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6-8 ಕರ್ಾಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಾತಾ ಪರೀಕ್ಷಟ (K-TET) 2014 

ಪತ್ರಿಕಟ - II 

ಭಾಷೆ-1: ಕನ್ನಡ, ಭಾಷೆ-2: ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಬಾಲವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಪೆಡಗಾಜಿ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್ 
B.Ed.: 6 ರಿಂದ 8ರ್ಟೀ ತರಗತ್ರ | ಅಿಂಕಗಳು – 150 | ಗರಷ್ಠ ಅವಧಿ : 2.30 ಗಿಂಟ್ಟಗಳು 

 

PART – I  
ಭಾಷಟ – 1 ಕನ್ನಡ 

ನೀವು ಜನ್ಪಿ್ರಯರಾಗಬೆೀಕೆಂದಿರತವಿರಾ? ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗ್ಲದಯೆೀ? ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆಿ: ಜನ್ರ ವೆೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, 
ದಕ್ಷತೆಗಳನ್ತನ ಗಮನಸಿ, ಗತರತತಿಸಿ, ಹೃತ್ಪೂವಯಕವಾಗ್ಲ ಆನ್ಂದಿಸಬಲ್ಲರಿಾ? ಅವರನ್ತನ ಪೆಪೀಿತಾಾಹಿಸಬಲ್ಲರಿಾ? ತಾಳೆ್ೆಯಂದ ಅವರ 
ಹಿತ್ಚಂತ್ನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರಿಾ? ಅವರಿಗಾಗ್ಲ ದೆೀವರಲ್ಲಿ ಪಾಿರ್ಥಯಸಬಲ್ಲರಿಾ? ಎಂದರೆ ನಸಾಾರ್ಥಯ ಪಿ್ರೀತಿಯನ್ತನ ನೀಡಬಲ್ಲರಿಾ? ಹೌದತ 
ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನ್ರಿಂದ ಅಪಾರ ಪಿ್ರೀತಿಯನ್ತನ ಗಳಿಸಬಲ್ಲರಿಿ. 
 ನೀವು ಸತಲಭವಾಗ್ಲ ಒಳ್ೆಯೆ ಚಂತ್ನ್ಶಿೀಲ ವ್ಕ್ತುಗಳೂ, ಸಂಶ ೆೀಧಕರಪ ಆಗಬೆೀಕೆಂದಿರತವಿರಾ? ನೀವು ಆರಿಸಿಕಪೆಂಡ 
ಅಧ್ಯನ್ದ ವಿಷ್ಟಯವನ್ತನ ಮನ್ಸಾರೆ ಪಿ್ರೀತಿಸಿರಿ, ಆಗ ಎಂಥಂೆರ್ಥ ಅದತುತ್ ಯೀಚನೆಗಳು ಓಡೆಪೀಡಿ ಬರತತ್ುವೆಂದತ ನೆಪೀಡಿ. 
 ನೀವು ಆರೆಪೀಗ್ವಂತ್ರಪ, ಬಲಶಾಲ್ಲಗಳೂ ಆಗಬೆೀಕೆಂದಿರತವಿರಾ? ಶತಭೀೆಚ್ೆೆಹಾಗಪ ಪಿ್ರೀತಿಯ ತ್ರಂಗಗಳನ್ತನ ನಮೆ 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ್ ಜನ್ ಮಾತ್ಿವಲ.ಿ ಪಶತಪಕ್ಷಿ, ಕಿ್ತಮಿಕ್ತೀಟ, ತ್ರತವೃಕ್ಷ, ಫಲ, ಪತಷ್ಟ್ಗಳ್ಡೆೆಗ ೆಎಂದರೆ ನಸಗಯದಡೆೆಗೆ ಹರಿಸಿ. ಇದರ 
ಪರಿಣಾಮ ನಮೆ ಅಂತ್ಮಯನ್ಸಿಾನ್ ಮೀಲಾಗ್ಲ ರಕುದ ಕಣಗಳ ಮೀಲಪ ಸತ್ೂರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗತವುದತ! 
 ದೆಾೀಷ್ಟವನ್ತನ ಬೆಳ್ಸೆಿ, ಬಿತ್ುರಿಸಿದಿರಾದರೆ ಶರಿೀರ ಹಾಗಪ ಮನ್ಸತಾ ವಿಷ್ಟಯತಕುವಾಗತತ್ುವೆ. 
 ಹೌದತ, ಪಿ್ರೀತಿ ಮಾತ್ಿ ಅತ್್ಂತ್ ಹಿತ್ಕರ ಹಾಗಪ ಆರೆಪೀಗ್ವಧಯಕ ರಾಸಾಯನಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ತನ ರಕುದಲ್ಲಿ ಉಂಟತ 
ಮಾಡತತ್ುದೆ. ಅಂದ ಮೀಲ ೆನೀವು ಅನ್ತಸರಿಸಬೆೀಕಾದ ಆದಶಯ ಪರ್ಥ ಯಾವುದೆಂದತ ಬೆೀರೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆ? 
 

1) “ಜನ್ರಿಂದ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ಿೀತ್ರಯನ್ುನ ಗಳಿಸಿ, 
ಜನ್ಪ್ಿಯರಾಗಲು ಮಾಡಬಟೀಕಾದ ಪಿಮುಖ ಕಾಯಾ”: 
(1) ಜನ್ರನ್ತನ ಹೃತ್ಪೂವಯಕವಾಗ್ಲ ಅಭಿನ್ಂದಿಸತವುದತ. 
(2) ಜನ್ರ ಹಿತ್ಚಂತ್ನಯೆನ್ತನ ಮಾಡತವುದತ. 
(3) ಜನ್ರ ಅಭತ್ದಯಕಾಾಗ್ಲ ದೆೀವರನ್ತನ 
   ಪಾಿರ್ಥಯಸತವುದತ 
(4) ಜನ್ರಿಗೆ ನಸಾಾರ್ಥಯ ಪಿ್ರೀತಿಯನ್ತನ ನೀಡತವುದತ 
Ans: 4 

2) ಒಬ್ಬ ಸಿಂಶಟ ೀಧಕರ್ಾಗಬಟೀಕಟಿಂಬ್ ವಯಕ್ತಿಗಟ ಅದುಬತವಾದ 
ಯೀಚರ್ಟಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಇಿಂತರ್ ಯೀಚರ್ಟಗಳಟ ಿಂದಿಗಟ 
ಆತನ್ು ಉತಿಮ ಸಿಂಶಟ ೀಧಕರ್ಾಗಲು ಮೊದಲು ಹೀಗಟ 
ಮಾಡಬಟೀಕು 
(1) ಅಧ್ಯನ್ದ ವಿಷ್ಟಯವನ್ತನ ಬಲವಾಗ್ಲ 
  ಇಷ್ಟ್ಪಡಬೆೀಕತ 
(2) ಅದತುತ್ವಾದ ಯೀಚನೆಗಳನ್ತನ ಮನ್ಸಾರ ೆ
   ಪಿ್ರೀತಿಸಬೆೀಕತ 
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(3) ಒಳ್ೆೆಯ ಚಂತ್ನ್ಶಿೀಲ ಸಂಶೆ ೀಧನೆಗಳನ್ತನ 
   ಮಾಡಬೀೆಕತ 
(4) ಸಂಶೆ ೀಧಕನಾಗಬೆೀಕೆಂದತ ಸದಾ 
   ಯೀಚನಾಮಗನನಾಗಬೆೀಕತ. 
Ans: 1 

3) ಜಗತು ಿಬ್ಲಶಾಲ್ಲಗಳನ್ುನ ಗೌರವಿಸುತಿದಟ, ಆರಾಧಿಸುತಿದಟ. 
ಅಿಂತರ್ ಗೌರವಕಟೆ ಪಾತಿರಾಗಲು ಮೂಲವಾಗಿ 
ಮಾಡಬಟೀಕಾದ ಕಾಯಾ: 
(1) ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ್ ಜನ್ರಿಗೆ ಶತಭೆೀಚ್ೆೆ ಹಾಗಪ 
  ಪಿ್ರೀತಿಯನ್ತನ ಆಶಿಸತಬೆೀಕತ 
(2) ಪಶತಪಕ್ಷಿ, ಕಿ್ತಮಿಕ್ತೀಟಗಳಿಗೆ ದಯ ಮತ್ತು 
  ಕರತಣೆಯನ್ತನ ತೆಪೀರಿಸಬೀೆಕತ. 
(3) ನಸಗಯದಡೆೆಗ ೆಒಳ್ೆೆಯ ಹಂಬಲ ಮತ್ತು 
  ಪಿ್ರೀತಿಯನ್ತನ ಪಸರಿಸಬೆೀಕತ 
(4) ತ್ರತವೃಕ್ಷ, ಫಲಪತಷ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಿ್ರೀತಿಯ 
  ತ್ರಂಗಗಳನ್ತನ ಮತಟ್ಟ್ಸಬೆೀಕತ 
Ans: 3 

4) ಅತಯಿಂತ ಘೂೀರ ಪರಣಾಮವನ್ುನಿಂಟು ಮಾಡಬ್ಲ ಿ
ದಟವೀಷ್ವು ಮನ್ುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಟಳಟದು, ಚಿಗುರದಾಗ 
ಹೀಗಾಗುತಿದಟ. 
(1) ಶರಿೀರ ಹಾಗಪ ಮನ್ಸತಾ ನ್ಂಜತಗೆಪಳುೆತ್ುವೆ. 
(2) ಶರಿೀರ ಹಾಗಪ ಮನ್ಸತಾ ವಿಷ್ಟಯಾಸಕುವಾಗತತ್ುದೆ 
(3) ಶರಿೀರ ಬೆಳ್ದೆತ ಮನ್ಸತಾ ವಿಷ್ಟಯಾಸಕುವಾಗತತ್ುದೆ 
(4) ಶರಿೀರ ಹಾಗಪ ಮನ್ಸಿಾನ್ಲ್ಲಿ ಮರವಾಗತತ್ುದೆ 
Ans: 1 

5) ʼಮಾನ್ವ ಜನ್ಮ ಬ್ಲು ದಟೂಡಡದು…. ಎಿಂಬ್ ದಾಸರ 
ವಾಣಿಯಿಂತಟ ಜೀವನ್ವನ್ುನ ಸಾರ್ಾಕಪಡಿಸಿಕಟೂಳಳಲು 
ಅನ್ುಸರಸಬಟೀಕಾದ ಮಾಗಾ: 

(1) ಆರೆಪೀಗ್ವಂತ್ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲ್ಲ ವ್ಕ್ತುಗಳ್ಾಗಬೀೆಕತ. 
(2) ಸವಯಹಿತ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಸಾಾರ್ಥಯ 
  ಪಿ್ರೀತಿಯತಳೆವರಾಗ್ಲರಬೆೀಕತ. 
(3) ಚಂತ್ನ್ ಶಿೀಲರಾಗ್ಲ ಪರಹಿತ್ ಚಂತ್ನ ೆ
(4) ಶರಿೀರ ಹಾಗಪ ಮನ್ಸಾನ್ತನ 
   ವಿಷ್ಟಯಮತಕುಗೆಪಳಿಸಿದವರಾಗಬೆೀಕತ. 
Ans: 2 

6) ʼತಾನ್ು ಆದಶ್ಾವಾಗಿ ಬಾಳಬಟೀಕಟಿಂಬ್ ರ್ಿಂಬ್ಲ 
ಹಟೂಿಂದಿರುವ ಪಿತ್ರಯಬ್ಬ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ೂ 
ಅನ್ುಸರಸಬಟೀಕಾದ ಆದಶ್ಾ ಪರ್ʼ: 
(1) ಜನ್ಪಿ್ರಯ ಪರ್ಥ  (2) ಆನ್ಂದ ಪರ್ಥ 
(3) ಪಿ್ರೀತಿಯ ಪರ್ಥ  (4) ನಸಾಾರ್ಥಯ ಪರ್ಥ 
Ans: 3 

7) ʼಈ ಕಟಳಗಿನ್ವುಗಳಲ್ಲಿ ದಿವರುಕ್ತ,ಿ ಜಟೂೀಡುನ್ುಡಿ ಮತು ಿ
ಕ್ತಿಯಾಪದಗಳು ಅನ್ುಕಿಮವಾಗಿರುವುದುʼ: 
(1) ಕಿ್ತಮಿಕ್ತೀಟ, ಎಂಥಂೆರ್ಥ, ಗಳಿಸಬಲ್ಲರಿಿ 
(2) ಎಂಥಂೆರ್ಥ, ಪಶತಪಕ್ಷಿ, ಸತ್ಾರಿಣಾಮ 
(3) ತ್ರತವೃಕ್ಷ, ಓಡೆಪೀಡಿ, ಉಂಟಾಗತವುದತ 
(4) ಓಡೆಪೀಡಿ, ಫಲಪತಷ್ಟೂ ಮಾಡಬಲ್ಲರಿಿ 

Ans: 4  
ಓಡಟೂೀಡಿ: (ಓಡಿ + ಓಡಿ) ಹಿೀಗ್ೆಎರಡತ್ಬಾರಿ್ಒಂದೆೀ್
ಪದವು್ಸೆೀರಿ ಆಗ್ಲರತವ್ಪದವಾಗ್ಲರತವುದರಿಂದ್ಇದೆಪಂದತ್
ದಿಾರತಕ್ತು್ಪದವಾಗ್ಲದೆ.  
ಉದಾ: ಎಂರ್ಥ್+್ಎಂರ್ಥ್=್ಎಂಥೆಂರ್ಥ,್ತ್ತದಿ್+್ತ್ತದಿ್=್
ತ್ತತ್ುತ್ತದಿ 
ಫಲಪುಷ್ಪ: ಅರ್ಥಯವಿರತವ ಪದದಪೆಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ್ 
ಸೆಪಗಸನ್ತನ ಹೆಚಿಸಲತ ಪಾಿಸಬದಧವಾಗ್ಲ 

ವಿವರಣಟ.. 
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ಉಪಯೀಗ್ಲಸತವ ಪದವನ್ತನ ಜೆಪೀಡತನ್ತಡಿ ಎನ್ತನವರತ.್
ಇಂತ್ಹ್ ಪದಗಳನ್ತನ್ ಮಾತಿಗೆಪಂದತ್ ಗ್ಲೀತ್ತ್ ಎಂತ್ಲಪ್
ಕರೆಯತತಾುರೆ.್ 
▪ ಜೆಪೀಡತನ್ತಡಿಯಲ್ಲ್ಿ ಪಾಿಸಕೆಾ್ ಹೆಚತಿ್ ಒತ್ತು್

ನೀಡಲಾಗತತ್ುದೆ. 
▪ ಮೊದಲ್ ಪದಕೆಾ್ ಅರ್ಥಯವಿದತು,್ ಇನೆಪನಂದತ್ ಪದಕೆಾ್

ಅರ್ಥಯವಿರಬಹತದತ್ ಅರ್ಥವಾ್ ಅರ್ಥಯವಿಲದಿೆಯತ್
ಇರಬಹತದತ. 

ಉದಾ: ಮಕಾಳುಮರಿ, ಸತಿಪತಿ (ಅರ್ಥಯವಿರತವ ಪದಗಳು) 
ಕಾಫಿಗ್ಲೀಫಿ, ಪತಸುಕಗ್ಲಸುಕ (ಅರ್ಥಯವಿರದ ಪದಗಳು) 
ಮಾಡಬ್ಲ್ಲರಿ: ಎಂಬತದತ್ ವಿಧ್ರ್ಥಯಕ-ಭವಿಷ್ಟ್ದಲ್ಲಿ್
ಆಶಯವನ್ತನ್ ಹೆಪಂದಿರತವ್ (ವಿಧ್ರ್ಥಯಕ್ ಕಿ್ತಯಾಪದ)್
ಕಿ್ತಯಾಪದವಾಗ್ಲದೆ. 
ಉದಾ: ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಾಳು, ಹೆಪೀಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಯೀಣ 

8) ʼನೀವು ಜನ್ರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ಿೀತ್ರಯನ್ುನ ಗಳಿಸಬ್ಲ್ಲರಿʼ 
ಈ ಹಟೀಳಿಕಟಯಲ್ಲರಿುವ ಕ್ತಯಿಾಪದವು ಈ ರೂಪದಲ್ಲದಿಟ.  
(1) ನಷೆೀಧಾರ್ಥಯಕ ರಪಪ (2) ವಿಧ್ರ್ಥಯಕ ರಪಪ 
(3) ನದೆೀಯಶನಾತ್ೆಕ ರಪಪ (4) ಸಂಭವನಾರ್ಥಯಕ 
ರಪಪ 

Ans: 4  
ಗಳಿಸಬ್ಲ್ಲರಿ:  ಎಂಬತದತ್ ಹಾರೆೈಕೆಯನ್ತನ್ ಸಪಚಸವ್
ವಿಧ್ರ್ಥಯಕ್ ಪದವಾಗ್ಲದೆ.್ ವಿಧ್ರ್ಥಯಕ ಎಂದರೆ (ವಿಧಿ + 
ಅರ್ಥಯ) ವಿಧಿ ಎಂದರೆ ಆಜೆ್ಞ, ಆಶಿೀವಾಯದ, ಅಪೂಣೆ, ಹಾರೆೈಕ ೆ
ವಿಧಿ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥಯ. ಹಿೀಗ ೆ
ಭವಿಷ್ಟ್ದೆಪಂದಿಗೆ ಆಜೆ್ಞ, ಹಾರೆೈಕೆ, ಆಶಯ, ಅಪೂಣೆ, 
ಆಶಿೀವಾಯದವನ್ತನ ಸಪಚಸತವ ಪದಗಳನ್ತನ ವಿಧ್ರ್ಥಯಕ 
ಕಿ್ತಯಾಪದ ಎನ್ತನವರತ. 

ಉದಾ: ಮಾಡಲ್ಲ,್ಮಾಡಿ,್ಮಾಡಿರಿ,್ಮಾಡತ,್ಮಾಡತವಾ,್
ಮಾಡೆಪೀಣ,್ಮಾಡತವೆ 

ಕ್ತನ್ನರ ಕ್ತಂಪತರತಷ್ಟರ ನೌಕೆಗಳಂತೆ 
ತೆೀಲತತಿಹತದತ ಬತರತಗ್ಲನ್ ಬೆಳಿೆ ಶರಧಿಯ ಮೀಲ,ೆ 
ನ್ಪರೆಪಂದತ ಕಡೆಗ ೆತೆೀಲತತಿಹತದತ ನೆಪೀಡಾ!  
ಬೆಣೆ ೆಕಡೆದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತ ೆ
ಹತಟತ್ಕಡೆದತ ನೀರತ ಅಟ್ಟ್ಸತತಿಹತದತ ನೆಪೀಡಾ! 
ತ್ಪತ್ಪನೆ ಕಾಯತು ಕೆಪೀಟ್ಟ ಸಪಯಯರಂತ ೆ
ಕಣತೆ ಕತಕ್ತಾಸತವುದತ ನೆಪೀಡಾ ಸಾಗರವು! 
ಹೆಡೆಯಲ್ಲ ಿಪತಷ್ಟೂರಾಗವಿಹ ಕಾಳಸಪಯಗಳಂತ ೆ
ಸಾಗ್ಲಹತದತ ನೆಪೀಡಾ ಸಾವಿರ ತೆರೆಗಳ ವೆೈಭವವು! 
 ಹಚಹಿಸಿರಿತ್ತು ಹಿಂದಪ ಮಹಾಸಾಗರದ ಬಣ ೆ
 ಕಪತೂ ಹಸಿರಿತ್ತು ಮತೆು! 
 ಅರಬಿಿಯ ಮತನನೀರಿಗೆ ಕರಿನೀಲ್ಲ ಬಣೆವುಂಟತ: 
 ಮತಂದೆ ಬಂದಿಹತದತ ಕೆಂಪತ ಸಮತದಿವಂದತ 
 ನನ್ನ ಬಣೆವಾವುದತ, ಸಮತದಿರಾಜ? 
 ಸಪುವಣಯದ ಇಂದಿಧನ್ತಸಾನ್ತನ ಹಿಡಿದತ 
 ಆಕಾಶರಾಜನ್ ಸರಿಗಟ್ಟ್ದ ೆನೀನ್ತ. 
 ಚಣಕಪೆಮೆ ಬಣೆನ್ ಬದಲ್ಲಸಿ ಚ್ೆಲತವಿಕೆಯನಾಂತ್ತ  
 ಭೆಪದೆೀವಿಯನ್ತ ಪಾತಾಳಕೆಾ ಮಟ್ಟ್ದೆ ನೀನ್ತ! 
ಮತಗ್ಲಲ್ಲಗ್ಲಂತ್ ಮಿಗ್ಲಲತ ಸಾಗರದ ನೀಲ್ಲ! 
ಸಾಗರದ ತ್ತದಿ ತ್ಟ್ಟ್ ಮತಗ್ಲಲೆಲಿ ನೀಲ್ಲಯಾಗ್ಲಹತದತ 
ಮತಹಿಲನ್ಂತ್ತೆಯಲಿ ಮತನನೀರ ಗಭಯಪ್ರಂಡ! 
ಮೊೀಡಗಳೆ್ಂಬ ಓಡತಗಳು ಬಾಂದಳದಿ ತೆೀಲತವಲ್ಲಿ 
ಹಕ್ತಾಯಂಬ ಚಕ್ತಾ ಮಿನ್ತಗ್ಲದವು ಕಡಲ್ಲನೆಪಡಲ ಮೀಲಗಡಗೆೆ! 
ಗಾಳಿಯಲ್ಲ ರೆಕೆಾ ಬಿೀಸತತಿದೆ ರೆಕೆಾ ಬಡಿದತ! 
 ನೆಲೆ, ಗಾಳಿ, ಉರಿ, ಮತಗ್ಲಲತ, 
 ಪೆಂಡಂಭಪತ್ಗಳಿವು ನಾಲತಾ 

ವಿವರಣಟ.. 
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 ಈ ಮಹಾಭಪತ್ಗಳ ನ್ತಂಗ್ಲ ನೀಕತಯಡಿಯತತ್ು 
 ಮತ್ುಮದಗಜದಂತೆ ಕಿ್ತೀಡಿಸತತ್ ನಂತ್ ಪಂಚ್ಾನ್ನ್! 
 ನನೆನದತರತ ನ್ರನಂೆಬ ಪ್ರಳಿೆ, ಬರಿ ನೀಗತಯಳಿೆ; 
 ಕೆರಳದಿರತ! ಕರತಣಿಸತ! ಶರಣತ! ಶರಣತ!! 

9) ʼಬ್ಲು ಪಿಕಾಶ್ಮಾನ್ವಾದ ವಸುಿಗಳನ್ುನ ದೃಷ್ಟೆರ್ಟಟು ೆ
ರ್ಟೂೀಡಲು ಕಷ್ೆ. ಆದರಟ ಸಾಗರನ್ುನ ರ್ಟೂೀಡಿದಾಗ 
ಕಣ್ುುಗಳು ಕುಕೆಲು ಕಾರಣ್: 
(1) ಸಾಗರವು ಕೆಪೀಟ್ಟ ಸಪಯಯನ್ಂತ ೆ
    ಪಿಕಾಶಮಾನ್ವಾಗ್ಲರತವುದತ. 
(2) ಸಾಗರದ ನೀರಿನ್ಲ್ಲ ಿಸಪಯಯನ್ತ 
    ಪಿತಿಬಿಂಬಿತ್ವಾಗತತಿುರತವುದತ. 
(3) ಹತಟತ್ ಕಡೆದತ ಸಮತದದಿ ನೀರನ್ತನ 
   ಅಟ್ಟ್ಸತತಿುರತವುದತ. 
(4) ಸಮತದಿದ ಮೀಲ ೆಬತರತಗತ 
   ತೆೀಲಾಡತತಿುರತವುದತ 
Ans: 2 

10) ಆಕಾಶ್ರಾಜನ್ನ್ುನ ಸರಗಟ್ಟದೆ ಸಮುದರಿಾಜನ್ು 
ಹಡಿದಿರುವ ಬಿಲುಿ ಹೀಗಿದಟ: 
(1) ಸಪು ವಣಯಗಳಿಂದ ಕಪಡಿದ ಇಂದ ಿ
  ಧನ್ತಸಿಾನ್ಂತೆ ಇದೆ.  
(2) ಹಚಿಹಸಿರತ, ಕಪತೂ ಬಣೆಗಳಿಂದ ಕಪಡಿದ 
  ಹಿಂದಪ ಮಹಾಸಾಗರದಂತಿದೆ 
(3) ಕರಿನೀಲ್ಲ, ಕೆಂಪತಬಣೆಗಳನ್ತನ ಹೆಪಂದಿದ 
  ಅರಬಿಿೀ ಸಮತದಿದಂತಿದೆ. 
(4) ಏಳು ಬಣೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ್ಗೆಪಂಡಿರತವ 
  ಕಾಮನ್ಬಿಲಾಿಗ್ಲದ.ೆ 
Ans: 2 

11) ʼಕವಿಯ ಕಲಪರ್ಟಯಲ್ಲ ಿಆಕಾಶ್ವು ನೀಲ್ಲಯಾಗಿರುವುದು ಈ 
ಕಾರಣ್ದಿಿಂದʼ 
(1) ಸಾಗರದ ನೀಲ್ಲಯ ಮತಗ್ಲಲ್ಲಗ್ಲಂತ್ 
  ಮಿಗ್ಲಲಾಗ್ಲರತವುದತ 
(2) ಸಾಗರದ ನೀರಿನ್ಲ್ಲ ಿಪಿತಿಬಿಂಬತ್ವಾಗ್ಲ 
  ನೀಲ್ಲಯಾಗ್ಲರತವುದತ 
(3) ಬಾಗ್ಲದ ಆಕಾಶವು ಸಾಗರದ ಅಂಚನ್ತನ ಸೂಶಿಯಸಿ 
  ಆಗ್ಲರತವುದತ 
(4) ಸಹಜವಾಗ್ಲಯೀ ಆಕಾಶವು ನೀಲ್ಲ ಬಣೆವನ್ತನ 
  ಹೆಪಂದಿರತವುದತ 
Ans: 3 

12) ʼಸೂಕ್ತೆದ ಆರ್ಟಯಿಂತಟ ಚಟಲ್ಾಟಿವಾಡುತ್ರಿರುವ ಪಿಂಚಾನ್ನ್ 
ಎಿಂದರಟ ಇದುʼ: 
(1) ಮಹಾಭಪತ್ಗಳನ್ತನ ನ್ತಂಗ್ಲ ನೀರತ ಕತಡಿದಿರತವ 
  ಸಾಗರ  
(2) ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗ್ಲ ನ್ತಿಯಸತತಿುರತವ ಸಾಗರದ 
   ಅಲಗೆಳು 
(3) ಅಲಗೆಳ ತ್ಳ್ಾೆಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ಲರತವ 
   ನೀರಗತಳ್ೆೆಗಳು  
(4) ನೆಲ, ಗಾಳಿ, ಉರಿ, ಮತಗ್ಲಲತ, ಸಮತದಿ ಈ ಐದತ 
   ಭಪತ್ಗಳು 
Ans: 4 

13) ʼಮನ್ಮೊೀರ್ಕ ಮತು ಿಅದುುತವಾದ ಸಾಗರದ ಅಲ್ಟಗಳ 
ವಟೈಭ್ವವು ಕವಿಯ ಕಲಪರ್ಟಗಟ ಕಾಣಿಸಿದುು ಹೀಗಟʼ: 
(1) ಚಮತದಿದ ತ್ತಂಬ ತೆೀಲತತಿುರತವ ಬೆಳಿೆಯ 
   ಬತರತಗ್ಲನ್ ರರ್ಥಗಳಂತ ೆ
(2) ಬಾಂದಳದಿ ಹಕ್ತಾಗಳಂತೆ ಸಾಗತತಿುರತವ ಬಿಳಿಯ 
   ಮತಗ್ಲಲತಗಳಂತ ೆ
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(3) ಮತೆುೀರಿ ಸೆಪಕ್ತಾ ಮನ್ಬಂದಂತೆ 
   ಚ್ೆಲಾಟಿವಾಡತತಿುರತವ ಆನೆಗಳಂತ ೆ
(4) ಹೆಡೆಯಲ್ಲ ಿಪತಷ್ಟ್ರಾಗವನ್ತನ ಹೆಪಂದಿರತವ 
   ಕಾಳಸಪಯಗಳಂತೆ 
Ans: 4 

14) ʼಕ್ತನ್ನರ ಕ್ತಿಂಪುರುಷ್ರ ರ್ೌಕಟಗಳಿಂತಟ ತಟೀಲುತ್ರರ್ುದು 
ಬ್ುರುಗಿನ್ ಬಟಳಿಳ ಶ್ರಧಿಯ ಮೀಲ್ಟʼ ಎಿಂಬ್ ಹಟೂೀಲ್ಲಕಟಯಲ್ಲ ಿ
ಉಪಮೀಯ ಉಪಮಾನ್ಗಳು ಅನ್ುಕಿಮವಾಗಿ ಇಿಂತ್ರವಟ. 
(1) ಕ್ತನ್ನರ ಇಂಪತರತಷ್ಟರ ನೌಕೆಗಳು. ಶರಧಿಯ 
  ಮೀಲ ೆತೆೀಲತತಿುರತವ ನೌಕೆ 
(2) ಶರಧಿಯ ಮೀಲ ೆತೆೀಲತತಿುರತವ ನೌಕೆ, ಕ್ತನ್ನರ 
   ಕ್ತಂಪತರತಷ್ಟರ ರರ್ಥಗಳು 
(3) ಶರಧಿಯ ಮೀಲ ೆತೆೀಲತತಿುರತವ ಬತರತಗ್ಲನ್ ಬೆಳಿ,ೆ 
   ಕ್ತನ್ನರ ಕ್ತಂಪತರತಷ್ಟರ ನೌಕೆಗಳು 
(4) ಕ್ತನ್ನರ ಕ್ತಂಪತರಷ್ಟರ ನೌಕೆಗಳು, ಶರಧಿಯ ಮೀಲ ೆ
   ತೆೀಲತತಿುರತವ ಬತರತಗ್ಲನ್ ಬೆಳಿೆ 
Ans: 3 

15) ʼಅರಬಿಬಯ ಮುನನೀರಗಟ ಕರನೀಲ್ಲ ಬ್ಣ್ುವುಿಂಟು ಮುಿಂದಟ 
ಬ್ಿಂದಿರ್ುದು ಕಟಿಂಪುಸಮುದವಿಿಂದುʼ. ಇಲ್ಲಯಿ ಪದಯದ 
ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಟರಟ ಎಳಟದಿರುವ ಪದಗಳು 
ಅನ್ುಕಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಸಕಟೆ ಸಟೀರವಟ. 
(1) ಕಮಯಧಾರಯ ಮತ್ತು ಕಮಯಧಾರಯ 
(2) ದಾಂದಾ ಮತ್ತು ತ್ತ್ತಾರತಷ್ಟ 
(3) ತ್ತ್ತಾರತಷ್ಟ ಮತ್ತು ತ್ತ್ತುರತಷ್ಟ 
(4) ಬಹತವಿಿೀಹಿ ಮತ್ತು ಕಮಯಧಾರಯ 

Ans: 1 
 ಪಪವಯಪದವು್ಗತಣವಾಚಕ್/್ವಿಶೆೀಷ್ಟಣವಾಗ್ಲದತು್
ಉತ್ುರಪದವು್ ನಾಮಪದ್ /್ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ವಾಗ್ಲದತು್

ಅವೆರಡಪ್ಕಪಡಿ್ಆಗತವ್ಸಮಾಸಕೆಾ್ʼಕಮಾಧಾರಯ 
ಸಮಾಸʼ್ಎನ್ತನತೆೀವೆ.್ 
ಕರದು + ನೀಲ್ಲ = ಕರಿನೀಲ್ಲ  
(ʼಕರಿದತʼ ವಿಶೆೀಷ್ಟಣ ಮತ್ತು ʼನೀಲ್ಲʼ ಗತಣವಾಚಕ 
ನಾಮಪದ ಆದುರಿಂದ ಕರಿನೀಲ್ಲ ಕಮಯಧಾರಯ 
ಸಮಾಸವಾಗ್ಲದೆ) 
ಕಟಿಂಪದು + ಸಮುದ ಿ= ಕಟಿಂಪುಸಮುದಿ 
(ʼಕಂೆಪದತʼ ವಿಶೆೀಷ್ಟಣ ಮತ್ತು ʼಸಮತದಿʼ ನಾಮಪದ 
ಆದುರಿಂದ ಕಂೆಪತಸಮತದ ಿ ಕಮಯಧಾರಯ 
ಸಮಾಸವಾಗ್ಲದೆ) 
ಆದುರಿಂದ ಆಯಾ 1 ಸರಿಯಾಗ್ಲದೆ. 

16) ʼಭಾಷಾ ಕಲ್ಲಕಟಯ ಅನ್ುಕಿಮಣಿಕಟ ತತವದನ್ವಯ  ಕಲ್ಲಕಟಯ 
ರೀತ್ರ ಹೀಗಿರುತಿದಟʼ: 
(1) ಬಿಡಿ ಪದಗಳು ಮೊದಲತ ಅನ್ಂತ್ರ ಪಪಣಯ 
  ವಾಕ್ಗಳ ಕಲ್ಲಕೆ 
(2) ಮಾತ್ತಗಾರಿಕೆಯ ಕೌಶಲದಿಂದ ನ್ಂತ್ರ ಓದತವ 
   ಕೌಶಲದ ಕಲ್ಲಕೆ 
(3) ಮೌನ್ ಓದಿನ್ ನ್ಂತ್ರ ಬಾಯುರೆ ವಾಚನ್ದ 
  ಕಲ್ಲಕೆ 
(4) ಸರಳದಿಂದ ಸಂಯತಕು, ಅಪರಿಚತ್ದಿಂದ 
   ಪರಿಚತ್ ಪದಗಳ ಕಲ್ಲಕೆ 

Ans: 2  
• ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಹೆಸರಿಸನವುದಾದರ ೆ ಆಲಿಸನವುದನ, 
ಮಾತನಾಡನವುದನ, ಓದನವುದನ ಮತನು 
ಬರೆಯನವುದನ.  

• ಇದರಲಿಿ ಆಲಿಸನವುದನ ಮತನು ಓದನವುದನ ಸ್ವೀಕ್ೃತ 
ಕೌಶಲ್ಗಳು. 
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• ಮಾತನಾಡನವುದನ ಮತನು ಬರೆಯನವುದನ ಉತ್ಾಾದಕ್ 
ಕೌಶಲ್ಗಳು. 

• ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತನ ಕ್ಲಿತ ನ್ಂತರ ಓದನ್ನು 
ಕ್ಲಿಯನತ್ಾುರೆ. 

17) ʼಭಾಷಾ ಕಲ್ಲಕಟಯ ಆರಿಂಭ್ ಮತು ಿ ಅದು 
ಬ್ಲಗಟೂಳುಳವುದು ಅನ್ುಕಿಮವಾಗಿ ಭಾಷಾ ಬಟೂೀಧರ್ಟಯ 
ಈ ತತವಗಳಿಿಂದ: 
(1) ಸಿದಧತಾ ತ್ತ್ಾ, ಅಭಾ್ಸ ತ್ತ್ಾ 
(2) ಅನ್ತಕರಣ ತ್ತ್ಾ, ಪತನ್ಬಯಲನ್ ತ್ತ್ಾ 
(3) ಸಿದಧತಾ ತ್ತ್ಾ, ಅನ್ತಕರಣ ತ್ತ್ಾ 
(4) ಅನ್ತಕರಣ ತ್ತ್ಾ, ಅಭಾ್ಸ ತ್ತ್ಾ 

Ans: 4  
• ಅನ್ನಕ್ರಣೆಯಂದ ಭಾಷಾ ಕ್ಲಿಕೆಯನ 

ಪಾರರಂಭವಾಗಿ ಅಭಾಯಸದಂದ ಅದನ ಬಲ್ಗೆೊಳುುತುದೆ.  
• ಅನ್ನಕ್ರಣೆ ಮಾನ್ವನ್ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತು. 

ಅನ್ನಕ್ರಣೆಯಂದ ಮಾನ್ವ ಏನ್ನ ಬೆೀಕಾದರೊ 
ಕ್ಲಿಯಬಲ್.ಿ ಲಿಬ್ನುಜ್ ಎಂಬ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈ 
ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತ್ತಪಾದಸ್ದಾಾನೆ. 

• ಭಾಷೆಯನ ಪ್ರಮನಖವಾಗಿ ಮನ್ಸ್ನಿ್ ಸ್ಿತ್ತಯನ್ನು 
ಪ್ರಕ್ಟಿಸನವ ಒಂದನ ಶಾಬ್ನಾಕ್ ಕ್ರರಯೆ. 

• ಭಾಷೆಯನ ಮೊದಲ್ನ ಅನ್ನಕ್ರಣೆ, ಸಂಜೆ್ಞಗಳು, 
ಮಾತನ, ಲಿಪಿ, ಗರಂಥ ನಿಮಾಿಣ, ಸಾಹಿತಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ 
ರಿೀತ್ತ ಕಾಲ್ಕೆೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ತನ್ು ಜಾಯಮಾನ್ಕೆೆ 
ತಕ್ೆಂತ್ೆ ರೊಪಾಂತರ ಹೆೊಂದನತ್ಾು ಲಿಪಿ ಬದಧ, 
ವಾಯಕ್ರಣ ಶನದಧವಾಗಿ ಸಫಲ್ತ್ೆ ಪ್ಡೆದದೆ. 

18) ʼಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದಾಯರ್ಥಾಯ ಪರಣಾಮಾಕಾರ ಕಲ್ಲಕಾ 
ಪಿಕ್ತಿಯೆಯ ನ್ಿಂತರ, ಆ ಪಿಕ್ತಯಿೆಗಟ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಿಂಶ್ಗಳಿಗಟ ಆತ ಸಮಪಾಕವಾಗಿ 
ಪಿತ್ರಕ್ತಿಯಿಸುತ್ರಿಲ ಿಎಿಂದರಟ ಅದಕಟೆ ಪಿಮುಖ ಕಾರಣ್ 
(1) ಆತ್ನ್ತ ಪಿಮತಖ ಅಂಶಗಳನ್ತನ ಪಟ್ಟ್ 
   ಮಾಡಿಕೆಪಂಡಿಲ ಿ
(2) ಆತ್ ತ್ನ್ನನ್ತನ ಚಟತವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
   ತೆಪಡಗ್ಲಸಿಕಪೆಂಡಿಲ ಿ
(3) ಆತ್ ವಿಷ್ಟಯವನ್ತನ ಸರಿಯಾಗ್ಲ ಆಲ್ಲಸಿಲ ಿ
(4) ಆತ್ನಗೆ ಸೂಷ್ಟ್ವಾಗ್ಲ ಓದತಲತ ಗೆಪತಿುಲಿ 

Ans: 3 
• ಆಲಿಸನವಿಕೆ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೊ ಮೊಲ್ 

ಕೌಶಲ್. ಧ್ವನಿ ಸಂಕೆೀತಗಳನ್ನು ಆಲಿಸನವುದನ ಮತನು 
ಅನ್ನಸರಿಸನವುದರಿಂದ ಭಾಷೆಯನ್ನು 
ಕ್ಲಿಯಲಾಗನತುದೆ. ಆಲಿಸನವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಎಲಾಿ ಆರೆೊೀಗಯವಂತ ಜನ್ರಲಿಿ ನ್ಡೆಯನವ 
ಸಾವಭಾವಿಕ್ ಕ್ರರಯೆ. 

• ಆಲಿಸನವಿಕೆ ಮತನು ಮಾತನಗಾರಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಗಳು 
ಔಪ್ಚಾರಿಕ್ವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಕ್ಲಿಯದೀೆ ಇದಾವರಲಿಯಿೊ 
ನ್ಡೆಯನತುದೆ. 

• ಆಲಿಸನವುದನ್ನು ಕ್ಲಿಯದ ವಯಕ್ರು ಭಾಷೆಯ ಉಳಿದ 
ಕೌಶಲ್ಗಳಾದ ಮಾತನಾಡನವುದನ ಓದನವುದನ ಮತನು 
ಬರೆಯನವುದನ ಕ್ಲಿಯನವುದನ ಕ್ಷ್ಿ. 

• ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ ಿಆಲಿಸನವ ಕ್ರರಯೆಯಂದ ಮಕ್ೆಳು ಹೆಚ್ನು 
ಕ್ಲಿಯನತ್ಾುರೆ.  

19) ಈ ಹಟೀಳಿಕಟಗಳಲ್ಲ ಿಉತಿಮ ಮಾತುಗಾರಕಟಯ ಪಿಮುಖ 
ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಇವು: 
(1) ಸೂಷ್ಟ್ವಾದ ಉಚ್ಾರಿಣೆಯಂದಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗ್ಲ 
   ಮಾತ್ತನಾಡತವುದತ 
(2) ಮಾತಿನ್ ಧಾಟ್ಟಯಲ್ಲ ಿಏರಿಳಿತ್ದೆಪಂದಿಗೆ 
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   ಮಾತ್ತನಾಡತವುದತ 
(3) ಭಾವಪಪಣಯವಾಗ್ಲ ಏಕತಾನ್ತೆಯಂದ 
   ಮಾತ್ತನಾಡತವುದತ  
(4) ಅರ್ಥಯಪಪಣಯವಾಗ್ಲ, ವಾ್ಕರಣಭದಧವಾಗ್ಲ 
   ಮಾತ್ತನಾಡತವುದತ 
(1) ಎ, ಬಿ, ಮತ್ತು ಡಿ (2) ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ 
(3) ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ (4) ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ 

Ans: 1 
• ಮಾತನ ಒಂದನ ಶಾಬ್ನಾಕ್ ಹಾಗೊ ಮಾನ್ಸ್ಕ್ ಕ್ರರಯೆ 

ಆಗಿದನಾ ಒಂದನ ನಿದಿಷ್ಿ ಭಾಷೆಯ ಧ್ವನಿ 
ಸಂಕೆೀತಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ ಮಾತ್ತನ್ ಕ್ರರಯೆ ನ್ಡೆಯನತುದೆ. 
ವಯಕ್ರುಯನ ತನ್ು ಭಾವನೆ, ಯೀಚ್ನೆ, ಅನಿಸ್ಕೆ, 
ಅಭಿಪಾರಯ ಇತ್ಾಯದಗಳನ್ನು ನಿದಿಷ್ಿ ಧ್ವನಿ 
ಸಂಕೆೀತಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ ಅಥಿಪ್ೊಣಿವಾಗಿ, 
ವಯವಸತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಟಿಸನವುದೆೀ ಮಾತನಗಾರಿಕೆ.  

• ಸಾಷ್ಿವಾದ ಉಚಾುರ ಹಾಗೊ ಅಥಿಕೆೆ 
ಅನ್ನಗನಣವಾದ ಧ್ವನಿಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳ ೆಂದಗ ೆ
ನಿರಗಿಳವಾಗಿ ಮತನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡನವ 
ಸಾಮಥಯಿ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಲಿ ಿಬೆಳಸೆಬೆೀಕ್ನ. 

20) ʼಕ್ತಿಯಾತಮಕ ವಾಯಕರಣ್ ಬಟೂೀಧರ್ಟಯ ಮುಖಯ ಲಕ್ಷಣ್ 
ಇದಾಗಿದಟ̓  : 
(1) ಭಾಷೆಗ್ಲಂತ್ ಮೊದಲತ ವಾ್ಕರಣದ ಕಲ್ಲಕೆ 
(2) ಪಿತೆ್ೀಕವಾಗ್ಲ ಶಾಸಿರೀಯ ರಿೀತಿಯ ಕಲ್ಲಕೆ 
(3) ಭಾಷೆಯ ಜೆಪತೆಯಲ್ಲಯಿೀ ಪಿಯೀಗದ 
    ಮಪಲಕ ವಾ್ಕರಣ ಕಲ್ಲಕೆ 
(4) ವಾ್ಕರಣ ಸಪತ್ಿಗಳ ಅನ್ಾಯದಿಂದ ಭಾಷೆಯ 
   ಕಲ್ಲಕೆ 

Ans: 3 

ಕ್ರರಯಾತಮಕ್ ವಾಯಕ್ರಣವನ್ನು ಪಾರಯೀಗಿಕ್ ವಾಯಕ್ರಣ ಮತನು 
ಸಾಂದಭಿಿಕ್ ವಾಯಕ್ರಣ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯಬಹನದನ. 
ಶಿಕ್ಷಕ್ರಾದವರನ ಶಾಲಗೆಳಲಿಿ ತ್ಾವು ಭೆೊೀದಸನವ ಪ್ಠ್ಯ 
ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ವಾಯಕ್ರಣವನ್ನು ಬೆೊೀಧಿಸಬೆೀಕೆ 
ಹೆೊರತನ ಪ್ರತ್ೆಯೀಕ್ವಾದ ಅವಧಿಗಳಲಿ ಿ ವಾಯಕ್ರಣವನ್ನು 
ಬೆೊೀಧಿಸಬಾರದನ. ಸಂದಭಿದಲಿ ಿತಕ್ೆಂತ್ೆ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 
ಅಧ್ಾಯಯವಾರನ ಬರನವ ವಾಯಕ್ರಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಸನತ್ಾು 
ಕ್ಲಿಕೆನ್ನು ಸರಿದೊಗಿಸನವ ಪ್ರಯತು ಮಾಡಬೀೆಕ್ನ. 

21) ಬ್ರ್ುಭಾಷಾ ಮಕೆಳಿರುವ ತರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕ 
ಹಟೂಿಂದಬಟೀಕಾದ ಅಪಟೀಕ್ಷಿತ ಧಟೂೀರಣಟ ಇರಬಟೀಕಾಗಿದುು 
ಹೀಗಟ. 
(1) ಬಹತಭಾಷಾ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಭಾಷಾ 
   ಬೆಪೀಧನೆಗೆ ಒಂದತ ತೆಪಡಕತ 
(2) ಬಹತಭಾಷಾ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪಿತೆ್ೀಕ 
   ಬೆಪೀಧನೆ ಮಾಡತವುದತ 
(3) ಬಹತಭಾಷಾ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪಿತೆ್ೀಕ 
   ಬೆಪೀಧನೆ ಮಾಡತವುದತ 
(4) ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪಿತೆ್ೀಕ ಬೆಪೀಧನಾ 
   ವ್ವಸೆೆ ಮಾಡತವುದತ 

Ans: 2 
ಬಹನ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡನವ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು 
ಹೆೊಂದರನವ ವಗಿ ಕೆೊೀಣೆಯಲಿ ಿಶಿಕ್ಷಕ್ರನ ಸಂಪ್ನ್ೊಮಲ್ 
ಎಂದನ ಭಾವಿಸ್, ಸಮನ್ವಯ ಕಾಯನಾಕೆೊಂಡನ 
ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ೆುೀಜಿಸಬೆೀಕ್ನ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ 
ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡನವ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 
ತರಗತ್ತಯನ ಸಂಪ್ನ್ೊಮಲ್ವಾಗಿರನವುದಲ್ದೆಿ ಎಲ್ ಿ
ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ನಕ್ರಣೆಯ ಮೊಲ್ಕ್ ಇನ್ನುಳಿದ 
ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯಲ್ನ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗನತುದೆ. 
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22) ʼಭಾಷಾ ಕಲ್ಲಕಾ ಪಿಕ್ತಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಯಿಂದು 
ಘಟಕಗಳನ್ುನ ಅಗತಯ ಸಿದಧತಟಯಿಂದಿಗಟ ಈ ರೀತ್ರಯಾಗಿ 
ಅನ್ುಕೂಲ್ಲಸುವುದು ಹಟಚುು ಸೂಕಿ: 
(1) ವೆೈವಿದ್ ಚಟತವಟ್ಟಕೆಗಳ ಮಪಲಕ 
(2) ವಿವಿಧ ಬೆಪೀಧನಾ ವಿಧಾನ್ ಬಳಸಿ 
(3) ಸಾಕಷ್ಟತ್ ಕಲ್ಲಕಾ ಸಾಮಗ್ಲಿಗಳ್ೂೆಂದಿಗೆ 
(4) ತ್ರತ್ರದ ಸನನವೆೀಶಗಳಲ್ಲ ಿ

Ans: 1  
ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಲಿಕಾ ಚ್ಟನವಟಿಕೆಗಳು ತರಗತ್ತಯನ್ನು 
ಆಸಕ್ರುದಾಯಕ್ವನಾುಗಿಸನವುದಲ್ದೆಿೀ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಕ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟನಮಾಡಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ್ನಿಗೆ 
ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗನತುದೆ. ಇತ್ತುೀಚಿನ್ ಬೆೊೀಧ್ನಾ 
ವಿಧ್ಾನ್ಗಳಾದ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿ, ನೊೆೀಡಿ ಕ್ಲಿ, ನ್ಲಿ ಕ್ಲಿ, 
ಡಾಲ್ಿನ್ ಪ್ದಧತ್ತ, ವಿನೆಟ್ಾೆ ಪ್ದಧತ್ತ, ಪ್ಠ್ಯಪ್ನಸುಕ್ ಪ್ದಧತ್ತಯಲಿ ಿ
ಬರನವ ವಿವಿಧ್ ಚ್ಟನವಟಿಕೆಗಳು ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಸವಯಂ 
ಕ್ಲಿಯಲ್ನ ಹಾಗೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ನಿಗೆ ಮಾಗಿದಶಿಿಸಲ್ನ 
ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

23) ʼಭಾಷಟಯ ಮೀಲ್ಲನ್ ಪಿಭ್ುತವ ಸಾಧರ್ಟಯೆಿಂದರಟ 
ಮುಖಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ುನ ಹಟೂಿಂದುವುದಟೀ ಆಗಿದಟʼ: 
(1) ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ವಿಶೆೀಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು 
(2) ಭಾಷಾ ಕಲ್ಲಕೆಯ ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು 
(3) ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಮಪಲ ಕೌಶಗಳು 
(4) ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ವಿವಿಧ ಕೌಶಗಳು 

Ans: 4  
ಆಲಿಸನವಿಕೆ, ಮಾತನಾಡನವಿಕೆ, ಓದನವುದನ ಮತನು 
ಬರೆಯನವುದನ್ನು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಗಳು ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. ಯಾವುದೆೀ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವಿಷ್ಯವನ್ನು 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸಬೆೀಕಾದರೆ ಭಾಷಾ 

ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೀಲ ೆಪ್ರಭನತವವನ್ನು ಹೊೆಂದರಬೆೀಕ್ನ ಅಂದಾಗ 
ಮಾತರ ಕ್ಲಿಕೆಯನವುದಕ್ೊೆ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳ ಆಸಕ್ರುಯನ್ನು 
ಹಿಡಿದಡಲ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗನವುದಲ್ದೆಿ ಕ್ಲಿಸಬೆೀಕಾದ 
ವಿಷ್ಯದ ಸಂಪ್ೊಣಿ ಜ್ಞಾನ್ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಗನವುದನ. 

24) ಭಾಷಾ ಕಲ್ಲಕಟಯಲ್ಲಿ ರ್ಟೈಪುಣ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ರೀತ್ರಯ 
ಕಲ್ಲಕಟಯು ಸಪಷ್ತೆಟ ಮತು ಿ ಪರಪೂಣ್ಾತಟಯನ್ುನ 
ಒದಗಿಸಬ್ಲದಿು. 
(1) ಸಾಯಂ ಕಲ್ಲಕೆ (2) ಗತಂಪತ ಕಲ್ಲಕೆ 
(3) ಸಂಘಟ್ಟತ್ ಕಲ್ಲಕೆ (4) ಸಾಂದಭಿಯಕ ಕಲ್ಲಕೆ 

Ans: 1 
• ಸವಯಂ ಕ್ಲಿಕೆಯಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟಿದ 

ಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಹೆೊಂದಲ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗನತುದೆ 
ಎಂಬನದನ್ನು ಎಡಗರ್ ಡೆೀಲ್ ರವರ ಕ್ಲಿಕಾ 
ಅನ್ನಭವ ಶಂಕ್ನವಿನ್ಲಿ ಿ ನೆೊೀಡಬಹನದನ. 
ಕೆೀಳುವಿಕೆಯಂದ ಕೆೀವಲ್ 10% ಹಾಗೊ 
ನೆೊೀಡನವುದರಿಂದ ಕೆೀವಲ್ 20% ಮತನು ಕೆೀಳಿ 
ಮಾಡನವುದರಿಂದ 30% ಸವತಃ ಪಾರತಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೆೊಟಿರೆ 
50% ಹಾಗೊ ತ್ಾನೆೀ ಸವತಃ ಬೆೊೀಧಿಸ್ದರೆ 90% 
ಕ್ಲಿಕೆಯಾಗನತುದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ತ್ತಳಿಸ್ದಾಾರೆ.  

• ಅದರಂತ್ೆ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಸವಯಂ ಬೆೊೀಧಿನಿ 
ಸಾಮಗಿರಗಳಿಂದ ಸವತಃ ತ್ಾವೆೀ ಕ್ಲಿಯಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ 
ಮಾಗಿದಶಿಿಸಬೆೀಕ್ನ. 

25) ನಿರಂತರ ಮತತ ು ವ್ಯ ಾಪಕ ಮೌ ಲ್ ಾಮ ಯ ಪನದ ಆ ಶಯದಲ್ಲ ಿ
ಮ ೌ ಲ್ ಾಮ ಯ ಪನವ ು ಹೀಗಿರಬ ೀಕ ಂದತ  ಅಂಶವ ನತ ು ಒ ತ್ತು 
ಹ ೀಳಿದ  
(1) ಬೆೊೀಧ್ನಾ ವಿಧ್ಾನ್     (2) ಅಹಿತ್ಾ ಮಾಪ್ನ್ 
(3) ಪ್ರಿೀಕ್ಷಾ ವಿಧ್ಾನ್     (4) ಕ್ಲಿಕಾ ವಿಧ್ಾನ್ 

Ans: 4 
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ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ - ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ 
ಎಂದರೆ ತರಗತ್ತಯ ಪಾರರಂಭದಂದ ತರಗತ್ತಯ 
ಕೆೊನಯೆವರೆಗೆ ನ್ಡೆಯನವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ 
ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಾಗಿದೆ. 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ವನ್ನು ಬೆೊೀಧ್ನೆಯ ಪ್ೊವಿದಲಿಿ, 
ಬೆೊೀಧ್ನಾ ಅವಧಿಯಲಿ ಿಮತನು ಬೆೊೀಧ್ನೆಯ ನ್ಂತರ 
ಮಾಡನವುದಾಗಿದೆ. 
ವಾಯಪ್ಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ - ವಾಯಪ್ಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ 
ಎಂದರೆ ಪ್ಠ್ಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತರ ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆ 
ಪ್ತ್ೆಯೀತರ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ 
ಮಾಡನವುದಾಗಿದೆ. 

26) ʼಮಾತರ್ಾಡುವ ಕೌಶ್ಲಕಟೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದಿಂತಟ 
ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಕಾಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕಟಗಳು ಹಟಚುು 
ಪರಣಾಮಕಾರʼ: 
(1) ಸಂದಶಯನ್, ಅಭಿನ್ಯ, ಸಂಭಾಷ್ಟಣೆ, ಚಚ್ೆಯ 
(2) ಆಶತಭಾಷ್ಟಣ, ಸಂದಶಯನ್, ಚಚ್ೆಯ, ಸಂಭಾಷ್ಟಣ ೆ
(3) ಚಚ್ೆಯ, ಆಶತಭಾಷ್ಟಣ, ಸಂದಶಯನ್, ಯೀಜನ ೆ
(4) ಸಂಭಾಷ್ಟಣೆ, ಸಂದಶಯನ್, ಗತಂಪತ ಕಾಯಯ, 
   ಆಶತಭಾಷ್ಟಣ 

Ans: 2 
ಮಾತನಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಸನವ ಮತನು ಪೆೊೀಷ್ಟಸನವ ಭಾಷಾ 
ಅಭಾಯಸಗಳು – ಸಂಭಾಷ್ಣೆಗಳನ್ನು ಏಪ್ಿಡಿಸನವುದನ, 
ಪ್ನಟ್ಾಣಿಗಳ ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಏಪ್ಿಡಿಸನವುದನ, ಕ್ಥೆ 
ಹೆೀಳಿಸನವುದನ ಮತನು ಕೆೀಳಿಸನವುದನ, ಗಟಿಿ ವಾಚ್ನ್ದ 
ಅಭಾಯಸಗಳು, ಕ್ರರೀಡೆಗಳು ಮತನು ನಾಟಕ್ ಅಭಾಯಸಗಳು, 
ಚಿತರಪ್ಟಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ ಮಾತನಾಡನವುದನ್ನು 
ಕ್ಲಿಯನವುದನ, ಚ್ಚೆಿ ಮತನು ತಕ್ಿ ಕ್ೊಟಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ 
ಕ್ಲಿಯನವುದನ, ಆಶನಭಾಷ್ಣಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ ಕ್ಲಿಯನವುದನ, 

ಪ್ರಶೆ ು್ೀತುರ ಕಾಯಿಕ್ರಮಗಳು, ಏಕ್ ಪಾತರ ಅಭಿನ್ಯ 
ಮತನು ಬಹನ ಪಾತರ ಅಭಿನ್ಯ ಹಾಗೊ ಗಾಯನ್ಗಳು, 
ಪ್ತ್ತರಕೆಗಳು ಮತನು ವರದಗಳನ್ನು ಓದಸನವ ಅಭಾಯಸಗಳನ್ನು 
ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆೊಡಬೆೀಕ್ನ ಇದರಿಂದ 
ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಲಿ ಿ ಮಾತನಾಡನವ ಕೌಶಲ್ಯ 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಲ್ಗೆೊಳುುತುದೆ. 

27) ಭಯ ಷಯ  ಪರಯೀಗಯಲ್ ಯವ ು ಭಯ ಷಯ  ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿಈ ರೀತ್ತ 
ನ ರವ್ ಯ ಗತ ತುದ . 

(1) ವಾಯಕ್ರಣ ಬದಧವಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯಲ್ನ 
(2) ಅಂತಜಾಿಲ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯಲ್ನ  
(3) ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ರೀಯ ಕ್ರಮದಲಿ ಿಪ್ರಯೀಗಿಸಲ್ನ 
(4) ಸೊಕ್ು ಅಭಾಯಸಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ ಭಾಷಾ ದೆೊೀಷ್ಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಕೊೆಳುಲ್ನ  

Ans: 4 
ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆೊೀಧಿಸಲ್ನ 
ಮತನು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ದೆೊೀಷ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲ್ನ 
ಮತನು ವಿವಿಧ್ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿಸನವ 
ಉದಾೆೀಶದಂದ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ವಾಗಿ ವಯವಸೆಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿರನವ 
ಪ್ರಯೀಗಾಲ್ಯವೆೀ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೀಗಾಲ್ಯ. 
ತ್ಾಂತ್ತರಕ್ ಸಲ್ಕ್ರಣೆಗಳು ಮತನು ಬೆೊೀಧ್ನಾ 
ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳಿಂದ ಸೊಸಜಿಿತವಾಗಿರನವ ಭಾಷಾ 
ಪ್ರಯೀಗಾಲ್ಯದಲಿ ಿ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಸಲ್ನ 
ಮತನು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಲ್ನ ಅಗತಯವಿರನವ ಎಲ್ಿ 
ಸಾಧ್ನ್ಗಳನ್ನು ವಯವಸೆಿಗೆೊಳಿಸ್ರನತುದೆ.  
ಮಕ್ೆಳ ಭಾಷಾ ದೆೊೀಷ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲ್ನ ಇಲಿ ಿವಯವಸೆಿ 
ಇರನತುದೆ. ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಗಳ ಬೆೊೀಧ್ನೆ ಮತನು ಕ್ಲಿಕೆಯ 
ಬಗೆಗ ಕ್ರರಯಾ ಸಂಶೆ್ ೀಧ್ನೆ ಕೆೈಗೊೆಳುಲ್ನ ಅಗತಯವೆನಿಸನವ 
ಎಲಾಿ ಅನ್ನಕ್ೊಲ್ಗಳು ಸಲ್ಕ್ರಣೆಗಳು ಇರನತುವೆ. 
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28) ʼಓದುವ ಪರಹಾರಾತಮಕ ಕಾಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತ್ರಯಾದ 
ಪರಹಾರಾತಮಕ ಚಟುವಟ್ಟಕಟಯನ್ುನ ನ್ಡಟಸುವುದು ಹಟಚುು 
ಸೂಕಿ̓ : 
(1) ವಿಶೆೀಷ್ಟ ತ್ರಗತಿ, ತ್ರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, ತ್ರಗತಿಯ 
  ಎಲಾಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 
(2) ವಿಶೆೀಷ್ಟ ತ್ರತ್ಗ್ಲ, ವಿಶೆೀಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, 
  ಓದತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲ ಿಹಿಂದತಳಿದ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 
(3) ವಿಶೆೀಷ್ಟ ತ್ರಗತಿ, ವಿಶೆೀಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, 
   ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲ ಿಹಿಂದತಳಿದ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 
(4) ಸಾಮಾನ್್ ತ್ರಗತಿ, ತ್ರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, 
   ಓದತಗರಿಕೆಯಲ್ಲ ಿಹಿಂದತಳಿದ ವಿದಾ್ತಿಯಗಳಿಗೆ 

Ans: 2 
ಕ್ಲಿಕೆಯಲಿ ಿಹಿಂದನಳಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಡಿಮ 
ಅಂಕ್ ಪ್ಡೆದ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ ಪ್ರಿಹಾರ ಬೆೊೀಧ್ನೆ 
ಕೆೈಗೆೊಳುುತ್ಾುರೆ. ಇದರಲಿ ಿವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಲಿ ಿಇರನವ ಕ್ಲಿಕಾ 
ಸಮಸೆಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ ಪ್ರಸನುತ ಕ್ಲಿಕೆಯಂದಗೆ 
ಸರಿದೊಗಿಸಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ತುಸಲಾಗನತುದೆ. ಇಂಥ ಸಂದಭಿದಲಿಿ 
ವಿಶೆೀಷ್ ತರಗತ್ತ ಮತನು ವಿಶೆೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ ಈ 
ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ನು ತ್ೆಗದೆನಕೆೊಳುಬೆೀಕಾಗನತುದೆ. 

29) ʼಒಿಂದು ಘಟಕದ ಕಲ್ಲಕಾ ಪಿಕ್ತಯಿೆಯ ನ್ಿಂತರ ಭಾಷಾ 
ಕೌಶ್ಗಳು ಪಿಗತ್ರಗಟ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರಹಾರ ಬಟೂೀಧರ್ಟ 
ನ್ಡಟಸಬಟೀಕಾಗಿರುವುದು ಇವರಗಟʼ: 
(1) ತ್ರಗತಿಯ ಆಯುವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 
(2) ತ್ರಗತಿಯ ಪಿತಿಭಾವಂತ್ ಮಕಾಳಿಗೆ 
(3) ತ್ರಗತಿಯ ಶೆೀ. 5ರಷ್ಟತ್ ಮಕಾಳಿಗೆ 
(4) ತ್ರಗತಿಯ ಎಲಾಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗ ೆ

Ans: 4 

• ಒಂದನ ಘಟಕ್ದ ಕ್ಲಿಕೆಯ ನ್ಂತರ ಭಾಷಾ 
ಕೌಶಲ್ಗಳು ಪ್ರಗತ್ತಗೆ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ ಪ್ರಿಹಾರ 
ಬೆೊೀಧ್ನೆಯನ್ನು ತರಗತ್ತಯ ಎಲ್ ಿವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 
ಕೆೈಗೆೊಳುುತ್ಾುರೆ. 

• ಒಂದನ ವೆೀಳ ೆಪ್ರಿೀಕೆ್ಷಯಲಿ ಿಕ್ಡಿಮ ಅಂಕ್ ಗಳಿಸ್ದ 
ಅಥವಾ ಅನ್ನತ್ತುೀಣಿರಾದ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಇದಾಲಿಿ 
ಅಂತ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ ಒಟ್ಾಿರೆಯಾಗಿ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ ಬೆೊೀಧಿಸನತ್ಾುರೆ. 

30) ʼಕಲ್ಲಕಟ ಸಾವಧಿೀನ್ಗಟೂಳಳಲು ಈ ಅಿಂಶ್ಗಳು ಬ್ಲು ಮುಖಯʼ  
(1) ಭಾಷಾ ಕೌಶಗಳ ಗಳಿಕ ೆಮತ್ತು ಬಳಕೆ 
(2) ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ್ದ ಕಲ್ಲಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪಕಯ 
(3) ನರಂತ್ರ ಪರಿಶಿಮ ಮತ್ತು ಗಹಿಿಕೆ 
(4) ಜ್ಞಾನ್ ಸಂಗಿಹ ಮತ್ತು ರಚನ ೆ

Ans: 1  
• ಕ್ಲಿಕೆ ಸಾವಧಿನ್ಗೆೊಳುಲ್ನ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಗಳ ಮೀಲ ೆ

ಪ್ರಭನತವ ಹೆೊಂದಬೆೀಕ್ನ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಕ್ಲಿಕಾ 
ಚ್ಟನವಟಿಕೆಗಳಲಿ ಿ ತನ್ು ಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳ 
ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆೊಳುುವ ಸಂದಭಿವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಬಳಸ್ದಲಿ ಿ ಉತುಮ ಶಿಕ್ಷಕ್ನಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳ 
ಸರತ್ೆೊೀಮನಖ ಪ್ರಗತ್ತಗ ೆ ಶರಮಿಸಲ್ನ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗನತುದೆ. 

• ಆಲಿಸನವಿಕೆ, ಮಾತನಾಡನವುದನ, ಬರೆಯನವುದನ 
ಮತನು ಓದನವುದನ ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾಷಾ 
ಕೌಶಲ್ಗಳಂೆದನ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 
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PART – II  
SECOND LANGUAGE ENGLISH 

 

Directions: Read the given passage and 

answer the questions that follow by selecting 

the most appropriate option. 

 According to Greek Mythology, Atlas was 
a Titan of enormous strength. After being 
defeated by the God Zeus, Atlas was 
forced to carry the earth and the sky for 
eternity. In depictions of atlas, he is 
known as a stooped figure carrying the 
globe on his shoulders. Because of his 
association with globe, maps began to be 
decorated with this image nickname for a 
collection of maps. Today, an atlas refers 
to any book that consists of a bound 
collection of maps. For example, an atlas 
can be made up of the countries of the 
world. Sometimes an atlas will also 
contain graphs and charts with other 
statistical information about religion, 
temperature, languages or population of a 
given area. 

31) This passage focuses on 

(1) Greek Mythology  

(2) Culture, Religion and Climate of certain 

areas 

(3) How the term ‘Atlas’ is derived 

(4) The enormous strength of Atlas 

Ans: 3 
How the term ‘Atlas’ is derived 

('ಅಟ್ಾಸಿ್' ಎಂಬ ಪ್ದವನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ) 

ಪದಸಿಂಪತುಿ (ಪರಿೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಂದ ಪದಗಳನ್ತನ ಕಲ್ಲಯರಿ)  
Mythology (n) = ಪ್ನರಾಣ: a collection of 
myths, especially one belonging to a 
particular religious or cultural 
tradition. 
Religious (adj) = ಧ್ಾಮಿಿಕ್ (religious, 
spiritual) 
Religion (n) = ಧ್ಮಿ (affiliation, 
persuasion, faith)  
Enormous (adj) = ಅಗಾಧ್ (huge, vast, 
extensive, boundless) 

32) Atlas supported the earth and the sky 

because 

(1) He was punished after losing to Zeus 

(2) He was a titan of enormous strength 

(3) He was associated with maps and 

globes 

(4) He was a slave to the God Zeus 

Ans: 2 
▪ Atlas supported the earth and the sky 

because 
(ಅಟ್ಾಸಿ್ ಭೊಮಿ ಮತನು ಆಕಾಶವನ್ನು ಬಂೆಬಲಿಸ್ದ ಕಾರಣ) 
 

▪ He was a titan of enormous strength 
(ಅವನ್ತ ಅಗಾಧ್ ಶಕ್ರುಯತಳೆ ಟ್ೈೆಟ್ಾನ್ ಆಗಿದಾನ್ತ) 
ಪದಸಿಂಪತುಿ (ಪರಿೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಂದ ಪದಗಳನ್ತನ ಕಲ್ಲಯರಿ)  
Titan (n) = ದೈೆತಯ (ogre, giant, giant) 
Supported = ಬೆಂಬಲಿಸ್ದರನ (help, keep up) 

33) As used in the passage, which is the best 

synonym for ‘accordingly’?  

(1) consequently  (2) however 

(3) logically   (4) naturally 

Ans: 1 
ಈ ಮೀಲ್ಲನ್ ವಾಕ್ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ʼAccordinglyʼ 
ಪದದ ಅರ್ಥಯ ʼಅದರಂತೆ̓  ಆಗ್ಲದೆ. ಈ ಅರ್ಥಯಕಾೆ 
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ಸರಿಹೆಪಂದತವ ಸಮನಾರ್ಥಯಕ ಪದ (Synonym) 
consequently (ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ) ಎಂದಾಗತತ್ುದೆ. 
ಆದುರಿಂದ ಆಯಾ ೧ ಸರಿಯಾಗ್ಲದೆ.  
ಪದಸಿಂಪತುಿ (ಪರಿೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಂದ ಪದಗಳನ್ತನ ಕಲ್ಲಯರಿ)  
(1) consequently - ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ 
(2) however – ಆದಾಗೊಯ 
((3) logically - ತ್ಾಕ್ರಿಕ್ವಾಗಿ (4) naturally - 
ಸಾವಭಾವಿಕ್ವಾಗಿ 

34) Based on the passage, it can be inferred 

that the additional charts and graphs in 

an atlas can include information about  

 i) Major languages 

 ii) Average temperature 

 iii) Historical events 

(1) i) and ii) only 

(2) ii) and iii) only 

(3) i) only  

(4) i), ii) and iii) only 

Ans: 1 

Inferred = ಊಹಿಸಲಾಗಿದ ೆ 
(Infer (v) = ಊಹಿಸ್ deduce, decide) 
Temperature (n) = ತ್ಾಪ್ಮಾನ್ 

35) In the above passage, the word ‘stoop’ 

means 

(1) Stand straight 

(2) To kneel down 

(3) To bend one’s shoulder forwards  

(4) Having the arms backwords 

Ans: 3 
Stoop: bend one's head or body forwards 
and downwards.  

(ಒಬಬರ ತಲ ೆಅಥವಾ ದೆೀಹವನ್ನು ಮನಂದಕೆೆ ಮತನು 
ಕೆಳಕೆೆ ಬಗಿಗಸ್.) 

36) Which of the of the following words 

from the passage is closer in meaning to 

‘gigantic’? 

(1) Atlas    (2) Zeus 

(3) Titan     (4) Globe 

Ans: 2 
ಈ ಮೀಲ್ಲನ್ ವಾಕ್ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ʼ giganticʼ ಪದದ 
ಅರ್ಥಯ ʼದೆೈತ್ಾಯಕಾರದʼ ಆಗ್ಲದೆ. ಈ ಪದದ ಅರ್ಥಯಕೆಾ 
ಸಮಿೀಪವತಿಯ ಪದವೆಂದರೆ Titan (ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ) 
ಎಂದಾಗತತ್ುದೆ. ಆದುರಿಂದ ಆಯಾ ೧ ಸರಿಯಾಗ್ಲದೆ.  
ಪದಸಿಂಪತುಿ (ಪರಿೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಂದ ಪದಗಳನ್ತನ ಕಲ್ಲಯರಿ)  
(1) Atlas - ಭೊಪ್ಟಗಳ ಪ್ನಸುಕ್ 
(2) Zeus – ಗ್ಲಿೀಕರ ರಾಜ 
(3) Titan - ದೆೈತ್್ (decuman, giant, giant-like, 

goliath, leviathan, titan) 
(4) Globe – ಗೆಪೀಳ (sphere, orb, ball,    

spheroid) 
Directions: Read the given passage and 
answer the questions that follow by selecting 
the most appropriate option. 

One day, a guru foresaw in a flash of 
vision that he would die shortly and what he 
would be in his next life. So, he called his 
favorite disciple and asked him what he would 
do for his guru in return for all he had received. 
The disciple said that he would do whatever 
his guru asked him to do. 

Having received this promise, the guru 
said, “Then, this is what I would like you to do 
for me. I have just learned that when I die, 
which will be very soon. I am going to be 
reborn as a pig. Do you see that cow eating 
garbage there in the yard? I am going to be 
reborn as the fourth piglet of its next litter. 
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You will recognize me by a mark on my brow 
and with one stroke of your knife, slaughter it 
I will be released from a pig’s life. Will you do 
this for me?" The disciple was sad to hear all 
this but he agreed to do as he had promised. 

Soon after this conversation, the guru 
died. And the sow did have litter of four little 
pigs. One day, the disciple sharpened his knife 
and picked out the fourth little pig, suddenly 
spoke “spoke “Stop! Don’t kill me”. Before the 
disciple could recover from the shock of 
hearing the little pig speak in human voice, it 
said, “Don’t Kill me. I want to live on as a pig. 
When I asked you to dispatch me, I didn’t 
know what a pig’s life would be like. It is great. 
Just let me go”. 

37) The guru foresaw that 

(1) Hit and his disciple’s next life 

(2) He, being reborn as a pig 

(3) What a pig’s life is like 

(4) What his disciple would do 

Ans: 4 
The guru foresaw that 
(ಗನರನಗಳು ಅದನ್ತನ ಮನನ್ೊಚಿಿಸ್ದರನ) 
ಪದಸಿಂಪತುಿ (ಪರಿೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಂದ ಪದಗಳನ್ತನ ಕಲ್ಲಯರಿ)  
Foresaw (v) = ಮನಂದಾಲೆೊೀಚ್ನೆ (anticipate) 
Disciple (n) = ಶಿಷ್ಯ 
Reborn (adj) = ಮರನಹನಟನಿ 

38) When the disciple was about to kill the 

pig, why did the guru say ‘Stop’? 

(1) The disciple has picked up a wrong pig. 

(2) He had changed his mind 

(3) He didn’t want to be reborn 

(4) He wanted to live as a pig 

Ans: 4 

ಪದಸಿಂಪತುಿ (ಪರಿೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಂದ ಪದಗಳನ್ತನ ಕಲ್ಲಯರಿ)  

Picked up = ತ್ೆಗದೆನಕೆೊಂಡೆ (Pick up - ಎತ್ತುಕೆೊಳಿು) 
Wrong = ತಪ್ನಾ 

39) The guru wanted to be killed in his next 

life because  

(1) He didn’t want to live any longer 

(2) He wished to be killed by his disciple 

(3) He wanted to have salvation 

(4) He didn’t want to live like a pig 

Ans: 3 

salvation (n): ಮೊೀಕ್ಷ, ಮತ್ಾಂತರ 

40) The disciple was shocked as  

(1) The Guru refused to be killed 

(2) The Guru wanted to remain like a pig 

(3) He couldn’t believe pig speaking  

(4) the Guru was not reborn 

Ans: 4 

Disciple (n): ಶಿಷ್ಯ, ಅನ್ನಯಾಯ 
The Guru was not reborn 

(ಗನರನ ಮರನಜನ್ಮ ಪ್ಡೆಯಲಿಲಿ್) 

41) One of the following statements is true 

in the context of the passage: 

(1) The Guru was to die immediately 
(2) The Guru didn’t want to remain like a 

pig 
(3) The fourth piglet didn’t have the mark 
(4) The disciple was sad to know that his 

guru would be reborn as a pig 

Ans: 4 
The disciple was sad to know that his guru 

would be reborn as a pig. 

