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KAGINAKAR P. M. KPS CHIKKANAHALLI, SIRA-TQ., MADHUGIRI EDN. DIST. 9481194294 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬಿ್ಲಕ್ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ  ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ ಧರ್ಾಪಾಠಶಾಲೆ) ಚಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ , ಸಿರಾ ತಾ. ರ್ಧುಗಿರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲಿೆ  

ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 

ವಿಷಯ: ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾ ನ                                                    ನೀಲನರ್ಕಶೆ                                            ತರಗತಿ: 10 

1. ಕಠಿಣತೆಯ ರ್ಟಟ             2) ಉದಿ್ದ ಷ್ಟ ವಾರು ಅೇಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ 
ಕರ . 

ಸಂ. 

ಕಠಿಣತೆಯ 

ರ್ಟಟ  
ಪರ ತಿಶತ ಅೇಂಕಗಳು ಕರ . ಸಂ. ಉದಿ್ದ ಷ್ಟ  ಪರ ತಿಶತ ಅೇಂಕಗಳು 

1 ಸುಲಭ 30% 06 1 ಸಮ ರಣೆ 16% 04 

2 ಸಾಧಾರಣ 50% 10 2 ತಿಳುವ್ಳ್ಳಕೆ 50% 10 
3 ಕಠಿಣ 20% 04 3 ಅನವ ಯ 20% 04 

ಒಟ್ಟಟ  100% 20 4 ಕೌಶಲ 10% 02 
ಒಟ್ಟಟ  100% 20 

 

3) ಪರ ಶೆೆ ವಾರು ಅೇಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ  4)  ವಿಭಾಗವಾರು ಅೇಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ (ಆಯಾರ್-3) 

ಕರ . 

ಸಂ 
ಪರ ಶೆೆ  

ಸವ ರೂಪ ಅೇಂಕ 
ಪರ ಶೆೆ  

ಗಳು 
ಒಟ್ಟಟ  

ಕರ . 

ಸಂ. 
ವಿಭಾಗ 

ಬಆ 

1M 
ಅಕಿಉ 

1M 
ಕಿಉ 

2M 
ದ್ದೀಉ 

3M 
ಅದ್ದೀಉ 

4M 
ನಪರ  

2M 
ಪರ ಶೆೆ  

ಅೇಂಕ 

ಗಳು 
ಒಟ್ಟಟ  

1 ಬ.ಆಯ್ಕಕ 1X3 3 3 1 ಇತಿಹಾಸ 1 - 1 1 - - 3 6 6 

2 ಅಕಿಉ 1X3 3 3 2 ರಾಜಯ ಶಾಸ್ ರ  - - - 1 - - 1 3 3 

3 ಕಿಉ 2X3 3 6 3 ಸಮಾಜಶಾಸ್ ರ  1 - 1 - - - 2 3 3 

4 ದೀಉ 3X2 2 6 4 ಭೂಗೀಳಶಾಸ್ ರ  - 1 1 - - 1 3 5 5 

5 ಅದೀಉ - - - 5 ಅರ್ಾಶಾಸ್ ರ  1 2 - - - - 3 3 3 

6 ನಕ್ಷ  1X2 1 2 6 ವ್ಯ .ಅಧಯ ಯನ - - - - - - - - - 

Total  12 20 
 

3 3 3 2 - 1 12 20 20 

 

 



KAGINAKAR P. M. KPS CHIKKANAHALLI, SIRA-TQ., MADHUGIRI EDN. DIST. 9481194294 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬಿ್ಲಕ್ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ  ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ ಧರ್ಾಪಾಠಶಾಲೆ) ಚಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ , ಸಿರಾ ತಾ. ರ್ಧುಗಿರಿ ಶೈ.ಜಿಲಿೆ  

ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-1 

ವಿಷಯ: ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾ ನ                                                    ನೀಲನರ್ಕಶೆ                                                       ತರಗತಿ: 10 

ಕರ . 

