CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
CLASS X -20172017-18
TELANGANA TELUGU (CODE(CODE-089)
SAMPLE QUESTION PAPER
సమయం:
సమయం: 3 గంట'

()*':
()*': 80
+,గం – ఎ SectionSection-A (10
(10 Marks)

1.

ఈ ;ం< గ=>ం?@A చ<+ అDEన GశAలJ సKన స(Lనం ఎంMJ@ NయంD.

5 x 2 = 10M

అR<S TలంSణV WXత> అధ>యన, అL>పన ]ర>క`aలJ సKన పbcde' fg. అhR ఎంi మం< కg'
jkl అmల> WXత> nవ p?). @qం పbaలనi arS ఈ sంతంV పtక' ఎJ*వS fకuవడం వలw
అrవంk

కg', మహyzలJ {b|ంj ల}ంచf~. ఇ` G€N@• ‚Mƒ@ శ„వL@ …b…నహ†

కృష‰(€)>' Š) ఆగŒl పదmŽ 1905 సం।।V జ@‘ం€). Šb స’సdలం @q(“”•`w, –N|Ž.
త—wదం˜' రంగRయకమ‘, ™ంకš€)>'. {)వంశమ›]వ>ం, ధర‘jb œG,„@, త„|•రd G]…క, ž=ంత
Ÿపం త<తN' కృష‰(€)>ల సంస*ృత రచన'. క ?`¡>దయం, మనస¢ం£శ]వ>ం, ఆం¤మ›Rటకం,
N(¥జ చb¦, రతA(ల, §¦Gబంధం ©దªన+ T'{ సృజన'. +…«l¬’- త మతసం®హం, ¯’య క+„°వనం
ఆయన వచన రచన'. కృష‰(€)>' ƒ)టwV ©దk శ„వLనం p?). ఈ ƒ)టw శ„వLనంV± ఆయనJ
JలJంటw?² peల³~S ´qం Nµ ఆద> శ„వL@ అ± ¶)~ GLనం p?). °య· W’¸ ¥ం§ ఉభయ
ž=ం„€ర>, అ}నవ ]»=œ ¶)~' ¯’కbం€). ఆయన WX¼కృ½ ,+తNలJ T—n` pయడ¾ ఈRk
మన కర|వ>ం.
GశA'
i.

ఇరవ¿> శ„బÀ sరంభంV TలంSణV కgలJ ఎం~J {b|ంj ల}ంచf~
అ) పtకలవలన
ఆ) పtక' fకuవడం వలన

ii.

iii.

ఈ) Gజ' ఆదbంచకuవడం వలన

´qం Nµ Ã— శ„వL@ ఎవ)?
అ) …b…నహ† žంకš€)>'

ఇ) °య) W’¸

ఆ) …b…నహ† కృష‰(€)>'

ఈ) JలJంటw ?²

కృష‰(€)>'Sb సంస*ృత సృజనf+?
అ) {)వంశమ›]వ>ం
ఆ) N(¥జ చb¦

iv.

ఇ) ÁkÂ పbaలన వలన

ఇ) ¯’యక+„ °వనం
ఈ) ఆం¤మ›Rటకం

కృష‰(€)>'Sb T'{రచనf+?
అ) ž=ంతŸపం
ఆ) త„|•రdG]…క

ఇ) ధర‘jb G,„@
ఈ) మనస¢ం£శ]వ>ం
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v.

°య) W’¸ Æb•§Çన ¶)~?
అ) ఉభయ ,«GŠణ

ఇ) అ}నవ ]»=œ

ఆ) §¦Gబంధ

ఈ) ఆద>శ„వL@
+,గం- ¶ SectionSection-B (14 Marks)

2. ;ం< É§ం§న Ê), §)R(లi +షË@A +వbÉ| fఖ NయంD.
1 x 6 = 6M
awసl· ఆÎ abÏi తË)pn +Rయక +®›ల @మజÐనం వలw క—Ñ న«l@A T—యÒÉ| మkli pcన గణపÓ
+®›ల పటw GజVw Ôతన>ం క—Eంp +ధంS నమn| TలంSణ <నపtక సంaదJ@• Õధ·, +ž]నందనగ·, జడÇరw,
మహÖ×నగ· •`w ¥ంD ØcనrwS fఖ NయంD.
3. అÓžగం వలw జbEన ÙŽÚ G(=@A yg Ûడడం జbEం<. ఆ G(దం వలన y మనœV క—Eన ,Æ' ఏ¸k?
<నచర> (ÝÞ) ßపంV NయంD.
1 x 4 = 4M
4. y Ê) WXత>, ఆ<`“” •`wV@ ?ంÓ@àతá +=>లయంV పదవ తరగÓ చ~geRAg. ³ aఠ?లV జbEన
Gథమ§•త¢ అవSహR …¶రం {bం§ ఒక <నపtకJ åæ ప=లV ÆN| @ž<క¥ తË)pzç.
1 x 4 = 4M
èª1 - é~>ల <‚త¢వం – నగరంV@ Gçఖ é~>లJ – సR‘నం – Gథమ§•త¢ {bం§ ఉపన>cంచడం –
వక|ృత’uê – Gథమ, <’¼య బëమe' – GL‚aL>zలpeల – ³~S అం~ƒవడం
+,గం – c. SectionSection-C (24
(24 Marks)
5. ;ం< పద>a=@• గణ+భజన pc <{gన ఈయబDన GశAలJ ;ంద గల జÆìలV సKన =@@ ఎ¥AJ@ NయంD
3 x 1 = 3M
శం¡ంí హb¿ ప¿జభgí చంîïí వXA¿
i. ð పద>çV గల గñ' 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.

