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Lesson No & Name: ಪಾಠ -೪    ಗುರಿ ಸಾಧನೆ                                                                               Textbook Page No: 18-20 

ಅ) ಶಬ್ದ -ಅರ್ಥ : 

೧. ರಾಜ  ೋಚಿತ   ವಿದ್ ೆಗಳು = ೬. ಅಮೋಘ =  

೨. ಕೃತಕ ಗಿಣಿ = ೭. ವಿಸ್ಮಯ = 

೩. ನಿಪುಣ = ೮. ಏಕಾಗರತ  =  

೪.ಪಾರ್ಥ = ೯. ದಣಿವು = 

೫. ಚಿಮ್ಮಮತು =  

 

ಆ) ಹೆ ೊಂದಿಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ    ಮಕಕಳು                             ಏಕಾಗರತ  

೨.ಪಾಾಂಡುರಾಜನ   ಮಕಕಳು                           ಚಿಮ್ಮಮತು     

೩.ಪಿತಾಮಹ                                                 ಹ  ಟ್ ೆಬಾಕ  

೪. ರಾಜ  ೋಚಿತ                                             ಕಣುು         

೫. ಗಿಣಿಯ                                                    ಪಾಾಂಡವರು        

೬. ಭೋಮಸ ೋನ                                             ವಿದ್ ೆಗಳು       

೭. ಬಾಣವು                                                  ಭೋಷ್ಟ್ಮ 

೮. ಶ್ರದ್ ೆ ಹಾಗ                                             ಕೌರವರು    

                            

ಇ) ಆವರಣದಿೊಂದ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ುು ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗ  ನ ರು ಮಾಂದಿ __________ಮಕಕಳು. (ಗಾಂಡು, ಗುಾಂಡು, ಮಾಂಡು) 

೨. ಆತನ ಮಾತಿಗ  ದ್  ರೋಣರು__________. (ಒಪಿಿದರು, ಅಪಿಿದರು, ತಪಿಿದರು) 

೩. ಅವರು ಬಿಲ್ುು ವಿದ್ ೆ ಯನುು_____________ ತಿದಿದರು. (ಕಲಿಸ್ು, ನಲಿಸ್ು, ಚಲಿಸ್ು) 

೪. ಒಾಂದು ಕೃತಕ ___________ಯನುು ಮಾಡಿಸಿ ಇಡಿ ಸಿದದರು. (ಗಣಿ, ಗಿಣಿ, ಗುಣಿ) 

೫. ಸಾಧನ  ಮಾಡುವವನು _____________ನಾಗಿರುತಾಿನ . (ಸಾಧಕ, ಬಾಧಕ, ಮಾದಕ) 

೬. ಸ್ ಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ______________ಹ ೋಳಿದರು. (ಬುದಿೆ, ಗುದಿದ, ತಿದಿದ) 

 

ಈ) ಗುೊಂಪಿಗೆ ಸೆೇರದ ಪದವನ್ುು ಆರಿಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಕತಿಿ, ಈಟಿ, ಬಾಣ, ಗದ್ , ರರ್.                             (                                 ) 

೨. ನವಿಲ್ು, ಗಿಣಿ, ಧಣಿ, ಹಾಂಸ್, ಪಾರಿವಾಳ.               (                                 ) 

೩. ಆಶ್ರಮ, ಕೋತಿಥ, ಪರಸಿದಿೆ, ಯಶ್ಸ್ುು, ಸಿದಿೆ.             (                                 )             

೪. ಶ್ರದ್ ೆ, ನಿಷ್ ೆ, ಆಸ ೆ, ಆಸ್ಕಿ, ಶ್ಕಿ.                     (                                 ) 
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ಉ) ಮಾದರಿಯೊಂತೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೆ ೇಡಿಸಿ ಪದಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಿ: 

ಮಾದರಿ: ರುವಡoಪಾ-ಪಾೊಂಡವರು, ರುವಾರಕೌ -ಕೌರವರು  
೧. ರುಕಲ್ಬಾ -           _____________________ 

೨. ದ್ ೆವಿಲ್ುುಬಿ -           _____________________ 

೩. ಣುುಕಯಣಿಗಿ-         _____________________  

೪. ತಚಿಜ  ೋರಾ-        _____________________  

೫. ರಮನವಿಮಾ-       _____________________ 

೬. ನ ಧಸಾರಿಗು-        _____________________ 

 

ಊ) ಒೊಂದು ವಾಕ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

೧. ಕೌರವರ ತಾಂದ್  ಯಾರು? 

ಉತಿರ:  

೨. ಪಾಾಂಡುರಾಜನ ಮಕಕಳನುು ಏನ ಾಂದು ಕರ ಯುತಾಿರ ? 

