
«µÀAiÀÄ : PÀ£ÀßqÀ  (01) 

Ⅰ.  ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೆ ಂದು ಪ್ೂರ್ಣ ವಲಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ.           ( 10 X 1 = 10) 
1. ಯಲರ ಕೆೈಯಲ್ಲಾ ದಪ್ಣರ್ವಿದುು ಫಲವಿಲಾ ? 
2. ಅರ್ಣನಲಜ್ಞೆಯಲ್ಲ ಭ್ರಮಿತ್ನಲದವನು ಯಲರು ? 
3. ಹೆರ್ುಣಮಕ್ಕಳ ದುುಃಖವನುೆ ಬಲಾವರು ಯಲರು ? 
4. ಬೆೇಟೆಗಲರ ಯಲರು ? 
5. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಯ್ಕಕ ಬಂದಲಗ ಲ್ೆೇಖಕಿಗೆ ಯಲರು ಜ್ಞಲಪ್ಕ್ಕೆಕ ಬರುತ್ಲತರೆ ? 
6. ಕ್ನೆಡದ ಮ ಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲತ್ು ಶ್ೆರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಲನಿಯಲದವರು ಯಲರು ? 
7. ಅಬುುಲ್ ಕ್ಲ್ಲಂ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ೆರಯ ಹೆಸರೆೇನು ? 
8. ಆನೆಯ ಮಲವುತ್ನ ಹೆಸರೆೇನು ? 
9. ಟೆಲ್ಲಪೇನ್ ಕ್ಂಬದ ಮೇಲ್ೆ ಮೃತ್ನಲದ ಲ್ೆೈನ್ ಮನ್ ಯಲರು ? 

10. ಪೇಲ್ಲಸರು ಏನೆಂದು ಮಹಜರು ಬರೆದುಕೆ ಂಡರು ? 
ಆ-ವಿಭಲಗ 

Ⅱ ಅ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮ ರು ವಲಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ.      (4  X 2 = 8) 
11. ರಲವರ್ನು ಅಂತಿಮವಲಗಿ ಯಲವ ನಿರ್ಲಣರಕೆಕ ಬರುತ್ಲತನೆ ? 
12. ಕೆ ಲಲಕ್ಷಮರೆಂದು ದರರಪ್ದಿ ಯಲರನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಹೆೇಳಿದಲುಳ  ೆ? 
13. ಯಲರಿಂದ ಯಲವುದನುೆ ಹೆೇಗೆ  ಕ್ಲ್ಲಯ ಬೆೇಕೆಂದು ಸೆ ೇಮನಲಥನು ಹೆೇಳಿದಲುನೆ ? 
14. ಹಿತ್ಲತಳೆಗಿಂತ್ ಬ®Äಹಿೇನ ಯಲವುದು ? 
15. ಶಿಲುಬೆಗೆೇರಿಸಿದವರ ಗುರ್ಗಳು ಇಂದು ಯಲವ ನಿರ್ಲಣರಕೆಕ ಬರುತ್ಲತನೆ ? 

ಆ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮ ರು ವಲಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ.        (3  X 2 = 6) 
    16. ಬ್ರರಟಿಷ್ರು ಬರುವ ಮೊದಲು ವಲಲ್ ಪ್ರೆೈ ಹೆೇಗಿತ್ುತ ? 
    17. ಸಿೇತ್ಲಳ ಓದುವ ಆಸಕಿತ ಹೆೇಗಿತ್ುತ ?  
    18. ತಿರಭಲಷಲ ಸ ತ್ರದ ಬಳಕೆ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕ್ು ? 
    19. ಕ್ುದುಪ್ನಿಗೆ ಹ¤ಗಣ್ಲಣಗಲು ಕಲರರ್ವೆೇನು ? 

ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮ ರು ವಲಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ.        (3  X 2 = 6) 
    20. ಆನೆ ಸಲಕ್ುವುದರ ಬಗೆೆ ಜನರ ನಂಬ್ರಕೆ ಏನಲಗಿತ್ುತ ? 
    21. ಹುಚುು ನಲಯಿಗಳು ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಾ ಹೆೇಗೆ ವತಿಣಸುತ್ತವೆಂದು ಪ್ುಟ್ಟಯಯ ಹೆೇಳಿದನು ? 
    22.ಆನೆಯನುೆ ಹದುಬಸಿತನಲ್ಲಾಡುವುದರ ಬಗೆ ೆವೆೇಲ್ಲಯುಧನ ಅಪ್ಪ ಏನು ತಿಳಿಸಿದು ? 
    23. ಅರರ್ಯ ಇಲ್ಲಖೆಯವರು ನಲಗರಲಜನನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಏನೆಂದು ಜಲಹಿೇರಲತ್ು ನಿೇಡಿದರು ? 

