Sample Question Paper (2022-23)
Subject: Telugu (107)
Class: XII
Time: 3 Hrs.
Max Marks: 80m
General Instructions:
1. The question paper contains 4 sections.
2. Total 80 marks
3. Section-A Reading Comprehension,
Section-B Grammar,
Section-C Literature,
Section-D Creative writing.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------భాగము - ఏ
1. క్రింది గద్య ింశములను చదివి ఇదైనా ఒకటి ఎనుు కొని అడిగిన క్రశు లకు సరియైన
సమాధానమును గురితించుము.
5x1=5
ఏ)
తెలుగు సాహిత్య ం పలు ప్పభావాలకు లోనయంది. పద్య రూపం లోని ప్ాచీన సాహిత్య ం రానురాను
పలు రూాలను పందింది. అట్లే ప్పపంచవాయ పతంగా ఉబికి వచ్చి న పలు ఉద్య మాలు, భారత్ దేశానికి కూడా
విస్తరంచాయ. ఆంగ్ల ేయుల ాలనలో మగుతు
ు నన భారతీయులోేను సాా త్ంప్త్య య ఇచఛ ను రగిలంచ్చన ఈ
ఉద్య మాలు సాా త్ంత్ర్యయ ద్య మం గా పరణమంచ్చ, దేశభకి త కవిత్వా నికి అంకురారప ణ చేశాయ. మన భారత్
మాత్ను స్తుతస్తత ఆమెకు నమస్క రతత పలువురు పద్యయ లు, గీత్వలు రాశారు. వాటిలో దేశభకి త స్ంబంధంచ్చన
గీత్ం " ద్ండాలు ద్ండాలు భారత్ మాత్". ఈ గ్లయానిన బాలకవి వడాాది సీత్వరామాంజనేయులు, కాశీ
విశా నాథ శాస్త్ర త కలర స్ంయుక తంగా రాశారు. ఈ గీత్ం, మరకొనిన గీత్వలు, కొనిన ఛందోబద్ధ పద్యయ లు కలపి
1921లో ఈ జంట కవులు' స్ా రాజయ గీత్వమృత్ం' అనే పుస్తకానిన అచ్చి వేశారు. 38 పేజీలునన ఈ పుస్తకంలో
ద్ండాలు ద్ండాలు ద్ండాలు భరత్మాత్ ాట ఒకట్ల 18 పేజీలను ఆప్కమంచ్చంది. ఈ ాటలో మొతుత 326
ాద్యలు ఉనాన య. ఆ ాట ఆనాడు పటణా
ట లనుండి పల్లల
ే కు విస్తరంచ్చంది. విశేష ప్పజాద్రణ పందింది.
అపప టి ప్బిటిష్ ప్పభుత్ా ం ఆ ాటను, పుస్తకానిన నిషేధంచ్చంది. ఈ గీత్వనిన రారనందుకుగాను కవులు
ఇద్దరని ప్పభుత్ా ం క్షమాపణ చెపప మంది. దీనికి నిరాకరంచ్చన వారకి ఐ.పి.ర. 124 - ఎ, ప్పకారం తొమి ది
నెలల కఠిన కారాగార శిక్షను విధంచ్చంది. 500 రూాయల జరమానా వేరంది. అదే కటన
ట ందుకు మయ
మూడు నెలలు జైలు. మొత్తం కలపి ఒక స్ంవత్స రకాలం ాటు రాజమంప్డి జైలోే పెటిం
ట ది. ఈ కఠిన కారాగార
వాస్ం బాలకవి వడాాది మాప్త్ం ధైరయ ంగా భరంచాడు. జైలు వాత్వవరణానికి త్టుటకోలేక పూడిపెదిద
కాశీవిశా నాథ శాస్త్ర త ప్పభుత్వా నికి క్షమాపణ రారచి , జైలు నుండి విడుద్లై, రాజకీయాలకు దూరంగా
వెళ్ల ేపోయాడు. వడాాది పూడిపెద్దల పుస్తకానిన
నిషేధతత ఆ నాటి ప్బిటిష్ ప్పభుత్ా ం శిక్షంచ్చంది.
విశాఖపటన ంలో దేశ సాా త్ంప్త్య ఉద్య మ భావాలను ప్పచారం చేరన తొలత్రం దేశభకుత డు వడాాది.
క్రశు లు:
i) 'అంకురారప ణ' ఈ జాతీయానికి అర ధం..
అ) మొద్లు పెటుట

ఆ) ప్ారంభంచ్చ

ఇ) స్తశీ కాకారం చ్చటుట.

ఈ) పైవన్నన

ii) భారత్ మాత్ గ్లయాలు రారన వారు.
అ) బాల కవి వడాాది సీత్వరామాంజనేయులు, పూడిపెదిద కాశీవిశా నాథ శాస్త్ర.త

ఆ) గురజాడ, ద్యశరధ.

