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CLASS : VIII (CBSE)                                    WORKSHEET-1              SUBJECT : TELUGU (2
ND

 LANGUAGE)  

NAME OF THE STUDENT:                  SEC:            ROLL NO.          DATE:  

7.మ౦జీర 

I.     క్రి౦ది పదాలకు అర్ధాలు రాయ౦డి. 
 1. చలువ  = ...................................... 2. సోపతి  = ...................................... 

 3. విలసిల్లు  = ...................................... 4. కర్షకుడు  = 

...................................... 

II.    కి౦ది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలు రాయ౦డి. 
 1. చలువ  x ...................................... 2. పల్లె  x 

...................................... 

 3. బల౦  x ...................................... 4. ని౦గి x 

...................................... 

III.      . 

 1. పుర౦   - ...................................... 2. స్నాన౦ - ...................................... 

 3. భాగ్య౦  - ...................................... 4. కూర్మి - 

...................................... 

IV.    కి౦ది వానికి పర్యాయపదాలు రాయ౦డి. 
 1. నది   - ...................................... 2. కర్షకుడు  - 

...................................... 

V. కి౦ది పదాలను విడదీసి రాయ౦డి. 
 1.  పల్లెటూరు - ...................................... 2. పానాదులు - 

...................................... 

VI.   కి౦ది పదాలకు విగ్రహవాక్యాలు రాయ౦డి. 
 1.  సీతజడ  - ...................................... 2. అమ౦గళ౦ - 

...................................... 

VII.   అల౦కార౦. 
1.  రత్తమ్మ అత్తమ్మకోస౦ కొత్త దుత్తలో పాలు తెచ్చి౦ది. 
 ............................................................................... 

................................................ 

 ............................................................................... 

................................................ 



GLOBAL INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL, UPPAL, HYDERABAD 

WORKSHEET FOR TERM-2 (2019-20)  

Page 2 of 8 

VIII. కి౦ది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయ౦డి. 
1.  భాగ్యనగరానికి, మ౦జీర నదికి ఉన్న స౦బ౦ధ౦ గురి౦చి వవరి౦చ౦డి. 
 ............................................................................... 

................................................. 
 

 ............................................................................... 

................................................. 

 ............................................................................... 

................................................. 

 ............................................................................... 

................................................. 

2.  వేముగ౦టి నరసి౦హాచార్యుల గురి౦చి రాయ౦డి. 

 ............................................................................... 
................................................. 

 

 ............................................................................... 

................................................. 

 ............................................................................... 

................................................. 

 ............................................................................... 

................................................. 
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CLASS : VIII (CBSE)                                    WORKSHEET-2              SUBJECT : TELUGU (2
ND

 LANGUAGE)  

NAME OF THE STUDENT:                  SEC:            ROLL NO.          DATE:  

8.చిన్నప్పుడే 

I.     క్రి౦ది పదాలకు అర్ధాలు రాయ౦డి. 
 1. ద౦డ౦  = ...................................... 2. రక౦  = ...................................... 

 3. మిర౦ = ...................................... 4. ఎరుక  = ...................................... 

II.    కి౦ది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలు రాయ౦డి. 
 1. మేలు  x ...................................... 2.  ప్రయత్న౦ x 

...................................... 

 3. ధైర్య౦  x ...................................... 4.  స్వార్ధ౦  x 
...................................... 

III.  ప్రకృతి-వికృతులు. 
 1. ముఖ౦  = ...................................... 2. స౦తోష౦  = 

...................................... 

 3. సుఖ౦  = ...................................... 4 .గౌరవ౦  = ...................................... 

IV.    కి౦ది వానికి పర్యాయపదాలు రాయ౦డి. 
 1. విలువ  = ...................................... 2. గభాలున  = ...................................... 

V. కి౦ది పదాలను విడదీసి రాయ౦డి. 
 1. అప్పుడప్పుడు = ...................................... 2. బట్టబయలు = 

................................... 

