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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

UPPER PRIMARY SECTIONS 

  MID TERM EXAM- REVISION WORKSHEET (2022-23) 

CLASS : IV                      SUBJECT – KANNADA                                     

 

NAME- _________________________________ SECTION  -  ___________ROLL NO - ____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

I. ಕ ಇಂದ  ಳ  ವರೆಗೆ (Ka to La) ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ (Vowel signs): 

II. ಕ ಇಂದ  ಳ  ವರೆಗೆ (Ka to La) ಒತ್ತ ಕ್ಷರಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ (Write stress words) 

 

Lesson No & Name:  ಪಾಠ -೧  ಕೇಳಿ ಗಿಳಿಗಳೇ                                                                             Textbook Page No:6-7 

ಅ)  ಶಬದ -ಅರ್ಥ : 

೧.  ರವಿ = ______________  ೪.  ಪುಲಕಿತ = _____________ 

೨.  ಕಿರಣ = ______________  ೫.  ಜಳಕ = _______________ 

೩. ಮಬ್ಬು  = _____________ ೬.  ಚಕ ಚಕ = _______________ 
 

ಆ)  ಪಾಾ ಸ  ಪದಗಳು : 

೧.  ಆಗಲೇ - _____________  ೪.  ಮಾಡಿರಿ - _______________ 

೨.  ಏಳಿರಿ - _______________ ೫.  ಗಟ ಗಟ - ________________ 

೩.  ಹರುಷದಿ - _______________  

   

ಇ)  ಹಂದಿಸಿ  ಬರೆಯಿರಿ :  

೧.  ಕೇಳಿ  ಗಿಳಿಗಳೇ                     ಗಟ ಗಟ 

೨.  ಹಲ್ಲು   ಮುಖ  ಮೈ               ತುಂಬಿ ಬಟಟ ಲ್ಲ   

೩.  ಅಮಮ   ಕೊಡುವಳು               ಉಜಿ್ಜ   ತೊಳೆಯಿರಿ 

೪.  ಹಾಲ್ಲ  ಕುಡಿಯಿರಿ                  ಏಳಿರಿೀಗಲೇ 

ಈ)  ಈ  ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿರಿ :  

೧.  ಯಾವ ರಂಗು ಹರಡಿದೆ? 

ಉತತ ರ:  

೨. ಎುಂತಹ  ರಂಗು ಹರಡಿದೆ? 

ಉತತ ರ:   

೩. ಮನೆಯಲ್ಲು  ಯಾರಿಗೆ  ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು?   

ಉತತ ರ: 

೪.  ಜಳಕ  ಮಾಡುವಾಗ  ಏನು ಉಜಿಬೇಕು? 

 ಉತತ ರ:  
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೫. ಅಮಮ  ಏನು ಕೊಡುತ್ತತ ಳೆ?   

ಉತತ ರ: 

 

Lesson No & Name:   ಪಾಠ- ೫    ಅನ್ು ದಾತ್                                                                          Textbook Page No:17 

ಅ)  ಶಬದ -ಅರ್ಥ : 

೧.  ಅನ್ನ ದಾತ =  ೪.   ಸೇವೆ =  

೨.   ಉಡುಪು =  ೫.   ತೊಡು =  

೩.   ಆಹಾರ =   

 

ಆ)  ಸಮಾನಾರ್ಥಕ  ಪದಗಳು :  

೧.   ರೈತ =  

೨.   ಪರೀಪಕಾರ =  

೩.   ಆಹಾರ =  

 

ಇ)  ವಿರುದಧ   ಪದಗಳು :  

೧.   ಸರಳಜ್ಜೀವಿ x   ೪.    ಉಪಕಾರ x   

೨.   ನ್ಮಗೆ x  ೫.   ಕಷಟ  x   

೩.   ಆಹಾರ x     ೬.  ಬೆಳಿಗೆೆ  x  

 

ಈ)  ಹಂದಿಸಿ  ಬರೆಯಿರಿ :  

೧. ರೈತ                                    ಬೆಳಕು    

೨. ದಿೀಪ                                   ಜಯವಾಗಲ್ಲ  

೩. ಹೊಲ - ಗದೆೆ                       ಅನ್ನ ದಾತ             

೪. ಅನ್ನ ದಾತನಗೆ                     ದೊಡಡ ದು     

೫.  ಸೇವೆ                                       ಬೆಳೆ   

 

