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Class-III           Subject: II-Lang Telugu 

Student Name: _________________________ Sec________   Roll No.__________ Date:__________ 

 

Ls:9 

I. క ిందఇచ్చినపదాలకుఅర్థా లుర్థయిండి.     

    1) వృక్షిం =______________ 

2) కోన =______________ 

3) పుష్పిం =______________ 

4)సొ గసు =______________ 

II. క ిందిపదాలకువయతిర్కేపదాలుర్థయిండ.ి        

1) చలల గథ x______________  

   2) లాభిం    x ______________ 

 3) అిందిం x______________  

4) వెలుగు x______________ 

III. క ిందిపదాలకువచనాలుమార్చిర్థయిండ.ి         

    1) కొమమ -______________. 

2) నద ి -______________ 

3) పక్ష ి -______________ 

4) పశువు - ______________ 

IV. క ింది పరశ్నలకు జవథబులు  ర్థయిండి.         

1) పరకృతిలోఏమేమికనిపిసథా యోర్థయిండి. 

జ)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2) చెట్టు వలనకలిగేలాభాలేమిట్?ి 

జ)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

V. క ౦ది చ్చత్ార నినజాగరతా్గథ గమనిించ్చ మీకు త్ెలిసిన చ్చత్ార ల పేర్లను ర్థయిండ.ి      
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Ls:11 

I. క ిందఇచ్చినపదాలకుఅర్థా లుర్థయిండి.     

    1) చ్చహ్నిం = ______________ 

2) ఔష్ధిం = ______________ 

3) ఆనవథతి = ______________ 

4) పిండుగ = ______________ 

II. క ింది పదాలకు వయతిరే్క పదాలు ర్థయిండ.ి        

1) పేరమ   x______________  

    2) త్ొలి x______________ 

 3) విజయిం x______________ 

4) సేేచఛ x______________ 

III. క ింది పదాలకు వచనాలు మార్చి ర్థయిండ.ి         

1) ఊర్ు -______________. 

  2) జింక -______________ 

3) ర్థష్ు రిం -______________ 

4) పక్షులు -______________ 

VI. క ింది పదాలకు సొ ింత్ వథకథయలు ర్థయిండి.   

1) సేేచఛ:____________________________________________________________ 

2) పసుపువర్ణిం:________________________________________________________ 
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V. క ింది పరశ్నలకుజవథబులు  ర్థయిండి.         

1) త్ెలింగథణార్థష్ు రింఎపుపడుఅవత్ర్చించ్చింద?ి 

జ)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) త్ెలింగథణా ర్థష్ు ర చ్చహ్ననల పేర్ుల  ర్థయిండి. 
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Ls:12 

I. క ింది ఇచ్చిన పదాలకు అర్థా లు ర్థయిండ.ి  

1) వననె   =______________ 

 2) మమత్ =______________ 

3) కరరడలు =_____________ 

4) సొ గసు =______________ 

II. క ింది పదాలకు వయతిరే్క పదాలు ర్థయిండ.ి        

1) చ్చనన x ______________ 

     2) మించ్చ    x______________ 

  3) ముిందు x ______________

  

III. క ింది పదాలకు వచనాలు మార్చి ర్థయిండ.ి         

1) పిండు - ______________. 

   2) మాట్ - ______________ 

3) పువుే -______________ 

IV. క ింది పరశ్నలకుజవథబులు  ర్థయిండి.         

1) త్ోట్లోక ఎవరె్వర్ువెళ్ళార్ు?  

జ)_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2) త్ోట్ఎలాఉింట్టింద?ి 

జ)_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

V. త్ోట్లో కనిపిించే చ్చత్రా ల పేర్ుల  ర్థయిండి. 
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Ls:14 

I. క ింది ఇచ్చిన పదాలకు అర్థా లు ర్థయిండ.ి  

1) వనిం =______________ 

2) సింబుర్ిం =______________ 

3) సిార్ింగథ =_____________ 

4)వథపో వుట్ =______________ 

II. క ింది పదాలకు వయతిరే్క పదాలు ర్థయిండ.ి        

1) సేనహ్ిం x______________ 

2) కష్ుిం   x______________ 

3) ఆశ్ x______________ 

III. క ింది పదాలకు వచనాలు మార్చి ర్థయిండ.ి         

1) పిండు -______________. 

