
 

ಶ್ರ ೀ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ̧ು  ವಿ.ವಿ. ಪುರಂ 

 

ಪರೀಕೆ್ಷ : ಅಭ್ಯಾ ಸ ಪರೀಕೆ್ಷ  ತಿಂಗಳು/ವರ್ಷ: 2020-2021 

ತರಗತ: ದಿ್ವ ತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವರ್ಯ: ಕನ್ನ ಡ 

ಅವಧಿ: 3:15 ಗಂಟೆಗಳು ಗರರ್ಠ  ಅಿಂಕಗಳು: 100 

 

I. ಕ್ಷಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ  ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಒಿಂದಿಂದು ಪೂರ್ಷವಾಕಯ ದಲ್ಲಾ  ಉತತ ರಸಿ. (10x1=10) 

1. ಸೌಮಿತಿ  ಎಂದರೆ ಯಾರು? 

2. ಗುರು ಹೇಗೆ ವತಿಸಬಾರದು? 

3. ತತಿ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನನ  ಕೇಳದವರಾರು? 

4. ಮಗು ಹುಟಿ್ಟದುು  ಎಲಿ್ಲ ? 

5. ಬಸಲ್ಲಂಗನ್ ಕಾಯಿಲೆ ದೇಹದ ಮಟಿ್ ದ್ವಂದ ಯಾವ ಸತ ರವನ್ನನ  ತಲುಪತೊಡಗಿತ್ತತ ? 

6. ʼಕಿಡ್ನನ ಸಿ್ ೀನ್ʼ ಬಗೆೆ  ತಳಿಯಲು ಲೇಖಕಿ ಯಾರನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡ್ನದರು? 

7. ಧಣಿಗಳ ಹೆಸರೇನ್ನ? 

8. ರಹಮಾನ್ ಐ ವಿಟ್ನ್ಸ್ ಎಂದು ಯಾರನ್ನನ  ತೊೀರಸಿದನ್ನ? 

9. ಆನೆಶಾಸತ ರದವನ್ನ ಏನೆಂದು ಭವಿಷ್ಾ  ನ್ನಡ್ನದ್ವದು ನ್ನ? 

10. ಆನೆ ಇಲಿ್ದು ರಂದ ವೇಲಾಯುಧ ಎಲಿ್ಲ  ಕ್ಷಲ್ಸಕೆ್ಷ  ಸೇರದ? 

II.ಅ) ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು  ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕಯ ಗಳಲ್ಲಾ  ಉತತ ರಸಿ. 2x4=8 

12. ಈಗಲೇ ಸಿೀತೆಯನ್ನನ  ರಾಮನಿಗೊಪಿಿ ಸಲು ರಾವಣ ಬಯಸಲ್ಲಲಿ್ವೇಕ್ಷ? 

13. ಶುಚಿ ಮತ್ತತ  ಸಿ್ವ ದಗಳನ್ನನ  ಕುರತ್ತ ಸ್ೀಮನಾಥನ್ ಅಭಿಪಿ್ರಯವೇನ್ನ? 

14. ಬಾನ್ನ ಮತ್ತತ  ಮರದ ನಿತಾ ನೂತನ್ತೆಯ ಬಗೆೆ  ಕವಿ ಏನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ? 

15. ಮಂಬೈನ್ ಅವಸರದ ಜೀವನ್ ಚಿತಿ ಕೆ್ಷ  ಎರಡು ಉದ್ದಹರಣೆ ನಿೀಡ್ನ 

ಆ) ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು – ಮೂರು ವಾಕಯ ಗಳಲ್ಲಾ  ಉತತ ರಸಿ. 2x3=6 

16. ಕನ್ನ ಡದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲು ನಾವು ಯೀಗಾ ತೆಗಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? 

17. ಧಣಿಪತನ  ಬೆಳಿಿಲೀಟ್ವನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಪರಚಯಿಸಿದ್ದು ಳೆ? 

18. ಕಲಾಂ ಅವರು ತಾವು ಆತಮ ಕಥೆ ಬರೆದುದು ಏತಕೆಾ ಗಿ? 

19. ಡಾII ಚಂದಿಪಿ  ಬಸಲ್ಲಂಗನಿಗೆ ಡಾII ತಮಮ ಪಿ ನ್ ಬಗೆೆ  ಕೊಟಿ್  ಅಭಿಪಿ್ರಯವೇನ್ನ? 
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ಇ) ಯವುದಾದರೂ ಮೂರು ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕಯ ಗಳಲ್ಲಾ  ಉತತ ರಸಿ. 2x3=6 

20. ದುಗಿಪಿ  ಏಕ್ಷ ಬಂದ್ವರಬಹುದಂದು ನಿರೂಪಕರು ಯೀಚಿಸಿದರು? 

21. ಸ್ರಗಿದು  ಆನೆಯನ್ನನ  ಕೃಷ್ಣ ೀಗೌಡ ಹೇಗೆ ಸ್ವಕಿದ? 