ಉತಿರ:  

೩. ಕೌರವ -ಪಾಾಂಡವರಿಗ  ಧನುವಿಥದ್ ೆಯನುು ಯಾರು ಕಲಿಸ್ುತಿಿದದರು? 

ಉತಿರ: 

೪. ಪಾಾಂಡವರಿಗ  ಅಾಂದು ಯಾವ ಪಾಠವಿತುಿ? 

ಉತಿರ:   

೫. ಭೋಮ ಸ ೋನನು ಗಿಳಿಯ ಕಣಿುಗ  ಗುರಿ ಇಟ್ಾೆಗ ಕಾಣಿಸಿದುದ್ ೋನು? 

ಉತಿರ:  

 

ಋ) ಎರಡು ಅರ್ವಾ ಮ ರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ:  

೧. ಪಾಾಂಡವರು ಎಷ್ಟ್ುೆ ಮಾಂದಿ? ಅವರ ಹ ಸ್ರುಗಳ ೋನು? 

ಉತಿರ:  

 
 

೨. ಪಿತಾಮಹನಾದ ಭೋಷ್ಟ್ಮನು ಗುರು ದ್  ರೋಣರಲಿು ಏನ ಾಂದು ಕ ೋಳಿಕ  ಾಂಡ? 

ಉತಿರ:  

 
 

೩. ಗುರು ದ್  ರೋಣರು ಭೋಮಸ ೋನನಿಗ  ಏನ ಾಂದು ಬುದಿ ೆಹ ೋಳಿದರು? 

ಉತಿರ:  
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Lesson No & Name:  ಪಾಠ-೫ ಗರಹಣ                                                               Textbook Page No: 22-24 

ಅ) ಶಬ್ದ -ಅರ್ಥ:  

೧. ಈಗಳ -  ೫. ಶ್ಶಿ -  

೨. ರಕಕಸ್ರು -  ೬. ಇರುಳು -  

೩. ಗುಣಗಿ -  ೭. ತಿರುಳು -  

೪. ಕಲಿಿತ -  ೮. ಪಠಿಸ್ುವರು -  

 

ಆ) ಆವರಣದಿೊಂದ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಆರಿಸಿ ಖಾಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಗರಹಣದ ____________(ಗುಟ್ೆನು, ಜುಟ್ೆನು, ಸಿಟ್ೆನು) 

೨. ______________ಈಗಳ  (ಬರದಿರಿ, ಬಾಂದಿರಿ, ಬನಿುರಿ) 

೩.___________ಚಾಂದಿರರನು (ಗವಿ, ಸ್ವಿ, ರವಿ) 

೪. ಅವರನು ______________(ಉಳಿಸ್ಲ್ು, ಬ ಳ ಸ್ಲ್ು, ಕಲಿಸ್ಲ್ು) 

೫. ಭ ಮ್ಮಯ _____________(ನ ರಳು, ಬ ರಳು, ಹರಳು) 

೬. ಪಡ ಯಿರಿ ____________(ಸಾೆನ, ಜ್ಞಾನ, ಮಾನ) 

 

ಇ) ಹೆ ೊಂದಿಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ:    

೧. ಬನಿುರಿ     ತಿಳಿಯುತ  

೨. ರಾಹು                           ಜ್ಞಾನ 

೩. ನಿೋರ  ಳು                       ಸ್ ಯಥ  

೪. ನಿಜ                              ಮುಳುಗಿ  

೫. ಗರಹಣದ                         ಸ್ಾಂಗತಿಯನು  

೬. ಅದುವ ೋ                         ಇರುಳು    

೭. ತಿರುಳನು                        ಕ ೋತುಗಳು 

೮. ಪಡ ಯಿರಿ                        ಈಗಳ  

                                                

ಈ)  ಗುೊಂಪಿಗೆ ಸೆೇರದ ಪದವನ್ುು ಆರಿಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕ , ಅವಿವ ೋಕ            (                                    )     

೨. ರವಿ, ಸ್ ಯಥ, ಭಾನು, ಭ ಮ್ಮ                     (                                    ) 

೩. ಕಾಪಾಡು, ರಕ್ಷಿಸ್ು, ಉಳಿಸ್ು, ಉರುಳಿಸ್ು        (                                    )  

೪. ಶ್ಶಿ, ಸ  ೋಮ, ಚಾಂದರ, ಇಾಂದರ                        (                                    ) 
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ಉ) ಈ ಸಾಲುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದದರೆ ಸರಿ, ತ್ಪಾಾಗಿದದರೆ ತ್ಪಪಾ ಎೊಂದು ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಗರಹಣದ ಗುಟ್ೆನು ಅರಿಯುವಿರ ೋಕ ?           (        ) 

೨. ನಿೋರ  ಳು ಮುಳುಗಿ ಪಠಿಸ್ುವರಿವರು          (        ) 
೩. ಶ್ಶಿಯಾಂಗಳದಿ ಭ ಮ್ಮಯ ನ ರಳು              (        ) 
 ೪. ಸ್ ಯಥನಿಗ ದುರು ಸ್ ಯಥನು ಬರಲ್ು      (       ) 
 ೫. ತಿರುಳನು ತಿಳಿಯುತ ಪಡ ಯಿರಿ ಜ್ಞಾನ        (       ) 

 

ಊ) ಒೊಂದೆ ೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿ: 

೧. ಮಕಕಳು ಏನನುು ಅರಿಯಬ ೋಕು? 

