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                                                         LESSON-11  -ಒಲಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು  

ಶಬ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ   

೧)ಕ್ರೀಡೆ =                                   ೨)ಕ್ರೀಡಾಪಟು =                                 ೩)ಕ್ರೀಡಾಾಂಗಣ =                                     

೪)ಚಾಲ್ತಿ =                                    ೫)ಅವಶೆೀಷ =                                   ೬)ಇಮ್ಮಡಿ =  

ಆ)ಆವರಣದಂದ ಸರಿಯಧದ  ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ತನಂಬಿರಿ : 

೧)ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ______________ವಷಷಗಳಿಗೊಮ್ಮಮ ನಡೆಯುತ್ಿದೆ. (ನಾಲುು ,ಐದು ) 

೨)ಸ್ಪರ್ೆಷಗಳಲ್ತಿ ಪರಥಮ್ ಸ್ಾಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ______________ಪದಕವನುು ನೀಡುತ್ಾಿರೆ. (ಚಿನುದ,ಬೆಳಿಿಯ)  

೩)ಈ ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ೆಷಗಳಲ್ತಿ ಮ್ೂರು ಸ್ಾವಿರ ______________ಇತಿಹಾಸ್ವಿದೆ. (ವಾರಗಳ , ವಷಷಗಳ )  

೪)ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ೆಷಗಳಲ್ತಿ ಕ್ರ.ಶ ______________ರ ವೆೀಳೆಗೆ ನಾಂತ್ು ಹೊೀಯಿತ್ು. (೩೯೪,೪೯೪) 

೫)___________ರಿಾಂದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನುು ಮ್ತ್ೆಿ ಆರಾಂಭಿಸ್ಲಾಯಿತ್ು . (೧೮೫೯,೧೯೫೯) 

೬)1936 ರಿಾಂದ ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಜೊಯೀತಿಯು ಬಳಕೆ _____________ಬಾಂದಿತ್ು . (ರೂಢಿಗೆ ,ಗೂಡಿಗೆ ) 
 

ಇ)ಈ ಪದಗಳನ್ನು  ಹೆ ಂದಸಿ ಬರೆಯಿರಿ  

೧)ಪರಥಮ್ ಸ್ಾಾನಕೆು                         ಜೊಯೀತಿ  

೨)ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು                    ಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ತಿ  ಆರಾಂಭ  

೩)ಒಲಾಂಪಿಯಾ                            ಒಲಾಂಪಿಕ್  ಸ್ಮಿತಿ 

೪)ಪುರಾತ್ತ್ವ                              ಪತ್ೆಿಯಾದವು  

೫)ಅವಶೆೀಷಗಳು                          ಇಲಾಖೆ  

೬)ಅಾಂತ್ರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ                    ಒಾಂದು ನಗರ  

೭)ಪರರ್ಾನ ಕಛೆೀರಿ                        ಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ತಿ ಆರಾಂಭ  

೮)ಒಲಾಂಪಿಕ್                              ಚಿನುದ ಪದಕ  

 ಈ )ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಏಕವಚನ್ ರ ಪ ಬರೆಯಿರಿ : 

೧)ಕಾರಣಗಳು-                            ೨)ಸ್ಲಹೆಗಳು-                            ೩)ಅವಶೆೀಷಗಳು-                   

೪)ಸ್ೂಚನೆಗಳು-                          ೫)ಸ್ಾಂಖೆಯಗಳು-                           ೬)ಸ್ಾಳಗಳು-                       ೭)ಸ್ಮಿತಿಗಳು-                              

೮)ಜೊಯೀತಿಗಳು-                          ೯)ಆದೆೀಶಗಳು-                          ೧೦)ಪಾಂದಯಗಳು-  

ಉ )ಒಂದನ ವಧಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿರಿ :- 
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೧)ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಎಷುು ವಷಷಗಳಿಗೊಮ್ಮಮ ನಡೆಯುತ್ದಿೆ ? 

೨)ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು  ಎಷುು ದಿನಗಳ  ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ಿದೆ ? 

೩)ವೆೈಯಕ್ಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ೆಷಗಳಲ್ತಿ ಎಷುು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬಹುದು ? 

