SAMPLE QUESTION PAPER DESIGN 2022-23
089 - TELUGU TELANGANA
10వ తరగతి మాదిరి ప్రశ్న రప్తము
దిి తీయభాష – తెలుగు
మార్కు లు 80
కాలము 3 గం.
General Instructions:
1. The question paper divided into two (2) parts. Part A&B.
2. The question paper contains 4 sections A,B,C,and D
3. Every answer to be write in answer sheet only.
4. Part A is MCQ pattern, and answer to be write along with selected option.
పార్టు - ఎ
సెక్షన్ - ఎ
I. ఈ ప్రంద ఇవి బడిన రండు గద్య ంశ్ములలో ఒకద్నిర జవాబులు రాయండి. 5X1 = 05
త
(అ). ప్రశ్న ల దిగువ నీయబడిన సమాధానములలో సరియైన ద్నిని గురించి
జవాబు
రప్తంలో రాయండి.
సామాజిక విషయాలోో ఆనాటి సాంఘిక దురాచారాలపై సమరభేరి మోగంచిన నవయుగ
త హకుు ల కోసం పోరాడిన ధీర్కడు. భర త చితి పైననే
వైతాళికుడు రాజా రామోో హన్ రాయ్. స్త్రల
సజీవంగా భారయ ను కూడా దహనం చేసే సతీ సహగమనం

అనే దురాచారానిన

తీప్వంగా

ఖండించాడు. శిశు హతయ లు, బాలయ వివాహాలు, బహు భారయ తి ం నిర్మో లనకు విశేషంగా
ప్రచారం చేసాడు.
త విదయ అవసరమని వాదించాడు. వితంతు వివాహాల కోసం కృషి చేశాడు. స్త్రల
త కు
స్త్రర
ఆస్తత, వారసతి హకుు లు కోరాడు. ఈయన ప్రమేయంతోనే నాటి గవరన ర్ జనరల్ విలియం
బంటింక్ ప్రభుతి ం 1829లో సతీ సహగమన దురాచారానిన , శిశు హతయ లను నిషేధంచింది.
రామోో హన్ రాయ్ మానవ సమానతాి నిన ప్రబోధంచాడు. కుల వయ వసను
థ
తిరసు రించాడు.
భారతీయులలో అంటరానితనం, అప్రజాసాి మయ ం, అమానుషమని పేర్కు నాన డు. సమకాలీన
జాతీయ అంతరాాతీయ రరిస్తతు
థ లను రాయ్ చకు గా అర థం చేసుకునాన డు. భారతీయుల
అనైకయ తకు మూల కారణం కుల వయ వసని
థ ఉద్ాటించాడు.
ఆంగ ో విదయ ను ప్పోతస హంచడానిర కలకతాత లో నివస్తసుతనన డేవిడ్ హేర్ అనే సాు ట్ోండ్
గడియారాల వాయ పారి 1817లో హందూ కాలేజీని సా
స్థ థ ింంచాడు. అతడిని రాయ్
ప్పోతస హంచాడు. తర్కవాత అది ప్ెస్తడంట్ కళాశాలగా మారింది.
రాజా రామోో హన్ రాయ్ జనో సల
థ ం బంగాల్ లోని రాధా నగరం. ఈస్తం
ట డియా కంెనీ లో
కంతకాలం ఉద్యయ గగా చేశాడు. స్త్ైసతవ, ఇసాోం, బౌదధ జైన మత ప్గంథాలు చదివి వాటి
సారాంశాలను అర థం చేసుకునాన డు. ఉరనిషతుతలలోని ఏకేశ్ి ర ఉపాసన, నిరాకార తతాి నిన
అంగీకరించాడు. మానవాళి అంతా వసుధైక కుటంబం. ప్రజలందర్మ ఆ కుటంబం శాఖలే
అని, అనిన దేశాల మేధావులు విశ్ి మానవ సౌప్భాతృతాి నిన , విశ్ి మానవ ప్శేయోభివృదిని
ధ
సాధంచడంలో ఎలంటి అడం
డ కులు ఎదురైనా అధగమంచాలి అనీ, వారిలో రరసప ర సేన హ
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సహకారాలు అందించడానిర ప్పోతస హంచాలనీ రామోో హన్ రాయ్ గటిగా
ట నమో ప్రచారం
చేశార్క.
ప్రశ్న లు
1) హందూ కాలేజీ ని స్థసాథింంచింది ఎవర్క?
(అ) డేవిడ్ హేర్

