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ಪಪಶಶ್ನೆ ಪತಪಕೆ  -೧             ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನಶ್ನೆ ಡ   ೧೦ ನನೇ ತರಗತ                       ಅಅಂಕಗಳಳು : ೧೦೦ 

                               ಭಾಗ -'ಎ' 

ಈ ಕೆಳ ಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಅಂದದಅಂದಳು ವಾಕಕ ದಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ.                     ೯*೧ =೯
೧. ಗೆದರದರಳು  ಹನೇಳಿದ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಳು ಅಮೆರಕದ ಶಾಲೆಯ ವಿದಕರರ್ಥಿಗಳನಳುಶ್ನೆ ರಅಂಜಿಸಿದವು ?
 ೨.ಅಅಂತಜಿನೇರ್ಥಿವಿಗೆ ಯಾವುದಳು ದದಡಡ  ಸಮಸಕನೇಯಾಗಳುತತದ ? 

೩.ಕೆಕೈಗಾರಕೆಗಳಿಗೆ ಹಚಚ್ಚಿನ ಪಪಶಸತಕ ನನೇಡಿದ ವಿಶಶನೇಶಶ ರಯಕ ನವರಳು ಅದರ ಕಳುರತಳು ನನೇಡಿದ ಘದನೇಷಣೆ ಯಾವುದಳು ?
೪. ದಳುಷಷ ಬಳುದದ್ಧಿಯಳು ಧಮರ್ಥಿಬಳುದದ್ಧಿಯ ಮೆನೇಲೆ ಹದರಸಿದ ಆರೆದನೇಪ ಯಾವುದಳು ?
೫. ಯಾವ ಯೋಚನಯಳು ಶಾನಳುಬದನೇಗರ ವದನಾರವಿಅಂದದಲ್ಲಿ ಮಳುಗಳುಳಳುನಗೆ ಮದಡಿಸಿತಳು ?
೬. ಹಗೆ ನಅಂಟಿನ ಕಳುರತಳು ಅಥರ್ಥಿಶಾಸತಪದಲ್ಲಿ ಏನಳು ಹನೇಳಲಾಗಿದ ?
೭.ನಷೆಷ್ಠೆಯಳುಳಳ  ಭಕತನಗೆ ನಟಷ ಡವಿಯದ ಸಹ ಏನನಸಳುತತದ ?
೮.  ಅಜ್ಞಾನ ತದಲಗಿಸಲಳು ಕವಯಿತಪ ಏನಾಗ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ?
೯. ಮಳುದಳುದ್ದು ಪರವಾಳಗಳ ಜದನೇಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಅಂಸಾರ ಹದಡಿತಳುತ ? 

           ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಮದರಳು ನಾಲಳುಲ್ಕು ವಾಕಕ ಗಳಲ್ಲಿ  ಉತತರ ಬರೆಯಿರ.                         ೧೦*೨=೨=  

೧೦.ಸಾಧಕನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನಳುಶ್ನೆ ಸಮಾಜ ಹನೇಗೆ ನವರ್ಥಿಹಿಸಳುತತತಳುತ ?
೧೧. ಹಕೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಲ್ಲಿ ವಿಶಶನೇಶಶ ರಯಕ ನವರಳು  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸನೇವೆ ಯಾವುದಳು ?
೧೨. ಧಮರ್ಥಿಬಳುದದ್ಧಿಯಳು ತನಶ್ನೆ  ಬಳಗಿನ ಹದತತನಳುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ ಕಳೆದನಳು ?
೧೩. ಹಳುಲಿಯಳು ಹಿಅಂದನಅಂದ ಹಾರ ಕೆದಲಲ ದರಲಳು ಕಾರಣಗಳೆನೇನಳು ? 

೧೪. ನಳುಡಿ ಹನೇಗಿರಬನೇಕಳು ಎಅಂದಳು ಬಸವಣಣ ನವರಳು ತಮಮ  ವಚನದಲ್ಲಿ  ವಿಶಲನೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ? 

೧೫. ಗಡಿಯ ಆಚೆ -ಈಚೆ ಜಿನೇವಿಗಳಳು ಏಕೆ ಶವವಾದವು ?
೧೬.  ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವೆಕೈರಳುಧಕ  ಭಾವನಯನಳುಶ್ನೆ ವಿವರಸಿರ. 

