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ಪಪಶಶ್ನೆ ಪತಪಕೆ  -೨              ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನಶ್ನೆ ಡ   ೧೦ ನನೇ ತರಗತ                       ಅಅಂಕಗಳಳು : ೧೦೦ 

                               ಭಾಗ -'ಎ' 

ಈ ಕೆಳ ಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಅಂದದಅಂದಳು ವಾಕಕ ದಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ.                     ೯*೧ =೯
೧. ಶಬರ ವಾಸವಾಗಿದದ  ಆಶ ಪಮ ಯಾರದಳು ?
 ೨.ಶಪನೇವವೈಷಷ ವರಗೆ ಮಹಾರಾಜನಳು ಏನಳು ಹನೇಳಿದನಳು ? 

೩. ತಾಯಿ ಮನಮಅಂಚಮಮ  ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜಿತಳಾಗಳುತತದ್ದಾಳೆ ?
೪. ಶಾನಳುಭದನೇಗರ ಬಪಹಾಮಸತಪ ಯಾವುದಳು ?
೫. ಧರರ್ಮಾಧಿಕಾರಣರ ವಿಸಮ ಯಕೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಳು ?
೬. ಹಕಕ್ಕೆ ಯಳು ಯಾರ ನತತಯನಳುಶ್ನೆ ಕಳುಕಕ್ಕೆ ದ ?
೭.ಹಲಗಲಿ ಬನೇಡರ ದಅಂಗೆಯ  ನಾಯಕತತ  ವಹಿಸಿದ ನಾಲತ ರ ಪಪಮಳುಖರ ಹಸರಳು ಬರೆಯಿರ.

೮.  ಯಾವ ಮತತನಲಿ ರನವ ಗೆರೆ ಎಳೆದಳು ಗಡಿ ರದಪಿಸಿಕೆದಅಂಡಿದ್ದಾನ ? 

೯. ಮಳುದಳುದ ಪಾರವಾಳಗಳ  ಆನಅಂದದ ಕಾರಣವನೇನಳು ?
           ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಮದರಳು ನಾಲಳುಕ್ಕೆ ವಾಕಕ ಗಳಲ್ಲಿ  ಉತತರ ಬರೆಯಿರ.                         ೧೦*೨=೨=  

೧೦.ರಾರನಳುಜಾಚಾಯರ್ಮಾರ ಗಳುಣ ವಿಶನೇಷತೆ ಬಳುಕಕ್ಕೆ ರಾಯನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹನೇಗೆ ವಕ ಕತವಾಗಿದ ?
೧೧. 'ವಚನಧಮರ್ಮಾ'ದ ಬಗೆಗೆ ದನೇವನದರರ ಅಭಿಪಾಪಯ ಏನಳು ? 

೧೨. ದಳುಷಷ ಬಳುದದ್ಧಿಯಳು ತನಶ್ನೆ  ತಅಂದಗೆ ಏಕಾಅಂತದಲ್ಲಿ ಏನಳು ಹನೇಳಿದನಳು ?
೧೩. ಮದಲಿಅಂಗನ ಕಣಿವಯಲ್ಲಿ ಬರಳುವಾಗ ಶಾನಳುಬದನೇಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಚನ ಮದಡಿತಳು ? 

೧೪. ಹಲಗಲಿಗೆ ದಅಂಡಳು ಬರಲಳು ಕಾರಣವನೇನಳು ? 

೧೫. ನನಾಶ್ನೆಸೆ ಕವನದಲ್ಲಿ ಕವಯಿತಪಯವರ ಆಸೆಗಳೆನೇನಳು ?
೧೬.  ಸರಜ ಸಳುಧಾರಣೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧಕ ವಅಂದಳು ಎಚ್ .ನರಸಿಅಂಹಯಕ  ಹನೇಳಿದ್ದಾರೆ ? 

೧೭. ಲನೇಖಕ ಆರ್ ನಿಮರ್ಮಾಲ ತನಶ್ನೆ  ಹಸರನ  ನಾಮಫಲಕ ಇಅಂಥದದರಬನೇಕೆಅಂದಳು ಆಸೆ ಪಡದರಲಳು ಕಾರಣಗಳೆನೇನಳು ? 

