
 

  

 
JAIN COLLEGE 

463/465, 18th Main Road, SS Royal, 80 Feet Road, Rajarajeshwari Nagar, 
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Date: /02/2017                                «µÀAiÀÄ: PÀ£ÀßqÀ         

I PUC 
     ªÀiÁzÀj ¹zÀÞvÁ ¥ÀjÃPÉë  

Timings Allowed: 3 Hrs15Minutes                       Total Marks: 100 
 
 

C-«¨sÁUÀ 

I .C.  PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :   10x1=10 

1. ಅಕ್ಕನು ಹ ೇಳತ ೊಡಗುವ ತ ೊಡರು ಯಾವುದು? 

2. ನಾಡಿಗ  ಯಾರ ಕಾಟಕ ೊನ ಗ ೊೊಂಡಿದ ? 

3. ಅಮ್ಮಿ ಯಾವಾಗಲೊ ಏನನುು ಧರಿಸುವಳು? 

4.      ಜೇವ ಉಳಿಯುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು? 

5. ವ ೈದಾಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯವರ ಗ  ಯಾವರಿೇತಿಯ ನಾಾಯವನುು ಕ್ೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ? 

6. ಮಾಸತರರು ಮನ ಯ ಮುೊಂದ  ಬರ ಸಿ ಹಾಕಿದ ಬ ೊೇಡುು ಯಾವುದು? 

7. ಯಾರ ಶ ರೇಯಸಿಿಗಾಗಿ ಶಕ್ುೊಂತಲ  ಅರಮನ ಗ  ಬೊಂದಿದಾಾಳ ? 

8. 8      ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಮನುಷ್ಾರನುು ಯಾವುದರ ಮೊಲಕ್ ಪ್ರವ ೇಶಿಸುತತವ ? 

9. ಬ ೊೇಳ ೇಶೊಂಕ್ರನ ಹ ೊಟ್ ೆನ ೊೇವು ಯಾವುದರಿೊಂದ ಮಾಯವಾಯಿತು? 

10. ಸ ೈನಿಕ್ರು ಯಾವುದಕ ಕ ಜಯವಾಗಲ್ಲ ಎೊಂದು ಹಾಡಿದರು? 

D-«¨sÁUÀ 

II ಅ. PÉ¼ÀV£À £Á®ÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :      4x2=8 

 11. ಚ ನುಯಾನ ಗುಪ್ತಭಕಕಿತ ಯಾವ ರಿೇತಿಯದು? 

 12. ಶಿಶುಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಸತತರೊ ಚಿೊಂತಿಲಿ ಎನುಲು ಕಾರಣವ ೇನು? 

 13. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನಿಸಬ ೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು? 

 14. ಭಕೊರಣಾವಸ ೆಯ ಮಗುವು ಏಕ  ಗಾಬರಿಗ ೊೊಂಡಿದ ? 

 15. ಧರ ಯ ಮೇಲ್ಲನ ನಡಿಗ  ಹಾಗೊ ಕ್ರ ಯುವ ಧವನಿ ಕ್ವಿಗ  ಹ ೇಗ  ಭಾಸವಾಗುತಿತದ ? 

  ಆ. PÉ¼ÀV£À ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :          3x2=6 

 16. ರಾಹುಕಾಲ , ಗುಳಿಕ್ಕಾಲ , ಯಮಗೊಂಡಕಾಲಗಳ ಬಗ  ೆಲ ೇಖಕ್ರ ಅಭಿಪ್ಾರಯವ ೇನು? 

 17. ಗೌತಮನ ಮನ ೊೇಲ ೊೇಕ್ವನುು ನಿರೊಂತರವಾಗಿ ದಹಿಸಿದ ಪ್ರಶ ುಗಳು ಯಾವುವು? 

 18. ಅರಮನ ಗ  ಯಾವ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ಬೊಂದಿದ ಾೇನ ೊಂದು ಶಕ್ುೊಂತಲ  ಹ ೇಳುತಾತಳ ? 

 19. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಗಳ ಲಾಿ ದಿಕಾಕಪ್ಾಲಾಗಿ ಏಕ  ಿಡಿದವು? 

ಇ.  PÉ¼ÀV£À ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ :                                             3x2=6 

 20. ಬ ಟೆದಮೇಲ್ಲನ ದ ೇವತ ಯು ಬ ೊೇಳ ೇಶೊಂಕ್ರನ ಅಣಣ ಅತಿತಗ ಯರಿಗ  ಹ ೇಗ  ಕಾಣಿಸುತತದ ? 