(ఆ)విలియం బంటిక్

(ఇ) రామోో హన్ రాయ్

(ఈ)గవరన ర్ జనరల్ రస్ట ట

2) రాజా రామోో హన్ రాయ్ ప్రధానంగా వేటి మీద పోరాటం సాగంచాడు?
త హకుు లు
(అ) సాంఘిక దురాచారాలు
(ఆ)స్త్రల
(ఇ) సతీసహగమన వయ తిరేకత

(ఈ)శిశు హతయ నిర్మో లన

3) భారతీయులలో అనైకయ తకు మూల కారణం ఏమటి?
(అ) బాలయ వివాహాలు
(ఆ)స్త్ర త విదయ లేకపోవడం
(ఇ) కుల వయ వస థ

(ఈ)సతీసహగమనం

4) అనిన దేశాల మేధావులు చేయాలిస న రని ఏమటి?
(అ) సాంఘిక దురాచారాలను ర్మపుమారడం
(ఆ) విశ్ి మానవ సౌప్భాతృతాి నిన సాధంచటం
(ఇ) విశ్ి మానవ ప్శేయోభి వృదిని
ధ సాధంచడం
(ఈ) బి మరియు స్త
5) సతీ శిశు హతయ లు దురాచారాలను నిషేధంచింది ఎవర్క? ఎపుప డు?
(అ) 1817, లర్ డ మెకాలే
(ఆ)1829, విలియం బంటిక్
(ఇ) 1817 డేవిడ్ హేర్

(ఈ)వీరవర్క కాదు
(లేదా)

(ఆ) ఈ ప్రంది గద్య ంశ్మును చదివి, అడిగన ప్రశ్న లకు సరైన సమాధానం ఎంచుకుని
జవాబు రప్తంలో రాయండి.
రప్తికలోో, టీవీస్థలోో రకరకాల ఇంటర్మి య లు చూస్తత ఉంట్ం. ఇంటర్మి య లు రండు
రకాలు. ఉద్యయ గాల ఎంింకై అభయ రి ధ ప్రతిభను రరీక్షంచడానిర చేసేది ఒకస్థ రకం.
ఉద్యయ గానిన సంపాదించడానిర అభయ ర్కధలు పూరి త సంస్తధ్త
ధ తో ఇంటర్మి య కు పోతార్క. దీనిలో
ఇంటర్మి య చేసే వయ కుత లు ప్రముఖ పాప్త పోషిసాతర్క. ఇది మొదటిది. ప్రముఖుల జీవిత
విశేషాలను తెలుసుకోవట్నిర చేసేది మరోరకం. ప్రముఖుల, గొరప వాళ్ళ

నుండి వారి

వివరాలను,విశేషాలను తెలుసుకోవట్నిర చేసేది రండో రకం. దీనిలో ఇంటర్మి య చేయబడే
వయ కే త కీలకం.
రండవ రకం ఇంటర్మి య లో, ఇంటర్మి య చేసేవయ కుత లు ముందుగా కనిన

అంశాలపై
త
ప్రశ్న లు తయార్క చేసుకుంట్ర్క. మొదట వారిని రరిచయం చేసుకుని, వారి వయ రగత
వివరాల నుండి మొదలై వారి జీవితంలోని ముఖయ సనిన వేశాలు, ఘట్టలు, వారందించిన
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సేవలు, ఆశ్యాలు, సమాజానిర వారిచేే సందేశ్ంతో ముగుసుతంది. ఇట్ో చేసే ఇంటర్మి య స్థల
వివరాలను రప్తికలోో, ప్రసార మాధ్య మాలోో ప్రజలు చూస్తత ఉంట్ర్క. ఆదరశ వంతులు,
త
సంఘసంసు రలు,

త తతలు,
శాస్త్సవే
రాజకీయనాయకులు, మొదలగు వారే కాకుండా మరే ఇతర రంగాలలోనైనా ఉతతమ
సేవలందించిన వాళ్ళ ందరినీ ఇంటర్మి య చేయడం మనం చూస్తత ఉంట్ం. వీళ్ళ జీవితాలు
త కలిగసాతయి, ద్రిని చూింసాతయి.
ఎందరికో స్తూ రిని
కవులు,

