
    ಸರರರ ಪಪಢ ಶಲ ಬಬಗಗರರ ಬಬಗಳಗರರ    ಸರರರ ಪಪಢ ಶಲ ಬಬಗಗರರ ಬಬಗಳಗರರ --  ೬೮ ೬೮
      ಎರಡನಬ ಸಬಕಲನತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ ೨೦೧೫      ಎರಡನಬ ಸಬಕಲನತತ ಕ ಮಲಲ ಮಪನ ೨೦೧೫--     ೧೬    ೧೬

                          ೮ ನಬ ತರಗತ ಪಪಥಮ ಭಷ ಕನನ ಡ ಅಬಕಗಳರ                          ೮ ನಬ ತರಗತ ಪಪಥಮ ಭಷ ಕನನ ಡ ಅಬಕಗಳರ ::  ೪೦ ೪೦
             ಭಗ ಭಗ -'-'ಎಎ ''

      ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಒಬದಗಬದರ ವಕಲ ದಲ ಉತತರ ಬರಯರ      ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಒಬದಗಬದರ ವಕಲ ದಲ ಉತತರ ಬರಯರ ..                     ೪*೧=೪
೧.     ಮರದದ ಣನಗ ಸದದಸದ ಮಬತ ತದ ಹಸರಬನರ ?

೨.   ಎಬತವರ ಸಬಗದಲರಬಬಕರ ?

೩.     ರವಣ ವಟರವನರನ ಏಕ ಕರದನರ ?

೪.      ರವಣನಬದ ಶವನಗ ದಗರಕದ ಅಭಯ ವಚನವಬನರ ?

       ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಮಗರರ     ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಮಗರರ --     ನಲರಲ ವಕಲ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ    ನಲರಲ ವಕಲ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ .                         .                         ೪೪**೨೨==  ೮ ೮
೫.        ರಜನ ಮಗಳರ ಗಬಡರ ವಬಷವನರನ ಹಕಕಗಬಡರ ಏನರ ಮಡದಳರ ?

೬.     ಜನ ಅಜನಗಳ ಒಡನಟ ಹಬಗರರತತದ ? 

೭.       ಯವ ವಸರತಗಳ ಬಳಕಯಲ ಅವಗಳ ಕರಲ ನಗಬಡರವದಲಲ ?

೮.        ಭರತಬಯ ಸಬಸಲ ಸತಯ ಹಚರಚಗರಕಗ ಭಗಗಬಳಕ ಸನನವಬಶ ಹಬಗ ರರಣವಗದ ?

      ಈ ಕಳಗನ ಹಬಳಕಗ ಸಬದಭರ ಮತರತ ಸಸರಸಲ ಗಳನರನ ಬರಯರ      ಈ ಕಳಗನ ಹಬಳಕಗ ಸಬದಭರ ಮತರತ ಸಸರಸಲ ಗಳನರನ ಬರಯರ ..     ೧*೩=  ೩
೯. ''          ಲಲಟದ ಮಗರವಗ ಭಗಪ ಮಧಲ ಇಳದರ ಕಮಲನಯಗಳನರನ ಪಪವಬಶಸ ಬಟಟತರ ''      

೧೦೧೦ ..     ಮರದದ ಣ ಕವಯ ಸಸ ಳ    ಮರದದ ಣ ಕವಯ ಸಸ ಳ ,,ರಲರಲ ,,     ಕಸತ ಬರರದರಗಳನರನ ಕರರತರ ವಕಲ ರಗಪದಲ ಬರಯರ    ಕಸತ ಬರರದರಗಳನರನ ಕರರತರ ವಕಲ ರಗಪದಲ ಬರಯರ ..      

೧೧**೨೨==  ೨ ೨
೧೧.     ಈ ಕಳಗನ ಪದಲ ಭಗವನರನ ಪಣರಗಗಳಸ.      ೧*೩=  ೩

 ಅಬಬರಜನನ ----------------------------             ಅಥವ ಮತ ಪತರನರ -------------

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

---------------------------------------                                 -------------------  ಫಲ ?

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

-----------------------------------  ಜಬವನವ
೧೨೧೨ . .      ಈ ಕಳಗನ ಪದಲ ಭಗವನರನ ಓದ ಅಥರಮಡಕಗಬಡರ     ಈ ಕಳಗನ ಪದಲ ಭಗವನರನ ಓದ ಅಥರಮಡಕಗಬಡರ , ,    ಅಡಕವಗರರವ ಮಲಲ ವನನಧರಸ   ಅಡಕವಗರರವ ಮಲಲ ವನನಧರಸ

    ಪದಲ ದ ಸರಬಶವನರನ ಸಬಕಪತವಗ ೩    ಪದಲ ದ ಸರಬಶವನರನ ಸಬಕಪತವಗ ೩--   ೪ ವಕಲ ಗಳಲ ಬರಯರ  ೪ ವಕಲ ಗಳಲ ಬರಯರ .      .      ೧೧**೩೩==                         ೩                        ೩
 ರಯಕದಲ ನರತನದಡ,

 ಗರರರದಶರನವದಡಗ ಮರಯಬಬಕರ;

