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

గతంలో ఆడిన ఆటలు ఇప్పు డు లేవు . మండు గిల్లదిండ , గచ్చ కాయలు , ఒమనగంతలపిట , చెమమ - 

చెక్క  ,దాగడుమూతలు, పాచిక్లు ,తొక్కక డు బిళ్ళ  , రంగలాట, తాడాట ఆడుక్కనేవాళ్ళ ం . ఈ రోజులిో  

పిలలిు టి.వి. ,సెల్ ఫోన్ , లాా ప్ టాప్ లతోనే గడుప్పతున్నా రు. ఏ ఆటలు ఆడాలన్నా  టి.వి. , క్ంఫ్యా టర్   

లతో  గడుప్పతున్నా రు. అందుకే క్ంటిచూప్పపాడై  చినా తనంలోనే  అదాాలు  వాడుతున్నా రు . కాబటి ి  

శారీరక్  శ్రమను క్ల్లగించే  ఆటలను  ఆడాల్ల . ఆరోగా్య న్నా     కాపాడుకోవాల్ల. 

1. గతంలోన్న కొన్నా  ఆటల పేరిు రాయండి: 
 

2.ఈ రోజులిో పిలలిు వేటి దాా రా ఆటలు ఆడుతున్నా రు ? 
 

3. క్ంటి చూప్ప ఎందుక్క పాడవుతునా ది ? 
 

4. ఆరోగా్య న్నా  ఎటిా పందాల్ల ? 
 

5 .పై పేరా దాా రా మీరం తెలుసుక్కన్నా రు ? 
 

  II . విద్యా ర్థులు – ప్రమశిక్షణ 

విదా ను అర థంచేవారు విదాా రుథలు . శ్క్మశిక్షణ అంటే సశ్క్మమైన శ్రవర తనన్న క్ల్లగివుండటం . న్నజాన్నకి  

శ్క్మశిక్షణ  అన్నా  వరాాలవాళ్ళ కీ , అనా్న  వయసుు ల వాళ్ళ కీ అవసరమే . అయితే విదాా రుథలు  

భావిభారతపౌరులు!  జాతి భవిషా్ తుత వాళ్ళ మీదే అధారరడి వుంది ."మొక్కక  వంగన్నది మానై వంగన్న!" అన్నా రు  

 చినా ప్పు డే శ్క్మశిక్షణ  అలవడటం సాధా్ ం. పెదయాిన తరాా త మన్నషి మారటం చాలా క్ష్ంి . అందుక్న్న  

విదాా రుథలిో శ్క్మశిక్షణ ఉండాల్ల.శ్క్మశిక్షణ ఇతరులు బలవంతంగ్య రుదినాటి్ట ఉండకూడదు. ఆతమ గౌరవాన్నకి  

సంబంధంచినదిగ్య, ఆతమ రకి తకి  సంబంధంచినదిగ్య , జీవితధా్య యంగ్య శ్క్మశిక్షణను అలవరచుకోవాల్ల .  

అప్పు డు విదాా రుథలతో పాట్ట దేరం కూడా అక్షరజా్య తిగ్య వెల్లగి అభివృది ిబాటలో రయన్నసుతంది. 

III.  లేఖ 

1. పుటి్టనరోజుకు  ఆహా్వ నిస్తూ   మిప్ునిక  లేఖ రాయిండి: 
                                                                                                                                                                 భశ్దాచ్లం , 
                                                                                                                                                                    ___________ . 

 శ్పియమిశ్తుడు  శ్శిన్నవాస్ క్క,     
 

                                           నేను బాగ్యనే చ్దువుతునా్న ను . నీవు కూడ బాగ్య చ్దువుతునా్న వన్న తలచెదను. 
 

