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¸ÀAzÉÃ±À 

    DwäÃAiÀÄgÉÃ.................... 

    ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ 2020 gÀ°è eÁjUÉ vÀA¢gÀÄªÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½ À̧ÄªÀ°è ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ,  PÉÆÃ«qï -19 
jAzÁzÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°PÁ 
ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23 £ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è 
eÁjUÉ vÀA¢zÉ. J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÉgÉqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è PÀ°vÀÄ ªÀÄgÉwgÀÄªÀ, 
PÀ°AiÀÄzÉÃ EgÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°AiÀÄ É̈ÃPÁVgÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ½UÉ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À̄ ÁVzÉ. PÁgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, 
¥ÉÆÃµÀPÀgÀÆ, ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À²éUÉÆ½¸ÉÆÃt. 

 

                                                     ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ/G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(C) 
                                                       qÀAiÀÄmï ªÀÄtÆÚgÀ ¨É¼ÀUÁ« 
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£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À «ªÀgÀ 

«µÀAiÀÄ: ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ - PÀ£ÀßqÀ          vÀgÀUÀw: 8         ªÀiÁzsÀåªÀÄ: PÀ£ÀßqÀ 

PÀæ.¸ÀA PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ 

 

1 

 
««zsÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ zsÀé¤UÀ¼À£ÀÄß D°¹zÀ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß (GzÁºÀgÀuÉUÉ ªÀÄ¼É, UÁ½, gÉÊ®Ä, §¸ï 
ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ), ««zsÀ ªÀ À̧ÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀ E®èªÉ gÀÄa £ÉÆÃrzÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄäzÉ jÃwAiÀÄ°è 
§gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è C©üªÀåQÛUÉÆ½ À̧ÄvÁÛgÉ.  

 

2 

 
««zsÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è §gÉ¢gÀÄªÀ ¸Á»vÀå ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß À̧ÆPÀÛ Kj½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁzÀ 
UÀwAiÀÄ°è NzÀÄvÁÛgÉ  

ªÀÄvÀÄÛ  
PÀ£ÀßqÀ s̈ÁμÉAiÀÄ ««zsÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄvÁÛgÉ (F JgÀqÀ£ÀÆß MlÄÖ 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ)  

 

3 

 
««zsÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV §gÉAiÀÄÄªÀ ««zsÀ «μÀAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è É̄ÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV 
§¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. (£ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼ÀÄ, £ÁtÄÚrUÀ¼ÀÄ, ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®, °AUÀ, ªÉÆzÀ̄ ÁzÀ 
ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ)  

ªÀÄvÀÄÛ 
««zsÀ ¸ÀAzÀ s̈ÀðUÀ¼À°è ««zsÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÁV §gÉAiÀÄÄªÀ, ««zsÀ «μÀAiÀÄ É̄ÃR£ÀUÀ¼À°è À̧ÆPÀÛªÁzÀ 
±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß, £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß, ªÁPÀågÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV À̧ÄvÁÛgÉ  

 

4 

 
ºÉÆ À̧ ¥ÀzÀ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À §UÉUÉ feÁÕ Ȩ́ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À CxÀð ºÀÄqÀÄPÀÄªÀÅzÀPÉÌ 
±À§ÝPÉÆÃ±ÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ  
                                       ªÀÄvÀÄÛ  
±À§ÝPÉÆÃ±À, ªÁZÀ£Á®AiÀÄ, CAvÀeÁð®, ªÉÆzÀ̄ ÁzÀªÀÅUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß 
CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. s̈ÁμÉAiÀÄ ¸ÀÆPÀëöävÉ, ¥ÀzÀ¥ÀÄAd, ¥Áæ¸À¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹¹ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ  
 

 

5 

 
vÁªÀÅ N¢zÀ UÀzÀå, ¥ÀzÀå, PÀvÉ, PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ À̧vÁå¸ÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À §UÉUÉ vÀªÀÄä 
¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß C©üªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ  

ªÀÄvÀÄÛ 
vÁ£ÀÄ N¢zÀ CxÀªÁ w½zÀ «μÀAiÀÄ ªÀ À̧ÄÛ«£À §UÉÎ ªÉÊZÁjPÀªÁV «ªÀÄ²ð À̧ÄvÁÛ KPÉ? K£ÀÄ? 
ºÉÃUÉ? JA§ÄzÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß À̧ÄvÁÛgÉ CxÀªÁ ¸ÀªÀÄÆºÀzÀ°è ZÀað¸ÀÄvÁÛgÉ  
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 £ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¸À®Ä ²PÀëPÀjUÉ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 
«µÀAiÀÄ:  ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ - PÀ£ÀßqÀ          vÀgÀUÀw: 8   ªÀiÁzsÀåªÀÄ: PÀ£ÀßqÀ 

  
¥Àæ±Éß-1   

1.  ªÀÄ¼ÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ¼É ºÉÃUÉ ¸ÀÄjAiÀÄÄvÀÛzÉ ? 
2. ZÀ°¸ÀÄªÀ gÉÊ°£À ¸ÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ PÉÃ½ À̧ÄvÀÛzÉ ? 
3. PÉÆÃV É̄AiÀÄÄ ºÉÃUÉ PÀÆUÀÄvÀÛzÉ ? 

  
 ¥Àæ±Éß-2  

1. PÉ¼ÀV£À ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀæªÀÄzÀ°è N¢j 
¤ªÀÄäAiÀÄ ºÀQÌ »qÉÆÌ½î 
£ÀªÀÄäAiÀÄ ºÀQÌ ©mÉÖ ©mÉÖ 
GgÀÄ¼ÉÃ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ 
G¢Ý£À ªÀÄÆmÉ  
PÁqÉÃ UÀÆqÉ PÀuÁÚ ªÀÄÄZÉÑ  
 

2.  PÀxÉ N¢ ²Ã¶ðPÉ ¤Ãr. 
gÁdÄ«£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÀAdgÀ, D ¥ÀAdgÀzÀ°è MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ V½. D V½ ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀjUÉ®è 

CZÀÄÑ ªÉÄZÀÄÑ. PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À C£ÀAvÀgÀ V½ À̧jAiÀiÁV PÁ¼ÀÄ w£ÀÄßwÛ®è, ®ªÀ®«PÉ¬ÄAzÀ E®è JAzÀÄ 
gÁdÄ«UÉ vÀÄA¨Á ¨ÉÃ À̧gÀªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¥À±ÀÄªÉÊzÀåjUÉ ºÉÃ½zÀ. CªÀgÀÄ 
§AzÀÄ V½AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr ºÉÃ½zÀgÀÄ “EzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ gÉÆÃUÀªÀÇ E®è §AzsÀ£ÀªÉÃ gÉÆÃUÀ EzÀ£ÀÄß 
¥ÀAdgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ©lÖgÉ vÀ£Àß EvÀgÀ V½UÀ¼À£ÀÄß PÀÆrPÉÆAqÀÄ À̧AvÉÆÃµÀ¢AzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. 
VqÀªÀÄgÀUÀ½gÀÄªÀ eÁUÀzÀ°è EzÀ£ÀÄß ©lÄÖ §¤ß JAzÀgÀÄ” gÁdÄ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ. §AzsÀ£À¢AzÀ 
©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀ V½ ¥ÀÄgÉæAzÀÄ ºÁj ºÉÆÃ¬ÄvÀÄ. gÁdÄ«UÀÆ CzÀ£ÀÄß§ £ÉÆÃr À̧AvÉÆÃµÀªÁ¬ÄvÀÄ. 

3. F PÉ¼ÀV£À £ÁlPÀzÀ vÀÄtÄQ£À ¸ÀA s̈ÁµÀuÉ ºÉÃ½. 
±À®å : “ºÉÃ¼ÀÄ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À, ¤£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ ªÉÊ±Á®åPÉÌ É̈gÀUÁVzÉÝÃ£É. ¨ÉÃPÁzÀÄÝ PÉÃ¼ÀÄ.... PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É”. 
zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À : “ºÁVzÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¸ÉÃ£É PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è £ÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV ºÉÆÃgÁqÀ É̈ÃPÀÄ”. 

 ¥Àæ±Éß-3  

1. AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀÄ F PÀÈµÀÚ – E°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¯ÉÃR£À aºÉß. 

2. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. – F ªÁPÀåzÀ PÁ® UÀÄgÀÄw¹. 

3. ºÀÄqÀÄUÀ, gÁd, vÀAzÉ – F ¥ÀzÀUÀ¼À ¹ÛçÃ°AUÀ gÀÆ¥À ºÉÃ½. 
 ¥Àæ±Éß-4  

1. ±ÉÆÃzsÀ, CAZÀÄ – F ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀð ºÉÃ½. 

