
 
    

 

 



“ವಿದ್ಹಾ ವಿನಯೇನ ಶೆ ೇಭತೆ” 

ಕರ್ಹಾಟಕ ಷರ್ಹಾರ 
ಜಿಲ್ಹಾ ಪಂಚಹಯಿತಿ, ಉಪನಿದ್ೆೇಾವಕರು(ಆಡಳಿತ) ರರ ಕಛೆೇರಿ, 

ಸಹಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಹಖೆ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ೆಾ 
ಪ್ರೇತಿಯ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಾಗಳೆೇ, ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ .  ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಾ ಉತತಮ ಫಲ್ಲತಹಂವ ಪಡೆಯಲು 

ಹೆೊಷ ಪರಿೇಕ್ಷಹ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಹಗಿ ರಚಿಷಲ್ಹದ್ ಬಸು ಆಯಕ ಮಹದ್ರಿಯ ಪರಶಹಾರ್ೆೊೇಠಿ ರ್ೆೈಪ್ಡಿ 
 
 

ಶಿರೇಯುತ  ಎಂ. ಆರ್. ಮಹರುತಿ 
ನಿದ್ೆೇಾವಕರು, ಡಿ. ಎಸ್. ಆರ್. ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು. 

 
ಶಿರೇಯುತ ಬಿ. ವಿ.  ಮಲ್ೆಾೇವಪಪ 

ಉಪನಿದ್ೆೇಾವಕರು(ಆಡಳಿತ)  ಸಹಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಹಖೆ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು 

ಶಿರೇಮತಿ ಪುಶಪಲತಹ ಎಚ್. ರ್ೆ 
ಪಹರಂವುಪಹಲರು ಹಹಗೊ ನಿದ್ೆೇಾವಕರು(ಅಭಿೃದ್ಧಧ) 

 
ಶಿರೇಯುತ ಜಯಣಣ ರ್ೆ. ಎನ್. 

ಶಿಕ್ಷಣಹಧಿರ್ಹರಿಗಳು 
ಉಪನಿದ್ೆೇಾವಕರ ಕಛೆೇರಿ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು. 

 
 
ಕ್ಷೆೇತರ ಶಿಕ್ಷಣಹಧಿರ್ಹರಿಗಳು, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ೆಾ. 
ಹಿರಿಯ ಉಪರ್ಹಾಷಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು. 
ಉಪಯೇಜರ್ಹ ಷಮನವಯಹಧಿರ್ಹರಿಗಳು, ಎಸ್. ಎಸ್. ರ್ೆ .ಚಿಕಕಮಗಳೂರು. 
ವಿಶಯ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಕರು, ಉಪನಿದ್ೆೇಾವಕರ ಕಛೆೇರಿ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು. 
ಷಹಹಯಕ ಯೇಜರ್ಹ ಷಮನವಯಹಧಿರ್ಹರಿಗಳು, ಎಸ್. ಎಸ್. ರ್ೆ. ಚಿಕಕಮಗಳೂರು.  
ಉಪರ್ಹಾಷಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು. 
ಬಹಾಕನ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ರ್ೆೊೇಡಲ್ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳು, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು. 
ವಿಶಯ ಷಂಪನೊೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು. 
ಜಿಲ್ಹಾ ಮತುತ ತಹಲೊಾಕು ಪರರಢಶಹಲ್ಹ ಮುಖ್ಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಷಂಘ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ೆಾ. 
ಜಿಲ್ಹಾ ಮತುತ ತಹಲೊಾಕು ಪರರಢಶಹಲ್ಹ ಷಸ ಶಿಕ್ಷಕರ ಷಂಘ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ೆಾ.  



ಕರ್ಹಾಟಕ ಷರ್ಹಾರ 
ಉಪನಿದ್ೆೇಾವಕರು(ಆಡಳಿತ) ರರ ಕಛೆೇರಿ, ಸಹಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಹಖೆ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ೆಾ 
2020-21ರ್ೆಯ ಸಹಲ್ಲನ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಬದ್ಲ್ಹದ್ ಪರಶೆಾಪತಿರರ್ೆಗಳ ತಯಹರಿರ್ೆಯಲ್ಲಾ  

ಪಹಲ್ೆೊಗಂಡ ಷಂಪನೊೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹಹಿತಿ 
ಕರ.
ಷಂ 

ಪಹಠ/ಪದ್ಾಗಳ 
ಹೆಷರು 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಷರು ಷಂಪನೊೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಹಲ್ಹ ವಿಳಹಷ ಪೇನ್ 
ನಂಬರ್ 

ಗದ್ಾಭಹಗ 
1. ಯುದಧ ಸತೀಶ್ ಸ.ಪ್ರರ.ಶಲೆ, ಸೆ ೀಮನಹಳ್ಳಿ ಕಡ ರು. ತ. 7892935853 
2. ಶಬರಿ ನವೀನ್ ಸ.ಪ್ರರ.ಶಲೆ, ಸಿದಧರಮಠ, ಕೆ ಪ್ಪ, ತ. 9482493933 
3 ಭಗಯಶಿಲ್ಪಪಗಳು ಗೀತ ಸ. ಪ್ರರ. ಶಲೆ. ಗಡಿಹಳ್ಳಿ, ತರಿೀಕೆರೆ ತ. 9686939868 
4 ಎದೆಗೆ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ ಹರಿೀಶ್ ಸ, ಪ್ರರ. ಶಲೆ, ಬಪ್್ಪುಂಜಿ, ಕೆ ಪ್ಪ, ತ. 9482493934 
5 ವ್ಯಘರಗೀತೆ ಉಮಮಹೆೀಶವರಿ ಸ,ಪ್ರರ.ಶಲೆ, ಕರಕುಚ್ಚಿ, ತರಿೀಕೆರೆ ತ. 9945526424 
6 ವೃಕ್ಷಸಕ್ಷಿ ವ್ೆುಂಕಟೆೀಶ್ ಮೊರಜಿಿ ಪ್ರರ,ಶಲೆ, ಬಿೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಚ್ಚಕಕಮಗಳೂರು 8310558389 

ಪದ್ಾಭಹಗ 
1 ಸುಂಕಲ್ಪಗೀತೆ ಟಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಸ.ಪ್ರರ.ಶಲೆ, ರುಂಗೆೀನಹಳ್ಳಿ, ತರಿೀಕೆರೆ ತ 9448852230 
2. ಹಕ್ಕಕ ಹರುತದೆ 

ನೆ ೀಡಿದಿರ 
ಶಕುುಂತಲ್ ಸ,ಪ್ರರ,ಶಲೆ, ಗರಗದಹಳ್ಳಿ, ಕಡ ರು, ತ. 9449714678 

3. ಹಲ್ಗಲ್ಪ ಬೆೀಡರು ದಿವ್ಕರ್ ಆಚರ್ ಸ,ಪ್,ಪ್ೂ,ಕಲೆೀಜು ಕೆ ಪ್ಪ, ಕೆ ಪ್ಪ, ತ. 7019598284 
4. ಕರರವ್ೆೀುಂದರನ ಕೆ ುಂದೆ 

ನೀನು 
ಮುಂಜುನಥ ಕೆ 
ಎನ್ 

ಸ,ಪ್,ಪ್ೂ,ಕಲೆೀಜು, ಚ್ಚಕಕಮಗಳೂರು. ತ. 9902197316 

5. ಹಸುರು ಸುಂತೆ ೀಷ್ ಪ್ೂಣಿಪ್ರಜ್ಞ ಪ್ರರ.ಶಲೆ, ಆಲ್ ದರು, ಚ್ಚಕಕಮಗಳೂರು. 9741738493 
6. ಛಲ್ಮೆನೆ ಮೆರೆವ್ೆುಂ ಕ್ಕರಣುಕಮರ್ ಸ ಪ್ರರಢಶಲೆ, ಕೆ ಟಿಿಗೆಹರ, ಮ ಡಿಗೆರೆ ತ. 9480772643 
7. ವೀರಲ್ವ ಶಿವಮ ತಿ ಜ್ಞನಗುಂಗೆ ೀತರ ಪ್ರರ,ಶಲೆ, ಎನ್,ಆರ್,ಪ್್ರ  9482092599 

ಪಠಾಪೇಶಕ ಅಧ್ಾಯನ 
1. ವವ್ೆೀಕನುಂದರ ಚ್ಚುಂತನೆಗಳು  

 
ಪ್ೂರ್ಣಿಮ 

 
 
ಸ.ಪ್ರರ.ಶಲೆ, ಅಣೆಗೆರೆ, ಕಡ ರು, ತ. 
 

 
 
9164096920 

2 ವಸುಂತ ಮುಖ ತೆ ೀರಲ್ಪಲ್ಲ 

3. ಭಗತ್ಸಿುಂಗ್ 

4. ಜನಪ್ದ ಒಗಟುಗಳು 

ವಹಾಕರಣಹಂವಗಳು 
1. ಗದಯ ವನೆಸುಂಟ್ ಮಟಿಿಸ್ ಸುಂತ್ ಜೆ ೀಸೆಪ್ ಪ್ರರ.ಶಲೆ, ಚ್ಚಕಕಮಗಳೂರು. 9008889520 

2. ಪ್ದಯ ಮಮತ ಸ.ಪ್.ಪ್ೂ ಕಲೆೀಜು ಬೆೀಲ್ ರು ರಸೆ,ೆ ಚ್ಚಕಕಮಗಳೂರು. 9449242011 

 



ಕರ್ಹಾಟಕ ಷರ್ಹಾರ 
ಉಪನಿದ್ೆೇಾವಕರು(ಆಡಳಿತ) ರರ ಕಛೆೇರಿ, ಸಹಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಹಖೆ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ೆಾ 

2020-21ರ್ೆಯ ಸಹಲ್ಲನ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಬದ್ಲ್ಹದ್ ಪರಶೆಾಪತಿರರ್ೆಗಳ ತಯಹರಿರ್ೆಯಲ್ಲಾ  
ಪಹಲ್ೆೊಗಂಡ ಷಮನವಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹಹಿತಿ 

ಕರ.ಷಂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಷರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಹಲ್ಹ ಮಹಹಿತಿ ಪೇನ್ ನಂ. 
1. ಶೆೀಖರಪ್ಪ ಎಚ್ ಕೆ ಸಕಿರಿ ಪ್ರರಢಶಲೆ, ಬಳ್ಿವರ, ಬಿೀರ ರು ವಲ್ಯ. 9901858874 

2. ಗೆ ೀಪ್ಲ್ಕೃಷಣ ರವ್ ಸಕಿರಿ ಪ್ರರಢಶಲೆ, ಕಮಮರಡಿ, ಶೃುಂಗೆೀರಿ ತ. 9449603186 

3. ದತೆತೆರೀಯ ವ ಯಜಿ ಸಕಿರಿ ಪ್ರರಢಶಲೆ, ತೆ ರೆಹಡುಲ, ಶೃುಂಗೆೀರಿ ತ. 9449924454 

4. ಸತೀಶ್ ಸಕಿರಿ ಪ್ರರಢಶಲೆ, ಸೆ ೀಮನಹಳ್ಳಿ, ಕಡ ರು ತ. 7892935883 

5. ಶಿೀತಲ್ ಗೆ ೀವುಂದ್ ಕೆ. ಎಲ್.ಕೆ.ಸ,ಪ್,ಪ್ೂ.ಕಲೆೀಜು, ಬಿೀರ ರು ವಲ್ಯ 9482082118 

6. ಮುಂಜುನಥ ಕೆ ಎನ್ ಸ,ಪ್.ಪ್ೂ.ಕಲೆೀಜು, ಚ್ಚಕಕಮಗಳೂರು ತ. 9902177316 

7. ನವೀನ್ ಸಕಿರಿ ಪ್ರರಢಶಲೆ, ಸಿದಧರಮಠ, ಕೆ ಪ್ಪ, ತ. 9482493933 

8.  ಪ್ೂರ್ಣಿಮ ಸ.ಪ್ರರ.ಶಲೆ, ಅಣೆಗೆರೆ, ಕಡ ರು, ತ 9164096920 

9.  ಹರಿೀಶ್ ಸ, ಪ್ರರ. ಶಲೆ, ಬಪ್್ಪುಂಜಿ, ಕೆ ಪ್ಪ, ತ. 9482493934 
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ಕನಾಟಕ  ಸರ್ಾಯ         ಷರ್ಾಜನಿಕ  ಶಿಕ್ಷಣ  ಇಲಖೆ 
ಉನಿದೆದಾಶಕಯ  ಕಛೆದರಿ,  ಚಿಕಕಭಗಳೄಯು. 

10ನೆಮ ತಯಗತಿಮ ಗದಯ – ದಯ ಆಧರಿತ ಫಹು ಆಯ್ಕಕ ರವೆೃವದತತಯಗಳ ಬಂಡಯ 
ರಥಭ  ಭಶೆ  ಕನನಡ 

ಗದಯ 1 – ಮುದದ 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ರಹಿಲ್ನು  ಫಬ  
 A) ಷ ೈನಿಔ  B)  ೈಲ ಟ್   C)  ೈದ್ಯ ಷ ೈನಿಔ  D) ವೀಕ್ಷಔ 
2. ರಹಿಲ್ನು ತುತುಾರಿಸಿತಿಿಮ  ನಿರ್ಾಹಣೆಗೆ  ಬದರಗಿ  ಹಿಡಿದುರ್ೆ ಂಡಿದುದ  
 A) ಬಂದ್ೂಔು   B)  ಓಷಧಿ  ಮತ್ುು  ಚಿಕಿತ್ಾ  ಟ್ಟಿಗ  C) ದ್ೂರದ್ರ್ಶಔ  D) ಮದ್ುು  ಮತ್ುು  ಖುಂಡು  
3. ಮುದಧರ್ಲ್ದಲ್ಲ ಿ ಗಡಿರದೆದಶದಲ್ಲ ಿ ಲ್ಲಸುತಿತದದ  ನಿಮಭ  
 A) ನಕೌಟ್  ನಿಯಮ  B) ನ್ೂಯಟನ್  ನಿಯಮ    C) ಫಾಕ್ ಓಟ್ ನಿಯಮ    D) ಲಕ್ ಡೌನ್ ನಿಯಮ 
4. ಮುದಧದ  ಫಗೆ ೆ ಭುದುಕಿಮ  ಗೆ ಣಗಟ 
 A) ರಔು  ಕರಂತಿ  ಭಡುವುದ್ು         B) ಄ರ  ನ್ಷಿ  ಭಡುವುದ್ು  
  C) ದ ೀಹ  ಮತ್ುು  ಮನ್ಸ್ಸಾಗ   ಗಯ  ಭಡುವುದ್ು       D) ಜೀವ  ಸನಿ  ಭಡುವುದ್ು 
5. ಮುದಧದ  ಫಗೆ ೆ ರಹಿಲ್ನು  ನುಡಿದ  ಗಂಭದಯದ  ಮತು  ಇದಗಿದೆ  
 A) “ನನ್ು  ಯುದ್ಧ  ಭಡುವ  ಮೂಕಶರ  ಔಡ ಯವನ್ಲ್ಾ,  ಸಂಔಷಿಕಿಕೀಡದ್  ಮನ್ುಷಯರ  ಔಡ ಯವನ್ು.” 
 B) “ನನ್ು  ರ್ತ್ುರ  ದ ೀರ್ವನ್ುು  ನರ್  ಭಡುವವನ್ು” 
 C) “ನನ್ು ನ್ಮಮ  ದ ೀರ್ದ್  ಗ ಲ್ುವನ್ುು  ಬಯಸುವ  ಮನ್ುಷಯರ  ಔಡ ಯವನ್ು “ 
 D) “ನನ್ು  ನ್ಮಮ  ಧಮಶದ್  ಗ ಲ್ುವನ್ುು  ಬಯಸುವ  ಮನ್ುಷಯರ  ಔಡ ಯವನ್ು “ 
6. ಭುದುಕಿಮ  ಷೆ ಷೆ   ಇದರಿಂದ ನಯಳುತಿತದದಳು  
 A) ಭಯದಂದ್   B) ಹಸ್ಸವನಿಂದ್  C) ಸ ರಿಗ   ನ ೂೀವನಿಂದ್   D) ಫಮರಿಕ ಯಂದ್ 
7. ಯರ್ುದಯ  ಸೆಸರಿನಲ್ಲ ಿ ಭನುಷ್ಯ  ಜದವಿಗಳ  ನಡುೆ  ರ್ೆ ಲೆಯಗುತಿತದೆ  
 A) ಔಯ ೂೀನ್ದ್  ಸ ಸರಿನ್ಲ್ಲಾ     B) ಅಸರದ್  ನ ಪದ್ಲ್ಲಾ    C) ಯುದ್ಧದ್  ಸ ಸರಿನ್ಲ್ಲಾ D) ಸಂಪತಿುನ್ ಸ ಸರಿನ್ಲ್ಲಾ 
8. ರಹಿಲ್ನ  ದೆದಹದಲ್ಲ ಿ  ಸಂಚಯಯಿತು 
 A) ರ್ಕಿು   B) ವದ್ುಯತ್  C) ಸ ೂಸರಔು  D) ಮಂಚು 
9. ನಯಳಟದ  ಬೆನನಲೆಿದ  ಹಿರಿಮ  ಸೆಂಗಷೆ ಫಬಳ ಈ ಧವನಿ  ರ್ೆದಳಿಫಂತು. 
 A) ಅತ್ಶನದ್  B) ಄ಳು           C) ಚಿೀಯಟ  D) ಷಂತ್ೀನ್ 
10. ಯರದಯ   ಗಮಗೆ ಂಡ  ಷೆೈನಿಕಯು  ಈ  ಕಡೆ  ಫಂದಿದದರೆಯ್ಕದ?  ಎಂದು ರ್ೆದಳಿದರ್ಯು. 
 A) ಜನ್ರು  B) ಷ ೈನಿಔರು  C) ಖಂಡಸರು  D) ಸ ಂಖಸರು 
11. “ಭನೆಮಲೆ ಿಂದು  ುಟಟ  ಭಗುವಿನ  ಅಳು  ರ್ೆದಳಲ್ು  ನನನ ಭಗನು ತುದಿರ್ಲ್ಲನಲ್ಲ ಿ ನಿಂತು  ರ್ಮುತಿತದದನು”  ಎಂದು     
       ನೆ ದವಿನಿಂದ  ಸೆದಳಿದುದ  
 A) ಯಹಿಲ್  B)  ೈಲ ಟ್  C) ಷ ೂಷ   D) ಮುದ್ುಕಿ 
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12. ರಹಿಲ್ನ  ಭನದಲ್ಲ ಿ ಭ ಡಿದ  ಭರ್ನೆ  
 A) ಮಹಿಳ   ಮವ  ರಿೀತಿಯ  ಄ಯದ್ಲ್ಲಾ  ಸ್ಸಲ್ುಕಿದುಳ  ?     B) ಮನ ಯೊಳಗ   ಏನ್ು  ಸಂಭವಸುತಿುದ  ? 
 C) ಔದ್  ತ್ಟ್ಟಿದ್ಯ   ಪರಿಣಮ  ಏನಖಬಹುದ್ು ?      D) ಮೀಲ್ಲನ್  ಎಲ್ಾವೂ  ಸರಿಮಗಿದ  
13. ರಹಿಲ್ನ  ದೆದಹದಲ್ಲ ಿ ಸೆ ಸಯಕತ  ಸಂಚಯದಂತಯಿತು  ಏರ್ೆಂದರೆ  
 A) ರಕ್ಷಿಸಲ್ು  ಬಂದ್ವರನ್ುು  ಔಂಡು   B) ಹತಿುರದ್ಲ್ಲಾ  ತಿೀರವನ್ುು  ಔಂಡು 
 C) ಫ ೂೀಟನ್ುು  ಔಂಡು    D) ಷ ೈನಿಔರನ್ುು  ಔಂಡು 
14. ಭುದುಕಿಮ  ರರ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಮುದಧದ  ರಿ  ಇದಗಿದೆ  
 A) ಎಲ್ಾರಿಖೂ  ನ ೂೀವುಂಟುಭಡುವುದ್ು  B) ಎಲ್ಾರಿಖೂ  ಗಯ  ಭಡುವುದ್ು 
 C) ಎಲ್ಾರನ್ೂು  ಕ ೂಲ್ುಾವುದ್ು   D) ಎಲ್ಾರ  ದ ೀಹ  ಮತ್ುು  ಮನ್ಸ್ಸಾಗ   ಗಯ  ಭಡುವುದ್ು 
15. ಭಳೆಮ  ಶಫಧರ್ನುನ   ಭೆದದಿಸಿ  ರಹಿಲ್ನ  ಕಿವಿಯೊಳಗೆ  ನುಗಿ ೆ ಫಂದ  ಶಫದ  
 A) ಖುಡುಗಿನ್  ರ್ಬು B) ಮಹಿಳ ಯ  ಅತ್ಶನದ್ C) ಖಲಟ ಯ  ರ್ಬು D) ಭತ್ನಡುವ ರ್ಬು 
16. ಭುದುಕಿಮು  ಷೆ ಷೆಮನುನ  ಸ ಲ್ಗಿತಿತಮ  ಹತಿತಯ  ಕರೆದೆ ಮಯಲ್ು  ಅಡಿಡಯದುದು  
 A) ಯುದ್ಧ  B) ಮಳ   ಮತ್ುು  ಔತ್ುಲ್ು  C) ಫಾಕ್  ಓಟ್  ನಿಯಮ  D) ಖುಂಡಿನ್ ಮಳ  
17. “ರೆದಡಿಯೊದ  ಸರಿಯಗಿ  ರ್ಮಾನಿರ್ಾಹಿಸುತಿತಲ್ಿ.  ಗ್ರಂಡಿನೆ ಡನೆ  ಸಂಕಾ  ಬೆಳೆಸಲ್ು  ಷಧಯಗುತಿತಲ್”ಿ  ಎಂದು  
 ಇರ್ಯು  ಸೆದಳಿದಯು  
 A) ಯಹಿಲ್  B) ಮುದ್ುಕಿ  C) ಮುದ್ುಕಿಯ ಷ ೂಷ   D)  ೈಲ ಟ್ 
18.ಇದು  ನಭಮ  ರದೆದಶೆದ  ೆೈರಿಗಳ  ರದೆದಶೆದ  ಎಂದು  ಗೆ ತತಗುತಿತಲ್”ಿ  ಎಂದು  ೆೈಲೆಟ್  ಇರ್ರಿಗೆ  ಸೆದಳಿದನು  
 A) ಯಹಿಲ್ನಿಗ   B) ತ್ನ್ುಷಿಕ ಕ  C) ಗೌರಂಡಿನ್ವಯ ೂಡನ   D) ಮರಿಖೂ ಄ಲ್ಾ 
19. “ನನರ್ೆಮನುನ  ರಿದಕ್ಷಿಸುೆ,  ನಿದರ್ು  ಬಿಸಿ  ನಿದಯು  ಸಿದಧ ಡಿಸಿ  “ ಈ  ಮತನುನ  ರಹಿಲ್ನು  ಇರ್ರಿಗೆ  ಸೆದಳಿದುದ  

A) ಷ ೈನಿಔರಿಗ   B) ಮುದ್ುಕಿಗ   C) ಮುದ್ುಕಿಯ  ಷ ೂಷ ಗ   D)  ೈಲ ಟ್ಗ  
20. “ನನನ  ಮೊಭಮಗುವಿನ  ಸೆಣವಿದೆ,  ಅಲ್ಲ ಿ ಅದನ ನ  ನೆ ದಡಿ !”  ಈ ಮತನುನ  ಭುದುಕಿ  ಇರ್ರಿಗೆ  ಸೆದಳಿದುದ  
 A) ಷ ೂಷ ಗ   B) ಯಹಿಲ್ನಿಗ   C) ಷ ೈನಿಔರಿಗ   D) ಪೀಲ್ಲಸರಿಗ  
21. “ಏನು  ಮಡಲ್ಲ  ಭಗಳ ದೆ?   ಈ  ಭಳೆಮಲ್ಲ ಿ ಕತತಲ್ಗುಸೆಮಲ್ಲ ಿ ಯಯನುನ  ಕರೆಮಲ್ಲ ?  ಎನುನರ್  ಈ ಮತನುನ  ಸೆದಳಿದುದ  
 A) ತ್ಯ  ತ್ನ್ು  ಮಖಳಿಗ     B) ಸ ಂಖಸು ಪಔಕದ್  ಮನ ಯವರಿಗ  
 C) ಮುದ್ುಕಿ  ತ್ನ್ು  ಷ ೂಷ ಗ    D) ಮುದ್ುಕಿ  ತ್ನ್ು  ಎದ್ುರು  ಮನ ಯವರಿಗ  
22. “ಯಯ  ನಿದನು ?”  ಎಂದು  ಭುದುಕಿ  ರ್ೆದಳುಗ  ಅರ್ಳ  ಭುಖದಲ್ಲಿದದ  ಭರ್ನೆ  
 A) ಸಂತ್ ೂೀಷ  B) ಭಯ  ಮತ್ುು  ಸಂದ ೀಹ C) ಕ ೂೀಪ  D) ತಿರಷಕರ 
23. “ದಮವಿಟುಟ  ಬಗಿಲ್ು  ತೆಗೆಯಿರಿ, ನನು  ಗಮಗೆ ಂಡಿದೆದದನೆ”  ಎಂದು  ಸೆದಳಿದರ್ಯು  
 A) ಮುದ್ುಕಿ   B) ಯಹಿಲ್   C)  ೈಲ ಟ್  D) ಷ ೂಷ  
24.  ಲೆದಖಕಿ  ಷ  ರ  ಅಫ ಫಕಕಯರ್ಯ  ಕೃತಿಮಲ್ಿ 
 A) ಄ಹಲ ಯ  B) ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ  ತಿೀರದ್ಲ್ಲಾ  C) ತ್ಳ ಡ ದ್  ದ ೂಣಿಯಲ್ಲಾ D) ವಜರಖಳು 
25. ಲೆದಖಕಿ   ಷ  ರ  ಅಫ ಫಕಕಯರ್ಯ   ಜನನದ  ರ್ಲ್  
 A) 1926   B) 1936    C) 1946    D) 1916 
26. ಷ  ರ  ಅಫ ಫಕಕಯರ್ಯ   ಜನಮಸಿಳ  
 A) ಗ ೂಣಿಕ ೂಪಪ  B) ಕಸರಕ ೂಡು   C) ಕಸರಗ ೂೀಡು   D) ಗ ೂೀಣಿಬೀಡು 
27.  ಷ  ರ  ಅಫ ಫಕಕಯರ್ಯು  ಯಚಿಸಿಯುರ್ ಕಥಸಂಕಲ್ನ 
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 A) ಪಯಣ     B) ಮೊಸರಿನ್  ಮಂಖಮಮ   
C) ನ ೂೀಡು ಮತ್ುು ಔೂಡು    D) ಸಮರಸ ೀ ಜೀವನ್ 

28. ಮುದಧ  ಠದ  ಆಕಯ  ಗರಂಥ  ಇದಗಿದೆ  
 A) ಪಯಣ  B) ಚಪಪಲ್ಲಖಳು   C) ಖ ಡಾ  D) ಔದ್ನ್  ವಯಮ 
29. ಲೆದಖಕಿ  ಷ  ರ  ಅಫ ಫಕಕಯರ್ರಿಗೆ  ಸಂದ  ರಶಸಿತ   
 A) ಪಂಪ  ಪರರ್ಸ್ಸು  B) ನಡ ೂೀಜ  ಪರರ್ಸ್ಸು  C) ನ್ೃಪತ್ುಂಖ ಪರರ್ಸ್ಸು   D) ಜ್ಞನ್ಪೀಠ  ಪರರ್ಸ್ಸು 
30. ಲೆದಖಕಿ  ಷ  ರ  ಅಫ ಫಕಕಯರ್ಯ   ಚಂದರಗಿರಿಮ  ತಿದಯದಲ್ಲ ಿ ಕೃತಿ  ಷಹಿತಯದ  ಈ  ರರ್ಯರ್ೆಕ  ಷೆದರಿದೆ  
 A) ಔಥ ಸಂಔಲ್ನ್  B) ಕದ್ಂಬರಿ   C) ಔವನ್ ಸಂಔಲ್ನ್    D) ಪರಸ  ಔಥನ್ 

ಉತತಯಗಳು 
1  C 6  C 11  D 16  B 21 C  26 C  
2  B 7  C 12 D  17  D 22 B  27  A 
3 C  8  C 13  B 18  A 23 B 28  B 
4 C  9  D 14  D 19  B 24 A  29 C  
5     A 10  B 15  B 20 C  25 B  30 B  

 

ಗದಯ  2 :  ಶಫರಿ 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ʼಶಫರಿʼ  ಗಿದತನಟಕದ  ಕತೃಾ  
 A) ಔು ಂಪು  B) ಷ ಯ ಄ಬೂಬಔಕರ್  C) ದ್ುಖಶಸ್ಸಂಹ  D) ಪು ತಿ ನ್ 
2. ು ತಿ ನ ಅರ್ಯ  ಹುಟ ಟಯು - 
 A) ಮೀಲ್ುಕ ೂೀಟ   B) ಔುಪಪಳ   C) ದ ೀವನ್ೂರು  D) ದರದ್ಹಳಿಿ 
3. ು ತಿ ನ  ಅರ್ರಿಗೆ  ರ್ೆದಂದರ  ಷಹಿತಯ  ಅರ್ಡೆಮಿ  ರಶಸಿತ  ತಂದು  ರ್ೆ ಟಟ  ಕೃತಿ 
 A) ಄ಹಲ ಯ B) ರ್ಬರಿ C) ಹಂಸದ್ಮಯಂತಿ  ಮತ್ುು  ಆತ್ರ  ರೂಪಔಖಳು D) ರಸಸರಸೀತಿ 
4. ು ತಿ ನ  ಅರ್ಯ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಂ  ರಶಸಿತ  ಲ್ಭಸಿದೆ.   
 A) ಶ್ರೀಹರಿಚರಿತ್   B) ರಸಸರಸೀತಿ   C) ಹಣತ್   D) ವಔಟಔವ ವಜಯ 
5. ು ತಿ ನ  ಅರ್ಯು  ಅಧಯಕ್ಷತೆ  ರ್ಹಿಸಿದದ  53ನೆಮ  ಅಖಿಲ್  ಕನನಡ  ಷಹಿತಯ  ಸಮ್ಮೇಳನರ್ು  ನಡೆದ  ಸಿಳ  
 A) ಶ್ವಮೊಖಗ  B) ಚಿಔಕಮಖಳೄರು  C) ಫ ಂಖಳೄರು  D) ಮೈಸೂರು 
6. ಶಫರಿಮು  ಸಗಿದದ  ಸಿಳ  
 A) ಮತ್ಂಗರ್ರಮ B) ಚಿತ್ರಔೂಟ     C) ದ್ಂಡಕರಣಯ   D) ಊಷಯಮೂಔ  ಪವಶತ್ 
7. ಶಿರದರಭನ  ತಂದೆಮ  ಸೆಸಯು  
 A) ದ್ರ್ರಥ  B) ಜನ್ಔ  C) ಭರತ್   D) ಲ್ಕ್ಷಮಣ 
8. ಶಫರಿಮು  ತಳಿಯು  ಹ  – ಹಣುುಗಳನುನ  ಸಂಗರಹಿಸಿದುದ  
 A) ಔಬಂಧನಿಗ   ನಿೀಡಲ್ು     B) ಅರ್ರಮಸ್ಸಖಳಿಗ   ನಿೀಡಲ್ು   

