
                ಶಶಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಕೃಷಷ   ವಿದದ್ಯಾ ಕಶ್ರೀಕೇಂದಶ ಶವನಹಳಳ್ಳಿ 
 6 ನಶ್ರೀ ತರಗತಿ                            ವಿಷಯ : ಕನನ ಡ      
   ಅಭದ್ಯಾಸ ಪುಟ    ಡಾ || ರಾಜಕಕುಮಾರ -15              Topic ಹೆಸರಕು:                
.   I ಬಿಟಟ  ಸಸ ಳಗಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನಕುನ  ತಕುಕೇಂಬಿರಿ.                                            

1) ಡಾ|| ರಾಜಕಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ ತ    ....................... 
2)  ರಾಜಕಕುಮಾರ್ ಅವರಕು ಶಶಶ್ರೀಷಷ  ನಟರಾಗಿರಕುವಕೇಂತೆ  ಶಶಶ್ರೀಷಷ   ...............  ಆಗಿದ್ದಾರ. 
3)   ಬಡವ X ಶಶಶ್ರೀಮಕೇಂತ, ಕಶ್ರೀತಿರXಅಪಕಶ್ರೀತಿರ ಇವು  .................. ಪದಗಳಕು. 

 4) ರಾಜಕಕುಮಾರರ ಇಡಶ್ರೀ ಕಕುಟಕುಕೇಂಬವಶ್ರೀ ........................ ಸಶ್ರೀವ ಸಲ್ಲಿಸಕುತತದ. 
5   ರಾಜಕಕುಮಾರರವರಕು ಅನಶ್ರೀಕ ಚಿತ ತಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಶ್ರೀಜಜ   ಅಭಿನಯಕಕ್ಕೆ  .................ಪಶಶಸಿತ ಲಭಿಸಿತಕು.  

.  II ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರ ಬರಯಿರಿ.                             
6) ರಕೇಂಗಭನಮಿಯಕೇಂದಿಗೆ ರಾಜಕಕುಮಾರ ಬಕೇಂಧವದ್ಯಾ  ಯಾವ ಬಗೆಯದಕು?    

  7) ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ ತಕಕ್ಕೆ ರಾಜಕಕುಮಾರ ಸಶ್ರೀವಯನಕುನ  ವಿವರಿಸಿ. 

8) ರಾಜಕಕುಮಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗೌರವ ಪುರಸಕ್ಕೆರಗಳಕು ಲಭಿಸಿವ? 

9) ಅಭಿಮಾನಿಗಳಕು ರಾಜಕಕುಮಾರರಿಗೆ ನಿಶ್ರೀಡರಕುವ ಬಿರಕುದಕುಗಳನಕುನ  ಹೆಸರಿಸಿ.   

10) ಅವರನಬಬ  ಅಪಪ್ಪ ಟ ಹಕೃದಯ ಶಶಶ್ರೀಮಕೇಂತಿಕಯ ಕಲಾವಿದ. ಈ ವಾಕದ್ಯಾ ವನಕುನ  ಸಕೇಂದಭರದನಡನ ವಿವರಿಸಿ. 

. III ಕಳಗಿನ ಪದಗಳನಕುನ   ಉಪಯೋಗಿಸಿಕನಕೇಂಡಕು ನಿಮಮ  ಸಸ ಕೇಂತ ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಯಿರಿ.               
11)  ಅಗಣಿತ =       
12) ಹೆನಣೆಗಾರಿಕ =



 13) ತದ್ಯಾ ಜಿಸಕು= 
   14) ಚಲನಚಿತ ತ = 
 15)ಐತಸ ದಿಕೇಂದ   ಪಶರಕೇಂಭವಾಗಕುವ ಇಪಪ್ಪ ತಕುತ  ಪದಗಳನಕುನ   ಬರಯಿರಿ.         
    ಉದ:       ಕಕೈವಾರ,  ಮಕೈದನ ಟಕೈರಕು, ದಸಕೈತ , 

.IV  16)ಕಳಗಿನ ಚಿತ ತವನಕುನ  ನನಶ್ರೀಡ, ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರಗಳನಕುನ   ಬರಯಿರಿ. 

