QUESTION BANK FOR SUMMATIVE ASSESSMENT
CLASS – IX

TELUGU (IInd LANGUAGE)
SECOND TERM
విషయసూచిక
వాచకము

పద్యభాగము :

5. ఆంధ్రనాయక

శతకము - కాసుల పురుషో తత మ కవి

6. గిజిగాడు - గురరం జాషువా
7. పిలుపు - బాలగంగాధ్ర తిలక్
10. సుభాషిత రత్ాాలు - వివిధ్ కవులు
గద్య భాగము : 5. తుమమచెట్ు ట - గోపీచంద్
6. ఆధ్ునిక భాష - చేకూరి రామారావు.
8. పరపంచ శాంతి సమితి సమావేశం - శ్రర శ్రర
9. క ంగ – ఎండ్రర - పరవసుతచిన్ాయసూరి
ఉపవాచకము :

3. మేధావులలో మేట్ి - మౌలానా అబుల్ కలామ్ ఆజాద్
4. మహిళలలో మణిపూస - కన్ుపరిత వరలక్ష్మమమ
6. సుపరసద్
ి ధ వెయిట్ లిఫ్ు ర్ - కరణం మలలేశవరి

వాయకరణము :
1.

సంసకృత సంధ్ులు (సవరణ దీరఘ సంధి , గుణ సంధి , వృదిధ సంధి , యణాదేశసంధి )

2. పరకృతి వికృతులు

3. పరాయయపద్ములు

4. జాతీయములు

5. సామెతలు

6. లలఖారచన్ము

7. వాయసములు

8. అపరిచిత గద్య భాగము

పద్యభాగము
(5) 1. ఆంధ్ర నాయకశతకము : (4 మారుకలు)
పరశాలు :
1. విషు
ణ వు శకతతని, కవి వయంగయంగా ఎలా వరిణసత ునాాడు ?
2. విషు
ణ వుకత ఖాయతి ఎలా ఎవరి వలే వచిచంద్ని కవి అంట్టనాాడు ?
3. రాముడు లంకన్ు ఎలా గెలవగలిగాడని కవి అంట్టనాాడు?
4. మితురలపన్
ై , భకుతలపైన్ విషు
ణ వుకు గల ద్య ఎలాంట్ిద్ని కవి చెపత ునాాడు ?

సంద్రభములు : ( 3 మారుకలు )
1. ఇట్ిు దే నీ ద్యారసం బంచి చూడ !
2. మొద్ట్ి న్ుండ్రయు నీవు దామోద్రుండవే !
3. వివిధ్ పూజోతసవములు నిరివఘ్ాములుగ
జేసిక న్ కున్ా నీకు బరసిదిధ గలదె !
4. -------------- లావు చేత
నిరజ రారుల గెలువంగ నీ తరంబ !

2. గిజిగాడు

(8 మారుకలు)

(6) . పరతిపదారధమున్ు వారయవలసిన్వి : పద్యములు :
1. త్ేలిక గడ్రి పో చలన్ు దెచిచ , రచించెద్ నీవు తూగుట్ట
యియయల గృహంబు, మాన్వుల కేరికత సాధ్యము గాద్ు, దానిలో
జాలరు, లంద్ులో జిలుగు శయయలు న్ంతి పురంబులొపపగా
మేలు భళీ ! పులుంగుట్ెకత మీడవురా గిజిగాాఁడ ! నీడజా!
2. నీ గిజిగాని నామకము నీ త్ెలివింబరకట్ించు గూడు, నీ
మెై గల సో యగంబవని మాన్వ కోట్ికత ముద్ుు సేయునో
యిీ! గిజిగాడ ! భీతిలకు; మీవు ధ్రాతలిన్ున్ా బిట్టుగా
వాగెడు నాసిత కులత లలు వంతు రన్ంతుని చెంత ఖిన్ుాల ై .
3. జిలుగుంబంగరు రంగుల గులుకు మేలిచనాారి పూగుతిత సొ
ముమలు గీలించిన్ తుమమక మమలకు , నీవు నీా సతీరతామూ
యిెల గీమున్ ద్గిలించి రేాఁబవలు హాయింద్ూాఁగరా గాడుప బి
డి లు మీ కూడ్రగ మాచరింప , గిజిగాడ్ా నీకు దీరఘాయువౌ!

పరశాలు : (4 మారుకలు )
1. గిజిగాడు ఎంద్ుచేత మొన్గాడు అయాయడు?
2. గిజిగాడు గృహానిా ఎలా నిరిమచుకుంట్ాడు?
3. నాసిత కులు భగవంతుని ముంద్ు ఎంద్ుకు తలలు వంచుత్ారు?
4. జాషువా కవి రచన్లోని విశిషుతన్ు త్ెలుపుము?

సంద్రభములు : ( 3 మారుకలు )
1. గిజిగాడ్ా నీకు దీరఘాయువౌ!
2. నీ యలఘ్ు సుఖంబు మాకు గలదా!
3. పులుంగు ట్ెకత మీడవురా గిజిగాాఁడ ! నీడజా !

7. పిలువు: పరశాలు :

(4 మారుకలు)

1. ధ్రితిర మీద్ నిపుపరవవలు ఎంద్ుకు మండ్ాయి ? ఆ నిపుపరవవలు ఏమిట్ి ?
2. మాన్వతవం ఎంద్ుకు త్ెలేబో యింది?
3. మూడవ పరపంచ యుద్ధ ం వసేత పరపంచ దేశాల సిి తి , మాన్వ జీవితం ఎలా ఉంట్టంది ?
4. సైనికుల కన్ుగుడే లో పరతిఫలించే నిజాలు, ద్రిద్రుడు బూడ్రద్లో వారసుకున్ా మాట్లు
ఏమిట్ి ?

సంద్రభములు : ( 3 మారుకలు )
1. పరభాత విపంచిక పలికతసత ారా?
2. బూడ్రద్లో వారసుకున్ా మాట్లు .
3. మాన్వతవం త్ెలేబో యిన్ దీన్ ద్ృశయం .

