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

1) [Q_ID:211]. ೊಕುಾವ ಆಡತ ೊೆೊಳಲು ಾರಣ :
           a)  ಡಯ್ ನ ಸಾಪೆ     b)  ಐೊಪರು ಜಾ್ ೊಡೆ ವಾಾರ ಆರಂದರು     c)  ಪ್ ಾಬ
ೕನ ಾ     d)  ೕ ಪನರುತಾನ (ಪನಾಗಮನ)    

2) [Q_ID:222]. ೆೆಯು ನಷಾಾಗ ೈತೆ ೕಡುವ ಭರವೆಯನು ಈ ೕ ಕೆಯುತಾೆ :
           a)  ೆೆ ಭರವೆ     b)  ವವಾಯ ಭರವೆ     c)  ೆೆ      d)  ೈತರ     

3) [Q_ID:805]. 1858 ರ ಸುರಪರವನಾಳದ ಈತ ಗುಾಮ ಯನು ಾಕ ಪಾಣತಾಗ ಾದ :
           a)  ಾಸರ ಾ್     b)  ೋಂಯ ಾಘ     c)  ೕಮಾ್     d)  ೆಂಕಟಪ ಾಯ್    

4) [Q_ID:813]. ೋಂ್ ಕದಲು ಅತಂತ ೆಚಾ ೊರಕುವ ಪೇಶ :
           a)  ಝಾ     b)  ರ     c)  ಕರಣಪರ     d)  ಅನಂತಪರ    

5) [Q_ID:814]. ಾಗದದ ಉತಾದೆಯು ಈ ಸಳದ ಪಥಮ ಾೆ ಆರಂಭಾತು. :
           a)  ಮುಂಬ     b)  ೈದಾಾ್     c)  ಶಾ     d)  ಬ    

6) [Q_ID:865]. ಗುಾಮಯನು ಪಥಮಾ ಖಂದವರು :
           a)  ಾಿ್ ಲೂಥ     b)  ೆಲ್ ಮಂೇಲ     c)  ಾಂೕ     d)  ಅಬಾ್ ಂಕ್    

7) [Q_ID:1276]. ಬ್ ೋೆಯನು ೆಡದು ...... ರ :
           a)  1994     b)  1996     c)  1989     d)  1988    

8) [Q_ID:1281]. ಆಗೇಯ ಾಜ ಾರುತಗಳನು ಇವ ಆಕಸುತೆ. :
           a)  ಉತರಾರತದ ಅಕ ಉಷೆ     b)  ವಾಯುವ ನನ ಅಕ ಮೆ     c)  ಾಯುವ ನನ
ಕ ಒತಡ     d)  ದಣ ಾರತದ ಕ ಒತಡ    

9) [Q_ID:1282]. ಾೆ ಮತು ಕ ಾಯ ಸಸವಗವ ಾಾನಾ ಈ ಸಸವಗದ ಕಂಡುಬರುತೆ. :
           a)  ಉಷವಲಯದ ಮುಳುಡಗಳ ಮತು ೆಗಳ     b)  ಮರಳಾನ ಸಸವಗ     c)  ಾಾಕ
ಅರಣ     d)  ಉಷವಲಯದ ಎೆ ಉದುರುವ ಾಡುಗಳ    

10) [Q_ID:2175]. ೖಸೂನ ಒೆಯರ ಾರನು ’ಆಧುಕ ೖಸೂರು ಾಪಕ’ ಎಂದು ಕೆಯಾಗುತೆ? :
           a)  ನರಸಾಜ ಒೆಯ     b)  ಾಲ ಕೃಷಾಜ ಒೆಯ     c)  ಾಾ ಒೆಯ     d)  ಕೇವಾಜ
ಒೆಯ    

11)  [Q_ID:2178].  ಮುೋಳ ಾಜದ ಹಲಗಯ ೇಡರು ಿಷರ ರುದ ದಂೆ ಏಳಲು  ಾವ ಾೆ
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ಾರಣಾತು? :
           a)  ೆಗುೇಿ್ ಾಸನ     b)  ಶಸಾಸ ಾೆ     c)  ಎಸ್ ಂ್ ಾೆ     d)  ಪಾ ಾಸನ
   

