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1. ಸಾದ ಉತರವನು ಆ./ Choose right answers. 15X1

1) [Q_ID:213]. ಜಾ್ ಪ್ ಾಬ ೕೆ ಾ ಾಲದೆ, ಆಗ :
           a)  ಅಾ ಅಪೆಯನು ಅನುಸಸುತು     b)  ೆಚು ೕಯ ಾ ಸಂಭಸುರಲ     c) 
ಜಮಯು ಯುದವನು ೆಲಬಹುತು     d)  ಜಾ್ ಶರಾಗತಾಗುರಲ    

2) [Q_ID:634]. ೋಾ ಮತು ಾಾಾಗಳ ೕೆ ಅೕಕ ಾಂ್ ಾ ಾಲದೆ :
           a)  ಎರಡೆ ಶಸಮರ ನೆಯುರಲ     b)  ಜಾ್ ಎರಡೆ ಶಸಮರಕೆ ಪೇಸುರಲ     c) 
ಜಾ್ ಾವೇ ಶರತುಗಲೆ ಶರಾಗುರಲ     d)  ಜಮ ಶರಾಗುರಲ.    

3) [Q_ID:635]. ಾರತದ ಸಂಾನದ 93ೇ ದುಪಯ ಪಾರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆಂದು ಾರಲಟಿದು :
           a)  ಾಂಸೃಕ ಹಕು     b)  ಾಕ ಹಕು     c)  ಸಾನೆಯ ಹಕು     d)  ೈಕ ಹಕು    

4) [Q_ID:639]. ಮಾಂಗೂ್ ಾಡುಗಳರುವ ಳಲು ೇರುಗಳ ಮರಗೆ ಅತುತಮ ಉಾಹರೆ :
           a)  ೕಗಂಧ     b)  ೇಗ     c)  ಆಲ     d)  ಾವ    

5) [Q_ID:642]. ಾೕಯ ಸಣ ೈಾಾ ಗಮವನು ಸಾದ ಉದೇಶ :
           a)  ಸಂಘಟಾತಕ ೆರವ ೕಡಲು     b)  ಹಣಾನ ೆರವ ೕಡಲು     c)  ಾಂಕ ೆರವ ೕಡಲು     d) 
ಸಂೋಧೆ ಮತು ತರೇ ೆರವ ೕಡಲು    

6)  [Q_ID:858].  ಸರಾ  ೇೆಾ  ವಯ  ೕಗೆ  ಮತು  ಅಹೆೆ  ಅನುಗುಣಾ  ೆಲಸಕೆ
ೕಸುವಂೆ  ಾದ  ಾಸನ  :
           a)  1853ರ ಾಸನ     b)  1833ರ ಾಸನ     c)  1935ರ ಾಸನ     d)  ಾರನೇಂಗ್    

7) [Q_ID:871]. ಗೃಹ ೈಾೆಗಳನು ೕಗೂ ಕೆಯುತಾೆ. :
           a)  ಗು ೈಾೆ     b)  ಬೃಹ್ ೈಾೆ     c)  ಮಧಮ ೈಾೆ     d)  ಸಣ ೈಾೆ    

8) [Q_ID:1283]. ಈ ಾಜವ ೇಶದೕ ಅತಂತ ೆಚು ಕದಲನು ಉತಾಸುತೆ. :
           a)  ಾರ     b)  ಕಾಟಕ     c)  ಒಸಾ     d)  ಛೕ್ ಘಡ    

9) [Q_ID:1515]. ಾರತದ ಪಥಮ ವತಾನ ಪೆ :
           a)  ೇಸ     b)  ಾಂೆ ಸಾಾರ     c)  . ೆಂಾ್ ೆೆ್     d)  ಅಮೃ್ ಬಾ ಪೆ    

10) [Q_ID:1517]. ಕಾಟಕ ಗತ ೈಭವದ ಿಷರ ರುದ ೇಖನಗಳನು ರದವರು :
           a)  ಹನುಮಂತ ಾ್ ಹೆ     b)  ಪಂ್ ಾಾಾ್     c)  ೋಾಚಲ ೆಂಕಟ ಾ್     d) 
ಮಂಜಪ ಹೕಕ    



www.eshale.org ಪಾೕತ Qೋಶ ಆಧತ ಪಶೆ ಪೆ Page: 2

ತರಗ :10 ಷಯ :ಸಾಜ ಾಸ/ Social
Science ಧ :

