CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
CODE NO: 115
CLASS XII KANNADA
MODEL QUESTION PAPER
TERM – I
Max. Marks-40
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Time-90 Minutes

Paper will be of three Sections - 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. (1X10=10 Marks)
Section—B will have all MCQs (1X10=10Marks).
Section-C will have all MCQs
( 1X20=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: XII

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.
1x 5=5(MCQs)

Section-B
(Grammar)

Section-C
(Main Course
Book)

Type of
Total Percentage
Questions Marks
1X5
5
25%

1X5

5

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

1X10

10

25%

The MCQs are drawn from Prose &
Poetry out of 25 MCQs 20 MCQs will be
asked to attempt 1x 20=20(MCQs)

1X20

20

50%

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

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
CODE NO: 115
CLASS XII KANNADA
MODEL QUESTION PAPER
TERM – I
TIME: 90 MINUTES

ONE PAPER
ತರಗತಿ :12

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ

ಮಾದರಿ ಪ್ನಶ್ನನ ಪ್ತಿಿಕನ

ಒಂದು ಪ್ತಿಿಕನ

ಸಮಯ : 90 ನಿಮಿಷ

M.MARKS : 40
ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ
ಅಂಕಗಳು : 40

__________________________________________________________________________
ಸೂಚನನಗಳು :

1. ಪ್ಿಶ್ನನ ಪ್ತಿಿಕನಯು A, B ಮತುು C ಎಂಬ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ುನ ಒಳಗನೂಂಡಿದನ.

2. ಒಟ್ುು 50 ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ಿಶ್ನನಗಳಿರುತುವನ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನೇವಲ 40 ಪ್ಿಶ್ನನಗಳಿಗನ ಮಾತಿ ಉತುರಿಸಬನೇಕು.

3. ವಿಭಾಗ A ವಾಚನ ಮತುು ಗಿಹಿಕಾ ಕೌಶಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗದಾಯಂಶ ಕನೂಡಲಾಗಿದನ. ಪ್ಿತಿ ಗದಾಯಂಶದಲ್ಲಿ 6 ಪ್ಿಶ್ನನಗಳನ್ುನ
ಕನೂಡಲಾಗಿದನ. 5 ಪ್ಿಶ್ನನಗಳಿಗನ ಉತುರಿಸಬನೇಕು.

4. ವಿಭಾಗ B ಅನ್ವಯಿಕ ವಾಯಕರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೂಟ್ಟುರುವ 13 ಪ್ಿಶ್ನನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪ್ಿಶ್ನನಗಳಿಗನ ಉತುರಿಸಬನೇಕು.

5. ವಿಭಾಗ C ಗದಯ ಪ್ದಯ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೂಟ್ಟುರುವ 25 ಪ್ಿಶ್ನನಗಳಲ್ಲಿ 20 ಪ್ಿಶ್ನನಗಳಿಗನ ಉತುರಿಸಬನೇಕು.
ವಿಭಾಗ- A

ವಾಚನ್ ಮತುು ಗಿಹಿಕಾ ಕೌಶಲಯ

10 ಅಂಕಗಳು

ವಿಭಾಗ- B

ಅನ್ವಯಿಕ ವಾಯಕರಣ (ಬಹು ಆಯ್ಕೆಪ್ಿಶ್ನನಗಳು)

10 ಅಂಕಗಳು

ವಿಭಾಗ- C

ಪ್ಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್ (ಬಹು ಆಯ್ಕೆಪ್ಿಶ್ನನಗಳು)

20 ಅಂಕಗಳು

ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು

40 ಅಂಕಗಳು

(ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಿಶ್ನನಗಳು)

ವಿಭಾಗ A
( ವಾಚನ್ ಮತುು ಗಿಹಿಕಾ ಕೌಶಲಯ ) : 10 ಅಂಕಗಳು
I. ಈ ಕನಳಗನ ಎರಡು ಗದಾಯಂಶ ಕನೂಡಲಾಗಿದನ. ಪ್ಿತಿ ಗದಾಯಂಶ ಕನಳಗನ 6 ಪ್ಿಶ್ನನಗಳನ್ುನ ಕನೂಡಲಾಗಿದುು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 5
ಪ್ಿಶ್ನನಗಳಿಗನ ಉತುರಿಸಬನೇಕು.
A. ಹಳ್ಳಿಯು ತನ್ನ ಬಾವಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತರ ಇಡುವುದನ್ುನ ಆರಂಭಿಸಿತು. ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆರು ಬಾವಿಗಳ್ಳ೦ದ ಪರತಿ

ತಿ೦ಗಳು ಪಡೆದ ಅ೦ಕಿ-ಸ೦ಖ್ೆೆಯನ್ುನ ನಾಲ್ುಕ ಮಳೆ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ್ಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಹೆ ೇಲಿಸುತತ, ಅದನ್ುನ ಅಲಿಿನ್
ಜಲಾನ್ಯನ್ ಪರದೆೇಶದೆ ಂದಿಗೆ