ಸಂ. 
ಘಟಕ 

ಸಮ ರಣೆ ಗರ ಹಿಕೆ ಅನವ ಯ ಕೌಶಲ 
ಪರ ಶೆೆ  ಅೇಂಕ 

MCQ VSA SA LA VLA MCQ VSA SA LA VLA MCQ VSA SA LA VLA   

1 ಇ-1             2(1)     1 2 

2 ಇ-2 1(1)                 1 1 
3 ಇ-3              3(1)    1 3 

4 ರಾಶಾ-6         3(1)         1 3 
5 ಸಶಾ-8 1(1)       2(1)          2 3 

6 ಭೂ-10  1(1)               2(1) 2 3 

7 ಭೂ-11        2(1)          1 2 
8 ಅಶಾ:15 1(1) 1(1)     1(1)           3 3 

ಒಟ್ಟಟ  3(3) 2(2)     1(1) 4(2) 3(1)    2(1) 3(1)   2(1) 12 20 

ಒಟ್ಟಟ ಟ್ಟಟ  5(5) 8(4) 5(2) 2(1) 12 20 
ಇ-1: ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಯುರೋಪಿಯನ್ನ ರ ಆಗಮನ್                            ಇ-2: ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಳಿ್ವಕ್ಕಯ ವಿಸ್ತ ರಣೆ  
ಇ-3: ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಳಿ್ವಕ್ಕಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು             ರಾಶಾ-6: ಭಾರತಕೆ್ಕರುವ ಸ್ವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು 

ಸಶಾ-8: ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತ ರವಿನ್ಯಾ ಸ್                                         ಭೂ-10: ಭಾರತ-ಭೌಗೋಳ್ವಕ ಸಾಾ ನ್ ಹಾಗೂ ಪಿಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಭೂ-11: ಭಾರತದ ಋತುಗಳು                                              ಅಶಾ-15: ಅರ್ಥವಾ ವಸ್ಥಾ  ಮತುತ  ಸ್ರ್ಕಥರ  

ಸೂಚನೆ: 1. ಆವರಣದ ಹೆೊರಗಿನ ಅಂಕಿಗಳು ಅಂಕಗಳನನು ಸೊಚಿಸನತ್ತವೆ.           
                    2. ಆವರಣದೆೊಳಗಿನ ಅಂಕಿಗಳು ಪರಶೆ್ುಗಳನನು ಸೊಚಿಸನತ್ತವೆ. 
 

 



KAGINAKAR P. M. KPS CHIKKANAHALLI, SIRA-TQ., MADHUGIRI EDN. DIST. 9481194294 

ಕರ್ಾಾಟಕ ಪಬ್ಲಕೆ್ ಶಾಲ್  (ಸಕಾಾರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ೀೇಂದ್ರ ವ್ಯವ್ಸಾಯ ಧಮಾಪಾಠಶಾಲ್ ) ಚಿಕಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಿರಾ ತಾ. ಮಧುಗಿರಿ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್  ೆ

ವಿಷಯ: ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾ ನ                           ಸಾಧರ್ಾ ಪರಿೀಕ್ಷ -1                          ತರಗತಿ: 10 

ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು: 20                                                                                                          ಅವಧಿ: 50 ನಮಿಷ್                                                

I. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರ್ಯಾಯಗಳಿಿಂದ ಸೊಕ್ತವಯದುದನುೆ ಆಯುು ಅದರ ಕ್ರಮಯಕ್ಷರದೆೊಿಂದಿಗೆ  
 ಬರೆಯಿರಿ:                                                                                                                                             3X1=3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. ಸಹಾಯಕ ಸ ೈನಯ ಪದ್ಧತಿಯನುು  ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ವ್ನು                                                                                                                 
A) ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ          B) ವ ಲ್ ೆಸಿೆ          C) ರಾಬರ್್ಾ ಕ ೆೈವ್       D) ವಾರನ್ ಹ ೀಸಿಟೇಂಗ್ಸ್ 

2. ʼಮಾನವ್ ಕುಲ ತಾರ್ ೂೇಂದ ೀ ವ್ಲೇಂ’ ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳ್ಳದ್ವ್ರು  
A) ಗಾೇಂದೀಜಿ                  B) ಅೇಂಬ ೀಡ್ಕರ                         C) ಬಸವ ೀಶ್ವರ                    D) ಪೇಂಪ    

3. ಭಾರತದ್ ಹಸಿರು ಕಾರೇಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ 
A) ಡಾ. ಎಮ್್ ಎಸ್. ಸಾವಮಿರ್ಾಥನ                  B) ಡಾ. ಅಮತಯಾಸ ೀನ       
C) ಡಾ. ರ್ಾಮಾನ್ ಬ ೂೀಲ್ಾಾಗ್ಸ                         D) ಡಾ. ಪರತಾಪ ರ ಡ್ಡ ಿ
 

II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆ್ೆಗಳಿಗೆ ಒಿಂದು ವಯಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ:                                                                           3X1 =3 

4. ಭಾರತದ್ಲ್ಲೆ ಅತಯೇಂತ ಎತತರವಾದ್ ಪವ್ಾತ ಶ್ಖರ ಯಾವ್ುದ್ು? 
5. ಕಾರೇಂತಿ ಎೇಂದ್ರ ೀನು?    

