QUESTION BANK FOR SUMMATIVE ASSESSSMENT – II TERM
CLASS: X
TELUGU (2nd LANGUAGE )
విషయ సూచిక
వాచకము
పద్యభాగం: 4. సుభాషితాలు

:--

వివిధకవులు

5 .సందేశం

:-

తుమమల సీతారామ మూరతి చౌద్రత

6. ఓరుగలుు

:-

పుట్ట పరతినారాయణాచారుయలు

9. సీటీట్ చిల్ర ీ న్

:-

మహెజబీన్.

గద్యభాగము :- 6. రంగ సథ లంపై సమయ సూూరతి
7. నా విషయం

స్ాథనం నరసింహారావు.

సంగం లక్ష్మమభాయి.

9. అంబేద్కర్ వయక్తితవం

బో యి విజయ భారతి .

ఉపవాచకము : పేజీలు 34 – 75 వరకు బారతషటరు పారవతీశం ( 4, 5, 6, 7 భాగములు )
వాయకరణము:- 1. అపరతచిత గద్యభాగము
2. సంధులు:- గసడద్వా దేశసంధి , రుగాగమ సంధి, దివరుకి ట్క్ారాదేశసంధి, తిికసంధి
ర లము.
3.ఛంద్సుు :- మతేి భము,శారద
4.అలంక్ారములు :- ఉపమా ,అతిశయోక్తి , అరాథంతరనాయస , కరమాలంక్ారము.
5.జాతీయములు
6.స్ామెతలు
7.లేఖారచనము
8.వాయసములు

పద్యభాగం ( 4 మారుకలు పిశనలు )
పాఠాయంశములు
4. సుభాషితాలు (నీతి పదాయలు) వివిధ కవులు
5. సందేశం (ఆధునికపదాయలు) తుమమల సీతారామ మూరతి చౌద్రత
6. ఓరుగలుు ( గేయకవిత ) పుట్ట పరతినారాయణాచారుయలు.
9. సీటీట్ చిల్ ీన్

(వచనకవిత ) మహెజబీన్

పాఠాయంశములు - 4. సుభాషితాలు (నీతిపదాయలు) వివిధ కవులు ( 4 మారుకల పిశనలు)
1. వివేకభిషట సంపాతాలు ఎట్ాుఉంట్ాయి?
2. విడిచి పట్ట రాని వేవి?
3. సజజ నుని సవభావం ఎట్ు వంట్ిది?
4. బంధువులు మితుిల్పుుడౌతారు , శతుివుల్పుుడౌతారు?
5. జీవిక్ోట్ిలో సమాన ధరమం ఏమిట్ి ?
6. ఉతి ముల సంపద్లు ఎవరతక్ోసం ?
పాఠాయంశములు:- 5. సందేశం ( ఆధునిక కవులు) తుమమల సీతారామ మూరతి చౌద్రత.
1. పరతంతి జీవనానినఎంద్ుకు భరతంచలేరు ?
2. ముక్తి ఎలా లభిసుింది?
3. కననదీ విననదీ క్ాని క్ొతి యుద్ధ పద్ధ తి ఏమిట్ి?
4. జాతిక్త నవపరావలు ఎలా ఏరుడతాయి?
5. మహాతుమడు జాతి క్తచిిన సందేశం ఏమిట్ి?

పాఠాయంశములు :-6. ఓరుగలుు (గేయకవిత) పుట్ట పరతినారాయణాచారుయలు
( 4 మారుకల పిశనలు)
1. రుద్ిమమదేవి కద్న రంగంలో శతుివులను ఎట్ాు ఎదిరతంచింది?
2. స్ో మశేఖరుడు చెపువలసిందేమిట్ి?
3. దేవగతరత రాజుకు కలిగతన పరాభవం ఎట్ువంట్ిది ?
4. ఓరుగలుు గొపుతనంఏమిట్ి ?

పాఠాయంశములు :-9. సీటీట్ చిల్ ీన్ (వచన కవిత) మహెజబీన్ ( 4 మారుకల పిశనలు)
1. సీటీట్ చిల్ ీన్ బాలయం ఎలా చేజారతపో యింది ?
2. జీవితంలో సీటీట్ చిల్ ీన్ పడుతుననసంఘరషణను వివరతంచండి?

గద్యబాగము భాగం ( 4 మార్కులుప్రశ్నలు)
పాఠాయంశములు :- 6. రంగ సథ లంపై సమయ సూూరతి ( హాసయరస పిధాన వాయసం )
స్ాథనం నరసింహారావు ( 4 మారుకల పిశనలు)
1. హరతశింద్ి నాట్కంలోచోరగుడి హనుమంతరావు చూపిన సమయ సూూరతి ఎట్ు
వంట్ిది?
2. కృషణతులాభారం నాట్కం లో రస్ాభాసకు క్ారణం ఏమిట్ి?
3. రోషనారా నాట్క పిద్రశనలో రస్ాభాసకు క్ారణం ఏమిట్ి?
4. రోషనారా నాట్క పిద్రశనలో రస్ాభాస పరతసిథతిని స్ాథనం వారు ఎలా సరతదద
ి ర ారు ?
5. కృషణతులాభారం నాట్కం పిద్రశనలో ఏరుడ్ రస్ాభాస పరతసతి
ిథ లో స్ాథనం
నరసింహారావు చూపిన సమయ సూూరతి ఎట్ు వంట్ిది?
పాఠాయంశములు :- 7. నా విషయం (ఆతమకధ)

సంగం లక్ష్మమభాయి

1. . లక్ష్మమభాయిలో భావ విపు వానిక్త ఊత మిచిిన విషయమేమిట్ి?
2. లక్ష్మమభాయి శారదా నిక్ేతనం లోచేరడానిక్త ఏరుడ్ అడ్ ంక్త ఏమిట్ి ?
3. లక్ష్మమభాయి శారదా నిక్ేతనం లో ఎలా చేరతంది ?
4. లక్ష్మమభాయి అసలు పేరు ఏమిట్ి ? అదెలా మారతంది?
5. తన తండిి చద్ువు క్ోని జాాని అని లక్ష్మమభాయిక్త ఎంద్ుకనిపించింది ?
పాఠాయంశములు:- 9.అంబేద్కర్ వయక్తితవం (జీవితచరతతి) బో యి విజయ భారతి
1. అంబేద్కర్ ఆవేశపరతావనిక్త, సంకలు బలానిక్త క్ారణా లేమిట్ి ?
2. అంబేద్కర్ జీవిత నిరామత ల్వరు?
3. అంబేద్కర్ లోని పఠనాభిలాషను పుసి క సేకరణాభిలాషను వివరతంచండి?
4. అంబేద్కర్ తన లక్ష్యయలలోఎలా కృతకృతుయడయాయడు ?
5. అంబేద్కర్ గురువుల్వరు ? వారత గురతంచి చెపుండి?
6. “అంబేద్కర్’’ సమయానిక్త ఇచిిన పాిధానయం ఎట్ు వంట్ిది ?

