Sample Question Paper (2022-23)
Subject: Telugu (007)
Class: X
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. కింది గద్య భాగములను చదివి ఒక దానిక క్కింద్ ఇవ్వ బడిన క్రశ్న లకు జవాబులు గుర్తించిండి.
5×1=5
ఏ) తెలుగు సాహితీ జగత్తులో కమ్మ ని కవితాత్మ శోభించే కావ్య ప్రసూనాలు విరియించిన విదుషీ
మ్ణులిందరో ఉనాా రు. పురుషులకు తీసిపోని విధింగా రసభావ్ బింధురములైన కావ్య రచనలు చేసి
విశ్వ మానవ్ హృదయాలను రింజింరజేశారు. " ముదిత్ల్ నేరవ గరాని విదయ గలదే ముద్దార నేరిప ించినన్"
అనాా రు చిలకమ్రి ు. నేరవ వ్లసిన రనిలేకుిండా సహజ ప్రతిభా వ్యయ త్ప త్తులు కలిగి, వాసికెక్కి న
కవ్యప్త్తలు వివిధ శాస్తసు పురాణాది ప్గింథాలు చదివి, పారింగత్తలైన కోమ్లింగులు ఎిందరో ఉనాా రు.
వేదకాలము నాటికే అపాల, శాశ్వ తి, గారి ి, మైప్ేయ, సులభ మొదలైన వారు రిండిత్ సభలలో పాల్గిని పేరు
పిందినట్లు తెలుస్ు ింది.
సింసి ృత్ కవి వ్రేణుయ డు దిండిచే, సరసవ తిచే మెపుప పిందిన నీలభట్టారక అనే నామాింత్రము
గల నిజకజ , భోజరాజు రట్మ్
ా హిషి లీలవ్తి మొదలైన కవ్యప్త్తలు అనేకులు చకి ని రచనలు చేసినట్లుగా
తెలుసుుింది. రదకవితా పితామ్హునిగా పేరుపిందిన తాళ్ళ పాక అనా మాచారుయ ని పెదా భారయ తాళ్ళ పాక
తిమ్మ కి
మ్ధుర మ్ింజులమ్గు మ్ింజరీ దివ రద ఛిందసుు లో సుభప్ద్దకళ్యయ ణిం అనే కావ్య ిం
రచిించిింది.అయే కావ్య ిం వెలుగులోక్క రాక పూరవ మే మొలు రామాయణమే ప్రథమాింప్ధ కావ్య మ్ని,
మొలయే
ు
తొలి తెలుగు కవ్యప్తి అని సాహిత్య కారులు భావిించారు. కానీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్తసిుగారి కృషి
ఫలిత్ింగా18వ్ శ్తాబ్దా వ్రకు విశేషాదరణ పింది త్రువాత్ కనుమారుగైన కావ్య ము బయలప డినది.దీనితో
ప్రథమాింప్ధ కవ్యప్తి తిమ్మ కి యే యని స్థసిర
ర రడిింది.
క్రశ్న లు:
i) ప్రథమాింప్ధ కవ్యప్తి ఎవ్రు ?
అ) మైప్ేయ .

ఆ) సులభ .

ఇ) మొలు .

ఈ) తిమ్మ కి .

ఇ) అపాల .

ఈ) గారి ి .

ఇ) అప్రతిష్పా
ా లైన

ఈ) కనుమ్రుగైన

ఇ) మైప్ేయ

ఈ) సులభ.

ఇ) ప్రభాకర శాస్తసిు.

ఈ) అనా మాచారుయ లు.

ii) సుభప్ద్దకళ్యయ ణిం ప్వాసినది ఎవ్రు ?
అ) లీలవ్తి .

ఆ) తిమ్మ కి .

iii) ' వాసికెక్కి న ----- జాతీయానిక్క అర రిం రాయిండి.
అ) బాగా వాచిపోయనా ఆ) ప్రఖ్యయ తిగాించిన
iv) దిండిచే మెపుప పిందినది ఎవ్రు ?
అ) అపాల.

ఆ) నీలభట్టారక.

v) రదకవితా పితామ్హుడు ఎవ్రు?
అ) భోజరాజు

ఆ) చిలకమ్రి ు.

బి) విద్దవ న్ విశ్వ ిం 1915 అకోబ
ా ర్ 21న అనింత్పురిం జలు త్రిమెల ప్గామ్ింలో జనిమ ించాడు. ీ
స్థ మమ్తి లక్ష్మ మ్మ
మీసరగిండ ముని రామాచారుయ లు వీరి త్లిద
ు ింప్డులు. విశ్వ రూపాచారి వీరి పూరి ుపేరు. విశ్వ ిం సవ ప్గామ్ింలో
సింప్రద్దయ రదధత్తలోు తెలుగు, సింసి ృత్ భాషా సాహితాయ లను అధయ యనిం చేశాడు. మ్ప్ద్దసు
విశ్వ విద్దయ లయింలో విద్దవ న్ రరీక్ష్లో ఉతీురుులు అయాయ క విద్దవ న్ విశ్వ ిం అని అిందరూ పిలవ్డిం
ప్పారింభించారు. కాీలోని హిిందూ విశ్వ విద్దయ లయింలో సింసి ృత్ భాష్లో రరిశోధన చేసూు అసవ సత్
ర వ్లు
వ్దిలేశారు . వేటూరి ప్రభాకర శాస్తసిు ఆధవ రయ ింలో కుమార సింభవ్ిం, రఘువ్ింశ్ిం , మేఘసిందేశ్ిం, శిశుపాల
వ్ధ, కాదింబరి, క్కరాతారుజనీయిం, దశ్కుమార చరిప్త్, రాజత్రింగిణి , కథా సరితాు గరిం వ్ింటి ప్రసిదధ

