
1 
 

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

MIDDLE SECTION 

MIDTERM EXAM WORKSHEETS – 2021-22 

CLASS: VI                                                                                SUBJECT: TELUGU 

___________________________________________________________________ 

L -1,3,4,5,9  
L-1 దేశభక్తి 

A) ఈ క్త౦ిది పదములకు అరధములను వ్రా యుము.                                                              
1) క౦డ       =  ________________     2) తోడుపడు =________________ 

3) తృహటుపడు  = ________________       4) మేల్      =________________ 

B) ఈ క్త౦ిది పదములకు వచనములను వ్రా యుము.                                                                                                            
1) మతుష  - ________________           2) దేవము  - _________________ 

3) జాతి    - ________________           4) గొప     - __________________ 

C) ఈ క్త౦ిద ిపదములకు వయతిరకేపదములు వ్రా యుము.                                                                                                           
1) లాభ౦    x ________________          2) మేలు  x _________________ 

3)మ౦చి x ________________       4) రేమి౦చ  x __________________ 

D) ఈక్త౦ిది యిచ్చిన పదములకు సొ తవ్రకయములను వ్రా యుము.  
1) మేలు  -  _________________________________________________     

 2) తోడుపడు - _________________________________________________     

 3) తలెటుు  -  _________________________________________________     

E) ఈక్త౦ిది పాశనలకు ఒకక వ్రకయములో సమాధానము వ్రా యుము. 
1) దేవమ౦టే ఏమిట?ి                                         

2) మనము తృహేర౦భి౦చిన మేలు ఎటుు ౦డఴలెన ?       

3) క౦డకలుగుటకు ఏమి చేయాయౌ ?                        
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L-3 ఈశవరచందుా డు 
A) ఈ క్త౦ిది పదములకు అరధములను వ్రా యుము.                                              
1. అధ్యయనం = _______      2. నేరము  = ________   
3. ఆహ్వాతుంచారు  = _______ 4. తురహడంబర జీవితం =_________  
5. ఉపనాయషకుడు =__________  
B) ఈ క్త౦ిది పదములకు వయతిరకేపదములు వ్రా యుము.   
1. జాా నము   X ______2. రదలు   X ______3. పండతిుడు  X ______ 
4. గరాము  X _______5. గౌరఴము x _________ 
C) ఈ క్త౦ిద ిపదములకు వచనములను వ్రా యుము.     
1. గహా మవహస  – ________ 2. గాంధ్ము  – ________3. ర ైలు  – ______ 
4. యుఴకుడు  – ________ 5. సదాధ ంతము – ________  
D) ఈ క్త౦ిది ఖాళీలను పూరి౦పుము.   
 1. ఈవారచందేడు తన ఊరిలోన ే_______విదయన పూరిిజేసనె .  
2. ఈవారచందేడు గొప __________గహ రరు తృ ందెన.  
3. ఈవారచందేతు తయౌురరు _________ 
4. ఈవారచందేడు _________ భాశలో గొప పండితుడు. 
5. ఈవారచందేడు _________ గహా మములో ఉండేవహడు. 
6. ఈవారచందేడు తన ఆదాయంలో ఎకుుఴ భాగం ______ విదాయరుధ ల కొఱకు ఖరుు 

చేసరవహడు. 
7. ఈవారచందేడు కలకతాి లో తన ______ సహగించెన. 
E) ఈ క్త౦ిది పాశనలకు సమాధానములు వ్రా యుము.     
1. ఈశవరచందుా ని తలి్లదండుా లెవరు? 
2. ఈశవరచందుా ని విదాయభ్యయసం గురించ్చ రరయండి ? 
3. ఈశవరచందుా నిక్త లభంచ్చన బిరుదమేి? దాని అరథమేమి ? 
4.  ఈశవరచందుా ని సిదాధ ంతమేమి? 
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F) ఈక్త౦ిది యిచ్చిన పదములకు సొ 0తవ్రకయములను వ్రా యుము.  
1. అధ్యయనము  - _______________________________     
2. నిరరడంబరము  - _______________________________   
3. ఆహ్వవనము -  _______________________________ 
 

