
AISSE- MARCH /APRIL 2018 

X CLASS  II LANGUAGE 

                         MARKING SCHEME FOR (089) TELUGU TELANGANA 

Series: TYM                                         SET – 4                              Code No:57  

10వ తరగతి ద్వితీయ భాష తెలుగు తెలంగాణ ప్రశ్నప్తరము – మూల్యంకన కరద్ీపిక 

SECTION –A   READING COMPREHENSION                         10 MARKS 

SECTION – B WRITING         14 MARKS 

SECTION – C GRAMMAR         24 MARKS 

SECTION – D LITERATURE         32 MARKS  

విద్యయరధు లు ప్రశ్నప్తరంలో కుడి ప్కకన ఇచ్చిన డ్ న నంురధనత తప్ి స ిగాగా ాబాుు ప్తరంలో 

గాయ్లి. 

                                                       మొతతం మ్రధకలు – 80 

                                 భాగము – ఎ (Section – A) 10 Marks 

1. ఈ డ్రంద్వ గద్యయంశా సన చద్వవి అడిగాన ప్రశ్నలకు ిగ ైన ిమ్ధయనం ఎంచతకు స గాయండి.  
ప్రశ్నలకు ాబాుులు                   5X2=10 

 1.  తరగతి గద్వ ుయట ఉండి          (ఇ) 2మ్ 
 2.  ఆబేదన,కసి,ఆబేశ్ం            (ఆ) 2మ్ 
 3.  తెలంగాణ గావిశాసిత  ి    (ఈ) 2మ్ 
 4.  శ్రరశ్రర స్ాారక ిిరణప్తకం      (అ) 2మ్ 
 5.  తెలంగాణ భాష        (ఆ) 2మ్ 
                                         మొత్తం 10మా 
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                              విభాగము – బి (Section – B) 14 Marks 

2. లేఖ్రచన                           1X6 =06 

 తేద్వ, థిలం గాసినందతకు                          ½ మ్ 
 విషయము, ింుో ధన గాసినందతకు        ½ మ్ 
 విషయ వి తిరణ, ిరళమ ైన భాష, విగామచ్చహ్ననలు, బాడాయలకూరధి 

        అంశా సడ్ తగాన భావ ప్రకటన                       4మ్ 
గాసిన బాగా చ్చరధనయమ్ గాసినందతకు        ½ మ్ 

        కవరధప  ైచ్చరధనయమ్ గాసినందతకు            ½ మ్       
                                        మొత్తం   6మా  
          03.04.2018, 
          గాంధీనగర్. 
పాగాశుధ్ధు య అధవడాగా గాగాడ్, 
ము సిప్ల్ డాగాయలయం, 
ఆరమార్ ము సిపాలిటీ, 
  సాామ్ుాద్ జిల్ా . 
 విషయము: వీధవకుకకల ుెడద తగాగంచ్చ,ప్రాలనత డాపాడమ స డ్రధతూ... 
  ఆగాయ! 
 నయ పేరధ గాము, ననేత గాంధీనగర్ లో  సవసిితత నయననత. మ్ పరా ంతంలో వీధవకుకకల 

ుెడద చయల్ ఎకుకవగా ఉననద్వ. వీధవకుకకలు గోడాప  ై నడిచ ేబాగా స కరచ్చ గాయ ప్రధితత నయనయి. 
వీధవకుకకలించయరం వలా అనేక ప్రమ్ద్యలు కూడయ ారధగుతునయనయి. కుకకడాటు వలా గేబిస్ అన ే
భయంకర బాయధవ ుాగాన ప్డ,ి ప్రాలు పరా ణయలు డ్లోితునయనరధ.  

డాుటటి  మీరధ తక్షణమ ేిింద్వంచ్చ, మ్ పరా ంతంలో స వీధవకుకకలనత ప్టటి , ుూా డార స్ ిం థికు 
అప్ిగాంచలే్ చరయలు తీితడ్బాల స డ్రధతునయననత. 

          ఇటుా , 
పాగాశుధ్ధు య అధవడాగా గాగాడ్,       తమ విధయేుడు,       
ము సిప్ల్ డాగాయలయం,       గాము, 
ఆరమార్ ము సిపాలిటీ,           గాంధీనగర్, 
  సాామ్ుాద్ జిల్ా .                                                         ఆరమారధ. 
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  ప్రడ్రయ్రచన..                                  ద్వనచరయ   
3.  ద్వనచరయ                                                                               1X4=04                                                                     
 తేద్ీ గాసనిందతకు                                ½ మ్ 
        ిమయం గాసినందతకు                         ½ మ్     
 విషయ వి తిరణ, ిరళమ ైన భాష, విగామచ్చహ్ననలు, బాడాయలకూరధి 