2. OµÀzsÀ, Nl, M É̄, LzÀÄ, KtÂ, JAlÄ, IÄ¶, Hl, GqÀ, F½UÉ, E°, D£É, CgÀ¸À – F ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß 
CPÁgÁ¢AiÀiÁV ºÉÃ½j.. 
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3. UÀuÉÃ±À §AzÀ 

PÁ¬Ä PÀqÀ§Ä wAzÀ – E°ègÀÄªÀ CAvÀå¥Áæ À̧ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 
 ¥Àæ±Éß-5 

1. ¨sÁUÀåzÀ §¼ÉUÁgÀ ºÉÆÃV ¨Á £À£ÀÛªÀjUÉ  
¤£Àß vÀªÀgÀÆgÀ £Á£ÉÃ£ÀÄ § É̄è£ÀÄ 
UÉÆwÛ®è J£ÀUÉ UÀÄj¬Ä®è J É̄ ¨Á É̄ 

vÉÆÃj À̧Ä ¨ÁgÉÃ vÀªÀgÀÆgÀ – F ¥ÀzÀå s̈ÁUÀzÀ D±ÀAiÀÄªÉÃ£ÀÄ ? 
 

2. F UÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ PÉÆnÖgÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹. 
ZÀUÀ½ EgÀÄªÉUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä JgÀqÉÆÃ ªÀÄÆgÉÆÃ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¥ÉÆlÖt PÀnÖzÀAvÉ 

aPÀÌ UÀÆqÀÄ PÀlÄÖvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À À̧ASÉå ¨É¼ÉzÀAvÉ¯Áè ªÉÄÃ°£À ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ J É̄UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹ 
ªÀiÁ½UÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð À̧ÄvÁÛ UÀÆqÀ£ÀÄß zÉÆqÀØªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. zÉÆqÀØ UÀÆqÀÄUÀ¼À°è LzÀjAzÀ ºÀvÀÄÛ 
®PÀë EgÀÄªÉUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. EgÀÄªÉUÀ¼À À̧ASÉå EzÀ£ÀÆß «ÄÃj É̈¼ÉzÀgÉ DUÀ CzÉÃ ªÀÄgÀzÀ ¨ÉÃgÉ 
PÀA¨ÉAiÀÄ¯ÉÆèÃ CxÀªÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ¯ÉÆèÃ ºÉÆ À̧ G¥ÀPÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖvÀÛªÉ. 

      
        ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ :  

1. ZÀUÀ½ EgÀÄªÉUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä JµÀÄÖ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ UÀÆqÀÄ PÀlÄÖvÀÛªÉ ? 
2. ZÀUÀ½ EgÀÄªÉUÀ¼ÀÄ J É̄UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹ K£À£ÀÄß ¤«Äð À̧ÄvÀÛªÉ ? 

    3 PÉ¼ÀV£À PÀxÁ s̈ÁUÀªÀ£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ PÉÆnÖgÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹. 
      CPÀÆægÀ£ÀÄ £ÀºÀÄµÀ£À ªÀA±ÀPÉÌ Ȩ́ÃjzÀ ±Àé¥sÀ®Ì£À ªÀÄUÀ. PÀA¸À£À CµÀÖªÀÄAwæUÀ¼À°è M§â. PÀA¸À£À 
C¥ÀàuÉAiÀÄAvÉ §®gÁªÀÄ PÀÈµÀÚgÀ£ÀÄß ªÀÄxÀÄgÉUÉ PÀgÉvÀgÀÄªÁUÀ AiÀÄªÀÄÄ£Á £À¢AiÀÄ°è  ¸Áß£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 
¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è CPÀÆægÀ¤UÉ, PÀÈµÀÚ vÀ£Àß ¢ªÀågÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ. 
 

     ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 
1. CPÀÆægÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀA±ÀPÉÌ Ȩ́ÃjzÀªÀ£ÀÄ ? 
2. PÀÈµÀÚ AiÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¢ªÀågÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ ? 
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 ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
1. MAzÀÄ PÀ°PÁ ¥sÀ®PÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½ªÀÅzÀÄ ªÉÄÃ°£À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À̧ ÀÄªÀzÀÄ. 
 
2. JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸Àj GvÀÛj¹zÀÝgÉ             JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À̧ÄªÀzÀÄ. 
 
3. PÉÃªÀ® MAzÀÄ ¸Àj EzÀÝgÉ CxÀªÁ GvÀÛj¸À¢zÀÝgÉ           JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀzÀÄ. 
 
4. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §zÀ̄ ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ²PÀëPÀjUÉ CªÀPÁ±À«zÉ.  
 
5. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CªÀPÁ±À«gÀÄªÀÅ¢®è. 

✓  

   x 
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²PÀëPÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀªÀÄÆ£É «µÀAiÀÄªÁgÀÄ 2022-2023 

vÀgÀUÀw:    8                       «µÀAiÀÄ:    PÀ£ÀßqÀ                          ªÀiÁzsÀåªÀÄ : PÀ£ÀßqÀ 
C.£ÀA «zÁåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ.¥sÀ -1 PÀ.¥sÀ -2 PÀ.¥sÀ -3 PÀ.¥sÀ -4 PÀ.¥sÀ -5 MlÄÖ 

       ¸Àj vÀ¥ÀÄà(x) 
1         

2         

3         

4         

5         

6         

7          

8         

9         

10         

 MlÄÖ           

 MlÄÖ           

CAvÀÆ MlÄÖ        

                                                                                                          
                         

    ªÀUÀð/«µÀAiÀÄ²PÀëPÀgÀ ¸À» 

✓  

x 
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±Á¯ÁªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë «µÀAiÀÄªÁgÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀUÀwªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 

  ±Á É̄AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ:___________________________                                                                          ªÀiÁzsÀåªÀÄ :______ 
PÀæ.¸ÀA vÀgÀUÀw MlÄÖ 

ªÀÄPÀÌ¼À 
¸ÀASÉå 

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ M¼À¥ÀlÖ 
ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀASÉå 

¸Àj ¥ÀæxÀªÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

¢éwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

vÀÈwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

UÀtÂvÀ «eÁÕ£À ¸ÀªÀiÁd 
«eÁÕ£À 

MlÄÖ 

vÀ¥ÀÄà 

 4 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 5 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 6 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 7 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 8 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 9 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

   MlÄÖ ¸Àj        
   MlÄÖ vÀ¥ÀÄà        

   CAvÀÆ MlÄÖ        
         

                                                                                                                                               ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀ ¸À»
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DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING,  

MANNUR, BELAGAVI 

 

 

 

 

 

 

 Selected Learning Outcomes for 8th Diagnostic Test 

1 FLN- Identifies the sounds and letters 
 

2 Responds to announcements and instructions made in class, school 
assembly and railway stations and other public places 

 
 

 

3 Uses polite expressions to communicate such as "May I borrow your book?”, 
“I would like to differ".etc 
 

4 writes informal letters, messages and e mails 
 

5 Uses synonyms, antonyms appropriately; deduces word meanings from clues 
in context while reading a variety of texts. 
 

6 Refers dictionary for meaning and spelling while reading and writing. 
 

7 Uses appropriate grammatical forms in communications noun, 
pronoun and adjectives. 

 

8 Narrates stories (real and imaginary) and real life experiences in 
English. 
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MODEL QUESTION PAPER FOR 8th DIAGNOSTIC 

ASSESSMENT 2022-23 

1- Say each word given below and write them down in either in two columns. 

feel, slip,green, hit, set,pan, met,bad,would, cool, put,mood 

 

 

 

 

 

 
     2.Identify the places where these instructions are used. 

a- Don’t pluck flowers 
b- Keep your footwear outside. 
c- Keep silence. 

 
2- Listens to the expressions and share when these expressions are used. 

a- I am sorry 
b-  Thank you very much. 
c- May I borrow your pen. 

 
     4-Identify the part of the informal letter 
       a- Dear father b- Yours Lovingly c- 31/05/2022 

 

 

        5- Look at the words given in the first column select a synonym and antonym from the words given in box. 

                 tidy,costly, annoyed, calm, cheap, dirty 

  Synonym Antonym 

angry     

expensive      

clean     

 

          6- Refer dictionary and write synonym for the words given below. 

             a- Abuse               b-Pleasant c- Curious 
 

 

 

/I/ /I:/ 

    

    

  
/e/ /ae/ 

    

    

  
/u/ /u:/ 
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          7- Match the following parts of speech with their examples 

Parts of Speech Examples  

Adjective Karan 

Noun himself 

Pronoun courageous 

 

           8- Speak few words on given topics in your own words. 

a- First day of your school             b-My school c- Moral story 
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²PÀëPÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀªÀÄÆ£É «µÀAiÀÄªÁgÀÄ 2022-2023 

vÀgÀUÀw:    8                       «µÀAiÀÄ:    EAVèÃµÀ                          ªÀiÁzsÀåªÀÄ : PÀ£ÀßqÀ 
C.£ÀA «zÁåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ.¥sÀ -1 PÀ.¥sÀ -2 PÀ.¥sÀ -3 PÀ.¥sÀ -4 PÀ.¥sÀ -5 PÀ.¥sÀ -6 PÀ.¥sÀ -7 PÀ.¥sÀ -8 MlÄÖ 

       ✓    
✓  x 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 MlÄÖ              

 MlÄÖ              

CAvÀÆ MlÄÖ           

                                                                                                          
                         

