CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
KANNADA CODE: 015
CLASS - X
Component wise allocation of marks
TERM – I
Max. Marks-40
•
•
•
•
•
•
•

Time-90 Minutes

Paper will be of three Section - A, B and section C will have 100% weightage
i.e 40 marks
Section- A, B and C will have all MCQs.
The pattern of Question paper will have case based/situation
based/assertive/Reasoning type MCQs.
Section A will have all MCQs. (1 X 10 = 10 Marks)
Section B will have all MCQs (1 X 10 = 10 Marks)
Section C will have all MCQs (1 X 20 = 20 Marks)
Question paper is comprised of 50 MCQs Questions, 40 MCQs need to be
attempted.
Section – A, B and C: Objective type paper, Class: X

Section

Description

Section-A
(a)Unseen
Comprehensive
paragraph
(b) seen
Comprehensive
paragraph

(a) One unseen paragraph of
approximately around 200
words. 6 MCQ will be asked and
5 need to be attempted.
1x5=5(MCQs)
(b) One seen paragraph of
approximately around 200
words. 6 MCQ will be asked and
5 need to be attempted.
1x5=5(MCQs)

Type of
Total
Questions Marks
1X5
5

Percentage
25%

1X5

5

1X10

10

25%

The MCQs are drawn from
1X20
20
Prose, Poetry and Patya puraka
adhyayana out of 25 MCQs 20
MCQs will be asked to attempt
1x20=20(MCQs)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

50%

Section-B
(Grammar)

13 MCQs of equal difficult will be
asked and 10 need to be
attempted. 1x10=10(MCQs)

Section-C
(Main Course Book)

CODE NO: 015

CLASS X KANNADA
MODEL QUESTION PAPER
TERM – I
TIME: 90 MINUTES

ONE PAPER

M.MARKS : 40

___________________________________________________________________
ಸೂಚನೆಗಳು :
•

ಪ್ರಶ್ೆೆ ಪ್ತ್ರರಕೆಯು A, B ಮತ್ುು C ಎಂಬ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ುೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

•

ಒಟ್ುು 50 ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿರುತ್ುವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 40 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕು.

•

ವಿಭಾಗ A: ವಾಚನ್ ಮತ್ುು ಗರಹಿಕಾ ಕೌಶಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗದಾಯಂಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ರ ಗದಾಯಂಶದಲ್ಲಿ 6
ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳನ್ುೆ

•

ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ರ ಗದಾಯಂಶದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕು.

ವಿಭಾಗ B: ಅನ್ವಯಿಕ

ವಾಯಕರಣ

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುರುವ 13 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕು.
•

ವಿಭಾಗ C: ಗದಯ, ಪ್ದಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುರುವ 25 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ 20
ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕು.
ಭಾಗ- A

ವಾಚನ್ ಮತ್ುು ಗರಹಿಕಾ ಕೌಶಲಯ

10 ಅಂಕಗಳು

ಭಾಗ- B

ಅನ್ವಯಿಕ ವಾಯಕರಣ (ಬಹು ಆಯ್ಕೆಪ್ರಶ್ೆೆ)

10 ಅಂಕಗಳು

ವಿಭಾಗ- C

ಪ್ಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್ (ಬಹು ಆಯ್ಕೆಪ್ರಶ್ೆೆ)

20 ಅಂಕಗಳು

ಒಟ್ತು

40 ಅಂಕಗಳು

(ಬಹು ಆಯ್ಕೆಪ್ರಶ್ೆೆ)

ಭಾಗ- A
(ವಾಚನ್ ಮತ್ುು ಗರಹಿಕಾ ಕೌಶಲಯ) = 10 ಅಂಕಗಳು
I.

(a) ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಗದಾಯಂಶವನ್ುೆ ಓದಿಕೊಂಡು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುರುವ 6 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
ಉತ್ುರಿಸಿ.

(1X5=5

ಅಂಕಗಳು)
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ನಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆರುವ ಯುರ್ಲಸಲಕೊದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪನರಿಂಪರಿಕ ತನಣದ ಮನನ್ಯತಲ
ಪಡಲದರುವ ಹಿಂಪಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ವಲೈಭವದ ವಿಜಯನ್ಗರ ಸನಮನಾಜಯದ ವಲೈಭವ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ತು
ಸನರುವ ಒಿಂದು ಹಲಮ್ಮೆಯ ಪಟಟಣವನಗಿದಲ. ರ್ನಣುುಡಿಯ ಪಾಕನರ, ಒಿಂದಲಕಮ್ಮೆ ವಿಜಯನ್ಗರ ಸನಮನಾಜಯದ
ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆನ್ ರಸಲತ ಬೀದಗಳಲ್ಲೆ ಮುತ್ುತ, ರತ್ನಗಳನ್ುನ ರನಶಿರನಶಿ ಹನಕಿ ಮನರಲ್ನಗುತಿತತ್ತಿಂತಲ. ಅಿಂದರಲ ನೀವಲೀ
ಊಹಿಸಬಹುದು ಈ ನ್ಗರದ ಶಿಾೀಮಿಂತಿಕಲ ಹೆೇಗಿತೆುೆಂದತ, ಈ ಒಿಂದು ಕನಲವನ್ುನ ವಿಜಯನ್ಗರದ ಸವಣಾಯುಗವಲಿಂದಲ

