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1. వరణమాల ( అక్షర మాల ) 
 

అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ  
ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ అం అః 

క  ఖ్  గ  ఘ  ఙ 
చ  ఛ  జ  ఝ  ఞ 
ట  ఠ  డ  ఢ  ణ 
త థ ద ధ న 
ప ఫ బ భ మ 

య ర ల వ శ ష స హ ళ క్ష ఱ 
 
          
          
          
          
          
          
          

 
2. సరళ పదాలు  

 
అల   ఆట  ఇల  ఇచట  ఈగ  
ఉడత  ఊడ  ఋణం  ఋషి  ఎకరం  
ఏడవ  ఏతం  ఐదవ  ఒక  ఓడ  
ఔషధం  అందం  కడవ  ఖ్రం  గడప  
ఘటం  ఘటన  చదరం  పింఛం  జడ  
ఝషం  ఝరి  కమఠం  కంఠం  వడ  
ఢమ ఢమ  కణం  తడక  కథ  రథం  
ధనం  నగరం  పలక  ఫలం  సఫలం  
బలం  బలపం  భవనం  భయం  మడత  
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దయ  మరక  కల  వదనం  వల  
శనగ  ఉష  సగం  హలం  సహనం  
కళ  సరళ  అక్షరం  చక చక  తలగడ  
వందనం నగరం  అందం  అందరం  నందనం  
అభయం  అవసరం  వసంత  అదనం  రంగం  
వచనం  తగరం  పంజరం  పడగ  ఆలయం  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

తలకటటు  :   దీరఘం :   గుడి :   గుడి దీరఘం :   

క్ొముమ :   క్ొముమ దీరఘం :   సుడి/వటా సుడి :   వటా సుడి దీరఘం :   

ఎతిం :   ఏతిం :   ఐతిం :    ఒతిం :   
ఓతిం :   ఔతిం :   సునన :   రెండు సునానలు :   
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3. గుణ ంతాలు 

అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ అం అః 
               

క క్త కి్ కీ్ కు కూ కృ కె్ కే్ కైె్ క్ొ క్ో క్ౌ కం కః 
ఖ్ ఖ్ా ఖి ఖ్ు ఖ్ు ఖ్ూ ఖ్ృ ఖ్ె ఖ్ే ఖ్ెై ఖ్ొ ఖ్ో ఖ్ౌ ఖ్ం ఖ్ః 
గ గత గి గీ గు గూ గృ గె గే గెై గొ గో గౌ గం గః 
ఘ ఘా ఘి ఘీ ఘు ఘూ ఘృ ఘె ఘే ఘెై 

 

 ఘౌ ఘం ఘః 
చ చా చి చీ చు చూ చృ చె చే చె ై చొ చో చౌ చం చః 
ఛ ఛా ఛి ఛీ ఛు ఛూ ఛృ ఛె ఛే ఛె ై ఛొ ఛో ఛౌ ఛం ఛః 
జ జా జి జీ జు జూ జృ జె జే జె ై జొ జో జౌ జం జః 
ఝ ఝా ఝి ఝీ ఝు ఝూ ఝృ ఝె ఝే ఝైె 

 

 

ఝౌ ఝం ఝః 
ట టా టి టీ టట టూ టృ టె టే టెై టొ టో టౌ టం టః 
ఠ ఠత ఠి ఠీ ఠు ఠూ ఠృ ఠె ఠే ఠెై ఠొ ఠో ఠౌ ఠం ఠః 
డ డా డి డీ డు డూ డృ డె డే డె ై డొ  డో  డౌ డం డః 
ఢ ఢా ఢి ఢీ ఢు ఢూ ఢృ ఢె ఢే ఢె ై ఢొ  ఢో  ఢౌ ఢం ఢః 
ణ ణా ణ  ణీ ణు ణూ ణృ ణె ణే ణె ై ణొ ణో ణౌ ణం ణః 
త తా తి తీ తత తూ తృ తె తే తే తొ తో తౌ తం తః 
థ థా థవ థీ థు థూ థృ థె థే థె ై థొ  థో  థౌ థం థః 
ద దా దవ దీ దు దూ దృ దె దే దె ై దొ  దో  దౌ దం దః 
ధ ధా ధవ ధీ ధు ధూ ధృ ధె ధే ధె ై ధొ  ధో  ధౌ ధం ధః 
న నా ని నీ ను నూ నృ నె నే నైె నొ నో నౌ నం నః 
ప ప్త పి పీ పు పూ పృ పె పే పె ై పొ్  పో్  ప్ౌ పం పః 
ఫ ఫత ఫి ఫీ ఫు ఫూ ఫృ ఫె ఫే ఫె ై ఫొ  ఫో  ఫౌ ఫం ఫః 
బ బా బి బీ బు బూ బృ బె బే బె ై బొ  బో  బౌ బం బః 
భ భా భి భీ భు భూ భృ భె భే భె ై భొ భో భౌ భం భః 
మ మా మి మీ ము మూ మృ మె మే మెై మొ మో మౌ మం మః 
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య యా యి యిీ యు యూ యృ యిె యిే యిెై యొ యో యౌ యం యః 
ర రత రి రీ రు రూ రృ రె రే రెై రొ రో రౌ రం రః 
ల లా లి లీ లు లూ లృ లె లే లెై లొ లో లౌ లం లః 
వ వత వి వీ వు వూ వృ వె వే వె ై వొ వో వౌ వం వః 
శ శ్త శి శీ శు శూ శృ శె్ శ్ల శైె్ శ్ొ శ్ల శ్ౌ శం శః 
ష షత షి షీ షత షూ షృ షె షే షె ై షొ  షో  షౌ షం షః 
స సత సి సీ సు సూ సృ సె సే సె ై సొ  సో  సౌ సం సః 
హ హా హి హీ హు హృ హౄ హే హ ై హొ హో  హౌ హౌ హం హః 
క్ష క్షా క్షి క్షీ క్షీ క్షు క్షూ క్ష్ క్షె క్షే క్షొ క్షో క్షౌ క్షం క్షః 
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
4. గుణ ంత పదాలు  

 
కలప   క్తలం  క్ిటిక్ి  క్ీటకం  కులం  
కూర  కృప  క్ెరటం  క్ేక  క్ెైక్ేయి  
క్ొడుకు  క్ోమలి  క్ౌరవులు  కంద  హృదయం  
హారం  హిమం  హీనం  హ ైపర్  హోమం  
హౌ  ఆహారం  హారతి  హ ైమావతి  ప్ౌడరు  
ప్ౌరుషం  పెైరుగతలి  ముసలి  మొసలి  మోసం  
మోక్తలు  మొదలు  మెైనం  మెైదానం  మౌనరతగం  
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మెరుపు  ఉపయోగం  యోగి  యౌవనం  యొకక  
ఘనత  సరెైన  పక్షులు  అక్షరం  మోక్షం  
శృతి  భెైరవుడు  దెైవం  రూప్తయి  పెైసలు  
శ్లధన  గృహం  నితిన్  వరుణ్  కృనాల్  
రమేష్  గృహిణ   గురించి  సమాచారం  గతంధీజి  
పరిసరతలు  మౌనం  మొదటిరోజు  యోగి  జవతబు  
సమాధానం  నిఘంటటవు  సూచనలు  మురిప్తలు  వేమన కవి  
మధురం  కమఠం  భావం  ఔషధం  సృజన  
     