రచయితలు,

ఉదయ మ

కార్కలు,

ప్రశ్న లుుః
1) ప్రముఖులను ఇంటర్మి య చేయడానిర ఎట్ో స్తధ్ం
ధ కావాలి?
(అ) మానస్తకంగా సంస్తధ్ధధలుగా
(ఆ) ముందుగా అనుమతి తీసుకుని
(ఇ) ముందుగా కనిన అంశాలపై ప్రశ్న లు తయార్క చేసుకోవాలి
(ఈ) బలవంతపు జవాబులు ఆశించడానిర
2) ప్రముఖులను ఇంటర్మి య ఎందుకు చేసాతర్క?
(అ) వారి వివరాలను, విశేషాలను తెలుసుకోవట్నిర.
(ఆ) అభయ రి ధ ప్రతిభను రరీక్షంచడానిర.
(ఇ) వారిని రరిచయం చేసుకోవడానిర.
(ఈ) ఇవేవీ కాదు.
3) మొదటి రకం ఇంటర్మి య దేనిర సంబంధంచినది?
(అ) ఉద్యయ గానిన సంపాదించడానిర
(ఆ) జీవితంలో ముందుకు సాగడానిర,
(ఇ) ఉద్యయ గాల ఎంింకలో అభయ రి ధ ప్రతిభను రరీక్షంచడానిర
(ఈ) రరిచయాలు ెంచుకోవడానిర
4) ఇంటర్మి య అంటే ఏమటి?
(అ) అభయ రి ధ యొకు స్థజాాన రరిధని తెలుసుకోవడం
(ఆ) ప్రముఖుల వివరాలను,విశేషాలను తెలుసుకోవడం
త
(ఇ) గొరప వాళ్ ో వయ రగత
వివరాలను తెలుసుకోవడం
(ఈ) పైవనీన
5) ప్రముఖులను ఇంటర్మి య చేయడం వల ో ఉరయోగం ఏమటి?
(అ) ప్రజలకు వారి జీవిత విశేషాలు తెలుసాతయి
త కలిగసాతయి, ద్రిని చూింసాతయి.
(ఆ) ప్రముఖుల ఇంటర్మి య లు ఎందరికో స్తూ రిని
త కలిగంచవు, ద్రిని చూింంచవు.
(ఇ) ప్రముఖుల ఇంటర్మి య లు ఎందరికో స్తూ రిని
(ఈ) వారందించిన సేవలు, ఆశ్యాలు,ముఖయ సనిన వేశాలు, ఘట్టలు అర ధం అవుతాయి
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సెక్షన్ – బి
II. ఇది వాయ కరణ విభాగము. ఈ విభాగంలో (4) ఉర విభాగాలు ఉనాన యి. ప్రతి విభాగానిర 4
మార్కు లు కేట్యించబడాడయి.
2. ఈ ప్రంది వాయ కరణంలో ఏవైనా 4 (నాలుగు) సంధ కారాయ లకు జవాబులు రాయండి.
4X1 = 04

స్తప్తముుః కరో ధారయ సమాసము నందు ము వర ణమునకు పుంపులు వసాతయి.
1) పై స్తప్తము ఏ సంధర చందినది?
(అ) గసడదవాదేశ్ సంధ
(ఇ) పుంపాి దేశ్ సంధ

(ఆ) రడాి ది సంధ
(ఈ) దిి ర్కక త టకార సంధ

2) ఆదేశ్ము అంటే ఏమటి?
(అ) శ్ప్తువు వలె వచిే చేరేది
(ఇ) తంప్డి వలె ఆదరించేది

(ఆ) మప్తుని వలె వచిే కలిసేది
(ఈ) తలిో వలె ప్పేమంచేది

3) సంధ అంటే ఏమటి?
(అ) రండు రద్ల కలయిక

(ఆ) ఒక రదం ఒకసారి వచుే ట
(ఇ) రండు రద్లు వంటవంటనే వచుే ట (ఈ) ఒకే రదం యొకు పునర్కర త
4) ముతయ పు చిరప - ఈరద్నిన విడదీయండి.
(అ) ముతయ ముపు + చిరప

(ఆ) ముతయ ము + చిరప

(ఇ) ముతయ పు + చిరప

(ఈ) ముతయ ం + చిరప

5) కరో ధారయము అనగా
(అ) పూరి రద ప్పాధానయ ము

(ఆ) ఉతతర రద ప్పాధానయ ము

(ఇ) ఉభయ రద ప్పాధానయ ము

(ఈ) విశేషణ విశేషయ సంబంధ్ం గలది

త
3. ఈ ప్రంది ప్రశ్న లలో ఏవైనా (4) నాలుగంటిర సమాసాలు గురించి
రాయండి. 4X1 = 04
1) ఆనంద్యతాస హాలు-----సమాసం పేర్క..
(అ) దిి గు

