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I.   ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾದುದನೆ್ನ  ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.         10 x 1 = 10 

೧.  ಪಾಂಚಾಲ ನಂದನೆ ಯಾರು? 

(ಅ) ಮಂಡೋದರಿ    (ಅ) ಸೋತೆ  (ಇ) ಕಾಂತಿ    (ಈ) ದೌ್ರಪದಿ 

೨.   ತನು ಯಾವಾಗ ಕರಗುವುದು? 

      (ಅ) ತನು ಮನ  ಬೆರೆಸದಾಗ       (ಅ) ಮನಮನ  ಬೆರೆಸದಾಗ     

     (ಇ) ತನುಧನ ಬೆರೆಸದಾಗ      (ಈ) ಧನಧನ  ಬೆರೆಸದಾಗ 

೩. ತೈಲ ತಿೋರಿದುು  ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತತ ದೆ? 

     (ಅ) ಬತಿತ  ಆರಿದ ಮೇಲೆ         (ಆ) ದಿೋಪ ಆರಿದ ಮೇಲೆ    

     (ಇ) ಎಣೆ್ಣ  ತಿೋರಿದ ಮೇಲೆ       (ಈ) ಬೆಳಕ ತಿೋರಿದ ಮೇಲೆ 

೪.   ದನಗಳಿಗೆ ಏನಿಲಲ ? 

      (ಅ) ನಿೋರು        (ಆ) ಆಹಾರ        (ಇ) ಮೇವು       (ಈ) ಹುಲ್ಲಲ  

೫.   ಬಸಲಾಂಗ  ವೈದಯ ರಿಗಾಗಿ  ಅಲೆದಾಗ  ಜತೆಗಿದು  ರಾಜಕಾರಣಿ ? 

      (ಅ) ತಿಮಮ ಪಪ         (ಆ) ರುದೌ ಪಪ       (ಇ) ಚಂದೌ ಪಪ      (ಈ) ದುಗಗಪಪ  

೬.   ಲೇಖಕರು ಹೇಳುವ ಹಳಿಿಯ ಹೋಟೇಲ್ನ ಹೆಸರೇನು? 

      (ಅ) ಇಾಂದೌ ಭವನ       (ಆ) ಚಂದೌ ಭವನ    (ಇ) ರಾಮಭವನ      (ಈ) ಕೃಷ್ೆ ಭವನ 

೭.  ಕಲಾಂರವರ ಆತಮ ಚರಿತೌೆ  

      (ಅ) ಇಗೆನ ೈಟೆಡ್ ಮಾಂಡ್      (ಆ) ಲೈಫ್ ಟೌ್ ೋ     (ಇ) ಮಿಶನ್ ೨೦೨೦     (ಈ) ವಾಂಗ್್ಸ ಆಫ್ ಫೈರ್ 

೮.   ಆನೆಯ ಮಾವುತನ ಹೆಸರೇನು? 

       (ಅ) ಹಲಯುಧ       (ಆ) ಶಿಲಯುಧ    (ಇ) ವೇಲಯುಧ     (ಈ) ಚಂದೌಾ ಯುಧ 

೯.  ಟೆಲಪೋನ್ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ  ಮೃತ ನಾದ ಲೈನಮ ನ್ ಯಾರು? 

      (ಅ) ದುಗಗಪಪ        (ಆ) ತಿಪಪ ಣೆ್      (ಇ) ರಾಮೇಗಾಡ     (ಈ) ಜಬ್ಬಾ ರ್ 

೧೦. ವೆಟನಗರಿ   ಸ್ಟಾ ಕಮ ನ್  ಹೆಸರು 

 (ಅ) ತಿಪಪ ಣೆ್           (ಆ) ಪುಟಾ ಯಯ        (ಇ) ರಾಮಪಪ       (ಈ) ವೇಲಯುಧ 

  

೧೧. ಹೊಂದಿಸಿ   ಬರೆಯಿರಿ           5 x 1 = 5 

ಅ.  ರಾಮಚಂದೌ  ಚರಿತ ಪುರಾಣ್                  ೧. ಹರಹರಾ ಶೌಿ ೋಚೆನನ ಸೋಮೇಶವ ರಾ 

ಆ.  ಸೋಮನಾಥ                                         ೨. ಜಾಲಯ ಮರದಂತೆ 

ಇ.  ಗರತಿಯ ಹಾಡು                                      ೩. ನಾಗಚಂದೌ  

ಈ. ಕೋತಗನೆ                                                  ೪. ಹಬಾ ಲ ಅವರ ರಸಬಳಿಿ  

ಉ. ಬಾಂದೌೆ                                                    ೫. ಉರಿಲಾಂಗಪೆದಿು  

                                                                    ೬. ಅಾಂಬಿಕಾತನಯದತತ  

 

