
    ಸರರರ ಪಪಢ ಶಲ ಬಬಗಗರರ    ಸರರರ ಪಪಢ ಶಲ ಬಬಗಗರರ ,,ಬಬಗಳಗರರಬಬಗಳಗರರ--  ೬೮ ೬೮
      ಎರಡನಬ ಸಬಕಲನತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ ೨೦೧೫      ಎರಡನಬ ಸಬಕಲನತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ ೨೦೧೫--      ೧೬     ೧೬

                           ೮ ನಬ ತರಗತ ಪಪಥಮ ಭಷ ಕನನ ಡ ಅಬಕಗಳರ                           ೮ ನಬ ತರಗತ ಪಪಥಮ ಭಷ ಕನನ ಡ ಅಬಕಗಳರ ::  ೪೦ ೪೦
             ಭಗ ಭಗ -'-'ಎಎ ''

      ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಒಬದಗಬದರ ವಕಲ ದಲ ಉತತರ ಬರಯರ      ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಒಬದಗಬದರ ವಕಲ ದಲ ಉತತರ ಬರಯರ ..                     ೪*೧=೪
೧.      ಕಕಷಷ ನ ಕಕಯಲ ಸಕಕ ಧಬನರಕ ಏನದ ?

೨.     ತಬಡವನ ಯವ ಸಬಕಲಲ ಈಡಬರಲಲಲ ?

೩.         ಆತತ ಲಬಗವನರನ ಹಡದರಕಗಬಡರಲರ ವಟರ ಹಕದ ನಬಬಧನ ಏನರ ?

೪.     ವಟರವನ ತಬದ ತಯಗಳರ ಯರರ ?

       ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಮಗರರ     ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಮಗರರ --     ನಲರಕ ವಕಲ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ    ನಲರಕ ವಕಲ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ .                         .                         ೪೪**೨೨==  ೮ ೮
೫.        ವಸರದಬವ ಮಕಕ ಳನರನ ನನದರ ವಲ ಥ ಪಟಟ ಬಗ ಹಬಗ ?

೬.          ಜನ ಅಜನಗಳ ಜಗತಗನ ಒಡನಟ ಹಬಗರರತತದ ಎಬದರ ಸವರಜಜ ಹಬಳದನ ? 

೭.       ತಬಡವನ ತಬದ ತಯಯರರ ನಬರನರನ ಉಗರಳಲರ ರರಣವಬನರ ?

೮.       ಸಬಧಗ ಸಬಸಕ ಕತಯ ಜನರರ ಶಕಬಗರ ಪಪಯರರ ಹಬಗ ?ವವರಸ. 

      ಈ ಕಳಗನ ಹಬಳಕಗ ಸಬದರರ ಮತರತ ಸಸರಸಲ ಗಳನರನ ಬರಯರ      ಈ ಕಳಗನ ಹಬಳಕಗ ಸಬದರರ ಮತರತ ಸಸರಸಲ ಗಳನರನ ಬರಯರ ..     ೧*  ೩
೯. ''ಗರರರವತತಣಬದಳವಯಳ''.    

೧೦೧೦ ..ಡಡ ||||ಡಡ ..ಕಕ ..     ರಜಬಬದಪ ಅವರ ಸಸ ಳ    ರಜಬಬದಪ ಅವರ ಸಸ ಳ ,,ರಲರಲ ,,     ಕಕತ ಬರರದರಗಳನರನ ಕರರತರ ವಕಲ ರಗಪದಲ    ಕಕತ ಬರರದರಗಳನರನ ಕರರತರ ವಕಲ ರಗಪದಲ
ಬರಯರಬರಯರ ..      ೧೧**೨೨==  ೨ ೨
೧೧.     ಈ ಕಳಗನ ಪದಲ ಭಗವನರನ ಪಣರಗಗಳಸ.      ೧*೩=  ೩

 ಚಬದನವ -----                                                             ರಗಯ ಮರ---------

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

------------------------                                  ಅಥವ -------------------------- 

------------------------                                                       ------------------  ಜನವನರಯದ
---------------------------- 

----------------------------   ಸಹಯ ಬಟಟತತಬ
೧೨೧೨ . .      ಈ ಕಳಗನ ಪದಲ ಭಗವನರನ ಓದ ಅಥರಮಡಕಗಬಡರ     ಈ ಕಳಗನ ಪದಲ ಭಗವನರನ ಓದ ಅಥರಮಡಕಗಬಡರ , ,    ಅಡಕವಗರರವ ಮಲಲ ವನನಧರಸ   ಅಡಕವಗರರವ ಮಲಲ ವನನಧರಸ

