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Senior School Certificate Examination 

March 2019 
Marking Scheme –  TELUGU TELANGANA ( SUBJECT CODE - 189 ) 

CODE : 50 
General Instructions: - 
 

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct 
assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious 
problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching 
profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must 
read and understand the spot evaluation guidelines carefully. Evaluation is a 10-12 
days mission for all of us. Hence, it is necessary that you put in your best efforts 
in this process. 

2. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should 
not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking 
Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while 
evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or 
are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and marks 
be awarded to them. 

3. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each 
evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the 
instructions given in the Marking Scheme. The remaining answer books meant for 
evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the 
marking of individual evaluators.  

4. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks 
awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the 
left-hand margin and encircled.  

5. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left hand margin 
and encircled. 

6. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more 
marks should be retained and the other answer scored out. 

7. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized 
only once. 

8. A full scale of marks 1-100 has to be used. Please do not hesitate to award full marks if 
the answer deserves it. 

9. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e. 8 hours 
every day and evaluate 25 answer books per day. 

10. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the 
Examiner in the past:- 
 Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book. 
 Giving more marks for an answer than assigned to it. 
 Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page. 
 Wrong question wise totaling on the title page. 
 Wrong totaling of marks of the two columns on the title page. 
 Wrong grand total. 
 Marks in words and figures not tallying. 
 Wrong transfer of marks from the answer book to online award list. 
 Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark 

is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for 
incorrect answer.) 

 Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks 
awarded.  
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11. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should 
be marked as (X) and awarded zero (0) Marks. 
  

12. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error 
detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the 
evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all 
concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and 
judiciously. 
 

13. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines 
for spot Evaluation before starting the actual evaluation. 
 

14. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over 
to the title page, correctly totaled and written in figures and words. 
 

15. The Board permits candidates to obtain photocopy of the Answer Book on request in an 
RTI application and also separately as a part of the re-evaluation process on payment of 
the processing charges.  
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సమయం:3 గంటలు     మార్కులు: 100 
విభాగం - ఎ Section - A (23 Marks) 
 
I. ఈ క్రంద ివానిలో ర ండ ంటిక్ గణవభజన చేసి, పద్యలక్షణాలతో సమనవయం చేయండ .  2 x ½  = 5M 
i)  మదిద్లపంగ వార్లు సమంచిత ధర్మము వలురేనినన్ 
    ఈ పాద్ము చంపకమాలా వృతత మనకు చ ందినద.ిన-జ-భ-జ-జ-జ-ర్ అనే గణములుండును. 
పాాసాక్షర్ము ‘ ద్ ’. యతిసాా నము పద్క ండవ అక్షర్ము.నాలుగుపాద్ములు ఈ విధముగనే ఉండును. 
ii)  చేటుకాలమ ైన జ టట మాటలు నెఱ ి
    ఈ పాద్ము ఆటవెలదిక్ చ ందినద.ి ఇది ఉపజాతులకు చ ందినద.ిమూడు సూర్యగణములు 
ఒకట,ిమూడు పాద్ములంద్ుండును.ర ండు నాలుగు పాద్ములంద్ు ఐద్ును సూర్యగణములుండును. 
పాాస నియమము లేద్ు.  పాాసయతి చ లల వచుును.  యతిసాా నము పాతీ పాద్ములోను నాలగ వగణం 
మొద్టి అక్షర్ం. 
iii) ద్క ును రాజయమంచు నకటా! యిటు ద్ముమని భాగమీక నీ 
     ఈ పాద్ము ఉతపలమాలా వృతత మనకు చ ందినద.ిభ-ర్-న-భ-భ-ర్- వ అనే గణములుండును. 
పాాసాక్షర్ము ‘ కు ’. యతిసాా నము పద్వ అక్షర్ము.నాలుగుపాద్ములు ఈ విధముగనే ఉండును. 
iv)  పచుని వర్హాకంటనెు పుచిున వరిగింజమలేు ముననర్కవడ న్ 
        ఈ పాద్ములు కంద్మునకు చ ందినవి.గగ- భ- జ- స - నల అనే చతురామతాా  గణములుండును. 
పాాసాక్షర్ము ‘ చు’. యతిసాా నము నాలగ వ గణం మొద్టి అక్షర్ము ర ండు.నాలుగు పాద్ములంద్ు 
చ ంద్ును.   
  బేసి గణాలలో ‘ జ ’ గణము ఉండకూడద్ు. ఆర్వగణము నలము కాని జ గణము కాని ఉండాలి. చివరి 
అక్షర్ం గుర్కవెై ఉండాలి. 
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 గుర్కలఘువులు గురితంచి, గణవిభజన చేయుటకు ర ండుమార్కులు   2M 
   ఏ వృతత /జాతి పదాయలో గురితంచినంద్ుకు ఒక మార్కు   1M 
  యతులకు ఒక మార్కు    1M 
  పాాసలకు ఒకమార్కు    1M 
II ఈ క్రంద ివానిలో ర  డ ంటిక్ అలంకార్ం గురితంచి లక్షయ లక్షణ సమనవయం చేయండ . 2 x 5 = 10M 
  i)  ఉతేరేక్షాలంకార్ము. సమానధరామనిన బటిట  ఉపమేయానేన ఉపమానంగా ఊహ ంచుట 
ii) ర్ూపకాలంకార్ము. ఉపమానోపమేయములకు అభేద్మగాని. తాద్ూా పయము గాని చ పుపట. 
iii) అరాధ ంతర్నాయసాలంకార్ము. సమానయమును విశేషముచేతగాని,విశేషముచేతగాని సమరిధంచుట 
iv) శేలషాలంకార్ము. నార్ధములనుపయోగించి అనేకార్ధములు వచుునటుల  చ పుపట.(నానార్ధ సంశ్రయో 
శేలషః) 
    ఏ అలంకార్మో గురితంచినంద్ుకు ఒక మార్కు 1M 
    అలంకార్ లక్షణాలకు ర ండు మార్కులు 2M 
    సమనవయానిక్ ర ండు మార్కులు 2M 
 
