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1) Lesson No & Name:  ಪಾಠ-೦೯  ಗಿಡ ನೆಡುವ 

2) Lesson No & Name: ಪಾಠ- ೧೦ ಚ ೈನಾ ದ ೇಶದ ಮಹಾ ಗ  ೇಡ  
3) Lesson No & Name: ಪಾಠ -೧೨   ನಂಜನ ಗೂಡು 
4) Lesson No & Name: ಪಾಠ- ೧೩ ಚಿಣ್ಣರ ಜಾತ್ ೆ 
5) Lesson No & Name: ಪಾಠ- ೧೪ ವನಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
6) ಪತ್ೆಲ ೇಖನ  
7) ಗದಯ ಭಾಗವನನು ಓದಿ  ಪೆಶ್ ುಗಳಿಗ  ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. 

 

1) Lesson No & Name:  ಪಾಠ-೯  ಗಿಡ ನೆಡುವ  

 ಅ) ಶಬ್ದ- ಅರ್ಥ:  

೧.ಪಸೆ =______________ 

೨.ನೆನೆದಿಹ = _____________ 

೩.ಹನಿಸುತ= _______________ 

೪.ಆರೆೈಕೆ =________________  

೫.ಬಾನು = ________________ 

೬.ಕಂಪು= ________________ 

೭.ಭೂದೆೇವಿ=_______________  

೮.ಬ್ಸಿರು= __________________ 

 

ಆ) ವಿರುದ್ಧಪದ್  ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧.ಬ್ನಿಿರಿ x _____________ 

೨.ಬೆೇಗ x _____________ 

೩.ಮುಚ್ುುವ x ______________ 

೪.ನಗು x _______________  

೫.ವರ x _________________ 

 

 ಇ)  ಸಮಾನಾರ್ಥಕ  ಪದ್ಗಳು: 
೧.ಗೆಳೆಯರು -___________________ 

೨.ಹಣಿಸು -_____________________ 

೩.ಜಾಗ -_______________________ 

೪.ಭೂಮಿ -______________________ 

೫.ಬಾನು -______________________ 

೬.ಕಂಪು -______________________ 

 

 ಈ) ಹೊಂದಿಸಿ  ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಗೆಳೆಯರೆ  ಬ್ನಿಿರಿ             ನಿೇರನು  ಹಣಿಸುತ          (   ) 

೨. ಜಾಗ  ನೊೇಡುವ              ನೆನೆದಿಹ  ನೆಲದ್ಲಿ          (    ) 

೩. ನಿೇರಿನ  ಪಸೆಯಲಿ            ಹೊಂಡವ  ತೊೇಡುವ     (   ) 

೪. ಗಿಡವನು  ಹಚ್ುುವ              ಬೆೇಗನೆ  ತನಿಿರಿ              (     ) 

೫. ಗೊಬ್ಬರ  ಉಣಿಸುತ            ಮಣ್ಣನು  ಮುಚ್ುುವ      (    ) 
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 ಉ) ಮಾದ್ರಿಯಂತೆ  ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

ಮಾದ್ರಿ:  ಓದ್ುವ – ಓದೊೇಣ್,     ಬ್ರೆಯುವ - ಬ್ರೆಯೇಣ್                                                                             

೧. ನೊೇಡುವ - _______________ 

೨.ತೊೇಡುವ -  _______________ 

೩. ಹಚ್ುುವ -  ___________________ 

೪. ಮುಚ್ುುವ - __________________ 

೫.ಉಣಿಸುವ -  ________________  

೬. ಹಣಿಸುವ  - _________________ 

 

ಊ)  ಸವಂತ ವಾಕಯ ಬ್ರೆಯಿರಿ: 

೧. ಗಿಡ -  ___________________________________________________________________ 

೨.  ನೆಲ -  ___________________________________________________________________ 

೩.  ಹೊಂಡ  -  ________________________________________________________________ 

೪.  ಮಣ್ುಣ -  __________________________________________________________________ 

೫.  ಕಂಪು -  __________________________________________________________________ 

೬.  ತಂಪು –  _________________________________________________________________ 

 

ಋ) ಒಂದ್ು  ವಾಕಯದ್ಲಿಿ  ಉತತರಿಸಿ: 

೧)  ಗೆಳೆಯರು  ಏನನುಿ  ತರುತಾತರೆ? 

ಉತತರ:   __________________________________________________________________________ 

೨) ಗೆಳೆಯರು  ಗಿಡಗಳನುಿ  ಎಲಿ ಿ ನೆಡುತಾತರೆ? 

ಉತತರ:   __________________________________________________________________________   

೩) ಗೆಳೆಯರು  ಗಿಡಗಳ ಆರೆೈಕೆ  ಹೆೇಗೆ  ಮಾಡುತಾತರೆ? 

