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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

MIDDLE SECTIONS 

ANNUAL EXAM WORKSHEET 2022-2023 

CLASS: VI    SUBJECT: TELUGU    Prepared By: RAZIA  
______________________________________________________________________________________________________ 

L-  8, 12, 16, 17, 18  & Grammar,   Essay , Comprehension. 

Lesson No: 8.                  Name: మోసగాడు   Text Book Page No: 25 

             అర్థములు    
1. ఉభయులు  = _____________  2. పేదరికం = _____________  
3. రేయంబవళ్ళు = _____________ 4. గడ ంచిన = _____________  
5. మ ైకం = _____________   6. ఉగుు డు  = _____________ 
      వచనములు  
1. గ్రు మము – _____________  2. మిత్రు డు – _____________   
3. స్ేేహిత్రడు – _____________  4. బంధువు – _____________  
5. పగలు – _____________   6. వృక్షము – _____________ 
7. ఇలుు   – _____________    8. దినము – _____________   
      వయతిరేక పదాలు  
1. చినేX _____________     2. మిత్రు డు X _____________   
3. రేయ X _____________   4. అవసరము X _____________  
5. కరరణము X _____________  6. అపరరధి x _____________ 
       స ంత్ వరకయములు  
1. పో ష ంచుకొను -   2. అపహరించు -    3. ధనాశరపరుడు -    

 ఖాళీలను పూర ింపుము.  
1. వ ంకటాపురమను గ్రు మములో _____________మిత్రు లుండ రి.  
2. సుందుడు చెప ినటలు  _____________నడుచుకోనువరడు.  
3. ఇరువురు కష టంచి _____________కూడ బెటటటరి.  
4. డబుు కుండను _____________అపహరించినాడు. 
5. _____________చెటలట  క్ుందిక్ వచెెను.  
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6. సుదరశనుడు _____________చెపపిడ వరడు. 
7. ఇరువురు డబుును _____________క్ుంద పరతిపపటటటరి.  
8. నందుడు _____________ పరుడు.  
9. నందుని ఇంకొక మిత్రు ని పేరు _____________.  
     పరశ్నలు - జవాబులు  
Q1. ఇదదరు మిత్రు ల పేరును వరు యుము? మరియు వరరు ఏ గ్రు మవరసులు ? 
2. వరరెటలు  బుత్రకుచుండ రి? 
3. పేదరికము భరించలేక సుదరశనుడు ఏమి చేస్పను? 
4.  డబుు తెచిె ఏమి చేస్ రి? 
5.  మోసగ్రడెవరు? 
___________________________________________________________________ 
      12. గోల్కిండ     
      అర్థములు    
1. దురగం  = _____________   2. వశపరుచుకొను = _____________ 
3. దాారం = _____________   4. బురుజు = _____________ 
5. రరజభవనం = _____________  6. ఆయుధాగ్రరం  = _____________ 
7. ధనాగ్రరం  = _____________  8. కరరరగ్రరం = _____________ 
9. సమాధి = _____________  10. తావరలం  = _____________ 
      వచనములు  
1. దురగము – _____________  2. క్లోమీటరు – _____________  
3. నవరబు – _____________  4. బురుజు – _____________    
5. శిధిలము – _____________  6. అంగడ  – _____________ 
7. దుకరణము  – _____________  8. దరరాజా – _____________   

     వయతిరేక పదాలు  
1. ఓడ ంచుట X _____________  2. ఎడమ X _____________    
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3. పపదద  X _____________   4. కరంతివంత్ము  X _____________  
       స ింత వాకయములు  