(ఆ) ది ంది

(ఇ) బహుప్వీహ

(ఈ) ర్మరక

2) దశావతారాలు ------- విప్గహ వాకయ ం..
(అ) దశ్ అనే సంఖయ గల అవతారాలు

(ఆ) దశ్ అవతారాలు

(ఇ) రదిసంఖయ తోనిండిన అవతారాలు

(ఈ) అవతారాలు రది

3) చప్కము పాణి యందు కలవాడు---- సమాస రదం..
(అ) చప్కమే పాణి
(ఆ) విష్ణణవు
(ఇ) చప్కపాణి

(ఈ) పాణి చప్కము
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4) బహుప్వీహ సమాస లక్షణం…
(అ) ఉభయ రద్ర ధ ప్పాధానయ ము
(ఇ) తాప్దూరయ ర్మరకం

(ఆ) అనయ రద్ర ధ ప్పాధానయ ము
(ఈ) సంఖ్యయ విశేషణం

5) దిి గు సమాస లక్షణం-----(అ) విశేషణ విశేషయ సంబంధ్ం గలది

(ఆ) ఉతతర రద ప్రధానయ ము గలది

(ఇ) సంఖ్యయ విశేషణం గలది

(ఈ) పైవేవీ కావు

త
4. ఈ ప్రంది రదయ పాదమునకు గుర్కలఘువులు గురించి,
గణవిభజన చేస్త, ప్రంది ప్రశ్న లలో
త
ఏవైనా (4) నాలుగంటిర జవాబులు గురించి
రాయండి.
4X1 = 04
ఘనుడవాి డగు, వేడు తాయ గమయ దీక్షంబూని సరి ం సహా
1) ఈ రదయ పాదమునందు యతి స్థసాథనాక్షరములు ఏవి?
(అ) 1 నుండి 11

(ఆ) 1 నుండి 10

(ఇ) 1 నుండి 14

(ఈ) 1 నుండి 12

2) ఈ పాదము ఏ రదయ మునకు చందినది?
(అ) ఉతప లమాల
(ఇ) శార్మూలం

(ఆ) చంరక మాల
(ఈ) మత్తతభం

3) శార్మూలంలో ఉండే గణాలేవి?
(అ) నజభజజజర

(ఆ) సభరనమయవ

(ఇ) భరనభభరవ

(ఈ) మసజసతతగ

4) ఈ రదయ పాదంలో అక్షరాలు ఎనిన ?
(అ) 21

(ఆ) 19

(ఇ) 20

(ఈ) 18

5) ప్పాస అంటే ఏమటి
(అ) రదయ పాదంలో మొదటి అక్షరం

(ఆ) రదయ పాదంలో రండవ అక్షరం

(ఇ) రదయ పాదంలో రదియవ అక్షరం

(ఈ) రదయ పాదంలో రన్న ండవ అక్షరం

త
5. ఈ ప్రంది వాటిలో (4) నాలుగంటిర అడిగన విధ్ంగా అలంకారాలు గురించండి
4X1 = 04
1) ఉరమాలంకారానిర లక్షణం…
(అ) ఉరమాన ఉరమేయములకు మనోహరమైన సమానధ్రో ం
(ఆ) ఉరమాన ఉరమేయములకు మనోహరమైన పోలిక
(ఇ) ఉరమాన సమానధ్రో ములకు మనోహరమైన పోలిక
(ఈ) ఉరమావాచక ఉరమేయములకు మనోహరమైనపోలిక
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2) అతిశ్యోర త అలంకారానిర ఉద్హరణం…
(అ) సహజ స్త
స్థ తి
థ ని ఎనోన రటో ఎకుు వ చేస్త చరప డం
(ఆ) ెదె
ూ దూ మేడలు ఆకాశ్మును తాకవు
(ఇ) భూపాలకులు రరోరకార్కలు
(ఈ) ఆ యేనుగు నడుసుతనన కండ వలె ఉనన ది
3) ప్కమాలంకారానిర మరో పేర్క.
(అ) అప్కమాలంకారం
(ఇ) యథాసంఖ్యయ లంకారం
4) ఉరమానము అంటే ఏమటి?
(అ) ప్రస్తధ్ధ వసుతవు
(ఇ) మూడవ వసుతవు
5) టోకోయ

ఒలింింక్స

(ఆ) సంఖ్యయ లంకారం
(ఈ) అరాధలంకారం

(ఆ) ప్రసుతత వసుతవు
(ఈ) ఇవేవీ కాదు

లో నీరజ్ చోప్పా, రవికుమార్ దహయాలు సి ర ణ రజత రతకాలు

సాధంచార్క. ఈ వాకయ ంలోని అలంకారం ఏది?
(అ) అరాధంతరనాయ సాలంకారం
(ఆ) ఉరమాలంకారం
(ఇ) యథా సంఖ్యయ లంకారం