        అంశా సడ్ తగాన భావ ప్రకటన                        3మ్ 
                                              
    03.04.2018, 
    గాతిర 9.30 గం.. 
   ఈ గోజు నయకు చయల్ ింతృపిత గా ఉంద్వ. నయ పరా ణ సనేహితుడెనై గాాేష్ బాళళు చయల్ 
కష్ాి లలో ఉనయనరధ. గత ఆగషుి  26వ తదే్ీన వచ్చిన అతి భాగీ వగాా ల డారణంగా గాాేష్ బాళు 
ఇలుా , వీధవ ాలమయమ ై పో య్యి. బాగా ఇలుా  కూలిపోయింద్వ. బారం గోజుల పాటు, కనీిం 
తినడయ సడ్ తిండి అయినయ లేక,  బాళళు ప్రభుతి ిహ్నయ్ సడ ై ఎదతరధ చూిూత , ఆహ్నర పొ టాా లడ ై 
డొటాా డుకునే దతసిథతిలో ఉనయనరధ. బాగా ద్ీన సిథతి స చూచ్చ చలించ్చ పో య్నత. తరధబాత ప్గసాిథతులు 
డొంత చకకుడనియ ఇంటలా  బాళుడ్ డామ రధా , అంటుగోగాలతో ుాధలు ప్డయా రధ. గాాేష్ చయల్డాలం 
ుడిడ్ కూడయ గాలేదత. గాాేష్ బాళు కుటుంుా సడ్ నయకు వీల ైనంత ిహ్నయం చయే్ల స 
అనతకునయననత. నయ మితుర  సడ్ ననేే నోటుిలు గాసి ప టాి నత. నయ డ్డడా  ుాయంకు లోద్వ, నేనత 
విగాళాలుగా సేకగాంచ్చనద్వ కలిప ి ితమ్రధ 20,000 రమపాయలు ఇంటట  సమితతం అంద్వంచయనత. 
ప్రభుతి ప్థడాల ద్యిగా గావలిిన డుుులు కూడయ అందడంతో గాాేష్ బాళళు డొతతఇలుా  
కటుి కునయనరధ. ఈ గోజు బాళు ఇంటట గృహ ప్రబేశ్ం. అందరమ ననతన నయిహ్నయ్ సన ఎంతగానో 
మ చతికునయనరధ. మ్ అమ్ా నయననలు కూడయ ననతన అభినంద్వంచయరధ. అందతడే నయకు ఇబాిళ 
చయల్ ింతోషంగా ఉంద్వ.  
                                                                                                      -అఖిల్.        
4. ప్రడ్రయ్ రచన               బాగాత  సబేద్వక                                   1X4=04  
    ఊరధపేరధ,తేద్ ీగాసినందతకు             ½ మ్ 
      శ్రగాాక గాసినందతకు                      ½ మ్ 
       విషయ్ సడ్, వయడతతకరణకు             3మ్   
(ఇచ్చిన అ సన ఆధయగాలనత ఖచ్చితంగా ఉప్యోగాంచయలి.)                      మొతతం 4మ్  
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                                            భాగీ అగాన ప్రమ్దం 

ానవగ ా 4 హ ైదగాుాదత. ఈ గోజు ఉదయం మంగళం మ్ల్ లో భాగీ అగానప్రమ్దం 
ాగాగాంద్వ. పరా థమిక విచయరణ లో విదతయత్ తీగల ప్రస్ారంలో లోప్ం వలా అగానప్రమ్దం ాగాగాంద స 
తెలిసింద్వ. మంగళం మ్ల్ లో అకస్ాాతుత గా విదతయత్ తీగలు అంటుడ్వడంతో మ్ల్ య్ామ్నయం 
బ ంటనే అప్రమతతమ ై, అతయవిర ద్యిగాలనత తగాెపించ్చంద్వ. ప్రమ్ద థిల్ సన ిందగాశంచ్చన కల కిరధ 
ితధయకరధ గారధ ింఘటననత గుగాంచ్చ వివగాిూత  ిమ్చయరం అందతకునన అగానమ్ప్క దళం బారధ 
తక్షణమే ిింద్వంచడంతో ప్రాలకు ఎటువంటట ప్రమ్దము ారగలేద స, ప్రాలందరమ క్షేమమ స, 
భదరతయ ప్రమ్ణయలు పాటటంచడం వలా ప దద  ప్రమ్దం తపిిందనీ చపెాిరధ. ప్రాల భదరతడ్ిం 
శ్రమించ్చన య్ామ్నయయ సన కల కిరధ ప్రశ్ంసించయరధ. అల్గ ేభదరతయ ప్రమ్ణయలు పాటటంచ స కటిడయల 
 సగాాణయ సడ్ ఆమోదం లభించద స ఈ ిందరభంగా కల కిరధ గురధత  చసే్ారధ. 

                                                                                           -ిిరమప్, 
                                                                                        హ ైదగాుాదత.         

                      భాగము – స ి(Section – C) 24 Marks 

 

5. ఛందితి                                                                                             3X1= 03 

     1. మ,ి,ా,ి,త,త,గ (ఆ) 1మ్ 
     2. 13వ అక్షరం (ఇ) 1మ్ 
     3. శారమద లం (అ) 1మ్ 
                               మొత్తం 3మా 
6. అలండాగాలు                                                                                       3X1= 03 

     1. ఉప్మ్లండారం                            (ఆ) 1మ్ 
     2. చెప్ివలసినద్య స కనయన ఎకుకవ చసేి చెప్పిట  (ఈ) 1మ్ 
     3. గాంధజీీ స్ాితంతరయమునత స్ాధవంచయరధ. మహ్నతుాలు ప్ూనతకుంటే స్ాధవంచ లే సద్వ లేదత.                                                                                                                                                                                                                        
                                                                (ఆ) 1మ్     

మొత్తం  3మా 
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7. ిమ్ిములు                                                               3X1= 03 

        1. నగగారణయము                           (ఈ) 1మ్ 
       2. మచెినతల వంటట కనతనలు గలద్వ     (ఆ) 1మ్ 
       3. దింది ిమ్ిము                    (ఆ) 1మ్    మొత్తం  3మా 
      