೪)ಪ್ಾರಚಿೀನ ಒಲಾಂಪಿಯಾ ನಗರ ಯಾವುದಕೆು ಪರಸಿದಿಿ ಪಡೆದಿತ್ುಿ? 

೫)ಸ್ುಮಾರು ಎಷುು ವಷಷಗಳ ಕಾಲ ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೆಯಲ್ತಲಿ ? 

೬)1984 ರ ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಎಲ್ತಿ ನಡೆದವು ? 

ಊ )ಎರಡನ- ಮ ರನ ವಧಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿರಿ : 

೧)ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪರ್ೆಷಗಳನುು ಎಲ್ತಿ ಏಪಷಡಿಸ್ುತ್ಾಿರೆ ? 

೨)ಗ್ರೀಸ್ ದೆೀಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೊೀತ್ಸವಗಳು ಮ್ತ್ೆಿ ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬಾಂದವು ? 

೩)1984 ರಲ್ತಿ ಅಮ್ಮೀರಿಕದಲ್ತಿ ನಡೆದ ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹೆೀಗ್ತ್ುಿ ? 

೪)ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಜೊಯೀತಿ ಬೆಳಗುವುದನುು ಯಾವಾಗ್ನಾಂದ ಮ್ತ್ುಿ ಎಲ್ತಿಾಂದ ಪ್ಾರಾಂಭಿಸ್ಲಾಗ್ತ್ುಿ ? 

 

                                                  LESSON -12-ಎರಡನ ಗಿಣಿಗಳು 

ಅ )  ಶಬ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ   

೧)ಅಾಂತ್ರ=                              ೨)ನಗದಿಪಡಿಸಿದ=                      ೩)ಪತ್ನ=                      ೪) ಶುಭಶಕುನ=  

ಆ) ಬಿಟ್ಟ ಸಥಳ ತನಂಬಿರಿ  

೧) ಒಬಬ ರಾಜನು ಕುದುರೆಯನೆುೀರಿ__________ ಗೆ  ಹೊರಟಿದದನು  

೨)ಈಗ  ಈ ಎರಡೂ  ಗ್ಣಿಗಳ_________ಹೆೀಳು  

೩) ಇವುಗಳ_____________ದಲ್ತಿ ಅಾಂತ್ಹ ವಯತ್ಾಯಸ್ವೆೀನದೆ? 

೪)ನಾನು ನಾಲುು ದಿನ ಕಳೆದ  ಮ್ಮೀಲೆ___________ ಗೆ ಬರುತ್ೆಿೀನೆ  

೫)_______________ಅದರ  ದುವಷಚನಗಳನುು  ಕೆೀಳಿ ಕೊೀಪ ಬಾಂದಿತ್ು. 

೬)ಆದುದರಿಾಂದ ಅದಕೆು ಅಾಂತ್ಹ ದುಬುಷದಿದ__________ 

ಇ ) ಹೆ ಂದಸಿ ಬರೆಯಿರಿ  

೧)   ಬೆೀಟೆಗೆ                     ಹಣ  

೨) ಪಾಂಜರಗಳನುು            ಮಾತ್ುಗಳು  

೩) ಗ್ಣಿಗಳು                    ಸ್ಾಂಗ  
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೪)ಅರಮ್ನೆಗೆ                 ಮೊಳಗ್ದವು  

೫)ವಾದಯಗಳು                 ಬರುತ್ೆಿೀನೆ  

೬)ಸ್ಜಜನರ                     ಬೆಲೆ ಹೆೀಳು  

೭)ಸ್ತ್ಯವಾದ                 ಗಮ್ನಸಿದದ  

೮)ಸ್ಾಕಷುು                    ಹೊರಟಿದದ  

ಈ )ಈ ಮಧತನ್ನು ಯಧರನ  ಯಧರಿಗೆ  ಹೆೀಳಿದರನ? 

೧) “ಹಾಗಾದರೆ  ಇವುಗಳನುು  ನಾನೆೀ ಕೊಳುಿತ್ೆಿೀನೆ “ 

೨) “ನಾನು ಈ ಗ್ಣಿಗಳ ಗುಣಕೆು ತ್ಕುಾಂತ್ೆ ಬೆಲೆ ನಗದಿ ಮಾಡಿದೆದೀನೆ “ 

ಉ )ಒಂದನ ವಧಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿರಿ  

೧) ರಾಜನು ಕುದುರೆಯನೆುೀರಿ ಎಲ್ತಿಗೆ ಹೊರಟಿುದದ? 