೧೨.  ಖಾಲ್ಲ ಬಿಟಿ್ಟ ರುವ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತ ರವನೆ್ನ  ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ:         5 x 1 = 5 

    ೧. ನಿಶಾಶಮಗ         ೨. ಚಹಾಗಿಡ         ೩. ಕದುಪ     ೪. ಬೌದಧ ಧಮಗ   ೫. ಶೌಿ ೋರಾಮಚಂದೌ  

ಕ.   ವಾಲಪ ರೈನ ದುರಂತದ ಮೂಲಬಿೋಜಗಳು---------ರೂಪದಲಲ  ಬಂದವು 

ಚ.  ದುರಾಸೆಯ ಹುಡುಗನನುನ  ನಿರಾಕರಿಸದವರು--------- 

ಟ.  ನಮಮ  ದೇಶದಲಲ    ಖಿಲವಾಗಿ ಹೋದಧಮಗ-------- 

ತ.  ಧಣಿಗಳು ಹಳೆಯ ಹೂಳೆತತ ಲ್ಲ-----------ಗೆ ಸೂಚಿಸದರು 

ಪ.  ವಸುಧೆಗೆ ಒಡೆಯನೆನಿಸದವನು------------ 
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ಆ-ವಿಭಾಗ 

      II.ಅ.ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರಿಸಿ:                      4 x 2 = 8 

೧೩. ಗಂಡರೈವರು ಮೂರು ಲೋಕದ  ಗಂಡರಾರು? ಹೆಸರಿಸ? 

೧೪. ಯಾರಿಗೆ ತತವ ಜಾನ ಹೇಳಿ ಪೌ ಯೋಜನವಲಲ ? 

೧೫. ಮಗು ಹುಟ್ಾ  ಬೆಳೆದದುು  ಎಲಲ ? 

೧೬. ಮುದುಕ ಏನೆಾಂದು ಗೋಗರೆಯುತ್ತತ ನೆ? 

೧೭. ದನಗಳಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಿಲಲ ? 

 

 

     ಆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ   ಉತ್ತ ರಿಸಿ:              3 x 2 = 6 

೧೮. ಕೊನೆಯಲಲ  ಬಸಲಾಂಗನಿಗೆ ಏನೆಾಂದು ನಿಶಿಿ ತವಾಯಿತು? 

೧೯. ಬೌಿ ಟ್ೋಷ್ರು ಬರುವ ಮೊದಲ್ಲ ವಾಲಪ ರೈ ಹೇಗಿತುತ ? 

೨೦. ಮುದು ಣ್ನನುನ  ಮನೋರಮೆ ಹೇಗೆ ಉಪಚರಿಸದಳು? 

೨೧. ಭಾವೈಕಯ ತೆ ಈ ದೇಶದಲಲ ಎಲಲ  , ಹೇಗೆ  ಇದೆ  ? 

 

    ಇ.  ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು –ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರಿಸಿ:            4 x 2 = 8 

೨೨. ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡನ ಆನೆ ಹುಟ್ಾ  ಬೆಳೆದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? 

೨೩. ಆನೆ ಸ್ಟಕವುದರ ಬಗೆೆ  ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿತುತ ? 

೨೪. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಪೌ ಕಾಶ್ ನಿೋಡಿದ ವವರ ಏನು? 

೨೫. ಹುಚಿ್ಚ  ನಾಯಿಗಳು  ಆಸಪ ತೌೆ ಯಲಲ  ಹೇಗೆ  ವತಿಗಸುತತ ವೆ? 

     ೨೬. ಆನೆಯನುನ  ಹದುು ಬಸತ ನಲಲ ಡಲ್ಲ ವೇಲಯುಧನ ಅಪಪ  ಏನು ಹೇಳಿದು ?  

 

ಇ-ವಿಭಾಗ 

     III ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಗಳನೆ್ನ  ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಭ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ವಾ ರಸಯ  ಬರೆಯಿರಿ:       2 x 3 = 6  

       ೨೭. ಕದಡಿದ ಸಲಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ  

೨೮. ಕಲಭೋಮನೇ ಮಿಡುಕಳಿ  ಗಂಡನು 

೨೯.  ಬರಲ್ಲಾಂಟೆ ಸುಗೆಿ  ಮತೆತ ? 

