
                    ಮಾದರಿ ಪಪಶಶ್ನೆ ಪತಪಕೆ ೨    
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. ಅಮನೇರಿಕದ ವಿದಾರರ್ಥಿಗಳನಳುಶ್ನೆ ರಅಂಜಿಸಿದ ಕನಶ್ನೆ ಡ ಸಾಹಿತಠ ದ ಭಾಗಗಳಳು ಯಾವುವು?

೨. ಅಅಂತಜಿನೇರ್ಥಿವಿಯ ಶಕತಯಳು ಹನೇಗೆ ವೆಚಚ ವಾಗಳುತತರಳುತತದ ?
೩.  ಶಪನೇವೆವೈಷಷ ವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜನಳು ಏನಳು ಹನೇಳಿದನಳು ?
೪. ಭಾರತ ಸರರ್ಥಿರವು ವಿಶಶನೇಶಶ ರಯಠ ನವರಿಗೆ ನನೇಡಿದ ಪಪಶಸಿತ ಯಾವುದಳು ?
೫. ಮನಮಅಂಚಮಮ  ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜಿತಳಾಗಳುತತದ್ದಾಳೆ ?
೬. ಯಾರಳು ಯಾರಿಅಂದಲದ ಗಅಂಡಿನೇವಿಯನಳುಶ್ನೆ ಗೆಲಳುಲ್ಲುವುದಳು ಸಾಧಠ ವಾಗಿಲಲ್ಲು  ?
೭. ಹಕಕ ಯಳು ಯಾವುದರ ಸಅಂಕೆನೇತವಾಗಿದ ?
೮. ಕಳುಅಂಪಣಿ ಸರರರ ಹದರಡಿಸಿದ ಆದನೇಶ ಯಾವುದಳು ?
೯. ಬಿಳಿಯ ಕೆದಳ ಎಲ್ಲಿದ ?
೧೦. ವಿವೆನೇರನಅಂದರ ದದೃಷಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದನೇಶದ ಪಪಗತ ಸಿಸ್ಥಿರವಾಗಳುವುದಳು ಯಾವಾಗ ?
೧೧. ಜದನೇಡಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳಳು ಹನೇಗೆ ಬಾಳಿದವು ?

 ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಮದರಳು -ನಾಲಳುಕ ವಾಕಠ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.  ೯*೨ =೧೮
೧೨. ಶಬರಿಗೆ ಮನೇಕಕ  ಕರಳುಣಿಸಿದ ರಾಮನಳು ಅವಳ ಕಳುರಿತಳು ಹನೇಳಿದ ಮಾತಳುಗಳನಳುಶ್ನೆ ಸಅಂಗ ಪಹಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

೧೩. ರಾಮನ ಬರಳುವಿಕೆಗೆ ಶಬರಿ ರಯಳುತತದದ  ಬಗೆಯನಳುಶ್ನೆವಿವರಿಸಿ.

೧೪. ರಾಮಾನಳುಜಾಚಾಯರ್ಥಿರ ಗಳುಣವಿಶನೇಷತೆ ಧಮರ್ಥಿಸಮದದೃಷಷ್ಟಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹನೇಗೆ ವಠ ಕತವಾಗಿದ ?
೧೫. ಇಅಂದಲಲ್ಲು  ನಾಳೆ ಫಲ ಕೆದಡಳುವ ಅಅಂಶಗಳಳು ಯಾವುವು ?
೧೬. ದಅಂಡಳು ಹಲಗಲಿಯ ಮನೇಲೆ ಹನೇಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತಳು ?
೧೭. ಚಅಂಚಲ ಮನಸಳುಸ್ಸು ಮತಳುತ ಸಶ ಭಾವದ ಕಳುರಿತಳು ಬಸವಣಷ ನವರಳು ಏನಳು ಹನೇಳಿದ್ದಾರೆ ?
೧೮. ನಳುಡಿಯಳು ಹನೇಗಿರಬನೇಕೆಅಂದಳು ಬಸವಣಷ ನವರ ಅಭಿಪಾಪಯವಾಗಿದ ?
೧೯. ಸಮಾಜ ಸಳುಧಾರಣೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧಠ ವೆಅಂದಳು ಲೆನೇಖಕರಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ?
೨೦.ಒಗಟಳುಗಳಿಅಂದ ವಿದಾಠರರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಆಗಳುವ ಪಪಯೋಜನವೆನೇನಳು ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಅಂದರರ್ಥಿ ಮತಳುತ ಸಾಶರಸಠ ಗಳನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ.   ೪*೩=೬
೨೧.''ಕೆವೈಯಿಅಂದ ಇದನಳುಶ್ನೆ ಮಾಡಳುವುದಳು ಹನೇಗೆದನೇ ''



