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CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION 
CLASS X – 2019-20 

TELANGANA TELUGU (CODE-089) 
SAMPLE PAPER 

 

సమయం: 3 గంటలు          మార్కులు: 80 Section-A (10 Marks) 
 

I. ఈ క్రంది గదయాన్ని చదివి అడిగిన ప్రశ్ిలకు సర ైన సమాధయనం రాయండి.                    5 x 2 = 10M 
 
విదేశీ యాత్రరకులు చెప్పిన దయన్నన్న బటటి  కుతుబషా హీల రాజ్ాం చయలా సంప్నిమ ైనది. 1618-22 లలో మచిలీప్టింలో బ్రరటటష్ 
ఈసపిండియా కంప్ెనీ ఉదయ ాగిగా ఉని “విలియం మ త్వోల్్డ “ చయలా ప్రదేశాలలో ఒకు ప్ంటే ప్ండినయ, ర ండుమూడు ప్ంటలు ప్ండే 
చోటలు  కూడయ ఉనయియనీ ఫలవంతమ ైన దేశ్మనీ, అన్ని వసతు వులూ చౌకగా సమృదిిగా దొర్కకుత్యయనీ రాశాడు. ప్న్ిండు 
పె్నీిలిసతు  ఎన్నమిది కోళ్ళు ఇస్ాు ర్క. ప్ది పె్నీిలక్ గొర రకాన్న,మేకగాన్న, 18 పె్నీిల నతంచి 2 షపలిుంగుల వర్కు మంచి ప్ంది అన్న 
రాశాడు. 1665లో గోల్ుండ రాజ్ాంలో ఉని ఫెరంచి యాత్రరకుడు టషవ్రిియర్ దేశ్ంలో ధయనాం,బ్రయాం,ప్శువులు, గొర రలు,కోళ్ళు  
ఇతర్ జీవిత్యవసర్ వసతు వులు సమృదిిగా ఉనయియనయిడు. దేశ్ం న్నండయ చెర్కవులునయియన్న, అవి ఎతుు ప్రదేశ్ంలో ఉండడం చేత 
అడ్ంగా గటలి పోస్ సతు  నీర్క న్నలబడుతుంిన్న, వాటట క్రంి కాలువల దయోరా పొోస లాలకు నీర్క పోసారిస్ాు ర్నీ రాశాడు.17వ శ్త్యబదంలో 
బంగాళాఖాతం గల ప్రదేశాలలో “బౌరే” అనత బ్రరటటషు వర్ుకుడు జంగాలీ కోస్ాు  ప్రప్ంచంలోకే అత్ర స్ార్వంతమ ైన దేశ్ం అన్న 
అనయిడు. ఈ దేశ్ప్ు సంప్ిలో ఏవో కొన్ని ఖన్నజ్ాలు తప్ి అవసర్మ ైనవనీి ఉనయియి అనయిడు. 1608-14 మధ్ా 
న్నజ్ాంప్టిణయన్ని డచ్ వారి కాలంలో ఒక అజ్ాా త లేఖకుడు సంిరిశంచయడు. కోస్ాు  మండలంలో సహజ్ సంప్ిలు అధికం అనయిడు. 
అంితచేత కోస్ాు  నతంచి ధయనాం,జ్్నిలు,ప్ప్ుిలు, వ్ని,న న్తీసతకున్న త్ొటటి  ప్డవలు ితగరాజు ప్టిం, అర్మగాన్, ప్ులికాట్, 
మ ైలాప్ూర్, కోవలం, గునతవోడె, తే్వార్కప్టిం, పోస్ రోి లోనో, ఆటరరజ్నం ప్టిం మొిలయిన చోటు కు ప్ోస తుంటషయనయిడు.   
 
ప్రశ్ిలు:             
1.మచిలీప్టింలో ఈసపిండియా కంప్ెనీ ఉదయ ాగిగా ఉనిదెవర్క? 

అ) టషవ్రిియర్  ఆ) తె్వ్నయ ఇ) బౌరే  ఈ) విలియమ్ మ త్వోల్్డ 
2. జంగాలీ దేశ్ంలో, ఏవో కొన్ని ఖన్నజ్ాలు తప్ి అవసర్మ ైనవనీి ఉనయియి అన్న చెప్పినది ఎవర్క? 

