
   ಮದರ ಪಪಶಶ ಪತಪಕ ೯.    

             ಪಪಥಮ ಭಷ ಕನಶ ಡ ೧೦ ನನ ತರಗತ
 ಗರಷಷ ಅಅಕ:                    ೧೦೦ ಅವಧ : ೨.   ೪೫ 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.         ಗದರದರಳ ರಮಸಸಮ ಅಯಠ ಅಗರರಳ ಸದಸಲನತತ ಹಜಜ ಹಕಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

೨.       ಅಮರಕಕಸ ಹದನದ ಗದರದರರಳ ಯರ ಮನಯಲ ತಅಗದದ ರಳ ?

೩.    ಅಅತರನರವಗ ಯವದಳ ಸಮಸಠಯಗಳತತದ ?

೪.       ರಯನಳ ವಧಸದ ಕಟಟ ಳಯನಳಶ ಮನರದರ ಆಗಳವ ಪರಣಮವನನಳ ?

೫.    ಧಮರಧಕರಣರಳ ಏಕ ವಸಸ ಯ ಹದಅದದರಳ?
೬.   ನದನಜಲಗಳಳ ಏನಗವ ?

೭.      ಅಶಸನ ದನವತಗಳ ವರಬಲದಅದ ಜನಸದವರಳ ಯರಳ ?

೮.      ಕಣರನಳ ಯರನಳಶ ತನಶ ದತರ ಎಅದದನ ?

೯.       ಹಅದನ ತಲಮರನ ಜನಸಮನಠ ರಳ ಯವದಕಸ ಆಸ ಪಡಳತತರಲಲಲ ?

೧೦.       ಗಅಧನರಯವರ ಬಳನಲ ಪರಣಮಕರಯದ ಬದಲವಣ ಮಡದ ಪಸತಕ
 ಯವದಳ ?

೧೧.     ಪರವಳಗಳಳ ವವನಕ ಕಳದಳಕದಳಳ ಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

    ಈ ಕಳಗನವಗಳಗ ಮದರಳ -    ನಲಳಸ ವಕಠ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ.  ೯*  ೨ =೧೮
೧೨.       ಅಮರಕದ ವದಠರರಗಳಗ ಗದರದರರಳ ಗಅಧನರಯವರನಳಶ ಕಳರತಳ ಏನಳ

 ಹನಳದರಳ ?

೧೩.      ಬಳಕಸ ರಯನಳ ನಡಸದ ಧಮರಸಭಗ ಯರನಳಶ ಆಹಸನಸದನಳ ?

೧೪.       ಹಣಕಸಳ ನನತಯಲ ವಶಸನಶಸ ರಯಠ ನವರಳ ಮಡದ ಮಪರಡಳಗಳಳ ಯವವ ?

೧೫.       ಮಮಸದರನ ಜನತ ವಶಸನಶಸ ರಯಠ ನವರನಳಶ ಹಡ ಹದಗಳಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

೧೬.       ಭಕತಯ ಮಹತಸ ಜನಡರದಸಮಯಠ ನವರ ವಚನದಲ ಹನಗ ವಠ ಕತವಗದ ?

೧೭.       ಮನಯಳಗ ಮನಯಡಯನಲಲ ಎಅದಳ ಬಸವಣಣ ನವರಳ ಹನಳದಳದರ ಸಸರಸಠ ತಳಸ
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೧೮.     ಯಳದದ ದ ವಚರದಲ ಕಣರನ ನರರರವನನಳ ?

೧೯.    ವಜನಗಳ ವಮರಳದದ ಠ ಭವನಯನಳಶ ವವರಸರ.

೨೦.      ತವರಯ ಕಳರತಳ ಇರಳವ ಜನಪದ ಒಗಟನಳಶ ವವರಸ.

      ಈ ಕಳಗನ ಹನಳಕಗಳಗ ಸಅದಭರ ಮತಳತ ಸಸರಸಠ ಗಳನಳಶ ಬರಯರ.   ೪*೩=  ೧೨
೨೧. ''       ಎಲಲ ಜನರಗ ಜದನರಳ ಮಡ ಕಸದಳಕದಳಳರ ಹತರ .''

