
                ಶಶಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಕೃಷಷ   ವಿದದ್ಯಾ ಕಶ್ರೀಕೇಂದಶ ಶವನಹಳಳ್ಳಿ 
 6 ನಶ್ರೀ ತರಗತಿ                            ವಿಷಯ : ಕನನ ಡ      
   ಅಭದ್ಯಾಸ ಪುಟ    ಡಾ || ರಾಜಕಕುಮಾರ -14              Topic ಹೆಸರಕು:                
.   I ಬಿಟಟ  ಸಸ ಳಗಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನಕುನ  ತಕುಕೇಂಬಿರಿ.                                            

1) ಡಾ|| ರಾಜಕಕುಮಾರ್ ರವರಕು ಹಕುಟಟದ ಊರಕು     ....................... 
2)  ವಾತತ್ಸಾಲದ್ಯಾ  ಈ  ಪದದ ಪಯಾರ್ಯಾಯ ಪದ  ............... 
3) ತಕೇಂದೆ ಈ ಪದವು ಯಾವ ಲಕೇಂಗಕಕ್ಕೆ  ನಿದರರ್ಯಾನ  ..................

 4) ರಾಜಕಕುಮಾರ್ ರವರ ತಕೇಂದೆ ತಯಿಯ ಹೆಸರಕು   ........................ 
5  ರಾಜಕಕುಮಾರ್ ಪಾಠವನಕುನ  ....................ಕಕೃತಿಯಿಕೇಂದ ಆರಿಸಿಕಕೊಳಳ್ಳಿ ಲಾಗಿದೆ. 

.  II ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.                             
6) ಗಕುಬಿಬ್ಬಿ ವಿಶ್ರೀರಣಷ ನವರ ಕಕೇಂಪನಿ ಹೆಸರೆಶ್ರೀನಕು? 

   7) ಊರಿನ ಜನರಕು ಮಕುತಕುತ ರಾಜ ಜನಿಸಿದಗ ಏಕ ಸಕೇಂಭಶಮಪಟಟ ರಕು.? 

8) ರಾಜಕಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಾಲದ್ಯಾ ದ ಜಶ್ರೀವನ ಹೆಶ್ರೀಗಿತಕುತ  ಬರೆ. 

  
9)ಬಾಲದ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಮಕುತಕುತ ರಾಜನಿಗೆ ಒದಗಿದ ಅನಕುಭವಗಳಾವುವು? 

10) ಮಕುತಕುತ ರಾಜ  ಎಕೇಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಕು ಕರಣವಶ್ರೀನಕು“ ? 

. III ಕಳಗಿನ ಪದಗಳನಕುನ   ಉಪಯೋಗಿಸಿಕಕೊಕೇಂಡಕು ನಿಮಮ  ಸಸ ಕೇಂತ ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.               
11)  ಆಡಕುಕೇಂಬಕೊಲ :   
 12) ಹಸಕುಗಕೊಸಕು : 
13)  ವಿದದ್ಯಾಭದ್ಯಾಸ : 
14)  ಸಕೇಂಭಶಮ : 



.IV ಕಳಗಿನ ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳನಕುನ  ಸರಿ ಪಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.     
 15) ಆಟ ಮಮೈದನದಲ್ಲಿ ಆಡಕುತಿತದ್ದಾರೆ. ಮಕಕ್ಕೆ ಳಕು 

16) ಶಾಲೆಯ ನಮಮ  ರಾಮಕಕೃಷಷ  ವಿದದ್ಯಾಕಶ್ರೀಕೇಂದಶ ಹೆಸರಕು ಶವನಹಳಳ್ಳಿ. 

17)  ಮತತ ಮತತ ನಿಶ್ರೀಡಿದರಕು. ಶಕ್ಷಕರಕು ವಿವವರಣೆ ಮಕಕ್ಕೆ ಳಗೆ

18) ಮಾರಮಮ  ದೆಶ್ರೀವಿಗೆ  ಕಮೈ ಮಕುಗಿದರಕು ಜನರೆಲಾಲ ರಕು  ಊರಿನ

. 19)V ವಟಶಸಕುಳಯಿಕೇಂದ  ಪಾಶರಕೇಂಭವಾಗಕುವ ಇಪಪ್ಪ ತಕುತ  ಪದಗಳನಕುನ   ಬರೆಯಿರಿ.         
    ಉದ:       ಕಕೃಷಷ  ,  ಗಕೃಹ, ಮಕೃಗಾಲಯ 