12) [Q_ID:2186]. ಶ ಆೋಗ ಸಂಸೆಯ ಅ ಯ ಾಧೆಂದೆ :
           a)  ಅಂಟು ೋಗಗಳ ಅಂತ     b)  ಬಡತನದ ಾರೆ     c)  ಪಸರ ರೆ     d)  ಡುಬು ೋಗದ
ಾರೆ    

13) [Q_ID:2192]. ಗೃಹ ಮತು ಸಣ ೈಾೆಗೆ ಾರತ ಏೆ ೆಚು ಸೂಕಾದ ೇಶಾೆ? :
           a)  ಉದೋಗಗಳನು ಒದಸುವದಂದ     b)  ಕ ಬಂಡಾಳ ಾಾಗುವದಂದ     c)  ಸೕಯ
ಸಂಪನೂಲಗಳ ೕೆ ಅವಲಂತ     d)  ಕ ದುಚ ಬಳೆ    

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:2205]. ಆಕತ ಜಮು ಮತು ಾೕರದ ಾಗವನು ಏೆಂದು ಕೆಯಾಗುತೆ? :
           a)  ಆಾ್ ಾೕರ     b)  ಾ್ ಆಕತ ಾೕರ     c)  ೇಷ ಾಜ     d)  ಅಾ್    

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

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

17)  [Q_ID:644].  ಸಾ್ ನು ಭೂಯ ಾಸ ಒೆತನವನು  ಮುಕಾಯೊ ಾೆ  ತಂದ ೇಾಯ
ಪದ------

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

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

20) [Q_ID:1291]. ಾರತದ ಚಹ ಬಂದರು ........

3. ೋ ಬೆ./ Match the following. 1X5

21) [Q_ID:1286]. 

(A) (B)
a) ಾ 1) ೋಾಯುಕ
b) ಆಸಾ್ 2) 1965
c) ಬಷಾಾರ 3) ಾಂಾಂ್
d) ಪಮಬಂಾಳ 4) ಅೆಕಟು
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e) ೇಂೕಯ ಆಾರ ಗಮ 5) 1985
f) 6) ಭೂ ಕಂಾಯ ವಸೂ
g) 7) ಗುರುಖರ
h) 8) ಾಜಾ

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

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

23) [Q_ID:237]. ಎಂ ಬಾಂ್ ಸಾದು ಏೆ?

24) [Q_ID:649]. ಆಂಗೆ 24 ಪರಗಣಗಳ ೕೆ ಜೕನಾ ಹಕನು ೕದವಾರು?

25) [Q_ID:825]. ಕದನ ೌಾಧತಯ ೇಶಗಾವವ?

26) [Q_ID:828]. ಾನವ ಹಕು ಎಂದೇನು?

27) [Q_ID:1292]. ಫೆಂಚರ ವಾಹತು ಪೇಶಗಳನು ೆಸ.

28) [Q_ID:1297]. ಗಂಾನ ಮುಖಜ ಭೂಯನು ಸುಂದರಬನ ಎಂದು ಕೆಯುತಾೆ. ಾರಣೇನು?

29) [Q_ID:1298]. ಾಾ ಬಂದರನು ಏೆ ಸಾಸಾತು?

30) [Q_ID:1535]. ಮಾಠರ ಕೆಯ ೇಶೆ ಾರು?

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

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

32) [Q_ID:250]. ಮಧ ಗಂಾ ಬಯಲು ಪೇಶದಲೇ ಅ ೆಚಾ ವವಾಾಾತ ೈಾೆಗಳ ಏೆ
ೇಂಕೃತಾೆ?

33) [Q_ID:666]. ಇಂಗೆಂನಲಾದ ೈಾಾ ಕಾಂ ಾರತದ ರುದೋಗವನು ಸೃತು” ೇೆ?

34) [Q_ID:668]. ಅಭಕದ ಪಾಮುಖೆ ಏನು?

35) [Q_ID:835]. ಎ್.ಎ್. ಹೕಕ ಸಾದ ಸಂಸೆ ಾವದು? ಾಗೂ ಸಾದ ಉದೇಶೇನು?

36) [Q_ID:840]. ಾಂಗಾೇಶೊಂೆ ಾರತವ ಬೆಹೊಂಡ ಸಮಸೆ ಾವದು?

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

38) [Q_ID:847]. ವಾಾರ ಲು ಎಂದೇನು?