10. సుభాషిత రత్ాాలు :
పరతి పదారు ములు :

( 8 మారుకలు )

1. దాన్ము చేయకోరిన్ వదాన్ుయన్ కీయగ శకతత లలనిచో
నెైన్ పరోపకారమున్కెై ఒక దికుకన్ త్ెచిచయిెైన్ ఈ
బూన్ున్ు మేఘ్ుడంబుధికత పో యి జలంబుల దెచిచ యిీయడ్ే
వాన్, సమసత జీవులకు వాంఛిత మింపసలార? భాసకరా !
2. హరత కు గాద్ు గోచరమహరిాశమున్ సుఖపుషిు సేయు స
తీకరిత ఘ్ట్ించు విద్యయన్ు దివయధ్న్ంబఖిలారి కోట్ికతన్
పూరితగ నిచిచన్న్ పరుగు, పో ద్ు యుగాంతపు వేళనెైన్, భూ
భరత లు తద్ధ నాధికుల పట్టున్ గరవము మాన్ుట్ొపపగున్.
ు ణాఢుయాఁడ్ొ క పట్టున్ నాపద్న ంది యిెైన్ ద్ు
3. బంధ్ుర సద్ు
ససంధి తలంప, డన్ుయలకు చాల హితంబొ న్రించు గాక , శ్రర
గంధ్పు చెకక రాగిలుచుగాదె శరీరులకుతసవారధ మెై
గంధ్ము లాతమపుట్ు తరుగంబడ్ర యుండుట్ల లే , భాసకరా !
పరశాలు :

(4 మారుకలు)

1, విద్య యొకక పారధాన్యత ఎట్ిు ది ?
2. గురువుల గుణము ల ట్ిు వి ?
3.దాత పరోపకారమున్కెై ఏమి చేయున్ు?

సంద్రభములు : ( 3 మారుకలు )
1. చద్ువ పద్యమరయ చాలదా ఒకకట్ి?
2. తద్ధ నాధికుల పట్టున్ గరవము మాన్ుట్ొపపగున్.
3. ఆశపుట్ిు మన్ుజుడ్ారీతి చెడ్ప
ర ో వు .

గద్యభాగము
5. తుమమచెట్ు ట :
పరశాలు :

(4 మారుకలు)

1. తుమమచెట్ు ట వలే రెైతులకు కలిగే లాభాలలమిట్ి?
2. ఒకపుపడు తుమమ చెట్ు టకత ఎలాంట్ి పారముఖయం ఉండ్ేది?
3. ఇపపట్ి కురరవాళళు తుమమచెట్ు టని ఎలా ఈసడ్రంచు కుంట్ారు? ఎంద్ు వలే ?
4. తుమమచెట్ు ట అలవాట్ట
ే ఎలాంట్ివి ?
లఘ్ు పరశాలు :

(2 మారుకలు)

1. తుమమచెట్ు ట పూలు ఎలా ఉంట్ాయి?
2. తుమమచెట్ు ట ఆకారానిా వరిణంచండ్ర .
3. వివిధ్ భాషలలో తుమమచెట్ు టకత గల పేరే ు .
4. క తత కామంద్ు పరవరత న్న్ు వరిణంచండ్ర .
సంద్రభములు : ( 3 మారుకలు )
1. పిలే కాకత కేం త్ెలుసు వుండ్ేలు దెబబ .
2. ఒక మంచిమాట్ . ఒక చలే ని చూపు ! అదే నేడు కరువెైంది .
3. మా మీద్ వాళు కంత మమకారం ఉండ్ేది .
4. త్ాతల అన్ుభవాలు మన్వలకేం త్ెలుసాతయి ?
5. భూదేవికీ మీకూ వున్ా సంబంధ్ం పూరితగా త్ెగిపో యింది .

ఆధ్ునిక భాష
పరశాలు :

(4 మారుకలు)

1. శైలీకరణం అంట్ే ఏమిట్ి ?
2. కావయ భాషే గారంధిక భాష అన్ా విషయానిా వివరించండ్ర .
3. దేశంలో విదాయ వాయపిత వలే వచిచన్ మారుపలు ఏమిట్ి ?

లఘ్ు పరశాలు :

(2 మారుకలు)

1. సులభ గారంధికం అంట్ే ఏమిట్ి ?
2.ఆధ్ునిక కాలంలో త్ెలుగునాట్ ఉద్యమాలు న్డ్రపిన్ క ంద్రిని పేరకకన్ండ్ర .
3. పారచీన్కాలంలో సమాచారానిా పరజలకు ఎలా అందించారు ?

సంద్రభములు : ( 3 మారుకలు )
1. పారచీన్కాలంలో భాషారచన్ అంట్ే సాహితయ రచనే .
2. రాసే భాషకు మాట్ేే డ్ే భాషే మూలం .
3. ఈ భేదాలు ధ్వన్ులోేన్ు , పద్సవరూపం లోన్ు , వాకయ రచన్లోన్ూ వుంట్ాయి .

పరపంచ శాంతి సమితి సమావేశం
పరశాలు :

(4 మారుకలు)

1. లండన్ లో శ్రర శ్రర అన్ుభవాలన్ు వివరించండ్ర .
2. పరపంచ శాంతి సమితి బృంద్ం సభుయల సాుక్ హ ం అన్ుభవాలన్ు వివరించండ్ర .
3. మదారసు న్ుండ్ర మాసో క వరకు శ్రర శ్రర పరయాణ వివరాలన్ు సంగరహించండ్ర .

లఘ్ు పరశాలు :

(2 మారుకలు)

1. శ్రర శ్రర విదేశ్ర పరయాణానికత పాస్ పో రుు ఎలా సంపాదించారు ?
2. శ్రర శ్రర విదాయభాయసం ఎట్ట
ే సాగింది ?
3. శ్రర శ్రర మాసో క పరయాణం ఎట్ట
ే సాగింది ?

సంద్రభములు : ( 3 మారుకలు )
1. ఎంత్ో ఆతమవిశావసంత్ో అతడు నాత్ో మాట్ాేడ్ాడు.
2. విశాఖపట్ు ణం తపప మిగిలిన్ ఊళు నీా విదేశ్రయమే అనిపించింది .
3. నేన్ు కూడ్ా త్ెలుగులో ఒక జాన్పద్గేయం పాడ్ర తగు మాతరం చపపట్ట
ే
సంపాదించుకునాాన్ు .

