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Class-VI           Subject: II-Lang Telugu 

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

 

I.కిింది పదాలకు అర్థాలు రాయిండి. 

1. సీమ  = ____________________          

2. మాన్యాలు  = ____________________    

3. ఓరిమి  = ____________________    

II. కిింది పదాలకు ప్రకృతి వికృతులు రాయిండి. 

1. చిత్రిం  - ___________________ 

2. మాన్యిం  - ___________________ 

3. ఓర్పు  - ___________________ 

III. కిింది పదాలకు పర్యాయ పదాలు రాయిండి 

1. ఓరిమి:           ________________ , _______________         

2. లేమి:   ________________ , _______________         

3. కయ్యిం:   ________________ , _______________         

IV.కిింది ప దాలకు విగ్రహ వాక్యిం రాసి సమాసిం పేరు రాయిండి 
సమాసిం                    విగ్రహవాక్యిం    సమాసిం పేరు 

1. అన్నదమ్ములు   __________________ _______________ 

2. గురుశిష్యులు   __________________ _______________ 

3. తల్లిదిండ్రులు   __________________ _______________ 

  

 

 

V. కిింది పదాలకు స ింతవాక్యాలు రాయిండి. 

1. ఘనులు: 
_______________________________________________________ 

2. పోకడ:. 
________________________________________________________ 

3. ఎగుమతి: 
______________________________________________________ 

VI. కిింది ప్రాణులను చూసి వాటి ప్రత్యేకతలను రాయిండి. 
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1. తేనెటీగ:________________________________________________
____ 

2. కుక్క:___________________________________________________
___ 

3. చిలుక:___________________________________________________
__ 

4. కోకిల:___________________________________________________
___ 

VII. ప్రశ్న జవాబులు 
1.చీమలను చూసి మనిం నేర్చుకోవలసిన విషయాలు ఏవి? 

జ:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
_________________________________________________________________
__ 

2.పని లేకుిండా వృథాగా తిరగడిం వల్ల కలిగే అనర్థాలు ఏమిటి? 

జ:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______ 

3.చీమలు మానవాళికి ఇచ్చే సిందేశ ఏమిటి? 

జ:_______________________________________________________________
__ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______ 

I.కిింది పదాలకు అర్థాలు రాయిండి. 
1. పెనిమిటి  =___________________  

2. పాదుపా          =___________________  

3. కర్కోటకుడు =___________________ 

4. ద ింతి  =___________________ 

II. కిింది పదాలకు ప్రకృతి వికృతులు రాయిండి. 
1. బిక్షము  - ____________________ 

2. శింఖము  - ___________________ 

3. పక్షి  -_____________________ 

III. కిింది పదాలకు పర్యాయ పదాలు రాయిండి 



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

Term-II Work Sheet Class-VI II-Lang Telugu Page 3 of 11 

1. పెనిమిటి:  ______________ , _________________ 

2. దిండు:    ______________ , _________________ 

3. రాజు:     ______________ , _________________ 

IV. కిింది పదాలకు స ింతవాక్యాలు రాయిండి. 
1. అల్లారుముద్దుగా: ___________________________________________ 

2. చిలుకపలుకులు:____________________________________________ 

3. ఆరునూరైనా: ______________________________________________ 

V. కిింది పాత్రల స్వభావిం రాయిండి. 
పాత్రలు        పాత్రల స్వభావిం 

1. బాలనాగమ్మ:    

 ____________________________________ 

2. గిండభేరుిండ పక్షి:   

 ____________________________________ 

3. బాలవద్ది రాజు:   

 ____________________________________ 

4. మాయల ఫకీరు:   

 ____________________________________ 

 

VI. కిింది పదాలను కలిపి రాయిండి. 
1. సెలవు   + ఇచ్చి  ________________________ 

2. మీరు      +      ఎవరు  ________________________ 

3. పది        +      ఇింతలు ________________________ 

4. ఏది        +      ఐనా  ________________________ 

VI. ప్రశ్నజవాబులు 

1. కష్టాలలో ఉన్న పిల్లలను తల్లిదిండ్రులు ఎట్లా చూసుకుింటారు? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________ 

