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ಪಪಶಶ್ನೆ ಪತಪಕೆ  -೪             ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನಶ್ನೆ ಡ   ೧೦ ನನೇ ತರಗತ                       ಅಅಂಕಗಳಳು : ೧೦೦ 

ಸಸೂಚನಗಳಳು : ಪಪಶಶ್ನೆ ಪತಪಕೆಯಳು ಎ,ಬಿ ಮತಳುತ್ತು ಸಿ ಎಅಂಬ ಮಸೂರಳು ಭಾಗಗಳನಳುಶ್ನೆ ಒಳಗಸೂಅಂಡಿದ . ಸಸೂಚನಯನಳುಶ್ನೆ ಅನಳುಸರಿಸಿ 
ಉತತ್ತುರಗಳನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ. 

                               ಭಾಗ -'ಎ' 

ಈ ಕೆಳ ಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗ ಒಅಂದಸೂಅಂದಳು ವಾಕಕ ದಲ್ಲಿ ಉತತ್ತುರ ಬರೆಯಿರಿ.                     ೯*೧ =೯
೧. ಮಧಳು ಪಕರ್ಕ ಎಅಂದರೆನೇನಳು ? 

 ೨.ಗಗೃಹಸಸ್ಥಾಶ ಪಮವು ಧನಕ  ಎಅಂದಳು ಹನೇಳಿದವರಳು ಯಾರಳು ? 

೩.ಬಳುಕಕ ರಾಯನ ರಾಜಕ ಭಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಸೂಳಗ ಸಅಂವಾದ ನಡೆಯಿತಳು ?
೪. ದನೇವನಸೂರರ  'ನನಶ್ನೆ  ದನೇವರಳು' ಯಾರಳು ?
೫. ಯಾವುದಳು ನಮಮ ನಳುಶ್ನೆ ಹಾಳಳು ಮಾಡಳುತತ್ತುವೆ ಎಅಂದಳು ಪಪನೇಮಮತಯಳು ದಳುಷಷ ಬಳುದದ್ಧಿಗ  ಹನೇಳಿದನಳು ?
೬. ಅಜಳುರ್ಕನನನಳುಶ್ನೆ  ಗಅಂಡಿನೇವಿ ಎಅಂದಳು ಕರೆಯಲಳು ಕಾರಣವೆನೇನಳು ? 

೭.ಬಸವಣಣ ನವರಳು ಮರನನನೇರಿದ ಮಕರ್ಕಟ ಎಅಂದಳು ಯಾವುದನಳುಶ್ನೆ ಕರೆದದ್ದಾರೆ ?
೮.  ಸದಾ ಚಿಮಳುಮವ ಚಿಲಳುಮೆಯಾಗಬನೇಕಳು  ಏಕೆ ?
೯.  ಪುಟಷ  ಮರಿಗಳಳು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಳುಕಿದಾಗ ಪಾರಿವಾಳಗಳ  ಜಸೂನೇಡಿ ಏನಳು ಮಾಡಿದವು ?  

   ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗ ಮಸೂರಳು -ನಾಲಳುಕ ವಾಕಕ ಗಳಲ್ಲಿ  ಉತತ್ತುರ ಬರೆಯಿರಿ.                         ೧೦*೨=೨=  