6. ಸರ್ ಎಮ್. ವಿಶ ವೀಶ್ವರಯಯನವ್ರನುು ಭಾರತದ್ ಆರ್ಥಾಕ ಯೀಜರ್ ಯ ಪಿತಾಮಹ ಎೇಂದ್ು ಏಕ  ಕರ ಯುತಾತರ ?                                                                                

III.  ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆ್ೆಗಳಿಗೆ ನಯಲ್ುು ವಯಕ್ಯ/ಅಿಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ:                                                                 3X2=6 

7. ಕಾನ ಸಾಟೇಂಟಿರ್ ೂೀಪಲ್ನ ಪತನವ್ು ಹ ೂಸ ಜಲಮಾರ್ಾರ್ಳ ಸೇಂಶ  ೀಧರ್ ಗ  ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹ ೀಗ ?  

8. ಅಸಪೃಶ್ಯತ ಯ ನವಾರಣ ಗ  ಕ ೈಗ ೂೇಂಡ್ಡರುವ್ ಕರಮರ್ಳನುು ತಿಳ್ಳಸಿ.  
9. ಭಾರತದ್ ವ್ಯವ್ಸಾಯವ್ು ʼಮಾನೂ್ನ್ ಜ ೂತ ಯಲ್ಲೆ ಆಡ್ುವ್ ಜೂಜಾಟವಾಗಿದ .ʼ ಸಮರ್ಥಾಸಿ.  

IV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರು ವಯಕ್ಯ/ಅಿಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ:                                                                    2X3=6 

10.  ಸಕಾಾರವ್ು ಮಹಿಳ ಯರ ಸಾಾನಮಾನ ಸುಧಾರಣ ಗ  ಹಲವಾರು ಕರಮರ್ಳನುು ಕ ೈಗ ೂೇಂಡ್ಡದ . ಸಮರ್ಥಾಸಿ.  

                     ಅಥವಾ  

 ಲ್ಾಭಕ ೂೀರತನವ್ು ಸಮಾಜದ್ ಮೀಲ್  ದ್ುಷ್ಪರಿಣಾಮರ್ಳನುುೇಂಟು ಮಾಡ್ುತತದ . ಹ ೀಗ ? 

11.  ಬ್ಲರಟಿಷ್ ಭೂಕೇಂದಾಯ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮರ್ಳಾವ್ುವ್ು?  

V. 11. ಭಯರತ್ದ ಸುಿಂದರವಯದ ನಕ್ಷೆಯನುೆ ಬರೆದು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುೆ ಗುರುತಿಸಿ:                              1+
𝟏

𝟐
+
𝟏

𝟐
=2                     

A) ಕಕಾಾಟಕ ಸೇಂಕಾರೇಂತಿ ವ್ೃತತ     B) ಪಾಕ್ ಜಲಸೇಂಧಿ   



KAGINAKAR P. M. KPS CHIKKANAHALLI, SIRA-TQ., MADHUGIRI EDN. DIST. 9481194294 

ಕರ್ಾಾಟಕ ಪಬೆ್ಲಕ್ ಶಾಲ್  (ಸಕಾಾರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ೀೇಂದ್ರ ವ್ಯವ್ಸಾಯ ಧಮಾಪಾಠಶಾಲ್ ) ಚಿಕಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಿರಾ ತಾ. 
ರ್ಧುಗಿರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲಿೆ  ವಿಷಯ: ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ       ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-1: ಮಾದರ ಉತ್ತರಗಳು         ತ್ರಗತಿ: 10  

 

I 1. B) ವೆಲ್ೆೆಸೆ್ಲ                  2. D) ಪಂಪ                 3. A) ಡಾ. ಎಮ್ ಎಸ್. ಸ್ಾಾಮಿನಾಥನ್                   

II 4) K2  ಅಥವಾ  ಗಾಡ್ವಾನ್್ ಆಸ್ಲಿನ್      5) ಶೀಘ್ರ ಬದಲ್ಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪರಗತಿ    6)  ಏಕೆಂದರ ೆಅವರು ಭಾರತಕೆೆ ಆರ್ಥಿಕ   
   ಯೀಜನೆಯ ಅಗತಯವನ್ುು ಒತಿಿ ಹೆೀಳಿದರು/ ʼಭಾರತಕೆೆ ಯೀಜಿತ ಅಥಿವಯವಸೆ್ೆ’್ಎಂಬ ಪುಸ್ಕಿವನ್ುು ಪರಕಟಿಸ್ಲದರು. 

