
             ಮಾದರಿ ಪಪಶಶ್ನೆ ಪತಪಕೆ ೧    
ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನಶ್ನೆ ಡ        ೧೦ ನನೇ ತರಗತ 
ಗರಿಷಷ  ಅಅಂಕ: ೧೦೦                  ಅವಧಿ : ೨.೪೫  ಗಅಂಟೆಗಳಳು 
                                 ಭಾಗ -'ಎ' 

ಪಠಠ ಗಳ ಅಧಠ ಯನ (ಗದಠ  , ಪದಠ , ಪನೇಷಕ ಅಧಠ ಯನ )೬೭ ಅಅಂಕಗಳಳು 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಅಂದದಅಂದಳು ವಾಕಠ ದಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ. ೧೧*೧=೧೧
೧. ಶಾಲೆಗೆ ಹದನೇದ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗ್ಗೆ ಗೆದರದರರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನದನೇದಯವಾಯಿತಳು ?

೨. ಅಮರಿಕ ವಿದಠರರ್ಥಿಗಳನಳುಶ್ನೆ ರಅಂಜಿಸಿದ ಕನಶ್ನೆ ಡಸಾಹಿತಠ  ಭಾಗಗಳಳು ಯಾವುವು?

೩. ಮನ ಮಅಂಚಮಮ  ಯಾರಳು ?
೪. ಧಮಾರ್ಥಿಧಿಕರಣರಳು ವಿಸಮ ಯ ಹದಅಂದಲಳು ಕಾರಣವನೇನಳು?

೫.  ಶಾನಳುಭದನೇಗರ ಬಪಹಮಸತಪ ಯಾವುದಳು ?

೬.  ಮಳುಧದನೇಳ ಹತತರ ಸನೇರಿದ ಹಲಗಲಿ ಬನೇಡರಳು ಕೆಕೈಗೆದಅಂಡ ನಿರರ್ಥಿರವನೇನಳು ?
೭.  ಯಾವುದರ ನಡಳುವ ಸನೇತಳುವಯಾಗಬನೇಕೆಅಂದಳು ಕವಿ ಹನೇಳಿದ್ದಾರೆ  
೮.  ಮಳುನಿಸಳುತರಳು ಹದರಲಳು ಕಾರಣವನೇನಳು ?
೯.  ಕವಿ ರನಶ್ನೆ  ಶ ಪವಣಬಳಗೆದಳದ ಚಿಕಕ ಬಟಟ ದ ವಿಸಾತರದ ಹಿನಶ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಸರನಳುಶ್ನೆ ಕೆತತಸಿದ್ದಾನ ?
೧೦. ''ಅನ್ ಟಳು ದಿ ಲಾಸಟ '' ಕಕೃತಯನಳುಶ್ನೆ ರಚಿಸಿದವರಳು ಯಾರಳು ?
೧೧. ಪಾರವಾಳಗಳ ಜದನೇಡಿ ಪಪನೇತಯಿಅಂದ ಹಿಗಗ್ಗೆ ಲಳು ಕಾರಣವನೇನಳು ?

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಮದರಳು -ನಾಲಳುಕ ವಾಕಠ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.  ೯*೨ =೧೮
೧೨.  ಗೆದರದರರಳು  ಅಮೆರಿಕದ ವಿದಠರರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಅಂಧಿನೇಜಿಯವರ ಕಳುರಿತಳು ಏನಳು ಹನೇಳಿದರಳು ?

೧೩. ಸಾಧಕನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನಳುಶ್ನೆ ಸಮಾಜ ಹನೇಗೆ ನಿವರ್ಥಿಹಿಸಳುತತತಳುತ ?
೧೪. ಸಹನಳುಭದತಗಗಿ ಇರಬನೇಕಾದ ಎರಡಳು ಕಣಳುಣ್ಣುಗಳಳು ಯಾವುವು ?
೧೫. ವಚನಧಮರ್ಥಿದ ಬಗೆಗ್ಗೆ ದನೇವನದರರ ಅಭಿಪಾಪಯವನೇನಳು ?
೧೬.  ಕಾಲಚಕ ಕದ ಎದಳುರಿನಲ್ಲಿ ಎಲಲ ರದ ತಲೆಬಾಗಲೆನೇ ಬನೇಕೆಅಂದಳು ಕವಿ ಬನೇಅಂದಪ ಹನೇಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ?