(ఈ) అతిశ్యోకయ త లంకారం

ప్రధాన పాఠ్య పుసతకముస్థనుండి
త
6. ఈ రంది రండింటిర రరాయ యరద్లు గురించి
జవాబు రప్తంలో రాయండి.
1) సమరము రద్నిర సమానమైన అరాధనిన ఇచేే రద్లు?
అ) సమజయ
ా ము, మరణము

ఆ) యుదము
ధ
, కదనము,

ఇ) ఆహవము, రతాకము

ఈ) పోరాటము, రాయబారము

2X2 = 04

2) రలెలే
ో దేశానిర రటటగొమో లు అని ప్గామస్థసి రాజయ ం కోసం గాంధీజీ కలలు కనాన ర్క.
త
జనస్థరద్లనుబాగు జేసుడే దేశ్ సౌభాగయ మనుకనాన డు – రరాయ యరద్లు గురించండి.
అ) రలెలు
ో , ప్గామాలు, జనరద్లు
ఇ) రలెలు
ో , జనరద్లు, రటటగొమో లు

ఆ) ఊర్కో, రలెలు
ో , రటణా
ట లు
ఈ) రటటగొమో , సి రాజయ ం, సౌభాగయ ం

త
7. ఈ రంది వానిలో రండింటిర జాతీయాలు గురించి
జవాబు రప్తంలో రాయండి.
త
1) “అబధ్ము
చపుప ట” అనే అరాధనిన ఇచేే జాతీయానిన గురించండి.
ూ
అ) అసతయ ము చపుప ట

ఆ) మోసగంచుట

ఇ) ఇచిే లేదనుట

ఈ) రలిర లేదని బంకుట

2X2 = 04

త
2) ఈ ప్రంది జాతీయమునకు అర థములు గురించండి.
పీడ వదలడం
అ) నశించడం

ఆ) అంతమవడం

ఇ) మరణించడం

ఈ) అ మరియు ఆ
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త - జాతీయానిర అరాధనిన రాయండి.
3) ప్బహాో స్త్సం
అ) రక్షణ
ఇ) తిర్కగులేనిది

ఆ) కదిపా
ూ టి ఆనందం
ఈ) కషర
ట డి సాధంచడం

8. ఈ రంది వానిలో రండు సామెతలను గురించి జవాబు రప్తంలో రాయండి.

2X2 = 04

1) “అడుసు తొకు నేల కాలు కడుగ నేల” ఈ సామెత వాడుకకు తగన సందరాా నిన
త
గురించండి.
అ) సంబంధ్ం లేని విషయాలోో తలదూరిే ; బాధ్లు, కషాటలు అనుభవించినపుప డు
ఆ) అనవసర విషయాలోో జోకయ ం చూింనపుప డు
ఇ) అవసరమైనపుప డు కూడా కలిప ంచుకోక పోయిన సందరా ం
ఈ) ఏ రనీ చేయకుండా హాయిగా తిని కూర్కే నన పుప డు
త
2) ఈ ప్రంది వాకాయ నిర సరైన సామెతను గురించండి.
చర్కవుల రడోడనిన తీస్త బావిలేస్తనటో.
ఆ) కషాటలపైనా కషాటలు రావడం
ఈ) ఒక సుఖం తర్కవాత కషం
ట రావడం

అ) సుఖ్యల పైన సుఖ్యలు రావడం
ఇ) ఒక కషం
ట తర్కవాత సుఖం రావడం

త
3) ఈ ప్రంది వాకాయ నిర సరైన సామెతను గురించండి
ఒకరి బాధ్ మర్కకరిర సంతోషానిన కలిగంచుట
అ) అంగటోో అనీన ఉనాన అలుోని నోటోో శ్ని
ఆ) ఎదుూ పుండు కారర ముదుూ
ఇ) ఉర్కము ఉరిమ మంగలం మీద రడినటో
ఈ) అతతసొముో అలుోడు ద్నం చేస్తనటో
త
9. ఈ రంది వానిలో రండు ప్రప్రయలను గురించి
జవాబు రప్తంలో రాయండి.

2X1=02

1) నగర గీతం ఏ ప్రప్రయకు చందిన పాఠ్ం
అ) వచన కవిత

ఆ)పురాణ కవిత

ఇ) భాషా వాయ సం

ఈ)చారిప్తక వాయ సం

2) భిక్ష పాఠ్య ంశ్ము ఏ ప్రప్రయకు చందినది
అ) ప్పాచీన కవిత

ఆ) పురాణ కవిత

ఇ) ప్పాచీన రదయ ం

ఈ) కథానిక

10. రంద ఇవి బడిన రరిచిత గద్య ంశ్ముస్థ మరియు రరిచిత రద్య ంశ్ంల నుండి ఒకద్నిని
త
రి కరించి, ద్ని రంద ఇవి బడిన ప్రశ్న లకు జవాబులు గురించి
జవాబు రప్తంలో
రాయండి.

