
��ಾ� ಪಂ�ಾಯತ �ೆಳ�ಾ� 

�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ  
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1. ಆOಾರ – ಇದು ಎQ�ಂದ =ೊRೆಯುತS=ೆ ? 

1) ಎ:ಾ� Eೕ�ಗ>Kೆ ಒಂ�ೇ �ೕ=ಯ ಆ�ಾರ 6ೇಕು ಎಂದು Mೕವ1 ಕಂಡುOೊಂ�PQೕRಾ? 

ಇಲ�. ಎ�ಾ� �ೕ�ಗಳ ಆOಾರ ಅವಶVಕ6ೆಗಳW ಬದ�ಾಗುತSXೆ. ಆOಾರದ ಅವಶVಕ6ೆಗಳ ಆYಾರದ Zೕ�ೆ, �ೕ�ಗಳನು[ ಮೂರು 
ವಗ�ಗ8ಾ] �ಂಗ^ಸ�ಾ]=ೆ: 
(i) ಸಸVOಾ!ಗಳW: ಈ -ಾ�`ಗಳW ಸಸVಗಳW ಅಥXಾ ಸಸV ಉತbನ[ಗಳನು[ ;ಾತ� Aನು[ತSXೆ. ಉ=ಾಹರ�ೆ�ೆ: ಹಸು, ಆdೆ, eಲ, 

ಕುದುRೆ ಇ6ಾV>. 

(ii) ;ಾಂ�ಾOಾ!ಗಳW: ಈ -ಾ�`ಗಳW ಇತರ -ಾ�`ಗಳನು[ Aನು[ತSXೆ. ಉ=ಾಹರ�ೆ�ೆ: fಂಹ, ಹುQ, ಹQ�, ಇ6ಾV>. 

(iii) ಸವ�ಭ�ಕರು: ಈ -ಾ�`ಗಳW ಸಸVಗಳW ಮತುS -ಾ�`ಗಳನು[ Aನು[ತSXೆ. ಉ=ಾಹರ�ೆ�ೆ: dಾh, �ೆಕುi,  ಾ�ೆ, ಇ6ಾV>. 

2) Cಾವ1 =ನು0ವ ಐದು ಸಸ	ಗಳ% ಮತು� =ನು0ವ ಅವ1ಗಳ Tಾಗಗಳನು0 �ೆಸ�U. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Oಾಲಂ- ಎ ಯ�� OೊV+ರುವ ಅಂಶಗಳನು0  Oಾಲಂ X ನ��ರುವ ಅಂಶಗ'YೆಂPKೆ �ೊಂPU. 

       Oಾಲಂ ಎ           Oಾಲಂ X 

Oಾಲು, eಸರು, ಪ�ೕj , ತುಪb     ಎ�ಾ� -ಾ�` ಉತbನ[ಗಳW 

-ಾಲಕ, ಹೂ ೋಸು,  ಾVRೆk     ತರ ಾ!ಗಳW 

fಂಹಗಳW ಮತುS ಹುQಗಳW     ಇತರ -ಾ�`ಗಳನು[ Aನು[ತSXೆ 

ಸಸVOಾ!ಗಳW     ಸಸVಗಳW ಮತುS ಸಸV ಉತbನ[ಗಳನು[ Aನು[ತSXೆ. 

4) OೊV+ರುವ ಪದಗ>ಂದ Xಟ+ ಸZಳಗಳನು0 ತುಂX:            ಸಸVOಾ!, ಸಸV, Oಾಲು, ಕಬುl, ;ಾಂ�ಾOಾ! 

 (ಎ) ಹುQ ಒಂದು [ಾಂ\ಾ�ಾ� ಏ ೆಂದRೆ ಅದು ;ಾಂಸವನು[ ;ಾತ� Aನು[ತS=ೆ. 
(9) �ಂ ೆ ಸಸV ಉತbನ[ಗಳನು[ ;ಾತ� Aನು[ತS=ೆ ಮತುS ಇದನು[  ಸಸ	�ಾ� ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. 
(f) ]o  ಸಸ	 ಉತbನ[ಗಳನು[ ;ಾತ� Aನು[ತS=ೆ. 
(^) ಹಸುಗಳW, ಎZ)ಗಳW ಮತುS Zೕ ೆಗoಂದ =ೊRೆತ,  dಾವ1 ಕು^ಯುವ ಒಂದು -ಾ�` ಜನV ಉತbನ[ �ಾಲು 
(ಇ) ನಮ�ೆ ಸಕiRೆಯು ಕX] �ಂದ =ೊRೆಯುತS=ೆ. 
  

ಸಸ	 =ನ0ಬಹು�ಾದ ಸಸ	 Tಾಗ 

 ಾVRೆk �ೇರು 

ಬpಾ` 9ೕಜ 

�ೇಬು ಹಣುq 

ಹೂ ೋಸು ಹೂವ1 

ಎ�ೆ ೋಸು ಎ�ೆ 



2. ಆOಾರದ ಘಟಕಗಳW 

1) ನಮ9 ಆ�ಾರದ��ನ ಪ^ಮುಖ `ೕಷOಾಂಶಗಳನು0 �ೆಸ�U. 

ನಮ) ಆOಾರದQ�ನ ಪ�ಮುಖ vೕಷ ಾಂಶಗಳW:  ಾ�ೋ�Oೈyೆ�ೕಟಗಳW, v�ೕ3ೕz,  ೊಬುl, �ೕವಸತ{ಗಳW, ಖ�ಜಗಳW, dಾರು 
ಮತುS �ೕರು 

2) Oೆಳ2ನವ1ಗಳನು0 �ೆಸ�U: 

(ಎ) ನಮ) =ೇಹ ೆi ಮುಖVXಾ] ಶ|Sಯನು[  ೊಡುವ vೕಷ ಾಂಶಗಳW ---- Oಾ6ೋ.�ೈcೆ^ೕdಗಳ% ಮತು� Oೊಬು]ಗಳ% 

(9) ನಮ) =ೇಹದ �ೆಳವ`�ೆ ಮತುS �ವ�ಹ�ೆ�ೆ ಅವಶV�ರುವ vೕಷಕಗಳW --- `^ೕVೕನeಳ% ಮತು� ಖMಜಗಳ% 

(f) ಉತSಮ ದೃ~4  ಾ-ಾ^ ೊಳ�ಲು ಅಗತVXಾದ �ಟ/z --- �ಟgh ಎ 

(^) ನಮ) ಮೂ�ೆಗಳನು[ ಆRೋಗVXಾ]ಡಲು ಅಗತVXಾದ ಖ�ಜ --- Oಾ	�iಯಂ 

3) ಪ^=jಂದರಲೂ� ಎರಡು ಆ�ಾರಗಳನು0 �ೆಸ�U: 

(ಎ)  ೊಬುlಗಳW -- Cೆಲಗಡ:ೆ ಮತು� 6ೆ;ೆk 

(9) �ಷ4 -- ಅlm ಮತು� [ಾವ1 

(f) ಆOಾರದ dಾರು -- ಆಲೂಗcೆn ಮತು� 6ೇ' Oೆಾಳ%ಗಳ% 

(^) v�ೕ3ೕz --- gೕನು ಮತು� �ೆಸರುOಾಳ% 

4) ಸ�oಾದ �ೇ>Oೆಗ>Kೆ  ಸ� ( √ ) ಗುರುತು [ಾ�. 

(ಎ) ಅನ[ವನು[ ;ಾತ� �ೇ�ಸುವ1ದರ ಮೂಲಕ,  dಾವ1 ನಮ)  =ೇಹದ vೕಷಕಗಳ ಅಗತV6ೆಯನು[  ಪ�Rೈಸಬಹುದು.  
(9) ಸಂತುQತ ಆOಾರವನು[ �ೇ�ಸುವ ಮೂಲಕ   ೊರ6ೆ  Rೋಗಗಳನು[ ತyೆಯಬಹುದು. √  

(f) ಸಂತುQತ ಆOಾರವ1 ��ಧ  ಆOಾರ ಪ=ಾಥ�ಗಳನು[ ಒಳ�ೊಂ^ರುತS=ೆ. √ 

(^) =ೇಹ ೆi ಎ�ಾ� vೕಷಕಗಳನು[ ಒದ]ಸಲು ;ಾಂಸ ;ಾತ� �ಾಕು.  