 ಲಬಗಪಜಯದಡಗ ಮರಯಬಬಕರ
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    ಜಬಗಮ ಮರಬದ ನಬತದದ ಡಗ ಹಬಗ ಹರಯಬಬಕರ
   ಆಯಕವ ಕಕಲಸವದ ರರಣ

   ಅಮರಬಶಸ ರ ಲಬಗವಯತತದಡಗ ರಯಕದಗಳಗರ

೧೩.            ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಆರರ ಅಥವ ಎಬಟರ ವಕಲ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ          ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಆರರ ಅಥವ ಎಬಟರ ವಕಲ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ ..           ೧*  ೩ =೩
           ಕಬಸ ದಬವಕಯಬದ ಕಸಷಷ ನ ಬಗಗ ತಳಯಲರ ಹಗಬಗ ನರಶನದದರದ ಹಬಗ ?ತಳಸ. 

         ಅಥವ ಕಬಸನರ ತನನ ಮನಸಕ ತಳಮಳವನರನ ವಸರದಬವನಲ ಹಬಗ ತಗಬಡಕಗಬಡದನ ?

ವವರಸ. 

೧೪೧೪ . .     ಈ ಕಳಗನ ಗದಲ ಭಗವನರನ ಓದಕಗಬಡರ    ಈ ಕಳಗನ ಗದಲ ಭಗವನರನ ಓದಕಗಬಡರ ,,    ಕಗಟಟರರವ ಪಪಶನಗಳಗ ಉತತರ ಬರಯರ   ಕಗಟಟರರವ ಪಪಶನಗಳಗ ಉತತರ ಬರಯರ .         .         

೨೨**೧೧==   ೨  ೨
 ತಮತ Ignited Minds   ಪಸತಕದ ಪಪರಬಭದಲ ಡ||    ಕಲಬ ಬರದರರವ ಶಬದ ಗಳವ .

''   ಕನಸರ ರಣರ ,  ಕನಸರರಣರ ,   ಕನಸರ ರಣರ
  ಕನಸರಗಳರ ವಚರಗಳಗ ಮಪರಡರತತವ.

    ಮತರತ ವಚರಗಳರ ಕ ಪಯಗಳಗ ರಗಪಗಗಳರಳತತವ.''

   ಕನಸರಗಳ ಬಗಗ ಹಬಳರವಗ ,           ಯರವಕರರ ತಮತ ಮರಬದ ಒಬದರ ಗರರಯನರನ ಹಗಬದರಬಬಕಬದರ ಡ || 

 ಕಲಬ ಹಬಳರತತರ.      ಗರರಯಲಲ ದವ ಅಲ ಇಲ ಗಗತರತ ಗರರಯಲಲ ದ ಅಲದಡರತತನ.   ನವ ಏನನರನ
        ಗಟಟಯಗ ನಬಬದರ ಹಗಗ ಆ ದಕಲ ನಲ ದಟಟ ಪಪಯತನ ವನರನ ಮಡದರ ,     ಆಗ ನವ ನಮತ ಕನಸರಗಳನರನ

ನನಸಗಸಬಹರದರ.    ಅಮರರದ ದಗಡಡ ಸಬತರದ Ralph Waldo Emerson    ಸಸ ಭರವಸಯ ಮಬಲ
    ಬರದರರವ ತಮತ ಪಪಬಬಧದಲ ಹಬಳರರವ ''  ನಮತ ಲ ಭರವಸಯಡ''   ಎಬಬ ಹಬಳಕಗಳನನಬ ಡ||  ಕಲಬ

ಪಪತಧಸ ನಸರತತರ.

 ಪಪಶನಗಳರ : 

೧.   ಕಲಬರವರರ ತಮತ Ignited Minds       ಪಸತಕದಲ ಕನಸರ ರಣರವ ಕರರತರ ಏನರ ಹಬಳದರ ?

೨.       ಕನಸರಗಳನರನ ನನಸಗಸರವ ಕರರತರ ಕಲಬ ಏನರ ಹಬಳದರ ?                      

 – ಭಗ 'ಬ' 

          ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಅಥವ ಅಪಣರ ಹಬಳಕಗಳಗ ನಲರಲ ಆಯಲಗಳನರನ        ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಅಥವ ಅಪಣರ ಹಬಳಕಗಳಗ ನಲರಲ ಆಯಲಗಳನರನ
ಕಗಡಲಗದಕಗಡಲಗದ ..        ಅವಗಳಲ ಹಚರಚ ಸಗಕತವದ ಉತತರವನರನ ಆರಸ       ಅವಗಳಲ ಹಚರಚ ಸಗಕತವದ ಉತತರವನರನ ಆರಸ ,,   ಉತತರರಲಗಯಬ ಕಗಟಟರರವ  ಉತತರರಲಗಯಬ ಕಗಟಟರರವ

   ಜಗದಲ ಕ ತಮಕಕ ರದಗಬದಗ ಉತತರವನರನ ಬರಯರ   ಜಗದಲ ಕ ತಮಕಕ ರದಗಬದಗ ಉತತರವನರನ ಬರಯರ.    .    ೩೩**೧೧==೩೩
  ೧೫.'    ಅವನ ಕಣರಷಗಳರ ಉರಯತಗಡಗದವ '           ಈ ವಕಲ ವ ವಕಲ ದ ಈ ಪಪರರಕಲ ಉದಹರಣಯಗದ. 