C) ಶ್ರೀಯಮನಿಗ   ಸಮಪಶಸಲ್ು   D) ಮತ್ಂಖ  ಊಷಿಗ   ನಿೀಡಲ್ು 
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9. ಭತಂಗಶರಭದಲ್ಲ ಿ ಸವಿದದ  ತಸಿವನಿ   
 A) ಸ್ಸೀತ್    B) ರ್ಬರಿ  C) ಄ಹಲ ಯ  D) ಹಂಸದ್ಮಯಂತಿ 
10. ರಭ – ಲ್ಕ್ಷಮಣರಿಗೆ  ಭತಂಗಶರಭರ್ೆಕ  ಸೆ ದಗಲ್ು  ಸ ಚಿಸಿದರ್ಯು  
 A) ಮತ್ಂಖ  ಊಷಿ B) ದ್ನ್ು    C) ರ್ಬರಿ  D) ಸುಗಿರೀವ 
11. ಶಫರಿಮು  ರಭನಿಗಗಿ  ತಯರಿಸಿದದ  ನಿದಮ  
 A) ಹಣಿಿನ್  ರಸ  B) ಮಧುಪಔಶ  C) ರ್ರಬತ್ುು  D) ಸಲ್ು 
12. ರಭನು  ಸೆದಳುರ್ಂತೆ  ʼಉದಯಭುಖʼ  ಎಂದರೆ  

A) ಔಬಂಧ  B) ಮತ್ಂಖ  C) ಸುಗಿರೀವ  D) ದ್ರ್ರಥ 
13. “ಆರ್ುದಿದ  ಭಯುಳು?  ನಮ್ಮಮಡೆಗೆ  ಫಯುತಿಹುದು “   ಎಂದು  ಸೆದಳಿದರ್ಯು  
 A) ಲ್ಕ್ಷಮಣ  B) ಯಮ  C) ಔಬಂಧ  D) ಸ್ಸೀತ್   
14. “ನಚುತಿಸೆನಿದ  ೂಜೆಯಯಿದ  ನಲ್ುಮ್ಮಯಿಂದ “  ಎಂದು  ಸೆದಳಿದರ್ಯು  
 A) ರ್ಬರಿ   B) ಲ್ಕ್ಷಮಣ  C) ಯಮ  D) ಮತ್ಂಖ 
15. “ತಯಿ  ದರಿಗರಿಗೆ  ಬಿದಡಿಲ್ಲ ಿ ದೆ ರೆಮುರ್ುದೆದ?”  ಎಂಫುದಗಿ  ರ್ೆದಳಿದರ್ಯು  
 A) ಯಮ  B) ಲ್ಕ್ಷಮಣ  C) ರ್ಬರಿ  D) ಸ್ಸೀತ್  
16. “ಯ ಪಿನಂತೆ  ಮತು  ಕ ಡ  ಎನಿತುದಯಗಿದೆ!”   ಎಂಫುದಗಿ  ಸೆದಳಿದರ್ಯು   
 A) ರ್ಬರಿ  B) ಯಮ  C) ಲ್ಕ್ಷಮಣ  D) ಸ್ಸೀತ್  
17. “ಬೆಳಕಿಗೆ ಲ್ಲದರ್ರ್  ಉರಿರ್  ಫತಿತಮ  ಕಯುಕ  ರ್ಣಯು “  ಎಂದು  ಸೆದಳಿದರ್ಯು  
 A) ಯಮ  ಅ) ಲ್ಕ್ಷಮಣ  C) ಮತ್ಂಖ  D) ಔಬಂಧ 
18. ರಭನ  ಸೆದಳುರ್ಂತೆ  “ಬ ಮಿಜತೆ”  ಇರ್ಳು   
 A) ಸ್ಸೀತ್    B) ರ್ಬರಿ  C) ಄ಹಲ ಯ  D) ಭೂಮ 
19. ಶಫರಿ  ಸೆದಳುರ್ಂತೆ  ಹುಳುವಿಗಸರೆಯಗಿಯುರ್ುದು  
 A) ಹೂವು  B) ವನ್ಯಫಲ್  C) ಮಧುಪಔಶ  D) ಚ ಂದ್ಳಿರು 
20. ʼಷ್ಮಿತಿರʼ  ಎಂಫ  ಸೆಸರಿನಿಂದ  ಕರೆಮಲ್ಡುರ್ರ್ನು  
 A) ಯಮ    B) ಲ್ಕ್ಷಮಣ  C) ಭರತ್  D) ರ್ತ್ುರಗು 
21. ರಭನು  ಗಿರಿರ್ನರ್ನುನ  ರರ್ಥಾಸುಗ  ಹಿದಗೆಂದನು. 
 A) “ ೀಳಿರಿ  ನನ ಯ    ದ ೂಯ ವಳ ?  ದ ೂಯ ಯಳ ?  B) “ರೂಪಔೂ  ನಮ  ಮಗಿಲತ್ಮ ಸುರಭಿಯದ್ು “ 
 C) “ನಿನ್ಗ ಂದ ಂದಖೂ  ಊಣಿ  ನವು”   D) ನಿಂತ್ಲ್ಲಾಯೀ  ನ  ನಿಂತಿರು ” 
22. “ಸ ಮಾನೆದ  ತೆದಜಗೆಡೆ  ತೆದಜರ್ೆಡೆಯಯು?”  ಈ  ಮತಿನ  ವಿವೆದಷ್ತೆ  
 A) ಯಮನ್ು  ರ್ಬರಿಯ ಬಗ ಗ  ಸ ೀಳಿದ್  ಭತ್ು  B) ರ್ಬರಿಯು  ಯಮನ್  ಬಗ ಗ  ಭಡಿದ್  ವಣಶನ  
 C) ಮೀಳದ್ವರು  ಯಮನ್  ಬಗ ಗ  ಭಡಿದ್  ವಣಶನ   D) ಲ್ಕ್ಷಮಣನ್ು  ಄ಣಿನ್ನ್ುು  ಸಂತ್ ೈಸಲ್ು  ಸ ೀಳಿದ್  ಭತ್ು 
23. ರಭನ  ಆಶಮದಂತೆ  ಶಫರಿ   ಸಿದತೆಮನುನ  ಯಕ್ಷಿಸಬೆದರ್ದುದು  ಹಿದಗೆ 
 A) ಅಶ್ೀಶದ್  ನಿೀಡುವುದ್ರ  ಮೂಲ್ಔ   B) ಪಂಚಭೂತ್ದ  ಫ ಯ ಯುತ್ 
 C) ಹಣುಿಖಳನ್ುು  ನಿೀಡಿ     D) ಮಧುಪಔಶವನ್ುು  ನಿೀಡಿ 
24. ಮ್ಮದಳದರ್ಯು  ರ್ರ್ಣಾಸುರ್ಂತೆ  ʼಧನಯಭರ್ದಿಂದ  ಕ ಡಿದರ್ಯುʼ  
 A) ಯಮ  B) ಸ್ಸೀತ್    C) ರ್ಬರಿ  D) ಔಬಂಧ 
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25. ಶಫರಿಮು  ʼಸುಖಿ  ನ  ಸುಖಿ  ನ  ಸುಖಿ  ನನು”  ಎಂಫುದಗಿ  ಸಡಿರ್ೆ ಳಳಲ್ು  ರ್ಯಣ  
 A) ಮತ್ಂಖ  ಊಷಿಖಳು  ನಿೀಡಿದ್  ವರ   B) ಕಡಿನ್ಲ್ಲಾ  ಹೂ-ಹಣುಿಖಳು  ದ ೂಯ ತ್  ಕರಣ 
 C) ಯಮನ್ು  ಮತ್ಂಗರ್ರಮಕ ಕ  ಅಖಮಸ್ಸದ್  ಕರಣ D) ಮೀಳದ್ವರ  ಸಡನ್ುು  ಕ ೀಳಿ 
26.ಮ್ಮದಳದರ್ಯ  ಸಡಿನಲ್ಲ ಿ ರ್ರ್ಣಾತಗಿಯುರ್   ಅಂಶ  
 A) ರ್ಬರಿಯು  ಯಮ  ಲ್ಕ್ಷಮಣರಿಗ   ಭಡಿದ್  ಈಪಚರ B) ಔಬಂಧನ್  ಔುರಿತ್ದ್  ವವರಣ  
 C) ಯಮನ್ು  ಸ್ಸೀತ್ ಯ  ಬಗ ಗ  ಸ ೀಳಿದ್  ಭತ್ುಖಳು  D) ರ್ಬರಿಯ  ಬಗ ಗ  ಲ್ಕ್ಷನಣ  ಸ ೀಳಿದ್  ಭತ್ುಖಳು 
27. ಶಫರಿಮ   ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ  ಪಿರದತಿಮನುನ  ಕಂಡ  ರಭನು  ಹಿದಗೆಂದುರ್ೆ ಂಡನು  

A) ಸಸ ೂೀದ್ರಿ  B) ಄ಔಕ     C) ಬಂಧು  D) ತ್ಯ 
28. ಭತಂಗಭುನಿಗಳು ದಿರ್ಯಲೆ ದಕರ್ನುನ ಷೆದರಿದ ಮ್ಮದಲೆ ರಭಧಯನದಲ್ಲ ಿತೆ ಡಗಿ ರಭನಿಗಗಿ ರ್ದಿಯುರ್ರ್ಳು 

A) ಭೂಮಜತ್   B) ಸ್ಸೀತ್    C) ರ್ಬರಿ  D) ಄ಹಲ ಯ 
29. ರಭ – ಲ್ಕ್ಷಮಣಯ  ದಶಾನದಿಂದ  ಕೃತಥಾಳದ  ಶಫರಿ  ಹಿದಗೆ  ಮೊದಕ್ಷರ್ನುನ  ರ್ಣುತತಳ  ೆ 
 A) ತಿೀಥಶಮತ್ ರಗ   ಸ ೂೀಖುವ  ಮೂಲ್ಔ  B) ತ್ಪಸ್ಸಾಗ   ಸ ೂೀಖುವ  ಮೂಲ್ಔ 
 C) ಄ಗಿು  ಪರ ೀರ್ವನ್ುು  ಭಡುವ  ಮೂಲ್ಔ  D)  ಮವುದ್ು  ಄ಲ್ಾ 
30. ಭತಂಗಶರಭದ  ಫಳಿ  ಫಂದಗ  ಲ್ಕ್ಷಮಣನಿಗೆ  ಈ  ನೆನು  ಭಯುಕಳಿಸಿತು 
 A) ಄ರಮನ ಯ  ನ ನ್ಪು     B) ಫಲ್ಯದ್  ನ ನ್ಪು      C) ಯುದ್ಧಭೂಮಯ ನ ನ್ಪು      D) ಚಿತ್ರಔೂಟದ್ ನ ನ್ಪು 

ಉತತಯಗಳು 
1  D 6  A 11  B 16  A 21 A 26 A 
2  A 7  A 12 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17  A 22 D 27  D 
3 C 8  C 13  B 18  A 23 B 28  C 
 4                                                                                                               A 9  B 14  C 19  B 24 C 29 C  
5 B 10  B 15  A 20 B 25 C 30 D 

                                                                                                                                                                                                                                                 

ಗದಯ : 4 ಭಗಯ ಶಿಲ್ಲಗಳು 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
 1. ಡಿ  ಎಸ್  ಜಮಗ್ಡ  ಅರ್ಯ  ಹುಟ ಟಯು. 
 A) ಮಂಡಯ  ಜಲ ಾಯ  ಮೀಲ್ುಕ ೂೀಟ     

B) ಮೈಸೂರು ಜಲ ಾಯ ನ್ಂಜನ್ಖೂಡು  
 C) ಚಿಔಕಮಖಳೄರು  ಜಲ ಾಯ  ಮೂಡಿಗ ಯ  ತ್ಲ್ೂಕಿನ್ ದರದ್ಹಳಿಿ  
 D) ಮಂಡಯ  ಜಲ ಾಯ  ಄ಕಿಕಸ ಫಾಳ 
2. ಜಮಗ್ಡಯು  ಫರೆದಿಯುರ್  ಕೃತಿಗಳು  
 A) ಔನಶಟಔದ್  ಔಡಲಚ ಯ  ಸಂಪಔಶಖಳು,    B) ದಯವನ್ೂರು,  ಡಲಳ,  . 
 C) ಄ಹಲ ಯ,  ಶ್ರೀಹರಿಚರಿತ್ ,      D) ಔದ್ನ್   ವಯಮ,  
 3. ನಲ್ವಡಿ  ಕೃಷ್ುರಜ  ಡೆಮಯು  ಬಲ್ಕರಗಿದದಗ  ರಿಜೆದಂಟ್  ಆಗಿ  ರ್ಮಾ  ನಿರ್ಾಹಿಸಿದರ್ಯು  

A) ದನ್ ರಂಖಚಲ್ುಶ     B) ದನ್  ವ ೀೇ಼ ಶದರ  ಄ಯಯರ್ 
 C) ದನ್  ವವ ೀೀರ್ೀರಯಯ    D) ಮಸಯಣಿ   ಣಿ  ವಲಸ 



6 
 

 
4. ನಲ್ವಡಿ  ಕೃಷ್ುರಜ  ಡೆಮಯು  ಮ್ಮೈಸ ಯು  ರಜಯದ  ನೆದಯ  ಉಸುತರಿ  ರ್ಹಿಸಿರ್ೆ ಂಡಗ  ದಿನರಗಿದದರ್ಯು  

 A) ದನ್  ಪೂಣಶಯಯ     B) ಕ   ವ ೀಶದರ  ಄ಯಯರ್ 
  C) ದನ್  ವವ ೀೀರ್ೀರಯಯ    D) ಮಜಶ  ಆಷಮಯಲ್ 
5. ಯರ್   ಸಂಷಿನರ್ೂ  ರ್ಣದ  ಅಭರ್ೃದಿಧಮನುನ  ಮ್ಮೈಸ ಯು  ರಜಯರ್ು  ಕಂಡಿದುದ  ಈ  ಡೆಮಯ  ಆಳಿವರ್ೆಮಲ್ಲಿ  
 A) ಮುಮಮಡಿ  ಔೃಷಿಯಜ  ಡ ಯರು   B) ಯಜ  ಡ ಯರು 
 C) ನಲ್ೀಡಿ  ಔೃಷಿಯಜ  ಡ ಯರು    D) ಔಂಠೀರವ  ನ್ರಸ್ಸಂಹಯಜ  ಡ ಯರು 
6. ರಜರತಿನಿಧಿ  ಸಭೆಮು  ರ್ಷ್ಾರ್ೆಕ  2  ಬರಿ  ಸಮೆದಶಗೆ ಳುಳತಿತದುದದುದ 
 A) ಜೂನ್  ಮತ್ುು  ಡಿಷ ಂಬರ್  ತಿಂಖಳು             B) ಜೂನ್  ಮತ್ುು  ಄ಕ ೂಿೀಬರ್  ತಿಂಖಳು 
 C) ಜೂನ್  ಮತ್ುು ನ್ ಂಬರ್  ತಿಂಖಳು     D) ಜನ್ವರಿ  ಮತ್ುು ಄ಕ ೂಿೀಬರ್  ತಿಂಖಳು 
7. ನಲ್ವಡಿ  ಕೃಷ್ುರಜ  ಡೆಮಯ  ರ್ಲ್ದಲ್ಲ ಿ ಷಿಪಿತದ  ರಜರತಿನಿಧಿ  ಸಭೆಮ  ಸದಸಯಯ  ಸಂಖೆಯ                                                                                                                                                         
 A) 125      B) 175     C) 50  D) 275  
8. ನಯಮ  ವಿಧೆದಮಕ  ಸಭೆಗೆ  ಜನರಿಂದ  ನೆದಯಗಿ   ಆಯ್ಕಕಯದ  ಟುಟ  ಸದಸಯಯ  ಸಂಖೆಯ  
 A) 22     B) 24     C) 28   D) 25 
9. ಮ್ಮೈಸ ಯು  ಡೆಮಯ  ಆಳಿವರ್ೆಮಲ್ಲ ಿ ರ್ಲ್ದಲ್ಲ ಿ ಮ್ಮದಲ್ಮನೆಮ  ರಿದತಿಮಲ್ಲ ಿ ರ್ಮಾ  ನಿರ್ಾಹಿಸುತಿತದದ  ಸಭೆ  
 A) ಪರಜಪರತಿನಿಧಿ  ಸಬ      B) ನಯಯ  ವಧ ೀಯಔ  ಸಬ  
 C) ಯಜಯ ಸಬ       D) ವಸನ್ಬದ್ಧ  ಸಬ  
10. ನಯಮ  ವಿಧೆದಮಕ  ಸಭೆ  ರ್ಷ್ಾರ್ೆಕ  2  ಬರಿ  ಸಮೆದಶಗೆ ಳುಳತಿತದದ  ಸಿಳ  
 A) ಫ ಂಖಳೄರು  B) ಮೈಸೂರು          C) ಚಮಯಜನ್ಖರ  D) ಮದರಸ್ 
11. ನಲ್ವಡಿ  ಕೃಷ್ುರಜ  ಡೆಮಯು  ಮ್ಮೈಸ ಯನುನ   ಮದರಿ  ಸಂಷಿನರ್ನನಗಿ  ಯ ಪಿಸುರ್ಲ್ಲ ಿ ಈ  ರ್ೆಳಗಿನರ್ುಗಳು      
      ರ್ೆ ಡುಗೆಗಳಗಿದದರ್ು  
 A) ಸಥಳಿೀಯ  ಸಂಷ ಥಖಳ  ಄ಧಿಕರ ವಕ ೀಂದರಔರಣ 
 B) ಗರಮ  ನಿಮಶಲ್ಲೀಔರಣ,  ಮುಂತ್ದ್  ಸೀಯಂ  ಅಡಳಿತ್  ಕ್ ೀತ್ರ 
 C) ನ್ಖರಲ್ಲಕ   ಮತ್ುು  ಗರಮ ಪಂಚಯಖಳ  ಕಮಶರಂಭ   
 D) ಮೀಲ್ಲನ್ವುಖಳ ಲ್ಾವೂ ಸರಿಮಗಿ  
12. “ಷಮಜಕ  ರ್ನ ನುಗಳ  ಹರಿರ್ಯ” ರೆಂದು  ಸೆಸರದರ್ಯು  
 A) ವವ ೀೀರ್ೀರಯಯನ್ವರು    B) ವ ೀಶದರ  ಄ಯಯರ್ 
 C) ನಲ್ೀಡಿ  ಔೃಷಿಯಜ  ಡ ಯರು   D) ಮುಮಮಡಿ  ಔೃಷಿಯಜ  ಡ ಯರ್ 
13. ನಲ್ವಡಿ  ಕೃಷ್ುರಜ  ಡೆಮಯ  ರ್ಲ್ದಲ್ಲ ಿ ಸಕಿಸಿದ  ರೆೈಲ್ು  ಮಗಾಗಳ  ಸರಿಯದ  ಜೆ ದಡಣೆ  ಇದಗಿದೆ  
 A) ಫ ಂಖಳೄರು – ಚಿಔಕಜಜೂರು   B) ಮೈಸೂರು – ನ್ಂಜನ್ಖೂಡು 
 C) ಚಿಔಕಬಳಿಪುರ – ಚಿತ್ರದ್ುಖಶ   D) ತ್ರಿೀಕ ಯ  – ಶ್ವಮೊಖಗ – ಅನ್ಂದ್ಪುರ  
14.  ಶಿರ್ನಸಭುದರದಲ್ಲ ಿ ಜಲ್ವಿದುಯತ್  ಉತದನ  ರ್ೆದಂದರ  ಷಿಪಿಸಿದುದ   
 A) ಣಿವಲಸ  ಷಖರಕ ಕ B) ಕ ೀರಿಗ          C) ತ್ುಂಖಭದ ರಗ   D)  ೀದವತಿಗ  
15. ಏಶಯ  ಖಂಡದಲೆದಿ  ಮೊದಲ್  ಜಲ್ವಿದುಯತ್  ಯೊದಜನೆ    
 A)  ಣಿ  ವಲಸ  ಷಖರ  ಜಲರ್ಯ         B)  ಔೃಷಿಯಜ  ಷಖರ  ಜಲರ್ಯ 

C)  ಶ್ವನ್ಸಮುದ್ರದ್  ಕ ೀರಿ  ಜಲ್ವದ್ುಯತ್ ಯೊೀಜನ  D)  ತಿಗರ  ಜಲರ್ಯ 
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 16. ಕನಾಟಕದಲ್ಲ ಿ ಷಿನೆಯದ  ಮೊದಲ್  ವಿಶವವಿದಯಲ್ಮ   
 A) ಫ ಂಖಳೄರು  ವರ್ೀವದಯಲ್ಯ   B) ಮೈಸೂರು  ವರ್ೀವದಯಲ್ಯ 
 C) ಧರಡ  ವರ್ೀವದಯಲ್ಯ   D) ಹಂಪ  ವರ್ೀವದಯಲ್ಯ 
 17. ನಲ್ವಡಿ  ಕೃಷ್ುರಜ  ಡೆಮಯು  ರ್ಣಜಯ  ಕ್ೆದತರದಲ್ಲಿನ  ಆರ್ಥಾಕ  ಅಭರ್ೃದಿಧಮ  ಸಂರ್ೆದತಗಿ  ಷಿಪಿಸಿಯುರ್ುದು  
 A) ಮೈಸೂರು  ವರ್ೀವದಯಲ್ಯ   B) ಮೈಸೂರು  ಫಯಂಕ್ 
 C) ಜಲ್ವದ್ುಯತ್  ಕ ೀಂದ್ರ    D) ಔನ್ುಡ  ಷಹಿತ್ಯ  ಪರಿಪತ್ುು 
18. “ತರ್ು  ಕಡಿಮ್ಮ  ಮತನಡಿದಿದದರಿ;  ಸೆಚುು  ರ್ೆಲ್ಸ  ಮಡಿದಿದದರಿ .”  ಈ ಮತನುನ   ಸೆದಳಿದರ್ಯು  
 A) ವವ ೀೀರ್ೀರಯಯನ್ವರು    B) ಮಸತ್ಮ ಗಂಧಿೀಜ 

C) ಜಹರಲಲ್  ನ ಹರು   D) ನಲ್ೀಡಿ  ಔೃಷಿಯಜ ಡ ಯರು 
19. ವಿವೆವದಶವಮಯನರ್ಯ   ೂರ್ಾಜಯ   ಊಯು.  
 A) ಔನ್ೂಶಲ್ು  ಜಲ ಾಯ  ʼಮೊೀಕ್ಷಗ ೂಂಡಂʼ             B) ಅಂದ್ರಪರದ ೀರ್ದ್  ಸ ೀಶಪಲ್ಲಾ 

C) ಚಿಔಕಬಳಿಪುರದ್    ಮುದ ುೀನ್ಹಳಿಿ   D) ತ್ಮಳುನಡಿನ್  ಸ ಶಪಲ್ಲಾ  
20. ವಿವೆವದಶವಯಮಯ  ಅರ್ರಿಗೆ  ʼಸರ್ʼ    ದವಿ  ನಿದಡಿ  ಗ್ಯವಿಸಿದುದ 
 A) ಬರತ್ ಸರಕರ   ಅ) ಬರಟ್ಟೀಷ್ ಸರಕರ     ಆ)  ರಂಚ್ ಸರಕರ    D) ಷ ಪೈನ್ ಸರಕರ    
21. ಮ್ಮೈಸ ಯು  ರಜಯದ  ಆರ್ಥಾಕ  ಅಭರ್ೃದಿಧ  ಚಟುರ್ಟಿರ್ೆಗಳಿಗೆ  ಬದರಫುನದಿ  ಸಕುರ್  ಉದೆಧದಶದಿಂದ  ಷಿಪಿಸಿದ  ಬಯಂಕ್  
 A) ಸಹಕರಿ  ಫಯಂಕ್ B) ಫೀಡರ್  ಫಯಂಕ್ C) ಕ ನ್ಯ  ಫಯಂಕ್  D) ಮೈಸೂರು  ಫಯಂಕ್ 
22. ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯಲ್ಲಿದದ  ರತಿಭೆ,  ಭನೆ ದಷೆಿೈಮಾರ್ನುನ  ಗುಯುತಿಸಿ  ವಿದಯರ್ಥಾೆದತನ  ನಿದಡಿದರ್ಯು  
 A) ಸ್ಸ ರಂಖಚಲ್ುಶ    B) ಕ   ವ ೀೇ಼ ಶದರ 
 C) ನಲ್ೀಡಿ  ಔೃಷಿಯಜ  ಡ ಯರ್   D) ಜ ೀಮಾ  ಬಕಿಾಶ 
23. ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯು   ಲೆ ದರ್ೆ ದಯೊದಗಿ  ಇಲಖೆಮಲ್ಲ ಿ ಸಸಮಕ  ಇಂಜನಿಮರ್  ಷೆದೆ  ಆಯಂಭಸಿದುದ 
 A) ಮೈಸೂರು  B) ಮುಂಫ ೈ  C) ಮದರಸ್   D) ಸ್ಸಂಧ್ 
24. ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯು  ತ ಫು   ಮ್ಮದಲೆಲ್ುೆಮನುನ  ನಿಮಿಾಸಿದುದ  
          A) ಮುಥ  ಕಲ್ು ಗ   B) ಪೀಪ್  ಜಲರ್ಯಕ ಕ  C) ತಿಗರ  ಜಲರ್ಯಕ ಕ   D) ಪಂಜರ  ನ್ದಗ  
25. ಭುಂಬೆೈ  ಸರ್ಾಯದ  ಸಿಂಧ್  ರಂತಯದ   ಸುಕ ಕಯು  ಟಟಣರ್ೆಕ  ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯ ರ್ೆ ಡುಗೆ 
 A) ಸೀಯಂಚಲ್ಲತ್  ಫಗಿಲ್ು.  B) ತಿಗರದ್  ಬಳಿ  ಜಲರ್ಯ  . 
 C) ಔುಡಿಯುವ  ನಿೀರಿನ್  ಪೂಯ ೈಕ     D) ನಿೀರು  ಹಂಚಿಕ   ಪುನ್ವಯಶವಷ ಥ    
 26. ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯು  ಸವಮಂ  ಚಲ್ಲತ  ಬಗಿಲ್ುಗಳನುನ ಅಳರ್ಡಿಸಿದುದ  
 A) ಔೃಷಿಯಜಷಖರ  ಜಲರ್ಯ    B) ಪೀಪ್  ಜಲರ್ಯ 
 C) ಣಿ  ವಲಸ  ಷಖರ    D) ತಿಗರ  ಜಲರ್ಯ 
27. ʼಈಸಿʼ  ಭತುತ  ʼಭ ಸಿʼ   ನದಿಗಳ  ರಹದಿಂದ  ಅಯ  ನಷ್ಟ  ಅನುಬವಿಸಿದ  ನಗಯ  
 A) ಮೈಸೂರು  B) ಫ ಂಖಳೄರು  C) ಮುಂಫ ೈ  D) ಸ ೈದ್ಯಫದ್ 
28.  ಮ್ಮೈಸ ರಿನ  ದಿನರಗಿ  ನೆದಭಕಗೆ ಂಡು  ಸೆ ಸ  ಭನವಂತಯರ್ೆಕ  ಅಡಿಮ  ಸಕಿದುದ 
     A) ಸ್ಸ ರಂಖಚಲ್ುಶ  B) ಕ   ವ ೀಶದರ  ಄ಯಯರ್  C) ವವ ೀೀರ್ೀರಯಯ    D) ಮಜಶ  ಆಷಮಯಲ್ 
29. ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯ  ರ್ಲ್ದಲ್ಲ ಿ ಮ್ಮೈಸ ಯು  ಅಭರ್ೃದಿಧ  ಸಗ    ಆಡಳಿತರ್ನುನ   ಭುಕತಕಂಠದಿಂದ   ಸೆ ಗಳಿದರ್ಯು  
 A) ಗಂಧಿೀಜ       B) ಜಹರಲಲ್  ನ ಹರು  