(ಶಿಷ್ಯನ್ನ ತನ್ು ಗನರನವು ಹಂದಯಾಗಿ ಮರನಜನ್ಮ 
ಪ್ಡೆಯನತ್ಾುನೆ ಎಂದನ ತ್ತಳಿದನ ದನಃಖಿತನಾದನ್ನ.) 

42) The word ‘Dispatch’ in the context 

means  
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(1) Send   (2) Dissect 
(3) Haste   (4) Kill 

Ans: 4 

ಪದಸಿಂಪತುಿ (ಪರಿೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಂದ ಪದಗಳನ್ತನ ಕಲ್ಲಯರಿ)  
Dispatch (v) = ರವಾನ,ೆ Send (v)= ಕ್ಳುಹಿಸನ 
Dissect (v) / hew ಛೆೀದಸ್, ತನಂಡರಿಸನ, 
ಚ್ೊರನಚ್ೊರಾಗಿ ಕ್ಡಿ 
Haste (n) = ಆತನರ, ಅವಸರ 

43) The Guru realized that a pig’s life is  

(1) Full of miseries 

(2) Full of joy 

(3) Full of dirt 

(4) Full of tensions 

Ans: 4 

ಪದಸಿಂಪತುಿ (ಪರಿೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಂದ ಪದಗಳನ್ತನ ಕಲ್ಲಯರಿ)  
Miseries (n) = ಸಂಕ್ಟಗಳು 
 (unhappiness, agony, grieve, grievance, 
affliction, anxiety) 
Joy = ಸಂತ್ೆೊೀಷ್, dirt = ಕೆೊಳಕ್ನ 
Tensions (n) = ಉದವಗುತ್ೆಗಳು (pressure, stress) 

44) “You will recognise me”. The correct 

passive form of the sentence is  

(1) I am recognised by you 

(2) You will be recognised by me 

(3) I will be recognised by you 

(4) You are recognised by me 

Ans: 3 

ವಿಶಟೀಿಷ್ಣಟ: ಈ ಮೀಲ್ಲನ್ ಪಿಶೆನಯಲ್ಲಿ Active voice 
(ಕತ್ಯರಿ ಪಿಯೀಗ) ನ್ಲ್ಲ ಿ ನೀಡಲಾದ ಹೆೀಳಿಕೆಯನ್ತನ 
Passive Voice (ಕಮಯಣಿ ಪಿಯೀಗ) ಗ ೆ
ಬದಲಾಯಸಿ ಗತರತತಿಸಬೆೀಕತ. 

Step 1: ಮೊದಲತ್ (helping Verb)್ ಸಹಾಯಕ್
ಕಿ್ತಯಾ್ಪದ್will್ನ್ತನ್be್ಗೆ್ಬದಲಾಯಸಬೆೀಕತ.್be 
(is / are / am / was / were / being / 
been) Active್ Voice್ Statement-್ Simple್
future್ ನ್ಲ್ಲ್ಿ ಇರತವುದರಿಂದ್ –್ ಸಹಾಯಕ್ ಕ್ತಯಿಾಪದ್
will be್ಎಂದಾಗತತ್ುದೆ. 
Step 2: ವಾಕಯವನ್ುನ್Active್Voice್ನಂದ್Passive್
Voice್ ಗ್ೆ ಬದಲ್ಲಸತವಾಗ್ ವಾಕ್ದಲ್ಲರಿತವ್ ಮತಖ್್
ಕಿ್ತಯಾಪದವನ್ತನ್ಕಿ್ತಯಾಪದದ್ಮಪರನೀೆ್ರಪಪಕೆಾ್(Past್
Participle)್ಬದಲಾಯಸಬೆೀಕತ.  
Ex: recognise – recognised  

Step 3:್ Subject್ ನ್್ ಸಾೆನ್ದಲ್ಲ್ಿ Object್ ಮತ್ತು್
Object್ನ್್ಸಾೆನ್ದಲ್ಲ್ಿSubject್ಬದಲಾವಣೆ. 
• me್(object್ಸಾೆನ್ದಲ್ಲ)ಿ್ಅರ್ಥವಾ್ನೆೀರವಾಗ್ಲ್ I್

(Subject್ಸಾೆನ್ದಲ್ಲ)ಿ್ಬಳಸಬಹತದತ.್ 
• Subject್ ನ್್ ಸಾೆನ್ದಲ್ಲರಿತವ್ ʼPronounʼ್

Object್ನ್್ಸಾೆನ್ಕೆಾ್ಸೆಳ್ಾಂತ್ರ್ಗೆಪಂಡಾಗ್ಹಿೀಗ್ೆ
ಬದಲಾಗತತ್ುದೆ.್You – You 

Step 4:್ Past್ Participle್ ನ್್ ನ್ಂತ್ರ್ by್ ನ್ತನ್
ಬಳಸಬೆೀಕತ.್ 

Sub (Hv+be) +PP 
 

by+Obj 

I will be recognised by you 
Object = in the place of subject 

Active Voice: You will recognise me. 
                      ನಿೀನ್ನ ನ್ನ್ುನ್ನು ಗನರನತ್ತಸನವೆ. 
 

Passive Voice: I will be recognised by you. 
                        ನಾನ್ನ ನಿಮಿಮಂದ ಗನರನತ್ತಸಲ್ಾಡನತ್ೆುೀನೆ. 

45) “Don’t kill me”, It said. The correct 

indirect speech is 
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(1) It requested do not kill it 
(2) It shouted not to kill it 
(3) It told that is should not be killed  
(4) It said that it can’t be killed 

Ans: 2 

ಪ್ರತಯಕ್ಷ (Direct) – ಅಪ್ರತಯಕ್ಷ (Indirect)/ ಪ್ರೆೊೀಕ್ಷ 
ನಿರೊಪ್ಣೆ ಇಲಿಿ ನಾವು ಮಾತನಗಳನ್ನು ಎರಡನ ರಿೀತ್ತಯಲಿ ಿ
ದಾಖಲಿಸಬಹನದನ. ಮಾತನಾಡಿದ ವಯಕ್ರುಯ ಮಾತನಗಳನ್ನು 
ಯಥಾವತ್ಾುಗಿ ಬಳಸ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಯಕ್ಷ (Direct 
Speech) ಆಗನತುದೆ. ಆ ಪ್ದಗಳನ್ನು ಇನೆೊುಬಬರನ 
ಮತ್ೆೊುಬಬರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಲ್ನ ತಮಮದೆೀ ಮಾತನಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ 
ಹೆೀಳಿದರೆ ಅದನ ಅಪ್ರತಯಕ್ಷ ವಾಕ್ಯ (Indirect Speech) 
ಆಗನತುದೆ. ಹಿೀಗೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡನ ರಿೀತ್ತಯಲಿ ಿ
ಬಳಸಬಹನದನ. 
ಈ ಮೀಲಿನ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು Direct Speech ನಿಂದ 
Indirect Speech ಗ ೆ ಬದಲಾಯಸಲ್ನ ಈ 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್. 
Step 1 - Reporting Verb ನ್ ಬದಲಾವಣೆ: 
Inverted Commas ನ್ ಒಳಗಿರನವ “Don’t kill 

me” ವಾಕ್ಯವು Negative / ಋಣಾತ್ೆಕ್ ವಾಕ್ಯ 
ಆಗಿರನವುದರಿಂದ reporting Verb ‘said’್ಬದಲಾಗಿ 
Shouted ಎಂದತ ಬಳಸಬೆೀಕ್ನ. 
Example: It shouted  
Step 2: Personal Pronoun ನ್ ಬದಲಾವಣೆ: It 
ನ್ ಸಾೆನ್ದಲ್ಲಿ it ನೆನೀ ಬಳಸಬೆೀಕತ ಹಾಗಪ ‘me’ 

Objective Pronoun ನ್ ಬದಲಾಗ್ಲ it ನ್ತನ 
ಬಳಸಬೆೀಕತ ಏಕೆಂದರೆ ನದಿಯಷ್ಟ್ವಾಗ್ಲ Pronoun 

ಯಾವುದಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದತದತ ಎಂಬತದತ 
ತಿಳಿಯದಿರತವುದರಿಂದ it ನೆನೀ ಬಳಸಲಾಗತತ್ುದೆ.  

ಇತರಟ Pronouns ಗಳು ಬ್ಿಂದಾಗ ಅರ್ವಾ 
ಹಟಸರುಗಳು ಬ್ಿಂದಾಗ ಈ ಕಟಳಗಿನ್ಿಂತಟ ಬ್ದಲ್ಾಯಿಸಿ. 

Direct Indirect 
I / We He / She / it / They  
You / You He / She / it / They  
He/She/it/They He / She / it / They 
me  he / she/ it  
Name  He / She / it 

Step 3: Tense ನ್ ಬದಲಾವಣೆ: AV ನಿಂದ PVಗ ೆ
ಬದಲಾಯಸನವಾಗ Reporting Verb 
ಭೊತಕಾಲ್ದಲಿದಿನಾ (Past Tense), Inverted 
Commas ನ್ ಒಳಗಿರನವ ವಾಕ್ಯವು Present Tense 
ನ್ಲಿ ಿ ಇದಾರೆ, Don’t ನ್ ಬದಲಾಗಿ not ಬಳಸಬೆೀಕತ 
ಹಾಗತ ʼkillʼ Present Verb ಇರತವುದರಿಂದ ಅದರ 
ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ to ಸೆೀರಿಸಿ to kill ಎಂದತ 
ಬದಲಾಯಸಿದರೆ ಆಯತ್ತ. 
Step 4: Inverted Commas ನ್ಲಿರಿನವ ವಾಕ್ಯವು 
Negetive (ಋಣಾತ್ೆಕ್) ವಾಕ್ಯ ಆಗ್ಲರತವುದರಿಂದ ಈ 
ಕೆಳಗ್ಲನ್ ಸಪತ್ಿದಂತೆ ಬಳಸಿ. 
ಸೊತರ: 

 
Sub + RV + not + to + Present Verb + Obj 

Answer the Following Questions by 

Selection the most appropriate option. 

46) A teacher provides some learning 

materials like dictionary, flow charts, 

story cards etc, so as to 

(1) Please pupils and make them happy 
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(2) Make learning enjoyable  
(3) Build self-learning skill 
(4) Make his job less burdensome 

Ans: 3 
Listen to music and learn all the lyrics. ... 

Watch English videos about your interests.  

Watch English movies and TV shows. ... 

Learn how to get the most out of English 

media. ... 

Test your grammar with online English 

quizzes. ... 

Chat with friends online. ... 

Read e-books, articles and online 

magazines. 

47) An invitation paper, which contains 

some information, Is given to a learner. 

The learner  

(1) Reads thoroughly 
(2) Scans the information 
(3) Skims the information 
(4) reads it casually 

Ans: 2 
▪ Skimming refers to the process of 

reading only main ideas within a 

passage to get an overall impression of 

the content of a reading selection 

▪ Scanning is a reading technique to be 

used when you want to find specific 

information quickly. In scanning you 

have a question in your mind and you 

read a passage only to find the answer, 

ignoring unrelated information. 

▪ Skipping: It's a technique to read the 

text quickly only to focus on specific 

points rather than reading the whole. 

48) Factors that affect language learning 

include 

(1) Age and attitude only 
(2) Age and aptitude 
(3) Age, Attitude and aptitude 
(4) Age, maturity and health condition 

Ans: 3 
9 Factors that Influence Language Learning 

for Kids Motivation. Is the child being forced 

to learn, or do they want to learn the 

language? ... 

Support at Home. Is another language 

spoken at the child's home? ... 

Prior Linguistic Knowledge. ... 

Learning Environment. ... 

Teaching Strategies. ... 

Comprehensible Input. ... 

Student Personality. ... 

Age. 

49) The spoken skill in a language teaching 

class room can be developed through 

(1) Enabling activities with a focus on 
conversation skill leading to 
communicative competence 

(2) Group activities where learners can talk 
in whichever language they would like 
to  

(3) Engaging in small talk as confident 
learners. 

(4) Emotionally connecting with learners 
 

Ans: 1 
Speaking is a major skill in 

communication. 

what are the prominent beliefs about the 

speaking skill; what are the principles of 

learning and teaching speaking skills; the 

different activities and tasks associated to 

enhance the communication skill and 
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finally, how to teach pronunciation to the 

learners of communication. 

Finally Speaking is an interactive process 

where information is shared, and if 

necessary, by enabling all these activities 

speaking skills can be improve.  

50) Reading fluency is  

(1) Ability to read aloud 
(2) Concentration on the meaning 
(3) Focussing on the words 
(4) Comprehending the theme 

Ans: 4 
Reading fluency is the ability to read 
accurately, smoothly and with expression. 
Fluent readers recognize words 
automatically, without struggling over 
decoding issues. 

51) A good teacher of English 

(1) Provides needed materials to his pupils 
(2) Converses with his pupils in the native 

language only 
(3) Finds only mistakes 
(4) Creates an ‘English Atmosphere’ 

around his pupils 

Ans: 4 
▪ Focuses on educational needs of the 

students 
▪ Works with passion 
▪ Enthusiastic about work and about 

teaching 
▪ Encourages and appreciates diversity 
▪ Nurtures and encourages diversity 
▪ Communicates effectively with others 
▪ Acts with integrity 
▪ Provides a model of high ethical 

standards 
▪ Shows a caring attitude 
▪ Encourages students to achieve their 

goals 

▪ Monitors progress of students and 
fosters their success 

52) The best way for a teacher to teach 

grammar is  

(1) Inductive method 
(2) Deductive method 
(3) Structural method 
(4) Communicative method 

Ans: 1 
In the inductive approach in teaching, 
teachers provide learners with examples 
and allow them to arrive at their own 
conclusions. Discussion and course 
correction, where necessary, follow this. It's 
the opposite of the deductive teaching 
method, where rules are explained first. 

53) The teacher completely avoids using the 

mother tongue in which of the following 

method? 

(1) Bilingual method 
(2) Grammar translation method 
(3) Direct method 
(4) Dr. West’s method 

Ans: 3 
The direct method: is also known as the 
natural method. It was developed as a 
reaction to the grammar-translation 
method and is designed to take the learner 
into the domain of the target language in 
the most natural manner. The main 
objective is to impart a perfect command of 
a foreign language. 
Bilingual method: Is also known as two 
language method in which the teacher and 
students use two languages. This method is 
commonly used in the teaching of foreign 
language where the teacher takes the help 
of the mother tongue of the students and 
help students to understand and 
comprehend the target language. Bilingual 
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Method is suitable to Indian multicultural 
context where people speak different 
regional languages. 
 

• Michael Phillip West’s ‘New Method’ of 
teaching English is a method that was 
based on three elements namely 
reading, readers with vocabulary, and 
the use of native language judiciously. 

• Substitution method: Words are 
substituted with other words. It is of 
three types- simp… 

• Grammar cum translation method: In 
this method, the learner first learns 
grammatical … 

• Situational method: The Situational 
Approach is organized in terms of the 
purposes for … 

• Direct method: The direct method, also 
known as the natural method is the 
method of … 

54) If the mother tongue of a learner and a 

teacher is different, It 

(1) Affect learning the target language 
negatively 

(2) Doesn’t bear any affect 
(3) Makes learner as he must use the 

target language 
(4) helps the learner as he must use the 

target language 

Ans: 4 
When the mother tongue of the learner and 

the mother tongue of the teacher are 

different, both Student and Teacher use the 

target language as the intermediate language 

to communicate each other. 

Target language: a language other than one's 

native language that is being learned. 

55) Language acquisition is a process which  

(1) Involves imitation from others 

(2) Involves forming own grammar 
(3) Consists of making errors 
(4) contains craming rules 
 

Ans: 1 
Language learning begins with imitation 
and is strengthened by practice. 
 

B.F. Skinner argued that the behavior of 
language acquisition has to do with 
positive and negative behavior 
reinforcement. For example, a child 
might point at their favorite toy; then the 
parent smiles at the child and retrieves 
the toy, calling it a "teddy bear." The 
child has heard "teddy bear" and learns 
that "teddy bear" is the correct way to 
refer to the object. 

56) Which of the following is known as 

detailed study? 

(1) Loud reading  (2) Intensive reading  
(3) Silent reading  (4) Library reading  

Ans: 2 

• Intensive Reading: is a reading method 

wherein learners are supposed to read 

the short text carefully and deeply so as 

to gain maximum understanding 

Intensive reading focuses on reading a 

specific detail from the text and aims for 

significant objectives and tasks. In this 

process readers use dictionary and a 

grammar book, which helps to 

consolidate what they learned in the 

past. 

• Extensive reading: is an approach to 

language learning in which long text and 
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a large number of materials such as 

novels, journals, newspaper and 

magazines. 

• Loud reading: Is method of reading the 

text loudly which develops a ability to 

focus on vocabulary.  

It also helps the learners to pronounce 

the words correctly and accurately. 

Builds connections between the spoken 

and written word. 

Increase more attention power. 

• Silent reading: improves students’ 

understanding because it helps them 

concentrate on reading rather than 

pronunciation. This practice also allows 

children to read faster and improve 

comprehension. Silent reading also helps 

develop reading skills for a purpose, as 

the focus is on understanding the 

content 

57) Kumar is in the habit of pronouncing the 

word ‘John’ like ‘Jo-hn’. What will you 

do? 

(1) Nothing because he belongs to rural 
belt  

(2) It is heredity 
(3) He is not an intelligent boy 
(4) Arrange remedial class for him 

Ans: 4 
Here are six top tips for you to practice and 

perfect your pronunciation. 

1 - Listen! Listening to examples of 

authentic speech is the most obvious way 

to improve your own pronunciation. ... 

Record yourself. ... 

Get to know the phonemic chart. ... 

Use a dictionary. ... 

Do some exercise! ... 

Get to know your minimal pairs 

58) Study of meaning in a language is 

known as  

(1) Syntax (2) Semantics 
(3) Morphology  (4) Linguistics 

Ans: 2 

• Semantics: structure is a fancy term for 

an organization that represents 

meaning. For example, an English 

sentence is a semantic structure. 

Consider the following sentence 

structure: subject - verb - object. 

• Syntax: refers to the study of a sentence 

structure, specifically the grammatical 

relations established between words 

and other units that make up a sentence.  

• Morphology: is the study of word 

structure, specifically the relations 

established between morphemes (the 

smallest individual unit) and meaning. 

• Linguistics: Linguistics is the systematic 

and scientific study of language. 

59) For effective communication one has to 

master 

(1) Vocabulary   
(2) Structure 
(3) Both vocabulary and structure 
(4) Mechanics of writing  

Ans: 3 

▪ Vocabulary is very important because it 

improves all areas of communication, 

we can not express our feelings without 

it. 

Vocabulary is the key to learning the 

English language because, without 
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sufficient Vocabulary, students cannot 

express their ideas or understand 

others. 

▪ Structure Communication is an 

instructional approach that provides a 

simulated dialogue between an 

speaker of instructional materials and 

the listener. 
▪ That’s way both Vocabulary and 

Structure is very important for effective 

communication  

60) Language is primarily 

(1) Speech  (2) Sound 
(3) Words  (4) Signals 

Ans: 1 
language, a system of conventional spoken, 
manual (signed), or written symbols by 
means of which human beings, as members 
of a social group and participants in its 
culture, express themselves. The functions of 
language include communication, the 
expression of identity, play, imaginative 
expression, and emotional release.) 

 

PART – III 

ಶಟೈಕ್ಷಣಿಕ ಮರ್ಟೂೀವಿಜ್ಞಾನ್ 
 

61) ಈ ಕ ಳಗಿನವ ುಗಳಲ್ಲಿ ಯ ಯವ ುದತ  ಬ ಳವಣಿಗ ಯ 
ಗತ ಣಲ್ ಕ್ಷಣ? 

   (1) ಪ್ರಗತ್ತಪ್ರತ್ೆ  (2) ಚ್ಲ್ನಾತಮಕ್ತ್ೆ 
   (3) ನಿಶುಲ್ತ್ೆ  (4) ನಿರಂತರತ್ೆ 

Ans: (೩)  
▪ ಮಗನವಿನ್ಲಿ ಿ ಕ್ಂಡನಬರನವ ಪ್ರಿಮಾಣಾತಮಕ್ 
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗ ೆಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ ನಿದಿಷ್ಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾತರ 
ನ್ಡೆಯನತುದೆ. ಇದನ ಯಾವಾಗಲ್ೊ ಚ್ಲ್ನಾ ಸ್ಿತ್ತಯಲಿ ಿ
ಇರನವುದಲ್ಿ. ಇದರ ವಾಯಪಿು ಸ್ೀಮಿತವಾಗಿರನತುದೆ. 

▪ ವಿಕಾಸವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿದೆ.  
▪ ವಿಕಾಸವು ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಪ್ರಗತ್ತಪ್ರವಾಗಿ, ಗಭಿದಂದ 
ಗೆೊೀರಿಯವರಿಗೆ ನ್ಡೆಯನವ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಆಗಿದೆ. 

62) ಒ ಬ್ಬ ಪ   ೀಷ ಕನತ ತಮಮ  ಐ ದತ ವಷ ಷದ ಮಗತ ವನತ ು 
ಒ ಂದನ ೀ ತರಗತ್ತಗ  ಪರವ್  ೀಶ  ದಯ ಖಲಯ ತ್ತ ಮಯ ಡಲ್ ತ 
ಬ್ಯಸಿ ದರ , ಅ ವ ನಿಗ  ನಿೀವ ು ನಿೀಡ ತ ವ ಸಲ್ ಹ ಯತ  ಈ 
ಕ ಳಗಿನ ಯಯ ವ ಅ ಂಶ ದ ಮೀಲ   
ಅ ವಲ್ ಂಬಿ ತವ್ ಯ ಗಿರತ ತುದ ? 

   (1) ಅಭಿಪೆರೀರಣೆ            (2) ಪ್ಕ್ವತ್ೆ 
   (3) ಸೃತ್ತ      (4) ಆಸಕ್ರು 

Ans: (2) 
▪ ಸ್ದಧತ್ೆಯ ಕ್ಡೆಗೆ ಕೆೊಂಡೆೊಯನಯವ ಆಂತರಿಕ್ 
ಬದಲಾವಣೆ / ಅಭಾಯಸ ಮತನು ಅನ್ನಭವಗಳಿಲ್ದೆಿೀ 
ಜನ್ಮದತುವಾಗಿ ಬಂದ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು / ವಿಕಾಸ & 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸನವ ಜೆೈವಿಕ್ ಅಂಶ. 

63) ವಿ ದಯ ಾರ್ಥಷ ಮೀಹನನ ದ ೈಹಕ ವ ಯಸತು 10 
ವ ಷ ಷಗಳಯ ಗಿದತ ು, ಅವ ನ ಮಯನಸಿಕ ವ ಯಸತು 8 
ವ ಷ ಷಗಳಯ ಗಿದುರ , ಅವ ನ ಬ್ತ ದ್ಧಿ ಶ ಕ್ತ ು ಸ ಚ್ ಾಂಕವ ು 
(1) 80  (2) 120 
(3) 140  (4) 100 

 Ans: (1)  
▪ ಬನದಧ ಸೊಚ್ಯಂಕ್ವನ್ನು ಕ್ಂಡನ ಹಿಡಿಯನವ ಸೊತರ  

IQ =   M.A × 100 ÷ C. A  
▪ ಸೊತರದ ಪ್ರಕಾರ 8 × 100 ÷ 10  
▪ = 80 
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64) ಅ ನತವ ಂಶಿೀಯ ಗತ ಣಗಳನತು  ತಲ  ಮಯ ರಗ  
ಕ  ಂಡ   ಯತ ಾವ ನಿಜವ್ ಯ ದ ಜ ೈ ವಿ ಕ ಅ ಂಶ ಗಳು: 
(1) ವಣಿ ತಂತನಗಳು  (2) ಬ್ನೀಜಾಣನಗಳು 
(3) ಗನಣಾಣನಗಳು  (4) ಅಂಡಾಣನಗಳು 

Ans: (3)  
▪ ಗನಣಾಣನಗಳನ್ನು ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳು/Genesಗಳು 
ಎಂದನ ಕ್ರೆಯಬಹನದನ.  

▪ ಡಗಾಸಿ್ ಮತನು ಹಾಲೆಂಡ್ ರವರನ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು 
ಕ್ನರಿತನ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿ 'ಜಿೀವಿಯನ ತನ್ು ತಂದೆ 
ತ್ಾಯಯರ ಮತನು ಪ್ೊವಿಜರ ದೆೈಹಿಕ್ ಗನಣ, ರಚ್ನೆ, 
ಅಹಿತ್ೆ, ಸಾಮಥಯಿ ಮನಂತ್ಾದವುಗಳನ್ನು 
ಪ್ಡೆಯನವುದೆೀ ಅನ್ನವಂಶಿೀಯತ್ೆ ಎಂದನ ಕ್ರೆದದಾಾರೆ. 

▪ ಒಂದನ ಸಂತತ್ತಯಂದ ಇನೊೆುಂದನ ಸಂತತ್ತಗ ೆ
ಹರಿದನಬರನವ ಗನಣವಿಶೆೀಷ್ಗಳ ವಗಾಿವಣೆಯನ್ನು 
ಅನ್ನವಂಶಿೀಯತ್ೆ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯಬಹನದನ. 

▪ ವಿೀಯಾಿಣನಗಳು ಮತನು ಅಂಡಾಣನಗಳು ಸಂಯೀಗ 
ಹೆೊಂದ ಜಿೀವಾಣನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗನತುವೆ ಇದನ್ನು 
ಸೆೈಟೆ್ೊೀಪಾಸಿಂ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನವರನ. 

65) ವ ತಷನ ಯನತು ಅ ತಾಂತ ವ ಸತ ುನಿಷಠ ಹಯಗ  
ವ್  ೈಜ್ಞಯ ನಿಕವ್ಯ ಗಿ ಅ ಧ್ಾಯನ ಮ ಯಡ ತವ  ವಿ ಧಯ ನ: 
೧) ಅವಲೊೆೀಕ್ನ್    ೨) ವಯಕ್ರು ಅಧ್ಯಯನ್ 
೩) ಪಾರಯೀಗಿಕ್ ವಿಧ್ಾನ್    ೪) ಅಂತರಾವಲೊೆೀಕ್ನ್ 

Ans: (3)  
▪ ಜಮಿನಿ ದೆೀಶದ ಮನೆೊೀವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಮ 
ವ ಂಟ್ 1879ರಲಿ ಿ ಲಿಫ್ಜಿಗ್ ನ್ಲಿ ಿ ಪ್ರಯೀಗ 
ಶಾಲಯೆನ್ನು ಸಾಿಪಿಸ್ ಪಾರಯೀಗಿಕ್ ವಿಧ್ಾನ್ದ ಮೀಲ ೆ
ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆೈಗೆೊಂಡನ ಪಾರಯೀಗಿಕ್ 
ವಿಧ್ಾನ್ದ ಪಿತ್ಾಮಹ ಎನಿಸ್ಕೆೊಂಡರನ. 

▪ ಪಾರಯೀಗಿಕ್ ವಿಧ್ಾನ್ ಎಂದರೆ - ವತಿನೆಯನ್ನು 
ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡನವ ಸಲ್ನವಾಗಿ ಒಬಬ ವಯಕ್ರುಯನ್ನು 
ಪ್ರಯೀಗಕೆೆ ಒಳಪ್ಡಿಸ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳನ್ನು 
ಬಳಸ್ ಆ ವಯಕ್ರುಯ ದೆೀಹದ ಸ್ಿತ್ತಗತ್ತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ್ 
ಮಾಡನವುದನ.  

▪ ಪಾರಯೀಗಿಕ್ ವಿಧ್ಾನ್ದ ಹಂತಗಳು – ಸಮಸೆಯಯನ್ನು 
ನಿರೊಪಿಸನವುದನ, ಪಾರಕ್ಲ್ಾನೆಗಳನ್ನು ರೊಪಿಸನವುದನ, 
ಚ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ತಸನವುದನ, ಬದಲಾವಣಗೆಳನ್ನು 
ಅಳತ್ೆ ಮಾಡನವುದನ, ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ಆಧ್ರಿಸ್ 
ತ್ತೀಮಾಿನ್ವನ್ನು ಕೆೈಗೆೊಳುುವುದನ. 

66) ಸಯ ಮ ಯಜಿಕ – ಸಯಂಸೃತ್ತಕ ಸಿದಯ ಿಂತವ ನತ ು ನಿೀಡಿದವ ರತ   
(1) ಬಂಡೊರ   (2) ಬೊರನ್ರ್  
(3) ಆಲ್ ಬಟ್ ಿ  ಎಲಿಸಿ್  (4) ವೆೈಗೆೊೀಟ್ ಸ್ೆ 

Ans: (4) 
• ರಷಾ್ ದೆೀಶದ ಮನೆಪೀವಿಜ್ಞಾನ. 
• ಸಾಂಸೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿದಾಧಂತ್ / 

ಸಾಮಾಜ್ಜಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿದಾಧಂತ್ ದ 
ಪಿವತ್ಯಕರತ.  

• ಸಾಮಾಜ್ಜಕ ಪಿಕಿ್ತಯಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ತನ ಸಹ 
ರಚಸಲಾಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿದರತ KARTET 

• ZPD ಅಂದರೆ ಜೆಪೀನ್ ಆಫ್ ಪಾಿಕ್ತಾಮಲ್ 
ಡೆವಲಪೆೆಂಟ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲೂನೆಯನ್ತನ 
ಪಿತಿಪಾದಿಸಿದರತ.  

• ಇದನ್ತನ ಸಾಪಪೆಲ್ಲಡಂಗ್ ಎಂದತ ಕರೆಯತತಾುರೆ. ಇದರ 
ಅರ್ಥಯ ಶಿಕ್ಷಕರ, ಸೆನೀಹಿತ್ರ, ಪಾಲಕ-ಪೆಪೀಷ್ಟಕರತ, 
ಬಂಧತಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ತನ ಪಡೆದತ ಕಲ್ಲಯತವ ವ್ಕ್ತು 
ಮತ್ತು  ಯಾವುದೆೀ ನೆರವಿಲದೆಿ ಕಲ್ಲಯತವ ವ್ಕ್ತುಯ 
ನ್ಡತವಿನ್ ವ್ತಾ್ಸವನ್ತನ ಹೆೀಳಲಾಗತತ್ುದೆ. 
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• ಇದನ್ತನ ಸಹಕಾರಿ ಕಲ್ಲಕೆ ಎಂದತ ಪರಿೀಕೆ್ಷಯಲ್ಲ ಿ
ಕೆೀಳಬಹತದಾಗ್ಲದೆ. 

67) ನ ೈತ್ತಕ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಸಿದಯ ಿಂತವ ನತ ು ಪರತ್ತಪಯ ದ್ಧಸಿದವ ರತ  
(1) ಕೆೊಹೀಲ್ ಬಗ್ ಿ  (2) ಪಿಯಾಜೆ 
(3) ಬೊರನ್ರ್   (4) ಗಾಯನೆ 

Ans: (1)  

ಕೆೊೀಹಿ್್ಬಗ್್ಯರವರನ ನೆೈತ್ತಕ್ ವಿಕಾಸ ಸ್ದಾಧಂತವನ್ನು 
ಮಂಡಿಸ್ದನಾ ಮಗನವಿನ್ಲಿ ಿ ನೆೈತ್ತಕ್ ವಿಕಾಸವು ಕೆೀವಲ್ 
ತಂದೆ-ತ್ಾಯಯಂದ ಮತನು ಹಿರಿಯರಿಂದ 
ಬಂದರನವುದಲ್ಿ. ಈಗಾಗಲೀೆ ವಯಕ್ರುಯಲಿರಿನವ ಜ್ಞಾನಾತಮಕ್ 
ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳಾದ ಆಲೊೆೀಚ್ನೆ ಮತನು 
ಕಾರಣಿೀಕ್ರಿಸನವಿಕೆ/ತ್ಾಕ್ರಿಕ್ತ್ೆ ಮಗನವಿನ್ ನೆೈತ್ತಕ್ ವಿಕಾಸದಲಿಿ 
ಪ್ರಮನಖ ಪಾತರ ವಹಿಸನತುದೆ.  
ಕೆೊೀಹಿ್್ಬಗ್ಯರವರನ ಸೊಚಿಸ್ದ ನೆೈತ್ತಕ್ ವಿಕಾಸದ 
ಹಂತಗಳು 
1) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ್ ಪ್ೊವಿ ನೆೈತ್ತಕ್ತ್ಯೆ ಹಂತ (4– 

10ವಷ್ಿ) 
2) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ್ ನೆೈತ್ತಕ್ತ್ೆಯ ಹಂತ (1೦–13ವಷ್ಿ) 
ಸವಯಂ ಸ್ವೀಕ್ೃತ ನೆೈತ್ತಕ್ ತತವಗಳ ಹಂತ (13 ವಷ್ಿಗಳ 
ಮೀಲ್ಾಟನಿ) 

68) ಲ್ಲಂಗ  ತಯರತಮ ಾಕ ೆ  ಕಯರಣವ್ಯದ ಪರಮ ತಖ ಅಂಶವ್ ಂದರ   
(1) ಸೆುೀಹಿತರನ       (2) ಸಂಬಂಧಿಗಳು 
(3) ಪೆೊೀಷ್ಕ್ರನ (4) ಪೆೊೀಷ್ಕ್ರನ ಮತನು ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ 

Ans: (4)  

• ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾರತದಿಂಥ ಪುರುಷಪರಧಾನ 
ದ್ೇಶದಲ ಿ ಸರ್ೇೇಸಾಮಾನಯ. ಮ್ನ್ಯಲ ಿ ಗಿಂಡು 
ಮ್ತುು ಹ್ಣ್ಣಿಗ್ ನ್ೊೇಡುವ ಅಥರಾ ನಡ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವ 
ರೇತಿ ತಿಂದ್-ತಾಯಿಯರ, ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಮ್ನ್ೊೇಧ್ೊೇರಣ್ಯನುು ತ್ೊೇರಸುತುದ್. ಇಿಂದಿನ 
ಆಧುನಿಕ ಸಿಂಕೇರ್ೇ ಸಮಾಜದಲಿಿ ಸ್ರೀಯರ 
ಸಾಿನ್ಮಾನ್ ಗಣನಿೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ಂಡಿದೆ. 

• ಸಕಾಿರವು ಮಹಿಳಯೆರಿಗಾಗಿ ವಿಶೆೀಷ್ 
ಸೌಲತುುಗಳ್ನುು ನಿೀಡನವುದರ ಮೊಲ್ಕ್ ವಿವಿಧ್ 
ಕಾಯಿ ಚ್ಟನವಟಿಕೆಯಲಿ ಿ ಪಾಲೆೊಗಳುುವಂತ್ ೆ
ಪೆರೀರೆೀಪಿಸನತ್ತುದೆ. 

69) ಬ್ಡ ಮಕೆಳನತ ು ಶಯಲ  ಗ  ಆ ಕರ್ಷ ಷಸಲ್ ತ  ಅ ನತ ಸರಸತ ವ 
ಪರಣಯ ಮಕಯರ ವಿ ಧಯ ನವ್  ಂದರ  
(1) ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ 
(2) ಉಚಿತ ಮಧ್ಾಯಹುದೊಟ ವಯವಸೆಿ 
(3) ಉಚಿತ ಪ್ನಸುಕ್ ಮತನು ಸಮವಸರವಿತರಣ ೆ
(4) ಮೀಲಿನ್ ಎಲ್ವಿ  

Ans: (4)  
ಭಾರತ್ತೀಯ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ದ ಆನ್ನಚೆಛೀದ-45ರ ಪ್ರಕಾರ 14 
ವಷ್ಿದ ವರೆಗಿನ್ ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ಕ್ಡಾಾಯವಾಗಿ ಉಚಿತ 
ಪಾರಥಮಿಕ್ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡನವುದನ ರಾಜಯಸಕಾಿರಗಳ ನಿದೆೀಿಶಿತ ಪ್ರಮನಖ 
ಕಾಯಿನಿೀತ್ತಗಳಲಿ ಿ ಒಂದಾಗಿರನತುದೆ. ಪ್ರಮನಖವಾಗಿ 
ರಾಷ್ಟಿೀಯ  ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತ್ತಯಲಿ ಿ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಸಾವಿತಿಿೀಕರಣಕಾೆಗಿ ಕ್ಡಾಾಯ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ ಿ
ಮಹತವದ ಗನರಿಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲ್ನ ಅನ್ನಕ್ೊಲ್ವಾಗನವ 
ಉದಯೆೀಶದಂದ ಕೆೀವಲ್ ಹಾಜರಾತ್ತಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಾವಿತ್ತರೀಕ್ರಣದ ಮೊರನ ಮನಖಯ ದಕ್ನೆಗಳಾಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸ್ದೆ. 
 