సింసి ృత్ కావాయ లను సరళ్మైన తెలుగులోక్క అనువ్దిించాడు. 20 ఏళ్ళ వ్యసులో త్న తొలి కావ్య ిం
‘ విరికన్నా ' తో ప్పారింభించి , విలసిని , పేదరాలు, మ్హా శిలిప , పెనేా టి పాట్, ఒక నాడు , మ్హా సింకలప ిం,
మానవ్యడు వ్ింటి కావాయ లు మ్లిచారు. కమ్యయ నిసుా సిద్దధింత్ిం, ఫాసిజిం, రషాయ నాయకులను గురిించి
వాయ సాలు రాశారు. నవ్లలు, కథలు, నాట్కాలు అనువ్దిించారు. బాలల కోసిం గేయ కథలు రూపిందిించారు.
సింసి ృత్ింలో మాట్టుడట్ిం విద్దవ న్ విశ్వ ిం క్క వేడుక. హైదరాబాదులో 'మీజాన్ రప్తికలో‘ ఉర
సింపాదకుడిగా 1945లో ఉద్యయ గ జీవితానిా ప్పారింభించిన విశ్వ ిం , త్రావ త్ ప్రజాశ్క్క ు, ఆింప్ధప్రభ సచిప్త్ వార
రప్తిక, ఆింప్ధ రప్తిక , ఆింప్ధజ్యయ తి లలో రనిచేసూు , నలుపు – తెలుపు, అవి - ఇవి , ఇవావ ళ్ పేర ుతో ీరి ికలు
నిరవ హిించారు.’ మాణికయ వీణ ‘ ీరి ికను 24 సింవ్త్ు రాలు నిరవ హిించారు. ఆింప్ధప్రభ నుిండి రదవి విరమ్ణ
చేసిన త్రువాత్ తిరుమ్ల తిరురతి దేవ్సారనిం వారి ప్రచురణల1కు ప్రధాన సింపాదకునిగా చివ్రి వ్రకు
రనిచేశారు.
i) ఏ భాష్ మాట్టుడట్ిం విశ్వ ిం గారిక్క వేడుక .
అ) తెలుగు

ఆ) సింసి ృత్ిం.

ఇ) కనా డిం

ఈ) మ్లయాళ్ిం.

ఇ) లేపాక్షి బసవ్యయ

ఈ) పైవేవీ కాదు

ii) విశ్వ ిం నిరవ హిించిన ప్రసిదధ రప్తిక ీరి ిక ఏది.
అ) మాణికయ వీణ

ఆ) పెనేా టి పాట్.

iii) హైదరాబాదు నుిండి వెలువ్డే ఏ రప్తికలో విద్దవ న్ విశ్వ ిం రని చేశారు.
అ) ఆింప్ధప్రభ.

ఆ) ఆింప్ధ రప్తిక

ఇ) మీజాన్ రప్తిక

ఈ) మీజాన్ రప్తిక

iv) మీసరగిండ విశ్వ రూర చారి క్క విద్దవ న్ విశ్వ ిం అనే పేరు ఎల వ్చిచ ింది.
అ) విద్దవ న్ రరీక్ష్ పాస్ అయాయ క.

ఆ) పీయూసీ పాసయాయ క

ఇ) ఎస్.ఎస్.ఎల్ సీ. పాసయాయ క.

ఈ) భాషాప్రవీణ పాసయాయ క

v) విద్దవ న్ విశ్వ ిం అసవ సత్
ర వ్లు వ్దిలేసిన రని ఏమి.
అ) సింసి ృత్ భాష్లో రరిశోధన

