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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

UPPER PRIMARY SECTIONS 

MID TERM EXAM REVISION WORKSHEET (2022-23)  

SUBJECT - KANNADA                                                                                               CLASS - V 

NAME _____________________                  SECTION   _____                      ROLL NO _____ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I) ಈ ವಬ್ದ ಗಳಿಗೆ ಅಥಥ ಬ್ರೆಯಿರಿ  (Word- meanings) : 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 1) ಬ್ಲಶಾಲಿ     ___________________      2) ಗಂಭೀರ      ______________________    

 3) ಸಾಮಾನಯ     ___________________      4) ನುಣುಪು     ______________________   

 5) ವಾಷ            ___________________      6) ಪಾದಚಾರಿ  ______________________ 

 7) ಯ ಸೆ್ಠ         ___________________      8) ಹಿತದೃಷೆ್ಠ     ______________________ 

 9) ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ _________________    10) ಸಿದಧ              ______________________ 

11) ಕನಿಕರ          _________________     12) ಮೂಡಿತು    _____________________ 

13) ಉದರ        _________________    14) ಷಸನೆ          _____________________ 

15) ಒದ್ದದ ಡು       _________________    16) ಸಂಭ್ರ ಮ     _____________________ 

17) ಮೇಧಾವಿ       _________________    18) ವರ ಮಿಸಿ       _____________________ 

19) ಸಕ್ಕು              _________________      20) ಅದ್ಧಧ ರಿ    _____________________ 

 

II)  ವಿರುದಧ  ದಗಳನುನ  ಬ್ರೆಯಿರಿ (Opposites): 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

1) ಷವ ತಂತರ     X  __________________           2)  ರೀಸಣ     X       ___________________ 

 3) ರಾಜ         X   __________________          4) ರಾಜಮಾಗಥ X       ___________________    

 5) ಮೇಧಾವಿ  X  __________________           6) ಸುಖ            X       ___________________  

 7) ಕಾಡು       X     ___________________       8) ಉದರ      X       ___________________ 

 9) ಷಸನೆ       X    ___________________        10) ಮೂಖಥ    X       ___________________   

11) ಯ ಸೆ್ಠ    X   _________________            12) ಸುರಕಿ್ಷತ     X       ___________________  

13) ಜಾಣ      X    _________________            14) ಬಂದರು    X       ___________________  

15) ಹೌದು    X   ___________________          16) ದೊಡ್ಡ ದು   X      ___________________ 

17) ಕಾಡು    X    __________________           18) ಇಂದು        X      ___________________ 

19) ಸಗಲು X     ___________________          20) ಆಗ             X      ___________________ 
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III)  ಲಿಂಗ ಬ್ದಲಾಯಿಸಿ : (Change the gender) :  

------------------------------------------------------- 

  1)  ಗಂಡು ಕ್ಕದುರೆ   _____________________    2) ಗಂಡು ಸಿಂಸ   ____________________  

  3)  ಹೆಣುು  ಆನೆ        _____________________     4) ಗಂಡು ಹುಲಿ   ____________________ 

  5)  ಹೆಣುು  ಬೆಕ್ಕು       ____________________       6) ತಂದೆ             _____________________ 

  7) ಮಗ                    ____________________       8) ಅನು          _____________________ 

  9)  ಚಾಲಕ               ____________________     10) ರಾಜ              _____________________ 

11) ಗಂಡ್ಸು              _____________________    12) ಹುಡುಗ         _____________________ 

13)  ಅಮಮ                 _____________________    14) ಅಕು                _____________________ 

15) ತಮಮ                   _____________________    16) ಅತೆ್ತ                ____________________ 

17) ಅನು               _____________________ 

 

IV) ಷಮಾನಾಥಥಕ ದಗಳು (Synonyms): 

