
 
 

²æÃ ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀÄºÁ«Ãgï eÉÊ£ï ¸ÀévÀAvÀæö ¥ÀzÀ«¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃdÄ 

¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ Mock Paper -1, January- 2019 

«µÀAiÀÄ : PÀ£ÀßqÀ  
¸ÀªÀÄAiÀÄ : 3 UÀAmÉ 15 ¤«ÄµÀ                    MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 100 

C-« s̈ÁUÀ 

I. ಅ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು  ಪ್ೂರ್ಣವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ      10x1=10 

1. ಪ ಾಂಚ ಲನಾಂದನೆ ಯ ರು? 
2. ಯ ರನುು ಯೋಗಿ ಎನುಬಹುದು?  
3. ಬ್ ಾಸಗಿ ದಿವಸಕ್ೆೆ ಯ ವ ಮರ ತಾಂಪು?   
4. ಮಗು ಕಲಿತ ವಿದ್ೆಾಗಳ ವುವು? 
5. ಭೂಮಿಯ ಮೋಲಿನ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞ ನಿ ಯ ರು ? 
6. ವಸುದ್ೆಗೆ ಒಡೆಯನೆನಿಸಿದವನು ಯ ರು? 
7. ಕಲಿಯುಗದ ಅಮೃತ ಯ ವುದು? 
8. ಶಿವೆೋಗೌಡರು ರ ತೊರೋರ ತ್ರರ ಆನೆ ಕರೆದುಕ್ೊಾಂಡು ಹೊೋದದ್ೆದೋಕ್ೆ? 
9. ರೆೋಾಂಜರ್ ಆನೆ ಶೂಟ್ ಮ ಡುವಾಂತೆ ಯ ರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು? 
10. ನ ಗರ ಜ ಕ್ೊೋ«  ಹಿಡಿದು ಎಲಿಿ ಕುಳಿತ್ರದದ? 

ಆ-ವಿಭಲಗ 

II. ಆ )ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ನಲಲ್ುು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ    4 x 2=8 

11. ಧನ ಮತುು ಸುತನ ವಿಷಯದಲಿಿ ಸೊೋಮನ ಥ£À ಅಭಿಪ ರಯವೆೋನು?  
12. ಯ ರಿಗೆ ಷಡರಸ ನುªÀ¤QÌ ಉಪಯೋಗವಿಲಿ? ಏಕ್ೆ?  

13. ಮುದುಕ ಏನೆಾಂದು ಗೊೋಗರೆಯುತ ುನೆ?  
14. ಕ್ರರಸಮಸ್ ಮನೆಗೆ ಏನನೂು ಹೊತುು ತಾಂದಿದ್ೆ? 
15. ಹತ್ರುಯ ಬೋಜ ಲೊೋಕದ ಹಿತಕ್ೆೆ ತನುನುು ಹೆೋಗೆ ಸುಟ್ುುಕ್ೊಳ್ಳುತುದ್ೆ?  

ಆ (ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ?  3 x 2=6 

16. ಕ್ೆೈಗ ರಿಕ್ೊೋದಾಮಿಗಳಿಾಂದ ಕ್ ಡು ನ ಶವ ದುದುದ ಹೆೋಗೆ?  
17. ಎ.ಆರ್ ಕೃಷಣಶ ಸಿಿಗಳ್ ಭ ಷಣ ಓದಿ ಲೆೋಖಕರಲಿಿ ಮೂಡಿದ ಭ ವನೆಗ¼Áವುವು?  
18. ಮನೊೋರಮ ಮುದದಣನನುು ಹೆೋಗೆ ಉಪಚರಿಸಿದಳ್ಳ?  
19. ಹಳಿುಯ ಚಹ ದ ಅಾಂಗಡಿAiÉÄAದರೆ ಹೆೋಗಿರುತುದ್ೆ?  

ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ?  3 x 2=6 
20. ದುಗಗಪಪ ಏಕ್ೆ ಬಾಂದಿರಬಹುದ್ೆಾಂದು ನಿರೂಪಕರು ಯೋಚಿಸಿದರು? 
21. ಹುಚುು ನ ಯಿಗಳ್ಳ ಆಸಪತೆರಯಲಿ ಿಹೆೋಗೆ ವತ್ರಗಸುತುವೆಾಂದು ಪುಟ್ುಯಾ ಹೆೋಳಿದನು? 
22. ಡೆೈವರ್ ಅಬ್ ಾಸ್, ಕ್ರಿೋನರ್ ಕೃಷಣರೆ ಸ ವಿಗೆ ಕ್ ರಣವೆೋನು? 
23. ಅರಣಾ ಇಲ ಖೆಯವರು ನ ಗರ ಜನನುು ಕುರಿತು ಏನೆಾಂದು ಜ ಹಿೋರ ತು ನಿೋಡಿದರು?                                

                                                                          ಇ-ವಿಭಲಗ 

III. ಅ) ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಯಲವುದಲದರು ಎರಡು ವಲಕ್ಯಗಳನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದರ್ಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಲಾರಸಯಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ 2 x 3=6 
24. ರಘುತನುಜನ ಯಃ ಪ ರಣಾಂ ಬರೆಗಾಂ ಬ್ ರದಿರು 25. ಮೂಲ ಗರ ಪರಿಯAvÀ ಮುಳ್ಳ PÀÆಡಿಪಪಾಂತೆ 
26. ಮುಳ್ಳಗಿರಲಿ ಮುಪುಪಚಿಾಂತನದಿ. 

ಆ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಒಂದು ವಲಕ್ಯವನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದರ್ಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಲಾರಸಯಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ  1 x 3=3 



27. "ಈ ಪರದ್ೆೋಶಕ್ೆೆ ಆಗ ಹೆಸರೆೋ ಇರಲಿಲಿ"   28. "ವಿಜ್ಞ ನದ ಅಡಿಪ ಯವೆೋ ಪರಶೆು ಕ್ೆೋಳ್ಳವುದು  

ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಒಂದು ವಲಕ್ಯವನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದರ್ಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಲಾರಸಯವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ  1 x 3=3 
29. ”ನಾಂಗೆೋ£ÀÄ ಈ ನ ಯಿಗಳ್ನುು ಕಾಂಡರೆ ಪ್ರೋತ್ರನ  ಸ ಾ«Ä”  
30. ”ಈ ಕಾಂಬದ್ೊ¼ÉÎ ಏನೊೋ ಸೆೋರಿಕ್ೊಾಂಡಿದ್ೆ"  

ಈ-ವಿಭಲಗ 

IV. ಅ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದಲರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ    3 x 4=12 

31. ರ ವಣನಲಿ ಿಕಾಂಡುಬರುವ ಪಶ ುತ ುಪವನುು ಕವಿ ಹೆೋಗೆ ನಿರೂಪ್ಸಿದ್ ದರೆ?  
32. ಭಿೋಮ£ÀÄ ದ್ೌರಪದಿಯನುು ಹೆೋಗೆ ಸಾಂತೆೈಸಿದನು? 
33. ”ಒಮಮ ನಗುತೆುೋವೆ’ ಎಾಂಬ ಕವಿತೆಯಲಿಿ ವಾಕುವ ಗುವ ನಗುವಿನ ವೆೈಶಿಷಾ ವಿವರಿಸಿ? 

34. ಮುದುಕನ ಕುರಿತು ಮುದುಕ್ರಯ ನೆನಕ್ೆಗಳೆನು?  

ಆ) ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಯಲವುದಲದರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದಲರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ    2 x 4=8 
35. ಕಣುಣನೊೋವು ಶುರುವ ದ ಆರಾಂಭದಲಿಿ ಬಸಲಿಾಂಗ ಪಡೆದುಕ್ೊಾಂಡ ಚಿಕ್ರತೆೆ ಯ ವ ರಿೋತ್ರಯದು? 
36. ಸಿೋತ  ಎಾಂಬ ಗೆಳೆತ್ರಯ ಗುಣ ಸಾಭ ವವನುು ಲೆೋಖಕ್ರ ಹೆೋಗೆ ಚಿತ್ರರಸಿದ್ ದರೆ? 
37. ಪಟ್ುಣದ ಚಹ ದ ಅಾಂಗಡಿಗಳ್ಳ ಹೆೋಗಿರುತುದ್ೆ? 

