
ಪ್ರ ಥಮ ಪಿಯುಸಿ 

೦೧  -   ಕನ್ನ ಡ 

ಮಾದರಿ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆ 

 

ಸಮಯ: 3.15 ಗಂಟೆ                                                                                     ಅಂಕಗಳು: 100 

ಅ  -   ವಿಭಾಗ 

 

I. ಅ.  ಯಾವುದಾದರೂ ಹತ್ತು  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಒಂದಂದು ಪೂರ್ಣ ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರಿಸಿ.   

                                                                                                                           1×10=10 
 

1. ತ್ಪ್ವನ್ನನ  ಘಟಿ್ಟವಾಳಯಯ  ಏನಂದು ಕರೆಯುತ್ತು ನ ? 

2. ಚೋಳ ದೇಶವನ್ನನ  ಆಳುತ್ರು ದದ  ದರೆ ಯಾರು ? 

3. ಭೂದೇವಿಯ ಮಗಳು ಯಾರು ? 

4. ಶಿಶುಮಕಕ ಳು ಹೂವು ತ್ರಲು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದದ ರು ? 

5. ತ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಕವಿ ಯಾರಲಿ್ಲ  ಕೇಳುತ್ತು ನ ?  

6. ಬಡ ಮಕಕ ಳ ಪಾಲ್ಲಗೆ ಚಾಕಲೇಟ್ ಯಾವುದು ? 

7. ಜ್ಯ ೋತ್ರಷ್ಯ ದ ಉಗಮವು ಎಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ ? 

8. ಶಾಸಿು ಿ ಮಾಸು ರರ ಹಂಡತ್ರಯ ಹಸರೇನ್ನ ? 

9. ಕಪಿಲವಸುು ವಿನ್ ಇಂದಿನ್ ಹಸರೇನ್ನ ? 

10. ರಂಗರಾವ್ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥಾ  ಯಾವುದು ? 

11. ಬೋಳೇಶಂಕರನ್ ಊರು ಯಾವುದು ? 

12. ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಯಾರ ಹಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಹದರುತ್ು ವೆ ? 

13. ಬೋಳೇಶಂಕರನಂದ ಬೇರು ಕಿತ್ತು  ಕೊಳಳ ಲು ಪಿಶಾಚಿ ಯಾವ ವೇಷ್ದಲಿ್ಲ  ಬರುತ್ು ದೆ ? 

14. ಸೈನಕರು ಯಾವುದಕೆಕ  ಜಯವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಡಿದರು ? 

15. ಕತ್ು ಲೆಯ ನಜಜನ್ಕನ್ನ್ನ ಯಾರು  ?  

         

ಆ - ವಿಭಾಗ 

 

ll.  ಅ.   ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲುಕ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ   2-3  ವಾಕಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರಿಸಿ .                  2×4=8 

 

16. ಕರ್ಣನ್ ಜನ್ಮ ರಹಸಯ ವನ್ನನ  ಯಾರು ಯಾರು ಅರಿತ್ರದದ ರು ? 

17. ಕಣ್ಣು  ಹಾಗೂ ಕರ್ಣಗಳಿಗೆ ಶಂಗಾರ ಯಾವುದು ? 

18. ಚೆನ್ನ ಯಯ ನ್ ಗುಪ್ು  ಭಕಿು  ಯಾವ ರಿೋತ್ರಯದು ? 

19. ಮೃಗ ಪ್ಕಿಿ ಗಳನ್ನನ  ಸ್ಥಾ ಮಿ ಹೇಗೆ ರಕಿಿಸುತ್ತು ನ ? 

20. ಮಾದೇವನ್ ಶಿಶುಮಕಕ ಳ ಹಸರೇನ್ನ ? 

21. ಸರಸಾ ತ್ರಯ ಸಚಿವ ಮಂಡಲದ ಸದಸಯ ರು ಯಾರು ?                      

