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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

MIDDLE SECTIONS 

ANNUAL EXAM WORKSHEET  2022-23 

CLASS: VIII       SUBJECT: TELUGU    Prepared by: RAZIA  
______________________________________________________________________________________________________ 

1)    L-5   స్నేహబంధం  (SNEHABANDHAM) 

2)   L-8  మేము స్ ైతం          ( MEAMU SAITHAM) 

3)   L-9  సో మనాద్ర ి  (SOMANAADHRI) 

4)   L-10  ఓ కూనలమమ         (O KUNALLAMMA) 

5)   L-11 మన భాషలు (MANA BHAASHALU) 

______________________________________________________________________________ 

Lesson No: 5                              Name:  స్నే హ బంధం                 Text Book Page No: 27 
A. అర్ధా లు 
1. మడుగు = ______________                  2. కలుగు = ______________                  

3. పచ్చిక = ______________                   4. హయిగ  =______________                   
5. చట్టు కుున =  ______________             6. నేస్త ం = ______________                   
7. అపాయం = ______________                8. ఉచచి = ______________                   
     B. వ్యతిర్ేక పదాలు 
1. స్నేహం  X  ______________           2. భయం X ______________                     
3. స్నేహితుడు X  ______________     4. స్హాయం X   ______________                    
5. స్ంతోషం  X ______________          6. చీకట్ి X ______________                             
C. పర్ధయయపదాలు 
1. కాకి   - ______________ ,  ______________                   
2. తాబేలు  -  ______________ ,  ______________ 
3. స్నేహం - ______________ ,  ______________  

4. చెట్టు  - ______________ ,  ______________    
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      D. స ంతవధక్ధయలు 
1. గబుకుున -    
2. తళ్ళుకుున -      
3. చటుకుున -    
4. మిరుమిటుు  గొలుపు -  
     E. సంధులు 
1. చినేపుుడు  =  
2.  పరకునునే =  
3. క్ధవ్లస్ినంత =  
4. ఏమనుక్ొనెను =  
5. మీర్ికుడ  = 
    F. సమాసధలు 
1.ర్ధజభవ్నము -       
2. ర్ధజకుమారుడు -     
3. స్నేహబంధం –     
4. అంతఃపుర స్్ర ీలు -     
    G. పరశ్ేలు - జవధబులు 
1. కథలోని జంతువ్ులు ఏవి? వధటి పనరుు  వ్రయండి ? 
2. కథలో ఎవ్రు ఏ సందరభం లో త్ాయగం చేసధరు ? 
3. మంథర్ధనిే మితుర లు ఎలా రక్ించారు? 
    H. పరకృతి – వికృతి. 
1. అట్వీ   ( )  ఆకాశం 
2. స్నేహం   ( )  సాయం 
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౩. స్హాయం  ( )  రాత్రి 
4. రాత్రరి   ( )  నెయయం 
5. ఆకస్ం  ( )  అడవి 
I. కిరంద్ర వాకాయలు చద్రవి, గీత గీస్ిన పద్ానికి అర్ధం వచెి మరొక పదం ఉంద్ర. ఆ పద్ాల కిరంద గీత 

గీయండి. 
1. ఎలుక కనేం నచంచ్చ బయట్కు వచ్చి త ంగిచూస్ి బిలంలో దూరింద్ర. 
2. కొలనచలో కమలం వికస్ించ్చంద్ర. తాబేలు స్ర్స్చు నచంచ్చ ప ైకి వచ్చింద్ర. 
3. కాకి చెట్టు  ప ైనచంచ్చ చచట్టు  చూస్ింద్ర. భయమేమి లేదని వాయస్ం మితుిలకు చెపిపంద్ర. 
J. కిరంద గీత గీస్ిన పద్ాలకు స్మాన అర్థం వచచి పద్ాలనచ వాియండి. 
1. తామర్లు కొలనచలో పూసాత యి. = ______________ 

2. ఎలుక కనేంలో నివస్ిస్చత ంద్ర. = ______________ 

3. నిపపపతో చెలగాట్ం అపాయకర్ం. = ______________ 

K) ఈ క్ర౦ిది ఖాళీలను పూర్ి౦పుము. 
1) కాకి, తాబేలు, ఎలుక స్నేహముగా ____________ జీవిస్చత నాేయి. 
2) ఒకరోజు జి౦క ____________ చ్చకిు౦ద్ర. 
3) ఎలుక, జి౦కనచ చచరి ____________ కొరికి ర్క్షి౦చ్చ౦ద్ర. 
4) తాబేలు ______________ కి చ్చకిు౦ద్ర. 
5) కాకి ఉపాయ౦తో, జి౦క స్హాయముతో ____________ నచ కాపాడాయి. 
 