ಸಂಬಂಧ ಕ್ಲಿಪಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪದಧತಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲಿಿ ನೇರಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆ ೇಧನಾ

ವೆವಸೆೆಯನ್ುನ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆ ಹಳ್ಳಿಯು ಸೆಳ್ಳೇಯ ಅ೦ತಜಜಲ್ ಸಂಸೆೆಯಂದಿಗೆ ಕೆೈ ಜೆ ೇಡಿಸಿ, ನೇರಿನ್ ಲ್ಭ್ೆತೆಯ ಅಂದಾಜು
ಮತುತ ಅಲಿಿ ಅನ್ುಸರಿಸಿದ ಬೆಳೆ ಪದಧತಿಯಂದಿಗೆ ಅದನ್ುನ ಹೆ ೇಲಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ುನ ಮಾಡಿತು.

ಪರತಿ ವಷಜ ಒಂದು ಪರದೆೇಶದಲಿಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪರತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆೇಕಾಗುವ ನೇರಿನ್ ಅವಶೆಕ್ತೆಯ ಲೆಕಾಕಚಾರ

ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಈ ವಷಜ ಮಳೆಯು ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗೆ ೇಧಿ ಬೆಳೆಯನ್ುನ ಬೆಳೆಯಬಾರದೆಂದು
ಗಾರಮಸಭೆಯಲಿಿ ನಧಜರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನ್ು ಆ ಊರಿನ್ ರೆೈತರನ್ುನ ನಮಮ ಹೆ ಲ್ಗಳಲಿಿ

ಗೆ ೇಧಿಯನ್ುನ ಬೆಳೆಯದಿರಲ್ು ಏಕೆ ಒಪ್ಪಪದಿರಿ? ಎಂದು ಕೆೇಳ್ಳದಾಗ ಅವರ ಉತತರ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿತುತ. ಅವರು ತಮಮ
ಬಾವಿಗಳಲಿಿ ಕ್ಡಿಮೆ ನೇರಿರುವುದನ್ುನ ನೆ ೇಡಬಲ್ಿವರಾಗಿದದರು. ಅಲಿಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತು ಆಚರಣೆಗಳು ಸೆೇತುವೆಗಳನ್ುನ ಕ್ಟ್ಟಟದದವು.

ಇಂದು ಆ ಹಳ್ಳಿಯು ಒಂದು. ಸರಳವಾದ ನಯಮವನ್ುನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ: ಒಂದು ವೆೇಳೆ ನಾಲ್ುಕ ಇಂಜಿನ್ಷುಟ

(ನ್ ರು ಮಿ.ಮಿೇ) ಮಳೆಯಾದರೆ, ಅಲಿಿ ಎಲ್ಿರಿಗ

ಕ್ುಡಿಯಲ್ು ಮತುತ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷುಟ ನೇರಿದೆ; ಒಂದು ವೆೇಳೆ

ಎಂಟ್ು ಇಂಚಿನ್ಷುಟ (200ಮಿಮಿೇ) ಮಳೆಯಾದರೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕ್ುಡಿಯಲ್ು ಸಾಕಾಗುವಷುಟಮತುತ ಒಂದು ಪೂರ್ಜ ಬೆಳೆ ಹಾಗ

ಎರಡು ಅಧಜ ಬೆಳೆಗಳನ್ುನ (ಅಧಜದಷುಟ ಭ್ ಮಿಯಲಿಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ) ಬೆಳೆಯಲ್ು ನೇರು ಲ್ಭ್ೆವಿದೆ; ಒಂದು ವೆೇಳೆ 12
ಇಂಚಿನ್ಷುಟ (300 ಮಿಮಿೇ) ಅಥವಾ ಅದಕಿಕಂತ ಹೆಚುು ಮಳೆಯಾದರೆ, ಇಡಿೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷುಟ ಕ್ುಡಿಯುವ ನೇರು ಮತುತ
ಮ ರು ಪೂರ್ಜ ಬೆಳೆಗಳ್ಳಗೆ ಬೆೇಕಾಗುವ ನೇರಾವರಿ ಲ್ಭ್ೆವಿದೆ. ಇದರಥಜ ಸರ್ಣ ಮಳೆ ಆದರೆ ಖಚಿತ ಫಲ್.

ಈಗ ನ್ಮಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಪರಶೆನಯಂದರೆ ಈ ಪದಧತಿಯನ್ುನ ಉಳ್ಳದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅನ್ುಸರಿಸುತತವೆಯೇ ಎಂಬುದು.

ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಈ ಪರಯೇಗಾಲ್ಯವು ಬೆೇರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಸಬಹುದೆೇ? ಎನ್ುನವುದು ಈಗ ಪರಶೆನಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ಿಶ್ನನಗಳು :

1. ಹಳಿಿಯು ಲನಕೆಪ್ತಿ ಇಡುವುದನ್ುನ ಹನೇಗನ ಆರಂಭಿಸಿತು?
1. ಬಾವಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ುನ ಇಡುವುದರಿಂದ

2. ಎಲ್ಿ ಮನೆಗಳ ನೇರಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಡುವುದರಿಂದ
3. ಮಳೆ ಅಳೆಯುವ ೪ ಸಾಧನ್ಗಳ್ಳಂದ

4. ಜಲಾನ್ಯನ್ ಪರದೆೇಶದಲಿಿನ್ ನೇರನ್ುನ ನೆ ೇಡಿಕೆ ಂಡು.

2. ಜನ್ರು ಗನೂೇಧಿ ಬನಳನಯದಿರಲು ಏಕನ ಒಪ್ಪಿಕನೂಂಡರು?
1. ಗಾರಮ ಸಭೆಯಲಿಿ ತಿೇಮಾಜನಸಿದದರಿಂದ

2. ಯಾವಾಗಲ್ ಒಂದೆೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬಾರದೆಂದು
3. ಆ ವಷಜ ಮಳೆ ಕ್ಡಿಮೆಯಾದುದರಿಂದ

4. ತಮಮ ಬಾವಿಗಳಲಿಿ ನೇರು ಇರದುದರಿಂದ.

3. ಈಗ ನ್ಮಮ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ಿಶ್ನನಯ್ಕೇನ್ು?

1. ಮಳೆ ಹೆಚಿುಸಲ್ು ಏನ್ು ಮಾಡಬೆೇಕ್ು

2. ಯಾವಾಗಲ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ು ಏನ್ು ಮಾಡಬೆೇಕ್ು
3. ನೇರಿನ್ ನವಜಹಣೆ ಹೆೇಗೆ

4. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಪದಧತಿಯನ್ುನ ಉಳ್ಳದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪಾಲಿಸಿತತವೆಯೇ ಎಂಬುದು.

4. ನಿೇರು ಕುಡಿಯಲು ಮತುು ಒಂದು ಬನಳನ ಬನಳನಯಲು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ?
1. ನಾಲಿಕಂಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ

2. ಹನೆನರಡಿಂಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ

3. ಎಂಟ್ಟಂಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ
4. ಹತಿತಂಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ.

5. ಎಷುು ಮಳನಯಾದಾಗ ಮೂರು ಬನಳನ ಬನಳನಯಲು ಸಾಧ್ಯ?
1. ನ್ ರು ಮಿ.ಮಿೇ.

2. ಇನ್ ನರು ಮಿ.ಮಿೇ.

3. ಮುನ್ ನರು ಮಿ.ಮಿೇ.

4. ನ್ ರೆೈವತುತ ಮಿ.ಮಿೇ.

6. ಎರಡು ಅಧ್ಧ ಮತುು ಒಂದು ಪ್ೂಣಧ ಬನಳನ ಬನಳನಯಲು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ?
1. ನಾಲಿಕಂಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ

2. ಹನೆನರಡಿಂಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ

3. ಎಂಟ್ಟಂಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ
4. ಹತಿತಂಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ.

B. ಕನಳಗಿನ್ ಗದಾಯಂಶ ಓದಿಕನೂಂಡು, ಅದರ ಕನಳಗನ ಕನೂಟ್ಟುರುವ ಪ್ಿಶ್ನನಗಳಿಗನ ಉತುರಿಸಿ. 1*5 =5
ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಹೆೇರಿಕೆಯು ಸರಿಯಲ್ಿ.ಯಾವುದೆೇ ಭಾಷೆಯ ಕ್ಲಿಕೆಯನ್ುನ ತಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಿ. ಆದರೆ ಇದರಲಿಿ

ಔಚಿತೆದ ಒಂದು ಪರಶೆನಯಿದೆ. ಒಂದು ಘಟ್ಟದಿಂದ ಮುಂದಕೆಕ ವಿದಾೆರ್ಥಜಗಳು ತಮಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ುನ ಆಯುದಕೆ ಂಡು
ಅಭಾೆಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳ್ಳರಬೆೇಕ್ು. ಆ ಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಹಾಗ

ಪಾರದೆೇಶಿಕ್ ಭಾಷೆಯ ಕ್ಡಾಾಯ ಶಿಕ್ಷರ್

ಕೆ ಡುವುದು ಸಕಾಜರದ ಕ್ತಜವೆವಾಗಿರುತತದೆ. ಒಂದು ರಾಜೆದಲಿಿ ನೆಲೆಸಿದವರು ಅಲಿಿನ್ ಪಾರದೆೇಶಿಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ುನ
ಕ್ಲಿಯುವಂತೆ ನೆ ೇಡಿಕೆ ಳುಿವ ಜವಾಬಾದರಿ ಸಕಾಜರದುದ. ಇಂದು ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷರ್ ಕ್ರಮವನ್ುನ ರ ಪ್ಪಸಬೆೇಕಾಗುತತದೆ. ಸೆಳ್ಳೇಯ