 

ಆ.   ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರಿಸಿ                           2×3=6 

 

22. ವೈದಾಯ ಧಿಕಾರಿಗೆ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಕಂಡಾನ್ನ ?     

23. ನ್ಮಮ  ಯಾವ ಜಿಲಿೆ ಗಳು ರಾಗಿಯ ಕರ್ಜಗಳಾಗಿವೆ ? 



24. ಜ್ಯ ೋತ್ರಷ್ಯ ದ ಪ್ರ ಕಾರ ಗರ ಹಗಳೆಷಿ್ಟ ?  ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ? 

25. ನೇಪಾಳದ ವೈಮಾನಕ ಸ್ಥರಿಗೆ ವಯ ವಸ್ಥಾ  ಹೇಗಿದೆ ? 

26. ಅಪ್ರಾಜಿತ್ತ ಬಳಿಳ ಯ ಗುರ್ ಯಾವುದು ? 

 

ಇ.    ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ  2-3 ವಾಕಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರಿಸಿ .                       2×3=6 

 

27. ಬೆಟಿ್ ದ ಮೇಲ್ಲನ್ ದೇವತೆ ಬೋಳೇಶಂಕರನ್ ಅರ್ು  ಅತ್ರು ಗೆಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ು ದೆ ? 

28. ಸ್ಥವಾಕ ರನ್ನ ತ್ನ್ನ  ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆಸಿು ಯನ್ನನ  ಹೇಗೆ  ಹಂಚಿದನ್ನ ? 

29. ಪಿಶಾಚಿಯು ಯಾವುದರಿಂದ ನಾರ್ಯ  ಹಾಗೂ ಸಿಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ದೆ ? 

30. ಸೈತ್ತನ್ನ್ ಆಗಮನ್ವನ್ನನ  ಭಾಗವತ್ ಹೇಗೆ ತ್ರಳಿಸಿದಾದ ನ ? 

31. ಬೋಳೇಶಂಕರ ಏನಂದು ಡಂಗುರ ಸ್ಥರಿಸುತ್ತು ನ ? 

 

ಇ -  ವಿಭಾಗ 

 

Ill.  ಅ.  ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ವಾಕಯ ಗಳ ಸಂದಭಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಥಾ ರಸಯ  

ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                                                   3×2=6 

 

32. ನನ್ನನ ರೆಗೆ ದರೆಗೆ ಗಂಡರುಮೊಳರೇ . 

33. ರಾಮನ್ ಸೇವೆ ಸಂದುದೇ ತ್ನ್ಗೆ . 

34. ಕಂಡಿಲಿ  ನಾನನ್ನನ  ಬದುಕಿನಾಗಸದ ನೋಲ . 

35. ನ್ಗುವ ಚಂದಿರ ಕೈಗಂಟ್ಟ ಕೊಳುಳ ತ್ರು ದಾದ ನ. 

ಆ.    ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಾಕಯ ದ ಸಂದಭಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಥಾ ರಸಯ  ಬರೆಯಿರಿ.            3×1=3 

 

36. ತ್ತಟ್ಟಬರ್ು  ಕೆಡದಂತೆ ಚಮಚೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ರನ್ನನ ವ ಚೆಲುವೆಯರು  

37. ರೈಲು ಹರಡಲು ಜ್ಯ ೋತ್ರಷ್ಯ ದ ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನನ  ಯಾರೂ ಕೇಳುವುದಿಲಿ  . 

38. ಬುದಧ ನೇ ಇಲಿದ ಅರ ಮನಗೊಬಬ  ಗಾರ್ಡಣ . 

 

ಇ.    ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಾಕಯ ದ ಸಂದಭಣ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಥಾ ರಸಯ  

ಬರೆಯಿರಿ.                                                                                                                   3×1=3 

 

39. ಇವನಗೇನ್ನ ಹಂಡತ್ರೋನೇ ಮಕಕ ಳೆ . 

40. ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ರಾಜರೋಗ . 

41. ತ್ಲೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತೆು ೋನ . 

 

ಈ ವಿಭಾಗ 

 

IV. ಅ.   ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ವಾಕಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಉತ್ು ರಿಸಿ.                                                                                                                  4×3=12 

 

 42. ಆಡಂಬರದ ಭಕಿು ಯನ್ನನ  ಅಲಿಮ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತು ನ ? 

 43. ಚೆನ್ನ ಯಯ  ತ್ನ್ನ  ಕಾಯಕವನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ರು ದದ ನ್ನ ? 

 44. ಸಿೋತೆ ಕಲಮ ರಂ ಕರಗುವಂತೆ ದುುಃಖಿಸಿದ ಪ್ರಿಯನ್ನನ  ವಿವರಿಸಿ . 



 45. ಸರಸಾ ತ್ರಯ ಸಚಿವ ಮಂಡಲ ವನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಬರೆಯಿರಿ . 

 46. ಮಗುವಿನ್ ವಯ ಕಿು ತ್ಾ ಕ್ಕಕ  ಹಣ್ಣು ಗಳಿಗೂ ಕವಿ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ಕಲಿ್ಲ ಸಿದಾದ ನ ? 

ವಿವರಿಸಿ . 

 

ಆ.    ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ವಾಕಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಉತ್ು ರಿಸಿ.                                                                                                                    4×2=8 

 

47. ಮೊಮಮ ಗನ್ ಪಾರ ರ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಕರಿಸಿದೆದ ೋಗೌಡ ಪ್ಟಿ್  ಪಾಡೇನ್ನ ? 

48. 'ಅನಾಥ ಬಾಲಕರಾಶರ ಮ'ವನ್ನನ  ಶಾಸಿು ಿ ಮಾಸು ರರು ಹೇಗೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು ? ಅದರ 

ಉದೆದ ೋಶವೇನ್ನ ? 

49. ರಂಗರಾವ್ ಅಸಿ ೃಶಯ ರನ್ನನ  ಶಿಕ್ಷರ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಮನ್ ಒಲ್ಲಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನನ  ವಿವರಿಸಿ . 

50. ಪುರುಷ್ ಸಮಾಜದ ಬಗೆೆ  ಶಕುಂತ್ಲೆಯ ನಲುವೇನ್ನ ? 

 

ಇ. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಐದಾರು ವಾಕಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರಿಸಿ .                     4×2=8 

 

51. ಬೋಳೇಶಂಕರ ಮತ್ತು  ಅವನ್ ಅರ್ು ಂದಿರನ್ನನ  ಭಾಗವತ್ರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸುತ್ತು ರೆ ? 

52. ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಹಟಿೆನ್ನೋವು ಪ್ರ ಸಂಗದಿಂದ ಬೋಳೇಶಂಕರ ರಾಜನಾದ ಕಥೆಯನ್ನನ  

ವಿವರಿಸಿ . 

53. ಸೈನಕರು ಏನೇನ್ನ್ನನ  ನಾಶ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಶಿವಾಪುರದ ಜನ್ರು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ ? 

54. ತ್ಲೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸೈತ್ತನ್ನ್ ಭಾಷ್ರ್ದ ಸ್ಥಾ ರಸಯ ವನ್ನನ  ವಿವರಿಸಿ . 

