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ಗದಯ ಭಲಗ 
1. ಯುದಧ 

1) ರಾಹಿಲನ್ು ಇವನ್ು 

 A) ಮುದುಕಿಯಮಗ B) ಡಾಕಟರ್ C) ವಿಮಾನ್ದ ಪ ೈಲ ಟ್        D) ಮುದುಕಿಯ ತಮಮ 

2) ತುತುು ಪ್ರಿಸಿ್ಥತಿ ನಿರ್ುಹಣ ಗ  ರಾಹಿಲನ್ು ಹಿಡಿದುಕ  ಂಡಿದುದದು 

A) ಔಷಧ ಮತುು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಾಾ ಪ ಟ್ಟಟಗ  B) ಮದುುಗುಂಡುಗಳು C) ಬಂದ ಕುಗಳು D) ಸ ೈನಿಕರ ಉಡುಪ್ುಗಳು 

3) ಗಡಿಪ್ರದ ೇಶದಲಿ್ಲ ಬ್ಾಿಕ್ಔಟ್ ನಿಯಮರ್ನ್ುನ ಪಾಲ್ಲಸ್ತ್ುರ್ುದು  

A) ಹಕಿಿಯ ದಾಳಿಯಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಥಕ  ಳಳಲು B) ವಿಮಾನ್ದ ದಾಳಿಯಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಥಕ  ಳಳಲು 

C) ಸ ೈನಿಕರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಥಕ  ಳಳಲು            D) ಹುಲ್ಲಯ ದಾಳಿಯಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಥಕ  ಳಳಲು 

4) “ನಾನ್ು ಯುದಧ ಮಾಡುರ್ ಮ ರ್ುರ ಕಡ ಯರ್ನ್ಲಿ. ಸ್ತ್ಂಕಷಟಕಿಿೇಡಾದ ಮನ್ುಷಯರ ಕಡ ಯರ್ನ್ು” ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರ್ರು. 

A) ಮುದುಕಿ B) ಪ ೈಲ ಟ್  C) ಸ ೈನಿಕರು D)ರಾಹಿಲ 

5) ಸಾರಾ ಅಬ ಬಕಿರ್ ಅರ್ರ ಜನ್ಮಸಿ್ತ್ಳ  

A) ಧಾರವಾಡ B) ಮೇಲುಕ  ೇಟ  C) ಕಾಸ್ತ್ರಗ  ೇಡು       D) ತಿೇಥುಹಳಿಳ 

 6) ಯುದಧ ಪಾಠದ ಆಕರ ಗರಂಥ ಇದು 

 A) ಪ್ಯಣ B) ಚಪ್ಿಲ್ಲಗಳು C) ಖ ಡಾಾ             D) ಅಧುರಾತಿರಯಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಟದ ಕ ಸ್ತ್ು 

7) “ಡಾಕಟರ್! ರ ೇಡಿಯೇ ಸ್ತ್ಮನಾಗಿ ಕಾಯುನಿರ್ುಹಿಸ್ತ್ುತಿುಲಿ. ಗ್ರಂಡಿನ  ಡನ  ಸ್ತ್ಂಪ್ಕು ಬ್ ಳ ಸ್ತ್ಲು ಸಾಧಯವಾಗುತಿುಲಿ.” ಎಂದು 

ಹ ೇಳಿದರ್ರು 

A) ರಾಹಿಲ B) ಸ ೈನಿಕ C) ಪ ೈಲ ಟ್        D) ಮುದುಕಿ 

8) ಸ್ತ್ ಲಗಿತಿು ಪ್ದದ ಸ್ತ್ಮನಾಥುಕ ಪ್ದ 

A) ದಾದಿ B) ಹ ರಿಗ  ಸ್ತ್ಹಾಯಕಿ C) ಓಲ ಗಾತಿು  D) ಬ್ಾಣಂತಿ 

9) ಯುದಧದ ಬಗ ೆ ಮುದುಕಿಯ ಅಭಿಪಾರಯ 

A) ಎಲಿರಿಗ  ದ ೇಹಕ ಿ ಮನ್ಸ್ಥಾಗ  ಗಾಯ ಮಾಡುರ್ುದ ೇ ಯುದಧ   B) ಶತುರರ್ನ್ುನ ಸ  ೇಲ್ಲಸ್ತ್ಲುಯುದಧಬ್ ೇಕು 

C) ಯುದಧ ಸ್ತ್ಂತ್  ೇಷ ನಿೇಡುತುದ        D) ಮೇಲ್ಲನ್ ಯಾರ್ುದ  ಅಲಿ 

10) ರ  ೇದನ್ ಪ್ದದ ಸ್ತ್ಮನಾಥುಕ ರ ಪ್. 

 A) ನ್ಗುರ್ುದು B) ರ  ೇಮಾಂಚನ್  C) ಪ್ರತಿರ  ೇಧ D) ಅಳುರ್ುದು 

11) ರಾಹಿಲನ್ ದ ೇಹದಲಿ್ಲ_______________ಸ್ತ್ಂಚಾರವಾಯತು. 
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  A) ಶಕಿು B) ವಿದುಯತ್    C) ಹ  ಸ್ತ್ ರಕು D) ಮಂಚು 

12) ಸಾರಾ ಅಬ ಬಕಿರ್ ಅರ್ರಿಗ  ದ  ರಕಿರುರ್ ಪ್ರಶಸ್ಥು  

  A) ಕ ೇಂದರ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡ ಮ   B) ಪ್ಂಪ್ ಪ್ರಶಸ್ಥು C) ಜ್ಞಾನ್ಪ್ಪೇಠ ಪ್ರಶಸ್ಥು D) ನ್ೃಪ್ತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ಥು 

13) ಮುದುಕಿಯ ಮಗ ಹ  ೇಗಿದುದದು 

A) ವಿದ ೇಶಕ ಿ            B) ಯುದಧಕ ಿ  C) ಕಾಡಿಗ   D) ವಾಯಪಾರಕ ಿ 

14) ಮುದುಕಿ ಮದುವ ಯಾಗಿ ಆ ಊರಿಗ  ಬಂದು ಆದ ರ್ಷುಗಳು  

A) ಮ ರ್ತುು           B) ಹತುು C) ಐರ್ತುು               D) ನ್ಲುರ್ತುು 

15) “ನ ಮಮದಿಯಂದ ಬದುಕಲು ಈ ಜನ್ ಬಿಡಬ್ ೇಕಲಿ? ಯುದಧರ್ಂತ್ ,ಯುದಧ!” ಇದು ಇವರ ಅಭಿಪಾರಯ 

 A) ರಾಹಿಲ B) ಮುದುಕಿ C) ಸ ೈನಿಕರು          D) ಮುದುಕಿಯ ಸ  ಸ  

16) “ನಾನಾಕ ಯನ್ುನಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ತ್ುವ , ನಿೇರ್ು ಬಿಸ್ಥ ನಿೇರು ಸ್ಥದಧಪ್ಡಿಸ್ಥ.” ಈ ಮಾತನ್ುನ ಹ ೇಳಿದವರು. 

 A) ರಾಹಿಲನ್ು ಮುದುಕಿಗ   B) ರಾಹಿಲನ್ು ಮುದುಕಿಯ ಸ  ಸ ಗ  C) ಮುದುಕಿ ರಾಹಿಲನಿಗ   D) ಮುದುಕಿ ಸ  ಸ ಗ  

17) ಮಗು ಮತುು ಸ  ಸ  ಇಬಬರನ್ುನ ಉಳಿಸ್ತ್ಬ್ ೇಕಾದರ  ಹಿದಗ್ ಮಾಡಬ್ ೇಕ ಂದು ರಾಹಿಲನ್ು ಹ ೇಳಿದನ್ು  

A) ಚಿಕಿತ್ ಾ ನಿೇಡುರ್ುದು B) ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ ಾ ಮಾಡುರ್ುದು C) ಆಸ್ತ್ಿತ್ ರಗ  ಸ ೇರಿಸ್ತ್ುರ್ುದು  D) ಹಾಗ ಯೇ ಬಿಡುರ್ುದು 

18) ರಾಹಿಲನಿಗ  ಈಜಲು ಕಷಟವಾಗುತಿುದುಕ ಿ ಕಾರಣ. 

A) ಸ ೈನಿಕನ್ ಉಡುಪ್ಪನ್ಲಿ್ಲದುುದು   B) ಈಜಲು ಬರುತಿುರಲ್ಲಲಿ   C) ಕತುಲಲಿ್ಲ ಏನ್  ಕಾಣುತಿುರಲ್ಲಲಿ D) ಮೇಲ್ಲನ್ ಯಾರ್ುದ  ಅಲಿ 

19) ಡಾಕಟರ್ ರಾಹಿಲನ್ು ಮುದುಕಿಯ ಸ  ಸ ಗ  ಹ ರಿಗ  ಮಾಡಿಸ್ಥದ ನ್ಂತರ ಬದುಕುಳಿದಿದುು  

 A) ಮಗು B) ತ್ಾಯ       C) ತ್ಾಯ ಮತುು ಮಗು D) ಇಬಬರ  ಬದುಕಲ್ಲಲಿ 

 20) ನಿೇರಿನ್ಲಿ್ಲ ಈಜ ತ್  ಡಗಿದಾಗ ರಾಹಿಲನಿಗ  ಸ್ತ್ಮೇಪ್ದಲಿ್ಲಯೇ ತಿೇರವಿರುರ್ುದನ್ುನ ಪ್ರಿಚಯಸ್ಥದುು  

A) ಗುಡುಗು  B) ಚಂದರ      C) ಮಂಚು             D) ನ್ಕ್ಷತರ 

 21) ಮುದುಕಿಯು, ಇದನ್ುನ ತನ್ನ ಎದ ಯಲಿ್ಲ ಇಂದಿಗ  ಆರದ  ಉಳಿದ ಗಾಯ ಎಂದು ಹ ೇಳಿಕ  ಳುಳತಾುಳ್ 

A) ಮಗನ್ ಸಾರ್ು B) ಮಗಳ ಸಾರ್ು  C) ಮೊಮಮಗನ್ ಸಾರ್ು D) ಗಂಡನ್ ಸಾರ್ು 

22) ಸ ೈನಿಕರ ಉಡುಪ್ಪನ್ಲಿ್ಲದು ನಾಲ ಿೈದು ಮಂದಿ ಮುದುಕಿಯ ಮನ ಗ  ಬಾಂದ್ಧರುವ ಕಾರಣ 

A) ಮುದುಕಿಯನ್ುನ ನ  ೇಡಲು   B) ರಾಹಿಲನ್ನ್ುನ ಹುಡುಕಿಕ  ಂಡು    C) ಮುದುಕಿಯನ್ುನ ವಿಚಾರಿಸ್ತ್ಲು    D) ದಾರಿತಪ್ಪಿ 

23) ಯುದಧ ಪಾಠ ಈ ಮ್ಲಯರ್ನ್ುನ ಎತಿು ಹಿಡಿಯುತುದ . 

A) ದ ವೇಷ B) ಅಜ್ಞಾನ್ದ ಮ್ಲಯ       C) ವ ೈರತವ  D) ಮಾನ್ವಿೇಯ ಮ್ಲಯ 
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ಗದಯ-2 ಶಬರಿ 

24.  ಪ್ು. ತಿ. ನ್. ಅರ್ರ ಪ್ೂಣು ಹ ಸ್ತ್ರು 
A) ಪ್ುರ  ೇಹಿತ ತಿರುಮಲಾಯು ನ್ರಸ್ಥಂಹ   B) ಪ್ುತ ುರು ತಿರುನಾರಾಯಣಯಯಂಗಾಯು ನ್ರಸ್ಥಂಹ 

C) ಪ್ುರ  ೇಹಿತ ತಿರುನಾರಾಯಣಯಯಂಗಾಯು ನ್ರಸ್ಥಂಹಾಚಾರ್ D) ಪ್ುರ  ೇಹಿತ ತಿರುಮಲಾಯು ನ್ರಸ್ಥಂಹಮ ತಿು 

25. ಪ್ುರ  ೇಹಿತ ತಿರುನಾರಾಯಣಯಯಂಗಾಯು ಅರ್ರು ಜನಿಸ್ಥದ ರ್ಷು 

A) ಕಿರ. ಶ. ೧೯೦೫   B) ಕಿರ. ಶ.೧೯೦೦  C) ಕಿರ. ಶ. ೧೯೪೭  D) ಕಿರ. ಶ. ೧೯೦೨ 

26. ಪ್ು. ತಿ. ನ್. ಅರ್ರ ಈ  ಕೃತಿಗ  ಪ್ಂಪ್ ಪ್ರಶಸ್ಥು ದ  ರಕಿದ    
A) ಶಬರಿ B) ರಸ್ತ್ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ವತಿ C) ಶ್ರೇಹರಿ ಚರಿತ್ ರ D) ಶ್ರೇಹರಿ ಚರಿತ್  

27. “ಸ್ತ್ುರಭಿ” ಈ ಪ್ದದ ಅಥು 
A) ದುಂಬಿ  B) ಕಾಡು   C) ಕಾಮಧ ೇನ್ು   D)ತೃಪ್ಪು 

28. ಶಬರಿಯು ಈ ಋಷಿಗಳ ಆಶರಮದಲಿ್ಲ ವಾಸ್ತ್ವಿದುಳು  
A) ರ್ಸ್ಥಷಾಾಶರಮ B) ವಿಶ್ಾವಮತರ ಆಶರಮ C) ವಾಲ್ಲೀಕಿ ಆಶರಮ D)ಮತಂಗ ಆಶರಮ 

29. ಪ ರ  ಎಂದರ  
A) ಗುಂಪ್ು       B) ಚಂದರ          C) ಸ್ತ್ಮೇಪ್        D) ನ್ಂಬು 

30. ಆಶರಮರ್ನ್ುನನ  ೇಡಿ ಲಕ್ಷಮಣನಿಗ  ಇದರ ನ ನ್ಪಾಯತು.  
A) ಅಯೇಧ ಯ  B) ಕಿಷಿಿಂದ   C) ದಂಡಕಾರಣಯ   D)ಚಿತರಕ ಟ 

31. ‘ರ ಪ್ಪನ್ಂತ್  ಮಾತು ಕ ಡ ಎನಿತುದಾರವಾಗಿದ ’ ಈ ಮಾತನ್ುನ ಶಬರಿ ಇವರಿಗ  ಹ ೇಳಿದಳು  
A) ಲಕ್ಷಮಣ ರಾಮನಿಗ   B) ದನ್ುರಾಮನಿಗ   C)ಶಬರಿ ರಾಮನಿಗ  D) ರಾಮನ್ು ಲಕ್ಷಮಣನಿಗ  

32. ಶಬರಿ ರಾಮನ್ನ್ುನ ಮೊದಲು ಕಂಡಾಗ ಆಡಿದ ಮಾತು 
A) ರಾಮ ಲಕ್ಷಮಣನ್ರ  ನಿೇರ್ು B) ನಿೇರಾಮನ , ಮಹಾಪ್ುರುಷ C) ದಣಿದಿರಯಯ ತಣಿದಿರಾ D)ಅಯಯೇ ಏನ್  ಅಣಿಯ ಇಲಿ 

33 .ಶಬರಿಯು ರಾಮನ್ನ್ುನ ಹಿೇಗ  ರ್ಣಿುಸ್ತ್ುತ್ಾುಳ  
A) ಸಾಧು ಜನ್ರ ಮತರನ್ಂತ್  B) ಸ್ತ್ದುೆಣ ಸಾರನ್ಂತ್  C) ಸ್ಮಯನ್ಂತ್  ಹಸ್ತ್ುಳ ಯಂತ್  D)ಇಲಿ್ಲರುರ್ ಎಲಿ ರಿೇತಿ 

34. ಶಬರಿ ರಾಮನಿಗ  ಸ್ತ್ಮಪ್ಪುಸ್ತ್ಲು ಸ್ತ್ಂಗರಹಿಸ್ಥದುು 
A) ಹ ರ್ು, ಹಣುು, ಹಂಪ್ಲು, ಮಧುಪ್ಕು B) ಗುಲಾಬಿ ಹ ಗಳ ಗ  ಂಚಲು C) ಹಾಲು ಹಾಗ  ಸ್ಥಹಿಯಾದ ಪ್ದಾಥು 

D) ಔಷಧ, ಪ್ುಸ್ತ್ುಕ, ಅಸ್ತ್ರಗಳು 
35. ರಾಮ-ಲಕ್ಷಮಣರು ಮತಂಗಾಶರಮಕ ಿ ಬರಲು ದಾರಿ ಸ್ತ್ ಚಿಸ್ಥದರ್ರು 

A) ದನ್ು B)ಮತಂಗ ಋಷಿ C)ಮನ  ಮಂಚಮಮ D)ಧಮಾುಧಿಕರಣರು 
36. ಶಬರಿಯ ಪ್ೂಣ ಿ ಇದು  

A) ಮರಣ ಹ  ಂದುರ್ುದು B) ಪ್ೂಜ  ಮಾಡುರ್ುದು C)ಮುಕಿು ಪ್ಡ ಯುರ್ುದು D)ಗುರು ದಶುನ್ ಮಾಡುರ್ುದು 
37. ಉದರಮುರ್ ಎಂದು ಈತನ್ನ್ುನ ಕರ ಯುತ್ಾುರ  

A) ವಾಲ್ಲ B) ದನ್ು C) ಇಂದರ D)ಸ್ತ್ುಗಿರೇರ್ 
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38. ರಾಮನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ ಳಕಿಗ  ಲ್ಲದರ್ರು ಇದನ್ುನ ಕಾಣುರ್ುದಿಲಿ 

A) ಅಸಾಧಯವಾದ ಮುಕಿುಯನ್ುನ B) ಕಳ ದುಕ  ಳಳಲಾಗದ ಪಾಪ್ರ್ನ್ುನ C) ಉರಿರ್ ಬತಿುಯ ಬ್ ಳಕನ್ುನ D)ಉರಿರ್ ಬತಿುಯ ಕರುಕನ್ುನ 
39. ಲಕ್ಷಮಣನ್ು, ಸ್ಥೇತ್ ಯನ್ುನ ಇವರು ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ುತ್ಾುರ  ಎನ್ುನರ್ನ್ು  

A) ಭ ಮ ಜಾತ್  B) ರ್ನ್ದ ೇವಿ C) ಶಬರಿ D) ರಾಮ 

40. ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕ 

A) ಹಂಸ್ತ್ ದಮಯಂತಿ B) ಹಣತ್  C) ಶಬರಿ D) ರಥಸ್ತ್ಪ್ುಮ 

41. ಅರಸ್ತ್ುತನ್ರ್ ತ್  ರ ದು ತರ್ಸ್ಥತನ್ರ್ ಕ  ಂಡರ್ನ್ು 
A) ದಶರಥ B)ಶ್ರೇರಾಮ C) ಸ್ತ್ುಕುಮಾರ D) ಭರತ 

42. ರಾಮ ಬಂದು ನಿಂತಿರುರ್ುದನ್ುನ ಕಂಡು ಶಬರಿ ಹಿೇಗ  ಮಾಡಿದಳು  
A) ಸ್ತ್ನಿಹಕ ಿ ಹ  ೇಗಿ ಮೈಯ ಮುಟ್ಟಟದಳು B)ಪಾದಮುಟ್ಟಟ ನ್ಮಸ್ತ್ಿರಿಸ್ಥದಳು C) ಕ ೈಯ ಕಣಿುಗ  ತಿುಕ  ಂಡು ಹನಿಯ ಸ್ತ್ುರಿಸ್ಥದಳು 

D) ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲಿರ್ೂ 

43. ಶ್ರೇರಾಮನ್ ನ್ಂತರ ಶಬರಿಯು ಬಯಸ್ಥದುು 
A) ಸ್ತ್ಂಪ್ತುು B)ಮುಕಿು C) ಪ್ರಪ್ಂಚ ಪ್ಯುಟನ  D)ತಿೇಥುಯಾತ್ ರ 

44. ಶ್ರೇರಾಮನ್ು ಶಬರಿಯನ್ುನ ಹಿೇಗ ಂದನ್ು 
A) ಆತಮಕಾಮಕಲಿಲತ್  B)ಚ ಲುವ  C)ಪ ರೇಮಶುದು D)ಭ ಮಜಾತ್  

45.” ಬಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರುರ್ನ್ಂತ್  “ಎಂದು ಶಬರಿ ಹ ೇಳಿದುದು ಇರ್ರಿಗ  
A) ರಾಮ B) ಮತಂಗ C) ಲಕ್ಷಮಣ D)ದಶರಥ 

ಗದಯ3. ಭಲಗಯಶಿಲ್ವಪಗಳು 

46.  ಮೆೈಸೂರು ಸಾಂಸಾಾನ್ಕ್ಕ ಮಾದರಿ ಮೆೈಸೂರು ಎಾಂಬ ಹ್ಸರು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಪಾ ಪಾರಪುವ್ಾಯಿತು. 

A) ರಾಜ ಒಡ್ಯರು. B) ನ್ಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡ್ಯರು. C) ದ್ಧವ್ಾನ್ ಪೂಣಯಾ. D) ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡ್ಯರು. 

47. ಏಷ್ಾಾ ಖ್ಾಂಡದಲ್ಪಾಯದ ಮೊದಲ ಜಲವಿದುಾತ್ ಯದಜನ್್ ಯಾವುರ್ಾಂದರ್. 

A) ವ್ಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ವಿದುಾತ್ ಯದಜನ್್    B) ಶರಾವತಿ ವಿದುಾತ್      

C) ಶಿವನ್ ಸಮುದರ ಜಲವಿದುಾತ್ ಯದಜನ್್     D) ಕಾಳಿ ನ್ದ್ಧ ವಿದುಾತ್ ಯದಜನ್್. 

48. ನ್ಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡ್ಯರಿಗ್  ರಿದಜ್ಾಂಟರಾಗ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದವರು 
A) ಶ್ದಷ್ಾದ್ಧರ ಅಯಾರ್   B) ದ್ಧವ್ಾನ್ ಪೂಣೇಯಾ   C) ರಾಂಗಾಚಾಲುೇ  D) ಮಹಾರಾಣಿ ವ್ಾಣಿವಿಲಾಸರವರು 
 
49. ಶಾಲಾ ಪರವ್್ದಶಕ್ಕ ಜಾತಿ ಪರಿಗಣನ್್ಯ ನಿಷ್್ದಧ್ ಕಾನ್ೂನ್ು ಜಾರಿಗ್ ಬಾಂದ ವಷ್ೇ 
A) 1914   B) 1936   C) 1940   D) 1919 
50. ವಿಶ್ವದಶವರಯಾನ್ವರ ಪೂವೇಜರು ಮೂಲತಃ  ಕನ್ೂೇಲು ಜಿಲ ಾ್ ಗಡಡಲೂರು ತಾಲೂಕ್ಕನ್ ಈ ಪರರ್ದಶದವರಾಗದದರು 
A) ಮುರ ದ್ದನ್ಹಳಿಿ    B) ಚಕಕಬಳಾಿಪುರ  C) ಮೊದಕ್ಷಗ್ೂಾಂಡಾಂ   D) ಪೂನ್ಾ 
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51. “ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನ್ಾಡಿದ್ಧದದರಿ; ಹ್ಚುು ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ್ಧದದರಿ” ಎಾಂದು ಸರ್. ಎಾಂ  ವಿಶ್ವದಶವರಯಾನ್ವರಿಗ್  ಹ್ದಳಿದವರು     
A) ಶಿರದಮತಿ ಇಾಂದ್ಧರಾಗಾಾಂಧಿ B) ಜವ್ಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನ್್ಹರು  C) ಲಾಲ್ ಬಹದೂದರ ಶಾಸಿ  D) ಮಹಾತೂ ಗಾಾಂಧಿದಜಿ. 
52. ವಿಶ್ವದಶವರಯಾನ್ವರು ಮುಾಂಬ್ೈ ಪಾರಾಂತಾದಲ್ಪಾ ಈ ಇಲಾಖ್ಯಲ್ಪಾ ತಮೂ ಸ್ದವ್್ ಪಾರರಾಂಭಿಸದರು 
A) ನಿದರಾವರಿ       B) ಕೃಷಿ      C) ಲ್ೂದಕ್ೂದಪಯದಗ     D) ಕಾಂರಾಯ    
53. ವಿಶ್ವದಶವರಯಾನ್ವರನ್ುನ ದ್ಧವ್ಾನ್ರನ್ಾನಗ ನ್್ದಮಿಸದವರು ಯಾರ್ಾಂದರ್ 
A)  ಮಹಾರಾಣಿ ವ್ಾಣಿವಿಲಾಸರವರು    B) ನ್ಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡ್ಯರು   
C) ದ್ಧವ್ಾನ್ ಪೂಣೇಯಾ   D) ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡ್ಯರು. 
54. ವಿಶ್ವದಶವರಯಾ  ಅವರ  ಪಾರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಕ್ಳಗನ್ ಪರರ್ದಶದಲ್ಪಾ ನ್ಡ್ಯಿತು 

A) ಚಕಕಬಳಾಿಪುರ   B) ಮಾಂಡಾ    C) ಬ್ಾಂಗಳೂರು   D) ಬಾಾಂಬ್ 
55. ಕನ್ನಾಂಬಾಡಿ ಜಲಾಶಯ ನಿಮಾೇಣ ಯದಜನ್್ ಈ ನ್ದ್ಧಗ್ ಅನ್ವಯವ್ಾಗುತುರ್. 