     
     
     
     
     

 

5. ఒతతు లు 

అక్షరం అక్షరం యొకక 
 ఒతతు  

అక్షరం యొకక ఒతతు  తో పదాలు 

క  అకక , చుకకలు , ముకుక , తకుకవ , మొకకలు , మారుకలు 
ఖ్ ఖ్ మూరుు డు  
గ  అగిి  , మొగి , బుగిలు ,గుగిిలం , దురి , తగిడం , మారిం  
ఘ   దీరఘం ,  
ఙ ఙ  
చ  మచు , పిచుుక , నిచెున , అచుులు , మెచుుక్ొను  
ఛ  ఉచారణ , సేిచ     
జ జ సజజ , మజిజగ , గజెజలు , బొ జజ  , దరీజ , ఖ్రూజ రం  
ఝ   
ఞ ఞ ఆజఞ , యజఞం , పాజఞ , పాతిజఞ  
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ట  అటు  , చెటటు  , చుటాు లు , మటిు  , కటెులు  
ఠ           కనిసఠ  సతా యి  
డ  గడిి  , చెడివతరు , విడూి రం , బిడి , వడాి ణం  
ఢ   
ణ ణ ప్ౌరణమి , వరణమాల , వరణం , కరుణ డు  
త  అతు  , కతెుర , కరు , వరుకం , నేసుం , హసుం , విసురణ  
థ  అరాం  , వయవసా , సంసా , సతా నం , సంసతా నం  
ద  అదదం , ఎదుద  , మిదెద  , పెదదలు , వెనన ముదద , వదుద   
ధ         యుదధం , బుదుధ డు , రతదాధ ంతం  
న  అననం , సతననం , వెనెనల , అననయయ , సేనహం  
ప  కపప , అపపడం , మెపుప , ఉపుప ,  నేరుప , కరూపరం  
ఫ  నిషఫలం  
బ  సబుు , రబురు , గొబెుమమ , క్ొబురి ,  
భ  నిరభయం , గరభం  
మ  అమమ , క్ొమమలు , కరమ , అమమమమ  
య  క్తరయం , భారయ , కళ్ీయణం , గొయియ , తాయగం , సూరుయడు  
ర  కరమ సంఖ్య , రతతిా , భామ , వాతం  
ల     అలేం , చెలేి , మలెే  పువుి , ఆహేాదం , ఉలాే సం  
వ          అవి , కవిం , విశిం , సిరూపం , సవిడి  
శ            నిశశబదం , ఆదరశం , పాదరశన  
స  బసుస , ఉషసుస , లెసస  
ష        వరషం , ఘరషణ , కరషకుడు , మహరిష , ఆకరిషంచు  
హ వత  అరహత , గమనారహం  
ళ  పెళ్ళి , మళ్ళి , తతళ్ళి పడి  
క్ష క్ష అక్షరం , పక్షులు , క్షణం , క్షమించు  

సతధన క్ొరకు   
అక్షరం  దాని ఒతతు  అక్షరం  దాని ఒతతు  అక్షరం  దాని ఒతతు  
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5 (a). దవితాిక్షరతలు , దవి తాిక్షర పదాలు  

దవితాిక్షరతలు : ఒక హలుే  కి్ంద అదే హలుే ఒతతు  వసేు  అవి దవితాిక్షరతలు. 
కక  గి  మమ  లే నన తు  వి ళి  చు జజ  డి దద  రర బు    
 
దవితాిక్షర పదాలు : 
చుకకలు  మొగి  అలేరి  అమమ  నానన  
బొ జజ   అతుయయ  ఎదుద   రబురు  చెడివతరు  
     
     
     
     

 

5 (b). సంయుక్తు క్షరతలు , సంయుక్తు క్షర పదాలు  

సంయుక్తు క్షరతలు : ఒక హలుే  కి్ంద వేరే  హలుే ఒతతు  వసేు  అవి సంయుక్తు క్షరతలు . 
కర  తక రి  రమ  తా  రప  మయ  రయ  భా  తప  కయ  మర  జా  సు   
 
సంయుక్తు క్షర పదాలు : 
చకరం  దురి  రమయ  వసుు వు  నేరుప  
మారుకలు  శుభాత  వతకయం  కరూపరం  నేతాం  
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5 (c). సంశ్లేషతక్షరతలు , సంశ్లేషతక్షర పదాలు  

సంశ్లేషతక్షరతలు : ఒక హలుే  కి్ంద రెండు లేదా అంతకంటే ఎకుకవ హలుే లఒతతు లు  వసేు  అవి సంశ్లేషతక్షరతలు . 
రమయ  సు ర   త్ర   సకృ  రధయ   

 
సంశ్లేషతక్షర పదాలు : 
సత్రవరున హరమయం  అసు రం  సంసకృతి సతమరధయం 
     
     
     
     
     

 

6. తెలుగు నెలలు (12) - ఋతతవులు (6) - క్తలాలు (3) 
1 చైెతాము 

వసంత ఋతతవు 
వేసవి క్తలం 

(ఎండలు ఎకుకవగత ఉండును,వేడి గతలులు వీచును) 
2 వెైశ్తఖ్ము 

3 జేయషఠము 
గీరషమ ఋతతవు 

4 ఆషతఢము 

5 శ్తర వణము 
వరష ఋతతవు 

వరతష  క్తలం 
(వరతష లు విసతు రంగత కురుయిను) 

6 భాదాపదము 

7 ఆశియుజము  

శరత్ ఋతతవు 
8 క్తరీుకము 

9 మారిశిరము 
హేమంత ఋతతవు 

శీతా క్తలం 
(చలి గతలులు వీచును) 

10 పుషయము 

11 మాఘము 
శిశిర ఋతతవు 

12 ఫతలుి ణము 
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7. తెలుగు వతరతలు  

1 ఆదవవతరము Sunday 

2 సో మవతరము Monday 

3 మంగళవతరము Tuesday 

4 బుధవతరము Wednesday 

5 గురువతరము Thursday 

6 శుకరావతరము Friday 

7 శనివతరము Saturday 

 

8. తెలుగు నక్షతాా లు (27)

1.    అశిిని 

2.    భరణ  
3.    కృతిక 

4.    రోహిణ  
5.    మృగశిర 

6.    ఆద ా

7.    పునరిసు 
8.    పుషయమి 

9.    ఆశ్లేష 

10. మఖ్ 

11. పుబు 
12. ఉతుర 

13. హసు  
14. చితు  
15. సతితి 

16. విశ్తఖ్ 

17. అనురతధ 

18. జేయషు 
19. మూల 

20. పూరతిషతడ 

21. ఉతురతషతడ 

22. శ్తర వణ 

23. ధనిషఠ  
24. శతభిష 

25. పూరతిభాదా 

26. ఉతురతభాదా 

27. రేవతి

 

9. తెలుగు తిధులు (15)  

1)    ప్తడయమి 

2)    విదవయ 

3)    తదవయ 

4)    చవితి 

5)    పంచమి 

6)    షషిు 
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7)    సపుమి 

8)    అషుమి 

9)  నవమి 

10) దశమి 

11) ఏక్తదశి 

12) దాిదశి 

13) తాయోదశి 

14) చతతరధశి 

15) ప్ౌరణమి (లేదా) 
          అమావతసయ 

 

10. తెలుగు పక్షములు (2) 

1 
శుకే పక్షం లేదా శుదధ పక్షం 
(శుకేం అంటే తెలుపు) 

(పాతి నెల మొదటి తిథవ ప్తడయమి నుంచి ప్ౌరణమి వరకు) 
ఈ పక్షము నందు చందాడు కరమేపీ పెరుగుతూ ప్ౌరణమి సమయానిక్ి నిండుగత 
తయారగును. 

