
       ಮದರ ಪಪಶಶ ಪತಪಕ ೧೦
             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 .       ರಮ ಲಕಕ ಣರಗ ಮತಅಗಶ ಪಮಕಕ ಹದನಗಲಳ ಸದಚಸದವರಳ ಯರಳ ?

೨.     ಬಳಕಗದಲದವರಗ ಯವದಳ ಕಣಳವದಲಲ ?

೩.       ಶಪನರಮನಳಜರಳ ಯವದಕಕ ಮಗರ ತದನರಸಳವವರಳ ಎಅದಳ ಶಸನದಲ
 ಹನಳಲಗದ ?

೪.        ದನವನದರಳ ಮಹದನವರಗ ಮನಮಅಚಮಕ ನ ಕತ ಹನಳದ ಕವ ಯರಳ ?

೫.      ಶನಳಭದನಗರ ಭಗಕಕ ಖದರ ಪಸತಕವ ಏನಗತಳತ ?
೬.     ಹಕಕ ಯವ ವನಗದಲ ಹರಳತತದ ?

೭.     ಶವನಗ ಯರ ಭಕತ ಹತವನಸಳತತದ ?

೮.   ಗಡಯ ಆಚ -    ಈಚ ಹರದದಳದ ಏನಳ ?

೯.       ಕವ ರನಶ ನಳ ಶಪನಕವರತಶ ಅ ಎಅದಳ ಎಲ ಕದರಸಕದಅಡದನ ?

೧೦.    ಕ ಪಯ ಸಸತಅತ ತಠ ಎಅದರನನಳ ?

೧೧.    ಯವದನಳಶ ತದರದಳ ಬಳಬನಕಳ ?

   ಈ ಕಳಗನವಗಳಗ ಮದರಳ -    ನಲಳಕ ವಕಠ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ.  ೯*  ೨ =೧೮
೧೨.     ರಮನಳ ಗರವನವನಳಶ ಏನಅದಳ ಪಪರರಸದನಳ ? 

೧೩.      ವದತರರಗಳಗ ಗದರದರನಳಶ ನದನಡ ಭಯವಗಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

೧೪.       ಶಲಗ ಹದನದ ಉದಶವನಳಶ ಗದರದರರಳ ಮರತದಳದ ಏಕ ?

 ೧೫ .    ಪರಮಹಅಸರ ವಠ ಕತತಸ ದ ವವಶಷಷ ಠವನನಳ ?

೧೬.      ವಲಕನಕ ಆಶ ಪಮಕಕ ಯಜಶಸ ವ ಬಅದ ಬಗಯನಳಶ ತಳಸ.

೧೭.        ಯಜಶಸ ದ ಹಣಪಟಷಯ ಮನಲದದ ಬರಹ ನದನಡ ಲವನಳ ಉರದನಳಲಳ
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ಕರಣವನನಳ?

೧೮.     ಸಅಕಟಕ ಗಡ ಇಲಲ ಏಕ ?

೧೯.     ವವಜನಕ ಸಅಶದನಧನಗಳಳ ಯವಗ ಅಥರರಹತವಗಳತತವ ?

೨೦.     ಒಗಟಳಗಳಅದ ಶವಕಕ ಣಕವಗ ಆಗಳವ ಲಭವನನಳ ?

 

      ಈ ಕಳಗನ ಹನಳಕಗಳಗ ಸಅದಭರ ಮತಳತ ಸಸರಸಠ ಗಳನಳಶ ಬರಯರ.   ೪*೩=೬
೨೧. ''     ಮಕಕ ಹದನಶಅಗ ಜನಣರಜನಲಯಗಳಗ ಸದದಯನಕಳಕವದಳ ''.

೨೨.''     ಹಳಲ ಈಗ ಎಷಳಷ ಹಸದರಬನಕಳ ''.

೨೩. ''    ಹದಸಗಲದ ಹಸಳಮಕಕ ಳ ಹರಸ .''

