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SAMPLE QUESTION PAPER DESIGN 2021 
089 - TELUGU TELANGANA 

10వ తరగతి మాదరిి ప్రశ్న ప్తరము - 1  

పారటు  - ఎ 

దిితీయభాష – తలెుగు         మారటులు 40            కాలము 1 ½ గం  

                                                     SECTION – A 
 

1. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన ర ిండు గద్యింశములలో ఒకద్నిక్ జవాబులు రాయిండ.ి ప్రశ్నల 
దిగువ నీయబడిన సమాధానములలో సరియ ైన దానిని  గురితంచి రాయండి.                    

5X1=05 
(అ)  అక్ుడ ప్న్నండు గూడాల ప్రజలునానరట. పెద్ద లునానరట. వారంద్రితో క్లసి భవిషయత్ 
కారాయచరణను రూప ందించాడు భం. ముంద్ు అరసుు  అయన క్ురూద  తదితరటలంద్రినీ 
విడిపించాలి. జోడెన్ ఘాట్ క ంద్రంగా ఉండాలి. తిండి ఆయుధాల ఖరటు అనిన గూడాలు 
భరించాలి. తుడుం యుధ్ధ  సంక తంగా ఉప్యోగించాలి. గొడడ ళ్లు , ఈటెలు, బాణాలు, 
వొడిసెలలు, తుపాక్ులు తయారట చేయాలి. జోడెన్ ఘాట్ లో సైెనయం ఉంట ంది. గాా మాలోు  
రక్షక్ద్ళాలుంటాయ. క సులక్ు హాజరట కామని సరాురటక్ు వారత ప్ంపాలి. సరాురట 
భూములను మనక్ు ఇచేువరక్ు పో రాటం జరటగుతద్ని ప్రక్ట ంచాలి. గ ండు రాజయ స్ాా ప్న ే
మన లక్షయం. అంద్ుక్ు మనం రహసయంగా ప్నిచేయాలి. అని ప్రతినిధులంద్రూ 
నిరణయంచుక్ునానరట. మహద్ు పెైకాజీని క్లిస్ాడు. అతడు తహసీలాద రటతో మాటాు డాడు. 
తహసీలాద రట హ ైద్రాబాద్ులో ఉనన డెైరెక్ుర్ జనరల్ ఆఫ్ రెవ్నయయ గారికి, క్ురూద  మొద్ల ైన 
గ ండు ముదాద యలపైె ద్య చయపితే సరాురట గౌరవం పెరటగుతుంద్ని లేఖ రాస్ాడు. 
కొమురం భం మాటలు విని వాళ్లు మోసపో యారని, మీరట క్నిక్రించాలని అంద్ులో 
పేరొునానడు. మొతాత నికి వాళ్లు విడుద్ల ై జోడెన్ ఘాట్ చేరటక్ునానరట.  

   ప్రశ్నలు: 

 1. పెై పేరాలో సమావేశ్ం ఎవరెవరిమధయ జరిగింది? 

   అ) ప్రజలు,ప్రభుతిం                           ఆ) ప్రభుతిం, పెద్ద లు 

   ఇ)ప్న్నండుగూడాలపెద్ద లు,ప్రజలు.  ఈ)ప్న్నండుగూడాలపెద్ద లు,ప్రభుతిం                                                   

  2. సమావేశ్ ప్రతినిధుల నిరణయం ఏమిట ? 

   అ) రహసయంగా ప్ని చేయాలి                   ఆ) రహసయంగా యుధ్ధ ం చేయాలి 
   ఇ) గ ండు రాజయం నశంచాలి               ఈ) గ ండు రాజయం స్ాా పించాలి. 
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3. ప్రభుతాినికి ఏమని సమాచారం ప్ంపాలి? 

అ) క సులక్ు హాజరట కామని                  ఆ) పో రాటం ఆగద్ని 

ఇ) గ ండుల జోలికి రావద్ద ని                    ఈ)  పె ైఅ,ఆ సరెైనవి 

4. కొమురం భం మాటలు విని మోసపో యనది ఎవరట?  
అ) తహసీలాద రట                                   ఆ) మహద్ు,పెైకాజీ  

ఇ) గూడెం పో ద్ద లు                              ఈ) ఎవరూకాద్ు 

 5. పె ైపేరాగాా ఫ్ ఏవిషయానిన గురించి తెలుప్ుతుననది? 

