
MARKING SCHEME FOR TELUGU TELANGANA (089)  
SAMPLE QUESTION PAPER DESIGN 2022-23 

MARKING SCHEME & KEY PAPER 

నమూనా ప్రశ్న రప్రము    089 తెలుగు తెలంగాణ   

10వ రరగతి                 ద్వి తీయ భాష తెలుగు          కాలము 3 గం.         

మూల్య ంకన కరదీపిక 

General Instructions: 

1. The question paper divided in to 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.  

 
PART –A 

సెక్షన్ - ఎ 

I. ఈ ప్రంద ఇవి బడిన రండు గద్య ంశ్ములలో ఒకద్నిర జవాబులు రాయండి. 5X1 = 05 

(అ) ప్రశ్న ల ద్వగువ నీయబడిన సమాధానములలో సరియైన ద్నిని  గురితంచి జవాబు 

రప్రంలో రాయండి.                                                                                                

1) (అ) డేవిడ్ హేర్     -1 మార్కు  

2) (అ) సంఘిక దురాచారాలు  -1మార్కు  

3) (ఇ) కుల వయ వసథ     -1 మార్కు  

4) (ఇ) బి మరియు సి    -1 మార్కు  

5) (ఆ)1829, విలియం బంటిక్   -1 మార్కు  

  

 (ఆ) రండవ గద్య ంశ్ము ప్రశ్న లకు జవాబులు 

1) (ఇ) ముందుగా కొనిన  అంశాలపై ప్రశ్న లు రయార్క చేసుకోవాలి  – 1 మార్కు  

2) (అ) వారి వివరాలను, విశేషాలను తెలుసుకోవటానిర   - 1 మార్కు  

3) (ఇ) ఉద్యయ గాల ఎంపికలో అభ్య రి ిప్రతిభ్ను రరీక్షంచడానిర          - 1 మార్కు  

4) (ఈ) పైవనీన          - 1 మార్కు  

5) (ఆ) ప్రముఖుల ఇంటర్వ్ి య లు ఎందరికో స్ఫూ రి తని కలిగిసత యి, ద్రిని 

చూపిసత యి- 1 మార్కు  

 
SECTION – B 

 

2.      ఈ ప్రంద్వ వాయ కరణంలో(4) నాలుగు సంధి కారాయ లకు జవాబులు రాయండి.   4X1 = 04 

1)  (ఇ) పంపి్వ దేశ్ సంధి    – 1 మార్కు  

2) (అ) శ్ప్ువు వలె వచిి  చేరేద్వ   - 1 మార్కు  

3) (అ) రండు రద్ల కలయిక   - 1 మార్కు  

4) (ఆ) మురయ ము + చిరప     - 1 మార్కు  

5) (ఈ)విశేషణ విశేషయ  సంబంధం గలద్వ - 1 మార్కు  

 

3. ఈ ప్రంద్వ ప్రశ్న లలో ఏవైనా (4) నాలుగింటిర సమాసలు గురితంచి రాయండి   4X1 = 04 

1) (ఆ) ది ంది       – 1 మార్కు  

2) (అ) దశ్ అనే సంఖ్య  గల అవతారాలు  – 1 మార్కు  

3) (ఇ) చప్కప్వణి      – 1 మార్కు  

4) (ఆ) అనయ  రద్ర ిప్ప్వధానయ ము   – 1 మార్కు  

5) (అ) సంఖ్యయ విశేషణం గలద్వ    – 1 మార్కు  

 



4. ఈ ప్రంద్వ రదయ  ప్వదమునకు గుర్కలఘువులు గురితంచి, గణవిభ్జన చేసి, ప్రంద్వ ప్రశ్న లలో 

ఏవైనా (4)నాలుగింటిర జవాబులు గురితంచి రాయండి.                    4X1 = 04 

ఘనుడవిా డగు, వేడు తాయ గమయ దీక్షంబూని సరి ం సహా 

 

1) (ఇ) 1 నుండి 14     – 1 మార్కు  

2) (ఈ) మత్తతభ్ం      – 1 మార్కు  

3) (ఈ) మసజసరరగ    – 1 మార్కు  

4) (ఇ) 20       – 1 మార్కు  

5) (ఆ) రదయ ప్వదంలో రండవ అక్షరం  – 1 మార్కు  

 

5. ఈ ప్రంద్వ వాటిలో (4) నాలుగింటిర అడిగిన విధంగా అలంకారాలు  గురితంచండి   4X1 = 04 

1) (ఆ) ఉరమాన ఉరమేయములకు మనోహరమైన పోలిక – 1 మార్కు  

2) (ఈ) ఆ యేనుగు నడుసుతనన కొండ వలె ఉనన ద్వ  – 1 మార్కు  

3) (ఇ) యథాసంఖ్యయ లంకారం     – 1 మార్కు  

4) (అ) ప్రసిధ ివసుతవు      – 1 మార్కు  

5) (ఇ) యథాసంఖ్యయ లంకారం     – 1 మార్కు  

 

6. ఈ రంద్వ రండింటిర రరాయ యరద్లు గురితంచి జవాబు రప్రంలో రాయండి. 2X2 = 04 

 1) ఆ) యుధమిు, కదనము    – 2మా 

 2) అ) రలెలెు, ప్గామాలు, జనరద్లు  – 2మా 

 

7. ఈ రంద్వ వానిలో రండింటిర జాతీయాలు గురితంచి జవాబు రప్రంలో రాయండి.   2X2 = 04 

1) ఈ)  రలిర లేదని బంకుట  -2మా 

2) ఈ) అ మరియు ఆ   -2మా 

3) ఇ) తిర్కగులేనిద్వ    -2మా 

 

8. ఈ రంద్వ వానిలో రండు సమెరలను గురించి  జవాబు రప్రంలో రాయండి.       2X2 = 04 

1) అ) సంబంధం లేని విషయాలెో రలదూరిి ; బాధలు, కషాాలు 

అనుభ్వించినపప డు      - 2మా 

2) ఆ) కషాాలపైనా కషాాలు రావడం  - 2మా   

3) ఆ) ఎదుు పండు కారర ముదుు   - 2మా 

 

9. ఈ రంద్వ వానిలో రండు ప్రప్రయలను గురితంచి  జవాబు రప్రంలో రాయండి.       2X1 = 02 

1) అ) వచన కవిర 

2) ఇ)  ప్ప్వచీన రదయ ం 

 

10. రంద ఇవి బడిన రరిచిర గద్య ంశ్ము మరియు రరిచిర రద్య ంశ్ంల నుండి ఒకద్నిని 

స్వి కరించి, ద్ని రంద ఇవి బడిన ప్రశ్న లకు జవాబులు గురితంచి జవాబు రప్రంలో 

రాయండి. 

