²æÃ ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀÄºÁ«Ãgï eÉÊ£ï ¸ÀévÀAvÀæö ¥ÀzÀ«¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃdÄ
Mock Paper - 1 December – 2018
¥ÀæxÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ : PÀ£ÀßqÀ (01)
¸ÀªÀÄAiÀÄ : 3 UÀAmÉ 15 ¤«ÄµÀ

MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 100

ಆ-ವಿಭಾಗ

I.

ಅ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಾಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ೂರ್ಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ

10 x 1=10

1. ಹರಿಯು ಕರ್ಣನಿಂದ ಬ್ೇಡಿದ್ದೇನು?
2. ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದು ಯಾವುದರ ಶ ಿಂಗಾರವಾಗಬ್ೇಕು?
3. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಏನನುು ಹುಡುಕುತ್ತ ವನಕ್್ೆ ಬಿಂದನು ?
4. ಬ್ೊಗಸ್ಯಲ್ಮಿ ಯಾರನೊು ಬಿಂಧಿಸಲು ಕವಿ ಬಯಸುತ್ಾತನ್ ?
5. ರಕ್ಷಾಕರಿಂಡಕವು ಯಾರ ಕ್್ೈಯಿಂದ ಕ್್ಳಗ್ ಬಿದ್ದದತ್ು?
6. ಶ್ರೇಮಿಂತ್ ರ್ೈತ್ರ ಉದಯಕ್್ೆ ಯಾವುದು ಸಹಾಯಕವಾಯತ್ು ?
7. ವಿಪ್ರನು ಮರದ್ದಿಂದ ಎಲ್ಮಿಗ್ ಬಿದದನು?
8. ಬ್ೊೇಳ್ೇ ಶಿಂಕನಣ ಅರ್ಣ ಅತ್ತತಗಯರಿಗ್ ಉಿಂಟಾದ ಆಸ್ ಯಾವುದು?
9. ರಾಜಕುಮಾರಿಗ್ ಬಿಂದ ರ್ೊೇಗ ಯಾವುದು ?
10. ಕತ್ತಲ್ಯ ನಜ ಜನಕನು ಯಾರು ?

ಆ-ವಿಭಾಗ

ಆ )ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ನಾಲ್ುು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ

II.

4 x 2=8

11. ದುರ್ೇಣಧನ ತ್ನು ಮಗನ ಶವವನುು ಕಿಂಡು ಹ್ೇಗ್ ವಯಥ್ ಪ್ಡುತ್ಾತನ್?
12. ಕ್ಾಲು ಮತ್ುತ ದ್ೇಹವನುು ಯಾವುದಕ್್ೆ ಹ್ೊೇಲ್ಮಸಲಾಗಿದ್ ?
13. ಮೊರ್ಛಣತ್ಳಾದ ಸೇತ್್ಯನುು ಲಕ್ಷ್ಮರ್ ºÉÃUÉ ಉಪ್ಚರಿಸದನು ?
14. ಸರಸವತ್ತಯ ಸಚಿವ ಮಿಂಡಳದ ಸದಸಯರು ಯಾರು?
15. ಅಮ್ಮಿಯ ಪಾಲ್ಮಗ್ ನಮಾಜ಼ ಮತ್ುತ ಈದ್ ಎಿಂದರ್ ಯಾವುದು ?

ಆ (ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ?

3 x 2=6

16. ವ್ೈದಾಯಧಿಕ್ಾರಿಗ್ ಹುಡುಗ ಹ್ೇಗ್ ಕಿಂಡನು.?
17. ಮಹಾನ್ ವಯಕಿತಗಳ ದಶಣನ ಅರ್ಣವಾಗುವುದು ಹ್ೇಗ್ ?
18. ನ್ೇಪಾಳದ ವ್ೈಮಾನಕ ಸಾರಿಗ್ ವಯವಸ್ೆ ಹ್ೇಗಿದ್ ?
19. ಮಹಾದ್ೇವನ ಉತ್ಸವಕ್್ೆ £Á¦vÀ£ÀÄ ತ್್ರಳಿದ ಉದ್ದೇಶವ್ೇನು ?

ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ?