అ) గ ండు రాజయస్ాా ప్నకెై చేసిన ప్రయతనం 

ఆ) సరాురటపెై తిరటగుబాట  

ఇ) గ ండు గూడాల పెద్ద ల మధయ సమావేశ్ం  

ఈ) గ ండు ముదాద యలను విడిచిపెటు డం 
 

లేదా / OR 

 (ఆ) బ ంబాయలో విదేశీ వసత ర బహిషురణ జరటగుతునన ర జులు. ఒక్ వాయపారి ఎవరట 
నాక్ు అడడ ం వస్ాత ర  రండి చయదాద ం అంటూ విదేశీ వస్ాత ా లను కారటలో వేసుక్ుని అమమకానికి 
బయలుదేరాడు. కాంగెాసు సతాయగాహులు ఆ ప్రయతాననిన విరమించుకోమని ఎంతగానో 
పరా ధేయ ప్డాడ రట. అతను వినలేద్ు. వ్ంటనే ఒక్ యువక్ుడు “నీవా బటు లు 
అమమద్లచుక్ుంటే నామీద్ుగా వ్ళ్ళు అముమకో”మని కారటకి అడడ ంగా ప్డుక్ునానడు. ఆ 
వాయపారి బెద్రలేద్ు. నిజంగానే ఆ యువక్ుడి మీద్ుగా కారట పో నిచాుడు. ఆ యువక్ుణణణ  
హాసపటల్ లో చేరిపంచారట. నాలుగు గంటలు మృతుయవుతో పో రాడి అతను పరా ణాలు 
విడిచాడు. అంద్రూ ఆ వాయపారి చరయక్ు సత ంభంచి పో యారట. యువక్ుడి మరణానికి 
ప్రితపించి పో యారట. ఆవాయపారికి ప్రభుతిప్ు అండద్ండలు బాగా ఉనానయని, అంద్ుక  
అతడంత విచుల విడిగా దారటణానికిపాలపడాడ డనీ తరటవాత తెలియవచిుంది. 
         ఈ క్థ ఇంతట తో ఆగలేద్ు. ఆ మరానడు ఆ యువక్ునిపెై కారట నడిచిన చ ట గంధ 
ప్ుష్ాపక్షతలు చలిు ప్రజలు వీరావేశ్ంతో జ జ లు కొడుతూ ఉంటే క్నీసం తమ స్ాట  
స్ో ద్రటని ద్ురమరణానికి స్ానుభూతి చయపే అవకాశ్మ ైనా ప్రజలకివిక్ుండా పో లీసులు 
గుంప్ులిన చెలాు చెద్ురట చేసి, లాఠీఛారీీ చేశారట. కొంద్రిని అరసుు  చేశారట. సీత రలుక్ూడా 
పికెట ంగ్ చేసయత  ఉంటే వారిని క్ూడా పో లీసులు చెద్రకొటాు రట.          

ప్రశ్నలుుః 
1. సతాయగాహుల విజఞ పిత  ఏమిట ?  

అ) విదేశీ వస్ాత ా లు అమమవద్ద ని    ఆ) యువక్ుని పైె కారట పో నివిద్ుద  అని   

ఇ) వీరావేశ్ం చయప్వద్ద ని           ఈ) పో లీసులిన కొటు వద్ద ని  
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   2. పెై పేరాలో యువక్ుడు వయతిర కించిన ఘటు ం ఏమిట ? 

అ) స్ామూహిక్ పో రాటం.                             ఆ) సతాయగాహం.         

ఇ) విదేశీ వస్ాత ా లఅమమక్ం                             ఈ) ఇవేవీ కాద్ు. 

   3. పో లీసులు ప్రజలను ఎంద్ుక్ు చెద్రకొటాు రట? 

అ) వీరావేశ్ంతో జ జ లు కొడుతూ ఉంటే            ఆ) సీత రలు పికెట ంగ్ చేసుత ంటే, 
ఇ) పో లీసులక్ు వయతిర క్ంగా పో రాడుతుననంద్ుక్ు ఈ) పెైవేవీ కాద్ు                                                                      

    4. ప్రజలక్ు దొ రక్ని అవకాశ్ం ఏమిట ?  

అ) స్ాట  స్ో ద్రటని మరణానికి స్ానుభూతి చయపే అవకాశ్ం    

ఆ) విదేశీ వసత ర బహిషురణ ఉద్యమంలో పాలగొ నే అవకాశ్ం 

ఇ) పో లీసులక్ు వయతిర క్ంగా పో రాడే అవకాశ్ం  
ఈ) వాయపారిని బెదిరించ ేఅవకాశ్ం  

     5. పె ైసంఘటనలో ప్రజల ప్రతిసపంద్న ఏమిట ? 

అ) వాయపారి చరయక్ు సత ంభంచి పో వడం   

ఆ) యువక్ుడి మరణానికి ప్రితపించి పో వడం.     
ఇ) గంధ ప్ుష్ాపక్షతలు చలిు స్ానుభూతి చయప్డం.         ఈ) పెైవనీన 

 
2. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన ర ిండు గద్యింశములలో ఒకద్నిక ్జవాబులు రాయిండ.ి   ప్రశ్నల 
దిగువ నీయబడిన సమాధానములలో సరియ ైన దానిని  గురితంచి రాయండి.    5X1 = 05 

