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Class-IV           Subject: II-Lang Telugu 

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

 

 

LS.7 

I.కిింది పదాలకు అర్థాలను రాయిండి.. 

1. వనిత    = ___________   2. వాహిని  = ___________   

3.త్రివేణి  = ___________   4. ప్రతిష్ట  = ___________   

II. కిింది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలను రాయిండి. 

1. ప్రాచీనిం  X ___________     2. ఆరోగ్యిం X ___________ 

3. వెలుతురు  X ___________ 

III. కిింది పదాలకు వచనాలను మార్చి రాయిండి 

 1.ఊరు - __________ 2. నదులు - __________ 3. గుళ్ళు - _____________ 

IV. కిింది పదాలకు పర్యాయపదాలను రాయిండి. 

1.ఆలయిం = ________, ________ 2. జాలి = _________,_________ 

V. కిింది ఖాళీలను సరైన పదాలతో పూరిించిండి. 

1.సమస్త కోటికి మూలాధారిం ________ 

2.ఆదిలాబాదు జిల్లాలోని అతి ప్రాచీనమైన దేవాలయిం __________ 

3.గూడెింగుట్ట మీద ____________స్వామి వెలిశాడు. 

4.పోచింపాడు దగ్గర నిర్మీచిన ఆనకట్ట పేరు ____________ 

 

VI. కిింది పదాలకు స ింతవాక్యాలను రాయిండి. 

1.నది : 

_______________________________________________________________ 

2.విశాలమైన : 

__________________________________________________________ 
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VI. కిింది వాక్యాలు ఏ కాలింలో ఉన్నాయో రాయిండి. 

1. సీత రేపు బడికి రాదు. ________________  

2. పిల్లలు ఆటలు ఆడుతున్నారు. _______________ 

3. తాత గుడికి వెళ్ళాడు. _______________ 

VII. ఈ కిింది క్రియాపదాలకు ముిందు విశేషణాన్ని చేర్చి రాయిండి. 

1. రజని ఉరికిింది. 

2. ప్రసాదు మాట్లాడుతున్నాడు. 

VIII. కిింది ప్రశ్నలకు ఒక్కమాటలో సమాధానాలను రాయిండి. 

1.గోదావరికి ఉన్న మర క రెిండు పేర్లను రాయిండి? 

జ.__________________________________________________________________

_ 

2.నదుల సింగమాన్ని ఏమింటారు? 

జ.__________________________________________________________________

_ 

3.భద్రాచలింలో రాముని గుడి ఎవరు కట్టిించారు? 

జ.__________________________________________________________________

_ 

 

IX. కిింది ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను రాయిండి. 

1. నదుల వలన ఉపయోగాలు ఏమిటి? 

జ._____________________________________________________ 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

X. కిింది గళ్ళలో మన రాష్ట్రాలలోని క న్ని నదుల పేర్లు, 
పుణ్యక్షేత్రాల పేర్లను వెతికి రాయిండి. 

కృ క ిం మా నే   రు ఏ ఎిం 

ష్ణ డ ట క్షే మిం డు డ 
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తు గ భ ద్ర జీ పా ప్రా 

చె ట్టు కీ స ర  య ణ 

వే ము ల వా డ లు హి 
అ లిం పు రిం గు రి త 

 

నదులు                                                పుణ్యక్షేత్రాలు   

 ____________________                         ______________________ 

_____________________                         ______________________ 

_____________________                         ______________________ 

_____________________                         ______________________ 

_____________________                         ______________________      

LS.8 

I. కిింది పదాలకు అర్థాలను రాయిండి. 

1.భూమి  =____________   2. ధాన్యిం =____________ 

3. రాసులు  =____________   4. కలుగు =____________ 

II.కిింది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలను రాయిండి. 

1.నవ్వు x ____________ 2. భూమి x ____________ 3. చల్లగా x 

________________ 

III.కిింది పదాలకు వచనాలను మార్చి రాయిండి. 