8. ింధతలు         6X1= 06 

     1. విచిలవిడ ి                                (ఈ)1మ్ 
   భాగము సి 8లో 1వ ప్రశ్న సర నై జవాబు అక్షర దోషంతో ముద్రంచ బడ ంద్. కాబట్టి  ఒక మారకు  
   ఇవవవలెను. 
     2. రకతము+పో టు                             (ఇ)1మ్ 
     3. కటినతగు                (ఆ)1మ్ 
     4.  అప్పడు ి సయిె                          (ఆ)1మ్  
ఈ ప్రశ్నకు ఇచ్చిన ిూతరము తప్పిగా ఇవిుడింద్వ. కనతక ఈ ప్రశ్నకు విద్యయరధు లు 
ఎటటి  ాబాుు గాసినయ ప్ూగాత మ్రధకలు అనగా ఒక(1) మ్రధకఇవిుడుతుంద్వ. 
     5. ావ,మనతమ,గొడుా                         (అ)1మ్ 
     6. ఆ + మహ్నస్ాధవి                           (ఇ)1మ్      మొత్తం 6మా                                                              
9. ప్గాయయప్ద్యలు                                                              3X1= 03 

     1. గృహము,ఇలుా                                1మ్ 
     2. రవము,శ్ుదము           1మ్ 
     3. చంద్వరక,బ న నల                               1మ్ 
                                                   మొత్తం 3 మా 
10. ాాతీయ్లు                                                    2X2= 04 

       ాాతీయ్లకు అరుం గాసినందతకు                          1మ్ 
       ాాతీయ్ సన అరువంతంగా ప్రయోగాంచ్చనందతకు           1మ్   
     1. భగీరథ ప్రయతనం           అతయంత కషిమ ైన ప్ స, కషిప్డ ిస్ాధవంచడం 

     2. ప్టుి గొమా                  ఆధయరమ ైనద్వ, ప్రధయనమ ైనద్వ 
     3. ప్ూిగుచ్చినటుా             అతయంత వివరంగా, విడమరచ్చ, ఏ విషయం వద్వలి ప టికుండయ  
     4. శ్రరడారం చతటుి               పరా రంభించత, మొదలు ప టుి     మొతతం 4మ్     
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11. స్ామ తలు                    2X1= 02 

     స్ామ తలకు అగాు లనత గాయ్లి. ిందగాభ సన వివగాంచ్చనయ ప్ూగాత మ్రధకలు ఇబాిలి. ఒడొకకక        
ద్య సడ్ ఒక మ్రధక. 
    1. మ్ట అరువంతంగా, స్ౌమయంగా,మంచ్చగా ఉంటే అందరమ సేనహితులౌతయరధ అన ేఅరుం 
లోబాడతయరధ. 
    2. చ్చననతనం నతండడ కలిగాన అలబాటునత,అభాయస్ా సన ుటటి  ప్రవరతన ఉంటుంద్వ అనన అరుంలో 
బాడతయరధ. 
    3. చ్చనన ఇుుందతలనత,కష్ాి లనత తొలగాంచతడ్ుో యి ప దద  ప్రమ్ద్య సన ఎదతరధకనే ిందరభం. 
    4. ఉప్యోగం లే స ప్ స, వి సపించతడ్ స బాడిడ్ ఎంత మంచ్చ చపెిినయ వయరుమే, అనవిరమ నై 
ప్ స. అ స అరదం. 
     
                                         భాగము – డి (Section – D) 32 Marks  
12. గదయభాగ ప్రశ్నలు                                                                                2X3= 06 

ాబాుులలో తప్ి సిగగాా ఉండవలసిన ముఖయమ ైన విషయ్లు. వీటట స ప్రధయనంగా చేితకు స 
విద్యయగాు గాసిన ాబాుునత ద్వదదవలస ిఉంటుంద్వ. మూడు మ్రధకలవీ మగాయు పాఠాయంశ్ ప్రశ్నలు 
డాుటటి , కనీసం మూడు ముఖ్యమ ైన పాయంట్లు  ఉండడం త్ప్పనిసరి. ితమ్రధ నూగేసి ప్ద్యలోా  
ాబాుులు గాయ్లి. 

1. ింపాదడతయ్లు ప్తిరకలోా  ఎందతకు గాస్ాత రధ.... 
1. ప్రాల అభిపరా య్లనత బాగాడే బాయఖ్య సంచ్చ చూప్డయ సడ్, ిమియలప  ైిింద్వంచ్చ, 

 సగాాణయతాకంగా ఆలోచ్చంప్ ాయేడయ సడ్, మ్రగ  సగేదశ్నం చేయడయ సడ్ 

2. తక్షణ ిమియలప ై, తయాా బారతలు, ింఘటనలప  ైచేస ేప్గాశోధన,ఆలోచనల 
బాయఖ్యనమ ేింపాదడతయం 

3. ిమ్ా చెతైనయయ సడ్ తోడిడుతూ, తకుకవ మ్టలతో పాఠకులనత 
ఆలోచ్చంప్చసేేటటుా ,ఆకటుి కునేటటుా  ింపాదడతయ్లు ఉండయలి 
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2. గోలడొండ ప్టిణం పాఠయభాగ స్ాగాంశ్ం.... 
1. గోలడొండ ప్టిణం మూడు డ్టలు, ఏడుమ ైళు డ ైబారంతో ఉంటుంద్వ. ద్ ీస  సగాాణకరత 

ఆాంఖ్న్ అన ేఇంానీర్. కుతుుాా లు ద్ీ సన అందంగా  సగాాంచయరధ. 
2. ప్టిణంలో నగీనయుాగ్, ష్ాహిమహలు, ద్వల్ కుష్ా అందమ ైనవి. మిద్ెద  తోటలు, 

అందమ ైన ఉద్యయన వనయలు ఉండవేి. కటలగా హవపిత నతండ ిప్రా లకు మంచ్చనయటట 
ిరఫగా ాగాగేద్వ. 