ಉತಿರ:  

೨. ರಾಹು - ಕ ೋತುಗಳನುು ಯಾರಿಗ  ಹ  ೋಲಿಸ್ಲಾಗಿದ್ ? 

ಉತಿರ:  

೩. ರಾಹು - ಕ ೋತುಗಳು ಯಾರನುು ನುಾಂಗುತಾಿರ ? 

ಉತಿರ:  

೪. ಜನರು ಯಾರನುು ಉಳಿಸ್ಲ್ು ನಿೋರಿನಲಿು ಮುಳುಗುತಾಿರ ? 

ಉತಿರ:  

೫. ಚಾಂದರ ಗರಹಣ ಹ ೋಗ  ಉಾಂಟ್ಾಗುತಿದ್ ? 

ಉತಿರ:  

೬. ಸ್ ಯಥ ಗರಹಣ ಹ ೋಗ  ಉಾಂಟ್ಾಗುತಿದ್ ? 

ಉತಿರ:  

 

Lesson No & Name: ಪಾಠ - ೬ - ರೊಂಗಭ ಮಿಯ  ಕ್ಲಾಶೆರೇಷ್ಠರು                                                      Textbook Page No: 27-29 

ಅ)ಶಬ್ದ  ಅರ್ಥ:  

೧.  ಉನುತಿ =  ೫.  ಟ್ಾಕ ಚಿತರ =  

೨.  ಒಡ ಯ =  ೬.  ಹರಿಮೆ =  

೩.  ಪರಬುದೆ = ೭.  ವಿರಳ = 

೪.  ಮ ಕ  ಚಿತರ =  

 

ಆ)  ಆವರಣದಿೊಂದ  ಸರಿಯಾದ  ಪದವನ್ುು  ಆರಿಸಿ  ಬಿಟ್ಟ ಸಥಳದಲ್ಲಿ  ಬ್ರೆಯಿರಿ : 

೧. ಶಿರೋ   ವಿೋರಣು ನವರು  ಕನುಡ  ವೃತಿಿ   ನಾಟ್ಕ __________________ದ   ಭೋಷ್ಟ್ಮರು.  ( ಅಾಂಗ, ಸ್ಾಂಗ, ರಾಂಗ ) 

೨. _________________ರ   ನಾಂತರ  ಆ  ನಾಟ್ಕ   ಮಾಂಡಳಿಗ   ಅವರ ೋ  ಒಡ ಯರಾದರು.  (೧೯೧೭, ೧೯೧೮, ೧೯೧೯) 

೩. ಅವರು  ಆಧುನಿಕ  _____________________ ಗಳನುು  ಅಳವಡಿಸ್ುತಿಿದದರು.  (ಯಾಂತರ, ಮಾಂತರ, ತಾಂತರ) 
೪. ಸ್ದ್ಾರಮೆ  ನಾಟ್ಕದಲಿು  ಅವರು __________________ನ   'ಪಾತರ  ಮಾಡುತಿದಿದರು .  (ಕಳಳ , ಕುಳಳ, ಮಳಳ)  
೫. ಅವರು  ಏಳನ ೋ  ತರಗತಿಯಲಿು ರುವಾಗಲ ೋ    ಶಾಲ ಗ    ಶ್ರಣು ________________.  ( ಹ  ಡ ದರು, ನಡ ದರು, ತಡ ದರು)  



 

 

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

 MIDTERM WORKSHEETS: 2022-23 

CLASS:  VIII             SUBJECT: KANNADA               
______________________________________________________________________________________________________ 

Page: 5 
 

೬.  ಶಿರೋ  ಹಿರಣುಯೆನವರು  ವಿಶಿಷ್ಟ್ೆ  ಶ ೈಲಿಯ  ಹಾಸ್ೆ ___________________ರಾಗಿದದರು.                  (ನಟ್, ಭಟ್, ಘಟ್ ) 

