
2 ನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮ ಕ ಪರೀಕೆ್ಷ  
  8ನೇತ್ರಗತಿ                        ಪರ ಥಮಭಾಷೆ   ಕನ್ನ ಡ                         ಅಂಕಗಳು-40 
 

I ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು  ಆಯ್ಕು ಗಳನ್ನನ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಸರಯುತ್ತ ರ ಆರಸಿ ಬರೆಯಿರ. 

1.”ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ ” ಪದದಲಿ್ಲ ರುವ ವಿಭಕಿ್ತ  ಪರ ತ್ಯ ಯ 

ಅ)ಚತುರ್ಥಿ   ಆ)ಪಂಚಮಿ    ಇ) ಷಷ್ಠಿ    ಈ) ಸಪತಮಿ 

2. ಒಂದು ಪೂರ್ಣಕ್ತರ ಯಾಪದದೊಡನೆ ಸ್ವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯ ವು 

ಅ)ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ  ಆ) ಮಿಶ್ರವಾಕ್ಯ    ಇ) ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ    ಈ) ಪರಶ್ಾಾರ್ಿಕ್ ವಾಕ್ಯ 

II.ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನಗಳಿಗೆ ವೊದಲೆರಡು ಪ್ದಗಳಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ದಕೆೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ  ಉತ್ತರವನುನ ಬರೆಯಿರಿ. 

3. ಹಷಿ : ಹರುಷ ::  ವಷಿ : _______ 

4.ಶ್ುರತಿ : ವ ೋದ :: ನ್ೃಗ ್ ರೋಧ : _________ 

III. ಕ್ಷಳಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರಸಿ. 

5.ಮುದುಕ್ತಯ ಕ್ತರಿಯ ಮಗಳು ಏಕೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡವಾದಳು?. 

6.ತಂದೆಯನ್ನು  ಕ್ರೆತ್ರಲು  ಹೋಗುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದವರಾರು? 

7. ಪುಲ್ಲಗೆರೆ ಸೋಮನಾಥನ ಅಂಕ್ತತ್ವೇನ್ನ? 

8.ಹರಿಹರ ವಿರಂಚಿಗಳನ್ನು  ಏತ್ಕ್ಕಾ ಗಿ ಕ್ರೆಸ್ಲಾಗುತಿ್ದೆ? 

9.ಹೂಯ ಯನ್ ತ್ಸ ಂಗ್ ಭರತ್ಖಂಡಕೆಾ  ಏಕೆ ಬಂದನ್ನ? 

IV. ಕ್ಷಳಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರಸಿ. 

10. ಅರ್ಣಂಬರ್ಣ ದೇಹವಾಗಿದದ ವಳು ಹೇಗೆ ರಾಣಿಯ ಅರಮನೆ ಸೇರಿದಳು? 

11. ದೇವನ್ನ ತ್ನು  ಭಕಿ್ರನ್ನು  ಹೇಗೆ ರಕಿ್ತ ಸಿದನಂದು ಗೋಪಾಲದಾಸ್ರು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ? 

12. ಯುವಕ್ನ್ನ ಬಡವರ ಹುಡುಗುಯನ್ನು  ಮದುವೆಯಾಗದಿರುಲು ಕ್ಕರರ್ವೇನ್ನ? 

13. ಆಟೋಚಾಲಕ್ರಲಿ್ಲಯೂ ಮಾನವಿೋಯತೆಯನು ರಿತ್ ಪರ ಸಂಗದ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಿ ? 