III 
 
 

7) 1. ಆಟ ೆೀಮನ್್ ಟಕಿರಂದ ಕಾನ್್ಸ್ಾಿಂಟಿನೆ ೀಪಲ್ ವಶ  
   2. ಇದರ ಮ ಲಕ ಹಾದು ಹೆ ೀಗುವ ವಾಯಪಾರ  
      ಮಾಗಿಗಳು ಟಕಿರ ವಶಕೆೆ 
   3. ಟಕಿರು ತೆರಗಗೆಳನ್ುು ಹೆಚಿ್ಚಸ್ಲದರು 
  4. ವಾಯಪಾರವು ನ್ಷ್ಿದಾಯಕವಾಯಿತು 

 9)  ೧. ನೆೈರುತಯ ಮಾನ್ ೂನ್್ ಮಾರುತಗಳು ಭಾರತದ ವಯವಸ್ಾಯ  
       ನಿಯಂತರಣ 
   ೨. ಮಳ ೆವಿಫಲವಾದರ ೆಬರಗಾಳ 
     ೩. ಮಳ ೆಅತಿಯಾದರ ೆಪರವಾಹ  
   ೪. ಆಸ್ಲಿ ಮತುಿ ಪಾರಣ ಹಾನಿ 

8) 1. 17ನೆೀ ವಿಧಿ ಅಸ್ಪೃಶಯತಾ ಆಚರಣೆ ನಿಷೆೀಧ. 
    2. ಅಸ್ಪೃಶಯತಾ ಅಪರಾಧ ಕಾಯ್ದೆ-1955.  
    3. ನಾಗರಕ ಹಕುೆಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ-1976  
    4. ಸ್ಮಾನ್ತೆಯ ಹಕುೆ 
    5. ಸ್ಕಾಿರದ ಎಲೆ ರಂಗಗಳಲ್ಲೆ ಮಿೀಸ್ಲ್ಾತಿ 
    6. ಸ್ಾವಿತಿರಕ ಮತದಾನ್ದ ಹಕುೆ  
    7. ರಾಜಯಸ್ಕಾಿರಗಳಿಗ ೆವಿಶೆೀಷ್ ಜವಾಬ್ಾೆರ  
      (ಯಾವುದಾದರ  ೬ ಅಂಶಗಳು) 

IV. 10) 1. ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು. 
2. ರಾಜಕೀಯ/ದೆ್ಯೀಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ  
3. ಸ್ತ್ರೀಶಿಶು ಹತ್ೆಯ/ಸ್ತ್ರೀ ಭ್್ೂಣ ಹತ್ೆಯ  ನಷೆೀಧ 4. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಷೆೀಧ 
5. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಷೆೀಧ     6. ಮಹಿಳಾ ಆಯೀಗದ ರಚನೆ  
7. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ುು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖಯೆ ಸ್ಾಾಪನೆ 
8. ಮಹಿಳಾ ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಾಾಪನೆ 
9. ಸವಯಂ ಉದೆ್ಯೀಗಕ್ಕೆ ಸ್ಾಲ್ ನೀಡುವುದು.   ಅಥವಾ 

೧. ಸ್ಮಾಜಕೆೆ ಅಹಿತ     ೨. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಮಾನ್ತೆ 
೩. ಬಡತನ್ ಅಧಿಕವಾಗುತಿದೆ.  ೪. ಅನೆೈತಿಕ ವಾಯಪಾರಕೆೆ ಪರಚೆ ೀದನೆ 
೬. ಹಣದುಬಬರಕೆೆ ಕಾರಣವಾಗುತಿದೆ.    (6X1 2⁄  =3)                              

V  12)  
 