೨೨. ''   ಪಪನತಯ ಹಣತಯ ಹಚದಚನಣ.'' 

೨೩. ''    ಪಪಕಕತ ವಕಕತಯದ ಮನಳಷಠ ನಯಳಷಠ ಅ ಕಳಅದಳಗಳಅ''

೨೪. ''    ರನವನ ರಥಕಸ ಒಗಗಲಯ ಭನತಯದ''. 

   ಈ ಸಹತಗಳ ಸಸ ಳ ,ಕಲ,   ಕಕತಗಳನಳಶ ಕಳರತಳ ಬರಯರ.   ೨*೩=೬
೨೫.   ದನವನದರಳ ಮಹದನವ
೨೬. ದಳ.ಸರಸಸ ತ

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

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

-----------------  ನಅದದದಡನಅ
 ಅಥವ

ಕಳರಳಕಳಳ---------- 

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

--------------   ಗಅಬಳಕಯ

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

೨೯.      ಮದತರರಯರ ದಕಷಟಯಲ ಹಳಲಯಳ ಬನಟಯಡಳವ ಬಗಯನಳಶ ವವರಸ .

 ಅಥವ
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    ಶನಳಭದನಗರಳ ಮದರರಯಲದಗ ನಡದ ಘಟನಗಳನಳಶ ವವರಸ .

೩೦.     ಲವನಳ ಯಜಶಸ ವನಳಶ ಕಟಟ ಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

 ಅಥವ
   ಲವನ ನಡಳವಳಕ ಮಚಚಕಯಯತನ ?  ಏಕ ?

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

 ಶಬರ :   ರಮ ಬರದನ |   ನನಗನನಳ ತದನರದನ !!ಪ!!

               ಅವ ಸವದಲಲ ದ ಸವಯಗದ ಈ |   ಕಡಳಸವ ಹಣಗ ಳನನಗಯಸಅ
               ಮಧಳಕರ ಗನತದ ಮಧಳ ಊರರಳವನ |   ಮಧಳಪಕರವ ನನಗನರವಅ ||ರಮ
ಬರದನ...............

         ಬ ರಮ ,  ಬ ರಮ,  ಬರಮ |     ಬ ಬ ಬಗಯರಳಳನ ಪರಯನ
             ಕದನ ಕದನ ಹಣಗ ಳ ಕದನ ಹದಗಳ ಕದನ |     ಎಲಲ ವ ಕದನ ಎನದಶಳ ಮರಯನ
        ರಮ ಬರದನ |  ನನಗನನಳ ಸನರದನ. 

      [  ಪಣರಶಲಯಳಕಸ ಹದನಗಳವಳಳ.  ರಮಲಕಕ ಸಣರಳ ಕಣಸಕದಳಳಳತತರ]

 ರಮ :     ಎನಗನತಳ ಹಅಬಲಪ ಈ ಜಟಲಕಬರ |    ಆ ಉದರಮಳಖನದರದ ಶ ಪಮಣ
 ಶಬರ .   ಉಪಕರವನತಲಲ ಈಕಗನಶಅದ |   ಆದದಡಯಳ ನನಯಳತಹಳನತತರಯಅದ !

     ನಚಳತಹನನ ಪಜಠಯನ ನಲಳಮಯಅದ
 ಪಪಶಶಗಳಳ :         ರಮನ ಸಸಗತಕಸ ಸದದ ತ ಮಡಕದಅಡ ಶಬರ ಅದನಳಶ ಕಳರತಳ ಹನಳದ

  ಮತಳಗಳನಳಶ ಬರಯರ.

೨.        ತನಗಗ ಹಅಬಲಸಳತತರಳವ ಶಬರಯ ಕಳರತಳ ರಮನಳ ಏನಳ ಹನಳದನಳ ? 

