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ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ  ಪ್ತ್ರರಕನ - 1 
ಸಮಯ: 3:15 ಗಂಟ ೆ               ವಿಷಯ: ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ                  ಅಂಕಗಳು: 80 

I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕುಗಳನಕು ನೇಡಿದ್ಕು, ಸರಿಯಾದ್ ಉತ್ತರವನಕು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.           1x8=8 
   1. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನ 
     ಎ) 1956 ನವಕಂಬರ್ 1         ಬಿ) 1950 ನವಕಂಬರ್ 1        ಸ್ಥ) 1973 ನವಕಂಬರ್ 1            ಡಿ) 1947 ನವಕಂಬರ್ 1 
   2. ಬಿಿಟನ್ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿದದ ಅನಕೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸವತ್ಂತ್ಿಗಕೂಳಳಲು ಕ್ಾರಣ 
     ಎ) ಕ್ವವಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ   ಬಿ) ರಷ್ಾಯ ಕ್ಾಿಂತಿ              ಸ್ಥ) 2ನಕೇ ಮಹಾಯುದಧ            ಡಿ) ಸಪ್ತವಾರ್ಷಿಕ ಯುದಧ 
   3. ಮಹಿಳಕಯರ ದೂರುಗಳಿಗಕ ನಾಯಯ ಒದಗಿಸಲು ರಚಿಸ್ಥರುವ ಸಂಸ್ಕಿ 
     ಎ) ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲಾಖಕ       ಬಿ) ಮಹಿಳಾ ಆಯೇಗ       ಸ್ಥ) ಸ್ಥರೇ ಶಕ್ವತ             ಡಿ) ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘ ರಚನಕ 
   4. ಶಿಮ ವಿಭಜ್ನಕಯ ಪ್ರಿಣಾಮ 
     ಎ) ವಗಿ ವಯವಸ್ಕಿಯ ಸೃರ್ಷಿ             ಬಿ) ಪ್ರಿಸರ ನಾಶ            ಸ್ಥ) ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ್ಿ           ಡಿ) ವಾಣಿಜ್ಯದ ಹಿನನಡಕ 
   5. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ವತ ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳ ಕ್ಕೂರತಕಯನುನ ನೇಗಿಸಲು ಪ್ರಿಹಾರ 
     ಎ) ಶಕ್ವತ ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳ ಅಮಿತ್ ಬಳಕ್ಕ                           ಬಿ) ಸ್ಾಂಪ್ಿದಾಯಿಕ ಶಕ್ವತ ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳ ಬಳಕ್ಕ ಹಕಚಚಳ     
     ಸ್ಥ) ಸ್ಾಂಪ್ಿದಾಯಿಕ ಶಕ್ವತ ಸಂಪ್ನೂೂಲಗಳ ಬಳಕ್ಕಗಕ ಪಕೂಿೇತಾಾಹ          ಡಿ) ಜ್ಲ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಾದನಕ ಹಕಚಚಳ 
   6. ಭಾರತ್ದ ಪಾಿದಕೇಶಿಕ ಮತ್ುತ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ವಯವಸ್ಕಿ 
     ಎ) ಜಿ-ಮ್ಾಯಪ್                     ಬಿ) ನಪ್ುಣ್                 ಸ್ಥ) ಪಾತ್ ಫಕೈಂಡರ್          ಡಿ) ನಾವಿಕ್ 
   7. ‘ಭಾರತ್ಕ್ಕೆ ಯೇಜಿತ್ ಅರ್ಿ ವಯವಸ್ಕಿ’ ಪ್ುಸತಕದ ಕತ್ೃಿ 
     ಎ) ಗಾಂಧೇಜಿ        ಬಿ) ಸರ್ ಎಂ ವಿಶಕವೇಶವರಯಯ        ಸ್ಥ) ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ಾವಮಿನಾರ್ನ್          ಡಿ) ನಾಮಿನ್ ಬಕೂೇಲಾಿಗ್ 
   8. ಆರ್ಥಿಕತಕಯ ಯಂತ್ಿದಲ್ಲ ಿಅಗಿನಬಿರಟಕಯಂತಕ ಕ್ಾಯಿ ನವಿಹಿಸುವವರು 
     ಎ) ಗಾಿಹಕ                ಬಿ) ಉದಯಮಿ                    ಸ್ಥ) ಉತಾಾದಕ                   ಡಿ) ಮಹಿಳಕ 
I I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಕ ವಾಕಯದ್ಲ್ಲ ಿಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.                              1x8=8 
   9. ಪಕೂಟ್ಟಿ ಶಿಿೇರಾಮುಲು ಉಪ್ವಾಸ ಸತಾಯಗಿಹ ನಡಕಸಲು ಕ್ಾರಣವಕೇನು? 
   10. ಮೊದಲನಕೇ ಮಹಾಯುದಧದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಣ ವಯಯಿಸ್ಥದದರಿಂದಾದ ಪ್ರಿಣಾಮವಕೇನು? 
   11. ಪ್ಂಚಶಿೇಲ ತ್ತ್ವಗಳಿಗಕ ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾವುವು? 
   12. ಹಕಣುು ಭೂಿಣ ಹತಕಯ ಎಂದರಕೇನು? 
   13. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕುೆ ಕ್ಾಯಿದಕಯನುನ ಏಕ್ಕ ಜಾರಿಗಕ ತ್ರಲಾಗಿದಕ? 
   14. ಹಿಮ್ಾಲಯ ಪ್ವಿತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಿ್ ಪ್ಿವಾಹಗಳುಂಟಾಗಲು ಕ್ಾರಣವಕೇನು? 
   15. ಭಾರತ್ದಂತ್ಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಕ ಕ್ಕೂರತಕಯ ಆಯ-ವಯಯ ಅನವಾಯಿ. ಏಕ್ಕ? 
   16. ರವಿಯು ತ್ನನ ಮಗಳ ಮದುವಕಗಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮ್ಾಡಬಕೇಕ್ಾಗಿದಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತಕ ಸೂಕತವಾಗಿದಕ? 
I I I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಎರಡರಿಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                             2x8=16 
   17. ಪಾಿರ್ಿನಾ ಸಮ್ಾಜ್ವು ಪಕೂಿೇತಾಾಹಿಸ್ಥದ ಕ್ಾಯಿಕಮಿಗಳನುನ ಹಕಸರಿಸ್ಥ. 
   18. ದತ್ುತ ಮಕೆಳಿಗಕ ಹಕ್ವೆಲಿ ಎಂಬ ನೇತಿಯಿಂದಾದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ ವಿಶಕಿೇರ್ಷಸ್ಥ. 
   19. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ ಅನಕ್ಷರತಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳಕೇನು? 
                     ಅಥವಾ 
       ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 
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   20. ಸ್ಾಮ್ಾಜಿಕ ಸತರ ವಿನಾಯಸವು ರೂಪ್ುಗಕೂಂಡ ಬಗಕಯನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
                  ಅಥವಾ  
       ಚಿಪಕೂೆೇ ಚಳವಳಿಯ ಕುರಿತ್ು ಬರಕಯಿರಿ. 
   21. ಭಾರತ್ದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲಕ ಪ್ಿಭಾವ ಬಿೇರುವ ಅಂಶಗಳನುನ ಪ್ಟ್ಟಿಮ್ಾಡಿ. 
   22. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ ಜ್ಲ ಸಂಪ್ತಿತನ ಹಂಚಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ವಯತಾಯಸವನುನ ಕ್ಾಣಬಹುದು. ಚಚಿಿಸ್ಥ 
   23. ಕೃರ್ಷಯ ಜಕೂತಕಗಕ ಕ್ಕೈಗಕೂಳಳಬಹುದಾದ ಕೃರ್ಷ ಸಂಬಂಧತ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಕಗಳನುನ ಹಕಸರಿಸ್ಥ. 
   24. ಜಾನ್  ಎಫ  ಕ್ಕನಡಿ ಅಮರಿಕ್ಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗಕ ನೇಡಿದ ಹಕುೆಗಳಾವುವು? 
I V . ಈ ಕಳೆಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಆರಕ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                      3x9=27 
   25. ಮಧ್ಯಕ್ಾಲದಲಿ್ಲ ಭಾರತ್ ಮತ್ುತ ಯುರಕೂೇಪಿನ ನಡುವಕ ವಯಪಾರ ಹಕೇಗಕ ನಡಕಯುತಿತತ್ುತ? 
                  ಅಥವಾ  
       “ಸಹಾಯಕ ಸ್ಕೈನಯ ಪ್ದಧತಿಯಿಂದ ಬಿಿಟ್ಟಷ್ಟ್ರ ಸ್ಕೈನಕ ನವಿಹಣಕ ಸುಲಭವಾಯಿತ್ು.” ಈ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನುನ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಥ 
   26. ಚಿಕೆದಕೇವರಾಜ್ ಒಡಕಯರ ಸ್ಾಧ್ನಕಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   27. “ತಿಲಕರು ಭಾರತ್ ಸ್ಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಹಕೂೇರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟ್ುಿ ತಿೇವಿತಕಯನುನ ತ್ಂದುಕ್ಕೂಟಿರು.” ಈ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನುನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಥ 
   28. ವಿಶವಸಂಸ್ಕಿಯ ಸ್ಾಮ್ಾನಯ ಸಭಕಯ ರಚನಕಯನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   29. ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಅರಣಯ ಕ್ಕೇತ್ಿವು ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತಿತದಕ. ಏಕ್ಕ? 
                  ಅಥವಾ  
       ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಕೃರ್ಷಯ ಪಾಿಮುಖಯತಕಯೇನು? 
   30. ನರುದಕೂಯೇಗಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳಕೇನು? 
   31. ಹಿಮ್ಾಲಯದ ಪ್ವಿತ್ ಶಕಿೇಣಿಗಳಿಂದಾಗುವ ಪ್ಿಯೇಜ್ನಗಳಾವುವು? 
   32. ಗಾಿಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್  ರಾಜ  ಸಂಸ್ಕಿಗಳ ಪಾತ್ಿವನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
                  ಅಥವಾ  
       ಪ್ಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೇಜ್ನಕಗಳ ಉದಕದೇಶಗಳಕೇನು? 
   33. ಬಾಯಂಕುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಕೇನು? 
                  ಅಥವಾ  
       ಉದಯಮಿ ನವಿಹಿಸುವ ಕ್ಾಯಿಗಳಕೇನು? 
V . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಎಂಟಕ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                     4x4=16 
   34. ಮ್ಾತಾಿಂಡ ವಮಿನು ಡಚಚರನುನ ನಯಂತಿಿಸ್ಥದ ಬಗಕಯನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   35. ಖಾಯಂ ಜ್ಮಿೇನಾದರಿ ಪ್ದಧತಿಯು ರಕೈತ್ವಾರಿ ಪ್ದಧತಿಗಿಂತ್ ಭಿನನವಾಗಿದಕ. ಹಕೇಗಕ? 
                  ಅಥವಾ  
       “ಇಂಗಿಿಷ  ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮಿವು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ುತ ಆಲಕೂೇಚನಕಗಳ ಹಕೂಸ ತ್ಲಕಮ್ಾರುಗಳನುನ ಸೃರ್ಷಿಸ್ಥತ್ು.” ಹಕೇಗಕ? 
   36. ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮ್ಾನತಕಯನುನ ನವಾರಿಸಲು ಕ್ಕೈಗಕೂಳಳಬಹುದಾದ ಕಮಿಗಳಾವುವು? 
   37. ಮಣುು ಸವಕತ್ವಾಗದಂತಕ ಹಕೇಗಕ ಸಂರಕ್ಷಣಕ ಮ್ಾಡಬಹುದು? 
V I . 38. ಭಾರತ್ದ್ ನಕ್ಷೆಯನಕು ರಚಿಸಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕು ಗಕರಕತಿಸಿ.                                1+4=5 
      ಎ) ಗೌಹಾಟ್ಟ         ಬಿ) ಸೂರತ್         ಸ್ಥ) ನರಕೂೇರಾ          ಡಿ) ತಿರುವನಂತ್ಪ್ುರ 