೧೭. ಹದಸಗಲದ ಹಸಳುಮಕಕ ಳನಳುಶ್ನೆ ಹಕಕ  ಹನೇಗೆ ಹರಸಿದ ?
೧೮. ದಅಂಡಳು ಹಲಗಲಿಯ ಮೆನೇಲೆ ಹನೇಗೆ ದಳಿ ನಡೆಸಿತಳು?

೧೯. ಸಮಾಜ ಸಳುರರಣೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧಠ ವಅಂದಳು ಲೆನೇಖಕರಳು ಹನೇಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ?
೨೦. ಒಗಟಳುಗಳಿಅಂದ ವಿದಠರರ್ಥಿಗಳಾದ ನಿಮಗಗಳುವ ಪಪಯೋಜನವನಳುಶ್ನೆ ತಳಿಸಿ.
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ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಅಂದಭರ್ಥಿ ಮತಳುತ ಸಾಸ್ವಾರಸಠ ಗಳನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ.   ೪*೩=೬
೨೧. '' ಮಿಕಕ  ಹದನಿಶ್ನೆಅಂಗೆ ಜಿನೇಣರ್ಥಿ ಜಿನಾಲಯಅಂಗಳಿಗೆ ಸದದಯನಿಕಳುಕವುದಳು .''
೨೨. '' ದನೇವರೆ , ಮರ ಹತಳುತವಷಳುಟ ಅವಕಾಶ ಕರಳುಣಿಸಳು ''
೨೩. ''ಗಡಿಯದ ಇಲಲ ,ಆಚೆ ಈಚೆಯದ ಇಲಲ .''

೨೪. ''ಮಾರಿಗೌತಣವಾಯಳುತ ನಾಳಿನ ಭಾರತವು "

ಈ ಸಾಹಿತಗಳ ಸಸ ಳ ,ಕಾಲ, ಕಕೃತಗಳನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರಿತಳು ಬರೆಯಿರಿ.   ೨*೩=೬
೨೫. ದಳುಗರ್ಥಿಸಿಅಂಹ
೨೬. ಲಕಮನೇಶ

೨೭.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಠ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಪೂಣರ್ಥಿಗೆದಳಿಸಿರಿ ೧*೪=೪
ನಿನೇನಳುಳದಳ್ಳೊಡೆ -----------------
------------------------ 
------------------- 
--------------------ನಅಂದಿದದಡೆನೇಅಂ 
ಅಥವಾ 
ಕಳುರಳುಕಳುಳ---------------- 

----------------------- 
------------------- ----
--------------------- ನಿಅಂತದರ್ಥಿನಳು .
  

೨೮.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಠ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದಿಕೆದಅಂಡಳು ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.  ೪*೧=೪
ನಳುಡಿದರೆ ಮಳುತತನ ಹರದಅಂತರಬನೇಕಳು
ನಳುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕಠ ದ ದಿನೇಪತಯಅಂತರಬನೇಕಳು 
ನಳುಡಿದರೆ ಸಸ ಟಿಕದ ಶಲಾಕೆಯಅಂತರಬನೇಕಳು
ನಳುಡಿದರೆ ಲಿಅಂಗ ಮೆಚಿಚ್ಚಿ ಅಹಳುದಹಳುದನಬನೇಕಳು 
ನಳುಡಿಯೊಳಗಗಿ ನಡೆಯದಿದದ ರೆ
ಕದಡಲಸಅಂಗಮದನೇವನಅಂತದಲಿವನಯಠ

೧.  ಈ ವಚನಭಾಗದ ಯಾವ ಸಾಲಳುಗಳನಳುಶ್ನೆ ನಿನೇವು ಮೆಚಳುಚ್ಚಿವಿರಿ ?ಏಕೆ?