           – ಭಗ 'ಬ' 

 ಅನಸ ಯಕ ವಠಕರಣ, ಅಲಅಕರ,  ಛಅದಸಳಸ -   ೨೦ ಅಅಕಗಳಳ
         ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶಶಗಳಗ ಅಥವ ಅಪಣರ ಹನಳಕಗಳಗ ನಲಳಸ ಪಯರಯ

       ಉತತರಗಳನಳಶ ಸದಚಸಲಗದ ಅವಗಳಲ ಹಚಳಚ ಸದಕತವದ ಉತತರವನಳಶ ಆರಸ
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    ಉತತರದ ಕ ಕಮಕಕ ರದದಅದಗ ಪಣರ ಉತತರವನಳಶ ಬರಯರ. ೧೦*೧=೧೦
೩೨. 'ಶಪನಮನಸ ಹ'       ಪದವ ಈ ಸಅಧಗ ಉದಹರಣಯಗದ _____ 

 ಎ )      ಗಳಣ ಸಅಧ ಬ )     ಜಶತಸಸಅಧ ಸ )    ಅನಳನಸಕ ಸಅಧ ಡ)   ಶಳಚತಸ ಸಅಧ
೩೩. 'ವಷರವಷರ'     ಪದವ ಈ ವಠಕರಣಅಶದ ಉದಹರಣಯಗದ _

 ಎ)     ದಸರಳಕತ ಬ )   ಜದನಡಳನಳಡ ಸ)   ಅನಳಕರಣವಠ ಯ ಡ)  ನಳಡಗಟಳಟ
೩೪.       ಸಸ ತಅತ ಕ ವಕಠ ಗಳಗ ನಲಲ ಬಲಲ ಅನನಕ ಉಪವಕಠ ಗಳದಡನ ಒಅದಳ ಪಣರಭಪಪಯದ

    ವಕಠ ವಗದದ ರ ಅದಳ ಈ ವಕಠ ವನಸಳವದಳ .---

 ಎ)     ಸಮನಠ ವಕಠ ಬ)     ಸಅಯರತ ವಕಠ ಸ)   ಮಶಪವಕಠ ಡ)   ನಷನರಥರಕ ವಕಠ
೩೫.      –ಕನಶ ಡ ವಣರಮಲಯಲರಳವ ಅನಳನಸಕ ಅಕಕ ರಗಳ ಸಅಖಠ -- 

    ಎ)     ೧೦ ಬ)    ೯ ಸ)    ೩೨ ಡ)   ೫
೩೬.'ವಸಸ ಯಅಬಟಳಟ'    ಪದದಲರಳವ ಸಮಸವದಳ ------

 ಎ)    ಕಮರರರಯ ಸಮಸ ಬ)   ಕ ಪಯ ಸಮಸ ಸ)   ತತಳತರಳಷ ಸಮಸ ಡ)   ಗಮಕ ಸಮಸ
೩೭. 'ಬನಹರ'      ಪದವ ಈ ಮದರಯ ನಮಪದಕಸ ಉದಹರಣಯಗದ ---- 

 ಎ)     ರದಢನಮ ಬ)   ಅಅಕತನಮ ಸ)    ಅನಸ ಥರಕ ನಮ ಡ)  ಸವರನಮ
೩೮.     –ಮಳಖಕಸ ಪದದಲರಳವ ವಭಕತ --- 

ಎ)    ಪಪಥಮ ಬ)    ದಸತನಯ ಸ)   ತಕತನಯ ಡ)  ಚತಳರರ
೩೯. '  ಕನಶ ಡಗ '     ಪದವ ಈ ವಠಕರಣಅಶದ ಉದಹರಣಯಗದ --- 

   ಎ)    ತದದತಅತನಮ ಬ)    ತದದತಅತಭವನಮ ಸ)   ತದದತಅತವಠ ಯ ಡ) 

 ಕಕದಅತವಠ ಯ
೪೦. 'ಹದನಗಲನಯದಳ'       ಪದವ ಕ ಪಯಪದದ ಈ ರದಪಕಸ ಉದಹರಣಯಗದ --- 

   ಎ)    ವದಠ ಥರಕ ಬ)   ನಷನರಥರಕ ಸ)   ಸಅಭವನಥರಕ ಡ) ಸಮನಠಥರಕ  

೪೧. 'ಇಸವಸ'    –ಪದದ ಗಪಅರಕ ರದಪ --- 

ಎ)   ಇಸಸಸ ಬ)   ವಶವಸ ಸ)    ವಶಸಸ ಡ)   ಸಹವಸ
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         ಈ ಕಳಗನ ಮದಲರಡಳ ಪದಗಳಗ ಇರಳವ ಸಅಬಅಧದಅತ ಮದರನಯ ಪದಕಸ ಸರ

