
కింద ఇచ్చిన రశ్నలకు సర ైన  సమాధానమంటృ ఏదీ లేదు . అన్నన సర ైనలే ! రావే వ్యకిి మనసితవం ై ఆధారడి సమాధానాలు 
ఉంటాయ . మీకు తోచ్చన సమాధానాన్నన రాయండి . సమాధానాలను  దీన్నకి అనుబంధంగా  ఉనన సమాధాన  తరం  ైరాయండి . 

1. న్న వేనశితులతో కలివి  కాలక్షైం చేవేటుడు, నువ్ువ  ఎంతలా మాటాా డుతావ్ు? 

a. దాదాుగా అససలు మాటాా డను  

b. మిగతాలాళ్ళ కంటే కాసి తకుువ్గా  

c. తెగ మాటాా డుతాను  

d. దాదాుగా ూరతిగా నేనే మాటాా డుతాను   

2. కొతిలారతన్న కలివినుడు  
a. నులేవ సంభాషణను ముదలు డతావ్ు  

b. అవ్తలి వ్యకిి ముదలు టటడం కోసం ఎదురుచూస్ాి వ్ు . 
3. నువ్ువ   

a. తక్షణం దృఴిట   టటవ్లవిన అంళాల ై దృఴిట   డతావ్ు  

b. భవిషయతుి లోకి , విసిృత రతధిలోన్న దృళాయన్నన చూస్ాి వ్ు  

4. న్నకు 
a. రతీ చ్చనన విషయాన్నన గురుి   టటట కునే జ్ఞా కశ్కిి ఉందా? 

b. వివ్రాలోా కి పోకుండా సూూ లంగా కానససుట ల వ్రకు గురుి  టటట కుంటాలా  

5. కిందిలాటిలో ఏ గుణం న్నకు సరతపోతుంది 

a. ఊశించన్నవి జ్రతగత న్ననున ఆశ్ిరయరచడం న్నకు ఇషటం ఉండదు  

b. అనుకోన్నవి ఎదుర ైనుడు కలిగై ఆశ్ిరయం , ఉతుంఠ న్నకు ఇషటం  

6. నువ్ువ  

a. విషయాలను ఉననదుననటటట గా చూస్ాి లా ? 

b. తరచ్చ చూవి , అంతరారాూ ల కోసం చూస్ాి లా ? 

7. కొంతమంది వ్యకుి లు ఒకచోట చేరత ఉననుడు అకుడకు లసళ్ళళ లాళ్ళతో మాటాా డవ్లవి వ్చ్చినుడు నులసవలా ఉంటావ్ు? 

a. గతంలో న్నకు రతచయమునన  లారతతోటే మాటాా డతావ్ు  

b. సంభాషణను ఎలా పొడిగతంచాలా అన్న ఆలోచ్చసూి  కాలం గడుుతావ్ు  

c. స్ాధయమ ైనంత ఎకుువ్మంది  కొతిలారతతో కలివిపోలాలన్న అనుకుంటావ్ు  

d. కొతాి  పాతా అన్న టటదు , లాళ్ళతో కలివి సరదాగా గడిేస్ాి వ్ు  

8. నువ్ువ  

a. దృఢంగా, న్న లాదాన్నన వీడకుండా , అవ్తలి  లాళ్ళను విమరతించేందుకు విదధంగా ఉంటావ్ు  

b. మృదువ్ుగా , సరుు బాటట ధోరణితో , అవ్తలి  లాళ్ళను మ చుికునేందుకు విదధంగా ఉంటావ్ు . 
9. చకుగా కన్నిసుి నన ర ండు వ ైకిళ్ళలో  ఒకదాన్నన ఎంచుకోలాలిస వ్చ్చింది  .ఏం చేస్ాి వ్ు ? 

a. మంచ్చ వ ైకిలు  ఎలా ఉండాలో అనుకున్న , ఏ వ ైకిలు  అందుకు  అనుగుణంగా ఉందో చూస్ాి వ్ు  

b. ర ండింటి మంచ్చ చెడులను పోలిి చూస్ాి వ్ు  

c. న్నకు ఏది మంచ్చదన్న మనసుకు తోసుి ందో దాన్నన ఎంచుకుంటావ్ు  

d. న్న కుటటంబ సభుయలకు ఏది నచుితుందో అన్న ఆలోచ్చస్ాి వ్ు .  



10. నువ్ువ న్న వేనశితులతో కలివి ఉండగా ఒక లాదన తలెతి్తంది  .నులేవం చేస్ాి వ్ు ? 

a. విలాదాన్నన నేరుగా ఎదురకుంటావ్ు  

b. సమసయకు రతష్ాురం కనుగకనే రయతనం చేస్ాి వ్ు  

c. అందరతన్న సంతృిి  రుదాు మన్న చూస్ాి వ్ు 
d. లారతన్న నొించకుండా ఉండేందుకు  చెయయగలిగైదేదెైనా  చేస్ాి వ్ు 

11. సూులోా గాన్న , బయటగాన్న ఎుడు నువ్ువ మరతంత రభావ్శీలంగా, మరతంత ఉతాదకంగా ఉంటావ్ు? 