ಇ) ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಯಲವುದಲದರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದಲರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ    2 x 4=8 
38. ಆನೆ ಮತುು ಮ ವುತ ವೆೋಲ ಯುಧನನುು ಸ ಗ ಕಲು ಮಠದವರು ಹವಣಿಸಿದದಕ್ೆ?  
39. ನಿದ್ೆರ ಮಾಂಪರಿನಲಿಿದದ ಡೆೈವರ್ ಪರಾಂಧ ಮಕ್ೆೆ ಹೊೋದ ಸಾಂದಭಗವನುು ವಿವರಿಸಿ?  

40. ಡೆೈವರ್ ಅಬ್ ಾಸ್ ಮತುು ಕ್ರಿೋನರ್ ಕೃಷಣನ್ ಸ ವಿಗೆ ಕೃಷೆಣೋಗೌಡರ ಆನೆ ಕ್ ರಣªÉ ಚಚಿಗಸಿ?  

ಉ-ವಿಭಲಗ 

ಅ).ಕೆಳಗಿನ  ಯಲವುದಲದರು ಒಂದು ಪ್ದಯದ ಭಲವಲರ್ಣವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ     1 x 5=5 

41.  ಇರದುಯಿದೋಗಳ  ೆಕ್ೊಟೊುಡೆನು ಕಡುಪುಾಂಕmÁಯಮುಾಂ ಬೋರಮುಾಂ 

ಬರುದುAಬೋಸರಮಕುೆಮೊೋಸರಿಸಿದಾಂತ ಗಿಕುಗಮಾಂತ ಗದಾಂ 

ತ್ರರೆ ದ್ೊೋಗಗವಗಮನಿವಗಲಾಂ ಪೊಗnÖನಾಂ ¸Ë«Äತ್ರರಯಾಂ 

ರ ಮನಾಂ ವಿರಥಮ ಗಡಿ ರ ಣಗರzÀÆ¼ï¦rದು  
ತಾಂದ್ ಾಂ ಕ್ೊಟೆುಪೆಾಂ ಸಿೋತೆಯಾಂ 

42. ವಿದ್ೆಾ: ಶ ¯É ಕ್ ಲೆೋಜುಗಳ್ಳ ಕಲಿಸಿದುದ ದ್ ರಿ ಬದಿ ನೂರ ರು 
ಜ ಹಿರ ತುಗಳ್ಳ ತಲೆಗೆ ತುರುಕ್ರದುದ 
ರೆೋಡಿಯೋ ಸಿಲೊೋನ್ ವ ಾಪ ರ ವಿಭ ಗ ಶಿ¥sÁ ರಸುೆಮ ಡಿದುದ. 

ನಿೋನ ಗಿ ಕಲಿತದುದ ಬಲು ಕಡಿಮ, ಬಸ್ ಸ ುಪ್ ನಲಿಿ ನಿಾಂತ 

ಬಣಣಗಳ್ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ ಣಡಿಸುವುದ್ೊಾಂದನುು ಹೊರತು. 

s̈ÁµÁ s̈Áå À̧ : 

ಆ) ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳ್ಾ ಯಲವುದಲದರು ಆರಕೆು ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವಲಗಿ ಉತ್ತರವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ  2 x 6=12 

43. ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಲಣನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 
         ೧. ºÉದ್ೆ          ೨.ದ್ ರಾಂದ 

44. ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ನಲನಲರ್೯ಕ್ ರೂಪ್ವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 
           ೧.ಹೊಳ  ೆ           ೨.ಬಟೆು 

45. ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ತ್ತ್ಸಮ-ತ್ದಭವಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 
         ೧.ಲಕ್ಷ     ೨.ಯಶ 

46.  ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ಗುರ್ವಲಚಕ್ ವನುೆ ಗುರುತಿಸಿ. 
         ೧. ಹಿತವ ಚಕ      ೨.ಹುಸಿ ನಿದ್ೆದ  

47. ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ವಿರ್ಕ್ತತಯನುೆ ಹೆಸರಿಸಿ. 
         ೧.ಇವರಾಂ     ೨.ಕಟ್ಟುಗೆಯ 



