
                ಶಶಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಕೃಷಷ   ವಿದದ್ಯಾ ಕಶ್ರೀಕೇಂದಶ ಶವನಹಳಳ್ಳಿ 
 6 ನಶ್ರೀ ತರಗತಿ                            ವಿಷಯ : ಕನನ ಡ      
   ಅಭದ್ಯಾಸ ಪುಟ       ಪಾಠ : ಧನದ್ಯಾ ವಾದ ಹಶ್ರೀಳದ ಕಕೊಕಕ ರೆ           -17            Topic ಹಸರರ:                  
.   I ಬಿಟಟ  ಸಸ ಳಗಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನರನ  ತರಕೇಂಬಿರಿ.                                            

1) 'ಧನದ್ಯಾ ವಾದ ಹಶ್ರೀಳದ ಕಕೊಕಕ ರೆ '  ಕಥೆಯನರನ  ಬರೆದವರರ  ....................... 
2) 'ಕ್ಷಾಮ ' ಈ  ಪದದ ಪಯಾರ್ಯಾಯ ಪದ  ............... 
3)' ನಿತದ್ಯಾ ' ಪದದ ತದದ ವ ರಕೊಪ ..................
4) ಧನದ್ಯಾ ವಾದ ಹಶ್ರೀಳದ ಕಕೊಕಕ ರೆ  ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಗರಣ ........................ 
5) ನಾಮಪದಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸರವ ಪದಗಳರ    ....................

.  II ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.                             
6) ಕಕೊಕಕ ರೆಗೆ ಏನಾಗಿತರತ  ? 

  7) ಹರಿಗೆ ಪಶ್ರೀತಕೇಂಬರ ಮಾರಿದಗ ಬಕೇಂದ ಹಣವೆಷರಟ ? 

8) ಹರಡರಗಿ ಕಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಏನರ ಮಾಡರತಿದದ ಳರ ? 

  
9) ವಕೃದದ  ತಕೇಂದೆ ತಯಿಗಳರ ಹರಡರಗಿಗೆ ಏನರ ಹಶ್ರೀಳದರರ? 

10) ಹರಿಯರ ಕಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಹಕೊಶ್ರೀದಗ ಆದ ಆಶಶ ಯರ್ಯಾವೆಶ್ರೀನರ? 

. III ಕಳಗಿನ ಪದಗಳನರನ   ಉಪಯೋಗಿಸಿಕಕೊಕೇಂಡರ ನಿಮಮ  ಸಸ ಕೇಂತ ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.               
11)  ಪಶ್ರೀತಕೇಂಬರ  :   
12) ಆಶಶ ಯರ್ಯಾ : 
13)  ವರಹ  : 
14)  ರೆರೈತ : 



.15.IV ಏತಸ ನ ದಶ್ರೀರರ್ಯಾದಕೇಂದ   ಪಾಶರಕೇಂಭವಾಗರವ ಇಪಪ್ಪ ತರತ  ಪದಗಳನರನ   ಬರೆಯಿರಿ.      
    ಉದ:       ಮಶ್ರೀರರ, ಗೆಶ್ರೀರರ, ಜಶ್ರೀಡ, 

. 16) V ಕಳಗಿನ ಕಥೆಯನರನ  ಓದಕಕೊಕೇಂಡರ ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರಗಳನರನ ನ ಬರೆಯಿರಿ. 
      ಮರತರತ ಗಳರ ಸಾಗರದ ತಳಭಗದಕೇಂದ ಬರರತತವೆ ಎಕೇಂಬರದರ ನಿಮಗೆ ತಿಳದದೆಯಶ್ರೀ? ಸಾಗರ ತಳಭಗದಲ್ಲಿ ಚಿಪುಪ್ಪ ಗಳರ 

