
 

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION 

CODE NO: 115 

CLASS XII KANNADA  

MARKING SCHEME 

TERM – I 

ONE PAPER       TIME: 90 MINUTES    M.MARKS : 40 

ತರಗತಿ :12            ಸಿಬಿಎಸ್ಇ    ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ 

ಮಾದರಿ ಉತುರ ಪ್ತಿಿಕನ 

ಒಂದು ಪ್ತಿಿಕನ   ಸಮಯ : 90 ನಿಮಿಷ              ಅಂಕಗಳು : 40 

__________________________________________________________________________ 

ವಿಭಾಗ  A 

( ವಾಚನ್ ಮತುು ಗಿಹಿಕಾ ಕೌಶಲಯ ) : 10 ಅಂಕಗಳು 

1. ಈ ಕನಳಗನ ಎರಡು ಗದಾಯಂಶ ಕನೂಡಲಾಗಿದನ.  ಪ್ಿತಿ  ಗದಾಯಂಶದ ಕನಳಗನ 6-6 ಪ್ಿಶ್ನನಗಳನ್ುನ ಕನೂಡಲಾಗಿದುು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 5-5 

ಪ್ಿಶ್ನನಗಳಿಗನ ಉತುರಿಸಬನೇಕು. 

A.  ಉತುರಗಳು : 
1. ಹಳಿಿಯು ಲನಕೆಪ್ತಿ ಇಡುವುದನ್ುನ ಹನೇಗನ ಆರಂಭಿಸಿತು? 

     3. ಮಳ  ೆ ಅಳೆಯುವ ೪ ಸಾಧನ್ಗಳ್ಳಂದ    

2. ಜನ್ರು ಗನೂೇಧಿ ಬನಳನಯದಿರಲು ಏಕನ ಒಪ್ಪಿಕನೂಂಡರು? 

     3. ಆ ವಷಜ  ಮಳ  ೆಕ್ಡಿಮೆಯಾದುದರಿಂದ    

3. ಈಗ ನ್ಮಮ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ಿಶ್ನನಯ್ಕೇನ್ು? 

          4. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಪದಧತಿಯನ್ುನ ಉಳ್ಳದ ಹಳ್ಳಿಗಳ  ಪಾಲಿಸಿತತವೆಯೇ ಎಂಬುದು. 
4. ನಿೇರು ಕುಡಿಯಲು ಮತುು ಒಂದು ಬನಳನ ಬನಳನಯಲು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? 

     1. ನಾಲಿಕಂಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ    

5. ಎಷುು ಮಳನಯಾದಾಗ ಮೂರು ಬನಳನ ಬನಳನಯಲು ಸಾಧ್ಯ? 

      3. ಮುನ್ ನರು ಮಿ.ಮಿೇ.    
6. ಎರಡು ಅಧ್ಧ ಮತುು ಒಂದು ಪ್ೂಣಧ ಬನಳನ ಬನಳನಯಲು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? 

      3. ಎಂಟ್ಟಂಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ   

B. ಉತುರಗಳು 
 7.ಔಚಿತಯದ  ಪ್ಿಶ್ನನ ಯಾವುದು? 



3. ವಿದಾೆರ್ಥಜಗಳು ತಮಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ುನ ಆಯುದಕೆ ಂಡು ಅಭಾೆಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ. 

 8. ಸಥಳಿೇಯ ಭಾಷನ ಕಲ್ಲಯದನ ಹನೂೇದರನ ಏನಾಗುತುದನ? 

     2. ಹೆ ರಗಿನಂದ ಬಂದವರು  ದಿವೇಪಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಳಯಬೆೇಕಾಗುತತದೆ.  

 9. ಪ್ೂರಕವಾಗಿರಬನೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? 

     4. ಪರದೆೇಶ ಭಾಷೆಯ ಮತುತ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕ್ಲಿಕೆ 

   10.ಇಂಗಿಿೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂತಹ ವಯಕ್ತುತವ ಬನಳನಸುತುದನ? 

       2.ಕ್ೃತಕ್ ವೆಕಿತತವ  

   11.ಇಂಗಿಿೇಷನ್ ದುದನದಧವವನೇನ್ು? 

       1. ಅದರ ನಜವಾದ ಸಾಥಜಕ್ವಾದ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಿ. 

   12. ಕನಳಗಿನ್  ಹನೇಳಿಕನಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕನೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತುರಿಸಿ. 

        4. ಅ, ಬ ಮತುತ ಕ್ ಸರಿ 

 

 

     ವಿಭಾಗ – B 

   ಅನ್ವಯಿಕ ವಾಯಕರಣ ( ಬಹು ಅಯ್ಕೆಯ ಪ್ಿಶ್ನನಗಳು) :  10 ಅಂಕಗಳು 

 

II. ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ಿತಿ ಪ್ಿಶ್ನನಗೂ ನಾಲುೆ ಉತುರಗಳನ್ುನ ಕನೂಡಲಾಗಿದನ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತುರವನ್ುನ ಆರಿಸಿ 

ಬರನಯಿರಿ.(10ಕನೆ ಮಾತಿ).                 1* 10 = 10 

13.ರಾಮನ್ ದನಸನಯಿಂದ – ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತುಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸಿ ಬರನಯಿರಿ. 