೧೦.ಅಅಂತರ್ ಜನೇವಿಗ ಸಳುಲಭವಾಗಿ  ರಕತ್ತುಗತವಾಗದ  ಸಅಂಗತ ಯಾವುದಳು ?
೧೧. ಜಜೈನಧಮರ್ಕದ ರಕ್ಷಣೆಗಗಿ  ಬಳುಕಕ ರಾಯನಳು ಕೆಜೈಗಸೂಅಂಡ ಕ ಕಮಗಳನೇನಳು  ?
೧೨. ಧಮರ್ಕಬಳುದದ್ಧಿಗ ದಳುಷಷ ಬಳುದದ್ಧಿಯಳು  ಯಾವ ಸಲಹಯಿತತ್ತುನಳು ?
೧೩. ಅಶಸೂನೇಕ ಪಜೈ ಅವರಳು ಹನೇಳಿದ ಸಅಂಶಸೂನೇಧನಾ ಸತಕ  ತಳಿಸಿ . 
೧೪. ಭಕಿತ್ತು ಮತಳುತ್ತು ನಿಷೆಷ್ಠೆಯ ಬಗಗ್ಗೆ  ಜನೇಡರ ದಾಸಿಮಯಕ ನವರ ಅಭಿಪಾಪಯವೆನೇನಳು ?
೧೫. ಒಡಲಳು ಅನಳುಭವಿಸಳುವ ಸಅಂಕಟಕೆ ಗಡಿಯಿಲಲ  ಏಕೆ ?
೧೬.  ಎಚ್ .ನರಸಿಅಂಹಯಕ ನವರಳು  ವಿಶಶ ಧಮರ್ಕ ಯಾವಾಗ ರಸೂಪಿತವಾಗಬಲಳುಲದಳು ಎಅಂದಳು ಹನೇಳಿದ್ದಾರೆ ? 

೧೭. ಪಅಂಪ ತನಶ್ನೆ  ಹಸರನಳುಶ್ನೆ ಬಅಂಡೆಯ ಮೆಲೆ ಏಕೆ ಕೆತತ್ತುಸಿಕೆಸೂಳಳ ಲಿಲಲ  ? 

೧೮. ಕಿ ಪಯಾ ಸಶತಅಂತ ಕಕ  ಎಅಂದರೆನೇನಳು ? 

೧೯. ಉಪಿಪ್ಪಿನ ಕಳುರಿತಳು ಇರಳುವ ಒಗಟನಳುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ. 
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ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗ ಸಅಂದಭರ್ಕ ಮತಳುತ್ತು ಸಶರಸಕ ಗಳನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ.           ೪*೩=೧೨ 
೨೦.'' ಅವರ ಸದನಯ ಕಿರಿನೇಟಕೆಕ ಮತಸೂತ್ತುಅಂದಳು ಗರಿಯನಳುಶ್ನೆ ಸನೇರಿಸಿತಳು . ''
೨೧. ''ಖಅಂಡವಿದಕೆಸೂ ,ಮಾಅಂಸವಿದಕೆಸೂ, ಗಳುಅಂಡಿಗಯ ಬಿಸಿ ರಕತ್ತುವಿದಕೆಸೂ ''
೨೨. '''ಕೆಟಳುಷ   ವರರ್ಕಸಿ ಹನೇಳಿದ ಕಅಂಡಷಳುಷ  ''
೨೩. ''ಅರಸಳುಗಳ ವಾಜಯಅಂ ಬಿಡಳು  ''

ಈ ಸಹಿತ /ಕವಿಗಳ ಸಸ್ಥಾ ಳ ,ಕಾಲ,ಕಗೃತ ,ಪಪಶಸಿತ್ತು /ಬಿರಳುದಳುಗಳನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರಿತಳು ವಾಕಕ ರಸೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.            ೨*೩=೬ 
೨೪. ಪು.ತ.ನ.

೨೫. ಪಅಂಪ  

 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಕ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ  ಪೂಣರ್ಕಗಸೂಳಿಸಿ.      ೧*೪=೪ 
ಕೆಸೂರಳ –------------ 

–------------------------ 
–------------------------
–------------------
–------------------------
–------------------ಚಿಅಂತಸಿದ 
ಅಥವಾ 
ಮಾರಿಗೌತಣ ----------- 
---------------------- 
-----------------------  
---------------------- 
----------------- 
--------------------ಸಖನಾಣೆ 
                     