ఛంద్సుు :సిలబస్ )4 = 1

ర లము, మతేి భము :
4 ) శారద

మతేి భము :
“ ( 1ఎవరో మోక్షము నిచుివారలని మీక్ేలా వృథా భాింతి ”మీ ;
పిశనలు :
. 1ఇది ఏ వృతి పదాయనిక్త చెందినది ?
.2ఈ పద్య పాద్మునంద్ు ఎనిన అక్షరములుండును ?
.3యతిమెతి
ై ి ఎననన అక్షరము ?
.4ఇంద్ులో ఏయిే గణములు కలవు?
“ (2భళిరా మానవ నవయతన్ మహిన్ సంవాద్ంబు మీరంగగన్”
పిశనలు :
1. ఇంద్ులో ఏయిే గణములు ఉండును ?
2. పై పద్య పాద్మునంద్ు ఏది పాిస్ాక్షరము ?
3. ఇది ఏ వృతి పదాయనిక్త చెందినది ?
4. యతిమెైతిి ఎననన అక్షరము?
“ (3 ఇది కలాుంతమొ యిమమహో గర సలిలంబేక్ారణ వాక్ారమెై ”
పిశనలు :
1. ఈ పద్యపాద్మునంద్ు ఎనిన అక్షరములు ఉండును ?
2. ఇంద్ు యతిస్ాథనం ఏది ?
3. పై పద్యపాద్ము ఈ వృతి ము లోనిది ?
4. ఇంద్ులో ఏయిే గణములు వచుిను ?
4) “ సిరతక్తం జెపుడు శంఖ చకర యుగమున్ చేదో యి సంధింపడే ”
పిశనలు :
1. పై పద్యపాద్ము ఈ వృతి పదాయనిక్త చెందినది ?
2. యతిమెైతిి ఎననన అక్షరము ?
3. ఇంద్ులో గల గణములు ఏవి ?
4. ఈ పద్యపాద్ములో ఎనిన అక్షరములునానయి ?

ర లము :
శారద
“ ఆక్ాశమమది చీకట్ిలు ు శశి తారారాకవలుల్ మిణుురుల్ ”
పిశనలు :
1. యతిమెైతిి ఎననన అక్షరం ?
2. పై పద్యపాద్ం ఏ వృతి పదాయనిక్త చెందినది ?
3. ఇంద్ులో గల గణములు ఏవి ?
4. పై పద్యపాద్ంలో ఎనిన అక్షరములునానయి ?
“ (2 స్ావమి దోి హము చేసి ” వేరొకని క్ొలవన్ బో తినన క్ాక నే,
పిశనలు:
.1పై పద్య పాద్ంలో పాిస్ాక్షరమేది ?
.2పై పద్యపాద్ం ఏ వృతి పదాయనిక్త చెందినది ?
.3యతిమెతి
ై ి ఎననన అక్షరం ?
.4ఇంద్ులో గల గణములు ఏవి ?
“ (3 ఆలున్ బిడ్ లు తలిు ద్ండుిలు ధనంబంచునమహాబంధనం”
పిశనలు :
.1పై పద్యపాద్ం ఏ వృతి పదాయనిక్త చెందినది ?
.2పై పద్యపాద్ంలోని అక్షరాల సంఖయ ?
.3ఇంద్ులో గల గణములు ఏవి ?
.4యతిమెతి
ై ి ఎననన అక్షరం ?
“ .4 ఆక్ాశంబున నుండి శంభుని శిరం. ’సు , బంద్ుండి డతాదిి ,
పిశనలు :
1. ఇంద్ులో గల గణములు ఏవి ?
2. ఈ పాద్ంలో పాిస్ాక్షరము ఏది ?
.3పై పద్యపాద్ం ఏ వృతి పదాయనిక్త చెందినది?
.4యతిమెతి
ై ి ఎననన అక్షరం ?

అలంక్ారములు : సిలబస్ : 1. ఉపమాలంక్ారము
3. అరాథంతర నాయస్ాలంక్ారము

2. అతియోక్తి అలంక్ారము

4. కరమాలంక్ారము

(4

1=4)

1. ఉపమాలంక్ారము :
ఉదాహరణ పిశనలు :
1. ఓ కృష్ాణ ! నీ క్ీరి త హంసవల్ ఆక్ాశగంగలో మునుగుచూవుననది .
2. ఈ మంట్లు పిళయాగతన వోల్ దికుకలనీన కపిు వేసి ునానయి.
3. మృతుయ భయంకరమెన
ై అలలు శిశువుక్త ఉయాయల లూపే తలిు వల్ అరథ ంలేని
జోలపాట్లిన పాడుతునానయి .
4. చేనేతపనివాళళు పని లేక, తిండి లేక , ఎలకలాు మాడిపో తారు.
2. అతియోక్తి అలంక్ారము :
ఉదాహరణ పిశనలు :
1. ఆ నగరంలోని ఏనుగు గుననల పైనెక్తక ఆక్ాశగంగలోని తామరలు అంద్ుక్ొనవచుిను .
2. అరుణాసుద్ పురమునంద్లి వరి కులు కుబేరునిక్ెైనను ధనసహాయము చేయగలరు.
3. ముంబై నగరము నంద్లి భవనములు ఆక్ాశము నంట్ు చుననవి.
4.ఆహా ! ఆమె అంద్ములో రంభను తలద్నునచుననది .
౩. అరాథంతర నాయస్ాలంక్ారము :
ఉదాహరణ పిశనలు :
1. హనుమంతుడు సముద్ిమును దాట్ెను.
మహాతుమలకు అస్ాధయము ఏముననది.
2. సజజ న స్ాంగతయము వలన శుభములు కలుగును .
పూలతో కూడిన దారమునకు పరతమళము వచుిను కదా !
3. లక్ష్ిమ పరీక్షలలో విజయం స్ాధించింది .
పట్ుటద్ల కల వారతక్త స్ాధయము క్ానిది లేద్ు కదా !

4. కరమాలంక్ారము :
ఉదాహరణ పిశనలు :
1. లక్ష్మమ సరసవతులు ధనమును, విద్యను పిస్ాదించెద్ురు
2. రామ లక్షమణులు సీతా ఊరతమళలను పరతణయమాడిర.త
3.అలు స్ాని పద్ర న , నంది తిమమనన , పింగళి సూరనలు మను చరతతి ,
పారతజాతాపహరణము , కళాపూరోణద్యము అను క్ావయములను రచించిరత.

సంధులు :

(4 1=4)

సిలబస్ : గ స డ ద్ వాదేశ సంధి , రుగాగమ సంధి , దివరుకి ట్క్ారాదేశ సంధి , తిిక
సంధి.
1. గ స డ ద్ వాదేశ సంధి :
1 వ సూతిము : పిధమము మీది పరుషములకు గ స డ ద్ వ లు బహుళము గానగు .
పిశనలు :
1. బహుళము అనగా నేమి ?
2. పరుషములు అనగా నేమి ?
3. పిధమావిభక్తి పితయయము లేవి ?
4.కచట్ తపలని ఏమని అంద్ురు ?
2 వ సూతిము : ద్వంద్వంబునం బద్ంబుపై పరుషములకు గ స డ ద్ వ లగు.
పిశనలు :
1. ద్వంద్వమనగా నేమి ?
2. వేట్ిని పరుషము లంద్ురు ?
3.’ ఊరు వల్ులు ‘ ---- పద్మును విడదీయుము .
3 వ సూతిము : తెనుగుల మీద్ స్ాంసకృతిక పరుషములకు గ స డ ద్ వ లు రావు .
పిశనలు :
1. పరుషములు అనగా నేమి ?
2.వీడు చకరపాణి -- ---- విడదీయుము .
3. స్ాంసకృతిక పద్ములనగా నేమి ?
4 వ సూతిము : ఈ క్ారయము కళలగు క్తయ
ె ి.
ర ా పద్ముల మీద్ సహితము క్ానంబడియిడ
పిశనలు :
1. పై సూతిములో ఈ క్ారయము అనగా ఏ క్ారయము ?
2.ఈ సూతిము ఏ సంధిక్త సంబంధించినది .
3. కళలు అనగా నేమి ?
4. రారు గదా ---------- పద్మును విడదీయుము .
2. రుగాగమ సంధి :

1 వ సూతిము : “పేదాది శబధ ంబులకు ఆలు శబర ము పరంబగునపుడు
కరమధారయంబు నంద్ు రుగాగమంబగు” .
పిశనలు :
1. పేదాది శబర ములనగా నేమి ?
2. ఆలు --- ఈ శబర మునకు అరథ మమి
ే ?
3. కరమ ధారయము --- అనగా ఏమి ?
4.పేద్ + ఆలు --- సంధి చేయుము
2వ సూతిము : “ కరమధారయంబునంద్ు తతుమంబులకు ఆలు శబర ము
పరంబగునపుుడు అతవంబునకు ఉతవంబును రుగాగమంబునగు ”
పిశనలు :
1 కరమధారయమనగానేమి ?
2. తతుమములనగా నేమి ?
3. రుగాగమము అనగా నేమి ?
4. ధీరురాలు -------- విడదీసి వాియుము .
3. దివరుకి ట్క్ారాదేశ సంధి ,
సూతిము : “ కుఱు - ఛిఱు – కడు – నడు – నిడు శబర ంబుల ఱ – డ లకు అచుి
పరంబగునపుడు దివరుకి ట్క్ారంబగు” .
పిశనలు :
1. అచుి - అనగా నేమి ?
2. ఆదేశమనగానేమి ?
3. దివరుకి ట్క్ారమనగానేమి ?
4. చిట్ెట లుక -------- విడదీసి వాియుము .

