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LESSON NO-2 ಹಿರಿಯರ  ಸ್ಮರಣೆ 

I. ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ . 

೧)ಶತಮಾನ=________________.           ೨)ಉತತಮೋತತಮ=__________________. 

೩)ಪ್ರವೃತ್ತತ =__________________.              ೪)ಮೋರುಕೃತ್ತ =__________________ 

೫)ಲಭಿಸಿವೆ =__________________              ೬)ವಿಧಿವಶರಾದರು =________________ 

II. ಆವರಣದಿಂದ  ಸ್ರಿಯದದ  ಪದವನ್ನು  ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತನಿಂಬಿರಿ . 

೧) ಶ್ರೋ ಕೆ.ವಿ ಪ್ುಟ್ಟಪ್ಪನವರ______________ವೆೋ ಕುವೆೆಂಪ್ು.(ಕವಿನಾಮ, ಕಾವನಾಮ,ಕಾವಯನಾಮ) 

೨)ಶ್ರೋಕುವೆೆಂಪ್ು ಅವರಿಗೆ ಕನನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಬಗೆ_ೆ_______ವಾದ ಅಭಿಮಾನವಿತುತ.(ಅಪಾರ,ಅಪ್ರ,ಆಪ್ರ) 

೩) __________ಕನನಡ ಡಿೆಂಡಿಮವ , ಓ  ಕನಾಾಟ್ಕ ಹೃದಯಶ್ವ.(ಹಾರಿಸು, ಬಾರಿಸು,ಏರಿಸು) 

೪)ಶ್ರೋಕುವೆೆಂಪ್ುರವರು ಈ ಹೆಸರಿನೆಂದಲೆೋ ಕೋತ್ತಾಯ ___________ಕೆಕೋರಿದವರು.(ಶ್ಖರ,ಸಿಖರ ಷಿಖರ) 

III. ಹೆ ಿಂದಸಿ ಬರೆಯಿರಿ 

೧) ಕಾವಯನಾಮ                                      ಮೋರು ಕೃತ್ತ ___________ 

೨) ಶ್ರೋ ರಾಮಾಯಣ ದಶಾನೆಂ                ಪ್ರಶಸಿತ ____________ 

೩) ಜ್ಞಾನಪೋಠ                                        ಕುವೆೆಂಪ್ು ______________ 

IV ವಿರನದ್ದಾರ್ಥಕ  ಪದ  ಬರೆಯಿರಿ . 

೧)ಪ್ರಿಚಿತ  x ________________                    ೨)ಪಾರರೆಂಭ  x _______________ 

೩)ಖ್ಾಯತ್ತ  x  _________________                    ೪)ಹಿರಿಯರು x________________ 

೫)ಸಮರ್ಾ  x ________________                    ೬)ಪಾತರ   x _______________ 

೭)ಅರಳಿತುx _______________                      ೮) ಕೋತ್ತಾ x_________________ 

V.ಸ್ರಿಯದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೆ ಡನವ ಪದಗಳನ್ನುಪೂರ್ತಥ ಗೆ ಳಿಸಿ.  (ವೆ,ಕ,ಸ್,ನದ,ಕದ,ರ್ ಕ,ಮದ,ನದಥ,ರ) 

೧)____ ವಯನಾಮ.   ೨)ಮಲೆ____ಡು   ೩)ರಾ____ಯಾಣ   ೪)____ರಕಾರ    ೫)ಕ___ಟ್ಕ   ೬)ಅ___ಸ     

೭)ಪ್ರ___ಮ   ೮)___ನನಡ    ೯)ರಾಷ್ಟ್ರ ____ವಿ   ೧೦) ಮದು____ 

VI. ಒಿಂದನ ವದಕಯದಲ್ಲ ಿಉತತರಿಸಿ. 

೧)ಕುವೆೆಂಪ್ು ರವರು ಬರೆದ  ಮೋರು  ಕೃತ್ತ ಯಾವುದು? 

೨)ಕುವೆೆಂಪ್ು ರವರ  ಪ್ೂಣಾ ಹೆಸರು  ಏನು? 