೨೪. ''     ಹದಡದರದ ಗಳಅಡ ಕರಳಣ ಇಲಲ ದಅಗ ''

   ಈ ಸಹತಗಳ ಸಸ ಳ ,ಕಲ,   ಕಕತಗಳನಳಶ ಕಳರತಳ ಬರಯರ.   ೨*೩=೬
೨೫. ವ.ಕಕ.ಗದನಕಕ
೨೬.    ಜನಡರ ದಸಮಯಠ

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

–------------------------------ 
–------------------------------ 

–--------------------                        ಮಳಟದಷನಣ ಅಥವ
                

ಮತಗಳಲಲ ವ------------------------

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

----------------------------  ಬತದತನಣ
೨೮.       ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗವನಳಶ ಓದಕದಅಡಳ ಪಪಶಶಗಳಗ ಉತತರ ಬರಯರ.  

೪*೧=೪
 ಚಅ ||       ಕಳರಳಕಳಳನಅದನಅ ಪವನನಅದನನಅಬ ಮದಅಧಗಅಧಸಅ
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              ಧಳರಮ ಕರಳತಳತ ಪಯ ಪಡಲಟಷ ವಲದಳದಳ ಪಣಠ ದದಅದಳ ಪ|

       ಮರರನಳಳವಅತ ನನನಳಳದಯನಶರವನಶ ರಳಮಲಲ ಮಳತತರಳಅ
         ಕಳರಳಡರಳಮನಶ ದಮಕ ನಳಡಗನಳ ಮಗನನ ಬಗ ತಅದಗಅಬಳಕಯ ||

 ಪಪಶಶಗಳಳ : 

೧.       ಕಳರಳಕಳಲನಅದನವನಕಕ ಹನ ಮಡದವರಳ ಯರಳ ?

೨.     ಪಣಠ ದದಅದಳ ಪಮರರನಳಳವಅತ ಉಳದವರಳ ಯರಳ ?

೩.       ಗಅಧರಯ ಅಸಹಯಕತ ಪಪಸಳತತ ನಳಡಯಲ ಹನಗ ವಠ ಕತವಗದ ?

೪.       ಈ ನಳಡಯಲ ನಮಗ ಮಚಚಕಯದ ಅಅಶ ಯವದಳ ?  ಏಕ ?

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

೨೯.        ಮಳಅಬವ ಮತಳತ ಪನ ನಗರಗಳಲ ವಶಸನಶಸ ರಯಠ ನವರಳ ಸಲಸದ ಸನವಯನಳಶ ವವರಸ.

 ಅಥವ
      ವಶಸನಶಸ ರಯಠ ನವರ ಸಧನಗ ಸಅದ ಪಪಶಸತ ಗರವಗಳ ಕಳರತಳ ಬರಯರ.

೩೦.      ಬನಅದಪಯವರ ಕಲದ ಹಕಕ ಯ ಹರಟದ ಗತ ವವರಸ. 

 ಅಥವ
        ಹಕಕ ಯನಳಶ ಕಲದ ಗತಗ ಹದನಲಸಳತತ ಕವ ಹನಳರಳವ ಮತಳಗಳಳ ಯವವ ?

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

       ದಳಷಷ ಬಳದದಯಳಅ ತನಶ ಮನಗ ಬಅದಳ ತಮಕ ಯಠ ನ ಕಯಠ ಅ ಪಡದಳ ಕಟಷನಕಅತಕಳಕಯಳದ
      ತದಸ ಕತತಅತಮಲಲ ಮಅ ತಳಯ ಪನಳಳದ ನಮಕಅದಳ ವಚನಮತ ತದಅ ನಮಕ

      ಪರಗ ಪಹಮಲಲ ಅ ಪಲವಕಲಅ ಪಸಯದಳಅಡಳ ಬಳಸ ಅತಥರಅ ಸದರಪದ ನನವ
     ಮರದ ಪಳಲದಳಡಅಗದಳರ ಧಮರಬಳದದಯ ಪನಶ ಅ ಕದಅಡಳಯದ ನಅದಳ

 ನಳಡಯಮಅಬಳದಳಮತನಅತಅದಅ
    ಪರಧನಹರಣಮಳಅ ವಶಸಸಘತಕಮಳಅ ಸಸಮದದಪನಹಮಳಅ ಇವಲಲ ಮನಗಯಳದಅ

     ಕಡಸಳಗಳಮಅತಪಪದಲಲ ಮಅ ನನನರದದರನಳಶಮಅ ಸಕ ಮಡ ನಳಡಸ ಕಡಸಲಪ ಗದ
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,        ನನಶ ಪಳಳವಗ ನಮಕ ಕಳಲಮನಲಲ ಮನಳವ ಬಗ ಎಅದನಳ .