   ಪದಲ ದ ಸರಬಶವನರನ ಬರಯರ   ಪದಲ ದ ಸರಬಶವನರನ ಬರಯರ .      .      ೧೧**೩೩==  ೩ ೩
   ಮತ ಪತರನರ ಬಳಲಸರವತನರ   ಮತ ಪತರನರ ಬಳಲಸರವತನರ

   ಯತಪಯ ಮಡದರಬನರ ಫಲ   ಯತಪಯ ಮಡದರಬನರ ಫಲ
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   ಘತಕತನವನರ ಬಡದ ನರಬತರ   ಘತಕತನವನರ ಬಡದ ನರಬತರ
                                                  ಗಬತಯನಗಬದದರಬನರ ಫಲ                                                  ಗಬತಯನಗಬದದರಬನರ ಫಲ

೧೩.            ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಆರರ ಅಥವ ಎಬಟರ ವಕಲ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ          ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಆರರ ಅಥವ ಎಬಟರ ವಕಲ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ ..                   ೧*  ೩
=೩
            ಎಣಷ ಹಚಚಸಕಗಳರಳವಗ ತಮರತ ಮತರತ ವಸರ ಪಟಟ ಪಡನರನ ನಮತ ಮತರಗಳಲ ಬರಯರ.  

 ಅಥವ
      ಅಜಜ ಯಲ ಅವರ ಅರಲ ಬಜನ ಹಬಗ ನಡಯರತತತರತ ವವರಸರ.  

೧೪೧೪ . .     ಈ ಕಳಗನ ಗದಲ ಭಗವನರನ ಓದಕಗಬಡರ    ಈ ಕಳಗನ ಗದಲ ಭಗವನರನ ಓದಕಗಬಡರ ,,    ಕಗಟಟರರವ ಪಪಶನಗಳಗ ಉತತರ ಬರಯರ   ಕಗಟಟರರವ ಪಪಶನಗಳಗ ಉತತರ ಬರಯರ .         .         

೨೨**೧೧==   ೨  ೨
     ಯಗಯಬಬ ರಡನ ಮಗರವಗ ಪಪಯಣ ಮಡರತತದದ     ಯಗಯಬಬ ರಡನ ಮಗರವಗ ಪಪಯಣ ಮಡರತತದದ . .       ದಗರದಲ ಮರ ಒಡಯರತತದದ ಕಲವರರ ಈ ಯಗ      ದಗರದಲ ಮರ ಒಡಯರತತದದ ಕಲವರರ ಈ ಯಗ

  ರಡನಲ ಹಗಬಗರತತರರವದನರನ ನಗಬಡ  ರಡನಲ ಹಗಬಗರತತರರವದನರನ ನಗಬಡ , '', ''ನಲನಲ ,,  ನಲ ನಲ '' ''    ಎಬದರ ಹಬಳರತತ ಅವನತತ ಓಡದರರ   ಎಬದರ ಹಬಳರತತ ಅವನತತ ಓಡದರರ . . 

    ಆ ರಡನಲ ಒಬಬ ರಕಕ ಸ ಇದಳ.     ಮನರಷಲ ಮಬಸ ತನಗನಬ ರಕಕ ಸ ಅವಳರ.      ಎಷರಟ ಜನರನರನ ನಗಬಡದರಗ ಕಗಬದರ
ತಬದಬಡತಳ.     ಆಮಬಲ ಅವರ ಹಬಬ ರಳರ ಮಗಳಗಳನರನ ಶಬಖರಸಟರಟಕಗಬಡರರತತಳ.      ಹಬಗ ಈವರಗಗ ೯೯೯ ಹಬಬರಳ

 ಮಗಳಗಳನರನ ಶಬಖರಸಟರಟಕಗಬಡದಳ.        ಒಬದರ ಸವರ ಇಬಥ ಮಗಳಗಳರ ಸಬಗ ಪಹವದ ಮಬಲ ಮಡ
   ಹಕಗಕಳಗಬದರ ಅವಳ ಆಸಯಬತ .   ಆದಪಬದ ರಡನಗಳಗ ಹಗಬಗಬಬಡ.   ಹಗಬದಪ ಸಮಸಲ ಆಗರತತ. !    ಎಬದರ ಊರ ಜನ