        21.    ರಾಜಕ್ುಮಾರಿಯ ಹ ೊಟ್ ೆನ ೊೇವು ವಾಸಿಮಾಡುವವರಿಗ  ಏನ ೇನು ಬಹುಮಾನ ಕ ೊಡುವುದಾಗಿ ಡೊಂಗುರ ಸಾರಿಸುತಾತರ ? 

 22. ಬ ೊೇಳ ೇಶೊಂಕ್ರ ಹುಡುಗಿಯರಿಗ  ಚಿನುಕ ೊಟ್ಟೆದಾಕ ಕ ಸಾವಾಕರಣಣ ಏನು ಹ ೇಳುತಾತನ ? 

 23. ಸ ೈತಾನನಿಗ  ಮೊದಲ ಪ್ೊಂಕಿತಯ ಊಟ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದುಾ ಏಕ ? 



 

  

 
E-«¨sÁUÀ 

III ಅ. PÉ¼ÀV£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð À̧Æa¹ ¸ÁégÀ À̧å §gÉ¬Äj:                    2x3=6 

 24. ಆನಱಿವ ೊಂ ಪ್ೃಥ ಯಱಿವಳ್  
 25. ಜನಕ್ೊಂಗ  ನಾವನಾರಲ ಿ

 26. ಎಲ್ಲಿೊಂದ ಅಗ ಯ ಬ ೇಕ ೊಂದು ನಕಾಶ  ಹುಡುಕ್ುತಾತರ . 

  ಆ.  PÉ¼ÀV£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ À̧AzÀ¨sÀð À̧Æa¹ ¸ÁégÀ À̧å §gÉ¬Äj:      1x3=3 

 27. ಇವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗಾೊಂಧಿ ಅೊಂತ ಿೇ ತಿಳ ್ ಕೊಂಡು ಬಿಟರ.  
 28. ರಸ ತಯಿೊಂದ ಏಳುವ ಧೊಳು ನನು ತಲ ಗ  ತಾಕ್ಬ ೇಕ್ು. 

ಇ.  PÉ¼ÀV£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ À̧AzÀ¨sÀð À̧Æa¹ ¸ÁégÀ À̧å §gÉ¬Äj:               1x3=3 

 29. ಹ ಣಿಣದಾ ಮನ ಯ ಸೌಭಾಗಾವ ೇ ಬ ೇರ    

 30. ನಾವು ಜಗಳದ ಭಾಷ  ಆಡಿದರ  ಅವರು ಸ ುೇಹದ ಭಾಷ  ಆಡುತಾತರ .  
F-«¨sÁUÀ 

IV ಅ. PÉ¼ÀV£À ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :                                                    3x4=12    

 31. ಘಟ್ಟೆವಾಳಯಾ ವ ೇಷ್ಧಾರಿಗಳನುು ಕ್ೊಟದಿೊಂದ ಹ ೊರಗು ಎನುಲು ಕಾರಣಗಳ ೇನು? 

 32. ಕ್ರುಣಾಳು ರಾಘವನಲ್ಲಿ ತಪಿಿಲಿ ಎೊಂಬ ಸಿೇತ ಯ ನಿಲುವನುು ವಿಶ ಿೇಷಿಸಿ. 
 33. ಸರಸವತಿಯ ಸಚಿವ ಮೊಂಡಲವನುು ಕ್ುರಿತು ಬರ ಯಿರಿ 

 34. ಮತ ತ ಸೊಯು ಬರುತಾತನ  ಕ್ವಿತ ಯ ಆಶಯವನುು ಚಚಿುಸಿ. 

  ಆ.  PÉ¼ÀV£À JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :                                                        2x4=8               

  

 35. ರಾಗಿಮುದ ಾ ಯಾವ ಬಗ ಯ ಸಾರುಗಳ ಜ ೊತ  ಸ ೇರಿ ಎೊಂತಹ ರಸಾನುಭಕವವನುು ಸೃಷಿೆಸುತತದ ? ವಿವರಿಸಿ. 
 36. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಮಾಸತರರ ಬದುಕ್ನ ುೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದುಾ ಹ ೇಗ ? 

 37. ಮೊರ್ ು ಹ ೊೇದ ವಿಪ್ರನನುು ನಾಪಿತನು ಹ ೇಗ  ಸೊಂತ ೈಸಿದನು? 

  ಇ.  PÉ¼ÀV£À JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ :     2x4=8 

 38. ತನು ಕ್ನಸನುು ಕ್ುರಿತು ಬ ೊೇಳ ೇಶೊಂಕ್ರ ಮೊಂತಿರಗ  ಹ ೇಳಿದ ಾೇನು? 

