
�ಬ� ರಸಪ� 	
  

ಎ�ಯ�ಂದ – ��� ಯವ�� 

 
1. �ವ� �� ಸ
 ��ನ��  ನಮ� ��  ತಮ� ವರ�� � ��ಗ ಆ���ಡ�? 

ಅ. ಜಗ��  �� !"ವ  #ದ$ 

ಆ. ನಮ�  "#$ರ ಗಭ&ದ��  ನಮ� ��  ()�ವ *ದ+ 

ಇ. ��ನ -+. ಮರಣದ *ದ+ 

ಈ. *ದಲ ಪ�ಡವ��  34ವ *ದ+ 

 

2. ಆ67 8� ಕ�� :ತ;�ದ<  ನಮ� ��  �� ಸ
 ��=ಡ> ?ೕAತರ�� � 
3Bದವ� ��? 

ಅ. �ವDತ� 

ಆ. ಪ� �$ಗE 

ಇ. ಕ'(ಮಯ *ವ' 

ಈ. Fಲ� 

 

3. �ವ ತಳಹ$ಯ KL �ವಜನರ��  NO&ಸP�Q? 

ಅ.  �ವDತ� ಮR
  Sತ� T�ದ ತಳಹ$ಯ KL. ���� ಸ
 U ಈ 
ತಳಹ$ಯ VLಗ+� . 

ಆ. ,� ೕ�ತ' /0 ಪ� 12ಗ3 /4ದ ತಳಹ2ಯ 78. 9:4� ಸ� ; ಈ 
ತಳಹ2ಯ =8ಗ>? . 

ಇ. �ವ� ಮR
  ಪ"� ತ� � T�ದ ತಳಹ$ಯ KL. ���� ಸ
 U ಈ 
ತಳಹ$ಯ VLಗ+� . 

ಈ. K�ನ �WD ಇಲ�  

 

4. ಅನ7 ಜನರ ಮನ�Y Z ಕತ
 L ಕ[, �ವ� �4ವ ?ೕವ]̂  ಅವ� _ರ"�ರ+ 
`ರಣa�? 

ಅ. ಏ]ಂದd ಅವ� *ೕeಯ Nಯಮವ��  ಅ�ಸ��W$ಲ�  

ಆ.  ಏ]ಂದd ಅವ� �ಹವ��  ಆತ� �̂ ಂತ fgh � )� ೕ8�"
 d 

ಇ. ಏAಂದ� ಅವ' ಅBC DಗE ಕFಣ HದIಗE ಆJ'Kದ�ಂದ 

ಈ. ಏ]ಂದd ಅವ� ���� ಸ
 ರ��  Qi ೕj�"
 d 



 

5. “�ೕಪ3ಡm`� nದ( oಪ3ಡmB�; qಯ&� rEsವ rನ�  
Nಮ�  �ೕಪW ಇtಯ�; u"ನNZ ಅವ`ಶ �ಡmB“ wೕZಂ[ �� ��Z 
xtದ�? 

ಅ. LಲN ಎ�ಸದವ�� 

ಆ. Fಲ� y�)z ಯ�Z 

ಇ. . �� FಲNZ 

ಈ. �� ಫ�|ಯ�Z 

 

6. ಸ8, ಪ8, ಮಕ̂ E, ~ಸ7  ಮR
  ಧ� ಇವರ ನ4ನ )� ೕ8 ಮR
  �ರವದ ಬZ�  
Fಲ� �ವ �ವ ಪತ� ಗಳ��  ಉL� ೕ��"
 >? 

ಅ. ���Y ಯ�Z ಮR
  y�)z ಯ�Z ಬdದ ಪತ� ಗಳ��  

ಆ. y�)z ಯ�Z ಮR
  1�ಸ�ೕNಯ�Z ಬdದ ಪತ� ಗಳ��  

ಇ. ಎ�ಯ�� ಮ��  OPQ ಯ�� ಬ�ದ ಪತ� ಗಳR?  