ಉ)  ಸರಿ ಅರ್ವಾ ತ್ಪ್ಪು  ಬರೆಯಿರಿ :  

೧. ರೈತ ನ್ನುನ   ಚಿನ್ನ ದಾತ  ಎನುನ ತ್ತತ ರೆ.     (       )                             

೨.  ರೈತ  ಹೊಲ - ಗದೆೆ ಗಳಲ್ಲು   ದುಡಿಯುತ್ತತ ನೆ.     (      )                              

೩.  ರೈತ  ಬಹಳ  ಸುಖ ಜ್ಜೀವಿ.      (        )                           

೪.  ದಿೀಪವು  ಸರಿಯುತತ ದೆ.        (       )  



CLASS  IV – KANNADA   Page 3 of 6  
 

 

 

ಊ)  ಪಾ ಶ್ನು  – ಉತ್ತ ರಗಳು : 

೧. ರೈತನ್ನುನ   ಏನೆುಂದು  ಕರೆಯುತ್ತತ ರೆ? 

ಉತತ ರ:  

 

 

೨. ರೈತ  ಎುಂತಹ  ಜ್ಜೀವಿ? 

ಉತತ ರ:  

೩.  ರೈತನು  ಎಲ್ಲು   ದುಡಿಯುತ್ತತ ನೆ? 

ಉತತ ರ:  

೪. ರೈತ  ಏನು  ಸಹಿಸಿಕೊಳುು ತ್ತತ ನೆ? 

ಉತತ ರ:  

 ೫. ದಿೀಪವು  ಇತರರಿಗೆ  ಏನು  ಕೊಡುತತ ದೆ? 

ಉತತ ರ:    

೬.  ನಾವು  ಯಾರಿಗೆ  ಜಯವಾಗಲ್ಲ  ಎನ್ನ ೀಣ? 

ಉತತ ರ:   

 

Lesson No & Name:   ಪಾಠ - ೬ ಮಂಗನ್ ಉಪಾಯ                                                                  Textbook Page No: 19 

ಅ) ಶಬದ  - ಅರ್ಥ: 

೧.  ಪಂಗನಾಮ =  ೪.  ಉಪಾಯವಂತ =  

೨.  ಪರಾರಿ =  ೫.  ಸರ ಸರ =  

೩.  ಜಗಳ =   

 

ಆ) ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು: 

೧. ಉಪಾಯವಂತ =  

೨.  ದಡಡ  =  

೩.  ಜಗಳ =  
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ಇ) ವಿರುದಧ  ಪದಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ: 

೧. ಹೊೀದವು x  ೪. ಲಾಭ x  

೨. ಸರಿ x    ೫.  ಅಪಾಯ x  

೩.  ಮೇಲೆ x  ೬.  ಆಸೆ x  

 

ಈ) ಬಹುವಚನ್ಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ: 

೧. ಬೆಕುು  -  ೪. ತಕು ಡಿ -  

೨. ಮರ -  ೫.  ತಟ್ಟಟ  -  

೩.  ಮಂಗ -  ೬.  ಮನೆ –  

 

 

ಉ) ಆವರಣದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ: 

(Choose the correct word / Fill in the blanks)  

೧.  ಒುಂದು ದಿನ್ ಎರಡು ಬೆಕುು ಗಳು ಒುಂದು _________ಗೆ ಹೊೀದವು.  

(ಮನೆ, ಮಠ, ಮಂದಿರ) house, cloister, temple  

೨. ಅವು ಅಲ್ಲು ುಂದ ಒುಂದು ಬೆಣೆ್ಣ  ಮುದೆೆಯನುನ  ___________ತಂದವು.  

(ಕದೆು , ಒದೆು , ಗೆದೆು ) steal, kicked, won 

೩. ಮಂಗವು ಬೆಣೆ್ಣ  ಮುದೆೆಯನುನ  _____________ಭಾಗ ಮಾಡಿತ.  

(ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಲು ) 2 ,3 ,4 

 

ಊ) ಪಾ ಶ್ನು - ಉತ್ತ ರಗಳು (Question and answers)  

 ೧. ಬೆಕುು ಗಳು ಏನು ಕದೆು  ತಂದವು? 

ಉತತ ರ:  

೨. ಅವು ಏಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದವು? 

ಉತತ ರ:  

೩. ಅದು ಎುಂತಹ ಮಂಗ? 