3. విద్ేశ్ర వరతకంతో డుుు ుాగా గడించేబారధ. హో నత, ప గోడయ వంటట నయణమెులు 
చల్మణీలో ఉండేవి. ఉప్పి, పొ గాకు ప ై ప్నతన బేసేబారధ. 

4. గోలడొండ గాజులలో ఇురహ ం కులీ కుతుబ్ ష్ా మంచ్చ స్ాహితయ పో షకుడు. 1589ల 
నగరంలో మశూచ్చ వచ్చి,తగాగనందతకు కృత ఞాతగా చయగాానయర్ కటిుడింద్వ. 

5. 1687లో ఔరంగాేుు ఈ ప్టిణయ సన, డ్టనత నయశ్నం చసే్ాడు. 
3. డొతతుాట పాఠయమ్ధయరంగా ప్ల ా లో వచ్చిన మ్రధిలు 

1. ప్ూరిం ప్ల ా లోా  ఉండి, చ్చనన,ిననడారధ గ ైతులనత ద్ోపడిడ చేస ేభూస్ాిములనత, 
నేడు ప్రా లు ఎద్వగాంచ్చ, బాగా అధవడాగా సన ప్రశ్నంచ గలుగుతునయనరధ. 

2. కషిప్డ ిప్ సచసేి, ింపాద్వంచ్చన స్ొ ముానత తింటూ, ుా సితిం నతండ ివిముడ్త స 
పొ ంద్యరధ. 

3. స్త లిు ధెైరయంగా ుయటకు వచ్చి బాగా ప్నతలు బారధ చేితడ్గలుగుతునయనరధ. 
4. అనయయయ్లనత అగాకటటి , పేద,ధ సక,కుల మత భదే్యలు లేకుండయ, అందరమ 

ిమభావంతో, కలిసికటుి గా సేిఛఛగా ింతోషంగా ఉండగలుగుతునయనరధ.      
 4. సామల సదాశివ గారక కప్పగంత్ుల లక్షమణ శాసిత ి గారిని గురకసాా నీయులుగా భావంచడం 

            1. కప్ిగంతుల లక్షాణ శాసిత  ిగారధ మహుూబ్ నగర్ జిల్ా  వనప్గాత ింస్ాథ నయ సడ్ చెంద్వన                   
మహ్న ప్ండతిులు. ింికృతయంధర భాషలు,డావయ బాయకరణయలోా  మంచ్చ ప్ండితులు. 

            2. ిద్యశ్వ గారధ కప్ిగంతుల లక్షాణ శాసిత  ిగాగా దగగర శ్షయగాకం చేయలేదత.  
               డా స బాగావదద  కూరధి స, తరచతగా ాాుులు గాిూత  అనేక స్ాహితయ విషయ్లు    

తెలుితకునయనరధ. 
4. అందతవలా ిద్యశ్వ గారధ కప్ిగంతుల లక్షాణ శాసిత  ి గాగా స గురధస్ాథ నీయులుగా 

భావించయరధ.   
( ాబాుులలో ఇవిడాక  అదనప్ప ిమ్చయరం గాసినయ,  ిగాచూచ్చ మ్రధకలు ఇబాిలి)    
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13. గదయభాగము ింక్షిప్త  ప్రశ్నలు                                                              3X2= 06 

ాబాుులలో తప్ి సిగగాా ఉండవలసిన ముఖయమ ైన విషయ్లు. వీటట స ప్రధయనంగా చేితకు స 
విద్యయగాు గాసిన ాబాుునత ద్వదదవలస ిఉంటుంద్వ. గ ండు మ్రధకలవీ మగాయు పాఠాయంశ్ ప్రశ్నలు 
డాుటటి , కనీసం ర ండు ముఖ్యమ ైన పాయంట్లు  ఉండడం త్ప్పనిసరి. ితమ్రధ అరబ ై ప్ద్యలోా  
ాబాుులు గాయ్లి. 

1.  ింపాదడతయ్లోా  స భాష, శ ైలి..... 
1. ింపాదడతయ్లోా  ిృానయతాక శ ైలి ఉంటుంద్వ. ిరళంగా, ిూటటగా,  సషకరాగా, 

స్ాధవడాగాకంగా, ితలభగార హయంగా ఉండయలి. 
2. ిండా్షిమ ైన అంశాలనత, ప్రాల భవిషయతుత నత ప్రభావితం చసేే అంశాలనత విశలాషించయలి. 
3. ఆిడ్త స కలిగాంచే ఎతుత గడ,వివరణ, ముగాంప్ప ఉండయలి. 