ಹಲೀಳಲ್ನಗುತ್ತದಲ. ಇಿಂತ್ಹ ಸಿಂಪದಭರಿತ್ವನದ ಪಟಟಣವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆದುುದು ನಜವನಗಿಯಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಲಲೆ ಒಿಂದು
ಹಲಮ್ಮೆಯ ಸಿಂಗತಿ.
ವಿಜಯನ್ಗರ ಸನಮನಾಜಯವು ಒಿಂದು ಕನಲದಲ್ಲೆ ಇಡಿೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭನರತ್ಕಲೊೀ ಧನರ್ಮಾಕ ರಕ್ಷಣಲಯನ್ುನ ಕಲಕಟಟ
ಕರ್ನಾಟಕದ ರನಜಮರ್ಲತ್ನ್. ಎಲೆ ಕಲ್ಲಗಳಿಂತಲ ವನಸುತಶಿಲಪ ಮತ್ುತ ಶಿಲಪಕಲ್ಲಯಕ ಈ ಕನಲದಲ್ಲೆ ಪನಾಮುಖ್ಯತಲಯನ್ುನ
ಪಡಲಯಿತ್ು. ವಿಜಯನ್ಗರ ಕನಲದ ದಲೀವನಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಕನಣುವುದು ದನಾವಿಡ ಶಲೈಲ್ಲಯ ಮುಿಂದುವರಲದ ರಕಪ.
ವಿಜಯನ್ಗರದ ಪೂವಾಕನಲದಲ್ಲೆಯಕ ದಲೀವನಲಯದಲ್ಲೆ ಅನ್ನದನನ್-ದನಸಲಕೀಹಗಳು ರ್ಲಡಲಯುತಿತದುವು.
ಇದಲೆದಲ ದಲೀವರಿಗಲ ನತ್ಯ ರ್ಲೈವಲೀದಯಕನೊಗಿ ವಿವಿಧ ಅಡುಗಲಗಳೂ ತ್ಯನರನಗುತಿತದವ
ು ು. ಹಿೀಗಲ ಅಡಿಗಲಯ ತ್ಯನರಿಕಲಗಲ
ದಲೀವನಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲೆೀ ಅಡಿಗಲಮರ್ಲ ಅಥವನ ಪನಕಶನಲ್ಲಗಳು ಆಗ ಇದುಿಂತಲ ಕಿಂಡುಬರುವುದಲೆ. ಆದರಲ,
ವಿಜಯನ್ಗರದ ಕನಲದಲ್ಲೆ ಆಲಯದ ಪನಾಕನರದಲ್ಲೆೀ ಆಗಲನೀಯ ಮಕಲ್ಲಯಲ್ಲೆ ಅಡಿಗಲಮರ್ಲಯನ್ುನ ನರ್ಮಾಸುವ
ಪದಧತಿಯು ಆರಿಂಭವನಯಿತಲನ್ನಬಹುದು. ರ್ಲೈವಲೀದಯ ಹನಗಕ ಅನ್ನದನನ್ಗಳಿಗಲ ಅಲ್ಲೆೀ ಅಡಿಗಲಯು ತ್ಯನರನಗುತಿತತ್ುತ.
ಇಿಂದಗಕ ಅರ್ಲೀಕ ದಲೀವನಲಯಗಳಲ್ಲೆ ವಿಜಯನ್ಗರ ಕನಲದ ಪನಕಶನಲ್ಲಗಳನ್ುನ ಕನಣಬಹುದು.
ವಿಷ್ುು ದಲೀವನಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಗರುಡಗಿಂಬವೂ ಶಿವನ್ ಆಲಯಗಳಲ್ಲೆ ನ್ಿಂದಧವಜ ಸಥಿಂಭವೂ ನಮನಾಣವನಯಿತ್ು.
ಈ ಸಥಿಂಭದ ಪಿೀಠದಲ್ಲೆ ಗರುಡ, ನ್ಿಂದ ಅಥವನ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟ ದಲೀವರ ವನಹನ್ದ ಚಿಕೊ ಚಿತ್ರವನ್ುನ
ಬಡಿಸಲ್ನಗಿರುತ್ತದಲ. ಕಲ್ಲೆನ್ ರಥವು ಮಧಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂಪಿಯಲ್ಲೆರುವ ವಿಜಯ ವಿಠಠಲ ದಲೀವನಲಯದ
ಮುಿಂಭನಗದಲ್ಲೆರುವ ಒಿಂದು ಸನೆರಕವನಗಿದಲ. ಕಲ್ಲೆನ್ ರಥವು ವಿಷ್ುುವಿನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ವನಹನ್ವನದ ಗರುಡನಗಲ
ಅಪಿಾತ್ವನದ ದಲೀವನಲಯವನಗಿದಲ. ದನಾವಿಡ ಶಲೈಲ್ಲಯಲ್ಲೆ ನರ್ಮಾಸಲ್ನಗಿರುವ ರಥದಲ್ಲೆ ಪೌರನಣಿಕ ಯುದಧದ
ದೃಶ್ಯಗಳನ್ುನ ಚಿತಿಾಸುವ ಕಲತ್ತರ್ಲಗಳಿವಲ. ಎರಡು ದಲೈತ್ಯ ಚಕಾಗಳ ಮ್ಮೀಲ್ಲ ನಿಂತ್ು ಎರಡು ಆರ್ಲಗಳು ರಥವನ್ುನ
ಎಳ್ಲಯುವುದನ್ುನ ಕನಣಬಹುದು. ಕಲ್ಲೆನ್ ರಥವನ್ುನ ಪರಿಪೂಣಾತಲಗಲ ಜಲಕೀಡಿಸಲ್ನದ ಅರ್ಲೀಕ ಸಣು ಕಲುೆಗಳಿಿಂದ
ಮನಡಲ್ನಗಿದಲ. ಇತಿತೀಚಲಗಲ ಬಡುಗಡಲಯನದ ಭನರತ್ದ ಕರಲನಿಯ ರಕ 50ರ ರ್ಲಕೀಟುಗಳು ಕಲ್ಲೆನ್ ರಥದ ಚಿತ್ಾಗಳನ್ುನ
ಹಲಕಿಂದವಲ.
ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು:
1. ಹಂಪಿ ಪಟ್ುಣವನ್ತು ಯತನಕಸಕಕೆ ವಿಶವ ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ತಾಣದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲತ ಕ್ಾರಣ.
1) ವೆೈಭವ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕಲೆ
2) ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವುದರಿೆಂದ
3) ಮತತ್ತುರತ್ುದ ಮಾರಾಟದೆಂದ
4) ನಾಣ್ತುಡಿ ಪ್ರಕಾರ
2. ವಿಜಯನ್ಗರದ ದಕೀವಾಲಯಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲಪ ಶಕೈಲ್ಲಯನ್ತು ಹಕಕಂದಿದಕ.
1) ಇಸ್ಾೆಮಿಕ್ ಶೆೈಲ್ಲ

