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ËÚßºÛËÚ¾ÚßVÚ×Úß

 ÉOæÞM¦ÃÞOÚä}Ú ¾æàÞd«æ ÈÚß}Úß¡ ¬ÈÚ%ÔÚzæVÚ×Ú ÈÚßàÄOÚ
OæÞÁÚ×Ú¥Ú AÁæàÞVÚÀ ÈÚß}Úß¡ ËæçOÚÐ{OÚ ÁÚMVÚVÚ×Ú«Úß ÁÛÎÚoñÈÚßlo¥ÚÆÇ

®ÚÃ¢ÚÈÚß ÑÛ¤«ÚO æQ }ÚÄß¯ÑÚÄß «ÚÈÚßVæ ÑÛ¨Ú´ÀÈÛW¥æ. C

ÕÂÈæß¾Úß«Úß ÑÛ©ÑÚÄß ®ÛÃ¥æÞÌOÚ AsÚØ}Û ÑÚMÑæ¤VÚ×Úß «ÚsæÒ¥Ú

ÑæÞÈæ ÑÚß¡}ÛÀÔÚ%. OæàÞÉsé ¸OÚQlßo ~ÞÈÚÃÈÛ¥ÛVÚ OæÞÁÚ×Ú¥Ú

ÑÛÈÚ%d¬OÚ ÌOÚÐyÁÚMVÚ ¬ËÚ`ÄÈÛVÚ¥æ ÈÚßßM¥ÚßÈÚÂ¾Úßß

ÈÚM}ÛVÚÄß «ÛÈæÅÛÇ OæçeæàÞtÒ ËÚÃÉßÒ¥æÈÚấ . A¥ÚÁÚà L®Ú̂ ÛÂOÚ

OÚÆOÛ @«ÚßºÚÈÚVÚ×Ú @ºÛÈÚ ÔÚ}Ú¡«æÞ }ÚÁÚVÚ~ É¥ÛÀ£%VÚØVæ OÚÆOÛ @M}ÚÁÚ ÈÚß}Úß¡ OÚÆOÛ

@«ÚßºÚÈÚVÚ×Ú «ÚÎÚoÈÚ«ÚßMlß ÈÚáÛt¥æ. C ÑÚÈÚßÑæÀ¾Úß«Úß ®ÚÂÔÚÂÑÚÄß OÛÑÚÁÚVæàÞsÚß fÅÛÇ

®ÚM^Û¾Úß~«Ú «æÞ}Úä}ÚÊ¥ÚÆÇ sÚ¾Úßmé ÔÛVÚà ÑÛÈÚ%d¬OÚ ÌOÚÐy BÅÛSæ dMn¾ÚáÛW

OÛ¾Úß%VÚ}ÚVæàØÑÚßÈÚ  EQUIP 2023  OÚÆOÛ ®æãÞÎÚy OÛ¾Úß%OÚÃÈÚßOæQ GÅÛÇ ·æM¶ÄÈÚấ

B¥æ. ÔÚ}Úß¡ ÈÚÎÚ%VÚ×Ú OÚÆOÛ ^ÚlßÈÚnOæVÚ×Ú ÕÂÈæß¾Úß ÑÚMOæÞ}ÚÈÛWÁÚßÈÚấ ¥ÛW¥æ ÔÚ}Ú¡«æÞ

}ÚÁÚVÚ~¾Úß ÈÛÏ%OÚ ®ÚÂÞOæÐ. ®ÚÃ~¾æà¶¹ É¥ÛÀ£%¾Úßß OÚÆOÛ OÛÄVÚ×ÚÆÇ VÚØÒ¥Ú eÛk«Ú¥Ú

ÑÚ°ÎÚo}æ¾æàM¦Væ ®ÚÃ~¾æàÞÈÚ% É¥ÛÀ£%VÚà C ®ÚÂÞOæÐ ¶Áæ¾ÚßÄß ÑÛ¨Ú́ ÀÈÛVÚ·æÞOÚß. OæàÞÉsé

¥ÚßÁÚM}ÚÈÚấ  ËÛÅÛ JOÚàQlVÚ×Ú«Úß ÈÚßMOÛWÒ¥æ. É¥ÛÀ£% fÞÈÚ«Ú¥ÚÆÇ«Ú @~ ®ÚÃ¨Û«Ú ®ÚÂÞOæÐVÛW

}Ú¾ÚáÛÂÒ¥Ú ®ÚÃËÛÑÚMVÚÃÔÚOæQ GÅÛÇ É¨Ú¥Ú ËÚßºÛËÚ¾ÚßVÚ×Ú«Úß ÔÛÁæçÑÚß~¡¥æ§Þ«æ.

^æ«ÛW OÚÆ¿ßÂ. ®ÚÂÞOæÐ¾Úß A}Ú½ÉËÛÊÑÚ¥æàM¦Væ ¶Áæ¿ßÂ.

*ÈÚß~. ·æÞ¸ ·ÛÄOÚäÎÚ|«é
@¨Ú́ ÀOÚÐÁÚß

fÅÛÇ ®ÚM^Û¾Úß}Úß OÛÑÚÁÚVæàÞsÚß
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ËÚßºÛËÚ¾ÚßVÚ×Úß

OÛÑÚÁÚVæàÞsÚß fÅÛÇ ®ÚM^Û¾Úß~«Ú «æÞ}Úä}ÚÊ¥ÚÆÇ fÅæÇ¾Úß

ÑÛÈÚ%d¬OÚ ÌOÚÐy ÈÚßMsÚÄÈÚ«Úß ®ÚÃ¶ÄVæàØÑÚÄß @«æÞOÚ

^ÚlßÈÚnOæVÚ×Úß «Úsæ¥Úß¶ÁÚß~¡¥æ. OæàÞÉsé-19 «ÚÈæß½ÄÇÁÚ

® ÚÂË Ú ÃÈ ÚßÈ Ú« Ú ß   ÕÈæ ß½l oÄß JM¥Úß Éß~¾Úß ÈÚÁ æV æ

OÛÁÚyÈÛ¿ß}Úß. A¥ÚÁÚà @¥Ú«æÅÛÇ ÉßÞÂ ÑÛÈÚ%d¬OÚ

ÌOÚÐyÈÚ«Úß @ºÚà}Ú®ÚãÈÚ% ËÚP¡¾æàM¦Væ «ÛÈÚâ´ ÈÚßßM¥æ

ÑÛWÑÚß~¡¥æ §ÞÈæ. C ÈæÞ×æ¾ÚßÆÇ OÛÑÚÁ ÚV æàÞsÚß fÅÛÇ

®ÚM^Û¾Úß~«Ú «æÞ}Úä}ÚÊ¥ÚÆÇ fÅÛÇ ËæçOÚÐ{OÚ }ÚÁÚ·æÞ~ OæÞM¥ÚÃ (DIET) ÔÚ}Ú¡«æÞ }ÚÁÚVÚ~ ÈÚßOÚQ×Ú

OÚÆOæ¾Úß @M}ÚÁÚÈÚ«Úß ®ÚÂÔÚÂÑÚÄß ÈÚß}Úß¡ A}Ú½ÉËÛÊÑÚ¦M¥Ú ®ÚÂÞOæÐ¾Úß«Úß G¥ÚßÂÑÚÄß @ÈÚÁÚ«Úß

ÑÚdßgVæàØÑÚßÈÚấ ¥ÚOÛQW¥æ, C OÚÆOÛ ®æãÞÎÚzÛ ÑÛÈÚßWÃ¾Úß«Úß }Ú¾ÚáÛÂÑÚßÈÚấ ¥Úß. É¥ÛÀ£%VÚ×Ú

ËæçOÚÐ{OÚ ÕÂÈæß¾Úß«Úß SÛ}ÚÂ®ÚtÒOæàMsÚß D«Ú}Ú VæÃÞsÚßVÚ×Ú«Úß VÚØÑÚÄß @ÈÚÁÚ«Úß

ÑÚPÃ¾ÚßVæàØÑÚÄß EQUIP 2023 GM¶ ÔæÑÚÁÚÆÇ sÚ¾Úßmé OÛÑÚÁÚVæàÞsÚß }Ú¾ÚáÛÂÒ¥Ú C

®Ú¥Úª~Væ ÑÛ¨Ú́ ÀÈÛVÚÆ GM¥Úß ËÚßºÚ ÔÛÁæçÑÚß~¡¥æ§Þ«æ.

¯ÃÞ~¿ßM¥Ú,

@sÚÊ. ÑÚÂ}Ú GÑé.G«é.
AÁæàÞVÚÀ- ÌOÚÐy ÑÛ¤¿ßÞ ÑÚÉß~ @¨Ú́ ÀOæÐ

fÅÛÇ ®ÚM^Û¾Úß}é, OÛÑÚÁÚVæàÞsÚß
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ËÚßºÛËÚ¾ÚßVÚ×Úß

C ÈÚÎÚ% GÑé.GÑé.GÅé.Ò. ®ÚÂÞOæÐ ¶Áæ¾ÚßßÈÚ
É¥ÛÀ£%VÚØVÛW fÅÛÇ ®ÚM^Û¾Úß}Úß ÈÚß}Úß¡ sÚ¾Úßmé«Ú JM¥Úß
®Ú¥Úª~¾ÚáÛW¥æ EQUIP 2023. BMWÇÞÎé, VÚ{}Ú, ºè}ÚËÛÑÚ¡ð,
ÁÚÑÛ¾Úß«Ú ËÛÑÚ¡ð, fÞÈÚËÛÑÚ¡ð, ÑÚÈÚáÛd ÉeÛk«Ú GM¸Þ ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Ú
®ÚÃ~¾æàM¥Úß ¾Úßà¬méVÚ×Ú«Úß ÑÚÈÚßVÚÃÈÛW OÚMsÚßOæàMsÚß GÅÛÇ
ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Ú«Úß ÑæÞÂÒOæàMsÚß }Ú¾ÚáÛÂÒÁÚßÈÚ ÑÛÈÚßWÃ¾ÚáÛW¥æ
EQUIP.

