
 

��షనల్ ఇ��ి్టట�య్ట్ ఆఫ్ ఓ��న్ సూ్క�ంగ్ 

అ�ాడ�క్ ���గమ� 

�ెల�గ�  

(205)   

ట�య్టర్ మ�ర�్కడ్ అ��ౖన్ ��ంట్స్ 
        మ�ర�్కల�: 20 

 
సూచన :- 1. � ��వ్వబ��న Self Learning Material నుం�� ఒక్క TMAను 20 

మ�ర�్కలక� ఇవ్వ��ౖన��. 

ఈ అ��ౖన్ ��ంట్ (��జనం)ల�� ప్రశన్ల� � ���గ�ామర్థ�ం 

(Application) మ��య� ��ౖప�ణయ్ం (Skills) ��ౖ ఆ��రప��య�నన్��. 

2. ఇవ్వబ��న సూచనలననుస��ం� TMAను ప���త్�ేయ��. 

 
I. లఘ� ప్రశన్ల� (Short Questions) సూచనః 

• ఈ ���గంల� 1, 2 మ��య� 3 మ�డ� ప్రశన్లక� లఘ� సమ�����ల� 

�్ార యవల�ి ఉంట�ం��. 

 
• ప్ర� ప్రశన్ల� 2 ప్రశన్ల� ఇవ్వబ�����. ప్ర� ప్రశన్ నుం�� ఒక్కట� ఎం�ిక 

�ేసుక�� అంట� 6 ప్రశన్ల నుం� 3 ప్రశన్లక� సమ�����ల� �ాయ��. 

 
• ప్రశన్క� 2 మ�ర�్కల� �తత్ం మ�ర�్కల� –1Q - 2 

2Q - 2  6 మ�ర�్కల� 

3Q - 2 
 

• అ��య్సక�ల� సమ������న్ 40 – 60 - ప��లల� �ాయ��.  

 
Q1: 



�ేశభ��త్ : ��యం�� గ�రజ�డ �ార� శ����క �వన ��ంద�ాయ్�న్ �వ��ం��ర�. �ాయ��్ర ల� 

సుబ�్బ�ావ� �ార� జ��య�����ా�న్ ప్రసు్ఫట�ం��ర�. �ేశభ��త్ ��య��న్ �్ార సూత్ , ఈ 

���ాలను గ�రజ�డ, �ాయ��్ర ల�, తమ తమ ��యంల� ఎల� �ె�ాప్�� � మ�టల�్ల  

�స��క��ంచం��. 

[3. �ేశభ��త్] 

ల�క 

Q1: త�లయ్��గజనన �వరణల� ����ధు� వర్ణ�� ��ౖ��్ర� పదయ్స��తం�ా �వ��ం�ం��. 

ఈ పదయ్�ాఠంల�� ��ల�గ� సంధుల�, సమ��ాలను గ���ం� �ాయం��  

[22. త�లయ్��గజననం] 

 
Q2: “�లప్కళ ��రత�ేశమ�నంద� �్ార �న �ాలమ�నం�ేయ�రంభమ��య్ను” అంట� 

�ాయ్సకరత్ �వ��ం�ంన పల� అం�ాలను � మ�టల�్ల  �వ��ంచం��.  

[10.ల�తకళల�] 

 
Q2: “�లకమ��త్ ల��్మనర�ింహం” �ార� ఎ�న్కల ����తం ఏ�ాం��కల� ఎ�న్కల�్ల  

�ాజ��య ��యక�ల� తమ ల�ధ్ ��సం ఓటర్లను ఎల� మ�య �ే�ాత్ �� - అనన్ అం�ా�న్ 

�వ��ంచం��. ఈ��ట� సమ�జంల� ఎ�న్కల సమయంల� �ర� చూ�ిన ��ాలను 

�ెలపం��.  

[23 ఎ�న్కల ����తం] 

 
Q3: �జయనగర �ామ�� జయ్��ౖభ�ా�న్, ప్రజల �వన �ి్థ�గత�లను సం��త �ా��తయ్ 

అ�మ����న్ �వ��ంచం��. 

[17 �జయనగర �ామ�� జయ్ం] 

ల�క 

“����జనుల ��ష��రణ” సంస్క�� �నన్���న�� - �శ��క��ంచం��.  

[15 ����జనుల – సంస్కృ�] 

 
II. ��ర్ఘ ప్రశన్ల�: (Long Questions) 

• ఈ ���గంల� 4, 5 ��ండ� ��ర్ఘ ప్రశన్ల� ఇవ్వబ�����. 



• ప్ర� ప్రశన్క� ��ండ� ప్రశన్ల� ఇవ్వబ�����. �ాట� నుం� ఒక్కట� ఎం�ిక �ేసుక�� 

�తత్ం ��ండ� ప్రశన్లక� సమ���నమ� �ాయ��.  

• ప్రశన్క� 4 మ�ర�్కల ��ప�ప్న ��ండ� ప్రశన్లక�  4 + 4 = 8 మ�ర�్కల�  

• అ��య్సక�ల� 100 - 150 ప��లల� జ�ాబ� �ాయ��. 

---------------------------------------------------- 
4Q:  “�������� �ేయగలవ�” ��యంల� బ� య�మనన్ �ార� ��� కరత్వ�.... అంట�  

మనసుస్ను ��ల�ాల� సప్ష్టం �ే�ార�. �ార� �ె�ిప్న ��తబ� ధ, కరత్�య్�ాలనను 

“�ె�యజ�సూత్  �వ� ఏ����� �ేయగలన�” ���సుత్ ��న్�ా � మ�టల�్ల  �ె�యజ�యం��. 

ఏ ��యంల� ఎల� సప్ం��ంప��ేిం�ో  �ాయం��. 

[5.�������� �ేయగలవ�] 

ల�క� 

“ప�ాయ్వరణ ప��రకష్ణ మనంద�� ��దయ్త” -  ఈ అం�ా�న్ సమ��్థసూత్  మన��ం �ేయ�ల� 

���్ల�ించం��. ���న్ �����లను �ాసూత్ , ప�ాయ్వరణ ప��రకష్ణ �్ార ��నయ్తను �వ��ం�ం��. 

[21. వ�ాయ్వరణ ప��రకష్ణ] 

5Q: సమ���ర �ాం���క రంగంల�� మ�ఖ�య్ం�ాలను, ప్ర�జ��లను ���్ల�ిసూత్ , ఈ 

��ట� వరక� మనం ఉప���సుత్ నన్ ఆధు�క �ాం���క �ాసత్ � రం�ాల ప్రగ�� �ెలపం��. 

[25. సమ���ర �ాం���క �జ�్ఞ నం] 

“బ�ప��” జ�్మం�న �ారణం�ా ��ర�ేద�ా��� ��పప్��రవం క���ం��.” అంట� గ�ఱం 

జ�ష��ాక� �ాం��� �ా్వతంత్ర� సమ�ా�న్ ��యకత్వ�న్ ఎల� �వ��ం���� “బ�ప��” 

�ాఠం ఆ��రం�ా �ాయం��. 

[11. బ�ప��] 

 
 
 
III. �్ార జ�క�్ట ప�: 

• ఇవ్వబ��న ��ండ� �్ార జ�క�్ట ల�్ల  ఒక్క���న్ ఎం�ిక �సేుక�� ప���త్�ేయం��. 

• ఈ �్ార జ�క�్ట క� 6 మ�ర�్కల�. అ��య్సక�ల� 500 ప��ల�్ల  సమ���నం �ాయ��. 

---------------------------------------------------- 



6Q.: � �ా�ాల ఆ��రం�ా ప్రశ�ిత్  �� ం��న 5గ�ర� కవ�ల� / కవ�త�్ర ల ప��చయం 

�ేయం��. �ా�� �ా��తయ్ంల� �క� న�్చన అం�ాలను ఉదహ��ంచం��. ��పట� త�ాల ఆ 

అం�ాల ఆ��రం�ా ఏం ��ర�్చ��వచు్చ�� సం��ేాత్మకం�ా �ాయం��. 

ల�క 

 “ఆనం�����, ఆ���ాయ్��� – సంఘ�వ����� – ���డలక� అ�����వ సంబంధం 

ఉం��. బహ��ాయ్�ిత్  �ెం��న ���డల��ా ఫ�ట్ బ�ల్, �����ట్ ల�ంట�� ��ర ���డల��ా 

����ం�����. ������ార�లను, �ాట� �బంధనల� అందరం �ెల�సు��వల�ిన అవసరం 

ఉం��”. ����� ర�ాలను, �ాట� సంబం��త వసుత్ వ�లను ఆ ఆటల�్ల  ప్రశ�ిత్  �� ం��న ��ంద�� 

��ర్లను ��క��ం� �ాయం��. � ��ష్ట���న ఒక ఆటను �వ��ంచం��. 

 
---------***-------- 



��షనల్ ఇ��ి్టట�య్ట్ ఆఫ్ ఓ��న్ సూ్క�ంగ్ 

గణ�త �ాసత్ �మ� 

(211) 
ట�య్టర్ మ�ర�్కడ్ అ��ౖన్ ��ంట్ (2021 - 22) 

 
సమయం : 2 1/2 గంటల�      �తత్ం మ�ర�్కల� :  20  

సూచన : 1.అ�న్ ప్రశన్లక� సమ���మ�ల� �్ార యవల�ను. 

2. ప్ర� ప్రశన్క� ��ట��ం�న మ�ర�్కల�, ప్రశన్ ప్రక్క�� ఇవ్వబ��న� 

3. జ�ాబ� పత్రం �దట� ���ల� � ��ర�, ప్ర��శ సంశయ్ అధయ్యన ��ంద్రం 

మ��య� �షయం (సబ�జ్క్్ట) �్ార యం�� 

 
1. ఈ ���ం�� ప్రశన్లల� ఏ�ై�� ఒక ప్రశన్క� సమ���నం �్ార యం��.             2 మ�ర�్కల� 

(ఎ) ల�హ్ పట్టణంల� ఉ��్ణ గ�త సు��న్క� 9 OC తక�్కవ. అమృత్ సర్ పట్టణంల� ఉ��్ణ గ�త 

సు��న్క� 1OC ఎక�్కవ. అ�ేసమయంల� మ�ంట్ అబ� వదద్  ఉ��్ణ గ�త √20C ఈ 

ప్ర�శేమ�లల�� ఉ��్ణ గ�తలను సంఖ�య్ ��ఖ �ద సూ�ంచుమ�.  

