
                                                                   Gr.X   II Language  Kannada 

                                                                      Periodic Test -1  (2019-20)  

                                                                              SET - 1 Answer Key 

                        ವಿಭಾಗ -A  

                                                                         ಅಪಠ್ಯಬೆ ೋಧನೆ: 

I. 1.ವಜ್ರದ  ಮೂಲ  ರೂಪ  ಇಂಗಾಲ. 

2. ಅತಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ  ಅತ್ಯಂತ್  ಆಕರ್ಷಣೀಯವೂ ಆದ ವಜ್ರ ಮೂಲದಲಿ್ಲ  ಗಂಲಾಲದ  ಪೂ ಇ ಗದಪಲಿ್ಲ  ಗಂಲಾಲದ 

 ಪಮಾಣುಗಳು ನಾಲುು  ಮುಖಗಳಂದ  ಒಂದನೊ ನಂದು  ಹಿಡಿದಿಪುವುದರಂದ  ಗದಕ್ೆು ಬೆಳಕಿನ  ರತಿಫಲನ ಶಕಿಿ ಮತ್ುಿ ಗಡಸುತ್ನ 

ಎಪಡೂ  ಬಂದಿದೆ 

3. ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲಿ್ಲ  ಜ್ಾಾಲಾಮುಖಿಗಳಲಿ್ಲ  ಗಂಲಾಲವು  ಸೆೀರ, ಹಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಮತ್ುಿ ಒತಿ್ಡದಿಂದ  ವಜ್ರದ ಹಪಳು ಪೂ  

ತಾಳುತಿ್ದೆಇ 

4ಇಗಡಸುತ್ನ  ದದ  ಅರ್ಷ  ಒಪಟುಇ 

                                                                ವಿಭಾಗ - B ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ 
 
II ಪೀಠಿಕೆಗೆ  -½      ವಿಷಯಕೆೆ   1½      ಭಾಷಾಶೆೈಲಿಗೆ     ½       ಉಪಸಂಹಾರಕೆೆ  ½ 

 ಪತ್ರಲೆೋಖನ: (ಮನವಿ ಪತ್ರ)  

III ಇಂದ  - ½      ಇವರಿಗೆ – ½       ದಿನಾಂಕ, ಮಾನಯರೆೋ , ವಿಷಯಕೆೆ  ½   ಪತ್ರದ  ಒಡಲಿಗೆ – 1,  ಮುಕಾಾಯ   ½ 

                                               ಅಥವಾ          (ಮನವಿ ಪತ್ರ ) 

ಇಂದ  - ½   ಇವರಿಗೆ – ½  ದಿನಾಂಕ, ಮಾನಯರೆೋ,  ವಿಷಯಕೆೆ  ½  ಪತ್ರದ  ಒಡಲಿಗೆ, ಸ್ವ ವಿವರಕೆೆ   1  ಮುಕಾಾಯ  ಸ್ಹಿಗೆ   ½ 

                                           ವಿಭಾಗ - C  (ಅನವಯಿಕ  ವಾಯಕರಣ) 

 IV ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಪರಶೆೆಗಳಿಗೆ  ಸೂಚನೆಯಂತೆ  ಉತ್ತರವನನೆ  ಬರೆಯಿರಿ : 

1.ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಪದಗಳನನೆ  ಬಿಡಿಸಿ  ಸಂಧಿಯನನೆ  ಹೆಸರಿಸಿ.     



ತ್ಲೆದೂಗನ =  ತ್ಲೆ + ತ್ೂಗನ  = ಆದೆೀಶ ಸಂಧಿ 

 ಸನಾಾನ = ಸತ್+ ಮಾನ = ಅನನನಾಸಿಕ  ಸಂಧಿ 

   2. ತ್ತ್ಸಮ-ತ್ದಭವ    1) ಚತ್ನುಥಿ  -  ಚೌತಿ  2)  ದೃಷ್ಟಿ – ದಿಟ್ಟಿ 

  3. ವಿರನದಾಾರ್ುಕ  ಪದಗಳು : 1)  ತ್ವರಿತ್  2)  ನವಿೀನ 

  4. ಸಮನಾರ್ುಕ  ಪದಗಳು:  1) ಸಮಾಧಾನ  2)  ಸಮೃದಿಿ 

  5. ನಿಷೆೀದಾರ್ುಕ ರೂಪ :  1) ಗನಣವಂತ್ರನ ದನಷಿರ  ಗೆಳೆತ್ನವನನೆ  ಮಾಡನವುದಿಲಲ. 