೧೮. ರಾಜಕನೇಯ ಸಾತತಅಂತ ತಕ ದ ಮಹತತ ವನೇನಳು ?
೧೯.ಕೆದಕಕ್ಕೆ ರೆಯ ಕಳುರತಳು ಇರಳುವ ಒಗಟನಳುಶ್ನೆ ವಿವರಸಿ. 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಅಂದರರ್ಮಾ ಮತಳುತ ಸಾತರಸಕ ಗಳನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರ.           ೪*೩=೧೨ 
೨೦.'' ಜಿನೇವನರಥಕೆಕ್ಕೆ  ಒಗಗ್ಗಾಲಿಯ ಭಿನೇತಯಿದ. ''

೨೧. ''ಅವರ ಸಾಧನಯ ಕರನೇಟಕೆಕ್ಕೆ ಮತೆದತಅಂದಳು ಗರಯನಳುಶ್ನೆ ಸೆನೇರಸಿತಳು  ''
೨೨. ''ಹದಸಗಲದ ಹಸಳು ಮಕಕ್ಕೆ ಳ ಹರಸಿ  ''
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೨೩. ''ಅರಸಳುಗಳ ವಾಜಿಯಅಂ ಬಿಡಳು ''
ಈ ಸಾಹಿತ /ಕವಿಗಳ ಸಸ ಳ ,ಕಾಲ,ಕಕೃತ ,ಪಪಶಸಿತ /ಬಿರಳುದಳುಗಳನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರತಳು ವಾಕಕ ರದಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರ.            ೨*೩=೬ 
೨೪. ಪ.ತ.ನ.

೨೫. ಜನೇಡರ ದಾಸಿಮಯಕ   

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಕ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ  ಪೂಣರ್ಮಾಗೆದಳಿಸಿ.      ೧*೪=೪ 
ನಿನೇನಳುಳೆದಳಡ –----------------- 

–------------------------------- 
–-----------------------------
–---------------ನಅಂದದದಡನೇಅಂ
ಅಥವಾ 
ಕಳುರಳುಕಳುಲ –-----------------------

–----------------------------------- 
–---------------------------------
–---------------------ಬಗೆ ತಅಂದಗಿಅಂಬಳುಕೆಯ್                                                    
                    
೨೭. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಕ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದ ಅಥರ್ಮಾರಡಿಕೆದಅಂಡಳು , ಅಡಕವಾಗಿರಳುವ ಮೌಲಕ ವನಾಶ್ನೆಧರಸಿ  ಸಾರಾಅಂಶ  
ಬರೆಯಿರ.                                      ೧*೪=೪
   ಮರಳುಳಳು ರಧವ ಮಹಿಯ ರಾಜಕ ದ 
   ಸಿರಗೆ  ಸೆದನೇಲಳುವನಲಲ  ಕಅಂತೆನೇ
   ಯರಳು  ಸಳುಯೋಧನರೆನಗೆ ಬಸಕೆವೈವಲ್ಲಿ ಮನವಿಲಲ  
   ಹದರೆದ ದಾತಾರಅಂಗೆ  ಹಗೆವರ 
  ಶರವನರದದಪಿಪ್ಪಿಸಳುವನಅಂಬಿನೇ 
  ರರದದಳಿದರ್ಮಾನಳು ಕರವನೇಅಂದಪನ ಕೆದಅಂದ ನಿನೇನಅಂದ  || 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಅಂಟಳು ಅಥವಾ ಹತಳುತ ವಾಕಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ.                   ೨*೪=೮ 

೨೮.  ಅಮೆರಕದ ವಿದಾಕರರ್ಮಾಗಳ ರಯ ಕಳುತದಹಲಕೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗೆದರದರರ ವನೇಷರದಷಣಗಳಳು ಹನೇಗಿದದ ವು ?
                                                ಅಥವಾ 
        ಖಾದ ಬಟಷಯ ವವೈಶಷಷ ಕವನಳುಶ್ನೆ ಗೆದರದರರಳು ಅಮೆರಕದ ಉಪಾಧಾಕಯರಳು ಮತಳುತ ವಿದಾಕರರ್ಮಾಗಳಿಗೆ ಹನೇಗೆ 
ಪರಚಯಿಸಿದರಳು ? 