9. క ంగ - ఎండ్రర
పరశాలు :

(4 మారుకలు)

1. క ంగ చేపలత్ో చెపిపన్ కపట్ వృత్ాతంత్ానిా వారయండ్ర .
2. క ంగ తన్న్ు జలాశయానికత తీసుక ని పో వట్ం లలద్ని ఎండ్రర ఎలా గరహంి చింది ?
3. క ంగ ఎండ్రర త్ో చెపిపన్ కపట్ నీతి వాకాయలు.
లఘ్ు పరశాలు:

(2 మారుకలు)

1. ఎండ్రర క ంగ బారి న్ుండ్ర ఎలా తపిపంచుకుంది?
2. న్దీ తీరంలో క ంగ ఎండ్రర త్ో ఏమని చెపిపంది ?
3. క ంగ – ఎండ్రర కధ్లోని నీతి ఏమిట్ి?

సంద్రభములు : ( 3 మారుకలు )
1. కాల నియోగంబు meerమీఱ నేరికత శకయంబు ?
2. పారరబధ కరమవశంబున్ మీ తగులంబొ కకట్ి పారపత ంబయిెయ .
3. సకల దో షంబులకు మూలంబయిన్ లోభంబు విసరిజంచవలయు .

ఉపవాచకము :
3. మౌలానా అబుల్ కలామ్ ఆజాద్ . ( మేధావులలో మేట్ి )
పరశాలు :

(2 x 5=10 మారుకలు)

1. ఆజాద్ వయకతతతవంలోని విశిషుత .
2. అబుల్ కలామ్ ‘ఆజాద్’ ఎలా అయాయడు ?
3. సావతంత్ోరోద్యమంలో అజాద్ పాతర .
4. ఆజాద్ పతిరకా నిరవహణన్ు గూరిచ త్ెలపండ్ర .
4. కన్ుపరిత వరలక్ష్మమమ (మహిళల లో మణిపూస )

(2 xxx 5 = 10 మారుకలు )

1. సీత ీ హిత్ష
ెై ిణీ మండలి దావరా వరలక్ష్మమమ సీత ీలకు చేసన్
ి సేవన్ు వివరించండ్ర .
2. వరలక్ష్మమమ రచన్లన్ు వివరించండ్ర.
3. వరలక్ష్మమమ విదాయభాయసం గురించి వారయండ్ర.

6, కరణం మలలేశవరి (సుపరసద్
ి ధ వెయిట్ట లిఫ్ు ర్ )

(2x 5=10 మారుకలు)

1. అంతరాజతీయ సాియిలో మలలేశవరి నెలక లిపన్ రికారుిలు .
2. కరణం మలలేశవరి బాలయము, విదాయభాయసము .
3. మలలేశవరి జాతీయ సాియిలో పొ ందిన్ పతకాలన్ు అవారుిలన్ు వివరించండ్ర .

లలఖారచన్ము

( 8 మారుకలు)

1. నీవు గావించిన్ ఒక వినోద్యాతర గూరిచ త్ెలుపుచూ నీ మితురన్కు ఒక లలఖ
వారయుము .
2. రకత దాన్ ఆవశయకతన్ు త్ెలియజేసత ూ నీ సేాహితున్కు సేాహితురాలికత లలఖ .
3. విజయన్గర నివాసి శ్రర కరి హైద్రాబాద్ులో ఉన్ా శ్రరలలితకు వేసవి సలవులన్ు
గడుపుట్కు రమమని ఆహావనిసూ
త వారయు లలఖ .
4. విజయవాడలో నివసిసత ున్ా రవి తమ పారంతములోని పరజలు ఎద్ురకకంట్టన్ా మంచి
నీట్ి సమసయన్ు గురించి పతిరకా సంపాద్కున్కు లలఖ .
5. నీ సైకతలు దొ ంగిలించబడ్రన్ద్ని ఫిరాయద్ు చేసత ూ పో లీసు అధికారికత లలఖ వారయుము .

వాయసరచన్ :

(10 మారుకలు)

1. విదాయరుధలు - కరమశిక్ష్ణ

2. జాతీయ సమెైకయత

3. విజాాన్ , వినోద్ యాతరలు

4. లలిత కళలు

5. పరాయవరణ పరిరక్ష్ణ

6. నీకు న్చిచన్ కవి

అపరచిత గద్యం
6x2=12 మారుకలు
పారశ్రకులు ఆరుయలు రకత సంబంధీకులు , పొ రుగువారు , వారు ‘స’ ద్వనిని ‘హ’ గ
ఉచఛరించేవారు. అంద్ుచేత సపత సింధ్ు పరదేశంలో నివాసమేరపరచుకున్ా తమ సో ద్రుల
దేశానిా వారు “హసత హింద్ు” అనాారు . అదే కుేపత ంగా “హింద్ూ” అయింది . ఋగేవద్ంలో
సపత సింధ్ు పేరు క నిా చోట్ే ఏడు న్ద్ుల పరదేశం అన్ు అరధ ంలో అనేక పరాయయాలు వచిచంది .
సపత సింధ్ు లోని న్ద్ుల పేరే ు కాలకరమములో మారుప చెందాయి. వరుషణణ న్దిపై ఇంద్ురనికత
అమితద్య. అది నేడు రావి అన్గా ఐరావతి అయింది . అసికా
త మారి చనాబ్ అన్గా
చంద్రభాగాన్ది లలదా చీనాబ్ అయింది . విసాబ్ అన్గా విపాశ్రన్ది . ఇదే పేరు నేడు వాయస
మహరిి పేరుకు ముడ్ర పట్ు బడ్ర యాసే అన్గా వాయస అయింది . వితత సాతన్ది జీలం న్ది అయింది
. శతుదిర సట్ే జ్ అయింది . ఏడవ న్ది సరసవతి ఘ్రఘరకు పాయయిెై కురుక్షేతరం గుండ్ా
పరవహిసత ుంది .
పరశాలు :
1. భారతదేశానికత హింద్ూ దేశమని పేరల
ె ా వచిచంది ?
2.సపత సింధ్ు శబు ం మన్కు దేనిలో ఏ యియ అరాధలోే కనిపిసత ుంది .
3.రావి, చీనాబ్ , బయాస్ ల పారచీన్ నామాలలంట్ి ?
4. శతుదిర వితసాత న్ద్ులన్ు ఇపుడ్ేమని పిలుసుతనాారు ?
5. సపత సింధ్ు న్ద్ులోేని ఏడవ న్ది పేరేంట్ి ? ఇది ఏ పారంతం గుండ్ా పరవహిసత ుంది ?
6. 1) “సపత సింధ్ు న్ద్ులు” విగరహ వాకయం రాసి సమాస నామం వారయుము .
2) “పొ రుగువారు” అరధ ము వారయుము .

