INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL - RIYADH

WORKSHEET – FINAL EXAM - 2017-18
CLASS – IV

SUB : TELUGU

ఆఖరి పరీక్ష పాఠ్యక్రమం 2017-18
SYLLABUS FOR FINAL EXAM – 2017-18
1. ఒత్త
ు ల పరిచయం - క్ న ండి క్ష వరక్ు
2. తెలుగు అంకెల పేరు ల - 1 న ండి 100 వరక్ు
3. బాలల దినోత్సవం
4. స్ేేహం
5. దిక్ుులు
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I. క్ న ండి క్ష వరక్ు ఒత్త
ు లన నోట్ బుక్ న ండి నేరలుక ండి.
Learn matras for all consonants from your note book
II. తెలుగు అంకెల పేరున 1న ండి 100 వరక్ు చూడక్ుండ రాయడం నేరలుక ండి
Learn Telugu number names from 1 to 100
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III.

1. బాలల దినోత్సవం ;

2. స్ేేహం ;

3. దిక్ుులు

పైన తెలిపిన పాఠ్ముల న ండి తెలుగు న ండి తెలుగు, తెలుగు న ండి ఆంగు ము
మరియు ఆంగు ము న ండి తెలుగు అరాాలు నేరలుక ండి.
Learn all word meanings Telugu to Telugu ; Telugu to English & English to Telugu
from the above mentioned lessons.

IV. క్ంర ది ఖాళీలన పూరించడం నేరలుక ండి
Learn to fill the below blanks

1. ఆహారం క సం _______________క్ వెళ్ు లయి.
2. _____________ మఱ్ఱి చెట్ు ట క్ందక్ు వచచుడు.
3. ________, __________ సంతోషంతో త్మ గూట్ిక్ చేరాయి.
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V. క్ంర ది పరశ్ేలక్ు జవాబులు రాయడం నేరలుక ండి.
Learn the answers for the below given questions.
1. సూరలయడు ఉదయించే దిక్ుు పేరమి
ే ట్ి?

2. ఏ మూలన ఈశానయం అంట్ారల?

3. ఉదయించే సూరలయడిక్ ఎద రలగా నిలబడితే క్ుడి చేతి వెైపున ఉనే దిక్ుు పేరమి
ే ట్ి?

4. నెహూ ర ఎపుుడు పుట్ాుడు?

5. మన మొదట్ి పరధచనమంతిర ఎవరల?

6. బాలల దినోత్సవం ఏ రోజున జరలపుతచరల?

7. నెహూ రక్ు ఎవరంట్ే యిషుం?

8. చిలుక్ గోరింక్లు ఎక్ుడ నివస్ించేవి?
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9. గోరింక్ ఎంద వలు గూట్ిక్ చేరలేద ?

10. వేట్గాడి మనస స ఎంద క్ు మారింది?

VI.

1. బాలల దినోత్సవం;

2. దిక్ుులు

పైన తెలిపిన పాఠ్ముల నోట్ బుక్ న ండి జత్పరచడం నేరలుక ండి.
Learn all match the followings for the above mentioned lessons from your
notebook.

VII. దిక్ుులు పాఠ్మున ండి పదచలన సరెైన క్రమంలో అమరిు వాకాయనిే రాయడం
నేరలుక ండి
Learn rewrite the sentence correctly from the lesson దిక్ుులు

Prepared by
III – V Girls Section

Revathee
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