
 

 

            AL ALIA INTERNATIONAL INDIAN  SCHOOL , RIYADH 

WORKSHEET 2017 – 2018 WORKSHEET NO: 2 

CLASS :  V SUBJECT : TELUGU 

I. కింది  పదాలకు  అరా్థలు  ర్థయిండి  :                              

1. ఆలయం =          2. సమీపం=     3. బిడ్డలు=            4. డ్బ్బు  =          5. అరణ్య ం=  

6. చిహ్న ం =               7. కోరిక =            8 . నమ్మ కం =          9 . రంగు=                10. భయం =      

11.యుద్ధం =          12. వృక్షం=      13. చక్కం  =          14. క్ీడ్ =               15.  క్పసిద్ధధ =             

16. క్ామ్ం =           17 . మ్ృగం=       18. కోరిక =              20.జనమ సథలం  =   21. శిరస్సు   =        

22. సముక్ద్ం =       23 . క్పత్య క్షయ ం      24. పతాకం =         25. పుష్ప ం =           

II. కింది  పదాలకు వ్య తిరేక పదాలు ర్థయిండి :                                                                  

1.గౌరవం x          2.ధరమ ం x                    3. సంతొష్ం x              4. ఇకక డ్  x           5. విజయం x      

6. పొడువు x          7. తెలుపు x                  8. సఫలం x                      9. స్సఖం x             10.త్క్కక వ x 

11.పేద్లు X         12. మునుగు x            13. మ్ంచి x                  14.సమైకయ త్x        15. పుణ్య ం x   

16. క్పత్య క్షం X     16. అబద్దం  x            17. రాక్ి   x                      18. సంతొష్ం x    

III. ఏకవ్చనిం బహువ్చనిం ర్థయిండి :                                                   

1.  రాయి -           2. కోి -         3. పేరు-            4. తీరం 

IV.  ఖాళీలు పూరించిండి :                                                                        

1. క్ాహ్మ ణుని  _______________   గడ్వడ్ం కష్టంా  ఉండేద్ధ . 

2. నమ్మ కంతో   చేస్త ే   అద్ధ   __________________________ . 

3. విపుని భారయ     నోటికి   _________________ అంద్ధంచింద్ధ. 

4. అశోక  చక్ానికి   ______________  ఆక్కలు   ఉంటాయి . 

5. మీక్క మీ శకి ే మీద్ ______________ లేదు. 

6. క్ాహ్మ ణుని _______________  గడ్వడ్ం కష్టంా ఉండేద్ధ 

7. ఆత్మ విశా్వ సంతో చేస్త ే ____________  వరిసే్సంద్ధ . 

8. ాషాయం   వర ణం  ________________ కి చిహ్న ం . 

9.______________ సా చచ త్క్క గురేు . 

10. అశోక చక్కం __________  రంగులో ఉంటంద్ధ 

 

 

 



 

 

V. జతపరచిండి  :                                                                             

                  A                                                           B 

      1. జాతీయ  పక్షి                                       a. హాకి  

      2.  జాతీయ చిహ్న ం                               b  హంద్ధ 

      3. జాతీయ గీత్ం                                     c. పెద్ద పులి 

      4. జాతీయ భాష్                                      d. తామ్రపూవు 

      5. జా తీయ మ్ృగం                                e. మ్క్రి చెటట b 

      6. జాతీయ    క్ీడ్                                    f. జనగణ్మ్న 

      7. జాతీయ పుష్ప ం                                 g.  నెమ్లి 

      8. జాతీయ  వృక్షం                                 h. మూడు సింహాలు  

 VI. “అరటి పిండు “  అింశిం పై 10 వాక్యయ లలో  వాయ సిం ర్థయిండి  :                                          

             ( WRITE  10 LINES ABOUT THE FRUIT BANANA ) 

అరటి   పండు  ఆరో యా నికి  చాలా  మ్ంచిద్ధ. అరటిపండులో   75 శ్వత్ం  నీరు  22 శ్వత్ం ారోు హైక్డేటు ఇంా 

క్ోటీనుు , కొవుా  పదారాథ లు  ఉన్నన యి . పండు  చాలా  మ్ృదువుా  ఉంటంద్ధ ,  స్సలభంా జీర ణం  అవుతంద్ధ , 

తొంద్రా  శకినేి  ఇసే్సంద్ధ  . అరటి  పండ్ులో  చాలా  రాలున్నన యి . పస్సపుపచచ  , చుకక లు , అమ్ృత్పాణి 

చెకక రకేళీలు మొదులైనవి. ఎక్కక వ ోష్క విలువులునన  పండు అరటి పండు. ాబటిట పిలులంద్రూ ఇష్టంా 

ిన్నలి. 

VII. కింది ప్పశన లకు ఒక వాకయ ిం లొ జవాబులు ర్థయిండి( ANSWER  IN ONE SENTENCE ) :    

( learn from notes)  

VIII . కింది ప్పశన లకు  జవాబులు ర్థయిండి :( ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ): 

( learn from notes )    

 IX.  కింది  వాక్యయ లోో  నామవాచక్యలను  గురతించి  ర్థయిండి:              

    1. నెమ్లి  మ్న జాతీయ పక్షి  . 