D}Ú¡ÁÚVÚ×Ú«Úß OÚÆ¾ÚßßÈÚâ´¥ÚÁÚ ¶¥ÚÄß ®ÚÃËæVÚØM¥Ú
D}Ú¡ÁÚOæQ }ÚÄß¯ _M}Ú«ÛÑÛÈÚß¢Ú́ À% ÈÚß}Úß¡ ÁÚ̂ Ú«Û ÑÛÈÚß¢Ú́ À%VÚ×Ú«Úß ®ÚÂ®æãÞÏÒ ®ÛpÚºÛVÚ¥Ú
AËÚ¾ÚßÈÚ«Úß @¢Ú% ÈÚáÛsÚßÈÚấ ¥Úß GM¶ ÂÞ~¾ÚáÛW¥æ EQUIP 2023.

É¥ÛÀÄ¾ÚßVÚ×ÚÆÇ ÑÚM®Ú«Úà½Ä @¨ÛÀ®ÚOÚÁÚß ¬ÞsÚßÈÚ ¬¥æ%ÞËÚVÚØM¥Ú OæàÁæàÞ«Ú OÛÄ¥Ú
OÚÆOÛ @M}ÚÁÚ @«ÚßºÚÉÒ¥Ú JM¥Úß ·ÛÀ_Væ @VÚ}ÚÀÉÁÚßÈÚ ÑÚÔÛ¾ÚßVÚ×Ú«Úß EQUIP 2023

¬ÞsÚÄß ÑÛ¨Ú́ ÀÈÛVÚßÈÚấ ¥Úß. C OÚÆOÛ ÑÛÈÚßWÃ fÅæÇ¾Úß ÔÚ}Ú¡«æÞ }ÚÁÚVÚ~ É¥ÛÀ£%VÚØVæ @}ÚßÀ}Ú¡ÈÚß
±ÚÆ}ÛMËÚPQÁÚßÈÚ ÈæßnoÄß AVÚÆ GM¥Úß ÔÛÁæçÑÚß}æ¡Þ«æ. fÅÛÇ ®ÚM^Û¾Úß}Úß ÈÚß}Úß¡ sÚ¾Úßmé«Ú
C ®Ú¥Úª~Væ GÅÛÇ ËÚßºÛËÚ¾ÚßVÚ×Ú«Úß OæàÞÁÚß}æ¡Þ«æ.

ËÚßºÛËÚ¾ÚßVÚ×æàM¦Væ,

ÈÛÑÚß Ò.Oæ.
fÅÛÇ ÌOÚÐy D®Ú¬¥æ%ÞËÚOÚÁÚß

OÛÑÚÁÚVæàÞsÚß.
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ÈÚßß«Úßt

fÅæÇ¾Úß ÌOÚÐy ^ÚlßÈÚnOæVÚ×Ú«Úß ÑÚM¾æàÞfÒ
OæàMsæà¾ÚßßÀÈÚ OÚ}Ú%ÈÚÀVÚ×Ú«Úß fÅÛÇ ËæçOÚÐ{OÚ }ÚÁÚ·æÞ~
OæÞM¥ÚÃÈÛ¥Ú DIET ÕM¦¬M¥ÚÅæÞ ÈÚáÛsÚß}Û¡ ¶ÁÚß~¡¥æ. ÈÚáÛ«ÚÈÚ
ÑÚM®Ú«Úà½Ä¥Ú ®ÚÂÉß~ BÁÚßÈÛVÚÅæÞ ¯ÃÞ®æîÈÚßÂ ÔÚM}Ú¦M¥Ú
Ôæç¾ÚßÂ ÑæOÚMsÚÂ ÔÚM}Ú¥ÚÈÚÁæVæ ÉÉ¨Ú ®Ú¥Úª~VÚ×Ú«Úß ¾æàÞfÑÚÄß
ÈÚß}Úß¡ ¬ÈÚ%ÕÑÚÄß sÚ¾ÚßméVæ CÈÚÁæVæ ÑÛ¨Ú́ ÀÈÛW¥æ. ÔÚ}Ú¡«æÞ
}ÚÁÚVÚ~ ÈÚßOÚQ×Ú OÚÆOÛ ÑÚÈÚßÑæÀVÚ×Ú«Úß  ®ÚÂÔÚÂÑÚÄß OæÄÈÚâ´
ÈÚÎÚ%VÚØM¥Ú OÛÑÚÁÚVæàÞsÚß sÚ¾Úßmé eÛÂVæàØÑÚß~¡ÁÚßÈÚ
®Ú¥Úª~¾ÚáÛW¥æ EQUIP 2023.

OæÄÈÚấ  ÈÚÎÚ%VÚØM¥Ú ÈÚßOÚQ×Ú OÚÆOÛ ÑÚÈÚßÑæÀVÚ×Ú«Úß ®ÚÂVÚ{Ò¾ÚáÛW¥æ ̂ ÚlßÈÚnOæVÚ×Ú«Úß
A¾æàÞfÒÁÚßÈÚấ ¥Úß. C ®Ú¥Úª~¾Úß D¥æ§ÞËÚÈÚấ  ÔÚ}Ú¡«æÞ }ÚÁÚVÚ~¾Úß ÉÉ¨Ú ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Ú ÈÚáÛ¥ÚÂ
®ÚÃËæVÚ×Ú«Úß ®ÚÂ^Ú¿ßÑÚßÈÚâ´¥ÛW¥æ. fÅÛÇ ®ÚM^Û¾Úß~«Ú ÑÚÔÛ¾Úß¦M¥Ú ÈÚßÅæ¾ÚáÛ×Ú¥ÚÄàÇ,
BMWÇÞÎÚÄàÇ, OÚ«ÚsÚ¥ÚÄàÇ ®Úấ ÑÚ¡OÚVÚ×Ú«Úß ÈÚßß¦ÃÒ ®ÚÃ~¾æàM¥Úß ÈÚáÛ¨Ú́ ÀÈÚß¥ÚÄàÇ JM¥æàM¥Úß
®ÚÃ~¾Úß«Úß ËÛÅæVÚØVæ ¬ÞsÚÄß D¥æ§ÞÌÑÚßÈÚâ´¥Úß. C ÈÚÎÚ% ÔÚ}Ú¡«æÞ }ÚÁÚVÚ~¾Úß ®ÚÂÞOæÐ
¶Áæ¾ÚßßÈÚM}ÚÔÚ GÅÛÇ É¥ÛÀ£%VÚØVÚà B¥ÚÁÚ ®ÚÃ¾æàÞd«Ú Ä»ÑÚ¶ÔÚß¥æM¶ ¬ÂÞOæÐ¿ß¥æ.
ÈÚÀ}ÚÀÑÚ¡ OÚÆOÛ ®ÚÃ~ºæ ÔæàM¦ÁÚßÈÚ GÅÛÇ ÉºÛVÚ ÈÚßOÚQØVÚà C ÑÛÈÚßWÃ ®ÚÃ¾æàÞd«ÚÈÛVÚÆ
GM¥Úß ÔÛÁæçÑÚß}æ¡Þ«æ.

ËÚßºÛËÚ¾ÚßVÚ×æàM¦Væ,

sÛ. ÁÚYÚßÁÛÈÚß ºÚmé Oæ.
®ÛÃMËÚß®ÛÄÁÚß

sÚ¾æßmé OÛÑÚÁÚVæàÞsÚß
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@«ÚßOÚÃÈÚß{Oæ

Introduction

1. Kannada I & II

2. Hindi

3. Sanskrit

4. Arabic

5. Urdu
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 KANNADA  PAPER – I

       ಕನ್ನಡ - I
   Time : 1 1/2 Hours                                                                                             Total score: 40

                                                                                                                                                                      
ವಿದ್ಯಾ
ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ಯಾನ
 ಸೂಚನೆಗಳು :
*  ನಿರ್ದಿ�ಷ್ಟ ಸಮಯದ ಹೊರತ್ಯಾಗಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಹೆಚು)ವರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಯಾವಕ್ಯಾಶ ನಿ.ಡಲ್ಯಾಗಿದೆ.
   ಈ ಸಮಯವನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಓರ್ದಿ ಅರ್ಥೈೆ7�ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು< ಉತ<ರಗಳನು್ನ 
    ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯೋ.ಗಿಸುವುದು.
*  ವಿವಿಧ ಅಂಕಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಬೆ.ರೆ ಬೆ.ರೆ ಭ್ಯಾಗಗಳ್ಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಯಾಗಿದೆ. 
*  ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ಓರ್ದಿ ಅರ್ಥ�ಮ್ಯಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ<ರ ಬರೆಯಿರಿ.
*  ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ<ರ ಬರಯೆುವ್ಯಾಗ ಸಮಯ ಮತು< ಅಂಕಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಬೆ.ಕು.
*  1 ರಿಂದ 24 ರ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 40 ಅಂಕಗಳು ಮ್ಯಾತ್ರ ಲಭಿಸುವುದು.
                                   