3 x 2=6

20. ಬ್ಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಮನ ದ್ೇವತ್್ಯು ಬ್ೊೇಳ್ಶಿಂಕರ ನ ಅರ್ಣ ಅತ್ತತಗ್ಯರಿಗ್ ಹ್ೇಗ್ ಕ್ಾಣಿಸುತ್ತದ್?
21. ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಯಾವುದರಿಿಂದ ನಾರ್ಯಗಳನುು ಮತ್ುತ ಸಪಾಯಗಳನುು ಮಾಡಿಕ್್ೊಡುತ್ತವ್ ?
22. ಸ್ೈತ್ಾನನಗ್ ಮೊದಲ ಪ್ಿಂಕಿತಯ ಊಟ್ ನರಾಕರಿಸದುದ ಏಕ್್ ?
23. ಬ್ೊೇಳ್ ಶಿಂಕರ ಏನ್ಿಂದು ಡಿಂಗುರ ಸಾರುತ್ಾತನ್?

ಇ-ವಿಭಾಗ

ಅ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದರ್ಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಾಾರಸಯಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ
24. ಜನನ ಸತನಯಮ£ÀÄAಡ್ ನಾಿಂ ಬಳಕ್್ ನೇಿಂ
25. ಇಲ್ಮಿಗ್ೇಕ್್ೈತ್ಿಂದ್ ತ್ಿಂದ್ ಸೌಮ್ಮತ್ತರ

2 x 3=6

26. ಯಾವ ಕುಲ ? ಯಾವ ಮತ್ ?

ಆ) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದರ್ಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಾಾರಸಯಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ
27. ನನು ದ್ೇಹದ ಮೇಲ್ ಒಿಂದು ಮುಷ್ಟಟ ರಾಗಿ ಸುರಿಯರಿ

28. ರಸ್ತಯಿಂದ ಏಳುವ ಧೊಳು ನನು ತ್ಲ್ಗ್ತ್ಾಗಬ್ೇಕು

ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದರ್ಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಾಾರಸಯವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ
28. ಹ್ಣ್ಣಿಂzÀ ಮನ್ಯ ಸೌಭಾಗಯವ್ೇ ಬ್ೇರ್

1 x 3=3
1 x 3=3

30. ದಾರಿ ತ್ಪಿಿದವರಿಗ್ ಗಾದ್ ಬಲಿವರು ಬುದ್ದಿ ಹ್ೇಳುತ್ಾತರ್

Ý

ಈ-ವಿಭಾಗ

IV.

ಅ) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ

3 x 4=12

31. ಚ್ೊೇಳರಾಜನುು ಚ್ನುಯಯನನುು ಹುಡುಕಿದ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಗ್ ?
32. ಕ್ಾಡಿನಲ್ಮಿ ಸೇತ್್ಯನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬಾದರಿಯನುು ಲಕ್ಷ್ಮರ್ನು ಯಾರಿಗ್ ಹ್ೇಗ್ ವಹಿಸುತ್ಾತನ್ ?
33. ಅಖಿಂಡ ಕನಾಣಟ್ಕವು §jÃ ರಾಜಕಿೇಯ ನಾಟ್ಕವಲಿ ಏಕ್್ ?
34. ಮತ್್ತ ಸೊಯಣ ಬರುತ್ಾತನ್ ಕವಿತ್್ಯ ಆಶಯವನುು ಚಚಿಣಸ ?

ಆ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ

2 x 4=8

35. ಗಾಿಂಧಿ ಎಿಂಬ ಹುಡುಗ£À ಸಾವಿನ ಸಿಂದರ್ಣವನುು ವಿವರಿಸ?
36. ಅನಾರ್ ಬಾಲಕ ಆಶರಮವನುು ಶಾಸಿ ಮಾಸತರು ಹ್ೇಗ್ ಪಾರರಿಂಭಿಸದರು? ಅದರ ಉದ್ದೇಶವ್ೇನು ?
37. ನಮಿ ಆರ್ೊೇಗಯದ ಮೇಲ್ ವಿದ್ೇಶ್ ಹ್ೊೇಟ್¯ïUÀಳು ನಡ್ಸದ ದಾಳಿಗಳ್ೇನು ?

ಇ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ

2 x 4=8

38. ಬ್ೊೇಳ ಶಿಂಕರನ ಅರ್ಣಿಂದ್ದರ್ೇ ವಾಸ ಎಿಂದು ಪಿಸಾಚಿ ಹ್ೇಳಲು ಕ್ಾರರ್ವ್ೇನು ?
39. ತ್ನು ಕನಸನುು ಕುರಿತ್ು ಬ್ೊೇಳ್ ಶಿಂಕರ ಮಿಂತ್ತರಗ್ ಹ್ೇಳಿದ್ದೇನು?
40. ಯುದಿ ಮಾಡಲು ಸ್ೈನಕರು ಏಕ್್ ನರಾಕರಿಸುತ್ಾತರ್ ?

