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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL DAMMAM  

UPPER PRIMARY SECTIONS  

ANNUAL EXAMINATION  WORKSHEET (2022-23) 

CLASS : V                                                           SUBJECT : TELUGU                                                                                                                                

_______________________________________________________________         

L-6  - గౌతముడు 

I. క్రింది పదాలకు అరా్ధలను క్ాయుము. 

1. పూర్వ ం = _________  2. తీర్ం = _________    

3. దురాశ =  ___________ 

 

II. క్రింది పదాలకు వ్య తిరేక పదాలు క్ాయుము . 

1. హాయిగ   x _______            2. సంతృప్త ిx _______ 

3. అహంస   x  ______             4. ప్రేమ     x _______ 

 

III. క్రింది పదాలకు వ్చనములు క్ాయుము. 

1. మిప్రుడు  - ________                       2. బాణం -  ______     

 3. హంస    -  ________                        4. ప్రాణం –  ______  

 

IV. క్ర౦ది ఖాళీలను పూరి౦పుము. 

1. గౌతమునికి ________అనే ేరు  కూడా వంది .  

2. బాణం హంసకు తగిలి _______కొట్టుకుంటూ గౌతముని ముందు పడంది  

3. ఇద్దరు రాజాసా్థనంలో  _________వినన వించారు .  

4. సిదా్ధరాుని అహంస్థ పద్దతికి సభలో వార్ంద్రూ _______కొట్టు రు .  

5. ప్రేమ, ద్య కలిగిన వారికే అంద్రి _______లభిసి్ంది .  
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V. క్ర౦ది క్పశ్న లకు సమాధానము క్ాయుము. 

Q1) కపిలవ్స్తు నగర్ధనికి ర్ధజు ఎవ్రు ? 

________________________________________________________________ 

 

Q2) గౌతమునిర గల మరొక పేరేమి?   

________________________________________________________________ 

 

Q3) గౌతముని బాలయ  మిక్ుని పేరేమిటి? 

________________________________________________________________ 

 

Q4) దేవ్దుుడు దేనిన  హింసించాడు?  

________________________________________________________________ 

 

L-7  అశి్వ ని నాచపప  

I. క్రింది పదాలకు అరా్ధలను క్ాయుము. 

1. వివాహం    = _________              2. ప్రీడలు = ___________    

3. విర్మించు = __________                  4. తీరు   = ___________ 

 

II. క్రింది పదాలకు వ్య తిరేఖ పదాలు క్ాయుము . 

1. ఓడంచు X __________       2. ఆసకి ి X ________        

3. ప్రపసి్తంX  _________ 

 

III. క్రింది పదాలకు వ్చనములు క్ాయుము. 

1. పరుగు - __________        2. ప్రీడ - __________       3. కుమార్త ి- _________   

 

 



Gr.5 – Telugu   Page 3 of 6 
 

IV. క్ర౦ది ఖాళీలను పూరి౦పుము 

1. పల్లలెన్నన  ప్రపకృతి అన్నన  ఆమెకు __________.  

2. అశ్వవ నీకి 1988లో __________అవారుు ప్రపద్ధనం చేయబడంది .  

3. ద్త ికరుంబయయ  _________ఆటగాడు .   

4. గోణికొపప   ప్రగామంలో విద్ధయ రాులకు విద్య  ___________వసులు కలిప ంచారు .  

V. క్ర౦ది క్పశ్న లకు సమాధానము క్ాయుము. 

1.  అశి్వ నీ నాచపప  భర్ు పేరేమిటి?  

______________________________________________________________ 

2. అశి్వ నీ కుమార్తుల పేరేమేి? 

________________________________________________________________ 

 

3. అశి్వ నీ నాచపప  నటిించిన ర్తిండు తెలుగు చిక్ాల పేరేు ర్ధయిండి?

  

________________________________________________________________ 

 

VI. Match the following:    

  

1. అశ్వవ నీ                          అ.  అమీషా , దీాలి   [ ] 

2. ద్త ికురుంబయయ                  ఆ.  అరుున అవారుు   [ ] 

3. 1988                              ఇ.   గోల్పప     [ ] 

4. కుమార్తలిు                    ఈ.  పరుగు పందం   [ ] 

5. దీాలి                           ఉ .  హాీ          [ ] 
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L- 8 మూడు చేపల కథ            

 

I. క్రింది పదాలకు అరా్ధలను క్ాయుము. 

1. స్లభంగా = ___________  2. పసిగట్టు = _________  

3. జాలరి =_________ 

II. క్రింది పదాలకు వ్య తిరేఖ పదాలు క్ాయుము . 

1. స్నన హులు   X  ______________   2. పెద్ద    X  ______________ 

3. స్లభంగా    X _______________    4. జాప్రగత ిX ______________ 

III. క్రింది పదాలకు వ్చనములు క్ాయుము. 

1.చెరువ - ____________           2. చేప   - _______________ 

3. జాలరి - ____________            4. ప్రాణం - _______________ 

IV. క్ర౦ది ఖాళీలను పూరి౦పుము 

1. స్మతీ చాలా __________ 

2. స్మతి __________ ద్ధవ రా పెద్ద చెరువలోకి వెళి్ళ పోయింది.  

