
I. ಈ ಕೆಳಗಿ ಪ್ರೆ್ನೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ ಹೆಳೆಕೆನೆಗೆ ನಾಲ್ಕ ಆಯಕನಳಿ್್ ನಳಡಲಾಗಿೆ. ಅವುನಳಲ್ ಸೂಕ್ವಾಾಉತ್ತವಿ್್ ಆರಿ,

ಕ್ರಾಾತಿೊದೊಗೆ ಬರೆಯರ : 6 × 1 = 6

1) ‘ತನ್ಮ’ - ಇಲ್ಲಿರ ಸಂಧಿಕಮರ ವದಿ ____________.

ಎ) ಅನಿನಕಸಿ ಬ) ಸರರರಣದೀರ ಸ) ಆದೇದ� ಡ) ಗಿರ

2) ಪಕರಿಕಾಿ ಪದಗಳನಿನ ಬಳಸಿವಕಗ, ಅನ್ ಿಕಷೇಮ ಪದಗಳನಿನ ಬಳಸಿವಕಗ, ಪ್ರಿು ಪದಗಳನಿನ ಸೂಚಸಿವಕಗ ಬಳಸಿರ ಚಿೇನ:

___________.

ಎ) ಪೂರರವವಕರ ಬ ) ಅಲ್ ವವಕರ ಸ) ವಕಿ್ವೇದಷ್ನ ಡ) ಪ್ರಕನನರಿ

3) ‘ವಕರಲಕ್ರಲಿ’ – ಇದಿ ಈ ಸಮಕಸಿೇಕ ಉದಕಹಲಣೇಯಕಗದೇ _________.

ಎ) ಿರರಮಕವೇಮ ಬ) ದ್ಂದ್ ಸ) ಣ್ಗಿ ಡ) ತತಿ್ಲಿಷ

4) ಪಂಚಮದ ವಿಭಕಮ ಿಕಮರಿತರ ಇದಿ ____________.

ಎ) ಅಪದಕನ ಬ) ಅಧಿಲರ ಸ) ಸಂಪ್ದಕನ ಡ) ಿಲಣಕನರ

5) ತಣ್ದಕಂತ ಿಕರನಕರಿೇಕ ಉದಕಹಲಣೇಯಕದ ಪದ ಇದಿ _______________.

ಎ) ಜಕಣೇ್ ಬ) ವಕರನಂದೇ ಸ) ಮಕಲೇಗಕಲ ಡ) ಗಿರರಂತ

6) ಎಲಡಿ ಪದಗಳನಕನಗಲ, ಹಲರು ಪದ ಸರಿಚ್ಮಗಳನಕನಗಲದ ವಕಿ್ಗಳನಕನಗಲದ, ಜೇೂದಡಸಿರ ಅನವಕ

ಸಂಬಂಧಗೇೂಿಸಿರಂತಹ ಪದವದಿ ___________.

ಎ) ಅನಿಿಲಣಕರ್ಮ ಬ) ಸಂಬಂಮಕನರಿ ಅರ್ಮ ಸ) ಸಕಮಕನ್ ಅರ್ಮ ಡ) ಿಕರಸೂಚಿ ಅರ್ಮ

II.ಈ ಕೆಳಗಿವುನಳಲ್ ಮಾಲೆತಡ್ ಪಾನೆಗತ್ವ ಸದಬದಧಾದತೆ ಮೂತನೆಯ ಪಾಕೆಕ ಸರಹೊದಾ್ವ ಸದಬದಧಳ ಪಾವಿ್್ ಬರೆಯರ:

4 × 1 = 4

7) ಗಿಗೇ ಗಿಗೇ : ಣ್ಲಿಭಕ : :ಮಕತಿಿದೇ : ______________.

8) ತರಸ : ತಪಸ್ : : ದೃಾ್ : _____.
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9)ರಿವಕರ : ಿೃಷ್ : : ವಕಜದರಸು : ________________.

10) ದೇದರಸಕಾನ : ಲೂಢನಕರ : : ಅರನಿ : ___________.