2 
కృషణ  పక్షం లేదా బహుళ పక్షం 
(కృషణ  అంటే నలేని అని అరాం) 

(పాతి నెల పుననమి తరువతత వచేు ప్తడయమి తిథవ నుంచి అమావతసయ వరకు) 
ఈ పక్షము నందు చందాడు కరమేపీ తగుి తూ అమావతసయ సమయానిక్ి పూరిుగత 
క్షీణ ంచును . 

 

10 (a). ప్తారధన శ్లే క్తలు  

 
 శుక్తే ంబరధరం విషతణ ం శశివరణం చతతరుభజం!  పాసనన వదనం ధాయయిేత్ సరి వి      పశ్తంతయిే!  
 ఆగజానన పదామరకం గజానన మహరినశం!  అనేక దంతం భక్తు నాం ఏకదంత ఉప్తసమయిే! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 సరసితీ నమసుు భయం వరదే క్తమరూపిణ  ! విధాయరంభం కరిషతయమి సిదవధరభవతత మ ేసదా !  
 పదమపతా విశ్తలాక్షి పదమకే్సర వరిణని!  నితయం పదామలయాం దేవి సతమామ్ ప్తతత సరసితీ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 గురు బాహమ గురురిిషతణ ః గురుదేవో మహేశిరః  గురుసతక్షాత్ పరబాహమ తసైెమ శీర గురవేనమః 

 

11. తెలుగు అంకె్లు 

సునన ౦ 0 
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  ఒకటి ౧ 1 

రెండు ౨ 2 

మూడు ౩ 3 

నాలుగు ౪ 4 

ఐదు ౫ 5 

ఆరు ౬ 6 

ఏడు ౭ 7 

ఎనిమిదవ ౮ 8 

తొమిమదవ ౯ 9 

 

12. తెలుగు రతశులు (12) 
1 మేషము 
2 వృషభము 
3 మిథునము 
4 కరతకటకము 
5 సింహము 
6 కనయ 
7 తతల 

8 వృచిుకము 
9 ధనుసుస 

10 మకరము 
11 కుంభము 
12 మీనము 

 

13. ప్ొ లుే  అక్షరతలు – పదాలు  

సురేష్ చరణ్ తమన్ ఉదయ్ నీరజ్ 

తిలక్ సందీప్ హేమంత్ హ ైపర్ మోహన్ 
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విజయ్ ధీరజ్ సతతిిక్ సునీల్ సహాయ్ 
     
     
క్  గ్  య్ ల్ ర్ 
     
     
 

14. గుణ ంత పదాలతో  వతక్తయలు 

 (1) ప్తప చేతిలో బలపం ఉందవ. 
(2) నీటిలో పడవ ఉందవ. 
(3) క్తక్ి నలుపు రంగులో ఉంటటందవ. 
(4) నేను ప్తఠం చదవగలను. 
(5) రెైతత శనగ పంట వేశ్తడు. 
(6) మౌనిక ప్తట ప్తడుతతందవ. 
(7) మోహన్ రతజును మోసం చేశ్తడు. 
(8) మంచి ఆహారం తినాలి. 
(9) అమల బజారుకు బయలుదేరిందవ. 
(10) ఉడత జామపండు తింటటందవ. 
(11) ఉష చేతిలో మామిడి పండు ఉందవ. 
(12) మేడ పెైన ప్తవురం ఉందవ. 
(13) హ ైమావతి మంచి బాలిక. 
(14) మేము క్ెైకలూరు వెళతాము. 
(15) దెైవం అంటే దేవుడు. 
(16) రతణ క్ి మోక్తలు మీద గతయం తగలిిందవ. 
(17) హంస ఆక్తశంలో ఎగురుతతందవ. 
(18) వతన గేయం చాలా బాగుందవ. 

(19) చిలుక చాలా అందంగత ఉంటటందవ. 
(20) ఈ కథను హ ైమ రతసిందవ. 
(21) క్ిందవ పదాలు చదవండి. 
(22) గౌరి లతకు సహాయం చేసిందవ. 
(23) మన దేశం భారతదేశం. 
(24) నాకు దీప్తవళ్ళ పండుగ అంటే  సరదా. 
(25) మీ ఊరు పరేు ఏమిటి? 
(26) కఠిన పదాల క్ింద గీత గయీండి. 
(27) ఆటలలో నియమాలు ప్తటించాలి. 
(28) గుడిగంటలు ఎందుకు మోగతయి. 
(29) ఈ గేయం ఎవర ిగురించి చెబుతతందవ? 
(30) నేను ప్తట ప్తడగలను. 
(31) మనం ధారతళంగత చదవగలగతలి. 
(32) జవతబులు సొ ంతంగత రతయగలగతలి. 
(33) సూచనలు సరిగత చదవతలి. 
(34) ప్తఠం చదవవి,జంటపదాలు రతయండి. 
(35) మనం ఆటలు ఆడుకుందాము. 
(36) అరటిక్తయ కూర బాగుందవ. 
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(37) పరిమళం అంటే సువతసన. 
(38) క్ోతి తోక తెగిందవ. 
(39) సెైక్ిలు టెైరు పగిలిందవ. 
(40) వేటగతడు జింకను చూశ్తడు. 

(41) ఆకుకూరలు తినడం మంచిదవ. 
(42) నేను తెలుగు బాగత చదువుతాను. 

 
  

  

  

  

  

 

15. ఒతతు  పదాలతో వతక్తయలు 
 

1) అమమ బడిక్ి వచిుందవ. 
2) నానన బజారుకు వెళ్ీిడు. 
3) అననయయ సినిమా చూసుు నానడు. 
4) నాకు పరీక్షలలో మంచి మారుకలు వచాుయి. 
5) ఉతికి్న బటులు ధరించాలి. 
6) పవితా గుడికి్ బయలుదేరిందవ. 
7) రోజూ సతననం చేయాలి. 
8) రతతిా వరషం పడిందవ. 
9) వేకువజామునే నిదా లేవతలి. 
10) మూరుు ల మాటలు నమమకూడదు. 
11) కలపన మంచి బాలిక. 
12) విమల కథల పుసుకం చదువుతతందవ. 
13) పరిసరతలను పరిశుభాంగత ఉంచుక్ోవతలి. 
14) చెటటే  మనకు మంచి నేసతు లు. 

