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   INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, RIYADH 

 

 

HALF-YEARLY EXAM WORKSHEET (2021-2022) 

SUBJECT: TELUGU                STD: VII 

 

Learn all word meanings from Telugu to Telugu from the lessons 
శ్రీనివాస రామానుజం ,సిపి బ్రౌ న్ , పసిడి పలుకులు (from your note book). 
I. ఆరాా లు 

పౌజఞ =  ఉపకారవేతనం =  చేయూత = 

తనయుడు =  శ్ాా ఘనీయం   =  వముు = 
మాధురయం =  నిరంతరం =  అనరగ ళంగా = 
దశ దిశలు =  గౌరవవేతనం= సత్కారం = 
తలక్ంీదులు కావటం =  ప్రౌ త్కాహం = మరుగునపడు =    
సిదకధ ంతం =  ప్ాశ్ాాతయ = పౌయాస  = 
అనువాదం = అముదిౌత = త్కళపతౌ గీంధకలు = 
నిఘంటువు = కీరతిశే్షుడు =  వేతనం =  
గుఱుతు =  అజుడు =  బ్లిమి =  

 
II. క్ంీది పదకలతో  స ంతవాకయములు రాయండి. 
బ్హుమతి ఉపకారవేతనం మరుగునపడు 

వెలుగు చూచు  నడుము బిగతంచు  కీరతిశే్షుడు 
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III. క్ంీది పదకలకు వయతిరేక పదకలను రాయండి                                                                              

స్వార్ధం        X శుద్ధప్రతి      X 
సులభం       X      అముద్రరత     X      

నష్టం          X వవడుకభాష్  X 

బీద్లు        X  

IV. క్ంీది వాటిక ్పరాయయపదకలను రాయండి : 
1. తనయుడు –  
2.  పెళ్ళి –  
3. స్వంగతయం -  
4.  రోగం –  

 
V. క్ంీది పౌశనలకు సమాధకనకలను రాయండి. 

1. బాలయంలో తన ప్రతిభను రవమానుజం ఎలా చాటాడు? 
2. బరర న్ కు తెలుగుభాష్ పెై అభిర్ుచి ఎలా కలిగ ంద్ర? 
3. రవమానుజానికి డాకటర్ వవకర్ ఏవిధంగవ సహాయం చేశవడు? 
4. బరర న్ ఎవర  ప్ద్ాయలను అనువవద్ం చేసి ముద్రరంచాడు? 
5. పవశవాతయ మేధావుల ఆశ్ారవయనిక ికవర్ణం ఏమిటి? 
6. బాలయంలో బరర న్ ఏయే భాష్లు నేర్ుాకునాార్ు? 
7. రవమానుజానికి లభించిన ప్ుర్స్వారవలేవి? 
8. రవమానుజం కనుగొనా సిద్ాధ ంతాలేమిటి? 
9. బరర న్ తెలుగు భాష్కు చేసిన సేవ ఏమిటి? 
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VI. క్ంీది ఖాళీలను పూరతంచండి.  
1. బరర న్  _________   కలకతాా . 
2. గణితం మీద్ _______ కనుక ఎప్ుుడూ ద్ానిలోనే_______________. 
3. బరర న్ ________ కథలను , గవధలను ,__________________ 
సేకర ంచాడు. 

4. తెలుగుభాష్కు సులభశ ైలిలో ___________________ ర్చించాడు. 
5. పవఠశవలలను స్వా పించి _____ ,  _________  భాష్లలో ______ 
స్ౌకర్యం కలిుంచాడు. 

6. 1817 లో మళ్ళి బరర న్ _____________________  భార్తద్ేశవనికి 
వచాాడు. 

7. ట ైంటేబుల్ తయార్ు చెయయటానికి ఉపవధాయయులు________________. 
8. వవకర్ ___________ వముు కవలేద్ు. 
9. ___________________________ ద్ంప్తుల ముద్ుు బిడడ . 
10. __________ ఆయనకు ఆరేళ్ిపవటు ఏడాద్రకి ర ండువంద్ల యాభ ై 
పౌండల    __________ లభించింద్ర. 

 
VII. క్ంీది వాకాయలలో కరి, కరు, క్ీయ గురతించండి 

1. సీత రవముని పెండాల డెను. 
2. ఉపవధాయయుడు పిలల లను చద్రవించుచునాార్ు. 
3. కృష్ణ  ప్ుసాకం చద్ువుతునాాడు 
4. రవము అనాం తినాాడు. 
5. ర్ఘు బసుు ఎకవాడు 
6. లలిత బొ ములు వేస్్ా ంద్ర . 
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VIII. క్ంీద త్ెలిపిన పదకయలు చూడకుండ రాయటం నేరుాక ండి. 
Complete the following poems. 

a. గురుని ________________ 
         __________________________ 
         __________________________ 
         __________________ వినురవేమ. 

b. . చిక్ాయునన ________________  
    _________________________ 

________________________ 
 

            ________________ వినురవేమ. 
  

IX. మితుౌ నిక్ లేఖ . (Letter writing)  
 

X. కంప్రెహెన్షన్ ( unseen paragraph )  
 
 

Note : Refer Text Book & Note Book 
 

Prepared by  

Mrs.Noorjahan 


