INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL - RIYADH

WORKSHEET – SA2 - 2016-17
CLASS – IV

SUB : TELUGU

I. జిత్త
ు లమారి నక్క , బాలల దినోత్సవం , మా ఇలలు పాఠాయంశాల న ండి తెలలగు న ండి
తెలలగు ; తెలలగు న ండి ఇంగ్లుష్ మరియు ఇంగ్లుష్ న ండి తెలలగు అరాాలల నేర్చుక ండి.
Learn all Word meanings Telugu to Telugu ; Telugu to English and English to Telugu from the lessons
జిత్త
ు లమారి నక్క , బాలల దినోత్సవం , మా ఇలలు (from your note book)

II. జిత్త
ు లమారి నక్క పాఠం న ండి క్ంర ద తెలిపిన ఖాళీలన పూరించడం నేర్చుక ండి.
Learn below mentioned Fill in the blanks from జిత్త
ు లమారి నక్క lesson.

a) నక్క ______________ మారిది.
b) నక్క ___________________ నీలి రంగుగా మారింది.
c) నక్క _______________ తండి తని బాగా బలిసంది.
d) నక్క _______________ పట్ట లేక్ ఊళ వేసంది
e) రంగు మారినా ________________ మారదు.

III. సంశలుష పదాల అరాాలల తెలలగు న ండి ఇంగ్లుష్ మరియు ఇంగ్లుష్ న ండి తెలలగు నేర్చుక ండి.
Learn all the word meaning of one consonant with two maatraas from your note book.
(Telugu to English and English to Telugu)
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IV. క్ంర ద తెలిపిన పరశ్నలక్ల సమాధానాలల నేర్చుక ండి.
Learn answers for the below mentioned questions.
a) చాక్లి ఏమి చేశాడు?

b) నక్క నీలి ర్ంగు నక్కగ్ా ఎలా మారింది?

c) నక్క ధెైర్యంతో ఏం చేసింది?

d) పుననమి రోజు నక్క ఏమి చేసింది?

e) చివరిక్ నక్క గతి ఏమంది?

f) నెహ్ూ ర ఎపుుడు పుట్ాాడు?

g) మన మొదట్ి పరధానమంతిర ఎవర్చ?

h) బాలా దినోత్సవం ఏ రోజున జర్చపుతార్చ?

i) నెహ్ూ రక్ల ఎవర్ంట్ే యిషాం?
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j) ఇంట్ిలో ఎవరెవర్చంట్ార్చ?

k) మీ ఇలలు ఎలా ఉంట్ ంది?

l) పండు చెట్ు పేర్ు చ రాయండి?

m) క్ూర్గ్ాయల పేర్ు చ చెపుండి?

n) పొ లంలో ఏమేమి పండుతాయి?

V. క్ంర ద తెలిపిన పదాయలల చూడక్లండ రాయడం నేర్చుక ండి. Learn below mentioned poems
1. ఎంత్ చద వు చదివి -------------- విన ర్ వేమ!
2. త్పుు లెన న వార్చ ----------- విన ర్ వేమ!
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VI. తెలలగు అంకెల పేర్ున 51న ండి 100 వర్క్ల చూడక్లండ రాయడం నేర్చుక ండి?
Learn Telugu number names from 51 to 100

VII.

క్ంది వాకాయలన సరెన
ై క్రమంలో రాయండి Rewrite the sentences correctly

1.మా క్ర్ణ్ పేర్చ అనన
2.ఇలలు మా వుంట్ ంది చూడముచుట్గ్ా
3.ఇషాం పూలమోక్కలంట్ే నాక్ల
4.మాకెంతో మా ఇలు ంట్ే యిషాం
Prepared by
III – V Girls Section

Revathee
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