೩)ಕುವೆೆಂಪ್ು ರವರಿಗೆ ಯಾವ  ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲಯಗಳು ಡಿ. ಲಿಟ್ ಪ್ದವಿ  ನೋಡಿವೆ ? 

VII.ಎರಡನ  ಮ ರನ ವದಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 
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೧)ಕುವೆೆಂಪ್ು ರವರು ಹುಟ್ಟಟದ ಸಥಳ ಮತುತ ಕಾಲದ  ಬಗೆ ೆತ್ತಳಿಸಿರಿ ? 

೨)ಕುವೆೆಂಪ್ು ರವರ  ಹೆಸರಾೆಂತ ಕೃತ್ತಗಳನುನ ತ್ತಳಿಸಿರಿ ? 

೩)ಶ್ರೋ ಕುವೆೆಂಪ್ು  ಅವರಿಗೆ ಕೆೋೆಂದರ ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಿೆಂದ ಲಭಿಸಿದ ಪ್ದವಿ ಪ್ರಶಸಿತಗಳ ಬಗೆೆ ಬರೆಯಿರಿ. 

 

LESSON NO - 3 ಬಿೀರಬಲ್ನಿ್  ಮದತೆೀ  ನಿಜವದಯಿತನ 

I. ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ . 

೧)ರಚ್ೆೆ = ___________________                         ೨)ಹೆಮೆ= ______________________ 

೩)ತಾಳ್ೆೆ =___________________                       ೪)ಕರಿಕರಿ=______________________ 

೫)ರೆ ೋಸಿಹೆ ೋಯಿತು =______________                ೬)ತರುವಾಯ =_______________ 

II. ಹೆ ಿಂದಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧)ಅಕಬರ್                           ಮಾತೆೋ  ನಜ್ _______________ 

೨)ಬೋರಬಲ್                       ಬೋಗಿದ  ____________________ 

೩)ಅದು ತುೆಂಬಾ                ವಿವರಿಸಿದ __________________ 

೪)ಕಾರಣವನುನ                  ಹಠಮಾರಿ __________________ 

೫)ಹೆಮೆಯಿೆಂದ                 ಮಹಾ ಮೆಂತ್ತರ__________________ 

೬)ಬೋರಬಲಲನ                   ಚಕರವತ್ತಾ ______________________ 

III.ವಿರನದ್ದಾರ್ಥಕ  ಪದ  ಬರೆಯಿರಿ . 

೧)ವಿಶ್ಾವಸ x  ____________________     ೨)ಅಳು  x _____________________ 

೩)ನೆಂಬಕೆ  x_____________________     ೪)ಸೆ ೋಲು x __________________ 

೫)ಆಶ್ಸುತx ____________________        ೬ಸುಲಭ x_____________________ 

೭)ಸಮಾಧಾನ x__________________     ೮) ಜೆ ೋರಾಗಿ x ________________ 

೯)ಜಾಣತನx____________________ 

IV.ಮದದರಿಯಿಂತೆ  ಬರೆಯಿರಿ:  ಮದದರಿ:  ವಿಚ್ಾರ +ಇಸು = ವಿಚ್ಾರಿಸು 

೧)ಓದು+ಇಸು=_________________    ೨)ಚಿತರ +ಇಸು=__________________ 

೩)ನಗು+ಇಸು=_________________    ೪)ಅಳು +ಇಸು =_________________ 

೫)ಬರೆ +ಇಸು =__________________   ೬)ಹಾಡು+ಇಸು =_________________ 

V.ಒಿಂದನ ವದಕಯದಲ್ಲ ಿಉತತರಿಸಿ: 
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೧)ಅಕಬರ್  ಎೆಂದರೆ  ಯಾರು? 

೨)ಅಕಬರನಗೆ  ಬೋರಬಲಲನ  ಮೋಲೆ  ಏಕೆ  ಅಸಮಾಧಾನವಿತುತ? 

೩)ಬೋರಬಲಲನಗೆ  ಏನು  ತ್ತಳಿದಿತುತ ? 

೪)ಅಕಬರನು ಯಾವ ಕಾರಣವನುನ ನೆಂಬಲಿಲಲ? 