___________________________________________________________________ 

Lesson no : 8     మేము స్ ైతం      Text Book Page No: 54 

    1. అర్ధా లు 
1. ఆద్ాయం = _____________  2. తువాాయి = _____________      

3. గబుుకుున = _____________     4. స్ంగత్ర = _____________  
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5. మురియు = _____________     6. పర్స్పర్ం = _____________    

2. పర్ధయయపదాలు 
1. ఉతత ర్ం -  ___________________     2. స్నేహితులు -  _________________    

3. కర్తవయం -  ___________________     4. స్నవ -  ___________________    

3. వ్యతిర్ేక పదాలు 
1. స్ంతోషం X ______________            2. మేలు X ______________ 
3. ఇషు ం X ____________    4. నిర్క్షరాస్చయలు X ______________   

5. స్ంద్చహం X ______________    6. స్ంతోషం X ______________    

7. శరదధ  X ______________     8. కషు ం X ______________    

4. ఈ క్రంిది పదాలను విడదీయండి.(సంధులు ) 
1. రామానచజుడు =  ___________ + ____________ 

2. భానూదయం= ___________ + ____________ 

3. కవీందచిడు =      ___________ + ____________ 

4. పితౄణం = ___________ + ____________ 
    5. స ంతవధక్ధయలు 
1. పనదవాళ్ళు  - __________________________________________________ .  

2. భూకంపాలు -   ________________________________________________ .  

3. గుడిి వాళ్ళు - __________________________________________________. 
6. పరకృతి - వికృతి 

1. పజి - __________           2. స్హాయం - __________ 3. అంబ - __________ 

4. పపర్ము - __________5. ఉపాధ్ాయయుడు - __________6. ధర్మము - __________ 

7. పరశ్ేలు - జవధబులు 
1. ఈ పధఠంలో(మేము స్ ైతం ) ఉతరర్ధనిే ఎవ్రు ఎవ్ర్ిక్ర ర్ధసధరు? 
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2. పాిర్ధనా స్మావేశంలో పధి్ానోపాధ్ాయయులు లంగమమ గురించ్చ ఏమి చెపిప ఉంట్ార్ు ? 

3. లంగమమకు, రాధకు పధి్ానోపాధ్ాయయులు బహుమత్ర ఏ రోజున ఇచాిర్ు? ఆ రోజ ే

ఎందచకిచాిర్ు ? 

4. లంగమమ త్ాత ఎకుడ ఉంటారు? 

5. పరధానోపధధాయయులు ఏమని సందేశ్ం ఇచాారు? 

6. మేము స్ ైతం అనే పధఠం యొకు ముఖయ ఉదేేశ్ం ఏమిటి? 

   8. సమాసధలు. 
1. మంచ్చ పపస్త కం- 

2. మానవస్నవ – 

౩. పజిాస్నవ- 

4. అగిే పమిాద్ాలు – 

5. సామాజిక స్పృహ – 

6. బాలల ద్రనోతువం – 

9. కిరంద్ర వాకాయలలో గీత గీస్ిన పద్ానికి అర్ధం వచెి  పద్ాలనచ బాికెట్ల లో వాియండి . 
1. నీనచ క్షేమం.    (   ) 

2. డాకుర్ గార్ు మమమలే అభినంద్రంచార్ు. (   ) 

౩. భూకంపాలు వస్నత  ఎకుువ మంద్ర కష్ాు లు పడతార్ు. (   ) 

4. ఆద్ాయం లేని పనదలకు స్హాయం చచయాల. (   ) 

10. క్రంిది పదాల వ్రుసలో సంబంధంలేని పదానిే గురి్రంచి సునాే చుటట ండి. 
1. ట్ెలఫో న్,  స్నలేఫో న్,   కంపూట్ర్,  ట్ెలవిజన్ 

2. పో స్చు కార్ుి , ఇన్ లాండ్ లెట్ర్,  స్నలేఫో న్,  కవర్ 

౩. పో సాు ఫీస్  పాఠశాల   కొరియర్ ఆఫీస్,  ట్ెలఫో న్ కేందంి 

4. ఆకాశవాణి దూర్దర్శన్   వారాత  పత్రికలు, బాయంకు 
___________________________________________________________________ 
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Lesson No: 9                      Name:  సో మనాదిర   Text Book Page No: ______ 

1) ఈ క్ర౦ిది పదములకు అరాములను వధర యుము. 
1. అపజయం = _______________  2. ఇనాం = _______________ 