-------------------------- 

1) ಸಂತೀಶ      ___________________       _______________________      

2 ಮೇಧಾವಿ         ___________________       _______________________   

3) ಯುದಧ            ___________________       _______________________  

4) ರಾಜ                ___________________       _______________________  

5) ರಾಶು ರ             ___________________       _______________________  

 

V) ಚನಗಳನುನ  ಬ್ದಲಾಯಿಸಿರಿ: (change the number) 

 

 1) ಧವ ಜ   ___________________                   2) ಸಕ್ಕು     ____________________ 

 3) ಸಂಸೆಾ ನಗಳು  ___________________      4) ಸೈನಿಕ  ____________________ 

 5)ಉತಸ ಗಳು     ___________________       6)ಸಿಂಸ   ____________________ 

 7) ಪಾರ ಣಿ              ___________________      8) ಜಂಕೆ   ____________________ 

 9) ಬೀನು         ____________________    10) ಕಥೆ     ____________________ 

 

VI) ಮಾದರಿಯಂತ್ತ ಬ್ರೆಯಿರಿ: ( Do as directed): 

 

ಅ) ಉದ್ದಸರಣೆ : ಸಿಂಸಗಳಿಗೆ  +  ಇಂತ   =   ಸಿಂಸಗಳಿಗಿಂತ  

 

1) ಪಾರ ಣಿಗಳಿಗೆ  +  ಇಂತ   =   _______________2) ಮನುಶಯ ರಿಗೆ  +  ಇಂತ   =   _______________ 

3) ಆನೆಗೆ           +  ಇಂತ   =    ______________ 4)ನನಗೆ             +  ಇಂತ  =   _______________ 
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ಆ) ಉದ್ದಸರಣೆ : ರಸೆ್ಠ ಯನುನ     =   ರಸೆ್ಠ   + ಅನುನ  

1) ಯ ಸೆ್ಠ ಯನುನ  = ____________  +   __________  2) ದೀನುನ   =  ___________  + ________ 

3) ತಂದೆಯನುನ     = ____________  +   __________  4) ಷೆ ಳನುನ     = ___________   + ________ 

5) ವಾಸನನುನ    = ____________  +   __________ 

 

ಇ) ಉದ್ದಸರಣೆ : ಜನರನುನ  =  ಜನರು + ಅನುನ   

1) ನಿಯಮಗಳನುನ   =  ____________+  ________   2) ಮಗನನುನ    =   ___________  + _________ 

3) ಆಟಗಳನುನ          =  ____________+ ________ 

 

ಈ) ಉದ್ದಸರಣೆ : ಅರಮನೆ  +  ಒಳಗೆ  =  ___________________ 

1) ಮನೆ  +  ಒಳಗೆ =  ______________                2) ಸಳಿಿ    +  ಒಳಗೆ   =  __________________ 

3) ಶಾಲೆ  +  ಒಳಗೆ =  _____________                 4) ಬಾಯಿ +  ಒಳಗೆ  =  __________________ 

 

ಉ) ಉದ್ದಸರಣೆ : ಲಾಭ್  +  ಆಯಿತು  = ಲಾಭ್ವಾಯಿತು  

1) ಊಟ   +  ಆಯಿತು   = _________________  2) ಉಕಾರ  + ಆಯಿತು = _______________ 

3) ಸಂತೀಶ  +  ಆಯಿತು =  _____________________ 

 

VII)ಬಿಟು   ಷೆ ಳ ತುಂಬಿರಿ : ( Fill in the blanks): 

 1) 15.08.1947  ರಲಿಿ  ಭಾರತವು ___________________________. 

 2) ಭಾರತದ     ಸಂವಿಧಾನವು____________ ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದತು. 

 3) ____________ ಯಲಿಿ  ಈ ಉತಸ ದ ಕಾಯಥಕರ ಮಗಳು ಬ್ಸಳ ಅದ್ಧಧ ರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತೆವೆ. 