****************** 
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ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ  ಪ್ತ್ರರಕನ - 2 
ಸಮಯ: 3:15 ಗಂಟ ೆ               ವಿಷಯ: ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ                  ಅಂಕಗಳು: 80 

I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕುಗಳನಕು ನೇಡಿದ್ಕು, ಸರಿಯಾದ್ ಉತ್ತರವನಕು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.           1x8=8 
   1. ಭಾರತ್ಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇರದಕೇ ಸವತ್ಂತ್ವಿಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ನಧ್ಿರಿಸ್ಥದ ಜ್ಮುೂ ಕ್ಾಶಿೀರದ ರಾಜ್ 
      ಎ) ರವಿಸ್ಥಂಗ್          ಬಿ) ರಣಜಿತ್  ಸ್ಥಂಗ್           ಸ್ಥ) ಹರಿಸ್ಥಂಗ್           ಡಿ) ಹರಸ್ಥಂಗ್  
   2. ಯುರಕೂೇಪಿನ ದಕೇಶಗಳಲಿ್ಲ ತಿೇವಿವಾದ ಪಕೈಪಕೂೇಟ್ಟ ಸೃರ್ಷಿಯಾಗಲು ಕ್ಾರಣ 
      ಎ) ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಕ್ಾಿಂತಿ    ಬಿ) ಪ್ುನರುಜಿಜೇವನ         ಸ್ಥ) ವಸ್ಾಹತ್ುಶಾಹಿತ್ವ     ಡಿ) ಸ್ಾಮ್ಾಿಜ್ಯಶಾಹಿತ್ವ  
   3. ಪಾಿದಕೇಶಿಕ ಅಸಮತಕೂೇಲನ ನವಾರಣಕಗಾಗಿ ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿ 
      ಎ) ಡಾ. ಡಿ ಎಂ ನಂಜ್ುಂಡಪ್ಾ ಸಮಿತಿ               ಬಿ) ಸ್ಾಮ್ಾಜಿಕ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ    
      ಸ್ಥ) ಹಕೈದರಾಬಾದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಮಿತಿ                 ಡಿ) ಗುಡಡಗಾಡು ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಮಿತಿ 
   4. ಅಸಂಘಟ್ಟತ್ ದುಡಿಮಗಕ ಉದಾಹರಣಕ 
      ಎ) ಶಾಲಕಗಳು          ಬಿ) ಸ್ಕೈನಯ          ಸ್ಥ) ಕೃರ್ಷ ಕ್ಾಮಿಿಕ           ಡಿ) ಕ್ಾಖಾಿನಕ ಕ್ಾಮಿಿಕ 