III.ಈ ಕೆಳಗಿ ಪ್ರತದಾ್ ಪ್ರೆ್ನೆಗೆ ಒದಿೊದಾ್ ವಾಕ್ಾಲ್ ಉತ್ತ ಬರೆಯರ: 7 × 1 = 7

11) ಶ್ದವಕರಮಗೇ ಸರರರಸಲಿ �ಬರ ಏನನಿನ ಸಂಗ್ರಸದ್ಳದ?

12) ಬೇಳೇಗೊಡೇಮ ಅಡಮಲ್ ಯಕರುದಿ ಿಕರಿರುಣಲ್?

13) ರೃಕಸಕಸ ಿಥೇಮ ದಿಷ್ಬಿಣದ ತಂದೇ ಯಕಲಿ ?

14) ಿವಮಿ ನೇೂದಡದ ಅಡಿೇಮ ದೇೂದ돉 ಎಲ್ದೇ ?

15) ಅಶ್ಮ ದೇದರದೇಗಳ ರಲಬಲಣಂದ ಜಮಸದರಲಿ ಯಕಲಿ?

16) ಿಿಂಪಣ ಸಿಕರಲ ಿೇೂಲಡಸದ ಆದೇದ�ವೇದನಿ?

17) ಭ್ಯಕ ಸಕ್ತಂತ್್ ಎಂದವೇದನಿ?

IV. ಕೆಳಗಿ ಪ್ರೆ್ನೆಗೆ ಮೂತ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕ ವಾಕ್ನಳಲ್ ಉತ್ತ ಬರೆಯರ: 10 × 2 = 20

18) �ಬರಮಿ ವಕರ ಲಕ್ರಲನಿನ ಿೇದಗೇ ಸತಕರಸದಳದ ?

19) ನೇಹಲಿ ಅರಲಿ ಸರ ಎಂ ವರೇ್ದ�್ಲಮ್ ಅರಲ ಬಗೇೊ ಏನೇಂದಿ ಿೇದಿದಕ್ವೇ?

20) ಅರೇಕದಿ ಪೇ� ಿೇದಿದ ಸಂರೇಕದಧನಕ ಸತ್ವೇದನಿ?

21)ರಿಗೊನಿನ ಆದ�ರವಕಗ ಸ್ದಿರಸಲಿ ಇಲಿರ ದೇೂಡಿಿಗಳೇದನಿ?

22) ಲಕರಣಗಳನಿನ ‘ವದಲ ಗದದೇ’ ಎನನಲಕಗದೇ ಏಿೇ?

23)ಮಜಕ�್ದ ಹಣೇಮಲದ್ ಪಟ್ಮಲ್ ಏನೇಂದಿ ಬವೇಮಲಕಗತಿಕ?

24) ಪೇ�ಗಳ ತರ್ನ ನೂಲಿ ರದಿವೇಮ ಣನ ಅಂಗಳದಲ್ ಏನೇದನಿ ಸದದದೇಗಳಕಗಿಗಕದ್ರು?

25) ಜಲಮಯ ವಕಲಕಬಕಗ ನಲ್ಲಿರ ಒಿಕಣೇ ಏನಿ?

26) ಿರಯಗ್ ಶ್ದರಗ ವಜಮ ಸಬಲದ ಅರಲ ಿವದೇಮಲ್ ಪ್ಿೃಗಮ ಸಂಿ್ರ ಿೇದಗೇ ರ್ ಕಿವಕಗದೇ?

27) ರಲೇನಕಡನಲ್ ಣದಪದ ಬಗಕಮ ಸರಸೇ್ಮನಿನ ಿೇದಗೇ ಪರಹರಸಿೇೂಳೊಲಕಯತಿ?



