
                ಶಶಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಕೃಷಷ   ವಿದದ್ಯಾ ಕಶ್ರೀಕೇಂದಶ ಶವನಹಳಳ್ಳಿ 
  5 ನಶ್ರೀ ತರಗತಿ                           ಅಭದ್ಯಾಸ ಪುಟ :  -13      Topic  
                                      ವಿಷಯ : ಕನನ ಡ                               ವಿದದ್ಯಾರರ್ಥಿಯ ಹೆಸರರು : 

. I ಕಳಗಿನ ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದವನರುನ  ಆರಿಸಿ ಖಾಲಿಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭತಿರ್ಥಿಮಾಡ.

1) ನಮಮ  ಮಾತಕೃ ಭಷೆ ....................... 

2)  ” ಕನನ ಡ ಕನನ ಡ ಬರಿರ್ಥಿ ನಮಮ  ಸಕೇಂಗಡ" ಪದದ್ಯಾ ವನರುನ  ಬರೆದವರರು  .................... 

3) ಕನನ ಡ ನಾಡರು ನರುಡಯನರುನ  ರಕ್ಷಣೆ  .................... ಕತರ್ಥಿವದ್ಯಾ ವಾಗಿದ.  

4)ನಶ್ರೀಸರ ಪದದ ಸಮನಾರರ್ಥಿಕ ಪದ ...................... 

5) ಸಿರಿನಾಡ ಕಟಟ ಲಿಕಕ್ಕೆ  ಮರುಕೇಂದಿನ ಭಗ  .............. 

6) ಹರುಡರುಗ, ಅಪಪ , ತಮಮ  ಮತರುತ  ಅಣಷ  ಇವು   ................. ಪದಗಳರು.  . 

 ) II ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರಗಳನರುನ  ಬರೆಯಿರಿ. 

7) ಕನನ ಡ ನಾಡನ ಪಶಸಿದದ  ಸಸ ಳಗಳ  ಹೆಸರರುಗಳನರುನ  ಬರೆಯಿರಿ. 

8) ಜ್ಞಾನಪಶ್ರೀಠ ಪಶಶಸಿತ ಪಡೆದ ಕನನ ಡದ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರರುಗಳನರುನ  ಪಟಟ ಮಾಡ

9)  ” ಕನನ ಡ ಕನನ ಡ ಬರಿರ್ಥಿ ನಮಮ  ಸಕೇಂಗಡ "ಪದದ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಕೈಯ ತರುಕೇಂಬ ಏನರು ಬಶ್ರೀಕಕೇಂದರು ಹೆಶ್ರೀಳದ್ದಾರೆ? 

10) ಕವಿ ಎದಯ ತರುಕೇಂಬ ಯಾವುದರು ತರುಳಕಬಶ್ರೀಕರು ಎಕೇಂದರು ಹೆಶ್ರೀಳದ್ದಾರೆ. 

11)  “ ಗ " ಅಕ್ಷರದಿಕೇಂದ ಪಶರಕೇಂಭವಾಗರುವ ಇಪಪ ತರುತ  ಪದಗಳನರುನ  ಬರೆಯಿರಿ. 

 



12 .  ” ಕನನ ಡ ಕನನ ಡ ಬರಿರ್ಥಿ ನಮಮ  ಸಕೇಂಗಡ" ಪದದ್ಯಾ ವನರುನ  ಕಕೇಂಠಪಠ ಮಾಡ ನಕೇಂತರ ಬರೆಯಿರಿ. 

  )  III ಕರುಕೇಂಬಿನಕೇಂದ ಪಶರಕೇಂಭವಾಗರುವ ಇಪಪ ತರುತ  ಪದಗಳನರುನ  ಬರೆಯಿರಿ.

