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I. కింది  పేరాను  చదవిండి  ప్రశ్న లకు   సమాధానాలు   రాయిండి:                                        10 M 
 

నేడు స్త్రలీకు సంబంధంచిన ఎనో్న  విషయాలలో మార్పు  వచిచ ంది . బాలయ  వివాహాలు ,విద్యయ వకాశాలు  

లేకపోవడం , కన్యయ శులక ం , ఇటా్ల ఎన్ో ంటిలోన్న మార్పు  వచిచ ంది. స్త్రలీకు న్యయ యం లభంచే విధంగా 

 ప్రయత్ో మూ జరిగంది . కానీ నేటికీ కట్ో కానుకల విషయంలో మాప్త్ం మార్పు  రాలేదు. పైగా ఎంత్ ఎకుక వగా  

కట్ో ం ఇస్త ీఅంత్ గొరు గా భావిసీ్తనో్య ర్ప. ఈ విషయంలో మార్పు  రావాలంటే కేవలం ఏ కందరి వలనా్న సాధయ ం  

కాదు. సమాజం మొత్ంీ ద్యన్కి కృషి చేయాలి . 

1.స్త్రలీకు సంబంధచిన ఏయే విషయాలలో మార్పు  వచిచ ంది?  

2. నేడు సమాజంలో ఉనో  దురాచారం ఏమిటి? 

3. కట్ో ం విషయంలో మార్పు  రావాలంటే ఏం చేయాలి ? 

4. పై పేరాలో దేన్ గురించి చెరు ట్ం జరిగంది ? 

5. పై పేరాకు ఒక  శీర్షరి కక పెట్టండి? 

II.  మీ వీధిలో పారిశుధ్య  రరిసి్థతిని (రరిశుప్రత)గూరిి  వివరిింస్తూ  సింబింధిత అధికారిక లేఖ 

ప్ాయుము.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                           హైదరాబద్, 
                                                                                                                                                                          ______________ . 

మున్ి రల్ర్షఆరోగ్య శాఖాధకారిగారికిర్షర్షర్షనమసక రించిర్షమొహన్ర్షప్వాయుర్షవినో రముర్ష. 

అయాయ ర్ష, 

ర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షనేనుర్షకరణంర్షగారిర్షవీధులోర్షన్వాసంర్షఉంటునో్య నుర్ష. మార్షవీధలోర్షఎకక డర్షచూసిన్యర్షచెత్రీ్ష, దుముు , మురికిర్ష 

ప్రత్య క్షమవుతాయి. చెత్రీ్షపారెయయ డాన్కిర్షచెత్రీ్షకుండీలుర్షలేవు.మురికినీర్పర్షకాలువలుర్షన్ండిపోయిర్షరోడుుమీదేర్ష 

ప్రవహిసీ్తంది. ఇకర్షదుర గంధంర్షచెరు డాన్కిర్షవీలులేదు.ఆర్షమురికిర్షవలరా్షదోమలర్షబాధర్షకూడార్షఎకుక వందిర్ష. దీన్వల ా

ర్షమలేరియార్షసోకేర్షప్రమాదముందిర్ష.కాబటిటర్షమార్షవీధర్షపారిశుధయ ర్షవిషయంలోర్షప్రత్యయ కర్షప్రదధర్షర్షవహించిర్షప్రజల 

ర్షఆరోగాయ న్ో ర్షకాపాడవలిి ందిగార్షర్షప్పారిసీి్తనో్య నుర్ష. 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                    ఇటాుర్ష, 

                                                                                                                                                           త్మ  విధేయుడుర్ష, 

                                                                                                                                                          విర్ష. యస్ర్ష. మోహన్ర్ష. 
 

 

 

 

 

చిర్పన్యమా: 

ఆరోగ్య శాఖాధకారి గార్ప 

పురపాలకర్షసంఘర్షకారాయ లయం, 

హైదరాబద్ర్ష, తెలంగాణర్షరాస్త్షటంర్ష.  



