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TELANGANA TELUGU (CODETELANGANA TELUGU (CODETELANGANA TELUGU (CODETELANGANA TELUGU (CODE----000089)89)89)89)    

SAMPLE PAPERSAMPLE PAPERSAMPLE PAPERSAMPLE PAPER    
    

సమయంసమయంసమయంసమయం: : : : 3 గంట%                                                                                                          &'(%3 గంట%                                                                                                          &'(%3 గంట%                                                                                                          &'(%3 గంట%                                                                                                          &'(%: 80: 80: 80: 80    
)*గం    ––––    ఎఎఎఎ    SectionSectionSectionSection----A (A (A (A (10 10 10 10 Marks)Marks)Marks)Marks) 

I. ఈ 9ం: గ;<ం=>? చ:) అBCన Eశ?లH సIన స&Jనం KయంB                      5 x 2 = 10M 
మన Oనపద కSTUలV “HరవంZ” \] ^_న`నద> అaకమం: పbcధHల అe^యం. f%g hi<లV HరవంZ 

Ejkవన \] lటm క>nokం:. pంద' “pరవంZ” అ> qr n%okంs'. పbcధలHల దృuv> బxv ఆVz{k “HరవంZ” p>? 
&'|ల} య~�నం� &bంద> �ప|వ��. HరవంZ అం� pరవO� � అ�, ఎ'క ��� ఆ � �{ �ట<ం� ఈ కSTపం 
E�:� �ం:ం:. పద�రవ శ���Va ఈ నృత<ం ఉంద�, అప|x� అ: \] Uతద> అం��?'. అయ<లK� Kమభ�� తన 
K&�<దయంV “చక(> pరవంZ �ళ�ల ��క% స |b” అ> అనడం వలm \]hలం� pరవంZ �ట<ం ఉంద> ఊ£ంచవ��. 
ఎ'క �ప|డం అం� మనH f%o. వ¤కరణ, ఆకర¦ణ, j�§కం ఇ]ంx )ద<% ఎ©? మనH ఉ�?ª. ఈ Hరవం�లV «ం� 
రh%�?ª. ¬దx: శృం�ర Hరవం�%, «ండవ: ;ంత Hరవం�%. ¬దx®�Vm )B� ఉన? ఈ U¯ ఎ] hi<లV 
E°ంzం± &¯ం ఇ² అ> �ప|³�. స&జంV Kజµయ, jం¶క &'|% ఎ>? వz�� ఈ కSTU% ఇంh �:b·Hంr 
> z ఉండటం సం}uంచదCన )షయం. 
 Eశ?%:- 

1. HరవంZ అం� 
i. pరవO� ¹ద�మ>u  iii. అరవO� మº»% 

ii. pరవO� �'»�  iv. pరవO� � 
2. “చక(> pరవంZ �ళ�ల ��క% స |b” ఈ iక<ం ఉన? రచన 

i. )½<లib అ�<దయం  iii. అయ<లK� Kమభ�� - K&�<దయం 
ii. gరOడ-క�<¾ల(ం  iv. ¿À)-h]Áతవ<Hk% 

3. పbcధHల దృuv> బxv> ఆVz{k 

i. ÂరవంZ య~�నం� &bం: iii. సంÃతంV ఒక Kగం� &bం: 
ii. }%ÅమÆ]ట అªం:  iv. పగx ష�B� T�:Ç�Hం: 

4. ఎ'క �ప|డం} U�� మనHన? )ద<% 
i. మం¯తంÉ%, Oతh%, చÊ% iii. j�§కం, Eశ?%, ËÌÍ% 

ii. Uzక%, ఆకర¦ణ, Oతh%  iv. వ¤కరణం, ఆకర¦ణ, j�§కం 

5. ¬దx ®�Vm ఈ pరవంZ అa U¯ 
i. hi<లV ఉం:   iii. )B� ఉం:. 

ii. �KణంV ఉం:   iv. కల� ఉం: 

