
 
 

eÉÊ£ïPÁ¯ÉÃeï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ , ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560069 
¥ÀæxÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ - ªÀiÁzÀj¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 2016 

¸ÀªÀÄAiÀÄ : 3.15 UÀAmÉ «µÀAiÀÄ:- PÀ£ÀßqÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ-100 
 

C-«¨sÁUÀ 
I. J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ¥ÀÆtð ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.       1x10=10 

1. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಅಂಕಿತಯಾವುದು? 
2. ಹುಟ್ಟಿನೆ ಂದಿಗೆ ಅಂಟ್ಟ ಬಂದ ಯಾವುದನುು ಕಳೆಯಬೆೇಕು? 
3. ಅಮ್ಮಿ ಯಾವಾಗಲ್  ಏನನುು ಧರಿಸುವಳು? 
4. ಈ ಭ ಮ್ಮಯನುು ಯಾರು ಮಾರಿಕೆ ಂಡರು? 
5. ಹುಡುಗನಿಗೆಮಹಾತಿಗಾಂಧಿಎಂಬಹೆಸರನುುಇಟ್ಿವರುಯಾರು? 
6. ಮಾಸತರರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬರೆಸಿ ಹಾಕಿದ ಬೆ ೇಡುು ಯಾವುದು? 
7. ಶಕುಂತಲೆಯಅಂತಃಪ್ುರದಿಂದದುಶಯಂತಹೆ ರನಡೆದುದು ಹೆೇಗೆ? 
8. ಬೆ ೇಳ ೇೆಶಂಕರನಅಣ್ಣಅತ್ತತಗೆಯರಿಗೆಉಂಟಾದಆಸೆಯಾವುದು? 
9. ಬೆ ೇಳ ೇೆಶಂಕರನಹೆ ಟೆಿನೆ ೇವುಯಾವುದರಿಂದಮಾಯವಾಯಿತು? 
10. ಸೆೈನಿಕರುಯಾವುದಕೆೆಜಯವಾಗಲಿಎಂದುಹಾಡಿದರು? 

D-«¨sÁUÀ 
II. (C) F PÉ¼ÀV£À £Á®ÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.   2x4=08 

11.  ಕಾವೆೇರಿ ನದಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಂತಹುದು? 
12. ಮಳೆಯನುು ನೆ ೇಡಿ ಕನುಯಯ ತನೆ ುಳಗೆ ಏನೆಂದುಕೆ ಳುುತ್ಾತನೆ? 
13. ಮಗು ಬದುಕಿನಲಿಲ ಯಾವ ಯಾವ ತ್ೆ ಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು? 
14. ಹೆ ಟೆಿಯೊಳಗಿನ ಮಗುವು ಯಾವ ವರವನುು ಬೆೇಡುತ್ತತದೆ? 
15. ಧರೆಯ ಮೆೇಲಿನ ನಡಿಗೆ ಹಾಗ  ಕರೆಯುವ ಧವನಿ ಕವಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತತದೆ? 

(D) F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.    2x3=06 

16. ಮುದೆೆಯ ಕುರಿತು ಕೆ ೇಮಲಾಂಗಿಯರಿಗೆ ಇರುವ ಹೆದರಿಕೆ ಯಾವುದು? 
17. ನೆೇಪಾಲ್ದ ವೆೈಮಾನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಯವಸೆೆ ಹೆೇಗಿದೆ? 
18. ರೆೈತ ಚಳುವಳಿಗಳು ಎಲೆಲಲಿಲ ನಡೆದವು? 
19. ಕಾಡಿನಲಿಲ ಹುಲಿಗಳೆಲಾಲ ದಿಕಾೆಪಾಲಾಗಿ ಏಕೆ ಓಡಿದವು? 

(E) F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.    2x3=06 

20. ಬೆಟ್ಿದಮೆೇಲಿನ ದೆೇವತ್ೆಯು ಬೆ ೇಳೆೇಶಂಕರನ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತತಗೆಯರಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತತದೆ? 
21. ಸೆೈತ್ಾನನು ಮ ರು ಪಿಶಾಚಿಗಳನುು ಭ ಲೆ ೇಕಕೆೆ ಕಳುಹಿಸಿದುೆ ಏಕೆ? 
22. ಬೆ ೇಳ ೇೆಶಂಕರ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಚಿನುಕೆ ಟ್ಟಿದೆಕೆೆ ಸಾವಾೆರಣ್ಣ ಏನು ಹೆೇಳುತ್ಾತನೆ? 
23. ಸೆೈತ್ಾನನಿಗೆ ಮೊದಲ್ ಪ್ಕಿತಯ ಊಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದುೆ ಏಕೆ? 