వచేచ  బుధ్వారమ న్న ప్పటినిరోజు . ఆ రోజున మిశ్తులందరన్న అహా్వ న్నంచి అందర సమక్షంలో  న్న ప్పటినిరోజు 
 



రండుగను శ్బహ్వమ ండమగ్య జరుప్పకొనవలెనన్న న్నరచ యించుకొంటిన్న. నీవు  తరు క్ న్న ప్పటినిరోజు  
 

రండుగక్క హ్వజరు కావలసినదిగ్య కోరుచునా్న ను .ఆ రోజు ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరక్క వివిధ్  
 

కారా శ్క్మమలు న్నరా హంరబడును. క్నుక్ నీవు ఒక్ రోజు మందుగ్యనే రావలసినదిగ్య తెల్లయజేయుచునా్న ను . 
 

నీ తల్లతింశ్డులక్క న్న నమసాక రమలు . 

                                                                                                                                                                ఇటి్ట , 

                                                                                                                                                    నీ శ్పియమిశ్తుడు , 

                                                                                                                                                               వి. శ్రసాద్ . 

  చిరున్నమా: 

ఒ . శ్శిన్నవాస్, 

10వ తరగతి, 

మన్నా సు ల్ 

హైస్కక లు, 

వరంగల్ .           

 

2. బలల దినోత్స వానిన  గురించ్చ మిప్ునిక లేఖ రాయిండి 
                                                                                                                                                               హైదరబాద్ , 
                                                                                                                                                                 ______________. 

శ్పియ మిశ్తుడు సతీష్, 
 

   మా పాఠశాలలో శ్రతి సంవతు రం నవంబర్ 14న ’ బాలల దినోతు వం ' శ్బహ్వమ ండంగ్య జరుప్పక్కంటాం. ఈ  
 

సంవతు రం కూడా అలాగే జరుప్పక్కనా్న ం. చాచా నెశ్ూగ్యర జయంతి సందరభ ంగ్య భారతదేరమంతటా ఈ  
 

బాలల దినోతు వ కారా శ్క్మం జరుగతాయి . నెశ్ూగ్యరకి చినా పిలలినా్న  ,  గలాబీ పూలనా్న  ఇష్ంి.  
 

అందువల ిఅయన ప్పటినిరోజున ఈ కారా శ్క్మం అందరూ జరుప్పక్కంటారు. ఈ సందరభ ంగ్య మా పాఠశాలలో  
 

విదాా రుథలక్క వివిధ్ పోటీలు కూడా న్నరా హంరబడాాయి .న్నక్క తెలుగ వాా సరచ్నలో శ్రథమ బహుమతి  
 

లభించింది. మీరు జరుప్పకొనా  బాలల దినోతు వానా్న  గరంచి తెల్లయజేయగలవు . 

                                                                                                                                                                        ఇటి్ట , 

                                                                                                                                                            నీ శ్పియమిశ్తుడు, 

                                                                                                                                                                       దివాక్ర్. 

 
 

 
 
  

 

I. కింది వాకా్య లలో్ల   సర్ా నామానిన  గురూించిండి : 

1. లోహత్  అతను  ఎవరు  

2. ఆమె తలపై వర షప్ప చినుక్కలు రడాాయి. 

3. ఆయన కూతురు పేరు రజియ . 

4. అతడు మంచి వాడు . 

5. అది మన జాతీయ జండా. 

చిరున్నమా: 

పి. సతీష్, 

10వ తరగతి ,భ్ సెక్షన్ , 

మన్నా సు ల్ హైస్కక ల్ , 

నందిపేట , న్నజామాన్నద్ జిలిా. 



II. కింది వాకా్య లలో్ల   రర్మ  రద్యనిన  గురూించిండి ).     

 1. పావురం ఆక్కను వేసింది. 

2. మేమ తెలుగ చ్దువుతున్నా ం. 

3. జాన్నకి  పాఠం చ్దివింది .    

4. అమర్ పాఠశాలక్క వెళ్ళళ డు 

5. విమల అనా ం తినా ది. 

III.  కింది  వాకా్య లలో్ల   రర్ూ రదిం గురూించిండి : 

1. రైతు పలాన్నకి వెళ్ళళ డు . 

