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I.  ధారాళంగా చదవడం – రాయడం. 
అ.  కంది  పేరాను చదివి , అందులోని దిిత్విక్షర మరియు సంయుక్తాక్షర పదాలను కంద ఇచ్చిన పటి్టకలో  
     వేరుచేసి రాయండి.  
 రాజు, రహం ఇదదరు స్నేహితులు. ఇదదరు కలిసి రోజు బడిక వెళ్తారు. ఒకరోజు ఎపపట్టలాగే బడిక వెళ్తాన్నేరు. 
రోడ్డుపైన ఒక కళ్తులేని వయకా కనిపంచాడ్డ. అతనిక రోడ్డు దాటడం కష్ిమవుతునేది.  అది గమనించ్చన  వీరిదదరు అతని 
చెయ్యయ పట్టికుని రోడ్డు దాట్టంచారు. త్వత వారిని చలుగా ఉండమని ఆశీరిదించాడ్డ.  

   
   
  
 

 

II. కంది పదానిే చదవండి, సరియైన పదానిే గురిాంచ్చ ( ) లో రాయండి.  
1.  అక   అకక  (      ) 11.  జరం  జిరం   (  )  

2.  గుర్రం   గురం  (  ) 12.  పరుు  పరు   (  ) 

3.  పలి   పలిు  (  ) 13.  వజం  వజ్రం   (  ) 

4.  గొడలి   గొడులి  (  ) 14.  క్తశీరు క్తశీీరు  (  ) 

5.  ఎదుద   ఎదు  (  ) 15.  ఉర్దద  ఉర్ద   (  ) 

6.  చెట్టి   చెట్ట  (  ) 16.  కర  కరా   (  ) 

7.  సుతి   సుతిా  (  ) 17.  నష్ిం  నష్ం   (  ) 

8.  దువెిన  దూవేన  (  ) 18.  మిరి మిరిి   (  ) 

9.  పుట   పుటి  (  ) 19.  క్తరుురం  కర్దరం  (  ) 

10.  ముగు   ముగుు  (  ) 20.  డబు  డబుు   (  ) 

దిిత్విక్షర పదాలు  సంయుక్తాక్షర పదాలు  
  
  
  
  
  



III.  కంది పటి్టకలోని అక్షరాలను చూసి, పదాలను రాయండి.  
  

 1.      6.   

 2.      7.   

 3.      8.   

 4.      9.   

 5.      10. 

(ఆ)  కంది పటి్టకలోని అక్షరాలను చూసి, పదాలను రాయండి.    
  

 1.      6.     

 2.      7.    

 3.      8.    

 4.      9.    

 5.      10.  

IV .  కంది పదాలను చదివి , సరైన పదానిక “  ” చూటంిడి. 
1.  ఆరిన   ఆరున   ఆరపన   ఆరయన    

2.  సతుకవ  సతుావ   సతుపవ   సతుయవ   

3.  బర్రె   బర్కక   బర్కి   బర్కు  

4.  మువిలు  మువులు  మూవయలు  మువ్రలు   

5.  ఒడ్గునము  ఒడ్గుణము  ఒడ్గకనము  ఒడయనము  

6.   అదదము  అదీము  అదేము  అద్రము  

7.  బొమీలు బొమయలు బమీలు  బొయయలు  

8.  ధనుసుు   ధనసుు  ధునుసుు  ధనుసు  

9.  పచ్చిక  పచ్చిక   పీచ్చక   పెచ్చిక  

10.  ముగులు  ములుగు  ముగుులు  మొగుులు   

న్న  టయం  బ  టి  లు  

మ  పు  వుి  ప  టి  

ర్రి  వె  నే  ల  నుే  

బ కక  కు  చ్చ  క  

లిు  ప  ట్టి  లు  రి  

బి  చె  నె  పో  సౌ  

ధా  వి  నయం  పు  భా  

య్యయ  న్న  యయం  క  గయం  

ను  టయం  నె  ష్యం  రో  

కొ  అ  వె  యయ  ఆ  



V.  త్వరుమారైన అక్షరాలను సరిచేసి పదానిే రాయండి . 
1.  రువుగు  -       6.  గుడిమీ -      

2.  బుంచెగిరా  -       7.  బొయయకొమీ -         

3. లుశిష్యయ  -                8.  లివితె  -      

4.  క్తరిబుకొయ -       9.  లంపలు  -      

5.  పకచ్చి  -       10. లుపెదద  -      

VI.  కంది పదాలలో గీసిన అక్షరానిక సరైన ఒతాును రాయండి.  
1. ధనుసు   :    11.    బజీలు   :  

2. పెళి   :    12.    కొత   

3. ఉత్వహం :    13.    దువెన  :    