ಅವು: 
1. ಮಕ್ೆಳ ದಾಖಲಾತ್ತ, 
2. ಕ್ಲಿಕೆಯಲಿನಿ್ ಗನಣಮಟಿ ಹಾಗೊ 
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3. ಧ್ಾರಣಾ ಶಕ್ರು ಎಂದನ ಮೊರನ ಅಳತ್ೆಗೆೊೀಲಾಗಿ 
ನಿಧ್ಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 
ಉಚಿ ತ ಸಮವ ಸರ ವಿ ತರಣ ಯ ಮತಖಾ ಉದ ಾೀಶಗಳು 
▪ 14 ವಷ್ಿದ ಒಳಗಿನ್ ಎಲಾಿ ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ಉಚಿತ 

ಹಾಗೊ ಕ್ಡಾಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡನವುದನ. 
▪ 14 ವಷ್ಿದ ಒಳಗಿನ್ ಎಲಾಿ ಮಕ್ೆಳ  ಶಾಲಗೆೆ 

ಕ್ಡಾಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಲ್ನ ಆಕ್ಷ್ಟಿಸನವುದನ. 
▪ ದಾಖಲಾದ ಮಕ್ೆಳು ಮಧ್ಯದಲಿ ಿ ಶಾಲ ೆ

ತ್ೆೊರೆಯದಂತ್ೆ ನೊೆೀಡಿಕೆೊಳುುವುದನ 
▪ ಎಲಾಿ ಮಕ್ೆಳಲಿ ಿಏಕ್ತ್ೆ ಮತನು ಶಿಸನು ರೊಪಿಸನವುದನ. 
▪ ವಿಶವಸಂಸೆಿಯ ಮಕ್ೆಳ ಹಕ್ನೆಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ 

ಒಪ್ಾಂದದಲಿ ಿ  ಘೊೀಷ್ಟಸಲ್ಾಟಿಿರನವಂತ್ೆ ಪ್ರತ್ತಯಬಬ 
ಹಸ್ದ ಮಗನವಿಗೊ ಆಹಾರವನ್ನು 
ಒದಗಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ.  

▪ ಮಧ್ಾಯಹು ಉಪ್ಹಾರ ಯೀಜನೆಯನ ಒಂದನ 
ಪ್ರತ್ತಷ್ಟಠತ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದನಾ, ಮಕ್ೆಳು ಆರೆೊೀಗಯ 
ಪ್ೊಣಿವಾಗಿ ಶಕ್ರುವಂತರನ ಹಾಗೊ ದೃಢಕಾಯರಾಗಿ 
ಬೆಳಯೆಲ್ನ ಒಂದನ ಸದವಕಾಶ ಕ್ಲಿಾಸನವ 
ಬದಧತ್ೆಯಂದ ಕ್ೊಡಿದನಾ, ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

70) ಜಿೀನ  ಪಿ ಯಯ ಜ ಯವ ರ ಜ್ಞಯ ನಯ ತಮ ಕ ಬ ಳವಣಿಗ  ಯ 
ಮ ರನ ೀ ಹಂ ತವ ು 
(1) ಮೊತಿಕಾಯಿಗಳ ಹಂತ 
(2) ಕಾಯಿಪ್ೊವಿ ಹಂತ 
(3) ಸಂವೆೀದನಾ ಗತ್ತ ಹಂತ 
(4) ಔಪ್ಚಾರಿಕ್ ಕಾಯಿಗಳ ಹಂತ 

Ans: (1) ಮೊತಿಕಾಯಿಗಳ ಹಂತ 

Ans: (1)  

ಜೀನ  ಪ್ಯಾಜಟಯವರು ಒಟು ೆ೪ ಜ್ಞ ಯನ ಯತ ಮಕ  ಬ  ಳವಣಿಗ ಯ 
ರ್ಿಂತಗಳನ್ುನ ತ್ರಳಿಸಿದಾುರಟ. ಅವುಗಳು 

1ನೆೀಯ ಹಂತ್ – ಸಂವೀೆದನಾ ಗತಿ ಹಂತ್ (0-2) 
2ನೆೀಯ ಹಂತ್ – ಕಾಯಯ ಪಪವಯ ಹಂತ್ (2–7) 
3ನೆೀಯ ಹಂತ್ - ಮಪತ್ಯ ಕಾಯಯಗಳ ಹಂತ್ (7–11) 
4ನೆೀಯ ಹಂತ್ - ಔಪಚ್ಾರಿಕ ಕಾಯಯಗಳ ಹಂತ್ (11 +) 

ಮ ತಷಕಯಯಷಗಳ ಹಂ ತ (7-11) ರ ಪಿಮುಖ 
ಅಿಂಶ್ಗಳು 
▪ ತಾತಿಯಕ ಆಲಪೆೀಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಪಡತವುದತ 
▪ ಮಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 
▪ ಸಾೆಯತ್ಾದ ಪರಿಕಲೂನ ೆ (ವಸತುವಿನ್ ಬಾಹ್ರಪಪ 

ಬದಲಾದರಪ ಮಪಲ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೆೀ 
ಇರತವುದತ) ೬ನೆೀ ವಯಸಿಾನ್ಲ್ಲ ಿ ಸಂಖ್ೆ್, ೭ನೆೀ 
ವಯಸಿಾನ್ಲ್ಲಿ ದವಿ್ರಾಶಿ, ೯ನೆೀ ವಯಸಿಾನ್ಲ್ಲಿ ತ್ಪಕ 

▪ ವಸತುಗಳ ವಗ್ಲೀಯಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

71) ಶಯ ಸಿರೀಯ ಕಲ್ಲ ಕ ಯನತ ು ಪರತ್ತಪ ಯ ದ್ಧಸಿದವ ರತ 
(1) ಪಾವ ಲೊೆೀವ   (2) ಸ್ೆನ್ುರ್  
(3) ಥಾನ್ ಿ ಡೆೈಕ  (4) ಕೆೊೀಹರಿ್  

Ans: (1)  
▪ ರಷಾಯ ದೆೀಶದ ಶರಿೀರಶಾಸರದ ಪಾವ್ೀಿ ಪಾರಣಿಗಳ 
ಜಿೀಣಾಿಂಗ ಪ್ರಕ್ರರಯೆನ್ನು ಕ್ನರಿತನ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿ 
1904ರಲಿ ಿ ಪಾರಣಿ ಶಾಸರದಲಿ ಿ ನೆೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ುಯನ್ನು 
ಪ್ಡೆದರನ.  

▪ ಇವರನ ನಾಯಯ ಮೀಲ ೆ ಕೆೈಗೊೆಂಡ ಪ್ರಯೀಗದ 
ಪ್ರಕಾರ ಕ್ೃತಕ್ ಸನಿುವೆೀಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ ಸಾವಭಾವಿಕ್ 
ಅನ್ನಭವ ನಿೀಡಿ ಕ್ಲಿಕೆಯ ಫಲಿತ್ಾಂಶವನ್ನು 
ಪ್ಡೆಯನವುದನ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬನದನ್ನು ತ್ೆೊೀರಿಸ್ಕೊೆಟಿಿತನ. 

72) ಸೃತ್ತಯ  ಪರಕ್ತ ರಯೆಯಲ್ಲ ನಿ ಹಂ ತಗಳ ಅ ನತ ಕರಮವ ು  
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(1) ಧ್ಾರಣ,ೆ ದಾಖಲೆ, ಸಮರಿಸನವುದನ, ಗನರನತ್ತಸನವುದನ 
(2) ದಾಖಲೆ, ಧ್ಾರಣ,ೆ ಸಮರಿಸನವುದನ, ಗನರನತ್ತಸನವುದನ 
(3) ಸಮರಿಸನವುದನ, ದಾಖಲೆ, ಗನರನತ್ತಸನವುದನ, ಧ್ಾರಣ ೆ
(4) ಗನರನತ್ತಸನವುದನ, ದಾಖಲೆ, ಧ್ಾರಣ,ೆ ಸಮರಿಸನವುದನ 

 Ans:  

Ans: (2)  
▪ ಸೃತ್ತ ಎಂದರೆ ಕ್ಲಿತದಾನ್ನು ಪ್ನನ್ಃ ಸಮರಿಸ್ಕೆೊಳುುವ 
ಸಾಮಥಯಿವೆೀ ಸೃತ್ತ.  

▪ ಸೃತ್ತಯಲಿ ಿಕ್ಲಿಯನವ ವಿಧ್ಾನ್ಗಳು, ತಂತರಗಳು, 
ಕ್ಲಿಕೆಯ ವಾತ್ಾವರಣ, ಕ್ಲಿಯನವಿಕೆಯ ಪ್ದಧತ್ತ, 
ಸಮಯ, ಕ್ಲಿಯನವವನ್ ಸ್ದಧತ್ೆ, ಇಚೆಛ 
ಮನಂತ್ಾದವುಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬ್ನೀರನವ ಅಂಶಗಳು. 

73) ಬ್ತದ್ಧುಶಕ್ತು ಸ ಚಯಾಂಕದ ಹಂಚಿಕ ಯ ನತು ಪರತ್ತನಿಧಿಸತವ 
ರ ೀ ಖ ಯ ತ 
(1) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭಾವಯತ್ಾ ವಕ್ರರೀೆಖೆ 
(2) ಧ್ನಾತಮಕ್ ವಿಷ್ಯ ವಕ್ರರೆೀಖೆ 
(3) ಋಣಾತಮಕ್ ವಿಷ್ಯ ವಕ್ರರೆೀಖೆ 
(4) ದವಬಹನಲ್ಕ್ ವಕ್ರರೆೀಖೆ 

 Ans: (1) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭಾವಯತ್ಾ ವಕ್ರರೆೀಖೆ 

▪ ಇದನ್ನು ಇಂಗಿಿಷ್ಟನ್ಲಿ ಿ Normal Probability 
Curve – NPC ಎಂದನ ಕ್ರಯೆನತ್ಾುರೆ. 

▪ ಇದನ ಘಂಟ್ಾಕಾದವಾಗಿದ.ೆ 
▪ ಇದನ್ನು ಟಮಿನ್ ಅವರನ ಬಳಸ್ದಾಾರೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊಚ್ಯಂಕ್ದ ವಕ್ರರೆೀಖೆಯನ್ನು 
ಕ್ಂಡನಹಿಡಿದವರನ ಡಿಮೊೀವಿಯರ್, ಲಾಪಾಸಿ್ ಮತನು 
ಗಾಸ್. 

74) ಜ್ಞಾನಾತಮಕ್ ವಿಕಾಸದ ಯಾವ ಹಂತದಲಿ ಿತ್ಾಕ್ರಿಕ್ ಚಿಂತನ ೆ
ಸಂಪ್ೊಣಿವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೆೊಳುುತುದೆ? 

(1) ಸಂವೆೀದನಾಗತ್ತ ಹಂತ 
(2) ಮೊತಿಕಾಯಿಗಳ ಹಂತ 
(3) ಔಪ್ಚಾರಿಕ್ ಕಾಯಿಗಳ ಹಂತ 
(4) ಕಾಯಿಪ್ೊವಿ ಹಂತ 

Ans: (3)  
ಇದತ ಜ್ಜೀನ್್ ಪಿಯಾಜೆಯವರ ಜ್ಞಾನಾತ್ೆಕ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ
4ನೆೀಯ ಹಂತ್ವಾಗ್ಲದ ೆ(12 +) 
ಈ ರ್ಿಂತದ ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು 
▪ ತಾತಿಯಕ ಆಲಪೆೀಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಪಪಣಯ 

ವಿಕಾಸ 
▪ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಚಂತ್ನೆ 
▪ ಅಮಪತ್ಯ ಆಲಪೆೀಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಕಾಸ 
▪ ನಜವಾದ ನೆೈತಿಕ ಪಿಜೆ್ಞ 
▪ ನಜವಾದ ಸಾಮಾಜ್ಜಕ ಪಿಜೆ್ಞ 
▪ ಸಮಸೆ್ಗಳನ್ತನ ಪರಿಹರಿಸತವ ಕೌಶಲ 
▪ ಬೌದಿಧಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ೆಕ ಪಕಾತೆ 
▪ ನಾಯಕತ್ಾದ ಪಪಜೆ 
▪ ಅನ್ತಗಮನ್ ಮತ್ತು ನಗಮನಾತ್ೆಕ ಆಲಪೆೀಚನೆ 
▪ ನಧಾಯರ ಕೆೈಗೆಪಳುೆವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
▪ ಸೃಜನ್ಶಿೀಲತೆ 

75) ತರತಣ ದ ಸಯಮ ಯಜಿಕ ವಿ ಕಯ ಸಕ ೆ ಉದಯ ಹರಣ  ಎ ಂದರ   
೧) ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತು ೨) ಗನಂಪ್ನ ರಚ್ನ ೆ
೩) ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ರು   ೪) ವಿಮಶಾಿತಮಕ್ ಸಾಮಥಯಿ 

 ಉತುರ (2) ಗನಂಪ್ನ ರಚ್ನ ೆ
Ans: (2)  
ಗನಂಪ್ನ ರಚ್ನೆಗೊೆಳುವುದಕೆೆ ಸಹಾಯಕ್ವಾದ ಅಂಶಗಳು 
1. ಸಾಮಿೀಪ್ಯ 
2. ಸಮಾನ್ಮನ್ಸೆರನ 
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3. ಸಮಾನ್ ಗನರಿ ಅಥವಾ ಸಮಾನ್ ಪೆರೀರಣೆ, ಉತುಮ ಮನ್ಸನಿ, 
ಉತುಮ ಬನದಾ ಶಕ್ರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡನವ ಗನಣ, ಪಾರಮಾಣಿಕ್ತ್ೆ, 
ಜವಾಬಾಾರಿಯನತ ಹಾಗೊ ನ್ಂಬಲ್ಹಿವಾದ ವಯಕ್ರುಗಳು ಬೆೀಗ 
ಒಂದನಗೊಡಿ ತಮಗೆಲ್ರಿಿಗೊ ಬೆೀಕಾದ 
ಗನರಿ-ಸಾಧ್ನೆಯಲಿ ಿತ್ೊೆಡಗನತ್ಾುರೆ. 
 
ಗ ತಂಪತ ರಚ್ನ  ಯ ಹಂತ ಗಳು 
ಟಕ ಮನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಗನಂಪ್ನ ರಚ್ನೆಯನ ನಾಲ್ನೆ 
ಹಂತಗಳ ಮನಖಾಂತರ ನ್ಡಯೆನತುದ.ೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ, 
1. ರೊಪ್ನಗೆೊಳುುವ ಹಂತ 
2. ಬ್ನಸ್ಬ್ನಸ್ ಚ್ಚೆಿ 
3. ಕ್ಟನಿಪಾಡನಗಳು ಅಥವಾ ನಿೀತ್ತ ನಿಯಮಗಳು 
ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಯೆ ಹಂತ 
4. ಸಮೊಹದಲಿ ಿಒಗಗಟನಿ ಇರನವುದನ್ನು ಸಂಲ್ಗುತ್ೆ / ಸಂಸಕ್ುತ್ೆ 
ಎನ್ನುವರನ. 

76) ಮ ಯ ನಸಿಕ ವ ಯಸಿುನ ಪರಕಲ್ ಪ ನ ಯನತ ು ಮಟ್ ಟ ಮದಲ್ ತ 
ಪರಚ್ ಯಿಸಿದವ ರತ ಯ ಯ ರತ? 
(1) ಟಮಿನ್   (2) ಆಲ್ ಫೆ್ರಡ್  ಬ್ನೀನೆಟ್  
(3) ವಿಲಿಯಂ ಸಿನ್ ಿ  (4) ರೆೀವನ್  

 ಉತುರ (2) ಆಲ್ ಫೆ್ರಡ್  ಬ್ನೀನೆಟ್  

▪ ಅಲರೆೆಡ್ ಬ್ನನೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಬನದಧಶಕ್ರುಯ ಪಿತ್ಾಮಹ 
ಎಂದನ   

▪ 1905ರಲಿ ಿ ಬ್ನನೆ ತಮಮ ಸೆುೀಹಿತನಾದ ಸೆೈಮನ್ ರವರ 
ಜೆೊತ್ೆಗೊಡಿ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಗಿೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ 
ಪ್ರಶಾುವಳಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ದರನ. ಇವು 
ಮೊಟಿಮೊದಲ್ನಯೆದಾಗಿ ಅಮರಿಕ್ದಲಿಿ 
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲ್ಾಟಿವು. 

▪ ಬನದಧಶಕ್ರು ಸೊಚ್ಯಂಕ್ದ ಪಿತ್ಾಮಹ ವಿಲಿಯಂ ಸಿನ್ಿ 

77) “ಅ ತಾಹಂ” ಈ ತತವದ್ಧಂದ ಪರಭಯ ವಿಸಲ್ ಪ ಟ್ಟ ಟದ . 

(1) ಸನಖಾನ್ನಭವ (2) ವಾಸುವಿಕ್ತ್ೆ 
(3) ನೆೈತ್ತಕ್ತ್ೆ  (4) ತ್ಾಕ್ರಿಕ್ತ್ೆ 

Ans: ಉತುರ (3)  
▪ ಆಸ್ಿಯಾ ದೀೆಶದ ಮನೆೊೀವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಗಮಂಡ್ ಫ್ೈೆಡ್ ಇದರ 

ಪ್ರತ್ತಪಾದಕ್ರನ. 
▪ ಮನ್ನಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆೀವಲ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸೆಿ ಅಷೆಿೀ ಮನಖಯವಲ್ಿ, 

ಅರೆಪ್ರಜ್ಞಾವಸೆಿ ಮತನು ಸನಪ್ುಪ್ರಜ್ಞಾವಸೆಿ ವಯಕ್ರುತವದಲಿಿ 
ಪ್ರಮನಖ ಪಾತರ ವಹಿಸನತುವ ೆ ಎಂಬನದವುದನ್ನು 
ಪ್ರತ್ತಪಾದಸ್ದರನ. 

▪ ಮನೆೊೀವಿಶೆೀಿಷ್ಣ ೆಎಂದರೆ, ಮನ್ಸಿ್ನ್ಲಿರಿನವ ಗನರಿ, ಆಸೆ 
ಮತನು ಆಲೊೆೀಚ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊೆರಗೆಳೆದನ ಅಧ್ಯಯನ್ 
ಮಾಡನವುದನ. 

Id - ಸನಖಾನೆವೀಷ್ಣ,ೆ Ego ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಜೆ್ಞ, 
Super Ego – ನೆೈತ್ತಕ್ ಪ್ರಜೆ್ಞಯನ್ನು ಸೊಚಿಸನತುದ.ೆ 

78) ವತಷನ ಯ ಸಮ ಸ ಾಯ ಮ ಕೆಳನತು ಅಧ್ಾಯನ ಮಯಡತವ 
ವಿಧಯನ ಯಯವು ದತ? 
(೧) ಅಂತರಾವಲೊೆೀಕ್ನ್  (೨) ಪಾರಯೀಗಿಕ್ ಪ್ದಧತ್ತ 
(೩) ವಿೀಕ್ಷಣೆ          (೪) ವಯಕ್ರು ಅಧ್ಯಯನ್ 

  

ಉತುರ (4)  
▪ ವಯಕ್ರು ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಪ್ರತ್ತಪಾದಕ್ರನ ಡಿ.ಎಫ್.ಡಿ. ಬನಕಿ 
▪ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಾಲಾ ಕಾಯಿಚ್ಟನವಟಿಕೆಯಲಿ ಿತ್ೆೊಡಗಿದಾಗ 
ವತಿನಾ ಸಮಸೆಯಯ ಮಕ್ೆಳನ್ನು ಗನರನತ್ತಸ್ ಅನ್ಪೆೀಕ್ಷಿತ 
ವತಿನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ತ್ೆು ಹಚಿು ಅಪೆೀಕ್ಷಿತ 
ವತಿನೆಯನ್ನು ಉಂಟನಮಾಡಲ್ನ ವಯಕ್ರು 
ಅಧ್ಯಯನ್ವನ್ನು ಬಳಸಬಹನದನ. 

▪ ಇದನ ವಯಕ್ರುನಿಷ್ಠ ವಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿದೆ. 
▪ ಪಾರಯೀಗಿಕ್ ವಿಧ್ಾನ್ದ ಪಿತ್ಾಮಹ – ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಮ  
ವ ಂಟ್ 
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▪ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ವಿಧ್ಾನ್ದ ಪಿತ್ಾಮಹ – ಜೆ.ಬ್ನ.ವಾಯಟನಿ್  

79) ಬ್ತ ದ್ಧಿಶಕ್ತ ುಯ ಕಯ ಯಷನಿವ ಷಹಣಯ ಪರೀಕ್ಷ ಯ ಮ ಲ್ ಕ 
ಅ ಳ ಯಲ್ಪ ಡತ ವ ಸಯ ಮರ್ಥಾಷ 
(1) ಕೆೈಚ್ಳಕ್  (2) ಭಾಷೆ 
(3) ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ತ್ೆ (4) ಸಂಖಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ 

 ಉತುರ (1) ಕೆೈಚ್ಳಕ್ 

Ans: (1) 
ಮನೆೊೀಕ್ರರಯಾಜನ್ಯ ವಲ್ಯದ ಪ್ರತ್ತಪಾದಕ್ರನ ಹಾಯರೆೊೀ. 
ಮನೆೊೀ ಕ್ರರಯಾಜನ್ಯ ವಲ್ಯವು ಕೆೈಚ್ಳಕ್ ಮತನು ಸಾುಯನ 
ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಉದಾೆೀಶಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೊೆಂಡಿರನತುದೆ. 
 
ಮನ  ೀಕ್ತ ರಯಯ ಜನಾವಲ್ ಯದ ಹಂತಗಳು 
1. ಪೆರೀರಣೆ 
2. ಅನ್ನಕ್ರಣೆ 
3. ಕೆೈಚ್ಳಕ್ 
4. ಖಚಿತತ್ ೆ
5. ಸಾಷ್ಿ ಉಚಾುರಣ ೆ
6. ಸಾವಭಾವಿಕ್ತ್ೆ 

80) ಮದತ ಳನತ ು ಕಯ ಯಷಪಟ್ ತಗ  ಳಿಸತ ವ ತಂತರವ ನತು ಈ 
ವಿ ದಯ ಾರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಉಪಯೀಗಿಸತವರತ 
(1) ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯನವವರನ 
(2) ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ ಮಕ್ೆಳು 
(3) ಮಾನ್ಸ್ಕ್ ಸವಾಲ್ನಗಳುಳು ಮಕ್ೆಳು 
(4) ಅಪ್ೊಣಿ ಸಾಧ್ಕ್ರನ 

Ans: (2)  

• ಜೆ.ಫ್ಜ.ಗಿಲ್ರರ್ಢಿ ರವರನ ಬಹನಮನಖ ಚಿಂತನ ೆ
ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ತ್ೆಯ ಪ್ರಧ್ಾನ್ ಲ್ಕ್ಷಣ ಎಂದನ ಹೆೀಳಿದಾಾರೆ. 

• ಅಲ್ದಿೆ ಸವಂತ್ತಕೆ, ನಿರಗಿಳತ್ೆ ಮತನು ಮೌಲಿಕ್ತ್ೆ 
ಕ್ರರಯಾಶಿೀಲ್ತ್ೆಯ ಜ್ಞಾನಾತಮಕ್ ಕಾರಕ್ಗಳು. 

• ಇ.ಪಿ. ಟ್ಾರನೆ್ಿ ರವರನ ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ತ್ೆಯ 84 
ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ತಸ್ದಾಾರೆ. 

• ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ತ್ೆಯೊ ಮಕ್ೆಳಿಗ ೆ ಸವತಂತರವಾಗಿ 
ಆಲೆೊೀಚಿಸಲ್ನ ಹೆಚ್ನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು 
ಕ್ಲಿಾಸ್ಕೆೊಡನತುದೆ. 

• ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ತ್ೆ ನಾಲ್ನೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ 
ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಸ್ದಧತ್ೆ, ಸೊಪ್ುತ್,ೆ ಅಂತಃಸೊರರಣೆ ಮತನು 
ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನ ೆ

81) ವಿ ಷ ಯ ಪರಚ  ೀದಕ ಪರೀಕ್ಷ ಯ (TAT) ಅ ಳ ಯತ ವ ುದತ  
(1) ಮನೆೊೀವೃತ್ತು (2) ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ತ್ೆ 
(3) ಬನದಧಶಕ್ರು  (4) ವಯಕ್ರುತವ 

 ಉತುರ (4) ವಯಕ್ರುತವ 

Ans: (4)  

ವಯಕ್ರುತವ ಎಂಬ ಪ್ದವನ್ನು ಇಂಗಿೀಿಷ್ಟನ್ 'ಪ್ಸಿನಾಲಿಟಿ' 
ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. ಮೊಲ್ತಃ ಈ ಪ್ದವು ಲಾಯಟಿನ್ 
ಭಾಷೆಯ "ಪ್ಸೆೊಿನಾ' ಎಂಬ ಪ್ದದಂದ ಬಂದದೆ. ಇದರ 
ಅಥಿ 'ಮನಖವಾಡ. 

ವ ಾಕ್ತ ುತವದ ಪರೀಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲ  ಿ ಮ ರತ ವಿಧ್ಗಳು ಅವ ುಗಳ ಂದರ , 
1) ವಯಕ್ರುನಿಷ್ಠ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷಗಳು - ಆತಮಚ್ರಿತ್ೆರ, ವಯಕ್ರು ಅಧ್ಯಯನ್ 

ಸಂದಶಿನ್. 
2) ವಸನುನಿಷ್ಠ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷಗಳು - ವಿೀಕ್ಷಣೆ, 

ದಜಾಿಮಾಪ್ನ್ಗಳು, ತಪ್ಶಿೀಲ್ನಪ್ಟಿಿಗಳು, 
ಸಾಂದಭಿಿಕ್ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷಗಳು, ಕ್ೊಯ ವಿಂಗಡನೆ ತಂತರಗಳು 

3) ಪ್ಕೆ್ಷೀಪ್ಣಾ ತಂತರಗಳು ವಿಷ್ಯ ಪ್ರಚೆೊೀದಕ್ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷ 
thematic apperception test ಇದನ್ನು 
1935ರಲಿ ಿಮತ್ೆು ಮತನು ಮಾಗಿನ್ ರೊಪಿಸ್ದರನ. 
ರೆೊೀಷಾಿಕ ರವರ ಮಸ್ ಗನರನತನ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷ, ವಾಕ್ಯ 
ಪ್ೊರೆೈಕೆ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷ, ಪ್ದ ಸಂಯೀಜನಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷ 



 

 P | 29 
Let’s Crack KARTET  

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕನಡಮೆಿ 
 

Teachers Choice Youtube Channel 
K-TET ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  

82) ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಯ ವ ಉದಯಹರಣ ಯತ ಕ್ತ ರಯ ಯ ಪರಸ ತ 
ಅ ನತ ಬ್ಂಧ್ ಕಲ್ಲ ಕ ಯನತ ು ಒ ಳಗ  ಂಡಿ ದ ? 
(1) ವತಿನಯೆ ಮಾಪಾಿಟನ 
(2) ಅಭಾಯಸಗಳನ್ನು ಬ್ನಡಿಸನವುದನ 
(3) ಕೆೀಳದೆಯೆೀ ಪ್ರತ್ತಕ್ರರಯಸನವುದನ 
(4) ಪ್ರಿಕ್ಲ್ಾನೆ ಮೊಡಿಸನವುದನ 

 ಉತುರ (3) ಕೆೀಳದೆಯೆೀ ಪ್ರತ್ತಕ್ರರಯಸನವುದನ 

Ans: (3)  

ಸಾಧ್ಕ್ ಅನ್ನಬಂಧ್ ಕ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವದಂದ ಸವಯಂ 
ಪೆರೀರಿತವಾಗಿ ವಯಕ್ುಗೆೊಳುುತುದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ದೊರವಾಣಿ 
ಕ್ರೆ ಗಂಟೆ್ ಕೆೀಳುತ್ತುದಾಂತ್ೆ ದೊರವಾಣಿ ಬಳಿ ಹೆೊೀಗಿ 
ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯಲಿ ಿ ನಿರತರಾಗನತ್ೆುೀವೆ. ಹಿೀಗೆ ದೊರವಾಣಿ 
ಕ್ರೆಗೆ ಪ್ರತ್ತಕ್ರರಯಸನವುದನ ಕ್ರರಯಾಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಕ್ 
ಅನ್ನಬಂಧ್ ಕ್ಲಿಕೆ. 

83) ಕ ಳಗಿನ ಯ ಯ ವ  ಒ ಂದತ ಜ  ತ ಯ ಅ ಂಶಗಳನತು  “ ಒ ಂದ ೀ 
ನಯ ಣಾದ ಎ ರಡತ  ಮತ ಖಗಳು ”   ಎ ಂದತ 
ಪರಗಣಿ ಸಲ ಯ ಗಿದ ? 
(1) ಆಸಕ್ರು ಮತನು ಅವಧ್ಾನ್ 
(2) ಆಸಕ್ರು ಮತನು ಪ್ರಿಕ್ಲ್ಾನೆ 
(3) ಪ್ರಿಪ್ಕ್ವತ್ೆ ಮತನು ಪೆರೀರಣೆ 
(4) ಮನೆೊೀಭಾವ ಮತನು ಪ್ರಿಪ್ಕ್ವತ್ೆ 

Ans: (1)  
▪ ಕೆೊರೀ ಮತನು ಕೆೊರೀ ರವರ ಪ್ರಕಾರ - ಒಬಬ ವಯಕ್ರು, ಒಂದನ 
ಚ್ಟನವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ವಸನುವಿನ್ ಕ್ಡೆಗೆ 
ಗಮನ್ಹರಿಸನವಂತ್ೆ ಮಾಡನವ ಪೆರೀರಕ್ ಶಕ್ರುಯೆೀ ಆಸಕ್ರು.  

▪ ಯಾವುದೆೀ ಕಾಯಿವನ್ನು ಮಾಡಬೀೆಕಾದ 
ಸಂದಭಿದಲಿ ಿ ಆಸಕ್ರುಯೊ ಬೆೀಕೆೀಬೆೀಕ್ನ. ಇಲ್ದಿದಾರೆ 
ಕ್ಲಿಕೆಯನ ಯಶಸ್ವಯಾಗಲ್ನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್.ಿ 

▪ ಆಸಕ್ರುಯನ್ನು ಅವಧ್ಾನ್ದ ತ್ಾಯ ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 

▪ ಅವಧ್ಾನ್ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೆೀ ವಿಷ್ಯವನ್ನು 
ಕ್ಲಿಯನವವ ವಯಕ್ರು ತನ್ು ಗಮನ್ವನ್ನು ಕ್ಲಿಯಬೀೆಕಾದ 
ವಿಷ್ಯದ ಮೀಲ ೆ ಕೆೀಂದರೀಕ್ರಿಸನವದನ್ನು ಅವಧ್ಾನ್ 
ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 

▪ ಗರಹಿಕೆಗೆ ಅಗತಯವಾದ ಪ್ೊವಿಸ್ದಧತ್ಾ ಸ್ಿತ್ತಯನ್ನು 
ಅವಧ್ಾನ್ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯಲಾಗನತುದೆ. 

84) ಸ ೈಕಲ   ಕಲ್ಲ ಕ ಯತ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯ ಯವ  ಕಲ್ಲ ಕಯ  ವಿ ಧಯ ನಕ ೆ 
ಉದಯ ಹರಣ ಯಯ ಗಿದ ? 
(1) ಶಾಸೆೊರೀಕ್ು ಕ್ಲಿಕೆ  
(2) ಕ್ರರಯಾಜನ್ಯ ಕ್ಲಿವು 
(3) ಒಳನೊೆೀಟ ಕ್ಲಿವು 
(4) ಪ್ರಯತು – ಪ್ರಮಾದ ಕ್ಲಿವು 

Ans: (4)  

ನ್ಮಮ ಎಲ್ ಿ ಕ್ಲಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯತು ದೊೆೀಷ್ ವಿಧ್ಾನ್ದಂದಲೀೆ 
ನ್ಡಯೆನತುವ ೆ ಎಂಬನದನ ಥಾನ್ ಿಡೈೆಕ ನ್ ವಾದ.  ಮಗನ 
ಹೊೆಸದೀೆನಾದರೊ ಕ್ಲಿಯನವಾಗ ಮೊದಮೊದಲ್ನ ತಪ್ನಾಗಳನ್ನು 
ಮಾಡನತ್ಾುನೆ. ನ್ಂತರ ಪ್ರಯತುಗಳು ಮನಂದನವರೆದಂತ್ ೆತಪ್ನಾಗಳ 
ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಡಿಮಯಾಗನತ್ಾು ಬಂದನ ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ 
ಪ್ರಚೆೊೀದನೆಗ ೆ ಸೊಕ್ು ಪ್ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ವಯಕ್ುಪ್ಡಿಸನವುದನ 
ಕ್ಂಡನಬರನತುದ.ೆ 

85) ಒ ಂದತ ಯಂತರವ ನತ ು ರಪ  ೀರ ಮಯಡ ತ ವ ತಂತರವ ು, ಒ ಂದತ 
ಕಯ ರನತು  ಓಡಿ ಸಲ್ತ  ನ ರವ್ಯ ಗತ ವ ುದ್ಧಲ್ ಿ, ಇದತ  ಯಯ ವ 
ರೀತ್ತಯ ಕಲ್ಲ ಕ ಯ ವ ಗಯ ಷವ ಣ ? 
೧) ಧ್ನಾತಮಕ್ ವಗಾಿವಣೆ  ೨) ಋಣಾತಮಕ್ ವಗಾಿವಣ ೆ
೩) ಶ್ನ್ಯ ವಗಾಿವಣೆ   ೪) ಮೀಲಿನ್ ಎಲ್ವಿ  

Ans: (3)  
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ಶ ನ್್ ವಗಾಯವಣೆ ಇದೆಪಂದತ ಕಲ್ಲಕೆಯ 
ವಗಾಯವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಲದೆ.  
▪ ಶ್ ನ್ಯ ವಗಾಾವಣಟ ಎಿಂದರಟ: ಹಿಂದಿನ್ ಸನನವೆೀಶದಲ್ಲಿ 

ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನ್ ಮತಂದಿನ್ ಸನನವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ 
ರಿೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಅರ್ಥವಾ ತೆಪಂದರಯೆನ್ತನ 
ಉಂಟತ ಮಾಡದ ೆಇದುರೆ ಅದತ ಶ ನ್್ ವಗಾಯವಣೆ. 

 

▪ ಉದಾಹರಣೆ್ – ಕಾರತ ಓಡಿಸಲತ ಕಲ್ಲತ್ ವ್ಕ್ತು 
ವಿಮಾನ್ ಓಡಿಸಲತ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯಾದಂತ್ಹ 
ಪಿಭಾವ ಬಿೀರತವುದಿಲ.ಿ 

86) ಶಯ ಲ  ಗಳಲ್ಲ  ಿ ಸಯಮ ಯ ನಾ ಮಕೆಳ ೊಡನ  ವಿ ಶ ೀಷ  ಮಕೆಳನತು 
ಸ ೀರಸಿ ನಿೀಡತ ವ ಶಿಕ್ಷಣವ ು 
(1) ವಿಶೆೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ  (2) ಔಪ್ಚಾರಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
(3) ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ  (4)ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ 

 Ans: (4)  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲ ೆ ಮತನು ವಗಿಕೆೊೀಣೆಯಲಿ ಿ ವಿಶೆೀಷ್ 
ಅಗತಯವುಳು ಮಕ್ೆಳಿಗ ೆಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ೆಳ ೆಂದಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 
ಒದಗಿಸನವುದನ್ನು ʼಸಮನವಯ ಶಿಕ್ಷಣ/ಸಂಯೀಜನಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ/ಒಳಗಟೂಳುಳವ ಶಿಕ್ಷಣ್ʼ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 

ವಿಶಟೀಷ್ ಅಗತಯವುಳಳ ಮಕೆಳಟಿಂದರಟ 
1. ದೆೈಹಿಕ್ ಸವಾಲ್ನಗಳುಳು ಮಕ್ೆಳು 
2. ಬೌದಧಕ್ ಸವಾಲ್ನಗಳುಳು ಮಕ್ೆಳು  
3. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮತನು ಸಂವೆೀಗಾತಮಕ್ ಸವಾಲ್ನಗಳುಳು ಮಕ್ೆಳು 
4. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸವಾಲ್ನಗಳುಳು ಮಕ್ೆಳು 

87) ಡಿ ಸ ಕಯ ಾಲ್ತ ೆಲ್ಲಯಂ ಎ ಂಬ್ ಸಮಸ ಾಯತ  ಯ ಯವ ುದಕ ೆ 
ಸಂಬ್ ಂಧಿಸಿದ ? 
(1) ಓದನವುದನ  (2) ಬರೆಯನವುದನ 
(3) ಅಂಕ್ಗಣಿತ  (4) ಕಾಗನಣಿತ 

 Ans: (3)  
▪ ಒಂದನ ಮಗನ 1050 ಎಂಬನವುದನ್ನು 100050 ಎಂದನ 
ಬರೆಯನತುದೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ ಕಾಯಲ್ನೆುಲಿಯಾ ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯಬಹನದನ. ಡಿಸ್ ಕಾಯಲ್ನೆುಲಿಯಾ ಅಂಕ್ಗಣಿತದ 
ದೆೊೀಷ್ವನ್ನು ಸೊಚಿಸನತುದೆ. 

▪ ಡಿಸ್ ಗಾರಫ್ಜಯಾ ಬರವಣಿಗೆ ದೆೊೀಷ್ವನ್ನು, ಡಿಸೆಕಿಿ್ರಯಾ 
ಓದನವ ದೆೊೀಷ್ವನ್ನು ಸೊಚಿಸನತುದೆ. 