5) Xಟ+ ಸZಳ ತುಂX�: 

(ಎ) �Oೆಟi �ಟ/z ^  ೊರ6ೆhಂದ  ಉಂpಾಗುತS=ೆ. 
(9) �ಟgh X 1  ೊರ6ೆಯು �ೆ!�ೇ!  Rೋಗವನು[ ಉಂಟು;ಾಡುತS=ೆ. 
(f) �ಟ/z f  ೊರ6ೆಯು ಸm�. Rೋಗವನು[ ಉಂಟು;ಾಡುತS=ೆ. 
 (^) ನಮ) ಆOಾರದQ� �ಟgh ಎ  ೊರ6ೆhಂದ ಇರುಳW ಕುರುಡುತನ ಉಂpಾಗುತS=ೆ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. ಎ8ೆhಂದ ಬpೆ4  
1)  ೆಳ]ನ dಾರುಗಳನು[ dೈಸ]�ಕ ಅಥXಾ ಸಂ0ೆ�ೕ~ತ ಎಂಬು=ಾ] ವ]ೕ�ಕ!f: 

dೈ�ಾz, ಉ�ೆq, ಹAS, Rೇ�ೆ), -ಾQಎಸ4j, �ೆಣಬು 
ಪ�ಕೃAhಂದ, ಅಂದRೆ ಸಸVಗಳW ಮತುS -ಾ�`ಗoಂದ ಪyೆಯುವ dಾರುಗಳನು[ dೈಸ]�ಕ dಾರುಗಳW ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ ಮತುS 
Rಾ�ಾಯ�ಕ �Yಾನಗoಂದ ;ಾನವರು ತ#ಾ!fದವ1ಗಳನು[ ಸಂ0ೆ�ೕ~ತ dಾರುಗಳW ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. 
-ಾ�`ಗoಂದ ಉ�ೆq ಮತುS Rೇ�ೆ) ಮತುS ಸಸVಗoಂದ ಹAS ಮತುS �ೆಣಬನು[ ಪyೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. ಆದ�!ಂದ, ಅವ1 dೈಸ]�ಕ 

dಾರುಗ8ಾ]Xೆ. ಮ6ೊSಂ=ೆyೆ dೈ�ಾz ಮತುS -ಾQಎಸ4j ಅನು[ ಕೃತಕXಾ] ತ#ಾ!ಸ�ಾಗುತS=ೆ ಮತುS ಆದ�!ಂದ ಸಂ0ೆ�ೕ~ತ 

dಾರುಗ8ಾ]Xೆ. 
 

2) Oೆಳ2ನ �ೇ>Oೆಗಳ% 'ಸ�' ಅಥIಾ 'ತಪ1q' ಎಂಬುದನು0 =>U: 

ಎ) ನೂಲನು[ dಾ!�ಂದ ತ#ಾ!ಸ�ಾಗುತS=ೆ.     (ಸ�) 
�ೌ) ನೂಲುವ1ದು dಾರುಗಳನು[ ;ಾಡುವ |��.    (ತಪ1q) 

f) �ೆಣಬು 6ೆಂ]ನ ಾhಯ Oೊರ ಕವಚ. (ತಪ1q) 

^) ಹAShಂದ 9ೕಜ �ೇಪ�^ಸುವ |��ಯನು[ ,ಂಜುವ1ದು ಎನು[ವರು.   (ಸ�) 
ಇ) ನೂಲನು[ dೇಯುವ1ದ!ಂದ  ಬpೆ4 ತ#ಾRಾಗುತS=ೆ.   (ಸ�) 
ಎ�) ]ಡದ  ಾಂಡ>ಂದ Rೇ�ೆ) dಾರನು[ ಪyೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. (ತಪ1q) 
�) -ಾQಎಸ4j dೈಸ]�ಕ dಾರು.   (ತಪq) 
 
3) Xಟ+ ಸZಳಗಳನು0 ತುಂXರ: 

(ಎ) ಸಸV dಾರುಗಳನು[                  ಮತುS                   ವVವ� �ೆಗoಂದ ಪyೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. 
(9) -ಾ�`ಯ dಾರುಗಳW ಉ; kೆ  ಮತುS Rೇtೆ9 . 
 

4) ಸಸ	ದ oಾವ Tಾಗಗ>ಂದ ಹ=� ಮತು� \ೆಣಬುಗಳನು0 ಪcೆಯ:ಾಗುತ��ೆ? 

ಹAS ಸಸVಗಳ ಹ`q�ಂದ ಹAS dಾರುಗಳನು[ ಪyೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. ಹAS ಸಸVದ ಹಣqನು[ ಹAS �ೋ�� ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. �ೆಣ9ನ 

dಾರುಗಳನು[ �ೆಣ9ನ ಸಸVಗಳ  ಾಂಡ>ಂದ ಪyೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. 
 

5) uೆಂ2ನ Cಾ�Mಂದ ತoಾRಾಗುವ  ಎರಡು ವಸು�ಗಳನು0 �ೆಸ�U. 

6ೆಂ]ನ dಾ!�ಂದ ತ#ಾ!fದ ಎರಡು ವಸುSಗಳW:  (i) ಹಗ�ಗಳW    (ii) ಬು34ಗಳW 
 

6) Cಾ�Mಂದ ನೂಲನು0 ತoಾ�ಸುವ l^vಯನು0 �ವ�U. 

dಾ!�ಂದ ನೂಲು ತ#ಾ!ಸುವ ಪ�|��ಯನು[ ನೂಲು� ೆ ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. ಎ8ೆಗಳನು[ eದಲು ಅವ1ಗಳ ಮೂಲ>ಂದ 

Oೊರ6ೆ�ೆದು ನಂತರ ನೂಲುಗ8ಾ] Aರು]ಸ�ಾಗುತS=ೆ. ನೂಲುವQ� ಬಳಸುವ ಎರಡು �ಾಧನಗಳW ತಕQ  ಮತುS ಚರಕ . 

 

 

 

 

 

 



4. ಪ�ಾಥ.ಗಳನು0 ಗುಂಪ1ಗ'ಾ2 ವ2ೕ.ಕ�ಸುವ1ದು 
1) ಮರPಂದ ತoಾ�ಸಬಹು�ಾದ 5 ವಸು�ಗಳನು0 �ೆಸ�U. 

ಮರ>ಂದ ;ಾಡಬಹು=ಾದ ಐದು ವಸುSಗಳW : (i) Zೕಜು     (ii) ಕು��       (iii) ಮಂಚ        (iv) �ಾ]ಲು      (v) ಎASನಬಂ^ 
 

2)  ೆಳ]ನವ1ಗಳQ�  Oೊ8ೆಯುವ   ವಸುSಗಳನು[ ಆ�i;ಾ^:       �ಾ�ನ ಬಟ4ಲು, -ಾ�f4� ಆ3 ೆ, ಉ|iನ ಚಮಚ, ಹAS ಅಂ] 

�ಾ�ನ �ೌ� ಮತುS f4ೕ� ಚಮಚ 

3) OೆಳKೆ OೊV+ರುವ ವಸು�ಗಳನು0 ಅವ1 oಾವ  ಪ�ಾಥ.ಗ>ಂದ [ಾಡಲqV+Iೆ ಎಂಬುದRೊಂPKೆ �ೊಂPU ಬRೆ(�. ಒಂದು ವಸು�ವ1 

ಒಂದlmಂತ �ೆಚುw ಪ�ಾಥ.ಗ>ಂದ ತoಾRಾ2ರಬಹುದು ಮತು� ಒಂದು ಪ�ಾಥ.ವ1 ಹಲವ1 ವಸು�ಗಳ ತoಾ�Oೆಯ�� 

ಬಳOೆoಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನು0 Cೆನx�. 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Oೆಳ2ನ  �ೇ>Oೆಗಳ% 'ಸ�' ಅಥIಾ 'ತಪ1q' ಎಂದು =>U. 

(i) ಕಲು� -ಾರದಶ�ಕ ಆದRೆ, �ಾಜು ಅ-ಾರದಶ�ಕ. (ತಪ1q) 

(ii) dೋkಬುಕ ೆi Oೊಳ�=ೆ, ಆದRೆ ಅoಸುವ ರಬlರ�ೆ Oೊಳ�ಲ�. (ತಪ1q) 
(iii) fೕZಸುಣqವ1 �ೕ!ನQ� ಕರಗುತS=ೆ. (ತಪ1q) 
(iv) ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು �ೕ!ನ Zೕ�ೆ 6ೇಲುತS=ೆ. (ಸ�) 

(v) ಸಕiRೆಯು �ೕ!ನQ� ಕರಗುವ1>ಲ�. (ತಪ1q) 
(vi) ಎ�ೆq �ೕ!ನQ� �ೆRೆಯುತS=ೆ. (ತಪ1q) 
(vii) ಮರಳW �ೕ!ನ ತಳದQ� ಸಂಗ�ಹXಾಗುತS=ೆ. (ಸ�) 

(viii) �dೆಗj �ೕ!ನQ� ಕರಗುತS=ೆ. (Mಜ) 

5) Oೆಲವ1 ವಸು�ಗಳ �ಾಗೂ ಪ�ಾಥ.ಗಳ �ೆಸರುಗಳನು0 ಈ OೆಳKೆ Mೕಡ:ಾ2�ೆ.      

 �ೕರು, �ಾ�ೆik �ಾ�, |ತS8 ,ೆ ಸಕiRೆ, �ೊ�ೕ�, �ೇಬು ಮತುS ಮ`qನ ಮಡ ೆ     ಅವ1ಗಳನು[ ,ೕ�ೆ ಗುಂಪ1 ;ಾ^: 

(ಎ) �ೋ�ಾ ಾರದ ಮತುS ಉoದ ಆ ಾರಗಳW 
(9) Aನ[ಬಹು=ಾದ ಮತುS Aನ[�ಾರದವ1 
(ಎ) ದುಂಡ2ನ ಆOಾರದ :-  �ಾ�ೆik�ಾ�, |ತS8 ,ೆ �ೊ�ೕ�, �ೇಬು, ಮ`qನ ಮಡ ೆ 
       ಇತರ ಆOಾರಗಳ% : -- �ೕರು, ಸಕiRೆ 
(X) =ನ0ಬಹು�ಾದ ವಸು�ಗಳ% :-- �ೕರು, |ತS8 ,ೆ ಸಕiRೆ, �ೇಬು 
        =ನ0:ಾರದವ1 :- �ಾ�ೆik�ಾ�, �ೊ�ೕ�, ಮ`qನ ಮಡ ೆ 

ವಸು�ಗಳ% ವಸು� 

ಪ1ಸSಕ  ಾಗದ 

-ಾ6ೆ�/�ೋಟ �ಾಜು, -ಾ�f4� 

ಕು�� ಮರ, -ಾ�f4� 

ಆ3 ೆ ಮರ,  ಾಗದ, -ಾ�f4� 

ಶ�ಗಳW ಚಮ� 



6) Mೕ�ನ�� uೇಲುವ  ಎ:ಾ� ವಸು�ಗಳನು0 ಪV+ [ಾ�. ಎ;ೆk ಅಥIಾ Uೕzಎ;ೆkಯ zೕ:ೆ ಇವ1 uೇಲುವ1Iೆ ಎಂದು ಪ�ೕ{U Cೋ�. 