೨೨. ''ಕೆವೈಗರಿಕನೇಕರಣ ಇಲಲ್ಲು ವೆನೇ ಅವನತ ''
೨೩. ''ಜಿನೇವಗಳಳು ಶವವಾದವು'' 

೨೪. ''ಪಗೆಗೆ ಕಣಿಯಅಂದಳುಅಂಟೆನೇ ''

ಈ ಸಾಹಿತಗಳ ಸಸ್ಥಿ ಳ ,ರಲ, ಕದೃತಗಳನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರಿತಳು ಬರೆಯಿರಿ.   ೨*೩=೬
೨೫. ವಿ.ಕದೃ.ಗೆದನೇರಕ
೨೬. ದ.ರಾ. ಬನೇಅಂದಪ.

೨೭.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಠ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಪೂಣರ್ಥಿಗೆದಳಿಸಿರಿ ೧*೪=೪ 
ಮಾರಿಗೌತಣ------------- 

-------------------------- 
----------------------- 
-------------------------- 
------------------------ 
----------------------ಸಖನಾಣೆ .
ಅಥವಾ 
ಯಳುಗ ಯಳುಗಗಳ --- –- 

–----------------------- 
–-------------------- 
–-------------------- 
–-------------   ನದನೇಡಿದಿರಾ ?

೨೮.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಠ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದಿಕೆದಅಂಡಳು ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.  ೪*೧=೪

ತೆಗೆದಳುತತರಿನೇಯಮಅಂ ಮಳುರಿದಳು ಕಳುದಳುರೆಯ ಗಳಕೆ |
ಬಿಗಿದಳು ಕದಳಿನೇದಳುಪಮಕೆ ಕಟಷ್ಟಿ ಲೆಕ ಮಳುನಸಳುತರ್ |
ಮಿಗೆ ನಡಳುಗಿ ಬನೇಡಬನೇಡ ರಸಳುಗಳ ವಾಜಿಯಅಂ ಬಿಡಳು ಬಡಿವರೆಮಮ ನನಲಳು ||
ನಗಳುತೆ ಪಾವರ್ಥಿರ  ಮಕಕ ಳಅಂಜಿದದಡೆ ಜಾನಕಯ |
ಮಗನದಕೆ ಬದರಳುವನ ಪನೇಗಿ ನನೇವೆಅಂದಳು ಲವ |
ನಗಡಳುತನದಿಅಂದ ಬಿಲಿದರಳುವನನೇರಿಸಿ ತನೇಡಿ ಜನೇಗೆವೈದಳು ನಅಂತದರ್ಥಿನಳು
ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು :
೧.ಲವನಳು ಕಳುದಳುರೆಯನಳುಶ್ನೆ ಹನೇಗೆ ಕಟಷ್ಟಿದನಳು ?
೨.ಋಷಪುತ ತರಳು ಲವನಗೆ ಏನಅಂದಳು ಬಿನಶ್ನೆ ವಿಸಿಕೆದಅಂಡರಳು ?
೩.ಋಷ ಪುತ ತರಿಗೆ ಲವನಳು ನನೇಡಿದ ಉತತರವೆನೇನಳು ?
೪. ಈ ನಳುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಚಚಕೆಯಾದ ಅಅಂಶ ಯಾವುದಳು ಏಕೆ ?



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

೨೯. ವಾಠಪಾರದಿಅಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸಅಂಪತತನಳುಶ್ನೆ ತಾನನೇ ಅನಳುರವಿಸಲಳು ದಳುಷಷ್ಟಿ ಬಳುದಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ತಅಂತ ತವೆನೇನಳು ?
                     ಅಥವಾ
ತನಶ್ನೆ  ಮನೇಲಿನ ಆರೆದನೇಪವನಳುಶ್ನೆ ಧಮರ್ಥಿಬಳುದಿದ್ಧಿಯಳು ಹನೇಗೆ ಹದನೇಗಲಾಡಿಸಿಕೆದಅಂಡನಳು ?

 ೩೦. ನಾವು ಯಾವ ಸಅಂಕಲಲ  ಕೆವೈಗೆದಳಳ ಬನೇಕೆಅಂದಳು ಕವಿ ಶವರಳುದಪಪಲ ನವರ ಅಭಿಪಾಪಯವಾಗಿದ ?