15) పాకృతిని మనం క్తప్తడాలి. 
16) పాజఞ తెలివైెన బాలిక. 
17) మనం మంచి మారింలో నడవతలి. 
18) రోడుి  పెై ఎడమ వెైపు నడవతలి. 
19) యాదయయలో మారుప వచిుందవ. 
20) సతయమేవ జయతే. 
21) సరేిజన సుఖినో భవంతత. 
22) 
23) 
24) 
25) 
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16. అరతా లు (Meanings) 

1) జనని = తలేి     22) చందనం = గంధం 
2) పుతతా డు = క్ొడుకు    23) ఘనులు = గొపపవతళళి 
3) అలుక = క్ోపం     24) చౌక = తకుకవ ధర 
4) ఆపద = కషుం     25) తనువు = శరీరం 
5) ఏక్తక్ి = ఒంటర ి    26) దవకుక = దవశ 
6) కరి  = ఏనుగు    27) నామం = పేరు 
7) కుసుమం = పువుి    28) పుషపం = పువుి 
8) క్ీరడ  = ఆట     29) లవణం = ఉపుప 
9) గిరి  = క్ొండ     30) అనంతం  = అంతంలేనిదవ  
10) వరణం = రంగు     31) ఆశ  = క్ోరిక  
11) జలం = నీరు     32) ఇల  = భూమి  
12) తీరం = ఒడుి      33) కడ  = చివరి  
13) నరుడు = మనిషి    34) కుడయం = గోడ   
14) పరిమళం = సువతసన    35) గిరి  = క్ొండ  
15) బాలయం = చిననతనం    36) ధర  = వెల  
16) అవని  = భూమి     37) పశుపతి  = శివుడు  
17) ఆగరహం = క్ోపం      38) యుకి్ు = ఉప్తయం  
18) ఎద = హృదయం     39) వనెన  = రంగు  
19) అప్తయం = పామాదం     40) సౌఖ్యం  = సుఖ్ం  
20) కరువయం  = చేయాలిసన పని    41) ముపుప  = పామాదం  
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21) కృప = దయ     42) వినువీధవ  = ఆక్తశం  
 
 
 
 
 
 
 

17. కఠిన పదాలు (సంయుక్తు క్షర , సంశ్లేషతక్షర పదాలు) 

సతిగతం  శుభాక్తంక్షలు  ఉతాసహం  ఆహేాదం  
దురేభం  ఐశిరయం  గమనారహం  శ్లే కం  
విశిరూపం  ఆహాినం  పావరున  సంతృపిు   
ఆసకి్ు  సతా న విలువ  పాసతా నం  నైెపుణయం  
విసు ృత రూపం  సతననం  పాజఞ  విజాఞ నం  
శ్తసు రం  శ్తసు రవేతు   గురిుంపు  అరహత  
విదుయత్  ఉతపతిు   మారుకలు  మౌరయ వంశం  
తతగేక్  ఆవిషకరణ  సూు పం  భవిషయత్  
ముహూరుం  వసు రం  మూరుు డు  దృశయం  
సంసకృతి  కలమషం   రహసయం  సత్రవరున  
వరణమాల  సతయహరిశుందా చందాబింబం  గృహ పావేశం  
వృక్ష సంపద  అరతా లు ప్తాధానయత  అగిన హో తిా  
సంరక్షణ  విఘానలు  వరుకుడు  శీరిషక  
వయకి్ుగత  ప్తఠతయంశం  పో్ా తాసహం  ఉజిల  
పాతయక్షం  పాయతనం  సందరభం  ఉకులేఖ్నం  
సతమరధయం  ఉదేదశయం  తారికక  శ్తసీు రయత  
వయవసా  పరిషతకరం  అదుభతం  జాఞ నక్తంక్ష  
సపషుంగత  దృషిు   ఉతసవం  నిరభయం  
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బాహమదేవుడు  మధాయహనం  ఆతమవిశ్తిసం  రతషు ర పక్షి  
సతితంతాయం  ఆశురయం  అభివృదవధ   కృతజఞత  
సపృహ  సంయుకు వతకయం  ధృతరతషతు ర డు  రతషు ర గవరనర్  
పూరణకుంభం  సఫటికం  నిరీిరయం  మహాలక్షిమ  
దీరఘం  ప్తాజెకుు   ఏక్తగరత  లక్షయం  
అంతాయక్షరి  ఖ్డిం  పుషపక విమానం  కరువయం  
ధీయుకి్ు  సమయ సూఫరిు  దౌరజనయం  వెైవిధయం  
సృజనాతమకత  పాకృతి  పాశంస  శిక్షణ  
మరతయద  ససయశ్తయమలం  నిదరశనం  అనేిషణ  
ఆశీరతిదం  అతయలపం  ఖ్ాయతి  వయవసతయం  
ప్తాశసు యం  ప్తరిశుధయం  దృఢతిం  పొ్ గడు   
పశ్తుతాు పం  పరిత శిఖ్రం  ఆసతా నం  ముఖ్యమంతాి  
వృషభం  వరణ శ్లభితం  పాతిధిని  దురుుదవధ   
దురతమరుి డు  ఆదరశప్తాయుడు  ఆధాయతిమక  మోక్షమారిం  
ఉతతసకత  క్షేతాం  కుశ్తగరబుదవధ   అకసతమతతు గత  
ఛతాపతి  విఘనం  ఔదారయం  సేనహభావం  
అనుభవజుఞ లు  క్తరతయరంభం  నైెపుణయం  దుఃఖ్ం  
సతాయగరహం  నేరపరితనం  వెడలుప  కృషతణ డు  
లోహితాక్ష  సంక్షిపురూపం  హిమానయ  హ ైపర్  
హరషం  కుంబకరుణ డు  అననయసతమానుయడు  మారిదరిశ  
ఆశరమాలు  పుషయమి  ఆతాేయగోతాం  దురతిసన  
దురోయధనుడు  వతతయలయం  రంధాం  వయవకలనం  
హ చుువేత  అంతరుయదధం  వకరమారిం  అసహయం  
విజఞపిు   వృతాు ంతం  సంతృపిు   సమనాయయం  
సమనియం  ప్తాతఃక్తలం  మూరుతిం  పాసతు వన  
అశరదధ   గృహాలంకరణ  దురింధం  ధెైరయం  
వతయపిు   దురేభం  గరిజంచు  కళ్ీతృషణ   
ఇతిహాసం  ఆవిరభవించు  కనీనళళి  సూక్షమజీవులు  
ఉతకంఠ  ఉదభవం  సముదాగరభం  అసుమయం  
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తాతపరయం     
    
    
    
    

 

