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ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022
ಮೌಲಯಾಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಭಯಷಯ ಪಠ್ಾಕರಮ 2021-2022
ಪದ್ವಿ ತುಳು ಭಯಷಯ ವಿಷಯ

ಪರಥಮ ಪದ್ವಿ ಮೊದ್ಲನೆಯ ಚತುಮಯಾಸ
ಪಠ್ಾ: ಸಿರದೂಂಪ ಒಂಜಿ
ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು : 100 ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ :
ಪರಕಯಶ್ಕರು : ಪರಸಯರಯಂಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,
60
ಮಂಗಳಗಂಗೂೀತಿರ-574 199
ಆಂತರಕ ಮೌಲಾಮಯಪನ : 40
ಬೂೀಧನಯ ಅವಧಿ: ವಯರಕಕ 4 ಗಂಟೆ
ಮೌಲಯಾಂಕ: 03
1. ಕಯವಾ:
ಬರಹ
ಲೀಖನ
ಪರಕಯರ
ಕರ.ಸಂ.
1.
ವಸಿಸು ಇಸವಮಿತ್ರರರೆ ಪಂತ್ರೂ
ಕಲಿಂಜ ಸಿೀತಯರಯಮ ಆಳವ
ಪಿರಯಕ್ದ್ ಕಯವ್ಯಾ
2.
ಬಸವಣಣನ ವಚನೊಲು/ಅಕಕನ
ಬಿ.ಎ.ವಿವ್ೀಕರೆೈ(ಸಂ)
ವಚನ(ಅನುವಯದ್)
ವಚನೊಲು
3.
ಮುಸುಕು ದತ್ತ್ದ್ ದ್ಕ್ಕ
ಅಮೃತ ಸೂೀಮೀಶ್ವರ
ಕಬಿತ್ರ
4.
ಏತ್ತ್ ಪಯಲುಾ
ಕಬಿತ್ರ
ಸುನಿೀತಯ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟು
5.
ಪರಭಯಕರ ಶಿಶಿಲ
ಕಬಿತ್ರ
ಕಯತ್ತ್ಕುಲಿಿನಕುಲು
6.
ಎನನ ನಲಿಕ
ರಘು ಇಡಿಕದ್ು
ಕಬಿತ್ರ
2. ಗದ್ಾ
7.
ಕಯನಿಾಕ
ಶಿರೀನಿವಯಸ ಕಯಕಾಳ
ಕಿನಾಕತ್ರ
8.
ಬೂೀಂಟೆ
ಶ್ಕುಂತಲಯ ಭಟ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ
ಕಿನಾಕತ್ರ
9.
ಪುದ್ಯವರ್
ಪಡಯರ್ ಮಹಯಬಲೀಶ್ವರ ಭಟ್
ಕಿನಾಕತ್ರ
10.
ಪಯಡ್ನೊಡು ಪಯಣಣನ
ಪರಬಂಧ
ದ್ರಣಿದೀವಿ ಮಯಲಗತಿದ
ಸಯದನಮಯನೊದ್ ಕಲಪನೆ
11.
ತುಳುಕು ಬಯಸಲ್ ಮಿಸನರದ್
ಪರಬಂಧ
ಬನೆಟ್ ಜಿ. ಅಮನನ
ಕೂಡುಗಲು
3. ತುಳು-ಕಲಿಕ-ಬಳಕ
12.
ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯ
ವಿಶ್ವನಯಥ ಬದಿಕಯನ
ಲೀಖನೊ
13.
ತುಳುಟ್ು ಸಂಬಂಧವಯಚಕ
ಲೀಖನೊ
ಕ. ಪದ್ಮನಯಭ ಕೀಕುಣ್ಯಣಯ
ಸಬೂ್ಲು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022
ಮೌಲಯಾಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಭಯಷಯ ಪಠ್ಾಕರಮ 2021-2022
ಪದ್ವಿ ತುಳು ಭಭಭಭ ವಿಷಯ
ಪರಥಮ ಪದ್ವಿ ಮೊದ್ಲನೆಯ ಚತುಮಯಾಸ
ಪರಶ್ನಪತಿರಕ– ಅಂಕಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ – ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು- 60
ಭಭಭ: 2 ಭಭಭಭ
I

