
            AL ALIA INTERNATIONAL INDIAN  SCHOOL , RIYADH 

WORKSHEET 2018 – 2019 WORKSHEET NO: 2 

CLASS : IV SUBJECT : TELUGU 

I. కింది  పదాలకు  అరా్థలు  ర్థయిండి  :                      

  1. కొబ్బ రి =                 2. కొమ్మ లు =           3. రాష్ట్రం =              4. రైతు =                       5. యాత్ర  =              

   6. దాహం =                 7. సవ్వ డి =            8. తెలివి =                   9. రప్పు లు =                 10. త్రయాణం=      

 11.అక్షరాలు =      12. విదాా ర్థ ీ=           13. త్రద్ధ =                   14. ఆకారం =                 15. సులభం=          

  16. భయం =               18.యుక్త ి=               19.సే్న హితులు =     20. జాత్రర ి =                  

II. కింది  పదాలకు వ్య తిరేక పదాలు రయిండి:                                         

 1. మిగులు X       2. లాభం x       3. త్రద్ధX             4. వెనుక x         5. పూర్వ ం X         6. రప్పు  x            

 7 . మ్ంచిX         8. సులభం x     9. జాత్రర ిx       10. అవ్సర్ం x        11. మిగులు x  

12. పైక్త x               13. పెరుగు X   14. లాభం x                           

III. ఏకవ్చనిం బహువ్చనిం ర్థయిండి:                                                   

1. ముఖం -             2.  బ్ండి    -           3. ముఖం  -       4. చేయి -         5. బొమ్మ  -      6. లాభం -                  

7. అక్షర్ం -               8. మురా ం -              9. క్షణం -              10. దీరం -         11.త్ార -           12. నీరు – 

13. కాలు -                14.  సంిభం   -         15. కాండం  -     16. డబ్బబ  -                                     

IV.  ఖాళీలు పూరించిండి :                                                                        

1. కొబ్బ రి చెట్టరకు ______________మాత్రం ఉంటాయి 

2. రర్మానంద్యా  గారు ద్ప్పు క తీరుు కోవ్డం కోసం _______________ ను వెదికాడు . 

3. ఈసారి    ఏదైనా త్క్తంద్ రడితే తీసి________________ లో వేయాలి 

4. కొబ్బ రి ఆకులతో ____________  అలుుకోవ్చ్చు  . 

5_______________ కలిగితే   చంత్ద్మ్ండల  యాత్ర   సులభ     సాధా్ ం   అవుతుంది . 

6. __________________ త్ారలు త్ాయవ్ద్దు  

7. ____________________ ఉనే ప్పడే ఇలుు దిద్దుకోాలి . 

8. ఒకొొ కొ ళ్ళు   ___________________  రూపాయలు  వ్ంతున  రంచ్చకొనాే రు  . 

9. నసీరుదీున్ సంరలో ________________ అమిమ  డబ్బబ  సంపాదించాడు .    

V. ప్పశ్న లకు సరైన జవాబులు గురతించిండి:           

      1. కొబ్బ రి  చెట్టు  ఏ   రాష్ట్రంలో  అధికంగా    పెరుగుతాయి ? 

                   అ. కరాాటక                    ఆ. కేర్ళ                 ఇ. ఆంత్ధ్ త్రదెశ్  

     2. కొబ్బ రి  చెట్టరకు ఇవి  ఉండవు ? 

                  అ  . వేరుు            ఆ. కొమ్మ లు           ఇ. రెమ్మ లు  

      3. రర్మానంద్యా    శిష్యా లు   ఎంరమ్ంది ? 

                   అ. 10                            ఆ. 12                            ఇ. 14 



 4. రర్మానంద్యా    దేని  మీద్   త్రయాణం   చేసిునేా డు ? 

                   అ. ఎద్దులు బ్ండి మీద్           ఆ. గుఱ్ఱప్ప బ్ండి మీద్          ఇ. ఏనుగు అంబార్థ మీద్ 

 5. ఏ కాలంలో  కొబ్బ రి  నీళ్ళు   త్తాగితే వ్డదెబ్బ  రరలద్ద ? 