 

ಉ – ವಿಭಾಗ 

 

 V.  ಅ.   ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ದಯ ದ ಭಾವಾಥಣವನ್ನನ  ಬರೆಯಿರಿ.                        5×1=5 

 

55. ಜನ್ಕಂಗೆ ಜಲಂಜಲ್ಲಯಂ  

      ತ್ನ್ನಭವಂ ಕುಡುವುದುಚಿತ್ಮದುಗೆಟಿ್ಟ ೋಗಳ್   

      ನನ್ಗಾಂ ಕುಡುವಂತ್ತದುದೆ  

      ತ್ನ್ನಜ ನೋಂ ಕರ ಮವಿಪ್ಯಣಯಂ ಮಾಡುವುದೇ 

      

56. ಕಡಲುಗಳಳ ರ ಕಾಟ್ ಕೊನಗೊಂಡರೇನಂತೆ  

      ಒಡಲುಗಳಳ ರು ಇನ್ನನ  ಇಲಿೆ  ಇಹರೋ 

      ರೈತ್ ಮಕಕ ಳು ಬಯಸಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಸನ್ನ ಸುಲ್ಲದು  

      ಸುಖಪ್ಡುವ ರಕಕ ಸರು ನ್ಡುವೆ ಇಹರ   

      ನ್ರನ್ಸಿಾ ಪಂಜರದ ಅಡಿಗಲಿ  ಮೇಲ್ಲವರು 

      ಸುಸಿಾ ರವು ಎನ್ನವಂಥ ಭವನ್ಗಳನ್ನ  

      ನಮಿಣಸುವ ಕ್ಕರ ರಜನ್ ತೂಗಲೆಂದೇ ಬಂದು   

      ಕ್ಕಸ ಕೊರಳನ ಹಿಚುಕಲೆಳಸುತ್ರಹರು 

 
             
 
 



ಭಾಷಾಭಾಯ ಸ 

 

Vl. ಅ.   ಯಾವುದಾದರೂ ಆರು ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ 

ಉತ್ು ರಿಸಿ                                                                                                                   2×6=12 

 

57. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ದಗಳ ಅಥಣ ಬರೆಯಿರಿ . 

ರುಧಿರ , ಪ್ತ್ತಕೆ , ಲತೆ ,ವಿಪಿನ್ . 

58. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ದಗಳನ್ನನ  ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ . 

ರಸ್ಥನ್ನಭವ , ಕತೆು ತ್ರು  , ಬಾಲಕರಾಶರ ಮ , ದಿವಾಯ ನ್ನ  . 

59. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ದಗಳ ಸಮಾನಾಥಣಕ ಪ್ದಗಳನ್ನನ  ಬರೆಯಿರಿ . 

ಅರಸ , ಇಳೆ , ಗಜ , ಕಪಿ . 

60. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ದಗಳ ತ್ದಭ ವ ರೂಪ್ ಬರೆಯಿರಿ . 

ಆಕಾಶ , ಜನ್ಮ  , ರಕು   , ಬರ ಹಮ  . 

61. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ದಗಳ ವಿರುದಧ  ಪ್ದಗಳನ್ನನ  ಬರೆಯಿರಿ . 

ಉಚಿತ್ , ಸತ್ಯ  , ಸಹಕಾರ , ಗುರ್ . 

62. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಅನ್ಯ ದೇಶಿೋಯ ಪ್ದಗಳನ್ನನ  ಬರೆಯಿರಿ  

63. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ದಗಳ ಗಾರ ಂಥಿಕ ರೂಪ್ ಬರೆಯಿರಿ  

ಮೊಕ , ಇಟ್ಕ ಂಡು , ನಾಲೆೆ  , ಕೇಳಿರ  

64. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ನ್ನಡಿಗಟಿ್ಟ ಗಳನ್ನನ  ಸಾ ಂತ್  ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ . 

ಅಡಿಪಾಯ , ಮುಖವಾಡ , ಮುಗಿಬಿೋಳು , ಪಿಸುಮಾತ್ತ . 

 

 ಆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರ ಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ .                          5×1=5 

  

65. ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು  

66. ನ್ನ್ನ  ಮೆಚಿಿ ನ್ ಸ್ಥಹಿತ್ರ     

 

ಇ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ  ಪ್ತ್ರ  ಬರೆಯಿರಿ .                                            4×1=4 

 

67. ನಮಮ  ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರ ವಾಸವನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಗೆಳೆಯ/ ಗೆಳತ್ರಗೆ ಒಂದು ಪ್ತ್ರ  

ಬರೆಯಿರಿ . 

