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ಅ"ಾ$ಸ ಪ'() ಪ*'+ -೪    ೧೦ /ಯ ತರಗ* ಪ'ಥಮ "ಾ6 ಕನ)ಡ     ಅಂಕಗಳ<-೪೦  
(ಬಹು ಆAB CಾದE ಪ'() ಪ*'+  ) 
ಸೂಚ/ಗಳ< : +ೂHIರುವ  ಪ'()ಗಳ< ಬಹು ಆAB CಾದEಯ ಪ'()ಗKಾLM . ಪ'* ಪ'()ಗೂ 
ಒಂOೂಂದು ಅಂಕ  PಗQ ಪRಸSಾLO . ಪ'* ಪ'()T +ೂHIರುವ UಾಲುB ಆABಗಳWX 
ಸEYಾದ ಉತ[ರವನು) ಆE\ ಬ]^E .  

1 . ಗR ಪ'OೕಶಗಳWX aಾXb ಔd Pಯಮವನು) eಾET ತರುವfದರ ಉOgೕಶ ——- 
A) ಶತು'ಗಳ hೕi jಾk Cಾಡಲು  B) lCಾನ jಾk^ಂದ ರm\+ೂಳnಲು   C) ಕತ[iಯWX 
ಆಶ'ಯ ಪoಯಲು        D ) ಕತ[iಯWX ಸಂಚEಸಲು  

2. *ೕರ ಕpqT rjಾgಗ sಾtಲನ OೕಹದWX ಸಂuಾರvಾದದುg ———  
A) ಶw[      B) lದು$x   C) yೂಸರಕ[     D) zಂಚು  
  
3.ಶಬE sಾಮP{ಾL ಸಂಗ't\ದುg —- 
A)  ಹಸುlನ |ಾಲು  B) ಎಳPೕರು   C)ಹೂ ಹಣುq ತkರು   D) ]ೕ6� ಬ�I  
  
4 . �'ೕsಾಮನು \ೕ�ಾ ಲ��ಣ]ೂಂQT ವನvಾಸದWXjಾgಗ �ತ[�ದಲು ಆಶ'ಮ ಕHI+ೂಂRದg 
ಸ�ಳ —-  
A)ದಂಡ�ಾರಣ$      B)�ತ'ಕೂಟ       C)ಪಂಚವH      D) w�BಂO       

5 .r'H� ಸ�ಾ�ರ l(�ೕಶ�ರಯ$ನವET PೕRದ ಪದl —- 
A)ಸ�       B)"ಾರತ ರತ)    C)  ಪದ��'ೕ   D)  ಪದ�lಭೂಷಣ   

6.hೖಸೂರು lಶ�ljಾ$Pಲಯವನು) �ಾ��\ದ wೕ*� ಇವET ಸಲುXತ[O — 
A) ಜvಾಹರSಾಲ/ಹರು  B)ಸ�. ಎಂ. l(�ೕಶ�ರಯ$     C) Sಾ�� ಸಂ� ಹ�I�  D)Uಾಲ�R 
ಕೃಷqsಾಜ ಒoಯರು  

7 . {ಾ'ಮOೕವ�ಯ ಕ� yೕkದ ಕl  
A)Oೕವನೂರ ಮ|ಾOೕವ     B) \ದ�Wಂಗಯ$    C) ಅ(ೂೕಕ �ೖ        D) ಕುMಂಪf  

8. Oೕವನೂರ ಮ|ಾOೕವ ಅವರು ಜP\ದ �iX  
A)   hೖಸೂರು  B)�ವ�ಗ�  C)�ಕBಮಗಳ�ರು     D)uಾಮsಾಜನಗರ  

9 . �ಕBUಾಯಕನಹkn^ಂದ ತಮ� ಊET ತಲುಪ ೕ�ಾದ] ¡ಾನು¢ೂೕಗರು ಈ ಕpMಯನು) 
jಾH  yೂೕಗ ೕwತು[ —— 
A)  ೂೕರನಕpM  B) ಮದWಂಗನ ಕpM    C)ಹು*'ದುಗ�   D) Cಾಧವನ ಕpM  

10 .Tೂೕlನ|ಾಡು ಎಂಬ ಜನ�'ಯ ಜನಪದ ಕಥನ �ಾವ$ದWX ಬರುವ Tೂೕlನ yಸರು  ———-  
A) ಪfಣ$+ೂೕH     B)ನಂQP  C)  �ಾಮ¥ೕನು    D) ಅ��P  
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11. ಕ¦ಾ�ಟಕ ಪಂಚತಂತ'ಂ ಕೃ*^ಂದ  ಆEಸSಾದ ಗದ$  
A)vಾ$ಘ'Lೕ�   B) "ಾಗ$�W¨ಗಳ<      C) ಶಬE    D)ವೃ��ಾm  