    ªÀUÀð/«µÀAiÀÄ²PÀëPÀgÀ ¸À» 
 

✓  

x 
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±Á¯ÁªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë «µÀAiÀÄªÁgÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀUÀwªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 

  ±Á É̄AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ:___________________________                                                                          ªÀiÁzsÀåªÀÄ :______ 
PÀæ.¸ÀA vÀgÀUÀw MlÄÖ 

ªÀÄPÀÌ¼À 
¸ÀASÉå 

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ M¼À¥ÀlÖ 
ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀASÉå 

¸Àj ¥ÀæxÀªÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

¢éwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

vÀÈwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

UÀtÂvÀ «eÁÕ£À ¸ÀªÀiÁd 
«eÁÕ£À 

MlÄÖ 

vÀ¥ÀÄà 

 4 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 5 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 6 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 7 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 8 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 9 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

   MlÄÖ ¸Àj        
   MlÄÖ vÀ¥ÀÄà        

   CAvÀÆ MlÄÖ        
         

                                                                                                                                               ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀ ¸À»



Page 15 of 48 
 

 

जिला जिक्षा व प्रजिक्षण संस्था, मण्णूर. बेलगावी 

अजिगम पुनःप्राप्ती (कजलका चेतररके) 

सीखने के प्रजतफल 

  कक्षा : 8 वी                               जवषय :  तृ भा ह दंी 

क्र. सं  सीखने के प्रजतफल 
 

1 अक्षरों के स्वरूप तथा ध्वजनयों को प चानेंगे । 

2 पढी सुनी क ानी,कजवता आदी स ेवणण, मत्राओं को प चानेंगे। 

3 रचनाओं में प्रयुक्त संयुक्ताक्षरों या आिा अक्षरों को संदभाणनुसार सीखेंगे। 

4 समनाथणक और जवलोमाथणक िब्दों को समझेंगे । 

5 ह दंी के अंको के बारे में िानेंगे। 
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नैदाजनक परीक्षा 

जिक्षकों के जलए नमूना प्रश्नपत्र 

कक्षा : ८                               जवषय :  तृ. भा. ह दंी 

१. जिक्षक वणणमाला का चार्ण ददखाकर जनम्नजलजखत प्रश्न पूछेंगे। 
अ)  ह दंी वणणमाला में स्वर वणों को प चानकर उनका उच्चारण कीजिए/पदढए। 
आ) चार्ण में अल्पप्राण और म ाप्राण अक्षरों को प चाजनए। 
इ)   ह दंी वणणमाला जलजखए। 

२. 

अ) जपछली कक्षा की दकसी कजवता का गायन  कीजिए। 

आ)  क और ग की बार खडी जलजखए/बोजलए। 

(वं्यिनों के साथ स्वरों को िोडकर उच्चारण करने का दक्रयाकलाप कर सकते  ैं) 

इ) जनम्नजलजखत वाक्यों में जबनामात्रावाले िब्दों पर गोला लगाजयए। 

करण एक अच्छा लडका  ।ै व  सुब  िल्दी उठता  ।ैघर के कामों में माता की मदद करता  ै। 

२. चमक पट्टी में प्रयुक्त संयुक्त िब्दों को पढना । 

( चक्की,अल्पजवराम, ल्वा,पन्ना,पुस्तक,चन्नम्मा,) 

आ)उपयुणक्त संयुक्त िब्दों में से सिातीय और जविातीय संयुक्त िब्दों को जवभाजित कीजिए। 

सिातीय संयुक्त िब्द                 जविातीय संयुक्त िब्द 

१.________________              __________________ 

२.________________              __________________ 

३.________________              ___________________ 

इ)जनम्नजलजखत कजवता को पढकर संयुक्त िब्दों को रेखांदकत कीजिए/प चाजनए। 

एक युवक था बुजध्दमान  

आइिक न्यूर्न उसका नाम। 
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४.अ) जवलोम िब्दोंका स ी जमलान कीजिए। 

 १. अंदर          गरम   

२.ऊपर           बडा 

३. छोर्ा          आकाि  

४. भूमी           नीचे   

५. ठंडा          बा र 

आ) जचत्र देखकर उसके समानाथणक िब्द जलखो/बोलो। 

 १.___________२.____________ 

 

 

११११११११११११११११११११ १._____________ २._____________ 

       

       १._____________ २._____________ 

 

 

इ)जनम्नजलजखत िब्दों में समानाथणक िब्दों को प चाजनए। 

( लडका, औरत, बालक, पानी, िलि, पताका, घर, िल, मज ला, मकान, कमल, झंडा) 

१. िैसे : लडका – बालक  
२. ________ _______ 
३. ________  ________ 
४. ________  ________ 
५. __________  __________ 

६.___________ ___________ 
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५. अ) १से २० तक जगनती बोजलए। 

आ) जनम्नजलजखत अंकों को अक्षरों में उच्चररत कीजिए। 

११  ____________ 

१५  ____________ 

३० _____________ 

इ)पाठिाला में उपलब्ि सामजियों/व्यजक्तयों को जगनकर बताना।  

िैसे :  मारी पाठिाला में दकतने छात्र  ैं? 
¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
1.MAzÀÄ PÀ°PÁ ¥sÀ®PÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½ªÀÅzÀÄ ªÉÄÃ°£À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À̧ ÀÄªÀzÀÄ. 
 
2.JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸Àj GvÀÛj¹zÀÝgÉ         JAzÀÄUÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀzÀÄ. 
 
3. PÉÃªÀ® MAzÀÄ ¸ÀjEzÀÝgÉCxÀªÁGvÀÛj¸À¢zÀÝgÉ               JAzÀÄUÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀzÀÄ. 
 
4. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §zÀ̄ ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ²PÀëPÀjUÉ CªÀPÁ±À«zÉ. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

✓  

x 
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²PÀëPÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀªÀÄÆ£É «µÀAiÀÄªÁgÀÄ 2022-2023 

vÀgÀUÀw:  8                              «µÀAiÀÄ: »A¢    ªÀiÁzsÀåªÀÄ : PÀ£ÀßqÀ 

 

 
ªÀUÀð/«µÀAiÀÄ²PÀëPÀgÀ ¸À»       

 

C.£ÀA «zÁåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ.¥sÀ -1 PÀ.¥sÀ -2 PÀ.¥sÀ -3 PÀ.¥sÀ -4 PÀ.¥sÀ -5 
MlÄÖ 

✓  vÀ¥ÀÄà 
1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

MlÄÖ        

MlÄÖ        

 
CAvÀÆMlÄÖ 

       

✓  

x 
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±Á¯ÁªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë «µÀAiÀÄªÁgÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀUÀwªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 

  ±Á É̄AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ:___________________________                                                                       ªÀiÁzsÀåªÀÄ :______ 
PÀæ.¸ÀA vÀgÀUÀw MlÄÖ 

ªÀÄPÀÌ¼À 
¸ÀASÉå 

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ M¼À¥ÀlÖ 
ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀASÉå 

¸Àj ¥ÀæxÀªÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

¢éwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

vÀÈwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

UÀtÂvÀ «eÁÕ£À ¸ÀªÀiÁd 
«eÁÕ£À 

MlÄÖ 

vÀ¥ÀÄà 

 4 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 5 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 6 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 7 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 8 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 9 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

   MlÄÖ ¸Àj        
   MlÄÖ vÀ¥ÀÄà        

   CAvÀÆ MlÄÖ        
         

                                                                                                                                               
ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀ ¸À»                                                          
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£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À «ªÀgÀ 

«µÀAiÀÄ «eÁÕ£À               vÀgÀUÀw: 8             ªÀiÁzÀåªÀÄ:PÀ£ÀßqÀ 

PÀæ. 
¸ÀA 

yÃªÀiï PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À ¥ÀnÖ 

1 ¨É¼ÉAiÀÄ GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ 
¤ªÀðºÀuÉ 

1. £ÁªÀÅ ¸ÉÃ«¸ÀÄªÀ DºÁgÀzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀgÀÄ 

2. DºÁgÀªÁV §¼À̧ ÀÄªÀ ¸À À̧åzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À̧ÄªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä DºÁgÀzÀ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 
ºÀZÀÄÑªÀgÀÄ 

3. DºÁgÀzÀ°ègÀÄªÀ ««zsÀ ¥ÉÇÃμÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À̧ÄªÀgÀÄ 

4. É̈¼É CxÀð w½zÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉ ¸À»vÀ ªÀVÃðPÀj À̧ÄªÀgÀÄ 

5. PÀÈ¶AiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄÄªÀgÀÄ 

2 ¯ÉÆÃºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
C É̄ÆÃºÀUÀ¼ÀÄ 

1. É̄ÆÃºÀ ªÀÄvÀÄÛ C É̄ÆÃºÀUÀ¼À £ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ¨sËvÀUÀÄtUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É̄ ªÀVÃðPÀj¸ÀÄªÀ gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀj À̧ÄªÀgÀÄ 