C) ಜಯಪಪಗೌಡರು    D) ಯಜ ೀಂದ್ರ  ಪರಷದ್ 
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30. “ರ್ೆೈಗರಿದಕಯಣ  ಇಲ್ಿೆ  ಅರ್ನತಿ”  ಎನುನರ್   ಘ ದಷ್ಣೆ  ಮಡಿದರ್ಯು  
 A) ದನ್  ರಂಖಚಲ್ುಶ    B) ಕ   ವ ೀಶದರ  ಄ಯಯರ್ 
 C) ದನ್  ವವ ೀೀರ್ೀರಯಯ   D) ನಲ್ೀಡಿ  ಔೃಷಿಯಜ  ಡ ಯರು 
31. ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯ  ಷಧನೆಮನುನ  ಗುಯುತಿಸಿ  ಭಯತ  ಸಯರ್ಯ  ನಿದಡಿದ  ುಯಷಕಯ/ ರಶಸಿತ  
 A) ಪದ್ಮಶ್ರೀ  B) ಬರತ್ರತ್ು     C) ಸರ್  D) ಪದ್ಮಭೂಷಣ 
32. ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯು   ಫರೆದ  ಆತಮಚರಿತೆ  
 A) ರಿ ಔನ್ಸರಕ್ಷನ್  ಆಂಡಿಮ   B)  ಪರನ್ಾ  ಎಕನ್ಮ  ಪರ್  ಆಂಡಿಮ 
 C) ಮಮೊೀರಿಸ್  ಅಫ್  ಮೈ  ವಕಿಶಂಗ್  ಲ ೈಫ್ D) ನ ೀಷನ್  ಬಲ್ಲಾಂಗ್  ಾನ್  ಪರ್  ಆಂಡಿಮ 
33. ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯ  ಶತಮನೆ ದತಸರ್  ಸಮಯಂಬದಲ್ಲ ಿ ಭಗರ್ಹಿಸಿದ  ಭಯತದ  ರಧನ ಭಂತಿರ  
 A) ವ  ಪ  ಸ್ಸಂಗ್     B) ಜಹರಲಲ್  ನ ಹರು 
 C) ಲಲ್  ಬಹದ್ೂುರ  ವಸ್ಸರೀ   D) ಆಂದಯ ಗಂಧಿ 
34. ಭುಂಬೆೈ  ರಂತಯರ್ೆಕ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಷೆದೆಮನುನ   ಕಂಡು  ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯನುನ  ಭುಕತಕಂಠದಿಂದ  ಸೆ ಗಳಿದ   ಗರ್ನಾರ್  
 A) ಲಡಶ  ವಲ್ಲಯಂ  ಫ ಂಟ್ಟಂಗ್   B) ಲಡಶ  ಸಂಡ್  ಹಸ್ಿಶ 
 C) ಲಡಶ  ಜ ೀಮಾ  ಬಕಿಾಶ    D) ಲಡಶ  ಸ ನಿರ  ಸಯವ್  ಲಕ್ 
35. ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯು  ಮ್ಮೈಸ ರಿನಲ್ಲ ಿ ಷಿಪಿಸಿದ  ಸಂಷೆಿ   
 A) ಮಕನಿಔಲ್  ಆಂಜನಿಯರಿಂಗ್  ವಲ   B) ಚಮಯಜ ೀಂದ್ರ  ತ್ಂತಿರಔ  ಸಂಷ ಥ 
 ಆ) ಮಸಯಣಿ  ಣಿವಲಸ  ತ್ಂತಿರಔ  ಸಂಷ ಥ    D) ಜಯ  ಚಮಯಜ ೀಂದ್ರ  ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್  ಸಂಷ ಥ 
36. “ಭಯತಿದಮರದ  ನರ್ು   ನುಡಿದಂತೆ  ನಡೆಮಲರೆರ್ು  ಎಂಫ  ಘ ದಷ್ಣೆಗೆ  ಳಗಗಿದೆದದೆ.”  ಈ ಮತನುನ  ಯಯು   
     ಯಯನುನ  ಕುರಿತು  ಸೆದಳಿದಯು.  
 A) ವವ ೀೀರ್ೀರಯಯನ್ವರು   -  ನಲ್ೀಡಿ  ಔೃಷಿಯಜ  ಡ ಯರನ್ುು  ಔುರಿತ್ು 
 B) ಜಹರಲಲ್  ನ ಹರು  -  ವವ ೀೀರ್ೀರಯಯನ್ವರನ್ುು  ಔುರಿತ್ು 
 C) ಜಹರಲಲ್  ನ ಹರು  -  ನಲ್ೀಡಿ  ಔೃಷಿಯಜ  ಡ ಯರನ್ುು  ಔುರಿತ್ು 
 D) ಕ   ವ ೀಶದರಯವರು  -   ಜಹರಲಲ್  ನ ಹರು  ಄ವರನ್ುು  ಔುರಿತ್ು 
37. “ಆಧುನಿಕ  ಶಿಕ್ಷಣೆದ  ಎಲ್ಿ  ಸಭಷೆಯಗಳಿಗ   ಯಮೊದಚಛ  ರಿಸಯ”ೆಂದು  ನಂಬಿ  ಶಿಕ್ಷಣದ  ವಿವಿಧ  ಯೊದಜನೆಗಳನುನ   
       ಯ ಪಿಸಿದರ್ಯು  
 A) ಜಹರಲಲ್  ನ ಹರು   B) ಕ  ವ ೀಶದರ ಄ಯಯರ್      C) ವವ ೀೀರ್ೀರಯಯ   D) ನಲ್ೀಡಿ  ಔೃಷಿಯಜ  ಡ ಯರ್ 
38. ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ರಿಗೆ  ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ಸೆದಳಿರ್ೆ  ತಗಿದೆ  
 A)  ರ್ತ್ಭನ ೂೀತ್ಾವದ್  ನ ನ್ಪಗಗಿ  ಄ಂಚ ಚಿೀಟ್ಟ  ಬಡುಖಡ     

B) ಸರ್  ಎಂ  ವ  ಄ಭಿನ್ಂದ್ನ  ಖರಂಥ  ಪರಔಟ 
 C) ಆಂದಖೂ  ಶ್ಕ್ಷಔರ  ದನಚರಣ  
 D) ಅತ್ಮಚರಿತ್ ರ  ʼದ  ಹಿಂದ್ೂ  ವೂಯ  ಅಫ್  ಲ ೈಫ್ʼ  ಪುಸುಔ  ಪರಔಟ. 
   39. ರ್ೆೈಗರಿರ್ೆಗಳ  ಅಭರ್ೃದಿಧಗಗಿ  ವಿವೆವದಶವಯಮಯನರ್ಯು  ಷಿಪಿಸಿದ  ಬಯಂಕ್  
 A) ಮೈಸೂರು  ಫಯಂಕ್     B) ಸಹಕರಿ  ಫಯಂಕ್ 
 C) ಫೀಡರ್  ಫಯಂಕ್     D) ಈಳಿತ್ಯ  ಫಯಂಕ್ 
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40.  ಈ  ಸೆದಳಿರ್ೆಗಳಲ್ಲ ಿ  ಂದು  ನಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ುರಜ ಡೆಮನುನ ಕುರಿತದದಗಿದೆ  
 A) ”ಶ್ಕ್ಷಣವು ಸಂಜೀವನಿ, ಶ್ಕ್ಷಣಕಕಗಿ  ಶ್ಕ್ಷಣವರಫ ೀಔು” B) “ಕ ೈಗರಿಕಿೀರಣ ಆಲ್ಾ  ಄ವನ್ತಿ” 
 C) ರಥಮಔ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿಬಂಧನ     D) ” ಷಭಜಔ  ಕನ್ೂನ್ುಖಳ ಹರಿಕರ” 

ಉತತಯಗಳು 

1  C 6  B 11  D 16 B  21  D 26  B 31  B 36  B 
 

2  A 7 D  12 C  17 B  22 A  27 D  32 C  37  C 
3  D 8 A  13 D  18  C 23 B  28 C  33  B 38  D 
4  B 9  B 14  B 19  A 24  D 29  A 34  B 39  C 
5  C 10  A 15  C 20  B 25  C 30  C 35  B 40  D 

 

ಗದಯ 5 – ಎದೆಗೆ ಬಿದದ ಅಕ್ಷಯ 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ಇಂದಲ್ಿ  ನಳ  ೆ ಪಲ್ ರ್ೆ ಡುರ್  ಅಂಶಗಳು 
 A) ಮೂರ್ಶವಷ ಥಯಲ್ಲಾರುವ  ಕರುಣಯ    

B) ಔರುಣ   ಸಭನ್ತ್   ಮತ್ುು  ಷಮರಸಯ 
 C) ಎದ ಗ   ಬದ್ು  ಄ಕ್ಷರ  ಮತ್ುು  ಭೂಮಗ  ಬದ್ು  ಬೀಜ  

D) ಎದ ಗ    ಬೀಳದ್  ಄ಕ್ಷರ  ಮತ್ುು  ಭೂಮಗ   ಬೀಳದ್  ಬೀಜ 
2. ʼಭನೆ  ಭಂಚಭಮʼ  ಅಂದರೆ  
 A) ಗರಮದ ೀವತ್   B) ಮನ ದ ೀವತ್   C) ವಚನ್ಕರರ  ದ ೀವರು  D) ದ ೀವನ್ೂರರ  ದ ೀವರು   
3. ಭನೆ  ಭಂಚಭಮನ  ಕತೆಮನುನ  ಸೆದಳಿದರ್ಯು  
 A) ದ ೀವನ್ೂರ  ಮಸದ ೀವ   B) ಸ್ಸದ್ಧಲ್ಲಂಖಯಯ  C) ವಚನ್ಕರರು  D) ಪ ಖು ಹಳಔಟ್ಟಿ 
4. ದೆದರ್ನ ಯ  ಭಸದೆದರ್  ಅರ್ಯ  ರರ್ಯ  ʼನನನ  ದೆದರ್ಯುʼ  ಯರೆಂದರೆ   
 A) ಮನ ಮಂಚಮಮ  B) ಪರಜ್ಞ    C) ಗರಮದ ೀವತ್   D) ಕರುಣಯ  ಸಮತ್ ಯ  ಬುದ್ು 
5.ʼಶಿನುಬರ್  ಶಫದರ್ೆ ದಶʼ  ುಸತಕರ್ನುನ  ಫರೆದರ್ಯು  
 A) ಫ ಖು ಹಳಔಟ್ಟಿ B) ಄ವ ೃೀಔ   ೈ  C) ಸ್ಸದ್ಧಲ್ಲಂಖಯಯ   D) ದ ೀವನ್ೂರ  ಮಸದ ೀವ 
6. ರ್ಚನರ್ಯರಿಗೆ  ಇದು  ದೆದರ್ರಗಿತುತ  
 A) ಪರಜ್ಞ            B) ತಿಳಿವಳಿಕ    C) ಔರುಣ    D) ಸಭನ್ತ್  
7. ಅವೆೃದಕ  ೆೈ  ಅರ್ಯ  ರ್ೃತಿತ  
 A) ಔವ   B) ವಕಿೀಲ್ರು  C) ಮನ ೂೀ ೈದ್ಯರು  D) ಶ್ಕ್ಷಔರು 
8. ʼಎಲ್ಿರಿಗ   ಭನೆ  ಆಗುರ್ರ್ರೆಗೆ  ನನಗ   ಭನೆ  ಬೆದಡʼ   ಎಂದು  ಸೆದಳಿದುದ  
 A) ವಚನ್ಕರ  B) ಸ್ಸದ್ಧಲ್ಲಂಖಯಯ  C) ಬುದ್ು    D) ಮನ ಮಂಚಮಮ 
9. ರ್ಚನರ್ಯಯ  ದೃಷ್ಟಟಮಲ್ಲಿ  ಅರಿರ್ು  ಎಂದರೆ  
 A) ಕಿರಯಯಲ್ಲಾ  ಡಮೂಡಿದ್  ತಿಳಿವಳಿಕ   B) ತ್ನ್ುಷಿಕ ಕ  ತ್ನ್ು  ಆರುವ  ತಿಳಿವಳಿಕ  
 C) ಕ ೀಳಿ  ತಿಳಿದ್  ಜ್ಞನ್    D) ನ್ಡ ಯಂದ್  ಹುಟ್ಟಿದ್  ತ್ಔಶ 
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10. ‘ಯರ್  ಜದವಿಮ   ತನನಷ್ಟರ್ೆಕ  ತನಿಲ್”ಿ  ಎಂಫ  ಸಂವೆೃದಧನ  ಸತಯರ್ನುನ   ಸೆದಳಿದರ್ಯು  
 A) ಬುದ್ಧ   B) ಄ವ ೃೀಔ   ೈ  C) ಫ  ಖು  ಹಳಔಟ್ಟಿ  D) ಸ್ಸದ್ಧಲ್ಲಂಖಯಯ 
11. ದೆದರ್ನ ಯ  ಭಸದೆದರ್  ಅರ್ಯ  ಜನಮರ್ಲ್  
 A) 1900   B) 1926   C) 1947    D) 1948 
12. ಈ  ರ್ೆಳಗಿನರ್ುಗಳಲ್ಲ ಿ ದೆದರ್ನ ಯ  ಭಸದೆದರ್  ಅರ್ಯ  ಕೃತಿಗಳು  
 A) ಸಹನ, ತ್ಳ ಡ ದ್  ದ ೂೀಣಿಯಲ್ಲಾ   B) ಷಮಗನ್,  ದ ೀವಶ್ಲ್ಲಪ   
 C) ಹಖಲ್ುಖನ್ಸುಖಳು,  ಄ಲ ಯುವ  ಮನ್    D) ಎದ ಗ   ಬದ್ು  ಄ಕ್ಷರ,  ದಯವನ್ೂರು 
13. ಆಡುಮತಿನ  ಧವನಿಶಕಿತಮನುನ  ಎತತರಿಸಿ  ʼಶಫದ  ಶಿಲ್ಲʼ  ಎನಿಸಿರ್ೆ ಂಡರ್ಯು  
 A) ಡಿ ಎಸ್ ಜಯಪಪಗೌಡ    B) ಎ ಎನ್ ಮೂತಿಶಯವ್    

C) ದ ೀವನ್ೂರ  ಮಸದ ೀವ   D) ಪು ತಿ ನ್ 
14. ದೆದರ್ನ ಯ  ಭಸದೆದರ್  ಅರ್ಯ  ರರ್ಯ  ʼಭನುು಼ ಷ್ಯರದ  ನಮೊಮಳಗೆ  ಭ ಛಾರ್ಷೆಿಮಲ್ಲಿಯುರ್ುದು   
 A) ಷಮರಸಯ  ʻ B) ಔರುಣ   C) ದ ೀೀಷ  D) ಸಭನ್ತ್  
15. ದೆದರ್ನ ಯ  ಭಸದೆದರ್  ಅರ್ರಿಗೆ ರ್ೆದಂದರ  ಷಹಿತಯ  ಅರ್ಡೆಮಿ   ರಶಸಿತ  ತಂದು ರ್ೆ ಟಟ ಕೃತಿ   

A) ಎದ ಗ   ಬದ್ು  ಄ಕ್ಷರ  B) ದಯವನ್ೂರು  C) ಡಲಳ   D) ಔುಸುಮಫಲ  
ಉತತಯಗಳು 

1  C 6  A 11 D  
2  A 7  C 12 D  
3  B 8  D 13  C 
4  D 9 A  14  B 
5  A 10  B 15 D  

 
ಗದಯ 6 -  ಯಘರಗಿದತೆ 

ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ಬಗರ್ದಿೆದತೆ  ಗರಂಥರ್ನುನ  ಯಚಿಸಿದರ್ಯು  
 A)  ೀದ್ಯಸರು  B) ವವೀಮತ್ರ  C) ಔೃಷಿ   D) ಸುದ ೀವ 
2. ವನುಭೆ ದಗಯ  ಫರಸಮಸರ   
 A) ಭಖವದಗೀತ್   B) ಖಿದಶಪುಸುಔ  C) ಆರಷಲ್ು  D) ಹುಲ್ಲ 
3. ವನುಭೆ ದಗಯ  ದುಂಡು ದುಂಡದ  ಶರಿದಯ  ನೆ ದಡಿ  ಯಮನಂದದುದು 

A) ಫ ಕಿಕಗ   B) ಸ್ಸಂಹಕ ಕ  C) ಹುಲ್ಲಗ   D) ಹಸುವಗ  
4. ವನುಭೆ ದಗರಿಗೆ  ತಲೆಸುತತಲ್ು  ರ್ಯಣ  
 A) ಮರ ಹತಿುದ್ುರಿಂದ್   B) ಔುಲಲ್ಚಔರದ್ಂತ್   ಸುತಿುದ್ುರಿಂದ್ 
 C) ಒಡಿ  ಸ ೂೀಗಿದ್ುರಿಂದ್   D) ಅಯ ೂೀಖಯ  ಸರಿ ಆಲ್ಾದ್ುದ್ರಿಂದ್ 
5. ʼವಿಧಿ  ಆಸಯರ್ೆಕ  ಏನನುನ  ದಗಿಸುರ್ುದೆ ದʼ  ಎಂದು  ಆಲೆ ದಚಿಸಿದುದ  
 A) ವನ್ುಬ ೂೀಖರು B) ಎತ್ುುಖಳು      C) ಹುಲ್ಲ       D) ಯ ೈತ್ರು 
6. ʼಸವಲ್ ದೆ ಡಡ  ಸೆಜೆ ೆ ಸಕಿದರೆ  ಊಟದ  ಸೆ ತಿತಗೆ  ಊಯು  ಷೆದರಿರ್ೆ ಳಿಫಹುದುʼ  ಎಂದು  ಯೊದಚಿಸಿದರ್ಯು  
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 A) ಔೃಷಿಮೂತಿಶ  B) ವನ್ುಬ ೂೀಖರು  C) ಲ ೀಕಔರು       D) ಯ ೈತ್ರು 
7. “ಹುಲ್ಲ  ಈಗ  ಎಷ್ುಟ  ಹಸಿದಿಯಬೆದಕು”  ಎಂದು  ಯೊದಚನೆ  ಮಡಿದರ್ಯು   
 A) ಗಡಿಯಲ್ಲಾ  ಬಂದ್  ಯ ೈತ್ರು B) ವನ್ುಬ ೂೀಖರು  C) ಲ ೀಕಔರು     D) ಜನ್ರು 
8. “ದೆದರ್ರೆದ  ಭಯಹತುತರ್ಷ್ುಟ  ಅರ್ರ್ಶ  ಕಯುರ್ಣಸು “  ಎಂದುರ್ೆ ಂಡರ್ಯು  
 A) ವನ್ುಬ ೂೀಖರು  B) ಹುಲ್ಲ    C) ಫ ಔುಕ     D) ಮರೂ  ಄ಲ್ಾ 
9. “ನನು  ಭುಖ  ಮ್ಮದಲಗಿ  ಬೆದಿದದೆದನೆ?”  ಎಂದು  ವನುಭೆ ದಗಯು  ರ್ೆದಳಿದುದ   
 A) ಉರಿನ್  ಜನ್ರನ್ುು B) ಗಡಿಯಲ್ಲಾ  ಬಂದ್ವರನ್ುು C) ಮನ ಯವರನ್ುು D) ಲ ೀಕಔರನ್ುು 
10. ಕಥನಮಕಯ  ರ್ಲ್ರ್ೆಕ  ಭಂತಿರತವ  ಸೆ ದಗಿ  ರ್ೆದರ್ಲ್  ಉಳಿದಿದುದ  
 A) ವನ್ುಬ ೂೀಗಿಕ  B) ಮಸ್ಸಯ ಕಣಿಕ   C) ಯಜಪರಭುತ್ೀ  D) ಮನ  
11. ರೆೈತಯು  ತಿಂಗಳ  ಬೆಳಕಿನಲ್ಲ ಿ ಇದನುನ  ಸೆ ಡೆದುರ್ೆ ಂಡು  ಸೆ ದಗುತಿತದದಯು  
 A) ಎತಿುನ್ಗಡಿ  B) ಔುದ್ುಯ ಗಡಿ   C) ಮೊೀಟರು ಫ ೈಕ್    D) ಟರಾಔಿರ್ 
12. ಹುಲ್ಲಮು  ವನುಭೆ ದಗಯನುನ  ರ್ೆ ಲ್ಿದಿಯಲ್ು  ರ್ಯಣ  
 A) ವನ್ುಬ ೂೀಖರು  ಫ ನ್ುು ಮೀಲಗಿ  ಬದ್ುುದ್ರಿಂದ್   B) ಹುಲ್ಲಗ   ವಯಷಾದ್ುದ್ರಿಂದ್ 
 C) ಹುಲ್ಲಗ   ಸರಲಖದ      D) ಹುಲ್ಲಗ   ಔಣುಿ  ಕಣದ್ುದ್ರಿಂದ್ 
13. “ಕುಲಲ್ಚಕರ” ೆಂದರೆ  
 A) ಮಡಿಕ   ಭಡಲ್ು  ಔುಂಫರರು  ಬಳಸುವ  ಷಧನ್ B) ಮಸ್ಸಔುಡಿಕ  
 C) ಎತಿುನ್  ಗಡಿಯ  ಚಔರ     D) ಹನ್ದ್  ಚಔರ 
14. “ಕಂದಮ  ವಿರ್ಯಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡ  ುಸತಕೆದ  
 A) ಭಖವದಗೀತ್   B) ಖಿದಶ  ಪುಸುಔ  C) ಧಮಶಖರಂಥ  D) ಫ ೈಬಲ್ 
15. ಎ ಎನ್  ಭ ತಿಾರಮರಿಗೆ  ಂ   ರಶಸಿತ  ತಂದುರ್ೆ ಟಟ  ಕೃತಿ  
 A) ಹಣತ್   B) ದ ೀವರು  C) ಄ಲ ಯುವ  ಮನ್  D) ಖರಿ 
16. ʼಯಘರಗಿದತೆʼ  ಗದಯಠದ  ಆಕಯ  ಕೃತಿ  
 A) ಸಮಖರ ಲ್ಲ್ಲತ್ ಪರಬಂಧಖಳು  B) ಹಸುರು C)  ೈಚರಿಔ  ಔೃತಿ D) ಚಪಪಲ್ಲಖಳು 
17. ಈ  ರ್ೆಳಗಿನರ್ುಗಳಲ್ಲ ಿ   ಸಂಫಂಧವಿಲ್ಿದ  ದ   

A) ಹಖಲ್ುಖನ್ಸು    B) ದ ೀವರು        C) ಹಣತ್           D) ಄ಲ ಯುವ ಮನ್   
18. ಬೆೈಫಲ್   ಈ  ಧಭಾದರ್ಯ  ವಿತರ  ಗರಂಥಗಿದೆ   
 A) ಕ ೈಸುರ     B) ಸ್ಸಕಾರ      C) ಜ ೈನ್ರ  D) ಫೌದ್ಧರ 
19. ವನುಭೆ ದಗಯ  ಲ್ಲಗೆ  ಖಿದಿಾುಸತಕ  ರ್ೆದರ್ಲ್  ಜದರ್ನ  ಆಧಯರ್ಲ್,ಿ  ಅದು  ಅರ್ಯ  ಲ್ಲಗೆ   
 A) ನ ನ್ಪು      B) ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ ರ    C) ಯಜಭಕಿುಯ  ಲಂಛನ್ D) ಯ ೈತ್ರ ಕ ೂಡುಗ  
20. ವನುಭೆ ದಗಯು  ಚಿಕಕನಮಕನ  ಹಳಿಳಗೆ   ಸೆ ದದ  ರ್ಯಣ  
 A) ಆರಷಲ್ಲಗಗಿ B) ನ ಂಟರ ಮನ ಗ     C) ಸಂತ್ ಗ   D) ತ್ ಂಗಿನ್ಕಯ  ಭರಲ್ು 
21. ಕೃಷ್ುಭ ತಿಾಮರ್ಯು  ಅರ್ಯ  ರ್ಂಶದರ್ರೆ ಫಬಯು  ಸೆದಳಿದ  ಅನುಬರ್ದ  ಕಥೆಮಲ್ಲ ಿ ಲೆದಖಕರಿಗೆ  ಅರಿದುದು  
 A) ಹುಲ್ಲಯ  ಧಮಶರ್ರದ ಧ  B) ರಣಿಧಮಶ  C) ಮನ್ುಷಯಧಮಶ D) ಜತಿಧಮಶ 
22. ಯಷೆತಗೆ  ಸವಲ್  ದ ಯದಲೆಿದ  ಇದದ  ಗುಸೆಮಲ್ಲ ಿ ಭಲ್ಗಿದುದದು  
 A) ಚಿರತ್   B) ಹುಲ್ಲ   C) ಫ ಔುಕ   D) ಎತ್ುುಖಳು 
23. ಹುಲ್ಲ  ನಿದೆದಯಿಂದ  ಎದುದ  ಫಂಡೆಮ  ಕಕ  ನಿಧನಗಿ  ಫಯುತಿತದದಗ  ಅದರ್ೆಕ  ಕಂಡದುದ  
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 A) ವನ್ುಬ ೂೀಖರು B) ಜನ್ರು  C) ರಣಿಖಳು  D) ಯ ೈತ್ರು 
24. “ಹುಲ್ಲಮ ೆದಗರ್ೆಕ  ತಕಕಂತೆ  ವನುಭೆ ದಗಯು  ನಿಂತಲ್ಲಿಯ್ಕದ  ಕುಲಲ್ಚಕರದಂತೆ  ತಿಯುಗುತಿತದದಯು”  ಈ  ಕಯದಲ್ಲ ಿ 
      ಉಮನ  ದ  

A) ಹುಲ್ಲಯ   ೀಖ  B) ವನ್ುಬ ೂೀಖರು     C) ಔುಲಲ್ಚಔರ  D) ಄ಂತ್  
25. ಹುಲ್ಲಗೆ  ವನುಭೆ ದಗಯ  ವಿಚಯದಲ್ಲಿ  ಮ್ಮಚುುಗೆ  ಆದದುದ   
 A) ತ್ನ್ಗ   ಎದ್ುಯಳಿ  ಸ್ಸಕಿಕದ್ಯ ಂದ್ು   B) ಈತ್ುಮ  ಅಸರ ಂದ್ು 
 C) ಹತಿುರವದುಯ ಂದ್ು     D) ವಯಷಾದ್  ವಯಕಿುಯಂದ್ು   
26. ಹುಲ್ಲ  ಕತೆತತಿತ  ನೆ ದಡಿದಗ  ವನುಭೆ ದಗಯು  
 A) ಒಡುತಿುದ್ುರು  B) ಫ ನ್ುು  ತಿರುಗಿಸ್ಸದ್ುರು  C) ನಿಂತಿದ್ುರು  D) ಮಲ್ಗಿದ್ುರು 
27. ಹುಲ್ಲಗೆ  ಬೆೈಫಲ್  ನೆನಪಿಗೆ  ಫಂದಗ  ಆದು  ಅಂದುರ್ೆ ಂಡಿದುದ  
 A) ಹಸುವನ್ುು  ಕ ೂಲ್ಾಫ ೀಕಿತ್ುು    B) ನನ್ು  ಒಡಫ ೀಕಿತ್ುು   

C) ನನ್ು  ನಿದ ುಯಂದ್  ಏಳಫರದತ್ುು   D) ಷ ೈತ್ನ್  ಹಿಂದರುಖು 
28. “ಭಡಿಮಬೆದರ್ದರೆ  ಮಡಿಯ್ಕದ  ಭಡಿಮುತೆತದನೆ”  ಎಂದು  ನಿಶಿುಯಿಸಿದುದ   
 A) ಪುಣಯಕ ೂೀಟ್ಟ  B) ವನ್ುಬ ೂೀಖರು  C) ಹುಲ್ಲ   D) ಹುಲ್ಲಯ ಄ಜಜ 
29. :ಕಭಾಣೆಯದ ಧಿರ್ಯಷೆತದ   ಮ  ಪಲೆದಷ್ುಕದಚನ”  ಎನುನರ್  ಕಯ  ಫಂದಿಯುರ್  ಗದಯಠ   
 A) ರ್ಬರಿ  B) ವೃಕ್ಷಷಕ್ಷಿ   C) ಯುದ್ಧ  D) ಯಗರಗಿೀತ್  
30. ವನುಭೆ ದಗಯು  ಭ ಛೆಾಯಿಂದ  ಎಚೆುತತಗ  ನಿದಯು  ಚಿಭುಕಿಸುತಿತದದರ್ಯು   
 A) ಕಡಿನ್  ಜನ್ರು B) ಯ ೈತ್ರು   C) ಯ ೈತ್ರ  ಮಔಕಳು D) ಉರ ಜನ್ರು 
31. “ರೆೈತಯ  ಮತುಗಳ  ಶಫದ   ರ್ೆದಳಿ  ಫಂದ  ಮ್ಮದಲೆ  ಅಲ್ಲಿಂದ  ಲಮನ  ಮಡಿದುದ   
 A) ಔಳಿರು  B) ದ್ಯ ೂೀಡ ಕ ೂೀರರು  C) ಎತ್ುುಖಳು  D) ಹುಲ್ಲ 
32. ವನುಭೆ ದಗರಿಗೆ  ಅರೆ ನಿಮಿಷ್  ಅರ್ರ್ಶ ರ್ೆ ಟುಟ  ರಣ  ರ್ಡಿದ  ರ್ಸುತ  
 A) ಖಿದಶ  ಪುಸುಔ  B) ಔಲ್ುಾ    C) ಮರ   D) ಖಂಟ  
33. “ಜದಣಾರ್ಸರದ  ಸೆ ದಿರ್ೆಮಲ್ಲ ಿ ಭನೆಮ  ತೆ ಲೆಮನುನ  ಷೆದರಿದುದ  
 A) ಬಟ ಿ   B) ಖಿದಶ  ಪುಸುಔ   C) ಹೂವು  D) ಎಲ ಖಳು 
34. ವನುಬೆ ದಗಯ  ಸಂತತಿಮರ್ರಿಂದ  ಈಗಲ್   ೂಜೆಮನುನ  ರ್ೆೈಗೆ ಳುಳತಿತದುದದು  
 A) ಮರದ್ ತ್ ೂಲ   B) ಎತ್ುುಖಳು   C) ಖಿದಶಪುಸುಔ  D) ಭಖವದಗೀತ್   
35. ʼರ್ದನಯವಿಂದʼ  ಈ  ಕಯದಲ್ಲ ಿ ಇಯುರ್  ಅಲ್ಂರ್ಯ  
 A) ಈಪಭ  B) ದ್ೃಶಿಂತ್   C) ವ ಾೀಷ   D) ರೂಪಔ 

 
ಉತತಯಗಳು 

1 A 6 B 11 A 16 A 21 A 26 B 31 D 
2 B 7 B 12 B 17 C 22 B 27 D 32 A 
3 C 8 A 13 A 18 A 23 A 28 C 33 B 
4 B 9 B 14 B 19 C 24 C 29 D 34 C 
5 C 10 A 15 B 20 A 25 A 30 B 35 D 
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ಗದಯ 7 – ರ್ೃಕ್ಷಷಕ್ಷಿ 

ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ʼರ್ೃಕ್ಷಷಕ್ಷಿ   ಠದ ಆಕಯಗರಂಥ 
 A) ಔಣಶಟಔ  ಪಂಚತ್ಂತ್ರ    B) ಔಣಶಟಬರತ್  ಔಥಮಂಜರಿ 
 C) ಔುಭರಯಸ ಬರತ್   D) ವಡಾಯಧನ  
2. ದುಷ್ಟಫುದಿಧಮು  ಧಭಾಫುದಿಧಮ  ಮ್ಮದಲೆ  ಸೆ ರಿಸಿದ ಆರೆ ದ 
 A) ಸ ೂನ್ುನ್ುು  ಹಂಚಿಕ ೂಂಡ   B) ಸ ೂನ್ುನ್ುು  ಔದ್ು   C) ಸ ೂನ್ುನ್ುು  ಬಚಿಿಟಿ   D) ಸುಳುಿ  ಸ ೀಳುತಿುರುವ  
 3. ಧಮಾಧಿಕಯಣಯು   ವಿಸಮಮಗೆ ಂಡಿದುದ 
 A) ದ್ುಷಿಬುದಧಯು  ವಟವೃಕ್ಷ ೀ  ಷಕ್ಷಿ  ಎಂದದ್ುಕ ಕ       B) ಧಮಶಬುದಧಯು  ವಟವೃಕ್ಷ ೀ  ಷಕ್ಷಿ  ಎಂದದ್ುಕ ಕ   

C) ಧಮಶಬುದಧಯೀ  ಸ ೂನ್ುನ್ುು  ಔದ್ುನ್ು  ಎಂದದ್ುಕ ಕ     D) ದ್ುಷಿಬುದಧಯು  ಸುಳುಿ  ಸ ೀಳಿದ್ುಕ ಕ 
4. ಧಭಾಫುದಿಧಮು  ತನನ  ಬೆಳಗಿನ  ಸೆ ತತನುನ  ಹಿದಗೆ  ಕಳೆದನು 
 A) ದ ೀವ, ಖುರು, ದೀಜ ಪೂಜ ಖಳನ್ುು  ಭಡುತ್ು  B) ನಯಯ ತಿೀಭಶನ್ದ್ ಔುರಿತ್ು ಯೊೀಚಿಸುತ್ು 
 C) ಧಭಶಧಿಔರಣ  ಮನ ಯ  ಬಳಿ  ಬಂದ್ು   D) ಕ ೈ-ಕಲ್ು  ಮುಕ  ತ್ ೂಳ ಯುತ್ು 
5. ಧಮಾಧಿಕಯಣಯು  ರ್ಟರ್ೃಕ್ಷದ  ಸಮಿದರ್ೆಕ  ಫಂದ ರ್ಯಣ 
 A) ಸ ೂನ್ುನ್ುು  ನ ೂೀಡಲ್ು     B) ಸ ೂನ್ುನ್ುು  ಹೂತಿಡಲ್ು   

