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LS.7 

I. కిింది పదాలకు అర్థాలను రాయిండి. 

1.రజకులు = ____________    2.ఇల్లాలు = __________  

3. కయ్యిం = __________    4. కొల్లగొట్టు = _______ 

II. కిింది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలను రాయిండి. 

1. గ్రామిం x ___________ 2. సొింత x ___________ 3.అన్యాయిం x __________ 

III. కిింది పదాలకు ప్రకృతి వికృతులను రాయిండి. 

1.కులము - _________ 2. ప్రాణము - __________ 3.స్త్రీ - ___________ 

IV.కిింది పదాలకు పర్యాయపదాలు రాయిండి. 

1.గ్రామిం = దారి    ఊరు   నగరిం  పల్లె 

2.స్త్రీ      = మహిళ  బొమ్మ నారి  చెట్టు 

V.కిింది ఖాళీలను సరైన పదాలతో పూరిించిండి. 

1.________ కులింలోన రత్నదీపమయ్యి. 

2.ఐలమ్మ ___________ పురింలోన పుట్టిింది. 

VI. కిింది వాక్యాలకు సొింత వాక్యాలు రాయిండి. 
1.కాలికిింద చెప్పు : 

_________________________________________________________________ 

2.పోరాటిం : 

___________________________________________________________________ 

VII. కిింది పదాలను చూసి తరువాత వచ్చే పదాన్ని రాయిండి. 

1.పొలిం, __________ 2.వడ్లు, _____________ 

VIII. కిింది వాక్యాలలో కర్త, కర్మ, క్రియలను గుర్తిించిండి. 
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1. రజిత గేయిం రాసిింది. (కర్మ) ______________ 

2. కృష్ణ మామిడిపిండ్లను తెచ్చాడు. (కర్త) __________ 

3. మింగ శుభలేఖను చదివిింది.  (క్రియ) __________ 

IX. కిింది ప్రశ్నలకు ఒక్కమాటలో జవాబులు రాయిండి. 
1. తెలింగాణ్ ఎవరెవరికి పుట్టినిల్లు? 

జ.______________________________________________________________ 

2. వీరుల లక్షణిం ఏమిటి? 

జ.______________________________________________________________ 

3. తెలింగాణ రాష్ట్రింలోని ముఖ్యమైన పిండుగ? 

జ.______________________________________________________________ 

4. ఐలమ్మ భర్త పేరు ఏమిటి? 

జ._______________________________________________________________ 

5.ఐలమ్మ ఎవరి దగ్గర భూమిని కౌలుకు తీసుకుింది? 

జ.__________________________________________________________________

_ 

6. ఐలమ్మ ఏ కులింలో పుట్టిింది? 

జ.__________________________________________________________________

_ 

X. కిింది ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను రాయిండి. 

1. ఐలమ్మ పట్వారీపై ఎిందుకు కయ్యానికి దిగిింది? 

జ.__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 
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2.ఐలమ్మ వ్యవసాయిం ఎిందుకు చేసిింది? 

జ.__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______ 
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WORKSHEET-5(LS.5 PADYAALU,PARAGRAPHS)) 
 

I. కిింది పద్యాలను పూరిించిండి. 

1. శరణింబని________________ ధర్మింబుల్ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.పరహితము_______________ పర్వేిందుముఖీ! 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

III.కిింది  పదాలకు అర్థాలను రాయిండి. 

1.ధర్మిం =  ___________ 2. ప్రీతి = ____________ 3.  కరుణ = ____________ 

4.హితము = __________ 5.పరులు = ________ 

 

 

IV. ”చార్మినార్” గురిించి కిింద ఇచ్చిన పదాలతో ఒక వ్యాసిం రాయిండి. 

                      (కృతజ్ఞతా భావిం, అద్భుత, హైదరాబాదు, ప్లేగు,  కులీకుతుబ్ షా, 

1591)   