ಉತತರ:   __________________________________________________________________________ 

೪) ಗಿಡಗಳು  ಚಿಗುರಿ  ಎಷ್ುು  ಎತತರಕೆೆ  ಬೆಳೆಯಬೆೇಕು? 

ಉತತರ:  ____________________________________________________________________________ 

ಎ) ಈ  ಪದ್ಯಭಾಗಗಳನುಿ ಪೂಣ್ಥ ಗೊಳಿಸಿರಿ: 

೧. ಗೊಬ್ಬರ  ____________________                                                         

      ________________  ಆರೆೈಕೆ                                                           
    ಗಿಡಗಳು  _____________________                                                               

    _____________ಎತತರಕೆ.                                                                                        
 
 

೨. ಭೂಮಿಗೆ  ಮರಗಳು  ದೆೇವರ  ವರಗಳು 
     _______________________________ 
     
      ______________________________ 

    ಭೂದೆೇವಿಯ  ಬ್ಸಿರು. 
 

 

ಏ) ಆವರಣ್ದಿಂದ್  ಸರಿಯಾದ್  ಪದ್ವನುಿ  ಆರಿಸಿ  ಬ್ರೆಯಿರಿ:  

೧. ____________ವ  ನೊೇಡುವ  ಹೊಂಡವ  ತೊೇಡುವ.  (ಜಾಗ, ಭಾಗ, ಲಾಗ) 

 ೨. ನಿೇರಿನ  ಪಸೆಯಲಿ  ನೆನೆದಿಹ  __________ದ್ಲಿ.  (ನೆಲ, ಜಲ, ಬ್ಲ) 

೩. ಗಿಡವನು  ______ವ  ಮಣ್ಣನು  ಮುಚ್ುುವ.  (ಹಚ್ುು, ಹೆಚ್ುು, ಹುಚ್ುು) 
೪. ಗೊಬ್ಬರ _________ತ  ನಿೇರನು  ಹನಿಸುತ. (ಉಣಿಸು, ಎಣಿಸು, ತಣಿಸು) 
೫.  ಭೂಮಿಗೆ  ಮರಗಳು  ದೆೇವರ _________ಗಳು.  (ವರ, ಬ್ರ, ಸರ) 

೬.  ಸೊಂಪನು  ಕಂಪನು  ಪಡೆಯಲಿ ________ನು.  (ಪಂಪ, ರಂಪ, ತಂಪ) 
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2) Lesson No & Name: ಪಾಠ- ೧೦ ಚ ೈನಾ ದ ೇಶದ ಮಹಾ ಗ  ೇಡ                                                                                                                       
ಅ)ಶಬ್ದ- ಅರ್ಥ: 

೧. ಮನಗಧ=__________________                                

೨. ಲ ಟಿ ಮಾಡುವುದ್ು=______________________                               

೩. ದಂಡಿಸನ=______________________________                             

೪. ಕ  ನ ಗಾಣಿಸನವುದನ=______________________                

೫. ದೃಡ  ಸಂಕಲಪ=____________________                       

೬. ತನಿ ಅಧೇನದ್ಲಿಿದ್ದ=____________________ 

೭. ತ್ಂಗನದಾಣ್=_______________________ 

ಆ) ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು: 
೧. ಜಯಿಸನ - _______________ 

೨. ಆದ ೇಶ   - _________________ 

೩. ಸಂಕಲಪ - _________________ 

೪. ಬ್ಲಶ್ಾಲಿ - _____________________ 

೫. ರ ಪಿಸನ -  ____________________ 

೬. ವಿಶ್ಾಲವಾದ - _________________ 

೭. ಉಪದೆವ - ___________________ 

 

ಇ) ಹ  ಂದಿಸಿ ಬ್ರ ಯಿರಿ:                                               

೧.  ಕ್ರೆ  ಪೂ.                                    ೨೪೦೦ ಕ್ರ. ಮೇ.                (    ) 

೨.ಚಿನ್ ಶಿಹ್ ಹ್ವಂಗ್ ತಿ                   ನಿಮಾಥಣ್ಗ  ಂಡಿತ್ನ      (    ) 
೩.ಹ್ ಣ್ರನ                                    ಪೆದ ೇಶ                              (    ) 

೪.ಗನಡಡಗಾಡನ                                ೩ನ ೇ ಶತ್ಮಾನ                  (    ) 

೫.ಮಹಾ ಗ  ೇಡ                            ಚಕೆವತಿಥ                            (    ) 

೬. ಗ  ೇಡ ಯ ಉದದಳತ್                  ಉಪದೆವಿಗಳು                     (    ) 
 

