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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

 MIDDLE SECTION 

ANNUAL EXAM WORKSHEET- 2022-23 

CLASS: VII                                          SUBJECT: TELUGU
 __________________________________________________________________________________ 

L-5.  ద ైవ తురణయము 
L- 7. స్వామి వివేకవనందుడు 
L- 8 .తగినతీరపు  

L- 11 కవితరయము 
L-15 సుమతి తూతులు 
________________________________________________________________ 
 

L-5.  ద ైవ తురణయము 
I.  క్రంది  పదాలకు అర్వా లు వవర యండ.ి 

1. తురణయము = _________  2. తాఱుమారగు = ___________  

3. గడ ించు = _________                  4. తుశ్చేశటు డు = ____________ 

5. వేగు= ___________ 

II. క్రంది  పదాలకు వయతిర్ేఖ పదాలు వవర యండ.ి 

1. రేయ x _________     2. ఆలషయము  x_________3. గలు x_________  

4. మితటు డు x_________ 5. ప్రు దుు న x_________  

III . క్రంది  పదాలకు వచనాలు వవర యండి.       

1. అనుభఴజ్ఞు డు – ________2. నాణెము –  ______3. నగరము - _________ 

4. నలి్ల -   _________      5. వ్హయప్హరి  – _________ 

IV. క్ర౦ది ఖాళీలను పూర్౦ిపుము.                                                        
1. ష౦చి తు౦డా __________ ఉననవి. 

2. ఒక చినన నగరమున ఒక ___________ కలడు. 
3. వ్హయప్హరి దినమ౦తయు తి౦డ గూడా మరచి ________ గడ ౦చెను.  
4. ఇ౦టిలో ఎకకడ చూచిన ________ మరియు _________ విరీతముగహ ఉననవి.   

5. ఴడడీ  వ్హయప్హరి గహా మకరణమునకు ________________ ఇచెేదననెను. 
6. అరుగు మీద చచిే డ  ఉననద ి_______________.  
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V. క్ర౦ద ిపరశ్నలకు సమాధానములు వవర యుము.     
1. ప్ర రుగూరిలో వ్హయప్హరి మితటు డెఴరు? 

2. ఴడడీ  వ్హయప్హరి డబ్ుు షమయమునకు తిరిగి ఇఴుతు వ్హరితు నేమిచేయుచు౦డును? 

3. వ్హయప్హరి కరణమునకు ఇరువ్ె ైమాడలే౦దుకు ఇచెేదననెను?  

 
 

L- 7. స్వామి వివేకవనందుడు 
I. క్రంది  పదాలకు అర్వా లు వవర యండ.ి 

1. షతయిం = _________ 2. షింతానము = _________   3. భాశణము = ________ 

4. అలఴడు =  _________5. దృఢవిశ్హువిం = _________ 6. మెప =  _________   

II. క్రంది  పదాలకు వచనాలు వవర యండ.ి 

1. జీవిత చరితు -________2. తిండ ు – _________    3. బ్ాలుడు - _________   

4. బ్ాల్లక -   _________  5. కుమారుడు -  ______  6. ఉప్హధ్ాయయుడు – _______ 

III. క్రంది  పదాలకు వయతిర్ేఖ పదాలు వవర యండ.ి 

1. షుగుణము X_________  2. షతయము X_________ 3. బ్ాలుడు X _________ 

4. అబ్దధిం X_________          5. ుతిశఠ  X_________ 6. కశుము X _________    

IV. క్ర౦ది పరశ్నలకు సమాధానములు వవర యుము.     

1. మహాపురపషులు మనకు ఏ సందేశ్ం అందించారప? 

2. వివేకవనందుతు చినననాటి  ేర్ేమి? 

3. బాల బాలికలలో ఏదృఢవిశ్వాసం కలిగేటటలు  చేయాలి? 

 

            L- 8 .తగినతీరపు  

I. క్రంది  పదాలకు అర్వా లు వవర యండ.ి 

1. చతటరులు = _________      2. గడ ించుట = _________3. పమమట = _________ 

4. ుమయేయిం = _________ 5. మేధ్ావి =  _________   

II. క్రంది  పదాలకు వచనాలు వవర యండ.ి 

1. స్ననహితటడు -  ________2. ఎలుక - _________ 3. ుతిి బ్ేలు - _________  

4. కహలు -  _________       5. మేధ్ావి – _________ 
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III. క్రంది  పదాలకు వయతిర్ేఖ పదాలు వవర యండ.ి 

1. లాభము X _________  2. కహరణము X _________3. ుమేయము X _________ 

4. బ్ాధ X _________      5.యజమాతు X_________ 6. స్ననహితటలు X _________ 

IV. ఖాళీలను పూర్ింపుము. 
1.  ఒక ఊరిలో ________ స్ననహితటలుిండ రి.  

2. పలి్ల కహళీకు _________ వ్ేస్రి.  