2. చెరధవపల పరా ముఖయత.... 
1. చెరధవప నీరధ ప్ంటలకు స్ాగునీటటగా, ప్శువపలకు, ప్రాలకు తయగునీటటగా, 

ాలచగాలకు జీవనయధయరంగా ఉంటుంద్వ. 
2. చెరధవపల వలా భూగరభ ాల్లు ఎండిపో వప. తయమర, కలువలతో చెరధవపలో  సండుగా 

నీరధ ఉంట ేగార మ్లు ప్చి స ప్రకృతితో కళకళ ల్డతయయి. 
3.ఒక గాట ైరా్ గ బ నూయ ఆఫ్ిర్ అధయక్షతనత గూగాి స్ామల ిద్యశ్వ గాగా ఉద్ేదశ్యం... 
     1. వరంగలోా  ప దద  డాళోజీ గాగా వరుంతి ిభకు ఒక గాట ైరా్ గ బ నూయ ఆఫ్ి ర్ అధయక్షతనత 
వహించడం, డాళోజీడ్ ఆయన మితుర డేమో అనతడ్వడం. 
     2. ఉరమద , ఇంగాీషు ాోలిడ్ పో కుండయ ఆ గాట ైరా్ గ బ నూయ ఆఫ్ి ర్ వరంగలుా  పరా ంతీయ 
తెలుగులో చకకగా మ్టాా డటం. అందతడే ఆయన అధయక్షత అ స ిద్యశ్వ తలెుితడ్వడం. 
4. గోలడొండ పాదతష్ాలు స్ాహితయ పో షకులు అనడయ సడ్ ఉద్యహరణలు.... 
         1. గోలడొండ పాదతష్ాలలో ఇురహ ం కుతుబ్ ష్ా విాయనగర ఆస్ాథ నంలో ప రగడం వలా,   
తెలుగుభాష ప  ైఅభిమ్నంతో కవిప్ండితులనత పో షించయడు. గంగాధరకవిచ ేతప్తీ   
ింవరణలపాఖ్యనయ సన అండ్తం తీితకునయనడు. 
   2. ఇత స సేనయ స అమీర్ ఖ్న్ పొ ననగంటట తలెగనయరధయ స అచి తలెుగు డావయం యయ్తి 
చగాతరనత అండ్తం తీితకునయనడు. 
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           3. అుుద ల్ా  పాదతష్ా విాాఞ న శాస్ాత ా లనత, లలిత కళలనత, బా ఞామయ్ సన వృధ్వు  చయేడయ సడ్ 
ప్రయతనం చసే్ాడు.                                            
        ( ాబాుులలో ఇవిడాక  అదనప్ప ిమ్చయరం గాసినయ,  ిగచాూచ్చ మ్రధకలు ఇబాిలి)    
14.ప్రతిప్ద్యరుములు                                                                       1X6=06 

     1. తెలగాణముాన.......................ియ్యటల్డెన్ ద్వవిన్. 
1.తెలగాణముానన్ = తెలంగాణలో 
2.గడిాపో చయునత   =   గడిాపో చకూడయ 
                        (అలుిడు  కూడయ) 
3.కృపాణముాన్     =    కతిత స 

4.ింధవంచెన్         =   చేతప్టటింద్వ 
                       ( కతిత  ప్టటి  ఎద్వగాంచయడు) 
5.గాాలల్ముండు   = గాాశలరషుు డు 
6.అనతబా స            =  అ స పేరధ పొ ంద్వన         
                            సాాము నబాుు యొకక 

7.ప్చము     =    గరిము 
8.అడచన్      =  అణచడయ సడ్ 

9.యుధ్ధుముాన్    =  యుధ్యు  సన 

10.స్ాగాంచెన్   = స్ాగాంచ్చంద్వ 
11.ఏమి+అగునో  =  ఏమవపతుంద్ో   
            (యుధ్ధు  ప్గాణయమము ఎల్ ఉంటుంద్ో ) 
12.తెలయంగ గాకన్      =   తెలియక పో వడం వలా 

13.ాగము+ఎలా  =  ప్రప్ంచము అంతయ 
14.భీతిలి పో యిెన్  = భయప్డి పో యింద్వ. 
15.ద్వవిన్ = ఆడాశ్మున 

16.ద్వశ్+అంచలముల్   =  ద్వకుకల చ్చవరలనీన 

17.శ్కరధనతుః  = ఇందరధనతితి యొకక 

18.ప్రంప్రలతోన్ =  ఎడతెగ స వరధిలతో  
19.ియ్యటల్డెన్    =   కూడి ఆడయయి

     2.ఆ కంఠంుుగ  సప్పా  ...........................తయప్ితల్ 

1.ఇప్పా    = ఇప్పిడు 
2.ఆ కంఠంుుగన్= కంఠము ద్యడా(గొంతు ద్యడా)                              
3.మ్ధతకర =  మ్ధూకర రమప్మ ైన 

4.భిక్ష+అననంుు =   భిక్షాననము 
5.భక్షింప్గాన్    = తినడయ సడ్ 

6.లేక+ఉననన్ =   లేక పో యిేిగాడ్ 

7.కడున్  = మిడ్కలి 

8.అంగలు+ఆగ ిదవప  =   అంగలు బేితత నయనవప 
                          (గంతులు బేితత నయనవప) 
9.మేలు+ఏ = నీవప చేితత నన ప్ స మంచ్చద్ేనయ? 

10.ల ిి  = ుాగుననద్య? 

11.శాంతుండవప+ఏ =  నీవప శాంత గుణం   
                        కలబాడబేనయ? 

12.కటకటా    =   అకకట కటా!(అయోయ!)  
13.నీబార ముషిింప్చతల్ =  ఏ ప్ూటకు ఆప్ూట 

  పిడిడ డు సవిగా                                                             
వడుా  దంచతకు స,  

                             వండుకు తినేబారమ, 

14.శాక +ఆహ్నరధలు =  డాయ గూరలు మ్తరమే 

                        తినబేారమ, 

15.కందభోజులు=  దతంప్లు మ్తరమే తినేబారమ, 

16.శ్ల (ప్రకరముల్)   = డ్త డ్సిన వగామళులో 
                         గాలి ప్డిన కంకులనత  
                         ఏరధడొ స బాటటతో  
                          ురతిడే బారమ,  
17.ఉంఛ ప్రకరముల్  =   రచి గోళు వదద  వడుా  

                         దంచేటప్పిడు, చతటూి  

                         ాాగాప్డిన బియయప్ప   
                         గాంాలనత ఏరధడొ స 

                       బాటటతో జీవనం స్ాగాంచే 
                       బాళళు అయిన 

18. తయప్ితల్ = తప్ితి చేితకునే బాళళు 
                    (మునతలు) 
19.నీకంట న్    = నీ కనన 

20.మతి హ నతలు+ఏ  =  ుుధ్వు  తకుకవ బాగా? 