   5. ಸಂಪ್ಿದಾಯಿಕ ಶಕ್ವತ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕ್ಕಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮ 
      ಎ) ಹಸ್ಥರು ಮನಕ ಪ್ರಿಣಾಮ   ಬಿ) ಪ್ರಿಸರ ಸಮತಕೂೇಲನ ಸೃರ್ಷಿ   ಸ್ಥ) ಜ್ನಸಂಖಾಯ ಹಕಚಚಳ   ಡಿ) ಭೂ ಶಾಖದ ಇಳಿಮುಖ 
   6. ರಸ್ಕತ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೇಜ್ನಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಿಪ್ಂಚದಲಕಿೇ ಅತ್ಯಂತ್ ದಕೂಡಡ ಯೇಜ್ನಕ 
      ಎ) ಗಾಿಮ ಸಡಕ್ ಯೇಜ್ನಕ   ಬಿ) ಸುವಣಿ ಚತ್ುಷ್ಕೂೆೇನ ಯೇಜ್ನಕ   ಸ್ಥ) ಕ್ಾರಿಡಾರ್ ಯೇಜ್ನಕ   ಡಿ) ನರಕೇಗಾ ಯೇಜ್ನಕ 
   7. ಭಾರತ್ದ ಯೇಜ್ನಾ ಆಯೇಗದ ಸ್ಾಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಿಪ್ನಕಯಾದ ಸಂಸ್ಕಿ 
      ಎ) ರಾರ್ಷರೇಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿ     ಬಿ) ಅಭಿವೃದಿಧ ಆಯೇಗ     ಸ್ಥ) ನೇತಿ ಆಯೇಗ      ಡಿ) ಕ್ಾನೂನು ಆಯೇಗ 
   8. ವಾಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಕೂಸ ಕಲಾನಕಯನುನ ರೂಢಿಗಕ ತ್ರುವವನು 
      ಎ) ಉತಾಾದಕ                ಬಿ) ಗಾಿಹಕ                  ಸ್ಥ) ಶಿಲ್ಲಾ                  ಡಿ) ಉದಯಮಿ 
I I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಕ ವಾಕಯದ್ಲ್ಲ ಿಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.                              1x8=8 
   9. ಅಖಿಲ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಾಿಣ ಪ್ರಿಷ್ಟ್ತ್ುತ ಚಳುವಳಿ ನಡಕಸಲು ಕ್ಾರಣವಕೇನು? 
   10. ಮಹಾಯುದಧದಲಿ್ಲ ಅಮರಿಕ ಅಣವಸರ ಪ್ಿಯೇಗಿಸ್ಥದದರಿಂದಾದ ಪ್ರಿಣಾಮವಕೇನು? 
   11. ಭಾರತ್ದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನುನ ಚಕೈನಾ ತ್ನನದಕಂದು ಪ್ಿತಿಪಾದಿಸುತಿತದಕ? 
   12. ಬಾಲ ಕ್ಾಮಿಿಕ ಎಂದರಕ ಯಾರು? 
   13. ಬಾಲಯ ವಿವಾಹವು ಶಿಕ್ಾಹಿ ಅಪ್ರಾಧ್ವಾಗಿದಕ. ಏಕ್ಕ? 
   14. ಚಂಡಮ್ಾರುತ್ಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕ್ಕೂಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಗಲು ಕ್ಾರಣವಕೇನು? 
   15. ಭಾರತ್ವು ಪ್ಿಗತಿಪ್ರ ತಕರಿಗಕ ನೇತಿಯನುನ ಏಕ್ಕ ಅನುಸರಿಸುತಿತದಕ? 
   16. ಬಾಯಂಕುಗಳು “ಸಂಬಂಧ್ ಕಲ್ಲಾಸುವ ಕ್ಕೂಂಡಿಗಳಾಗಿವಕ.” ಹಕೇಗಕ? 
I I I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಎರಡರಿಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                             2x8=16 
   17. 19ನಕೇ ಶತ್ಮ್ಾನದಲ್ಲ ಿಭಾರತಿೇಯರಿಗಕ ಪ್ರಿಚಯವಾದ ಪಾಶಾಚತ್ಯ ಪ್ರಿಕಲಾನಕಗಳನುನ ಹಕಸರಿಸ್ಥ. 
   18. 1858 ರ ಬಿಿಟನ್  ರಾಣಿಯ ಘೂೇಷ್ಟ್ಣಕಯನುನ ʼಭಾರತಿೇಯ ಮಹಾ ಸನನದುʼ ಎನುನವರು. ಈ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನುನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಥ 
   19. ಲಾಭಕ್ಕೂೇರತ್ನವನುನ ನಯಂತಿಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಾವುವು? 
                     ಅಥವಾ 
       ಭಯೇತಾಾದಕತಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳಕೇನು? 
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   20. ಸ್ಾಮ್ಾಜಿಕ ಸತರ ವಿನಾಯಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 
                  ಅಥವಾ  
       ಜ್ನಮಂದಕಯ ಸವರೂಪ್ವನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   21. ಬಕೇಸ್ಥಗಕ ಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿೇಳುವ ಮಳಕಗಕ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಏನಕಂದು ಕರಕಯುತಾತರಕ? 
   22. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ್ ಬಗಕಯ ನೇರಾವರಿ ಪ್ದಧತಿಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವಕ ಎಂದು ಹಕೇಗಕ ಹಕೇಳುವಿರಿ? 
   23. ಗಾಿಮಿೇಣ ಜ್ನರು ಎದುರಿಸುತಿತರುವ ಸಮಸ್ಕಯಗಳನುನ ಪ್ಟ್ಟಿಮ್ಾಡಿ. 
   24. ಗಾಿಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಾಯದಯು ಗಾಿಹಕ ಹಿತಾಸಕ್ವತ ಕ್ಾಪಾಡಲು ನೇಡಿರುವ ಹಕುೆಗಳಾವುವು? 
I V . ಈ ಕಳೆಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಆರಕ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                      3x9=27 
   25. ಭಾರತ್ದಕೂಂದಿಗಕ ಮರುವಾಯಪಾರ ಸಂಬಂಧ್ವನುನ ಸ್ಾಿಪಿಸ್ಥದ ಯುರಕೂೇಪಿಯನನರಲ್ಲಿ ಪಕೂೇಚುಿಗಿೇಸರು ಮೊದಲ್ಲಗರು. ಚಚಿಿಸ್ಥ 
                  ಅಥವಾ  
       ಪ್ಂಜಾಬ  ಬಿಿಟ್ಟಷ್ಟ್ರ ಆಶಿಿತ್ ರಾಜ್ಯವಾದ ಬಗಕ ಹಕೇಗಕ? 
   26. ಸಂಗಕೂಳಿಳ ರಾಯಣುನು ಸ್ಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಹಕೂೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಕೂೇರಾಡಿದ ಕಮಿವನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   27. “ನಕಹರೂರವರು ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ವೇಕರಣ ಹಾಗೂ ನವಭಾರತ್ದ ಶಿಲ್ಲಾ.” ಸಾಷ್ಟ್ಿಪ್ಡಿಸ್ಥ 
   28. ಭದತಿಾ ಸಮಿತಿಯ ರಚನಕಯನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   29. ಅರಣಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳಾವುವು? 
                  ಅಥವಾ  
       ಭಾರತ್ದ ಭೂ ಬಳಕ್ಕಯ ಮೇಲಕ ಪ್ಿಭಾವ ಬಿೇರುವ ಅಂಶಗಳಾವುವು? 
   30. ಸಂಘಟ್ಟತ್ ಮತ್ುತ ಅಸಂಘಟ್ಟತ್ ಕ್ಕಲಸಗಾರರ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸಗಳಕೇನು? 
   31. ಭಾರತ್ದ ಭೂ ಸವರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾಲ್ಲಕ್  ಶಕೇಿಣಿಯನುನ ಕುರಿತ್ು ಬರಕಯಿರಿ. 
   32. ಗಾಿಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಧಯ ಮಹತ್ವವನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
                  ಅಥವಾ  
       ಮುಂದುವರಕಯುತಿತರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎದುರಿಸುತಿತರುವ ಸಮಸ್ಕಯಗಳಾವುವು? 
   33. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತಕ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ಲತ ಖಾತಕಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನನತಕಗಳಾವುವು? 
                  ಅಥವಾ  
       ಸವ ಉದಕೂಯೇಗ ಉದಿದಮಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಿಪಿಸಬಹುದಾದ ವಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಕಿಗಳಾವುವು? 
V . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಎಂಟಕ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                     4x4=16 
   34. ಪಾಿಸ್ಥ ಕದನಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣ ಮತ್ುತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ.  
   35. ಮಹಲಾವರಿ ಹಾಗೂ ರಕೈತ್ವಾರಿ ಪ್ದಧತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸಗಳಕೇನು? 
                  ಅಥವಾ  
       “1935ರ ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಿರದ ಕ್ಾಯದಯು ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಬುನಾಧ.” ಈ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನುನ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಥ 
   36. ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಬಡತ್ನ ನಮೂಿಲನಕಗಾಗಿ ಕ್ಕೈಗಕೂಂಡಿರುವ ಕಮಿಗಳಾವುವು? 
   37. ಮಕೆಲು ಮಣುು ಜ್ಂಬಿಟ್ಟಿಗಕ ಮಣಿುಗಿಂತ್ ಹಕೇಗಕ ಭಿನನವಾಗಿದಕ? 
V I . 38. ಭಾರತ್ದ್ ನಕ್ಷೆಯನಕು ರಚಿಸಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕು ಗಕರಕತಿಸಿ.                                1+4=5 
        ಎ) ಕ್ಕೈಗಾ       ಬಿ) ಮುಂಬಕೈ       ಸ್ಥ) ಭೂಪಾಲ        ಡಿ) ಬಕಳಗಾವಿ 