అపరచిత గద్యం
6x2=12 మారుకలు
I) కతంర ది గదాయంశానిా చదివి, దిగువనీయబడ్రన్ సమాధానాలోే సరియిన్
ెై దానిని ఎన్ుాక ని
రాయండ్ర .
న్వాయంధ్ర కవితవ శుభోద్యానికత గురజాడన్ు వేగుచుకకగా క ంద్రు సహృద్యులు
భావించారు . గురజాడ కవితవరంగంలో చేసన్
ి సాహస పరయోగాలు పారచీన్ కవులలో పాలుకరికత
సో మనాధ్ుని తలపించున్ు. ఇద్ు రూ తమ కాలంలో వయవహారంలో ఉన్ా పదాలకు,
పలుకుబడులకు గారంధికత కలిపంచారు. ఇద్ు రూ ఛంద్సుసలో క తత మారాునిా అవలంబించారు. .
గురజాడ చేసన్
ి అతయంత సాహసో పేతమెైన్ పరయోగాలలో ముత్ాయలసరము ఛంద్మొకట్ి.
పద్యం న్ుండ్ర గేయానికత మారిపో వుట్యియ గకపప పరయోగం . మూడున్ార చిన్ా పాదాల
గేయంలో త్ెలుగు వారి కషు సుఖాలన్ు గురజాడ గాన్ం చేసారు. “ముత్ాయల సరములు” అనే
సంపుట్ిలోని కన్యక , పూరణ మమ , లవణరాజుకల, దేశభకతత మొద్లగు ఖండ్రకలనీా న్వయ
కవిత్ావనికత మణిరత్ాాల వంట్ివి. దేశభకతత గేయం వంట్ి గేయం భారత సాహితయంలోనే లలద్ని
విజుాల అభిపారయం. ఈ గేయం దావరా దేశ్రయులలో దేశభకతతని పరబో ధించారు .
ముత్ాయలసరము అనే గేయంలో నిరమలమెైన్ విశవ మాన్వ పేమ
ర భావానిా చాట్ి చెపాపరు.
పూరణమమలో వృద్ధ వివాహానిా నిరసించారు .
ఈ విధ్ంగా కవితవంలో అనేక న్వయ పరకయ
తర లకు గురజాడ మారు ద్రశకుల న
ై ారు . వీరి
ముత్ాయలసరము ఛంద్మున్ు చేపట్ిు న్ వారిలో రాయపోర లు , అబూబరి , కృషణ శాసిత ీ , శ్రర శ్రర
మొద్లగు పరసిద్ధ కవులునాారు .

పరశాలు :

1. గురజాడ , పాలుకరికత సో మనాధ్ుడు – వీరిద్ురిలో గల సామయమేమి?
2.గురజాడ “ముత్ాయలసరము” అనే గేయం దావరా చాట్ి చెపిపన్దేమిట్ి ?
3.గురజాడ చేసన్
ి న్ూతన్ పరయోగమేమిట్ి?
4. న్వయ కవిత్ావనికత మణి ద్రపణాల వంట్ివి ఏవి ?
5.గురజాడ మారాునిా అన్ుసరించిన్ కవుల వరు ?
6. (1) “ద్రపణం “ అనే పదానికత అరధ ం వారయండ్ర .
(2) “పద్యం” అనే పదానికత వికృతి పదానిా వారయండ్ర .

అపరచిత గద్యం

6x2=12 మారుకలు

ఇరవయయవ శత్ాబిు పారరంభం న్ుండ్ర దాదాపుగా పాతిక సంవతసరాలకు పైగా త్ెలుగు
నాట్కములు వారసి విదాయధికులన్ు అలరించిన్ వారు పాన్ుగంట్ి లక్షమమన్రసింహరావు గారు.
నాట్క శిలపమున్ు గూరిచ , నాట్క పరద్రశన్ములన్ు గూరిచ క నిా ఖచిచతమెైన్
అభిపారయములలో పరరఢ నాట్క సాహితయమున్ు సృషిుంచుట్ పాన్ుగంట్ి వారి విశిషుత . వీరి
నాట్కములలో రాధాకృషణ , విపరనారాయణ , కంఠాభరణము , సరసవతి , రంగసి లముపై
పరద్రిశంపబడ్రన్వి. సజీవ పాతర చితరణ , చకకని రసనిరావహణ, హాసయ వెభ
ై వము , వీరి
నాట్కములన్ు ఆహాేద్ దాయకములుగా చేసిన్వి. వీరి నాట్కములలో చాలా భాగము పఠన్
పాఠన్ములకు కూడ్ా పనికత వచుచ సాహితయ భాగములగుట్ గమనారహము .
పాన్ుగంట్ి నాట్కములకు నాంది పరసత ావన్లు వారసియిచిచన్ కూచిమంచి న్రసింహము కూడ్ా
రెండు నాట్కములకు కరత . అవి శిలప సుంద్రముల ై పాన్ుగంట్ి వారి పద్ధ తులన్ు పుణికత
పుచుచకున్ావి. వన్వాసి, రూపలత అన్ావి ఆనాట్కములు .
ఈ శత్ాబిు ఆరంభము న్ుండ్ర వచిచన్ నాట్కములలో అతయధిక భాగము సంగీతమున్కు
పారధాన్యమిచిచన్వి. పేరక్ష్కుల అభిరుచి , నాట్క సమాజ సభుయల గాన్ కళీ పీరతి వలే కవులు
కూడ్ా సంగీతమున్కే పారధాన్యమిచిచరి . పాన్ుగంట్ి వారకకకరు మాతరం బాహాట్ముగా దీనిని
వయతిరేకతంచిరి.