ಇ-ವಿಭಲಗ 

Ⅲ ಅ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ  ವಲಕ್ಯಗಳನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದಭ್ಣ ಸ ಚಿಸಿ ಸಲಾರಸಯವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ         (2 X 3 =6) 
    24.ರಘುತ್ನುdÄನಲಯುಃ ಪ್ಲರರ್ಂ ಬರೆಗಂ ಬಲರದಿರು . 
    25. ಮ ಲ್ಲಗರ ಪ್ರಿಯಂತ್ ಮುಳು ಕ್ ಡಿಪ್ರಂತ್. 
    26. ಮುಳುಗಿರಲ್ಲ ಮುಪ್ುಪಚಿಂತ್ನದಿ. 

-1- 

 
 

                                   MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 100 

C-« s̈ÁUÀ 

rames
Typewritten Text
NEW HORIZON PRE UNIVERSITY COLLEGE

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text
   

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text
II PUC MODEL QUESTION PAPER - 01

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text

rames
Typewritten Text



Ⅲ ಆ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಲಕ್ಯವನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದಭ್ಣ ಸ ಚಿಸಿ ಸಲಾರಸಯಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ.      (1 X 3 =3) 
    27. “ ಈ ಪ್ರದೆೇಶಕೆಕ ಆಗ ಹೆಸರೆೇ ಇರಲ್ಲಲಾ” 
    28.”ವಿಜ್ಞಲನದ ಅಡಿಪ್ಲಯವೆೇ ಪ್ರಶ್ೆೆ ಕೆೇಳುವುದು “. 

ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಲಕ್ಯವನುೆ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದಭ್ಣ ಸ ಚಿಸಿ ಸಲಾರಸಯವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ.        (1 X 3 = 3) 
     29. “ನಂಗೆೇನು ಈ ನಲಯಿಗಳನುೆ ಕ್ಂಡರೆ ಪ್ರೇತಿನಲ ಸಲಾಮಿ” 
     30. ಇತ್ತ ಮುಖ ಹಲಕ್ಲ್ಲ ಅದನುೆ ಕೆ ೇವಿಲ್ೆ ಹೆ ಡಿತಿೇನಿ. 

ಈ-ವಿಭಲಗ 

Ⅳ ಅ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದು-ಆರು ವಲಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ.       (3 X 4=12) 
    31. ರಲವರ್ನಲ್ಲಾ ಕ್ಂಡು ಬರುವ ಪ್ಶ್ಲುತ್ಲತಪ್ವನುೆ ಕ್ವಿ ಹೆೇಗೆ ನಿರ ಪ್ಸಿದಲುರೆ ? 
    32. ಭೇಮನು ದರರಪ್ದಿಯನುೆ ಹೆೇಗೆ ಸಂತ್ೆೈಸಿದನು ? 
    33. ಸಕಲಲಕೆಕ ಒದಗುವ ಸಹಲಯವೆೇ ಶ್ೆರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದನುೆ ಕ್ವಿ ಹೆೇಗೆ ಚಿತಿರಸಿದಲುನೆ ? ವಿವರಿಸಿ 
    34. ಸಮಲಜ ಕ್ಂಟ್ಕ್ರ ಬಗೆಗೆ ಪ್ುರಂದರದಲಸರ ಅಭಪ್ಲರಯಗಳನುೆ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ . 
    ಆ)  ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರ  ಎರಡು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದು-ಆರು ವಲಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ.     (2 X 4 =8) 
    35. ಕ್ರ್ುಣ ನೆ ೇವು ಶುರುವಲದ ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಾ ಬಸಲ್ಲಂಗ ಪ್ಡೆದುಕೆ ಂಡ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ಯಲವ ರಿೇತಿಯದು ? 
    36. ಲ್ೆೇಖಕಿಯ ಪ್ತಿಯ ಮ ತ್ರಪ್ಂಡದ ಕ್ಲುಾ ಕ್ರಗಿ ಹೆ ೇದದುು ಹೆೇಗೆ ? 
    37. ಚಿನಮಮ ಬೆಳಿಿಲ್ೆ ೇಹವನುೆ ಮತ್ೆತ ಹೆ ಳೆಗೆ ಎಸೆಯಲು ಕಲರರ್ವೆೇನು ? 
    ಇ) ಕೆಳಗಿನ ಯಲವುದಲದರ  ಎರಡು ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದು-ಆರು ವಲಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ.     (2 X 4 =8) 
    38. ಅರರ್ಯ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಶತ್ುರಗಳ ಕಲಯಣಭಲರವನುೆ ನಲಗರಲಜ ವಿವರಿಸಿದುು ಹೆೇಗೆ ? 
    39. ತ್ನೆ ಆನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಕ್ೃಷೆಣಗರಡರಲ್ಲಾ ಬೆೇಸರ ಮ ಡಲು ಕಲರರ್ಗಳ ೇೆನು ? 
    40. ಡೆೈವರ್ ಅಬಲಾಸ್ ಮತ್ುತ ಕಿಾೇನರ್ ಕ್ೃಷ್ಣನ ಸಲವಿಗೆ ಕ್ೃಷೆಣೇಗರಡರ ಆನೆ ಕಲರರ್ವ ಚಚಿಣಸಿ ? 