ఇ) స్తశీశీకా కా, ద్యశరథి

ఈ) పై వారెవరూ కాదు.

iii) ప్బిటిష్ ప్పభుత్ా ం నిషేధంచ్చన పుస్తకం.
అ) స్ా రాజయ గీత్వమృత్ం

ఆ) వరకటన ం ఇ) దేశమును ప్పేమంచ్చమనాన

ఈ) మహాప్పసాానం

iv) ప్బిటీష్ ప్పభుత్ా బెదిరంపుల వలే రాజకీయాలకు దూరంగా వెళ్ల ేనవారు.
అ) వడాాది

ఆ) పూడిపెదిద

ఇ) రాయప్పోలు.

ఈ) కా ళ్ ేకూర,

v) ప్బిటిష్ ప్పభుత్ా ం పుస్తకం రారనందుకు క్షమాపణ చెపప ని కవులు ఇద్దరకీ ఎంత్ జరమానా వేరంది.
అ) 300

ఆ) 124

ఇ) 500

ఈ) 600

బి)
ాండయ దేశపు రాజగు ఇంప్ద్దుయ మున డు శాపవశాన గజంప్దుడు గా జనిి ంచాడు. గంధపు చెటే
వనంలో నివరుతనాన డు. ఒకయజు అదే వనములో స్ంచరతత ఎండకు త్టుటకోలేక స్రుస లో సాన నం చేర,
న్నళ్లే త్వగి, విప్శాంస్ పంద్యలని అనుకునాన డు. చ్చనన గా ఒక స్రుస లోకి దిగాడు. ఒక మొస్ల ఏనుగు కాలు
పటుటకుంది. చాలా కాలం ప్పయస్న ంచ్చనపప టికీ, మొస్ల నుండి త్న కాలును విడిపించ్చకో లేకపోయంది.
అపుప డు మకిక ల దుుఃఖంచ్చచ్చనన ఏనుగు త్న బలం కంట్ల మొస్లకేఎకుక వ బలం ఉనన ద్ని భావించ్చ
ననున విడిపించ్చటకు ఎవరూ లేరని నిర ణయంచ్చకుంది. పూరా జని పుణయ ం వలన ఆ భగవంతుడే త్నకు
రక్ష అని భావించ్చంది. ఈశా రుని ప్ార ధంచ్చంది. లోకం ఎవరవలే పుడుతుందో, ఎవరతో కలర ఉంటుందో, ఈ
అవని లయము అవుతుంది. ఈ విశాా నికి ఏ పరమేశా రుడు మూలకారకుడో, అది, మధయ , అంత్ము
లేనివాడు నాకు రక్ష అని భావించ్చంది. లోకాలు, లోక ాలకులు, లోకులు నశించ్చన త్రువాత్ కముి కునన
ద్టమై
ట న చీకటే అవత్ల ఎవరు ప్పకాశిసాతడో, దీనుల ాలట, ఉత్తమ యోగుల వెంట, దికుక లనిన ట ఎవరు
ఉంటాయ, అటివా
ట డు నా పటే కూడా ఉంటాడు అని భావించ్చంది. దుర జనుల చేత్ పీడించ్చ బడు స్జను
జ లకు
ష్ట
లో
స్హాయపడు భగవంతుడు నాకు కూడా స్హాయపడత్వడు. అంద్రన్న ద్యతో చూచ్చవాడు , క ట ే ఉనన
ననున ద్యతో చూసాతడు. దీనుల మొరలు వినేవాడు. నా మొద్లు కూడా వింటాడు. జగతుతలోని రూాలన్నన
ఆ భగవంతుని రూాలే అత్డే భకుత లకు దికుక లేనివారకి ఆధారం అటివా
ట డు నా మొర వినడా, నా బాధ
ద్
సా
చూడడా, ద్యత్లచ్చ నావ దకు రాడా అని గజంప్దుడు భావి త డు. ఓ భగవంతుడా ! నాలో శకి త నశించ్చంది.
ధైరయ ం త్గి ుపోయంది. ప్ాణాలు కదిలపోతునాన య. మూరఛ వుతనన ది. శరీరం అలర పోయంది. న్నవు త్పప
నాకు వేరే దికుక లేదు. కష్టటలోే ఉనన ననున ఆదుకోవటం నాయ యం ఓ దేవా కరుణంచవా ? ననున ' కాాడవా ?
క్రశు లు:
i) గజంప్దుడు గా జనిి ంచ్చనది.
అ) కోస్ల దేశపు రాజు

ఆ) విద్రభ దేశపు రాజు

ఇ) ాండయ దేశపు రాజు ఈ) పంజాబ్ దేశ రాజు

ii) ఎండ వేడికి త్టుటకోలేని ఏనుగు ఏం చేయాలనుకుంది.
ఆ) సాన నం చేయాలనుకుంది ఆ) న్నరు ప్త్వగాల అనుకుంది

ఇ) విప్శాంస్ పంద్యలనుకుంది. ఈ) పైవన్నన

iii) ఈ పేరా చద్వటం ద్యా రా భగవంతుడు ఎవర వెంట ఉంటాడు అని తెలరంది.
అ) దీనుల వెంట

ఆ) శీ
స్త కామంతుల వెంట ఇ) అసాధువుల వెంట ఈ) మూరుులవెంట

iv) గజరాజు ఎకక డ ఉండేవాడు.
అ) మప్ర చెటుే వనం

ఆ) గంధపు చెటుట వనం

ఇ) జువిా చెటుే వనం ఈ) ఈత్ చెస్తటే వనం

V) " అనాది, మధయ , లయములు ఏ స్మాస్ం. ?
ఆ) బహుప్ీహి

ఆ) రూపక.