೨) ರಾಜನು  ಯಾವ  ದಾರಿ  ಹಿಡಿದು ಸ್ಾಗುತಿಿದದ? 

೩) ಬೆೀಟೆಗಾರನ ಕೆೈಯಲ್ತಿ ಎಷುು ಪಾಂಜರಾಗಳಿದದವು? 

೪) ಎಡಗೆೈಯಲ್ತಿದದ  ಗ್ಣಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷುು ರೂಪ್ಾಯಿ? 

೫) ಬಲಗೆೈಯಲ್ತಿದದ ಗ್ಣಿಗೆ ಎಷುು ರೂಪ್ಾಯಿ ಬೆಲೆ? 

ಊ )ಒಂದನ ವಧಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ  

೧)ರಾಜನಗೆ ಯಾರ ಮ್ಮೀಲೆ ಪಿರೀತಿ ಉಾಂಟಾಯಿತ್ು? 

೨)ಬೆೀಟೆಗಾರನು ಗ್ಣಿಯ ಪಾಂಜರಗಳನುು ಎಲ್ತಿಗೆ ತ್ೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಹೊರಟಿದದನು? 

೩)ರಾಜನಗೆ  ಯಾರು ಶಾಪ  ಹಾಕ್ದರು? 

೪)ನಾಲುು ದಿನಗಳ  ನಾಂತ್ರ  ರಾಜನ  ಅರಮ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಬಾಂದರು  

ಋ) ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸವಂತ ವಧಕಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ : 

೧)ಬೆೀಟೆಗಾರ  

೨)ಪಾಂಜರ  

೩)ಮಾರಾಟ  

೪)ಗ್ಣಿಗಳು  

೫)ಬಹುಮಾನ  

ಎ )ಎರಡನ- ಮ ರನ ವಧಕಯದಲ್ಲ ಿಉತತರಿಸಿರಿ : 
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೧)ರಾಜನು ಗ್ಣಿಗಳನುು ತ್ೆಗೆದುಕೊಾಂಡ ನಾಂತ್ರ ಬೆೀಟೆಗಾರನಗೆ ಏನು ಹೆೀಳಿದನು ? 

೨)ಐನೂರು ರೂಪ್ಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ಗ್ಣಿಯು ರಾಜನನುು ಏನೆಾಂದು ಹಾರೆೈಸಿತ್ು ? 

೩)ಒಾಂದು ಗ್ಣಿಯಲ್ತಿ ಕೆಟು ಗುಣ ಇನೊುಾಂದು ಗ್ಣಿಯಲ್ತಿ ಒಳೆಿಯ ಗುಣ ಬರಲು ಕಾರಣವೆೀನು ? 

 

                                                    LESSON -13-     ಯನಗಧದ 

ಅ ) ಶಬ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ:   

೧)  ಚೆೀತ್ನ =                ೨) ಕೊನರಿತ್ು =                     ೩)ನವ ಪಲಿವ =                           ೪)ಋತ್ುರಾಜ = 

೫)ಕುಳಿರು ಗಾಳಿ =           ೬)ತಿೀಡಿತ್ು =                     ೭)ತ್ುಷ್ಟ್ಿ  =                   ೮)ಪುಷ್ಟ್ಿ =          ೯) ಮೊೀದ =  

ಆ) ಹೆ ಂದಸಿ ಬರೆಯಿರಿ : 

೧) ಕೊಾಂಬೆ -ಕೊಾಂಬೆ          ಹರುಷದಿ  

೨) ಬಾಳಿನಥಷ                ಅರಳಿತ್ು   

೩) ಹಕ್ು -ಪಕ್ು                ಗೆಲ್ತದವು   

೪) ಚಿಗುರನುಾಂಡು            ಉಳಿದವು 

೫) ಮ್ಮೈ ಮ್ನವದು             ತಿಳಿಸಿತ್ು 

೬) ಚೆೈತ್ರ  ಬಾಂದ               ಕೊನರಿತ್ು       

ಇ )ಆವರಣದಂದ  ಸರಿಯಧದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಥಳದಲ್ಲ ಿತನಂಬಿರಿ : 

೧)__________  ಕೊಾಂಬೆ ಕೊನರಿತ್ು .  