�ೕ!ನ Zೕ�ೆ 6ೇಲುASರುವ  ೆಲವ1 ವಸುSಗಳನು[  ೆಳ�ೆ ಪ34 ;ಾಡ�ಾ]=ೆ : 
1. -ಾ�f4� �ಾಟ� 

2.  ಾಗದದ ತುಂಡು 
3. ಸbಂ�ನ ತುಂಡು 
4. ಥeೕ� ೋ� �ೕC 

5. ಮರ 

6. 9>ರು 
7. -ಾ�f4� �ಾ� 

8.  ಾ�� 

ಆ=ಾಗೂV, ಈ ಒಂದು ವಸುS 6ೈಲ ಅಥXಾ fೕZಎ�ೆqಯ Zೕ�ೆ 6ೇಲುತS=ೆ. 

 

7) Oೆಳ2ನವ1ಗಳ�� ಗುಂxKೆ \ೇರದ ಪದವನು0 ಗುರು=U: 

(ಎ) ಕು��, Oಾf�ೆ, pೇಬ�, ಮಗು, 9ೕರು    --- ಮಗು 

(9) ಗು�ಾ9, ಮQ��ೆ, =ೋ`, �ೆಂಡುಹೂವ1, ಕಮಲ --- �ೋ| 

(f) ಅಲೂV/�ಯಂ, ಕ9lಣ, 6ಾಮ�, �ೆo�, ಮರಳW --- ಮರಳ% 

(^) ಸಕiRೆ, ಉಪ1b, ಮರಳW, 6ಾಮ�ದ ಸ�ೆ�ೕk --- ಮರಳ% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. ಪ=ಾಥ�ಗಳನು[ �ೇಪ�^ಸು� ೆ 

1) ಒಂದು gಶ^ಣದ ��ಧ ಘಟಕಗಳನು0 Cಾವ1 ಏOೆ 6ೇಪ.�ಸ6ೇಕು? ಎರಡು ಉ�ಾಹರ;ೆಗಳನು0 Mೕ�. 

ಒಂದು ಪ=ಾಥ�ವನು[ ಬಳಸುವ eದಲು ಅದರQ� /ಶ��ೊofರಬಹು=ಾದ Oಾ� ಾರಕ ಅಥXಾ ಉಪಯುಕSವಲ�ದ ಪ=ಾಥ�ಗಳನು[ 
�ೇಪ�^ಸ�ೇ ಾಗುತS=ೆ.  
ಉ�ಾಹರ;ೆ 1.ಅಂಗ^ಗoಂದ ಖ!ೕ>fದ YಾನVವ1 ಕQ�ನ ತುಂಡುಗಳW, Oೊಟು4, ಮು!ದ YಾನVಗಳW ಮುಂ6ಾದ ಹಲXಾರು 
ಕಲ)ಶಗಳನು[ ಒಳ�ೊಂ^ರಬಹುದು. ,ೕ�ಾ], YಾನVವನು[ ಈ ಕಲ)ಶಗoಂದ �ೇಪ�^f ಅದನು[ �ಾದVXಾ]ಸುತS=ೆ. 
2. ಅ=ೇ !ೕA, ಚOಾವನು[ ತ#ಾ!fದ ನಂತರ , ಬಳfದ ಚOಾ ಎ�ೆಗಳನು[ ಚOಾ>ಂದ 6ೆ�ೆದುOಾಕಲು dಾವ1 ಅದನು[ ತ]�ಸು6ೆSೕXೆ. 
 
2) ತೂರು�Oೆ  ಎಂದRೇನು? ಅದನು0 ಎ�� ಬಳಸ:ಾಗುತ��ೆ? 

ತೂರು� ೆ ಎನು[ವ1ದು �ಾohಂದ ಅಥXಾ �ಾoಯನು[ 9ೕಸುವ ಮೂಲಕ /ಶ�ಣದ ಹಗುರXಾದ ಘಟಕಗoಂದ �ಾರXಾದ 

ಘಟಕಗಳನು[ �ೇಪ�^ಸುವ ಪ�|�� . 

�ಾರXಾದ YಾನVಗoಂದ Oೊಟು4 ಕಣಗಳಂತಹ ಹಗುರXಾದ ಕಲ)ಶಗಳನು[ �ೇಪ�^ಸಲು ಇದನು[ �ಾ;ಾನVXಾ] Rೈತರು 
ಬಳಸು6ಾSRೆ. 
 

3) 6ೇ(ಸುವ ಮುನ0 6ೇ'ೆಯ��ರುವ �ೊಟು+ ಅಥIಾ ಧೂ>ನ ಕಣಗಳನು0 �ೇKೆ 6ೇಪ.�ಸು=�ೕ�? 

�ೇ8ೆಯQ�ರುವ ಧೂoನ ಕಣಗಳನು[ �ೕ!�ಂದ 6ೊ8ೆಯುವ ಮೂಲಕ 6ೆ�ೆದುOಾಕ�ಾಗುತS=ೆ.  �ೇ8ೆಗಳW �ಾರXಾದ  ಾರಣ 
ತಳ�ಾಗದQ� 0ೇಖರXಾಗುತSXೆ. ಆದRೆ ಹಗುರXಾದ ಧೂoನ ಕಣಗಳW ಅಥXಾ Oೊಟು4 6ೆಳWತS=ೆ.. ಈ ಪ�|��ಯನು[ ಗುರುತ{ 
ಬಲ>ಂದ �ೇಪ�^ಸು� ೆ ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ.  ೊಳಕು �ೕರನು[ ಬfಯು� ೆ �Yಾನ>ಂದ 6ೆ�ೆದುOಾಕಬಹುದು, �ೇ8ೆಗಳನು[ 
 ೆಳ�ಾಗದQ� 9ಡಬಹುದು. 
 

4)  ಜರ� ��ಯು�Oೆ  ಎಂದRೇನು? ಅದನು0 ಎ�� ಬಳಸ:ಾಗುತ��ೆ? 

ಜರ^ ಎಂದRೆ =ೊಡ� ಕಣಗoಂದ ಸೂ�� ಕಣಗಳನು[ �ೇಪ�^ಸುವ �YಾನXಾ]ದು�, ಸೂ��Xಾದ ಕಣಗಳನು[ ಜರ^ಯ ರಂಧ�ಗಳ 

ಮೂಲಕ OಾದುOೋಗಲು ಅನುವ1 ;ಾ^ ೊಡುತS=ೆ ಮತುS =ೊಡ� ಕಣಗಳನು[ ಜರ^ಯQ��ೕ 9ಡುತS=ೆ. 
ಕಲು�,  ಾಂಡ ಮತುS Oೊಟು4 ಮುಂ6ಾದ ಕಲ)ಶಗoಂದ ,ಟ4ನು[ �ೇಪ�^ಸಲು ಇದನು[ �ಾ;ಾನVXಾ] ಮdೆಗಳQ� 
ಬಳಸ�ಾಗುತS=ೆ. ಸಣq ಕಲು�ಗoಂದ ಮರಳನು[ �ೇಪ�^ಸಲು ಇದನು[ �;ಾ�ಣ ಸ�ಳಗಳQ� ಬಳಸ�ಾಗುತS=ೆ. 
 

5) ಮರಳ% ಮತು� Mೕರನು0 ಅವ1ಗಳ gಶ^ಣPಂದ �ೇKೆ 6ೇಪ.�ಸು=�ೕ�? 

ಮರಳW �ೕ!ನQ� ಕರಗುವ1>ಲ�. ಆದ�!ಂದ, ಮರಳW ಮತುS �ೕ!ನ /ಶ�ಣವನು[ ಎರಡು �Yಾನಗoಂದ �ೇಪ�^ಸಬಹುದು: 
1. ಗುರುತ� ಬಲPಂದ 6ೇಪ.�ಸು�Oೆ ಮತು� ಬUಯು�Oೆ: ಮರಳW ಕರಗದ ಮತುS �ೕ!]ಂತ �ಾರXಾದ  ಾರಣ, ಇದು 

/ಶ�ಣವನು[ Oೊಂ>ರುವ -ಾ6ೆ�ಯ  ೆಳ�ಾಗದQ� dೆ�ೆ�ೊಳW�ತS=ೆ. ಈ ಪ�|��ಯನು[ ಗುರುತ{ ಬಲ>ಂದ �ೇಪ�^ಸು� ೆ 
ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. ಗುರುತ{ ಬಲ>ಂದ �ೇಪ�^ಸು� ೆ ಪ�|��ಯು ಪ�ಣ��ೊಂಡ ನಂತರ, �ೕರನು[ �YಾನXಾ] 

ಮ6ೊSಂದು -ಾ6ೆ�ಯQ� ವ�ಾ�hಸ�ಾಗುತS=ೆ ಮತುS ಮರಳW ಮೂಲ -ಾ6ೆ�ಯQ� ಉoಯುತS=ೆ. ಈ ಪ�|��ಯನು[ 
ಬfಯು� ೆ ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. 

