
MODEL PAPER FOR TELUGU – Andhra (107) FOR THE ACEDEMIC YEAR 2021 -22  

TERM – II  

CLASS – XII (107)                    MAX MARKS – 40   TIME: 2Hrs 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

భాగము - ఎ 

1.ఈ క్ర ింది వానిలో  ఒక దానిని గూర్చి అడిగిన విధింగా రాయిండి.            1×3=3 

i )   క్ర ింది పద్యపానిక్ గురు,లఘువులు గుర్త ించి గణ విభజన చేసి ఏ పద్యమో,తెలిపి యతి సా్థనిం గుర్త ించిండి. 

         ' నీరము తపత  లోహమున నిలిి యనామకమై నశించి నా '  

 ii )   ' మత్తత భిం '  వృతత  పద్య లక్షణాలను తెలపిండి. 

 
2. ఈ క్ర ింది వానిలో  ఒక దానిని గూర్చి అడిగిన విధింగా రాయిండి.            1×3=3 

i )  " వదిన ముింద్ర్క్ అరుగుదించె పుతత డి బొమమ రీతి పొలతి సుభద్ర  " దీనిలో ఏ అలింకారము ఉననదో తెలిపి , దానిని 

వివర్ించిండి 

ii ) " అతిశయోక్త  అలింకారము " ను లక్షయ , లక్షణ సహితింగా వివర్ించిండి. 

 
భాగము - బి 

3. క్ర ింది గదాయింశానిి చదివి ,దిగువ ఇచ్చిన ప్ర శ్ిలకు తగిన సమాధానిం రాయుము?    3×2=6 

     తెనాలి రామకృష్ణు డు శ్రర  కృష్ు దేవరాయలు ఆసా్థనములోని కవింద్రర లు. నియోగి బ్రర హమణ కుటింబింలో జనిమించారు. 

అష్ట దిగగ జములలో సుపర సిద్రు లు. ఈయనని తెనాలి రామలిింగ కవి అని కూడా అింటారు. అవిభాజయ విజయనగర 

స్థమా్రజయ చర్తర లో ఈయన పర ముఖులు. తొలుత స్థధారణ వయక్త  అయిన రామకృష్ణు లు, కాళీమ్రత వర పర స్థద్ిం చేత 

కవశవరులయ్యయరు. గొపప కావ్యయలు విరచిించారు. కానీ తెలుగు వ్యర్క్ ఆయన ఎకుువగా హాసయ కవిగానే పర్చయిం. 

ఆయనకు వికటకవి అని బిరుద్ర ఉింది. ఆయనపై ఎన్నన కథలు ఆింధ్ర  దేశమింతా పార చురయములో ఉనానయి.మొద్టో్ల 

రామకృష్ణు డి ఇింటి పేరు గారోపాటి అని, తెనాలి నుిండి వచాిరు కనుక తరువ్యతి కాలింలో తెనాలి అయినది అని ఒక 

నానుడి. సతెత నపలోి మిండలింలోని లకురాజుగారోపాడు గార మ్రనిక్ చెిందిన గారోపాటి రామయయ, లక్్షమింబల సింతానిం 

రామలిింగయయ. ఆయన తాత సుద్కి్షణా పర్ణయిం రాసిన అపపనన కవి. వర్క్ ఇద్ద రు సోద్రులు వరరాఘవకవి, 

అననయయ. రామకృష్ణు డి సవసాలిం తెనాలి. ఇదే గార మ్రనిన ఆయన అగర హారింగా పొిందినాడు. రామలిింగయయ తాత, 

ముతాత తలు గారోపాడు లోనే నివసిించారు. పర సుత తిం గార మ బొడార యి పర తిష్ఠ ించిన పార ింతింలోనే రామకృష్ణు ల వ్యర్ ఇలోు 

ఉిండేద్ని గార మసుత ల నమమకిం. క్రర .శ. 1514 నుించి 1575 వరకు రామలిింగయయ జీవిించారు. చిననతనింలోనే తలోిద్ిండుర లు 

మరణించడింతో మేనమ్రమ తెనాలి అగర హారమైన తూములూరుకు తీసుకువెళో్లరు.  