೨)ಹಸ್ುರು____________  ಮ್ಮರೆಸಿತ್ು  

೩)ರೆಕೆು ಹರಡಿ ______________.  

೪)____________ ಗಾಳಿ  ತಿೀಡಿತ್ು .  

೫)ಚೆಲುವು ಒಲವು ____________. 

೬)ವಸ್ಾಂತ್ _____ಮೊಳಗ್ತ್ು. 

 ಈ) ಗನಂಪಿಗೆ  ಸೆೀರದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ: 

೧) ಗ್ಡ ,ಮ್ರ ,ಕೊಾಂಬೆ , ಸಿಾಂಬೆ -   

೨)ಹಕ್ು ,ಪಕ್ಷಿ ,ಖಗ , ಮ್ಗ -  

೩) ಸ್ಾಂತ್ೊೀಷ ,ಆನಾಂದ ,ಹಷಷ ,ವಷಷ -  
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೪)ಚೆೈತ್ರ ,ವೆೈಶಾಖ , ಜೆಯೀಷಿ ,ಶೆರೀಷಿ -  

೫) ಜೀವನ ,ಬದುಕು ,ಬಾಳು ,ಹೊೀಳು - 

ಉ ) ಬಹನವಚನ್ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ : 

೧)ಹಕ್ು -                      ೨)ರೆಕೆು                  ೩)ಋತ್ು –  

೪)ಕೊಾಂಬೆ -                   ೫)ಹಬಬ -              ೬)ವರುಷ - 

ಊ) ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮಮ ಸವಂತ ವಧಕಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ : 

೧) ಕೊಾಂಬೆ :  

೨) ಹಸಿರು :  

೩) ಹಕ್ು :  

೪) ಋತ್ು :  

 ೫) ಗಾಳಿ ;.  

೬) ಗಾನ :  

ಎ ) ಈ ಪದಯಭಧಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಥಗೆ ಳಿಸಿರಿ : 

೧)ಹಕ್ು-ಪಕ್ು ________________                                       ೨)ಕುಳಿರು   ಗಾಳಿ       ತಿೀಡಿತ್ು  

__________________ನಲ್ತದವು                                   ____________________ಅರಳಿತ್ು  

ಋತ್ು ___________________                                            __________________________ 

________________ಗೆಲ್ತದವು.                                      ವಸ್ಾಂತ್ಗಾನ ಮೊಳಗ್ತ್ು. 
 

 ಏ  ಒಂದನ ವಧಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ : 

೧)ನವ ಯುಗಾದಿ  ಏನು  ತ್ಾಂದಿತ್ು? 

೨)ನವ ಯುಗಾದಿ ಏನು ತ್ೊಳೆಯಿತ್ು ? 

೩) ಕೊಾಂಬೆಗಳು ಏನು ಧರಿಸಿದವು ? 

 ೪)ಚಿಗುರನುಾಂಡ ಯಾರು ಗೆಲ್ತದರು ? 

೫)ಮ್ಮೈ ಮ್ನಸ್ುಸಗಳು ಯಾವಾಗ ಅರಳಿದವು ? 

೬) ಯಾವ  ಗಾನ  ಮೊಳಗ್ತ್ು ? 
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                                            LESSON-15-ಬಿಜಧಪುರದ ಗೆ ೀಳ ಗನಮಮಟ್  

ಅ ) ಶಬ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ:   

೧)ಪ್ಾರಮ್ುಖಯತ್ೆ =                       ೨)ಬೃಹದಾಕಾರ =                             ೩)ವಿಸ್ಮಯ =                                               

೪)ಪರಮ್ುಖ =                             ೫)ಹಜಾರ =                                    ೬)ಪರತಿಧವನ =                             

 ೭)ಅಮೊೀಘ =                           ೮)ಅಪರೂಪ =                             ೯) ವಿನಾಯಸ್ =                        ೧೦)ಖಾಯತಿ =   

ಆ)ಆವರಣದಂದ ಸರಿಯಧದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಸಥಳ ತನಂಬಿರಿ : 