V. ಕೆಳಗಿನ ಕವಿ/ಸಾಹಿತಿಗಳ,ಕಾಲ,ಸಥಳ,ಪ್ರಶ್ಸ್ತತ/ಬಿರುದುಗಳನುನ ವಾಕಯರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

14. ಮಾಸ್ತತ ವ ಂಕ್ಟ ೋಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 

15. ಕ್ನ್ಕ್ದಾಸರು  

VI. ಕ್ಷಳಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಪರ ಶ್ನನ ಗೆ ಸಂದರ್ಭಸಹಿತ್ ಸ್ವಾ ರಸಯ  ಬರೆಯಿರ . 

16. “ ನನಗೆ ಚರಟದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಫಿಯೋ” 

17. “ ಜಂಗಮ ಮುಂದೆ ನಂದಿದದ ಡೂ ಹಂಗು ಹರಿಯಬೇಕು” 

VII.ಪದಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ಭಗೊಳಿಸಿ.(4 ಸ್ವಲ್ಕ) 

18. ಸ್ತಿ ಅನ್ನಕೂಲ_______________   ಜ್ಞಾ ನವವೆಂಬೊ________________________________ 

       ________________________________    ಅಥವಾ                             __________________________________________________ 

      ________________________________      __________________________________________________ 

    _________   ಉಪಶಾಂತ್ವಿರಬೇಕು     __________________________  ಮುತಿಿನಾರತಿ ಎತಿ್ತ ವೆ 

 

 

VIII. ಈ ಕ್ಷಳಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಪದಯ ಭಾಗವನ್ನನ  ಓದಿಕೊಂಡು ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಮೌಲಯ ವನಾನ ಧರಸಿ,ಸ್ವರಂಶವನ್ನನ  ಬರೆಯಿರ. 
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19. ಪರಜ ಯ್ಂ ಪಾಲಿಸಬಲ ್ ೊಡಾತನ್ರಸಂ ಕ ೈಯಾಸ ಯ್ಂ ಮಾಡದಂ | 

ನಿಜ ಮಂತಿರೋಶ್ವರ ತಂದ  ತಾಯ್ ಸಲಹಲ್ ಬಲಾೊತನ ೋ ಧಾಮಿಿಕ್ಂ || 

ಭಜಕ್ಂ ದ ೈವದ ಭಕ್ತತಯ್ುಳ ಳೊಡ  ಭಟಂ ನಿರ್ೋಿತ ತಾನಾದವಂ | 

ದ್ವವಜನಾಚಾರತ ಯ್ುಳ್ೊವಂ ಹರಹರಾ ಶ್ರೋಚ ನ್ಾಸ ್ ೋಮೋಶ್ವರಾ ||  

IX. ಕ್ಷಳಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ 8/10 ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರಸಿ. 

20. ಶತ್ತರ ಘ್ನು ದಯ ರನ್ನು  ಅರರ್ಯ ಕ್ ಮುನಯ  ಸ್ತ್ಾ ರಿಸಿದ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಮುದದ ರ್ ಮನೋರಮೆಯರ ಮಧ್ಯಯ  ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು  

ನಮಮ  ಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಿರಿ. 

                                                           ಅಥವಾ 

 ರಾಮಾಶವ ಮೇರ್’ ಕ್ಋತಿಯಲಿ್ಲ  ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತ್ನು  ಬಾಳಿನ ಕ್ತೆಯನ್ನು  ಬಿಚಿಿ ಟಿ್ಟ ದಾದ ನೆ. ಎಂಬುದನ್ನು  ‘ಸ್ಪಿಾಕ್ಷರಿೋ ಮಂತ್ರ ‘ಪಾಠದ 

ಆಧಾರದಿಂದ ಸ್ಮರ್ಥಣಸಿ. 

X. ಈ ಕ್ಷಳಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಸಿ ಪತ್ರ  ಬರೆಯಿರ.  

21. ನಮಮ ನ್ನು  ಶಿವಮೊಗೆ  ಜಿಲಿೆ ಯ ಶಿಕ್ಕರಿಪುರದ ಸ್ಕ್ಕಣರಿ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಣ/ನ ‘ಮಧು’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕಂಡು, ನಮಮ  ಅರ್ಣ ನ 

ಮದುವೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು  ನೋಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ನಮಮ  ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ  ಬರೆಯಿರಿ. 

                                                            ಅಥವಾ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚಿ ಳ-ಕ್ಕರರ್ಗಳು,ಪರಿಣಾಮಗಳು- ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ 15 ವಾಕ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಮೋರದಂತೆ ಪರ ಬಂರ್ವನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ. 
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