VI.ಈ ಮದತನ್ನು  ಯದರನ ಯದರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದರನ 

೧)’’ಸಾವಮಿ ನಮೆ  ಮನೆಯ  ಪ್ರಿಸಿಥತ್ತಯೋ ಹಾಗಿದ್ೆ.” 

೨)”ಓಹೆ ೋ! ಈ ಬಟ್ಟಲು  ಬೆೋಕೆ? ತೆಗೆದುಕೆ ೋ”. 

೩)''ಕಳಳನಗೆ ೆಂದು ಪಳ್ ಳೆನೆವ '' 

VII.ಸ್ವಿಂತ  ವದಕಯದಲ್ಲ ಿಬರೆಯಿರಿ. 

೧)ದ್ೆಹಲಿ:__________________________________________________________. 

೨)ಸಮಾಧಾನ:_______________________________________________________ . 

೩)ಪ್ರತ್ತದಿನ:__________________________________________________________. 

೪)ಪ್ರಿಸಿಥತ್ತ:__________________________________________________________. 

VIII.ಎರಡನ  ಮ ರನ ವದಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 

೧)ಅಕಬರ್ ಬೋರಬಲಲರ ಸೆಂಬೆಂಧ ಹೆೋಗಿತುತ?  

೨)ಬೋರಬಲಲನು ದರಬಾರಿಗೆ  ದಿನವೂ  ಏಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತತದದನು? 

 

LESSON NO-4-ಗೆ ರಿಲ್ ಿ

I. ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ . 

೧)ಗೆ ೋಚರಿಸು=____________________      ೨)ನೋಳವಾಗಿ =___________________ 

೩)ರೆ ೋಮ=______________________       ೪)ಸಮರ್ಾ= _____________________ 

೫) ಪಾರಣಿಗಳ ತಜ್ಞರು=___________ 

II.ಸ್ಮದನದರ್ಥಕ  ಪದಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ 

೧)ಮೆಂಗ=__________________       ೨)ಸಮಿೋಪ್= ______________________ 

೩)ಸಮುದರ=__________________     ೪)ಕಾಡುಗಳು=______________________ 

೫)ಸಮರ್ಾ=___________________   ೬)ವತಾನೆ=________________________ 

 ೭)ಭಯಾನಕ =_________________   ೮)ವೆೈರಿಗಳು=_____________________ 
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III.ಹೆ ಿಂದಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧)ಗುಡಡ                             ಸಾಕುವುದಿಲಲ ___________________ 

೨)ಪಾರಣಿಗಳ                     ಕೆೋಳುತತವೆ ____________________ 

೩)ಮೈ ರೆ ೋಮ                 ಪಾರಣಿಗಳು ___________________ 

೪)ಮ ಗು                        ಸವಭಾವ _____________________ 

೫)ಶ್ಾೆಂತ                           ಚಪ್ಪಟೆ ______________________ 

೬)ಬುದಿದವೆಂತ                     ಒರಟ್ು______________________ 

೭)ಹೆೋಳಿದೆಂತೆ                    ತಜ್ಞರು______________________ 

೮)ಯಾರು                          ಗೆ ರಿಲಲ____________________ 

IV.ಮದದರಿಯಿಂತೆ  ಬರೆಯಿರಿ 

ಮದದರಿ :ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವವನು -ನಟ್ 

೧)ದ್ೆ ೋಣಿ ನಡೆಸುವವನು - __________________ 

೨)ಹಾಡು  ಹೆೋಳುವವನು - ____________________ 

೩)ರೆ ೋಗಿಗೆ ಚಿಕತೆೆ ನೋಡುವವನು - _________________ 

೪)ಬೆಳ್  ೆಬೆಳ್ೆಯುವವನು - ______________________ 

೫)ವಾಹನ ನಡೆಸುವವನು -___________________ 

V.ಈ ಪದಗಳಲ್ಲ ಿ ಬಿಟ್ಟಟರನವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು  ಯೀಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. (ಗದ,ವಥ,ಕದ,ಳ,ಸ್ವ,ದ್ೆ,ಗದ,ಭ,ಗೆ ,ನಿ) 