22. ಫಾರೆಸಿ್  ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎನಿಮಗಳು ಯಾರು ಯಾರು? 

23. ನಾಯನ್ನನ  ಕೂಲಿ್ದ ನೌಕರರು ಸಳಿು  ಹೇಳಿರುವರೆಂದು ನಿರೂಪಕರು ಯಾವ ಸಲ್ಹೆ ನಿೀಡ್ನದರು? 

III.ಅ) ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ವಾಕಯ ಗಳ ಸಂದಭಷ. ಸೂಚಿಸಿ, ಸ್ವಾ ರಸ್ಯ  ವವರಸಿ. 3x2=6 

24. ಮಕಿಟ್ನ್ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಮಾಣಿಕಾ ವಿದುು  ಫಲ್ವೇನ್ನ? 

25. ಹಗೆಗಳನ್ನ ಹಂಡ್ನದನ್ನ ಮನ್ದೊಳಗೆ.  

26. ಜ್ಾ ೀತ ನಿನಾನ ಾ ರ ಹೀಲ್ರ. 

ಆ) ಯಾವುದಾದರೂ ಒಿಂದು ವಾಕಯ ದ ಸಂದಭಷ ಸೂಚಿಸಿ, ಸ್ವಾ ರಸ್ಯ  ವವರಸಿ. 3x1=3 

27. ದುರಂತದ ಮೂಲ್ ಬೀಜಗಳು ಚಹಾ ಗಿಡದ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬಂದವು. 

28. ಕಾವಿಗೆ ಕೂತ ಹೇಂಟೆಯಂತೆ ಒಡಲು ಯಾವತ್ತತ  ವಾ ಗಿ  – ಪಿ ಕೆುಬು  

ಇ) ಯಾವುದಾದರೂ ಒಿಂದು ವಾಕಯ ದ ಸಂದಭಷ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ವಾ ರಸ್ಯ  ಬರೆಯಿರ. 3x2=6 

29. ಆನೆ ಸ್ವಕುವುದು ಎಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನಿನ ಗೆ ನಿಂತ ಹಾಗೆ. 

30. ನಂಗೇನ್ನ ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕಂಡರೆ ಪಿಿ ೀತನಾ ಸಿ್ವಮಿ! 

IV.ಅ) ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ವಾಕಯ ಗಳಲ್ಲಾ  ಉತತ ರಸಿ. 4x3=12 

31. ದಿ್ರಪದ್ವ ಅವಮಾನ್ಕೆೊಳಗಾದ ಮೂರು ಪಿಸಂಗಗಳನ್ನನ  ವಿವರಸಿ. 

32. ವಿೀರ, ಮಂತಿ , ರಾಜ ಮತ್ತತ  ಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅಹಿತೆಗಳೇನ್ನ? 

33. ಬೆಳಗು ಜ್ಞವ ಕವನ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಕವಿ ಬೇಂದಿ  ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರಗಳಾವುವು? 

34. ಯಾವ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಜೀಸಸ್ ದ್ವನ್ ನಿತಾ  ಶಿಲುಬೆ ಏರದ್ದು ನೆ? ಚಚಿಿಸಿ 

 ಆ) ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ವಾಕಯ ಗಳಲ್ಲಾ   ಉತತ ರಸಿ. 4x2=8 

35. ಬದುಕಿನ್ಲಿ್ಲ  ಆಯೆ್ಕ ಗಳು ಮಖಾ  ಎಂಬುದನ್ನನ  ಲೇಖಕಿ ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು ರೆ? 

36. ಚೆನ್ನ ಮಮ  ಬೆಳಿಿಲೀಟ್ವನ್ನನ  ಮತೆತ  ಹಳೆಗೆ ಎಸೆಯಲು ಕಾರಣವೇನ್ನ? ವಿಶಿ್ೀಷಿಸಿ. 

37. ತಾಯಿ – ತಂದ  ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರ ಆದ ತಿಭುಜವೇ ಉತತ ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆದರ್ಿ ಮಾದರ ಹೇಗೆ? ವಿವರಸಿರ. 

ಇ) ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ವಾಕಯ ಗಳಲ್ಲಾ  ಉತತ ರಸಿ. 4x2=8 

38. ಆನೆ ಮತ್ತತ  ಮಾವುತ ವೇಲಾಯುಧನ್ನ್ನನ  ಸ್ವಗಹಾಕಲು ಮಠದವರು ಹವಣಿಸಿದು ೀಕ್ಷ? 

39. ಟೆಲ್ಲಪೀನ್ ಲೈನ್-ಮನ್ ತಪಿ ಣಣ ನ್ ಸ್ವವಿನ್ ಸಂದಭಿವನ್ನನ  ವಿವರಸಿ.  