ಉ-ವಿಭಲಗ 

   ಅ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ದಯದ ಭಲವಲಥಣವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ .        (1 X 5 = 5) 
    41.  ಕ್ರುಣ್ೆಸುವೊಡೆನUÉ ದಶಕ್ಂ 

ಧರ zsÀÄರದೆ ಳ್ ರಘುತ್ನ ಜನಲಯುಃಪ್ಲರರ್ಂ 
ಬರೆಗಂ ಬಲರದಿರೆನುತ್ುಂ 
ಧರಿತಿರಯೊಳ್ ಮೈಯನೆ ಕ್ುಕ ಮ ರ್ೆಣಗೆ ಸಂದಳ್ 

    42. ವಿದೆಯ: ಶ್ಲಲ್ೆ ಕಲಲ್ೆೇಜುಗಳು ಕ್ಲ್ಲಸಿದುು ದಲರಿ ಬದಿ ನ ರಲರು 
ಜಲಹಿರತ್ುಗಳು ತ್ಲ್ೆಗೆ ತ್ುರುಕಿದುು 
ರೆೇಡಿಯೊೇ ಸಿಲ್ೆ ೇನ್ ವಲಯಪ್ಲರ ವಿಭಲಗ ಶಿಫಲರಸುೆ ಮಲಡಿದುು 
ನಿೇನಲಗಿ ಕ್ಲ್ಲತ್ದುು ಬಲು ಕ್ಡಿಮ , ಬಸ್ ಸಲಟಪ್ನಲ್ಲಾ ನಿಂತ್ 
ಬರ್ಣಗಳ ಕ್ಡೆಗೆ ಕ್ಣ್ಲಣಡಿಸುವಿದೆ ಂದನುೆ ಹೆ ರೆತ್ು  

ಭಲಷಲಭಲಯಸ 

   ಅ)  ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಸ ಚನೆಗನುಗುರ್ವಲಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.            (2 X 6 = 12) 
   43. ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ಅಥಣ ಬರೆಯಿರಿ  

1) ಕ್ಲಹ  2) ಪ್ಂಕ್] 
   44. ಈ ಕಿರಯಪ್ದಗಳ ನಿಷೆೇಧ ರ ಪ್ ಬರೆಯಿರಿ 

1) ಬರೆಯುವನು  2) ಕ್ರೆಯಿತ್ು  
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   45. ಈ ಪ್ದಗಳ ತ್ತ್ೆಮ / ತ್ದಭವ ರ ಪ್ ಬರೆಯಿರಿ. 
1) ಪ್ರಿಕಿಸು  2) WÀÆಕ್ 

    46. ಈ ಪ್ದಗಳ ನಲನಲಥಣಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ . 
1) ನೆರೆ   2) ಕೆ ನೆ  

