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ಅ"ಾ$ಸ ಪ'() ಪ*'+ -2     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 .ಗR ಪ'OೕಶಗಳWX aಾXb ಔd Pಯಮವನು) eಾWಸುವfದು ಈ hಾರಣQಂದ  
ಎ) Yಾರೂ ಸಂಚJಸaಾರದು  k) lHಾನ mಾn^ಂದ ರo\+ೂಳpಲು    \)ಶತು' Oೕಶವನು) 
ಸುಲಭrಾL ಪ'MೕsಸಬಹುOಂದು       R ) ಕತ[tಯWX ಸುಲಭrಾL ಓvಾಡಲು 
ಅನುಕೂಲrಾಗುವfOಂದು  

೨.xಾyಲನು ಮುದುzಯ ಎದುJT ನುRದ ಗಂ{ೕರrಾದ Hಾತು  
ಎ) Uಾನು ಯುದ| Hಾಡುವ ಮೂಖ~ರ ಕ�ಯವನಲX ,ಸಂಕಷ@zGೕvಾದ ಮನುಷ$ರ ಕ�ಯವನು   
  k) Uಾನು ಯುದ| Hಾಡುವ ಮೂಖ~ರ ಕ�ಯವನು ,ಸಂಕಷ@zGೕvಾದ ಮನುಷ$ರ ಕ�ಯವನಲX    
\) Uಾನು ಸಂಕಷ@zGೕvಾದ ಶತು' Oೕಶದ ಕ�ಯವನು ,ಯುದ| Hಾಡುವ �ಾಣರ ಕ�ಯವನು      
R) Uಾನು ಯುದ| Hಾಡುವ ಬುQ|ವಂತರ ಕ�ಯವನಲX ,ಸಂಕಷ@zGೕvಾದ ಮನುಷ$ರ ಕ�ಯವನು  
  
೩. s'ೕxಾಮನ ತಂOಯ �ಸರು  
ಎ) ಧೃತxಾಷ�   k)rಾ$ಸ .  \)ದಶರಥ .   R ) ಮತಂಗ  
  
೪ . ಮತಂಗ ಆಶ'ಮದWX rಾಸlದ�  ತಪ\�P —-  
ಎ)\ೕ�        k)  ಶಬJ       \) ಅಹt$       R) ಅನಸೂಯ       

೫ .R. ಎ� .ಜಯಪ��ೌಡರು ಜP\ದ �tX —-  
ಎ) ತುಮಕೂರು         k)sವ�ಗ�.     \)  �ಕGಮಗಳ�ರು   R)   ಮಂಡ$   

೬.ದುರದೃಷ@ವ�ಾ� "ಾರ*ೕಯxಾದ Uಾವf �ಚು� HಾತUಾಡುವವರು ಮತು[ ನುRದಂ� 
ನ�ಯSಾರದವ]ಂಬ ದೂಷ�T ಒಳ�ಾLO�ೕM ,�ಾವf ಈ Hಾ*T ಬಹುOೂಡ� Jೕ*ಯWX 
�ೂರ�ಾLQ�ೕJ ,�ಾವf ಕR� HಾತUಾRQ�ೕJ �ಚು� +ಲಸ HಾRQ�ೕJ  . ಅದನು) Uಾವf ತ��ಂದ 
ಕW�ೕಣ ಈ Hಾತನು) .ಹರೂರವರು �ೕnದು� ಇವರ ಕುJ�ಾL —-  
ಎ) ಮ¡ಾ�ಾ� �ಾಂ¢.  k) ಸ£. ಎಂ. l(�ೕಶ�ರಯ$.   \) Uಾಲ�R ಕೃಷ¤xಾಜ ಒ�ಯರು  R) \ . 
ರಂ�ಾ¥ಾಲು~  

೭ . ಮ.ಮಂಚಮ�ನ ಕ� �ೕnದ ಕl  
ಎ)\ದ|Wಂಗಯ$ .   k)Oೕವನೂರ ಮ¡ಾOೕವ   \)  ಕುMಂಪf         R) �. ಎ� .sವರುದ'ಪ�  