೧೭. ಭರತ ಚಕ ಕವತರ್ಥಿಗೆ  ತನಶ್ನೆ  ಹಸರನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಸಲಳು ಏಕೆ ಸಾಧಕ ವಾಗಲಿಲಲ  ? 

೧೮. ಅಅಂದವಾದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗೆಗ್ಗೆ ಗಾಅಂಧನೇಜಿಯವರ  ಅಭಿಪಪಯವೆನೇನಳು ?
೧೯. ತಾವರೆಯ ಬನೇರನ ಕಳುರತಳು ಇರಳುವ ಒಗಟನಳುಶ್ನೆ ವಿವರಸಿ. 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಅಂದಭರ್ಥಿ ಮತಳುತ ಸಾಶರಸಕ ಗಳನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರ.           ೪*೩=೧೨ 
೨೦.'' ಮಿಕಲ್ಕು  ಹದನಶ್ನೆಅಂಗೆ ಜಿನೇಣರ್ಥಿ ಜಿನಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸದದಯನಕಳುಲ್ಕುವುದಳು. ''

೨೧. ''ನಾವು ಮನಳುಷಕ ರಳು ''
೨೨. ''ಪಗಲೆನತಾನಳುಅಂ ದನೇವಿಗಳಳುರದದಡನೇಅಂ ''

                                                          mamatabhagwat1@gmail.com



g.h.s .begur bangaluru -68

೨೩. ''ಹದಡದರೆದ ಗಳುಅಂಡ ಕರಳುಣ ಇಲಲ ದದ ಅಂಗ ''
ಈ ಸಾಹಿತ /ಕವಿಗಳ ಸಸ ಳ ,ಕಾಲ,ಕಕೃತ ,ಪಪಶಸಿತ /ಬಿರಳುದಳುಗಳನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರತಳು ವಾಕಕ ರದಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರ.            ೨*೩=೬ 
೨೪. ಗೆದರದರಳು ರಾಮಸಾಶಮಿ ಅಯಕ ಅಂಗಾರ್ .
೨೫. ಲಕಮನೇಶ 

 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಕ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ  ಪೂಣರ್ಥಿಗೆದಳಿಸಿ.      ೧*೪=೪ 
ನನೇಲ ಮೆನೇಘ ------------ 
----------------------- 
------------------------ 
---------------------- 
           ನದನೇಡಿದರಾ ? 

ಅಥವಾ 
ಯಳುಗ ಯಳುಗ ----------- 
---------------------- 
----------------------- 
-------------------- 
                    ನದನೇಡಿದರಾ ? 

 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಕ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದ ಅಥರ್ಥಿಮಾಡಿಕೆದಅಂಡಳು , ಅಡಕವಾಗಿರಳುವ ಮೌಲಕ ವನಾಶ್ನೆಧರಸಿ  ಸಾರಾಅಂಶ  
ಬರೆಯಿರ.                                                      

                                                                                                                                                       ೧*೪=೪  
೨೭.  ಮತಗಳೆಲಲ ವೂ ಪಥಗಳಳು ಎನಳುಶ್ನೆವ 
         ಹದಸ ಎಚಚ್ಚಿ ರದದಳಳು ಬದಳುಕೆದನೇಣ 
        ಭಯ -ಸಅಂಶಯದದಳಳು  ಕಅಂದದ ಕಣೆದಣಳಳು 
        ನಾಳಿನ ಕನಸನಳು ಬಿತದತನೇಣ . 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಅಂಟಳು ಅಥವಾ ಹತಳುತ ವಾಕಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ.                   ೨*೪=೮ 
 ೨೮.  ರಾಮಲಕಮಣರಗೆ ಶಬರ ಮಾಡಿದ ಉಪಚಾರ ಮತಳುತ ಅದಕೆಲ್ಕು ರಾಮಲಕಮಣರ ಪಪತಕ ಪಯೆ ವಿವರಸಿ.