2.గిండబేరుిండ పక్షి బాలవద్ది రాజుకు సహాయిం చేసాయి కదా! అలాగే మనిం 
కూడా ఇతరులకు ఎిందుకు సహాయిం చేయాలి? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________ 
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I.కిింది పదాలకు అర్థాలు రాయిండి. 
4. పసులు = ____________________          
5. క లువు =____________________    
6. చిల్లులు = ____________________    

II. కిింది పదాలకు ప్రకృతి వికృతులు రాయిండి. 
4. పశువులు  - ___________________ 

5. అమ్మ  - ___________________ 

6. గ్రాసిం  - ___________________ 

4. అటవి  - ___________________ 

III. కిింది పదాలకు పర్యాయ పదాలు రాయిండి 
4. ద ర:        ________________ , _______________         
5. పాఠశాల:  ________________ , _______________         
6. కిండ్లు:  ________________ , _______________       

IV. కిింది పదాలకు వ్యతిరేక పదాలు రాయిండి. 
1. ద ర  X _______________ 

2.   వెలుగు X _______________ 

 3.   నిిండుగా X _______________ 

V.కిింది ప దాలకు విగ్రహ వాక్యిం రాసి సమాసిం పేరు రాయిండి 

సమాసిం                    విగ్రహవాక్యిం    సమాసిం పేరు 

1. వెలుగునీడలు   __________________ _______________ 

2. భూమ్యాకాశాలు  __________________ _______________ 

3. సూర్యచింద్రులు  __________________ _______________ 

4. నీతినిజాయితీలు  __________________ _______________ 

VI. కిింది పదాలను కలిపి రాయిండి. 

1. నిన్ను  + అడుగ __________________ 

2. ఇప్పుడు   + ఏమిటి __________________ 

3. నిమిషము  + ఏని  __________________ 

VII. కిింది పదాలను విడదీసి రాయిండి 
1. నిజాశ్రమింబు   ___________ + _______ 

2. వలయమిందు   ___________ + _______ 

3. ముఖారవిిందిం  __________ + _______ 
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VIII.ప్రశ్న జవాబులు 
1. జీతగాని జీవితిం వెలుగు లేనిది. అదెలాగో వివరిించిండి. 

జ:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________ 

2.  పశువుల  కాపరి వలె బాల్యము కోల్పోతున్న వారు ఇింకెవరు ఉిండవచ్చు? 

జ:_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________

__  



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

Term-II Work Sheet Class-VI II-Lang Telugu Page 7 of 11 

I.కిింది పదాలకు అర్థాలు రాయిండి. 
1. దోస్తు  = ____________________          
2. కబ్జా        = ____________________    
3. స్వచ్ఛత     = ____________________    

II. కిింది పదాలకు ప్రకృతి వికృతులు రాయిండి. 
1. సిింహిం  - ___________________ 

2. సముద్రిం  - ___________________ 

3. శబ్దిం  - ___________________ 

4.  బువి  - ___________________ 

III. కిింది పదాలకు పర్యాయ పదాలు రాయిండి 
1. మజా:          ________________ , _______________         
2. జాగ:   ________________ , _______________         
3. దుింకు:  ________________ , _______________       

IV. కిింది పదాలకు వ్యతిరేక పదాలు రాయిండి. 
1. శాపిం  X _______________ 

2. బయట  X _______________ 

3. అశక్తి  X _______________ 

 

V.కిింది ప దాలకు విగ్రహ వాక్యిం రాసి సమాసిం పేరు రాయిండి 
సమాసిం                    విగ్రహవాక్యిం    సమాసిం పేరు 

1. కృష్ణార్జునులు   __________________

 _______________ 

2. న్యాయాన్యాయాలు  __________________

 _______________ 

3. భయాిందోళనలు  __________________ _______________ 

VI. కిింది పదాలను కలిపి రాయిండి. 

1. మేన + అత్త  - _______________ 

2. మనసు +  ఐన  - ______________ 

3. దేవ + ఇింద్రుడు - _______________ 

VII. కిింది పదాలను విడదీసి రాయిండి 
1. మరేమి   ___________ + _______ 

2. రామాలయిం  ___________ + _______ 
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3. నీవెక్కడ   __________ + _______ 

 VIII. కిింది ఖాళీలను విభక్తులతో పూరిించిండి. 

రాజు సేనల _________________   వచ్చాడు. 

