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ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನಶ್ನೆ ಡ        ೧೦ ನನೇ ತರಗತ 
ಗರಿಷಷ  ಅಅಂಕ: ೧೦೦                  ಅವಧಿ : ೩ ಗಅಂಟೆಗಳಳು 

                                                   ಭಾಗ -'ಎ' 

ಪಠಠ ಗಳ ಅಧಠ ಯನ (ಗದಠ  , ಪದಠ , ಪನೇಷಕ ಅಧಠ ಯನ )೬೭ ಅಅಂಕಗಳಳು 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಅಂದದಅಂದಳು ವಾಕಠ ದಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ. ೧೧*೧
೧. ಶಬರಿ ಸನೇತೆಗೆ ಹನೇಗೆ ರಕ್ಷೆ ನನೇಡಲಿ ಎಅಂದಳು ರಾಮನಳು ಹನೇಳಳುವನಳು ?
೨. ಗೆದರದರನಳುಶ್ನೆ ನದನೇಡಿ ವಿದಠರರ್ಥಿಗಳಳು ಭಯ ಪಡಲಳು ಕಾರಣವಾದ ಅಅಂಶ ಯಾವುದಳು ?

೩.ನಾಡ ಭವಠ ಜನರಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಬಅಂದಳು ಬಿನಶ್ನೆ ಹ ಮಾಡಿದರಳು ?
೪.ಶಾನಳುಭದನೇಗರಿಗೆ ತಲೆಸಳುತತ ಬರಲಳು ಕಾರಣವನೇನಳು ?
೫.ಹಸದಳು ಮಲಗಿದದ  ಹಳುಲಿಯಳು ಏನಅಂದಳು ಯೋಚಿಸತಳು ?
೬.ಹಕಕ ಯಳು ಯಾವುದರ ಸಅಂಕೆನೇತವಾಗಿದ ?
೭.ಘಟಸಅಂಭದತ ಯಾರಳು ?
೮.ಹಕಕ ಯ ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣಣ ಗಳಿವ ?
೯.ಪಅಂಪನಳು ತನಶ್ನೆ  ಹಸರನಳುಶ್ನೆ ಏಕೆ ಕೆತತಸಲಿಲಲ  ?
೧೦. ಇಅಂಗೆಲಅಂಡ್ ಗೆ ಹದನೇಗಳುವವರೆಗೆ ಅಕಕ ರದ ಕಳುರಿತಳು ಗಅಂಧಿನೇಜಿ ಯಾವ ಭಾವನ 
ಹದಅಂದಿದದ ರಳು ?
೧೧. ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಪುಟಟ  ಮರಿಗಳಳು ಚಿನೇತಕ ರಿಸಲಳು ಕಾರಣವನೇನಳು ?

 ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಮದರಳು -ನಾಲಳುಕ ವಾಕಠ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.  ೯*೨ =೧೮
೧೨.ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸರಳುವ ರಾಮಾನಳುಜಾಚಾಯರ್ಥಿರ ಗಳುಣ ವಿಶನೇಷತೆ ತಳಿಸ.

೧೩.ಧಮರ್ಥಿಬಳುದಿದ್ಧಿಗೆ ದಳುಷಟ ಬಳುದಿದ್ಧಿಯಳು ಯಾವ ಸಲಹ ನನೇಡಿದನಳು ?
೧೪.ವವೃಕಕ ವು ಸಾಕ್ಷಿನಳುಡಿದಗ ಧಮರ್ಥಿಬಳುದಿದ್ಧಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಮದಡಿದ ಆಲೆದನೇಚನ ಯಾವುದಳು ?
೧೫.ಮದಲಿಅಂಗನ ಕಣಿವಯಲ್ಲಿ ಬರಳುವಾಗ ಶಾನಳುಭದನೇಗರಳು ಏನಅಂದಳು ಆಲೆದನೇಚಿಸದರಳು ?

