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                      INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL – DAMMAM 

UPPER PRIMARY SECTIONS 

Class: V                     Mid Term Exam WORKSHEET -2022 – 23                    Sub: Telugu 

Name :   __________________        Sec : _________   Roll No.   __________    
 

     L-2 మన పండుగలు 
A) క్ర౦ిది పదాలకు అర్ధా లు వ్ధా యుము. 
1. దర్జా  = ____________ 2. దండిగ = ___________ 3. దివిట ీ= ____________ 
4. చిరంజీవి = ____________          5. జగం = ____________ 

B) క్ర౦ిది ఇచ్చిన పదాలకు వ్యతిరే్కపదాలు వ్ధా యుము. 
1. వెలుగు  x  ____________  2. కొత్త  x ____________ 
C) క్ర౦ిది పదాలకు వ్చనములను వ్ధా యుము.                                                                        
1. పండుగ - ____________  2. బటట - __________  3. దివిటీ - ___________ 
4. బహుమతి  - __________  5. కోరి్క - __________  6. గురతత  - __________ 

D) క్రిింది పదాలకు స ింతవ్ధక్ధయలు వ్ధా యుము. 
  1. దర్జా         -    2. సరదా     -    

E) క్ర౦ిది పిండుగల చ్చత్ాా లను వ్ధటి పేర్లత్ో జతపర్చిండి. 

                                      
 
వినాయక చవితి         హో ళీ        రంజాన్      కరిసమస్          రక్షాబంధన్               దసర్జ 

                                                        
F) క్ర౦ిది పాశ్నలకు సమాధానము వ్ధా యుము.                                     
1. మీకు తెలిసిన కొన్ని పండుగల పేరతు  ర్జయండి?         
2. చిరంజీవిగజ న్నలిచినది అంటే అరధం ఏమిట ి? 
3. జాతీయ పండుగలు అంటే ఏమిటి వజటి పేరతు  ర్జయండ ి?   
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G) క్రిింది వ్ధటిలో సర్ నై పదాన్నన గుర్్తించ్చ  ‘           ‘  పెటట ిండి. 
      1. పండుగ   పడుగ   పడగ 

      2. దవిీట   దివిట ీ  దీవిట ి

     3. వగురత   వగుర   వగరత 
     4. దండిగ   దండగ   దడిగ    

L – 3. ప టిట  శి్రర్ధములు  
A) కఠ్నపదములు (HARD WORDS) 

    1) అవత్రణ  2) న్నర్జహార దీక్ష  3) అమరజీవి  4) విదాాభ్యాసం 

    5) సబరమతీ  6) ర్జష్టట ర పరభుత్వం  7) ఇంజనీరి్ంగ్  8) సతాాగిహం 

   9) ఆశయం  10) హరి్జనులు   11)  కజరాదీక్షాపరతలు     12) చిరసమరణయీులు  
B) క్రిింది వ్ధటిలో సర్ ైన పదాన్నన గుర్్తించ్చ           చుటట ిండ ి.  

   1. అవత్ర                     అవత్రణ                  అవత్రం  

   2. విదాాభ్యాసం             విదాాబయాష్టం            విదాాభాసము  
   3. ఆసయం                   అష్టంము                ఆశయం   

   4.  చిరసమరణీయులు       చిరసమరణేఆయులు        చిరసమరమ్ 
C) క్ర౦ిది పదాలకు అర్ధా లు వ్ధా యుము. 
  1) ఆమరణ= _______       2) కఠోరము  = _______3) మహనీయుడు =________   
  4) అభిమానం  = ________       5) న్నర్జహారం =____________     
D) క్ర౦ిది పదాలకు వ్చనములను వ్ధా యుము.                                                                        
  1) శిక్ష  -  _________     2) ర్జష్టట రం  - ________  3) భ్యష్ట -   __________      
  4) న్ననాదం  -    ________  5) జిలాు  -   _______ 6) గజి మం -   _________      
E) క్ర౦ిది ఇచ్చిన పదాలకు వ్యతిరే్కపదాలు వ్ధా యుము. 
   1) న్నర్జహారం x    _________ 2) స్జవత్ంత్రయం  x   _________3) విశజలమ ైన x  __________  
   4) మరణ ంచు  x   ______________5) న్నర్జడంబరత్ x _________ 
F) క్రిింది పదాలకు స ింతవ్ధక్ధయలు వ్ధా యుము. 
     1. ఉదయం -   2. ఆలయం -       3. ఆశమిం  -  
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G) క్ర౦ిది పాశ్నలకు సమాధానము వ్ధా యుము.                                     
1. శి్రర్జములు త్లిుదండుర లపేరతు  ర్జయండ ి? 2. శి్రర్జములు ఎకకడ, ఎపపుడు జన్నమంచారత ?                          
3. గజంధీగజరత శి్రర్జములు గురి్ంచి ఏమనాిరత ? 