ಾಂಕ :05/12/2012 ಅಂಕಗಳ/Max Marks:100
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11) [Q_ID:1523]. ಚಾಲವ ೆಂಬ ಂದ ...... ವೆೆ :
           a)  ಾ್     b)  ೆಬವ     c)  ಏ್     d)  ಜನವ    

12) [Q_ID:2174]. ೈದಾಾನ ಾಮನು ಾವ ೕೆ ಒಳಪಟ ದಲ ೇೕಯ ೊೆ :
           a)  ಾಯ ೇಮಾ ೕ     b)  ಮುಕ ವಾಾರ ೕ     c)  ಸಾಯಕ ೈನ ಪದ ೕ     d)  ದತು
ಮಕೆ ಹಲ ೕ    

13) [Q_ID:2195]. ಾರತದ ಾವ ೕಾವ ಪದ ಪಾನಾ ಪಚತಾೆ :
           a)  ಾ ೕಾವ     b)  ೆೆ ೕಾವ     c)  ಾಲುೆ ೕಾವ     d)  ಹ ೕಾವ    

14) [Q_ID:2198]. ಸಾರವ ೈತರನು ಪಕೃಯ ೋಪಗಂದ ರಸಲು ಾವ ಕಮವನು ೈೊಂೆ? :
           a)  ಾರತದ ಅಾರ ಗಮದ ಸಾಪೆ     b)  ಸಹಾ ಸಂಘಗಳ ಸಾಪೆ     c)  ೆೆ      d)  ಜನಾ
ಬಾ ಗಳ ಸಾಪೆ    

15) [Q_ID:2204]. ಸಂೊ ಾಯಣ ಇಂಷರ ರುದ ೋಾಡಲು ಾರಣೇೆಂದೆ ಅವನು :
           a)  ತೂನ ಅರಸಾಗಲು     b)  ಇಂೕಷರನು ಸಲು     c)  ತೂರನು ಮರ ೆಲಲು     d)  ಾ
ೆನಮಳ ದತಕ ಪತನನು ಅರಸನನಾ ಾಡಲು    

2. ಟ ಸಳ ತುಂಸು./ Fill in the blanks. 5X1

16) [Q_ID:224]. ಗಂಾ ನ ಮುಖಜ ಭೂಯ ಕಂಡುಬರುವ ಮಾಂಗೂ್ ಾಡುಗಳನು-----ಎನುತಾೆ.

17) [Q_ID:818]. ಆಲಾನೋ--ಆಲುಕಕನು ಾಪರದ ಸುಲಾನಂದ ವಶಪೊಂಡ ಪೇಶ .....

18) [Q_ID:819]. ಗಾೕಣ ಮಳಯರನು ಅವೃಪಸಲು ರೂರುವ ೕಜೆ .....

19) [Q_ID:821]. ಾರತದೕ ಅತುನತಾದ ಖರ ..........

20) [Q_ID:1289]. ಪಾೆಸೇಯ್ ಮು ೇೆಯ ಾಯಕಾದವರು--

3. ೋ ಬೆ./ Match the following. 1X5

21) [Q_ID:817]. 

(A) (B)
a) ಾಸೊ -  - ಾಮ 1) ಾಿ್ ಲೂಥ
b) ವಣೇದ 2) 1965
c) ಕಳಾಾೆ 3) ಕಾವ
d) ಪಮ ಕಾವ ೕರ 4) ಾಸ
e) ೇಂೕಯ ಆಾರ ಗಮ 5) 1498
f) 6) ಗಾಹಕ ನಾಾಲಯ
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g) 7) ೊಂಕಣ
h) 8) ೆಲ್ ಮಂೇಾ

4. ಒಂದು ಾಕದ ಉತ./ Answer the following in one sentence. 9X1

22) [Q_ID:231]. ಯುೆ್ (UNICEF) ೕಿಂ್ ಾಡುಗಳನೇ ಾೆಲರೂ ಆದಷು ೊಳೇಕು. ಏೆ?