V.ಈ ಕೆಳಗಿ ಕವನಳ / ಸಾಹರನಳ ಸ್ಳ, ಕಾಲ, ಕೃರ ಮತ್್ ಬತ್ಾ್ / ಪ್ರಿ್ನಳಿ್್ ಕ್ರತ್ ವಾಕ್ ತೂಪಾಲ್ ಬರೆಯರ. 2 × 3 = 6

28) ಪು. ಗ. ನಲಸಂಿಕಾಕರ

29) ಲಸ್ದ�

VI.ಈ ಕೆಳಗಿ ಪಾ್ ಭಾನಕೆಕ ಪ್ಸಾ್ತ ಹಾಕ, ನರ ವಭಾನ ರಾಡ, ಛದಾಿ್ಿ ಹೆಸತಿ್್ ಬರೆಯರ: 1 × 3 = 3

30) ಏನಿ ಿೇದಲೇ� ಿರರ ಚತಕ

ಗಕ್ಮಯಕರುದಿ ರನಿೇ ಿಿಂಗದ

ಸೂನಿಗಳ ಬೇಸಿೇ�ಸಿೇೂಂಬಿದಿ ಸೇದಲದೇದ ಮನಗೇ.

VII.ಈ ಕೆಳಗಿ ವಾಕ್ಾಲ್ತ್ವ ಅಲದಕಾತವಿ್್ ಹೆಸರಿ, ಲಾರ ಬರೆಾ್, ಸಮಿ್ಯಗೊೆಿ: 1 × 3 = 3

31) “ಊಲಿ ಉಪಿಕಲ ಅರಮದಿ ; ಿೇರ �ೃಂಗಕಲ ಅರಮದಿ ”

VIII. ಕೆಳಗಿ ಯಾವುಿಾಾತೂ ಒದಾಿ್್ ಗಾಿೆಯ ಮಹತ್ಿೊದೊಗೆ ವಸ್ರಿ ಬರೆಯರ. 1 × 3 = 3

32) ಮಕಡದಿ್ಣೇೂ್ ರಹವಕಮ ಅನವಕ ದಕಿದರನಿ ಬಕಿಯಕನಿ

IX.ಈ ಕೆಳಗಿ ವಾಕ್ ಅಥವಾ ಹೆಳೆಕೆನೆಗೆ ಸದಾರ್ ಮತ್್ ಸಾ್ತಸ್ ನಳಿ್್ ಬರೆಯರ: 6 × 3 = 18

33) “ದಿಡಿಡ ದಿಲಭಮಕನದ ತರಲಿ”.

34) “ಯಕರ ಜದವಮಿ ತನನಷ್ಿೇಕ ದಕಮಲ್”.

35) “ಪ್ಿೃಗ ವಿೃಗಯಕದ ರನಿಷ್ನಕಮಿಷಂ ಿಿಂದಿಗಿಂ”.

36) “ರಂಗಳ ಲೇೂದಿದ ಅಂಗಳಿೇದರ”

37) “ಎಲ್ ಜನರಗೇ ಜೇೂದಲ ಮಕಡ ಿಸದಿಿೇೂಿೊರ ಹದಕಲ”

38) “ಹಸಿಲತಕತ ಹಸಿರತಕತ ಹಸಿವೇತಕತ”



x.ಈ ಕೆಳಗಿ ಪಾ್ ಭಾನವಿ್್ ಪೂರ್ಗೊೆಿ ಬರೆಯರ: 1 × 4 = 4

39) ಿಲಿಾತವಕಣದ ------------------------ ರಿಟೇೂ್ದರ

ಅನವಕ

ರತಗಳೇಲ್ರೂ ---------------------------- ಬದೇೂಕದರ.

XI.ಈ ಕೆಳಗಿ ಪಾ್ ಭಾನವಿ್್ ಓೊರ ಅಥ್ರಾಡಕೊದಡ್, ಅಡಕವಾಗತ್ವ ರೌಲ್ವನಾ್ಧರಿ ಸಾರಾದರ ಬರೆಯರ: 1 × 4 = 4

40) ವಕಜ್ದ ಸಕಮಕ್ಜ್ದ ದೇನೇ ಒಭಕ

ರಂಡಲ ಗಂಡಲ ಗಡ ರಿಖ

ದೇದಲಸ ರಿಳದಗಸ ಿಂಡ ಿಂಡಗಳ

ಸಕರರಿಭರಲ ನೇಗಕಮಿಿಭಕ

ಹಭಕಿಕಲಿಗದೇ ನೇೂದಡಣವಕ?