E-«¨sÁUÀ 
III.(C) F PÉ¼ÀV£À ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð À̧Æa¹ ¸ÁégÀ¸Àå «ªÀj¹.   2x3=06 

24. ಆನಱಿವೆಂ ಪ್ೃಥೆಯಱಿವಳ್  
25. ಜನಕಂಗೆ ನಾವನಯರಲ್ಲ 
26. ಗುಡಿ ಚಚುು ಮಸಿೇದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರಿ ಹೆ ೇಗುತತವೆ. 

(D)  F PÉ¼ÀV£À ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð À̧Æa¹ ¸ÁégÀ¸Àå «ªÀj¹.   1x3=03 

27. ಇಲಿಲ ನನು ನಿನು ರಾಗವ ಯಾರು ಕೆೇಳಾರು? 
28. ಅನಯರ ಮನೆಯ ಅನುಕಿೆಂತ ಆತಿಗೌರವದ ಗಂಜಿ ಊಟ್ವೆೇ ದೆ ಡಡದು. 

 (E) F PÉ¼ÀV£À ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð À̧Æa¹ ¸ÁégÀ¸Àå «ªÀj¹.   1x3=03 

29. ಕೆ ಳೆತ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಎಳೆದರ  ಬರುವಂಥವರು. 
30. ನಾವು ಜಗಳದ ಭಾಷೆ ಆಡಿದರೆ ಅವರು ಸೆುೇಹದ ಭಾಷೆ ಆಡುತ್ಾತರೆ. 

 
 



F-«¨sÁUÀ 
IV. (C) F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.    3x4=12 

31. ದುಶಾಯಸನನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತ್ೆ ೇರಿದೆ ವಿನಯಶೇಲ್ತ್ೆ ಯಾವುದು? 
32. ಶವನು ಚೆನುಯಯನ ಮನೆಯಲಿಲ ಊಟ್ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗವನುು ವಿವರಿಸಿ. 
33. ಕುವೆಂಪ್ು ಅವರು ಕ ಗಾಟ್ದ ರಾಜಕಿೇಯ ನಾಟ್ಕ ಎಂದು ಹೆೇಳಿರುವ ಹಿನೆುಲೆ ಏನು? 
34. ಮತ್ ತೆ ಸ ಯುಬರುತ್ಾತನೆ ಕವಿತ್ೆಯ ಆಶಯವನುು ಚಚಿುಸಿ. 

(D)  F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.    2x4=08 

35. ರಾಗಿಮುದೆೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಾರುಗಳ ಜೆ ತ್ೆ ಸೆೇರಿ ಎಂತಹ ರಸಾನುಭವವನುು ಸೃಷ್ಟಿಸುತತದೆ? ವಿವರಿಸಿ. 
36. ಅವಳಿಮಕೆಳ ಸಾವು ಮಾಸತರರ ಬದುಕನೆುೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದುೆ ಹೆೇಗೆ? 
37. ವಾಯಘ್ರಗಳ ಮಧ್ೆಯ ಬಿದೆ ವಿಪ್ರನನುು ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ನಾಪಿತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯವೆೇನು? 

(E)  F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ LzÁgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.    2x4=08 

38. ಬೆ ೇಳ ೇೆಶಂಕರನ ಅಣ್ಣಂದಿರೆೇ ವಾಸಿ ಎಂದು ಪಿಶಾಚಿ ಹೆೇಳಲ್ು ಕಾರಣ್ವೆೇನು? 
39. ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಹೆ ಟೆಿನೆ ೇವು ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಬೆ ೇಳ ೇೆಶಂಕರ ರಾಜನಾದ ಕಥೆಯನುು ತ್ತಳಿಸಿ. 
40. ಸೆೈನಿಕರು ಏನೆೇನನುು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಶವಪ್ುರದ ಜನರು ಹೆೇಳುತ್ಾತರೆ? 

G-«¨sÁUÀ 
V.       F PÉ¼ÀV£À ¥ÀzÀåUÀ¼À ¨sÁªÁxÀðªÀ£ÀÄß §gÉ¬Äj:    1x5=05 

 41.                       
                        
                             
                      . 

42.                        
                           
                               
                           
       ,                         

VI. (C) PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀUÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV GvÀÛj¹:    6x2=12 

 43. ಈ             :    ,       

 44. ಈ                :       ,          

 45. ಈ                     :     ,      
 46. ಈ                 :       ,      
 47. ಈ                                      ,       
 48. ಈ                    :      ,      ,  

 49.                                       

(D) PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ§AzsÀ §gÉ¬Äj.    1x5=05 

 50.        
 51.       ಣ 
(E) ¥ÀvÀæ É̄ÃR£À: PÉ¼ÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ¬Äj.                1x4=04 

 52.                                                                      
 53.                                                                      
(F) F PÉ¼ÀV£À UÁzÉUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¹.    1x4=04 

 54.                           
 55.               

* * * * * * 