ఆ) ఆింప్ధజ్యయ తి లో రనిచేయడిం

ఇ) పెనేా టి పాట్ రాయడిం

ఈ) పైవేవీ కాదు

2. కింది గద్య భాగములను చదివి ఒక దానిక క్కింద్ ఇవ్వ బడిన క్రశ్న లకు జవాబులు గుర్తించిండి.
5 ×1 = 5
ఎ) జీవిత్ము, రరాయ వ్రణాల అనుబింధిం ప్రగాఢమైనది. సమ్సు ప్పాణికోటి జీవిత్ిం రరాయ వ్రణింపై
ఎింత్గానో ఆధారరడి ఉింట్లింది. మ్న శ్రీరిం, బుదిధ, శ్క్క ుయుకుు లు, అనేక విశిష్ ా లక్ష్ణాలనీా రరాయ వ్రణిం
ములనే రూపుదిదుాకొని, వ్ృదిధచింది, సుసితి
ర ని పిందుత్తనాా య. నిజానిక్క ప్పాణికోటి జీవ్నిం, రరాయ వ్రణిం
ఎింత్ సనిా హిత్ింగా ఉింట్టయింటే, ఆ రిండిింటి రరసప ర సుసితి
ర త్రప నిసరి.
మానవ్యలకు జీవానిా
ప్రసాదిించి, రరిపోషిించేిందుకు ప్రకృతి మ్నకు అనుప్గహిించిన
రక్ష్ణకవ్చమే రరాయ వ్రణిం. ప్రకృతి వ్నరులే రరాయ వ్రణకు మ్యలకిందిం. అడవ్యలు, నేల, కొిండలు,
నదులు, నీటి ఊట్లు, ఎడారులు, విశాలమైన బయళ్లు, లోయలు, రింగు రింగు రక్షులు, జింత్తవ్యలు,
రరిశుదధజలలతో నిిండిన నదులు, ప్రవాహాలు ప్రకృతిలో సమ్ృదధింగా న్నలకొని ఉనాా య. వీటితోపాట్ల
సుగింధవాయు వీచికలు, ప్పాణశ్క్క ునిచేచ వ్రాిలను కురిపిించే మేఘాలతో ప్రకృతి వ్నరులు నిిండి ఉనాా య.
మానవాళిక్క ఐశ్వ రాయ భవ్ృదుధలను, మ్నశాశ ింతిని ప్రకలిప ించేిందుకు సింత్తలిత్మైన రరాయ వ్రణానిా
ప్రకృే అనుప్గహిసుుింది. అయే ప్రకృతి యొకి
ఈ సమ్త్తలయ త్ ప్కమేపి దెబబ తిింట్లనా ది.
ఆశ్చ రయ మేమిట్ింటే మానవ్యలు ప్రకృతి ప్రసాదిించిన వ్నరులను ముిందుచూపు లేకుిండా అనాలోచిత్ింగా
ద్యచుకోవ్డిం వ్లు రరాయ వ్రణ వ్య వ్సర మొత్ుిం త్న సమ్త్తలయ త్ను కోలోప త్తనా ది. ఇిందువ్లు వ్ిందలది
సింవ్త్ు రాల మునురటి మ్ించుయుగిం పునరావ్ృత్ుిం కావ్ట్మో, ఉత్ుర దక్షిణ ధృవాలలోని దట్ామైన
మ్ించుపరలనిా కరిగిపోయ రట్ణా
ా లను, అడవ్యలను, రరవ తాలను, జింత్త జాలనిా , ప్క్కమికీట్కాలను
విధవ ింసకర త్రింగాలు ముించతిువేసే ప్రమాదిం పించి ఉనా ది.
వాతావ్రణ కాలుష్య ిం, సమ్త్తలయ త్ లేకపోవ్డిం అనా దు:స్థసిత్త
ర లు మ్నమే చేజేత్తల చేసిన
ల
అకృత్య ఫలలని చపాప లి. ఈ సమ్త్తలయ తా లోరిం వ్ ు భూ వాయు జల శ్బకా
ా లుషాయ లూ
ఏరప డుత్తనాా య. వాతావ్రణ కాలుష్య ిం వ్లు ఊపిరితిత్తుల వాయ ధులు, గుిండె జబుబ లు, ఉదర రోగాలు,
చూపు, వినిక్కడి త్గి ిపోవ్డిం, మానసిక ఆింద్యళ్నలు, ఒతిుడి మ్యలన సింభవిించే ఇత్ర వాయ ధులు
కలుగుతాయ. భూమిపై మానవాళి మ్నుగడ నిమిత్ుిం ప్రకృతిక్క, జీవ్జలనిక్క మ్ధయ ఒక చకి ని సమ్త్తలయ త్,
సమ్నవ యిం సాధింరబడాలని మ్నిందరికీ తెలుసు. భూమి సమ్సుిం పైరుపోలలతో నిిండిపోకుిండా

ఉిండేిందుకు శాకాహారులైన జింత్తవ్యలు ఆవ్శ్య కమ్వ్యతాయ. ఆ జింత్తవ్యల సింఖ్య ను నియింప్తిించేిందుకు
మాింసభుకుి లైన జింత్తవ్యలుిండట్ిం వ్లు సమ్త్తలయ త్ సాధింరబడుత్తనా ది.
క్రశ్న లు.
i) రరాయ వ్రణిం వ్లు ఏ ఏ అింశాలు రూపుదిదుాకుని వ్ృదిధచింద్దయ ?
అ) మ్న శ్రీరిం , బుదిధ

ఆ) సమ్సు ప్పాణికోటి జీవిత్ిం

ఇ) శ్క్క ుయుకుు లు

ఈ) పై వ్నీా

ii) రరాయ వ్రణిం కు మ్యలకిందిం అనదగినవి ఏవి ?
ఆ) మానసిక ఆింద్యళ్న ఇ) రరిశుదధజలలతో నిిండిన నదులు ఈ) అ , ఇ

అ) ప్రకృతివానరులు

iii) మానవ్యని అకృతాయ లకు ఫలిత్ిం ఏమిటి ?
అ) భూమి సమ్సు పైరు పలలతో నిిండడిం

ఆ) ప్రకృతిక్క, జీవ్జలలక్క సమ్త్తలయ త్

ఇ) సమ్త్తలయ త్ లోపిించడిం.

