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KARTET

PRACTICE EXAMS
Lang I - Kannada

Directions: Attempt the MOCK EXAM and Verify Your Answers (NOTE : Keep Visiting
for Latest Updates)
ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕ ೊಂಡನ ಪ್ರಶ್ ು ಸೊಂಖ್ ಯ 1 ರೊಂದ್ 3 ರಪ್ರಶ್ ುಗಳಿಗ ಸ ಕ್ತವಾದ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ
ಭರತ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ವಷರ್ಜಷತ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರವಮವಯಣದಂತೆ ಮಹವಭವರತವೂ ಬಹುಮುಖ್ಯರ್ವದ ಒಂದು ವಸುಿ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹವಭವರತದ ಸ್ವಾನ ವಿಲಕ್ಷಣರ್ವದದುು. ರವಮವಯಣ ಈಗಯೇನೆ ೇ ಒಂದು ಧಮಷಗರಂಥ ಆಗಿದೆ
ಆದರೆ ಅದು ಉದಿಸಿದವಗ ಪ್ವರಯಶಃ ಅದು ಕವವಯ ಮವತರ ಆಗಿದಿುತು. ಕೃತ್ತ ಉನನತ ತತವಗಳನುನ ಉಪದೆೇಶಿಸಿದ
ಕವರಣದಿಂದಲ

ಅದರ

ಪರಿಗಣಿತನವದುದರಿಂದಲ

ನವಯಕನು

ಉನನತ

ರ್ಜೇವನದಿಂದ

ಒಬಬ

ಅವತವರಪುರುರ್ನೆಂದು

ಗರಂಥ ಕವವಯತವದಿಂದ ಒಂದು ಮತಗರಂಥದ ಸ್ವಾನಕೆೆ ಏರಿತು. ಏರಿತು ಅಥರ್ವ

ಇಳಿಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಮತಗರಂಥರ್ೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ್ವಷದೆಯನುನ ಕೆ ಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಗರಂಥರ್ೆೇ ಅಲಿ
ಎಂಬಂತೆ ಅನೆೇಕರು ಅದನುನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು.
1. ರಾಮಾಯಣ ಗರೊಂಥವು
ಎ) ಹಂದಿನವರು ಸಂಪ್ವದಿಸಿಕೆ ಟ್ಟದುು

ಸಿ) ಆಕಸಿಿಕರ್ವಗಿ ಹುಟ್ಟಟಬಂದಿದುು

ಬಿ) ನವರ್ೆೇ ಸಂಪ್ವದಿಸಿಕೆ ಂಡದುು

ಡಿ) ದೆೈವನಿರ್ಮಷತರ್ವದದುು

2. ರಾಮಾಯಣವು ಹನಟ್ಟಿಕ ೊಂಡಾಗ ಅದ ೊಂದ್ನ
ಎ) ಧಮಷಗರಂಥರ್ವಗಿತುಿ

ಸಿ) ಮತಗರಂಥರ್ವಗಿತುಿ

ಬಿ) ಸ್ವಹತಯಕೃತ್ತರ್ವಗಿತುಿ

ಡಿ) ವಿಶಿರ್ಟಕೃತ್ತರ್ವಗಿತುಿ

3. ರಾಮಾಯಣವು ಮತ್ಗರೊಂಥವ ೊಂದ್ನ
ಎ) ಎಲಿರ ಅಭಿಪ್ವರಯ

ಸಿ) ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ವರಯ

ಬಿ) ರ್ವರ ಅಭಿಪ್ವರಯವು ಅಲಿ

ಡಿ) ಬಹುಜನರ ಅಭಿಪ್ವರಯ

4. ಕ ೇರಳದ್ ಕ್ನಮಾರನ್ ಆಶ್ಾನ್ ಪ್ರಶಸಿತ ಪ್ಡ ದ್ ಕ್ೃತಿ
ಎ) ಸ್ವವಿರ ನೆರಳು

ಸಿ) ಸ್ವವಿರ ಮೆಟ್ಟಟಲು

ಬಿ) ಸ್ವವಿರವರು ನದಿಗಳು

ಡಿ) ಸ್ವವಿರ ಸ್ವಲುಗಳು

5. ಗದ್ಯವ ೇ ಹೃದ್ಯ ಎೊಂದ್ವರನ
ಎ) ಲಕ್ಷ್ಮೇನವರವಯಣ

ಬಿ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ
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ಸಿ) ಕೆಂಪುನವರವಯಣ

ಡಿ) ಗೌರಿೇಶ ಕವಯಿೆಣಿ

6. ಕ್ರ್ಾಾಟಕ್ದ್ ಮೊದ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ವಿ
ಎ) ಶಿವರವಮ ಕವರಂತ