4. తిిక సంధి :

సూతిములు :
1. ఆ – ఈ - ఏ లు తిికంబు నాబడు
2. తిికంబు మీది అసంయుకి హలుునకు దివతవంబు బహుళంబు గానగు
3. దివరుకి ంబగు హలుు పరంబగునపుడు ఆచిికంబగు దీరఘంబునకు హరసవంబగు.
పిశనలు :
1. తిికము అనగా నేమి ?
2. దివరుకి ము అనగా నేమి ?
3. అసంయుకి హలుు – అనగానేమి ?
4. అకకనయ ----- విడదీసి వాియుము .

స్ామెతలు

(4 మారుకలు)

1. మానవసేవయిే మాధవసేవ
2. బూడిద్లో పో సిన పనీనరు
3. అడగనిదే అమమయినా పట్ట ద్ు .
4.ద్ూరపు క్ొండలు నునుపు .
5. ఆవు చేలో మేసేి ద్ూడగట్ుటన మేయునా ?
6. ఊరంతా ఒకదారత ఉలిపిరత కట్ెట ది మరొక దారత .
7. ఇంట్ిక్త జేయష్ాటదేవి , పొ రుగతంట్ిక్త లక్ష్మమదేవి
8.ఆలసయం అమృతం విషం
9.అతి వినయం ధూరి లక్షణం
10. అంతయ నిషఠ
ూ రము కనాన ఆది నిషఠ
ూ రము మేలు
11. చచిినవాడి కనునలు చారడేసి
12.చంకన బిడ్ ను పట్ుటక్ొని ఊరంతా వెదిక్తనట్ు
ు
13.చింత చచిినా పులుపు చావద్ు .
14. చూసి రమమంట్ే క్ాలిివచిిననట్ు
ు
15.చేతులు క్ాలాక ఆకులు పట్ుటకుననట్ు
ు
16.చెవిట్ి వాని ముంద్ు శంఖమూదినట్ు
ు
17. తనునమాలిన ధరమం మొద్లు చెడ్ బేరము కదా !
18.తాచెడ్ క్ోతి వనమెలు చెరతచి నట్ు
ు
19.తాను పట్ిట న కుందేలుక్త మూడేక్ాళళు
20.తినన ఇంట్ి వాస్ాలు ల్కక బట్ిట నట్ు
ు
21. తీగ లాగతతే డంకంతా కదిలినట్ు
ు
22.దినదిన గండము నూరేళాుయుషు
ష
23.దీపముండగానే ఇలుు చకక బట్ుట కుననట్ు
ు
24.దేవుడు వరమిచిినా పూజారత వరమివవడు
25. ద ంగలు పడ్ ఆరెనలు కు కుకకలు మొరతగతనట్ు
ు
26.నారు పో సిన వాడు నీరు పో యడా?
27. నిండు కుండ తొణకద్ు
28.నిపుులేనిదే పొ గరాద్ు

29. ననరు మంచిదెత
ై ే ఊరు మంచిద్వుతుంది
30.పిచుిక మీద్ బిహామసి రము
31. పిట్ట క్ొంచెము కూత ఘనము
32. పులిని చూచి నకక వాత బట్ుటకుననట్ు
ు
33. పూవు పుట్ట గానే పరతమళిసుింది
34.పరట్ి చెట్ట ు మంద్ుకు పనిక్తరాద్ు
35.పద్ర ల మాట్ చదిర మూట్
36.మంతాిలకు చింతక్ాయలు రాలుతాయా!
37.ముంజేతి కంకణానిక్త అద్ర మేల ?
38. శివుని అజా లేనిదే చీమ అయినా కుట్ట ద్ు.
39. సూరుయని ముంద్ు దివిట్ీ పట్ిట నట్ు
ు
40. మొక్ెైక వంగనిదే ! మాానెైవంగునా!
41.అడుసు ది కక నేల – క్ాలు కడుగ నేల
42.తాతక్త ద్గుు నేరతునట్ు
ు
43.పిలు క్ాక్త క్ేం తెలుసు ఉండేలు దెబబ
44.రాజుల స్ొ ముమ రాళు పాలు
45.వితు
ై ే చెట్ట ు మంచిద్వుతుంది
ి మంచిదెత
46.నేల విడిచిన స్ాము – తాళం విడిచిన పాట్
47.మింగ మెతుకు లేద్ు మీస్ాలకు సంపంగతనూనె
48.లేడిక్త లేచిందే పరుగు
49. అంద్ని దాిక్ష పండుు పులు న
50.అందితే జుట్ుట అంద్కపో తే క్ాళళు .
51. అరట్ి పండు ఒలిచి చేతిలో పట్ిట నట్ు
ు
52. ఆంజనేయుని ముంద్ు కుపిుగంతులా?
53. ఆడబో యిన తీరధ ం ఎద్ురెైనట్ు
ు
54.ఇంట్ి ద ంగను ఈశవరుడెైనా పట్ట లేడు
55.చలు కు వచిి ముంత దాచినట్ు
ు
56.గోట్ితో పో యిే దానిక్త గొడ్ లి ఎంద్ుకు ?

57.గుమమడి క్ాయ ద ంగ అంట్ే భుజాలు తడుముకుననట్ు
ు
58.గుడె్ ద్ుర చేలో పడినట్ు
ు
59.ఎద్ుర ఈనింద్ంట్ే ద్ూడను కట్ెట యయ మననట్ు
ు .
60.గాలిలో దీపం పట్ిట దేవుడా నీదే భారమననట్ు
ు .
61. కరవమంట్ే కపుకు క్ోపం - విడవమంట్ే పాముకు క్ోపం
62.తముమడు తనవాడెన
ై ా ధరమం సరతగు ా చెపాులి.
63.పుణాయనిక్త పో తే పాపం ఎద్ురెన
ై ట్ు
ు .
64.క్ొండను తివివ ఎలుకను పట్ిట నట్ు
ు .
65. క్ోట్ి విద్యలు కూట్ి క్ొరక్ే !
66. క్ొండనాలుకకు మంద్ు వేసేి ఉనన నాలుక పో యినట్ు
ు
67.కూసే గాడిద్ వచిి మేసే గాడిద్ను చెరచి
త నట్ు
ు
68.కుకక క్ాట్ుక్త చెపుుదెబబ
69.కుకక తోక వంకర
70.క్ాక్త పిలు క్ాక్తక్త ముద్ుర
71. క్ాక్తలా కలక్ాలం బితిక్ే కనాన హంసలా ఆరెనలుు బితిక్తతే చాలు
72.కరర విరగద్ు పాము చావద్ు .
73. కంద్కు లేని ద్ురద్ కతిి పీట్ క్ెంద్ుకు?
74.ఓడలు బండుు బండుు ఓడలు అవుతాయి .
75. ఏరు దాట్ి తెపు తగులు బట్ిట నట్ు
ు .
76. ఏనుగు చచిినా వెయిేయ ! బితిక్తనా వెయిేయ !
77.ఏ ఎండ క్ా గొడుగుపట్ుట
78.ఎవరతక్త వారే యమునా తీరే !
79.ఎకకడ వేసన
ి గొంగళి అకకడే !
80. ఎంత చెట్ట ుకు అంత గాలి .
81.ఊళలు పళిుక్త కుకకల హడావుడి
82. ఉట్ిట క్ెగరలేనమమ సవరాునిక్త ఎగతరతనట్ు
ు .
83.ఇంట్ిపేరు కసూ
ి రత . ఇంట్లు గబిబలాలకంపు