ಈ. 2�ಸ�ೕNಯ�Z ಮR
  ಎ��ಯ�Z ಬdದ ಪತ� ಗಳ��  

 

7. Fಲ� Nೕ4ವ ‘�ವರ S�ಣ& ರ �̀ ಕವಚ’ ಪ�� ಯ��  ಇದ��  ಸಹ 
`ಣಬ�[: 

ಅ. ರSTUಂಬ VರW� � ಣವN
  ಧ�OYZ ; ಪ\]� ತ̂ ರ O_�!ದ *ವರ 
1ಕ̀ K Dಮ� ಖಡc 1JರR 

ಆ. Nಮ�  ಮಕ̂ ಳ��  �ೕಪ]̂  ಪ� �ೕ$ಸmB, ಆದd ಅವರ��  -�
 ನ��  .�� 

ಇ. �ಂ8ಯ nಧದ��  ಆತ� ದ ಐಕ7 �ಯ��  `oB�ಳ� + ಎP�  ಪ� ಯತ� ಗಳ��  
3B 

ಈ. K�ನ ಎಲ� � 

8. ಇದ��  �� ��Z xtದ�? ”Nಮ� ��  �� )��E� �ಗLಲ�  �� 
�ವ�Z �ತ �ಯ��  ಸ�� ��
 ೕ>. Nಮ¡ೕಸ̂ ರ ��ಗ¢ 
Rಂ£¤ದಯ$ಂದ o� ¥&��
 ೕ>.“ 

ಅ. Fಲ� ��¦Y ಯವ�Z 

ಆ. Fಲ� y�)z ಯ�Z 

ಇ. Fಲ� �ಸ�ೕNಕದವ�Z 

ಈ. Fಲ� 8*ೕ¥ಯNZ 

 



9. ಈ ಪತ� ದ ಪ� 8¨ಂ[ ಅ67 ಯದ¢�  Fಲ� “Sಭ� O�“ ಎಂಬ ಪದವ��  
ಬಳ�"
 >. 

ಅ. 8*ೕ�ಯNZ ಬdದ *ದಲ>ಯ ಪತ�  

ಆ. y�)z ಯ�Z ಬdದ ಪತ�  

ಇ. ��¦Y ಯವ�Z ಬdದ ಪತ�  

ಈ. �ಸ�ೕNಕದವ�Z ಬdದ *ದಲ>ಯ ಪತ�  

 

10. y�)z ಯ�Z ಬdದ ಪತ� ದ��  ��ನ $ೕನ�ಯ��  Fಲ� xZ ವ��"
 >? 

ಅ.  �ವಸi () "��ದ< ( �ವ�Z ಸಮ�ದ ಆ ಪದಯ�ತ 
wB$ª� �ಳ� �ಲ� . 

ಆ. ತನ� >� ೕ ಬ�[3B�ಂ4 ~ಸ�ದ� 

ಇ. ಮರಣಪ�#ತ «ಯ;� ನ¬[�ಂಡ� 

ಈ. K�ನ ಎಲ� � 

11. Fಲನ wಂ$ನ ?ೕವನವ��  wೕZ ವ�ಸP�Q: 

ಅ. Fಲ� �� ಸ
 ನ��  )� ೕ8�8ದ< �; ಅವರ��  =ೕಡ+ Ts ಅವ�� ]ಲಸ 
3ಡ+ `®8ದ< � 

ಆ.  ��� ದ 8¯ $ನ �ನ� 8, .�7 Oೕ° ±ಲ, N²³ Aತ ಫ�|ಯ�, ಅಪz ಟ 
wµ� ಯ, ಧಮ&ಸ¶ಯ wಂಸಕ�. 

ಇ. ಅವ� ·¸ದ ಧಮ&ವ�� , ¹ಷ�� *ೕeಯ Nಯಮಗಳ��  
Qi ೕj�8
 ದ< �. 

ಈ. ಅವ� ಅನ7 ಜನ��ದ< � ಮR
  ]� ೖಸ
 ರ��  wಂ��8
 ದ< �. 

12. ಎಪ¼� ೕ$ತನ Vಲಕ FಲNZ ಉ4¡dಗಳ��  ಕEw�ದವ� ��? 

ಅ. 8ೕತ� 

ಆ. 8*ೕ�ಯ 

ಇ. ��¦Y ಯ� 

ಈ. y�)z ಯ� 

13. “ಅ½ಶ7  �ವನ ಸ½ಶ7 (ಪ�, ¾j³ Zಲ�  ¿ಷ³ Àತ� �ತ“ ಎಂ[ Fಲ� 
�ರ��  ±�R ಉL� ೕ��"
 >? 