18. వయతిరేక  పదాలు 

లాభం  x నషుం  సుఖ్ం  x ధుఖ్ం  సతయం   x అసతయం  
దగిర   x దూరం  మితతా డు  x శతృవు  క్ోపం   x శ్తంతం  
ముందు  x వెనుక  ధరమం   x అధరమం  నిజం   x అబదదం  
ఆనందం  x విచారం  ప్తత   x క్ొతు   తకుకవ   x ఎకుకవ  
జాగరతు    x అజాగరతు   అమృతం  x విషం  ఆదవ   x అంతం  
ఖ్రుు   x పొ్ దుపు  అందం   x విక్తరం  కలిమి   x లేమి  
గెలుపు   x ఓటమి  చీకటి   x వెలుగు  జననం   x మరణం  
తీపి   x చేదు  దారిదాయం  x ఐశిరయం  లావు   x సననం  
ఆశ   x అతాయశ  వేగం   x నెమమదవ  క్ొనడం   x అమమడం  
పెదద    x చినన  వెనుక   x ముందు  సతధారణం  x అసతధారణం  
లోపల   x బయట  అంగీకరించు  x తిరసకరించు  తెరవడం  x మూయడం  
హాజరు   x గెైరతహ జరు  తడి   x పొ్ డి  విశ్తలం   x ఇరుకు  
పొ్ డవు   x పొ్ టిు   ఎతతు    x పలేం  నాయయం  x అనాయయం  
నలుపు  x తెలుపు  యవినం  x ముసలితనం  తగుి ట   x పెరుగుట  
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19. సొ ంత వతక్తయలు 

ఆనందం  = నేను రోజూ ఆనందంగత ఉంటాను. 
ధెైరయం   = ఏ సమసయను అయినా ధెైరయంగత ఎదురోకవతలి.  
సేనహం   = మనం మంచి వతరితో సనేహం చేయాలి. 
దయ   = మనం జంతతవుల పటే దయ కలిగ ిఉండాలి. 
సహనం  = సహనం ఉంటే ఏదెైనా సతధవంచవచుు. 
క్షీరం   = మనం పాతి రోజు ప్తలు (క్షీరం) తాగతలి. 
సూఫరిు   = విజేతల నుండి మనం సూఫరిు పొ్ ందాలి. 
రహసయం  = రవిక్ి మోహన్ ఏదో  రహసయంగత చెబుతతనానడు. 
 
 
 

 

19 (a) .ప్తాస పదాలు  
ఉరిమిందవ – మెరిసిందవ  ఆడిందవ – ప్తడిందవ    గువిలం – మువిలం 

సహక్తరం – మమక్తరం  ఇరుగు – ప్ొ రుగు  వచాుయి - ఇచాుయి  

లోకువ – వేకువ  డాకురు – యాకురు  చేయండి – ప్తదండి  

   

   

   

 

20. (వచనాలు)   ఏకవచనం – బహువచనం 
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పలక   - పలకలు  చెటటు    - చెటటే   
భవనం   - భవనాలు  రతషు రం   - రతషతు ర లు  
ఉతురం   - ఉతురతలు  అక్షరం   - అక్షరతలు  
వతకయం    - వతక్తయలు  మారిం   - మారతి లు  
రోడుి    - రోడుే   సరపం   - సరతపలు  
చిహనం  - చిహానలు  శిషతయడు  - శిషతయలు  
రతతిా   - రతతతా లు  క్ిరణం   - క్ిరణాలు  
వరషం   - వరతష లు  తాయగం   - తాయగతలు  
గేయం   - గేయాలు  సమసయ  - సమసయలు  
మేఘం   - మేఘాలు  ఋతతవు  - ఋతతవులు  
అమామయి  - అమామయిలు  నెమలి   - నెమళళి  
అరటిపండు  - అరటిపళళి  హారం   - హారతలు  
మృగం   - మృగతలు  నీవు   - మీరు  
కంపూయటర్  - కంపూయటరుే   పుషపం   - పుషతపలు  
కురీు   - కురీులు  వయసనం  - వయసనాలు  
మారుప   - మారుపలు  విదాయరిధ   - విదాయరుధ లు  
  
  
  
  
  

 

21. క్తలాలు (3) : భూత క్తలం, వరుమాన క్తలం, భవిషయత్ క్తలం 

భూత క్తలం వరుమాన క్తలం భవిషయత్ క్తలం 
➢ జరిగిపో్ యిన పనులు  ➢ జరుగుతతనన పనులు  ➢ జరగబో యిే పనులు  

నేను అననం తినానను.  నేను అననం తింటటనానను.  నేను అననం తింటాను.  
రవి బడిక్ి వెళ్ీిడు.  రవి బడిక్ి వెళళు నానడు. రవి బడిక్ి వెళ్ీు డు.  
లత సినిమా చూసిందవ.  లత సినిమా చూసూు ందవ.  లత సినిమా చూడబో తతందవ.  
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22. తెలుగు సంవతసరతలు (60) 

1.పాభవ  2.విభవ  3.శుకే  4.పామోదూత 5.పాజావతి 
6.అంగీరస  7.శీరముఖ్  8.భావ  9.యువ  10.ధాత 
11.ఈశిర  12.బహుధానయ  13.పామాధవ  14.వికరమ  15.వృష  
16.చితా భాను  17.సిభాను  18.తారణ 19.ప్తరిధవ  20.వయయ  
21.సరిజిత్  22.సరిధారి  23.విరోధవ  24.వికృతి  25.ఖ్ర  
26.నందన  27.విజయ  28.జయ 29.మనమధ  30.దురుమఖి  
31.హేవిళంబి  32.విళంబి  33.విక్తరి  34.శ్తరిరి  35.పేవ  
36.శుభకృత్  37.భకృత్  38.క్రో ధ  39.విశ్తివసు  40.పరతభవ  
41.పేవంగ  42.క్ీలక  43.సౌమయ  44.సతధారణ  45.విరోధవకృత్  
46.పరీధావి  47.పామాదీచ  48.ఆనంద  49.రతక్షస 50.నల  
51.పింగళ  52.క్తళయుకి్ు  53.సిదాధ రిధ  54.రౌదవా  55.దురమతి  
56.దుందుభి  57.రుధవరోదాి రి  58.రక్తు క్షి  59.క్రో ధన  60.అక్షయ  

 

23. జంట పదాలు 

తలేిదండుా లు  అననదముమలు  లాభనషతు లు  
సుఖ్దుఃఖ్ాలు  ప్తపపుణాయలు  అందచందాలు  
ఆటప్తటలు  ఆకలిదపుపలు  అండదండలు  
ఆకువకకలు  చెటటు చేమ  చేదోడువతదోడు  
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చిందరవందర  కలిసిమెలిసి  ఊరూవతడా  
ఆకులుఅలములు  అభముశుభము  ఆడారతబాదరత  
అడప్తదడప్త  అవతకులుచెవతకులు  ఈడుజోడు  
   
   
   
   

 

24. తెలుగు భాషతభాగతలు 

1. నామ వతచకం: పేరేను గురించి  తెలిపేదవ. 
ఉదాహరణ: రతముడు , లత , పిచుుక , వరి ,  మామిడిపండు , రొటెు  , సరపం , క్ొబురిక్తయ. 
 రమణ మంచి బాలుడు.   ……………………………………………………………………………………… 

