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ಅ"ಾ$ಸ ಪ'() ಪ*'+ -೧    ೧೦ .ಯ ತರಗ* ಪ'ಥಮ "ಾ5 ಕನ)ಡ     ಅಂಕಗಳ; -೪೦  
ಸೂಚ.ಗಳ; : +ೂ?@ರುವ  ಪ'()ಗಳ; ಬಹು ಆFG HಾದJಯ ಪ'()ಗKಾLM . ಪ'* 
ಪ'()ಗೂ ಒಂOೂಂದು ಅಂಕ  PಗQ ಪRಸSಾLO . ಪ'* ಪ'()T +ೂ?@ರುವ UಾಲುG 
ಆFGಗಳWX ಸJYಾದ ಉತ[ರವನು) ಆJ\ ಬ]^J .  

೧ . ಮ.ಯ_ೂXಂದು ಪ`ಟ@ ಮಗುbನ ಅಳ; +ೕಳಲು ತುQdಾಲWX Pಂತು eಾಯು*[ದfವರು ———  
ಎ) ಮುದುhಯ ಗಂಡ   i)   \)ಮುದುhಯ jೂj        \) kಾlm    R ) ಮುದುhಯ ಮಗ  

೨. ಮುದುhಯು ಯುದoದ ಬTp *ರqಾGರQಂದ ನುRದ Hಾತು ——  
ಎ) ಅಷ@ರWX ಬಂತು ಯುದo ! ಅವ.ೂst lಂ*ರುL ಬಂQದf] qಾhತು[    i) .ಮtQ^ಂದ ಬದುಕಲು ಈ 
ಜನ iಡwೕಕಲX ? ಯುದoವಂx ಯುದo    \) dಾಯ ?ಎಲXJಗೂ OೕಹಕೂG ಮನ\yಗೂ dಾಯ Hಾಡುವ`Oೕ  
ಯುದoದ ಪJ zಾ.ೕ   ?  R) ಈ ಯುದobಲXO {ೂೕLದf] ನನ) ಮಗುವನು) {ೕdಾದರೂ 
ಬದುh\+ೂಳ;|*[OfವಲX Oೕವ]ೕ ? ಈ ಮನುಷ$JT ಎಂತಹ ಬುQo +ೂಡು*[ೕYಾ ?  
  
೩. qೌ�*' ಎಂದು ಈತನನು) ಕ]ಯುzಾ[] —-  
ಎ) ಲ��ಣ.   i) �'ೕkಾಮ.  \) ಕಣ�.   R ) ಭರತ   
  
೪ . ಶಬJ Lೕತ Uಾಟಕದ ಕತೃ� ———  
ಎ) ಕುMಂಪ`.        i)  ಎ . ಎ� . ಮೂ*�kಾ�       \) ಪ`. *. ನ .       R) � . ಎ� . �ವರುದ'ಪ�.       

೫ . +ೖdಾJhೕಕರಣ ಇಲXMೕ ಅವನ*  ಎಂದು ��ೕಷ� HಾRದವರು  
ಎ) ಜವಹರSಾಲ .ಹರು         i) ಸ� ಎಂ. b(�ೕಶ�ರಯ$.     \) Uಾಲ�R ಕೃಷ�kಾಜ ಒ�ಯರು   R)   
Sಾ�� ಸಂ� ಹ�@�   

೬. b(�ೕಶ�ರಯ$ ಅವರ ಹುಟು@ ಹಬ�ದ .ನ�dಾL ಆಚJಸುವ`ದು —-  
ಎ) ��ಕರ QUಾಚರ�.  i) Mೖದ$ರ Qನ     \) ಇಂಜPಯಸ� Qನ.  R) eಾ��ಕರ Qನ  

೭ .ಇವ`ಗಳWX Oೕವನೂರು ಮ�ಾOೕವ ಅವರ ಕೃ*ಗಳ;  
ಎ) ಅಹ_$ ,Tೂೕಕುಲ Pಗ�ಮನ ,ರಥಸಪ[�.   i) ಹಗಲುಗನಸುಗಳ; ,ಅ_ಯುವ ಮನ ,�ನುಗು�ಂಚು   
\) Oೕವ�ಲ� ,Qೕಪದ {��, ಅUಾವರಣ   R)�ಾ$ವನೂರು ,ಒಡSಾಳ ,ಕುಸುಮ ಾ_  

