
      ಮದರ ಪಪಶಶ ಪತಪಕ ೫     
             ಪಪಥಮ ಭಷ ಕನಶ ಡ ೧೦ ನನ ತರಗತ

 ಗರಷಷ ಅಅಕ:                    ೧೦೦ ಅವಧ : 2.45   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.       ಅಮರಕ ಕನಡ ದನಶಗಳಲ ಮನಗಳನಳಶ ಯವದರಅದ ಕಟಳಟತತರ ?

೨.       ಬಳಕಕ ರಯನ ರಜಠ ಭರ ಕಲದಲ ಯರದಳಗ ಸಅವದ ನಡಯತಳ ?

೩.      ಮಲಗಳಲ ಮದಳಮಗಳಳ ಕಕತಯನಳಶ ಬರದವರಳ ಯರಳ ?

೪.       ಧಮರಬಳದದಯಳ ತನಶ ಬಳಗನ ಹದತತನಳಶ ಹನಗ ಕಳದನಳ ?

೫.     ಶನಳಭದನಗರಳ ಹನಗ ಜನವನ ನಡಸಳತತದದ ರಳ ?

೬.      ಯರಳ ಯರಅದಲದ ಅಜಳರನನನಳಶ ಎದಳರಸಲಳ ಸಧಠ ವಗಲಲಲ ?

೭.        ಕಳಅಪಣ ಸರಕರದ ಯವ ಆದನಶವನಳಶ ಹಲಗಲ ಬನಡರಳ ವರದನಧಸದರಳ ?

೮.    ಯವದಕಕ ಮಳಅಗರನ ಮಳಯಗಬನಕಳ ?

     ೯ಭರತಚಕ ಕವತರಗ ತನಶ ಹಸರನಳಶ ಬರಸಲಳ ಏಕ ಸಧಠ ವಗಲಲಲ ?
೧೦.          ಅನ ಟಳ ದಸ ಲಸಟ ಕಕತಯನಳಶ ಗಅಧನಜಯವರಳ ಗಳಜರತ ಭಷಗ ಯವ

  ಹಸರನಅದ ಅನಳವದಸದರ ?

೧೧.     ಪರವಳಗಳಳ ಏಕ ಆನಅದ ಹದಅದದವ ?

   ಈ ಕಳಗನವಗಳಗ ಮದರಳ -    ನಲಳಕ ವಕಠ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ.

೧೨.      ಜಜನಧಮರದ ಸಳಧರಣಗಗ ಬಳಕಕ ರಯನಳ ಕಜಗದಅಡ ಕ ಕಮಗಳನನಳ ?

೧೩.       ಕಜಗರಕ ಕತ ಕಕಕ ವಶಶನಶಶ ರಯಠ ನವರಳ ನನಡದ ಕದಡಳಗಗಳಳ ಯವವ ?

೧೪.      ವಶಶನಶಶ ರಯಠ ನವರಳ ಎಅಜನಯರಳಗಳಗ ಹನಗ ಮಗರದಶರನ ಮಡದರಳ ?

೧೫.      ಇಅದಲಲ ನಳ ಫಲಕದಡಳವ ಅಅಶಗಳಳ ಯವವ ?   ಹನಗ ವವರಸ .

೧೬.     ಲವಣಗಳನಳಶ ಏಕ ವನರಗನತಗಳಳ ಎನಶ ಲಗದ ?
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೧೭.      ವಲಲನಕ ಆಶ ಪಮಕಕ ಯಜಶಶ ವ ಬಅದ ಬಗ ತಳಸ..

೧೮.        ಯಜಶಶ ದ ಹಣಪಟಟಯಲದದ ಬರಹವನಳಶ ನದನಡ ಲವನಳ ಏನಅದಳ ಯಚಸದನಳ ?

೧೯.      ಸಮಜಸಳಧರಣ ಯವಗ ಸಧಠ ವಅದಳ ಎಚ ನರಸಅಹಯಠ ನವರ ಅಭಪಪಯವಗದ
೨೦.    ಒಗಟಳಗಳ ವಜಶಷಟ ಠ ತಳಸ .

       ಈ ಕಳಗನ ಹನಳಕಗಳಗ ಸಅದಭರ ಮತಳತ ಸಶರಸಠ ಗಳನಳಶ ಬರಯರ.   ೪*೩=  ೬
೨೧. ''       ಸಶ ಲಲ ಹದನಗ ಇವರಗ ಸಹಯ ಮಡ ಬ ''

೨೨.''    ಹಳಸಯದ ಬನಹರಯನ ಇಲಲ ''

೨೩. ''  ಪಮರರನಳಳವಅತ ನನನಳಳದ''

೨೪.    ನಳನ ಕನಸನಳ ಬತದತನಣ ''

   ಈ ಸಹತಗಳ ಸಸ ಳ ,ಕಲ,   ಕಕತಗಳನಳಶ ಕಳರತಳ ಬರಯರ.   ೨*೩=೬

   ೨೫. ಎ.  ಎನ .  ಮದತರರವ
     ೨೬ .ದಳ.  ಸರಸಶ ತ

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

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

----------------------  ನಅತದಲವನಯಠ ?