  6. ಜೊೀಡನ  ನನಡಿ: 1. ಹಣನು – ಹಂಪಲನ  2. ಕನಂದನ – ಕೊರತೆ 

  7. ಸಮಾಸಗಳು: 1. ಸಪತ+ ಸವರಗಳು = ದಿವಗನ ಸಮಾಸ   

                      2.ಪಾಣಿಯಲಿಲ  ಚಕರವನನೆ ಉಳಳವನನ – ಬಹನವಿರೀಹಿ ಸಮಾಸ 

  8. ಗಾದೆ  ವಿಸತರಣೆ:      ಒಳ ಅಥಥ ½   ಹೆ ರ ಅಥಥ  ½   ವಿವರಣೆ  1   

                                                  ವಿಭಾಗ -D  ಪಠ್ಯಗಳ  ಅಧಯಯನ 

       V. ಬಹುಪರಶ್ೆೆ ಆಯ್ಕೆ: 

1)ಆತ್ುನಾದ  2) ಹಣತೆಯ 3) ಶಬರಿ 4) ಕಾಲದ  5) ಚೆೀರಿಂಗ್  ಕಾರಸ್      6) ಸೂಯು ಚಂದರ   7) ದಶರತ್ 

               8) ಅಮೆರಿಕಾದ  ಚಿಕಾಗೊೀ   

VI. ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಪರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ  5-6  ವಾಕಯಗಳಲಿಿ  ಉತ್ಾರಿಸಿ.           

       1.ನಿರ್ೋಥವವಾಗಿರುವ  ಮಗುವನುೆ  ನೆ ೋಡಿ  ಮುದುಕಿ  ನಿರಾಸೆಯಿಂದ  ಹೆೋಳಿದೆದೋನು? 
         ಉತ್ತರ: ನಿರ್ೀುವವಾಗಿರನವ  ಮಗನವನನೆ  ನೊೀಡಿ ಮನದನಕಿ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ  ನನಡಿದ ಮಾತ್ನಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ: “ ಇಷನಿ       
ವಷುಗಳಿಂದಲೂ ಹಂಬಲಿಸಿ ಹನಟ್ಟಿದ ಮಗನ ಕೊನೆಗೂ ದಕೆಲಿಲಲವಲಲ? ಈ ಯನದಿವಲಲದೆ ಹೊೀಗಿದಾರೆ ನನೆ  ಮಗನವನನೆ 
ಹೆೀಗಾದರೂ ಬದನಕಿಸಿಕೊಳುಳತಿತದೆಾವಲಲ  ದೆೀವರೆೀ?”  ಎಂದನ ಮನದನಕಿ ಎದೆ  ಬಡಿದನಕೊಂಡನ ಅತ್ತಳು. 
                                                            ಅರ್ವಾ  
  ಶಬರಿಯು ಶ್ರೋ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನುೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಸ್ಂತೆ ೋಷ ಮತ್ುಾ ಆಶಚಯಥದಿಂದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆೋ, ನಿೋವು ಎಂದು ಕೆೋಳಿ 

ಸ್ಡಗರದಿಂದ  ಶ್ರೋ ರಾಮನ  ಬಳಿಗೆ  ಬಂದು ಅವನ ಮೈಯನುೆ ಮುಟ್ಟಿ, ಅವನ ಪಾದಕೆೆ ನಮಸ್ೆರಿಸಿ ಕೆೈಯನುೆ ಕಣಿಿಗೆ ತ್ತಾಕೆ ಂಡು 