೧)______ರಿಲಲ    ೨)ಸಿ___ ಮಾ     ೩)ಮೃ_____ಲಯ    ೪)ಪೊ____ ಗಳು  ೫)ಗುಡಡ_____ ಡು    

೬)___ ಡುಗಳು    ೭)ತೆ ೋ____ ಗಳು   ೮)____ಭಾವ   ೯)ಪ್ೂ___ಭಾಗ   ೧೦)__ಯಾನಕ 

VI.ಒಿಂದನ ವದಕಯದಲ್ಲ ಿಉತತರಿಸ್ನ: 

೧)ನಾವು ಗೆ ರಿಲಾಲವನುನ ಪ್ರತಯಕ್ಷ ವಾಗಿ  ಎಲಿಲ ನೆ ಡಬಹುದು ? 

೨)ಗೆ ರಿಲಲ ಯಾವ ಜಾತ್ತಗೆ  ಸೆೋರಿದ  ಪಾರಣಿ ?  

೩)ಗೆ ರಿಲಾಲ ನೆ ೋಡುವುದಕೆಕ ಹೆೋಗಿರುತತದ್ೆ ? 

೪)ಗೆ ರಿಲಾಲಗಳು ಎೆಂರ್ಹ  ಸವಭಾವದ  ಪಾರಣಿಗಳು ? 

 ೫)ಗೆ ರಿಲಾಲಗಳಲಿಲ  ಎಷ್ಟ್ುಟ ಬಗೆಗಳಿವೆ? 

VII.ಎರಡನ ಮ ರನ  ವದಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ. 

೧) ಗೆ ರಿಲಾಲಗಳ ವಾಸಸಥಳದ ಬಗೆೆ ಪಾರಣಿಗಳ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೆೋಳುತಾತರೆ? 
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೨)ಗೆ ರಿಲಾಲಗಳು ಕೆ ೋಪ್ದಲಿಲದ್ಾಗ ಏನು  ಮಾಡುತತವೆ ?  

೩)ಗೆ ರಿಲಾಲಗಳು ಎಲೆಲಲಿಲ ವಾಸ ಮಾಡುತತವೆ ? 

 

 

LESSON NO-5- ಗೌಡರನ ನೆ ೀಡಿದ  ನದಟ್ಕ 

I. ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ : 

೧)ಬೆಂದಿಹರು=___________________     ೨)ಅರಿತು =________________________ 

೩)ನೆ ೆಂದಿಹರು=___________________ ೪)ಪ್ರಿವೆಯಿಲಲದ=____________________ 

೫)ಮೈಚ್ಾಚುವುದು=________________  ೬)ತೆಂದಿಹರು=______________________ 

೭)ನೆಂದಿಹರು=___________________      ೮)ಸುಸ ತರವಾಗಿ =__________________ 

II.ಆವರಣದಲ್ಲಿರನವ   ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಯದದನದನ್ನು  ಆರಿಸಿ  ಖದಲ್ಲ  ಜದಗದಲ್ಲ ಿ ಬರೆಯಿರಿ . 

(ತಪ್ಪದ್ೆ, ಕೆಲಸ, ಬಯಲು, ಒಮೆಲೆ, ತಾವೆೋ, ಕೆಂಬಳಿ, ತುೆಂಬ, ನಾಟ್ಕ ) 

೧)__________________ ನೆ ೋಡಲು ಬೆಂದಿಹರು. 

೨)ಮನದಲಿ____________________ ನೆ ೆಂದಿಹರು . 

೩)ಹೆ ತತದು ಕಳ್ೆಯದ್ೆ_________________ ಹಾಸಿ . 

೪)ಕಣಿನಿ  ರೆಪೆಪಯು_____________________ಮುಚಿೆ. 

೫)ಮ ಗದು___________________ಗೆ ರಕೆಯ. 

೬)ಸುತತಲು ಮುತತಲು ಬರಿದ್ೆೋ____________________. 

೭)ಯಾವುದ್ೆೋ___________________ಸುಸ ತರ ವಾಗಲು. 

೮)_________________ ದೆಂಡವ  ತೆರಬೆೋಕು. 