೨೭. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಕ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದ ಅಥರ್ಕಮಾಡಿಕೆಸೂಅಂಡಳು , ಅಡಕವಾಗಿರಳುವ ಮೌಲಕ ವನಾಶ್ನೆಧರಿಸಿ  ಸರಾಅಂಶ  
ಬರೆಯಿರಿ.                         ೧*೪=೪                                                 
 ಸಳುತತ್ತುಲಳು ಕವಿಯಳುವ ಕತತ್ತುಲೆಯೊಳಗ  
ಪಿಪನೇತಯ ಹಣತಯ ಹಚಸೂಚನೇಣ 
ಬಿರಳುಗಳಿಗ  ಹಸೂಯಾಯ್ದಾಡಳುವ  ಹಡಗನಳು 
ಎಚಚ ರದಲಿ ಮಳುನಶ್ನೆ ಡೆಸಸೂನೇಣ  

                                                          mamatabhagwat1@gmail.com



g.h.s .begur bangaluru -68

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗ ಎಅಂಟಳು ಅಥವಾ ಹತಳುತ್ತು ವಾಕಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತ್ತುರ ಬರೆಯಿರಿ.                   ೨*೪=೮ 
 ೨೮.  ಗಸೂರಸೂರರಳು  ಶಾಲೆಗ ಹಸೂನೇದಾಗ  ವಿದಾಕರರ್ಕಗಳಳು ಮತಳುತ್ತು ಉಪಾಧಕಯರಳು ಮೊದಲಳು ಹನೇಗ ವತರ್ಕಸಿದರಳು ? 

                                                ಅಥವಾ 
        ಗಅಂದ ಮತಳುತ್ತು ಖಾದಯ ಹಿರಿಮೆಯನಳುಶ್ನೆ ಗಸೂರಸೂರರಳು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದಾಕರರ್ಕಗಳಿಗ  ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಗ ವಿವರಿಸಿ .  

೨೯. ಕಾಲಪಕ್ಷಿಯ  ರಸೂಪುರೆನೇಷೆಯನಳುಶ್ನೆ   ಮತಳುತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಾರಾಟವನಳುಶ್ನೆ ಕವಿ ಹನೇಗ ವರರ್ಕಸಿದ್ದಾರೆ ? 

                                                       ಅಥವಾ 
   ಕಾಲದ ಪಕ್ಷಿಗ ಎಲಲ ರಸೂ ಸಮಾನರಳು ಸಮರರ್ಕಸಿ . 

೩೦. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಕ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದಕೆಸೂಅಂಡಳು ,ಕೆಸೂಟಷರಳುವ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗ ಉತತ್ತುರ ಬರೆಯಿರಿ. ೧*೪ =೪(೨+೨)

ಪಾಪಥರ್ಕನಯಳು ಪಪಬಲವಾದ ಬನೇಡಿಕೆ.  ಭಾವಪೂಣರ್ಕವಾದ ಬನೇಡಿಕೆ.ಬಲವುಳಳ  ಬಯಕೆಯಳು ಫಲವನಳುಶ್ನೆ  
ಪಡೆಯಳುವುದಳು. ತನೇವ ಕ ಬನೇಡಿಕೆಗ ತನೇವ ಕ ಫಲ ದಸೂರಕಳುವುದಳು ಖಅಂಡಿತ . ಆದರೆ ಯಾರನಳುಶ್ನೆ  ಬನೇಡಬನೇಕಳು ? 

ಏಕೆಅಂದರೆ ಉಳಳ ವನಳು ಕೆಸೂಡಬಲಲ . ಇಲಲ ದವರಳು ಕೆಸೂಡಲಾರರಳು .ಜಗದಲ್ಲಿ ಜಗದಸೂಡೆಯನಸೂಬಬ ನನೇ .ಮಾನವರ 
ಐಸಿರಿಯಳು ಮಿತಯಳುಳಳ ದಳುಯ್ದಾ . ಅವರಳು ಧನದಲ್ಲಿ ದಸೂಡಡ ವರಾದರಸೂ ಮನದಲ್ಲಿ  ಬಡವರಳು. 