ಸ್ಂತ್ಸ್ದ ಕಣಿಿೋರನುೆ  ಸ್ುರಿಸಿ ಬನಿೆರೆಂದು ಗದಗದಿಸ್ುತಾಾ ಹಿಗಿಗ ಏನು ಅಣಿಯಿಲಿವೆನುೆತಾಾ, ಕಂಪನಿೋಡುವ ಹ ಮಾಲೆಯನುೆ ರಾಮನ 



ಕೆ ರಳಿಗೆ  ಹಾಕಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಣುಿಗಳನುೆ ರಾಮ  ಲಕ್ಷ್ಮಣರ  ಕೆೈಗಿಟ್ುಿ ಇಂತ್ಹ ಹಣುಿಗಳು ಜಗತ್ತಾನೆ ಳಗೆ ಇಲಿವೆಂದು ತಾನು 

ನಿಮಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ತ್ಂದಿರುವೆನೆಂದು ಸ್ವಿಯಲು  ಹೆೋಳಿ ಆಶ್ೋವಾಥದವನುೆ ಪಡೆದಳು.  

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಂದರ್ಥವನುೆ  ಸಾವರಸ್ಯ ಸ್ಹಿತ್ ವಿವರಿಸಿ: 

”ಹೆ ಸ್ಗಾಲದ  ಹಸ್ುಮಕೆಳ  ಹರಸಿ” 

 ಈ ವಾಕಯವನುೆ ದ.ರಾ.ಬೆೋಂದೆರಯವರು  ಬರೆದ  ಗರಿ  ಎಂಬ  ಕವನ  ಸ್ಂಕಲನದ ಹಕಿೆ  ಹಾರುತ್ತದೆ  ನೆ ೋಡಿದಿರಾ  ಎಂಬ  

ಪದಯ  ಭಾಗದಿಂದ  ಆಯುದಕೆ ಳಳಲಾಗಿದೆ. 

ಹೆೋಳಿಕೆ:  ಈ ಮಾತ್ನುೆ  ಕವಿಯು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದಾದರೆ. 

     ಸ್ಂದರ್ಥ: ಹೆ ಸ್ತ್ನವು  ಹೆ ಸ್ಗಾಲದ  ಮಕೆಳಲಿಿ  ಹೆ ಸ್  ಚೆೋತ್ನವನುೆ  ಮ ಡಿಸ್ಲಿ  ಎಂದು  ಕವಿ  ಹಾರೆೈಸ್ುವ      

ಸ್ಂದರ್ಥದಲಿಿ  ಈ  ಮೋಲಿನ  ಮಾತ್ು  ವಯಕಾವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ  ಚಕರ ಉರುಳಿದ  ಹಾಗೆ ಎಲಾಿ  ಘಟ್ನೆಗಳು ಹೆ ಸ್ತ್ನಕೆೆ  ಕಾರಣವಾಗಿ  

ಇತ್ತಹಾಸ್ವಾಗುವುದು.ನಿಸ್ಗಥದ ಸ್ಹಜ ಕಿರಯ್ಕಯಂದಿಗೆ  ಯುಗಗಳ ೋೆ  ಸ್ರಿದಿ  ಹೆ ಸ್ತ್ನಕೆೆ  ತೆರೆಯುವ  ಸ್ಂಕೆೋತ್ವಾಗಿದೆ. 

                                                                   ಅಥವಾ  

  “ಮುಂಗಾರಿನ  ಮಳೆಯಾಗೆ ೋಣ” 

ಈ ವಾಕಯವನುೆ  ಕವಿ ಡಾ|| ರ್.ಎಸ್.ಶ್ವರುದರಪಪನವರು  ರಚಿಸಿರುವ  ಸ್ಂಕಲಪಗಿೋತೆ ಎಂಬ ಪದಯಭಾಗದಿಂದ  ಆರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಪದಯದ  ಆಕರ  ಗರಂಥ  “ಎದೆ ತ್ುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು”. 