 రతజు మామిడిపండు తినానడు.  ……………………………………………………………………………………… 
 వతరు వరిపంట వేశ్తరు.   ……………………………………………………………………………………… 
 నేను క్ొబురిక్తయ క్ొటాు ను.  ……………………………………………………………………………………… 
2. సరినామం: పేరేకు బదులుగత వతడేదవ. 
ఉదాహరణ: అతడు , ఆమె , వతరు , అదవ , ఇదవ , వీరు. 
 అతడు మంచి బాలుడు.   ……………………………………………………………………………………… 
 ఆమె మామిడిపండు తినానడు.  ……………………………………………………………………………………… 
 వతరు వరిపంట వేశ్తరు.   ……………………………………………………………………………………… 
3. విశ్లషణం: నామవతచక్తల గుణానిన తెలిపేదవ. 
ఉదాహరణ: లావు , సననం , తెలుపు , మంచి , తీపి , వేగంగత , చేదు , పులుపు. 
 కృషణ  వేగంగత వెళళు నానడు.  ……………………………………………………………………………………… 
 నెమలి చకకగత నాటయం చేసుు ందవ.  ……………………………………………………………………………………… 
 చింతక్తయ పులుపుగత ఉందవ.  ……………………………………………………………………………………… 
4. కి్రయ: పనిని తెలియజేసేదవ. 
ఉదాహరణ: తినానను , వెళ్ీిను , చూశ్తను , చదవవతను , క్ొనానను , రతశ్తను , క్ొటాు ను. 
  నెమలి చకకగత నాటయం చేసుు ందవ.  ……………………………………………………………………………………… 
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 నానన పొ్ లానిక్ి వెళ్ీిడు.  ……………………………………………………………………………………… 
 రమ బొ మమ గీసిందవ.   ……………………………………………………………………………………… 
క్ిరయ – రక్తలు: క్ిరయ అంట ే‘పని’  

క్ిరయలు రెండు రక్తలు:  1) సమాపక క్ిరయ   2) అసమాపక క్ిరయ  
1) సమాపక క్ిరయ 2) అసమాపక క్ిరయ 

ఉదా: తినానను,వెళ్ీిను,చూశ్తను,నవతిను  ఉదా: తిని , వెళ్ళి , చూసి , నవిి 
రవి అననం తినానడు. రవి అననం తిని, బడిక్ి వెళ్ీిడు. 
రతజు అడవిక్ి వెళ్ీిడు, రతజు అడవిక్ి వెళ్ళి, కటెులు క్ొటాు డు. 
  
  
  
  
  

 

25. అచుులు – హలుే లు 

అచుులు: ‘అ’ నుండి ‘ఔ’ వరకు  హలుే లు: ‘క’ నుండి ‘హ’ వరకు  
అ,ఆ,ఇ,ఈ,ఉ,ఊ,ఋ,ఎ,ఏ,ఐ,ఒ,ఓ,ఔ క ఖ్ గ ఘ ఙ , చ ఛ జ ఝ ఞ , ట ఠ డ ఢ ణ 

త థ ద ధ న , ప ఫ బ భ మ , య ర ల ళ  వ శ ష స హ   
అచుులు రెండు రక్తలు: 
1) హరసతిలు  2) దీరతఘ లు  

హలుే లు రెండు రక్తలు: 
1) అలప ప్తాణాక్షరతలు   2) మహా ప్తాణాక్షరతలు   

హరసతిలు దీరతఘ లు అలప ప్తాణాక్షరతలు మహా ప్తాణాక్షరతలు 
అ ఇ ఉ ఋ ఎ ఐ ఒ ఔ  ఆ ఈ ఊ ఏ ఓ  క గ ఙ చ జ ఞ ట డ ణ 

త ద న ప బ మ య ర ల ళ వ 
శ ష స హ  

ఖ్ ఘ ఛ ఝ ఠ ఢ థ ధ ఫ భ  

అరక   ఎకరం  
ఔటట   ఐదు  

ఆటలు      ఏతం  
ఓడ          ఊడ  

కలం   యముడు  
సహనం  హలం  

ఖ్రం   ఘటన  
భవనం   ఫలం  
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26. తెలుగు కరమం 

1) వరణమాల / అక్షరమాల 
2) అక్షరతలు / వరతణ లు 
3) పదాలు : (a) సరళ పదాలు   (b) గుణ ంత పదాలు    (c) ఒతతు  పదాలు  
             (అ) దవితాిక్షర పదాలు  
            (ఆ) సంయుక్తు క్షర పదాలు  
            (ఇ) సంశ్లేషతక్షర పదాలు  
4) వతక్తయలు  
5) పేరత  
6) ప్తఠం 
7) యూనిట్   
  

27. నా గురించి .., 
 నా పేరు ................................................. నేను మండల పరషిత్ ప్తాథమిక ప్తఠశ్తల, బాగువలస లో ........ తరగతి 

చదువుతతనానను. నానన గతరి పరేు ......................................... అమమ పేరు ................................... నా తలేిదండుా లంటే 

నాకు చాలా ఇషుం.నేను నా తలేిదండుా లేి బాగత చూసుకుంటాను. నా తరగతి ఉప్తధాయయుడి పేరు ........................................ 

నాకు నా ప్తఠశ్తల మరయిు ఉప్తధాయయులు అంటే చాలా ఇషుం.నేను బడిలో చకకగత చదువుతతనానను.నాకు ఇషుమెైన 

రంగు .............................. నాకు ఇషుమెైన విషయం (Subject) ................................. నేను ఆటలు బాగత ఆడుతాను.నేను 

......................................... క్తవతలనుకుంటటనానను.నేను నా లక్షాయనిన చేరుక్ోడానికి్ బాగత కృషి చేసుు నానను. 

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
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28. సంభాషణలు ( Conversations ) 
రతజు : హాయ్! నీ పేరు ఏమిటి? 
రవి : నా పేరు రవి. 
రతజు : మీ ఊరు పేరు ఏమిటి?  
రవి : మా ఊరి పేరు రంగతపురం. 
రవి : రతజు నువుి ఏ తరగతి చదువుతతనానవు? 
రతజు : నేను మూడవ తరగతి చూడువుతతనానను. 
రవి : .............................................................................................................. 
రతజు : ............................................................................................................. 
......................................................................................................................... 

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

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

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

 

28. పరీక్ష అంశ్తలు ( Test Items ) 

1. కి్రందవ పదాలలో అచుులతో మొదలయిేయ పదాలకు సునాన చుటుండి. 
 అమమ  వదనం  ఒకటి   నగరం   ఏనుగు  ఔషధం  దయ  
 ...............................................................................................................................................................................  

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

2. క్ిరందవ పదాలలో హలుే లతో మొదలయిేయ పదాల కి్ంద గీత గీయండి. 
 హంస   ఋతతవు  బలపం  సరళ   ఏతం   ఘనత  వరం  
 ...............................................................................................................................................................................  

