
                          ಮದರ ಪಪಶಶ ಪತಪಕ ೪
             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 .     ಧಮರಗಳಳ ಹಕಕದಟಟರಳವ ರತಶ ಪಠ ಏನಳ ?

೨.     ಶಪನರಮನ ತಅದಯ ಹಸರನನಳ ?

೩.     ಶಬರ ಯರ ಆಶ ಪಮದಲ ವಸವಗದದ ಳಳ ?

೪.    ಶನಳಭದನಗರಗ ತಲಸಳತತಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

೫.       ಶನಳಭದನಗರ ವದನರವಅದದಲ ಮಳಗಳಳಳ ನಗಳ ಮದಡಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

೬.    ಲವಣಗಳನಳಶ ಏನಅದಳ ಕರಯಲಗದ ?

೭.      ಬರಳಗಳಗ ಹದಯದಡಳವ ಹಡಗನಳಶ ಹನಗ ಮಳನಶ ಡಸಬನಕಳ ?

೮.      ಯರಅದ ಕಲವಅಟಯಳತ ಎಅದಳ ಧಧತರಷಟ ಪನಳ ಹನಳದನಳ ?

೯.       ಭರತಚಕ ಕವತರಗ ತನಶ ಹಸರನಳಶ ಬರಸಲಳ ಏಕ ಸಧಠ ವಗಲಲಲ ? 

೧೦.     ಸಸತಅತ ಕಠದ ಎರಡಳ ಬಗಗಳಳ ಯವವ ?

೧೧.     ಜದನಡ ಪರವಳಗಳಳ ಹನಗ ಬಳಳತತದದ ವ ?

   ಈ ಕಳಗನವಗಳಗ ಮದರಳ -    ನಲಳಲ ವಕಠ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ.  ೯*  ೨ =೧೮
 ೧೨.       ಶಬರಯ ಮನಕಕ ದ ಹಅಬಲವನಳಶ ನಮಮ ಮತಳಗಳಲ ಬರಯರ .

೧೩.      ವದಠರರಗಳಳ ಗದರದರರನಳಶ ಕಅಡಳ ಭಯಗದಳಳ ಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

೧೪.        ಖದಬಟಟಯ ಕಳರತಳ ಗದರದರರಳ ಅಮರಕದ ವದಠರರಗಳಗ ಏನಳ ಹನಳದರಳ ?

೧೫..      ಪಪನಮಮತಯಳ ದಳಷಟ ಬಳದದಗ ಹನಗ ಬಳದದವದ ಹನಳದನಳ ?  ಏಕ ?

೧೬.      ಹಲಗಲಯ ಬನಡರಳ ದಅಗ ಏಳಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

೧೭.       ಕಣರನನಳಶ ಹಸತನಪರದ ರಜನಗಸಳವ ಕಳರತಳ ಶಪನಕಧಷಷ ನಳ ಹನಳದ ಮತಳಗಳನನಳ?
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೧೮.      ಕಣರನಗ ದಳರರಧನನ ಮನಲರಳವ ಅಭಮನ ,    ಸಸಮನಷಷ ಅವನ ಮತಳಗಳಲ
  ಹನಗ ವಠ ಕತವಗದ ?

೧೯.    ವವಜನಕ ಸಅಶದನಧನಗಳಳ ಯವಗ ಅಥರರಹತವಗಳತತವ?

೨೦.     ಅಅಗಯ ಕಳರತಗರಳವ ಜನಪದ ಒಗಟನಳಶ ವವರಸ.

