
                       ಮದರ ಪಪಶಶ ಪತಪಕ ೮
             ಪಪಥಮ ಭಷ ಕನಶ ಡ ೧೦ ನನ ತರಗತ

 ಗರಷಷ ಅಅಕ:                    ೧೦೦ ಅವಧ : 2.45  ಗಅಟಗಳಳ
 ಭಗ -'ಎ' 

  ಪಠಠ ಗಳ ಅಧಠ ಯನ (  ಗದಠ , ಪದಠ ,   ಪನಷಕ ಅಧಠ ಯನ )   ೬೭ ಅಅಕಗಳಳ
      ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶಶಗಳಗ ಒಅದದಅದಳ ವಕಠ ದಲ ಉತತರ ಬರಯರ. ೧೧*೧

೧.  ಭದಮಜತ ಯರಳ? 

೨.     ಶಬರಯಳ ಯರ ಆಶ ಪಮದಲ ವಸವಗದದ ಳಳ ?

೩.       ಅಮರಕದ ವದಠರರಗಳಳ ಗದರದರರನಳಶ ನದನಡ ಯವಯವ ಹಸರನಅದ ಕದಗದರಳ
?

೪.    ವಶಶನಶಶ ರಯಠ ನವರ ಪವರಜರಳ ಎಲಯವರಳ ?

೫.       ರಯನಳ ವಧಸದ ಕಟಟ ಳಯನಳಶ ಮನರದರ ಆಗಳವ ಪರಣಮವನನಳ ?

೬.      ಗಅಡನವ ಎಅದಳ ಅಜಳರನನನಳಶ ಕರಯಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

೭.        ಯವದಕಕ ಸದನಲಳವವನಳ ತನಲಲ ಎಅದಳ ಕಣರನಳ ಕಕಷಷ ನಗ ಹನಳದನಳ ?

೮.    ಮಣಷನ ಮಲನಕ ಯರಳ ?

೯.    ಸಅಸಕ ಕತಯಳ ಎಲ ಹರಯಬನಕಳ ?

೧೦.         ಭರತ ಚಕ ಕವತರ ತನಶ ಗಲಳವನ ಶಸನವನಳಶ ಎಲ ಬರಸಲಳ ಹದನಗಳತತನ ?

೧೧.    ಯವದನಳಶ ತದರದಳ ಬಳಬನಕಳ ?

   ಈ ಕಳಗನವಗಳಗ ಮದರಳ -    ನಲಳಕ ವಕಠ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ.  ೯*  ೨ =೧೮
೧೨.     ಲಕಕ ಕಣನಳ ಅಣಷ ನನಳಶ ಹನಗ ಸಅತತಸದನಳ ?

೧೩.      ಬಳಕಕ ರಯನಳ ನಡಸದ ಧಮರಸಭಗ ಯರನಶಲಲ ಆಹಶನಸದನಳ ?

೧೪.       ದಳಷಟ ಬಳದದಯಳ ತನಶ ತಅದಗ ಏಕಅತದಲ ಏನಅದಳ ಹನಳದನಳ ?

೧೫.       ಮರವ ಸಕ ನಳಡದಗ ಧಮರಬಳದದಯಳ ಏನಅದಳ ಯಚಸದನಳ ?

೧೬.       ಹದಸಗಲದ ಹಸಳ ಮಕಕ ಳನಳಶ ಹಕಕ ಯಳ ಹನಗ ಹರಸದ ?

೧೭.   ಹಕಕ ಯ ರದಪವನಳಶ ವಣರಸ.
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೧೮.     ಸಅಕಟಕ ಗಡ ಇಲಲ ಏಕ ?

೧೯.      ವತಜನಕ ಮನದನಧಮರದ ಅಗತಠ ತಯನಳಶ ಎಚ .    ನರಸಅಹಯಠ ಹನಗ ವವರಸದರ ?

೨೦.     ಕದಕಕ ರಯ ಕಳರತದ ಜನಪದ ಒಗಟನಳಶ ವವರಸ.