ಅ. ಆ~ಮ 

ಆ. ಅಬ� Tಮ 

ಇ. ���� ಸ
  



ಈ. =ೕವ 

 

14. 3ಕ& ಮR
  Áನ&ಬರ ನ4ನ Snಧ: 

ಅ. ಸ_ೕದರ� 

ಆ. ಹ8
 ರದ >ಂಟ 

ಇ. ಧ� ಮR
  ~ಸ 

ಈ. ಆಪ
  Oತ� � 

15. �ಜ3ನ� ಮ>�Eಗಳ��  �7 ಯಬದÂ  �ೕ8ಯ��  =ೕB�E� W[ 
ಅವಶ7 ಕ ಎನ� + `ರಣa�? 

ಅ.  �ವರ rಂQ £$< A8]Ãಂದ ನ¬ಯ+ 

ಆ. *ೕeಯ `Ä� ಅದ��  ಬಯ�ತ
 Q 

ಇ. �ವ� ಅವರ��  �7 ಯ®ತ�� ಪ�ಗ�ಸPsತ
 Q 

ಈ. ಸi ಗ&�ೕಕದ��  ಅವ�Å ಒಬÇ  ಒ¬ಯN�Wದ�ಂದ 

 

16. �ಸ�ೕNಕ� ಗ� ಹ$ಂದ �ವರ ಕ¬Z ಏ] 8��ದ�? 

ಅ. ಆ67 8� ಕ Á��]Ãಂ~� 

ಆ. �ವರ �ಕ7 ವ��  �i ೕಕ�ಸ+ 

ಇ. ?ೕAತ ಮR
  Nಜ�ದ �ವರ ÈÉ 3ಡ+ 

ಈ. �ವರ ಆ-ೕ�&ದ ಮR
  Êಖ7 ವ��  �i ೕಕ�ಸ+ 

17. Fಲ, �Pi ನ Ts 8*ೕ�ಯ� ಹಗ��Ì [Bಯ+ `ರಣa�? 

ಅ. �ವರ ÍಭS�ಶವ��  |��ಗ, ��Å _d�ಗÁರQಂ[ 

ಆ. �ರ��  ಅವÎµಸQ ತಮ�  ]ಲಸ "W 3ಡm± ಎಂ[ �i �ಗಳ��  
ಉ�
 ೕ?ಸ+ 

ಇ. ·¸$ ಅÏ`�ಗE ನಮ�  ÍಭS�ಶ`ಯ&ಗಳ ಉQ< ೕಶವ��  
ಅ�3N�W$ಲ� Éಂ[  

ಈ. "W, ಪತ� �, Nೕ8Aತ� ಮR
  ನಡವt]ಯ��  Nದ&ಯ� ಎಂ[ 
�i �ಗtZ Ðೕ�ಸ+ 

18. �ಸ�ೕNಯರ �i ಸ ಮR
  )� ೕ8ಯ ಬZ�  FಲNZ Íಭವತ&3ನವ��  
Ñದವ� ��? 

ಅ. �Pi ನ 

ಆ. 8*ೕ�ಯ 



ಇ. 8ೕತ 

ಈ.  3ಕ& 

19. �ವ&`ಲದ��  �ವ� ನಮ�  )ÒಗÓಡ> xZ 3ತ�Bದ�? 

ಅ. *ೕeಯ Vಲಕ Ts ತಮ�  Àತ� ನ rÔನ 

ಆ. ಪ� �$ಗಳ Vಲಕ Ts ತಮ�  Àತ� ನ rÔನ 

ಇ. �ವDತರ Vಲಕ Ts ಪ"� ತ� ನ rÔನ 

ಈ. ಕನ�ಗE, ದಶ&ನಗE, ಪ� ಕಟÕಗE Ts �ವDತರ rÔನ 

20. yL*ೕನ Ts ಒ¯�ಮನ ನ4ನ Snಧa�? 

ಅ. ಆಪ
 Oತ� � 

ಆ. Nಕಟ SnÏಗE 

ಇ. ಧ� ಮR
  ~ಸ 

ಈ. ಒಬÇ  ·¸$ ಮÐ
 ಬÇ  ಅನ7 ಜ�ಂಗದವ 

 

21. Ö�̂ ಸ�ಕ ಎಂದd.......... ಮR
  |×Oನ ;ಜ ಎಂದd........... 