      ಈ ಕಳಗನ ಹನಳಕಗಳಗ ಸಅದಭರ ಮತಳತ ಸಸರಸಠ ಗಳನಳಶ ಬರಯರ.   ೪*೩=೧೨
೨೧. ''      ತನಶ ಅತ ಪರರ ಬಗದದಡ ಕವಲಸ ಬನಶಣವಕಳಲ ''
೨೨. ''        ಎಲಲ ರಜಠ ದದಳಗಳಳಳ ಅತಹ ಬಸತಗಳಗ ಶಪನ ವವಷಷ ವರಳ ಶಸನವ ನಟಳಟ ಪಲಸಳವರಳ''

೨೩. ''   ಪಗಲನತನಳಅ ದನವಗಗಳಳರದದಡನಅ '' 

೨೪. ''    ಗಡಯ ಮಠಜಕ ನಅದ ಜನವತತತವರಳ''

   ಈ ಸಹತಗಳ ಸಸ ಳ ,ಕಲ,   ಕಧತಗಳನಳಶ ಕಳರತಳ ಬರಯರ.   ೨*೩=೬
೨೫.  ದನವನದರಳ ಮಹದನವ
೨೬. ಜ.  ಎಸ .ಶವರಳದಪಪಪ

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

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

-------------------  ನದನಡದರ
 ಅಥವ

 ಯಳಗಯಳಗಗಳ ---------  

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

-----------------  ನದನಡದರ

೨೮.       ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗವನಳಶ ಓದಕದಅಡಳ ಪಪಶಶಗಳಗ ಉತತರ ಬರಯರ.  

೪*೧=೪
  ಅಅದಣವನನರದ ಸದಣಗನಅತ
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    ಕಅಡದಡ ಬಡದಳ ಮಳನಶನ ಸಸ ಭವವನಳ
ಸಳಡಳ!ಸಳಡಳ!!    ಮನವದಳ ವಷಯಕಲ ಹರವದಳ ;

 ಮಧಡ ,   ನಮಮ ನನಳದನ ನನಯಲನಯದಳ
   ಎನದಶಡಯ ಕದಡಲ ಸಅಗಮದನವ

    ನಮಮ ಚರಣವ ನನವಅತ ಕರಳಣಸಳ
 ಸರಗದಡಡ ಬನಡಳವ,   ನಮಮ ಧಮರ
 ಪಪಶಶಗಳಳ :

೧.      ಮನಸಸನ ಸಸ ಭವವನಳಶ ಬಸವಣಷ ನವರಳ ಯವದಕಲ ಹದನಲಸದರ ?

೨.      ದನವರನಳಶ ಅನಳದನವ ಯವದಳ ನನಯಲಳ ಬಡಳವದಲಲ ?

೩.      ಬಸವಣಷ ನವರಳ ಕದಡಲಸಅಗಮನಲ ಏನನಳಶ ಕರಳಣಸಳವಅತ ಕದನರದರ ?

೪.      ಈ ನಳಡಯಅದ ನನವನನಳ ಅರಯಳವರ ?

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

೨೯.      ಮದತರರಯರ ದಧಷಟಯಲ ಹಳಲಯಳ ಬನಟಯಡಳವ ಬಗಯನಳಶ ತಳಸ.

 ಅಥವ
      ಶನಳಭದನಗರನಳಶ ರಕಸದಳದಳ ಖದರಪಸತಕವನ ಅಥವ ಹಳಲಯ ಧಮರವನ ? 

 ಸಮಥರನಯಅದಗ ವವರಸ.

೩೦.        ವಲಮನಕಯ ಆಶ ಪಮಕಲ ರಮನ ಅಶಸ ಮನಧದದ ಕಳದಳರಯಳ ಬಅದ ಸಅದಭರವನಳಶ
 ವವರಸ .

 ಅಥವ
        ಅಶಸ ಮನಧದ ಕಳದಳರಯ ಹಣಪಟಟಯ ಮನಲದದ ಬರಹವನಳಶ ನದನಡ ಲವನ ಮನದಲ

     ಮದಡದ ಭವನಯನಳಶ ಮತಳತ ಅವನ ಪಪತಕ ಪಯಯನಳಶ ವವರಸ. 

