BGS NATIONAL PUBLIC SCHOOL
Hulimavu, Bannerghatta Road,Bangalore-76

Half Yearly Examination
Subject : KANNADA 2nd Language
Name : ______________________
Class II / Section ______
Roll No : _________
I.

Date : 9.10.2017
Time: 2hour 15 mins
Max Marks : 50

ಷರಿಯಹದ ಪದನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಷಥಳ ತನುಂಬಿರಿ
1. ಇಲಿ _________________ಹಾರ್ಥಿಸಿತನ

1x5=5
(ನ್ರಿಯನ್ನು, ಸಿುಂಸನ್ನು, ಮರನ್ನು)

2. ತಹರೆ _______________ ಜೆೊತೆಗೆ ನ್ಲಿಯನತಿಿತನಿ (ಮಿತಾರ, ಚುಂದಾನ್, ಷೊಯಿನ್)

II.

3. ಭಹರತ ______________ ಪಾಧಹನ್ ದೆೇವ

(ಬೆೇಸಹಯ, ಕೆೈಗಹರಿಕೆ, ಹಾಹರ)

4. ____________ನ್ವಿಲನ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಗರಿಗಳಿರನತಿೆ

(ಗುಂಡನ, ಹೆಣ್ನು, ದೆೊಡಡ)

5. ಅುಂ ಹಹಗೊ ಅಃ ಅಕ್ಷರಗಳು __________________

(ಾುಂಜನ್ಗಳು,ಷವರಗಳು, ಯೇಗಹಸಗಳು)

ಹೆೊ0ದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1x5=5

1. ಸಿುಂಸ

ಬಲೆ ಹಹಸಿದ

_____________________

2. ಬೆೇಟೆಗಹರ

ಗದೆೆ

_____________________

3. ನಹನ್ಲಿಿ ಬರಬೆೇಕನ

ಭಹನೆ

_____________________

4. ಹೆೊಲ

ಕಹಡಿನ್ ಹಾಣಿ

_____________________

5. ಪೂಜಾ

ನಿಚಚಣಿಕೆ ಎಲಿಿ

_____________________

III. ಚನ್ ಬದಲಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1x3=3

1. ರಹಜಾ

=

____________________________

2. ಸಲನಿ

=

____________________________

3. ಮರಗಳು

=

____________________________

IV. ಷರಿ ತಪಪು ಗನರನತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

V.

1x2=2

1. ರಹಜನ್ನ ರೆೈತನಿಗೆ ಎರಡನ ರಸಗಳನ್ನು ಕೆೊಟ್ಟನ್ನ

__________________

2. ರಹಜನ್ನ ಪಾಸಿದಧನಹಗಿರಲಿಲಿ

__________________

ಕಠಿಣ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಿ ಬರೆಯಿರಿ
1. ಗಹಾಮ = ________________________________
2. ಆಗಷ = ________________________________

1x2=2

ಮಹದರಿಯುಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ

VI.

ಮಹದರಿ :

1x4=4

ಸಿುಂಸವುಂದನ = ಸಿುಂಸ + ಒುಂದನ

1.

ಬಲೆಯಲಿಿ = _________________________________________

2.

ಗಿಡನ್ನು = _________________________________________

ಮಹದರಿ :

ಬೆೇಸಹಯ + ಅನ್ನು = ಬೆೇಸಹಯನ್ನು

1.

ಕೆಲಷ + ಆಗಿತನಿ = ______________________________________

2.

ಗಹಬರಿ + ಆದ = _______________________________________

VII. ವಿರನದಧ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ

1x3=3

1. ದೆೊಡಡ

x

____________________

2. ಗೌರ

x

____________________

3. ಮೇಲೆ

x

____________________

VIII. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅರ್ಿಪೂಣ್ಿಹಗಿ ಜೆೊೇಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ
1.  ತೆೊೇ ನ್ನು ಟ್

=

___________________________

2. ದಹ ಅ ತ ನ್ು

=

___________________________

3. ಗಹ ಟೆ ರ ಬೆೇ

=

___________________________

IX. ಒ0ದನ ಹಕಾದಲಿಿ ಉತಿರಿಸಿರಿ
1.

ಸಣಿುನ್ ಗಿಡ ಫಲ ಬಿಡಲನ ಎಶನಿ ಶಿ ಬೆೇಕನ?

_______________________________________________________________________
2.

ಸಿುಂಸಪ ಎಲಿಿ ವಿವಹಾುಂತಿ ತೆಗೆದನಕೆೊಳುುತಿಿತನಿ ?

_______________________________________________________________________
3.

ನಿತಾ ದಿೇಹಳಿ ಯಹರಿುಂದ ಬರನಪದನ?

_______________________________________________________________________
4.

ಎತನಿಗಳನ್ನು ರೆೈತರನ ಏನೆುಂದನ ಕರೆಯನತಹಿರೆ?

_______________________________________________________________________
5.

ನ್ಮಮ ರಹಶಾಪಕ್ಷಿ ಯಹಪದನ ?

_______________________________________________________________________

1x3=3

1x5=5

X.

ಈ ಮಹತನ್ನು ಯಹರನ ಯಹರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದರನ:

1x2=2

1. ನಿೇನ್ನ ಇಲಿಿ ನೌಕರನೆೊೇ?
a. ಯಹರನ ಹೆೇಳಿದರನ?

______________________________________

b. ಯಹರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದರನ?

______________________________________

XI. ಗನುಂಪಿಗೆ ಸೆೇರದ ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1x3=3

1. ಕನದನರೆ, ಗಿಡ, ಮರ, ತೆೊೇಟ್

________________________

2. ಸಿುಂಸ, ಸನಲಿ, ಕರಡಿ, ಇಲಿ

________________________

3. ಸೌುಂದಯಿ, ಕನಣಿತ, ಅುಂದ, ಚುಂದ

________________________

XII. ಕೆಳಗಿನ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಗನಣಿತಹಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

1x3=3

XIII. ಷವುಂತ ಹಕಾದಲಿಿ ಬರೆಯಿರಿ

1x2=2

1. ತಹರೆ : ______________________________________________________________
2. ಭಹರತ : ____________________________________________________________
__________________________________________________________________

XIV. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಟರನ ಪದಗಳನ್ನು ನಹಮಪದ ಹಹಗೊ ಷಿನಹಮ ಪದಗಳಹಗಿ ವಿುಂಗಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ
(ಇರನ, ಗೆೊೇಡೆ,

ಅನ್ನ,
ನಹಮಪದ

ನಿೇನ್ನ,

ಸನಲಿ,

ನಹನ್ನ,

ರಹಣಿ,

ಮುಂತಿಾ)

ಷಿನಹಮ

½x8=4

XV. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಚಿತಾಗಳಿಗೆ ಬಣ್ು ತನುಂಬಿ ಹೆಷರಿಸಿ

1.

2.
________________

1x4=4

3.
________________

4.
_______________

______________