1. ಪಂಚಮಿ ವಿಭ್ಕಿತ 

14. ಕನಳಗಿನ್ ವಾಕಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ತಿಯಾಪ್ದದ ಧಾತುವನ್ುನ ತಿಳಿಸಿ. 

     ಶರರ್ ದುಡಿದು ಉರ್ಣಬೆೇಕೆಂಬುದು ಬಸವರ್ಣನ್ವರ  ತತವವಾಗಿದೆ. 

       3. ದುಡಿ ,ಉರ್ುಣ 

 15. ಜನೂೇಗಿ – ಈ ಪ್ದದ ತತಸಮ ರೂಪ್ ಬರನಯಿರಿ. 

      4. ಯೇಗಿ 

 16. ಧ್ರನ – ಈ ಪ್ದದ ಸಮಾನಾರ್ಧಕ  ಪ್ದಗಳನ್ುನ ಬರನಯಿರಿ. 

      4. ಭ್ ಮಿ, ಪೃರ್ಥಿ 

 17. ಶುದಧನನೇನ್ಪ್ಿನನೇ – ಈ ಪ್ದವನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರನದಾಗ ಸಿಗುವ ರೂಪ್ವಿದು. 

      2. ಶುದಧನ್ +ಏನ್್ + ಅಪಪನೆೇ 

 18. ___________ ಇದು ಯಣ  ಸಂಧಿಗನ ಉದಾಹರಣನ. 

    4.ಅತೆಂತ 



 19. ಚಂಪ್ಕಮಾಲನ ವೃತುದಲ್ಲ ಿಇರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖನಯ 

    1. 21 ಅಕ್ಷರಗಳು. 

 20. ಹನಮಮರ – ಎನ್ುನವ ಪ್ದ ಈ ಸಮಾಸಕನೆ ಉದಾಹರಣನ 

    3. ಕ್ಮಜಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ 

 21. ಕನಳಗಿನ್  ಹನೇಳಿಕನಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪ್ು  ಆರಿಸಿ. 

     4.  ಅ ಮತುತ ಬ ಎರಡು ಸರಿ 

22. ಕನಳಗಿನ್  ಹನೇಳಿಕನಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪ್ು  ಆರಿಸಿ. 

4.ಅ,ಬ ಮತುತ ಕ್ ಸರಿ 

23. ರಾಮನ್ಂ – ಈ ಪ್ದದಲ್ಲರಿುವ ವಿಭಕ್ತು ಪ್ಿತಯಯ 

    2. ಅಂ 

24.ಹನೂೇಗಾಗ – ಇದರ ಗಾಿಂಥಿಕ ರೂಪ್ 

    1. ಹೆ ೇದಾಗ 

25. ಖಿಲ – ಇದರ ವಿರುದಾಧರ್ಧಕ ಪ್ದ 

     2. ಅಖಿಲ್ 

ವಿಭಾಗ – C 

ಪ್ಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್ (ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಿಶ್ನನ) : 20 ಅಂಕಗಳು 

III.ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ಿತಿ ಪ್ಿಶ್ನನಗೂ ನಾಲುೆ ಉತುರಗಳನ್ುನ ಕನೂಡಲಾಗಿದನ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತುರವನ್ುನ ಆರಿಸಿ 

ಬರನಯಿರಿ.(20ಕನೆ ಮಾತಿ).         1 * 20 = 20 

26.ಬಸವಣಣನ್ವರ ವಚನ್ಗಳ  ಅಂಕ್ತತ___________ 

      3.ಕ್ ಡಲ್ಸಂಗಮದೆೇವ 

27. ಕನಳಗಿನ್  ಹನೇಳಿಕನಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕನೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತುರಿಸಿ. 

    3.ಅ ಮತುತ ಬ ಸರಿ 

28.ತಂದನ ತಾಯಿಗಳಿಗನ ಮುಪ್ಪಿನ್ಲ್ಲಿ ಒದಗದ  ಮಗ _________ 

     1.ನಷರಯೇಜಕ್ 

29. ನನರನಮನನಯವರು ಎಂತಹವರಿರಬನೇಕು? 

     2.  ಬುದಿಧವಂತರಾಗಿರಬೆೇಕ್ು 

30. ಮುದುಕ ಇರುವುದು ದೂರದ ಆಸಾಸಂನ್ಲ್ಲಿರುವ __________ಮಗನ್ ಮನನಯಲ್ಲಿ. 