 4) ಸಾಸಷವಂತ ಮಕು ಳಿಗೆ ದಕ- ರ ವಸೆಿ ಗಳನುನ  ನಿೀಡಿ   ___________________. 

 5) ಒಂದು ದನ ರಾಜನು ____________ದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿದರ ಸುತೆ್ತದದ . 

 6) ಮಂಗನಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ   __________   ಬಂದತು. 

 7) ನೊಣಕೆು  ಅದರಿಂದ ಬ್ಲವಾಗಿ ____________________. 

 8) _____________  ಯ ಪೆಟ್ಟು  ರಾಜನ ಮುಖಕೆು  ಬಿತೆು .  

 9) ಅನ ಮುಖದ ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗಲು __________  ದನಗಳೇ ಬೇಕಾದವು. 

10) ನಾವು ರಸೆ್ಠಯನುನ  ಬಿಳಿ_____________ ಷೆ ಳದಲಿೆ ೀ ಏಕೆ ದ್ದಟಬೇಕ್ಕ. 

11) ಪೊಲಿೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯರು ಈ ಯ ಸೆ್ಠ  ______________. 

12) ಸಸಿರು ದೀ _____________   ಹೀಗಿ ಎಂದು ಅಥಥ. 

13) ಅಶೀಕ ಷೆಂಭ್ದಲಿಿ    __________  ಸಿಂಸಗಳ ಚಿತರ ವಿದೆ. 

14)  __________ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಷವ ಭಾದ ಪಾರ ಣಿ. 

15) ಸಿಂಸದ ಮೈಬ್ಣು  ____________  ಅಥವಾ ಬೂದು ಮಿಶ್ರರ ತ ಸಳದಯಾಗಿರುತೆದೆ. 
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VIII)  ಹಂದಸಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ (Match the following): 

             ಅ                                         ಆ 

1) ಕೆಂಪು ದೀ                              ಆಗಸ್ು   15                       (         ) 

2) ಕ್ಷತೆಳೆ ದೀ                               ಜನರಿ  26                     (         ) 

3) ಸಸಿರು ದೀ                              ಷಮಾನರು                     (         ) 

4) ಪಾದಚಾರಿ                                ಸಕ್ಕು ಗಳು                        (         ) 

5) ಪೊಲಿೀಸ್ ಇಲಾಖೆ                     ನಿಲಿಿ                                (         ) 

6) ನಾಗರಿೀಕ                                   ಸಿದಧ ರಾಗಿ                        (         ) 

7) ರ ಜೆಗಳೆಲಿರೂ                          ಹೀಗಿ                            (         ) 

8) ಗಣರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವಾಗಿ            ಕಾಲುದ್ದರಿ                       (         ) 

9) ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ದನೊೀತಸ            ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ            (         ) 

 

 

IX) ಈ ವಾಕಯ ಗಳನುನ  ಷರಿಯಾದ ಕರ ಮದಲಿಿ  ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

 (Re-arrange the jumbled words to make meaningful sentences): 

 1) ಸಂತೀಶದ ದನ ಬ್ಸಳ ಭಾರತ್ತೀಯರಿಗೆ. 

___________________________________________________________________. 

 2) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದತು 26.01.1950 ರಿಂದ. 

___________________________________________________________________ .      

 3)  ಪಾಲ್ಗೊ ಳಿು ತೆ್ತರೆ ಮತದರು ಎಲಿಾ . 

___________________________________________________________________  . 

 4) ಗೌರವಿಸುತೆ್ತರೆ   ನಿೀಡಿ ದಕ- ರ ವಸೆಿ ಗಳನುನ . 

____________________________________________________________________ .   

X) ಚಿತರ ಗಳನುನ  ಗುರುತ್ತಸಿ ಮತೆು  ಬ್ಣು  ಸಚಿಿ ರಿ(Identify and color the pictures): 

 

1. ______________________                             2.    ________________________ 

 

                               
 

Learn all the question and answers from the Kannada Notes 

  