A) ಶರಾವತಿ     B) ಕಾವ್್ದರಿ    C)ಕೃಷ್ಣ   D) ಗ್ೂದರಾವರಿ 
56. ಮೆೈಸೂರು ಬಾಾಾಂಕ್  ಸಾಾಪನ್್ಯಾದ ವಷ್ೇ 
A) 1916        B) 1914     C) 1913     D) 1920 
57. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನ್ೂನ್ುಗಳ ಹರಿಕಾರರ್ಾಂದು ಹ್ಸರಾದವರು 
A) ದ್ಧವ್ಾನ್ ಪೂಣಯಾ  B)  ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡ್ಯರು    C) ರಾಂಗಾಚಾಲುೇ    D) ನ್ಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡ್ಯರು   
58. ಮೆೈಸೂರು ವಿಶವವಿರಾಾಲಯ ಸಾಾಪನ್್ಯು ಇವರ ಕ್ೂಡುಗ್ಯಾಗರ್. 
A) ವಿಶ್ವದಶವರಯಾ   B) ದ್ಧವ್ಾನ್ ಪೂಣೇಯಾ   C) ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡ್ಯರು D) ನ್ಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡ್ಯರು   
59. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಾ ಪರಿಷ್ತ್ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಪಾ ಸಾಾಪನ್್ಯಾಯಿತು. 
A)  ನ್ಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡ್ಯರು    B) ವಿಶ್ವದಶವರಯಾ   C) ದ್ಧವ್ಾನ್ ಪೂಣೇಯಾ   D)   ಶ್ದಷ್ಾದ್ಧರ ಅಯಾರ್ 
60. ವಿಶ್ವದಶವರಯಾನ್ವರಿಗ್ ಬಿರಟದಷ್ ಸರಕಾರ ಈ ಪದವಿಯನ್ುನ ನಿದಡಿರ್. 
A) ದ್ಧವ್ಾನ್    B) ಸರ್   C) ಡಾಕಟರ್ದಟ್    D) ನ್್ೈಟ್ 
61. ಭಾರತ ಸರಕಾರವು ವಿಶ್ವದಶವರಯಾನ್ವರಿಗ್ ರ್ದಶದ ಅತುಾನ್ನತ ಪದವಿನಿದಡಿ ಗರರವಿಸರ್. 
A) ಭಾರತ ರತನ   B) ಸರ್   C) ಡಾಕಟರ್ದಟ್    D) ನ್್ೈಟ್ 
62. ವಿಶ್ವದಶವರಯಾನ್ವರ ಹುಟುಟ ಹಬಬದ ಸವಿ ನ್್ನ್ಪಿಗಾಗ ಈ ದ್ಧನ್ಾಚರಣ್ಯನ್ುನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತುರ್. 
A) ಪರಿಸರ ದ್ಧನ್ಾಚರಣ್  B)  ಶಿಕ್ಷಕ ದ್ಧನ್ಾಚರಣ್   C) ಮಕಕಳದ್ಧನ್ಾಚರಣ್  D) ಎಾಂಜನಿಯಸ್ೇ ದ್ಧನ್ಾಚರಣ್ 
63. ವಿಶ್ವದಶವರಯಾನ್ವರ ಶತಮಾನ್್ೂದತಸವವನ್ುನ ಈ ವಷ್ೇ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 
A) 1960    B) 1965    C) 1968    D) 1970 
64.  ನ್ಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡ್ಯರು ಪಟ್ಾಟಭಿಷಿಕುರಾದ ವಷ್ೇ 

A) 1890    B) 1898     C) 1895    D) 1900 

65. ಲ್ದಖ್ಕರಾದ ಡಿ.ಎಸ್ ಜಯಪಿಗರಡ ಇವರ ಊರು ಮೂಡಿಗ್ರ್ ತಾಲೂಕ್ಕನ್  

A)  ರಾರದಹಳಿಿ    B) ಚಕಕನ್ಾಯಕನ್ಹಳಿಿ     C) ಮುರ ದ್ದನ್ಹಳಿಿ    D)  ಮಾಂಡಾ 

66.  ಭಾಗಾಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಗದಾಪಾಠವನ್ುನ ಜಯಪಿಗರಡರವರ ಈ ಕೃತಿಯಿಾಂದ ಆಯುದಕ್ೂಳಿಲಾಗರ್. 
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A) ಕನ್ಾೇಟಕ ಗಾರಮಿದಣ ಸಾಂಸ ಾ್ಗಳು   B) ಮೆೈಸೂರು ಒಡ್ಯರು    

C)  ದ್ಧವ್ಾನ್ ಸರ್ ಎಾಂ. ವಿಶ್ವದಶವರಯಾನ್ವರ ಕಾಯೇಸಾಧ್ನ್್ಗಳು    D) ಕನ್ಾೇಟಕದ ಕಡಲಾಚ್ಯ ಸಾಂಪಕಗಳು 

67. ಸುಪದ್ಧೇ ಪದದ ಅಥೇ 

A) ವಶ         B) ದೃಢತ್         C) ಸಮೂಹ        D) ಬಯಕ್ 
 

ಗದಯ4. ಎದ ಗ  ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ 

68 . ದ ೇರ್ನ್ ರ ಮಹಾದ ೇರ್ ಅರ್ರು ಜನಿಸ್ಥದ ರ್ಷು   

A) ಕಿರ.ಶ 1936    B) ಕಿರ.ಶ 1948       C) ಕಿರ.ಶ 1947    D) ಕಿರ.ಶ 1900 

69. ದ ೇರ್ನ್ ರ ಮಹಾದ ೇರ್ ಅರ್ರ ಜನ್ಮಸಿ್ತ್ಳ  

A) ಚಿಕಿಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಿಯ ಕಡ ರು ತ್ಾಲ ಕಿನ್ ದ ೇರ್ನ್ ರು       B) ಮಂಡಯ ಜಿಲ ಿಯ ಮೇಲುಕ  ೇಟ  

C) ಮೈಸ್ತ್ ರು ಜಿಲ ಿಯ ನ್ಂಜನ್ಗ ಡು ತ್ಾಲ ಕಿನ್ ದ ೇರ್ನ್ ರು       D) ಧಾರವಾಡ 

70. ದ ೇರ್ನ್ ರ ಮಹಾದ ೇರ್ರರ್ರ ʼಕುಸ್ತ್ುಮಬ್ಾಲ ʼ ಕೃತಿಗ  ದ  ರ ತ ಪ್ರಶಸ್ಥು – 

 A) ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷಾಪ್ರಿಷತ್ ಪ್ರಶಸ್ಥು        B) ಕನಾುಟಕ ರಾಜ  ಯೇತಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ಥು                                        

 C) ಪ್ಂಪ್ ಪ್ರಶಸ್ಥು                                   D) ಕ ೇಂದರ ಸಾಹಿತಯ ಆಕಾಡ ಮ ಪ್ರಶಸ್ಥು 

71. ಇಂದಲಿ ನಾಳ  ಫಲ ಕ  ಡುರ್ ಅಂಶಗಳು - 

A) ಭ ಮಗ  ಬಿದು ಬಿೇಜ – ಎದ ಗ  ಬಿದು ಅಕ್ಷರ      B) ಮನ್ದಲಿ್ಲ ಮ ಡಿದ ಕರುಣ  

C) ಭ ಮಗ  ಬಿದು ಹಣುು – ಕಣಿುಗ  ಬಿದು ಅಕ್ಷರ       D) ಅರ್ರರ್ರ ಪ್ರಜ್ಞ  

72. ಮನ  ಮಂಚಮಮನ್ ಕಥ  ಹ ೇಳಿದ ಕವಿ –  

A) ದ.ರಾ ಬ್ ೇಂದ ರ       B) ಫ.ಗು ಹಳಕಟ್ಟಟ       C) ಸ್ಥದಧಲ್ಲಂಗಯಯ     D) ಕುವ ಂಪ್ು 

73. ದ ೇರ್ನ್ ರ ಮಹಾದ ೇರ್ರಿಗ  ಕವಿ ಸ್ಥದಧಲ್ಲಂಗಯಯ ಹ ೇಳಿದ ಕಥ ಯಲಿ್ಲನ್ ಗಾರಮದ ೇರ್ತ್  –  

A) ದುಗುಮಮ     B) ಮನ  ಮಂಚಮಮ     C) ನಾಗದ ೇರ್ತ್      D) ಚಂಡಮಾರಿ 

74. ದ ೇರ್ನ್ ರ ಮಹಾದ ೇರ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚಾರ್ಣಿ ಇಲಿದ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ ಕಾರುಣಯ ಸ್ತ್ಮತ್ ಯ ಬುದಧನ್ನ್ುನ ಇಟಟರ  ಅದು - 

A) ತಿಳುರ್ಳಿಕ        B) ಕರುಣ       C) ಪ್ರಜ್ಞ        D) ನ್ನ್ನ ದ ೇರ್ರು 

75. ‘ಶ್ವಾನ್ುಭರ್ ಶಬಧಕ  ೇಶʼ ಪ್ುಸ್ತ್ುಕ ಬರ ದರ್ರು –  

A) ಫ.ಗು ಹಳಕಟ್ಟಟ     B) ಸ್ಥದಧಲ್ಲಂಗಯಯ    C) ದ ೇರ್ನ್ ರ ಮಹಾದ ೇರ್    D) ಅಕಿಮಹಾದ ೇವಿ 

76. ಮನ ಮಂಚಮಮ ಇರ್ಳು 

A) ಕರ್ಯತಿರ       B) ವ ೈದ ಯ       C) ಗಾರಮ ದ ೇರ್ತ್         D) ಗಾರಮದ ಮಹಿಳ  
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77. ಮನ ಮಂಚಮಮ ಇಂದು ಇಲಿ್ಲ ಪ್ೂಜಿತಳಾಗುತಿುದಾುಳ  –  

A) ದ ೇರ್ಸಾಿನ್ದಲಿ್ಲ    B) ಮನ ಯಲಿ್ಲ      C) ಚಾರ್ಣಿ ಇರುರ್ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ       D) ಚಾರ್ಣಿ ಇಲಿದ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ 

78.  ರ್ಚನ್ಕಾರರು ತಮಮ ಕಷಟಸ್ತ್ುರ್, ದುುಃರ್ದುಮಾಮನ್,ಏಳುಬಿೇಳುಗಳನ್ುನ ಇರ್ರ ಮುಂದ  ಹ ೇಳಿಕ  ಳುಳತಿುದುರು –  

 A) ತಮಮ ಪ್ರಜ್ಞ ಯ ಮುಂದ    B) ದ ೇರ್ರ ಮುಂದ       C) ಸ ನೇಹಿತರ ಮುಂದ           D) ತಮಮ ಸ್ತ್ಂಬಂಧಿಕರ ಮುಂದ  

79.  ರ್ಚನ್ಕಾರರ ದ ೇರ್ರು 

 A) ಇಷಟಲ್ಲಂಗ        B) ಪ್ರಜ್ಞ       C) ಕರುಣ      D) ತಿಳುರ್ಳಿಕ   

80.  ನ್ಮೊಮಳಗ   ಎಚಚರಗ  ಳಿಸ್ತ್ ಬ್ ೇಕಾಗಿರುರ್ುದು 

 A) ಜ್ಞಾನ್       B) ಕ  ೇಪ್       C) ಕಾರುಣಯ       D) ಅಸ್ತ್ ಯ 

81.  ಅಶ್  ೇಕ ಪ ೈ ಅರ್ರ ರ್ೃತಿು –  

 A) ಸ ೈನಿಕ       B) ಇಂಜಿನಿಯರ್       C) ಶ್ಕ್ಷಕರು      D) ಮನ  ೇವ ೈದಯರು 

82.  ನ್ಡ ಯಂದ ನ್ುಡಿ ಹುಟ್ಟಟದರ  ಅದು –  

 A) ಅರಿರ್ು      B) ಜ್ಞಾನ್     C) ಬುದಿಧರ್ಂತಿಕ       D) ನ್ಡರ್ಳಿಕ  

83.  ಡಾ. ಅಶ್  ೇಕ ಪ ೈ ಅರ್ರ ಸ್ತ್ಂಶ್  ೇಧನಾ ಸ್ತ್ತಯ ಇದನ್ುನ ಹ ೇಳುತುದ   

 A) ಯಾರ  ಯಾರನ್ುನ ಅರ್ಲಂಭಿಸ್ಥಲಿ ಎಂದು        B) ಜಿೇವಿಗಳು ಬ್ ೇರ  ಬ್ ೇರ  ಎಂದು                                       

 C) ಯಾರ್ ಜಿೇವಿಯ  ತನ್ನಷಟಕ ಿ ತ್ಾನಿಲಿ ಎಂದು      D) ಎಲಾಿ ಜಿೇವಿಯ  ತನ್ನಷಟಕ ಿ ತ್ಾನಿದ  ಎಂದು 

84. ಕ  ಲ  ಸ್ತ್ುಲ್ಲಗ  ದ ವೇಷ ಅಸ್ತ್ ಯಗಳಿಂದ ಜಗತುು ಇಂದು  

A) ಕ  ೇಪ್ಗ  ಂಡಿದ     B) ಸ್ತ್ಂತ್  ೇಷದಿಂದ ನ್ಲ್ಲಯುತಿುದ    C) ಭಯ, ಸ್ತ್ಂಶಯಗ  ಂಡಿದ    D) ಕ  ೇಭ ಗ  ಂಡು ನ್ರಳುತಿುದ  

85.  ಕ  ೇಭ  ಪ್ದದ ಅಥು –  

 A) ಕ  ೇಪ್      B) ತಿಳಿರ್ಳಿಕ       C) ತಳಮಳ        D) ಶ್  ೇಭ   

 

86.  “ ಹಾಗಾದರ  ಎಲಿರಿಗ  ಮನ  ಆಗುರ್ರ್ರ ಗ  ನ್ನ್ಗ  ಮನ  ಬ್ ೇಡ. “ - ಈ ಮಾತನ್ುನ ಹ ೇಳಿದರ್ರು. 

 A) ಮನ ಮಂಚಮಮ.      B) ದ ೇರ್ನ್ ರ ಮಹಾದ ೇರ್. C) ಸ್ಥದಧಲ್ಲಂಗಯಯ.        D) ಡಾ. ಅಶ್  ೇಕ ಪ ೈ 

87.  “ಯಾರ್ ಜಿೇವಿಯ  ತನ್ನಷಟಕ ಿ ತ್ಾನಿಲಿ”. – ಈ ಮಾತನ್ುನ ಹ ೇಳಿದರ್ರು. 

 A) ಡಾ. ಅಶ್  ೇಕ ಪ ೈ      B) ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಟ      C) ದ ೇರ್ನ್ ರ ಮಹಾದ ೇರ್   D) ಮನ ಮಂಚಮಮ 

88. “ಅರ್ರಿಗ  ಅರ್ರರ್ರ ಪ್ರಜ್ಞ ಯೇ ದ ೇರ್ರಾಗಿತುು. “ – ಈ ಮಾತನ್ುನ ಲ ೇರ್ಕರು ಇರ್ರನ್ುನ ಕುರಿತು ಹ ೇಳಿದಾುರ . 

 A) ಬುದಧ        B) ರ್ಚನ್ಕಾರರು       C) ಜನ್ರು       D) ಸ್ಥದಧಲ್ಲಂಗಯಯ  

89.  “ಈ ಸ್ತ್ಮಷಿಟ ಮನ್ಸ್ತ್ಾಲಿ್ಲ ಎಲಿರ  ಇರುತ್ಾುರ .” – ಈ ಮಾತನ್ುನ ಹ ೇಳಿದರ್ರು 
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A) ಸ್ಥದಧಲ್ಲಂಗಯಯ.     B) ಡಾ. ಅಶ್  ೇಕ ಪ ೈ     C) ದ ೇರ್ನ್ ರ ಮಹಾದ ೇರ್   D) ಬುದಧ  

 

     ಗದಯ 5. ವಲಯಘ್ಿಗದತೆ 

90. ‘ವ್ಾಾಘರಗದತ್’ ಗದಾ ಪಾಠದ ಆಕರ ಗರಾಂಥ 

 A. ಸಮಗರಗದತನ್ಾಟಕಗಳು B. ಸಮಗರಲಲ್ಪತಪರಬಾಂಧ್ಗಳು 

 C. ಸಮಗರಪರವ್ಾಸಕಥನ್ಗಳು D.ಸಮಗರಕಥನ್ಕವನ್ಗಳು 

91. ಎ.ಎನ್.ಮೂತಿೇರಾವ್ ಇವರ ಹುಟೂಟರು 

 A.ಮಾಂಡಾದ ಅಕ್ಕಕ ಹ್ಬಾಬಳು B.ಹಾಸನ್ದ ಗ್ೂದರೂರು 

 C. ಮಾಂಡಾದ ಮೆದಲುಕ್ೂದಟ್್ D. ಹಾವ್್ದರಿಯ ಸವಣೂರು 

92. ಲ್ದಖ್ಕರಿಗ್ ‘ವ್ಾಾಘರಗದತ್’ಯಕತ್ಯನ್ುನಹ್ದಳಿದವರು 

 A. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರು B. ಎ.ಎನ್.ಮೂತಿೇರಾಯರು C. ಕೃಷ್ಣಮೂತಿೇ D. ಪುಣಾಕ್ೂದಟ 

93.  ‘ಲಾಾಂಛನ್’ ಇದರ ಸಮಾನ್ಾಥೇಕ ಪದ 

 A. ಪುಸುಕ B. ಲ್ದಖ್ನಿ C. ಬಾಂದೂಕು D. ಗುರುತು 

94. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರು ಚಕಕನ್ಾಯಕನ್ಹಳಿಿಗ್ ಈ ಕಾರಣಕಾಕಗ ಹ್ೂದಗದದರು 

 A. ಇರಸಾಲ್ಪಗಾಗ B. ಬಾಂಧ್ುಗಳ ಭ್ದಟಗಾಗ C. ವ್ಾಾಪಾರಕಾಕಗ D. ಮಾಂತಿರಗಳನ್ುನಕಾಣಲು 

95. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರು ತಮೂ ಹಳಿಿಗ್ ತಲುಪಬ್ದಕಾದರ್ ಈ ಕಣಿವ್್ಯನ್ುನ ರಾಟ ಹ್ೂದಗಬ್ದಕಾಗತುು 

 A. ಬ್ೂದಲಾರ್ ಕಣಿವ್್ B. ಕಲಾಗಣಿ ಕಣಿವ್್ C. ಮದಲ್ಪಾಂಗನ್ ಕಣಿವ್್ D. ಮಲಾಣಕ್ದರಿ ಕಣಿವ್್ 

96. ‘ಘ್ರರಣ್ದಾಂದ್ಧರಯ’ ಎಾಂದರ್ 

 A. ನ್ಾಲ್ಪಗ್ B. ಮೂಗು C. ಕಣುಣ D. ಕ್ಕವಿ 

97. “ಖ್ಾಂಡವಿರ್ಕ್ೂದ, ಮಾಾಂಸವಿರ್ಕ್ೂದ, ಗುಾಂಡಿಗ್ಯ ಬಿಸರಕುವಿರ್ಕ್ೂದ”, ಎಾಂದು ಆಹಾವನ್ ಕ್ೂಟಟದುದ 

 A. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರು B. ಪುಣಾಕ್ೂದಟ C. ಹುಲ್ಪ D. ಮಾನ್ವ 

98. ಭಗವದ್ಧಗದತ್ಯಲ್ಪಾರುವ “ಸವಧ್ಮೆದೇ ನಿಧ್ನ್ಾಂ ಶ್ರದಯಃ” ಎಾಂಬ ಮಾತನ್ುನ ನ್್ನ್ಪಿಸಕ್ೂಾಂಡದುದ 

 A. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರು B. ಹುಲ್ಪ                  C. ಎ.ಎನ್.ಮೂತಿೇರಾಯರು D. ಕೃಷ್ಣಮೂತಿೇ 

99. ಕೃಷ್ಣಮೂತಿೇಯ ಹಿರಿಯರು ಹ್ಸರು ಗಳಿಸದುದದು 

 A. ರಾನ್ಧ್ಮೇಕ್ಕ B. ಕಾಂರಾಯ ವಸೂಲ್ಪಗ್ C. ರಾಜಭಕ್ಕುಗ್ D. ಸತಾವಾಂತಿಕ್ಗ್ 

100. ಹುಲ್ಪಯ ಬಡ ಬಾಂಧ್ು 

 A. ನ್ರಿ B. ಬ್ಕುಕ C. ಇಲ್ಪ D. ಜಿಾಂಕ್ 
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101. ನಿರ ದ್ಯಿಾಂದ ಎಚುತು ಹುಲ್ಪಯು ಯದಚಸದುದ ಹಿದಗ್ 

 A. ಆಗಲ್ದ ರಾತಿರಯಾಗುತಿುರ್ಯಲಾಾ  B. ತುಾಂಬಾ ಹಸವ್ಾಗುತಿುರ್ಯಲಾಾ 

 C. ವಿಧಿಯು ಆಹಾರಕ್ಕ ಏನ್ನ್ುನ ಒದಗಸುವುರ್ೂದ D. ಏನ್್ೂದ ಸದುದ ಕ್ದಳಿಸುತಿುರ್ಯಲಾ 

102. ಹುಲ್ಪಗ್ ಪರಮಾನ್ಾಂದವ್ಾಗಲು ಕಾರಣ 

 A. ಎದುರಾಳಿ ಸಕ್ಕಕದುದ  B. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರ ದುಾಂಡಾದ ಶರಿದರ ಕಾಂಡದುದ 

 C. ಮಧ್ುರವ್ಾದ ಗಾಂಧ್ ಬಾಂದದುದ D. ರಾತಿರಯಾದದುದ 

103.  ಭರತ ಖ್ಾಂಡದ ಹುಲ್ಪಗಳ ಲಕ್ಷಣ 

 A. ನ್ಡ್ರಾಡುವವರನ್ುನ ಕ್ೂಲುಾವುದ್ಧಲಾ B. ಅಭಿಮುಖ್ರಾಗರುವವರನ್ುನ ಕ್ೂಲುಾವುದ್ಧಲಾ 

 C. ಹಿಾಂದ್ಧನಿಾಂದ ಹಾರಿ ಕ್ೂಲುಾವುದ್ಧಲಾ D. ನಿರ ದ್ ಮಾಡುವವರನ್ುನ ಕ್ೂಲುಾವುದ್ಧಲಾ 

104. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರಿಗ್ ತಲ್ ಸುತುಲು ಕಾರಣ 

 A. ಅವರು ಕುಲಾಲ ಚಕರದಾಂತ್ ತಿರುಗದುದ B. ಅವರು ವ್್ದಗವ್ಾಗ ನ್ಡ್ದದುದ 

 C. ಅವರು ಹುಲ್ಪಯನ್ುನ ಕಾಂಡು ಹ್ದರಿದುದ D. ಅವರು ಹುಲ್ಪಯ ಏಟು ತಿಾಂದದುದ 

105. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರ ಬರಹಾೂಸಿ 

 A. ಬಾಂದೂಕು B. ಇರಸಾಲು C. ಖಿದ್ಧೇ ಪುಸುಕ D. ಭಗವದ್ಧಗದತ್ 

106. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರು ಬಿದಳಲು ಕಾರಣವ್ಾದದುದ 

 A. ಹುಲ್ಪಯ ಹ್ೂಡ್ತ B. ಕಲುಾ ಎಡವಿದುದ C. ಗಾಬರಿ D. ಹುಲ್ಪಯ ಗಜೇನ್್ 

107. ಮೂಛ್ೇಯಲ್ಪಾದದ ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರನ್ುನ ಆರ್ೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಚುರಿಸದವರು 

 A. ಬಾಂಧ್ುಗಳು B. ಕಾಡು ಪಾರಣಿಗಳು C. ವ್್ೈದಾರು D. ರ್ೈತರು 

108. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರು ಕ್್ದಮವ್ಾಗ ಮನ್್ ಸ್ದರಿದದನ್ುನ ಲ್ದಖ್ಕರು ವಿವರಿಸದುದ ಹಿದಗ್ 

 A. ಕುಡಿದ ನಿದರು ಕುದ್ಧಯುವ ಹಾಗ್ B. ನಿದರು ಕುಡಿದು ಮಲಗದ ಹಾಗ್ 

 C. ಕುಡಿದ ನಿದರು ಅಲುಗದ ಹಾಗ್ D. ಬಿಸ ನಿದರು ಕುಡಿದ ಹಾಗ್ 

109. ಮೂಛ್ೇಯಿಾಂರ್ದದ ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರು ಗಾಡಿಯವರನ್ುನ ಹಿದಗ್ಾಂದು ಪರಶಿನಸದರು 

 A.ನ್ಾನ್ು ಮುಖ್ ಮೆದಲಾಗ ಬಿದ್ಧದರ ದ್ನ್್ದ? B. ಮಡಿಯಬ್ದಕಾದರ್ ಮಾಡಿಯದ ಮಡಿಯುತ ು್ದನ್್ 

 C. ರ್ದವರ್ದ ಮರ ಹತುುವಷ್ುಟ ಅವಕಾಶ ಕ್ೂಡು D. ನ್ನ್ಗ್ ಹುಚುು ಹಿಡಿಯಿತ್ೂದ 

110. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರು ಬದುಕ್ಕ ಉಳಿದದುದ ಈ ಕಾರಣದ್ಧಾಂದ 

 A. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರ ಧ್ೈಯೇದ್ಧಾಂದ B. ಹುಲ್ಪಯ ಧ್ಮೇಶರರ್ಿಯಿಾಂದ 

 C. ರ್ೈತರು ಹುಲ್ಪಯನ್ುನ ಹ್ದರಿಸದದರಿಾಂದ D. ಖಿದ್ಧೇ ಪುಸುಕದ್ಧಾಂದ 
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111. ಎ.ಎನ್.ಮೂತಿರಾಯರಿಗ್ ಪಾಂಪ ಪರಶಸು ತಾಂದು ಕ್ೂಟಟ ಕೃತಿ ಇದು 