III. ఈ క్రంద ిఆంగల వాకాయలనుత లుగులోనిక్ అనువదించండ       1 x 8 = 8M 
     మంచి పద్జాలమునకు నాలుగు మార్కులు   4M 
     భావానుగుణ అనువాదానిక్ నాలుగు మార్కులు 4M 

విభాగం - బి Section - B (10 Marks) 
IV. క్రంది గదాయంశానిన చదివి, దిగువ ఈయబడ న పాశ్నలకు సమాధానాలు వాా యండ   5 x 2 =10 M  
   సర ైన సమాధానం ఒక్ుంటిక్ ర ండుమార్కులు 
1 ఆధ్యాత్మిక చింతన, వేదశాఖలు ఆవిర్భవిించుట,ఆదికావ్ాిం రాయబడుట         2M 

2  దేశ సింసకృత్మ, సింస్కకర్ిం, నడవ్డి        2M 

3  చకకని సింప్ర దాయానిి, మానవ్తా సవభావానిి,నైత్మక విలువ్లను పింపిందిస్త ింది.       2M 

4  మానవ్ వ్ాకి్తతావనిి,శీలసింప్దను తీర్చిదిద్దు టకు, దేశభకి్తని కలిగించడానిక్త కర మశిక్షణ అవ్సర్ిం.         

2M 

5  ఉనిదాింటో్ల నలుగుర్చకీ ప్ించుతూ,పరుగువార్చక్త తోడుప్డుతూ యువ్త ఉిండాలి.       2M 
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Section - C (10Marks) 

V.  ఈ క్రంద ివానిలో ఏద ైనా ఒక విషయానిన గురించి ర ండువంద్ల పదాలోల  వాయసం వాా యండ . 
                                                                                                                   1 x 10 = 10M 
      ఉపోదాాతము/ నిర్వచనమునకు రెముు  మారుకలు      2M 

      భాషానైపుణ్యానిక్త రెిండు మారుకలు    2M 

     విషయ వివ్ర్ణకు నాలుగు మారుకలు    2M 

     ముగింపునకు రెిండు మారుకలు     2M 

 
Section - D (57Marks) 

VI.  ఈ క్రంద ిపాశ్నలలో ఏవెైనా నాలుగింటిక్ ఏకవాకయ/ పద్ర్ూపంలో సమాధానాలు రాయండ .  
                                                                                                                  4 x 1 = 4M 
     సర్చయైన సమాధ్యనిం ఒక్తకింటిక్త ఒక మారుక. 

1  దర విడభాషాకుటింబానిక్త. 

2 సీతాదేవి, రావి నారాయణరెడిు . 

3 హిటోర్, ఫాసిస్టూ , జారో్ల, స్కమాాజ్యవావాద ఆింగో్లయులు ............ 