1. తావలం –  2. సమాధి – 3. బురుజు – 4. వశపరచుకొను – 5. కరరరగ్రరం –  
క్ర౦ిది వాకయములను చదివి తప్పైనచ  ోతపుై(x)ఒప్పైనచ  ోఒపుై(  ) గుర్తు లను ప్ట్టు ము.                  
1) గ్ోలకొ౦డ యొకొ ఆకరర౦ చకొగ్ర ఉ౦టల౦ది.        (   ) 
2) గ్ోలకొ౦డకు ఎనిమిది దాారరలు ఇనేవి.           (  ) 
3) గ్ోలకొ౦డలక మస్ీదులు , మ౦దిరములు ఉనాేయ. (  ) 
4) గ్ోలకొ౦డ కరు . శ  1364 నిరిిచబడ నది.            (  ) 
5) ఔర౦గజేబు, అబుల్ హసన్ చేతిలో ఓడ పో యెను.    (  ) 
6) గ్ోలకొ౦డలక ఉనే ధనాగ్రర౦ పేరు అ౦బరుఖానా    (  ) 
ఈ క్ర౦ిది వాకయములను జతపర్చుము                                                         
1) ఆషరడమాసములో      (   )   పపదదబావి. 
2) అబుల్ హసన్           (    )   రరజు కూరుె౦డెచోటల. 
3) రరజభవన౦              (    )   రరజభవనము. 
4) అ౦బరుఖానా            (   )   కుత్రబ్ షరహివ౦శములో ఏడవవరడు. 
5) గ్ోకులదాసు              (    )   అమివరరి జాత్ర జరుగుత్ర౦ది. 
6) బాలాహిసరారు           (     )   ధనాగ్రరము.      
ఖాళీలను పూర ింపుము.  
1. గ్ోలకొండ దురగంలోని రరజభవనానిే _____________అని అంటారు.  
2. తారరమతి, భాగ్రమతి భావన శిథిలాల పుకొన ఉండే బావి పేరు _____________బావి.  
3. ధనాగ్రరం పుకొన ఉనే దేవరలయంలో మంతిు _____________పూజ చేసే్వరడు.  
4. గ్ోలకొండ కోటలో భదుా చల _____________ను బంధించిన కరరరగ్రరం ఉంది.  
5. గ్ోలకొండ ఒక గ్ొపి _____________.  
6. గ్ోలకొండ దురగం యొకొ ఆకరరం _____________గ్ర ఉంటలంద.ి 
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7. గ్ోలకొండ కోట గ్ోడపపై  _____________బురుజులుండేవి.  
8. బంజారర దరరాజా దాటటన త్రువరత్ _____________సమాధులు కలవు. 
          పరశ్నలు - జవాబులు  
Q1. గ్ోలకొండ దురగం ఎకొడ ఉంది? 
 2. గ్ోలకొండను ఏలిన చివరి రరజు ఎవరు? 
3. గ్ోలకొండ హిందువుల కటటడమని ఎలా చెపిగలం? 
4.  గ్ోలకొండ కోటలో ఎనిే దాారరలు ఉనాేయ? 
5.  గ్ోలకొండ కోటలో వరడుకలో ఉనే దాారరలు ఎనిే? వరటట పేరుు  రరయండ . 
6. పుతి సంవత్ారం బాలాహిసరారు పుకొన ఉనే గుడ లో ఏమి జరుగుత్రంది? 
      16. బుద్ుు డు     
     అర్థములు    
1. వృదుు లు = ___________2. లభయమగు = _________3. దార = _____________  
4. త్పసుా = ___________5. పుముఖ = __________6. నిరరయణము = ____________ 
     వచనములు  
1. శిష్రయడు – ___________ 2. స్ దాు ంత్ము – _________3. బో ధన – _____________ 
4. నీతి – _____________ 5. కుమారుడు – _________6. రోగ్ి – _____________ 
7. కుమారుడు – _________8. మానవుడు – __________9. ఇలుు  – ____________ 
     వయతిరేక పదాలు  
1. నీతి X ____________2. సత్యం X ___________3. సమానము X _____________ 
4. పుత్రు డు X _________5. కుమారుడు  X _________6. మరణ ంచు x  ___________ 
7. బాధ x ___________8. సుఖము x ____________9. రరజు x _____________  

     ఖాళీలను పూర ింపుము.  
1. బౌదుమత్మును సరా ప ంచినవరడు _____________.  
2. గ్ౌత్మబుదుు ని మొదటట పేరు _____________.  
3. కప లవసుు  అనే నగరమును _____________అనే రరజు పరలించేవరడు.  
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4. శుదదద ధుని భారయ పేరు _____________.  
5. స్ దాు రుా డు చినేనాటట నుంచి ___________, ____________, ________     చూస్  

బాధపడుచుండేవరడు.  
6. గ్ౌత్మబుదుు ని  కుమారుని పేరు _____________. 
7. గ్ౌత్మబుదుు డు ఒక రరవిచెటలట  క్ుంద కూరుెని _____________చేసరడు.  
8. గ్ౌత్మబుదుు డు త్న _____________ ఏట నిరరయణం చెందాడు. 
ఈ క్ర౦ిది వాకయములను జతపర్చుము .                                                        
1)  బుదుు డు        (     )       ఒకనగర౦ 