1.ఇల్లు - _____________ 2. అతిథి - ______________ 

IV.కిింది ఖాళీలను సరైన పదాలతో పూరిించిండి. 

1.ఎలుక మాటలాకు ________ నవ్వుక న్నది. 

2._________ పీట మీద పిల్లిని కూర్చోమన్నది. 

V.కిింది పదాల వరుసను చదివి, తరువాత వచ్చే పదాన్ని రాయిండి. 

1.విస్తరు,  వింటకాలు,  వడ్డన  ____________ 
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2.పాలు,   పెరుగు,   వెన్న     ____________ 

 
 

VI.కిింది వాక్యాన్ని వాక్యాింత బిిందువు (.) (,) కామాను ఉపయోగిించి మరల 

రాయిండి. 

1.ఎలుకల ఇల్లు చాలా పెద్దది ఎలుకలు బియ్యిం పప్పులు రకరకాల పదార్థాలను 

తిింటుింది 

జ._________________________________________________________ 

VII.కిింది ఇచ్చిన పదాలలో వేరు వేరు అర్థాలు వచ్చేలా వాక్యాలు రాయిండి. 

1.చెప్పు : _____________________________________ 

           ______________________________________ 

2.పెరుగు: _____________________________________ 

            ______________________________________ 

VIII.కిింది ఇచ్చిన వాక్యాలలో అవ్యయాలను గుర్తిించిండి. 
1.ఆహా! ఈ బట్టలు ఎింత బావున్నాయో!  ____________ 

2.అబ్బా! ఎింత ఎిండగా ఉిందో! ____________ 

IX. కిింది పదాలకు స ింతవాక్యాలను రాయిండి. 

1.విిందు: 

______________________________________________________________ 

 

 

X. కిింది ప్రశ్నలకు ఒక్కమాటలో సమాధానాలను రాయిండి. 

1.ఎలుక పిల్లికి ఏమి వడ్డిించిింది? 
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జ.__________________________________________________________________

_ 

2.ఇింట్లో పెించుకునే రెిండు జింతువుల పేర్లను రాయిండి. 

జ.__________________________________________________________________ 

3. తల్లి ఎలుక పిల్లి తలపై దేనితో బాదిింది? 

జ.__________________________________________________________________ 

XI. కిింది ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను రాయిండి. 

1. ఎలుక ఇల్లు చూసిన పిల్లి ఎిందుకు మెచ్చుకుింది? 

జ.__________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

__ 
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 (LS.9) 

I. కిింది పదాలకు అర్థాలను రాయిండి. 

1.దారి   =____________    2. దిక్కు =____________  

3. పైసలు  =____________    4. మింకు =____________ 

II.కిింది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలను రాయిండి. 

1.అమ్ముట x ____________ 2.అవసరిం x ____________ 3. ఆశ x ___________ 

III.కిింది పదాలకు  పర్యాయపదాలను రాయిండి. 

1.వెల - ____________,________  2.బ మ్మ -___________,___________ 

IV.కిింది ఖాళీలను సరైన పదాలతో పూరిించిండి. 

1.రాములమ్మకు ____________ చాలా ఇష్టిం. 

2.రాములమ్మ తల్లి ______________ తయారుచేసేది. 

3.బ మ్మలను రకరకాల __________ ముక్కలతో కుట్టేది. 

V.కిింది వాక్యాలు ఎవరు,ఎవరితో అన్నారో రాయిండి. 

1.”అవి నువ్వు ఆడుకునేిందుకు కాదు”. 

జ._________________________________________ 

2.”అమ్మా” నాకు ఈ గుర్రిం బ మ్మ కావాలి”. 

జ._________________________________________ 

  



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

Term-II Work Sheet Class-IV II-Lang Telugu Page 7 of 15 

VI.కిింది ప్రశ్నలకు ఒక్కమాటలో జవాబులు రాయిండి. 

1.మీకు నచ్చిన ఏవైనా రెిండు బ మ్మల పేర్లు రాయిండి? 

జ._______________________________________________ 

2. రాములమ్మ తల్లి ఏ బ మ్మలు తయారుచేసేది? 