೧೬.ಹಡಗನಳುಶ್ನೆ ಯಾವುದರ ಬೆಳಕನಲ್ಲಿ ಮಳುನಶ್ನೆ ಡೆಸಬೆನೇಕದ ?
೧೭.ನಾಳಿನ ಕನಸನಳುಶ್ನೆ ಬಿತತಬೆನೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹನೇಗೆ ಬದಳುಕಬೆನೇಕಳು ?
೧೮.ಹಕಕ ಯ ಹಾರಾಟವನಳುಶ್ನೆ ಆಕಾಶಕೆಕ ಹದನೇಲಿಸ ಕವಿ ಹನೇಗೆ ವಣಿರ್ಥಿಸದ್ದಾರೆ ?
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೧೯.ವಿಶಶ ಧಮರ್ಥಿ ಯಾವಾಗ ರದಪಿತವಾಗಳುವುದಳು ?
೨೦.ಒಗಟಳುಗಳಿಅಂದ ಶಶೈಕಕ ಣಿಕವಾಗಿ ಹನೇಗೆ ಪಪಯೋಜನವಾಗಳುವುದಳು ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಅಂದಭರ್ಥಿ ಮತಳುತ ಸಾಶರಸಠ ಗಳನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ.   ೪*೩=೧೨ 
೨೧. ''ನಮಮ  ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಗಅಂಧಿ ಮನೇಲೆ ಒಅಂದಳು ಪಾಠವಿದಯಲಲ '' 

೨೨. ''ಈ ಸಮಷಟಮನಸಸ ಲ್ಲಿ ಎಲಲ ರದ ಇರಳುತತರೆ .''
೨೩. ''ಜಿನೇವ ಸತಳುತ ಹದನೇಗಳುವುದಳು ಗೆದತತ ''
೨೪.''  ಗೆರೆ ಎಳೆದಳು ಗಡಿ ಎಅಂದ'' 

 ಈ ಸಾಹಿತಗಳ ಸಸ ಳ ,ಕಾಲ, ಕವೃತಗಳನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರಿತಳು ಬರೆಯಿರಿ.   ೨*೩=೬
೨೫. ಪು.ತ.ನ.

೨೬. ಪಅಂಪ 

೨೭.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಠ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಪೂಣರ್ಥಿಗೆದಳಿಸರಿ೧*೪=೪
ನಷೆಷ---------- -
--------------- 
------------------- 
-------ರಾಮನಾಥ 
ಅಥವಾ 
ನಳುಡಿದರೆ --------------------- -
----------------------------------------- 
---------------------------------------  
----------------------------- 
-------------------------- ನಅಂತೆದಲಿವನಯಠ  ?

೨೮.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಠ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದಿಕೆದಅಂಡಳು ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.  

೪*೧=೪.

ಉವಿರ್ಥಿಯೊಳ್ ಕೌಸಲೆಠ ಪಡೆದ ಕಳುವರಅಂರಾಮ 
ನದನೇವರ್ಥಿನನೇ ವಿನೇರನಾತನ ಯಜಜ ತಳುರಗಮಿದಳು 
ನವರ್ಥಿಹಿಸಲಾಪರ್ಥಿರಾರಾದದಡಅಂ ತಡೆಯಲೆಅಂದಿದರ್ಥಿ ಲೆನೇಖನವನದನೇದಿ 
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ಗವರ್ಥಿಮಅಂ ಬಿಡಿಸದಿದದರ್ಥಿಡೆ ತನಶ್ನೆ  ಮಾತೆಯಅಂ
ಸವರ್ಥಿಜನಮಳುಅಂ ಬಅಂಜೆಯೆನಶ್ನೆ ದಿದರ್ಥಿಪುದ ತನ
ಗಳುವರ್ಥಿತೆದನೇಳಳ ಳಿವನೇತಕೆಅಂದಳು ಸಲೆ ವಾಸಯಅಂ ತೆದಟಳುಟ ಲವನಳುರಿದದದ ನಳು.

ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು :
೧.ಯಜಜ ತಳುರಗದ ಹಣೆಯ ಮನೇಲಿದದ  ವಾಕಠ ದ ಅಥರ್ಥಿ ತಳಿಸ.