2) మాయాదేవి      (     )      బౌదుమత్సరు పకుడు 
3) బి౦దుసరరుడు   (     )      శుదదు దనుని భారయ 
4) యశోధర          (     )     గయలోరరవిచెటలట  క్ుద త్పసుా చేస్పను. 
5) రరహులుడు      (     )     బుదుు ని పుముఖ శిష్రయడు 
6) కప లవసుు         (     )     స్ దాు రుు ని కుమారుడు 
7) గ్ౌత్ముడు        (     )    బుదుు ని భారయ                                
     పరశ్నలు - జవాబులు  
Q1. బౌదుమతానిే సరా ప ంచింది ఎవరు? 
2. గ్ౌత్మబుదుు డు ఉపదేశించిన నీత్రలు ఏవి? 
3.  గ్ౌత్మబుదుు డు ఎకొడ త్పసుా చేసరడు? 
4.  గ్ౌత్మబుదుు ని పుముఖ శిష్రయలు ఎవరు? 
5. గ్ౌత్ముడు చినేపిటట నుండ  ఎపుిడూ ఏ ఆలోచనలలో ఉండేవరడు? 
 

Lesson No : 17                        Name: జనమభూమి             Text Book Page No: 58 

        1. అర్థములు    
1. కరలిడు = ___________ 2. పీఠం = ____________ 3. అనంత్ం = _____________ 
4. నిండు = ____________ 5. యోగం = _________6. జనియంచు = _____________ 
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7. ఖండం= __________ 8. కనక గరభం = ________9. పౌరుడు = _____________ 
      2. వచనములు  

1. దేశము – ___________ 2. పీఠము – ____________3. జాతి – _____________ 
4. ఖండము – __________ 5. పువుా – ___________6. పౌరుడు – ____________ 
7. జెండా – ___________ 8. గ్ీత్ం – _____________ 
      3. వయతిరేక పదాలు  
1. వ లుత్రరు X _____________   2. చలు గ్ర X _____________  
3. కూు రుడు X ___________4. ఇష్టము X _________    5. కరరిు X _____________ 
      4. స ింత వాకయములు  
1. యోగ బలము –   2. అనంత్ము –   3. పౌరులు –   4. పీఠము –  
       5. ఖాళీలను పూర ింపుము.  
1. జనిభూమి అనే గ్ేయానిే ___________________ గ్రరు రచించిరి.  
2. ఏ మంచి ________________పేుమించినావో.  
3. నినుమోచె ఈ త్లిు ________________.  
4. లేరురర మన వంటట ________________.  
5. పరడరర నీ ____________  బాల ________________.  
6) పరడరర ___________ బాలగ్ీత్ములు. 
   6. పరశ్నలు  జవాబులు  
Q1. నీ జనిభూమి గ్ౌరవరనిే నువుా ఎటలు  నిలుపుతావు? 
2. జనిభూమి అనే గ్ేయానిే రరస్ ంది ఎవరు? 
B) ఈక్ు౦ది వరకయములను సరిచేస్  వరు యుము.                                                                             
 1) క్ు౦ద ఈవృక్షము దాచి ఉ౦చెదము. 
 2) సో కున౦దాక వ లుత్రరు సూరుయని    

__________________________________________________________________ 

   L – 18 వేమన నీతులు Vemana Neetulu  
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A) ఈ క్రి౦ది ఇచ్చిన పద్యములను కంఠసుము చేయండ .  
1.  ఎ౦త్ చదువు _______________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
 _______________________   వినురవేమ!           
3. ప ుయము _______________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
 _______________________     వినురవేమ!           
5.   అలుిడెపుడు _______________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
 _______________________    వినురవేమ! 
వాయకర్ణము 
A) ఈ క్ర౦ిది పద్ములలో సర య ైన పద్మును (circle) చేయ౦డి.                                        
1) ఆయుదాగ్రరము       ఆయుధాగ్రరము         అయుదాగ్రరము 
2) బాలాహిసరరు           బాలాహిసరారు           బలహిసరరు  
3) సాధినము              సరాధీనము              సరాదినము  
4) సరాత్౦త్ుము            సరాత్౦త్ృము           సరాత్౦త్ుయము  
5) గరుడపక్ష                 గరడాపక్ష                 గరడుపక్ష  
6) ఔర౦గజేబు             ఓర౦గజేబు              ఔర౦గజెబు                      
7) బావబారత్ము          భావబారత్ము          భావభారత్ము 
8) పూరాపుణము         పూరరాఫూణయము        పూరాపుణయము               
B) ఈ క్ర౦ిది వాకయములలోని సర్వనామములను గుర ు౦చుము.                                                     