 A. ಅಲ್ಯುವ ಮನ್ B. ಮಿನ್ುಗು-ಮಿಾಂಚು C. ಹಗಲುಗನ್ಸುಗಳು D. ರ್ದವರು 

112. ಎ.ಎನ್ ಮೂತಿೇರಾವ್ ಅವರ ಪೂಣೇ ಹ್ಸರು 

A. ಅಕ್ಕಕ ಹ್ಬಾಬಳು ನ್ರಸಾಂಹ ಮೂತಿೇರಾವ್  B. ಅಕ್ಕಕ ಹ್ಬಾಬಳು ಮೂತಿೇರಾವ್ ನ್ರಸಾಂಹ  

C. ಅಕ್ಕಕ ಹ್ಬಾಬಳು ಮೂತಿೇರಾವ್ D. ಅಕ್ಕಕ ಹ್ಬಾಬಳು ನ್ರಸಾಂಹ 

113. ಶಾನ್ುಭ್ೂದಗರ ರಾಜಭಕ್ಕುಯ ಲಾಾಂಛನ್ 

A. ಹುಲ್ಪಯ ಧ್ಮೇಶರರ್ಿ  B. ಖಿದ್ಧೇ ಪುಸುಕ C. ಭಗವದ್ಧಗದತ್ D. ಪುಣಾಕ್ೂದಟ 

ಗದಯ 6. ರ್ೃಕ್ಷಸಲಕ್ಷಿ 

114. ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಕಥ್ಯ ಆಕರ ಕೃತಿಯು ಇರಾಗರ್. 
A) ಆದ್ಧಪುರಾಣ   B) ವಡಾಡರಾಧ್ನ್್    C) ಯಶ್ ದಧ್ರ ಚರಿತ್   D) ಕಣಾೇಟಕ ಪಾಂಚತAತರA   

115. ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧಯು ಧ್ಮೇಬುದಿ್ಧಯ ಮೆದಲ್ ಹ್ೂರಿಸದ ಅರ್ೂದಪ 

A) ಹ್ೂನ್ುನ ಕಳಿತನ್ದ ಆರ್ೂದಪ   B) ಹ್ೂನ್ುನ ಬದಲಾಯಿಸದ ಆರ್ೂದಪ    

C) ಹ್ೂನ್ುನ ಹಾಂಚದ   ಆರ್ೂದಪ   D) ಹ್ೂನ್ುನ ಮಾರಿದ ಆರ್ೂದಪ 
116. ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣದವರು ವಿಸೂಯ ಹ್ೂಾಂದಲು ಕಾರಣವ್ಾದ ಸಾಕ್ಷಿ  

A) ಪ್ರದಮಮತಿ B) ವಟವೃಕ್ಷ   C) ನ್ಾಗರಹಾವು   D) ಧ್ಮೇಬುದಿ್ಧ 

117. ರ್ದವರು, ಗುರುಗಳ ಪೂಜ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಳಗನ್ ಹ್ೂತುನ್ುನ ಕಳ್ದವನ್ು 
 A) ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧ B) ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣರು C) ಧ್ಮೇಬುದಿ್ಧ    D) ಪ್ರದಮಮತಿ 

118. ಮರದ ಪೊಟರ್ಯಳಗ್ ಅಡಗಕೂತ ವಾಕ್ಕು  

A) ಪ್ರದವiಮತಿ B) ಧ್ಮೇಬುದಿ್ಧ C) ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧ D) ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣರು 

119. ಪೊನ್ನನ್್ಲಾಮಾಂ ನಿದನ್್ದ ಕ್ೂಾಂಡ್ - ಎಾಂದು ಆರ್ೂದಪಿಸದವನ್ು 

A) ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣರು B) ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧ C) ಪ್ರದವiಮತಿ D) ಧ್ವiðಬುದಿ್ಧ 

120. ಹುಸಯದÀ ಬ್ದಹಾರಿಯದ ಇಲಾ - ಈಮಾತನ್ುನ ಹ್ದಳಿದವರು 

 A) ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣರು B) ಪ್ರದವiಮತಿ C) ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧ D) ಧ್ಮೇಬುದಿ್ಧ   

121. ಧ್Àಮೇಬುದಿ್ಧ ಮತುು ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧಯ ನ್ಡುವ್್ ನ್ಾಾಯ ತಿದಮಾೇನ್ ಮಾಡಿದವರು 

  A) ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣರು B) ವಟವೃಕ್ಷ   C) ಪ್ರದಮಮತಿ D) ದುಗೇಸಾಂಹ 

122. ವ್ಾಾಪಾರದ್ಧಾಂದ ಹಿಾಂತಿರುಗ ಬಾಂದು ಧ್ಮೇಬುದಿ್ಧ ಮತುು ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧಯರು ಬಿದಡುಬಿಟಟ ಸಾಳ  

  A) ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣದವರ ಮನ್್   B) ಮಥುರಾಪುರದ ಹ್ೂರಗನ್ ಉರಾಾನ್ವನ್ C) ಸಯಾಡಿ D) ಮಥುರಾ ನ್ಗರರ್ೂಳಗ್ 

123. ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧಯ ತಾಂರ್ಯ ಹ್ಸರು  



17 
 

     A) ಧ್ಮೇಬುದಿ್ಧ     B) ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣ C) ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧ D) ಪ್ರದವiಮತಿ   

124. ಅನ್ೃತ ಪದದ ಅಥೇ 

 A) ಅಸತಾ   B) ಸತಾ   C) ನ್ೃತಾ    D) ಅಮೃತ 

125. ದುಗೇಸಾಂಹನ್ ಸಾಳ  

 A) ಕ್ೂದಳಿವ್ಾಡ   B) ರ್ದವನ್ೂರು C) ಸಯಾಾಡಿ     D) ವ್್ಾಂಗಪಳು 

126. ತಸಕರಸಾಾನ್ೃತಾಂ ಬಲಾಂ-ಎAಬ ನ್ುಡಿಯಾಂತ್ ನ್ಡ್ದವನ್ು 

A) ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧ B) ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣ C) ವಟವೃಕ್ಷ D) ಧ್Àಮೇಬುದಿ್ಧ 

127. ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಪರತಿಪಾದ್ಧಸುವ ನಿದತಿ 

A) ಸತಾಕ್ಕ ಸಾವಿಲಾ ಸುಳಿಿಗ್ ಸುಖ್ವಿಲಾ     B) ಕ್ೈ ಕ್ಸರಾದರ್ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು  
C) ಮನ್ಸದದರ್ ಮಾಗೇ                D) ಕುಾಂಬಾರನಿಗ್ ವರುಷ್ ರ್ೂಣ ಣ್ಗ್ ನಿಮಿಷ್            

128. ವೃಕ್ಷ ಇದರ ವ್ಾಸಸಾಳವ್ಾಗರ್ 

A) ಯಕ್ಷರ್ದವತ್   B) ನ್ಾಗರಾಜ   C ರಾಕ್ಷಸರು   D) ಮನ್ುಷ್ಾರು 

129. ಬಳಾರಿಯ ಮನ್್ಯಾಂ ಪರಕ್ಯ ಕುರಿಯಾಂ ಪುಗಸುವಾಂತ್ - ಇಲ್ಪಾ ಪರಕ್ಯ ಕುರಿಯಾಗ ಬಲ್ಪಯಾದವನ್ು 
 A) ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣರು B) ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧ C) ಧ್ವiðಬುದಿ್ಧ D) ಪ್ರದವiಮತಿ 

130. ವೃಕ್ಷವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹ್ದಳಿರಾಗ ಸತಾವನ್ುನ ಹ್ೂರತರಲು ಧ್ಮೇಬುದಿ್ಧಯು ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯ 

A) ಪೊಟರ್ಯಳಗ್ ಬ್ಾಂಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕದುದ    B) ಪೊಟರ್ಯಳಗ್ ಕ್ಕರುಚಾಡಿದುದ 
C) ಪೊಟರ್ಯಳಗ್ ಹಾವು ಬಿಟಟದುದ      D) ಪೊಟರ್ಯಳಗ್ ನಿದರು ಹಾಕ್ಕದುದ 
131. ಅಬ್ೂಜದದರ ಎಾಂದರ್ 
A) ಶಿವ    B) ಬರಹೂ    C) ವಿಷ್ುಣ    D) ರ್ದವಿ 

132. ಹೂತಿದದ ಹ್ೂನ್ನನ್ುನ ನಿಜವ್ಾಗ ಕದದವರು  
A) ಧ್ಮೇಬುದಿ್ಧ   B) ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧ   C) ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣ     D) ಪ್ರದವiಮತಿ 
133. ಧ್ಮಾೇಧಿಕರಣರು ವಟವರಕ್ಷದ ಬಳಿಗ್ ಬರಲು ಕಾರಣ 

 A) ಹ್ೂನ್ನನ್ುನ ಹಾಂಚಲು   B) ಪೂಜ್ ಮಾಡಲು   C) ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ದಳಲು   D) ವೃಕ್ಷ ನ್್ೂದಡಲು 
134. ದುಗೇಸಾಂಹನ್ ಪಾಂಚÀತAತರ ಕೃತಿಗ್ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಗರಾಂಥ 

A) ವಿಷ್ುಣಶಮೇನ್ ಕೃತಿ B) ವಸುಭಾಗಭಟಟನ್ ಕೃತಿ C) ಶಿರದವಿಜಯನ್ ಕೃತಿ D)ನ್ಾಗವಮೇನ್ ಕೃತಿ 

135. ಧ್ಮೇಬುದಿ್ಧü ಮತುು ದುಷ್ಟಬುದಿ್ಧಯವರಿಗ್ ಅಪಾರ ಸಾಂಪತುು ಬರಲು ಕಾರಣ 

 A) ಕಳಿತನ್ B) ಹಿರಿಯರ ಕ್ೂಡುಗ್    C) ವ್ಾಾಪಾÀರ    D) ರಾನ್ದ್ಧಾಂದ ರ್ೂರ್ತದುದ 
136. ಮರವನ್ುನ ಒಾಂದು ಸುತುು ಹಾಕ್ಕರಾಗ ಧ್ಮೇಬುದಿ್ಧಗ್ ಕಾಂಡದುದ  
A) ಹಾವಿನ್ ಸಾಂಚಾರ   B) ಮನ್ುಷ್ಾ ಸಾಂಚಾರ   C) ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಂಚಾರ   D)ಮೃಗಗಳ ಸಾಂಚಾರ 
137. ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಾಠದ ಆಶಯ 
A) ಗುಣಕ್ಕಕಾಂತ ಹಣ ಮೆದಲು B) ಹಣಕ್ಕಕಾಂತ ಗುಣ ಮೆದಲು C) ಹಣ ಮತುು ಗುಣಕ್ಕಕಾಂತ ರ್ದವರು ಮೆದಲು  
D) ಇಾಂದು ಕಷ್ಟ ಪಟಟರ್ ನ್ಾಳ್ ಸುಖ್ 
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ಪದಯ ಭಲಗ  
1. ಸಂಕಲಪ ಗದತೆ 

138.  ‘ಸಾಂಕಲಿ ಗದತ್’ ಪದಾವನ್ುನ ಬರ್ದ ಕವಿ 
A.ಕುವ್್ಾಂಪು   B. ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದರಪಿ   C.ಬ್ದಾಂರ್ರ    D. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮೂದ್ 

139. ‘ಸಾಂಕಲಿ ಗದತ್’ ಪದಾದ ಆಕರ ಕೃತಿ 
A.ಕಾವ್ಾಾಥೇ ಚಾಂತನ್   B.ಸಾಮಗಾನ್  C. ಅನ್ಾವರಣ   D.ಎರ್ ತಾಂಬಿ ಹಾಡಿರ್ನ್ು 
140. ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದರಪಿ  ನ್ವರು ಈ ಜಿಲ ಾ್ಯವರು 
A.ಶಿವಮೊಗಗ    B.ಧಾರವ್ಾಡ    C.ಮೆೈಸೂರು     D.ಉಡುಪಿ 
141. ಈ ಕೃತಿಯು ಶಿವರುದರಪಿನ್ವರರಾದಗಲಾ. 
A.ದ್ಧದಪದ ಹ್ಜ ಜ್   B. ಸರಾಂದಯೇ ಸಮಿದಕ್್   C.ನ್ಾದಲ್ಪದಲ್   D.ಚ್ಲುವು-ಒಲವು 
142. ಜಿದವನ್ದಲ್ಪಾ ಇದನ್ುನ ಹ್ೂಾಂದ್ಧರಬ್ದಕ್ಾಂದು ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದರಪಿನ್ವರು ಹ್ದಳಿರಾದರ್ 
A.ಸಾವಸಾಯ    B.ದೃಢ ಸಾಂಕಲಿ     C.ಭಯ      D.ಅನ್ುಮಾನ್ 
143.  ಇದನ್ುನ ಎಚುರದಲ್ಪಾ ಮುನ್ನಡ್ಸಬ್ದಕು 
A.ಹ್ೂಯಾದಡುವ ಹಡಗು   B.ಪಿರದತಿಯ ಹಣತ್   C. ಹ್ೂಸ ಭರವಸ್   D.ಮುಾಂಗಾರಿನ್ ಮಳ್ 
144. ನ್ದ್ಧದ ಜಲಗಳು ಈ ರಿದತಿ ಇವ್್ 
A.ಬರಡಾಗವ್್    B. ಬಿದ್ಧದವ್್   C.ಕಲುಷಿತವ್ಾಗವ್್   D. ಕಾಂದ್ಧವ್್ 
145. ಇದಕ್ಕ ಮುಾಂಗಾರಿನ್ ಮಳ್ಯಾಗಬ್ದಕು 
A.ಕತುಲ್ಗ್    B.ಸ್ದತುವ್್ಗ್    C.ಕಾಡುಮೆದಡುಗಳಿಗ್    D.ನ್ದ್ಧದಜಲಗಳಿಗ್ 
146. ಕಾಡುಮೆದಡುಗಳ ಸಾತಿ ಇರಾಗರ್. 
A. ಹ್ೂಯಾದಡುತಿುರ್.  B.ಬರಡಾಗರ್   C.ಕ್ಡವಿರ್   D. ಕಲುಷಿತವ್ಾಗರ್ 
147. ಈ ಕ್ಳಗನ್ವುಗಳಲ್ಪಾ ಸರಿಯಾದ ಸಾಲು ಇದು 
A.ಮತಗಳ್ಲಾವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ುನವ ಹ್ೂಸ ಎಚುರರ್ೂಳು ಮುಟ್್ೂಟದಣ 
B.ಮತಗಳ್ಲಾವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ುನವ ಎಚುರದಲ್ಪ ಮುನ್ನಡ್ಸ್ೂದಣ 
C.ಮತಗಳ್ಲಾವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ುನವ ಹ್ೂಸ ಭರವಸ್ಗಳ ಕಟ್್ೂಟದಣ 
D.ಮತಗಳ್ಲಾವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ುನವ ಹ್ೂಸ ಎಚುರರ್ೂಳು ಬದುಕ್ೂದಣ 
148. ಭಯ ಸಾಂಶಯರ್ೂಳು ಕಾಂದ್ಧದ ಕಣ್ೂಣಳು ಇದನ್ುನ ಬಿತುಬ್ದಕ್ಕರ್ 
A.ಧ್ೈಯೇ  B.ನ್ಾಳಿನ್ ಕನ್ಸು   C.ಪಿರದತಿಯ ಹಣತ್  D.ಹ್ೂಸ ಭರವಸ್ 
149. “ಪಥ” ಪದದ ಅಥೇ ಇರಾಗರ್. 
A.ಶಬದ     B.ಪರತಿಜ್ಞ್    C.ರಾರಿ        D.ಸಾಂಕಲಿ 
150.ಸುತುಲು ಕವಿಯುವ ಕತುಲ್ಯಲ್ಪಾ ಈ ಹಣತ್ ಹಚುಬ್ದಕು 
A.ಉರಿಯುವ ಹಣತ್  B.ಪಿರದತಿಯ ಹಣತ್  C.ಭಯದ ಹಣತ್   D.ಸಾಂಶಯದ ಹಣತ್ 
151. ಶಿವರುದರಪಿನ್ವರ ಪರಕಾರ ಕಣುಣಗಳು ಇವುಗಳಿಾಂದ ಮಸುಕಾಗವ್್ 
A.ಪಿರದತಿಯಿಾಂದ  B.ಭಯ-ಸಾಂಶಯದ್ಧಾಂದ   C. ಕಲುಷಿತಗ್ೂಾಂಡು   D.ಬಿರುಗಾಳಿಗ್ 
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152. ಮಾನ್ವನ್ ಏಳಿಗ್ಗ್ ಇರುವ ರಾರಿದ್ಧದವಿಗ್ಗಳು 
A.ಎಲಾಾ ಮತಧ್ಮೇಗಳು  B. ಧ್ನ್ಾತೂಕ ಮನ್್ೂದಭಾವ  C.ಹ್ೂಸ ಭರವಸ್   D.ಕನ್ಸುಗಳು 
153. ಇದರ ನ್ಡುವ್್ ಸ್ದತುವ್್ಯಾಗಬ್ದಕು 
A.ಮನ್ುಜರ    B.ನ್ದ್ಧಗಳ     C.ಮತಗಳ     D.ಭಯ- ಸಾಂಶಯ 
154. ಹಡಗು ಇದಕ್ಕ ಹ್ೂಯಾದಡುತುರ್ 
A.ಮಳ್ಗ್   B.ಚಳಿಗ್    C.ಬಿಸಲ್ಪಗ್    D.ಬಿರುಗಾಳಿಗ್ 
155. “ಸಾಂಕಲಿ ಗದತ್” ಎಾಂಬುದು ಈ ಕಾವಾಪರಕಾರ 
A.ಜನ್ಪದ ಗದತ್  B. ರ್ದಶಭಕ್ಕುಗದತ್  C.ಭಾವಗದತ್   D.ನ್ಾಡಗದತ್ 
156. “ಸಾವತಾಂತರಯ ಗಳಿಸುವುರ್ದ ಜಿದವನ್ದ ಏಕ್ೈಕ ಸಾಂಕಲಿ“ ಎಾಂದು ಹ್ದಳಿದವರು 
A.ಭಗತ್ ಸಾಂಗ್   B. ಶಿವರುದರಪಿ  C.ಬಾಲಗಾಂಗಾಧ್ರ ತಿಲಕ್   D. ಗಾಾಂಧಿದಜಿ 
157. “ಪೊಳುಿ” ಪದದ  ಅಥೇ  
A.ಬರಡು    B.ಕಳಿತನ್    C.ಹಳಿ    D.ಸುಳುಿ  
158. ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದರಪಿನ್ವರು ಇಲ್ಪಾ ಸಮಾವ್್ದಶಗ್ೂಾಂಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಾ ಸಮೆೇಳನ್ದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗದದರು. 
A.ಶಿಕಾರಿಪುರ     B.ರಾವಣಗ್ರ್     C.ಹಾಂಪ್     D.ಮೆೈಸೂರು 
 

2. ಹಕ್ತಾ ಹಲರುತಿರೆ ನೊದಡಿದಿರಲ…. 
159. ಹಕ್ಕಕಯು ಇದರ ಸಾಂಕ್ದತವ್ಾಗರ್ 
 ಎ) ಕಾಲದ     ಬಿ) ವಿನ್ಾಶದ       ಸ) ಸೂಯೇನ್       ಡಿ) ಹಸು ಮಕಕಳ. 
160. ಹಕ್ಕಕಯು ಇವರ ನ್್ತಿುಯನ್ುನ ಕುಕ್ಕಕರ್ 
  ಎ) ಸಾವೇಭರಮ      ಬಿ) ಸಾಮಾರಜಾ        ಸ) ಹಸು ಮಕಕಳ        ಡಿ)ಸೂಯೇಚಾಂದರ 
161. ಅಾಂಬಿಕಾತನ್ಯದತು ಇದು ಇವರ ಕಾವಾನ್ಾಮ 
  ಎ) ಕುವ್್ಾಂಪು       ಬಿ) ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದರಪಿ       ಸ) ಪು.ತಿ.ನ್        ಡಿ) ದ .ರಾ.ಬ್ದಾಂರ್ರ 
162. ಹಕ್ಕಕಯ ಕಣುಣಗಳು  
 ಎ) ನಿದಲಮೆದಘ       ಬಿ) ರಾಜಾಸಾಮಾರಜಾ       ಸ)ಮಾಂಡಲ ಗಾಂಡಲ       ಡಿ) ಸೂಯೇಚಾಂದರ. 
163. “ಹಕ್ಕಕ ಹಾರುತಿರ್ ನ್್ೂದಡಿದ್ಧರಾ” ಪದಾದ ಆಕರ ಗರಾಂಥ  
 ಎ) ನ್ಾದಲ್ಪದಲ್       ಬಿ) ಗರಿ       ಸ) ಸಖಿದಗದತ       ಡಿ) ಉಯಾಾಲ್
  
164. ಕ್ನ್ನ ಎಾಂಬುದು ಈ ಬಣಣವನ್ುನ ಸೂಚಸುತುರ್. 
 ಎ) ಕ್ಾಂಪು       ಬಿ) ಕಾಂದು       ಸ) ಕಪುಿ       ಡಿ) ಹಳದ್ಧ 
165. “ಯುಗಯುಗಗಳ ಹಣ್ ಬರಹವ ಒರಸ” ಪದಾದ ನ್ಾಂತರದ ಸಾಲು 
 ಎ) ರ್ಕ್ಕಯ ಬಿದಸುತ ಚ್ದತನ್ಗ್ೂಳಿಸ            ಬಿ) ಮನ್ವಾಂತರಗಳ ಭಾಗಾವ ತ್ರ್ಸ            
 ಸ) ತಿಾಂಗಳಿನ್ೂರಿನ್ ನಿದರನ್ು ಹಿದರಿ           ಡಿ) ಹ್ೂಸಗಾಲದ ಹಸುಮಕಕಳ ಹರಸ  
166. “ಹಕ್ಕಕ ಹಾರುತಿರ್ ನ್್ೂದಡಿದ್ಧರಾ” ಎಾಂಬುದು  
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 ಎ) ಜನ್ಪದಗದತ್       ಬಿ) ಭಕ್ಕುಗದತ್       ಸ)ಭಾವಗದತ್       ಡಿ)ಲಾವಣಿ 
167.    ‘ತಿಾಂಗಳು’ ಎಾಂಬ ಪದದ ಅಥೇ 
 ಎ) ಮೊದಡ       ಬಿ) ನಿದರು       ಸ) ಸೂಯೇ       ಡಿ) ಚಾಂದರ 

168. ಬಣಣ ಇದರ ತದಭವ ರೂಪ   
 ಎ) ವಣೇ      ಬಿ) ಬನ್ನ      ಸ) ವಣಣ       ಡಿ) ಬ್ೂಮೂ 
169. ಹಕ್ಕಕ ಇವರನ್ುನ ಹರಸರ್  
 ಎ) ಸಾವೇಭರಮ        ಬಿ) ಹಸು ಮಕಕಳು       ಸ) ಮನ್ವಾಂತರಗಳ      ಡಿ) ಮಾಂಗಳಲ್ೂದಕ 
170. ಹಕ್ಕಕಯು  ಹಾರುತಿುರುವ ವ್್ದಗ  
 ಎ) ದ್ಧನ್ದ್ಧನ್       ಬಿ) ಗಾವುದ ಗಾವುದ       ಸ) ಎವ್್ ತ್ರ್ದ್ಧಕುಕವ ಹ್ೂತಿುನ್ ಒಳಗ್     ಡಿ) ಮೆದಲಕ್ಕ ಕ್ಳಗ್ 
171. ದ.ರಾ.ಬ್ದಾಂರ್ರಯವರಿಗ್ ಜ್ಞಾನ್ಪಿದಠ ಪರಶಸು ತಾಂದುಕ್ೂಟಟ ಕವನ್ ಸಾಂಕಲನ್  
  ಎ) ಅರಳು ಮರಳು       ಬಿ) ನ್ಾಕುತಾಂತಿ       ಸ) ನ್ಗ್ಯ ಹ್ೂಗ್      ಡಿ)ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ 
172. ಹಕ್ಕಕಯ ಗರಿಯಲ್ಪಾ  ಇಲಾದ ಬಣಣ  
 ಎ) ಕಪುಿ       ಬಿ) ಕ್ಾಂಪು      ಸ) ಬಿಳಿ        ಡಿ) ಹಸರು 
 
173. ದ.ರಾ.ಬ್ದಾಂರ್ರಯವರ ಕಾವಾನ್ಾಮ 
 ಎ) ಅಾಂಬಿಕಾತನ್ಯದತು  ಬಿ) ದತಾುತ್ರದಯ       ಸ) ರಾಮಚಾಂದರ      ಡಿ) ಕವಿಶಿಷ್ಾ 
174.  ದ.ರಾ.ಬ್ದಾಂರ್ರ ಹುಟಟದ ವಷ್ೇ  
 ಎ) 1896       ಬಿ) 1886       ಸ) 1869       ಡಿ) 1883 
175.  ಕಾಲಪಕ್ಷಿಯು ಈ ಅಾಂಚನ್ುನ ಮುಟಟರ್  
 ಎ) ದ್ಧಗೂಾಂಡಲಗಳ       ಬಿ) ಮಾಂಗಳಲ್ೂದಕ       ಸ) ಚಾಂದರಲ್ೂದಕ       ಡಿ) ಪರಲ್ೂದಕ 
176.  ಕಾಲಪಕ್ಷಿ ತ್ದಲ್ಪಸ ಮುಳುಗಸದುದ 
  ಎ) ಮಾಂಡಲ ಗಾಂಡಲ     ಬಿ) ಸಾವೇಭರಮ       ಸ) ಖ್ಾಂಡ ಖ್ಾಂಡಗಳ       ಡಿ) ಯುಗ ಯುಗಗಳ 
177.  ಬ್ಳಿಿ ಗರಹ ಎಾಂದರ್  
  ಎ) ಮಾಂಗಳ ಗರಹ       ಬಿ) ಶುಕರ ಗರಹ       ಸ) ಗುರುಗರಹ      ಡಿ) ಬುಧ್ಗರಹ 
178. ಹಕ್ಕಕಯು ತನ್ನ ಗರಿಯಲ್ಪಾ ಸ್ಕ್ಕಕಸಕ್ೂಾಂಡಿರುವುದು  
 ಎ) ಬಣಣದ ಪುಚು       ಬಿ) ಮುಗಲು       ಸ) ಚಕ್ಕಯ ಮಾಲ್       ಡಿ) ತಿಾಂಗಳಿನ್ೂರು 
 

3. ಹಲಗಲ್ವ ಬೆದಡರು 
179. ಹಲಗಲ್ಪ ಬ್ದಡರು ದಾಂಗ್ ಏಳಲು ಕಾರಣವ್ಾದ ಕುಾಂಪಣಿ ಸರಕಾರದ ಆರ್ದಶ  

(A)  ದತುು ಮಕಕಳಿಗ್ ಹಕ್ಕಕಲಾ ಕಾಯದ (B) ನಿಶಶಸಿದಕರಣ ಕಾಯದ (C) ಸಹಾಯಕ ಸ್ೈನ್ಾ ಪದಿತಿ (D) ಕಬುಲ ಶಾಸನ್ 

180. ಹಲಗಲ್ಪ ಬ್ದಡರು ದಾಂಗ್ ಎರಾದಗ ಕಲಾದಗಯಿಾಂದ ದಾಂಡು ಕಳುಹಿಸದವನ್ು 

(A) ಕಾರ ಸಾಹ್ದಬ  (B) ಹ್ನಿರ  (C) ಗದದಗಮಠ  (D) ಹ್ಬಲಕ್ ಸಾಹ್ದಬ 
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181. ‘ಹಲಗಲ್ಪ ಬಾಂಟರ ಕದನ್’ ವಿದರರಸ ಪರಧಾನ್ವ್ಾದ __________ 

(A) ಕತ್   (B) ಗಾರ್ (C) ಲಾವಣಿ (D) ಒಗಟು 

182. ಹಲಗಲ್ಪಯು ಈಗ ಈ ಜಿಲ ಾ್ಗ್ ಸ್ದರಿರ್. 