పరశాలు :

1. పాన్ుగంట్ి వారి ఏయియ నాట్కాలు రంగసి లంపై పరద్రిశంపబడ్ాియి ?
2.పాన్ుగంట్ి వారు దేనిని వయతిరేకతంచారు?
3. పాన్ుగంట్ి వారి నాట్కాలు ఆహాేద్ దాయకము అగుట్కు కారణమేమి ?
4. కూచిమంచి న్రసింహం గారు రచించిన్ నాట్కాలలవి ?
5.పాన్ుగంట్ి విశిషుత ఎట్ిు ది ?
6. (1) “పీరతి” ఈ పదానికత అరాధనిా వారయండ్ర.
(2) “సజీవ” ఈ పదానికత వయతిరేకారధ క పదానిా వారయండ్ర .

అపరచిత గద్యం
6x2=12 మారుకలు
విశాల విశవంలో ఎంద్రో పుడుతుంట్ారు , ఎంద్రో గిడుతుంట్ారు . వారిలో క ంద్రికత మాతరమే
గమయం ఉంట్టంది. అంద్ులో క ంద్రు గమయసాధ్న్కెై కృషి చేసి విజయానిా సాధిసత ారు. అలా
లక్షయయనిా సాధించిన్ వారే మహాతుమలు. ఆద్రశ మూరుతలవుత్ారు. అట్ిు మహ న్ాత
వయకుతలలో మద్ర్ థెరిసాస ఒకరు . ఆమెలో ఉన్ా నిసావరధ సేవాతతపరతన్ు , పేమ
ర న్ు , ద్యా
గుణానిా పరపంచం గురితంచి గౌరవించింది. మద్ర్ ఆమె అన్ుచరులు పరత్యే కమెైన్ జాతికత
చెందిన్వారు . ఈ జాతి పరపంచానికత అతీతమయిన్ సజాతి, వారి ద్ృషిు విశవ జన్నీయమెైన్ది.
వారి కృషి మాన్వసేవ, వారి లక్ష్యం పరపంచశాంతి. మద్ర్ పేద్ల యిెడల చూపించే
అన్ురాగానిా మాన్వులంద్రూ నేరుచక న్ానాడు లోకంలోనే పేద్రికం , ద్ుుఃఖం
న్శించిపో త్ాయి. ఆమె జీవితం విశవశాంతికత సంకేతం . విశవపేరమకు సందేశం . పరపంచంలో ఏ
మారుమూలకెైన్ అభాగుయలన్ు, ఆద్ుకోవడ్ానికత తన్ పేరమ హసాతనిా అందిసత ుంది. ఆమె
అంద్రికీ మాత , విశవమాత .
పరశాలు :
1. ఎట్ిు వారిని మహాతుమలని పిలుసాతరు ?
2. మద్ర్ న్ు పరపంచం ఏ విధ్ంగా గురితసత ుంది ?
3. మద్ర్ , ఆమె అన్ుచరుల లక్ష్యం ఏమిట్ి ?
4. మద్ర్ తన్ సేవనెలా అందిసత ుంది ?
5. ఆమె జీవితం న్ుండ్ర మన్ం గరహించ వలసింది ఏమిట్ి ?
6. (1) “సజాతి” వయతిరేకారధ పద్మున్ు వారయుము.
(2) “విశవం” పదానికత అరధ ం వారయుము .

అపరచిత గద్యం
6x2=12 మారుకలు
విపుులంత్ా పాండవులన్ు ఆశ్రరవదించి వెళ్ళుపో యారు . బాహయపరివారం అంత్ా వీడ్ో కలు పొ ంది
వెళీురు . విపుుడగు ధౌముయడు, పాండవులూ, దౌరపదీ క ంత ద్ూరం వెళ్ళు ఆ రాతిర అకకడ
విశరమించారు. రాతిర ధ్రమరాజు భవిషయత్ాకరయకరమం గూరిచ పరసత ావించాడు . మతసో దేశపు రాజు
విరాట్టడు సుధ్రమ వరిత . అతని క లువులో తగిన్ పన్ులు చేసత ూ కాలక్షేపం చేదు ాం అనాాడు .
అపుడు అరుజన్ుడు అన్ాగారి పూరవ వెభ
ై వం , పరసత ుత దీన్సిి తి తలుచుకుని ధ్రమరాజుత్ో నీవు
ఎపుడూ ఇతరులన్ు క లిచి ఎరుగవు. విరాట్టని క లువులో ఎట్ాే ఉండగలవు? అనాాడు.
ధ్రమరాజు వెంట్నే “సనాయసి వేషం దాలిచ గౌరవంత్ో పుణయకధ్లు వినిపిసత ుంట్ాన్ు .
ఒక కకకపుపడు అతనిత్ో మృద్ు ద్ూతయంత్ో కీడ్
ర త ాన్ు. నా ద్గు రున్ా రకరకాల పాచికలు
ర స
చూపిసత ాన్ు. కంకుడనే పేరుత్ొ వరితసత ాన్ు . నా పూరవచరితర అడ్రగత్
ి ే ధ్రమరాజు ద్గు ర ఉండ్ే
వాడ్రన్ని చెబుత్ాన్ు అనాాడు. వలలుడనే పేరుత్ొ భీముడు వంట్ల వాడు గాన్ు ,
బృహన్ాల అనే పేరుత్ొ అరుజన్ుడు నాట్య గురువుగాన్ూ , దామరగంధి పేరున్ న్కులుడు
అశవశిక్ష్కుడుగన్ు, తంతీరపాలుడనే పేరుత్ొ సహదేవుడు గోరక్ష్కుడు గాన్ు విరట్టని క లువులో
చేరుత్ామనాారు.

పరశాలు :
1. పాండవులత్ో వెళ్ళున్ విపుుడ్ెవరు ?
2. విరాట్ట డ్ెవరు ?
3. అరుజన్ుడు ఏది తలుచుక నెన్ు?
4. విరాట్రాజు వద్ు అరుజన్ుడు ఎలా చేరట్ానికత సిద్ధపడ్ెన్ు ?
5. న్కుల, సహదేవులు విరట్టని క లువులో ఎలా చేరట్ానికత సిద్ధపడ్ాిరు ?
6. (1) “క లువు” అనే పదానికత అరధ ము రాయండ్ర.
(2) “విపుుడు” అనే పదానికత పరాయయ పద్ం రాయండ్ర .