3. కపపం = _________________  4. కార్యం = _______________ 

2) ఈ క్ర౦ిది పదములకు పర్ధయయపదములను  వధర యుము. 
1. ఏనచగు - __________________ , _______________ 

2. గుఱ్ఱ ం - ___________________ , ________________ 

3. పనచే - __________________ , ________________ 

3) ఈ క్రంిది పదములకు వ్యతిర్ేకపదములను వధర యుము. 
1. పసి్ిద్రధ  x ___________________ 2. ఓడుట్ x ____________________ 

3. జయము x ________________ 4. పూరిత x _____________________ 

4) ఈ క్రంిది పదములకు వ్చనములు వధర యుము. 
1. మ ైలు - ___________________  2. చ్చహేం - __________________ 

3. బుర్ుజు - __________________ 4. పిర్ంగ ి- __________________ 

5) ఈ క్ర౦ిది పరశ్ేలకు సమాధానములు వధర యుము. 
1. బొ చచింగనపలల  అనే గరా మం ఎకుడ ఉంద్ర ? 

2. స్యయద్ మియా యుదధ  పరిహార్ంగా సో మనాద్ర ికి ఏమి ఇచాిడు? 

3. సో మనాద్ర ితన గురరా నిే తెచ్చి ఇచ్చిన వారికి ఏమి ఇనాము ఇసాత నచ అని పకిట్ించాడు ? 

4. సో మనాద్ర ియొకు గొపపతనానిే వివరింపండి ? 

5. యుద్ాధ లవలల  కలగే నష్ాు లు ఏమిట్ి ? 

6) ఈ క్ర౦ిది ఖాళీలను పూర్ి౦పుము. 
1) సో మనాద్ర ితలల ______________ త౦డి ి___________________. 
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2) హనచమపప నాయుడు ___________________ తచవడానికి స్ిదద పడాి డు. 
3) సో మనాద్రకిి __________________ అనే పసి్ిదద  నామ౦ ఉ౦ద్ర. 
4) _______________ కోట్నచ స్యయద్ ద్ావపద్ మియా పాలస్చత నాేడు. 
5) సో మనాద్ర ివివిధ కళాకార్ులకు _______________ ఇచాిడు. 
 

______________________________________________________________ 

Lesson No: 10                      Name:  ఓ కూనలమమ   Text Book Page No: ______ 

అర్ధా లు 
1. స్ందంి = __________ 2. ఘోష = __________ 3. యుకిత = __________ 
4. పర్ులు = __________5. జనచలు = __________ 6. కలల  = __________ 
7. నర్ుడు = __________8. ఆశ = కోరిక               9. శలయము = __________ 

వ్యతిర్ేక పదాలు 
1. కీరిత X __________       2. ధర్మం X __________ 3. శాంత్ర X __________  
4. హితం X _________       5. నమమకం X __________6. ఆధ్ార్ం X __________ 

పర్ధయయపదాలు 
1. కలల  - __________________   2. కీరిత - __________________ 
 3. నర్ుడు - __________________        4. స్ంపద - __________________ 
5. స్నేహం-  __________________ 

పరకృతి - వికృతి 

1. కీరిత - ___________                 2. స్నేహం - ___________ 
3. భాష -  ___________       4. శకిత - ___________5. స్ముదంి - ___________ 
    క్రంిది పదాలను జతపరచండి. 
1. భారతం    ( )  భక్రర 
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2. భాగవ్తం   ( )   శధంతి 
3. ర్ధమాయణం  ( )  యుక్రర 
4. సముదరం   ( )  రక్రర 
5. పరజలు    ( )  ఘోష 
క్రంిది వధక్ధయలలో గీతగీస్ిన పదాల అర్ధా లత్ో వధక్ధయలను తిర్ిగి ర్ధయండి .  

1. భార్తంలో యుక్రర వపనేద్ర .  

 జ. భార్తంలో _______________ వపనేద్ర .  

2. గొంతులో శ్లయం అడుి  తగిలంద్ర .  

 జ : గొంతులో _______________ అడుి  తగిలంద్ర. 

3. చెడి వాళ్ుకి కీరిత రావడం కలు  . 

 జ . చెడి వాళ్ుకి కీరిత రావడం _______________. 

4. మంచ్చవాళ్ళు శతుివపలకు కూడా క్ీడు చచయర్ు .  

 జ . మంచ్చవాళ్ళు శతుివపలకు కూడా _______________ చచయర్ు .  

5. స్ింహం అహంక్ధరంత్ో విచక్షణనచ కోలోపయి కుంద్చలు మాట్ నమిమంద్ర .  