****************** 
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ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ  ಪ್ತ್ರರಕನ - 3 
ಸಮಯ: 3:15 ಗಂಟ ೆ               ವಿಷಯ: ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ                  ಅಂಕಗಳು: 80 

I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕುಗಳನಕು ನೇಡಿದ್ಕು, ಸರಿಯಾದ್ ಉತ್ತರವನಕು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.           1x8=8 
   1. ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ಗೃಹಮಂತಿಿ 
      ಎ) ನಕಹರು     ಬಿ) ಡಾ. ರಾಜಕೇಂದಿ ಪ್ಿಸ್ಾದ್       ಸ್ಥ) ಡಾ. ಬಿ ಆರ್  ಅಂಬಕೇಡೆರ್      ಡಿ) ಸದಾಿರ್  ವಲಿಭ ಭಾಯ್ ಪ್ಟಕೇಲ  
   2. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಸ್ಾಿಪ್ನಕಯಾಗಲು ಕ್ಾರಣ 
      ಎ) ಜ್ಮಿನಯನುನ ಹತಿತಕೆಲು   ಬಿ) ಆರ್ಥಿಕ ನಕರವಿಗಾಗಿ   ಸ್ಥ) ಭವಿಷ್ಟ್ಯದ ಯುದಧಗಳನುನ ತ್ಡಕಯಲು    ಡಿ) ಆರ್ಥಿಕ್ಾಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ 
   3. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕುೆ ಕ್ಾಯಿದಕ ಜಾರಿಗಕೂಂಡ ವಷ್ಟ್ಿ 
     ಎ) 2006              ಬಿ) 2009                ಸ್ಥ) 2010               ಡಿ) 2020 
   4. ಸಮ್ಾನ ವಕೇತ್ನ ಕ್ಾಯದಯ ಮಹತ್ವ  
     ಎ) ಸಂಘಟ್ಟತ್ ವಲಯದ ವಕೇತ್ನ ತಾರತ್ಮಯ ನವಾರಣಕಗಕ         ಬಿ) ಉದಕೂಯೇಗ ಸೃರ್ಷಿ    
     ಸ್ಥ) ಕ್ಾಮಿಿಕ ಹಿತ್ರಕ್ಷಣಕ                                  ಡಿ) ಕ್ಾಮಿಿಕರಿಗಕ ಸ್ೌಲಭಯ ಪ್ೂರಕೈಕ್ಕ 
   5. ಪ್ರಮ್ಾಣು ವಿದುಯತ್ ಉತಾಾದನಕಯಲ್ಲಿ ಬಕರಿಲ್ಲಯಂನ ಮಹತ್ವ 
     ಎ) ಶಾಖ ತ್ಗಿಿಸಲು ಬಳಕ್ಕ     ಬಿ) ಮ್ಾಡರಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಕ್ಕ     ಸ್ಥ) ಉತ್ತಮ ವಿದುಯತ್ ವಾಹಕ    ಡಿ) ವಿದುಯತ್ ಮಂದ ವಾಹಕ 
   6. ಭಾರತ್ದ ಹಕಬಾಾಗಿಲು 
     ಎ) ಚಕನಕನೈ             ಬಿ) ಮಂಗಳೂರು            ಸ್ಥ) ಮುಂಬಕೈ             ಡಿ) ದಕಹಲ್ಲ 
   7. ಪ್ರಿಸರ ಸ್ಕನೇಹಿ ತ್ಂತ್ಿಗಳನುನ ಬಳಸ್ಥ ಕೃರ್ಷ ಉತಾಾದನಕಯನುನ ದಿವಗುಣಗಕೂಳಿಸುವುದು. 
     ಎ) ಸುಗಿಿ ಪ್ೂವಿ ತ್ಂತ್ಜಿ್ಞಾನ    ಬಿ) ಸುಗಿಿ ನಂತ್ರದ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ    ಸ್ಥ) ಹಸ್ಥರು ಕ್ಾಿಂತಿ     ಡಿ) ಸದಾ ಹಸ್ಥರು ಕ್ಾಿಂತಿ 
   8. ಗಾಿಮ್ಾಂತ್ರ ಪ್ಿದಕೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳನುನ ಸ್ಾಿಪಿಸಲು ರಚನಕಯಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕಿ 
     ಎ) ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಸಂಸ್ಕಿ         ಬಿ) ನಬಾರ್ಡಿ          ಸ್ಥ) ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಕಿ          ಡಿ) ಜಿಲಾಿ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಕ್ಕೇಂದ ಿ  