(అ)  పెైగంబర్ బక్ష్ కొడుక  ఉస్ాత ద్ బిసిమలాు ఖాన్. తండిర అతడిన షహనాయ నేర ుముంద్ు 
బడికి వ్ళ్ళు చద్ువుకొమమని బలవంత పెటేు వాడు. చద్ువుకోవటం ఇషు ంలేని బిసిమలాు ఖాన్ 
కాశీలో  
ఉండే తన మేనమామ అలీబక్ష్ విలాయతు ద్గొరికి పారిపో యనాడు. అలీబక్ష్ విలాయతు 
సంగీత సభలోు  స్ో లో వాయంచే విదాింసుడే కాక్, కాశీ విశ్ినాథాలయంలో షహనాయ 
వాయంచే విదాింసుడు. అతడు బిసిమలాు ఖాన్ క్ు ఎంతో పేరమతో షహనాయ వాద్య 
రహస్ాయలు, తన జీవితంలో జరిగిన ఒక్ రహసయం క్ూడా చెపిపనాడు. కాశీని మహా 
శ్మశానం అంటారట. ఆ మహాసమశానంలో ఏమూలనో క్ూరటుండి అలీబక్ష్ అరధరాతిర 
షహనాయ స్ాధన చేసుత నానడట. ఎక్ుణుణ ంచ  దివయ ప్రిమళ్ం. క్ళ్లు తెరచి చయసేత  ఒక్ 
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భవయమూరిత నిలబడి ఉనానడట. జటటాజూటం. ఒంట నిండా విభూతిర ఖలు, 
మ డనిండా,ద్ండలక్ు,ముంజ తికి రటదరా క్షమాలలు. అతడు మంద్హాసం చేసయత  
“వాయంచు బేటా వాయంచు”అని తన వేళ్ుతో షహనాయని తాకి అద్ృశ్య మ ైనాడట.  

 అతడు స్ాక్షాతుత  బాబా విశ్ినాథుడే అని, తన షహనాయలో అతని సపరశ వలన 
సుసిరాలు చేరినాయని ఆనంద్ వివశుడైె అలీబక్ష్ ఆనాట నుండి ధాట గా వాయంచడం 
మొద్లు పెట ు నాడట. అయతే తన మేనలుు నికి ఈ ముచుట చెపిప, “ఇవి దేవ 
రహస్ాయలు.ఇటాు ంట  దివయ అనుభూతులు ఇక్ుడ చాలా జరటగుతాయ. ఒక్ వేళ్ నీక్ు 
క్ూడా ఇటాు ంట  అనుభవం ఎద్ురెైతే ఎవిరికీ చెప్పక్ు. జాగాతత ”. అని హ చురించాడట.  

ప్రశ్నలుుః 
     1. దివయ అనుభూతులు ఎక్ుువగా ఎక్ుడ జరటగుతాయ? 

అ) షహనాయ వాయంచేటప్ుపడు         ఆ)  కాశీనగరంలో   

ఇ) విశ్ినాథాలయంలో                      ఈ)సంగీత సభలోు  

     2. అలీబక్ష్ విలాయతు ఎక్ుడ స్ాధన చేసేవాడు?ఎప్ుపడు? 

అ) మహాసమశానంలో, అరధరాతిర              ఆ) కాశీనగరంలో, సంగీత సభలోు  

ఇ) కాశీనగరంలో,విశ్ినాథాలయంలో      ఈ)కాశీనగరంలో,అరధరాతిర 
     3.  అలీబక్ష్ క్ు స్ాక్షాతాురం ఇచిున దెవరట? 

అ) బిసిమలాు ఖాన్                        ఆ) పెైగంబర్ బక్ష్  

ఇ) బాబా విశ్ినాథుడు                ఈ) వీరెవరూ కాద్ు 

     4. షహనాయకి సుసిరాలు ఎలా వచాుయ?  
అ) బాబా విశ్ినాథుని సపరశ వలు      ఆ) అలీబక్ష్ వాయంచడం వలు   
ఇ) బిసిమలాు  ఖాన్ నేరటుకోవడం వలు   ఈ) బిసిమలాు ఖాన్ కాశీ పారి పో వడం వలు  

     5. ఉస్ాత ద్ బిసిమలాు  ఖాన్ క్ు షహనాయ వాద్య రహస్ాయలు చెపిపంది ఎవరట?  
అ) పెైగంబర్ బక్ష్                           ఆ) కాశీ విశ్ినాథుడు 

ఇ) కాశీలోని మహాసమశానం              ఈ)అలీబక్ష్ విలాయతు 

లేదా / OR 
(ఆ) చెరటవుక్ు మన బతుక్ుక్ు ద్గొరి సంబంధం ఉంద.ి వాననీట ని భద్రప్రచుక్ునే చ ట  

చెరటవు. నీర  పరా ణాధారం అనానరట క్దా. నీరట లేక్ుంటే నితయజీవితంలో ఒక్ు అడుగుక్ూడా 
ముంద్ుక్ు ప్డద్ు. మన ఆహారం ప్ండాలనాన, వండాలనాన నీరట కావలిసంద.ే తాగడానికి 
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ఇతర అవసరాలక్ు నీరట లేక్ుంటే నడవద్ు. ఇలుు  క్టాు లంటే నీట తోడు అవసరం. అంటే 

క్ూట కీ, గూట కీ నీరట ఉండాలిసందే.  చెరటవుంటే నీట కి క్రటవుండద్ు. ఊరిలోని బావులు, 

బో రటబావులు నీట తో క్ళ్క్ళ్ లాడతాయ. అనిన వృతుత లు ఆటంక్ం లేక్ుండా స్ాగి 
పో వడానిక ిఊతమిచేుది చెరటవ.ే అంద్ుక  చెరటవు ఊరికి ఆదెరటవు. 

మేతక్ు వ్ళ్లతునన ప్శువులు చెరటవులోని నీళ్లు తాగి తృపిత గా ముంద్ుక్ు క్ద్ులుతాయ. 