2. క్రిందిగద్య ింశమును చదివి
సమాధానమును గురితించుము

ఇదైనా

ఇ) ద్ా ంద్ా .

ఒకటి

ఎనుు కొని

ఈ) కరి ధారయము

అడిగిన

క్రశు లకు

సరియైన
5x1=5

ఏ)
పూరా కాలం నుంచ్చ ఇంచ్చమంచ్చ 19వ శత్వబం
ద
వరకు తెలుగువార సాంఘిక చరప్త్లు
ప్వాయబడలేదు 1949 వ స్ంవత్స రంలో ఆంప్ధ సారస్ా త్ పరషతుత తెలుగులో, ురవరం ప్పత్వపరెడిా గార
ఆంప్ధుల సాంఘిక చరప్త్ను ప్పచ్చరంచ్చంది. ఈ ప్గంధం ద్యా రా ఆంప్ధ ప్పజలు విజయనగర సాప్మాజయ ంలో
ాటించ్చన ఆచార వయ వహారాలు, సైనిక వయ వస్,ా వర తక వాయ ారాలు, సాహిత్య వికాస్ం ఏ విధంగా ఉనాన యో
తెలుుతంది. విజయనగర సాప్మాజయ ం ప్కీుతశకం 1336 లో స్తసాాపించబడి 1565 త్లకో
ే ట యుద్ధం త్రాా త్
పత్నమయయ ంది. స్తశీ కా కృష ణ దేవరాయలు విజయనగర రాజులలో ప్పముఖులు. ఈయన రాజయ ం మంచ్చ చెడుల
తో కూడిన ప్పబంధ యుగం. ఇకక డి ప్పజలు, రాజులు కళాపోషకులు. విలాస్వంత్మైన జీవిత్వనిన గడిారు.
ీర ముఖయ వృస్త వయ వసాయం. జొనన , స్జ,జ గోధుమ ీర ముఖయ ఆహారధానాయ లు, ప్పజల వేషధారణ
ద్యధలు, కుసీతలు ప్పీస్కరమైనవి. రాజయ
ప్పత్యయ కంగా ఉండేది. నేరాలకు కఠిన శిక్షలు ఉండేవి. మలయు
ే
పరాలన సౌలభయ ం కోస్ం రాజాయ నిన మండలాలుగా విభజంచారు. మండలాధపస్ని ాల్లగాడు అంటారు.
విజయనగర రాజుల కాలంలో కూడా లంచాలు, త్పుప డు సాక్ష్యయ లు ఉండేవి. ీర ముఖయ పండుగలు ద్స్రా,

దీావళ్ల, హోలీ, కోలాటం, కోడిపంద్యలు, దునన పోతుల యుద్యధలు ఈ ప్పజలకు వినోద్యనిన ఇచేి ఆటలు.
ఇకక డి రాజులు, ప్పజలు అంద్రూ కళాపోషకులు. శిలప ం, చ్చప్త్కళ్, స్ంగీత్ం, కవిత్ా ం ముఖయ మైన కళ్లు.
పంచాయతీ వయ వస్ా వయ వసీక
ా ృత్ మై, నాయ య వయ వస్ా చకక గా ఉండేది. సైనిక వయ వస్లో
ా
గుప్రాలకు,
త
ఏనుగులకు, సైనికులకు ప్ాధానయ త్ ఉండే ఈ కాలంలో స్త్సీలు
కళాకారులే కాదు, యుద్ధ నైపుణయ త్ కలవారు.
ీర రాజయ ం తూరుప న కటకం నుండి ద్క్షనాన రామేశా రం వరకు వాయ పించ్చ ఉండేది విజయనగరం నుండి
బటలు
ట , బియయ ం, ఇనుము, చకక ర , ుగంధ ప్ద్వాయ లు ఎగుమస్ అయ్యయ వి. గుప్రాలు, ఏనుగులు, ముత్వయ లు,
చీనా పటుట ముఖమల్ లాంటివి దిగుమస్ అయ్యయ వి.
క్రశు లు:
i) విజయనగర సాప్మాజయ సా
స్త ా పన జరగిన స్ంవత్స రం
అ) ప్కీుతశకం 1436.

ఆ) 1446

ఇ) 1336

ఈ) 1566

ఇ) పలగాడు

ఈ) పోటుగాడు

ii) మండల అధపస్ ని ఏమంటారు.
అ) ాల్లగాడు

ఆ) పోలగాడు

iii) విజయనగరం నుండి ఎగుమస్ అయన వుతవులు.
అ) ఇనుము

ఆ) చక్కక ర, బటలు
ట

ఇ) బియయ ం, ుగంధ ప్ద్వాయ లు

ఈ) పైవన్నన

iv) సైనిక వయ వస్లో
ా వేటికి ప్ాధానయ త్ ఉండేది.
అ) గుప్రాలకు

ఆ) ఏనుగులకు

ఇ) సైనికులకు

ఈ) పైవన్నన

ఇ) బటలు
ట నేయుట

ఈ) పైవేీ కాదు

v) విజయ నగర ప్పజల ముఖయ వృస్త.
అ) చేపలు పటడ
ట ం.