I I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಕ ವಾಕಯದ್ಲ್ಲ ಿಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.                              1x8=8 
   9. ವಲಿಭ ಭಾಯಿ ಪ್ಟಕೇಲರನುನ “ಉಕ್ವೆನ ಮನುಷ್ಟ್ಯ” ಎಂದು ಏಕ್ಕ ಕರಕಯುತಾತರಕ? 
   10. ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದಧದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯುರಕೂೇಪಿನ ಭೂಪ್ಟವಕೇ ಬದಲಾಯಿತ್ು. ಸಾಷ್ಟ್ಿಪ್ಡಿಸ್ಥ 
   11. 20 ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಶಾಂತಿ, ಮೈತಿ,ಿ ಸಹಕ್ಾರ ಒಪ್ಾಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾವುವು? 
   12. ಬಾಲಯ ವಿವಾಹ ಎಂದರಕೇನು? 
   13. ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ “ಕೂಲ್ಲಯಿಂದ ಶಾಲಕಗಕ” ಕ್ಾಯಿಕಮಿವನುನ ಏಕ್ಕ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದಕ? 
   14. ಜ್ಲಾನಯನ ಪ್ಿದಕೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣಯಗಳನುನ ಏಕ್ಕ ಬಕಳಕಸಬಕೇಕು? 
   15. ಸ್ಾವಿಜ್ನಕ ವಕಚಚ ಹಕಚಚಳವಾಗಲು ಕ್ಾರಣವಕೇನು? 
   16. ರಿಜ್ರ಼್ ಿ  ಬಾಯಂಕನುನ ಬಾಯಂಕುಗಳ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕರಕಯುತಾತರಕ. ಸಾರ್ಷಿೇಕರಿಸ್ಥ  
I I I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಎರಡರಿಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                             2x8=16 
   17. ಭಾರತ್ದ ಪ್ಿಮುಖ ಸ್ಾಮ್ಾಜಿಕ ಮತ್ುತ ಧಾಮಿಿಕ ಸುಧಾರಕರನುನ ಹಕಸರಿಸ್ಥ. 
   18. 1857 ರ ದಂಗಕಗಕ ಆಡಳಿತಾತ್ೂಕ ಅಂಶಗಳು ಕ್ಾರಣವಾದವು. ಚಚಿಿಸ್ಥ 
   19. ಜ್ನಸಂಖಾಯ ಸ್ಕೂಾೇಟದಿಂದುಂಟಾದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
                     ಅಥವಾ 
       ಮ್ಾನವ ಹಕುೆಗಳ ಹಕೂೇರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ುರ್ಷಿ ನೇಡಿದ ಘಟನಕಗಳಾವುವು? 
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   20. ಅಸಾೃಷ್ಟ್ಯತಕಯನುನ ಸ್ಾಮ್ಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಎಂದು ಏಕ್ಕ ಕರಕಯುತಾತರಕ? 
                  ಅಥವಾ  
       ಪ್ರಿಸರ ಮ್ಾಲ್ಲನಯಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣಗಳಕೇನು? 
   21. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಮಳಕ ಪ್ಡಕಯುವ ಪ್ಿದಕೇಶಗಳಾವುವು? 
   22. ಭಾರತ್ದ ಆರ್ಥಿಕ್ಾಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನೂೂಲವು ಪ್ಮಿುಖ ಪಾತ್ಿವಹಿಸುತ್ತದಕ. ಹಕೇಗಕ? 
   23. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಪ್ಂಚಾಯತ್  ರಾಜ  ಸಂಸ್ಕಿಗಳನುನ ಹಕಸರಿಸ್ಥ. 
   24. ಗಾಿಹಕರು ಅನುಭವಿಸುತಿತರುವ ಸಂಕಷ್ಟ್ಿಗಳಾವುವು? 
I V . ಈ ಕಳೆಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಆರಕ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                      3x9=27 
   25. ಫಕಿಂಚರು ಮತ್ುತ ಬಿಿಟ್ಟಷ್ಟ್ರು ಅಧಕ್ಾರ ಸ್ಾಿಪ್ನಕಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಕನಾಿಟ್ಟಕ್  ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಹಕೂೇರಾಡಿದ ಬಗಕ ಹಕೇಗಕ? 
                  ಅಥವಾ  
       ಬಿಿಟ್ಟಷ್ಟ್ರ ಅಧಕ್ಾರ ವಿಸತರಣಕಗಕ ದತ್ುತ ಮಕೆಳಿಗಕ ಹಕ್ವೆಲಿ ನೇತಿಯು ಹಕೇಗಕ ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡಿತ್ು? 
   26. ದಕೂೇಂಡಿಯಾ ವಾಘ ನು ಬಿಿಟ್ಟಷ್ಟ್ರ ವಿರುದಧ ಮ್ಾಡಿದ ಹಕೂೇರಾಟವನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   27. ಆಂಗಿ ಪ್ಿಭುತ್ವದ ವಿರುದಧದ ಹಕೂೇರಾಟದಲಿ್ಲ ಗಾಯಿಡಿನ್  ಲೂ ಪಾತ್ಿವು ಮಹತ್ವಪ್ೂಣಿವಾದುದು. ಹಕೇಗಕ? 
   28. ಯುನಕಸ್ಕೂೆೇದ ಕ್ಾಯಿಗಳಾವುವು? 
   29. ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಕಂಡುಬರುವ ಅರಣಯಗಳ ಪ್ಿಕ್ಾರಗಳಾವುವು? 
                  ಅಥವಾ  
       ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿತಕೂೇಟಗಾರಿಕ್ಕಗಕ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ೂರಕ ವಾತಾವರಣವಿದಕ. ವಿವರಿಸ್ಥ 
   30. ಸಂಘಟ್ಟತ್ ಕ್ಕಲಸಗಾರರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 
   31. ಪ್ೂವಿ ಘಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ಶಿಚಮ ಘಟಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನನತಕಗಳಕೇನು? 
   32. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಗಾಿಮಿೇಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಿಸ್ಥಿತಿಯನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
                  ಅಥವಾ  
       ನೇತಿ ಆಯೇಗದ ಧಕಯೇಯ ಹಾಗೂ ಕ್ಾಯಿಚಟುವಟ್ಟಕ್ಕಗಳಾವುವು? 
   33. ಬಾಯಂಕುಗಳು ಸಲಿ್ಲಸುವ ಸ್ಕೇವಕಗಳಾವುವು? 
                  ಅಥವಾ  
       ಉದಯಮಿಗಳ ಪ್ಿವತ್ಿಕ ಸಂಸ್ಕಿಗಳನುನ ತಿಳಿಸ್ಥ. 
V . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಎಂಟಕ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                     4x4=16 
   34. ಬಕ್ಾಾರ್  ಕದನಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣ ಮತ್ುತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ ತಿಳಿಸ್ಥ.  
   35. “ಖಾಯಂ ಜ್ಮಿೇನಾದರಿ ಪ್ದಧತಿಯು ರಕೈತ್ರನುನ ಸ್ಾದಲಕಿೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಸ್ಾಲದಲಕಿೇ ಬದುಕ್ವ, ಸ್ಾಲದಲಕಿೇ ಸ್ಾಯುವಂತಕ ಮ್ಾಡಿತ್ು”. ಹಕೇಗಕ? 
                  ಅಥವಾ  
       “ಬಿಿಟ್ಟಷ್ಟ್ರ ಕ್ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಕೂಲ್ಲೇಸ್  ವಯವಸ್ಕಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ಾಕಷ್ಟ್ುಿ ಸುಧಾರಣಕಗಳಾದವು.” ಈ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನುನ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಥ 
   36. ಸ್ಾಕ್ಷರತಕಯನುನ ವೃದಿಧಸಲು ಸಕ್ಾಿರ ಕ್ಕೈಗಕೂಂಡಿರುವ ಕಿಮಗಳಾವುವು? 
   37. ಕಪ್ುಾ ಮಣುು ಮತ್ುತ ಕ್ಕಂಪ್ು ಮಣುುಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸಗಳಕೇನು? 
V I . 38. ಭಾರತ್ದ್ ನಕ್ಷೆಯನಕು ರಚಿಸಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕು ಗಕರಕತಿಸಿ.                                1+4=5 
        ಎ) ಅಹಮದಾಬಾದ್       ಬಿ) ಕ್ಕೂಲೆತಾತ       ಸ್ಥ) ಅಮೃತ್ಸರ       ಡಿ) ಬಾಂಬಕ ಹಕೈ 

****************** 
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ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ  ಪ್ತ್ರರಕನ - 4 
ಸಮಯ: 3:15 ಗಂಟ ೆ               ವಿಷಯ: ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ                  ಅಂಕಗಳು: 80 