2. �ೆ�ೕಧCೆ: /ಶ�ಣವನು[ �ೆ�ೖನj ಅಥXಾ ಬpೆ4ಯ ತುಂಡು ಅಥXಾ �ಲ4j  ಾಗದದ Zೕ�ೆ ಸು!ಯ�ಾಗುತS=ೆ ಇದ!ಂದ 

�ೕರು �ೆ�ೖನj ಮೂಲಕ OೋಗುತS=ೆ ಮತುS ಮರಳW �ೆ�ೖನj Zೕ�ೆ ಉoಯುತS=ೆ. 
6) Kೋ� �V+ನ�� gಶ^ಣKೊಂ�ರುವ ಸಕmRೆಯನು0 6ೇRೆ [ಾಡಲು \ಾಧ	Iೇ ? �ೌದು, ಎಂ�ಾದRೆ ಇದನು0 �ೇKೆ [ಾಡು��? 

Oೌದು. ಸಕiRೆ ಮತುS �ೋ� ,34ನ /ಶ�ಣವನು[ ಪ�6ೆVೕ|ಸಲು  �ಾಧV�=ೆ. 



ಜರ^ ಪ�|��hಂದ ಇದನು[ ;ಾಡಬಹುದು . ಸಕiRೆ ಮತುS �ೋ� ,34ನ /ಶ�ಣವನು[ ಜರ^ ಮೂಲಕ OಾದುOೋಗಲು 
ಅನುಮAfದRೆ, ಉತSಮXಾದ �ೋ� ,34ನ ಕಣಗಳW ಜರ^ ಮೂಲಕ OಾದುOೋಗುತSXೆ, ಸಕiRೆ ಕಣಗಳನು[ ಜರ^ 

ಉof ೊಳW�ತS=ೆ. 
 

7) ಮಣುk g�^ತ Mೕ�ನ [ಾದ�(ಂದ Mೕವ1 ಸ�ಚ� Mೕರನು0 �ೇKೆ ಪcೆಯು=�ೕ� ? 

 ಶು>�ೕಕ!ಸುವ �Yಾನ>ಂದ ಮ`qನ �ೕ!ನ ;ಾದ!hಂದ ಸ{ಚ� �ೕರನು[ ಪyೆಯಬಹುದು. ಈ �YಾನದQ�, ಮ`qನ �ೕ!ನ 

;ಾದ!ಯನು[ ಉತSಮXಾದ ರಂಧ�ಗಳನು[ Oೊಂ>ರುವ ಬpೆ4hಂದ ಅಥXಾ �ಲ4j -ೇಪj ಮೂಲಕ ಸು!ಯ�ಾಗುತS=ೆ . �ೕರು 
�ಲ4!ಂ� ;ಾ�ಯಮದ ಮೂಲಕ OಾದುOೋಗುತS=ೆ, ಮಣqನು[ 9ಟು4 OೋಗುತS=ೆ. 

8) Xಟ+ ಸZಳ ತುಂX�: 

(ಎ) -ೈ!�ಂದ ಭತSದ  ಾಳWಗಳನು[ �ೇಪ�^ಸುವ �Yಾನವನು[ ಬ�ಯು�Oೆ ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ . 
(9) ಕು>f ಆ!fದ  ಬpೆ4ಯ ತುಂ^�ೆ ಸು!ದRೆ ಅದರ Zೕ�ೆ  ೆdೆ ಉoದು ೊಳW�ತS=ೆ.. OಾQ�ಂದ  ೆdೆಯನು[ ಪ�6ೆVೕ|ಸುವ ಈ 
|�� \ೋಸು�Oೆ Kೆ ಉ=ಾಹರ�ೆ#ಾ]=ೆ. 
(f) ಸಮುದ�ದ �ೕ!�ಂದ  ಉಪbನು[ ಆ�ೕಕರಣ  |��hಂದ ಪyೆಯುವರು . 
(^) ಒಂದು  ಬ ೆkನQ� ಇ!f=ಾಗ ಮಣುq /��ತ �ೕರನು[ ಇ^ೕ RಾA� ಇpಾ4ಗ ಅಶುದ� ಾರಕಗಳW  ತಳದQ�  ೆಳಗyೆ 
ಸಂಗ�ಹ�ೊಂಡವ1. ಆ ನಂತರ ಸ{ಚ� �ೕರನು[ ZೕQ�ಂದ ಬfಯ�ಾhತು. ಈ ಉ=ಾಹರ�ೆಯQ� ಬಳfದ |��ಯನು[ 
ಬUಯು�Oೆ ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ  
. 

9) Oೆಳ2ನ �ೇ>Oೆಗಳ% 'ಸ�' ಅಥIಾ 'ತಪ1q' ಎಂದು =>U? 

 (ಎ) Oಾಲು ಮತುS �ೕ!ನ /ಶ�ಣವನು[ �ೋಸು� ೆhಂದ �ೇಪ�^ಸಬಹುದು. (ತಪ1q) 
(9)  ಉಪ1b ಮತುS ಸಕiRೆಯ ಪ1^ ;ಾ^ದ  /ಶ�ಣವನು[ ತೂರು� ೆ |��hಂದ �ೇಪ�^ಸಬಹುದು. (ತಪ1q) 
(f) ಚOಾ>ಂದ ಸಕiRೆಯನು[ �ೇಪ�^ಸುಲು �ೋಸು� ೆ ಬಳಸಬಹುದು. (ತಪ1q) 
(^) YಾನV ಮತುS Oೊಟ4ನು[ ಬfಯು� ೆ |��hಂದ �ೇಪ�^ಸಬಹುದು. (ತಪ1q) 
 

10) Mಂ6ೆ ರಸ ಮತು� ಸಕmRೆಯನು0 Mೕ�Kೆ 6ೆRೆU Mಂ6ೆ ಶರಬತ�ನು0 ತoಾ�ಸುವರು.  Mೕವ1 ಅದOೆm ತಣkKಾ2 ಮಂಜುಗcೆnಯನು0 

�ಾಕಲು ಬಯಸು=�ೕ�. ಶರಬ=�Kೆ ಮಂಜುಗcೆnಯನು0 \ೇ�ಸ6ೇOಾ2ದುQ  ಸಕmRೆಯನು0 ಕರಗುವ ಮುನ0 ಅಥIಾ ನಂತರ�ೕ ? oಾವ 

ಸಂದಭ.ದ�� �ೆಚುw ಸಕmRೆಯನು0 ಕರ2ಸಲು \ಾಧ	Iಾಗುವ1ದು? 

6ಾಪ;ಾನದQ�ನ ಇo ೆ�ಂ>�ೆ ವಸುS�ನ ಕರಗು� ೆ ಕ^Z#ಾಗುತS=ೆ. ಮಂಜುಗyೆ�ಯ �ೇಪ�yೆ, �ಂ�ೆ -ಾನಕದ ಉಷq6ೆಯು 
ಕ^Z#ಾಗುತS=ೆ ಮತುS ತ`qೕ!ನQ� ಸಕiRೆಯನು[ ಕರ]ಸುವ1ದು ಕಷ4. ಆದ�!ಂದ, ಸಕiRೆಯನು[ ಕರ]fದ ನಂತರ �ಂ�ೆ -ಾನಕ ೆi 
ಮಂಜಗyೆ� �ೇ!ಸ�ೇಕು. 

 

 

 

 



6. ನಮ) ಸುತSQನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳW 

1) ಜ:ಾವೃತ ಪ^�ೇಶದ ಮೂಲಕ ನcೆಯುIಾಗ \ಾ[ಾನ	Iಾ2 Mಮ9 ಉಡುಪನು0 ಮಡ� �ಕm�ಾ2ಸು��. ಈ ಬದ:ಾವ;ೆಯನು0 

ಪRಾವತ.Kೊ>ಸಬಹು�ೇ ? 

Oೌದು. ಉಡು�ನ ಉದ�ವನು[ ಮ6ೆS 9ಚು�ವ ಮೂಲಕ Oೆ��ಸಬಹುದು. ಆದ�!ಂದ, ಈ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು[ ಪRಾವತ��ೊoಸಬಹುದು. 
 

2) Mಮ9 ಇಷ+Iಾದ ಆVOೆಯನು0Mೕವ1 ಅಕU9ಕIಾ2 Xೕ>U, ಒcೆದು �ಾlP�. ಇದು Mೕವ1 ಬಯಸದ ಬದ:ಾವ;ೆ. ಈ 

ಬದ:ಾವ;ೆಯನು0  ಪRಾವತ.Kೊ>ಸಬಹು�ೇ ? 
ಇಲ�. ಅವರ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು[ ಪRಾವತ��ೊoಸಲು �ಾಧV�ಲ�. 
 

3) Oೆಲವ1 ಬದ:ಾವ;ೆಗಳನು0 Oೋಷ+ಕದ�� ಪV+ [ಾಡ:ಾ2�ೆ. ಪ^= ಬದ:ಾವ;ೆಯು, ಪRಾವತ.�ೕ, ಅಲ�Iೇ ಎಂಬುದನು0 ಾ� 

ಇರುವ Oಾಲಂನ�� ಬRೆ(�. 

ಕ^ ಸಂ ಬದ:ಾವ;ೆ 
ಪRಾವತ.Kೊ>ಸಬಹು�ೇ ? 