 ಅಥವ
 ನಷಷಯಳಳಳ ------- 

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

-----------------  ರಮನಥ
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೨೮.       ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗವನಳಶ ಓದಕದಅಡಳ ಪಪಶಶಗಳಗ ಉತತರ ಬರಯರ.  ೪*೧=೪

    ಮರಳಳಳ ಮಧವ ಮಹಯ ರಜಠ ದ
  ಸರಗ ಸದನಲಳವನಲಲ ಕಅತನ

   ಯರಳ ಸಳಯಧನರನಗ ಬಸಕಜವಲ ಮನವಲಲ .
   ಹದರದ ದತರಅಗ ಹಗವರ

 ಶರವನರದದಪಲಸಳವಅಬನ
    ಭರದದಳದರನಳ ಕರವನಅದಪನ ಕದಅದ ನನನಅದ

 ಪಪಶಶಗಳಳ
೧.          ಈ ನಳಡಯಲ ಎಲಲ ರದ ಮಚಚ ಬಹಳದದ ಕಣರನ ಉದತತ ಗಳಣ ಯವದಳ ?

೨.       ಯವದರಲ ತನಗ ಮನವಲಲ ಎಅದಳ ಕಣರ ಹನಳದನ ?

೩.    ಕಣರನಳ ಯವ ಭರದಲದದ ನಳ ?

೪.       ಯರನಳಶ ಕಕಷಷ ನಳ ಕದಅದನಳ ಎಅದಳ ಕಣರ ಹನಳಳವನಳ ?

 – ಭಗ 'ಬ' 

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

೨೯.          ರಮನ ಬರಳವಕಗ ಶಬರಯಳ ಮಡದ ಸದದ ತ ಮತಳತ ರಮನ ಕಳರತದ ಅವಳ
      ಭವವ ಶಬರಯ ಹಡನಲ ವಠ ಕತವದ ರನತ ವಣರಸ

 ಅಥವ
     ಶಬರಗ ರಮನಳ ಮನಕಕ ಕರಳಣಸದ ಸಅದಭರ ವಣರಸ.

೩೦.        ಹಕಕ ಯನಳಶ ಕಲಗತಗ ಹದನಲಸಳತತ ಕವ ಹನಳರಳವ ಮತಳಗಳಳ ಯವವ ?

 ಅಥವ
       ಕಲದ ಹಕಕ ಯ ಮಳಅದ ಎಲಲ ರದ ಸಮನರಳ ಈ ಹನಳಕಯನಳಶ ವಶಲನಷಸ.
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೩೧.     ಈ ಕಳಗನ ಗದಠ ಭಗವನಳಶ ಓದಕದಅಡಳ,    ಕದಟಟರಳವ ಪಪಶಶಗಳಗ ಉತತರ
ಬರಯರ.. ೪=೨+೨

    ಎಲಲ ಧಮರಗಳದ ಹಕಕದಟಟ ಒಅದಳ ರತಶ ಪಠವದ.  ಸಧಕನಗ ,   ಅಅತಜನರವಗ ಯವ
      ತದಅದರಯದ ಆಗಬರದಅದಳ ಎಲಲ ಧಮರಗಳದ ಅವನನಳಶ ಸಮಜವನ

 ನದನಡಕದಳಳ ಬನಕಅದಳ ಹನಳವ.  ಧಮರಶಲಗಳಳ ,  ವಹರಗಳಳ ,   ಅನಶ ಛತ ಕಗಳಳ -  ಇವ
    ಏಪರಟಟರಳವದಳ ಇಅಥವರಗಗ ಹಗದ ನಗರತಕರಗಗ .  ಅನನಕ ದನವಸತನಗಳಲಯದ

,   ಮಠಗಳಲಯದ ಇಅಥ ಏಪರಟದ.     ಇಅಥ ಸಧಕರನಳಶ ಮನಯಲಟಳಟಕದಅಡಳ ಅವರ
   ಯಗಕಮವನಳಶ ನದನಡಕದಅಡವರದ ಉಅಟಳ .   ಇದಳ ಸಮಜದ ಕತರವಠ ವಯತಳ