11. 1. ಜಮಿೀನಾೆರರಂದ ರೆೈತರ ಶೆ ೀಷ್ಣೆ  
    ೨. ರೆೈತರು ನಿಗಿತಿಕರಾದರು  
    ೩. ಭ ಮಿ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ುಿವಾಯಿತು  
    ೪. ರೆೈತರು ಜಮಿೀನ್ು ಕಳದೆುಕೆ ಂಡರು 
      ೫. ಜಮಿೀನಾೆರರ  ಜಮಿೀನ್ು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡ್ವದರು 
    ೬. ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜಿಯೀಕರಣಗೆ ಂಡ್ವತು 
   ೭. ಹಣದ ಲ್ೆೀವಾದೆೀವಿಗಾರರು ಬಲ್ಲಷ್ಠರಾದರು 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬಿ್ಲಕ್ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ  ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ ಧರ್ಾಪಾಠಶಾಲೆ) ಚಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ , ಸಿರಾ ತಾ. ರ್ಧುಗಿರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲಿೆ  

ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2 

ವಿಷಯ: ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾ ನ                                                    ನೀಲನರ್ಕಶೆ                                            ತರಗತಿ: 10 

1. ಕಠಿಣತೆಯ ರ್ಟಟ             2) ಉದಿ್ದ ಷ್ಟ ವಾರು ಅೇಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ 
ಕರ . 

ಸಂ. 
ಕಠಿಣತೆಯ 

ರ್ಟಟ  
ಪರ ತಿಶತ ಅೇಂಕಗಳು ಕರ . ಸಂ. ಉದಿ್ದ ಷ್ಟ  ಪರ ತಿಶತ ಅೇಂಕಗಳು 

1 ಸುಲಭ 30% 06 1 ಸಮ ರಣೆ 30% 06 

2 ಸಾಧಾರಣ 50% 10 2 ತಿಳುವ್ಳ್ಳಕೆ 50% 10 
3 ಕಠಿಣ 20% 04 3 ಅನವ ಯ 10% 02 

ಒಟ್ಟಟ  100% 20 
4 ಕೌಶಲ 10% 02 

ಒಟ್ಟಟ  100% 20 

 
3) ಪರ ಶೆೆ ವಾರು ಅೇಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ  4)  ವಿಭಾಗವಾರು ಅೇಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ (ಆಯಾರ್-3) 

ಕರ . 

ಸಂ 
ಪರ ಶೆೆ  

ಸವ ರೂಪ ಅೇಂಕ 
ಪರ ಶೆೆ  

ಗಳು 
ಒಟ್ಟಟ  

Sl. 
No. 

Part 
ಬ.ಆಯ್ಕಕ 

1M 

ಅಕಿಉ 

1M 

ಕಿಉ 

2M 

ದೀಉ 

3M 

ಅದೀಉ 

4M 

ನಕ್ಷ  
2M 

ಪರಶ ು ಅೇಂಕ ಒಟುಟ 

1 ಬ.ಆಯ್ಕಕ 1X2 2 2 1 ಇತಿಹಾಸ  1 - - 1 - 2 5 5 

2 ಅಕಿಉ 1X2 2 2 2 ರಾಜಯ ಶಾಸ್ ರ  1 - 1 - - - 2 3 3 

3 ಕಿಉ 2X2 2 4 3 ಸಮಾಜಶಾಸ್ ರ  - 1 1 - - - 2 3 3 

4 ದೀಉ 3X2 2 6 4 ಭೂಗೀಳಶಾಸ್ ರ  1 - - 1 - 1 3 6 6 

5 ಅದೀಉ 4X1 1 4 5 ಅರ್ಾಶಾಸ್ ರ  - - - - - - - - - 

6 ನಕ್ಷ  1X2 1 2 6 ವ್ಯ .ಅಧಯ ಯನ - - - 1 - - 1 3 3 

Total  10 20 
 

2 2 2 2 1 1 10 20 20 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬಿ್ಲಕ್ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ  ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ ಧರ್ಾಪಾಠಶಾಲೆ) ಚಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ , ಸಿರಾ ತಾ. ರ್ಧುಗಿರಿ ಶೈ. ಜಿಲಿೆ  

ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2 

ವಿಷಯ: ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾ ನ                                                    ನೀಲನಕಾಶ                                             ತರಗತಿ: 10 

ಕರ . 