సంసకృత సంధ్ులు :
సిలబస్ :

5 మారుకలు
1. సవరణదీరఘ సంధి

2. గుణ సంధి

3. వృదిధ సంధి

4. యణాదేశ సంధి

1. సవరణదీరఘ సంధి : సూతరము : అ , ఇ , ఉ , ఋ లకు సవరణ ములు పరమెైన్చో వాని
దీరఘములు ఏకాదేశమగున్ు.
పరశాలు :
1.

సవరణములన్గా నేమి?

2.

దేవ + ఆలయము --- కలిపి వారయుము .

3.

గురూపదేశము ------ విడదీయుము .

4.

ఏకాదేశము అన్గా నేమి ?

5.

కవీశవరుడు ---------- విడదీయుము.

6.

మాతృ + ఋణము ------ కలిపి వారయుము .

7.

పితౄణము ------విడదీయుము .

2. గుణసంధి : సూతరము : అకారమున్కు ఇ , ఉ , ఋ

లు పరమెన్
ై చో వరుసగా ఏ , ఓ ,

అర్ లు ఆదేశమగున్ు .
పరశాలు :
1. వేట్ిని గుణములు అంద్ురు ?
2. మహరిి ---- పద్మున్ు విడదీయుము.
3. దేవ + ఇంద్ురడు ----- కలిపి వారయుము .
4.పరోపకారము ---- విడదీయుము .
5. దెైవ + ఉపదేశము ----- కలిపి వారయుము .

3. వృదిధ సంధి : సూతరము : అకారమున్కు ఏ , ఐ లు పరమెైన్చో ‘ఐ’ కారమున్ు ఒ , ఔ ,
పరమెైన్చో ‘ఔ’ కారమున్ు ఆదేశమగున్ు .
పరశాలు :
1. ఐ , ఔ , లన్ు ఏమని అంద్ురు ?
2. మహైశవరయము ------ పద్మున్ు విడదీయుము .
3. దివయ + ఔషధ్ ---- కలుపుము .
4. దేశౌన్ాతయము ----- పద్మున్ు విడదీయుము.
5. ఏక + ఏక

------- కలుపుము .

4. యణాదేశ సంధి : సూతరము : ఇ , ఉ , ఋ లకు అసవరణముల ైన్ అచుచలు పరమెన్
ై చో
య , వ , ర లు ఆదేశమగున్ు .
పరశాలు :
1. ఆదేశము అన్గా నేమి ?
2. యణుణలు అని వేట్ిని అంద్ురు ?
3.పరతయక్ష్ము --- పద్మున్ు విడదీయుము .
4.పితృ + ఆజా ----- కలిపి వారయుము .
5. గురవన్ు గరహము ---- పద్మున్ు విడదీయుము .

పరాయయ పద్ములు :

3 మారుకలు

( మూడు వారయాలి . ఒక దానికత ఒక మారుక )
2. వారిధ

3. సేాహితుడు

4. ముని

5. కమఠము

6. సురలు

7. మేఘ్ము

8. అంతుః పురము

9. ఆంజనేయుడు

10. బరహమ

11. గంగ

12. భారయ

13. భూభరత

14. ఆకాశము

17. అమృతము

18. బంగారము 19. భూరుహము 20. పులుంగు

1.

తన్ువు

21. జన్ని

15. నిశ

22. యుద్ధ ము 23. అద్ు ము

25. చేయి

26. నిశి

27.అహము

29. ధ్న్ము

30. కసూ
త రి

31. ఊడ్రగము

వయతిరేక పదాలు :

16. దేవతలు

24. కడుపు
28. ఆకాశము
32. గంధ్ము

2 మారుకలు ( నాలుగు వారయాలి . ఒక కకక దానికత ½ మారుక )

1. హితము

2. హాసయము 3. హింస

4. సరభాగయము

5. సుముహూరత ం

6. సుమతి

8. సరళం

9. సమరుధడు

10. సనాయసులు 11. సద్ుదేు శం

13. సంతృపిత

14.యుద్ధ ము

7. సహజం

15. మేలు

12. సంత్ోషం
16. సందేహం

17. శబు ం

18. శకతత

21. విషము

22. విశావసం 23. వివేకం

25. వయతిరేకం

26. వరము

29.మాన్వుడు

30. మరాయద్ 31. పుణయం

32. పారచీన్ం

33. పరఖాయతి

34. పరతిషఠ

35. ద్య

36. అద్ృషుం

37. నీతి

38. నితయం

39. ధ్రమము

40. జయము

41. జన్న్ము

42. గౌరవము 43. కీరత ి

44. కారయము

45. కషుము

46. ఎతు
త

48. ఆరోగయము

49. ఆగరహము

50. ఆద్రణ

19. వెద్
ై ుయడు

27. రకతత

47. ఇషుము

20. వెలుగు
24. విద్య
28. మితురడు

పరకృతి వికృతులు :

