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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

UPPER PRIMARY SECTIONS  

ANNUAL EXAM WORKSHEET- 2022 - 23 

CLASS : IV                     SUBJECT : TELUGU      

NAME: _______________________ ROLL NO: _________ SEC: ____________                                           

___________________________________________________________________________ 

L No – 6            నిశ్శ బ్ దం – గొళ్ళ ం                          Pg no: 58 - 61 

 

TELUGU – ENGLISH    ENGLISH - TELUGU 

1. నిశ్శ బ్ దం ___________   1. Silence  ___________ 

2. ధనుస్సు  ___________   2. Bow  ___________ 

3. పళ్ళ ం  ___________   3. Plate  ___________ 

4. ్స్సు   ___________   4. Bus  ___________ 

5. గొళ్ళ ం  ___________   5. Latch  ___________ 

6. ఉషస్సు  ___________   6. Sun rise  ___________ 

7. పెళ్ళళ       ___________   7. Marriage ___________ 

8. దుశ్శశ లువ ___________   8. Shawl  ___________ 

Picture words: 

        
 

 ___________   ___________   ___________ 
                                 
 
 
 
 

  
  

  ______________ __________ ___________  _________ 
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L.No: 7 సిరిమల్లె    Pg. No: 64 

 

I. క్రంది తెలుగు పదాలను – ENGLISH లో క్ాయండి. 

1. పువ్వు - ____________ 2. గొడ్డలి- ____________ 3. చుక్క లు- ___________ 

4. నక్క - ____________ 5. పువ్వు - ____________ 6. గజ్జలెు- ____________ 

 

II. క్రంది ఆంగ్ ెపదాలను – తెలుగులో క్ాయండి. 

1. PLATE- ____________ 2. TREE - ____________ 3. FROG-  ____________          

 

III. క్రంది బొమమ ల పేర్నెు Telugu(తెలుగు) లో క్ాయండి. 

 

                                  
 
__________                      __________                _________                 ______________ 

                               
   __________                         __________         
 

IV. క్రంది ాక్యా లు చదవండి. ఖాళీలలో సరియైన పదాలను రాయడి. 

1. ___________ ఆరోగా్య నికి మంచిది.(నెయా్య  / పొయా్య ) 

2. కారు _____________ క్మ్ము కున్నా య్య. (సబ్బు లు / మబ్బు లు) 

3. బ్బజ్జపెాపకు ్ంగ్యరు ______________. (క్డ్డడలు / పట్టలీు) 

4. అపుు  చేసి ___________ కూడు. (పపుు  / ఉపుు ) 

5. రామ్మడు శివ ___________ విరిచాడు. (మనస్సు  / ధనుస్సు ) 
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V. క్రంది బొమమ మ లను చూడండి. లోపంచిన దిి త్వి క్షరాలు రాయండి. 
 

                                   
 

    

 

 

పు____            బబబబబబ    ఉ____పాయ   క్____       బొ____ 
                                            
 
 

    

   

 

చె _____             బబబబబబబ  ఉ____ ల         మ్మ____      కొ____రి 
__________________________________________________________________ 

L.No: 8.    ఆటలంటే మాకిషంీ     Pg. No: 70 

I. క్రంది చిక్త్వల పేరె్ల తెలుగులో క్ాయుము. 

                          

          _________           _________                   __________  
                                               

 

       

    _________         _________                                        

 

II. క్రంది పదాలను సరైనపదంతో పూరింపుము. 

       1. రోడుడకు రండు వైపులా ___________న్నటాలి.( చెట్లు / మెట్లు) 

       2. డ్బ్బు  అంటే ______________. ( అర్ థం / పర్ థం) 
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       3. ____________అంటే గ్యడిద. ( మర్క టం / గ్యర్ థభం) 

       4. ఆకాశ్ంలో _____________ ఉంటాయ్య. ( నీళ్ళళ  / నక్షత్రాలు) 

       5. ___________ లో గొడుగు వేస్సకోవాలి. ( వర్ షం / హర్షం) 

 

III. క్రంది పదాలకు అర్థములను ఆంగ్మెులో క్ాయుము. 

 1. కురీ్చ - _________  2. సూరుా డు- _________ 3. పర్ు తం- __________ 

 4. గృహం- ________  5. మర్క టం- ________    6. నక్షత్రాలు- _________  

 7. ఉతు వం- ___________   8. వర్ షం_________   9. దర్చ-ె ___________ 

 

V. క్రంది బొమమ లను చూడండి.ఖాళీలలో సరైన సంయుబక్యక్ క్షరానిి  

రాయండి. 

 

     

 

సూ____డు                           స____మ్మ  యం____  ఖ____బబబ              ద____ 

 

     

 

పొ___కాయబబబబబబబబబగు____గూ్ ___మిద        గ్య____భం  జ___్ండి     
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I.   దిి త్ి  – సంయుక్యక్ క్షరాలు                         Pg. No: 87 – 88 

1. కొ్ు రి – _________ 2. బొము  – ________ 3. పుసతక్ం – __________ 

4. క్ళ్ళళ  – _________ 5. సర్ు మ్మ – _________ 6. సూరా్ డు – _________ 

7. ఇలుు – _________ 8. నక్షత్రాలు – _________ 9. చెటీ్ల – ___________ 

 

II. క్రంది చిక్త్వలను చూడండి. దాని జోడితో జత్పర్చండి.   Pg. No: 90 

 1.    ( )   

 2.    ( )   

 3.    ( )   

 4.    ( )   

____________________________________________________________ 
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L.No: 11.    పండ్ు పేరుు                Pg. No: 89 

1. యాపిల్  - ___________   2.క్మల - ___________   

3. త్రాక్ష - ___________    4. మామిడి - ___________   

5. సీాఫలం - ___________  6.ానిము  - _______ 

_____________________________________________________________ 

 

L.No: 12.    పక్షులు – జంతువులు      Pg. No: 91 – 92 

1. వత్రడ్ంగి పిట ీ-__________  2. కోడిపుంజు -______ 

3. కాకి - __________  4. కోకిల - _______ 

_____________________________________________________________ 

     

 జంతువులు – animals: 

1. కుక్క  -__________ 2. పిలిు - ______ 

3. ఆవ్వ - __________4. మేక్ - _______ 