4. బసు  :    14.   పట   :  

5. గోళ్త  :    15. సజ   :  

6. పరు  :    16. నిబరం   :  

7. తేజసు   :    17. కవం   : 

8. కీళ్త  :    18. చెత   :  

9. మనసు  :    19. గవలు   :  

10.  ఆసి   :    20. చెట్ట   :  

VII.   కంది వాక్తయలలో గీత గీసిన అక్షరానిక సరైన ఒతాును రాయండి.  
1.  త్వత చేతిలో కర ఉనేది.   

2.  చెలిు బొమతో ఆడ్డతుంది.  

3.  క్తలుకు ములు గుచ్చికుంది.  

4.  న్నన మనసు మంచ్చది.  

5.  అకక తొట్ట లో చెట్టి న్నట్టంది.     



6.  రాజు , కమల మొకలు కొన్నేరు .  

7.  పాప , త్వత బసులో వచాిరు.  

8.  గోడ మీద పలి పడ్డకుంది.  

9.  రోజి  కసీస  రోజున కేక్ చేసింది.  

10.  భారతదేశానిక భారత పౌరులు గొప పేరు తేవాలి.   

 VIII.  కంది పదాలు చదువండి.  వాట్టలో ఏకవచన , బహువచన పదాలను కంది పటి్టకలో రాయండి.  
  పువుిలు , కుర్చి , నక్షత్రాలు , ఎదుదలు , శిష్యయలు , కుకకలు , చ్చలుక , దండ , పనుే , పుసాకం  

  
 
  

   
   
   

   

IX.  కంది పదాలను ఉపయోగించ్చ సంతవాక్తయలు రాయండి.  

1.  ఆవు   గడిు   : ఆవు గడిు మేసుాంది.       

2.  రాము   కబడ్డు   :          

3.  చెట్టి   పచ్చిక   :          

4.  అకక   ఒడ్గుణము  :          

5.  రాము   వారాలు   :          

6.  సీత   బడి   :          

7.  నకక   అడవి   :          

8.  చ్చలుక   ముకుక   :          

9.  సంత   కూరగాయలు  :          

10.  కపపలు  నీరు  :          

ఏకవచనం  బహువచనం  
1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 



X. కంది పదాల వరుస సరిచేసి వాక్తయలను రాయండి.  
1. అనిత లెకకపెటి్టంది గవిలు   :  

2. తల క్తవాలి దువెిన దువుికోవడ్గనిక  :  

3. మువిలు పాప క్తలుకు ఉనేవి.   :  

4.  పైన చెట్టి ఉనేది గువిల జంట   : 

5. పుటి్టడ్డ వానిక అంగీలు పొటి్ట   :  

6. పాలు పలిు త్వగినట్టి మూసుకుని కళ్తు  :  

7. పలులు మంచ్చ తెచ్చికోవాలి మారుకలు  :  

8. ఆవు ఇసుాంది పాలు    :  

9. కొతా తెచ్చింది  గౌను అతా    :  

10.  కొబురితోట సుబుయయ  కు  వెళ్తుడ్డ  :  

XI.  కంది ఖాళీలలో సరైన పదం రాయండి.  
    ( చ్చట్టిలు , బత్వాయ్య , పట్టిచీర , పటి , మజిుగ , వడదెబు , మబుులు , కొబురి , నెయ్యయ , ఉయ్యయల )  

1. చెట్టి పైన     ఉంది . 

2.  న్ననే అమీకు       కొన్నేడ్డ  

3.  త్వత        తోటకు వెళ్తుడ్డ.  

4.  అకక పెళిుక        వచాిరు.  

5.        త్వగితే శర్చరానిక చాలా మంచ్చది.  

6.  ఆక్తశంలో        ఉంట్టయ్య.  

7. ఎండలో తిరిగితే       కొడ్డతుంది.  

8.      పచిడి  రుచ్చగా ఉంట్టంది.  

9. మిఠాయ్యల తయ్యర్చక       వాడ్డత్వరు.  