8 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ುು 3 ಪರಶೆನಗಳಿಗ ಉತದರಸುವುದ್ು

1)

ಪರಶೆನ 1. ಪದ್ಾ: ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು- 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

2)

ಪರಶೆನ 2. ಗದ್ಾ:

ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು- 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

6 X 3= 18

3)
II

ಪರಶೆನ 3. ಕನನಡ ಕಲಿಕ ಬಳಕ: ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು - 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

1)

ಪರಶೆನ1. ಪದ್ಾ: ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು - 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

2)

ಪರಶೆನ 2. ಗದ್ಾ: ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು- - 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

3)

ಪರಶೆನ3 ಕನನಡ ಕಲಿಕ ಬಳಕ: ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು - 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

III
IV
V

4 X1= 04

ಪದ್ಾ: ಭಯವಯಥಾ ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕ 5 ಅಂಕಗಳ 2 ಪರಶೆನಗಳು - 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು
ಪದ್ಾ: 4 ಅಂಕಗಳ 4 ಪರಶೆನಗಳು- 2ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

3X2= 06

ಅ) ಗದ್ಾ: 4 ಅಂಕಗಳ 4 ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳು-2ಕಕ

ಉತದರಸುವುದ್ು

3X2= 06

ಉತದರಸುವುದ್ು4

3X2= 06

ಆ)ಗದ್ಾ: 4 ಅಂಕಗಳ 4 ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳು-2ಕಕ
VI

4 X 3= 12

5 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ುು 3 ಪರಶೆನಗಳಿಗ ಉತದರಸುವುದ್ು

1X08= 08

1 ಅಂಕದ್ 08 ಪರಶೆನಗಳು
ಕಯವಾ -4 ಪರಶೆನಗಳು
ಗದ್ಾ-4 ಪರಶೆನಗಳು
ಕನನಡ ಕಲಿಕ ಬಳಕ -4 ಪರಶೆನಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ – ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022
ಮೌಲಯಾಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಭಯಷಯ ಪಠ್ಾಕರಮ 2021-2022
ಪರಥಮ ಪದ್ವಿ ಮೊದ್ಲನೆಯ ಚತುಮಯಾಸ
ಪರಶ್ನಪತಿರಕ– ಅಂಕಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ – ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು- 60
ಮಯದ್ರ ಪರಶ್ನಪತಿರಕ
ಸಮಯ
: 2 ಭಭಭಭ
I

ಈ ಕಳಗಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ಉತದರಸಿ

1)

ವಸಿಸು ವಿಸಯವಮಿತ್ರರರೆ ಪಂತ್ರೂದ್ ಪಯಲುಾನು ವಿವರೊ ಮಲ್ದ್ಬರೆಲ

6 X 3= 18

ಅತದಂಡ
ಬಸವಣಣನ ವಚನೊದ್ ಬಗನ್ ಇಚಯರ ಮಲುಪಲ
2)

ಕಯನಿಾಕೂ ಕತ್ರದ್ ಆಶ್ಯೊನು ಬರೆಲ
ಅತದಂಡ
ಪಯಡ್ನೊಡು ಪಯಣಣನ ಸಯದನಮಯನೊದ್ ಕಲಪನೆಭಭ ಧರಣಿದೀವಿ ಮಯಲಗತಿದ ಮಲಿದನ ಇಚರೊಡು ವಿವರೊ
ಮಲುಪಲ

3)

ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ? ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊದ್ ಪುಟ್ುು ಬುಕೂಕ ಬುಲಚಿಲ್ಭಭ ಭಭವರಸಲ
ಅತದಂಡ

II

ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ? ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊದ್ ಪುಟ್ುು ಬುಕೂಕ ಬುಲಚಿಲ್ಭಭ ಭಭವರಸಲ
4 X 3= 12
ಈಕಳಗಿನಪರಶೆನಗಳಿಗಉತದರಸಿ

1)

ಎನನ ನಲಿಕ ಕಬಿತ್ರದ್ ಬಗಭಭ ಬರೆಲ
ಅತದಂಡ
ಕಯತ್ತ್ಕುಲಿಿನಕುಲು ಕಬಿತ್ರದ್ ಸಬಿಭಭ ಬರೆಲ

2)