      ಈ ಕಳಗನ ಹನಳಕಗಳಗ ಸಅದಭರ ಮತಳತ ಸಶರಸಠ ಗಳನಳಶ ಬರಯರ.   ೪*೩=೬
೨೧. ''   ನವ ಮನಳಷಠ ರಳ ''

೨೨. ''      ಸಶ ಲಲ ಹದನಗ ಇವರಗ ಸಹಯ ಮಡ ಬ''

೨೩. ''   ಪಗಗ ಕಣಯದದಅಟನ ''

೨೪. ''     ಹದಡದರದ ಗಳಅಡ ಕರಳಣ ಇಲಲ ದಅಗ ''

   ಈ ಸಹತಗಳ ಸಸ ಳ ,ಕಲ,   ಕಕತಗಳನಳಶ ಕಳರತಳ ಬರಯರ.   ೨*೩=೬
೨೫.      ಡ ಎಸ ಜಯಪಲ ಗಡ
೨೬.  ಕಳಮರವಠಸ
೨೭.    ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗವನಳಶ ಪಣರಗದಳಸರ೧*೪=೪
ಕಲಳಷತ--------- – 

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

------------ಮಳಟದಟನಣ
 ಅಥವ

ಮತಗಳಲಲ ವ-------------- 

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

-------------------- ಬತದತನಣ
 

೨೮.       ಈ ಕಳಗನ ಪದಠ ಭಗವನಳಶ ಓದಕದಅಡಳ ಪಪಶಶಗಳಗ ಉತತರ ಬರಯರ.  

೪*೧=೪
  ಮನಯಳಗ ಮನಯಡಯನದನದ ಇಲಲ ವ? 

   ಹದಸತಲಲ ಹಳಲಳಲ ಹಳಟಟ ,   ಮನಯಳಗ ರಜ ತಳಅಬ,

   ಮನಯಳಗ ಮನಯಡಯನದನದ ಇಲಲ ವ ?
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  ತನಳವನದಳಗ ಹಳಸ ತಳಅಬ,    ಮನದದಳಗ ವಷಯ ತಳಅಬ
  ಮನಯಳಗ ಮನಯಡಯನಲಲ

 ಕದಡಲಸಅಗಮದನವ
 ಪಪಶಶಗಳಳ :

೧.       ಮನಯಳಗ ಮನಯಡಯನದನದ ಇಲಲ ವ ಎಅದಳ ಅನಶಸಲಳ ಕರಣವನನಳ
೨.      ಮನಯಳಗ ಮನಯಡಯನಲಲ ಎಅದಳ ಬಸವಣಷ ನವರಳ ಹನಳಲಳ ಕರಣವನನಳ? 

೩.    ಮನಯಳಗ ಮನಯಡಯನರಳವನನಸಲಳ ಹನಗರಬನಕಳ ?

೪.      ಈ ನಳಡಯಅದ ನನವ ತಳದ ನನತಯನನಳ ?

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

೨೯.     ಹಳಲಯ ಬನಟಯಡಳವ ವಷಯದ ಕಳರತದ ಎ.ಎನ.   ಮದತರರವ ಅವರ
 ಅಭಪಪಯವನಳಶ ವವರಸ.

                  ಅಥವ
     ಹಳಲಯಅದ ತಪಲಸಕದಳಳ ಲಳ ಶನಳಭದನಗರಳ ಮಡದ ಉಪಯ ವವರಸ.

೩೦.     ಲವನಳ ಯಜಶಶ ವನಳಶ ಕಟಟ ಲಳ ಕರಣವನನಳ ?

 ಅಥವ
     ವನರಲವ ಪದಠ ಭಗದಲ ವಠ ಕತವದ ಲವನ ವಠ ಕತತಶ ವನಳಶ ವವರಸ.

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

      ಸಮಜಕ ಪನರರಟನಯಲ ರಶಠ ದ ಸಮತವದವ ಭರತದ ಆಧಠತಕ ವದವ
       ರದಪಗದಅಡಳ ಬರಯಬನಕಗದದ ಅತ ಇಅದನ ಓವರ ವಠ ಕತಯ ಜನವನದಲ ಆಅತರಕ

      ದಕಷಟಯ ಹಗಳ ಅನಠ ರ ಹತದಕಷಟಗಳ ಪಪಜಯ ಸಮಕಲನವಗಬನಕಗದ.  ರಸವನ ಜನವನ
.       ರಸದ ಸದಕಕ ಕತ ವಶಲತಗಳ ವಠ ತಠ ಯರಹತ ವಕಸವನ ವಠ ಕತಜನವನ .  ಸಮರಸವನ ಸಹಜನವನ. 