                   ಅಥವಾ 
ಸಅಂಕಲಲ  ಮತಳುತ ಅನಳುಷಷನದ ಕಳುರಿತಳು ಕವಿ ಶವರಳುದಪಪಲ ನವರ ಅಭಿಪಾಪಯವನಳುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸಿ . 

೩೧.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗದಠ ಭಾಗವನಳುಶ್ನೆ ಓದಿಕೆದಅಂಡಳು, ಕೆದಟಷ್ಟಿರಳುವ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತತರ 
ಬರೆಯಿರಿ.. ೪=೨+೨
ಇತತ ಶಾನಳುಭದನೇಗರಿಗೆ ಇದದ ಕಕ ದದ  ಹಾಗೆಯನೇ ಮನಸಿಸ್ಸುನಲ್ಲಿ ಅಳಳುಕಳು ಹಳುಟಷ್ಟಿತಳು.ಪಅಂಚನೇಅಂದಿಪಯಗಳಿಗೆ 
ಗೆದನೇಚರವಾಗದಿರಳುವಅಂತ ಅಪಾಯವನಳುಶ್ನೆ ಸದಚಸಳುವ ಆರನಯ ಇಅಂದಪಯವಅಂದಿದಯಅಂದಳು 
ಬಲಲ್ಲು ವರಳು ಹನೇಳಳುತಾತರೆ.ಶಾನಳುಭದನೇಗರಲ್ಲಿ ಆ ಇಅಂದಿಪಯ ಜಾಗದೃತವಾಗಿ ಹಳುಲಿ ಬಅಂದಿದಳುದ ಅವರಿಗೆ 
ತಳಿಯಿತಳು . ಹಳುಲಿಯನೇ ಆದರದ ಅದಳು ಹಿಅಂದಿನಅಂದ ಮನೇಲೆ  ಬಿನೇಳಳುವುದಿಲಲ್ಲು ವೆಅಂದಳು ಶಾನಳುಭದನೇಗರಳು 
ಬಲಲ್ಲು ರಳು .ಹಳುಲಿಗೆ ಹದಳೆದ ಯೋಚನಯನೇ ಅವರಿಗದ ಹದಳೆಯಿತಳು.ಹಳುಲಿ ಹತತರ ಬಅಂದಳು 
ನಗೆಯಿತಳು.ಅದಳು ತಮಮ  ತಲೆಯ ಮನೇಲೆ ಬರಳುವ ವೆನೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾನಳುಭದನೇಗರಳು ಸಶ ಲಲ  
ಬಾಗಿದರಳು.ಹಳುಲಿ ನಲಕೆಕ ಇಳಿದಳು ತಮಮ  ಕಡೆಗೆ ತರಳುಗಳುವುದರೆದಳಗೆ ಅವರದ ಹಿಅಂದಿರಳುಗಿ ಬಅಂದ 
ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಪುನನಃ ನಡೆದರಳು.ಹಳುಲಿ ಕತೆತತತ ನದನೇಡಿದರೆ ಶಾನಳುಭದನೇಗರಳು ಮತೆತ ತನಶ್ನೆ  ಕಡೆಗೆ ಬನಳುಶ್ನೆ 
ತರಳುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಳು :
೧. ಹಳುಲಿಯಳು ತಮಮ  ಹಿಅಂದ ಬರಳುತತರಳುವುದನಳುಶ್ನೆ ಶಾನಳುಭದನೇಗರಳು ಹನೇಗೆ ಗದೃಹಿಸಿದರಳು ?

೨. ಹಳುಲಿಯಿಅಂದ ತಪಲಸಿಕೆದಳಳ ಲಳು ಶಾನಳುಭದನೇಗರಳು ಏನಳು ಮಾಡಿದರಳು ?

              ಭಾಗ-  'ಬಿ' 

(ಅನಶ ಯಿಕ ವಾಠಕರಣ, ಅಲಅಂರರ, ಛಅಂದಸಳುಸ್ಸು -೨೦ ಅಅಂಕಗಳಳು )
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಪಶಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂಣರ್ಥಿ ಹನೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲಳುಕ ಪಯಾರ್ಥಿಯ ಉತತರಗಳನಳುಶ್ನೆ 
ಸದಚಸಲಾಗಿದ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಳುಚ ಸದಕತವಾದ ಉತತರವನಳುಶ್ನೆ ಆರಿಸಿ ಉತತರದ ಕ ತಮಾಕಕ ರದದಅಂದಿಗೆ 
ಪೂಣರ್ಥಿ ಉತತರವನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ. ೧೦*೧=೧೦