2a.బాల కారిి కులు  
 

న్రక్షరాసయ త్ర్ష, కుటుంబర్షఅరికిర్షరరిసితీులుర్ష, కర్పవుర్షకాట్కాలర్షకారణంగార్షలక్షలాదిర్షర్షర్షపిలలాుర్షచినో  
   

వయసి్త లోనేర్షకారిు కులుగార్షచేర్పతునో్య రన్ర్షఅంత్రాాతీయర్షకారిు కర్షన్రవ హణర్షర్షసంసరి్షత్నర్షసర్వవ లోర్ష 
 

వెలడాించింది.బాలర్షకారిు కులర్షకోసంర్షప్రత్యయ కర్షపాఠశాలలుర్షనెలకలాు లిర్ష. వాళ్ళు ర్షచదువుకనేర్షఅవకారం 
 

ర్షకలిు ంచాలిర్ష.బాలర్షకారిు కులనుర్షకూలివార్పగానేర్షచూస్తరీ్షవార్పర్షకారిు కులుగానేర్షమిగలిపోతార్పర్ష. వారిలోర్షఉనో ర్షర్షర్ష 
 

యోగ్య త్నుర్షప్రథిభనుర్షవెలికిర్షతీస్తందుకుర్షసహకారంర్షఅందజేస్తరీ్షభవిషయ తీులోర్షఒకర్షమంచిర్షన్పుణుడిన్ర్ష 
 

అందించేందుకుర్షఅవకారంర్షఉంటుంది. కాబటిటర్షప్రజలుర్షకూడార్షబాలర్షకారిు క వయ వసరి్షన్ర్ము లనకుర్ష 
 

సహకరించాలిి నర్షఅవసరంర్షఎంతైన్యర్షఉంది. 

2b.సవ చఛ భారత్  
 'సవ చఛ భారత్ర్ష అంటే ర్షభారత్దేరం ర్షఅంతా ర్షరరిశుదధంగా ర్షఉండాలిర్ష అనేర్షన్న్యదం. మనదేరర్షప్రధాన్ర్ష 

నర్వంప్దమోడీర్ష  గార్పర్షదేరంలోన్ ర్షకాలుషయ మును ర్షగ్మన్ంచి ,నదీజలయములుర్ష అనీో ర్షకలుషిత్ంర్షకావడంర్షచూసి,  

ఈర్ష'సవ చఛ భారత్ ర్షఅనేర్షన్న్యద్యన్ో ర్షఇచాచ ర్ప. ఈ ర్షకారయ ప్కమ ర్షప్రచారకులుగార్షదేరంలోన్ ప్రసిదుధలయినర్ష   

వయ కీులను ర్షమోడీర్షగార్ప ర్షన్యమించార్ప. మనర్ష విద్యయ సంసలిుర్ష, ప్రభుత్వ ర్ష కారాయ లయాలు,  

నగ్రాలలోన్ ర్షమురికిపేట్లుర్ష, నదులర్షజలాలుర్షనేడుర్షకాలుషయ ంతోర్ష న్ండిపోతున్యో యిర్ష. విద్యయ రి్పలూర్ష,  

త్మర్షపాఠశాలలనూర్ష,ఆఫీస్తలలోర్ష ఉదోయ గులూర్ష కారాయ లయాలనూర్ష" రరిశుప్భంగా ర్షఉంచుకోవాలి. కాలుషయ ంర్ష వలరా్ష  

రోగాలుర్షపెరిగపోతునో్య యిర్ష. ప్రజలందర్మర్షసవ చఛ త్నుర్ష కాపాడిత్య , దేరంర్ష ఆరోగ్య వంత్ం ర్షఅవుతుంది . ఆరోగ్య మేర్ష 

మహాభాగ్య ంర్ష అన్ర్ష మనర్ష పెదదలుర్ష ఏన్యడోర్ష చెపాు ర్పర్ష. 

సవ చఛ భారత్ ర్షకారయ ప్కమాన్ో ర్షదేరంర్షఅంతా ర్షప్రచారంర్ష చేయాలి . ద్యన్వల ార్షదేరం ర్షస్తభక్షంగా , ఆరోగ్య ంగార్ష 

ఉంటుంది. 

I. ఈ ాక్య ింలో 'క్రూ 'ను గురిూించిండి  

   1.ర్షసజనాుడు రరోరకారం చేసీాడు .   

    2  .ర్షర్షసలంర్షపాఠశాలకుర్షవెళ్ళు డు 

    3. రహంర్షపుసకీంర్షచదువుతునో్య డు 

II.  ఈ ాక్య ింలో స్త్రూ ాచక్, పురుష ాచక్ రదాలను రాయిండి: 

ర్షర్షర్షర్ష1.ర్షస్తజాత్ వాళ్ు  న్యనో తో కలసి సరక స్ కు వెళ్ు ంది. 

