಾ� �ಯಂತ�ಣದ�� �ಾರತ �ೖ�ೂಂ�ರುವ ಕ�ಮದ ಬ�� �ನ� ಅ��ಾ�ಯ�ೕನು? 
12. ಅನ�ರ�ಯನು� ��ಾ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರ �ೖ�ೂಂ�ರುವ ಕ�ಮಗಳನು� ಪ�� �ಾ��. 

13. ವಣ� �ೕಧ  �ೕ�ಯು �ಾನವ�ಾ�ಾದ�� ��ೂೕಧ�ಾದುದು ಎಂದು ಸಮ����. 

14. ವ��� ಒಪ�ಂದವ� �ೕ� ಎರಡ�ೕ ಯುಧ��� �ಾರಣ�ಾ�ತು? 

15. ಜನಮಂ�ಯ ಸ�ರೂಪವನು� ���.? 

ಈ. ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಆರ�ಂದ ಎಂಟು �ಾಕ�ದ�� ಉತ����.  

     1.   1857ರ ದಂ�� ಆ��ಕ ಮತು� ಆಡ��ಾತ�ಕ ಅಂಶಗಳು �ೕ� ಪ��ೂೕದಕ�ಾದವ�? 



                 ಅಥ�ಾ  

         �ಾ�� ಸಂಪಕ�ವ� �ಾ�ತಂ�ಾ�� ಚಳುವ�ಯ ಮೂಲ. ಈ �ೕ��ಯನು� ಸಮ����. 

      2.ಪಂಚ�ೕಲ ತತ�ಗಳನು� ಪ�� �ಾ��. 

                    ಅಥ�ಾ  

         �ಾರತವ� ರ�ಾ��ೂಂ�� �ೂಂ�ರುವ ಸಂಬಂಧವನು� ����. 

       3.�ೖ�ಕ ತಂತ��ಾನ�ಂದ ಕೃ�ೕ �ೕತ�ದ �ೕ�ನ ಪ��ಾಮ�ೕನು? 

                  ಅಥ�ಾ  

          ಶಕ� ಸಂಪನೂ�ಲದ �ೂರ�ಯನು� ��ಾ�ಸಲು �ಮ� ಸಲ��ೕನು? 

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

                          ಅಥ�ಾ  

         ಸಂಘ�ತ ಮತು� ಅಸಂಘ�ತ �ಲಸ�ಾರರ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸಗಳನು� ಪ�� �ಾ��. 

        5.�ೂರ�ಯ ಹಣ�ಾಸು ಎಂದ�ೕನು?ಅದರ �ಾಲು� �ಧಗಳನು� ���. 

              ಅಥ�ಾ  

          �ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ��ಯ ಮಹತ�ವನು� ���. 

        6. ��ಾ ಸಂ���ಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ಾದರು ಆರು ಅನುಕೂಲಗಳನು� ���. 

                     ಅಥ�ಾ  

           �ಾ�ಂಕು ಸ��ಸುವ �ೕ�ಗಳನು� ಪ�� �ಾ��. 

  ಉ. ಈ ಪ���� ಎಂಟ�ಂದ ಹತು� �ಾಕ�ದ�� ಉತ����. 

 �ಹರೂರವರು ಪ��ಾನಮಂ���ಾದ ನಂತರ �ಾಷ��� �ೕ�ದ ಪ�ಮುಖ �ೂಡು�ಗಳನು�     �ವ���. 

ಊ. �ಾರತದ ನ�ಾ� ��� ಇವ�ಗಳನು� ಗುರು���.  

A. 231/2 ಉತ�ರ ಅ�ಾಂಶ 
B. ಅಂಕ�ೕಶ�ರ  
C. �ೂೕ��  
D. ��ಾಕು� �ೕಜ�  

( ಮೂ�ೕ ಗುರು�ಸಲು ಇರುವ�ದು) 

ಪ��ಾ� ಪ���ಯನು� ರಚ� �ಾ�ದವರು: 

I. ಮಹಮ�� ತುಂ�   � �ೌಢ �ಾ� ಸು�ೕರು 

II. ರಂ��ಾ �ಾ�ೕವ ,     � �ೌಢ �ಾ� ��ಳ� 

III. �ೕ�ಾ �ೕವ�, � �ೌಢ �ಾ� �ೂೕಣ� ಪದವ�  

IV. ಸು��ಾ �ೕ�ಾ�ಗ, � �ೌಢ �ಾ� ಸರ�ಾ�  

V. ಆ��� �ೂೕ��ಗ� , �ೂೕ�ಾ����ಾ ���ಗಂಬಳ 

VI. �ಾಧು , �ೕ��ಾ �ಡಂ�ಾಪ�. 

VII. �ೕ�ಾ.�. � �ೌಢ �ಾ� ಉ�ಾ�ಲ �ೂೕ�ಪ�ರ  

VIII. ಮ��� , � �ೌಢ �ಾ� ಮೂಡು���  

IX. �ೂೕಕಯ�, � �ೌಢ �ಾ� ಸುಳ�  

X. �ಂ��ಾ �ೕ��� �ಾ�� ಕುಲ�ೕಖರ  

 

 

 