ಎಚಚ ರಸದರರ. ''          ನಮತ ಗಳಗಲಲ ಒಳಳಯದರ ಮಡಲರ ನನಗ ಇದಕಕ ಬತಲಗ ಬಬರ ಅವರಶ ಯವದದ ? '' ಎನರನತತಲಬ
     ಆ ಯಗ ರಡನಗಳಗ ಹಗಬದ .      ಇದದ ಕಕ ದದ ಹಗಯಬ ಎದರರರ ಬಬದ ಮನರಷಲ ನಗಬಬ ನನರನ ನಗಬಡ,  ಅಹಬರರದ

          ಮರದಬದ ಅಲದದ ಆಲದ ಮರದ ರಬಬಯಬದನರನ ಮರರದರಕಗಬಡರ ಆ ರಕಕ ಸ ಯಗಯತತ ನರಗಗ ಬಬದಳರ. 

        ಆದರ ಬಬರಯವರ ಹಗ ಆ ರಕಕ ಸಯನರನ ನಗಬಡ ಯಗ ಬದರ ಓಡಲಲಲ . 
''       ನನನ ನರನ ಕಗಲದಪಬದ ನಬಗ ಸಬತಗಬಷವಗಗಬದದರ ನನನ ನರನ ಧರಳವಗ ಕಗಲಗಬಬದರ.   ನಬನರ ಬಲಶಲ

 ಅಬತ ಒಪಕಬತಬನ.    ಆದಪ ಒಬದರ ವಷಯ ;         ಆಲದ ಮರದ ರಬಬಯನರನ ಮರರಯ ಶಕತ ನನಗದಯಬ ವನ
      ಅದನರನ ಮತತ ಆ ಮರಕಕ ಅಬಟಸಗಬ ಶಕತ ನನಗಲಲ .    ನಶ ಮಡಗಬದರ ಸರಲರ ,   ಉಳಸಗಬದರ ಕಷಟ ! ''   ಎಬದರ

      ರಕಕ ಸಯ ಹತತರ ಹತತರ ಬರರತತ ಆ ಯಗ ಮತನಡತಗಡಗದ.     ಯಗಯ ಮತರಗಳಲದದ ಸತಲಬಶ ಮತರತ
    ಕಳಕಳ ಆ ರಕಕ ಸಯನರನ ಶರಣಗರವಬತ ಮಡತರ.  ಅಷಟಬ ಅಲಲ ,      ಆಮಬಲ ಅವಳರ ಆ ಯಗಯ ಶಷಲ ಳಗ

ಹಗಬದಳರ. 
 ಪಪಶನಗಳರ : 

೧.   ರಕಕ ಸ ಏನರ ಮಡರತತದದ ಳರ? 

೨.     ಯಗ ರಕಕ ಸಗ ಏನರ ಹಬಳದರರ ? 

 – ಭಗ 'ಬ' 

          ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಅಥವ ಅಪಣರ ಹಬಳಕಗಳಗ ನಲರಕ ಆಯಕಗಳನರನ        ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಅಥವ ಅಪಣರ ಹಬಳಕಗಳಗ ನಲರಕ ಆಯಕಗಳನರನ
ಕಗಡಲಗದಕಗಡಲಗದ ..        ಅವಗಳಲ ಹಚರಚ ಸಗಕತವದ ಉತತರವನರನ ಆರಸ       ಅವಗಳಲ ಹಚರಚ ಸಗಕತವದ ಉತತರವನರನ ಆರಸ ,,   ಉತತರರಕಗಯಬ ಕಗಟಟರರವ  ಉತತರರಕಗಯಬ ಕಗಟಟರರವ

   ಜಗದಲ ಕ ಕಮಕಕ ರದಗಬದಗ ಉತತರವನರನ ಬರಯರ   ಜಗದಲ ಕ ಕಮಕಕ ರದಗಬದಗ ಉತತರವನರನ ಬರಯರ.      .      ೩೩**೧೧==೩೩
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  ೧೫.            ಒಬದರ ಅಥವ ಅನಬಕ ವಕಲ ಗಳರ ಒಬದರ ಪಪಧನ ವಕಲ ಕಕ ಅಧಬನವಗದದ ರ ಅದರ ಈ ಮದರಯ
ವಕಲ ವನಸರವದರ.
ಎ)     ಸಬಯಜತ ವಕಲ ಬ)     ಸಮನಲ ವಕಲ ಸ)    ನಷಬಧಥರಕ ವಕಲ ಡ)                         ಮಶಪ ವಕಲ
೧೬.'ಸವಗಗಳರ'     ಪದವ ಈ ಸಮಸದ ಉದಹರಣಯಗದ. 