ಅ. ಬ� T� ಂಡದ ;ಜ ಮR
  ÈÎ ?L� ಯ ;ಜ 

ಆ. �7 ಯ Nೕ8ಯ ಅರಸ ಮR
  �ಂ8ಸ36ನದ ಅರಸ 

ಇ. �ವDತರ ;ಜ ಮR
  Sತರ ;ಜ 

ಈ. K�ನ �WD ಇಲ�  

 

22. Fಲ� ಈ ಸಲfಯ��  ��Z �4"
 >? “ಸ"̂ ಯ&ಗಳ��  34Wದರ��  
Nೕ> 3ದ���ರm±; Nನ�  Øೕಧ> ಯÙಥ&� ÛÜೕರ� ಕÝಕರwತ� 
ಆ�ರ�“ 

ಅ. 8*ೕ�ಯ 

ಆ. 8ೕತ 

ಇ. �ೕಲ 

ಈ. K�ನ �WD ಅಲ�  

23. “Átನ ಸz Þ&ಯ��  ßಗವw�Q< ೕ>. ನನ�  ಓಟವ��  r��Q< ೕ>. �i ಸವ��  
`oB�ಂBQ< ೕ>“  ಎಂಬ ಈ xt]ಯ��  �W ಎ��  `ಣಬ�[? 

ಅ. ��¦Y  1:20 

ಆ. 1�ಸ�ೕNಯ 5:11 



ಇ. y�)z  2:4 

ಈ.  2 8*ೕ�ಯ 4:7  

24. ಈ �ಕ7 ವ��  �ಣ&¡t�: “ �ವ� ನಮZ ಪ� 6ನ3B�ವ ಪ"� ತ�  
ನಮ� ��  xBಗಳ�� � 34W$ಲ�  ಬದ�Z…………. 

ಅ. ನಮ� ��  âೕಶ�
 , )� ೕ8 TÅ SಯಮಗE ಪ� ವÏ&�A� 34"
 d 

ಆ.  ನಮ� ��  ಅಂã£�ಕ� , ವ7 ಥ&äಭವ ಮR
  |i ಥ& ಮ=ೕßವ 
ಉಂª34ತ
 Q. 

ಇ. åವನ�, ಆತ� "7 ಗ ಮR
  ಕæಣ ಪ�ಶ� ಮ� ಉಂª34ತ
 Q 

ಈ K�ನ �WD ಅಲ�  

 

25. ಪತ� ;sವವರ��  ”ಸ_ೕದರ�“ ಎಂ[ ಕdಯ+ �� ಏ] �ç]ಪ48
 ಲ� ? 

ಅ.  ಏ]ಂದd  3� ಮ�ಯtZ ��ನ _ರ"� ಇÄ�  ಆ¯ಕ ಮಕ̂ tದ< �. 

ಆ. ಏ]ಂದd  ಪತ� ¡t�ವವNÅ ಪತ�  ;sವವ�Å ಒಬÇ ¯ ÑQ. 

ಇ. ಏ]ಂದd   ��ನ "Ã¨ಂ$Z  ಸ_ೕದ� ಸ_ೕದರ� ಇದ< �. 

ಈ. ಏ]ಂದd �i �ಗಳ��  ಸ_ೕದರ ಸ_ೕದ�ಯ� ಎಂ[ ಕdಯPsತ
 Q.    

26. èೕಧ>¡ಳsವವ�Z >ರ�ಗ+ �� xZ ಸಮಥ&;ದ�?  

ಅ. ಏ]ಂದd ಅವ� �ವರ ಮಗ� 

ಆ. ಏ]ಂದd ಅವ�Z ಪ�ಡಗಳ��  34ವ ಶ�
  ಇQ. 

ಇ. ಏAಂದ� ಸd e ]f gೕಧhiಳjJ !ತhಯN
  ಅNಭ\ದ'. 

ಈ. ಏ]ಂದd ಅವU ಇವರ��  èೕಧ>Z ಒಳಪB�"
 d. 