 

 

Class –VI TELUGU WORKSHEET Page 8 of 9 
 

1) ఆమ  త్న త్లిు వదదనే కవిత్ాము నేరుెకునేది. 
2) ఇది ఒక సు౦దరమ ైన తోట.                                       
3) వరరు పరట పరడు చునాేరు.                      
4) మీరు వరు స్ న ఉత్ురము అ౦దినది. 
5) అత్ని మేడలో పూలమాల వేస్  గ్ౌరవి౦చిరి.                                    
C) ఈ క్ర౦ిది వాకయములలోని విశేషణములను గుర ు౦చుము.                                                                
1) తాజమహాల్ సుదరమ ైన కటటడము. 
2) గ్ోలకొ౦డ ఒక గ్ొపి దురగము.  
3) గ్ొపి వరరు కరరులలో తిరుగుదురు.  
4) ప౦త్రలు గ్రరు అనేక గు౦ధములు రచి౦చిరి. 
5) ఈ బలు  చాలా బరువుగ్ర ఉనేది. 
D) ఈ క్ర౦ిది వాకయములలోని నామవాచకములను గుర ు౦చుము.                                                        
1) న౦దుడు ధనాశపరుడు. 
2) ఎదుద  బలిష్టమ ైన జ౦త్రవు.  
3) విశరఖ పటటణము ఒక పపదద  రేవుపటటణము.   
4) రరముడు మ౦చి బాలుడు. 
5) డబుును అపహరి౦చినవరడు సు౦దుడు.    
E) ఈ క్ర౦ిది వాకయములలోని క్రయి పద్ములను గుర ు౦చుము.                                                                        
1) హరి పరఠము చదువుచునాేడు. 
2) రరధ నిదు పో వుచునేది.                                     
3) రవి బడ క్ వ ళ్ళు చునాేడు.  
4) అత్డు ఎననే గు౦ధములను రచి౦చెను.  
5) సరిత్ పరట పరడెను.              
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F) ఈ క్రి౦ది వాకయములలోని అవయయపద్ములను గుర ు౦చుము.                                                 
1) కరవున అది విడనాడుమని చెపపిను.  
2) ’ఆహా ’ ఎ౦త్ అదృష్టము.                  
3) ఔరర ! లుబుద డ౦ెత్టట మిత్ుదదుహి " ? " 
4) అ౦త్ట స్ దుద డు చేయునది లేక ఇ౦టటక్ వ ళ్ళును.  
5) ఔరర ! ఈ భవనము ఎ౦త్ ఎత్రు గ్ర ఉనేది. 
G) ఈ క్ర౦ిది పద్ములు ఏభాషా భాగమునకు చె౦దినవో వార యుము. 
    తుా గుట         శివరజీ           హ ైదరరబాదు             వరు స్పను            అత్డు   
    తెలు గ్ర           వరరు            కరవున                   ప మిట           అ౦దము 
    అది               తేలిక            మిి౦గ్ెను                అ౦త్ట            విజయవరడ   
H)   ఈక్ర౦ిది వాకయములను సర చేసి వార యుము.                                                                             
1) మిక్ొలి బాధపడెను. సుదరశనుడు త్లిుద౦డుు లను చూచి 
2) మాదనేమ౦తిు  పూజచేస్పడ వరడు.  ఈమ౦దిరములోనే  
3) నేడే ముటటటనది.   ఉత్ురము   మీరువరు స్ న 
4) శిధిలముల ై అ౦గళ్ళుఅనిే పో యనవి. 
5) క్ు౦ద ఈవృక్షము దాచిఉ౦చెదము. 
6) సో కున౦దాక వ లుత్రరు సూరుయని                   
I) ఈ క్ర౦ిది ఇచ్చిన  అ౦శ్ములకు వాయస౦  వార యుము.                              
1) పరఠశరల     2) ఒక జ౦త్రవు          
G) క్రిింది వాక్ాయలలో క్రయి మర యు విశేషణ పదాలను గుర ుించుము. 
1. శివరజీ త్న ఎతెున తెలు ని గుఱ్ఱంపపై విహరినేెవరడు. 
2. విశరలమ ైన చెరువులో ఎరుతామరలు అందంగ్ర ఉనాేయ. 
3. ఇది ఒక సుందరమ ైన తోట. 
4. పంత్రలుగ్రరు అనేక గుంథాలను రచించారు.  


