
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಂಜನಗೂಡು 

 

 

 

ಕನ್ನ ಡ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಪತಿ್ರಕೆಗಳು (ಸೇತುಬಂಧ ಮಾದರಿ) 

   ನ ೇ ತರಗತಿ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಕಲಿಕಾ ಮಿತಿ್  ಕನ್ನ ಡ 



ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಲರ್, ನಂಜನಗೂಡು,   ಮೈಸೂರುಜಿಲ್ಷೆ. 
6ನಷೇ ತ್ರಗತಿ         ಸಷೇತ್ುಬಂಧ-ಕಲಿಕಾ ಸಂಗಮ-2021-22.    [ ಮೊದಲನಷೇ ವಾರದ ಅಭ್ಾಾಸದ ಹಾಳಷ ] 

 

I.  ಮಾದರಿರ್ಂತಷ ಪದ ರಚನಷ ಮಾಡಿ. 

ಕಾ -ಕಾರು 

ಕಿ-   ಮೊ-   ಪಾ-   ಕ ೇ- 

II ಮಾದರಿರ್ಂತಷ ವ್ಾಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನುು ಬಿಡಿಸಿ ಬರಷಯಿರಿ 

ಮಾದರಿ- ಕನಸು= ಕ್+ ಆ, ನ್ + ಆ, ಸ್ + ಉ 

1) ಸಲಾಕ = 
2) ಮಳ ಗಾಲ= 
3) ಕ ೊರಳು= 
4) ಬ ೆಂಗಳೂರು= 
 
III ಅಂತ್ಾದಲಿೆ ಸೂಕತ ಅಕ್ಷರಗಳನುು ಸಷೇರಿಸಿ ಸೂಕತ ಪದ ರಚಿಸಿ 

 ಮಾದರಿ:-         ನಸು ಕನಸು 

   ಕ                ಮಲ ಕಮಲ 

                                                 ನಕ   ಕನಕ 

    __________________                                             _______________ 

೧. ಸ                                    __________________ ೨) ಮಾ                             _______________ 

                                          __________________                                              _______________ 

 

IV ಗದಾ ಭ್ಾಗ ಓದಿ ಸಜಾತಿ, ವಿಜಾತಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ, ವಿಂಗಡಿಸಿ 

 ಒೆಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇದದಳು. ಆಕ ಗ  ಮೊಮಮಕಕಳ ೆಂದರ  ಪ್ರೇತಿ. ಅವರು ರಜ ಗ  ಬೆಂದರ  ಹಿಗ್ಗಿ ನಲ್ಲವಳು. ಮಜ್ಜಿಗ , ಲಡ್ುು 
ಅವರಿಗ  ಇಷ್ಟ ಎೆಂದು ಕಷ್ಟವಾದರೊ ಮಾಡಿ ಕ ೊಡ್ುತಿಿದದಳು. ಸತ್ಾಕರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹ ೊರಟಾಗ ದಃಖದೆಂದ ಬಸುು ಹತಿಸಿಿ 
ತ್ಾರಸದೆಂದ ಬರುತಿಿದದಳು 

 ಸಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ 
1   
2   
3   
4   
5   



V. ಕಷಳಗಿನ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳನುು ಮಾದರಿರ್ಂತಷ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಷಯಿರಿ 

ಮಾದರಿ: ಪಾರಣ- ಪ್+ ರ್+ ಆ, ಣ್ + ಅ 

1. ಅಜ್ಿ = 
2.ಕಷ್ಟ = 
3.ಮಜ್ಜಿಗ = 
4. ಕರಮ= 
 
VI. ಪದಾ ಓದಿ ಪ್ಾರಸ ಪದ ಗುರುತಿಸಿ ಬರಷಯಿರಿ 

 ಬಣಣದ ತಗಡಿನ ತುತೊರಿಿ   ಮಾದರಿ: ಪಾರಸಪದಗಳು 
 ಕಾಸಿಗ  ಕ ೊೆಂಡ್ನು ಕಸೊಿರಿ  ೧. ತುತೊಿರಿ: ಕಸೊಿರಿ 
 ಕಸೊಿರಿ ನಡ ದನು ಬೇದಯಲ್ಲ ೨.  
 ಜ್ೆಂಬದ ಕ ೊೇಳಿಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ೩.  
 ಬಣಣವು ನೇರಿನ ಪಾಲಾಯು ಿ  
 ಬಣಣದ ತುತೊರಿಿ ಬ ೊೇಳಾಯು ಿ
 