ಈ) ಆವರಣ್ದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪದವನನು ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಥಳದಲಿಿ ಬ್ರ ಯಿರಿ: 

೧. ಅವನನ ______________ದಲಿಿ ಒಂದನ ಸಾಮಾೆಜಯವನನು ಸಾಥಪಿಸಿದನನ .  (ಚ ೈನಾ , ರಷ್ಯ , ಅಮೇರಿಕ) 

೨. ಉತ್ತರಭಾಗದಲಿಿ ಒಂದನ ವಿಶ್ಾಲವಾದ ______________ಪೆದ ೇಶವಿತ್ನತ .  (ಗಡಡಗಾಡನ , ಗನಡಡಗಾಡನ , ಗಿಡಡಗಾಡನ) 
೩.ಒಂದನ _____________ವಾದ ತ್ಡ ಗ  ೇಡ  ನಿಮಥಸನಬ ೇಕನ .  (ಭದೆ , ಅಭದೆ , ಸನಭದೆ) 
೪. ____________ಮಂದಿ ಕ ಲಿ ಕಾಮಥಕರಿದದರನ .  (ಹ್ತ್ಾತರನ , ನ ರಾರನ , ಸಾವಿರಾರನ) 
೫. ಪೆತಿ ೮೩(83) ಮೇಟ್ರ್ ದ ರದಲಿಿ ಒಂದ  ಂದನ ಬ್ನರನಜನನು_____________.  (ಕಟಿಟದಾದರ  , ಕ  ಟಿಟದಾದರ  , ಬಿಟಿಟದಾದರ ) 
 

ಉ( ಈ ವಾಕಯಗಳನನು ಪೂತಿಥಗ  ಳಿಸಿರಿ: [ಚಿನ್ ಶಿಹ್ ಹಾವಂಗ್ ತಿ,ಕ್ರೆಸತ. ಪೂವಥ, ಜನ ವಾಸವಾಗಿದದರನ, ಚ ೈನಾದಲಿಿ,                                  ಸಾಧ್ಯವಾಗನತಿತರಲಿಲಿ, 
ಯನದಧದಲಿಿ] 
೧. __________________ಮ ರನ ೇ ಶತ್ಮಾನದ ವಿಚಾರ . 

೨. ಆಗ ಚ ೈನಾದ ೇಶದಲಿಿ _______________ರಾಜನಿದದನನ . 
೩.______________  ಸಾಮಾೆಜಯವನನು ಸಾಥಪಿಸಿದನನ. 
೪. ಅಲಿಿ ಹ್ ಣ್ ಎಂಬ್ ಜಾತಿಯ _________________. 

೫. _____________ಮ ವತ್ಾತರನ ರಾಜಯಗಳನನು ಜಯಿಸಿದನನ. 
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೬. ಅವರನನು ಹಿಡಿದನ ದಂಡಿಸಲನ  ___________________. 

 

ಊ( ಸವಂತ್ ವಾಕಯದಲಿಿ ಬ್ಳಸಿರಿ: 

೧. ಚ ೈನಾದ ೇಶ:___________________________________________________________________ 

೨. ಚಕಥವತಿಥ:____________________________________________________________________ 

೩. ಸಾಮಂತ್ರಾಜ:_________________________________________________________________ 

೪.ಸಂದಭಥ: _____________________________________________________________________ 

೫.ಮಹಾಗ  ೇಡ : ___________________________________________________________________ 

೬.ಅವಶಯಕತ್ :______________________________________________________________________ 

 

ಋ( ಒಂದೊಂದ್ು ವಾಕಯದಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

೧. ಚಿನ್ ಶಿಹ್ ಹಾವಂಗ್ ತಿ ಎಂಬ್ನವವನನ ಯಾರನ? 

ಉತ್ತರ: ______________________________________________________________________________________________________  

೨. ಚ ೈನಾ ದ ೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲಿಿಗನಡಡಗಾಡನ ಪೆದ ೇಶವಿತ್ನತ? 

ಉತ್ತರ:_____________________________________________________________________________________ 

೩.ಗನಡಡಗಾಡನ ಪೆದ ೇಶದಲಿಿ ಯಾರನ ವಾಸವಾಗಿದದರನ? 

ಉತ್ತರ: ______________________________________________________________________________________________________  

೪.ಚ ೈನಾ ದ ೇಶದ ಚಕೆವತಿಥಯನ ಏನ ಂದನ ದೃಡ ಸಂಕಲಪ ಮಾಡಿದನನ? 