XII.ಈ ಕೆಳಗಿ ಪ್ರೆ್ನೆಗೆ ಎದಟ್ ಅಥವಾ ಹತ್್ ವಾಕ್ನಳಲ್ ಉತ್ತ ಬರೆಯರ: 2 × 4 = 8

41) ನಕಲ್ಡ ಿೃಷ್ವಕಜ ಒಡೇಮಲ ಿಕಲದಲ್ ಮ�ಸೂಲಿ ‘ ಮಕದರ ಮ�ಸೂಲಿ ವಕಜ್’ ಿೇದಗಕಯತಿ

ಅನವಕ

ಶಕರ ಕೇದತ್ಿೇಕ ವರೇ್ದ�್ಲಮ್ ಅರಲಿ ಸಲ್ಸದ ಿೇೂಡಿಗೇಮನಿನ ಗಿಸ.

42) ಭದಷ್ ರತಿಕ ದಿರದರಧನಲ ನಡಿವನ ಸಂಿಕಷಣೇಮ ಸಕ್ಲಸ್ರನಿನ ಮರ್ ಮಕತಿಗಳಲ್ ಬವೇಯರ.

ಅನವಕ

ದಿರದರಧನನ ಛಲದ ಗಿರ ಅರನ ಮಕತಿಗಳಲ್ ರ್ ಕಿವಕಗಲಿರ ಬಗೇಮನಿನ ವರರಸ.

XIII.ಈ ಕೆಳಗಿ ನಾ್ಭಾನವಿ್್ ಮಿಿ್ಿಲ್ ಓೊಕೊದಡ್, ಕೊ್ಟತ್ವ ಪ್ರೆ್ನೆಗೆ ಉತ್ತ ಬರೆಯರ: 2 × 2 = 4

ಜಗತಿಕ ಪೂಜಸಿರುದಿ �ಭಕಮನಿನ; ದಿಬರಲದೇಮನನಲ್ ಎಂಬಿದನಿನ ಮಿರಿಲಿ ಸರಯಕಗ ಗಿಣಲಬೇದಿಿ. �ಭಕಮನಿನ ಎಲ್ಲೂ ಿಭಕ

ಗಭಲರಗಿಂದ ನೇೂದಡಿದಕಕವೇ. � ಕಿನಕದವೇ ನೇಂ돉ವೇಲಕ್ ರತಲಿ ಅ� ಕಿನಕದವೇ ಆಪಕ ಜನವೇದ ವೇ�ರಗಳದ ಎಂದಿ ಪುಲಂದಲದಕಸಲಿ ಿೇದಿದ

ಮಕತಿ ಎಷಿ್ ಸತ್! ತಂದೇ ದಕಯಮಂಣಲಿ ರ್ದಗಯಂದ ಸಕಭ ಬೇಳೇದಿ ದಿಬರಲನೂ, ವೇೂದಗಮೂ, ದಡಡನೂ ರೂುರನೂ ಆದವೇ

ಏನೇನಿನರಲಿ ಬಲ್ವಕ?’ ಯಕಿಕಗ ಹಿಟ್ದರಮರನಿ, ಿಿಲಿೇಕ ಿಳಂಿ ಎನಿನರಲಲ್ವೇ? ಿಭದಿ, � ಕಿಮಗೇ ಎಲ್ಲೂ ಆಪಕಲಿ ಅ� ಕಿನನಿನ ಎಲ್ಲೂ



ಗಲಸಕರಸಿರಲಿ. ರೂಲೇಗೇ ತಳದೊರಲಿ. ದೇದಹ ರನಸಿಸ ಸರಯಕಗಲಿರ ನಕರು ನರಗೇ ಿೇೂಡಮಕಡದ ಅರಿಕ�ಗಳನಿನ ಸರಯಕಗ

