
                ಶಶಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಕೃಷಷ   ವಿದದ್ಯಾ ಕಶ್ರೀಕೇಂದಶ ಶವನಹಳಳ್ಳಿ 
7 ನಶ್ರೀ ತರಗತಿ                      ವಿಷಯ : ಕನನ ಡ             
              ಪರಿಸರ ಸಮತತಶ್ರೀಲನ          ಅಭದ್ಯಾಸ ಪುಟ  -14           Topic ವಿದದ್ಯಾರರ್ಥಿಯ ಹೆಸರರ: 
. I ಬಿಟಟ  ಸಸ ಳಗಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದವನರನ  ತರಕೇಂಬಿರಿ. 

1) "ಹಳೆಗನನ ಡ" ಯಾವ ಸಕೇಂಧಿಯ ನಿದರರ್ಥಿನ   .......................

2) ದತರದ ಬೆಟಟ  ಮರಕೇಂದಿನ ಭಗ   ...............

3) ಪಿತಕೃ, ತಕೇಂದ, ಅಪಪ್ಪ  ಇವು   ................. ಪದಗಳರ 

4 )  ಹಸರ, ಜಕೇಂಕ, ಮೊಲ ಎಮಮ್ಮೆ ಇವು ಸಸದ್ಯಾ  ಹಾರಿ ಪಶಣಿಗಳರ, ಹರಲ, ತತಶ್ರೀಳ, ಚಿರತ ಇವು ...................

5) ಪರಿಸರ ಸಮತತಶ್ರೀಲನ ಪಠವನರನ  ಬರೆದವರರ  .....................

.  II ಕಳಗಿನ ಪಶಶನಗಳಗೆ ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ.                            

6)ಆನ ಎಷರಟ  ವಷರ್ಥಿಕತಕ್ಕೊಮಮ್ಮೆ ಮರಿಯನರನ  ಹಾಕರತತದ ? 

7) ಪಶಣಿ- ಪಶಣಿಗಳ ನಡರವೆ ಯಾವುದಕಕ್ಕೊಗಿ ಸಪ್ಪ ರರ್ಥಿ ನಡೆಯರತತದ? 

8)ಜರಾಫೆ ಹೆಶ್ರೀಗೆ ಆಹಾರ ಸಪ್ಪ ರರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಯರಸಸ್ವಿಯಾಗರತತದ? 

9) ಎಲ್ಲಿ ಬಿದದ  ಬಿಶ್ರೀಜಗಳರ ನಾರವಾಗರತತವೆ? 

10) ಬಿಶ್ರೀಜ ಪಸರಣಗಳರ ಯಾವುದರ ಮತಲಕ ನಡೆಯರತತದ? 

. III ಕಳಗಿನ ಪದಗಳನರನ  ಬಿಡಿಸ ಸಕೇಂಧಿಯ  ಹೆಸರರಗಳನರನ  ಬರೆಯಿರಿ.           

11)  ಶಾಲೆಯನರನ  =  

12)  ಗ ಶಕೇಂಥಾಲಯ,=   

13) ಶೌಚಾಲಯ= 



14)  ಹಿಮಾಲಯ =    ,

15) ಗರರತಪದಶ್ರೀರ= 

16) ರವಿಶ್ರೀಕೇಂದಶ=  

17)  ದಶ್ರೀವಾಲಯ=

18) ಗಿರಿಶ್ರೀರ=

. IV ಕಳಗಿನ  ಕ ಶಯಾ ಪದಕಕ್ಕೊ ಒಕೇಂದತಕೇಂದರ ಪದವನರನ  ಸಶ್ರೀರಿಸರತತ  ಹತರತ  ವಾಕದ್ಯಾ  ಬರೆ . 

    ಹೆತಶ್ರೀಗರತತನ. 
ರವಿ ಹೆತಶ್ರೀಗರತತನ. 