೮. ¢ಾವ£ ಇಲXದ ಗುRಯWX ಪ¤�ತkಾಗು*[ರುವವರು. —  
ಎ) ಮ.ಮಂಚಮt.  i) ವಚನeಾರರು.  \) ಬುದo.    R) ಉಗ'Oೕವxಗಳ;  

೯ . ¦ಾನು§ೂೕಗರ ಬ'�ಾtಸ¨ ——  
ಎ) ಭಗವQpೕx.  i) ©Q�ಪ`ಸ[ಕ    \) ಎತ[ರದ ಮರ.  R) ಊರ ಜನರು  

೧೦ . ¦ಾನು§ೂೕಗರ bಷಯದWX ಹುWT s«¬+Yಾಗಲು eಾರಣ —  
ಎ) ತನT ಎದುkಾFೕ \hGದ.ಂಬ sಚು¬+   i) ¦ಾನು§ೂೕಗರು ದುಂಡು ದುಂ®ಾLರುವ]ಂದು  \) 
¦ಾನು§ೂೕಗರು wನು) *ರುL\ ನ�ಯು*[ದfJಂದ     
R) ¦ಾನು§ೂೕಗರು ಮರ ಏರಲು ಓRದfJಂದ  

೧೧. ಕಳ|PT ಸು±|ೕ ಬಲ ಎಂದು ²ೕ«\ದವರು —-  
ಎ) ಧಮ�ಬುQo.    i) ´'ೕಮಮ*        \) ದುಷ@ಬುQo.      R) ಧHಾ�µಕರಣರು     
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೧೨. ಧಮ�ಬುQoಯು ತನ) wಳLನ {ೂತ[ನು) lೕT ಕ±ದನು —-  
ಎ) ¶ಾ$·ಾರ Hಾಡುವ`ದರWX.     i) Oೕವ ಗುರು Q�ಜರ ಪ¤� Hಾಡುವ`ದರWX.   \) ಸಂLೕತ 
+ೕಳ;ವ`ದರWX.       R) {ೂಲದWX ಉಳ;s Hಾಡುತ[.    

೧೩. Yಾವ ಎಚ¬ರದWX ಬದುಕwೕಕು ? 
ಎ) ಮತಗ±ಲXವ¤ ಪಥಗಳ;.  i) ಎಲX ಮತಗಳ� wೕ] wೕ]   \) ಮತಗ±ಲXವ¤ ¸ನ) ¸ನ)¶ಾದ ಕನಸುಗಳ;.   
R) ಮತಗ±ಲXವ¤ bರುದo ಪಥಗಳ;  

೧೪.�'ೕ*ಯ ಹಣxಯನು) ಇWX ಹಚ¬wೕಕು —-  
ಎ) Qೕ·ಾವಯWX.  i) Oೕವqಾ¹ನಗಳWX    \) �ಾQiೕQಗಳWX.   R) ಸುತ[ಲು ಕbಯುವ ಕತ[_²ಳT   

೧೫ .  ಹhGಯ ಕಣು�ಗಳ; ——  
ಎ) ನ�ತ'ಗಳ;.    i) ಸೂಯ� ಚಂದ'ರು.  \) ಮಂಗಳ ಮತು[ ಶುಕ'.  R) ಆeಾಶ ,ಭೂ�  

೧೬ . ಕb wೕಂO'ಯವರು ಹhGಯನು) Yಾವ`ದರ ಸಂ+ೕತ¶ಾL ವ£�\�ಾf] ? 
ಎ) eಾಲ.            i)ಆeಾಶ.              \)  ಭೂ�.           R)  ಮ±    

೧೭ . ಹಲಗW wೕಡರ ಮುಖಂಡರು —-  
ಎ)kಾಮ.   i) ಾಲ   \ ) ಜಡಗ ಮತು[ kಾಮ.    R) sೕWನ ಎಲXರು  

೧೮. Sಾವ£ಗಳನು) lೕTಂದು ಕ]ಯುzಾ[] .  
ಎ) "ಾವLೕx.     i) bೕರLೕx.    \) ಮನರಂಜUಾ Lೕx     R) dಾ'ಮ$ Lೕx  

೧೯. ಕುಂ*ಯು ಪ�ದ ಮಂತ'ಗಳWX ಮೂರ.ಯವನು —-  
ಎ) ಧಮ�kಾಯ.  i)ಕಣ�.    \) ಅಜು�ನ.    R) ¸ೕಮ.   