L-4  దురరశ 

A) ఈ క్త౦ిది పదములకు అరధములను వ్రా యుము.                                              
1) తాి    = _________________     2) అష౦భఴ౦  = ________________                                    

3) దరహవ    = _____________         4) ఆదాయము   = __________________  

B) ఈ క్త౦ిది పదములకు వయతిరకేపదములు వ్రా యుము.                                                                       
1) లాభము  x ________________         2) తాి  x _________________ 

3) ఆవ         x ________________         4) చి౦త x __________________ 

C) ఈ క్త౦ిద ిపదములకు వచనములను వ్రా యుము.                                      
1) వహయతృహరి  - ________________           2) ఎలుక  - _________________ 

3) గాదద       - ________________             4) తూతి     - __________________ 

D) ఈ క్త౦ిది ఖాళీలను పూరి౦పుము.   
1) ఒక రోజు సదధ నకు ________________ వెళళఴలస ఴచెున.                                                                                                                            
2) ఒక గహా మములో _______________ ఴరికులు౦డేవహరు. 
3) __________________ ద:ఖమున కలుగజేయున. 
4) సదధ డు , లోసమున ______________ ఴదద  దాచెన. 
5) సదధ డు , లుబుధ తు కొడుకున _______________ ఎతుి కొతు తోృ యనెతు చెెన. 
6) లుబుధ డు , సదధ తు __________________ ఴదదకు తీషకొతు తోృ యనె. 
7) మా ఇ౦టిలో ___________________ ఎకుుఴ అయనవి. 

E) ఈక్త౦ిది యిచ్చిన  పదములకు సొ తవ్రకయములను వ్రా యుము. 
1)తాి  - _________________________________________________     

2)లాభము________________________________________________                
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3)విచారము- _____________________________________________ 

F) ఈ క్త౦ిద ిపాశనలకు సమాధానములు వ్రా యుము.                                                            
1) వహరు ఏవహయతృహర౦ చేసరవహరు?                                                                                      

2) లుబుధ డు ఎటుఴ౦టి వహడు ?                                   

3) లుబుధ డు సదధ తుతో లోస౦ ఏమయ౦దతు చెెడు ? 

 

5. ఎదుు  

A) ఈ క్త౦ిది పదములకు అరధములను వ్రా యుము.  

1)జీరణఴషిరములు =________________ 2) వినోదము =________________  

3) చరమ౦     =________________ 4) నెరవేరుు =________________  

5) ధ్నారజనం =______________ 

B) ఈ క్త౦ిది పదములకు వచనములను వ్రా యుము. 
1) కొముమ - _________________   2) ఎదద     - ________________ 

3) బ౦డ ి - ________________    4) బిక్షుకుడు - _________________     

C) ఈ క్త౦ిద ిపదములకు వయతిరకేపదములు వ్రా యుము. 
1) రదలు  x ________________   2) బయౌశుము  x________________  

3) బరుఴు  x ________________  4) అఴషరము x________________  

D) ఈ క్త౦ిది ఖాళీలను పూర౦ిపుము. 
1) ర ైతులకు షహ్వయపడు అతయఴషరమ ైన పవుఴు _________. 

2) ఎదద  తృ లము దననటయ ేకహక ______________ కూడా లాగున .  
3) ఎడు  కహయౌ గిటులు అఱగకు౦డ వహతుకి _______________ కొటుు దరు. 
4) _____________ ఎడున తపక తృో ష౦చ ఴలెన. 
5) ఎదద  కహయౌ గిటులు చీయౌ  ____________  గహ  ఉ౦డున. 
6) ___________  ప౦డుగ దినములలో ఎదద లన అల౦కరిసహి రు. 
7) పవుఴు అనగహ ________________ కహళళ జ౦తుఴు.   
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E) ఈక్త౦ిద ిపాశనలకు సమాధానములు వ్రా యుము.   
1) ఎడున ఏయ ేపనలకు ఉపయోగిసహి రు? 

2) ఎదద  చరమ౦ ఎ౦దకు పతుకి ఴషి ౦ద ి? 

3) ఎదద  యొకు ఆహ్వరమేద?ి  

4) తృ లము దననటకు ఏ పవుఴు పతుకి ఴచన ? 