.  V ಕಳಗಿನ ವಾಕದ್ಯಾ ಗಳನರನ  ಅನರಕ ಕಮವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
೧) ಶಷದ್ಯಾ ನರ ವಿಗ ಶಹ ಮನಗೆ ತಗೆದರಕತಕೇಂಡರ ಹೆತಶ್ರೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದನರ. 
೨) ಆಗ ಶಷದ್ಯಾ ನರ ಗಣಪತಿಗಿಕೇಂತ ಇಲಯಶ್ರೀ ದತಡಡ ದಕೇಂದರ ಭವಿಸ ಅದನರನ  ಹಿಡಿದರ ಪೂಜಸದನರ.
೩) ಒಕೇಂದತರಿನಲ್ಲಿ ಗರರರ ಶಷದ್ಯಾ ರರ ಇದದ ರರ. ಒಕೇಂದರ ದಿನ ಗರರರವು ಶಷದ್ಯಾ ನಿಗೆ ಒಕೇಂದರ ಗಣಪತಿ ವಿಗ ಶಹವನರನ  ಕತಟಟ ನರ. 
೪) ಒಕೇಂದರ ದಿನ ಇಲ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ ಶಹದ ಮಶ್ರೀಲದದ  ಅಕ್ಷತಯ ಕಳನರನ  ಕಚಿಚ್ಚಿಕತಕೇಂಡರ ಹೆತಶ್ರೀಯಿತರ. 
೫) ಮತತತಕೇಂದರ ದಿನ ಹೆಕೇಂಡತಿ ಬೆಕಕ್ಕೊ ನರನ  ಹೆತಡೆದಳರ. 
೬) ಅವನ ಕಥೆಯನರನ  ಕಶ್ರೀಳದ ಗರರರ ದಶ್ರೀವರರ ಎಲಲ ರಲತಲ  ಇದ್ದಾನ ಎಕೇಂದರ ಉಪದಶ್ರೀರ ಮಾಡಿದನರ. 
೭) ಇನತನಕೇಂದರ ದಿನ ಬೆಕಕ್ಕೊ ನರನ  ಕಕೇಂಡರ ಇಲಯರ ಓಡಿ ಹೆತಶ್ರೀಗಿತರತ , ಬೆಕಕ್ಕೊ ನರನ  ತಕೇಂದರ ಪೂಜಸದನರ. 

೮) ಆಗ ಶಷದ್ಯಾ ನರ ಹೆಕೇಂಡತಿಯನರನ  ಪೂಜಸದನರ. 
 ೯) ಎಲಲ ರಿಗಿಕೇಂತಲತ ನಾನಶ್ರೀ ದತಡಡ ವನರ ಎಕೇಂದರ ತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕತಕೇಂಡನರ. 
೧೦)  ಒಕೇಂದರ ದಿನ ಕತಶ್ರೀಪಗೆತಕೇಂಡಾಗ ಹೆಕೇಂಡತಿಗೆ ಹೆತಡೆದನರ. 



) VI ೧೮ ಕಳಗಿನ ಕಥೆಯನರನ  ಓದಿಕತಕೇಂಡರ ಕಳಗಿನ  ಪಶಶನಗಳಗೆ  ಉತತರಗಳನರನ ನ ಬರೆಯಿರಿ.
 ಒಕೇಂದನತಕೇಂದರ   ಕಲದಲ್ಲಿ  ಒಕೇಂದರ ನದಿಯ  ಬಳಯ  ಕಡಿನಲ್ಲಿ  ಸರಕೇಂದರವಾದ  ಜಕೇಂಕ ವಾಸವಾಗಿತರತ .ಒಕೇಂದರ  
ರಾತಿಶ ಯಾರೆತಶ್ರೀ ಸಹಾಯಕಕ್ಕೊಗಿ  ಕತಗಿವುದರ  ಕಶ್ರೀಳಸತರ. ಆ ರಬದ   ಬಕೇಂದ ದಿಕಕ್ಕೊ ಗೆ  ಅದರ  ಓಡಿ  ಹೆತಶ್ರೀದಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ
ಮರಳರಗರತಿತದದ   ಒಬಬ್ಬಾತನರ  ಕಣಿಷಗೆ  ಬಿದದ ನರ. ಜೆಕೇಂಕಯರ  ಅವನನರನ   ನಿಶ್ರೀರಿನಿಕೇಂದ  ಮಶ್ರೀಲಕಕ್ಕೊಳೆದರ  ಹಾಕತರ. ಆಗ  ಆ 
ವತರ್ಥಿಕನರ  ನನನ   ಜಶ್ರೀವವುಳದ  ನಿನನ  ಉಪಕರವನರನ   ಹೆಶ್ರೀಗೆ  ತಿಶ್ರೀರಿಸಲ?  ಎಕೇಂದರ ಕಶ್ರೀಳದನರ. ಅದಕಕ್ಕೊ   ಜಕೇಂಕಯರ  
ನನನ   ಬಗೆಗ್ಗೆ  ಯಾರಿಗತ ಹೆಶ್ರೀಳಬೆಶ್ರೀಡ ಎಕೇಂದಿತರ. ಹಾಗೆಶ್ರೀ  ಆಗಲ  ಎಕೇಂದರ ಮಾತರ  ಕತಟಟ   ವತರ್ಥಿಕನರ  ತನನ   
ಪಶಯಣವನರನ  ಬೆಳೆಸದನರ. ಕಲವು  ವಾರಗಳ  ನಕೇಂತರ  ರಾಜನರ ಬಕೇಂಗಾರದ  ಜೆಕೇಂಕಯ  ಬಗೆಗ್ಗೆ  ಸರದಿದ ಕತಟಟ ವರಿಗೆ 
ಭರಿ ಬಹರಮಾನ ಕತಡರವುದಗಿ ಸಾರಿದರರ. ಅವನರ ಜಕೇಂಕಯನರನ  ಸರೆ ಹಿಡಿಯಲರ ಬಯಸದದ ನರ. ಇದನರನ  ಕಶ್ರೀಳದ
ವತರ್ಥಿಕನರ ಕತಡಲೆಶ್ರೀ ರಾಜನ ಬಳ ಹೆತಶ್ರೀಗಿ ಬಕೇಂಗಾರದ ಜಕೇಂಕ  ಇರರವ ಜಾಗವನರನ  ತಿಳಸದನರ. 
1) ಜಕೇಂಕಯಿಕೇಂದ ನಾವು ಯಾವ ಗರಣವನರನ   ಕಣಬಹರದರ? 