೧)_________ಒಾಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರವಾಗ್ ಬೆಳೆದಿದೆ.(ಬಿಜಾಪುರ ,ಬಿೀಜಾಪುರ ,ದಾವಣಗೆರೆ ) 

೨)ಬಿಜಾಪುರವು ಮೊದಲು ಚಾಲುಕಯ ರಾಜರ _______ದಲ್ತತಿ್ುಿ .(ವಶ ,ವೆೀಶ ,ಆವೆೀಶ ) 

೩)ಬೆರಗುಗೊಳಿಸ್ುವ  ನಮಾಷಣವೆಾಂದರೆ _______ಗುಮ್ಮಟ (ಬೊೀಳ ,ಗೊೀಳ,ಬೂಗೊೀಳ ) 

೪)ಅದನುು ಇಬಾರಹಿಾಂ ರೊೀಜಾ ಎಾಂದು ____________(ಕರೆಯುತ್ಾಿರೆ ,ಬರೆಯುತ್ಾಿರೆ ,ಮ್ರೆಯುತ್ಾಿರೆ ) 

೫)ಗೊೀಲ ಗುಮ್ಮಟದ ಒಳಭಾಗದಲ್ತಿ ಪಿಸ್ು ಮಾತಿನ ಒಾಂದು ____ಯಿದೆ (ಅಟಿುಗೆ ,ಪ್ೆಟಿುಗೆ ,ಕಟಿುಗೆ ) 

೬)ಇದು ಜಗತಿಿನ ಅದುುತ್ಗಳಲ್ತಿ ______(ಒಾಂದು ,ಇನೊುಾಂದು ,ಮ್ತ್ೊಿಾಂದು ) 

ಇ )ಹೆ ಂದಸಿ ಬರೆಯಿರಿ : 

೧)ಬಿಜಾಪುರ              ಚಾಲುಕಯರು  

೨)ರಾಜರು                ಮಾಡಿದರು   

೩)ರಾಜಯಭಾರ            ಮ್ಹಾರಾಜರು 

೪)ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ          ವಿಜಾಪುರ  

೫)ಇಬಾರಹಿಾಂ              ಅಟಿುಗೆ  

೬)ಪಿಸ್ುಮಾತಿನ           ಅದುಬತ್ ನಮಾಷಣ  

೭)ಗೊೀಳಗುಮ್ಮಟ        ರೊೀಜಾ  

೮)ಬಾದಾಮಿಯ          ದೊರೆಗಳು  

ಈ)ಸಮಧನಧರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ : 

೧)ಪ್ಾರಮ್ುಖಯತ್ೆ-                        ೨)ಹಜಾರ-                    ೩)ಪಿಸ್ುಮಾತಿನ-                          

೪)ವಿಸ್ಮಯ-                         ೫)ಪರತಿಧವನ  -                          ೬)ವಿಶವ-                     ೭)ಖಾಯತಿ -                                        

೮)ಸ್ಾಂಗತಿ-                         ೯)ವಿನಾಯಸ್                             ೧೦)ಶತ್ಮಾನ - 

ಉ)ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಧಗಿ ಜೆ ೀಡಿಸಿ ಪದಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ : 
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೧)ರಪುಜಾಬಿ-              ೨)ಯಲವಾದೆೀ-                     ೩)ರುಜರಾಹಾಮ್-                     ೪)ಧಿಮಾಸ್-                                                                     

೫)ನರ್ಾಜರಾ-             ೬)ಮಿದಾಬಾ-                        ೭)ಹಿಶಾಲ್ ದಿಆ -                      ೮) ವಭವೆೈ- 

ಊ )ಮಧದರಿಯಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ : 

     ಮಧದರಿ: ನಗರ -ನಗರಗಳು  

೧)ರಾಜಯ -                            ೨)ಸ್ಾಳ -                                     ೩)ಶಿಲಪ -                      

 ೪)ಗಾರಮ್ -                       ೫)ಕಟುಡ -                              ೬)ಗೊೀಪುರ -  

ಋ )ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಮಧದರಿಯಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ : 

ಮಧದರಿ :ಪಿಸ್ುಮಾತ್ುಗಳು -ಪಿಸ್ುಮಾತ್ು  

೧)ನಮಾಷಣಗಳು -                        ೨)ಕಮ್ಲಗಳು-                     ೩)ವಿನಾಯಸ್ಗಳು-                   

೪)ಸ್ಮಾಧಿಗಳು -                              ೫)ಸ್ಾಂಗತಿಗಳು -                          ೬) ಅದುುತ್ಗಳು- 

ಎ)ಒಂದನ ವಧಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿ : 

೧)ಬಿಜಾಪುರದ  ಇನೊುಾಂದು ಹೆಸ್ರೆೀನು ? 