ಭಾಷೆಯನ್ುನ ಕ್ಲಿಯದೆ ಹೆ ೇದರೆ ಹೆ ರಗಿನಂದ ಬಂದವರು ದಿವೇಪಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಳಯಬೆೇಕಾಗುತತದೆ. ಆ ರಾಜೆದ ಜನ್ರೆ ಂದಿಗೆ

ಬೆರೆಯಲ್ು ಸಾಧೆವಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಒಂದು ರಾಜೆದ ಎಲಾಿ ಸೌಲ್ಭ್ೆಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು ಬದುಕ್ುವ ಜನ್ ಅಲಿಿನ್ ಭಾಷೆಯನ್ ನ
ಬಳಸುವುದು ಅನವಾಯಜವಾಗುತತದೆ. ಪರದೆೇಶ ಭಾಷೆಯ ಕ್ಲಿಕೆ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಕ್ಲಿಕೆಗೆ ವಿರೆ ೇಧವಾದುದಲ್ಿ. ಅವೆರಡು
ಪೂರಕ್ವಾದಾಗಲೆೇ ವಿದಾೆರ್ಥಜಗಳ್ಳಗೆ ತಮಮ ಮನೆ ಮತುತ ಆವರರ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಸಪಷಟವಾಗುತತದೆ. ಇಂಗಿಿೇಷ್ ನ್ಮಗೆ
ಪರಪಂಚಕಿಕರುವ ಕಿಟ್ಟಕಿ ಎಂಬುದರಲಿಿ ಸಂದೆೇಹವಿಲ್ಿ. ಹಾಗೆಂದು ಅದನ್ುನ ತಲೆಯ ಮೆೇಲೆ ಹೆೇರಿಕೆ ಳಿಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಇಂಗಿಿೇಷನ

ದುದೆೈಜವವೆಂದರೆ ಅದರ ನಜವಾದ ಸಾಥಜಕ್ವಾದ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಅದು ಕೆೇವಲ್ ಒಂದು ಪರತಿಷೆೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದು.

ಕಾನೆವಂಟ್ಗಳ ಶಿಕ್ಷರ್ದಲಿಿ ಅದು ಗಿಳ್ಳ ಪಾಠವಾಗಿ ನ್ಮಮ ಒಂದು ಕ್ೃತಕ್ ವೆಕಿತತವವನ್ುನ ರ ಪ್ಪಸುತತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಶಿಕ್ಷರ್ವೆೇ

ಶೆರೇಷೆವೆಂದು ಅನೆೇಕ್ರು ಭ್ರಮಿಸಿದಾದರೆ. ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಬೆೇಕ್ು ನಜ. ಆದರೆ ಎಷುಟ ಬೆೇಕ್ು, ಹೆೇಗೆ ಬೆೇಕ್ು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಮಾತರ
ಯಾರ ಯೇಚಿಸಿಲ್ಿ.
ಪ್ಿಶ್ನನಗಳು
7. ಔಚಿತಯದ ಪ್ಿಶ್ನನ ಯಾವುದು?
1. ಪಾರ ದೆೇಶಿಕ್ ಭಾಷೆಯ ಕ್ಡಾಾಯ ಶಿಕ್ಷರ್

2. ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಹೆೇರಿಕೆಯ ಸರಿಯಲ್ಿ.

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

4. ಯಾವುದೆೇ ಭಾಷೆಯ ಕ್ಲಿಕೆಯನ್ುನ ತಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಿ.
8. ಸಥಳಿೇಯ ಭಾಷನ ಕಲ್ಲಯದನ ಹನೂೇದರನ ಏನಾಗುತುದನ?
1. ಜನ್ರೆ ಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲ್ು ಸಾಧೆವಾಗುವುದಿಲ್ಿ.