(�ాఠం - 1) 

(�) 44 ��ం.�. x 18 ��ం.�. ��లతల� గల ��ర్ఘ చత�ర�్ార �ారం ��పర�ను �� డవ� అంచు 

ఆ��రం�ా మడచ�ా ఏరప్��న సూ్థ పం ఘనప��మ�ణంను కను��నుమ�  

(�ాఠం - 21) 

2. ఏ�ై�� ఒక ప్రశన్క� సమ���నం �్ార యం��.                 2 మ�ర�్కల� 

(ఎ) చత�ర�భ్జం PQRS ల� క�ా్ణ ల� ఒక �����కట� సమ��్వఖండన �ేసు��ంట��. ∟P = 

40O అ�న LQ � కను��నుమ� 

(�ాఠం - 13) 

 
(�) 3x +y-9 = 0 అను ��ఖ, (1, 3) మ��య� (2, 7) అ�� �ందువ�లను కల�ప� ��ఖ� 

ఖండమ�ను ఏ �షప్�త్ల� �భ�ంచును. 

(�ాఠం-19) 

3. ఏ�ై�� ఒక ప్రశన్క� సమ���నం �్ార యం�� ?            2 మ�ర�్కల� 



(ఎ) ఒక ��ర్ఘ చత�రస్రం �� డవ�, ��డల�ప్క� ��ండ� ��ట�్ల  కంట� 12 � ఎక�్కవ �� డవ�, ఆ 

��ర్ఘ చత�రస్ర ��ౖ�ాలయ్ం 320 చ. �. �� డవ� ��డల�ప్ల� కను��నుటక� స�కరణం 

�్ార య�మ�. మ��య� �� డవ�, ��డల�ప్లను కను��నుమ�. 

(�ాఠం-6) 

(�) ���ంద చూ�ిన పటంల� వల� ఒక �ార�్కల� ��ండ� ��ర్ఘ చత�ర�్ార �ారప� బ�టల� 

కలవ�. బ�ట ��ౖ�ాలయ్ం కను��నుమ�. 

�వరమ�ల� ఇట�్ల  ఇ�ె్చను. 

AB = CD = 100 � 

AD = BC = 70 � 

HE = SR = 5 � 

 
4. ఏ�ై�� ఒక ప్రశన్క� సమ���నం �్ార యం�� (4 మ�ర�్కల�) 

(ఎ) కమల అ�� ఆ�� ఒక �ాయ్�ారంల� 8000 ర��ాయల� �ల్వ (Deposit) ��ే�ను. 

����� ఆ��క� 5 �ాతం (P.A.) వ��్డ  ��ట��� సంవతస్�ా��� ఒక�ా�� వ��్డ  �ర�గ�కట్ట�� 

పదధ్�న చక�వ��్డ  ప్ర�ారం �ె�్లంచబడ�ను. అ�న. 

(i) ��ండవ సంవతస్రం �వరన ఆ��క� ఎంత �ె�్లంచవలయ�ను. 

(ii) మ�డవ సంవతస్రమ�నక� ఎంత వ��్డ  �ె�్లంచవలయ�ను. 

(�ాఠం- 8 మ��య� 9) 

 
(�) ఒక �్రభ�జంల� ఒక ��ణ సమ��్వఖండన ��ఖ ఎదుట� భ�జ��న్ సమ��్వఖండన 

�ే�ిన; - ఆ �్రభ�జం సమ��్వబ�హ� �్రభ�జం అ� �ర��ించుమ�.           (�ాఠం-14) 

 
5. ఏ�ై�� ఒక ప్రశన్క� సమ���నం �్ార య�మ�.  (4 మ�ర�్కల�) 

(ఎ) ఒక అంక �����ల� 6వ పదమ�నక� 6 ��ట�్ల , 9వ పదమ�నక� 9 ��ట్ల క� సమ�నం 

అ�న��, 15వ పదం సు��న్ అ� చూప�మ�.     (�ాఠం-7) 

(�) ఒక తలమ�ల� ��ండ� స్థంభమ�ల� గలవ�. ఒక స్థంభం �ాదం నుం�, 30 �టర�్ల  

ఎత�త్  గల స్థంభమ� �ఖ�ాగ�మ� 60౦  - ల ఊరధ్� ��ణం�� చూ�ెను. మ��య� �దట� 

స్థంభమ� �ాదం నుం� ��ండవ స్థంభం �ఖరం ��ౖ��న 30౦  �����ల ఊరధ్� ��ణంల� చూ�ెను. 

అ�న ��ండ� స్థంభంల మధయ్ దూరమ�ను, ఇం��క స్థంభం ఎత�త్ ను కను��నుమ�. 

D S R C 

H 

E 

O 

L M 

N G 

F 

A P Q B 



(�ాఠమ� – 23) 

6. ఈ ���ంద ఇ�్చన �్ార జ�క�్ట లల� నుం� ఏ�ో  ఒక �్ార జ�క�్ట  తయ�ర� �ేయ�మ�.  

(6 మ�ర�్కల�) 

(ఎ) � �ా� మం / � �్ార ంతంల��, క�సం 50 క�ట�ంబ�లల� �ా�� �క్క క�ట�ంబ 

జ���� మ��య� �ా�� క�ట�ంబ ఆ��యంల గ���ం� స��్వ �ర్వ��ంచుమ�. 

 
(i) ��క��ం�న సమ���రం నుం� క�ట�ంబ సభ�య్ల సంఖయ్ �ాట� ��నఃప�నయ్మ�లను - 

��నఃప�నయ్పట�్టక ర�పంల� చూప�మ�. 

 
(ii) సగట� క�ట�ంబ ప��మ�ణంను గ�ణ�ంచుమ�. ఎ�న్ క�ట�ంబ�ల�, సగట� క�ట�ంబ 

ప��మ�ణం క��న్ ఎక�్కవ ఉ��న్�? 

 
(iii) ��ల� ఎక�్కవ సం�ా��ంచుచునన్ 10 క�ట�ంబ�ల ఆ��యమ�ను బ�ర్ ��ా ��్ల  

చూ�ించుమ�.  

(�ాఠం -24 మ��� 25) 

 
(�) ఈ సంవతస్రంల� జరగబ� వ� ఒక �����ట్ ఆటను ప����ంచుమ�. ఈ ��ండ� ట�మ్ 

(TEAM) ల �క్క ఆట �ర�ను �� ల�్చత� ఈ ���ం�� �షయ�ల �ద ఒక �్ార జ�క�్ట  

���� ర�్ట ను (Project Report) తయ�ర� �ేయం��. 

 
(i) వయ్��త్గత �� ్కర�ల �వరమ�ల� 

(ii) ట�మ్ ల �ా���ా స�ాస�� �� ్కర� 

(iii) బ�య్ట�ంగ్ �ే�ని ఆట�ాళ్ళ వయ్��త్గత పర�గ�ల ��ట� 

(iv) బ��ంగ్ �ే�ని ఆట�ాళ్ళ వయ్��త్గత పర�గ�ల ��ట� 

(v) ����న ట�మ్ ల� ఎక�్కవ �� ్కర� �ే�ిన 5 గ��� బ�య్ట�ంగ్ �� ్కర�ను బ�ర్ �ా� ఫ్ �ా (BAR 

GRAPH) ��య�మ�. 

(�ాఠం - 24 మ��య� 25) 
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 (212) 
ట�య్టర్ మ�ర�్కడ్ అ��ౖన్ ��ంట్ (2021 - 22) 

గ��ష్ఠ  మ�ర�్కల�ః 20 

గమ�కః 1. అ�న్ ప్రశన్ల� తపప్�స�� ప్ర� ప్రశన్క� ��ట��ం�న మ�ర�్కల� ప్రశన్ ప్రక్కన 

ఇవ్వబ��్డ �. 

2. జ�ాబ� ప��్ర ల �దట� ���ల� � ��ర�, న�దు సంఖయ్, AI ��ర� మ��య� �షయం 

�ాయం��. 

 
1) ఈ ���ంద ఇవ్వబ��న ప్రశన్లల� ఒకట�� మ�త్ర�� (40 - 60) పదమ�లల� జ�ాబ� 

�్ార యం��.                                                                           2 మ�ర�్కల� 

ఎ) ��ా దృష్ఠ  మ�ందయ్మ� కలదు. ఆ�� తన త�్ల సం��షణ �ంట�నన్��. ఆ మ�టల� 

�నన్ ఆ�� అ�� 1) మగ ��ంత� మ�టల� 2) ఆ వయ్��త్ ఆ�� ��నమ�మ అ� గ���త్ం�ం��. 

ఆ�� స్వ�ా�న్ గ���త్ం�ే శబ�ద్ ల లకష్ణ�లను ��ర� �్ార యం��. 

(�ాఠం 18 చూడం��) 

 
�) �ామ్ అ��క జ్వరమ��� ఉ��న్డ�. అత� త�్ల ���స్యస్ ధ�ా్మ�టర్ ఉప���ం� 

శ��ర ఉ��్ణ గ�త 39౦ �����ల C ����న�� ఆ�� ��ౖదుయ్� ��్ల�క్ క� బయల��ే�� మ�ందు �ా��న్ 

�ాట్ ��్కల్ ��ౖ �ల�వను �ెల�సు���ాలనుక�ంట�ం��. �ా��న్ ��ట్ ��్కల్ ��ౖ ఉ��్ణ గ�తను 

మ�ర్చ����� ఆ��క� స�యపడం��. 

(�ాఠం 14 చూడం��) 

 
2) ఈ ���ంద ఇవ్వబ��న ప్రశన్లల� ఒకట�� మ�త్ర�� (40-60) పదమ�లల� జ�ాబ� 

�్ార యం��                                                                            2 మ�ర�్కల� 

(�ాఠం 6 చూడం��) 

 
ఎ) ఒక మ�లకం ‘x’ సం�జకత 3+ కలదు. 

i) �ా��్ఫట్ �ార�్మల�ను �్ార యం�� 



ii) �ా��్బ��ట్ �ార�్మల�ను �్ార యం�� 

iii) ��ౖట�్రట్ �ార�్మల�ను �్ార యం�� 

iv) బ� ��ట్ �ార�్మల�ను �్ార యం�� 

 
�) i)0.5 �ల్ �ట�ల� అణ�వ�లను �ెలప్ం��? 

    ii) �� ��యం �ా��్బ��ట్ ����ే్రట్ (Na2Co3-10H2O) �ార�్మల� �క్క ద్రవయ్�ా� ఎంత? 

 
3. ���ం�� �ాట�ల� ఒక ప్రశన్క� మ�త్ర�� (40-60) పదమ�లల� జ�ాబ� �్ార యం��.  

2 మ�ర�్కల� 

 
ఎ. మ�నవ��ల� ఊ�ి���త�త్ ల� �ా్వస ���యను, గ�ంథుల� �్ార వ�ాలను, �ాల�యమ� 

�� ష�ాల ఉతప్�త్�� మ��య� రకత్మ� �� ష�ాలను సరఫ�ా �ే�ాత్ �. అ�ే రకం�ా 

కణమ�ల�� ఏఏ కణ�ం�ాల� ��ౖ �ధులను �ర్వ��త్ �ాత్ �. 