ఆకాశ్ం నుండి అవని మీద్క్ు దిగిన ప్క్షులు చెరటవు నీట తో ద్పిపక్ను తీరటుక్ుంటాయ. 

చితరవిచితర వినాయస్ాలతో క్దిలే చేప్లు మన చయప్ులను ప్క్ుక్ు క్ద్లనివివు. 

మేళ్తాళాలతో ఊర గింప్ుగా తెచిున వినాయక్ుని నిమజీనం చేసేద ి చెరటవులోన.ే. 

రంగురంగుల ప్ూలతో, ఆటపాటలతో, ఆనందో తాసహాలతో జరటప్ుక్ునే బతుక్మమప్ండుగక్ు 

ముగింప్ు ప్లిక ద ి చెరటవే.. అమమలక్ులంద్రూ వచిు, భకితప్రప్తుత లతో బతుక్మమలను 

చెరటవులో వద్ులుతుంటే చయడడానికి రెండు క్ళ్ళు చాలవు. ఇటాు  చెరటవు మనుషులక  
కాద్ు, ప్శుప్క్షాయద్ులక్ూ పరా ణ బంధువు. అంద్ుక  చెరటవు లేని ఊరట,ప్రటవులేని బతుక్ు 

ద్ండుగ.     

ప్రశ్నలుుః 
1. ర జూ జీవనం ముంద్ుక్ు అడుగు ప్డాలంటే ఏమి కావాలి?  

అ) నీరట                                     ఆ)  చెరటవు   
ఇ) ఆహారం                                  ఈ) ప్శువులు 

 2. చెరటవుంటే ఊరట ఎలా ఉంట ంది? 

అ) బావులు, బో రటబావులు నిండుతాయ   ఆ) ఊరట క్ళ్క్ళ్ లాడుతుంది 

ఇ) అనిన వృతుత లు ముంద్ుక్ు స్ాగుతాయ  ఈ) పెైవనీన సరియ ైనవి 

  3. చెరటవు ప్రక్ృతికి ఏవిధంగా సహాయప్డుతుంది? 

అ) ప్శుప్క్షాయద్ులక్ు ద్పిపక్ తీరటసుత ంది.    ఆ) భూగరభ జలాలు పెంచుతుంది. 
 ఇ) చేప్లక్ు ఆధారమౌతుంది.                   ఈ) అ,ఇ సరియ ైనవి  

   4. ఆదెరటవు అంటే ఏమిట ? 

 అ) ఆహారం                                          ఆ) ఆధారం 

 ఇ) అవసరం                                            ఈ) అనుక్ూలం 

 5. ఈ గదాయంశానికి సరిప్డే పేరట పెటు ండి? 

అ) నీరట                                               ఆ) పరా ణాధారం 

 ఇ) చెరటవు                                          ఈ) పరా ణబంధువు 
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SECTION – B 
 

ఇది వాయక్రణ విభాగము. ఈ విభాగంలో (4) ఉప్ విభాగాలు ఉనానయ. ప్రతి విభాగానికి 
4 మారటులు క టాయంచబడాడ య. 
3. ఈ కింాది వాయక్రణంలో(4) నాలుగు సంధి కారాయలక్ు జవాబులు రాయండి.   4X1 

= 04 

సయతరముుః  కర్మధార్యమునందు పేదాది పదములకు ఆలుతో సంధి జరిగినపపుడు, 
అకార్మునకు ఉ కార్ము, ర్ుగాగమును వస్ాా యి. 

1.  పెై సయతరము ఏ సంధికి చెందినది?  
అ) ఆమేేడిత సంధి.          ఆ) తిరక్ సంధి 

 ఇ) గసడద్వాదేశ్ సంధి         ఈ) రటగాగమ సంధి 

2. ఆగమము అంటే ఏమిట ?      

అ) మితుర ని వల  వచిు చేర ది     ఆ) శ్తుర వు వల  వచిు చేర ది          
 ఇ) శ్తుర వు వల   రానిది             ఈ) శ్తుర మితుర ల వల  వచిు చేర ద ి

3. ఈ సంధికి ఉదాహరణ ఇవిండి. 
అ) భక్ుత రాలు         ఆ) బద్ుద రాలు 

ఇ) అనీన                                ఈ) గుణవంతురాలు   

4. ఈప్దాలను క్లిపి రాయండి -- కాలు+చేతులు 

    అ) కాలుచేతులు      ఆ) కాలుసేతులు 

       ఇ) కాలులుచేతులు        ఈ) కాలుు చేతులు 

5.  ఉదాహరణ ఏ సంధికి చెందినది? --   ఎవాిరట 

     అ) గసడద్వాదేశ్                ఆ) ప్డాిది 

        ఇ) దిిరటక్త టకార             ఈ) తిరక్   
 

4. ఈ కింాది ప్ద్య పాద్మునక్ు గురటలఘువులు గురితంచి, గణవిభజన చేసి, కింాద్ 
ఇవిబడిన ప్రశ్నలలో (4) నాలుగింట కి జవాబులు గురితంచి రాయండి.   4 X1 = 04  

             “ఘనుడవాిడగు, వేడు తాయగమయ దీక్షంబూని సరిం సహా” 

1.  ఈ ప్ద్యపాద్మునంద్ు యతి స్ాా నాక్షరములు ఏవి? 