2. ಹೆ ರಗಿನಂದ ಬಂದವರು ದಿವೇಪಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಳಯಬೆೇಕಾಗುತತದೆ.
3. ಪರಭಾಷೆಯ ಮೆೇಲಿನ್ ವಾೆಮೇಹ ಹೆಚಾುಗುತತದೆ.
4. ಮಾತೃಭಾಷಾ ಕ್ಲಿಕೆ ಸಾಧೆವಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
9. ಪ್ೂರಕವಾಗಿರಬನೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?
1. ಕೆೇಂದರಕೆಕ ರಾಜೆ.
2. ರಾಜೆಭಾಷೆ ಮತುತ ರಾಷರ ಭಾಷೆ.
3. ಕ್ನ್ನಡಕೆಕ ಇಂಗಿೇಷ್ಭಾಷೆ.
4. ಪರದೆೇಶ ಭಾಷೆಯ ಮತುತ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕ್ಲಿಕೆ
10. ಇಂಗಿಿೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂತಹ ವಯಕ್ತುತವ ಬನಳನಸುತುದನ?
1. ಉತತಮ ವೆಕಿತತವ
2. ಕ್ೃತಕ್ ವೆಕಿತತವ
3. ಮೃದು ವೆಕಿತತವ
4. ಸರಳ ವೆಕಿತತವ
11. ಇಂಗಿಿೇಷನ ದುದನದಧವವನೇನ್ು?
1. ಅದರ ನಜವಾದ ಸಾಥಜಕ್ವಾದ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಿ.
2. ಇಂಗಿೇಷ್ನ್ಮಗೆ ಪರಪಂಚಕಿಕರುವ ಕಿಟ್ಟಕಿ.
3. ಅದು ಕೆೇವಲ್ ಒಂದು ಪರತಿಷೆೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದು.
4. ಇಂಗಿಿೇಷ ಶಿಕ್ಷರ್ವೆೇ ಶೆರೇಷೆವೆಂದು ಅನೆೇಕ್ರು ಭ್ರಮಿಸಿದಾದರೆ.
12. ಕನಳಗಿನ್ ಹನೇಳಿಕನಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪ್ು ಆರಿಸಿ.
ಅ. ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಹೆೇರಿಕೆಯ ಸರಿಯಲ್ಿ.
ಬ. ಯಾವುದೆೇ ಭಾಷೆಯ ಕ್ಲಿಕೆಯನ್ುನ ತಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಿ.
ಕ್. ಆದರೆ ಇದರಲಿಿ ಔಚಿತೆದ ಒಂದು ಪರಶೆನಯಿದೆ.
ಗುಂಪು :
1. ಅ ಮತುತ ಬ
2. ಅ ಮತುತ ಕ್

3. ಬ ಮತುತ ಕ್
4. ಅ, ಬ ಮತುತ ಕ್

ವಿಭಾಗ – ಬB
ಅನ್ವಯಿಕ ವಾಯಕರಣ ( ಬಹು ಅಯ್ಕೆಯ ಪ್ಿಶ್ನನಗಳು) : 10 ಅಂಕಗಳು
II. ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ಿತಿ ಪ್ಿಶ್ನನಗೂ ನಾಲುೆ ಉತುರಗಳನ್ುನ ಕನೂಡಲಾಗಿದನ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತುರವನ್ುನ ಆರಿಸಿ
ಬರನಯಿರಿ.(10ಕನೆ ಮಾತಿ).
13. ರಾಮನ್ ದೆಸೆಯಿಂದ – ಇಲಿಿರುವ ವಿಭ್ಕಿತಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
1. ಪಂಚಮಿ ವಿಭ್ಕಿತ
2. ದಿವತಿೇಯಾ ವಿಭ್ಕಿತ
3. ತೃತಿೇಯಾ ವಿಭ್ಕಿತ
4. ಸಪತಮಿ ವಿಭ್ಕಿತ
14. ಕೆಳಗಿನ್ ವಾಕ್ೆದಲಿಿರುವ ಕಿರಯಾಪದದ ಧಾತುವನ್ುನ ತಿಳ್ಳಸಿ.
ಶರರ್ ದುಡಿದು ಉರ್ಣಬೆೇಕೆಂಬುದು ಬಸವರ್ಣನ್ವರ ತತವವಾಗಿದೆ.
1. ಶರರ್, ಬಸವರ್ಣ.
2. ತತವ, ಶರರ್
3. ದುಡಿ ,ಉರ್ುಣ
4. ದುಡಿದು, ಉರ್ಣಬೆೇಕ್ು
15. ಜೆ ೇಗಿ – ಈ ಪದದ ತತಸಮ ರ ಪ ಬರೆಯಿರಿ.
1. ಭೆ ೇಗಿ
2. ತಾೆಗಿ
3. ಸನಾೆಸಿ
4. ಯೇಗಿ
16. ಧರೆ – ಈ ಪದದ ಸಮಾನಾಥಜಕ್ ಪದಗಳನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ.
1. ನೆಲ್, ಜಲ್
2. ಪೊಡವಿ, ಅಡವಿ
3. ಆಗಸ, ಗಗನ್
4. ಭ್ ಮಿ, ಪೃರ್ಥಿ
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17. ಶುದಧನೆೇನ್ಪಪನೆೇ – ಈ ಪದವನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಸಿಗುವ ರ ಪವಿದು.
1. ಶುದಧ+ ಅಪಪನೆೇ
2. ಶುದಧನ್ +ಏನ್್+ ಅಪಪನೆೇ
3. ಶುದಧನ್್+ ಅಪಪನೆೇ
4. ಶುದಧನ್ು + ಅಪಪನೆೇ
18. ___________ ಇದು ಯಣ್ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ.
1. ಕೆೈಯಲಿಿ
2. ಮನೆಯನ್ುನ
3. ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ
4. ಅತೆಂತ
19. ಚಂಪಕ್ಮಾಲೆ ವೃತತದಲಿಿ ಇರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ
1. 21 ಅಕ್ಷರಗಳು.
2. 23 ಅಕ್ಷರಗಳು
3. 29 ಅಕ್ಷರಗಳು
4. 28 ಅಕ್ಷರಗಳು
20. ಹೆಮಮರ – ಎನ್ುನವ ಪದ ಈ ಸಮಾಸಕೆಕ ಉದಾಹರಣೆ
1. ದಿವಗು ಸಮಾಸಕೆಕ
2. ತತುಪರುಷ ಸಮಾಸ
3. ಕ್ಮಜಧಾರಯ ಸಮಾಸ
4. ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ
21. ಕನಳಗಿನ್ ಹನೇಳಿಕನಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪ್ು ಆರಿಸಿ.
ಅ. ಹೃಸವ ಸವರಗಳು ಮತುತ ಹೃಸವಸವರಸಹಿತ ವೆಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಲ್ಘು( ) ಆಗುತತವೆ.
ಬ. ವೆಂಜನಾಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ್ ಅಕ್ಷರ ಗುರು (-) ಆಗುತತದೆ.
ಗುಂಪು :
1. ಅ ಮಾತರ ಸರಿ
2. ಅ ಮತುತ ಬ ಎರಡು ತಪುಪ
3. ಬ ಮಾತರ ತಪುಪ
4. ಅ ಮತುತ ಬ ಎರಡು ಸರಿ
22. ಕನಳಗಿನ್ ಹನೇಳಿಕನಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪ್ು ಆರಿಸಿ.
ಅ. ತಿರಪದಿ ಅಂದರೆ ಮ ರು ಸಾಲಿನ್ ಪದೆ.

