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స్కచన :1. మీ కివ్వ బడిన Self Learning Material నుండి ఒక్ు TMAన 20 మార్కు లకు ఇవ్వ నైనది. ఈ అసైన్
ముంట్ (నియోజనుం)లోని ప్రశ్న లు మీ వినియోగసామర్థ ్య ుం (Application) మరియు నైపుణ్య ుం
(Skills) పై ఆధార్థరడియునన ది.
2. ఇవ్వ బడిన సూచనలననసరిుంచి TMAన పూరి ిచేయాలి.
I. లఘు ప్రశ్న లు (Short Questions) స్కచనః
 ఈ విభాగుంలో 1, 2 మరియు 3 మూడు ప్రశ్న లకు లఘు సమాధానాలు ప్ాయవ్లసి
ఉుంటుంది.
 ప్రతి ప్రశ్న లో 2 ప్రశ్న లు ఇవ్వ బడినాయి. ప్రతి ప్రశ్న నుండి ఒక్ు టి ఎుంపిక్ చేసుకుని అుంటే
6 ప్రశ్న ల నుంచి 3 ప్రశ్న లకు సమాధానాలు రాయాలి.
 ప్రశ్న కు 2 మార్కు లు మొత్ిుం మార్కు లు –
1Q - 2
2Q - 2
6 మార్కు లు
3Q - 2
 అభాయ సకులు సమాధానానిన 40 – 60 - రదాలలో రాయాలి.
Q1.
(a) మాధురికి భాషా దోషాలు లేకుుండా రాయాలని ఉుంది. బాగా రాయడుం అలాట
చేసుకోాలుంటే మాధురి ఏుం చేయాలో మీ మాటలోో రాయుండి.
(2. రాయడుం
నేర్కు కుుందాుం)
(లేక్)
(b) శాస్తసివేత్ి సత్యయ లు కాదగిన విశావ సాల సత్యయ నేన
అనేవ షిసాిడు. శాస్తసి రరిశోదనకు
అనేవ శానారదదతి ఆధార్థుం..... ఎలా అవ్ిుందో వివ్రిుంచుండి.
(6. శాస్తసి దృషి)ి

Q2.
(a) ‘దేశ్మున ప్ేముంచుమనాన ’ అనే దేశ్భకి ిగేయ భాానిన గుర్థజాడ ఔనన త్యయ నిన తెలరుండి.
(3. దేశ్భకి)ి
(లేక్)
(b) బాపూజీ రదయ పాఠుం లో గుప్ర్థుం జాషుా గాుంధీజీ మహానీయుడని ఎలా చెపాా డో తెలరుండి.
(11.బాపూజీ)
Q3.

(a) ‘ఎనిన క్ల భాగోత్ుం’ ఏకాుంకిక్ దావ రా మనుం ఎుం ప్గహిసాిమో విశ్ల ోషిుంచుండి. ఈ నాటిక్లో పాప్త్
ేర్కో వివ్రిుంచుండి.
(23. ఎనిన క్ల భాగోత్ుం)
(లేక్)
(b) ‘శివ్త్యుండవ్ుం’ గేయ పాఠుం లోని మూడు అలుంకార్థ ాకాయ లన గురి ిుంచి; ఆ అలుంకారాల
గూరిు రాయుండి.
(14. శివ్త్యుండవ్ుం)
II. దీర్ ఘ ప్రశ్న లు: (Long Questions)
 ఈ విభాగుంలో 4, 5 రుండు దీర్థ ఘ ప్రశ్న లు ఇవ్వ బడినాయి.
 ప్రతి ప్రశ్న కు రుండు ప్రశ్న లు ఇవ్వ బడినాయి. ాటి నుంచి ఒక్ు టి ఎుంపిక్ చేసుకుని మొత్ిుం
రుండు ప్రశ్న లకు సమాధానము రాయాలి.
 ప్రశ్న కు 4 మార్కు ల చొపుా న రుండు ప్రశ్న లకు 4 + 4 = 8 మార్కు లు
 అభాయ సకులు 100 - 150 రదాలలో జాబు రాయాలి.
Q4.
(a) దురాాభాయి శ్కి ి సామరాయయ లు అనుంత్ుం. ఆమ ఆదర్థశ మహిళ అని ఎటో చెరా గలవో మీ మాటలోో
రాయుండి.
(13.

దురాా

బాయి

దేశ్

ముఖ్)
(లేక్)

(b) విషుు శ్ర్థమ సుంసు ృత్ుం లో రుంచత్ుంప్త్ుం ర్థచిుంచగా, దాని ఆధార్థుంగా రర్థవ్సుి చినన యసూరి
నీటి చుంప్దిక్ న రాశాడు. ఈ రుండిుంటి ప్పాధానయ త్న, ‘కుంగ-ఎుం ప్డి’ క్థ భావ్నన
తెలియచేయుండి.
(20. కుంగ-ఎుంప్డి)

Q5.
(a) బారిష్ర్క
ి
పార్థవ తీశ్ుం (ఉరాచక్ుం) ర్థచయిత్ గూరిు
వివ్రిుంచుండి. ఈ నవ్ల
(26. బారిష్ర్క
ి పార్థవ తీశ్ుం)

చదవ్డుం

ాళళ

తెలియచేసూి, ర్థచనా నేరధాయ నిన
ఎుం ప్గహిసాిమో తెలియచేయుండి.

(లేక్)
(b) బారిష్ర్క
ి పార్థవ తీశ్ుం ారి నానన
అభిప్పాయానిన తెలరుండి.

గారికి ప్ాసిన ఉత్ిర్థుం లోని అుంశాలన తెలియజేసూి, మీ
(26. బారిష్ర్క
ి

పార్థవ తీశ్ుం)
III. ప్ాజెక్టిరని:
 ఇవ్వ బడిన రుండు ప్పాజెకుిలోో ఒక్ు దానిన ఎుంపిక్ చేసుకుని పూరి ిచేయుండి.
 ఈ ప్పాజెకుికు 6 మార్కు లు. అభాయ సకులు 500 రదాలోో సమాధానుం రాయాలి.
Q6.

(a) రరాయ వ్ర్థణ్ భావ్నన నిర్థవ చిుంచి, రరాయ వ్రాన్ విరత్తికు గల కార్థణాలన మీ పెదదారితో
చరిు ుంచి ేర్కు నుండి.
రరాయ వ్ర్థణ్ రరిర్థక్షణ్లో ప్రభుత్వ ుం మరియు పౌర్కల పాప్త్న వివ్రిుంచుండి.
రేరటి పౌర్కనిగా రరాయ వ్ర్థణ్ రరిర్థక్షణ్లో నీ వ్ుంత్త క్ృషిని సుంక్షిరిుంగా తెలరుండి.
(లేక్)
(b) ఏవేని మూడు దేశ్ భకి ి గేయాలన సేక్రిుంచి రాయుండి. ఆ గేయాలన ర్థచయిత్న
రరిచయుం చేసూి, గేయాల భాానిన సూక్షమ ుంగా మీ మాటలోో రాయుండి.