೩೧.     ಈ ಕಳಗನ ಗದಠ ಭಗವನಳಶ ಓದಕದಅಡಳ,    ಕದಟಟರಳವ ಪಪಶಶಗಳಗ ಉತತರ
ಬರಯರ.. ೪=೨+೨
''  ಶಕಕ ಣಕಲಗ ಶಕಕ ಣವರಬನಕಳ.        ಅದಳ ಕಲವನ ಜನರ ಸದತತಗದ ಪಪಗತಪರ ರಜಠ ದಲ ಎಲಲ ರ

  ಆಜನಮ ಸದದ ಹಕಲಗಬನಕಳ ''        ಎಅಬಳದನಳಶ ಮನಗಅಡ ಇವರಳ ತಅತಪಕ ಮತಳತ ವಧತತಪರ ಶಕಕ ಣಕಲ
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 ಆದಠ ತ ನನಡದರಳ.     ಇದಕಲಗಯನ ಬಅಗಳದರನಲ ಮಕನಕಲ ಇಅಜನಯರಅಗ ಶಲ
,     ಮವಸದರನಲ ಚಮರಜನಅದಪ ತಅತಪಕ ಸಅಸಸಗಳನಳಶ ಪಪರಅಭಸದರಳ .  ಮಹಳಶಕಕ ಣದ ಬಗಗ

     ಸಹನಳಭದತ ಹದಅದದದ ಇವರಳ ಗಧಹಶಕಕ ಣ ಶಲಗಳನಳಶ ಸಸಪಸದರಳ.  ವದಠರರವನತನವನಳಶ
       ಕದಡಳವದರ ಮದಲಕ ಹಅದಳಳದ ವಗರಗಳ ವದಠರರಗಳ ವಠಸಅಗಕಲ ಅನಳವ

ಮಡಕದಟಟ ರಳ.   ಇದಲಲ ದ ಭಷ ,     ಸಹತಠ ಮತಳತ ಸಅಶದನಧನಗಳಗದ ಪಪನತಸಹ ನನಡದರಳ. 

       ಓದಳವ ಹವಠಸ ಬಳಸಳವ ದಧಷಟಯಅದ ಗ ಪಅಥಲಯಗಳ ವಠ ವಸಸಗ ಅಸಸಭರ
ಹಕದರಳ.          ಏಕನಕಧತ ಕನರಟಕದ ರಚನ ಮತಳತ ಕನಶ ಡ ಭಷ ಹಗದ ಸಹತಠ ಗಳ ಬಗಗ

    ಸವರಜನಕರಲ ಉಅಟಗದದ ಒಲವನಳಶ ಮನಗಅಡಳ '   ಕನಶ ಡ ಸಹತಠ ಪರಷತತನಳಶ'  ಸಸಪಸದಳದ
     ಇವರ ಕಲದ ಮತದತಅದಳ ಮಹತಸ ದ ಸಧನ .

 ಪಪಶಶಗಳಳ :

೧.        ಶಕಕ ಣದ ಕಳರತಳ ವಶಸನಶಸ ರಯಠ ನವರ ಹನಳಕಯನಳಶ ಅದಕಲಗ ಅವರಳ ಕವಗದಅಡ
 ಕ ಕಮಗಳನಳಶ ತಳಸ.

೨.  ಭಷ ,      ಸಹತಠ ದ ಉಳವಗಗ ವಶಸನಶಸ ರಯಠ ನವರಳ ಏನಳ ಮಡದರಳ ?