೮.ಅ(ೂೕಕ ¨ೖಯವರು ಒಬª  
ಎ)  Uಾಟಕhಾರರು  k) ವಚನhಾರರು.  \) ಮ.ೂೕMೖದ$ರು    R) s¬ಕರು  
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೯ .rಾ$ಘ'Lೕ� ಗದ$ "ಾಗದ ಆಕರ ಕೃ* ——  
ಎ) ಹಗಲುಗನಸುಗಳ;  k) ಅtಯುವ ಮನ    \) �ನುಗು�ಂಚು  R)  ಸಮಗ' ಲWತ ಪ'ಬಂಧಗಳ;  

೧೦ . ಹುWಯ ಪರHಾನಂದ+G hಾರಣ —  
ಎ) ತನT ಎದುxಾnFೕ \zGದ.ಂದು    k) �ಾನು¯ೂೕಗರು ದುಂಡು ದುಂvಾLರುವ]ಂದು  
\)PO�^ಂದ ಎಚ�ರrಾ^�ಂದು     R) °ಳQಂಗಳ xಾ*' l¢ ಆ¡ಾರ+G ಏUಾದರೂ 
ಒದL\ರಬಹುOಂದು  

೧೧. ಧHಾ~¢ಕರಣರು ವಟವೃ¬ದ ಸ�ೕಪ ಬರಲು hಾರಣ  
ಎ) ವೃ¬ದ ಪ²³ Hಾಡಲು .    k)ವೃ¬ವನು) ಕRಯಲು        \) ´ಾo +ೕಳಲು     R)ವೃ¬ದ .ರಳWX 
ಕುnತು+ೂಳpಲು     

೧೨.ದುಷ@ಬುQ|ಯ ತಂOಯ �ಸರು ——  
ಎ)¨'ೕಮಮ*     k)  �ೕಹಮ*   \)eಾಪಕಮ~       R) ಧಮ~ಬುQ|   

೧೩. Uಾnನ ಕನಸನು) ಎWX kತ[°ೕಕು ? 
ಎ) µ'ೕ* l�ಾ�ಸ ತುಂkದ ಕಣು¤ಗಳWX  k)  ಭಯ ಸಂಶಯOೂಳ; ಕಂQದ ಕಣು¤ಗಳWX    \) ಭಯ 
ಸಂಶಯQಂದ ಅರnದ ಕಣು¤ಗಳWX   R) ಅHಾನlೕಯ� ತುಂkದ ಕಣು¤ಗಳWX  

೧೪. Yಾವfದ+G ಮುಂ�ಾJನ ಮ¶Yಾಗ°ೕಕು ? 
ಎ) .ಕಲು·ತrಾದ ನQೕಜಲಗnT   k) ಕಲು·ತrಾದ ಭೂ�T    \) . PೕJಲXO ಒಣLದ ಗO� 
ಬಯಲುಗnT    R) ಎt ಉದುJ °ೂೕKಾದ  Lಡ ಮರಗnT  

೧೫ .  ಹzGಯು ಕುzGರುವfದು  
ಎ) ಹಣು¤ಗಳನು)    k) ´ಾವ~"ೌಮರ .*[ಯನು)  \)  eಾ'¸ಗಳನು)  R) ಹೂವfಗಳನು)  

೧೬ .ಹzGಯ ಗJಯWX ಇರುವ ಬಣ¤ಗಳ;  
ಎ) ಕJ kn            k) +ಂಪf PೕW               \)  kn �ೂ¶           R) ಹಸುರು +ಂಪf   

೧೭ . Yಾವfದು �ೂೕದ] ಮರn aಾರದು ಎಂದು  ಹಲಗW °ೕಡರು �ೕ�ಸು�ಾ[] ?  
ಎ)    ಆಯುಧ  k) ಹಣ   \ )ಭೂ�     R) ಬಂ�ಾರ  

೧೮.ಅಗ\T ಬಂದು ಹಲಗW °ೕಡJT ಬುQ|Hಾತು �ೕnದವರು —- 
ಎ) ಚ¹hಾರ     k)�ಬಲಕ ´ಾಬ    \) \eಾ^ಗಳ;     R) hಾರಕೂನ  