I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕುಗಳನಕು ನೇಡಿದ್ಕು, ಸರಿಯಾದ್ ಉತ್ತರವನಕು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.           1x8=8 
   1. ವಿಶಾಲಾಂಧ್ ಿರಾಜ್ಯ ರಚಿಸಲು ಉಪ್ವಾಸ ಸತಾಯಗಿಹ ನಡಕಸ್ಥದವರು 
     ಎ) ಪಕೂಟ್ಟಿ ಶಿಿೇರಾಮುಲು         ಬಿ) ಶಿೇಿರಾಮುಲು         ಸ್ಥ) ಆಂಧ್ ಿಜ್ನತಕ         ಡಿ) ಸತಾಯಗಿಹಿಗಳು 
   2. ರಷ್ಾಯ ದಕೇಶವು ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದಧದಿಂದ ಹಿಂದಕ ಸರಿಯಲು ಕ್ಾರಣ  
     ಎ) ಸ್ಕೂೇಲ್ಲನ ಭಿೇತಿ       ಬಿ) ಸಮ್ಾಜ್ವಾದಿ ಕ್ಾಂಿತಿ        ಸ್ಥ) ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಾಂದಕ್ಾೆಗಿ       ಡಿ) ಶಾಂತಿ ಸ್ಾಿಪಿಸಲು 
   3. ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ ಭಿಷ್ಾಿಚಾರ ನಯಂತಿಿಸಲು ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಿ 
     ಎ) ಲಕೂೇಕಪಾಲ          ಬಿ) ಭಿಷ್ಟ್ ಿನಗಿಹಪ್ಡಕ           ಸ್ಥ) ಲಕೂೇಕ್ಾಯುಕತ            ಡಿ) ಲಕೂೇಕ್ಾಭಿರಾಮ 
   4. ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಮ್ಾಹಿತಿ ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಕೇತ್ಿದ ಪ್ಿಗತಿಯಿಂದಾದ ಪ್ರಿಣಾಮ 
     ಎ) ಕೂಲ್ಲ ರಹಿತ್ ದುಡಿಮ         ಬಿ) ಅಸಂಘಟ್ಟತ್ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಕ ಸ್ೌಲಭಯಗಳ ಹಕಚಚಳ   
     ಸ್ಥ) ಉದಕೂಯೇಗ ಸೃರ್ಷಿ                 ಡಿ) ದುಡಿಮಯಲ್ಲಿ ಭಕೇದ ಭಾವ ಸೃರ್ಷ ಿ
   5. ಕಚಾಚ ತಕೈಲವನುನ ಶುದಿಧೇಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಗುವ ವಸುತ 
     ಎ) ಲ್ಲರ್ಥಯಂ           ಬಿ) ಲಕಪಿಡಕೂೇಲಕಟ್           ಸ್ಥ) ಗಾಯಸ್ಕೂೇಲ್ಲನ್            ಡಿ) ಥಕೂೇರಿಯಂ 
   6. ಭೌಗಕೂೇಳಿಕ ಮ್ಾಹಿತಿ ವಯವಸ್ಕಿಯನುನ ಬಳಸ್ಥದ ಮೊದಲ ದಕೇಶ 
     ಎ) ಅಮರಿಕ ಸಂಯುಕತ ಸಂಸ್ಾಿನ         ಬಿ) ಇಂಗಕಿಂರ್ಡ         ಸ್ಥ) ಭಾರತ್         ಡಿ) ಕ್ಕನಡಾ 
   7. ನೇತಿ ಆಯೇಗವು ಸ್ಾಿಪ್ನಕಯಾದ ವಷ್ಟ್ಿ 
     ಎ) 2010                 ಬಿ) 2015                 ಸ್ಥ) 2020               ಡಿ) 2017 
   8. ಉದಯಮಿ ಪ್ದದ ನಷ್ಟ್ಾತಿತಗಕ ಕ್ಾರಣವಾದ ಫಕಿಂಚ್ ಪ್ದ 
     ಎ) ಎಂಟಿಪಕನಿೂಯರ್          ಬಿ) ಎಂಟ ಿಪಕಿಂಡಕ           ಸ್ಥ) ಎಂಟ ಿಫಕಿಂರ್ಡ          ಡಿ) ಎಂಟರ್ ಟಕೈನರ್ 
I I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಕ ವಾಕಯದ್ಲ್ಲ ಿಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.                              1x8=8 
   9. ಜ್ುನಾಗಢದ ನವಾಬನ ವಿರುದಧ ಜ್ನರು ಹಕೂೇರಾಟ ನಡಕಸಲು ಕ್ಾರಣವಕೇನು? 
   10. 2ನಕೇ ಮಹಾಯುದಧವು ಶಿೇತ್ಲ ಸಮರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತ್ು. ಹಕೇಗಕ? 
   11. ಭಾರತ್ ಮತ್ುತ ಪಾಕ್ವಸ್ಾಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧಕಯ ಒಪ್ಾಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ಥದ ದಕೇಶ ಯಾವುದು? 
   12. ಹಕಣುು ಶಿಶು ಹತಕಯಯನುನ ಅಥಕೈಿಸ್ಥ. 
   13. ಬಾಲ ಕ್ಾಮಿಿಕತಕ ನವಾರಣಕಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನದಕೇಿಶಕ ಸೂತ್ಿಗಳ ಪಾತ್ಿವಕೇನು? 
   14. ಭಾರತ್ದ ಪ್ಶಿಚಮ ತಿೇರದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಕ್ಕೂರಕತ್ ಹಕಚುಚ. ಏಕ್ಕ? 
   15. ಸಕ್ಾಿರಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಮ್ಾಡಲು ಪ್ಿಯತಿನಸುವುದಿಲಿ. ಏಕ್ಕ? 
   16. ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮಗಕ ಯಾವ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತಕ ಸೂಕತವಾದುದು?  
I I I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಎರಡರಿಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                             2x8=16 
   17. ಸತ್ಯ ಶಕ ೇಧ್ಕ ಸಮ್ಾಜ್ವು ವಿರಕೂೇಧಸ್ಥದ ಆಚರಣಕಗಳನುನ ಪ್ಟ್ಟಿಮ್ಾಡಿ. 
   18. 1857 ರ ದಂಗಕಯು ವಿಫಲವಾಯಿತ್ು ಎಂದು ಹಕೇಗಕ ಹಕೇಳುವಿರಿ. 
   19. ಕ್ಕೂೇಮುವಾದವು ದಕೇಶದ ಐಕಯತಕಗಕ ಮ್ಾರಕವಾಗಲು ಕ್ಾರಣವಕೇನು? 
                     ಅಥವಾ 
       ಮ್ಾನವ ಹಕುೆಗಳ ಪ್ಿತಿಪಾದನಕಗಾಗಿ ಭಾರತ್ವು ನಡಕಸುತಿತರುವ ಹಕೂೇರಾಟವನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
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   20. ಪ್ೂವಾಿಗಿಹಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣವಾಗುವ ತಾರತ್ಮಯಗಳಾವುವು? 
                  ಅಥವಾ  
       ದಕೂಂಬಿ ಉಂಟಾಗಲು ಕ್ಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳಾವುವು? 
   21. ಭಾರತ್ದ ವಯವಸ್ಾಯವು ಮ್ಾನೂಾನ್  ಜಕೂತಕಯಲಿ್ಲ ಆಡುವ ಜ್ೂಜಾಟವಾಗಿದಕ. ಏಕ್ಕ? 
   22. ಬಾವಿ ನೇರಾವರಿಯು ಕ್ಾಲುವಕ ನೇರಾವರಿಗಿಂತ್ ಹಕೇಗಕ ಭಿನನವಾಗಿದಕ? 
   23. ಮ್ಾನವ ಸಂಪ್ನೂೂಲದ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್  ರಾಜ  ಸಂಸ್ಕಿಗಳು ಕ್ಕೈಗಕೂಳುಳವ ಕ್ಾಯಿಕಮಿಗಳನುನ ಪ್ಟ್ಟಿಮ್ಾಡಿ. 
   24. ಮೂರು ಹಂತ್ದ ಗಾಿಹಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳನುನ ತಿಳಿಸ್ಥ. 
I V . ಈ ಕಳೆಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಆರಕ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                      3x9=27 
   25. ಕ್ಾನ್ ಸ್ಾಿಂಟ್ಟನಕೂೇಪ್ಲ  ನಗರವನುನ ಟಕಿರು ವಶಪ್ಡಿಸ್ಥಕ್ಕೂಂಡಿದದರಿಂದಾದ ಪ್ರಿಣಾಮವನುನ ವಿಶಕಿೇರ್ಷಸ್ಥ. 
                  ಅಥವಾ  
       ಲಾರ್ಡ ಿ  ವಕಲಕಿಸ್ಥಿಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಬಿಿಟ್ಟಷ  ಸ್ಾಮ್ಾಿಜ್ಯ ವಿಸತರಣಕ ದಕೂಡಡ ಪ್ಿಮ್ಾಣದಲಾಿಯಿತ್ು. ಈ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನುನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಥ 
   26. ಭಾರತ್ದ ಚರಿತಕಯಿಲ್ಲಿ 18ನಕೇ ಶತ್ಮ್ಾನವು ʼರಾಜ್ಕ್ವೇಯ ಸಮಸ್ಕಯಗಳ ಶತ್ಮ್ಾನʼ ಎಂದಕೇ ಚಿತಿಿಸಲಾಟ್ಟಿದಕ. ಏಕ್ಕ? 
   27. “ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಬಕೇಡಿಕ್ಕಗಳು ದಕೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ್ಾಭಿವೃದಿಧಗಕ ಪ್ೂರಕವಾಗಿದದವು.” ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಥ 
   28. ಕ್ಾಮನ್ ವಕಲತ  ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘದ ಉದಕದೇಶಗಳಕೇನು? 
   29. ಎಲಕಯುದುರಿಸುವ ಮ್ಾನೂಾನ್ ಅರಣಯಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ತಿಳಿಸ್ಥ. 
                  ಅಥವಾ  
       ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಭೂ ಬಳಕ್ಕಯ ಮ್ಾದರಿಗಳಾವುವು? 
   30. ನರುದಕೂಯೇಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   31. ಭಾರತ್ದ ಪ್ೂವಿ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನದ ಸವರೂಪ್ವನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   32. ಸ್ಥರೇ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಪಾತ್ಿವಕೇನು? 
                  ಅಥವಾ  
       ಶಿಿೇಮಂತ್ ಹಾಗೂ ಬಡ ರಕೈತ್ರ ನಡುವಿನ ತಾರತ್ಮಯವನುನ ಹಕೂೇಗಲಾಡಿಸಲು ಕ್ಕೈಗಕೂಂಡಿರುವ ಕಮಿಗಳಾವುವು? 
   33. ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತಕಯನುನ ತಕರಕಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳಕೇನು? 
                  ಅಥವಾ  
       ಜಿಲಾಿ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಕ್ಕೇಂದಿಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸ್ಕೇವಕಗಳಾವುವು? 
V . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಎಂಟಕ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                     4x4=16 
   34. ಎರಡನಕಯ ಕನಾಿಟ್ಟಕ್  ಯುದಧವನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ.  
   35. ರಕೈತ್ವಾರಿ ಪ್ದಧತಿಯಿಂದಲಕೇ ಗರಿಷ್ಟ್ಠ ಪ್ಿಮ್ಾಣದ ಭಾರತಿೇಯ ರಕೈತ್ರು ಸ್ಾಲದ ಸುಳಿಗಕ ಸ್ಥಲುಕ್ವದರು. ಹಕೇಗಕ? 
                  ಅಥವಾ  
       “1833ರ ಚಾಟಿರ್  ಕ್ಾಯದಯು ಭಾರತ್ದ ಒಟುಿ ವಯವಸ್ಕಿಯನುನ ಮತ್ತಷ್ಟ್ುಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಥತ್ು.” ಈ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನುನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಥ 
   36. ಕ್ಕೂೇಮುವಾದವನುನ ನಯಂತಿಿಸಬಹುದಾದ ಕಮಿಗಳಾವುವು? 
   37. ಮರುಭೂಮಿ ಮಣುು ಪ್ವಿತ್ದ ಮಣಿುಗಿಂತ್ ಹಕೇಗಕ ಭಿನನವಾಗಿದಕ? 
V I . 38. ಭಾರತ್ದ್ ನಕ್ಷಯೆನಕು ರಚಿಸಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕು ಗಕರಕತಿಸಿ.                                1+4=5 
        ಎ) ಸ್ಕೇಲಂ         ಬಿ) ವಿಶಾಖಪ್ಟಿಣ         ಸ್ಥ) ಕ್ಾನುಾರ         ಡಿ) ತಾರಾಪ್ುರ 

