
MARKING SCHEME – TERM-1 

CLASS - X: 2021-22 
MAX MARKS  -  40                                     TIME: 90 MTS 

 
1.ఈ ప్ర శ్నప్త్రము 3 (మూడు) విభాగాలుగా విభజించబడ ింది. 
2.అన్నన విభాగములు త్ప్పన్నసరిగా రాయాలి. ఐఛ్ఛికము నిందు నచ్చిన ప్ర శ్నను ఎింపిక 
చేసుకోవచుి.  
3.అన్నన ప్ర శ్నలు బహుళ ైఛ్ఛిక (MCQ) ప్ర శ్నలు. 
4.ప్ర తి ప్ర శ్నకు ఒక (1) మార్కు కేటాయించబడ నది.  
5.మొత్త ిం 50 ప్ర శ్నలు ఇవవబడడా య. 40 ప్ర శ్నలు రాయాలి. మొత్త ిం 40 మార్కులు. 

            విభాగము – ఎ 

(ఈ విభాగములో ఇవ్వబడిన ర ెండు గద్యెంశములలోన ెండి ఒక ద్నిని స్వవకర ెంచి 
జవాబులు రాయాలి.) 

 ఈ క్రెంది గద్యెంశమున  చదివి, ద్ని క్రెంద ఇచిిన ప్రశనలకు ఇవ్వబడిన 
జవాబులలో సర య ైన జవాబున  గుర తెంచి రాయెండి. 

1.   ఆ)   వానడకాలిం 

2.   ఈ) 25 శాత్ిం 

3.   అ)  నదికి ర ిండు వ ైప్ులా  
4.   ఇ)  నదుల అనుసింధడనిం 

5.   అ) జీవనదుల నీటిన్న దక్ష ణ భార్తడన్నకి మళ్ళించటిం దడవరా 

ఈ కిరింది గదడయింశ్మును చదివి, దడన్న కిరింద ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు ఇవవబడ న 
జవాబులలో సరియ ైన జవాబును గురిత ించ్చ రాయిండ  

6.   ఆ )  అలపజీవి  
7.   ఇ)  చ ైత్నయ సర వింతి 

8.   ఆ)  సిగమిండ్ ఫ్రా యడ్ 

9.   ఆ)    సుప్త  చేత్న 

10.  ఆ)      ప్ర ప్ించడన్నన 

                                           విభాగము – బి 

కిరింది వాయకర్ణ కారాయలను అడ గిన విధింగా జవాబులు రాయిండ . 



11.     ఈ)  రుగాగమ సెంధి 

12.     అ)  మిత్రర ని వ్లె వ్చిి చేరేది 
13.    అ)  ప్డ్వది సెంధి 
14.     ఇ)  జఞా ప్కెం, సమృతి 

 
 15.    అ)  మరణెం,చ్వ్ు,మృత్రయవ్ు  
 16.    ఈ)  అతిశయోకతయలెంకారెం 

 17.    అ)   ప్రస్ిధ్ధ  వ్స త వ్ు  
 18.    ఈ)   ఆ మర యు ఇ  

 19.    ఈ)  అ, ఆలు సర య ైనవి 

 20.    అ)  కష్ాా లప ైన్ కష్ాా లు రావ్డెం 

 21.    అ)  వ్చన కవిత్ 

విభాగము – సి్  
ఈ క్రెంది ప్ర చిత్ గద్యెంశమున  చదివి, అడిగ న ప్రశనలకు సర ైన సమాధ్నెం 
ఎెంచ కుని రాయెండి  
 22.  ఇ)  బిలహణుడు 
 23.  ఆ)  కరణస ెందర   
 24.  ఆ)  ఆెంధ్రబిలహణ 

 25.  అ) చిలకమర త లక్ష్మమనరస్ిెంహెం గారు మొదలెైనవారు  
 26.  ఆ)  కప్పగెంత్రల లక్ష్మణ శాసి్త  ిగార ని 

 (ఈ క్రెంద ఇవ్వబడిన ర ెండు ప్ద్యెంశములలోన ెండి ఒక ద్నిని స్వవకర ెంచి 
జవాబులు రాయాలి.) 
   ఈ క్రెంది ప్ర చిత్ ప్దయము చదివి,అరధెం చేస కుని,ద్ని దిగువ్ ఇవ్వబడిన 
ప్రశనలకు సర య ైన జవాబులు గుర తెంచి రాయెండి 
 27.   ఇ)  శ్రరమత్ భాగవ్త్ెం 

 28.    అ)  శుకార చ్రుయడు  
 29.  ఈ)  బహువ్రరహి సమాసము 
 30.  ఇ)  నరకెం 

 31.   ఆ)  యణ్దేశ సెంధ ి 



ఈ క్రెంది ప్ర చిత్ కవిత్ ప్ెంకుత లన  చదివి, అరధెం చేస కుని,ద్ని దిగువ్ ఇవ్వబడిన 
ప్రశనలకు        
      సర య ైన జవాబులు గుర తెంచి రాయెండి. 
 32.  ఆ)  ప్రమాద్లు త్పిపెంచ కోవ్డ్నిక్   
 33.  అ)  మరణెం ఏ దికుున ైన్ రావ్చ ి 

 34.  ఈ)  ప ైవ్న్నన 

 35.  అ)  అలిశెట్టా  ప్రభాకర్  
 36.  ఆ)  స్ిటీ్లెైఫ్   
 37.   ఈ)  వ్రెంగలుు  

 38.    అ)  మరణ ెంచిన రోజు 

 39.   ఇ)  చద వ్దగ నది 
 40.   ఇ)  బాసర  
 41.   ఆ)  సటా డియో చిత్రలేఖ  
 42.  ఈ)  కారు  
 43.  అ)  బెంగారు కలశెం 

 44. ఆ)  కీర తని 

 45.  ఈ)  ప ైవ్న్నన 

 46. అ)  రామాయణెం 

 47. ఇ)  శ్రతేషరవ్ు  
 48. ఆ)  చిత్రకూట్ెం  
 49. ఈ) స మెంత్రర డు 
 50.     ఆ)  అకెంప్న డు. 
 
 
 
 

      *****************          
 