C) ಷಕ್ಷಿಯನ್ುು  ನ್ುಡಿಸಲ್ು    D) ಮರವನ್ುು  ನ ೂೀಡಲ್ು 
6. ʼಕಣಾಟಕ ಂಚತಂತರ”  ಕೃತಿಮ  ಕತೃಾ  
 A) ಶ್ವಕ ೂೀಟಯಚಯಶ   B) ದ್ುಖಶಸ್ಸಂಹ  C) ಔುಭರಯಸ    D) ಲ್ಕ್ಷಿಮೀರ್ 
7. ʼಕಣಾಟಕ ಂಚತಂತರ”  ಕೃತಿಮಲ್ಲಿಯುರ್  ಐದು  ತಂತರಗಳು  
 A) ಬ ೀದ್,  ಪರಿೀಕ್,  ವವೀಸ,  ವಂಚನ  ಮತ್ುು  ಮತ್ರಕಯಶ 
 B) ಧಮಶ,  ಄ಥಶ,  ಕಮ,  ಮೊೀಕ್ಷ  ಮತ್ುು  ಮುಔು 
 C) ಕಮ,  ಕ ೂರಧ,  ಲ ೂೀಭ,  ಮೊೀಹ  ಮತ್ುು   ಮತ್ಾರ 
 D) ಷಮ,  ಧನ್,  ಬ ೀದ್,  ದ್ಂಡ  ಮತ್ುು  ಷ ುೀಹ 
8. “ಪೊನನನೆಲ್ಿಭಂ  ನಿದನೆ  ರ್ೆ ಂಡೆ “  ಈ ಮತನುನ  ಸೆದಳಿದುದ  

A) ಧಮಶಬುದಧಯು – ದ್ುಷಿಬುದಧಗ    B) ದ್ುಷಿಬುದಧಯು  -  ಧಮಶಬುದಧಗ  
 C) ಧಭಶಧಿಔರಣರು – ಧಮಶಬುದಧಗ   D) ಧಭಶಧಿಔರಣರು - ದ್ುಷಿಬುದಧಗ   
9. “ಈತನ  ಮತು  ಆಶುರತೂರ್ಾಮ್ “  ಹಿದಗೆಂದರ್ಯು 
 A) ಧಮಶಬುದಧ  B) ದ್ುಷಿಬುದಧ  C)  ರೀಮಮತಿ  D) ಧಭಶಧಿಔರಣರು 
10. “ನಿನನ  ಳುವಿಗೆ  ನಭಮ  ಕುಲ್ಮ್ಮನೆಲ್ಿಭಳಿರ್  ಫಗೆ “  ಈ  ಮತನುನ  ಸೆದಳಿದುದ. 
 A)  ರೀಮಮತಿ - ದ್ುಷಿಬುದಧಗ    B) ದ್ುಷಿಬುದಧ  -   ರೀಮಮತಿಗ  
 C)  ರೀಮಮತಿ  - ಧಮಶಬುದಧಗ    D)  ರೀಮಮತಿ – ಧಭಶಧಿಔರಣರಿಗ  
11. “ಹುಸಿಮದ  ಬೆದಸರಿಯ್ಕದ  ಇಲ್ಿ”   ಎಂದರ್ಯು.  
 A) ಧಮಶಬುದಧ  B) ದ್ುಷಿಬುದಧ  C)  ರೀಮಮತಿ  D) ಧಭಶಧಿಔರಣರು 
12. ದುಷ್ಟಫುದಿಧ  ಭತುತ  ಧಭಾಫುದಿಧಮು  ಸೆ ನನನುನ  ಅವಿತಿಟಟ  ಸಿಳ 
 A)  ಄ರ್ೀತ್ಥ  ಮರದ್  ಕ ಳಗ     B) ಭವನ್ ಮರದ್  ಕ ಳಗ  
 C) ಫ ೀವನ್ ಮರದ್ ಪಟಯ ಯಲ್ಲಾ   D) ಅರ್ೀತ್ಥ  ಮರದ್  ಮೀಲ  
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13. ದುಷ್ಟಫುದಿಧ  ಭತುತ  ಧಭಾಫುದಿಧಮು  ತಭಮ   ನಯಮರ್ನುನ ರಿಹರಿಸಿರ್ೆ ಳಳಲ್ು  ಫಂದಿದುದ.  
 A)  ರೀಮಮತಿಯ  ಬಳಿಗ     B) ಧಭಶಧಿಔರಣ  ಬಳಿಗ  
 C) ದ್ುಖಶಸ್ಸಂಹನ್  ಬಳಿಗ     D) ಮಧುಯಪುರದ್  ನ್ಖರಕ ಕ 
14. ಧಮಾಧಿಕಯಣಯ  ಭುಂದೆ  ದುಷ್ಟಫುದಿಧಮು  ಷಕ್ಷಿಮನನಗಿ  ತೆಗೆದುರ್ೆ ಂಡಿದುದ  
 A)  ರೀಮಮತಿ   B) ವಟವೃಕ್ಷ  C) ದ ೀವರು   D) ಸವು 
15. “ರ್ೃಕ್ಷಷಕ್ಷಿ  ಎಂದು ಈ  ಹಿಂದೆ  ಸೆದಳಿದರ್ಯು  ರ್ೆದಳಿದರ್ಯು  ಇಲ್”ಿ  ಹಿದಗೆಂದು ಸೆದಳಿದರ್ಯು  
 A) ಧಭಶಧಿಔರಣರು  B) ದ್ುಷಿಬುದಧ  C) ಧಮಶಬುದಧ  D)  ರೀಮಮತಿ  
16. ದುಷ್ಟಫುದಿಧಮು  ತನನ  ತಂದೆ  ೆರದಭಭತಿಮನುನ  ಭಯದ  ಪೊಟರೆಮ ಳಗೆ  ಈ  ರಿದತಿಯಗಿ  ಸೆ ಕಿಕಸಿದನು  
 A) ಄ತ್ಯಂತ್  ಪರೀತಿಯಂದ್    B) ಭರಿಯ  ಮನ ಗ   ಹರಕ ಯ  ಔುರಿಯನ್ುು ಪುಗಿಸುವಂತ್  
 C) ಄ತ್ಯಂತ್  ಜಖರೂಔತ್ ಯಂದ್   D) ನ್ಖುನ್ಖುತ್ು 
17. ದುಷ್ಟಫುದಿಧಮು  ಧಮಾಧಿಕಯಣ  ಭನೆಗೆ  ಹಿದಗೆ  ಫಂದನು  
 A) ಖುರುಪೂಜ ಯನ್ುು   ಭಡಿ   B) ದ ೀವರ  ಪೂಜ ಯನ್ುು  ಭಡಿ 
 C) ದೀಜರ  ಪೂಜ ಯನ್ುು  ಭಡಿ   D) ಮುಕವನ್ುು  ತ್ ೂಳ ಯದ  
18. ಧಮಾಧಿಕಯಣಯು   ಅಷ್ಟವಿಧಚಾನೆಮನುನ  ಮಡಿದುದ   
 A)  ರೀಮಮತಿಗ    B) ಧಮಶಬುದಧಗ   C) ವಟವೃಕ್ಷಕ ಕ  D) ದ್ುಷಿಬುದಧಗ  
19. “ನಿನನನುನ  ಷಕ್ಷಿ  ಮಡಿ  ರ್ೆದಳುತಿತದೆದದನೆ  ನಿದನು  ತದೆ  ನುಡಿ “  ಈ  ಮತನುನ  ಸೆದಳಿದುದ 
 A) ಧಭಶಧಿಔರಣರು –  ರೀಮಮತಿಗ   B) ಧಭಶಧಿಔರಣರು – ವಟವೃಕ್ಷಕ ಕ 
 C) ಧಭಶಧಿಔರಣರು – ಧಮಶಬುದಧಗ   D) ಧಭಶಧಿಔರಣರು – ದ್ುಷಿಬುದಧಗ  
20. “ಧಭಾಫುದಿಧಯ್ಕದ  ಧನರ್ನುನ  ತೆಗೆದುರ್ೆ ಂಡನು”  ಎಂದು  ಸುಳುಳಷಕ್ಷಿ  ಸೆದಳಿದರ್ಯು 
 A) ದ್ುಷಿಬುದಧ  B) ವಟವೃಕ್ಷ   C)  ರೀಮಮತಿ  D) ಧಭಶಧಿಔರಣರು 
21. ಭಯದ  ಪೊಟರೆಮನುನ  ರೆದಶಿಸಿದ  ೆರದಭಭತಿಮನುನ  ದುಗಾಸಿಂಹ  ಸೆ ದಲ್ಲಸಿದುದ 
 A) ಬಳರಿಗ   B) ಹರಕ ಯ ಕ ೂೀಳಿಗ   C) ಹರಕ ಯ  ಔುರಿಗ      D) ಭರಿಗ  
22. ಭತಧಭಾ  ಸಭನವಯರ್ಯನದ  ದುಗಾಸಿಂಹ  ಸಮಯಡಿಮಲ್ಲ ಿ ನಿಮಿಾಸಿದ  ಬರ್ನ 
 A) ಔನ್ಔ ಭವನ್  B) ಹರಿಹರ ಭವನ್ C) ಶ್ವ –ವಶತಿ ಭವನ್  D) ಬಸವ ಭವನ್ 
23. ಧಭಾಫುದಿಧ  ಭತುತ  ಧಭಾಫುದಿಧ  ಸವಿದದ  ರಸಿದಧದ  ನಗಯ  
 A) ಸಯಯಡಿ  B) ಮಧುಯ  C) ಄ಯೊೀದ ಯ  D) ಈಜ ೈಯನಿ 
24. ಯಯದಿಂದ  ಹಿಂದಿಯುಗಿದ  ಧಭಾಫುದಿಧ  ಸಗ   ದುಷ್ಟಫುದಿಧ  ಬಿಡುಬಿಟಿಟದುದ 
 A) ಮಧುಯ  ನ್ಖರದ ೂಳಗ    B) ಮಧುಯ ನ್ಖರದ್  ಸ ೂರಗಿನ್  ಈದಯನ್ವನ್ 
 C) ಸಯಯಡಿಯಲ್ಲಾ     D) ಧಭಶಧಿಔರಣರ  ಮನ ಯಲ್ಲಾ 
25. “ಯಧನ ಹಯಣಂ,  ವಿವವಸಘಾತುಕಭಂ,  ಷವಮಿದೆ ರದಹಭುಂ  ಇೆಲ್ಿಮ್ಮದಗೆಮುದಂ  ಕಿಡಿಸುಗಿಮ್ “  ಎಂದಿದುದ. 
 A)  ರೀಮಮತಿಯು - ದ್ಮಶಬುದಧಗ   B) ದ್ುಷಿಬುದಧಯು  -   ರೀಮಮತಿಗ  
 C) ಧಮಶಬುದಧಯು  -  ರೀಮಮತಿಗ   D)  ರೀಮಮತಿಯು  - ದ್ುಷಿಬುದಧಗ  
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ಉತತಯಗಳು 
1  A 6 B  11 A  16 B 21 C  
2  B 7  A 12  A 17  D 22  B 
3  A 8  B 13  B 18  C 23  B 
4  A 9  D 14  B 19  B 24  B 
5  C 10  A 15  C 20  C 25  D 

 

ದಯ 1 – ಸಂಕಲ್ಗಿದತೆ 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ಜ  ಎಸ್  ಶಿರ್ಯುದರನರ್ಯ  ರ್ಲ್  
 A) 1926   B) 1937   C) 1940   D) 1928 
2. ಜ  ಎಸ್  ಶಿರ್ಯುದರನರ್ಯ  ಜನಮಸಿಳ 

A) ಚಿಔಕಮಖಳೄರು B) ಚಿತ್ರದ್ುಖಶ  C) ಶ್ವಮೊಖಗ  D) ಖದ್ಖ 

3. ʼಸಂಕಲ್ಗಿದತೆ  ದಯದ  ಆಕಯ  ಗರಂಥ 
 A) ದ ೀವಶ್ಲ್ಪ  B) ಎದ ತ್ುಂಬ  ಸಡಿದ ನ್ು   C) ದೀಪದ್ ಸ ಜ ಜ  D) ಚ ಲ್ುವು – ಲ್ವು 
4. ಜ ಎಸ್  ಶಿರ್ಯುದರನರ್ಯು   ಅಧಯಕ್ಷತೆಮಲ್ಲ ಿ  ಅಖಿಲ್  ಭಯತ  ಕನನಡ  ಷಹಿತಯ  ಸಮ್ಮೇಳನ. 
 A) ದವಣಗ ಯ   B) ಶ್ವಮೊಖಗ  C) ಚಿತ್ರದ್ುಖಶ  D) ಬಳಿರಿ 
5. ಸುತತಲ್   ಕವಿಮುರ್  ಕತತಲೆಯೊಳಗೆ  ಹಚುಬೆದರ್ದುದು 
 A) ದೀಪ   B) ಔುಂಔುಮ  C) ಜ ೂಯೀತಿ  D) ಹಣತ್  
6. ರ್ಡು  ಮ್ಮದಡುಗಳ  ಸಿಿತಿ    
 A) ಔಲ್ುಷಿತ್ಗಿದ   B) ಹಸ್ಸಯಗಿದ   C) ಬರಡಗಿದ   D) ಕ ೂಳಕಗಿದ  
7. ನದಿಜಲ್ಗಳು  ಸಿಿತಿ  ಹಿದಗಿದೆ 

A) ಸಳಗಿದ   B) ಔಲ್ುಷಿತ್ಗಿದ   C) ಬತಿು ಸ ೂೀಗಿದ   D) ಬರಡಗಿದ     
8. ಬಿದುದದದನುನ  ಮ್ಮದಲೆಬಿಬಸಿ  ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಸೆ ಸ  ಬಯರ್ಷೆಗಳ    

A) ತ್ಡ ಯೊೀಣ  B) ಮುಟ ೂಿೀಣ  C) ಹಿಡಿಯೊೀಣ  D) ಔಟ ೂಿೀಣ 
9. ಭತಗಳ  ಥಗಳು  ಎನುನರ್  - ಇದಯ  ಭುಂದುರ್ರಿದ  ಭಗ 
 A) ಭಯ ಸಂರ್ಯದ ೂಳು ಔಂದದ್ ಔಣ ೂಿಳು  B) ಸ ೂಸ  ಎಚಿರದ ೂಳು ಬದ್ುಕ ೂೀಣ 
 C) ನಳಿನ್ ಔನ್ಸನ್ು ಬತ್ ೂುೀಣ   D) ಸ ೂಸ  ಭರವಷ ಖಳ  ಔಟ ೂಿೀಣ 
10. ನರ್ು  ಹಚುಬೆದರ್ದ  ಹಣತೆ.    

A) ಪರೀತಿಯ  B) ಷ ುೀಹದ್  C) ಮೊೀಹದ್  D) ನಿೀತಿಯ 
11. ಸಂಕಲ್ಗಿದತೆ  ಎಂಫುದು  ಷಹಿತಯದ  ರರ್ಯದಲ್ಲ ಿ
 A) ಜನ್ಪದ್ಗಿೀತ್   B) ನಡಗಿೀತ್   C) ಬವಗಿೀತ್   D) ಭಕಿುಗಿೀತ್  
12. ಹಡಗು  ಸೆ ಯದಡುರ್ುದು.  

A) ಚಳಿಗ   B) ಮಳ ಗ   C) ಬಸ್ಸಲ್ಲಗ   D) ಬರುಗಳಿಗ  
13. ಕಲ್ುಷ್ಟತದ  ನದಿಜಲ್ಗಳಿಗೆ  ಬೆದರ್ದುದು. 
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A) ಫ ೀಸ್ಸಗ ಯ  ಬಸ್ಸಲ್ು  B) ಮುಂಗರಿನ್  ಮಳ     C) ನಿೀರು  D) ಗಳಿ 
14. ಭನುಜಯ  ನಡುೆ  ರ್ೆಡರ್ಬೆದರ್ದುದು 
 A) ಄ಡಾಗ ೂೀಡ   B) ಔಲ್ುಾಕ ೂೀಟ    C) ಹಡಖು    D) ದ್ುಷಿತ್ನ್ 
15. ಕಣುಲ್ಲ ಿ ಬಿತತಬೆದರ್ದುದು  
 A) ನ್ನ್ಸನ್ುು  B) ಫ ಳಔನ್ುು   C) ಔನ್ಸನ್ುು  D) ಹುರುಪನ್ುು 
16.  ಮ್ಮದಲೆಬಿಬಸಿ  ನಿಲ್ಲಿಸಬೆದರ್ಗಿಯುರ್ುದು  

A) ನಿಂತಿದ್ುನ್ುು  B) ಔುಳಿತಿದ್ುನ್ುು   C) ಸ ೂೀಗಿದ್ುನ್ುು  D) ಬದ್ುುದ್ುನ್ುು 
17. ಕವಿ  ಜ  ಎಸ್  ಶಿರ್ಯುದರನರ್ಯು    ಬಿತೆ ತದಣ  ಎಂದಿದುದ  

A) ಳ ಿಯ  ಖುಣವನ್ುು  B) ಈತ್ುಮ  ಬೀಜಖಳನ್ುು   C) ನಳಿನ್ ಔನ್ಸನ್ುು    D) ಭತ್ುವನ್ುು 
18. ಕವಿ/ ಲೆದಖಕಯಲ್ಲ ಿ ರಷ್ರಕವಿ  ಬಿಯುದಂಕಿತಯು 
 A) ದ್ ಯ ಫ ೀಂದ   B) ಜ  ಎಸ್  ಶ್ವರುದ್ರಪಪ  C) ಪು ತಿ ನ್     D) ಪಂಪ 
19. ಜ ಎಸ್ ಶಿರ್ಯುದರನರ್ಯ  ಜನಮಸಿಳ 
 A) ಶ್ಕರಿಪುರ  B) ಯಣ ಫ ನ್ೂುರು  C) ತ್ರಿೀಕ ಯ   D) ಸಸನ್ 
20. ಜ ಎಸ್  ಶಿರ್ಯುದರನರ್ಯ  ರ್ೆದಂದರ ಷಹಿತಯ  ಅರ್ಡೆಮಿ  ುಯಸೃತ  ಕೃತಿ 
 A) ದೀಪದ್  ಸ ಜ ಜ  B) ದ ೀವಶ್ಲ್ಪ  C) ಷೌಂದ್ಯಶ ಸಮೀಕ್   D) ಕವಯಥಶಚಿಂತ್ನ  

ಉತತಯಗಳು 
1 A  6 C  11  C 16  D 
2 C  7 B  12  D 17 C  
3  B 8 D  13 B  18  B 
4  A 9 B 14  A 19  A 
5  D 10  A 15  C 20  D  

 

ದಯ 2 – ಹಕಿಕ  ಸಯುತಿದೆ  ನೆ ದDದಿರ 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ದ  ರ  ಬೆದಂದೆರಮರ್ಯ  ರ್ರ್ಯನಭ   
 A) ದ್ತ್ುತ್ ರೀಯ  B) ಯಮಚಂದ್ರ  C) ದ್ತ್ುಂಬಕತ್ನ್ಯ ದ್ತ್ು D) ಄ಂಬಕತ್ನ್ಯ ದ್ತ್ು 
2. ದ ರ ಬೆದಂದೆರಮರ್ಯ    ಜ್ಞನಪಿದಠ  ರಶಸಿತ  ಡೆದ  ಕೃತಿ 
 A) ಖರಿ  B) ನಔುತ್ಂತಿ  C) ನದ್ಲ್ಲೀಲ   D) ಸಖಿಗಿೀತ್  
3. ದ ರ ಬೆದಂದೆರಮರ್ಯ  ಅಯಳು – ಭಯಳು  ಕೃತಿಗೆ  ದೆ ರೆತ  ರಶಸಿತ   
 A) ಔನ್ುಡ  ಷಹಿತ್ಯ  ಄ಕಡ ಮ  B) ಔಬೀರ  ಸಭಮನ್   C) ಜ್ಞನ್ಪೀಠ   D) ಕ ೀಂದ್ರ ಷಹಿತ್ಯ ಄ಕಡ ಮ 
4. ಹಕಿಕ  ಸಯುತಿತದೆ  ನೆ ದಡಿದಿರ  ಕರ್ನದ  ಆಕಯ ಗರಂಥ  
 A) ಖರಿ  B) ನದ್ಲ್ಲೀಲ   C) ಸಖಿಗಿೀತ್  D) ಈಮಯಲ  
5. ದ ರ ಬೆದಂದೆರಮರ್ಯು  ಸಯುರ್  ಹಕಿಕಮನುನ  ಸಮಿದಕರಿಸಿಯುರ್ುದು 
 A) ಕಯಶಖತಿಗ   B) ಕವಯದ್ ಖತಿಗ   C) ಕಲ್ದ್ ಖತಿಗ   D) ಬದ್ುಕಿನ್ ಖತಿಗ  
6. ದ ರ ಬೆದಂದೆರಮರ್ಯ   ಜನಮಸಿಳ     
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 A) ಧರಡ  B) ಫ ಂಖಳೄರು  C) ಶ್ವಮೊಖಗ  D) ಹುಬಾಳಿಿ 
7. ರ್ಲ್ದ  ಕ್ಷಿಮು  ಸಯುರ್ ೆದಗ 
 A) ವಭನ್ದ್   ೀಖ B) ಯಕ ಟ್   ೀಖ C) ಎ ತ್ ಯ ದಔುಕವ   ೀಖ  D) ರ್ಬುದ್  ೀಖ 
8. ಹಕಿಕಮ  ಗರಿಮಲ್ಲ ಿ ಇಯುರ್  ಫಣುಗಳು 
 A) ಔಯ  – ನ್ಯ   B) ಬಳಿಸ ೂಳ   C) ಕ ನ್ುನ್ – ಸ ೂನ್ುನ್  D) ಹಸ್ಸರು-ಹಳದ 
9. ಹಕಿಕಮು  ನೆತಿತಮನುನ  ಕುಕಿಕದೆ  
 A) ಹಸುಮಔಕಳ  B) ಷವಶಬೌಮರ C) ದಖಮಂಡಲ್ಖಳ  D) ಬರಸಮಂಡ 
10. ಹಕಿಕಮ  ಕಣುುಗಳು  ಇರ್ು  
 A) ನ್ಕ್ಷತ್ರಖಳು  B) ಭೂಮ ಅಕರ್ C) ಗಳಿ – ನಿೀರು  D) ಸೂಯಶ – ಚಂದ್ರರು 
11. ಸಯುರ್  ಹಕಿಕಮು    ಸಂರ್ೆದತಗಿದೆ 

A) ಕವಯಕ ಕ  B) ಬದ್ುಕಿಗ   C) ಕಲ್ದ್  D) ಸರುವಕ ಗ  
12. ಹಕಿಕಮು  ಹರಿಸಿದುದ  
 A) ಷವಶಬೌಮರನ್ುು B) ಹಸುಮಔಕಳನ್ುು C) ಸೂಯಶಚಂದ್ರರನ್ುು    D) ವದಯರ್ಥಶಖಳನ್ುು 
13. ಹಕಿಕಗಳ  ಚುಂಚಗಳು  ಇಲ್ಲಿಮರ್ರೆಗ   ಚಚಿೆ   
 A) ಸೂಯಶ –ಚಂದ್ರಯಚ       B) ದಖಮಂಡಲ್ಖಳಚ           C) ಬರಸಮಂಡದಚ          D) ಮಂಖಳ ಖರಹದಚ  
14. ದಿನದಿನಬೆಳಗೆ,  ಮ್ಮದಲ್ರ್ೆ - ರ್ೆಳಗೆ,  ಗರ್ುದ – ಗರ್ುದ  ದ ಯ  ಸಯುರ್ುದು   
 A) ಔವಯ ಮನ್ಸುಾ B) ಕಲ್ ಪಕ್ಷಿ  C) ವಭನ್  D) ಯಕ ಟ್ 
15. ರ್ಲ್ ಕ್ಷಿಮು  ಮಿದರಿದ  ಮ್ಮದರೆ 
 A) ಫ ಳಿಿಯ  ಹಳಿಿಯ B) ತಿಂಖಳಿನ್ೂರು  C) ಮಂಖಳ ಲ ೂೀಔ D) ಬರಸಮಂಡ 
16. ರ್ಲ್ ಕ್ಷಿಮು  ಈ  ಲೆ ದಕದ  ಅಂಗಳರ್ೆಕದರಿದೆ  
 A) ರ್ುಔರಖರಹ  B) ಮಂಖಳ ಖರಹ  C) ಚಂದ್ರಲ ೂೀಔ  D) ದಖಮಂಡಲ್ 
17. ರ್ಲ್  ಕ್ಷಿಮು   ಡೆಮಲ್ು  ಸೆ ಂಚು  ಸಕಿದುದ   
 A) ಬರಸಮಂಡ  B) ದಖಮಂಡಲ್  C) ಭೂಮ  D) ಅಕರ್ 
18. ರೆರ್ೆಕಮ  ಬಿದಸುತ  ಚೆದತನಗೆ ಳಿಸಿ ಹಸುಭಕಕಳನುನ  ಹರಿಸಿದುದ.  
 A) ಸೂಯಶ – ಚಂದ್ರರು  B) ಕಲ್ಪಕ್ಷಿ      C) ಷವಶಬೌಮರು  D) ಔವ 
19. ರ್ಲ್ ಕ್ಷಿಮು  ತೆರೆದ  ಭಗಯದ  ಬಗಿಲ್ು 
 A) ಹಣ ಬರಹದ್  B) ಮನ್ೀಂತ್ರಖಳ   C) ಹಸುಮಔಕಳ  D) ಷಭರಜಯಖಳ 
20. ರ್ಲ್ ಕ್ಷಿಮು  ರ್ೆ ಯಳಲ್ಲ ಿ  ಸುಕಿಕಸಿರ್ೆ ಂಡಿಯುರ್ುದು 
 A) ಮುಗಿಲ್ನ್ುು  B) ಸೂಯಶಚಂದ್ರರನ್ುು C) ಚಿಕ ಕಯ ಭಲ ಯನ್ುು     D) ಮೀಗಖಳ  ಭಲ ಯನ್ುು  
21. ರ್ಲ್ ಕ್ಷಿಮು  ರೆರ್ೆಕಗಳ  ಫಣು  
 A) ಕ ನ್ುನ್- ಸ ೂನ್ುನ್  B) ಬಳಿಸ ೂಳ   C) ಔರಿನ ಯ   D) ಬಳಿ – ಸ ೂಳ  
22. ತಿಂಗಳೄಯು  ಎಂದರೆ  ಈ  ಲೆ ದಕ  
 A) ಚಂದ್ರಲ ೂೀಔ  B) ಮಂಖಳ ಲ ೂೀಔ  C) ರ್ುಔರ ಖರಹ  D) ಸೂಯಶ 
23. ರ್ಲ್ ಕ್ಷಿಮು  ಭುಳುಗಿಸಿಯುರ್ುದು..   
 A) ಕಂಡ – ಕಂಡಖಳ  B) ಮಂಡಲ್ – ಗಿಂಡಲ್   C) ಯಜಯ ಷಭರಜಯ   D) ಷವಶಬೌಮರ   
24. ಮುಗಮುಗಗಳ  ಹಣೆಫಯಹರ್  ರೆಸಿ - ಭುಂದಿನ  ಷಲ್ು  
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 A) ಯ ಕ ಕಯ ಬೀಸುತ್  ಚ ೀತ್ನ್ಗ ೂಳಿಸ್ಸ  B) ಮನ್ೀಂತ್ರಖಳ ಬಖಯವ ತ್ ಯ ಸ್ಸ     
         C) ಸ ೂಸಗಲ್ದ್  ಹಸುಮಔಕಳ  ಹರಸ್ಸ  D) ಹಕಿಕ  ಸರುತಿದ   ನ ೂೀಡಿದಯ 
25. ರ್ಲ್ ಕ್ಷಿಮು  ರೆCಯುರ್  ಹಣೆಫಯಹ 
 A) ಯುಖ – ಯುಖಖಳ  B) ಮನ್ೀಂತ್ರಖಳ  C) ಸ ೂಸಗಲ್ದ್  D) ಹಸುಮಔಕಳ 

ಉತತಯಗಳು 

1 D  6  A 11 C  16  B 21 A  

2 B  7 C  12 B  17 A  22 A  

3 D  8  B 13  B 18  B 23  A 

4  A 9  B 14  B 19  B 24  B 

5  C 10  D 15  A 20  C 25  A 
 

ದಯ 3 – ಹಲ್ಗಲ್ಲ ಬೆದಡಯು 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ಹಲ್ಗಲ್ಲ  ಫಂಟಯ  ಕದನ  ವಿದಯಯಸ  ರಧನದ   
 A) ಔತ್    B) ಗದ    C) ಖಟು  D) ಲವಣಿ 
2. ಹಲ್ಗಲ್ಲಮು  ಈಗ   ಇಯುರ್  ಜಲೆ ಿ