 39. ಬ ೊೇಳ ೇಶೊಂಕ್ರ ತನು ಅಣಣೊಂದಿರಿಗ  ಸಿಪ್ಾಯಿ ಮತುತ ನಾಣಾಗಳನುು ಮಾಡಿಕ ೊಡಲು ಏಕ  ನಿರಾಕ್ರಿಸುತಾತನ ? 

 40. ತಲ ಯಿೊಂದ ಕ ಲಸ ಮಾಡಬ ೇಕ ೊಂಬ ಸ ೈತಾನನ ಭಾಷ್ಣದ ಸಾವರಸಾವನುು ವಿವರಿಸಿ. 
 

G-« s̈ÁUÀ 

V ಅ.  F PÉ¼ÀV£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¥ÀzÀåPÉÌ ¨sÁªÁxÀð §gÉ¬Äj:    1x5=5 

     41.   ºÀj ¨ÉÃqÉ PÀªÀZÀªÀÄA 

  £Àj¢vÀÛAiÀiï PÉÆAw É̈ÃqÉ É̈UÀqÀzÉ PÉÆlÖAiÀiï 

  ¥ÀÄjUÀuÉAiÀÄA ¤£ÀUÉuÉ PÀ À̧ 

  ªÀgÀUÀ° ªÉÄAiÀÄÎ°AiÀÄÄªÀiÁªÀ£ÀAUÁ¢ü¥Àw. 

 
 42. zsÀ£À zsÀ£ÀªÉ£ÀÄßªÀ zsÀ£ÀzÁ»UÀ¼ÀÄ 

  ªÀiÁjPÉÆAqÀgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄ 

  ªÀÄºÀ°£À §ÄqÀzÀ° ©gÀÄPÀÄUÀ¼É¢ÝªÉ 

  PÉÃ¼ÀgÀÄ ªÀiÁjAiÀÄ À̧zÀÝ£ÀÄ. 

 



 

  

 

 

 

 

ಆ.  ¨sÁµÁ s̈Áå¸À:  F  PÉ¼ÀV£À DgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ  GvÀÛj¹ :         6x2=12 

 43.  F ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀð §gÉ¬Äj :  PÁAvÁgÀ, ªÀÄÄUÀÄ¼ÀÄ   

 44.  F ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©r¹ §gÉ¬Äj:   §£ÀzÉÆ½j¹, É̄Ã¸ÁAiÀÄÄÛ 

 45.  F ¥ÀzÀUÀ¼À À̧ªÀiÁ£ÀxÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj: PÀtÄÚ, PÀj 

 46.  F ¥ÀzÀUÀ¼À vÀzÀãªÀ gÀÆ¥À §gÉ¬Äj: ±ÀÈAUÁgÀ, ¥Áæt 

 47.  F £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéAvÀªÁPÀåzÀ°è §¼À¹j:   ªÀÄÄRªÁqÀ, ZÁnAiÉÄÃlÄ 

 48.  F ¥ÀzÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ¥ÀzÀ §gÉ¬Äj:              CRAqÀ, GavÀ 

 49.  AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ ¢égÀÄQÛUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¬Äj: 

  

ಇ.  PÉ¼ÀV£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÌ ¥Àæ§AzsÀ §gÉ¬Äj:                                               1x5=5 

 50.  ¥sÁåµÀ£ï ¥Àæ¥ÀAZÀ     

 51.  AiÉÆÃUÁ s̈Áå À̧zÀ ªÀÄºÀvÀé 

 

ಈ. PÉ¼ÀV£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀvÀæ É̄ÃR£À §gÉ¬Äj:               1x4=4 

 52.   ¤ªÀÄä PÁ É̄Ãf£À°è DZÀj¹zÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß «ªÀj À̧ÄvÁÛ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¥ÀvÀæ §gÉ¬Äj. 

 53. ¤ªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ PÀ¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj À̧ÄªÀAvÉ PÉÆÃj É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ  

                  DAiÀÄÄPÀÛjUÉÆAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ¬Äj 

 

ಉ.  F PÉ¼ÀV£À UÁzÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß « À̧Ûj¹.         1x4=4                      

 54.  CAvÀÆ EAvÀÆ PÀÄAw ªÀÄPÀÌ½UÉ gÁdå E®è.   

 55.   ªÀiÁrzÀÄÝuÉÆÚÃ ªÀiÁgÁAiÀÄ                   

  
 ******************************** 