ಸಿ) ಎಂ.ಗೆ ೇವಿಂದ ಪ್ೆೈ

ಬಿ) ಕುರ್ೆಂಪು

ಡಿ) ರ್ಜ.ಎಸ್. ಶಿವರುದರಪಪ

7. ಕ್ರ್ಾಾಟಕ್ ರತ್ು ಪ್ರಶಸಿತ ಪ್ಡ ದ್ ಮೊದ್ಲಿಗರನ
ಎ) ಡವ.ರವಜ್ಕುಮವರ್

ಸಿ) ಮವಸಿಿ

ಬಿ) ಕುರ್ೆಂಪು

ಡಿ) ಎಸ್. ನಿಜಲ್ಲಂಗಪಪ

8. ಅಲಲಮ ಬಾರಸನತಿತದ್ದ ವಾದ್ಯ
ಎ) ತಬಲ

ಸಿ) ಹವರ್ೇಷನಿಯಂ

ಬಿ) ಮದುಳ ೆ

ಡಿ) ಕಂಜರ

9. ಸಾಥಿನ್ ಎೊಂದ್ರ
ಎ) ಅಧಿಕವರಿ

ಸಿ) ರವಜಕವರಿಣಿ

ಬಿ) ಗವರಮಸ್ೆೇವಕಿ

ಡಿ) ಶಿಕ್ಷಕಿ

10. ಬ ೇೊಂದ ರಯವರಗ ಜ್ಞಾನ್ಪೇಠ ಪ್ರಶಸಿತ ತ್ೊಂದ್ನಕ ಟಿ ಕ್ೃತಿ
ಎ) ನವದಲ್ಲೇಲೆ

ಸಿ) ನವಕು ತಂತ್ತ

ಬಿ) ನಿರವಭರಣ ಸುಂದರಿ

ಡಿ) ಗರಿ

11. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸನ್ನುವ ೇಶಗಳಲಿಲ ಕ ೈಗ ೊಂಡ ಉದ ದೇಶ ಪ್ೂವಾಕ್ ಚಟನವಟ್ಟಕ ಯನ್ನು ಕ್ನರತ್ನ ಬ ೇಧರ್ಾ ವಿಧಾನ್ ಎ) ಪಠ್ಯಪುಸಿಕ ವಿಧವನ

ಸಿ) ಮೆೇಲ್ಲವಚವರಣವ ಅಧಯಯನ

ಬಿ) ನವಟ್ಕವಭಿನಯ ವಿಧವನ

ಡಿ) ಯೇಜನವ ವಿಧವನ

12, ರ್ಾಟಕಾಭಿನ್ಯದ್ ಅನ್ನಕ್ ಲಗಳು ಎ) ಸಿರಣಶಕಿಿ ಹೆಚ್ುಿತಿದೆ

ಸಿ) ಬರೆಯುವ ಅಭವಯಸ ಬೆಳೆಯುತಿದೆ

ಬಿ) ಓದುವ ಹರ್ವಯಸ ಬೆಳೆಯುತಿದೆ

ಡಿ) ಹಣ ಸಂಪ್ವದನೆರ್ವಗುತಿದೆ

13. ಭಾಷಾ ಬ ೇಧರ್ ಯ ಉದ ದೇಶಗಳಲಿಲ ಇದ್ನ ಒೊಂದ್ನ ಎ) ವಿರ್ಯ ಜ್ಞವನದ ಗರಹಕೆ

ಸಿ) ವಿದವಯರ್ಥಷ ರ್ೆೇತನದ ಮಂಜ ರವತ್ತ

ಬಿ) ಹವಜರಿ ಉತಿಮ ಪಡಿಸುವುದು

ಡಿ) ಅಕ್ಷರ ದವಸ್ೆ ೇಹಕವೆಗಿ
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14. ರಾಧಾ ತ್ನೊಂಬಾ ಸನೊಂದ್ರವಾದ್ ಹನಡನಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ್ಲಿಲ ಸನೊಂದ್ರವಾದ್ ಎೊಂಬ ಶಬದವು ಎ) ಕಿರರ್ವಪದ