(అ) ఈ ప్రంద్వ రరిచిర గద్య ంశ్మును చద్వవి, అడిగిన ప్రశ్న లకు సరైన  సమాధానం 

ఎంచుకుని రాయండి.                                                         5X1 = 05 

1) ఇ) అ మరియు ఆ      – 1 మార్కు  

2) ఈ) పైవనీన       – 1 మార్కు  

3) ఇ) సంసు రణలు ప్రవేశ్పెటడాం    – 1 మార్కు  

4) అ) సి్వ ఛ్ఛా  స్వాతంత్ర్యాల విలువ తెలిసినద్వ   – 1 మార్కు  

5) ఆ) బుధిబిలం కలిగి, పోరాడే రరి ంగలవార్క  – 1 మార్కు  



 

(ఆ) ఈ ప్రంద్వ రదయ ము చద్వవి, అరంి చేసుకుని, ద్ని ద్వగువ ఇవి బడిన ప్రశ్న లకు సరియైన 

జవాబులు గురితంచి రాయండి.                                                                            5X1 = 05 

1) ఇ) పసతకము      – 1 మార్కు  

2) అ) విలువైన ధనము      – 1 మార్కు  

3) ఈ) శ్రృవులను సంహరిసత డు   – 1 మార్కు  

4) అ) సుఖ్యనిన        – 1 మార్కు   

5) ఆ)   పొరతంబు+ఐ                                           - 1 మార్కు  

 
 

ప్వరా్క - బి  
              SECTION – C 

 

11. ఈ ప్రంద్వ ప్రశ్న లలో మూడింటిర సంప్గహంగా జవాబులు రాయండి.     3 X 2 = 06  

రదయ భాగ ప్రశ్న లు   (నాలుగు ఇవి బడాాయి. మూడు ప్వాయాలి.) 

1) నగరజీవిర తీరిక దకు దు. కోరిక చికు దు అనే కవితా రంకుతలలోని వాసతవం... 

 నగరాలలో ఉద్యయ గాలు చేస్వవార్క పెందల్డే బయలుదేరి దూరంగా ఉండే 

రమ కారాయ లయాలకు ఉర్కకులు రర్కగులు పెడుతూ చేర్కకుంటార్క. ప్టాఫిక్ జామ్ 

వల ెబయలు దేరవలసిన వేళ తందరే, ఇంటిర తిరిగి వచిే  వేళ ఆలసయ ం.   

 అల్గే నగరాలలో రని చేస్వ కూలీలకు కూడా రని దొరికే ప్ప్వంతానిర 

వెళళ డానిర, రావడానిర చాల్ సమయం రడుుంద్వ. అందుచేర నగరవాసులకు 

తీరిక చికు దు. 

 ఎంర కషరాడినా నగరంలో అనిన  వసుతవుల ఖ్రీదులు ఎకుు వే కనుక 

చాలీచాలని జీతాలతో కోరికలు తీరడం కషంా. 
 

2) "మిప్ుడు మంచి పసతకం వలె మంచి ద్రి చూపతాడు" ఎల్గంటే - 

 మంచి పసతకాలు మనిషిర మంచి ద్రిని చూపిసత యి. సుభాషితాలు, నీతి  

శ్రకాలు మనిషి చెయయ వలసిన రనులను, చేయకూడని రనులను బోధిసత యి. 

 రామాయణం, భారరం, భాగవరం వంటి ఇతిహాసలు మనుషులకు 

మారగదరశ కంగా ఉండి ఉరతమ పర్కషునిగా తీరిి ద్వదుుతాయి. 

 అల్గే మంచి మిప్ుడు మంచి పసతకము వలె మిరు లి నేర్కప తో హితానిన  

బోధిసత డు. మనకు ఆరదలు వచిి నపడు, ఎటూ ప్వలుపోనపడూ మంచి మిప్ుడు 

మనకు కర తవాయ నిన , అకర తవాయ నిన  బోధిసత డు. చకు ని సలహాలను స్ఫచిసత డు. అందుకే 

మంచి మిప్ుడు పసతకము వలె మంచి ద్రి చూపతాడని చెరప వచిు . 
 

3) హాలికునకు కావలసిన వసతి సౌకరాయ లు ఏ విధంగా ఉంటె అరను సంరృపిత 

చెందుతాడంటే 

 హాలికుడంటే రైు.  రైు మంచి రంటలు రండించాలంటే అరనిర మంచి 

పొలం, ద్నిలో చలడెానిర మేలురకమైన విరతనాలు, నీటి వసతి ఇల్ అనీన  ఒకేచోట 

లభిస్వత హాలికుడు రృపిత చెందుతాడు. 

 దీనిర తోడు మంచి ఎర్కవులు, ముర్కగు నీర్క ద్వగే సదుప్వయం పొలంలో రని 

చేస్వందుకు చౌకగా కూలీలు దొరిరత్త రైు రృపిత చెందుతాడు . 

 రండిన రంటను అముు కునేందుకు మారు ట్ సదుప్వయం కూడా ఉంటే, 

అరడు మరింర బాగా రృపిత చెందుతాడు. 
 