H) క్ర౦ిది ఖాళీలను పూర్్౦పుము. 
1. పొ టిట శి్రర్జములు ర్ ైలవవలో నెలకు ____________ రూపజయల జీత్ంతో పన్నచసే్జరత.  
2. పొ టిట శి్రర్జములు ____________ ఆశయింలో చేర్జరత.  
3. గజంధీజీకర శి్రర్జములు అంటే పరతేాకమ ైన ____________ కలదు.  
4. ____________ న భ్యరత్దేశజన్నకర స్జవత్ంత్్రం వచిచంద.ి  
5. శి్రర్జములు____________ అంటూ పరజలు న్ననాదాలు చేస్జరత.     
I) క్రిింది పదాలను సర్ ైన వ్ధటిత్ో జతపర్చిండ ి.  

 1. అమరజీవి                     (  )                       1956 నవంబర్ 1 

 2. త్లిుత్ండుర లు                 (  )                భ్యరత్దేశ స్జవత్ంత్రం  

 3. ర్జష్టజట ర వత్రణ                  (  )       సబరమతీ ఆశమిం  

 4. నెలలు రత                        (  )                        58 ర్ోజులు  
 5. గజంధీగజరత                    (  )                        లక్షమమ , గురతవయా  
 6. 1947, ఆగసుట  15          (  )                        వేణుగోపజలస్జవమి ఆలయం  

 7. న్నర్జహార దీక్ష                 (  )                        పొ టిట  శి్రర్జములు 

Lesson No : 4.  చ్చలుక సిందేశ్ిం                 Text Book Page No: ______ 
A) కఠ్నపదములు (HARD WORDS) 

1. స్ో దరతడు   2. పజరశ్రక దేశం   3. వరతకుడు  4. భ్యరత్ దేశం 
5. వజాపజరం   6. పంజరం   7. కృత్జఞత్లు8. ఉపదేశం 
9. సవదేశం    10. సేవచఛ   11. సందేశం  12. జాఞ పకం 
B) క్ర౦ిది ఖాళీలను పూర్్౦పుము.  

1) వరతకున్న వదద  __________ పలికే చిలుక ఒకటి ఉండేద.ి  
2) భ్యర్జాబిడడల కోసం ____________ వసుత వపలు కొనాిడు . 
3) ముసలి చిలుక గిర గిర తిర్ిగి నేల మీద పడ ి____________ . 
4) ఇదే అదనన్న ఆ చిలుక _________ ప ైకర ఎగిరి్ంది. 
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5) ఇనాిళ్ళు ననుి పో షించినందుకు మీకు____________.  
C) వ్చనములను వ్ధా యుము.                                                                        
1) వరతకుడు   -  _________   2) పంజరం  -   _________3) సందేశం  - _________       4) 
స్ో దరతడు  - _________5) చిలుక   -   ________     6) కొముమ  -    ________ 
D) వ్యతిరే్కపదాలు వ్ధా యుము. 
1) మధురం  x    ________ 2) విచారం   x    _________3) సవదేశం  x  _________   4) కొనుట   
x  ________ 5) దగగర  x  ________      6) మరణ ంచింది x _______ 
E) క్ర౦ిది అర్ధా లు వ్ధా యుము. 
1) జాఞ పకం =  ________  2) ఆకజశం   =   ______    3) పూరవం  =_________    
4) సందేశం   =_______   5) మధురం =  ________ 6) కీరం    =   _________ 
7) ఆశచరాం = _________ 8) విచారం = ________   9) సవదేశం =   __________   
10) అవకజశం = ___________   11) చుటటం = _____________                 
F) క్రిింది పదాలకు స ింతవ్ధక్ధయలు వ్ధా యుము. 
     1. సేవచఛగజ -        2. ఉపదేశం - 
G) క్ర౦ిది పాశ్నలకు సమాధానము వ్ధా యుము.                                     

1. వరతకుడు ఏ దేశసుు డు ?    2. వరతకుడు చిలుకను ఎకకడ బంధించాడు ? 
3. వజాపజర న్నమిత్తం వరతకుడు ఏ దేశజన్నకర పరయాణమయాాడు ? 
4. వరతకుడు చిలుక సందేశజన్ని ఎవర్ికర విన్నపించాడు ?    
5. వరతకున్న మాటలు విని ముసలిచిలుక ఏం చేసింద ి? 
6. చిలుక ఎగిరి్ పో యమేుందు పలికరన మాటలవవి ?  

H) క్ర౦ిది వ్ధక్ధయలను చదివి, తపుు ( x  ) ఒపుులను (    ) గుర్్తించిండి. 
1. వరతకున్నద ిభ్యరత్దేశం .        ( )   
2. చిలుక ఎంతో మధురంగజ పలికేది.     ( )  
3. భ్యరత్దేశంలో వావస్జయం చయేడాన్నకర బయలు దేర్జడు.  ( )  
4. చిలుక సందేశం వినగజనే ముసలి చిలుక సంతోష్టపడింద ి.  ( )  
5. చివర్ికర చిలుక పంజరంలోనుండ ిత్పుించుకొన్న ఎగిరి్పో యంది. ( ) 
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Lesson No : 5              Name : బింధాలు – బింధుత్ాాలు         Text book Page No: 47 