)*గం- �    SectionSectionSectionSection----B (14 Marks)B (14 Marks)B (14 Marks)B (14 Marks)    

II. వృÇ�ల ^Jన<త f%��, ax స&జంV వృÇ�ల పటm Eజల Îఖb ఎ] ఉంrల> �Í ఆ°ok�?Ð f%�� “�����  

���	
��” :నపÑh సంUదH> �ంÒనగÓ, జC�<ల మహÕÖ నగÓ Z]m ºంB ×ఖÓ K�న�m� ³ఖ KయంB.  
            1 x  6 = 6M
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III. � Ù' అÚÛv, KÜjÝª వకkృతÞ ·ßV �H ఉతkమ వకk� బàమ� వz�ం:. ఎ�?ళáºంâ �Í కం�న? కల >జమª<ం:. 
� మనoV> *i% :నచర<TపంV Kã�.        1x4 = 4M 

IV. � Ù' iå. æదKçè V> zక(డప m ^ంతంV >వ�ok�?Í. é ^ంతంVఉన? నగర �ంê ëంJలయ�V BìంబÓ 
25 న "fలం�ణ OÁ½% - jîత% ix Îభవం" అa అంశ�ï ఒక hర<ðమ� జbCం:. ఈ 9ం: ఆJKల} 
నమ{k fలం�ణ :న పÑకH  iరk>:క KయంB.       1x4 = 4M 

 

నగర �ంê ëంJలయం - BìంబÓ 25 - మంగళiరం - zక(డ ప m - f%g j£త< hర<ðమం - OÁ½% - 
jîత% - ñప|తనం - �ఖ< అ�ò - r" రiÞ ¿హb - ఉప�<సం - fలం�ణ *ష - óవ�న?: - Àశ *షVm 
అంద`న: - ఉప�<సం �Cం� - క) న îల *స(Ó రzంzన �సkకం - fలం�ణ పదÂశం - ఆ)ష(రణ , )�దల  - 
OÁయ Ã�]పన. 

             

)*గం – �.    SectionSectionSectionSection----C (24 Marks)C (24 Marks)C (24 Marks)C (24 Marks) 

V. 9ం: పద<U;>ô గణ)భజన �� :gÍన ఈయబBన Eశ?లH 9ంద గల జiõలV సIన ;>> ఎº?H> KయంB 
            3x1 = 3M 

మన =öంõ% హH(%÷ మన�%÷ &ంగల<�ంÅం:U 
i. ï పద<�V గల గø% ఏ)? 

(అ) భ,ర,న,భ,భ,ర,వ  (ఆ) మ,స,జ,స,త,త,గ 
(ఇ) స,భ,ర,న,మ,య,వ (ఈ) న,జ,భ,జ,జ,జ,ర 

ii. ï పద<ంV య�`Ñ ఎ©? అ~ర�? 
(అ) 11వ అ~ర�  (ఆ) 12వ అ~ర� 
(ఇ) 13వ అ~ర�  (ఈ) 14వ అ~ర� 

iii. ï పద<Uదం ఏ వృతk ప;<>ô �ం:న:? 
(అ) =T�లం  (ఆ) ఉత|ల&ల 
(ఇ) చంపక&ల  (ఈ) మûkభం 

VI. ôం: Eశ?ల :gవ ఇz�న జiõలV సIన జiõº ఎం�H> KయంB      3x1 = 3M 
i. “osvలH మK<దüయ gం� గxvన�m gõరý iª% þద% ¹bCన)” ఇంÇV ఏ అలంhరం ఉం: 

(అ) అ�శ�కk�లంhర�    (ఆ) ð&లంhర� 

(ఇ) ఉప&లంhర�     (ఈ) అKÝంతర�<jలంhర� 
ii. వokÍ �క( �Ý�> ఉన?;>క�? అòక� �� �nû అ: ..... 