48. ಈ ಕ್ತರಯ ಪ್ದಗಳ ಕಲಲ್ವನುೆ ಸೂಚಿಸಿ. 
         ೧. ಹೊೋಗುವರು     ೨.ನೊೋಡುತ ುಳೆ 

49. ಈ ದ್ವಾರುಕ್ತತಗಳನುೆ ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಬಳಸಿ. 
         ೧. ಅಡಿಗಡಿಗೆ     ೨.ತುತುತುದಿ 

ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಒಂದು ವಿಷಯವನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ    1 x 5=5 

50. ಹೆಚುುತ್ರುರುವ ವೃದ್ ಾಶರಮಗಳ್ಳ   49. ಕೃಷಿ ಸಾಂಸೃತ್ರ  

ಈ)  ಈಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಒಂದಕೆು ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ        1 x 4=4 

50.  ನಿಮಮ ಊರಿನಲಿಿ ನಡೆಯುವ ಜ ತೆರಗೆ DºÁé¤¹ ನಿಮಮ ಮಿತರನಿಗೆ ಪತರವನುು ಬರೆಯಿರಿ  
51. ನಿಮಮ ಅಣಣನ ಮದುವೆಗೆ ನ ಲುೆ ದಿನ ರಜೆ ಕ್ೊೋರಿ ನಿಮಮ ಪ ರಚ ಯಗರಿಗೆ ಪತರವನುು ಬರೆಯಿರಿ. 

ಉ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಒಂದು ಗಲದೆಯನುೆ ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ     1 x 4=4 
52. ಬ್ೆಳೆAiÀÄÄªÀ ಸಿರಿ ಮೊಳ್ಕ್ೆಯಲಿ ಿ   53.ಅಡಕ್ೆUÉ ಹೊೋದ ಮ ನ ಆನೆ ಕ್ೊಟ್ುರೂ ಬ್ ರದು  

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

²æÃ ¨sÀUÀªÁ£ï ªÀÄºÁ«Ãgï eÉÊ£ï ¸ÀévÀAvÀæö ¥ÀzÀ«¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃdÄ 

¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ Mock Paper -2, January - 2019 

«µÀAiÀÄ : PÀ£ÀßqÀ  
¸ÀªÀÄAiÀÄ : 3 UÀAmÉ 15 ¤«ÄµÀ                    MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 100 

C-« s̈ÁUÀ 

I. I. ಅ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು  ಪ್ೂರ್ಣವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ    1 x 01=10 

1. ಪರಿಮಳ್ವನುು ಯ ವುದರಿಾಂದ ಅರಿಯಬಹುದು ? 

2. ದುಗಗಾಂಧ ಬಡದಿರುವುದು ಯ ವುದು ? 

3. ಮುದುಕ್ರಯು ಯ ವ ದ್ೆೋವರಿಗೆ ಹರಕ್ೆ ಹೊತುಳ್ಳ ? 

4. ಕವಯತ್ರರ ಯ ವುದಕ್ೆೆ ಧಿಕ್ ೆರವಿರಲಿ ಎನುುತ ುರೆ? 

5. ಕ್ೆಾಂಪು ಪಟ್ಟುಗೆ ಸೆೋರಿದ ಪ ರಣಿ ಯ ವುದು ? 

6. ಧಣಿಗಳ್ ದ್ ಾಂಪತಾಕ್ೆೆ ಯ ವುದು ಮೂಕ ಸ ಕ್ಷಿಯ ಗಿತುು?  

7. ಕನುಡವು ಕಸೂುರಿಯಲಿವೆೋ ಎಾಂದವರು ಯ ರು ? 

8. ಕೃಷೆಣೋಗೌಡರ ಆನೆ ಮೊದಲು ಯ ವ ಮಠದಲಿಿತುು?  

9. ನಿರೂಪಕರ ಇಕ್ ಲಜಿಸ್ು ಗೆಳೆಯ ಯ ರು ? 

10. ನ ಗರ ಜ ಕ್ೊೋವಿ ಹಿಡಿದು ಎಲಿ ಿಕುಳಿತ್ರದದ ? 