2) ಕೆೈಸ್ು ಶಿಲ್ಪಶೆೈಲ್ಲ
3) ದ್ಾರವಿಡ ಶೆೈಲ್ಲ
4) ವೆೇಸ್ರ ಶೆೈಲ್ಲ
3.

ಪಾಕಶಾಲಕಯನ್ತು------- ದಿಕ್ಕೆನ್ಲ್ಲಿ ನರ್ಮಿಸ್ಲಾಗತತ್ತುತ್ತು.
1) ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ
2) ವಾಯತವಯ ಮೂಲೆ
3) ನೆೈರತತ್ಯ ಮೂಲೆ
4) ಆಗೆುೇಯ ಮೂಲೆ

4. ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ್ ರಥವು ಈ ದಕೀವರಿಗಕ ಅಪಿಿತ್ವಾಗಿದಕ.
1) ಶಿವ
2) ಗಣ್ಪ್ತಿ
3) ಗರತಡ
4) ವಿಷ್ುು
5. ಭಾರತ್ದ ಈ ಕರಕನಿ ನಕಕೀಟಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ್ ರಥದ ಚಿತ್ರವನ್ುೆ ಕ್ಾಣಬಹತದತ.
1) 5 ರೂಪಾಯಿ
2) 50 ರೂಪಾಯಿ
3) 500 ರೂಪಾಯಿ
4) 5000 ರೂಪಾಯಿ
6. ಶಿವನ್ ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಂದಿಧ್ವಜವಿದದರಕ ವಿಷ್ತುದಕೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ -------ಇರತವುದತ.
1) ಕಲ್ಲೆನ್ ರಥ
2) ಪೌರಾಣಿಕ ದೃಶ್ಯ
3) ದ್ೆೈತ್ಯ ಚಕರ
4) ಗರತಡಗೆಂಬ