                                                ಅಥವಾ 
        ನಅಂಬಿ ಕೆಟಷ ವರಲಲ  ಎಅಂಬ ಮಾತಳು ಶಬರಯ ಪಲಿಗೆ ನಜವಾದ ಬಗೆ ವಿವರಸಿ. 

೨೯. ಪಅಂಡವರಳು ತನಶ್ನೆ  ಸದನೇದರರಳು ಎಅಂಬಳುದಳು ಅರವಾದಗ ಕಣರ್ಥಿನ  ಮನದಲ್ಲಾದ ತಲಲ ಣವನಳುಶ್ನೆ ವಿವರಸಿ. 

                                                       ಅಥವಾ 
   ಕಣರ್ಥಿನನಳುಶ್ನೆ  ದಳುಯೋರ್ಥಿಧನನಅಂದ  ಅಗಲಿಸಲಳು ಕಕೃಷಣ ನಳು ಕಣರ್ಥಿನಗೆ ಒಡಿಡದ ಆಮಿಷಗಳೆನೇನಳು ? ವಿವರಸಿ. 
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ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಕ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದಕೆದಅಂಡಳು ,ಕೆದಟಿಷರಳುವ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ.         ೧*೪ =೪(೨+೨)

೩೦.  ಪಶಚ್ಚಿಮದ  ಪಪಸಿದದ್ಧಿ   ಸಅಂಗಿನೇತಗಾರ ಬಿಥದನೇವನ್ ಒಮೆಮ ಗಾನಗೆದನೇಷಿಷ್ಠೆಯನಳುಶ್ನೆ ಮಳುಗಿಸಿ ಮೆನೇಲೆದ್ದಾಗ  ಅವನ ಅದಳುದ್ಭುತ 
ಕಲಾನಕೈಪುಣಕ ವನಳುಶ್ನೆ  ಕಅಂಡಳು ಕೆನೇಳಿ ಚಕತರಾದ ಜನರದ ,ಸಶ್ನೆನೇಹಿತರದ ,ಅಭಿಮಾನಗಳದ ಅವನನಳುಶ್ನೆ  ಸಳುತಳುತವರದರಳು. 

ಅವರೆಲಲ ರದ ಮದಕವಿಸಿಮತರಾಗಿ ಅವನನಶ್ನೆನೇ  ಬರಗಳುಗಣಳುಣಗಳಿಅಂದ ನದನೇಡಳುತತದದ್ದು ರಳು. ಪಪಶಅಂಸಯ ಮಾತಳುಗಳನಳುಶ್ನೆ 
ಹನೇಳಲಾರದಷಳುಷ ಭಾವತನಮ ಯರಾಗಿದದ್ದು ರಳು ಅವರೆಲಲ . ತನಶ್ನೆ  ನಾದ ಮಾಧಳುಯರ್ಥಿದಅಂದ ಅಷೆದಷಅಂದಳು ಜನರ ಹಕೃನಮ ನಗಳನಳುಶ್ನೆ 
ಸಳೆದದದ್ದು ನಾತ. ಆ ಗಅಂಭಿನೇರ ಮೌನವನಳುಶ್ನೆ ಉತಾತ್ಸಾಹಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬಬ ಳಳು ತನಶ್ನೆ  ಮಾತನಅಂದ ಭನೇದಸಿದಳಳು. : ''ಮಹಾಶಯ , 
ದನೇವರಳು ನನಗೆ ಈ ಅಸಾಧರಣ ಪಪತಭಯನಳುಶ್ನೆ ಕೆದಟಿಷದದ್ದು ರೆ …... '' ಎಅಂದವಳಳು ಉದಗ್ಗೆ ರಸಿದಳಳು.

