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ಅ"ಾ$ಸ ಪ'() ಪ*'+ -೩   ೧೦ /ಯ ತರಗ* ಪ'ಥಮ "ಾ6 ಕನ)ಡ     ಅಂಕಗಳ<-೪೦  

ಸೂಚ/ಗಳ< : +ೂ@Aರುವ  ಪ'()ಗಳ< ಬಹು ಆGH IಾದKಯ ಪ'()ಗLಾMN . ಪ'* ಪ'()ಗೂ 
ಒಂPೂಂದು ಅಂಕ  QಗR ಪSಸTಾMP . ಪ'* ಪ'()U +ೂ@Aರುವ VಾಲುH ಆGHಗಳXY 
ಸKZಾದ ಉತ\ರವನು) ಆK] ಬ^_K .  

೧ .ಮುದು`ಯ ಕಣುbಗಳ< ^ೂೕಷRಂದ +ರಳಲು eಾರಣ ——- 
ಎ) gಾhಲನು iಾMಲು ಬSRದjKಂದ  k)lೖQಕರು ಶತು'ವನು) ಹುಡುಕುoಾ\ ಬಂRದjKಂದ    
])gಾhಲನು ತನ) ಶತು'Pೕಶ+H lೕKದವ/ಂದು *pದು       S ) gಾhಲನು ತನ) lೂlಯನು) ಉp] 
qಮrಗುವನು) ಉpಸXಲYNಂದು  

೨. ಯುದt ಗದ$ "ಾಗದ ಆಕರ ಕೃ* ———  
ಎ)  ಕದನ vgಾಮ.      k)  ತಳ ಒwದ PೂೕxಯX   ]) ಸುpಯXY ]ಕHವರು     S) ಚಪyXಗಳ<  
  
೩. ಭೂ{|ಾ} ಎಂದು ಇವಳನು) ಕ^ಯುoಾ\^ —- 
ಎ) ಶಬK   k)]ೕ}   ])eೌಸ�$    S )ಸು{}'  
  
೪ . ಶಬKಯ ವೃoಾ\ಂತವನು) gಾಮQU *p]ದವನು—-  
ಎ)ದನು       k) ಮತಂಗ       ]) ಲ��ಣ      S)  ಸುM'ೕವ       

೫ . Vಾಲ�S ಕೃಷbgಾಜ ಒwಯರು ಪ�ಾA��ಕ\gಾದ ವಷ�  
ಎ) ೧೭೯೫        k) ೧೮೯೫    ])   ೧೮೯೪   S)  ೧೮೮೫   

೬.v(�ೕಶ�ರಯ$ನವರ ಆತrಚK}'ಯ �ಸರು——-  
ಎ) /ೕಷ� kX�ಂ� �ಾ� ಇಂSZಾ  k)Kಕ� ಸ�`Aಂ� ಇಂSZಾ    ]) �qೕKೕ� ಆ� 
�ೖ ವ`�ಂ� �ೖ�  S) �ಾY�� ಎeಾನ{ �ಾ� ಇಂSZಾ  

೭ .Vಾವ� ಮನುಷ$ರು ನqrಳU ಮೂ�ಾ�ವl�ಯXYರುವ Zಾವ�ದನು) ಎಚ�ರUೂpಸ�ೕಕು ಎಂದು 
Pೕವನೂರು ಮ�ಾPೕವನವರು �ೕp�ಾj^ ? 
ಎ) 'ೕ*ಯನು)    k)ಭಯವನು)    ]) ¡ೖಯ�ವನು)         S)eಾರುಣ$ವನು)  

೮.¢£ಾನುಭವ ಶಬj+ೂೕಶ ಪ�ಸ\ಕವನು) ಬ^ದವರು  
ಎ)  ]ದtXಂಗಯ$  k) Pೕವನೂರು ಮ�ಾPೕವ  ]) ಫ. ಗು. ಹಳಕ@A     S) ಅ(ೂೕಕ ¥ೖ  

೯ . ¦ಾನು§ೂೕಗರು ¨ಕHVಾಯಕನ ಹp©U �ೂೕಗಲು eಾರಣ —— 
ಎ) ^ೖತKಂದ ಸಂಗ'h]ದ ಕಂ�ಾಯದ qತ\ವನು) ಖ|ಾ/U ಸXYಸಲು  k)^ೖತKಂದ ಕಂ�ಾಯ 
ಸಂಗ'hಸಲು    ]) �«ದ �«ಯನು) IಾK ಬರಲು   S) l)ೕhತರನು) IಾತVಾS] ಬರಲು  
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೧೦ .ಭಗವR¬ೕ}ಯನು) ರ¨]ದವರು ———-  
ಎ)£ಾXrೕ`    k) Nೕದ£ಾ$ಸರು  ]) ಮನು    S) +ೕ¢gಾಜ  