ಆ-ವಿಭಲಗ 

III. ಆ )ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ನಲಲ್ುು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ    4 x 2=8 

11. ದ್ೌರಪದಿ ತ ನು ಘೂೋರvÀgÀ ವಿಷ ಕುಡಿಯುವುದ್ ಗಿ ಏಕ್ೆ ಹೆೋಳ್ಳತ ುಳ  ೆ? 

12. ಯ ರಿಾಂದ ಯ ವುದನುು ಹೆೋಗೆ ಕಲಿಯಬ್ೆೋಕ್ೆಾಂದು ಸೊೋಮನ ಥನು ಹೆೋಳಿದ್ ದನೆ ? 

13. ಹಿತ ುಳೆಗಿಾಂತ ಬಲು ಹಿೋನ ಯ ವುದು ? 

14. ಶಿಲುಬ್ೆಗೆೋರಿದ ಏಸುವಿನ ದ್ೆೋಹ ಯ ರಿಗೆ, ಏನನುು  ಅನುುವಾಂತ್ರದ್ೆ ? 

15. ಹತ್ರುಯ ಬೋಜ ಲೊೋಕದ ಹಿತಕ್ೆೆ ತನುನುು ಹೆೋಗೆ ಸುಟ್ುುಕ್ೊಳ್ಳುತುದ್ೆ?  

ಆ (ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ?   3 x 2=6 

16. ಕನುಡದ ಸಮಸೆಾಗಳ್ಳ ಎಲಿಿಯವರೆಗೂ ಇದ್ೆದೋ ಇರುತುವೆ?  

17. ಮುಾಂಜ ನೆ ಚಿನುಮಮ ಯ ವ ಕ್ೆಲಸದಲಿಿ ತೊಡಗಿದದಳ್ಳ? 

18.  ಕಲ ಾಂ ಅವರು vÀªÀÄä ಆತಮಕತೆ ಬರೆದಿದುದ ಏತಕ್ ೆಗಿ ? 

19. ನಿೋರಿಳಿಯದ ಗಾಂಟ್ಲಲಿಿ ಕಡುಬನುು ತುರುಕ್ರದಾಂತ ಯಿತು ಎಾಂದು ಮನೊೋರಮ ಹೆೋಳಿದ್ೆದೋಕ್ೆ ? 

ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ?   3 x 2=6 
20. ಸೊರಗಿದದ ಆನೆಯನುು ಕೃಷೆಣೋಗೌಡ ಹೆೋಗೆ ಸ ಕ್ರದ?  

21. ಫ ರೆಸ್ು ಡಿಪ mïðªÉÄAಟ್ಟನವರ ನಾಂಬರ್ ಒನ್ ಎನಿಮಿಗಳ್ಳ ಯ ರು ಯ ರು? 

22.  ನ ಯಿ ಕಚಿುzÉ ಲಿಿ ಎಾಂದ ಎಾಂದ್ ಗ ಜಬ್ ಾರ್ ಇರುಸುಮುರುಸುನಿಾಂದ ಏನು ಹೆೋಳಿದ?  

23. ಮಠದವರಿಗೆ ಆನೆಗಿಾಂತ ವೆೋಲ ಯುದನನುು ಸ ಕಲು ತ ರಸವ zÀÄzÉÃPÉ ?  

ಇ-ವಿಭಲಗ 

    ಅ) ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಯಲವುದಲದರು ಎರಡು ವಲಕ್ಯಗಳನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದರ್ಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಲಾರಸಯಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ 2 x 3=6 
24. ಧರೆ ಹತ್ರು ಉರಿದಡೆ ನಿಲಿಲು ಬ್ ರದು   25. ತೃಣವೆೋ ಪವಗತ ವಲಿವೆೋ   
26. ನ ಯ ಕ್ೊಲಲಕ್ಷಮರು 

ಆ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಒಂದು ವಲಕ್ಯವನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದರ್ಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಲಾರಸಯಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ  1 x 3=3 



27. ಈ ಪರದ್ೆಶಕ್ೆೆ ಆಗ  ಹೆಸರೆೋ ಇರಲಿಲಿ  28. ಇದ್ೆೋ ಲೊೋಟ್ವಲಿವೆೋ.... ತನು ಬ್ೆವರಿನ ಬ್ೆಲೆ ಕಳೆದದುದ 

ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಒಂದು ವಲಕ್ಯವನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದರ್ಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಲಾರಸಯವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ  1 x 3=3 
29. ನಾಂಗೆೋನೂ ಈ ನ ಯಿಗಳ್ನುು ಕಾಂಡರೆ ಪ್ರೋತ್ರನ  ಸ ಾಮಿ!  30."ಇತು ಮುಖ ಹ ಕ್ರಲಿ ಅದನುು ಕ್ೊೋವಿಲೆ ಹೊಡಿತ್ರೋನಿ" 

ಈ-ವಿಭಲಗ 

V. ಅ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದಲರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ    3 x 4=12 

31. ದ್ೌರಪತ್ರ ಅವಮ ನಕ್ೊೆಳ್ಗ ದ ಮೂರು ಪರಸಾಂಗಗಳ್ನುು ವಿವರಿಸಿ?  

32. ಯ ವ ಯ ವ ಸಾಂಗತ್ರಗಳ್ನುು ಉಪೆೋಕ್ಷಿಸಬ್ ರದು ಎಾಂದು ಸೊೋಮನ ಥ ತ್ರಳಿಸಿದ್ ದರೆ?  

33. ಮಗ, ಸೊಸೆ ಮತುು ಮೊಮಮಗಳ್ಳ ªÀÄÄzÀQAiÀÄ£ÀÄß ಹೆೋಗೆ ನಡೆಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವರು ? 

34. ಶಿಲುಬ್ೆUÉÃರಿದ ಜಿೋಸಸನ  ದ್ೆೋಹ ಏನನುು ಹೆೋಳ್ಳವಾಂತ್ರದ್ೆ? «ªÀj¹ . 

ಆ) ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಯಲವುದಲದರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದಲರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ    2 x 4=8 
35. ಬಸಲಿಾಂಗ ಡ !! ತ್ರಮಮಪಪನವರ ಸೂಚನೆಗಳ್ನುು ಪ ಲಿಸಿದ್ೆ ಇರಲು ಕ್ ರಣವೆೋನು?  

36. ಕನುಡಿಗರೆನಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಲು ಯ ವ ಯೋಗಾತೆಯ ಪರಶೆುಗಳ್ಳ ನಮಮನುು ಚುಚುಬ್ೆೋಕು?  

37. ವ ಲ್ ¥ÀgÉÊUÉ ಬಾಂದ ಮ ರ್ಷಗ ಅಲಿಿ ಹೆೋಗೆ ನೆಲೆಯೂರಿದನು? ವಿವರಿಸಿ. 

ಇ) ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಯಲವುದಲದರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದಲರು ವಲಕ್ಯದ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿ    2 x 4=8 
38. ನಿರೂಪಕರು ಕ್ೊಡಲಿ ವಸೂಲಿ ಮ ಡಲು ಹೊೋಗಲಿಲªಿÉÃಕ್ೆ? ವಿವರಿಸಿ?  

39. ವೆೋಲ ಯುzsÀನ ಹೆಾಂಡತ್ರಗೆ ಆನೆಯ ಬಗೆ ೆಸವತ್ರ ಮ ತೆಯಗ ಮೂಡಲು ಕ್ ರಣ ಗಳ ೋೆನು?  

40. ನ ಗರ ಜನ ನಿಗೂಢ ಸ ವಿನ ಬಗೆೆ ಜನರ ಅಭಿಪ ರಯಗಳ ೋೆನು? 
ಉ-ವಿಭಲಗ 

ಅ).ಕೆಳಗಿನ  ಯಲವುದಲದರು ಒಂದು ಪ್ದಯದ ಭಲವಲರ್ಣವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ     1 x 5=5 

41. ಯಮಸುತಾಂಗರುಹಲವನೆ ಧಮಗ 
ಕ್ಷಮಯ ಗರ ಹೊಡೆದಿಹುದು ಪ ರಥಗನು 
ಮಮತೆಯಳ್ುವನೆಾಂಬನೆೋ ತಮಮtನ eÉÕಯಲಿ  

