
 

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕುಗಳನಕೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಕು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರಗಳನಕೆ ಆರಿಸಿ 
ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                                                                                       ಅಂಕ್ಗಳು 3X1=3 

1) “ಪ್ರಿವತ್ಣನೆ” ಪಾಠದ ಆಕ್ರ ಕ್ೃತಿ  
ಅ) ಶ್ಾಸಿಿ ಕ್ನಸಕ.              ಆ) ಮನಸಕು.             ಇ) ಕ್ನಸಕ.            ಈ) ಸಂಗಿೇತ್ 

                      2). “ಸಕಖ” ಪ್ದದ ವಿರಕದಾಾಥಣಕ್ ಪ್ದ  
                             ಅ) ದಕುಃಖ                            ಆ) ಅಳು                       ಇ) ಕ್ಷ್ಟ                  ಈ)  ನಷ್ಟ 
                      3). “ಸತ್ಯವಂತ್” ಪ್ದವನಕೆ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ .  
                              ಅ)  ಅತ್ಯಂತ್.                 ಆ) ಸತ್ಯ +ಇಂತ್ಕ.          ಇ) ಸತ್ಯ +ಇಂದ.      ಈ)  ಸತ್ಯ + ವಂತ್ 

II          ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆೇಕಾದ ಮೂರಕ  ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ .                                                                                     3X1=3    

                     4) “ಬಿಡ್ ಗೂರಪ್” ಕ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತ್ವಾಗಿರಕವ ಮೌಲ್ಯ ಯಾವುದಕ ? 

                     5)  ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಗಯ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ ? 

                     6). ಗಣೆೇಕ್ಲ್ ಶಿವಯಯನವರಕ ಯಾವುದಕೆು ಪ್ರಸಿದಾರಾಗಿದದರಕ ? 

                     7). ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಕಖ ನದೆದಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಿಗಕತ್ತದೆ ? 

III .     ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆೇಕಾದ ಮೂರಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡಕ ಅಥವಾ ಮೂರಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                                                                3X2=6 

                     8). ಜೇವನ ಮತ್ಕತ ಚೆೇತ್ನವನಕೆ ಏಕೆ ಗೌರವಿಸಬೆೇಕ್ಕ ? 

                     9). ಲೆೇಖಕ್ ರಾಶಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಏಕೆ ನಗಲಾರಂಭಿಸಿದರಕ ?         

                    10). ಓದಿನ ಮಹತ್ವವನಕೆ ಜನಪ್ದರಕ ಯಾವ ರಿೇತಿ ತಿಳಿಸಿದಾದರೆ ? 

                    11). ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ನಾಶ ಹೆೇಗೆ ನರಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಕತಿತದೆ   ? 

IV.   ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಣ ಮತ್ಕತ ಸ್ಾವರಸಯ ವನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                                   2X4=8      

                    12).    “ಬಂಗಾರ ನನಗೆ ಸಿಿರವಲ್ಿ  “ 

                    13).     “ಗಕರಕಗಳೆೇ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಬೆೇಕಿತ್ಕತ” 

                    14).    “ರೆೈತ್ರ ಸಕಖ - ನದೆದ ಗಳನಕೆ ಕ್ಕಸಿದಕಕೊಳಳದಿರಲ್ಲ” 

                    15).    “ರಕ್ತದಾನ ಎಲ್ಿ ದಾನಕಿುಂತ್ ಮಕಖಯ” 

V.   ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಬೆೇಕಾದ ಒಬಬ ಲೆೇಖಕ್ರ ಕ್ಕರಿತಾಗಿ ಪ್ರಿಚ್ಯ ಬರೆಯಿರಿ .                                                                                                2X1=2 

                   17).  ಕ್ವಿ “ಡಿ,ವಿ,ಜ, ಇವರ ಕ್ಕರಿತಾಗಿ ಪ್ರಿಚ್ಯ ಬರೆಯಿರಿ. 
                                                ಅಥವಾ 

                              ಕ್ವಿ ಬಸವರಾಜ ಶ್ಾಸಿಿ.  ಇವರ ಕ್ಕರಿತಾಗಿ ಪ್ರಿಚ್ಯ ಬರೆಯಿರಿ. 

