
 

                                ಮದರ ಪಪಶಶ ಪತಪಕ ೩
                                    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=  ೧೧
೧.       ರಮಲಕಕ ಕಣರಗ ಮತಅಗಶ ಪಕಕ ಹದನಗಲಳ ಸದಚಸದವರಳಯರಳ ?
೨.          ನಡ ಭವಠ ಜನರಳ ಬಳಕಕ ರಯನ ಬಳ ಏನಅದಳ ಬನಶ ಹ ಮಡಕದಅಡರಳ ?
೩.        ಬಪಟಷ ಸರರರ ವಶಶನಶಶ ರಯಠ ನವರಗ ನನಡದ ಪಪಶಸತಯವದಳ ?
೪.        ಕನಶ ಡ ಸಹತಠ ಪರಷತತನಳಶ ವಶಶನಶಶ ರಯಠ ನವರಳ ಸಸಪಸದಳದರ ರರಣವನನಳ ?
೫.       ಹಸದಳ ಮಲಗದದ ಹಳಲಯಳ ಏನಅದಳಯಚಸತಳ ?
೬.      ಹಕಕ ಯಳಯರ ನತತಯನಳಶ ಕಳಕಕ ದ ?
೭.      ಹಲಗಲಯನಲಶ ರಳ ಪಪಮಳಖರಳಯರಳ ?
೮.      ಕಳದಳರಯನಳಶ ಲವನಳಯವದರಅದ ಕಟಟದನಳ ?
೯.     ನಮ ಫಲಕ ಹನಗರಬನಕಳ ?

     ೧೦ ಕ ಪಯ ಸಶತಅತ ತಠವಅದರನನಳ?
೧೧.        ಮಳದಳದ ಪರವಳಗಳ ಜದನಡ ಎಲ ಸಅಸರ ಹದಡತಳತ ?

   ಈ ಕಳಗನವಗಳಗ ಮದರಳ -     ನಲಳಕ ವಕಠ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ .    ೯*೨=  ೧೮
೧೨.     ಕಲದನಪಸಕನ ಕತರವಠ ಏನಳ ?
೧೩.      ಗಗಹಸಸಶ ಪಮವ ಧನಠ ವಅದಳ ಹನಗ ಹನಳಬಹಳದಳ ?
೧೪.       ಧಮರಸಮದಗಷಟ ಪಠದಲ ರಮನಳಜಚಯರರ ಗಳಣ ವಶನಷತಯನಳಶ ಹನಗ

 ಕದಅಡಡಲಗದ ?
೧೫.        ವಶಶನಶಶ ರಯಠ ನವರ ಸಧನಗ ಸಅದ ಪಪಶಸತ ಗರವಗಳಳಯವವ ?
೧೬.       ಹಗ ನಅಟನ ಕಳರತಳ ಅಥರಶಸತಪದಲ ಏನಳ ಹನಳದ ?
೧೭.     ದಳಯರಧನನಗ ಗಅಧರ ನನಡದ ಉಪದನಶವನನಳ ?
೧೮.    ಹಲಗಲ ದಅಗಯ ಪರಣಮವನನಳ ?
೧೯.    ವಜನಗಳ ವವರಳಧಠ ಭವನಯನಳಶ ವವರಸರ.
೨೦.     ಒಗಟನ ವವಶಷಟ ಠವನಳಶ ಒಅದಳ ಉದಹರಣಯಅದಗ ತಳಸ.

      ಈ ಕಳಗನ ಹನಳಕಗಳಗ ಸಅದಭರ ಮತಳತ ಸಶರಸಠ ಗಳನಳಶ ಬರಯರ.    ೪*೩=೧೨
೨೧. ''    ರದಪನಅತ ಮತಳ ಕದಡ ಎನತಳದರವಗದ''
೨೨.''     ಈ ಸಮಷಟ ಮನಸಸ ಲ ಎಲಲ ರದ ಇರಳತತರ.”
೨೩. ''     ಗರ ಎಳದಳ ಗಡ ಎಅದ ''
೨೪. ''    ಅರಸಳಗಳ ವಜಯಅ ಬಡಳ ''

    ಈ ಸಹತಗಳ ಸಸ ಳ ,  ರಲ ,   ಕಗತಗಳನಳಶ ಕಳರತಳ ಬರಯರ.   ೨*  ೩ =೬
೨೫.  ಎ .  ಎನ .  ಮದತರರವ



೨೬. ದ.ರ.  ಬನಅದಪ

೨೭.            ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗವನಳಶ ಪಣರಗದಳಸರ ೧*೪=  ೪
  ಕದರಳ ಸರ --------------------- 

--------------------------------- 
--------------------------------- 
---------------------------------- 
---------------------------- 
-----------------------------  ಚಅತಸದ

 ಅಥವ
 ನನಲ ---------- 

---------------------------- 
---------------------------- 
---------------------------- 
-----------------------  ನದನಡದರ ?

