
ವಿಷಯ :ಕನನ ಡ                                                     ವಿದದ್ಯಾರರ್ಥಿಯ ಹೆಸರರು :
ತರಗತಿ :೪ನನೇತರಗತಿ 

ಅ)     ಕಥೆಯ  ಮಧದ್ಯಾ ಮಧದ್ಯಾ  ಬರರುವ  ಖಾಲಿ  ಜಾಗದಲ್ಲಿ   ಇರಬನೇಕಾದ  ಪದಗಳನರುನ   ಚಿತ ತದ  ರರೂಪದಲ್ಲಿ  
ನನೇಡಲಾಗಿದ  .    ಚಿತ ತ  ನರೂನೇಡಿ  ಪದವನರುನ   ಬರೆದರು ಸನೇರಿಸಿ  ಕಥೆಯನರುನ   ಓದಿರಿ  ನನಂತರ ಕರೂಟಟ್ಟಿರರುವ  
ಪಪಶನಗಳಿಗೆ  ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ

                                            ಕಥೆಯ ಹೆಸರರು : ಸರೂನೇತ ಮಲಲ  

ತರುನಂಟನಾದ  ಮಲಲ ನನಂಬ ________ಕಣಣ್ಣಿಗೆ  ಕನಂದವರನನಲಲ   ಹನಂಸಿಸಿ ಸನಂತರೂನೇಷ ಪಡರುವುದರು  ಅದರ
 ವಿನರೂನೇದ. ಎದರುರಿಗೆ  ಬನಂದವರನನಲಾಲ   ಸರೂನಂಡಿಲಿನನಂದ ಎತಿತ  ಎಸಯರುತಿತತರುತ . ನರಿ ________ ಜನಂಕ 
________
ಮರುನಂತಾದವುಗಳೆಲಲ ವೂ  ಮಲಲ ನ  ಉಪಟಳದಿನಂದ  ತರೂನಂದರೆ  ಪಡರುತಿತದದ ವು '' ಮಲಲ ನಗೆ  ಸರಿಯಾದ  ಪಾಠ 
ಕಲಿಸಬನೇಕರು''
ಎನಂದರು  ಎಲಾಲ   ಪಾಪಣಗಳರು  ನರರ್ಥಿರಿಸಿದವು. ಆ ಕಲಸವನರುನ  ಉಪಾಯಗಾರನಾದ __________ಗೆ 
ವಹಸಿದವು. ನರಿ  ಒನಂದರು  ಉಪಾಯ  ಹರುಡರುಕಿತರು. ಕರೂಡಲನೇ  ಕಾಡಿನ  ನರೂರಾರರು  ನರಿಗಳೆರೂನಂದಿಗೆ  
ಉಪಾಯಗಾರ  ನರಿ  ಮಲಲ ನ  ಬಳಿಗೆ  ಬನಂದರು  ಹೆನೇಳಿತರು. ''ಮಲಲ ಣಣ್ಣಿ  .. ಮಲಲ ಣಣ್ಣಿ  .. ನಾವು  ನನನ ನರುನ   ನಮಮ   
ರಾಜನಾಗಿ  ಮಾಡಬನೇಕರು  ಎನಂದರು 
ನರರ್ಥಿರಿಸಿದ್ದೇವ. ನಮಮ   ಜರೂತಗೆ  ಬರರುವಿರಾ ?ಎಲಲ ರರೂ  ನಮಗಾಗಿ  ಕಾಯರುತಿತದ್ದಾರೆ''ಎನಂದಿತರು. ಆ  ಮಾತರು 
ಕನೇಳಿದಗ  ಮಲಲ ನಗೆ  ತರುನಂಬಾ   ಸನಂತರೂನೇಷವಾಯಿತರು. ಕರೂಡಲನೇ  ಅದರು  ನರಿಗಳೆರೂನಂದಿಗೆ  ಹೆರೂರಟತರು. ದರಿಯಲ್ಲಿ 
ಒನಂದರು  ದರೂಡಡ   ಕರೆ  ಕಾಣಸಿತರು. ಆಗ  ನರಿ  ಹೆನೇಳಿತರು. ''ಮಲಲ ಣಣ್ಣಿ  ,ಮೊದಲರು  ನನೇವು  ಕರೆಗೆ  ಇಳಿದರು ಸನನ  ಮಾಡಿ. 
ಆಮನೇಲ __________ಧಾರಣೆ  ಮಾಡಬನೇಕರು'' ಎನಂದಿತರು. ಆಗ  ಮಲಲ ಣಣ್ಣಿ  ''ಓ ಅಷಟ್ಟಿನೇನಾ?''ಎನಂದರು  ಆನ 
ಕರೆಗೆ ಜಗಿಯಿತರು.  ಮಲಲ   ಕರೆಗೆ  ಇಳಿಯರುತಿತದದ ನಂತ  ಮಲಲ ನ  ಕಾಲರುಗಳರು  ನನೇರಿನ  ತಳದಲ್ಲಿನ  ಕಸರಿನಲ್ಲಿ  ಹರೂತರು 
ಹೆರೂನೇದವು. ಎಷರುಟ್ಟಿ   ಪಪಯತನ ಪಟಟ್ಟಿ ರರೂ  ಆನಗೆ  ಕಾಲರುಗಳನರುನ  ಕಸರಿನನಂದ  ತಗೆಯಲರು  ಆಗಲಿಲಲ . ಅದನರುನ  ತಿಳಿದ 
ನರಿಗಳರು  ಒಮಮಲನೇ  ಆನಯ  ಮನೇಲ  ದಳಿಯಿಟಟ್ಟಿ ವು. ಆನ  ಬನನಗೆನೇರಿ  ಗಾಯಗೆರೂಳಿಸಿದವು. ''ನನೇನರು  ನಮಮ ನಂತಹ 
ಜನೇವಿಗಳಿಗೆ  ಹನಂಸ  ಮಾಡರುತಿತನೇಯ. ಈಗ  ಹೆನೇಗಿದ  ನರೂನೇಡರು  ನನನ   ಗತಿ ''ಎನಂದರು  ನರಿ  ಕರೂನೇಪದಿನಂದ  ಹೆನೇಳಿತರು. 
''ಅಯದ್ಯಾನೇ ಬನೇಡ.. ನನನ ನರುನ  ಬಿಟರುಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ . ನಾನರು  ಇನರುನ   ಮರುನಂದ ___________ಯನರುನ   ಕರೂಡ 
ಹನಂಸಿಸರುವುದಿಲಲ  '' ಎನಂದರು  ಮಲಲ   ಜರೂನೇರಾಗಿ  ಅಳಲಾರನಂಭಿಸಿತರು. ಆಗ  ಎಲಾಲ   ಪಾಪಣಗಳರು  ಸನೇರಿ  ಆನಯನರುನ  
ಮನೇಲಕಕ್ಕೆ  ಎತಿತದವು. ಆನ  ಎಲಲ ರಿಗರೂ  ರನದ್ಯಾ ವಾದ  ಹೆನೇಳಿತರು. ನನಂತರ  ಎಲಲ ರರೂ  ಗೆಳೆಯರಾಗಿ  ಜನೇವನ  ಮಾಡಿದರರು.  
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೧)  ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ  ಬರರುವ  ಆನಯ  ಹೆಸರೆನೇನರು?
_____________________________________________
____________________________________________. 