೭.   ಅವರು ದ್ ೋವದ್ಾಸಿ  ನಾಟ್ಕದಲಿು __________________ನ   ಪಾತರ ಮಾಡುತಿಿದದರು. (ನಾಂಜಯೆ, ನರಸ್ಯೆ, ನಾಜ ಕಯೆ) 
೮. ________________ ಚಿತರದಲಿು  ಅವರ    ಅಭನಯಿಸಿದದರು . (ವಾಣಿ, ಮಾಣಿ, ರಾಣಿ ) 

                     

ಇ)  ಹೆ ೊಂದಿಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧.  ನಾಟ್ಕ ರತು                 ನಾಜ ಕಯೆ 
೨.  ಸ್ದ್ಾರಮೆ                     ಸ್ಾಂಭಾಷ್ಟ್ಣ   
೩.   ವ ೈಭವದ                      ಮಾಡಿದರು  
೪.   ನಿಜವಾದ                     ಕಮೆಡಿಯನ್  

೫.    ಕಲ್ಚರ್ಡಥ                      ಆನ  - ಕುದುರ   
೬.   ಪಾದ್ಾಪಥಣ                  ರಾಂಗ  ಸ್ಜ್ಜಿಕ   
೭.   ಮನಚು                      ಕಳಳನ   ಪಾತರ 
೮.   ದ್ ೋವದ್ಾಸಿ                     ಗುಬಿಿ   ವಿೋರಣು   
ಈ)  ವಿರುದಧ  ಪದಗಳು  

೧.  ಉನುತಿ X ೪.  ಕೋತಿಥ X 

೨.  ಪಾತರ X ೫.  ಮ ಕ X 

೩.  ನಾಡು X ೬.   ನಗಿಸ್ುX 

 
ಉ)   ಈ  ಪದಗಳನ್ುು  ನಿಮಮ  ಸವೊಂತ್  ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಬ್ಳಸಿರಿ: 

೧.  ನಾಟ್ಕ -  

೨.  ಅಭನಯ - 

೩.  ಕಲಾವಿದ - 

೪.  ಪ ರೋಕ್ಷ್ಕ- 

ಊ) ಒೊಂದೆ ೊಂದು  ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ  ಉತ್ತರಿಸಿ: 

೧.  ನಾಟ್ಕರಾಂಗದ  ಭ ೋಷ್ಟ್ಮರು  ಎಾಂಬ   ಖ್ಾೆತಿಗ    ಯಾರು  ಪಾತರ ರಾಗಿದ್ಾದರ  ? 

ಉತಿರ: 

೨. ಶಿರೋ ವಿೋರಣುನವರ  ನಾಟ್ಕ  ಕಾಂಪನಿಯ  ಹ ಸ್ರ ೋನು ?  

ಉತಿರ:  

೩.   ಜನ ವಿೋರಣುನವರ ಯಾವ  ನಾಟ್ಕದ  ಪಾತರವನುು  ನ ನ ದು  ಆನಾಂದಿಸ್ುತಾಿರ ? 

ಉತಿರ: 

೪.  ಶಿರೋ ವಿೋರಣುನವರು  ಎಾಂತಹ  ಪಾತರ ಗಳನುು  ಹ ಚ್ಾಚಗಿ  ಮಾಡುತಿಿದದರು? 

ಉತಿರ: 

೫.  ಶಿರೋ  ಹಿರಣುಯೆನವರು    ಎಾಂತಹ  ನಟ್ರಾಗಿದದರು? 

ಉತಿರ: 
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೬.    ಶಿರೋ  ಹಿರಣುಯೆನವರು   ದ್ ೋವದ್ಾಸಿ  ನಾಟ್ಕದಲಿು  ಯಾವ  ಪಾತರ  ಮಾಡುತಿಿದದರು? 

ಉತಿರ: 

೭.    ಶಿರೋ  ಹಿರಣುಯೆನವರ  ನಾಟ್ಕ  ಸ್ಾಂಸ ೆ ಯ  ಹ ಸ್ರ ೋನು ? 

ಉತಿರ: 

೮.  ಶಿರೋ  ಹಿರಣುಯೆನವರು  ವಾಣಿ  ಎಾಂಬ  ಚಿತರ ವನುು  ಯಾವ  ಇಸ್ವಿಯಲಿು  ತಯಾರಿಸಿದದರು ? 

ಉತಿರ: 

 

ಋ) ಎರಡು ಅರ್ವಾ ಮ ರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

 

೧. ಶಿರೋ ವಿೋರಣುನವರಿಗ   ಲ್ಭಸಿದ  ಪದವಿ- ಪರಶ್ಸಿ ಿಗಳಬಗ ೆ  ವಿವರಿಸಿರಿ ?    

ಉತಿರ: 

 
 

೨. ಶಿರೋ  ಹಿರಣುಯೆ ನವರ ದ್ ೋವದ್ಾಸಿನಾಟ್ಕವು  ಹ ಚುಚ  ಜನಪಿರಯವಾಗಲ್ು  ಕಾರಣವ ೋನು ? 