    47. ಈ ಪ್ದಗಳಲ್ಲಾನ ಗುರ್ವಲಚಕ್ಗಳನುೆ ಗುರುತಿಸಿ  
1) ಘ ೇರ ಪ್ಲಪ್  2) ಹುಸಿ ನಿದೆು 

    48. ಈ ಪ್ದಗಳ ವಿಭ್ಕಿತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ  
1) ಧರೆಯೊಳ್  2)ಪ್ಲಪ್ಗೆ 

    49. ಈ ಪ್ದಗಳನುೆ ಬಳಸಿ ಸಾಂತ್ವಲಕ್ಯ ರಚಿಸಿರಿ  
  1) ಎರಡುಬಗೆ 2) ತ್ಲ್ೆದ ಗು  

    ಆ) ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಬಂಧವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ             (1 x 5 = 5 ) 
    50. ಹೆಚುುತಿತರುವ ವೃದಲಾಶರಮಗಳು. 
    51. ಪ್ಲರಸಿಟಕ್ ಮುಕ್ತ ಭಲರತ್. 

    ಇ) ಪ್ತ್ರಲ್ೆೇಖನ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ುರಿತ್ು ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ          (1  x 4 =4) 

    52. ಪ್ರಿೇಕ್ಷಲ ಸಿದಾತ್ೆಯ ಕ್ುರಿತ್ು ನಿಮಮ ತ್ಂದೆಗೆ ಂದು ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 
    53. ನಿಮಮ ಅರ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ನಲಲುಕ ದಿನ ರಜೆಕೆ ೇರಿ ನಿಮಮ ಪ್ಲರರ್ಲಯಣರಿಗೆ ಪ್ತ್ರವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ 

    ಉ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗಲದೆಯನುೆ  ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ .                                  (1 x 4 = 4 ) 
    54. ಹರ್ಕಿಕಂತ್ ಗುರ್ ಮುಖಯ . 
    55. ಆಕ್ಳು ಕ್ಪ್ಲಪದರೆ ಹಲಲು ಕ್ಪ್ೆಪ ? 
 

****** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«µÀAiÀÄ : PÀ£ÀßqÀ (01) 
                                   MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 100 

C-« s̈ÁUÀ 

Ⅰ.  ಕೆಳಗಿನ  ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೆ ಂದು ಪ್ೂರ್ಣ ವಲಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ .            (10  x  1 = 10 ) 

1. ರಲವರ್ನ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಲದ ವಿದಲಯ ದೆೇವತ್ೆ ಯಲರು ? 
2. ರಲಜಸಭೆಯೊಳಗೆ ದರರಪ್ದಿಯನುೆ ಒzÉದವರು ಯಲರು ? 
3. ಲಕ್ಷದಲರಿಗಳ  ಚದುರಂಗದಲಟ್ ಯಲವುದು ? 
4. ಜೇಸಸ್ ನ ಮುಖಮುದೆರ ಏನನುೆ ನುಡಿವಂತಿದೆ ? 
5. ಬಸಲ್ಲಂಗ ವೆೈದಯರಿಗಲಗಿ ಅಲ್ೆದಲಗ ಜೆ ತ್ೆಗಿದು ರಲಜಕಲರಣಿ ಯಲರು ? 
6. ಕೆಂಪ್ು ಪ್ಟಿಟಗೆ  ಸೆೇರಿದ  ಪ್ಲರಣಿ ಯಲವುದು  
7. ನಮಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಾ    Tಲವಲಗಿ ಹೆ ೇದ ಧಮಣ ಯಲವುದು ? 
8. ಆನೆಯ ಮಲವುತ್ನ ಹೆಸರೆೇನು ? 
9. ನಿರ ಪ್ಕ್ರ ಇಕಲಲಜಸ್ಟ ಗೆಳೆಯ ಯಲರು ? 
10. ನಲಗರಲಜ ಕೆ ೇವಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ುಳಿತಿದು ? 

                                               ಆ –ವಿಭಲಗ                          

Ⅱ. ಅ)  ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮ ರು ವಲಕ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ.           (4 x 2 = 8 ) 
11. ರಲವರ್ನು ಸೆ ಕಿಕನಿಂದ ಸಿೇತ್ೆಯನುೆದೆುೇಶಿ ಆಡಿದ ಮಲತ್ುಗಳಲವುವು ? 