23) [Q_ID:232]. ಇೕನ ನಗಳ ಾ್ ಸಂಸೆಯ ನೆೆೆ ಾರಣೇನು?

24) [Q_ID:234]. ವನಮೋತವದ ಮುಖ ಉದೇಶೇನು?

25) [Q_ID:650]. ಾರತದ ೕಸಕ್ ೊೈಿಯನು ಸಾದವರು ಾರು?

26) [Q_ID:652]. ಅೕಾದ ಾಂ ಎಂದು ಪದಾರುವವರು ಾರು?

27) [Q_ID:828]. ಾನವ ಹಕು ಎಂದೇನು?

28) [Q_ID:829]. ಮರಳಾನ ಸಸವಗವನು ೆಸ.

29) [Q_ID:879]. ಮೆಾಡು ಪಾಂತದ ಿಷರ ರುದ ಬಂಾಯೆದ ಾಯಕಾರು?

30) [Q_ID:1298]. ಾಾ ಬಂದರನು ಏೆ ಸಾಸಾತು?

5. ಎರಡು ಾಕಗಳ ಉತ./ Answer the following in two sentences. 16X2

31) [Q_ID:247]. ಆಾರ ಮತು ಕೃ ಸಂಸೆಯ (FAO) ಾಯಗೇನು?

32) [Q_ID:252]. ಗಾೕಣ ಪೇಶಗೆ ಗೃಹ ೈಾೆಗಳ ಏೆ ಸೂಕಾೆ?

33) [Q_ID:253]. ಆರೇ ಪಂಚಾಕ ೕಜೆಯು ಾಾಕ ನಾಯವನು ೇೆ ಒದತು?

34) [Q_ID:662]. ಾಷಗಳ ಸಂಘ ತನ ಾರಗಳನು ಎಲಾ ಾಷಗಳ ೕೆ ೇರಾಗಲ ಏೆ?

35) [Q_ID:671]. ಂಿನ ಬಳೆ ೇಶದ ಅವೃಯ ಪೕಕ ೇೆ?

36) [Q_ID:836]. ಸರಾ ವಲಾ್ ಪೇ್ ೈದಾಾನ ೕೆ ೕೕ್ ಾಾಚರೆ ೈೊಳಲು
ಾರಣೇನು?

37) [Q_ID:841]. ಾ್ ಾಷಗಳನು ೆಸ. ಇದು ಾಾಗ ಅತಕೆ ಬಂತು?

38) [Q_ID:890]. ವಪರ ಧಜ ಸತಾಗಹದ ಉದೇಶೇನು?

39) [Q_ID:896]. ಆಕ್ ಒಕೂಟದ ಉದೇಶೇನು?

40) [Q_ID:900]. ರಸೆಗಳ ಾಣದ ಪಾಮುಖೆ ಏನು?

41) [Q_ID:902]. ಮೂರೇ ಪಂಚಾಕ ೕಜೆ ಫಲಾಗಲು ಾರಣೇನು?

42) [Q_ID:1544]. ೊಡ ೇವಾಜರ ಾಧೆಗಳನು .

43) [Q_ID:1545]. ಾ್ ರಂಾಾಲು ರವರ ಾಧೆ ಬೆ.
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44) [Q_ID:1555]. ಾರತದ ೆಟೋಯಂ ಮತು ೈಸಕ ಅಲ ೊೆಯುವ ಸಳಗಾವವ?

45) [Q_ID:2217]. ಉತಾದಕ ೈಾೆಗಳ ಎಂದೇನು? ಅವಗಳ ಪಮುಖ ಾಗಗಾವವ?

46)  [Q_ID:2219].  ಸ  ಎಂ.ಶೇಶರಯನವರ  ಅವೃಯ  ಾಯಗಳ  ಾವಾದರೂ  ಎರಡನು
ನಮೂ.

6. ಮೂರು ಾಕಗಳ ಉತ./ Answer the following in three sentences. 6X3

47) [Q_ID:257]. ಾರತದ ಪಥಮ ಸಾತಂ್ಯ ಸಂಗಾಮದ ಫಲೆೆ ಾರಣಗೇನು?