 

    ಆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒೊಂದು ವಾಕ್ಯ ದ  ಸಂದರ್ಭ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ವಾ ರಸಯ  ಬರೆಯಿರಿ:                   1 x 3 = 3 

೩೦. ಕನನ ಡಿಗರು ಮೊದಲ್ಲ ಕನನ ಡಿಗರಾಗಬಕ 

೩೧. ವಯ ಕತ ಗಿಾಂತ ರಾಷ್ಾ ರ ದೊಡಡ ದು 

 

     ಇ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒೊಂದು ವಾಕ್ಯ ದ  ಸಂದರ್ಭ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ವಾ ರಸಯ  ಬರೆಯಿರಿ:               1 x 3 = 3 

೩೨.  ವೆಪನ್ ವೆಪನ್ ನಮಗೆ ಮುಖಯ  

೩೩. ಕೊೋವ ಸಕಿ ದೆ ಆದರೆ ಹೆಣ್ ಸಗಲಲಲ  

   

ಈ –ವಿಭಾಗ 

IV   ಅ. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ವಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರಿಸಿ.                           2 x 4 = 8 

೩೪. ಶಿವಪಥವನನ ರಿಯದ ಭಕತ  ನಿರಥಗಕವೆಾಂಬುದನುನ  ಬಸವಣೆ್ ನವರು ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸದಾು ರೆ?   

೩೫.  ದೌ್ರ ಪದಿ ಅವಮಾನಕಿೊ ಳಗಾದ ಮೂರು ಪೌ ಸಂಗಗಳನುನ  ವವರಿಸ? 

೩೬.  ಜಾಾ ನವನುನ  ಹಾಂದುವ ಮಾಗಗ ಯಾವುದೆಾಂಬುದನುನ  ಕವ ಹೇಗೆ ವವರಿಸದಾು ರೆ? 

೩೭.  ಗರತಿ ತವರಿಗೆ ಏನೆಾಂದು ಹರಸುತ್ತತ ಳೆ? 

 

     ಆ.ಯಾವುದಾದರೂ  ಒೊಂದು  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ  ಐದಾರು ವಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರಿಸಿ:                         1 x 4 = 4 

೩೮.  ಬಸಲಾಂಗ ಎದುರಿಸುತಿತ ದು  ಸಮಸೆಯ ಗಳಾವುವು?   

೩೯.  ಕಮಲ ಮೇಡಂಗೆ ಮೂತೌ ಪಿಾಂಡದಲಲ  ಕಲ್ಲಲ  ಮೂಡಿದುು  ಹೇಗೆ? 

೪೦.  ಧಣಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ನಡುವನ ಸಮರವನುನ  ಚಿತೌಿ ಸ? 
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ಇ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒೊಂದು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಐದಾರು ವಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರಿಸಿ:                              1 x 4 = 4 

೪೧. ನಿ ರೂಪಕರು ಕೊಡಲ ವಸೂಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಗಲಲಲ  ಏಕೆ? 

೪೨.  ಪೋಸಾ ಮ ನ್ ಜಬ್ಬಾ ರನ ಬವಣ್ಣಗಳನುನ  ನಿರೂಪಕರು ಹೇಗೆ ವವರಿಸದಾು ರೆ? 

೪೩.  ನಾಗರಾಜನ ನಿಗೂಡ ಸ್ಟವನ ಬಗೆೆ  ಜನರ ಅಭಪೌ ಯಗಳೇನು? 

                                                            

 ವಿಭಾಗ 

V   ಈ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒೊಂದು ಪ್ದಯ ದ ಭಾವಾರ್ಭವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ:                                        5 x 1 = 5 

೪೪.        ರಾವಣ್ನ  ರೂಪು ಸೋತ್ತ 

        ದೇವಗೆ ತೃಣ್ಕಲಪ ಮಾಯುತ  ಪತಿಭಕತ ಯಳಾ 

        ರಿೋ ವನಿತೆಯ ತೆರದಿಾಂ ಸ 

        ದಾಾ ವಮನಳಕೊಾಂಡ ಪುಣ್ಯ ವತಿಯರ್ ಸತಿಯರ್ 

                                                    ಅಥವಾ 

         ಕೌ ಸಮ ಸ್ ಹತುತ  ತಂದಿದೆ ಈ ಮನೆಗೆ 

          ಕೇಕ ,ಚಳಿ, ನಕಶ ತೌ ದಿೋಪ  

          ಪಲ ಸಾ ಕ್ ನಕಲನ ಕಬಜ ತೆಗೆ 

          ಕರುಣಿಸದೆ ಗಿಡದರೂಪ 

          ಅದಕಿೆ  ಮಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹತಿತ  

          ಸಿ ಟನ 

          ಹುಡುಗಿಯ ಮೊಣ್ಕಾಲಲಲ  ಬೆಚಿ ಗಾಗಿದೆ ಮೊೋಾಂಬತಿತ  

 

