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ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಬಹುದಾದ ಪರಮುಖ ಪರಶ್ೆನಗಳು Test-3 
1. ತಮಿಳು ಮತುು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ 

1. ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ 
2. ಮೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ 
3. ಮೂಲ ಮಧ್ಯದ್ರಾವಿಡ 
4. ಉತ್ತರ ದ್ರಾವಿಡ 

2. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹುಟ್ುು ಸುಮಾರು 
1. ಕ್ರಾ.ಶ 4ನ ೇ ಶತ್ಮರನ 
2. ಕ್ರಾ.ಶ 450 
3. ಕ್ರಾ.ಪೂ 3ನ ೇ ಶತ್ಮರನ 
4. ಕ್ರಾ.ಪೂ 4ನ ೇ ಶತ್ಮರನ 

3. ಸಂಸ್ರತವು ಕನ್ನಡಕೆ್ 
1. ಉಪಭರಷ  
2. ಮರತ್ೃಭರಷ  
3. ಪ ೂಷಕ ಭರಷ  
4. ಸರಮರಜಿಕ ಭರಷ  

4. ‘ಕನ್ನಡ ಭಾಷ ೆಮತುು ವ್ಾಯಕರಣಗಳ ಒಂದು 
ಅಧ್ಯಯನ್’ ಈ ಕೃತಿಯನ್ುನ ರಚಿಸಿದವರು. 
1. ಕ . ಕುಶರಲಪಪಗೌಡ 
2. ತಿ.ನಂ.ಶ್ಾೇ 
3. ತ್ರರಸು 
4. ಶಂ ಕರ ಭಟ್ಟ 

5. ದಾರವಿಡ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲನ್ ಮೊತು ಮೊದಲ ವ್ಾಯಕರಣ 
ಗರಂಥ. 
1. ಶಬ್ದಚಂತರಮಣಿ 

2. ಲೇಲರತಿಲಕಂ 
3. ಶ್ಲಪಪದಿಗರರಂ 
4. ತ ೂೇಲರಾಪ್ಪಪಯ ಂ 

6. ಕನ್ನಡ ಉಪಭಾಷೆಗಳ ಮೀಲೆ ಗರಂಥಗಳನ್ುನ 
ಪರಕಟಿಸಿದ ಶ್ೆರೀಯಸುು ಈ ಸಂಸೆೆಗೆ ಸಲುಿತುದೆ. 
1. ಡಿ.ಎಲ್.ಎ ಸಂ ಸ ೆ ತಿರ ುವನಂ ತ್ಪುರಂ 
2. ಧರರವರಡ ವಿಶವವಿದ್ರಯನಿಲಯ 
3. ಕ್ರಟ ೇಲ್ ಗ್ಾಂಥ ಬ್ಂ ಡರರ 
4. ವಿಲಯಂ ಬ್ ೈಟ್ಸ ್ ಸಂ ಸ ೆ 

7. The Structure of Kannada ಈ 
ಕೃತಿಯ ಕತೃೃ 
1. ಆರ್.ಸಿ ಹಿರ ೇಮಠ 
2. ವಿಲಯಂ ಬ್ ೈಟ್ಸ ್ 
3. ಗ್ಲೇಸನ್  
4. ಕರಲಡವಲ್ 

8. An Outline of Colloquial 
Kannada ಈ ಕೃತಿಯ ಕತೃೃ 
1. ವಿಲಯಂ ಬ್ ೈಟ್ಸ ್ 
2. ಗ್ಲೇಸನ್ 
3. ಸುಟಟ ೆವರಂ ಟ್ಸ 
4. ಜಿ.ಎಸ್ ಗರಯಿ 

9. ಭಾಷೆಯ ಅತಯಂತ ಚಿಕ್ ಘಟ್ಕ 
1. ಆಕೃತಿಮರ 
2. ಧ್ವನಿಮರ  
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3. ಪದ 
4. ವರಕಯ 

10. ದಕ್ಷಿಣ ದಾರವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು 
1. ಕ ೂಡವ, ಕ ೂಂ ಕಣಿ, ತ್ುಳು 
2. ಕನನಡ, ತ್ುಳು, ಕ ೂಂ ಕಣಿ 
3. ಕ ೂಂಕಣಿ, ಮಲಯರಳಂ, ಕನನಡ 
4. ಮಲಯರಳ ಂ, ಕನನಡ, ತ್ುಳು 

11. ‘ಕನ್ನಡ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಾಯಕರಣ’ ಬರೆದ ಲೆೀಖಕ 
1. ಆರ್ ಎಸ್ ಮುಗ್ುಳಿ 
2. ಮ.ಪಾ ಪೂಜರರ 
3. ತಿೇ.ನಂ.ಶ್ಾೇ 
4. ಸ ೂೇಡಿಯರಪು ಕೃಷಣಭಟ್ಸ ಟ 

