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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, RIYADH 

 

HALF YEARLY EXAM WORKSHEET (2021-2022) 

SUBJECT: TELUGU                STD: VI 

 

Learn word meanings from Telugu to Telugu and Telugu to English  

from the lessons చాచా నేహ్రూ , తలెుగునాడు  

I. అరా్ధలను ర్ధయండి. ( Word meanings )  
 

కోలాహ్లం = వేడుక  = ప్రియతమ = 
పర్యట ంచు = సముది్యానం = త్రివేణి సంగమం = 

నిమితతం = అవగాహ్న = పరికరాలు = 

విశద్పర్చు = రాణించు = విధి = 

ఆంధ్ర = అభివృద్ధి  = అవతర ంచు = 

విస్తీ ర్ణం = ససయశ్యయమలం = ధాన్ాయగయర్ం = 

ప్యా నిటోర యం = తేజం = ద్ేశభక్తీ లత = 

II. వ్య తిరేక పదాలు ర్ధయండి. ( Opposites ) 

 
1. ప్రియం   X   2. పొద్దున్న  X   3. ఇష్టం X   

4. అందం X    5. నిజం  X 6. మొదటి X 

7. దేశభక్తులు X 8. ప్రధానం X  
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III. వ్చనాలను మారి్చ  ర్ధయండి. 

 
1. జిలా్లలు   -   

 

2. భాష్లు  -  

 

3. పంట  -  

4. పర్చప్రరమ  -  

 

5. న్ది  - 6.  కంప్రదం - 

7. స్థలలం  -  
8. విష్యం  -  9. అతిధి  -  

 

 

IV. ప్రంది ప్రశన లక్త సమాధానాలను రాయండి.  

( Answer the following Questions) 

 

1. ఆంధ్రరయష్్టరం ఎప్పుడు ఏర్ుడ ంద్ధ? రయజధాని ఏద్ధ? 

2. తెలతగు రయష్టయ్ ర ల ప్రసుీ త ముఖ్యమంతరర లత ఎవర్ు? 

3. తెలతగు రయష్టయ్ ర లలోని నదుల పేరా్ను రయయండ . 

4. తెలతగు రయష్టయ్ ర లలోని ముఖ్య ప్ర శరమలేవి? 

5. ముఖ్యమ ైన తెలతగు వీర్ులను, ద్ేశభక్తీ లను పేరకొనండ ? 

6. తెలతగు రయష్టయ్ ర లలో చూడదగ న ప్రద్ేశ్యలత ఏవి? 

7. నె్హ్రూ  తలి్లద్ండుి ల ప్ేర్లి  ఏమిట ? 

8. ఫెరిినాండ్ బ్రి క్ నె్హ్రూ కు చద్ువు ఎలా చెప్ాార్ల?  

9. నె్హ్రూ  పదో  పుట ిన రోజున ఏమి జరిగింది ? 
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V. సంతవాక్యా లలో రాయండి.  (Make sentences)  

 

1. కళకళలాడు -   
2. ద్ండ ంచు -  
3. ఆటప్ాటలు -  
4. ప్ేర్ల పిత్రషి్లు –  

 

 

VI. ప్రంది ఖాళీలను పూరంచండి.  ( Fill in the blanks ) 

 

 

1. బ్రరటీష్టరవయర  గుండెలలో నిదుర ంచిన ఆంధ్ుర డు ________________. 
2. నేను మీ ప్రియతమ ______________ . 
3. ఎనిి వుసతకాలు చదివితే మనను అంతబ్ాగా ___________ అని  అయన 

చెప్ేావార్ల. 
4. నేను అలహాబ్ాద్ులో _______________ న జనిమంచాను. 
5. నదులప ై క్టట్న _______ వలా మనక్త ఎంతో ________లభయమవపతోంద్ధ. 
6. ఆంధ్రప్యర ంతం మొట్మొదట _________________________ఉండేద్ధ. 
7. ____________________విశ్యల ంధ్ర ఏర్ుడ ంద్ధ. రయజధాని __________. 
8. గులాబీ పువుును కోసర _____________ అమర్లుకొనాిర్ల. 
9. ప్ంటలక్త _____ లేదు. ____________ అంతరలేదు. 
10. అవిభకీ్ ఆంధ్రప్రద్ేశ్  ________________   తేద్ీన తెలంగయణ, ఆంధ్రప్రద్ేశా్ల 

గయ ఏర్ుడ న్ాయి. 
 

VII. విశేష్ణం అంటే ఏమిటి?  

 



4 
 

VIII. కంది వానిలో విశేష్ణ పదాలను గుర్చతంచండి: 

 

1. వెండ  గ న్ెె            2. ప్ద్ధ ర్ూప్యయలత        3. ఆడుతరనె పిలాలత  

4. చద్ధవిన ప్పసీక్ం     5. సయహ్స బాలతడు        6. అయిదు వేళ్లా  

7. గబగబా నడవయలి    8. ప్యత చకక్యొ               9. చక్ొగయ ప్యడాలి   

IX. పదయ మును పూర్చంచండి. 

     Complete the poem.  

విదయవలనను.......................................... 
.............................................................. 
............................................................... 
.............................................................. నర్ుడు. 

 

 

X. సెలవు చీటి.  ( Letter writing) 

 

 

XI. పేర్ధప్రాఫ్ కంప్రెహెన్షన్  (Unseen paragraph).  

 

Note :    Refer Text Book & Note Book 

 

 

                    Prepared By: 

Shaik. Noorjahan                                                                                   