A) ಫಖಲ್ಕ ೂೀಟ   B) ಔಲದ್ಗಿ  C) ಮುಧ ೂೀಳ  D) ಫ ಳಗವ 
3. ಕುಂರ್ಣ  ಸಯರ್ಯ  ಜರಿಗೆ  ತಂದ  ವಸನ  
 A) ಯುದ್ಧ ವಸನ್ B) ನಿರ್ಯಸ್ಸರೀಔರಣ  ವಸನ್      C) ಔಬೂಲ್ಲ ವಸನ್  D) ಔುತ್ುಶಕ ೂೀಟ್ಟ ವಸನ್ 
4. ಲರ್ರ್ಣರ್ಯ  ಅಂಕಿತಗೆ ಳಿCಯುರ್ ದೆೈರ್  
 A) ಔಲ ೇರ್  B) ಹನ್ುಮ  C) ಯಮ  D) ಲ್ಕ್ಷಿಮೀರ್ 
5. ʼವಿಲತಿʼ  ದದ  ಸರಿಯದ  ಯ   
 A) ಅಯುಧ  B) ವಸರ  C) ವನ್ಂತಿ  D) ವಲಯತಿ 
6. ಹಲ್ಗಲ್ಲ  ಬೆದಡಯು  ದಯಠದ  ಆಕಯ  ಗರಂಥ  
 A) ಔನ್ುಡ  ಜನ್ಪದ್  ಗಿೀತ್ ಖಳು B) ಔನ್ುಡ ಸಂಸೃತಿ C) ಔನ್ುಡ  ನಡುನ್ುಡಿ D) ಔವನ್ಮನ್ 
7. ಹಲ್ಗಲ್ಲ  ಬೆದಡಯು  ದಯಠದ  ಸಂಗರಹರ್ಯಯು  
 A) ಫ ೀಂದ ರ    B) ಔು ಂಪು      C) ಶ್ವಯಮ ಕರಂತ್  D) ಡ||  ಬ  ಎಸ್  ಖದ್ುಗಿಮಠ 
8. ಹಲ್ಗಲ್ಲ  ಬೆದಡಯು  ತಯಗ  ಫಲ್ಲದನಗಳಿಂದ   ಜನಭನದಲ್ಲ ಿ ನೆಲೆ  ನಿಂತಿದುದ   
 A) ಚ ೀತ್ನ್ಗಿ  B) ವಸಮಯಗಿ  C) ಄ಚಿರಿಮಗಿ  D) ಄ಮರಯಗಿ 
9. ವಿದಯ  ಕಲ್ಲಗಳ  ವಿದಯಷಹಸ, ಉಜವಲ್ ಜದರ್ನರ್ನುನ  ರ್ರ್ಣಾಸುರ್  ಕಥನತಮಕ  ರ್ರ್ಯಗಳ ದೆ  
 A) ಲವಣಿಖಳು  B) ಜನ್ಪದ್ ಗಿೀತ್ ಖಳು  C) ನಡಗಿೀತ್ ಖಳು D) ಭಕಿುಗಿೀತ್ ಖಳು 
10. ಹಲ್ಗಲ್ಲಮು  ಈ  ಸಂಷಿನದಲ್ಲಿತುತ 
 A) ಮುಧ ೂೀಳ  B) ಬಜಪುರ  C) ಸ ೈದ್ಯಫದ್ D) ಮಸಯಷರ 
11. ಹಲ್ಗಲ್ಲ  ಬೆದಡಯ  ಲರ್ರ್ಣಗಳನುನ  ಹಿದಗ   ಕರೆಮುತತರೆ  
 A) ಹಲ್ಖಲ್ಲಯ  ಬಂಟರ  ಹತ್ರ  ಔದ್ನ್  B) ಔದ್ನ್  ಸಡುಖಳು 
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 C) ಔಥನ್  ಔವನ್ಖಳು    D) ಜನ್ಪದ್  ಗಿೀತ್ ಖಳು 
12. ಭಯತದ  ಷವತಂತರಯ  ಸಂಗರಭ  ನಡೆದ  ರ್ಷ್ಾ   
 A) 1857   B) 1911   C) 1924  D) 1947 
13. ನಿಶಯಸಿರದಕಯಣ  ವಸನ   ಎಂದರೆ  
 A) ಬರತಿೀಯರು  ಅಯುಧಖಳನ್ುು  ಸ ೂಂದ್ುವಂತಿಲ್ಾ  B) ಅಯುಧ  ಭಯಟ  ಭಡುವುದ್ು 
 C) ಅಯುಧಖಳನ್ುು  ಕರಿೀದಸುವುದ್ು   D) ಅಯುಧಖಳನ್ುು  ದನ್   ಭಡುವುದ್ು 
14. ಕಸಯತುತ  ಎಂದರೆ   
 A) ಔಸ  ತ್ ಗ ಯುವುದ್ು B) ಚಮತ್ಕರ  C) ವಳಂಬ  D) ನ ೂೀಯಸುವುದ್ು 
15. ʼಹತಯʼ  ಎಂದರೆ   
 A) ಅದ ೀರ್  B) ಅಯುಧ  C) ಸುಲ್ಲಗ   D) ವೀರ 
16. ವಿಲಯಿತಿಯಿಂದ  ಹುಕುಭ  ಕಳಿCದಯು  
 A) ಔುಂಪಣಿ  ಸರಕರ B) ಬರತ್  ಸರಕರ C) ಚಿೀನ್  ಸರಕರ D) ಜಮಶನ್  ಸರಕರ 
17. ಶಿಷ್ಟ  ಷಹಿತಯರ್ೆಕ  ಭ ಲ್  ೆರದಯಣೆ  
 A) ಸಂಸೃತ್  B) ಔನ್ುಡ  C) ಜನ್ಪದ್  D) ಮನ  
18. ಳಗಿಂದೆ ಳಗೆ  ರ್ಚನರ್ನುನ  ರ್ೆ ಟಟರ್ಯು 
 A) ಬರಟ್ಟೀಷರು  B) ಬರತಿೀಯರು C) ಔನ್ುಡಿಖರು  D) ಫಯಡರು 
19. ಳಗಿನ  ಭಂದಿ  ಗುಂಡು  ಸೆ ಡದರೆ ದ 
 A) ಮುಂಗರಿ  ಸ್ಸಡಿಲ್  ಸ್ಸಡಿದಹಂಖ   B) ನಿಂತ್ಯ ೂೀ  ಹಿಡಿದ್ು  ದ್ಂಖ   

C) ಕಖದ್  ಬಯ ದ್ು  ಔಳುಯಯ ೂೀ   D) ಸರಿದ್ು  ನಿಂತ್ಯ ೂೀ  ಹಿಡಿದ್ು  ದ್ಂಗ ೂೀ 
20. ಬೆನನಬೆನನತಿತ  ತಿರಿತಿವಿಾ  ಕಡಿದರೆ ದ 
 A) ಔರುಣ  ಆಲ್ಾದ್ಹಂಖ B) ಸ ೀಳದ   ಖುಡದಖ  C) ಏನ್ು  ಈಳಿಯದ್ಹಂಖ   D) ಬುದಧಭತ್ 
21. ರ್ೆ ಡಲ್ಲ ರ್ೆ ರೆ  ಕುಡ  ಕಬಿಬಣ   
 A) ಄ಕಿಕ  ಸಕಕರಿ  ಫ ಲ್ಾ    B) ಬೀಸುಔಲ್ಾ       C) ಈಪುಪ ಎಣಿಿ    D) ಮೊಸರು ಫ ಣಿಿ  ಸಲ್ 
22. ಹಲ್ಗಲ್ಲ   ಫಂಟಯ  ಹತಯ  ಕದನದ   ದುಯಂತ  ರ್ೆ ನೆಗೆ ಂಡಿದುದ. 
 A) ಉರಿಗ   ಕ ೂಳಿಿ  ಆಡುವ  ಮೂಲ್ಔ    B) ಮರನ್ೂು ಖುರುತಿಸದ   

C) ಷ ೈನ್ಯ  ಷ ೂೀತ್ು ಒಡಿಸ ೂೀಖುವ ಮೂಲ್ಔ      D) ಮೀಲ್ಲನ್  ಮವುದ್ು  ಄ಲ್ಾ 
23. ಹಲ್ಗಲ್ಲಮ ಫಂಟಯ  ಹತಯ  ಕದನರ್ೆಕ  ಇಲ್ಿದಿಯುರ್ರ್ನು 
 A) ಪೂಜ ೀರಿ  ಹನ್ುಮ       B) ಫಯಡರ  ಫಲ್  C) ಜಡಖ   D) ವೀರ 
24. ಲರ್ರ್ಣ  ಎಂದರೆ   
 A) ಬವಗಿೀತ್   B) ನಟಔ      C) ಜನ್ಪದ್ ಗಿೀತ್      D) ವೀರಗಿೀತ್  
25. ಜನಷಮನಯಯು  ಯಚಿಸಿಯುರ್  ಲರ್ರ್ಣಗಳು 
 A) ವಯಕಿು  ನಿಷಿ   B) ವಸುು  ನಿಷಿ  C) ಸಥಳ ನಿಷಿ  D) ಮೀಲ್ಲನ್  ಮವುದ್ು  ಄ಲ್ಾ 
26. ಸೆಫಲ್ಕ್  ಎಂದರೆ   
 A) ಸ ನಿರ ಸಯವಲಕ್  ಎನ್ುುವ  ಬರಟ್ಟೀಷ್  ಄ಧಿಕರಿ  B) ಅಂಗ ೂಾೀ  ಆಂಡಿಯನ್ 
 C) ಇಸಿ  ಆಂಡಿಮ  ಔಂಪನಿಯ  ನೌಔರ   D) ಬರತಿೀಯ  ಄ಧಿಕರಿ 
27. ಬೆದಡರೆಲ ಿ ತಭಮ  ಆಮುಧಗಳನುನ  ಉಳಿಸಿರ್ೆ ಳಳಲ್ು  ಇದಕ ಕ  ಕ ಡ  ಸಿದಧರಗಿದದಯು  
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 A) ಯರ  ಭಡಲ್ು       B) ಬಚಿಿಡಲ್ು C) ರಣ ಕ ೂಡಲ್ು D) ಒಡಿಸ ೂೀಖಲ್ು 
28. “ಳಗಿನ   ಭಂದಿ  ಗುಂಡು  ಸೆ ಡದರೆ   ಭುಂಗರಿ  ಸಿಡಿಲ್  ಸಿಡಿದಹಂಗ”  ಈ ಕಯದಲ್ಲಿಯುರ್  ಅಲ್ಂರ್ಯ 
 A) ಈಪಭ  B) ರೂಪಔ  C) ದ್ೃಶಿಂತ್  C) ಈತ್ ರೀಕ್  
29. ಹಲ್ಗಲ್ಲಮಲ್ಲ ಿ ನಡೆದ  ಮುದಧದಲ್ಲ ಿ ಕುದುರೆಗಳ  ರ್ಲ್ನುನ  ಕಡಿದು ಯಕತದ  ಸೆ ಳ  ೆ ಹರಿಸಿದರ್ನು 
 A) ಜಡಖ  B) ಯಮ  C) ಹನ್ುಮ  D) ಫಲ್ 
30. ಹಲ್ಗಲ್ಲಮನುನ  ಲ್ ಟಿ  ಮಡುರ್ಂತೆ  ಆದೆದಶ  ನಿದಡಿದರ್ನು   
 A) ಸ ನಿರ  ಸಯವಲಕ್  B) ಕರಷಸ ೀಬ  C) ಚಟ ಕರ  D) ಸ ಬಲ್ಕ್ 

ಉತತಯಗಳು 

1  D 6  A 11  A 16  A 21 A  26  A 

2  A 7  D 12  A 17 C  22  A 27  C 

3  B 8  D 13  A 18  D 23  D 28 A  

4  A 9  A 14  B 19  A 24  D 29  B 

5 D  10  A 15  B 20  C 25  B 30  B 

 
ದಯ 4 – ರ್್ಯೆದಂದರನ  ರ್ೆ ಂದೆ  ನಿದನು 

ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ಶಿರದ ಕೃಷ್ುನು  ಕಣಾನನುನ  ಯಥದಲ್ಲ ಿ ಕ ರಿಸಿರ್ೆ ಳುಳಗ  ಹಿದಗೆಂದನು   
 A) “ಔಣಶನ ೀ ನಿಮಮಲ್ಲಾ  ಮದ್ವರಲ್ಲಾ  ಕೌರವರಲ್ಲಾ”          B) “ ನಿನುಣ  ಮೀದನಿಪತಿ ನಿೀನ್ು” 
 C) “ಮನ್ಸ್ಸಾನ್ಲ್ಲಾ  ನ್ಡ ದ್ುದ್ರ ಄ರಿವಲ್ಾ”         D) ಮೀಲ್ಲನ್ ಎಲಾ ಸ ೀಳಿಕ ಖಳು ಸರಿಮಗಿ  
2. ಶಿರದ ಕೃಷ್ುನು  ಕಣಾನನುನ  ಯಥದಲ್ಲ ಿಹಿದಗೆ  ಕ ರಿಸಿರ್ೆ ಂಡನು   
 A) ಮೈದ್ುನ್ತ್ನ್ದ್ ಸಲ್ುಗ ಯಂದ್    B) ಹೂ – ಹಣುಿಖಳನ್ುು  ಕ ೂಟುಿ 
 C) ವಷರಭರಣವನ್ುು  ಕ ೂಟುಿ    D) ಹೂವನ್ ಸರ  ಸಕಿ 
3. ಕುಮಯಯಸನ  ಆರಧಯ  ದೆೈರ್ 
 A) ಮನ  ಮಂಚಮಮ        B) ಖದ್ುಗಿನ್  ವೀರನಯಯಣ     
  C) ಔುತ್ುಶಕ ೂೀಟ್ಟ ಔಲ ೇರ್     D) ಮೀಲ್ುಕ ೂೀಟ   ಚ ಲ್ುವನಯಯಣ 
4. ಅಶಿವನಿ ದೆದರ್ತೆಗಳ  ರ್ಯಫಲ್ದಿಂದ  ಜನಿಸದರ್ಯು  
 A) ಔೃಷಿ – ಬಲ್ಯಮರು   B) ಭಿೀಭಜುಶನ್ರು C) ನ್ಔುಲ್ –ಸಹದ ೀವರು    D) ಲ್ವ –ಔುರ್ರು 
5. ಕುಮಯಯಸನಿಗಿಯುರ್  ಬಿಯುದು  
 A) ರೂಪಔ ಷಭರಜಯ ಚಔರವತಿಶ  B) ಔವ ಚಔರವತಿಶ     C) ರಸಸರಸೀತಿ D) ಈಪಭಲ ೂೀಲ್ 
6. ನರಮಣನಿಗೆ  ಕುಮಯಯಸನೆಂಫ  ಸೆಸಯು ಫಯಲ್ು ರ್ಯಣ   
 A) ಯಸಔೃತ್  ಮಸಬರತ್ವನ್ುು  ಮಸಬರತ್ವನ್ುು  ಔನ್ುಡದ್ಲ್ಲಾ  ಬಯ ದ್ುದ್ರಿಂದ್ 
 B) ಲ್ಲೇಕಿ  ಯಭಯಣವನ್ುು  ಔನ್ುಡದ್ಲ್ಲಾ  ಬಯ ದ್ುದ್ರಿದ್ಂದ್ 
 C) ಪಂಚತ್ಂತ್ರ  ಔೃತಿಯನ್ುು  ಔನ್ುಡದ್ಲ್ಲಾ  ಬಯ ದ್ುದ್ರಿಂದ್ 
 D) ವಡಾಯಧನ ಯನ್ುು  ಔನ್ುಡದ್ಲ್ಲಾ  ಬಯ ದ್ುದ್ರಿಂದ್ 
7. ಕೃಷ್ುನು  ಕಣಾನ  ಭನದಲ್ಲ ಿ ಬಮರ್ನುನ  ಈ ರಿದತಿಮ ಬಮರ್ನುನ ಬಿತಿತದನು  
 A) ನಿನುಣ  ನಿೀನ್ು ನಿಜಗಿ ಇ ಭೂಮಯ ಡ ಯ ಎಂದ್ು ಸ ೀಳುವ ಮೂಲ್ಔ 
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  B) ದ್ುಯೊೀಶಧನ್ನ್ ಎಂಜಲ್ಲಗ  ಕ ೈಯೊಡುಾವವನ್ು ಎನ್ುುವ ಮೂಲ್ಔ 
 C) ಮುಂದಖುವ  ಯುದ್ಧದ್  ಬಗ ಗ   ಸ ೀಳುವ  ಮೂಲ್ಔ    

D) ದ್ುಯೊೀಶಧನ್ನ್  ದ್ುಷಿತ್ನ್ವನ್ುು  ವಣಿಶಸುವ  ಮೂಲ್ಔ 
8. ಕುಂತಿ  ಮದಿರಮಯು  ಇರ್ಯ   ಅನುಗರಹದಿಂದ  ಭಕಕಳನುನ  ಡೆದಯು 
 A) ಄ಗಿು,  ವರುಣ,  ಮಂಖಳ,  ರ್ನಿ,  ಖುರು        

B) ಸೂಯಶ ,  ಯಮಧಮಶ,  ಯು,  ಆಂದ್ರ,  ಄ಶ್ೀನಿ ದ ೀವತ್ ಖಳು 
 C) ಬರಹಮ,  ವಷು,ಿ  ಮಸ ೀರ್ೀರ,  ವಶತಿ,  ಲ್ಕ್ಷಿಮೀ   

D) ಜಮದ್ಗಿು,  ವವೀಮತ್ರಮ  ವಸ್ಸಷಠ,  ದ್ುಶಸ,  ಕಿಂದ್ಮ 
9. ಕೃಷ್ುನು  ಆಮಿಷ್ಗಳನುನ  ಡಿಡದಗ  ಕಣಾನ  ಭನಸಿಿತಿ  ಹಿದಗಿತುತ  
 A) ಕ ೂರಳ  ಷ ಯ   ಹಿಗಿಗದ್ವು    B) ಔುರುಪತಿಗ   ಕ ೀಡಯತ್ ಂದ್ು ಕ ೂಂಡನ್ು 
 C) ನ್ನ್ು  ಜನ್ಮರಹಸಯವನ್ುು  ಸ ೀಳಿ ನ್ನ್ುನ್ುು ಕ ೂಂದ್ನ್ು   D) ಮೀಲ್ಲನ್  ಎಲಾ ಸ ೀಳಿಕ ಖಳು ಸರಿಮಗಿ  
10. ಕೃಷ್ುನು  ರ್್ಯೆದಂದರನನುನ ರ್ೆ ಂದನು  ಎಂದು  ಕಣಾ  ಸೆದಳಲ್ು  ರ್ಯಣ  
 A) ತ್ನ್ು  ಜನ್ಮರಹಸಯವನ್ುು  ತಿಳಿಸ್ಸದ್  ಕರಣ  B) ಯಜೀವ ಸಕನದ್  ಕರಣ 
 C) ಮೀದನಿಯ  ಪತಿಮದ್  ಕರಣ   D) ರವಸುತ್ನ್  ಕಿವಯಲ್ಲಾ ಭಯವನ್ುು  ಬತಿುದ್  ಕರಣ 
11. ಮುದಧದ  ವಿಚಯದಲ್ಲಿ  ಕಣಾನ  ತಿದಮಾನ   
 A) ಕೌರವನ್  ಈಪಕರದ್  ಊಣ  ತಿೀರುವ  ಸಗ   ಸ ೂೀಯಡುತ್ ುೀನ  
 B) ಯುದ್ಧದ್ಲ್ಲಾ  ಲ ಔಕವಲ್ಾಷುಿ  ವೀರರನ್ುು  ಕ ೂಲ್ುಾತ್ ುೀನ  
 C) ಸೂಯಶನ್  ಮೀಲಣ   ಂಡವರನ್ುು  ಕ ೂಲ್ುಾವುದಲ್ಾ 
 D)  ಮೀಲ್ಲನ್  ಎಲ್ಾ ಸ ೀಳಿಕ ಖಳು ಔಣಶನ್ು ತಿೀಭಶನ್ಗಿದ  
12. ಯವಿಸುತನ  ಕಿವಿಮಲ್ಲಿ  ಬಮರ್ನುನ  ಬಿತಿತದರ್ನು  
 A) ಶ್ರೀ  ಔೃಷಿ  B) ಔಲ್ಲಭಿೀಮ  C) ಫಲ್ುಗಣ  D) ಔುರುಪತಿ 
13. ”ಮರಿಗ್ತಣಮುತ  ನಳಿನ  ಭಯತರ್ು “  ಎಂದಿದುದ  
 A) ಔಣಶನ್ು – ಔೃಷಿನಿಗ     B)  ಔಣಶನ್ು – ಭಿೀಮನಿಗ      C) ಔಣಶನ್ು – ಔುಂತಿಗ      D) ಔಣಶನ್ು – ಄ಜುಶನ್ನಿಗ  
14. “ರಜದರ್  ಸಖ”  ಎಂದರೆ   
 A) ಚಂದ್ರ  B) ಯು  C) ಯಮ  D) ಸೂಯಶ 
15. ಕುಮಯಯಸನ  “ಗದುಗಿನ ಭಯತ” ಕೃತಿಮು ಈ ಛಂದಸಿಸನಲ್ಲಿದೆ. 
 A) ಧಶಔ  B) ಬಮನಿ  C) ಔುಸುಮ  D) ಪರಿವಧಿಶನಿ 
16. ಕಣಾನು  ಇರ್ನ  ಅನುಗರಹದಿಂದ  ಜನಿಸಿದರ್ನು  
 A) ಆಂದ್ರನ್  B) ಯುವನ್  C) ಯಮನ್  D) ಸೂಯಶನ್ 
17. ಕುಮಯಯಸ  ಜನಮಸಿಳ.   
 A) ಮೀಲ್ುಕ ೂೀಟ   B) ಮುದ್ುವೊಳು  C) ಕ ೂೀಳಿಡ  D) ದ ೀವನ್ೂರು 
18. ಕೃಷ್ುನು  ತೆ ಡೆ  ಷೆ ಂಕುರ್ಂತೆ  ಕುಳಿತಿದುದ 
 A) ಭಿೀಮನ್  B) ಄ಜುಶನ್ನ್  C) ಔಣಶನ್  D) ಧಮಶಯಯನ್ 
19. ಕುಮಯಯಸನಿಗೆ  “ಯ ಕ  ಷಮರಜಯ  ಚಕರರ್ತಿಾ”  ಎಂಫ  ಬಿಯುದು  ಫಯಲ್ು  ರ್ಯಣ 
 A) ಸ ಚುಿ  ರೂಪಕಲ್ಂಕರ  ಬಳಸ್ಸರುವುದ್ರಿಂದ್  B) ಸ ಚುಿ ಈಪಭಲ್ಂಕರ  ಬಳಸ್ಸರುವುದ್ರಿಂದ್  
 C) ಸ ಚುಿ  ದ್ೃಶಿಂತ್ಲ್ಂಕರವನ್ುು   ಬಳಸ್ಸರುವುದ್ರಿಂದ್  D) ಸ ಚುಿ  ಈತ್ ರೀಕ್ಲ್ಂಕರ ಬಳಸ್ಸರುವುದ್ರಿಂದ್  
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20. ಕವಿ  ಕುಮಯಯಸ  ರ್ಲ್   
 A) ಕಿರ,ರ್  1340            B) ಕಿರ,ರ್  1540     C) ಕಿರ,ರ್ 1430  D) ಕಿರ,ರ್ 1403 
21. ಕುಮಯಯಸನ  ಭ ಲ್ ಸೆಸಯು 
 A)  ೀದ್ಯಸ     B) ಖದ್ುಗಿನ್  ನಯಯಣಪಪ   C) ಔುಭರ ಲ್ಲೇಕಿ      D) ಕ ೈರದ್ ನಯಣಪಪ 
22. ಸಂಸೃತದಲ್ಲ ಿ ಭಸಭಯತರ್ನುನ  ಯಚಿಸಿದರ್ಯು 
 A)  ೀದ್ಯಸ  B) ಔುಭರಯಸ  C) ರನ್ು  D) ಲ್ಲೇಕಿ 
23. ʼಇನತನ ಜʼ  ಎಂದರೆ   
 A) ಭಿೀಮ  B) ಔಣಶ  C) ಔೃಷಿ  D) ದ್ುಯೊೀಶಧನ್ 
24. “ಜದಮ  ಹಷದೆಂಫುದು  ಕಷ್ಟ”  ಎಂದು  ಸೆದಳಿದುದ. 
 A) ಔೃಷಿ – ಔಣಶನಿಗ  B) ಔೃಷಿ – ಭಿೀಮನಿಗ    C) ಔೃಷಿ – ಄ಜುಶನ್ನಿಗ      D) ಔೃಷಿ – ದ್ುಯೊೀಶಧನ್ನಿಗ  
25. “ರ್್ಯೆದಂದರನ  ರ್ೆ ಂದೆ ನಿದನು”  ಎಂದರ್ನು   

A) ದ್ುಯೊೀಶಧನ್  B) ಔಣಶ  C) ಭಿೀಮ  D) ಧಮಶಯಯ 
26. ಕಣಾನ  ರರ್ಯ   ರ್ೆದಡದುದು ಇರ್ನಿಗೆ  
 A) ಯುಧಿಷಿಿರನಿಗ   B) ಔುರುಪತಿಗ   C) ಫಲ್ಖುಣನಿಗ   D) ಧಮಶಯಯನಿಗ  
27. “ಭಯಳು  ಮಧರ್ʼ  ಎಂದು  ಕಣಾನು  ಕರೆದದುದ 
 A) ಯಧಿಷಿಿರನ್ನ್ುು B) ಔೃಷಿನ್ನ್ುು    C) ಄ಜುಶನ್ನ್ುು  D) ಕೌರವನ್ನ್ುು 
28. ಈ  ಸೆದಳಿರ್ೆಮಲ್ಲ ಿ ಂದನುನ  “ರ್್ಯೆದಂದರನ  ರ್ೆ ಂದೆ ನಿದನು”  ಎನುನರ್  ದಯದಿಂದ  ಆರಿಸಿರ್ೆ ಳಳಲಗಿದೆ  

A) “ಫಯುಂಬುಲ್ಕ   ಕ ೈಮನ್ುವಯ   B) “ಸೀಧಮೀಶ  ನಿಧನ್ಂ  ವ ರೀಯಃ” 
 C) “ಸ್ಸಡಿಲ್ು  ಸ್ಸಡಿದಹಂಖ”    D) “ಸಮರದ ೂಳಖಜಜ   ೀಳಿಭವುದ್ು  ಔಜಜ” 
29. “ರ್ೆ ಯಳ  ಷೆರೆ  ಹಿಗಿೆದರ್ು  ದೃಗುಜಲ್”  ಈ ದಯಭಗದ  ಭುಂದಿನ  ಷಲ್ುಗಳು   
 A) ಬರಿದ   ಸ ೂೀಹುದ   ತ್ನ್ು  ವಂರ್ವ   B) ಹರಿಯ  ಸ ೂಗ   ಸ ೂಗ ದ ೂೀರದ್ುರುಹದ  
 C) ಔುರುಪತಿಗ   ಕ ೀಡದ್ುದ ಂದ್ನ್ು  ತ್ನ್ು  ಮನ್ದ ೂಳಗ  D) ಈರವಣಿಸ್ಸ  ಔಡು ನ ೂಂದ್ನ್ಔಟ 
30. ಚತುಯಂಗ  ಫಲ್ಗಳು  ಇರ್ು 
 A) ಯಜ,  ಷ ೀನನಿ,  ಅನ ,  ರಥ  B) ಅನ ,  ಮಂತಿರ,  ಔುದ್ುಯ ,  ಷ ೈನ್ಯ 
 C) ರಥ,  ಷರರ್ಥ,  ಔುದ್ುಯ ,  ಷ ೈನ್ಯ D) ಅನ ,  ಔುದ್ುಯ ,  ರಥ,  ಕಲಳು 
31. ಕುಮಯಯಸನು  ಫರೆದಿಯುರ್  ಕೃತಿಗಳು  ಇರ್ುಗಳಗಿೆ   
 A) ಔಣಶಟ  ಬರತ್  ಔಥ  ಮಂಜರಿ,  ಐಯವತ್    B) ಂಚಜನ್ಯ,. ಫ ರಳ ಗ ಕ ೂರಳ್ 
 D) ಷಹಸಭಿೀಮ  ವಜಯಂ, ಄ಜತ್  ತಿೀಥಶಂಔರ  ಪುಯಣ ತಿಲ್ಔಂ     D) ಜ ೈಮನಿ  ಬರತ್,  ಪಂಪಬರತ್ 
32. ಕುಂತಿ  ಡೆದ  ಟುಟ  ಭಂತರಗಳು 
 A) 1   B) 2   C) 3   D) 5 
33. ʼಪಲ್ುಗುಣʼ  ಎಂದರೆ 
 A) ಄ಜುಶನ್  B) ಔಣಶ   C) ಮುಯರಿ  D) ದನ್ವಸೂದ್ನ್ 
34. ಕುಂತಿುತರಯಲ್ಲ ಿ ಮೊದಲ್ಲಗ   
 A) ಭಿೀಮ  B) ಄ಜುಶನ್  C) ಯುದಷಿಠರ  D) ಔಣಶ 
35. ಕುಯುತಿಗೆ  ರ್ೆದಡಯಿತೆಂದು  ಭನದಲ್ಲ ಿ ಯೊದಚಿಸಿದರ್ನು 
 A) ಶ್ರೀಔೃಷಿ  B) ಔಣಶ   C) ಄ಜುಶನ್  D) ನ್ಔುಲ್ – ಸಹದ ೀವ 
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36. ಕೃಷ್ುನು  ಕಣಾನಿಗೆ   ಘನತೆಮನುನ  ಮಡುೆನೆಂದು  ಸೆದಳಿದ  ರಜಯ 
 A) ಆಂದ್ರಪರಸಥ  B) ಹಸ್ಸುನಪುರ  C) ಮಖದ್ದ ೀರ್  D) ಮದ್ರದ ೀರ್ 
37. ಮದುರ್ಂಶರ್ೆಕ  ಷೆದರಿದರ್ನು  
 A) ದ್ುಯೊೀಶಧಮ B) ಶ್ರೀ ಔೃಷಿ  C) ಔಣಶ   D) ಔುಂತಿ 
38. ಕಣಾನು  ಚತುಯಂಗ  ಫಲ್ದಲ್ಲ ಿ   ಋಣ  ತಿದರಿಸಲ್ು  ನಿಧಾರಿಸಿದುದ 
 A) ಔೃಷಿನ್  ಊಣ       B) ಕೌರವನ್  ಊಣ    C) ದ ೂರೀಣನ್ ಊಣ    D) ಔುಂತಿಯ  ಊಣ 
39. ಮರಿಗ್ತಣಮುತ  ನಳಿನ  - ಭುಂದಿನ ಷಲ್ು  ಇದಗಿದೆ. 
 A) ತಿೀರಿಸ್ಸಯೀ  ಪತಿಯವಸರಕ ಕ    B) ರ್ರಿೀರವನ್ು  ನ್ೂಔು ನ್ು  ನಿನ್ುಯ 
 C) ವೀರಯ ೈವರ ನ ೂೀಯಷ ನ್ು  ಯಜೀವ  ಸಕನಣ   D) ಬರತ್ವು  ಚತ್ುರಂಖ  ಬಲ್ದ್ಲ್ಲ 
40. ರಸುತತ ದಯಭಗ  “ಕಣಾಟ  ಭಯತ  ಕಥಭಂಜರಿ”  ರ್ರ್ಯದ   
 A) ಸಬ ಪವಶ  B) ಈದ ೂಯೀಖ  ಪವಶ  C) ಄ರಣಯ ಪವಶ  D) ವಯಟ  ಪವಶ 

ಉತತಯಗಳು 
1  A 6  A 11  D 16  A 21  B 26  B 31  A 36  B 

2  A 7 A  12  A 17 C  22  A 27  B 32 D  37  B 

3  B 8  B 13 A  18  C 23  B 28  A 33  A 38  B 

4 C  9  D 14    D 19 A  24  A 29  D 34 D  39  D 

5 A  10  A 15 B  20  C 25  B 30 D  35 B  40  B 

 