ಸಂ. 
ಘಟಕ 

ಸಮ ರಣೆ ಗರ ಹಿಕೆ ಅನವ ಯ ಕೌಶಲ 
ಪರ ಶೆೆ  ಅೇಂಕ 

MCQ VSA SA LA VLA MCQ VSA SA LA VLA MCQ VSA SA LA VLA   

1 ಇ-4          4(1)        1 4 

2 ಇ-5  1(1)                1 1 

3 ರಾಶಾ-7 1(1)  2(1)               2 3 
4 ಸಶಾ-9  1(1)           2(1)     2 3 

5 ಭೂ-12         3(1)         1 3 
6 ಭೂ-13 1(1)                 1 1 

7 ಭೂ-14                 2(1) 1 2 

8 ವ್ಯ ಅ:16         3(1)         1 3 

ಒಟುಟ 2(2) 2(2) 2(1)      6(2) 4(1)   2(1)    2(1) 10 20 

ಒಟ ೂಟಟುಟ 6(5) 10(3) 2(1) 2(1) 10 20 

ಇ-4: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ಿತಿರೆ ೋಧಗಳು                                        ಇ-5: ಸನಮನಜಿಕ ಮತ್ತತ ಧನರ್ಮಾಕ ಸತಧನರಣನ ಚಳುವಳ್ವಗಳು  
ರಾಶಾ-7: ಅನ್ಯರನಷ್ಟ್ರಗಳ ೆೊಂದಿಗೆ ಭನರತ್ದ ಸೊಂಬೊಂಧ                                               ಸಶಾ-9: ದತಡಿಮೆ ಮತ್ತತ ಆರ್ಥಾಕ ಜಿೋವನ್ 
ಭೂ-12: ಭನರತ್ದ ಮಣ್ತುಗಳು                                                                                   ಭೂ-13: ಭನರತ್ದ-ಅರಣ್ಯಗಳು 
ಭೂ-14: ಭನರತ್ದ ಜಲಸೊಂಪ್ನ್ ೂಲ                                                                         ವ್ಯ.ಅ-16: ಬನಯೊಂಕ್ ವಯವಹನರಗಳು  

ಸೂಚನೆ: 1. ಆವರಣದ ಹೆೊರಗಿನ ಅಂಕಿಗಳು ಅಂಕಗಳನನು ಸೊಚಿಸನತ್ತವೆ.           
                    2. ಆವರಣದೆೊಳಗಿನ ಅಂಕಿಗಳು ಪರಶೆ್ುಗಳನನು ಸೊಚಿಸನತ್ತವೆ. 
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ಕರ್ಾಾಟಕ ಪಬ್ಲಕೆ್ ಶಾಲ್  (ಸಕಾಾರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ೀೇಂದ್ರ ವ್ಯವ್ಸಾಯ ಧಮಾಪಾಠಶಾಲ್ ) ಚಿಕಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಿರಾ ತಾ. ಮಧುಗಿರಿ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್  ೆ

ವಿಷಯ: ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾ ನ                           ಸಾಧರ್ಾ ಪರಿೀಕ್ಷ -2                         ತರಗತಿ: 10 

ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು: 20                                                                                                          ಅವಧಿ: 50 ನಮಿಷ್                                                

I. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರ್ಯಾಯಗಳಿಿಂದ ಸೊಕ್ತವಯದುದನುೆ ಆಯುು ಅದರ ಕ್ರಮಯಕ್ಷರದೆೊಿಂದಿಗೆ  
 ಬರೆಯಿರಿ:                                                                                                                                             2X1=2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. ಭನರತ್ ಇರತವ ಖೊಂಡ  

A) ಆಫ್ರಿಕ          B) ಏಷ್ಟ್ಯ         C) ಯತರೆ ೋಪ್     D) ಆಸೆರೋಲ್ಲಯನ 
2. ಅತಿ ಹೆಚತು ಅರಣ್ಯವನ್ತು ಹೆ ೊಂದಿರತವ ಭನರತ್ದ ರನಜಯ  

A) ಉತ್ತರ ಪ್ಿದೆೋಶ               B) ರನಜಸನತನ್                        C) ಹಯನಾಣ್                 D) ಮಧಯ ಪ್ಿದೆೋಶ     
 

II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆ್ೆಗಳಿಗೆ ಒಿಂದು ವಯಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ:                                                                                2X1 =2 

3. ಕೃಷ್ಟ್ುರನಜ ಒಡೆಯರನ್ತು ರನಜರ್ಷಾ ಎೊಂದತ ಯನರತ ಕರೆದರತ?  

4. ಕ ಲ್ಲ ಸಹಿತ್ ದತಡಿಮೆ ಎೊಂದರೆೋನ್ತ?                                                                                

III.  ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆ್ೆಗಳಿಗೆ ನಯಲ್ುು ವಯಕ್ಯ/ಅಿಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ:                                                                  2X2=4 

5. ಭನರತ್ ಮತ್ತತ ಪನಕಿಸನತನ್ದ ಮಧೆಯ ಉದಿಿಗುತೆಗೆ ಕನರಣ್ಗಳೆೋನ್ತ?  

6. ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ತು ಸೊಂಘಟಿತ್ ಮತ್ತತ ಅಸೊಂಘಟಿತ್ ಕನರ್ಮಾಕರನಗಿ ವೊಂಗಡಿಸಿ.  

ಬ್ರೋದಿ ಬದಿಯ ಮನರನಟಗನರರತ, ಸೆೈನಿಕರತ, ಬನಯೊಂಕ್ ಉದೆ ಯೋಗಿ, ವನಹನ್ ರಿಪೆೋರಿ ಮನಡತವವರತ  
 

IV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಆರು ವಯಕ್ಯ/ಅಿಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ:                                                                   2X3=6 

7.  ಮಣ್ಣುನ್ ಸವೆತ್ವನ್ತು ತ್ಡೆಗಟತುವ ವಧನನ್ಗಳನ್ತು ತಿಳ್ವಸಿ.  

                     ಅಥವಾ  

ಕಪ್ುು ಮಣ್ತು ಮತ್ತತ ಮರತಭ ರ್ಮ ಮಣ್ತುಗಳ ನ್ಡತವನ್ ವಯತನಯಸಗಳನ್ತು ತಿಳ್ವಸಿ.   

8.  ಬನಯೊಂಕತಗಳು ಸಲ್ಲಿಸತವ ಸೆೋವೆಗಳನ್ತು ತಿಳ್ವಸಿ.  
 

V. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೆ ಆರು ವಯಕ್ಯ/ಅಿಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ:                                                                     1X4=4 

9. ಬ್ರಿಟಿಷ್ಟ್ರ ವರತದಧ ಕಿತ್ ತರತ ಚೆನ್ುಮೂಳ ದೊಂಗೆಯನ್ತು ವವರಿಸಿ. 
 

VI. 10. ಭಾರತದ್ ಸುೇಂದ್ರವಾದ್ ನಕ್ಷ ಯನುು ಬರ ದ್ು ಕ ಳಗಿನವ್ುರ್ಳನುು ರ್ುರುತಿಸಿ:                                𝟏
𝟐
+
𝟏

𝟐
+
𝟏

𝟐
+
𝟏

𝟐
=2                     

1) ದನಮೋದರ್ ನ್ದಿ ಕಣ್ಣವೆ ಯೋಜರ್ೆ      2) ತ್ತೊಂಗಭದಿ ಅಣೆಕಟತು      3) ಭನಕನಿ-ನ್ೊಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟತು     
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ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬಿ್ಲಕ್ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ  ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ ಧರ್ಾಪಾಠಶಾಲೆ) ಚಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ , 
ಸಿರಾ ತಾ. ರ್ಧುಗಿರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲಿೆ  

ವಿಷಯ: ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ       ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-೨: ಮಾದರ ಉತ್ತರಗಳು         ತ್ರಗತಿ: 10                  
 

I 1. B) ಏಷ್ಟ್ಯ                                   2. D) ಮಧಯ ಪ್ಿದೆೋಶ     

II 3) ಮಹನತನೂ ಗನೊಂಧಿ      4) ಕ ಲ್ಲ, ಸೊಂಬಳ ಅಥವನ ಇರ್ನುವುದೆೋ ಭೌತಿಕ ರ ಪ್ದ ಪ್ಿತಿಫಲ ನಿೋಡತವ ದತಡಿಮೆ 

III 
 
 

5)  1. ಕನಶ್ಮೀರ ಸಮಸೆಯ  2. ಭಯೋತನುದರ್ೆ  3. ಜಲವವನದ 4. ಪನಕಿಸನತನ್ದ ರನಜಕಿೋಯ ಅಸಿಿರತೆ (4X1 2⁄  =2) 

6) ಸೇಂಘಟಿತ ಕ ಲಸಗಾರರು: ಸೆೈನಿಕ, ಬನಯೊಂಕ್ ಉದೆ ಯೋಗಿ 
    ಅಸೇಂಘಟಿತ ಕ ಲಸಗಾರರು: ಬ್ರೋದಿ ಬದಿಯ ಮನರನಟಗನರರತ, ವನಹನ್ ರಿಪೆೋರಿ ಮನಡತವವರತ  (4X1 2⁄  =2) 