mamatabhagwat1@gmail.com

mailto:mamatabhagwat1@gmail.com


g.h.s.begur bangaluru-68

೨೯.  ಯಾಯ ರನೇತಯ ಸಅಂಕಲಪ್ಪಿ  ನಮಮ ದಾಗಿರಬನೇಕೆಅಂದಳು ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ.ಶವರಳುದಪಪಪ್ಪಿ ನವರಳು ಆಶಸಿದ್ದಾರೆ ?
ಅಥವಾ 
ಸಅಂಕಲಪ್ಪಿ   ಮತಳುತ ಅದನಳುಶ್ನೆ ಅನಳುಷಷ್ಠಾನಗೆದಳಿಸಳುವ ಕಳುರತಾದ ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ.ಶವರಳುದಪಪಪ್ಪಿ ನವರ ಅಭಿಪಾಪಯವನಳುಶ್ನೆ ವಿವರಸಿ .

೩೦.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಕ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದಕೆದಅಂಡಳು ,ಕೆದಟಷರಳುವ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ.         ೧*೪ =೪(೨+೨)

  ರಗವಅಂತನಲ್ಲಿಡಳುವ ದಕೃಢಶಕೃದದ್ಧಿಯಳು  , ಆತಮ ಶ ಪದದ್ಧಿಗದ ,ಸತಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಾದಅಂದಲನೇ ಶಪನೇಯಸಳುಸ್ಸು ,ಯಶಸಳುಸ್ಸು ,ವಿಜಯ ಎನಳುಶ್ನೆವ ಶ ಪದದ್ಧಿಗದ 
ಕಾರಣವಾಗಳುವುದಳು.ಶ ಪದದ್ಧಿಯ ಮಹಿಮೆಯನಳುಶ್ನೆ ಆಧಾಕತಮ ವಾದಯದ ಕೆದಅಂಡಾಡಳುತಾತನ.ವಿಜ್ಞಾನಿಯದ  ಕೆದಅಂಡಾಡಳುತಾತನ.

ಶ ಪದದ್ಧಿಯನೇ ಜಿನೇವನ .ಶ ಪದದ್ಧಿಯಿಅಂದಲನೇ  ಜಿನೇವನ ಸಾಥರ್ಮಾಕಕ  .ಶ ಪದದ್ಧಿಯನೇ ಜಿನೇವನದ ತಳಹದ , ಶ ಪದ್ದೆಯನೇ ಆಧಾಕತಮಕ ಸೌಧದ 
ಅಡಿಪಾಯ,ಶ ಪದದ್ಧಿಯನೇ ಆತನ ಕಕೃಪೆ ಪಡಯಲಳು ಇರಳುವ ದವಕ  ಸಾಧನ ,ಶ ಪದದ್ಧಿಯಿಅಂದ ಎಲಲ ವೂ ಸಾಧಕ . . ಶ ಪದದ್ಧಿಯಿದದ ಲ್ಲಿ 
ಆತನಿದ್ದಾನ . ಆತನ ದಶರ್ಮಾನ ಪಡಯಲಳು ಶ ಪದದ್ಧಿ ಬನೇಕಳು .ಇಅಂತಹ ಅಮದಲಕ ವಾದ ಶ ಪದದ್ಧಿ  ಎಲಲ ರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಅಂದನೇ ದನದಲ್ಲಿ 
ದದರಕಳುವುದನೇ ? 

ಅದಕಾಕ್ಕೆಗಿ ನಿದ್ದೆ ತೆದರೆದಳು ,ಎದಳುದಬಿದಳುದ ,ಆತನನಳುಶ್ನೆ ಸಮ ರಸಳುತತ ,ವಿದಕ ,ವಿನಯಗಳನಳುಶ್ನೆಳಿಸಿಕೆದಅಂಡಳು ,ಆ ದಾರಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಶ ಪದದ್ಧಿ
ಮೆವೈಗದಡಳುವುದಳು. ಈಜಲಳು ಕಲಿಯಲಳು ನಿನೇರಗಳಿಯಲನೇ ಬನೇಕಳು  . ಹಾಗೆಯನೇ ಶ ಪದದ್ಧಿ  ಮೆವೈಗದಡಲಳು ಪಪಯತಶ್ನೆ ವಅಂಬ 
ಸಮಳುದಪಕಕ್ಕೆ ಳಿಯಲನೇ ಬನೇಕಳು .ಮೊದಲಳು ಈಜಳು ಕಲಿಯಳುವಾತ ಅಅಂಜಳುತಾತನ ಅಥವಾ ಒಅಂದರಡಳು ಬಾರ ವಿಫಲನಾಗಳುತಾತನ . 