ದಯ 5 – ಹಸುಯು 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡುದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ಕುೆಂು  ಕುಲ್ತಿಗಳಗಿದದ  ವಿಶವವಿದಯಲ್ಮ 
 ಡ) ಫ ಂಖಳೄರು  B) ಖುಲ್ಾಖಶ  C) ಮೈಸೂರು  D) ಮಸಯಜ 
2. ಕುೆಂುಯರ್ಯು  ಫರೆದ  ನಟಕ  
 A) ಮೊಡಣಿನ್  ತ್ಮಮ B)  ರೀಮಕಶ್ೇರ   C) ಮಲ ಖಳಲ್ಲಾ  ಮದ್ುಮಖಳು D) ಯಮನ್ ಷ ೂೀಲ್ು 
3. ಕುೆಂುಯರ್ರಿಗೆ  ಭಯತಿದಮ  ಜ್ಞನಪಿದಠ   ರಶಸಿತ  ಲ್ಭಸಿದ  ರ್ಷ್ಾ   
 A) 1964   B) 1968   C) 1992   D) 1988 
4. ಕವಿ  ಭತುತ  ರಕೃತಿ  ಂದಗುರ್  ಕುೆಂು  ಅರ್ಯ  ರ್ರ್ಯದ  ಸಿಿತಿ   
 A) ದ ೀೈತ್  B) ಪರಔೃತಿ  ಲ್ುಮ  C) ವಶ್ಶಿದ ೀೈತ್  D) ಄ದ ೀೈತ್ 
5. ಕುೆಂುಯಯರ್ಯು  ನೆ ದಡಿದ  ಅಡಿರ್ೆಮ  ತೆ ದಟ  ಇಯುರ್ುದು 
 A) ಔಡಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ  B) ಹಸುರಿನ್ಲ್ಲಾ  C) ಬನ್ದ್ಂಚಿನ್ಲ್ಲಾ  D) ಖದ ುಯ  ಬಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ 
6. ʼಹಸುಯುʼ  ದಯದಲ್ಲ ಿ   ಬ ಮಿಯ್ಕಲ್ಿರ್ು   ʼಜಭಖನೆʼ ಮಂತೆ  ರ್ಣುರ್ುದು  ಇದರಿಂದ   
 A) ಎಲ್ರಿನ್  ತ್ಂಪನಿಂದ್       B) ಸಂಜ ಯ  ಬಸ್ಸಲ್ಲನಿಂದ್  C) ಗಿಳಿಯದ ಯಂದ್ D) ಹಚಿ ಹಸ್ಸರಿನಿಂದ್ 
7. ಕವಿ  ಕುೆಂುಯರ್ಯ  ರರ್ಯ  ʼಹಸುರ್ ನೆತತರ್ʼ  ಇಯುರ್ುದು    

A) ಡಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ  B) ಔಡಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ  C) ಄ಡಿಕ ಯ  ತ್ ೂೀಟದ್ಲ್ಲಾ  D) ಬತ್ುದ್  ಖದ ುಯಲ್ಲಾ 
8. ಚೆೈತರ  ಮಸದಿಂದ     ಏಳನೆಮ ಮಸ   
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A)  ೈವಕ  B) ಄ಶ್ೀೀಜ  C) ವರವಣ  D) ಬದ್ರಪದ್ 
9. ʼಎಲ್ರ್ – ರ್ನಧಿʼ  ಕರಭಗಿ  ದಗಳ  ಅಥಾ   
 A) ಗಳಿ – ಸಮುದ್ರ B) ಹೂವು – ವಲ್ಲವನ್ C) ಗಳಿ – ಮಳ   D) ತ್ಂಪು – ಸಮುದ್ರ 
10. ಕುೆಂು  ಅರ್ರಿಗೆ  ಷ್ಂದಯಾನುಬರ್ದ  ಉಂಟಗಿ  ʼಹಸುಯುʼ  ಕರ್ನದ  ಯಚನೆಗೆ  ೆರದಯಣೆಯದ  ಸಿಳ   
 A) ಹಸುರಿನ್  ಅಖಸ   B) ಧರಡದ್  ಷಹಿತ್ಯ  ಸಮೇಳನ್ 
 C) ಔುಪಪಳಿಿಯ  ಔವವ ೈಲ್   D) ಅಶ್ೀೀಜದ್  ವಲ್ಲವನ್ 
11. ಭಲೆನಡಿನ  ಭಡಿಲ್ು   
 A) ಬೀದ್ರ್  B) ಶ್ವಮೊಖಗ  C) ಚಿಔಕಮಖಳೄರು D) ದವಣಗ ಯ  
12. ರ್ಡಂಚಿನಲ್ಲ ಿ ಪಲ್ಬರಿತಗಿ  ರ್ರ್ಣಸುತಿತಯುರ್ುದು  
 A) ಭವು  B) ಄ಡಿಕ   C) ತ್ ಂಗಿನ್ಕಯ  D) ದರಕ್ಷಿ 
13. ಕವಿ ಕುೆಂು ಅರ್ಯ ರರ್ಯ ಹಸುರಿನಿಂದ  ಮ್ಮೈಭುಚಿುದಂತಿಯುರ್ುದು     
 A) ಹಕಿಕ   B) ಅಖಸ  C) ನಿೀರು  D) ತಿಯ  
14. ಆಶಿವದಜ  ಮಸದಲ್ಲ ಿ ಬತತದ  ಗದೆದಗಳ   ಫಣು  
 A) ಮರದ್ ಬಣ ಿ  B) ಗಿಳಿಯದ   ಬಣ ಿ C) ಮಣಿಿನ್ ಬಣ ಿ  D) ಮಔಮಲ್ಲಾನ್ ಬಣ ಿ
15. ವಯಭಲ್  ರ್ನಧಿಮಲ್ಲ ಿ  ಆತಮ  ಹಸುರಗಿದೆ  
 A) ಮನ್ುಷಯನ್  B) ಔವಯ  C) ರಣಿಯ  D) ಹಕಿಕಯ  
16. ಕವಿ ಕುೆಂು ಅರ್ರಿಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ  ಭಕಭಲ್ು ಿ ಕಂಡಿದುದ 
 A) ಚ ಯಂತ್   B) ಸಸ್ಸಗ ಯಂತ್  C) ಅಕರ್ದ್ಂತ್   D) ಜಮಖನ ಯಂತ್  
17. ಕವಿಗೆ  ಕರ್ಣುಗೆ  ರ್ೆ ಯಳ  ಇಂು  ಹಸುರಗಿ  ಕಂಡಿದೆ  
 A) ಹಕಿಕಯ  B) ಹುಡುಗಿಯ  C) ಮನ್ುಷಯನ್  C) ರಣಿಯ 
18. ಕುೆಂು ಅರ್ಯ  ಆತಮಕಥನವಿದು     
 A) ಂಚಜನ್ಯ  B) ಮೊೀಡಣಿನ್ ತ್ಮಮ  C) ಖರಿ   D) ನ ನ್ಪನ್  ದ ೂೀಣಿಯಲ್ಲಾ 
19. ಹಸುಯು  ದಯದ  ಆಕಯ  ಕೃತಿ  
 A) ಪಕ್ಷಿಕಶ್  B) ಎದ  ತ್ುಂಬ  ಸDದ ನ್ು C) ರಷ ೂೀ ೈಸಃ  D) ನದ್ಲ್ಲೀಲ  
20. ʼವಯಭಲ್ʼ  ಇದು  ಈ  ಫಣು  

A) ಹಸುರು  B) ಔಪುಪ  ಮತ್ುು  ನಿೀಲ್ಲ  C) ಖುಲಬ  D) ಬಳಿ ಮತ್ುು ಔಪುಪ 
21. “ರಕೃತಿ  ಲ್ುಮ್ಮಯ್ಕದ  ಭುಕಿತಯನಂದದ  ಷಧನೆಯಗುತತದೆ”  ಎಂದರ್ಯು  
 A) ಔು ಂಪು  B) ದ್ ಯ ಫ ೀಂದ ರ  C) ಜ ಎಸ್ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ      D) ಔುಭರಯಸ 
22. ಕುೆಂು  ಅರ್ರಿಗೆ  ದೆ ರೆಮದೆ ಇಯುರ್  ರಶಸಿತ   
 A) ಯಷರಔವ  B) ಪಂಪ  ಪರರ್ಸ್ಸು   C) ಪದ್ಮವಭೂಷಣ D) ಬರತ್ ರತ್ು 
23. ಕುೆಂು  ಅರ್ಯ  ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ ಿ ರCದಧದ  ರ್ದಂಫರಿ. 
 A)  ರೀಮಕಶ್ೇರ B) ಕ ೂಳಲ್ು      C) ಂಚಜನ್ಯ D) ಮಲ ಖಳಲ್ಲಾ ಮದ್ುಮಖಳು 
24.ಕುೆಂು  ಅರ್ಯ  ಜನಮ ರ್ಲ್   

A) 1904   B) 1905   C) 1905   D) 1906 
25. ಕವಿವೆೈಲ್  ಇಯುರ್ುದು    

A) ಚಿಔಕಮಖಳೄರಿನ್  ಹಿಯ ಕ ೂಡಿಗ    B) ಶ್ವಮೊಖಗದ್  ಔುಪಪಳಿಿ     C) ತಿೀಥಶಹಳಿಿಯ ಅಖುಂಫ      D) ಕ ೂಡಖು   
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ಉತತಯಗಳು 

1  C 6  D 11  B 16 D  21 A  

2 D  7 A  12 B  17  A 22 D  

3  B 8  B 13 D  18  D 23  D 

4  D 9  A 14 B  19  A 24  A 

5 C  10  C 15 B  20  B 25  B 

 

ದಯಠ-6, ಛಲ್ಭನೆ ಮ್ಮರೆೆಂ. 

ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ʼಛಲ್ಭನೆ ಮ್ಮರೆೆಂʼ ರ್ರ್ಯಭಗದ ಆಕಯ ಕೃತಿ 

A) ವಔರಭಜುಶನ್ ವಜಯಂ  B) ಔಣಶಟ ಬರತ್ ಔಥಮಂಜರಿ 
C) ಷಹಸ ಭಿೀಮ ವಜಯಂ  D) ಜ ೈಮನಿ ಬರತ್ 

2. ʼಷಹಸ ಭದಭ ವಿಜಮಂʼ ರ್ರ್ಯದ ಕತೃಾ 
A) ರನ್ು    B) ಪಂಪ      C) ಜನ್ು   D) ಪನ್ು 

3. ಕನನಡ ಷಹಿತಯದ ʼಶಕಿತ ಕವಿʼ  

A) ಪಂಪ   B) ಲ್ಕ್ಷಿಮೀರ್  C) ಔುಭರಯಸ D) ರನ್ು 
4. ʼಸಿಂಸರ್ಲೆ ದಕನʼ  ಕರಭದಲ್ಲಿ  ಯಚಿತದ  ಕನನಡದ  ವೆರದಷ್ಠ  ರ್ರ್ಯ 

A) ಷಹಸ ಭಿೀಮ ವಜಯಂ  B) ವಔರಭಜುಶನ್ ವಜಯಂ 
C) ಜ ೈಮನಿ ಬರತ್   D) ಶ್ರೀ ಯಭಯಣ ದ್ರ್ಶನ್ಂ 

5. ʼಗದಮುದಧ̓  ಸೆಸರಿನಿಂದ ಜನಪಿರಮದ ರ್ರ್ಯ 
A) ವಔರಭಜುಶನ್ ವಜಯಂ  B) ಷಹಸ ಭಿೀಮ ವಜಯಂ 
C) ಄ಜತ್ ತಿೀಥಶಂಔರ ಪುಯಣ ತಿಲ್ಔಂ D) ಪರರ್ುಯಮ ಚರಿತ್ಂ 

6. ಯನನನ ಗದಮುದದ ರ್ರ್ಯದ ದುಯೊದಾಧನನ ಗುಣ 
A) ಷ ುೀಹ       B) ಕ ೂೀಪ  C) ಸಸಯ  D) ಛಲ್ 

7. ಯನನ ಕವಿಮ ರ್ಲ್ 
A) ಕಿರ.ರ್.1100   B) ಕಿರ.ರ್.900  C) ಕಿರ.ರ್.949  D) ಕಿರ.ರ್.1200 

8. ಯನನನ ಜನಮಸಿಳ 
A) ಮುಧ ೂೀಳ (ಮುದ್ವೊಳಲ್ು) B) ಕ ೂೀಳಿಡ  C) ದ ೀವನ್ೂರು  D)  ಂಗಿಪಳು 

9. ಕವಿ  ಯನನನಿಗಿದದ  ಬಿಯುದು 
A) ರೂಪಔ ಷಭರಜಯ ಚಔರವತಿಶ  B) ಔವ ಚಔರವತಿಶ  C) ಯಷರಔವ  D) ಈಪಭಲ ೂೀಲ್ 

10. ಯನನ ಕವಿಮ ಕೃತಿಯಿದು 
A) ಷಹಸ ಭಿೀಮ ವಜಯಂ  B) ಄ಜತ್ ತಿೀಥಶಂಔರ ಪುಯಣ ತಿಲ್ಔಂ   
C) ಪರರ್ುಯಮ ಚರಿತ್ಂ   D) ಮೀಲ್ಲನ್ ಎಲ್ಾವೂ ರನ್ುನ್ ಔೃತಿಖಳಗಿ  

11. ʼದಿನಸುತʼ ಎಂದರೆ 
A) ಔಣಶ   B) ದ್ುಯೊೀಶಧನ್   C) ಭಿೀಮ  D) ಄ಜುಶನ್ 
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12. ಯನನ ಕವಿಮ ಆಶರಮದತ ರಜ 
A) ತ್ ೈಲ್ಪ  B) ಔೃಷಿದ ೀವಯಯ  C) ಄ರಿಕ ೀಸರಿ  D) ಎರಡನ ಯ ಬಲಾಳ 

13. ಂಡು ುತರರೆ ಡನೆ ಛಲ್ರ್ನೆನದ ಮ್ಮರೆಮುರ್ುದಗಿ  ಸೆದಳಿದರ್ನು 
A) ಔಣಶ   B) ಭಿೀಷಮ   C) ದ್ುಯೊೀಶಧನ್  D) ದ್ುವಯಸನ್ 

14. ʼಅಂತರ್ತಮಜʼ ಎಂದರೆ 
A) ಭಿೀಮ  B) ಯುಧಿಷಿಠರ (ಧಮಶಯಯ) C) ಄ಜುಶನ್ D) ದ್ುಯೊೀಶಧನ್ 

15. ಇರ್ರಿಫಬಯನುನ ರ್ೆ ಲ್ುಿರ್ುದಗಿ ದುಯೊದಾಧನ ಸೆದಳುತತನೆ 
A) ಧಮಶಯಯ ಮತ್ುು ಭಿೀಮ  B) ಧಮಶಯಯ ಮತ್ುು ಄ಜುಶನ್ 
C) ನ್ಔುಲ್ ಮತ್ುು ಸಹದ ೀವ  D) ಭಿೀಮ ಮತ್ುು ಄ಜುಶನ್ 

16. “ಂಡರ್ರೆ ಂದಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮಡಿರ್ೆ ಂಡು ಫದುಕು” ಎಂದು ದುಯೊದಾಧನನಿಗೆ ಸಲ್ಸೆ ನಿದಡಿದರ್ಯು 
A) ಭಿೀಶಮಚಯಶರು  B) ಔಣಶ    C) ಧಮಶಯಯ   D) ಔುಂತಿ 

17. ದುಯೊದಾಧನನಿಗೆ ರ್ೆ ದ ಹುಟಟಲ್ು ರ್ಯಣ 
A) ನ್ೂರು ಜನ್ ಡಹುಟ್ಟಿದ್ವರ ಷವು B) ಯುದ್ಧದ್ಲ್ಲಾ ತ್ನ್ಗದ್ ಷ ೂೀಲ್ು 
C) ತ್ಂದ  ತ್ಯಯರ ದ್ುಃಕ  D) ಮಖನ್ ಷವು 

18. ದುಯೊದಾಧನನ ಪಿರದತಿಮ ತಭಮ  
A) ಸುಬಹು   B) ದ್ುಮುಶಕ  C) ದ್ುವಯಸನ್  D) ದ್ುರ್ಯಲ 

19. ದುಯೊದಾಧನನ ಪಿರದತಿಮ ಗೆಳೆಮ 
A) ರ್ಲ್ಯ    B) ಔಣಶ     C) ಄ರ್ೀತ್ಥಮ  D) ಄ಜುಶನ್ 

20. ದುಯೊದಾಧನನು ಭದಶಮಚಮಾಯಲ್ಲಿಗೆ ಫಂದದುದ 
A) ಮನ ಗ  ಔಯ ದ ೂಯಯಲ್ು  B) ಕ್ಷಮ ಕ ೀಳಲ್ು    C) ನ್ಮಸಕರಿಸಲ್ು D) ಸಂಧಿ ಭಡಿಕ ೂಳಿಲ್ು 

 
ಉತತಯಗಳು 

1  C 6  D 11  A 16 A  
2  A 7  C 12 A  17  A 
3  D 8 A  13 C 18  C 
4  A 9 B  14  B 19 B  
5 B  10 D 15 D  20 C  

ದಯ 7 – ವಿದಯಲ್ರ್ 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ʼವಿದಯಲ್ರ್ʼ  ದಯಭಗರ್ನುನ  ಫರೆದ  ಕವಿ  
 A) ಲ್ಕ್ಷಿಮೀರ್  B) ರನ್ು   C) ಔುಭರಯಸ  D) ಪಂಪ 
2. ಜೆೈಮಿನಿ  ಭಯತ  ರ್ರ್ಯರ್ನುನ  ಫರೆದ  ಕವಿ   
 A) ರನ್ು   B) ಪಂಪ  C) ಲ್ಕ್ಷಿಮೀರ್   D) ಪನ್ು 
3. ಕವಿ  ಲ್ಕ್ಷಿಮದಶನ   ಜನಮಸಿಳ  
 A) ಖದ್ಖ  ರಂತ್ಯದ್  ಕ ೂೀಳಿಡ   B) ಫಖಲ್ಕ ೂೀಟ   ಜಲ ಾಯ  ಮುದ್ುವೊಳಲ್ು 
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 C)  ಂಗಿ ಮಂಡಲ್ದ್   ಂಗಿಪಳು   D) ಚಿಔಕಮಖಳೄರು  ಜಲ ಾಯ ಔಡೂರಿನ್  ದ ೀವನ್ೂರು 
4. ಕವಿ  ಲ್ಕ್ಷಿಮದಶನ  ರ್ಲ್  
 A) 1550   B) 1430   C) 949      D) 902   
5. ಕವಿ  ಲ್ಕ್ಷಿಮದಶನು  ಫರೆದ  ಕೃತಿಮ  ಸೆಸಯು   
 A) ವಔರಭಜುಶನ್  ವಜಯ   B) ಷಹಸಭಿೀಮ ವಜಯಂ   

C) ಜ ೈಮನಿ ಬರತ್    D) ಖದಯುದ್ಧ 
6. ಕವಿ  ಲ್ಕ್ಷಿಮದಶನಿಗಿದದ  ಬಿಯುದುಗಳು   
 A) ಈಪಭಲ ೂೀಲ್    B) ರೂಪಔ ಷಭರಜಯ  ಚಔರವತಿಶ   

C) ಸರಸೀತಿ  ಮಣಿಸರ    D) ಔವತ್ಖುಣಣಶವ  
7. ಕವಿ  ಲ್ಕ್ಷಿಮದಶನಿಗೆ  ಇದದ  ಇನೆ ನಂದು  ಸೆಸಯು  
 A) ಲ್ಕ್ಷಿಮೀರಮಣ  B) ಲ್ಕ್ಷಮಣ  C) ನಯಣಪಪ  D) ವೃಷಭನಥ 
8. ʼವಿದಯಲ್ರ್ʼ  ದಯದ  ಆಕಯ  ಗರಂಥ  
 A) ಶ್ರೀ  ಯಭಯಣ  ದ್ರ್ಶನ್ಂ    B) ಜ ೈಮನಿ ಬರತ್  C) ಖದಯುದ್ಧ   D) ಪಂಚತ್ಂತ್ರ   
9. ರಮಮಣ  ಭಸರ್ರ್ಯರ್ನುನ  ಯಚಿಸಿದರ್ಯು  
 A) ಲ್ಲೇಕಿ  B) ರನ್ು    C) ಔುಭರಯಸ  D)  ೀದ್ಯಸರು 
10. ಶಿರದ ರಭನ  ಅಶವಮ್ಮದಧದ  ಕುದುರೆಮನುನ  ಕಟಿಟ  ಸಕಿದುದ  
 A) ಲ್ವ   B) ಔುರ್    C) ಮುನಿಖಳು   D) ಯಜರು 
11. ವಿದಯಲ್ರ್ನ  ತಂದೆ-ತಯಿಮ  
 A) ಶ್ರೀಯಮ – ಸ್ಸೀತ್    B) ಔೃಷಿ – ರುಕಿಮಣಿ       C) ಂಡುಯಜ – ಔುಂತಿ    D) ದ್ೃತ್ಯಷರ – ಗಂಧರಿ 
12.  ಇರ್ನ  ಸೆಸಯು  ರ್ೆದಳಿ  ರಜರೆಲ್ಿಯ    ಸೆದರಿ   ಮಜ್ಞಶವರ್ೆಕ   ನಮಿಸಿ  ಕಳಿಸಿದಯು 
 A) ಲ್ವ   B) ಶ್ರೀಯಮ  C) ಔುರ್     D) ಲ್ಲೇಕಿ 
13. ಶಿರದರಭನ  ಮಜ್ಞಶವ   ಸೆ ಕಿಕದುದ  
 A) ಮತ್ಂಗರ್ರಮಕ ಕ B) ಲ್ಲೇಕಿ  ಅರ್ರಮಕ ಕ C) ವರುಣನ್  ಅರ್ರಮಕ ಕ D) ವಸ್ಸಷಠನ್ ಅರ್ರಮಕ ಕ 
14. ಶಿರದರಭನ  ಮಜ್ಞಶವರ್ು  ಲ್ಲೇಕಿ  ಆಶರಭರ್ೆಕ  ಫಯಲ್ು  ರ್ಯಣ 
 A) ಹಣು-ಿ ಹಂಪಲ್ುಖಳನ್ುು  ಄ರಸ್ಸ   B) ತ್ ೂೀಟ ಸಳು ಭಡಲ್ು  

C) ಹುಲ್ಲಾನ್  ಹಸುರಿಗ   ಎಳಸ್ಸ   D) ಲ್ಲೇಕಿ  ಮನಿ  ಔಯ ಸಲ್ು 
15. ಲ್ಲೇಕಿ   ಭುನಿಗಳ  ಆಶರಭದ  ರ್ರ್ಲ್ಲಗೆ  ಇದದರ್ನು   
 A) ಔುರ್   B) ಲ್ವ   C) ಶ್ರೀಯಮ  D) ವರುಣ 
16. ಲ್ಲೇಕಿ  ಭುನಿಗಳು    ಸೆ ದಗಿದುದ   
 A) ಮತ್ಂಗರ್ರಮಕ ಕ B) ವರುಣನ್ ಲ ೂೀಔಕ ಕ C) ಶ್ರೀಯಮನ್  ಄ರಮನ ಗ  D) ಮುನಿಖಳ  ಲ ೂೀಔಕ ಕ 
17. ಲ್ಲೇಕಿ  ಆಶರಭದ  ತೆ ದಟರ್ನುನ  ನುಗು ೆ ನುರಿಯಗುರ್ಂತೆ  ತುಳಿದಿದುದ   
 A) ಶ್ರೀಯಮನ್  ಯಜ್ಞದ್  ಔುದ್ುಯ   B) ವರುಣ  C) ಮುನಿಸುತ್  D) ಶ್ರೀಯಮ 
18. ಶಿರದರಭನ  ಮಜ್ಞಶವದ  ನೆತಿತಮ  ಮ್ಮದಲೆ   ಮ್ಮರೆಮುತಿತತುತ   
 A) ಸುಂದ್ರದ್  ಄ಲ್ಂಕರ  B) ಸರ  C) ಪಟಿದ್  ಲ್ಲಖಿತ್ D) ಯ ೀಶ ಮಯ ವಸರ 
19. ಲ್ರ್ನು  ಕುದುರೆಮನುನ  ಕಟಿಟದುದ  
 A) ಈತ್ುರಿೀಯದಂದ್  B) ಹಖಗದಂದ್  C) ಬಳಿಿಯಂದ್  D) ಫಳ ಯ  ಬಳಿಿಯಂದ್  
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20. ತನನ  ಮತೆಮಂ  ಸರ್ಾಜನಭುಂ  ಫಂಜೆಯ್ಕನನದಿದಾುದೆ  ಎಂದು  ಸೆದಳಿರ್ೆ ಂಡರ್ನು  
 A) ಯಮ  B) ಲ್ಕ್ಷಮಣ  C) ಲ್ವ   D) ಔುರ್ 
21. ಲ್ರ್ನು  ಮಜ್ಞಶವರ್ನುನ  ಇದರ್ೆಕ  ಕಟಿಟದನು  
 A) ಫ ೀವನ್ ಮರಕ ಕ B) ಫಳ ಯ  ಗಿಡಕ ಕ C) ತ್ ಂಗಿನ್ ಮರಕ ಕ D) ಹೂವನ್  ಗಿಡಕ ಕ 
22. ಲ್ರ್ನು  ರಭನ  ಮಜ್ಞದ  ಕುದುರೆಮನುನ  ಕಟಿಟ  ಸಕಿದದರಿಂದ   ಸೆದರಿದರ್ಯು  
 A) ಮುನಿಸುತ್ರು  B) ಲ್ಲೇಕಿ  C) ಊಷಿಖಳು  D) ಸ್ಸೀತ್  
23. ವ್ಮಾದಿಂದ  ಬಿಲ್ಲದಯುರ್ನೆದರಿಸಿ  ತಿದಡಿ  ಜೆೈಗೆೈದು  ನಿಂತರ್ನು  
 A) ಔುರ್  B) ಶ್ರೀಯಮ  C) ಲ್ವ  D) ಮುನಿಸುತ್ರು 
24. “ಜನಕಿಮ  ಭಗನಿದರ್ೆ  ಬೆದಯುರ್ನೆ”  ಎಂದರ್ನು   
 A) ಲ್ವ  B) ಔುರ್   C) ಮುನಿಸುತ್ರು  D) ಅರ್ರಮಸ್ಸ 
25. “ಅಯಸುಗಳ  ಜಮಂ  Bಡು  ಫಡಿರ್ರೆಭಮನೆನಲ್ು”  ಎಂದರ್ಯು   
 A) ಲ್ವ  B) ಲ್ಲೇಕಿ  C) ಊಷಿಖಳು  D) ಮುನಿಸುತ್ರು 
26. ಮಜ್ಞಶವದ  ಹಣೆಮಲ್ಲಿದದ  ಟಿಟಮಲ್ಲ ಿ ಫರೆಮಲದ  ಫಯಹ  
 A) ಯಮನ್  ಯಜ್ಞ ತ್ುರುಖ  ಆದ್ು  B) ಭೂಮಂಡಲ್ದ್ಲ್ಲಾ  ಕೌರ್ಲ ಯೀ  ಪಡ ದ್  ಔುವರ  ಯಮನ ೂಬಾನ   ವೀರ 
 C) ನಿವಶಹಿಸುವವರು  ಮಯದ್ರೂ  ತ್ಡ ಯಬಹುದ್ು D) ಮೀಲ್ಲನ್ ಮೂರು  ಈತ್ುರವೂ ಸರಿಮಗಿ  
27. “ ಊವಿಾಯೊಳಗೆ  ರ್್ಶಲೆಯ  ಡೆದ  ಕುರ್ಯಂ  ರಭನೆ ದರ್ಾನೆ  ವಿದಯಂ “ ಈ  ಕಯದ  ಸರಿಯದ  ಅಥಾ  
 A) ಭೂಮಂಡಲ್ದ್ಲ್ಲಾ  ಕೌಸಲ ಯ  ಪಡ ದ್  ಔುಭರ  ಯಮನ್ು ಬಾನ ೀ  ವೀರನ್ು 
 B) ಭೂಮಂಡಲ್ದ್ಲ್ಲಾ  ಯಜಔುಭರ  ಬಾನ ೀ  ವೀರನ್ು 
 C) ಭೂಮಂಡಲ್ದ್ಲ್ಲಾ  ಯಮನ್ು  ಕೌಸಲ ಯಯ  ಮಖನ್ಲ್ಾ 
 D) ಭೂಮಯಲ್ಲಾ  ಕೌಸಲ ಯಯ  ಮಖ  ಯಮನ್ು  ಸ್ಸಔಕನ್ು 
28. ಶಿರದರಭನ  ತಯಿಮ  ಸೆಸಯು  
 A) ಕ ೈಕ     B) ಸುಮತ್ ರ   C) ಮಂಥಯ    D) ಕೌಸಲ ಯ 
29. “ರ್ಯುಣನ  ಲೆ ದಕದಿಂದ  ಫಂದು  ಭುಳಿದನೆ”  ಎಂದು  ಲ್ರ್ನು  ಸೆದಳಿದುದ  
 A) ವರುಣನ್ನ್ುು ಔುರಿತ್ು      B) ಯಮನ್ನ್ುು ಔುರಿತ್ು   

C) ಲ್ಲೇಕಿ  ಮುನಿಖಳನ್ುು  ಔುರಿತ್ು  D) ಮುನಿಸುತ್ರನ್ುು ಔುರಿತ್ು 
30. ಲ್ರ್ನಲ್ಲ ಿ ಕಂಡು  ಫಯುರ್  ಗುಣ   
 A) ಕ್ತ್ರ ಖುಣ  ಮತ್ುು ವೌಯಶ  B) ವಂತಿ   C) ದನ್ಖುಣ  D) ಪಯ ೂೀಪಕರ 

 

ಉತತಯಗಳು 

1  A 6 A  11  A 16 B  21 B  26 D  

2 C  7 A 12 B  17 A  22 A  27 A  

3  D 8 B  13  B 18  C 23  C 28 D  

4  A 9 A  14 C  19 A  24  A 29  C 

5  C 10  A 15  B 20  C 25  D 30  A 
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ಠಯಪೊದಷ್ಕ  ಅಧಯಮನ 1 – ಷವಮಿ  ವಿೆದರ್ನಂದಯ  ಚಿಂತನೆಗಳು 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ.  
1. ವಿೆದರ್ನಂದಯು  ಯರ್ುದಯ  ಯ ಕ   
 A) ಔರುಣ , ಸಂಕ ೀತ್, ಸ್ಸಟುಿ, ಭಕಿು    B) ಷಭಜಔ ಸಂಕ ೀತ್, ದ್ಮಶ, ಭಕಿು, ಸಪಷಿತ್  
 C) ಷಭಜಔ ಸಂಔಟ, ಸ್ಸಟುಿ, ಷ ೂಪೀಟ, ಸಪಷಿತ್   D) ಸಪಷಿತ್ , ಔರುಣ , ದ್ಯ, ಸ್ಸಟುಿ 
2. ವಿೆದರ್ನಂದಯ  ಮೊದಲ್  ಆದಯತೆ  
   A) ದ ೈಹಿಔ ಹಸ್ಸವನ್ುು ಹಿಂಗಿಸುವುದ್ು B)  ೀದಂತ್ದ್ ಹಸ್ಸವನ್ುು ಹಿಂಗಿಸುವುದ್ು    