೨.  ನಳುಡಿದರೆ ಮಳುತತನಹರದಅಂತರಬನೇಕಳು  ಎಅಂದರೆ ಏನಅಂದಳು ಅರಕೈರ್ಥಿಸಳುವಿರಿ ? 
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೩. ನಳುಡಿಯನಳುಶ್ನೆ ಯಾರಳು ಮೆಚಳುಚ್ಚಿವ ಹಗಿರಬನೇಕಳು ?
೪. ನಳುಡಿಯೊಳಗಗಿ ನಡೆಯದಿದದ ರೆ ಕದಡಲಸಅಂಗಮದನೇವನದಲಿಯಲಾರ ಏಕೆ ? 

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

೨೯.ಶಬರಿಯ ಸಡಗರ ,ಸಅಂತದನೇಷ ಮೆನೇಳದವರ ಹಡಿನಲ್ಲಿ ಹನೇಗೆ ವಣಿರ್ಥಿತವಾಗಿದ ?
                                 ಅಥವಾ 
ನಅಂಬಿ ಕೆಟಟ ವರಿಲಲ  ಎಅಂಬ ಮಾತಳು ಶಬರಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಹನೇಗೆ ನಿಜವಾಗಿದ ?

೩೦. ಪಾಅಂಡವರಳು ಸದನೇದರರೆಅಂದಳು ತಳಿದಗ ಕಣರ್ಥಿನ ಮನಸಿಸತಯನಳುಶ್ನೆ ತಳಿಸಿ .

                                 ಅಥವಾ 
ಕಣರ್ಥಿನಿಗೆ ಶಪನೇಕಕೃಷಣ್ಣು ನಳು ಒಡಿಡ್ಡಿದ ಆಮಿಷಗಳನೇನಳು ?

೩೧.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಠ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದಿಕೆದಅಂಡಳು, ಕೆದಟಿಟರಳುವ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರ 
ಬರೆಯಿರಿ.. ೪=೨+೨

ವಿಶಸ್ವಾನೇಶಸ್ವಾ ರಯಠ  ಅವರಳು ಮದರಳು ವಷರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲ ಮೆಕೈಸದರಳು ಸಅಂಸಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಳುಖಠ  ಎಅಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ 
ಕಾಯರ್ಥಿ ನಿವರ್ಥಿಹಿಸಿದರಳು.ಕಾವನೇರಿ ನದಿಗೆ ಕನಶ್ನೆ ಅಂಬಾಡಿ ಜಲಾಶಯ ನಿಮಾರ್ಥಿಣ ಯೋಜನ ಪಾಪರಅಂಭ
,ರೆಕೈಲಳು ಮಾಗರ್ಥಿಗಳ ವಿಸತರಣೆಗೆ ಕ ಕಮ, ತಅಂತಪಕ ಶಕಕ ಣದ ಅಭಿವಕೃದಿದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನ, ಮಾರಿ ಕಣಿವ 
ಜಲಾಶಯದ ನಿನೇರಳು ಹಅಂಚಿಕೆ ಪುನವರ್ಥಿವಸಸ , ಸಣಣ್ಣು  ನಿನೇರಾವರಿ ವಠ ವಸಸಗೆ ಮರಳು ಜಿನೇವ , ಇವಲಲ  ಅವರ 
ಅಭಿವಕೃದಿದ್ಧಿ ಕಾಯರ್ಥಿಗಳ ಕಳುರಳುಹಳು .ಇವುಗಳಿಗದ ಮಿಗಿಲಾಗಿಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ ಕಮಬದದ್ಧಿ  ಕಾಯರ್ಥಿನಿನೇತ
,ಸಅಂಸಾಸನದಲ್ಲಿ ಶಸಿತನ ಆಡಳಿತ ,ಜನರಿಗೆ ಆಧಳುನಿಕ ಜಿನೇವನ ವಠ ವಸಸಗೆ ಪೂವರ್ಥಿ ಸಿದದ್ಧಿ ತ ಹನೇಗಿರಬನೇಕೆಅಂಬ 
ತಳಳುವಳಿಕೆ ನಿನೇಡಿದಳುದ , ಇವು ಇವರಳು ಉಅಂಟಳು ಮಾಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮತಳುತ ನಕೈತಕ ಪಪಭಾವಗಳಳು.