ఆ) వయ వసాయం

బి)
తెలుగు సాహిత్య ప్పప్కియలోే నాటకం ఒకటి. నాటకంలోని కథలోని ాప్త్లన్నన మన కళ్ళ ముందు
నడుుతంటాయ. నాటకం, నాటిక, ఏకాంకికల మీద్ ాశాి త్య నాటక సాహిత్య ప్పభావం స్ప షం
ట గా కనిపిుతంది.
టు
నాటకంలో నటులు కథ నిజంగానే జరుగుతునన
ే భావానిన , అనుభూస్ని ప్పేక్షకులకు కలగిస్తసాతరు.
అందువలనే
ే మన నాటకానిన ద్ృశయ కావయ ం అంటునాన ం. నాటిక, నాటకం కనాన చ్చనన ది. త్కుక వ అంకాలు
కలగి ఉంటుంది. ఒకే అంకం కలది ఏకాంకిక నాటకానికి నాటికకి ముఖయ మైన త్యడా విస్తృస్ లో ఉంది .
నవలకు, కథానికకు ఉనన త్యడా ఈ నాటకానికి, నాటికకు కూడా కనిపిుతంది. కాన్న నాటకానిన చ్చనన దిగా చేస్తత
నాటిక కాదు దేనికదే ప్పత్యయ కత్ కలగినవి. ఒక మనిషి జీవిత్వనిన గాని, జీవిత్ంలోని ముఖయ ఘటాటలు, కొంత్
కాలానిన గాన్న చెపప టానికి నాటకం, నవల వంటి విస్తృత్మైన ప్పప్కియలోే అవకాశం ఉంటుంది. మనిషి
జీవిత్వలోే జరగ్ల ముఖయ మైన ఘటాటలను మాప్త్మే చెపప డానికి కథానిక, నాటిక వంటి ప్పప్కియలు
ఉపయోగపడత్వయ. నాటకం, నాటిక పూర తగా వేరు వేరు స్ా భావం కలవి అనడానికి ఇదొక నిద్రశ నం. నాటకం
విరామం లేకుండా ఏకబిగిన ప్పద్రశ ంచారు. చూస్త వారకి విప్శాంస్ కలగించడం కోస్ం రంగస్ల
ా ం మీద్
ప్పద్రశ ంచ లేని భాగాలను తీర వేయడం కోస్ం నాటకానిన కొనిన భాగాలుగా విభజసాతరు.
అలాంటి ఒకొక కక కథా భాగానిన అంకం అంటారు . మళ్ల ే ఒకొక కక అంకం లోని కథను ీళ్ళ కోస్ం కొనిన ద్ృశయ
భాగాలుగా విభజసాతరు. అటువంటిది ద్ృశాయ లను రంగాలు అంటారు. స్ంస్క ృత్ నాటకాలోే ఐదు నుంచ్చ పది
అంకాల నిడివి ఉండాలనే నియమం ఉంది. తెలుగు నాటకాలు మొద్లైన అపుప డు అనువాద్యలు వచాి య.
కనుక షేకిస ప యర్ నాటకాల ప్పభావం వలే అవి ఐదు అంకాలలో ఉండేవి . ఆ త్రువాత్ తెలుగులో నాలుగు,
మూడు అంకాలు కూడా వచాి య. నాటిక లో 2,3 అంకాల కు మంచ్చ ఉండవు . ఒక గంటలో పూర తవుతుంది
మనిషి నిత్య జీవిత్ంలో ఎదురయ్యయ స్మస్య లను ులువుగా చెపప టానికి నాటిక బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
త గా హృద్యాలకు హస్తతుతకునేటుట ఉంటుంది .ఏకాంకిక
రచయత్ చెపప ద్లచ్చకునన విషయం తటిగా, కు
స్త ే పం
అంట్ల ఒకే అంశం కలగి ఉంటుంది . దీనిలో కథ ఒకే విషయానిన చెపేప ది ఉండాల. కథ ద్యనికదే
స్ంపూర ణంగా ఉండాల. ఏకాంకికలు స్తస్ల
ా ం లో మారుప ఉండదు . ప్ాచీన కాలపు ప్పహస్నాలు అనిన ఏకాంకిక
లే నాటకానికి.

క్రశు లు
i) నాటికకు త్యడా ఇందులో ఉంది
అ) విస్తృస్

ఆ) భాష

ఇ) ాప్త్లు

ఈ) దుుతలు

ఇ) 8

ఈ) 3

ii) స్ంస్క ృత్ నాటకం లోని అంకాల స్ంఖయ .
అ) 5 నుంచ్చ 10 అంకాలు

ఆ) 10

iii) ఏకాంకిక లక్షణం.
అ) ఒకే ాప్త్ ఉండటం

ఆ) ఒకే అంకం ఉండటం

ఇ) రెండు అంకాలు ఉండటం.