ಉತ್ತರ: ______________________________________________________________________________________________________  

೫.ಚಕೆತಿಥಯನ ಗ  ೇಡ ಯನ ನಿಮಾಥಣ್ದ ಕ ಲಸಕ ೆ ಎಷ್ನಟ ಮಂದಿಯನನು ನ ೇಮಸಿದನನ? 

ಉತ್ತರ:_________________________________________________________________________________________________ 

 

ಎ) ಎರಡನ ಅರ್ವಾ ಮ ರನ ವಾಕಯಗಳಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

೧. ಚ ೈನಾ ದ ೇಶಕ ೆ ಚಿನ್ ಶಿಹ್ ಹಾವಂಗ್ ತಿಯನ ಹ ೇಗ  ಚಕೆವತಿಥಯಾದ ? 

ಉತ್ತರ: _________________________________________________________________________________________________ 

೨.ಹ್ ಣ್ರನ ರಾಜಯಗಳಿಗ  ನನಗಿಿ ಏನನ ಮಾಡನತಿತದದರನ? 

ಉತ್ತರ: _________________________________________________________________________________________________ 

೩.ಚಕೆವತಿ೯ಯನ ಹ್ ಣ್ರ ಸಮಸಯಯ ನಿವಾರಣ ಗ  ತ್ ಗ ದನಕ  ಂಡ ನಿರ್ಾಥರವ ೇನನ? 

ಉತ್ತರ:  ________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 3)  Lesson No & Name: ಪಾಠ -  ನಂಜನ ಗೂಡು  
ಅ)ಶಬ್ದ- ಅರ್ಥ: 

೧. ಅಭಿವೃದಿಧ =________________________ 

೨. ಅಪಪಟ =___________________________ 

೩. ವರಮಾನ =_________________________ 

೪. ಆತಂಕ =___________________________ 

೫. ಕಂಗೊಳಿಸು=______________________________ 

ಆ) ಆವರಣ್ದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪದವನನು ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಥಳದಲಿಿ ಬ್ರ ಯಿರಿ: 

(ದೆೇವಸಾಾನವು, ಸೊೇಮವಾರ, ಕಪಿಲ, ಸಾಕಷ್ುು, ಆನೆ, ಸಾವಮಿ) 

೧. ನಮಮ ಕನಾಥಟಕದ್ಲಿಿ ______ ಯಾತಾಾ ಸಾಳಗಳಿವೆ.  
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೨. ಈ ಊರಿನಲಿಿ _____ ಎಂಬ್ ಪವಿತಾ  ನದಿ ಹರಿಯುತತದೆ.  
೩. ____ ಶಿವನಿಗೆ ಪಿಾಯವಾದ್ ದಿನ.  

೪. ಮೊದ್ಲು ಈ ____ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿತುತ.   
೫. ಹೆೈದ್ರಾಲಿಯು  ಅಂದ್ನಿಂದಿಲೆೇ ___ ಭಕತನಾದ್ನು.  
 

ಇ) ಹ  ಂದಿಸಿ ಬ್ರ ಯಿರಿ:                                               

೧. ನಂಜನಗೂಡು                    ನಂಜರಾಜಯಯ                 [   ] 
೨. ಕಪಿಲ ನದಿ                          ನಿವಾರಣೆಯಾಯಿತು         [   ] 
೩. ಪಾಮುಖ ದೆೈವ                     ದ್ಶಥನ                           [   ] 

೪. ದೆೇವರ                                ಯಾತಾಾಸಾಳ                   [   ] 

೫. ಕಲಚ್ೂರಿ                            ಶಿಾೇಕಂಠೆೇಶವರ                  [   ] 

೬. ಕಣ್ುಣ ಬೆೇನೆ                          ಹರಿಯುತತದೆ                    [    ] 
 

ಈ)ವಾಕಯವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಎಂತಲೂ, ತಪಾಪಗಿದ್ದರೆ ತಪುಪ ಎಂತಲೂ ಆವರಣ್ದ್ಲಿಿ ಬ್ರೆಯಿರಿ.  

೧. ನಂಜನಗೂಡಿನಲಿಿ ಕಾವೆೇರಿ  ನದಿ  ಹರಿಯುತತದೆ.            ------- 
೨. ನಂಜನಗೂಡು ಒಂದ್ು ವಾಯಪಾರದ್ ಕ್ೆೇತಾ.                     -------            
೩. ಹೆೈದ್ರಾಲಿಯು ಒಂದ್ು ಆನೆ ಸಾಕಿದ್ದನಂತೆ.                     ------- 
೪.  ನಂಜನಗೂಡಿನಲಿಿ ಒಂದ್ು ದೊಡಡ ಜಾತೆಾ ನಡೆಯುತತದೆ.    ------- 
 ಉ) ಈ ಪದ್ಗಳನುಿ ಮಾದ್ರಿಯಂತೆ  ಬ್ರೆಯಿರಿ: ಮಾದ್ರಿ - ಯಾತೆಾ – ಯಾತೆಾಗಳು 