(�ాఠం 21 చూడం��) 

�. ప�ాయ్వరణ వయ్వస్థల� శ��త్ మ��య� �� ష�ాల ప్ర�ా��న్ �వ��ం�ే ఆ�ర ��ల�సును 

���్మంచం��. 

(�ాఠం 29 చూడం��) 

4. ���ం�� �ా�ల� ఒకట��� మ�త్ర�� 100-150 పదమ�లల� జ�ాబ� �్ార యం��.   

4 మ�ర�్కల� 

ఎ. ఒక వసుత్ వ� ద్రవయ్�ా� 25 ��.ల�. భ�� ��ౖన ��� బ�ర�వ� నూయ్టన్ లల� ఎంత? 

భ�� కంట� ��ం��ంతల� అ��క ద్రవయ్�ా�ి గల మ��య� భ�� �ాయ్�ారధ్మ�లల� సగం గల 

గ�హమ� ��ౖన ఆ వసుత్ వ� బర�వ� ఎంత? 

(భ�� g = 10ms-2)       (�ాఠం - 14 చూడం��) 

�. �వ� �ాఠ�ాల ప్ర�గ�ాల నుం� సంగ���ం�న ర�ాయ��ల�  

i)     Nacl       ii) CCL4      iii) I2  iv) ���త్�న్  v) Mgcl2      6) HCL      7) C2H5OH 

���ం�� �ాట��� సమ���నమ� �్ార యం��. 

(�ాఠం - 14 చూడం��) 

 
 



i) ఆయ��క బంధమ� ఏ రకం�ా ఏరప్��న��? 

ii) ��ౖన ����్కనన్ ర�ాయ��లల� ఆయ��క్ మ��య� ���ాలంట్ స��్మళ��లను 

వ��గ్క��ంచం�� 

iii) ��ౖన ����్కనన్ ర�ాయ��ల� �ట�ల� కర�గ�న� �ెలప్ం��? 

iv) Nacl మ��య� ���త్�న్ లల� ఏ�� ఏక�్కవ�ా ద్ర�భవన ఉ��్ణ గ�త కలదు. 

v) Nacl  (ఘన) ఉతత్మ �దుయ్త్ �ాహకమ� (ల���) �ా��? 

vi) ��ౖన ����్కనన్ ర�ాయన ప��ర్థమ�లను ఘణ ప��ర్థమ�ల� మ��య� ద్రవ 

ప��రధ్మ�ల��ా వ��గ్క��ంచం��? 

 
5. ���ం�� �ా�ల� ఒక ప్రశన్క� జ�ాబ� 100- 150 పదమ�లల� �్ార యం��.  6మ�ర�్కల�

    
ఎ. జంత�వ�లల� మ�డ� ర�ాల కండర కణజ�ల�ల� కలవ�. ��ఖ�ంత కండర కణజ�ల�ల� 

భ�జమ�లల� కలవ�, ఆ��ఖ�ంత కండర కణజ�ల�ల� ��ా్ణ శయమ� ��డలల� కలవ�, 

మ��య� హృదయ కండర కణజ�ల�ల� హృదయంల� కలవ�. ��ౖన ����్కనన్ కండర 

కణజ�ల�ల� లకష్ణ�లను �ాట� ఉ���� స�����న�ా �ెలప్ం��? 

(�ాఠం - 7 చూడం��) 

 
�. ��్ల బల్ �ా��్మంగ్ ���ంద ఇవ్వబ��న� ఎల� �ోహదం �ే�ాత్ �! 

i) ప�వ�లను ��య�ట 

ii) అ��క జ����గల నగ�ాల� 

iii) క�ా్మ�ా�ాల� 

iv) వయ్�ాధ్ లను �ా�్చ��య�ట 

 
 
6) ���ంద ఇవ్వబ��న �ాట�ల� ఏ�ై�� ఒక �్ార జ�క�్ట ను �ిదధ్ం �ేయం��            6 మ�ర�్కల� 

ఎ. ���ం�� �ాట��� సమ�����ల� �్ార యం��. 

i) నూతన క������ౖరస్ అన�ా �్ార యం��. 

ii) నూతన క���� ��ౖరస్ �ాయ్�� లకష్ణ�ల� �ెలప్ం��? 

iii) క�ట�ంబ�ంల� ఎవ����� ���డ్-19 �� అ�����ాయ్��� గ�����ే మనం ఏ� �ేయ��? 

iv) �ాయ్�� సంక�మణ ��ారణ పదధ్త�లను ఎందుక� �ాట�ం���? 

v) �వ� �ాయ్�� సంక�మణ ప్రమ�దమ� నుం� ఏ రకం�ా జ�గ�తత్ల� �సుక�ంట�వ�? 

 



�. ��ధ ఆ�ా�ాలల� ఉనన్ అయ�ా్కంతమ�లను �సు��ం��. దండ అయ�ా్కంతమ�, 

గ�ర�ప��ెక్క అయ�ా్కంతమ�, ��స్్క అయ�ా్కంతమ�. దండ అయ�ా్కంతమ�ను ఒక 

పల�చ� �ా� ఫలకమ� ���ంద అమ��్చ ఆ �ా� ఫలకమ� ��ౖన ��ంత ఇనుమ�రజను చ�్ల 

�రంతరం�ా క���ంచం��. �వ� �ాట� కద�కలను గమ�ం� ఇనుమ�రజను �దమ�ను 

�ెలప్ం��. � ��బ�ౖల్ �� ��్రక��ం� 10 - 12 పదమ�లల� �్ార యం��. 

 
అ�ే �ధం�ా గ�ర�మ����� అయ�ా్కంతమ� మ��య� ��స్్క అయ�ా్కంతమ��� ప్ర�గమ� 

గ���ం� �ెలప్ం��! 

 
i) ఏ �్ార ంతంల� అయ�ా్కంత ��ఖల� ర��ద్�ా ఉంట��? 

ii) ఏ �ందువ� వదద్  అయ�ా్కంత బల��ఖల� కలవ�? 

iii) అ�న్ అయ�ా్కం��లల� అయ�ా్కంత బల��ఖల� ��ర��ా ఉ��న్య� ల��� ఒ�� రకం�ా 

ఉ��న్య�? 

iv)���న్ అయ�ా్కంత బల��ఖలను ప����ం� స���న సూచన�వ్వం��? 
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ట్యూ టర్ మార్కు డ్ అసైన్ మాంట్ (2021 - 22) 
మార్కు లు: 20 

సూచన:  

(i)  అని్న  ప్రశ్ి లకు జవాబులు అన్న వార్ూ ము ప్రతి ప్రశ్ి చివర్ 

కేటాయాంచబడిన మార్కు లు ఇవవ బడినాయ. 

(ii) మీ పేర్క, ఎన్ రోల్ మాంటు నాంబర్క రాయాండి. AI పేర్క మరియు ్బ్జకెుులను 

జవాబు రప్రము మొదటి పేజీలో రాయాండి. 
 

1. ఏదైనా ఒక ప్రశ్ి కు జవాబు 40-60 రదాలలో రాయాండి.                       

 2 మార్కు లు 

(i) మహావీర్కడు తెల్పి న ఏవైనా రాండు మూల సిదాధ ాంతాలను తెలి ాండి. 

న్నరూ జీవిరాంలో ఎలా ఉరయోగిసరర్క? 

(ii) భూగోళ విజా్ఞనము లేకుాండా చరిప్ర, పూరారరవ శాస్త్రము అధ్ూ యనాం 

అ్ాంపూరిరగా ఉాంటుాంది. చరిచ ాంచాండి. 
 

2. దిగువ ఇవవ బడిన ప్రశ్ి లలో ఒక దాన్నకి 40 - 60 రదాలలో జవాబు రాయాండి.  

2 మార్కు లు 

(a) భార్ర దేశ్ాం భౌతిక వైవిధ్ూ ాంగలది ఉరరర్ భార్రదేశ్ాంలో గల ఒక రాస్తరుని్న  

ఎాంచుకొన్న దాన్నన్న దక్షిణ భార్రదేశ్ాంలోన్న ఏదైనా ఒక రాస్త్ుమును భౌతిక 

లక్షణాల వి్యాంలో పోలుచ ము. 
 

(b) ఇరర్ రాస్తరులతో పోల్పస్తర, రాజసాన్ లో వర్ షపారాం రకుు వ ఒకవేళ అని్న  

రాస్తరుల కాంటే రాజసాన్ లో అధిక వర్ షపార్ాం వస్తర, రాజసాన్ లో ఎలాాంటి రరిసితాి 

ఉాంటుాంది? 
 
 
 

3. దిగువన ఇవవ బడిన ప్రశ్ి లలో ఏదో ఒకదాన్నకి 40 -60 రదాలలో జవాబు 

రాయాండి. 

2 మార్కు లు 

(a) భార్ర దేశ్ాంలో స్తవ చఛ  మరియు ్వ రాంప్రమైన ఎని్న కలు జర్కగుటటు 

అవ్ర్మగు ఏవైనా రాండు ఎన్ని కల ్ాం్ు ర్ణలను తెలి ాండి. 

(b) స్థసాన్నక రరిపాలనలో స్తరర రిజర్వవ ్న్ వలల కల్పగే  ఏవైనా ముఖ్ూ మైన 

రరిణామాలను / ప్రభావాలను తెలి ాండి. 
 



4. దిగువన ఇవవ బడిన ప్రశ్ి లలో ఏదో ఒకదాన్నకి జవాబు 100 -150 రదాలలో 

జవాబు రాయాండి. 

4 మార్కు లు 

(a) చైనా నాగరికర వికా్ములో చిన్ మరియు హాన్ రాజుల రరిపాలన 

ముఖ్ూ మైనది. చిన్ మరియు హాన్ రాజుల వలల ప్రభావిరమైన ఏవైనా రాండు 

లక్షణాలను తెలుి ము. 

(b) మీ ప్పాాంరములోన్న భూభౌతిక లక్షణాలు అకు డి జనాభా విరర్ణ మరియు 

జన సాంప్దరపై ఏర్కాంగా ప్రభావాం చూపాయో వివరిాంచిాండి. 
 

5. ఈ ప్కిాంది ప్రశ్ి లలో ఏదైనా ఒకదాన్నకి 100 -150 రదాలలో జవాబు రాయాండి. 

4 మార్కు లు 

(a) ఏఏ ్ాం్లాు ప్రముఖ్ాంగా జనాభిప్పాయాని్న  రూపాందిసరయ. 

(b) జ్ఞతీయ ్మైకూ రను పాంపాందిాంచే వివిధ్ ర్కాలైన కార్కాలను 

వివరిాంచాండి. 
 

6. దిగువన ఇవవ బడిన ప్పాజెకుు  రనులలో ఏదైనా ఒకదాన్నన్న రయార్క చేయాండి. 

6 మార్కు లు 

(a) మీ ఇర్కగు పర్కగున గల ఏవైనా 5 కుటుాంబాల యొకు  మూడు రరాల 

వృతిర మరియు విదాూ సాయల యొకు  వివరాలు స్తకరిాంచి, 

దిగువనీయబడిన రటిుకలో జరరర్చ ాండి. 
 