ఈ) నాలుగు అంకాలు ఉండటం.

iv) ద్ృశయ కావయ ం అని దేనిని అంటునాన ం.
అ) నాటకం

ఆ) నాటయ ం

ఇ) ఏకాంకిక

ఈ ) స్ంగీత్ కచేర

ఇ) 7, 8 అంకాలు.

ఈ ) 4 అంకాలు

V) నాటిక ఎనిన అంకాలలో ఉంటుంది
అ) 2, 3 అంకాలు

ఆ) 5, 6 అంకాలు

భాగము - బి
3 .క్రిందిక్రశు లలో నాలుగిింటిర సమాధానాలు రాయము. క్రతి క్రశు ర నాలుగేసి సమాధానాలు
ఉనాు యి. సరైన సమాధానమును ఎనుు కొని రాయిండి.
4×1=4
i) ప్ాస్ అనగా
అ) ప్పస్ పద్య ాద్ంలో రెండో అక్షరం

ఆ) మొద్టి అక్షరం

ఇ) మూడో అక్షరం

ఈ) నాలుగవ అక్షరం

ii) యస్ కి పరాయ యపద్ం
అ) వడి

ఆ) విరస్

ఇ) విరామం

ఈ) పైవన్నన

ఆ) UI I

ఇ) IIU

ఈ) IUI

iii) భగణం అనగా
అ)UUU

iv) ప్కింది వానిలో మత్యతభ వృత్వత నికి గణాలు.
అ) భ ర న భ భ ర వ

ఆ) న జ భ జ జ జ ర

ఇ) మ స్ జ స్ త్ త్ గ ఈ) స్ భ ర న మ య వ

v) చంపకమాల పద్య ం ఏ జాస్కి చెందినది.
అ) ఉపజాస్ జాస్

ఆ) వృత్త జాస్

ఇ) జాస్

ఈ) పైవన్నన

4) క్రింది క్రశు లలో ఏవైనానాలుగిింటిర వానిదిగువ ఇచ్చి న సమాధానాలలో సరియైన సమాధానిం
రాయిండి
4×1=4
i) నాలుగు వుతవులు గల అలంకారం.
అ) రూపక

ఆ) అస్శయోకి త

ఇ) ఉప్త్యప క్ష

ఈ) ఉపమా

ii) అస్శయోకి తఅలంకార లక్షణం.
అ) గోరంత్లు కొండంత్లు చేయుట.

ఆ) ఉపమాన ఉపమేయం మధయ సాద్ృశయ ము చెపుప ట.

ఇ) ఉపమాన ఉపమేయం లకు అభేద్ము చెపుప ట.

ఈ) పైవేీ కాదు.

iii) హనుమంతుడు స్ముప్ద్మును లఘించెను. మహాతుి లకు సాధయ ము కానిది లేదు కద్య! ఇది ఏ
అలంకారం.
అ) రూపక

ఇ) అరాధంత్రనాయ స్

ఈ) అస్శయోకి త

ఆ) ఉపమా

ఇ) అస్శయోకి త

ఈ) పైవన్నన

ఆ) అవర ణయ ము

ఇ) ఉపమావాచకము

ఆ) ఉపమా.

iv) ప్కింది వానిలో అరాధలంకారం.
అ) రూపక
v) ఉపమేయం అనగా,
అ) వర ణము

ఈ) స్మాన ధరి ం

5) రింది వానిలో ఏవైనా నాలుగిింటిర దిగువ ఇచ్చి న సమాధానింములలో తగిన ద్నిని ఎనుు కొని
రాయిండి.
4×1=4
i) స్ంఖ్యయ వాచక పూరా పద్ముగా ఉంట్ల.
అ) ద్ా ంద్ా స్మాస్ం

ఆ) దిా గుస్మాస్ం

ఇ) త్తుప రుష

ఈ) రూపకస్మాస్ం

ii) నలువాయ దీనికి విప్గహవాకయ ం
అ) నాలుగు ముఖములు కలవాడు.

ఆ) రెండు ముఖములు కలవాడు

ఇ) మూడు ముఖములు కలవాడు

ఈ) పైవేీ కావు.

iii) ద్ా ంద్ా స్మాస్ం
అ) ఉభయ పద్యర ధ ప్ాధానయ ము కలది

ఆ) పూరా పద్యర ధప్ాధానయ మునన ది

ఇ) ఉత్తర పద్యర ా ప్ాధానయ ం కలది.