     2. అరుణ్  ఆనన ం  ింటనన ద్ధ 

     3. నిహాల్ , కరం  రేపు  రియాద్  వెళే్తరు 

     4. గుంటూరు జిలాు లో అమ్రావి ఉంద్ధ . 

     5. మేము  హైద్రాాద్  లో ఉంటాము 

      6. మ్న జాతీయ మ్ృగం పెద్దపులి . 

      7. మ్న జాతీయ పక్షి నెమ్లి  . 

     8 . చారిమ న్నర్  హైద్రాాద్ లో ఉంద్ధ . 

     9. ఏనుగు పెద్ద జంతవు. 

    10. టీవీ   లో సినిమా చూసాను. 



 

 

     11. బలు మీద్ పుసకేం వుంద్ధ  .  

     12. మీర   చాలా   తెలివైనద్ధ . 

     13. అరటి  పండు  మ్ృదువుా ఉంటంద్ధ .  

     14. రాము   బంితో   ఆడుతన్నన డు 

    15.  రేయాన  పుసకేం  చదువుతన్నన డు 

     16. సారా   చాలా   తెలివైనద్ధ . 

      17.  అమ్రావి  ఆంక్ధక్పదేశ్ కి రాజదాని  . 

X  . కింది   వాక్యయ లోో  సరవ నామాలను  గురతించి ర్థయిండి: 

1. రవి , రమ్  బడికి  వెళే్తన్నన రు . వారు  అన్నన చెల్లుళ్తు . 

 2. అడ్విలో  జంతవులున్నన యి . అవి  చాలా  క్ూరమైనవి . 

               3. మేము ఇద్దరం  కలిసి  బడికి  వెళ్తళ ం . 

               4. వారు న్న స్తన హతలు . 

              5. నేను మీతో అబద్దం చెపాప న్న? 

6. అద్ధ  చాలా  ాగుంద్ధ .  

7. సారా ఇద్ధ న్న పుసకేం. 

             8. ఒక ఊళ్ళళ  ఒక క్ాహ్మ ణుడు ఉండేవాడు . అత్డు చాలా పేద్వాడు . 

9. ఇత్ను మా గురువు . 

10.మేము ఊరికి వెళే్తన్నన ము. 

             11. కరూన లు జిలాు లో శ్రశీైలం ఉంద్ధ . అద్ధ కృషాణ  తీరంలో ఉంద్ధ.  

12.మీరు ఏమి చేసే్సన్నన రు ? 

               13. ఆయన పొలంలో ూరాయలు కోశ్వడు 

    XI. కింది వాక్యయ లలో గీత గీసిన పదాలు  ఏ లింగమో గురతించి ర్థయిండి: 

       1. కొబు రి చెట్టు పొడువుా ఉంటంద్ధ 

       2. ఏనుగు పెద్ద జంతవు.                                                                                                                       

      3. పుల మ్న జాతీయ మ్ృగం 

      4. మా నానన  పేరు రహం . 

        5. మా   అమమ    పేరు   రాణి . 

      6. మా అకక  పేరు లత్. 

       7. ఆవిడ చాలా మ్ంచిద్ధ       

       8. ఆవు  తెలుా   ఉంద్ధ          

       9. మా   అమ్మ    పేరు  రజియ    

.    10. అక్ా   తెలివైన అమామ యి. 

     11.రోహత్ మా తమ్మమ డు. 

     12. అత్ను మ్ంచి గాయకుడు 

      13.  మా నానన  ఉపాదాయ యుడు .                                                                                                                                                                                                                             

XII.  కింది  వాక్యయ లలో గీత  గీసిన  పదాలు ఏ భాషాబాగాలో( నామవాచకిం , సరవ నామిం, 

      విశేషణాలు) గురతించి  ర్థయిండి) :                                                                                                                                                                                                 

    1. న్నతో  పది  రూపాయలు ఉన్నన యి. 

    2. రవి  సాహస  ాలుడు . 



 

 

    3. వ్చ్చే  నెల  మాక్క  సెలవులు . 

    4. బాగా  పాడాలి.   

     5.  సచిన్   క్కికెట్    ఆడ్తాడు . 

     6. వారు ఎవరు ? 

     7. ఏనుగు పెద్ద జంతవు . 

    8. చకచక  పనులు  చెయాయ లి. 

    9. నేను కొత్ సినిమా చూశ్వను 

    10. అబుదల్ మ్ంచి ాలుడు . 

     11.  ఆమె పేరు ాయక్ి . 

      12. నేను కొతత సినిమా చూశ్వను . 

   13.  ఇది  పాత్  చొకక .  

   14. న్నవి  బంారు గాజులు . 

    15 . మేము రయాద్ లో ఉంటాము . 

   16. నేను తెలనోి చొకక  వేస్సక్కనన  . 

    17. వ్చ్చే  నెల  మాక్క  సెలవులు . 

    18. మేము రయాద్ లో ఉంటాము 

   19. ఆవు  తెలుా   ఉంద్ధ . 

   20. పాడుతునన   ాలిక 

 
      

 
 
 