2. ¯ÉÆÃºÀ ªÀÄvÀÄÛ C É̄ÆÃºÀUÀ¼ÀÄ DªÀÄèd£ÀPÀ ¤ÃgÀÄ DªÀÄè ¥ÀævÁåªÀÄè UÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀwð¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ wÃªÀiÁð£À 
PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀgÀÄ 

3. DªÀÄè & ¥ÀævÁåªÀÄèUÀ¼À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ¥ÀjÃQȩ̈ ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ DªÀÄè ¥ÀævÁåªÀÄè UÀ¼À°ègÀÄªÀ É̄ÆÃºÀ 
ªÀÄvÀÄÛ C É̄ÆÃºÀUÀ¼À £ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀgÀÄ 

3 ¸À À̧åUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À 
¸ÀAgÀPÀëuÉ 

1. ««zsÀ §UÉAiÀÄ DªÁ À̧ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è fÃ«UÀ¼À ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀgÀÄ 

2. CgÀtå £Á±ÀzÀ CxÀð ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀgÀÄ 
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3. CgÀtå£Á±ÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄÄªÀgÀÄ PÁqÀÄUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ CjvÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀæeÉÕ ¨É¼É¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 

4. ªÀ£ÀåfÃ«UÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV ¸ÀgÀPÁgÀ gÀÆ¦¹gÀÄªÀ ¸ÀAgÀQëvÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀ£ÀåfÃ« zsÁªÀÄ gÁ¶ÖæÃAiÀÄ GzÁå£ÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ¸À®Ä fÃªÀUÉÆÃ¼À UÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸À w½AiÀÄÄªÀgÀÄ 

5. ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄÄªÀgÀÄ 

6. PÉA¥ÀÅ zÀvÁÛA±À ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½AiÀÄÄªÀgÀÄ 

4 ±À§Ý 1. ±À§ÝzÀ GvÀàwÛ «ªÀj À̧ÄªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À§Ý GvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄªÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀVÃðPÀj¸ÀÄªÀ gÀÄ 

2. ±À§Ý ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ZÀlÄªÀnPÉ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁr vÉÆÃj¸ÀÄªÀgÀÄ 

3. PÀA¥À£À ¥ÁgÀ DªÀvÀðPÁ® ªÀÄvÀÄÛ DªÀÈwÛ CxÀð w½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À§ÝzÀ wÃªÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ DªÀvÀð ªÀ£ÀÄß 
CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÀiÁ£À zÉÆA¢UÉ «ªÀj À̧ÄªÀgÀÄ 

4. ±ÀæªÀå ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæªÀuÁwÃvÀ ±À§ÝUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸À §gÉAiÀÄÄªÀgÀÄ 

5. ±À§Ý ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAwæ À̧ÄªÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄªÀgÀÄ 

5 fÃªÀPÉÆÃ±À 1. À̧¸Àå fÃªÀPÉÆÃ±À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂ fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ avÀæ §gÉzÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀgÀÄ 

2. ¥ÀæªÀÄÄR PÀtÀzÀAUÀ UÀ¼ÁzÀ PÉÆÃ±À¥ÉÇgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÀæºÀjwÛ£À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀgÀÄ 

3. À̧¸Àå fÃªÀPÉÆÃ±À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂ fÃªÀPÉÆÃ±ÀUÀ¼À ªÀåvÁå¹ À̧ÄªÀgÀÄ 

6 ¨É¼ÀPÀÄ 1. É̈¼ÀPÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀ¥ÀðtzÀ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀåvÁå¹PÀj¸ÀÄªÀgÀÄ 

2. zÀ¥ÀðtzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ À̧ÄªÀgÀÄ 

3. ¥Àæw¥sÀ®£ÀzÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj À̧ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀéAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀgÀÄ 
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4. ¦Ã£À ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄß zÀ¥ÀðtzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀgÀÄ 

7 «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀzÀ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ 
¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 

1. GvÀÛªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄ§ð® ªÁºÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀåvÁå¸À ¸ÀÄªÀgÀÄ 

2. ¤Ãj£À «zÀÄå¢é̈ sÀd£É §UÉÎ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ PÉÊUÉÆAqÀÄ «ªÀj¸ÀÄªÀgÀÄ 

3. «zÀÄåvï É̄Ã¥À£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¢£À¤vÀå fÃªÀ£ÀzÀ°è CzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹ À̧ÄªÀgÀÄ 

8 WÀμÀðuÉ  1. ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj À̧®Ä ¸ÀªÀÄxÀðgÁUÀÄªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ZÀ®£ÉAiÀÄ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀVÃðPÀj¸ÀÄªÀgÀÄ 

2. ZÀ°¹zÀ zÀÆgÀ dªÀªÀ£ÀÄß ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß KPÀªÀiÁ£À UÀ¼À°è ªÀåPÀÛ¥Àr À̧ÄªÀgÀÄ 

3. ®¨sÀå«gÀÄªÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ KPÀgÀÆ¥À ZÀ®£É ªÀÄvÀÄÛ KPÀgÀÆ¥ÀªÀ®èzÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀåvÁå¹ À̧ÄªÀgÀÄ 

4. ZÀ°¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀ À̧ÄÛ ¤±ÀÑ® ¹ÜwUÉ §gÀ®Ä PÁgÀtªÀ£ÀÄß «ªÀj À̧ÄªÀgÀÄ 

5. WÀμÀðuÉAiÀÄ ªÉÄÃ É̄ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄªÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À̧ÄªÀgÀÄ 
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£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥Àæ±ÁßªÀ½UÀ¼ÀÄ 

£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¸À®Ä ²PÀëPÀjUÉ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 
 

        «µÀAiÀÄ : «eÁÕ£À                               vÀgÀUÀw : 8                        ªÀiÁzÀåªÀÄ :  PÀ£ÀßqÀ 
              
¥Àæ±Éß 1) 1. DºÁgÀªÁV ¤ÃªÀÅ §¼À À̧ÄªÀ ¸À À̧åzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 

2. avÀæzÀ°è PÉÆnÖgÀÄªÀ PÀÈ¶ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ 

 

 

 

 

 

3. DzsÀÄ¤PÀ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 

¥Àæ±Éß 2) 1. avÀæ / £ÉÊdªÁV ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj À̧ÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ É̄ÆÃºÀ & C É̄ÆÃºÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹j. 
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2. PÉ®ªÀÅ DºÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÀÄa £ÉÆÃqÀÄªÀzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄ½ ªÀÄvÀÄÛ  PÀ» UÀÄgÀÄw¹j. 

3. °lä¸ï PÁUÀzÀ §¼À¹ DªÀÄè ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÁåªÀÄèUÀ¼À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 

¥Àæ±Éß 3)  1. F ªÀÄÄA¢£À avÀæUÀ¼ÀÄ CgÀtå£Á±ÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü À̧ÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ avÀæzÀ PÉ¼ÀUÉ £ÉÊ¸ÀVðPÀ E®èªÉÃ ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ JAzÀÄ    §gÉ. 
GzÁºÀgÀuÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PÁr£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ ¤£ÀßzÉÃ C©ü¥ÁæAiÀÄªÀ£ÀÄß ªÀåPÀ Û¥Àr À̧Ä. 

3. ¤ÃªÀÅ ªÁ¹ À̧ÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁrj. 

¥Àæ±Éß 4) 1. «rAiÉÆÃ vÉÆÃj À̧ÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ±À§Ý ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ  PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 
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2. ¸ÀAVÃvÀ ªÁzÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄ Û CªÀÅUÀ¼À PÀA¦ À̧ÄªÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄªÀ «ÄAZÀÄ ¥ÀnÖUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄQ ¸ÀjAiÀiÁzÀ eÁUÀzÀ°è CAn¹. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ±À§ÞzÀ KPÀªÀiÁ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 

 

 ¥Àæ±Éß 5) 1. fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ avÀæ vÉÆÃj¹ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä w½¸ÀÄªÀzÀÄ. 

         ( s̈ÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ «ÄAZÀÄ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ É̈ÃPÀÄ) 

 

 



Page 27 of 48 
 

 

 2.  PÀ¥ÀÄà ºÀ®UÉ ªÉÄÃ°£À  CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹, CªÀÅUÀ¼À À̧ºÁAiÀÄ¢AzÀ fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ PÀtzÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß H»¹ ºÉÃ½j  

➢ ªÉÄÊ __ PÁA__ ____  

➢ ___ °Î ___ À̧A ___ ___  

➢ PÉÆèÃ ___ ¥Áè ____  

➢ PÉÆÃ ___ PÉÃA ____  

➢ PÉÆÃ ___ ¥ÉÇ ____  

➢ gÉÊ ____ ____ ªÀiï  

 3. avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸À À̧å fÃªÀPÉÆÃ±À & ¥ÁætÂ fÃªÀPÉÆÃ±ÀPÀÆÌ EgÀÄªÀÀ ªÀåvÁå¸À UÀÄgÀÄw¸À®Ä ºÉÃ¼ÀÄªÀzÀÄ. 