39)  [Q_ID:887].  ೖಸೂನ  ದಳಾಗಳ  ಕಾಿ್  ಯುದದ  ಾಗವಸಲು  ಾರಣೇನು?  ಇದರ
ಪಾಮೇನು?

40) [Q_ID:894]. ಾೕಯ ಣ ೕಾೆ ತಂದ ವಷ ಾವದು? ಇದರ ಮುಖ ಉದೇಶೇನು?

41) [Q_ID:1302]. ಾೆಯ ವರಂದ ಾರತಕೆ ಆದ ಾಭೇನು?
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42) [Q_ID:1307]. ೋಮುಾದ ಎಂದೇನು? ಇದು ನಮ ಜಾತಾೕತ ಲುೆ ೇೆ ರುದಾದ?

43) [Q_ID:1310]. ಾಚಲದ ಮುಖ ಾಮಗಳನು ಮತು ಕೆಗಳನು ೆಸ.

44) [Q_ID:1558].  ಸಣ ಪಾಣದ ೈಾೆಗಳ ಮತು  ಗೃಹ ೈಾೆಗೆ  ೆರವ ೕಡುವ ಸಾರ
ೈೊಂರುವ ಕಮಗೇನು?

45) [Q_ID:2215]. ೕರಂಗಪಟಣದ ಒಪಂದದ ಾವ ಎರಡು ಷರತುಗಳ ಿಪುನ ಭಷವನು ಮಸುಾದವ?

46) [Q_ID:2216].  ಶಸಂಸೆಯು ಮಕಳ ಾಸಕೆ  ಪಟಿ  ಾರುವ ಹಕುಗಳ ಾವಾದರೂ ಾಲನು
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:258]. ಾರತದ ಫೆಂಚರು ತಮ ಾಮಾಜ ಕಟಾಗಲ. ಏೆ?

49)  [Q_ID:849].  ಇಂ್  ೈನದದ  ಾರೕಯ  ಾಗಳ    ೋಚೕಯಾತೆಂದು  ೇೆ
ಸಮಸು?

50) [Q_ID:904]. 1857 ರ ಕಾಂೆ ಾರಣಾದ ಆಕ ಾರಣಗಳನು ಬೆ.

51) [Q_ID:1317]. ಾರತದ ಪಥಮ ಸಾತಂತ ಸಂಗಾಮ ಫಲಾಗಲು ಾರಣೇನು?

52) [Q_ID:1560]. ಮೂರೇ ಕಾಿ್ ಯುದ ೊೆೊಂಡ ಬೆ ೇೆ?

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

53) [Q_ID:262]. ಾರತದ ಆಾವೃಯ ಕೃಯು ೇೆ ಸಹಾಾೆ?

54) [Q_ID:910]. ಶಸಂಸೆಯ ಾಧೆಗಳನು ಪಟಿಾ

55) [Q_ID:1567]. ಯುೆಸೊ ಸಂಸೆ ಮತು ಅಂತರಾೕಯ ಹಣಾನ ಯ ಉದೇಶಗೇನು?

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

56)  [Q_ID:1569].  ಾರತದ  ಭೂಪಟ  ಬೆದು  ೊಟಿರುವ  ಸಳಗಳನು  ಗುರು.  1)  ಅಾವ  ೆಟಗಳ2)
ೊ್3) ಕಾವ ೕರ ಪೇಶ

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

1) [Q_ID:211]. (d) ೕ ಪನರುತಾನ (ಪನಾಗಮನ)