ಹೆೋಳಿಕೆ: ಈ ಮಾತ್ನುೆ  ಕವಿಯು ಓದುಗರಿಗೆ  ಹೆೋಳಿದಾದರೆ. 

ಸ್ಂದರ್ಥದ  ವಿವರಣೆ:  ಈ ಮಾತ್ನುೆ  ಕವಿ  ಹೆೋಳಿದಾದರೆ. ಪರಿಸ್ರವು  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ  ಮಲಿೋನಗೆ ಳುಳತ್ತಾದೆ, ಸ್ಮಾಜವು  

ರ್ರಷಿವಾಗುತ್ತಾದೆ  ನದಿ ನಿೋರು  ಕಲುಷಿತ್ಗೆ ಂಡು  ಜಲರ್ೋವಿಗಳಿಗೆ  ಮಾರಕವಾಗುತ್ಾದೆ. ನಾವು ಅಂತ್ಹ ಮಲಿೋನವಾದ ನದಿಯನುೆ 

ಶುದಿದಗೆ ಳಿಸ್ುವ  ಮುಂಗಾರಿನ  ಮಳೆಯಾಗಬೆೋಕು ಎಂದಿದಾದರೆ. 

VII.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ  ಯಾವುದಾದರ   ಒಂದು  ಪರಶ್ೆೆಗೆ  ಎಂಟ್ು-ಹತ್ುಾ  ವಾಕಯದಲಿಿ  ಉತ್ಾರಿಸಿ:   

1.ಯುದಧದಿಂದ  ಆಗುವ  ಅನಾಹುತ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ನಿಮಮ ಅಭಿಪಾರಯವನುೆ  ಬರೆಯಿರಿ.     

   “ಯನದಿ’  ಇತಿಹಾಸದ  ಉದಾಕೂೆ  ಇರನವಂತ್ಹದೆಾೀ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾರಜ್ಯ ವಿಸತರಣೆ, ಲೊೀಭ, ಶಕಿತಯ ಪರದಶುನ, ಕೌಟನಂಬಿಕ 

ಕಲಹಗಳು ದೆವೀಷ ಸಾಧನೆ ಇತಾಯದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯನದಿವಾಗನತ್ತದೆ.  ಈ ಯನದಿದ ಭೀಕರತೆಯನ ಧಮು, ದೆೀಶಗಳ 

ಭೆೀದವಿಲಲದೆೀ ಭಾಗಿಯಾದ ಸೆೈನಿಕರಿಗೂ ಅವರ ಕನಟನಂಬ  ವಗುದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ದೆೀಶಕೂೆ ನಾನಾ ರಿೀತಿಯಸಂಕಷಿಗಳನನೆ 



ತ್ಂದೊಡನುತ್ತದೆ. ಯನದಿದಿಂದ  ಸಾವಿರಾರನ ಮಂದಿ ಅಮಾಯಕರನ ಬಲಿಯಾಗನತಾತರೆ. ಸಾವಿರಾರಯ ಜ್ನರ ಮನಸಿಸಗೆ ದೆೀಹಕೆೆ 

ಸಹಿಸಲಾರದ ಘಾಸಿ ಆಗನತ್ತದೆ.  ರ್ೀವ ಹಾನಿಯ ಜೊೀತೆಗೆ ಆಸಿತಹಾನಿ, ಮಾನಹಾನಿ ಉಂಟಾಗನತ್ತದೆ.  ಆಸಿತ-ಪಾಸಿತ, ಮನೆ-

ಮಠಗಳು ಹಾಳಾಗನತ್ತವೆ.  ಯನದಿದ ಸಂದಭುದಲಿಲ ಹಾಕಲಾಗನವ ಬಾಂಬ್ ಗಳಿಂದ  ಆ ಪರದೆೀಶವೆೀ ಸನಟನಿ ಹೊೀಗನವುದಲಲದೆ 