 

 

 

 

 

 ¥Àæ±Éß 6) 1. zÀ¥ÀðtUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr, CªÀÅUÀ¼À°è ¦Ã£À ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄß zÀ¥Àðt  

          AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹.   

2. ¢£À ¤vÀå fÃªÀ£ÀzÀ°è ¨É¼ÀQ£À ªÀQæÃ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 

3. avÀæzÀ°è PÁtÄªÀ zÀ¥ÀðtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½j. 
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  ¥Àæ±Éß 7) 1. F PÉ¼ÀV£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ¥ÀjÃPÀëPÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ «zÀÄåvï ªÁºÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹. 

 

 

 

 

 

2. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è J¯ï.E.r., §¯ïâ §¼ÀPÉ ºÉZÁÑVzÀÄÝ EzÀPÉÌ PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? 

3. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÖÃ¯ï ¥ÁvÉæAiÀÄ ºÉÆgÀ vÀ¼À s̈ÁUÀzÀ° è vÁªÀÄæzÀ §tÚ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹¢ÝÃAiÉÄ? ºÁUÁzÀgÉ D jÃw MAzÀÄ ¯ÉÆÃºÀzÀ ªÉÄÃ É̄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 
¯ÉÆÃºÀzÀ ¯ÉÃ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 

¥Àæ±Éß 8) 1. F JgÀqÀÄ avÀæUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄ Û ZÀ° À̧ÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¤±ÀÑ®ªÁVzÉ? 

 

 

 

 

3. EªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ «zsÀzÀ ZÀ®£ÉAiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«AiÀiÁ? 
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¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
1. MAzÀÄ PÀ°PÁ ¥sÀ®PÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ, ªÉÄÃ°£À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄªÀzÀÄ. 

 

2. JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸Àj GvÀÛj¹zÀÝgÉ             JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀzÀÄ. 

 

3. PÉÃªÀ® MAzÀÄ ¸Àj EzÀÝgÉ CxÀªÁ GvÀÛj¸À¢zÀÝgÉ           JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀzÀÄ. 

 

4. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ²PÀëPÀjUÉ CªÀPÁ±À«zÉ.  

 

5. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CªÀPÁ±À«gÀÄªÀÅ¢®è. 

 
 
 
 
 
 
 

✓  

   x 
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²PÀëPÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀªÀÄÆ£É «µÀAiÀÄªÁgÀÄ 2022-2023 

vÀgÀUÀw: 8                                   «µÀAiÀÄ: «eÁÕ£À                                          ªÀiÁzsÀåªÀÄ : PÀ£ÀßqÀ 

C.£ÀA «zÁåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ.¥sÀ -1 PÀ.¥sÀ -2 PÀ.¥sÀ -3 PÀ.¥sÀ -4 PÀ.¥sÀ -5 
PÀ.¥sÀ -6 PÀ.¥sÀ -7 PÀ.¥sÀ -8 PÀ.¥sÀ -9 PÀ.¥sÀ -10 MlÄÖ 

✓  x 
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 MlÄÖ    

 

            

 MlÄÖ    

 

            

 

CAvÀÆ MlÄÖ 

            

ªÀUÀð/«µÀAiÀÄ²PÀëPÀgÀ ¸À» 

✓  

x 
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±Á¯ÁªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë «µÀAiÀÄªÁgÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀUÀwªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 

  ±Á É̄AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ:___________________________                                                                          ªÀiÁzsÀåªÀÄ :______ 
PÀæ.¸ÀA vÀgÀUÀw MlÄÖ 

ªÀÄPÀÌ¼À 
¸ÀASÉå 

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ M¼À¥ÀlÖ 
ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀASÉå 

¸Àj ¥ÀæxÀªÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

¢éwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

vÀÈwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

UÀtÂvÀ «eÁÕ£À ¸ÀªÀiÁd 
«eÁÕ£À 

MlÄÖ 

vÀ¥ÀÄà 

 4 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 5 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 6 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 7 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 8 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 9 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

   MlÄÖ ¸Àj        
   MlÄÖ vÀ¥ÀÄà        

   CAvÀÆ MlÄÖ        
         

                                                                                                                                               ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀ ¸À» 
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£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À «ªÀgÀ 
«µÀAiÀÄ : ಗಣಿತ                  vÀgÀUÀw : 8 ನ ೇ               ªÀiÁzÀåªÀÄ : ಕನ್ನಡ 

ಕರ.ಸಂ.      ಥೇಮ್ಸ್                                           ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು 

 

 

 1. 

 

 

ಸಂಖ್ ೆಗಳು 

 

 

1. ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಮತತುಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಸ್ತಂಖ್ಯಯಗಳನ್ತು ಬರಯಯತವುರತ ಹಾಗೂ ದಯೂಡ್ಡ ಸ್ತಂಖ್ಯಯಗಳ  
ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ತು ಮಾಡ್ತವರತ  

2. ಸ್ತಂಖ್ಾಯ ಗಣಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಯೂಳಳುವರತ. 

3. ಭಿನ್ುರಾಶಿಗಳ ಪರಿಕಲಪನಯ ಮತತು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ತು ಅರಿಯತವರತ. 

4.  ಪೂರಾಣಂಕಗಳ ಪರಿಕಲಪನಯ ಮತತು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ತು ಅರಿಯತವರತ. 

 

 2. 

 

ಬೇಜಗಣಿತ 

5. ಬೇಜಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲಪನಯಗಳ ಪರಿಚಯ – ಸ್ಥಿರಾಂಕ , ಬೇಜಪದ,  ಬೇಜಯೂೇಕ್ರುಗಳಳ , ಬಹತಪದಯೂೇಕ್ರುಗಳ  
ಅರ್ಣ ಮತತು ವಿಧಗಳಳ 

6. ಸ್ತರಳ ಬೇಜಯೂೇಕ್ರುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ತು ಮಾಡ್ತವರತ. ( ಸ್ತಂಕಲನ್ , ವಯವಕಲನ್ , ಗತರಾಕಾರ  
ಮತತು ಬಾಗಾಕಾರ  

7. ಘಾತಂಕಗಳ ಅರ್ಣ ಮತತು ನಿಯಮಗಳಳ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ತು ಅನ್ವಯಿಸ್ಥ ಲಯಕಕಗಳನ್ತು ಮಾಡ್ತವರತ.  

  8. ರಯೇಖ್ಾಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲಪನಯಗಳ ಪರಿಚಯ – ಬಂದತ , ರಯೇಖ್ಯ , ಕ್ರರಣ , ರಯೇಖ್ಾಖಂಡ್ , ಕಯೂೇನ್ಗಳ ಅರ್ಣ 
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 3. ರ ೇಖ್ಾಗಣಿತ ವಿಧಗಳನ್ತು ಅರಿಯತವುರತ. 

9. ತ್ರಿಭತಜದ ಅರ್ಣ ಮತತು ವಿಧಗಳನ್ತು ಅರಿಯತವರತ. 

10. ಚತತಭತಣಜದ ಅರ್ಣ ಮತತು ವಿಧಗಳಳ ಮತತು ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ತು ಅರಿಯತವರತ. 

 

4. 

 

ಕ್ ೇತರ ಗಣಿತ 

 

11. 2- ಆಯಾಮ ಮತತು 3- ಆಯಾಮದ ಆಕೃತ್ರಗಳ ಅರ್ಣ ಮತತು ಪರಿಕಲಪನಯ , ಆಯತ ಘನ್ , ಚೌಕಘನ್ ಮತತು 
 ಸ್ಥಲ್ಲಂಡ್ರಗಳ  ಮೇಲಯೈ ವಿಸ್ಥುೇಣಣ ಮತತು ಘನ್ಫಲಗಳನ್ತು ತ್ರಳಿಯತವರತ. 

 

 

5.  

ದತಾತಂಶಗಳ 

 ನಿರ್ವಹಣ  

 

12. ದತಾುಂಶಗಳ ಸ್ತಂಗಿಹರಯ, ನಿವಣಹರಯ ಮತತು ಆವೃತ್ರು ವಿತರರಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ತು ರಚಿಸ್ತತವರತ. 
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ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕೆ್ಷ  ನಡೆಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಗೆ ಮಾದರ ಪರ ಶೆ್ನ  ಪತ್ರರ ಕ್ಷ 

«µÀAiÀÄ : ಗಣಿತ                  vÀgÀUÀw : 8 ನೇ                 ªÀiÁzÀåªÀÄ : ಕನೆ ಡ 

 

ಪರ ಶೆ್ನ  -1 ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ 

a) . 2 X103 + 3 X 102 + 4 X 101 + 1 X 10 0 ಇದನ್ನು  ಸಾಮಾನ್ಯ  ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬರೆದಾಗ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯಯ  ಬರುತ್ತ ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಾ? 

b). ಹತ್ತತ  ಮತ್ತತ  ನೂರರ ಹಲವಾರು ಕಡಿ್ಡ ಗಳ ಕಟ್ಟು ಗಳು ಮತ್ತತ  ಹಲವಾರು ಬಿಡ್ಡ ಕಡಿ್ಡ ಗಳನ್ನು  ಮೇಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಹರಡ್ಡ ಪರ ತಿಯೊಬಬ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗೆ 2- 

ಅಥವಾ 3- 

  ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ನೀಡ್ಡ ಆ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ವಿಸ್ತ ೃತ್ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಜೀಡ್ಡಸ್ಲು ತಿಳಿಸುವುದು. ಉದಾ : 23 , 200 
 

                                          

c). 4 ಮತ್ತತ  5 – ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳುಳಳ  ಮಂಚು ಪಟ್ಟು ಗಳನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಿ ಪರ ತಿಯೊಬಬ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗೆ 2 ಮಂಚು ಪಟ್ಟು ಗಳನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ 

ಅವರಿಗೆ 

ಬಂದ ಸಂಕಲನ್ ಮತ್ತತ  ವವ ಕಲನ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು. 