                           (తెలివి తకుకవ బాగా?)     
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( తయతిరయములు గాయనకకర లేదత. అనియకరమము పాటటంచయలి. ింధవ విింధతలు 
చూడయలి వీటటడ్ 1 మ్ డేటాయించుడినవి. ద్యద్యప్పగా ప్ద్యయ సడ్ 18 నతండి 20 ప్ద్యలు 
ఉంటాయి.ితమ్రధ ప్ద్య సడ్ ¼ మ్రధక చొప్పిన 5మ్రధకలు ప్రతిప్ద్యగాు  సడ్, 
అనియకరమము, ింధవ విింధతలకు 1మ్ డేటాయించయలి.) 
                                                  
15. ప్దయభాగప్రశ్నలు                                                                              2X3=06 

         (ఇవిుడిన ప్రశ్నలలో గ ండింటటడ్ ాబాుులు గాయ్లి. ాబాుులలో తప్ి సిగాగా 
ఉండవలసిన ముఖయమ నై విషయ్లు డ్రంద ఇవిుడయా యి.  వీటట స ప్రధయనంగా చేితకు స విద్యయగాు 
గాసిన ాబాుునత ద్వదదవలసి ఉంటుంద్వ. మూడు మ్రధకలవీ మగాయు పాఠాయంశ్ ప్రశ్నలు డాుటటి , 
కనీసం మూడు ముఖ్యమ ైన పాయంట్లు  ఉండడం త్ప్పనిసరి. ితమ్రధ నూగేసి ప్ద్యలోా  ాబాుులు 
గాయ్లి.) 
1. సిగామూట గటుి డొ స పో వంాాలిగే అనడంలో  ులి ఆంతరయం..... 
      1. ప్ూరిం ఎందగో గాజులు, గాాాయలు,ఉంనయనయి. బాళళుధనధయనయ  ింప్దలనత, 
ింపాద్వంచయరధ. బారధ మరణ ంచ్చ నప్పడు, ప్రలోడా సడ్ బ డుతూ ింపాద్వంచ్చన డుుు మూటలనత 
బ ంట తీితకు స బ ళులేదత. 
      2. ింప్దలు శాశ్ితం డాదనీ, బారధ ింపాద్వంచతకునన డతగాత ప్రతిషిలే శాశ్ితంగా 
 సలుస్ాత యనీ, ులి చకరవగాత మ్టలోా  స ఆంతరయం. 
2. నగర జీవితం ఎందతకు ిండ్ాషింగా మ్గాంద్వ.... 
       1. విద్యయబ దైయ ఉద్ో యగ అవడాశాలు నగగాలోా  ఎకుకవ అందత ుాటులో ఉనయనయి కనతక 
ప్రాలందరమ నగగాలకు ఎగుడుతునయనరధ.  
       2. నగగాలోా  ానయభా ప రగడం వలా ప్రా లకు పరా థమిక స్ౌకగాయలు లేక వితత వపల ధరలు ప గాగా 
పో య్యి. 
       3. నగగాలకు వచేిబారధ ముగాడ్ బాడలోా   సవసిిూత  ప్లాప్ప పరా ంతయలోా  ఇళళు కటిడంవలా 
వగాా లు ప్డ ిము సగా పో తునయనయి. తయగడయ సడ్, బాడడయ సడ్ నీళళు ద్ొరకడం లేదత. 
       4. ప్గాశ్రమలు ప గాగా డాలుషయం ప గాగా పో యింద్వ. ఇళు థిల్లు లేక అద్ెదలు 
ప గాగాపో య్యి.చదతవపలు డానింట్ ఫ్జులు ప గాగాయి. తగానంత ఆద్యయం లేక నేడు నగర 
జీవనం ిండా్షింగా మ్గాంద్వ. 
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3. మంచ్చ ప్ంటలు ప్ండడయ సడ్ గ ైతు చేసే శ్రమ..... 
        1. గ ైతులు బేి విలో పొ ల్లు దత సన, నీరధ గాగానే సేంద్వరయ ఎరధవపలు బసేి దతడ్క 
దతనయనలి. 
        2. పొ లంలో ఎతుత  ప్ల్ా లు లేకుండయ ిమంగా నీరధ పాగేల్ ఏగాిటు చేి తడ్బాలి. వగ ా
నయటాకు ముందత 3వ వంతు మ్తరమ ేరస్ాయి సక ఎరధవపలు చల్ా లి. 
        3. నయరధ ఊడిి, మురధగు నీటట స తీసబిేస,ి గ ండవ స్ాగా ఎరధవపలు బయే్లి. 
        4. చేనత కంకులు గాగానే నీరధ ప టటి , ఎరధవలు బేసి, ఎలుకలకు ుుటిలు ప టటి , డ్తడ్స ి
కుప్ిలు బయే్లి. నూగాి అమాకం చయే్లి. 
4. శ్తక ప్ద్యయల లో స నీతులు  సతయ జీవితంలో ఎల్ ఉప్యోగ ప్డతయయి..... 
         1. గాక్షి లక్షణయలనత విడిచ్చ ప టటి  మంచ్చగా నడుచతడ్వచతి. గాక్షి లక్షణయలు కలబాగాడ్ 
దూరంగా ఉండవచతి. మితుర డి లక్షణయలనత ప్ద్యయల ద్యిగా తెలుితకు స మంచ్చ మితుర లనత 
ింపాద్వంచతకు స, జీవితంలో ితఖప్డవచతి. 
         2. ద్ేశ్భడ్త స ప ంచతకు స, తయయగ ుుధ్వుతో ప్రాల ద్ెనైయసిథతి స తొలగంాచ వచతి.ద్ేవ మ్నయయలు 
ద్ొంగాలించ కుండయ, మంచ్చబాగా స మోిం చయేకుండయ ఉండవచతి. 
         3. ద్ేవప సప్ూాకు,ితయం, దయ, ఏడాగరత ముఖయమ స గరహించవచతి. గాాాశ్రయ్ సన, 
నయయకుల బ ంట తిరగటా సన మ్ స,సేిఛఛగా ుతుక వచతి. 
         4. ప్ండితులకు డుుు కంట ే ితయభాషణనత, మంచ్చతనము,గురధభడ్త ముఖయము. అటేా  
శ్రరగాము సడ్ స్ాటటగల ద్ెవైం లేడు.  
 