 

VI.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇಕಾದ ಒಂದಕ ವಿಷ್ಯದ ಕ್ಕರಿತಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧವನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.                                                                 3X1=3 

                 18).   ಪ್ರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಯ 
                                 ಅಥವಾ 

                              ಪ್ುಸತಕ್ಗಳು 
VII.   ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಯ ಭಾಗವನಕೆ ಪ್ೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ (ಬೆೇಕಾದ ಒಂದಕೆು).                                                                                              2X1=2 

                 19). ಆಚಾರಕ್ರ ಸ್ಾಗಕ………………… 

                           ……………….…………. ಜಗಕೆಲ್ಿ . 
                                                   ಅಥವಾ 

                         ಗೌರವಿಸಕ ಜೇವನವ …………………… 

                          …………………..…………….ಮಂಕ್ಕತಿಮಮ. 
VII.  ಒಂದಕ ದಿನ ರಜೆಯನಕೆ ಕೊೇರಿ ನಮಮ ಶ್ಾಲೆಯ ಮಕಖಯ ಗಕರಕಗಳಿಗೆ ಅಜಯ ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.                                                            3X1=3 



 

                 

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಪ್ೂರ್ಣ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ದ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                    4X1=4 

1) ಕಾಯಣ ಪ್ದದ ತ್ದಭವ ರೂಪ್……………… 

ಅ) ಕಾಯಕ್.            ಆ)  ಕ್ಜಜ.             ಇ) ಕಾಮ.           ಈ) ಕಾನನ.      

                       2)  ಸಹಜ ಪ್ದದ ವಿರಕದಾ ಪ್ದ  ………………… 

                                ಅ)    ಅಸಹಜ          ಆ) ಸಹನೆ             ಇ) ಸಹಾಯ.      ಈ) ಸಮಾನಕ. 
                      3)  ಪ್ಕಾಯಗ ಈ ಪ್ದದ ಗಾರಂಥಿಕ್ ರೂಪ್………………….. 

                                 ಅ) ಪ್ಕ್ಕುದ              ಆ) ಪ್ಕ್ುದಲ್ಲಿ.          ಇ) ಪ್ರಮ.         ಈ) ಪ್ರೊೇಪ್ಕಾರಿ 

                     4). “ಸರಿ – ಸರಿ” ಈ ಪ್ದವು ಈ ವಾಯಕ್ರಣಾಂಶಕೆು ಸ್ೆೇರಿದೆ. 
 

II        ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                                                                                                              8X1=8 

                      5). ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರಕತ್ತದೆ.? 

                     6). ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಹೆೇಗೆ ಕಾರ್ಕತ್ತದೆ.? 

                     7). ಶ್ೆೇಷ್ಪ್ಪನವರಿಗೆ ಜೇವನದಲ್ಲಿದದ ಉತ್ುಟ್ ಆಸ್ೆ ಯಾವುದಕ ? 

                     8). ಬಂಡಿಗೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದಕ ? 

                     9). ವಿೇರೆೇಂದರ ಸಿಂಪಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೆೈಗೊಳುಳವುದಕ ಯಾವಾಗ ಎಂದಿದಾದರೆ.? 

                   10). ಜೊೇಲ್ಲಯೊಳಗಿನ ಹಸಕಳ  ೆಹೆೇಗೆ ನಗಕತ್ತದೆ ? 

                   11). ಧಾರ್ಮಣಕ್ ವಯಕಿತಗಳು ಐನುಟೇನ್ ಅವರನಕೆ ಏನೆಂದಕ ಪ್ರಿಭಾವಿಸಕತಾತರೆ ? 

                   12). ಉರಕಸಕಗಳು ಯಾವುದರ ಹೆಗಕುರಕತ್ಕ ? 

 

III.   ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡಕ-ಮೂರಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                                                                                                 2X8=16 

                   13). ರಾಜರತ್ೆಂ ರವರ ವೆೇಷ್ರ್ೂಷ್ರ್ಗಳು ಹೆೇಗಿದದವು. ? 

                   14). ಜೇವನದ ನದಿಗಿರಕವ ಆತ್ಂಕ್ಗಳೆೇನಕ ? 

                   15). ಅಶವತ್ಿ ಕ್ಟ್ೆಟ ಜನರಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಉಪ್ಯಕಕ್ತವಾಗಿದೆ ? 

                   16). ಒಂದಕ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದವರ ಸಿಿತಿ ಇಂದಕ ಏನಾಗಿದೆ.? 

                   17). ಬಸಿುನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೆೇಲೆ ಮಾತ್ಕಕ್ತೆ ನಡೆಯಕತ್ತವೆ ? 

                   18). ಪ್ುರಂದರದಾಸರಕ “ಪ್ರರ ಚಂತೆಯನಕೆ ಬಿಡಕ” ಎಂದಕ ಏಕೆ ಹೆೇಳಿದಾದರೆ ? 