88) ಸೃಜನಶಿೀಲ್ ತ ಯತ ಯಯ ವ ಅ ಂಶ ದ ಮೀಲ   
ಅ ವಲ್ ಂಬಿ ತವ್ ಯ ಗಿದ ? 
(೧) ಬಹನಮನಖ ಚಿಂತನೆ   ೨) ಏಕ್ಮನಖ ಚಿಂತನ ೆ
(೩) ವಿವೆೀಚ್ನಾತಮಕ್ ಚಿಂತನೆ ೪) ಅಮೊತಿ ಚಿಂತನ ೆ

 ಉತುರ (1)  
▪ ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ತ್ೆಯನ್ನು ಕ್ರರಯಾಶಿೀಲ್ತ್ೆ ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. ಹೆೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡನವುದನ್ನು 
ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ತ್ೆ ಎಂದನ ಕ್ರಯೆಬಹನದನ. 

▪ ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ತ್ೆಯಲಿ ಿ ಸವಂತ್ತಕೆ, ನಿರಗಿಳತ್ೆ ಮತನು 
ಮೌಲಿಕ್ತ್ೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮನಖ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದನ 
ಗಿಲ್ರಡ್ಿ ರವರನ ವಾದಸನತ್ಾುರೆ. 

▪ ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ತ್ೆಗೆ ಪ್ೊರಕ್ವಾದ ಘಟನೆಗಳು - ಶಾಬ್ನಾಕ್ 
ಪ್ರವಾಹ, ಮೊಲ್ ಕ್ಲ್ಾನೆ. 

▪ ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ತ್ೆಯ ಜ್ಞಾನಾತಮಕ್ ಕಾರಕ್ಗಳು – ಸವಂತ್ತಕೆ, 
ನಿರಗಿಳತ್ೆ ಮತನು ನ್ಮಯತ್ೆ, ಬಹನಮನಖ ಚಿಂತನೆ, 
ವಿಸೃತಗೆೊಳಿಸನವಿಕೆ. 

89) ತರತಣ ರ ವಿ ಕಯ ಸಯ ತಮ ಕ ಕಯ ಯಷಗಳನತ ು ಪರಚ್ ಯಿಸಿದವ ರತ 
ಯ ಯ ರತ? 
(೧) ಹಾಯವಿಗ್  ಹಸ್ಿ ಿ    (೨) ಸಾಿುನಿಹಿಾಲ್  
(೩) ಹರ್  ಲಾಕ   (೪) ಹಾಯಡ್  ಫ್ಜೀಲ್ಾ  
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 ಉತುರ (1) ಹಾಯವಿಗ್  ಹಸ್ಿ ಿ  

Ans: (1)  
ವಿಕಾಸಾತಮಕ್ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಕಾಸ ಸಂಬಂಧ್ ಕ್ರರಯೆಗಳು 
ಎಂದನ ಕ್ೊಡ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 

90) ಈ  ಕ ಳಗಿ ನ ಯ ಯವ ುದನತ ು  ಕ್ತ ರಯಯ ಸಂ ಶ   ೀಧ್ಕನ ಕಣ ತು 
ಎ ಂದತ ಕರ ಯತ ತಯ ುರ ? 
(1) ಸಂಭವನಿೀಯ ಕಾರಣಗಳ ವಿಶೆೀಿಷ್ಣೆ 
(2) ನಿದಿಷ್ಿಗೆೊಳಿಸ್ದ ಸಮಸೆಯ 
(3) ಕಾಯಿ ಯೀಜನೆ 
(4) ಕ್ರರಯಾ ಪಾರಕ್ಲ್ಾನೆ 

Ans: (4)  

▪ ಪ್ೊವಿ ಸ್ದಾಧಂತ ಅಥವಾ ಕ್ರರಯಾ ಪಾರಕ್ಲ್ಾನೆಯನ್ನು 
ಕ್ರರಯಾ ಸಂಶೆ್ೀಧ್ಕ್ನ್ ಕ್ಣನು ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 

▪ ಕ್ರರಯಾ ಸಂಶೆ್ೀಧ್ನೆ ಎಂದರೆ ತಮಮ 
ಕಾಯಿಚ್ಟನವಟಿಕೆಯಲಿ ಿಎದನರಾಗನವ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ 
ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಂಡನಕೆೊಳುಲ್ನ ಲ್ಭಯವಿರನವ 
ಸಂಪ್ನ್ೊಮಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೆೊಂಡನ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕ್ರಮದ 
ಮೊಲ್ಕ್ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ಕ್ಂಡನಕೆೊಳುುವ 
ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಾಗಿದೆ. 

▪ ಕ್ರರಯಾಸಂಶೆ್ೀಧ್ನೆಯ ಪಿತ್ಾಮಹ ಕರ್ಟಷ ಲ  ೀವಿ ನ  
▪ ಸ್ಿೀಫನ್ ಕ  ೀರ  ಕ್ರರಯಾ ಸಂಶೆ್ೀಧ್ನಾ ಕೆ್ಷೀತರದಲಿ ಿ
ಮಹತವದ ಕೆೊಡನಗೆ ನಿೀಡಿದಾಾರೆ. 

 
ಕ್ತ ರಯಯ  ಸಂ ಶ   ೀಧ್ನ ಯ  ಹಂ ತಗ ಳು 
1. ಸಮಸೆಯಯನ್ನು ಗನರನತ್ತಸನವಿಕೆ 
2. ಸಮಸೆಯಯ ವಿಶೆೀಿಷ್ಣೆ 
3. ಸಮಸೆಯಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತ್ತಳಿದನಕೆೊಳುುವುದನ 
4. ಕ್ರರಯಾ ಪಾರಕ್ೆಲ್ಾನೆಯನ್ನು ನಿರೊಪಿಸನವುದನ 
5. ಸಂಶೆ್ೀಧ್ನ ೆ

 

PART – IV 

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಭಾಗ 
 

91)  ʼರ್ಲ್ಲಮಡಿʼ ಶಾಸನ್ದಿಿಂದ ಈ ರಾಜನ್ ಬ್ಗಟೆ ಐತ್ರರ್ಯ 
ತ್ರಳಿದು ಬ್ರುತಿದಟ. 
(1) ಮಯಪರವಮಯ (2) ಕಾಕತತ್ಥವಮಯ 
(3) ದಂತಿದತಗಯ (4) ಸಾಂದವಮಯ 

 Ans: (2)  
▪ ಕಾಕ್ನತವಿಮಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ 435 – 450) 

ಈತನ್ನ ಹೆೊರಡಿಸ್ದ ಹಲಿಮಡಿ ಮತನು ಹಲ್ಸ್ 
ಶಾಸನ್ಗಳು ಪ್ರಮನಖವಾಗಿವೆ. 

▪ ಹಲಿಮಡಿ ಶಾಸನ್ವು ಕ್ನ್ುಡದ ಮೊದಲ್ ಮತನು 
ಪಾರಚಿೀನ್ ಶಾಸನ್ವಾಗಿದೆ. ಇದರಕಾಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ 
450. ಇದನ ಪ್ೊವಿದ ಹಳಗೆನ್ುಡ ಭಾಷೆಯಲಿದೆಿ. 
ಇದನ 16 ಸಾಲ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿದನಾ ಇದರಲಿ ಿ
23 ಕ್ನ್ುಡ ಪ್ದಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸನುತ ಹಲಿಮಡಿ ಶಾಸನ್ವು 
ಹಾಸನ್ ಜಿಲೆಯಿ ಬೆೀಲ್ೊರನ ತ್ಾಲ್ೊಕ್ರನ್ ಹಲಿಮಡಿ 
ಎಂಬ ಗಾರಮದಲಿ ಿಕಾಣಬಹನದನ. ಇದನ್ನು 1936ರಲಿ ಿ
ಡಾ.ಎಮ್.ಎಚ್ ಕ್ೃಷ್ು ಪ್ತ್ೆು ಹಚಿುದಾಾರೆ. 

▪ ಈ ಶಾಸನ್ದಲಿಿ ಕೆಕೆಯ ಪ್ಲ್ವಿರ ಮೀಲ ೆಹೆೊೀರಾಡಿ 
ಗೆದಾ ವಿಜಯ ಅರಸ ಎಂಬ ಯೀಧ್ನಿಗೆ ನ್ರಿದವಾಳೆ 
ಎಂಬ ಪಾರಂತ್ಾಯಧಿಕಾರಿ ಮೃಗೆೀಶನ್ನ ಹಲಿಮಡಿ 
ಗಾರಮವನ್ನು ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಬ್ನಟನಿಕೆೊಟಿ ಮಾಹಿತ್ತ 
ಇದೆ. 

▪ ಕ್ರೀತ್ತಿವಮಿನೆಗೆ ಇದಾ ಬ್ನರನದನಗಳು – ಕ್ದಂಬ 
ಕ್ನಲ್ ಶಿರೆೊೀಮಣಿ, ಕ್ರೀತ್ತಿ ಸೊಯಿ, ಕ್ದಂಬ 
ಕ್ನಲ್ದ ಅನ್ಘಯಿ ರತು  
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92) ಸಿಿಂಧೂ ರ್ಾಗರಕತಟ ಮತು ಿ ಮಸಪಟ್ಟೂೀಮಿಯಾ 
ರ್ಾಗರಕತಟಯು ವಾಯಪಾರ ಸಿಂಪಕಾ ಹಟೂಿಂದಿದಟ ಎಿಂದು 
ಸೂಚಿಸುವ ಐತ್ರರ್ಯ: 
(1) ಮತದಿೆಗಳು  (2) ಶಿಲಾ ಶಾಸನ್ 
(3) ದೆೀಶಿ ಸಾಹಿತ್್  (4) ವಿದೆೀಶಿ ಸಾಹಿತ್್ 

 Ans: (1)  
▪ ಸ್ಂಧ್ೊ ನಾಗರಿಕ್ತ್ೆಯ  ವಾಯಪಾರ ಸಾಧ್ನ್ಗಳಾದ 

ಮನದೆರಗಳು ಪ್ಶಿುಮ ಏಷಾಯ ಹಾಗೊ ಮಧ್ಯ ಏಷಾಯಗಳ 
ಅನೆೀಕ್ ನೆಲೆಗಳಲಿ ಿ ಸ್ಕ್ರೆವೆ ಆದಾರಿಂದ ಆ 
ರಾಷ್ಿಗಳ ೆಡನೆ ಸ್ಂಧ್ೊ ವಾಯಪಾರ ಸಂಪ್ಕ್ಿ 
ಹೆೊಂದತನು ಎಂದನ ನ್ಂಬಲಾಗಿದೆ. 

▪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ ಪ್ೊವಿ 2350ರ  
ಮಸಪೆೊೀಟೆ್ನಿಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಂಧ್ೊ 
ನಾಗರಿಕ್ತ್ೆಯ ಮಲ್ನಹ ಎನ್ನುವ ನಾಗರಿಕ್ತ್ಯೆ 
ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಮಸಪೆೊೀಟೆ್ನಿಯವು ವಾಯಪಾರ ಸಂಪ್ಕ್ಿ 
ಹೆೊಂದತನು. ಸ್ಂಧ್ೊ ನಾಗರಿಕ್ತ್ಯೆನ್ನು ಪಾರಚಿೀನ್ 
ಮಸಪೆೊೀಟಮಿಯದ ನಾಗರಿಕ್ತ್ೆಯ ಜನ್ರನ 
ಮಲ್ನಹ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ತುದಾರನ. 

93) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟಮೆೊದಲ್ಲಗಟ ಸಾಮಾಿಜಯ ಕಟ್ಟ ೆ
ಏಕತಟಯನ್ುನ ಮೂಡಿಸಿದ ವಿಂಶ್: 
(1) ಕತಶಾನ್ರತ  (2) ಗತಪುರತ 
(3) ಶಾತ್ವಾಹನ್ರತ (4) ಮೌಯಯರತ 

 Ans: (4) 
▪ ಮೌಯಿ ಸಾಮಾರಜಯ ಭಾರತ ಕ್ಂಡ ಮೊಟಿ 

ಮೊದಲ್ ಸಾಮಾರಜಯ. ಇವರನ ಮಗಧ್ ಪ್ರದೆೀಶದಂದ 
ರಾಜಯವನ್ನು ಆಳಿದರನ. ಚ್ಂದರಗನಪ್ು ಮೌಯಿ, 
ಬ್ನಂದನಸಾರ ಹಾಗೊ ಅಶೆ್ ೀಕ್ ಈ ಮನೆತನ್ದ 
ರಾಜರನಗಳಲಿ ಿಪ್ರಮನಖರನ. 

▪ ಈ ಮನೆತನ್ದ ಸಾಿಪ್ಕ್ ಚ್ಂದರಗನಪ್ು ಮೌಯಿ. 
ಮಗಾಸುನಿಸನ್ನ ಗಿರೀಕ ನ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ 
ಚ್ಂದರಗನಪ್ುನ್ ಆಸಾಿನ್ಕೆೆ ಬಂದದಾನ್ನ ಈತನ್ ಕ್ೃತ್ತ 
ಇಂಡಿಕಾ. 

94) ದಿಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಾಿನ್ರು ಸವತಃ ಪಟೂಿೀತಾಾಹಸಿದ ಬ್ೃರ್ತ  ಉದಯಮ: 
(1) ಪಶತಪಾಲನ ೆ  (2) ನೆೀಯಗ 
(3) ವ್ವಸಾಯ  (4) ತೆಪೀಟಗಾರಿಕೆ 

 Ans: (2) 
▪ ದೆಹಲಿಯ ಸತಲಾುನ್ರ ಕಾಲ್ದಲಿಿ ನ್ಗರ ಹಾಗೊ 

ಗಾರಮಿೀಣ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲಿ ಿ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು 
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸನತ್ತುದಾವು ಅವುಗಳಲಿ ಿಹತ್ತು, ರೆೀಷೆಮ 
ಹಾಗೊ ಉಣೆು ಬಟೆ್ಿಗಳ ತಯಾರಿಕ ೆಸೆೀರಿದಾವು.  

▪ ದೆಹಲಿಯ ಸನಲಾುನ್ರನ ತಮಮ ಸವಂತ ರಾಜಕ್ರೀಯ 
ಹಾಗೊ ಆಡಳಿತದ ಅಗತಯತ್ೆಗಳಿಗೆ ವಾಯಪಾರ ಹಾಗೊ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೆೊರೀತ್ಾಿಹ ನಿೀಡಿದರನ. 

95) ಅಶ್ವಘೂೀಷ್, ವಸುಮಿತಿ, ಸಿಂಗರಕ್ಷ ಮುಿಂತಾದ ಬೌದಧ 
ವಿದಾವಸಿಂರು ಇವನ್ ಕಾಲದಲ್ಲದಿುರು. 
(1) ಕಾನಷ್ಟಾ  (3) ವಿಮಾಕಡ್ ಫಿೀಸಸ್ 
(3) ಕತಜಲಕಡ್ ಫಿೀಸಸ್ (4) ಅಶೆ ೀಕ 

 Ans: (1) 
▪ ಕ್ನಿಷ್ೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ 78 – 120) ಈತನ್ನ 

ಕ್ನಶಾನ್ರ ಪ್ರಸ್ದಧ ದೆೊರೆ. ಇವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ 78 
ರಲಿ ಿ ಶಕ್ ವಷ್ಿವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ದನ್ನ. ಇವನ್ನ್ನು 
ಎರಡನೆೀ ಅಶೆ್ೀಕ್ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯಲಾಗನತುದೆ. 

▪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ 102ರಲಿ ಿನಾಲ್ೆನೀೆ ಬೌದಧ ಧ್ಮಿ 
ಸಮೇಳನ್ ಇವನ್ ಕಾಲ್ದಲಿ ಿ ಕಾಶಿೇರದಲಿ ಿ
ನ್ಡೆಯತನ. 
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▪ ಕ್ನಿಷ್ೆನ್ ಕಾಲ್ದಲಿ ಿ ಅಶವಘೊೀಷ್, ವಸನಮಿತರ, 
ನಾಗಾಜನಿನ್, ಸಂಘರಕ್ಷ, ಮಾಥನರ, ಚ್ರಕ್ 
ಮನಂತ್ಾದ ತತವಜ್ಞಾನಿ ಕ್ವಿಗಳು ಆಶರಯ 
ಪ್ಡೆದದಾರನ. 

▪ ಅಶವಘೊೀಷ್ನ್ನ ಬನದಧ ಚ್ರಿತ್ೆ, ವಸನಮಿತರನ್ನ 
ಮಹಾವಿಭಾಷ್ಯ, ಚ್ರಕ್ನ್ನ ಆಯನವೆೀಿದದ 
ಪಿತ್ಾಮಹನಾಗಿದನಾ ಚ್ರಕ್ ಸಂಹಿತ್ೆ ಎಂಬ 
ಗರಂಥವನ್ನು ಬರೆದನ್ನ. 

▪ ಒಂದನೆೀ ನಾಗಾಜನಿನ್ನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಟಿಿನ್ 
ಲ್ೊಥರ್ ಎಂದನ ಕ್ರಯೆನತ್ಾುರೆ. 

96) ಅಲ್ಾವಿುದಿುೀನ  ಖಲ್ಲಿಯ ಭ್ವಯ ರಚರ್ಟ: 
(1) ಕೆಂಪ್ನಕೆೊೀಟೆ್ (2) ಅಲೈೆ ದವಾಯಜ 
(3) ಬತಲಂದ್ ದವಾಯಜ (4) ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್ 

Ans: (2) 
▪ ಕೆಂಪ್ನಕೆೊೀಟೆ್ – ಷ್ಹಜಹಾನ್ 
▪ ಬನಲ್ಂದ್ ದವಾಿಜಾ – ಅಕ್ಬರ್ 
▪ ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್ – ಮೊಹಮಮದ್ ಖನತನಬ್ ಷಾ 

(ಕ್ನತನಬ್ ಶಾಹಿ ಮನೆತನ್) 
▪ ದೆಹಲಿಯ ಸನಲಾುನ್ರ ಪ್ರಮನಖ ವಾಸನುಶಿಲ್ಾಗಳು – 

ಕ್ನವತ್ ಉಲ್ ಇಸಾಂಿ ಮಸ್ೀದ – ಇದನ ದೆಹಲಿ 
ಸನಲಾುನ್ರ ಕಾಲ್ದ ಮೊಟಿ ಮೊದಲ್ ಕ್ಟಿಡ. ಕ್ನತನಬ್ 
ಮಿನಾರ್ ಇದನ್ನು ನಿಮಿಿಸಲ್ನ ಪಾರರಂಭಿಸ್ದವರನ 
ಕ್ನತನಬನದಾನ್ ಐಬಕ ಮತನು ಪ್ೊಣಿಗೆೊಳಿಸ್ದವರನ 
ಇಲ್ುಮಶ್. ಅಲೈೆ ದವಾಿಜಾ, ಸಾವಿರ ಕ್ಂಬಗಳ 
ಅರಮನ,ೆ ಹೌಸ್ – ಇ – ಅಲಾಯ್, ಜಮಾಯತ್ 
ಖಾನ್ ಮಸ್ೀದ, ಅದಲಾ ಬಾದ್ ಕೆೊೀಟೆ್, ಫ್ಜರೆೊೀಜ್ 
ಕೆೊೀಟ್ಿ ಅರಮನ,ೆ ಲಾಲ್ ಗನಂಬಜ್, ಹೌಸ್ – ಈ 
– ಕಾಸ್ ಮದರಸಾ 

▪ ಅಲೈೆ ದವಾಿಜಾ – ಅಲೈೆ ದವಾಿಜಾ 
ಅಲಾಿವುದಾೀನ್ ಖಿಲಿಿ ಕಾಲ್ದ ಪ್ರಮನಖ ನಿಮಾಿಣ. 
ಇದರಲಿ ಿಚೌಕ್ಕಾರದ ಮಂಟಪ್ವಿದನಾ, ಎತುರವಾದ 
ಗನಮಮಟವಿದೆ. ಇದರ ನಾಲ್ನೆ ದಕ್ನೆಗಳಲಿ ಿ ಪ್ರವೆೀಶ 
ದಾವರಗಳಿವೆ. ಸನಂದರ ವಿನಾಯಸಗಳಿಂದ ಕ್ೊಡಿದ 
ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಿಮರ ಕಾಲ್ದ ಒಂದನ ಶೆರೀಷ್ಠ ಕೆೊಡನಗೆ 
ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.  

▪ ಈತನ್ ಇನೆೊುಂದನ ಪ್ರಮನಖ ಸಾಮರಕ್ 
ನಿಜಾಮನದಾೀನ್  ದಗಾಿದಲಿರಿನವ ಜಮಾಯತ್ 
ಖಾನ್ ಮಸ್ೀದ. 

97) ಬಿಿಟ್ಟಷ  ಈಸ್ ೆ ಇಿಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯತ ಮೊಘಲ  
ಚಕಿವತ್ರಾಯಿಿಂದ ಹಟೈದರಾಬಾದ , ಬ್ಿಂಗಾಳ, ಗುಜರಾತ  
ಪಿದಟೀಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಟರಗಟ ರಹತ ವಾಯಪಾರ ಮಾಡಲು 
ಅನ್ುಮತ್ರ ಪಡಟದರು. ಇದರ ಪರಣಾಮ: 
(1) ಹೆೈದರಾಬಾದ್, ಬಂಗಾಳ, ಗತಜರಾತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ
ಸಾಮಾಿಜ್ ಸಾೆಪ್ರಸಿದರತ. 
(2) ಚಕಿವತಿಯಯ ಸಾಮಂತ್ರಾಗ್ಲ ಹೆೈದರಾಬಾದ್, 
ಬಂಗಾಳ, ಗತಜರಾತ್ಗಳಲ್ಲ ಿಆಳಿದರತ. 
(3) ಬಕ್ಷಾರ್ ಕದನ್ ನ್ಡೆಯತ್ತ. 
(4) ಚಕಿವತಿಯಗೆ ಪಿತಿವಷ್ಟಯ 3000 
ರಪಪಾಯಗಳನ್ತನ ಕೆಪಡಬೆೀಕಾಯತ್ತ. 

Ans: (4) 
▪ ಭಾರತದಲಿಿ ಬ್ನರಟಿಷ್ ಈಸ್ಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪ್ನಿ 

ಸಾಿಪ್ನೆಯಾದ ವಷ್ಿ 1600. ಇದರೆೊಂದಗ ೆ
ಇಂಗೆಂಿಡಿನ್ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಳು ಈ ಕ್ಂಪ್ನಿಗ ೆ15 
ವಷ್ಿಗಳ ಒಪಿಾಗೆ ನಿೀಡಿದಳು. 

▪ 1717ರಲಿ ಿಜಾನ್ ಸಮಿನ್ ನಿಯೀಗ ಕ್ಲ್ೆತ್ಾುದಂದ 
ದೆಹಲಿಯ ಮೊಘಲ್ ಚ್ಕ್ರವತ್ತಿಯಂದ ವಾಯಪಾರ 
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ರಿಯಾಯತ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲ್ನ ಬಂದಾಗ 
ನಿಯೀಗದಲಿದಿಾ ವೆೈದಯ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಯಮಿಲಿ್ನ್ 
ಮೊಗಲ್ ಚ್ಕ್ರವತ್ತಿಯಾದ ಫ್ಾರೊಕ ಸ್ಯಾರ್ ನ್ 
ರೆೊೀಗವನ್ನು ಗನಣಪ್ಡಿಸ್ದನ್ನ. ಇದರಿಂದ 
ಸಂತೃಪ್ುನಾದ ದೆೊರ ೆಕ್ೃತಜ್ಞಪ್ೊವಿಕ್ವಾಗಿ ಮೊರನ 
ಫಮಾಿನ್ನಗಳನ್ನು ಕೆೊಟಿನ್ನ. ಅವುಗಳು ಈ 
ಕೆಳಗಿನ್ಂತ್ತವೆ –  
1. ಬ್ನರಟಿಷ್ ಈಸ್ಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಂಪ್ನಿಯಂದ 

3000 ರೊಪಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆದನ 
ಬಂಗಾಳದಲಿ ಿ ಬ್ನರಟಿಷ್ರಿಗೆ ಸನಂಕ್ ರಹಿತ 
ವಾಯಪಾರಕೆೆ ಅನ್ನಮತ್ತ ಕೆೊಡನವುದನ. 

2. ಮನಂಬೆೈ ಟಂಕ್ ಸಾಲೆಯಂದ ನಾಣಯ 
ಟಂಕ್ರಸನವ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ಂಪ್ನಿಗೆ ಕೆೊಡನವುದನ. 

3. ಹೆೈದರಾಬಾದ್, ಸೊರತ್ ಮತನು ಕ್ಲ್ೆತ್ಾುಗಳಲಿಿ 
ಕ್ೊಡಾ ಸನಂಕ್ ರಹಿತ ವಾಯಪಾರ ಅನ್ನಮತ್ತ 
ಕೆೊಡನವುದನ. 

98) ತಾರ್ಟೀ ಪಟೀಶಟವ ಎಿಂದು ಘೂೀಷ್ಟಸಿ ಕಾನ್ುಪರ ದಿಂಗಟಯ 
ರ್ಾಯಕತವ ವಹಸಿದವನ್ು. 
(1) ಬಹದಪುರ್ ಷಾ (2) ತಾಂತಾ್ ಟೆಪೀಪ್ರ 
(3) ನಾನಾ ಸಾಹೆೀಬ್ (4) ವಾಜ್ಜದ್ ಅಲ್ಲ 

Ans: (3) 
ಭಾರತದಲಿ ಿದಂಗೆ ನ್ಡೆದ ಸಿಳಗಳು ಹಾಗೊ ನಾಯಕ್ರನ  

▪ ಕಾನ್ನಾರ ನಾನಾಸಾಹೆೀಬ್ 
▪ ಬ್ನಹಾರ – ಕ್ನಂವರ್ ಸ್ಂಗ್  
▪ ಲ್ಕೆೊುೀ – ಬೆೀಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್  
▪ ಝಾನಿ ಿ– ರಾಣಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೀಬಾಯ 

ಕಾನ್ನಾರ ದಂಗೆ – ಜೊನ್ 5, 1857ರಲಿ ಿಪಾರರಂಭ.ಇದರ 
ನಾಯಕ್ತವ ವಹಿಸ್ದವನ್ನ ನಾನಾ ಸಾಹೆೀಬ್.ಇತನ್ನ್ನು 

ಭಾರತದ ಗಾಯರಿಬಾಲಿಾ ಎಂದನ ಕ್ರಯೆನತ್ಾುರೆ.ತ್ಾತ್ಾಯಟೆ್ೊೀಪೆ 
ಇತನ್ ಸೆೀನಾನಿಯಾಗಿದಾನ್ನ.  

99) ಪರಶಿಷ್ೆ ಜಾತ್ರ, ಪರಶಿಷ್ವೆಗಾ ಮತುಿ ಮಹಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ಕಟೆ 
ಹಟಚುು ಒತು ಿನೀಡುರುವ ಕಟೀಿಂದ ಿಸಕಾಾರದ ಯೀಜರ್ಟ:  
(1) ಅನೌಪಚ್ಾರಿಕ ಯೀಜನೆ 
(2) ರಾಷ್ಟರೀಯ ವಯಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೀಜನೆ 1978 
(3) ರಾಷ್ಟರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 1986 
(4) ರಾಷ್ಟರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷ್ಟನ್್ 1988 

Ans: (4) 
ಭಾರತದಲಿ ಿಅನ್ಕ್ಷರತ್ೆ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ವಯಸೆರ ಸಾಕ್ಷರತ್ೆ, 
ಸಾವತಂತ್ಾರುನ್ಂತರ ರಾಷ್ಟಿೀಯ ಆದಯತ್ೆಯಾಗಿದ.ೆ ಅನ್ಕ್ಷರತ್ೆ 
ನಿಮೊಿಲ್ನೆ ಉದಾೆೀಶದಂದ ಮತನು ವಯಸೆರಿಗೆ ಜಿೀವನ್ 
ಪ್ಯಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತನು ಸಾಕ್ಷರತ್ ೆನಿೀಡನವ ಉದಾೆೀಶಕಾೆಗಿ 
ಭಾರತ ಸಕಾಿರ 1988ರಲಿ ಿರಾಷ್ಟಿೀಯ ಸಾಕ್ಷರತ್ಾ ಮಿಷ್ನ್ 
ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತನ. ಅಂದನಿಂದ ಭಾರತದಲಿ ಿಪ್ರತ್ತ ವಷ್ಿ 
ಸೆಪೆಿಂಬರ್ 8 ರಂದನ ಅಂತ್ಾರಾಷ್ಟಿೀಯ ಸಾಕ್ಷರತ್ಾ 
ದನ್ವನ್ನು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗನತ್ತುದೆ ಮತನು ಗನರಿ ಸಾಧ್ನೆಗೆ 
ರಾಷ್ಿದ ಬದಧತ್ಯೆನ್ನು ಪ್ನನ್ರನಚ್ಛರಿಸಲಾಗನತ್ತುದೆ. ಅಲ್ದೆಿ, 
ಅನ್ಕ್ಷರತ್ೆ ನಿಮೊಿಲ್ನೆ ಮಾಡನವ ಅಂತ್ಾರಾಷ್ಟಿೀಯ 
ಸಮನದಾಯದ ಪ್ರಯತುಗಳಿಗ ೆ ದೃಢ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೀಡನವ 
ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಸಂಪ್ೊಣಿ ಸಾಕ್ಷರತ್ೆ ಗನರಿ ಸಾಧ್ನ ೆ ನಿಟಿಿನ್ಲಿ ಿ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆೊಳುಲಾಗನತ್ತುದೆ. 

100) ಭಾರತದ ಒಕೂೆಟದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿೀರವು ವಿಲ್ಲೀನ್ಗಟೂಿಂಡ 
ವಷ್ಾವಿದು. 

(1) 1947  (2) 1949 
(2) 1951  (4) 1961 

Ans: (1) 
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▪ ಜಮನಮ ಕಾಶಿೇರನ್ ರಾಜನಾಗಿದಾ ಹರಿಸ್ಂಗನ್ನ 
ಸವತಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದಾನ್ನ. ಜಮನಮ 
ಕಾಶಿೇರವು ಭಾರತಕೆೆ ಸೆೀರಿಬ್ನಡಬಹನದೆಂಬ 
ಆತಂಕ್ದಂದ ಪಾಕ್ರಸಾುನ್ ಸೆೀನಯೆ ಬೆಂಬಲಿತ 
ಪ್ಠಾನ್ ಬನಡಕ್ಟನಿ ಜನಾಂಗವು ಭಾರತದ ಪ್ರದೆೀಶಕೆೆ 
ನ್ನಗಗಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ತುಸ್ ಸಾಕ್ಷ್ನಿ ಪ್ರದೆೀಶವನ್ನು 
ಆಕ್ರಮಿಸ್ತನ. ಹರಿ ಸ್ಂಗ್ ಭಾರತದ ಒಕ್ೊೆಟಕೆೆ 
ಸೆೀರಲ್ನ ಸಮಮತ್ತಸದೀೆ ಭಾರತ್ತೀಯ ಸೆೀನೆ ಅಲಿಗಿೆ 
ಪ್ರವೆೀಶಿಸನವಂತ್ೆ ಇರಲಿಲ್ಿ. ಆ ಸಂದಭಿದಲಿ ಿ
ಗಂಭಿೀರತ್ೆಯನ್ನು ಅರಿತ ರಾಜ ಹರಿಸ್ಂಗನ್ನ 
ಅಕೆೊಿೀಬರ್  1947ರಲಿ ಿಭಾರತದಲಿ ಿಕಾಶಿೇರವನ್ನು 
ವಿಲಿೀನ್ಗೆೊಳಿಸಲ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ರದನ್ನ. 

▪ ಭಾರತ ಸಕಾಿರ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸಾಿನ್ವನ್ನು 
1948ರಲಿ ಿಭಾರತದೆೊಂದಗೆ ವಿಲಿೀನ್ಗೆೊಳಿಸ್ತನ. 

▪ ಜನ್ರ ವಿನ್ಂತ್ತಯ ಮೀರೆಗೆ ಭಾರತ ಸಕಾಿರ 
ಜನನಾಗಡದಲಿ ಿಸೆೈನ್ಯವನ್ನು ಕ್ಳುಹಿಸ್ ಶಾಂತ್ತ ಸಾಿಪ್ನೆ 
ಮಾಡಿ 1949ರಲಿ ಿ ಭಾರತದ ಒಕ್ೊೆಟಕೆೆ 
ಸೆೀರಿಸಲಾಯತನ. 

▪ ಭಾರತ ಸವತಂತರಗೆೊಂಡ ನ್ಂತರ ಈ ಮೊರನ 
ಸಂಸಾಿನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಉಕ್ರೆನ್ ಮನ್ನಷ್ಯ ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯಲ್ಾಡನವ ಸದಾಿರ್ ವಲ್ಭಿಭಾಯ ಪ್ಟೆ್ೀಲ್ 
ಅವರ ನೆೀತೃತವದಲಿ ಿ ಭಾರತದೆೊಂದಗೆ 
ವಿಲಿೀನ್ಗೆೊಳಿಸಲಾಯತನ. 

101) 1962ರಲ್ಲ ಿಚಿೀರ್ಾ ಭಾರತದ ಮೀಲ್ಟ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು 
ಕಾರಣ್  

(1) ದಲೈೆಲಾಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನ್ತಯಾಯಗಳಿಗೆ 
ಆಶಿಯ ನೀಡಿದತು. 
(2) ಭಾರತ್ ಪಂಚಶಿೀಲ ತ್ತ್ಾಗಳಿಗ ೆಸಹಿ ಹಾಕ್ತದತು 

(3) ಭಾರತ್ದಿಂದ ನರಾಶಿಿತ್ರತ ಚೀನಾಕೆಾ ನ್ತಸತಳಿದತು  
(4) ಚೀನಾದಲಾದಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕಾಿಂತಿ 

 Ans: (1) 
▪ ದೆೀಶ ವಿಭಜನೆಯ ನ್ಂತರ ನಿರಾಶಿರತರ ಸಮಸೆಯ 

ಬಹನದೆೊಡಾ ಸಮಸೆಯಯಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸ್ತನ. ನೆಹರನ 
ಅವರ ಕಾಲ್ದಲಿ ಿ ಟಿಬೆಟ್ ನಿಂದ ಅನೆೀಕ್ ಜನ್ರನ 
ನಿರಾಶಿರತರಾಗಿ ಭಾರತಕೆೆ ಬಂದದಾಾರೆ. ಅಂದಾಜಿನ್ 
ಪ್ರಕಾರ ಸನಮಾರನ ಒಂದನ ಲ್ಕ್ಷ ಇಪ್ಾತನು ಸಾವಿರ 
ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ನಿರಾಶಿರತರನ ಭಾರತದಲಿದಿಾಾರೆ. 1960ರ 
ದಶಕ್ದಲಿ ಿಅಂದನ್ ಮೈಸೊರನ ಸರಕಾರ ಮೈಸೊರನ 
ಜಿಲೆಯಿ ಬೆೈಲ್ನಕ್ನಪೆಾ ಎಂಬಲಿಿ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ 
ನಿರಾಶಿರತರಿಗಾಗಿ ಸನಮಾರನ 3000 ಎಕ್ರೆ 
ಜಮಿೀನ್ನ್ನು ಮಂಜೊರನ ಮಾಡಿತನ. ಈ 
ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತನು ಚಿೀನಾ ನ್ಡನವಿನ್ 
ವೆೈರತವ ಭಾವನೆ ಬೆಳದೆನ ಭಾರತದ ಮೀಲ ೆಯನದಧ 
ಮಾಡಲ್ನ ಕಾರಣವಾಯತನ. 

102) ಮಧಯಯುಗದ ಭಾರತವರ್ಾನಳಿದ ಪಿಪಿರ್ಮ ಮಹಳಟ: 
(1) ರಾಣಿ ಪದಿೆನ     (2) ಝಾನಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿಮೀಬಾಯ  
(3) ರಜ್ಜಯಾ ಸತಲಾುನಾ (4) ಬೆೀಗಂ ಹಜರತ್ 
ಮಹಲ್್ 

Ans: (3) 
▪ ರಜಿಯಾ ಸನಲಾುನ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ 1236 – 1240) 

– ಇಲ್ು ಮಶ್ ನ್ ಮಗಳಾದ ಈಕ ೆಮೊರನ ವಷ್ಿ 
ಆರನ ತ್ತಂಗಳು ಮತನು ಆರನ ದನ್ಗಳ ಮಾತರ 
ದೆಹಲಿಯ ಸ್ಂಹಾಸನ್ವನ್ನು ಆಳಿದಳು.  

▪ ಪ್ನರನಷ್ರಂತ್ೆ ವೆೀಷ್ ಧ್ರಿಸ್ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ 
ಇತ್ತಹಾಸದಲಿ ಿದೆಹಲಿಯ ಸ್ಂಹಾಸನ್ ಏರಿದ ಏಕೆೈಕ್ 
ಮತನು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳ ೆರಜಿಯಾ ಸನಲಾುನ್. 
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103) ಹಿಂದೂಕುಶ ನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟಮೆೊದಲ 
ಬಾರಗಟ ಚಿನ್ನದ ರ್ಾಣ್ಯಗಳನ್ುನ ಟಿಂಕ್ತಸಿದ ಕುಶಾನ್ರ 
ದಟೂರಟ: 

(1) ಕತಜಲಕಡ್ ಫಿೀಸಸ್ (2) ವಿಮಾಕಡ್ ಫಿೀಸಸ್ 
(3) ಒಂದನೆೀ ಕಾನಷ್ಟಾ (4) ಎರಡನೆೀ ಕಾನಷ್ಟಾ 

Ans: (2) 
▪ ವಿಮಾಕ್ಡ್ ಫ್ಜೀಸಸ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ 65 – 78) 

ಭಾರತಕೆೆ ಬಂಗಾರದ ನಾಣಯಗಳು ಪ್ರಿಚ್ಯಸ್ದ 
ಮೊಟಿಮೊದಲ್ ಅರಸ. ಇವನ್ನ ಒಂದನೆೀ ಕ್ನಜಲ್ 
ಕ್ಢಪಿಸ್ ಸನ್ ಮಗನಾಗಿದಾನ್ನ. 