III.ಈ ಸದಲ್ನಗಳನ್ನು  ಸ್ರಿಪಡಿಸಿ  ಬರೆಯಿರಿ: 

೧) ಬೆಂದಿಹರು  ನೆ ೋಡಲು ನಾಟ್ಕ. 

೨) ನೆ ೆಂದಿಹರು  ತುೆಂಬ  ಮನದಲಿ. 

೩) ಮಡಿಲನು  ಸೆೋರಿದರು ನದ್ೆದಯ. 

೪) ಇರಬೆೋಕು ಗುರಿಯದು  ಒೆಂದ್ೆೋ. 

೫) ತಪ್ಪದ್ೆ ತೆರಬೆೋಕು  ದೆಂಡವ. 

೬)ತುರುಕದರು ಬಾಯಿಗೆ ಸುಣಿವ. 

೭)ಚ್ಾಚಿದರು ಮಲಲನೆ ಮೈಯನು. 
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೮)ಕಾಯಲು ಇಲಲ ಗೌಡರ ಯಾರ . 

IV.ಪದಯಭದಗವನ್ನು  ಪೂಣಥಗೆ ಳಿಸಿ. 

1)ಯಾವುದ್ೆ________________________ 

______________________________ ಇರಬೆೋಕು. 

ಒೆಂದ್ೆೋ_________________________ 

_______________________________ ತೆರಬೆೋಕು. 

2) ಕಣಿನಿ ರೆಪೆಪಯು ತಾವೆೋ ಮುಚಿೆ 
__________________________________ 

__________________________________ 

 

ನದ್ೆದಯ ಮಡಿಲನು  ಸೆೋರಿದರು. 

V.ಮದದರಿಯಿಂತೆ  ಬರೆಯಿರಿ . 

ಮದದರಿ:  ಹಳಿಳ -ಹಳಿಳಗಳು 

೧)ನಾಟ್ಕ -_________________           ೨)ಬಾಯಿ -______________________ 

೩)ಎಲೆ -___________________           ೪)ಕೆಲಸ-_______________________ 

೫)ರೆಪೆಪ-____________________          ೬)ಗುರಿ-________________________ 

೭)ಬಯಲು -__________________        ೮)ಕಣುಿ ________________________ 

೯)ಮ ಗು___________________         ೧೦)ಕೆಂಬಳಿ ______________________ 

VI.ಬಿಟ್ಟಟರನವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು  ಯೀಚಿಸಿ  ಬರೆಯಿರಿ :  (ಡ,ವೆ,ಕೆ,ಬ್ೆೀ,ಕೆ,ನದ,ಡಿ,ಳಿ,ಸ್ನ,ನ್,ನಿ,ಎ ದ್ೆ,ಯ,ಗೆ ) 

೧)ಗೌ_____ರು   ೨)____ಲಸ    ೩)____ಟ್ಕ       ೪)____ಸ ತರ ೫)ಕೆಂಬ____      ೬)____ಮಿಷ್ಟ್     

೭)______ರಕೆ    ೮)ಬ_____ಲು ೯)____ಸರ    ೧೦)ಪ್ರಿ______  ೧೧)ಅಡಿ______ ೧೨)ಮ___ಲು 

೧೩)ಕಳ್ೆಯ______    ೧೪)____ಚೆರ     ೧೫)ಮ_____ದಲಿ 

VII.ಒಿಂದನ ವದಕಯದಲ್ಲ ಿಉತತರಿಸಿ 

೧)ಹರಳ್ೆೋ ಗೌಡರು  ಹುರುಳಿೋ  ಹಳಿಳಗೆ ಏಕೆ  ಬೆಂದಿದದರು?  

೨)ಅವರು ತಮೋಡನೆ  ಏನನುನ ತೆಂದಿದದರು ?  

೩)ನಾಟ್ಕ  ತಡ  ಎೆಂದು  ತ್ತಳಿದ  ಮೋಲೆ ಹರಳ್ೆೋ ಗೌಡರು  ಏನು  ಮಾಡಿದರು?  

೪)ಕೆಲಸ  ಸುಸ ತರವಾಗಿ  ನಡೆಯಲು  ಮುಖಯವಾಗಿ  ಏನರಬೆೋಕು ? 