ಎ)     ಸಬಯಜತ ವಕಲ ಬ)     ಸಮನಲ ವಕಲ ಸ)    ನಷಬಧಥರಕ ವಕಲ ಡ)                          ಮಶಪ ವಕಲ
೧೬.     ಮಗಜಗ ಪದವ ಈ ಸಮಸದ ಉದಹರಣಯಗದ. 
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ಎ)     ತತರತರರಷ ಸಮಸ ಬ)     ದಸ ಬದಸ ಸಮಸ ಸ)   ದಸಗರ ಸಮಸ
೧೭.''   ಅಜನಯಡನಟ ಕಲರಲ ಹದಬತ''    –ಈ ವಕಲ ದಲರರವ ಅಲಬರರ
ಎ)  ರಗಪಕ ಬ)   ಯಮಕ ಸ)   ಉತತಪಬಕ ಡ)  ಉಪಮ

           ಈ ಕಳಗನ ಮದಲರಡರ ಪದಗಳಗ ಇರರವ ಸಬಬಬಧದಬತ ಮಗರನಯ ಪದಕಲ ಸರ ಹಗಬದರವ          ಈ ಕಳಗನ ಮದಲರಡರ ಪದಗಳಗ ಇರರವ ಸಬಬಬಧದಬತ ಮಗರನಯ ಪದಕಲ ಸರ ಹಗಬದರವ
  ಸಬಬಬಧಬ ಪದವನರನ ಬರಯರ  ಸಬಬಬಧಬ ಪದವನರನ ಬರಯರ .   .   ೨೨**೧೧==೨೨

೧೮.  ಹಲವ:ಪರಮಣವಚಕ::  ತಬಕಣ : –--

೧೯.  ನವ :    ಉತತಮ ಪರರಷ ಸವರನಮ : :  ತವ : –---  

                           

೨೦೨೦ . .. .       ಈ ಕಳಗನ ಪದಲ ಭಗಕಲ ಪಪಸತರ ಹಕ      ಈ ಕಳಗನ ಪದಲ ಭಗಕಲ ಪಪಸತರ ಹಕ ,,  ಗಣವಭಗ ಮಡ ಗಣವಭಗ ಮಡ ,,   ಛಬದಸಸನ ಹಸರರ ಬರಯರ  ಛಬದಸಸನ ಹಸರರ ಬರಯರ . . 

೧೧**೨೨==  ೨ ೨
   ಅಳದ ಮಗನಗಬಪದ ನಮತ ನರ

  ಸಲಹರವನರ ನಬಬರವದರ ನಬವನ
     ಲಲಸ ಬಳಕಸರವಡಯಲಗಲಲ ದ ಸರತ ವಯಗದಲ
 ಅಥವ

 ರವಬರಯಬದಮ ಗಗಬ
   ದವರವರಮದರ ನಡದ ಕನನ ಡದಗಳ

                                ಭಗ -'ಸ'  

೨೧೨೧ . .        ಈ ಕಳಗ ಕಗಟಟರರವ ಗದಗಳಲ ಯವದದರಗ ಒಬದನರನ ವಸತರಸ ಬರಯರ       ಈ ಕಳಗ ಕಗಟಟರರವ ಗದಗಳಲ ಯವದದರಗ ಒಬದನರನ ವಸತರಸ ಬರಯರ .  .  ೧೧**೨೨==     ೨    ೨
*   ಆಳಗ ದರಡ ;   ಅರಸಗ ಉಣರಷ .
*    ಮಗತರ ಚಕಲ ದದರಗ ಕಬತರ ದಗಡಡ ದರ
*    ಹಸಗ ಇದದ ಷರಟ ರಲರ ಚಚರ

೨೨೨೨ . .            ಈ ಕಳಗನ ವಷಯಗಳಲ ಯವದದರಗ ಒಬದನರನ ಕರರತರ ೬ ರಬದ ೮ ವಕಲ ಗಳಗ           ಈ ಕಳಗನ ವಷಯಗಳಲ ಯವದದರಗ ಒಬದನರನ ಕರರತರ ೬ ರಬದ ೮ ವಕಲ ಗಳಗ
    ಕಡಮಯಲಲ ದಬತ ಸಬಕಪತ ಪಪಬಬಧ ಬರಯರ    ಕಡಮಯಲಲ ದಬತ ಸಬಕಪತ ಪಪಬಬಧ ಬರಯರ .                                                    .                                                    ೧೧**  ೩ ೩ ==   ೩  ೩

*  ಮಕಲ ಳ ಹಕರಲಗಳರ
*   ಗ ಪಬಥಲಯದ ಪಪಯಜನಗಳರ
*  ಆಟಗಳ ಮಹತಸ
 

************************       ರಯಕವಬ ಕಕಲಸ ****************************
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