೨.ಲವನಳು ಉರಿದನೇಳಲಳು ಕಾರಣವನೇನಳು ?
೩.ರಾಮನ ಗವರ್ಥಿವನಳುಶ್ನೆ ಬಿಡಿಸಬೆನೇಕೆಅಂದಳು ಲವನಳು ನಧರ್ಥಿರಿಸಲಳು ಕಾರಣವನೇನಳು ?
೪.ಈ ನಳುಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಅಂಶ ನಮಗೆ ಇಷಟ ವಾಯಿತಳು ಏಕೆ ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದದರದ ಎರಡಳು ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಅಂಟಳು ಅಥವಾ ಹತಳುತ 
ವಾಕಠ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ. ೨*೪=೮

೨೯. ಜಿನೇವನದವೃಷಟ ಗದಠ ದಲ್ಲಿ ಅಅಂತರ್ ಜಿನೇವಿಯ ವಠ ಕತತಶ  ಹನೇಗೆ ವಣಿರ್ಥಿತವಾಗಿದ ?
                           ಅಥವಾ 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲೆದನೇಪಾಸಕನ ಮಹತಶ ವನಳುಶ್ನೆ ವಿ.ಕವೃ.ಗೆದನೇಕಾಕ್ ಹನೇಗೆ ವಿಶಲನೇಷಸದ್ದಾರೆ ?

೩೦.ಕೌರವನೇಅಂದಪನ ಕೆದಅಂದ ನನೇನಳು ಪದಠ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಠ ಕತವಾಗಿರಳುವ ದಳುಯೋರ್ಥಿಧನನ ಕಳುರಿತದ
ಕಣರ್ಥಿನ ಅಭಿಮಾನವನಳುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸ.

                     ಅಥವಾ 
ಕಣರ್ಥಿನಅಂದ ಪಾಅಂಡವರನಳುಶ್ನೆ ರಕ್ಷಿಸಲಳು ಕವೃಷಣ ನಳು ಮಾಡಿದ ತಅಂತ ತವನಳುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸ.

೩೧.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಠ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದಿಕೆದಅಂಡಳು, ಕೆದಟಟರಳುವ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರ 
ಬರೆಯಿರಿ.. ೪=೨+೨
ವಿಶಶನೇಶಶ ರಯಠ  ಅವರಳು ಮದರಳು ವಷರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲಮಶೈಸದರಳು ಸಅಂಸಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಳುಖಠ  ಎಅಂಜಿನಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಯರ್ಥಿ
ನವರ್ಥಿಹಿಸದರಳು .ಕಾವನೇರಿ ನದಿಗೆ ಕನಶ್ನೆ ಅಂಬಾಡಿ ಜಲಾಶಯ ನಮಾರ್ಥಿಣ ಯೋಜನ ಪಾಪರಅಂಭ ,ರೆಶೈಲಳು ಮಾಗರ್ಥಿಗಳ 
ವಿಸತರಣೆಗೆ ಕ ತಮ ,ತಅಂತಪಕ ಶಿಕಕ ಣದ ಅಭಿವವೃದಿದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನ, ಮಾರಿ ಕಣಿವ ಜಲಾಶಯದ ನನೇರಳು ಹಅಂಚಿಕೆ 
ಪುನವರ್ಥಿವಸಸ,ಸಣಣ  ನನೇರಾವರಿ ವಠ ವಸಸಗೆ ಮರಳುಜಿನೇವ ,ಇವಲಲ  ಅವರ ಅಭಿವವೃದಿದ್ಧಿ  ಕಾಯರ್ಥಿಗಳ 
ಕಳುರಳುಹಳುಗಳಳು.ಇವುಗಳಿಗದ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ ತಮಬದದ್ಧಿ  ಕಾಯರ್ಥಿನನೇತ ,ಸಅಂಸಾಸನದಲ್ಲಿ ಶಿಸತನ ಆಡಳಿತ
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,ಜನರಿಗೆ ಆಧಳುನಕ ಜಿನೇವನ ವಠ ವಸಸಗೆ ಪೂವರ್ಥಿಸದದ್ಧಿ ತೆ ಹನೇಗಿರಬೆನೇಕೆಅಂಬ ತಳಳುವಳಿಕೆ ನನೇಡಿದಳುದ ,ಇವು ಇವರಳು 
ಉಅಂಟಳು ಮಾಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮತಳುತ ನಶೈತಕ ಪಪಭಾವಗಳಳು.

ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು 
೧.ವಿಶಶನೇಶಶ ರಯಠ ನವರಳು ಉಅಂಟಳು ಮಾಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮತಳುತ ನಶೈತಕ ಪಪಭಾವಗಳಳು ಯಾವುವು ?
೨.ವಿಶಶನೇಶಶ ರಯಠ ನವರ ಅಭಿವವೃದಿದ್ಧಿ ಕಾಯರ್ಥಿಗಳ ಕಳುರಳುಹಳುಗಳಳು ಯಾವುವು ?
 

                              ಭಾಗ  – 'ಬಿ' 

ಅನಶ ಯಿಕ ವಾಠಕರಣ, ಅಲಅಂಕಾರ, ಛಅಂದಸಳುಸ -೨೦ ಅಅಂಕಗಳಳು 

 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂಣರ್ಥಿ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲಳುಕ ಪಯಾರ್ಥಿಯ 
ಉತತರಗಳನಳುಶ್ನೆ ಸದಚಿಸಲಾಗಿದ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಳುಚ್ಚು ಸದಕತವಾದ ಉತತರವನಳುಶ್ನೆ ಆರಿಸ 
ಉತತರದ ಕ ತಮಾಕಕ ರದದಅಂದಿಗೆ ಪೂಣರ್ಥಿ ಉತತರವನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ. ೧೦*೧=೧೦
೩೨.  ಕನಶ್ನೆ ಡ ವಣರ್ಥಿಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರಳುವ ಅಲಲ ಪಾಪಣಾಕಕ ರಗಳ ಸಅಂಖೆಠ ------- 
   ಎ) ೨೫    ಬಿ)೧೦    ಸ)೯    ಡಿ)೩೪ 
೩೩. 'ದಿನದಿನ' ಪದದ ವಾಠಕರಣ ವಿಶನೇಷವಿದಳು ------ 
   ಎ)ದಿಶರಳುಕತ    ಬಿ)ಅನಳುಕರಣಾವಠ ಯ    ಸ)ಜೆದನೇಡಳುನಳುಡಿ   ಡಿ)ನಳುಡಿಗಟಳುಟ 
೩೪. 'ಹದಸಗಲ'   ಪದವು ಈ ಸಅಂಧಿಗೆ ಉದಹರಣೆಯಾಗಿದ...... 

   ಎ) ಗಳುಣಸಅಂಧಿ    ಬಿ)ಲೆದನೇಪಸಅಂಧಿ    ಸ)ಆದನೇಶ ಸಅಂಧಿ     ಡಿ)ಜಶತಶಸಅಂಧಿ 
೩೫. 'ಇನತನದಜ' ಪದವು ಈ ಸಮಾಸದ ಉದಹರಣೆಯಾಗಿದ .
    ಎ) ಬಹಳುವಿಪನೇಹಿಸಮಾಸ     ಬಿ)ಕ ಪಯಾಸಮಾಸ       ಸ) ಗಮಕ ಸಮಾಸ   
ಡಿ)ಕಮರ್ಥಿಧಾರಯ ಸಮಾಸ 
೩೬. 'ಓಟ'  ಪದವು ಈ ವಾಠಕರಣಾಅಂಶದ ಉದಹರಣೆಯಾಗಿದ ---- 
 ಎ) ಕವೃದಅಂತ ನಾಮ   ಬಿ)ಕವೃದಅಂತವಠ ಯ   ಸ)ಕವೃದಅಂತಭಾವನಾಮ   ಡಿ)ತದಿದ್ಧಿತಅಂತ ನಾಮ
೩೭. 'ವಿದಠರರ್ಥಿ'  ಪದವು ಈ ನಾಮಪದಕೆಕ ಉದಹರಣೆಯಾಗಿದ ----- 
   ಎ) ರದಢನಾಮ   ಬಿ)ಅಅಂಕತನಾಮ    ಸ)ಸವರ್ಥಿನಾಮ    ಡಿ)ಅನಶ ಥರ್ಥಿಕ ನಾಮ 
೩೮. 'ನಾನಳು ಕೆಶೈಯಿಅಂದ ಮಾಡಿದಳುದ ಎಅಂದ ಕದಡಲೆನೇ ಎಲಲ  ಉಪಾಧಾಠಯರದ ಹಳುಡಳುಗರದ 
ಬಅಂದಳು ನನಶ್ನೆ  ಬಟೆಟಗಳನಳುಶ್ನೆ ಮಳುಟಟ ನದನೇಡಿದರಳು.  ಈ ವಾಕಠ ವು ವಾಕಠ ದ ಈ ಪಪಕಾರಕೆಕ ಸನೇರಿದ' ….