    అ) 1 నుండి 11                 ఆ) 1 నుండి 10                              

      ఇ) 1 నుండి 14                ఈ) 1 నుండి 12                              

2. ఈ పాదము ఏ పదయమునకు చ ందినది? 

   అ) ఉతపలమాల           ఆ) చంప్క్ మాల 

      ఇ) శారూద లం                               ఈ) మతేత భం 
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3. శారూద లం లో  ఉండే గణాలేవి? 

   అ) నజభజజజర                ఆ) సభరనమయవ 

     ఇ) భరనభభరవ             ఈ) మసజసతతగ 

 4. ఈ ప్ద్యపాద్ంలో అక్షరాలు ఎనిన? 

  అ) 21                                      ఆ) 19 

    ఇ) 20                                      ఈ) 18 

  5. పరా స అంటే ఏమిట  
   అ) ప్ద్యపాద్ంలో మొద్ట  అక్షరం       ఆ) ప్ద్యపాద్ంలో రెండవ అక్షరం       

  ఇ) ప్ద్యపాద్ంలో ప్దియవ అక్షరం       ఈ) ప్ద్యపాద్ంలో ప్న్నండవ అక్షరం 

 
5. ఈ కింాద్ ఇవిబడిన సమాసాలలో (4) నాలుగింట కి జవాబులు గురితంచి 
రాయండి.                4X1 = 04                                                   

                            
1. ఆనందో తాసహాలు-----సమాసం పేరట.. 

అ) దిిగు                   ఆ) ద్ింద్ి 

ఇ) బహువీరహి                              ఈ) రూప్క్ 

2. ద్శావతారాలు ------- విగహా వాక్యం.. 

అ) ద్శ్ అనే సంఖయ గల అవతారాలు           ఆ) ద్శ్ అవతారాలు 

ఇ) ప్దిసంఖయతోనిండినఅవతారాలు            ఈ) అవతారాలు ప్ది 
 3. చకా్ము పాణణ యంద్ు క్లవాడు---- సమాస ప్ద్ం.. 

అ) చకా్మే పాణణ                                     ఆ) విషుణ వు 

  ఇ) చకా్పాణణ                                               ఈ) పాణణ చకా్ము 

 4.  బహువీరహి సమాస లక్షణం… 

అ) ఉభయ ప్దారధ పరా ధానయము                    ఆ) అనయ ప్దారధ పరా ధానయము 

ఇ) తాద్యర ప్య రూప్క్ం                               ఈ) సంఖాయవిశేషణం  

  5.  దవవగుసమాస లక్షణిం ..... 
అ) సంఖాయవిశేషణం     ఆ) తాద్యర ప్య రూప్క్ం                 

ఇ) అనయ ప్దారధ పరా ధానయము   ఈ) ఉభయ ప్దారధ పరా ధానయము          
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6. ఈ కిాంది వాట లో (4) నాలుగింట కి అడిగిన విధంగా అలంకారాలు  గురితంచండి.  

4X1 = 04 
    1. ఉప్మాలంకారానికి లక్షణం… 

అ)  ఉప్మాన ఉప్మేయములక్ు మనోహరమ ైన సమానధరమం              

ఆ) ఉప్మాన ఉప్మేయములక్ు మనోహరమ ైన పో లిక్                 

ఇ) ఉప్మాన సమానధరమములక్ు మనోహరమ ైన పో లిక్ 

 ఈ) ఉప్మావాచక్ ఉప్మేయములక్ు మనోహరమ ైనపో లిక్                                                             

    2. అతిశ్యోకిత అలంకారానికి ఉదాహరణం… 

 అ) సహజ సిా తిని ఎనోనరెట ు  ఎక్ుువ చేసి చెప్పడం      

 ఆ) పెద్ద పెద్ద  మేడలు ఆకాశ్మును తాక్వు     

 ఇ)  భూపాలక్ులు ప్ర ప్కారటలు          
 ఈ)  ఆ యేనుగు నడుసుత ననకొండ వల  ఉననది  

    3. కా్మాలంకారానికి మర  పేరట.. 

 అ) అకా్మాలంకారం              ఆ) సంఖాయలంకారం      

 ఇ)  యథాసంఖాయలంకారం      ఈ)  అరాధ లంకారం 

    4.  ఉప్మానము అంటే ఏమిట ? 

అ) ప్రసిధ్ధ  వసుత వు                    ఆ) ప్రసుత త వసుత వు   

ఇ)  మూడవ వసుత వు            ఈ)  ఇవేవీ కాద్ు 

   5. సమాన ధరమము అంటే ఏమిట ? 

 అ) సంగీతము వల               ఆ) చంద్ర బింబము   

ఇ)  ఉప్మా వాచక్ం         ఈ)  ఉప్మాన ఉప్మేయములక్ు గల సమాన లక్షణం 

                                           
SECTION – C 

7. ఈ కిాంది ప్రిచిత ప్ద్యము చదివి, అరధం చేసుక్ుని, దాని దిగువ ఇవిబడిన ప్రశ్నలక్ు 
సరియ ైన జవాబులు గురితంచి రాయండి.                                       4X1 = 04   

ఆ క్ంఠంబుగ నిప్ుడ  మాధుక్ర భక్షాననంబు భకి్షంప్గా 
లేక్ుననం గడు నంగలారెుద్వు మేలే? ల సస! శాంతుండవే! 
నీక్ంటెన్ మతిహీనులే క్టక్టా! నీవార ముషిు ంప్చుల్ 
శాకాహారటలు గంద్భోజులు శలోంఛ ప్రకా్ముల్ తాప్సుల్! 
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పరశ్నలు. 
1.ఈ ప్ద్యంలో తినడానికి అననం లేని వారెవరట? 