 



4) పూజకు సరయ ం, దయ, ఏకాప్గర అనే పషాప లు అవసరమైనటే ె చదువు 

విషయంలో అవసరమైనవి. 

 పూజకు సరయ ం, దయ, ఏకాప్గర వలె చదువుకు మంచి గుర్కవు, పసతకాలు, 

ప్శ్ద,ి మంచి రటా్టదల, ఏకాప్గర అవసరం. 

 చదువు బాగా రావాలంటే ప్శ్దగిా ప్వఠాలు చెప్పప  విద్య వేరత ఐన గుర్కవు 

దొరకాలి .ఆ గుర్కవు మనసు విపిప  శిషుయ డిర రహసయ లు చెప్పప వాడై ఉండాలి.  శిషుయ డు 

కూడా చదువు రట ెప్శ్ద ిరటా్టదల కలిగి ప్కమశిక్షణతో చదువుకోవాలి. 

 చదవడంతో ప్వట్ట ప్వఠాలను కంఠసథం చేయాలి .విషయాలను పనశ్ి రణ 

చేయాలి .విద్య రి థర ఏకాప్గర ఉండాలి .నిరంరర ప్గంథ రఠనం అవసరం.  అపప డే 

చదువులో రాణిసత డు. 
 

12. ఈప్రంద్వ ప్రశ్న లలో రండింటిర సంప్గహంగా జవాబు రాయండి.                  2X2 = 04 

1) కరప గంుల లక్షు ణ శాస్త్సిత గారిని సమల సద్శివ గార్క గుర్క  సథ నీయులుగా 

భావించడానిర కారణం: 

i. కరప గంుల లక్షు ణ శాస్త్సిత గార్క మహబూబ్ నగర్ జిలె్లోని వనరరి త సంసథ నానిర 

చెంద్వన మహా రండిులు. ఈయన సంసు ృతాంప్ధ భాషలెో కావయ  వాయ కరణ 

శాస్త్సత లెో ఉదుండ రండిులు. 

ii. డాకరా్ సమల సద్శివ గార్క లక్షు ణ శాస్త్సిత గారి దగ గర శిషయ రికం చేయలేదు. కానీ 

ఒకపప డు శాస్త్సిత గారి సనిన ధానంలో కూర్కి ండి, రరచుగా జాబులు రాస్ఫత , వారి 

దగ గర అనేక సహిరయ  విషయాలు తెలుసుకునాన ర్క. అందువల ె సద్శివ గార్క, 

లక్షు ణ శాస్త్సిత గారిని గుర్క  సథ నీయులు గా భావించార్క. 

 

2) రప్తికలెోని సంప్వదకీయాలకు, సధారణ వారతలకు మధయ నునన  భేద్లు: 

i. రప్తికలెో సంప్వదకీయాలకు సృజనారు క శైలి వాడాలి.  వారాత  రచన లో  

కలప నలకు, అతిశ్యోకుతలకు చోటివి రాదు. 

ii. సంప్వదకీయాలు చద్వవిత్త రప్తిక యొకు  అభిప్ప్వయము,  ప్ప్వముఖ్య ం మనకు 

అరథమవుుంద్వ. ప్వఠకులను ఆలోచింరజేస్వటటె్ట ఉండడంవల ె సమాజ 

చైరనాయ నిర తోడప డతాయి.  వారాత  రచనలు ప్రజల రట,ె ప్రభురి  యంప్తాంగం 

రట ెబాధయ ర కలిగి ఉంటాయి. 

iii. సంప్వదకీయాలలో రచన సరళంగా, స్ఫటిగా, నిషు ర షగా, సధికారంగా, సులభ్ 

ప్గాహయ ంగాఉండాలి.  వారాత  రచనలో భాష సరళంగా ఉండాలి. సంప్వదకీయాల 

వలెనే వారాత  రచన లో కూడా ఆసర తని కలిగించే ఎుతగడ, వివరణ, ముగింప 

అవసరం.  వారాత  రచన చినన చినన  వాకాయ లలో ఉండాలి. చినన  రద్లలో 

చెరప దగిన భావానిన  చినన  మాటలలోనే స్ఫచించాలి. 
 

3) నాటి తెలంగాణ లో కూడా తెలుగు భాష ఉచా సిథతిలో ఉందని చెరప డానిర ఆధారాలు: 

 నాటితెలంగాణమును గోల్ు ండ రాజధానిగా ప్వలించిన నవాబులలో ఇప్బహం 

కులీ       కుుబ్ షా మంచి విద్య  ప్పియుడు. ఇరడు కొంరకాలం 

విజయనగరంలో ప్రజాదరణలో పెరిగి ఆంప్ధ భాషపై అభిమానం కలిగి తెలుగు 

కవులను సనాు నించాడు. 

 అదుంర గంగాధర కవి "రరతి సంవరణోప్వఖ్యయ నం" అనే తెలుగు కావాయ నిన  రాసి, 

ఇప్బహం కులీ కుుబ్ షా కు అంరరమిచిా డు. ఇప్బహం ప్వదుషా మరింగంటి 

సింగరాచారయ  మహాకవిర ఏనుగులు,  తెల ె గొడుగు, గుప్రాలు,  బంగారం, 

వస్త్సత లు,  రలకెీలు కానుకగా ఇచిా డు. 

 ఇప్బహం ప్వదుషా స్వనాని అమీర్ ఖ్యన్, పొనిన గoటి తెలగనాచార్కయ డుచే  

అచి తెలుగు కావయ ం, యయాతి చరిప్ర రాయించి అంరరం తీసుకునాన డు. 
 



