నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్
ట్యూటర్ మార్కూడ్ అస్సటన్మింట్
తెలుగు (205)
మార్కులు : 20
సూచనలు: 1. మీకివ్వబడిన SLM నుండి TMA 20 మార్కులకు ఇవ్వబడినది. ఈ అస్సైన్ముంట్
లోని ప్రశ్నలు మీ న్సపుణ్యుం మరియు వినియోగ నిపుణ్తపస ఆధారప్డి యుననవి.
2 . ఇవ్వబడిన సూచనలన అనసరిుంచి TMA న పూరిి చేయాలి.
I . లఘు ప్రశ్నలు
 ఈ విభాగుంలో 1, 2 & 3 (మూడు) ప్రశ్నలు ఇవ్వబడుతాయి
 ప్రతి ప్రశ్నకు 2 రుండు ప్రశ్నలు ఇవ్వబడినవి. వాటి నుండి ఒక్ుటి ఎుంపిక్ చేసుకొని 6 ప్రశ్నలనుండి
మొతతుం 3 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయాలి.
 ప్రశ్నకు 2 మార్కులు. మొతతుం 6 మార్కులు.
1. “శ్తకాలకు తెలుగు సాహితయుం లో ప్రత్యయక్ సాానుం ఉుంది” అుంటార్క. వివ్రిసూ
త , మీకు తెలిసిన ప్ర
ర చీన లేక్
ఆధునిక్ శ్తక్ క్వుల ప్ది ముంది పేరలన, వార్క రాసిన షశ్తక్ గరుంధాల పేరలన తెలియ చేయుండి. వాటిలో
మీకు నచిిన రుండు శ్తక్ ప్ద్యయల భావానిన మీ మాటలో
ల రాయుండి.
(1.0

శుభాషితాలు)

(లేక్ )
“నేనరా తెలుంగాణ్ నిగళాలు తెగగొటిి
ఆకాశ్ముంత యెతా
త రిినాన,
నేన రాక్షసి ని గుుండె నీర్కగా, ప్ద్యయలు
ప్రడి మానవుని కాప్రడినాన” - ఈ గీతానిన రాసిన క్ృషణమాచార్కయలు చేసిన ప్రయతనుం ఏమిటి. అటిి
భావానిన మీ మాటలో
ల రాయుండి.
(8.0 మహుంద్రరదయుం)

2. “శాసతరదృషిి క్లవాడు చొప్ప కోసుం తాటిచెట్ట
ి ఎక్ుడు. సతాయలు కాదగిన విశావసాల
అనేవషిసాతడు” ఉద్యహరణ్తో వివ్రిుంచుండి.

సతాయనిన

(6.0 శాసతరదృషిి)
(లేక్)

సురవ్రుం ప్రతాప్ రడిి గార్క రాసిన విజయనగర సామా
ా జయుం వాయసుం రాజుల చరితరతో ప్రట్ట, ప్రజల చరితరకు
ప్ర
ర ధానయత ఇచిిుంది. – తెలప్ుండి

(17.0 విజయనగర సామా
ా జయుం)

3. ‘ఎుందుకు ప్రరేసాతన నానాన’ - క్థుంశ్ుంలోని రచయిత మనో భావ్ చితరణ్న, క్థశస లిని సూక్షముంగా
తెలప్ుండి.

(7.0 ఏుందుకు ప్రరేసాతన నానాన)
(లేక్)

‘ఎనినక్ల భాగోతుం’ ఏకాుంకిక్ ద్యవరా మీరేుం గరహిుంచారో తెలప్ుండి.

(23.0 ఎనినక్ల భాగోతుం)

II . దీర్ఘ ప్రశ్నలు
 ఈభాగుంలో 4, 5 – రుండు దీరఘ ప్రశ్నలు ఇవ్వబడినాయి.
 ప్రతి ప్రశ్నకు రుండు ప్రశ్నలు ఇవ్వబడినాయి. వాటినుండి ఒకోుటి ఎుంపిక్ చేసుకొని మొతతుం రుండు
ప్రశ్నలకు సమాధానుం రాయాలి.
 ప్రశ్నకు 4 మార్కుల చొపుపన రుండు ప్రశ్నలకు 8 మార్కులు.
 అభాయసకులు 100 – 150 ప్ద్యలలో జవాబు రాయాలి.
4. ‘సీతాసవయుంవ్రుం’ ప్దయప్రఠుం ద్యవరా ఇతిహాసాల వాటి వివాహ వ్యవ్సాన, సీతాసవయుంవ్రుం జరిగిన
విధానానిన వివ్రిుంచుండి. సవయుంవ్రుం ప్రక్టనలోని ఆుంతరయమేమిటో మీ మాటలో
ల రాయుండి.
(16.0 సీతా సవయుంవ్రుం)
(లేక్)
‘దేశ్భకిి’ గేయాలో
ల గురజాడ, రాయప్రరలు దేశ్ ప్రజలు ఎలా ఉుండాలని ప్రక్టిుంచారో విశ్లలషిుంచుండి. మీకు
తెలిసిన మరొక్ు ‘దేశ్భకిి’ గేయుంలోని రుండు చరణాలన రాసూ
త , భావానిన తెలప్ుండి.

(30.0 దేశ్భకిి)

5. ‘తెలుగు భాషా గొప్పతనానిన తెలియచేసూ
త , అభివ్ృదిి ప్రరచు కోవ్డానికి చేయవ్లసిన ప్నలన
వివ్రిసూ
త , మీ స్ననహితునికి లేఖన రాయుండి.

(20.0 సవభాషి)
(లేక్)

క్రరడల వ్లన క్లిగే ప్రయోజనాలన తెలియచేసూ
త , క్రరడలు అుందలి రకాలన వివ్రిసూ
త , మీకిషిమసన ఒక్ క్రరడ
గురిుంచి రాయుండి. ఎుందుకు ఇషిమో తెలప్ుండి.

(20.0 క్రరడలు)

III. పాజెక్ట
ి ప్న్స్
 ఇవ్వబడిన రుండు ప్ర
ర జెకు
ి లో
ల ఒక్ు ద్యనిన ఎుంపిక్ చేసుకొని పూరిి చేయుండి.
 ఈ ప్ర
ర జెకు
ి కు 6 మార్కులు. అభాయసకులు 500 ప్ద్యలో
ల సమాధానుం రాయాలి.
6. ఈ కిరుంది అుంశాలన అధునాతనుంగా వివ్రిుంచుండి.
సమాచార సాుంకేతిక్ రుంగుం – ప్లు అుంశాలు
క్ుంపూయటర్ - స్ల్
-

వాటాైయప్

-

టివటిర్

-

ఫేస్ బుక్

మొదలగునవి.

(లేక్)
మీ ప్రఠయపుసతక్ుం ద్యవరా ఈ కిరుంది అుంశాలన నిరవచిసూ
త ఉద్యహరణ్లివ్వుండి.
ప్ద్యలు – ప్దబుంధాలు, నిఘుంట్టవు – నిఘుంట్ట క్రముం
సుంధులు – రకాలు. సమాసాలు – రకాలు
జాతీయాలు; వ్యతిరేకారి భోధక్ ప్రద్యలు
భాషా నేర్కికోవ్డుంలో పస అుంశాలు ఎలా సహక్రిసాతయి. వాటి ప్ర
ర ధానయత ఏమిటో వివ్రిుంచుండి.