ಭಗವಅಂತನಸೂಬಬ ನನೇ ದಯೆಯ ಆಗರ .ಕಗೃಪಯ ಸಗರ .ಆತನಸೂಲಿದರೆ ಕೆಸೂರಡಳು ಕೆಸೂನರಳುವುದಳು. ಬರಡಳು 
ಹಯನಹಳುದಳು.ವಿಷವೆಲಲ  ಅಮಗೃತವಹಳುದಳು.ಭಕಿತ್ತುಯಿಲಲ ದ ಭಜನಗಿಅಂತ ಭಕಿತ್ತುಯಳುಳಳ  ಮೌನವೆನೇ ಮೆಲಳು .   
    
   ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು :  ೧. ಯಾರನಳುಶ್ನೆ ಏಕೆ ಬನೇಡಬನೇಕಳು ?
                ೨. ದನೇವನಸೂಲಿದರೆ ಏನಲಲ  ಆಗಳುವುದಳು    ? 

                                         ಭಾಗ  – 'ಬಿ' 

  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗ ಅಥವಾ ಅಪೂಣರ್ಕ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗ ನಾಲಳುಕ ಆಯೆಕಗಳನಳುಶ್ನೆ ಕೆಸೂಡಲಾಗಿದ .ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಳುಚ      
ಸಸೂಕತ್ತುವಾದ  ಉತತ್ತುರವನಳುಶ್ನೆ ಆರಿಸಿ ,ಉತತ್ತುರಕಾಕಗಿಯೆನೇ ಕೆಸೂಟಷರಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ  ಕ ಕಮಾಕ್ಷರದಸೂಅಂದಗ ಉತತ್ತುರವನಳುಶ್ನೆ 
ಬರೆಯಿರಿ.                                                   ೧೦*೧=೧೦  

     ೩೧. ಕನಶ್ನೆ ಡ ವಣರ್ಕಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರಳುವ    ಅಲಪ್ಪಿ ಪಾಪಣಾಕ್ಷರಗಳ ಸಅಂಖಕ -------- 
      ( ಎ) ೨೫    (ಬಿ)೧೦   (ಸಿ)೯   (ಡಿ)೧೩  
      ೩೨. 'ಮಹಸೂನೇನಶ್ನೆ ತ  ' ಪದವು ಈ ಸಅಂಧಿಗ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ: 

     (ಎ) ಗಳುಣಸಅಂಧಿ     (ಬಿ) ಆದನೇಶ ಸಅಂಧಿ    (ಸಿ)ಸವಣರ್ಕದನೇರರ್ಕಸಅಂಧಿ   (ಡಿ) ವಗೃದದ್ಧಿ ಸಅಂಧಿ  
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     ೩೩. 'ಅನನೇಕ ಉಪ ವಾಕಕ ಗಳಳು ಒಅಂದಳು ಪಪಧನ ವಾಕಕ ಕೆಕ  ಅಧಿನೇನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಪವಾಕಕ ಗಳಳು ಮಳುಗಿದಾಗಲೆಲಲ  ಈ ಚಿಹಶ್ನೆಯನಳುಶ್ನೆ
      ಬಳಸಲಾಗಳುವುದಳು'  

      (ಎ) ಭಾವಸಸೂಚಕ     (ಬಿ) ಪಪಶಾಶ್ನೆಥರ್ಕಕ     (ಸಿ)ಅಧರ್ಕವಿರಾಮ   (ಡಿ)ಪೂಣರ್ಕವಿರಾಮ 
     ೩೪. 'ಕಳುವರಅಂ' ಈ ಪದದಲ್ಲಿರಳುವ ವಿಭಕಿತ್ತುಯಿದಳು : 
      (ಎ)   ದಶತನೇಯಾ   (ಬಿ)ತಗೃತನೇಯಾ        (ಸಿ) ಸಪತ್ತು ಮಿ    (ಡಿ) ಪಪಥಮಾ 
      ೩೫. 'ಸಸೂಯರ್ಕಚಅಂದಪರಳು  ' ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕೆಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ. 