2) [Q_ID:222]. (c) ೆೆ 

3) [Q_ID:805]. (d) ೆಂಕಟಪ ಾಯ್

4) [Q_ID:813]. (a) ಝಾ

5) [Q_ID:814]. (d) ಬ

6) [Q_ID:865]. (d) ಅಬಾ್ ಂಕ್

7) [Q_ID:1276]. (c) 1989

8) [Q_ID:1281]. (c) ಾಯುವ ನನ ಕ ಒತಡ

9) [Q_ID:1282]. (a) ಉಷವಲಯದ ಮುಳುಡಗಳ ಮತು ೆಗಳ

10) [Q_ID:2175]. (b) ಾಲ ಕೃಷಾಜ ಒೆಯ

11) [Q_ID:2178]. (b) ಶಸಾಸ ಾೆ

12) [Q_ID:2186]. (d) ಡುಬು ೋಗದ ಾರೆ

13) [Q_ID:2192]. (b) ಕ ಬಂಡಾಳ ಾಾಗುವದಂದ

14) [Q_ID:2198]. (c) ೆೆ 

15) [Q_ID:2205]. (b) ಾ್ ಆಕತ ಾೕರ

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

16) [Q_ID:224]. ಸುಂದ ಬ್

17) [Q_ID:644]. ಾಮೂಕ ಾಗುವ

18) [Q_ID:818]. ೋಾ

19) [Q_ID:1289]. ಅಾಫ್

20) [Q_ID:1291]. ೊಲತ

3. ೋ ಬೆ./ Match the following. 1X5

21) [Q_ID:1286]. 

(A) (B)
a) ಾ 6) ಭೂ ಕಂಾಯ ವಸೂ
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b) ಆಸಾ್ 4) ಅೆಕಟು
c) ಬಷಾಾರ 1) ೋಾಯುಕ
d) ಪಮಬಂಾಳ 3) ಾಂಾಂ್
e) ೇಂೕಯ ಆಾರ ಗಮ 2) 1965

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

22) [Q_ID:232]. ಾರತ – ಾಸಾನಗಳ ನಾಪಾಯ

23) [Q_ID:237]. ರಪು ಾಡುವ ವಸುಗಳನು ತಾಸುವವೆ ೊಡುವ ಾಲಗೆ ಾೕನು ೊಡಲು

24) [Q_ID:649]. ೕ ಾಫ

25) [Q_ID:825]. ಕದನ ೌಾಧತಯ ೇಶಗಳ: ಇಂಗೆಂ್ ಫಾನ್ ರಷಾ

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

27) [Q_ID:1292]. ಾಂೆ, ಾೈಕ್, ಾೆ ಮತು ಚಂದಾೋ

28) [Q_ID:1297]. ಗಂಾನ ಮುಖಜ ಭೂಯ ಸುಂದ ಮರಗಳ ಅಕಾರುವದಂದ ಈ ಪೇಶವನು
ಸುಂದರಬನ ಎಂದು ಕೆಯುತಾೆ.

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

30) [Q_ID:1535]. ಮಾಠರ ಕೆಯ ೇಶೆ ಎರಡೆ ಾಾಯ

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:250]. -ಫಲವತಾದ ಬಯಲು ಪೇಶ

-ೕವ ನಗಳ

-ಬಯಲು ಾೆ ವವಸೆ

33)  [Q_ID:666].  ಇಂಗೆಂನ  ಯಂತೋತನಗಳ  ೊೆ  ಾರೕಯ  ಉತಾದಕರು  ಸಸಾದರು.ಗು
ೈಾೆಗಳ  ನಷ  ೊಂದವ.

34) [Q_ID:668]. ಾರತದ ಅತಕ ಉತಾದಕ.ಾಖೋಧಕ. ಸಾಪಕತ. ೇ ಮಯ.

35) [Q_ID:835]. ಎ್.ಎ್. ಹೕಕ ಸಾದ ಸಂಸೆ ಂದುಸಾ್ ೇಾದಳ. ಕಾಟಕದ ಅಸಹಾರ
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ಚಳವ ೕವೊಸುವ ಉದೇಶಾತು

36)  [Q_ID:840].  ಾಂಗಾೇಶೊಂೆ  ಾರತವ  ಬೆಹೊಂಡ ಸಮಸೆ:  ಬಹುನಗಂದ ೆೆಗುೆ
ದ  ಫರಕಾ  ಬಾೇ್  ಸಮಸೆಯನು  1974  ರ  ಾರತ/ಾಂಗಾೇಶಗಳೆ  ನೆದ  ಾಕಾ  ಒಪಂದಂೆ
ಬೆಹಸಾತು.

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

38) [Q_ID:847]. ಒಂದು ವಷದ ೋಚತ ರನ ೌಲ ಮತು ಆಮನ ೌಲಗಳ ವತಾಸವನು ವಾಾರ
ಲು ಎನುವರು.