(A) ಬಾಗಲಕ್ೂದಟ್್  (B) ಕಲಾದಗ (C) ಮುರ್ೂದಳ  (D) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 

183. ಲಾವಣಿಕಾರ ಅಾಂಕ್ಕತಗ್ೂಳಿಸರುವ ರ್ೈವ 

(A) ಹನ್ುಮ (B) ಕುತೇಕ್ೂದಟ ಕಲ್ೇಶ (C) ರಾಮ (D) ಲಕ್ಷಿಮದಶ 

184. ‘ವಿಲಾತಿ’ ಪದದ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ 

(A) ಆಯುಧ್ (B) ವಿಹಾರ  (C) ವಿನ್ಾಯಿತಿ (D) ವಿಲಾಯಿತಿ 

185. ಈ ಕ್ಳಗನ್ವರಲ್ಪಾ ಹಲಗಲ್ಪ ಬ್ದಡರ ದಾಂಗ್ಯಲ್ಪಾ ಪರಮುಖ್ರಲ್ಪಾ ಅಲಾದವರು 

(A) ಹನ್ುಮ (B) ಬಾಲ (C) ಕೃಷ್ಣ  (D) ರಾಮ 

186. ಹಲಗಯ ಅಗಸಗ್ ಬಾಂದು ಬುದಿ್ಧಮಾತು ಹ್ದಳಿದವರು 

(A) ಹ್ನಿರ ಹಾಾವ್ ಲಾಕ್ ಸಾಹ್ದಬ (B) ಅಲ್ಗಾಸಾಂಡರ್ ವಿಲ್ಪಯಾಂ ಕ್ರ್ರ (C) ಕಾರ ಸಾಹ್ದಬ  (D) ಚಟ್್ಕಾರ  

187 “ಕ್ೂಡುತಿದವಿ ಕಬುಲ ಕ್ದಳಿರಿ ಮಾತ, ಹ್ೂದಗಬಾಾಡರಿ ಸತು” ಎಾಂದು ಹ್ದಳಿದವರು 

(A) ಹ್ಬಲಕ್ ಸಾಹ್ದಬ (B) ಕಾರಕೂನ್ (C) ಕಾರ ಸಾಹ್ದಬ         (D) ಅಲ್ಗಾಸಾಂಡರ್ ವಿಲ್ಪಯಾಂ ಕ್ರ್ರ 

188. ಹಲಗಲ್ಪ ಊರನ್ುನ ಲೂಟ ಮಾಡಲು ಆರ್ದಶ ನಿದಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ 

(A) ಹ್ಬಲಕ್ ಸಾಹ್ದಬ (B) ಕಾರ ಸಾಹ್ದಬ (C) ಹ್ನಿರ ಹಾಾವ್ ಲಾಕ್ ಸಾಹ್ದಬ (D) ಚಟ್್ಕಾರ 

189. ‘ಆಾಂಗ್ೂಾದ ಇಾಂಡಿಯನ್’ರನ್ುನ ಲಾವಣಿಕಾರ ಕರ್ದದುದ ಹಿದಗ್ 

(A) ಕಾರಕೂನ್ (B) ಕಬುಲ (C) ಚಟ್್ಕಾರ (D) ಗುಮಾಸು 

190 “ಗುಾಂಡು ಹ್ೂಡ್ದು ಕ್ರ ಕ್ಡವು ನ್ಷ್ಟ ಬಾರ” ಎಾಂದು ಹ್ದಳಿದವರು 

(A) ಹನ್ುಮ (B) ರಾಮ (C) ಜಡಗ (D) ಬಾಲ 

191 ಕಸರತುು ಮಾಡಿ ಹತಿುಪಿತುು ಕುದುರ್ಯನ್ುನ ಕಡಿದು ಹಾಕ್ಕದವನ್ು  

(A) ರಾಮ  (B) ಜಡಗ (C) ಬಾಲ (D) ಭಿದಮ 

192 ಕ್ೈಯಾನ್ ಹತಾರ ಕ್ೂಡಬಾರದು ಎಾಂದು ಹ್ದಳಿದವರು 

(A) ಕಾರ ಸಹ್ದಬ        (B) ಹನ್ುಮ, ಬಾಲ, ಜಡಗ, ರಾಮ     (C) ಹ್ಬಲಕ್ ಸಾಬ (D) ಸಪಾಯಿ 

193. ವಿದರತನ್ ಮತುು ಸಾಹಸವನ್ುನ ವಣಿೇಸುವುದರಿಾಂದ ಲಾವಣಿಗಳನ್ುನ ಹಿದಗ್ ಕರ್ಯಲಾಗರ್. 

(A) ಜನ್ಪದ ಗದತ್ (B) ಭಾವಗದತ್ (C) ವಿರಹಗದತ್ (D) ವಿದರಗದತ್ 

194. ಹಲಗಲ್ಪಯ ಬಾಾಡರು ಇವರ ಕಪಾಳಕ್ಕ ಬಡಿದರು 



22 
 

(A) ಹ್ಬಲಕ್ (B) ಕಾರಕೂನ್  (C) ಚಟ್್ಕಾರ (D) ಸಾಹ್ದಬ 

195 ‘ಹಲಗಲ್ಪ ಬ್ದಡರು’ ಲಾವಣಿಯ ಸಾಂಪಾದಕರು 

(A) ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದರಪಿ. (B) ಜಯಪಿ ಗರಡ. (C) ಪು.ತಿ.ನ್.   (D) ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ಗದದಗಮಠ 

196 ಹ್ಬಲಕ್ ಸಾಹ್ದಬನ್ ಮೆದಲ್ ಗುಾಂಡು ಹಾರಿಸದವರು 

(A) ಜಡಗ (B) ಹನ್ುಮ (C) ಬಾಲ (D) ರಾಮ 

197 “ಹ್ೂಡರಿ ಜಗಳ ಕೂಡಿ ತಿದತ್ದೇವು ಕುಮಕ್ಕ ನ್ಮರಾಾವತು” ಎಾಂದು ಹ್ದಳಿದವರು 

(A) ಹಲಗಲ್ಪ ಬ್ದಡರು (B) ಬಿರಟಷ್ರು (C) ಚಟ್್ಕಾರರು (D) ಕಾರ ಸಾಹ್ದಬ 

198 ‘ಕುಮಕ್ಕ’ ಎಾಂಬ ಪದದ ಅಥೇ 

(A) ರ್ೂರದಹ (B) ಸಹಾಯ (C) ಪಿತೂರಿ (D) ಸುಲ್ಪಗ್ 

199 ‘ಅಗಸ’ ಎಾಂಬ ಪದದ ಅಥೇ 

(A) ಆಕಾಶ (B) ನ್ಾಶ (C) ಹ್ಬಾಬಗಲು (D) ಬಟ್್ಟ ಒಗ್ಯುವವ 

200 ‘ಹತಾರ’ ಪದದ ಅಥೇ 

(A) ಹತಾುರು (B) ವಿಹಾರ (C) ಯುದಿ (D) ಆಯುಧ್ 

4. ಕೌರವ ೋಂದರನ ಕ  ಂದ  ನೋನು 
201.  ಕವಿ ಕುಮಾರವಾಯಸ್ತ್ನ್ ಬಿರುದು 

 A) ಕವಿ ಚಕರರ್ತಿು  B) ರ ಪ್ಕ ಸಾಮಾರಜಯ ಚಕರರ್ತಿು C. ಉಪ್ಮಾಲ  ೇಲ  D. ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ವತಿೇ ಮಣಿಹಾರ 

202. ಕುಮಾರವಾಯಸ್ತ್ನ್ ಕಾಲ 

 A ಕಿರ.ಶ. ೧೪೩೦  B. ಕಿರ.ಶ. ೧೯೩೦ C. ಕಿರ.ಶ. ೧೩೪೦ D. ಕಿರ.ಶ.  ೧೪೦೩ 

203. ಕುಮಾರವಾಯಸ್ತ್ನ್ ಆರಾಧಯ ದ ೈರ್ 

 A. ಕೃಷು  B.ವಿೇರನಾರಾಯಣ C. ಶ್ರ್ನಾರಾಯಣ D.ಲಕ್ಷಿಮೇನಾರಾಯಣ 

204. ಕುಂತಿಯು ಪ್ಡ ದ ಮಂತರದಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ಜನಿಸ್ಥದರ್ 

 A.ಭಿೇಮ  B. ಅಜುುನ್  C.ಧಮುರಾಯ D.ಕಣು 

205. ಕುಂತಿಯು ಪ್ಡ ದ ಮಂತರದಲಿ್ಲ ಜನಿಸ್ಥದ ಮ ರನ ಯರ್ 

A. ಸ್ತ್ಹದ ೇರ್ B.ಭಿೇಮ C. ಕಣು D.ಅಜುುನ್ 

206.. ಕುಂತಿಯು ಪ್ಡ ದ ರ್ರಗಳ ಸ್ತ್ಂಖ ಯ 

A. 5   B.4 C.3 D. 1 

207. ರಾಜಿೇರ್ಸ್ತ್ರ್ ಎಂದರ  ಇರ್ನ್ು 
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A. ಸ್ತ್ ಯು B. ಕೃಷು C.ಭಿೇಷಮ D.ಭಿೇಮ 

208. ಗದುಗಿನ್ ಭಾರತರ್ು ಈ ಷಟಿದಿಯಲಿ್ಲ ರಚಿತವಾಗಿದ  

A. ಭಾಮನಿ   B.ವಾಧುಕ    C.ಕುಸ್ತ್ುಮ   D.ಭ  ೇಗ 

209. ಅಶ್ವನಿೇ ದ ೇರ್ತ್ ಗಳ ರ್ರಬಲದಿಂದ ಜನಿಸ್ಥದುು ಇರ್ರು 

A. ಭಿೇಮಾಜುುನ್ರು  B. ಕೃಷು ಕಣುರು  C.ನ್ಕುಲ ಸ್ತ್ಹದ ೇರ್ರು  D.ಕುಂತಿ ಮಾದಿರಯರು 

210. ಕಣುನ್ು ಈ ದ ೇರ್ತ್ ಯ ಅನ್ುಗರಹದಿಂದ ಜನಿಸ್ಥದನ್ು 

A. ಕೃಷು   B. ಸ್ತ್ ಯು C. ಇಂದರ  D.ವಾಯುದ ೇರ್ 

 

211. ಶ್ರೇಕೃಷುನ್ು ಕಣುನ್ನ್ುನ ರಥದಲಿ್ಲ ಹಿೇಗ  ಕ ರಿಸ್ಥಕ  ಂಡನ್ು 

A. ಹ ರ್ು ಹಣುನ್ುನ ನಿೇಡಿ  B.ಕ  ರಳಿಗ  ಹ  ಮಾಲ  ಹಾಕಿ 

C. ಮೈದುತನ್ದ ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ದಿ ಬರಸ ಳ ದು D ಗಂಧ ತ್ಾಂಬ ಲ ನಿೇಡಿ 

212. “ಭ ೇದವಿಲ ಿಲ  ಕಣು ನಿನ  ನಳು ಯಾದರ್ರ ಕ್ರರ್ರ  ಳಗ ”ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರ್ರು 

A.ಯುಧಿಷಿಾರ  B.ಕಲ್ಲಭಿೇಮ C.ಕುರುನ್ೃಪ್ತಿ  D. ಕೃಷು 

213. ಕಣು ಹಸ್ಥುನಾಪ್ುರದ ರಾಜನಾದರ  ಇರ್ರನ್ುನ ಸ ೇರ್ಕರನಾನಗಿಸ್ತ್ುವ  ಎಂದು ಕೃಷು ಹ ೇಳುತ್ಾುನ  

A.ಮಾದರ ಮಾಗಧರು  B.ಯಾದರ್ ಕ್ರರ್ರು C.ಕ್ರರ್ರು ಪಾಂಡರ್ರು D.ಪಾಂಡರ್ರು ಯಾದರ್ರು 

214.ಕಣುನ್ು ಓಲಗದಲಿ್ಲದುರ  ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲ ಇರ್ರ ಸ್ತ್ಮ ಹ ಇರುತುದ ಂದು ಕೃಷು ಹ ೇಳುತ್ಾುನ  

A.ಕ್ರರ್ರ ಸ್ತ್ಮ ಹ  B.ಪಾಂಡರ್ರ ಸ್ತ್ಮ ಹ C.ಮಾದರರ ಸ್ತ್ಮ ಹ  D.ಯಾದರ್ರ ಸ್ತ್ಮ ಹ 

215.ಇರ್ನ್ ಕ  ರಳ ಸ ರ  ಹಿಗೆಿದರ್ು ದೃಗುಜಲ ಉರರ್ಣಿಸ್ಥದರ್ು 

A.ಭಿೇಮನ್ B.ಶ್ರೇಕೃಷುನ್ C.ಕಣುನ್ D.ಧುಯೇುಧನ್ನ್ 

216. ಕಣುನ್ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ತ್ಯರ್ನ್ುನ ತಿಳಿಸ್ಥದರ್ರು ಇರ್ರು 

A. ದುಯೇುಧನ್ B.ಮಾದಿರ  C. ಕೃಷು D.ಕುಂತಿ 

217. ಕೃಷು ಇರ್ನ್ ಅಪ್ದ ಸ ಯನ್ುನ ಬಯಸ್ತ್ುರ್ುದಿಲಿ ಎಂದನ್ು 

A. ಕಣುನ್ B. ಕುರುಪ್ತಿಯ C. ಭಿೇಮನ್ D.ಅಜುುನ್ನ್ 

218. ಕ್ರವ ೇಂದರನ್ ಕ  ಂದ  ನಿೇನ್ು ಎಂದು ಕಣು ಇರ್ನಿಗ  ಹ ೇಳಿದನ್ು 

A. ಕುಂತಿಗ  B.ಭಿದಷ್ೂನಿಗ  C. ಕೃಷುನಿಗ    D. ಭಿೇಮನಿಗ  

219. ಕೃಷುನ್ು ಆಮಷಗಳನ್ುನ ಒಡಿಾದಾಗ ಕಣುನ್ ಮನ್ದಲಿ್ಲ ಮ ಡಿದ ಭಾರ್ನ ಯದು 

A. ಕುರುಪ್ತಿಗ  ಕ ೇಡಾದುದು   B.ಹಸ್ಥುನಾರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪಾಲ್ಲಗಾಯತು  



24 
 

C. ಜನ್ಮರಹಸ್ತ್ಯ ನ್ುಡಿದು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಕ  ಂದನ್ು D.ಪಾಂಡರ್ರನ್ುನ ಮೊದಲು ಸ  ೇಲ್ಲಸ್ತ್ುತ್ ುೇನ  

220. ಚತುರಂಗ ಬಲದಲಿ್ಲ ಇರ್ರ ಋಣರ್ನ್ುನ ತಿೇರಿಸ್ತ್ುತ್ ುೇನ ಂದು ಕಣು ಹ ೇಳುತ್ಾುನ  

A.ಕೃಷುನ್ ಋಣ  B.ಪಾಂಡರ್ರ ಋಣ C.ಹಸ್ಥುನಾರ್ತಿಯ ಋಣ D.ಕ್ರರ್ನ್ ಋಣ 

5. ಹಸ್ತ್ುರು 
221. ಆಶವಯುಜದ ಭತುದ ಗದ ುಯ ಬಣು ಈ ಹಸ್ತ್ುರಿನ್ಂತಿದ . 

A) ಗಿಳಿಯ ಹಸ್ತ್ುರು B) ಮಕಮಲಿ್ಲನ್ ಹಸ್ತ್ುರು C) ಹಕಿಿಯ ಹಸ್ತ್ುರು D) ಹ ವಿನ್ ಹಸ್ತ್ರು 

222. ಕವಿಯು ನ  ೇಡಿದ ಅಡಕ ಯ ತ್  ೇಟ ಇಲಿ್ಲದ . 

A) ಕಡಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ B) ಆಗಸ್ತ್ದಲಿ್ಲ C) ಬನ್ದಂಚಿನ್ಲಿ್ಲ  D) ಗದ ುಯ ಬಯಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ 

223. ಪ್ರಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಹ ಪ್ುಿಗಟ್ಟಟದ ಹಚಚಹಸ್ತ್ುರನ್ುನ ಕಂಡು ಪ ರೇರಿತವಾದ ಕರ್ನ್ ಇದಾಗಿದ . 

A) ಸ್ತ್ಂಕಲಿಗಿೇತ್  B) ಹಕಿಿಹಾರುತಿದ ನ  ೇಡಿದಿರಾ C) ಹ  ಸ್ತ್ಹಾಡು D) ಹಸ್ತ್ುರು 

224. ಕವಿಗ  ಇದು ‘ಮಕಮಲಿ್ಲನ್ ಹ  ಸ್ತ್ ಪ್ಚ ಚಯ ಜಮಖಾನ ’ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡಿದ . 

A) ಹುಲಿ್ಲನ್ ಹಾಸ್ತ್ು B) ಹಸ್ತ್ುರು ಗದ ುಯ ಬಯಲು C) ಹಸ್ತ್ುರಾಗಸ್ತ್ D) ಹಸ್ತ್ುರು ಮುಗಿಲು 

225 ‘ಹಸ್ತ್ುರು’ ಕರ್ನ್ರ್ನ್ುನ ಬರ ದ ಕವಿ. 

A) ದ.ರಾ.ಬ್ ೇಂದ ರ B) ಜಿ.ಎಸ್.ಶ್ರ್ರುದರಪ್ಿ C) ಕುಮಾರವಾಯಸ್ತ್ D) ಕುವ ಂಪ್ು 

226. ‘ಹಸ್ತ್ುರು’ ಕರ್ನ್ದ ಆಕರ ಗರಂಥ 

A) ಕ  ಳಲು B) ಪಾಂಚಜನ್ಯ C) ಪ್ಕ್ಷಿಕಾಶ್ D) ಪ ರೇಮಕಾಶ್ೀರ 

227. ಕುವ ಂಪ್ು ಅರ್ರ ಆತಮಚರಿತ್ ರ 

A) ನ ನ್ಪ್ಪನ್ ದ  ೇಣಿಯಲಿ್ಲ B) ದುಡಿಮಯೇ ದ ೇರ್ರು C) ತಪೇನ್ಂದನ್ D) ಸ್ತ್ತ್ಾಯನ ವೇಷಣ  

228. ಕುವ ಂಪ್ುರರ್ರಿಗ  ಜ್ಞಾನ್ಪ್ಪೇಠ ಪ್ರಶಸ್ಥುಯನ್ುನ ತಂದುಕ  ಟಟ ಕೃತಿ. 

A) ಅಮಲನ್ ಕಥ  B) ಮೊೇಡಣುನ್ ತಮಮ C) ಯಮನ್ ಸ  ೇಲು D) ಶ್ರೇ ರಾಮಾಯಣ ದಶುನ್ಂ 

229. ಕುವ ಂಪ್ುರರ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಸ್ತ್ುರು ನ ತುರು ಇರುರ್ುದು ಇಲಿ್ಲ 

A) ಕಡಲು B) ಒಡಲು C) ಅಡಕ ಯ ತ್  ೇಟ D) ಭತುದ ಗದ ು 

230 ಚ ೈತರ ಮಾಸ್ತ್ದಿಂದ ಏಳನ ಯ ಮಾಸ್ತ್ ಇದು 

A) ವ ೈಶ್ಾರ್ B) ಶ್ಾರರ್ಣ C) ಭಾದರಪ್ದ D) ಆಶ್ವೇಜ 

231. ಇದರ ಕಂಪ್ು ಹಸ್ತ್ುರಾಗಿದ  

A) ಹ  ಸ್ತ್ ಹ ವಿನ್ B) ಭತುದ ಗದ ುಯ C) ಅಡಕ ಯ ತ್  ೇಟ D) ಎಲರ್ 

232. ಇದರ ತಂಪ್ು ಹಸ್ತ್ುರಾಗಿದ  
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A) ಹ  ಸ್ತ್ ಹ ವಿನ್ B) ಭತುದ ಗದ ುಯ C) ಅಡಕ ಯ ತ್  ೇಟ D) ಎಲರಿನ್ 

233.ಇದರ ಕ  ರಲ್ಲಂಪ್ು ಹಸ್ತ್ುರಾಗಿದ  

A) ಹಕಿಿಯ B) ಹ  ಸ್ತ್ ಹ ವಿನ್ C) ಭತುದ ಗದ ುಯ D) ಅಡಕ ಯ ತ್  ೇಟದ 

 

 

234.ಬನ್ದ ಅಂಚಿನ್ಲಿ್ಲ ಇರುರ್ುದು ಇದು 

A) ಗ  ನ ಬಿಟಟ ಅಡಕ ಯ ತ್  ೇಟ B) ಗ  ನ ಬಿಟಟ ಬ್ಾಳ ಯ ತ್  ೇಟ C) ಗ  ನ ಬಿಟಟ ತ್ ಂಗಿನ್ ತ್  ೇಟ D) ಗ  ನ ಬಿಟಟ ಮಾವಿನ್ 
ತ್  ೇಟ 

235.ಕುವ ಂಪ್ು ಅರ್ರಿಗ  ಸ್ತ್ಂಜ ಯ ಬಿಸ್ಥಲು ಹಿೇಗ  ಕಂಡಿತು 

A) ಕಪಾಿಗಿ B) ಬಿಳಿಯಾಗಿ C) ಹಳದಿಯಾಗಿ D) ಹಸ್ತ್ುರಾಗಿ 

236. ‘ಪ್ಸ್ತ್ರಿಸ್ಥ ತಿರ  ಮೈ ಮುಚಿಚರ ’ ಈ ಸಾಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ ‘ತಿರ ’ ಪ್ದದ ಅಥು 

A) ಗಾಳಿ B) ಗ  ನ  C) ಭ ಮ D) ಗದ ು 

237.ಕುವ ಂಪ್ು ಅರ್ರಿಗ  ಹಕಿಿಯ ಕ  ರಳಿನ್ ಇಂಪಾದ ಧವನಿ ಹಿೇಗ  ಕಂಡಿತು 

A) ಸ್ತ್ುಂದರವಾಗಿ B) ಮೃದುವಾಗಿ C) ಉಸ್ಥರಾಗಿ D) ಹಸ್ತ್ುರಾಗಿ 

238. ಕವಿಯ ಆತಮ ಇಲಿ್ಲ ಹಸ್ತ್ುರುಗಟ್ಟಟದ  

A) ಒಡಲ್ಲನ್ ನ ತುರಿನ್ಲಿ್ಲ B) ಕಡಲ್ಲನ್ ಅಲ ಗಳಲಿ್ಲ C) ಸ್ತ್ುರಿಯುರ್ ಮಳ ಯಲಿ್ಲ  D) ಸ್ತ್ುಡುರ್ ಬಿಸ್ಥಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ 

239. ‘ಎಲರ್’ ಪ್ದದ ಅಥು 

A) ಹ ರ್ು B) ಗಾಳಿ C) ಹಕಿಿ D) ಸ್ತ್ಮುದರ 

240 ಕುವ ಂಪ್ು ಪ್ರಕಾರ ಹಸ್ತ್ುರಾಗಿರುರ್ುದು 

A) ಆಗಸ್ತ್ B) ಮುಗಿಲು C) ಕಣಿವ  D) ಎಲಿರ್ೂ 

6. ಛಲಮನ  ಮರ ವ ಂ 
241. ‘ಛಲಮನ  ಮರ ವ ಂ’ ಪ್ದಯದ ಆಕರ ಗರಂಥ 

A) ಕಣಾುಟ ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ  B) ಸಾಹಸ್ತ್ ಭಿೇಮ ವಿಜಯಂ C) ವಿಕರಮಾಜುುನ್ ವಿಜಯಂ D) ಅಜಿತ ತಿೇಥುಂಕರ ಪ್ುರಾಣ 

242. ‘ಸಾಹಸ್ತ್ ಭಿೇಮ ವಿಜಯಂ’ – ಕೃತಿಯ ಮತ್  ುಂದು ಹ ಸ್ತ್ರು 

A) ಕಣಾುಟ ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ   B) ಗದಾಯುದಧ C) ಜ ೈಮನಿ ಭಾರತ  D) ಆದಿಪ್ುರಾಣ 

243. ಕವಿಚಕರರ್ತಿು ಎಂಬ ಬಿರುದು ಉಳಳ ಕವಿ 

A) ಲಕ್ಷಿಮೇಶ  B) ಕುಮಾರವಾಯಸ್ತ್ C) ರನ್ನ D) ಶ್ರ್ಕ  ೇಟಾಯಚಾಯು 
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244. ದುಯೇುಧನ್ನ್ು ತ್ಾಯ-ತಂದ ಯರ ಅಪ ೇಕ ಯಂತ್  ಇವರ ಸ್ತ್ಲಹ ಯನ್ುನ ಪ್ಡ ಯಲು ಬರುತ್ಾುನ  

A) ಗುರುಗಳಾದ ದ  ರೇಣಾಚಾಯುರ   B) ತ್ಾತಭಿೇಷಾಮಚಾಯುರ C) ಗ ಳ ಯನಾದ ಕಣುನ್ D) ತಮಮನಾದ ದುಶ್ಾಾಸ್ತ್ನ್ನ್ 

 

245. ದುಯೇುಧನ್ನಿಗ  ಯುದಧರ್ನ್ುನ ಮಾಡದ  ಪಾಂಡರ್ರ  ಂದಿಗ  ಸ್ತ್ಂಧಿ ಮಾಡಿಕ  ಂಡು ಬದುಕಬ್ ೇಕ ಂದು ಸ್ತ್ಲಹ ಯನ್ುನ 
ನಿೇಡಿದರ್ರು ಇವರು 

A) ಕಣು B) ದುಶ್ಾಯಸ್ತ್ನ್ C) ಭಿೇಷಾಮಚಾಯುರು D) ಧಮುರಾಯ 

246. “ನಿಮಗ  ನ್ಮಸ್ತ್ಿರಿಸ್ಥ ಹ  ೇಗಲು ಬಂದ ನ್ಷ ಟೇ” ಎಂದು ದುಯೇುಧನ್ ಇವರಿಗ  ಹ ೇಳುತ್ಾುನ   

A) ಅಂತಕಾತಮಜನಿಗ    B) ದಿನ್ಪ್ಸ್ತ್ುತನಿಗ  C) ಭಿೇಷಾಮಚಾಯುರಿಗ  D) ಕೃಷುನಿಗ  

247. “ಸ್ತ್ಮರದ  ಳ ನ್ಗಜಜ ಯಾರ್ುದು ಕಜಜಂ” – ಎಂದು ದುಯದೇಧ್ನ್ ಇವರಿಗ  ಹ ೇಳಿದನ್ು 

A) ಭಿೇಷಮರಿಗ   B) ಕಣೇನಿಗ  C) ಪಾಂಡರ್ರಿಗ   D) ಕೃಷುನಿಗ  

248. “ನ ಲಕಿರಿವ ನ ಂದು ಬಗ ದಿರ  ಛಲಕಿರಿವ ಂ” - ಎಂದು ದುಯೇುಧನ್ ಇವರಿಗ  ಹ ೇಳಿದನ್ು  

A) ಧೃತರಾಷರನಿಗ   B) ಕಣುನಿಗ   C) ಧಮುರಾಯನಿಗ   D) ಭಿೇಷಮರಿಗ  

249. ದಿನ್ಪ್ಸ್ತ್ುತ ಎಂದರ  

A) ಕಣು.  B) ಅಜುುನ್.  C) ಭಿೇಷಮ.  D) ದುಯೇುಧನ್ 

250. ದುಯೇುಧನ್ ಇರ್ರನ್ುನ ಕ  ಂದ ಬಳಿಕ ಸ್ತ್ಂಧಿಮಾಡಿಕ  ಳುಳರ್ುದಾಗಿ ಹ ೇಳುತ್ಾುನ . 