6.

ð పద>ంV యÓòt ఎ‚A అóరç?
(అ) 11వ అóరç
(ఆ) 12వ అóరç
(ఇ) 13వ అóరç
(ఈ) 14వ అóరç
iii. ð పద>aదం ఏ వృత| ప=>@• ôం<న<?
(అ) ?ßÀలం
(ఆ) ఉతõల(ల
(ఇ) చంపక(ల
(ఈ) మö|భం
;ం< GశAల <{వ ఇ§Çన జÆìలV సKన జÆì¥ ఎంMJ@ NయంD.
3 x 1 = 3M
i. “ఆ ô)’ @ంŽS yలసçøçùú y) –œ|ండ<” ఇం~ ఏ అలం]రç కల~
(అ) అÓశ¿క>లం]రç
(ఆ) ü(లం]రç
(ఇ) ఉప(లం]రç
(ఈ) అNdంతరR>Wలం]రç
ii. అNdంతరR>Wలం]ర లóణç
(అ) ôపõవలcన =@కనA ఎJ*వ pc ôjõట
(ఆ) ఒక =@@ Ûc మýకkS þ¸ంMట
(ఇ) సమbdంచ వలcన అNd@A సమbdంMట (ఈ) రమ>మ{ u—క¥ ôjõట
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7.

iii. అÓశ¿•| అలం]రçనJ ఉ=హరణ
(అ) ఒ—ం ¢V cం , W (— ' “>k‘ంటá, J¯| uêVw పత]' W ం€).
(ఆ) ఆ ఏ¥{ నడ ండË అనArwనA<.
(ఇ) …Æ° క`>ణ~N@A W ం€Ž. )లJ Wధ>ం ]@< f~ క=!
(ఈ) మúw c{ c cSb ¼ర వ A' వŽ|ండ<.
GశAల <{వ ఇ§Çన స(LRలV సKన =@@ ఎ¥AJ@ NయంD.

3 x 1 = 3M

i. అన> ప=రd sLన>త గల<

8.

(అ) ద’ంద’ స(సం

(ఆ) బë X స(సం

(ఇ) ßపక స(సం

(ఈ) <’{ స(సం

ii. ద’ంద’ స(W@• ఉ=హరణ
(అ) çక*ంk
(ఆ) త|“ట
(ఇ) ƒk T'ం{ J '
(ఈ) అర aద>ç'
iii. ఈ ;ం< Æ@V ßపక స(స లóణం ఏ<?
(అ) సం > ర’కç
(ఆ) అన>ప=రd sLన>త కల<
(ఇ) ఉప(న ఉప¾యçనJ అ దం (öî fనrw) ôjõన<
(ఈ) ఉభయ ప=రd sLన>ం కల<
;ం< GశAల <{వ@§Çన స(LRలV సKన =@@ ఎ¥AJ@ NయంD
i. ఆ Dతç అనS
(అ) ŸNóరç

(ఆ) <’)క|ç

(ఇ)

(ఈ) అMÇ అంతçS కల<

ర’ పరస’రç

క* పరßపç

ii. కర‘Lరయ స(సం అనS
(అ) ;య, అవ>యం

(ఆ) సర’Rమç, ;య

(ఇ) అవ>యం, + ష>çలక{ స(సం

(ఈ) + షణ, + ష>çలక{ స(సం

iii. పî’~'
(అ) ఏ¸, ఏ<, ఏ+

(ఆ) పŽ, పrl,పD

(ఇ) Êద, ద, జవ

(ఈ) Ž{, పగ', బయ'

iv. tక సం • ఉ=హరణ
(అ) ఇŠ’Ž

(ఆ) కŠశ’)Ž

(ఇ) అయ><టంకృÓ

(ఈ) ఊ)పúw'

v. )Sగమ సం • ఉ=హరణ

vi.