అ) బౌరే   ఆ) అజ్ాా త వర్ుకుడు ఇ) టషవ్రిియర్  ఈ) త్ెవ్నయ 
3. గొల్ుండ రాజ్ాం సంిరిశంచిన ఫెరంచి యాత్రరకుడు ఎవర్క? 
 అ) కుతుబ్ షాహీ ఆ) బౌరే  ఇ) తె్వ్నయ  ఈ) టషవ్రిియర్ 
4. బౌరే అనే బ్రరటటషు వర్ుకుడు జంగాలీ కోస్ాు  గురించి ఏమనయిడు ?                                                                      
 అ) ప్రప్ంచంలో ప్తి దేశ్ం                    ఆ) అది ప్రప్ంచంలో ధ్న్నక దేశ్ం                                                                                                               

ఇ) ప్రప్ంచంలో స్ార్వంతమ ైన దేశ్ం       ఈ) ప్రప్ంచంలో అంిమ ైన దేశ్ం 
5. అజ్ాా త లేఖకుడు న్నజ్ాంప్టిం సంిరిశంచిన సంవతసర్ం? 

అ) 1667  ఆ) 1618  ఇ) 1665  ఈ) 1608-14 
 

Section-B (14 Marks) 
II. నీ ప్తర్క ర్ణధీర్. స రాాప్తట జలాు  కేంిరంలోన్న స్ాయినగర్ కాలనీ వాసపవి. కొంత కాలంగా కాలనీలో దొంగతనయలు జ్ర్కగుతుని 

విషయం తె్లిసపనప్ిటటకీ ప్ోస లీసతల గసతు  (పె్టరర లింగ్) సరిగాలేిత. ఈ విషయంలో కాసు  శ్రి ి  చ ప్మన్న కోర్కతూ స్ాా న్నక పోస్ లీస్ సతిషన్ 
సరిుల్డ ఇన్సెకిర్ కు ఒక లేఖ రాయండి.         1 x  6 = 6M 

III. ఇతర్ దేశ్ంలో సపార్ప్డ్ మీ మామయా చయలా రోజుల తర్కవాత ఈ దేశాన్నక్ వచయార్క . మీ అమమ ఆనందయన్నక్ లెకులేిత.  కానీ 
ఎకుువ రోజులు ఉండకుండయ వచిాన నయలగవరోజే్ త్రరిగి ప్రయాణమ ై వ్ళ్ళుప్ోస యాడు. ఆరోజు మీ అమమ చయలా  బషధ్ప్డింది . నీత్వ 
చయలాసతప్ు గడిప్పంది . వారి చినినయటట ఆటలనత , జ్ాా ప్కాలనత, ప్లెు టూరి వాత్యవర్ణం మొతుం నీకు వివరించింది . మీ అమమ 
బషధ్నత చ సప , చెప్తి విషయాలనత విన్న నీలో కలిగిన ఆలోచనలనత దినచర్ా ర్ూప్ంలో రాయండి .  1 x 4 = 4M 

IV. లెైసెన్స లేకుండయ దిోచకర వాహనయలు నడుప్ుతుని త్ొమిమదిమంది బషలుర్నత టషర ఫపక్ సప.ఐ సతామూరిు ప్టలి కునయిర్క. ఈ క్రంది 
ఆధయరాలనత ఉప్యోగించతకున్న ఈనయడు దినప్త్రరకకు వార్ునత తయార్క చేయండి.           1x 4=4M                                                                                                                                      
ఆధయరాలు :- 
ఫపబరవరి 4 – వర్ంగల్డ ప్టిణం   - కాకతీయనగర్ – ప్రభుతో లెైసెన్స లేకుండయ – త్ొమిమది మంది – ఆరాతీయగా – త్ొమిమది – ప్ది – 
తర్గతులు – మ ైనర్కు  – తలిుిండుర లనత – ప్ోస లీసతటేషన్ – కౌన్నసలింగ్ –   విప్రీతమ ైన వేగం – ప్రమాిం –  మరోక స్ారి ఇలా – జ్ ైలు 
శిక్ష ప్డే అవకాశ్ం – తలిుిండుర లకు ధ్నావాదయలు- విదయార్కా ల క్షమాప్ణ ప్తరం. 
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Section-C (24 Marks) 
V. క్రంది ప్ిాపోసాదయన్నక్ గణవిభజ్న చేసప దిగువున ఈయబడిన ప్రశ్ిలకు క్రంి గల జ్వాబులలో సర ైన దయన్నన్న ఎనతికున్న రాయండి.