ఈ) రరిశుదధజలలు

iv) వాతావ్రణ సమ్త్తలయ త్ లేక పోవ్డిం వ్లు కలిగే అనరారలు ఏవి ?
అ) భూ కాలుష్య ిం

ఆ) వాయు కాలుష్య ిం

ఇ) వాతావ్రణ కాలుష్య ిం

ఈ) పై వ్నీా

v) ' మ్యలకిందిం ' ----- ఈ జాతీయానిక్క అర రిం రాయిండి.
అ) ప్రధాన లోరిం.

ఆ) ప్రధాన ఆధారిం

ఇ) ప్రముఖ్ దినిం. ఈ) ప్పాముఖ్య త్ లోపిించడిం.

బి) అనాదిగా భారత్దేశ్ిం సాగిించిన విదేీ వాణిజయ ింలో ఆింప్ధదేశ్ిం ముఖ్య భాగసావ మిగా ఉిండేది. ' ది
పేరిరస్
ు ఆఫ్ ది ఎరిప్తియన్ సీ' అనే ప్ీకు ప్గింథింనుిండి, ట్టలేమీ రచనల నుిండి ఘింట్శాల, కోడూరు
మొదలైన రేవ్య రట్ణా
ా లను గురిించి వాటి ఎగుమ్తి దిగుమ్త్తలను గురిించి వివ్రాలు లభసుునాా య. ఆ
వాణిజాయ నిక్క త్ద్దవ రా ఆింప్ధదేశ్ిం ఆరి జించిన లభాలకు నిదరశ నింగా ఆింప్ధదేశ్ిం నలుమ్యలల రోమ్న్
చప్కవ్రుుల నాణేలు లభించాయ. కాకతీయ రడిి యుగాలోు మోట్లరలిు విదేీ వాణిజాయ నిక్క , త్ద్దవ రా
ఆింప్ధదేశ్ిం ఆరి జించిన లభాలకు నిదరశ నింగా ఆింప్ధదేశ్ిం నలుమ్యలల రోమ్న్ చప్కవ్రుుల నాణేలు
లభించాయ. కాకతీయ రడియు
ి
గాలోు మోట్లరలిు విదేీ వాణిజాయ నిక్క కేింప్దిం కాగా కుత్తబాిహి కాలింలో
మ్చిలీరట్ా ిం, నరాు పురిం రేవ్యలు విదేీ వాణిజయ ిం ద్దవ రా అింత్రాజతీయ ప్రఖ్యయ తినారి జించాయ.
మ్ధయ యుగింలో తూరుప రశిచ మ్ దేశాల మ్ధయ వాణిజయ ిం చాల వ్రకు అరబుబ ల చేత్తలోుఉిండేది.
ఐరోపా విరణి వీధులోు అరబుబ వ్ర ుకులు పెదా ఎత్తున లభాలు గడిసుుిండే వారు. నాటి వాణిజయ ిం కొింత్
సముప్దమారాిల ద్దవ రా మ్రికొింత్ భూమారాిల ద్దవ రా జరుగుతూ ఉిండేది. ఈ మారాిలకు నలు సముప్దిం
ముఖ్ ద్దవ రింలో తూరుప రోమ్న్ (బైజాన్ ట్యన్) సాప్మాజయ రాజధానియైన కాన్ స్థసాుిం్ నోపిల్ నగరిం
కూడలి.ఐరోపా వ్ర ుకులు అరబ్ మ్ధయ వ్రుులను తొలగిించి , తూరుప దేశాలకు సముప్ద మార ిిం
రరిశోధించాలని తీప్వ్ ప్రయతాా లను ప్పారింభించారు. ఇదే సమ్యింలో అటోమ్న్ త్తరుషుి లు 1452 లో
కాన్ స్థసాాిం్ నోపిల్ నగరానిా ఆప్కమిించి తూరుప రశిచ మ్ దేశాల మ్ధయ వాణిజాయ నిక్క ఆట్ింకిం కలిగిించారు.
ఇది జరిగిన అనతి కాలనికే ఐరోపా నావికుల ప్రయతాా లు ఫలిించి పోరుచ ీసు నావికుడైన వాస్ి డిగామా
1498లో ఆప్ికా ఖ్ిండిం చివ్రనునా గుడ్ హోప్ అప్గానిా చుటిా హిిందూమ్హాసముప్దింలోక్క ప్రవేశిించి
గుజరాత్ వ్ర ుకుల సాయింతో భారత్దేశ్ిం రశిచ మ్ తీరింలోని కళిళ కోలు రేవ్య చేరినాడు. ఐరోపాకు,
ఇిండియాకు మ్ధయ గుడ్ హోప్ మార ిిం ఏరప డిింది. ఇది ప్రరించ చరిప్త్లోనే ప్రముఖ్ సింఘట్న. నాటి
నుిండి ప్కమ్ింగా ప్రరించ వాణిజయ ిం అరబుబ ల చేత్తల నుిండి ఐరోపా జాతీయుల రరమ్యింది. మ్ధయ ధరా
సముప్ద ప్పాింత్ రాజాయ లు ప్పాధానయ ిం కోలోప య, అట్టుింటిక్ మ్హా సముప్ద తీర దేశాల ప్పాధానయ ిం పెరిగి
నూత్న ప్రరించ (అమెరికా ఖ్ిండ) రరిశోధకు ద్దరి తీసిింది. రాజకీయింగా, సాింసి ృతికింగా ఐరోపా
విసురిించడానిక్క గుడ్ హోప్ మార ిిం తోడప డినిందున ఆ మార ి రరిశోధనతోనే ప్రరించ చరిప్త్లో ఆధునిక
యుగారింభిం జరిగిిందని కొిందరు చరిప్త్కారుల అభప్పాయిం.
క్రశ్న లు.
i) కుత్తబాిహి కాలింలో ప్రసిదిధచిందిన రేవ్య రట్ణా
ా లు ఏవి ?
అ) ఘింట్శాల , నరాు పురిం