ಸಿ) ಗುಣರ್ವಚ್ಕ

ಬಿ) ನವಮಪದ

ಡಿ) ಕಮಷಪದ

15. ಮಾತ್ನ ಬಲಲವನ್ನಗ ಜಗಳವಿಲಲ ಇದ್ನ ಯಾವ ಅಲೊಂಕಾರ ಎ) ದೃಷವಟಂತ ಅಲಂಕವರ

ಸಿ) ಯಮಕವಲಂಕವರ

ಬಿ) ರ ಪಕ ಅಲಂಕವರ

ಡಿ) ಉತೆಿೇಕ್ಷವಲಂಕವರ

16. “ಜನ್ನ್ನೇ ಜನ್ಮ ಭ ಮಿಶಚ ಸವಗಾಾದ್ಪ ಗರೇಯಸಿೇ ಇದ್ರ ಅಥಾಎ) ದೆೇಶರ್ೆೇ ಸವಗಷ
ಬಿ) ನಮಿ ಜನನಿಯೇ ಈ ದೆೇಶ
ಸಿ) ಜನನಿ ಹವಗ ಜನಿಭ ರ್ಮ ಸವಗಷಕಿೆಂತಲ ರ್ಮಗಿಲು
ಡಿ) ಸವಗಷ ಎಂದರೆ ಭ ರ್ಮ
17. ಭಾಷಾ ಬ ೇಧರ್ ಯ ಉದ ದೇಶಗಳಲಿಲ ಈ ಅೊಂಶವು ಸ ೇರದ ಎ) ವಿರ್ಯ ಜ್ಞವನದ ಗರಹಕೆ

ಸಿ) ವಿದವಯರ್ಥಷ ರ್ೆೇತನದ ಮಂಜ ರವತ್ತ

ಬಿ) ಹವಜರಿ ಉತಿಮಪಡಿಸುವುದು

ಡಿ) ಅಕ್ಷರ ದವಸ್ೆ ೇಹ

18, ಕ್ರರಯಾತ್ಮಕ್ ವಾಯಕ್ರಣ ಎೊಂದ್ರ ಎ) ರ್ವಯಕರಣ ನಿಯಮಗಳನುನ ಪ್ವರಯೇಗಿಕರ್ವಗಿ ತ್ತಳಿಯುವುದು
ಬಿ) ದೆ ೇರ್ವನುನ ಪತೆಿ ಹಚ್ುಿವುದು
ಸಿ) ಲ್ಲಖಿತ ಭವಷೆಯ ಅನುಕರಣಿಗವಗಿ ಇರುವುದು
ಡಿ) ಕಿರರ್ವಪದವನುನ ಮತೆಿ ಮತೆಿ ಬಳಸುವುದು
19, ಪ್ಠಯಪ್ುಸತಕ್ದ್ ಆೊಂತ್ರಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಲಿಲ ಇದ್ನ ಬಹಳ ಮನಖ್ಯ ಅೊಂಶ
ಎ) ದಪಪರಟ್ಟಟನಿಂದ ಕ ಡಿರಬೆೇಕು

ಸಿ) ಪರಕವಶಕರ ಹೆಸರಿರಬೆೇಕು

ಬಿ) ಬೆಲೆ ಮುದಿರಸಿರಬೆೇಕು

ಡಿ) ವಣಷ ಚ್ಚತರಗಳಿಂದ ಕ ಡಿರಬೆೇಕು

20. ಮನದಿರತ್ ಸೊಂಪ್ನ್ ಮಲಗಳ ೊಂದ್ರ ಎ) ಪಠ್ಯಪುಸಿಕಗಳು

ಸಿ) ಸ್ೆೈಡುಗಳು

ಬಿ) ಚ್ಲನಚ್ಚತರಗಳು

ಡಿ) ಧವನಿ ಸುರುಳಿಗಳು

21. ರ್ಾಮಪ್ದ್ದ್ ಮ ಲರ ಪ್
ಎ) ಪರತಯಯ

ಸಿ) ಪ್ವರತ್ತಪದಿಕ

ಬಿ) ಧವತು

ಡಿ) ಪರಕೃತ್ತ
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22. ಕ್ನ್ುಡ ವಣಾಮಾಲ ಯಲಿಲರನವ ಒಟನಿ ಅಕ್ಷರಗಳು
ಎ) ಐವತೆಿರಡು

ಸಿ) ಐವತುಿ

ಬಿ) ನಲವತೆ ಿಂಬತುಿ

ಡಿ) ನಲವತೆಿೇಳು

23, ಬಹನಪರೇಹಿ ಸಮಾಸಕ ೆ ನ್ನದ್ಶಾನ್
ಎ) ಮುಂಬವಗಿಲು

ಸಿ) ಕೆಂದವವರೆ

ಬಿ) ಅರಮನೆ

ಡಿ) ನವಲೆ ಗ

24. -ಆರನ-ರನ,-ಗಳು,- ಅೊಂದಿರನ ಎೊಂಬನವು
ಎ) ಕವಲಸ ಚ್ಕ ಪರತಯಯಗಳು

ಸಿ) ವಿಭಕಿಿ ಪರತಯಯಗಳು

ಬಿ) ಬಹುವಚ್ನ ಪರತಯಯಗಳು

ಡಿ) ಲ್ಲಂಗ ಪರತಯಯಗಳು

25. ಬ ೇಸರ ಪ್ದ್ದ್ ಗಾರಮಯ (ಜನ್ಪ್ದ್) ರ ಪ್
ಎ) ಬವಯಸರ

ಸಿ) ಬವಯಸುರ

ಬಿ) ಬವಯಸಿರ

ಡಿ) ಬವಯಸರ

26. ಕ್ನ್ುಡದ್ ಮೊಟಿಮೊದ್ಲ ಅಲೊಂಕಾರ ಗರೊಂಥ
ಎ) ಕುವಲರ್ವನಂದ

ಸಿ) ಕವರ್ವಯವಲೆ ೇಕನ

ಬಿ) ಕವಿರವಜಮವಗಷ.

