
   ಮದರ ಪಪಶಶ ಪತಪಕ ೭.    

             ಪಪಥಮ ಭಷ ಕನಶ ಡ ೧೦ ನನ ತರಗತ
 ಗರಷಷ ಅಅಕ:                    ೧೦೦ ಅವಧ : ೨.    ೪೫ ಗಅಟಗಳಳ

                                          ಭಗ -'ಎ' 

  ಪಠಠ ಗಳ ಅಧಠ ಯನ (  ಗದಠ , ಪದಠ ,   ಪನಷಕ ಅಧಠ ಯನ )   ೬೭ ಅಅಕಗಳಳ
      ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶಶಗಳಗ ಒಅದದಅದಳ ವಕಠ ದಲ ಉತತರ ಬರಯರ. ೧೧*೧

೧.        ಅಮರಕದ ಮಗಳ ಮನಯಲ ಗದರದರಳ ದಅಪತಗಳಳ ಗಬರಯಗಲಳ ಕರಣವದ
  ಅಅಶ ಯವದಳ ?

೨.     ಗಗಹಸಸಶ ಪಮವ ಧನಠ ಎಅದಳ ಹನಳದವರಳ ಯರಳ?
೩.    ಬಳಕಕ ರಯನ ಹರಮ ಏನಳ ?

೪.       ಧಮರಬಳದದಯಳ ತನಶ ಬಳಗನ ಹದತತನಳಶ ಹನಗ ಕಳದನಳ ?

೫.      ಧಮರಧಕರಣರಳ ವಟವಗಕಕ ದ ಸಮನಪಕಕ ಏಕ ಬಅದರಳ ?

೬.      ಬಸವಣಣ ನವರಳ ಯವದನಳಶ ಮರನನರದ ಮಕರಟ ಎಅದದರ ?

೭.    ಯವದಕಕ ಮಳಅಗರನ ಮಳಯಗಬನಕಳ ?

     ೮ ಮನವ ಗಡಯನಳಶ ಹನಗ ನಮರಸಕದಅಡನಳ ?

೯.       ಕಲಲ ತರಳ ಎಅದಳ ಮನಗಟಟ ಹಸನಳಶ ಏನಅದಳ ಕನಶ ಡಸಬರದಳ ?

೧೦.       ಮಳದಳದ ಪರವಳಗಳ ಜದನಡ ಎಲ ಸಅಸರ ಹದಡತಳತ ?
೧೧. '     ಅನ ಟಳ ದ ಲಸಟ '       ಕಗತಯಲ ಯಗಠ ಜನವನದ ಕಳರತಳ ಏನಳ ಹನಳಲಗದ ?

   ಈ ಕಳಗನವಗಳಗ ಮದರಳ -    ನಲಳಕ ವಕಠ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ.  ೯*  ೨ =೧೮
೧೨.       ಜಜನ ಧಮರದ ಸಳಧರಣಗಗ ಬಳಕಕ ರಯನಳ ಕಜಗದಅಡ ಕ ಕಮಗಳನನಳ ?

೧೩.        ಹಜದರಬದ ನಗರದಲ ವಶಶನಶಶ ರಯಠ ಅವರಳ ಸಲಸದ ಸನವ ಯವದಳ ?

೧೪.     ವಶಶನಶಶ ರಯಠ ನವರಳ ಪಡದ ಶಕಕ ಣದ ಕಳರತಳ ಬರಯರ.

೧೫.      ದಳಷಟ ಬಳದದಯಳ ಸಅಪತತನಶಲಲ ವನದಶ ತನಶ ದಗಸಕದಳಳ ಲಳ ಮಡದ ಉಪಯವನನಳ ?

೧೬.       ಗಡಯ ಆಚ ಈಚ ಜನವಗಳಳ ಶವವದವ ಏಕ ?

೧೭.        ಕಗಷಣ ನಳ ಕರವನಅದಪನನಳಶ ಕದಅದನಳ ಎಅದಳ ಕಣರ ಹನಳಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

೧೮.        ಕಗಷಣ ನಳ ಕಣರನ ಮನದಲ ಯವ ರನತಯಲ ಭಯವನಳಶ ಬತತದನಳ ?
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೧೯.         ವಜನಗಳಳ ತಮಮ ಜನವನಳಶ ಹನಗ ತದಡಗಸಬನಕಳ ಎಅದಳ ಎಚ ನರಸಅಹಯಠ
 ಹನಳದರ ?