48) [Q_ID:259]. ಾ್ ಸೂ್ ೇಶಗಳ ಭತದ ೆೆೆ ಪರಕಾೆ. ೇೆ?

49) [Q_ID:850]. ಮೆಯರ ಾಸ ಾಗು ಾಸಕೆ ಸರಾರ ೈೊಂಡ ಕಮಗೇನು?

50) [Q_ID:906]. ಾ ಮತು ೀ ೆೆಯಲು ೇಾಗುವ ೌೋಕ ಅಂಶಗಳನು .

51) [Q_ID:2220]. 1857 ರ ದಂೆಯ ಫಲಕೆ ಾವಾದರೂ ಮೂರು ಾರಣಗಳನು ಪಟಿ ಾ

52) [Q_ID:2221]. ಶಸಂಸೆಯ ಗುಗೇನು?

7. ಎಂಟು ಾಕಗಳ ಉತ./ Answer the following in eight sentences. 3X4

53) [Q_ID:856]. ಾರತದ ವವಾಯದ ಪಾಮುಖೇನು?

54) [Q_ID:1324]. ಾರತದ ವವಾಾವೃೆ ೈೊಂಡ ೕಾವ ೕಜೆಗೇನು?

55) [Q_ID:2225]. ಬಡತನ ಎಂದೇನು? ಅದರ ಾರೆಾ ಸಾರ ೈೊಂರುವ ಕಮಗೇನು?

8. ಾರತದ ಭೂಪಟ ಬೆದು ೇದನು ಗುರು./ Draw map of India and identify places. 1X4

56) [Q_ID:2227]. ಾರತದ ನೆಯನು ಬೆದು, ಅದರ ೇರುವದನು ಗುರು:ೊಲಾ,ಾೇ ನ, 82
1/2 ಪವ ೇಾಂಶ

**ಪಶೆ ಪೆ ಮುೆ**
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1. ಸಾದ ಉತರವನು ಆ./ Choose right answers. 15X1

1) [Q_ID:213]. (a) ಅಾ ಅಪೆಯನು ಅನುಸಸುತು

2) [Q_ID:634]. (c) ಜಾ್ ಾವೇ ಶರತುಗಲೆ ಶರಾಗುರಲ

3) [Q_ID:635]. (d) ೈಕ ಹಕು

4) [Q_ID:639]. (c) ಆಲ

5) [Q_ID:642]. (a) ಸಂಘಟಾತಕ ೆರವ ೕಡಲು

6) [Q_ID:858]. (a) 1853ರ ಾಸನ

7) [Q_ID:871]. (a) ಗು ೈಾೆ

8) [Q_ID:1283]. (d) ಛೕ್ ಘಡ

9) [Q_ID:1515]. (c) . ೆಂಾ್ ೆೆ್

10) [Q_ID:1517]. (a) ಹನುಮಂತ ಾ್ ಹೆ

11) [Q_ID:1523]. (b) ೆಬವ

12) [Q_ID:2174]. (c) ಸಾಯಕ ೈನ ಪದ ೕ

13) [Q_ID:2195]. (a) ಾ ೕಾವ

14) [Q_ID:2198]. (c) ೆೆ 

15) [Q_ID:2204]. (d) ಾ ೆನಮಳ ದತಕ ಪತನನು ಅರಸನನಾ ಾಡಲು

2. ಟ ಸಳ ತುಂಸು./ Fill in the blanks. 5X1

16) [Q_ID:224]. ಸುಂದ ಬ್

17) [Q_ID:818]. ೋಾ

18) [Q_ID:819]. ಗಾಾಂತರ ಮಾ ಮತು ಾಸ ೕಜೆ

19) [Q_ID:821]. ೆ2-ೌಂ್ ಾ್ ಆ್

20) [Q_ID:1289]. ಅಾಫ್

3. ೋ ಬೆ./ Match the following. 1X5

21) [Q_ID:817]. 