                   19). ಹೆರ್ಕು ಮಕ್ುಳ ಶಿಕ್ಷರ್ವನಕೆ ಸ್ಾರಕವ ದೆೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ? 

                   20). ಡಿ,ಎಲ್,ಎನ್. ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ೃತಿಗಳಾವುವು ? 

 

IV.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ವಿ, ಸ್ಾಹಿತಿ, ಜನಮಸಿಳ ,ಕಾಲ್, ಕ್ೃತಿ ಮತ್ಕತ ಪ್ರಶಸಿತಯ ಕ್ಕರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.                                                                 1X4=4 

                   21).    ದ,ರಾ, ಬೆೇಂದೆರ.                ಅಥವಾ             ವಿೇರೆೇಂದರ ಸಿಂಪಿ. 

 

V.   ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಯ ಭಾಗವನಕೆ ಪ್ೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ.                                                                                                                           1X3=3 

                   22).  ಮಾರಕದದ ಪೆೈರಾಗಲ್ಲ……................. 

                           ……............................ ಇಂಗೊೇಗಿಿ  
                                              ಅಥವಾ 

                           ಬರಕಸಠಗನ     …………………………. 

                           …………………………….ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥ 



 
VI.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗಾದೆ ಮಾತ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನಕೆ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.                                                                             1X4=4 

                   23).” ಆರೊೇಗಯವೆೇ ಭಾಗಯ”          ಅಥವಾ            “ದೆೇಶ ಸ್ೆೇವೆಯ್ಕೇ ಈಶ ಸ್ೆೇವೆ” 

 

VII. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಣ ಸಹಿತ್ ಸ್ಾವರಸಯವನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                          5X5=25 

                24)   “ಬಕದಿಾಯಲ್ಲರಕ  ಕ್ಂಡಯ  ನಾಲ್ಲಗೆ” 

               25). “ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಕವ ಮನಕಷ್ಯನಾಗಿ” 

               26). “ ಒಬಬ ಮಗ ಮಗನಲ್ಿ” 

               27). “ಅವರ ದೊಡಡ ಆಸಿತಯ್ಕಂದರೆ ದೊಡಡ ಮನಸಕು” 

               28). “ಶ್ಾಲೆಯೊಂದಕ ತೆರೆದಂತೆ” 

 

VIII. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಯದ ಸ್ಾರಾಂಶವನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                                                          1X4=4 

               29). ತಾಯಿಲ್ದ ತ್ವರಿೇಗೆ ಹೊೇಗದಿರಕ ನನೆ ಮನವಿ 

                       ನೇರಿಲ್ದ ಕೆರೆಗೆ ಕ್ರಬಂದಕ !  ತಿರಕಗಾಗ 

                        ಆಗ ನೊೇಡಿದರೆ ದಕುಃಖಗಳ 

 

IX.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ಕ ಹತ್ಕತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                                                                                                      1X4=4 

              30)  ಜೇತ್ದ ಹೆರ್ಕುಮಗಳು ಅನಕರ್ವಿಸಿದ ಕ್ಷ್ಟಗಳಾವವು ಆಕೆ ಶಿಕ್ಷರ್ದ ಹಕ್ುನಕೆ ಯಾವ ರಿೇತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಕತಾತಳ  ೆ? 

ಅಥವಾ 

                     ವಿೇರೆೇಂದರ ಸಿಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬಸಕು ಪ್ರಯಾರ್ದಲ್ಲಿ ಆದ ಸಕಖ-ದಕುಃಖಗಳನಕೆ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

 

X.  ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕೆು ಪ್ರಬಂಧವನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                         1X4=4 

                31). ಕಿರೇಡೆಗಳ ಮಹತ್ವ  
                              ಅಥವಾ  
                         ಸವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಥಿಣಗಳ ಪಾತ್ರ. 
 

XI.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆೇಕಾದ ಒಂದಕ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೆ  ಪ್ತ್ರವನಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                                           1X4=4 

                 32). ಶ್ಾಲೆಯ ಮಕಖೊಯೇಪಾಧಾಯಯರಿಗೆ ನಮಮ ವಗಾಣವಣೆ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರ ನೇಡಲ್ಕ ಕೊೇರಿ ಮನವಿ ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 
ಅಥವಾ 

                         ಶ್ಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಣಕೊೇತ್ುವಕೆು ಆಹಾವನಸಿ ನಮಮ ಗೆಳೆಯನಗೆ / ಗೆಳತಿಗೆ ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 
 
 
 