3. జాలరెు వచ్చి  __________ పడుున్నన రు . 

4. కాలమతి ఒడుున చనిపోయినటె్ట __________ పడుకుంది.  

5. మంద్మతి జాలరి చేతికి చ్చకిి  ___________వదిలింది. 

V. క్ర౦ది క్పశ్న లకు సమాధానము క్ాయుము. 

1. మూడు చేపల పేరేు క్ాయిండి? 

________________________________________________________________ 

 

2. సమయస్ఫూ రిు గల చేప ఏది?  

________________________________________________________________ 

3. చివ్ర్కు జాలర్ ేచేతిలో చిరి న చేప ఏది? 

జ : ____________________________________________________________ 
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L-9   టెలివిజన్ 

I. అరాాలు 

1. స్దూర్ం =  ______________                       2. స్థధనం = ___________ 

II. వ్య తిరేక పదాలు 

1. కృప్రతిమం X  ___________                              2. ఆధునిక X ____________ 

III. వచన్నలు 

1. ర్ంగు  -_______________                           2. స్థధనం - ______________                            

3. జేబు -   _______________                            4. ద్ృశయ ం – ___________________ 

IV. ఖాళీలు 

1. టెలివిజన్ అనేది ఒక ప్రపస్థర్ _____________.  

2. టెలివిజన్  _________________అనే ప్రీకు పద్ం నండ పుట్ుంది .  

3. ______________ వ సంవతస ర్ంలో బియర్డ ు టీ.వీని కనగొన్నన డు .  

4. జేబులో పట్టు టీ.వీని  _________________ శాస్తసజి్ఞు లు కనగొన్నన రు .    

 

V. క్రింది క్పశ్న లను చదవ్ిండి సరైన సమాధానానిన  గురిుించి 

క్ాయిండి .  

1. స్దూర్ ప్రాంతాలనండ ఒక మాధయ మం ద్ధవ రా చ్చప్రతాలన, ధవ నిని 

ప్రగహంచగలిగే స్థధనం .                                                                                                      

a. టెలిస్కి ప్           b. టెలిఫోన్        c. టెలివిజన్    [ ] 

2. క్రింది ారిలో టీ. వీని కనుగొనన ది _____                                      [ ] 

a. బియర్డ ్                     b. ర్ధబర్డ ్            c.   ీ ర్్ర్డ ్  

3. కలర్డ టీ. వీని మొట్్ మొదట్ క్పవేశ్ పెట్ిన దేశ్ిం                           [ ] 

a. జపాన్                 b . క్బిట్న్                          c . క్ాన్్   

4. చేతి గడియార్ధలలో టీ. వీని అమరిి  రికార్డ ్సృష్ి్ంచిన దేశ్ిం . [ ] 

a.  చైనా                         b. జాన్                          c.  క్ాన్్    
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L-10. ఏకలవ్యయ డు 

I. అరా్ధలు 

1. విద్య  =   ________________                     2. గురువ =       _______________________ 

 3. మద్నపడు =   _____________             4. ప్రగహంచు = ______________________ 

II. వ్య తిరేకపదాలు 

1. తకిు వ X     ___________                             2. ఆలసయ ం X _________________ 

III. వచన్నలు 

1. గురువ   - _________                                 2. ప్రాణం - _______      

3. కోరిక -    ___________                                 4. ప్రపతిమ – ____________ 

IV. ఖాళీలు 

1. ాండవల  గురువైన ________________వద్దకు ఏకలవయ డు వచిా డు .  

2. అతయ ంత  భకి ి ప్రశద్ాలతో___________________ స్థధన చేస్థడు.  

3. ఏకలవయ డు క్షణం ఆలసయ ం చేయాకుండా తన బొటనవేలున 

______________గురు ద్క్షిణగా సమరిప ంచాడు .  

4. ఏకలవయ డు మహాభార్తంలో _____________నిలిచ్చపోయాడు .   

V. క్పశ్న  - జాబులు 

1. మహాభార్తంలో  గొపప  శ్వష్యయ నిగా ేరు తెచిు కునన దవరు  ?  

_____________________________________________________________________________

2. ఏకలవయ నికి ఏ విద్య  అంట్ట ప్రాణం ? 

_____________________________________________________________________________ 

3. అరుునడు ఏమని మద్నపడాు డు ? 

_____________________________________________________________________________

4.  ప్రోణుడు గురుద్క్షిణగా ఏమడగాడు ?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