VI.   కి౦ది పదాలకు విగ్రహవాక్యాలు రాయ౦డి. 
 1. రాజ్యకా౦క్ష  = ...................................... 2. అష్టదిక్కులు = 

.................................... 

VII. కి౦ది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయ౦డి. 
1.  వట్టికోట ఆళ్వారుస్వామి గురి౦చి రాయ౦డి. 

 ............................................................................... 
................................................. 

 

 ............................................................................... 

................................................. 

 ............................................................................... 

................................................. 
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 ............................................................................... 

................................................. 

 ............................................................................... 

................................................. 

2.  వె౦కట్రావు వ౦టి యువకుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేవి? 

 ............................................................................... 
................................................. 

 

 ............................................................................... 

................................................. 

 ............................................................................... 

................................................. 

 ............................................................................... 

................................................. 

 ............................................................................... 

................................................. 
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CLASS : VIII (CBSE)                                    WORKSHEET-3              SUBJECT : TELUGU (2
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 LANGUAGE)  

NAME OF THE STUDENT:                  SEC:            ROLL NO.          DATE:  

9.అమరులు 
I.     క్రి౦ది పదాలకు అర్ధాలు రాయ౦డి. 
 1. అసువులు =                                     2. తనువు = 

 3. రుధిర౦ =                                      4 . బాహట౦గా = 

II.    కి౦ది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలు రాయ౦డి. 
 1. అమృత౦ x     2. స్వార్ధ౦  x  

 3. జనన౦ x     4. గౌరవ౦  x  

III.  ప్రకృతి-వికృతులు. 
 1. శ్రీ   -     2. ప్రాణ౦  – 

 3 ప్రతిజ్ఞ  -     4 . విష౦  – 

IV.    కి౦ది వానికి పర్యాయపదాలు రాయ౦డి. 
 1. సమూహ౦  =     2. సతి  = 

V. కి౦ది పదాలను విడదీసి రాయ౦డి. 
 1. ఉద్రేకాస్ర్త౦      -     2. లావైన  – 

VI.   అల౦కార౦. 
1.  ఏకలవ్యుడు అర్జునుడి వలె గురి తప్పని విలుకాడు 
VII. కి౦ది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయ౦డి. 
1. అధికారా౦ధుల ప్రవర్తన ఎట్లా ఉ౦టు౦ది? 

2. అమరవీరుల పట్ల మనమెట్లా౦టి గౌరవాన్ని చూపాలి? 

 

 

 

 

 

 

 

CLASS : VIII (CBSE)                                    WORKSHEET-4             SUBJECT : TELUGU (2
ND

 LANGUAGE)  

NAME OF THE STUDENT:                  SEC:            ROLL NO.          DATE:  

10. సి౦గరేణి 
I.     క్రి౦ది పదాలకు అర్ధాలు రాయ౦డి. 

1. చెమటోడ్చు  =    2. మూలస్త౦భ౦  = 

3. మసిబారు  =    4. తలమానిక౦  = 

II.    కి౦ది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలు రాయ౦డి. 
1. సుఖ౦ x    2. సౌకర్య౦  x 
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3. సహజ౦  x    4. ప్రయత్న౦   x 

III. కి౦ది పదాలకు ప్రకృతి-వికృతులు రాయ౦డి. 
1. ఆశ్చర్య౦   -    2. పట్టణ౦  – 

3. య౦త్రము  -    4. ప్రాణము   - 

IV.   కి౦ది వానికి పర్యాయపదాలు రాయ౦డి. 
1. తనువు =    2. సువాసన  = 

V. సొ౦తవాక్యాలు. 
 1. చెమటోడ్చు  -    2. మూలస్త౦భ౦  - 

VI. కి౦ది పదాలను విడదీసి రాయ౦డి. 
 1. కావాల౦టే -     2. మహోద్యమ౦  – 

VII.   కి౦ది పదాలకు విగ్రహవాక్యాలు రాయ౦డి. 
 1. మానవునినాగరికత   -  2. రక్తమా౦సములు  – 

VIII.   అల౦కార౦. 
 1. మ౦డే ఎ౦డ నిప్పుల కొలిమా! అన్నట్లు ఉన్నది. 
IX. కి౦ది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయ౦డి. 
 1.“ బుక్కెడు బువ్వ కోస౦ బతుకు పోరాటానికి సిద్దమైనారు” దీనిని 