 VI ಕಳಗಿನ ಕಥೆಯನಕುನ  ಓದಿಕಕೊಕೇಂಡಕು ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರಗಳನಕುನ ನ ಬರೆಯಿರಿ.   
   ಒಬಬ್ಬಿ  ಬಶ್ರೀಟೆಗಾರ ಹೆಕೇಂಡತಿ ಮತಕುತ  ಮಕಕ್ಕೆ ಳನಕುನ  ಸಾಕಲಕು ಬಶ್ರೀಟೆಯಾಡಲಕು ಕಡಿಗೆ ಹೆಕೊಶ್ರೀಗಕುತತನ. ಬಶ್ರೀಟೆಯಾಡಿ  
ಜಶ್ರೀವನ ಮಾಡಕುತತನ. ಒಕೇಂದಕು ದಿನ ಬಶ್ರೀಟೆಗಾರನಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಶಣಿಯಕು ಸಿಗಕುವುದಿಲಲ . ಅಲೆದಕು ಅಲೆದಕು ಸಕುಸಾತಗಿ 
ದಟಟ ವಾದ ಕಡಿಗೆ ಹೆಕೊಶ್ರೀಗಕುತತನ. ಅಲ್ಲಿ ಒಕೇಂದಕು ಸರೆಕೊಶ್ರೀವರ ಇರಕುತತದೆ. ಸರೆಕೊಶ್ರೀವರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ರೀರಕು ಕಕುಡಿದಕು ಒಕೇಂದಕು 
ಬಿಲಸ ಪತಶ ಮರದ ಕಳಗೆ ವಿಶಾಶಕೇಂತಿಯನಕುನ  ಪಡೆಯಕುತತನ. ಸಕೇಂಜೆ ಆಗಕುತತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಲವು ಜಕೇಂಕಗಳಕು ನಿಶ್ರೀರಕು 
ಕಕುಡಿಯಲಕು ಸರೆಕೊಶ್ರೀವರಕಕ್ಕೆ ಬರಕುತತವ. ಆಗ ಬಶ್ರೀಟೆಗಾರ ಬಿಲಕುಲ  ಬಾಣ ಎತಿತ ಕಕೊಕೇಂಡಕು ಗಕುರಿಯಿಡಕುತತನ. ಆಗ ಜಕೇಂಕಗಳಕು
ನಮಮ ನಕುನ  ನಿಶ್ರೀನಕು ಸಾಯಿಸಬಶ್ರೀಡ ನಮಗೆ  ಮಕಕ್ಕೆ ಳಕು ಇದ್ದಾರೆ ಎಕೇಂದಕು ಹೆಶ್ರೀಳದಗ, ಬಶ್ರೀಟೆಗಾರ  ನನನ  ಮಕಕ್ಕೆ ಳಗೆ ಆಹಾರ 
ತಶ್ರೀಗೆದಕುಕಕೊಕೇಂಡಕು ಹೆಕೊಶ್ರೀಗಬಶ್ರೀಕಕುಅಕೇಂತ ಹೆಶ್ರೀಳದಗ, ಜಕೇಂಕಗಳಕು ನಮಮ  ಮಕಕ್ಕೆ ಳಗೆ ಹೆಶ್ರೀಳ ಬರಕುತತಶ್ರೀವ ಎಕೇಂದಕು ಹೆಶ್ರೀಳದವು. 
ಬಶ್ರೀಟೆಗಾರ ಅವುಗಳಗೆ ಪಶಮಾಣ ಮಾಡಿ ಎಕೇಂದಕು ಹೆಶ್ರೀಳದನಕು. ಜಕೇಂಕಗಳಕು ಪಶಮಾಣ   ಮಕಕ್ಕೆ ಳಗೆ ಹೆಶ್ರೀಳ ಬಶ್ರೀಟೆಗಾರ ಹತಿತರ
ಬಕೇಂದಕು ನಿಲಕುಲ ತತವ.  ಅವುಗಳ ಪಶಮಾಣ ಮಚಚ್ಚಿ ಬಶ್ರೀಟೆಯಾಡಕುವುದನಕುನ  ಬಿಡಕುತತನ.   