 

Generation 

రర్ము 

విదూ  యొకు  

స్థసాయ       
వృతిర 

మొదటి తార   

 అవవ    

    

రాండవ రాంప్డి   

 రల్పల   

మూడవ ్ాంతానాం : 1   

 ్ాంతానాం : 2   

    

 

పైన తెల్పి న వివరాల ఆధార్ాంగా విదూ , విదాూ  వికా్ము, విదాూ వికా్ము వలల 

వృత్తరలలో మార్కి లు వి్యాలపై కొాంర ్మాచారాని్న  తెలి ాండి. 

లేదా 
 



ఒక ప్పాజెక్ట ు రిపోర్ ు రయార్క చేయాండి. 73వ రాజ్ఞూ ాంగ ్వర్ణ చటుాం1992 - 

ప్గామీణ ప్పాాంతాల కొర్కు, 74వ రాజ్ఞూ ాంగ ్వర్ణ చటుాం రటుణ ప్పాాంర ప్రజల 

కొర్కు ఏవిధ్ాంగా భార్ర దేశ్ాంలో మారి్క లు తెచిచ ాంది. వీటి ఆధార్ాంగా దిగువన 

ఇవవ బడిన వి్యాలను వివరిాంచాండి. 

(i) రాజకీయాలలో స్తరరల ప్పాతిన్నధ్ూ ాం పై ప్రభావాం 

(ii) ఎస్.సి.లు మరియు ఎస్.టి.ల ప్పాతిన్నధ్ూ ాంపై ప్రభావాం 
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గమనిక:  

i) అనిి  ప్రశ్ి లు తరప ని్రి ప్రతి ప్రశ్ి కు కేటాయెంచిన మార్కు లు ప్రకు న ఒకే 

ప్రదేశ్ెంలో ఇవ్వ బడినవి. 

ii) మీ యొకు  నమోదు చేసుకొని  నెంబర్క, పేర్క, విషయెం మొదటి పేజీలో పై 

భాగములో ప్ాయము. 
 

1) ఈ ప్రెంది ప్రశ్ి లలో ఒకు దానిర 40-60 రదాలలో ్మాధానెం ఇవ్వ ెండి.   2 

మార్కు లు 

ఎ) అర్ థశాస్త్రము విస్తర ర్మైన పాఠ్ూ ెంశ్ము కాబటి ి ప్ షమిైన నిర్వ చనెం 

ఇవ్వ డెం కషమిు. 

అర్ థశాస్త్రమును ప్ేయసుు  మరియు ్ెంరదలకు చెందిన శాస్త్రముగా 

నిర్వ హెంచుము.  

(పాఠెం-1)  
 

బి) ఏ ఉతప తిరదార్కడైన లాభాలను గరిషఠెం చేసుకొని ఉతప తిర వ్ూ యమును 

కనిషఠెం చేసుకోాలని అనుకొెంటాడు.. ఉతప తిరదార్కడి కో్ెం వ్ూ యము, రాబడి 

మరియు లాభాల భావ్నలు వివ్రిెంచెండి.  

(పాఠెం-8) 
 

2) ఈ ప్రెంది ప్రశ్ి లలో ఒకు దానిర 40 - 60 రదాలలో ్మాధానెం ఇవ్వ ెండి - 2 

మార్కు లు 

ఎ) కొర్త మరియు ఎెంపిక ఒకదాని వెంట మరొకటి ఉెంటాయ. ఎెంపిక ్మ్ూ కు 

ముఖ్ూ కార్ణము వ్నర్కల కొర్త. ఒక ్రియైన ఉదాహర్ణ దావ రా కొర్త ్మ్ూ  

మరియు ఎెంపిక గూరిి  వివ్రిెంచుము. 

(పాఠెం-5) 
 

బి) మానవుల కోర్కు లను తృపిర రర్చుకొనడానిర వ్సుర, సేవ్లు ర్కెండు ్మాన 

ప్పాముఖ్ూ ెం కలిగియున్ని య. అదే విధముగా మన కోర్కు ల వ్లనే వ్సుర సేవ్లు 

కూడా విభిని తవ మును కలిగియున్ని య. ఈ ప్రతిపాదన (Statment) 

ఆధార్ెంగా వ్సుర, సేవ్ల లక్షణాలను వివ్రిెంచును. 

(పాఠెం-3) 
 



3) ఈ ప్రెంది ప్రశ్ి లలో ఒకు దానిర 40- 60 రదాలలో ్మాధానెం ఇవ్వ ెండి. 2 

మార్కు లు 

ఎ) మన కోర్కు లు అరరిమితాలు మరియు కోర్కు లు తీరి్క కొనడానిర అవ్్ర్మైన 

వ్నర్కలు రరిమితాలు అని మన అెందరికీ తెలుసు ఈప్రతిపాదన ప్రకార్ెం 

భార్తీయతతవ ెం ప్రకార్ెం కోర్కు లు రరిమితెం ఏ విధెంగా చేసుకోవ్చిు  

వివ్రిెంచుము.             (పాఠెం-2) 
 

బి) ముడిరదారాాలను లేదా ఉతప తిర కార్కాలను వ్సురవులుగా మార్ి డమే 

ఉతప తిర అయతే ఉతప తిర ఫలమును ఏవిధముగా నిర్వ చిెంచవ్చుి  ఏవైన్న 

ర్కెండు ఉతప తిర స్తెంకేతిక రదధతులను పేరొు నుము. 

(పాఠెం-7) 
 

4) ఈ ప్రెంది ప్రశ్ి లలో ఒకు దానిర 100 - 150 రదాలలో ్మాధానెం ఇవ్వ ెండి.  

4 మార్కు లు 
 

ఎ) మొతరెం ఉతప తిర, ్గటు ఉతప తిర మరియు ఉపాెంత ఉతప తురలు ఒకదానితో 

మరొకటి ్ెంబెంధమును కలి ిఉన్ని య. ఈ ్ెంబెంధమును ఒక ్ెంఖ్యూ తమ క 

ఉదాహర్ణ దావ రా వివ్రిెంచుము. 

(పాఠెం-7) 
 

బి) ఆరి థక వ్ూ వ్్థలను అనేక విధాలుగా విభజెంచవ్చుి  అెందులో ఒక ఆధార్ెం 

అభివ్ృదిధ ఆరి థకాభివ్ృదిధ ఆధార్ెంగా ఆరి థక వ్ూ వ్్థల విభజనను ్రియైన 

ఉదాహార్ణల దావ రా వివ్రిెంచుము. 

(పాఠెం-4) 

5) ఈ ప్రెంది ప్రశ్ి లలో ఒకు దానిర 100- 150 రదాలలో ్మాధానెం ఇవ్వ ెండి. 

4 మార్కు లు 
 

ఎ) ఆరి థక వ్ూ వ్్థ మానవ్ నిరిమ త ్ెం్థ, దీనిని ్మాజ అవ్్రాలను బటిి 

నిరిమ ెంచార్క. అదే విధెంగా ్మాజ అవ్్రాలను బటి ి న్నశ్నెం చేయగలర్క. 

రరివ్ర్ రన చేయగలర్క ఈ ప్రతిపాదనను బటి ి పెటిుబడిదారీ, స్తమూ ాద 

మరియు మిప్శ్మ ఆరి థక వ్ూ వ్్థల గూరిి  వివ్రిెంచుము. భార్తదేశ్ెం ఏ విధమైన 

ఆరి థక వ్ూ వ్్థ. 

(పాఠెం-4) 
 

బి) ్వ యెం ప్రతిరతిర ్ెం్థ మరియు ప్రభుతవ  కెంపెనీల మధూ  తేడాలను 

వివ్రిెంచుము. 

(పాఠెం-7) 
 



6) ఈ ప్రెంద ఇవ్వ బడిన ప్పాజెకిుల నుెంచి ఏదైన్న ఒక ప్పాజెకిును తయార్క 

చేయుము.  

6 మార్కు లు 

ఎ) లాభాలను తెలుు కొనడానిర స్తధార్ణముగా ఈ సూప్తమును 

ఉరయోగిస్తరము. లాభాలు = మొతరెం రాబడి - మొతరెం వ్ూ యెం . మీర్క ఒక 

ఉతప తిర దార్కడి యొకు  నెలకు ్ెంబెంధెంచిన ఉతప తిరని సేకరిెంచుము. ారి 

మొతరo రాబడి మరియు ఉపాెంత రాబడిని కూడి సేకరిెంచుము. ్గటు రాబడిని 

రూపాయలు 25 గా ప్రమేయెం చేయుము. తరావ త అతని నెలకు ్ెంబెంధెంచిన 

లాభాలను లెరు ెంచుము. మీ లెరు ెంపును రటికి దావ రా చూపుము. 

(పాఠెం-8) 
 

బి) మీకు ఒక ఉతప తిరదార్కడి యొకు  ఉతప తిర రటికి ఇవ్వ బడినది. 

ఉతప తిరదార్కడిర మీ ్హాయెం దావ రా రటికిను పూరిరచేసుకొనే ్హాయెం 

చేయెండి అెంతేకాక ఉతప తిరని గరిషఠెం చేసుకొనడానిర ఎెంతమెంది ప్శామికులను 

నియమిెంచవ్చ్చి  తెలరెండి. 

(పాఠెం-7) 
 
 
 
 

ప్శామిక యూనిటుు మొతరెం ఉతప తిర ఉపాెంత ఉతప తిర ్గటు ఉతప తిర 

0 0   

1 5   

2 12   

3 21   

4 28   

5 30   

6 30   

7 28   
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ట�య్టర్ మ�ర�్కడ్ అ��ౖన్ ��ంట్ (2021 - 22) 
మ�ర�్కల� - 20 

సూచన: 1. అ�న్ ప్రశన్లక� సమ���నం �్ార యవల�ను. ఆయ� ప్రశన్లక� ��ట��ం�న 

మ�ర�్కల� ప్రశన్క� క�����ౖప� ఇవ్వబ�����.  

2) � ��ర�, ఎన్ ��ల్ ��ంట� ��ంబర�, AI ��ర� మ��య� సబ�జ్క�్ట  ��ర�, సమ���న పత్రమ� 

�దట� ���ల� �్ార యం��. 

 
1. ���ం�� �ా�ల� ఏ�ై�� ఒక ప్రశన్క� 40- 60 ప��లల� సమ���నం �్ార యం��. 

2 మ�ర�్కల� 

ఎ. సర�క�ల అమ్మకంల�, ప్రకటనల �ాత్ర మ�ఖయ్���ం�� - ఏ�ధం�ా? 

�. ఆ��ధ్క �ారయ్కల��ాల గ���ం� � క�నన్ అవ�ాహణ ఏ�ట�?  