೧. ರಾಜ್ಯ -  ೫. ಶತಮಾನ - 

೨. ಊರು - ೬. ಸ ೇವಾ ಕಾರ್ಯ - 

೩. ನದಿ - ೬. ನಿಮಾಯಣ - 

೪. ದ ೇವಸಾಾನ - ೮. ಜಾತ್ ೆ  - 

   

ಊ) ಒಂದ್ು  ವಾಕಯದ್ಲಿಿ  ಉತತರಿಸಿ: 

೧. ನಂಜನಗೂಡು ಯಾವ ಜಿಲೆಿಯಲಿಿದೆ? 

ಉತ್ತರ: _________________________________________________________________________________________________ 

 

೨. ನಂಜನಗೂಡಿನಲಿಿ ಯಾವ ನದಿ ಹರಿಯುತತದೆ? 

ಉತ್ತರ: _________________________________________________________________________________________________ 

 

೩. ಶಿಾೇಕಂಠೆೇಶವರನಿಗಿರುವ ಇನೊಿಂದ್ು ಹೆಸರೆೇನು?  

ಉತ್ತರ: _________________________________________________________________________________________________ 

 

೪. ೧೧ ನೆೇ ಶತಮಾನದ್ಲಿಿದ್ದ ಚೊೇಳರಾಜರು ಯಾವ ಶೆೈಲಿಯಲಿಿ ದೆೇವಾಲಯವನುಿ  ಕಟ್ಟುಸಿದ್ರು? 

ಉತ್ತರ: _________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ಋ) ಎರಡನ ಅರ್ವಾ ಮ ರನ ವಾಕಯಗಳಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

೧. ನಂಜನಗೂಡಿನಲಿಿ ಭಕತರ ಸಂಖ್ೆಯ ಯಾವ ಯಾವ ದಿನ ಹೆಚಾುಗಿರುತತದೆ ? 

ಉತ್ತರ: _________________________________________________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________________________________________________  
 

೨. ಕಲಚ್ೂರಿ ನಂಜರಾಜಯಯ ಯಾರು? ಅವನು ದೆೇವಸಾಾನ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಮಡಿದ್ ಕೆಲಸಗಳಾವುವು ? 

ಉತ್ತರ: _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________  
 

೩. ನಂಜನಗೂಡಿನಲಿಿ ಜಾತೆಾ ಯಾವಾಗ ನೆಡೆಯುತತದೆ? ಇದ್ನುಿ ನೊೇಡಲು ಎಲೆಿಲಿಿ೦ದ್  ಜನರು ಬ್ರುತಾತರೆ ? 

ಉತ್ತರ: _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________  
 
                                                                         

4) Lesson No & Name: ಪಾಠ- ೧೩ ಚಿಣ್ಣರ ಜಾತ್ ೆ                                                                                                                                                                                                                               
ಅ)ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥ: 

೧.ವರನಷ್=________________ 

೨.ಚಿಣ್ಣರನ=________________ 

೩.ಹ್ರನಷ್ =_______________ 

೪.ಸವಥರನ=______________ 

೫..ಕನರನಡಿಗ =______________ 

೬.ತ್ರತ್ರ=________________ 

೭.ಆಟಿಕ =________________ 

೮.ಶಿರ=_________________ 

೯.ಬಾಗನ=_______________ 

 

ಆ)  ಹ  ಂದಿಸಿ ಬ್ರ ಯಿರಿ:                                        

೧.ವರನಷ್ಕ                    ನಿೇಡನವುದನ         (   )                            
೨.ದ ೇವರ                      ಮನಸಿಿಗ              (   )                          
೩.ಭರದಲಿ                     ಜನರಿಗ               (    )                         
೪.ಊರಿನ                      ನ ರ ಯನವುದನ     (   )                        
೫.ಚಿಣ್ಣರ                       ಜಾತ್ ೆಯನ          (    )                   
೬.ಹ್ರನಷ್ವ                     ಒಮೆ                 (     )     
           

  ಇ) ಈ ಪದಯವನನು ಪೂತಿಥಗ  ಳಿಸಿರಿ: 
೧. ಸವಥರನ ________________      
        
  ಬಿೇಗನತ್ ___________________     
 
 _______________ಪಾಯಸ     
 
 ____________ ಇಳಿಸನವರನ                                                                             

೨. ಅಪಪನ ದನಡಡಲಿ  
 
_______________________________________     
 
______________________________________                                                                                                                                                                    

 
______________________________________________ 

 
                                      _                                                                                                                                                  
. 
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ಈ) ಈ ಜ  ೇಡಿ ಪದಗಳನನು ನಿಮೆ ಸವಂತ್ ವಾಕಯಗಳಲಿಿ ಬ್ಳಸಿರಿ: 