(A) (B)
a) ಾಸೊ -  - ಾಮ 5) 1498
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b) ವಣೇದ 8) ೆಲ್ ಮಂೇಾ
c) ಕಳಾಾೆ 4) ಾಸ
d) ಪಮ ಕಾವ ೕರ 7) ೊಂಕಣ
e) ೇಂೕಯ ಆಾರ ಗಮ 2) 1965

4. ಒಂದು ಾಕದ ಉತ./ Answer the following in one sentence. 9X1

22) [Q_ID:231]. ಾನ ಾಾಟಂದ ಬರುವ ಹಣವನು ಮಕಳ ಕಲಾಣಕೆ ಉಪೕಸಾಗುತೆ

23) [Q_ID:232]. ಾರತ – ಾಸಾನಗಳ ನಾಪಾಯ

24) [Q_ID:234]. ಾಾರು ಸಗಳನು ೆಡುವದು

25) [Q_ID:650]. ಬಾವಟಿ ಮತು ಕನ್ ಆಲಾ್

26) [Q_ID:652]. ಾಿ್ ಲೂಥ ಂ್

27) [Q_ID:828]. ಾನವನ ೕವನದ ಾಸಕೆ ಅವಾಶ ಾೊಡುವ ಆಸದಗೆ ಾನವ ಹಕು ಎನುವರು.

28)  [Q_ID:829].  ಮರಳಾನ  ಸಸವಗದ  ೆೆಯುವ  ಮರಗಳ:  ಬಬೂ್,  ಾೆ,ಈಚಲು  ಮತು  ಕ
ಡಗಳ

29) [Q_ID:879]. ಮೆಾಡು ಪಾಂತದ ಿಷರ ರುದ ಬಂಾಯೆದ ಾಯಕ ೋಂೕಯ ಾ್

30) [Q_ID:1298]. ೊಲತ ಬಂದನ ಒತಡವನು ಾಸಲು ಬಂಾಳೊಯ ೕರದ ಪಮ ಬಂಾಳದ
ಾಾ ಬಂದರನು ಸಾಸಾತು

5. ಎರಡು ಾಕಗಳ ಉತ./ Answer the following in two sentences. 16X2

31) [Q_ID:247]. -ಆಾರ ಉತನಕೆ ಪೋತಾಹ

-ೌಕ ಆಾರ ೇವೆೆ ಪೋತಾಹ

-ಸಾಾಕ ಸಂಪನೂಲಗಳ ಸಂರೆ

-ಗಾೕಣ ಪೇಶದ ೕವನಮಟ ಅವೃ

32) [Q_ID:252]. -ಪಾಯ ಉದೋಾವಾಶ ಒದಸುತೆ

-ಕೃ ೕನ ಜನಸಂಖಾ ಒತಡ ಕ

-ಗಾಾಂತರ ಜನರರುವ ಸುಪ ೌಶಲಗಳನು ಬಳೊಳುವ ಅವಾಶ

-ಸಾವಲಂಬೆ

33) [Q_ID:253]. -ಪಾಥಕ ದಾಭಾಸ

-ವಸ ೌಕಯ
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-ಹಗೆ ಕುಯುವ ೕನ ೌಕಯ

-ೊಳೆ ಪೇಶಗಳ ಸುಾರೆ

34) [Q_ID:662]. ಎಲಾ ಾಷಗಳ ಸದಸಾಗಲ. ತನೇ ಆದ ೈನ ಶ ಇರಲ

35) [Q_ID:671]. ಅವೃ ಾಯಗಾದ ಅೆಕಟೆ, ಕಟಡ, ೇತುೆ ಾಣಕೆ ಂಟು ಅವಶ.

36)  [Q_ID:836].  ಏೆಂದೆ,  ಾಮರು  ಾರತೊಂೆ  ಯುದಾಡಲು  ಯುದಾಮಗಳನು  ಆಮದು
ಾೊಳುದ  ಾರ ಾರತ ಸರಾರಕೆ  ತು.  ಈ ಅಾಯವನು  ಮನೊಂಡು  ಸಾ ವಲಾ್
ಪೇಲರ ಣಯದಂೆ ೈದಾಾನ ೕೆ ಾರತದ ೇೆ ಾಾತು.