ಬ. ಜನ್ಪದರು ತಿರಪದಿಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಿದಾದರೆ.
ಕ್. ಸವಜಜ್ಞನ್ ತಿರಪದಿಗಳು ಪರಸಿದಧವಾಗಿವೆ.
ಗುಂಪು :
1. ಅ ಮತುತ ಬ ಸರಿ
2. ಅ ಮತುತ ಕ್ ಸರಿ
3. ಬ ಮತುತ ಕ್ ಸರಿ
4. ಅ,ಬ ಮತುತ ಕ್ ಸರಿ
23. ರಾಮನ್ಂ – ಈ ಪದದಲಿಿರುವ ವಿಭ್ಕಿತ ಪರತೆಯ
1. ನ್ಂ
2. ಅಂ
3. ಅನ್
4. ಅನ್್
24.ಹೆ ೇಗಾಗ – ಇದರ ಗಾರಂರ್ಥಕ್ ರ ಪ
1. ಹೆ ೇದಾಗ
2. ಹೆ ೇದಮೆೇಲೆ
3. ಹೆ ೇಗುವಾಗ
4. ಹೆ ೇದ
25. ಖಿಲ್ – ಇದರ ವಿರುದಾಧಥಜಕ್ ಪದ
1. ಅಕ್ಂಡ
2. ಅಖಿಲ್
3. ಅಗಾಧ
4. ಅಧಿಕ್
ವಿಭಾಗ – C
ಪ್ಠ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ್ (ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ಿಶ್ನನ) : 20 ಅಂಕಗಳು
III. ಕನಳಗಿನ್ ಪ್ಿತಿ ಪ್ಿಶ್ನನಗೂ ನಾಲುೆ ಉತುರಗಳನ್ುನ ಕನೂಡಲಾಗಿದನ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತುರವನ್ುನ ಆರಿಸಿ
ಬರನಯಿರಿ.(20ಕನೆ ಮಾತಿ).
26. ಬಸವಣಣನ್ವರ ವಚನ್ಗಳ ಅಂಕ್ತತ___________
1. ಗುಹೆೇಶವರ
2. ಚನ್ನಮಲಿಿಕಾಜುಜನ್
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3.ಕ್ ಡಲ್ಸಂಗಮದೆೇವ
4. ರಾಮನಾಥ
27. ಕನಳಗಿನ್ ಹನೇಳಿಕನಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪ್ು ಆರಿಸಿ.
ಶಿವಪಥವನ್ನರಿಯದವನ್ನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ವಿಡಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಅ. ಅಥಜರೆೇಖ್ೆಯಿದುದ ಆಯುಷೆರೆೇಖ್ೆಯಿಲ್ಿದಿದದರೆ ಪರಯೇಜನ್ವಿಲ್ಿ.
ಬ. ಹೆೇಡಿಯ ಕೆೈಯಲಿಿ ಚಂದಾಯುಧವಿದದರ ಪರಯೇಜನ್ವಿಲ್ಿ.
ಕ್. ಮಂಗನ್ ಕೆೈಯಲಿಿ ಹರ್ವಿದದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ತಿಳ್ಳಯುವುದಿಲ್ಿ.
ಗುಂಪು :
1. ಅ ಮತುತ ಕ್ ತಪುಪ
2. ಬ ಮತುತ ಕ್ ತಪುಪ
3. ಅ ಮತುತ ಬ ಸರಿ
4. ಅ ಸರಿ
28. ತಂದನ ತಾಯಿಗಳಿಗನ ಮುಪ್ಪಿನ್ಲ್ಲಿ ಒದಗದ ಮಗ _________
1. ನಷರಯೇಜಕ್
2. ಶತುರ
3. ನರುಪದರವಿ
4. ವೆೈರಿ
29. ನನರನಮನನಯವರು ಎಂತಹವರಿರಬನೇಕು?
1. ದೆ ಡಾವರಾಗಿರಬೆೇಕ್ು.
2. ಬುದಿಧವಂತರಾಗಿರಬೆೇಕ್ು
3. ಶಿರೇಮಂತರಾಗಿರಬೆೇಕ್ು
4. ಒಳೆಿಯವರಾಗಿರಬೆೇಕ್ು
30. ಮುದುಕ ಇರುವುದು ದೂರದ ಆಸಾಸಂನ್ಲ್ಲಿರುವ __________ಮಗನ್ ಮನನಯಲ್ಲಿ.
1. ಹಿರಿಯ
2. ನ್ಡುವಿನ್
3. ಕಿರಿಯ
4. ತಮಮನ್
31. ʼಏನ ಮಾಡನೂೇಕಾಗುತನು ಎಲಾಿ ಹಣನ ಬರಹ ಆಗನೂೇದು ಆಗನೇ ಆಗುತನುʼ ಎಂದಾಗನಲಿ
ಲನೇಖಕ್ತಗನ _________
1. ಖುಷಿಯಾಗುತಿತತುತ.