 

 ಪರ ಶೆ್ನ  -2 ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ 

a) ಧನ್ವೂ ಅಲಿ ಋಣವೂ ಅಲಿದ ನಾನ್ನ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಪೂರ್ಿಂಕವಾಗಿರುವೆ . ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ನ ಯಾರು? 

b) ಪೂಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳ ಗಣವನ್ನು  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಿರಿ. 
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c)   ಸಾವ ಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯಯ  ಗಣವನ್ನು  ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸು. 

 

ಪರ ಶೆ್ನ  -3 ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ 

 

a) ಬಣಣ  ತ್ತಂಬಿದ ಭಾಗವು ಪರ ತಿನಧಿಸುವ  ಭಿನ್ು ರಾಶಿಯನ್ನು  ಹೇಳಿರಿ.  

b) ಮೊತ್ತ  ಕಂಡುಹಿಡ್ಡಯಿರಿ.   
𝟐

𝟑
    +  

𝟓

𝟐
 

c) ಗುಣಿಸಿ      
𝟏𝟓

𝟏𝟐
    X   

𝟒

𝟓
 

ಪರ ಶೆ್ನ   - 4  ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ 

a) ಪೂರ್ಿಂಕಗಳ ಗಣವನ್ನು ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಿರಿ. 

b) ವಗಿ ಕೀಣೆಯಲಿ್ಲ  ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯಯ ರೇಖ್ಯಯನ್ನು  ರಚಿಸಿ, ಪರ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂರ್ಿಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ  ಅವುಗಳ ಸಂಕಲನ್ 

ಮತ್ತತ  ವಯ ವಕಲನ್ ಕಿರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು  ಸಂಖ್ಯಯ ರೇಖ್ಯಯ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಸುತ್ತ  ು ತ್ತ ರಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿಸುವುದು. 

c)  ವಗಿ ಕೀಣೆಯಲಿ್ಲ  ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯಯ ರೇಖ್ಯಯನ್ನು  ರಚಿಸಿ, ಪರ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂರ್ಿಂಕಗಳನ್ನು  ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ  ಅವುಗಳ ಗುರ್ಕಾರ  

ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಮಾಡ್ಡಸುವುದು. 
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ಪರ ಶೆ್ನ   - 5  ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ 

a) ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಸಿಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ ಹೇಳಿರಿ. ( ಮಂಚು ಪಟ್ಟು ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದು ) 

b) ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು  ಏಕಪದ , ದ್ವವ ಪದ ಮತ್ತತ  ತಿರ ಪದಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡ್ಡಸಿ  ( ಮಂಚುಪಟ್ಟು ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದು.) 

2 + x  , 
5

12
𝑥 , 3y -5 , a+ b-c 

c) 2𝑥3 + 3𝑥2 − 4𝑥 + 2  ಇಂತ್ಹ ಬಹುಪದೀಕಿತ ಗಳ ಮಂಚು ಪಟ್ಟು ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಡ್ಡಗಿರ ಯನ್ನು  ತಿಳಿಸ್ಲು ಹೇಳುವುದು. 

ಪರ ಶೆ್ನ   - 6  ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ. 

a) ಮೊತ್ತ  ಕಂಡು ಹಿಡ್ಡ . 2m + 3n – 4l  3m -n + 5l 

b)  ಗುಣಲಬಧ  ಕಂಡುಹಿಡ್ಡಯಿರಿ ( 2x + 3 ) ( x – 5 ) 

c)  ಭಾಗಿಸಿರಿ. 12x3y4 z5÷ 3xy2z3 

ಪರ ಶೆ್ನ   - 7  ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ. 

a)  ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಘಾತ್ ಸೊನೆು ಯಾಗಿದದ ರೆ , ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು  ? ತಿಳಿಸಿರಿ 

b) 23 X 24 ÷ 2 2 ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು  ? 

c) ಕಾಡಿಶಿೀಟ್ ನ್ ಮೇಲೇ ಘಾತಂಕಗಳ ನಯಮಗಳು ಅನ್ವ ಯವಾಗುವಂತ್ಹ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು  ಬರೆದು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನು   

ಬಿಡ್ಡಸ್ಲು ಬಳಸುವ ನಯಮವನ್ನು  ತಿಳಿಸ್ಲು ಹೇಳುವುದು.? 

ಪರ ಶೆ್ನ   - 8 ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ. 

a) ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಕಿರಣವನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತ್ವಾಗಿದೆ ? 

↔                      −                     →                             < 

b) ಸ್ರಳ ರೇಖ್ಯ ಹಾಗೂ ರೇಖ್ಯಖಂಡಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯ ತಯ ಸ್ಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿರಿ. 

c) 900 ಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದುದ  1800 ಕೆಿಂತ್ ಕಡ್ಡಮೆ ಇರುವ ಕೀನ್ದ ಹೆಸ್ರೇನ್ನ ? 

ಪರ ಶೆ್ನ   - 9 ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ. 

a) ತಿರ ಭುಜ ಎಂದರೇನ್ನ? 

b) ಕೀನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿರ ಭುಜದ ವಿಧಗಳನ್ನು  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 
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c) ಎಲಿ್ಲ  ಬಾಹುಗಳು ಸ್ಮನಾಗಿರುವ ತಿರ ಭುಜದ ಹೆಸ್ರೇನ್ನ? 

ಪರ ಶೆ್ನ   - 10 ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ. 

a) ಒಂದು ಕಾಡಿಶಿೀಟ್ ನ್ ಮೇಲೆ ಎಲಿ್ಲ  ಸ್ಮತ್ಲ್ಲಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು  ಬರೆದು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಚತ್ತಭುಿಜಗಳನ್ನು  

ಗುತಿಿಸ್ಲು ತಿಳಿಸುವುದು. 

b) ಚೌಕ ಮತ್ತತ  ವಜ್ರರ ಕೃತಿಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯ ತಯ ಸ್ಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿರಿ. 

c) ಸ್ಮಾಂತ್ರ ಚತ್ತಭುಿಜದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿರಿ ( ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚತ್ತಭುಿಜಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಕೇಳುವುದು. 

 

ಪರ ಶೆ್ನ   - 11 ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ. 

a) ಒಂದು ಕಾಡಿಶಿೀಟ್ ನ್ ಮೇಲೆ ಎಲಿ್ಲ  ಸ್ಮತ್ಲ್ಲಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು  ಬರೆದು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ಆಕೃತಿಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು  

ಗುತಿಿಸ್ಲು ತಿಳಿಸುವುದು. 

b) ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ು ಣ ( ಯಾವುದೇ ಆಯತ್ ಘನಾಕಾರದ ವಸುತ  ) ದ 3 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ಪಾರ್ಶವ ಿ ಮೇಲೆಮ ೈ  

ವಿಸಿತ ೀಣಿವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡ್ಡಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು. 

C )  ಪರ ತಿೀ ಅಂಚು 5 ಸಂ. ಮೀ. ಇರುವ ಚೌಕ ಘನ್ದ ಪೂಣಿ ಮೇಲೆಮ ೈ ವಿಸಿತ ೀಣಿ ಎಷ್ಟು ?  

ಪರ ಶೆ್ನ   - 12 ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಉತತ ರಸಿರ. 

a) ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಓಣಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕುಟ್ಟಂಬಗಳಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನೀಡ್ಡ ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ದನ್ ಕರುಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂರ್ಶಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲು ತಿಳಿಸುವುದು. 

b) ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ದತತ ಂರ್ಶಗಳನ್ನು  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗರ ಹಿಸಿಪರ ತಿ ಓಣಿಯಲಿ್ಲನ್ ದನ್ಕರುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಕೀಷ್ಠ ಕದಲಿ್ಲ  ನವಿಹಿಸ್ಲು ತಿಳಿಸುವುದು. 

c) ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೀಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ಪಾತೆರ ಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂರ್ಶಗಳ ು ವೃತಿತ  ವಿತ್ರರ್ ಪಟ್ಟು ಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸ್ಲು  

ತಿಳಿಸುವುದು. 
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¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
1. MAzÀÄ PÀ°PÁ ¥sÀ®PÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½ªÀÅzÀÄ ªÉÄÃ°£À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À̧ ÀÄªÀzÀÄ. 
 
2. JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸Àj GvÀÛj¹zÀÝgÉ             JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À̧ÄªÀzÀÄ. 
 
3. PÉÃªÀ® MAzÀÄ ¸Àj EzÀÝgÉ CxÀªÁ GvÀÛj¸À¢zÀÝgÉ           JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀzÀÄ. 
 
4. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §zÀ̄ ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ²PÀëPÀjUÉ CªÀPÁ±À«zÉ.  
 
5. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CªÀPÁ±À«gÀÄªÀÅ¢®è. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

✓  

   x 
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²PÀëPÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀªÀÄÆ£É «µÀAiÀÄªÁgÀÄ 2022-2023 

vÀgÀUÀw: 8                                   «µÀAiÀÄ: UÀtÂvÀ                                         ªÀiÁzsÀåªÀÄ : PÀ£ÀßqÀ 

C.£ÀA «zÁåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ.¥sÀ -
1 

PÀ.¥sÀ -
2 

PÀ.¥sÀ -
3 

PÀ.¥sÀ -
4 

PÀ.¥sÀ -
5 

PÀ.¥sÀ -
6 

PÀ.¥sÀ -
7 

PÀ.¥sÀ -
8 

PÀ.¥sÀ -
9 

PÀ.¥sÀ -
10 

PÀ.¥sÀ -
11 

PÀ.¥sÀ -
12 

MlÄÖ 
✓  x 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

 MlÄÖ    

 

              

 MlÄÖ    

 

              

 

CAvÀÆ MlÄÖ 

              

                                                                                                                        ªÀUÀð/«µÀAiÀÄ²PÀëPÀgÀ ¸À» 

✓  

x 
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 ±Á¯ÁªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë «µÀAiÀÄªÁgÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀUÀwªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 

  ±Á É̄AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ:___________________________                                                                          ªÀiÁzsÀåªÀÄ :______ 
PÀæ.¸ÀA vÀgÀUÀw MlÄÖ 

ªÀÄPÀÌ¼À 
¸ÀASÉå 

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ M¼À¥ÀlÖ 
ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀASÉå 

¸Àj ¥ÀæxÀªÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

¢éwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

vÀÈwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

UÀtÂvÀ «eÁÕ£À ¸ÀªÀiÁd 
«eÁÕ£À 

MlÄÖ 

vÀ¥ÀÄà 

 4 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 5 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 6 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 7 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 8 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 9 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

   MlÄÖ ¸Àj        
   MlÄÖ vÀ¥ÀÄà        

   CAvÀÆ MlÄÖ        
         

                                                                                                                                               ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀ ¸À» 
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£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À «ªÀgÀ 
«µÀAiÀÄ:¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À   vÀgÀUÀw:8  ªÀiÁzÀåªÀÄ:PÀ£ÀßqÀ 

ಅ ಸಂ ಥೀಮ್ ಕಲಿಕಾ ಫಲ 

1 
ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಕಾಲಗಣನೆ 
ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಲಗನಣೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಅರಿಯುವರು 

2 ಮಾನವನ ಆರಂಭಿಕ ಸಮಾಜ  

 ಬೇಟೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸಂಗಾಾ ಹಕ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಆಹಾರದ ಸಂಗಾ ಹಣೆ 

ಮಾಡುತಿು ದದ  ವಿಧ ಮತ್ತು  ಅದಕಾಾ ಗಿ ಬಳಸುತಿು ದದ  ಆಯುಧಗಳು, ಮಾನವರ 

ನೆಲೆಯೂರುವಿಕೆ,ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಸಾಕಣಿಕೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಹೇಳುವರು. 

3 ವೇದಗಳು ದನಗಾಯಿ ಸಮಾಜದ ಉದಯ ಮತ್ತು  ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಕುರಿತ್ತ ವಿವರಿಸುವರು. 

4 

 ನಾಗರಿಕತೆ-ಪ್ಾ ಪಂಚದ ಪ್ಾ ಮುಖ 

ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗ 

 ಜಗತಿು ನಲಿ್ಲ  ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಉದಯವಾದ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು  

ಹೆಸರಿಸುವರು  

ಸಿಂಧೂ ನಾರಿಕತೆಯನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವರು 

5 ಅಹಿಂಸೆಯ ಕಡೆಗ್ಗ 
ಹೊಸ ಮತಗಳ ಉದಯಕೆಾ  ಕಾರಣವಾದ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಬೌದದ , 

ಜೈನಧಮಮಗಳ ಸಾಾ ಪ್ಕರು ಬೀಧನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ತಿಳಿದುಕೊಳುು ವರು. 
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6 

ಉತು ರ ಭಾರತದ ರಾಜಮನೆತನಗಳು 

ಮತ್ತು ದಕಿ್ಷಣ ಬಾರತದ 

ರಾಜಮನೆತನಗಳು 

ಉತು ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು  ದಕಿ್ಷಣ ಭಾರತದ  ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ತಿಳಿಯುವರು. 

7 ಅರ್ಥವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯ ವ್ಲಯಗಳ ಪರಿಚಯ 

ಭಾರತದ ಅರ್ಮವಯ ವಸೆಾ ಯ ವಲಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ತಿಳಿಯುವರು. 

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಮಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗಯಲಿ್ಲ  ಅರ್ಮವಯ ವಸೆಾ ಯ ವಲಯಗಳ 

ಪ್ರಲನ್ನು  ವಿಶಿ್ೀಷಿಸುವರು. 

8 ಅಕಿಾಿಂಶ ಮತ್ತು   ರೇಖಿಂಶಗಳು 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಾ ಮುಖ ಅಿಂಕಿಾಿಂಶಗಳನ್ನು   ಗುರುತಿಸುವರು,ರೇಖಿಂಶಗಳ 

ಸಹಾಯದಿಿಂದ ವೇಳೆಯನ್ನು  ಕಂಡು ಹಡಿಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು    

9 
ಭಾರತದ ಪ್ಾ ಮುಖ  ಭೌಗೀಳಕ 

ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಿಚಯ 

ಭಾರತದ  ಪ್ಾ ಮುಖ  ಭೌಗೀಳಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವುದು,ಭಾರತದ 

ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಳನ್ನು   ಗುರುತಿಸುವರು 

10 
ಸಾ ಳಿೀಯ ಸರಕಾರಗಳು ಚುನಾವಣೆ 

ಮತ್ತು  ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳು 

ಸಾ ಳಿೀಯ ಸರಕಾರಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ 

ವಿವರಿಸುವರು 
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£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥Àæ±ÁßªÀ½UÀ¼ÀÄ 
£ÉÊzÀ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¸À®Ä ²PÀëPÀjUÉ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 

«µÀAiÀÄ: ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À          vÀgÀUÀw:8                           ªÀiÁzÀåªÀÄ:PÀ£ÀßqÀ 
 

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 1 
  1.ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಲ್ಲಖಿತ್ ಆಧಾರಗಳನ್ತು ಪ್ರತ್ಯೆಕ ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ 
      ಲಾವಣಿಗಳು,ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ,ಜನ್ಪ್ದ ಸಾಹಿತ್ೆ,ಇಂಡಿಕಾ 
2.ಕಾಲಾನ್ತಕರಮದಲಿ್ಲ ಬರಯಯಿರಿ 
ಅ)ಯೇಸ್ತ್ತವಿನ್ ಜನ್ನ್   ಬ)ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕಯ   ಕ)ಯತರಯ ೇಪಿಯನ್ುರ ಆಗಮನ್ ಡ) ಪ್ರರ್ಮ ಸಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಸ್ತ್ಂಗ್ಾರಮ 