                                              ಭ್ಯಾಗ     I                                               
             1 ರಿಂದ 9 ರ ವರಗೆಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ  ತಲ್ಯಾ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು                             

. 1A ರಿಂದ 6 ರ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ನ್ಯಾಲುX ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ<ರ 
ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                  (4 1=4)x
1. ಕೆಳಗೆ ನಿ.ಡಿರುವ "ದೆ.ವರು ರುಜು ಮ್ಯಾಡಿದನು' ಕವನದ ಸ್ಯಾಲ್ಲಿನಲ್ಲಿV ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದದ   
ಅರ್ಥ�ವೆ.ನು ?                                                                                      
     ಕವಿಮನ ನ್ಯಾಕರ್ದಿ ನೆಲೆಸಿತು<.
     (ನರಕ , ಸ್ವಗ�, ಆಕ್ಯಾಶ , ಭೂಮಿ)
2. "ಮನಃಪರಿವತ�ನೆ' ಪ್ಯಾಠವು ಯ್ಯಾವ ಸ್ಯಾಹಿತ
ಪ್ರಕ್ಯಾರಕೆX ಸೆ.ರಿದೆ ?
     (ಕತೆ, ಕವನ , ಕ್ಯಾದಂಬರಿ, ಗಿ.ತನ್ಯಾಟಕ)
3. "ಎಂದು ಕೊನೆ'  ಕವನವನು್ನ ಬರೆದವರು ಯ್ಯಾರು?
     (ಎಂ.ಗೊ.ಪ್ಯಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ , ಕುವೆಂಪು , ಪಂಪ, ಗೊ.ವಿಂದ ಪೆ7)  
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4. ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಯಾಲ್ಲಿನಲ್ಲಿV ಅಡಿಗರೆೆ ಎಳೆದ ಪದದ ವಿಗ್ರಹವ್ಯಾಕ
 ಬರೆಯಿರಿ.                               
        ಹಲವ್ಯಾರು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಮನೊ.ಹರವ್ಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿ<ದ್ದವು. 
5.  ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಕ
ದಲ್ಲಿV ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದದ ಸಂಸXೃತ ರೂಪವನು್ನ ಬರೆಯಿರಿ.
        ಆಕ್ಯಾಶದಲ್ಲಿV ಸ್ಯಾವಿರ ಸಂಖೆ
ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿ<ದ್ದವು.
6.   ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಯಾಲ್ಲಿನಲ್ಲಿV ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದವನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
        ವಧುವ್ಯಾದಳ್ಯಾತಂಗೆ ಚಂಡಿಯೆಂಬ್ಯಾಕ.ೆ

.  7B ರಿಂದ 9 ರ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಯಾV ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ<ರ ಬರೆಯಿರಿ.                          (3 1=3)x
7. "ಎಲೆ ಧನಂಜಯ ನಿನ್ನ ಜೀ.ವನ ಶಿಲೆಗೆ ಮೂತ� ಸ್ವರೂಪವಿತ್ತಿ<ಹೆ' - "ಕ್ಯಾಲಪುರುಷನ ಲ್ಲಿ.ಲೆ'   
    ಯಕ್ಷಗ್ಯಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಪದ
ದಲ್ಲಿV ಬರುವ ಈ ಮ್ಯಾತನು್ನ ಹೆ.ಳಿದವರು ಯ್ಯಾರು ?                    
        (ಕೃಷ್ಣ , ಬಲರ್ಯಾಮ , ವ್ಯಾ
ಧ , ಅಜು�ನ)
8.  ಕೆಳಗೆ ನಿ.ಡಿರುವ ವ್ಯಾಕ
ಕೆX ಒಂದೆ. ಪದ ಬರೆಯಿರಿ.                                               
      ರೆ7ತರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಂದ್ಯಾಯದ ಮೊತ<ವನು್ನ ಖಜ್ಯಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿVಸುವುದು.
9.  ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲೊVಂದು ಮನೆಯ ಮ್ಯಾಡಿ ಯ್ಯಾವುದಕೆX ಅಂಜಬ್ಯಾರದೆಂದು ಅಕXಮಹ್ಯಾದೆ.ವಿ
ಹೆ.ಳುತ್ಯಾ<ಳೆ ?
                                      ಭ್ಯಾಗ  II
      10 ರಿಂದ 12 ರ ವರಗೆಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ  ತಲ್ಯಾ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು 

.  A ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ<ರ ಬರೆಯಿರಿ.                                                    (1 2=2)x
10.  ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಕ
ದಲ್ಲಿV ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆದ ಭ್ಯಾಷ್ಯಾಪ್ರಯೋ.ಗವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆ.ರೊಂದು ವ್ಯಾಕ
 
ರಚಿಸಿರಿ.      
        ಪರಿ.ಕ್ಷೆೆ  ಕಷ್ಟವ್ಯಾಗಿದ್ದರೂ ತೆ.ಗ�ಡೆಯ್ಯಾದ್ಯಾಗ ಸಮ್ಯಾಧ್ಯಾನದ ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಟೆ್ಟವು.

.  11B ಮತು< 12 ನೆ. ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ಒಂದನು್ನ ಉತ<ರಿಸಿರಿ.              (1 2=2)x
11.  ಕೆಳಗೆ ನಿ.ಡಿರುವ ಜೆ.ಡರ ದ್ಯಾಸಿಮಯ
ನ ವಚನದ ಸ್ಯಾಲುಗಳು ನಿ.ಡುವ ಸಂದೆ.ಶವೆ.ನು ?     
             ಹಸಿವಿಗನ್ನವನಿಕ್ಕಿX ವಿಷವನಿಳುಹಬಲVಡೆ 
             ವಸುಧೆಯೋಳಗೆ ಆತನೆ ಗ್ಯಾರುಡಿಗ ಕ್ಯಾಣ್ಯಾ!  
12. "ತೌಳವಮ್ಯಾತೆ' ಕವನದ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಯಾಲು ನಿ.ಡುವ ವಿಶೆ.ಷ ಅರ್ಥ�ವನು್ನ ಬರೆಯಿರಿ.
                   ಭುವನರ್ದಿ ತ್ತಿ್ರರ್ದಿವಚ್ಯಾ�ಯೆ.                                                           



                                           ಭ್ಯಾಗ  III
        13 ರಿಂದ 17 ರ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ  ತಲ್ಯಾ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು 

. 13A ರಿಂದ 16 ರ ವರಗೆಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ಮೂರು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ<ರ 
ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                  (3 3=9)x
13. "ದೆ.ವರು ರುಜು ಮ್ಯಾಡಿದನು' ಕವನದ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಯಾಲುಗಳ ಸ್ಯಾ್ವರಸ
 ಬರೆಯಿರಿ.                  
                ನರ್ದಿ ಹರಿರ್ದಿತು<;ಬನ ನಿಂತ್ತಿತು< ;
                ಬ್ಯಾನ್ ನಿ.ಲ್ಲಿಯ ನಗೆ ಬಿ.ರಿತು<.
                ನಿಜ�ನ ದೆ.ಶದ ನಿ.ರವ ಕ್ಯಾಲಕೆ
                ಖಗರವ ಪುಲಕಂ ತೊ.ರಿತು<.
14. ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹ ಸ್ಯಾ್ವಮಿಯವರ "ರೆ7ಲೆ್ವ ನಿಲ್ಯಾ್ದಣದಲ್ಲಿV' ಎಂಬ ಕವನದಲ್ಲಿV ಮ್ಯಾತೃವ್ಯಾತ್ಸಲ
ದ
      ನೆ7ಜ ಚಿತ್ರಣ ಹೆ.ಗೆ ಮೂಡಿಬಂರ್ದಿದೆ ಎನು್ನವುದನು್ನ  ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ಯಾ್ರಯಗಳೊಂರ್ದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.  
15. ಮೂಸಜ್ಜನಿಗೂ ಮೂಸಜ್ಜನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಿಯ ಮೇ.ಲೆ  ವಿಶ್ಯಾ್ವಸ ಮೂಡಲು
     ಕ್ಯಾರಣವ್ಯಾದ ಘಟನೆಯನು್ನ ಬರೆಯಿರಿ.
16.  "ಎಂದು ಕೊನೆ' ಕವನದ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಯಾಲುಗಳ ವಿಶೆ.ಷತೆಯನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಕವಿ ನಿ.ಡುವ 
ಸಂದೆ.ಶವನು್ನ ಬರೆಯಿರಿ.
      ಎದೆಗು ಎದೆಗು ನಡುವಿದೆ ಹಿರಿಗಡಲು;
      ಮುಟ್ಟಲ್ಯಾರೆವೆ.ನೊ - ಸೆ.ತುವೆ -
      ಕಟ್ಟಲ್ಯಾರೆವೆ.ನೊ.        