గద్యభాగము భాగం (2 మారుకలు పిశనలు)

పాఠాయంశములు:- 6. రంగ సథ లంపై సమయ సూూరతి ( హాసయరస పిధాన వాయసం )
7. నా విషయం (ఆతమకధ)
9.అంబేద్కర్ వయక్తితవం (జీవిత చరతతి)
పాఠాయంశములు:- 6. రంగ సథ లంపై సమయ సూూరతి ( హాసయరస పిధాన వాయసం)
స్ాథనం నరసింహారావు .
1. నాట్క పిద్రశనలోనట్ుల కుండ వలసిన మెలకువలు ఎట్ు వంట్ివి ?
2. కృషణతులాభారం నాట్కం లో రస్ాభాసకు క్ారణం ఏమిట్ి?
3. రోషనారా నాట్క పిద్రశనలో రస్ాభాసకు క్ారణం ఏమిట్ి?
4. మీ నిజ జీవితం లో సమయ సూూరతి పిద్రశంచిన సనినవేశానిన తెలుపుము?
పాఠాయంశములు:- 7. నా విషయం (ఆతమకధ) సంగం లక్ష్మమభాయి
1. జెైలు ో కవరెుపుుడిస్ి ారా అని అంద్రద ఎంద్ుకు ఎద్ురు చూస్ాిరు ?
2. దేశమంతట్ా స్ావతంతియ ఉద్యమం జరుగుతుననపుుడు నెైజాంలో ఎలా ఉండేది?
3. ఆ రోజులోు చిననతనంలోనే చాలా విషయాలు ఎలా తెలిసేవి?
4. లక్ష్మమబాయి తండిి ఎట్ు వంట్ివాడు ?
5. లక్ష్మమబాయి తండిి కునన సందేహాలేమిట్ి ?
6. తన తండిి చద్ువు క్ోని జాాని అని లక్ష్మమభాయి క్ెంద్ు కనిపించింది ?
పాఠాయంశములు:- 9.అంబేద్కర్ వయక్తితవం (జీవితచరతతి) బో యి విజయ భారతి
1. “అంబేద్కర్’’ సమయానిక్త ఇచిిన పాిధానయం ఎట్ు వంట్ిది ?
2. వకి గా అంబేద్కర్ గొపుతనానిన వివరతంచండి ?
3. అంబేద్కర్ సవభావానిన వివరతంచండి ?
4. అంబేద్కర్ గురువు ల్వరు ?
5. అంబేద్కర్ ఆరాధయ దేవత ల్వ రు?
6. పుసి క సేకరణలో అంబేద్కర్ అభిరుచిక్త ఒక ఉదాహరణ నివవండి ?
7. అంబేద్కర్ విదాయ కృషిని తెలుపండి?
8. అంబేద్కర్ ధేయయ మేమిట్ి ?

జాతీయములు :- 2. మార్కుల ప్రశ్నలు

గమనిక:- (అర్ధము , స ంత వాకయము ) రండును వారయాలి ( 2 X 2 = 4)
1. అందె వేసన
ి చేయి.
2. ఆణి ముతయం
3. ఇలుు పీక్త పందిరత వేయు
4. ఈగ వాలనివవ కుండా.
5. ఉడుతా భక్తి.
6. ఊరదరా.
7. ఎండకనెనరుగని.
8. ఏ ఎండక్ా గొడుగు
9. ఒంట్ెద్ర ు పో కడ.
10.కనునల పండుగ
11.క్ాలిక్త బుదిధ చెపుు.
12.క్ీలు బొ మమ.
13.కుకకలు చింపిన విసి రత.
14.క్ెైంకరయం చేయు.
15.గగోులు పట్ుట.
16.గీట్ు రాయి.
17.గుడి్ లో మెలు.
18.గొడ్ లి పట్ుట.
19.గోరంతలు క్ొండంతలు చేయి
20.చద్ువు సంధయలు.
21.చింతాకంత
22.చీట్ిక్తమాట్ిక్త.
23.చుక్ెకద్ురు.
24.చేదో డువాదో డుగా.
25.తలమానికం.
26.తామరతంపరగా.
27.తేట్తెలుంచేయి.

28.అలాురు ముద్ురగా.
29.ఆబాలగోపాలము.
30. ఇసుక వేసేి రాలనట్ు
ు .
31.ఈసడించు.
32.ఉవివళళురు.
33.ఊగతసలాట్.
34.ఎముకల లేనిచేయి.
35.ఏకు మేకుగుట్.
36.ఒంట్ిక్ాలుమీద్ లేచుట్.
37.కతిి మీద్ స్ాము.
38.క్ాకతాళీయం.
39.కుందేట్ి క్ొముమ.
40.కూపసథ మండూకం.
41.క్ొంగ జపం.
42.గగన కుసుమం.
43.గుండె చెరువగు.
44.గొంతెమమ క్ోరతకలు.
45.గోడమీద్ పిలిువాట్ం.
46.చంద్ుినిక్ోనూలుపో గు.
47.చాపక్తంర ద్ నీరు.
48.చిలుక పలుకులు.
49.చుకకలోు చంద్ుిడు.
50.చెవి నిలుు కట్ుటక్ొని.
51.తండో పతండాలుగా.
52.తలలోనినాలుక.
53.తఠరదుర బట్ుట.
54.తేనె పూసిన కతిి .
55.తోకతొిక్తకన తాిచు.

56.నంగనాచి.
57.నాందిపలుకు.
58.నిమమకు నీరెతిినట్ు
ు .
59.నీళళుగారతపో వు.
60.నేల ఈనినట్ు
ు .
61.పట్ుటగొమమ.
62.పుంఖానుపుంఖాలుగా.
63.పుణిక్తపుచుిక్ొను.
64.బూడిద్లో పో సిన పనీనరు.
65.భగీరథ పియతనం.
66.మచుి తునక.
67.మసిపూసి మారేడు క్ాయ చేయు.
68.మినునవిరతగతమీద్ పడు.
69.ముంద్డుగు వేయు.
70.ముంద్రత క్ాళుకు బంధాలు వేయు.
71.మొసలికనీనరు.
72.వెననతోపట్ిట న విద్య.
73.ద ంద్ూ ద ందే.
74.నలేురుపై బండి నడక.
75.నడుంబిగతంచు.
76.నిపుులు గరకుక
77.నీళళునములు.
78.నివురు గపిుననిపుు.
79.నూరతపో యు.
80.నేతి బీరక్ాయ.
81.తామరతంపర.
82.పకకలోబల్ుం.
83.పానకంలో పుడక.

84.పుక్తకట్ిపురాణం
85.చింద్ర వంద్ర.
86.పుసి క్ాల పురుగు.
87.పడచెవిని పట్ుట.
88.పపుులో క్ాలు వేయు.
89.బలు ంక్ొట్ిట న రాయి.
90.భరత వాకయం .
91.మంగళంపాడు.
92.మడమతిిపువి.
93.మేకవనెనపులి.
94.మాయనిమచి.
95.మీనమేష్ాలు ల్క్తకంచు.
96.ముకుకపచిలారని.
97.మూడు పూవులు ఆరు క్ాయలు.
98.మూనానళు ముచిట్.
99. యథాతథంగా.
100. సవసిి చెపుు.