37) [Q_ID:841]. ಾ್ ಾಷಗಳ: ಾರತ, ಾಸಾನ, ಾಂಗಾೇಶ, ೇಾಳ, ಾೕವ್, ಭೂಾ್. ಇದು
1985 ರ ಅತಕೆ ಬಂತು

38) [Q_ID:890]. ೖಸೂರು ಾಜ ಾಂಗೆ್ ಜಾಬಾ ಸರಾರಕಾ ಮದೂನ ಸೕಪದ ವಪರದ .ಶ.
1938 ರ ಧಜ ಸತಾಗಹ ಾಯಕಮವನು ಹೊಂತು.

39) [Q_ID:896].  ಆಕ್ ಒಕೂಟದ ಉದೇಶಗಳ:  ಎ) ಆಕದನ ವಾಹತುಗಳ ಸಾತಂ್ಯ ಾಧೆ
ಾಗೂ ಾಜೕಯ, ಾಾಕ,ಾಂಸೃಕ ಾಗೂ ಆಕ ೕಗಳ ಸಮನಯ ಾಸುವದು. ) ಅಲೆ ಸದಸ
ಾಷಗಳ ಾವಕ ರೆೆಂೇ ಒಂದು ವವಸೆಯನು ರಸೇಕು ಎಂಬುದೂ ಇದರ ಉದೇಶಾೆ

40) [Q_ID:900]. ರಸೆಗಳ ಾಣದ ಪಾಮುಖೆಗಳ: 1) ಾರತವ ಹಗಳ ೇಶ ಾಗೂ ಕೃಪಾನ ೇಶ,
ಹಗಳ ಮತು  ಕೃಯ ಅವೃೆ  ಅವಶಕಾೆ  2)  ೈತರು  ೆೆದ ಉತನಗಳನು  ಾರುಕಟೆೆ  ಒಯಲು
ಸಾಯಾೆ.  3) ಹಗೆ ೇಾದ ಆವಶಕ ವಸುಗಳನು  ಪೈೊಳಲು ರಸೆಗಳ ಸಾಯಾಡುತೆ.4)
ೈಾೆಗಳ ಅವೃಗೂ ರಸೆಗಳ ಆವಶಕೆ ಇೆ.

41) [Q_ID:902]. ಮೂರೇ ಪಂಚಾಕ ೕಜೆ ಫಲಾಗಲು ಾರಣೇೆಂದೆ 1) ೕಾ(1962) ಮತು
ಾಸಾನ(1965)  ಗಳ  ಆಕಮಣ  2)  ಾನೂ್  ಮೆಗಳ  ಸಾಲಕೆ  ಾರೇ  ೋದುದು.  3)ಜನರು  ಕೃ
ಅವೃಗಳ ಸಲಮಟಿೆ ಅಾಸಯನು ೋದರು

42) [Q_ID:1544]. ೊಡ ೇವಾಜರು ೆಳ ವಪ ಾಯಕರ ಾಯನು ಯಶಾ ಂದಕೆ ಅಟಿದರು.
ಕುಗ್, ಕಾಯಕನ ಹಯನು ತಮ ಾಜಕೆ ೇೊಂಡರು. ಇವರು ಾಮುಂ ೆಟಕೆ ಟಿಲು ಾ
ಅನ ನಂ ಗಹ ಸಾದು ಇವರ ಾಧೆಗಳ.

43) [Q_ID:1545]. ಇವರು 1881 ರ ಪಾಪ ಸೆ ಸಾದರು. ಇವರು 1882 ರ ೆಂಗಳರು ೖಸೂರು
ೈಲೆಯನು ಆರಂದರು.

44)  [Q_ID:1555].  ಾರತದ  ೆಟೋಯಂ  ಮತು  ೈಸಕ  ಅಲ  ೊೆಯುವ  ಸಳಗಳ:
ಅಸಾಂ,ಗುಜಾ್,ಮಾಾಷದ  ಖಂಾವರಣ  ಪೇಶ

45)  [Q_ID:2217].  ಕಚಾ  ವಸುಗಳನು  ದವಸುಗಳನಾ  ಾಪಸುವ  ಎಲಾ  ಾಯಗಳನು  ಒಳೊಂಡ
ೈಾೆ

ಾಗಗಳ:ಬೃಹ್ ೈಾೆಗಳ;ಸಣ ಪಾಣದ ೈಾೆಗಳ;