2. ಆನ್ಂದವಾಗುತಿತತುತ.
3. ರೆೇಗಿ ಹೆ ೇಗುತಿತತುತ..
4. ನರಾಶೆಯಾಗುತಿತತುತ.
32. ಎ.ಆರ್.ಕೃಷಣಶ್ಾಸಿಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನ್ಡನದ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದುರು?
1. ಬೆಂಗಳ ರಿನ್ಲಿಿ.
2. ಹೆೈದರಾಬಾದಿನ್ಲಿಿ.
3. ಮುಂಬೆೈನ್ಲಿಿ.
4. ಧಾರವಾಡದಲಿಿ.
33. ಅಬುುಲ ಕಲಾಂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯತನಗಳನ್ುನ ಅರಸುವ _______________
1. ಆಶಾವಾದಿ
2. ವಿಚಾರವಾದಿ
3. ಆಶಾಜಿೇವಿ
4. ಶರಮಜಿೇವಿ
34. ಹನಣುಣ ಮಕೆಳ ದು:ಖ ಬಲಿವರಾರು?
1. ತಂದೆ
2. ಗೆಳತಿ
3. ತಾಯಿ
4. ಸಹೆ ೇದರಿ
35. ಕಲಾಂ ಅವರ ಕ್ತಿಯಾಶಿೇಲತನಗನ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದು?
1. ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಯಾರಿಕೆ
2. ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ
3. ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಕೆೇಂದರ ಇಮಾರತ್
4. ರಾಷರಪತಿಯಾದುದು
36. ಸೂಯಧನಿಲಿದನ _____________ಅಯಾಯ?
1. ಬೆಳಕ್ುಂಟೆ.
2. ಹಗಲ್ುಂಟೆ
3. ಬಿಸಿಲ್ುಂಟೆ
4. ಶಾಖವುಂಟೆ
37. ʼಆಯ್ಕೆಯಿದನ ನ್ಮಮ ಕನದಯಲ್ಲಿʼ ಪಾಠ್ವನ್ುನ ____________ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದನ.
1. ಬದುಕ್ು ಬದಲಿಸಬಹುದು