೨೮.        ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗವನಳಶ ಓದಕದಅಡಳ ಪಪಶಶಗಳಗ ಉತತರ ಬರಯರ . 
೪*೧=೪

   ಮತಗಳಲಲ ವ ಪಥಗಳಳ ಎನಳಶವ
   ಹದಸ ಎಚಚ ರದದಳಳ ಬದಳಕದನಣ
    ಭಯ ಸಅಶಯದದಳಳ ಕಅದದ ಕಣದಣಳಳ
   ನಳನ ಕನಸನಳ ಬತದತನಣ

 ಪಪಶಶಗಳಳ :
೧.    ಯವ ಎಚಚ ರದಲ ಬದಳಕಬನಕಳ ?
೨.     ನಳನ ಕನಸನಳಶ ಎಲ ಬತತಬನಕಳ ? 
೩.     ಮತಗಳಲಲ ವ ಪಥಗಳಳ ಎನಳಶವದರ ಭವವನನಳ ?
೪.      ಈ ನಳಡಯಲ ವಠ ಕತವದ ಆಶಯಯವದಳ ?

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

 ೨೯ .      ಗದರದರಳ ರಮಸಶಮ ಅಯಠ ಅಗರರ ವನಷಭದಷಣಗಳಳ ಹನಗದದ ವ ?
                              ಅಥವ

         ಖದ ಬಟಟಯ ವವಶಷಟ ಠ ಮತಳತ ಗಅಧನಜಯವರ ಕಳರತಳ ಗದರದರರಳ ಅಮರಕದ
     ಉಪಧಠಯರಳ ಮತಳತ ವದಠರರಗಳಗ ಹನಗ ಪರಚಯಸದರಳ ?

 ೩೦ .         ಭಕತ ಮತಳತ ನಷಷಯ ಬಗಗ ಜನಡರ ದಸಮಯಠ ನವರ ವಚನದಲ ವಠ ಕತವದ
 ಅಅಶವನಳಶ ವವರಸ.

 ಅಥವ
       ಚಅಚಲ ಮನಸಸನ ಸಶ ಭವದ ಕಳರತಳ ಬಸವಣಣ ನವರಳ ಏನಳ ಹನಳದರ ವವರಸ.



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

      ಆದತದಠನದಯಮಗಲದಡಅ ಧಮರಬಳದದ ದನವಗಳರಳ ದಶಜಪಜಗಳಅಮಡಳತಳತಅ ತಡಯ
    ದಳಷಟ ಬಳದದ ಮಳಖಮಅ ತದಳಯದ ಬಅದಳ ಧಮರಧಕರಣಕಕ ಅತಅದಅ-

       ಪಪತಠ ರರ ಬಅದನಲಲ ಪರದಳಅ ಪನಳಳತ ಪನದಳದಳ ಎನಗ ಕತರವಠ ಮವದಅದಳ
 ನಳಡಯಳತಪರನಶಗಅ ,     ಧಮರಬಳದದಯ ಬರವಅ ಕಅಡಕಕ ಣದದಳ ಧಮರಧಕರಣರ

      ನಡಯಅ ನಮಕನವರರ ಬವರಮಅ ತನದಳರವಮಅದಳ ವಟವಗಕಕ ದ ಸಮನಪಕಕ
     ವಅದಷಟ ವಧಚರನಯಅದಚರಸ ತದನಅತರಮಯವರರಳಮಅ ನಳಡಸ ಬಳಕ ಆ

 ಮರನನಅತಅದರ
೧.         ಧಮರಬಳದದ ಮತಳತ ದಳಷಟ ಬಳದದಯರ ಸಶ ಭವದ ಭನಶ ತಯಳ ಮನಲನ ಸರಅಶದಲ ಹನಗ

 ಬಅಬತವಗದ ?
೨.       ಧಮರಬಳದದಯಳ ಬಅದ ನಅತರ ಧಮರಧಕರಣರಳ ಏನಳಮಡದರಳ ?  
 