ಬೂೀಂಟೆದ್ ಪಯಲುಾನು ಬರೆಲ
ಅತದಂಡ
ತುಳುನಯಡ್ಡಭಭ ಭಭದ್ಯವರ್ದ್ ಆಚರಣೆ ಬಗಭಭ ಬರೆಲ

3)

ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊದ್ ಇಸೀಸೂನು ತ್ರರಪಯಲ
ಅತದಂಡ
ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊದ್ ಇಸೀಸೂನು ತ್ರರಪಯಲ

III

ಒಂದ್ು ಪದ್ಾ ಭಯಗದ್ ಸಂದ್ಭಾ ಸೂಚಿಸಿ ಮಹತವವನುನ ವಿವ್ೀಚಿಸಿ

1)

ಅಂಭಭಭಭಭ ಪಯೀವಂದಿಲಕಕ

4 X1= 04

ಚೂಟೆು ಮಲುಪಲ ಅಪಯಪ
ಸುತುದಮುತುದ ತೂವಂದಿಲಕಕ
ಕುರುಡೆ ಮಲುಪಲ ಅಪಯಪ
ಬೀತ್ರ ದ್ಯದನಯನ ಕೀನಂದಿಲಕಕ
ಕಪಪ ಮಲುಪಲ ಅಪಯಪ
ಭಭನ ಶ್ರಣಭಭನ ಪಯದ್ ಅತಯದಂದ
ಅನಾ ಇಸಯೊಗು ಬಯಕಂದಿಲಕಕ ದಿೀಡೆ್ಿ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೀವಯ
2)

ಎಮಾಗೂಂಜಿ ಎತ್ರ, ಕಸಯಯಿಗೂಂಜಿ ಎತ್ರ
ಧಮಿಾಷುಗೂಂಜಿ ಎತ್ರ, ಕಮಿಾಷುಗೂಂಜಿ ಎತ್ರ
ಎಂಕನನ ಎತ್ರ, ನಿಭಭಭಭ

ಭಭನನ ಕಯಮದ್ ಎತ್ರ

ಬೂಡಿಿ ಪಯೀ, ಎನನ ಸರಂಗ್ನನ ನಲಯಾ
ಎಂಭಭ ಭಭಭಭಭಮಲಿಿಕಯಜುಾನ ದೀವ್ರ್
ಒಲಿವ್ರಯ ಒಲಿಯುಜೆರಯನಿಪ ಎತ್ರ!
IV

ಕಳಗಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ಸಂದ್ಭಾ ಸೂಚಿಸಿ ಸಯವರಸಾವನುನ ವಿವರಸಿ

1)

ಎನನ ನಯಲಯಯಿದ್ ರುಚಿ ಈರೆಭಭಭಭತ

2)

ದ್ಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭ ಅಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭ
ಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭಭಭಭಭ

3)
4)

ಊರುಗು ಪಯಸಬಭಭ ಭಭಭಭಭಡ ಪೀಂಟೆದ್ ನಯಯಿ ತೂದ್ು ಕೂರೆಪಂದ ಪಯಕಕಡೆ
ಬುಡುವಯ?
ಅವುಸ ಮುಗಿಯಂದ ಮರಣ ಇಜಿಿ, ಬಯಸ ತತಿದಿಂಡ ಬಡಪತ್ತ್ದ ಇಜಿಿ

V

ಅ) ಕಳಗಿನ ಎರಡರ ಕುರತು ಟ್ಟಪಪಣಿ ಬರೆಯಿರ.