ಎ)     ತತರಲರರಷ ಸಮಸ ಬ)      ಕಮರಧರಯ ಸಮಸ ಸ)   ದಸಗರ ಸಮಸ ಡ)   ಗಮಕ ಸಮಸ
೧೭.''       ಶವನ ತಲಯ ಜಟಯಬದ ಹಗರಟ ಶಪಬಮದ ಗಬಗಯಬತ ''    –ಈ ವಕಲ ದಲರರವ ಅಲಬರರ
ಎ)  ರಗಪಕ ಬ)   ಯಮಕ ಸ)   ಉತಲಪಬಕ ಡ)  ಉಪಮ

          ಈ ಕಳಗನ ಮದಲರಡರ ಪದಗಳಗ ಇರರವ ಸಬಬಬಧದಬತ ಮಗರನಯ ಪದಕಕ ಸರ ಹಗಬದರವ          ಈ ಕಳಗನ ಮದಲರಡರ ಪದಗಳಗ ಇರರವ ಸಬಬಬಧದಬತ ಮಗರನಯ ಪದಕಕ ಸರ ಹಗಬದರವ
  ಸಬಬಬಧಬ ಪದವನರನ ಬರಯರ  ಸಬಬಬಧಬ ಪದವನರನ ಬರಯರ .   .   ೨೨**೧೧==೨೨

೧೯.   ಎರಡರ :  ಸಬಖಲವಚಕ : :  ಎರಡನಯ : _____ 

೨೦.    ರಕತ :  ಬಕರತ : :  ಮರಕತ : ----- 
 ೨೧೨೧ . .. .       ಈ ಕಳಗನ ಪದಲ ಭಗಕಕ ಪಪಸತರ ಹಕ      ಈ ಕಳಗನ ಪದಲ ಭಗಕಕ ಪಪಸತರ ಹಕ ,,  ಗಣವಭಗ ಮಡ ಗಣವಭಗ ಮಡ ,,   ಛಬದಸಸನ ಹಸರರ ಬರಯರ  ಛಬದಸಸನ ಹಸರರ ಬರಯರ . . 

೧೧**೨೨==  ೨ ೨
  ತಗಬಹನಲ ತನರರಳರ ಶರಸ
  ನನಹನಗರ ತಬಡವನರ ತ

    ದಸಹನಯಳದದದನರ ಕರವತಗಯನರ ಕಕ ನಬಡ
 ಅಥವ
   ಭವಸದ ಜನಪದಬ ವಸರ

      ಧ ವಳಯ ವಲಬನ ವಶದ ವಷಯ ವಶಬಷಬ

                                ಭಗ -'ಸ'  

೨೨೨೨ . .        ಈ ಕಳಗ ಕಗಟಟರರವ ಗದಗಳಲ ಯವದದರಗ ಒಬದನರನ ವಸತರಸ ಬರಯರ       ಈ ಕಳಗ ಕಗಟಟರರವ ಗದಗಳಲ ಯವದದರಗ ಒಬದನರನ ವಸತರಸ ಬರಯರ .  .  ೧೧**೨೨==    ೨   ೨
*    ಬಳಯರವ ಸರ ಮಳಕಯಲ ರಣರ
*   ಶಕತಗಬತ ಯರಕತ ಮಬಲರ
*      ಕಬರಬ ಡಗಬರದರ ಅದರ ಸಹ ಡಗಬಕಬ ?

೨೩೨೩ . .            ಈ ಕಳಗನ ವಷಯಗಳಲ ಯವದದರಗ ಒಬದನರನ ಕರರತರ ೬ ರಬದ ೮ ವಕಲ ಗಳಗ           ಈ ಕಳಗನ ವಷಯಗಳಲ ಯವದದರಗ ಒಬದನರನ ಕರರತರ ೬ ರಬದ ೮ ವಕಲ ಗಳಗ
    ಕಡಮಯಲಲ ದಬತ ಸಬಕಪತ ಪಪಬಬಧ ಬರಯರ    ಕಡಮಯಲಲ ದಬತ ಸಬಕಪತ ಪಪಬಬಧ ಬರಯರ .                                                    .                                                    ೧೧**  ೩ ೩ ==   ೩  ೩

*  ಸವಯವ ಕಕಷ
*  ದಗರದಶರನದ ಪಪಯಜನಗಳರ
*  ಪರಸರ ಸಬರಕಕ ಣ
************************       ರಯಕವಬ ಕಕಲಸ ****************************
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