೧೧. ದುಷAಬುRtಯ �ೕpದ Zಾವ Iಾತು ಆಶು'ತ ಪವ�® ಎಂದು ಧIಾ�°ಕರಣರು 
±ೕ¨]ದರು ? 
ಎ) ಧಮ�ಬುRtಯು �ೂನ)ನು) ಕದj/ಂದು    k) �ೂನ)ನು) ವೃ�ದ ಬp ಅಡM]@Aದj^ಂದು       
]) ವೃ�ವ� ²ಾ³ �ೕಳ<ವ�Pಂದು     S) ವೃ�ದ ಬp ಹೂ*@Aದj �ೂನು) eಾಣು*\ಲYNಂದು    

೧೨. ದುಗ�]ಂಹನು ರ¨]ದ ಕೃ* ——-  
ಎ)ಕ´ಾ�ಟ "ಾರತ ಕ¶ಾಮಂಜK      k) ²ಾಹಸ�ೕಮ vಜಯ    ])ಕ´ಾ�ಟಕ ಪಂಚತಂತ'ಂ         
S)  ·ೖ{Q "ಾರತ   

೧೩.kರು¸ಾpU �ೂZಾjಡುವ ಹಡಗನು) �ೕU ನwಸ�ೕಕು ? 
ಎ) Q¹ಾನ£ಾM     k) Nೕಗ£ಾM        ]) ಎಚ�ರRಂದ         S) ಸಂ}ೂೕಷRಂದ  

೧೪.ನRೕ ಜಲಗಳ< ಏVಾMN ಎಂದು ಕv » . ಎ�. ¢ವರುದ'ಪyನವರು �ೕp�ಾj^ ? 
ಎ) .ಬ*\�ೂೕMN    k)ಪKಶುದt£ಾMN    ]) ತುಂk ಹKಯು*\N    S)ಕಲು�ತ£ಾMN  

೧೫ .eಾಲದ ಹ`Hಯು Zಾರನು) ಹರ]P ? 
ಎ) �ೂಸ¸ಾಲದ ಹಸು ಮಕHಳನು)   k) ಮುದುಕರನು).  ])  ಬಡವರನು).  S)  ಯುವಕರನು)  

೧೬ .eಾಲದ ಹ`Hಯು Zಾವ�ದನು) ಒwಯಲು �ೂಂಚು �ಾ`ರಬಹುPಂದು ಕv �ೕಂP'ಯವರು 
�ೕp�ಾj^ ? 
ಎ) ಸೂಯ� ಚಂದ'ರನು)  k)     ಆeಾಶವನು)   ])�ಾoಾಳವನು).  S) ಬ'�ಾrಂಡವನು)             

೧೭ . ಹಲಗX ¸ಾ'ಮವ� Zಾವ »�YಯXYP ? 
ಎ)   k|ಾಪ�ರ  k)iಾಗಲ+ೂೕ¼   ] ) ಬLಾ©K      S) kೕದ�  

೧೮. Tಾವxeಾರ ಕ*\ hSಯುವ ಜನರು ಎಂದು Zಾರನು) ಕ^R�ಾj/ ? 
ಎ) ಹಲಗX �ೕಡರು    k) ಜನಪದರು  ]) ]�ಾ_ಗಳ<     S)ಕಂಪQ ಸರeಾರದವರು  

೧೯. ಅ¢�Q Pೕವ}ಗಳ ವರಬಲRಂದ ಜQ]ದವರು ——-   
ಎ) �ೕಮ  k)  ನಕುಲ ಸಹPೕವರು  ])   ಅಜು�ನ     S) ಧಮ�gಾಯ    