. B ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ<ರ ಬರೆಯಿರಿ.                                                      (1 3=3)x
17.  "ಶ್ಯಾನುಭೊ.ಗರು ಉಳಿದದು್ದ ಖಿರ್ದಿ�ಪುಸ<ಕರ್ದಿಂದಲV. ಹುಲ್ಲಿಯ ಧಮ�ಶ್ರದೆ�ಯಿಂದ' ಇದು
     "ವ್ಯಾ
ಘ್ರಗಿ.ತೆ' ಪ್ಯಾಠದಲ್ಲಿV ಬಂದ ವ್ಯಾಕ
ವ್ಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾತು ಸರಿಯೆ.? 
     ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ಯಾ್ರಯವನು್ನ ವಿಶೆV.ಷಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
                                  

                                       



                                         ಭ್ಯಾಗ  IV
                18 ರಿಂದ 22 ರ ವರಗೆಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ  ತಲ್ಯಾ ನ್ಯಾಲುX ಅಂಕಗಳು 

. 18A ರಿಂದ 20 ರ ವರಗೆಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ<ರ 
ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                  (2 4=8)x
18.  ಶ್ಯಾಂತನ್ಯಾಗೆಲೆ ಕಂದ  ಕ್ಕಿತೆ<ಸೆಯೋ. ಅಂಗುಲ್ಲಿ.ಮ್ಯಾಲೆಯನು…… ……
- ಇವು "ಮನಃಪರಿವತ�ನೆ' ನ್ಯಾಟಕದಲ್ಲಿV ಬರುವ ಬುದ್ದನ ಮ್ಯಾತುಗಳು.ಈ ಮ್ಯಾತುಗಳ ಹಿನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿV 
ಕೂ್ರರಿಯ್ಯಾದ ಅಂಗುಲ್ಲಿ.ಮ್ಯಾಲನ ಮನಃಪರಿವತ�ನೆ ಮ್ಯಾಡಿದ ಬುದ�ನ  ಪ್ಯಾತ್ರಚಿತ್ರಣ ಮ್ಯಾಡಿರಿ.        
19.  ನನ್ನ ಅರಸನನ್ಯಾ್ನಗಿ ಮೇರೆಸಿದ ಜನ ತೂಕದ ಊಟಮ್ಯಾಡುವ ಕ್ಯಾಲ ತಂದುಬಿಟೆ್ಟ.....
          ಕ್ಯಾಯಿಲೆ ಬಿರ್ದಿ್ದರೊ. ಕೂಸಿಗೆ ಗಂಜೀ ಕ್ಯಾಸಲ್ಲಿಕೆX ಒಂರ್ದಿ�ಡಿ ಅಕ್ಕಿX ಕೊಡಿಸು ಮತೆ<......
         - ಇದು ದುಗ�ದ ದೊರೆ ಪ್ಯಾಠದಲ್ಲಿV ಯುದ�ದ ಭಿ.ಕರತೆಯನು್ನ ತ್ತಿಳಿಸುವ ಮ್ಯಾತುಗಳು.ಇದರ
ಆಧ್ಯಾರದಲ್ಲಿV ಯುದ�ವು ಜನಜೀ.ವನದ ಮೇ.ಲೆ ಬಿ.ರುವ ದುಷ್ಪರಿಣ್ಯಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನು್ನ 
ಬರೆಯಿರಿ. 
20.  ಕುದು್ಮಲ್ ರಂಗರ್ಯಾಯರು ದಲ್ಲಿತರ ಏಳಿಗೆಗ್ಯಾಗಿ ಡಿಪೆ್ರಸ್್ಡ ಕ್ಯಾVಸಸ್ ಮಿಷನ್ ಸಂಸೆ�ಯನು್ನ 
     ಸ್ಯಾ�ಪಿಸಿದರು..... ಹಿ.ಗೆ  ರಂಗರ್ಯಾಯರು ಹಿಂದುಳಿದವರ ಏಳಿಗೆಗ್ಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಡಿದ
    ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ನ್ಯಾಲುX ಸ್ಯಾಮ್ಯಾಜೀಕ ಕ್ಯಾಯ�ಗಳನು್ನ ಬರೆಯಿರಿ.          

.  21B ಮತು< 22 ನೆ. ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ಒಂದನು್ನ ಉತ<ರಿಸಿರಿ.            (1 4=4)x
21.  ಇಂದು ಕೃಷಿಕ್ಷೆೆ.ತ್ರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿ<ರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸೆ
ಗಳ ಬಗೆ� ಕ್ಕಿರುಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.
22.  ಕುರುಕ್ಷೆೆ.ತ್ರ ಯುದ�ವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಲು ಶಿ್ರ.ಕೃಷ್ಣನು ಮ್ಯಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ "ಕ್ಯಾಯ್ದ ಬೆನಿ್ನ.ರ್ 
ಮನೆಸುಡದು' ಪ್ಯಾಠಭ್ಯಾಗದ ಆಧ್ಯಾರದಲ್ಲಿV ಸಂಕ್ಷಿಪ<ವ್ಯಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.              
                                         ಭ್ಯಾಗ  V
             23 ಮತು< 24 ನೆ. ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ  ತಲ್ಯಾ ಐದು ಅಂಕಗಳು 

.A  23 ಮತು< 24 ನೆ. ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ಒಂದನು್ನ ಉತ<ರಿಸಿರಿ.            (1 5=5)x
23. "ಮುಳಿ್ಳಡಿದ ಮರನೆ.ರಿದಂತ್ಯಾದುದು' ಕ್ಯಾವ
ಭ್ಯಾಗದಲ್ಲಿV ಬರುವ ಉದ್ಯಾ್ದಲಕನು ಚಂಡಿಯು 
ಕಲ್ಯಾVಗುವಂತೆ ಶ್ಯಾಪ ಕೊಡಲು ಕ್ಯಾರಣವ್ಯಾದ  ಸನಿ್ನವೆ.ಶವನು್ನ ಬರೆಯಿರಿ.          
24.  "ಮೂಸಜ್ಜ' ಪ್ಯಾಠದ ಕತಯೆನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಳೆೆಯ / ಗೆಳತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ<ವ್ಯಾಗಿ 
ಬರೆದು ತ್ತಿಳಿಸಿರಿ.

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



 KANNADA  PAPER – I

          ANSWER KEY  

    : 1Time  1/2   Hours                                                                         : 40Total score      
 ಪ್ರ�ಶ್ನೆ� ಸಂ�ಖ್ಯೆ�  ಮೌಲ್ಯ� ಮಾಪ್ರನ ಸಂಚಕಗಳು� ಅಂ�ಕಗಳು� ಒಟ್ಟು��
1 ಸ್ವರ್ಗ� 1 1

2 ಗೀತನಾಟಕ     1 1

3 ಎಂ.ಗೋ�ಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿರ್ಗ                 1 1

4 ಬೋಟ್ಟವೂ ರ್ಗುಡ್ಡವೂ                              1 1

5 ಸಹಸ್ರ 1 1

6 ವಧುವಾದಳು+ಆತಂಗೋ 1 1

7 ಕೃಷ್ಣ 1 1

8 ಇರಸಾಲು 1 1

9 ನೋ�ರೋತೋರೋರ್ಗಳಿಗೋ 1 1

10 ಸಮಾಧಾನದ ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಡು  ಎಂಬ ಭಾಷಾಪ್ರಯೋರ್ಗವನು@ಪಯೋಗೀಸಿ 
ಅರ್ಥ�ವತಾBದ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ 2 2

11 ಹಸಿದವನಿಗೋ ಆಹಾರ ನಿಡಿ ಆತನ ಹಸಿವನು@ ನಿಗೀಸುವವನೋ ಭ�ಮಿಯಲ್ಲಿI 
ಶೋ್ರಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿB 2 2

12 ತುಳುನಾಡುಸ್ವರ್ಗ�ಕೋM ಸಮಾನ.ಸ್ವರ್ಗ�ದಲ್ಲಿIರುವ ಸಕಲ ಸಂಪತುBರ್ಗಳ� 
ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿIವೋ. 2 2

13 ಹರಿಯುತ್ತಿBರುವ ನದಿ,ನಿಶ್ಚಲ ಕಾಡು, ಶುಭ್ರವಾದ ಆಕಾಶ,ಜನವಾಸವಿಲIದ 
ಪ್ರದೋಶ,ನಿಶ್ಶಬ್ದ ವಾತಾವರಣ..ಇಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿI ಹಕ್ತಿMರ್ಗಳ ಕ�ರ್ಗು 
ರೋ�ಮಾಂಚನವನು@ಂಟುಮಾಡುತ್ತಿBತುB.

3 3

14 ತಾಯಿ ಮರ್ಗಳನು@ ಆಗಾರ್ಗ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದು , ಮರ್ಗುವಿನ ಬಗೋಗೀನ ಕಾಳಜಿ , 
ಮರ್ಗುವಿನ ಮೈa ಬಿಸಿಯಾಗೀದೋಯೆಂಬ ಆತಂಕ , ರೋaಲ್ಲಿನ ಜೋ�ತೋಗೋ 
ನಡೋಯುವುದು...ಇತಾ್ಯದಿ ಅಂಶರ್ಗಳು.. 

3 3
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15 ಪಿರೋರಾ ಮನೋಗೋ ಕಳ್ಳರು ನುಗೀh ಆಭರಣರ್ಗಳನು@ ದೋ�ಚಿದು್ದ,
ಸುತBಮುತBಲ ಮನೋರ್ಗಳಲ�I ಕಳ್ಳತನ,ಮ�ಸಜ್ಜನ  ಮನೋಯನು@  ನಾಯಿ 
ರಕ್ಷಿಸಿದು್ದ...ಇತಾ್ಯದಿ ಅಂಶರ್ಗಳು..

3 3

16 ಸಮಾಜದಲ್ಲಿI ದ�ರವಾರ್ಗುತ್ತಿBರುವ ಸಂಬಂಧ,ಒಂದುರ್ಗ�ಡಿಸಲು ಆರ್ಗದ ಸಿmತ್ತಿ..
 ಈ ಸಿmತ್ತಿ ದ�ರವಾಗೀ ಎಲIರ� ಒಂದಾರ್ಗಬೋಕೋಂಬ ಸಂದೋಶ..