2) సేనహిత్ుడు -_____________ 

3) వేర్ు -______________ 

IV. ఎవర్ు ఎవర్చత్ో అనానర్ు? 

1) “దార్చలో జామ పిండల  త్ోట్కు పోయాిం” 

__________________________________________________________. 
2) “ముిందు చూపుత్ో తిిండి సింపథదిించుకొని దాసుా నానము” 

__________________________________________________________. 
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V. క ింది పరశ్నలకుజవథబులు  ర్థయిండి.         

1) మామిడ ిచెట్టు  ఎిందుకు ఏడిిింద?ి 

జ)________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

2) మామిడి చెట్టు క  సనేహిత్ులు ఎవర్ు? 

జ)___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3) మామిడి చెట్టు క  సనేహిత్ులు ఎవర్ు? 

జ)___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

VI. క ింది బొ మమలకు ర్ింగులు వేస ిపేర్ుల  ర్థయిండి. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Term-II Work Sheet Class-III II-Lang Telugu Page 9 of 11 

వథయకర్ణిం 
1) కథలాలు ఎనిన? అవి ఏవి? 

జ)______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2) క ింది వథకథయలు ఏ కథలానిక  చెిందినవో ర్థయిండి. 

( భూత్ కథలిం, వరా్మాన కథలిం, భవిష్యత్ుా  కథలిం) 

1) అమమ వింట్ చేసూా  ఉననది.            __________________ 

2) పలిల లు ఆట్లు ఆడుకుింట్టనానర్ు.    __________________ 

3)  రే్పు మాకు పర్ీక్ష ఉింది.               __________________ 

4) వసేవి సలెవలలో ఊర్ు వళెత్ాము.   __________________ 

5) లత్ అననిం తిననది.                       __________________ 

6) సిింహ్ిం జింకను పట్టు కుింది.            __________________ 

II. క ింది పట్ిుకలో ఉననఆధార్థలత్ో పరశ్నలకు జవథబులు ర్థయిండి. 

వెనెనలనిచేి మామ 

కథర్ింగథ ఉిండే కథయ 

కొకొొర్ొకోొ అనదేి 

దీపథవళి ఒక 

వథర్థనిక  ఎనిన ర్ోజులు 

 

 

డు  

పిం 

డి 

మి 

మా 
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III. క ింది పట్ిుకలో ఉనన పిండుగల పేర్ుల  గుర్చాించ్చ వథర యిండి. 

 

 

 

 

 

 IV. క ింది పదాలకు సొ ింత్ వథకథయలు వథర యిండి. 

1) కథ: _________________________________________________ 

2) గౌర్విం:  ______________________________________________ 

3) ధెైర్యిం   : ______________________________________________ 

V. వేప చెట్టు (పేర్థగథర ఫ్) వథర యిండి. 

 ( ఔష్ధ, సేచఛమ నై, చేదు, మిందులు, ఆర్ోగథయనిక ) 

వేప చెట్టు  నుిండి _____________గథలి లభిసుా ింది. వేపథకు ర్ుచ్చ__________ గథ ఉింట్టింది. ఈ 

చెట్టు  నుిండ ిఎననన ర్కథల___________ త్యార్ు చసేథా ర్ు.  

ఈ చటె్టు కు ___________ గుణాలు ఉనానయి. వపే చెట్టు  గథలి ____________ ఎింత్ో మించ్చది.   

  

సిం ర్ిం ఉ గథ ది 

కథర ిం జా ద స ర్థ 

తి న్ క ర సమ స్ 
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VI.  క ింది పదాయనినసర్చచేసి ర్థయిండి. 
మేడి పిండు చూడ మేలిమ ైయుిండును 
విశ్ేదాభిర్థమ వినుర్వమే! 
పిర్చక  వథని మదిని బింకమీలాగునా! 
పొ ట్ువిపిప చూడ పుర్ుగులుిండు 
 _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

పుట్ులోని చెదలు పుట్ువథ గచట్ువథ! 
విశ్ేదాభిర్థమ వినుర్వమే! 
పుట్ునేమి  వథడు గచట్ునమేి? 

త్లిలత్ిండిర మీద దయలేని పుత్ుర ిండు 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

త్పుపలెనున వథర్ు త్మ త్పుపలెర్ుగర్ు 
విశ్ేదాభిర్థమ వినుర్వమే! 
లుర్చేజనులకెలల  నుిండు త్పుప 
త్పుపలెనున వథర్ు త్ిండోపత్ిండింబు 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 