ಹಾಗೆಅಂದಳು ಅವನಳು ಈಜಳುವ ಪಪಯತಶ್ನೆ ವನಳುಶ್ನೆ ಬಿಟಳುಷಬಿಟಷ ರೆ ಹನೇಗೆ ? ಹಾಗೆಯನೇ ಆಧಾಕತಮಕ ರಾಜಕ ದಲ್ಲಿ  ಪಪಯತಶ್ನೆ  ಅತಾಕವಶಕ ಕ .ಎಷಳುಷ
ಬಾರ ವಿಫಲರಾದರದ ಮತದತ ಬಿಡದನೇ ಪಪಯತಶ್ನೆ  ಮಳುಅಂದಳುವರಸಬನೇಕಳು. ಈಜಳು ಕಲಿಯಳುವ ಯತಶ್ನೆ ದಲ್ಲಿ ಸತ ಲಪ್ಪಿ  ಮಟಷಗೆ 
ಯಶಸಿತಯಾದವ ಕೆದಳದಲ್ಲಿ ಈಜಬಲಲ . ಆದರೆ ಅವನಳು ಸಮಳುದಪದಲ್ಲಿ ಈಜಳುವ ಸಾಹಸ ರಡಲಾರ . ಈ ದಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 
ಇನದಶ್ನೆ ಹಚಚ್ಚಿನ ತರಬನೇತ ಬನೇಕಳು. ಹಾಗೆಯನೇ ಅಲಪ್ಪಿ  ಶ ಪದಾದ್ಧಿನಿತತರಅಂದ ಅಲಪ್ಪಿ ಸತ ಲಪ್ಪಿ  ಕಾಯರ್ಮಾ ಸಾಧಕ . ಆದರೆ ಮಹತಾಕ್ಕೆಯರ್ಮಾ ಆಗದಳು. 

ಅದಕೆಕ್ಕೆ ಪೂಣರ್ಮಾ ಶ ಪದದ್ಧಿ ಮೆವೈಗದಡಿಸಿಕೆದಅಂಡವರೆನೇ ಬನೇಕಳು.ಈ ನಿಟಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಳುರ ಸೆನೇರಳುವವರೆಗದ ವಿಶ ಪಮಿಸದ 
ಮಳುನಶ್ನೆ ಡಯಳುವ ಛಲ ಬಳೆಸಿಕೆದಳಳ ಬನೇಕಳು. 

ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು : 
೧. ಶ ಪದದ್ಧಿಯ ಮಹತತ  ವಿವರಸಿ. 

೨.ಶ ಪದದ್ಧಿಯನಳುಶ್ನೆ ರದಢಿಸಿಕೆದಳಳುಳವುದಳು ಹನೇಗೆ ಸಾಧಕ  ?
                                                              ಭಾಗ  – 'ಬಿ' 

 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂಣರ್ಮಾ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲಳುಕ್ಕೆ ಆಯಕ್ಕೆಗಳನಳುಶ್ನೆ ಕೆದಡಲಾಗಿದ .ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಳುಚ್ಚಿ          
ಸದಕತವಾದ  ಉತತರವನಳುಶ್ನೆ ಆರಸಿ ,ಉತತರಕಾಕ್ಕೆಗಿಯನೇ ಕೆದಟಷರಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ ತರಕ್ಷರದದಅಂದಗೆ ಉತತರವನಳುಶ್ನೆ 
ಬರೆಯಿರ.                                                   ೧೦*೧=೧೦  

೩೧. ಕನಶ್ನೆ ಡ ವಣರ್ಮಾರಲಯಲ್ಲಿರಳುವ ಅನಳುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಅಂಖಕ : 
  (ಎ) ೯       (ಬಿ)  ೫         (ಸಿ) ೧೦          (ಡಿ)೨೫  
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 ೩೨. ' ಸೆದದ'  ಪದದ ತತಸ್ಸು ಮ ರದಪವಿದಳು : .  
   (ಎ) ಸೆದಗ      (ಬಿ)ಸಳುಧಾ     (ಸಿ)ಸಳುಧೆ    (ಡಿ) ಸೆದಬಗಳು   
೩೩. ಪಾರಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನಳುಶ್ನೆ ಬಳಸಳುವಾಗ ,ಅನಕ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನಳುಶ್ನೆ ಬಳಸಳುವಾಗ ಈ ಚಹಶ್ನೆಯನಳುಶ್ನೆ ಬಳಸಲಾಗಳುವುದಳು . 