(అ) agN'

(ఆ)

jN'

(ఇ) jష*N'

(ఈ) ÊదN'

ంŽ W)w ప'కబŽ ట]రç
(అ) ఆ

Dతç

(ఇ) సం w«óరç

(ఆ) <’)క|ట]రç
(ఈ) సంz]|óరç
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6 x 1 = 6M

9. ఈ ;ం< Æ]>లV@ పN>యప=' {b|ం§ NయంD.
i. సbహ~À =k N hన శ
ii. ఆ]శç V@ నó

gల¥ @J'

3 x 1 = 3M
—¾ర వ£À ఎ~ý*RA)

లV !వ„ర ఎJ*వ ™'{@œ|ం<.

iii. అడ+V@ žదండçల {ంj తమ RయJÝన గజç¥ అ¥సbœ|RAh.
10. ;ం< q¼ËలV ంDంk•అNd' Nc "ంతÆక> G¿గం pయంD.
i.

#డô+@ #rl

ii.

{ం$ ô)వ{

iii.

]—• ì<%ôjõ

iv.

క¥A Jrl

11. ;ం< W&తలV ంDంk• అNd' NయంD

2 x 2 = 4M

2 x 1 = 2M

i.

ఉË>లV ¶డÚ¥ #rl @ ఊరం„ ™Ó•నrw

ii.

{మ‘D]యల 'ంగ అం( ¡q' తŽçJనArw

iii.

అంగ)w అyA ఉRA అ'wD‚)w శ@ ఉనArw

iv.

j—@ Ûc నక* Æత' #rl నArw
+,గç – D SectionSection-D (32 Marks)

12. ;ం< GశAలV ంDంk• å) ప=లV స(Lనç' NయంD.
i.
ii.
iii.
iv.

ఎవb ,ష Æళ+J +న"ంj అ¥ aఠ>,గ రచhత¥ ,bÇ yJ T—cన< Nzç
త|“ట aఠం ఆLరంS పúwVw వ§Çన ()õల¥ + w½É| NయంD
సంaద-ËVw@ ,ష, .— ఎšw ఉంrం<.
ల ండ a~«' WXత> uషJ' అనî@• ]రñ' ôపõంD

13. ఈ ;ం< GశAలV ఏž@ mDంk• అరé ప=లV స(Lనç' NయంD
i.
ii.

3 x 2 = 6M

మ¥మN' (ట' +@ „తయ> ఎం~J అì/రపîÚŽ?
అక*డక*డ నక*' అ~¥Sœ|నA qడ' కనబŽ|నA+. అం( ³àం అరdòం<.

iii.

సంaద-Ë' పtకVw ఎం~J NW|)?

iv.

TలంSణç ఈ•jlవú Gపంచ అంగD అనî@• ]రñ' NయంD.

14. •ం< ప=>లV ఒక=@• GÓప=రdం NయంD.
i.

2 x 3 = 6M

1 x 6 = 6M

Jలçá Nజ>çఁ £జçá @'j ³ JìÐంŽ +శ’ంభ)ం
డలఁÓం

ఁŽ t+üమœ1రణÆఁÝ @ంŽ 2›‘ండçం

గలఁ3 (నõ 4కంŽ? R ప'J `కb‰ంj కర‰ంìలá
వలŸ =నç 5నçం; బ¥j( వb‰á వ=‚>త|(!
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ii.

ఊßరం జ¥úలw }ó¸డÙ, zండం{హలలù
7Nyకç Š8లం'రక9, :„మృత స’చ;Æః
రం =)ల “ర9, తపœలం >వంగ y ùపù
pరం

g~ ల N?ల జ¥@ Õ]ళహ¯|శ’N!

15. ఈ ;ం< GశAలV ఏž@ ంDంk• å) ప=లV స(LR' NయంD.
i.

°వన,ష>ం aఠ>,గ WNం?@A ØయంD

ii.

}ó aఠ>,గç¥ ర§ం§న క+@ ,bÇ yJ T—cన< NయంD

iii.

ŠరTలంSñ ‘aఠ>,గ’ WNంశç¥ ³ స’ంత (టVw NయంD

iv.

పúwJ-నగN@• గల öî ఏ¸k?

16. ;ం< GశAలV ంDంk• åట ఇరé ప=లV జÆì' NయంD
i.

Nమ œCgల òt@ ,bÇ NయంD

ii.

హ¥మంeD ¯„±’షణ ¼)¥ TలõంD

iii.

NçŽ, Æ—@ వ ం§న +ధç¥ TలõంD

iv.

Nమ Nవణ z=%@A వb‰ంచంD
-end-
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2 x 3 = 6M

2 x 4 = 8M