೧. ವಿಶಸ್ವಾನೇಶಸ್ವಾ ರಯಠ  ಅವರ ಅಭಿವಕೃದಿದ ಕಾಯರ್ಥಿಗಳ ಕಳುರಳುಹಳುಗಳಳು ಯಾವುವು ತಳಿಸಿ .

೨.ವಿಶಸ್ವಾನೇಶಸ್ವಾ ರಯಠ  ಅವರಳು ಉಅಂಟಳು ಮಾಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮತಳುತ ನಕೈತಕ ಪಪಭಾವಗಳಳು ಯಾವುವು ?
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                                   ಭಾಗ  – 'ಬಿ' 

ಅನಸ್ವಾ ಯಿಕ ವಾಠಕರಣ, ಅಲಅಂಕಾರ, ಛಅಂದಸಳುಸ್ಸು -೨೦ ಅಅಂಕಗಳಳು 

 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂಣರ್ಥಿ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲಳುಕ ಪಯಾರ್ಥಿಯ 
ಉತತರಗಳನಳುಶ್ನೆ ಸದಚಿಸಲಾಗಿದ 
. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಳುಚ್ಚಿ ಸದಕತವಾದ ಉತತರವನಳುಶ್ನೆ ಆರಿಸಿ ಉತತರದ ಕ ಕಮಾಕಕ ರದದಅಂದಿಗೆ 
ಪೂಣರ್ಥಿ ಉತತರವನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ. ೧೦*೧=೧೦
೩೨. 'ದಿಗಗ ಪಮೆ ' ಪದವು ಈ ಸಅಂಧಿಗೆ ಉದಹರಣೆಯಾಗಿದ .
     (ಎ)  ಗಳುಣಸಅಂಧಿ   (ಬಿ) ವಕೃದಿದ್ಧಿಸಅಂಧಿ   (ಸಿ)ಜಶತಸ್ವಾ ಸಅಂಧಿ  (ಡಿ)ಆದನೇಶ ಸಅಂಧಿ 
೩೩. 'ಋಷ' ಪದದ ತದಗ ವ ರದಪವಿದಳು. ------ 

    (ಎ) ರಿಸಿ   (ಬಿ) ಮಹಷರ್ಥಿ  (ಸಿ) ತಪಸಿಸ್ವಾ  (ಡಿ) ರಳುಷ 
೩೪. 'ಆ ಹಳುಲಿ' ಪದವು ಈ ಸಮಾಸದ ಉದಹರಣೆಯಾಗಿದ--

    (ಎ) ಗಮಕ ಸಮಾಸ  (ಬಿ) ಕ ಪಯಾ ಸಮಾಸ   (ಸಿ)ತತಳುಸರಳುಷ ಸಮಾಸ (ಡಿ)ದಿಸ್ವಾಗಳು ಸಮಾಸ 
೩೫. 'ಹದಳಯಲಿ ' ಈ ಕ ಪಯಾಪದವನಳುಶ್ನೆ ಸಅಂಭಾವನಾಥರ್ಥಿಕ ರದಪಕೆಕ ಪರಿವತರ್ಥಿಸಿದಗ ಆಗಳುವ 
ರದಪ...