39) [Q_ID:887]. ೖಸೂನ ದಳಾಗಳ ಕಾಿ್ ಯುದದ ಾಗವಸಲು ಾರಣೇೆಂದೆ:

ಕಾಿ್ ಯುದದ ರುಾಪಯನು ೊಂದುವ ಆೆಂದ ಾಲೊಂಡರು: ಪಾಮ: ಎ) ೖಸೂರು
ಅಾರ ನಷ ಅನುಭತು ) ೕರಂಗಪಟಣದ ೇತನ ಪೆಯಲು ಅಸಮಥಾದ ೈಕರು ಬಂಡುಹೂದರು. )
ಇದು ಸಮಥ ೇಾಾದ ೈದಾೆ ಅಾರ ಪೆಯಲು ಾಾೊಟಿತು.

40)  [Q_ID:894] .  ಾೕ  ಯ  ಣ  ೕಾೆ  ತಂದ  ವಷ  1986.  ಪಾ ಥಕ  ಣವನು 
ಾವೕಕರಣೊಸಲು  ಈ  ಣ  ೕಯನು  ಾೆ  ತಂದರು

41)  [Q_ID:1302].  ೇಶದ  ಇಂೕ್  ಾೆಯನು  ಅರಂದರು.ಾಶಾತ  ಾನ ಮತು  ಾನ ಎಲಗೂ
ಹರತು.ಕೈಸಮತ ಪಾರಕರು ಇದರ ಪಮುಖ ಾತ ವದರು

42)  [Q_ID:1307].  ಅನಧಮದ ಜನರ ಬಗೆ  ೈರೆ  ಇಲರುವೇ  ೋಮುಾದ.  ಸಾಜತುಕ ಶಗಳ
ಧಮವನು ಮುಂೆಾ ಾೕಯ ಾೈಕೆೆ ಧಕೆಯುಂಟುಾಡುೆ. ೕೆ ಇದು ನಮ ಾತಾೕತ ಲುೆ
ರುದಾೆ.

43) [Q_ID:1310]. ಾಮಗಳ:ಮಾ, ಾೇ್, ಮಸೂ,ೈಾ್,ಾಜಂ್,

ಕೆಗಳ: ಾೕರ ಕೆ, ಾಂಗಾ, ಕುಲು ಾಗೂ ಾಹು್ ಕೆಗಳ

44) [Q_ID:1558].  1)ಸಂಘಟಾತಕ ೆರವ ೕೆ 2)ಹಣಾನ ೆರವ ೕೆ 3)ಾಕೆ ತರೇ
ೕೆ 4)ಾಂಕ ೆರವ ೕೆ 5)ಕಚಾವಸುಗಳ ಮತು ಶಯ ಪೈೆ 6)ಾರುಕಟೆ ೌಲಭ ಒದೆ

45)  [Q_ID:2215].  ಿಪು  ತನ  ಅಧ ಾಜವನು  ಶತುಗೆ  ಒದ.ಯುದ  ಪಾರ ಯನು  ೊಡಲು
ಒೊಂಡ

46) [Q_ID:2216]. ಬದುನ ಹಕು;ಣದ ಹಕು;ಆೋಗದ ಹಕು;ೌಾಂಶವನೊಳೊಂಡ ಆಾರ ಪೆಯುವ
ಹಕು, ಾಮದ ಹಕು, ಆಟಾಡುವ ಹಕು, ಉತಮ ೕವನ ಮಟದ ಹಕು;ರಸಾರದ ರುದ ಪಭಟುಸುವ ಮತು
ರೆಯ ಹಕು;ೋಷೆ,  ಂದೆ  ಮತು  ಅೈಕ  ವವಾರಗಳ ರುದದ  ಹಕು;ಾದಕ ವಸುಗಳ  ಬಳೆಯ
ರುದದ ಹಕು;ಬಲತಾರವನು ೋಸುವ ಹಕು; ಂೆ ಮತು ಒತಾಯದ ೆಲಸದ ರುದ ಹಕು

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

47) [Q_ID:257]. -ಾಯಕತದ ೊರೆ

-ೈಕರು – ಲೂಿ

-ಆಧುಕ ಶಸಾಸಗರಲ
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-ತಂತಜಾನದ ೊರೆ – ೆಗಾ್

-ಾಗಳ ಸಂಘಟೆಯ ೊರೆ

-ಅವರ ತ ಗು ಇತು, ನಮರಲ

-ಹಲವರು ಆಂಗೆ ಸಹಕದರು (ಾವಾದರು ಆರು ಅಂಶಗಳ)