(1) _______________  పేరు వినగానే గుర్తుకు వచ్చేది చార్మినార్. దీనిని 

క్రీ.శ. (2) _______________  లో మహమ్మద్ (3) __________________ 

నిర్మీించాడు. “చార్”  “మినార్” అనే రెిండు ఉర్ధూ పదాల నుిండి 

ఏర్పడిింది.  “  చార్” అింటే నాలుగు. “మినార్” అింటే స్తింభాలు అని 

అర్థిం. చార్మినార్ అింటే నాలుగు స్తింభాలు అని అర్థిం. నగరింలో (4) 

“_________” అనే అింటువ్యాధిని నిర్మూలిించిన దైవానికి (5) 

______________________ తో నిర్మిించబడిింది. ఎింతో (6) ____________ 
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కట్టడింగా పేరు గాించినది. వేలాది మింది దర్శిస్తారు. వీరిలో 

విదేశీయులు కూడా ఉింటారు. 

V.”వ్యాయామిం – ఉపయోగాలు” గురిించి వ్యాసాన్ని రాయిండి. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________  

 
LS.8 

I. కిింది పదాలకు అర్థాలను రాయిండి. 

1.హడావిడి =____________   2.ఉత్సవిం = __________  

3.ఆదా =__________    4.అింధకారిం = _________ 

II. కిింది పదాలకు పర్యాయపదాలను రాయిండి.  

1.ఇల్లు - _________,___________  2.నీరు - ___________,__________ 

III. కిింది పదాలకు ప్రకృతి వికృతులను రాయిండి.  

1.యాత్ర -  __________ 2.నీరు - _____________ 

IV.కిింది ఖాళీలను సరైన పదాలతో పూరిించిండి. 

1. నీటిని చాలా ____________ వాడాలి. 

2. గోడమీద కాగితాన్ని ___________శాఖవారు అతికిించారు. 

3. విద్యుత్ ను __________ వృధా చేయరాదు. 
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IV. కిింది పదాలకు సొింత వాక్యాలను రాయిండి. 
1.పొదుపు:___________________________________________________________

___ 

2.జాతర:_____________________________________________________________

__ 

V. కిింది వాక్యాలలో క్రియాపదాల కిింద గీత గీయిండి. 

1.పిల్లలు చెట్టు కిింద ఆడుతున్నారు. 

2.వెింకటయ్య నిద్రపోతున్నాడు. 

VI.కిింది వాక్యాలు ఎవరు,ఎవరితో అన్నారో రాయిండి. 

1.”గోడలపై పెద్ద కాగితాలు అతికిించి ఉిండటిం చూశాిం”. 

జ.__________________________________________________________________

_ 

2.”విద్యుత్ గురిించి పోస్టరులో ఏమున్నది అక్కా”? 

జ.__________________________________________________________________

_ 

VII. కిింది ప్రశ్నలకు ఒక్కమాటలో సమాధానాలను రాయిండి. 

1. కరెింటును తెలుగులో ఏమింటారు? 

జ.__________________________________________________________________

_ 

2. గోడలపై అతికిించిన కాగితాలను ఏమింటారు? 

జ.__________________________________________________________________

_ 

3. థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లు ఎక్కెడెక్కడ ఉన్నాయి? 

జ.__________________________________________________________________

_ 
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IX. కిింది ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను రాయిండి. 

1. పోస్టర్లను ఎిందుకు అతికిస్తారు? 

జ.__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____ 

2. పిల్లలు ఏమని ప్రమాణిం చేసారు? 

జ.__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______ 

IX. కిింది చిత్రిం దేనిని గురిించి తెలియజేస్తుిందో దాని ద్వారా  కొన్ని 
వాక్యాలను రాయిండి.  
                          
1__________________________________________
___________________________________________
__ 
2._________________________________________
___________________________________________
_ 
3._________________________________________
___________________________________________
_ 
4.__________________________________________________________________
_ 
5.__________________________________________________________________
_ 
6.__________________________________________________________________
_ 
                    

