
                ಶಶಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಕೃಷಷ   ವಿದದ್ಯಾ ಕಶ್ರೀಕೇಂದಶ ಶವನಹಳಳ್ಳಿ 
  5 ನಶ್ರೀ ತರಗತಿ                              ಅಭದ್ಯಾಸ ಪುಟ :   -16    Topic

      ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಹಶ್ರೀಳಬಾರದಸು         ವಿಷಯ : ಕನನ ಡ                                ವಿದದ್ಯಾರರ್ಥಿಯ ಹಸರಸು : 
 ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಹಶ್ರೀಳಬಾರದಸು ಪಾಠದ ಪುಟ ೨೫ರ ಮಮೂರನಶ್ರೀ ಪಾದ್ಯಾರದಕೇಂದ  ೨೬ರ ಪುಟದಲ್ಲಿ  ಇನಸುನ  ಮಸುಕೇಂದೆ ನಾನಸು ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  
ಹಶ್ರೀಳಸುವುದಲಲ . ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಓದ ಅರರರ್ಥಿಸಿಕಮೂಳಳ್ಳಿ ಬಶ್ರೀಕಸು. ಪದಗಳ ಅರರ್ಥಿಗಳನಸುನ  ಪುಟ ೨೭ರಲ್ಲಿ ಕಮೂಟಟ್ಟಿದೆ. 

. I ಕಳಗಿನ ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದವನಸುನ  ಆರಿಸಿ ಖಾಲಿಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭತಿರ್ಥಿಮಾಡ.

೧) ಅನನ ರರ್ಥಿನಾಮಕಕ್ಕೆ ಒಕೇಂದಸು ನಿದರರ್ಥಿನ .......................  

೨)  ಇಬಬ ರಸು ಮಕಕ್ಕೆ ಳಮೂ ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಹಶ್ರೀಳದದ ರಿಕೇಂದ ಅಮಮ ಳಗೆ  .................... ಭಯವಾಯಿತಸು. 

೩) ರಪರ ಪದದ ಅರರ್ಥಿ    .................... 

೪)  ಅಮಮ , ತಾಯಿ, ಮಾತಕೃ, ಮತಸುತ  ಜನನಿ ಇವು ...................... ಪದಗಳಸು 

೫) ನಿನನ  ಹಶ್ರೀಸರೆಶ್ರೀನಸು? ಈ ವಾಕದ್ಯಾ ಕಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರಸುವ ಚಿಹನ  .................................. 

೬) ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಹಶ್ರೀಳಬಾರದಸು ಈ ಪಾಠವನಸುನ  .......................ಎಕೇಂಬ ಮಕಕ್ಕೆ ಳ ಕಾದಕೇಂಬರಿಯಿಕೇಂದ ಆಯಸುದ ಕಮೂಳಳ್ಳಿ ಲಾಗಿದೆ. 

 ) II ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರಗಳನಸುನ  ಬರೆಯಿರಿ. 

೭) ಮಕಕ್ಕೆ ಳಗೆ ಬಸುದದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲಸು ಅಮಮ  ಮಾಡದ ಉಪಾಯವಶ್ರೀನಸು? .  

೮) ಮಕಕ್ಕೆ ಳಬಬ ರಮೂ ಏಕ ನಾಚಿಕ ಉಕೇಂಟಾಯಿತಸು? 

 ೯) ಮಶ್ರೀನಸು ಪಾಪು ಮತಸುತ  ರಲಿತ ಅಮಮ ನಿಗೆ ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಹಶ್ರೀಳಲಸು ಕಾರಣವಶ್ರೀನಸು ?  

೧೦)ನಿಶ್ರೀನಸು ಬಶ್ರೀರೆಯವರಿಗೆ ಹಶ್ರೀಳದ ಸತದ್ಯಾ ದ ಘಟನಯನಸುನ  ಬರೆ.  

೧೧) ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಕೇಂದರಸುವ ವಿರಸುದದ್ಧಿ  ಪದಗಳನಸುನ   ಪಟಟ್ಟಿ ಮಾಡ . 



 ) III ಕಳಗಿನ ಪದಗಳ ಅರರ್ಥಿ ಬರೆದಸು, ನಕೇಂತರ ಆ ಪದಗಳನಸುನ  ಉಪಯೊಗಿಸಿಕಮೂಕೇಂಡಸು ನಿಮಮ  ಸನ ಕೇಂತ ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬರೆಯಿರಿ. 
೧೧) ಪಶಸಿದದ್ಧಿ   =
೧೨) ಸಕೇಂತಮೂಶ್ರೀಷ = 
೧೩) ಮಸುಕೇಂಜಾನ = 
೧೪)  ವವತ  = 

). IV ಪಠದ್ಯಾ  ಪುಸತಕದಲ್ಲಿರಸುವ ಪುಟ ೨೬ರ ಚಿತ ವವನಸುನ  ನಮೂಶ್ರೀಡ ಐದಸು ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳನಸುನ  ಬರೆ.

) V ಕಳಗಿನ ಚಿತ ವವನಸುನ  ನಮೂಶ್ರೀಡ  ಕಮೂಟಟ್ಟಿ  ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರಗಳನಸುನ  ಬರೆ .  