****************** 
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ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ  ಪ್ತ್ರರಕನ - 5 
ಸಮಯ: 3:15 ಗಂಟ ೆ               ವಿಷಯ: ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ                  ಅಂಕಗಳು: 80 

I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕುಗಳನಕು ನೇಡಿದ್ಕು, ಸರಿಯಾದ್ ಉತ್ತರವನಕು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.           1x8=8 
   1. ಹಕೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಾಿನವು ಭಾರತ್ ಒಕೂೆಟಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಪ್ಿಡಕಯಾದ ವಷ್ಟ್ಿ 
      ಎ) 1949                  ಬಿ) 1947                 ಸ್ಥ) 1948               ಡಿ) 1950 
   2. ಹಿಟಿರ್ ‘ಗಕೂಬಕಲಾ’ ಎಂಬ ಮಂತಿಿಯನುನ ನಕೇಮಕ ಮ್ಾಡಿದದನು. ಏಕ್ಕಂದರಕ 
      ಎ) ಜ್ನಾಂಗಿೇಯ ದಕವೇಷ್ಟ್ ಹರಡಲು     ಬಿ) ಗಲಭಕ ಸೃರ್ಷಿಸಲು    ಸ್ಥ) ಹಕೂಲಕೂಕ್ಾಸ್ಿ ಗಾಗಿ   ಡಿ) ಕ್ಾನಕಾಂಟಕೇಿಷ್ಟ್ನ್ ಕ್ಾಯಂಪ್ ಗಾಗಿ 
   3. ಬಳಕ್ಕದಾರರಿಂದ ಹಕಚಿಚನ ಲಾಭಗಳಿಸುವ ಧಕೂೇರಣಕ 
      ಎ) ಭಿಷ್ಟ್ಿಚಾರ             ಬಿ) ಲಾಭಕ್ಕೂೇರತ್ನ             ಸ್ಥ) ವಂಚನಕ            ಡಿ) ಕಳಳಸ್ಾಗಾಣಿಕ್ಕ 
   4. ವಿಶಕೇಷ್ಟ್ ಪ್ರಿಣತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಕೂೇದಯಮಗಳು ಬಕಳಕದುದರಿಂದಾದ ಪ್ರಿಣಾಮ 
      ಎ) ನರುದಕೂಯೇಗ ಹಕಚಚಳ    ಬಿ) ಬಡತ್ನ ನಮ್ಾಿಣ       ಸ್ಥ) ಪ್ರಿಸರ ನಾಶ        ಡಿ) ವಾಯಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಕಚಚಳ 
   5. ಪ್ುನರ್ ಬಳಕ್ಕ ಮ್ಾಡಬಹುದಾದ ಶಕ್ವತ ಮೂಲಗಳಿಗಕ ಉದಾಹರಣಕ 
      ಎ) ಜಕೈವಿಕ ಅನಲ             ಬಿ) ಕಲ್ಲಿದದಲು              ಸ್ಥ) ಪಕಟಕೂೇಿಲ್ಲಯಂ        ಡಿ) ಅಣು ಶಕ್ವತ 
   6. ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ವಯವಸ್ಕಿಗಕ ಇರುವ ಮತಕೂತಂದು ಹಕಸರು 
      ಎ) ಜಿ ಐ ಎಸ್              ಬಿ) ರಿಸ್ಥಾೇವರ್              ಸ್ಥ) ಪಾತ್  ಫಕೈಂಡರ್        ಡಿ) ಗೂಗಲ ಮ್ಾಯಪ್ 
   7. ಎಲಿರನುನ ಒಳಗಕೂಂಡ ಬಕಳವಣಿಗಕಗಕ ಪಾಿಮುಖಯತಕ ನೇಡಿದ ಪ್ಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೇಜ್ನಕ  
      ಎ) ಮೊದಲನಕೇಯ ಯೇಜ್ನಕ     ಬಿ) ಐದನಕೇ ಯೇಜ್ನಕ    ಸ್ಥ) ಹನಕೂನಂದನಕೇಯ ಯೇಜ್ನಕ     ಡಿ) ಹತ್ತನಕೇ ಯೇಜ್ನಕ 
   8. ಉದಯಮಿಯು ತ್ನನ ಉದಯಮವನುನ ಸ್ಾಿಪಿಸಲು ಕ್ಕೈಗಕೂಳುಳವ ಕ್ವಯಿ  
      ಎ) ವಯವಹಾರ             ಬಿ) ವಾಯಪಾರ            ಸ್ಥ) ಉದಯಮಶಿೇಲತಕ             ಡಿ) ಸೃಜ್ನಶಿೇಲತಕ 
I I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಕ ವಾಕಯದ್ಲ್ಲ ಿಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.                              1x8=8 
   9. 1953ರಲಿ್ಲ ಸಕ್ಾಿರವು ರಾಜ್ಯ ಪ್ುನವಿಿಂಗಡಣಾ ಆಯೇಗವನುನ ಏಕ್ಕ ರಚಿಸ್ಥತ್ು? 
   10. ಇಂಗಕಿಂರ್ಡ  ಭಾರತಿೇಯರಿಗಕ ನೇಡಿದ ಸ್ಾವತ್ಂತ್ಿಯ ನೇಡುವ ವಾಗಾದನವನುನ ಉಳಿಸ್ಥಕ್ಕೂಳಳಲ್ಲಲಿ. ಸಾಷ್ಟ್ಿಪ್ಡಿಸ್ಥ 
   11. ವಿಶವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಾವಿಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಕಷ್ಟ್ುಿ? 
   12. ಮಕೆಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖಕಯ ಯಾವುದು? 
   13. ಹಕಣಿುನ ಅಪ್ಮ್ೌಲ್ಲಯೇಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕ್ಾರಣವಾಗುತ್ತದಕ? 
   14. ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹಕಚಾಚಗಲು ಕ್ಾರಣವಕೇನು? 
   15. ವಿತಿತೇಯ ಕ್ಕೂರತಕಯನುನ ಸೂತ್ಿ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಹಕೇಗಕ ವಯಕತಪ್ಡಿಸಬಹುದು? 
   16. ಹಷ್ಟ್ಿನು ತ್ನನ ಸ್ಕನೇಹಿತ್ನ ಖಾತಕಗಕ ಮ್ಾತ್ಿವಕೇ ಜ್ಮಯಾಗುವಂತಕ ಚಕಕ್  ನೇಡಬಕೇಕ್ಾಗಿದಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಚಕಕ್  ನೇಡಬಕೇಕು?  
I I I . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಎರಡರಿಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                             2x8=16 
   17. ಬಹಿೂ ಸಮ್ಾಜ್ದ ಬಕೂೇಧ್ನಕಗಳನುನ ಪ್ಟ್ಟಿಮ್ಾಡಿ. 
   18. ಭಾರತ್ದ ಪ್ಿರ್ಮ ಸ್ಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಸಂಗಾಮಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹಕೇಗಕ ಕ್ಾರಣವಾದವು? 
   19. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮ್ಾನತಕಗಕ ಕ್ಾರಣಗಳಕೇನು? 
                     ಅಥವಾ 
       ಶಸ್ಾರಸರ ಪಕೈಪಕೂೇಟ್ಟಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
   20. ತಾರತ್ಮಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ೂವಿಗಿಹದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಕೇನು? 
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                  ಅಥವಾ  