13. ఈ ప్రంద్వ ప్రశ్న లలో ఒకద్నిర విపలంగా జవాబు రాయండి.                    1X4 = 04 

1) గోల్ు ండ రటణాము అందచంద్లు, వైభ్వము, విశిషరా: 

i. దక్షణభారరంలో గోల్ు ండ రటణాం ప్రసిద్వ ిచెంద్వంద్వ. గోల్ు ండ దురగము అంటే 

3 కోటలు. ఆ దురాగ నిర ఏడు మైళళ  కైవారము, 87 బుర్కజులునాన యి. ఆజంఖ్యన్ 

అనే ఇంజనీర్క ఈ గోల్ు ండ రటణాం ర్వ్రశిలిప . ఈ రటణామును పెకుు  

విభాగాలుగా విభ్జించి, వాటిని మొహలె్లు  అనేవార్క. 

ii. ఈ రటణాంలో జనసము ర థం ఎకుు వ. రాజభ్వనాలు రడమటి ద్వకుు న ఉండేవి. 

ఈ రటణాానిన  అందంగా తీరిి ద్వదుడానిర కులీకుుబాష , ప్వదుషాలు మంచి ప్శ్ద ి

తీసుకునాన ర్క. 

iii. ఇప్బహం కుుబ్ షా రటణాానిన  అలంకార భూయిషంాగా తీరిి ద్వద్ు డు. 

రటణాంలో' నగీనా బాగ్ 'అనే అందమైన ఉద్య నవనం, షాహి మహల్, ద్వల్ 

కుషా  అనే రాజభ్వనాలు, యుద ి భ్ట్టలకు రండు బారకాసులు  ఉండేవి. 

అందమైన మిద్దు తోటలు ఉండేవి. ఉద్య నవనానిర నీటి సరఫరా ఏరాప ట్ట 

ఉండేవి. 80 అడుగుల చుటా్టకొలర గల దొడ ా బాలోో వ వృక్షం, ద్నిలో పెదు 

తప్ర  ఉండేద్వ. 

iv. ఆ  రటణాంలో 40 వేల ఇళె్ల, రండు లక్షల ప్రజలు ఉండేవార్క. రటణా ప్రజలకు 

కటోర హౌస్ ది్ రా మంచినీర్క సరఫరా చేస్వ ఏరాప ట్ట ఉండేద్వ. బజారె్ల అనిన  

వసుతవులు దొరికేవి. రటన ంలోని సర్కకులు బంజారా దరాి జా గుండా వచిే వి. 

ఉప్మావులు దరాాగా డాబుసరిగా నగరంలో ఊరేగేవార్క. ప్రజలందర్వ్ వినోద్లతో 

భోగల్లసులై  ఉండేవార్క. 
 

 

 2) రప్తికలెోనే సంప్వదకీయాలకు, సధారణ వారతలకు మధయ నునన  భేద్లు: 

i. రప్తికలెో సంప్వదకీయాలకు సృజనారు క శైలి వాడాలి.  వారాత రచనలో  

కలప నలకు, అతిశ్యోకుతలకు చోటివి రాదు. 

ii. సంప్వదకీయాలు చద్వవిత్త రప్తిక యొకు  అభిప్ప్వయము, ప్ప్వముఖ్య ం మనకు 

అరథమవుుంద్వ. ప్వఠకులను ఆలోచింరజేస్వటటె్ట ఉండడంవల ె సమాజ 

చైరనాయ నిర తోడప డతాయి.  వారాత రచనలు ప్రజల రట,ె ప్రభురి  యంప్తాంగం 

రట ెబాధయ ర కలిగి ఉంటాయి. 

iii. సంప్వదకీయాలలో రచన సరళంగా, స్ఫటిగా, నిషు ర షగా, సధికారంగా, సులభ్ 

ప్గాహయ ంగాఉండాలి. వారాత  రచనలో భాష సరళంగా ఉండాలి  . సంప్వదకీయాల

ఎుతగడ కలిగించే ఆసర తని కూడా వారాత రచనలో వలెనే , వివరణ, ముగింప 

అవసరం.  వారాత రచన చినన చినన  వాకాయ లలో ఉండాలి  . రద్లలో చినన

స్ఫచించాలి మాటలలోనే చినన భావానిన చెరప దగిన.  

14. ఈ ప్రంద్వ ప్రశ్న లలో ఒకద్నిర విపలంగా జవాబు రాయండి.                      1X4 = 04 

1) కోరం వల ెకలిగే దుషప రిణామాలు: 

 కోరం వల ె మంచి, చెడులను ప్గహించే విచక్షణ  జాన నం నశిసుతంద్వ. రాక్షస 

ప్రవృతితపెర్కగుుంద్వ. రగ, ప్రతీకారాలు పెర్కగుతాయి. 

 కోరంతో మనిషి మృగం ల్గా ప్రవరి తసత డు. రన, రర భేద్లను మరచి 

ఇరర్కలకు హాని రలపెడతాడు. 

 కోరం శ్ప్ువు వంటిదని భ్ర తృహరి చెప్వప డు. రన కోరమే రన శ్ప్ువని 

సుమతీశ్రక కర త తెలిప్వడు. కోరం వలే ెవాయ సుడు కనన  రలి ెవంటి కాశీనగరానిన  

శ్పించబోయాడని  శీ నానాడడు "భిక్ష" ప్వఠంలో తెలిప్వడు.  

 కోరంతో దురిా సుడు, విశిా మిప్ుడు వంటి మహర్కషలు ఎనోన  కషాాలు రడాార్క. 

ప్వరకారాయ లు చేస్వవారందర్క కోరం వలనెే ప్ప్పరేపించబడాార్క. కోరం వలనెే 

మోహం పెర్కగుుందని గీరకార్కడు చెప్వప డు. 



 

2) నేటి సమాజానిర ద్రృరి ం గల వయ కుతల ఆవశ్య కర: 

 నేటి సమాజంలో ధనవంులు, ప్పదవార్క ఉనాన ర్క. ధనవంులలో, 

రరిప్శ్మాధిరులలో కొందర్క మహా సంరనున లు ఉనాన ర్క. వారి వదు  ధనం   

మూలుగుుంద్వ. కొందర్క రమ ధనానిన  విదేశీ బాయ ంకులెో ద్చుకొంట్టనాన ర్క 

. రమ సంతానానిర ఇసుతనాన ర్క.  