೫)ಒೆಂದು ನಮಿಷ್ಟ್  ತಡೆಯಿರಿ  ಎೆಂದರೆ  ಏನು  ತರಬೆೋಕಾಗುತತದ್ೆ ?  
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LESSON NO-6-ಮಲ್ಿರ ಪಲದಯನ್ 

I. ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

೧)ಶ್ಷ್ಟ್ಟಚ್ಾರ= ____________________      ೨)ಜ್ಟ್ಟಟ =________________________ 

೩)ಪ್ಟ್ುಟ =_______________________     ೪)ಪ್ುರಸಾಕರ=____________________ 

೫)ಗೆಂಡಾೆಂತರ=___________________    ೬)ತಲಲಣಿಸಿದರು =__________________ 

೭)ಅಜಾನುಬಾಹುಗಳು =______________ 

II.ಹೆ ಿಂದಸಿ ಬರೆಯಿರಿ . 

೧)ಮ ರು ಮೆಂದಿ            ಪ್ಟ್ುಟಗಳು   ________________________ 

೨)ಕೃಷ್ಟ್ಿದ್ೆೋವರಾಯ          ಪ್ೆಂಡಿತ __________________________ 

೩)ಪ್ದಕ                         ಮಯಾಾದ್ೆ ________________________ 

೪)ಕುಸಿತ                           ಬಡಾರ ___________________________ 

೫)ಅತ್ತಥಿಗಳು                 ಪ್ೆಂದಯ ____________________________ 

೬)ರಾಜ್                          ಪ್ರಶಸಿತ ___________________________ 

೭)ಆಸಾಥನ                       ಚಕರವತ್ತಾ ________________________ 

೮)ವಿದ್ೆೋಶ್                       ಮಲಲರು __________________________ 

III.ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಯದದ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

೧)ಆ ಮಲಲರು_______________ ಬಲದ  ಶರಿೋರದವರಾಗಿದದರು. 

೨)ನಾವು ಮ ವರು  ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ________________ 

೩)ನಾವು ನಮೆ__________________ವನುನ ನಾಳ್  ೆ ಸೆಂಜೆಯ  ವೆೋಳ್ೆಗೆ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತೆತೋವೆ. 

೪)___________________ನೋವು ಮಹಾ  ಉಪಾಯವೆಂತರು. 

೫) ಕುಸಿತಯಲಿಲ ನೋವು ಸೆ ೋಲುವ___________________ ವೆೋ ಹೆಚುೆ. 

IV.ಸ್ಮದನದರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

೧)ಮಲಲರು =____________________        ೨)ಶ್ಷ್ಟ್ಟಚ್ಾರ=___________________ 

೩)ಪ್ುರಸಾಕರ= ___________________      ೪)ಪ್ೆಂದಯ =______________________ 

೫)ಗೆಂಡಾೆಂತರ=___________________     ೬)ಪ್ಲಾಯನ =___________________ 

V.ವಿರನದ್ದಾರ್ಥಕ  ಪದಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ 

೧)ಸೆ ೋಲು x ___________________     ೨)ಸಮಾಧಾನ x______________________ 
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೩)ಅಪ್ಮಾನ x__________________     ೪)ವಿಶ್ಾವಸ x_______________________ 

೫)ಗುರು x____________________         ೬)ಸೆಂಭವ x________________________ 

೭)ನಜ್ x______________________       ೮)ಸದುದ್ೆದೋಶ ______________________ 

೬)ಅಪ್ಮಾನx__________________ 

VI.ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮಮ ಸ್ವಿಂತ  ವದಕಯದಲ್ಲ ಿಬಳಸಿರಿ . 

೧)ಶರಿೋರ:____________________________________________________________ 

೨)ಉಡುಪ್ು:__________________________________________________________ 

೩)ಬೆಂಗಾರ:__________________________________________________________ 

೪)ಉಪಾಯ:_________________________________________________________ 

೫)ಕುಸಿತ ಪ್ೆಂದಯ:_______________________________________________________ 

VII.ಒಿಂದನ ವದಕಯದಲ್ಲ ಿಉತತರಿಸಿ 

೧)ಕೃಷ್ಟ್ಿದ್ೆೋವರಾಯನ ಆಸಾಥನಕೆಕ  ಯಾರು  ಬೆಂದರು? 