జ.________________________________________________ 

3.రాములమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఏమి తయారుచేస్తాడు? 

జ._________________________________________________ 

VII.కిింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయిండి. 

1.పాప చేతిలో బ మ్మ ఎలా ఉింది? 

జ.______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2.రాములమ్మ తన గుర్రాన్ని పట్టుక ని ఏమేిం ఊహిించుకునేది? 

జ.______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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IX.కిింది గద్యాింశాన్ని చదవి, ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను 
రాయిండి. 
 

అడవులలో ఉిండే వృక్షాలు నీడను ఇవ్వడిం మాత్రమే కాకుిండా, గాలిలోని 
కాలుష్యాన్నిహరిించి మనిషికి కావలిసిన మించి గాలిని ఇస్తాయి. దట్టింగా, 
ఏపుగా పెరిగిన అడవులు భూమి కోతను తగ్గిించి భూసారాన్ని పెించుతాయి. 
అింతేగాక ఎడారుల విస్తరణను ఆపి అధిక వర్షపాతానికి దోహద పడతాయి. గాలి 
వేగాన్ని,తీవ్రతను కూడా తగ్గీించి వాతావరణ సమతౌల్యాన్ని కాపాడుతాయి. 
మనకు నిత్య అవసరాలైన ఆహారిం, ఔషధాలను సమకూరుస్తాయి. పరిసరాలను 
పచ్చగా ఆహ్లాదకరింగా మారుస్తాయి. 
ప్రశ్నలు: 
1.పరిసరాలను ఎలా మారుస్తాయి? 

జ.______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2.దట్టింగా పెరిగిన అడవులు దేనిని తగ్గిస్తాయి? 

జ.______________________________________________________ 

3. వృక్షాలు మనకు ఏమేమి సమకూరుస్తాయి? 

జ.______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4.ఎడారుల విస్తరణను ఆపి దేనికి దోహదపడతాయి? 

జ.______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5.పై పేరాలో ఉన్న విశేషణాలను రాయిండి? 

జ.______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

LS.10 

I. కిింది పదాలకు అర్థాలను రాయిండి. 

1.పదిలిం  =_____________   2. సాధనాలు  =_____________  

3.కుతూహలిం =_____________   4. బాగోగులు =_____________ 

II. కిింది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలను రాయిండి. 

1.ఎడమ x __________ 2.చివర x ____________ 3.ఆధునికిం x __________ 

III.కిింది పదాలకు వచనాలను మార్చి రాయిండి. 
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1.పేర్లు - ____________ 2. ఫలితిం - ___________ 3.ప్రశ్నలు - ____________ 

IV.కిింది పదాలకు పర్యాయపదాలను రాయిండి. 

1.ఉత్తరిం -___________,_________ 2. శ్రమ - __________,___________ 

V.కిింది ఖాళీలను సరైన పదాలతో పూరిించిండి. 
1.డేవిడ్ ఉత్తరాన్ని _________ చూపిించాడు 

2.ఉత్తరింలో చివరగా కుడివైపున _________ రాయాలి. 

3.ప్రస్తుతిం __________ రాసేవారి సింఖ్య బాగా తగ్గిపోయిింది. 

VI. ఈ కిింది వ్యక్తులు ఏఏ సేవలు చేస్తారో రాయిండి. 
1.ఉపాధ్యాయుడు 

:________________________________________________________ 

2.డాక్టరు : 

_____________________________________________________________ 

3.సైనికుడు : 

____________________________________________________________ 

4.పోస్తుమ్యాన్ : 

__________________________________________________________ 

VII.కిింది పదాలకు స ింతవాక్యాలను రాయిండి. 