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

3. క్ిందవ వతక్తయలలో నామవతచక్తలను గురిుంచి రతయండి. 
 అ) రమణ మంచి బాలుడు.  .............................................................. 
 ఆ) నేను జామపండు తినానను.  .............................................................. 
 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  
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4. క్ిందవ వతక్తయలలో గీత గీసిన పదాలకు అరతధ లు రతయండి. 
 అ) నింగిలో పక్షులు ఎగురుతతనానయి.   నింగి = ................................ 
 ఆ) నేను పాతిరోజు క్షీరం తాా గుతాను.   క్షీరం = ................................. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

5. క్ిందవ వతక్తయలలో గీత గీసిన పదాలకు వయతిరేక పదాలు రతయండి. 
 అ) నాకు పరీక్షలలో ఎకుకవ మారుకలు వచాుయి.   ఎకుకవ x ……….………………. 
 ఆ) రతజుక్ి వతయప్తరంలో లాభం వచిుందవ.    లాభం   x ………………..………. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

6. క్ింద ఇవిబడిన పదాలకు సొ ంతవతక్తయలు రతయండి. 
 అ) సహనం   = ................................................................................................................. 
 ఆ) క్ోపం    = ................................................................................................................. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

7. క్ింద ఇవిబడిన వతక్తయలకు వయతిరేక అరధం (భావం) వచేు వతక్తయలు రతయండి. 
 అ) నేను అననం తినానను.   నేను అననం తినలేదు. 
 ఆ) రమ కథ చదవవిందవ.    రమ కథ చదవలేదు. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

8. క్ింద ఇవిబడిన వతక్తయలకు పాశ్తనరధక వతక్తయలు (పాశనలు) రతయండి. 
 అ) నేను ప్తఠం చదువుతాను.    ప్తఠం ఎవరు చదువుతారు? 
 ఆ) సూదవ నేను తెసతు ను.     సూదవ ఎవరు తెసతు రు? 
 ఇ) నేను రవి సినిమాకు వెళ్ీిము.   ఎవరెవరు సినిమాకు వెళ్ీిరు? 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

9. క్ింద ఇవిబడిన పదాలను ఉపయోగించి వతక్తయలు రతయండి. 
 అ) పంటలు,వరషం     వరషం పడితే పంటలు బాగత పండుతాయి. 
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 ఆ) ఆపద,సహాయం,లత    లత ఆపద లో ఉననపుడు నేను సహాయం చేశ్తను. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

10. క్ింద ఇవిబడిన విశ్లషణ పదాలను ఉపయోగించి వతక్తయలు రతయండి. 
 అ) వేగంగత      శివ వేగంగత పరిగెడతాడు. 
 ఆ) చేదు      క్తకర క్తయ కూర చేదుగత ఉందవ. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

11. క్ింద ఇవిబడిన వతక్తయలలో గీత గీసిన పదాలకు వచనాలు మారిు రతయండి. 
 అ) చెటటు  మీద పక్షి ఉందవ.  చెటటు  మీద పక్షులు ఉనానయి. 
 ఆ) సుధ పరీక్షలు రతసిందవ.  సుధ పరీక్ష రతసిందవ. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

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

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

12. క్ిందవ పదాలకు ఏకవచన / బహువచన రూప్తలు రతయండి. 
 ఆకు  - ఆకులు      పంట  - పంటలు  
 చెటటు   - చెటటే        నగరం  - నగరతలు  
 ...............................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

13. క్ింద ఇవిబడిన పేరతలో విరతమచిహానలను ( ! ? , . ) ఉంచండి. 
 ఒకరోజు రతజు , రవి , మోహన్ , గోపి కలిసి అడవిక్ి వెళ్ీిరు.వతరు అకకడ చిలుక , ప్తవురం , నెమలి మొదలెైన 
పక్షులు చూశ్తరు.రవి , నెమలిని చూసి ఎంత బాగత నాటయం చేసుు ందో  ! అనానడు. పక్షుల ఆహారం ఏమిట?ి అని గోపి 
రతజుని అడిగతడు. ...........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
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.......................................................................................................................................................................................  

14. క్ిందవ పదాలను సరిచేసి రతయండి. 
 డవప   పడవ       తకంసం   సంతకం 
 తఘన   ఘనత        రుయడుసూ   సూరుయడు  
 ...............................................................................................................................................................................  

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

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

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

15. క్ిందవ గేయ ప్తదాలను సరిచేసి రతయండి. 
 ఆటలాడుకుందామని      అందమెైన కుందేలు    
 ఒంటరిగత రతతినెక్ిక      ఆటలాడుకుందామని    
 అందమెైన కుందేలు      ఒంటరిగత రతతినెక్ిక     
 ఎగిరి గెంతతలేయబో యిందవ     ఎగిరి గెంతతలేయబో యిందవ 
16. క్ిందవ పదాలను జతపరచండి. 
 అ) వతరం   ( )  1) తలేి  
 ఆ) పక్షం   ( )  2) పదవ  
 ఇ) ధరణ    ( )  3) 7 రోజులు  
 ఉ) జనని   ( )  4) భూమి  
 ఊ) దశ   ( )  5) 15 రోజులు  
17. క్ిందవ పదాలను / వతక్తయలను సరెైన కరమంలో రతయండి. 
 అ) అననం తినానను.     అ) నిదా లేచాను.    
 ఆ) బడిక్ి వెళ్ీిను.     ఆ) బాష్ చేశ్తను.     
 ఇ) నిదా లేచాను.      ఇ) అననం తినానను.    
 ఉ) ఆటలు ఆడాను.     ఉ) బడిక్ి వెళ్ీిను.    
 ఊ) బాష్ చేశ్తను.     ఊ) ఆటలు ఆడాను. 
18. క్ిందవ ఖ్ాళ్ళలను పూరించండి. 
 అ) మనం జంతతవుల పటే ................................ చూప్తలి.  (దయ) 
 ఆ) గతంధీజీ ................................ మారింలో సతితంతాయ పో్ రతటం చేశ్తరు.  (అహింసత) 
 ఇ) పరతయవరణం ను క్తప్తడుక్ోవడం మనందరి ................................... (  ) 
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 ...............................................................................................................................................................................  

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

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

19. క్ిందవ గేయానిన పొ్ డిగించి రతయండి. 
 పిలేలం మేం పిలేలం     ............................................................ 
 అలేరి చేసే పిలేలం     ............................................................ 
 చకకగత చదవవే పిలేలం     ............................................................. 
 ఆనందంగత ఎదవగే పిలేలం.   ............................................................. 
20. క్ిందవ పదాలను అక్షరకరమ రూపంలో ( Alphabetical order ) రతయండి. 
 అ)  కలం   వరద   యముడు  ఖ్రం   ఊయల  
  ఊయల  కలం   ఖ్రం   యముడు  వరద  
 ఆ)  శనగ   ఘటం   ఐదు   భవనం  ఉడత  
 ............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

21. క్ిందవ వతక్తయలను అవి జరగిిన కరమంలో రతయండి. 
 రవి బడిక్ి వెళ్ీిడు.     రవి బాష్ చేశ్తడు. 
 రవి క్తలకృతాయలు తీరుుకునానడు.   రవి ఆటలు ఆడాడు. 
 రవి బడిలో ప్తఠం చదవవతడు.    రవి హోమ్ వర్క (ఇంటి పని) చేశ్తడు. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

22. క్ిందవ పదాలలో / వతక్తయలలో తపుపలను సరిచేసి రతయండి. 
 అ) అలరి పిలే  - అలేరి పిలే    ఆ) జును ప్తలు  - జునున ప్తలు  
 ...............................................................................................................................................................................  
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 ...............................................................................................................................................................................  