ఆ) మోట్లరలిు , కోడూరు

ఇ) మ్చిలీరట్ా ిం , నరాు పురిం

ఈ) కోడూరు , ఘింట్శాల

ii) కాన్ స్థసాాన్ ా నోపిల్ నగరానిా ఆప్కమిించిింది ఎవ్రు?
అ) అరబుబ లు.

ఆ) తూరుప రొమానుు

ఇ) అటోమ్న్ త్తరుషుి లు

ఈ) కుత్తబ్ షాహిలు

ఇ) అరబుబ నావికుడు

ఈ) ఆప్ికా నావికుడు

iii) వాస్ి డిగామా ఎవ్రు ?
అ) ఐరోపా నావికుడు

ఆ) పోరిచ ీస్ నావికుడు

iv) తూరుప దేశాలకు సముప్ద మార ిిం కనుకోి వాలని ప్రయతిా ించిింది ఎవ్రు ?
అ) తూరుప రోమ్నుు

ఆ) ఐరోపా వ్ర ుకులు

ఇ) అరబుబ వ్ర ుకులు

ఈ) ప్ీక్ వ్ర ుకులు

v) గుడ్ హాప్ మార ిిం ఏరప డిింది ఎకి డ ?
అ) రశిచ మ్ దేశాల మ్ధయ

ఆ) తూరుప , రశిచ మ్ దేశాల మ్ధయ

ఇ) ఐరోపా , రశిచ మ్ దేశాల మ్ధయ

ఈ) ఐరోపాకు , ఇిండియాకు మ్ధయ
భాగము - బి

3. కింది క్రశ్న లలో నాలుగు క్రశ్న లకు సరైన జవాబులు గుర్తించిండి.

4×1=4

i) " ఈ కారయ ము కర ుృవాచి మువ్ర జకమునకు కలుగదు " -------- ఈ సూప్త్ ఉద్దహరణ ఏది
అ) ఖ్రుచ పెటిా

ఆ) హయమురడి

ఇ) విశిదరస్థఱచు

ఈ) అ , ఇ

ఇ) త్త్ు మ్ శ్బాాలు

ఈ) సింసి ృత్ శ్బాాలు.

ii) సింసి ృత్ింతో సమాన మైన శ్బాాలు
అ) తెలుగు శ్బాాలు

ఆ) త్దభ వ్ శ్బాాలు

iii) ఏ ఏ శ్బాాలలో ఱ , డ లకు అచుచ రరమైే దివ రుక ుట్కారిం వ్సుుింది.
అ) కుఱు - చిఱు - కడు - నుడు - నిడు

ఆ) కఱు - చిఱు - నాడు - నిడు - నడు

ఇ) కుఱు - చిఱు - కడు - నడు - నిడు

ఈ) కుఱు - సిఱు - కడు - నడు - నిడు

iv) ప్తికసింధ ఉద్దహరణ
ఆ) ఇదారి.

అ) అకి యయ .

ఇ) అశ్శ రము.

ఈ) పై వ్నీా

v) " పేద్దది శ్బిం
ా బులకు ఆలు శ్బిం
ా రరింబగునపుడు కరమ ధరాయమున రుగాగమ్ింబగు " ----- ఈ సూప్త్
ఉద్దహరణను గురి ుించిండి
అ) బీదరాలు.

ఆ) ధనికురాలు.

ఇ) గేసుురాలు.

ఈ) అ , ఇ

4. కింది ఛింద్స్సు కు చిందిన క్రశ్న లలో నాలుగు క్రశ్న లకు జవాబులు గుర్తించిండి..

4×1=4

" అనువౌ బుదిధ యొసింగుమీ ప్రజకు దేవా భక ుచిింతామ్ణీ "
i) పై రదయ పాదింలో నాలుగవ్ గణము ఏది ?
అ) భగణము

ఆ) నగణము

ఇ) సగణము

ఈ) త్గణము

ii) పై రదయ పాదింలో ఏ అక్ష్రాల మ్ధయ యతి మైప్తి చలుును ?
అ) అ - దే.

ఆ) అ - వా.

ఇ) ను - వా.

ఈ) అ - భ

ఇ) మ్ేుభిం.

ఈ) చింరకమాల

ఇ) గురువ్య

ఈ) అ , ఇ

iii) పై రదయ పాదిం ఏ వ్ృత్ురద్దయ నిక్క చిందినది ?
అ) శారూాలిం.

ఆ) ఉత్ప లమాల

iv) వ్ృత్ురద్దయ లలో చివ్రి అక్ష్రిం ఏది ఉింట్లింది ?
అ) లఘువ్య

ఆ) లఘువ్య , గురువ్య

v) పై రదయ పాదింలో మొదటి రిండు లఘువ్యలను గురువ్యగా మారిచ నచో ఏ వ్ృత్ు పాదిం అవ్యత్తింది?
అ) చింరకమాల.