 (అ) ఉప&    (ఆ) ðమ 
(ఇ) అ�శ�ôk   (ఈ) Tపక 

iii. “ðమ” అలంhర�నH ఉ;హరణ 

(అ) �హÆ )»� మËశÞ'% సృuv, �Ý�, లయ hరH% (ఆ) ఆ }ట నందనవన� వ� ఉన?:  
(ఇ) కర¦H� ఆ�K>? సమq'jk�, �మ óÍలH (ఈ) �Çగవనం pతkçటH మంగS'k% 
      అjధ<`న: ³Ç                 ప�kన? �f	kÇవ వ� >లబBం:. 

VII. Eశ?ల :gవ ఇz�న స&J�లV సIన ;>> ఎº?H> KయంB.      3x 1 = 3M 
i. సం
<�రÞh% 

(అ) దÞందÞ స&సం  (ఆ) బà�£ స&సం 
(ఇ) Tపక స&సం  (ఈ) :Þg స&సం 
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ii. Tపక స&స�నH ఉ;హరణ 
(అ) zg'B  (ఆ) వనజa¯ 
(ఇ) �Â(x Àవత%  (ఈ) zºH�% 

iii. మ���లవంx కº?% గల: ఈ )ëహ iక<�నH స&సపదం 
(అ) మ���ల కº?%  (ఆ) మ���%, కº?% 
(ఇ) కº?లవంx మ���ల  (ఈ) మ��కంx 

VIII. 9ం: Eశ?ల :gవ>z�న స&J�లV సIన ;>> ఎº?H> KయంB      6 x 1 = 6M 
i. Ò'K% )డ²� KయంB 

(అ) Ò'+K%  (ఆ) Òర+K% 
(ఇ) Òర+ఆ%  (ఈ) Ò'+ఆ% 

ii. )*ష అన� 

(అ) Eవృ�k, అEవృ�k  (ఆ) Îక |కం, Eవృ�k 
(ఇ) బàళం, >uద�ం  (ఈ) Îక |కం, >uద�ం  

iii. క�+అºg క n KయంB 
(అ) క�యºg  (ఆ) కడºg 
(ఇ) కటv అºg  (ఈ) కటvºg 

iv. “అ½<:మశôk” ఏ సంò Ehరం జbCన: 
(అ) Ñకసంò   (ఆ) యrగమ, Ñకసంò 
(ఇ) యøÀశ, Ñక సంò (ఈ) యrగమ సంò 

v. :Þ'కkటhరసంò ఏ� శబ��లï జ'gÌం: 
(అ) Ùద, �ద   (ఆ) H�, క� 
(ఇ) అ), ఇ)   (ఈ) ��m, Ì>½% 

vi. ‘é'దల'’ ఏ �¯ Ehర� ఈ సంò జbCన:. 
 (అ) Eథమ é: ప'ష�లH గసడదవ% బàళ� �నg 
(ఆ) ఈ hర<� కళలº 9యల éద స£త� hనంబB �B 
(ఇ) fºgల é: ప'ష�లH గసడదవ% KÍ 
(ఈ) దÞందÞంõ నంబదంõ పª ప'ష�లH గసడదవ%KÍ 

IX. ఈ 9ం: ih<లV> పK<యప;% gbkంz KయంB       3 x 1 = 3M 
i. మ£ళ%³> Eపంచం �'<� ³> ఆhశం] ఉం�ం:. అంÇ� ¹ద�% అ�వలº �ర)ం\' 

ii. zతk�º మనoº �Bంz భగవంÌ> J<నం �½ . 
iii. K�శÞరం వద� స�ê�V గల {ÌÍ o�é% KHంr *రÁãలº ఆనందజలòV ఉం�Ìం: 