 

27. �ವರ �ಕ7 ವ��  wµ� ಯ�Z ಬdದ ಪತ� ದ��  wೕZ ವ�ಸP�Q: 

ಅ. ಅ[ ಎಲ� � ಅ�
 ತi ]̂  ಬ�A� 34ವ ¾j³ ಯ ಶ�
 ಯ��  _ಂ$Q. 

ಆ. ಅl mೕnತ1ll, 4� !ತ̂ ಕ1ll; ಎಂಥಹ ಇqr I 
ಕs� Jಂತt ಹ�ತ1ll. 

ಇ.ಅ[ ಪ� �$ಗE 3ತ�B~ಗ 3ತ�  ಸ?ೕವWಳ� [< . 

ಈ. ಅ[ ಪರವಶßéಯ��  _ಂ$�ವವರ��  ಸ�� ಯ���Aತ[< . 

 

28. ��ನ �ಜಕತi ವ��  ಈ ಪêಪdಯ��  ಉL� ೕ�ಸP�Q. 

ಅ. ಆëೕನ 



ಆ. uRv ಸ*ಕ 

ಇ. =ೕಹ 

ಈ. K�ನ �WD ಅಲ� . 

 

29. �� ಈ ±ಲ]̂  È�ದವ�. 

ಅ. .ಂಜO°  

ಆ. ಮನ¦Y  

ಇ. Uwದ 

ಈ. × 

 

30. ಇತರ �ಜಕ� ���ಂತ xZ Üನ� ;��ವ�?  

ಅ. ಇತರ �ಜಕ� ಪ� 8Nತ7   ಪ�Tರ ಬ� ಅ)&�ತ
 × ಇ�ವ�. 

ಆ. ಇತರ �ಜಕರ  ಬ�ಯಪ&ÕಗE �ಶi ತ�� oಪಗಳ��  N���W$ಲ� . 

ಇ. ಇತರ �ಜಕ� ಮ�ೕನ;ದವರ��  ��ೕ�ಕ ì�ZÃಂದ 3ತ�  
Íದ< ¡t�ವ�  

ಈ. 7Rನ ಎಲ? y. 

 

)"ಮT ಅಬ� Tಮ� "� Z[<  Ñದ ಎಲ� ದರ¢�  ��Z ದಶ3ಂಶವ��  
NೕBದ�? 

ಅ. ತ=� ಂ$Z ®ದ< ]̂  nದ SnÏಕ�Z 

ಆ. ;ಜ ಅÜÖಲಕNZ 

ಇ. ÑQ �ವ�Z 

ಈ. W$zನ {ಜ ಮ|ೕನ
 ತ *ವರ !ಜಕ  uRv ಸ*ಕD�. 

 

31. Fಲ� �i �ಗtZ ”Nಮ�  ಮನ�Y  o� íçಕ ಷಯಗಳ KL ಅಲ� , ಸi �ೕ&ಯ 
ಷಯಗಳ KL îಂ$� ೕ�ತ��ರ�“ ಎಂ�ಳ + `ರಣa�? 

ಅ.  ‘DೕK 4� ~� ೕ:\�ಂ2� ಮರಣ|ಂ2'Kದ�ಂದ ಅವ�ಂ2� Dಮ̂  
mೕವ *ವರR?  ಮ�!J�‘. 

ಆ. ‘ಅ��  ��ಗ¢ �ಂ8 SÐೕಷ ಇ�ತ
 Q‘. 

ಇ. ‘Dತ� Nಮ� ��  `o4ವ� ಮR
  NೕW ಆïದವ��  ಅ�ಭ��‘. 

ಈ. K�ನ ಎಲ� �. 



 

32. Fಲನ ಪ� `ರ ನಮ�  ಪ� ðW ಸi ಗ&$ಂದ xZ ಇt[ ಬ�"
 d? 

ಅ. ಆ�� ñೕಷ�~ಗ 

ಆ.ಪ� 6ನ Dತನ ಧi N® îtn~ಗ 

ಇ.�ವರ Rò
 ��ದ ó~ಗ 

ಈ. 7Rನ ಎಲ? y. 

 

34. |3ನ7 ��, Fಲ� ತನ�  ಪತ� ಗಳ��  wೕZ r 
̀ ಯ¡t�"
 >? 