▪ ಕ್ನಶಾನ್ರನ ಮೌಯಿ ಸಾಮಾರಜಯದ ನ್ಂತರ ಉತುರ 
ಭಾರತದಲಿ ಿಅತಯಂತ ವಿಶಾಲ್ವಾದ ಸಾಮಾರಜಯವನ್ನು 
ಸಾಿಪಿಸ್ದರನ. 

▪ ಕ್ನಶಾನ್ರ ಪ್ರಸ್ದಧ ದೆೊರೆ ಕ್ನಿಷ್ೆ.  

104) ಪಟ್ಟೆ- 1 ಅನ್ುನ ಪಟ್ಟೆ -2 ರಟೂಿಂದಿಗಟ ಹಟೂಿಂದಿಸಿ  
ಪಟ್ಟೆ-1   ಪಟ್ಟೆ-2 
(1) ಅಹಿಂಸೆ   ಎ)ಕದಿಯದಿರತವುದತ 
(2) ಅಸೆುೀಯ  ಬಿ) ಸಂಸಾರಿ ಆಗದಿರತವುದತ 
(3) ಅಪರಿಗಿಹ  ಸಿ) ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದಿರತವುದತ 
(4) ಬಿಹೆಚಯಯ ಡಿ) ಆಸಿುಯನ್ತನ 
   ಹೆಪಂದದಿರತವುದತ 
ಈ ಕಟಳಗಟ ನೀಡಿರುವ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ ಿಉತರಿ ಗುರುತ್ರಸಿ 

(1) 1-ಸಿ, 2-ಎ, 3-ಡಿ, 4-ಬಿ 
(2) 1-ಡಿ, 2-ಎ, 3-ಸಿ, 4-ಡಿ 
(3) 1-ಸಿ, 2-ಡಿ, 3-ಬಿ, 4-ಎ 
(4) 1-ಬಿ, 2-ಸಿ, 3-ಎ, 4-ಡಿ 

 Ans: (1) 

▪ ಜೆೈನ್ ಧ್ಮಿವು ಭಾರತದ ಅತಯಂತ ಪಾರಚಿೀನ್ 
ಧ್ಮಿಗಳಲಿ ಿಒಂದಾಗಿದೆ. ಜೆೈನ್ ಧ್ಮಿದ ಮೊದಲ್ 
ತ್ತೀಥಿಂಕ್ರ ಋಷ್ಭನಾಥ ಅಥವಾ ಆದನಾಥ. ಜೆೈನ್ 
ಧ್ಮಿದ 23ನೀೆ ತ್ತೀಥಿಂಕ್ರ ಪಾಶವಿನಾಥ ಮತನು 
24ನೆೀ ತ್ತೀಥಿಂಕ್ರ ವಧ್ಿಮಾನ್ ಮಹಾವಿೀರ. 

▪ ಪಾಶವಿನಾಥನ್ನ ತನ್ು 30ನೆೀ ವಯಸ್ಗಿೆ ಪ್ರಮ 
ಜ್ಞಾನ್ ಪ್ಡೆದನಕೆೊಂಡನ ನಾಲ್ನೆ ಮಹಾನ್ ತತವಗಳನ್ನು 
ಬೆೊೀಧಿಸ್ದನ್ನ ಅವುಗಳಂೆದರ ೆ
1. ಅಹಿಂಸ ೆ
2. ಸತಯ 
3. ಆಸೆುೀಯ – ಕ್ಳುತನ್ ಮಾಡದರನವುದನ 
4. ಅಪ್ರಿಗರಹ – ಅವಶಯಕ್ತ್ೆಗಿಂತ ಹೆಚಿುನ್ 

ಸಂಪ್ತುನ್ನು ಹೆೊಂದದರನವುದನ 
5. ಬರಹಮಚ್ಯಿ (ವಧ್ಿಮಾನ್ ಮಹಾವಿೀರನ್ 

ಬೆೊೀಧ್ನೆ)  

105) ಭ್ರತ ಎಿಂಬ್ ಬ್ುಡಕಟುೆ ಪೂವಾ ಪಂಜ ಯ ಬಿನ ಸತದು ಿ
ಹಾಗೂ ಯಮುರ್ಾ ಪಿದಟೀಶ್ದಲ್ಲಿ ರ್ಟಲ್ಟಸಿತುಿ. ಈ 
ಪಿದಟೀಶ್ವಟೀ 

(1) ಧಮಾಯವತ್ಯ (2) ಆಯಾಯವತ್ಯ 
(3) ಕಮಾಯವತ್ಯ (3) ದಾಸಾ್ವತ್ಯ 

Ans: (2) 
▪ ಆಯಿರ ಮೊಲ್ ಸಿಳದ ಬಗೆಗ ಇತ್ತಹಾಸಕಾರರಲಿ ಿ

ಏಕಾಭಿಪಾರಯವಿಲ್.ಿ ಆಯಿರನ ಮೊಲ್ತಃ ಮಧ್ಯ 
ಏಷಾಯದ ಕಾಯಸ್ಾಯನ್ ಸಮನದರ ಪ್ರದೆೀಶದ  
ಹಳಿುಗಾಡಿನ್ ಅಲಮೆಾರಿ ದನ್ಗಾಹಿಗಳಾಗಿದಾರನ 
ಎಂದನ ನ್ಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ ಹನಲ್ನಗಿಾವಲ್ನ 
ಹನಡನಕ್ರಕೆೊಂಡನ ವಲ್ಸ ೆ ಹೆೊರಟನ ಭಾರತದ 
ಉಪ್ಖಂಡವನ್ನು ಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ದರನ. ಇಲಿನಿ್ 
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ಸಿಳಿೀಯರಿಂದ ಪ್ರಬಲ್ ವಿರೆೊೀಧ್ ಎದನರಿಸ್ದರನ 
ಮತನು ಅವರನ್ನು ದಾಸನಯಗಳಂೆದನ ಕ್ರೆದರನ. 
ಆದಾಯವು ಅವರ ಪ್ರತ್ತರೆೊೀಧ್ವನ್ನು ಎದನರಿಸ್ 
ಸ್ಂಧ್ೊ ನ್ದಯ ತ್ತೀರದಲಿಿ ನೆಲೆಸ್ದರನ. ಭಾರತದ 
ಬಹನ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸ್ದ  ಪ್ರದೆೀಶವನ್ನು 
ಆಯಾಿವತಿ (ಆಯಿರ ನಾಡನ) ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

106) ಗುಜಾರ ಮರ್ಟತನ್ದ ಆಳಿವಕಟಯನ್ುನ ಪಾಿರಿಂಭಿಸಿದ 
ಹರಶ ಚಂದರನ ರ್ಾಲವರು ಮಕೆಳು ಆಳಿವಕಟ ನ್ಡಟಸಿದ ರ್ಾಲುೆ 
ಪಿದಟೀಶ್ಗಳಿವು. 

(1) ಜೆಪೀಧ್ಪತರ, ನ್ಂದಿಪತರ, ಭರಪಚ್ & ಉಜೆಿೈನ  
(2) ಜೆಪೀಧ್ಪತರ, ನ್ಂದಿಪತರ, ಕಳಿಂಗ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ 
(3) ಉಜೆಿೈನ ಭರಪಚ್, ಮಾಳಾ ಮತ್ತು ನ್ಂದಿಪತರ 
(4) ನ್ಂದಿಪತರ, ಉಜೆಿೈನ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಜೆಪೀಧ ಪತರ 

Ans: (1 
▪ ಗನಜಿಲ್ ಪ್ರತ್ತಹಾರರನ ತಮಮನ್ನು ತ್ಾವು ರಾಮಾಯಣ 

ಕಾವಯದ ಪ್ರಸ್ದಧ ಸೊಯಿವಂಶಕೆೆ ಸೆೀರಿದ ಕ್ಷತ್ತರಯ 
ಲ್ಕ್ಷಮಣನ್ ಹಾಗೊ ಹರಿಶುಂದರನಂೆಬ ಬಾರಹಮಣನ್ 
ವಂಶಜರನ ಎಂದನ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿ ಿಹೆೀಳಿಕೆೊಂಡಿದಾಾರೆ. 

▪ ಶಾಸನ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮನೆತನ್ದ ಸಾಿಪ್ಕ್ 
ನಾಗಭಟಿ.  

▪ ಇವರನ ಕ್ನೆೊೀಜನ್ನು ರಾಜಧ್ಾನಿಯನಾುಗಿ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದಾರನ. 

▪ ಈ ಮನೆತನ್ದಲಿ ಿ ಪ್ರಮನಖ ಅರಸರನ ವತರಿಾಜ, 
ಎರಡನೆೀ ನಾಗಭಟಿ, ಮಿೀಹಿರ್ ಬೆೊೀಜ, ಒಂದನೀೆ 
ಮಹೆೀಂದರ ಪಾಲ್, ರಾಜಯಪಾಲ್. 

107) ಸಮುದಗಿುಪಿನ್ು ಜಾರಗಟ ತಿಂದ ಚಿನ್ನದ ರ್ಾಣ್ಯವು 
ಇದನ್ುನ ಸೂಚಿಸುತಿದಟ. 

(1) ಇವನ್ತ ವೆೈದಿಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ತನ 
ಅನ್ತಸರಿಸತತಿುದೆುನೆಂದತ 
(2) ಇವನ್ತ ಯತದಧಪಿ್ರಯನಾಗ್ಲದುನಂೆದತ 
(3) ಇವನ್ತ ಸಂಗ್ಲೀತ್ ಪಿ್ರಯನಾಗ್ಲದಧನಂೆದತ 
(4) ಇವನ್ತ ಗತಪುಶಕೆಯನ್ತನ ಪಾರಿಂಭಿಸಿದನೆಂದತ 

Ans: (3) 
ಸಮನದರಗನಪ್ು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ 335 – 380)  
▪ ಸಮನದರಗನಪ್ುನ್ನ್ನು ವಿ.ಎ.ಸ್ೇತ್ ಭಾರತದ 

ನೆಪೆೊೀಲಿಯನ್ ಎಂದನ ಕ್ರದೆದಾಾನೆ. 
▪ ಗನಪ್ು ವಂಶದ ಶೆರೀಷ್ಠ ಅರಸ. 
▪ ಈತನ್ ಸಾಧ್ನಯೆನ್ನು ತ್ತಳಿಸನವ ಶಾಸನ್ 

ಹರಿಸೆೀನ್ನಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಅಲ್ಹಾಬಾದ್ ಸುಂಭ 
ಶಾಸನ್ ಇದನ 33 ಸಾಲ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದನಾ 
ಒಂದೀೆ ವಾಕ್ಯದಲಿದಿೆ. 

▪ ಇತನಿಗಿದಾ ಪ್ರಸ್ದಧ ಬ್ನರನದನ ಕ್ವಿರಾಜ. 
▪ ಈತನ್ ಕಾಲ್ದಲಿ ಿನಾಣಯಗಳ ಮೀಲ ೆವಿೀಣೆ ಮತನು 

ಕೆೊಳಲ್ನ್ನು ನ್ನಡಿಸನತ್ತುರನವ ಚಿತರಗಳನ್ನು 
ಮನದರಸ್ದನ್ನ ಆದಾರಿಂದ ಇವನ್ನ್ನು ಒಬಬ ಪ್ರಸ್ದಧ 
ಸಂಗಿೀತಗಾರ ಎಂದನ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

108) ಇದು ಭ್ಕ್ತಿ ಚಳವಳಿಯ ಪರಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾಗಿದಟ. 
(1) ಹಿಂದಪ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲ ಿಸತಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡತ 
ಬರಲ್ಲಲಿ  
(2) ಭಾರತ್ದ ಪಾಿದೆೀಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ವಿಕಾಸಗೆಪಂಡವು 
(3) ಉದತಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಿಮಾತ್ಿ ಭಕ್ತುಯ ಮಹತ್ಾವನ್ತನ 
ಸಾರಲಾಯತ್ತ. 
(4) ಮತಸಿಿಂರ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲ ಿಸತಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡತ 
ಬರಲ್ಲಲಿ 

Ans: (2) 
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ಭಕ್ರು ಚ್ಳುವಳಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು – 
1. ಹಿಂದೊಗಳು ಮತನು ಮನಸ್ಿಂ ಸಮನದಾಯಗಳಲಿದಿಾ 

ಮೌಢ್್ ಆಚ್ರಣಗೆಳ ಅಥಿಹಿೀನ್ತ್ಯೆನ್ನು 
ಸಾರನವುದನ. 

2. ಹಿಂದೊ ಮತನು ಮನಸಲಾಮನ್ರಲಿ ಿ ಮಧ್ನರ 
ಬಾಂಧ್ವಯವನ್ನು ಉಂಟನಮಾಡನವುದನ. 

3. ಭಾರತದ ಪಾರದೆೀಶಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಕಾಸ. 
4. ಭಾರತ್ತೀಯ ಸಂಸೃತ್ತಯ ವಿಕಾಸ ಹಾಗೊ ಬಹನ 

ಸಂಸೃತ್ತಗಳ ಸಂಗಮ 

109) ಭಾರತದ ಮೀಲ್ಟ ಅಲ್ಟಗಾಾಿಂಡರ ನ್ ದಾಳಿಯಿಿಂದಾದ 
ಪರಣಾಮ: 

(1) ಭಾರತಿೀಯರತ ಸಂಸೃತ್ವನ್ತನ ಮರೆತ್ತ ಗ್ಲಿೀಕ್ 
ಭಾಷೆಯನ್ತನ ಕಲ್ಲತ್ರತ. 
(2) ಭಾರತಿೀಯರ ಗಿಂರ್ಥಗಳು ಗ್ಲಿೀಕ್ ಭಾಷೆಗ ೆ
ತ್ಜತಯಮಗೆಪಂಡವು 
(3) ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸೃತಿಯತ ಅವನ್ತಿಯತತ್ು ಸಾಗ್ಲತ್ತು. 
(4) ಭಾರತ್ ಗ್ಲಿೀಕ್ ಸಾಮಾಿಜ್ದೆಪಂದಿಗೆ 
ವಿಲ್ಲೀನ್ಗೆಪಂಡಿತ್ತ. 

Ans: (2) 
ಅಲೆಗಾಂಿಡರ್ – ಗಿರಸ್ ದೆೀಶದ ಮಸ್ಡೆೊನಿಯಾದ 
ರಾಜನಾದ ಈತನ್ನ ತನ್ು ಅತಯಲ್ಾ ಜ್ಜೀವನಾವದಯಲಿ ಿ
ಜಗತುನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ್ನ ಹೆೊರಟನ್ನ. ಇವನ್ನ ಬೃಹತ್ 
ಸಾಮಾರಜಯವ್ಂದನ್ನು ರೊಪಿಸನವಲಿ ಿ ಸಫಲ್ನಾದನ್ನ. 
ಇವನ್ನ ಪ್ಶಿಿಯನ್ ಸಾಮಾರಜಯವನ್ನು ಪ್ರಭಾವುಗೆೊಳಿಸ್ 
ಭಾರತದ ಮೀಲ ೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮನಂದನವರಿಸಲ್ನ 
ಬಂದನ್ನ. ಗಿರೀಕ್ರಲ್ಲಿನ್ ಸವಿಶೆರೀಷ್ಠ ವಿದಾವಂಸರಲಿಿ 
ಒಬಬನಾಗಿದಾ ಅರಿಸಾಿಟಲ್ ಇವನ್ ಗನರನವಾಗಿದಾನ್ನ. 
ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲಿ ಿ ಹೆೊೀರಾಡಿ ಹಿಂದರನಗನವಾಗ 

ಬಾಯಬ್ನಲೊೆೀನಿಯಾದಲಿ ಿಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ ಪ್ೊವಿ 323ರಲಿಿ 
ಅಲಕೆಾಂಿಡರ್ ಮೃತನಾದನ್ನ. 

110) 15ರ್ಟೀ ಶ್ತಮಾನ್ದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಾಮಾಜಕ 
ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಯ ಮುಖಯ ಪರಣಾಮ: 

(1) ಧಾಮಿಯಕ ಜ್ಜೀವನ್ ಸತಧಾರಣೆ 
(2) ಹಿಂದಪ ಸಮಾಜದ ಬಲಪಡಿಸತವಿಕೆ 
(3) ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿಸಾರ 
(4) ಸಾಮಾಜ್ಜಕ ಪ್ರಡತಗತಗಳ ನಮಪಯಲನೆ 

Ans: (4) 
▪ ಮಾನ್ವಿೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ದೊರವಾಗಿ ಮೀಲ್ನ 

ಕ್ರೀಳಂೆಬ ಭೆೀದ ಭಾವಗಳಿಂದ ಕ್ೊಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ್ 
ವಯವಸೆಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸ್ ಮೌಟೆ್ಯನಕ್ು ಸಮಾಜದ 
ಕ್ಡೆಗೆ ಕೆೊಂಡೆೊಯನಯವ ಪ್ರಯತುವೀೆ ಸಮಾಜ 
ಸನಧ್ಾರಣೆ.  

▪ ಜಾತ್ತ ಪ್ದಧತ್ತ, ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನ್ತ್ೆ, ಸತ್ತ ಪ್ದಧತ್ತ, 
ವಿಧ್ವಾ ಪ್ನನ್ರವಿವಾಹ ನಿಬಿಂಧ್ ಪ್ದಧತ್ತ, ಶ್ದರ 
ಮತನು ಶ್ದರ ಮತನು ಶ್ದಾರತ್ತ ಶ್ದರರನ 
ಶಿಕ್ಷಣದಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದಾ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ನು 
ಬಗೆಹರಿಸ್ ಉತುಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿಮಾಿಣ 
ಮಾಡನವುದನ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮತನು ಧ್ಾಮಿಿಕ್ 
ಸನಧ್ಾರಣಾ ಚ್ಳುವಳಿಯ ಮನಖಯ ಉದಾೆೀಶವಾಗಿತನು. 

111) ಭ್ೂಮಿಯ ಕಟೀಿಂದವಿಲಯವನ್ುನ ʼನಫಟʼ (Nife) 
ಎಿಂದುಕರಟಯಲು ಕಾರಣ್ 

(1) ನಕಾಲ್್ ಮತ್ತು ಕಬಿಿಣದ ವಸತುಗಳು ಕಪಡಿರತವುದತ 
(2) ನಕಾಲ್್ ಮತ್ತು ತಾಮಿದ ವಸತುಗಳು ಕಪಡಿರತವುದತ 
(3) ನಕಾಲ್್ ಮತ್ತು ಅಲತ್ಮಿನಯಂ ವಸತುಗಳು 
ಕಪಡಿರತವುದತ 
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(4) ನಕಾಲ್್ ಮತ್ತು ಮಾ್ಗ್ಲನೀಷ್ಟಯಂ ವಸತುಗಳು 
ಕಪಡಿಸತವುದತ 

Ans: (1) 
▪ ಭೊಮಿಯ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಮೊರನ ಪ್ರಮನಖ 

ಪ್ದರನಗಳನಾುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ.ೆ ಅವುಗಳಂೆದರ ೆ
ಭೊ ಚಿಪ್ನಾ, ಮಾಯಂಟಲ್ ಮತನು ಕೆೀಂದರಗೆೊೀಳ 

▪ ಕೆೀಂದರಗೆೊೀಳ – ಇದನ ಭೊಮಿಯ ಅತಯಂತ 
ಒಳಭಾಗ. ಇದನ ಭೊಮಿಯ ಮೀಲೈೆನಿಂದ 6371 
ಕ್ರ.ಮಿೀ ಆಳದವರೆಗೆ ಇರನವುದನ. ಕೆೀಂದರಗೆೊೀಳವು 
ಪ್ರಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ನಿಕ್ೆಲ್ (Ni) ಮತನು ಕ್ಬ್ನಬಣ (Fe) 
ವಸನುಗಳಿಂದ ಕ್ೊಡಿರನವುದನ. ಇದರಿಂದ ಕೆೀಂದರ 
ವಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಕೆೀತ್ತಕ್ವಾಗಿ ನಿಫೆ್ ಎನ್ನುವರನ. 

▪ ಕೆೀಂದರ ವಲ್ಯವು ಎರಡನ ಉಪ್ ವಲ್ಯಗಳನ್ನು 
ಹೆೊಂದದೆ ಅವುಗಳಂೆದರೆ ಹೆೊರ ಕೆೀಂದರ ಗೆೊೀಳ 
ಮತನು ಒಳಕೆೀಂದರ ಗೆೊೀಳ. 

112) ವಾಯುಮಿಂಡಲದ ಅತಯಿಂತ ಕಟಳಪದದ ಇದಾಗಿದಟ. 
(1) ಮಧ್ಂತ್ರದ ಮಂಡಲ (2) ಸಮೊೀಷೆ್ಟಮಂಡಲ 
(3) ಪರಿವತ್ಯನಾ ಮಂಡಲ (4) ಅಯಾನ್ತ ಮಂಡಲ 

Ans: (3) 
▪ ವಾಯನಗೆೊೀಳವನ್ನು ಅದರ ಹಲ್ವಾರನ 

ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧ್ರಿಸ್ 5 ಪ್ದರಗಳಾಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ.ೆ ಅವುಗಳಂೆದರೆ, 
1. ಪ್ರಿವತಿನಾ ಮಂಡಲ್ (Troposphere) 
2. ಸಮೊೀಷ್ು ಮಂಡಲ್ (Stratosphere) 
3. ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಲ್ (Mesosphere) 
4. ಉಷ್ುತ್ಾ ಮಂಡಲ್ (Thermosphere) 
5. ಬಾಹಯ ಮಂಡಲ್ (Exosphere) 

113) ̓ ಎʼ ಪಟ್ಟಯೆಲ್ಲನಿ್ ಪಿದಟೀಶ್ಗಳಿಗಟ ʼಬಿʼ ಪಟ್ಟಯೆಲ್ಲನಿ್ 
ಆವತಾ ಮಾರುತಗಳಿಗಟ ಹಟೂಿಂದಿಸಿ. 

ʼಎʼ ಪಟ್ಟ್  ʼಬಿʼ ಪಟ್ಟ್ 
(1) ಚೀನಾ   ಎ) ವಿಲ್್ಯಪಪಲ್್ 
(2) ಅಮರಿಕಾ  ಬಿ) ವಿಲ್ಲ ಿವಿಲ್ಲೀಿಸ್ 
(3) ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ  ಸಿ) ಟೆೈಪಪನ್್ 
(4) ರಷಾ್  ಡಿ) ಹರಿಕೆೀನ್್ 
ಈ ಕೆಳಗ ೆನೀಡಿರತವ ಪಟ್ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಸಪಕು ಉತ್ುರ 
ಗತರತತಿಸಿ. 
(1) 1-ಸ್, 2-ಡಿ, 3-ಬಿ, 4-ಎ 
(2) 1-ಡಿ, 2-ಸಿ, 3-ಎ, 4-ಬಿ 
(3) 1-ಬಿ, 2-ಎ, 3-ಡಿ, 4-ಸಿ 
(4) 1-ಎ, 2-ಬಿ, 3-ಸಿ, 4-ಡಿ 

Ans: (1 
▪ ಆ ವ ತಷ ಮಯರತತಗ ಳ – ವಿವಿ ಧ್ ಹ ಸರತ ಗಳು 

1. ಚಿೀನಯ  ಮತತ ು ಜಪ ಯ ನ – ಟ  ೈ ಪ ನ   
2. ಅಮೀರಿಕ್ ಮತನು ಮಕಿ್ರಕೆೊೀ – ಹರಿಕೆೀನ್ 
3. ಆಸೆಿೀಲಿಯಾ -ವಿಲಿ ಿವಿಲಿಿೀಸ್ 
4. ಭಾರತ – ಸೆೈಕೆೊೀಿನ್  
5. ರಷಾಯ - ವಿಲ್ ಿಪ್ೊಲ್ 

▪ ಭಾರತದ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರಬಲ್ವಾದ ಮಾರನತಗಳು – 
ನಿಶಾ, ನ್ಗಿೀಿಸ್, ಐಲಾ, ಲೈೆಲಾ, ಬ್ನಜಿಲಿ 
ಮನಂತ್ಾದವು 

▪ ಪ್ರಮನಖ ಸಿಳಿೀಯ ಮಾರನತಗಳು 
1. ಭಾರತ – ಲ್ೊ 
2. U. S. A – ಚಿನ್ೊಕ / ಹಿಮಭಕ್ಷಕ್ 
3. ಆಲ್ಾ್ ಪ್ವಿತ – ಫೆ್ೊೀಹ್ನು 
4. ಫ್ಾರನ್ ಿ– ಮಿಸಿಲ್ 
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5. ಆಸೆಿೀಲಿಯಾ – ಬ್ನರಕ ಫ್ಜೀಲ್ಾರ್ 
6. ಅಂಟ್ಾಟಿಿಕಾ – ಬಿ್ನಜಡ್ಿ 
7. ಸಹರಾ ಮರನಭೊಮಿ – ಸ್ರಾಕೆೊೆ  

114) ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವು ಹಟೂಿಂದಿರುವ ಖಿಂಡಗಳ 
ಮೀರಟಗಳು: 

(1) ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ, ಏಷಾ್, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮರಿಕಾ 
(2) ಆಫಿಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮರಿಕಾ, ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ 
(3) ಆಫಿಿಕಾ, ಏಷಾ್, ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ 
(4) ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ, ಏಷಾ್, ಉತ್ುರ ಅಮರಿಕಾ 

Ans: (3) 
▪ ಹಿಂದೊ ಮಹಾಸಾಗರ - ಇದನ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ ಿಅತ್ತ 

ಹೆಚ್ನು ವಿಸಾುರವಾಗಿರನವ ಮೊರನೀೆ ದೆೊಡಾ ಸಾಗರ. 
▪ ಇದನ ಉತುರಕೆೆ ಏಷಾಯ, ಪ್ಶಿುಮಕೆೆ ಆಫ್ಜರಕಾ ಮತನು 

ಪ್ೊವಿಕೆೆ ಆಸೆಿೀಲಿಯಾದಂದ ಸನತನುವರಿದದೆ .  
▪ ಅತಯಂತ ಆಳವಾದ ಸಾಗರ ಫೆ್ಸ್ಫ್ಜಕ  ಸಾಗರ 
▪ ಅತಯಂತ ಚಿಕ್ೆಸಾಗರ ಆಕ್ರಿಟ್ಟಕ ಸಾಗರ 

115) ಭಾರತದಿಂತರ್ ರಾಷ್ರಕಟೆ ಗಡಿರಟೀಖಟಯು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದಟ. 
ಕಾರಣ್? 

(1) ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆೀಕಾಗತವ ಕಚ್ಾಪಿದಾರ್ಥಯಗಳನ್ತನ 
(2) ರೆೈಲತಮಾಗಯಗಳಿಗೆ ಪಪರಕವಾಗಲತ 
(3) ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಿದಧವಸತುಗಳನ್ತನ ವಿತ್ರಿಸಲತ 
(4) ದಿೀಘಯವಾದ ಭಪ ಗಡಿಯನ್ತನ ರಕ್ಷಿಸಲತ 

Ans: (4) 
▪ ಭಾರತದ ಒಟನಿ ಭೊ ಗಡಿ 15200 ಕ್ರ.ಮಿೀ  
▪ ಇದನ ತನ್ು ಏಳು ದೆೀಶಗಳ ೆಂದಗೆ ತನ್ು ಭೊ 

ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲಿ ಿ ಅತಯಂತ 
ಉದಾವಾದ ಭೊ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆೊಂಡಿರನವ 
ದೆೀಶ ಬಾಂಗಾಿದೆೀಶ 4096 ಕ್ರ.ಮಿೀ  

▪ ಅತಯಂತ ಚಿಕ್ೆ ಭೊ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆೊಂಡಿರನವ 
ದೆೀಶ ಆಫ್ಾಾನಿಸಾುನ್ 80 ಕ್ರ.ಮಿೀ 

▪ ಚಿೀನಾ ಮತನು ಭಾರತದ ಗಡಿರೆೀಖೆಯನ್ನು ಮಾಯಕ 
ಮೊೀಹನ್ ಗಡಿ ರೆೀಖೆ ಎನ್ನುವರನ (3917 ಕ್ರ.ಮಿೀ) 

▪ ಭಾರತ ಮತನು ಪಾಕ್ರಸಾುನ್ವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸನವ 
ಗಡಿರೆೀಖೆಯನ್ನು ರಾ ಯಡಕಿ್ರಪ್ ರೀೆಖೆ ಎನ್ನುವರನ 
(3310 ಕ್ರ. ಮಿೀ) 

▪ ಇಡಿೀ ಭಾರತವನ್ನು 28 ರಾಜಯಗಳು ಹಾಗೊ 8 
ಕೆೀಂದಾರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೀಶಗಳು ಮತನು ರಾಷ್ಟಿೀಯ 
ರಾಜಧ್ಾನಿ ದೆಹಲಿ ಎಂದನ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

116) ಕಟೂೀಲೆತಾಿವನ್ುನ ʼಚರ್ದ ಬ್ಿಂದರುʼ ಎಿಂದು ಕರಟಯಲು 
ಕಾರಣ್: 

(1) ಡಾಜ್ಜಯಲ್ಲಂಗ್್ನ್ಲ್ಲ ಿಬೆಳ್ಯೆತವ ಚಹವನ್ತನ ಕೆಪೀಲಾತಾು 
ಮಪಲಕ ರಪತು ಮಾಡತತಾುರೆ. 
(2) ಪಶಿಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನ್ರತ ಚಹಾವನ್ತನ ಹಚೆ್ಾಗಿ್ಲ 
ಬಳಸತತಾುರ ೆ
(3) ಕೆಪೀಲಾತಾುದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಿಸತವ ಚಹ ಅತಿ 
ಉತ್ೃಷ್ಟ್ವಾಗ್ಲರತತ್ುದೆ. 
(4) ಕೆಪೀಲಾತಾುದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದಿದು ಚಹವನ್ತನ ಸಮತದಿಕೆಾ 
ಎಸೆಯತತಾುರೆ. 

Ans: (1) 
▪ ಸರಕ್ನಗಳನ್ನು ಒಯಯಲ್ನ ಮತನು ತರನವುದಕೆೆ ಹಡಗನ 

ತಂಗನವ ಸಿಳವನ್ನು ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 
▪ ಭಾರತದಲಿ ಿ 14 ಪ್ರಮನಖ ಬಂದರನಗಳಿವೆ. 

ಅವುಗಳಲಿ ಿಆರನ ಪ್ಶಿುಮ ತ್ತೀರದಲಿ ಿಮತನು ಉಳಿದ 
ಏಳು ಪ್ೊವಿ ತ್ತೀರದಲಿ ಿ ನೆಲೆಸ್ವೆ ಮತ್ೆೊುಂದನ 
ಪ್ರಮನಖ ಬಂದರನ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತನು 
ನಿಕೆೊೀಬಾರ್ ದವೀಪ್ದಲಿದೆಿ. 
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▪ ಪ್ಶಿುಮ ತ್ತೀರದ ಬಂದರನಗಳು ಮತನು ಪ್ರಮನಖ 
ಅಂಶಗಳು 
1. ಕಾಂಡ ಿ– ಇದನ ಗನಜರಾತ್ತನ್ ಕ್ಛ್ ಖಾರಿಯ 

ಶಿರೆೊೀ ಭಾಗದಲಿದೆಿ. 
2. ಮನಂಬೆೈ – ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಹೆಬಾಬಗಿಲ್ನ 

ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 
3. ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರನ ಬಂದರನ – 

ಇದನ್ನು ನ್ವಾಹಶೆೀವ ಬಂದರನ ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 

4. ನ್ವ ಮಂಗಳ ರನ – ಇದನ್ನು ಕ್ನಾಿಟಕ್ದ 
ಹೆಬಾಬಗಿಲ್ನ ಎನ್ನುವರನ. 

5. ಕೆೊಚಿ – ಇದನ ಕೆೀರಳ ತ್ತೀರದಲಿದಿನಾ ಇದನ್ನು 
ಅರಬ್ನಬೀ ಸಮನದರದ ರಾಣಿ ಎನ್ನುವರನ. 

6. ಮಮಿಗೆೊೀವ – ಇದನ ಗೆೊೀವಾ ರಾಜಯದ 
ಜನವಾರಿ ನ್ದಯ ಅಳಿವೆಯ ಅಂಚಿನ್ಲಿದೆಿ. 

▪ ಪ್ೊವಿ ತ್ತೀರದ ಪ್ರಮನಖ ಬಂದರನಗಳು 
1. ತೊತಕ್ಡಿ – ತಮಿಳುನಾಡಿನ್ ಕ್ರಾವಳಿಯ 

ಆಗೆುೀಯ ಭಾಗದಲಿ ಿನೆಲೆಸ್ದೆ. 
2. ಚೆನುೆೈ – ಇದನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ್ಲಿರಿನವ ಅತ್ತ 

ಹಳಯೆ ಬಂದರನ. 
3. ವಿಶಾಖಪ್ಟಿಣ – ಇದೆೊಂದನ 

ಭೊಭಾಗದಂದ ಸನತನುವರೆದ ಆಳವಾದ 
ಮತನು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬಂದರನ. ಇದನ್ನು 
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೀಶದ ಕ್ರಾವಳಿಯಲಿ ಿ
ಕಾಣಬಹನದನ. 

4. ಪಾರಾದೀಪ್ – ಒಡಿಸಾದಿ ಮಹಾನ್ದ 
ಮನಖ ಭಾಗದಲಿರಿನವ ಬಂದರನ. 

5. ಹಾಲಿಾಯಾ - ಇದನ ಹೊಗಿಿ ಮತನು ಹಾಲಿಾ 
ನ್ದಗಳ ಸಂಗಮ ಸಿಳದಲಿ ಿನೆಲೆಸ್ದೆ (ಪ್ಶಿುಮ 
ಬಂಗಾಳ) 

6. ಕೆೊಲ್ೆತ್ಾು – ಹೊಗಿಿ ನ್ದಯ ಎಡ 
ದಂಡಯೆಲಿದಿನಾ, ಭಾರತದ ನ್ದ ದಂಡಯೆ 
ಬಂದರಾಗಿದ.ೆ ಇದನ ಭಾರತದ 2ನೆೀ ದೆೊಡಾ 
ಬಂದರನ. ಇದನ್ನು ಚ್ಹಾದ ಬಂದರನ 
ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 

7. ಪೆೊೀಟ್ಿ ಬೆೀಿರ್ – ಇದನ ಭಾರತದ 
ಕೆೀಂದಾರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲಿ ಿಒಂದಾದ 
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತನು ನಿಕೆೊೀಬಾರ್ 
ದವೀಪ್ಗಳಲಿದೆಿ. 

117) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಿರಿಂಭಿಸಲಪಟೆ ಮೊದಲ ರಟೈಲುಮಾಗಾ  
(1) ಕೆಪೀಲಾತಾುದಿಂದ ರಾಣಿಗಂಜ್ವರೆಗಪ 
(2) ಚ್ೆನನೆೈಯಂದ ಅರಕೆಪೀಣಂವರೆಗಪ 
(3) ಬೆಂಗಳೂರಿನಂದ ಚ್ೆನನೆೈವರೆಗಪ 
(4) ಮತಂಬಯಯಂದ ಥಾಣಾದವರೆಗಪ 

Ans: (4) 
▪ ರೆೈಲ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮನಖ ಭೊಸಾರಿಗ ೆ

ಮಾಧ್ಯಮ. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರೆೈಲ್ನ ಮಾಗಿವು 
1853ರಲಿ ಿ ಮನಂಬೆೈ ಮತನು ಥಾಣೆಗಳ ನ್ಡನವೆ 
ನಿಮಾಿಣಗೆೊಂಡಿತನ. ತರನವಾಯ ಕೆೊೀಲ್ೆತ್ಾು – 
ರಾಣಿ ಗಂಜ್ (1854) ಮದಾರಸ್ – ಅಕೆೊಿನಾಮ್ 
(1864) ರೆೈಲ್ನ ಮಾಗಿಗಳು ನಿಮಾಿಣಗೆೊಂಡವು.  

▪ ರೆೈಲ್ನ ಸಾರಿಗಯೆನ ಭಾರತದ ಅತ್ತ ದೆೊಡಾ 
ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಉದಾಮ. ಇಂದನ ದೆೀಶದಲಿಿ 64,015 
ಕ್ರ.ಮಿೀ. ಉದಾದ ರೆೈಲ್ನ ಮಾಗಿಗಳಿದನಾ ಸನಮಾರನ 
7031 ರೆೈಲ್ನ ನಿಲಾಾಣಗಳಿವ.ೆ ಸಮಥಿನಿೀಯ 
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ಆಡಳಿತ ವಯವಸೆಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ತೀಯ ರೆೈಲವೆಯನ್ನು 17 
ವಲ್ಯಗಳನಾುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

118) ̓ ನ್ವಸಟೀವಾʼ ಬ್ಿಂದರನ್ ನಮಾಾಣ್ದಿಿಂದ ಆಗಿರುವ 
ಮುಖಯ ಪರಣಾಮ: 

(1) ಮತಂಬೆೈ ಬಂದರಿನ್ ಸಾರಿಗೆ ಒತ್ುಡ ಕಡಿಮಯಾಗ್ಲದ.ೆ 
(2) ಅಂತ್ರಾ್ಿಷ್ಟರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಲಾುಣಕಾೆ 
ಪೆಪೀಿತಾಾಹಿಸಿದಂತಾಗ್ಲದ.ೆ 
(3) ಮತಂಬೆೈ ಬಂದರಿನ್ ಹಿನಾನಡತ ಕಡಿಮಯಾಗ್ಲದ ೆ
(4) ವಿದೆೀಶಿಯರತ ನ್ತಸತಳಲತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ಲದೆ. 