 

 – ಭಗ 'ಬ' 

 ಅನಸ ಯಕ ವಠಕರಣ, ಅಲಅಕರ,  ಛಅದಸಳಸ -   ೨೦ ಅಅಕಗಳಳ

         ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶಶಗಳಗ ಅಥವ ಅಪಣರ ಹನಳಕಗಳಗ ನಲಳಲ ಪಯರಯ
 ಉತತರಗಳನಳಶ ಸದಚಸಲಗದ.      ಅವಗಳಲ ಹಚಳಚ ಸದಕತವದ ಉತತರವನಳಶ ಆರಸ

    ಉತತರದ ಕ ಕಮಕಕ ರದದಅದಗ ಪಣರ ಉತತರವನಳಶ ಬರಯರ. ೧೦*೧=೧೦

೩೨.        ರಮಲಕಕ ಮಣರಳ ಎನಳಶವ ಪದವ ಈ ಸಮಸಕಲ ಉದಹರಣಯಗದ -----

   ಎ)      ದಸಗಳ ಸಮಸ ಬ)       ದಸ ಅದಸ ಸಮಸ ಸ)     ಕ ಪಯಸಮಸ ಡ)  ಅಅಶಸಮಸ
೩೩. 'ರಕಯಡಲ'       ಪದವ ಈ ಕ ಪಯಪದ ರದಪಕಲ ಉದಹರಣಯಗದ ------- 

    ಎ)       ವದಠ ಥರಕ ಬ)    ಸಅಭವನಥರಕ ಸ)     ನಷನಧಥರಕ ಡ )   ಸಅರಜನತಮ ಕ
೩೪.        ಕಳಗ ಕದಟಟರಳವ ಪದಗಳಲ ವಜತನಯ ಸಅಯಳಕತಕಕ ರವನಳಶ ಹದಅದರಳವ ಪದ ----- 

      ಎ)       ತಮಮ ಬ)     ಅನಶ ಸ)     ಮಚಳಚ ಡ)    ಸದಳಗಣ
೩೫. '  ಭಕತರ ದಸಯಅದ'    ಈ ಪದದಲರಳವ ವಭಕತ ------- 

mamatabhagwat1@gmail.com 

mailto:mamatabhagwat1@gmail.com


   ಎ)    ಪಪಥಮ ಬ)    ದಸತನಯ ಸ)    ಪಅಚಮ ಡ)  ತಧತನಯ
೩೬.     ಮನಮನ ಪದವ ಈ ವಠಕರಣಅಶದ ಉದಹರಣಯಗದ. 

    ಎ)     ದಸರಳಕತ ಬ)     ಅನಳಕರಣವಠ ಯ ಸ)     ನಳಡಗಟಳಟ ಡ)  ಜದನಡಳನಳಡ
೩೭.     ಪಪಸದ ಪದದ ತದದ ವ ರದಪವದಳ ------ 

ಎ)    ಪರಸದ ಬ)     ಹಸದ ಸ)      ಪಪಸನದ ಡ)ಪಪಸದದ
 

೩೮.            ಪಅಡಳ ರಜನ ಎರಡನಯ ಹಅಡತಯ ಹಸರಳ ಮದಪ ಎಅದಗತಳತ ಈ ವಕಠ ದಲ
  ಸಅಖಠನಯವಚಕ ಪದ --------- 

       ಎ)    ರಜನ ಬ)    ಹಅಡತ ಸ)    ಹಸರಳ ಡ)  ಎರಡನಯ
೩೯.     ಇಲಲ ದದ ಅಗ ಪದದ ಗಪಅರಕ ರದಪವದಳ ----- 

     ಎ)      ಇಲಲ ದ ಹಗ ಬ)    ಇಲಲ ದಗ ಸ)    ಇಲಲ ದಗ ಡ)   ಇಲಲ ದನ ಹನಅಗ
೪೦.          –ಈ ಸಮಷಟ ಮನಸಸ ಲ ಎಲಲ ರದ ಇರಳತತರ ಈ ವಕಠ ದಲರಬನಕದ ಲನಖನ ಚಹಶ ----

    ಎ)     ಪಣರ ವರಮ ಬ)      ಅಲಪ ವರಮ ಸ)      ಅಧರವರಮ ಡ )   ವಕಠ ವನಷಷ ನ
೪೧. 'ಕಗದ'       ಪದವ ಕನಶ ಡಕಲ ಈ ಭಷಯಅದ ಬಅದದ -------- 