 నేటి సమాజంలో ఎందర్ల ప్పదవారిర కనీస అవసరాలైన తిండి, బట,ా గూడు 

కూడా కర్కవయాయ యి. ప్తాగు నీటి సదుప్వయం కూడా లేదు. కనుక 

ధనవంులు రమ వంు సయంగా ప్పదవారిర ఇళె్ల కటింాచడం, మంచి 

నీటి సదుప్వయం కలిప ంచడం, మర్కగు దొడెు కటింాచడంవంటి రనులు 

చెయాయ లి. 

 ప్పదవారిర విద్య లయాలు, వైదయ శాలలు కటింాచి ఇవిా లి. చిర్కవాయ ప్వర్కలకు 

చేరనైనంర ధన సహాయం చేసి ఆదుకోవాలి.  

 దేశ్ంలో వాయ ప్వరసంసథలు పెటా్టబడులను పెంచి, ఉద్యయ గావకాశాలను పెంచిత్త 

ప్రజలతో ప్వట్ట దేశ్ం కూడా అభివృద్వ ిచెందుుంద్వ. 

15. ప్రంద్వ రద్య లలో ఒకద్నిర అని యప్కమంలో ప్రతిరద్రిాలు రాయండి.       1X6 = 06 

 

(అ) నిరయంబైన ,నిబంధమైన  …………………. జిహి , వినుమా! ధీవరయ ! వేయేటిరన్? 

  
  

ధీవరయ  = బుద్వమింులలో ప్శేషుు డా !     

(ఓ శుప్కాచారాయ !) 

నిరయంబైనన్ (నిరయంబు + ఐనన్) = నరకం ద్పరించిన 

నిబంధమైనన్  (నిబంధము +   ఐనన్) = బంధనం ప్ప్వపితంచినా 

ధరణీనిర్వ్ు లనంబైన 

(ధరణీనిర్వ్ు లనంబు + ఐనన్)    

= భూమండలం పూరితగా నశించినా 

దురు రణంబైనన్  

(దురు రణంబు + ఐనన్) 

= చెడ ాచావు సంభ్వించినా 

కుల్ంరమైనన్  

(కుల+అంరము + ఐనన్)    

= నా వంశ్ము అంరరించినా 

నిజమున్ రానిముు  = నిజముగానే సంభ్విస్వత సంభ్వించనీ 

కానిముు  పో = ఏద్వ జరిగిత్త అద్వ జరగనివుి  

అభాయ గుండు = ఆ వచిి న అతిధి 

హర్కడైనన్ (హర్కడు + ఐనన్) = ఈశి్ ర్కడైనా 

హరియైనన్ (హరి  + ఐనన్)  = విషుు మూరితయైనా 

నీరజభ్వుండు = రదు సంభ్వుడైన ప్బహు  

ఐనన్ = అయినా 

ఔన్ = కావచుి ను 

విను = నా మాట వినండి 



వేయి = వేయి మాటలు 

ఏటిరన్ = ఎందుకు ? 

నాదు జిహి     = నా నాలుక 

తిర్కగన్ నేరదు   = మార్క మాట రలుకదు 

   

 

                                 లేదా / OR 

(ఆ) ఆ కంఠంబుగ నిపా …………………..    శిలోంఛ ప్రప్కముల్ తారసుల్. 

ఇపా = ఇపప డు 

ఆకంఠంబుగన్ = కంఠముద్కా 

మాధుకరభిక్షానన ంబు(భిక్ష + అనన ంబు ) = మాధుకర ర్వ్రమైన భిక్షానన మును 

భ్క్షంరగాన్ = తినడానిర 

లేకునన న్(లేక + ఉనన న్) = లేకపోయేసరిర 

కడున్ = మిరు లి 

అంగలు+ఆరి దవు = అంగలు వేసుతనాన వు  

(గంులు వేసుతనాన వు) 

మేలే (మేలు + ఏ )   = నీవు చేస్వ రని మంచిదేనా ? 

 

లెసస  = బాగునన ద్ ? 

శాంుడవే (శాంుడవు + ఏ) = నీవు శాంర గుణం కలవాడవేనా ? 

 

కటకటా    = అయోయ  

నీవారముషింారచుల్   = ఏ పూటకు ఆ పూట పిడికెడు నివి రి 

వడెు దంచుకొని వండి తినేవార్కను 

శాకాహార్కలు(శాక + ఆహార్కలు) = కాయకూరలు మాప్రమే తినేవార్కనూ 

కంద భోజులు = దుంరలు మాప్రమే తినేవార్కనూ 

శిల = కోర కోసిన వరిమళళ లో రాలిరడిన 

కంకులను ఏర్కకొని  వాటితో ప్బతికే 

వార్కనూ 

ఉంఛప్రకరముల్ = రచి  ర్లళ ె వదు, వడెు దంచేటపప డు, 

చుటాూ జారిరడిన బియయ ప గింజలు 

ఏర్కకొని వాటితో జీవనం  సగించేవాళె్ల 

తారసుల్ = రరసుస  చేసి జీవించేవార్క 

నీకంటెన్ = నీకనాన   
 

మతిహనులే  (మతిహనులు + ఏ )   = బుద్వ ిరకుు వ వారా ? 

 



  
 

16. ఈప్రంద్వ ఉరవాచక ప్రశ్న లలో రండింటిర విపలంగా జవాబు రాయండి          2X4=08  

 

1) వాలీు ర మహరిష రామాయణం రచనకు  శీ నాకారం చుటడాానిర ద్రితీసిన రరిసిథులు: 

 ఒకర్లజు నారదమహరిష వాలీు ర మహరిష ఆప్శ్మానిర వెళ్ళళ డు. "మంచి గుణాలు 

కలవాడు, మాటరరప ని వాడు, ధరు ం తెలిసినవాడు మొదలైన లక్షణాలు గలవాడు" 

ఈ లోకంలో ఎవరైనా ఉనాన రా?  అని వాలీు ర నారద మహ రి షని ప్రశిన ంచాడు. 