೧೯.ಕುHಾರrಾ$ಸPLದ� kರುದು  
ಎ)ಕºಾ~ಟಕl ಚೂತವನ »ೖತ' .  k)ಕl ಚಕ'ವ*~ \)  ಉಪHಾtೂೕಲ    R)ರೂಪಕ ´ಾHಾ'ಜ$ 
ಚಕ'ವ*~   
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೨೦. ಕಣ~ನು Yಾರನು) ತನ) mಾ�ಾರ ಎಂದು ಕ]Qmಾ�. ? 
ಎ) ಧಮ~xಾಯ.  k) ದು�ೕ~ಧನ.   \)  ಕಣ~.   R) ಅಜು~ನ  

೨೧.ಕುMಂಪfರವJT ಹುWXನ ¡ಾಸು�ೕT ಕಂRO ? 
ಎ) Lnಯ  ಹಸುರು ಬಣ¤ದಂ�  k) °ಟ@ದ ಹಸುJನಂ�      \)   ಮಕಮWXನ ¨²ಸ ಪ»�ಯ 
ಜಮ¼ಾ.ಯಂ�    R) ಆhಾಶದ PೕWಯಂ�  

೨೨. Yಾವfದರ +ೂರWಂಪf ಕೂಡ ಹಸುxಾLO ? 
ಎ) eಾ'¸ಗಳ  k)  ಮಕGಳ    \ ) ಹzGಯ   R) �ಾಯಂQರ  

೨೩.YಾJಬªರನು) +ೂಂದ ಬnಕ ಸಂ¢ HಾR+ೂಳ;pವfmಾL  ದು�ೕ~ಧನ �ೕಳ;�ಾ[. ? 
ಎ) {ೕHಾಜು~ನರನು).  k)ನಕುಲ ಸಹOೕವರನು).  \) ಕೃಷ¤ ಬಲxಾಮರನು)   
R) ಧಮ~xಾಯ ,ಕೃಷ¤ರನು)  

೨೪  .Qನಪಸುತ ಎಂದ] ——  
ಎ)ಅಜು~ನ  k) ನಕುಲ  \)ಕಣ~.  R) ಧಮ~xಾಯ  

೨೫.ಲವನು Yಾರ ಆಶ'ಮದWXದ�ನು ? 
ಎ) ವ\ಷ½ ಮಹ·~.   k) rಾW�ೕz ಮಹ·~   \) ಅಗಸ¾ ಋ·.  R) �ೌತಮ ಋ·  

೨೬ . ಲವನು ಕುದು]ಯನು) ಕ?@ದ.ಂದು  ಭಯಪಟ@ವರು —— 
ಎ) \ೕ�ಾOೕl  k)  ಮುPಗಳ; \)  ಮುPಸುತರು R) rಾW�ೕz ಮಹ·~ಗಳ;  

೨೭ . ಈ ಹ\ವನು) PೕLಸುವfದು lMೕhಾನಂದರ �ದಲ ಆದ$�YಾLತು[ — 
ಎ)ಆತ�ದ  ಹ\ವf   k)  ´ಾಂ\Àಕ rಾದ ಧಮ~ದ ಹ\ವf  \) . Mೕmಾಂತದ ಹ\ವf  R) Oೖyಕ 
ಹ\ವf  

೨೮. ಪfಟ@¨²ೕJಯು —-  
ಎ) ಪfಸ[ಕ ಓದು*[mಾ�¶  k) ಮುಸು] *ಕುG*[mಾ�¶   \)  ಸಂLೕತ ಆWಸು*[mಾ�¶  R) ನೃತ$ 
Hಾಡು*[mಾ�¶   

೨೯.ಜWಯÁ rಾSಾaಾÂ ಹ�ಾ$hಾಂಡ+G hಾರಣUಾದ k'?Ã ಅ¢hಾJ—— 
ಎ)  ಜನರÄ ಡಯ£    k)SಾÅ~ MtX\X   \)rಾರÁ �ೕ\@ಂÂÆ R)  �ಬಲb  