1.పిన్ కోడ్ : 

___________________________________________________________ 

2.ఉత్తరిం : 

____________________________________________________________ 

VIII.కిింది పేరాలో (. , !) ఉపయోగిించి రాయిండి. 
మా ఇింట్లో అనేక రకాల చెట్లు ఉన్నాయి వాటిలో చాలా వరకు పిండ్ల 
చెట్లే అధికింగా ఉన్నాయి ఆ పిండ్లను చూస్తే అబ్బా తినేయాలని 
అనిపిస్తుింది కానీ తినలేను ఎిందుకింటే ఆ పిండ్లనన్నిటినీ మా నాన్న సింతలో 
అమ్ముతారు. అయితే మా ఇింట్లో పిండ్ల చెట్లే కాదు ఇింకా ఏమి 
చెట్లున్నాయో తెలుసా క బ్బరి చెట్లు అరటి చెట్లు ఉన్నాయి. 
IX.కిింది ప్రశ్నార్థక పదాలను చదివి వాటిని ఉపయోగిించి ప్రశ్నార్థక 
వాక్యాలను రాయిండి. 
       (ఎవరు     ఎప్పుడు    ఎక్కడ) 
1.అమ్మ చేసిన లడ్డూలు తమ్ముడు తిన్నాడు. 
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_____________________________________________________ 

2.మా నాన్న నిన్న సాయింత్రిం వచ్చారు. 
_____________________________________________________ 

3.సూర్యుడు తూర్పు దిక్కున ఉదయిస్తాడు. 
_____________________________________________________ 

X. కిింది ప్రశ్నలకు ఒక్కమాటలో సమాధానాలను రాయిండి. 
1.పిన్ కోడ్ అింటే ఏమిటి? 

జ.__________________________________________________________________
_ 

2.ఉత్తరిం ఎవరు రాసారు? 

జ.__________________________________________________________________
_ 

XI. కిింది ప్రశ్నలకు సరైన సమానాధాలను రాయిండి. 
1.పూర్విం సమాచారాన్ని ఎలా పింపేవారు? 

జ.__________________________________________________________________
_ 

Ls. 

I. కిింది గద్యాింశాన్ని చదివి ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలను రాయిండి. 
(అపఠిత గద్యిం) 
అమరావతిలోని దేవాలయిం అమరేశ్వరునిది. ఇది చాలా పురాతన 
పుణ్యక్షేత్రిం. ఈ ఆలయింలోని లిింగిం చాలా ఎత్తుగా ఉింటుింది. ఈ లిింగిం 
ఎప్పుడూ పెరుగుతూ ఉిండేదట! గుడిని లిింగిం ఎత్తుకు తగినట్లుగా కట్టవలసి 
వచ్చేది. ఈ లిింగిం మూడడుగుల కైవారిం, 36 అడుగుల ఎత్తు కలిగిన అఖిండ లిింగిం. ఈ 
ఆలయిం క్రౌించగిరి అనే క ిండపై ఉన్నది. స్వామిని పూజిించడానికి పై 
అింతస్తుకు ఎక్కాలి.  ఈ ఆలయాన్ని ఆనుకునే కృష్ణానది ప్రవహిస్తూ 
ఉింటుింది. ఈ గుడి ఆవరణలో గణపతి, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి,బాల 
చాముిండేశ్వరి మాత,వేణుగోపాలస్వామి ఆలయాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతిం ఈ 
ఆలయిం భారత పురాతత్త్వశాఖ వారి సింరక్షణలో ఉింది. 

ప్రశ్నలు: 
1.అమరేశ్వర ఆలయిం ఏ క ిండపై ఉింది? 

జ.___________________________________________________ 

2. అమరావతిలోని దేవాలయిం ఎవరిది? 

జ.____________________________________________________ 

3. లిింగిం ఎత్తు ఎింత? 

జ.___________________________________________________ 
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4.ఈ ఆలయిం  ఆనుకుని _____________నది ప్రవహిస్తోింది. 

5. పై పేరాలో ఉన్న నామవాచకాలను రాయిండి. 