           
      
15. ఉప్బాచక ప్రశ్నలు                                                                          2X5=10 

 క్షుణణ అధయయనం ద్యిగా విద్యయరధు లు గామ్యణం నతండి నేరధికునన 
విషయ్లనత కూలంకషంగా గాయ్లి. అడగుడిన ప్రశ్న అనతవగాతత అంశ్మ్,  
ాాఞ నయతాకమ ైన అంశ్మ్, అవగాహనకు చెంద్వనద్య, న ైప్పణయములు ఏమి 
నేరధిడ్గలము అనన అంశ్మ్,  సా జీవితంలో ఈ అంశాలనత ఎంత వరకు 
వి సయోగాంచ గలమో గరహించ్చ ఆయ్ అంశాలనత ప్రశ్నలకు అనతగుణంగా 
ిమరువంతంగా ాబాుులు గాయ్లి. 
 ఇవి అనతవగాతత అంశాలకు చెంద్వనద్వ డావపన తదనతగుణమ ైన ాబాుులు 
ఆశ్ంచడమ ైనద్వ. 
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 1. దశ్రథత స ప్పతర ాననం... 
      1. డ్ిల ద్ేశా సన అయోధయ గాాధయ సగా దశ్రథతడు పాలిితత నయనడు. దశ్రథత సడ్ ింతయనం 
లేదత. ింతయనం డ్ిం అశ్ిమేథ య్గం చేద్యద మ స ఋషయశ్ృంగుడి స పిలిపించయరధ. 
      2. ఋషయశ్ృంగుడు మూడు గోజులు అశ్ిమేథ య్గం చయేించయడు. ప్పతుర ల డ్ిం య ఞాం 
చేయించమ స దశ్రథతడు అడిగాడు. 
      3. ద్ేవతలు గావణయితరధ స ుాధలు తపిి ంచమ స విషుణ వపనత డ్రడంతో,దశ్రథ మహ్నగాజు 
ముగుగ రధ భారయలకు నయలుగు రమపాలలో ప్పడతయన స విషుణ వప బాగాడ్ అభయం ఇచయిడు. 
      4. దశ్రథత స ప్పతర డామేషిి  య ఞాగుండం నతండి ద్వవయ ప్పరధషుడు ద్వవయ పాయస్ా సన తెచ్చి, 
దశ్రథత సడ్ ఇచయిడు. దశ్రథతడు ద్య స స భారయలకు ప్ంచగా డౌిలయకు గాముడు, ితమితరకు 
లక్షాణశ్తుర ఘునలు,డ ైడేయిడ్ భరతుడు ా సాంచయరధ. 
2. భరతు స పాదతడా ప్టాి భిషేకం...       
        1. గాము స ఎడుాటు ిహించలేక దశ్రథతడు మరణ ంచయడు. తెలై ద్ోరణ లో ద్యచ్చన శ్గీగా సడ్ 
భరతుడు 8వ గోజున అంతయడ్రయలు చసే్ాడు. గాాాయధవడారం అందతడ్మనన మంతుర లతో భరతుడు 
తయనత బ ళ్ళు గాముడి స తిగాగా తీితకువస్ాత న స బ ళాుడు. 
         2. గుహు స ఆతిథయం స్ికగాంచ్చ, అత సతో కలసి భరద్యిజు స కలిసి విందత గరహించ్చ,చ్చతర 
కూటం చేగాడు. భరతుడు సేనలతో విూత ండడం చూచ్చ లక్షాణుడు గాము సతో భరతుడు 
యుధ్యు  సడ్ వితత నయనడ స చపెాిడు. 
          3. భరత శ్తుర ఘునలు గాము స డాళుప ై ప్డయా రధ.తండిరడ  ై గాముడు కనీనళళు ప టాి డు. 
భరతు సడ్ గాానీతి స ుో ధవంచయడు గాముడు.భరతుడు గాముణ ణ  అయోధయకు రమా స డ్రగా, గానత 
అ స, తండిర మ్ట ేతనకు శ్గోధయరయమ స చపెాిడు గాముడు. 
          4. చ్చవరకు భరతు స డ్గాకప  ై శ్రరగాముడు  తన పాదతకలనత భరతునడ్చయిడు. 
పాదతకలప నై ే గాాయభారముంచ్చ పాలన చసే్ాత ననీ, తయనత నయర చీరలు ధగాంచ్చ, నగరం బ లుప్ల 
ఉంటాననీ, 14 ింవతిగాలు ప్ూగాతడాగానే గామదరశనం డాకపో త ేఅగాన ప్రబేశ్ం చేస్ాత ననీ భరతుడు 
గాము సతో చపెాిడు.  
3. బాలి ితగీరవపల విగోధం..... 
          1. బాలి ితగీరవపలు అననదముాలు.అందతలో బాలి ులశాలి. మ్య్వి స చంప్డయ సడ్ 
అత స బ ంట ప్డి ఒక గుహలో దూగాడు బాలి. అనన ఎంతకూ గాక పో యిేిగాడ్ గుహ ద్యిగా సడ్ 
ుండగాయి అడుా ప టటి  ితగీరవపడు డ్షికంధకు వచ్చి గాాయ ప్టాి భిషేకం చేితకునయనడు. 
           2. బాలి వచ్చి ితగీరవప స తూలనయడ ి బ ళుగొటటి , అత స భారయ రధమనత అప్హగాంచయడు. 
ితగీరవపడు ఋషయమూక ప్రితంప  ైప్ండేబాడు. మతంగ మహగాా శాప్ంవలా బాలి అకకడకు పో లేడు.  
           3. హనతమంతుడు గామితగీరవపలకు మ ైతిర స కూగాిడు. గాముడు బాలి స చంప ి
ితగీరవప స డ్షికంధకు గాజునత చసే్ాత ననయనడు. 
  