೧) ಇದಸು ಏನಸು ? 

೨) ಇದಸು ಯಾವ ವಿಷಯವನಸುನ  ಕಸುರಿತಸು ಇದೆ? 

೩) ನಿಮಮ  ಮನಯಲ್ಲಿರಸುವ ಹಸಿ ಕಸವನಸುನ  ಏನಸುಮಾಡಸುತಿತಶ್ರೀರಿ? ಬರೆ. 

೪) ನಿಶ್ರೀನಸು ತಿಕೇಂದ ಚಾಕಲಶ್ರೀಟ್ ಮತಸುತ  ಕಾಗದಗಳನಸುನ  ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಸುತಿತಶ್ರೀಯಾ? 



೫) ನಿಮಮ  ಊರಿನ ಸನ ಚಚ ತಗೆ ಯಾವ ಕ ವಮಗಳನಸುನ  ತಗೆದಸುಕಮೂಕೇಂಡದ್ದೀರಿ ಬರೆ. 

೬) ಪಟಟ್ಟಿ ಣಗಳಲ್ಲಿರಸುವ ಜನರಸು  ಕಸವನಸುನ  ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಸುತಾತರೆ, ಕಶ್ರೀಳ ತಿಳದಸುಕಮೂಕೇಂಡಸು ಬರೆ.  

 ) VI ಕಳಗಿನ ಕರಯನಸುನ  ಓದಸುಕಮೂಕೇಂಡಸು ಅರರರ್ಥಿಸಿಕಮೂಕೇಂಡಸು ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ. 
ಒಮಮ ಸತದ್ಯಾ  ಮತಸುತ  ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಎರಡಮೂ ವಾಯಸು  ವಿಹಾರಕಾಕ್ಕೆಗಿ ಹಮೂರಗೆ ಹಮೂಶ್ರೀದವು. ಹಾದಯಲ್ಲಿ ಒಕೇಂದಸು ಸಸುಕೇಂದರ ನದ 
ಕಕೇಂಡತಸು .ಸರಿ , ಎರಡಮೂ ತಮಮ   ವಸತಶಗಳನಸುನ  ತಗೆದಸು ಸನನಕಕ್ಕೆ ಇಳದವು. ಸಸುಕೇಂದರ ಸಕೇಂಜೆಯಲಾಲ   ತಕೇಂಪಾದ ನದಯಲ್ಲಿ 
ಈಜಸುತಾತ ಮರ ಮರೆತವು.  ಒಕೇಂದಷಸುಟ್ಟಿ  ಹಮೂತಾತದ ಮಶ್ರೀಲ ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಮಶ್ರೀಲದಸುದ  ಬಕೇಂತಸು ಸತದ್ಯಾ  ಇನಮೂನ  ಮರ ಮರೆತಸು ಈಜಸುತಾತ 
ಇತಸುತ . ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಅತಿತತತ ನಮೂಶ್ರೀಡ ಸತದ್ಯಾ ದ ಬಟಟ್ಟಿಗಳನಸುನ  ಧರಿಸಿ ಹಮೂರಟಸು  ಬಿಟಟ್ಟಿತಸು. ಸಕಷಸುಟ್ಟಿ  ಸಮಯದ ನಕೇಂತರ ಸತದ್ಯಾ  ಮಶ್ರೀಲದಸುದ
ಬಕೇಂದಗ ಅದರ ವಸತಶಗಳಶ್ರೀ ಇರಲಿಲಲ . ಸತದ್ಯಾ ಕಕ್ಕೆ  ಸಸುಳಳ್ಳಿನ ವಸತಶ ಧರಿಸಲಸು ಹಕೇಂಸೆಯಾಯಿತಸು. ಅಸತದ್ಯಾ  ಎನಿಸಿತಸು. ಅಕೇಂದನಿಕೇಂದ ಸತದ್ಯಾ
ಬತತಲಾಗೆ ತಲಮರೆಯಲ್ಲೆ ಓಡಾಡಲಸು ರಸುರಸು ಮಾಡತಸು. ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಸತದ್ಯಾ ದ ಹಮೂದಕ ಹಮೂದಸುದ  ತಿರಸುಗಸುತತಲಶ್ರೀ ಇದೆ  
ರಾಜಾರೆಮೂಶ್ರೀಷವಾಗಿ. 

೧) ಯಾರಸು ಯಾರಸು ವಾಯಸು ವಿಹಾರಕಕ್ಕೆ ಹಮೂಶ್ರೀದವು? 

೨)ಸತದ್ಯಾ  ಮತಸುತ  ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ನದಯಲ್ಲಿ ಏನಸು ಮಾಡದವು? 

೩) ಸತದ್ಯಾ  ಬತತಲಾಗೆ ತಲಮರೆಯಲ್ಲೆ ಓಡಾಡಲಸು ಏಕ ರಸುರಸು ಮಾಡತಸು? 

೪) ಸಸುಳಸುಳ್ಳಿ  ಯಾರ ಬಟಟ್ಟಿಗಳನಸುನ  ಹಾಕಿಕಮೂಕೇಂಡಸು ಓಡಾಡಸುತಿತಸುತ ? 

*************************************************************************