   ಸಅಬಅಧ ಹದಅದಳವ ಪದವನಳಶ ಬರಯರ.೪*೧=೪

೪೨.  ಮಗಸಲ :  ಮಳಖಶಲ : :  ಬನಶಣ : ___ 

೪೩.  ಅಲತ ಸಸ ಲತ :  ಜದನಡಳನಳಡ : :  ಗಳಜಳಗಳಜಳ : ________ 

೪೪.  ಪಗ :  ಹಗ : :  ಪನಳ : ___ 

೪೫.  ನದನಟ :  ಕಕದಅತಭವನಮ : :  ಪಮರ : ___ 

೪೬.      ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗಕಸ ಪಪಸತರ ಹಕ ,    ಗಣ ವಭಗ ಮಡ ,   ಛಅದಸಸನ ಹಸರಳ
ಬರಯರ.೧*೩=೩

    ಎನಗಅ ಪಅಡಳಗಮಲಲ ಭನದಮಳಯಅ ಪಚಚಳಸ ಮ ಪಅಡಳನಅದನಅ
 ಅಥವ

    ಪಗಗ ಕಣಯಅದಳಅಟನ ನಣತಅಗಮಗರಮಳಅಟ ನನಅ

೪೭.     ಈ ಕಳಗನ ವಕಠ ದಲರಳವ ಅಲಅಕರವನಳಶ ಹಸರಸ,  ಲಕಕ ಣದದಅದಗ
ಸಮನಸ ಯಸ.೧*೩
'   ಅಮಕತದದಳಳ ವಷ ಬರತಅತ'

 ಅಥವ
'  ಮರನನನರದ ಮಕರಟನಅತ'

 ಭಗ -'ಸ' 

     ವಕಠ ರಚನ ಹಗದ ಬರವಣಗ ಕಶಲ ೧೩ ಅಅಕಗಳಳ.

೪೮.        ಈ ಕಳಗ ಕದಟಟರಳವ ಗದಗಳಲ ಯವದದರದ ಒಅದನಳಶ ವಸತರಸ ಬರಯರ.  

೧*೩=೩
೧.   ಸತಠ ಕಸ ಸವಲಲ ;    ಸಳಳಳಗ ಸಳಖವಲಲ .

೨.    ಮದತರ ಚಕಸ ದದರದ ಕನತರ ದದಡಡ ದಳ. 
೩.    ಗಡವಗ ಬಗಗ ದಳದ ಮರವಗ ಬಗಗನತನ ?
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೪೯.   ನಮಸ ನಳಶ ಸಕರರ ಪಪಢಶಲ,    ದನವನದಳಗರದಲ ಓದಳತತರಳವ ನವಠ /  ನವನನ
       ಎಅದಳ ಭವಸ ಕತದತರನ ಸಕರರ ಪಪಢಶಲಯಲ ಓದಳತತರಳವ ನಮಸ ಸಶನಹತ/ಸಶನಹತ

(ಶಮಲಜ/  ದನಪಕ )        ನಗ ನಮಸ ಶಲಯಲ ಆಚರಸದ ವಷರಕದನತಸ ವದ ಕಳರತಳ ಪತ ಕ
ಬರಯರ.                                         ೧*೫=  ೫

 ಅಥವ
        ನಮಸ ಊರನ ರಸತ ದಳರಸತ ಮಡಳವಅತ ಕದನರ ರಲಲ ಪಅಚಯತಯ ಅಧಠ ಕಕ ರಗ ಪತ ಕ

ಬರಯರ.

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

೧.     ಜನಸಅಖಠ ಸದತನಟಕಸ ಕರಣಗಳಳ
೨.   ರಷಟಪನಯ ಭವಮಕಠ ತ
೩.   ಸಮದಹ ಮಧಠ ಮ
******************************************************
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