                           3x1 = 3M 
“మన శాసు రంబులు హకుులున్ మనములున్ మాంగలాముంబ ందిపోసా”. 

i. పైె్ ప్ిాములో గల గణయలు ఏవి? 
(అ) భ,ర్,న,భ,భ,ర్,వ  (ఆ) మ,స,జ్,స,త,త,గ 
(ఇ) స,భ,ర్,న,మ,య,వ  (ఈ) న,జ్,భ,జ్,జ్,జ్,ర్ 

ii. పైె్ ప్ిాంలో యత్రమ ైత్రర ఎనోి అక్షర్ము? 
(అ) 11వ అక్షర్ము   (ఆ) 12వ అక్షర్ము 

 (ఇ) 13వ అక్షర్ము   (ఈ) 14వ అక్షర్ము 
iii. పైె్ ప్ిాపోసాిం ఏ వృతు  ప్దయాన్నక్ చెందినది? 

(అ) శార్ూద లం   (ఆ) ఉతిలమాల 
(ఇ) చంప్కమాల   (ఈ) మతే్ుభం 
 

VI. క్రంది ప్రశ్ిలకు అడిగిన విధ్ంగా జ్వాబు ఇవోండి.              3x1= 3M 

(i) “హనతమంతుడు పె్రిగినప్ుడు చతకులు తలలోన్న ప్ువుోలయాాయి”. ఈ వాకాంలోన్న అలంకార్ం ఏది ? 

     అ) ఉప్మాలంకార్ం ఆ) అత్రశ్యోక్ు అలంకార్ం ఇ) అరాా ంతర్నయాస ఈ) కరమాలంకార్ం 

(ii) ఈ క్రంది వాన్నలో కరమాలంకారాన్నక్ ఉదయహర్ణ ఏది  

అ) దేశ్ం కోసం భగత్ సపంగ్ ఉరిశిక్ష అనతభవించయడు 
ఆ)మా ఊరి చెర్కవు సముిరము వలె విశాలముగా ఉంది 
ఇ) మా నయనమమ తె్లున్న జుటలి త్వ, ముడతల శ్రీర్ంత్వ, చేత్ర కర్రత్వ అటల ఇటల త్రర్కగుతునిది 

ఈ) రామ, లక్షమణ, భర్త శ్తుర ఘ్ుిలు సతత్య ,ఊరిమళా, మాంఢవి, శ్ృతకీరిు లనత వివాహమాడిరి. 
(iii) ఈ క్రంది వాన్నలో ఉప్మాలంకార్ంలోన్న అంశాలు ఏవి 

అ) స్ామానాము, విశేషము  ఆ) ధ్రామరోప్ణ, తే్డయ లేకుండయ చెప్ుిట 
ఇ) జ్ాత్ర, గుణము   ఈ) ఉప్మావాచకము, సమానధ్ర్మము  

VII. క్రంది ప్రశ్ిలకు అడిగిన విధ్ంగా జ్వాబు ఇవోండి.              3 X 1 = 3M 
1. క్రంది ప్దయలలో ర్ూప్క సమాస్ాన్నక్ చెందిన ప్ిం       

అ) చకరపోసాణి  ఆ) కాంత్రవారిా  ఇ) ములోు కాలు  ఈ) గుర్కశిషుాలు 
2. అనా ప్దయరా్ పోసరా ధయనాత కలిగిన సమాసం ప్తర్క 

అ) ిోంిో  ఆ) ర్ూప్క  ఇ) దిోగు  ఈ) బహువ్రరహి 
3. ిోంిో సమాసం అనగా 

అ) ఉభయ ప్దయరా్ పోసరా ధయనాత కలది 
ఆ) ఏక ప్దయరా్ పోసరా ధయనాత కలది 
ఇ) ఉభయ ప్దయలకు పోసరా ధయనాత లేన్నది 
ఈ) ఉభయులకూ అరా్ం కాన్నది 

VIII.  క్రంది ప్రశ్ిలకు అడిగిన విధ్ంగా జ్వాబు ఇవోండి.       3 X 1 = 3M 
1. తతసమంబులు అనగా          

అ) తె్లుగు తప్ి అన్ని భషషలకు చెందిన ప్దయలు  ఆ)తె్లుగుత్వ సమానమ ైన ప్దయలు 
ఇ) సంసుృతంత్వ సమానమ ైన ప్దయలు   ఈ) సంసుృతంత్వ సమానము కాన్న ప్దయలు 