3.ಜಯೈವಿಕ ಪ್ಳಯತಳಿಕಯಗಳ ಕಾಲವನ್ತು ಯಾವ ವಿಧಾನ್ದ ಮ ಲಕ ನಿಷ್ಕರ್ಯಥ ಮಾಡಬಹತದತ 
ಪ್ರ ಸಂ 2. 
  1.ಮಾನ್ವನ್ ಆರಂಭಿಕ ಉದಯ ೆೇಗ ಯಾವುದತ? 
  2.ಕಲಿ್ಲನ್ ಆಯತಧಗಳನ್ತು ಬಳಸ್ತ್ತತ್ತುದದ ಕಾಲವನ್ತು ಹಿೇಗ್ಯ ಕರಯಯತತ್ುದದರತ? 
  3.ಬ ದಿಯ ಕತರತಹತಗಳು ದಯ ರಯತ್ ಭಾರತ್ದ ನಯಲಯ ಯಾವುದತ? 
ಪ್ರ ಸಂ 3 
  1. ಇದರಲ್ಲಿ  ಪ್ೂವಥ ವಯೇದವನ್ತು ಹಯಸ್ತ್ರಿಸಿ 
    ಅ) ಯಜತವಯೇಥದ ಬ) ಋಗ್ಯಾೇದ ಕ) ಸಾಮವಯೇದ ಡ)ಅರ್ವಥನ್ವಯೇದ 
 2. ವಯೇದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅತ್ತ ಹಯಚ್ತು ಲಯ ೇಹ ಬಳಕಯಯಲಿ್ಲತ್ತು 
     ಅ)ತ್ಾಮರ   ಬ)ಕಂಚ್ತ    ಕ)ಕಬ್ಬಿಣ    ಡ)ಚಿನ್ು 
 3. ವಯೇದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನ್ಪಿರಯವಾಗಿದದ ಶಿಕ್ಷಣಪ್ದಧತ್ತ 
ಪ್ರ ಸಂ 4 
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1.ಪ್ರಂಚ್ದ ನ್ಕ್ಷಯಯಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ ನಾಗರಿಕತ್ಯಗಳ ಸ್ತ್ಥಳಗಳನ್ತು ಗತರತತ್ತಸ್ತ್ತವುದತ 
2. ನಾಗರಿಕತ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ದಿಗಳನ್ತು ಸ್ತ್ರಿಯಅಗಿ ಜಯ ೇಡಿಸಿ 
3. ಇದತ ಯಾವ ನಾಗರಿಕತ್ಯಯ ಕಯ ಡತಗ್ಯ 

    
 ಪ್ರ ಸಂ 5  
1.ಕಥಯಯಂದಿಗ್ಯ/ಫ್ಾಿಶ ಕಾಡಥ ಬಳಸಿ  ಬೌಧ ಧಮಥದ ಸಾಥಪ್ಕ ಯಾರತ? 
2.ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ಧಮಥವನ್ತು ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸ್ತ್ತತ್ುದಯ 

 
3. ಕನಾಥಟಕದ ನ್ಕ್ಷಯಯಲ್ಲ ಿಜಯೈನ್ಧಮಥದ ಪ್ರಮತಖ ಸ್ತ್ಥಳಗಳನ್ತು ಗತರತತ್ತಸ್ತ್ಲತ ಸ್ತ್ ಚಿಸ್ತ್ತವುದತ 
ಪ್ರ ಸಂ 6 
1.ಭಾರತ್ದ ನ್ಕ್ಷಯಯಲಿ್ಲ ಉತ್ುರ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ವನ್ತು ಗತರತತ್ತಸಿ 
2. ರಾಜಮನಯತ್ನ್ಗಳ ಹಯಸ್ತ್ರನ್ತು ನಿೇಡಿ ಉತ್ುರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ರಾಜಮನಯತ್ನ್ಗಳನ್ತು ಪ್ಟ್ಟಿ  ಮಾಡಿಸ್ತ್ತವುದತ. 
    ಮೌಯಥರ ಕತಶಾನ್ರತ, ಗತಪ್ುರತ ವಧಥನ್ರತ, ಚಾಲತಕೆರತ ರಾಷ್ರಕ ಟರತ, ಚಯ ೇಳರತ, ಗಂಗರತ, ಕದಂಬರತ ಮತಂತ್ಾದವರತ 
3.ಫ್ಲಾಶ್ ಕಲರ್ಡ್  ಬಳಕನ ಮಲಡಿ ವಲಸತುಶಿಲ್ಪವನ್ತೆ ಗತರತತಿಸತವುದತ 
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¥Àæ À̧A 7 
 1.««zsÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖ ¤Ãr ªÀ®AiÀÄªÁgÀÄ «AUÀr¸À®Ä w½ À̧ÄªÀÅzÀÄ 

,£ÉÃPÁgÀ,²PÀëPÀ,PÁ« GzÁ: Ȩ́Ê¤PÀ ,gÉÊvÀ, qÁPÀÖgï ÄðPÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ 
 2.zÉÊ£ÀA¢£À §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛj 
 3.vÀ¯Á DzÁAiÀÄzÀ É̄PÀÌ ªÀiÁr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
ಪ್ರ ಸಂ 8 
1. ಗ್ಯ ಿೇಬ್ ನ್ಲಿ್ಲ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರಯೇಖಾಂಶಗಳನ್ತು ಗತರತತ್ತಸ್ತ್ತವುದತ 
2.ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರಯೇಖಾಂಶಗಳ ಜಾಲವನ್ತು ತ್ಯ ೇರಿಸಿ ಅತ್ೆಂತ್ ದಿೇರ್ಥವಾದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಗತರತತ್ತಸ್ತ್ತವುದತ  

 
3. ಭ ಖಂಡಗಳ ಸ್ತ್ಂಖಯೆ ಏಷ್ತಿ? 
¥Àæ ¸ÀA 9  
1. ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ  JvÀÛgÀªÁzÀ  ²RgÀªÀÅ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ 
2. ¨sÁgÀvÀ £ÀPÉë ©r¹ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ À̧Ü¨sÀÄ«ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ 
3. ¨sÁgÀvÀ £ÀPÉëAiÀÄ°è ¥ÀÆªÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ §AzÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ 
GzÁ: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÀÄÄA¨ÉÊ PÁAqÀè, ¥ÀgÁ¢Ã¥À PÉÆÃ®ÌvÁÛ  
¥Àæ ¸ÀA 10 
1.  ನಿಮಮ ಊರಿನ್ಲಿ್ಲರತವ ಮ ಲಭ ತ್ ಸ್ತ್ಮಸಯೆಗಳನ್ತು ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ 
2.  ಈ ಮ ಲಭ ತ್ ಸ್ತ್ಮಸಯೆಗಳಿಗ್ಯ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ತು ಎಲಯಿಂದತ ಪ್ಡಯಯಿರಿ 
3. ಸ್ತ್ಥಳಿೇಯಾಡಳಿತ್ ಸ್ತ್ಂಸಯಥಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ತು ತ್ಯ ೇರಿಸಿ ಹಯಸ್ತ್ರಿಸ್ತ್ಲತ ತ್ತಳಿಸ್ತ್ತವುದತ 
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¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
1. MAzÀÄ PÀ°PÁ ¥sÀ®PÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½ªÀÅzÀÄ ªÉÄÃ°£À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À̧ ÀÄªÀzÀÄ. 
 
2. JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸Àj GvÀÛj¹zÀÝgÉ             JAzÀÄ UÀÄgÀÄw À̧ÄªÀzÀÄ. 
 
3. PÉÃªÀ® MAzÀÄ ¸Àj EzÀÝgÉ CxÀªÁ GvÀÛj¸À¢zÀÝgÉ           JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀzÀÄ. 
 
4. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §zÀ̄ ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ²PÀëPÀjUÉ CªÀPÁ±À«zÉ.  
 

4. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CªÀPÁ±À«gÀÄªÀÅ¢®è. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓  

   x 
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²PÀëPÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀªÀÄÆ£É «µÀAiÀÄªÁgÀÄ 2022-2023 

vÀgÀUÀw: 8                                   «µÀAiÀÄ: À̧ªÀiÁd «eÁÕ£À                                          ªÀiÁzsÀåªÀÄ : PÀ£ÀßqÀ 

C.£ÀA «zÁåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ.¥sÀ -1 PÀ.¥sÀ -2 PÀ.¥sÀ -3 PÀ.¥sÀ -4 PÀ.¥sÀ -5 
PÀ.¥sÀ -6 PÀ.¥sÀ -7 PÀ.¥sÀ -8 PÀ.¥sÀ -9 PÀ.¥sÀ -10 MlÄÖ 

✓  x 
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 MlÄÖ    

 

            

 MlÄÖ    

 

            

 

CAvÀÆ MlÄÖ 

            

                                                                                                                         ªÀUÀð/«µÀAiÀÄ²PÀëPÀgÀ ¸À» 

✓  

x 
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±Á¯ÁªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 
£ÉÊzÁ¤PÀ ¥ÀjÃPÉë «µÀAiÀÄªÁgÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀUÀwªÁgÀÄ PÉÆæÃrüPÀÈvÀ £ÀªÀÄÆ£É 

  ±Á É̄AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ:___________________________                                                                          ªÀiÁzsÀåªÀÄ :______ 
PÀæ.¸ÀA vÀgÀUÀw MlÄÖ 

ªÀÄPÀÌ¼À 
¸ÀASÉå 

ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ M¼À¥ÀlÖ 
ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀASÉå 

¸Àj ¥ÀæxÀªÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

¢éwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

 

vÀÈwÃAiÀÄ 
s̈ÁµÉ 

UÀtÂvÀ «eÁÕ£À ¸ÀªÀiÁd 
«eÁÕ£À 

MlÄÖ 

vÀ¥ÀÄà 

 4 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 5 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 6 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 7 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 8 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

 9 

  ¸Àj        
vÀ¥ÀÄà        

   MlÄÖ ¸Àj        
   MlÄÖ vÀ¥ÀÄà        

   CAvÀÆ MlÄÖ        
         

                                                                                                                                               ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀ ¸À» 