1)

ಕಲಿಂಜ ಸಿೀತಯರಯಮ ಆಳವ

2)

ಬಿ.ಎ.ವಿವ್ೀಕ ರೆೈ

3)
4)

3X2= 06

ಅಮೃತ ಸೂೀಮೀಶ್ವರ
ಸುನಿೀತಯಎಂ. ಶೆಟ್ಟು

3X2= 06

ಆ) ಕಳಗಿನ ಎರಡರ ಕುರತು ಟ್ಟಪಪಣಿ ಬರೆಯಿರ.
1)

ಶ್ಕುಂತಲಯ ಭಭಭ ಹಳೆಯಂಗಡಿ

2)

ಪಡಯಭಭ ಮ
ಹಯಬಲೀಶ್ವರ ಭಟ್

3)

3X2= 06

ಧರಣಿೀದೀವಿ ಮಯಲಗತಿದ

4)

ಕ. ಪದ್ಮನಯಭ ಕೀಕುಣ್ಯಣಯ

VI

ಕಳಗಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ಒಂದೂಂದ್ು ವಯಕಾದ್ಲಿಿ ಉತದರಸಿ.

1X08= 08

1. ಅಕಕಮಹಯದೀವಿನ ಅಂಕಿತನಯಮೊ ಎಂಚಿನ?
2. ಬಸವಣೆಣರೆನ ಅಂಕಿತನಯವ್ಯ ಎಂಚಿನ?
3. ಅಪಪನ ಮಗಿಯನ ಮಗ ಎಂಚ ಆವ್ಯಡು?
4. ಅಮಮರೆನ ಅಕಕನ ಮಗಳ್ ಎಂಚ ಆವ್ಯಡು?
5. ಪುದ್ಯವಭಭ ಪದೂನು ಬುಡಯಪಭಭ ಬರೆಲ?
6. ಎ.ಮಯಾನಭಭ ಭಭಪಯಲಿತಿದನ ತುಳುತ ಬೂಕುದ್ ಪುದ್ಭಭ ಭಭಚಿನ?
7. ತುಳು ಜಯನಪದ್ ಸಯಹಿತಾ ಬೂಕುನು ಬರೆಯಿನಯರೆನ ಪುದ್ಭಭ ಭಭಚ?
8. ಹರಭಭಭಭದ್ರನ ಮಗನ ಪುದ್ಭಭ ಭಭಚ?
9. ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯ ಲೀಕನೊನು ಬರೆಯಿನಯರೆನ ಪುದ್ರೆಂಚ?
10. ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊ ಏಪಯ ಸುರುವಯಂಡ್ಡ? ಯಯವಯಗ ಆರಂಭವಯಯಿತು?

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022
ಮೌಲಯಾಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಭಯಷಯ ಪಠ್ಾಕರಮ 2021-2022
ಪದ್ವಿ ತುಳು ಭಯಷಯ ವಿಷಯ
ಪರಥಮಪದ್ವಿ ಎರಡನೆಯ ಚತುಮಯಾಸ
ಪಠ್ಾ: ಸಿರದೂಂಪ ರಡ್ಡ್
ಪರಕಯಶ್ಕರು : ಪರಸಯರಯಂಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,
ಮಂಗಳಭಭಗೂೀತಿರ-574 199
ಬೂೀಧನಯ ಅವಧಿ: ವಯರಕಕ 4 ಗಂಟೆ
ಮೌಲಯಾಂಕ: 03

ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು : 100 ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ
: 60
ಆಂತರಕ ಮೌಲಾಮಯಪನ : 40

1. ಕಯವಾ:
ಬರಹ
ಕರ.ಸಂ.
1.
ಚನುನ
2.
ಸಿೀತಯಪರತಯಾಗೂ(ತುಳುಜೆೈಮಿನಿಭಯರತ್ರೂ)
3.
4.
5.
6.
2.

3.

ಎಕಕಸಕಕ
ಕಟ್ುದ್ಕೂೀರ
ಸಯರೊ ಎಸಳ್ದ್ ತಯಮರೆ
ಬಿನೆನರ್

ಗದ್ಾ
7.
8.
9.
10.
11.