అ) వాయసుడు        ఆ)విశ్ినాథుడు 

ఇ) శషుయలు   ఈ) పారితి 

2. శాకాహారటలు అంటే ఎవరట? 

 అ) ప్ళ్లు ఫలములు తినేవారట    ఆ)ఆక్ులు అలములు తినేవారట 

 ఇ) బిచుమ తుత కొని తినేవారట  ఈ) క్ూరగాయలు మాతరమే తినేవారట 

3. తాప్సుల్ అంటే ఎవరట? 

అ) తప్సుస చేసుక్ునేవారట     ఆ)మునులు 

ఇ) ఋషులు             ఈ) పెైవారంద్రూ 

4. ప్ద్యం లో చెప్పబడడ  వయకిత ఎంద్ుక్ు అంగలారిునాడు? 

అ) ఆక్లిక ితాళ్లేక్       ఆ)బిచుమ తత లేక్ 

ఇ) భక్ష దొ రటక్క్     ఈ) కాశీలో తిరటగలేక్ 

 
         

8. ఈ కిాంది ప్రిచిత గదాయంశ్మును చదివి, అడిగిన ప్రశ్నలక్ు సరెైన సమాధానం 

ఎంచుక్ుని రాయండి.         5X1 = 05 

   
క్నీస అవసరాలు తీరడం, గౌరవ ప్రద్ంగా బరతక్డం ప్రజల పరా థమిక్ హక్ుు. స్ాితంతరయం 

వచిున తొలి ద్శాబాద లలో అనేక్ సంక్ష మ ప్థకాలు అమలు అయేయవి. ప్రాయ పాలనలో 
నిధుల మళ్ళుంప్ు, పాలనా ప్రమ ైన వివక్ష వలు  అవి తెలంగాణక్ు అంద్లేద్ు. అంద్ువలు  
మూడుతరాల అణచివేతలో మగిొ న సమాజానిన మళాు సంక్ష మప్థకాల రూప్ంలో 
ఆద్ుకోవడం తప్పనిసరి.  
   
తెలంగాణక్ు నీట పారటద్ల రంగంలో జరిగిన అనాయయానిన చక్ుదిద్ద డం ఒక్ బృహతాురయం. 

ప్రిపాలనా రంగంలో సంసురణలు ప్రవేశ్పెటు డం క్ూడా అవసరమే. తెలంగాణ ఒక్ప్ుపడు 
దేశ్ంగా ఉండేది. సీియ ప్రిపాలన మనక్ు కొతత గాద్ు. అపారమ ైన వనరటలు ఉనానయ. 

ప్రజలు క్షిు ంచే తతిం గలవారట. బుధి్ధ బలానికి కొద్వ లేద్ు. ఇంద్ుక్ుతోడు మూడుతరాల 

పాట  సేిఛాాస్ాితంతరా యల కోసం పో రాడిన జాతిక ివాట  విలువ తెలిసే ఉంట ంద.ి అంద్ువలు  
తెలంగాణ భవిషయతుత పెై సందేహానికి తావు లేద్ు. సితంతర తెలంగాణ అభవృధ్ిధ  బాటలో 
ప్యనిసుత ంది. ప్రప్ంచానికి ఆద్రశంగా నిలుసుత ంది.     
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పరశ్నలు. 
1. ఎప్ుపడు తెలంగాణక్ు సంక్ష మ ప్థకాలు అంద్లేద్ు? 

అ) నిధుల మళ్ళుంప్ు జరిగినప్ుపడు  ఆ)పాలనాప్రమ ైన వివక్ష చయపినప్ుపడు. 
ఇ) సీియ దేశ్ంగా ఉననప్ుపడు        ఈ) స్ాితంతరయం వచిున తొలి ద్శాబాద లలో. 

2. మూడుతరాల సమాజము ఎంద్ుక్ు అణచివేతలో మగిొ ంది? 

అ) ప్రాయ పాలన                      ఆ) నిధుల మళ్ళుంప్ు, 

ఇ) పాలనా ప్రమ ైన వివక్ష.         ఈ) పెైవనీన                                           

3. తెలంగాణ ప్రిపాలనా రంగంలో ఏద ిఅవసరం? 

అ) భవిషయతుత పె ైసందేహాలు లేక్ుండడం  ఆ) ప్రజలను ఆద్ుకోవడం  

ఇ) సంసురణలు ప్రవేశ్పెటు డం           ఈ) అనాయయానిన చక్ుదిద్ద డం 

4. తెలంగాణ జాతి ఎట వంట ది? 