೧. ಸವಿ-ಸವಿ: ________________________________________________________________________________ 

೨. ಕನರನ- ಕನರನ: ______________________________________________________________________________ 

೩. ತ್ರ-ತ್ರ: _________________________________________________________________________________ 

೪.ಜಯ-ಜಯ: ________________________________________________________________________________ 

೫.ಗಿರಿ-ಗಿರಿ: __________________________________________________________________________________ 

ಉ) ಒಂದ ೇ ವಾಕಯದಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

೧.ದ ೇವರ ಜಾತ್ ೆ ಯಾವಾಗ ನ ರ ಯನತ್ತದ ? 

ಉತ್ತರ:_______________________________________________________________________________________________________  
೨.ಜಾತ್ ೆಯನ ಯಾರ ಮನಸಿಿಗ  ಹ್ಷ್ಥ ನಿೇಡನತ್ತದ ? 

ಉತ್ತರ:_______________________________________________________________________________________________________  
೩.ಎಲಿರನ ಹ  ಸ ಬ್ಟ್ ಟ ತ್  ಟ್ನಟ ಹ  ಟ್ ಟಗ  ಏನನನು ಇಳಿಸನತ್ಾತರ  ? 

ಉತ್ತರ:_______________________________________________________________________________________________________  
೪.ಜಾತ್ ೆಯಲಿಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಸಾಲನಗಳಿರನತ್ತವ ? 

ಉತ್ತರ: _________________________________________________________________________________________ 

೫.ಜನರನ ಜಯ -  ಜಯ ಶಂಕರ ಎನನುತ್ ಏನನ ಮಾಡನವರನ ? 

ಉತ್ತರ: _______________________________________________________________________________________ 

ಊ) ಬಿಟಿಟರನವ ಸಥಳಗಳಲಿಿ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಷರಗಳನನುತ್ನಂಬಿರಿ:   [ಅ,ರನ,ಯಾಯ,ದನ,ತಿ,ಗನ,ಉ,ತ್ ೆ,ವಥ,ಸ,ನ,ಕನ,ಠಾ, ಗ] 

೧.ಜಾ____                                     ೮._____ ತ್ಿವ      

೨.ಸ____ರನ                                   ೯.ಬಾ_____ವರನ 
೩.___ ಲಿಯನವರನ                            ೧೦.___ ಪಪನ  

೪.ಪಾಯ___                                   ೧೧.ಕಳ ಯನವ_____ 

೫._____ ರನಡಿಗ                                ೧೨.ಉ_____ಲ  
೬.ಮ____ಯಿ                                   ೧೩.ಕನ____ರ  
೭.ಮೇಳ____ಳು                                ೧೪._____ ರನಗನವುದನ 
 

 5) Lesson No & Name: ಪಾಠ- ೧೪ ವನಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
                                                                                                                                                          

ಅ)ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥ: 

೧. ವನ=_____________________  

೨.  ನಿಸಗಥ=__________________  

೩. ಧಾಮ=___________________  

೪. ಕಚಾು=____________________  

೫. ಹೆೇರಳ=___________________ 

೬. ಕಡಿವಾಣ್=_________________ 

 

ಆ) ಒಂದ ೇ ವಾಕಯದಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

೧. ಭೂಮಿಯು ಯಾವಾಗ ತಂಪಾಗುತತದೆ? 
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ಉತ್ತರ: _____________________________________________________________________________________ 

೨. ವನಗಳು ಏನನುಿ ತಡೆಯುತತವೆ?  

ಉತ್ತರ: ______________________________________________________________________________________ 

೩. ಗಿಡ-ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಗುಣ್ವಿರುತತದೆ?  

ಉತ್ತರ: ______________________________________________________________________________________ 

೪. ವನಗಳ ಅಂಚಿನಲಿ ಿಯಾರು ವಾಸಿಸುತಾತರೆ? 

ಉತ್ತರ: _____________________________________________________________________________________ 

 

ಇ) ಎರಡನ ಅರ್ವಾ ಮ ರನ ವಾಕಯಗಳಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

೧. ಮಳೆಯಿಂದಾಗುವ ಪಾಯೇಜನಗಳ ೇೆನು?  

ಉತ್ತರ:_______________________________________________________________________________________________________  

೨. ಮರಗಳಿಂದ್ ಏನೆೇನು ತಯಾರಿಸುತಾತರೆ?  