ఆ) ఉత్ప లమాల

ఇ) మ్ేుభిం

ఈ) శారూాలిం

5. కింది క్రశ్న లలోనాలుగింటిక క్కింద్ ఇవ్వ బడిన సమాధానాలను గుర్తించిండి.

4×1= 4

i) పూరవ రదము సింఖ్యవ వాచకింగా ఉత్ుర రదము నామ్వాచకింగా ఉనా సమాసిం ఏది?
అ) రూరక సమాసిం

ఆ)దవ ిందవ సమాసము

ఇ)దివ గు సమాసిం

ఈ)బహుప్వీహి సమాసిం

ii) "దేహాత్మ లు" సమాసము రాయిండి ?
అ) రూరక సమాసిం

ఆ)దవ ిందవ సమాసము

ఇ)బహుప్వీహి సమాసము

ఈ)పైవేవీ కాదు

iii) ఉరమాన ఉరమేయములకు అభేదిం చపిప న సమాసిం ఏది?
అ)బహుప్వీహి

ఆ)రూరక

ఇ) దవ ిందవ

ఈ) పైవేవీకాదు.

ఇ)దవ ిందవ

ఈ)పై మ్యడు

iv) "పావ్న చరిప్త్" ఏ సమాసము?
అ) రూరక.

ఆ)బహుప్వీహి

v ) "మోక్ష్లక్షిమ " విప్గహవాకయ ిం రాయుము.
అ) మోక్ష్ము లక్షిమ గా కలది

ఆ) మోక్ష్ముయును లక్ష్మమ యును

ఇ) మోక్ష్మ్న్నడిలక్షిమ .

ఈ) పైవేవీ కావ్య.

6) కింది క్రశ్న లలో నాలుగింటిక సరైన సమాధానములు గుర్తించిండి.

4×1=4

i) అరారింత్రనాయ సాలింకారింలో ఉిండేది
అ) పోలిక.

ఆ) అతిశ్యిం

ఇ) సమ్ర ధన

ఈ) అభేదిం

ii) " కింస అింధకాసురులు యుదధరింగింలో హరిహారుల చేతిలో హత్తలయయ రి " ------ ఇది ఏ అలింకారిం ?
అ) అతిశ్యోక్క ు

ఆ) అరారింత్రనాయ సాలింకారిం

ఇ) ప్కమాలింకారిం

ఈ) ఉరమాలింకారిం

iii) " కలిగిన వాడిక్క కిండరటిన
ా ట్లు ఆ కొమ్మ లు పూత్పిిందెలతో నిిండుగా ఉనాా య " ------ ఇది ఏ అలింకారిం ?
అ) ప్కమాలింకారిం.

ఆ) ఉరమాలింకారిం

ఇ) అతిశ్యోక్క ు

ఈ) అరారింత్రనాయ సాలింకారిం

iv) " దేవ్ద్దరు శిలప ింల మెరిసిపోయే ప్పియురాల ఓ వ్సుమ్తీ! ------ ఉరమేయిం ఏది ?
అ) శిలప ిం.

ఆ) వ్సుమ్తి.

ఇ) ప్పియురాలు

ఈ) ఆ , ఇ

v) " ప్కమ్ముచే ప్కమికానవ యము కలుగ జెపుప ట్ "
అ) అతిశ్యోక్క ు

ఆ) యధాసింఖ్యయ లింకారిం

ఇ) ఉరమ్

ఈ) అరారింత్నాయ సలింకారిం

7. కింది గద్య భాగమును చదివి క్రశ్న లకు జవాబులను గుర్తించిండి.

5×1=5

అని వీణాకరుుడు చరప గా విని చూడాకరుుడు " త్డవ్యలబటిా యీ యెలుక యకి డ నొక లగ తావ్య
చేసికొని విడువ్క వాసము చేయుచునా ది. ఇట్లు వ్సిించుట్కు నిమిత్ుము తెలిసినది కాదు. ప్త్వివ
చూచదగాక " యని చపిప యొక గుదాలితో నేను వ్సిించు వివ్రము ప్త్వివ చిరకాలోపారి జత్మైన నాధనము
సరవ ము ప్గహిించను. త్రావ త్ సతోవ తాు హములు లేక నానాడాహారము సహిత్ము సింపాదిించుకోన జాలక
దిగులురడి కృశిించి , మెలు మెలు గా సించరిించుచుిండగా జూచి చూడాకరుుడిట్ని
ు యే : ధనము గలవాడే
బలవ్ింత్తడు. ధనము గలవాడే రిండిత్తడు. ధనము సరవ ప్శేయములకు నిద్దనము, ధనము లేని వాని
జీవ్నమేల? ఈ మ్యషికము త్న ధనము కొలుపోయ కద్ద తొింటి జవ్సత్ువ ములుడిగి సవ జాతిసామ్య మును
బిందెను. అర రరరిహీనునకు నిరింత్రము ఖేదము సింభవిించును. నిరింత్ర ఖేదము వ్లన
బుదిహీ
ధ నత్వ ము ప్పాపిుించును. బుదిహీ
ధ నత్వ్లు సమ్సు కారయ ములు నిద్దఘనదీపూరములట్లు వినాశ్ము
నొిందును. ధనవ్ింత్తనికే పౌరుష్మును, మేధాసింరతిుయు, బింధుమిప్త్తలును కలుగుదురు.
పుప్త్మిప్త్విరహిత్తని గృహమును, మ్యరుుని చిత్ుమును శూనయ ములు. ద్దరిప్దయ ము సరవ శూనయ ము.
ద్దరిప్దయ ము కింటే మ్రణము మేలు. మ్రణ మాపాత్యాత్నావ్హము . ద్దరిప్దయ ము యావ్జవ్
జ ము తీప్వ్
ది
వేదనాకారము. ఇింప్దియముల నామ్మున బు ని
ధ వ్చోధోరణిని బురుషుడు తోటివాడయుయ ధనమును
బాసిన క్ష్ణముననే లతివాడగును. ఇది మ్హాచిప్త్ము ' అని యారరిప్వాజకుడు చరప గావిని మిక్కి లి
ఖినుా డనై యట్లు చిింతిించితిని.
క్రశ్న లు
i) ధనవ్ింత్తనికే కలుగునవి ఏవి ?
అ) పౌరుష్ము , దు:ఖ్ము.