೨೦.ಕೃಷ�ನು Yಾರನು) sೕQPಪ* ಎಂದು ಕ]Q�ಾf. ? 
ಎ) ಧಮ�kಾಯ.  i) ದು²ೕ�ಧನ.   \)  ಕಣ�.   R) ಅಜು�ನ  
೨೧. ಅಶ�ಯುಜದ ಗOfಯ ಬಣ� Yಾವ ಹಸುJನಂ*O ? 
ಎ) Lಯ  ಹಸುರು  i) wಟ@ದ ಹಸುರು     \)   ಪವ�ತದ ಹಸುರು    R) ಅಡ+ಯ xೂೕಟದ ಹಸುರು   

೨೨. ಕbಯು .ೂೕRದ ಅಡ+ಯ xೂೕಟ ಎWXO ?  
ಎ) ರj[ಯ ಅಂಚು.  i) ಬನದ ಅಂಚು.   \ ) wಟ@ದ ಅಂಚು    R) ಗOfಯ ಬQ   

೨೩. ದು²ೕ�ಧನನು ತಂO zಾ^ಯರ ಅ´ೕ»ಯಂx  ರಣರಂಗದWX ಶರಶF$ಯWX ಮಲLದf ¸ೕಷtರನು) 
eಾಣಲು ಬರುವ eಾರಣ  
ಎ) ಯುದoವನು) PWXಸwೕ+ಂಬ ಆಶಯQಂದ.  i)  ಯುದoದWX  ·ಾ'ಣ ಕ±ದು+ೂಂಡವರ ಬTp  bವJಸಲು   
\) ¸ೕಷtರ ಸಲ{ ಪ�ಯಲು.  R) ·ಾಂಡವJಂದ ತನdಾಗುವ jೂೕWPಂದ ತ��\+ೂಳ|ಲು  

೨೪  . YಾJಲXದ ಭೂ�ಯWX ಮx[ ·ಾಂಡವ]ೂಂQT ಆ�+ qಾಧ$bಲXMಂಬುದು ದು²ೕ�ಧನನ 
ಅ¸·ಾ'ಯ¶ಾLO  
ಎ) ಕಣ� ದು¦ಾ$ಸನJಲXದ ಭೂ�ಯWX.  i) ತನ) jೖPಕJಲXದ ಭೂ�ಯWX   \) ತನ) ಬಂಧು  ಾಂದವJಲXದ 
ಭೂ�ಯWX.  R)  ಕಣ� ,ದು¦ಾ¼ಸನರನು) {ೂರತುಪR\ ಕ±ದು+ೂಂಡ ಉದ ಸ{ೂೕದರJಲXದ 
ಭೂ�ಯWX   
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೨೫. �'ೕkಾಮನ  ಅಶ�sೕಧದ ಕುದು]ಯು Yಾರ ಆಶ'ಮವನು) ಪ'Mೕ�\ತು ? 
ಎ) ವ\ಷ½ ಮಹ¾�.   i) ¶ಾWtೕh ಮಹ¾�   \) ಅಗಸ¿ ಋ¾.  R) dೌತಮ ಋ¾  

೨೬ . ಲವನು ಕುದು]ಯನು) Yಾವ`ದ+G ಕ?@ದನು ? 
ಎ)  ಾ±ಯ ಮರ.  i) Hಾbನ ಮರ.  \) ಆಲದ ಮರ. R) ಆಶ'ಮದ ಕಂಬ  

೨೭ .ಕುMಂಪ`ರವರು Hಾನವzಾ �ತ' ಎಂದು ಇವರನು) ಕ]Q�ಾf] —  
ಎ) ಭಗÁ \ಂÂ    i) qಾ�� bMೕeಾನಂದ.   \) ಮ�ಾzಾt dಾಂµ.  R) ಬುದo.  