10.       లో పాప పడ్డకునేది .  



XII.  కంది గళులోని పదాలతో వాక్తయలను తయ్యరుచేయండి. 

అమీ  గడిు  తెచాిడ్డ  

న్ననే మాట  మేసుాంది  

మనం  వంట  ఉరకగలం  

ఆవు  మిఠాయ్య  చేసుాంది  

పెదదల  గబ గబ  విన్నలి  
  

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             
 

(ఆ) కంది గళులోని పదాలతో వాక్తయలను తయ్యరుచేయండి. 

రైతు  వెనెేల  కుట్టిడ్డ  

ధర్చు  సగం  దైవాలు  

తలిుదండ్రులు  వితాన్నలు  చలున  

పునేమి  కొతా బటిలు  బలం  

సంతోష్మే  కనిపంచే  చలాుడ్డ 
  

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

 



XIII.  కంది వాక్తయలలో బొమీకు బదులుగా దాని పేరును రాసి వాక్తయనిే పూరిాచేయండి.  
 పాఠ్యపుసాకం  పేజీ నం: 49  (ఆ) బిట్  
 పాఠ్యపుసాకం  పేజీ నం:  86  (ఇ) బిట్ 
XIV.  కంది బొమీలకు తగిన పేరును రాయండి.  
 పాఠ్యపుసాకం  పేజీ నం:   4   (IV) బిట్  
 పాఠ్యపుసాకం  పేజీ నం:  16  (vii) బిట్  
 పాఠ్యపుసాకం  పేజీ నం:  22 , 26  (ఉ) బిట్  
 పాఠ్యపుసాకం  పేజీ నం:  29 , 33 , 65  (ఇ) బిట్  
 పాఠ్యపుసాకం  పేజీ నం:  45 , 57 , 61  (ఆ) బిట్  
 పాఠ్యపుసాకం  పేజీ నం:  77 & 91   (ఆ) బిట్  
XV.  కంది బొమీలకు తగిన పేరును గురిాంచ్చ “  ’’  చ్చటంిడి .  
 పాఠ్యపుసాకం  పేజీ నం:   14   (IV) బిట్  
 పాఠ్యపుసాకం  పేజీ నం:   25   (ఈ)  బిట్  
 పాఠ్యపుసాకం  పేజీ నం:   73   (ఈ)  బిట్  
XVI.  కంది పదాలలో వేరుగా ఉనే పదానిే గురిాంచండి .  

1.  ఎదుద   మేక   ఆవు   నకక   

2.  సైకలు   స్కకటరు  బండి   ఆటొ  

3.  శిష్యయడ్డ  గురువు  ఆచారుయడ్డ  ఉపాదాయయుడ్డ  

4.  విదాయరిి  శిష్యయడ్డ  గురువు   అభాయసకుడ్డ  

5.  కోపము  సంతోష్ము  ఆనందము  ఉలాుసము  
XVII.  కంది వాక్తయలను ప్రశేల ర్దపం లోక మారిి రాయండి. 

1.  గట్టి మీద పుటి ఉనేది.  : గట్టి మీద ఏమి ఉనేది?  

2. కమల పట్టిచీర కటి్టంది.   :           

3. త్వత మటి్ట పసుకుతున్నేడ్డ. :          

4.  అకక బడిక వెళిుంది   :          

5.  న్ననే మిఠాయ్యలు తెచాిడ్డ  :          

6. అమీ పెటి్టలో డబుులు దాచ్చంది  :            



XVIII.  మీ గురించ్చ మీరు పరిచయం చేసుకొండి. 

 న్న పేరు   :         

 మా అమీ పేరు  :         

 మా న్ననే పేరు  :         

 నేను       తరగతి  చదువుతున్నేను. 

 న్నకు       క్తయ కూర అంటే చాలా ఇష్ిం. 

 న్నకు      రంగు ,      ఆట ,      పువుి , 

     పండ్డ అంటే చాలా ఇష్ిం.  

XIX.  మీ మిత్రుని గురించ్చ తెలుసుకుని రాయండి. 

 పేరు   :         

 అమీ పేరు  :         

 న్ననే పేరు :         

 ఊరి పేరు  :         

 ఇష్ిమైన పువుి  :         

 ఇష్ిమైన రంగు  :         

 ఇష్ిమైన ఆట  :         

 