ఆ) మేథాసింరతిు , పౌరుష్ము

ఇ) బింధుమిప్త్తలు , బుదిహీ
ధ నత్వ ము

ఈ) పుప్త్మిప్త్తలు , ద్దరిప్దయ ము

ii) సవ జాతిసామ్య మును పిందినది ఎవ్రు ?
అ) చూడాకరుుడు

ఆ) వీణాకరుుడు

ఇ) మ్యషికము

ఆ) చూడాకరుుడు

ఇ) వీణాకరుుడు

ఈ) చూడాకరుుడు , వీణాకరుుడు

ఇ) మ్యషికము

ఈ) అ , ఆ

ఈ) ధనవ్ింత్తడు

iii) రరిప్వాజకుడు ఎవ్రు?
అ) మ్యషికము

iv) పై వాకయ ములు ఎవ్రు అనాా రు ?
అ) చూడాకరుుడు

ఆ) వీణాకరుుడు

v) సరవ శూనయ ము అనదగినది ఏది ?
అ) మ్యరుునిచిత్ుము

ఆ) పుప్త్మిప్త్విరహిత్తని గృహము

ఇ) ద్దరిప్దయ ము.

ఈ) మేథాసింరతిు.

8. కింది రద్య మును చదివి క్కింద్ ఇవ్వ బడిన క్రశ్న లకు జవాబులు రాయుము.

5×1=5

ఓ మునీశ్వ ర !వినవ్యయ యునా యూరు
గనా త్లియు
ు
నొకి రూరనా రీతి
యట్ల విశేషిించి శివ్యని యరాధింగలక్ష్మమ
కాశి ; యవీయ టిమీద నా ప్గహము దగునా"
i) పై రదయ ము లోని అలింకారిం ఏది ?
అ) రూరకాలింకారిం

ఆ) అతిశ్యోక్క ు

ఇ) ఉరమాలింకారిం

ఈ) ప్కమాలింకారిం

ఇ)వాలీమ క్క

ఈ)జమ్దగిా

ఇ)పారవ తి

ఈ)వాలీమ క్క

ఇ) కళ్ప్త్ము , సతి

ఈ) అ , ఇ

ii) ఈ రదయ పాదము లో మునీశ్వ ర అింటే ఎవ్రు?
అ) వేదవాయ సుడు

ఆ)విశావ మిప్త్తడు

iii) ఈ మాట్లను ఎవ్రు రలికారు?
అ) వేదవాయ సుడు

ఆ)రరమేశ్వ రుడు

iv) అరారింగి------- రరాయ యరదిం రాయిండి.
ఆ) స్థీ మమ్తి , ఇింతి

అ) భారయ , రతిా

v) ఈ రదయ ిం ఏ పాఠ్య ింశ్ిం లోనిది?
అ) మాత్ృభావ్న

ఆ) భక్ష్

ఇ) శ్త్కమ్ధురిమ్.

ఈ) సముప్దలింఘనిం

9. కింది వాటిక సరైన జవాబులను గుర్తించిండి.

4×1=4

i) తామ్రత్ింరరగా
అ) త్కుి వ్గా

ఇ) ఎత్తుగా

ఆ) ఎకుి వ్గా

ఈ) పటిగా
ా

ii) కడుపులో చలు కదలకుిండా ఈ జాతీయాని క్క అర ధిం
అ) కడుపులో చలగా
ు ఉిండట్ిం.

ఆ) మిక్కి లి ప్శ్మ్ రడుతూ ఉిండట్ిం

ఇ) ఏమాప్త్ిం రటిిం
ా చుకోకుిండా ఉిండట్ిం

ఈ) ఏ మాప్త్ిం ప్శ్మ్ లేకుిండా ఉిండట్ిం

iii) పెట్ని
ా కోట్:--అ) చకి గా నిరిమ ించిన.

ఆ) సహజముగా ఏరప డినది.