    12. ಉರಿಲ್ಲಂಗಪ್ೆದಿುಯ ಪ್ರಕಲರ ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷರ್ಗಳ ೇೆನು ? 
    13. ಜಲಲ್ಲಯ ಮರದ  ನಿರಥಣಕ್ತ್ೆಯನುೆ ಪ್ುರಂದರದಲಸರು  ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದಲುರೆ ? 
    14. ಮುಂಬೆೈ ಜಲತ್ಕ್ ಕ್ವಿತ್ೆಯಲ್ಲಾ  ಚಿತಿರಸಿರುವಂತ್ೆ ಮಗು ಹುಟಿಟ ಬೆಳೆದುದು ಎಲ್ಲಾ ? 
    15. ಕಿಸಮಸ್ ಮನೆಗೆ ಏನನುೆ ಹೆ ತ್ುತ ತ್ಂದಿದೆ ? 

  ಆ)   ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮ ರು ವಲಕ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ               (3  x 2 = 6) 
   16.  ಸಿದಿಾಂಗಿ ಏಕೆ ರಲದಲಾಂತ್ ಮಲಡಿದಳು ? 
   17.  ಮಲರ್ಷಣ ನನುೆ ಕ್ಂಡು ಆದಿವಲಸಿಗಳು ಹೆೇಗೆ ಪ್ರತಿಕಿರಯಿಸಿದರು ? 
   18.  ಕ್ಮಲ ಮೇಡಂ ವೆೈದಯರ  ಯಲವ ಸಲಹೆಗಳನುೆ ರ ಢಿಸಿಕೆ ಂಡರು ? 
   19.  ಕ್ಲ್ಲಂ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮಂತ್ರ ಯವುದು ? 

   ಇ)  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮ ರು ವಲಕ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ .      (3 x 2 = 6 ) 
   20. ಫಲರೆಸ್ಟ ಡಿಪ್ಲರ್ಟಣ ಮಂಟಿನವgÀ ನಂಬರ್ ಒನ್  ಎನಿಮಿಗಳು ಯಲರು ಯಲರು ? 
   21. ಸೆ ರಗಿದು ಆನೆಯನುೆ ಕ್ೃಷೆಣೇಗರಡ ಹೆೇಗೆ ಸಲಕಿದ ? 
   22. ಕಲಡಪ್ಪ ಶ್ೆಟ್ಟರು ಯಲವ ವತ್ಣಮಲನವನುೆ ಮುಟಿಟಸಿದರು ? 
   23. ಡೆೈವರ್  ಅಬಲಾಸ್ ಕಿಾೇನರ್ ಕ್ೃಷ್ಣರ ಸಲವಿಗೆ ಕಲರರ್ವೆೇನು ? 

ಇ-ವಿಭಲಗ 

Ⅲ ಅ) ಎಲ್ಲಾ ವಲಕ್ಯಗಳ ಸಂದಭ್ಣ ಸ ಚಿಸಿ ಸಲಾರಸಯ ವಿವರಿಸಿ .                 (2 x 3= 6 ) 
   24. ಕ್ಲ್ಲಭೇಮನೆೇ ಮಿಡುಕ್ುಳಿ ಗಂಡನು 
   25. ಆಪ್ತಿತನೆ ಳ್ ಮಣಿದು ನೆ ೇಡದ ಬಂಧು ವೆೇತ್ಕೆ 
   26. ಬಲ್ೆ ಬ್ರೇಸಿ ಬಂದ , ಆಗೆ ೇ ಬೆಳಕ್ು ಬೆೇಟೆಗಲರ. 
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ಆ) ಎಲ್ಲಾ ವಲಕ್ಯ ಕ್ುರಿತ್ು  ಸಂದಭ್ಣ ಸ ಚಿಸಿ ಸಲಾರಸಯ ವಿವರಿಸಿ                     (1 x 3 = 3 )  
   27. ಹಲಡುವುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನಿವಲಯಣ ; ಅವುಗಳ ಕ್ಮಣ  
   28. ಕ್ನೆಡಿಗರು ಮೊದಲು ಕ್ನೆಡದವರಲಗಬೆೇಕ್ು  

ಇ) ಎಲ್ಲಾ ವಲಕ್ಯ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಂದಭ್ಣ ಸ ಚಿಸಿ ಸಲಾರಸಯ ವಿವರಿಸಿ            (1 x 3 = 3 ) 
   29. ನಮಮ ಕ್ಡೆ ಕೆಮುಮ ಕಲಲ್ಲಂಗ್ ಬೆಲ್ ಇದು ಹಲಗೆ . 
   30. ಕ್ಂಬದ ಮೇಲ್ೆ ಯಲಕೆ ೇ ಕೆೈಲ್ಲಸ ಕ್ಂಡ ಹಲಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲಾ . 