ಗಡಿಹಯರ
ಸೂತಕ
ಮುಳ್ಯಾಯಿನ ಪಯಕರೆ
ತುಳುನಯಡ್ ಐತಿಹ್ೂಾಲು
ತುಳುನಯಡ್ಡ ರಂಗಭೂಮಿದ್ ಸಯಧನೆಲು
ತುಳು-ಕಲಿಕ-ಬಳಕ
12.
ಗೂೀಂದೂೀಲು

ಲೀಖನ
(ಸಂ) ಆಭಯಕುಮಯರ್
ಡಿ. ವ್ೀದ್ಯವತಿ
ಬಿ.ಎ. ವಿವ್ೀಕರೆೈ
ಮಹಮಮದ್ ಬಡೂ್ರು
ಕಯಯಾರ ಕಿಂಞಣಣ ರೆೈ
ಕಿರಣ(ಕುತಯಾಳ ನಯಗಪಪಗೌಡ)

ಪರಕಯರ
ಪಿರಯಕ್ದ್ ಕಯವ್ಯಾ
ಪಿರಯಕ್ದ್ ಕಯವ್ಯಾ
(ಅನುವಯದ್)
ಕಬಿತ್ರ
ಕಬಿತ್ರ
ಕಬಿತ್ರ
ಕಬಿತ್ರ

ಫಕಿೀರ್ ಮಹಮಮದ್ ಕಟ್ಯಪಡಿ
ಡಿ.ಕ. ಚೌಟ್
ಲಲಿತ ಆರ್. ರೆೈ
ಎ. ಸುಬಬಣಣರೆೈ
ಅ. ವಿಠ್ಲಕಬಕ

ಕಿನಾಕತ್ರ
ಕಿನಾಕತ್ರ
ಕಿನಾಕತ್ರ
ಪರಬಂಧ
ಪರಬಂಧ

ಅಮೃತಸೂೀಮೀಶ್ವರ

ನಯಟ್ಕ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022
ಮೌಲಯಾಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಭಯಷಯ ಪಠ್ಾಕರಮ 2021-2022
ಪದ್ವಿ ತುಳು ಆಯ್ಕಕ ವಿಷಯ
ಪರಥಮ ಪದ್ವಿ ಎರಡನೆಯ ಚತುಮಯಾಸ
ಪರಶ್ನ ಪತಿರಕ– ಅಂಕಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ – ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು- 60

I

8 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ುು 3 ಪರಶೆನಗಳಿಗ ಉತದರಸುವುದ್ು

1)

ಪರಶೆನ 1. ಪದ್ಾ: ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು- 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

2)

ಪರಶೆನ 2. ಗದ್ಾ:

3)

ಪರಶೆನ 3. ಕನನಡ ಕಲಿಕ ಬಳಕ: ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು - 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

II

ಸಮಯ
: 2 ಭಭಭಭ
6 X 3= 18

ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು- 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

5 ಅಂಕಗಳ ಒಟ್ುು 3 ಪರಶೆನಗಳಿಗ ಉತದರಸುವುದ್ು

1)

ಪರಶೆನ1. ಪದ್ಾ: ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು - 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

2)

ಪರಶೆನ 2. ಗದ್ಾ: ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು- - 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

4 X 3= 12

3)
III
IV
V

ಪರಶೆನ3 ಕನನಡ ಕಲಿಕ ಬಳಕ: ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕಯ 2 ಪರಶೆನಗಳು - 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

ಪದ್ಾ: 4 ಅಂಕಗಳ 4 ಪರಶೆನಗಳು- 2ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

3X2= 06

ಅ) ಗದ್ಾ: 4 ಅಂಕಗಳ 4 ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳು-2ಕಕ

ಉತದರಸುವುದ್ು

3X2= 06

ಉತದರಸುವುದ್ು4

3X2= 06

ಆ)ಗದ್ಾ: 4 ಅಂಕಗಳ 4 ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳು-2ಕಕ
VI

4 X1= 04

ಪದ್ಾ: ಭಯವಯಥಾ ಆಂತರಕ ಆಯ್ಕಕ 5 ಅಂಕಗಳ 2 ಪರಶೆನಗಳು - 1ಕಕ ಉತದರಸುವುದ್ು

1X08= 08

1 ಅಂಕದ್ 08 ಪರಶೆನಗಳು
ಕಯವಾ -4 ಪರಶೆನಗಳು
ಗದ್ಾ-4 ಪರಶೆನಗಳು
ಕನನಡ ಕಲಿಕ ಬಳಕ -4 ಪರಶೆನಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ – ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 2022
ಮೌಲಯಾಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಭಯಷಯ ಪಠ್ಾಕರಮ 2021-2022
ಪರಥಮ ಪದ್ವಿ ಎರಡನೆಯ ಚತುಮಯಾಸ
ಪರಶ್ನಪತಿರಕ– ಅಂಕಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ – ಒಟ್ುು ಅಂಕಗಳು- 60
ಮಯದ್ರ ಪರಶ್ನ ಪತಿರಕ
ಸಮಯ
: 2 ಭಭಭಭ
I