12.ಹು\ಯದ  ೕ|ಾEAೕ ಇಲX ಎಂದು yೕkದವರು ——-  
A) ದುಷIಬುQ�       B) ಧಮ�ಬುQ�    C)�'ೕಮಮ*        D) ಧCಾ�©ಕರಣರು   

13.Yಾವ ಎಚªರOೂಳ< ಬದುಕ ೕಕು ? 
A) ಮತಗಳ< ('ೕಷ«     B) ಮತಗ¬ಲXವ  ಳಕು  C) ಮತಗ¬ಲXವ ಪಥಗಳ<     D) ಮತಗ¬ಲXವ 
ನQಗಳ<  

14. Yಾವfದ+B ಮುಂ{ಾEನ ಮ¬Yಾಗ ೕಕು ? 
A) .ಕಲು�ತvಾದ ಭೂzT    B)ಕಲು�ತvಾದ {ಾkT     C) ಕಲು�ತvಾದ ಪವ�ತಗkT    
D)ಕಲು�ತvಾದ ನQೕ ಜಲಗkT  

15.   ಹwBಯು Yಾವfದರ ಸಂ+ೕತvಾLO ? 
A)  �ಾಲದ   B) �ೕವನದ  C)   ಸಮುದ'ದ  D) ಆ�ಾಶದ  

16 . ಹwB Yಾವ MೕಗದWX |ಾರು*[O ? 
A)�ಗ]ಯ MೕಗದWX  B)     ಕಣುq ]�¨ ಮು�ª �]ಯುವ MೕಗದWX   C) Uಾ{ಾiೂೕಟದWX  D) 
ಜಲ®ಾತದ ರಭಸದ MೕಗದWX            

17 .ಕುಂಪp ಸ�ಾ�ರ eಾET ತಂದ ¡ಾಸನ  
A)   ಯುದ� ¡ಾಸನ  B) ಕಬುಲ ¡ಾಸನ    C ) ಕುತ�+ೂೕH ¡ಾಸನ   D) Pಶ¯\°ೕಕರಣ  

18. Sಾವp�ಾರ ಅಂwತTೂk\ರುವ Oೖವ  
A)ಕi�ೕಶ    B)ಹನುಮ  C) sಾಮ     D) ಜಡಗ  

19.ದನುಜEಪf ಎಂದ] Yಾರು ——-   
A) ±ೕಮ      B) ಕೃಷq          C)   ಅಜು�ನ     D)ಕಣ�    

20.Yಾವ sಾಜ$ದ ಅ©�ಾರ PನT \ಗುವಂ� CಾಡುMನು ಎಂದು ಕೃಷqನು ಕಣ�PT yೕಳ<�ಾ[/ ? 
A) ಮಗಧ  B)  Cಾದ' Oೕಶ   C){ಾಂ²ಾರ   D)  ಹ\[Uಾವ*  

21.ಸಂ³ಯ r\ಲು ಕlT Yಾವ ಬಣqದWX �ಾp\O ? 
ಎ) +ಂಪf r) ಗುSಾr     \)  +ೕಸE R) ಹಸುರು  

22. ಕlಯು /ೂೕRದ ಅಡ+ಯ �ೂೕಟ ಇರುವfದು  
A)  ಟIದ ತುQ      B) ಪವ�ತದ ಅಂಚು    C ) ಸಮುದ'ದ *ೕರ  D)  ಬನದ ಅಂಚು  
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23.ಕlಚಕ'ವ*� ಎಂಬ rರುದು yೂಂQದg ಕl  
A)  ಲm�ೕಶ   B)ರನ)   C) ಪಂಪ    D) ಕುCಾರvಾ$ಸ 

24  . ದು´ೕ�ಧನನು ಶರಶA$ಯWX ಮಲLದg ±ಷ�ರನು) /ೂೕಡಲು ಬಂದ �ಾರಣ  
A)ಯುದ�ವನು) PWXಸಲು      B) ®ಾಂಡವ]ೂಂQT ಸಂ© CಾR\ ಎಂದು +ೕಳಲು  C) ಯುದ�ದ 
ಕುEತು ±ೕಷ�ರ ಸಲy ಪoಯಲು  A) ಯುದ� CಾಡುವfQಲX ಎಂದು ತನ) *ೕCಾ�ನ *kಸಲು  

25.ಲm�ೕಶ ಕlಯ �ಾಲ  
A) w'. ಶ.೧೫೫೦     B) w'. ಶ . ೧೬೫೦     C) w'. ಶ. ೧೭೫೦     D) w'. ಶ. ೧೮೫೦  