ಉ-ವಿಭಾಗ

ಅ).ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಪ್ದಯದ ಭಾವಾರ್ಣವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ
41. ಅಸಮ ಬಲ ರ್ವದ್ದವಕರಮ

1 x 5=5

42. ಎಲ್ೊಿೇ ದೊರದಲ್ಮಿ ರ್ೊಮ್ಮ ಕಿಂಪಿಸದರ್

ಮಸಿಂರ್ವಿಂ ಪ್ರಗ್ಣ ನ£Àßನಾನನತ್ಿಂ ಪಾರ

ಕಡಲು ಎಲ್ಿ ಮ್ಮೇರಿ ಮೊರ್ದರ್

ರ್ಥಣಸುವ್ನಭಿಮನುಯ ನಜಸಾ

ಇಟ್ಟಟಗ್ ಮೇಲ್ ಇಟ್ಟಟಗ್ ಜ್ೊೇಡಿಸದ

ಹಸ್ೈಕ ದ್ೇಶಾನು ಮರರ್ಮಮಗಕ್್ೆ ಗಡಾ

ಗುಡಿ,ಚಚುಣ ಮಸೇದ್ದಗಳ್ಲಾಿಾ
ಹಾರಿಹ್ೊೇಗುತ್ತವ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲಿದಿಂತ್್
ಕುಸದುಹ್ೊೇದ ಸಮಾದ್ದಯ ಸುತ್ುತ
ನಾಳ್ ಉತ್ಖನನ ನಡ್ಸುವವರು ಪಿಕ್ಾಸ ಹಿಡಿದು
ಎಲ್ಮಿಿಂದ ಅಗ್ಯಬ್ೇಕ್್ಿಂದು ನಕ್ಾಶ್ ಹುಡುಕುತ್ಾತರ್

ಭಾಷಾಬ್ಾಯಸ
ಆ) ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದಾದರು ಆರಕೆು ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಉತ್ತರವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ
43.

ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಾಣನುೆ ಬರೆಯಿರಿ.
೧.ಮುಖ

44.

ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ನಾನಾರ್೯ಕ್ ರೂಪ್ವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ.
೧.ಬಟ್ಟ

45.

೨.ಗುಡಿ

ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ತ್ತ್ಸಮ-ತ್ದಭವಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ.
೧.ಸ್ುೇಹ

46.

೨ಅಕಣ

೨.ಯುಗ

ಎರಡೂ ಅನಯ ದೆೇಶ್ಯ ಪ್ದ ಬರೆಯಿರಿ.

2 x 6=12

47.

ಈ ವಿರುದದ ಪ್ದ ವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ.
೧. ¯Ëಕಿಕ

48.

ಸಮಾನಾರ್ಣಕ್ ಪ್ದಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ.
೧. ರ್ೊಮ್ಮ

49.

೨.ಸತ್ಯ
೨.ತ್ುರಗ

ಈ ನುಡಿಗಟ್ುುಗಳನುೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಬಳಸಿ.
೧. ಕ್್ಿಂಡಕ್ಾರು

೨.ಕ್ಾಲ್ಮಗ್ ಬುದ್ದದ ಹ್ೇಳು

ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ವಿಷಯವನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ
50. ಬರಗಾಲ

1 x 5=5

51. ಜಾಗತ್ತೇಕರರ್

ಈ) ಈಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದಕೆು ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ

1 x 4=4

52. ಕ್ಾಲ್ೇಜು ಅನುರ್ವವನುು ಕುರಿತ್ು ತ್ಿಂದ್ಗ್ ಪ್ತ್ರವನುು ಬರ್ಯರಿ
53. ನಮೊಿರಿನ ವಿಧುಯತ್ ಸಮಸ್ಯಯ ಬಗ್ೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗ್ ಪ್ತ್ರವನುು ಬರ್ಯರಿ.

ಉ) ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಗಾದೆಯನುೆ ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ
54. ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅರ¸À£Áಗಿ ತ್ತನುು

55. ಅಿಂಗ್ೈ ಹುಣಿಣಗ್ ಕನುಡಿ ಬ್ೇಕ್್

1 x 4=4