పద్యభాగం (3. మారుకలు పిశనలు) సంద్రభ సహిత వాయఖయలు

గమనిక :- పద్యభాగము నుండి రెండింట్ిక్త వాియవలిసియుండును
(2 X 3 = 6 మారుకలుండును)
పాఠాయంశములు 4. సుభాషితాలు (నీతిపదాయలు)
5. సందేశం (ఆధునిక పద్యం )
6. ఓరుగలుు ( గేయ కవిత)
9. సీటీట్ చిల్ ీన్ (వచన కవిత)
పాఠాయంశములు 4. సుభాషితాలు (నీతిపదాయలు) సంద్రభ సహిత వాయఖయలు.
1. పకుక భంగులు వివేక భిషట సంపాతముల్ !
2. గాలియిే పరతద ర వాత క్ేలిడుట్ బాగు !
3. కూడు తినెడి క్ాడ కులభేద్మేలక్ో !
4. పకుకపొ ట్ట కూట్ిక్తది వేషమయా !
5. అభిములు ససయములన్ దినవు. !
పాఠాయంశములు :- 5. సందేశం (ఆధునిక పద్యం )
1. సంగరము సేయుడు తోియుడు మాతృ ద్ుుఃఖమున్.!
2. మిము న ంపన్ పుట్ిట లేడెవవడున్!
3. జగచిరతతి లో కననది గాని విననదియు గాని రణంబిది.!
4. నవ పరవము లేరుడు జాతి కతి ఱిన్!
పాఠాయంశములు :- 6. ఓరుగలుు ( గేయ కవిత)
1. వికరమము వెడలినట్ు
ు రదపతిి !
2. క్ాలముమలో వింత కనక్ాభిషేకముమ!
3. కరస్ాన బట్ిట నది ఖడు లతిక గూడ!
4. ఆ మహాతుమని మించుట్డుగుద్ముమల బాద్య మరతుంచి కద్లరా!
5. ఆ చోట్ వరతషంపు మమర జనమము నీది!

పాఠాయంశములు :- 9. సీటీట్ చిల్ ీన్ (వచన కవిత)

1. పాలు తాిగాలిున బాలయం పాలకవరు వేట్లో చేజారత పో యింది.!
2. ఎవరునానరు అడగడానిక్త!
3. వాళు ను చూసుింట్ే పురాతతవ శాసి రవేతిలు గురుికు వస్ాిరు !
4. ఏ అమావాసయ వాళును వీధిపాలు చేసిందో !

గద్యభాగం (3 మారుకలు పిశనలు) సంద్రభ సహిత వాయఖయలు
గమనిక:- గద్యభాగము నుండి రెండింట్ిక్త వాియవలిసియుండును
(2 X 3 = 6 మారుకలుండును)
పాఠాయంశములు: - 6. రంగ సథ లంపై సమయ సూూరతి( హాసయరస పిధాన వాయసం )
7. నా విషయం (ఆతమకధ)
9.అంబేద్కర్ వయక్తితవం (జీవిత చరతతి)
పాఠాయంశములు: - 6. రంగ సథ లంపై సమయ సూూరతి.
1. ధునురాబణ పాణినెై నీచెంత నేనుంట్ిని గదా, నీక్ేల భయం ?
2. జనం ఘొలుున నవువతునానరు!
3. ఇది మరొక రస్ాభాసం !
4. క్ాని రాక తపిుంది క్ాద్ు !
5. నృతయంలో అతని కది తెలియ లేద్ు.!
6. ఏమిరా ! నీవు మగవాడివేనా ? ఔనా క్ాదా?
పాఠాయంశములు: - 7. నా విషయం .
1. పదేళుక్ే మాక్ెనననవిషయాలు తెలిసేవి!
2. ఆయన సతయక్ాలం వాడు. పరమ స్ాతితికుడు!
3. నా జీవితంలో అది ఒక సువరాణవక్ాశం!
4. ఆ పేరంట్ే నా క్ెంతో ఇషటం ఇపుట్ిక్ీ!
5. ఈనాట్ిక్ీ అనుకుంట్ాను. ఆయన చద్ువుక్ోని జాాని అని!
పాఠాయంశములు: - 9.అంబేద్కర్ వయక్తితవం.!
1. అంబేద్కర్ ద్ృషిటలో సమయమంట్ే విజాానం!
2. ఏ మనిషి పేిమకూ దేవష్ానిక్ీ అతీతుడు క్ాద్ు!
3. ఆయన జీవితంలో విరామమూ విశారంతి లేవు!
4. ఆయన సంపాద్నలో చాల భాగం పుసి క్ాలక్ే ఖరియిేయది!
5. సవయం కృషి, ఆతమ విశవసం మానవుని మనుగడకు అతయంతావశయక్ాలు!

ఉపవాచకం – బారతషటరు పారవతీశం (5.మారుకల పిశనలు)
Pg.no- 34 to 75 – IV , V, VI and VII PARTS .
1. చెననపట్నం నుండి “ట్యయట్ిక్ోరన్” రెల
ై ు పియాణం పారవతీశానిక్త పద్ర మనిషిక్త
జరతగతన సంభాషణను వివరతంచండి?
2. “ట్యయట్ిక్ోరన్” నుండి ” “ క్ొలంబో ” కు చేసన
ి సీటమరు పియాణంలో పారవతీశం ఏ
విధంగా పివరతించాడు?
3. “క్ొలంబో ” నుండి పారవతీశం తండిిక్త ఏమని ఉతి రం రాస్ాడు?
4. మారెులుులోని హో ట్లులో పారవతీశం అనుభవాలేమిట్ి ?
5. మారెులుు సూయాజుక్ాలువల మధయ సీటమరు పియాణంలో పారవతీశం
అనుభవాలేమిట్ి ?
6. పారవతీశం చెననపట్నంలో క్ొనన ట్లపీతో పడ్ ఇబబంద్ు లేమిట్ి ?
7. “ తామస్ కుక్ కంపనీ ” వారు పారవతీశానిక్త కలిుంచిన సద్ుపాయాలేవో తెలుండి?
8. పారవతీశం రెైలు పియాణంలోని ఒక హాసయ స్ో ూరక సనినవేశానిన వివరతంచండి?
9. మొగలూ
ి రులో పారవతీశం వసి ర ధారణకు మధయగల భేదాలేవి ?
10.హో ట్లోు భోజనం చేసే సమయంలో పాట్ించవలసిన కనీస మరాయద్ లేవో ఈ నవల
ఆధారంగా తెలుండి. ?
11. పారవతీశం ద్ృషిటలో లక్ష్మమ పిసననత వలు కలిగే లాభాలేవి?
12. మన దేశం పరతసిథతులను ఏ విధంగా బాగు పరచాలని పారవతీశం అనుక్ొనానడు?
13.భారతీయ సంసకృతిక్త – పాశాితయ సంసకృతిక్త గల స్ామయ భేదాలేవి?
14.“బారతషటరు పారవతీశం ” నవలలోని హాస్ాయనిన గురతంచి వాియండి?
15. పారవతీశం వయక్తితవ మెట్ిటది ?