ఈ) పైవన్నన

iv) విప్గహ వాకయ ము నందు ' అనడి' అనే శబం
ద వచ్చి న ఎడల
అ) ద్ా ంద్ా స్మాస్ం

ఆ) రూపక స్మాస్ం

ఇ) త్తుప రుష స్మాస్ం

ఈ) బహుప్ీహి స్మాస్ం

v) పద్ి ము నాభయందు కలవాడు. దీనికి స్మాస్పద్ం.
అ) పద్ి నాభం

ఆ) పద్ి నాభుడు

ఇ) పద్ి ం నాభం

ఈ) పైవేవి కావు

6) రింది వానిలో ఏదైనా నాలుగిింటిర సమాధానము రాయిండి. దిగువ ఇచ్చి న సమాధానింములలో
తగిన ద్నిని ఎనుు కొని రాయిండి
4×1=4
i) ' పంది ' పద్యనికి పరాయ య పద్యలు.
అ) వరాహము, తకరము

ఆ) వరాహము, వాయ ప్ఘము

ఇ) తకరము, స్రప ము

ఈ) పైవేవి కావు

ఇ) అనిమషులు ురలు

ఈ) పైవన్నన

ఇ) కుుమం , విర

ఈ) పైవన్నన

ii) దివిజులు --- పరాయ యపద్ం
అ) దేవత్లు, మునులు

ఆ)ఋషులు, మునులు

iii) పుషప ము ---- పరాయ యపద్ం
అ) విరులు, కురులు

ఆ) మరులు, విరులు

iv) అంబరం ----- పరాయ యపద్ం
అ) మనున , మనున

ఆ) నింగి నేల

ఇ) ఆకాశం నింగి

ఈ) పైవేవి కాదు

v) కనున ----- పరాయ యపద్ం
అ) నేప్త్ం, నయనము

ఆ) నేప్త్ం. క్షేప్త్ం

ఇ) నయనం , పయనం

ఈ) పైవేవి కావు

7. క్రింది వచన గేయానిు చదివి దిగువ ఇచ్చి న క్రశు లకు సరైన సమాధానానిు ఎనుు కొని రాయిండి.
5×1= 5
బియయ ంలో రాళ్ళ లో
తెలుగులో ఇంగీ ేషు కలపి ప్ాణాలు నములుతనన
నాయకులు, మేధావులు
రనిమా స్తసాటరుే, తెలుగు సారుే ఇంగీ ేషు రైముల కుపిప గంతుల కింద్
తెలుగు ాటల ఊపిర తొకుక తునన
వాయ ార విద్యయ లయాలు
చెవులన పగిలేి రొద్చేతత వచ్చి
నిశశ బం
ద గా ధన స్ముప్ద్ంలో కలరపోతునన
విభనన భావధారలు నిషిద్మై
ధ న కాబరే డానుస లే
కరతీరా చటబ
ట ద్మై
ధ న ాప్ డానుస లు స్ంప్పద్యయం, ఆధునికత్, స్ంసాక రం
మూడింటిన్న మకీస లో వేర స్పిప త్య వచేి
పంచకోళ్ళ కష్టయం త్వగుతునన మాటలతో
అరతత్ా బాష్టప లు స్ముప్ద్యలైన కళ్ళ తో
నా ముందు నిలబడాాడు కొత్త మానవుడు అంత్రాజతీయ వాయ ార తుఫానులో
సంత్ముప్ద్ చెరగిపోయన వింత్ వుతవును నేను
మనిషి స్తసాానంలో వుతవునారాధుతనన
కొనుగోలుద్యరుణణ నేను
నినన నేను నా అవస్రానికే వుతవులు కొనాన ను.
నేడు నేను నా స్తసాాయకోస్ం వుతవులు కొంటునాన ను
క్రశు లు:
i) తెలుగులో ఇంగీ ేష్ మాటల యొకక వాడకానిన కవి దేనితో పోలాి రు?
ఆ) రాళ్లే

అ) బియయ ం

ఇ) బియయ ంలో రాళ్లే.

ఈ) పైవేీ కావు

ii) ప్పభుత్ా ం నిషేధంచ్చన కాబరే నృత్వయ లే ఇపుప డు ఏ పేరుతో సాగిపోతునాన యని కవి అనాన డు?
అ) రనిమా డానుస లు.

ఆ) ాప్ డానుస లు

ఇ ) స్తస్తజీ
ట డానుస లు. ఈ) ఊరేగింపు డానుస లు

iii) ఈ వచన గ్లయ రచయత్ ఎవరు?
అ) అదేదపలే రామ మోహన్ రావు

ఆ) అదేదపలే రామారావు

ఇ ) అదేదపలే రాజమోహనరావు.

ఈ) అదేదపలే రాజశేఖర్ రావు

iv) వేటిని మకీస లో వేర స్పిప త్య పంచ కోళ్ ే కష్టయం త్యారవుతుంది?
అ) స్ంప్పద్యయం

ఆ) ఆధునికత్

ఇ) స్ంసాక రం

ఈ) పైవన్నన

v) "పూరా ము నేను నా అవస్రానికే వుతవులు కొనాన ను" మర ఇపుప డు దేనికోస్ం వుతవులు కొంటునాన నని
కవి అనాన డు?
అ) పరువు కోస్ం

ఆ) స్తన హం కోస్ం

ఇ) సా
స్త ా య కోస్ం

ఈ) పిలల
ే కోస్ం

8) క్రింది గద్య ము చదివి ఇచ్చి న క్రశు లకు తగిన సమాధానములు ఎనుు కొని రాయిండి.