 (�ೌದು / ಇಲ�) 

1. ಮರದ ತುಂಡು ಕತS!ಸುವ1ದು ಇಲ� 

2. ಐC  ಾVಂ^ಯ ಕರಗು� ೆ Oೌದು 

3. �ೕ!ನQ� ಸಕiRೆಯನು[ ಕರ]ಸುವ1ದು Oೌದು 

4. ಆOಾರವನು[ �ೇhಸುವ1ದು ಇಲ� 

5. ;ಾ�ನ ಹ�ಾqಗುವ1ದು ಇಲ� 

6. Oಾಲು eಸRಾಗುವ1ದು ಇಲ� 

 

4) cಾ^(ಂ� �ಾ'ೆಯ zೕ:ೆ Mೕವ1 �ತ^ವನು0 X�U�ಾಗ ಅದು ಬದ:ಾಗುತ��ೆ. Mೕವ1 ಈ ಬದ:ಾವ;ೆಯನು0 

ಪRಾವತ.Kೊ>ಸಬಹು�ೇ ? 

dಾವ1 -ೆ���dೊಂ>�ೆ yಾ�hಂ� Oಾ8ೆಯQ� �ತ�ವನು[ �A�fದRೆ, ರಬlರ ಮೂಲಕ yಾ�hಂ� ಅನು[ ಅoಸುವ 

ಮೂಲಕ dಾವ1 ಮೂಲ yಾ�hಂ� Oಾ8ೆಯನು[ ,ಂAರು]ಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದಭ�ದQ�, ಬದ�ಾವ�ೆಯನು[ ಪRಾವತ��ೊoಸಬಹುದು. 
ಒಂದು Xೇ8  ೆ dಾವ1 -ೆ�[�ಂದ �ೆ8ೆಯುASದ�Rೆ, ಮೂಲ yಾ�hಂ� Oಾ8ೆಯನು[ ಮರo ಪyೆಯ�ಾಗುವ1>ಲ� ಏ ೆಂದRೆ dಾವ1 
0ಾhಯನು[ ಅoಸ�ಾಗುವ1>ಲ�. ಆದ�!ಂದ, ಈ ಸಂದಭ�ದQ�, ಬದ�ಾವ�ೆಯನು[ ಪRಾವತ��ೊoಸಲು �ಾಧV�ಲ�. 
 

5) ಪRಾವತ.Kೊ>ಸಬಹು�ಾದ  ಮತು� ಪRಾವತ.Kೊ>ಸ:ಾಗದ  ಬದ:ಾವ;ೆಗಳ ನಡು�ನ ವ	uಾ	ಸಗಳನು0 ಉ�ಾಹರ;ೆಗಳನು0 

Mೕ�. 

ಪRಾವತ��ೊoಸಬಹು=ಾದ  ಮತುS ಪRಾವತ��ೊoಸ�ಾಗದ  ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ ನಡು�ನ ವV6ಾVಸವನು[ ,  ೆಲವ1 ಉ=ಾಹರ�ೆಗಳ 

Aoಯಬಹುದು. 
(i) dಾವ1 ಬಲೂz ಅನು[ ಉ9lfದRೆ, ಬಲೂzನ �ಾತ� ಮತುS ಆ ಾರವ1 ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳ�ಾಗುತS=ೆ. ಆ=ಾಗೂV, ಬಲೂ��ಂದ 

�ಾoಯು ತ�bf ೊಳ�ಲು ಅವ ಾಶ �ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಬಲೂzನ ಮೂಲ �ಾತ� ಮತುS ಆ ಾರವನು[ ಮರo ಪyೆಯಬಹುದು. ಇದರಥ� 

ಬಲೂz ಅನು[ ಉ9lಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ�ಸುವ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು[ ,ಮು)ಖ�ೊoಸಬಹುದು. ಆದRೆ, ಉ9l ೊಂಡ ನಂತರ ಬಲೂz 



f^ದRೆ, ಅದರ ಮೂಲ �ಾತ� ಮತುS ಆ ಾರವನು[ ಮರo ಪyೆಯ�ಾಗುವ1>ಲ�. ,ೕ�ಾ], ಈ ಸಂದಭ�ದQ�, ಬದ�ಾವ�ೆಯನು[ 
,ಂAರು]ಸ�ಾಗುವ1>ಲ�. 
(ii) dಾವ1  ಾಗದದ ತುಂಡನು[ ಮ^fದRೆ,  ಾಗದದ ಆ ಾರ ಮತುS �ಾತ�ವ1 ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳ�ಾಗುತS=ೆ. ಈ ಸಂದಭ�ದQ�, ಮೂಲ 

 ಾಗದದ ಮೂಲ ಆ ಾರ ಮತುS �ಾತ�ವನು[ ಮರo ಪyೆಯಬಹುದು. ,ೕ�ಾ], ಈ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು[ 
,ಮು)ಖ�ೊoಸಬಹುದು. Oೇ�ಾದರೂ, dಾವ1  ಾಗದದ ತುಂಡನು[ ಕತS!fದRೆ,  ಾಗದದ ಆ ಾರ ಮತುS �ಾತ�ದQ�ನ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು[ 
,ಂAರು]ಸ�ಾಗುವ1>ಲ�. 
(iii) dಾವ1 ,34ನ �ೆಂ^�ಂದ ಚ-ಾAಯನು[ ಉರುofದ ನಂತರ , ಚ-ಾAಯನು[ ಮ6ೆS �ೆಂyಾ] ಪ!ವA�ಸಬಹುದು. ,ೕ�ಾ], ಇQ� 
ಸಂಭ�ಸುವ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು[ ,ಮು)ಖ�ೊoಸಬಹುದು. ಆದRೆ, dಾವ1 ಚ-ಾAಯನು[ ತXಾZೕ�ೆ �ೇhfದRೆ, ಅದನು[ 
,34ನ �ೆಂyಾ] ಪ!ವA�ಸಲು �ಾಧV�ಲ�. ,ೕ�ಾ], ಬದ�ಾವ�ೆಯನು[ ಬದ�ಾhಸ�ಾಗದು. 
 

6) ಮು�ದ ಮೂ'ೆಯ zೕ:ೆ �ಾ��ಸ+� ಆ� �ಾ	�� (xಒx) �ೇ�+ನ ದಪq :ೇxಸ:ಾ2�ೆ. ಒಣ2�ಾಗ ಅದು ಗV+oಾ2 ಮು�ದ 

ಮೂ'ೆಯನು0 ಅಲುKಾಡದಂuೆ [ಾಡುತ��ೆ. �ಾ��ಸ+� ಆ� �ಾ	�ಸ0:ಾ�ದ (xಒx)  ಬದ:ಾವ;ೆಯನು0 ಪRಾವತ.Kೊ>ಸಬಹು�ೇ ? 

-ಾ� ಸ4j ಆ� -ಾV!�ೆ� (�ಒ�)   ೊdೆಯ=ಾ] (�ಒ�) �ೕರನು[ �ೇ!f=ಾಗ , ಅದು ಮ6ೊSಂದು ವಸುSXಾ] ಬದ�ಾಗುತS=ೆ ಮತುS 
ಒಣ]ದ ನಂತರ ಅದು ಗ34#ಾಗುತS=ೆ. �ಒ� ಗ34#ಾದ ನಂತರ, ಅದರ ಆ ಾರವನು[ ಬದ�ಾhಸ�ಾಗುವ1>ಲ�.ಆದ�!ಂದ, 

�ಒ�ಯQ�ನ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು[ ಪRಾವತ��ೊoಸ�ಾಗುವ1>ಲ�. 
 

7) uೆRೆದ ಸZಳದ��ರುವ ಒಂದು UzಂVನ �ೕಲವ1 Rಾ=^ ಸು�ದ ಮ'ೆ(ಂದ ಒ�ೆQoಾಗುತ��ೆ.ಮರುPನ ಸೂಯ.ನು ಪ^ಖರIಾ2 

�ೊ'ೆಯುuಾ�Cೆ. UzಂVನ:ಾ�ದ ಬದ:ಾವ;ೆಗಳನು0 ಪRಾವತ.Kೊ>ಸಬಹುದು ಎಂದು Mೕವ1 jೕ�ಸು�Rಾ ? 

ಈ ಸಂದಭ�ದQ�, ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು[ ಪRಾವತ��ೊoಸಲು �ಾಧV�ಲ�.  ಇದ ೆi  ಾರಣ fZಂಟ ಒ=ೆ�#ಾದ ನಂತರ ಗ34#ಾಗುವ 

fZಂk ಅನು[ ಮರo ಪyೆಯ�ಾಗುವ1>ಲ�.   