"సధారణంగా ఇనిన  విశేష గుణాలు కలవాడు ఉండడు. కానీ  శీ నారాముడు ఒకు డు 

మాప్రం అల్ంటివాడు " అని చెపిప  నారదుడు వాలీు రర రామకథను చెప్వప డు. 

 వాలీు ర రామకథను గురించి ఆలోచిస్ఫత , శిషుయ లతో రమసనదీ సన నానిర 

వెళ్ళళ డు. అకు డ ఒక వేటగాడు బాణంతో ఒక మగ ప్రంచ రక్షని కొటి ాచంప్వడు. వాలీు ర 

హృదయంలో కర్కణరసం పొంగింద్వ. "మానిషాద" అనే  ో ెకం ఆయన నోట 

వెలువడింద్వ. 

 వాలీు ర ఆప్శ్మానిర తిరిగి వచిా డు. 

 సృషికార త అయిన ప్బహు , వాలీు రని చూడడానిర ఆప్శ్మానిర వచిా డు. వాలీు ర 

ప్బహు కు  ఉరచారాలు చేశాడు. వాలీు ర హృదయంలో "మానిషాద " ో ెకం మళ్లమెళ్ల ె

ప్రతిధి నించింద్వ. ప్బహు  చిర్కనవుి  నవిి ,  వాలీు ర తో "నీవు రలిరనద్వ  ో ెకమే. ఈ 

ఛందసుస లోనే నీవు రామాయణ రచన ప్ప్వరంభించు. ఈ భూమిపై రరి తాలు,  

నదులు ఉనన ంరకాలం ప్రజలు రామాయణగాథను కీరి తస్ఫత నే ఉంటార్క "అని 

దీవించాడు.  

ఈ విధంగా ప్బహు  ఆజన ప్రకారం, వాలీు ర రామాయణ రచనకు  శీ నాకారం చుటాాడు. 
   

2) రాముడు వానర సైనయ ంతో లంకను చేరిన వృతాత ంరం…. 

 విభీషణుడు ధరు ం విడిచిన రావణుని విడిచిపెటి,ా రన నలుగుర్క 

అనుచర్కలతో రామలక్షు ణులు ఉనన చోట్టకు చేరాడు. విభీషణుడు రాముని శ్రణు 

కోరగా రాముడు అంగీకరించాడు. రాముడు రావణుని చంపి, విభీషణుని రాజుగా 

చేసత నని ప్రమాణం చేశాడు. ఆ రనిలో రామునిర తాను సహాయం చేసత నని 

విభీషణుడు అనాన డు. రాముని ఆదేశ్ం మేరకు లక్షు ణుడు విభీషణుని లంకకు 

రటాాభిషికుతడిని చేసడు. సముప్దుడిని ప్ప్వరి థస్వత సముప్ద్నిన  ద్టగలవని 

విభీషణుడు రామునిర సలహా చెప్వప డు. 

  శీ నారాముడు సముప్దుడిని ఉప్వసించాడు. మూడు ర్లజులైనా సముప్దుడు 

ప్రసనున డు కాలేదు. రాముడు ప్బహాు స్త్సత నిన  సు రించాడు. సముప్దుడు రర్కగు 

పెటాాడు. లంకకు వెళడెానిర ద్రి ఇసత నని సముప్దుడు చెప్వప డు. రాముడు 

తానుఎకుు పెటినా అస్త్సతం వయ ర థం కాకుండా, ప్వప్వుు లు ఉండే, "ప్దుమకులయ ం " పై 

ప్రయోగించాడు. నలుడు స్వువు నిరాు ణానిర రగినవాడని సముప్దుడు చెప్వప డు. 

స్వువును భ్రిసత నని సముప్దుడు మాట ఇచిా డు. 
 

 రాముడు స్వువు నిరాు ణానిర  శీ నాకారం చుటాాడు. వానర్కలు వృక్షాలు తెచిి  

సముప్దంలో రడవేశార్క. వంద యోజనాల పొడవు, 10 యోజనాల వెడలుప  గల 

స్వువు రద్వర్లజులెో కటబాడింద్వ. రామలక్షు ణులు సుప్గీవులు  ముందు 

నడుసుతనాన ర్క. సైనయ ం వారివెంట నడిచింద్వ. వానర్కలు కొందర్క సముప్దంలో 

దూర ఈదుకుంటూ వచాి ర్క. 

ఈ విధంగా రాముడు సుప్గీవుడు మొదలైన వానర నాయకులతో లంకా నగరానిర 

చేరాడు. 
 

 



3) రావణాసుర్కడు మారీచుని సహాయముతో స్వతాదేవిని అరహరించిన విధం: 

 స్వతారాములు రంచవటిలో సుఖ్ంగా జీవిసుతనాన ర్క. రావణాసుర్కడి చెలెలెు 

శూరప ణఖ్ అకు డిర వచిి , రాముని అంద్నిర మోహరడి, రనను భారయ గా 

స్వి కరించమని కోరింద్వ. లక్షు ణుడు శూరప ణఖ్ ముకుు  చెవులు కోశాడు. శూరప ణఖ్ 

దండకారణయ ంలో ఉనన  ఖ్ర్కని ర ఈ విషయం చెపిప ంద్వ. ఖ్ర్కడు రంపిన యోధులను, 

ఖ్ర దూషణాదులను మొరతం రద్న లుగువేల మంద్వ రాక్షసులను చంప్వడు. 

 అకంరనుడు అనే గూఢచారి దండకారణయ ంలో రాక్షససంహారం జరిగిందని 

రావణునకు వారత చేరిా డు. రావణుడు రాముణిు చంపతాననాన డు. రాముణిు  చంరడం 

దేవాసుర్కలకు కూడా అసధయ ం అని అకంరనుడు చెప్వప డు. స్వరను అరహరించమని 

స్ఫచించాడు. రావణుడు మారీచుని సహాయం అడిగాడు. మారీచుడు రాముణిు 

కవిి ంచవదుని రావణునిర సలహా చెప్వప డు. శూరప ణఖ్ రన అనన  రావణునిర స్వరను 

అరహరించమని  చెపిప ంద్వ. 