ಈಕಳಗಿನಪರಶೆನಗಳಿಗಉತದರಸಿ

1)

ವಸಿಸು ವಿಸಯವಮಿತ್ರರರೆ ಪಂತ್ರೂದ್ ಪಯಲುಾನು ವಿವರೊಮಲದ್ ಭಭಭಲ

6 X 3= 18

ಅತದಂಡ
ಬಸವಣಣನ ವಚನೊದ್ ಬಗನ್ ಇಚಯರ ಮಲುಪಲ
2)

ಕಯನಿಾಕೂ ಕತ್ರದ್ ಆಶ್ಯೊನು ಬರೆಲ
ಅತದಂಡ
ಪಯಡ್ನೊಡು ಪಯಣಣನ ಸಯದನಮಯನೊದ್ ಕಲಪಭಭ ಭಭಭಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭ
ಭಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭಭ

3)

ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ? ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊದ್ ಪುಟ್ುು ಬುಕೂಕ ಬುಲಚಿಲ್ಭಭ ಭಭವರಸಲ
ಅತದಂಡ

II

ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ? ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊದ್ ಪುಟ್ುು ಬುಕೂಕ ಬುಲಚಿಲ್ಭಭ ಭಭವರಸಲ
4 X 3= 12
ಈ ಕಳಗಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ಉತದರಸಿ

1)

ಎನನ ನಲಿಕ ಕಬಿತ್ರದ್ ಬಗಭಭ ಬರೆಲ
ಅತದಂಡ
ಕಯತ್ತ್ಕುಲಿಿನಕುಲು ಕಬಿತ್ರದ್ ಸಬಿಭಭ ಬರೆಲ

2)

ಬೂೀಂಟೆದ್ ಪಯಲುಾನು ಬರೆಲ

ಅತದಂಡ
ತುಳುನಯಡ್ಡಭಭ ಭಭಭಭಭಭಭಭದ ಆಚರಣೆ ಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭ
3)

ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊದ್ ಇಸೀಸೂನು ತ್ರರಪಯಲ
ಅತದಂಡ
ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊದ್ ಇಸೀಸೂನು ತ್ರರಪಯಲ

III

ಒಂದ್ು ಪದ್ಾ ಭಯಗದ್ ಸಂದ್ಭಾ ಸೂಚಿಸಿ ಮಹತವವನುನ ವಿವ್ೀಚಿಸಿ

1)

ಅಂಭಭಭಚಿ ಪಯೀವಂದಿಲಕಕ

4 X1= 04

ಚೂಟೆು ಮಲುಪಲ ಅಪಯಪ
ಸುತುದಮುತುದ ತೂವಂದಿಲಕಕ
ಕುರುಡೆ ಮಲುಪಲ ಅಪಯಪ
ಬೀತ್ರ ದ್ಯದನಯನ ಕೀನಂದಿಲಕಕ
ಕಪಪ ಮಲುಪಲ ಅಪಯಪ
ಭಭನ ಶ್ರಣಭಭನ ಪಯದ್ ಅತಯದಂದ
ಅನಾ ಇಸಯೊಗು ಬಯಕಂದಿಲಕಕ ದಿೀಡೆ್ಿ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೀವಯ
2)

ಎಮಾಗೂಂಜಿ ಎತ್ರ, ಕಸಯಯಿಗೂಂಜಿ ಎತ್ರ
ಧಮಿಾಷುಗೂಂಜಿ ಎತ್ರ, ಕಮಿಾಷುಗೂಂಜಿ ಎತ್ರ
ಎಂಕನನ ಎತ್ರ, ನಿಭಭಭಭ