(b) ಈ ಕೆಳಗೆ ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದರಪ್ಪ “ಸಂಕಲಪಗಿೇತೆ’ ಪ್ದಯಭಾಗವನ್ುೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.ಪದಯಭಾಗವನ್ತು ಓದಿ
ಕೊಟ್ಟುರುವ 6 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ುರಿಸಿ.
(1X5=5 ಅಂಕಗಳು)
ಪದಯ-ಸ್ಂಕಲಪಗಿೀತಕ, ರಚನಕ-ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರತದರಪಪ
ಸುತ್ತಲು ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲ್ಲಯೊಳಗಲ
ಪಿಾೀತಿಯ ಹಣತಲಯ ಹಚಲಕಚೀಣ.
ಬರುಗನಳಿಗಲ ಹಲಕಯನುಡುವ ಹಡಗನ್ು
ಎಚಚರದಲ್ಲ ಮುನ್ನಡಲಸಲಕೀಣ.
ಕಲುಷಿತ್ವನದೀ ನ್ದೀಜಲಗಳಿಗಲ
ಮುಿಂಗನರಿನ್ ಮಳ್ಲಯನಗಲಕೀಣ.
ಬರಡನಗಿರುವಿೀ ಕನಡುಮ್ಮೀಡುಗಳ
ವಸಿಂತ್ವನಗುತ್ ಮುಟಲಕಟೀಣ.
ಬದುುದನ್ುನ ಮ್ಮೀಲ್ಲಬಿಸಿ ನಲ್ಲೆಸಿ
ಹಲಕಸ ಭರವಸಲಗಳ ಕಟಲಕಟೀಣ.
ಮನ್ುಜರ ನ್ಡುವಣ ಅಡಡಗಲಕೀಡಲಗಳ
ಕಲಡವುತ್ ಸಲೀತ್ುವಲಯನಗಲಕೀಣ.
ಮತ್ಗಳ್ಲಲೆವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ುನವ
ಹಲಕಸ ಎಚಚರದಲಕಳು ಬದುಕಲಕೀಣ.
ಭಯ-ಸಿಂಶ್ಯದಲಕಳು ಕಿಂದದ ಕಣಲಕುಳು
ರ್ನಳಿನ್ ಕನ್ಸನ್ು ಬತಲಕತೀಣ.
ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು:
7. ನಾವು ಹಡಗನ್ತು ಹೀಗಕ ಮತನ್ುಡಕಸ್ಬಕೀಕತ.
1) ಧೆೈಯಯದೆಂದ
2) ಆತ್ತರವಾಗಿ

3) ಎಚಚರದಲ್ಲೆ
4)ಭಯದೆಂದ
8. ನಾವು ಕತ್ುಲೆಯೊಳಗೆ ಪಿರೇತ್ರಯ ___________ ಹಚೊಚೇಣ.
1) ಭರವಸಲ
2) ಹಣತಲಯ
3) ಕನ್ಸನ್ು
4) ಬಲಿಂಕಿಯ
9. ಮನ್ುಜರ ನ್ಡುವಣ ಸೆೇತ್ುವೆ ಆಗಬಕೀಕ್ಾದರಕ ------- ಕ್ಕಡವಬಕೀಕತ.
1) ಅಡಡಗಲಕೀಡಲ
2) ಭಯ-ಸಿಂಶ್ಯ
3) ನ್ದಜಲಗಳ
4) ಕಾಡತಮೇಡತ
10. ಇಂದು ಕಾಡುಮೇಡುಗಳ ಸ್ಥಿತ್ರ ಹೀಗಿದಕ.
1) ಸವಚಛವನಗಿವಲ
2) ಕಲುಷಿತ್ವನಗಿವಲ
3) ಬರಡನಗಿದಲ.
4) ಬತಿತಹಲಕೀಗಿವಲ.
11. ಕಂದಿದ ಕಣೊೊಳು ನಾಳಿನ್ ಕನ್ಸ್ನ್ತು ಬಿತೊುೇಣ.
1) ಕವಿಯ ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯತ ಸ್ಮೆಂಜಸ್ವಾಗಿದ್ೆ.
2) ಕವಿಯ ಈ ಹಲೀಳಿಕಲಯು ತ್ಪಾಪಗಿದ್ೆ.
3)ಕವಿಯ ಈ ಹಲೀಳಿಕಲಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ೆ.
4) ಕವಿಯ ಈ ಹಲೀಳಿಕಲಯು ಸಮಿಂಜಸವನಗಿಲ್ೆ.
12. ಇಂದತ ನ್ದಿಗಳ ಸಿಿತ್ತ ಹೀಗಿದಕ.
1) ಪ್ವಿತ್ರವಾಗಿದ್ೆ