68. ವಗಾಣವಣೆ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನನ  ಕೊೋರಿ ನಮಮ  ಪಾರ ಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ತ್ರ  ಬರೆಯಿರಿ  

 

ಈ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತ್ನ್ನನ  ವಿಸು ರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ .                          4×1=4 

 

69. ಮಾತ್ತ ಬೆಳಿಳ  ; ಮೌನ್ ಬಂಗಾರ.  

70. ಕುಂಬಾರನಗೆ ವರುಷ್ ;  ದಣೆು ಗೆ  ನಮಿಷ್ . 

 
 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 



Blue Print- 1st PUC Kannada 

 l.  ಪ್ದಯ  ಭಾಗ 
೧ 

ಅಂಕ 

೨ 

ಅಂಕ 

೩ಅಂ

ಕ 

೪ಅಂ

ಕ 

೫ಅಂ

ಕ 

1 ದುರ್ೋಣಧನ್ ವಿಲಪ್  1 1  1 

2 ವಚನ್ಗಳು 1 1  1  

3 ದೇವನ್ನಲ್ಲದನ್ಕುಲವೆಸತ್ತಕಲಂ 1 1  1  

4 ಹಲುಬಿದಳ್ ಕಲಮ ರಂ ಕರಗುವಂತೆ 1  1 1  

5 ತ್ಲಿಣಿಸದಿರು ಕಂಡಯ  ತ್ತಳು ಮನ್ವೇ  1    

6 ಶಿಶು ಮಕಕ ಳಿಗೊಲ್ಲದ ಮಾದೇವ 1 1    

7 ಅಖಂಡ ಕನಾಣಟ್ಕ  1  1  

8 ಎಂದಿಗೆ     1 

9 ಮಗು ಮತ್ತು  ಹಣ್ಣು ಗಳು    1  

10 ನಾ ಬರಿ ಭೂರ ರ್ವಲಿ    1   

11 ದೇವರಿಗೊಂದು ಅಜಿಣ 1  1   

 ll  ಗದಯ  ಭಾಗ      

1 ಗಾಂಧಿ  1  1  

2 ರಾಗಿ ಮುದೆದ  1 1 1   

3 ಜ್ಯ ೋತ್ರಷ್ಯ  ಅಥಣಪೂರ್ಣವೂ ಅಥಣರಹಿತ್ವೂ 1 1 1   

4 ಶಾಸಿು ಿ ಮಾಸು ರ ಮತ್ು ವರ ಮಕಕ ಳು 1   1  

5 ಬುದಧ  ಬಿಸಿಲು ಊರಿನ್ವನ್ನ 1 1 1   

6 ಮಹಾತ್ಮ ರ ಗುರು 1   1  

7 ನರಾಕರಣೆ  1  1  

 lll. ಬೋಳೆ ಶಂಕರ 5 5 3 4  

 lV.  ಭಾಷಾಭಾಯ ಸ  8    

 V.  ಪ್ರ ಬಂಧ     2 
 Vl.   ಪ್ತ್ರ ಲೇಖನ್    2  

 Vll.  ಗಾದೆ ಮಾತ್ತ    2  

 

 

  



ನೋಲನ್ಕಿೆ  ಮತ್ತು  ಮಾದರಿ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳ ಸಿದಧ ತೆಯನ್ನನ  ಇಲಖೆಯು ನೋಡಿದ ಎಲಿ  

ಸೂಚನಗಳನ್ನನ  ಗಮನಸಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ತ್ಪಿು  

ಇರುವುದಿಲಿವೆಂದು ಪ್ರ ಮಾಣಿೋಕರಿಸಿದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ಮುಖಯ ಸಾ ರು                        

 

 

 

           
   ಸದಸಯ ರು                                 ಸದಸಯ ರು 

      
 