     ಬರ ಸಶನಳಭದತಯಅದ ಸಗಳವ ಜನವನರಥಕಕ ಒಗಗಲಯ
ಭನತಯದ.    ಸಹನಳಭದತಯದ ಅದರ ಜದನಡಣಗ ಅವಶಠ ವದಳದಳ.  ಇಅಥ

mamatabhagwat1@gmail.com

mailto:mamatabhagwat1@gmail.com


     ಸಹನಳಭದತಗಗ ಎರಡಳ ಕಣಳಷ ಯವಗಲದ ತರದಡಬನಕಗಳತತವ ;   ಒಅದಳ ತನಶಅದ
       ಹರವರಗ ಯವ ತದಅದರಯದ ಮನಸಕ ವಠ ಥಯದ ಆಗದಅತ ಎಚಚ ರಪಡಳವ ಕಣಳಷ

;      ಇನದಶಅದಳ ತನಶ ಅಳವನಲ ಹರವರ ಐಹಕ ,       ಮನಸಕ ಇಲಲ ವ ಆತಕಕ ಹತಚಅತನ ಎಲಲ ಸಧಠ
    ಎಅದಳ ಸದ ಅಭಠ ಸಸಳವ ಕಣಳಷ .        ಅಅತನ ದನವರಳ ಸರತತ ದಕಷಟಯಲ ಒಅದನ ಆದ ಎರಡಳ

       ಕಣಳಷಗಳನಳಶ ಮನವನಗ ಕದಟಳಟ ಅವನ ಆಅತರಕ ವಕಸಕಕಗ ಆಜಚಕ ಕದಲಯನ
  ಒಳಗಣಷ ನಳಶ ಕದಟಟದನ .

 ಪಪಶಶಗಳಳ : 

೧.      ಸಹನಳಭದತಗಗ ಇರಬನಕದ ಎರಡಳ ಕಣಳಷಗಳಳ ಯವವ ?

೨.   ಸಮರಸವನ ಸಹಜನವನ ವವರಸ. 

 – ಭಗ 'ಬ' 

 ಅನಶ ಯಕ ವಠಕರಣ, ಅಲಅಕರ,  ಛಅದಸಳಸ -   ೨೦ ಅಅಕಗಳಳ
        ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶಶಗಳಗ ಅಥವ ಅಪಣರ ಹನಳಕಗಳಗ ನಲಳಕ ಪಯರಯ

 ಉತತರಗಳನಳಶ ಸದಚಸಲಗದ.      ಅವಗಳಲ ಹಚಳಚ ಸದಕತವದ ಉತತರವನಳಶ ಆರಸ
    ಉತತರದ ಕ ಕಮಕಕ ರದದಅದಗ ಪಣರ ಉತತರವನಳಶ ಬರಯರ. ೧೦*೧=೧೦

೩೨. '  ಭದಮಜತ '    ಪದವ ಈ ಸಮಸದ ಉದಹರಣಯಗದ..... 

   ಎ)    ಕಮರಧರಯ ಸಮಸ ಬ)     ಕ ಪಯ ಸಮಸ ಸ)       ಬಹಳವಪನಹಸಮಸ ಡ)   ಗಮಕ ಸಮಸ
೩೩.     ಕನಶ ಡ ವಣರಮಲಯಲರಳವ ಮಹಪಪಣಕಕ ರಗಳ ಸಅಖಠ ----- 
   ಎ)    ೯ ಬ)    ೧೦ ಸ)     ೧೧ ಡ)  ೨೫
೩೪. 'ಅಹಳದಹಳದಳ'    ಪದವ ಈ ವಠಕರಣಅಶದ ಉದಹರಣಯಗದ...

  ಎ)    ದಶರಳಕತ ಬ)     ನಳಡಗಟಳಟ ಸ)     ಜದನಡಳನಳಡ ಡ)  ಅನಳಕರಣವಠ ಯ
೩೫.    ಈ ಕಳಗನವಗಳಲ ಆತಕಥರಕ ಸವರನಮವದಳ.---

  ಎ)    ನವ ಬ)      ತನಶ ಬ)     ನನವ ಡ)  ಅವರಳ
೩೬. 'ನನಪ'   ಪದದಲರಳವ ವಠಕರಣಅಶವದಳ ---- 

  ಎ)    ಕಕದಅತವಠ ಯ ಬ)     ಕಕದಅತ ಭವನಮ ಸ)    ಕಕದಅತನಮ ಡ)  ತದದತಅತನಮ
೩೭.    ಕಲಲ ನಯಳ ಧಠನಯಗಳ ಜಗತತನಲ ಹದಳಯಳತತದ.      ಈ ವಕಠ ವ ವಕಠ ದ ಈ ಪಪಕರಕಕ ಸನರದ..... 

  ಎ)     ಸಮನಠ ವಕಠ ಬ)   ಸಅಯಜತವಕಠ ಸ)    ನಷನಧಥರಕವಕಠ ಡ)  ಮಶಪವಕಠ
೩೮.         ಒಅದಳ ಪಣರ ಕ ಪಯಯಅದ ಕದಡದ ವಕಠ ದ ಕದನಯಲ ಈ ಚಹಶಯನಳಶ ಬಳಸಳವರಳ.... 
  ಎ)      ಉದದ ರಣ ಬ)    ವಕಠ ವನಷಷ ನ ಸ)   ಪಣರವರಮ ಡ)  ಅಧರವರಮ
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೩೯.'ವಕದದಯಗ'    ಪದವ ಈ ಸಅಧಗ ಉದಹರಣಯಗದ.... 