೨೦. ಕೃಷbನು ತನ) ಜನr ವೃoಾ\ಂತವನು) *p] ಹ]\Vಾವ*ಯ gಾಜ$"ಾರದ ಆ{ಷNS��ಾಗ 
ಕಣ�ನು ಇದKಂದ ZಾKU +ೕ½ಾ_}ಂದು ±ೕ¨]ದನು ? 
ಎ) �ಾಂಡವKU  k)  Iಾದ'KU   ]) ZಾದವKU   S) ಕುರುಪ*U  
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೨೧. ಹಸುgಾಗಸ ; ಹಸುರು ಮುMಲು ; ಹಸುರು ಗPjZಾ ಬಯಲು ಪದ$ದ ನುSಯ ಮುಂRನ 
²ಾಲುಗಳ<  
ಎ) ಹಸುKನ ಮ� ;ಹಸುರು ಕxN ;ಹಸುರು ಸಂ·_ೕ k]ಲೂ ! k) ಹಸುKನ ಮ� ;ಹಸುರು ಕxN 
ಹಸುರು ಮ�_ೕ k]ಲೂ     ])  ಹಸುರು ಮ� ;ಹಸುರು ಕxN ;ಹಸುರು ಹಸುK«ಯು]ರೂ ! 
S)�ೂಸಹೂvನ ಕಂಪ� ಹಸುರು ,ಎಲKನ ತಂಪ ಹಸುರು  

೨೨. ಹಸುರು Zಾವ�ದರ �ೖಯನು) ಮು¨�P ಎಂದು ಕv �ೕp�ಾj^ ? 
ಎ) ಆeಾಶದ  k)  ಭೂ{ಯ    ] ) ಪವ�ತದ   S) ಸಮುದ'ದ  

೨೩. Zಾರನು) ಒ y] ಪವ�ಕ'ಮದXYದjಂ} ನwಯುವ �ಾU IಾಡುN/ಂದು �ೕಷrರು 
ದು±ೕ�ಧನQU �ೕp�ಾj^ ? 
ಎ)  Zಾದವರನು)   k)ನಕುಲ ಸಹPೕವರನು).  ])�ೕIಾಜು�ನರನು)  
S)�ಾಂಡವರನು)  

೨೪  . Zಾವ�ದ+ೂHೕಸHರ �ೂೕgಾಡುವ��ಾM  ದು±ೕ�ಧನ �ೕಳ<oಾ\/ ? 
ಎ) ಸಂಪ*\¸ಾM  k) ಛಲeಾHM  ]) ಭೂ{¸ಾM  S) lೕS¸ಾM  

೨೫. ¢'ೕgಾಮನ ಅಶ��ೕಧದ ಕುದು^ಯು Zಾರ }ೂೕಟವನು) �ಾಳ< IಾSತು ? 
ಎ) ವ]ಷ¿ ಮಹ��.   k) v¦ಾ�{ತ' ಮಹ��   ]) ಅಗಸÀ ಋ�.  S)£ಾXrೕ` ಮಹ�� 

೨೬ . ಲವನು ಕುದು^ಯನು) ಕ@Aದ/ಂದು ಮುQಸುತರು ಭಯಪಡಲು  eಾರಣ —— 
ಎ)  ಅರಸKಂದ ¢ÂU ಒಳ¸ಾಗ�ೕeಾಗುವ�Pಂದು  k)  lೖQಕ^ೂಂRU �ೂೕgಾಡ�ೕeಾಗುವ�Pಂದು 
])  £ಾXrೕ` ಮಹ��ಗಳ< ಗದKಸುವ^ಂದು   S) ಕುದು^ಯು +ೂೕಪUೂಂಡು �ಾp 
IಾಡಬಹುPಂದು  

೨೭. ಇವ^ಲY ಅಹಮ]r ಎಂಬ ಮ�ಾ£ಾK°ಯ ತರಂಗಗಳ< ಎಂದು ²ಾ�{ vNೕeಾನಂದರು 
Zಾರನು) ಕುKತು �ೕp�ಾj^ ? 
ಎ) +Ãಸ\ ,ಬುದt    k) ಕೃಷb  ]) . gಾಮ  S)  �ೕXನ ಎಲYರೂ  

೨೮. ಪ�ಟA¥ೕKಯ ಒwಯನ ಅಂಗಳದXY �ೖ ತುಂk Qಂ*ರುವ�ದು —-  
ಎ)  Iಾvನ ಮರಗಳ<  k) }ಂMನ ಮರ   ])  ಮXYU MಡದXY ಅರp Qಂತ ಹೂವ�ಗಳ<  
 S) ಹುಣlಯ ಮರಗಳ<   