   (ಎ) ಭಾವಸದಚಕ     (ಬಿ) ಪಪಶಾಶ್ನೆಥರ್ಮಾಕ     (ಸಿ)ಅಧರ್ಮಾವಿರಾಮ   (ಡಿ)ವಾಕಕ ವನೇಷಷ್ಠಾ ನ 
೩೪. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಮಾಕಾರಕ ವಿರಕತಯಿದಳು : 
    (ಎ)   ದತತನೇಯಾ   (ಬಿ)ತಕೃತನೇಯಾ        (ಸಿ) ಸಪತ ಮಿ    (ಡಿ) ಪಪಥರ 
೩೫.'ಹಳುಲಿಯ ಮಳುಖ ಪೆಚಾಚ್ಚಿಯಿತಳು ' ಈ ವಾಕಕ ವು ವಾಕಕ ದ ಈ ಪಪಕಾರದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ . 
    (ಎ) ಸಅಂಯೋಜಿತ         (ಬಿ)ನಿಷೆನೇಧಾಥರ್ಮಾಕ     (ಸಿ)ಸಾರನಕ       (ಡಿ)ಮಿಶ ಪ 
೩೬. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ  ಅನತ ಥರ್ಮಾಕ ನಾಮಪದ :  
      (ಎ) ನಲ     (ಬಿ)ನಿನೇರಳು      (ಸಿ)ಮಹನೇಶ      (ಡಿ) ವಾಕಪಾರ    
೩೭. 'ಗಳುಜಳುಗಳುಜಳು ' ಪದವು ಈ ವಾಕಕರಣಅಂಶದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ.

   (ಎ) ದತರಳುಕತ      (ಬಿ)ಅನಳುಕರಣವಕ ಯ     (ಸಿ)ಜದನೇಡಳುನಳುಡಿ    (ಡಿ)ನಳುಡಿಗಟಳುಷ  
೩೮. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತದದ್ಧಿತಾಅಂತ ಭಾವನಾಮಕೆಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದ : 
 (ಎ) ಕನಶ್ನೆ ಡಿಗ       (ಬಿ) ಸಿರವಅಂತೆ             (ಸಿ)ಸಿರವಅಂತಕೆ         (ಡಿ)   ಬಳೆಗರ 
೩೯. 'ಅಜರಯಿಷಿ  '  ಪದವು ಕನಶ್ನೆ ಡಕೆಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯಿಅಂದ ಬಅಂದದ : 
     (ಎ) ಉದಳುರ್ಮಾ    (ಬಿ) ಪಷಿರ್ಮಾಯನ್    (ಸಿ) ಹಿಅಂದದಸಾಸನಿ     (ಡಿ)ಪೆದನೇಚಳುರ್ಮಾಗಿನೇಸ  
೪೦. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರರಣವಾಚಕ  ಪದ :  

  (ಎ)ದದಡಡ ದಳು       (ಬಿ)ಹತತನಯ        (ಸಿ)ಅಷಳುಷ     (ಡಿ) ಐವತಳುತ   
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊದಲರಡಳು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರಳುವ ಸಅಂಬಅಂಧದಅಂತೆ ಮದರನಯ ಪದಕೆಕ್ಕೆ ಸರ ಹದಅಂದಳುವ ಸಅಂಬಅಂಧಿನೇ 
ಪದವನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರ.                        ೪*೧-೪
೪೧. ಜಿನಾಲಯ :ಸವಣರ್ಮಾದನೇರರ್ಮಾಸಅಂಧಿ : ಶಪನೇಮನಮ ಹಾ : ___