ఏ��ౖ�� ��ండ� ఆ��్థక �ారయ్కల��ాలను �ెల�ప�మ�. 

 
2. ఈ ���ం�� �ా�ల� ఏ�ై�� ఒక ప్రశన్క� 40- 60 ప��లల� సమ���నం �్ార యం��.  

2మ�ర�్కల� 

 
ఎ. �ాయ్�ారంల� మం� �యంత్రణక�, �� ంత �ాయ్�ార సంస్థ  ఏ�ధం�ా ఉప�గపడ�త�ం�ో  

�వ��ంచం��. 

�. ఉతప్�్రగ��ర�డ�, స��ార సంఘ�ల� అ�� ��వనను ఉ��హరణల�� స� �వ��ంచం��. 

 
3. ���ం�� �ా�ల� ఏ�ై�� ఒక ప్రశన్క� 40- 60 ప��లల� సమ���నం �్ార యం��. 

2మ�ర�్కల� 

ఎ. �ాయ్�ారంల� ఆ��యంక� సంబం��ం�న ప్రమ�దమ� (��స్్క) 

మ��య� అ��్చ� ఇ��� ఉంట��, �వ��ంచం��. 

�. తక�్కవ ఖర�్చ�� ��దద్�తత్ంల� ఉతప్�త్��, ర�ాణ� ��కరయ్మ� ఏ �ధం�ా సహక��సుత్ ం�� ? 

 



4. ���ం�� �ా�ల� ఏ�ై�� ఒక����� 100 - 150 ప��లల� సమ���నం �్ార యం��. 

4 మ�ర�్కల� 

ఎ.ఇతర �ాయ్�ార వయ్వస్థల�� �� �్చనప�ప్డ�, స��ార సంస్థల� �నన్���న �ాయ్�ార సంస్థల�, 

��ౖ �ా�ాయ్��� అనుగ�ణం�ా, స��ారం సంస్థల �క్క లకష్ణ�లను �వ��ంచం��. 

 
�. బం��త (Bonded) ��డ్డం�� మ��య� స��ార ��డ్డ ంగ�ల మధయ్ �ే��లను �ెలపం��. 

 
5. ���ం�� �ా�ల� ఏ�ై�� ఒక ప్రశన్క� 100 - 150 ప��లల� సమ���నం �్ార యం��. 

4 మ�ర�్కల� 

ఎ.��ధ ర�ాల�ౖన ఈ �ాణ�జయ్మ� (e-commerce) లను �వ��ంచం��. 

�. అ�న్ ర�ాల �ాయ్�ార వయ్వస్థలక� ���న్ ప���త�ల� ఉంట��. అందుక� �� ంత �ాయ్�ార 

సంస్థ  క��� �న��ంప� �ాదు. �� ంత �ాయ్�ార సంస్థల� ఉం�ే ��ధ ప���త�లను 

చ��్చంచం��. 

 
6. ���ంద ఇ�్చ �ాట�ల� ఏ�ై�� ఒక �్ార జ�క�్ట ను తయ�ర� �ేయం��. 

6 మ�ర�్కల� 

ఎ. � �త�్ర డ�, తన �త�్ర ��� సమరధ్వంత���న సమ���ర వయ్వస్థను ���్మంచడంల� 

ఇబ్బందుల� ఎదు��్కంట���న్ర�. సమరధ్వంత���న సమ���ర వయ్వస్థల� ఉం�ే అవ����ల 

గ���ం� అత��� �వ��ంచం��. అ�ే�ధం�ా, అట�్ట  అవ����లను అ��గ�ంచ����� మ�రగ్దర్శనం 

�ేయం��. 

�. అం��త్ క� ��ేక�ాట� వసుత్ వ�ల �ాయ్�ా�ా�న్ �ర్వ��ంచుటక� ఆస��త్ ఉం��. అతను 

�ేశంల�� ��ధ �్ార ం��లక� ఈ వసుత్ వ�లను సరఫ�ా �యే�లనుక�ంట���న్డ�. ఇందుక� 

స��పడ� ర�ాణ� వయ్వస్థను, అందుల�� ప్ర�జ��లను మ��య� ప���త�లను �వ��సూత్  

సూ�ంచం��. 

 
 



హోమ్ స ైన్స్ 

(216)  
ట్యూట్ర్ మార్కుడ్ అస ైన్స మ ెంట్ (2021 - 22) 

      గరిష్ఠ  మార్కుల ుః 20 

అన్ని ప్రశ్ిల  తప్పన్నసరి. ప్రతి ప్రశ్ిక  కేట్ాయెంచిన మార్కుల  ప్రశ్ిల ప్కున 
ఇవ్వబడతాయ. 
 

1. క ెంది ప్రశ్ిలలో దేన్నక ైనా 40-60 ప్దాలలో సమాధానెం ఇవ్వెండి.              2 మార్కుల   
(a) “హోమ్ స నై్స్” కళ మరియు విజ్ఞా నెం ర ెండూ, హోమ్ స నై్స్ అభ్ూస ెంచిన తర్కవాత ర ెండు 
క రీర్ అవ్కాశాలను 
సమరిధెంచెండి మరియు చెప్పెండి. 
 

(b)ఇెంట్ి అలెంకర్ణలో చిని ఇల ు  విశాలెంగా కన్నప ెంచుట్క  హోమ్ స నై్స్ ప్రిజ్ఞా నాన్ని మనెం 
ఎలా ఉప్యోగిెంచగలమో 

 

వివ్రిసూూ  నాల గు ఉదాహర్ణల  ఇవ్వెండి. 
 

2.క ెంది ప్రశ్ిలలో దేన్నక ైనా 40-60 ప్దాలలో సమాధానెం ఇవ్వెండి.              2 మార్కుల  
(a) సమతులాహార్ెం యొకు ప్రా ముఖ్ూతను తెలపెండి. 
 

(b)ఆహార్ ప్రిశుభ్రత ప్ాట్ిెంచడాన్నక  నాల గు మారాా ల  తెలపెండి. 
 

3.క ెంది ప్రశ్ిలలో దేన్నక ైనా 40-60 ప్దాలలో సమాధానెం ఇవ్వెండి. 
(a) సహజ్ మరియు మానవ్ న్నరిిత ఫ ైబర్్ నుెండి తయార ైన ర ెండు ఉతపతుూ లను చరిచెంచెండి 
మరియు ర ెండు కార్ణాల  చెప్పెండి. బట్టల  ఉతకడాన్నక  ముెందు సారిటెంగ్ 
(కరమబదదీ కరిెంచడెం) ఎెందుక  చేయాలి. 
 



(b) బూడిద బట్ట మరియు ప్ూర్ూయన బట్ట మధ్ూ ర ెండు తేడాల  ఇవ్వెండి మరియు ట్ ై 
మరియు డెై ప్దధతి దావరా ర్ెంగుర్ెంగుల దుప్పట్ాట లను తయార్క చేయడాన్నక  ఉప్యోగిెంచే 
మార్కులిెంగ్ మరియు ముడి వేయడెం ప్దధతిన్న 

వివ్రిెంచెండి. 
 

4.క ెంది ప్రశ్ిలలో దేన్నక ైనా 100-150 ప్దాలలో సమాధానెం ఇవ్వెండి.            4  మార్కుల  
(a) మీ ఆర్కగుర్క సభ్ుూల క ట్ ెంబెం, తాతల , తలిుదెండుర ల  మరియు ఇదీర్క ప లులతో 
ఉనాిర్క. ర ెండు వారాల ప్ాట్  
గోవా ప్ర్ూట్నక  వెళ్లు లన్న అనుక నాిర్క. వారి ప్ర్ూట్న విజ్యవ్ెంతెం కావ్డాన్నక  వారిక  ఈ 
విధ్ెంగా సహాయప్డెండి: 
 

1.న్నర్వహణ ప్రక రయ యొకు దశ్లను చూప ెంచుట్ దావరా. 
2.ప్ర్ూట్నలో మీర్క అనుసరిెంచే సమయ ప్రణాళికను ర్ూప్ ెందిెంచెండెం దావరా. 
 

(b) మీర్క ఉనిత చదువ్ుల కోసెం నగరాన్నక  వ్చిచ అదెీ  వ్సతి గృహెంలో ఒెంట్రిగా 
న్నవ్స సుూ నాిర్క. 
ఈ క రెంది వాట్ిన్న మీ సనిహితుడితో ప్ెంచుకోెండి: 
1. ఉమిడి క ట్ ెంబెంలో న్నవ్స ెంచడెం వ్లన కలిగే ప్రయోజ్నాలను మీ సనిహితుడిక  
వివ్రిెంచెండి. 
2. మీ ఆహార్ వికేరతక  మీర్క ఇచేచ వార్ప్ు మ నున్న మీ కోసెం ప్ాు న్స చేయెండి. 
 

5. క ెంది ప్రశ్ిలలో దేన్నక ైనా 100-150 ప్దాలలో సమాధానెం ఇవ్వెండి.           4  మార్కుల  
(a) మీ తలిు ఒక ప్రస దధ  సెంసథ  నుెండి “అమికప్ు వ్ూవ్ధిలో” వాష ెంగ్ మ షీనుి కొనాిర్క. 
ఇెందులో ఒక వార్ెం తర్కవాత లోప్ెం ఏర్పడిెంది. 
 

1. విన్నయోగదార్కగా (ఏదెైనా ర ెండు) మీ హక ుల  ఏమిట్ో మీ తలిుక  చెప్పెండి. 
2. “అమికప్ు వ్ూవ్ధిలో” ఉతపతిూన్న కొనడెం వ్లు  కలిగే ప్రతికూలత ఏమిట్ి. 
 



(b) ఆరోగూెం గురిెంచి మాట్ాు డట్ాన్నక  గార మ-ప్ెంచాయతి వార్క మిమిలిి క రెంది ప్ాయెంట్ ు  
అడిగార్క. 
1.ఆరోగాూన్ని న్నర్వచిెంచెండి మరియు మెంచి శారీర్క మరియు మానస క ఆరోగాూన్నక  ర ెండు 
లక్షణాలను ఇవ్వెండి. 
2. సెంకరమణ వాూధ్ులను న్నవారిెంచడాన్నక  మీర్క ఇెంట్ోు  ఏ నాల గు చర్ూల  తీసుక ెంట్ార్క. 
 

6.క రెంద ఇవ్వబడిన వాట్ిలో ఏదెైనా ఒక ప్రా జ్ క ట  స దధెం చేయెండి:                   6 మార్కుల  
(a) మీ ప్ ర్కగు ప్రా ెంతాన్ని సెందరిశెంచెండి మరియు ఈ క రెంది వివ్రాలను తెల సుకోెండి: 
 

1. కోవిడ్ - 19 క  ట్ీకా తీసుక ని 60 ఏళలు  మరియు అెంతకెంట్ే ఎక ువ్ వ్యసు్ గల 
వారిలో ఎెంతమెంది ఉనాిర్క? ఇనెెక్షన్స వాూధ్ులక  టీ్కా ఎెందుక  ముఖ్ూము ? 