LS. 9 

I. కిింది పదాలకు అర్థాలను రాయిండి. 

1.అింగడి = ___________ 2. జాలి = __________ 3. ఘనింగా = ____________  

II. కిింది పదాలకు పర్యాయపదాలను రాయిండి. 

1.కుిండ = __________,__________ 2.గుర్రిం = __________,__________ 



GLOBAL INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL, UPPAL, HYDERABAD 
TERM-II WORK SHEET (2019-20) 

Term-II Work Sheet Class-V II-Lang Telugu Page 8 of 12 

III. కిింది పదాలకు ప్రకృతి వికృతులను రాయిండి. 

1. గుణిం - ________ 2.ప్రాణిం - ___________ 

IV. కిింది ఖాళీలను సరైన పదాలతో పూరిించిండి. 

1. _____________ గ్రామింలో గోపి ఉిండేవాడు. 

2. ____________వాయిించడ మింటే నాకు చాలా ఇష్టిం. 

3. గోపి ఉరుక్కుింటూ వచ్చి __________ ను చుట్టేశాడు. 

V. కిింది వాక్యాలలో విభక్తి ప్రత్యయాలను గుర్తిించిండి. 

1. నిఖిల్ వాళ్ళ అమ్మతో ఊరికి పోయాడు. ___________ 

2. అది సీత యొక్క పుస్తకిం. ____________ 

3. ఇింటి లోపల కుక్క ఉన్నది. ___________ 

VI. కిింది పదాలకు సొింత వాక్యాలను రాయిండి. 

1.అింగడి  =  

____________________________________________________________ 

2.జాలి 

=_______________________________________________________________ 

 
 

VI. కిింది పదాన్ని చదివి అింత్యపదిం వచ్చేలా మరికొన్ని పదాలు రాయిండి. 
1.దేవాలయిం : __________,___________,__________ 

VII.కిింది ప్రశ్నలకు ఒక్కమాటలో సమాధానాలను రాయిండి. 
1.నాయనమ్మ అింగడిలో ఏమి అమ్మిింది? 

జ.____________________________________________ 

2.నాయనమ్మకు తోవలో ఏమి కనిపిించిింది? 

జ.____________________________________________ 

3.గోపి రొట్టెని దేనిలో చుట్టుకుని పోయాడు? 

జ._____________________________________________ 

4.రాజయ్య కొడుకు దేనిని పగులకొట్టాడు? 

జ._____________________________________________ 

VIII. కిింది ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను రాయిండి. 
1.నాయనమ్మ డప్పు ఎిందుకు కొనలేక పోయిింది? 



GLOBAL INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL, UPPAL, HYDERABAD 
TERM-II WORK SHEET (2019-20) 

Term-II Work Sheet Class-V II-Lang Telugu Page 9 of 12 

జ.__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______ 

 

2. గోపి నాయనమ్మతో ఏమన్నాడు? 

జ.__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______ 

 
Ls.10 

I. కిింది పదాలకు అర్థాలను రాయిండి. 
1.చిింత = ____________ 2. సర్కారు = ___________ 3.దవాఖాన = ____________ 

II. కిింది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలను రాయిండి. 
1.సులభిం x ___________ 2. స్వర్గిం x ____________ 3. అమృతిం x _____________ 

III.కిింది పదాలకు పర్యాయపదాలను రాయిండి. 
1.ఏడాది = ___________,__________  2. ఆకు = ____________,____________ 

IV.కిింది ఖాళీలను సరైన పదాలతో పూరిించిండి. 
1.నా నీడ _________ చిక్కగా ఉింటది. 
2.నా కొమ్మల మీద _____________ కూడా ఆడుతారు. 
3.చిింత గిింజల పైన ____________ కూడా గీస్తరు. 
V.కిింది వాక్యాలను విడదీసి రెిండు వాక్యాలుగా రాయిండి. 
1.మాధవ్ మైదానానికి పోయి, ఖో ఖో ఆట ఆడాడు. 
___________________________________________________________________
__ 

2.నిఖిల్ పుస్తకిం చదివి,కథను చెల్లెలికి చెప్పాడు. 
___________________________________________________________________
__ 