೨)ಮಲಲರು  ಶ್ಷ್ಾಟಚ್ಾರದೆಂತೆ  ಏನು  ಮಾಡಿದರು ?  

೩)ಮ ರು  ಮೆಂದಿ  ಮಲಲರು  ವಿಜ್ಯ ನಗರಕೆಕ  ಏಕೆ  ಬೆಂದಿದದರು ? 

೪)ವಿಜ್ಯನಗರದ  ಮಲಲರು  ಯಾರ  ಸಹಾಯ  ಬೆೋಡಿದರು ?  

೫)ರಾಮಕೃಷ್ಟ್ನಿು ರಾತ್ತರ ಯಾರ  ಬಡಾರಕೆಕ  ಹೆ ೋದನು ?  

VIII.ಎರಡನ  ಮ ರನ  ವದಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ . 

೧)ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ  ಮಲಲರು  ಏನೆೋನು  ಧರಿಸಿದದರು ?  

೨)ಮ ರನೆಯ ಮಲಲನು  ಕೃಷ್ಟ್ ಿದ್ೆೋವರಾಯ ನಲಿಲ ಏನೆೆಂದು  ಪಾರಥಿಾಸಿದನು ?  

೩)ರಾಮಕೃಷ್ಟ್ನಿು ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಲಲರನುನ ಹೆದರಿಸಲು  ಏನು  ಮಾಡಿದನು ?  
 

LESSON NAME : ಸ್ಿಂಖೆಯಗಳು ಹದಗ  ಸ್ಿಂಖದಯ ನದಮಗಳು ೧-೮0(1-80) 

ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಸ್ಿಂಖೆಯಗಳಿಗೆ  ಸ್ಿಂಖೆಯ ಮತನತ ಸ್ಿಂಖದಯನದಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ: 

೧) 18-______,_________________            ೨) 26-_______,____________________ 

೩) 39-_______,________________           ೪) 45-_______,____________________ 

೫) 57-________,_______________             ೬) 64-________,__________________ 

೭) 73-_________,______________              ೮) 33-_________,________________ 
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೯) 70-_________,______________          ೧0) 42-________,___________________ 

ಈ ಕೆಳಗಿನ್  ಗದಯ ಭದಗವನ್ನು  ಓದ  ಕೆಳಗಿನ್  ಪರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ  ಉತತರಿಸಿ : (unseen passage) 

ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರು ಅಕೆ ಟೋಬರ್ ೨,೧೮೬೯ ರೆಂದು ಗುಜ್ರಾತ್ತನ ಪೊೋರ ಬೆಂದರಿನಲಿಲ ಜ್ನಸಿದರು. ಅವರ ತೆಂದ್ೆ 

ಹೆಸರು ಕರಮ್ ಚೆಂದ್ ಗಾೆಂಧಿ,ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪ್ುತಲಿೋಭಾಯಿ ಮತುತ ಪ್ತ್ತನ ಹೆಸರು ಕಸ ತರ ಬಾ . ಅವರಿಗೆ ನಾಲುಕ 

ಜ್ನ ಮಕಕಳಿದದರು. ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರ ಪ್ೂಣಾ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ದ್ಾಸ್ ಕರಮ್ ಚೆಂದ್ ಗಾೆಂಧಿ .ಅವರು 

ಭಾರತ್ತೋಯ ಸಾವತೆಂತರಯ ಆೆಂದ್ೆ ೋಲನದ  ನೆೋತೃತವ ವಹಿಸಿದದರು .ಜ್ನರು ಅವರನುನ ಪರೋತ್ತಯಿೆಂದ ಬಾಪ್ೂಜಿ ಎೆಂದು 

ಸೆಂಬೆ ೋಧಿಸುತ್ತತದದರು . ರವಿೋೆಂದರನಾರ್  ಠಾಗ ರರು ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತಾೆ ಎೆಂಬ ಬರುದನುನ ನೋಡಿದದರು . 

ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರು ವಿಶ್ಾವದಯೆಂತ "ಮಹಾತೆ ಗಾೆಂಧಿ "ಎೆಂದ್ೆೋ  ಚಿರಪ್ರಿಚಿತರು . 