2. కోవిడ్- 19 బారిన ప్డక ెండా మీ క ట్ ెంబెం తమను తాము ర్కి్ెంచుకోవ్డాన్నక  ఏ విధ్మ ైన 
భ్దరతా చర్ూల  అనుసరిెంచిెంది. 
 

3. సెంకరమణ వాూధ్ుల  న్నవారిెంచడాన్నక  తీసుకోవ్లస న భ్దరతా చర్ూల గురిెంచి 
తెలియజ్ేయడాన్నక  ఒక ప్దూెం / ప్ాట్ రాయెండి. 
(b) మీ ప్రిసరాలోు న్న మీ తాతల  లేదా వ్ృదుధ లతో మాట్ాు డెండి మరియు ఈ క రెంది సమాచార్ెం 
సనకరిెంచెండి. 
1.శీతలీకర్ణ లేక ెండా కాలానుగుణ ఆహార్ ప్దారాథ లను ఎలా సెంర్కి్ెంచార్క. 
 

2. వారి కాలెంలో తక ువ్ శ్బీ కాల ష్ూెం ఎెందుక  ఉెంది? ఆ ప్దధతులను ఇప్ుపడు 
ఉప్యోగిెంచవ్చాచ? 

 

3. కౌమార్దశ్లో ఉని బాలికల  వారి కాలెంలో ఏ సవాళును ఎదురకునాిర్క. 
 



స ైకాలజీ 

(222)   
ట్యూట్ర్ మార్కుడ్ అస ైన్ మ ెంట్ (2021 - 22) 

 

1.క ెంది ప్రశ్నలలో దేనిక ైనా 40-60 ప్దాలలో సమాధానెం ఇవ్వెండి.               2 మార్కులు 
(a) క ెంది ప్రయోగెంలో ” వ్ూక ి యొక్ు చేతివ్రా త” లో ప న్ యొక్ు వివిధ బర్ ెండ్ల  ప్రభ్వ్ానిన 
అధూయనెం. 

చేయడానిక , ఇెండిప ెండ ెంట్ వ్ేరియబుల్ మరియు డిప ెండ ెంట్ వ్ేరియబుల్ గురిిెంచెండి. తగిన 
కార్ణాలతో మీ సమాధానానిన సమరిధెంచెండి. 
(b) మీ కాలక్రమానుసార్ెం; మీర్క ఉనన జీవిత దశ్ను గమనిెంచెండి మరియు దాని లక్షణాలు 
వివ్రిెంచెండి. 
 

2.క ెంది ప్రశ్నలలో దేనిక ైనా 40-60 ప్దాలలో సమాధానెం ఇవ్వెండి.             2 మార్కులు 
(a) మీ సననహితుడ్ు ఒతిిడిక  గుర్వ్ుతునానడ్ు ఎెందుక్ెంట్ే ఆమ  / అతను ప్రీక్షలలో బ్గా 
సక ుర్ చేయలేక్పక యార్క. 
ప్రిసథితిని ఎదురకువ్ట్్నిక  మీర్క ఎలా ఆమ క్ు / అతనిక  సహాయెం చేసాి రక త లపెండి. 
(b) మీ ప్రిసరాలలో ఎవ్ర ైనా అతని / ఆమ  ప్రవ్రి్నను అర్ధెం చేసుకోవ్డానిక  గమనిెంచెండి. 
అతని / ఆమ  క్మయూనికేషన్ యొక్ు నాలుగు సూచిక్ల ఆధార్ెంగా ఒక్ ప్రిశీలన నివ్ేదిక్ 
వ్రా యెండి. 
 

3. క ెంది ప్రశ్నలలో దేనిక ైనా 40-60 ప్దాలలో సమాధానెం ఇవ్వెండి.             4 మార్కులు 
(a) ప్రాూవ్ర్ణ ఒతిిడిని తగిగెంచడ్ెంలో మీర్క ఎలా సహక్రిెంచగలర్క? ఏద ైనా నాలుగు మారాగ లు 
పనరకునెండి. 
(b) మీ కాలక్రమానుసార్ెం ± 3 ను జోడిెంచడ్ెం దావరా మీర్క మీ మానసథక్ వ్యసుు (MA) 
ప ెందుతార్ని అనుకోెండి. గణాెంకాల ఆధార్ెంగా, ర ెండ్ు సెందరాాలోల  మీ ఇెంట్ెలిజ న్ు కోషథయెంట్ 
(ఐక్యూ)ను లెక ుెంచెండి. 



 

4.క ెంది ప్రశ్నలలో దేనిక ైనా 100-150 ప్దాలలో సమాధానెం ఇవ్వెండి.            4 మార్కులు 
(a) మీర్క దుకాణానిక  చేరే సమయెం వ్ర్క్ు గృహ వ్సుి వ్ుల జాబితాను గుర్కి ెంచుకోవ్ాలి. 
జాబితాను బ్గా 
గుర్కి ెంచుకోవ్డానిక  ఉప్యోగిెంచే క్నీసెం నాలుగు వ్యూహాలను ప్రసాి విెంచెండి. మరిిపక యే 
కార్ణాలు క్యడా వివ్రిెంచెండి. 
 

(b) మాసకల  యొక్ు అవ్సరాల శ్రరణి యొక్ు వ్ెలుగులో, మీ రకల్ మోడ్ల్ లేదా మీ పరా ెంతెంలోని 
ఇతర్ ప్ర సథదద  
 

వ్ూక ి యొక్ు ఏద ైనా అవ్సరాలను విశ్రలషథెంచెండి. 
5.క ెంది ప్రశ్నలలో దేనిక ైనా 100-150 ప్దాలలో సమాధానెం ఇవ్వెండి. 
(a) సెంతోషెంగా ఉనన వ్ూక ి  యొక్ు క్నీసెం ఆర్క లక్షణాలను వివ్రిెంచెండి. 
(b) మీ పరా ెంతెంలో విదూను అభ్ూసథెంచే విదాూర్కి లు ఎదురకునే ఏవ్ెైనా నాలుగు సమసూలను 
గురిిెంచి వివ్రిెంచెండి. ఈ సమసూలను ప్రిషురిెంచడానిక  క ొ్నిన చర్ూలను క్యడా సూచిెంచెండి. 
 

6. క రెంద ఇవ్వబడిన వ్ాట్ిలో ఏద ైనా ఒక్ పరా జ క్ుు  సథదధెం చేయెండి:                 6 మార్కులు 
(a) మీ పరా ెంతెంలో ఏద ైనా మయడ్ు ర్కాల కాలుష్ాూనిన గురిిెంచెండి. కాలుషూెం నివ్ార్ణక్ు 
'గవ్ర్నమ ెంట్, ర సథడ ెంట్ వ్ెలేేర్ అసక సథయేషన్ (RWA) మరియు మీర్క తీసుక్ునన క్నీసెం 
మయడ్ు చర్ూలను వివ్రిెంచెండి.  
 

(b) 'ఆధునిక్ విదూ' 'జీవ్న్ విజఞన్'క్ు భిననెంగా ఎలా ఉెంట్ ెందో  వ్ాూఖ్ాూనిెంచెండి. పరా కటుస్ 
చేయెండి పనరక్ష ధాూనా "15 రకజులు,' విప్సాునా 'మరక 15 రకజులు ఉెండి, ర ెండ్ూ ఎలా 
ఉెంట్్యనే దానిప ై ఒక్ నివ్ేదిక్ తయార్క 
చేయెండి. మనసుును నియెంతిరెంచడ్ెంలో మరియు క్రమశిక్షణలో అవి ఎలా 
ఉప్యోగప్డ్తాయ / సహాయప్డ్తాయ. 
 



భారతీయ సంసక ృతి మరియు వారసత్వ ం 
(223)  

ట్యూ టర్ మార్కక డ్ అసైన్ మంట్ (2021 - 22) 
 

మార్కక లుః 20 

సూచన: 

(i) అని్న  ప్రశ్ి లకు జవాబులివ్వ ండి. ప్రతి ప్రశ్ి  చివ్రి దాన్నకి సంబంధంచిన 

మార్కక ల ఇవ్వ బడా్డయి. 

(ii) మీ పేర్క, ఎన్ రోల్ మంట్ నంబర్క రాయండి. జవాబు రప్త్ము 

మొదటిపేజీలో మీ పేర్క, AI పేర్క సబ్జకెుు  కూడ్డ రాయం 
 

1. ప్కింది ప్రశ్ి లతో ఏదైనా ఒక దాన్నకి 40- 60 రదాలలో జవాబు రాయండి.       

2 మార్కక ల 

(a) సంసక ృతి మరియు నాగరిత్కలకు గల ఏవైనా రండు సమానత్లను 

రాయండి. 

(b) భారతీయ సంసక ృతిలో ఆధ్యూ తిి కత్ యొకక  ప్ాముఖ్యూ న్నకి గల రండు 

లక్షణాలను గురిచిండి. 
 

2. దిగువ్నీయబడిన ఏదైనా ఒక దాన్నకి జవాబు 40-60 రదాలలో రాయండి.    

 2 మార్కక ల 

(a) నాగర మరియు ప్దవిడ మందిర న్నరిా ణ కళలలో గల ఏవైనా రండు 

భేదాలను తెలప ండి. 

(b) ఇస్ల ం మత్ం యొకక  నాలగు మూల సిదాధ ంతాలను తెలరండి. 
 

3. దిగువ్నీయబడిన వాటిలో ఏదైనా ఒకదాన్నకి 40-60 రదాలలో జవాబివ్వ ండి.  

2 మార్కక ల 

(a) మన సంసక ృతి యొకక  అభౌతిక (రదారథం కాన్న) లక్షణాలను విశ్ల లషంచండి. 

(b) “నాగరిత్లో మార్కప రాదు కాన్న సంసక ృతిలో మార్కప  వ్సి్ంటంది”. అనే 

విషయాని్న  ఉదాహరణ సహిత్ంగా వివ్రించండి. 
 

4. దిగువ్నీయబడిన వాటిలో ఏదైనా ఒక దాన్నకి జవాబు 100- 150 రదాలలో 

రాయండి.  

4 మార్కక ల 

(a) సూఫీ ఆందోళన మరియు భరి ిఆందోళన అనేవి ఒకే నాణెము యొకక  రండు 

ారావ వ ల. ఈ విషయాని్న  త్రక సహిత్ంగా వివ్రించండి. 



(b) మీ తాత్ ముతిాత్ల దావ రా వారసత్వ ంగా వ్చిి  మీర్క అనుభవిసి్ని  ఏవైనా 

రండు స్ంసక ృతిక జీవ్న రదధతులను వివ్రించండి. 
 

5. ప్కింది వాటిలో ఒకదాన్నకి జవాబు 100- 150 రదాలలో వివ్రించండి.  