2 మారుకలు ( నాలుగు వారయవల న్ు . ఒక కకక దానికత ½ మారుక

అని గరహించ వల న్ు )
1. పుషపము

2. బృంగారము

3. సేాహము

4. కారయము

5. పుతురడు

6. భరము

7. కీరత ి

8. భకతత

9. దేవి

10. పరకక

11. సంభరమము

12. విసువాసము

13. ఎద్ , ఎడద్ 14. గరువము

15. మది

16. ఆన్

17. పాన్ము

19. తబము

20. గకంతు

21. బుదిధ

18. సైగ , సన్ా

22. అంగుషుము

23. యమున్

24. రాతరము, రాతిర

25. సి లము

26. వినాయకుడు

27. కడుపు

28. వఱువాత

29. ఆకాశము

30.గుచఛము

31. అంతుఃపురము

32. సజజ

33. గీము

34. రతాము

35. కనెా , కనిాయ 36. పుషపము

37. నిద్ర

38. హితము

39. పుసత కము

40. కసిత

41. ఆరయ

42. పుణయము

43. బొ మమ

44. సహాయము

45. అకకరము

46. పదెు ము

47. మృతుయవు

48. పండ్రతుడు

49. సింగము

50. విజాాన్ము

51. కారయము

52. కబబము

53. శాసత ీము

54. భాష

55. ముత్ెత ము

56. పీఠము

57. మేఘ్ము

58. మనిషి

59. విదెు

60. కత

61. జతన్ము

62. అపూరవము

63. గౌరవము

64. గరవము

65. అనాయయము

66. సవరణము

67. సంత్ోషము

68. వంగడము

69. పక్షర

70. ముఖము

71. అచెచరువు

72. సముద్రము

73. పశువు

74. ద్క్షరణము

75. మరాయద్

76. ఓగిరము

77. ద్మమము

78. జోగి

79. దో షము

80. ద్రి

81.ఉపాధాయయుడు 82.. కుడయము

83. కృషు
ణ డు

84. గాడ్రద్

85. దివెవ

87. దేవాలయము

88. దెవ
ై ము

89. నిమేషము 90. పొ ంత

91. బారహమణుడు

92. పారావతము

93. పండు

94. బో న్ము

95. యాతర

96. లచిచ

97. శ్రర

98. సీత ీ

99. సావమి

100. సాాన్ము

101. శిషుయడు

86. తుంట్రి

జాతీయాలు
జాతీయములు : 2 మారుకల పరశాలు
గమనిక : రెండు వారయాలి . (2 x 2 = 4)
( అరధ ము, సొ ంతవాకయము )
1. వెన్ాత్ో పట్ిు న్ విద్య

2. యథాతథంగా

3. సవసిత చెపుప

4. మూడు పూవులు – ఆరు కాయలు

5. మూనాాళు ముచచట్

6. మొసలి కనీారు

7. ముంద్రి కాళుకు బంధాలు వేయు

8. ముంద్డుగు వేయు

9. ముకుక పచచలారని

10. మిన్ుా విరిగి

11. మాయనిమచచ

12. మసిపూసి మారేడుకాయ చేయు

13. మచుచతున్క

14. మడమ తిరపపని

15. మేకవనెా పులి

16. భగీరథ పరయతాం

17. భరతవాకయం

18. మంగళం పాడు

19. బూడ్రద్లో పో సిన్ పనీారు

20. బలే ం క ట్ిు న్ రాయి

21. పుంఖాన్ు పుంఖంగా

22. చింద్ర వంద్ర

23. పుసత కాల పురుగు

24. పట్టు గకమమ

25. పాన్కంలో పుడక

26. పుకతకట్ పురాణం

27. నేల ఈనిన్ట్ట
ే

28. త్ామర తంపర

29. పకకలో బలే ము

30. నీళళు గారి పో వు

31. న్ూరిపో యి

32. నేతి బీరకాయ

33.నిమమకు నీరెతితన్ట్ట
ే

34. నివురు గపిపన్ నిపుప

35.

నాంది పలుకు

36. నిపుపలు గరకుక

37. నీళళున్ములు

38. న్ంగనాచి

39. న్డుంబిగించు

40. న్లలేరు పై బండ్రన్డక

41. త్ోక త్ొరకతకన్ త్ాచు

42. దొ ంద్ూ దొ ందే

43. త్ేట్ త్ెలేం చేయు

44. త్ేనె పూసిన్ కతిత

45. త్ామర తంపర

46. తూరాపర బట్టు

47. తలమానికం

48.తలలోని నాలుక

49. చేదో డు - వాదో డు

50. తండ్ో ప తండ్ాలు

51. చుకెకద్ురు

52. చెవినిలుేకట్టుక ని పో రు

53. చీట్ికమ
త ాట్ికత
55. చింత్ాకంత

54. చుకకలోే చంద్ురడు
56. చిలుక పలుకలు

57. చద్ువు సంధ్యలు

58. చాప కతంర ద్ నీరు

59. గోరంతలు క ండతలు చేయు

60. చంద్ురనికో న్ూలు పో గు

61. గకడి లి పట్టు

62. గోడమీది పిలిేవాట్ం

63.గుడ్రి లో మెలే

64. గకంత్ెమమ కోరికలు

65. గీట్టరాయి

66. గుండ్ె చెరువగు

67.గగోులు పట్టు

68. గగన్ కుసుమం

69.కెైంకరయం చేయు

70. క ంగజపం

71. కుకకలు చింపిన్ విసత రి

72.కూపసి మండూకం

73. కీలు బొ మమ

74. కుందేట్ి క మమ

75.కాలికత బుదిధ చెపుప

76. కాకత్ాళీయం

77. కన్ుాల పండుగ

78.కతిత మీద్ సాము

79. ఒంట్ెద్ు ు పో కడ

80. ఒంట్ి కాలిమీద్ లలచుట్

81. నివురు గపిపన్ నిపుప

82. త్ోకత్ొకతకన్ త్ారచు

83. ఏ ఎండకు ఆ గకడుగు

84.ఎముక లలని చేయి

85. ఉవివళళురు

86. ఉడత్ా భకతత

87. అలాేరుముద్ుుగా

88. ఊగిసలాట్

89.ఇలుే పీకత పందిరి వేయు

90. అందె వేసిన్ చేయి

91. ఆణిముతయం

92. అత్ాతరు బత్ెత ం

93. ఎండ కనీారు ఎరుగని

94. ఇసుక వేసేత రాలన్ట్ట
ే

95. ఆబాల గోపాలము

96. ఆపాద్ మసత కము

97.

న్ఖశిఖ పరవంతము

99. గంద్ర గోళం

98. ఈసడ్రంచు
100. ఏకు మేకగుట్

సామెతలు

(4 మారుకలు)

1. మాన్వసేవయియ మాధ్వసేవ
2. బూడ్రద్లో పో సిన్ పనీారు
3. అడగనిదే అమమయినా పట్ు ద్ు .
4.ద్ూరపు క ండలు న్ున్ుపు .
5. ఆవు చేలో మేసేత ద్ూడగట్టున్ మేయునా ?
6. ఊరంత్ా ఒకదారి ఉలిపిరి కట్ెు ది మరకక దారి .
7. ఇంట్ికత జేయషాుదేవి , పొ రుగింట్ికత లక్షమమదేవి
8.ఆలసయం అమృతం విషం
9.అతి విన్యం ధ్ూరత లక్ష్ణం
10. అంతయ నిషూ
ఠ రము కనాా ఆది నిషూ
ఠ రము మేలు
11. చచిచన్వాడ్ర కన్ుాలు చారడ్ేసి
12.చంకన్ బిడి న్ు పట్టుక ని ఊరంత్ా వెదికతన్ట్ట
ే
13.చింత చచిచనా పులుపు చావద్ు .
14. చూసి రమమంట్ే కాలిచవచిచన్ాట్ట
ే
15.చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకున్ాట్ట
ే