೨೦.       ತವರ ಬನರನ ಕಳರತಳ ಇರಳವ ಜನಪದ ಒಗಟನಳಶ ವವರಸ .

      ಈ ಕಳಗನ ಹನಳಕಗಳಗ ಸಅದಭರ ಮತಳತ ಸಶರಸಠ ಗಳನಳಶ ಬರಯರ.   ೪*೩=೧೨
೨೧.'      ಕಲದನಪಸಕನಗ ಸಮಜದಲ ಯವ ಹದಣಯದ ಇರಬರದಳ '

೨೨.''     ಏನಕಯಠ ಏನ ಮಡತ ಇದರ ?''

೨೩. ''   ನಳನ ಕನಸನಳ ಬತದತನಣ'' 

೨೪. ''      ಎಲಲ ಜನರಗ ಜದನರಳ ಮಡ ಕಸದಳಕದಳಳರ ಹತರ''  

   ಈ ಸಹತಗಳ ಸಸ ಳ ,ಕಲ,   ಕಗತಗಳನಳಶ ಕಳರತಳ ಬರಯರ.   ೨*೩=೬
೨೫.    ಗದರದರಳ ರಮಸಶಮ ಅಯಠ ಅಗರ
೨೬.   ಬಸವನಶಶ ರ

೨೭.    ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗವನಳಶ ಪಣರಗದಳಸರ೧*೪=೪
  ನನಲಮನಘ --------------------------- 

--------------------------------- 
--------------------------- 
---------------------------------- 

------------------------------  ನದನಡದರ ?

 ಅಥವ
   ಯಳಗ ಯಳಗ --------------------- 

------------------------- 
----------------------- 
--------------------------- 
---------------------- 

    --------------------  ನದನಡದರ ?

೨೮.       ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗವನಳಶ ಓದಕದಅಡಳ ಪಪಶಶಗಳಗ ಉತತರ ಬರಯರ.  ೪*೧=೪
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    ಬಲಲ ಯಠ ನಗಪರಅಜ ತಡಯದ ರಘದದಶ ಹನ |

   ಸದಲಲನಳ ನಮಸಲಳಯಳ ಚರಸಳತಧಶ ರದ |

      ನಲಳಲದಳರ ಬಅದಳ ವಲಮನಕಯ ನಜಶ ಪಮದ ವನಯಗದಳಪವನದದಳಳ ||

   ಪಲಲ ಳ ಪಸಳಗರಳಸ ಪಕದಕಡ ತದನಟಗ|

     ವಲಲ ತನದಶಡನಡಗಳ ಕದಡ ಲನಲ ಮಗ |

    ಬಲದಲಅಡಳ ನಡತಅದವಅ ಕಅಡನರರತ ಸಳವಜಯಅ ವನರಲವನಳ

 ಪಪಶಶಗಳಳ :

೧.        ಯರ ಹಸರನಳಶ ಕನಳಯನ ನಗಪರಳ ಅಅಜ ಕಳದಳರಯನಳಶ ಕಟಟ ಲಲಲ ?

೨.     ನಗಪರ ನಡಳವಳಕಯಳ ಏನನಳಶ ಸದರಸಳತತದ ?

೩.      ಕಳದಳರಯಳ ವಲಮನಕಯ ಆಶ ಪಮವನಳಶ ಪಪವನಶಸಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

೪.    ಲವನಳ ಹನಗ ಬರಳತತದದ ನಳ ?

         ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶಶಗಳಲ ಯವದದರದ ಎರಡಳ ಪಪಶಶಗಳಗ ಎಅಟಳ ಅಥವ ಹತಳತ
  ವಕಠ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ. ೨*೪=೮

೨೯.   ಶಬರಯ ಸಡಗರ ,      ಸಅತದನಷ ಮನಳದವರ ಹಡನಲ ಹನಗ ವರರತವಗದ ?