 ಪಪಶಶಗಳಳ :

೧.       ದಳಷಷ ಬಳದದಯಳ ಏಕಅತದಲ ತನಶ ತಅದಗ ಏನಳ ಹನಳದನಳ ?

 ೨.       ದಳಷಷ ಬಳದದಯ ತಅದಯಳ ದಳಷಷ ಬಳದದಗ ಹನಗ ಬಳದದವದ ಹನಳದನಳ ?

   

 – ಭಗ 'ಬ' 

 ಅನಸ ಯಕ ವಠಕರಣ, ಅಲಅಕರ,  ಛಅದಸಳಸ -   ೨೦ ಅಅಕಗಳಳ

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

    ಉತತರದ ಕ ತಮಕಕ ರದದಅದಗ ಪಣರ ಉತತರವನಳಶ ಬರಯರ. ೧೦*೧=೧೦
೩೧.'ಗ ಪಹ'    ಪದದ ತದದ ವ ರದಪ ----------

ಎ.)     ಗಕಹ ಬ.)   ಗರ ಸ)     ಗ ಪಹಚರ ಡ )  ಗಳಹ
೩೨. 'ಬಟಷ ಬಯಲಳ'    ಪದದಲರಳವ ವಠಕರಣ ವಶನಷ ---------- 

 ಎ)     ಜದನಡಳ ನಳಡ ಬ)    ನಳಡಗಟಳಷ ಸ)   ದಸರಳಕತ ಡ)  ಅನಳಕರಣವಠ ಯ
೩೩.       ಅಯಠನ ಹನಗಗಬರದತಳತ ಈ ವಕಠ ದಲ ಬಳಸಬನಕದ ಚಹಶ -------- 
 ಎ)  ಉದದ ರಣ ಬ)   ವಕಠ ವನಷಷ ನ ಸ)   ಅಧರವರಮ ಡ)  ಭವಸದಚಕ
೩೪. '   ಹಳಲಯ ಮಳಖ ಪಚಚಯತಳ'      ಈ ವಕಠ ವ ವಕಠ ದ ಈ ಪಪಕರಕಕ ಉದಹರಣಯಗದ

 ಎ )    ಸಮನಠ ವಕಠ ಬ)    ಸಅಯಜತ ವಕಠ ಸ)    ನಷನಧಥರಕ ವಕಠ ಡ )   ಸಧರಣ ವಕಠ
೩೫. '   ಆ ದನವತ '     –ಪದವ ಈ ಸಮಸದ ಉದಹರಣಯಗದ -----

 ಎ)    ಕಮರಧರಯ ಬ)      ದಸ ಅದಸ ಸಮಸ ಸ)    ಗಮಕ ಸಮಸ ಡ )   ಕ ಪಯ ಸಮಸ
೩೬. 'ಪನಶ ಅ'   –ಪದದಲರಳವ ವಭಕತ ---- 

ಎ)   ಪಪಥಮ ಬ)    ದಸತನಯ ಸ)    ತಕತನಯ ಡ )  ಚತಳರರ
೩೭. 'ಪರಕ'     –ಪದದ ಹದಸಗನಶ ಡ ರದಪ ---- 

ಎ)    ಪರಕ ಬ)   ಪರಸಳ ಸ)   ಹರಕ ಡ)  ನರಕ
೩೮.'     ಹಳಲ ಈಗ ಎಷಳಷ ಹಸದರಬನಕಳ '      ಈ ವಕಠ ದಲರಳವ ಪರಮಣವಚಕ ಪದ --- 

ಎ)    ಹಳಲ ಬ)   ಹಸದರಬನಕಳ ಸ)    ಈಗ ಡ )  ಎಷಳಷ
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೩೯.   ಕಳಗನವಗಳಲ ಮಧಠ ಮಪರಳಷ ಸವರನಮ------- 