ಮಹಾತಾೆ ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರನುನ ''ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತ '' ಎೆಂದು ಕರೆಯುತಾತರೆ .ಪ್ರತ್ತ ವಷ್ಟ್ಾ ಅಕೆ ಟೋಬರ್ ೨ 

ರೆಂದು ಗಾೆಂಧಿ ಜ್ಯೆಂತ್ತಯನುನ ವಿಶ್ಾವದಯೆಂತ ಅಹಿೆಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತತದ್ೆ. ಇೆಂಗೆಲೆಂಡ್ 

ನಲಿಲರುವ  ಲೆಂಡನ್ ನ  ಯ ನವಸಿಾಟ್ಟ ಕಾಲೆೋಜಿನಲಿಲ ಕಾನ ನು ಅಧಯಯನ ಮಾಡಿ ನಾಯಯವಾದಿಯಾಗಿದದರು 

.ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರು ಮಾರ್ಚಾ ೧೨,೧೯೩೦ ರೆಂದು ಉಪಪನ ಸತಾಯಗರಹ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅನೆೋಕ ಪ್ುಸತಕಗಳನುನ 

ಬರೆದಿದ್ಾದರೆ . ಸತಯ,ಅಹಿೆಂಸೆ,ಮತುತ ಸರಳತೆ ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರ ತತವಗಳ್ಾಗಿದದವು. ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರು ಈ 

ತತವಗಳನುನ ಮತುತ ಜಿೋವನ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ತಮೆ ಆತೆಚರಿತೆರಯಾದ ''ದಿ ಸೆ ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸೆ ಪ್ರಿಮೆಂಟ್  ವಿಥ್ 

ಟ್ುರಥ್ ''ಎೆಂಬ ಪ್ುಸತಕದಲಿಲ ವಿವರಿಸಿದ್ಾದರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾದ ಭಾರತ್ತೋಯರ ವಿರುದಧ ವಣಾಭೆೋದ ನೋತ್ತ,ಪ್ೂವಾಗರಹ 

ಮತುತ  ಅನಾಯಯಗಳ ನಡೆಯುತ್ತತದದನುನ ಸವತಃ ಅನುಭವಿಸುವ ಮ ಲಕ ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರು ಬರಟ್ಟಷ್ ಸಾಮಾರಜ್ಯದಲಿಲ  

ತಮೆ ಜ್ನರು ಸಾಥನಮಾನಗಳನುನ ಮತುತ ಸಮಾಜ್ದಲಿಲ ತಮೆದ್ೆೋ  ಸಾಥನವನುನ ಪ್ರಶ್ನಸಲು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿ ನಾಗರಿಕ 

ಹಕುಕಗಳ  ಆೆಂದ್ೆ ೋಲನದಲಿಲ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ೆಂಡಿದದರು . 

ಪರಶ್ೆುಗಳು : 

೧) ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರ  ಪ್ೂಣಾ ಹೆಸರೆೋನು ? 

೨)ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ತತವಗಳ್ಾವುವು? 

೩) ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರು ಬರೆದ ಆತೆಚರಿತೆರಯ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರೆೋನು? 

೪)ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರು _____________ರೆಂದು ಜ್ನಸಿದರು 

೫)ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರ ತೆಂದ್ೆಯ ಹೆಸರು _____________,ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು _____________. 

೬)ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರನುನ  ಜ್ನರು ಪರೋತ್ತಯಿೆಂದ ______________ಎೆಂದು ಸೆಂಬೆ ೋಧಿಸುತ್ತತದದರು. 

೭)ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯವರು ವಿಶ್ಾವದಯೆಂತ _____________ಎೆಂದ್ೆೋ ಚಿರಪ್ರಿಚಿತರು. 
 



                             INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

                                          MIDDLE SECTION-(BMS/GMS) 

                                MIDTERM EXAM-WORKSHEET-2022-23 

CLASS: VII                                                                                             SUBJECT: 

KANNADA 
 

Page-10 
 

          _______________________ಮುಕಾತಯ_________________________ 