46) [Q_ID:2219]. ಭದಾವ ಕಣ ಾಾೆಯ ಸಾಪೆ;ೆಂಗಳನ ಾಬೂನು ಾಾೆ ಸಾಪೆ;ಗಂಧದ
ಎಣೆ ಾಾೆ ಸಾಪೆ;ೖಸೂರು ಬಾಂ್ ಸಾಪೆ

ೖಸೂರು  ಶದಾಲಯದ  ಸಾಪೆ;ೖಸೂನ  ಜಯಾಮಾೇಂದ  ಾಂಕ  ಣ  ಸಂಸೆ
ಆರಂಭ;ೆಂಗಳನ  ಇಂಯಂ್  ಾೇಜು  ಸಾಪೆ
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ೆಬಾಳದ ಕೃ ಾೆಜು ಸಾಪೆ

6. ಮೂರು ಾಕಗಳ ಉತ./ Answer the following in three sentences. 6X3

47) [Q_ID:257]. -ಾಯಕತದ ೊರೆ

-ೈಕರು – ಲೂಿ

-ಆಧುಕ ಶಸಾಸಗರಲ

-ತಂತಜಾನದ ೊರೆ – ೆಗಾ್

-ಾಗಳ ಸಂಘಟೆಯ ೊರೆ

-ಅವರ ತ ಗು ಇತು, ನಮರಲ

-ಹಲವರು ಆಂಗೆ ಸಹಕದರು (ಾವಾದರು ಆರು ಅಂಶಗಳ)

48) [Q_ID:259]. -ಾಯುಗುಣ ಸೂಕಾೆ

-ಸಮೕೋಷವಲಯದ ಮುಖ ೆೆ ಭತ

-ಸಾಸ 25*C ಉಷಾಂಶ ಅಗತ

-ಾಕ 100 ಂದ 200 ೆಂ.ೕ. ಮೆ ಅವಶ

-ಾ್ ಸೂ್ ಂಾ ಾಕಷು ೕನ ಲಭ

49) [Q_ID:850]. 1) 1969 ರ ಅಲಾವ ಆಶಯ ೌಕಯವನು ಕೆ 2) 1987 ರ ತರೇ ಾಗೂ
ಉದೋಗದ ೕಜೆ ಾೊೆ 3) ಇಂಾ ಮಾ ೕಜೆಯ ಸಯಂ ದ ಎಂಬ ಾಯಕಮವನು
ಹೊಂತು 4) 1998 ರ ೕ ಶ ಎಂಬ ಾಯಕಮವನು ರತು 5) ಾಾ ಸಮೃ ಜೆ, ೈಂಕ
ಂಾಾರಂದ ರ,  ಾೕಯ ಮಾ  ೕಚೆ  ಮುಂಾದ ಾಯಕಮ ೈೊಂೆ  6.2001  ೆಯ
ವಷವನು ಮಾ ಸಬೕಕರಣ ವಷೆಂೇ ಾೆ

50) [Q_ID:906]. ಾ: ಾೆ 150 ಂದ 200 ೆ.ೕ ಾಕ ಮೆ ಆವಶಕ ಮತು ಮರದ ೆರಳ ಆವಶಕ.

ಚಾ: ಚಹ ೆೆೆ 200 ಂದ 250 ೆ.ೕ ಾಕ ಮೆ ಆವಶಕ ಮತು ಮರದ ೆರನ ಅವಶಕೆ ಇಲ.
ಎರಡಕೂ ೕರು ೆನಾ ಹರುದುೋಗುವ ಇಾರು ಪೇಶ ಮತು ಾವಯವ ಪಾಥಗಂದ ಕೂದ ಫಲವತಾದ
ಮಣು ಅವಶಕ.

51) [Q_ID:2220]. ಲೂಿ, ದೋೆಗಂಾ ಾಗಳ ಜನಾಾನರ ಶಾಸ ಕೆದುೊಂದು,ಸುಾತ
ಶಸಾಸಗಳ  ೊರೆತು.ೆಗಾ್  ವವಸೆಯನು  ಬಳೊಳುವದು  ನಮ  ೈಕೆ  ರಲ.ೇೕಯ
ಅರಸರು ಇಂಷೆ ೆಂಬದರು.ಸಂಘಟೆಯ ೊರೆತು.ಾಗಳ ಒಂದು ತ ಗುರಲ.