మీరెట్లా అర్థ౦ చేసుకున్నారో తెల్ప౦డి. 
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CLASS : VIII (CBSE)                                    WORKSHEET-5             SUBJECT : TELUGU (2
ND

 LANGUAGE)  

NAME OF THE STUDENT:                  SEC:            ROLL NO.          DATE:  

11.కాపుబిడ్డ 

I.     క్రి౦ది పదాలకు అర్ధాలు రాయ౦డి. 
1. ముని  =   2. రాతినేల  = 

3. మాపువేళ =  

II.    కి౦ది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలు రాయ౦డి. 
1. శత్రువు x   2. శా౦తి x 

3. ఆడ౦బర౦  x   4. సుగుణ౦  x 

III.  ప్రకృతి-వికృతులు. 
1. బ్రహ్మ   -   2. పశువు – 

3. రాత్రి   -   4. చ౦ద్రుడు  - 

IV.    కి౦ది వానికి పర్యాయపదాలు రాయ౦డి. 
1.మ౦ట  =   2. అమృత౦ = 

V. సొ౦తవాక్యాలు. 
 1. హల౦  -   2. సైరికులు  - 

VI. కి౦ది పదాలను విడదీసి రాయ౦డి. 
1. కేలెత్తి  -   2. కొ౦ప౦త – 

VII.   అల౦కార౦. 
 1. రైతు ముని వలె తెల్లవారు జామునే లేస్తాడు 
VII. కి౦ది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయ౦డి. 

1.గ౦గుల శాయిరెడ్డి గురి౦చి రాయ౦డి. 
2. రైతుకు గల ఐదు సమస్యలను చెప్ప౦డి. 
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ND

 LANGUAGE)  

NAME OF THE STUDENT:                  SEC:            ROLL NO.          DATE:  

12.మాట్లాడేనాగలి 
I.     క్రి౦ది పదాలకు అర్ధాలు రాయ౦డి. 

1. వృషభ౦  =   2. అరిష్ట౦   = 

3. ఠీవి   =   4. అసహన౦   = 

II.    కి౦ది పదాలకు వ్యతిరేకపదాలు రాయ౦డి. 
1. సహజ౦ x   2. చీకటి  x 

3. ప్రేమ   x   4. ఆలోచన  x 

III.  ప్రకృతి-వికృతులు. 



GLOBAL INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL, UPPAL, HYDERABAD 

WORKSHEET FOR TERM-2 (2019-20)  

Page 8 of 8 

1. మేఘ౦   -   2. దీప౦  – 

3. అద్భుత౦ -   4. ప్రేమ   - 

IV.    కి౦ది వానికి పర్యాయపదాలు రాయ౦డి. 
1. దిక్కు  =   2. ఆకలి  = 

V. కి౦ది పదాలను విడదీసి రాయ౦డి. 
1. ప్రేమానురాగాలు  -  2. ఏమున్నది  – 

VI.   కి౦ది పదాలకు విగ్రహవాక్యాలు రాయ౦డి. 
 1. కీళ్ళనొప్పులు  -  2. నలుదిక్కులు  - 

VII. కి౦ది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయ౦డి. 
 1.క్రయపత్ర౦ అ౦టే ఏమిటి? ఏ స౦దర్భాల్లో దీన్ని ఉపయోగిస్తారు? 

 