       ಮಹಿಳಾ ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಮೂಹಗಳ ಪಾಿಮುಖಯತಕಯನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   21. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಮಳಕಯ ಹಂಚಿಕ್ಕಯ ವಿಭಾಗಗಳಾವುವು? 
   22. ಮಳಕಕ್ಕೂಯುಿ ಮೂಲಕ ನೇರಿನ ಸಂಗಿಹಣಕಯನುನ ಹಕೇಗಕ ಮ್ಾಡಬಹುದು? 
   23. ವಿಕ್ಕೇಂದಿೇಿಕರಣದಿಂದಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳಾವುವು? 
   24. ಮ್ಾಚ್ ಿ  15 ಅನುನ ವಿಶವ ಗಾಿಹಕ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲು ಕ್ಾರಣವಕೇನು? 
I V . ಈ ಕಳೆಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಆರಕ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                      3x9=27 
   25. ಭಾರತ್ಕ್ಕೆ ಹಕೂಸ ಜ್ಲಮ್ಾಗಿ ಶಕ ೇಧ್ನಕಗಕ ಕ್ಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನುನ ಚಚಿಿಸ್ಥ. 
                  ಅಥವಾ  
       ಮೊದಲನಕೇ ಆಂಗಕೂಿೇ-ಮರಾಠ ಯುದಧಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣ ಮತ್ುತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ ವಿಶಕಿೇರ್ಷಸ್ಥ. 
   26. ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿ ಕ್ಕ. ಶಕೇಷ್ಾದಿಿ ಐಯಯರ್ ರವರ ಸ್ಾಧ್ನಕಗಳಕೇನು? 
   27. “ಭಾರತಿೇಯ ಸ್ಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಹಕೂೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ  ಚಂದ ಿಬಕೂೇಸರ ಪಾತ್ಿವು ಒಂದು ದಿಟಿ ಮೈಲ್ಲಗಲುಿ.” ಸಮರ್ಥಿಸ್ಥ 
   28. ವಿಶವಸಂಸ್ಕಿಯ ಸ್ಾಧ್ನಕಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   29. ಅರಣಯಗಳಕಂದರಕೇನು? ಅರಣಯಗಳ ಮೇಲಕ ಪ್ಿಭಾವ ಬಿೇರುವ ಅಂಶಗಳಾವುವು? 
                  ಅಥವಾ  
       ಭತ್ತ ಬಕಳಕಯಲು ಅವಶಯಕವಿರುವ ಭೌಗಕೂೇಳಿಕ ಅಂಶಗಳಾವುವು? 
   30. ಅಸಂಘಟ್ಟತ್ ಕ್ಕಲಸಗಾರರು ಎದುರಿಸುತಿತರುವ ಸಮಸ್ಕಯಗಳಾವುವು? 
   31. ಪ್ಯಾಿಯ ಪ್ಿಸಿಭೂಮಿಯು ಹಕೂಂದಿರುವ ವಾಯಪಿತಯನುನ ತಿಳಿಸ್ಥ. 
   32. ಸ್ಾವತ್ಂತಾಯಿನಂತ್ರ ಸಕ್ಾಿರವು ಅನುಸರಿಸ್ಥದ ಅಭಿವೃದಿಧ ತ್ಂತ್ಿಗಳಿಂದಾದ ಪ್ರಿಣಾಮವಕೇನು? 
                  ಅಥವಾ  
       ಪ್ಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೇಜ್ನಕಗಳ ಸ್ಾಧ್ನಕಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ. 
   33. ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತಕಯನುನ ತಕರಕಯುವ ವಿವಿಧ್ ಹಂತ್ಗಳನುನ ತಿಳಿಸ್ಥ. 
                  ಅಥವಾ  
       ಆರ್ಥಿಕ್ಾಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ಉದಯಮಿಯ ಪಾತ್ಿವಕೇನು? 
V . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರತಿಯಂದ್ಕ ಪರಶ್ೆುಗೂ ಎಂಟಕ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.                                     4x4=16 
   34. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ ಫಕಿಂಚರ ಏಳಿಗಕಯನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ.  
   35. ಬಿಿಟ್ಟಷ್ಟ್ರ ಕಂದಾಯ ನೇತಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಕೇನು? 
                  ಅಥವಾ  
       1919 ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಿರದ ಕ್ಾಯದಯು ಜಾರಿಗಕೂಳಿಸ್ಥದ ಸುಧಾರಣಕಗಳನುನ ವಿಶಕಿೇರ್ಷಸ್ಥ. 
   36. ಪಾಿದಕೇಶಿಕವಾದವನುನ ನವಾರಿಸಲು ಇರುವ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ೂಕ ಪ್ರಿಹಾರಗಳಾವುವು? 
   37. ಮಣಿುನ ಸವಕತ್ಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ ವಿಶಕಿೇರ್ಷಸ್ಥ. 
V I . 38. ಭಾರತ್ದ್ ನಕ್ಷೆಯನಕು ರಚಿಸಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಕು ಗಕರಕತಿಸಿ.                                1+4=5 
        ಎ) ಬಕಂಗಳೂರು       ಬಿ) ರೂಕ್ಕಿಲಾ       ಸ್ಥ) ದಕಹಲ್ಲ        ಡಿ) ಅನಂತ್ಪ್ುರ 
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 5 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ತ್ರರಕನಗಳನನನೆಳಗನನೊಂಡಿದನ . 

 ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಿೀಕ್ಷನಯ ಅತ್ಯೊಂತ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದ ಕನಡಿದನ . 

 ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಿೀಕ್ಷನಯ ಸಿದಧತನಗನ ಅತ್ಯೊಂತ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದನ . 

 ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾೊಂಶಕನ ೆ ಪ್ನರಕವಾಗಿದನ . 

 ಕನ.ಎಸ್.ಇ.ಎ.ಬಿ. ಯ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ತ್ರರಕನಯ ಸವರನಪ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದನ. 

 

 

ರುದ್ರೇಶ ಕ್.ಎಸ್. 
ಸಕಕಾರಿ ಪ್ರರಢಶಕಲ್ ಸಂಕೇಘಟ್ಟ, ಮಕಗಡಿ ತಕ. ರಕಮನಗರ ಜಿಲ್ೆ. 