ಉತತ ರ:  
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೪. ಮಂಗನಗೆ ಏನು ಆಸೆಯಾಯಿತ? 

ಉತತ ರ:  

೫. ಮಂಗವು ಏನು ತಂದಿತ? 

ಉತತ ರ:  

೬. ಮಂಗವು ಬೆಕುು ಗಳಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಿತ?  

ಉತತ ರ:  

 

Lesson No & Name:  ಪಾಠ- ೯  ದಿೀಪಾವಳಿ                                                                                  Textbook Page No:27-28 

ಅ)  ಶಬದ  - ಅರ್ಥ:  

೧. ಸಡಗರ = ೪.  ಅಲಂಕರಿಸು =  

೨.  ಧರಿಸು  = ೫.  ಹಿರಿ  ಹಿರಿ = 

೩.  ತೃಪ್ತತ  =    

 

ಆ)   ಸಮಾನಾರ್ಥಕ  ಪದಗಳು : 

೧. ಸಡಗರ =  ೪.  ಪೂಜೆ =  

೨.  ಧರಿಸು  =  ೫.  ದಿೀಪ =  

೩.  ತೃಪ್ತತ  =   

 

ಇ) ವಿರುದಧ   ಪದಗಳು :    

೧. ಬೆಳಕು x   ೪.  ಹೊಸಬಟ್ಟಟ  x   

೨.  ಹಗಲ್ಲ x   ೫.  ಸಂತೊೀಷ x   

೩.  ದೊಡಡ ದು x   ೬. ಸುಖ x   

 

ಈ) ವಚನ್ಗಳನ್ನು   ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ : 

೧. ಪಟಾಕಿ -  ೪.  ಮಿಠಾಯಿ -  

೨.  ದಿೀಪ -   ೫.  ಬಟ್ಟಟ  -  

೩.  ಹಬು  -  ೬. ದಿನ್- 
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ಉ) ಹಂದಿಸಿ  ಬರೆಯಿರಿ : 

೧. ಮೊದಲನೇ  ದಿನ್               ಅಜ್ಞಾ ನ್  (          ) 

೨.  ಎರಡನೇ ದಿನ್                   ಬಲ್ಲಪಾಡಯ ಮಿ    (       ) 

೩.  ಮೂರನೇ ದಿನ್                  ನ್ರಕ  ಚತದದಶಿ     (        )                  

೪.  ಬೆಳಕು                              ನ್ರಕ  ಚತದದಶಿ      (        ) 

೫.  ಕತತ ಲ್ಲ                              ಜ್ಞಾ ನ್     (         ) 

ಊ) ಪಾ ಶ್ನು  – ಉತ್ತ ರಗಳು : 

೧. ದಿೀಪಾವಳಿ  ಎುಂತಹ  ಹಬು ? 

ಉತತ ರ:   

೨.  ಗೀಪ್ತ -ಗೌರಿ  ಯಾರಿಗಾಗಿ  ಕಾಯುತ್ತತ ದೆರು? 

ಉತತ ರ:    

೩. ಅಕು  -ಭಾವ ಮೈಸೂರಿನುಂದ  ಏನು  ತಂದಿದೆರು? 

ಉತತ ರ:  

೪.  ದಿೀಪಾವಳಿ ಎಷ್ಟಟ  ದಿನ್ಗಳ ಹಬು ? 

ಉತತ ರ:  

೫.  ಅಕು -ಭಾವ, ಗೀಪ್ತ-ಗೌರಿ ಹಬು ದ ದಿನ್ಗಳನುನ  ಹೇಗೆ ಕಳೆದರು? 

ಉತತ ರ:    

           ಅ)  ಕೆಳಗಿನ್ ಸಂಖೆ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಕನ್ು ಡ ಸಂಖೆ್ಯ  ಮತ್ತತ  ಸಂಖೆ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ. (೧ ರಿಂದ  ೩೦,  1 TO 30) 

1. 6 ,_________ ,_____________________________        

2. 11,_________ ,_____________________________        

3. 23,_________ ,_____________________________        

4. 21,_________ ,_____________________________        

5. 13,_________ ,_____________________________        

6. 25,_________ ,_____________________________        

7. 4,_________ ,_____________________________        

8. 19,_________ ,_____________________________        

9. 30,_________ ,_____________________________        

10. 8,_________ ,_____________________________        

         

 