     ಬಿಥದನೇವನ್ ಹಿನೇಗೆಅಂದ _ ''ನನಶ್ನೆ ಲ್ಲಿರಳುವುದಅಂದಳು ನನೇನಅಂದಳುಕೆದಅಂಡಿರಳುವ ಅಸಾಧರಣ ಪಪತಭ ದನೇವರ ಕೆದಡಳುಗೆ 
ಅನಳುಶ್ನೆತತನೇಯಾ ? ನನೇನದ ಈ ಕೆದಡಳುಗೆಯನಳುಶ್ನೆ ಪಡಯಬಹಳುದಳು .ಏನಳು ಮಾಡಬನೇಕಳು ಗೆದತತ ?ದನವೂ ಎಅಂಟಳುಗಅಂಟೆಗಳ 
ಕಾಲ ನಲಶ ತಳುತ ವಷರ್ಥಿಗಳವರೆಗೆ ಪಿಯಾನದ ಅಭಾಕಸ ಮಾಡಳು .ಅಷೆಷನೇ ಸಾಕಳು ,ನನೇನದ ನನಶ್ನೆ ಅಂತಯೆನೇ ಅದಳುದ್ಭುತ ಕೆದಡಳುಗೆಯನಳುಶ್ನೆ 
ಪಡಯಳುತತ . ''
ಈ ಅನಳುಭವದ ಮಾತನ ಹಿನಶ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದರಯಳು ಸರಯಾಯಿತಅಂದರೆ ಗಳುರಯಳು ದದರೆತನೇ ದದರೆಯಳುತ ತದನಳುಶ್ನೆವ ಅಮರ 
ತತಶ  ಅಡಗಿದಯಲಲ ವೆನೇ ? 

ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು :  ೧. ಬಿಥದನೇವನ್ ಗಾನಗೆದನೇಷಿಷ್ಠೆ ಕೆನೇಳಿದ  ಜನರ ಪಪತಕ ಪಯೆ ಹನೇಗಿತಳುತ ?
                ೨.ಬಿಥದನೇವನ್ ನ ಗಾನಮಾಧಳುಯರ್ಥಿಕೆಲ್ಕು    ಮೆಚಳುಚ್ಚಿಗೆ ವಕ ಕತಪಡಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ  ಬಿಥದನೇವನ್  ನನೇಡಿದ  ಪಪತಕ ಪಯೆ 
ಏನಳು   ? 

ಭಾಗ  – 'ಬಿ' 

     ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂಣರ್ಥಿ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲಳುಲ್ಕು ಆಯೆಲ್ಕುಗಳನಳುಶ್ನೆ ಕೆದಡಲಾಗಿದ .ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಳುಚ್ಚಿ            
ಸದಕತವಾದ  ಉತತರವನಳುಶ್ನೆ ಆರಸಿ ,ಉತತರಕಾಲ್ಕುಗಿಯೆನೇ ಕೆದಟಿಷರಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ ಕಮಾಕರದದಅಂದಗೆ ಉತತರವನಳುಶ್ನೆ 
ಬರೆಯಿರ.                                                   ೧೦*೧=೧೦  
೩೧. ಕೆಳಗಿನ ಶಬದ್ದು ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಾತನೇಯ ಸಅಂಯಳುಕಾತಕರ ಹದಅಂದರಳುವ ಪದ : 
(ಎ) ಮೆಚಳುಚ್ಚಿ    (ಬಿ) ಅಹಅಂಕಕೃತ   (ಸಿ) ಸದಳುಗ್ಗೆಣ   (ಡಿ) ಹಣಳುಣ  
೩೨. 'ಮಅಂಡಳೆನೇಶಶ ರ ' ಪದವು ಈ ಸಅಂಧಗೆ ಉದಹರಣೆಯಾಗಿದ: 

   (ಎ) ಗಳುಣಸಅಂಧ     (ಬಿ) ಆದನೇಶ ಸಅಂಧ    (ಸಿ)ಸವಣರ್ಥಿದನೇಘರ್ಥಿಸಅಂಧ   (ಡಿ) ವಕೃದದ್ಧಿ ಸಅಂಧ  
೩೩. 'ಆದರೆ ಸಾಧಕನ ಕತರ್ಥಿವಕ ವೆನೇನಳು '   ಈ ವಾಕಕ ದಲ್ಲಿರಬನೇಕಾದ ಲೆನೇಖನಚಹಶ್ನೆಯಿದಳು : 
   (ಎ) ಭಾವಸದಚಕ     (ಬಿ) ಪಪಶಾಶ್ನೆಥರ್ಥಿಕ     (ಸಿ)ಅಧರ್ಥಿವಿರಾಮ   (ಡಿ)ಪೂಣರ್ಥಿವಿರಾಮ 
೩೪. 'ಇಳೆಯೊಳ್ ' ಈ ಪದದಲ್ಲಿರಳುವ ವಿಭಕತಯಿದಳು : 
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    (ಎ)   ದಶತನೇಯಾ   (ಬಿ)ತಕೃತನೇಯಾ        (ಸಿ) ಸಪತ ಮಿ    (ಡಿ) ಪಪಥಮಾ 
೩೫. 'ಗಾಪಮದನೇವತ ' ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕೆಲ್ಕು ಉದಹರಣೆಯಾಗಿದ. 