20)  ಬಶ್ರೀಟೆಗಾರ ಹೆಶ್ರೀಗೆ ಜಶ್ರೀವನ ಮಾಡಕುತಿತದದ ? 

21) ಬಶ್ರೀಟೆಗಾರ ಏಕ ವಿಶಾಶಕೇಂತಿಯನಕುನ  ಪಡೆದನಕು?  

22) ಜಕೇಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಕುಣವನಕುನ  ಕಣಬಹಕುದಕು? 

23)  ಕಡಿನ ವಿರಕುದದ  ಪದ ಬರೆ. 



) V ಸಕೇಂಧಿಗಳಕು 
 ಎರಡಕು ಅಕ್ಷರಗಳಕು ಕಲವಿಳಕೇಂಬವಿಲಲ ದೆ ಸಶ್ರೀರಕುವುದಕಕ್ಕೆ ಸಕೇಂಧಿ ಎಕೇಂದಕು ಹೆಸರಕು. 
ಸಕೇಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಕು ವಿದಗಳವ. 

೧)  ಸಸ ರ ಸಕೇಂಧಿ :   ಸಸ ರದ ಮಕುಕೇಂದೆ ಸಸ ರ ಬಕೇಂದರೆ ಸಸ ರಸಕೇಂಧಿ ಎನಿಸಕುವುದಕು. 
೨) ವದ್ಯಾ ಕೇಂಜನಸಕೇಂಧಿ :  ಸಕೇಂಧಿ ಕಯರ್ಯಾನಡೆಯಕುವಾಗ ಸಸ ರದ ಮಕುಕೇಂದೆ ವದ್ಯಾ ಕೇಂಜನವಾಗಲ, ವದ್ಯಾ ಕೇಂಜನದ ಮಕುಕೇಂದೆ ಸಸ ರವಾಗಲ
ಬಕೇಂದಕು ಸಶ್ರೀರಿದರೆ ವದ್ಯಾ ಕೇಂಜನ ಸಕೇಂಧಿಯಾಗಕುವುದಕು. 
 ಕನನ ಡ ಸಕೇಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕೊರಕು ವಿಧಗಳವ. 

೧) ಲೆಕೊಶ್ರೀಪಸಕೇಂಧಿ 
೨) ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ 
೩) ಆದೆಶ್ರೀರಸಕೇಂಧಿ 

೧) ಲೆಕೊಶ್ರೀಪಸಕೇಂಧಿ : ಸಕೇಂಧಿಕಯರ್ಯಾ ನಡೆಯಕುವಾಗ ಪೂವರ್ಯಾಪದದ ಅಕೇಂತದ್ಯಾ ದ ಸಸ ರ ಬಿಟಕುಟ  ಹೆಕೊಶ್ರೀದರೆ ಲೆಕೊಶ್ರೀಪಸಕೇಂಧಿ 
ಯಾಗಕುತತದೆ. 

ಉದಹರಣೆ :  ನಾವಲಾಲ  = ನಾವು +ಎಲಾಲ  = ಲೆಕೊಶ್ರೀಪಸಕೇಂಧಿ 
ಉ+ ಎ    ( ಉಕರ ಲೆಕೊಶ್ರೀಪವಾಗಿದೆ ) 

ಕಡನಕುನ  = ಕಡಕು +ಅನಕುನ  = ಲೆಕೊಶ್ರೀಪಸಕೇಂಧಿ 
ಉ+ಅ   ( ಅಕರ ಲೆಕೊಶ್ರೀಪವಾಗಿದೆ) 

ಒಳಗಿರಲಕು  = ಒಳಗೆ  +ಇರಲಕು  = ಲೆಕೊಶ್ರೀಪಸಕೇಂಧಿ 
                                            ಎ+ಇ        ( ಎಕರ ಲೆಕೊಶ್ರೀಪವಾಗಿದೆ ) 

) VI ಕಥೆ ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಪತಿಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತಕುತ  ಪಠದ್ಯಾ  ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕೊಶ್ರೀಪಸಕೇಂಧಿ  ಪದಗಳನಕುನ  ಹಕುಡಕುಕಿ ಬಿಡಿಸಿ 
ಬರೆಯಿರಿ. 

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