A) ಕಣು ದುಶ್ಾಯಸ್ತ್ನ್ರನ್ುನ   B) ಪಾಥು ಭಿೇಮರನ್ುನ  C) ನ್ಕುಲ ಸ್ತ್ಹದ ೇರ್ರನ್ುನ  D) ದ  ರೇಣ ದುರಪ್ದರನ್ುನ 

251. ಅಂತಕಾತಮಜ ಎಂದರ  

A) ಕಣು.   B) ದುಯೇುಧನ್.  C) ಅಜುುನ್  D) ಯುಧಿಷಿಾರ 

252. ಕಣು ಮತುು ದುುಃಶ್ಾಯಸ್ತ್ನ್ರನ್ುನ ಕ  ಂದರ್ರು 

A) ಪಾಥುಭಿೇಮರು  B) ಭಿೇಷಾಮಚಾಯುರು  C) ಧೃತರಾಷರ  D) ಧಮುರಾಜ 

253. ‘ಅಣುಗಾಳ್’ ಪ್ದದ ಅಥು 

A) ಒಪ್ಿಂದ  B) ಒಡಹುಟ್ಟಟದರ್ರು   C) ರ ವಾರಿ   D) ಪಿರಯ ಗ ಳ ಯ 

254. ದುಯೇುಧನ್ನ್ು ನ ಲನ  ಡನ  ಸ್ತ್ಹಬ್ಾಳ ವ ಮಾಡುರ್ುದಿಲಿವ ಂದು ಹ ೇಳಲು ಕಾರಣ 

A) ಈ ನ ಲ ದಿನ್ಪ್ಸ್ತ್ುತನ್ಂ ಕ  ಲಿ್ಲಸ್ಥದ ನ ಲವಾದುರಿಂದ    B) ಛಲಕ  ಿೇಸ್ತ್ಿರ ಹ  ೇರಾಡುತಿುರುರ್ುದುರಿಂದ 

C) ಕಣುನಿಲಿದ ನ ಲ ಪಾಳ ನಲ ಆಗಿರುರ್ುದರಿಂದ  D) ಈ ಎಲಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 

255. ಕ ಳಗಿನ್ರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಅಜುುನ್ನಿಗ  ಸ್ತ್ರಿಹ  ಂದುವ ಹ ಸ್ತ್ರು 

A) ಅಂತಕಾತಮಜ   B) ದ್ಧನ್ಪಸುತ  C) ಅಣುಗ  D) ಪಾಥು 
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256. “ಮೇಣಾಯುು ಕ್ರರ್ಂಗರ್ನಿೇತಳಂ” – ಈ ವಾಕಯರ್ನ್ುನ ಹ ೇಳಿದರ್ರು 

A) ಧಮುರಾಯ B) ಭಿೇಷಾಮಚಾಯುರು  C) ಪಾಥುಭಿೇಮರು  D) ದುಯೇುಧನ್ 

257. “ಪಾಂಡರ್ರನ್ುನ ಸ್ತ್ಂಧಿಗ  ಒಪ್ಪಿಸ್ತ್ುತ್ ುೇನ ” ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರ್ರು 

A) ಕೃಷು  B) ಕಣು    C) ಭಿೇಷಮ D) ದೃತರಾಷರ 

258. ದುಯೇುಧನ್ನ್ ದೃಷಿಟಯಲಿ್ಲ ಕಣುನಿಲಿದ ಕುರುರಾಜಯದ ನ ಲರ್ು ಇದಕ ಿ ಸ್ತ್ಮ 

A) ರಾಜಯಲಕ್ಷಿಮಗ    B) ಪಾಳುಭ ಮಗ  C) ಸ್ತ್ವಗುಕ ಿ    D) ಪಾಳುಮನ ಗ  

259. ದುಯದೇಧನ್ನ್ ಪಾಂಡರ್ರ  ಡನ  ಹ  ೇರಾಡಿ ಇದನ್ುನ ಮರ ಯುರ್ುದು ಆಗಿ ಹ ೇಳಿದಾುನ  

A) ಛಲರ್ನ್ುನ   B) ದ ವೇಷರ್ನ್ುನ  C) ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಯನ್ುನ   D) ಶ್್ಯುರ್ನ್ುನ 

260. ‘ಅಸು’ ಪ್ದದ ಅಥು 

A) ಪಾರಣ   B) ಹಸು C) ನ್್ಲ   D) ಭೂಮಿ 

261. ರನ್ನನಿಗ  ತ್ ೈಲಪ್ನ್ು ನಿೇಡಿದ ಬಿರುದು 

A) ಕವಿರತನ    B) ಕವಿಶರಭ ಭ ೇರುಂಡ  C) ಕವಿಚಕರರ್ತಿು   D) ಉಪ್ಮಾಲ  ೇಲ 

262. ‘ಛಲಮನ  ಮರ ವ ಂ’ ಪ್ದಯಭಾಗದಲಿ್ಲ ದುಯೇುಧನ್ನಿಗ  ಇವರಿಬಬರ ಮೇಲ್ಲದು ಅತಿಯಾದ ಪ್ಪರೇತಿರ್ಯಕುವಾಗಿದ  

A) ಭಿೇಷಮ ಮತುು ದ  ರೇಣ   B) ಅಜುುನ್ ಮತುು ಭಿೇಮ    C) ಕಣು ಮತುು ದುುಃಶ್ಾಾಸ್ತ್ನ್  D) ಕಣು ಮತುು ಭಾನ್ುಮತಿ 

263. ರನ್ನನ್ು ಈ ದ  ರ ಯ ಆಸಾಿನ್ದಲಿ್ಲದುನ್ು 

A) ಗಂಗ ದ  ರ  ರಾಚಮಲಿ        B) ಚಾಲುಕಯ ದ  ರ  ಇಮಮಡಿ ಪ್ುಲಕ ೇಶ್ 

C) ಗಂಗ ದ  ರ  ಮಾರಸ್ಥಂಹ   D) ಚಾಲುಕಯ ದ  ರ  ತ್ ೈಲಪ್ 

7. ವದರ ಲರ್ 
264.ʼಜ್ೈಮಿನಿ ಭಾರತʼ ಕಾವಾವನ್ುನ ಬರ್ದ ಕವಿ 

A) ಪಾಂಪ   B) ಲಕ್ಷಿಮದಶ                C) ರನ್ನ D) ಕುಮಾರವ್ಾಾಸ 

265. ಯಜ್ಞಾಶವವನ್ುನ ಕಟಟದವರು 

A) ಲವ    B) ವ್ಾಲ್ಪೇಕ್ಕ               C)  ರಾಮ  D) ಮುನಿಸುತರು 

266. ಕುದುರ್ಯನ್ುನ ಲವನ್ು ಇದರಿಾಂದ ಕಟಟದನ್ು---- 

A) ಹಗಗದ್ಧಾಂದ              B) ಬಳಿಿಯಿಾಂದ  C) ಉತುರಿದಯದ್ಧಾಂದ            D) ಬಾಳ್ಯ ನ್ಾರಿನಿಾಂದ 

267.ಮುನಿಸುತರು ಹ್ದರಲು ಕಾರಣ 

A)  ಲವನಿಗ್ ಯುದಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದ್ಧಲಾವ್್ಾಂದು       B) ಅರಸರು ತಮೂನ್ುನ ಬಡಿವರ್ಾಂದು                     
C) ಕುದುರ್ಯು ಹಾಯುವುರ್ಾಂದು  D) ಹ್ತುವರು ತಮೂನ್ುನ ಬ್ೈಯುಾವರ್ಾಂದು 
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268.ರಾಮನ್ ತಾಯಿಯ ಹ್ಸರು 

A) ಸುಮಿತ್ರ               B) ಕರಸಲ್ಾ   C)  ಕ್ೈಕ್                D) ಮಾಂಥರ್ 
269.ಶಿರದರಾಮನ್ ಯಜ್ಞಾಶವದ ಕುದುರ್ಯನ್ುನ ಕಾಂಡ ರಾಜರ ವತೇನ್್ ಹಿದಗತುು 

A) ರಾಮನ್ ಹ್ಸರನ್ುನ ಕ್ದಳಿ ಕುದುರ್ಯನ್ುನ ತಡ್ಯರ್ ನ್ಮಿಸ ಕಳುಹಿಸದರು.   
B) ರಾಮನ್ ಮಾತನ್ುನ ಕ್ದಳರ್ ಹ್ೂದದರು. 
C) ರಾಮನಿಗ್ ಹ್ದರರ್ ಕುದುರ್ಯನ್ುನ ತಡ್ದರು. 
D) ರಾಮನಿಗ್ ಹ್ದರಿ ಕುದುರ್ಯನ್ುನ ಕಟಟ ಹಾಕ್ಕದರು. 
270. ಇವುಗಳಲ್ಪಾ ಸರಿಯಾದ ಜ್ೂದಡಿ 
A) ಭಿದಮ-ಘಟ್್ೂದತಕಚ    B) ಶಿರದರಾಮ- ಲವಕುಶ  C) ಅಜುೇನ್-ಬಬುರವ್ಾಹನ್ D) ಎಲಾವೂ ಸರಿಯಾಗರ್ 
271. ಮಹಾಭಾರತ ಕೃತಿಯನ್ುನ ಸಾಂಸೃತದಲ್ಪಾ ರಚಸದವರು 
A) ಆದ್ಧಕವಿ ವ್ಾಲ್ಪೇಕ್ಕ       B) ಕುಮಾರವ್ಾಾಸ    C)  ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನ     D) ವ್್ದದವ್ಾಾಸ 
272. ಶಿರದರಾಮನ್ ಯಜ್ಞಾಶವವು ವ್ಾಲ್ಪೇಕ್ಕ ಮುನಿ ಆಶರಮಕ್ಕ ಬರಲು ಕಾರಣ 
A) ರುಚಯಾದ ಹಣುಣಗಳನ್ುನ ಬಯಸ                B) ತ್ೂದಟವನ್ುನ ನ್ುಗುಗನ್ುರಿ ಮಾಡಲು               
C) ಹುಲುಾಗಳ ಹಸುರಿಗ್ ಎಳಸ  D) ಸದತ್ಯನ್ುನ ಕಾಣಲು 
273. ವ್ಾಲ್ಪೇಕ್ಕ ಮುನಿಗ್ ಆಹಾವನ್ ಬಾಂದುದು ಈತನಿಾಂದ 
A) ವರುಣ ರ್ದವನಿಾಂದ B) ದುರಪದನ್ ರಾಜನಿಾಂದ  C) ಶಿರದರಾಮನಿಾಂದ D) ಮತಾಂಗಾಶರಮದ್ಧಾಂದ 
274. ಶಿರದರಾಮನಿಗ್ ಬರಹೂಹತಾಾ ರ್ೂದಷ್ ಬರಲು ಕಾರಣ 
A) ಮತಾಂಗಾಶರಮಕ್ಕ ಬಾಂದ್ಧದದರಿಾಂದ     B) ಅಶವಮೆದಧ್ ಯಾಗವನ್ುನ ಮಾಡಿದದರಿಾಂದ          
C) ರಾವಣನ್ ವಧ್ಯಿಾಂದ  D) ಸದತ್ಯನ್ುನ ಕಾಡಿಗ್ ಕಳುಹಿಸದದರಿಾಂದ 
275. ಯಜ್ಞಾಶವದ ಹಣ್ಯಲ್ಪಾದದ ಪಟಟಯಲ್ಪಾ ಈ ರಿದತಿ ಬರ್ಯಲಾಗತುು 
A) ರಾಮನ್ ಯಜ್ಞತುರಗವಿದು                  B) ನಿವೇಹಿಸುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದದರ್ ತಡ್ಯಬಹುದು                            
C)  ಭೂಮಾಂಡಲದಲ್ಪಾ ಕರಸಲ್ಾ ಪಡ್ದ ಕುಮಾರ ರಾಮನ್್ೂಬಬನ್್ದ ವಿದರನ್ು D) ಮೆದಲ್ಪನ್ ಎಲಾವೂ 
276. “ತನ್ನ ಮಾತ್ಯಾಂ ಸವೇಜನ್ಮುಾಂ ಬಾಂಜ್ಯನ್ನದ್ಧದೇಪುರ್”  ಎಾಂದು ಹ್ದಳಿದವರು 
A) ಕುಶ       B) ರಾಮ       C) ಲವ            D) ವ್ಾಲ್ಪೇಕ್ಕ ಮುನಿ 
277. ಲವನ್ು ಶಿರದರಾಮನ್ ಕುದುರ್ಯನ್ುನ  ಕಟಟದುದು ಇದಕ್ಕ 
A) ಬ್ದವಿನ್ ಮರಕ್ಕ          B) ತ್ಾಂಗನ್ ಮರಕ್ಕ          C) ಬಾಳ್ಯ ಗಡಕ್ಕ D) ಹೂವಿನ್ ಗಡಕ್ಕ 
278. ಮುನಿಸುತರ ಮಾತಿಗ್ ಲವನ್ ಪರತಿಕ್ಕರಯ ಹ್ದಳಿಕ್: 
A) ವರುಣ ಲ್ೂದಕದ್ಧಾಂ ಬಾಂದುಮಳಿದಪನ್್?    B) ಜಾನ್ಕ್ಕಯ ಮಗನಿದಕ್ ಬ್ದರುವನ್್? C) ಕರಶಲ್ಾ ಪಡ್ದ ಕುಮಾರರಾಮ                              
 D) ಬ್ದಡ ಬ್ದಡ ಅರಸುಗಳ ವ್ಾಜಿ 
279. ಲವನ್ು ಬಿಲ್ಪಾನ್ ಹ್ರ್ಯನ್ುನ ಏರಿಸದ ಬಗ್----- 

 A)  ಅಾಂಜಿಕ್ಯಿಾಂದ   B) ವಿನ್್ೂದದದ್ಧಾಂದ       C) ಅಗಪುತನ್ದ್ಧಾಂದ D) ಭಾಂಡ ಧ್ೈಯೇದ್ಧಾಂದ 
280. ಕವಿ ಲಕ್ಷಿಮದಶನಿಗದದ ಬಿರುದು 
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A)  ಉಪಮಾಲ್ೂದಲ, ಕಣಾೇಟ ಕವಿಚೂತವನ್ ಚ್ೈತರ C) ಸರಸವತಿ ಮಣಿಹಾರ, ಕವಿತಾಗುಣಾಣೇವ 
B)  ರೂಪಕ ಸಾಮಾರಜಾದ ಚಕರವತಿೇ           D) ಕವಿಶರಭಬ್ದರುಾಂಡ  
281. ಕದಳಿ: ಬಾಳ :್ :   ಉವಿೇ:_____________ 
A)  ಉರಾಾನ್ವನ್    B) ಕುದುರ್    C) ಭೂಮಿ D) ರಾಜ 
282. ʼಬಂಜೆ ʼ ಪದದ   ತದಭವ ರೂಪ 
A) ವಾಂರ್                B) ವಾಂಧಾಾ     C) ವಾಂಜ್ D) ಸಾಂಜ್ 

283. ʼಕುದುರೆʼ ಪದಕ್ಕ ಸಮಾನ್ಾಥೇಕವಲಾದ ಪದವಿದು 

A) ಲ್ಪದಲ್      B) ಹಯ        C) ವ್ಾಜಿ           D) ತುರಗ     

 
ಪಠ್ಯ ಪೂರಕ ಅಧಯಯನ್ 

1. ಸಲಾಮಿ ವವೆದಕಲನ್ಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು 
284. ಸಾವಮಿ ವಿವ್್ದಕಾನ್ಾಂದರು ಬಡವರ ಈ ಹಸವನ್ುನ ಇಾಂಗಸಲು ಮೊದಲ ಆದಾತ್ ನಿದಡಿದರು 
 A) ವ್್ದರಾಾಂತದ ಹಸವು B) ಧ್ಮೇದ ಹಸವು         C) ಹ್ೂಟ್್ಟ ಹಸವು          D) ಆತೂದ ಹಸವು 

285. ಜಾತಿ ವಾವಸ ಾ್ಯ ಕರರಯೇಕ್ಕ ತುತಾುದವರು. 
 A)   ಶ ದರರು            B) ಬಡವರು    C) ಕ್ಷತಿರಯರು                  D) ವ್್ೈಶಾರು 
286. ಸಾವಮಿ ವಿವ್್ದಕಾನ್ಾಂದರ ಪರಕಾರ ಜಾತಿವ್ಾದ ಮತುು ಕ್ೂದಮುವ್ಾದ ಈ ಮರಲಾಗಳನ್ುನ ನ್ುಾಂಗ ನ್್ೂಣ್ಯುತುವ್್. 

      A)   ಜಿದವನ್ ಮರಲಾ  B) ಮಾನ್ವಿದಯ ಮರಲಾ   C) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮರಲಾ   D) ಆರ್ಥೇಕ ಮರಲಾ 

287. ಶ ದರವಗೇ ಈ ಸವಭಾವವನ್ುನ ಬಿಟುಟ ಹ್ೂರ ಬರಬ್ದಕು  
      A)   ಗುಲಾಮಿತನ್ದ ಸವಭಾವ   B) ಉಗರಸವಭಾವ     C) ಸಾಂಕ್ೂದಚ ಸವಭಾವ       D) ಊಳಿಗ ಸವಭಾವ  
288. ಸಾವಮಿ ವಿವ್್ದಕಾನ್ಾಂದರು ಇಲ್ಪಾ ನ್ಡ್ದ ಧ್ಮೇ ಸಮೆೇಳನ್ದಲ್ಪಾ ಭಾಗವಹಿಸದರು 
     A)   ಅಮೆದರಿಕದ ಚಕಾಗ್ೂ       B) ಶಿರದಲಾಂಕಾ   C) ಲಾಂಡನ್ ನ್ಗರ          D) ಮಧ್ುರಾ ನ್ಗರ 
289. ವಿವ್್ದಕಾನ್ಾಂದರನ್ುನ ಮಾನ್ವ ಮಿತರ  ಎಾಂದು ಕರ್ದವರು 
     A)   ಕುವ್್ಾಂಪು     B) ನ್್ಹರು     C) ಬುದದ         D) ಕ್ೈಸಾರು 
290. ಕ್ೂದಮುವ್ಾದವು ಈ ಅಾಂಶವನ್ುನ ಶ್ರದಷ್ಠವ್್ಾಂದು ನ್ಾಂಬಿಸುತುರ್   
      A)   ಅರಾಜಕತ್ಯನ್ುನ   B) ಶ ನ್ಾವ್ಾದ     C) ಏಕಧ್ಮೇ ಮತುು ಏಕಸಾಂಸೃತಿ    D) ವ್್ೈವಿಧ್ಾವ್್ದ ಜಿದವನ್ 
291. ಸಾವಮಿ ವಿವ್್ದಕಾನ್ಾಂದರು  ಇದರ ಕಟ್ಾಟ ವಿರ್ೂದಧಿಯಾಗದದರು 
     A)   ಶ ನ್ಾವ್ಾದ        B) ಸಮತಾವ್ಾದ C) ಕ್ೂದಮುವ್ಾದ     D) ಏಕತಾವ್ಾದ 
 
292. ಸಾವಮಿ ವಿವ್್ದಕಾನ್ಾಂದರಿಗ್ ತಮೂ ಅಲ್ೂದಚನ್್ಗಳಲ್ಪಾ ಗ್ೂಾಂದಲಗಳಿರಲ್ಪಲಾ. ಅವರ್ೂಬಬ 
     A)   ಮೂಲಭೂತ ವ್ಾದ್ಧ B) ಧಾಮಿೇಕ ಚಾಂತಕ   C) ಕ್ೂದಮುವ್ಾದ್ಧ          D)  ಶಿಖ್ರ ಚಾಂತಕ 
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293. ವಿವ್್ದಕಾನ್ಾಂದರ ಪರಕಾರ ಧ್ಮೇದ ಮೊದಲ ತತವ 
 A)   ಮೂಲಭೂತವ್ಾದ್ಧಗಳ ಉರಾದರ    B) ದ್ಧದನ್ ದಲ್ಪತರ ಉರಾದರ    
C) ಕ್ೂದಮುವ್ಾದ್ಧಗಳ ನಿಮೂೇಲನ್     D) ಬಡತನ್ ನಿಮೂೇಲನ್ 

 
2. ರ್ಸಂತ ಮುಖ್ ತೊದರಲ್ವಲಾ 

294. ಡಾ| ವಿಜಯಶಿರದ ಸಬರದ ಊರು 

 A)   ಬಿದದರ್      B) ಧಾರವ್ಾಡ    C) ಮೆದಲುಕ್ೂದಟ್್         D)  ರ್ದವನ್ೂರು 

295. “ವಸಾಂತ ಮುಖ್ ತ್ೂದರಲ್ಪಲಾ” ಈ ಪದಾವನ್ುನ ಈ ಕವನ್ ಸಾಂಕಲನ್ದ್ಧಾಂದ ಆರಿಸಲಾಗರ್ 
       A)   ಮುಗಲಮಲ್ಪಾಗ್   B) ಹೂವಿನ್ ತ್ದರನ್್ದರಿ    `C) ಉರಿಲ್ಪಾಂಗ D) ಜವಲಾಂತ 
296. ಡಾ| ವಿಜಯಶಿರದ ಸಬರದ ಅವರಿಗ್ ರ್ೂರ್ತ ಪರಶಸು 

      A)   ರಾಜ್ೂಾದತಸವ ಪರಶಸು      B) ಅತಿುಮಬ್ಬ ಪರಶಸು  C) ಕ್ಕತೂುರು ಚ್ನ್ನಮೂ ಪರಶಸು     D) ನ್ೃಪತುಾಂಗ ಪರಶಸು 

297. ಪುಟಟಪೊದರಿ ಈ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿುರಾದಳ್ 
      A)   ಕಸಗುಡಿಸುವುದು     B) ಮುಸುರ್ ತಿಕುಕವುದು  C) ಪಠಾ ಓದುವುದು      D) ಆಕಾಶನ್್ೂದಡುವುದು  
298. ಪುಟಟಪೊದರಿಯ ಅಮೂ ಇಲ್ಪಾ  ಮಲಗರಾದಳ್ 

     A)   ಹ್ೂಲದಲ್ಪಾ      B) ಅರಮನ್್ಯಲ್ಪಾ   C) ಗುಡಿಸಲನ್ಲ್ಪಾ          D) ಬಿದದ್ಧಯಲ್ಪಾ 

299. ಕತುಲ್ ಗವ್್ವನ್ುನವ ಗುಡಿಸಲ್ೂಳಗ್ ಬರಲು ಹ್ದರಿದವರು 
     A)   ಪುಟಟಪೊದರಿ    B) ವಸಾಂತ  C) ನ್್ದಕಾರ      D) ಕುಾಂಬಾರ 
300. ತೂತುಬಿದದ ಸದರ್ಯಲ್ಪಾ ಸ್ೂರಗದವರು 
      A)   ಪುಟಟಪೊದರಿ    B) ವಸಾಂತ   C) ಬಾಲರವಿ     D) ಅಮೂ 
301. ಮನ್್ಯ ಬಾಗಲಲ್ಪಾ ಬಳುಕುತ  ಇರುವುದು 
     A)   ಬಾಲರವಿ      B) ರಾಂಗ್ೂದಲ್ಪ   C) ಮಲ್ಪಾಗ್ ಬಳಿಿ       D) ಮಾವಿನ್ ಎಲ್ತ್ೂದರಣ 
302. ಗುಡಿಸಲ್ೂಳಗ್  ಬರಲು ವಸಾಂತ ಹ್ದರಿದನ್್ ಎಾಂದು ಪುಟಟ ಮತ ು್ ಮತ ು್ ಪರಶಿನಸಕ್ೂಳುಿವುದು  
     A)   ನ್್ಲವ ತಟಟ       B) ತಲ್ಯ ಚಚು    C) ಮುಸುರ್ ತಿಕ್ಕಕ       D) ಹ್ೂರಗ್ ಇಣುಕ್ಕ 
303. ಗ್ೂದಡ್ಗಳು ಮುಖ್ಮುಚುವ್್  
    A)   ಬಣಣಕಾಣರ್      B) ಸುಣಣಕಾಣರ್    C) ರವಿಯ ಕಾಣರ್            D) ವಸಾಂತನ್ ಕಾಣರ್ 

3. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ 
304 . ಭಗತ್ ಸಾಂಗ್ ತನ್ನ ಸಹ್ೂದದರಿಗ  ಮಣುು ಇದರ ಪ್ರತಿೇಕ ಎಂದನ್ು  
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A) ಸ್ತ್ತಯ.  B) ತ್ಾಯಗ. C) ಅಹಿಂಸ .   D)  ಪಾರಮಾಣಿಕತ್ . 