ಉತಿರ: 

 
 

Lesson No & Name: ಪಾಠ -೭   ಬೆೊಂಕಿಯ  ಉಪಯೇಗ                                                              Textbook Page No:32-34                              

ಅ)ಶಬ್ದ -ಅರ್ಥ:  

೧. ಚಿಮುಮತಿಿದದವು-  ೫. ಜಲ್ಚರ -  

೨. ಬಳಕ  -   ೬. ದ್ ೈನಾಂದಿನ -  

೩. ರ ಢಿಸಿಕ  ೋ -  ೭. ವಿಧಾನ -  

೪. ತೃಪಿಿ -  
 
ಆ) ಹೆ ೊಂದಿಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಆದಿ  ಮಾನವರ ಾಂದು                           ಸ್ುಡುತಿಿದದರು                       
೨. ಅವರು  ಕಾಡುಗಳಲ ುೋ                          ಸ್ಾಂಗರಹಿಸಿದ್ಾದರ                         
೩. ಅದನುು  ಮುಟ್ೆಲ್ು                               ಕಾರುತಿಿದದವು                            
೪. ಕಡಿಗಳು                                             ಕಲಿತುಕ  ಾಂಡರು                                         
೫. ಬ ಾಂಕ  ಉಾಂಡ ಗಳನುು                           ಬರುತಿದಿದವು                          
೬. ನಿಧಾನವಾಗಿ                                      ಹ ದರುತಿಿದದರು                                    
೭. ಒಾಂದು  ಭಾಗವನುು                              ಇರುತಿಿದದರು       
 ೮. ಆಧಾರಗಳನುು                                   ಕರ ಯುತಾಿರ     
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ಇ) ಆವರಣದಿೊಂದ ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ುು ಆರಿಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಅವರು  ___________ಗಳಲ ುೋ  ಇರುತಿಿದದರು.  (ಕಾಡು, ಗ ಡು, ಮಾಡು) 
೨. ಅವರು  ____________ಕಾಕಗಿ  ಪಾರಣಿಗಳನುು  ಬ ೋಟ್ ಯಾಡುತಿಿದದರು.  (ಹಾರ, ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ) 

೩. ಒಮಮಮೆಮ  ಅಗಿು  ಪವಥತಗಳು  ____________ಯುತಿದಿದವು.  (ಸಿಡಿ, ಮ್ಮಡಿ, ಹಿಡಿ) 

೪.___________  ಮಾನವರು  ಅದನ ುಲಾು  ನ  ೋಡುತಿಿದದರು.  (ಆದಿ, ಅನಾದಿ, ಸ್ನಾದಿ) 

೫. ಗುಹ ಗಳಲಿು  ಬ ಳಕು  ಮೋದಿಸ್ುವುದನುು  _____________. (ಕಲಿಯುವರು,  ಕಲಿಯರು,  ಕಲಿತರು) 
 

ಈ) ಗುೊಂಪಿಗೆ ಸೆೇರದ ಪದ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಮನುಜರು , ಮನುಷ್ಟ್ೆರು , ಮಾನವರು , ದ್ಾನವರು -___________ 

೨. ವನ , ಕಾಡು , ಕಾನನ , ನಾಡು -  __________ 

೩. ಬಿಸಿ , ಕಾವು , ಶಾಖ , ವ ೈಶಾಖ -____________ 

೪. ಬ ಟ್ೆ , ಪವಥತ , ಗಿರಿ , ಸಿರಿ - ______________  

೫. ರಿೋತಿ , ಕರಮ , ನಿಧಾನ , ವಿಧಾನ – _______________ 

 

ಉ) ವಿರುದಧ  ಪದಗಳನ್ು  ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಆದಿ x ೬. ತೃಪಿ ಿx  

೨. ಜ  ೋರಾಗಿ x   ೭. ಕತಿಲ್ು x  

೩. ಸ್ಿಷ್ಟ್ೆ x  ೮. ಭಯ x  

೪. ಹಸಿ x  ೯. ಆಧಾರ x  

೫. ಬಹಳ x  ೧೦. ಸಾಧೆX  

ಊ) ಒೊಂದೆ ೊಂದು  ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ  ಉತ್ತರಿಸಿ: 

೧. ಕ  ೋಟ್ಾೆಾಂತರ  ವಷ್ಟ್ಥಗಳ  ಹಿಾಂದಿನ  ಮಾನವರನುು  ಏನ ಾಂದು  ಕರ ಯುತಾಿರ  ? 

 ಉತಿರ:                                                                                                                            

೨. ಆದಿಮಾನವರು  ಎಲಿು  ವಾಸ್ಮಾಡುತಿಿದದರು ? 