2) ಶ್ತಭರವಾಗಿದ್ೆ
3) ಕಲ್ತಷಿತ್ವಾಗಿದ್ೆ
4) ಪಾವನ್ವಾಗಿದ್ೆ
ಭಾಗ- B
ಅನ್ವಯಿಕ ವಾಯಕರಣ (ಬಹು ಆಯ್ಕೆಪ್ರಶ್ೆೆ)10 ಅಂಕಗಳು
II. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ರತ್ರ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ನಾಲುೆ ಉತ್ುರಗಳನ್ುೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಕಕಟಿುರತವ 13 ಪರಶಕುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
ಉತ್ುರಿಸಿ.

10 X 1=10 ಅಂಕಗಳು

13. ʻಚೀರʼ ಪ್ದದ ತ್ದಭವ ರೂಪ್ವಿದು ----------------1) ಚೇಟಿ
2) ಸೇರೆ
3) ಚರಾ
4) ಚೌಕ
14. ರಾಮಂಗಕ ಚತ್ತರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ಕುಯಾದರಕ ʻರಾಮನೊಳ್ ʼ ಈ ಪ್ದವು ಈ ವಿಭಕ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿದಕ.
1) ದವತಿೀಯ
2) ಸಪತರ್ಮ
3) ಪಾಥಮ
4) ದವತಿೀಯ
15. ʻಕಾಡಿದಳು ʼ ಈ ಕ್ಕರಯಾಪದದ ಧಾತ್ು ರೂಪ್ ---------1) ಆಡು
2) ಕಡು
3) ಕನಡು
4) ಕನಡಿ
16. ʻಅಜಂತ್ʼ ಈ ಪ್ದವನ್ುೆ ಹಿೇಗೆ ಬಿಡಿಸಬಹುದು.
1) ಅಚ್ + ಅಿಂತ್

2) ಅಜ + ಅಿಂತ್
3) ಅಜಜ + ಅಿಂತ್
4) ಅಜ್ + ಅಿಂತ್
17. ʻಗತಡಿಗಕಕೀಪುರ ʼ ಪದವು ಈ ವಾಯಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಕೀರಿದಕ.
1) ನ್ತಡಿಗಟತಟ
2) ಒಗಟತ
3) ಗಾದ್ೆ ಮಾತ್ತ
4) ಜೊೇಡಿಪ್ದ
18. ʻಅಂಗೆೈʼ ಈ ಪ್ದವನ್ುೆ ವಿಗರಹಿಸ್ಥದಾಗ ಆಗುವ ರೂಪ್ವಿದು.
1) ಅಿಂ +ಕಲೈ
2) ಕಲೈಯ +ಇಡಿ
3) ಕಲೈಯ +ಅಡಿ
4) ಅಡಿ + ಕೆೈ
19. ʻಭಕೀದʼ ಪ್ದದ ವಿರತದಧ ಪ್ದವಿದು-------1) ಅಭೆೇದ
2) ನಿಭೆೇಯದ
3) ಸ್ಮಾನ್
4) ಅಸ್ಮಾನ್
20. ʻಅವಳು ಹಾಡನ್ತು ಮಧ್ತರವಾಗಿ ಹಾಡಿದಳುʼ ಈ ಪ್ದದಲ್ಲಿರತವ ಸ್ವಿನಾಮ ಯಾವುದತ.
1) ಅವಳು
2) ಹಾಡನ್ತು
3) ಮಧತರವಾಗಿ
4) ಹಾಡಿದಳು
21. ʻಪರದಾನ್-ಪರಧಾನ್ʼ ಈ ಪ್ದದ ಅಥಿ ವಯತಾಯಸ್ವು ಕರಮವಾಗಿ ಹೀಗಿದಕ.