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Oೆಳ2ನ �ೇ>Oೆಗಳನು0 ಸ�ಪ�U,  Mಮ9

(ಎ) ಮ`qನQ�ರುವ �ೕರು ಮತುS ಖ�ಜಗಳನು[
ಸ� �ೇ>Oೆ : - ಮ`qನQ�ರುವ �ೕರು ಮತುS 
(9) ಎ�ೆಗಳW ಸಸVವನು[ dೇರXಾ] ,^>ಟು4 ೊಳW�ತSXೆ
ಸ� �ೇ>Oೆ : -  ಾಂಡವ1 ಸಸVವನು[ dೇರXಾ]
(f) �ೇರುಗಳW ಎ�ೆಗo�ೆ �ೕರನು[ �ಾ]ಸುತS=ೆ
ಸ� �ೇ>Oೆ : -  ಾಂಡವ1 ಎ�ೆಗo�ೆ �ೕರನು[
(^) ಒಂದು ಹೂ�ನQ� ಪ1ಷbದಳ ಮತುS  ೇಸರ
ಸ� �ೇ>Oೆ : -  ಹೂ�ನQ�ರುವ ದಳಗಳW ಮತುS
(ಇ) ಒಂದು ಹೂ�ನQ�  ಪ1ಷbಪ6ೆ�ಗಳW ಒ34�ೆ
ಸ� �ೇ>Oೆ :- ಹೂ�ನ ಪ1ಷbಪ6ೆ�ಗಳW ಒ34�ೆ
(ಎ�) ಒಂದು ಹೂ�ನQ�  ಪ1ಷbದಳಗಳW ಒ34�ೆ
ಸ� �ೇ>Oೆ :- ಹೂ�ನ ದಳಗಳW ಒ34�ೆ �ೇ! ೊಂಡRೆ

2) Oೋಷ+ಕ 7.3Oೆm Mೕವ1 ಅಧ	ಯನ [ಾ�ದ (ಎ

 

(ಎ)  ಗು:ಾX 2ಡದ ಎ:ೆ                                                                          

                                                                 

 

 

7. ಸಸVಗಳನು[ Aoಯುವ1ದು 

Mಮ9 Cೋdಬು�ನ�� ಮuೆ� ಬRೆ(�. 

ಖ�ಜಗಳನು[  ಾಂಡವ1 ,ೕ! ೊಳW�ತS=ೆ. 
 ಖ�ಜಗಳನು[ �ೇರು ,ೕ! ೊಳW�ತS=ೆ. 

,^>ಟು4 ೊಳW�ತSXೆ. 
dೇರXಾ] ,^>ಟು4 ೊಳW�ತS=ೆ. 
�ಾ]ಸುತS=ೆ. 
�ೕರನು[ �ಾ]ಸುತS=ೆ.. 

 ೇಸರಗಳ ಸಂ�ೆV #ಾXಾಗಲೂ ಸಮ. 
ಮತುS  ೇಸರಗಳ ಸಂ�ೆV �¢ನ[ ಸಸVಗಳQ� ¢ನ[Xಾ]ರಬಹುದು

ಒ34�ೆ �ೇ!ದ�Rೆ, ಅದರ ಪ1ಷbದಳಗಳW ಸಹ ಒ34�ೆ �ೇ!ರುತSXೆ
ಒ34�ೆ �ೇ! ೊಂಡRೆ, ಅದರ ದಳಗಳW ಒ34�ೆ �ೇ! ೊಳ�ಬಹುದು
ಒ34�ೆ �ೇ!ದ�Rೆ, ◌ಾಗ ಶ�ಾ ೆಯು ಪ1ಷbದಳ ೆi �ೇ! ೊಂ^ರುತS=ೆ

�ೇ! ೊಂಡRೆ,  ೇಸರ ದಳ ೆi �ೇ! ೊಳ�ಬಹುದು ಅಥXಾ ಇರಬಹುದು

ಎ) ಎ:ೆ, (X) uಾ(6ೇರು ಮತು� (U) ಹೂ�ನ �ತ^ವನು0 ರ�U

                                                                              (9) ಗು:ಾX ಸಸ	ದ

 

                                                                 

 (f) ಗು:ಾX ಸಸ	ದ ಹೂವ1 

 

¢ನ[Xಾ]ರಬಹುದು. 
ರುತSXೆ. 

�ೇ! ೊಳ�ಬಹುದು ಅಥXಾ ಇರಬಹುದು. 
 ೊಂ^ರುತS=ೆ. 

ಇರಬಹುದು. 

�ನ �ತ^ವನು0 ರ�U.. 

ಸಸ	ದ uಾ(6ೇರು 

 



3) Mಮ9 ಮCೆ ಅಥIಾ Mಮ9 ಅಕmಪಕmದ�� ಎತ�ರIಾ2ರುವ ಆದRೆ ದುಬ.ಲ Oಾಂಡ�ರುವ ಒಂದು ಸಸ	ವನು0 Oಾಣಬ��� ? ಅದರ 

�ೆಸರು ಬRೆ(�. ಇದನು0 oಾವ ಗುಂxKೆ ವ2ೕ.ಕ�ಸು�� ? 

ಹಣದ (money plant) ಸಸVವ1 ಉದ� ಮತುS ದುಬ�ಲXಾದ  ಾಂಡವನು[ Oೊಂ>=ೆ. ಇದು ಪವ�6ಾRೋ,ಗಳ ವಗ� ೆi ಬರುತS=ೆ.  
  

4) Oಾಂಡದ Oಾಯ.Iೇನು? 

ಸಸVಗಳQ�ನ  ಾಂಡದ ಮುಖV  ಾಯ�XೆಂದRೆ �ೕರು ಮತುS ಖ�ಜಗಳನು[ �ೇರುಗoಂದ ಎ�ೆಗಳW ಮತುS ಸಸVಗಳ ಇತರ �ಾಗಗo�ೆ 
�ಾ]ಸಲು ಸOಾಯ ;ಾಡುತS=ೆ. ಇದು 0ಾ�ೆಗಳW, ಎ�ೆಗಳW, ಹೂವ1ಗಳW, ಹಣುqಗಳW ಮತುS ಸಸVಗಳ eಗು�ಗo�ೆ ಸಹ �ೆಂಬಲವನು[ 
�ೕಡುತS=ೆ. 
 

5) ಈ Oೆಳ2ನ oಾವ ಎ:ೆಗಳ�� �ಾ�Oಾರೂಪ URಾ �Cಾ	ಸ��ೆ? 

�ೋ�, ತುಳf , Z ೆi®ೋಳ, ಹುಲು�,  ೊತSಂಬ! ( ಧ�#ಾ ), �ೕdಾ ಗು�ಾ9 

 

ತುಳf ,  ೊತSಂಬ! ಮತುS �ೕdಾ ಗು�ಾ9ಯ ಎ�ೆಗಳW Rೆ3ಕುV�ೇk Xಾ6ಾಯನವನು[ Oೊಂ>ದ�Rೆ, Z ೆi®ೋಳ, ಹುಲು� ಮತುS �ೋ� 

ಸ;ಾdಾಂತರ �ಾo 9ೕಸುತSXೆ. 
fRಾ �dಾVಸ Oೊಂ>ರುವ ಎ�ೆಗಳQ�, ರಕSdಾಳಗಳನು[ �ವ{ಳ ;ಾದ!ಯQ� ®ೋ^ಸ�ಾಗುತS=ೆ. ಸ;ಾdಾಂತರ Xಾ6ಾಯನದQ�, ರಕSdಾಳಗಳW 
ಒಂದ ೊiಂದು ಸ;ಾdಾಂತರXಾ] ®ೋ^ಸಲb34Xೆ. 
 

6) ಒಂದು ಸಸ	Oೆm ತಂತು6ೇ�ದQRೆ, ಅದರ ಎ:ೆಗಳ��  oಾವ ಬKೆಯ URಾ �Cಾ	ಸ�ರುತ��ೆ ? 

dಾ!ನ �ೇರುಗಳನು[ Oೊಂ>ರುವ ಸಸVಗಳW ಅವ1ಗಳ ಎ�ೆಗಳQ� ಸ;ಾdಾಂತರ fRಾವನು[ Oೊಂ>ರುತSXೆ. ಉ=ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಹುಲು�, 
�ೋ�, Z ೆi ®ೋಳ ಇ6ಾV>ಗಳW dಾ!ನ �ೇರುಗಳನು[ ಸ;ಾdಾಂತರ �ಾo�ಂ>�ೆ Oೊಂ>ರುತSXೆ. dಾ!ನ �ೇರುಗಳW 
 ಾಂಡ>ಂದ ಉದ¯�ಸುವ 6ೆಳWXಾದ ಮತುS ಮಧVಮXಾ] �ೆ8ೆಯುವ 0ಾ�ೆಗಳನು[ Oೊಂ>ರುತSXೆ. ಸ;ಾdಾಂತರ fRಾವ1 
ಮ6ೊSಂ=ೆyೆ, fRೆಗಳನು[ ಪರಸbರ ಸ;ಾdಾಂತರXಾ] ®ೋ^ಸ�ಾ]ರುವ ಎ�ೆಗಳನು[ Oೊಂ>ರುತS=ೆ. 
 

7) ಒಂದು ಸಸ	ದ ಎ:ೆಗಳ��  �ಾ�Oಾರೂಪದ URಾ �Cಾ	ಸ�ದQRೆ, ಅದರ�� oಾವ ಬKೆಯ 6ೇರುಗ>ರುತ�Iೆ ? 

ತಮ) ಎ�ೆಗಳQ� fRಾ �dಾVಸ Oೊಂ>ರುವ ಸಸVಗಳW 6ಾh �ೇರುಗಳನು[ Oೊಂದುವ �ಾಧV6ೆh=ೆ. ಉ=ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಒಂದು 
 ಾVRೆk ಅಥXಾ ಗು�ಾ9 ಸಸVವ1 fRಾ �dಾVಸದ ಎ�ೆಗಳನು[ Oೊಂ>ರುತS=ೆ ಮತುS ಅದರ �ೇರುಗಳನು[ 6ಾh �ೇರುಗಳW ಎಂದು 
ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. 

8) Oಾಗದದ �ಾ'ೆಯ zೕ�ರುವ ಎ:ೆಯ ಅಚwನು0 Cೋ�, ಅದರ ಸಸ	ದ�� uಾ(6ೇಋಉ ಅ�ೆvೕ ಅಥIಾ ತಂತು6ೇರು ಇ�ೆv ಎಂದು 

ಕಂಡು��ಯಲು MಮKೆ \ಾಧ	Iೇ ? 

