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I. కింది  పేరాను  చదివి , ఇచ్చి న  ప్రశ్న లకు  సమాధానాలు   రాయిండి :                                       

 

సరయూ నదీతీరంలో ' కోసల ' అనే సుప్రసిద్ధ దేశమంది . అందులోనిదే 'అయోధా్య ' అనే మహానగరం 

'అయోధా్య ' అంటే యోధులకు జయంచడానికి శకా్ ం కానిది . మనువు దీనిి  నిర్మ ంచాడు . కోసల 

దేశానిి  ద్శరధమహారాజు రర్పాలిసుుని్న డు . అతడు సూరా వంశం వాడు మహావీరుడు. దేవతల 

రక్షాన రాక్షసులతో  ఎని్న మారుు యుద్ధం చేసినవాడు . ధరమ రరాయణుడు . ప్రజలను క్ని బిడ్డలవలె 

చూసుకునేవాడు . వశిష్ఠ వామదేవులు అతని ప్రధ్యనపురోహితులు . సుమంప్తుడు మొద్లుగాగల 

ఎనిమిది మంది మంప్తులు . ఇతని పాలనలో కోసల దేశం భోగభాగాా లతో విలసిలిుంది . ప్రజలు 

ధరమ వర ునులై సుఖసంతోషాలతో  ఉన్ని రు . 'యధ్యరాజా  తథా ప్రజాాః 'రాజు ఎలా ఉంటే ప్రజలూ 

అలాగే ఉంటారు . 

  1. కోసల  దేశంలో  ప్రవహించే  నది  ఏది ? 

  2. ఆద్రశ వంతమైన   రాజు  ఎవరు ? 

  3. కోసల రాజా ంలో  ప్రజలు  ఎలా  ఉండేవారు ? 

  4. అయోధా్య   నగర  నిరామ ణంలో  కీలక్పాప్త  ఎవర్ది ? 

  5. కోసల  దేశం  ఎందుకు  భోగభాగాా లతో   విలసిలిుంది ?   

 

II.  రరాా వరణ  సమరక్షణ  అింశ్ిం పై   10   వాకా్య లలో   వాా సిం    రాయిండి :                                                                                                                                                                                   

     II. రరాా వరణ సమరక్షణ  ( వాా సిం ) 

భూమి , నీరు, గాలి మొద్లైన వాటితో మనిషికి ఉండే అవిన్నభావ సంబంధమే రరాా వరణం. కాబటి ిరరాా వరణం 

అంటే రర్సరాల వాతావరణం అని అర థం . రర్సరాల వాతావరణం క్లుష్తం  కాకుండా కాపాడుకోవడ్మే 

రరాా వరణ సమరక్షణ అనబడుతుంది .మనం జీవించటానికి ఆహారం  లభంచేది భూమి వలునే ! ధ్యనిి  

కాలుషా్ ం నుంచి  కాపాడుకోవటానికి అంద్రూ క్ృషి చేయాలి . “జలకాలుషా్ ం”  భయంక్రమైనది . రసాయనిక్ 

రదారాథ లు , రర్ప్శమల వలు విడుద్లయ్యా  ప్ద్వరదారాథ లు సాగునీటిని , ప్తాగేనీటిని కాలుషా్ రరుసాు య. దీనివలు 

క్లరా, మలేర్యా , విష్జవ రం, టైఫాయడ్   వంటి  రోగాలు వసాు య .ఇక్ “వాయు కాలుషా్ ం “, గాలివలునే మనం 

జీవిసుుని్న ం . అటువంటి గాలి సవ చచ ంగా ఉండాలి. కాని ఆధునిక్ పార్ప్శామిక్త పేరుతో గాలి కూడా 

క్లుషితమైపోతోంది . విష్పూర్తమైనగాలి పీలచ టం వలన ఊపిర్తితుులు , జీర ణకోశం , గుండెకాయ , క్ళ్ళు  

అన్నరోగాా నికి గురౌతుని్న య .వాహన్నలవలు , యంప్తాలవలు “ధా నికాలుషా్ ం” వాా పిస్ు ంది . ఇలా రర్సరాల 

కాలుషా్ ం కాకుండా నివారణ చేయాలి . 

 

 

 



లేఖ 

 

III. మీ పాఠశాలలో జరిగిన ప్ీడోత్స వాలను గురిించ్చ మిప్ునకు లేఖ  రాయిండి : 

                                                                                                                                                  హైద్రాబద్ , 

                                                                                                                                                                     4 / 1/ 18. 