೩೨.  'ಬನೇಗಬನೇಗ' ಪದವು ಈ ವಾಠಕರಣಅಂಶದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ. ---- 

      ಎ) ನಳುಡಿಗಟಳುಷ್ಟಿ   ಬಿ) ದಿಶರಳುಕತ   ಸಿ )ಜದನೇಡಳುನಳುಡಿ    ಡಿ )ಅನಳುಕರಣವಠ ಯ 
೩೩. ಸವೈತಾನ ಹಿಅಂದಿರಳುಗಳು ಎಅಂದಳುಕೆದಅಂಡಿತಳು  .  ಈ ವಾಕಠ ದಲ್ಲಿರಬನೇರದ ಲೆನೇಖನ ಚಹಶ್ನೆಯಿದಳು ….

  ಎ) ಉದದ್ಧಿ ರಣ   ಬಿ )ವಾಕಠ ವೆನೇಷಷ ನ   ಸಿ ) ಅಧರ್ಥಿವಿರಾಮ   ಡಿ )ಭಾವಸದಚಕ 
೩೪. 'ಇದಾದ ಅನಅಂತರ ನಾನಳು ಇನದಶ್ನೆ ಮದರಳು ನಾಲಳುಕ ದಿನ ಅದನೇ ಸದಕಲಿಗೆ ಹದನೇಗಿ ,ವಿದಾಠರರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಪಪಶದಶ್ನೆನೇತತರದ ಸಅಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ.' ಈ ವಾಕಠ ವು ವಾಕಠ ದ ಈ ಪಪರರಕೆಕ ಸನೇರಿದ .
೩೫. ಕನಶ್ನೆ ಡ ವಣರ್ಥಿಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರಳುವ ವಗಿನೇರ್ಥಿಯ ವಠ ಅಂಜನಾಕಕ ರಗಳ ಸಅಂಖಠ ---- 
  ಎ)  ೧೦   ಬಿ) ೨೫    ಸಿ )೯     ಡಿ )೩೨ 
೩೬. ' ಪಅಂಚತಅಂತ ತ' ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕೆಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ .
    ಎ)  ದಶ ಅಂದಶ  ಸಮಾಸ   ಬಿ) ಕ ಪಯಾ ಸಮಾಸ   ಸಿ )ಅಅಂಶ ಸಮಾಸ   ಡಿ )ದಿಶಗಳು ಸಮಾಸ 
೩೭. 'ಅತಠ ಅಂತ'  ಪದವು ಈ ಸಅಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ .
    ಎ)  ಯಣ್ ಸಅಂಧಿ    ಬಿ ) ಲೆದನೇಪ ಸಅಂಧಿ   ಸಿ) ಆದನೇಶ ಸಅಂಧಿ    ಡಿ )ವದೃದಿದ್ಧಿ ಸಅಂಧಿ 
೩೮. 'ಬಳುದದ್ಧಿ ನನಳುಶ್ನೆ'  ಪದದಲ್ಲಿರಳುವ ವಿರಕತಯಿದಳು ------ 
  ಎ) ಪಪಥಮಾ   ಬಿ) ದಿಶತನೇಯಾ  ಸಿ) ತದೃತನೇಯಾ  ಡಿ )ಚತಳುರರ್ಥಿ 
೩೯. 'ಬಿನೇಯ' ಪದದ ತತಸ್ಸು ಮ ರದಪವಿದಳು ------ 
   ಎ) ವೆಚಚ     ಬಿ) ಬಾಯಿ    ಸಿ)ವಠ ಯ  ಡಿ )ಖಚಳುರ್ಥಿ 
೪೦. 'ಸರಕರಿ' ಪದದ ಗಪಅಂರಕ ರದಪವಿದಳು -----
    ಎ) ಸಕಕ ರೆ   ಬಿ) ಸರಕರೆ  ಸಿ )ಸರರರ  ಡಿ) ಶರಕರಿ 
೪೧. 'ಬಳೆಗತರ್ಥಿ' ಪದವು ಈ ವಾಠಕರಣಅಂಶದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ. 

