తుయంతయ సభగర భూల్యంకనం

Block–I (Dec-2016)
Second Language – Telugu
(PART – A&B)
X Class (FTB)

Time: 3:15 Hrs

PART – A
[Marks: 60]
[Time: 2:30 H]
1) ముదటి 15 తుమిషలు రశ్ాతరం చదివి, అయథం చేసఽక ండి.

2) తృయటు ‘ఎ’ కు సంఫంధించిన సభ్ధానాలనఽ రత్ేయక సభ్ధాన తరంలో రమండి.
జవఫులు రమటాతుకి 2:30 గII సభమం ఉయోగంచండి.

3) తృయటు ‘బి’ లో సభ్ధానాలు ఆమ్ రశ్ాల దగగ య కేటాయంచిన సథ లంలోనే రమ్యౌ.
సభమం 30 తుII దీతుా తృయటు ‘ఎ’ సభ్ధాన త్ారతుకి జతచేమ్యౌ.

I అవగహన – రతిసపందన (20 భ్యటులు)

5x1=5 భ్

1. కిరంది గదాయతుా చదివి, రశ్ాలకు జవఫులురమండి.

క విలేఖర జమశ్ంకర్ ఇంటయౄయూ క సం వెళ్ళగ ఆమన ఉండే అతృయటుమంటు మీది

నఽండి ఉస్ాతుమ్ మూతువరిటీ గొపగ కతుంచింది, అదేభ్ట జమశ్ంకర్ త్ో అంటే

‚ఉస్ాతుమ్నఽ తలచఽకుంటే త్ెలంగణ వడినెందఽకు గయయంత్ో ఛాతి ఉఫుుతేంది. ఎనెాతుా

తృో రటాలకు, ఆరటాలకు అది వేదికంది? అందరకీ ఉస్ాతుమ్ వరిటీ అంటే చెటు ు కతుస్ా య.

కతూ మునాటికి మునా త్ెలంగణ క సం అభయటల న అనేకులు విదాయయటథలు ఆ చెటు స్క్షిగ నాకు

కళ్ళభుందే కదఽలుా కతుస్ా యట. దఽుఃఖముసా ది ..... అయత్ే నాలుగు క టు త్ెలంగణ రజల గుండెలు ో
తుయౌచే అదిష్ు ం ఎంతభందికి దకుుతేంది. వళ్ు కు భయణం లేదఽ ..... అదే ఉస్ాతుమ్లో 2009,

డిసంఫర్9 రకటన తరయత లులు జయటుకునా సంఫయం నా జీవితంలో భరితృో లేతు గొప జఞాకం‛
.... అనాాడట.
రశ్ాలు:-

అ) జమశ్ంకర్ కు ఏది గొపగ కతుంచింది?

ఆ) ఉస్ాతుమ్ మూతువరిటీ వేటికి వేదిక అయంది?
ఇ) విదాయయటథలు దేతుక సం అభయటల నాయట?
ఈ) ఎవరకి భయణం లేదఽ?

ఉ) ఉస్ాతుమ్లో విదాయయటథల సంఫయం ఎుపడె జరగంది?

2. కింర ది దయం చదివి, ఖ్ళీలు ూరంచండి.
గుయటవు లేక విదయ గుయటతేగ దొ యకదఽ

నితి లేక బూమి తుమతిగదఽ

గుయటవు విదయలేక గొప ండితేడౌనె
విశ్యదాభిరభ వినఽయవేభ!

5x2=10 భ్

అ) విదయ క్షుణణ ంగ రవలంటే ____________ ఉండాయౌ.

ఆ) ‘నితి లేతు రజయంలో కరభశిక్షణ ఉండదఽ’ అనే అయథం ఇచేితృదం __________
ఇ) ఈ దాయతుకి భకుటం ___________
ఈ) నితి అనగ ____________

ఉ) గొప ండితేడె కవలంటే ___________ ఉండాయౌ.

3. కింర ది వటిలో ఏదెనా క దాయతుా ూరంచండి.

1x5=5 భ్

భ్ త్ెలంగణ భందఽ గల భ్నవు .................... విలసలుగవల న్
(లేదా)

తలనఽండె విష్భు .......................... సఽభతీ!

II స఼యమయచన

[32 భ్యటులు]

అ) కింది రశ్ాలకు ఐదేస వకయలోు జవఫులు రమండి.

4x4=16 భ్

4) దాత యొకు సయభావభు ఎల్ ఉంటుంది?
5) వేభన గురంచి రమండి.

6) ఒసఫ్ భ్టలనఽ కనాన్ అయథం చేసఽకునేది. ఎల్ చెపగలవు?
7) త్ెలంగణలో చదఽవులు ఎల్ ఉండాలతు కవి ఆకంక్ష?

ఆ) కింది రశ్ాలకు ది వకయలలో జవఫులు రమండి.
8) త్ెలంగణ టు కవి ఆకంక్ష ఏమిటి?