೨೯.ಜXಯ� £ಾTಾiಾ� ಹoಾ$eಾಂಡದXY ಬXZಾದ ಮುಗt hಂದೂ ,]Ä ,ಮುಸTಾrನರ 
ಸಂÅ$ —— 
ಎ) ಸುIಾರು ೧೫೦೦    k)ಸುIಾರು ೨೦೦೦    ]) ಸುIಾರು ೨೫೦೦  S) ಸುIಾರು ೩೦೦೦  
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೩೦. +ೖ_ದುj eಾXಲYದ ¢ರಹKದ ಮುಂಡ£ಾMದುj �ೖಯXY ನವ¸ಾಯ ಒಂಬತು\ ತುಂಡ£ಾM 
ಒಯ$/ೂಯ$/ ಬಂದು �ಗ�ೕK+ೂಂಡು gಾಯgಾಯKUಲY oಾ/ೕ ಪ'ಚಂಡ£ಾMರುವ�ದು  
ಎ) �ೂR+    k)  `Kೕಟ     ])  �ದರುUೂಂ�   S) ಅಂM  

೩೧ .ಬೃಹಚÆತ' ಪದದXYರುವ ಸಂ° ——- 
ಎ) �ೂೕಪ            k)ಆಗಮ          ]) ಶು�ತ�               S) ಆPೕಶ    

೩೨ .  ಪಂಚಭೂತಗಳ<  ಪದವ� ಈ ಸIಾಸದ ಉ�ಾಹರÈZಾMP ——  
ಎ)   R�ಗು   k) ಅಂ¢    ])  ದ�ಂದ�        S)  ಗಮಕ   

೩೩. ಇವ�ಗಳXY  ಅನುಕರ´ಾವ$+H ಉ�ಾಹರÈZಾದ ಪದ —-  
ಎ) �ೕಲು `ೕಳ<   k) ಕಟAಕwU    ]) ಓ�ೂೕ   S) ಸುಯ$/  

೩೪.ಒಂದು ಪದವ/ೂ)ೕ £ಾಕ$ವ/ೂ)ೕ �ೕp ಅದ+H ಸIಾVಾಥ�ಕ ಪದವ/ೂ)ೕ £ಾಕ$ವ/ೂ)ೕ 
�ೕಳ<£ಾಗ ಈ ¨�)ಯನು) ಬಳಸTಾಗುವ�ದು — 
ಎ)  ಅಧ�vgಾಮ  k)ಆವರಣ   ]) vವರ´ಾತrಕ   S) ಉದtರಣ    

೩೫.ಇವ�ಗಳXY ಆoಾrಥ�ಕ ಸವ�Vಾಮ+H ಉ�ಾಹರÈZಾದ ಪದ—- 
ಎ) Qೕನು   k) ಅವನು   ]) Vಾನು  S) oಾನು  

೩೬. �ೂೕMದjರು `'Zಾಪದದ ಸಂ"ಾವVಾಥ�ಕ ರೂಪ —-  
 ಎ)  �ೂೕ�ಾರು  k)�ೂೕM�ಾj^   ]) �ೂೕಗರು     S)  �ೂೕಗುವರು    
  
೩೭ . ಇವ�ಗಳXY ಕೃದಂತ "ಾವVಾಮ+H ಉ�ಾಹರÈZಾದ ಪದ——  
ಎ) ಅಂ»ದ   k)ಅಂ»+    ]) ಅಂಜುತ\   S)ಅಂಜು   

೩೮.  ಕಂದಪದ$ದXYರುವ �ಾದಗಳ ಸಂÅ$ ——  
ಎ)೪    k) ೬        ]) ೮            S) ೧೪   

೩೯. Iಾತು ಬಲYವQU ಜಗಳvಲY ; ಊಟ ಬಲYವQU ^ೂೕಗvಲY   . ಈ £ಾಕ$ದXYರುವ ಅಲಂeಾರ  
ಎ)  ಉ}ËೕÂ      k) ಉಪIಾ      ])ದೃÌಾAಂತ    S) ರೂಪಕ   

೪೦ .ಒ�ಾAM iಾಳ<ವ�ದರ ಮಹತ�ವನು)  ಸೂ¨ಸುವ ¸ಾP —- 
ಎ)ಕೂS iಾpದ^ ಸ�ಗ� ಸುಖ   k)oಾpದವನು iಾpZಾನು   ]) +ೖ +ಸgಾದ^ iಾ_ qಸರು  
S) ಆLಾM ದುS ;ಅರಸVಾM ಉಣುb  
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