                           ಅಥವ
       ಶಬರಯಳ ಮನಕಕ ವನಳಶ ಕರಳರಸಳವಅತ ರಮನನಳಶ ಪಪರರಸದ ಬಗಯನಳಶ ರಮನ

 ಪಪತಕ ಪಯಯನಳಶ ವವರಸ.

೩೦.        ಧಗತರಷತ ಪನಳ ಸಅಧ ಮಡಕದ ಎಅದಳ ದಳಯರಧನನಗ ಹನಳಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

                        ಅಥವ
       ದಳಯರಧನನ ತಅದ ತಯಯರಳ ಅವನನಳಶ ಸಅಧಗಗ ಪಪರರಸದ ರನತಯನಳಶ

ವವರಸ.

೩೧.     ಈ ಕಳಗನ ಗದಠ ಭಗವನಳಶ ಓದಕದಅಡಳ,    ಕದಟಟರಳವ ಪಪಶಶಗಳಗ ಉತತರ
ಬರಯರ.. ೪=೨+೨

       ರಸತಗ ಸಶ ಲಲ ದದರದಲ ಇದದ ಗಳಹಯಲ ಹಳಲಯಅದಳ ಮಲಗತಳತ .   ದನವಲಲ ನದ
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         ಮಡ ಆಗ ತನ ಆಕಳಸಳತತ ಎದದ ಹಳಲಗ ತನಶ ಹದಟಟ ಬರದಗದಯಅದಳ
 ಭಸವಯತಳ .       ವಧ ಆಹರಕಕ ಏನನಳಶ ಒದಗಸಳವದದನ ಎಅದಳ ಯರಸಳತತ

    ಒಅದರಡಳ ಸರ ಮಜಮಳರದಳ ಹದರಟತಳ .    ಬಅಡಗಳ ಮರಯಲ ನಡಯಳತತದಗ
      ಇದದ ಕಕ ದದ ಹಗಯನ ಮಧಳರವದ ಗಅಧವಅದಳ ಅದರ ಘಪಣನಅದಪಯವನಳಶ

 ಆಕ ಕಮಸತಳ .        ಆ ಸಳವಸನಯ ಜಡನಶನ ಹಡದಳ ನಶಶ ಬದ ವಗ ನಡಯಳತತ ರಸತಯ
   ಬಳಗ ಬಅದಳ ಶನಳಭದನಗರನಳಶ ಕಅಡತಳ.     ಅವರ ದಳಅಡಳ ದಳಅಡದ ಶರನರವನಳಶ

  ನದನಡ ಹಳಲಗ ಪರಮನಅದವಯತಳ.     ಹಳಲಯ ಆನಅದಕಕ ಕದರತ ಒಅದತಳತ ;  ಆ
       ಶನಳಭದನಗರಳ ಹಳಲಗ ಅಭಮಳಖರಗರದ ಅದರ ಕಡಗ ಬನಳಶ ತರಳಗಸ

ನಡಯಳತತದದ ರಳ.   ಯರನಶನ ಆಗಲ ,     ಭರತಖಅಡದ ಹಳಲಗಳಳ ಹಅದನಅದ ಹರ
ಕದಲಳಲವದಲಲ .   ಶತಳಪವನಶದರದ ಸರಯ ,     ಆತ ಬನಳಶ ತರಳಗಸರಳವಗ ಕದಲಳಲವದಳ

 ಧಮರವಲಲ ವಷಟ
 ಪಪಶಶಗಳಳ : 

೧.      ಹಳಲಯಳ ಆಹರ ಅರಸ ಹದರಟ ಬಗ ತಳಸ. 

೨.    ಹಳಲಯ ಭನಟಯಡಳವ ಬಗ ತಳಸ.