೩೦. PೕರWX  ಹು¹ೂ@ೕದು PೕರWX °¶�ೕದು Pೕರು �ಾzದ] ಮಟ Hಾಯ  
ಎ)  ಭತ[    k) ಉಪfÇ .    \) �ಾವ]   R) ಬೂQ   

೩೧ . ಕನ)ಡ ವಣ~HಾtಯWXರುವ  ಅಲ�eಾ'ಣ ಅ¬ರಗಳ ಸಂÈ$ ——  
ಎ) ೯.            k)೧೩.           \) ೫.              R)೧೦   
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೩೨ . ಈ +ಳLನವfಗಳWX ³ೂೕಡುನುRT ಉmಾಹರ�Yಾದ ಪದ ——  
ಎ) .   ನಟ@ ನಡುM   k) ಥಳ ಥಳ    \) ಸ*ಪ*        R) �ಾnTೂೕಪfರ   

೩೩. ಸುxಾಸುರ ಪದವf ಈ ಸಂ¢T ಉmಾಹರ�YಾLO ——  
ಎ) ಆOೕಶ ಸಂ¢.   k)ಸವಣ~Qೕಘ~ ಸಂ¢    \) ಆಗಮ ಸಂ¢.  R)ಯÉ ಸಂ¢  

೩೪. ಸ�ತಂತ' rಾಕ$ಗKಾL PಲXಬಲX ಅ.ೕಕ ಉಪrಾಕ$ಗ¶�ಡ. ಒಂದು ಪ²ºಾ~{eಾ'ಯದ 
rಾಕ$rಾLದ�]  ಅದು  
ಎ)  ´ಾHಾನ$ rಾಕ$  k)�ಶ'Ê rಾಕ$   \) ಸಂ�ೕ�ತ rಾಕ$   R) P5ೕËಾಥ~ಕ rಾಕ$    

೩೫. xಾಮಲ¬Ìಣರು ಪದವf ಈ ಸHಾಸ+G ಉmಾಹರ�YಾLO ——  
ಎ) Q�ಗು.  k)ತತು�ರುಷ.  \) ಕಮ~Ëಾರಯ.  R) ದ�ಂದ�.  

೩೬. �ೕಳW ಎನು)ವ ಪದವf ಈ HಾದJಯ z'Yಾರೂಪ+G ಉmಾಹರ�YಾLO —-  
 ಎ)  lಧ$ಥ~ಕ  k)ಸಂ"ಾವUಾಥ~ಕ   \) P5ೕËಾಥ~ಕ.     R)  ಅವËಾರºಾಥ~ಕ    
  
೩೭.yೕಂಗ ಪದದ �ಾ'ಂÍಕ ರೂಪ ——-  
ಎ) �ೕT .   k) yೕT    \) yೕಂT .   R) ¡ಾT   

೩೮.  PೕಚJT HಾRದ ಉಪhಾರವf ¡ಾlT ¡ಾt]ದಂ� ಇWXರುವ PೕಚJT HಾRದ 
ಉಪhಾರವf —  
ಎ) ಉಪ�ೕಯ .  k) ಸHಾನಧಮ~  \)ಉಪHಾನ   R) ಉಪHಾrಾಚಕ .   

೩೯.  ಇವfಗಳWX  ಸಹ.ಯ  ಮಹತ� *nಸುವ �ಾO  
ಎ) �ಾnದವನು aಾnYಾನು.  k) ಕಷ@ ಪಟ@] ಫಲವfಂಟು   \) +ೖ +ಸxಾದ] aಾ^ �ಸರು.  R) 
ಕುaಾರPT ವರುಷ;Oೂ�¤T P�ಷ  

೪೦ .  ತಂOಯವJT ಪತ' ಬ]ಯುrಾಗ ಬಳಸುವ ಸಂ°ೂೕಧ.   —— — 
ಎ)ಪ²ಜ$ ತಂOಯವJT . k)µ'ೕ*ಯ ತಂOಯವJT   \) *ೕಥ~ರೂಪfರವJT  R) �ೌರವ 
ಸHಾನxಾದ  
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