    

  ಅ)  ಮಶ್ರೀಲಿನ ಚಿತ ತದ ಹೆಸರಶ್ರೀನಕು? 

  ಆ) ಇದರಿಕೇಂದ ಆಗಕುವ ಅನಕುಕನಲಗಳಶ್ರೀನಕು?  

 ಇ)   ಇದಕು  ಚಲಿಸಲಕು ಏನಕು ಬಶ್ರೀಕಾಗಕುತತದ?  

 ಈ) ಇದರ ಬಲೆ ಎಷಕುಟ ? 

 ಉ)  ಇದರ   ಬಗೆಗ್ಗೆ  ನಾಲಕುಕ್ಕೆ  ಸಲಕುಗಳ ಪದದ್ಯಾ ವನಕುನ  ರಚಿಸಕು. 



.17) V ಕಳಗಿನ ಪದಗಳನಕುನ  ಬಿಡಸಿ ಸಕೇಂಧಿಯ ಹೆಸರಕುಗಳನಕುನ  ಬರ.          
      ೧) ಹೆನಸಗನನ ಡ = 
      ೨) ಕಕೇಂಬನಿ : 
       ೩) ಹನದನಶ್ರೀಟ = 
      ೪) ಮನಯಳಗೆ =  

 18) VI ಕಳಗಿನ ಕಥೆಯನಕುನ  ಓದಿಕನಕೇಂಡಕು ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರಗಳನಕುನ ನ ಬರಯಿರಿ.   
  ಪಶಪಕೇಂಚದಲ್ಲಿ ಲಕಕೇಂತರ ಮಕೇಂದಿ ಕಕುರಕುಡರಿದ್ದಾರ. ಹಕೇಂದ ಅವರಕು ಏನನ ಮಾಡಕುವಕೇಂತಿಲಲ ವಕೇಂದನ ಇವರಿಕೇಂದಶ್ರೀನನ 
ಪಶಯೋಜನವಿಲಲ ವಕೇಂದನ ಜನ ತಿಳದಿದದ ರಕು. ಅಲಲ ದ ಇವರಕು ಕಕುಟಕುಕೇಂಬಕಕ್ಕೆ ಹೆನರಯಕೇಂದನ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತಕುತ ವುದನಕೇಂದಶ್ರೀ 
ಇವರಿಕೇಂದಗಕುವುದಶ್ರೀಕೇಂದನ ಜನ ತಿಳದಿದದ ರಕು. ಆದರ ಈಗಿಶ್ರೀಗ ಜನ ಕಕುರಕುಡಕುತನವನಕುನ  ತಡೆಗಟಟ ಬಹಕುದಕು ಮತಕುತ  
ಗಕುಣಪಡಸಲನಬಹಕುದಕೇಂದಕು ಅರಿತಕು ಕನಕೇಂಡದ್ದಾರ. ಪೌಷಟಕ ಆಹಾರ ಮತಕುತ  ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಕೈದದ್ಯಾ ರ ಉಪಚಾರದಿಕೇಂದ 
ಅನಶ್ರೀಕ ಮಕಕ್ಕೆ ಳಕು ಕಕುರಕುಡಾಗಕುವುದನಕುನ  ತಪಪ್ಪಸಬಹಕುದಕು.  ತಾವು ಸತತನಕೇಂತರ ತಮಮ  ಕಣಕುಷ ಗಳನಕುನ  ಕಣಿಷನ ಬದ್ಯಾಕೇಂಕಗೆ ದನ 
ಮಾಡಲಕು ಮಕುಕೇಂದ ಬರಕುತಿತದ್ದಾರ. ಹಶ್ರೀಗೆ ಅನಶ್ರೀಕ ಕಕುರಕುಡರಿಗೆ ನನಶ್ರೀಡಲಕು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕುತಿತದ್ದಾರ.  
1) ಜನ ಕಕುರಕುಡರ ಬಗೆಗ್ಗೆ ಏನಕು ತಿಳದಿದದ ರಕು. ? 

2) ಮಕಕ್ಕೆ ಳ ಕಕುರಕುಡಾಗಕುವುದನಕುನ  ಹೆಶ್ರೀಗೆ ತಪಪ್ಪಸ ಬಹಕುದಕು. 