 – ಭಗ 'ಬ' 

 ಅನಶ ಯಕ ವಠಕರಣ, ಅಲಅಕರ,  ಛಅದಸಳಸ -   ೨೦ ಅಅಕಗಳಳ

         ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶಶಗಳಗ ಅಥವ ಅಪಣರ ಹನಳಕಗಳಗ ನಲಳಕ ಪಯರಯ
 ಉತತರಗಳನಳಶ ಸದರಸಲಗದ.      ಅವಗಳಲ ಹಚಳಚ ಸದಕತವದ ಉತತರವನಳಶ ಆರಸ

    ಉತತರದ ಕ ಕಮಕಕ ರದದಅದಗ ಪಣರ ಉತತರವನಳಶ ಬರಯರ. ೧೦*೧=೧೦
೩೨.    ಕನಶ ಡ ವಣರಮಲಯಲರಳವ ಸಅಧಠ ಕಕ ರಗಳಳ ------

  ಎ)ಕ,   ಚ ಬ)  ಅ ,     ಆ ಸ)ಐ,     ಔ ಸ)ಉ,  ಊ
೩೩.      ವಶಶನಶಶ ರಯಠ ಅವರ ಪಪಥಮಕ ಶಕಕ ಣ ರಕಕ ಬಳಳಪರದಲ ನಡಯತಳ.   ಈ ವಕಠ ವ

    ವಕಠ ದ ಈ ಪಪಕರಕಕ ಸನರದ .---- 

   ಎ)     ಸಮನಠ ವಕಠ ಬ)    ಮಶಪವಕಠ ಸ)    ನಷನಧಥರಕ ವಕಠ ಡ)   ಸಅಯಜತ ವಕಠ
೩೪.           ಹಗದರ ನಮಗಲಲ ಮನ ಉಅಟ ನನಶ ಮಕಕ ಳ ಈ ವಕಠ ದಲ ಬಳಸಬನಕದ
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    ಲನಖನ ರಹಶ ------- 
ಎ)    ಉದದ ರಣ ಬ)    ಭವಸದಚಕ ಸ)    ವಕಠ ವನಷಷ ನ ಡ)ಪಪಶಶಥರಕ
೩೫. '  ಪಚಳಚ '    ಪದದ ಹದಸಗನಶ ಡ ರದಪವದಳ ------

  ಎ)    ಹಅಚಳ ಬ)    ಹಚಳಚ ಸ)    ಪಅಚಳ ಡ)  ಪಚಳಚ
೩೬. 'ಭಗವದಲನತ'     ಪದವ ಈ ಸಅಧಗ ಉದಹರಣಯಗದ----- 

  ಎ)     ಆದನಶ ಸಅಧ ಬ)     ಜಶತಶಸಅಧ ಸ)     ಶಳಚತಶ ಸಅಧ ಡ)   ಗಳಣ ಸಅಧ
೩೭. 'ಶನಳಭದನಗರಳ'    ಈ ಪದದಲರಳವ ವಭಕತ ------ 
 ಎ)    ಪಪಥಮ ಬ)     ತಗತನಯ ಸ)     ದಶತನಯ ಡ)  ಚತಳರರ
೩೮.     ನನಳ ಮಳಖ ಮನಲಗ ಬದದದ .    ಈ ವಕಠ ದಲರಳವ ಸವರನಮ ಪದವದಳ----- 

   ಎ)    ಮಳಖ ಬ)     ಮನಲಗ ಸ)     ಬದದದ ಡ)  ನನಳ
೩೯.  'ಕಟಟನಕಅತ'   –ಪದದಲರಳವ ಸಮಸವದಳ ---- 

   ಎ)   ಕ ಪಯಸಮಸ ಬ)    ಕಮರಧರಯ ಸಮಸ ಸ)    ದಶಗಳ ಸಮಸ ಡ)  ತತಳಲರಳಷ
 ಸಮಸ

೪೦.'ಮಳಅದ'   ಪದದ ಗಪಅರಕ ರದಪವದಳ---- 

   ಎ)    ಮಳಅದ ಬ)     ಮಅದ ಸ)    ಮಅದ ಡ)  ಮಳಅದ
೪೧.     ನವ ನಲಳಕ ಮಅದ ಜತತ .     –ಈ ವಕಠ ದಲರವ ಸಅಖಠವಚಕ ಪದ -

   ಎ)     ನವ ಬ)     ಮಅದ ಸ)     ಜತತ ಡ)  ನಲಳಕ
 
  