.    ಆದರ ಸಧಕನ ಕತರವಠ ವನನಳ ?     ಇನದಶಬಬ ರ ಮನಲ ಅವನದಅದಗದ ಭರ ಹಕರಬರದಳ

.       ಇನದಶಬಬ ರಳ ತವಗಯನ ಕಜಯತತಕದಡದ ಅವನಳ ಏನನದಶ ಸಶನಕರಸಬರದಳ .  ದತಕವನ
    ಮನವನಳಶ ಹತಳತಸಲ ಪರನಕಸ ದನವನಳಶ ಸಶನಕರಸಬನಕಳ.    ಕನಳ ದದರಕಸಕದಅಡ ಸಮಗಪ - 

    ಸಕಯರಗಳ ಮನಲ ನಅತ ಸಧನ -  ತಪಸಳಸ ,     ಮರವನಳಶ ಆಶ ಪಯಸ ಬಳದ ಬಳಳಯಅತ ಅದಕಕ
   ಸಶ ಯಅ ಪಣರತ ಇಲಲ . 

 ಪಪಶಶಗಳಳ :

೧.       ಧಮರಗಳಳ ಹಕಕದಟಟ ರತಶ ಪಠವನಳಶ ಸಮಜ ಹನಗ ನವರಹಸಳತತದ ?

೨.   ಸಧಕನ ಕತರವಠ ವನನಳ ?

 – ಭಗ 'ಬ' 

 ಅನಶ ಯಕ ವಠಕರಣ, ಅಲಅಕರ,  ಛಅದಸಳಸ -   ೨೦ ಅಅಕಗಳಳ
        ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶಶಗಳಗ ಅಥವ ಅಪಣರ ಹನಳಕಗಳಗ ನಲಳಕ ಪಯರಯ

 ಉತತರಗಳನಳಶ ಸದಚಸಲಗದ.      ಅವಗಳಲ ಹಚಳಚ ಸದಕತವದ ಉತತರವನಳಶ ಆರಸ
    ಉತತರದ ಕ ಕಮಕಕ ರದದಅದಗ ಪಣರ ಉತತರವನಳಶ ಬರಯರ. ೧೦*೧=೧೦

೩೨. '  ಸಳತತಮಳತತ '    ಪದವ ಈ ವಠಕರಣಅಶದ ಉದಹರಣಯಗದ..... 

ಎ)     ಜದನಡಳನಳಡ ಬ)    ಅನಳಕರಣವಠ ಯ ಸ)   ನಳಡಗಟಳಟ ಡ)  ದಶರಳಕತ
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೩೩.        ಹದತತಕದಅಡನತಳ ಪದವ ಕ ಪಯಪದದ ಈ ರದಪಕಕ ಉದಹರಣಯಗದ ---

  ಎ)      ನಷನಧಥರಕ ಬ)     ಸಮನಠಥರಕ ಸ)    ವದಠ ಥರಕ ಡ)  ಸಅಭವನಥರಕ
೩೪. '  ಕದಯ '    ಪದದಲರಳವ ವಠಕರಣ ವಶನಷವದಳ -----

   ಎ)    ನಳಡಗಟಳಟ ಬ)    ದಶರಳಕತ ಸ)    ಅನಳಕರಣವಠ ಯ ಡ)  ಜದನಡಳನಳಡ
೩೫.        ಅನನಕ ಉಪವಕಠ ಗಳಳ ಒಅದಳ ಪಪಧನ ವಕಠ ಕಕ ಅಧನನವಗದಗ ಉಪವಕಠ ಗಳಳ

    ಮಳಗದಗಲಲಲ ಈ ಚಹಶಯನಳಶ ಬಳಸಲಗಳವದಳ .-----

  ಎ)     ಪಪಶಶಥರಕ ಬ)    ಅಲಲ ವರಮ ಸ)     ಅಧರವರಮ ಡ)    ಉದದ ರಣ
೩೬. 'ಕಳಲಧಮರ'     ಪದವ ಈ ಸಮಸಕಕ ಉದಹರಣಯಗದ ---- 

  ಎ)     ಗಮಕ ಸಮಸ ಬ)    ತತಳಲರಳಷ ಸಮಸ ಸ)     ದಶಗಳ ಸಮಸ ಡ)   ಕ ಪಯ ಸಮಸ
೩೮.   ತವ ಕಡಮ ಮತನಡದರ;     ಆದರ ಹಚಳಚ ಕಲಸ ಮಡದರ .   ಈ ವಕಠ ವ

   ವಕಠ ದ ಈ ಪಪಕರಕಕ ಸನರದ.