1) ದ್ಾನ್ - ಧಮಯ
2) ಕೊಡತವುದತ - ಮತಖ್ಯ
3) ಪ್ರಶಾೆಂತ್ - ಪ್ರಖ್ರ
4) ಮತಖ್ಯ - ಕೊಡತವುದತ
22. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವು ಹಕಕಂದಾಣಿಕ್ಕಯಾಗತವುದಿಲಿ.
1) ಪ್ೆಂಡಿತ್ - ಪಾಮರ
2) ತ್ತತ್ುತ್ತದ
3) ರೊೇಗ-ರತಜಿನ್
4) ಮನೆ-ಮಠ
23. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಪ್ದಪ್ುಂಜವು ರೂಢನಾಮಕೆೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಗಿದೆ.
1) ನ್ದ, ಪವಾತ್, ಬೆಟಟ
2) ವೆೈದಯ, ಭಕು, ರೊೇಗಿ
3) ವಸ್ೆಂತ್, ವಷ್ಯ, ಹೆೇಮೆಂತ್
4) ನಾನ್ತ, ನಿೇವು, ನಿೇನ್ು
24.ʻಪಟ್ಪಟ್ನಕʼ ಎಂಬ ಪ್ದವು ---------ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
1) ಅನ್ುಕರಣಾವಯಯ
2) ದಿರತಕ್ತು
3) ಜೊೇಡತನ್ತಡಿ
4) ಸ್ವಯನಾಮ
25. ʻಮಕೆಳು ಶ್ಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬೆೇಗ ಬಂದರತʼ. ಈ ವಾಕಯವು ವತ್ಿಮಾನ್ ಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗಕ ಆಗತತ್ುದಕ.
1) ಮಕೊಳು ಶನಲ್ಲಯಿಿಂದ ಮರ್ಲಗಲ ಬಲೀಗ ಬರತವರತ.
2)ಮಕೊಳು ಶನಲ್ಲಯಿಿಂದ ಮರ್ಲಗಲ ಬಲೀಗ ಬರತತಾುರೆ.
3) ಮಕೊಳು ಶನಲ್ಲಯಿಿಂದ ಮರ್ಲಗಲ ಬಲೀಗ ಬರತವುದಲ್ೆ.
4) ಮಕೊಳು ಶನಲ್ಲಯಿಿಂದ ಮರ್ಲಗಲ ಬಲೀಗ ಬೆಂದ್ಾರತ.

ವಿಭಾಗ- C
ಪ್ಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್ (ಬಹು ಆಯ್ಕೆಪ್ರಶ್ೆೆ) 20 ಅಂಕಗಳು
III. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ರತ್ರ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೂ ನಾಲುೆ ಉತ್ುರಗಳನ್ುೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟುರುವ 25 ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆೆ ಮಾತ್ರ
ಉತ್ುರಿಸ್ಥ.
20 X 1=20 ಅಂಕಗಳು

26. ರಾಹಲನಗಕ ಸ್ರ್ಮೀಪದಲಕಿೀ ಸ್ಮತದರದ ತ್ತೀರವಿರತವುದತ ಕ್ಾಣಿಸಿದತದ ಈ ಕ್ಾರಣಕ್ಾೆಗಿ1) ರಸ್ೆು ದೇಪ್ವಿದತುದರಿೆಂದ
2) ಕಣ್ತು ಕೊೇರೆೈಸ್ತವ ಮಿೆಂಚನಿೆಂದ್ಾಗಿ
3) ಆತ್ನ್ ಬಳಿಯಿದು ಬಾಯಟರಿಯಿೆಂದ್ಾಗಿ
4) ವಿಮಾನ್ ಸ್ೊಫೇಟದೆಂದ್ಾಗಿ
27. ಮತ್ಂಗ ಋಷಿಯತ ಯಾರತ ತ್ನ್ು ಆಶರಮವನ್ತು ಪರವಕೀಶಿಸಿದರಕ ಸಾವು ಸ್ಂಭವಿಸ್ತವುದಕಂದತ ಶಾಪ
ನೀಡಿದದರತ.
1) ಶ್ಬರಿ
2) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್
3) ವಾಲ್ಲ
4) ಸ್ತಗಿರೇವ
28. ಹಲಗಲ್ಲ ಬಕೀಡರಿಗಕ ಬತದಿಧ ಹಕೀಳಲತ ಬಂದ ಸಾಹಕೀಬ ಯಾರತ?
1) ಅಲೆಗಾಜೆಂಡರ್ವಿಲ್ಲಯೆಂ ಕೆರೆರ
2) ಚಟೆಕಾರರತ
3) ಕತಲ್ಕಣಿಯ
4) ಹೆನಿರ ಹಾಯವ್ಲಾಕ್
29. ಇವರಕೀ ಅಶಿಿನ ದಕೀವತಕಗಳ ವರಬಲದಿಂದ ಜನಸಿದವರತ.