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

23. క్ిందవ వతక్తయలలో తపుప(X) , ఒపుప(   ) లను గురిుంచండి. 
 అ) మనం రోజూ చకకగత బడిక్ి రతవతలి.   (  ) 
 ఆ) ఎపుపడూ అబదదం ఆడకూడదు.   (  ) 
 ఇ) రోడుి కు కుడివెైపు నడవతలి.    ( X ) 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

24. కి్ందవ వతక్తయలలో కి్రయా పదాలకు సునాన చుటుండి.(గీత గీయండి) 
 అ) రతజు బజారుకు వెళ్ీిడు. 
 ఆ) లత కథ చదువుతతందవ. 
 ఇ) ఏనుగు నీరు తాగుతతందవ. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

25. క్ిందవ వతక్తయలలో భాషతభాగతలను గురిుంచి రతయండి. 
 అ) రమణ మంచి బాలుడు. 
 రమణ – నామవతచకం   మంచి – విశ్లషణం   బాలుడు – నామవతచకం  
 ఆ) నెమలి చకకగత నాటయం చేసుు ందవ. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

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

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

26. క్ిందవ పేరతను చదవవి; దాని నుండి పాశనలు తయారుచేసి రతయండి. 
  గతంధీజీ పూరిు పేరు మోహన్ దాస్ కరమ్ గతంధీ.ఆయన గుజరతత్ రతషు రంలో పో్ ర్ బందర్ లో జనిమంచారు. 
 గతంధీజీ తలేి పేరు పుతేిబాయి.తండాి పేరు కరమ్ చంద్ గతంధీ.గతంధీజీ భారయ పేరు కసూు రి బాయి.గతంధీజీ 
 బిరుదులు మహాతమ,బాపూజీ,జాతిపిత.గతంధీజీ అహింసత మారింలో సతితంతాయ పో్ రతటం చేశ్తరు. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

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

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

27. క్ిందవ పాశనలకు సమాధానాలు / జవతబులు రతయండి. 
 అ) నీకు ఇషుమెైన పువుి ఏదవ? దాని గురించి రతయండి? 

జ)........................................................................................................................................................................... 

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

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

 ఆ) గతంధీజీ జీవితం నుండి నీవు నేరుుకునన విషయాలు ఏవి? 

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

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

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

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

28. క్ిందవ వతక్తయలు(మాటలు) ఎవరు ఎవరితో  అనానరో రతయండి. 
 అ) అంతా మోసం !   ( వరహాలయయ    రతమకృషతణ డితో ) 
 ఆ) నాకు గినెనలు క్తవతలి.  (రతమకృషతణ డు   వరహాలయయతో ) 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

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

29. క్ిందవ పదాలలో మహా ప్తాణాక్షరతలు ఉనన పదాలకు సునాన చుటుండి. 
 రమణ   వెలుగు   మృగం   ఘనత  
 క్తరయం   కథలు   ఝషం   సతిగతం  
 ...............................................................................................................................................................................  

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

30. క్ిందవ పదయ ప్తదాలకు భావం / అరధం రతయండి. 
 అ) క్ోపమునను ఘనత క్ొంచెమెైపో్ వును 
 భావం/అరాం:  క్ోపం వలే గొపపతనం తగిి పో్ తతందవ. 
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ఆ) సతధనమున పనులు సమకూరు దరలోన   
 భావం/అరాం:  సతధన చేసేు  ఏ పనులెైనా నెరవేరుతాయి. 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

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

29. సూకుు లు / మంచి మాటలు  

1) విదయ  నేరుుక్ో -  వివేకం పెంచుక్ో  
2) లక్షలు కనాన -  అక్షరతలు మినన  
3) తలేిని మించిన దైెవం లేదు  
4) సతిరధమే నరకం -  సతనుభూతే సిరిం  
5) ప్తారిధంచే పెదవులు కనాన -  సతయం చేసే చేతతలు మినన  
6) మానవ సేవే - మాధవ సేవ  
7) విదాయరిధక్ి ఉప్తధాయయుడే విలువైెన గరంధం  
8) నిజాయితియిే మనిషికి్ విలువైెన నేసుం  
9) చెడు వినకు , చెడు అనకు , చెడు మాటాే డకు  
10) ఐకమతయమే మహాబలం  
11) గోరంత పొ్ దుపు - క్ొండంత అండ  
12) ఢిలేీకి్ రతజైెనా తలేికి్ క్ొడుకే్  
13) సముదాం కనాన -  సహనం మినన  
14) మానవతాినిన మించిన మతం లేదు  
15) విజయం ఎలా సతధవంచాలో ఓటమి నేరుపతతందవ  
16) నోరు మంచిదెైతే ఊరు మంచిదౌతతందవ 
17) కషుపడి చదవొదుద  – ఇషుపడి చదువు 
18) నిదానమే పాధానం  
19) సదుి ణమే నిజమెైన సంపద  
20) అరధం లేని చదువు వయరధం  
21) శకి్ు కంటే యుకి్ు గొపపదవ  
22) భుజ బలం కనాన – బుదవధ  బలం మినన  
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23) కతిు  కనాన – కలం మినన  
24) విదయలేనివతడు – వింత పశువు  
25) క్తలం క్ెరటం ఏ ఒకకరి క్ోసం ఆగవు  
26) బడి మనదవ బాధయత మనదవ  
27) వేగం కనాన – ప్తాణం మినన    
 

30. బొ మమలు గీదాద ం – రంగులు వేదాద ం 
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పిలేలూ! మనం ఇంక్త చాలా విషయాలు నేరుుక్ోవతలి.నేరుుక్ోవడం నిరంతరం జరగతలి.మంచి ప్ౌరుడిగత ఎదగతలి. 

 దేశభకి్ు గేయాలు , శ్లే క్తలు , ప్తటలు , అభినయం , నటన , మన సంసకృతి – సంపాదాయాలు , 

చితాలేఖ్నం , దరఖ్ాసుు  రతయడం , లేఖ్లు రతయడం , నృతయం ,  
......................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

మీ విలువైెన సూచనలు క్ోరుతూ .., 
......................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

 

       అభినందనలతో ...,  మీ 
         PREPARED  & D.T.P by 
         SV APPALA NAIDU (SV) 

         S/o china satyannarayana 

         SGT, MPPS BAGUVALASA 

GARIVIDI (M) VIZIANAGARAM (D) 
           9492023494 @ 9652695069 