ప్పియమిప్తుడు  రోహన్ , 

           నేను  క్షేమంగా  ఉని్న ను . నీవుకూడా క్షేమంగా ఉని్న వని  తలుసాు ను  . ఈ లేఖలో మా పాఠశాలలో 

జర్గిన ప్కీడోతస వాలను గుర్ంచి తెలియచెసుుని్న ను .  గడ్చిన  బుధవారం మా పాఠశాలలో  జిలాు సాథ య 

ప్కీడోతస వాలలో జిలాు  న్నలుు  మూలల నుంచి వచిచ న విదాా రుథలు పాల్గు ని్న రు . మా జిలాు ధికార్  ఈ 

ఉతస వాలను ప్పారంభంచారు . క్బాడి , ఖోఖో , వాలీబాల్ , ఫుట్ బాల్ , బాసె్క ట్ బాల్  మోదులైన ఆటల 

పోటీలు రండు రోజులపాటు జర్గాయ .  మా పాఠశాల జటిు బాసె్క ట్ బాల్ పోటీలో పాల్గు ని విజయం 

సాధించింది . మీ పాఠశాలలో జర్గిన  ఆటల పోటీలను గుర్ంచి తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతుని్న ను . 

                                                                                                                                                  ఇటుు , 

                                                                                                                                           నీ ప్పియమిప్తుడు , 

                                                                                                                                                మకీత్ . 

       చిరున్నమా: 

        పి. రొహన్, 

       7వ తరగతి, 

      స్కంప్టల్ రబిుక్ సెూ ల్ , 

       వరంగల్ .  

 

IV.  కింది ప్రశ్న లకు అడిగిన విధింగా జవాబులు రాయిండి: 

 I. .  (ఈ వాకా్ ింలో క్రత రదిం గురితించిండి). 

    1. రాధ పుసుకాని చదువుతుని ది. 

    2. మానస ప్శావా ంగా పాటలు రడుతుంది. 

    3. రాహుల్ బొమమ లు వేసుుని్న డు . 

II. ఈ వాకా్ ింలో క్రమ  రదిం గురితించిండి : 

    1.  రామడు రావణుని సమహర్ంచాడు . 

     2. రాణి ,వాణి సినిమాకి వెళ్లు రు . 

     ౩.  రైతు పొలం దునిు తుని్న డు . 

V . కింది వాకా్య లోో గీత్ గీసిన రదాలు ఏ భాషాభాగాలో గురితించిండి: 

1. రహిం హైద్రాబాద్ కు వె ళ్లు డు. __________________ 

2. ఆమె బడికి వెళ్ళ ింది . _____________________ 



3. జింక్ భయింతో రరుగెతిుంది .  

4. నేను రాజభవనంలో ఉని్న ను . 

5. జానక పాటలు బాగా పాడుతుంది . _____________________ 

6. ఆమె తలపై వర షపు చినుకులు రడాడ య . ____________________ 

7. ఇతరులకు ఉరకారం చేయాలి . 

8. ఇది న్న పుసతక్ిం . 

9. సలీం చక్క గా రాశాడు . _______________________ 

10. అత్డు మంచివాడు. _________________ 

11. నేను జాతరలో ఎప్రని గాజులు కొని్న ను . ________________ 

12. ఖలునకు నిలువెలు విష్మండును . ___________________ 

13. వారు దేశభకుులై ప్రజలంద్ర్కీ క్షేమానిి  చేకురాచ లి. ___________________ 

14. మనదేశంలో సుఖశాంతులు వెలిువిర్సేలా ప్రయత్న ించాలి . ______________________ 

VI. కింది వాకా్య లు చదువిండి ఏ క్యలింలో ఉనాన యో రాయిండి : 

1. ఉష్ వంట చేసింది 

2. ఆదితా  రేపు హైద్రాబాదు వెళ్లు డు . __________________ 

3. గీత సినిమా చూసింది . _____________________ 

4. ఆలీ  పాఠం చదువుతుని్న డు . _______________________ 

5. హర్త క్థ రాసింది . _______________________ 

6. గోపాల్ మైదానంలో రరుగెతుుతుని్న డు . 

7. రజియా బొమమ లు గీసుుని ది . ___________________ 

8. అమర్ పాఠశాలకు వెళ్లు డు . 

VII. కింది వాకా్య లోో అసమారక్ , సమారక్ ప్కయలను గురితించ్చ రాయిండి : 

1. విమల నవువ తు మాటాు డుతుని ది . అస : __________________   సమా : ______________ 

2. ఇంటికి వచిచ   అని ం తిని్న డు.     అస :__________________   సమా : _________________ 

3.ఫాతిమా బసుస  ఎకెి   కాలేజికి వెళ్ు ంది .     అస : __________________   సమా : ______________ 

4.  ీ కకాంత్ అని ం తని బడికి వచాచ డు . అస : __________________   సమా : ______________ 

5. రాజు చెరువులోకి దిగి  చేరలను రటిాడు.   అస : __________________   సమా : ______________ 

6. క్రం మారె టిుకు వెళ్ు    కూరగాయలు తెచాచ డు . అస: _____________ సమా:  ______________  

 7. టీచరు  కాుసుకు వచిచ  పాఠం చెపిప ంది అస : __________________   సమా : ______________ 

 