వృద్ధుల_________________   ఆదరిించాలి. 

ద ింగతనిం చేయడిం _________________   పేదవానిగా ఉిండడిం మేలు. 

IX.ప్రశ్న జవాబులు 
1. మీ ప్రాింతింలో ప్రకృతిని ఎన్ని విధాలుగా నాశనిం చేస్తున్నారో 
రాయిండి.  
జ:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________ 

_________________________________________________________________
__ 

 

 

 

 

I. మీ పాఠశాల వార్షికోత్సవిం గురిించి మీ మిత్రునికి/ మిత్రురాలికి లేఖ 
రాయిండి. 
           _____________ 

           _____________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________     

           _____________ 

           _____________ 

           _____________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________        
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II. ఆరవ తరగతి లో ఎలా చదువుతున్నారో వివరిస్తూ మీ నాన్నగారికి లేఖ 
రాయిండి.   

          _____________ 

          _____________ 

________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________ 

______________________________________________________________
_ 

    ______________________ 

           _____________ 

           _____________ 

           _____________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________    
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I. కి౦ది గద్యా౦శాన్ని చదివి, ఈయబడిన ప్రశ్నలకు జవాబులు గుర్తి౦చి 
రాయిండి.          

ఒక కాకి ఎప్పుడు హింసలను చూసి కుళ్ళుకునేది. వాటి తెల్లటి రెక్కలని, 
అిందమైన రూపాన్ని చూసి కాకి బాధ పడేది. ఎప్పుడూ “నేనూ అలా వుింటే 

బాగుిండేది! ఇలా నల్లగా వున్నాను” అనుకుింటూ వుిండేది. ఒక రోజు కాకికి ఒక 
మూర్ఖమైన ఆలోచన కలిగిింది. హింసల లాగానే తనూ నీళ్ళల్లో ఉింటూ, 

వాటిలా కలుపు మ క్కలు తిింటూ, చెరువులో ఈత క డుతూ వుింటే అదీ చాలా 

అిందింగా అయిపోతాననుకుింది ఆ పిచ్చి కాకి. ఆనాటి నుించి నానా 

ప్రయత్నాలు చేసిింది. గాలిలో ఎగరడిం మానేసి నీళ్ళల్లో ఈత 

క ట్టడానికి తెగ ప్రయత్నిం చేసిింది. కాని కాకికి ఈత రాదు కదా!అలవాటు 
లేని కాకికి మ క్కలు తిింటే అవి పడక, తినలేక, పాపిం కాకి చిక్కి పోయిింది. 
అయినా పాపిం చాలా రోజులు అలాగే ప్రయత్నిం చేసిింది. కాని అిందింగా 

తయారవడము కాదు కదా, ఉన్న బలిం కూడా పోయిింది. ఇింక లాభిం లేదని, 
అలవాట్లు మార్చినింత మాత్రాన రూపిం మారిపోదని తెలుసుకుని కాకి ఆ పైన 

హింసలను చూసి అసూయ పాడడిం మానేసిింది. 

ప్రశ్నలు 

  1.కాకి ఎవరిని చూసి అసూయపడిింది? 

జ:_____________________________________________________________

_ 

   2. కథలో ఎవరికి అిందమైన రూపిం ఉన్నది? 

జ:_____________________________________________________________

_ 

3. కాకికి ఎటువింటి ఆలోచన వచ్చిింది? 

జ:_____________________________________________________________ 

    4. కిింది పదానికి వ్యతిరేకపదిం రాయిండి 

అిందిం x    _________________ 

     5. పై కథలో ఉన్న విశేషణ పదాలను రాయిండి. 

_____________,  ______________,   ____________, __________ 

 

II. అక్కన్న, మాదన్నల గురిించి రాయిండి, 
జ:____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________



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

Term-II Work Sheet Class-VI II-Lang Telugu Page 11 of 11 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________ 

2. “తెలింగాణా సింస్కృతికి పల్లెలు పట్టుగ మ్మలు” విశ్లేషిించిండి. 
జ:____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________ 