ಉತಿರ: 

೩. ಆದಿಮಾನವರು  ಮಾಾಂಸ್ವನುು  ಏಕ   ಬ ೋಯಿಸಿ  ತಿನುುತಿರಿಲಿಲ್ು ? 

ಉತಿರ: 

೪. ಆದಿಮಾನವರು  ಬ ಾಂಕಯನುು  ಮುಟ್ೆಲ್ು  ಏಕ   ಹ ದರುತಿದಿದರು ? 

ಉತಿರ: 

 ೫.ಆದಿಮಾನವರು  ಬ ಾಂಕಯನುು  ಎಲಿು  ನ  ೋಡುತಿದಿದರು?                                                                                                                

ಉತಿರ: 
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Lesson No & Name: ಪಾಠ-೮     ಎಲಿರಿಗ  ಪಾರಣವೆೇ ಹೆಚ್ುು                                                          Textbook Page No: 37- 38                                                                     

ಅ) ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥ: 

ದಯಮಾಡಿಸಿದ=  ಸಾಬಿೋತು  ಪಡಿಸ್ುವುದು= 

ದಿಢಿೋರನ =                                                         ಆದ್ ೋಶ್= 

ತಬಿಿಬಾಿದರು=  ಮುಕಿಗ  ಳಿಸಿದ = 

 

ಆ) ಹೆ ೊಂದಿಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಅಕಿರ್                                      ತಟಿೆದ 

೨. ರಾಜ  ಪಾಂಡಿತರು                       ಪರಯೋಗ 

೩. ಹ ಾಂಡತಿಯೋ                              ಅದರ  ಮರಿಯನುು   
೪. ಮರುದಿನ                                  ಆಳುಗಳು 
೫. ತ  ೋಟ್ದ                                  ಬ ಳಗಾಯಿತು                              
೬. ಕ  ೋತಿಯನುು                             ಹ ಚುಚ ಪಿರಯ                        

೭. ಪರಿೋಕ್ಷ                                       ಕವಿಗಳು                           
೮. ಅವನ  ಬ ನುು                              ಚಕರವತಿಥ                        

 
ಇ) ಆವರಣದಿೊಂದ ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ುು ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಸಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಪರತಿ ಮನುಷ್ಟ್ೆನಿಗ  ಹ ಚುಚ ಪಿರಯವಾದದುದ  ___________         (ಏಕ ,ಏನು,ಯಾವುದು?) 

೨. ಅವರು____________  ಕ್ಷ್ಣ ಬ ಪಿರಾಂತ  ಮುಖ-ಮುಖ ನ  ೋಡಿಕ  ಾಂಡರು.    (ಒಾಂದು ,ಎರಡು ,ಮ ರು) 
೩.___________  ಈ ಮಾತನುು ಸಾಬಿೋತು ಪಡಿಸಿ ತ  ೋರಿಸ್ಬಲ ುಯಾ?       (ಹಾಗಾದರ ,ಹ ೋಗಾದರ ,ಹಿೋಗಾದರ ) 
೪. ಅದು ಭಯದಿಾಂದ ತನು  __________ಯನುು ಎದ್ ಗ  ಅಪಿಿಕ  ಾಂಡಿತು.    (ಸಿರಿ,ಮರಿ,ಕುರಿ) 

 ೫. ಅವುಗಳಿಗ  ತಕಕ ರಿೋತಿಯಲಿು ಉಪಚ್ಾರ ಮಾಡಿಸಿ  ___________  ಉಳಿಸಿದನು.            (ಹಾವ,ಭಾವ,ಜ್ಜೋವ) 

ಈ) ಒೊಂದೆೇ ಪದದ ಉತ್ತರವನ್ುು ಬ್ರೆಯಿರಿ:  

೧. ಅಕಿರ್ ಚಕರವತಿಥಯು ಯಾವ ಸ್ಭ ಗ  ದಯಮಾಡಿಸಿದನು? 

ಉತಿರ:  

 

೨. ಚಕರವತಿಥಯು ಎಲ್ುರನ ು ಕುರಿತು ಎಷ್ಟ್ುೆ ಪರಶ ುಗಳನುು ಕ ೋಳಿದನು? 

 ಉತಿರ:  

 

೩. ಮಾನವನಿಗ  ಹ ಚುಚ ಪಿರಯವಾದುದು ಯಾವುದು? 

 ಉತಿರ:  

 

೪. ಬಿೋರಬಲ್ುನು ಕ  ೋತಿ ಹಾಗ  ಅದರ ಮರಿಯನುು ಎಲಿು ಇಡಿಸಿದನು? 