ప్ర శ్ిలు: 

i ). తెనాలి రామకృష్ు  కవి తలోిద్ిండుర లు ఎవరు ? తాత ఎవరు ? 

ii ) తెనాలి రామకృష్ు  కవి  తెలుగు వ్యర్క్ ఎలా పర్చితులు ? ఎవర్ వరిం చేత కవశవరులయ్యయరు? 

iii )  రామకృష్ు  కవి ఇింటి పేరు ఏమిటి ? తరువ్యత ఎలామ్రర్ింది ? 

 
 



భాగము - సి 

4. క్ర ింది వానిలో ఒకదానిక్ 200 ప్దాలలో వాయసిం వార యిండి.      1×5=5  

i ) డిజిటల్ ఇిండియ్య.        

ii ) విదాయరాులు. సింఘ సేవ.       

iii ) నూతన విదాయ విధానిం 2020 

భాగము - డి 

5. క్ర ింది వానిలో ఒక దానిక్ 20 వాక్షయలలో సమాధానిం రాయిండి.     1×4=4 

i )  ఆడిద్ము సూరకవి చాటపదాయనిన వివర్ించిండి? 

ii ) నీకు తెలిసిన వేమన నీతులను సోదాహరణింగా వివర్ించిండి? 

6. క్ర ింది వ్యనిలో ఒకదానిక్ అరు  , సింద్రాాలని వివర్ించిండి.1×2 = 2  

i ) .కిండ అద్ద మింద్ర కించెమై యిండదా. 

ii ) పనునగ పలనాటి సీమ పర జ లింద్ర్క్న్ 

 
7. క్ర ింది ప్దాయలలో ఒకదానిక్ ప్ర తి ప్దార్ధ  , తాతపర్యములు రాయిండి.        1×4=4 

i )   విపరీత పర తి భాష్లేమిటిక్ నురీవనాధ్! ఈ పుతర  గా 

తర  పర్ష్వింగ  సుఖింబు. సే కనుము ముకాత హార కర్పపర స్థిం 

ద్ర  పరాగ పర సరింబు జింద్నము జింద్ర  జ్యయత్న యిం బుతర  గా 

తర  పర్ష్వింగమునటో జీవులకు హృద్యింబే కడున్ శ్రతమే ? 

ii )  తముమని గూడి పుణయ గుణ ధాముుఁడు, రాముుఁడు వచిి మ్రలయవిం  

తముమన సైనయ సింఘము ముద్ింబునుఁ గొలవుఁగ నుిండి, భూమిపై  

మిముమలుఁజూచి రిండనుచు మేటి కపింద్రర లుఁ బుచిి, యింద్ర మొ  

తత ముమగ మముముఁ గొింద్ఱను ద్కి్ణ భాగము చూడుఁ బింపుచున్ 

 
8. క్ర ింది వానిలో ఒక దానిక్ 20 వాక్షయలలో సమాధానిం రాయిండి.          1×4=4 

i ) గృహసా ధ్రమిం గొపపతనిం గుర్ించి శకుింతల తెలిపిన తీరును వివర్ించిండి ? 

ii )శ్రరరాముని వరతవమటిట ది ? వివర్ించిండి ? 

 
9.క్ర ింది వానిలో ఒక దానిక్ 20 వాక్షయలలో సమాధానిం రాయిండి.             1×4=4  

i ) " ఆశ ఖరీద్ర అణా " పాఠింలోని తాత పాతర  సవభావిం ఎటిట ది ? 

ii )  " తెర్చిన కళో్ల "  నాటికలో , డాకట ర్ కళ్ళను సతయిం ఏ విధ్ింగా తెర్పిించాడు ? 

 
10.క్ర ింది వానిలో ఒక దానిక్ 20 వాక్షయలలో సమాధానిం రాయిండి.             1×5=5 

i ) శతక లక్షణాలను తెలిపి , ఒక భక్త  శతకిం గుర్ించి కోుపత ింగా రాయిండి ? 

ii ) పద్ద న కవితవిం ఎటవింటిది ? 

*** 