5X1 = 05

(అ) ఈ ప్రంది రరిచిత గద్య ంశ్మును చదివి, అడిగన ప్రశ్న లకు సరైన సమాధానం
ఎంచుకుని రాయండి.స్థ
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కనీస అవసరాలు తీరడం, గౌరవ ప్రదంగా ప్బతకడం ప్రజల ప్పాథమక హకుు .
సాి తంప్తయ ం వచిే న తొలి దశాబాూలలో అనేక సంక్షేమ రథకాలు అమలు అయేయ వి.
రరాయి పాలనలో నిధ్ధల మళిళ ంపు, పాలనా రరమైన వివక్ష వల ో అవి తెలంగాణకు
అందలేదు. అందువల ో మూడుతరాల అణచివేతలో మగ ిన సమాజానిన

మళాళ

సంక్షేమరథకాల ర్మరంలో ఆదుకోవడం తరప నిసరి.
తెలంగాణకు నీటిపార్కదల రంగంలో జరిగన అనాయ యానిన చకు దిదడ
ూ ం ఒక
బృహతాు రయ ం. రరిపాలనా రంగంలో సంసు రణలు ప్రవేశ్ెటడ
ట ం కూడా అవసరమే.
తెలంగాణ ఒకపుప డు దేశ్ంగా ఉండేది. రి య రరిపాలన మనకు కతతగాదు. అపారమైన
వనర్కలు ఉనాన యి. ప్రజలు కషిం
ట చే తతి ం గలవార్క. బుధబ
ధ లనిర కదవ లేదు.
ఇందుకుతోడు మూడుస్థతరాల పాట సేి ఛ్ఛా స్థ స్వాతంత్ర్యాల కోసం పోరాడిన జాతిర వాటి
విలువ తెలిసే ఉంటంది. అందువల ో తెలంగాణ భవిషయ తుతపై సందేహానిర తావు లేదు.
సి తంప్త తెలంగాణ అభివృధధ బాటలో రయనిసుతంది. ప్రరంచానిర ఆదరశ ంగా
నిలుసుతంది.
ప్రశ్న లు.
1) ఎపుప డు తెలంగాణకు సంక్షేమ రథకాలు అందలేదు?
అ) రరాయి పాలనలో నిధ్ధల మళిళ ంపు వల ో
ఆ) పాలనా రరమైన వివక్ష వల ో
ఇ) అ మరియు ఆ
ఈ) పైవేవీ కాదు
2) మూడుతరాల సమాజము ఎందుకు అణచివేతలో మగ ింది?
అ) రరాయి పాలన

ఆ) నిధ్ధల మళిళ ంపు,

ఇ) పాలనా రరమైన వివక్ష.

ఈ) పైవనీన

3) తెలంగాణ రరిపాలనా రంగంలో ఏది అవసరం?
అ) భవిషయ తుతపై సందేహాలు లేకుండడం
ఆ) ప్రజలను ఆదుకోవడం
ఇ) సంసు రణలు ప్రవేశ్ెటడ
ట ం
ఈ) అనాయ యానిన చకు దిదడ
ూ ం
4) తెలంగాణ జాతి ఎటవంటిది?
అ) సేి ఛ్ఛా

స్వాతంత్ర్యాల విలువ తెలిస్తనది

ఆ)సేి ఛ్ఛా

స్వాతంత్ర్యాల విలువ తెలియనిది.

ఇ) అణచివేతలో మగ ినది
ఈ) రి యరాస్త్షం
ట కోసం పోరాడినది
5) తెలంగాణ ప్రజలు ఎలంటివార్క?
అ) బుధబ
ధ లం కదువ గలవార్క

ఆ) బుధబ
ధ లం కలిగ,పోరాడే తతి ంగలవార్క
ఇ)ఇతర్కల అణచివేతలో మగ ిన వార్క
ఈ) రరాయి పాలనకు అలవాట రడవా
డ ర్క
Page 8 of 11