 రావణుడు తిరిగి మారీచుని దగ గరకు వెళ్ల ెస్వతారహరణకు బంగార్క లేడిగా మారి 

రనకు సహాయం చేయమని అడిగాడు. మారీచుడు హిరం చెపిప నా,  రావణుడు 

వినలేదు. రనకు సహాయరడకపోత్త మారీచుని చంపతాను అనాన డు రావణుడు. 

 మారీచుడు చేస్వద్వలేక బంగార్కలేడిగా మారి రాముని ఆప్శ్మ ప్ప్వంరంలో 

తిరిగాడు. స్వర బంగార్క లేడిని చూసి ముచి టరడి ద్నిన  రటి ా తెము ని రాముడిని 

కోరింద్వ. అద్వ మాయలేడి అని లక్షు ణుడు చెప్వప డు. రాముడు స్వర కోరికను కాదనలేక 

లక్షు ణుని  స్వరకు కారల్గా ఉంచి లేడీ కోసం వెళ్ళళ డు. మాయలేడి రామునిర 

దొరకలేదు. రాముడు ద్నిపై బాణం వేసడు. మాయలేడి చస్ఫత " హా స్వతా! హా లక్షు ణా! 

"అని అరిచింద్వ. 

 ఆ ధి నివిని, స్వర రాముడు ఆరదలో చికుు కునాన డని  లక్షు ణుడిని రాముడిర 

సహాయంగా వెళళ మని చెపిప ంద్వ. లక్షు ణుడు నిరాకరిస్వత స్వర అరనిన  నింద్వంచింద్వ. 

చివరకు లక్షు ణుడు స్వరను విడిచి వెళ్ళళ డు. అదే అదునుగా రావణుడు సనాయ సి 

వేషంలో స్వరము  ఆప్శ్మానిర వచిి , తాను రావణుడిని అని చెపిప  స్వరను బలవంరంగా 

లంకా నగరానిర తీసుకుపోయాడు. 
 

4)  రామాయణంలో నాకు నచిి న ప్వప్ర ఆంజనేయుడు. ఆంజనేయుడు పటా్టకతోనే 

మహాబలశాలి. ఇరడు సి మిభ్ర త రరాయణుడు. సుప్గీవునిర నమిు నబంట్ట. ఎంతో నేర్కప గా 

మాటెాడి, రామ సుప్గీవులకు  స్వన హానిన  కుద్వరిా డు.  శీ నారామునిర రరమ భ్కుతడయాయ డు. 

స్వతానిే షణలో ప్రముఖ్ ప్వప్ర వహించాడు. సముప్ద్నిన  ద్టి వెళ్ల,ె  స్వరను కలుసుకుని 

రాముడిచిి న ఉంగరానిన  ఇచిి  ఆమెకు ధైరయ ం చెప్వప డు. స్వర ఇచిి న చూడామణిని 

రామునిర తెచిి  ఇచిా డు. లంకాదహనం చేసి రావణునిర హితానిన  బోధించాడు. 

స్వరకనబడలేదని ప్ప్వణతాయ గానిర కూడా సిదమియాయ డు. 

ఆంజనేయుడు సముప్ద్నిర వారధి కటడాంలో రావణసంహారంలో రామునిర 

తోడప డాాడు. సంజీవరరి తానిన  తెచిి  లక్షు ణుని ప్బతిరంచాడు. స్వతారాములకు 

హనుమంుడు మహాభ్కుతడు.  

 

అందుకే రామాయణంలో నాకు నచిి న ప్వప్ర హనుమంుడు. 
 

         
 

 
 

 
 

SECTION – D 



 

17. రచన ప్రప్రయలు  

1) ఈ ప్రంద్వ విషయానిన  చద్వవి, అరథం చేసుకొని, అడిగినటె్టగా ఒక లేఖ్ రాయండి.       

 (లేఖ్యరచన)                 1 X 4 = 4 

త్తదీ,  సథలము రాసినందుకు - ½ మార్కు ;  

సంబోధన, విషయము రాసినందుకు-½ మార్కు ; 

అంశానిర రగిన భావ ప్రకటన - 2 మార్కు లు;  

రాసిన వారి చిర్కనామా రాసినందుకు - ½ మార్కు ;  

కవర్కపై చిర్కనామా రాసినందుకు - ½ మార్కు ;  

మొరతం - 4  మార్కు లు  

 

 శీ నాయుర కమిషనర్,        త్తద్విః  

జిహెచ్ఎంసి,          సథలం  

హైదరాబాదు...వారిర, 

 

విషయము: వానా కాలంలో ర్లడాు ప్రమాద్లు జర్కగకుండా రక్షణ చరయ లు తీసుకోమని   

కోర్కతూ.. 

 

అయాయ ! 

వానా కాలంలో వరాష ల వల ె నాల్లు, మాయ న్ హోల్ లు నిండి ముర్కగు నీర్క, వర షప 

నీర్క ర్లడపెై ప్రవహించడం వల ె అనేక ర్లడాు ప్రమాద్లు జర్కగుునాన యి. ప్రజలు 

బాధయ తా రాహిరయ ంతో ముర్కగు కాలి లలో  పె్వసికా్ వయ రిాలు, కాయ రీబాయ గులు 

రడవేసుతనాన ర్క. అవి ముర్కగు కాలి లలో అ డాు రడడం వల ెనాల్లు, మాయ న్ హోల్ 

లు పూడుకొనిపోయి ముర్కగు నీర్క ర్లడపెై ప్రవహిసుతనాన యి. దీనివల ె అనేక ర్లడాు 

ప్రమాద్లు జర్కగుునాన యి. ఎందర్ల ప్రజలు ప్రమాద్లలో ప్ప్వణాలు 

కోలోప ునాన ర్క. 

