INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL - RIYADH

WORKSHEET – FINAL EXAM - 2017-18
CLASS – V

SUB : TELUGU

ఆఖరి పరీక్ష పాఠ్యక్రమం 2017-18
SYLLABUS FOR FINAL EXAM – 2017-18
1. దుష్ట
ు ల స్నేహం
2. రైలు పరయాణం
3. వచనం
4. నీతి పద్యయలు (4, 5 & 6)
5. జండయ వందనం
6. నయమవాచక్ము (Noun)
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I.

1. దుష్టుల స్నేహం;

2. రైలు పరయాణం ;

3. జండయ వందనం

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

II. క్ంర ద తెలిపిన పద్యయలు చూడక్ుండ రాయడం నేర్చుక ండి.
Learn below mentioned poems
A) ఆకొనే క్ూడె -------------- సుమతీ! (4th Poem)
B) బలవంతటడు ---------------సుమతీ! (5th Poem)
C) ద్ేశ స్నవ ----------------- తెలుగు బాల!! (6th Poem)
III. వచనం అనగా నేమి? వచనములు ఎన్నే ర్కాలు అవి ఏవి? ఉద్యహర్ణ సహితముగా
వివరించండి?
Define the number with types & examples.
IV. నయమవాచక్ము అనగా నేమి? ఉద్యహర్ణ సహితముగా వివరించండి.
Define the Noun with examples.
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I. క్ంర ద తెలిపిన ఖాళీలను పూరించడం నేర్చుక ండి.
Learn below mentioned Fill in the blanks

a) ____________అంటే నమస్కరంచడం, గౌరవంచడం అని అరథం.
b) ఒక దేశంలో కలిసి జీవస్తునన వాళ్ళనత ఒక ____________అంటారు.
c) ప్రతి దేశానికి ఒక _____________ ఉంట ంది.
d) మన జాతీయ జండానత ________________ గారు రూప ందించారు.
e) జాతీయ జండా _______________కి గురుు.
f) జాతీయ గీతానిన _____________సెకండల లో పాడాలి.
g) చెటు కొటటు కటటులనత ___________ఒక సింహం వచ్చంది.
h) వాళ్ళళద్ద రకీ _______ సననహం ఏరపడంది.
i) కాకి, నకక దాని ______________
j) సాంబయయ మాటలు వని సింహం __________ దించతకొంది.
k) నేనత తలుప్ుకు _________ వేసి వసాునత.
l) రమా మనం టటకటల __________ తీస్తకొనానం.
m) డబుు యిచేచ _________ కొంటాం.
n) దీనివలన ప్రయాణం రోజు __________ ఉండద్త.
o) ప్రతి పెటు ట పెైన __________ అతికిసు ారు.
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II. క్ంర ద తెలిపిన పరశేలక్ు సమాధయనయలు నేర్చుక ండి.
Learn answers for the below mentioned questions.

a) వణుకుతునన సాంబయయతో సింహం ఏమననదీ?

b) సాంబయయ మూటలో ఏం ఉంది?

c) సింహం సాంబయయతో ఎంద్తకు సననహం చేసింది?

d) సాంబయయ సింహంతో సననహం చేయననానడు ఎంద్తకు?

e) జండా వంద్నం అంటే ఏమిటట?

f) జాతీయ జండా అంటే ఏమిటట?

g) మన జాతీయ జండా ఏది?

h) మన జాతీయ జండానత ఎవరు రూప ందించారు?
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i) మనం జండాకు ఎంద్తకు వంద్నం చేస్ు తనానం?

j) జాతీయ గీతానిన రాసిందెవరు?

k) రైలవే సనుషన్ లోప్లికి వెళ్ళళలంటే ఏ టటకట్ కొనాలి?

l) రజరవేషన్ అంటే ఏమిటట?

m) రజరవేషన్ టటకట్ పెైన ఏమేమి ఉంటాయి?

n) రవ వాళ్ళళ టటకట్ ఎప్ుపడు కొనానరు?

o) మన పెటు టనత ఎలా తెలుస్తకొంటాం?
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