Oೌದು. ಎ�ೆಗಳನು[ dೋಡ=ೆ dಾವ1 ಅವ1ಗಳನು[ ಗುರುAಸಬಹುದು. ಸಸVದ �ೇರುಗಳ ಪ� ಾರವನು[ dೋಡಬಹುದು ಮತುS ಎ�ೆಯ 

ಪ� ಾರವನು[ ಗುರುAಸಬಹುದು. ಸಸVವ1 dಾ!ನ �ೇರುಗಳನು[ Oೊಂ>ದ�Rೆ, ಅದರ ಎ�ೆಗಳW ಸ;ಾdಾಂತರ fRಾ Oೊಂ>ರುತSXೆ, 
ಮತುS ಸಸVವ1 6ಾh �ೇರುಗಳನು[ Oೊಂ>ದ�Rೆ, ಅದರ ಎ�ೆಗಳW fRಾ �dಾVಸವನು[ Oೊಂ>ರುತSXೆ. 

9) ಹೂ�ನ Tಾಗಗಳ �ೆಸರುಗಳನು0 ಬRೆ(�. 

ಒಂದು ಹೂವ1  ೇಸರಗಳW, ೇಸರದಂಡ, ಶ�ಾ ೆ, ಪ1ಷbದಳಗಳW, ಪ1ಷbಪತ�ಗಳW,  Oೊಂ>ರುತS=ೆ.   
 

10) ಈ Oೆಳ2ನ oಾವ ಸಸ	ಗಳನ0, ಹೂಗ>Iೆ? 

ಹುಲು�, Z ೆi®ೋಳ, �ೋ�, Zಣfನ ಾh, pೊZpೊ, ತುಳf , ಅರo,  9ೕpೆ ಮರ, ಆಲ, ;ಾವ1, dೇರ8 ,ೆ fೕ�ೆ, =ಾoಂ�ೆ, ಪ-ಾbh, �ಾ8 ,ೆ 

�ಂ�ೆ, ಕಬುl, ಆಲೂಗy �ೆ, ಕಡ�ೆ ಾh 

  ೊ34ರುವ ಉ=ಾಹರ�ೆಗ8ೆಂದRೆ ಹೂ9ಡುವ ಸಸVಗಳW. ಆದRೆ, ತುಳf, ಅರo, ಕಬುl ಮುಂ6ಾದ  ೆಲವ1 ಸಸVಗಳQ� ಹೂವ1ಗಳW 
�ೋಚ!ಸುವ1>ಲ�. ಅವ1 ತುಂ�ಾ �ಕi=ಾ]ದು�, ಅವ1ಗಳನು[ ಬ!ಗ`q�ಂದ dೋಡ�ಾಗುವ1>ಲ�. 



 

11) ಆOಾರವನು[ ಉ6ಾb>ಸುವ ಸಸVಗಳ ಆ �ಾಗವನು[ Oೆಸ!f. ಈ ಪ�|��ಯನು[ Oೆಸ!f. 

ಆOಾರವನು[ ತ#ಾ!ಸುವ ಸಸVಗಳ �ಾಗXೆಂದRೆ ಎ�ೆ. ಒಂದು ಸಸVದ ಎ�ೆಗಳW ಸೂಯ�ನ �ೆಳ|ನ ಉಪf�AಯQ� ಆOಾರವನು[ 
ತ#ಾ!ಸುತSXೆ. �ೕರು ಮತುS ಇಂ�ಾಲದ yೈಆ ೆ�ೖ° ಅನು[ ಸೂಯ�ನ �ೆಳ|ನQ� ಉಪ�ೕ]f ಆOಾರವನು[ ತ#ಾ!ಸುವ 

ಪ�|��ಯನು[ ದುVAಸಂ0ೆ�ೕಷ�ೆ ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. 
 

12) ಹೂ�ನ oಾವ Tಾಗದ��, Mೕವ1 ಅಂcಾಶಯವನು0 Oಾಣು=�ೕ�.  

ಶ�ಾ ೆಯ ಅತVಂತ  ೆಳ�ಾಗದQ� ಅಂyಾಶಯವನು[ Oೊಂ>ರುವ ಹೂ�ನ �ಾಗXಾ]=ೆ. 
 

13)  ಪ1ಷqಪತ^ಗಳ% ಪ^uೆ	ೕಕ�ರುವ ಮತು� ಪ1ಷqಪತ^ \ೇ�ರುವ  ತ:ಾ ಎರಡು ಸಸ	ಗಳನು0 �ೆಸ�U. 

ಪ1ಷbಪತ� �ೇ!ರುವ ಸಸVಗಳW  -ೆ!�ಂಕ� ( ಸ=ಾಬOಾj ) ಮತುS =ಾಸXಾಳ (�ೕdಾ ಗು�ಾ9). 

ಪ1ಷbಪತ�ಗಳW ಪ�6ೆVೕಕXಾ]ರುವ ಸಸVಗಳW  ಗು�ಾ9 ಮತುS ;ಾV�ೊ[ೕQ#ಾ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. =ೇಹದ ಚಲdೆಗಳW 
1) ಾ� �ಾಗಗಳನು0 ಭ=. [ಾ�: 

(ಎ) ಮೂ8ೆಗಳ |ೕಲುಗಳW =ೇಹದ ಚಲCೆ �ೆ ಸOಾಯ ;ಾಡುತSXೆ. 
(9) ಮೂ8ೆಗಳW ಮತುS ಮೃದ{f�ಗಳ ಸಂ�ೕಜdೆಯು =ೇಹದ ಅUZಪಂಜರ ಅನು[ ರೂ�ಸುತS=ೆ. 
(f) eಣ ೈಯQ�ರುವ ಮೂ8ೆಗಳW X�ಾಗ� lೕಲುMಂದ �ೇ! ೊಳW�ತSXೆ. 
(^) \ಾ0ಯುನ ಸಂ ೋಚನವ1 ಮೂ8ೆಗಳನು[ ಎ8ೆಯುತS=ೆ. 
 

2) ಈ Oೆಳ2ನ Iಾಕ	ಗಳ�� 'ಸ�'(ಸ)  ಮತು� ತಪ1q'(ತ) ಎಂದು ಸೂ�U: 

(ಎ) ಎ�ಾ� -ಾ�`ಗಳ ಚಲdೆ ಮತುS �ಾ�dಾಂತರ ಒಂ=ೇ !ೕA ಆ]ರುತS=ೆ. – (ತಪ1q)  

(9) ಮೂ8ೆಗo]ಂತ ಮೃದ{f�ಗಳW ಗ34. – (ತಪ1q) 

(f)   ೈ�ೆರoನ ಮೂ8ೆಗo�ೆ |ೕಲುಗoರುವ1>ಲ�. – (ತಪ1q) 
(^) ಮುಂ=ೋoನQ� ಎರಡು ಮೂ8ೆಗoXೆ. – (ಸ�) 

(ಇ) �ರ8ೆಗo�ೆ Oೊರಕಂ ಾಲ�ರುತS=ೆ. – (ಸ�) 
 

3) Oಾಲಂ 1ರ��ರುವ ಅಂಶಗಳನು0 Oಾಲಂ 2ರ��ರುವ ಅಂಶಗ'YೆಡCೆ �ೊಂPU. 

     Oಾಲಂ 1                                          Oಾಲಂ 2 ಉತ�ರ  

(i) Zೕಲ�ವyೆ                       (ಎ) =ೇಹದ Zೕ�ೆ ಈಜುRೆ ೆiಗoXೆ                     (^) ಒಂದು ಚQಸ�ಾರದ |ೕಲು   
(ii) /ೕನು                          (9) �ಾಹVಕಂ ಾಲ�=ೆ                               (ಎ) =ೇಹದ Zೕ�ೆ ಈಜುRೆ ೆiಗoXೆ 
(iii) ಪ ೆiಲುಬುಗಳW              (f) �ಾoಯQ� Oಾರಬಲ�ದು                     (ಇ) ಹೃದಯವನು[ ರ±ಸುತSXೆ 
(iv) ಬಸವನಹುಳW                (^) ಒಂದು ಚQಸ�ಾರದ |ೕಲು                         (9) �YಾನಗAಯ ಚಲdೆಯನು[ ಪ�ದ��ಸುತS=ೆ 
 (v) �ರ8  ೆ                     (ಇ) ಹೃದಯವನು[ ರ±ಸುತS=ೆ                            (f) �ಾಹVಕಂ ಾಲ�=ೆ                      
                                          (ಎ�) �YಾನಗAಯ ಚಲdೆಯನು[ ಪ�ದ��ಸುತS=ೆ 
                                          (�) ಸುಚಲdಾಕೃAಯ =ೇಹವನು[ Oೊಂ>=ೆ 
 

4) Oೆಳ2ನ ಪ^�ೆ0ಗ>Kೆ ಉತ��U�. 

(ಎ) Kೋಲ ಮತು� ಗು> lೕಲು ಎಂದRೇನು? 

ಒಂದು ಮೂ8ೆಯ ದುಂyಾದ ತು>ಯು ಇತರ ಮೂ8ೆಯ pೊ8ಾ�ದ ®ಾಗ ೆi Oೊಂ> ೊಳW�ತS=ೆ. ಇದನು[ �ೋಲ ಮತುS ಗುo |ೕಲು 
ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. �ೋಲ ಮತುS ಗುo |ೕಲುಗಳW ಎ�ಾ� >ಕುiಗಳQ� ಚಲdೆಯನು[ ಅನುಮAಸುತSXೆ, ಉ=ಾ. ಭುಜ ಮತುS 
�ೊಂಟವನು[ ಎ�ಾ� >ಕುiಗಳQ�ಯೂ ಚQಸಬಹುದು. 
(X) ತ:ೆಬುರುcೆಯ�� ಚ�ಸುವ ಮೂ'ೆಗಳ% oಾವ1ವ1? 