A) క్ర౦ిది పదాలకు అర్ధా లు వ్ధా యుము. 
1. మిత్రర డు  =_____2. గౌరవం  =______3. వేగం  =____4. తోడుగజ  =___________ 
B) క్ర౦ిది ఇచ్చిన పదాలకు వ్యతిర్ేకపదాలు వ్ధా యుము. 
1. సంతోష్టం x ____________   2. మిత్రర డు x ____________ 
C) క్ర౦ిది పదాలకు వ్చనములను వ్ధా యుము.                                                                        
1. ఇలుు    - ____________   2. పటిం – ____________ 
D) క్రిింది పదాలకు స ింతవ్ధక్ధయలు వ్ధా యుము. 
1. బింధుత్ాాలు -   2. సలెవ్ు -  
E) క్ర౦ిది ఖాళీలను పూర్్౦పుము. 
1. తాత్ను గౌరవంగజ ____________ అంటయరత . 
2. నాని యొకక అనియాను ____________ అన్న పలిుస్జత రత . 
3. భరత త్లిున్న ____________ అంటయరత . 
4. త్న కంట ేప దదదెైన మామ కలత్రరతను ____________ అంటయరత . 
5. భ్యరా త్ండిరన్న ____________ అంటయరత   . 
F) క్ర౦ిది పాశ్నలకు సమాధానము వ్ధా యుము.                                     
1. మేనత్త  అన్న ఎవరి్న్న పిలుస్జత రత ?                      2. తాత్యా అన్న ఎవరి్న్న పలిుస్జత రత ? 
3. బయబయయన్న ఇంకజ ఏమన్న పిలుస్జత రత ?              4. ఎవరి్ పలిు లిి బయవ , బయవ మరి్ది అంటయరత ?  
5. నానిమమ అంట ేఎవరత ?  
G) Choose the correct answers.  
1. బయబయయ కొడుకు అనగజ ____________               2. నాని అనియ అనగజ  ____________                               
3. అమమకు అమమ అనగజ ______________          4. నాని చలెలు లు అనగజ ____________                                             
5. మేనత్త  భరత అనగజ ____________          
__________________________________________________________________ 

  Lesson : 7                             Name: అశ్వాన్న నాచపు             Text book Page No: 67 
A) HARD WORDS  

1. ర్జష్టట రము   2. భ్యరత్ దేశం 3. కిీడా కజరి్ణ    4. అవజరతడ       5. పరకృతి  
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6. మహిళ్లు      7. పజఠశజల   8. కజరాకిమం   9. శిక్షణ    10. సవసులం  
11. సవసులం         12. విదాారతు లు  13  .స్జధన   15. ర్జష్టట రస్జు య  
B) క్ర౦ిది పదాలకు అర్ధా లు వ్ధా యుము. 
1. వివజహం  =________   2. లక్షాం  =_______            3. కిీడలు  =__________      
4. విరమించు  =_________  5. సవసితచపెపు  =_________     6 . తీరత  =____________              
C) క్ర౦ిది ఇచ్చిన పదాలకు వ్యతిరే్కపదాలు వ్ధా యుము. 
1. ఓడించు X ______    2. ఆసకరత X _____  3 . పోర త్సహం X _____  4. పరసుత త్ం X __________       
D) క్ర౦ిది పదాలకు వ్చనములను వ్ధా యుము.                                                                        
1. పరతగు - ______     2 . కిీడ - ______  3 . కుమార్ త - ______       4 . ఆటగజడు - _________              
E) క్ర౦ిది ఖాళీలను పూర్్౦పుము. 
1. పలలు లనాి పరకృతి అనాి ఆమ కు ____________.               
2. అశివనీకర 1988లో ____________ అవజరతడ  పరదానం చయేబడింద ి . 
3. దత్త  కరతంబయా _____________ ఆటగజడు . 
4. గోణ కొపు  గజి మంలో విదాారతు లకు విదా,  _____________ వసత్రలు కలిుంచారత  . 
F) క్రిింది పదాలకు స ింతవ్ధక్ధయలు వ్ధా యుము. 
1. సవసులం -      2. పోర తాసహం  
G) క్ర౦ిది పాశ్నలకు సమాధానము వ్ధా యుము.                                     
1. అశివనీ నాచపు ఎపపుడు ,ఎకకడ జన్నమంచారత ? 
2. అశివనీ ఎవర్ిన్న ఓడించి భ్యరతీయ ఫ్ోు జోగజ పరేత తచెుచకొనాిరత ? 
3.  అశివనీ నాచపు భరత పేర్ేమిట?ి    4. అశివనీ కుమార్ తల పరేే్ుమి? 
5. అశివనీ నాచపు నటంిచిన ర్ ండు తెలుగు చితరా ల పేరతు  ర్జయండ?ి  
H) క్రిింది పదాలను సర్ ైన వ్ధటిత్ో జతపర్చిండ ి.  

1. అశివనీ   ( )  అమీష్టజ, దీపజలి 

2. దత్త  కురతంబయా  ( )    అరతా న అవజరతడ  
3. 1988            ( )  గోల్పు   
4. కుమార్ తలు   ( )  పరతగు పందెం  
5. దపీజలి                    ( )  హాకీ  