48) [Q_ID:258]. -ವಾಾರ ಲ

-ಾಜೕಯ ಅರೆ

-ಸಂಪನೂಲಗಳ ೊರೆ

-ಸಾ ಕಂಪ – ಸತಂತ ಾರಕೆ ಅವಾಶರಲ

-ಆಂಗರ ೌಾಪೆ ಬಷಾತು

-ಕೈ್ ಸಮಾನುಾರ ೕಾನ, ಆದೆ ಡೂಪೆ ಮಹತಾಾಂೆಯುಳವಾದ

49) [Q_ID:849]. 1.ಾರೕಯ ೈಕರು ಮತು ಇಂೕ್ ೈಕರ ನಡುೆ ಾರತಮವನು ಇಂೕ್ ೈಕರು
ಾಡುದರು.  2.  ಉನತಹುದೆಗಳ  ಇಂೕ್  ೈಕೆ  ೕಸಾತು  3.  ಇಂೕ್  ೈಕೆ  ಾರೕಯ
ೈಕಂತ  8  ಪಟು  ೆಚು  ೇತನವನು  ೕಡಾತು  4.  ಾರತದ  ೈಕೆ  ಾಗರಾಿ  ೇೆೆ
ಒತಾಸಾತು

50)  [Q_ID:904].  1)ೈಾಾ  ಕಾಂ:  ಇಂಗೆಂ್  ನ  ನೆದ  ೈಾಾ  ಕಾಂಂಾ  ಾರತದ
ಗೃಹೈಾೆಗಳ ಾಶೊಂದವ. ಲಾಂತರ ೇಕರರು ಉದೋಗವನು ಕೆದುೊಂಡರು

2) ಜೕನಾ ಪದ: ಜೕನಾ ಪದ ಾೆ ತಂದು ೈತರನು ಜೕನುಾರರ ೋಷೆೆ ಒಳಪದರು

3)  ಇಾ್  ಕಶ್  :  ಇಾಂಾರರು  ಸೕಯ  ಾಜರುಗಂದ  ೆೆ  ರತ  ಜೕನುಗಳನು
ಪೆದುೊಂದರು.  ಇಾಂ  ಕಶ್  ಎಂಬ  ಸರಾರದ  ಸ  ಇಾಂ  ಭೂಯನು  ಕದುೊಂತು

4) ಾೕಾ ಮತು ಾಲೂ್ ಾರರ ಹಕುಗಳನು ರದುಪದರು

51) [Q_ID:1317].  1)ಸೂಕ ೇಾ ಾಯಕತದ ೊರೆ2)ಾಗಳ ಅೇಕ ಕೆ ಲೂಿ,  ದೋೆ ನೆ
ಜನಾಾನರ  ಶಾಸ  ಕೆದುೊಂಡರು3)ಇಂಷರದ  ಸುಾತ  ಶಸಾಸಗಳ,  ಸಂಪಕ  ಾಧನಗಳ
ಾಗಳ  ಇರದದು.  4)ೆಗಾ್  ವವಸೆಯನು  ಾಕಸಲು  ಿ್  ರು  ಸಮಪಕಾ  ಬಳದು,
ಾಗೆ ಇದರ ೌಲಭ ರಲ 5)ಖರು, ಾಮರು, ಗಾಯ ನ ಾಜ ಇನೂ ಮುಂಾದ ಅೇಕ
ೇೕಯ ಸಂಸಾನಗಳ ಾಜರು ಿ್ ೆ ಷೆ ೋ ಾಗೆ ೆಂಬಲ ೕಡಲ

6)ಾಗಳ  ಸಂಘಟೆಯ  ೊರೆ  ಇತು7)ಇಂೕಷರು  ತಮ  ಆಡತ  ಉೊಳಲು  ತ  ಗು
ೊಂದರು.  ಅದೆ  ಾರೕಯ ಾಗೆ  ಇಂತಹ ಖತ ಾಗೂ ಎಲಗೂ ಒೆಾಗುವಂತಹ ಒಂದು
ಗುರಲ