26 .sಾಮನು ಅಶ�hೕಧ Yಾಗವನು) +ೖTೂಳnಲು �ಾರಣ —— 
A)  ತನ) ('ೕಷ«�ಯನು) �ಾrೕತು ಪRಸಲು    B)   ೕ] sಾಜರನು) ಭಯಪRಸಲು C) ಯುದ�ದ 
hೕWನ ಅ±CಾನQಂದ   D) ಬ'ಹ�ಹ�ಾ$ Oೂೕಷ ಪEಹE\+ೂಳnಲು  

27. lMೕ�ಾನಂದರು ಶೂದ'ವಗ� ತನ) Yಾವ ಸ�"ಾವವನು) rಟುI yೂರಬರ ೕ+ಂದು ಕ] 
+ೂHIjಾg] ? 
A)ಊkಗ ಸ�"ಾವ   B)  ಸಂ+ೂೕಚ ಸ�"ಾವ       C) ಭಯದ ಸ�"ಾವ       D ) vಾuಾk ಸ�"ಾವ    

28. ವಸಂತ ಮುಖ �ೂೕರQರುವfದು —-  
A)  ಕCಾ�ರPT  B) /ೕ�ಾರ ,ಕುಂaಾರET   C) +ೕEಯ CಾರPT  
 D)hೕWನ ಎಲXEಗೂ  

29.  ಭಗx \ಂº ನ �'ಯvಾದ ಹಣುq  
A)   Cಾವf   B) »ೕಬು    D) jಾ'm  D) wತ[¬  

30.ಬಗಲWX ಕಕುBವfದು aಾಯWX *ನು)ವfದು  
A) +ೂೕk    B)  +ೂಕB]    C)   rೕಸುಕಲುX   D) ಯಂತ'   

31 . ಸಂOಯ ಪದದ ತತ¼ಮ ರೂಪlದು ——- 
A) ಸಂOೕಯ            B)ಸಂOೕಹ         C) Pಸ¼ಂOೕಹ               D)ಸಂOೕಶ   

32 . ತi/ೂೕವf  ಪದವf ಈ ಸCಾಸದ ಉjಾಹರ½YಾLO ——  
A)   Q�ಗು        B) ಅಂ�         C)  ದ�ಂದ�        D) ತತು¨ರುಷ  

33.ಇವfಗಳWX ಪECಾಣvಾಚಕ Uಾಮಪದ+B ಉjಾಹರ½Yಾದ ಪದ —-  
A) ಎಂಬತು[   B) ಹಲವf    C) ಮೂಡಣ   D) Oೂಡ¾ದು  
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34. ಒಂದು ಅಥvಾ vಾಕ$ಗಳ< ಒಂದು ಪ'²ಾನ vಾಕ$+B ಅ©ೕನಗKಾLದg] ಅಂಥ vಾಕ$ವf  
A)  �ಾCಾನ$     B) P6ೕಧ       C)  zಶ'        D) ಸಂ´ೕ�ತ   

35.  ಮನ\¼ದg] ——  
A) ಗುE �ಾಧ/   B)Tಲುವf     C)  ನನಸು     D) Cಾಗ�  

36. ತುತ[ತುQ ಪದವf ಈ vಾ$ಕರ¦ಾಂಶದ ಉjಾಹರ½YಾLO —-  
 A)  ³ೂೕಡುನುR  B) Q�ರುw[   C) ಅನುಕರ¦ಾವ$ಯ     D)   ನುRಗಟುI    
  
37 . ಷ�« lಭw[ಯ �ಾರ�ಾಥ� ——  
A)ಸಂಬಂಧ   B) ಸಂಪ'jಾನ     C) ಅ®ಾjಾನ   D) ಕCಾ�ಥ�    

38.  vಾಧ�ಕ ಷಟ¨Qಯ �ಾಲುಗಳWXರುವ  ಒಟುI Cಾ�'ಗಳ ಸಂ¿$ —— ——     
  A) ೧೧೪       B) ೧೪೪                C) ೭೨               D) ೧೦೨  

39. ವದUಾರlಂದ  ಇWXರುವ ಅಲಂ�ಾರ  
A)  ಉ�ÁೕÂ      B) ಉಪCಾ      C)ದೃÃಾIಂತ    D) ರೂಪಕ   

40 . ¡ಾSಾ vಾ��+ೂೕತ¼ವ �ಾಯ�ಕ'ಮ+B ಆ|ಾ�P\ Tಳ*T ಬ]ಯುವ ಪತ'ವf  —- 
A) ÄಾಸL ಪತ'   B) vಾ$ವ|ಾEಕ ಪತ'   C)  ಆOೕಶ ಪತ'  D)  ಮನl ಪತ'   
  
 —
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