    (ಎ) ತತಳುತ್ಪುರಳುಷ       (ಬಿ)ಗಮಕ    (ಸಿ) ದಶ ಅಂದಶ      (ಡಿ) ಕ ಪಯಾ 
೩೬. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತಾಮಥರ್ಥಿಕ ಸವರ್ಥಿನಾಮಕೆಲ್ಕು ಉದಹರಣೆಯಿದಳು : 
      (ಎ) ಅವನಳು    (ಬಿ)  ತಾನಳು      (ಸಿ) ನನೇನಳು     (ಡಿ) ನಾನಳು  
೩೭. 'ಅದನೇ ವೆನೇಳೆಗೆ ಎದನಡಳುಗಳುವಅಂತ ಹಳುಲಿಯ ಗಜರ್ಥಿನ ಕೆನೇಳಿಸಿತಳು '
 ಈ ವಾಕಕ ದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರಳುವ ನಳುಡಿಗಟಳುಷ : 
   (ಎ) ಅದನೇ ವೆನೇಳೆಗೆ     (ಬಿ) ಕೆನೇಳಿಸಿತಳು    (ಸಿ)ಎದನಡಳುಗಳುವಅಂತ   (ಡಿ) ಹಳುಲಿಯ ಗಜರ್ಥಿನ 
೩೮. 'ಅಲ್ಲಿ ಹಿರದದ ತದರೆಯಳು ಹರಯಳುತತತಳುತ ' ಈ ವಾಕಕ ವನಳುಶ್ನೆ ವಿದಕ ಥರ್ಥಿಕ ರದಪಕೆಲ್ಕು  ಪರವತರ್ಥಿಸಿದರೆ ಕ ಪಯಾಪದವು 
ಹಿನೇಗೆ ಬದಲಾಗಳುವುದಳು :
   (ಎ)ಹರದನೇತಳು    (ಬಿ)ಹರಯಲಿ   (ಸಿ)ಹರಯದಳು   (ಡಿ)ಹರಯಳುತತದ.

೩೯. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಅಂದದಸಾಸನ ಭಾಷೆಯಿಅಂದ ಬಅಂದ ಪದವಿದಳು : 
     (ಎ) ಮೆನೇಜಳು   (ಬಿ)  ಅಜಿರ್ಥಿ   (ಸಿ) ಲೆಕೈಟಳು    (ಡಿ)ಅಮಾನತಳು 
೪೦.'ಇಸವಾಸ'  ಪದದ ಗಾಪಅಂರಕ ರದಪವಿದಳು : 

  (ಎ)ಈ ಸಹವಾಸ      (ಬಿ)ಸಹವಾಸ       (ಸಿ) ವಿಶಾಶಸ    (ಡಿ)ಈ ಶಾಶಸ  
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊದಲೆರಡಳು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರಳುವ ಸಅಂಬಅಂಧದಅಂತ ಮದರನಯ ಪದಕೆಲ್ಕು ಸರ ಹದಅಂದಳುವ ಸಅಂಬಅಂಧನೇ 
ಪದವನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರ. 