ಎ)    ನನವ ಬ)    ನವ ಸ )    ತವ ಡ )  ಅವರಳ
೪೦. '  ನನಪ '   –ಪದದಲರಳವ ವಠಕರಣಅಶ ------ 

  ಎ)   ಕಕದಅತಭವನಮ ಬ)  ಕಕದಅತವಠ ಯ ಸ)   ಕಕದಅತನಮ ಡ )  ತದದತಅತ
೪೧. '  ದಳರಳದಳರನ '     –ಪದವ ಈ ವಠಕರಣಅಶಕಕ ಉದಹರಣಯಗದ --- 

ಎ)   ದಸರಳಕತ ಬ)   ಅನಳಕರಣವಠ ಯ ಸ)  ಜದನಡಳನಳಡ ಡ)  ನಳಡಗಟಳಷ
 

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

೪೨.  ಬಳಲ :   ವದಠ ಥರಕ : :  ಬಳಯನಳ : ----- 

೪೩.  ಶಪನಮನಕ ಹ :   ಅನಳನಸಕ ಸಅಧ : :  ಬಕಹಚಚ ತ ತ :----- 
೪೪.  ಸರವಅತ :  ತದದತಅತ ನಮ: :  ಸರತನ : ------ 

೪೫.   ಹಳತಳ :  ಗಳಣವಚಕ : :  ಹನಶರಡಳ : ------- 

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

   ಗಲನ ಯವದಳ ಮನಕ ಕಳಅತನ
    ಸದನಳಗಳ ಬಸಕವಸಕದಅಬಳದಳ ಸನರದನ ನನಗ ||

 ಅಥವ
  ಎನಗ ನಮಕ ಡಗಳಲ ಸಮಸನ

   ವನಯ ದನವ ಮಳರರಯಅಜಳವ
    ನನಲಳ ತದಡಸದನಅಕನಲ ಸರದಳ ಶರಯಅತಅದ |
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೪೭.     ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗದಲರಳವ ಅಲಅಕರವನಳಶ ಹಸರಸ,  ಲಕಕ ಣದದಅದಗ
ಸಮನಸ ಯಸ.೧*

'ಜನವನರಥ' 

 ಅಥವ
'  ಚಕಕಯ ಮಲ'  

 ಭಗ -'ಸ' 

     ವಕಠ ರಚನ ಹಗದ ಬರವಣಗ ಕಶಲ ೧೩ ಅಅಕಗಳಳ.

೪೮.        ಈ ಕಳಗ ಕದಟಷರಳವ ಗದಗಳಲ ಯವದದರದ ಒಅದನಳಶ ವಸತರಸ
ಬರಯರ.   ೧*೩=೩
*   ಮನಗ ಮರ ,  ಪರರಗ ಉಪಕರ.

*     ಇಬಬ ರ ಜಗಳ ಮದರನಯವನಗ ಲಭ
*   ಮಡದಳದಣದಣನ ಮಹರಯ
೪೯.      ನಮಗ ಬನಕರಳವ ಪಸತಕಗಳನಳಶ ಕಳಸಕದಡಳವಅತ ಕದನರ

     ಧರವಡದಲರಳವ ಕನರಟಕ ಪಸತಕ ಪಪಕಶನದವರಗದಅದಳ ಪತ ತ ಬರಯರ.

 ಅಥವ
      ಪವರಸದದ ತ ಪರನಕವರಗನ ನಮಕ ಅಭಠಸದ ಪಪಗತ ತಳಸ ಮಧಳಗರಯಲರಳವ

   ನಮಕ ತಯಯವರಗ ಪತ ತ ಬರಯರ.

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

೧.      ಯಳವಜನತಯ ಮನಲ ಆಗಳತತರಳವ ತಅತ ತಜನದ ಪಪಭವ
೨.     ಬಪಷಷಚರ ನಮದರಲನಯಲ ಯಳವಜನತಯ ಪತ ತ
೩.     ನರಳದದಠನಗ ಸಮಸಠ ಮತಳತ ಪರಹರಗಳಳ
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