     (ಎ) ಹದಳಯದಳು   (ಬಿ)  ಹದಳದಿನೇತಳು   (ಸಿ) ಹದಳಯಳುತತದ (ಡಿ)ಹದಳಯಿತಳು
೩೬.   ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಸ್ವಾ ಥರ್ಥಿಕ ನಾಮಪದಕೆಕ ಉದಹರಣೆ : 
       (ಎ) ಸಾವಿತಪ   (ಬಿ) ಕಾಡಳು  (ಸಿ) ಮೆಕೈಸದರಳು  (ಡಿ) ವಾಠಪಾರಿ 
೩೭.  ನನಗೆನೇ ಗಳುಡಿ ಮನ ಕಟತ ಇದ್ದೀರೆದನೇ  ಈ ವಾಕಠ ದ ಕೆದನಯಲ್ಲಿರಬನೇಕಾದ ಲೆನೇಖನ ಚಿಹಶ್ನೆ 
   (ಎ) ಆಶಚ್ಚಿ ಯರ್ಥಿ ಸದಚಕ   (ಬಿ) ಪಪಶಾಶ್ನೆಥರ್ಥಿಕ  (ಸಿ) ವಾಕಠ ವನೇಷಷ ನ   (ಡಿ) ಪೂಣರ್ಥಿವಿರಾಮ 
೩೮. 'ಶವಅಂಗೆ ' ಪದದಲ್ಲಿರಳುವ ವಿಭಕತಯಿದಳು ------- 
     (ಎ ) ಪಪಥಮಾ  (ಬಿ) ದಿಸ್ವಾತನೇಯಾ  (ಸಿ) ಚತಳುರರ್ಥಿ  (ಡಿ)  ಪಅಂಚಮಿ 
೩೯. ಕೆದಟಿಟರಳುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ  ಪಾಸಿರ್ಥಿ ಭಾಷೆಯ ಪದವಿದಳು ----
     (ಎ) ಸಾಠನಿಟರಿ  (ಬಿ) ದಿವಾನ ( ಸಿ) ಅಜಮಾಯಿಸಿ. (ಡಿ)ಕಾಗದ 
೪೦.''ಹಳುಲಿ ಈಗ ಎಷಳುಟ ಹಸಿದಿರಬನೇಕಳು '' ಎಅಂಬ ಯೋಚನ ಬಅಂದಗ ಅವರ ವದನಾರವಿಅಂದದಲ್ಲಿ 
ಮಳುಗಳುಳಳುನಗಳು ಮದಡಿತ; ಊಟದ ರಳುಚಿ ಇಮಮ ಡಿಯಾಯಿತಳು . ಈ ವಾಕಠ ವು :
  (ಎ)ನಿಷೆನೇರಥರ್ಥಿಕ ವಾಕಠ    (ಬಿ) ಸಾಮಾನಠ  ವಾಕಠ    (ಸಿ) ಸಅಂಯೋಜಿತ ವಾಕಠ    (ಡಿ) ಮಿಶಪ ವಾಕಠ  
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೪೧. ವಿಶಸ್ವಾನೇಶಸ್ವಾ ರಯಠ  ನವರಳು ೧೮೬೦ ,ಸಪಟಅಂಬರ್ ೧೫ ರಅಂದಳು ಶಪನೇನಿವಾಸಶಾಸಿತಪ ಮತಳುತ ವಅಂಕಟಲಕಕ ಮಮ  
ಅವರ ಎರಡನಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರಳು.  ಈ ವಾಕಠ ದಲ್ಲಿರಳುವ ಸಅಂಖೆಠನೇಯವಾಚಕ ಪದವಿದಳು :
     (ಎ) ಸಪಟಅಂಬರ್ ೧೫   (ಬಿ)೧೮೬೦  (ಸಿ)ಜನಿಸಿದರಳು  (ಡಿ)ಎರಡನಯ 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊದಲೆರಡಳು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರಳುವ ಸಅಂಬಅಂಧದಅಂತ ಮದರನಯ ಪದಕೆಕ ಸರಿ 
ಸಅಂಬಅಂಧ ಹದಅಂದಳುವ ಪದವನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ.೪*೧=೪
೪೨.   ಓಡಿ : ಕಕೃದಅಂತವಠ ಯ : : ಓಡಿದ : – 

೪೩.  ನಾವು : ಉತತಮ ಪುರಳುಷ ಸವರ್ಥಿನಾಮ : : ತವು :----
೪೪.  ಸಿರಿತನ: ತದಿದ್ಧಿತಅಂತ ಭಾವನಾಮ ::ಸಿರಿವಅಂತ : ----
೪೫.  ನಟಟ  ನಡಳುವ : ದಿಸ್ವಾರಳುಕತ : : ಅಲಸ ಸಸ್ವಾ ಲಸ  :----