  ಎ)      ಸಮನಠ ವಕಠ ಬ)       ನಷನಧಥರಕ ವಕಠ ಸ )   ಮಶಪವಕಠ ಡ)  ಸಅಯಜತ
 ವಕಠ

೩೯.      ಚಅದಪಕರ ಪದವ ಈ ಸಅಧಗ ಉದಹರಣಯಗದ ----- 

  ಎ)      ಗಳಣ ಸಅಧ ಬ)      ಆದನಶ ಸಅಧ ಸ)     ಸವಣರದನರರ ಡ)  ಲದನಪಸಅಧ
೪೦.      ಇಳಯಅ ಪದದಲರಳವ ವಭಕತ ಯದಳ ----- 

   ಎ)    ತಕತನಯ ಬ)     ಪಪಥಮ ಸ)    ದಶತನಯ ಡ)  ಚತಳರರ
೪೧.'ದನದನ'     ಪದವ ಈ ವಠಕರಣಅಶದ ಉದಹರಣಯಗದ .

    ಎ)    ದಶರಳಕತ ಬ)     ನಳಡಗಟಳಟ ಸ)     ಅನಳಕರಣವಠ ಯ ಡ)   ಜದನಡಳನಳಡ

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

೪೨.  ಹಅಗ :  ಹನಗ : :  ಮಠಗ : ---

೪೩.  ಸದಣಗ :  ಶಳನಕ : :  ಅಡವ : -----

೪೪.  ಇಲಖ :  ಉದಳರ : : ಆಸಲ ತಪ: –---
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೪೫.  ಬನಗನ :    ಸಮನಠಥರಕವಠ ಯ : :  ಅಥವ : –---- 

೪೬.      ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗಕಕ ಪಪಸತರ ಹಕ ,    ಗಣ ವಭಗ ಮಡ ,  ಛಅದಸಸನ ಹಸರಳ
ಬರಯರ.೧*೩=೩

   ಎಡದ ಮಜಯಲ ಕರವನಅದಪರ
    ಗಡಣ ಬಲದಲ ಪಅಡಳ ತನಯರ

    ಗಡಣವದರಲ ಮದಪ ಮಗಧ ಯದವದಗಳಳ
 ಅಥವ

     ಮತತ ವರಳಣನ ಲದನಕದಅ ಬಅದಳ ಮಳಳದಪನ
    ನಳತತ ಹಯದಡಗ ನಡತಅದಳ ನದನಡಲಕ ದರ

      ನತತಯಳ ಮರವ ಪಟಟ ದ ಲಖತಮಅ ಕಅಡಳ ಲವನದನದಕದಳಳತದರನಳ

೪೭.     ಈ ಕಳಗನ ವಕಠ ದಲರಳವ ಅಲಅಕರವನಳಶ ಹಸರಸ,  ಲಕಕ ಣದದಅದಗ
ಸಮನಶ ಯಸ.೧*೩
'  ಶಕಕ ಣವ ಸಅಜನವನ' 

 ಅಥವ
'  ವದನರವಅದ '

 

 ಭಗ -'ಸ' 

     ವಕಠ ರಚನ ಹಗದ ಬರವಣಗ ಕಶಲ ೧೩ ಅಅಕಗಳಳ.

೪೮.        ಈ ಕಳಗ ಕದಟಟರಳವ ಗದಗಳಲ ಯವದದರದ ಒಅದನಳಶ ವಸತರಸ ಬರಯರ. 

  ೧*೩=೩
*       ಹತತ ತಯ ಹದತತನಡಳ ಸಶ ಗರಕಕ ಅತ ಮಗಲಳ
*      ಸಜಜ ನರ ಸಹವಸ ಹಜಜನನಳ ಸವದಅತ
*      ಕಜ ಕಸರದರ ಬಯ ಮಸರಳ
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೪೯.        ನಮಲ ಶಲಯಲ ಆಚರಸದ ಪರಸರ ದನಚರಣಯ ಕಳರತಳ ಧರವಡದ
   ವದಠನಗರದ ನವಸಯದ ನಮಲ ಗಳಯ/  ಗಳತ ( ತನಜಸ/ ತನಲ ಯ)    ಗ ಒಅದಳ ಪತ ಕ

ಬರಯರ. 

 ಅಥವ
         ನಮಲ ಊರನಲ ನಡಯಳವ ಜತಪಗ ಹದನಗಳವ ಸಲಳವಗ ಎರಡಳ ದನಗಳ ರಜ

       ನನಡಳವಅತ ಕದನರ ನಮಲ ವಗರದ ಶಕಕ ಕರಗ ರಜ ಅಜರ ಬರಯರ. 

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

೧.   ರಷಟಪನಯ ಹಬಬ ಗಳಳ
೨.   ಪರಸರ ಮಲನಠ
೩.     ದದರದಶರನದ ಉಪಯಗ ಮತಳತ ಹನಗಳಳ
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