2
1 3

17  ಹುಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ತಿ@ಸಿದು್ದ..ಲೋಖಕರು ಪಾರಾದದು್ದ..
ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಸಮರ್ಥ�ನೋ...

2
1 3

18 ಬುದ್ಧನ  ಸ್ವಭಾವ, ಕ�್ರರಿಯಾದ ಅಂರ್ಗುಲ್ಲಿಮಾಲ  ಶರಣಾರ್ಗತನಾರ್ಗುವಂತೋ 
ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಮೈ,  ಆತನ ಮನಃಪರಿವತ�ನೋ ಮಾಡಿದ ರಿತ್ತಿ...ಇತಾ್ಯದಿ 
ಅಂಶರ್ಗಳು.
ಪಾತ್ರಚಿತ್ರಣದ ಶೋaಲ್ಲಿ..

3

1
4

19 ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾರ್ಗುವ ಸಮಸೋ್ಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಠದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿI ಸಮರ್ಥ�ನೋ,
ನಿರ�ಪಣ ಶೋaಲ್ಲಿ..

3
1 4

20 ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗಾಗೀ ಮೊದಲ ಶಾಲೋ,ದಲ್ಲಿತ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿ�ನಿಯರಿಗೋ ಹೋಣು್ಣ ಮಕMಳ 
ನಿಲಯ,ದಲ್ಲಿತ ಯುವಕರಿಗೋ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೋತ್ತಿ,ಕೋ�ರ್ಟ್� ಹಿಲ್ ಆದಿದಾ್ರವಿಡ 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಾmಪನೋ ಇತಾ್ಯದಿ ಅಂಶರ್ಗಳು.. 

4 4

21 ಕೃಷಿ ಕ್ಷೋತ್ರದ ಇಂದಿನ ಸಿmತ್ತಿ , ಕಾಮಿ�ಕರ ಕೋ�ರತೋ , ಬೋಲೋ ಇಲIದಿರುವಿಕೋ , ಕೃಷಿ 
ನಾಶ ಇತಾ್ಯದಿ ..
ನಿರ�ಪಣ ಶೋaಲ್ಲಿ.. 

3

1
4

22 ಕೌರವನ ಮನವೊಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ@, ಪಾಂಡವರು ಹಿಂದೋ ಆಳುತ್ತಿBದ್ದ ರಾಜ್ಯವನು@ 
ಅವರಿಗೋ ಬಿಟು್ಟಕೋ�ಡಬೋಕು , ಅದಲIದಿದ್ದರೋ ಕೌರವ ಕೋ�ಟ್ಟದ್ದನು@ ಅವರು 
ಸಿ್ವಕರಿಸತಾBರೋ , ಐದು ಗಾ್ರಮರ್ಗಳನಾ@ದರ� ಕೋ�ಡಬೋಕು ಇತಾ್ಯದಿ ..

4 4

23  ಚಂಡಿಯ ಸ್ವಭಾವ,   ಉದಾ್ದಲಕನ ಪರಿಸಿmತ್ತಿ ,  ಚಂಡಿಯ ಅತ್ತಿರೋಕದ 
ವತ�ನೋ,ಉದಾ್ದಲಕನ ಶಾಪ..ಇತಾ್ಯದಿ ಅಂಶರ್ಗಳು... 5 5

24   ಮ�ಸಜ್ಜನ ಜೋ�ತೋರ್ಗ�ಡಿದ ನಾಯಿ , ಮನೋಯವರ ವಿರೋ�ಧ ,  ನಾಯಿಯ 
ಸ್ವಭಾವ , ಮನೋಯವರಿಗೋ ನಾಯಿಯ ಮೈಲೋ ವಿಶಾ್ವಸ ಮ�ಡಿದ ಘಟನೋ. 
ನಾಯಿಯ ಸಾವು ಇತಾ್ಯದಿ..
ಪತ್ರದ ಸ್ವರ�ಪ..

4

1
5



Subject: KANNADA   II
       STD : X

      Time:1.30 Hours                                                                                                      Total score: 40       
ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳಿಗಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ಯಾನ� ಸೂಚನೆಗಳು :
*  ನಿರ್ದಿ�ಷ್ಟ ಸಮಯದ ಹೊರತ್ಯಾಗಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಹೆಚು%ವರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಯಾವಕ್ಯಾಶ ನಿ*ಡಲ್ಯಾಗಿದೆ.  ಈ
    ಸಮಯವನು. ಪ್ರಶೆ.ಗಳನು. ಓರ್ದಿ ಅರ್ಥೈೆ5�ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು: ಉತ:ರಗಳನು. ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
    ಉಪಯೋ*ಗಿಸುವುದು.
*  ವಿವಿಧ ಅಂಕಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರಶೆ.ಗಳನು. ಬೆ*ರೆ ಬೆ*ರೆ ಭ್ಯಾಗಗಳ್ಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಯಾಗಿದೆ. 
*  ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳನು. ಓರ್ದಿ ಅರ್ಥ�ಮ್ಯಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ:ರ ಬರೆಯಿರಿ.
*  ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ಉತ:ರ ಬರಯೆುವ್ಯಾಗ ಸಮಯ ಮತು: ಅಂಕಗಳನು. ಗಮನಿಸಬೆ*ಕು.
*  1 ರಿಂದ 24 ರ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 40 ಅಂಕಗಳು ಮ್ಯಾತ್ರ ಲಭಿಸುವುದು.

ಭ್ಯಾಗ -I
1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ತಲ್ಯಾ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು

.1A ರಿಂದ 6 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ನ್ಯಾಲುX ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ಉತ:ರ ಬರೆಯಿರಿ.(4 1= 4)x

1. ಅಣುವಿನೊಳಡಗಿಹ ಅನಂತಶಕ್ತಿ:ಯ ತುಡುಕ್ತಿ ಹಿಡಿದ ವಿ*ರ!- ಇಲ್ಲಿV ವಿಜ್ಞಾ್ಯಾನದ ಯ್ಯಾವ 
ಸಂಶೊ*ಧನೆಯನು. ಹೆ*ಳಲ್ಯಾಗಿದೆ?
2. "ಎಲ್ಲಿVಹೊ*ದರೊ* ಅವರು ಎಂದು ಬರುವರು?' ಕವನವನು. ಬರೆದವರು ಯ್ಯಾರು?
 (ವೆ5ದೆ*ಹಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರ್ರ*ಕಂಠಯ�, ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ಯಾlಮಿ, ಆನಂದಕಂದ)
3.  "ಗುಪ:ದ್ಯಾನಿ' ಎಂಬ ಪ್ಯಾಠವೂ ಸ್ಯಾಹಿತ�ದ ಯ್ಯಾವ ಪ್ರಕ್ಯಾರಕೆX ಸೆ*ರಿದೆ?
( ಕತೆ ,ಕ್ಯಾದಂಬರಿ, ಅನುಭವಕರ್ಥನ, ಲೆ*ಖನ)
4. ""ಈ ಮೊಬೆ5ಲ್ ದ್ಯಾಸ�ವೂ ಕೆಲವರನು. ಕುಡಿದು  ಬಿಡುತ:ದೊ*  ಏನೊ*'  ’ ಈ ಮ್ಯಾತಿನಲ್ಲಿV ವ�ಕ:ವ್ಯಾಗುವ
ಭ್ಯಾವವೆ*ನು?
( ಆತಂಕ, ಸಂತೊ*ಷ, ವಿನೊ*ದ, ಆಶ%ಯ�)
5. "ಹಿ*ಗೊಂದು ಕನಸು ಹಿ*ಗಿದೆ ಜೀ*ವನ 'ಎಂಬ ಪ್ಯಾಠಕೆX ಸೂಕ:ವ್ಯಾದ ಬೆ*ರೊಂದು ಶ್ರ*ರ್ಷಿ�ಕೆಯನು. 
ನಿ*ಡಿರಿ.
6. "ಕಡೆದ ಚೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯ್ಯಾದರು'. ಈ ಸ್ಯಾಲು ಸೂಚಿಸುವ ಭ್ಯಾವವೆ*ನು?

(ಖ್ಯಾ�ತರ್ಯಾದರು, ಅಹಂಕ್ಯಾರ ಹೊಂರ್ದಿದರು, ಖ್ಯಾ�ತಿರಹಿತರ್ಯಾದರು, ನ್ಯಾಚಿಕೊಂಡರು)

. 7B ರಿಂದ 9 ರವರಗೆಿನ ಎಲ್ಯಾV ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ಉತ:ರ ಬರೆಯಿರಿ.                (3  1 = 3)x

7. ಕೆಳಗೆ ನಿ*ಡಲ್ಯಾದ ಕವನದ ಸ್ಯಾಲ್ಲಿನಲ್ಲಿV ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆದ ಭ್ಯಾಗದ ಅರ್ಥ�ವೆ*ನು?
ಮಸುಕ್ತಿರ್ದಿ* ಮಬಿ~ನಲ್ಲಿ ಕೆ5 ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ.ನು  .  
[ಅಲೆದ್ಯಾಡಿಸು,ಮುನ.ಡೆಸು,ಹೊರದೂಡು, ಅನುಕರಿಸು]



8. ಶ್ಯಾರಿ*ರಿಕ ಅಂಗವೆ5ಕಲ�ವಿದ್ದರೂ ತನ. ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಜಗರ್ದಿlಖ್ಯಾ�ತನ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾ್ಯಾನಿ ಯ್ಯಾರು?
(ಸಿ.ವಿ. ರ್ಯಾಮನ್, ಐಸ್ಯಾಕ್ ನೂ�ಟನ್, ಸಿ್ಟ*ಫನ್ ಹ್ಯಾಕ್ತಿಂಗ್, ಜಗರ್ದಿ*ಶ%ಂದ್ರ ಬೊ*ಸ್)

9. ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಯಾದ ಎರಡು ಸರಳ ವ್ಯಾಕ�ಗಳನು. ಸಂಯುಕ: ವ್ಯಾಕ�ವನ್ಯಾ.ಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.