4 మార్కక ల 

(a) “ఆర్కూ ల దైనందిన జీవ్నంలో ఇనుము ఉరయోగం వ్లల గుణాత్ి కమైన 

మార్కప ల వ్చ్చి యి”. విశ్ల లషంచండి. 
 

(b) ప్ాచీన భారత్దేశ్ంలో జైనమత్ము మరియు బౌదదధమత్ము అనే రండు 

ముఖ్ూ మైన మత్ముల ఉదభ వించి భారతీయుల జీవ్న విధ్యనాని్న , 

సంసక ృతులను ప్రభావిత్ం చేశాయి. విశ్ల లషంచండి. 
 

6. దిగువ్నీయబడిన ప్ాజెకుులలో ఏదైనా ఒక దాన్నన్న పూరి ిచేయండి.  

6 మార్కక ల 

(a) మన దేశ్ంలో మధ్ూ కాలంలో ార్సీ  మత్ం (జోరాష్ట్షుయన్ మత్ం), సికుక  

మత్ం, అనే రండు మత్రరమైన నూత్న విశావ స్ల ఉదభ వించ్చయి. 

ఈమతాల మన సమాజాని్న  ప్రభావిత్ం చేశాయి. ఈ విషయాలను దృషులో 

ఉంచుకొన్న ఏవైనా నాలగు బోధ్నలను ప్రతి మత్ం నుంచి తెలప తూ, ఆయా 

మతాల పుటుక గురించి తెలప తూ వివ్రించండి. 
 

(b) మీ ప్ాంత్ంలో రన్నచేసి్ని  స్మాజిక సంసథల సూచీన్న త్యార్క చేయండి. 

వాటి ముఖ్ూ  ఉదేధశాూ ల, రనులను తెలప తూ దిగువ్నీయబడిన రటిుకలో 

వ్వ్రించండి. వాటిలో మీకు నచిి న స్మాజిక సంసథ ఏది? దాన్నలో 

చేరాలనుకుంటనాి రా? ఎందుకో వివ్రించండి. 

ప్కమ సంఖ్ూ       
స్మాజిక సంసథ 

పేర్క 
ముఖ్ూ  ఉదేధశాూ ల రనుల 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 
            
 



గణక శాస్తం  
(224) 

ట్యూ టర్ మార్కు డ్ అసైన్ మంట్ (2021 - 22) 
మార్కు లు - 20 

 

సూచన: i) అని్న  ప్రశ్ి లకు స్మాధానం ప్ాయవలెను. ఆయా ప్రశ్ి లకు 

కేటాయంచిన మార్కు లు ప్రశ్ి కు కుడివైపు ఇవవ బడినాయ.  

ii) మీ పేర్క, ఎన్ రోల్ మంటు నంబర్క, AI పేర్క మరియు స్బ్జకెుు  పేర్క, 

స్మాధాన రప్రము మొదటి పేజీలో ప్ాయండి. 
 

1. ప్రంది ాన్నలో ఏదైనా ఒక ప్రశ్ి కు 40- 60 రదాలలో స్మాధానం 

ప్ాయండి.   

2 మార్కు లు 

ఎ. ఔతా్స హిక పెటుుబడిదార్కలకు మరియు విన్నయోగదార్కలకు అకంటింగ్ 

స్మాచారం ఏ విధంగా ఉరయోగరడుతందో వివరించండి. 

బి. “బహిర గర అపుు లు” పై నీ అవగాహణ ఏమిటి? బహిర గర అపుు లకు ఏవైనా 

రండు ఉదాహరణలు ఇవవ ండి. 
 

2. ప్రంది ాన్నలో ఏదైనా ఒక ప్రశ్ి కు 40- 60 రదాలలో స్మాధానం ప్ాయండి. 
  

2 మార్కు లు 

ఎ. దవ ంద కారక భావనను ఉదాహరణతో స్హా వివరించండి. 

బి.  ఆరికి అకంటింగ్, ఆరికిేరర స్మాచారాని్న  రటిుంచుకోదు - వివరించండి. 
 

3. ప్రంది ాన్నలో ఏదైనా ఒక ప్రశ్ి కు 40- 60 రదాలలో స్మాధానం ప్ాయండి. 
  

2 మార్కు లు 

ఎ. చూడగలిగి, త్సకగలిగిన మరియు చూడలేన్న, త్సకలేన్న ఆస్తతల గురించి 

క్లకుప్ర తంగా వివరించండి. 

బి. ప్రంది ాటిర అకంటింగ్ స్మీకరణను ప్ాయండి 

i) మూలధనం ii) ఆస్తతలు 
 

4. ప్రంది ాన్నలో ఏదైనా ఒక ప్రశ్ి కు 100- 150 రదాలలో స్మాధానం ప్ాయండి.  

4 మార్కు లు 

ఎ. మీ సి్న హితడు చిటాు  పుస్తకము రయార్క చేయాలనుకుంటునిా డు. అరన్నర 

ఒక మంచి సి్న హితడుగా, చిటాు  రదుులు ప్ాస్న విధానాని్న  వివరింపుము. 



బి. “స్ంప్రదాయ ాదాని్న  ఆచరించడం” యొకు  అరిాని్న  మరియు 

ప్ాముఖ్ూ రను వివరించండి.         
   
 

5. ప్రంది ాన్నలో ఏదైనా ఒక ప్రశ్ి కు 100 -1 50 రదాలలో స్మాధానం ప్ాయండి. 

4 మార్కు లు 

ఎ. ఈ ప్రంది ాటి ఆధారంగా “అకంటింగ్ స్మీకరణను” రయార్క చేయండి.  

i) అంరర రూ. 18000 నగదుతో ూా ారాన్ని  ప్ారంభంచెను. 

ii) అరను రూ. 20000 విలువైన ఫర్ని చర్ ను నగదుకు కొనుగోలు చేసాడు. 

iii) అరను రూ. 25000ల విలువైన స్ర్కకులను అర్కవుపై కొనుగోలు చేశాడు.  

iv) అరను రూ. 18000 విలువైన స్ర్కకులను, రూ. 40,000లకు నగదుపై 

అమాా డు. 
 

బి. వివిధ రకాలైన ఖాత్సల యొకు  స్ంప్రదాయ వర్న గకరణను వివరించండి. 
 

6. ప్రంద ఇచిి న దాన్నలో ఏదైనా ఒక ప్ాజెకుును రయార్క చేయండి.    

6 మార్కు లు 

ఎ. ప్రంది వూ వహారాలపై, మస్ా ర్ా  జి.కె. కంప్యూ టర్ా , సౌత్ ఎక్సా , న్యూ ఢిల్లప్ ారి 

మూల వోచరప్ నుండి ప్కెడిట్ వోచరప్ను రయార్క చేయండి. 
 

2020, ఏప్ిల్ 4. నగదు మోమో నం.10 ప్రకారం పెన్ డ్రైవ్ ల అమా కం రూ. 
(55,000) 

2020, ఏప్ిల్ 15. నగదు మోమో నం.39 ప్రకారం ార కంప్యూ టర్ మాన్నటర్ 

నగదుకు అమా కం రూ. 19,000 

2020, ఏప్ిల్ 30. చెకుు  నం. 500417 ప్రకారం, ఆఫీస్త అవస్రాన్నర బ్ూ ంకు 

నుంచి తీసిన నగదు రూ. 15,000. 
 

బి. మీకు దగ గరలో ఉని  దుకాణాని్న  స్ందరిశ ంచి మీర్క గమన్నంచిన రది 

ూా ార వూ వహారాలను, చిటాు  రదుుల రూరంలో ఒక పేరర్కపై నమోదు 

చేయండి. 
 



చిత్రకళ 
(225) 

ట్యూ టర్ మార్కు డ్ అసైన్ మెంట్ (2021 - 22) 
 
సమయెం: 2 గెంటలు       గరిష్ఠ మార్కు లుుః 20 

సూచనలు: 

1. అని్న  త్రశ్ి లకు రరప న్నసరిగా సమాధానాలివ్వ ెండి. త్రతిత్రశ్ి కు 

కేటాయెంచిన మార్కు లు త్రశ్ి త్రకు న ఇవ్వ బడినవి. 

2. జవాబురత్రెం మెందుపేజీలో మీ పేర్క, త్కమసెంఖ్ూ , అధ్ూ యన కేెంత్ర పేర్క, 

విష్యాని్న  సప ష్టెంగా త్వాయెండి. 
 

I. త్రెంది వాన్నలో ఏదైనా ఒకు  త్రశ్ి కు దాదాపు 40 నెంచి 60 రదాలలో కూడిన 

సమాధానాలన త్వాయెండి. 

ఎ. అమృరషేరిలి్ రూపెందిెంచిన త్రమఖ్ ‘త్బహ్మ చారీసు’ చిత్ాని్న  

అధ్ూ యనెం చేసూూ  కూర్చ ెండిన నలుగురి చిత్ాల అమరికన, అెంరరి 

విన్నయోగిర వ్ర్ ణ సమ్మమ ళనాలన విపులీకరిెంచిెండి. 

(80వ్ పాఠ్ూ ెంశ్ెం చూడెండి) 

(లేదా) 

2. అగస్టటరోడిన్ రూపెందిెంచిన ఏదైనా ఒక కళాఖ్ెండాని్న  ఎని కొన్న అెంరలి 

సెందేశాని్న  వివ్రిెంచెండి? 

(6వ్ పాఠ్ూ ెంశ్ెంలో చూడెండి) 

II. త్రెంది వాన్నలో ఏదైనా ఒకు  త్రశ్ి కు 40 నెంచి 60 రదాలలో సమాధానాలు 

త్వాయెండి. 

(2 మార్కు లు) 

ఎ. అజెంా చిత్ాలలోన్న బ్ల క ్ త్ెన్సె స్ లేదా నలకరాజకుమారి చిత్ాన్ని  

అధ్ూ యనెం చేసూూ  మీ రవ్వ బడిన మూల్ూ ెంకనపుసూకెంలోన్న వివిధ్ మానవ్ 

మఖ్చిత్ాలతో పోలుచ చూ నలకరాజకుమారి యొకు  మఖ్ లక్షణాలన 

త్వాయెండి 

(1వ్ పాఠ్ూ ెంశ్ెం చూడెండి) 

బి. డేగాస్ చిత్రకళలోన్న త్రధానాెంశాలన వివ్రిెంచెండి. 

(6వ్ పాఠ్ూ ెంశ్ెం చూడెండి) 
 

III) త్రెంది వాన్న నెంచి ఏదైనా ఒకు  త్రశ్ి కు 40 నెంచి 60 రదాలలో 

సమాధానాలు త్వాయెండి. 
 



ఎ కోలెం చిత్రకళలో ఉరయోగిెంచే చిహ్ని లన లేదా గుర్కూలన త్వాసూూ  దాన్నన్న 

ఎల్ రూపెందిస్తూ రో. వివ్రిెంచెండి. 