5)  ర ైతులు ఎడు కు ఏ ఏ ఆహ్వరముతుసహి రు ?                                                        

          

L – 9.  పాక్రశ౦ప౦తులుగరరు 
A) ఈ క్త౦ిది పదములకు అరధములను వ్రా యుము. 
1) కౌవల౦  =________________         2) షరాషా౦ =________________  

3) చెైతనయ౦ = ________________       4) వహయజయ౦  =________________  

5) తాయగం = _________________ 

B) ఈ క్త౦ిది పదములకు వచనములను వ్రా యుము. 
1) పతిేక - ________________      2) ఉపనాయషము  _ ________________  

3)నాయయవహది _ _______________ 4) రహశు రము   _ ________________  

C) ఈ క్త౦ిద ిపదములకు వయతిరకేపదములు వ్రా యుము. 
1) ధెైరయము x ________________     2) షాదవేము   x ________________  

3)విజయము x________________   4) రదద చేయు  x________________  

D) ఈ క్త౦ిది ఖాళీలను పూరి౦పుము. 
1) పేకహవ౦ ___________________కమీశన్ నఎదరి౦చెన. 
2) గహ౦ధీజీ పేకహశహతుకి ________________ అన బిరుదము తుచెున. 
3) ముదట పేకహవ౦ ______________ లోనాయయవహదిగహ పతుచసేెన 
4) పేకహవ౦ ప౦తులు ఆ౦ధ్ే-మదాే ష రహశు రములలో ________________గహ పతుచేసెన. 
5)________________పటుణములో వేీకౌతుిల్ అనఆ౦గు  నాయయసహధ నము౦డెన.  
6)పేకహవ౦ తన________________దాారహపేజలన చెైతనయఴ౦తులుగహచెసెన.  
7) షబబమమ ___________ నడి తన వహరితు తోృ షంచనె .  
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8) పేకహవం _________ అన ేపతిేకన నడినె .  
9) బిేటిష్ నాయకులు __________ న పేవేవ ెటాు రు . 
 

E) ఈ క్త౦ిది పాశనలకు ఒకక వ్రకయములో సమాధానము వ్రా యుము. 
1) పేకహవ౦ పేజలలన ఎలా ష౦తోష౦ప జసేహడు ? 

2) పేకహవమునకు గహ౦ధీగహరు ఎ౦దకు  ఏ బిరుదన ఇచాురు ? 

3) పేకహవ౦ ఏ రహశు రములకు ముఖయమ౦తిేగహ ఉ౦డెన? 

4) పేకహవ౦ ఎపుడు, ఎకుడ పుటటున? 

5) పేకహవం తయౌుతండుే లెఴరు ?   

I. క్తంిది ఇచ్చిన వ్రక్రయలు తప్ప  ఒప్ప  వ్రా యండి . 

1. సదద డు ,లుబుధ తు కుమారుణణణ  ఎలుక ఎతుి కొతు తోృయ0దతు చెెన  . (   ) 
2. సదద డు ర ండు షంఴతిరముల తరువహత గహా మం చేరుకునానడు . (   ) 
3. ఎదద  చఽచటకు మకే  ఴలె ఉండున  .(   ) 
4. ర ైతులు ఎడున బాగహ కొడతారు .(   ) 
5. ఎదద  కహయౌ గిటులు ర ండుగహ చీయౌఴుంటాయ  .(   ) 
6. పేకహవం గహరి తయౌు రరు వెంకమమ (   ) 
పవుఴు అనగహ మూడు కహళళ జంతుఴు   (  ) 
7. పేకహవం పంతులు చాల రికివహడు .(   ) 
8. ఈవార చందేడు ఇంగషుష్ భాశలో పవేీణుడు (  ) 
II. క్తంిది ఇచ్చన పదాలను సరిచేసి వ్రా యండి .    
1. దేాచ షం        2. చెనైయతము        3. బశుహిరించ               4 తృహవహయరము       
5 మాగహా ధికహరి          6 తయఴఅషరమ       7 విదంనో         8 జబాసృనళయO         

9  ఴమాటిుటలు      10 చెపటాు టులు          11  నెవేరరుు        12  లతెటుు  
13. విసహగదాయరుడు    14. సమబాేణుడు    15. షుాతంషం 
16. అధ్యముయన   