    3. ಕಿರಿಯ  

31. ʼಏನ  ಮಾಡನೂೇಕಾಗುತನು ಎಲಾಿ ಹಣನ ಬರನಹ ಆಗನೂೇದು ಆಗನೇ ಆಗುತನುʼ ಎಂದಾಗನಲ ಿಲನೇಖಕ್ತಗನ _____ 



    3. ರೆೇಗಿ ಹೆ ೇಗುತಿತತುತ.. 

32.ಎ.ಆರ್.ಕೃಷಣಶ್ಾಸಿಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನ್ಡನದ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದುರು? 

     2. ಹೆೈದರಾಬಾದಿನ್ಲಿಿ. 

33. ಅಬುುಲ  ಕಲಾಂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯತನಗಳನ್ುನ ಅರಸುವ _______________ 

    3.ಆಶಾಜಿೇವಿ 

34.ಹನಣುಣ ಮಕೆಳ ದು:ಖ ಬಲವಿರಾರು? 

     3. ತಾಯಿ 

35. ಕಲಾಂ ಅವರ ಕ್ತಿಯಾಶಿಲತನಗನ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? 

   3. ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಕೆೇಂದರ ಇಮಾರತ್ 

36. ಸೂಯಧನಿಲಿದನ _____________ಅಯಾಯ? 

    2. ಹಗಲ್ುಂಟೆ 

37. ಆಯ್ಕೆಯಿದನ ನ್ಮಮ ಕನದಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ್ವನ್ುನ ____________ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದನ. 

     1. ಬದುಕ್ು ಬದಲಿಸಬಹುದು 

38.ಒಂದು ಹೂ ಹನಚಿಿಗನ ಇಡುತಿೇನಿ – ಪ್ದಯ ಬರನದವರು. 

      2. ಲ್ಲಿತಾ ಸಿದಧಬಸವಯೆ 

39.ಕಲಾಂ ಅವರನ್ುನ ಶ್ಾಲನಗನ ಕಳಿಸುವಂತನ ಪನಿೇರನೇಪ್ಪಸಿದವರು________________- 

      2. ಶಿವಸುಬರಮರ್ೆ ಅಯೆರ್ 

40.ಅದೃಷಠದ ಪ್ಿಶ್ನನ ಬಂದಾಗ ಲನೇಖಕ್ತಗನ ಯಾರು ನನನ್ಪಾಗುತಾುರನ? 

   2. ಬಾಲ್ೆದ ಗೆಳತಿ ಸಿೇತಾ 

41. ಹಲವು ಹಳಿಗಳು ಸನೇರಿ ಏನಾಗುತುವನ? 

    3. ಸಮುದರ 

42. ಲನೇಖಕ್ತಯ ಪ್ತಿಯನ್ುನ ಸನೂೇನನೂೇಗಿಫಿ ರೂಮಿಗನ ಕರನದನೂಯುುದನೇಕನ? 

     4. ಮ ತರಪ್ಪಂಡದಲಿಿನ್ ಕ್ಲ್ುಿ ಪತೆತ ಹಚುಲ್ು. 

43.ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಅಡಿಪಾಯ ಯಾವುದು? 

     2. ಪರಶೆನ ಕೆೇಳುವುದು 

44.ದುರಾಸನಯ ಹುಡುಗನ್ನ್ುನ ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು? 

     1. ನಶಾ ಶಮಜ 

45.ಕಲಾಂ ಅವರು ಯಾವ ವಿಶವ ವಿದಾಯಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂದಶಧಕ ಪ್ರಿಫನಸರ್  ಆಗಿದುರು? 

     3.ಅಣಾಣಮಲೆೈ  

46. ಬಾಯಸಗಿ ದಿವಸಕೆ ಯಾವ ಮರ ತಂಪ್ು? 



   4. ಬೆೇವಿನ್ಮರ 

47. ಕನಳಗಿನ್  ಹನೇಳಿಕನಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕನೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತುರಿಸಿ. 

1.1 ಮತು 3 ಸರಿ 

48. “  ಮಿ. ಪನಿಸಿಡನಂಟ  ,ನಿಮಮ ಯಶಸಿಸನ್ ಗುಟನುೇನ್ು” ಎಂದು ಕಲಾಂರನ್ುನ ಕನೇಳಿದವರಾರು? 

      3.ಮಕ್ಕಳು 

49.ವಿ.ಜನ.ಸುಂದರಮ  ಅವರು ಹನದದರಾಬಾದಿನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖನಯಲ್ಲಿ _______ಆಗಿದುರು. 

      2.ನದೆೇಜಶಕ್ರು 

50. ಮುದುಕ್ತ _____________ ಹರಕನ ಹನೂತುಳು. 

     1. ಗುಟೆಟ ಮಲ್ಿಪಪನಗೆ 

 

 

     ************** 

    

 

 

 