      (ಎ) ತತಳುಪ್ಪಿರಳುಷ       (ಬಿ)ಗಮಕ    (ಸಿ) ದಶ ಅಂದಶ      (ಡಿ) ಕಿ ಪಯಾ 
     ೩೬. 'ಕನಶ್ನೆ ಡಿಗ ' ಪದವು  ಈ ವಾಕಕರಣಾಅಂಶದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ. 

      ಎ)ತದದ್ಧಿತಅಂತ ಅವಕ ಯ   ಬಿ)ಕಗೃದಅಂತ ಭಾವನಾಮ    ಸಿ) ಕಗೃದಅಂತವಕ ಯ  ಡಿ) ತದದ್ಧಿತಅಂತ ಭಾವನಾಮ 
೩೭. 'ಶಪನೇನಿವಾಸ' ಪದವು ಈ ನಾಮಪದದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ. 

     ಎ)ಅಅಂಕಿತನಾಮ   ಬಿ)ಅನಶ ಥರ್ಕಕ ನಾಮ     ಸಿ)ರಸೂಢನಾಮ    ಡಿ) ಗಳುಣವಾಚಕ 
      ೩೮. 'ರಕ್ಷೆಯಿಡಲಿ 'ಪದವು  ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಿ ಪಯಾಪದಕೆಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ.

      (ಎ)ಸಅಂಭಾವನಾಥರ್ಕಕ    (ಬಿ)ನಿಷೆನೇಧಥರ್ಕಕ    (ಸಿ)ವಿದಕ ಥರ್ಕಕ   (ಡಿ)ಸಮಾನಾಕಥರ್ಕಕ 
      ೩೯. 'ಕಾಯೆಯ್ದಾ ' ಪದವು ಕನಶ್ನೆ ಡಕೆಕ ಈ ಭಾಷೆಯಿಅಂದ ಬಅಂದದ  
     (ಎ) ಅರಬಿಬನೇ    (ಬಿ)  ಉದಳುರ್ಕ    (ಸಿ)ಪಸೂನೇಚಳುರ್ಕಗಿನೇಸ್     (ಡಿ)ಫಾಸಿರ್ಕ  
      ೪೦.'ನಅಂಬಿಗಿಲಲ  '  ಪದದ ಗಪಅಂರಕ ರಸೂಪವಿದಳು : 

  (ಎ)  ನಅಂಬಿಕೆ ಇಲಲ        (ಬಿ) ನಅಂಬಿ ಇಲಲ         (ಸಿ)    ನಮಮ ದ ಇಲಲ   (ಡಿ)ನಅಂಬಿಕೆ ಇಲಲ    

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊದಲೆರಡಳು ಪದಗಳಿಗ ಇರಳುವ ಸಅಂಬಅಂಧದಅಂತ ಮಸೂರನಯ ಪದಕೆಕ ಸರಿ ಹಸೂಅಂದಳುವ ಸಅಂಬಅಂಧಿನೇ 
ಪದವನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ.                                  ೪*೧=೪ 
೪೧. ಪರಸಿ  :ಹರಸಿ  :: ಪಸಳುರಳು : __________ 

೪೨. ಯಳುಗಯಳುಗ  :ದಶರಳುಕಿತ್ತು :: ಗಳುಜಳುಗಳುಜಳು  : _______

೪೩.ಐವತಳುತ್ತು : ಸಅಂಖಾಕವಾಚಕ : :ಅಷಳುಷ  : _____ 

೪೪:ವಅಂದಾಕ  : ಬಅಂಜ : ಪಪಸದ  :_______ 

೪೫ .ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಕ ಭಾಗಕೆಕ  ಪಪಸತ್ತುರ ಹಾಕಿ ,ಗಣವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ,ಛಅಂದಸಿಸ್ಸಿನ ಹಸರಳು ಬರೆಯಿರಿ. ೧*೩=೩ 