305. ಭಗತ್ ಸಾಂಗ್ ಗ್ ಪ್ಪರಯವಾದ ಹಣುು 

A) ಸ ೇಬು B) ನ ೇರಳ  C) ಮಾರ್ು     D) ದಾರಕ್ಷಿ 

306.ಜಲ್ಲಯನ್ ವ್ಾಲಾ ಬ್ಾಗ್ ಹತ್ಾಯಕಾಂಡ ನ್ಡ ದದುು 

A) ಏಪ್ಪರಲ್ 13, 1919     B) ಮೇ 2, 1920     C) ಜ ನ್ 26, 1918      D) ಏಪ್ಪರಲ್ 18, 1921 

307.  ಭಗತ್ ಸಾಂಗ್ ನ್ ಸ್ತ್ಹಚರರಲಿ್ಲ ಇರ್ರು ಒಬಬರು 

A) ರಾಜ್ ಗುರು     B) ಭಿೇಮಸ ೇನ್    C)  ರಾಮ್ ದ ೇವ್  D) ರಾಮಕೃಷು 

308. ಜಲ್ಲಯನ್ ವಾಲಾಬ್ಾಗಿನ್ ರಕುಸ್ಥಕುವಾಗಿದು ಮಣುನ್ುನ ಭಗತ್ ಸಾಂಗ್ ಈ ರಿೇತಿ ಕಾಪಾಡಿಕ  ಂಡಿದು 

A) ಚಿನ್ನದಂತ್    B) ರ್ಜರದಂತ್  C) ನಿಧಿಯಂತ್  D) ರತನದಂತ್  

309. ಭಗತ್ ಸಾಂಗ್ ನ್ ಸ್ತ್ಹ  ೇದರಿಗ  ತ್  ೇರಿಸ್ಥದುು ಡಬಿಬಯಲಿ್ಲದು 

A) ಚಿನ್ನ B) ಮಣುು C) ಮದುು ಗುಂಡು D) ಪ್ುಸ್ತ್ುಕ 

310. ಭಗತ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿರಟಷ್ ಸಕಾೇರದ ವಿರುದಿ ಸ್ದಡು ತಿದರಿಸಕ್ೂಾಂಡಿದದರ ಫಲ 

A) ಮರಣದಂಡನ ಗ  ಗುರಿಯಾದುದು B) ಪ್ರಮ ವಿೇರ ಚಕರ ಪ್ರಶಸ್ಥು ಪಡ್ದುದು C) ಸ್ತ್ರ್ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡ ದುದು  

D) ಎಲಿರಿಂದಲ  ಶ್ಾಿಘನ್ಗ  ಒಳಗಾದುದು 

4. ಜನ್ಪದ ಒಗಟ್ುಗಳು 
311. ಕ ೈಯುಂಟು ಕಾಲ್ಲಲಿ ಶ್ರ ಹರಿದ ಮುಂಡ, ಮೈಯಳಗ  ನ್ರ್ಗಾಯ ಒಂಬತುು ತುಂಡ ಒಯಯನ  ಯಯನ ೇ ಬಂದು ಹ ಗಲ ೇರಿಕ  ಂಡ 

ರಾಯ ರಾಯರಿಗ ಲಿ ತ್ಾನ  ಪ್ರಚಂಡ. ಈ ಒಗಟ್ಟನ್ ಉತುರ 

A) ತ್ಾರ್ರ     B) ಉಪ್ುಿ    C) ಅಂಗಿ  D) ಉತುರಾಣಿ 

312. ನಿೇರಲ ಿೇ ಹುಟ  ಟೇದು ನಿೇರಲ ಿೇ ಬ್ ಳ ಯೇದು, ನಿೇರು ತ್ಾಕಿದರ  ಮಟಮಾಯ, ಈ ಒಗಟ್ಟನ್ ಉತುರ 

A) ಮೇನ್ು B) ಉಪ್ುಿ C) ಗರಿಕ  D) ತ್ಾರ್ರ  

313. ಹ  ಲದಲಿ್ಲ ಹುಟ  ಟೇದು ಹ  ಲದಲಿ್ಲ ಬ್ ಳ ಯೇದು ಉಳುವಾನ್ ಕಂಡು ನ್ಗುರ್ುದು. ಇದರ ಉತುರ 

A) ಉತುರಾಣಿ ಗಿಡ B) ಗರಿಕ ಯ ಹುಲು ಿ    C) ಉಪ್ುಿ      D)ತ್ಾರ್ರ  

314. ಬದಿನ್ಲಿ್ಲ ಹುಟ  ಟೇದು ಬದಿನ್ಲಿ್ಲ ಬ್ ಳ ಯೇದು ಹ  ೇಗ  ೇರ ಮುಂಜ ರಗ ಹಿಡಿಯೇದು ಇದಕ ಿ ಉತುರ 

A) ಗರಿಕ .  B) ಬಿೇಸ್ತ್ುರ್ ಕಲು.ಿ     C) ತ್ಾರ್ರ . D) ಉತುರಾಣಿ ಗಿಡ. 

315. ಬಗಲಲಿ್ಲ ಕಕುಿರ್ುದು ಬ್ಾಯಲಿ್ಲ ತಿಂಬ ದು, ಇದಕ ಿ ಸ್ತ್ಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಉತುರ 

A) ಉಪ್ುಿ     B) ಬಿೇಸ್ತ್ುರ್ ಕಲು ಿ    C) ತ್ಾರ್ರ  D) ಅಂಗಿ 
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ವ್ಾಾಕರಣ 
ವರ್ಣಮಾಲ  
೧. ಕನ್ನಡ ರ್ಣುಮಾಲ ಯಲಿ್ಲರುರ್ ಒಟುಟ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸ್ತ್ಂಖ ಯ 
   ಎ) 09     ಬಿ) 25     ಸ್ಥ) 34         ಡಿ) 49 

೨. ಎರಡು ಮಾತ್ಾರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಉಚಚರಿಸ್ತ್ಲಿಡುರ್ ಸ್ತ್ವರಾಕ್ಷರಗಳನ್ುನ ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು 
   ಎ) ಹರಸ್ತ್ವ ಸ್ತ್ವರ    ಬಿ) ದಿೇಘುಸ್ತ್ವರ  ಸ್ಥ)ಅಲಿ ಪಾರಣ     ಡಿ) ಮಹಾಪಾರಣ 

೩. ಕ್,ಚ್,ಟ್,ತ್,ಪ್ - ಈ ರ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ರ್ಣುಮಾಲ ಯ ಈ ಗುಂಪ್ಪಗ  ಸ ೇರಿವ . 
   ಎ) ಅಲಿಪಾರಣ     ಬಿ) ಮಹಾಪಾರಣ  ಸ್ಥ)  ಅನ್ುನಾಸ್ಥಕ  ಡಿ) ಅರ್ಗಿೇುಯ 

೪. ಐ ಮತುು ಔ ಇರ್ುಗಳನ್ುನ ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು 
  ಎ) ಹರಸ್ತ್ವ ಸ್ತ್ವರ    ಬಿ) ಮಹಾಪಾರಣ  ಸ್ಥ)  ಪ್ುಿತ ಸ್ತ್ವರ  ಡಿ) ಸ್ತ್ಂಧಯಕ್ಷರ 

೫. ಒಂದು ರ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಕ ಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ವರಾಕ್ಷರ ಸ ೇರಿ ಆಗುರ್ ಅಕ್ಷರ 

ಎ) ಗುಣಿತ್ಾಕ್ಷರ     ಬಿ) ಒತುಕ್ಷರ  ಸ್ಥ)  ಯೇಗವಾಹ  ಡಿ) ಸ್ತ್ಂಧಯಕ್ಷರ 

೬. ಅಪ್ಿ, ಅಜಜ, ಅಸ್ತ್ರ, ಕಜಜ ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ವಿಜಾತಿೇಯ ಸ್ತ್ಂಯುಕಾುಕ್ಷರರ್ುಳಳ ಪ್ದ 

   ಎ) ಅಜಜ     ಬಿ) ಅಪ್ಿ  ಸ್ಥ)  ಅಸ್ತ್ರ  ಡಿ) ಕಜಜ 
೭. ರ್ಗಿೇುಯ ರ್ಯಂಜನ್ಗಳ ಐದನ ಯ ಅಕ್ಷರ 

ಎ) ಅನ್ುನಾಸ್ಥಕ     ಬಿ) ಮಹಾಪಾರಣ  ಸ್ಥ)  ಯೇಗವಾಹ  ಡಿ) ಅಲಿಪಾರಣ ಬ್ ೇರ ಬ್ ೇರ  ಜಾತಿಯ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹ ಚುಚ 
೯. ರ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಸ ೇರಿ ಆಗುರ್ ಅಕ್ಷರರ್ನ್ುನ ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು. 
ಎ) ಸ್ತ್ಜಾತಿೇಯ ಸ್ತ್ಂಯುಕಾುಕ್ಷರ   ಬಿ) ವಿಜಾತಿೇಯ ಸ್ತ್ಂಯುಕಾುಕ್ಷರ ಸ್ಥ)  ಗುಣಿತ್ಾಕ್ಷರ 

ಡಿ) ಸ್ತ್ಂಧಯಕ್ಷರ 

ನಾಮಪ್ದಗಳು- ಸವಣನಾಮಗಳು 

೯. ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಪ್ದಕ ಿ ಉದಾಹರಣ  
 ಎ) ಶ್ಾಲ        ಬಿ) ರಾಮನಾಥ      ಸ್ಥ)  ಶ್ಕ್ಷಕ      ಡಿ) ತ್ಾರ್ು 
೧೦. ನಾಮಪ್ದದ ಮ ಲರ ಪ್ 

 ಎ) ಧಾತು  ಬಿ) ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ     ಸ್ಥ)  ಸ್ತ್ರ್ುನಾಮ  ಡಿ) ಪ್ರತಯಯ 

೧೧ ಅನ್ವಥುನಾಮ ಪ್ದಕ ಿ ಉದಾಹರಣ  
  ಎ) ಪ್ಟಟಣ  ಬಿ) ವಾಯಪಾರಿ  ಸ್ಥ) ರಾಹುಲ್  ಡಿ) ಹುಡುಗ 

೧೨. ಹನ ನರಡನ ಯ, ಒಂಬತುನ ಯ ಇತ್ಾಯದಿ ಪ್ದಗಳು ಈ ವಾಯಕರಣಾಂಶಕ ಿ ಸ್ತ್ಂಬಂಧಿಸ್ಥವ . 
 ಎ) ಸ್ತ್ಂಖಾಯವಾಚಕ  ಬಿ) ಗುಣವಾಚಕ  ಸ್ಥ) ಸ್ತ್ಂಖ ಯೇಯವಾಚಕ  ಡಿ) ಪ್ರಿಮಾಣವಾಚಕ 

೧೩. ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಉತುಮಪ್ುರುಷಕ ಿ ಉದಾಹರಣ  
    ಎ)  ನಿೇನ್ು  ಬಿ) ಅರ್ನ್ು ಸ್ಥ) ನಾನ್ು ಡಿ) ಅರ್ಳು 
೧೪. ಒಂದು, ಎರಡು, ಸಾವಿರ, ಪ್ೂರ್ು- ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ದಿಗಾವಚಕ ಪ್ದ 

 ಎ) ಒಂದು, ಬಿ)ಎರಡು,  ಸ್ಥ) ಸಾವಿರ, ಡಿ) ಪ್ೂರ್ು 
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 ವಿಭಕಿ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು 

೧೫. ಹ  ಸ್ತ್ಗನ್ನಡದ ದಿವತಿೇಯಾ ವಿಭಕಿು ಪ್ರತಯಯ 

     ಎ) ಮ್  ಬಿ) ಅನ್ುನ  ಸ್ಥ) ಅಲಿ್ಲ  ಡಿ) ಅತುಣಿಂ 

೧೬. ‘ಪ್ುರದ  ಳ್’ ಇಲಿ್ಲರುರ್ ವಿಭಕಿು 
     ಎ) ಪ್ರಥಮ  ಬಿ) ದಿವತಿೇಯಾ  ಸ್ಥ) ಪ್ಂಚಮ  ಡಿ) ಸ್ತ್ಪ್ುಮ 

೧೭ ತೃತಿೇಯಾ ವಿಭಕಿುಯ ಕಾರಕಾಥು 

     ಎ) ಕರಣಾಥು   ಬಿ) ಸ್ತ್ಂಬಂಧ   ಸ್ಥ) ಕಮಾುಥು  ಡಿ) ಅಧಿಕರಣ 

೧೮. ಅನ್ುನ, ಇಂದ, ಒಳ್, ಅಲಿ್ಲ- ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಹಳಗನ್ನಡ ವಿಭಕಿು ಪ್ರತಯಯ 

      ಎ) ಅನ್ುನ,  ಬಿ) ಇಂದ, ಸ್ಥ) ಒಳ್, ಡಿ) ಅಲಿ್ಲ 

ಕ್ತರಯಾಪ್ದಗಳು 

೧೯. ಕಿರಯಾಪ್ದದ ಮ ಲರ ಪ್ 

    ಎ) ಧಾತು  ಬಿ) ಅರ್ಯಯ  ಸ್ಥ) ಪ್ರತಯಯ  ಡಿ) ನಾಮಪ್ರಕತಿ 

೨೦. ಓದುತ್ಾುನ   ಈ ಕಿರಯಾಪ್ದದಲಿ್ಲರುರ್ ಧಾತು 
     ಎ) ಉತು  ಬಿ) ಆನ   ಸ್ಥ) ಓದು  ಡಿ ) ಓದುತ್ಾು 
೨೧. ಗಮನಿಸ್ತ್ುರ್ರು ಈ ಕಿರಯಾಪ್ದದ ಕಾಲರ ಪ್ 

     ಎ) ರ್ತುಮಾನ್   ಬಿ) ಭ ತ    ಸ್ಥ) ಭವಿಷಯತ್     ಡಿ) ಯಾರ್ುದ  ಅಲಿ 

೨೨. ಹಾಡುತ್ಾುಳ   ಈ ಕಿರಯಾಪ್ದದಲಿ್ಲರುರ್ ಕಾಲಸ್ತ್ ಚಕ ಪ್ರತಯಯ 

     ಎ) ಹಾಡು  ಬಿ) ಉತು  ಸ್ಥ) ದ  ಡಿ) ರ್ 

೨೩. ಬರ ಯನ್ು ಈ ಕಿರಯಾಪ್ದದ  ರ ಪ್ 

     ಎ) ವಿದಯಥುಕ  ಬಿ) ನಿಷ ೇಧಾಥುಕ  ಸ್ಥ) ಸ್ತ್ಂಭರ್ನಾಥುಕ  ಡಿ) ಭಾವಾಥುಕ 

೨೪. ಸ್ತ್ಂಭಾರ್ನಾಥುಕ ಕಿರಯಾರ ಪ್ಕ ಿ ಉದಾಹರಣ   
     ಎ) ಬಂದಾನ್ು  ಬಿ) ಬ್ಾರನ್ು  ಸ್ಥ) ಬರಲ್ಲ  ಡಿ) ಬಂದ 

೨೫. ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡಿಯಾನ್ು, ಮಾಡನ್ು, ಮಾಡು ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಷ ೇಧಾಥುಕ ಕಿರಯಾಪ್ದ 

    ಎ) ಮಾಡಲ್ಲ   ಬಿ) ಮಾಡಿಯಾನ್ು   ಸ್ಥ) ಮಾಡನ್ು    ಡಿ) ಮಾಡು 
 ೨೬. ಭಿೇಮನಿಂದ ಅನ್ನರ್ು ಉಣುಲಿಟ್ಟಟತು. – ಇಲಿ್ಲರುರ್ ವಾಕಯ ಪ್ರಯೇಗ 

    ಎ) ಕತುರಿ  ಬಿ) ಕಮುಣಿ ಸ್ಥ) ವಿದಯಥುಕ  ಡಿ) ನಿಷ ೇಧಾಥುಕ 

೨೭. ಪ್ಪರೇತಿಯ ಹಣತ್ ಯ ಹಚ  ಚೇಣ ಇಲಿ್ಲರುರ್ ಕಿರಯಾಪ್ದರ್ು ಈ ರ ಪ್ದಲಿ್ಲದ . 
  ಎ) ವಿದಯಥುಕ  ಬಿ) ನಿಷ ೇಧಾಥುಕ  ಸ್ಥ) ಸ್ತ್ಂಭಾರ್ನಾಥುಕ ಡಿ) ಆತ್ಾಮಥುಕ 

೨೮. ಕ  ಟ್ಟಟರುರ್ ಧಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಅಕಮುಕ ಧಾತು ಪ್ದ 

  ಎ) ಕ  ಡು  ಬಿ) ಬಿಡು  ಸ್ಥ) ಓಡು  ಡಿ) ನ  ೇಡು 
೨೯. ಬರ ದಳು  ಪ್ದದಲಿ್ಲರುರ್ ಆಖಾಯತ ಪ್ರತಯಯ 

   ಎ) ಹಾಡು  ಬಿ) ದ  ಸ್ಥ) ಳು  ಡಿ) ಅಳು 
ಸಂಧಿಗಳು 

೩೦. ಮಳ ಗಾಲ ಪ್ದರ್ು ಈ ಸ್ತ್ಂಧಿಗ  ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ . 
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     ಎ)  ಲ  ೇಪ್  ಬಿ) ಆಗಮ  ಸ್ಥ) ಆದ ೇಶ  ಡಿ) ಗುಣ 

೩೧ ಮಗುರ್ನ್ುನ ಪ್ದರ್ು ಈ ವಾಯಕರಣಾಂಶಕ ಿ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ . 
     ಎ) ಆದ ೇಶ ಸ್ತ್ಂಧಿ  ಬಿ) ಲ  ೇಪ್ಸ್ತ್ಂಧಿ  ಸ್ಥ) ಯಣ್ ಸ್ತ್ಂಧಿ  ಡಿ) ಆಗಮಸ್ತ್ಂಧಿ 

೩೨. ತ್ ರ ದಿಕುಿರ್, ತಿಂಗಳಿನ್ ರು ಇರ್ು  ಈ ಸ್ತ್ಂಧಿಗ  ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ . 
     ಎ) ಲ  ೇಪ್ಸ್ತ್ಂಧಿ  ಬಿ) ಆಗಮ ಸ್ತ್ಂಧಿ  ಸ್ಥ) ಆದ ೇಶ ಸ್ತ್ಂಧಿ  ಡಿ) ಗುಣಸ್ತ್ಂಧಿ 

೩೩. ಇದು ಸ್ತ್ರ್ಣುದಿೇಘು ಸ್ತ್ಂಧಿಗ  ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ . 
     ಎ) ಸ್ತ್ರ್ೇುದಯ  ಬಿ) ದ ೇವಾಲಯ  ಸ್ಥ) ಏಕ ೈಕ  ಡಿ) ದಿಗಂತ 

೩೪.. ಮುನಿೇಂದರ ಪ್ದರ್ನ್ುನ ಬಿಡಿಸ್ಥ ಬರ ದಾಗ 

     ಎ) ಮುನಿೇ + ಇಂದರ  ಬಿ) ಮುನ್ + ಇಂದರ ಸ್ಥ) ಮುನ  + ಇಂದರ  ಡಿ) ಮುನಿ + ಇಂದರ 
೩೫.. ಸ್ತ್ಜಜನ್ ಪ್ದ ಈ ಸ್ತ್ಂಧಿಗ  ಉದಾಹರಣ  
     ಎ) ಅನ್ುನಾಸ್ಥಕ  ಬಿ) ಶುಚತವ  ಸ್ಥ) ಯಣ್   ಡಿ) ಗುಣ 

೩೬.. ಇಲಿ್ಲರುರ್ ಪ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಜಶವ ಸ್ತ್ಂಧಿಗ  ಉದಾಹರಣ ಯಾದ ಪ್ದ 

  ಎ) ಪ್ಯಶಾಯನ್  ಬಿ) ಷಡಾನ್ನ್  ಸ್ಥ) ರ್ನ್ಷಧ  ಡಿ) ಸ್ತ್ನಾಮನ್ 

೩೭.. ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಪ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಯಣ್ ಸ್ತ್ಂಧಿಗ  ಉದಾಹರಣ  
  ಎ) ಯೇಗ ೇಶವರ  ಬಿ) ಯೇಗಿೇಂದರ  ಸ್ಥ) ಅತಯರ್ಸ್ತ್ರ  ಡಿ) ದಿವ್ಯಷಧ 

೩೮. ಚಿನ್ಮಯ ಪ್ದರ್ು ಈ ಸ್ತ್ಂಧಿಗ  ಉದಾಹರಣ  
  ಎ) ಗುಣಸ್ತ್ಂಧಿ  ಬಿ) ಅನ್ುನಾಸ್ಥಕ ಸ್ತ್ಂಧಿ  ಸ್ಥ) ವಿಸ್ತ್ಗು ಸ್ತ್ಂಧಿ  ಡಿ) ಆದ ೇಶ ಸ್ತ್ಂಧಿ 

ಸಮಾಸಗಳು 

೩೯. ಬ ಟ್ಟದಾವರ   ಈ ಪ್ದದಲಿ್ಲರುರ್ ಸ್ತ್ಮಾಸ್ತ್ 

  ಎ) ತತುಿರುಷ  ಬಿ) ಕಮುಧಾರಯ  ಸ್ಥ) ಬಹುವಿರೇಹಿ  ಡಿ) ದವಂದವ 
೪೦. ಬಹುವಿರೇಹಿ ಸ್ತ್ಮಾಸ್ತ್ಕ ಿ ಉದಾಹರಣ  
  ಎ) ತಲ ನ  ೇರ್ು ಬಿ) ಮುಕಿಣು  ಸ್ಥ) ಅಂಗ ೈ  ಡಿ) ವಿಷಕಾರು 
೪೧.  ನ್ರ್ರಾತಿರ,ಅರಮನ ,ಸಾಕ್ಷಿಮಾಡಿ,ತುದಿಬ್ ಟಟ ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ದಿವಗು ಸ್ತ್ಮಾಸ್ತ್ಕ ಿ ಉದಾಹರಣ  
    ಎ) ನ್ರ್ರಾತಿರ, ಬಿ) ಅರಮನ ,ಸ್ಥ) ಸಾಕ್ಷಿಮಾಡಿ,ಡಿ) ತುದಿಬ್ ಟಟ 
೪೨. ಗಿರಿವನದುಗಣಗಳು  ಇದು ಈ ಸ್ತ್ಮಾಸ್ತ್ಕ ಿ ಉದಾಹರಣ  
    ಎ) ಕಿರಯಾ ಬಿ) ದವಂದವ  ಸ್ಥ) ಗಮಕ  ಡಿ) ಅಂಶ್ 

೪೩. ಈ ಬ ಕ್ುೆ  ಇದು ಈ ಸ್ತ್ಮಾಸ್ತ್ಕ ಿ ಉದಾಹರಣ  
   ಎ) ತತುಿರುಷ ಬಿ) ಕಮುಧಾರಯ ಸ್ಥ) ದಿವಗು  ಡಿ) ಗಮಕ 

೪೪. ಕ್ತರಯಾ ಸಮಾಸಕ ಿ ಉದಾಹರಣ ಯಾದ ಪ್ದ 

    ಎ) ಕಡ ಗಣುು ಬಿ) ಕಣ ುರ   ಸ್ಥ) ಹ  ಸ್ತ್ಗನ್ನಡ  ಡಿ) ತಲ ನ  ೇರ್ು 
೪೫. ಹ ಬಾಾವು ಈ ಪ್ದವನುಾ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ ದಾಗ 

ಎ) ಹಿರಿದು ಹಾರ್ು   ಬಿ) ಹ ಬಬ ಹಾರ್ು    ಸ್ಥ) ಹ  ಬ್ಾರ್ು     ಡಿ) ಯಾರ್ುದ  ಅಲಿ 

೪೬. ಅಂಗ ೈ, ಮುಂಗ ೈ,ಮುಂದಲ ,ಹ ಜ ಜೇನ್ು ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಶ್ ಸ್ತ್ಮಾಸ್ತ್ರ್ಲಿದ ಪ್ದ 

     ಎ) ಅಂಗ ೈ, ಬಿ)ಮುಂಗ ೈ,  ಸ್ಥ) ಮುಂದಲ , ಡಿ)ಹ ಜ ಜೇನ್ು 
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ಲ ೋಖನ ಚಿಹ ಾಗಳು 