3)  ಇತಿತಶ್ರೀಚಿಗೆ ಕಕುರಕುಡಕುತನ ಕಡಮಯಾಗಲಕು ಕಾರಣವಶ್ರೀನಕು? 

4)  ಮನಕುಷದ್ಯಾ ನಕು ಸತತ ನಕೇಂತರ ಕಣಕುಷ ಗಳನಕುನ  ಎಲ್ಲಿಗೆ ದನ ಮಾಡಕುತಾತರ. 

೨) ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ :  ಸಕೇಂಧಿಕಾಯರ ಮಾಡದಗ ಯಾವ ಲೆನಶ್ರೀಪವಾಗದ ಒಕೇಂದಕು ಅಕ್ಷರವು ಹೆನಸದಗಿ 
ಬಕೇಂದಕು ಸಶ್ರೀರಿ ಸಕೇಂಧಿಯಾಗಕುವುದನಕುನ  ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ ಎನಕುನ ತೆತಶ್ರೀವ. ( ಯ ಮತಕುತ  ವ ಅಕ್ಷರಗಳಕು 
ಆಗಮವಾಗಕುತತವ) 
ಉದಹರಣೆ : ಕರಯಲ್ಲಿ = ಕರ + ಅಲ್ಲಿ = ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ 
       ಎ+ ಅ  ( ಅ ಸಸ ರದ ಬದಲಾಗಿ "ಯ "ಕಾರ ಆಗಮವಾಗಿದ)
                ಗಕುರಕುವನಕುನ  = ಗಕುರಕು +ಅನಕುನ  = ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ 

           ಉ+ಅ    ( ಅ ಸಸ ರದ ಬದಲಾಗಿ "ವ "ಕಾರ ಆಗಮವಾಗಿದ) 
೩) ಆದಶ್ರೀಶಸಕೇಂಧಿ : ಸಕೇಂಧಿಕಾಯರ ನಡೆಯಕುವಾಗ ಉತತರ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಹೆನಶ್ರೀಗಿ ಅದಶ್ರೀ ಸಸ ಳಕಕ್ಕೆ 
ಹೆನಸದಗಿ ಮತೆನತಕೇಂದಕು ಅಕ್ಷರ ಬಕೇಂದಕು ಸಶ್ರೀರಿ ಸಕೇಂಧಿಯಾದರ ಅದಕು ಆದಶ್ರೀಶಸಕೇಂಧಿಯಾಗಕುತತದ. 
( ವಗರದ ಪಶಥಮ ಅಕ್ಷರಗಳಗೆ ಅದಶ್ರೀ ವಗರದ ತಕೃತಿಶ್ರೀಯ ಅಕ್ಷರ ಆದಶ್ರೀಶವಾಗಿ ಬರಕುತತದ.) 
( ಕ ತ ಪ ಗ ಳಗೆ ಕ ತಮವಾಗಿ ಗ  ದ  ಬ ಗಳಕು ಆದಶ್ರೀಶವಾಗಿ ಬರಕುತತವ) 



ಉದಹರಣೆ :      ಕಕುಡಕುಗೆನಶ್ರೀಲಕು = ಕಕುಡಕು + ಕನಶ್ರೀಲಕು = ಆದಶ್ರೀಶಸಕೇಂಧಿ 
  ( ಕ  ದ ಬದಲಕು  ಗ  ಬಕೇಂದಿದ) 
ಬಟಟ ದವರ= ಬಟಟ  + ತಾವರ = ಆದಶ್ರೀಶಸಕೇಂಧಿ 
                            ( ತ  ದ ಬದಲಕು  ದ   ಬಕೇಂದಿದ) 
ಕಕೇಂಬನಿ = ಕಣ್ +ಪನಿ = ಆದಶ್ರೀಶಸಕೇಂಧಿ 
                    ( ಪ ದ ಬದಲಕು  ಬ   ಬಕೇಂದಿದ) 

) VII ಕಥೆ ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಪತಿಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತಕುತ  ಪಠದ್ಯಾ  ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ  ಆಗಮಸಕೇಂಧಿ ಮತಕುತ  ಆದಶ್ರೀಶಸಕೇಂಧಿ  ಪದಗಳನಕುನ  
ಹಕುಡಕುಕ ಬಿಡಸಿ ಬರಯಿರಿ. 

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