2. “కర్మధయర్యంబునంిత తతసమంబులకాలు శ్బదం ప్ర్ంబగునప్ుడతోంబున కుతోంబు ర్కగాగమంబునగు”...ఈ  స తరమునకు 
ఉదయహర్ణ 

    అ) జ్వరాలు  ఆ)కఠినతరాలు  ఇ) ముత్యాలు  ఈ) ప్గడయలు 
3. ఆమేడిేతంబు అనగా  
     అ) దిోర్కకుము కాన్నది    ఆ) దిోర్కకుము యొకు ప్ర్ర్ూప్ము  
     ఇ)  దిోర్కకుము యొకుమొిటట ర్ూప్ము  ఈ) దిోర్కకుములోన్న ర ండు ర్ూపోసాలు  

IX.  1.  అశ్ోము ప్డియెి ఈ ప్ిం ఈ క్రంది స తరములలో దేన్నక్ చెందినది     3 x 1 = 3 M 
అ) ‘ఈ కార్ాము కళ్లగు క్రయల మీి సహితము గానంబడియెిడు’ 
ఆ) ‘తె్నతంగు మీది స్ాంసుృత్రక ప్ర్కషములకు గసడివలు రావు’ 
ఇ) ‘ఈ కార్ాము కర్ుృవాచి మువర్ణకంబునకు కలుగిత’ 
ఈ) ‘అంిితకు ప్రభృతులు యథయ ప్రయెిగంబుగ గార హాంబులు’ 

2. త్రరకములు అనగా ఏవి 
       అ) ఏ,ఓ,ఆర్  ఆ) ఇ,ఉ,ఋ  ఇ) యవర్  ఈ) ఆ,ఈ,ఏ 

3. కటలి గరము అనే ప్ిం విడదీయగా వచేా ర్ూప్ం ఏది 
      అ) కడు+ఉగరము ఆ) కటలి +ఉగరము  ఇ) ఉగరము+ఉగరము ఈ) కడు+ కడు 
 
X. ఈ క్రంది వాకాాలలోన్న ప్రాాయప్దయలు గురిుంచి రాయండి      3 x 1 = 3M 

i. వృితి లెైన తలిుిండుర లకు ప్పలు ల అండ ఎంత్వ అవసర్ం . అంితకే వారిక్ ఆసరాగా ఉండడం మానధ్ర్మం . త్వడుగా ఉండడం 
మన కర్ువాం .. 
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ii. విదయార్కా లు కేవలం విిాలోనే వికాసం కాకుండయ , సమాజ్ాన్నక్ సంబంధించిన అనేక విషయాలలో జ్ాా నం సంపోసాదించి , ప్రగత్ర 
స్ాధించయలి .. 

iii. రాజు మర్ణిసతు  ఒక త్యర్ రాలిప్ోస తుంది ,కవి మర్ణిసతు  ఒక నక్షతరం ఆకాశాన్నక్ ఎకుుతుంది అనయిడు జ్ాషువా కవి. 
XI. క్రంది జ్ాతీయాలలో ర ండింటటక్ అరాా లు రాసప సొ్ ంతవాకా ప్రయోగం చేయండి.     2 x 2 = 4M 

i. తృణపోసరా యం    iii.  ఓనమాలు దిితద  
ii. సతగీరవాజా్     iv.  భగీర్థ ప్రయతిం 

XII. క్రంది స్ామ తలలో ర ండింటటక్ అరాా లు రాయండి.       2 x 1 = 2M 
i. దొంగకు తే్లు కుటటినటలు .  iii.  శ్ంఖంలో పోస్ సతు  గాన్న తీరా్ం కాిత. 
ii. ప్పటి కొంచెం కూత ఘ్నం.  iv.  మ రిసతింత్య మేలిమి కాిత. 