                  అ . చలికాలం       ఆ . ానాకాలం      ఇ . ఎండాకాలం  

 6. బ్ండి కుద్దప్పలకు  ఏది త్క్తంద్  రడింది ? 

                 అ. చేతి కత్ర్              ఆ . మ్ర్చెంబ్బ        ఇ   . నరల మూట  

 7. రర్మానంద్యా  శిష్యా లు  ఎలాంటిారు ? 

                 అ  . తెలివిరలారు       ఆ . బ్బదిుమ్ంతులు         ఇ. తెలివి రకుొ వ్ారు   

VI. జతపరచిండి:                                                                             

             A                                                                                                     B 

1. లేర కొబ్బ రికాయ                                                                   a. కొబ్బ రిపీచ్చ 

2. రోగులకు ఇచేు ది                                                                   b. కురిడీ 

3. ఎండిన  కొబ్బ రికాయ                                                             c. కొబ్బ రి టంక  

4. వ్ంట   చెర్కుగా రనిక్త వ్చేు ది                                            d. కొబ్బ రి నీళ్ళు   

5. త్రళు ను  రయారు  చేయడానిక్త ఉరయోగించేది           e. బండాం 

6. 4. రర్మానంద్యా                                                                    f. పేడ 

 7. శిషా్య లు బ్ండిలో వేయనిది                                                 g. ఎద్దులు 

 8. శిషా్య లు బ్ండిలో  వేసింది                                                    h. ఒక గురువు 

 9. బ్ండిక్త కటరబ్డినవి                                                                   i. మ్ర్చెంబ్బ      

VII.  కింది ప్పశ్న లకు జవాబులు ర్థయిండి : ( learn from notes ) 

VIII . కింది వాక్యయ లో్ల నామవాచక్యలను గురతించి ర్థయిండి( IDENTIFY  THE NOUN AND WRITE )                                                 

           1. నెమ్లి  మ్న జాతీయ రక్షి  . 

            2. అరుణ  ఆనే ం తింట్టనే ది . 

            3. నిహాల్ , కర్థం  రేప్ప  రియాద్  వెళి్తరు. 

    4. సోము   మిఠాయి  తింట్టనేా డు . 

            5. రేయాన  ప్పసకిం  చద్దవుతునేా డు. 

          6. సూహా మ్ంచి అమామ యి . 

          7. మా ఇంటి  ముంద్ద వేరచెట్టర ఉంది. 

           8. యాసిర్  బొమ్మ లు  వెసిునే ది .   

             9. రాము  ప్పసకిం  చద్దవుతునేా డు. 

            10. ర్హంకు సైక్తల్ తొకొ డం ఇ్రం. 

            11. అమ్ర్  బ్డిక్త  వెళి్ళనేా డు . 

            12. రోహన్  పాఠం చద్దవుతునేా డు. 

            13. ఏనుగు  పెద్ు  జంతువు 



            14. మేము  హైద్రాబాద్  లో ఉంటాము    

            15. సూరి  సినిమాకు వెళి్ళనేా డు . 

            16. రాజా మ్ంచి అబాబ యి . 

            17.ర్వి  పాట  పాడుతునేా డు .         

            18. సారా  చాలా  తెలివైనది . 

            19. రాము  బ్ంతితో  ఆడుతునేా డు 

            20.సీర నాటా ం చేసిునే ది . 

            21. అర్టి  రండు  మ్ృద్దవుగా ఉంట్టంది 

            22.సలం మ్ంచి అబాబ యి . 

          23. నసీరుదీున్  చాలా  తెలివైనాడు   .                                                                                            

             24. కొబ్బ రి చెట్టు ఎతిుగా ఉంటాయి .           

   IX. కింది వాక్యయ లో్ల సరవ నామాలను గురతించి ర్థయిండి(IDENTIFY THE PRONOUN AND WRITE)  

1. ర్వి , ర్మ్  బ్డిక్త  వెళి్ళనాే రు . ారు  అనేా చెల్లుళ్ళు . 