   ಎ)     ಆದನಶ ಸಅಧ ಬ)     ಆಗಮ ಸಅಧ ಸ)    ಗಳಣಸಅಧ ಡ)  ಸವಣರದನರರ ಸಅಧ
೪೦. 'ರಯ'    –ಪದದ ತತಸ ಮ ರದಪವದಳ --- 

   ಎ)    ರಯ ಬ)    ಅರಸ ಸ)     ರಜ ಡ)  ದದರ
೪೧. 'ದದರವಗಳತತದ'    ಈ ಕ ಪಯಪದದ ಸಅಭವನಥರಕ ರದಪವದಳ.... 
   ಎ)    ದದರವಗಲ ಬ)    ದದರವದನತಳ ಸ)    ದದರವಯತಳ ಡ)   ದದರವಗದಳ
 

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

  ೪೨.  ಪನಳಶ :   ಹದನಳಶ : :  ಪನದರ : ___ 

 ೪೩.  ಒಅದಸ ಲ :   ಒಅದಳ ಸಲ : :  ನಲಸ : ____ 

೪೪.  ಮನಜಳ :  ಪನಚಳರಗನಸ : :  ಲತಟಳ :----- 

೪೫.  ಶಲ :  ರದಢನಮ : :  ಶಕಕ ಕ : ---- 

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

   ಬದಬನದರಕಯಕಅತ ಶತಕಅಠಗಳಪಪತಮಪಪಭಅ ತಮಅ

ಅಥವ
 

   ಮನದನಯಅ ಕ ಕಮಕ ಕಮದ ಪವರದಳದತತನಭದನವಭಗಮ

೪೭.     ಈ ಕಳಗನ ವಕಠ ದಲರಳವ ಅಲಅಕರವನಳಶ ಹಸರಸ,  ಲಕಕ ಣದದಅದಗ
ಸಮನಶ ಯಸ.೧*೩
'   ಅಅದಣವನನರದ ಸದಣಗನಅತ '

 ಅಥವ
'  ಮನಯಳ ಕಚಚ ನಕಳಕವಅತ' 
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 ಭಗ -'ಸ' 

     ವಕಠ ರಚನ ಹಗದ ಬರವಣಗ ಕಶಲ ೧೩ ಅಅಕಗಳಳ.

೪೮.        ಈ ಕಳಗ ಕದಟಟರಳವ ಗದಗಳಲ ಯವದದರದ ಒಅದನಳಶ ವಸತರಸ ಬರಯರ.  

೧*೩=೩
೧.   ಬಳಳ ಗರದನದಲಲ ಹಲಲಲ ;  ಹದಳಯಳವದಲಲ ಚನಶ ವಲಲ . 
೨.     ಕತ ಕಸರದರ ಬಯ ಮಸರಳ
೩.ಮತಳಬಳಳ;   ಮನ ಬಅಗರ

೪೯.       ನಮಕ ಶಲಯಲ ಆಚರಸದ ಎಅಜನಯರ ದನಚರಣಯ ವರದಯನಳಶ
      ಪಪಕಟಸಳವಅತ ಕದನರ ಸಸ ಳನಯ ದನಪತಪಕಯ ಸಅಪದಕರಗ ಪತ ಕ ಬರಯರ.              

೧*೫=೫
 ಅಥವ
    ನಮಕ ನಳಶ ಬಳಗವಯ ನವಸ ಹರಪಪಯ /      ಚರಣ ಎಅದಳ ಭವಸ ಬಅಗಳದರನಲ

   ವಸವಗರಳವ ನಮಕ ಸಹದನದರ 'ಮಧಳಕಳಮರ'     ನಗ ನಮಕ ವದಠಭಠಸದ ಪಪಗತ ತಳಸ
 ಪತ ಕ ಬರಯರ. 

೫೦.        ಈ ಕಳಗನ ವಷಯಗಳಲ ಯವದದರದ ಒಅದನಳಶ ಕಳರತಳ ಹದನತದಳ
   ವಕಠ ಗಳಗ ಕಡಮಯಲಲ ದಅತ ಪಪಬಅಧ ಬರಯರ.೧*೫=೫

೧.    ಸಶತಅತ ಕಠ ದನಚರಣಯ ಮಹತಶ
೨.   ಗ ಪಅಥಲಯಗಳ ಮಹತಶ
೩.    ನರಹವಳ ಮತಳತ ಪರಹರದನಪಯಗಳಳ
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