ಉತ್ತರ:_______________________________________________________________________________________________________  

೩. ವನಗಳಿಂದ್ ನಮಗೆ ಯಾವ - ಯಾವ ಕಚಾು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತತವೆ? 

ಉತ್ತರ:_______________________________________________________________________________________________________ 

ಈ) ಇವುಗಳನುಿ ಹ  ಂದಿಸಿ ಬ್ರ ಯಿರಿ:                                        

೧.  ಆರೊೇಗಯ                      ಅಧಿಕಾರಿಗಳು           (      ) 
೨. ವನಗಳು                        ಆದಾಯವಿದೆ             (      ) 
೩.  ಸಾಂಬಾರ                     ಮಾಡುತಾತರೆ               (      ) 
೪. ಮಾರಾಟ                       ಪದಾರ್ಥಗಳು              (     ) 
೫. ಸರಕಾರಕೆೆ                      ದೆೇಶದ್ ದೊಡಡ ಆಸಿತ     (     ) 
೬. ಬ್ರಾಟ್ಟಷ್                            ಧಾಮಗಳು                  (    )    
 

ಉ) ಆವರಣ್ದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪದವನನು ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಥಳದಲಿಿ ಬ್ರ ಯಿರಿ: 

೧. ವನಗಳು ಹಸಿರು ________ ರಾಶಿಗಳು.   (ಹಿರಿಯ, ಸಿರಿಯ , ಕಿರಿಯ ) 

೨. __________ ಚೆನಾಿಗಿ ಬ್ಂದ್ರೆ,  ಮರ ಗಿಡಗಳು ಚೆನಾಿಗಿ ಬೆಳೆಯುತತವೆ. ( ಮಳ ,ೆ ಬೆಳ  ೆ, ಕಳ  ೆ)  

೩. ವನಗಳಲಿಿ ಅನೆೇಕ ____________ ಪಾಾಣಿಗಳಿರುತತವೆ.  ( ಜಾತಿಯ, ರಿೇತಿಯ, ನಿೇತಿಯ) 

೪.  ವನಗಳ ಸಂಪತಿತನಿಂದ್ __________ ಹೆೇರಳ  ಲಾಭವಿದೆ. (ಸಹಾಯಕೆೆ, ಸಹಕಾರಕೆೆ,ಸರಕಾರಕೆೆ) 

೫. ಇಲಿಿ  ವನಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಾತೆಯೇಕ  ಇಲಾಖ್ೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ುದ _________ದ್ಲಿಿ.  (೧೭೬೪, ೧೮೬೪, ೧೯೬೪) 

 

ಊ)  ಈ ಪದಗಳನನು ನಿಮೆ ಸವಂತ್ ವಾಕಯಗಳಲಿಿ  ಬ್ಳಸಿರಿ: 

೧. ವನಗಳು:______________________________________________________________________ 

೨. ಮಳ :ೆ_________________________________________________________________________ 

೩. ಮರಗಳು:______________________________________________________________________ 

೪.  ಪಾವಾಹ:_______________________________________________________________________ 

೫. ಆದಾಯ:_______________________________________________________________________ 

೬. ಸಂರಕ್ಷಣೆ:_______________________________________________________________________ 
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ಪತ್ೆಲ ೇಖನ - ನ  ೇಟ್ಸಿ (ಅಭಾಯಸ ) ಪುಸತಕದಲಿಿ ಇರನವ ಹಾಗ  
 

ಈ ಕ ಳಗಿನ ಗದಯ ಭಾಗವನನು ಓದಿ ಕ ಳಗಿನ ಪೆಶ್ ುಗಳಿಗ  ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: 

ಚನುವಿೇರ ಕಣ್ವಿ  - ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ವಿದಯವಾಂಸ ಮತತು ಹ ೊಸಗನ್ನಡ ಕಯವ್ಾದ ಪ್ರಮತಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಚನ್ನವಿೀರ ಕಣವಿಯವ್ರೊ ಒಬ್ಬರತ. ಕವಿತ  ಜನ್ತ ಗ  ತಲತಪ್ುವ್ುದತ 

ಅಗತಾ ಎಾಂದತ ಬ್ಯಸಿದ ಕವಿ ಹಯಗಯಗಿ ಇವ್ರನ್ತನ ಜನ್ತ ಗ  ತಲತಪಿದ ಕವಿ ಎಾಂದತ ಕರ ಯತತಯುರ . ಕಣವಿಯವ್ರತ ಶ ರೀಷ್ಠವಯದ ಅನ ೀಕ ಕನ್ನಡ ಕವಿತ ಗಳನ್ತನ 

ಬ್ರ ದಿದಯಾರ .  