 జ. స్ింహం _______________ విచక్షణనచ కోలోపయి కుంద్చలు మాట్ నమిమంద్ర .  

   క్రంిది పదాలను విడదీయండి .  

1. అతాయనందం = __________ + __________2. అణాస్త రం = ___________ + __________                
3. గురాాజఞ =  ___________ + __________  4. పతియహం = __________ + __________ 
5. పతిుయతత ర్ం = ___________ + ____________ 
  క్రంిది పదాలకు విగిహ వధక్ధయలు వధర యుము  .  
1. స్ముదపిప ఘోష = _________________ 2. రామకథ = __________________ 
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3. అమిత శకిత = __________________ 4. స్ముదపిప నీర్ు =______________ 
     పరశ్ేలు - జవధబులు  
1. కూనలమమ గేయం దాార్ధ ఆరుదర మనకు ఏమి త్ెలుపుచునాేరు?  
2. ఆరుదర కూనలమమ పదాయలు ర్ధయడం లో ఉదేశ్యo ఏమ ైవ్ుంటుంది? 
3. కీ్రి్ర గడించాలంటే ఏమి చేయాల? చరి్తరలో కీ్రి్ర ఆరి్జంచిన వధర్ెవ్రు ? 
4. అపుు ఎందుకు చేసధర రు? అపుు చేయడం వ్లు  ఎలాంటి ఇబభం దులే ఎదురుుంటారు ? 
5. మూరుు లు అని ఎవ్ర్ిని అంటారు? వధళ్ు సాభావ్ం ఎలా ఉంటుంది ? 
ఈ క్ర౦ిద ిఖాళీలను పూర్ి౦పుము. 
1) అపపప మ డకు తగిల౦చచకునే _____________ వ౦ట్ిద్ర. 
2) చెడి వాళ్ుతో స్నేహ౦ గు౦డెలో గుచచికునే ____________ వ౦ట్ిద్ర. 
3) తానచ కూర్ుినే కొమమనచ తానే నర్ుకుునేద్ర _____________. 

4) అపపప తీరిివేస్నత  మనస్చు ______________ ఉ౦ట్ట౦ద్ర. 
5) మూర్ుు డు _____________ చెబితచ వినడు. 
__________________________________________________________________ 
Lesson No: 11.                  Name: మన భాషలు          Text Book Page No: 77 

అరాధ లు 

1. సౌధం = ___________  2. ఆట్ంకం = ___________ 3. పూరి = ___________ 
4. ధాని = ___________    5. లపి = ___________ 6. గాధ = ___________ 
7. స్ంస్ుృత్ర = ___________ 8. స్ంపది్ాయం= ________ 9. తాళ్పతమిు = ______ 

పకిృత్ర వికృత్ర - 
1. భాష - ___________        2. కథ - ___________  3. అంబ - ___________ 
4. త్రిలంగము - ___________   5. భోజనము - ___________  
6. శబద ము - ___________  7. స్ంజఞ - ___________ 8. ర్ూపము - ___________ 
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ఈ కిరంద్ర పద్ాలనచ విడద్ీయండి 
1. అధయoత  = __________ + __________ 2. పతియహం = __________ + __________ 

3. ఉనేపపడు = __________ + __________ 4. సౌధమంట్ే = _________ + __________ 
 5. మనమందర్ం = __________ + ________6. వెైజాఞ నికాభివృద్రధ  =_________ + ______ 

విగరహావాకయం     ( స్మాసాలు ) 
1. మనభాషలు - _________________      2. మాతృభాష  - ________________ 
3. పపస్త క ముదణి - _________________  4. వాగూర ప భాష - ________________ 
5. పాిచీన భాష - _________________     6. ఆర్ు భాషలు - _________________ 
     పరశ్ేలు - జవధబులు  
Q1. భాష లేకుంటే ఏమి జర్ిగేది? 
Q2. మీ గధి మంలో లేదా మీ నగరంలో ఏయే భాషలు మాటాు డేవధరునాేరు? 
Q3  .పధర ఏన భాష అంటే ఏమిటి ?  
Q4. మన కే్ందర పరభుతాం ఏఏ భాషలను పధర ఏన భాషలుగధ గురి్రంచింది. 
Q5. వధగూి ప, లఖిత, సంక్ేత భాషలంటే ఏమిటి? 
Q6. భాషలకు లపి ఎలా ఏరుడింది? 
Q7. పదయం చదవ్ండి. క్రంిది ఇచిాన పరశ్ేలకు జవధబులు వధర యండి. 
 క్ోక్రలమమ చేసుకునే పుణయంబేమి 
 క్ధక్ర చేసుకునే కరమమేమి? 
 మధుర భాషనమున మర్ధయద పధర పిర ంచు 
 లలత సుగుణ జాల త్ెలుగు బాల! 
 1. మర్ధయద ఎలా లభిసుర ంది? 
 2. క్ధక్ర, క్ోక్రల గురి్ంచి ఏమరథమ ైంది? 
 3. మధుర భాషణం అంటే ఏమిటి? 
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వధయకరణము( GRAMMAR),  Comprehension 
Grammer  from text book Pg No :  12 , 13 and 53 .       