16.చెవిట్ి వాని ముంద్ు శంఖమూదిన్ట్ట
ే
17. తన్ుామాలిన్ ధ్రమం మొద్లు చెడి బేరము కదా !
18.త్ాచెడి కోతి వన్మెలే చెరిచి న్ట్ట
ే
19.త్ాన్ు పట్ిు న్ కుందేలుకత మూడ్ేకాళళు
20.తిన్ా ఇంట్ి వాసాలు ల కక బట్ిు న్ట్ట
ే
21. తీగ లాగిత్ే డ్ొంకంత్ా కదిలిన్ట్ట
ే
22.దిన్దిన్ గండము న్ూరేళీుయుషు
ి
23.దీపముండగానే ఇలుే చకక బట్టు కున్ాట్ట
ే
24.దేవుడు వరమిచిచనా పూజారి వరమివవడు
25. దొ ంగలు పడి ఆరెాలే కు కుకకలు మొరిగిన్ట్ట
ే
26.నారు పో సిన్ వాడు నీరు పో యడ్ా?
27. నిండు కుండ త్ొణకద్ు
28.నిపుపలలనిదే పొ గరాద్ు
29. నోరు మంచిదెత్
ై ే ఊరు మంచిద్వుతుంది
30.పిచుచక మీద్ బరహామసత ీము
31. పిట్ు క ంచెము కూత ఘ్న్ము

32. పులిని చూచి న్కక వాత బట్టుకున్ాట్ట
ే
33. పూవు పుట్ు గానే పరిమళ్ళసుతంది
34.పరట్ి చెట్ు ట మంద్ుకు పనికతరాద్ు
35.పద్ు ల మాట్ చదిు మూట్
36.మంత్ారలకు చింతకాయలు రాలుత్ాయా!
37.ముంజేతి కంకణానికత అద్ు మేల ?
38. శివుని అజా లలనిదే చీమ అయినా కుట్ు ద్ు.
39. సూరుయని ముంద్ు దివిట్ీ పట్ిు న్ట్ట
ే
40. మొకెైక వంగనిదే ! మారనెైవంగునా!
41.అడుసు దొర కక నేల – కాలు కడుగ నేల
42.త్ాతకత ద్గుు నేరిపన్ట్ట
ే
43.పిలే కాకత కేం త్ెలుసు ఉండ్ేలు దెబబ
44.రాజుల సొ ముమ రాళు పాలు
45.వితు
ై ే చెట్ు ట మంచిద్వుతుంది
త మంచిదెత్
46.నేల విడ్రచిన్ సాము – త్ాళం విడ్రచిన్ పాట్
47.మింగ మెతుకు లలద్ు మీసాలకు సంపంగిన్ూనె

48.లలడ్రకత లలచిందే పరుగు
49. అంద్ని దారక్ష్ పండుే పులే న్
50.అందిత్ే జుట్టు అంద్కపో త్ే కాళళు .
51. అరట్ి పండు ఒలిచి చేతిలో పట్ిు న్ట్ట
ే
52. ఆంజనేయుని ముంద్ు కుపిపగంతులా?
53. ఆడబో యిన్ తీరధ ం ఎద్ురెైన్ట్ట
ే
54.ఇంట్ి దొ ంగన్ు ఈశవరుడ్ెైనా పట్ు లలడు
55.చలే కు వచిచ ముంత దాచిన్ట్ట
ే
56.గోట్ిత్ో పో యియ దానికత గకడి లి ఎంద్ుకు ?
57.గుమమడ్ర కాయ దొ ంగ అంట్ే భుజాలు తడుముకున్ాట్ట
ే
58.గుడ్ెి ద్ుు చేలో పడ్రన్ట్ట
ే
59.ఎద్ుు ఈనింద్ంట్ే ద్ూడన్ు కట్ెు యయ మన్ాట్ట
ే .
60.గాలిలో దీపం పట్ిు దేవుడ్ా నీదే భారమన్ాట్ట
ే .
61. కరవమంట్ే కపపకు కోపం - విడవమంట్ే పాముకు కోపం
62.తముమడు తన్వాడ్ెన
ై ా ధ్రమం సరిగు ా చెపాపలి.
63.పుణాయనికత పో త్ే పాపం ఎద్ురెన్
ై ట్ట
ే .

64.క ండన్ు తరవివ ఎలుకన్ు పట్ిు న్ట్ట
ే .
65. కోట్ి విద్యలు కూట్ి క రకే !
66. క ండనాలుకకు మంద్ు వేసేత ఉన్ా నాలుక పో యిన్ట్ట
ే
67.కూసే గాడ్రద్ వచిచ మేసే గాడ్రద్న్ు చెరచి
ి న్ట్ట
ే
68.కుకక కాట్టకత చెపుపదెబబ
69.కుకక త్ోక వంకర
70.కాకత పిలే కాకతకత ముద్ుు
71. కాకతలా కలకాలం బరతికే కనాా హంసలా ఆరెాలుే బరతికతత్ే చాలు
72.కరర విరగద్ు పాము చావద్ు .
73. కంద్కు లలని ద్ురద్ కతిత పీట్ కెంద్ుకు?
74.ఓడలు బండుే బండుే ఓడలు అవుత్ాయి .
75. ఏరు దాట్ి త్ెపప తగులు బట్ిు న్ట్ట
ే .
76. ఏన్ుగు చచిచనా వెయియయ ! బరతికతనా వెయియయ !
77.ఏ ఎండ కా గకడుగుపట్టు
78.ఎవరికత వారే యమునా తీరే !
79.ఎకకడ వేసన్
ి గకంగళ్ళ అకకడ్ే !

80. ఎంత చెట్ు టకు అంత గాలి .
81.ఊళలే పళ్ళుకత కుకకల హడ్ావుడ్ర
82. ఉట్ిు కెగరలలన్మమ సవరాునికత ఎగిరిన్ట్ట
ే .
83.ఇంట్ిపేరు కసూ
త రి . ఇంట్లే గబిబలాలకంపు