2x8=16 భ్

[ లేదా ]

శ్తక సఽధ అనే తృఠం దాయర మీరేం గరహంచాయట?

9) భూగ జీవులక భనసఽంటుంది. మీ తృఠం దాయర వివరంచడి.
[ లేదా ]

ఒసఫ్ కనాన్ నఽ ఎల్ చాసఽకునేవడె?

III సిజనాతాకత

[8 భ్యటులు]

1x8=8 భ్

అ) ఏదెనా క రశ్ాకు జవఫు రమండి.

10) మీ ఫడిలో తుయయహసఽానా ‘దయ ఠన తృో టీ’ గురంచి ఆహ్వయన తరం తమ్యట
చేమండి.
11) భూగ జీవుల టు రరభగ ఉండాలంటృ తునాదాలు తమ్యట చేమండి.
12) త్ెలంగణ లో జయటగుతేనా హరతహ్వయం గురంచి త్ెలుుచా తృో సు ర్ తమ్యట
చేమండి.

PART – B
[Marks: 20]
I దజఞలం:-

[Time:30Min]
[10 భ్యటులు]

అ. సరయైన సభ్ధానభునఽ సాచించఽ అక్షరతుా ఫారకటు లో రమండి.
1. పణి విష్ు జంతేవు: గీత గీసన దాతుకి రయమ దాలు.
A) త్ేలు, చే B) తృభు, ఎలుక C) తృభు, సయపం

D) సయపం, జరర

[

]

[

]

[

]

[

]

2. ‘నవ’ అనే దాతుకి నానారథలు రమండి.
A) తీయం, నాయమం B) ుణయం, నాయమం C) త్ొమిాది, కొతా D) తృత, ది
3. ‘యణం’ అనే దాతుకి అయథం.
A) గజం

B) యటణం

4. తనాబవుడె.

వయతపతిా అయథం

C) ముదధ ం

D) సదధం

A) తలనఽ ుటిునవడె

B) తూటి నఽండి ుటినవడె

C) ధయణి దరంచఽవడె

D) తనఽవు నఽండి ుటిునవడె (కొడెకు)

5. గతయంతయం అనే దాతుకి అయథం
A)  దార

B) కిరంది దార

C) భరోదార

D) యహదార

[

]

C) కీడె

D) అదిష్ు ం

[

]

C) కడస్ర

D) సాయటయడె

[

]

C) గతం

D) క రక

[

]

6. అరష్ు ం అనే దాతుకి అయథం.
A) మేలు

B) హతం

7. త్ెయటవర, తృంథఽడె అనే అయథం వచేి దం
A) వయసఽడె

B) ఫాటస్ర

8. వంచుతం అనే దాతుకి అయథం
A) చింత

B) వహనం

ఆ. కిరంది దాలత్ో స్ ంత వకయలు రమండి.
9. ఠకణా :10. ఏలు :-

II) వయకయణాంశ్లు:

[10 భ్యటులు]

అ) కింది వటికి అడిగన విధంగ జవఫులు రమండి.
11. దయందయ సభ్సభునకు ఉదాహయణ.
A) భంచిరోజులు B) భూడెరోజులు C) రతిరంఫవళ్ైళ D) భూడెరతేరలు [

]

12. ‘భ్నవుల లు యట’ దాతుా విడదీస రమండి.
A) భ్నవ + ఎలు యట

B) భ్నవు + ల లు యట

C) భ్నవులు + ఎలు యట

D) భ్నవులు + లేయట

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

A) ఆయట గల యటచఽలు B) ఆరే యటచఽలు C) ఆరన యటచఽలు D) ఆయట యటచఽలు [

]

13. ఆకయౌ దుపలు విగరహవకయం.
A) ఆకయౌ దపక B) ఆకలులు దపక C) ఆకయౌ లేక దపక D) ఆకయౌ భరము దపక
14. చీభ ఆకు ఎకిు డెుకు చేరంది. కయా నఽ గురా ంచండి.
A) ఆకు

B) ఎకిు

15. విశ్యదాభిరభ-

C) చీభ

D) డెుకు

విడదీమండి.

A) విశ్య+దాభిరభ B) విశ్యద+అభిరభ C) విశ్య+అభిరభ D) విశ్యదె+రభ

16. య + ఉకయం

[కయౌ రమండి]

A) యటకయం B) రోకయం
17. ఆయట సంఖయగల యటచఽలు.
18. చీభ తూటిలో డింది.
A) తూటి

C) రోకయం

D) యకయం

సభ్స దం

కిరమ్ దం ఏది.
[

]

A) ష్ష఼్ీ సభ్సం B) దియగు సభ్సం C) దయందయ సభ్సం D) యౄక సభ్స [

]

19. ఏడె వరలు
20. వేయట + కడె

B) చీభ

C) లో

D) డింది

[ఏ సభ్సం]
[కయౌ రమండి]

A) వేయట కడె B) వేయకడె

C) వేరొకడె

D) వేరేకడె

[

]