ಹಲವಾರನ ವಷುಗಳವರೆಗೆ ಆ ಪರದೆೀಶದ ಸನತ್ತಲೂ  ವಾಸಿಸನವ  ಜ್ನ-ಜಾಣಿವಾರನ-ಸಸಯವಗು-ರ್ೀವ ಸಂಕನಲದ 

ವಂಶವಾಹಿಯಮೆೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರನವುದಲಲದೆ ಅಲಿಲ ಜ್ನಿಸನವ ಮಕೆಳು ಅಂಗ ಹಿೀನರಾಗಿ  ಹನಟನಿತಾತರೆ. ಇದಕೆೆ ಹಿರೊೀಶಿಮಾ 

ಮತ್ನತ ನಾಗಸಾಕಿಗಳ ೀೆ  ಸಾಕ್ಷಿ. ಯನದಿದಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸನವ ಎರಡೂ ದೆೀಶಗಳು ನಷಿಕಿೆೀಡಾಗನತ್ತವೆ.  ಆ ಮೂಲಕ  ಆಥಿುಕ 

ಸಂಕಷಿ ತ್ಲೆದೊೀರನತ್ತದೆ. ಯನದಿದಿಂದ ಲಾಭವಾಗನವುದಕಿೆಂತ್   ನಷಿವೆೀ ಹೆಚನು. ಅದನೆರಿತ್ನ  ಎಲಾಲ ರಾಷರಗಳು 

ಶಾಂತಿಪಾಲನೆ  ಮಾಡನವುದನ ಅತ್ಯವಶಯಕವಾಗಿದೆ. 

                                                                ಅರ್ವಾ 
  ಲಂಡನ್  ನಗರ ವಿೀಕ್ಷಣೆಯಲಿಲ  ಲೆೀಖಕರನ  ಗನರನತಿಸಿರನವ  ವಿಶೆೀಷತೆಗಳ ೀೆನನ? 
 
ಉತ್ತರ: ಲಂಡನ್  ನಗರದಲಿಲನ  ಸಾರಂಡ್ ದಲಿಲಯ  ಸಾಯವ್ಯಯಯ್ ಸಿಂಪಗಳು  ಪರಸಿದಿಾಯನನೆ  ಹೊಂದಿದಾಾರೆ.  ನಗರದ 
ಪರತಿಯಂದನ  ಕೂಟಕೆೆ  ಒಂದನ ಹೆಸರನ ಇದೆ. ಟಾರಫ್ಲಾಲಾರ್ ಸೆೆೀರ್ ಎಂಬಲಿಲ  ನೆಲಸನೆನ  ಮೂತಿುಯಿದೆ.   
“ಚೆೀರಿಂಗ್  ಕಾರಸ್’’  ಎಂಬ ಓಣಿಯಲಿಲ ಆಂಗಲರ  ಸಾಮಾರಜ್ಯ ವೆೈಭವವು  ಕಂಡನಬರನವುದನ. ಬಿೀದಿಬಿೀದಿಗೆ  ಮೂಲೆಮೂಲೆಗ  ೆ 
ಇತಿಹಾಸ ಪರಸಿದಾ ಪುರನಷರನ, ತ್ಮಾ ದೆೀಶಕಾೆಗಿ  ರ್ೀವನವನನೆ ಲೆಕಿೆಸದೆ  ದನಡಿದವರನ ನಿಂತ್ನ ಕೆೈಯೆತಿತ “ನಿಮಾ ದೆೀಶದ  
ಗೌರವವನನೆ ಕಾಯಿರಿ! ಇದನ ದೊಡುದಾದ  ರಾಷರ”  ಎಂದನ ಹೆೀಳುತಿತರನವಂತೆ ತೊೀರನತ್ತದೆ. ಹೆಜೆೆ ಹೆಜೆೆಗೂ ಇತಿಹಾಸದ  
ಅಡಿಗಲನಲಗಳು ದೊರೆಯನತ್ತದೆ. 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 

 

 

 



                                                                    

 

 
 