         ಈ ಕಳಗನ ಮದಲರಡಳ ಪದಗಳಗ ಇರಳವ ಸಅಬಅಧದಅತ ಮದರನಯ ಪದಕಕ ಸರ
   ಹದಅದಳವ ಸಅಬಅಧ ಪದವನಳಶ ಬರಯರ.೪*೧=೪

೪೨.  ಹಲವ :  ಪರಮಣವಚಕ : :  ಮದಡಣ : ---- 

೪೩.  ಓದಲ :   ವದಠ ಥರಕ : :  ಓದರಳ :----

೪೪.  ಬಅಜ :  ವಅದಠ :  ಸವಅತ :-----

೪೫.  ಅಲಲ ದ :  ಸಅಬಅಧಥರಕವಠ ಯ ::  ಸಳಯಠ ನ : ----- 

೪೬.      ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗಕಕ ಪಪಸತರ ಹಕ ,    ಗಣ ವಭಗ ಮಡ ,   ಛಅದಸಸನ ಹಸರಳ
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ಬರಯರ.೧*೩=೩
   ಏನಳ ಹನಳಜ ಕಣರರತತ
    ಗಲನ ಯವದಳ ಮನಕ ಕಳಅತನ

    ಸದನಳಗಳ ಬಸಕಜಸಕದಅಬಳದಳ ಸನರದನ ನನಗ
  ಅಥವ

   ಎತತಣ ತಳರಅಗಮದಳ ಪಕಳಕ ಪದದನಟಮಅ
   ತದತತಳದಳಳದಳದಳ ವಲಮನಕ ಮಳನನಥನನ

   ಪತಳತಮರಜವದಅದನಗ ನನಮಸ ಪನದನಬದಪಅ ಕರಸಲಗ
೪೭.     ಈ ಕಳಗನ ವಕಠ ದಲರಳವ ಅಲಅಕರವನಳಶ ಹಸರಸ,  ಲಕಕ ಣದದಅದಗ
ಸಮನಶ ಯಸ.೧*೩
'  ಸಮರಸವನ ಸಹಜನವನ' 

 ಅಥವ
'   ಪಪನಮಶಳದದ ನನನಳ ' 

                                    ಭಗ -'ಸ' 

     ವಕಠ ರಚನ ಹಗದ ಬರವರಗ ಕಶಲ ೧೩ ಅಅಕಗಳಳ.

೪೮.        ಈ ಕಳಗ ಕದಟಟರಳವ ಗದಗಳಲ ಯವದದರದ ಒಅದನಳಶ ವಸತರಸ ಬರಯರ.  

೧*೩=೩
೧.   ಬಕಕ ಗ ಚಲಲ ಟ ;    ಇಲಗ ಪಪಣ ಸಅಕಟ
೨.   ಹನಹನ ಕದಡದರ ಹಳಳ ;     ತನ ತನ ಕದಡದರ ಬಳಳ
೩.    ಜಣನಗ ಮತನ ಪಟಳಟ ;    ದಡಡ ನಗ ದದಣಣಯ ಪಟಳಟ

೪೯.          ನಮಮ ಶಲಯಅದ ನನವ ಕಜಗದಅಡ ಶಲ ಶಜಕಕ ರಕ ಪಪವಸದ ಕಳರತಳ ದದರದ
    ಊರನಲರಳವ ನಮಮ ಸಹದನದರಗ ಪತ ಕ ಬರಯರ.

 ಅಥವ
          ನಮಮ ಅಣಣ ನ ಮದಳವಯ ನಮತತ ನಲಳಕ ದನಗಳ ರಜ ನನಡಳವಅತ ಕದನರ ನಮಮ
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   ವಗರದ ಶಕಕ ಕರಗ ಪತ ಕ ಬರಯರ.

೫೦.        ಈ ಕಳಗನ ವಷಯಗಳಲ ಯವದದರದ ಒಅದನಳಶ ಕಳರತಳ ಹದನಜದಳ
   ವಕಠ ಗಳಗ ಕಡಮಯಲಲ ದಅತ ಪಪಬಅಧ ಬರಯರ.೧*೫=೫

*   ವವಧತಯಲ ಏಕತ
*   ಪರಸರ ಮಲನಠ
*   ವರದಕಣ
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