Downloaded From : http://www.cbseportal.com

Courtesy : CBSEDownloaded From : http://www.cbseportal.com Courtesy : CBSE

https://cbseportal.com
https://cbseportal.com


                                                         -13- 

            4. గామ ిహ్నయంతో ితగగీవపడు బాలి మీదకు యుధ్యు  సడ్ బ ళాుడు. ఇదద గాద్ ీ ఒడ ే
పో లిక.  గాముడు నయగ డేిగాప్ప లత ితగీరవప స మ డలో బయేించ్చ, బాలి స ుాణంతో డొటటి  చంపాడు. 
బాలి మరణ ిూత , తన మ డలో స ితవరణమ్లనత ితగీరవప సడ్ ఇచ్చి, తయగా అంగదతలనత అత సడ్ 
అప్ిా పాిడు. 
4. హనతమంతుడు స్తయనేిషణకు ుయలు ద్ేగాన విధము.... 
          1. ితగీరవపడు సత్యనేిషణడ ై బానర వీరధలనత అ సన ద్వకుకలకూ ప్ంపాడు.అంగదత స 
నయయకతయిన హనతమంతుడు,ాాంువంతుడు, నలుడు, మొదల నై వీరధలనత దక్షిణ ద్వకుకకు 
ప్ంపాడు.  
          2. ితగీరవపడిచ్చిన న ల గడువప ప్ూగాత అయింద్వ. ఋక్షబిలము అన ేగుహలో ిియంప్రభ 
అన ేయోగా స స్ాయంతో ఆకలి దప్పిలు తీరధికు స, ిముదర తీరం చేగారధ.    
          3. ాటాయువప అనే మ్ట వి స అత స తముాడు ింపాతి, తన ద్వవయదృషిితో లంకనత 
గుగాంచ్చ బానరధలకు చపెాిడు. ిముద్యర  సన ద్యటడం హనతమంతు స వలాన ేఅవపతుంద స అందరమ 
చెప్ిడంతో, ాాంువంతుడు హనతమ శ్కుత లనత గురధత  చేసి పొ గడడంతో హనతమ ుల్ సన ప్పంజు 
కునయనడు. 
          4. మేరధ ప్రితయ సన కూడయ అనేక మ్రధా  చతటటిగాగల హనతమనత చూచ్చ ాాంువంతుడు, 
నీవప ఋషులు, గురధవపల అనతగరహంతో ిముద్యర  సన ద్యటు. నీడ్ిం బానరధలు ఎదతరధ చూిూత  
ఉంటార స చపెాిడు. హనతమ తయనత ఎగరడయ సడ్ మహ ందరగాగా తగానద స   సశ్ియించయడు. 
 
 
 
 
 

()()() 
 
 

( స్ాధయరణ ిూచలు,  సయమ్లు.) 

      అక్షర ద్ోష్ాలకు, బాకయ ద్ోష్ాలకు, భావ ద్ోష్ాలకు 1 మ్రధక తీయుడునత. అవి లేకుండయ 
గాసిన బాళుకు ప్ూగాత మ్రధకలు ఇవివచతి.   
            ప్రతిప్ద్యరుములు అనీన ిగ ైన ాబాుుల ైతేన ేప్ూగాత మ్రధకలు ఇబాిలి.  
            ఏకబాకయ ాబాుులు, లక్షాయతాక ాబాుులు , ుహుళ ఛై్ఛఛక ాబాుుల విషయంలో ఈ 
ద్ోష్ాలు ప్గాగణ ంచ వలసిన ప్ స లేదత. 
            ప్రశ్న ప్తరము నందత ఉనన ముదరణయ ద్ోష్ాలు ప్రశ్న యొకక అిలు అగాు  సన తపిించతట 
లేదత కనతక ాబాుులడ ేమ్రధకలు ఇబాిలి.  
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