జ.___________________________________________________ 
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II.కిింది గద్యాింశాన్ని చదివి ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలను రాయిండి.(పఠిత 
గద్యిం) 
ఉత్తరిం పోస్టుబాక్సులో వేసిన తరువాత డేవిడ్ కు పోస్టాఫీసులో ఏిం 
జరుగుతున్నది? ఉత్తరాలు ఎట్లా చేరుతాయి? అని తెలుసుకోవాలనే కుతూహలిం 
కలిగిింది. వెింటనే అక్కడున్న పోస్టుమ్యాన్ కు నమస్కరిించాడు. ఆయన పేరు 
ఇక్బాల్. “పోస్టు బాక్సులో నేను వేసిన ఉత్తరిం మా అక్కకు ఎట్లా 
చేరుతుింది అింకుల్”? అని అడిగాడు. డేవిడ్ అడిగిన తీరు చూసి పోస్టుమ్యాన్ 
చిరునవ్వు నవ్వాడు.”పోస్టుకార్డు మీద మీ అక్క చిరునామా, పిన్ కోడ్ 
రాశారా?” అని పోస్టుమ్యాన్ అడిగాడు. “ఆ! రాశాిం అింకుల్. అయినా పిన్ 
కోడ్ ఎిందుకు రాయాలి?”అని డేవిడ్ అడిగాడు. “ మించి ప్రశ్న, పిన్(PIN) అింటే “ 
పోస్టల్ అింకలు జిల్లాను, చివరి మూడింకెలు తపాలా కార్యాలయాన్ని 
సూచిస్తాయి. 
ప్రశ్నలు: 
1.(PIN) అింటే ఏమిటి? 

జ._________________________________________________________________ 

2.పోస్టుమ్యాన్ పోస్టుకార్డు మీద ఏమి రాయమన్నాడు? 

జ._________________________________________________________________ 

3.పోస్టుమ్యాన్ పేరు ఏమిటి? 

జ._________________________________________________________________ 

4.పిన్ కోడ్ లోని మ దటి అింకె __________ సూచిస్తుింది. 

5.పోస్టాఫీసు అనే పదానికి అర్థాన్ని రాయిండి. 

______________________ 
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III. కిింది పద్యాలను పూరిించిండి. 

1.వినదగు____________సుమతీ! 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

2.కూరిమి_____________సుమతీ! 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

అర్థాలు: 
1.కల్ల   = __________   2. వేగుపడు  = __________ 

3.విరసము  = __________   4. కూరిమి  = __________ 

IV.” దీపావళి” గురిించి కిింది ఇచ్చిన పదాలతో ఒక వ్యాసిం రాయిండి. 
       (ఆశ్వయుజ, లక్ష్మీ దేవిని, నరకుడనే, టపాకాయలు, సత్యభామ, వెలుగు) 
మనిం జరుపుకునే ముఖ్యమైన పిండుగలలో దీపావళి ఒకటి. ఇది (1) ______________ 

అమావాస్య రోజు వస్తుింది. పూర్విం (2)______________ రాక్షసుడు ప్రజలను 
హిింసిించేవాడు. శ్రీ కృష్ణుడు (3) ________________ తో కలసి అతన్ని 
సింహరిించాడు. నరకుని వల్ల చీకటిలో మగ్గిన ప్రజలు (4) _____________ చూశారు. 
కాబట్టి దీపాల వెలుగులతో దీపావళి పిండుగ చేసుకుింటారు. దీపావళి రోజు (5) 

________________ కాలుస్తారు. (6)____________ పూజిస్తారు. 
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V. “జాతీయ చిహ్నాలు” గురిించి రాయిండి. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________ 

  VI.కిింది చిత్రాన్ని చూసి వాటికి సింబింధిించిన నినాదాలు రాయిండి. 
 
 
 
 
 
 
 

1._______________________________________________ 
 

2._______________________________________________ 
 
3._______________________________________________ 
 
4._______________________________________________ 
 
5._______________________________________________ 

Ls- 

I. తరగతి గదిలో ఫ్యాను తిరగడింలేదని తెలుపుతూ ప్రధానోపాధ్యాయిని 
గారికి లేఖ రాయిండి. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



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

Term-II Work Sheet Class-IV II-Lang Telugu Page 15 of 15 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________ 