೨)ಬಿಜಾಪುರವು ಎಾಂತ್ಹ ನಗರವಾಗ್ ಬೆಳೆದು ಬಾಂದಿದೆ ? 

೩)ಬಿಜಾಪುರವು ಯಾವುದಕೆು ಪರಸಿದಿದ ಪಡೆದಿದೆ ? 

೪)ಬಿಜಾಪುರವು ಮ್ೂರು ಶತ್ಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಯಾರ ವಶದಲ್ತಿತ್ುಿ ? 

೫)ಬಿಜಾಪುರದಲ್ತಿ ಮ್ುಾಂದೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಾಂಶದ ದೊರೆಗಳು ರಾಜಯಭಾರ ಮಾಡಿದರು ? 

೬)ಬಿಜಾಪುರದಲ್ತಿ ವಿಶವವನೆುೀ ಬೆರಗು ಗೊಳಿಸ್ುವಾಂತ್ೆ ನಮಾಷಣ ಯಾವುದಿದೆ? 

 ಏ)ಎರಡನ-ಮ ರನ ವಧಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿರಿ: 

೧)ಚಾಲುಕಯ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ತಿ ಕಟಿುದ ದೆೀವಾಲಯಗಳು  ಹೆೀಗ್ವೆ ? 

೨)ಗೊೀಳ ಗುಮ್ಮಟದ ಉದದ,ಅಗಲ ಮ್ತ್ುಿ ಎತ್ಿರ ಎಷ್ಟ್ುದೆ ? 

   
 

                                                               LESSON -17-ಜನ್ಗಣರ್ತದಧರ 

ಅ )ಶಬ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ:   

೧ಜನಗಣತಿ =                                           ೨)ಸ್ೂತ್ರರ್ಾರ=                                             ೩)ಕಟುು =                                   

೪)ಬಾಧಕ =                                               ೬)ಬಿಕುಟುು = 
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ಆ)ಸಮಧನಧರ್ಥಕ  ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ : 

೧)ಸ್ಾಂಚಾರ -                                             ೨)ಕಟುು -                              ೩)ಕೆಲಸ್-                          ೪)ಬಿಕುಟುು -                           

೫)ತ್ಾಳ ಮೆ -                                                 ೬)ನೀಡು -                             ೭)ಗುಟುು - 

ಇ )ಹೆ ಂದಸಿ ಬರೆಯಿರಿ : 

೧)ಹತ್ುಿ ವಷಷಕೊುಮ್ಮಮ               ನಮ್ಮ ಸ್ಹಕಾರ  

೨)ಇಪಪತ್ುಿ ದಿನಗಳಲೆಿ                 ನಾ ಸ್ೂತ್ರರ್ಾರ  

೩)ದನಗಣತಿ ಮ್ನೆಗಣತಿ             ನನು ಅವತ್ಾರ  

೪)ಜನಗಣತಿ ಕೆಲಸ್ದಲ್ತ               ಮಾಡಿರುವೆ ಎಲಿ  

೫)ಆದರೂ ಬೆೀಡುವೆನು               ಮಾಡಿ ಸ್ಾಂಚಾರ  

ಈ )ಈ ಸಧಲನಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ : 

೧)ಹೆೀಳಿ ಬಾಯಿಬಟುು ಇದುದದೆೀನೆೀ  ಇರಲ್ತ  

೨)ನಮ್ಗ್ಲಿ ಕಟುು ಹೆೀಳಿದೆದೀ ಬರೆಯುವೆನು  

೩)ಬರದು ಬಿಕುಟುು ಬಾಧಕವು ಏನಲಿ  

೪)ನನುಾಂದ ಗುಟುು ರಟಾುಗದೆಾಂದಿಗೂ  

ಉ)ಒಂದನ ವಧಕಯದಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಿರಿ : 

೧)ಜನಗಣತಿದಾರ ಎಷುು ವಷಷಕೊುಮ್ಮಮ  ಅವತ್ಾರ ಮಾಡುತ್ಾಿನೆ ?) 