వధయకరణము(GRAMMAR)   
A) ఈ క్రంిది వధక్ధయలలో గీత గీస్ిన పదాల అర్ధా లత్ో వధక్ధయలను తిరి్గి వధర యుము. 
1) స్త్రవర్తనవలల  జనానికి మేలు జర్ుగుతుంద్ర. 
2) పనదలమీద ధనవంతులు కృప చూపాల. 
3) ఆహార్ం మిత్రమీరి త్రంట్ే అనారోగయం పాలవపతార్ు. 
4) ఆద్ాయ౦ లేని పనదలకు స్హాయ౦ చచయాల. 
5) చెడిబాళ్ుకు కీరిత రావడ౦ కలల . 
6) గొ౦తులో శలయ౦ అడుి  తగిల౦ద్ర. 
7) విధ్ాయర్ుధ లు అగిరమసాధ నము చచర్ుకోవడానికి పయిత్రే౦చాల. 
B) ఈ క్ర౦ిది పదాలలోభాషకు స౦బ౦ధి౦చినవి, భాషకు స౦బ౦ధి౦చనివి  
        విడి విడిగధ వధర యుము. 
    తబలాశబద ౦         పాట్పాడట్౦          పపలగా౦డి౦ిపప 
    వీణావాదయ౦         బలల నచకొట్ు డ౦        భజనచచయట్౦ 
    హరికధ             రెైలుకూయట్౦        కుకుమొర్గట్౦ 
    ఒగుు కధ             పత్రికచదవట్౦        వార్తలుచదవట్౦ 
    బుర్రకధ             గాల స్చపగిలనశబధ ౦     పో సాు ర్ుచదవట్౦  
భాషకు స౦బ౦ధి౦చినవి _________________________________  
భాషకు స౦బ౦ధి౦చనివి __________________________________ 
D) ఈ క్ర౦ిద ిసధమనయవధక్ధయలను కలపి వధర య౦డి.                                                             
a) మాధవిబాగాచద్రవి౦ద్ర. మాధవిఎకుువమార్ుులుతెచచికునేద్ర. 
b) కలపనపాడుతు౦ద్ర.కలపననాట్య౦చచస్చత ౦ద్ర. 
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c) అశ్వానిఅకు.జయయత్రచెలెల లు. 
d) వెైషణ విపపస్త క౦చద్రవి౦ద్ర. వెైషణ వినిదపిో యి౦ద్ర. 
e) ఉదయ్ బో జన౦చచశాడు. ఉదయ్ స్ినిమాకివెళాుడు. 
f) ర్వి అనే౦ త్రనాేడు. ర్వి బడికి వచాిడు. 
F) ఈక్ర౦ిది ఖాళీలను పూర్ి౦చ౦డి.                                                                   
1) పనిని తెలపనమాట్ ___________ 
2) పనర్ుకు బదచలుగా వాడచద్ర _____________ 
3) పనర్ునచ తెలపన పద౦ ________________ 
4) నామవాచకానికి,లేద్ా స్ర్ానామానికి తెలపన గుణ౦ ________________ 
5) ల౦గ,వచన౦,విభకుత లు వలల  మార్నిద్ర _________________ 

G) ఈ క్ర౦ిది మాటలే అర్ధా లను జతపరచ౦డి.                                                                      
1) విశేషణ౦                  a) కలకతాత  
2) కిరయ                      b) ఆమ  
3) స్ర్ానామ౦              c) ఔనా! 
4) అవయయ౦                d) పాడుట్ 
5) నామవాచక౦            e) త్రయయగా 
H) ఈ క్ర౦ిది పరతయయాలు ఏవిభక్రరక్ర సభవి౦చినవో వధర యుము.            
            a) కొర్కు , కెై 
            b) డు , ము , వప , లు  
            c) ని , నచ , ల , కూరిి , గురి౦చ్చ 
            d) అ౦దచ , న  
            e) ఓ , ఓర,ి ఓయి, ఓస్ి 
            f) వలన , క౦ట్ె, పట్ిు  
 