12. A History of Kanarese 
Literature ಕೃತಿಯ ಕತೃೃ. 
1. ಆರ್ ಎಸ್ ಮುಗ್ುಳಿ 
2. ಸ ೂೇಡಿಯರಪು ಕೃಷಣಭಟ್ಸ ಟ 
3. ಫಡಿೆನರಯಂಡ್ ಕ್ರಟ ೇಲ್ 
4. ಎಂ.ಎಚ್ ಕೃಷಣ 

13. The Heritage of Karnataka ಇದರ 
ಕತೃೃ 
1. ಆರ್ ಎಸ್ ಮುಗ್ುಳಿ 
2. ಎಫ್ ಕ್ರಟ ೇಲ್ 
3. ಬಿ.ಎಲ್ ರ ೈಸ್ 
4. ಇ.ಪ್ಪ ರ ೈಸ್ 

14. ಎಪಿಗಾರಫಿಯಾ ಕರ್ಾೃಟ್ಕದ ಸಂಪುಟ್ಗಳನ್ುನ 
ಹೊರತಂದ ಪಾಶ್ಾಾತಯ ವಿದಾವಂಸ 

1. ಆರ್ ಎಸ್ ಮುಗ್ುಳಿ 
2. ರ . ರೇವ್ 
3. ಲೂಯಯಿಸ್ ರ ೈಸ್ 
4. ರರಬ್ಟ್ೆ ಕರಲ್ಡ್ವ ಲ್ 

15. ಕವಿರಾಜ ಮಾಗೃವೂ ದಂಡಿಯ ಕಾವಯದರ್ೃ 
ರೂಪ 
1. ಸವತ್ಂ ತ್ಾ ಅನುವರದ 
2. ಅನುವರದ ರ ೂಪ 
3. ಅನುವರದವಲಲ 
4. ಕ ಲವ ೇ ಭರಗ್ಗ್ಳ ಅನುವರದ 

16. ಕನ್ನಡ ಸಂಸೃತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕೃತಿ. 
1. ಆದಿಪುರರಣ 
2. ಕವಿರರಜಮರಗ್ೆ 
3. ಕರವರಯವಲ ೂೇಕನ 
4. ಕನರೆಟ್ಕ ಭರಷರಭೂಷಣ 

17. ಕಾವ್ೆೀರಯಂದಾಮಾ ಗೊೀದಾವರವರ ಮಿದಾೃ 
ರ್ಾಡಾದ ಕನ್ನಡದೊೀಳ್ ಈ ಉಕ್ತು  
1. ಕವಿರರಜಮರಗ್ೆ 
2. ಕರವರಯವಲ ೂೇಕನ 
3. ಆದಿಪುರರಣ 
4. ಶಬ್ದಮಣಿದಪೆ ಣ 

18. An Outline of Colloquial 
Kannada ಕೃತಿಯ ಕತೃೃ 
1. ವಿಲಯಂ ಬ್ ೈಟ್ಸ ್ 
2. ಆರ್. ನರ ಸಿಂ ಹರಚರರ 
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3. ಆರ್ ಎಸ್ ಮುಗ್ುಳಿ 
4. W. ಕರಯರ ಡಿ.ಡಿ 

19. History of Kannada Language 
(1934) ಬರೆದವರು. 
1. ಜರನ್ ಮಕ ಾರ ಲ್ 
2. ಎಂ.ಆಂ ಡ ೂನ ೂವ 
3. ಎಚ್.ಎಂ ನರಯ ಕ್ 
4. ಆರ್. ನರ ಸಿಂ ಹರಚರರ 

20. History of Kannada literature 
ಗರಂಥದ ಕತೃೃ 
1. ಆರ್ ಎಸ್ ಮುಗ್ುಳಿ 
2. ಆರ್ ಸಿ ಹಿರ ೇಮಠ 
3. ಎಸ್.ಜಿ ಗರಯಿ 
4. ಡಿ.ಎಲ್ ನರ ಸಿಂ ಹರಚರಯ ೆ 

21. A Grammar of The Kurnata 
Language ನ್ ರಚರ್ಾಕಾರ  
1. ಎಂ.ಆಂ ಡ ೂನ ೂವ 
2. ಎಚ್.ಎಂ ನರಯ ಕ್ 
3. W. ಕರಯರ ಡಿ.ಡಿ 
4. ಬಿ.ಎಲ್ ರ ೈಸ್ 

22. A Grammar of Kannada 
Language ವ್ಾಯಕರಣ ಗರಂಥವನ್ುನ 
ರಚಿಸಿದವರು.  
1. ಜರನ್ ಮಕ ಾರ ಲ್ 
2. ಎಫ್. ಕ್ರಟ ಲ್ 
3. ಎಂ.ಆಂ ಡ ೂನ ೂವ 
4. ಎಚ್.ಎಂ ನರಯ ಕ್ 
 

ಉಳಿದ ಪರಶ್ೆನಗಳು ಹಿಂದಿನ್ ಪರಶ್ೆನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್.ೆ 
 

 