    ಎ) ಸಾಮಾನಠ ವಾಕಠ    ಬಿ)ಸಅಂಯೋಜಿತ ವಾಕಠ    ಸ)ಮಿಶಪವಾಕಠ    ಡಿ)ಸರಳ ವಾಕಠ  

mamatabhagwat1@gmail.com



೩೯. 'ಮಅಂಡಲಗಿಅಂಡಲ' ಪದವು ಈ ವಾಠಕರಣಾಅಂಶದ ಉದಹರಣೆಯಾಗಿದ ---- 
    ಎ) ಜೆದನೇಡಳುನಳುಡಿ   ಬಿ)ಅನಳುಕರಣಾವಠ ಯ   ಸ)ನಳುಡಿಗಟಳುಟ   ಡಿ)ದಿಶರಳುಕತ 
೪೦. 'ನತತಯೊಳ್'   ಪದದಲ್ಲಿರಳುವ ವಿಭಕತಯಿದಳು ------ 
    ಎ) ಪಪಥಮಾ   ಬಿ)ತವೃತನೇಯಾ    ಸ)ಸಪತಮಿ    ಡಿ)ಷಷಷ 
೪೧.  ಬಅಂಬಲ ಪದದ ಅಥರ್ಥಿ ---- 
  ಎ) ಬೆಲೆ   ಬಿ)ಗಳುಅಂಪು    ಸ)ಬಿಅಂಬಲ  ಡಿ)ಬಲ 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊದಲೆರಡಳು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರಳುವ ಸಅಂಬಅಂಧದಅಂತೆ ಮದರನಯ ಪದಕೆಕ ಸರಿ 
ಹದಅಂದಳುವ ಸಅಂಬಅಂಧಿ  ಪದವನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ.೪*೧=೪
೪೨. ಅಮವೃತ : ಅಮದಳುರ್ಥಿ   : : ಬಪಹಮ  : -----

೪೩. ತಗೆದಅಂಡಳು : ತೆಗೆದಳುಕೆದಅಂಡಳು : : ಮಾಡಠರೆದ : ___ 

೪೪. ಕನಶ್ನೆ ಡಿಗ : ತದಿದ್ಧಿತಅಂತ ನಾಮ : : ಕನಶ್ನೆ ಡತನ : ---- 
೪೫. ಬಅಂದಿನೇತಳು : ಸಅಂಭಾವನಾಥರ್ಥಿಕ  : : ಬರದಳು : ------ 

೪೬. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಠ ಭಾಗಕೆಕ ಪಪಸಾತರ ಹಾಕ ,ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ,ಛಅಂದಸಸನ ಹಸರಳು 
ಬರೆಯಿರಿ.೧*೩=೩