C) ಅತ್ಮದ್ ಹಸ್ಸವನ್ುು ಹಿಂಗಿಸುವುದ್ು D) ಮನ್ಸ್ಸಾನ್ ಹಸ್ಸವನ್ುು ಹಿಂಗಿಸುವುದ್ು  
3. ವಿೆದರ್ನಂದಯು  ರತಿರೆ ದಧಿಗಳಗಿದುದದು 
 A) ಜತಿ  ಮತ್ುು  ಸಭಜದ್ಕ ಕ    B) ಜತಿದ್  ಮತ್ುು  ಕ ೂೀಮುದ್ಕ ಕ 
 C) ಸಭನ್ತ್   ಮತ್ುು  ಭನ್ವೀಯ  ಭೌಲ್ಯಕ ಕ  D) ಸಭನ್ತ್ ಯ  ಅರ್ಯಕ ಕ 
4. ಜತಿದ  ಭತುತ  ರ್ೆ ದಭುದಗಳು  ಭುನೆನಲೆಗೆ   ನುಂಗಿ  ನೆ ಣೆಮುತಿತದೆ  
 A) ನ ೈತಿಔ  ಭೌಲ್ಯವನ್ುು        B) ಷಭಜಔ  ಭೌಲ್ಯವನ್ುು  

C) ಭನ್ವೀಯ ಭೌಲ್ಯವನ್ುು        D) ಅರ್ಥಶಔ ಭೌಲ್ಯವನ್ುು  
5. ಜತಿದದ  ವಿಷ್ಮರ್ೆಕ  ಫಂದರೆ ವಿೆದರ್ನಂದರಿಗೆ  ಇರ್ುಗಳ  ಫಗೆ ೆ ಸಹಜದ  ಷಮಜಕ  ಕಳಕಳಿಯಿತುತ  
 A) ಬಡವ  - ಬಲ್ಲಾದ್ B) ಜತಿ – ವಖಶ  C) ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ – ದ್ಲ್ಲತ್       D) ಧಮಶಔ ಮೂಲ್ಭೂತ್ 
6. ವಿೆದರ್ನಂದಯು  ಸಂಶಮರ್ೆಕಡೆಯಿಲ್ಿದಂತೆ  ಇದನುನ  ವಿರೆ ದಧಿಸಿದಯು   
 A) ಬಡವ – ದ್ಲ್ಲತ್ B) ಜತಿ – ವಖಶ      C) ರ್ೃದ್ರ – ಄ಸಪೃರ್ಯ  D) ಕ ೂೀಮುದ್ 
7. ಜತಿ  ರ್ಯರ್ಷೆಿಮ  ರ್್ರಮಾರ್ೆಕ  ತುತತದರ್ಯು   
  A) ಬಡವ – ದ್ಲ್ಲತ್ B) ಜತಿ – ವಖಶ     C) ರ್ೃದ್ರ – ಄ಸಪೃರ್ಯ     D) ಬಡವ -  ರ್ೃದ್ರ 
8. 1893ಯಲ್ಲಿ  ಸರ್ಾಧಭಾ  ಸಮ್ಮೇಳನ  ನಡೆದ  ಸಿಳ  
  A) ಚಿಕಗ ೂೀ  B) ಲ್ಂಡನ್      C) ಯರಿಸ್     D) ದ ಹಲ್ಲ 
9. ವಿೆದರ್ನಂದಯನುನ  ಮನರ್ತ  ಮಿತರರೆಂದು  ಕರೆದರ್ಯು  

A) ಪು ತಿ ನ್  B) ಶ್ವರುದ್ರಪಪ  C) ಔು ಂಪು  D) ಄ಂಫ ೀಡಕರ್ 
10. ವಿೆದರ್ನಂದಯು  ವಿರೆ ದಧಿಸಿದ  ರ್ಯರ್ಷೆ ಿ 
 A) ಸಮತ್ದ್  B) ಕ ೂೀಮುದ್          C) ಜತಿದ್             D) ಸಭಜದ್ 

ಉತತಯಗಳು 

 1  C  3  B  5  C  7  C  9  C 

 2  A  4  C  6  B  8  A  10  B 

 
ಠಯಪೊದಷ್ಕ  ಅಧಯಮನ  2 – ರ್ಸಂತ  ಭುಖ  ತೆ ದಯಲ್ಲಲ್ಿ 

ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. ಮವಿನ  ಭಯಗಳು  ಮ್ಮೈತುಂಬಿ   ನಿಂತಿದುದು  
 A) ಡ ಯನ್  ಮನ ಯಂಖಳದ್ಲ್ಲಾ   B) ಉರ ಮೈದನ್ದ್ಲ್ಲಾ C) ಡ ಯನ್  ಜಮೀನಿನ್ಲ್ಲಾ    D) ದ ೀಲ್ದ್ ಬಳಿ 
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2. ಕಡಲ್ುಕಿಕ  ಹರಿಮುರ್  ಸಂಬರಭ  
 A) ಫ ಟಿಕ ಕ  B) ಆಳ ಗ   C) ಪವಶತ್ಕ ಕ   D) ಄ರಣಯಕ ಕ   
3. ುಟಟಪೊದರಿ  ಮಡುತಿತದದ    ರ್ೆಲ್ಸ    
 A) ಮುಸುಯ   ತಿಔುಕವುದ್ು   B) ಚಿತ್ುರ ಬಡಿಸುವುದ್ು  

C) ಔಸ ಖುDಸುವುದ್ು   D) ರಂಗ ೂೀಲ್ಲ  ಬಡಿಸುವುದ್ು 
4. ಬಲ್ಯವಿ   ಥಳಥಳಿಸುತಿತದದನೆ   
 A) ಮನ ಯ  ಅವರಣದ್ಲ್ಲಾ       B) ಮನ ಯಂಖಳದ್ಲ್ಲಾ    C) ರಂಗ ೂೀಲ್ಲಯಲ್ಲಾ    D) ಫಗಿಲ್ಲ್ಲಾ 
5. ುಟಿಟ  ಭ ಕ  ವಿಸಿಮತಳಗಿಯುರ್ುದು   
 A) ಬಳಔುವ ತ್ ೂೀರಣ  ಔಂಡು   B) ಥಳಥಳಿಸುವ ಫಲ್ ರವಯ  ಔಂಡು 
 C) ರಂಗ ೂೀಲ್ಲಯನ್ುು  ಔಂಡು   D) ಮಲ್ಲಾಗ ಯ  ಮುಖುಳು  ನ್ಗ   ಔಂಡು 
6. ುಟಟ  ಪೊದರಿಮ ಅಭಮ   ಭಲ್ಗಿಯುರ್ುದು  
 A) ಖುಡಿಸಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ  B) ಮನ ಯಲ್ಲಾ  C) ಅಸಪತ್ ರಯಲ್ಲಾ  D) ದ ೀವಷಥನ್ದ್ಲ್ಲಾ 
7. ʼರ್ಸಂತ ಭುಖ ತೆ ದಯಲ್ಲಲ್ ಿಕರ್ನದಲ್ಲ ಿ ವಿಜಮಶಿರದ ಸಫಯದ  ಸೆದಳುರ್ಂತೆ  ಬಲ್ ಯವಿ   ಷೆ ಯಗಿಯುರ್ುದು  
 A) ಬಟ ಿಯಲ್ಲಾ  B) ಗ ೂೀಡ ಯಲ್ಲಾ  C) ಸ್ಸೀಯ ಯಲ್ಲಾ  D) ಭವನ್ ಮರದ್ಲ್ಲಾ 
8. ಉಸಿರಡದೆ  ಇಯುರ್ುದು. 
 A) ಭರನ್ ಲ   B) ಔಭಮರನ್ ಔುಲ್ುಮ  C) ಔುಂಫರನ್ ತಿಖುರಿ  D) ನ ೀಕರನ್ ಮಖಗ 
9. ರ್ಸಂತ  ಭಯುಗಲ್ು ರ್ಯಣ  
  A) ಚಿಂದ ಬಟ ಿಖಳ  ಔಂಡು    B) ತ್ೂತ್ು ಬದ್ು  ಸ್ಸೀಯ   ಔಂಡು     C) ರಂಗ ೂೀಲ್ಲ ಔಂಡು     D) ಮುರಿದ್ ಮನ  ಔಂಡು 
10.  ಫಟೆಟಮ  ಮ್ಮದಲೆ  ಫಣುದ 

A) ಚಿಟ ಿ     B) ನ್ವಲ್ು  C) ಕ ೂೀಗಿಲ   D) ಹಕಿಕಖಳು 

ಉತತಯಗಳು 

 1  A  3  A  5  B  7  C  9  A 

 2  B  4  C  6  A  8  D  10  A 

 
ಠಯಪೊದಷ್ಕ  ಅಧಯಮನ  3 – ಬಗತ್ ಸಿಂಗ್ 

ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. ಜಲ್ಲಮನನ  ಲ್ಲಬಗ್  ಹತಯರ್ಂಡ  ನಡೆದ  ರ್ಷ್ಾ  
  A) ಏಪರಲ್ – 13- 1919   B) ಭಚಶ – 13 – 1919  

C) ಏಪರಲ್ – 13 – 1819   D) ಭಚಶ – 13 – 1991 
2. ಜಲ್ಲಮನ್  ಲ್ಲಬಗ್  ಹತಯರ್ಂಡರ್ೆಕ  ಆದೆದಶ  ನಿದಡಿದ  ಬಿರಟಿದಷ್  ಅಧಿರ್ರಿ  
 A) ಡಲ್ಸೌಸ್ಸ  B) ವಲ್ಲಯಂ ಕ ಯ ರ  C) ಜನ್ರಲ್  ಡಯರ್ D) ಸ ನಿರ  ಸಯವಲಕ್ 
3. ಬಗತ್ಸಿಂಗ  ತನನ  ಸಸೆ ದದರಿಗೆ  ತೆ ದರಿಸಿದ  ಭಣುು  ಇದಯ ರತಿದಕ 
 A) ಭಕಿುಯ  B) ಔರುಣ ಯ  C) ದ ೀವರ  D) ತ್ಯಖದ್ 
4. ಬಿರಟಿದಷ್  ಸರ್ಾಯದ  ವಿಯುದಧ  ಷೆದಡು  ತಿದರಿಸಿರ್ೆ ಂಡ  ಬಗತ್ಸಿಂಗ್ನಿಗೆ  ದೆ ರೆತ ಉಡುಗೆ ರೆ   
 A) ವದ ೀಶ್  ಪಲಯನ್  B) ಮರಣದ್ಂಡನ    C) ಈನ್ುತ್ ಹುದ ು    D) ಸನಮನ್ 
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5. ಬಗತ್ಸಿಂಗ್ನ  ಸಹಚಯ 
 A) ವನಯಔ ಷವಔಶರ್    B) ಫಲ್ಖಂಗಧರ ತಿಲ್ಔ   

C) ಭಟುಕ ೀರ್ೀರ ದ್ತ್ು        D) ಸುಬಸಚಂದ್ರ ಫ ೂೀಸ್ 
6. “ಬಿರಟಿದಷ್ಯ  ಗುಂಡುಗಳಿಗೆ  ಆಹುತಿಯದ  ಸುಮಯು  2000 ಭುಗಧ  ಹಿಂದ ,  ಸಿಖ್,  ಭುಸಲಮನಯ ಯಕತದಿಂದ  ಈ  ರದೆದಶ 
    ರ್ನಗಿದೆ “  ಎಂಫ ಕಕಣೆ  ಇಲ್ಲಿದೆ.  

 A) ಜಲ್ಲಯನ್ ಲಫಗ್     A) ದ ಹಲ್ಲ     C) ಅಗರ  D) ಮುಂಫ ೈ 
7. ಬಗತ್ಸಿಂಗ್  ಅಂತಭುಾಖಿಯಗಿ  ನಿಂತಿದದನು  
  A) ಕ ೂಲ್ಕತ್ುದ್ಲ್ಲಾ  B) ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಾ  D) ಜಲ್ಲಯನ್ ಲಫಗ್ನ್ಲ್ಲಾ   D) ಮುಂಫ ೈನ್ಲ್ಲಾ 
8. ತಯಗದ  ರತಿದಕದ  ಭಣುನುನ  ಬಗತ್ಸಿಂಗ್  ಸಂಗರಹಿಸಿರ್ೆ ಂಡು  ತಂದಿದುದ  

 A) ಮುಷಿಿಯಲ್ಲಾ  B) ಡಬಾಯಲ್ಲಾ    C) ಕ ೈಯಲ್ಲಾ  D) ಫಯಗ್ನ್ಲ್ಲಾ  
9. ಬಲ್ಕ  ಬಗತ್  ಜಲ್ಲಮನ್  ಲಬಗ್ಗೆ  ಈ  ಭ ಲ್ಕ  ಸೆ ದಗಿದದನು  
  A) ಕಲ್ುಡಿಗ ಯಲ್ಲಾ  B) ಎತಿುನ್ಗಡಿಯಲ್ಲಾ  C) ಷ ೈಔಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ  D) ಯ ೈಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ 
10. ಜಲ್ಲಮನ್ ಲಬಗ್  ಹತಯರ್ಂಡದ ನಂತಯ  ಜನಯಲ್  ಡಮರ್  ಸೆಮ್ಮಮಯಿಂದ  ಸೆದಳದ  ಮತು  
 A) “ಎಲ್ಾರೂ  ಸತ್ುರು”     B) “ಚಳುವಳಿಯನ್ುು  ಹತಿುಕಿಕದ ವು”   
 C) “ಂದ ೀ ಂದ್ು ಖುಂಡು  ಸಹ  ದ್ಂಡಖಲ್ಲಲ್ಾ”  D) “ಬರತ್  ಆನ್ೂು ಬರಟ್ಟೀಷರ ವರ್ಕ ಕ” 

ಉತತಯಗಳು 

 1  A  3  D  5  C  7  D  9  D 

 2  C  4  B  6  A  8  B  10  C 

 
ಠಯಪೊದಷ್ಕ  ಅಧಯಮನ  5 - ಗಟುಗಳು  

  ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. “ರ್ೆೈಮುಂಟು  ರ್ಲ್ಲಲ್ ಿ ಶಿಯ  ಹರಿದ  ಭುಂಡ  ಮ್ಮೈಯೊಳಗೆ  ನರ್ಗಮ  ಂಫತುತ  ತುಂಡ ಮಯನೆ ಮಯನೆ  ಫಂದು    
     ಸೆಗಲೆದರಿರ್ೆ ಂಡ “  ಈ  ಗಟಿನ  ಉತತಯ ------ 
 A) ಕ ೂೀಟ್  B) ಸಪರಿ  C) ಄ಂಗಿ  D) ರುಭಲ್ು 
2. “ನಿದಯಲೆ ಿ ಹುಟೆ ಟದದು  ನಿದಯಲೆ ಿ ಬೆಳೆಯೊದದು  ನಿದಯು   ತಕಿದರೆ  ಭಟಮಮ”   
  A) ಈಪುಪ  B) ಸಔಕಯ   C) ಫ ಲ್ಾ   D) ಮಂಜುಖಡ ಾ 
3. ರ್ೆಸಯಲೆದಿ  ಹುಟೆ ಟದದು  ರ್ೆಸಯಲೆಿದ  ಬೆಳೆಯೊದದು  ಅದು  ಂದು  ಗಿಡದ  ರಿರ್ಯ  
 A) ಔ ಪಚಿಪುಪ  B) ಜಂಡು  C) ಔ ಪ      D) ತ್ವಯ  
4.  “ಫದಿನಲೆದಿ  ಹುಟೆ ಟದದು  ಫದಿನಲೆ ಿಬೆಳೆಯೊದದು  ಸೆ ದಗಿ  ಫಯುರ್ರ್ಯ  ಭುಂಜೆಯಗು ಹಿಡಿಯೊದದು” 
  A) ಈತ್ುಯಣಿ  B) ನ್ರಿ ಔೂದ್ಲ್ು  C) ಮುಳಿಿನ್  ಗಿಡ     D) ಖರಿಕ  
5. “ಸೆ ಲ್ದಲ್ಲ ಿ ಹುಟೆ ಟದದು  ಸೆ ಲ್ದಲ್ಲ ಿ ಬೆಳೆಯೊದದು  ಉಳುನ  ಕಂಡು  ನಗುರ್ುದು “  
 A) ಹುಲ್ುಾ    B) ಈತ್ುಯಣಿ  C) ಔ ಪ   D) ಖರಿಕ  
6. ಬಿದಸುಕಲ್ು ಿ ಉತತಯದ  ಗಟು   
 A) ಸ ೂಲ್ದ್ಲ್ಲಾ  ಹುಟ್ಟಿ  ಸ ೂಲ್ದ್ಲ್ಲಾ  ಫ ಳ ಯುವುದ್ು  B) ಬದಯಲ್ಲಾ  ಹುಟ್ಟಿ  ಬದಯಲ್ಲಾ  ಫ ಳ ದ್ು 
 C) ಬಖಲ್ಲ್ಲಾ  ಔಔುಕವುದ್ು  ಫಯಲ್ಲಾ  ತಿಂಬುವುದ್ು  D) ಕ ಸರಲ ಾೀ  ಹುಟ್ಟಿ  ಕ ಸರಲ ಾೀ  ಫ ಳ ಯುವುದ್ು 
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7. ಗಟುಗಳಿಂದಗುರ್  ಲಬ  
 A) ನ ನ್ಪನ್  ರ್ಕಿು  ಸ ಚುಿವುದ್ು  B) ಮನ್ರಂಜನ   ದ ೂಯ ಯುತ್ುದ  
 C) ಗರಮೀಣ  ಷ ೂಖಡಿನ್  ಄ರಿವು  D) ಮೀಲ್ಲನ್ ಮೂರು  ಸ ೀಳಿಕ ಖಳು ಸರಿಮಗಿ  

ಉತತಯಗಳು 

 1 C   3  D  5  D  7  D 

 2  A  4  A  6  C     
 

ಯಕಯಣಂಶಗಳು  
ಸಂಧಿ  ಸಗ   ದರರ್ಯಗಳು 

ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. ʼಜನೆೈಕಯʼ  ದ 
  A) ಖುಣಸಂಧಿ  B) ರ್ುಿತ್ೀಸಂಧಿ  C) ವೃದಧಸಂಧಿ  D) ಜರ್ುವಸಂಧಿ 
2. ʼಬೆಂಫತುತ̓   ದರ್ು   
 A) ಅಖಮಸಂಧಿ  B) ಅದ ೀರ್ಸಂಧಿ  C) ಲ ೂೀಪಸಂಧಿ  D) ಜರ್ುವಸಂಧಿ 
3. ಗುಣ  ಸಂಧಿಗೆ  ಉದಹಯಣೆ   
 A) ಗಿರಿೀರ್  B) ಮಹಷಿಶ  C) ಄ತ್ಯವಸರ  D) ಄ಜಂತ್ 
4. ʼಸಂಗರಸಲ್ಮʼ  ದರ್ು   
 A)  ಖುಣಸಂಧಿ  B) ಸವಣಶ ದೀಗಶಸಂಧಿ C) ವೃದಧಸಂಧಿ  D) ಄ನ್ುನಸ್ಸಔಸಂಧಿ 
5. ʼಗೆದದವಿʼ  ದರ್ು   
 A) ಜರ್ುವಸಂಧಿ  B) ರ್ುಿತ್ೀಸಂಧಿ  C) ಅದ ೀರ್ಸಂಧಿ  D) ಯಣ್ಸಂಧಿ 
6. ʼಶಯಶುಂದರʼ  ದರ್ು   
 A) ರ್ುಿತ್ೀಸಂಧಿ  B) ಜರ್ುವಸಂಧಿ  C) ವೃದಧಸಂಧಿ  D) ಯಣ್ಸಂಧಿ 
7. ʼಅತಯದಯʼ  ದರ್ು   
 A) ಯಣ್ಸಂಧಿ  B) ಸವಣಶ ದೀಗಶಸಂಧಿ C) ಖುಣಸಂಧಿ  D) ಅದ ೀರ್ಸಂಧಿ 
8. ʼತನಮಮʼ  ದರ್ು   
 A) ವೃದಧಸಂಧಿ  B) ಜರ್ುವಸಂಧಿ  C) ಄ನ್ುನಸ್ಸಔಸಂಧಿ D) ಯಣ್ಸಂಧಿ 
9. ʼಭಳೆಗಲ್ʼ  ದರ್ು   
 A) ಲ ೂೀಪಸಂಧಿ  B) ಅಖಮಸಂಧಿ  C) ಅದ ೀರ್ಸಂಧಿ  D) ಖುಣಸಂಧಿ   
10. ʼ ಸ್ದ್ದುʼ  ಈ  ದರ್ು  ಯಕಯಣದಲ್ಲ ಿ 
  A) ಜ ೂೀಡುನ್ುಡಿ  B) ಭತಿಗ ೂಂದ್ು  ಗಿೀತ್ು      C)   ದೀರುಕಿು  D) ಄ನ್ುಔರಣವಯಯ  
11. ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ   ದಗಳಲ್ಲ ಿ ಅನುಕಯಣರ್ಯಮ  ದ   
 A) ತಿರುತಿರುಗಿ  B) ಸಲ ಜೀನ್ು  C) ಬಟಿಬಯಲ್ು  D) ಚಟಚಟ 
12.  ʼಭಕಕಳುಭರಿʼ  ಎನುನರ್  ದ  ಇದರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆಯಗಿದೆ  
 A) ಜ ೂೀಡುನ್ುಡಿ  B) ದೀರುಕಿು  C) ಫಳಔು ಪದ್  D) ಄ನ್ುಔರಣವಯಯ 
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13.  ದಿವಯುಕಿತ  ದ 
 A) ಹುಳಹುಪಪಡಿ  B) ಕ ನ ಮೊಸರು  C) ತಿರುತಿರುಗಿ  D) ಔಟಔಟ 
14. ʼಫಟಟಫಮಲ್ುʼ  ಈ  ದ 
 A) ಜ ೂೀಡುನ್ುಡಿ  B) ವವ ೀಷ  ದೀರುಕಿು C) ಭತಿಗ ೂಂದ್ು  ಗಿೀತ್ು  D) ಄ನ್ುಔರಣವಯಯ 
15. ʼಷ್ಣುಮಖʼ  ದರ್ು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಹಯಣೆ 
 A) ಅದ ೀರ್ಸಂಧಿ  B) ಖುಣಸಂಧಿ   C) ಄ನ್ುನಸ್ಸಔ ಸಂಧಿ  D) ಜರ್ುವಸಂಧಿ 

ಉತತಯಗಳು 

1  C 6  A 11  D 
2  B 7 A  12  A 
3  B 8  C 13  C 
4  B 9  C 14  B 
5 A 10  C 15 C 

 

ರ್ಲ್ಗಳು 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. ರ್ತಾಮನ  ರ್ಲ್ದ  ರ್ಲ್ಸ ಚಕ  ರತಯಮ 
 A) ದ್   B) ಈತ್ು   C) ಄ನ್ುು   D) ವ 
2. “ಸಿದತೆಮು  ರ್ಡಿಗೆ  ಸೆ ದಗುತತಳ ”ೆ  ಕಯರ್ು  ಈ  ರ್ಲ್ದಲ್ಲಿದೆ  
 A) ವತ್ಶಭನ್  B) ಭೂತ್  C) ಭವಷಯತ್  D) ವದ್ಯಥಶಔ 
3. ಬ ತರ್ಲ್ದ  ರ್ಲ್ಸ ಚಕ  ರತಯಮ  
 A) ವ   B) ಈತ್ು   C) ಗ    D) ದ್ 
4. “ರಭನು  ಬೆದಟೆಗೆ  ಸೆ ದದನು”  ಕಕರ್ು  ಈ  ರ್ಲ್ದಲ್ಲದಿೆ 
 A)  ವತ್ಶಭನ್  B) ಭವಷಯತ್  C) ಭೂತ್  D) ನಿಶ ೀದಥಶಔ 
5. ಬವಿಷ್ಯತ್ರ್ಲ್ದಲ್ಲ ಿ ರ್ಲ್ಸ ಚಕ  ರತಯಮ 
 A) ದ್   B) ವ   C) ಈತ್ು   D) ಕ ಕ 
6. “ಶಫರಿಮು  ತಸಿಸಗೆ  ಸೆ ದಗುರ್ಳು”  ಕಯರ್ು   
 A) ವತ್ಶಭನ್ಕಲ್  B) ಭೂತ್ಕಲ್  C) ಭವಷಯತ್ಕಲ್ D) ಸಂಭವನಥಶಔ 
7. ಂದು  ರ್ಲ್ದ  ಕಿರಯದದ  ಷಿನದಲ್ಲ ಿ ಭತೆ ತಂದು  ರ್ಲ್ದ  ಕಿರಯದರ್ನುನ  ಫಳಸುರ್ುದು 
 A) ಕಿರಮಪಲ್ಾಟ   B) ಄ವಯಯ ಪಲ್ಾಟ C) ವಚನ್ ಪಲ್ಾಟ  D) ಕಲ್ ಪಲ್ಾಟ 
8. “ಅರ್ನು  ರೆೈಲ್ನುನ  ಏರಿದನು”  ಈ  ಕಯರ್ನುನ  ರ್ತಾಮನರ್ಲ್ರ್ೆಕ   ಲ್ಿಟಗೆ ಳಿCದಗ 
 A) ಄ವನ್ು  ಯ ೈಲ್ಲ್ಲಾ  ಏರು      B) ಄ವನ್ು  ಯ ೈಲ್ನ್ುು  ಏರುವನ್ು   

C) ಄ವನ್ು ಯ ೈಲ್ನ್ುು ಏರಿಕ ೂಂಡನ್ು   D) ಄ವನ್  ಯ ೈಲ್ನ್ುು  ಏರುತ್ುನ  
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ಉತತಯಗಳು 

 1  B  3  D  5  B  7  D 

 2  A  4  C  6  C  8  D 

 
ಲೆದಖನಚಿಸೆನಗಳು  ಭತುತ  ಕಯರರ್ಯಗಳು 

ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. ಫಬಯ  ಸೆದಳಿರ್ೆಮ  ಮತನುನ  ಮಥರ್ತತಗಿ  ಫರೆಮುಗ  ಫಳಸಲಗುರ್  ಲೆದಖನ  ಚಿಸೆನ 
 A) ಔಯ ೀಷಿನ್  B) ಅವರಣ  C) ಄ಲ್ಪವಯಮ  D) ಈದ್ಧರಣ 
2. ಅನೆದಕ  ಉಕಯಗಳು  ಂದು  ರಧನಕಯರ್ೆಕ   ಅಧಿದನಗಿದದಗ, ಉಕಯಗಳು  ಭುಗಿದಗಲೆಲ್ ಿ  
    ಫಳಸಲಗುರ್    ಚಿಸೆನ   
 A) ಄ಧಶವಯಮ   B) ಄ಲ್ಪವಯಮ   C) ಈದ್ಧರಣ  D) ವವರಣತ್ಮಔ 
3. ಂದು  ದರ್ನೆ ನದ,  ಕಯರ್ನೆ ನದ  ಸೆದಳಿ  ಅದರ್ೆಕ  ಸಭನಥಾಕ  ದರ್ನೆ ನದ,  ಕಯರ್ನೆ ನದ  ಸೆದಳುಗ      
     ಫಳಸಲಗುರ್  ಚಿಸೆನ  

A) ಈದ್ಧರಣ  B) ಅವರಣ  C) ಔಯ ೀಷಿನ್  D) ವವರಣತ್ಮಔ 
4. ಸಂಬೆ ದಧನೆಮ  ಭುಂದೆ  ಸಗ   ಕತೃಾ, ಕಭಾ, ಕಿರಯದಗಳಿಗೆ  ಬೆದರೆ  ಬೆದರೆ  ವಿವೆದಷ್ಣಗಳು  ಫಂದಗ 
    ರ್ೆ ನೆಮ  ವಿವೆದಷ್ಣ  ಬಿಟುಟ  ಉಳಿದರ್ುಗಳ  ಭುಂದೆ  ಫಳಸುರ್  ಚಿಸೆನ 
 A) ಄ಲ್ಪವಯಮ  B) ಄ಧಶವಯಮ  C) ಪೂಣಶವಯಮ D) ಈದ್ಧರಣ 
5. ರಿಭಷ್ಟಕ  ದಗಳನುನ ಫಳಸುಗ,  ಅನಯಭಶೆಮ ದಗಳನುನ  ಫಳಸುಗ  ಫಳಸುರ್  ಚಿಸೆನ 
 A) ಈದ್ಧರಣ  B) ಅವರಣ  C) ಔಯ ೀಷಿನ್  D) ವವರಣತ್ಮಔ 
6. ಂದು  ೂಣಾಕಿರಯ್ಕಯಿಂದ  ಕ ಡಿದ  ಕಯದ  ರ್ೆ ನೆಮಲ್ಲ ಿ ಈ  ಲೆದಖನ  ಚಿಸೆನಮನುನ  ಫಳಸಲಗುರ್ುದು 
 A) ಄ಧಶ ವಯಮ B) ಪೂಣಶವಯಮ C) ಄ಲ್ಪವಯಮ  D) ಬವಸೂಚಔ 
7. ಹಷ್ಾ,  ಆಶುಮಾ, ಸಂತೆ ದಷ್, ವಿಶದ, ದುುಃಖ  ಭುಂತದ  ಭರ್ನೆಗಳನುನ  ಸ ಚಿಸುರ್  ದಗಳ ಭುಂದೆ  ಫಳಸುರ್  
   ಚಿಸೆನ 
 A) ಬವಸೂಚಔ  B) ಈದ್ಧರಣ  C) ಔಯ ೀಷಿನ್  D) ಅವರಣ 
8. ಅಯೊಯದ  ಹಿದಗಗಬಯದಿತುತ  - ಈ ಕಯರ್ೆಕ  ಫಳಸಫಹುದದ  ಚಿಸೆನ 
 A) ಅವರಣ  B) ಪರವುಥಶಔ  C) ಪೂಣಶವಯಮ D) ಬವಸೂಚಔ 
9. ಕನನಡ  ಭಶೆಮಲ್ಲ ಿ ಇಂಗಿಿದಷ್  ಭಶೆಮ  ದರ್ನುನ  ಫಳಸಲಗುತತದೆ -  ಈ ಕಯದ  ಗೆರೆ ಏಳದ  ದರ್ೆಕ  ಫಳಸಲಗುರ್ 
    ಚಿಸೆನ 
 A) ಅವರಣ  B) ಈದ್ುರಣ  C) ಔಯ ೀಷಿನ್  D) ಪೂಣಶವಯಮ 
10. ದಶಯರ್ಥ ಯಯು -  ಈ ಕಯರ್ೆಕ  ಫಳಸಫಹುದದ  ಚಿಸೆನ 
 A) ಈದ್ಧರಣ  B) ಔಯ ೀಷಿನ್  C) ಪರವುಥಶಔ  D) ಄ಧಶವಯಮ 
11. ಸವತಂತರಯ  ಕಯಗಳಗಿ  ನಿಲ್ಿಫಲ್ ಿ ಅನೆದಕ ಉಕಯಗಳೄೆಡನೆ  ಂದು  ೂಣಾ ಅಭರಮದ  ಕಯಗಿದದಯ   