                                                                                          ಭಾಷಾಭಾಯ ಸ 

VI  ಆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಲಿ್ಲಯಾವುದಾದರೂ ಆರಕೆು  ಸೂಚನೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತ ರಿಸಿ:           6 x 2 = 12  

೪೫.    ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಪದಗಳ ಅಥಗ ಬರೆಯಿರಿ:1.ಯಥೇಚಛ      2.ನಾಟ     3.ಖತಿ 

೪೬.   ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ನುಡಿಗಟ್ಟಾ ಗಳನುನ  ನಿಮಮ  ಸವ ಾಂತ ವಾಕಯ ಗಳಲಲ  ಬಳಸ: 

    1 ತಲೆದೂಗು      2.ಟಾಂಕಕಟ್ಾ ನಿಲ್ಲಲ       3ಮಿೋಸೆಮಣೆ್ಣ ಗು 

೪೭.   ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಕಾಲಸೂಚಕಗಳನುನ  ಬರೆಯಿರಿ: 

    1.ತಿನುನ ತ್ತತ ರೆ       2.ಹೋಗುವನು          3. ಬಂದರು 

೪೮.   ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಗುಣ್ವಾಚಕಗಳನುನ  ಬರೆಯಿರಿ: 

     1.ಕೆಾಂಪುಕಣೆ್ಣ    2. ದೊಡಡ ಹುಡುಗ      3ಕಲಭೋಮ  

೪೯.   ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಪದಗಳ ವಭಕತ  ಪೌ ತಯ ಯವನುನ  ಹೆಸರಿಸ: 

     1.ತಿಮಮ ಪಪ ನಿಾಂದ      2.ರಾವಣ್ನಿಗೆ      3.ಲೇಖಕರ ದೆಸೆಯಿಾಂದ 

೫೦.   ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಥಗಕ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ: 

     1.ಚಂದೌ      2.ತಶೆ      3.ಉಪಟಳ 

೫೧.   ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಧಾತುವನುನ  ಬರೆಯಿರಿ: 

     1.ಹೋಗುವನು       2., ನತಿಸುತ್ತತ ಳೆ       3.ಕೇಳುವರು 

 

ಇ.ಯಾವುದಾದರೂ ಒೊಂದನೆ್ನ  ಕುರಿತು ಪ್ರ ಬಂಧವನೆ್ನ ಬರೆಯಿರಿ:                                           1 x 5 = 5 

೫೨.   ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ             ಅಥವಾ             ಹಣ್ದ ಉಳಿತ್ತಯ 

 

ಈ.ಪ್ತ್ರ ಲೇಖನ: ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒೊಂದನೆ್ನ  ಕುರಿತು ಪ್ತ್ರ  ಬರೆಯಿರಿ:                        1 x 4 = 4 

೫೩. ನಿಮಮ  ಕಾಲೇಜಿನಲಲ  ಏಪಗಡಿಸದು  ದಿವ ತಿೋಯ ಪಿಯುಸ ಬಿೋಳಿ್ಕ ಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನುನ  ಕರಿತು 

      ನಿಮಮ  ಗೆಳೆಯ/ಗೆಳತಿಗಾಂದು ಪತೌ  ಬರೆಯಿರಿ.  

                                                        ಅಥವಾ 

      ಸೂಕತ  ಹುದೆು ಗಾಗಿ ಇಲಖಾ ಮುಖಯ ಸಥ ರಿಗೆ ಸಲಲ ಸುವ ಒಾಂದು ಪತೌ ವನುನ  ಬರೆಯಿರಿ 

ಈ ಗಾದೆಗಳಲಿ್ಲ  ಒೊಂದನೆ್ನ  ವಿಸತ ರಿಸಿ:                                                                                       1 x 4 = 4 

     ಅಡಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ , ಆನೆ ಕೊಟಾ ರೂ ಬ್ಬರದು 

                               ಅಥವಾ 

    ಹೆತತ ವರಿಗೆ ಹೆಗೆ ಣ್ಮುದುು . 

                                                    -------------------   