VII ಮಾದರಿರ್ಂತಷ ಪದಬಳ್ಳಿ ರಚಿಸಿ.:- ಮಾದರಿ:- ಸಮರ್-ರ್ಮ-ಮನಷ-ನಷರವ್ು 

1. ಭಾರತ – 
2. ಗಡಿಯಾರ— 
3. ದ ೇವರಮನ — 

VIII ಪದ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಷಯಿರಿ 

ಮಾದರಿ:- ಪ್ರೇತಿಯೆಂದ= ಪ್ರೇತಿ + ಇೆಂದ 

1. ಖುಷಿಯಾಗ್ಗ= _________      +    _________ 

2. ಆಸ ಯನುು= _________      +     _________ 

3. ಮರವನುು= __________      +     _________ 

IX ಸೂಕತ ಪದವ್ನುು ಆವ್ರಣದಿಣದ ಆರಿಸಿ ಬರಷಯಿರಿ 

 ( ದಸರ, ಶಾಲ , ಮಾವು, ಕನುಡ್ ) 

1. ನಮಮ ನಾಡ್ ಹಬಬ _____________. 

2. ನಮಮ ಜ್ಞಾನ ಹ ಚ್ಚಿಸುವ ಸಥಳ______________. 

3. ಹಣುಣ ಗಳ ರಾಜ್ _______________________. 

4. ನಮಮ ಭಾಷ  _________________________. 

 



ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಲರ್, ನಂಜನಗೂಡು,   ಮೈಸೂರುಜಿಲ್ಷೆ. 
6ನಷೇ ತ್ರಗತಿ         ಸಷೇತ್ುಬಂಧ-ಕಲಿಕಾ ಸಂಗಮ-2021-22.    [ ಎರಡನಷೇ ವಾರದ ಅಭ್ಾಾಸದ ಹಾಳಷ ] 

I. ಕ ಳಗ್ಗನ ಪದಗಳನುು ಪುಲ್ಲೆಿಂಗ, ಸಿರೇಲ್ಲೆಂಗ, ನಪುೆಂಸಕಲ್ಲೆಂಗಗಳಾಗ್ಗ ವಿೆಂಗಡಿಸಿ 

ಪುಸಿಕ, ರಾಣಿ, ತಮಮೆಂದರು, ಮೇಜ್ು, ತೆಂದ , ಶಿಕ್ಷಕ, ಪ ನುು, ಗ ಳತಿ, ಅಣಣ, ಕುಚ್ಚಿ, ರಾಜ್, ತ್ಾಯ 

ಪುಲ್ಲೆಿಂಗ ಸಿರೇಲ್ಲೆಂಗ ನಪುೆಂಸಕಲ್ಲೆಂಗ 
 
 
 
 

  

 

II. ಮಾದರಿಯೆಂತ್  ಕ ಳಗ್ಗನ ವಾಕಯಗಳ ಲ್ಲೆಂಗ ಬದಲಾಯಸಿ ಬರ ಯರಿ 

ಮಾದರಿ:- ನನು ತಮಮ ಜಾಣ- ನನು ತೆಂಗ್ಗ ಜಾಣ  

1. ರಾಜ್ ಅರಮನ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವನು 
2. ಅಪಪ ಹ ೊಲಕ ಕ ಹ ೊೇದನು 

III ಮಾದರಿಯೆಂತ್  ವಚನ ಬದಲಾಯಸಿ ಬರ ಯರಿ 

ಮಾದರಿ:-- ಮಗು ಅಳುತಿಿದ  --- ಮಕಕಳು ಅಳುತಿಿದಾದರ  

1.         ನನು ಮನ ಯಲ್ಲಿ ನಾಯ ಇದ  

2 ಮೇನು ನೇರಿನಲ್ಲ ಿಈಜ್ುತಿದ . 