 ఈ ప్రమాద్లు జర్కగకుండా నిర్లధించడానిర ర్లడపెై మాయ న్ హోల్ లు మూసి 

ఉంచడం, ముర్కగు కాలి లలో  పె్వసికా్ వయ రిాలు, కాయ రీబాయ గులు అడాు రడకుండా 

ఎరప టికపప డు శుప్భ్రరచడం, ర్లడపెై వాననీర్క నిలవకుండా జాప్గరతరడడం వంటి 

రక్షణ నివారణ చరయ లు తీసుకోవాలి. 
 

 ఈ విషయంలో ప్శ్ధ ి వహించి వెంటనే రగిన చరయ లు తీసుకొని, ప్రజల ప్ప్వణాలకు 

రక్షణ కలిప ంచవలసినద్వగా కోర్కునాన ను. 

     నమసు రాలతో.... 

 శీ నాయుర కమిషనర్,         ఇటె్ట,  

జిహెచ్ఎంసి ప్రధాన కారాయ లయము,        మీ విధేయుడు,  

లోయర్ టాయ ంక్ బండ్, బషీర్ బాగ్,                                                 విశ్ి త్తజ.  

హైదరాబాదు.                                                                            సైనిక్ పరి, 

హైప్ద్బాదు. 
 

 

3) ఈ ప్రంద్వ రచనా ప్రప్రయలలో ఒకద్నిర 80 నుండి 100 రద్లలో జవాబు రాయండి.  

1X4 = 04 

అ) ద్వనచరయ  

త్తదీ రాసినందుకు - ½ మార్కు ;   

సమయం రాసినందుకు - ½ మార్కు ;  



విషయ విసతరణ, సరళమైన భాష, విరామ చిహాన లు, వాకాయ ల కూర్కప , అంశానిర 

రగిన భావప్రకటన -  3 మార్కు లు;  

మొరతం - 4  మార్కు లు   

 

త్తదీిః     

రాప్తిిః 8 గంటల 30 నిమిషాలు.. 

కర్లనా వైరస్ ప్రభావంతో ఈ సంవరస రం మారిి నెల నుండి అందరం ఇంటికే 

రరిమిరమైపోయాం. ‘కర్లనా వాయ ధి పీడిర అనుమానిులను విడిగా ఉంచడం' అనే 

నిబంధన ప్రకారం బడిర, సమాజానిర, ఇంటెో వయ కుతలకు దూరంగా ఇంటెోనే ఒక గద్వలో 

నిరో ంధంలో ఉండిపోవడం, బయటకు ఎకు డికీ వెళకెుండా, ఎవరినీ కలవకుండా 

ఇంటెోనే ఇల్ నెలలరరబడి ఉండాలంటే చాల్ ద్వగులుగా ఉనన ద్వ. బళ్లళ  ఎపప డు 

తెర్కసత రా  అని ఎదుర్క చూస్ఫత  ఉనాన ము. ఎవరి ఇంటికైనా వెళళ డానిర కూడా 

అవకాశ్ం లేదు. ఎకు డ అనార్లగయ ం రటా్టకుంట్టంద్య  అని భ్యరడుతూ బరకాలిస  

వస్త ంద్వ. ఇంటెో అము ర రనులలో సహాయం చేయడానిర కూడా అవకాశ్ం లేదు. ఖ్యళ్ల 

సమయంలో ఏం చేయాలో తోచక ఇబో ంద్వ రడుునాన ను.  

కొరతగా పెయింటింగ్ నేర్కి కోవడం మొదలు పెటాాలి అనుకుంట్టనాన ను. ఆనెలనెెో 

నేరిప ంచడానిర ఒక గుర్కవు గార్క ఒపప కునాన ర్క. మొదటెో సరిగాగ  రాకపోయినా 

రరిా రతరిా ర చకు గా వేయగలుగుతాననే నము కంతో ఉనాన ను. నా నిర ుయం విని 

అమాు  నానన లు ననున  ఎంతో మెచుి కునాన ర్క.  

          -పూరుత్తజ. 

 

 

ఆ) వారాత రచన 

ఊర్క ప్పర్క,  త్తదీ రాసినందుకు - ½ మార్కు ;  

శీరి షక రాసినందుకు - ½ మార్కు ;    

విషయానిర,  వయ కీ తకరణకు - 3 మార్కు లు;  

మొరతం - 4 మార్కు లు ,   

సూచన : ఇచిి న ఆధారాలను అనిన ంటినీ ఖ్చిి రంగా ఉరయోగించాలి. 

   

 
 
 

             ప్కీడలతో ఆర్లగయ ం 

 

   బాసర, త్తదీిః బాసర లోని ప్రభురి  ప్వఠశాలలో వారి షక ప్కీడాద్వనోరస వం చాల్ వైభ్వంగా 

జరిగింద్వ. ఈ స్ప ర్ ాస  డేకు ముఖ్య అతిథిగా  సథ నిక ఎమెు లేయ  విచిే శార్క. ఆయన 

మాటెాడరతూ విద్య రి్కలు రటా్టదల, అంరరభావం కలిగి చదువుకోవాలని 

సందేశ్మిచాి ర్క. దేశ్ ప్రగతి, అభివృధి ి విద్య రి్కల చేతిలోనే ఉందనీ, విద్య రి్కలు ప్కమ 

శిక్షణ కలిగి ఉండి దేశ్ స్వవా కారయ ప్కమాలలో ప్వల్గ నాలని చెప్వప ర్క. వివిధ ప్కీడలలో ఉరతమ 

 సథ నాలు సధించిన విద్య రి్కలకు రరకాలు బహూకరించార్క. విద్య రి్కలకు మిఠాయిలు 

రంచి పెటడాంతో కారయ ప్కమం ముగిసింద్వ.  
 

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