೪೭. ಹಷು,ದುುಃರ್,ವಿಷಾದ ಮುಂತ್ಾದ ಭಾರ್ನ ಗಳನ್ುನ ಸ್ತ್ ಚಿಸ್ತ್ುರ್ ಪ್ದಗಳ ಮುಂದ  ಈ ಚಿಹ ನ ಬಳಸ್ತ್ಲಾಗುತುದ  
  ಎ) ಪ್ರಶ್ಾನಥುಕ  ಬಿ) ಭಾರ್ಸ್ತ್ ಚಕ,  ಸ್ಥ) ಆರ್ರಣ   ಡಿ) ಅಧುವಿರಾಮ 

೪೮. ಒಂದು ಪ್ೂಣು ಕಿರಯಯಂದ ಕ ಡಿದ ವಾಕಯದ ಕ  ನ ಯಲಿ್ಲ ಬಳಸ್ತ್ುರ್ ಚಿಹ ನ 
  ಎ) ಪ್ರಶ್ಾನಥುಕ  ಬಿ) ಭಾರ್ಸ್ತ್ ಚಕ,  ಸ್ಥ) ಆರ್ರಣ   ಡಿ) ಪ್ೂಣು ವಿರಾಮ 

೪೯.  ಅನ ೇಕ ಉಪ್ವಾಕಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ್ವಾಕಯಕ ಿ ಅಧಿೇನ್ವಾಗಿದಾುಗ ಉಪ್ವಾಕಯಗಳು ಮುಗಿದಾಗಲ ಲಾಿ ಬಳಸ್ತ್ುರ್ ಚಿಹ ನ 
  ಎ) ಪ್ೂಣು ವಿರಾಮ ಬಿ) ಅಧುವಿರಾಮ ಸ್ಥ) ಅಲಿವಿರಾಮ   ಡಿ) ವಿರ್ರಣ 

೫೦.  ಒಬಬರು ಹ ೇಳಿದ ಮಾತನ ನೇ ಯಥಾರ್ತ್ಾುಗಿ ಬರ ಯುವಾಗ ಈ ಚಿಹ ನಯನ್ುನ ಬಳಸ್ತ್ಲಾಗುತುದ  
  ಎ) ಪ್ೂಣು ವಿರಾಮ ಬಿ) ವಾಕಯವ ೇಷಾನ್  ಸ್ಥ) ಉದಧರಣ ಡಿ) ವಿರ್ರಣ 

೫೧. ಒಂದು ಪ್ದರ್ನ  ನೇ ವಾಕಯರ್ನ  ನೇ ಹ ೇಳಿ ಅದಕ ಿ ಸ್ತ್ಮಾನಾಥುಕ ಪ್ದರ್ನ  ನೇ ವಾಕಯರ್ನ  ನೇ ಹ ೇಳುವಾಗ ಬಳಸ್ತ್ುರ್ ಚಿಹ ನ 
ಎ) ಆರ್ರಣ    ಬಿ) ಉದಧರಣ    ಸ್ಥ) ಅಲಿವಿರಾಮ    ಡಿ) ಅಧುವಿರಾಮ 

೫೨. ಒಂದು ಅಭಿಪಾರಯದ ವಿರ್ರಣ  ಮುಂದ  ತಿಳಿಸ್ಥದಂತ್  ಇದ  ಎಂದು ತ್  ೇರಿಸ್ತ್ುರ್ ಚಿಹ ನ 
ಎ) ಆರ್ರಣ ಬಿ) ವಿರ್ರಣ ಸ್ಥ) ಅಲಿವಿರಾಮ ಡಿ) ಅಧುವಿರಾಮ 

೫೩.ಯಾರು, ಯಾವಾಗ, ಎಲಿ್ಲ,ಏನ್ು ಈ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಯೇಗದಲಿ್ಲ   ಬಳಸ್ತ್ುರ್ ಚಿಹ ನ 
ಎ) ಪ್ರಶ್ಾನಥುಕ    ಬಿ) ಭಾರ್ಸ್ತ್ ಚಕ,   ಸ್ಥ) ಆರ್ರಣ       ಡಿ) ಪ್ೂಣು ವಿರಾಮ 

ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು 

೫೪. ಕಾರವಾರದಲಿ್ಲ ಮಲ ೋರಿಯಾ ವಾಯಪ್ಕ್ವಾಗಿ ಹಬಿಾತ್ುಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಇದಕ ೆ ಉದಾಹರಣ  
  ಎ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಕಯ ಬಿ) ಸ್ತ್ಂಯೇಜಿತವಾಕಯ ಸ್ಥ) ಮಶರವಾಕಯ ಡಿ) ಪ್ರಶ್ಾನಥುಕ  ವಾಕಯ 
೫೫. ಸ್ತ್ವತಂತರವಾಕಯಗಳಾಗಿ ನಿಲಿ ಬಲಿ ಅನ ೇಕ ಉಪ್ವಾಕಯಗಳ ೂಡನ  ಒಂದು ಪ್ೂಣಾುಭಿಪಾರಯದ ವಾಕಯವಾಗಿದುರ  ಅದು 
ಎ) ಸ್ತ್ಂಯೇಜಿತವಾಕಯ ಬಿ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಕಯ  ಸ್ಥ) ಮಶರವಾಕಯ  ಡಿ) ಪ್ರಶ್ಾನಥುಕ ವಾಕಯ 
೫೬. ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನ ೇಕ ವಾಕಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ವಾಕಯಕ ಿ ಅಧಿೇನ್ವಾಗಿದುರ  ಅಂತಹ ವಾಕಯರ್ನ್ುನ ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು 
ಎ) ಸ್ತ್ಂಯೇಜಿತವಾಕಯ ಬಿ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಕಯ  ಸ್ಥ) ಮಶರವಾಕಯ  ಡಿ) ಪ್ರಶ್ಾನಥುಕ ವಾಕಯ 
ಅನಯದ ೋಶಯ ಪ್ದಗಳು 

೫೭. ಅಬಕಾರಿ, ರಸ್ ಿ, ದವಾಖಾನ - ಈ ಪ್ದಗಳು ಈ ಭಾಷ ಗ  ಸ್ ೋರಿದ  
ಎ) ಅರಬಿಬೇ   ಬಿ) ಫಾಸ್ಥು ಸ್ಥ) ಹಿಂದ ಸಾಿನಿ  ಡಿ) ಉದುು 

೫೮. ಸ್ಾಬ ನು - ಇದು ಈ ಭಾಷ ಯಂದ ಬಂದ ಪ್ದವಾಗಿದ  
ಎ) ಪೇಚುುಗಿೇಸ್  ಬಿ) ಉದುು ಸ್ಥ) ಇಂಗಿಿಷ್  ಡಿ) ಅರಬಿಬೇ 
೫೯. ದಿವಾನ್ ಪ್ದರ್ು ಈ ಭಾಷ ಯಂದ ಬಂದಿದ  
ಎ) ಪ್ಷಿುಯನ್  ಬಿ) ಉದುು ಸ್ಥ) ಇಂಗಿಿಷ್  ಡಿ) ಅರಬಿಬೇ 
ತ್ತ್ಸಮ ತ್ದಭವ 

೬೦. ಯುಗ ಇದರ ತದಭರ್ ರ ಪ್  
 ಎ) ಯಾಗ  ಬಿ) ಜುಗ  ಸ್ಥ) ಜ  ೇಗ  ಡಿ) ಯೇಗ 

೬೧. ರ್ಣು ,ಚಂದರ, ಬರಹಮ, ರಕಿಸ್ತ್ ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ತದಭರ್ ಪ್ದ 

  ಎ) ರ್ಣು  ಬಿ) ಚಂದರ  ಸ್ಥ) ಬರಹಮ  ಡಿ) ರಕಿಸ್ತ್ 
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೬೨. ತ್ಾಣ, ಜಸ್ತ್, ಪ್ತುನ್, ರ್ಂಶ ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ತತಾಮ ಪ್ದ 

   ಎ) ತ್ಾಣ  ಬಿ) ಜಸ್ತ್  ಸ್ಥ) ಪ್ತುನ್  ಡಿ) ರ್ಂಶ 

೬೩. ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ಿರತದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ ಿ ಬರುವಾಗ ವಿಕಾರ ಹ  ಂದದ  ಬಳಸ್ತ್ಲಿಡುರ್ ಪ್ದಗಳನ್ುನ ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು 
  ಎ) ತತಾಮ   ಬಿ) ತದಭರ್  ಸ್ಥ) ದ ೇಶಯ  ಡಿ) ಅನ್ಯದ ೇಶಯ 
ಗಾರಂಥಿಕ್ ರ ಪ್ಗಳು 

೬೪. ಹಿೇಂಗ , ಮಾಯಗ, ಸ್ತ್ಕಿರ , ಇಸ್ತ್ವಾಸ್ತ್ –ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಗಾರಂಥಿಕ ಪ್ದ 

    ಎ) ಹಿೇಂಗ  ಬಿ) ಮಾಯಗ, ಸ್ಥ) ಸ್ತ್ಕಿರ   ಡಿ) ಇಸ್ತ್ವಾಸ್ತ್ 

೬೫.. ವಿಲಾತಿ ಪ್ದದ ಗಾರಂಥಿಕ ರ ಪ್ 

    ಎ) ವಿಲಾಯತಿ  ಬಿ) ವಿದ ೇಶ್  ಸ್ಥ) ರ್ಕಾಲತುು  ಡಿ) ಮಸ್ತ್ಲತುು 
೬೬. ಕಳುವಾಯರ  ಗಾರಂಥಿಕ ರ ಪ್  
   ಎ) ಕಳುಹಿಸ್ಥದಾುರ   ಬಿ) ಕದಿುದಾುರ   ಸ್ಥ) ಕ  ಟ್ಟಟದಾುರ   ಡಿ) ಕ ೇಳಿದಾುರ  
ದ್ವಿರುಕಿ್ತ-ಜ  ೋಡುನುಡಿ-ಅನುಕ್ರಣಾವಯಯ 

೬೭. ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಜ  ೇಡುನ್ುಡಿಗ  ಉದಾಹರಣ  
  ಎ) ಮೊಟಟಮೊದಲು  ಬಿ) ಪ್ಟಪ್ಟ  ಸ್ಥ) ಹಾಲ ಜೇನ್ು  ಡಿ) ಜುಳುಜುಳು 
೬೮.. ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ, ಗಬಗಬ, ಚಟಚಟ, ಬ್ ೇಗಬ್ ೇಗ – ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ದಿವರುಕಿು ಪ್ದ  
  ಎ) ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ     ಬಿ) ಗಬಗಬ     ಸ್ಥ) ಚಟಚಟ      ಡಿ) ಬ್ ೇಗಬ್ ೇಗ 

೬೯. ಒಂದು ವಿಶ್ ೇಷ ಅಥುರ್ನ್ುನ ರ್ಯಕುಪ್ಡಿಸ್ತ್ುರ್ುದಕಾಿಗಿ ಒಂದು ಪ್ದರ್ನ  ನೇ, ಒಂದು ವಾಕಯರ್ನ  ನೇ ಎರಡ ರಡು ಬ್ಾರಿ ಪ್ರಯೇಗ 
ಮಾಡುರ್ುದನ್ುನ ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು. 
   ಎ) ಜ  ೇಡಿಪ್ದ  ಬಿ) ಅನ್ುಕರಣ ಪ್ದ  ಸ್ಥ) ದಿವರುಕಿು  ಡಿ) ಪ್ರತಿಧವನಿ ಶಬು 
೭೦. ಬಟಟಬಯಲು, ತುತುತುದಿ, ಕಟಟಕಡ , ಸ್ತ್ತಿಪ್ತಿ ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಜ  ೇಡುನ್ುಡಿ 

    ಎ) ಬಟಟಬಯಲು ಬಿ) ತುತುತುದಿ ಸ್ಥ) ಕಟಟಕಡ   ಡಿ) ಸ್ತ್ತಿಪ್ತಿ 

ಅವಯಯಗಳು 

೭೧. ತಟಟನ  ಪ್ದರ್ು ಈ ಅರ್ಯಯಕ ಿ ಉದಾಹರಣ  
   ಎ) ಭಾರ್ಸ್ತ್ ಚಕ ಅರ್ಯಯ ಬಿ) ಸ್ತ್ಂಬಂಧಾಥುಕ ಅರ್ಯಯ  ಸ್ಥ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಯಯ  
    ಡಿ) ಅನ್ುಕರಣಾರ್ಯಯ 

೭೨. ಒಂದು ನಿಶಚಯಾಥುದಲಿ್ಲ ಅರ್ಯಯರ್ನ್ುನ ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು 
    ಎ) ಸಾಮಾನಾಯರ್ಯಯ  ಬಿ) ಸ್ತ್ಮಾನಾಯಥುಕಾರ್ಯಯ  ಸ್ಥ) ಕಿರಯಾಥುಕಾರ್ಯಯ  
    ಡಿ) ಅರ್ಧಾರಣಾಥುಕಾರ್ಯಯ 

೭೩.. ಹ್ದು, ಸಾಕು, ಉಂಟು ಇತ್ಾಯದಿಗಳು ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಬಲಿ ಅರ್ಯಯ  
   ಎ) ಕಿರಯಾಥುಕಾರ್ಯಯ   ಬಿ) ಸ್ತ್ಮಾನಾಯರ್ಯಯ    ಸ್ಥ) ಸ್ತ್ಂಬಂಧಾಥುಕಾರ್ಯಯ 

   ಡಿ) ಭಾರ್ಸ್ತ್ ಚಕಾರ್ಯಯ 
೭೪.. ಮನ್ಸ್ಥಾನ್ಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುರ್,ಕ  ೇಪ್,ಹಷು,ದುುಃರ್,ಮಚುಚಗ  ಇತ್ಾಯದಿ ಭಾರ್ಗಳನ್ುನ   ರ್ಯಕುಪ್ಡಿಸ್ತ್ುವಾಗ ಬಳಸ್ತ್ುರ್ ಅರ್ಯಯರ್ನ್ುನ 
ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು 
ಎ) ಸಾಮಾನಾಯರ್ಯಯ  ಬಿ) ಸಾಮಾನಾಯಥುಕಾರ್ಯಯ      ಸ್ಥ) ಕಿರಯಾಥುಕಾರ್ಯಯ  



37 
 

      ಡಿ) ಭಾರ್ಸ್ತ್ ಚಕಾರ್ಯಯ 
೭೫. ಎರಡು ಪ್ದಗಳನಾನಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಹಲರ್ು ಪ್ದ ಸ್ತ್ಮುಚಛಯಗಳನಾನಗಲ್ಲೇ , ವಾಕಯಗಳನಾನಗಲ್ಲೇ ಜ  ೇಡಿಸ್ತ್ುರ್ಂತ ಪ್ದಗಳನ್ುನ 
ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು. 
   ಎ) ಭಾರ್ಸ್ತ್ ಚಕ ಅರ್ಯಯ  ಬಿ) ಸ್ತ್ಂಬಂಧಾಥುಕ ಅರ್ಯಯ  ಸ್ಥ) ಸಾಮಾನಾಯರ್ಯಯ  
    ಡಿ) ಅನ್ುಕರಣಾರ್ಯಯ 

 

ಕ್ೃದಂತ್- ತ್ದ್ವಧತಾಂತ್ಗಳು 

೭೬.. ಕನ್ನಡಿಗ ಈ ಪ್ದರ್ು 
    ಎ) ತಧಿಿತ್ಾಂತ     ಬಿ) ಕೃದಂತ ಪ್ದ    ಸ್ಥ) ತದಿಧತ್ಾಂತ ಭಾರ್ನಾಮ  ಡಿ) ತದಿಧತ್ಾಂತ ನಾಮ  ಡಿ) ಕೃದಂತಭಾರ್ನಾಮ 

೭೭.. ಕನ್ನಡಿಗ,  ಬಳ ಗಾರ , ಸ್ಥರಿತನ್, ಚಮಾಮರ  ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ತದಿಧತ್ಾಂತ ಭಾರ್ನಾಮ 

       ಎ) ಕನ್ನಡಿಗ, ಬಿ) ಬಳ ಗಾರ , ಸ್ಥ) ಸ್ಥರಿತನ್, ಡಿ) ಚಮಾಮರ   

೭೮. ಇದು ತದಿಧತ್ಾಂತ ಅರ್ಯಯಕ ಿ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ . 
       ಎ) ಮನ ಯ ತನ್ಕ  ಬಿ) ಮೊೇಸ್ತ್ಗಾರ  ಸ್ಥ)  ಅಂಜಿಕ    ಡಿ) ಕುಣಿತ 

೭೯..  ನ  ೇಡುರ್ುದರ ಭಾರ್ 

      ಎ) ನ  ೇಟ   ಬಿ) ನ  ೇಡು  ಸ್ಥ) ನ್ುಡಿ   ಡಿ) ನ್ಡಿಗ  
೮೦.  ಧಾತುಗಳಿಗ  ಕೃತ್ ಪ್ರತಯಯಗಳು ಸ ೇರಿದಾಗ ಆಗುರ್ ರ ಪ್ 

       ಎ) ತದಿಧತ್ಾಂತ  ಬಿ) ಕೃದಂತ  ಸ್ಥ) ಕಿರಯಾಪ್ರಕೃತಿ  ಡಿ) ಅರ್ಯಯ 

೮೧.. ಬರ ಯದ ಇದು  
ಎ) ರ್ತುಮಾನ್ ಕೃದಂತ ಬಿ) ಭ ತ ಕೃದಂತ  ಸ್ಥ) ಭವಿಷತ ಕೃದಂತ ಡಿ) ನಿಷ ೇಧ ಕೃದಂತ  

ಛಂದಸುಸ - ಅಲಂಕಾರ 

೮೨. ಉವಿುಯಳ್ ಪ್ದದಲಿ್ಲರುರ್ ಪ್ರಸಾುರದ ವಿನಾಯಸ್ತ್ 

  ಎ) UUU-   ಬಿ) -UU   ಸ್ಥ)  -U-  ಡಿ) U- UU   

೮೩.. ಗುರು ಲಘು ಮ ರಿರ   
   ಎ) ಮ-ನ್ ಗಣ   ಬಿ) ಭ-ಯ ಗಣ   ಸ್ಥ) ಜ-ರ ಗಣ     ಡಿ) ಸ್ತ್-ತ ಗಣ 

೮೪.. ಭಾಮನಿ ಷಟಿದಿಯಲಿ್ಲರುರ್ ಒಟುಟ ಮಾತ್ ರಗಳ ಸ್ತ್ಂಖ ಯ 
   ಎ)  ೫೧   ಬಿ) ೬೪  ಸ್ಥ) ೧೦೨  ಡಿ) ೧೪೪ 

೮೫.. ಭರನ್ಭಭರ ಲಘುಗುರು – ಈ ವಿನಾಯಸ್ತ್ರ್ನ್ುನ ಹ  ಂದಿರುರ್ ಖಾಯತ ಕನಾುಟಕ ರ್ೃತು 
    ಎ) ಉತಿಲಮಾಲಾ ರ್ೃತು  ಬಿ) ಚಂಪ್ಕಮಾಲ ರ್ೃತು  ಸ್ಥ) ಶ್ಾದ ುಲ ವಿಕಿರೇಡಿತ  ರ್ೃತು   
  ಡಿ) ಮತ್ ುೇಭ ವಿಕಿರೇಡಿತ ರ್ೃತು 
೮೬.. ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಷಟಿದಿಗಳ ಗುಂಪ್ಪಗ  ಸ ೇರಿದ ಪ್ದ 

    ಎ)  ಕಂದ   ಬಿ) ರಗಳ    ಸ್ಥ) ವಾಧುಕ    ಡಿ) ದಿವಪ್ದಿ  
೮೭.  ಕಾರ್ಯರ್ನ್ುನ ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಾಡುವಾಗ  ಅಥುಕ ಿ ಲ  ೇಪ್ಬರದಂತ್  ನಿಲಿ್ಲಸ್ತ್ುರ್ ಸಿ್ತ್ಳರ್ನ್ುನ ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು 
    ಎ) ಗಣ  ಬಿ) ಯತಿ  ಸ್ಥ) ಪಾರಸ್ತ್  ಡಿ) ಮಾತ್ ರ 
೮೮.. ಇರ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಶ ಗಣಕ ಿ ಸ ೇರಿದುದು 
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  ಎ) ಪ್ರಿರ್ಧಿುನಿ  ಬಿ) ಭಾಮನಿ  ಸ್ಥ) ಕುಸ್ತ್ುಮ  ಡಿ) ಬರಹಮ  
 ೮೯.. ಎರಡು ಮಾತ್ಾರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಉಚಚರಿಸ್ತ್ಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷರರ್ನ್ುನ ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು. 
  ಎ) ಗುರು  ಬಿ) ಲಘು  ಸ್ಥ) ಯತಿ  ಡಿ) ಗಣ  
 ೯೦.. ಗುರುರ್ಂದಾದಿಯಳ್ ಉತಿಲಮ್ ಗುರುಮೊದಲು ಮ ರಾಗ  
   ಎ) ಚಂಪ್ಕಮಾಲ   ಬಿ) ಮತ್ ುೇಭವಿಕಿರೇಡಿತ  ಸ್ಥ) ಸ್ತ್ರಗಧರಾ  ಡಿ) ಶ್ಾದ ುಲ ವಿಕಿರೇಡಿತ 
೯೧.. ವಾಧುಕ ಷಟಿದಿಯ ಗಣವಿನಾಯಸ್ತ್ದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ ರಗಳು  ಹಿೇಗಿರುತುವ . 
   ಎ) ಮ ರು ಮಾತ್ ರ  ಬಿ) ನಾಲುಿ ಮಾತ್ ರ  ಸ್ಥ) ಐದು ಮಾತ್ ರ  ಡಿ) ಮ ರು-ನಾಲುಿಮಾತ್ ರ 
೯೨. ಮುರ್ಕಮಲ ಪ್ದರ್ು ಈ ಅಲಂಕಾರಕ ಿ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ .  
   ಎ) ಉಪ್ಮಾ  ಬಿ) ರ ಪ್ಕ  ಸ್ಥ) ಯಮಕ  ಡಿ) ಅಥಾುಂತರನಾಯಸ್ತ್ 
೯೩.. ಎರಡು ರ್ಸ್ತ್ುುಗಳಿಗ  ಪ್ರಸ್ತ್ಿರವಾಗಿ ಇರುರ್ ಹ  ೇಲ್ಲಕ ಯನ್ುನ ಹ ೇಳುರ್ುದ ೇ  
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   ಎ) ರ ಪ್ಕ   ಬಿ) ಅಥಾುಂತರನಾಯಸ್ತ್ ಸ್ಥ) ಉಪ್ಮಾ  ಡಿ) ಶ್ ಿೇಷಾಲಂಕಾರ 
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ಪ್ತ್ರಲ ೋಖನ – ಪ್ರಬಂಧ – ಗಾದ  
೧೦೪. ಪ್ರಬಂಧ ಬರರ್ಣಿಗ ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತ 



39 
 

      ಎ) ಪ್ರಸಾುರ್ನ   ಬಿ) ಒಡಲು  ಸ್ಥ) ಉಪ್ಸ್ತ್ಂಹಾರ  ಡಿ) ಬ್ ಳರ್ಣಿಗ  
೧೦೫. ಪ್ರಬಂಧ ಬ್ ಳರ್ಣಿಗ ಯಲಿ್ಲರುರ್ ಹಂತಗಳು 
      ಎ) ಎರಡು   ಬಿ) ಮ ರು  ಸ್ಥ) ನಾಲುಿ  ಡಿ) ಐದು 
೧೦೬. ಪ್ರಬಂಧದ ಬ್ ಳರ್ಣಿಗ ಯ ಹಂತರ್ನ್ುನ ಹಿೇಗ ನ್ುನರ್ರು 
      ಎ) ಪ್ಪೇಠಿಕ   ಬಿ) ಒಡಲು  ಸ್ಥ) ಮುಕಾುಯ  ಡಿ) ಉಪ್ಸ್ತ್ಂಹಾರ 
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      ಎ) ತಿೇಥುರ ಪ್  ಬಿ) ಮಾತರಶ್ರೇ   ಸ್ಥ) ಮಾನ್ಯರ ೇ   ಡಿ) ಪ್ೂಜಯರ ೇ 
೧೦೯. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ   ಪ್ತರ ಬರ ಯುವಾಗ ಬಳಸ್ತ್ುರ್ ಸ್ತ್ಂಬ್  ೇಧನ  
      ಎ) ಪ್ೂಜಯರ ೇ  ಬಿ) ಮಾನ್ಯರ ೇ  ಸ್ಥ) ಪ್ಪರೇತಿಯ  ಡಿ) ನ್ಲ ಮಯ 
೧೧೦. ಪ್ತರದ ಎರಡು ವಿಧಗಳು 
      ಎ) ಖಾಸ್ತ್ಗಿ-ವಾಯರ್ಹಾರಿಕ  ಬಿ) ಖಾಸ್ತ್ಗಿ- ವ ೈಯಕಿುಕ  ಸ್ಥ) ವ ೈಯಕಿುಕ- ಸಾಮ ಹಿಕ  ಡಿ) ಸಾಂದಭಿುಕ-  ಆಕಸ್ಥಮಕ 
೧೧೧. ಪ್ತರಗಳಲಿ್ಲ  ’ನ್ಲ ಮಯ’  ಈ ಸ್ತ್ಂಬ್  ೇಧನ ಯನ್ುನ  ಇರ್ರಿಗ  ಬಳಸ್ತ್ಲಾಗುತುದ . 
      ಎ) ತಂದ ಗ     ಬಿ) ತ್ಾಯಗ      ಸ್ಥ) ಗ ಳಯನಿಗ      ಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗ  
೧೧೨. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಬರ ಯುರ್ ಪ್ತರಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರದುು 
     ಎ) ಖಾಸ್ತ್ಗಿ  ಬಿ) ವಾಯರ್ಹಾರಿಕ  ಸ್ಥ) ಸಾಂದಭಿುಕ  ಡಿ) ಸ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕ 
೧೧೩. ಗಾದ ಗಳು ಇದಕ ಿ ಸ್ತ್ಮ 
     ಎ) ವ ೇದಕ ಿ ಸ್ತ್ಮ  ಬಿ) ಶ್ಾಸ್ತ್ರಕ ಿ ಸ್ತ್ಮ  ಸ್ಥ) ಪ್ುರಾಣಕ ಿ ಸ್ತ್ಮ   ಡಿ) ತ್ಾಯಗ  ಸ್ತ್ಮ 
೧೧೪. ಜನ್ರ ಬ್ಾಯಯಂದ ಬ್ಾಯಗ  ಹರಿದು ಬಂದ ಅನ್ುಭರ್ದ ನ್ುಡಿ 
     ಎ) ಗಾದ   ಬಿ) ಪ್ರಬಂಧ  ಸ್ಥ) ಪ್ತರ   ಡಿ) ಗಿೇತ್  
೧೧೫. ಗಾದ ಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಅಂಶವಿರುರ್ುದಿಲಿ 
    ಎ) ಮ್ಲಯ  ಬಿ) ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸ್ಥ) ಜ್ಞಾನ್   ಡಿ) ದ ವೇಷ 
೧೧೬. ಮಾತಿಗಿಂತ ….. 
     ಎ)  ಕೃತಿ ಲ ೇಸ್ತ್ು  ಬಿ) ಧರತಿ ಲ ೇಸ್ತ್ು  ಸ್ಥ) ಮ್ನ್ ಲ ೇಸ್ತ್ು  ಡಿ) ಜಗಳ ಲ ೇಸ್ತ್ು 
೧೧೭. ಅಂಗ ೈ ಹುಣಿುಗ   
     ಎ) ಕನ್ನಡಿ ಯಾಕ    ಬಿ) ಗಿಡದ ಮ ಲ್ಲಕ  ಸ್ಥ) ಔಷಧ ಯಾಕ   ಡಿ) ಔಷಧ ಬ್ ೇಕ  
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97್B.್ಪುಣಯಕೊದಟಿ 98್B.್ಹುಲ್ವ 99್C.್ರಲಜಭಕ್ತುಗೆ 

100್B.್ಬೆಕುಾ 101್C.್ವಧಿಯು್ಆಹಲರಕೆಾ್ಏನ್ನ್ುನ್
ಒದಗಸುರ್ುರೊದ 

102್B.್ಶ್ಲನ್ುಭೊದಗರ್ದುಂಡ್ಲದ್ಶರಿದರ್
ಕಂಡದುು 

103್C.್ಹಿಂದಿನಿಂದ್ಹಲರಿಕೊಲುಾರ್ುದಿಲಾ 104್A.್ಅರ್ರು್ಕುಲ್ಲಲ್ಚಕಿದಂತೆ್ತಿರುಗದುು 105 C. ಖಿದಿವಪುಸುಕ 

106್B.್ಕಲುಾಎಡವದುು 107್D.್ರೆೈತರು 108್C.್ಕುಡಿದ್ನಿದರು್ಅಲುಗದ್ಹಲಗೆ 

109್A.್ನಲನ್ು್ಮುಖ್್ಮದಲ್ಲಗ್
ಬಿದಿುರೆುನೆದ? 