ప్ద్యభాగం (8. మార్కులు ప్రశ్నలు) ప్రతిప్దార్థం
పాఠాయంశములు:- 4. సుభాషితాలు (నీతిపదాయలు) వివిధకవులు
5.సందేశం ( ఆధునిక కవులు )

4. సుభాషితాలు (నీతిపదాయలు)
1. ఆక్ాశంబున నుండి శంభుని శిరం, బంద్ుండి డతాదిి, సు
శలుకంబైన హిమాదిి నుండి భువి,భూలోకంబునంద్ుండి యఱు
స్ోి క్ాంభోధి, పయోధి నుండి పవనాంధో లోకమున్ చేరే గం
గా కూలంకష ,పకుకభంగులు వివేకభిషట సంపాతముల్.
2 ఉరుతర పరవతాగరమున నుండి ద్ృఢంబగు ఱాతిమీద్ స
తవరముగ తెిళిు క్ాయము హతంబుగ చేయుట్ మేలు, గాలి మే
పరతద ర వాత క్ేలిడుట్ బాగు , హుతాశన మధయ పాతమున్.
వరమగు, చారు డల గుణ వరజ న మరహము క్ాద్ు చూడగన్.
3. పలుమఱు సజజ నుండు పిియభాషల్ పలుక, కఠోర వాకయముల్
పలుకడ క్ాన కపుుడవి పలికన్ క్ీడునుక్ాద్ు, నికకమే
చలువకు వచిి మేఘుడ క జాడను తా వడగండుు రాలిినన్
శిలలగు ననట్ు వేగతరమె డతల నీరము గాక? భాసకరా !
4. బలయుతుడెైన వేళ నిజబంధుడు తోడుడు గాని యాతడే
బలము తొలంగెనేని తన పాలిట్ి శతుివ దెట్ు ు పూరుణడెై
జవలనుడు క్ానగాలుి తఱి సఖయము జూపును వాయుదేవుడా
బలియుడు సూక్షమ దీపమగు పట్ుటన నారుదె గాలి భాసకరా!
5. ఎకకడి మంతి తంతిముల వెకకడి చకరము లేడ పాచికల్,
ఎకకడి జోయతిషయంబులవి యిెకకడి హేతువు లేడ పిశనముల్
తక్తకడి గాకపూరవకృత ధరమ సుకరమమె నిశియంబు పో
పకుకరు పొ ట్ట కూట్ిక్తది వేషమయా శరభాంకలింగమా.
6. తమ యుద్కంబులననద్ులు దాివవు సీవయఫలంబుల్లు వృ
క్షములు భుజంప వభిములు ససయములందిన వట్ుటగా మహో
తి మ పురుష్ారతజతం బయిన ద్ివయ మహరతనశమున్ బరోప క్ా
రమునక్ె యౌను సుముమ రఘురామ ద్యా హృద్యా శుభోద్యా!

5.సందేశం ( ఆధునిక కవులు )
1. ఈ పరతంతి జీవనము నెట్ు ు భరతంతురు విశవ మెలు ను
దీర పితమెై సవతంతిత కతీవ కృషిం ద్లదాలిి మానరే
ఖా పరతపుషట మయిెయ దిిజగంబుల గెలిిన వారత బిడ్ లీ
యాపద్ నుంద్ురా సమయ మెన
ై ది ల్ండిక భారత పిజల్!
2. ఎవరో మోక్షము నిచుివారలని మీక్ేలా వృధా భాింతి ; మీ
వయస్ాయంబ గడించి పట్ట వల్ మీ వాలు భయమున్; మీన మే
ష వివాద్ంబుల క్ాలమేగె సమరోతాుహముమనం బేరతి మీ
భవముల్ ధనయము జేసక్
ి ొండు మిము న ంపన్ బుట్ిట లేడవ
ె వడున్.
3. అనునవులేద్ు కుట్ిలను , నకకఱ లేద్ు కట్ారు, లీట్ెలున్
బనునట్ లేద్ు , శాతివుల పాిణము దీయుట్లేద్ు , నెతి ురున్
జునున విధాన బట్ిట తెగ జుఱుుట్ లేద్ు ; జగచిరతతిలో
గననది గాని విననదియు గాని రణంబిది వికరమింపుడమ !

లేఖారచన (8. మారుకలు పిశనలు)
1. క్తంర ద్ సూచించిన పేరు, చిరునామాతో విషయానిన వివరతసి ూ లేఖను వాియండి.
విశాఖపట్నం , మురళీనగరోు నివసించుచునన సిదధ ారథ , విజయవాడలోని చెైతనయ
కళాశాలలో చద్ువుతునన తన అననయయకు తన పుట్ిట న రోజుకు రమమని
ఆహావనిసూ
ి వాిసుిననట్ు
ు ఒక లేఖ వాియుము.
2. హెైద్రాబాద్ లో బంజార హిలుులో నివసిసి ునన రాహుల్ అనే విదాయరతధ ఉగరవాద్ం
వలు

దేశానిక్త

సంభవిసుినన

నష్ాటలను

వివరతసి ూ

,

ఉగరవాద్

సమసయను

పరతషకంచమని క్ోరుతఠ దేశ పిధానిక్త వాిసుిననట్ు
ు ఒకలేఖను వాియండి.
3. విశాఖపట్నంలోని

అకకయయపాల్ం

నివసించుచునన

వివేక్

అనే

విదాయరతధ

కుంభక్ోణాలతో అధో గతి పాలవుతునన దేశాభివృదిర ని గూరతి ఆవేద్న చెంద్ుతఠ
వాట్ిని పరతషకరతంచే వెైనానిన గూరతి రాషటీపతిక్త వాిసుిననట్ు
ు ఒక లేఖ వాియండి.
4. రాజమండిి లో ఇనీనసు పేట్లో నివసించుచునన పిదీప్ అనే విదాయరతధ తన పాింతంలో
పరతగత పో తునన పారతశుద్ధ య సమసయను వివరతసి ూ దానిన పరతషకరతంచమని క్ోరుతఠ
రాషటీ ఆరోగయ శాఖా మంతిిక్త వాిసుిననట్ు
ు ఒక లేఖను వాియండి.
5. వరంగలుు లో భారతీయ విదాయభవన్ లో చద్ువుతునన డరరామ్ అనే విదాయరతధ తన
పాఠశాలలో జరుపుక్ొనన స్ావతంతియదిననతువమును వివరతసి ూ విశాఖపట్నం లోని
గోపాలపట్నంలో నివసించుచునన నరేంద్ి అనే తన మితుినిక్త వాిసుిననట్ు
ు ఒకలేఖ
వాియండి.
6. విశాఖపట్నంలో ఢిలీు పబిు క్ సూకల్ లో చద్ువుతునన పరశురామ్ అనే విదాయరతధ తన
పాఠశాలలో గురుపూజా మహో తువమును వివరతసి ూ హెైద్రాబాద్ు శారదా నిక్ేతన్
లో చద్ువుతునన తన మితుిడు నవీన్ క్త ఒకలేఖ వాియండి .

7. విశాఖపట్నం డర పిక్ాష్ విదాయనిక్ేతన్ లో హాసట లులో ఉంట్య చద్ువుతునన భారతి
అనే విదాయరతధ హెైద్రాబాద్ లో దిల్ సుఖ్ నగర్ లో నివసించుచునన తన తండిి గారతక్త
పద్వ తరగతి పరీక్ష ఫీజు కట్ుటట్క్ెై డబుబ పంపించమని క్ోరుతఠ వాిసుిననట్ు
ు ఒక
లేఖ వాియుము .
8. హెైద్రాబాద్ లోని క్ేందీియ విదాయలయంలో చద్ువుతునన రమేష్ అనే విధాయరతధ
తాము జరతపిన

విజాానయాతి విషయాలను వివరతసి ూ విశాఖపట్నం లోని తన

మితుిడు గంగాధర్ కు వాిసుిననట్ు
ు ఒక లేఖ వాియండి.