೨)   ಆನ  ಪಾಪಣಗಳನರುನ   ಯಾವುದರಿನಂದ  ಎಸದರು  ಸನಂತರೂನೇಷಪಡರುತಿತತರುತ ?
  ____________________________________________ 
   ___________________________________________. 

೩)  ಆನಯಿನಂದ  ಯಾವ ಯಾವ  ಪಾಪಣಗಳರು  ತರೂನಂದರೆಗೆ  ಒಳಗಾದವು ?
_____________________________________________
____________________________________________ 

_____________________________________________
____________________________________________. 



೪)ಆನ  ನನೇರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಗ  ಏನಾಯಿತರು?
____________________________________________ 
____________________________________________ 

೫)  ಆನಯ  ಬನನನ  ಮನೇಲ  ಬಿದದ   ನರಿಗಳರು  ಏನರು  ಮಾಡಿದವು?
 ___________________________________________ 
___________________________________________

___________________________________________ 
___________________________________________. 

೬)  ಆನ  ಕರೂನಗೆ  ಏನನಂದರು  ಹೆನೇಳಿತರು ?
____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 
___________________________________________. 

೭)  ಈ  ಕಥೆಯನರುನ   ಓದಿದ  ನನಂತರ  ನನೇನರು  ಯಾವ  ಮೌಲದ್ಯಾ   ಕಲಿತ?
____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 
 ___________________________________________. 