52) [Q_ID:2221]. ಅಂತಾೕಯ ಾಂ ಭದೆಯನು ಾಾಡುವದು.ಸಾನೆಯ ಅಾರದ ೕೆ ೇಶಗಳ
ನಡುೆ ಸೇಹ ಸಂಬಂಧ ೆೆಸುೆ.ಆಕ, ಾಾಕ, ಾಂಸೃಕ ಾಗೂ ಾನೕಯ ಸಮಸೆಗಳ ಪಾರಕೆ
ಸಹಾರ ಪೆಯುವದು.ಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಗಳನು ಉತೇಸುವದು.
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7. ಎಂಟು ಾಕಗಳ ಉತ./ Answer the following in eight sentences. 3X4

53) [Q_ID:856]. ಜನರ ಮುಖ ೕವಾಾರಾೆ

ವವಾಯವ ನಮ ಾೕಯ ವರಾನದ ಮೂಲ ಆಾರಾೆ

ಜನರು ಮತು ಪಾಗಳ ಆಾರಕೆ ಮುಖ ಆಾರಾೆ

ೈಾೆಗೆ ಕಚಾವಸುವನು ಪೈಸುತೆ

ೇಶದ ಆಂತಕ ವಾಾರಕೆ ಸಾಯಕಾೆ

ೇೕ ಮಯ ಗೆ

ಬಂಡಾಳದ ೊರೆಯ ಾರೆ

ತೃೕಯ ರಂಗದ ೆೆವೆ ಪರಕಾೆ

ಾೕಯ ಬಂಡಾಳ ೇಖರೆಯ ಮುಖಾತ

ೇಶದ ವರಾನವನು ೕಗ ೕಯ ಹಂೆಾಗಲು ಸಾಯ ಾಡುತೆ

54)  [Q_ID:1324].  1)ಪಂಚಾಕ  ೕಜೆಗಳಯ  ಅೇಕ  ನಗೆ  ಆೆಕಟನು  ಕಟಿ  ೇಾಯದ
ಭೂೆ ೕಾವಯನು ಒದಸಾಗುತೆ. ಉಾ: ಾೕದರ ನ ಕೆ ೕಜೆ. ಾಕಾನಂಗ್ ೕಜೆ,
ೋ ೕಜೆ, ಾಕು್ ೕಜೆ ಇತಾ.2)ೆೆಗಳನ ಹೂಳ ೆೆಯುವ ಾಯಕಮಗಳನು ಕಮಬದಾ
ನೆಸಾಗುತೆ

3)ಸರಾರವ ೈತೆ ಾಲವನು ೕ ಾ ೕಾವಯನು ಅವೃ ಪಸುೆ 4)ಗಂಾ, ಾೇ ನ
ೋಡೆಯಂತಹ ಾೕ ೕಜೆಗಳನು ಚಸಾಗುೆ.

55)  [Q_ID:2225].  ಬಡತನ:  ಒಬ  ವ  ತನ  ಕುಟುಂಬದ  ೕಷೆಾ  ಮೂಲಭೂತ  ಅವಶಕೆಗಳನು
ಒದಸಾರದ .

ಬಡತನ ಾಸುವ ಕಮಗಳ:

1)ಾೕಯ  ಗಾೕಣ  ಉದೋಗ  ತರೇ  2)ಾೕಯ  ಗಾಾಂತರ  ಉದೋಗ  ೕಡುವ  ೕಜೆ
3)ಗಾಾಂತರ ಮಾ ಮತು ಮಕಳ ಾಸ ೕಜೆ 4)ಭೂರತೆ ಉದೋಗ ೕಡುವ ೕಜೆ5)ಜವಹ
ೋ್ ಾ ೕಜೆ6)ಪಾನಮಂಗಳ ಗಾೕಣ ಸಡ್ ೕಜೆ

8. ಾರತದ ಭೂಪಟ ಬೆದು ೇದನು ಗುರು./ Draw map of India and identify places. 1X4
56)[Q_ID:2227]
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