                     ಭಗ _ 'ಬ' 
(   ಅನಶ ಯಕ ವಠಕರಣ ,  ಅಲಅರರ ,  ಛಅದಸಳಸ -  ೨೦ ಅಅಕಗಳಳ) 

         ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶಶಗಳಗ ಅಥವ ಅಪಣರ ಹನಳಕಗಳಗ ನಲಳಕ ಪಯರಯ
 ಉತತರಗಳನಳಶ ಸದಚಸಲಗದ.     ಅವಗಳಲ ಹಚಳಚ ಸದಕತವದ ಉತತರವನಳಶ ಆರಸ

,       ಉತತರರಕಗಯನ ಕದಟಟರಳವ ಜಗದಲಯನ ಕ ತಮಕಕ ರದದಅದ ಗ ಪಣರ
  ಉತತರವನಳಶ ಬರಯರ .

೩೨.  'ಹಳಕಳಅ'      ಪದವ ಕನಶ ಡಕಕ ಈ ಭಷಯಅದ ಬಅದದ .---
  ಎ)   ಉದಳರ ಬ)   ಅರಬಬನ ಸ)    ಹಅದದಸಸನ ಡ )  ಫಸರ
೩೩. '  ಮಳಅಗವ '      ಪದವ ಈ ಸಮಸಕಕ ಉದಹರಣಯಗದ ------
   ಎ)    ಅಅಶ ಸಮಸ ಬ)     ಕ ಪಯ ಸಮಸ ಸ)   ದಶ ಅದಶ ಸಮಸ ಡ)  ದಶಗಳಸಮಸ
೩೪. 'ಸಅದಯ'   ಪದದ ತತಸ ಮ ರದಪವದಳ----- 
   ಎ)     ಸಅಶಯ ಬ)   ಅನಳಮನ ಸ)     ಸಅದನಹ ಡ )  ಸಅಧಠ
೩೫. '  ಮಲಲ ಮಲಲ ನ '    ಎನಳಶವದಳ ಈ ವಠಕರಣಅಶದ ಉದಹರಣಯಗದ.----- 
      ಎ)     ಅನಳಕರಣವಠ ಯ ಬ)     ದಶರಳಕತ ಸ)    ಜದನಡಳನಳಡ ಡ)  ನಳಡಗಟಳಟ
೩೬.     ಕ ಪಯಪದದ ಮದಲರದಪವನಳಶ ಹನಗ ಕರಯಳತತರ ----- 
     ಎ)   ಕಗದಅತ ಬ)   ಸವರನಮ ಸ)    ಧತಳ ಡ )  ವಭಕತ
೩೭.         ಒಬಬ ರಳ ಹನಳದಮತನಶನ ಯಥವತತಗ ಬರಯಳವಗ ಬಳಸಳವ ಚಹಶಯನಳಶ ಹನಗ
ಕರಯಳತತರ.------ 
   ಎ)    ಆವರಣಚಹಶ ಬ)     ವವರಣತಕ ಕ ಚಹಶ ಸ)    ವಕಠ ವನಷಷ ನಚಹಶ ಡ)  ಉದದ ರಣಚಹಶ
೩೮. '   ರಣರಳ '       ಪದವ ಈಮದರಯ ಕ ಪಯಪದ ರದಪದ ಉದಹರಣಯಗದ ..
   ಎ)    ನಷನಧಥರಕ ಬ)    ಸಅಭವನಥರಕ ಸ)     ವದಠ ಥರಕ ಡ)   ಸಮನಠಥರಕ
೩೯.           ಒಅದಳ ಅಥವ ಅನನಕ ವಕಠ ಗಳಳ ಒಅದಳ ಪಪಧನ ವಕಠ ಕಕ ಅಧನನಗಳಗದದ ರ ಅಅಥ ವಕಠ ವನಳಶ

 ಮಶಪವಕಠ ಎನಳಶತತನವ. -------
   ಎ)     ಸಮನಠ ವಕಠ ಬ)    ಸಅಯಜತ ವಕಠ ಸ)     ಮಶಪವಕಠ ಡ)    ಸಧರಣ ವಕಠ
೪೦. '  ಸಸ ಶರಕ '    ಪದದಲರಳವ ವಭಕತಯದಳ ------
     ಎ)    ಚತಳರರ ಬ)    ಸಪತಮ ಸ)    ತಗತನಯ ಡ)  ಪಅಚಮ
೪೧.'ಹಣಳಣಹಅಪಲಳ'       ಪದವ ಈ ವಠಕರಣಅಶದ ಉದಹರಣಯಗದ ----- 
  ಎ)     ನಳಡಗಟಳಟ ಬ)    ಅನಳಕರಣವಠ ಯ ಸ)    ದಶರಳಕತ ಡ)  ಜದನಡಳನಳಡ