IV. ಮರದ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳಿಗ  ಸೊಕ ಿವಿರುದದ ಪದಗಳನುು ಎಲ ಯ ಚ್ಚತರದ ಪದಗಳಿೆಂದ ಆರಿಸಿಕ ೊೆಂಡ್ು ಮಾದರಿಯೆಂತ್  ಬರ  

 

ಮಾದರಿ:  

ಮುೆಂದ  X ಹಿೆಂದ  

1.  ________   X    ______ 

2.  ________   X    ______ 

3.  ________   X    ______ 

 4.  ________   X    ______ 

V. ಕ ಳಗ್ಗನ ಪದಗಳ ಸಮಾನಾರ್ಿಕ ಪದಬಳಿಿ ರಚ್ಚಸಿ 

 ಮಾದರಿ:-- ನೇರು           ಜ್ಲ              ಉದಕ 
1. ಅರಸ              ________________                 _________________ 

2. ಹೊವು              ________________                 ________________ 



 VI ಮಾದರಿಯೆಂತ್  ಪದಗಳನುು ಕೊಡಿಸಿ ಬರ ಯರಿ 

ಮಾದರಿ: ಮಾತು + ಒೆಂದ = ಮಾತ್ ೊೆಂದ 

1. ಸೆಂತ್  + ಅಲ್ಲ ಿ= __________ 

2. ಕಥ  + ಒೆಂದ = __________ 

3. ತರಗತಿ + ಅಲ್ಲ ಿ= __________ 

VII  ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ ೊಟ್ಟಟರುವ ಲ ೇಖನ ಚ್ಚಹ ುಗಳನುು ಸೊಕಿವಾದ ವಾಕಯಗಳಿಗ  ಹಾಕಿರಿ 

( ?  !  .   ,) 

 1. ನಮಮ ಎಮಮ ಕರು ಹಾಕಿದ  

2. ನನು ಹ ಸರ ೇನು        

3. ರಾಮು, ಸಿೇತ, ಬಸವ, ಕಮಲ ಗ ಳ ಯರು. 

4. ಆಹಾ ಈ ಜ್ಲಪಾತ ಅದುಬತವಾಗ್ಗದ  

VIII ಸುಳ್ಳವ್ು ಕಷೂಡದಿಂದ ಸೂಕತ ಪದಗಳನುು ಆರ್ುು ಕಷೂಟ್ಟಿರುವ್ ನಾಣುುಡಿಗಳನುು ಪೂಣಯಗಷೂಳ್ಳಸಿ. 

ಮಾದರಿ : -- ಆಳಾಗ್ಗ ದುಡಿ ಅರಸಾಗ್ಗ ಉಣುಣ     

1. ಮಾತು   ಬ ಳಿಿ       __________        ___________ 

 

2. ಕ ೈ ಕ ಸರಾದರ         __________        ___________ 

 

3. ಅತಿ ಆಸ              __________         ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 ನೇತರಗತಿ 

ನನನ  ಕಲಿಕಾ ನೋಟ 
 
 DªÀgÀtzÀ°è ¸ÀÆa¹gÀÄªÀAvÉ §gÉ¬Äj. 
 
1. CvÉÛ (F ¥ÀzÀzÀ °AUÀ §zÀ¯Á¬Ä¹ §gÉ¬Äj) 

2. M¼ÀUÉ (F ¥ÀzÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀzÀ §gÉ¬Äj) 

3. CtÚ (F ¥ÀzÀzÀ ªÀZÀ£À §zÀ¯Á¬Ä¹) 

4. zÉÆgÉ (F ¥ÀzÀzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀ §gÉ¬Äj) 

5. £Á£ÀÄ+M§â£ÉÃ (PÀÆr¹ §gÉ¬Äj) 

6. ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ §AzÉ (¸ÀÆPÀÛ É̄ÃR£À aºÉß §¼À¹) 

7. zÀÄqÉØÃ zÉÆqÀØ¥Àà ___________ (£Áಣುುr ¥ÀÆtðUÉÆ½¹) 

8. PÀªÀÄ®, gÁªÀÄÄ, ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ (F ¥ÀzÀUÀ¼À °AUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹) 

 

 