ಉತಿರ:   
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ಉ) ಒೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಿಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

೧. ರಾಜಸ್ಭ ಯಲಿು ಯಾವ ವಿಚ್ಾರದ ಮೆೋಲ  ಚಚ್ ಥ ನಡ ಯಿತು? 

ಉತಿರ:  

  

೨. ಅಕಿರ್  ಚಕರವತಿಥಯು ಯಾವ ಪರಶ ುಯನುು ಕ ೋಳಿದನು? 

ಉತಿರ:   

 

೩. ಬಿೋರಬಲ್ುನು ಒಾಂದು ಕ  ೋತಿ ಹಾಗ  ಅದರ ಮರಿಯನುು ಯಾರ ಮ ಲ್ಕ ತರಿಸಿದದನು? 

 ಉತಿರ:   

 

೪. ಕ  ೋತಿಯು ಯಾವಾಗ ಆತಾಂಕಗ  ಾಂಡಿತು? 

ಉತಿರ:  

 
 

ಋ) ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಬ್ಹುವಚ್ನ್ ರ ಪ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಪಾಂಡಿತ-  ೭.ವಿಚ್ಾರ-  

೨. ಮನುಷ್ಟ್ೆ-                                                                                   ೮. ಉತಿರ-  

೩. ಪರಶ ು- ೯. ಕ  ೋತಿ- 

೪. ಕವಿ-  ೧೦. ರಾಜ- 

೫. ಮಗು-  ೧೧. ಸ್ಭ - 

೬. ಪಾರಣಿ-  ೧೨. ಸಿಾಂಹಾಸ್ನ- 

 
ಎ) ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಏಕ್ವಚ್ನ್ ರ ಪ  ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

 

೧. ಹ ಾಂಡತಿಯರು- ೬.ಮರಿಗಳು-   

೨. ಮಾತುಗಳು- ೭. ಅರಮನ ಗಳು- 

೩. ತ  ಟಿೆಲ್ುಗಳು-  ೮. ತ  ೋಟ್ಗಳು- 

೪. ಸ್ದಸ್ೆರು-  ೯. ತಲ ಗಳು-  

೫. ಆಳುಗಳು-  ೧೦.ಪರಯೋಗಗಳು- 

 
 

GRAMMAR: ಸೊಂಖೆಯ ಮತ್ುತ  ಸೊಂಖಾಯ ನಾಮಗಳು  (೧- ೧೦೦)     (1-100) 
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ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:                                                                

ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದರಪಾ – (ಗುಗರೆಿ ಶಾಾಂತವಿೋರಪಿ ಶಿವರುದರಪಿ) ಕನುಡದ ಪರಮುಖ ಕವಿಗಳು. ಕುವ ಾಂಪು ಅವರ ಮೆಚಿಚನ ಶಿಷ್ಟ್ೆರಾಗಿ ಅವರ ಬರವಣಿಗ  

ಮತುಿ ಜ್ಜೋವನದಿಾಂದ ಪರಭಾವಿತರಾಗಿದದರು. ಗ  ೋವಿಾಂದ ಪ ೈ, ಕುವ ಾಂಪು ನಾಂತರ ಮ ರನ ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಯಾದವರು. ಸ್ುವಣಥ ಕನಾಥಟ್ಕ 

ರಾಜ  ೆೋತುವದಾಂದು (೨೦೦೬ ನವ ಾಂಬರ್ ೧) ಜ್ಜ. ಎಸ್. ಶಿವರುದರಪಿನವರನುು “ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ” ಎಾಂದು ಘ ೋಷಿಸ್ಲಾಯಿತು. 

      ಜನ್ನ್- ಜ್ಜ. ಎಸ್.ಶಿವರುದರಪಿನವರು ಶಿವಮಗ ೆಜ್ಜಲ ುಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ ಕನ  ಈಸ್ ರು ಗಾರಮದಲಿು ಫ ಬುರವರಿ ೭, ೧೯೨೬ ರಾಂದು 

ಜನಿಸಿದರು. ತಾಂದ್  ಶಾಾಂತವಿೋರಪಿ, ತಾಯಿ ವಿೋರಮಮ.  

  ಶಿಕ್ಷಣ- ಜ್ಜ. ಎಸ್. ಶಿವರುದರಪಿನವರು ಹ  ನಾುಳಿ, ರಾಮಗಿರಿ ಮತು ಿದ್ಾವಣಗ ರ ಯಲಿು ಕರಮವಾಗಿ ಪಾರರ್ಮ್ಮಕ, ಮಾಧೆಮ್ಮಕ ಮತು ಿಪೌರಢಶಾಲಾ 

ಶಿಕ್ಷ್ಣವನುು ಮುಗಿಸಿದರು. ಮೆೈಸ್ ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆನಿಲ್ಯದ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲ ೋಜ್ಜನಲಿು ಬಿ.ಎ. ಆನಸ್ಥ (೧೯೪೯) ಪದವಿ ಪಡ ದರು. ಎಾಂ.ಎ. (೧೯೫೩) 