ಈ –ವಿಭಲಗ 

Ⅳ. (ಅ) ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದು-ಆರು  ವಲಕ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.                           (3 x 4 = 12 )            
  31. ರಲವರ್ನು ಬಹುರ ಪ್ಣಿೇ ವಿದೆಯಯನುೆ  ಒಲ್ಲಸಿಕೆ ಂಡ ಸಂದಭ್ಣವನುೆ ವಿವರವಲಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
  32. ವಿೇರ, ಮಂತಿರ, ರಲಜ ಮತ್ುತ ಯೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೆೇಕಲದ ಅಹಣತ್ೆಗಳ ೇೆನು ? 
  33. ’ಬೆಳಗು ಜಲವ ’ ಕ್ವನದ ಮ ಲಕ್ ಕ್ವಿ ಬೆೇಂದೆರ ಹೆೇಳಿರುವ ವಿರ್ಲರಗಳಲವುವು ? 
  34. ಯಲವ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಾ ಜೇಸಸ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದಲುನೆ ? ವಿವರಿಸಿ ? 

  (ಆ) ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದು-ಆರು ವಲಕ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ                                 (2 x 4 = 8 ) 
  35. ಬಸಲ್ಲಂಗ ಡಲ!! ತಿಮಮಪ್ಪನವರ ಸ ಚನೆಗಳನುೆ ಪ್ಲಲ್ಲಸದೆ ಇರಲು ಕಲರರ್ವೆೇನು ? 
  36. ಮುಸುರೆ ಪ್ಲತ್ೆರಗಳು ನಿೇರು ಪ್ಲಲ್ಲದದುು ಹೆೇಗೆ ? ಅವುಗಳನುೆ ಮೇಲ್ೆತ್ತಲು ಮಲಡಿದ ಪ್ರಯತ್ೆಗಳ ೇೆನು ? 
  37. ರಲಷ್ರಪ್ತಿಯಲಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಲದಲಗ ರ್ೆನೆೆೈನ  ಪ್ತಿರಕಲಗೆ ೇಷ್ಠಠಯಲ್ಲಾ  ಕ್ಲ್ಲಂ ಹೆೇಳಿದೆುೇನು ? ವಿವರಿಸಿ  

  (ಇ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಐದು-ಆರು  ವಲಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಿಸಿ.             (2 x 4 = 8 ) 
  38. ಆನೆ ಮತ್ುತ ಮಲವುತ್ ವೆೇಲ್ಲಯುಧನನುೆ ಸಲಗಹಲಕ್ಲು ಮಠದವರು ಹವಣಿಸಿದೆುೇಕೆ? 
  39. ಟೆಲ್ಲಫೇನ್ ಲ್ೆೈನ್ ಮನ್ ತಿಪ್ಪರ್ಣನ ಸಲವಿನ ಸಂದಭ್ಣವನುೆ ವಿವರಿಸಿ . 
  40. ನಲಗರಲಜನ ನಿಗ ಢ ಕ್ರ್ಮರೆಯ ಬಗೆೆ ಜನರ ಅಭಪ್ಲರಯಗಳ ೇೆನು ? 