(3వ్ పాఠ్ూ ెంశ్ెం చూడెండి) 

బి. రెంత్ా సృష్టెంచిన ‘దినైట్ వాచ్’ చిత్రెంలో కూర్కచ ెండిన భెంగిమలోన్న 

అవ్యవ్ న్నరామ ణాని్న  త్రశ్ెంసిసూూ  సమాధానాలు త్వాయెండి. 

(5వ్ పాఠ్ూ ెంశ్ెం చూడెండి) 
 

IV. త్రెంది వాన్నలో ఏదైనా ఒకు  త్రశ్ి కు 100 నెంచి 150 రదాలలో సమాధానాలు 

త్వాయెండి.  

4 మార్కు లు 

ఎ. కుడూ చిత్రెం అనగానేమ? త్ెస్కు బ్యూ న్ స్తెంకేతికరతో హెందీభావ్న్ నెందు 

రూపెందిెంచిన కుడూ చిత్ాలన వివ్రిెంచెండి? 

(9వ్ పాఠ్ూ ెంశ్ెం చూడెండి) 
 

బి. త్రసిరధ చిత్రకార్కడు మోన్స న్నరిమ ెంచిన వాటర్ లిలీకస్ గురిెంచి అయదు 

నెంచి ఆర్క వాూ కాూ  లతో సమాధానాలు త్వాయెండి. (6వ్ పాఠ్ూ ెంశ్ెం చూడెండి) 
 

V. త్రెంది వాన్నలో ఏదైనా ఒక త్రశ్ి కు 100 నెంచి 150 రదాలలో సమాధానాలు 

త్వాయెండి.  

(4 మార్కు లు) 
 

ఎ. ఒరిస్తె లోన్న పూరి తూర్కప తీర్త్పాెంరెంలో గెంగవ్ెంశాన్నర చెందిన మొరటి 

నర్సిెంహ్దేవుడు న్నరిమ ెంచిన కటటడాని్న  అెంరరి కళా త్రశ్ెంసనీయరన 

వివ్రిెంచెండి. 

(2వ్ పాఠ్ూ ెంశ్ెం చూడెండి) 
 

6. త్రెంర సూచిెంచబడిన అెంశాలతో ఏదైనా ఒక త్పాజెకుట  (Project)న 

రూపెందిెంచెండి. 

(6 మార్కు లు) 
 

ఎ. ఏక రరిమాణెంలోగల చతుర్త్స్తకార్పు ెట్టట. గుెంత్డటి బెంతి మరియు 

బ్లసూపా పాకార్పు వ్సుూవులన స్టకరిెంచి వాటి ఆకృతులన తెలకటిరత్రెం లేదా 

కాగిరెంపై ెనె్న ల్ తో గీయెండి. పిమమ ట మీరవ్వ బడిన పాఠ్ూ ెంశ్ెంలోన్న పికాస్క 

రూపెందిెంచిన బ్లసూపా లావారెం (కూూ బిజెం) చిత్ాల నెంచి త్పేరేపితులై 

ఇవ్వ బడిన వ్సుూవులలో ఎ4 రరిమాణెంగల రత్రెంపై బ్లసూపా లవార చిత్ాని్న  

రూపెందిెంచెండి. 

(7వ్ పాఠ్ూ ెంశ్ెం చూడెండి) 
 



బి. మీ ఇెంటిలోగల టేబుల్, ెనె్న ల్, బ్లల కవ్ర్ వాజ్, ెనె్న లక ెట్టట మరియు 

పుసూకాలన గీయెండి. వాటిన్న 1/2 ఇెంపీరియల్ కారే టజ్ కాగిరెంపై కాెంపజిష్న్ 

(కూర్కప గా ఏరాప టు చేసి వాటిమెందు గల మౌళికాెంశాలైన సమతులూ ర 

(ాూ లెన్ె ) అనసెంధానర (హ్నరోమ న్న) మరియు లయ బరధర (రిథమ్)లన 

వాయ స్తపేక్షిరన వివ్రిెంచెండి. త్వాయెండి. 

(4వ్ పాఠ్ూ ెంశ్ెం చూడెండి) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



డేటా ఎంటర ీఆపరేషన్స్ 

(229)   
టయూటర్ మార్కుడ్ అస ైన్స మ ంట్ (2021 - 22) 

మొత్తం మార్కులు 20  
గమనికః  
(i) అనిి పశీ్ిలకు త్పపనిసరిగా సమాధానం వ్ాీయండి. 
(ii) మీ పేర్క, నమోదు సంఖ్ూ, AI పేర్క మరియు సబ్జెకుు ను జవ్ాబ్ు పత్ంీ యొకు మొదటి 
పేజీలో రాయండి. 
 

1. క్రంది పీశ్ిలలో ఏద ైనా ఒక పశీ్ికు సమాధానం వ్ాీయండి.                    2 మార్కులు 
ఎ. కంపయూటర్ భాష మరియు దాని వరగీకర్ణప ై ఒక గమనిక రాయండి. 

(పాఠం-1 చూడండి) 
బి. కంపయూటర్ నుంచి ఫ ైల్ లేదా ఫో లడర్ ను తొలగించడానిక్ దశ్లను రాయండి. 

(పాఠం-2 చూడండి) 
 

2. క్రంది పీశ్ిలలో ఏద ైనా ఒక పశీ్ికు సమాధానం ఇవవండి.                      2 మార్కులు 
ఎ. వర్డ పో ీ గార మ్ లో ర్ూలర్ యొకు ఏవ్ ైన ర ండు ఉపయోగాలను వ్ాీయండి. 

(పాఠం-3 చూడండి) 
 

బి. ఈక్రంది వ్ాటిని వివరించిండి.  
(పాఠం-2 చూడండి) 

(i) రిస ైక్ల్ బిన్స 

(ii) ఒక పర ీ గార మ్ నుంచి నిష ర్మంచడం / క్వటిుంగ్ పో ీ గార మ్. 
 

3. క్రంది పీశ్ిలలో ఏద ైనా ఒక పశీ్ికు సమాధానం ఇవవండి.                   2 మార్కులు 
ఎ. నిర్వహ ంచు (i) వర్ు షీట్ నావిగేట్ చేయండి.. నావిగేటింగ్ వర్ు షీట్ 



(ii) స ల్్ మరియు రోస్ ని చొప్పంచండి  
(పాఠం-6 చూడండి) 

బి. ఈ క్రంది వ్ాటిని ఎంచుకోవడానిక్ సత్వర్మారాీ లు (Shortcuts) ఏమటి.  
(పాఠం-4 చూడండి) 

(i) మొత్తం పదం 

(ii) మొత్తం పేరా 
(iii) వచనానిి కత్తత రించడం  
(iv) పతాీనిి ముదింీచడం 

 

4. క్రంది పీశ్ిలలో ఏద ైనా ఒక పశీ్ికు సమాధానం ఇవవండి.                     4 మార్కులు 
ఎ. వర్ు బ్ుక్ కోసం పాస్ వర్డ స ంట్ చేయడానిక్ దశ్లను వ్ాీయండి. 

(పాఠం-6 చూడండి) 
బి. చార్ు యొకు ఏవ్ ైనా ఐదు భాగాలను కుు పత ంగా వివరించండి. 

(పాఠం-8 చూడండి) 
 

5. క్రంది వ్ాటిలో ఏద ైనా ఒక దానిక్ సమాధానం ఇవవండి.                           4 మార్కులు 
ఎ. స లు డ్ లలో చిత్ ీబ్ులలు ట్ లను ఎలా చొప్పంచాలి.. చేరాాలి. 

(పాఠం-9 చూడండి) 
బి. ఏబిస్ సూుల్ ఇంటర్ సూుల్ పో టరని నిర్వహ సోత ంది. పాఠశాల విదాూర్కు ల కమటర దాని కోసం 
కర్ పతాీనిి ర్ూపర ందించాలి బ్ాూనర్ పదాలను జోడించడానిక్ క్ంది ఎంప్కతో విదాూర్కు లకు 
సహాయం చేయండి.  

(పాఠం-4 చూడండి) 
 

(i) డ స్ు టాప్ లో సో పర్ు్ డే పేర్కతో పతాీనిి సేవ్ చేయండి. 
(ii) పతాీనిక్ పేజీ సరిహదుు ను (Borders) జోడించండి. 
(iii) పేజీ యొకు నేపధాూనిక్ (Background) ర్ంగుని జోడించండి 
(iv) మారిెన్స లను 4క్ స ట్ చేయండి. 



(v) అందంగా ఉండటానిక్ ఇంర ిట్ నుంచి ముదిీంచదగని చితాీలను జోడించండి. 
 

6. క్రంద ఇవవబ్డిన పాీజ కుు లలో ఏద ైన ఒక పాీజ కుు ను స్దధం చేయండి.           6 మార్కులు 
ఎ. ఎక ్ల్ షీట్ సృష్ుంచండి మరియు క్రంది పశీ్ిలకు సమాధానం ఇవవండి. 

(పాఠం-8 చూడండి) 
 

ABC Grocery Shop 

ఏబిస్ క్రాణా దుకాణం 

కరమ సంఖ్ూ   అంశ్ం పరిమాణం రేటు/ధర్ మొత్తం 

1. సబ్ుు 23 10  

2.  డిటర ెంట్    24 45  

3. టయత్ పేస్ు      8 12  

4. డ టోల్ 12 10  

5. వ్ ని 12 14  

6. రిఫ ైన్సడ    16 10  

(i) ప ై షీట్ ను సృష్ుంచండి మరియు ఫ ైల్ ను సేవ్ చేయండి. 
(ii) పరిమాణం రేటు మొత్తం, మొతాత నిి లలక్ుంచడానిక్ స ల్ E3 లో సూతాీనిి వ్ాీయండి. 
(iii) గరిషు  పరిమాణానిి ముదింీచడానిక్ స ల్ C3 లో సూతాీనిి వ్ాీయండి. 
(iv) Y అక్షం (axis) మీద అంశ్ంతో రేటు యొకు బ్ార్ చార్కు ను సృష్ుంచడానిక్ దశ్లను 
వ్ాీయండి. 
బి) ఆపరేటింగ్ స్సుమ్ లో పవర్ పాయంట్ పీదర్శనను సృష్ుంచడానిక్ దశ్లను వ్ాీయండి. 
ఇది క్రంది వ్ాటిని (ఒకకుకు స లు డ్) కలిగి ఉండాలి.  

(పాఠం-9 చూడండి) 
(i) ఆపరేటింగ్ స్సుమ్ అంటే ఏమటి? దాని కోసం చితాీనిి జోడించండి. 
(ii) ఆపరేటింగ్ స్సుమ్ యొకు ర్కాలు 
(iii) కంపయూటర్ ఆపరేటింగ్ స్సుమ్ 

(iv) మోబ్జైల్ ఆపరేటింగ్ స్సుమ్ 