ಉಪರದಗಸಿೇೂಂಡಿ ನರ್ �ಭಕಮನಿನ ಸರರದೇೂದರಿುವಕಗ ಿೇಚ್ಸಿೇೂಳೊಬೇದಿಲ್ವೇದ? ದೇ�ರಿ, ಮಕನಸಿ, ಬಭಣದಿ, ನೇ�ಗಿ ಬಲಗಳ

ಜೇೂದೇಗೇ ನಕರು ಆತ್�ಭಕಮನಿನ ಬೇಳೇಸಿೇೂಳೊಬೇದಿಿ ‘�ಭಕತದ ಜದರನ, ದಿಬರಲದೇತದ ರಲರ’ ಇದೇೂಂದಿ ದೇೂಡಡ ಸತ್.

43) ಪ್ರೇನಗಳದ:

ಅ) ನಕರು �ಭಕಮನಿನ ಿೇದಗೇ ಬೇಳೇಸಿೇೂಳೊಬೇದಿಿ?

ಆ) �ಭಕಮನಿನ ಿಿರತಿ ಪುಲಂದಲದಕಸಲಿ ಏನಿ ಿೇದಿದಕ್ವೇ?

XIV. ಕೆಳಗಿ ಯಾವುಿಾಾತೂ ಒದಾಕೆಕ ಕೊ್ಟತ್ವ ರಾಹರಯಿ್್ ಆಧರಿ ಪತ್ ಬರೆಯರ. 1 × 5 = 5

44) ಮರ್ನಿನ ವಕಮಚೂಲಿ ಸಿಕರರ ಪಭ್ಢರಕಲೇಮ ವದಕ್ಯರ ‘ಶರಿಿಮಕಲ’ ಎಂದಿ ಿಕವಸಿೇೂಂಡಿ, ಮರ್ ರಕಲೇಮ ಗ್ಂಥಕಲಮಿೇಕ

ಸೂ ಕಿವಕದ ಿ돉್ಡರನಿನ ಿಟ್ಸಲಿ ಅಗತ್ ನೇಲರು ಮದಡಿರಂದೇ ಮರ್ ಕೇದತ್ದ ರಕಸಿರಗೇ ರನವ ಪತ್ರನಿನ ಬವೇಯರ.

ಅನವಕ

ಮರ್ನಿನ ಿಕಸನ ಜಲೇ್ಮ ಸಿಲೇದ�ಪುಲದ ಜ. ಎಸ.ಎಸ. ಪಭ್ಢರಕಲೇಮ ವದಕ್ಯರಮ ‘ಶವಕಮ’ ಎಂದಿ ಿಕವಸಿೇೂಂಡಿ, ಅಲಸದಿೇವೇಮ

ಬಸವೇದ�್ಲ ಬಡಕರಣೇಮ ಮವಕಸಯಕದ ಮರ್ ಗೇಳಗ ‘ಸಿರನ’ ಎಂಬಿರರಗಳನಿನ ಮರ್ ರಕಲೇಮಲ್ ನಡೇಮಿರ ಜಲಕ್ ರ돉್ದ

ಭ್ದಡೇೂದತಸರ ಿಕಮರಿ್ರಿೇಕ ಆಿಕ್ಮಸ ಪತ್ರನಿನ ಬವೇಯರ.

XV. ಕೆಳಗಿ ಯಾವುಿಾಾತೂ ಒದಾ್ ವಿಯಾಲ್ 15 ವಾಕ್ನೆಗೆ ಕಡಿ ಇಲ್ಾದತೆ ಪ್ಬದಧ ಬರೆಯರ. 1 × 5 = 5

45) ವಕಾ್ದಮ ಹಬ್ಗಳ ರಹತ್

ಅನವಕ

ಪಕ್ಸ್್ ಬಳಿೇಯಂದಕಗಿರ ದಿಷ್ರಣಕರಗಳದ

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