Ⅴ. ಅ) ಎಲ್ಲಾ ಪ್ದಯದ ಭಲವಲಥಣವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ .                                    (1 x 5 = 5 ) 
  41. ಹೆಂಡತಿಯ ಹರಿಬದಲ್ಲಯೊಬಾನೆ 
     ಗಂಡುಗ ಸೆ ವೆೈರಿಯನು ಕ್ಡಿ 
     ಖಂಡವನು  ಮಲಡುವನು ಮೇಣ್ ತ್ನೆ ೆಡಲನಿಕ್ುಕವನು      
     ಗಂಡರೆೈವರು ಮ ರು ಲ್ೆ ೇಕ್ದ 
     ಗಂಡರೆ ಬಾಳನಲಳಲ್ಲರಿರಿ 
     ಗಂಡರೆ ೇ ನಿೇವ್ ಭ್ಂಡರೆ  ಹೆೇಳೆಂದಳಿಂದುಮುಖಿ 
  42. ಒಲ್ೆಹತಿತ ಉರಿದಡೆ ನಿಲಬಹುದಲಾದೆ 
     ಧರೆಹತಿತ ಉರಿದಡೆ ನಿಲಲು ಬಲರದು  
     ಏರಿ ನಿೇರುಂಬಡೆ , ಬೆೇಲ್ಲ ಕೆಯ್ಕಯಮೇವಡೆ 
     ನಲರಿ ತ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಾ ಕ್ಳುವಡೆ 
     ತ್ಲಯ ಮೊಲ್ೆವಲಲು ನಂಜಲಗಿ ಕೆ ಲುವಡೆ 
     ಇನಲೆರಿಗೆ ದ ರುವೆ ಕ್ ಡಲಸಂಗಮದೆೇವಲ ! 

                                   ಭಲಷಲಭಲಯಸ                                         

Ⅵ.ಅ) ಈ ಕೆಳಗಿನವುUÀ½UÉ ಎಲ್ಲಾ ಸ ಚನೆ ಅನುಗುರ್ವಲಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ .       (6 x 2 = 12 ) 
  43. ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ಅಥಣವನು ಬರೆಯಿರಿ  
        1) ತ್ಮ   2)  ಪ್ಂಕ್ 
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  44. ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ನಲನಲಥಣಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ  
         1) ಕ್ಳ  ೆ    2) ದೆ ರೆ 
  45. ಈ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ತ್ದಭವ ರ ಪ್ ಬರೆಯಿರಿ . 
          1) ವಿೇರ   2) ಯೊೇಗಿ 
  46. ಈ ನುಡಿಗಟ್ುಟಗಳನುೆ ವಲಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಬಳಸಿ  
          1) ಕೆೈಯೊಡುು   2) ಎರಡು ಬಗೆ  
  47. ಈ ಪ್ದಗಳ ಗುರ್ವಲಚಕ್ಗಳನುೆ ಗುರುತಿಸಿ  
 1) ಹೆಮಮರ  2) ಶುದು ನಿೇರು  
  48. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಿರಯಲಪ್ದಗಳ ರ್ಲತ್ು ಗುರುತಿಸಿ . 
 1) ಹಲಡುವಳು  2) ಬಂದನು  
  49. ಇವುಗಳ ಕಲಲಸ ಚಕ್ಗಳನುೆ ಬರೆಯಿರಿ 
 1) ಬರುವರು  2)ಬಂದನು  

  ಆ) ಎಲ್ಲಾ ಕ್ುರಿತ್ು ಪ್ರಬಂಧವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ             (1 x 5 = 5 ) 
  50. ಕ್ನೆಡ ಭಲಷೆಯನುೆ ಅಭವೃದಿುಗೆ ಳಿಸುವ ಮಲಗಣಗಳು  
  51. ಕಿರೇಡೆಗಳ ಮಹತ್ಾ . 

  ಇ) ಎಲ್ಲಾ ಕ್ುರಿತ್ು ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ              (1 x 4 = 4) 
  52. ನಿಮಮ ಊರಿನಲ್ಲಾ ನಡೆಯುವ ಜಲತ್ೆರಗೆ ಆಹಲಾನಿಸಿ ನಿಮಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪ್ತ್ರವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 
  53. ಬಲಯಂಕಿನಲ್ಲಾ ಉಳಿತ್ಲಯ ಖಲತ್ೆ ತ್ೆರೆಯಲು ಅವಕಲಶ ಕೆ ೇರಿ ಬಲಯಂಕಿನ ವಯವಸಲಥಪ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ತ್ರವನುೆ ಬರೆಯಿರಿ. 

  ಈ) ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗಲದೆಯನುೆ  ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.                                                (1 x 4 = 4 ) 
  54. ಆಕ್ಳು ಕ್ಪ್ಲಪದರೆ ಹಲಲು ಕ್ಪ್ೆಪೇ. 
  55. ಸಜಜನರ ದುುಃಖ , ದುಜಣನರ ಸಿರಿ ಶ್ಲಶಾತ್ವಲಾ 
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