ಡಿ) ರಸರತವನಕರ

27. ಮೈಸ ರನ ಮಲಿಲಗ ಕ್ೊಂಪ್ು ಬೇರದ್ ಕ್ವಿ
ಎ) ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವವರ್ಮ

ಸಿ) ತ್ತೇ.ನಂ.ಶಿರೇ.

ಬಿ) ಅ.ನ.ಕೃ.

ಡಿ) ಕುರ್ೆಂಪು

28, ಜನಳುಜನಳು, ಪ್ಟಪ್ಟ, ದ್ಡದ್ಡ ಎೊಂಬನವು
ಎ) ಕೃದಂತವವಯಯಗಳು

ಸಿ) ಅನುಕರಣವವಯಯಗಳು

ಬಿ) ಕಿರರ್ವಥಷಕವವಯಯಗಳು

ಡಿ)ಅವಧವರಣವಥಷಕವವಯಯಗಳು

ಈ ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕ ೊಂಡನ ಪ್ರಶ್ ು ಸೊಂಖ್ ಯ 29 ಮತ್ನತ 30 ಕ ೆ ಸ ಕ್ತವಾದ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ
ಬವಪೂ ಹೆೇಳಿದರು

ರ್ವರನ ನ ಸುಧವರಿಸಲವಗದು ಎಂದು ಹೆೇಳಿ ಸುಮಿನವಗಲವಗದು ನಿರಂಕುಶನವದರ

ಅವನೆೇಕೆ ಹವಗೆ ಮವಡುತವಿನೆ ಎಂದು ತ್ತಳಿದುಕೆ ಂಡು, ಸಮಯ ಸಂದಭಷಗಳನುನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ತವಳೆಿಯಿಂದ
ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವನನುನ ನವಯಯಮವಗಷಕೆೆ ತರಲು ಸ್ವಧಯರ್ವದರ್ ಟ ಪರಯತ್ತನಸಬೆೇಕು...
ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನವನದರ ಒಳೆೆಯ ದವರಿಗೆ ತಂದರೆ ಅದು ಸತಯಕೆೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ, ಅಹಂಸ್ೆಗೆ ಸಲುಿವ ಗೌರವ.
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ರ್ವವುದೆ ೇ ಬಲವಂತಕೆೆ ಸಿಕಿೆ ಕೆಟ್ಟತನ ಒಳೆೆಯತನದ ಸ್ವಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ತರುತಿದೆ ಅಷೆಟ, ಅದಕೆೆ ಅಂತಹವರನುನ
ತೆ ರೆದು ಏಕವಂಗಿಗಳನವನಗಿಯ

ನವವು ಮವಡಬವರದು. ಆಗ ಅಹಂಸ್ೆಯ ಅಗಿನಪರಿೇಕ್ಷೆ ಆಗುತಿದೆ. ಆಗಲ್ಲ!

ಮವನವಿೇಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನವನು ಆ ಕೆಟ್ಟತನದ ತೆ ಂದರೆಯಿಂದ ಅವನು ಹೆ ರಬರುವಂತೆ
ಮವಡಬೆೇಕು.”
29. ಬಾಪ್ೂ ಅಭಿಪ್ಾರಯದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ರತಯೊಬಬನ್ನರೊಂಕ್ನಶರ್ಾದ್ರ ಅವನ್ನ್ನು
ಎ) ನಿಲಷಕ್ಷ್ಸಬೆೇಕು
ಬಿ) ಶಿಕ್ಷ್ಸಬೆೇಕು
ಸಿ) ತ್ತದುಲು ಪರಯತ್ತನಸಬೆೇಕು
ಡಿ) ವಿರೆ ೇಧಿಸಬೆೇಕು
30. ಬಾಪ್ೂ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಯಕ್ರತ
ಎ) ಸವಭವವತಃ ಒಳೆೆಯವನಲಿ
ಬಿ) ಬಲವಂತಕೆೆ ಸಿಕಿೆ ಕೆಟ್ಟವನವಗುತವಿನೆ
ಸಿ) ಸುಧವರಿಸಲು ಸ್ವಧಯವಿಲಿ
ಡಿ) ಹಂಸ್ವಪ್ರರಯ
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