ಮತಗಟಳುಷ  ತಸಕ ರಸಕ  
ನಗೃತ   ಬಲಅಂ  ಎನಿಪ ವಾಕಕ ವಅಂ ನನಯಳುತಳುತ್ತುಅಂ 
 ಅಥವಾ 
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ಮೆನೇದನಿಯಅಂ ಕ ಕಮಕ ಕಮದ   ಪವಿರ್ಕದಳುದಾತತ್ತು ನಭಸೂನೇವಿಭಾಗಮಾ    

೪೬. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕಕ ದಲ್ಲಿರಳುವ ಅಲಅಂಕಾರವನಳುಶ್ನೆ ಹಸರಿಸಿ ,ಲಕ್ಷಣಬರೆದಳು ಸಮನಶ ಯಿಸಿ . ೧*೩=೩ 
'ಶಸೂನೇಕದಳುಲೆಕ '  
ಅಥವಾ 
'ಬಕಿಕ ನಅಂತ ದನೇಹವನಳುಶ್ನೆ ಹಳುದಳುಗಿಸಿಕೆಸೂಅಂಡಳು ಹಳುಲಿ ' 

                                 ಭಾಗ -'ಸಿ'  

೪೭. ಈ ಕೆಳಗ ಕೆಸೂಟಷರಳುವ ಗದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರಸೂ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ವಿಸತ್ತುರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.                ೧*೩=೩ 
* ದನೇಶ ಸಳುತತ್ತು ನಸೂನೇಡಳು ಕೆಸೂನೇಶ ಓದ ನಸೂನೇಡಳು 
*ಮಾತಳು ಬಲಲ ವನಿಗ ಜಗಳವಿಲಲ  ;ಊಟ ಬಲಲ ವನಿಗ ರೆಸೂನೇಗವಿಲಲ  .
* ಕೆಜೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರಳು 

೪೮. ನಿಮಮ ನಳುಶ್ನೆ   ಬಾಗಲಕೆಸೂನೇಟೆಯ  ನಸೂತನ ವಿದಾಕ ಸಅಂಸಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ  ೧೦ ನ ತರಗತಯಲ್ಲಿ  ಓದಳುತತ್ತುರಳುವ  'ಅಭಿನವ್ ' 
ಎಅಂದಳು ಭಾವಿಸಿ   ಅನಾರೆಸೂನೇಗಕ ದ ಕಾರಣ ನಿನೇಡಿ  ಎರಡಳು ದನ ರಜ  ನಿನೇಡಳುವಅಂತ ಕೆಸೂನೇರಿ   ನಿಮಮ  ವಗರ್ಕದ ಶಕ್ಷಕರಿಗ  
ರಜಾ ಅಜರ್ಕ ಬರೆಯಿರಿ.                                                   ೧*೫=೫ 
ಅಥವಾ 

ನಿಮಮ ನಳುಶ್ನೆ   ದಾವಣಗರೆಯಲ್ಲಿ  ೧೦ ನನೇ ತರಗತಯಲ್ಲಿ  ಓದಳುತತ್ತುರಳುವ    ' ಪರಿರತ ' ಎಅಂದಳು  ಭಾವಿಸಿ  ಹಾವೆನೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸಳುತತ್ತುರಳುವ ನಿಮಮ  ಅಮಮ    'ಕಳುಸಳುಮಾ' ರಿಗ ನಿಮಮ  ಪರಿನೇಕ್ಷೆಯ ಸಿದದ್ಧಿ ತ ಕಳುರಿತಳು  ಪತ ಕ ಬರೆಯಿರಿ. 

೪೯. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರಸೂ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರಿತಳು ಹದನಜೈದಳು ವಾಕಕ ಗಳಿಗ ಕಡಿಮೆಯಿಲಲ ದಅಂತ 
ಪಪಬಅಂಧ ಬರೆಯಿರಿ.                                                    ೧*೫ =೫ 
* ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಮಸಕ   ಮತಳುತ್ತು  ಪರಿಹಾರ 
* ವಗೃತತ್ತುಪತಪಕೆಗಳ ಮಹತಶ  
* ಜಲಸಅಂರಕ್ಷಣೆ
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