 ಅ. ‘�� ಇದ��  ನನ�  ôÃಂದ× ಬd®8
 Q< ೕ>‘. 

 ಆ. ‘ಸ_ೕದರ ಸ_ೕದ�ಯU ದಯª�  ನನ� o� ¥&��‘. 

 ಇ. ‘ನಮ̂  ಪ� �1ದ 9:4� ಸ� ರ ಅNಗ� ಹK Dಮ̂ R? ರR‘ 

 ಈ. ‘�� NÖ� �� �� �ವ�Z �ತ � ಸ�� ��
 ೕ>‘. 

 

 

35. “[Bಯ�ಲ� ದವ� ಉಣ¢Áರ[“ ��  ��Z xtದ�? 

 ಅ.  �� FಲNZ. 

 ಆ.  Lಲ �ಸPೕDಯ��. 

 ಇ.  Fಲ ��¦Y ಯವ�Z. 

 ಈ.  Fಲ 8ೕತNZ. 

 

36. ಅರಸ��õ ಎP�  ಅÏ`�ಗt�õ o� ¥&ಸm]ಂ[ Fಲ� xEWದರ 
`ರಣ[: 

 ಅ. �K �ವಭ4� �ಳZ ವ{J ಮ��  �ರವ�ತ{J �ಂs 
ಸ��ನ2ಂt, hಮ̂ 2Iಂt mೕ\ಸ> ಅN�ಲ1"n�. 

 ಆ. ಅವ� �ಶವ��  ಭ?� ®ದ< ಗಳ��  3ಡö�. 

 ಇ. ಅವ� �ಹದ ಪ� �ೕಭ>ಗtZ ಒಳಗö�. 

 ಈ. ಅವ� ಉತ
 ಮ ಆëೕಗ7 ವ��  $ೕ÷&ಯಸY ��  _ಂ[A�. 

37. ಇದ��  �ಣ&¡t�. “ತನ�  ±ªಂಬವ>� ೕ ಜ�Á< �®ತ�� ನ¬ಸ+ 
8tಯದವ�__________________“. 

 ಅ.  *ವರ ಸ�ಯN
  �� ]� ಪ��R!N? 



 ಆ.  ಅùೕಸ
 ಲರ��  xZ =ೕB�E� ವ�? 

 ಇ. �ವರ ;ಜ7 ವ��  xZ ಪ� a-�ವ�? 

 ಈ. Sಗ� w�ದ ಹಣವ��  xZ Nವ&w�ವ�? 

 

38. ಪ� ðನ $ನW  xZ ಬ�ತ
 Q? 

 ಅ. s4s ಮR
  Oಂç=ಂ$Z. 

 ಆ. �ವDತರ ñೕಷÕ¨ಂ$Z 

 ಇ. ಪ� íಚದ �ಶúಂ$Z. 

 ಈ. {s� ಯR?  ಕಳZ ��. 

 

39. Fಲ� �Wದ��  ನಷ�  ಮR
  ವ7 ಥ&Éಂ[ ಪ�ಗ��"
 >? 

 ಅ. ಅನ7  ಜನëಂ$�ನ ಅವನ ಒಡ�ಟ 

 ಆ. ಅವN �û  ಪ�s� ದ�  �ಂ2ನ mೕವನ 

 ಇ. ಶR� ಗಳ ôಯ��  ಅವ� ಅ�ಭ�ದ �ತ>. 

 ಈ. ಫ�|ಯ� ಮR
  ಸ[< `ಯëಂ$�ನ ¦� ೕಹ. 

 

40.  �� ಸ
 ನ��  ಐಕ7 � ಎಂದd: 

 ಅ.  ಪ� � ಒಬr ;;, \�d ಸy ಒಂ*, 2ೕ�� W
 ನy ಒಂ*, *ವ' ಒಬr ;. 

 ಆ. ಪರಮ ಪ� |ದದVಲಕ �� ಸ
 ನ �ಹದ��  ಐಕ7 �sW[. 

 ಇ. ·¸$ಗಳ��  ಮR
  ಅನ7  ಜನರ��  )� ೕ8�W[. 

ಈ. ಧಮ&ಸ¶ಯ��  ಬಡವ -� ೕûತರ ನ4É ವ7 "7 ಸಲ� $�W[. 