2) ರಾಜ ಬಹರಮಾನ ಕತಡರತತಶ್ರೀನಕೇಂದರ ಏಕ ಹೆಶ್ರೀಳದನರ? 

3) ರಾಜನರ ಜಕೇಂಕಯ ವಿಷಯ ಕತಟಟ ವರಿಗೆ ಏನಕೇಂದರ ಕತಡರವುದಗಿ ಸಾರಿದನರ?  

4)  ನಿಶ್ರೀನ ವತರ್ಥಿಕನಾಗಿದದ ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಕೇಂದರ ತಿಳಸರತಿತದ್ದೆ ? 

ಸಕೇಂಸಕ್ಕೊ ಕೃತ ಪದಗಳರ ಕನನ ಡ ಪದಗಳ ಜೆತತಗೆ ಅನಶ್ರೀಕ ಪದಗಳರ ಸಶ್ರೀರಿಕತಕೇಂಡಿರರವುದರಿಕೇಂದ ಸಕೇಂಸಕ್ಕೊ ಕೃತ ಸಕೇಂಧಿಗಳನರನ  
ಕಲಯಬೆಶ್ರೀಕಗರತತದ. 
ಸವಣರ್ಥಿದಿಶ್ರೀರರ್ಥಿಸಕೇಂಧಿ ಬಗೆಗ್ಗೆ ತಿಳಯೋಣ. 
ಸಕೇಂಧಿ ಕಯರ್ಥಿ ಮಾಡರವಾಗ ಒಕೇಂದಶ್ರೀ ಜಾತಿಯ ವಣರ್ಥಿಗಳರ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಪರವಾದಗ ಅದಶ್ರೀ ವಣರ್ಥಿವು ದಿಶ್ರೀರರ್ಥಿವಾದರೆ 
ಅದರ ಸವಣರ್ಥಿದಿಶ್ರೀರರ್ಥಿಸಕೇಂಧಿಯಾಗರತತದ. 
ಉದ:  ವಿದದ್ಯಾಭದ್ಯಾಸ = ವಿದದ್ಯಾ + ಅಭದ್ಯಾಸ = ಸವಣರ್ಥಿದಿಶ್ರೀರರ್ಥಿಸಕೇಂಧಿ 
   (ಆ +ಅ =ಆ )
         ಮಹಾತಮ್ಮೆ  = ಮಹಾ + ಆತಮ್ಮೆ  = ಸವಣರ್ಥಿದಿಶ್ರೀರರ್ಥಿಸಕೇಂಧಿ 
                           (  ಆ + ಆ =ಆ ) 