3.పిల్లలు బొమ్మలు గీసి, రింగులు వేశారు. 
___________________________________________________________________
_ 

VI. కిింది ఆధారాలతో  మరొక అర్థాన్నిచ్చే పదాన్ని రాయిండి. 
1.నత్త కాని నత్త  _______________  2. కాయ కాని కాయ ______________ 

3.కర్ర కాని కర్ర    _______________  3. రాజు కాని రాజు    ______________ 
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VII.కిింది పదాలకు సొింత వాక్యాలను రాయిండి. 
1మురిపెిం : 
____________________________________________________________ 

2.పిందెిం:    
____________________________________________________________ 

VIII. కిింది ప్రశ్నలకు ఒక్కమాటలో సమాధానాలను రాయిండి> 

1.ఇమ్లీబన్ అనగా ఏమిటి? 

జ.___________________________________________________ 

2.ఈ పాఠింలోని ఏదైనా ఒక సామెత రాయిండి? 

జ.___________________________________________________ 

3.చిింతచెట్ల గుింపును ఏమింటారు? 

జ.____________________________________________________ 

IX.కిింది ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను రాయిండి. 
1.చిింత చెట్లను ఎక్కడెక్కడ పెించుతారు? 

జ.__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____ 

2. చిింతపిండుతో ఏమేిం తయారుచేస్తారు?         
జ.__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____ 

X.అింత్యాక్షరి- కిింది పదాలను గమనిించి చివరి అక్షరింతో మొదలయ్యే 
పదాలను ఒక క్రమింలో కలపిండి. 
కలువ         పలక           రిక్షా                మించిం 

నింది          వరుస         చిందమామ        క్షామిం 

పిందిరి         గురక         సరిం               దివాను 
నురుగు       మనిం        కలప               రింపిం 
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Ls-6 letter writing 

I. సింక్రాింతి సెలవులను ఎలా గడుపుతారో తెలుపుతూ మిత్రునకు లేఖ రాయిండి. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

II.కిింది గద్యాింశాన్ని చదివి, ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు జవాబులు 

రాయిండి.(అపఠితగద్యిం) 

విజయనగర రాజులు హింపిలో ఎన్నో దేవాలయాలను కట్టిించారు. ఆింధ్రుల 

మహోజ్వల కీర్తికి ఆలవాలిం హింపీనగర శిల్పాలు! శిల్పకళకే వన్నె తెచ్చిన 

విరూపాక్షస్వామి ఆలయిం అద్భుత కళానిలయిం. ఆ ఆలయింలోని 

ఉగ్రనరసిింహస్వామి విగ్రహాన్ని ఒకే రాతితో మలిచారు. దీని ఎత్తు 22 

అడుగులు. తరువాత కరిగిన దిండయాత్రలలో శత్రువులు దీన్ని విరగ్గొట్టారు. 

ఏకశిలలో చెక్కిన రథిం కూడా నాటి శిల్పుల కళా ప్రతిభకు నిదర్శనింగా నేటికీ 
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నిలచి ఉింది. ఇది ఒక అపూర్వ శిల్పఖిండిం. ఈ నాటికీ దీని రథచక్రాలను మనిం 

తిప్పవచ్చు. విఠలాలయింలోని రాతి స్థింభాలు సప్తస్వరాలు పలుకుతాయి. 

ప్రశ్నలు: 

1.విరూపాక్షస్వామి విగ్రహిం ఎత్తు ఎింత? 

జ.__________________________________________________________________

_ 

2.ఏకశిలలో చెక్కిన రథిం ఎవరి ప్రతిభకు నిదర్శనింగా నిలిచిింది? 

జ.__________________________________________________________________

_ 

3.ఏ ఆలయింలోని రాతి స్థింభాలు సప్తస్వరాలు పలుకుతాయి? 

4.శిల్పకళకే వన్నెతెచ్చినది ఏ ఆలయిం? 

5.పై పేరాలో ఉన్న విశేషణాలను రాయిండి. 

జ.__________________________________________________________________

_  