2. అడవిలో  జంతువులునాే యి . అవి  చాలా  త్ూర్మైనవి . 

             3. మేము ఇద్ుర్ం   కలిసి  బ్డిక్త  వెళ్తు ం . 

4. నేను బ్డిక్త వెళి్ళనేా ను . 

             5. ఇరను మా గురువు 

             6. ఆమె పేరు సూహ 

7. అది చాలా పెద్ు జంతువు . 

8. ారు  నా సే్న హితులు . 

9. ఇరను మా గురువు . 

10.మేము  ఊరిక్త వెళి్ళనేా ము. 

11.మీరు  ఏమి చేసిునేా రు ? 

12. ఆయన  పొలంలో  ూర్గాయలు  కోశాడు . 

              13. అది  బ్ండి కుద్దప్పలకు క్తంద్ రడింది .                                                                    

              14. ఆయన రన సామాను బ్ండి లోరల పెటిరంచాడు . 

 15. అది  చాలా  బాగుంది .  

16. సారా   ఇది నా ప్పసకిం. 

17. నేను  సినిమాకు   వెళి్ళనేా ను , నీవు  ూడా రా ! ఇది నా ప్పసకిం. 

 18. ఆమె పేరు సూహ 

X.  కింది వాక్యయ లల్ల గీత గీసిన పదాలు ఏ లింగమో(స్త్రతలింగిం , పింలింగిం, నపసకలింగిం) 

గురతించి ర్థయిండి( IDENTIFY THE GENDER AND WRITE ):                                   

1. కొబ్బ రి  చెట్టు  పొడువుగా ఉంట్టంది. 

        2. టీవీలో సినిమా చూసాను  . 

        3. సిింహిం  అడవిక్త  రాజు . 

          4. రోహిత్     పాఠశాలకు  వెళ్తు డు . 

        5 . రాము  మ్ంచి  అబ్బా యి. 

        6. ఏనుగు పెద్ు జంతువు. 

        7. మా నానన  పేరు ర్హం . 

        8. అత్ా   తెలివైన అమాా యి. 

          9. సిింహిం చాలా  త్ూర్మైన జంతువు 



        10. రోహిత్ మా తమా్మ డు. 

        11.ఇది మా ఇలుు. 

        12.అతను మా  గురువు. 

        13. మా అకక  పేరు లర. 

        14.రవి తెలివైన అబాబ యి. 

          15. మా   అమా    పేరు   రాణి . 

        16. అరను మ్ంచి గాయకుడు  

        17. ఆవిడ చాలా మ్ంచిది.  

        XI. కింది వాక్యయ లల్ల  గీత  గీసిన  పదాలు   ఏ  భాషాభాగాల్ల  (నామవాచకిం , సరవ నామిం )   

           గు రతించి  ర్థయిండి( IDENTIFY PARTS OF SPEECH ):                                                                                           

         1. నెప్ూ గారిక్త ఇద్ురు చెల్లుళ్ళు  . 

          2. అడవిలో ఒక పెద్ు మప్రచెట్టు ఉంది 

          3. సిింహిం  అడవిక్త  రాజు . 

          4. ఆమె పేరు గాయత్తి. 

          5. మా తోటలో జామ చెట్టర ఉంది . 

          6. కేరళ రాష్ట్రంలో కొబ్బ రి చెట్టు విరివిగా పెరుగుతాయి . 

          7. ఆమె పేరు గాయత్తి. 

          8. క్యక చెట్టర మీద్ నివ్సిసిుంది 

         9. నేను   ఈరోజు  బ్డిక్త  వెళు లేద్ద 

         10. వారు త్క్తకెట్ ఆడుతునాే రు.  

         11. మేము  హైదర్థబ్బద్ లో ఉంటాము . 

.        12. పరమానిందయయ  ఒక గురువు . 

          13. వారు త్క్తకెట్ ఆడుతునాే రు . 

           14. సచిన్   త్క్తకెట్    ఆడతాడు . 

           15. అది  నా  కారు. 

           16. ఇవి చాలా మ్ంచివి . 

 

 

 