IV 7) 1. ಇಳ್ವಜನರಿಗೆ ಅಡಡಲನಗಿ ಉಳುಮೆ ಮನಡತವುದತ  2. ಅಡಡ ಬದತಗಳ ನಿಮನಾಣ್     3. ಹೊಂತ್ ಹೊಂತ್ವನಗಿ ವಯವಸನಯ ಕ್ೆೋತ್ಿಗಳ      
         ನಿಮನಾಣ್ 4. ಅರಣ್ಣಯೋಕರಣ್ 5. ಅತಿಯಾಗಿ ಮೀಯಿಸುವ್ುದ್ನುು ನಯೇಂತಿರಸುವ್ುದ್ು 6.ನಿೋರಿನ್ ಯೋಜಿತ್ ಬಳಕೆ   
     7.ಚೆಕ್ ಡನಯಮ್ಗಳ ನಿಮನಾಣ್ 
                                        ಅಥವಾ 
       ಕಪುಪ ಮಣುಣ: 1. ಕಪ್ುು ಬಣ್ು    2. ಕಬ್ರಿಣ್ ಸತಣ್ು ಮತ್ತತ ಮೆಗಿುಶ್ಮಯೊಂ ಒಳಗೆ ೊಂಡಿದೆ 3. ಫಲವತನತಗಿದೆ  
                        4.  ಹತಿತ, ಜೆ ೋಳ, ಗೆ ೋಧಿ, ಭತ್ತ ಇತನಯದಿ 
       ಮರುಭೂಮಿ ಮಣುಣ: 1. ಕೆೊಂಪ್ು ಅಥವನ ಕೊಂದತ ಬಣ್ು  2. ಆದಿಾತೆ ಬೆೋಗ ಕಡಿಮೆಯನಗತತ್ತದೆ 3. ಫಲವತನತಗಿಲಿ  
                                 4. ಸಜೆೆ, ಖಜ ಾರ ಬೆಳೆಗಳು   (6X1 2⁄  =3 ಪ್ಿತಿಯೊಂದರಿೊಂದ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ 3 ಅೊಂಶ) 

8) 1. ಜಮನ ಕನಡತಾಗಳು 2. ಖನಸಗಿ ಸನಲಗಳು 3. ಗೃಹಸನಲ ಮತ್ತತ ವನಹನ್ ಸನಲ  4.  ಪ್ರಸುರ ನಿಧಿಗಳನ್ತು ನಿವಾಹಿಸತವುದತ    
     5. ವನಯಪನರ ಸನಲ      6. ಭದಿತನ ಕಪನಟತಗಳು       7. ಡೆಬ್ರಟ್ ಕನರ್ಡಾ       8. ಭರವಸೆ ಸೆೋವೆಗಳು  
      9. ಸಹಿಗಳ್ವಗೆ ಜವನಬನಾರಿ (6X1 2⁄  =3)                          

 V 9) 1. ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಕಲ್ಲ ನೀತಿಯ ವಿರತದಧ  ಹೆ ೀರಾಟ  

2.  ಪತಿ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಮರಣದ ನಂತ್ರ   
    ಶಿವಲಂಗರತದರಸರ್ಜನನತು ಸಂಹಾಸನಕ್ೆಕ ತ್ಂದಳು  
3. ಶಿವಲಂಗರತದರಸರ್ಜನ ಮರಣದ ನಂತ್ರ ಶಿವಲಂಗಪಪನ್   
    ದತ್ತು ಪಡೆದತ ಪಟಟಕ್ಟ್ಟಟದಳು  
4. ಥ್ಾಾಕ್ರೆಯಂದ ದತ್ತುಪುತ್ರನ ಆಳಿಿಕ್ೆಗೆ ವಿರೆ ೀಧ  
5. ಥ್ಾಾಕ್ರೆ ಕ್ಕತ್ ುರತ ರಾರ್ಾ ಕ್ಬಳಿಸಲ್ತ ಪರಯತ್ು  
6. ಮೊದಲ್ ಯತದಧದಲಲ ಥ್ಾಾಕ್ರೆಯನತು ಸಾಯಸದರತ 
7. ಕ್ಕತ್ ುರಿನ ಮೀಲೆ ಮತ್ೆು ಬ್ರರಟ್ಟಷರ ದಾಳಿ 

8. ರಾಣಿ ಚೆನುಮಮಳ ಸೆ ೀಲ್ತ 
9. ಬೆೈಲ್ಹೆ ಂಗಲ್ ಕ್ೆ ೀಟೆಯಲಲ ಬಂಧನದಲಲಟಟರತ 
10. ಸೆರೆಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸನವು 

VI. 10.  

 