వాయసరదప పిశనలు ( 10 మారుకలు పిశనలు )
క్తంర దివాట్ిలో ఒక దాని గురతంచి రెండు వంద్ల పదాలకు మించకుండా వాయసమును
వాియండి.
1. అవినీతి – నిరదమలించవలసిన బాధయత .
2. నేనే పిధాన మంతిి నయితే
3. నీకు నచిిన కవి
4. ఆరతధక మాంద్యం – పిపంచదేశాల బాధయత.
5. విదాయరుధలు – సంఘసేవ.
6. విదాయరుధలు – కరమశిక్షణ
7. విదాయరుధలు – రాజక్ీయములు.
8. వనయ పాిణి సంరక్షణ.
9. విజాాన యాతిలు
10.విననద్ యాతిలు.
11.జాతీయ సమెైకయత
12.పుసి క పఠనం - ఆవశయకత.
13.వాతావరణ క్ాలుషయం.
14.మహిళాభుయద్యం.
15.దేశ భాషలంద్ు తెలుగు ల్సు.
16.మాతృభాషలో విదాయబో ధన - ఆవశయకత. .
17.విశవశాంతి.
18. ఉగరివాద్ం – నిరదమలనలో పిభుతవబాధయత.
19.నీకు నచిిన దేశ నాయుకుడు.
20.వాయయామం – క్ీడ
ర లు.

అప్రిచిత గదాయంశ్ములు. ( 6 x 2 = 12 మార్కులు )
1.క్తంర ది గదాయంశానిన చదివి దిగువనీయబడిన సమాధానాలోు సరతయిన
ెై దానిని ఎనునక్ొని
వాియండి
వీరభిదిారెడి్క్త అంక్తతంగా క్ాడఖండం రచించిన డరనాధుడు పో తనకు సమక్ాలికుడు .
డరనాధుడు క్ాడఖండం, భీమఖండం అనేకపురాణాలను తెనిగతంచినా , వానిని సవతంతిించి
పిబంధాలవల్ తెనిగతంచాడు. భీమఖండం గోదావరత తీరదేశ దివయవెైభవ వరణ నా గరంధమని
చెపువచుిను. క్ాడఖండం పరిఢాంధి కవితా పరతజా ానానిక్త చద్ువద్గతన పి బంధం శివరాతిి
మాహాతమయం అనే గరంధానిన కూడా డరనాధుడే రచించాడు. డరనాధునకు పరిఢరీతి మీద్ పీతి
ి
ఎకుకవ . ఆయన హరవిలాసం రచించి తిపుయయ శెట్ిటక్త అంక్తతమిచాిడు. కవి
స్ారవభౌముడిగా పిసిధ్ధ ి చెందిన డర నాధుడు 15వ శతాబిర క్త చెందినవాడు.
పిశనలు:1. డర నాధుడు రచించిన గరంధాలేవి ?
2. డర నాధుడు ఎవరత సమక్ాలికుడు ?
౩. డర నాధుడు తన హరవిలాసం క్ావాయనిన ఎవరతక్త అంక్తతమిచాిడు ?
4. డర నాధుడుక్త గల బిరుద్ు ఏది ?
5. డర నాధుడు ఏ క్ాలం లోని వాడు ?
6. (1). ‘’పీతి
ి ’’ అనన పదానిక్త అరధ ము వాియుము.
(2). “ పిసధ్
ి ధ ి” అనే పదానిక్త వయతిరేక పద్ం వాియుము.

అపరతచిత గదాయంశములు. ( 6 x 2 = 12 మారుకలు )
పాట్లీ పుతిం సుమారు వెయిేయళు పాట్ు మగధ రాజాయనిక్త రాజధానిగా వరతధలిుంది
మహానగరం గాను, సుంద్రమెైన నగరం గాను పిఖాయతి చెందింది. అదియిే ఈనాట్ి బీహార్
లోని పాట్ాన
క్ీ.ర పూ. 493 లో బింబిస్ారుని తరువాత రాజాయధిక్ారానిక్త వచిిన అజాతశతుిడు
ఈనగర నిరామణానిక్త నాంది పలిక్ాడు. ఒకచినన క్ోట్ను కట్ట డానిక్త పాట్లీ గారమం అని
పేరుపట్ాటడు. గంగా, స్ో న నద్ుల సంగమ పాింతంలో పాట్లీ గారమం ఉండట్ం వలు దానిక్త
పాిముఖయం వచిింది. ఆ రోజులలో నద్ులే రవాణాకు, రాకపో కలకు, జనస్ాంద్ితకు
ఆలవాలంగా ఉండేవి తరువాత మౌరుయల క్ాలంలో పాట్లీపుతిం పేరుతో మహానగరంగా
అభివృదిధ చెందింది. మౌరుయలనండి గుపుిల వరకు మగధరాజాయనిక్త రాజధానిగా విలసిలిుంది.
కధా సరతతాుగరం అనే గరంద్ంలోని అంశాలను బట్ిట ఆ నాట్ి పాట్లీపుతిం
పుష్ాులకు,

స్ాంసకృతిక్త,

విజాాయనానిక్త,

సంపద్లకు

లాలితకళలకు

నిలయమని

చెపువచుిను.
ఆశలకునిక్ాలంలో

ఈనగరమెంతో

అభివృదిధ

చెందింది.

రాజమందిరాలు

,సూ
ై
ి పాలుఎననన నిరతమపబడినవి. ఈనగరంలోని స్రధాలు పిపంచంలోని అతి సుంద్రమెన
రాజు గృహల కనాన మిననగా ఉనానయిని అనానడు. “పాహిమాన్ “ అనే చెైనాయాతిికుడు
మన దేశంలోని ఆనాట్ి పిఖాయత పట్ట ణాల్న
ై వెశ
ై ాలి, ఉజజ యిని , వారణాశి లకంట్ే పాట్లీ
పుతిం గొపుగా ఉండేది.
అంద్ువలేు పిపంచంనగరాలనినట్ిక్ీ పాట్లీపుతిం మహారాణి వంట్ిది అనిపేరు పొ ందింది.
ఈనగరఅవశేష్ాలిన ఇంగీుషు పురాతతవ శాసి రజుాలు సూ
ధ నర్ , వాద్ల్ లి తివివ వెలిక్తతీస్ారు.
పిశనలు:- 1. కధా సరతతాుగరంలో పాట్లీ పుతిం వేట్క్త నిలయమని చెపుబడింది ?
2. పాట్లీ పుతి నగర నిరామణానిక్త నాంది పలిక్తన రాజెవరు ?
3. పాట్లీ పుతి నగర అవశేష్ాలిన వెలిక్త తీసిన పురాతతవ శాసి రజుాలు ఎవరు ?
4. పాట్లీ పుతి ఏయిే నద్ుల సంగమ పాింతంలో ఉంది ?
5. పాట్లీ పుతి ఏ నగరాల కంట్ే గొపుగాఉండేది?
6. (1). “ నాంది” అనే పదానిక్త అరాధనిన తెలపండి ?
(2). “పిఖాయతి” అనే పదానిక్త పరాయయ పద్ం వాియండి ?

అపరతచిత గదాయంశములు. ( 6 x 2 = 12 మారుకలు )
ఆధునికక్ాలపు కవితవం అంతట్ి ముంద్ట్ికనాన ఎకుకవ మంది చద్ువుతునానరు.
దానివలు కవితవంలో సరళత ఒక అవసరమెైన గుణంగా పివేశంచింది. భాష కూడా
స్ామానయ వయవహారానిక్త క్ొంత సనినహితమయిమది. కవితవంలో పాండితయ పికరషకనాన
భావపికట్నక్ే పాిధానయం పరతగతంది.
క్ావయ వసుివు విషయంలో కూడా మారుులు వచాియి. అతీత శకుిల పిస్ి ావన
తగతుంది . సమక్ాలక సమాజ చితిక్ా సుషటంగా కనిుసుింది. వరాణశరమ ధరామల నిరసన
తోలిక్ాలపు నవయకవితవంలో ఎకకవ కనిుసుింది. సీి రని ఒక ఆరాధయ దేవతగా (కవితవంలో)
నవయకవులు భావించారు. అంగంగా వరణ నపో యింది. జాతీయతాభావం, సవదేడ రాషటీ
సంసకృతుల