A) ಸಂಯೊೀಜತ್  ಔಯ  B) ಷಭನ್ಯಔಯ  C) ಮರ್ರಔಯ  D) ಪರವುಥಶಔ ಔಯ 
12.”ರ್ಯಯದಲ್ಲ ಿ ಭಲೆದರಿಯ  ಯಕಗಿ  ಹಬಿಬತುತ”  ಈ ಕಯರ್ು 
 A) ಷಭನ್ಯಔಯ  B) ಸಂಯೊೀಜತ್  ಔಯ    C) ಮರ್ರಔಯ  D) ಸ ೀಳಿಕ ಯ ಔಯ 
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13. ಂದು  ಅಥ ಅನೆದಕ ಕಯಗಳು  ಂದು ರಧನ ಕಯರ್ೆಕ  ಅಧಿದನಗಿದದರೆ 
 A) ಮರ್ರಔಯ   B) ಸಂಯೊೀಜತ್  ಔಯ  C) ಷಭನ್ಯಔಯ      D) ಪರವುಥಶಔ ಔಯ 
14. ಂದು ೂಣಾ  ಕಿರಯದದೆ ಂದಿಗೆ  ಸವತಂತರಯಗಿಯುರ್  ಕಯರ್ನುನ ಹಿದಗೆಂದು ಸೆದಳುರ್ಯು 
 A) ಷಭನ್ಯಔಯ  B) ಸಂಯೊೀಜತ್  ಔಯ    C) ಮರ್ರಔಯ  D) ಸ ೀಳಿಕ ಯ ಔಯ 
15.”ರ್ಯಯದಲ್ಲ ಿ ಭಲೆದರಿಯ  ಯಕಗಿ ಹಬಿಬತುತ;  ಆದದರಿಂದ ವಿದರೆದಶವಯ  ಠಕ  ಅರ್ಯ  ಆರೆ ದಗಯದ ಮ್ಮದಲೆ ರಿಣಭ   

    ಬಿದರಿತು. ಸಗಗಿ ಅರ್ಯು ಅಲ್ಲಿಂದ  ರ್ಗಾರ್ಣೆ  ಸೆ ಂದುರ್ಂತಯಿತು.”  ಈ ಕಯರ್ು 

 A) ಷಭನ್ಯಔಯ  B) ಸಂಯೊೀಜತ್  ಔಯ    C) ಮರ್ರಔಯ  D) ಸ ೀಳಿಕ ಯ ಔಯ 

ಉತತಯಗಳು 
1 D  6 B 11 A  
2 A  7 A  12 A  
3  B 8  D 13 A  
4  A 9  C 14 A  
5  C 10 C  15  B 

 
ಸಮಸಗಳು 

ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. ʼತತುಯುಷ್  ಸಮಸರ್ೆಕ  ಸ ಕತದ  ಉದಹಯಣೆ  
 A) ಔಟ ಿೀಕಂತ್  B) ಷಕ್ಷಿಭD  C) ಪರಧನ್  D) ನ ಯುವಸರ 
2. ಕಿರಯಸಮಸರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ  
 A) ಇ ಫ ಔುಕ  B) ಔಂಗ ಡು  C) ಹಿಂದ್ಲ    D) ಆಭಮವು 
3. ದವಂದವ  ಸಮಸರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ಔಡ ಖಣು ಿ  B) ಮಲೀತ್ು  C) ತ್ಲ ನ ೂೀವು  D) ಗಿರಿವನ್ದ್ುಖಶಖಳು 
4. ʼಭುಂಗೆೈʼ  ದರ್ು  ಈ ಸಮಸರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ತ್ತ್ುಪರುಷ  B) ಔಮಶಧರಯ C) ಄ಂಶ್   D) ಬಹುವರೀಹಿ 
5. ಕಭಾಧಯಮ  ಸಮಸರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ನ ಯುವಸರ  B) ಮಹಿೀಪತಿ  C) ಔಣ ುಯ   D) ಸ ದ ೂುಯ  
6. ತತಯುಷ್  ಸಮಸರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ಫ ಟಿದವಯ   B) ಮುಔಕಣ ಿ  C) ಚಔರಣಿ  D) ಸ ೂಗ ದ ೂೀರು 
7. ʼಷಕ್ಷಿಮಡಿʼ  ದರ್ು ಈ ಸಮಸರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ಄ಂಶ್   B) ಕಿರಮ  C) ದೀಖು   D) ಬಹುವರೀಹಿ 
8. ʼನಡುರತಿರʼ  ದದಲ್ಲಿಯುರ್  ಸಮಸ 
 A) ದ್ೀಂದ್ೀ  B) ಄ಂಶ್   C) ಕಿರಮ  D) ದೀಖು 
9. ʼಸತಸವಯʼ  ದರ್ು ಈ ಸಮಸರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ಄ಂಶ್   B) ಔಮಶಧರಯ C) ಕಿರಮ  D) ದೀಖು 
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10. ʼಇಮಮರ್ುʼ  ದದಲ್ಲಯಿುರ್  ಸಮಸ 
 A)  ತ್ತ್ುಪರುಷ  B) ಄ಂಶ್   C) ಔಮಶಧರಯ D) ಖಮಔ 

ಉತತಯಗಳು 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 C  B  D  C  D  A  B  B  D  C 

ನಭದಗಳು 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. ಯ ಢನಭರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ  . 
 A) ಯರಿ  B) ಉರು  C) ಯಹುಲ್  D) ಄ಷುಿ 
2. ಅಂಕಿತನಭ ದರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ   
 A) ಮನ್ುಷಯ  B) ಪವಶತ್  C) ಸಹದ ೀವ  D) ವದೀಂಸ 
3. ಅನವಥಾನಭದಗಳ  ಗುಂಪಿಗೆ  ಷೆದಯದ  ದವಿದು. 
 A) ಕ ಂಪು    B) ವಜ್ಞನಿ  C) ಇವನ್ಯ  D) ಹನ ುರಡು 
4. ಭರ್ನಭದರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆಯದ  ದವಿದಗಿದೆ. 
 A) ನ ೂೀಟ  B) ಹಲ್ವು  C) ತ್ ಂಔಣ  D) ಮೂವರು 
5. ರಿಮಣಚಕ  ನಭದರ್ೆಕ  ಈ  ದ  ಉದಹಯಣೆಯಗಿದೆ. 
 A) ಹಳತ್ು  B) ಹಲ್ವು  D) ಹಿರಿಮ  D) ಳ ಿಯ 
6. ʼಡುರ್ಣʼ  ದರ್ು    
 A) ಪರಕರಚಔ B) ಸವಶನಮ  C) ಬವನಮ  D) ದಗೀಚಔ 
7.ಸರ್ಾನಭರ್ೆಕ  ಈ ದರ್ು  ಉದಹಯಣೆಯಗಿದೆ 
 A) ರಮೀರ್  B) ನ್ದ   C) ನನ್ು  D) ಔನ್ುಡಔ 
8. ʼಯಯುʼ  Aನುನರ್  ದರ್ು    
 A) ಅತ್ಮಥಶಔ  B) ಪುರುಶಥಶಔ  C) ನಿದ ೀಶವತ್ಮಔ  D) ಪರವುಥಶಔ 
9. ಆತಮಥಾಕ  ಸರ್ಾನಭರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ನಿಮಮ  B) ನಿೀನ್ು  C) ತ್ಮಮ  D) ಄ವರು 
10. ʼಳ ಳೆಮʼ  ದರ್ು ನಭದಗಳಲ್ಲ ಿ
 A) ಸಂಖಯಚಔ B) ಪರಿಭಣಚಔ C) ದಗೀಚಔ  D) ಖುಣಚಔ 

ಉತತಯಗಳು 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

B C B A B D C D C D 
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ಕೃದಂತ  ಭತುತ  ತದಿಧತಂತ 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. ʼಒಡಿದʼ  ದರ್ು   
 A) ಔೃದ್ಂತ್ನಮ B) ಔೃದ್ಂತ್ವಯಯ C) ಔೃದ್ಂತ್ ಬವನಮ  D) ತ್ದಧತ್ಂತ್ 
2. ಕೃದಂತ ಭರ್ನಭರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ಭಡಿದ್  B) ಒಡಿದ್  C) ಭಟ    D) ತಿನ್ುುವ 
3. ʼಫರೆಮುರ್ʼ ಎನುನರ್  ದರ್ು  ಕೃದಂತದಲ್ಲ ಿ  
 A) ಭೂತ್ ಔೃದ್ಂತ್ B) ಭವಷದ್ೀತ್ಶಭನ್ ಔೃದ್ಂತ್ C) ನಿಶ ೀಧ ಔೃದ್ಂತ್    D) ಔೃದ್ಂತ್ ಬವನಮ 
4. ಕೃದಂತರ್ಯಮರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ನ್ಂಬಕ   B) ಬಯ ದ್ು   C) ನ ನ್ಪು  D) ಕ ೂಯ ತ್ 
5. ತದಿಧತಂತ  ಭರ್ನಭರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ಔನ್ುಡಿಖ  B) ಸ್ಸರಿವಂತ್   C) ಚ ಲ್ುವಕ   D) ಬಳ ಗರ 
6.ʼನಿನಗಗಿʼ  ದರ್ು  ಈ  ಯಕಯಣಂಶದಲ್ಲಿ  
 A) ತ್ದಧತ್ಂತ್ವಯಯ B) ತ್ದಧತ್ಂತ್ ನಮ  C) ತ್ದಧತ್ ಬವನಮ D) ತ್ದಧತ್ ಄ವಯಯ 
7. ʼಚಂದರನಂತೆʼ  ದರ್ು  ಯಕಯಣಂಶದಲ್ಲ ಿ
 A) ತ್ದಧತ್  ಬವನಮ B) ತ್ದಧತ್ ನಮ   C) ತ್ದಧತ್ ಄ವಯಯ   D) ಔೃದ್ಂತ್ವಯಯ 
8.ʼತದಿಧತಂತ  ನಭʼರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆಯದ ದ 
 A) ಬಳ ಗರ  B) ಔಪುಪ    C) ಯಧ ಗಿಂತ್  D)  ಮಶ 

ಉತತಯಗಳು 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A C B B C A C A 
 

ಕಿರಯದ  ಭತುತ  ವಿಬಕಿತ  ರತಯಮಗಳು 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. ಕಿರಯದದ ಭ ಲ್ಯ  
 A) ನಮಪರಔೃತಿ  B) ಈಪಸಖಶ  C) ಧತ್ು  D) ಪರತ್ಯಯ 
2. ʼಸಕಭಾಕʼ  ಧತುವಿಗೆ  ಉದಹಯಣೆ   
 A) ಸ ೂೀಖು  B) ನಚು  C) ಕ ೂಡು  D) ಒಡು 
3. ಅಕಭಾಕ  ಧತುವಿಗೆ  ಉದಹಯಣೆಯಗುರ್  ದವಿದಗಿದೆ 
 A) ಮುಚುಿ  B) ಬದ್ುಔು  C) ತಿದ್ುು   D) ಬಡು 
4. ʼಭಲ್ಗಿಸುʼ  ಎನುನರ್  ದರ್ು  ಯಕಯಣದಲ್ಲ ಿ 
 A) ಸಹಜ  ಧತ್ು  B) ನಿಶ ೀಧಥಶಔ  ಕಿರಮಪದ್ C) ಷಧಿತ್  ಧತ್ು D) ನಮಪದ್ 
5. ನಿಶೆದಧಥಾಕ  ಕಿರಯದರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ   
 A) ತಿನ್ುಲ್ಲ  B) ತಿಂದನ್ು   C) ತಿನ್ುಳು  D) ತಿನ್ುುವಳು 
6. ʼಒದುʼ  ಎನುನರ್  ದದ  ಸಂಬರ್ನಥಾಕ  ಯ  
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 A) ಒದ್ದ್ು  B) ಒದಮರು   C) ಒದ್ಲ್ಲ  D) ಒದ ೂೀಣ 
7. ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ದಗಳಲ್ಲ ಿ ಸಂಬರ್ನಥಾಕ  ಯ ರ್ನುನ ಗುಯುತಿಸಿ 
 A) ತಿನ್ುಳು  B) ತಿನ್ುಲ್ಲ   C) ತಿನ್ುುತ್ುನ   D) ತಿಂದನ್ು 
8.ʼಮಡಳುʼ  ಈ ದರ್ು  ಕಿರಯದದ  ಈ  ಯ ರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ವದ್ಯಥಶಔ  B) ಸಂಭವನಥಶಔ  C) ನಿಶ ೀಧಥಶಔ  D) ಸಂಬಂಧಥಶಔ 
9. ʼಮಡೆದರ್ುʼ  ಎನುನರ್  ದರ್ು  ಈ  ಯಕಯಣಂಶರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ವದ್ಯಥಶಔ  B) ಸಂಬಂಧಥಶಔ  C) ನಿಶ ೀಧಥಶಔ    D) ಸಂಭವನಥಶಔ 
10. ʼಮಡುʼ  ದದ  ವಿದಯಥಾಕ  ಯ  
 A) ಭಡಿಮನ್ು  B) ಭಡದ್ು   C) ಭಡಿೀತ್ು  D) ಭಡಲ್ಲ 
11. ಕಮಾಥಾದ  ರ್ಯಕರ್ನುನ  ಈ  ವಿಬಕಿತಯಿಂದ  ಗುಯುತಿಸುರ್ಯು 
 A) ದೀತಿೀಮ  B) ತ್ೃತಿೀಮ   C) ಪಂಚಮ  D) ಷಷಿಠೀ 
12. ಹಳಗನನಡದಲ್ಲ ಿ ಂಚಮಿ  ವಿಬಕಿತ   
 A) ಄ತ್ುಣಿಂ  B) ಮ್    C) ಳ್   D) ಄ 
13. ಸತಮಿ  ವಿಬಕಿತಗೆ  ರ್ಯಕ   
 A) ಸಂಬಂಧ  B) ಄ಧಿಔರಣ   C) ಔತ್ೃಶ  D) ಔರಣ 
14. ಚತುರ್ಥಾ  ವಿಬಕಿತಮ  ರ್ಯಕ 
 A) ಔರಣ   B) ಄ದನ್   C) ಔಮಶ  D) ಸಂಪರದನ್ 
15. ʼಷವಿತಿಯೊಳ್ʼ  ಎನುನರ್  ದದಲ್ಲಯಿುರ್  ವಿಬಕಿತ   
 A) ಪರಥಭ  B) ದೀತಿೀಮ   C) ಪಂಚಮೀ  D) ಸಪುಮೀ 
16. ತೃತಿದಯ  ವಿಬಕಿತಮ  ರ್ಯಕ 
 A) ಔತ್ರಶಥಶ  B) ಔರಣಥಶ   C) ಄ದನ್  D) ಸಂಪರದನ್ 
17. ಹಳಗನನಡದಲ್ಲ ಿ ಸತಮಿದ  ವಿಬಕಿತ   
 A) ಄ತ್ುಣಿಂ  B) ಆಂ    C) ಄ಂ   D) ಳ್ 
18. ಂದು  ವಿಬಕಿತ  ರತಯಮದ  ಷಿನದಲ್ಲ ಿ ಭತೆ ತಂದು  ವಿಬಕಿತ   ರತಯರ್ನುನ  ಫಳಸುರ್ುದು 
 A) ಕಲ್ ಪಲ್ಾಟ  B) ಷಥನ್ ಪಲ್ಾಟ   C) ವಭಕಿು  ಪಲ್ಾಟ  D) ಕಿರಮ ಪಲ್ಾಟ 
19. ʼಊಯನುನ  ಷೆದರಿದನುʼ  ಕಯದಲ್ಲಿಯುರ್   ವಿಬಕಿತ  ಲ್ಿಟಗೆ ಳಿCದರೆ 
 A) ಉರಲ್ಲಾ  ಷ ೀರಿದ್ನ್ು     B) ಉರಿನಿಂದ್  ಷ ೀರಿದ್ನ್ು        
 C) ಉರಿಗ   ಷ ೀರಿದ್ನ್ು    D) ಉರಿನ್ ದ ಷ ಯಂದ್ ಷ ೀರಿದ್ನ್ು 
20. ʼನಭಮ  ಚಿಕಕʼ  ಈ ಕಯದಲ್ಲ ಿ ವಿಬಕಿತ  ಲ್ಿಟಗೆ ಳಿಸದಗ 

A) ನ್ಮಮಲ್ಲಾ  ಚಿಔಕಪಪ B) ನ್ಮಮಂದ್  ಚಿಔಕಪಪ  C) ನ್ಮಮನ್ುು ಚಿಔಕಪಪ D) ನ್ಮಗ  ಚಿಔಕಪಪ   
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ಉತತಯಗಳು 
1 C 6 B 11 A 16 B 
2 C 7 D 12 A 17 D 
3 B 8 C 13 B 18 C 
4 C 9 D 14 D 19 C 
5 C  10  D 15  D 20  D 

 
ಅರ್ಯಮಗಳು,     ಅನಯದೆದಶಿಮ  ದಗಳು 

ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. ಕಿರಯಥಾಕ  ಅರ್ಯಮರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ   
 A) ಈಂಟು  B) ಸುಮಮನ   C) ಄ಥ  D) ಯ ೂಯಯನ  
2. ಕಿರಯದದ  ಷಿನದಲ್ಲದಿುದ  ಕಿರಯ್ಕಮ  ಅಥಾರ್ನುನ  ರ್ೆ ಡುರ್  ಅರ್ಯಮ 
 A) ಷಭನ್ಯ  B) ಄ನ್ುಔರಣ  C) ಕಿರಮಥಶಔ  D) ಸಂಬಂಧಥಶಔ 
3. ʼಅಥʼ  ಎನುನರ್  ದದಲ್ಲಯಿುರ್  ಅರ್ಯಮ 
 A) ಄ನ್ುಔರಣ  B) ಸಂಬಂಧಥಶಔ C) ಬವಸೂಚಔ  D) ಕಿರಮಥಶಔ 
4. ಂದು  ನಿಶುಯಥಾದಲ್ಲಿಯುರ್  ಅರ್ಯಮ 
 A) ಸಂಬಂಧಥಶಔ B) ಄ವಧರಣಥಶಔ C) ಄ನ್ುಔರಣ  D) ಷಭನ್ಯ 
5. ಕಿರಯ್ಕ  ನಡೆಮುರ್  ರಿದತಿಮನುನ  ಸೆದಳುರ್  ಅರ್ಯಮ 
 A) ಕಿರಮಥಶಔ  B) ಄ವಧರಣಥಶಔ C) ಷಭನ್ಯ  D) ಄ನ್ುಔರಣ 
6. ʼಸಗ ʼ  ಎನುನರ್  ದದಲ್ಲಿಯುರ್  ಅರ್ಯಮ 
 A) ಬವಸೂಚಔ  B) ಷಭನ್ಯ  C) ಕಿರಮಥಶಔ  D) ಸಂಬಂಧಥಶಔ 
7. ʼಅರ್ರೆದʼ  ಎನುನರ್  ದದಲ್ಲಿಯುರ್  ಅರ್ಯಮ 
 A)  ಕಿರಮಥಶಔ  B) ಄ನ್ುಔರಣ  C) ಄ವಧರಣಥಶಔ D) ಷಭನ್ಯ 
8. ʼಕಯಕಯʼ  ದರ್ು  ಈ ಅರ್ಯಮರ್ೆಕ  ಉದಹಯಣೆ 
 A) ಕಿರಮಥಶಔ  B) ಸಂಬಂದಥಶಔ        C) ಄ನ್ುಔರಣ  D) ಷಭನ್ಯ 
9. ʼತಲ್ ಕುʼ  ದರ್ು  ಕನನಡರ್ೆಕ  ಈ  ಭಶೆಯಿಂದ  ಫಂದಿದೆ 
 A) ಆಂಗಿಾೀಷ್  B) ಪೀಚುಶಗಿೀಸ್ D) ಄ರಬಾ  D) ಈದ್ುಶ 
10. ಪೊದಚುಾಗಿದಸ್  ಭಶೆಯಿಂದ  ಕನನಡರ್ೆಕ  ಫಂದಿಯುರ್  ದ 
 A) ಷಬೂನ್ು  B) ಜಮೀನ್ು  C) ಔಚ ೀರಿ  D) ಸಲಮು 
11. ʼಚ್ರ್ಷ್ಟʼ  ದರ್ು  ಕನನಡರ್ೆಕ  ಈ ಭಶೆಯಿಂದ  ಫಂದಿದೆ 
 A) ಪಸ್ಸಶ  B) ಄ರಬಾ  C) ಹಿಂದ್ುಷಥನಿ  D) ಗಿರೀಕ್ 
12. ʼಷಯನಿಟರಿʼ  ಎನುನರ್  ದರ್ು  ಕನನಡರ್ೆಕ  ಈ  ಭಶೆಯಿಂದ  ಫಂದಿದೆ 
 A) ಹಿಂದ್ೂಷಥನಿ  B) ಆಂಗಿಾೀಷ್  C) ಗಿರೀಕ್  D) ಪೀಚುಶಗಿೀಸ್ 
13. ಯಷೆತ̓  ದರ್ು  ಕನನಡರ್ೆಕ  ಈ ಭಶೆಯಿಂದ  ಫಂದಿದೆ 
 A) ಪಸ್ಸಶ  B) ಹಿಂದ್ೂಷಥನಿ  C) ಄ರಬಾೀ  D) ಆಂಗಿಾೀಷ್  



40 
 

14. ʼರ್ಗದʼ  ದರ್ು  ಈ ಭಶೆಯಿಂದ  ಕನನಡರ್ೆಕ  ಫಂದಿದೆ. 
 A) ಲಯಟ್ಟನ್  B) ಗಿರೀಕ್  C) ಆಂಗಿಾೀಷ್  D) ಹಿಂದ್ೂಷಥನಿ  

\ಉತತಯಗಳು 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A C B B A D C C D A A B A D 

 
 

ಛಂದಸುಸ 
ಈ  ರ್ೆಳಗಿನ  ರವೆನಗಳಿಗೆ  ನಲ್ುಕ  ಆಯ್ಕಕಗಳನುನ  ನಿದDಡಿದುದ,  ಸರಿಯದ  ಉತತಯರ್ನುನ  ಆರಿಸಿ  ಫರೆಯಿರಿ. 
1. ಷಲ್ಲನ  ಆಯಂಬದಲ್ಲ ಿ14 ಮತೆರಗಳನುನ ಸೆ ಂದಿಯುರ್  ಷ್ಟದಿ 
 A) ಬ ೂೀಖ  B) ಔುಸುಮ  C) ಬಮನಿ  D) ಪರಿವಧಿಶನಿ 
2. ʼವಿದಯಲ್ರ್ʼ  ದಯದ  ಷ್ಟದಿ 
 A) ರ್ರ   B) ಬಮನಿ  C) ಧಶಔ  D) ಔುಸುಮ 
3. ಶಬದಲ್ಂರ್ಯದ  ವಿಧರ್ಲ್ಿದುದ 
 A) ಈಪಭ  B) ಯಮಔ  C) ರೂಪಔ  D) ದ್ೃಶಿಂತ್ 
4. “ಭದಭ  ದುಯೊದಾಧನಯು  ಭದಗಜಗಳಂತೆ  ಸೆ ದರಡಿದಯು”  ಈ  ಕಯದಲ್ಲಿಯುರ್ ಅಲ್ಂರ್ಯ 
 A) ರೂಪಔ  B) ದ್ೃಶಿಂತ್  C) ಈತ್ ರೀಕ್   D) ಈಪಭ 
5. Aಯಡು ಬೆದರೆ  ಬೆದರೆ ಕಯಗಳು ಅಥಾಷದೃಶಯದಿಂದ  ಬಿಂಫ  ರತಿಬಿಂಫದಂತೆ ಭರ್ದಂತೆ  ತೆ ದಯುತಿತದದರೆ 
 A) ಈಪಭ  B) ವ ಾೀಷ   C) ದ್ೃಶಿಂತ್  D) ಄ಥಶಂತ್ರನಯಸ 
6. ʼನಿದಚರಿಗೆ  ಮಡುರ್  ಉರ್ಯರ್ು ಸವಿಗೆ  ಸಲೆರೆದಂತೆ”  ಈ ಕಯದಲ್ಲಿಯುರ್ ಅಲ್ಂರ್ಯ 
 A) ವ ಾೀಷ  B) ದ್ೃಶಿಂತ್   C) ರೂಪಔ  D) ಈಪಭ 
7. ಅತಿ  ಷಭಯದಿಂದಗಿ ಉಮ್ಮದಮ ಭತುತ ಉಮನಗಳಲ್ಲ ಿ ಅಬೆದಧರ್ನುನ  ಸೆದಳಿ  ರ್ರ್ಣಾಸುರ್ುದು 
 A) ಈಪಭ  B) ರೂಪಔ  C)  ದ್ೃಶಿಂತ್  D) ವ ಾೀಷ 
8. “ಅಳಿಳರಿಮುತಿತ  ಎಭಮ  ಡಲ್ಬೆದಗೆಮ  ಬೆಂಕಿಮ ರಿ   ನಿನನನಿರಿಮದೆ  ೆದಳು  ವಿವವಮಿತರ “  ಈ ಕಯದಲ್ಲಿಯುರ್  
    ಅಲ್ಂರ್ಯ 
 A) ರೂಪಔ  B) ವ ಾೀಷ   C) ಈಪಭ  D) ಄ಥಶಂತ್ರನಯಸ 
9. ಉಮ್ಮದಮದ  ರ್ಸುತರ್ನುನ ಅಥ  ಸನಿನೆದಶರ್ನುನ  ಉಮನದ  ರ್ಸುತರ್ನನಗಿ  ಕಲ್ಸಿ  ಸೆದಳುರ್ುದು 
 A) ಈಪಭ  B) ರೂಪಔ  C) ದ್ೃಶಿಂತ್  D) ಈತ್ ರೀಕ್  
10. ʼಕನನಡʼ  ದದಲ್ಲಯಿುರ್  ಅಕ್ಷಯ  ಗಣ 
 A) ʼಸʼಖಣ  B) ʼಮʼ ಖಣ  C) ʼಭʼ ಖಣ  D) ʼತ್ʼ ಖಣ 
11. ರ್ರ್ಯರ್ನುನ ಚಿಸುಗ  ಅಥಾರ್ೆಕ  ಚುಯತಿ ಫಯದಂತೆ  ನಿಲ್ಲಿಸುರ್  ತಣ 
 A) ಖಣ   B) ಯತಿ   C) ರಸ  D) ಯಮಔ 
12. ʼಖಯತ  ಕನಾಟಕ  ರ್ೃತತʼ ದಲ್ಲಿಯುರ್  ರ್ೃತತಗಳು 
 A) 8   B) 6   C) 5   D) 4 
13. ಭಮಿನಿ ಷ್ಟದಿಮಲ್ಲ ಿ ಆಯು  ಷಲ್ುಗಳ  ಟುಟ  ಮತೆರ 
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 A) 144   B) 102   C) 96   D) 64 
14.ಷ್ಟದಿ  ಛಂದಸಿಸನಲ್ಲಿಯುರ್  ಷಲ್ುಗಳು 
 A) 4   B) 6   C) 3   D) 14  
15. ”ಲ್ಘುನಲಕಗಿಯಲ್”   
 A) ಈತ್ಪಲ್ಭಲವೃತ್ು   B) ಸರಖಧಯವೃತ್ು      C) ಮತ್ ುೀಭವಕಿರೀಡಿತ್ವೃತ್ು D) ಚಂಪಔಭಲವೃತ್ು 
16. ಕಂದದಯದ ಮೊದಲ್ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಯಿುರ್  ಮತೆರ 
 A) 11   B) 10   C) 12   D) 14 
17. ಅಕ್ಷಯಗಣದಲ್ಲಿಯುರ್  ಗಣಗಳ  ಸಂಖೆಯ 
 A) 6   B) 7   C) 8   D) 9 
18. ಕಂದದಯದಲ್ಲ ಿ  ಇಯುರ್  ಷಲ್ುಗಳು 
 A) 3   B) 4   C) 6   D) 8 
19. ಗುಯು – ಲ್ಘು  ಭ ರಿರೆ  ಗಣ 
 A) ʼಜ-ರʼ ಖಣ  B) ʼಸ-ತ್ʼ ಖಣ  C) ʼಮ-ನ್ʼ ಖಣ  D) ʼಭ-ಯʼ ಖಣ 
20. ತಂದೆಗೆ  ತರರ್ನುನ  ಫರೆಮುಗ  ಆಯಂಬದಲ್ಲಿ  ಫಳಸುರ್  ಕಕಣೆ 
 A) ಅತಿೇಯ  ತ್ಂದ ಯವರಿಗ   B) ಪರೀತಿಯ ತ್ಂದ ಯವರಿಗ   

C) ಷೀಮ ತ್ಂದ ಯವರಿಗ    D) ಪೂಜಯಯದ್ ತ್ಂದ ಯವರಿಗ  
21. ಇರ್ರಿಂದ, ಇರ್ರಿಗೆ, ಮನಯರೆ, ವಿಷ್ಮ ಈ ಎಲಿ ಹಂತಗಳನುನ ನರ್ು ರ್ಣುರ್ುದು 
 A) ಈಲ ಾೀಖಿತ್  ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಾ B) ಖಸಗಿ ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಾ  C) ಜಮೀನ್ು ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಾ D) ಯವಸರಿಔ ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಾ 
22. ರಫಂಧದಲ್ಲ ಿ ಇಯುರ್  ಹಂತಗಳು 
 A) 2   B) 4   C) 3   D) 5   
23. ನಭಗಿಂತ  ಕಿರಿಮರಿಗೆ  ತರ ಫರೆಮುಗ  ಭುರ್ತಮಗೆ ಳಿಸುರ್  ವಿಧನ. 
 A) ನ್ಮಷಕರಖಳು B) ವಂದ್ನ ಖಳು  C) ಮಚುಿಗ ಖಳು  D) ಅಶ್ೀಶದ್ಖಳು 
24. ರಫಂಧದಲ್ಲ ಿ ಇಲ್ಿದಿಯುರ್  ಹಂತ 
 A) ಪೀಠಕ   B) ಈಲ ಾೀಕ  C) ವಷಯ ನಿರೂಪಣ  D) ಈಪಸಂಸರ 
25. ವಿದಯರ್ಥಾಗಳು  ತಭಮ  ಗುಯುಗಳಿಗೆ  ಫರೆಮುರ್  ತರದ  ರ್ೆ ನೆಮನುನ ಭುರ್ತಮಗೆ ಳಿಸುರ್ುದು 
 A) ತ್ಮಮ ಪರೀತಿಯ B) ತ್ಮಮ ನ್ಂಬುಗ ಯ C) ತ್ಮಮ ಪರಿಚಯದ್ D) ತ್ಮಮ ವಧ ೀಯ 

 
ಉತತಯಗಳು 

1 C 6 D 11 B 16 C 21 D 
2 C 7 B 12 B 17 C 22 C 
3 B 8 A 13 B 18 B 23 D 
4 D 9 D 14 B 19 C 24 B 
5 C 10 C 15 D 20 D 25 D 
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