ಭರಮಿತನ ಗಿ ಹನುಳಿದಬಾರು  
ರಮಣದವರಿೋ ನಯ  ಕ್ೊಲಲ  

ಕ್ಷಮರು ನಿಸೆಾಂದ್ೆೋಹವೆಾಂದಳ್ಳ ತನು ಮನದ್ೊಳ್ಗೆ 

42. ಹಾಂಚಿಕ್ೊಾಂಡಿದ್ ರೆ ಅಪಪ ಅಮಮನನುು 
ಇಲಿಿ ದ್ೊಡಡ ಮಗನvÁªÀಲಿಿ ಮುದುಕ್ರ ಸದಾ ಕನುದದ್ೆೋಶ  
ಮಗ ಸೊಸೆ ಹೊರಗೆ ಹೊೋದ್ ಗಲ ದರೂ ನ ಲುೆ ಮ ತ ಡಿ  

              ತ್ರೋರಿಸಿPÉÆ¼ÀÄî ತ ುಳ  ೆಬ್ ಯಿತುರಿಕ್ೆ ಪ ಪ ಮುದುಕ ದ್ೊೋರದ                  

ಅ¸Áìಮಿ£Àಲಿಿ ಅಲಿಿಯ ಮ ತು ಅವನಿಗೆ ಸಸೆೋಮಿರ ಬರದು 

s̈ÁµÁ s̈Áå À̧  

ಆ) ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳ್ಾ ಯಲವುದಲದರು ಆರಕೆು ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವಲಗಿ ಉತ್ತರವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ  2 x 6=12 

43. ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮಲನಲರ್ಣಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 
         ೧.ಕಲಹ          ೨.ತೃಷೆ 

44. ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ನಲನಲರ್೯ಕ್ ರೂಪ್ವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 
            ೧.ಲಘು               ೨.ಎಡೆ 

45. ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ತ್ತ್ಸಮ-ತ್ದಭವಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 
         ೧.ಯೋಗಿ  ೨.ಬಸದಿ 

46. ಈ ಈ ನುಡಿಗಟ್ುುಗಳನುೆ ವಲಕ್ಯಗಳ್ಾ ಬಳಸಿ. 
         ೧. ತಲೆಬ್ ಗು       ೨.ಕ್ೆೈಯಡುಡ 

47.  ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ಗುರ್ವಲಚಕ್ ವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 
         ೧. ಹೆಮಮರ       ೨.ಶುದದ ನಿೋರು 

48. ಈ ಕ್ತರಯ ಪ್ದಗಳ ಧಲತ್ು ವನುೆ ಸೂಚಿಸಿ. 



         ೧. ಹ ಡುವಳ್ಳ     ೨.ಕಲಿಯುವರು 

49. ಎರಡ್ ಅನಯದೆೇಶ ಪ್ದಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ 

ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಒಂದು ವಿಷಯವನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ    1 x 5=5 

50. ವಿದ್ೆೋಶಿ ವ ಾಮೊೋಹ ಮತುು ಪರತ್ರಭ  ಪಲ ಯನ  51. ಜೆೈವಿಕ ಇಾಂದನದ ಮಹತಾ 

ಈ)  ಈಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಒಂದಕೆು ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ        1 x 4=4 

52.  ಕನುನಡ ನ ಡು ನುಡಿಯ ಅಭಿಮ ನವನುು ಕುರಿತು ಗೆಳೆಯನಿಗೊಾಂದು  ಪತರ ಬರೆಯಿರಿ  
53. ಸಮಪಗಕ ನಿೋರು ಪೂರೆೈಕ್ೆಗ ಗಿ ಸಾಂಬA¢üಸಿದ ಇಲ SÁ ಮುಖಾಸಥರಿಗೆ ಪತರವಾಂದನುು ಬರೆಯಿರಿ. 

ಉ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರು ಒಂದು ಗಲದೆಯನುೆ ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ     1 x 4=4 

54. ಆಕಳ್ಳ ಕಪ ಪದರೆ ಹ ಲು ಕಪೆಪ?  55. ಹಣಕ್ರೆಾಂತ ಗುಣ ಮುಖಾ 
 

***** 