ಭಭನನ ಕಯಮದ್ ಎತ್ರ

ಬೂಡಿಿ ಪಯೀ, ಎನನ ಸರಂಗ್ನನ ನಲಯಾ
ಎಂಭಭ ಭಭಭಭಭಮಲಿಿಕಯಜುಾನ ದೀವ್ರ್
ಒಲಿವ್ರಯ ಒಲಿಯುಜೆರಯನಿಪ ಎತ್ರ!
IV

ಕಳಗಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ಸಂದ್ಭಾ ಸೂಚಿಸಿ ಸಯವರಸಾವನುನ ವಿವರಸಿ

1)

ಎನನ ನಯಲಯಯಿದ್ ರುಚಿ ಈರೆಭಭಭಭತ

2)

ದ್ಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭ
ಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭಭಭಭಭ

3)
4)

ಊರುಗು ಪಯಸಬಭಭ ಭಭಭಭಭಡ ಪೀಂಟೆದ್ ನಯಯಿ ತೂದ್ು ಕೂರೆಪಂದ ಪಯಕಕಡೆ
ಬುಡುವಯ?
ಅವುಸ ಮುಗಿಯಂದ ಮರಣ ಇಜಿಿ, ಬಯಸ ತತಿದಿಂಡ ಬಡಪತ್ತ್ದ ಇಜಿಿ

V

ಅ) ಕಳಗಿನ ಎರಡರ ಕುರತು ಟ್ಟಪಪಣಿ ಬರೆಯಿರ.

1)

ಕಲಿಂಜ ಸಿೀತಯರಯಮ ಆಳವ

2)

ಬಿ.ಎ.ವಿವ್ೀಕ ರೆೈ

3)
4)

3X2= 06

ಅಮೃತ ಸೂೀಮೀಶ್ವರ
ಸುನಿೀತಯಎಂ. ಶೆಟ್ಟು

3X2= 06

ಆ) ಕಳಗಿನ ಎರಡರ ಕುರತು ಟ್ಟಪಪಣಿ ಬರೆಯಿರ.
1)

ಶ್ಕುಂತಲಯ ಭಭಭ ಹಳೆಯಂಗಡಿ

2)

ಪಡಯಭಭ ಮ
ಹಯಬಲೀಶ್ವರ ಭಟ್

3)

3X2= 06

ಧರಣಿೀದೀವಿ ಮಯಲಗತಿದ

4)

ಕ. ಪದ್ಮನಯಭ ಕೀಕುಣ್ಯಣಯ

VI

ಕಳಗಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ಒಂದೂಂದ್ು ವಯಕಾದ್ಲಿಿ ಉತದರಸಿ.
1. ಅಕಕಮಹಯದೀವಿನ ಅಂಕಿತನಯಮೊ ಎಂಚಿನ?
2. ಬಸವಣೆಣರೆನ ಅಂಕಿತನಯವ್ಯ ಎಂಚಿನ?
3. ಅಪಪನ ಮಗಿಯನ ಮಗ ಎಂಚ ಆವ್ಯಡು?
4. ಅಮಮರೆನ ಅಕಕನ ಮಗಳ್ ಎಂಚ ಆವ್ಯಡು?
5. ಪುದ್ಯವಭಭ ಪದೂನು ಬುಡಯಪಭಭ ಬರೆಲ?
6. ಎ.ಮಯಾನಭಭ ಭಭಪಯಲಿತಿದನ ತುಳುತ ಬೂಕುದ್ ಪುದ್ಭಭ ಭಭಚಿನ?
7. ತುಳು ಜಯನಪದ್ ಸಯಹಿತಾ ಬೂಕುನು ಬರೆಯಿನಯರೆನ ಪುದ್ಭಭ ಭಭಚ?
8. ಹರಭಭಭಭದ್ರನ ಮಗನ ಪುದ್ಭಭ ಭಭಚ?
9. ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯ ಲೀಕನೊನು ಬರೆಯಿನಯರೆನ ಪುದ್ರೆಂಚ?
10. ತುಳು ವಿಕಿಪಿೀಡಿಯೊ ಏಪಯ ಸುರುವಯಂಡ್ಡ? ಯಯವಯಗ ಆರಂಭವಯಯಿತು?

1X08= 08

