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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, RIYADH 

 

HALF YEARLY EXAM WORKSHEET (2021-2022) 

SUBJECT: TELUGU                STD: V 

 

I. Learn all word meanings from Telugu to Telugu, Telugu to 

English and English to Telugu from the lessons ఉపాయం,  

సాహస బాలిక. (from your note book). 

  

II. క్రంది క్రశ్న లకు సమాధానాలను రాయండి. 

Answer the following Questions. 

 

1. షాలిఖనాన  ఎక్క డ ఉంటంది? 

 

2. రుషబ్ను  షాలిఖనాన   ఎలా రక్షంచంది? 

 

 

3.  భారత క్రభుతవ ం సాహసబాలులకు ఎటవంటి గుర్తంపు 

ఇస్తంది? 

 

 

 

4. కార గుడ్లు ఎక్క డ పెటిటంది? 

 

5. నక్క  దేన్ని  చూసంది? 
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6. కార ఎందుకు  బాధ రడింది? 

 

7. కార ఏం చేసంది ? 

 

 

8. పాము పీడ ఎలా వదిలింది?  

 

 

III. క్రంది ఖాళీలను పూర్ంచండి.  ( Fill in the blanks ) 

 

1. ఆమె వెళ్లున కంతసేరటిర అక్క డ ఒక్__________________ జర్గంది. 

2. షాలిఖనాన  __________________ ఆడలేదు. 

3. రుషబ్ను ___________________ బయటకు తెచచ ంది. 

4. భారత క్రభుతవ ం ఆమెకు ______________________ అవారుును 

క్రక్టించంది. 

5. సాహసబాలల పై చదువుల కోసం ________________కూడా చేసాత రు. 

6. కార ఒక్టి _______________________ క్ట్టట. 

7. _____________________ ఒక్టి న్నకి్క  చూసే .   

8. కార అంత ______________________ కెగరె. 

9. __________________________ పాము చచేచ  . 

10. కార ఎంతో _______________________.  
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IV. సరైన సమాధానాన్ని  రాయండి. (Choose the correct answer)  

 

a) కాక్క గుడ్లు ఎకి డ పెట్టంది? 

అ) కొలనులో   ఆ) పుట్టలో         ఇ) గూడ్లలో       [           ] 

b) న్నకి్క  చూసంది ఎవరు? 

అ) కాక్క    ఆ) నకి            ఇ) పాము           [           ] 

c) గుడ్లు తిన్నంది ఎవరు? 

అ) నకి     ఆ) పాము    ఇ) భటులు        [           ] 

d) కాక్కక్క యుక్క ిచెప్ప ంది ఎవరు? 

అ) పాము      ఆ)  నకి    ఇ)  రాణి           [           ] 

e) పామును చంప్ంది ఎవరు? 

అ) నకి         ఆ) భటులు  ఇ) కాక్క               [           ] 

 

V. క్రంద తెలిపిన రద్యా లు చూడకుండ రాయటం నేరుచ కోండి. 

Complete the following poems. 

 

a. చంపదగినయట్ట________________ 

         ___________________________________ 

         ___________________________________ 

                _____________________________________ వినుర వేమ! 

 

b. చితి్ శుదిి ________________________  

    ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ వినుర వేమ! 

VI. నామవాచక్ము అంట్ట ఏమిటి ? ఉద్యహరణ ఇవవ ండి. 
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VII.  రంది వాకాా లలో నామవాచకాలను గుర్తంచండి. 

Identify Noun 

1. గంగానదిపై వంతెన క్ట్టట రు. 

2. రామరప గుడి అందమైనది.  

3. సీతకు సైరల్ తొక్క డం ఇషటం. 

4. కూచపూడి నృతా ం చూశాను. 

5. అరటిరండ్లు ఆరోగాా నిర మంచవి. 

 

VIII. రంది వాకాా లలో సరవ నామాలను గుర్తంచండి. 

 (Identify Pronoun) 

 

1.రామరప గుడి వరంగల్ లో ఉంది. అది ఎంతో స్ందరమైనది. 

2. అడవిలో జంతువులునాన యి. అవి చాలా క్కూరమైనవి. 

3. నేను సనిమాకు వెళ్తతనాన ను, నీవు కూడా రా!  

4. మేము రేపు పెళి్ళ ర వెళ్తతనాన ము. మీరు వసాత రా! 
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IX. తెలుగు అంకెల పేరుు 50 to 100 తెలుగులో రాయడం నేరుచ కోండి.  

(Learn to write number names 50 to 100 in Telugu) 

 

 

 

 

 

Note :    Refer Text Book & Note Book 

 

 

 

                    Prepared By: 

Shaik. Noorjahan                                                                                   