110.್B.್ಹುಲ್ವಯ್ಧಮವಶಿರೆಧಯಂದ 111     D.್ರೆದರ್ರು 

112್A.್ಅಕ್ತಾ್ಹೆಬಲಾಳು್ನ್ರಸಿಂಹ್
ಮೂತಿವರಲವ್ 

113್B.್ಖಿದಿವ್ಪುಸುಕ 114 D) ಕಣಲವಟ್ಕ ಪಂಚತAತಿA   

115 A) ಹೊನ್ುನ ಕಳಳತನ್ದ ಆರೊದಪ 116 B) ರ್ಟ್ರ್ೃಕ್ಷ    117 C) ಧಮವಬುದಿಧ     

118  A) ಪೆಿದರ್iಮತಿ   119 B) ದುಷಯಬುದಿಧ   120 D) ಧಮವಬುದಿಧ   

121 A) ಧಮಲವಧಿಕರಣರು   122 B)ಮಥುರಲಪುರದ ಹೊರಗನ್ 

ಉರಲಯನ್ರ್ನ್           

123 D) ಪೆಿದರ್iಮತಿ   

124 A) ಅಸತಯ    125 C) ಸಯಲಯಡಿ      126 A) ದುಷಯಬುದಿಧ  

127 A) ಸತಯಕೆಾ ಸಲವಲಾ ಸುಳಿಳಗೆ 
ಸುಖ್ವಲಾ      

128 A) ಯಕ್ಷರೆದರ್ತೆ    129 D) ಪೆಿದರ್iಮತಿ 

130 A) ಪಟ್ರೆಯಳಗೆ ಬೆಂಕ್ತ 

ಹಲಕ್ತದುು     
131 C) ವಷುಿ    132 B) ದುಷಯಬುದಿಧ    

133 C) ಸಲಕ್ಷಿ ಕೆದಳಲು    134 B) ರ್ಸುಭಲಗ್ಭಟ್ಯನ್ ಕೃತಿ   . 135 C) ವಲಯಪಲÀರ     
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136 B)ಮನ್ುಷಯ ಸಂಚಲರ    137 B) ಹಣಕ್ತಾಂತ್ಗುಣ್ಮದಲು 138.್B.್ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿರ್ರುದಿಪಪ್್ 

139.್D.ಎರೆ್ತಂಬಿ್ಹಲಡಿರೆನ್ು 140.್್A.ಶಿರ್ಮಗಗ್್್ 141.್್C.ನಲದಲ್ವದಲ್ೆ್್ 

142.್B.ದೃಢ್ಸಂಕಲಪ್್್್ 143್A.ಹೊಯಲುಡುರ್್ಹಡಗು್್ ್144.್C.ಕಲುಷಿತವಲಗವೆ್್ 

್145.್D.ನ್ದಿದ್ಜಲಗಳಿಗೆ 146.್B.ಬರಡ್ಲಗರೆ್್ 147.್D.ಮತಗಳ್ೆಲಾರ್ೂ್ಪಥಗಳು್ಎನ್ುನರ್್
ಹೊಸ್ಎಚಚರರೊಳು್ಬದುಕೊದಣ 

148.್B.ನಲಳಿನ್್ಕನ್ಸು್್ 149..್C.ರಲರಿ್್್್್್್ 150.್B.ಪ್ರಿದತಿಯ್ಹಣತೆ 

151.್B.ಭಯ-ಸಂಶಯದಿಂದ್್ 152.A.ಎಲ್ಲಾ್ಮತಧಮವಗಳು 153.್A.ಮನ್ುಜರ್್್ 

154.್D.ಬಿರುಗಲಳಿಗೆ 155.್C.ಭಲರ್ಗದತೆ್್ 156.್D.್ಗಲಂಧಿದಜಿ 

157.್್A.ಬರಡು್್್ 158.್್B.ರಲರ್ಣಗೆರೆ್್್್ 159    ಎ.)ಕಲಲದ 

160    ಎ)ಸಲರ್ವಭರಮ 161     ಡಿ)ದ.ರಲ.ಬೆದಂರೆಿ 162  ಡಿ)್ಸೂಯವಚಂದಿ 

163    ಬಿ)ಗರಿ 164    ಎ)ಕೆಂಪು 165     ಬಿ)ಮನ್ಾಂತರಗಳ್ಭಲಗಯರ್್ತೆರೆಸಿ 

166     ಸಿ)ಭಲರ್ಗದತೆ 167    ಡಿ)ಚಂದಿ 168 ಎ)ರ್ಣವ 

169 ಬಿ)ಹಸುಮಕಾಳು 170  ಸಿ)್ಎವೆ್ತೆರೆದಿಕುಾರ್್ಹೊತಿುನ್್ಒಳಗೆ್್್್ 171  ಬಿ)ನಲಕುತಂತಿ 

172 ಡಿ)ಹಸಿರು 173  ಎ)ಅಂಬಿಕಲತನ್ಯದತು 174  ಎ)1896 

175 ಎ)ದಿಗೂಂಡಲ 176  ಸಿ)ಖ್ಂಡಖ್ಂಡಗಳ 177  ಬಿ)ಶುಕಿಗಿಹ 

178  ಸಿ)ಚಿಕೆಾಯ್ಮಲಲ್ೆ 179್್(ಬಿ)್ನಿಶಶಸಿಿದಕರಣ್ಕಲಯ್ದು 180್(ಎ)್ಕಲರ್ಸಲಹೆದಬ 

181 ್(ಸಿ)್ಲ್ಲರ್ಣ್ಣ 182 ್(ಎ)್ಬಲಗಲಕೊದಟ್ೆ 183 ್(ಬಿ)್ಕುತವಕೊದಟಿ್ಕಲ್ೆೇಶ 

184್(ಡಿ)್ವಲ್ಲಯತಿ 185್(ಸಿ)್ಕೃಷ ಿ 186 ್(ಎ)್ಹೆನಿಿ್ಹಲಯವ್್ಲ್ಲಕ್್ಸಲಹೆದಬ 

187  ್(ಎ)್ಹೆಬಲಕ್್ಸಲಹೆದಬ 188್್್(ಬಿ)್ಕಲರ್ಸಲಹೆದಬ 189್್(ಸಿ)್ಚಟ್ೆಕಲರ 

190್್(ಎ)್ಹನ್ುಮ 191್್(ಸಿ)್ಬಲಲ 192್್(ಬಿ)್ಹನ್ುಮ,್ಬಲಲ,್ಜಡಗ,್ರಲಮ್್್್್ 

193್್(ಡಿ)್ವದರಗದತೆ 194್್(ಬಿ)್ಕಲರಕೂನ್ 195್(ಡಿ)್ಡ್ಲ.್ಬಿ.ಎಸ್.್ಗದುಗಮಠ್ 

196್್(ಎ)್ಜಡಗ 197್್(ಎ)್ಹಲಗಲ್ವ್ಬೆದಡರು 198್್(ಬಿ)್ಸಹಲಯ 

199್್(ಸಿ)್ಹೆಬಲಾಗಲು 200್್(ಡಿ)್ಆಯುಧ 201  B. ರೂಪಕ್ಸಲಮಲಿಜಯದ್
ಚಕಿರ್ತಿವ 

202. A. ಕ್ತಿ.ಶ.1430 203. B. ವದರನಲರಲಯಣ 204. D. ಕಣವ 

205.  B. ಭದಮ 206. A. 5 207. A.ಸೂಯವ 

208. A. ಭಲಮಿನಿದ 209. C. ನ್ಕುಲ-ಸಹರೆದರ್ರು 210. B. ಸೂಯವ 
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211. C. ಮೈದುನ್ತನ್ದ್ಸರಸದಿ್
ಬರಸೆಳ್ೆದು 

212. D. ಕೃಷ ಿ 213. C. ಕರರರ್ರು-ಪಲಂಡರ್ರು 

214. B.ಪಲಂಡರ್ರ್ಸಮೂಹ 215. C. ಕಣವನ್ 216. C. ಕೃಷ ಿ

217. A. ಕಣವನ್ 218. C. ಕೃಷಿನಿಗೆ 219. A. ಕುರುಪತಿಗೆ್ಕೆದಡ್ಲದುದು 

220. D. ಕರರರ್ನ್ 221.      A.್ಗಳಿಯ್ಹಸುರು 222.      C.್ಬನ್ದಂಚಿನ್ಲ್ವಾ 

223.      D.್ಹಸುರು 224.      A.್ಹುಲ್ವಾನ್ಹಲಸು 225.      D.್ಕುವೆಂಪು 

226.      C.್ಪಕ್ಷಿಕಲಶಿ 227.      A.್ನೆನ್ಪ್ರನ್್ರೊದಣ್ಣಯಲ್ವಾ 228.      D. ಶಿಿದರಲಮಲಯಣದಶವನ್ಂ 

229.      B.್ಒಡಲು 230.  D.ಆಶಿಾದಜ 231.  A.್ಹೊಸ್ಹೂವನ್ 

232.  D.ಎಲರಿನ್ 233.  A.್ಹಕ್ತಾಯ 234.  A.್ಗೊನೆಬಿಟ್ಯ್ಅಡಕೆಯ್ತೊದಟ್ 

235.  D.್ಹಸುರಲಗ 236.  C.್ಭೂಮಿ 237.  D.್ಹಸುರಲಗ 

238.  A.್ಒಡಲ್ವನ್್ನೆತುರಿನ್ಲ್ವಾ 239.  B.್ಗಲಳಿ 240.  D.್ಎಲಾರ್ೂ 

241.       B)್ಸಲಹಸ್ಭದಮ್ವಜಯಂ 242.       B)್ಗರಲಯುದಧ 243.       C)್ರನ್ನ 

244.       B)್ತಲತ್ಭದಷಲೂಚಲಯವರ 245.       C)್ಭದಷಲೂಚಲಯವರು 246.       C)್ಭದಷಲೂಚಲಯವರಿಗೆ 

247.       A)್ಭದಷೂರಿಗೆ 248.       D)್ಭದಷೂರಿಗೆ 249.       A)್ಕಣವ 

250.   B)್ಪಲಥವ್ಭದಮ್ರನ್ುನ 251.   D)ಯುಧಿಷಿರಿ 252.   A)್ಪಲಥವಭದಮರು 

253.   D)್ಪ್ರಿಯ್ಗೆಳ್ೆಯ 254.   D)್ಎಲಾ್ಕಲರಣಗಳಿಂದ 255.   A)್ಪಲಥವ 

256.   D)್ದುಯದವಧನ್ 257.   C)್ಭದಷೂ 258.   B)್ಪಲಳು್ಭೂಮಿಗೆ 

259.   A)್ಛಲರ್ನ್ುನ 260.   C)್ಪಲಿಣ 261.   C)್ಕವಚಕಿರ್ತಿವ 

262.   C)್ಕಣವ್ಮತುು್ದುಶ್ಲಯಸನ್ 263.   D)್ಚಲಲುಕಯ್ರೊರೆ್ತೆೈಲಪ 264) B)್ಲಕ್ಷಿಮದಶ್್್್್್್್್್್್್್್ 

265)  A)ಲರ್್್ 266.  C)್ಉತುರಿದಯದಿಂದ 267 B)ಅರಸರು್ತಮೂನ್ುನ್ಬಡಿರ್ರೆಂದು್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್ 

268್್B)ಕರಸಲ್ೆಯ್್್್್್ 269. A)್ರಲಮನ್್ಹೆಸರನ್ುನ್ಕೆದಳಿ್
ಕುದುರೆಯನ್ುನ್ತಡ್ೆಯರೆ್ನ್ಮಿಸಿ್
ಕಳುಹಿಸಿದರು.್್್್್್್್ 

270  D)್ಎಲಾರ್ೂ್ಸರಿಯಲಗರೆ 

271  D)್ವೆದದವಲಯಸ 272   B)್ಹುಲುಾಗಳ್ಹಸುರಿಗೆ್ಎಳಸಿ 273  A)ರ್ರುಣ್ರೆದರ್ನಿಂದ್್ 

274  C)್ರಲರ್ಣನ್್ರ್ಧೆಯಂದ 275  D)್ಮದಲ್ವನ್್ಎಲಾರ್ೂ 276  C)್ಲರ್ 

277  C)್ಬಲಳ್ೆಯ್ಗಡಕೆಾ 278  B)್ಜಲನ್ಕ್ತಯ್ಮಗನಿದಕೆ್ಬೆದರುರ್ನೆ 279  C)್ಅಗಡುತನ್ದಿಂದ 

280  A)ಉಪಮಲಲ್ೊದಲ,ಕಣಲವಟ್್
ಕವಚೂತರ್ನ್್ಚೆೈತಿ್್ 

281)  C)್ಭೂಮಿ 282)  B)ರ್ಂಧಲಯ್ 

283)  A)್ಲ್ವದಲ್ೆ್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್ 284   C)್್ಹೊಟ್ೆಯ್ಹಸಿರ್ು್್್್್್್್್್್್್್ 285.್A)್್್ಶ ದಿರು್್್್್್್್್್್್ 
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286. ್B)್್ಮಲನ್ವದಯ್ಮರಲಯ್್ 287.್್್D)್ಊಳಿಗ್ಸಾಭಲರ್್ 288್A)್ಅಮದರಿಕದ್ಚಿಕಲಗೊ್್್್್್್್ 

289್A)್ಕುವೆಂಪು್ 290್C)್ಏಕಧಮವ್ಮತುು್ಏಕ್ಸಂಸೃತಿ 291್C)್ಕೊದಮುವಲದ 

292್D)್್ಶಿಖ್ರ್ಚಿಂತಕ 293್B)್್ದಿದನ್್ದಲ್ವತರ್ಉರಲುರ್್್ 294್A)್್್ಬಿದದರ್್್್್್ 

295್A)್್್ಮುಗಲಮಲ್ವಾಗೆ್ 296್B)್್ಅತಿುಮಬೆಾ್ಪಿಶಸಿು 297್B)್್ಮುಸುರೆ್ತಿಕುಾರ್ುದು್ 

298್C)್ಗುಡಿಸಲ್ವನ್ಲ್ವಾ್್್ 299್B)್್ರ್ಸಂತ್ 300್C)್ಬಲಲರವ್್್ 

301್D)್ಮಲವನ್್ಎಲ್ೆತೊದರಣ 302.್್್A)್್್ನೆಲರ್್ತಟಿಯ್್್್್್ 303್್B)್ಸುಣಿಕಲಣರೆ್್್ 
304. B)ತಲಯಗ 305.  C)ಮಲರ್ು 306.  A)ಏಪ್ರಿಲ್್13,1919 

307. A)ರಲಜ್್ಗುರು 308.  C)ನಿಧಿಯಂತೆ 309.  B)ಮಣು ಿ

310. A)್ಮರಣದಂಡನೆಗೆ್ಗುರಿಯಲದುದು 311.       C)್ಅಂಗ 312.       B)್ಉಪುಪ 

313.       B) ಗರಿಕೆಹುಲುಾ 314.       D)ಉತುರಲಣ್ಣ್ಗಡ 315.       B)ಬಿದಸುರ್ಕಲುಾ 

  

ಉತುರ ಸೂಚಿ ವಲಯಕರಣ 

೧. ಡಿ) ೪೯      ೨. ಬಿ) ದಿದಘ್ವಸಾರ        ೩. ಎ)  ಅಲಪಪಲಿಣ      ೪. ಡಿ) ಸಂಧಯಕ್ಷರ  

  ೫. ಎ) ಗುಣ್ಣತಲಕ್ಷರ    ೬. ಸಿ) ಅಸಿ ೭. ಎ) ಅನ್ುನಲಸಿಕ      ೮. ಬಿ) ವಜಲತಿದಯ ಸಂಯುಕಲುಕ್ಷರ      

 ೯. ಬಿ) ರಲಮನಲಥ    ೧೦. ಬಿ) ನಲಮಪಿಕೃತಿ ೧೧. ಬಿ) ವಲಯಪಲರಿ       ೧೨. ಸಿ)  ಸಂಖೆಯದಯವಲಚಕ  

 ೧೩. ಸಿ) ನಲನ್ು     ೧೪. ಡಿ) ಪೂರ್ವ   ೧೫. ಬಿ) ಅನ್ುನ ೧೬. ಡಿ) ಸಪುಮಿ     

೧೭.ಎ) ಕರಣಲಥವ    ೧೮. ಸಿ) ಒಳ್      ೧೯. ಎ) ಧಲತು    ೨೦. ಸಿ) ಓದು    
 ೨೧. ಸಿ) ಭವಷಯತ್ ೨೨. ಬಿ) ಉತು      ೨೩. ಬಿ) ನಿಷೆದಧಲಥವಕ    ೨೪. ಎ) ಬಂರಲನ್ು    
೨೫. ಸಿ) ಮಲಡನ್ು      ೨೬. ಬಿ) ಕಮವಣ್ಣ ೨೭. ಎ) ವಧಯಥವಕ      ೨೮. ಸಿ) ಓಡು    
೨೯. ಡಿ) ಅಳು    ೩೦. ಸಿ) ಆರೆದಶ    ೩೧. ಡಿ) ಆಗಮ ಸಂಧಿ     ೩೨. ಎ) ಲ್ೊದಪ    

 ೩೩. ಬಿ) ರೆದವಲಲಯ    ೩೪. ಡಿ) ಮುನಿ + ಇಂದಿ    ೩೫. ಬಿ) ಶುಚತಾ     ೩೬. ಬಿ) ಷಡ್ಲನ್ನ್ 

೩೭. ಸಿ) ಅತಯರ್ಸರ   ೩೮. ಬಿ) ಅನ್ುನಲಸಿಕ   ೩೯. ಎ) ತತುಪರುಷ   ೪೦. ಬಿ) ಮುಕಾಣಿ   
೪೧. ಎ) ನ್ರ್ರಲತಿಿ ೪೨. ಬಿ) ದಾಂದಾ   ೪೩. ಡಿ) ಗಮಕ    ೪೪. ಬಿ) ಕಣೆುರೆ    
೪೫. ಎ) ಹಿರಿದು ಹಲರ್ು    ೪೬. ಡಿ) ಹೆಜೆಿದನ್ು   ೪೭. ಬಿ) ಭಲರ್ಸೂಚಕ   ೪೮. ಡಿ) ಪೂಣವವರಲಮ   

೪೯. ಡಿ) ಅಧವವರಲಮ   ೫೦. ಸಿ) ಉದಧರಣ  ೫೧. ಎ) ಆರ್ರಣ     ೫೨. ಬಿ) ವರ್ರಣ   

೫೩. ಎ) ಪಿಶ್ಲನಥವಕ    ೫೪. ಎ) ಸಲಮಲನ್ಯವಲಕಯ    ೫೫. ಎ) ಸಂಯದಜಿತ ವಲಕಯ    ೫೬. ಸಿ) ಮಿಶಿವಲಕಯ    
 ೫೭. ಬಿ) ಫಲಸಿವ     ೫೮. ಎ) ಪದಚುವಗದಸ್     ೫೯. ಎ) ಪಷಿವಯನ್  ೬೦. ಬಿ) ಜುಗ    

೬೧. ಡಿ) ರಕಾಸ     ೬೨. ಡಿ) ರ್ಂಶ   ೬೩. ಎ) ತತಾಮ    ೬೪. ಸಿ) ಸಕಾರೆ   
 ೬೫. ಎ) ವಲ್ಲಯತಿ ೬೬. ಎ) ಕಳುಹಿಸಿರಲುರೆ    ೬೭. ಸಿ) ಹಲಲ್ೆಿದನ್ು    ೬೮. ಡಿ) ಬೆದಗಬೆದಗ    

೬೯. ಸಿ) ದಿಾರುಕ್ತು    ೭೦. ಡಿ) ಸತಿಪತಿ ೭೧. ಸಿ) ಸಮಲನಲಯರ್ಯಯ    ೭೨. ಡಿ) ಅರ್ಧಲರಣಲತೂಕಲರ್ಯಯ    

೭೩. ಎ) ಕ್ತಿಯಲಥವಕಲರ್ಯಯ  ೭೪. ಡಿ) ಭಲರ್ಸೂಚಕಲರ್ಯಯ    ೭೫. ಸಂಬಂಧಲಥವಕಲರ್ಯಯ    ೭೬. ಎ) ಕನ್ನಡಿಗ    
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೭೭. ಸಿ) ಸಿರಿತನ್ ೭೮. ಎ) ಮನೆಯತನ್ಕ    ೭೯. ಎ) ನೊದಟ್   ೮೦. ಬಿ) ಕೃದಂತ    

೮೧. ಡಿ) ನಿಷೆದಧ ಕೃದಂತ    ೮೨. ಸಿ)  -U- ೮೩. ಎ) ಮನ್ಗಣ    ೮೪. ಸಿ) ೧೦೨    

೮೫. ಎ)ಉತಪಲಮಲಲ್ಲರ್ಿತು    ೮೬. ಸಿ) ವಲಧವಕ     ೮೭. ಬಿ) ಯತಿ ೮೮. ಡಿ) ಬಿಹೂ    
೮೯. ಎ) ಗುರು     ೯೦.ಡಿ) ಶ್ಲದೂವಲ    ೯೧. ಸಿ) ಐದು ಮಲತೆಿ    ೯೨. ಬಿ) ರೂಪಕ 

೯೩.  ಸಿ) ಉಪಮಲಲಂಕಲರ    ೯೪. ಬಿ) ರೂಪಕಲಲಂಕಲರ   ೯೫ ಎ) ರೂಪಕ    ೯೬. ಡಿ) ಉಪಮಲಲಂಕಲರ  

೯೭. ಎ) ಉಪಮಲ    ೯೮. ಬಿ) ಸಿಂಹ ಪಲಿಸ    ೯೯. ಎ) ಗಜಪಲಿಸ      ೧೦೦. ಸಿ) ರ್ಿತಯನ್ುಪಲಿಸ  

೧೦೧. ಎ) ಶಬಲುಲಂಕಲರ    ೧೦೨. ಬಿ) ಮದಗಜಗಳು    ೧೦೩. ಸಿ) ಉಪಮವಲಚಕ    ೧೦೪. ಸಿ) ಉಪಸಂಹಲರ 

೧೦೫. ಬಿ) ಮೂರು   ೧೦೬. ಬಿ) ಒಡಲು     ೧೦೭ ಎ) ಪ್ರದಠಿಕೆ    ೧೦೮. ಎ) ತಿದಥವರೂಪ   

೧೦೯ ಬಿ) ಮಲನ್ಯರೆದ ೧೧೦. ಎ) ಖಲಸಗ-ವಲಯರ್ಹಲರಿಕ    ೧೧೧. ಸಿ) ಗೆಳ್ೆಯನಿಗೆ      ೧೧೨. ಬಿ) ವಲಯರ್ಹಲರಿಕ    

೧೧೩. ಎ) ವೆದದಕೆಾ ಸಮ ೧೧೪. ಎ) ಗಲರೆ     ೧೧೫. ಡಿ) ರೆಾದಷ      ೧೧೬. ಎ) ಕೃತಿ ಲ್ೆದಸು  
೧೧೭. ಎ) ಕನ್ನಡಿ ಯಲಕೆ 

   

 