40. ನಾಗರಾಜನ್ ನಿಗೂಢ ಸ್ವವಿನ್ ಬಗೆೆ  ಜನ್ರ ಅಭಿಪಿ್ರಯಗಳೇನ್ನ? 

V. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಿಂದು ಪದಯ ದ ಭಾವಾರ್ಷವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರ. 5x1=5 

41. ಗುಣಪರಪ್ರಲ್ನಾಥಿಮೆನ್ಗಂ ಬಗೆದೊೀರದಳಿಲಿ್  ದ್ವವಾ ಭೂ 

ಷ್ಣವಸನಾಂಗರಾಗಮಮನೊಲಿ್ದ ಖೇಚರ ರಾಜಾ ಲ್ಕೆಿ ಮಯಂ  

ತೃಣಸಮನಾಗೆ ಭ್ಯವಿಸದಳಿೀ ಸತಯುಂ ಮೊದಲಾಗೆ ಪೌರಷ್ 

ಪಿಣಯಿಯ್ಕನಿಂತ ಪೇಕೆಿಸುವೆನೇ ಗುಣಹಾನಿಯನೆನ್ನ  ಪ್ರಪದ್ವಂ 
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  ಅಥವಾ 

 

 

42. ಬಸಿಲ್ಲಿ್ಲ  ಬಳಲ್ಲ ಬಂದವರಗೆ ನೆರಳಿಲಿ್  

 ಹಸಿದು ಬಂದವರಗೆ ಹಣ್ಣಣ  ಇಲಿ್  

ಕುಸುಮ ವಾಸನೆಯಿಲಿ್  ಕೂಡಲು ಸಥ ಳವಿಲಿ್  

ರಸದಲಿ್ಲ  ಸಿ್ವ ದವು ವಿಷ್ದಂತೆ ಇರತಹ 

ಭಾಷಾಭಾಯ ಸ್ 

VI.ಅ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ  ಯಾವುದಾದರೂ ಆರಕ್ಷು  ಸೂಚನೆಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಉತತ ರಸಿ. 2x6=12 

43. ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಅಥಿ ಬರೆಯಿರ  

1. ಊಳು  2.ಇಭ 

44. ಈ ಪದಗಳ ನಾನಾಥಿ ಗಳನ್ನನ  ಬರೆಯಿರ  

1. ಸೂಳ್.  2.ಮನಿ 

45. ಈ ಪದಗಳ ತಧಬ ವ ರೂಪವನ್ನನ  ಬರೆಯಿರ 

1. ಪಿಯಾಣ  2.ವಿೀರ 

46. ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ್ ಕಿಿಯಾಪದಗಳಲಿ್ಲ  ಧಾತ್ತ ಗುರುತಸಿ 

1. ತಂದನ್ನ 2.ಹೀಯಿತ್ತ 

47. ಈ ಪದಗಳ ಗುಣವಾಚಕವನ್ನನ  ಗುರುತಸಿ 

1. ನ್ಸುಮಿಸುಕು 2. ಹೀಯಿತ್ತ 

48. ಈ ಪದಗಳ ನಿಷೇದ್ದಥಿಗಳನ್ನನ  ಬರೆಯಿರ 

1. ಆಡ್ನತ್ತ  2. ತನ್ನನ  

49. ಈ ಪದಗಳ ವಿಭಕಿತ  ಪಿತಾ ಯಗಳನ್ನನ  ತಳಿಸಿ 

1. ಧರೆಯೂಳ್ 2. ರಾವಣನೇ 

ಆ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ  ಒಿಂದನೆ್ನ  ಕರತು ಪರ ಬಂಧವನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರ. 5x1=5 

50. ನ್ಗರ ನೈಮಿಲ್ಾ  ಕಾಪ್ರಡುವಲಿ್ಲ  ನಾಗರಕರ ಪ್ರತಿ  

51. ಅರಣಾ  ಮತ್ತತ  ವನ್ಾ  ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ಇ) ಪತರ ಲೇಖನ: ಇವುಗಳಲ್ಲಾ  ಒಿಂದನೆ್ನ  ಕುರತು ಪತರ  ಬರೆಯಿರ. 4x1=4 

52. ನಿಮಮ  ಪರೀಕೆಾ  ಸಿದಧ ತೆಯನ್ನನ  ಕುರತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಪತಿ  ಬರೆಯಿರ 

53. ನಿಮಮ  ಊರನ್ ವಿದ್ಯು ತ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಸಮಸೆಾ ಯನ್ನನ  ಕುರತ್ತ ಜಲಿಾಧಿಕಾರಗಳಗೆ ಪತಿ  ಬರೆಯಿರ 

ಈ) ಈ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಾ  ಒಿಂದನೆ್ನ  ವಸ್ತ ರಸಿ. 4x1=4 

54. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರ ಮೊಳಕ್ಷಯಲಿ್ಲ  

55. ತಾಳಿದವನ್ನ ಬಾಳಿಯಾನ್ನ. 

        

       *********** 

 