ಕಕೇಂಡರ ಬರರತತವೆ. ಈ ಚಿಪುಪ್ಪ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲವು ಚಿಪುಪ್ಪ  ಮಶ್ರೀನರಗಳರ ಎಕೇಂದರ ಕರೆಯಲಪ್ಪ ಡರವ ಚಿಕಕ  ಸಮರದಶ ಜಶ್ರೀವಿಲರ 
ಮನಗಳಾಗಿವೆ. ಚಿಪುಪ್ಪ  ಮಶ್ರೀನರಗಳರ ಎಕೇಂದರ ಕರೆಯಲಪ್ಪ ಡರವ ಚಿಕಕ  ಸಮರದಶ ಜಶ್ರೀವಿಗಳ ಮನಗಳಾಗಿವೆ, ಚಿಪುಪ್ಪ  
ಮಶ್ರೀನರಗಳರ  ಮರತಿತನಶಕೇಂಪು ಎಕೇಂದರ  ಕರೆಯಲಪ್ಪ ಡರವ ವಸರತ ವನರನ  ತಯಾರಿಸರತತವೆ. ಈ ಮರತಿತನ ಶಕೇಂಪು ಚಿಪುಪ್ಪ ಗಳ 
ಒಳಭಗದಲ್ಲಿ  ಪದರವನರನ ಕೇಂಟರ ಮಾಡರತತದೆ. ಮತರತ  ಅವುಗಳನರನ  ಹಕೊಳೆಯರವ ಹಾಗೆ ಮತರತ  ಸರಕೇಂದರವಾಗಿ 
ಕಾಣರವಕೇಂತೆ ಮಾಡರತತದೆ. ಕಲವೊಮಮ ಚಿಪಪ್ಪನ ತರಕೇಂಡರ ಅಥವಾ ಮರಳನ ಕಣ ಅಥವ ಬಶ್ರೀರೆ ಚಿಕಕ  ಕಣ ಈ ಮರತಿತನ 
ಶಕೇಂಪನಕೊಳಗೆ ಪಶವೆಶ್ರೀಶಸರತತವೆ. ಚಿಪುಪ್ಪ  ಮಶ್ರೀನರ ಈ ಕಣವನರನ  ಮರತಿತನ ಶಕೇಂಪನಿಕೇಂದ ಹಕೊರಡಿಸಲರ ಆರಕೇಂಭಿಸರತತದೆ. ಸಸ ಲಪ್ಪ  
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಈ ಪದಥರ್ಯಾವನರನ  ಲಶ್ರೀಪಸಿದ ಬಳಕ ಸರಕೇಂದರವಾದ ಮರತರತ  ರಕೊಪತವಾಗರತತದೆ. 

           ಕಲವು ಮರತರತ ಗಳರ ದರಕೇಂಡಾಗಿರರತತವೆ, ಕಲವು ಚಿಕಕ  ಗರಕೇಂಡಿಯಕೇಂತೆ ಕಾಣಿಸರತತದೆ. ಮತರತ  ಕಲವು ಮಳೆಯ 
ಹನಿಯನರನ  ಹಕೊಶ್ರೀಲರತತವೆ, ಮರತರತ ಗಳರ ವಿವಿಧ ಬಣಷ ದವುಗಳವೆ. ಅವುಗಳರ ಬಿಳ ಬಣಷ ದರಗಳಾಗಿರಬಹರದರ ಅಥವ 
ಗರಲಾಬಿ  ಬಣಷ ದವುಗಳಾಗಿರಬಹರದರ, ಹಾಲಿನ ಕನಯ ಬಣಷ ದವು ಅಥವಾ ಕಿತತಳೆ ಬಣನ ದವು , ಕಪುಪ್ಪ  ಬಕೊದರ ಅಥವ 
ಚಿನನ ದ  ಬಣಷ ದವುಗಳಾಗಿರಬಹರದರ. 

   ನಿಶ್ರೀರಿನಲ್ಲಿ ಮರಳರಗರವವರರ ಸಮರದಶದಕೇಂದ ಚಿಪುಪ್ಪ  ಮಶ್ರೀನರಗಳನರನ  ಸಕೇಂಗ ಶಹಿಸರತತರೆ. ಮತರತ   ಮರತರತ ಗಳನರನ  
ಹಕೊರತೆಗೆದರ ರತನ  ವಾದ್ಯಾಪಾರಿಗಳಗೆ ಮಾರರತತರೆ. ಅವರರ ಅವುಗಳಕೇಂದ ತರಕೇಂಬ ಆಶಶ ಯರ್ಯಾಕರವಾದ ರತನಭರಣಗಳನರನ  
ಮಾಡರತತರೆ. ಹಕೇಂಗಸರರ ಮರತಿತನ ಹಾರ ಕಿವಿಯ ಆಭರಣ, ಬಳೆಗಳರ ಹಾಗಕೊ ಉಕೇಂಗರರಗಳನರನ  ಪಶಶ್ರೀತಿಸರತತರೆ. 

೧) ಮರತರತ ಗಳರ ಎಕೇಂಲಿಕೇಂದ ಬರರತತವೆ ? 

೨) ಮರತಿತನ ಚಿಪುಪ್ಪ ಗಳನರನ  ಯಾರರ ತಯಾರಿಸರತತರೆ? 

೩) ಮರತರತ ಗಳರ ಯಾವ ರಿಶ್ರೀತಿ ಕಾಣರತತವೆ ?  

೪) ಮರತರತ ಗಳಕೇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಆಭರಣಗಳನರನ  ಮಾಡರತತರೆ? 
 
****************************************************************************