೨೮.ತೂತು iದf \ೕ]ಯW jೂರLದವನು ——  
ಎ)  ವಸಂತ.  i) ಚಂದ'.   \) +ೕJಯ Hಾರ.  R) ಾಲರb  

೨೯. ಜWಯ� ¶ಾSಾ ಾÂ ಹzಾ$eಾಂಡ ನ�ದ ವಷ� —-  
ಎ) ೧೯೨೦.    i)೧೯೧೯.   \)೧೯೧೮.  R) ೧೯೨೯  

೩೦. ಬQನWX ಹುÃೂ@ೕದು ಬQನWX w±²ೕದು {ೂೕTೂೕರ ಮುಂ�ರಗ lR²ೕದು  
ಎ) ಉತ[kಾ£.   i)ಗJ+.    \)zಾವ]   R) ಮWXT   

೩೧ . ಕನ)ಡ ವಣ�Hಾ_ಯWXರುವ ಅನುUಾ\ಕ ಅ�ರಗಳ ಸಂÄ$ ——  
ಎ) ೯.            i)೧೩.           \) ೫.              R) ೨೫.  

೩೨ . ಈ +ಳLನವ`ಗಳWX Q�ರುh[T ಉ�ಾಹರ�Yಾದ ಪದ ——  
ಎ) ಚರಚರ.     i) ಕಟಕಟ.    \) eಾಡುsೕಡು.        R) Åತ[Åದಲು  

೩೩.sSಾ�ತು ಪದವ` ಈ ಸಂµT ಉ�ಾಹರ�YಾLO ——  
ಎ) ಆOೕಶ ಸಂµ.   i) ಜಶ[Æ ಸಂµ.    \) ಆಗಮ ಸಂµ.  R)ಯÇ ಸಂµ  

೩೪. ಅ.ೕಕ ಉಪ¶ಾಕ$ಗಳ; ಒಂದು ಪ'Èಾನ ¶ಾಕ$+G ಅµನ¶ಾL�ಾfಗ ಉಪ¶ಾಕ$ಗಳ; ಮುL�ಾಗ_ಲX 
ಬಳಸುವ «{) —-  
ಎ)  ಅಲ�bkಾಮ.  i)ಅಧ� bkಾಮ.  \)ಉದoರಣ.  R) ¶ಾಕ$Mೕಷ½ನ.    

೩೫. ಇHಾtವ` ಪದವ` ಈ ಸHಾಸ+G ಉ�ಾಹರ�YಾLO ——  
ಎ) Q�ಗು.  i)ತತು�ರುಷ.  \) ಕಮ�Èಾರಯ.  R) ದ�ಂದ�.  

೩೬. ಕೂs�  ಪದದ ಅಥ� ——  
 ಎ) j)ೕಹ.  i)lJs.  \)hೕJs.    R) ಆs    
  
೩೭. wೕ�ಾJ ಪದದ ತತyಮ ರೂಪ —  
ಎ) i�ಾJ.   i) ವ$ವ�ಾರ.    \)¶ಾ$·ಾJ.   R) ¸�ುಕ.   

೩೮. HಾJdೌತಣ¶ಾಯು[ Uಾನ "ಾರತವ` ಇWXರುವ ಅಲಂeಾರ —  
ಎ) ಉಪHಾ.  i) ಅÉಾ�ಂತರUಾ$ಸ.  \)ರೂಪಕ.  R) ದೃÊಾ@ಂತ.   

೩೯.ಕಟು@ವ`ದು ಕËಣ ;+Rಸುವ`ದು ಸುಲಭ ಇOೕ ಅಥ� ಸೂ«ಸುವ ಇ.ೂ)ಂದು dಾO ——  
ಎ) zಾದವನು  ಾYಾನು.  i) ಕಷ@ ಪಟ@] ಫಲವ`ಂಟು   \) +ೖ +ಸkಾದ]  ಾ^ Åಸರು.  R) 
ಕು ಾರPT ವರುಷ;Oೂ��T P�ಷ  
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೪೦ . ತಂO ,zಾ^ ,ಸ{ೂೕದರ ,ಸ{ೂೕದJ, ಬಂಧುಗT ಬ]ಯುವ ಪತ' — 
ಎ) ¶ಾ$ವ�ಾJಕ ಪತ'. i)ಮನb ಪತ'.  \) ದೂರು ಪತ'.  R) ÍಾಸL ಪತ'.  
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