Ans: (1) 
▪ ನ್ವಾಹಶೆೀವ ಬಂದರನ – ಇದನ್ನು ಪ್ರಸನುತ 

ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರನ ಬಂದರನ ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. ಇದನ ಮನಂಬೆೈ ನ್ಗರದಂದ 10 
ಕ್ರ.ಮಿೀ ದೊರದಲಿರಿನವ ಎಲಿಫೆ್ಂಟ್ಾ ಗನಹೆಗಳಿಗ ೆ
ಸಮಿೀಪ್ದಲಿದೆಿ. ಮನಂಬೆೈ ಬಂದರಿನ್ ಒತುಡವನ್ನು 
ಕ್ನಗಿಗಸಲ್ನ ಈ ಬಂದರನ್ನು ನಿಮಿಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ 
ಪ್ಶಿುಮ ತ್ತೀರದ ಪ್ರಮನಖ ಬಂದರಾಗಿದೆ. 

119) ಬಟೀರಟ ದಟೀಶ್ಗಳಿಗಟ ರಫಾಿಗಿ ನ್ಮಮ ದಟೀಶ್ದ ವಿದಟೀಶಿೀ 
ವಿನಮಯಕಟೆ ಹಟಚುು ಗಳಿಕಟ ಸಿಗುತ್ರಿರುವ ಕೃಷ್ಟ 
ಉತಪನ್ನಗಳಿವು. 

(1) ಸೆಣಬತ, ಚಹ, ಹಪವು, ರೆೀಷೆೆ 
(2) ಸೆಣಬತ, ತ್ರಕಾರಿ, ಜೆಪೀಳ ಭತ್ು 
(3) ಸೆಣಬತ, ಹತಿು, ಕಬತಿ, ಗೆಪೀಧಿ 
(4) ಸೆಣಬತ, ಹತಿು ಕಾಫಿ, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಯ 

Ans: (4)  
▪ ಸೆಣಬ್ನನ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಹೆಸರನ ಕಾರ್ ಕೆೊೀರಸ್ 

ಕಾಯಪ್ನಿಲಾರಿನ್. ಇದನ್ನು ಚಿನ್ುದ ಎಳ ೆ ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. ಸೆಣಬನ ಉತ್ಾಾದನೆಯಲಿ ಿ ಭಾರತ 

ಪ್ರಥಮ ಸಾಿನ್ದಲಿದೆಿ. ಸೆಣಬ್ನನ್ ರಫನುಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ 
ಅತ್ತ ಮನಖಯವಾದ ವಿದೆೀಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಭಾರತ 
ಗಳಿಸನತುದೆ. 

▪ ಹತ್ತುಯ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಹೆಸರನ ಗಾಸ್ಪಿಾಯಂ. ಹತ್ತುಯ 
ಉತ್ಾಾದನಯೆಲಿ ಿ ಭಾರತ ಪ್ರಥಮ ಸಾಿನ್ದಲಿದೆಿ. 
ಇದನ್ನು ಕ್ಪ್ನಾ ಮಣಿುನ್ಲಿ ಿಬೆಳಯೆಲಾಗನತ್ತುದನಾ ಕ್ಪ್ನಾ 
ಮಣುನ್ನು ಕಾಟನ್ ಸಾಯಲ್ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 

▪ ಕಾಫ್ಜಯ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಹೆಸರನ ಕಾಫ್ಜಯೆೀ. ಇದನ ಕೆಫ್ಜನ್ 
ಎಂಬ ವಸನುವನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿದೆ. ಇದರ ಎರಡನ 
ವಿಧ್ಗಳು ರೆೊೀಬನಸಾಿ ಮತನು ಅರೀೆಬ್ನಕ. 

▪ ಭಾರತದಲಿ ಿಕ್ನಾಿಟಕ್ದಲಿ ಿಅತ್ತ ಹೆಚ್ನು ಕಾಫ್ಜಯನ್ನು 
ಬೆಳಯೆಲಾಗನತುದೆ. 

120) ವಿದಾಯರ್ಥಾಯಬ್ಬ ಪಟನ್ುನ ಕಟೂಿಂಡು ಬ್ಳಸುತಾಿರ್ಟ. ಇದು 
ಯಾವ ಬ್ಗಟಯ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟುವಟ್ಟಕಟ? 

(1) ಉತಾೂದಕ ಚಟತವಟ್ಟಕೆ 
(2) ವಿನಮಯ ಚಟತವಟ್ಟಕೆ 
(3) ಅನ್ತಭೆಪೀಗ್ಲ ಚಟತವಟ್ಟಕೆ 
(4) ವಿತ್ರಣಾ ಚಟತವಟ್ಟಕೆ 

Ans: (3) 
▪ ಆರ್ಥಿಕ್ ಚ್ಟನವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ನೆ ವಿಧ್ಗಳಾಗಿ 

ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗನತುದೆ. ಅವುಗಳಂೆದರೆ ಉತ್ಾಾದನ,ೆ 
ಅನ್ನಭೆೊೀಗ, ವಿನಿಮಯ ಮತನು ವಿತರಣೆ. 

▪ ಅನ್ನಭೆೊೀಗ – ಸರಕ್ನಗಳನ್ನು ಮತನು ಸೆೀವೆಗಳನ್ನು 
ಮಾನ್ವ ಬಳಸ್ಕೆೊಂಡನ ತನ್ು ಬಯಕಗೆಳನ್ನು 
ತೃಪಿುಪ್ಡಿಸ್ಕೆೊಳುುತ್ಾುನೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ನಭೆೊೀಗ ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯನತ್ೆುೀವೆ. 

121) ಭಾರತದಿಂತರ್ ರಾಷ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟರೀಯ ರ್ಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಟ 
ಅತಯವಶ್ಯಕ. ಕಾರಣ್? 
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(1) ವೆೈವಿಧ್ದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ತನ ರಪಪ್ರಸಲತ 
(2) ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ತನ ಮತಂದತವರಿಸಿಕಪೆಂಡತ 
ಹೆಪೀಗಲತ 
(3) ಸಂಸೃತಿಯನ್ತನ ರಕ್ಷಿಸಲತ 
(4) ವಿದೆೀಶಿ ಸಂಸೃತಿಯ ಅನ್ತಕರಣೆ ತ್ಡಗೆಟ್ಲತ 

Ans: (1)  
▪ ವಿವಿಧ್ತ್ೆಯಲಿ ಿ ಏಕ್ತ್ೆಯನ್ನು ಹೆೊಂದದ ರಾಷ್ಿ 

ಭಾರತ.  
▪ ವಿವಿಧ್ ಭಾಷೆ, ಸಂಸೃತ್ತ, ಧ್ಮಿಗಳಲಿ ಿ ನ್ಂಬ್ನಕೆ 

ಇಟಿಿರನವ ಜನ್ ಜನ್ ಸಮನದಾಯದ ಜಿೀವನ್ 
ವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು ಬಹನ ಸಂಸೃತ್ತ ಅಥವಾ ಬಹನತವ 
ಎಂದನ ಕ್ರೆಯಲಾಗನತುದೆ. ಭಾರತ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ 
ರಾಷ್ಿವಾಗಿದನಾ, ಭೌಗೆೊೀಳಿಕ್ವಾಗಿ ಭಿನ್ುತ್ೆಯನ್ನು 
ಹೆೊಂದರನವ ದೆೀಶ. ಪ್ರತ್ತಯಬಬ ಪ್ರಜೆಯೊ 
ತನ್ಗಿಷ್ಿಬಂದ ಧ್ಮಿವನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಬಹನದನ, 
ಪಾರದೆೀಶಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲಿ ಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ 
ಜಿೀವನ್ದಲಿ ಿಬೆರೆಯಬಹನದನ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲಿ ಿ
ಈ ಹಲ್ವು ಭಿನ್ುತ್ೆಗಳಿಂದ ವಾಸ್ಸನವ ಜನ್ರನ 
ಐಕ್ಯತ್ೆಯಂದ ಇರನವುದರಿಂದ ಬಹನತವದಲಿ ಿ
ಏಕ್ತ್ೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹನದನ. 

122) ̓ ಭಾರತ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪರಷ್ತುಿʼ ಸಿಂಸಟೆಯ ಉದಟುೀಶ್ 
ಏರ್ಟಿಂದರಟ 

(1) ಪತಿಿಕೆಗಳ ಪಿಸಾರ ಸಂಖ್ೆ್ ಹಚೆಿಸತವುದತ 
(2) ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಮತದಿಣ 
(3) ಪತಿಿಕಾ ಸಾಾತ್ಂತ್ಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗ್ಲ 
(4) ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಪಿಸಾರ ಸಂಖ್ೆ್ಯನ್ತನ 
ಹೆಚಿಸತವುದಕಾಾಗ್ಲ 

Ans: (3)  

▪ ಪ್ತ್ತರಕಾ ಸಾವತಂತರುವನ್ನು ಪ್ರಿರಕ್ಷಿಸನವ ಮತನು 
ಭಾರತದಲಿನಿ್ ವೃತುಪ್ತ್ತರಕೆಗಳ ಮತನು ಸನದಾ ಏಜೆನಿಗಿಳ 
ಗನಣಮಟಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಂಡನ ಬರನವ ಮತನು 
ಸನಧ್ಾರಿಸನವ ಉದಾೆೀಶಕಾೆಗಿ ಪ್ತ್ತರಕಾ ಪ್ರಿಷ್ತನು 
ಅಧಿನಿಯಮ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 

▪ ಅಖಿಲ್ಭಾರತ ಪ್ತ್ತರಕಾ ಸಂಪಾದಕ್ರ ಪ್ರಿಷ್ತನು: 
ಭಾರತ ಸಕಾಿರ 1940 ಅಕೆೊಿೀಬರ್ 26ನಯೆ 
ತ್ಾರಿೀಕ್ನ ಭಾರತದ ಪ್ತ್ತರಕೆಗಳ ಮೀಲ,ೆ ಬ್ನಗಿಯಾದ 
ಮತನು ಭಿೀತ್ತ ಹನಟಿಿಸನವ ನಿಷೆೀಧ್ಾಜೆ್ಞಯನ್ನು 
ಜಾರಿಮಾಡಿತನ. ಸಕಾಿರದ ಈ ನಿಷೆೀಧ್ಾಜೆ್ಞಯಂದ 
ಸಾವತಂತರುಹೆೊೀರಾಟದ ಸನದಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ 
ಮಾಡನವುದನ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್.ಿ ಅದನ 
ಪ್ತ್ತರಕಾಸಾವತಂತರುಕೆೆ ಕೆೊಡಲಿ ಪೆಟಿನ್ನು 
ಹಾಕ್ರದಂತ್ಾಗಿತನು. ಈ ಎಲ್ ಿ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ನು 
ಸಕಾಿರದೆೊಂದಗೆ ಸಮಾಲೆೊೀಚ್ನೆಮಾಡಿ ಒಂದನ 
ತ್ತೀಮಾಿನ್ಕೆೆ ಬರಲ್ನ, ಭಾರತದ ಪ್ತ್ತರಕೆಗಳ 
ಸಂಪಾದಕ್ರನ ಒಂದೆಡೆ ಸೆೀರಿದರನ. ಆ ಒಕ್ೊೆಟವೆೀ 
ಅಖಿಲ್ಭಾರತ ಪ್ತ್ತರಕಾಸಂಪಾದಕ್ರ ಪ್ರಿಷ್ತ್ಾುಗಿ 
ಮಾಪಾಿಡಾಯತನ. 

123) ರಾಜಯಪಾಲರ ಪಿಮುಖ ಕತಾವಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 
ಒಿಂದಾಗಿದಟ. 

(1) ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ಟತ್ಗ ೆಎಂಟನೆೀ ಒಂದರಷ್ಟತ್ 
ಸದಸ್ರನ್ತನ ನೆೀಮಿಸತವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 
(2) ರಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಸತಗ್ಲಿೀವಾಜೆ್ಞಯನ್ತನ ಹೆಪರಡಿಸತವ 
ಅಧಿಕಾರವಿದೆ 
(3) ಸತಪ್ರೀಿಂಕಪೆಟ್್ಯ ನಾ್ಯಾಧಿೀಶರ ನೆೀಮಕಾತಿಗೆ 
ಸಲಹೆ ನೀಡತವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 
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(4) ರಾಜ್ಸಭೆಯ ಅಧ್ಕ್ಷರನ್ತನ ನೆೀಮಿಸತವ 
ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 

Ans: (2)  
ರಾಜಯಪಾಲ್ರನ – 153ನೆೀ ವಿಧಿ ರಾಜಯಪಾಲ್ರ ಸಾಿನ್ದ 
ಕ್ನರಿತನ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೀಡನತುದೆ. ಇವರನ್ನು ರಾಜಯದ ಪ್ರಥಮ 
ಪ್ರಜೆ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. ರಾಜಯಪಾಲ್ರ ಅಧಿಕಾರ 
ಮತನು ಕಾಯಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಂತ್ತವೆ, 
1. ರಾಜಯದ ಮನಖಯಮಂತ್ತರ ಮತನು ಅವರ ಸಲ್ಹೆ 

ಮೀರೆಗೆ ಇತರ ಮಂತ್ತರಗಳನ್ನು ನೆೀಮಿಸನವುದನ. ರಾಜ 
ಲೊೆೀಕ್ಸಭಾ ಆಯೀಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಮತನು ಸದಸಯರನ 
ಹಾಗೊ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳ ಉಪ್ಕ್ನಲ್ಪ್ತ್ತಗಳು 
ಮತನು ಇನಿುೀತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೆೀಮಿಸನವ 
ಅಧಿಕಾರ. 

2. ಅದವೆೀಶನ್ ಕ್ರೆಯನವ ಮತನು ಮನಂದೊಡನವ 
ಹಾಗೊ ಮನಖಯಮಂತ್ತರಯ ಶಿಫ್ಾರಸ್ನಿ್ ಮೀರೆಗೆ 
ವಿಧ್ಾನ್ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸಜಿಿಸನವ ಅಧಿಕಾರ. 
ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸದ ಮಸೊದೆಗೆ ತಮಮ 
ಅಂಕ್ರತವನ್ನು ಹಾಕ್ನವ ಮತನು ತಡೆಹಿಡನವ ಹಾಗೊ 
ಅವಶಯವಿದಾಲಿಿ ರಾಷ್ಿಪ್ತ್ತಯ ಅಂಕ್ರತಕ್ೊೆ 
ಕ್ಳಿಸನವುದನ. ರಾಜಯದ ಹಣಕಾಸನ ಆಯೀಗ 
ನೆೀಮಿಸನವ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೊ ಹಣಕಾಸನ 
ಮಸೊದೆಯ ಮೀಲ ೆಅಧಿಕಾರ. 

3. ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಗೆೆ ಗನರಿ ಆದವರಿಗೆ 
ಕ್ಷಮಾದಾನ್ ನಿೀಡನವ ಅಥವಾ ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡನವ 
ಅಥವಾ ಮನಂದೊಡನವ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಯೆನ್ನು 
ಬದಲಾಯಸನವ ಅಧಿಕಾರ. 

4. ಬಹನಮತವಿಲಿ್ದೆ ಇದಾಾಗ ಮನಖಯಮಂತ್ತರಯನ್ನು 
ನೆೀಮಿಸನವಾಗ ವಿವೆೀಚ್ನಾಧಿಕಾರ. 

124) ನ್ಮಮ ರಾಷ್ರವನ್ುನ ಗಣ್ರಾಜಯವಟಿಂದು ಕರಟಯಲು ಕಾರಣ್: 
(1) ನ್ಮೆ ರಾಷ್ಟರವು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಗಳಿಂದ 
ಕಪಡಿರತವುದರಿಂದ 
(2) ನ್ಮೆ ರಾಷ್ಟರವನ್ತನ ಪಿಧಾನ್ಮಂತಿಿ ಆಳಿವಕೆ 
ಮಾಡತವುದರಿಂದ 
(3) ನ್ಮೆ ರಾಷ್ಟರವು ಕೆೀಂದಾಡಿಳಿತ್ ಪಿದೆೀಶಕೆಾ 
ಒಳಪಡತವುದರಿಂದ 
(4) ನ್ಮೆ ರಾಷ್ಟರದ ರಾಷ್ಿಧ್ಯಕ್ಷರನ 
ಚ್ನನಾಯಸಲ್ಾಡನವುದರಿಂದ 

Ans: (4)  
▪ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ವು ಭಾರತವನ್ನು ಗಣತಂತರ ರಾಜ ಎಂದನ 

ಸಾರನತುದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೆೊೀಕ್ಷವಾಗಿ 
ನಿಗದತ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಆಯೆೆಯಾದ ರಾಷಿ್ದ 
ಮನಖಯಸಿರನ್ನು ಹೆೊಂದರನತುದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಿಪ್ತ್ತ 
ದೆೀಶದ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ದ ಮನಖಯಸಿರಾಗಿದನಾ ಅವರನ್ನು 
ಚ್ನನಾವಣೆ ಮೊಲ್ಕ್ ಆಯೆೆ ಮಾಡಲಾಗನತುದೆ 
ಆದಾರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗಣರಾಜಯ ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯನತ್ೆುೀವೆ. 

125) ಮಾರುಕಟ್ಟಯೆ ಎರಡು ಆಧಾರ ಸಿಿಂಭ್ಗಳಟಿಂದರಟ 
(1) ಮಾರಾಟಗಾರರತ ಮತ್ತು ದಲಾಳಿಿಗಳು 
(2) ಬೆೀಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಪರೆೈಕೆದಾರರತ 
(3) ಕೆಪಳುೆವವರತ ಮತ್ತು ದಲಾಿಳಿಗಳು 
(4) ಉತಾೂದಕರತ ಮತ್ತು ಗಾಹಿಕರತ 

Ans: (2)  
▪ ವಯವಹಾರ ಮನಖಯವಾಗಿ ಸರಕ್ನ ಮತನು ಸೆೀವೆಗಳ 

ಉತ್ಾಾದನೆ ಮತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾರಹಕ್ರಿಗ ೆ
ಒದಗಿಸನವ ಚ್ಟನವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲಿಿ 
ಅನ್ನಭೆೊೀಗಿಗಳ ಬೆೀಡಿಕೆಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೀಲ ೆ
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ಸರಕ್ನ ಮತನು ಸೆೀವೆಗಳನ್ನು ಪ್ೊರೆೈಸಲಾಗನತುದೆ 
ಆದಾರಿಂದ ಮಾರನಕ್ಟೆ್ಿ ಎರಡನ ಆಧ್ಾರ ಸುಂಭಗಳು 
ಬೆೀಡಿಕೆ ಮತನು ಪ್ೊರೆೈಕೆದಾರರನ. 

126) ಭಾರತ ಸಿಂವಿಧಾನ್ ರಚರ್ಾ ಸಮಿತ್ರಯಲ್ಲ ಿ
ಕರ್ಾಾಟಕದಿಿಂದ ಪಿತ್ರನಧಿಯಾಗಿ ಕಟಲಸ ನವಾಹಸಿದವರು 

(1) ಬಿ.ಡಿ.ಜತಿು  (2) ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೆೀವೆಗೌಡ 
(3) ಎಸ.ನಜಲ್ಲಂಗಪೂ (4) ವಿೀರೆೀಂದಿ ಪಾಟ್ಟೀಲ್್ 

Ans: (3)  
▪ ವಿಶಾಲ್ ಏಕ್ರೀಕ್ೃತ ಮೈಸೊರನ ರಾಜಯದ 

ಮನಖಯಮಂತ್ತರಯಾದ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಾನ್ವರನ 
ಬಾಂಬೆ ಪಾರಂತಯದಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ದಾರನ.  

▪ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ ರಚ್ನೆಯ ಮೊದಲ್ ಸಭೆ 1946 
ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದನ ನ್ಡೆಯತನ. 

▪ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ ರಚ್ನಾ ಸಭೆಯ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ 
ಸಚಿುದಾನ್ಂದ ಸ್ೀನಾಹ 

▪ ಡಾ. ಬಾಬನ ರಾಜೆೀಂದರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ 
ರಚ್ನಾ ಸಮಿತ್ತಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದಾರನ. 

▪ ಡಾ.ಬ್ನ.ಆರ್. ಅಂಬೆೀಡೆರ್ ರವರನ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ 
ಕ್ರಡನ ಸಮಿತ್ತಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದಾರನ. 

127) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಯದ ವಿಧಾನ್ ಪರಷ್ತ್ರಿನ್ 
ಸಿಂಖಾಯಬ್ಲ: 

(1) ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಸದಸ್ರ ಸಂಖ್ೆ್ಯ ಅಧಯದಷ್ಟತ್ 
(2) ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಸದಸ್ರ 1 3⁄  ರಷ್ಟತ್ 
(3) ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಸದಸ್ರ 1 4⁄  ರಷ್ಟತ್ 
(4) ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಸದಸ್ರತ ಸಂಖ್ೆ್ಯಷೆ್ೀ 

Ans: (2)  

▪ ರಾಜಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೀಲ್ಮನಯೆನ್ನು ವಿಧ್ಾನ್ 
ಪ್ರಿಷ್ತ್ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. 

▪ ಇದರ ಸದಸಯರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖೆಯಯನ ಆ ರಾಜಯದ 
ವಿಧ್ಾನ್ಸಭಾ ಸದಸಯರ ಮೊರನೀೆ ಒಂದನ 
ಭಾಗದಷ್ನಿ ಇರನತುದೆ. ಆದರೆ 40ಕ್ರೆಂತ ಕ್ಡಿಮ 
ಇರಬಾರದನ. 

▪ ಕ್ನಾಿಟಕ್ದ ವಿಧ್ಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತ್ ಸದಸಯರ ಸಂಖೆಯ 75. 
ಈ ಸದಸಯರನ 5 ಕೆ್ಷೀತರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸನತ್ಾುರೆ. 

▪ ವಿಧ್ಾನ್ಸಭಾ ಸದಸಯರಿಂದ, ಸಿಳಿೀಯ ಸಂಸೆಿಗಳಿಂದ, 
ಪ್ದವಿೀಧ್ರ ಕೆ್ಷೀತರದಂದ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಕೆ್ಷೀತರದಂದ 
ಚ್ನನಾಯಸಲ್ಾಟಿರೆ, ಕ್ಲ,ೆ ಸಾಹಿತಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜ 
ಸೆೀವೆ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ಸಹಕಾರ ಚ್ಳುವಳಿ 
ಕೆ್ಷೀತರಗಳಲಿನಿ್ ಸೆೀವೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ ರಾಜಯಪಾಲ್ರನ 
ನಾಮಕ್ರಣ ಮಾಡನತ್ಾುರೆ.  

▪ ವಿಧ್ಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತನು ಖಾಯಂ ಸದನ್ವಾಗಿರನತುದೆ. 

128) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ರಪತ್ರಯಾಗಲು ಇರಬಟೀಕಾದ 
ಅರ್ತಟಾಗಳು: 

(1) 35 ವಷ್ಟಯ ಅರ್ಥವಾ ಅದಕ್ತಾಂತ್ ಮೀಲೂಟ್ಟ್ರಬೆೀಕತ 
(2) 50 ವಷ್ಟಯ ಅರ್ಥವಾ ಅದಕ್ತಾಂತ್ ಮೀಲೂಟ್ಟ್ರಬೆೀಕತ 
(3) ಭಾರತ್ದ ಪಿಜೆಯಾಗ್ಲರಬೆೀಕತ 
(4) ಪಾಂಡಿತ್್ ಹೆಪಂದಿರ ವ್ಕ್ತುಯಾಗ್ಲರಬೆೀಕತ 
ಇ) ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದಲ್ಲ ಿಯಾವುದೆೀ 
ಲಾಭದಾಯಕ ಹತದೆು ಹೆಪಂದಿರಬಾರದತ 
ಕೆಳಗೆ ಕೆಪಟ್ಟ್ರತವ ಸಂಕೆೀತ್ಗಳಿಂದ  ಉತ್ುರವನ್ತನ ಆಯಾ 
ಮಾಡಿ 
(1) ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಯ ವಿವರಣೆಗಳು ಸರಿ 
(2) ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ರ ವಿವರಣಗೆಳು ಸರಿ 
(3) ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ರ ವಿವರಣೆಗಳು ಸರಿ 
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(4) ಬಿ, ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ರ ವಿವರಣೆಗಳು ಸರಿ 
Ans: (1)  
▪ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಿಪ್ತ್ತಗಳು – ನ್ಮಮ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ದ 

52ನೆೀ ವಿಧಿಯನ ರಾಷ್ಿಪ್ತ್ತ ಸಾಿನ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ 
ಕ್ಲಿಾಸ್ಕೊೆಟಿಿದ.ೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಿಪ್ತ್ತಯವರನ 
ಸಂವಿಧ್ಾನ್ದ ಮನಖಯಸಿರನ ಮತನು ರಾಷ್ಿದ ಪ್ರಥಮ 
ಪ್ರಜೆ ಹಾಗೊ ಕಾಯಾಿಂಗದ ನಾಮ ಮಾತರ 
ಮನಖಯಸಿರಾಗಿದನಾ ಮೊರನ ಸೆೀನಾ ಪ್ಡೆಗಳ 
ಮಹಾದಂಡ ನಾಯಕ್ರಾಗಿರನತ್ಾುರ.ೆ 

▪ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ದ 54 ಮತನು 55ನೆೀ ವಿಧಿಯಲಿ ಿ
ರಾಷ್ಿಪ್ತ್ತಯವರನ್ನು ಚ್ನನಾಯಸನವ ವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ.ೆ  

▪ ರಾಷ್ಿಪ್ತ್ತಯವರನ್ನು ಸಂಸತ್ತುನ್ ಉಭಯ ಸದನ್ಗಳ 
ಚ್ನನಾಯತ ಸದಸಯರನ, ಎಲ್ಿ ರಾಜಯಗಳ ಮತನು 
ದೆಹಲಿ, ಪ್ನದನಚೆರಿ ವಿಧ್ಾನ್ಸಭಾ ಚ್ನನಾಯತ 
ಸದಸಯರಿಂದ ಕ್ೊಡಿದ ಮತದಾರ ವಗಿ 
ಚ್ನನಾಯಸನತುದೆ.  

▪ ಸನಪಿರೀಂಕೊೆೀಟ್ ಿ ನ್ ಮನಖಯ ನಾಯಯಾಧಿೀಶರನ 
ರಾಷ್ಿಪ್ತ್ತಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚ್ನ್ ಬೆೊೀಧಿಸನತ್ಾುರೆ.  

▪ ಇವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಐದನ ವಷ್ಿ. 
▪ ರಾಷ್ಿಪ್ತ್ತಯಾಗಲ್ನ ಅಹಿತ್ೆಗಳು 

1. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೆೀಕ್ನ 
2. ಕ್ನಿಷ್ಠ 35 ವಷ್ಿ ವಯೀಮಿತ್ತಯನ್ನು 

ಹೆೊಂದರಬೆೀಕ್ನ 
3. ಲೊೆೀಕ್ಸಭೆಯ ಸದಸಯರಾಗಲ್ನ ಅಹಿತ್ೆ 

ಹೆೊಂದರಬೆೀಕ್ನ 
4. ಯಾವುದೆೀ ಲಾಭದಾಯಕ್ ಹನದೆಾಯಲಿ ಿ

ಇರಬಾರದನ 

129) ದಿವಸದನ್ಗಳ ಶಾಸನ್ ಸಭಟಯನ್ುನ ಹಟೂಿಂದಿರುವ 
ರಾಜಯಗಳು  

(1) ಪಶಿಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಪಂಚ್ಾಬ್, ಉತ್ುರ ಪಿದೆೀಶ, 
ಮಧ್ಪಿದೆೀಶ 
(2) ಗತಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟರ, ತ್ಮಿಳುನಾಡತ, ಗೆಪೀವಾ  
(3) ಓಡಿಶಾ, ಪಶಿಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮೀಘಾಲಯ, 
ತ್ಮಿಳುನಾಡತ 
(4) ಬಿಹಾರ, ಕನಾಯಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟರ, ಜಮತೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಶಿೀರ 

Ans: (4)  
▪ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ದ 169ನೆೀ ವಿಧಿಯನ ವಿಧ್ಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತುನ್ನು 

ಸಾಿಪಿಸನವ ಮತನು ರದನಾ ಮಾಡನವ ಅಧಿಕಾರದ 
ಕ್ನರಿತನ ತ್ತಳಿಸನತುದೆ.  

▪ ಸದಯಕೆೆ ಕೆೀವಲ್ 5 ರಾಜಯಗಳು ವಿಧ್ಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತ್ 
ಹೆೊಂದವೆ. ಅವುಗಳಂೆದರ ೆ

▪ 1.ಬ್ನಹಾರ  2. ಕ್ನಾಿಟಕ್ 3.  ಮಹಾರಾಷ್ಿ 4. 
ತ್ೆಲ್ಂಗಾಣ 5. ಉತುರಪ್ರದೆೀಶ 

▪ ವಿಧ್ಾನ್ಸಭೆ ಸದಸಯರ ಅಹಿತ್ೆಗಳು 
1. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೆೀಕ್ನ 
2. 30 ವಷ್ಿ ವಯಸಾಗಿಿರಬೆೀಕ್ನ 
3. ಯಾವುದೆೀ ಲಾಭದಾಯಕ್ ಹನದೆಾಯನ್ನು 

ಹೆೊಂದರಬಾರದನ 
4. ದವಾಳಿ ಕೆೊೀರನಾಗಿರಬಾರದನ 

130) ನ್ಮಮ ರಾಷ್ಟರೀಯ ಧಟಯೀಯವಾಕಯ ʼಸತಯಮೀವ ಜಯತಟೀʼ 
ಎಿಂಬ್ುದನ್ುನ ಇದರಿಂದ ಆಯುುಕಟೂಳಳಲ್ಾಗಿದಟ.  

(1) ಕಠೆಪೀಪನಷ್ಟತ್ತು (2) ಮತಂಡಕ ಉಪನಷ್ಟತ್ತು 
(3) ಋಗ್್ ವೆೀದ (4) ಯಜತವೆೀಯದ 

Ans: (2)  
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▪ ಭಾರತ ಸಕಾಿರವು ನ್ಮಮ ರಾಷ್ಿ ಲಾಂಛನ್ವನ್ನು 26 
ಜನ್ವರಿ 1950ರಂದನ ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸ್ತನ. ಪಿೀಠ್ದ ಕೆಳಗ ೆ
ದೆೀವನಾಗಿರಿ ಲಿಪಿಯಲಿ ಿಬರದೆ ಸತಯಮೀವ ಜಯತ್ ೆ
ಅಂದರೆ ಸತಯವ್ಂದೆೀ ಗೆಲ್ನತಿುದೆ ಎಂಬ ಮನಂಡಕ 
ಉಪ್ನಿಷ್ತ್ತುನ್ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. 

▪ ಸಾರಾನಾಥದ ಅಶೆ್ ೀಕ್ನ್ ಶಿಲಾ ಸುಂಭದ 
ಬೆೊೀದಗೆಯ ರೊಪಾಂತರವೆೀ ನ್ಮಮ ರಾಷಿ್ 
ಲಾಂಛನ್. ಲಾಂಛನ್ದಲಿ ಿಸ್ಂಹಗಳು ಇರನವುದರಿಂದ 
ಇದನ್ನು ಸ್ಂಹ ಬೆೊೀದಗೆ ಎನ್ನುವರನ. 

▪ ನ್ಮಮ ರಾಷ್ಿ ಲಾಂಛನ್ ಅಥವಾ ಮನದೆರ ಮೊಲ್ 
ಶಿಲಾಾಕ್ೃತ್ತಯಲಿ ಿ ನಾಲ್ನೆ ಸ್ಂಹಗಳು ನಾಲ್ನೆ 
ದಕ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮನಖ ಮಾಡಿ ಒಂದಕೆೊೆಂದನ ಬೆನ್ನು 
ಮಾಡಿ ಪಿೀಠ್ ಒಂದರ ಮೀಲ ೆ ನಿಂತ್ತವೆ.ಪಿೀಠ್ವು 
ಗನಂಡಾಗಿದೆ ಅದರ ನಾಲ್ನೆ ದಕ್ನೆಗಳಲ್ೊ ಿ
ಒಂದೆೊಂದನ ಚ್ಕ್ರವಿದೆ. ಆ ಚ್ಕ್ರಗಳ ನ್ಡನವೆ ಆನೆ, 
ಗೊಳಿ, ಕ್ನದನರೆ ಮತನು ಸ್ಂಹಗಳ ಚಿತರಣವಿದೆ. 
ಪಿೀಠ್ದಲಿರಿನವ ಚ್ಕ್ರವನ್ನು ಧ್ಮಿ ಚ್ಕ್ರ ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ.  

131) ಇತ್ರಹಾಸ ಬಟೂೀಧರ್ಟಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಟುೀಶ್: 
(1) ಉತ್ುಮ ಪೌರತ್ಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ತನ ಬೆಳ್ಸೆತವುದತ 
(2) ಭಪಮಿಯ ಅಧ್ಯನ್ದ ಬಗೆಗ ಆಸಕ್ತುಯನ್ತನ 
 ಹೆಚಿಸತವುದತ 
(3) ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಲ್ಲ ಿಪೌರತ್ಾದ ಪಿಜೆ್ಞಬೆಳ್ಸೆತವುದತ 
(4) ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಲ್ಲ ಿಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಂತ್ನಾ ಶಕ್ತು 
ಹೆಚಿಸತವುದತ 

Ans: (4)  
ಇತ್ತಹಾಸ ಬೆೊೀಧ್ನಯೆ ಮನಖಯ ಉದಾೆೀಶಗಳು 

1. ಮಕ್ೆಳಲಿ ಿ ಸಮರಣೆ ಮತನು ಜಾಗರೊಕ್ತ್ೆಯನ್ನು 
ಬೆಳಸೆನವುದನ. 

2. ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಲಿ ಿ ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ್ ಮನೆೊೀಭಾವನೆ 
ಉಂಟನ ಮಾಡನವುದನ. 

3. ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಲಿ ಿ ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ್ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ರುಯನ್ನು 
ಬೆಳಸೆನವುದನ. 

4. ರಾಷ್ಟಿೀಯತ್ೆಯನ್ನು ಬೆಳಸೆನವುದನ. 
5. ಭಾರತ್ತೀಯ ಸಂಸೃತ್ತಯ ಬಗಗೆ ಅರಿವು. 
6. ನ್ಕಾಶೆ ಬ್ನಡಿಸನವ, ಓದನವ, ಕಾಲ್ರೆೀಖೆ ಮತನು ಕಾಲ್ 

ನ್ಕೆ್ಷಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸನವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು 
ಬೆಳಸೆನವುದನ. 

7. ಅಂತರಾಷ್ಟಿೀಯ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ಮೊಡಿಸನವುದನ. 

132) ಇತ್ರಯಾಸ ಶಿಕ್ಷಕನ್ು ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ನರೂಪಣಾ ಶಟೈಲ್ಲಯನ್ುನ 
ಬಟಳಟಸಲು ಈ ಬಟೂೀಧರ್ಾ ಪದುತ್ರಯನ್ುನ ಬ್ಳಸಬಟೀಕು. 

(1) ಉಪನಾ್ಸ ಪದಧತಿ 
(2) ಸಮಸಾ್ ಪರಿಹಾರ ಪದಧತಿ 
(3) ಮಪಲಾಧಾರ ವಿಧಾನ್ 
(4) ಸಮಿೀಕೆ್ಷ ವಿಧಾನ್ 

Ans: (1)  
▪ ಉಪ್ನಾಯಸ ಪ್ದಧತ್ತ – ಉಪ್ನಾಯಸ ಪ್ದಾತ್ತಯನ 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ್ ಪ್ದಧತ್ತಯಾಗಿದನಾ ಇದನ್ನು ಪಾಠ್ 
ಪ್ರವಚ್ನ್ ಪ್ದಾತ್ತ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ. ಈ 
ಪ್ದಧತ್ತಯಲಿ ಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ ಒಂದನ ನಿದಿಷಿ್ 
ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕ್ನರಿತನ ಯೀಜಿತ ರಿೀತ್ತಯಲಿ ಿ
ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ಆ ವಿಷ್ಯದ ಬಗಗೆ ವಿವರಣೆ, ವಣಿನ,ೆ 
ಉದಾಹರಣೆ, ಹೆೊೀಲಿಕೆ, ಸಾಷ್ಟಿೀಕ್ರಣಗಳ ೆಂದಗ ೆ
ಹೆೀಳುವುದನ್ನು ಉಪ್ನಾಯಸ ಎನ್ನುವರನ. 

▪ ಉಪ್ನಾಯಸ ಪ್ದಾತ್ತಯ ಹಂತಗಳು 
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1. ಉಪ್ನಾಯಸದ ಪ್ೊವಿಸ್ದಧತ್ ೆ
2. ವಿಷ್ಯ ನಿರೊಪ್ಣೆ 
3. ಉಪ್ನಾಯಸ  ಸವಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ 
4. ಅನ್ನಸರಿಸನವಿಕೆ  

▪ ಉಪ್ನಾಯಸ ಪ್ದಧತ್ತಯ ಉದಾೆೀಶಗಳು 
1. ಪೆರೀರಣೆ 
2. ಸಾಷ್ಟಿಕ್ರಣ  
3. ವಿಷ್ಯ ವಿಸುರಣೆ 
4. ಪ್ನನ್ರಾವಲೊೆೀಕ್ನ್ 
5. ಆಸಕ್ರು 

133) ಇತ್ರಹಾಸ ಬಟೂೀಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕನ್ು ಹಟೂಿಂದಿರಲ್ಟೀಬಟೀಕಾದ 
ಲಕ್ಷಣ್ ಇದಾಗಿದಟ. 