4 విపో్వ్ మాత మేడిం బికాజీ రుస్త ిం కామా 

5 పేరోు, నామాలు పటిూ  నిిందిించడిం 

6 బింగాలు రాషూ రిం 

 

VII. ఈ క్రంద ిపాశ్నలలో ఏవెైనా ర ండ ంటిక్ నూటెైర్వెై పదాలలో సమాధానాలు రాయండ .  2 x 5 = 

10M 

     ఉపో దాా తము/ నిర్వచనమునకు ఒకమార్కు.     1M 
     భాషానెైపుణయం ఒకమార్కు.     1M 
    విషయ వివర్ణకు ర ండు మార్కులు.      2M 
    ముగింపునకు ఒకమార్కు.     1M 
 
VIII. ఈ క్రంద ివానిలో ఒక పదాయనిన పరిచయం చేస,ి అనవయకరమంలో పాతిపదానిక్ అర్ధం వాా స,ి        
         తాతపరాయనిన పేరకునండ .        1 x 8 = 8M 
     అనవయకరమమునకు       1M 
       తాతపరాయమునకు     2M 
     పాతిపదార్ధమునకు        5 M 
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IX.  ఈ క్రంద ివానిలో ఒకదానిక్ అర్ధ సంద్రాాలిన వాా యండ .          1 x 3 = 3M 
   1 ఎలల వారిక్ ద్ుఃఖమిటిట ద్ కాద  
     కవి పరిచయం: ఈ వాకయము పాలుురిక్ సో మనాధుడు ర్చించిన బసవపురాణంలోని    
    తృతీయాశావసము నుండ  గరహ ంపబడ న “ బజెజ మహాద వి కథ ” అనే పాఠ్యభాగంలోనిద.ి   1M 
     సంద్ర్ాం: శివునకు తలిల లేకపో వడంవిచితాము అని బేజజ మహాదేవి బాధపడుతోంద్ని కవిత లుపునన  
    సంద్ర్ాంలోనిద.ి   1M 
      భావం: తలిల లేనివార్ంద్రికీ కూడా బాధ ఇలాగే ఉంటుంది కదా! 1M 
2 పాతిపారిట మంచిద ేమనిష ిమంచివాడ ైత ే
       కవి పరిచయం: ఈ వాకయము తిర్కమల శ్రరనివాసాచార్య ర్చించిన  “ ర్వవల పతాక ”నుండ  
గరహ ంపబడ న “ ర్వవల పతాక  ” అనే పాఠ్యభాగంలోనిద.ి   1M 
     సంద్ర్ాం: ఈ మాటలు సతరేవర్తన గకపపద్నానిన  కవిత లుపునన సంద్ర్ాంలోనిద.ి   1M 
      భావం: మనిష ిమంచి వాడ ైత ేపాతిపారటట మంచిద ేకదా! కనుక పాతిమనిషి సతరేవర్తనతో ఉండాలని 
దీని భావం. 1M 
X.  క్రందివానిలో ఒకదానిక్ నూటయాభె ైపదాలలో సమాధానం రాయండ .        1 x 8 = 8M 
      ఉపో దాా తము/ నిర్వచనమునకు ఒకమార్కు.       2M 
     భాషానెైపుణయం ఒకమార్కు.     1M 
    విషయ వివర్ణకు ర ండు మార్కులు.      4M 
    ముగింపునకు ఒకమార్కు.     1M 
 XI . క్రందివానిలో ఒకదానిక్ నూటయాభె ైపదాలలో సమాధానం రాయండ .        1 x 8 = 8M 
      ఉపో దాా తము/ నిర్వచనమునకు ఒకమార్కు.       2M 
     భాషానెైపుణయం ఒకమార్కు.     1M 
    విషయ వివర్ణకు ర ండు మార్కులు.      4M 
    ముగింపునకు ఒకమార్కు.     1M 
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XII. క్రందివానిలో ఒకదానిక్ నూటయాభె ైపదాలలో సమాధానం రాయండ .        1 x 8 = 8M 
      కవి పరిచయమునకు ఒకమార్కు       1M 
      కాలమునకు ఒకమార్కు      1M 
      ర్చనలు - వాటి వివర్ణకు మూడు మార్కులు      3M 
           బిర్కద్ు ఒక మార్కు 1M 
           విశేషాంశాలు ఒకమార్కు  1M 
        భాషానెైపుణాయనిక్ ఒక మార్కు     1M 
 
XIII.   క్రంద ివానిలో ఏవేని ర ండ ంటిక్ నూర్క పదాలలో సమాధానాలు రాయండ .    2 x 4 = 8M 
          నిర్వచనం / లక్షణాలు ఒకమార్కు  1M 
          ర్కాలు / పద్ధ తులు ర ండు మార్కులు   2M 
            భాషానెైపుణాయనిక్ ఒకమార్కు1M 
    
     ర ండు ఇందా్గణములు    డ  
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