(లేదా)
(ఆ) ఈ ప్రంది రదయ ము చదివి, అర ధం చేసుకుని, ద్ని దిగువ ఇవి బడిన ప్రశ్న లకు
త
సరియైన జవాబులు గురించి
రాయండి.
పొతతంబై కడు నేర్కప తో హతమునుద్యో ధంచు మప్తుండు,సం
వితతంబై యొక కారయ సాధ్నమునన్ వల్ిందు మప్తుండు, సాి
యతతంబైన కృపాణమై యర్కల నాహారించు మప్తుండు, ప్పో
చితతంబై సుఖమచుే మప్తుడు దగన్ ీ
స్థ ల్ంక
ల
రామేశ్ి రా!
ప్రశ్న లు.
1) సేన హతుడు మంచి చపేప టపుప డు ఎల ఉంట్డు?
అ) మసతకము
ఆ)వాసతవికము
ఇ) పుసతకము

ఈ) కోసాత ప్పాంతము

2) కారయ సాధ్నములో న్యయ ము ఎల ఉంట్డు?
అ) విలువైన ధ్నము
ఆ)తలిద
ో ంప్డులిచిే న ఆస్తత
ఇ) సాి రి ాతమైన ధ్నం
ఈ) పైవేవీ కాదు
3) కతితని రటటకుని చలికాడు ఏమ చేసాతడు?
అ) మప్తులను సంపాదిసాతడు
ఆ)కషాటలను తొలగసాతడు
ఈ) శ్తృవులను సంహరిసాతడు

ఇ) జీవితాంతం తోడుంట్డు
4) మంచి సోరతి ఏమ ఇవి గలడు?
అ) సుఖ్యనిన

ఆ)జీవితానిన

ఇ) సేన హానిన

ఈ) సంతోషానిన

5) పొతతంబై – రద్నిన విడదీయండి.
అ) పొతతంబు+అయి
ఇ) పొతతంబు+ఆయి

ఆ) పొతతంబు+ఐ
ఈ) పొత్+తంబై

పార్టు - బి
సెక్షన్ - సి
III. ప్రధాన పాఠ్య పుసతకముస్థస్తంగడి-2స్థనుండి
11. ఈప్రంది ప్రశ్న లలో మూడింటిర సంప్గహంగా జవాబు రాయండి.

3X2 = 06
1) నగరజీవిర తీరిక దకు దు. కోరిక చికు దు. అనే కవితా రంకుత లలోని వాసతవానిన
వివరించండి.
2) “మప్తుడు పుసతకం వలె మంచి ద్రి చూపుతాడు”స్థఅని ఎట్ో చరప గలర్క?
3) హాలికునకు కావలస్తన వసతిసౌకరాయ లు ఏవిధ్ంగా ఉంటే అతడు సంతృింత చందుతాడు?
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4) పూజకు సతయ ం, దయ, ఏకాప్గత అనే పుషాప లు అవసరం అని ప్గహంచార్క కద్! మరి
చదువు విషయంలో ఏవేవి అవసరం అనుకుంటనాన ర్క?
12. ఈప్రంది ప్రశ్న లలో రండింటిర సంప్గహంగా జవాబు రాయండి.
2X2 = 04
1) కరప గంతుల లక్షో ణశాస్త్స్త త గారిని సామల గుర్కసాథనీయులుగా ఎందుకు భావించార్క?
త
2) రప్తికలోోని సంపాదకీయాలకు, సాధారణ వారలకు
మధ్య నునన భేద్లేవి?
3) నాటి తెలంగాణములో తెలుగుభాష ఉఛ్ా స్తతి
థ లో ఉందని ఎట్ో చరప గలర్క?
13. ఈ ప్రంది ప్రశ్న లలో ఒకద్నిర విపులంగా జవాబు రాయండి.
1X4 = 04
1) గోల్ు ండ రటణ
ట ము అందస్థచంద్లు, వైభవము, విశిషత
ట గురించి రాయండి.
2) రప్తికలోోని సంరదకీయాలకు, సాధారణ వారాత ంశాలకు మధ్య నునన భేద్లు ఏవి?
14. ఈ ప్రంది ప్రశ్న లలో ఒకద్నిర విపులంగా జవాబు రాయండి.
1) కోరంవల ో కలిగే దుషప రిణామాలను గురించి రాయండి.