అ) సేిఛాాస్ాితంతరా యల విలువ తెలిసినద ి ఆ)సేిఛాాస్ాితంతరా యల విలువ తెలియనిది. 
ఇ) అణచివేతలో మగిొ నది                        ఈ) సీియరాషు ంా కోసం పో రాడినది 

5. తెలంగాణ ప్రజలు ఎలాంట వారట? 

 అ) బుధి్ధ బలం కొద్ువ గలవారట             ఆ) బుధి్ధ బలం క్లిగ,ిపో రాడే తతింగలవారట  

 ఇ)ఇతరటల అణచివేతలో మగిొ న వారట   ఈ) ప్రాయ పాలనక్ు అలవాట  ప్డడ వారట 

 
9. ఈ కిాంది వానికి అడిగిన విధంగా సపందించి, సరియ ైన జవాబులు గురితంచి రాయండి.  

5 X 1= 05 
1) కిాంది వానికి ప్రాయయప్దాలు గురితంచండి                       

సేనహితులతో నిజాయతీగా ఉండాలి. ఆనిజాయతీ మనక్ు ఎంద్ర  మితుర లను 

సంపాదిసుత ంది. ఆ న్చెులులే మనక్ు నిజమ ైన సంప్ద్. స్ో ప్తి లేని వాడు మనిషి 
కాడు. 
అ) సేనహితులు,నిజాయతీ                       ఆ) మితుర లు, నిజమ ైన సంప్ద్ 

ఇ)  సేనహితులు, మితుర లు, న్చెులులు      ఈ)  ఇవేవీ కాద్ు 

2) ఈకిాంది జాతీయమునక్ు అరాములు గురితంచండి                 

పీడ వద్లడం 

  అ) నశంచడం                            ఆ) అంతమవడం 

  ఇ)  మరణణంచడం                          ఈ) అ,ఆలు సరియ ైనవి  

 3) ఈ కిాంది వాకాయనికి సరెైన స్ామ తను గురితంచండి                

ఒక్రి బాధ మరొక్రికి సంతోష్ానిన క్లిగించుట  
అ) అంగటలు  అనీన ఉనాన అలుు ని నోటలు  శ్ని   ఆ) ఎద్ుద  ప్ుండు కాకికి ముద్ుద  

  ఇ) ఉరటము ఉరిమి మంగలం మీద్ ప్డినట ు    

ఈ) అతత స్ ముమ అలుు డు దానం చేసినట ు  
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4) ఈ కిాంది పాఠాయంశ్మునక్ు సరెైన ప్రకిాయను గురితంచండి      
ఎవరి భాష వారికి వినస్ ంప్ు….. 

  అ) వచన క్విత                      ఆ) ప్ురాణ క్విత 

    ఇ)  భాష్ా వాయసం                       ఈ) చారితరక్ వాయసం 

5)  ఈ కిాంది వాకాయలలో అరధవంతమ ైన జాతీయ ప్రయోగానిన గురితంచండి  
అ) భారత దేశ్ం ఆరటనయరెైనా శ్తుర వులక్ు తల వంచద్ు.            
ఆ) అలుపలక్ు తల వంచుట ప్రటవుతక్ుువ ప్ని.                               
ఇ)  అనువుగాని చ ట అధిక్ుల మనరాద్ు. 
ఈ) క్రటణాహృద్యంతో సమాజ సేవక్ు సిధ్ధ మవాిలి. 

 
పారటు  - బి 

మారటులు 40                     కాలము 1 ½ గం 

10. ఈ కిాంది ప్రశ్నలలో ర ిండిింటిక ్సంగాహంగా జవాబులు రాయండి.        2 X 2 = 4 

1. సంపాద్కీయాలు ప్తిరక్లోు  ఎంద్ుక్ు రాస్ాత రట? 

2. “తెలంగాణము ఈజిప్ుు  వల  ప్రప్ంచప్ు అంగడి” అనడానికి కారణాలు రాయండి? 

3. స్ామల రచనా శ ైలిని ప్రశ్ంసిసయత  రాయండి?   

 
11. ఈ కిాంది ప్రశ్నలలో మూడిింటిక్ సంగాహంగా జవాబులు రాయండి.      3 X 2 = 6  

1. నగరజీవికి తీరిక్ ద్క్ుద్ు.కోరిక్ చిక్ుద్ు అన ే క్వితా ప్ంక్ుత లలోని వాసత వానిన     

వివరించండి. 
2. “మితుర డు ప్ుసత క్ం వల  మంచి దారి చయప్ుతాడ”ని ఎటాు  చెప్పగలరట?  
3. హాలిక్ునక్ు కావలసిన వసతిస్ౌక్రాయలు ఏవిధంగా ఉంటే అతడు సంతృపిత  

చెంద్ుతాడు?  
 4. ప్ూజక్ు సతయం, ద్య, ఏకాగాత అన ే ప్ుష్ాపలు అవసరం అని గాహించారట క్దా. 

మరి   చద్ువు విషయంలో ఏవేవి అవసరం అనుక్ుంట నానరట? 

    
12. ఈ కిాంది ప్రశ్నలలో ఒక్దానిక ివిప్ులంగా జవాబు రాయండి.           1 X 4 = 04    

1.  అంద్రట యూనివరిసటీ ఆచారటయలుండగా ఒక్ రిటెైర్డ రెవ్నయయ ఆఫీసర్ అధయక్షత              
వహించడమేమిట ? అని రచయత అనుకోవడంలో ఉదేద శ్మేమ ై ఉంట ంది ? 