    ಎ)    ಅರಬಬನ ಬ)     ಫಸರ ಸ)     ಉದಳರ ಡ)  ಹಅದದಸಸನ

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

೪೨.  ಸರವಅತ :    ತದದತಅತ ನಮ : :   ಸರವಅತಕ : _____ 

೪೩.  ಪಜರ :    ಅನಸ ಥರಕ ನಮ : :  ಪಜ : ---- 

೪೪.  ಮಹತಮ :    ಸವಣರ ದನಘರಸಅಧ : :  ಜತಠತನತ : ____ 

೪೫.   ಎದ ನಡಳಗಳ :  ನಳಡಗಟಳಟ : :  ದಳದಖದಳಮಮನ : ----- 

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

     ಉವರಯಳ ಕಸಲಠ ಪಡದ ಕಳವರಅ ರಮ
   ನದನವರನನ ವನರನತನ ಯಜಜ ತಳರಗಮದಳ

   ನವರಹಸಲಪರರರದದಡಅ ತಡಯಲಅದದರ ಲನಖನವನದನದ | 
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 ಅಥವ

   ಎತತಣ ತಳರಅಗಮದಳ ಪಕಳಲ ಪದದನಟಮಅ
  ತದತತಳದಳಳದಳದಳ ವಲಮನಕಮಳನನಥನನ

    ಪತಳತಮರವವದಅದನಗ ನನಮಸ ಪನದನಬದಪಅ ಕರಸಲಗ |

೪೭.     ಈ ಕಳಗನ ವಕಠ ದಲರಳವ ಅಲಅಕರವನಳಶ ಹಸರಸ,  ಲಕಕ ಣದದಅದಗ ಸಮನಸ ಯಸ.೧*೩
'ಚರಣಅಬಳಜ' 

 ಅಥವ
'  ರಸವನ ಜನವನ'  

 ಭಗ -'ಸ' 

     ವಕಠ ರಚನ ಹಗದ ಬರವಣಗ ಕಶಲ ೧೩ ಅಅಕಗಳಳ.

೪೮.        ಈ ಕಳಗ ಕದಟಟರಳವ ಗದಗಳಲ ಯವದದರದ ಒಅದನಳಶ ವಸತರಸ ಬರಯರ.   

೧*೩=೩
೧.     ದದರದ ಬಟಟ ಕಣಷಗ ನಳಣಷ ಗ
೨.     ಹಸಗ ಇದದ ಷಳಟ ಕಲಳ ಚಚಳ
೩.   ತಯಗಅತ ಬಅಧಳವಲಲ ;  ಉಪಪಗಅತ ರಳಚಯಲಲ

        ನಮಮ ಶಲಯಲ ಆಚರಸದ ಸಸತಅತ ಕಠ ದನಚರಣಯ ವರದಯನಳಶ ಪಪಕಟಸಳವಅತ ಕದನರ
   ಕನಶ ಡಪಪಭ ದನಪತಪಕಯ ಸಅಪದಕರಗದಅದಳ ಪತ ಕಬರಯರ.

 ಅಥವ
         ಶವಕಕ ಣಕ ಪಪವಸಕಲ ಹದನಗಲಳ ಅನಳಮತ ಕದನರ ಧರವಡದಲರಳವ ನಮಮ ತಅದಗ ಪತ ಕ

ಬರಯರ. 

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

೧.     ಪರಸರ ಸಅರಕಕ ಣಯಲ ವದಠರರಗಳ ಪತ ಕ

mamatabhagwat1@gmail.com 
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೨.   ಕಳಡತದ ಕಡಳಕಳ
೩.   ಶಕಕ ಣದಲ ತಅತ ಕಜನ

mamatabhagwat1@gmail.com 

mailto:mamatabhagwat1@gmail.com