೪೬. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಠ ಭಾಗಕೆಕ ಪಪಸಾತರ ಹಕ ,ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ,ಛಅಂದಸಿಸ್ಸುನ ಹಸರಳು 
ಬರೆಯಿರಿ.೧*೩=೩
ಇನ ತನದಜನ ಕದಡೆ ಮೆಕೈದಳುನ 
ತನದ ಸರಸವನಸಗಿ ರಥದದಳಳು 
ದನಳುಜರಿಪು ಬರಸಳದಳು ಕಳುಳಿಳ್ಳೊರಿಸಿದನಳು ಪನೇಠದಲಿ 

                        ಅಥವಾ 

ನಿನಗೆ ಹಸಿತನಪುರದ ರಾಜಠ ದ 
ಘನತಯನಳು ಮಾಡಳುವನಳು ಪಾಅಂಡವ 
ಜನಪ ಕೌರವ ಜನಪರೆದನೇಲೆಕೈಸಳುವರಳು ಗದಳುದಗೆಯ 

೪೭.ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕಠ ದಲ್ಲಿರಳುವ ಅಲಅಂಕಾರವನಳುಶ್ನೆ ಹಸರಿಸಿ,ಲಕಕ ಣದದಅಂದಿಗೆ 
ಸಮನಸ್ವಾ ಯಿಸಿ.೧*೩

'ಬಕಕ ನಅಂತ ದನೇಹವನಳುಶ್ನೆ ಹಳುದಳುಗಿಸಿಕೆದಅಂಡಳು ಹಳುಲಿ' 

             ಅಥವಾ 
''ಪುಣಠ ದದಅಂದಳು ಪಮರ್ಥಿರನಳುಳಿವಅಂತ ನಿನೇನಳುಳಿದ '' 
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                    ಭಾಗ -'ಸಿ' 

ವಾಕಠ ರಚನ ಹಗದ ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ ೧೩ ಅಅಂಕಗಳಳು.

೪೮. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆದಟಿಟರಳುವ ಗದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದದರದ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.  

೧*೩=೩

* ದನೇಶ ಸಳುತತ ನದನೇಡಳು ಕೆದನೇಶ ಓದಿ ನದನೇಡಳು.

 * ಕಟಳುಟವುದಳು ಕಠಿಣ ಕೆಡವುದಳು ಸಳುಲಭ 
* ಅತಯಾಸ ಗತಗೆನೇಡಳು

೪೯.ನಿನೇವು  ಮಅಂಡಠ ದ 'ವಿಜಯಪುರ' ನಿವಾಸಿ ಕನೇತರ್ಥಿನಾ \ ವಿಜಯ್  ಎಅಂದಳು ಭಾವಿಸಿ 
ಕಾರವಾರದ 'ವಿದಠನಗರ' ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಳುತತರಳುವ ನಿಮಮ  ಗೆಳಯ \ಗೆಳತ  (ಮನಳು \ಮನಿಸ್ವಾತ ) ಗೆ 
ನಿಮಮ  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ ಶಾಲಾ ವಾಷರ್ಥಿಕೆದನೇತಸ್ಸು ವದ ಕಳುರಿತಳು ಒಅಂದಳು ಪತ ಕ ಬರೆಯಿರಿ .

ಅಥವಾ

 ನಿಮಮ  ಬನೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹದನೇಗಿ ನಲೆಸಬನೇಕಾದ ಕಾರಣ ನಿಮಮ  ವಗರ್ಥಿವಣೆ ಪತ ಕವನಳುಶ್ನೆ 
ಕೆದಡಳುವಅಂತ ಕೆದನೇರಿ ನಿಮಮ  ಶಾಲೆಯ ಮಳುಖೆದಠನೇಪಾರಠಯರಿಗೆ ವಿನಅಂತ ಪತ ಕ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧*೫=  ೫
೫೦. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದದರದ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರಿತಳು ಹದಿನಕೈದಳು 
ವಾಕಠ ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲಲ ದಅಂತ ಪಪಬಅಂಧ ಬರೆಯಿರಿ.೧*೫=೫

 *ಇಅಂದಿನ ಶಕಕ ಣ 
* ಗ ಪಅಂಥಾಲಯದ ಪಪಯೋಜನಗಳಳು
* ಅಅಂತರರ್ಥಿಲದ ಮಹತಸ್ವಾ
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