 ಸಿದ್ಯಾ�ರ್ಥ�ನು ಸನ್ಯಾ�ಸಿಯ್ಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹ್ಯಾರ ಹುಡುಕಲು ಬಯಸಿದನು. ಅವನು ಒಂದು 
ರ್ಯಾತಿ್ರ ಯ್ಯಾರಿಗೂ ಹೆ*ಳದೆ ಅರಮನೆಯನು. ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟನು.

ಭ್ಯಾಗ  – II
10 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ತಲ್ಯಾ 2 ಅಂಕಗಳು

  . A ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆ.ಯನು. ಉತ:ರಿಸಿರಿ.                                       (1  2=2)x

10. ಕೆಳಗ ೆನಿ*ಡಲ್ಯಾದ ವ್ಯಾಕ�ದಲ್ಲಿV ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳದೆ ಪದವನು. ಉಪಯೋ*ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆ*ರೊಂದು ವ್ಯಾಕ� 
ಬರೆಯಿರಿ
ಅಡುಗೆ ಕೊ*ಣೆಯೋಳಗೆ ಹಣಕ್ತಿ     ನೊ*ಡಿ  ದ್ಯಾಗ ಒಲೆಯ ಮೇ*ಲ್ಲಿಟ್ಟಿ್ಟದ್ದ ಹ್ಯಾಲು ಪ್ಯಾತೆ್ರಯಿಂದ ಉಕ್ತಿX 
ಹೊರಹರಿಯುತಿ:ತು:.

. 11B ಮತು:  12 ನೆ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶೆ.ಗೆ ಉತ:ರ ಬರೆಯಿರಿ. (1 2 =2)x

11. ಕೆಳಗೆ ನಿ*ಡಲ್ಯಾದ ವ್ಯಾಕ�ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ:ವ್ಯಾದ ಲೆ*ಖನ ಚಿಹ.ಗಳನು. ಬಳಸಿರಿ.
ಅಮ್ಯಾ� ಇದೆ*ನು ವ್ಯಾ�ಕುಲಚಿತೆ:ಯ್ಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವೆಯಲ್ಯಾV ನಿನ. ದುಃಖಕೆX ಕ್ಯಾರಣವೆ*ನು ಅಪ್ಯಾ�ಜೀ ಎಲ್ಲಿV 
ಅರಮನೆಯೇ*ಕೆ ಮೌನ ಎಂದು ಭರತನು ತ್ಯಾಯಿಯೋಡನೆ ಕೆ*ಳಿದನು

12. "ಕಷ್ಟದಡವಿಯ ಕಳೆದು ಬೆಟ್ಟಹೊಳೆಗಳ ಹ್ಯಾದು ಇರುಳನು. ನೂಕರ್ದಿಹೆಯ್ಯಾ?'ಈ ಸ್ಯಾಲ್ಲಿನ 
ಆಶಯವೆ*ನು?

ಭ್ಯಾಗ  – III
13 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ತಲ್ಯಾ 3 ಅಂಕಗಳು

13 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ಮೂರು ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ಉತ:ರ ಬರೆಯಿರಿ.  (3  3 = 9)x

13. ಕೆಳಗೆ ನಿ*ಡಲ್ಯಾದ ಗ್ಯಾ್ರಮ�ರೂಪದ ವ್ಯಾಕ�ವನು. ಶ್ರಷ್ಟ ರೂಪಕೆX ಪರಿವತಿ�ಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
ನ್ಯಾನ್ ಇರೊ*ವಗೂ� ಈ ಗಿಡಗಳ. ನನ್ ಮಕ್ಳ ಹಂಗೆ* ಸ್ಯಾಕೆ್ದ.ನನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಯಾನಂತ್ರ ನಿ*ನು ಇವುಗಳ. ನಿನ್ ಮಕ್ಳ
ಹಂಗೆ* ಸ್ಯಾಕೆ~*ಕು.

14. ಕೆಳಗೆ ನಿ*ಡಲ್ಯಾದ ಪದ�ದ ಸ್ಯಾಲುಗಳನು. ವಿಶೆV*ರ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾ್ಯಾನದ ಸ್ಯಾಧನೆಗಳ 
ಕುರಿತು ಕ್ತಿರು ಟ್ಟಿಪ�ಣಿಯನು. ಬರೆಯಿರಿ.



ಗ್ಯಾಳಿಯನು. ಮನೆಯ್ಯಾಳಿನಂತೆ ಮ್ಯಾಡಿದೆಯೋ* ಮ್ಯಾಟಗ್ಯಾರ
ಜ್ಯಾಳು - ಉಗಿಯೋಳಡಗಿದ ಅಮಿತ ಬಲ ಕಂಡ ನೊ*ಟಗ್ಯಾರ

15. ಕೆಳಗ ೆನಿ*ಡಲ್ಯಾದ ಪದ�ಭ್ಯಾಗದ ಸ್ಯಾlರಸ� ಬರೆಯಿರಿ.
ಮೇ5 ಬೆವರಿನಿಂದ ಕಲೆVದೆಯ ಹದ ಮ್ಯಾಡಿದರು
ಕಡೆದ ಚೆಲುವಿನ ಹಿಂದ ೆಮರೆಯ್ಯಾದರು

16. ಕೆಳಗೆ ನಿ*ಡಲ್ಯಾದ "ಎಲ್ಲಿV ಹೊ*ದರೊ* ಅವರು ಎಂದು ಬರುವರು?' ಕವನದ ಸ್ಯಾಲುಗಳ ಆಶಯ 
ಬರೆಯಿರಿ.
ದಣಿವೆನ.ದ ಯೋ*ಧ
ವೃದ�ನ್ಯಾಗದ ವೃದ�
ಕನ.ಡದ ಭಿ*ಷ� ಪಿತ್ಯಾಮಹರು
ತನಿ.ಚೆ�ಯಂತೆಯೇ* ಮರೆಯ್ಯಾದರು

 B ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶೆ.ಯನು. ಉತ:ರಿಸಿರಿ.                                              (1 3 =3)x

17. ಕೆಳಗೆ ನಿ*ಡಲ್ಯಾದ ಗದ� ಭ್ಯಾಗವನು. ಓರ್ದಿ ಅದರ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳು ಉತ:ರವ್ಯಾಗಿ ಬರುವಂತೆ 
ಮೂರು ಪ್ರಶೆ.ಗಳನು. ತಯ್ಯಾರಿಸಿರಿ.

ಕ್ಯಾಲ ಯ್ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಯಾಯುವುರ್ದಿಲV.ಕ್ಯಾಲಪುರುಷನ ಅಪ�ಣೆಯಂತೆ ಅದರ ರಿಂಗಣಕುಣಿತಕೆX ರ್ದಿನ,ವ್ಯಾರಗಳು 
ಕಳೆದು ಹೊ*ಗುತ:ದೆ. ಇದಕೆX ನಮ�ಜೀ*ವಿತವೆ* ಸ್ಯಾಕ್ಷಿ.ಬ್ಯಾಲ�, ಯೌವನ,ಮುಪು� , ನರೆಕೂದಲುಗಳೆ* ಇದಕೆX 
ಉದ್ಯಾಹರಣೆ.ಕಳೆದು ಹೊ*ದ ರ್ದಿನ,ವ್ಯಾರಗಳನು.ಇಲVವೆ* ಒಂದು ಸೆಕುಂಡನ್ಯಾ.ಗಲ್ಲಿ* ನಮಗೆ ಮರಳಿ 
ಪಡೆಯಲು ಸ್ಯಾಧ್ಯವಿಲV.ಮನುಷ�ನ ಆಯುಷ�ದ ಪರಿಮಿತಿಯು ಕ್ಯಾಲಚಕ್ರದ ನಿಯಮಕೆX 
ಒಳಪಟ್ಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಪುನಃ ನ್ಯಾವು ಅದನು. ಪಡೆಯಲು ಸ್ಯಾಧ್ಯವ್ಯಾಗದೆ ಪ್ಯಾಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುದು 
ಪಂಚ್ಯಾಮೃತವೆಂದು ಇರುವ ನಮ� ಕ್ಯಾಲದ ಜೀ*ವಿತವನು. ಸದುಪಯೋ*ಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೆ*ಕು.