೨)ಜನಗಣತಿದಾರ ಎಷುು ದಿನಗಳ   ಕಾಲ   ಸ್ಾಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ಾಿನೆ ? 

೩)ಜನಗಣತಿದಾರ  ಯಾರ ತ್ಲೆ ಎಣಿಸ್ುತ್ಾಿನೆ ? 

೪)ಜನಗಣತಿ ಕಾಯಷಕರಮ್ವು ಯಾವ ಯೀಜನೆಗೆ ಮ್ೂಲಾರ್ಾರ ? 

೫)ಜನಗಣತಿರ್ಾರ ಎಷುು ಪರಶೆುಗಳನುು ಕೆೀಳುತ್ಾಿನೆ ? 

೬)ಜನಗಣತಿದಾರನು ಕೆೈ ಮ್ುಗ್ದು ಎಲ್ತಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ಾಿನೆ ? 

ಊ )ಈ  ಪದಯಭಧಗವನ್ನು    ಪೂರ್ತಥಗೆ ಳಿಸಿರಿ : 

೧)ಇದುದದೆೀನೆೀ  _____________________                          ೨) ಹಲವಾರು ಪರಶೆುಗಳ ಕೆೀಳುವೆನು ನಮ್ಗೆ 

______________________ನಮ್ಗ್ಲಿ ಕಟುು                           __________________________ 

ಬಾಧಕವು ________________________                             __________________________ 

______________________ನನುಾಂದ ಗುಟುು                           ಕೆೈ ಮ್ುಗ್ದು ಹೊೀಗುವೆನು ಮ್ುಾಂದಿನಾ ಮ್ನೆಗೆ                             
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ಪತರಲೆೀಖನ್ -ನೆ ೀಟ್ಸ್ (ಅಭಧಯಸ )ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಇರನವ ಹಧಗೆ 
  
ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಗದಯ ಭಧಗವನ್ನು .ಓದ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಿರಿ: 

ಗ್ರಿೀಶ ಕಾನಾಷಡ ರು ೧೯೩೮ ಮ್ಮೀ ೧೯ರಾಂದು ಮ್ಹಾರಾಷರದ ಮಾಥೆೀರಾನದಲ್ತಿ ಜನಸಿದರು. ತ್ಾಂದೆ ಡಾ॥ 

ರಘುನಾಥ್ ಕಾನಾಷಡ, ತ್ಾಯಿ ಕೃಷ್ಾಾ ಬಾಯಿ.  ಗ್ರಿೀಶರ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ಿರ ಕನುಡ ಜಲೆಿಯ ಶಿರಸಿಯಲ್ತ,ಿ 

ಪ್ರರಢಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಾರವಾಡದ ಬಾಸ್ೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಸ್ೂುಲ್ತನಲ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನಾಷಟಕ ಕಾಲೆೀಜನಲ್ತಿ ಆಯಿತ್ು  

ಆ ಬಳಿಕ ಹೊಷಡಸ ಸ್ಾುಲಶಿಷಪ್ ಪಡೆದುಕೊಾಂಡು ಆಕ್ಸ್ ಫಡ ಷನಲ್ತಿ ಹೆಚಿಿನ ವಾಯಸ್ಾಂಗಕೆು ತ್ೆರಳಿದರು. ಗ್ರಿೀಶ 

ಕಾನಾಷಡರು ಆಕ್ಸ್ ಫಡಷ  ಡಿಬೆೀಟ ಕಿಬ್ ಗೆ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗ್ ಆಯ್ಕುಯಾದ ಪರಥಮ್ ಏಷ್ಟ್ಯನ್ ಆಗ್ದಾದರೆ. ತ್ಮ್ಮ ಓದು, 

ಚಚೆಷಯನುು ದೆೀಶ ವಿದೆೀಶದಲೂಿ ಹರಡಿ ವಿದಾವಾಂಸ್ರ ಸ್ಖಯದಲ್ತಿ, ಕಲಾಸ್ೆೀವಕರ ಸ್ಹವಾಸ್ದಲ್ತಿ ಗುತಿಷಸಿಕೊಾಂಡ 