a. ఒంటరతగా న్నచేసుి ననుడు  

b. ఇతరులతో కలివి , జ్టటట గా న్నచేసుి ననుడు  

12. నువ్ువ  

a. పరా కిటకల్ గా, లాసివిక దృకథంతో , వీవయానుభవ్ం మీద గురతతో ఉంటావ్ు  

b. కొంగకొతి ఆలోచనలతో , విదాధ ంతాల ై గురతతో ఉంటావ్ు  

13. ఏదెైనా కొనే న్నరణయం తీసుకోలాలిస వ్చ్చినుడు 

a. అది న్నజ్ంగా న్నక ంత ఆవ్శ్యకమో చూస్ాి వ్ు  

b. అది న్నజ్ంగా న్నక ంత నచ్చిందో చూస్ాి వ్ు  

14. వ లవ్ులలో చుటాట ల ఇంటికి లసఱళళటుడు 

a. ఏమేంచెయాయలో రతీదాన్నన ముందే పాా ను చేసుకుంటావ్ు  

b. సూూ లంగా కొంత పాా ను చేసుకున్న మిగతా సమయాన్నన ఖాళీగా ఉంచుకుంటావ్ు  

15. రోజులారీ నులు చేసుకునేటుడు 
a. ఒక దధత్తన్న  టటట కున్న దాన్నన అనుసరతస్ాి వ్ు  

b. తోచ్చంది తోచ్చనటటా గా చేసుకుపోతావ్ు  

16. మీ పాఠళాలకు లాటరు కూలరు తెించారు. అయతే ఆ కూలరు భాగాలను విడివిడిగా  టటటలోా   టిట ంించారు . ఆ 
భాగాలన్ననటిన్న కూరతి కూలరు తయారుచెయయమన్న శెడ మాసటరు గారు ురమాయంచారు  .నువ్ువ ఎలా చేస్ాి వ్ు ? 

a. ముదలు టటబోయే ముందు , అవ్సరమ ైన విడిభాగాలు , రతకరాలు , న్నముటటా  అన్నన  ఉనానయో లేదో 
చూసుకుంటావ్ు . 

b. దుకాణం లాడు ఇచ్చిన సూచనల ుసికాలను ూరతిగా చదివి ఆ  సూచనలను అనుసరతసూి  కూలరును 
కూరుితావ్ు. 

c. సూచనల ుసికాలను ఊరతకినే  ై ైన చదివి న్న ముదలు  డతావ్ు  

d. న్న ముదలు టేటవి , మధయలో అవ్సరమ ైతేనే సూచనల  ుసికాన్నన చూస్ాి వ్ు  

17. మీ ఇంటికి దారత ఎలా చెబుతావ్ు? 

a. దారత గురుి లతో వివ్రంగా , వ టులుగా చెబుతావ్ు  

b. చాలా వివ్రంగా మాయు గీవి , వీధుల ేరాతో సహా గురతించ్చ  ఇస్ాి వ్ు  
c. టృకీగా గురుి లు చెబుతావ్ు  

d. మరీ ఎకుువ్ వివ్రాలివేి  త్తకమక డతారు కాబటిట , రఫ గా ఒక  మాయు గీవి ఇస్ాి వ్ు  

 
 



18. నువ్ువ రోజూ లసఱళళ మీ గంొథాలయంలో ుసికాలను అమరతిన దధత్త మారైిస్ారు.  అుడు నులేవం చేస్ాి వ్ు? 

a. �స్ఆ మారును గమన్నంచ్చ ఎందుకిలా చేస్ారా అన్న చ్చరాకు తెచుికుంటాను  

b. ఆ మారును గమన్నంచ్చ  ుసికాలను ఎంచుకునే వ్రుసను మారుికుంటావ్ు  

c. ఆ మారును గమన్నస్ాి వ్ు  .కాన్న ుసికాలను ఎంచుకునే  దధతంటృ న్నకు ఒకటి లేదు కాబటిట  న్నకు ఇబబందేం 

ఉండదు  

d. అసలు ఆ మారు జ్రతగతనటేా  గమన్నంచవ్ు . 

19. నువ్ువ దేన్నకి ఎకుువ్ విలువ్న్నస్ాి వ్ు? 

a. తరుం, శేతువ్ు 
b. సహానుభూత్త  

20. ఎకుువ్గా నువ్ువ  
a. మాటాా డ ేముందు చెబోయేదాన్న  గురతంచ్చ ముతిం ఆలోచ్చంచుకుంటావ్ు   

b. అటికుడు తోచ్చనటటట గా మాటాా డుతావ్ు  

 

సమాధాన తరం 

7,8,9 తరగతులలోను , దవ్ తరగత్త అరధ సంవ్తసర రీక్షలలోను కలిి , సగటట మారుుల ళాతం :  

రళానతరంలోన్న 20 రశ్నలకు సమాధానాలను కింది టిటకలోన్న సర ైన  టటటలో  గురుి   టటడం దావరా గురతించు . 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a                     

b                     
c                     

d                     

 
కింది సూలంలో విదాయరతూ గురతంచ్చ తరగత్త ఉపాధాయయుడు గాన్న , రధానోపాధాయయుడు గాన్న తమ అభిపరా యాన్నన తెలువ్చుి . 

 

 
 
 

 

రధానోపాధాయయున్న  / తరగత్త ఉపాధాయయున్న  సంతకం 