೪೨. ಇಮಮ ಡಿ :ದತಗಳುಸರಸ :: ಕಳುಲಧಮರ್ಮಾ :_______

೪೩.ಓಡಿದ :ಕಕೃದಅಂತನಾಮ :: ಓಡಿ :_______ 

೪೪:ಹಣಳುಷಹಅಂಪಲಳು : ಜದನೇಡಳುನಳುಡಿ :: ಬನೇಗಬನೇಗ :------ 
೪೫ .ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಕ ಭಾಗಕೆಕ್ಕೆ  ಪಪಸಾತರ ಹಾಕ ,ಗಣವಿಭಾಗ ರಡಿ,ಛಅಂದಸಿಸ್ಸುನ ಹಸರಳು ಬರೆಯಿರ. ೧*೩=೩ 
ಎತತಣ ತಳುರಅಂಗಮಿದಳು ಪೆದಕಳುಕ್ಕೆ ಪೂದದನೇಟಮಅಂ 
ತೆದತತಳದಳುಳಿದಳುದಳು ವಾಲಿಮನೇಕ ಮಳುನಿನಾಥನನೇ 
ಪೆದತಳುತರರೆವೈವುದಅಂದನಗೆ ನನೇಮಿಸಿ ಪೆದನೇದನಬಿದ್ಧಿಪಅಂ ಕರೆಸಲಾಗಿ 
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ಅಥವಾ 
ಮೆನೇದನಿಯಅಂ ಕ ತಮಕ ತಮದ ಪವಿರ್ಮಾದಳುದಾತತನಭದನೇವಿಭಾಗರ  

೪೬. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕಕ ದಲ್ಲಿರಳುವ ಅಲಅಂಕಾರವನಳುಶ್ನೆ ಹಸರಸಿ ,ಲಕ್ಷಣಬರೆದಳು ಸಮನತ ಯಿಸಿ . ೧*೩=೩ 
'ಜಿನೇವನ ರಥ '  
ಅಥವಾ 
'ಮರವನಾಶ ಪಯಿಸಿ ಬಳೆದ ಬಳಿಳಯಅಂತೆ ' 
                                          ಭಾಗ -'ಸಿ' 

೪೭. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆದಟಷರಳುವ ಗದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರದ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ವಿಸತರಸಿ ಬರೆಯಿರ.   ೧*೩=೩
* ಚಅಂತೆಯಿಲಲ ದವನಿಗೆ ಸಅಂತೆಯಲದಲ ನಿದ್ದೆ.

* ಒಗಗ್ಗಾ ಟಷನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದ
* ರತಳು ಬಳಿಳ ;ಮೌನ ಬಅಂಗರ

೪೮. ನಿಮಮ ನಳುಶ್ನೆ   ಬಿನೇದರದ ಸಕಾರ್ಮಾರ ಪಪಢಶಾಲಯ  'ಪಕೃರತ ' ಎಅಂದಳು ಭಾವಿಸಿಕೆದಅಂಡಳು  ,ನಿಮಮ  ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಆಚರಸಿದ ಶಕ್ಷಕ 
ದನಾಚರಣೆ  ಕಾಯರ್ಮಾಕ ತಮದ  ಕಳುರತಳು  ಮೆವೈಸದರನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಳುವ  ನಿಮಮ  ಗೆಳೆಯ  ಮನದನೇಜನಿಗೆ  ಪತ ತ ಬರೆಯಿರ . 
 ಅಥವಾ                                                                                                                 ೧ *೫=೫
ನಿಮಮ ನಳುಶ್ನೆ    ನಾಗರಬಾವಿ  ಸಕಾರ್ಮಾರ ಪಪಢಶಾಲಯಲ್ಲಿ ೧೦ ನನೇ ತರಗತಯಲ್ಲಿ ಓದಳುತತರಳುವ   'ಸಳುದನೇಪ್ ' ಎಅಂದಳು ಭಾವಿಸಿ  
ಪಕಕ್ಕೆ ದ ಊರನ ಜಾತೆಪಗೆ ಹದನೇಗಳುವ  ಸಲಳುವಾಗಿ ಒಅಂದಳುದನ ರಜ ಕೆದಡಳುವಅಂತೆ ಕೆದನೇರ  ನಿಮಮ  ವಗರ್ಮಾದ ಶಕ್ಷಕರಗೆ   ಪತ ತ 
ಬರೆಯಿರ.

೪೯. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರದ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರತಳು ಹದನವೈದಳು ವಾಕಕ ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲಲ ದಅಂತೆ 
ಪಪಬಅಂಧ ಬರೆಯಿರ.                                   ೧*೫=೫
* ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಪಯೋಜನಗಳಳು
* ಸಮದಹರಧಕ ಮಗಳಳು
* ಪರಸರ ಸಅಂರಕ್ಷಣೆ 
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