X. 9ం: OÁ½లV «ంBంxô అKÝ% K� �ంతiక< E�గం �యంB     2 x 2 = 4M 
i. తృణ^యం  iii.  ఓన&% :Ç� 

ii. o�iజ�  iv.  భÃరథ Eయత?ం 
XI. 9ం: jîతలV «ంBంxô అKÝ% KయంB        2 x 1 = 2M 

i. �ంగH û% Hxvన�m 
ii. nటv pం�ం qత ఘనం 

iii. శంఖంV ·{k �> ÁరÝం hÇ 

iv. îb{దం� � � hÇ 
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)*గ� – B    SectionSectionSectionSection----D (32 Marks)D (32 Marks)D (32 Marks)D (32 Marks)    
XII. 9ం: Eశ?లV «ంBంxô  !� ప;లV స&J�% KయంB    2 x 3 = 6M 

i. “ఎంత �డ" గ>,  ఎంత ç� బ�ôనగ> ఇంÂå ఆసర}x మం: �Oల#ô( నడవHండ పªనం jCû j%” అన?  
అక( &టVm ఆంతర<ం ఏ` ఉం�ం:? 

ii. అంద' $>వb%ß ఆ\'<%ండ� ఒక «& < ఆ'సÓ అధ<~త వ£ంచడ��x అ> jమల స;°వ 
అºÂవడంV ఉÀ�శ��x? 

iii. పÑకVm> సంUదµ½లH jJరణ iKkం=లH మధ<ºన? (;³)? 
iv. )లpండ పటvణం అందచం;%, Îభవం, )°షvత *b� )×muంచంB? 

XIII. ఈ 9ం: Eశ?లV ఏ> +Bంxô అరÎ�� ప;లV స&Jన�% KయంB?     3x 2 = 6M 
i. jమల స;°వ�' కప|గంÌల ల~,ణ=-�b> g'jÝ�ã%� ఎంÇH *)ం\® )వbంచంB 

ii. r।। Uhల యc;«B" �b> పbచయం �యంB? 
iii. సంUదµ½Vm> *ష .  ఎsm ఉం�ం:? 
iv. �x fలం�ణV qడ f%g *ష ఉచ/�Ý�V ఉంద> ఎsm �ప|గలÍ? 

 
XIV. ఈ 9ం: పద<ంV ఒక;>ô E�ప;రÝ�º KయంB           1x6=6M 

 
1.  � �BVన ¹ంz�) >ం�గ Âx f%ంg H0ల÷! 
       ^య� వz�నంత# కృUణ� z��, ãద�&B i 
       2య �Oబల�Æ దb�ంప జగ�Æ, నiõ} సi3 
       �ãమటంx; 5 f%g !గBV ZC îం� &త®! 
2. h! K�%? Kజ<�3 గ%గ? గ®Þన?�ం Åంద!? 

i!b �b +ట గ�vp> ·వంO !? 6�ïఁ 
8Iనం గలÀ? °�E�9%ం :�÷ యశఃh�< 
=! Â'(%? iరల÷ మఅz! ªh(ల�÷ *రýi! 

 

 

 
XV. 9ం: Eశ?లV ఏ> «ంBంxô  !� ప;లV స&J�% KయంB     2 x 3 = 6M 

i. �b+టగ�vp> ·వం O ! అనడంV బ చðవbk ఆంతర<�` ఉం�ం:? 
ii. నరTప K~oలం� ఎవ'? 

iii. మº»% పÇg' qBû ఒక ఊరÍÌం: అ> ��! ఎంÇH అ> ఉంs�? 
iv. a� నగరóవనం ఎంÇH సం>పkం� &bం± )×muంచంB? 

XVI. 9ం: Eశ?లV «ంBంxô  ట ఇరÎ�� ప;లV జiõ% KయంB     2 x 4 = 8M 
i. K&యణం ఆJరం� అన?ద�Æల అºబంJ>? )×muంచంB? 

ii. భరÌ> UÇh పsve?కం gbంz KయంB? 
iii. ¿K�>ô గల nతృభôk> gbంz KయంB? 
iv. i  o�Íల ã;�>? వb�ంచంB. i  వధ �<య&? h;? )వbంచంB? 


