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ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮುುಂಬರುವ ಪರೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೇಳಬಹುದಾದ ಪರಶೆ್ ನೇತ್ತರಗಳು,  
1. ಕೆೈಸ್ತ ಮಿಷನರಯವರುಂದ ಪರಥಮವಾಗಿ 
ಮುದ್ರರತ್ಗೆ ುಂಡ ಕನನಡದ ಮೊದಲ ವಾಯಕರಣ ಕೃತಿ. 
1) A Canarese Grammar    

2) A Grammar of Canarese Language 

3) A Grammar of Karnataka Languag  

4) Kannada Vyakarana 

2. ಹತ್ತನೆಯ ಶತ್ಮಾನದ ಸ್ುಮಾರನಲ್ಲಿ ಕನನಡಕೆೆ 
ಅನುವಾದಗೆ ುಂಡ ಬಾಣನ ಕೃತಿ 
1) ಬುದ್ಧಚರಿತ ೆ    
2) ಹರ್ಷಚರಿತ ೆ
3) ಭ ೆೋಜಪ್ರಬಂಧ   
4) ಕಾದ್ಂಬರಿ 

3. 13ನೆೇ ಶತ್ಮಾನದಲಿ್ಲ ರಚಿತ್ವಾದ ಪರಸಿದಧ ಕನನಡ 
ವಾಯಕರಣ ಗರುಂಥ 
1) ಕರ್ಾಷಟಕ ಶಬ್ಾಾನುಶಾಸನ  
2) ಭಾಷಾಭ ರ್ಣ 
3) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಷ   
4)ಶಬಾಮಣಿದ್ಪ್ಷಣ 

4. ಕಾವಾಯವಲೆ ೇಕನದ ಕತ್ೃೃ 
1) ರ್ಾರ್ವಮಷ 2   
2) ರ್ಾರ್ವಮಷ 1 
3) ಸಾಳ್ವ    
4) ಕವಿಕಾಮ 

5. ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ ತ್ರಪದಧತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತ್ವಾದ ಅತಿ 
ಪ್ಾರಚಿೇನ ಕನನಡ ವಾಯಕರಣ 
1) ಶಬಾಸೃತಿ    

2) ಶಬ್ಾಾನುಶಾಸನ 
3) ಶಬಾಮಣಿದ್ಪ್ಷಣ  
4) ಕರ್ಾಷಟಕ ಭಾಷಾಭ ರ್ಣ 

6. ಕನನಡ ವಾಯಕರಣಕೆೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಹಲವು 
ವಿಚಾರಗಳನುನ ಒಳಗೆ ುಂಡ ಅತಿ ಪ್ಾರಚಿೇನ ಕೃತಿ. 
1) ಕಾವ್ಾಾವಲೆ ೋಕನ   
2) ಆದಿಪ್ುರಾಣ  
3) ವಡ್ಾಾರಾಧರ್ೆ   
4) ಶಬಾಮಣಿ ದ್ಪ್ಷಣ 

7. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಹಿತಿಯಕ ಘಟನಾವಳಿಗಳನುನ 
ಕಾಲಾನುಕರಮದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿರ. 
1) ಬ್ಾದ್ಮಿಶಾಸನ  - 1. ತಿರಪ್ದಿ 
2) ಶಿಲಪ್ಪದಿಗಾರಂನಲ್ಲಿ  - 2. ಕರುರ್ಾಡಿರ್ರ್  
3) ಮಾಕಾಷಂಡ್ೆಯ ಪ್ುರಾಣದ್ಲ್ಲಿ – 3. ಕರ್ಾಷಟಕ  
4) ಲಲ್ಲತ ವಿಸತರದ್ಲ್ಲಿ   – 4. ಕರ್ಾರಿ ಪ್ದ್ಬಳ್ಕೆ  

1) 2 4 1 2 
2) 1 2 3 4 
3) 2 4 3 1 
4) 1 2 4 3 
8. ಕವಿರಾಜಮಾಗೃ ಗರುಂಥವು ಒುಂದು 

1) ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲಕ್ಷಣ ರ್ರಂಥ   
2) ಛಂದ ೆೋರ್ರಂಥ  
3) ವ್ಾಾಕರಣ ರ್ರಂಥ    
4) ಕಂದ್ ವೃತತ 
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9. ಕವಿರಾಜಮಾಗೃವು ___________ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲದ.ೆ 
1) ಹಳೆರ್ನನಡ    
2) ಸಂಸೃತ  
3) ಪ್ ವಷ ಹಳ್ರ್ನನಡ  
4) ಪ್ಾರಕೃತ ಭಾಷ ೆ

10. ಒುಂದನೆೇ ನಾಗವಮೃನ ಬರೆದ ಕನನಡದ 
ಮೊಟಟಮೊದಲ ಛುಂದೆ ೇಗರುಂಥ “ಛುಂದೆ ೇುಂಬುದ್ರಧ 
ಗರುಂಥ  
1) ಸಂಸೃತ    
2) ಪ್ ವಷ ಹಳ್ರ್ನನಡ 
3) ಪ್ಾರಕೃತ ಭಾಷ ೆ  
4) ಹಳೆರ್ನನಡ  

11. ಮ ಲ ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ದಲ್ಲಿರುವ ಕಾದುಂಬರ ಗರುಂಥದ 
ಕತ್ೃೃ 
1) ಒಂದ್ರ್ೋೆ ರ್ಾರ್ವಮಷ  
2) ಎರಡರ್ೋೆ ರ್ಾರ್ವಮಷ  
3) ಬ್ಾಣ  
4) ಜಯಕೋತಿಷ 

12. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದು ಎರಡನೆೇ 
ನಾಗವಮೃನ ಗರುಂಥವಲಿ? 
1) ಕರ್ಾಷಟಕ ಭಾಷಾಭ ರ್ಣ  
2) ಛಂದ ೆೋವಿಚಿತಿ 
3) ಅಭಿದಾನ ವಸುತಕೆ ೋಶ  
4) ಕರ್ಾಷಟಕ ಕಾದ್ಂಬರಿ 

13. ಛುಂದೆ ೇವಿಚಿತಿ ಗರುಂಥವು ______________ 
1) ಛಂದೆ ೋರ್ರಂಥ    
2) ಲಕ್ಷಣ ರ್ರಂಥ  

3) ವ್ಾಾಕರಣ ರ್ರಂಥ    
4) ಕಾವಾ 

14. ಛುಂದೆ ೇನುಶಾಸ್ನ ಈ ಗರುಂಥದ ಕತ್ೃೃ 
1) ಜಯಕೋತಿಷ  
2) ಡಿ ಎಸ್ ಕಕಷ  
3) ಒಂದ್ರ್ೋೆ ರ್ಾರ್ವಮಷ  
4) ಭಟ್ಾಾಕಳ್ಂಕ ದೋೆವ 

15. ಹಾಲರಾಜ ಬರೆದ ಗಾಥಾಸ್ಪತಮಿಯ ಈ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
1) ಪ್ಾರಕೃತ     
2) ಸಂಸೃತ  
3) ಪ್ಾಲ್ಲ    
4) ಪ್ ವಷ ಹಳೆರ್ನನಡ 

16. ಕಾಲಾನುಕರಮದಲಿ್ಲ ಜೆ ೇಡಿಸಿ 
1) ಭಟ್ಾಾಕಳ್ಂಕ ದೆೋವ   
2) ಬ್ಾಣ  
3) ಕೆೋಶಿರಾಜ    
4) ಒಂದ್ರ್ೋೆ ರ್ಾರ್ವಮಷ  
 
1) 2 3 4 1    
2) 4 2 3 1 
3) 2 4 3 1    
4) 2 1 3 4 

17. ಕೆೇಶಿರಾಜನ ಕಾಲ 
1) 1260   
2) 1042 
3) 990   
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4) 1100 
18. ಛುಂದೆ ೇವಿಕಾಸ್ ಕೃತಿಯನುನ ಬರೆದವರು. 
1) ಒಂದ್ರ್ೋೆ ರ್ಾರ್ವಮಷ  
2) ಎರಡರ್ೋೆ ರ್ಾರ್ವಮಷ  
3) ಡಿ ಎಸ್ ಕಕಷ  
4) ಜಯಕೋತಿಷ 

19. ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗೆ ುಂಡ ಮೊಟಟಮೊದಲ 
ಕಾದುಂಬರಯ ಮ ಲ ಕತ್ೃೃ 
1) ರವಿಕೋತಿಷ   
2) ಜಯಕೋತಿಷ 
3) ಬ್ಾಣ    
4) ಭಟ್ಾಾಕಳ್ಂಕ ದೋೆವ 

20. ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟಟ ಮೊದಲು ಅನುವಾದಗೆ ುಂಡ 
ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ ಗದಯ ಕಾವಯ ಕನಾೃಟಕ ಕಾದುಂಬರ ಯನುನ 
ಒುಂದನೆೇ ನಾಗವಮೃನು___________ 
ರಚಿಸಿದಾಾನ.ೆ 
1) ಚಂಪ್ ವಿನಲ್ಲಿ 
2) ಕಂದ್ಪ್ದ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
3) ರ್ದ್ಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 
4) ರರ್ಳೆಯಲ್ಲಿ 

21. ವುಂದನೆ ನಾಗವಮೃನು ಬರೆದ ಕನಾೃಟಕ 
ಕಾದುಂಬರ ಈ ಗರುಂಥವನುನ ಅದೆ ುಂದು ಮೇಘ 
ಚುುಂಬಿಯಾದ ಶೃುಂಗಾರ ಗ ೆೇಪುರ ಎುಂದವರು- 

1) ದ್ರಾ ಬ್ೋೆಂದೆರ 
2) ರಂ ಶಿರೋ ಮುರ್ುಳಿ 
3) ಕುವ್ಂೆಪ್ು 
4) ಶಿವರಾಂ ಕಾರಂತ್ 

22. ನಾಕಿಗ/ಕವಿಕಣೃಪ ರ /ಕವಿತಾಗುಣೆ ೇದಯ 
ಎುಂಬ ಬಿರುದ್ರನುಂದ ಯಾರನುನ ಗುರುತಿಸ್ುತಾತರೆ? 
1) ಕೆೋಶಿರಾಜ  
2) ಒಂದ್ರ್ೋೆ ರ್ಾರ್ವಮಷ  
3) ಎರಡರ್ೋೆ ರ್ಾರ್ವಮಷ  
4) ಕುಮಾರವ್ಾಾಸ 

23. ಹೆ ುಂದ್ರಸಿ ಬರೆಯಿರ. 
1) ಕರ್ಾಷಟಕ ಭಾಷಾಭ ರ್ಣ 1. ಕಂದ್ ವೃತತ  
2) ಕಾವ್ಾಾವಲೆ ೋಕನ  2. ಲಕ್ಷಣ ರ್ರಂಥ  
3) ಅಭಿದಾನ ವಸುತಕೆ ೋಶ  3. ವ್ಾಾಕರಣ ರ್ರಂಥ 
4) ಛಂದ ೆೋವಿಚಿತಿ    4. ಛಂದ ೆೋರ್ರಂಥ 
 
1) 3 2 1 4 
2) 2 3 1 4 
3) 3 2 1 4 
4) 1 2 3 4 
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