(1) ಸಮಾಜ ಸೆೀವೆ 
(2) ಸಮಾಜದಪೆಂದಿಗ ೆಉತ್ುಮ ಸಂಬಂಧ 
(3) ಕೆ್ಷೀತ್ಿ ಅ್ಧ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಪಿವಾಸ 
ಕೆೈಗೆಪಳುೆವುದತ 
(4) ರಾಜಕ್ತೀಯ ಭಾಷೆ ಹೆಪಂದಿರತವುದತ 

Ans: (3)  
ಇತ್ತಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು 
ಹೆೊಂದರಬೆೀಕ್ನ. 
▪ ಇತ್ತಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕ್ನ್ನ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಮನೆೊೀಭಾವನ ೆ

ಹೆೊಂದರಬೆೀಕ್ನ. 
▪ ಇತ್ತಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕ್ನಿಗೆ ನಾಟಕ್ ಅಭಿನ್ಯ ಮತನು 

ನಿರೊಪ್ಣಾ ಕ್ಲ ೆಕ್ರಗತವಾಗಿರಬೆೀಕ್ನ. 
▪ ಇತ್ತಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕ್ನಿಗೆ ಚಾರಿತ್ತರಕ್ ಪಾರಮನಖಯತ್ೆ ಉಳು 

ವಸನು ಸಂಗರಹಣೆಯಲಿ ಿಆಸಕ್ರು ಇರಬೆೀಕ್ನ. 
▪ ಕೆ್ಷೀತರ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮತನು ಪ್ರವಾಸದಲಿ ಿ ಆಸಕ್ರು 

ಇರಬೆೀಕ್ನ ಆಸಕ್ರು ಇರಬೆೀಕ್ನ. 

▪ ಶಿಕ್ಷಕ್ನ್ನ ವಿವಿಧ್ ಬೆೊೀಧ್ನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ತ್ತಳಿದನಕೆೊಂಡಿರಬೆೀಕ್ನ. 

134) ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಬಟೂೀಧಿಸಲು ಬ್ಳಸುವ ಈ 
ಬಟೂೀಧರ್ಾ ವಿಧಾನ್ದಲ್ಲ ಿ ಸನನವಟೀಶ್ವನ್ುನ ಒದಗಿಸಿ 
ಕಟೂಡಲ್ಾಗುವುದು. 

(1) ಜ್ಜೀವನ್ ಚರಿತಾಿ ವಿಧಾನ್ (2) ಯೀಜನಾ ಪದಧತಿ 
(3) ಚಚ್ಾಯ ಪದಧತಿ    (4) ಉಪನಾ್ಸ ಪದಧತಿ 

Ans: (2)  
▪ ಯೀಜನಾ ಪ್ದಧತ್ತಯ ಪಿತ್ಾಮಹ – ಕ್ರಲ್ ಪಾಯಟಿರಕ. 
▪ ಇದನ ಚ್ಟನವಟಿಕೆಯ ತತವದ ಮೀಲ ೆ

ರೊಪಿಸಲ್ಾಟಿಿರನವ ಆಧ್ನನಿಕ್ ವಿಧ್ಾನ್. 
▪ ಯೀಜನಾ ಪ್ದಧತ್ತಯ ಮೊದಲ್ ಪ್ರತ್ತಪಾದಕ್ರನ 

ಜಾನ್ ಡೊಯಯ. 
▪ ಯೀಜನಾ ಪ್ದಧತ್ತ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ಸನಿುವೆೀಶದಲಿ ಿ ನ್ಡೆಯನವ ಮನ್ಪ್ೊವಿಕ್ವಾದ 
ಉದಾೆೀಶಪ್ೊರಿತ ಚ್ಟನವಟಿಕೆ. 

▪ ಯೀಜನಾ ಪ್ದಧತ್ತಯ ಹಂತಗಳು 
1. ಸನಿುವೆೀಶ ಒದಗಿಸನವುದನ 
2. ಯೀಜನೆಯ ಆಯೆೆ 
3. ಯೀಜನೆಯ ಯೀಜನ ೆ
4. ಕಾಯಾಿಚ್ರಣ ೆ
5. ಯೀಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ 
6. ದಾಖಲೆ 

135) ಇತ್ರಹಾಸ ಕಟೂಠಡಿಯ ಒಿಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟಳಗಿನ್ 
ಯಾವ ವಿಭಾಗವನ್ುನ ಸಾೆಪ್ಸಲ್ಟೀಬಟೀಕು? 

(1) ವಸತು ಸಂಗಿಹಾಲಯ (2) ಪಿಯೀಗಾಲಯ 
(3) ಗಣಿತ್ದ ಕ್ತಟ್್ (4) ಭಾಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು 

Ans: (1)  
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▪ ಇತ್ತಹಾಸ ಕೆೊಠ್ಡಿಯ ಒಂದನ ಭಾಗದಲಿ ಿ ವಸನು 
ಸಂಗರಹಾಲ್ಯ ಇರಬೆೀಕ್ನ ಇದರಲಿ ಿಮಳ ೆಮಾಪ್ಕ್, 
ಉಷ್ುತ್ಾಮಾಪ್ಕ್, ಅರಮನೆ, ದೆೀವಸಾಿನ್ ಕೆೊೀಟೆ್ 
ಸುಂಭ ಯನದಧ ಕ್ವಚ್ ಬ್ನಲ್ನ ಿ ಬಾಣ ಈಟಿ ಕ್ತ್ತು 
ಗನರಾನಿ ನಾಣಯಗಳು ವೆೀಷ್ಭೊಷ್ಣ ಮಡಕೆ ಶಾಸನ್ 
ಸಂಸತ್ ಭವನ್ ತ್ಾಜಮಹಲ್ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪ್ನ 
ಕೆೊೀಟೆ್ ಚಾಮಿಿನಾರ್, ಕ್ನತನಬ್ ಮಿನಾರ್, ಗೆಪೀಲತ 
ಗತಂಬಜ ಹಳ ೆ ಪಾತ್ೆರಗಳು ಹಳೆ ಶಿಲಾಯನಗದಲಿ ಿ
ಮಾನ್ವ ಬಳಸನತ್ತುದಾಗಳು ಆಭರಣಗಳು ಅಂಚ ೆ
ಚಿೀಟಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಣೆಕ್ಟನಿಗಳು ಇತ್ಾಯದ 
ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ೆಳಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ ಇತ್ತಹಾಸ 
ಕೆೊಠ್ಡಿಯಲಿ ಿಇರಿಸ್ಕೆೊಳುಬೆೀಕ್ನ. 

136) ಇತ್ರಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಪಿಜ್ಞಟಯನ್ುನ 
ಬಟಳಟಸಲು ಈ ಬಟೂೀಧರ್ಟೂೀಪಕರಣ್ಗಳನ್ುನ ಬ್ಳಸುವುದು. 

(1) ಕಪತೂ ಹಲಗ ೆ (2) ಚತ್ಿಪಟ 
(3) ವಿಸುರಣಾ ಪಟ (4) ಕಾಲರೆೀಖ್ೆ 

Ans: (4)  
▪ ಕಾಲ್ಪ್ರಜೆ್ಞಯನ್ನು ಬೆಳಸೆನವಲಿ ಿ ಕಾಲ್ರೆೀಖೆಗಳು 

ಪ್ರಮನಖವಾದ ಪಾತರ ನಿವಿಹಿಸನತುವೆ. 
ಕಾಲ್ರೆೀಖೆಯ ವಿಧ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಂತ್ತವೆ, 
1. ಪ್ರಗತ್ತಪ್ರ ಕಾಲ್ ರೆೀಖೆ 
2. ಪ್ರತ್ತಗಾಮಿ ಕಾಲ್ರೆೀಖೆ 
3. ಹೆೊೀಲಿಕಾ ಕಾಲ್ರೆೀಖೆ 
4. ಚಿತ್ಾರತಮಕ್ ಕಾಲ್ರೆೀಖೆ 

137) ಇತ್ರಹಾಸ ಬಟೂೀಧರ್ಟ ಹಟಚುು ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಲು 
ಯಾವ ಚಟುವಟ್ಟಕಟ ಹಟಚುು ಪಿಭಾವ ಬಿೀರುತಿದಟ? 

(1) ನಾಟಕಾಭಿನ್ಯ (2) ಚಚ್ಾಯಸೂಧೆಯ 
(3) ರೆೀಡಿಯೀ ಬಳಕೆ (4) ಕಪತೂ ಹಲಗ ೆಬಳಕೆ 

Ans: (1)  
▪ ನಾಟಕ್ ಪ್ದಧತ್ತಯಂದ ಬೆೊೀಧಿಸ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯನವ 

ವಿಷ್ಯಗಳು ಆಕ್ಷ್ಿಕ್ವಾಗಿ ಮನ್ಸ್ಗಿೆ ನಾಟನತುವೆ 
ಮತನು ಮಕ್ೆಳ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ಮಟಿ ಪ್ಕ್ವವಾಗನತುದೆ. 

▪ ನಾಟಕ್ ವಿನ್ಯ ಪ್ದಧತ್ತಯಲಿ ಿಬೆೊೀಧಿಸನವುದರಿಂದ 
ಮಕ್ೆಳೀೆ ನಾಟಕ್ಗಳಲಿ ಿ ಪಾತರ ಅಭಿನ್ಯ 
ಮಾಡನವುದರಿಂದ ಕ್ಲಿಕೆ ಜಿೀವಂತ ಸನಿುವೆೀಶದಲಿ ಿ
ಚ್ಟನವಟಿಕೆ ಪ್ರಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಮೊಡಿ ಬರನತುದೆ. ಕ್ಥೆ, 
ಜಿೀವನ್ ಚ್ರಿತ್ೆರ, ವಿವರಣೆ ಮನಂತ್ಾದವುಗಳನ್ನು 
ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯ ರಿೀತ್ತ ಅಗತಯ ಪಾತರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ 
ಸಂದಭಿಕೆೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಶಾರಿೀರಿಕ್ 
ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೆೊಂಡನ 
ಬೆೊೀಧಿಸನವುದೆೀ ನಾಟಕ್ ಅಭಿನ್ಯ ಪ್ದಧತ್ತ. 

138) ಇತ್ರಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕನ್ು ತನ್ನ ವೃತ್ರ ಿ ಬಟಳವಣಿಗಟಗಾಗಿ ಈ 
ಕಟಳಗಿನ್ ಯಾವ ಕಿಮವನ್ುನ ಕಟೈಗಟೂಳಳಬಟೀಕು? 

(1) ಹೆಚತಿ ಹಚೆತಿ ಪತಸುಕಗಳನ್ತನ ಅಧ್ಯನ್ ಮಾಡಬೆೀಕತ. 
(2) ಪಿಯೀಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿ ಕಾಲ ಕಳ್ಯೆಬೀೆಕತ 
(3) ಕೆ್ಷೀತ್ಿ ಪಿವಾಸವನ್ತನ ಕೆೈಗೆಪಳುವೆುದತ 
(4) ಸಂಘ-ಸಂಸೆೆಗಳ ಸದಸ್ನಾಗ್ಲರತವುದತ 

Ans: (3)  
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಅನೆೀಕ್ ಕೆ್ಷೀತರಗಳಲಿ ಿಸಂದಶಿಿಸ್ 
ಮಾಹಿತ್ತ ಸಂಗರಹಿಸನವನಾಗಿರನತ್ಾುನೆ. ದೆೀಶ ನೆೊೀಡನ 
ಇಲ್ವೆಿೀ ಕೆೊೀಶ ಓದನ ಎಂಬಂತ್ ೆ ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ್ ಸಿಳಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರವಾಸ ಕೆೈಗೆೊಳು ಮೊಲ್ಕ್ ಪಾರಯೀಗಿಕ್ ವಿವರಣೆ 
ನಿೀಡನವ ಸಾಮಥಯಿವನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕ್ 
ಹೆೊಂದರನತ್ಾುನೆ. ಇದನ ಇತ್ತಹಾಸನ್ ಗನಣ ಸಾಮಥಯಿಗಳಲಿಿ 
ಪ್ರಮನಖವಾಗಿದೆ. 
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139) ವಿದಾಯರ್ಥಾಯ ಸಮುದಗಿುಪಿದ ಸಾಧರ್ಟಯನ್ುನ 
ವಿವರಸುವನ್ು. ಇದು ಇತ್ರಹಾಸದ ಯಾವ ಉದಟುೀಶ್ಕಟೆ 
ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದಟ? 

(1) ಜ್ಞಾನ್   (2) ತಿಳಿವಳಿಕೆ 
(3) ಅನ್ಾಯ  (4) ಕೌಶಲ 

Ans: (2)  
▪ ಪ್ರತ್ತಯಂದನ ಕೆ್ಷೀತರದಲಿಯಿೊ ನಿದಿಷ್ಿ 

ಉದಾೆೀಶಗಳಿದಾರೆ ಮಾತರ ಆ ಕೆ್ಷೀತರದಲಿ ಿಯಶಸಿನ್ನು 
ಪ್ಡೆಯಲ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗನತುದೆ. ಆದಾರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕೆ್ಷೀತರದಲಿ ಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ನಿಗೆ ತ್ಾನ್ನ ಯಾವ ವಿಷ್ಯ 
ಬೆೊೀಧಿಸನತ್ತುದೆಾೀನೆ? ಏಕೆ ಬೆೊೀವಿಸನತ್ತುದೆಾೀನೆ? ಎಂಬ 
ಉದಾೆೀಶ ಇರಬೆೀಕ್ನ.  

▪ ಬೆೊೀಧ್ನಾ ಉದಾೆೀಶಗಳು – ವತಿನಾ ಪ್ದಗಳು 
1. ಜ್ಞಾನ್ – ಸಮರಿಸನತ್ಾುನೆ, ಗನರನತ್ತಸನತ್ಾುನೆ, 

ತ್ೆೊೀರಿಸನತ್ಾುನೆ. 
2. ತ್ತಳುವಳಿಕೆ – ವಿವರಿಸನತ್ಾುನೆ, ಕಾರಣ 

ಕೆೊಡನತ್ಾುನೆ, ಉದಾಹರಿಸನತ್ಾುನೆ, 
ವಿವರಿಸನತ್ಾುನೆ, ಊಹಿಸನತ್ಾುನೆ, 
ಭಾಷಾಂತರಿಸನತ್ಾುನೆ, ಹೆೊೀಲಿಕೆ ಮತನು 
ವಯತ್ಾಯಸಗಳನ್ನು ಮಾಡನತ್ಾುನೆ, ತಪ್ನಾ 
ಹನಡನಕ್ನತ್ಾುನ,ೆ ವಿಮಶಿಿಸನತ್ಾುನ ೆ

3. ಅನ್ವಯ – ಭವಿಷ್ಯ ನ್ನಡಿಯನತ್ಾುನೆ, 
ವಿಶೆೀಿಷ್ಟಸನತ್ಾುನೆ, ಊಹೆಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಿಶಿೀಲಿಸನತ್ಾುನೆ, ಸಾಷ್ಟಿೀಕ್ರಿಸನತ್ಾುನ,ೆ 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ುಗೆೊಳಿಸನತ್ಾುನ ೆ

4. ಕೌಶಲ್ಯ – ಓದನತ್ಾುನೆ, ತಯಾರಿಸನತ್ಾುನೆ, 
ಬರೆಯನತ್ಾುನೆ, ಪ್ರದಶಿಿಸನತ್ಾುನ ೆ

5. ಆಸಕ್ರು – ಭೆೀಟಿ ಕೆೊಡನತ್ಾುನೆ, 
ಭಾಗವಹಿಸನತ್ಾುನ,ೆ ಲೀೆಖನ್ಗಳನ್ನು 
ಬರೆಯನತ್ಾುನೆ, ಕೆೊಡನಗೆಗಳನ್ನು ನಿೀಡನತ್ಾುನೆ, 
ಸಂಗರಹಿಸನತ್ಾುನ ೆ

6. ಮನೆೊೀಭಾವ  
7. ಪ್ರಶಂಸೆ 
8. ವಿಮಶಾಿತಮಕ್ ಚಿಂತನ ೆ

140) ಇತ್ರಹಾಸ ಬಟೂೀಧರ್ಾ ವಿಧಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾದ 
ಯೀಜರ್ಾ ವಿಧಾನ್ ಈ ತತವಕಟೆ ಬ್ದುವಾಗಿದಟ.  

(1) ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ, ಜ್ಜೀವಿಸತತಾು ಕಲ್ಲ ತ್ತ್ಾ 
(2) ಮಹಾನ್್ ಪತರತಷ್ಟ ಸಿದಾುಂತ್ ತ್ತ್ಾ  
(3) ಹೆಪೀಲ್ಲಕಾ  ತ್ತ್ಾ 
(4) ಅಣತವಿನ್ಷ್ಟತ್ ಪಠಾ್ಂಶಗಳನ್ತನ ಬಿಹಾೆಂಡದಷ್ಟತ್ 
ವಿಸುರಿಸತವ ತ್ತ್ಾ   

Ans: (1)  
▪ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸನಿುವೆೀಶದಲಿ ಿ ನ್ಡೆಯನವ 

ಮನ್ಪ್ೊವಿಕ್ವಾದ ಉದಾೆೀಶಪ್ೊರಿತ 
ಚ್ಟನವಟಿಕೆಯೆೀ ಯೀಜನಾ ವಿಧ್ಾನ್. 

▪ ಯೀಜನಾ ವಿಧ್ಾನ್ವು ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿ ಎಂಬ ತತವಕೆೆ 
ಒಳಪ್ಟಿ ಮನೆೊೀವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಕೆಯ 
ವಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿದೆ ಇದನ ಜಿೀವಿಸನತ್ಾು ಕ್ಲಿ ಎಂಬನದನ್ನು 
ಪ್ರತ್ತಪಾದಸನತುದೆ. 

▪ ಯೀಜನಾ ವಿಧ್ಾನ್ದ ತತವಗಳು 
1. ಉದಾೆೀಶ ತತವ 
2. ಚ್ಟನವಟಿಕೆ ತತವ 
3. ಕ್ಲಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ತತವ 
4. ಉಪ್ಯನಕ್ುತ್ೆಯ ತತವ 
5. ಸಹ ಸಂಬಂಧ್ದ ತತವ 
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6. ಸಾವತಂತರುದ ತತವ 
7. ವಾಸುವಿಕ್ ತತವ 
8. ಅನ್ನಭವದ ತತವ 

141) ಇತ್ರಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವು ಅಶಟ ೀಕ ಸಾಮಾಿಟನ್ ತಿಂದಟ 
ಯಾರು ಎಿಂಬ್ ಪಿಶಟನ ಕಟೀಳವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಟಳಗಿನ್ 
ಯಾವ ಉದಟುೀಶ್ವನ್ುನ ಈಡಟೀರಸುವಿರ? 

(1) ಅನ್ಾಯ  (2) ಕೌಶಲ 
(3) ಜ್ಞಾನ್  (4) ತಿಳವಳಿಕ 

Ans: (3)  
▪ ವಿಶವದಲಿ ಿ ಜ್ಞಾನ್ವೆೀ ಪ್ರಮಶಕ್ರುಯಾಗಿದ ೆ ಇದನ್ನು 

ಜ್ಞಾನ್ ಸಂಪ್ತನು ಎಂದನ ಕ್ರೆಯನತ್ಾುರೆ ಜ್ಞಾನ್ಕ್ರೆಂತ 
ಮಿಗಿಲಾದದನಾ ಯಾವುದನ ಇಲ್ಿ.  

▪ ಹೆಚಿುನ್ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ ಇದೆೀ ಪ್ರಶೆು ಪ್ತ್ತರಕೆಯ 49 ನೆೀ 
ಪ್ರಶೆುಯ ವಿವರಣಾತಮಕ್ವಾದ ಉತುರವನ್ನು 
ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳುುವುದನ. 

142) ಸೆಳಿೀಯ ಇತ್ರಹಾಸ ಬಟೂೀಧರ್ಟಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಲು 
ಶಿಕ್ಷಕನ್ು ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕಟ ಕಟೈಗಟೂಳಳಬಟೀಕು: 

(1) ಪಿವಾಸ ಕೆೈಗೆಪಳುೆವುದತ 
(2) ಸೆಳಿೀಯ ಮಹಾನ್್ ವ್ಕ್ತುಗಳ ಜ್ಜೀವನ್ ಚರಿತೆಿ  
ಅಧ್ಯನ್  
(3) ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳ ಸಂದಶಯನ್ 
(4) ಅಂತ್ರಾಷ್ಟರೀಯ ಮಟ್ದ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯನ್ 

Ans: (2)  
▪ ಜಿೀವನ್ ಚ್ರಿತ್ೆರ ವಿಧ್ಾನ್ವನ್ನು ಪ್ರತ್ತಪಾದಸ್ದವರನ 

ಖಾಯತ ಇತ್ತಹಾಸ ತಜ್ಞ ಥಾಮಸ್ ಕಾಲೆೈಿಲ್. 
▪ ಜಿೀವನ್ ವೃತ್ಾುಂತವೆಂದರೆ ಒಬಬ ವಯಕ್ರುಯ ಜಿೀವನ್ದ 

ಬಗೆಗ ಬರೆದಟಿ ವಿವರ. 

▪ ಇದನ ಮಹಾಪ್ನರನಷ್ರ ಜಿೀವನ್ ಚ್ರಿತ್ೆರಯನ್ನು 
ಬೆೊೀಧಿಸನವ ಮನಖಾಂತರ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಲಿ ಿನೆೈತ್ತಕ್ತ್ೆ 
ಮತನು ಆದಶಿವನ್ನು ಕ್ಲಿಸನತುದೆ. 

143) ಇತ್ರಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಮಗಟ ಈ ಕಟಳಗಿನ್ ಯಾವ 
ವಿಷ್ಯ ಇತ್ರಹಾಸ ಬಟೂೀಧರ್ಟಗಟ ಸರ್ಕಾರಯಾಗುತಿದಟ? 

(1) ಸಾಹಿತ್್  (2) ಭೌತ್ಶಾಸರ 
(3) ಅರ್ಥಯಶಾಸರ  (4) ರಸಾಯನ್ಶಾಸರ 

Ans: (1)  
ಇತ್ತಹಾಸದ ಕೆೀಂದರಬ್ನಂದನ ಮಾನ್ವ. ಇತ್ತಹಾಸವು ಎಂದನ 
ವಿವಿಧ್ ಕಾಲ್ದ ಜನ್ತ್ೆಯನ್ನು ಕ್ನರಿತನ ಅಧ್ಯಯನ್ 
ಮಾಡನತುದೆ. ಇತ್ತಹಾಸವು ಆಯಾ ಕಾಲ್ದ ಸಾಹಿತಯದ 
ಕ್ನರಿತನ ತ್ತಳಿಸನತುದೆ. ಆಯಾ ಕಾಲ್ದ ರಾಜಕ್ರೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ್, 
ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಂಸೃತ್ತಕ್, ಧ್ಾಮಿಿಕ್ ಮತನು ಬೌದಧಕ್ 
ಕೆ್ಷೀತರಗಳಲಿ ಿಮಾನ್ವನ್ ಚ್ಟನವಟಿಕೆ ಮತನು ಸಾಧ್ನೆಗಳ ಬಗಗೆ 
ತ್ತಳಿಸನತುದೆ.  

144) ಇತ್ರಹಾಸ ಪಠಯವಸುವಿಿನ್ ಗುಣ್-ಲಕ್ಷಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾಗಿದಟ. 
(1) ವಾ್ವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ್ ಬೆಳ್ಸೆತವುದತ 
(2) ಸಂವಹನ್ ಕೌಶಲ ಬೆಳ್ಸೆತವುದತ 
(3) ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಮನೆಪೀಭಾವ ಬೆಳ್ಸೆತವುದತ 
(4) ಅಂತ್ರಾಷ್ಟರೀಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮಪಡಿಸತವುದತ 

Ans: (4)  
▪ ಒಂದನ ನಿದಿಷ್ಿ ಭಾಷಾ ಪ್ಠ್ಯಪ್ನಸುಕ್ದ 

ಸಹಾಯದಂದ ಆ ಪ್ಠ್ಯಪ್ನಸುಕ್ ನಿದೆೀಿಶಿಸನವ ರಿೀತ್ತ 
ಭಾಷೆ ಮತನು ವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಕ್ಲಿಸನವ 
ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ಠ್ಯಪ್ನಸುಕ್ ಪ್ದಧತ್ತ ಎನ್ನುವರನ. 

▪ ಇತ್ತಹಾಸ ಪ್ಠ್ಯಪ್ನಸುಕ್ವು ಬೆೊೀಧ್ನಾ ಗನರಿ ಮತನು 
ಉದಾೆೀಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರಬೆೀಕ್ನ. 
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▪ ಇತ್ತಹಾಸ ಪ್ಠ್ಯಪ್ನಸುಕ್ದ ಭಾಷೆ ಸರಳ, ಸಾಷ್ಿ ಮತನು 
ಆಕ್ಷ್ಿಕ್ವಾಗಿರಬೆೀಕ್ನ. 

▪ ಇತ್ತಹಾಸ ಪ್ಠ್ಯಪ್ನಸುಕ್ವ  ಅಂತರಾಷ್ಟಿೀಯ 
ತ್ತಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೊಡಿಸಬೆೀಕ್ನ. 

▪ ಇತ್ತಹಾಸ ಪ್ಠ್ಯಪ್ನಸುಕ್ವ  ರಾಷ್ಟಿೀಯ 
ಭಾವೆೈಕ್ಯತ್ೆಯನ್ನು ಮೊಡಿಸನವಂತ್ತರಬೆೀಕ್ನ. 

▪ ಇತ್ತಹಾಸ ಪ್ಠ್ಯಪ್ನಸುಕ್ವ  ಪ್ರಜಾಸತ್ಾುತಮಕ್ ತತವಗಳಿಗ ೆ
ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿರಬೆೀಕ್ನ. 

▪ ಇತ್ತಹಾಸ ಪ್ಠ್ಯಪ್ನಸುಕ್ವು ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳ ಆಸಕ್ರು, 
ಪ್ರಿಪ್ಕ್ವತ್ೆ ಮತನು ಸಾಮಥಯಿಕೆೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ 
ರಚ್ನೆಯಾಗಿರಬೆೀಕ್ನ. 

145) ಇತ್ರಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕನ್ು ತರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಭ್ೂಪಟವನ್ುನ 
ಬ್ಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಸಾಮರ್ಯಾವನ್ುನ ಬಟಳಟಸುವುದು. 

(1) ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (2) ಓದತಗಾರಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
(3) ಸೆಳ ಪಿಜೆ್ಞ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (4) ಕಾಲ ಪಿಜೆ್ಞ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

Ans: (3)  
ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ್ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೊ ಒಂದನ 
ಸಿಳದಲಿಯಿೆೀ ನ್ಡೆಯನತುದೆ. ಇದನ ನಿವಾಿತದಲಿಿ 
ಜರನಗನವ ಘಟನೆಯಲ್ ಿಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ತ ಘಟನೆಗೊ ಒಂದನ 
ನಿದಿಷ್ಿವಾದ ಸಿಳ ಇರನತುದೆ ಆದನದರಿಂದ ಮಾನ್ವನ್ 
ಸಿಳ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು ಅಥಿಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕಾದದನಾ 
ಅವಶಯಕ್ತ್ೆ. 
▪ ಇದನ್ನು ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ್ವಾಗಿ ಸಿಳ ಪ್ರಜೆ್ಞ ಎಂದನ 

ಕ್ರೆಯನತ್ೆುೀವೆ. 
▪ ಸಿಳ ಪ್ರಜೆ್ಞಯನ್ನು ಬೆಳಸೆನವ ವಿಧ್ಾನ್ಗಳು 

1. ಭೊಪ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಕಾಶೆಗಳು 
2. ಅಟ್ಾಸಿ್ ಪ್ನಸುಕ್ 
3. ಗೆೊೀಳ 

4. ಸಿಳಪ್ಟಗಳು 
5. ವಿಸುರಣಾ ಪ್ಟಗಳು 

146) ಮೌಯಾ ಸಾಮಿಜಯದ ಬಟೂೀಧರ್ಟಯ ನ್ಿಂತರ 
ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಮಾಡಲು ಯಾವ 
ಬಟೂೀಧರ್ಟೂೀಪಕರಣ್ ಬ್ಳಸುವಿರ? 

(1) ಸಾಾತ್ಂತ್ಿಯ ಪಪವಯ ಭಾರತ್ದ ಭಪಪಟ 
(2) ಭಾರತ್ದ ಭಪಪಟ 
(3) ಕನಾಯಟಕದ ಭಪಪಟ 
(4) ಗೆಪೀಿಬ್ 

Ans: (1)  
▪ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಬೆೊೀಧ್ನಾ ಸಂಪ್ನ್ೊಮಲ್ಗಳಲಿಿ 

ದೃಕ – ಶರವಣ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳು ಮಹತವದ 
ಪಾತರವನ್ನು ವಹಿಸನತುವೆ. ಇವು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಪಾಠ್ಗಳನ್ನು 
ಬೆೊೀಧಿಸಲ್ನ ಬೆೀಕಾಗನವ ಯನದೆೊಧೀಪ್ಕ್ರಣಗಳು 
ಇದಾಂತ್ೆ. 

▪ ವಿದಾಯರ್ಥಿಯ ಕ್ಲಿಕೆಯನ ಪ್ಂಚೆೀಂದರಯಗಳು 
ಅನ್ನಭವವನ್ನು ಆಧ್ರಿಸ್ದ.ೆ  

▪ ಮೌಯಿ ಸಾಮಾರಜಯವು ಸಾವತಂತರು ಪ್ೊವಿದ 
ಪ್ರಮನಖ ಸಾಮಾರಜಯವಾಗಿರನವುದರಿಂದ ಸಾವತಂತರು 
ಪ್ೊವಿ ಭಾರತದ ಭೊಪ್ಟವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ 
ಬಳಸಬೆೀಕ್ನ. ಮೌಯಿ ಸಾಮಾರಜಯವು ಭಾರತದ 
ಮೊಟಿ ಮೊದಲ್ ಸಾಮಾರಜಯವಾಗಿದೆ. 

147) ಇತ್ರಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವು ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳನ್ುನ ಈ 
ಕಟಳಗಿನ್ ಯಾವ ಸೆಳಕಟೆ ಪಿವಾಸ ಕರಟದುಕಟೂಿಂಡು 
ಹಟೂೀಗಲು ಬ್ಯಸುತ್ರಿೀರ? 

(1) ಯಾಣ  (2) ಮಂಗಳೂರತ ಬಿೀಚ್ 
(3) ಹಂಪ ೆ  (4) ಹಟ್ಟ್ ಚನ್ನದ ಗಣಿ 

Ans: (3)  
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▪ ಹಂಪ ೆ– ಹಂಪಿ ಭಾರತದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಯದಲಿದೆಿ. 
ಇದನ ಬೆಂಗಳ ರಿನಿಂದ 340 ಕ್ರ.ಮಿೀ ಮತನು 
ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ 377 ಕ್ರ.ಮಿೀ. ದೊರದಲಿದೆಿ. 
ಹಂಪಿ 14 ನೆೀ ಶತಮಾನ್ದ  ವಿಜಯನ್ಗರ 
ಸಾಮಾರಜಯದ ರಾಜಧ್ಾನಿ ಆಗಿತನು.  

▪ ಹಂಪಿಯಲಿ ಿ ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲ್ನಕ್ಯರ 
ದೆೀವಾಲ್ಯಗಳು ಕ್ಂಡನಬರನತುವೆ. 

148) ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ ಅನ್ವಯ ಸಾಮರ್ಯಾವನ್ುನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ 
ಕಟಳಗಿನ್ ಯಾವ ಪಿಶಟನಸಹಾಯಕವಾಗುತಿದಟ? 
(1) ಕಳಿಂಗ ಮಹಾಯತದಧ ಯಾರ ಯಾರ 
ಮಧೆ್ನ್ಡಯತ್ತ?  
(2) ಕಳಿಂಗ ಮಹಾಯತದುದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶೆೀಿಷ್ಟಸಿ 
(3) ಕಳಿಂಗ ಮಹಾಯತದುದ ಬಗೆಗ ವಿವರಿಸಿ. 
(4) ಕಳಿಂಗ ಮಹಾಯತದುದ ಎಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ಿ
ನ್ಡೆಯತ್ತ? 

Ans: (2)  
ವಿದಾಯರ್ಥಿಯನ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ೆ ಪಾರಯೀಗಿಕ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು 
ಬೆಳಸೆ್ಕೆೊಳುುತ್ಾುನೆ ಇಲಿ ಿ ಓದನವ, ವಿಶೆೀಿಷ್ಸನವ, 
ತಯಾರಿಸನವ, ಬರಯೆನವ, ಗನರನತ್ತಸನವ, ಪ್ರದಶಿಿಸನವ, 
ಸಂಗರಹಿಸನವ ಮತನು ವಿೀಕ್ಷಿಸನವ ಮೊದಲಾದ ಕೌಶಲ್ಗಳು 
ಬೆಳಯೆನತುವೆ. 

149) ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್ ತರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ನ್ಡಟಯುವ 
ಮೌಲಯಮಾಪನ್ವು ಹೀಗಿರಬಟೀಕು 

(1) ವಿಷ್ಟಯಾಧಾರಿತ್ವಾಗ್ಲರಬೆೀಕತ 
(2) ಸೆರಣೆ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗ್ಲರಬೆೀಕತ 
(3) ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗ್ಲರಬೆೀಕತ 
(4) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಧಾರಿತ್ವಾಗ್ಲರಬೆೀಕತ 

Ans: (4)  
▪ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು 

ಅಥಿಮಾಡಿಕೆೊಳುಲ್ನ ಶಕ್ುರ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕಾ 
ಸಾಮಥಯಿ ಎನ್ನುವರನ. ಅವರ ಸಾಮಥಯಿಕೆೆ 
ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಮಾಗಿದಶಿನ್ ಮಾಡನವ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ 
ಸಾಮಥಯಿ ಆಧ್ಾರಿತ ಬೆೊೀಧ್ನೆ ಎಂದನ 
ಕ್ರೆಯಬಹನದನ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಷ್ಯವು 
ಸಾಮಥಯಿ ಆಧ್ಾರಿತ ಬೆೊೀಧ್ನಗೆ ೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ 
ನ್ಡೆಯಬೆೀಕ್ನ. 

▪ ಇಲಿ ಿ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಲಿ ಿ ಬೆಳಸೆಬಹನದಾದ ನಿದಿಷ್ಿ 
ಸಾಮಥಯಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲೀೆ ನಿಧ್ಿರಿಸ್, ಅದಕೆೆ 
ಅನ್ನಗನಣವಾದ ಕ್ಲಿಕಾ ಸನಿುವೆೀಶ, ಕ್ಲಿಕಾ ಪ್ದಧತ್ತ, 
ಕ್ಲಿಕಾ ಸಾಧ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ೊರೆೈಸನವುದನ, ಕ್ಲಿಕಾ 
ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಪ್ೊಣಿವಾದಾಗ, ವಿದೆಯಯಲಿ ಿ ಪ್ೊವಿ 
ನಿಧ್ಿರಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾಗಿದಾರ ೆ
ಅದನ್ನು ಸಾಮಥಯಿ ಆಧ್ಾರಿತ ಕ್ಲಿಕೆ ಎನ್ನುವರನ. 

150) ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದಲ್ಲಿ ಅಿಂಕಗಳ 
ಬ್ದಲ್ಲಗಟ ಶಟಿೀಣಿ ವಯವಸಟೆಯನ್ುನ ಜಾರಗಟ ತಿಂದ ವಿನ್ೂತನ್ 
ಕಾಯಾಕಮಿ. 

(1) ನರಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗಿ ಮೌಲ್ಮಾಪನ್ ಪದಧತಿ 
(2) ಚ್ೆೈತ್ನ್್ ಪದಧತಿ 
(3) ತೆೈಮಾಸಿಕ ಪದಧತಿ (4) ಸೆಮಿಸ್ರ್ ಪದಧತಿ 

Ans: (1)  
▪ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಿಭಾಜಯ 

ಅಂಗವಾಗಿದನಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಉದಾೆೀಶಗಳನ್ನು 
ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಿರಮಟಿಿಗೆ, ಎಷ್ನಿ 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಹೆೀಗ ೆ ಸಾಧಿಸ್ದಾಾರೆ 
ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ್, ವತಿನೆ, ಕೌಶಲ್ ಮತನು 
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ಮನೆೊೀಭಾವಗಳಲಿ ಿ ಆಗಿರನವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನ್ನ 
ಎಂಬನದನ್ನು ಗನರನತ್ತಸನವ ನಿರಂತರವಾದ ವಾಯಪ್ಕ್ 
ಮತನು ನಿದಿಷ್ಿ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಮತನು 
ಸಮಗರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ್ ಎಂದನ ಕ್ರೆಯಬಹನದನ 
ಇದತ ಪ್ಠ್ಯ ಮತನು ಸಹಪ್ಠ್ಯ ಚ್ಟನವಟಿಕೆ 
ಒಳಗೊೆಂಡನ ಶೆರೀಣಿ ವಯವಸೆಿಯಲಿಿ ನ್ಡೆಯನತುದೆ. 
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ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಕ್ಸ್ ಾಲ್ನಲಿ್ಲ 
ಮೊದಲು ವಿಚ ರಿಸಿ.  

ಸಿಗದಿದದಲ್ಲಿ online ನಲ್ಲ ಿಖರಿೀದಿಸಿ. 
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