1) ಕಣ್ಯ-ಅಜತಯನ್
2) ಭೇಮ-ಅಜತಯನ್
3) ದತರ್ೇಯಧನ್-ದತಶಾಯಸ್ನ್
4) ನ್ಕತಲ್-ಸ್ಹದ್ೆೇವ
30. ವಿವಕೀಕ್ಾನ್ಂದರಕಂದರಕ ಯಾವುದರ ರಕಪಕವಾಗಿದಕ.
1) ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸ್ೆಂಕಟ,ಸಟತಟ,ಸ್ೊಪೇಟ,ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ
2) ಶಿಸುತ,ರ್ೇಗ,ಧಾಯನ್
3) ಹಣ,ಅಧಿಕಾರ,ಅೆಂತ್ಸ್ತು
4) ಪಾತಿಭಲ,ಕಾರತಣ್ಯ,ಆತ್ಮಸ್ೆಥೈಯಯ.
31. ಓ..ಈ ಕಣತುಗಳು ಯತದಧಕ್ಕೆ ಹಕಕೀದ ತ್ನ್ು ಮಗನ್ ಕಣತುಗಳಂತಕಯೀ ಇವಕಯಲಿ? ಈ ಹಕೀಳಿಕ್ಕ ಇವರದಾದಗಿದಕ.
1) ಮತದತಕ್ತ
2) ಅಧಿಕಾರಿ
3) ಮತದತಕ್ತಯ ಸ್ೊಸ್ೆ
4) ರಾಹಿಲ್
32. ಶಿರೀರಾಮನ್ ತ್ಂದಕ ಇವರತ.
1) ಧೃತ್ರಾಷ್ರ
2) ಧಮಯರಾಯ
3) ದಶ್ರಥ
4) ಪಾೆಂಡತ
33. ಜನ್ಪದ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಕ್ಾರವಾದ ಲಾವಣಿಯನ್ತು ಹೀಗಕ ಕರಕಯತವುದತಂಟ್ತ.
1) ಲಾಲ್ಲಹಾಡತ
2) ಬೇಸ್ತವ ಹಾಡತ
3) ಸ್ತಗಿಿ ಹಾಡತ
4) ವಿೇರಗಿೇತೆ

34. ಈ ಸ್ಿಳದಲ್ಲಿ 1893 ರಂದತ ಸ್ವಿಧ್ಮಿ ಸ್ಮ್ಮೇಳನ್ ನ್ಡಕಯಿತ್ತ.
1) ಚಕಾಗೊ
2) ಜಪಾನ್
3) ಲ್ೆಂಡನ
4) ಭಾರತ್

35. ಯತದಧದ ಸ್ಂದಭಿದಲ್ಲಿ ರಾತ್ತರ ವಕೀಳಕಯಲ್ಲಿ ವಿದತಯತ್ ದಿೀಪಗಳನ್ತು ಉರಿಸ್ದಿರಲತ ಕ್ಾರಣ ಇದಾಗಿದಕ.
1) ವಿದತಯತ್ಉಳಿಸ್ಲ್ತ
2) ಬಾೆಕ್್ಔಟ್ನಿಯಮ
3) ನೆಮಮದಯ ನಿದ್ೆರಗಾಗಿ
4) ಯತದಧ ನಿಲ್ಲೆಸ್ಲ್ತ
36. ಈ ಸ್ಿಳದ ಘಟ್ನಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಗಕ ತ್ನ್ು ಅತ್ತುಗಕ ನಕನ್ಪಾಗತವಂತಕ ಮಾಡಿತ್ತ
1) ಋಷ್ಯಮೂಕ
2) ಚತ್ರಕೂಟ
3) ಪ್ಣ್ಯಕತಟಿೇರ
4) ಸ್ರಯೂ ನ್ದತಿೇರ
37.ಇವರನ್ತುರಾಜಿೀವಸ್ಖ ಎಂದಕ ಕರಕಯತವರತ.
1) ಕಣ್ಯ
2) ಸ್ೂಯಯ
3) ಕಮಲ್
4) ಗೆಳ್ೆಯ
38. ಹಲಗಲ್ಲಯ ಬಕೀಡರತ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹಕಕಡಕದದತದ ಇವರಿಗಕ.
1) ಪೇಲ್ಲಸ್ರಿಗೆ
2) ಹೆಬ್ ಲ್ಕ್