ಭ್ಯಾಗ  – IV
18 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ತಲ್ಯಾ 4 ಅಂಕಗಳು

 18 A ರಿಂದ 20 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ಉತ:ರ ಬರೆಯಿರಿ. (2 4 = 8)x

18."ಹೊಲದ ಕೆಲಸಕೆX ಗೌರವ ಇಲV'' ಅಪ� ಹೆ*ಳುತ್ಯಾ:ನೆ. "ನಿನ. ಅಪ�ನ ಆಲೊ*ಚನೆ ಸರಿಯಿಲV ಮಗೂ 
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವ ಎಲV ಮನುಷ�ರಿಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ್ದ* ಇರುತ:ದ'ೆ'.
ರ್ಯಾಮು ಮತು: ಶೆವಗೊವಿನ ಈ ಮ್ಯಾತನು. ವಿಶೆV*ರ್ಷಿಸಿ ವೃತಿ:ಗೌರವದ ಕುರಿತು ನಿಮ� ಅಭಿಪ್ಯಾ್ರಯ ಬರೆಯಿರಿ.

19." ಮೇ*ಡಂ, ನ್ಯಾನು ಸಹ್ಯಾಯ ಮ್ಯಾಡುವುದು ಯ್ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬ್ಯಾರದು ಬಲಗೆ5ಗೆ ಮ್ಯಾಡಿದು್ದ ಎಡಗೆ5ಗೆ 
ತಿಳಿಯಬ್ಯಾರದು ಎನು.ವವ ನ್ಯಾನು. ದ್ಯಾನದ ಆನಂದ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿV ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿV ಅಲV'. "ಗುಪ:ದ್ಯಾನಿ' 
ಪ್ಯಾಠದಲ್ಲಿV ಬಂರ್ದಿರುವ ನ್ಯಾಗರ್ಯಾಜರ ಮ್ಯಾತುಗಳು. ಇದರ  ಆಧ್ಯಾರದಲ್ಲಿV ನ್ಯಾಗರ್ಯಾಜರ ಪ್ಯಾತ್ರಚಿತ್ರಣ ಮ್ಯಾಡಿರಿ.



20. “ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಮೊಬೆ5ಲ್ ಮೊದಲ್ಯಾದವುಗಳು ಊಟ ತಿಂಡಿಗಳನು. ಮರೆಸುವ ಜೀ*ವದ 
ಸಂಗ್ಯಾತಿಯ್ಯಾಗಿದೆ"  ಈ ಮ್ಯಾತಿನ ಆಧ್ಯಾರದಲ್ಲಿV ಮೊಬೆ5ಲ್ ನಮ� ದೆ5ನಂರ್ದಿನ ಜೀ*ವನದಲ್ಲಿV ಬಿಟ್ಟಿ್ಟರಲ್ಯಾರದ 
ಒಂದು ವಸು:ವ್ಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕ್ತಿರುಟ್ಟಿಪ�ಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

 21B ಮತು:22 ನೆ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶೆ.ಗೆ ಉತ:ರ ಬರೆಯಿರಿ.        (1  4 = 4)x

21.ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ್ಟರುವ ಜೀ*ವನ ಚರಿತೆ್ರಯ ಭ್ಯಾಗವನು. ಆತ�ಕರ್ಥೈೆಯ ರೂಪಕೆX ಪರಿವತಿ�ಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
    ಗ್ಯಾಂಧಿ*ಜೀಯವರಿಗೆ ಮಕXಳೆಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ.ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ್ಟದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ತಮ� 
ಯ್ಯಾವುದೆ* ಮಗನನು. ಅವರು ದ್ಯಾರ್ದಿಗಳ ಆರೆ5ಕಗೆೆ ಬಿಡಲ್ಲಿಲV.ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಂದೆ 
ತ್ಯಾಯಿಗಳ ಪಿ್ರ*ತಿ,ಗಮನಗಳು ಅತಿ* ಅವಶ�ಕ ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು.ತ್ಯಾಯಿಯಂತೆ ಅವರು 
ಮಗುವನು. ಲ್ಯಾಲ್ಲಿಸಿ,ಪ್ಯಾಲ್ಲಿಸಿ, ನಗಿಸಲೂ ಬಲVವರ್ಯಾಗಿದ್ದರು.

22."ಮ್ಯಾರಕ ರೊ*ಗರ್ದಿಂದ ಬಳಲುತಿ:ದೆ್ದ*ನೆ ಎನು.ವ ದುಃಖವಿಲVದ ನನಗೆ ಮಕXಳ ಜೊತೆ ಸlಚ�ಂದವ್ಯಾಗಿ 
ಆಟವ್ಯಾಡಲ್ಯಾಗುತಿ:ಲV ಎನು.ವುದೆ* ನನ. ನೊ*ವು.ನನ. ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ ದೃರ್ಷಿ್ಟಯ ನ್ಯಾನು ಕೆಲಸ 
ಮ್ಯಾಡುತೆ:*ನೆ' ಈ ಮ್ಯಾತುಗಳ ಆಧ್ಯಾರದಲ್ಲಿV ಸಿ್ಟ*ಫನ್ ಹ್ಯಾಕ್ತಿಂಗ್ ರ ಜೀ*ವನ ಸ್ಯಾಧನೆಗಳನು. ಸಂಕ್ಷಿಪ:ವ್ಯಾಗಿ 
ಬರೆಯಿರಿ.

ಭ್ಯಾಗ  – V
23 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಿಗೆ ತಲ್ಯಾ 5 ಅಂಕಗಳು

 23A ಮತು: 24 ನೆ ಪ್ರಶೆ.ಗಳಲ್ಲಿV ಯ್ಯಾವುದ್ಯಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶೆ.ಗೆ ಉತ:ರ ಬರೆಯಿರಿ.          (1  5= 5)x

23. "ನಿ*ರು' ಪ್ಯಾಠದಲ್ಲಿV ಅಡಕವ್ಯಾದ ಕತೆಯನು. ನಿಮ� ಮ್ಯಾತುಗಳಲ್ಲಿV ತಿಳಿಸುತ್ಯಾ: ಗೆಳೆಯ/ಗೆಳತಿಗೆ 
ಪತ್ರವೊಂದನು. ಬರೆಯಿರಿ.

24. ಇತಿ:*ಚೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿದು�ನ್ಯಾ�ನ ಮ್ಯಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಜನರು ದ್ಯಾಸರ್ಯಾಗುತಿ:ರುವುದು ಎಲೆVಡೆ ಕಂಡು 
ಬರುತಿ:ದೆ. ಈ ಕುರಿತು "ಸಮ್ಯಾಜದ ಮೇ*ಲೆ ಮ್ಯಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭ್ಯಾವ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಿಮ� 
ಅಭಿಪ್ಯಾ್ರಯಗಳನು. ತಿಳಿಸುತ್ಯಾ:  ಪ್ರಬಂಧವನು. ಬರೆಯಿರಿ. 

*ಟ್ಟಿ.ವಿ. ಧ್ಯಾರವ್ಯಾಹಿಗಳಿಗೆ ದ್ಯಾಸರ್ಯಾಗುವುದು.
*ಮೊಬೆ5ಲ್ ಗಳ ಅತಿಯ್ಯಾದ ಬಳಕೆ.
*ಅಂತಜ್ಯಾ�ಲಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಗತ� ಖರಿ*ರ್ದಿ.
*ಅಂತಜ್ಯಾ�ಲದ ಅಪ್ಯಾಯಕ್ಯಾರಿ ಆಟಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಯ್ಯಾಗುವುದು .

  



STD : X                                                                                        Total Score : 40

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ�

ಮೌಲ�ಮಾಪನ ಸೂಚಕಗಳು ಅಂ�ಕಗಳು� ಒಟ್ಟು�	
ಅಂ�ಕಗಳು�

1. ಅನುಭವಕಥನ 1 1

2. ವ್ಯೆ�ದ್ಯೆ�ಹಿ 1 1

3. ಖಾ�ತಿರಹಿತರಾದರು 1 1

4. ಆತಂಕ 1 1

5. ಸಮಪ*ಕವಾದ ಶೀ�ರ್ಷಿ*ಕ್ಯೆಯನು/ ನೀ�ಡಲಾಗಿದ್ಯೆ. 1 1

6. ಅಣುಬಾಂಬ್ ನ ಸಂಶ್ಯೊ�ಧನ್ಯೆ. 1 1

7. ಆಡಂಬರದ ಜೀ�ವನ 1 1

8. ಸ್ಟ@�ಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ 1 1

9. ಸನಾ�ಸ್ಟಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಷ@ಗಳಿಗ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ
ಹುಡುಕಲು ಬಯಸ್ಟದ ಸ್ಟದಾMಥ*ನು ಒಂದು ರಾತಿ್ರ

ಯಾರಿಗೂ ಹ್ಯೆ�ಳದ್ಯೆ ಅರಮನ್ಯೆಯನು/ ಬಿಟು@ ಹ್ಯೊರಟನು.

1 1

10. "ಇಣುಕಿ ನ್ಯೊ�ಡು' ಎ೦ಬ ಅಥ*ವಿರುವ ಸಮಪ*ಕವಾದ
ವಾಕ�ವನು/ ಬರ್ಯೆಯಲಾಗಿದ್ಯೆ.

1+1 2

11. ""ಅಮಾX ,ಇದ್ಯೆ�ನು ?ವಾ�ಕುಲಚಿತ್ಯೆ]ಯಾಗಿ
ಕುಳಿತಿರುವ್ಯೆಯಲಾ^! ನೀನ/ ದುಃಖಕ್ಯೆb ಕಾರಣವ್ಯೆ�ನು? ಅಪಾdಜೀ

ಎಲ್ಲಿ^ ?ಅರಮನ್ಯೆಯೇ�ಕ್ಯೆ ಮೌನ?'' ಎಂದು ಭರತನು
ತಾಯಿಯೊಡನ್ಯೆ ಕ್ಯೆ�ಳಿದನು.