ಪರಪರರ್ಮ ದಜ ಥಯಲಿು ತ ೋಗಥಡ  ಹ  ಾಂದಿ ಮ ರು ಸ್ುವಣಥ ಪದಕಗಳನುು ಪಡ ದರು. “ಸೌಾಂದಯಥ ಸ್ಮ್ಮೋಕ್ಷ ” ಎಾಂಬ ಪರಬಾಂಧಕ ಕ ಮೆೈಸ್ ರು ವಿಶ್ವ 

ವಿದ್ಾೆಲ್ಯದಿಾಂದ ಡಾಕೆರ ೋಟ್ ದ್  ರ ಯಿತು.  

 ಕ್ನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷ ೋತರಕ ಕ ಅಪಾರವಾದ ಕ  ಡುಗ ಯನುು ನಿೋಡಿದ್ಾದರ .  ಅವರ ಕ ಲ್ವು ಕವನ ಸ್ಾಂಕಲ್ನಗಳು 

ತಿೋರ್ಥವಾಣಿ, ಕಾತಿಥಕ, ಕಾಡಿನ ಕತಿಲ್ಲಿು, ಚಕರಗತಿ ಮತುಿ ಎದ್  ತುಾಂಬಿ ಹಾಡುವ ನು. 

   ಪರಶಸಿತಗಳು - ಜ್ಜ. ಎಸ್.ಶಿವರುದರಪಿನವರಿಗ  ವಿಮಶ ಥಗಾಗಿ ೧೯೮೪ ರಲಿು ಕ ೋಾಂದರ ಸಾಹಿತೆ ಅಕಾಡ ಮ್ಮಯ ಪರಶ್ಸಿಿ, ಕನಾಥಟ್ಕ ರಾಜೆ ಸಾಹಿತೆ 

ಅಕಾಡ ಮ್ಮ ಪರಶ್ಸಿಿ (೧೯೮೨), ರಾಜ  ೆೋತುವ ಪರಶ್ಸಿಿ, ಪಾಂಪ ಪರಶ್ಸಿ,ಿ ಮಾಸಿಿ ಪರಶ್ಸಿಿ, ಅನಕೃ ಪರತಿಷ್ಾನೆ ಪರಶ್ಸಿಿ, ನಾಡ  ೋಜ  ಪರಶ್ಸಿಿ, ಇನ ು ಅನ ೋಕ 

ಪರಶ್ಸಿಿಗಳು ದ್  ರ ತಿವ . 

      ೧೯೯೨ರಲಿು ದ್ಾವಣಗ ರ ಯಲಿು ನಡ ದ “ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ ಕನುಡ ಸಾಹಿತೆ ಸ್ಮೆೇಳನ” ದ ಅಧೆಕ್ಷ್ರಾಗಿದದರು. ಅವರು ೨೩ ಡಿಸ ಾಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರಾಂದು 

ಬ ಾಂಗಳೂರಿನಲಿು ನಿಧನರಾದರು.                                                                                                                                

ಪರಶೆುಗಳು:                                                                                                                         

೧. ಜ್ಜ. ಎಸ್. ಶಿವರುದರಪಿನವರು ಯಾವ ಸ್ಮೆೇಳನದ ಅಧೆಕ್ಷ್ರಾಗಿದದರು? 

ಉತಿರ:                                                                               

೨. ಜ್ಜ. ಎಸ್. ಶಿವರುದರಪಿನವರಿಗೆ ಡಾಕೆರ ೋಟ್ ದ್  ರಕಿಸಿ ಕೆೊಟ್ಟ ಪರಬಾಂಧದ ಹೆಸರೆೇನು?  

ಉತಿರ: 

೩. ಜ್ಜ. ಎಸ್. ಶಿವರುದರಪಿನವರು ಯಾರ ಬರವಣಿಗ  ಮತು ಿಜ್ಜೋವನದಿಾಂದ ಪರಭಾವಿತರಾಗಿದದರು?   

 ಉತರಿ:                           

೪. ಜ್ಜ. ಎಸ್. ಶಿವರುದರಪಿನವರನುು ಸ್ುವಣಥ ಕನಾಥಟ್ಕ ರಾಜ  ೆೋತುವದಾಂದು ಏನ ಾಂದು ಘ ೋಷಿಸ್ಲಾಯಿತು?             

ಉತಿರ: 

 ೫. ಜ್ಜ. ಎಸ್. ಶಿವರುದರಪಿನವರ ೨ ಕವನ ಸ್ಾಂಕಲ್ನಗಳನುು ಬರ ಯಿರಿ. 

ಉತಿರ: 