೪೧. ಆಗೆಶ್ನೆನೇಯ :ದಗಾಶಚಕ :: ಹಲವು: __________ 

೪೨. ಅಹಳುದಹಳುದಳು :ದಶರಳುಕತ :: ದಳುರಳುದಳುರಳು : _______

೪೩.ಜಾಣತನ : ತದದ್ಧಿತಾಅಂತ ಭಾವನಾಮ :: ಅಅಂಜಿಕೆ : _______ 

೪೪:ಕಜಜ  : ಕಾಯರ್ಥಿ : ದಮಮ  :_______ 

೪೫ .ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಕ ಭಾಗಕೆಲ್ಕು  ಪಪಸಾತರ ಹಾಕ ,ಗಣವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ,ಛಅಂದಸಿತ್ಸಾನ ಹಸರಳು ಬರೆಯಿರ. ೧*೩=೩ 
ಕಳುರಳುಕಳುಳನಅಂದನಅಂ ಪವನನಅಂದನನಅಂಬ ಮದಅಂಧಗಅಂಧಸಿಅಂ 
 ಅಥವಾ 
ವಿನೇರ ಕೌರವರಾಯನನೇ ದ 
ತಾರನಾತನ ಹಗೆಯ ಹಗೆ ಕೆಕೈ 
ವಾರವೆನೇ ಕೆಕೈವಾರವಾದಅಂತಹನಳು ಕಳುರಳುನಕೃಪತ 
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೪೬. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕಕ ದಲ್ಲಿರಳುವ ಅಲಅಂಕಾರವನಳುಶ್ನೆ ಹಸರಸಿ ,ಲಕಣಬರೆದಳು ಸಮನಶ ಯಿಸಿ . ೧*೩=೩ 
'ವದನಾರವಿಅಂದ'  

ಅಥವಾ 
'ಪೆಮರ್ಥಿರನಳುಳಿವಅಂತ ನನೇನಳುಳಿದ' 

ಭಾಗ -'ಸಿ' 

೪೭. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆದಟಿಷರಳುವ ಗಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದದರದ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ವಿಸತರಸಿ ಬರೆಯಿರ. 

* ಆಳಾಗಿ ದಳುಡಿ ;ಅರಸಾಗಿ ಉಣಳುಣ .
* ಮದತರ್ಥಿ ಚಕಲ್ಕು ದದರದ ಕನೇತರ್ಥಿ ದದಡಡ ದಳು
* ಹಾಸಿಗೆ ಇದದ್ದು ಷಳುಷ ಕಾಲಳು ಚಾಚಳು
೪೮. ನಮಮ ನಳುಶ್ನೆ  ಬನವಾಸಿಯ ಸಕಾರ್ಥಿರ ಪಪಢಶಾಲೆಯ  'ಅನಳುದನೇಪ' ಎಅಂದಳು ಭಾವಿಸಿಕೆದಅಂಡಳು  ,ನಮಮ  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಆಚರಸಿದ ವನಮಹದನೇತತ್ಸಾ ವ ಕಾಯರ್ಥಿಕ ಕಮದ ವರದ ಪಪಕಟಿಸಳುವಅಂತ ಕೆದನೇರ   ವಿಜಯವಾಣಿ  ವಿದಕರರ್ಥಿಮಿತ ಕ 
ದನಪತಪಕೆಯ ಸಅಂಪದಕರಗೆ ಪತ ಕ ಬರೆಯಿರ . 
 ಅಥವಾ 
ನಮಮ ನಳುಶ್ನೆ    ರಾಮನಗರದ ಸಕಾರ್ಥಿರ ಪಪಢಶಾಲೆಯ  'ಪಪಣತ' ಎಅಂದಳು ಭಾವಿಸಿ  ,ಉಡಳುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಳುವ 
ನಮಮ  ಸಹದನೇದರ 'ಪಪಣಿನೇತ 'ನಗೆ ವಿದಕಭಾಕಸದ ಪಪಗತ ತಳಿಸಿ  ಪತ ಕ ಬರೆಯಿರ.

೪೯. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದದರದ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರತಳು ಹದನಕೈದಳು ವಾಕಕ ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲಲ ದಅಂತ 
ಪಪಬಅಂಧ ಬರೆಯಿರ. 

* ಮಕಲ್ಕು ಳ ಹಕಳುಲ್ಕುಗಳಳು
* ಹಣಳುಣ ಮಕಲ್ಕು ಳ ಮೆನೇಲೆ ಹಚಳುಚ್ಚಿತತರಳುವ ದೌಜರ್ಥಿನಕ
* ಆಟಗಳ ಮಹತಶ

                                                          mamatabhagwat1@gmail.com