2. ఈనాడు ప్టు ణాలలో జనాభా అదిక్ం అవడం వలు  క్లిగ  ఇబబంద్ులు ఏమిట ? 
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13. ఈ కిాంది ప్రశ్నలలో ఒక్దానిక ివిప్ులంగా జవాబు రాయండి.         1 X 4 = 04  

1. కోప్ంవలు  క్లిగ  ద్ుషపరిణామాలను గురించి రాయండ.ి 

2. నేట  సమాజానికి దాతృతిం గల వయక్ుత ల ఆవశ్యక్తను తెలుప్ండి. 
 

 14. కిాంది ప్దాయలలో ఒక్దానికి అనియకా్మంలో ప్రతిప్దారాధ లు రాయండి. 1 X 6 = 06  

1. సిరి లేక ైన విభూషిత ండ  యయి భాసిలుు న్ బుధుండౌదలన్ 

గుర్ుపాదానతి కేలనీగి చ వపలందున్విన్వి వకారంబునన్  
సిిర్ సతోయకతా భుజంబులన్విజయమున్ చితాంబునన్ సనమనో 
హర్ స్ౌజనయము గలి్గనన్ సుర్భిమలలు ! నీతివాచసుతీ!   
 

2. కారే రాజులు? రాజయముల్ గలుగవే?గరవిననతిం బ ందరే?  
వారేరీ సిరి మూట గటటు కున్వ పో వంజాల్గర?ే భూమిప  ై
బేర ైనం గలదే? శిబిపరముఖులుం బ్రరతిన్ యశ్ఃకాముల ై  
యిీరే కోర్ుిలు? వార్లన్ మర్చిరే యికాిలమున్ భారి్వా!   

 
15. ఈకిాంది ఉప్వాచక్ ప్రశ్నలలో రెండింట క ివిప్ులంగా జవాబు రాయండి.  2 X 4 = 08 

1. వాలి సుగీావుల విర ధానిన గురించి వివరించండి. 
2. సీతారాముల క్ళాయణ వృతాత ంతానిన వివరించండి. 
3. హనుమంతుడు సీతానేిషణ చేసిన క్థను తెలపండ.ి 
4. రాముడు  వానరసెైనయంతో లంక్ను చేరిన వృతాత ంతానిన రాయండి. 

 

16. ఈ క్రిందవ విషయానిి చదవవి, అర్థిం చేసుకొని అడిగినటలు గా ఒక లేఖ రాయిండ.ి  

(లేఖారచన)            1 X 4 = 4 

నేట  సమాజంలో వేగంగా విసత రిసుత నన క్ర నా(కోవిద్ -19) వ్ైరస్ అంట కోక్ుండా 
ఉండడానికి తీసుకోవలసిన జాగాతత లను గురించి వివరిసయత  హ ైద్రాబాద్ు నుండి 
శ్వాణ్, ఖమమం జిలాు , కొతత గూడెంలో నివసిసుత నన తన మితుర డు క్మలాక్ర్ క్ు 
రాసినట ు గా ఒక్ లేఖ రాయండి.   

 
17. ఈ కిాంది ప్రకిాయలలో ఒకద్నిక ్జవాబు రాయండి.                  1 X 4 = 04    

అ) దినచరయ 

రాషు  ా స్ాా య విజాఞ న శాసత ర ప్రద్రశన (సైెన్స ఫెయర్)లో నీవు నీమితుర లు క్లసి 
ప్రాయవరణప్రిరక్షణపెై చేసిన నమూనా ప్రథమ బహుమతి స్ాధించింది. రాషు  ా
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గవరనర్ చేతులమీద్ుగా బహుమతి తీసుక్ునానవు. ఆనాట  రాతిర నీ మనసులో 
క్లిగిన భావాలను దినచరయగా రాయండి.   
 
ఆ) వారాత రచన (అనిన ఆధారాలను తప్పనిసరిగా ఉప్యోగించాలి.) 

నీ పేరట మధయలిక్. నీవు వనప్రిత జిలాు  గదాిలలోని గీతాంజలి ప్బిు క్ సయుల్ లో 10వ 

తరగతి చద్ువుతునానవు. ఈ కిాంద్ ఇవిబడిన ఆధారాలతో నమసేత తెలంగాణ 

వారాత ప్తిరక్క్ు ఒక్ వారాత నివేదిక్ రాయండి. 
  నేట  ఉద్యం – నాలుగ ర డు  క్ూడలిలో   – ప్రమాద్ం – హఠాత్ ప్రిణామానికి 
–తీవర గాయాలతో-  ఆసుప్తిరకి  – ముంద్ుకి రాలేద్ు – సెల్ ఫో ను లో రికారటడ  – 108క ి

ఫో న్ చేసి –  పరా ణాలు కాపాడాను - నా వంతుగా – ఇది నా స్ామాజిక్ బాధయత – 

సయుల్ కి ఆలసయం – విషయం తెలిసిన పిరనిసపాల్ – అభనంద్నలు – విదాయరటధ లు తమ 

ప్రిధిలో- స్ామాజిక్ సేవ – సందేశ్ం.  
 
 

()()()()()() 