3. నలుగురు స్ననహితటలు  ___________ చయే తువేయించిర.ి  

4. ుతిి గోదాములలో _____________ బ్ాధ ముమమరమె ింది.    
5. పలి్ల కహల్లకి _________ చేస్ెను.  
6. మరహయద రహమనన ___________  

 
 

L- 11 కవితరయము 

I.  క్రంది  పదాలకు అర్వా లు వవర యండ.ి 

1. నానుడ  = __________            2 . ఇమిడ  ఉననవి =________      

 3. ఆదికవి = __________              4. శ్చశము = _____________ 

 II. క్రంది  పదాలకు వయతిర్ేఖ పదాలు వవర యండ.ి 

1. ముదట ివ్హడు X __________           2. కిిశుము    X ___________ 

3. ుషననము    X __________            4. షమరుధ డు X   __________   

     

     III. క్రంది  పదాలకు వచనములు వవర యండ.ి 

1. కవి -  ________         2. రహజ్ఞ - ________    3. కథ - ________    

4. మింతిు - ________      5. దము - ________  6. రచన - ________ 

 

IV. క్రంద ిపరశ్నలకు జవవబులు ర్వయండ.ి  

1. నననయయ ఎఴరి ఆస్హా న కవి ? 

2. నననయయ రచిించిన గాింధమేద?ి 

3. తికకన బిరుదు లేవి? 
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4. తికకన ఎఴర ిఆస్హా న కవి ? 

5. తికకన రచిించిన గాింధము లేవి ? 

6. ఎఱాా  పనుగడ ఎఴర ిఆస్హా న కవి ? 

 

V. క్రంది పదాలకు స్ ంత వవకవయలు వవర యండ.ి 

1. అనువవదము :   _________________________________________                 

2. వననన త చిిన :   _________________________________________ 

VI. పదాలను విడదీసి వవర యండి .  
a . రమేవురుడు        b . కవీవురుడు        c. అదుింకినేల్లన    
 

VII. క్రంది వవకవయలు చదవిి అవి ఒ్ైుతే ( ) గురపు ను, త్ైుతే ( x ) గురపు ను   ర్వయండ.ి 

1. తగిన తీరు కథలో ముగుు రు వ్హయప్హరులు ఉనానరు.  (     ) 
2. పలి్ల కహళీకు ముఴులు కటాు రు.     (     ) 
3. వ్హయప్హరము చకకగహ స్హగిప్ో తటింద.ి    (     ) 
4. రహమనన ముగుు రికి నశురిహారము చెలి్లించు తీరు చపెెను. (     ) 
5. డబుు సంచితో వవయతృవరి్ ఆనాటి ర్వతిర ఇలుు  చరెే్ను.                (       ) 
6. కరణము వడడీవవయతృవరి్ మితుర డు .                                       (       ) 
7. వివేకవనందుతు చినననాటి ేరప గవంధీ .                              (      ) 
8. వివేకవనందుడు చాలా ిర్ిక్వవడు .                                    (      ) 
9. కవితరయమనగవ నలుగురప కవులు .                                   (      ) 
10. కవితరయములలో ఆఖరి్వవడు నననయ .                           (      ) 
   

     L-15 సుమతి తూతులు 
 

1. అకకరకు ______________                      2. అిుచుివవడు ,__________ 

______________________                         _______________________ 
______________________                         _______________________ 

____________ గదర్వ సుమతీ !                       _________________ సుమతీ !   
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5. ఉపకవర్ిక్ _____________ 

_____________________ 
_____________________ 

_______________ సుమతి ! 
                                           
                                                GRAMMAR  
 

1. పరుశములు ఎతున రకహలు అవి ఏవి? ఉదాసరణలు వ్హు యిండ  ? 

2. ఈ క్రంది క్రయలు  ఏ పురపషములో వవర యండ ి? 

a. వ్హు స్నాము                      b. భోజనము చసే్హరు  
c. మాటాి డుచునానము            d. ప్ోయనది   

e. ఴచిేతితు                          f. నడుషుి నానరు  
g.ఉనయస్ించాను                    h.ఆలోచిించాము  
i. తుజిం చపె్హఴప 
3. తెలుగు భాషహ భాగహలు ఎతున? అవి ఏవి ?   

4. క్రంది ఇచిన వవకవయలలో నామవవచకములు గురి్ుంచండి .  
a . పలి్ల ఎగిరి గింతట వ్సే్ెను.              b . బ్ెళలి  కహల్ల మస్ెపై్ో యాయ .  
c . అతను రహమననను దరిూించెను .     d. రవి మించివ్హడు .   
5. కాిింది ఇచిన దాలు ఏ ల్లింగములో వ్హు యిండ  .  
1. కవి      2. మూరుు రహలు     3. భకుి డు      4. రహణి       5. రహజ్ఞ 

  
 
 

 

 

 

 

 