ఇ) గోడకటిన
ా ట్లుగా

ఈ) ప్పాచీనకాలింలో కటిన
ా ది

iv) త్ింే బూరల బుట్లో
ా రడిట్లా
అ) ఆరదలో అదృష్ిం
ా కలిసి రావ్ట్ిం

ఆ) కష్ిం
ా మీద కష్ిం
ా రావ్ట్ిం

ఇ) కష్ిం
ా లో దురదృష్ిం
ా కలగట్ిం

ఈ) దురదృష్ిం
ా మీద దురదృష్ిం
ా రావ్ట్ిం

v) " సభకు విరరీత్ింగా జనిం వ్చాచ రు " అనే అర రింలో వాడే జాతీయిం ఏది?
అ) కుిండపోత్గా

ఆ) గుింపులు గుింపులుగా ఇ) ఇసుక వేసేు రాలనింత్గా ఈ) చాల ఎకుి వ్గా
భాగము - సి

10. కింది క్రశ్న లలో ఒక క్రశ్న కు జవాబు రాయిండి.

1×4=4

i) మ్ింథరుని మాట్లను మీరు సమ్రిసా
ర ు రా! ఎిందుకు?
ii) వ్ృదుధడు ప్రయోజకుడైనా యువ్కుని మ్ధయ ఉనా సింబింధిం, అనురాగిం ఎలింటిది? వాటిని గూరిచ మీ
సింత్ మాట్లోు వివ్రిించిండి.
11. కింది వానిలో రిండిింటిక అర్ థ సింద్ర్భ ములు క్వాయిండి.
i) " దీనికేమైనను నిమిత్ుము లేక మానదు"
ii) " అవి గోరింత్ దీపాలే కావ్చుచ . ఏనాటికో ఒకనాటిక్క అవి కొిండింత్ వెలుగునిసాుయ"
iii) " ప్రతి వాళ్లళ

ప్రశిా ించారు చరిప్త్ను మారచ ట్టనిక్క "

iv) " అనాా య్ ఈ లకి చపిప రడుకో "

2× 2=4

12. కింది రద్య ములలో ఒక రదాయ నిక క్రతిరదార్ థ తాత్ప ర్య ిం రాయిండి.
i)

1×6=6

ఆకింఠింబుగ నిపుా మాధుకర భక్షానా ింబు భక్షిింరగా
లేకునా ిం గడు నింగలరచ దవ్య మేలే? లసు ! శాింత్తిండవే!
నీ కింటెవ్ మ్తిహీనులే కట్కట్ట! నీవార ముషిిం
ా రచుల్
శాకాహారులు గిందభోజులు, శిలోింఛప్రప్కముల్ తారసుల్.

ii)

శివ్రాజింత్ట్ మేలుమ సుింగు దెరలో సిా గాధింబుధచాా యలో
నవ్ సౌధామిని బోలు నా యవ్న కాింతా రత్ా మున్ భక్క ుగౌ
రవ్ముల్ వారగ జూచి రలి వ్నితారత్ా ింబులీ భవ్య హైిం
దవ్ భూజింగమ్ పుణయ దేవ్త్లు మాతా త్పుప సైరిింపుమీ

13. కింది వానిలో రిండిింటిక అర్ థ సింద్ర్భ ములు క్వాయిండి.

2× 2=4

i) " ఒక మ్హారవ్ింబు ఉదయింరన్"
ii) " పెరుగు తాలిమినీయదే వెనా "
iii) " నీ కనులయిందు ద్దలిమ సారిింపుమీ"
iv) "కట్ా కట్లాకుని దూసుకొని పోయ కట్లాకొనిపోయేదేమిట్ని"
14. కింది క్రశ్న లలో ఒకదానిక జవాబు రాయిండి.

1×4=4

i) ' మాత్ృభావ్న ' పాఠిం ఆధారింగా శివాజీ వ్య క్క ుతావ నిా వివ్రిించిండి?
ii) మానవ్చరిప్త్లో అనీా అసాధారణ రరవ దినాలే అనడింలో ఆింత్రయ ిం ఏమై ఉింట్లింది ?
15. కింది క్రశ్న ల లో రిండు క్రశ్న లకు జవాబులు రాయుము.

2×4=8

i) రామ్ సుప్ీవ్యల మైప్తి వివ్రిించిండి.
ii) సీత్ జాడను కనుగొనా వ్ృతాు ింత్ిం తెలరిండి?
iii) రామాయణిం మ్నకిందిించే జీవ్నమ్యలయ లు రాయుము.
iv) రామ్లక్ష్మ ణులు విశావ మిప్త్తని యాగానిా సింరక్షిించిన విధిం రాయిండి.
భాగము - డి
16. ఈ క్కింది లేఖలలో ఒక దాని గుర్ించి రాయిండి.

1× 4=4

i) 'దేశానిక్క వెన్నా ముక రైత్త' రైత్త సమ్సయ లను నివారిించమ్ని కోరుతూ కేింప్ద వ్య వ్సాయ శాఖ్ మ్ింప్తిక్క
ప్వాసినట్లుగా లేఖ్ రాయిండి.
ii) రక ుద్దన ఆవ్శ్య కత్ను గూరిచ వివ్రిసూు నీ మిప్త్తనిక్క లేఖ్ రాయిండి.
17. కింది వానిలో ఒకదానిక రిండు వ్ింద్ల రదాలు మించకుిండా వాయ సిం రాయిండి.
i) రరాయ వ్రణ రరిరక్ష్ణ

ii) విద్దయ రురలు – రాజకీయాలు

iii) జాతీయ సమైకయ త్.

iv) అవినీతి నిరూమ లన

***

1×6=6