          ಈ ಕಳಗನ ಮದಲರಡಳ ಪದಗಳಗ ಇರಳವ ಸಅಬಅಧದಅತ ಮದರನಯ ಪದಕಕ ಸರ ಹದಅದಳವ
   ಸಅಬಅಧ ಪದವನಳಶ ಬರಯರ.೪*೧=೪

೪೨.   ಮಅಡಳನಶಶ ರ :    ಗಳಣ ಸಅಧ : :  ಜನಲಯ : ----- 
೪೩.  ಇಪಸ ತಳತ :  ಸಅಖಠವಚಕ : :  ಇಪಸ ತತನಯ :----- 
೪೪.  ನನಳ :    ಉತತಮ ಪರಳಷ ಸವರನಮ : :  ನನನಳ :------ 
೪೫.  ಓಟ :  ಕಗದಅತಭವನಮ : :  ಹರಮ : ----- 

೪೬.      ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗಕಕ ಪಪಸತರ ಹಕ ,    ಗಣ ವಭಗಮಡ ,   ಛಅದಸಸನ ಹಸರಳ
ಬರಯರ.೧*೩=೩

  ಮತಗಟಳಟ ತಸಕ ರಸಠ
     ನಗತಅ ಬಲಅ ಎನಪ ವಕಠ ವಅ ನನಯಳತಳತಅ

 ಅಥವ
  ಮನದನನಪತ ನನನಳ ಚತತದದ

  ಳದಳದರವಲನಳತ ದನವ
     ಸದದನನಳ ರವಸಳತನ ಕವಯಲ ಬತತದನಳ ಭಯವ

೪೭.     ಈ ಕಳಗನ ವಕಠ ದಲರಳವ ಅಲಅರರವನಳಶ ಹಸರಸ,  ಲಕಕ ಣದದಅದಗ ಸಮನಶ ಯಸ. 
೧*೩=೩
''    ಸಡಲ ಸಡದದಅಗ ಗಳಅಡಳ ಸಳರದವ'' 

 ಅಥವ
''   ರಸವನ ಜನವನ ''

                  ಭಗ -'ಸ' 
(      ವಕಠ ರಚನ ಹಗದ ಬರವಣಗ ಕಶಲ ೧೩ ಅಅಕಗಳಳ.)
೪೮.        ಈ ಕಳಗ ಕದಟಟರಳವ ಗದಗಳಲಯವದದರದ ಒಅದನಳಶ ವಸತರಸ
ಬರಯರ.   ೧*೩=೩
*    ಚಅತಯಲಲ ದವನಗ ಸಅತಯಲದಲ ನದ
*    ಮನಸಸದದ ರ ಮಗರ
*    ಬಳಯಳವ ಸರ ಮಳಕಯಲ

೪೯.          ನಮಕ ಶಲಯಲ ಆಚರಸದ ಗಣರಜದಠನತಸ ವದ ಕಳರತಳ ದದರದಊರನಲರಳವ ನಮಕ
     ಸಹದನದರ ಅಥವ ಸಹದನದರಗ ಒಅದಳ ಪತ ತ ಬರಯರ. 

 ಅಥವ
            ನಮಕ ನಳಶ ಕದಪಸ ಳದ ಗಅಗವತಯ ನವಸ ಎಅದಳ ಭವಸ ನಮಕ ಊರಗ ಕಳಡಯಳವ ನನರನಳಶ

     ಪರವಸಳವಅತ ಕದನರ ಜಲಮಅಡಳಯ ಅಧಠ ಕಕ ರಗದಅದಳ ಪತ ತ ಬರಯರ. 

೫೦.        ಈ ಕಳಗನ ವಷಯಗಳಲಯವದದರದ ಒಅದನಳಶ ಕಳರತಳ ಹದನವದಳ
   ವಕಠ ಗಳಗ ಕಡಮಯಲಲ ದಅತ ಪಪಬಅಧ ಬರಯರ.೧*೫=೫

  ೧.   ಅತವಗಷಟಯಅದಗಳವ ಹನಗಳಳ
  ೨.     ನನಶ ನಚಚನ ರಷಟ ಪ ಪರಳಷ
  ೩.   ಬಡತನ ನಮದರಲನ