ತ�ೆಬುರುyೆಯQ�,  ೆಳ ದವyೆ ;ಾತ� ಚQಸಬಲ�ದು 

(U) ನಮ9 �ಣOೈ �ಮು9ಖIಾ2 ಚ�ಸುವ1Pಲ� ಏOೆ ? 

ನಮ) eಣ ೈ ,ಂದ ೆi ಚQಸಲು �ಾಧV�ಲ� ಏ ೆಂದRೆ eಣ ೈ ಒಂದು 9®ಾಗ! |ೕಲು Oೊಂ>ದು� ಅದು  ೇವಲ ಒಂದು >|iನQ� 
ಚಲdೆಸುವಂ6ೆ ;ಾಡುತS=ೆ. 

 



9. �ೕ�ಗಳW – ಅವ1ಗಳ ಲ�ಣಗಳW ಮತುS ಆXಾಸಗಳW 

1) ಆIಾಸ\ಾZನ ಎಂದRೇನು? 
ಸಸVಗಳW ಮತುS -ಾ�`ಗಳW Xಾfಸುವ ಸುತSಮುತSQನ ಪ�=ೇಶಗಳನು[ ಆXಾಸ�ಾ�ನ ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ. -ಾ�`ಗಳW ತಮ) 

ಆಶ�ಯ, ಆOಾರ, �ೕರು ಮತುS ಇತರ ಅಗತVಗo�ಾ] ತಮ) Xಾಸಸ�ಳವನು[ ಅವಲಂ9fರುತS=ೆ.  

2)  ಮರುಭೂgಯ�� ಬದುಕಲು �ಾಪಸುಕ>� �ೇKೆ �ೊಂPOೊಂ��ೆ ? 

(i) �ಾಷb�ಸಜ�dೆಯ ಮೂಲಕ �ೕ!ನ ನಷ4ವನು[ ;ಾಪ�^ಸುವಂ6ೆ ಅವ1ಗo�ೆ ಎ�ೆಗoಲ�.  
(ii)  ಾಂಡವ1 �ೕರನು[ ಸಂರ±ಸುವ !ೕAಯQ� ರ�ಸ�ಾ]=ೆ ಮತುS �ೌರಶ|Sಯ ಸOಾಯ>ಂದ ಅವ1ಗ8²ೆಳ�ೆ ದುVAಸಂ0ೆ�ೕಷ�ೆ 
;ಾಡುತS=ೆ.  
(iii) �ೕ!ನ ಅಗತV ಾi], ಅವ1ಗಳ �ೇರುಗಳW ಮ`qನQ� ಆಳXಾ] OೋಗುತS=ೆ. 
3) Xಟ+ ಸZಳ ತುಂX�: 

(ಎ) ಒಂದು �>�ಷ4 ಆXಾಸ�ಾ�ನದQ� ಸಸV ಅಥXಾ -ಾ�` ಬದುಕಲು �ಾಮಥV�ವನು[ �ೕಡುವ �>� ಷ4 ಲ�ಣಗಳನು[ �ೊಂ�ಾ|Oೆ 
ಎಂದು ಕRೆಯ�ಾಗುತS=ೆ.  
9) ಭೂ/ಯ Zೕ�ೆ Xಾfಸುವ ಸಸVಗಳ ಮತುS -ಾ�`ಗಳ ಆXಾಸವನು[ ಭೂಆIಾಸ ಎಂದು ಕRೆಯು6ಾSRೆ.  
(f) �ೕ!ನQ� Xಾfಸುವ ಸಸVಗಳ ಮತುS -ಾ�`ಗಳ ಆXಾಸವನು[ ಜಲ ಆIಾಸ ಎಂದು ಕRೆಯು6ಾSRೆ. 
(^) ಮಣುq, �ೕರು ಮತುS �ಾo ಆXಾಸ�ಾ�ನದ ಅ�ೈ�ಕ ಅಂಶಗಳW 
(ಇ) dಾವ1 ಪ�A|�hಸುವಂ6ೆ ;ಾಡುವ ನಮ) ಸುತSQನ ಪ!ಸರದQ�ರುವ ಬದ�ಾವ�ೆಗo�ೆ ಪ^�ೋದಕಗಳ% ಎಂದು ಕRೆಯು6ೆSೕXೆ. 
4) Oೆಳ2ನ ಪV+ಯ��ರುವ MEೕ.�ಗಳ% oಾವ1ವ1 ? 

 dೇ]ಲು,  ಅಣ�ೆ,  OೊQಯುವ ಯಂತ�,   Rೇ^�ೕ, =ೋ`, Mೕ�ನ ಹಯUಂ�, ಎRೆಹುಳW,  
  Rೇ^�ೕ OೊQಯುವ ಯಂತ�  �ೕ!ನ ಹಯfಂ³ ��ೕ��ಗಳW. 
5) Eೕ�ಗಳ oಾವ1�ಾದರೂ ಎರಡು ಲGಣಗಳನು0 uೋ�ಸುವ MEೕ.ವ ವಸು��Kೆ ಒಂದು ಉ�ಾಹರ;ೆ Mೕ�. 

 eೕಡXಾ]ದು� ಒಂದು ��ೕ�ವ ವಸುS ಅದು �ೕ�ಗo�ೆ ಸ;ಾನXಾದ ಲ�ಣ ಎಂದು 6ೋ!ಸುತS=ೆ:      
  (I) �ಾತ�ದQ� �ೆ8ೆಯುತS=ೆ (ii) ಅದು ಚQಸುತS=ೆ. 
6) ಈ OೆಳKೆ ಪV+ [ಾ�ರುವ MEೕ.ವ ವಸು�ಗಳ�� oಾವ1ದು ಈ �ಂ�ೆ, Eೕ�ಗಳ ಒಂದು TಾಗIಾ2ತು� ? 

    �ೆ�ೆq, ಹದ ;ಾ^ದ ಚಮ�, ಮಣುq, ಉ�ೆq, �ದುV³ >ೕಪ, ಅಡು�ೆ ಎ�ೆq, ಉಪ1b, �ೇಬು, ರಬlj 
6ೆ;ೆk, ಹದ [ಾ�ದ ಚಮ., ಅಡುKೆ ಎ;ೆk, \ೇಬು, ರಬ]�  ಒಂದು  ಾಲದQ� �ೕ�ಗಳ Oೊರ6ಾ] ಇದ�  ೆಲವ1 ��ೕ�ವ ವಸುSಗಳW.7)  
Eೕ�ಗಳ ಗುಣಲGಣಗಳನು0 Mೕ�. 

1. �ೆಳವ`�ೆ  2. vೕಷ�ೆ 3. ಉfRಾಟ   4. ಚಲdೆ  5. ಪ��ೋದdೆ�ೆ ತಕi ಪ�|��  6. ಸಂ6ಾdೋತbAS  7. �ಸಜ�dೆ 
8) ಹುಲು�Kಾವ�ನ�� IಾUಸುವ �ಾ^|ಗ>Kೆ ಅ�� Eೕ�ಸಲು IೇಗIಾ2 ಓಡುವ1ದು ಮುಖ	 ಏOೆ ? �ವ�U�. (ಸು>ವ1: ಹುಲು�Kಾವಲು 

ಆIಾಸದ�� �ಾ^|ಗಳ% ಅ�ತುOೊಳ�ಲು OೆಲIೇ ಮರಗಳ% ಅಥIಾ ಸZಳಗ>ರುತ�Iೆ.) 

 dಾವ1 ಹುಲು��ಾವಲುಗಳ ಆXಾಸ�ಾ�ನಗಳನು[ dೋಡುXಾಗ, -ಾ�`ಗo�ೆ ಸXಾ! ;ಾಡಲು ಮತುS ಒಂದು ಸ�ಳ>ಂದ ಮ6ೊSಂದು ಸ�ಳ ೆi 
Oೋಗಲು ಕ^Z ಮರಗಳW ಅಥXಾ  ೆಲವ1 ಸ�ಳಗoXೆ. ಅವರ ಶತು� (ಉ=ಾಹರ�ೆ�ೆ: ;ಾಂ�ಾOಾ!ಗಳW ಸಸVOಾ!ಗಳ Zೕ�ೆ =ಾo 

;ಾ^ದRೆ) =ಾo ;ಾ^=ಾಗ ಅವರು ತಮ) �ೕವನವನು[ ನyೆಸಲು ಸುರ±ತ ಸ�ಳವನು[ ತಲುಪಲು XೇಗXಾ] ಓಡ�ೇಕು. ಅವರು 
�ಜXಾ]ಯೂ �YಾನXಾ]ದ�Rೆ ಅವರು ತಮ) �ೕವವನು[ ಕ8ೆದು ೊಳW�6ಾSRೆ. ,ೕ�ಾ], ಹುಲು��ಾವಲುಗಳ ಆXಾಸ�ಾ�ನದQ� -ಾ�`ಗಳW 
ಬದುಕಲು Xೇಗವ1 ಪ�ಮುಖ ಅಂಶXಾ]=ೆ, ಏ ೆಂದRೆ Xೇಗವ1 ಅದರ �ೕವ ಉoಯುವಂ6ೆ ;ಾಡುತS=ೆ. 


