CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
CLASS X -2019-20
TELANGANA TELUGU (CODE-089)
SAMPLE QUESTION PAPER (Marking Scheme)

సమయం: 3 గంటలు

మార్కులు: 80
విభాగం – ఎ Section-A (10 Marks)

I.

ఈ క్రంది గద్యంశాన్ని చదివి అడిగిన ప్రశ్ిలకు సరైన సమాధానం ఎంచుకున్న రాయండి.
సరియైనసమాధానంఒక్ుంటిక్రండుమార్కులు
1. విలియం మెత్వోల్డ్
2M
2. బౌరే
2M
3. టావెరిియర్
2M
4. ప్రపంచంలో అతి సారవంతమైన దేశ్ం
2M
5. 1608 – 1614
2M

5 x 2 = 10M

విభాగం-బి Section-B (14 Marks)

II.

క్రంది సూచంచన పేర్క, చర్కనామాలత్వ విషయాన్ని వివరిసూూ లేఖ రాయండి.

తేది,సథలం,
సంబోధనావాక్యం / విషయం
నాచర్కనామ
చేరవలసినచర్కనామ
విషయవివరణ
III.

1/2M
1/2M
1M
1M
3M

దినచరయ (డైరీ)

1 x 4 = 4M

రోజు, తేది, సమయం
సపందించనవిధానము
భావవివరణ
వారాూ న్నవేదిక్
ఊరిపేర్క,
తేది
శీరిిక్
విషయము

1/2M
1
12M
2M

IV.

V.

1 x 6 = 6M

1/2M
1/2M
1M

విభాగం – సి.Section-C (24 Marks)

1 x 4 = 4M

2M

క్రంది పద్యపాద్న్నక్ గణవిభజన చేసి దిగువున ఈయబడిన ప్రశ్ిలకు క్రంద్ గల జవాబులలో సరైన ద్న్నన్న ఎన్నికున్న
రాయండి
3 x 1 = 3M
సరియైనసమాధానముఒక్ుంటిక్ఒక్మార్కు
1.
స,భ,ర,న,మ,య,వ
1M
2.
14వ అక్షరము
1M
3.
మతేూభం
1M

క్రంది ప్రశ్ిల దిగువ ఇచిన జవాబులలో సరైన జవాబున్న ఎంచుకున్న రాయండి.
సరియైనసమాధానముఒక్ుంటిక్ఒక్మార్కు
1.
అతిశ్యోక్ూ అలంకారం
2.
రామ, లక్షమణ, భరత, శ్త్రుఘ్నిలు, సీతా, ఊరిిళా, మాండలి, శ్రుతికీరిూల వివాహము
3.
ఉపమా వాచక్ము, సమాన ధరిము
VII. ప్రశ్ిల దిగువ ఇచిన సమాధానాలలో సరైన ద్న్నన్న ఎన్నికున్న రాయండి.

3 x 1 = 3M

VI.
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1M

1M
1M
3 x 1 = 3M

సరియైనసమాధానముఒక్ుంటిక్ఒక్మార్కు
1. కాంతి వారిి
2. బహువ్రీహి
3. ఉభయ పద్రథ ప్రాధానయం
VIII. క్రంది ప్రశ్ిల దిగువన్నచిన సమాధానాలలో సరైన ద్న్నన్న ఎన్నికున్న రాయండి
సరియైనసమాధానముఒక్ుంటిక్ఒక్మార్కు
1. సంసుృతంత్వ సమానమైన పద్లు
2. క్ఠిన్నరాలు
3. దిోర్కక్ూము యొక్ు పద్రూపము
IX. 1. ఈ కారయము క్రూృవాచ మువరణంబునకు క్లుగున్న
2. ఆ, ఈ, ఏ
3. క్డు + ఉగ్రము

1M
1M
1M

3 x 1 = 6M

1M
1M
1M
1M
1M
1M

X. ఈక్రందివాకాయలలోన్నపరాయయపద్లుగురిూంచరాయండి.
రండుపరాయయపద్ములకుక్లిపిఒక్మార్కు
1. అండ, ఆసరా, త్వడు
2. వికాసం, జ్ఞానం, ప్రగతి
3. తార, నక్షత్రం

3 x 1 = 3M
1M
1M
1M

XI. క్రందిజ్ఞతీయలలోరండింటిక్అరాథలురాసిసంతవాక్యప్రయోగంచేయండి.
జ్ఞతీయముయొక్ుఅరథమునకుఒక్మార్కు
వాక్యప్రయోగమునకుఒక్మార్కు
XII. క్రంది సామెతలలో రండింటిక్ అరాథలు రాయండి
సామెతలసరియైనఅరథమునకుఒక్ుంటిక్ఒక్మార్కు

1M
1M
1M

2 x 2 = 4M

2 x 1 = 2M

విభాగము – డిSection-D (32 Marks)
XIII. క్రంది ప్రశ్ిలలో రండింటిక్ నూర్క పద్లలో సమాధానములు రాయండి.
విషయవివరణకుఒక్మార్కు
శైలి
ఒక్మార్కు
భాషానైపుణయంఒక్మార్కు
XIV. ఈ క్రంది ప్రశ్ిలలో ఏవేన్న మూడింటిక్ అరవై పద్లలో సమాధానములు రాయండి
విషయవివరణకుఒక్మార్కు
శైలిఅరమార్కు
భాషానైపుణయంఅరమార్కు
XV. క్ంది పద్యలలో ఒక్ద్న్నక్ ప్రతిపద్రథం రాయండి.
అనోయక్రమము
సంధిపరిచేేద్ము
ప్రతిపద్రథమునకు
XVI. ఈ క్రంది ప్రశ్ిలలో ఏవేన్న రండింటిక్ నూర్క పద్లలో సమాధానాలు రాయండి.
విషయవివరణకుఒక్మార్కు
శైలిఒక్మార్కు
భాషానైపుణయంఒక్మార్కు
XVII. క్రంది ప్రశ్ిలలో రండింటిక్ నూర ఇరవై పద్లలో జవాబులు రాయండి
విషయవివరణకురండుమార్కులు
శైలిఒక్మార్కు
భాషానైపుణయంఒక్మార్కు
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1M
1M
1M
1M
1/2M
1/2M
1M
1M
4M
1M
1M
1M
2M
1M
1M

2 x 3 = 6M

3 x 2 = 6M

1 x 6 = 6M

2 x 3 = 6M

2 x 4 = 8M