5×1=5

ఆంగ్ల ేయులకు ప్కిక్కట్ మొద్లైన ఆటలు ఉనన టుే తెలుగువారకి ప్పరద్ధములైన జాతీయ ప్కీడలు
త్కుక వ .లేవు అనన ది స్త్య దూరం కాదు .వయు వచ్చి న యువజనులు అడునటిట ఆటలు అరుదు.అటని
ే
ఆటలు అస్లే లేవనికాదు.మన ప్పబంధములలో బాలబాలకలు అడు ప్కీడలు అనేకము వర ణ
త్ములు.అటివా
ట నిలో ఇపప టికీ చాలా ప్కీడలు వాడుకలో ఉనన వి. సాధారణముగా పూరా ము ఏడెనిమదేళ్ ే
ళ్ల
నుండి10 ఏ ే వచేి వరకు మనదేశంలో బాల బాలకలు కలర ఆడుకునేవారు. ఇటీవల ప్బిటీష్ యుగములో
ఇంగీ ేష్ విద్య వాయ పతమైన కొదిద , బాల బాలకలు వేరు వేరు ాఠశాలలకు పోయ చదువుకునన కొదిద పూరా పు
ఆటలు ,ఆచారములు , మీద్ అభరుచ్చ ప్కమముగా స్నన గిలం
ే ది . ఆ ఆటలు కూడా చాలా వరకు ఆటలు
అనిపించక మూల బడినవి .ఇందువలన ప్పబంధములులో వర ణంచ్చన,ఒక శత్వబం
ద ప్కింద్టి వరకు వాడుకలో
ఉనన ఆటలు అనేకము ఎలా ఆడత్వయ ఎవరకీ తెలయదు .అటిట ఒకొక కక ఆటను అయయ లరాజు నారాయణ
అమాతుయ లు త్న హంస్వింశస్ కావయ ములో విడివిడిగా అకక డ అకక డ చెాప డు . ప్పత్యయ కంగా ఒక కథలో,
సీస్మాలకలో ఒక జాబిత్వ ఇచ్చి ఉనాన డు . ఇందువలన మనకు ఆ ఆటల పేరుే మాప్త్మే తెలయును .కాన్న
వాటిని ఏ విధముగా ఆడుకోవాలో తెలయట్లదు
ే
.ీటిలో కొనిన ఇంటిలో , మరకొనిన ఇంటి వెలుపల
ఆరుబయట ఆడుకుంటునన వి. ప్పత్యయ కముగా బాలకలు మాప్త్మే , బాలురు మాప్త్మే ఆడుకొనే ఆటలు
లేకపోలేదు. అచి న గండుే సాధారణముగా బాలకలు ఆడత్వరు . కోస్ కొమి చ్చి కేవలం బాలురు
ఆడత్వరు .కుందిగటుట , కంబాల ఆట, ద్యగుడుమూత్లు,పుటచె
ే ందు మొద్లైనవి బాల బాలకలు ఇరువురు
ఆడత్వరు .ఈ ఆటలోే చాలా వాటికి ాటలు కూడా ఉనాన య .ాటలు ాడుతూ ఆటలు ఆడుట పూరా పు
పద్ధస్ .కాన్న పూరా పు ఆటలతోాటు చాలా ాటలు అంత్రంచ్చనవి.
క్రశు లు
i) మన ప్పబంద్ములలో ఏమీ వర ణంచ బడాాయ?
అ) బాలబాలకలు ఆడు ప్కీడలు

ఆ) పద్య ములు

ఇ) ప్పకృస్

ఈ) నదులు

ii) .ఇంగీ ేషు విద్య ఎపప టినుండి వాయ పతం అయంది?
అ) ప్బిటషువారు నుండి

ఆ) బహమన్న ులాతనుల నుండి

ఇ) పోరుి గీు వారనుండి

ఈ) డచ్చి వారనుండి.

iii) హంస్ వింశస్ కావాయ నిన రచ్చంచ్చనది.
అ) అయయ లరాజు రాభప్దుడు.

ఆ) అయయ లరాజు నారాయణ అమాతుయ లు.

ఇ) అయయ లరాజు రామభప్దుడు.

ఈ) పైవారు ఎవరూ కాదు.

iv) బాలకలు మాప్త్మే ఆడే ఆట
అ) అచి నగండుే.

ఆ) కోస్ కొమి చ్చి .

ఇ) ఖో ఖో

ఈ) కబడ్డా

ఇ)ద్యగిలమూత్లు

ఈ) పైవన్నన

v) బాలబాలకలు ఇద్దరు ఆడే ఆటలు ఏవి.
అ) కుందికటుట.