      2.  రాణి , అమర్ మైద్యనంలో రర్పగెతీుతునో్య ర్ప 

      3.ర్షరజియార్షవాళ్ు ర్షఆనో తోర్షకలిసిర్షసిన్మార్షకుర్షవెళ్ు ంది 

 III. విడదీస్థ రాయిండి : 

   1. మేమంతా -                2. రాజరి క -                3. రత్ము - 

  IV.  ఈ ాకాయ నిన  రవిషయ తా్క లింలోక మారిి  రాయిండి: 

 ర్ష1.ర్షర్షనేను భాగ్వత్ం చదువుతునో్య ను . 



  2.ర్షఉషర్షపాఠంర్షచదువుతునో ది 

  3.  రెయాన్ర్షసంత్ర్షకుర్షవెళీ్ళనో్య డుర్ష . 

V. రరాయ యరదిం రాయిండి :  

  1. జననం           2.   నేరం 

VI. విక్ృతి రదిం గురిూించిండి : 

  1. రత్ో ం  :     అ. రాప్ి              ఆ. రత్నం        ఇ. రత్నమయం 

  2. రాప్ి:          అ.  ర్వయిర్షర్షర్షర్షర్ష       ఆ. రత్               ఇ.  రాిరిర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్ష     

VII. ప్రక్ృతి రదిం రాయిండి : 

   1. విస్తవాసం :  అ. విశావ సం   ఆ. విసావ సం    ఇ. విషసం 

   2. కథ :                అ. కత్            ఆ. కడ                ఇ. కవిత్ 

VIII. క్లిపి రాయిండి 

   1. అత్డు + ఒకక డు -          2. విద్యయ ర్ష+ర్షఅరి ి

IX. సమాసిం పేరు రాయిండి : 

ర్షర్ష1ర్ష'త్లిదాంప్డులు ' -      2. ' అనో దముు లు 

X.  ఈ ాకాయ నిన  భూతకాలింలొలోక మారిి  రాయిండి : 

 ర్ష1.  మాకకక  కత్ ీ ఉపాధాయ యుడు వసీాడు . 

ర్షర్ష2.ర్షమోహన్ర్షర్షసిన్మాకిర్షర్షవెళీ్ళడు 

 ర్ష౩ర్ష. మేముర్షకత్రీ్షఇలాుర్షకటిటసీ్తనో్య ము . 

XI.ర్షదివ గు సమాసాన్కి ఉదాహరణ   రాయిండి:    _____________________ , _______________                

XII.  విప్రహాక్య ిం  రాయిండి :     

 1. ఎండవానలు        2. ర్షత్లిదాంప్డులుర్ష      3. అనో దముు లు     4. మూడురంగులుర్షర్షర్ష5.ర్షఆసిపీాసీ్తలు 

 6.ర్షఏడురంగులుర్ష  ర్షర్ష7.ర్షతెలివిత్యట్లుర్ష 

XIII.  గీత గీస్థన రదాలు ఏ భాషా భాగాలో తెలియజేయిండి:                                                                                            

1.ర్షఅరుణ్ర్షఊరికిర్షవెళ్ళు డుర్ష. 

2.ర్షమురళ్ర్షమించి బాలుడుర్ష. 

3 . అది  మించి పుసకీం . 

4.ర్షజింక్ర్షభయంతోర్షరర్పగెింీదిర్ష. 

5.ర్షనేనుర్షరాజభవనంలోర్షఉనో్య ను 

6. మేము  హైదరాబాద్ లో ఉంట్లము  

7. రహిం హైదరాబాద్ కు వెళ్ళు డు .   

8ర్ష.ర్షనేనుర్షఆర్షరదయ ంర్షచక్చక్ర్షచదివానుర్ష. 

9. ఆమె  బడికి  వెళ్ు ంది. 



10. మధు  పాఠశాలకు  వెళుతునాన డు.   

11.  కుక్ా   విశావ సం  గ్ల  జంతువు .  

12. అది  కబబ రి  చెటుట. 

13. సన్య  మించి  విద్యయ రిని్ .  

 XIV. కింది రదాలకు ప్రక్ృతిక - విక్ృతిని , విక్ృతిక - ప్రక్ృతిని రాయిండి :                      

     1. ప్పాణం -       2. ప్రయాణంర్ష-ర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్ష3.ర్షఅట్విర్ష-ర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్ష4.ర్షఆసర్షర్ష-ర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్షర్ష5.ర్షదము ంర్ష-                

 

     6. కథ -             7. భాష -     