ಕಾನಾಷಡ ಬುದಿಿಜೀವಿ ಎನಸಿಕೊಾಂಡರು. ಬಹುಭಾಷ್ಾ ಪಾಂಡಿತ್ರೆಾಂಬ ಹಿರಿಮ್ಮಗೆ ಪ್ಾತ್ರರಾಗ್, ಷ್ಟ್ಕಾಗೊೀ 

ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದಲ್ತಿ ಸ್ಾಂದಶಷಕ ಪ್ಾರರ್ಾಯಪಕರಾಗ್ ಕಾನಾಷಡ ಸ್ೆೀವೆ ಸ್ಲ್ತಿಸಿದರು. 

ವಿದೆೀಶದಲ್ತಿದಾದಗಲೆೀ ಕನುಡ ನಾಟಕಗಳನುು ಬರೆದು ಇಲ್ತಿಗೆ ಬಾಂದು ಹೊಸ್ ನಾಟಕಗಳ ಓದು, ಪರದಶಷನಕೆು ದಾರಿ 

ಮಾಡಿಕೊಾಂಡರು. ಇವರು ಕನುಡವಲಿದೆ ಹಿಾಂದಿ, ಪಾಂಜಾಬಿ, ಮ್ರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿೀಯ ಹಲವು ಭಾಷ್ೆಗಳಿಗೆ ತ್ಮ್ಮ 

ನಾಟಕಗಳು ಅನುವಾದಗೊಾಂಡು, ಪರದಶಷನಗೊಾಂಡವು. ಗ್ರಿೀಶ ಕಾನಾಷಡರ ಮೊದಲ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ 

‘ಯಯಾತಿ’’ರ್ಾರವಾಡದ ಮ್ನೊೀಹರ ಗರಾಂಥಮಾಲೆಯಲ್ತಿ ಪರಕಟವಾಯಿತ್ು. ಇಾಂಗೆಿಾಂಡಿನಾಂದ ಮ್ರಳಿದ ಬಳಿಕ 

ತ್ುಘಲಕ್ ಹಾಗೂ ಹಯವದನ ಪರಕಟವಾದವು. ಈ ನಡುವೆ ಪುಣೆ ಫಿಲ್ಮ ಇನಸಿಟೂಯಟ್ ನ ನದೆೀಷಶಕರಾಗ್ ಸ್ೆೀವೆ 

ಸ್ಲ್ತಿಸಿದದರು .  ಬರೆದ `ನಾಗಮ್ಾಂಡಲ' ಒಾಂದು ಜನಪದ ಕಥೆಯಾಗ್ದುದ, ಇವರಿಗೆ ಕನಾಷಟಕ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಪರಶಸಿಿ 

ದೊರೆಕ್ಸಿ ಕೊಟಿುತ್ು. 

ಪರಶೆುಗಳು : 

೧)ಗ್ರಿೀಶ್ ಕಾನಾಷಡ ರವರು ಎಲ್ತಿ  ಮ್ತ್ುಿ ಯಾವಾಗ ಜನಸಿದರು ? 

೨)ಗ್ರಿೀಶ್  ಕಾನಾಷಡ ರವರ ತ್ಾಂದೆ ತ್ಾಯಿಯ ಹೆಸ್ರೆೀನು ? 

೩)ಗ್ರಿೀಶ್ ಕಾನಾಷಡ ರವರು _________ಕಿಬ್ ಗೆ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗ್ ಆಯ್ಕುಯಾದ ಪರಥಮ್ ಏಷ್ಟ್ಯನ್ ಆಗ್ದಾದರೆ .  

೪)ಗ್ರಿೀಶ್ ಕಾನಾಷಡ ರವರು ಮೊದಲು ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಯಾವುದು? 

೫)ಗ್ರಿೀಶ್ ಕಾನಾಷಡ ಬರೆದ `ನಾಗಮ್ಾಂಡಲ' ಒಾಂದು ____________ ಕಥೆಯಾಗ್ದೆ. 

                              _______________________ಮ್ುಕಾಿಯ________________________ 

 

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B3%A7%E0%B3%AF%E0%B3%A9%E0%B3%AE
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B3%87
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%B7%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%B0
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%89%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%B0_%E0%B2%95%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%A1
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A7%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%A1