 ನದಶರ್ಥಿನ :  ಕರುರಿ,  ಗರುಡರುಗರು,  ದರುಡರುಡ , ಸರುಗಿಗ್ಗಿ 

)IV ಕಳಗಿನ ಪದಗಳನರುನ  ಸಜಾತಿಸಕೇಂಯರುಕತಕ್ಷರಗಳರು ಮತರುತ  ವಿಜಾತಿ ಸಕೇಂಯರುಕತಕ್ಷರಗಳನರುನ  ವಿಕೇಂಗಡ ಬರೆ.
 ( ಸರುಗಿಗ್ಗಿ, ಧಮರ್ಥಿ, ಹರುಲರುಲ , ದಡಡ , ಹಳಳ್ಳಿ , ಪಶರಮ, ರಾತಿಶ, ಅಜಜ  , ಪಟಟ ಣ, ಅತತ, ಕ ಕಮ, ಗ ಶಹಣ, ವಿದದ್ಯಾರರ್ಥಿ, ಚಕ ಕ, ಹಗಗ್ಗಿ ,

ರಾಜಶ್ರೀಕೇಂದಶ, ಒಳಳ್ಳಿಯ, ಬಟಟಗಳನರುನ  , ಡಬಬ , ಶವನಹಳಳ್ಳಿ, ಸತದ್ಯಾಕೇಂಶ, ಮಕೇಂತಿಶ, ಪಕಕ್ಕೆಲಬರು, ಪೂಣರ್ಥಿ, ಮರುಕತಯ, ಉದಡ ,
ಅಮಮ , ಸತದ್ಯಾ ,  ರಾಷಟ ಶ,  ಹಗಗ್ಗಿ , ಉಗಿಗ್ಗಿ,  ಜಗರುಗ್ಗಿ , ಉತತರ  ) 

) V ಇದನರುನ  ಓದಿಕಕಕೇಂಡರು ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.                              

        ಒಕೇಂದರು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಪಪ  ಮತರುತ  ಚಕೇಂದಶಪಪ  ಎಕೇಂಬ ರೆಕೈತರರು ಇದಡ ರರು. ಅವರರು ಕರೆಯಿಕೇಂದ ತಮಮ  ತಮಮ
ಜಮಶ್ರೀನರುಗಳಗೆ  ನಶ್ರೀರರು  ಹರಿಸರುವುದಕಕ್ಕೆ  ಕಲರುವೆ  ತಗೆಯರುವುದಕಕ್ಕೆ  ಹೆಕಶ್ರೀದರರು.  ಮೊದಲನ  ರೆಕೈತ  ಹಿಡದ
ಕಲಸವನರುನ  ಬಿಡದ ಹೆಕಲಕಕ್ಕೆ ನಶ್ರೀರರು ಬರರುವವರೆಗೆ ಕಲರುವೆ ಮಾಡದ. ಎರಡನಶ್ರೀ ರೆಕೈತ ಕಲಸದ ಮಧದ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಟಶ್ರೀ
ಕರುಡಯರುವುದಕಕ್ಕೆ  ಊಟ ಮಾಡರುವುದಕಕ್ಕೆ  ಮನಗೆ ಬರರುತಿತದಡ ನರು.  ಅವನ ಕಲರುವೆ ಕಲಸ ಆಗಲಿಲಲ .  ಹೆಕಲಕಕ್ಕೆ
ನಶ್ರೀರರು ಬರಲಿಲಲ . 
  1) ಮೊದಲನಯ ರೆಕೈತ ಹೆಕಲಕಕ್ಕೆ ನಶ್ರೀರರು ಹೆಶ್ರೀಗೆ ಬಕೇಂತರು? 

  2) ನಶ್ರೀನರು ಈ ಕಥೆಯಿಕೇಂದ ನನನ  ವಿದದ್ಯಾಭದ್ಯಾಸಕಕ್ಕೆ ಹೆಶ್ರೀಗೆ ಅಳವಡಸಿಕಕಳರುಳ್ಳಿ ವೆ?

  3) ಜಮಶ್ರೀನಗೆ ನಶ್ರೀರರು ಏಕ ಬಶ್ರೀಕಿತರುತ ? 

  4) ಎರಡನಶ್ರೀಯ ರೆಕೈತನ  ಹೆಕಲಕಕ್ಕೆ ನಶ್ರೀರರು ಏಕ  ಬರಲಿಲಲ ? 