2. ಒಂದು ಕ್ನ್ಸಿನ್ ಪಯರ್
3. ಮಹಿಳಾ ಲೆ ೇಕ್
4. ಮತೆತ ಬರೆದ ಕ್ತೆಗಳು
38. ʼಒಂದು ಹೂ ಹನಚಿಿಗನ ಇಡುತಿೇನಿʼ – ಪ್ದಯ ಬರನದವರು.
1. ಸುಕ್ನಾೆ ಮಾರುತಿ
2. ಲ್ಲಿತಾ ಸಿದಧಬಸವಯೆ
3. ದ.ರಾ.ಬೆೇಂದೆರ
4. ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದರಪಪ.
39. ಕಲಾಂ ಅವರನ್ುನ ಶ್ಾಲನಗನ ಕಳಿಸುವಂತನ ಪನಿೇರನೇಪ್ಪಸಿದವರು________________
1. ಕ್ಲಾಂರ ಸಹೆ ೇದರ
2. ಶಿವಸುಬರಮರ್ೆ ಅಯೆರ್
3. ಅವರ ಗುರುಗಳು
4. ಶಿವಸುಬರಮರ್ೆ ಅಯೆಂಗಾರ
40. ಅದೃಷುದ ಪ್ಿಶ್ನನ ಬಂದಾಗ ಲನೇಖಕ್ತಗನ ಯಾರು ನನನ್ಪಾಗುತಾುರನ?
1. ಬಾಲ್ೆದ ಗೆಳತಿ ಗಿೇತಾ
2. ಬಾಲ್ೆದ ಗೆಳತಿ ಸಿೇತಾ
3. ಸಹೆ ೇದರಿ ಅನತ
4. ಅರ್ಣ
41. ಹಲವು ಹಳಿಗಳು ಸನೇರಿ ಏನಾಗುತುವನ?
1. ನ್ದಿ
2. ಸರೆ ೇವರ
3. ಸಮುದರ
4. ಕೆರೆ
42. ಲನೇಖಕ್ತಯ ಪ್ತಿಯನ್ುನ ಸನೂೇನನೂೇಗಿಫಿ ರೂಮಿಗನ ಕರನದನೂಯುುದನೇಕನ?
1. ಮ ತರಪ್ಪಂಡದ ಗಾತರ ತಿಳ್ಳಯಲ್ು
2. ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ
3. ಚಿಕಿತೆಸಗೆ
4. ಮ ತರಪ್ಪಂಡದಲಿಿನ್ ಕ್ಲ್ುಿ ಪತೆತ ಹಚುಲ್ು.
43. ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಅಡಿಪಾಯ ಯಾವುದು?
1. ಚಿಂತನ್

2. ಪರಶೆನ ಕೆೇಳುವುದು
3. ಮನ್ನ್
4. ಪರಯೇಗ ಮಾಡುವುದು.
44. ದುರಾಸನಯ ಹುಡುಗನ್ನ್ುನ ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು?
1. ನಶಾ ಶಮಜ
2. ದಿಶಾ ಶಮಜ
3. ಇಶಾ ಶಮಜ
4. ಆಶಾ ಶಮಜ
45. ಕಲಾಂ ಅವರು ಯಾವ ವಿಶವ ವಿದಾಯಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂದಶಧಕ ಪ್ರಿಫನಸರ್ ಆಗಿದುರು?
1. ಉಸಾಮನಯ
2. ಕ್ನಾಜಟ್ಕ್
3. ಅಣಾಣಮಲೆೈ
4. ದೆಹಲಿ
46. ಬಾಯಸಗಿ ದಿವಸಕೆ ಯಾವ ಮರ ತಂಪ್ು?
1. ಆಲ್ದ ಮರ
2. ಹುರ್ಸೆಮರ
3. ಹೆ ಂಗೆಮರ
4. ಬೆೇವಿನ್ಮರ
47. ಕನಳಗಿನ್ ಹನೇಳಿಕನಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪ್ು ಆರಿಸಿ.
ಕ್ಮಲಾ ಮೆೇಡಮ್ವೆೈದೆರ ಯಾವ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ುನ ರ ಢಿಸಿಕೆ ಂಡರು?
1. ಯಥೆೇಚಛವಾಗಿ ನೇರು ಕ್ುಡಿಯುವ ಅಭಾೆಸ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡರು.
2. ವಿಶಾರಂತಿ ಪಡೆವ ಅಭಾೆಸ ರ ಢಿಸಿಕೆ ಂಡರು.
3. ಕೆಲ್ವು ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ುನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು.
ಗುಂಪು :
1. 1 ಮತು 3 ಸರಿ
2. 2 ತಪುಪ ಮತುತ 3 ಸರಿ
3. 3 ಮತುತ 2ತಪುಪ
4. ಮ ರು ತಪುಪ
48. “ ಮಿ. ಪನಿಸಿಡನಂಟ ,ನಿಮಮ ಯಶಸಿಸನ್ ಗುಟನುೇನ್ು” ಎಂದು ಕಲಾಂರನ್ುನ ಕನೇಳಿದವರಾರು?

1. ಪತರಕ್ತಜರು
2. ಹಿರಿಯ ವಿದಾೆರ್ಥಜಗಳು
3. ಮಕ್ಕಳು
4. ಕ್ಲಾವಿದರು
49. ವಿ.ಜನ.ಸುಂದರಮ ಅವರು ಹನದದರಾಬಾದಿನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖನಯಲ್ಲಿ _______ಆಗಿದುರು.
1. ಅಧೆಕ್ಷರು
2. ನದೆೇಜಶಕ್ರು
3. ಮಾಗಜದಶಜಕ್ರು
4. ಕಾಯಜದಶಿಜ
50. ಮುದುಕ್ತ _____________ ಹರಕನ ಹನೂತುಳು.
1. ಗುಟೆಟ ಮಲ್ಿಪಪನಗೆ
2. ಮಲ್ಿಪಪನಗೆ
3. ಉಳವಿ ಬಸಪಪನಗೆ
4. ಅನ್ನಪೂಣೆಜಗೆ

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