ಎನಗಅಂ ಪಾಅಂಡಳುಗಮಿಲಲ  ಭನೇದಮಿಳೆಯಅಂ ಪಚಾಚ್ಛಾಳಶ ಮಾ ಪಾಅಂಡಳುನಅಂ
ಅಥವಾ 

ಕಳುರಳುಕಳುಳನಅಂದನಅಂ ಪವನನಅಂದನನಅಂಬ ಮದಅಂಧಗಅಂಧಸಅಂ 
೪೭.ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕಠ ದಲ್ಲಿರಳುವ ಅಲಅಂಕಾರವನಳುಶ್ನೆ ಹಸರಿಸ,ಲಕಕ ಣದದಅಂದಿಗೆ 
ಸಮನಶ ಯಿಸ.೧*೩
'ಹಸಳುಳೆಯಅಂದದಿ ಒಲಿದಳಳು '
ಅಥವಾ 
'ಕೆನೇಳಿ ದದರಕಸಕೆದಅಂಡ ಸಾಮಗಿಪ ಸೌಕಯರ್ಥಿಗಳ ಮನೇಲೆ ನಅಂತ ಸಾಧನ -ತಪಸಳುಸ , 
ಮರವನಳುಶ್ನೆ ಆಶ ಪಯಿಸ ಬೆಳೆದ  ಬಳಿಳ್ಳಿಯಅಂತೆ '
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ಭಾಗ -'ಸ' 

ವಾಕಠ ರಚನ ಹಾಗದ ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ ೧೩ ಅಅಂಕಗಳಳು.

೪೮. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆದಟಟರಳುವ ಗದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದದರದ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ವಿಸತರಿಸ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧*೩=೩
೧.ಅತ ಆಸ ಗತ ಕೆನೇಡಳು 
೨.ಅಲಲ ರ ಸಅಂಗ ;ಅಭಿಮಾನ ಭಅಂಗ 
೩.ಆಳಾಗಿ ದಳುಡಿ;ಅರಸನಾಗಿ ಉಣಳುಣ 

೪೯. ನಮಮ ನಳುಶ್ನೆ ಉಡಳುಪಿಯ ಸಳುಹಾಸ್ /ಸಳುಭಾಷಣಿ ಎಅಂದಳು ಭಾವಿಸ ,ನಮಮ  ಮಳುಅಂದಿನ 
ವಷರ್ಥಿದ ವಿದಠಭಾಠಸದ ಯೋಜನಯನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರಿತಳು ಶಿವಮೊಗಳ ದಲ್ಲಿರಳುವ ಪಪಣಿನೇತ/ಪಪಣತ 
ಗೆ ಒಅಂದಳು ಪತ ತ ಬರೆಯಿರಿ.                               ೧*೫ =೫ 
                                    ಅಥವಾ 
ನಮಮ ನಳುಶ್ನೆ ಸಕಾರ್ಥಿರಿ ಪಪಢಶಾಲೆ ಮಲಾಲ ಪುರ ದಲ್ಲಿ ಓದಳುತತರಳುವ ಕವೃಷ್ /ಕವೃತ ಎಅಂದಳು ಭಾವಿಸ
, ಮಳುಅಂದಿನ ವಿದಠಭಾಠಸಕಾಕಗಿ ವಗರ್ಥಿವಣೆ ಪಪಮಾಣ ಪತ ತ ನನೇಡಳುವಅಂತೆ ಕೆದನೇರಿ ನಮಮ  
ಶಾಲೆಯ ಮಳುಖೆದಠನೇಪಾಧಾಠಯರಿಗೆ ಪತ ತ ಬರೆಯಿರಿ.

೫೦. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದದರದ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರಿತಳು ಹದಿನಶೈದಳು 
ವಾಕಠ ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮಯಿಲಲ ದಅಂತೆ ಪಪಬಅಂಧ ಬರೆಯಿರಿ.೧*೫=೫

* ಹಚಳುಚ್ಚುತತರಳುವ ನರಳುದದಠನೇಗ ಸಮಸಠ ಮತಳುತ ಪರಿಹಾರೆದನೇಪಾಯಗಳಳು
* ಜನಸಅಂಖಠ ಸಮಸಠ ಮತಳುತ ನವಾರಣೆ
*ಮಹಿಳೆಯರ ಮನೇಲಿನ ಶದನೇಷಣೆ 
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