Section-D (32 Marks) 
XIII. క్రంది ప్రశ్ిలలో ర ండింటటక్ న రేసప ప్దయలలో సమాధయనయలు రాయండి.     2 X 3 = 6M 

1. సంపోసాికీయాలు సమకాలీన అంశాలనత ప్రత్రబ్రంబ్రస్ాు యి దీన్నన్న సమరిాస ు  రాయండి. 
2. మనతమరాలి మాటలి విన్న త్యతయా ఎంితకు అబుుర్ ప్డయ్ డు. 
3. తె్లంగాణనత ఈజప్ుి వలె ప్రప్ంచప్ు అంగడి – అనడయన్నక్ కార్ణయలు రాయండి. 
4. ఎంతచెడ్ గన్న, ఎంత బషగా బత్రక్న గన్న, ఇంకోణి ఆసరాత్వటట మంది భుజ్ాలెక్ు నడువకుండ ప్యినం స్ాగిత్ె స్ాలు అని 

అకుమాటలోు  ఆంతర్ాం ఏమ ై ఉంటలంది. 
XIV. క్రంది ప్రశ్ిలలో మూడింటటక్ అర్వై్యేిసప ప్దయలలో సమాధయనయలు రాయండి.    3 X 2 = 6M 

1. నయటట తె్లంగాణలో కూడయ తె్లుగు భషష ఉచాసపాత్రలో ఉంిన్న ఎటషు  చెప్ిగలవు. 
2. అకుడకుడ నకులు అినతగాసతు ని జ్ాడలు కనబడుు నివి అంటే మీకేం అరా్మ ైంది. 
3. తె్లంగాణ రాషిర ఏరాిటలనత జ్ాత్ర చరితరలో ఒక అితుతమ ైన ఘ్టింగా ఎంితకు అనతకుంటలనయిర్క. 
4. స్ామల సదయశివ గారి ర్చనయశ ైలిన్న ప్రశ్ంసపస ు  రాయండి. 

XV.   ఈ క్రంది ప్ిాంలో ఒక దయన్నక్ ప్రత్రప్దయరా్మునత రాయండి.      1x6=6M 
1.  సపరి లేక ైన విభూషపతుండె యయి భషసపలుు న్ బుధ్తండౌిలన్ 

  గుర్కపోసాదయనత్ర కేలనీగి చెవులంితన్నోన్ను వకు రంబునన్ 
  సపార్ సత్వాక్ు భుజ్ంబులన్నోజ్యమున్ చితుంబునన్ సనమనో 
  హర్ స్ౌజ్నాము గలిగనన్ సతర్భిమలాు !  నీత్రవాచసితీ! 

2. తె్లగాణయ భవదీయ ప్ుతరకులలో తీండిరంచత వై్ప్ు వా సం 
చలనమూమర్క ప్ోస వలేిత వసతధయ చకరముమ స్ారించి ఉ 
జ్్వల వై్భషత్రక భషనతన్నన్ ప్పలిచి దేశ్ంబంతటన్ కాంత్ర వా 
ర్కి లు న్నండించిరి,వ్రర్క వ్రర్కలు ప్రార్కా ల్డ తె్లుగ జ్ోితల్డ బళా! 

XVI.  క్రంది ప్రశ్ిలలో ఏవేన్న ర ండింటటక్ న రేసప ప్దయలలో సమాధయనములు రాయండి.    2 X 3 = 6M 
1. నగర్ జీవితంలోన్న ప్రత్రకూల అంశాలనత ఇంత కఠినంగా వర్ణంచడంలో కవి ఆంతర్ాం ఏమిటట? 
2. తె్లగాణముమన గడ్ిప్ోస చయున్ సంధిచెన్ కృపోసాణముమ అన్న దయశ్ర్థి ఎంితకనయిడు? 
3. బ్రక్ష పోసాఠంలోన్న కథనత సంక్షిప్ుంగా రాయండి. 
4. “ఎడయరి దిబులు ితన్నిత్ే ఫలమేముంినకు” అనే వాకాం దయోరా విదయార్కా లకు సపనయర  ఇచేాసందేశ్ం ఏమ ై ఉండవచతా? 

 
XVII. క్రంది ప్రశ్ిలలో ర ండింటటక్ న ట ఇర్వై్యేిసప ప్దయలలో జ్వాబులు రాయoడి    2 X 4 = 8M 

1. రామలక్షమణులు విశాోమితర యాగాన్ని ర్క్షించిన వృత్యు ంత్యన్ని త్ెలిండి. 
2. సతత్యరాముల వివాహ వృత్యు ంత్యన్ని రాయండి. 
3. రామ రావణ యుదయి న్ని గురించి వివరించండి. 
4. భర్తున్న పోసాితకా ప్టషి భిషతకాన్ని గురించి తె్లప్ండి. 
 

 
---xx--- 
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