 ಜನ್ನ್ - ಚನ್ನವಿೀರ ಕಣವಿಯವ್ರತ ಗದಗ ಜಿಲ್ ಿಯ ಹ ೊಾಂಬ್ಳ ಗಯರಮದಲ್ಲಿ ೧೯೨೮ರ ಜೊನ್ ೨೮ರಾಂದತ ಜನಿಸಿದರತ. ತಾಂದ  ಸಕಕರ ಪ್ಪ ಮತತು ತಯಯಿ ಪಯವ್ವತವ್ವ.  

ವಿದಾಯಭಾಯಸ - ಧಯರವಯಡದಲ್ಲಿಯೆ ಮಯಧ್ಾಮಿಕ ಹಯಗತ ಕಯಲ್ ೀಜತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ೂರ ೈಸಿ ಕಣವಿಯವ್ರತ ೧೯೫೨ರಲ್ಲಿ ಕನಯವಟಕ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲಯದಿಾಂದ ಎಾಂ.ಎ. ಪ್ದವಿ 

ಪ್ಡ ದನ್ಾಂತರ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲಯದ ಪ್ರಸಯರಯಾಂಗ ವಿಭಯಗದ ಕಯಯವದಶಿವಯಯದರತ. ಧಯರವಯಡ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಯರಧಯಾಪ್ಕರಯಗಿ ಕ ಲಸ ಮಯಡಿದರತ.    

ಕಾವಯಸಂಕಲನ- ಕಯವಯಾಕ್ಷಿ, ಭಯವ್ಜಿೀವಿ, ಆಕಯಶ್ಬ್ತಟ್ಟಿ, ಮಧ್ತಚಾಂದರ, ದಯರಿ ದಿೀಪ್ ಹಯಗತ ಇನ್ೊನ ಅನ ೀಕ ಕಯವ್ಾಸಾಂಕಲನ್ಗಳನ್ತನ ಬ್ರ ದಿದಯಾರ . ಮಕಕಳ ಾಂದರ  ತತಾಂಬ್ 

ಪಿರೀತಿ, ಹಯಗಯಗಿ ಮಕಕಳಿಗಯಗಿಯೆೀ ಮಕಕಳ ಕವಿತ  ಸಾಂಕಲನ್ “ಹಕ್ಕಕ ಪ್ುಕಕ” ರಚಿಸಿದರತ. 

ಪೆಶಸಿತ ಪುರಸಾೆರಗಳು- ಇವ್ರ "ಜಿೀವ್ಧ್ವನಿ" ಎಾಂಬ್ ಕೃತಿಗ  ೧೯೮೧ರ ಕ ೀಾಂದರ ಸಯಹಿತಾ ಅಕಯಡ ಮಿ ಪ್ರಶ್ಸಿು ದ ೊರಕ್ಕದ . ಕನಯವಟಕ ಕವಿರತನ ಪ್ರಶ್ಸಿುಲಭಿಸಿದ . 

ಕಣವಿಯವ್ರತ ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಹಯಸನ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದ “ಅಖಿಲ ಭಯರತ ಕನ್ನಡ ಸಯಹಿತಾ ಸಮ್ಮೇಳನ್” ಕ ಕ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಯಗಿದಾರತ.  

ಈ ಪೆಶ್ ುಗಳಿಗ  ಉತ್ತರಿಸಿ.    

೧. ಜನತ್ ಗ  ತ್ಲನಪಿದ ಕವಿ ಎಂದನ ಯಾರನನು ಕರ ಯನತ್ಾತರ ?  

ಉತ್ತರ:_______________________________________________________________________________________________________  

೨. ಚನುವಿೇರ ಕಣ್ವಿಯವರನ ಯಾವ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದಲಿಿ ಪಾೆರ್ಾಯಪಕರಾಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿದರನ? 

ಉತ್ತರ:_______________________________________________________________________________________________________  

೩. ಚನುವಿೇರ ಕಣ್ವಿಯವರ ಯಾವ ಕೃತಿಗ  ಕ ೇಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮ ಪೆಶಸಿತ ದ  ರಕ್ರದ ? 

ಉತ್ತರ:_______________________________________________________________________________________________________  

೪. ಚನುವಿೇರ ಕಣ್ವಿಯವರ ಮಕೆಳ ಕವಿತ್ ಯ ಹ ಸರ ೇನನ? 

ಉತ್ತರ:_______________________________________________________________________________________________________  
೫. ಚನುವಿೇರ ಕಣ್ವಿಯವರನ ಯಾವ ಸಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದರನ? 

ಉತ್ತರ:_______________________________________________________________________________________________________  

 

 

                                ************************************* ಮುಕಾತಯ ***************************** 

 