52)  [Q_ID:1560].  1)  ಇಂೕಷರ  ೇಾ  ಐ  ಕೂಟಗೂ,  ಫೆಂ್  ರ  ಬುಗೂ  ಾಂೇ  ಸೕಪ
ಾಂಾ್ ನ ಈ ಯುದ ನೆತು.2)ೌಂ್  ಾಯನು ಗವನ ಆ ಕಳೊಟಿದ ಸಂದಭದ
ಅವನು ಿಷರ ಪವ ಕಾವಯದ ೕ್ ಸೆಂ್ ೇ್ ೋೆ ವಶಪೊಂಡು ಮದಾೆ ಮುೆ
ಾಕಲು ಶದನು. 3) ಈ ಮುೆೆ  ಸಾಯಕಾಗಲು ಅವನು ೈದಾಾನದ ಫೆಂ್ ದಂಡಾಯಕ
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ಕಾಪ್ ಬುಯನು ಂದಕೆ ಕೆೊಂಡ.4) ೈದಾಾನ ಫೆಂಚರ ಪಾಬಲವನು ೊೆಾಸಲು ಇಂೕಷರು
ಈ ಅವಾಶ ಬಳೊಂದರು 5)ಈ ಯುದದ ಫೆಂಚರು ೋತರು.

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

53) [Q_ID:262]. -ಉದೋಾವಾಶ

-ಾೕಯ ಆಾಯ

-ೕಯ ಮತು ತೃೕಯ ಾಂಕ ಸಂಸೆಗೆ ಪರಕ

-ೈಾಾ ಉತನಗೆ ಾರುಕಟೆ

-ತಾ ಆಾಯ ೆಚಳ

-ೇ ಮಯ

-ಸಾವಲಂಬೆೆ ಪರಕ

-ಸಂಪನ ಹಂೆ

54) [Q_ID:910]. ಶಸಂಸೆಯ ಾಧೆಗಳ:

1) 1946 ರ ಇಾ್ ಾಗೂ ೋಯ್ ರಷಾಗಳ ಾದ.2) 1947 ರ ಇಂಡೂೇಾ ಸಮಸೆ ಮತು ೕ್
ೇಶದನ ಸಂಭವೕಯ ಅಂತಯುದ ನೆದುದು 3) 1948 ಇಸೇ್ ೇಶದ ೕೆ ಅರಬರ ಾ-ಕದನ ಾಮ ಈ
ಸಮಸೆ ಇಂದೂ ೕವಂತಾೆ 4) ೊಾ ಕಟನು ಬೆಹ ದಣ ೊಾದ ಸಾತಂ್ಯವನು ರತು
5) 1956 ರ ಸುೕ್ ಾಲುೆಯ ಕಟನು ಪಹತು. 6) ಶಸಂಸೆಯ ಪೇಶಂಾ ಯಟಾಂ ಸಮಸೆೆ
ಪಾರ ೊರತು 7) 1960 ರ ಾಂೋ ಕಟನು ಬೆಹತು 8) ಾೕರದ ಾದಕೆ ಸಂಬಂದಂೆ 1948
ರ ಕದನಾಮ ಾದರೂ ಈ ಸಮಸೆ ಇನೂ ೕವಂತಾೕ ಉತು. 9) 1989 ರ ನೕಾ ಾಗೂ
ಆಂೋಲಗೆ ಸಾತಂ್ಯ ೊರತು. 10) 1991 ರ ಕುೈ್ ನು ಇಾ್ ಆಕಮಣಂದ ಮುಕೊತು.

55) [Q_ID:1567].  1)  ಅಂತರ ಾೕಯ ಆಕ ಸಮಸೆಗಳ ಬಗೆ  ಸಲೆ ೕಡುವದು. 2)ಅಂತರ ಾೕಯ
ವಾಾರದ  ಸಮೋಲನ  ಾ  ಆ  ಮೂಲಕ  ಎಲಾ  ಾಷಗಳ  ಉದೋಗ  ಅವಾಶಗಳನು  ೆಸುವದು
3)ಮಯದರಗಳ ರೆ ಾಾಡುವದು 4)ಶವಾಾರಕೆ ಪೋತಾಹ ೕ, ಆಾಯ, ಉದೋಗ ಮತು ಾಸ
ಾಸುವದು. 5)ಅಂತರ ಾೕಯ ಸಹಾರದ ಮೂಲಕ ಎಲಾ ಾಷಗಳ ಆಕ ಭದೆ ಾಾಡುವದು

8. ಾರತದ ಭೂಪಟ ಬೆದು ೇದನು ಗುರು./ Draw map of India and identify places. 1X4
56)[Q_ID:1569]
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** ಉತರ ಪೆ ಮುೆ**