మీద్ పేిమ స్ావతంతోియధయమంలో భాగంగా చోట్ుసు కుననయి ఈ

మారుులనినట్ినీ ఆధునిక కవితవం పితి బింబంచింది.
నవయకవితవం,

భావ

కవితవం

అనే

ఈ

రెండు

మాట్లు

చాలా

వరకు

సమానారర క్ాలయిన , వీట్ిమధయ ఉండే భేదానిన గురతించట్ం అవసరం. ఆధునిక
కవితవంలోవచిిన

అనిన

రక్ాల

మారుులిన

సూచించడానిక్త

నవయకవితవం

మాట్వాడతారు. అంద్ులో క్ొంతభాగానిన మాతిమెభావకవితవం అంట్ారు
పిశనలు:- 1.నవయకవులు సీి ని ఎలా భావించారు ?
2. ఆద్ునిక కవితవం సరళత అనే గుణం పివేశించడానిక్త క్ారణ మేమిట్ి ?
3. స్ావతంతోియద్యమంలో భాగంగా స్ాహితయంలో చోట్ుచేసుకునన అంశాలేవి?
4. నవయకవితవం భావ కవితవం ఈ రెండింట్ిక్త మధయగల భేద్మేమిట్ి?
5. ఆధునిక కవితవం లో దేనిక్త పాిధానయత పరతగతంది?
6. (1).“ నవయము” అరధము వాియుము?
(2).” కవితవం” వికృతి పద్ము వాియుము.

అనే

అపరతచిత గదాయంశములు. ( 6 x 2 = 12 మారుకలు )
బహుముఖపిజా ాశాలి , సంసకృతాంధి పాికృతాది భాష్ావేతి అయిన డరనాధుడు తన
పాండితయ పికరష చేత ఆనాట్ి ఆంధిరాజయనేతల అభిమానమును తేలికగా చూరగొనినాడు.
అనేక గరంధ రచనలు గావించి ఇహపర స్ాధనములను అందినాడు. “ చినానరత పొ నానరత
చిరుత

కూకట్ినాడు”

గరంధ

రచనకు

పూనుక్ొని

వృదాధపయద్శవరకు

దానిని

క్ొనస్ాగతంచినాడు. పరిఢవయసులో రచించిన శృంగార నెైషధక్ావయము సంసకృతంలో డరహరష
విరచిత నెష
ై ధక్ావయమునకు అనువాద్ము.
శివభక్తి పరాయణుడెన
ై డరనాధుడు శివరాతిి మాహాతమయము. క్ాడఖండము , భీమ
ఖండము,

హరవిలాసముల లోనూ అనేక కధలు ఆధారంగా చేసుకుని శివభక్తినీ, శివ

మాహాతమయము

వరతణంచినాడు.

గౌడడింఢిమభట్ుటను

వాద్ములో

ఓడించి

పరిఢదేవరాయలచేత ముతాయలశాలలో కనక్ాభిషేకమును చేయించుక్ొని కవి స్ారవభౌమ
బిరుద్మును గరహించినాడు. భోగలాలసకు అలవాట్ుపడిన డర నాధుని శరీరము
ఓడి రాజులక్ాలములో అనేక కషటములకులోనెన
ై ాడు. కలము పట్ట వలసినచేతితో హలము
పట్ట వలసి వచిినది. ఓడి రాజులు తెలుగు కవులను ఆద్రతంచువారుక్ాకపో వుట్వలు
నడిరోడు్పై డరనాధుని భుజసకంధములపై

నలు రాయి ఎక్తకనది. భూలోకములోఉండన్

కషటమనుచు “దివిజ కవివరు గుండియల్ డిగు ురనగ ‘’ అమరపురతక్త చేరన
త ాడు.
పిశనలు:1. డరనాధుడు ఏయిే భాషలలోదిట్ట? రాజులచే అభిమానింపబడుట్కు క్ారణమేమి?
2. శృంగార నెైషధ క్ావయము దేనిక్త అనువాద్ం? దానిని అతడు ఏ వయసుులో రచించెను?
3. డరనాధుడు ఏయిే క్ావయములలో శివ మాహాతమయమును వరతణంచెను ?
4. కనక్ాభిషేకమునకు డరనాధుడు ఎంద్ుకు అరుహడెన
ై ాడు ?
5. వృదాధపయంలో డరనాధుడు అనుభవించిన కషటములేవి ? ఆ కష్ాటలకు క్ారణమేమి?
6. (1).“హలము’’ ఈ పదానిక్త అరాధనిన వాియండి ?
(2).’’రాజు ‘’ ఈ పదానిక్త రెండు పరాయయపద్ములను వాియుము .

అపరతచిత గదాయంశములు. ( 6 x 2 = 12 మారుకలు )

గురజాడ అపాురావుగారు కవితా వసుివులో భాషలో , భావంలో వయక్ీికరణలో
క్ొరతి పో కడలు పో యారు’ .గతడుగు రామమూరతిగారు వాయవహారతక భాష్ో ద్యమానిక్త బాసట్గా
నిలిచి తాను తన రచనలిన వాయవహారతక భాషలో క్ొనస్ాగతంచారు. పిజాస్ావమయ యుగంలో
పిజలకు క్ావలసింది, కవులు పిబో ధించవలసింది దేశభక్ేి నని తన ‘’ దేశభక్తి ’’ కవితలో
చాట్ిచప
ె ాురు.
స్ాంఘిక

ద్ురాచారాలిన

ఖండించడానిక్త

కధావసుివులకు రదప కలున చేసన
ి ఘనత

స్ాహితాయనినవినియోగతసి ు

తగతన

అపాురాగారతక్ే ద్కుకతుంది. బాలయ,

వృద్ధ వివాహాల ద్ురాచారఖండనం కవితావసుివుగా వీరు‘’ పుతి డిబొ మమ పూరణమమ ‘’
రచించారు. వార వనితా వవవసధ కు వయతిరేకంగా, వితంతు వివాహాలకు పోి తాుహకరంగా
తీరతిదిదన
ిర కథా సంవిధానం కలది. ‘’ కనాయశులకం’’ నాట్ిక ‘’కథానిక’’ నూతన పిక్య
తర కు
గురజాడే ఆద్ుయడు . తెలుగులో మొట్ట

మొద్ట్ి కథానిక ’’దిద్ర ుబాట్ు’’ వీరతద!ే

‘’ముతాయలసరాలు ‘’ అనన ఛంద్సుును సృషిటంచిన మహాకవి గురజాడ అపాురావుగారు .
క్ొరతి పాతల మేలు కలయికగా పాిచీన ఆధునిక స్ాహితాయలకు వారధి లాగా నిలిచిన
యుగకరి గురజాడ. కవితవం - కళలు పిజల క్ోసమేనని ఆయన చాట్ి చెపాురు. తేలిక
మాట్లు, అవికూడ చకకట్ితల
ె ుగుపదాలు . ఆయన కవితలో కనిపిస్ి ాయి. అయితే
భావాలూ ఆలోచింపచేసవి
ే గా లోతుగా ఉంట్ాయి. డర డర అననట్ు
ు ఆది క్ాలంలో తికకన,
మధయ క్ాలంలో వేమన ఆధునిక క్ాలంలో గురజాడ మహాకవులు. ‘’ఆధునిక స్ాహితాయనిక్త
అడుగుజాడ గురజాడ. ‘’
పిశనలు:- 1. గురజాడ కవితలోు భాష, భావాలు ఎలా ఉంట్ాయి ?
2. గురజాడ గురతంచి డర డర ఏమనానరు ?
౩. స్ాంఘిక ద్ురాచారాలను ఖండిసి ూ ఆయన చేసిన రచన లేవీ ?
4. దేశ భక్తి గేయం దావరా వీరు చాట్ిన దేమి ?
5. తెలుగులో మొద్ట్ి కధానిక ఏది ? కరి ఎవరు ?
6. (1) అడుగు - నానారాధలు వాియండి.
(2). ‘’కవిత ‘’ క్త వికృతి పద్ం వాియండి .