1/2+1/2+1/
2+1/2

2

12. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ^ ಬರುವ ಕಷ@ಗಳನು/ ದೂರಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಬ್ಯೆ�ಕು
ಎಂಬ ಆಶಯವನು/ ಬರ್ಯೆದಿರಬ್ಯೆ�ಕು.

1+1 2

13. ನಾನು ಇರುವವರ್ಯೆಗೂ ಈ ಗಿಡಗಳನು/ ನನ/ ಮಕbಳ ಹಾಗ್ಯೆ 1/2+1/2+1/
2+1/2+1/2
+1/2

3

KANNADA   II 

 Answer Key



ಸಾಕಿದ್ಯೆನು.ನನ/ ಕಾಲಾನಂತರ ನೀ�ನು ಇವುಗಳನು/ ನೀನ/
ಮಕbಳ ಹಾಗ್ಯೆ ಸಾಕಬ್ಯೆ�ಕು.

14. ಮನುಷ�ನ ದಿನನೀತ�ದ ಬದುಕಿಗ್ಯೆ ವಿಜ್ಞಾಾನ ನೀ�ಡಿದ
ಕ್ಯೊಡುಗ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದು�ತ್, ,ಉಗಿಬಂಡಿ ..ಫಾ�ನ್
.....ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಯೆ ವಿಶ್ಯೆ^�ರ್ಷಿಸ್ಟ ಟಿಪdಣಿ

ಬರ್ಯೆಯಲಾಗಿದ್ಯೆ.

1+1+1 3

15. ಶೀಲ್ಲಿdಯು ಶ್ರಮಪಡುತಾ], ಶೀಲd ರಚಿಸುವ ಸಂದಭ*ದಲ್ಲಿ^ ಕಷ@
ಅನುಭವಿಸುತಾ]ನ್ಯೆ.ಕಷ@,ನ್ಯೊ�ವುಗಳನು/ ಯಾರಲು^ ಹ್ಯೆ�ಳದ್ಯೆ

ಕಲ್ಲಿ^ಗ್ಯೆ ರೂಪ ಕ್ಯೊಡುತಾ],ಚ್ಯೆಲುವನು/ ಮೆರ್ಯೆದು ತಾನು
ಅವ�ಕ]ವಾಗಿ ಉಳಿಯುತಾ]ನ್ಯೆ.ಎ೦ಬ ಸಾxರಸ�ಕರ

ಅಂಶವಿರಬ್ಯೆ�ಕು.

1+1+1 3

16. ಯಾವುದ್ಯೆ� ಕ್ಷ್ಯೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ^ ಎಷು@ ದುಡಿದರೂ ಸಾಕ್ಯೆನೀಸದವರು -
ದ್ಯೆ�ಹಕ್ಯೆb ವೃದಾMಪ� ಬಂದರೂ ತರುಣರ ಮನ್ಯೊ�ಸ್ಯೆM�ಯ* -
ನುಡಿದಂತ್ಯೆ ನಡ್ಯೆದವರು ತುಂಬು ಬಾಳನು/ ಬಾಳಿದವರು

ಇತಾ�ದಿ ಅಂಶಗಳು ಇರಬ್ಯೆ�ಕು.

1+1+1 3

17. 1.ನಮX ಜೀ�ವಿತವು ಯಾವುದಕ್ಯೆb ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ಯೆ ?
2.ಕಾಲ ಯಾವುದಕೂb ಕಾಯುವುದಿಲ^ ಎಂಬುದಕ್ಯೆb

ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣ್ಯೆಯಾಗಿದ್ಯೆ?
ಹಿ�ಗ್ಯೆ ಮುಖ� ಆಶಯವು ಉತ]ರವಾಗುವಂತ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ಯೆ/ಗಳನು/

ತಯಾರಿಸಬ್ಯೆ�ಕು.

1+1+1 3

18. ಎಲಾ^ ವೃತಿ]ಗಳಿಗೂ ಗೌರವವಿದ್ಯೆ ಎ೦ಬ ಭಾವನ್ಯೆಯ
ವಿಶ್ಯೆ^�ಷಣ್ಯೆ ಬರ್ಯೆದಿರಬ್ಯೆ�ಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತಿ]ಗೂ

ಕೌಶಲವಿರಬ್ಯೆ�ಕು ಅದು ಒಬ್ಯೊ�ಬ�ರದೂ ಒಂದ್ಯೊಂದು ರಿ�ತಿ
ಇರುತ]ದ್ಯೆ. ಅದನು/ ಗೌರವಿಸಬ್ಯೆ�ಕು ಎ೦ಬ ವಿಚಾರ

ಬರ್ಯೆದಿರಬ್ಯೆ�ಕು

1+1+2 4

19. "ಗುಪ]ದಾನೀ' ಪಾಠದಲ್ಲಿ^ ಬಂದಿರುವ ನಾಗರಾಜರು ಸರಳ
ಸಜ್ಜನೀಕ್ಯೆಯ ವ�ಕಿ]. ತಾನು ಮಾಡಿದ ದಾನ ಯಾರಿಗೂ

ತಿಳಿಯಬಾರದು ಎನು/ವ

1+1+2 4



ಮನ್ಯೊ�ಭಾವದವರು........ಇತಾ�ದಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ
ಬರ್ಯೆದಿರಬ್ಯೆ�ಕು.

20. ದ್ಯೆ�ನಂದಿನ ಜೀ�ವನದಲ್ಲಿ^ ಮೊಬ್ಯೆ�ಲ್ ನ  ಪಾತ್ರ  ಪರಸdರ–
ಯಾರಿಗೂ ಮುಖನ್ಯೊ�ಡಿ ಮಾತನಾಡುವ

ಸಮಯವಿಲ^ದಿರುವುದು - ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಯೆb  ಊಟ
ತಿಂಡಿ ಮುಗಿಸದಿರುವುದು - ಮನ್ಯೆಗ್ಯೆ ಬಂದವರ ಜ್ಯೊತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ^

ಸರಿಯಾದ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ^ ವ�ವಹರಿಸದಿರುವುದು ಇತಾ�ದಿ
ಅಂಶಗಳಿರಬ್ಯೆ�ಕು

1+1+2 4

21. ನನಗ್ಯೆ ಮಕbಳ್ಯೆಂದರ್ಯೆ ಬಲು ಇಷ@. ಮಗು ಹುಟಿ@ದ ಎರಡು
ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ತನ/ ಯಾವುದ್ಯೆ� ಮಗನನು/ ನಾನು

ದಾದಿಗಳ ಆರ್ಯೆ�ಕ್ಯೆಗ್ಯೆ ಬಿಡಲ್ಲಿಲ^. ಒಂದು ಮಗುವಿನ
ಬ್ಯೆಳವಣಿಗ್ಯೆಗ್ಯೆ ತಂದ್ಯೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರ್ರ�ತಿ,ಗಮನಗಳು ಅತಿ�
ಅವಶ�ಕ ಎಂದು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸ್ಟದ್ಯೆ��ನು. ತಾಯಿಯಂತ್ಯೆ

ನಾನು ಮಗುವನು/ ಲಾಲ್ಲಿಸ್ಟ,ಪಾಲ್ಲಿಸ್ಟ, ನಗಿಸಲೂ
ಬಲ^ವನಾಗಿದ್ಯೆ�ನು.

1/2+1/2+1/
2+1/2+1/2
+1/2+1/2+
1/2

4

22. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದಾ�ರ್ಥಿ*, ಹ್ಯೊಸ ಹ್ಯೊಸ ಆಟಗಳ ಆವಿಷಾbರ,
ಪ್ರಯೊ�ಗಗಳು,  ದ್ಯೆ�ಹಿಕ  ನೂ�ನತ್ಯೆಗಳನೂ/ ಮೀ�ರಿಸ್ಟದ

ಚಿಂತನಾ ಸಾಮಥ�*.....ಇತಾ�ದಿ ಅಂಶಗಳನ್ಯೊ/ಳಗ್ಯೊಂಡು
ಸ್ಟ@�ಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ರ ಜೀ�ವನ ಸಾಧನ್ಯೆಗಳನು/

ಸಂಕ್ಷಿಪ]ವಾಗಿ ಬರ್ಯೆದಿರಬ್ಯೆ�ಕು.

1+1+2 4

23.  ಕತ್ಯೆಯ ಆಶಯವಿರಬ್ಯೆ�ಕು - ಸxಂತ ಅಭಿಪಾ್ರಯದ್ಯೊಂದಿಗ್ಯೆ
ಕ್ಯೊನ್ಯೆಗ್ಯೊಳಿಬ್ಯೆ�ಕು -ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ, ಸಂಬ್ಯೊ�ಧನ್ಯೆ,

ಮುಕಾ]ಯ ಮೊದಲಾದ ಪತ್ರದ ಸxರೂಪವಿರಬ್ಯೆ�ಕು.

1/2+1/2+1/
2+1/2+3

5

24. ಪ್ರಬಂಧದ ಸxರೂಪ, ಪ್ರಸಾ]ವನ್ಯೆ, ವಿವರಣ್ಯೆ,
ಉಪಸಂಹಾರಗಳಿದು�  ಹ್ಯೆಗು�ರುತುಗಳಲ್ಲಿ^ ನೀ�ಡಲಾದ
ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸxಂತ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳ್ಯೊಂದಿಗ್ಯೆ

ಬರ್ಯೆದಿರಬ್ಯೆ�ಕು.

1+1+1+2 5
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