ఆ) కంబాలాట

9 . రింది వానిర అడిగిన విధింగా జవాబులు రాయిండి

4×1=4

i) ' భగీరథ ప్పయత్న ం '. ----- జాతీయానికి అర ాం
అ) గటిట ప్పయత్న ం

ఆ) గొపప ప్పయత్న ం

ఇ) పటుటీడని ప్పయత్న ం

ఈ) పైవన్నన

ii) అంకురారప ణము ----- జాతీయానికి అర ాం
అ) మొద్లు పెటడ
ట ం

ఆ) మొద్లుపెటక
ట పోవటం

ఇ) మొద్లు పెటట లేకపోవడం

ఈ) పైవేీ కావు

iii) " ఎవర కష్టటలు వారకి ఉంటాయని " చెపేప ందుకు వాడే సామెత్ ఏది.
అ) ఎంత్ చెటుటకు అంత్ గాల

ఆ) మొక్కక వంగనిది మానై వంగునా

ఇ) నిపుప లేనిదే పగ రాదు

ఈ) చలకొ
ే చ్చి ముంత్ ద్యచ్చనటుే.

iv) " ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు పటుట " ఈ సామెత్ను ఏ స్ంద్రభ ంలో ఉపయోగిసాతరు.
అ) అవకాశవాద్యనిన తెలయజెపుప ట

ఆ) అనవస్ర పటుటద్లతో ఉనన పుప డు

ఇ) మూర ుత్వా నిన తెలుపుట.

ఈ) పైవన్నీ

భాగము - సి
10. ఈ రింది క్రశు లలో ఒక క్రశు కు జవాబు రాయిండి.

1×5=5

i) గెలుపెదుదల మానయ మును గురంచ్చ రాయండి.
ii) అడిద్ము తరకవి చాటుపద్యయ నిన వివరంచండి.

11. ఈ రింది వానిలో ఒకద్నిర సింద్ర్భ సహిత వాయ ఖ్య రాయిండి.

1×3=3

i) విద్యయ రుాలన ాఠశాలు వదిల పిక్కటింగ్ చెయయ మనాన రు.
ii) ."వతత చూరతమ యరతమ" అంటూ అపప టి యాస్ను కూడా త్మాష్టగా అనుకరంచాడు.
iii) ఈ ప్పద్రశ నలనిన యు ప్గామీణులంద్రకీ ఉచ్చత్మే.
12 . రింది రద్య లలో ఒకద్నిర క్రతిరద్ర్ థ తాతప ర్య ిం రాయిండి.
i) మధాయ ‘త్డయక పుటిన
ట నాాఁడ త్లచే
ే ాఁ ద్ంప్డిచే విడువ
బడిస్; నిపుప డు పస్చేత్ను విడువాఁబడియెద్నొకొక
నుడువులు వేయు నింకేల? యాప టి నోములు దొలే
కడాఁగి నోాఁచ్చస్ని గాకేమ' యనుచ్చను గందె డెంద్మున’ఓ
ii) ఉ. రాముని డాాఁగురంచ్చ, నిను రావణుాఁ డెతుతక వచ్చి వేళ్, న్న
హేమ విభూష ణావళ్లల నేరప డ ఋషయ మహాప్ది వైచ్చనన్
మే మవి తీర ద్యాఁచ్చస్మ, మీ పస్ యచి టి కేాఁగుదేరాఁగాాఁ
ద్యమరసాపత నంద్నుాఁడు త్వ నవి తపినాఁ జూచ్చ మెచ్చి చ్చన

1×6=6

13. రింది క్రశు లలో ఒక ద్నిర ఇర్వై వాక్యయ లలో జవాబు రాయిండి.

1×5=5

i) కరి భూమలో..... ాఠం ద్యా రా కవి వివరంచ్చన వరకటన దురాచారానిన విశే ేషించండి.
ii) స్మాజంలో వచ్చి న మారుప ల పటే అదేదపలకి
ే కలగిన ఆవేద్నను తెలపండి.

14. ఈ రింది వానిలో ఒకద్నిర సింద్ర్భ సహిత వాయ ఖ్య రాయిండి.

1×3=3

i) " జీవులకు హృద్య ంబే కడున్ శీత్మే "
ii) "మారెక ట్లేన స్రుకులాయెనే "
iii) " పద్ం పద్య ం పటిట నిలచెను కీరుతలపకీరుతల్ "

15.రింది క్రశు లలో ఒకద్నిర సమక్గింగా సమాధానిం రాయిండి.

1×6=6

i) . "గవేషణ" నాటిక సారాంశానిన తెలపండి.
ii) "ఆశ ఖరీదు అణా"లో కృషవే
ణ ణ ాప్త్ స్ా భావానిన విశే ేషించండి.

భాగము - డి
16 . రింది క్రశు లలో ఒకద్నిర 20 వాక్యయ లలో జవాబు రాయిండి.

1×6=6

i) రాయప్పోలు వార గురంచ్చ రాయండి.
ii) శత్క లక్షణాలు తెలపి మీకు తెలరన ఒక శత్కం గుఱంచ్చ వివరంచండి
iii) స్తశీ కా స్తశీ కా మహాప్పసాానం గురంచ్చ వివరంచండి

17 . ఈ రింది వానిలో ఒక అింశమును గురిించ్చ 200 రద్లకు మించకుిండా వాయ సము రాయిండి.1×6=6
i) డిజటల్ ఇండియా
iii) వారాత పప్స్కలు

ii) అడవులు - ప్పయోజనాల
iv) విద్యయ రుాలు దేశభకి త

***