3) ಕಾರಕೂನ್ನಿಗೆ
4) ಬೆೇಡರ ದ್ೊರೆಗೆ
39. ವಸ್ಂತ್ ಇವರಿಗಕ ಮತಖ ತಕಕೀರಲ್ಲಲಿ.
1) ಪ್ುಟಿಟಗೆ
2) ತಾಯಿಗೆ
3) ತ್ೆಂದ್ೆಗೆ
4) ಅಣ್ುನಿಗೆ
40. ರಾಹಲನಗಕ ಇವರ ಜಿೀವವನ್ತು ಉಳಿಸ್ಲತ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ.
1) ಮತದತಕ್ತ
2)ಸ್ೆೈನಿಕರ
3) ಮಗತವಿನ್
4) ಸ್ೊಸ್ೆಯ
41. ಶಬರಿ ರಾಮನಗಕ ಸ್ಮಪಿಿಸ್ಲತ ಸ್ಂಗರಹಸಿದತದ ಇದನಕುೀ.
1) ಹೂವು-ಹಣ್ತು
2) ದವಸ್-ಧಾನ್ಯ
3) ಗೆಡ್ೆೆ-ಗೆಣ್ಸ್ತ
4) ತಿೇಥಯ-ಪ್ರಸ್ಾದ
42. “ನ್ಮಗ ಪಿತ್ಕರಾ ಮೀಸ್ ಮಾಡಿ ನ್ಮದಕೀಶ ಗಕದಿತಾರಕಕ ಮತಂದಕ ನ್ಮಗ ಘಕೀರಾ” ಈ ಹಕೀಳಿಕ್ಕಯನ್ತು
ಇವರತ ಹಕೀಳಿದಾದರಕ.
1) ಪ್ೂಜಾರಿ ಹನ್ತಮ
2) ಬಾಯಡರ ಬಾಲ್
3) ಜಡಗ
4) ರಾಮ
43. ಕಣಿನ್ತ ತ್ನ್ು ಈ ಶತ್ತರಗಳ ಶಿರಗಳನ್ತು ಕಡಿದತ ದತರ್ೀಿಧ್ನ್ನಗಕ ಅಪಿಿಸ್ಬಕೀಕ್ಕಂದಿದದನ್ತ.

1) ಪಾೆಂಡವರ
2) ಕೌರವರ
3) ಮಗಧರ
4) ಯಾದವರ
44. ಇವರಕೀ ಸಾಿರ್ಮ ವಿವಕೀಕ್ಾನ್ಂದರನ್ತು ʻಮಾನ್ವತಾ ರ್ಮತ್ರʼ ಎಂದತ ಕರಕದದತದ.
1) ನೆಹರೂ
2) ಗಾೆಂಧಿೇಜಿ
3) ಕತವೆೆಂಪ್ು
4) ಕತಮಾರವಾಯಸ್
45. ಮತದತಕ್ಕ ರಾಹಲನಗಕ ತಕಕಡಲತ ಯಾರ ಬಟ್ಕುಗಳನ್ತು ತ್ಂದಳು.
1) ಮಗನ್
2) ತ್ೆಂದ್ೆಯ
3) ಗೆಂಡನ್
4) ಸ್ೆೈನಿಕರ
46. ಶಿರೀರಾಮನ್ತ ಚಂದಾರನ್ನಕೀ ಎಲ್ಲಿರತವಕ, ಎಂತ್ತರತವಕ ಎಂದತ ನಕನ್ಪು ಮಾಡಿಕ್ಕಕಂಡದತದ ಇವರನ್ತು ನಕನಕದತ.
1) ಚೆಂದರ
2) ಚೆಂದನ್
3) ಕೌಸ್ಲೆಯ
4) ಸೇತಾ
47. ಈ ಕವಿಯೀ ʻರಕಪಕ ಸಾಮಾರಜಯ ಚಕರವತ್ತಿʼ ಬಿರತದನ್ತು ಪಡಕದವರತ.
1) ವಾಯಸ್
2) ನಾರಣ್ಪ್ಪ
3) ರನ್ು
4) ಪ್ೆಂಪ್

48. ಕತಂಪಣಿ ಸ್ಕ್ಾಿರ ಜಾರಿಗಕ ತ್ಂದ ಶಾಸ್ನ್ ಇದಾಗಿದಕ
1) ಯತದಧಶಾಸ್ನ್
2) ನಿಶ್ಶಸರೇಕರಣ್ ಶಾಸ್ನ್
3) ಕಬತಲ್ಶಾಸ್ನ್
4). ಕತತ್ಯಕೊೇಟಿಶಾಸ್ನ್
49. ಇವರಕೀ ಜನ್ಮವೃತಾುಂತ್ವನ್ತು ಹಕೀಳಿ ಕಣಿನ್ನ್ತು ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಕ್ಕಕಂದದತದ.
1) ಕತೆಂತಿ
2) ಭೇಮ
3) ಅಜತಯನ್
4) ಶಿರೇಕೃಷ್ು
50. ಪುಟ್ು ಪೀರಿ ಏನ್ನ್ತು ತ್ತಕತೆತ್ತುದಾದಳ ಕ.
1) ಮತಸ್ತರೆ
2) ಚತ್ರದ ಗೆರೆಗಳನ್ತು
3) ಮಾಸದ ತ್ಲೆಯನ್ತು
4) ಕೊಳಕತ ಮೈಯನ್ತು
************************************************