2. రహం ఖురాన్ చ్దివుతునా్న డు .    

3. ఉష్ పాఠం చ్దివింది . 

4. లతీఫ్ కూరగ్యయలు తెచాచ డు . 

 IV.  కింది వాకా్య లలో్ల    ప్కయ  రదిం గురూించిండి : 

1. గోపాల్ మైదానంలో రరుగెతుతతునా్న డు 

2 . నేను   ఈరోజు  బడికి  వెళ్ళత ను. 

3. రుశ్దమదేవి  రశ్తువులను  జయించింది .  

4. జానకి  పాటలు  బాగ్య  పాడుతుంది . 

5. న్ననా  నేను  రమేష్  వాల  ఇంటికి  వెళ్ళళ ను. 

V.  కింది వాకా్య లలో్ల    విశేషణిం ని గురూించిండి : 

1. నెమల్ల  అందమైన  రక్షి. 

2. రామ మంచి పిలవిాడు. 

3. ఆమెది నలని్న జుటి్ట. 

4. అతను ఎశ్రన్న చొక్క  వెసుక్కనా్న డు . 

VI.  కింది వాకా్య లలో్ల   నామవాచక్యనన   గురూించిండి    

1. రహం ఖురాన్ చ్దువుతునా్న డు . 

2. సోమ రరీక్ష రాశాడు .  

3. అనస్  అనా ం  తినా్న డు  

4. తాా గరాజు  గొరు  గ్యయక్కడు.  

 5. రహ్వణ్ న్నశ్దలో క్లవరసాత డు . 

VII. కింది  వాకా్య లో్ల  గీత్  గీసిన  రద్యలు ఏ భాషాభాగాల్ల గురూించిండి.   

  1. జింర భయంతో రరుగెతితంది 

  2. ప్ియింర  పాట పాడుతునా ది. 



3. నేను   ఈరోజు  బడికి  వెళ్ళ లేదు . 

4. తెలుగ ప్పసతక్ం వేసవి సెలవులలో చదివాను . 

5. నేను రాజభవనంలో ఉనా్న ను 

6 . న్న  పేరు  సన్న  ఆమె  పేరు   కావాా  . 

7.నేను ప్పసతక్ం చదువుునాన ను. 

8. అది   న్న  పుసూరిం .  

9. కాషిప్  కాలేజీకి  వెళో్లడు . 

10. అరుున్ ఎప్ర్ చొరక  వేసుక్కనా్న డు . 

11. అత్ను సిన్నమా చూశాడు . 

12. మించ్చ రనులు చేయడంవల ికీర త వాా పిసుతంది . 

13 . వార్థ ఇనుమ అమమ తూ ఉండేవారు. 

14. సింహం చాల ప్ూర్మైన జంతువు. 

15. రయాద్ సౌది లో ఉంది. 

VIII. కింది వాకా్య లల్ల అసమారర , సమారర ప్కయలను గురూించ్చ రాయిండి:                

1. సరళ్ ఇంటికి వచిచ  పేరరు చ్దివింది . 

2. అమమ   వంట చేసి  అనా ం పెటింిది. 

3. రామ సైకిలు ఎకిక   బజారుకి  వెళ్ళళ డు . 

4. సోమ ప్పసతక్ం చ్దివి న్నశ్దపోయాడు . 

5. ఉదయ్ భోజనం చేసి సిన్నమాకి వెళ్ళళ డు . 

6. పాండవులు యుదంి చేసి , రశ్తువులను జయించారు . 

7. రవి ప్పసతక్ం చ్దివి , రడుక్కనా్న డు . 

8. విమల నవుా తు మాటిాడుతునా ది 

9. తాతయా   పలం దునా్న  , ఎరువులు చ్లిాడు . 

10. గీత బజారుక్క వెళ్ళళ  , కూరగ్యయలు కొనా ది . 

11. అరుణ్ చిశ్తాలు గీసి శ్రదరశ నక్క పెటిాడు 