  ಎ)  ತದಿದ್ಧಿತಾಅಂತ ಭಾವನಾಮ  ಬಿ ) ತದಿದ್ಧಿತಾಅಂತಾವಠ ಯ   ಸಿ )ಕದೃದಅಂತನಾಮ  ಡಿ )ತದಿದ್ಧಿತಾಅಂತ ನಾಮ 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮದಲೆರಡಳು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರಳುವ ಸಅಂಬಅಂಧದಅಂತೆ ಮದರನಯ ಪದಕೆಕ ಸರಿ 
ಹದಅಂದಳುವ ಸಅಂಬಅಂಧಿ ಪದವನಳುಶ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ.೪*೧=೪
೪೨. ಗಳುಜಳುಗಳುಜಳು : ಅನಳುಕರಣವಠ ಯ  : : ರಡಳು ಮನೇಡಳು : --------- 
೪೩. ಭಿನೇಮ : ಅಅಂಕತನಾಮ : : ವಿಜ್ಞಾನ : --------- 
೪೪.ಬಿನೇಳಲಿ : ವಿದಠ ಥರ್ಥಿಕ : : ಬಿದ್ದೀತಳು :----- 
೪೫. ಬಾಳಳುವ : ವತರ್ಥಿಮಾನ ಕದೃದಅಂತ : : ಬಾಳದ : –-- 

೪೬. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಠ ಭಾಗಕೆಕ ಪಪಸಾತರ ಹಾಕ ,ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ,ಛಅಂದಸಿಸ್ಸುನ ಹಸರಳು 
ಬರೆಯಿರಿ.೧*೩=೩
ಕಳುರಳುಕಳುಳನಅಂದನಅಂ ಪವನನಅಂದನನಅಂಬ ಮದಾಅಂಧಗಅಂಧಸಿಅಂಧಳು 
              ಅಥವಾ 



ಭಾನಳುವೆ ಸಾಲದ ಪಗಲೆನ
ತಾನಳುಅಂ ದಿನೇವಿಗೆಗಳಳುರಿದದಡೆನೇಅಂ ನಅಂದಿದದಡೆನೇಅಂ 

೪೭.ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕಠ ದಲ್ಲಿರಳುವ ಅಲಅಂರರವನಳುಶ್ನೆ ಹಸರಿಸಿ,ಲಕಕ ಣದದಅಂದಿಗೆ 
ಸಮನಶ ಯಿಸಿ.೧*೩

'ಪೆಮರ್ಥಿರನಳುಳಿವಅಂತೆ ನನೇನಳುಳಿದ'

          ಅಥವಾ 
'ಕಣಿಷನ ತೆದನೇರಣ' 

                           ಭಾಗ -'ಸಿ' 

(ವಾಕಠ ರಚನ ಹಾಗದ ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ ೧೩ ಅಅಂಕಗಳಳು.)

೪೮. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆದಟಷ್ಟಿರಳುವ ಗದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರದ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.  

೧*೩=೩
* ಕೆದನೇಪದಲ್ಲಿ ಕೆದಯದ ಮದಗಳು ಮತೆತ ಬಅಂದಿನೇತೆನೇ ?
* ಮಾತೆನೇಮಳುತಳುತ ; ಮಾತೆನೇ ಮದೃತಳುಠ .
* ತಾಳಿದವನಳು ಬಾಳಿಯಾನಳು

೪೯. ನಮಮ  ವಾಷರ್ಥಿಕ ಪರಿನೇಕ್ಷೆ ಸಿದದ್ಧಿ ತೆಯನಳುಶ್ನೆ ತಳಿಸಿ  ಹಾಸನದಲ್ಲಿರಳುವ ನಮಮ  ಗೆಳೆಯ /ಗೆಳತ (ದಳುಪವ   
ಅಥವಾ ಧದೃತ )ಗೆ ಒಅಂದಳು ಪತ ತ ಬರೆಯಿರಿ .
                      ಅಥವಾ 
ನಮಮ  ಊರಿನ ರಸತ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೆದಡಳುವಅಂತೆ ಕೆದನೇರಿ ಸಅಂಬಅಂಧಿಸಿದ ಅಧಿರರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ ತ 
ಬರೆಯಿರಿ.

೫೦. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರದ ಒಅಂದನಳುಶ್ನೆ ಕಳುರಿತಳು ಹದಿನವೈದಳು 
ವಾಕಠ ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮಯಿಲಲ್ಲು ದಅಂತೆ ಪಪಬಅಂಧ ಬರೆಯಿರಿ.೧*೫=೫
* ವಿಜ್ಞಾನ ಮತಳುತ ಮದಢನಅಂಬಿಕೆ 
* ಹವಾಠಸಗಳಳು 
* ವಿದಾಠರರ್ಥಿಗಳ ಮನೇಲೆ ಮಾಧಠ ಮದ ಪಪಭಾವಗಳಳು 
***************************************************************