1X4 = 04

2) నేటి సమాజానిర ద్తృతి ం గల వయ కుత ల ఆవశ్య కతను తెలురండి.
15. ప్రంది రద్య లలో ఒకద్నిర అని యప్కమంలో ప్రతిరద్రాధలు రాయండి

1X6 = 06

(అ) నిరయంబైన నిబంధ్మైన ధ్రణీ నిర్మో లనంబైన దు
రో రణంబైన, గులంతమైన నిజమున్ రానిముో , కానిముో , పో
హర్కడైనన్, హరియైన నీరజభవుం డభాయ గతుండైన నౌ
దిర్కగన్ నేరదు నాదు జిహి , వినుమా! ధీవరయ ! వేయేటిరన్?
(లేదా)
(ఆ) ఆ కంఠ్ంబుగ నిపుడ మాధ్ధకర భిక్షానన ంబు భక్షంరగా
లేకునన ం గడు నంగలరే దవు మేలే? లెసస ! శాంతుండవే!
నీకంటెన్ మతిహీనులే కటకట్! నీవార ముషిం
ట రచుల్
శాకాహార్కలు గందభోజులు శిలోంఛ్ ప్రప్కముల్ తారసుల్.
IV. ఉర వాచకము – మన ఇతిహాసము – రామాయణం
16. ఈప్రంది ఉరవాచక ప్రశ్న లలో రండింటిర విపులంగా జవాబు రాయండి.
2X4=08
1) వాలీో రమహరి ి రామాయణ రచనకు స్థీ లకారం చుటడా
ట నిర ద్రి తీస్తన రరిస్తతు
థ లు ఏవి ?
2) స్థీ లరామచంప్దుడు వానర సైనయ ంతో లంకా నగరానిర చేర్కకునన విధానానిన వరి ణంచండి.
3) రావణాసుర్కడు మారీచుని సహాయంతో రతదేవిని అరహరించిన వైనానిన తెలరండి.
4) రామాయణంలో మీకు నచిే న పాప్త మరియు ఎందుకు నచిే నద్య వివరించండి?
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సెక్షన్ - డి
V. 17. రచనా ప్రప్రయలు
1) ఈ ప్రంది విషయానిన

చదివి, అర థం చేసుకని, అడిగనటోగా ఒక లేఖ రాయండి.

(లేఖ్యరచన)

1X4=4

నీ పేర్క విశ్ి త్తజ. సైనిక్ పురి, హైప్ద్బాదులో నివస్తసుతనాన వు. వానా కాలంలో నాలలు,
మాయ న్ హోల్ లు నిండి ముర్కగు నీర్క రోడ ోపై ప్రవహంచడం వల ో అనేక రోడుడ ప్రమాద్లు
జర్కగుతునాన యి. ఈ ప్రమాద్లను నిరోధంచడం కోసం మాయ న్ హోల్ లు మూస్త
ఉంచడం, ముర్కగు కాలి లలో స్థపాోస్తక్
ట వయ రాధలు, కాయ రీబాయ గులు అడుడ రడకుండా
ఎరప టికపుప డు శుప్భరరచడం, రోడ ోపై వాననీర్క నిలవకుండా జాప్గతతరడడం వంటి తక్షణ
నివారణ చరయ లు తీసుకోవాలని కోర్కతూ కమషనర్, జిహెచ్ఎంస్త, హైదరాబాదు వారిర ఒక
లేఖ ప్వాయుము.
2)స్థఈ ప్రంది రచనా ప్రప్రయలలో ఒకద్నిర 80 నుండి 100 రద్లలో జవాబు రాయండి.స్థ
1X4 = 04
అ) దినచరయ
నీ పేర్క పూర ణత్తజ. నీవు రదవ తరగతి చదువుతునాన వు. ‘కరోనా వాయ ధ పీడిత
అనుమానితులను విడిగా ఉంచడం' అనే నిబంధ్న ప్రకారం బడిర, సమాజానిర,
ఇంటోో వయ కుత లకు దూరంగా ఇంటోోనే ఒక గదిలో నిరో ంధ్ంలో ఉండిపోవడం వల ో
నీలో కలిగన అనుభూతులను, ఊహలను దినచరయ గా రాయండి.
(లేదా)
ఆ) వారాత రచన:స్థప్రంది వివరాలతో ఒక వారాత నివేదిక రాయండి
నీ పేర్క అక్షయ్. ఆదిలబాదు జిలో బాసర లోని మీ పాఠ్శాలలో వారి ిక
ప్కీడాదినోతస వం జరిగంది. ద్నిని గూరిే ఈ ప్రంద ఇవి బడిన ఆధారాలతో నమసేత
తెలంగాణ వారాత రప్తికకు ఒక వారాత నివేదిక రాయండి.
ప్రభుతి పాఠ్శాల – సోప ర్ టస డే – ముఖయ అతిథి – సా
స్థ థ నిక ఎమెో లేయ - విద్య స్థర్కధలు రటటదల – అంరతభావం – దేశ్ ప్రగతి అభివృధధ – విద్య ర్కధల చేతిలో – విద్య ర్కధలు
- ప్కమ శిక్షణ – సేవా కారయ ప్కమాలు – రతాకాలు - మఠ్యిలు.
(((((())))))
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