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BLUE PRINT & SAMPLE QUESTION PAPER - TELUGU TELANGANA (189)   

CLASS - XII FOR THE ACADEMIC YEAR 2021 -22  

TERM – I  BLUE PRINT 

MAX MARKS  -  40                                      TIME: 90 Min. 

………………………………………………………………………………… 

1.అన్ని ప్రశ్ిలు బహుళ ైఛ్ఛిక (MCQ) ప్రశ్ిలు. 
2.ప్రతి ప్రశ్ికు ఒక (1) మార్కు కేటాయించబడినది.  
3.మొత్తిం 50ప్రశ్ిలు – 40 మార్కులు 
కరమ 

సింఖ్య  
పాఠాయింశ్ములు/బో ధన ింశ్ముల
ు    

బహుళ ఛై్ఛిక 

ప్రశ్ిల సింఖ్య  
మార్కులు మొత్తం 

మార్కులు  
01 అప్రిచిత్   గద యింశ్ిం   ర ిండిింటిలో ఒకట ి

రాయాలి  

10 
5X1=5 

1 5మా 

02 వ్ాయకర్ణిం  8 

ఛిందస ు-4 

అలింకార్ిం-4   

8X1=8 

1 8మా  

03 ప్రిచిత్ ప్ద యింశ్ము (ఇవ్వబడని 

సిలబస్ లోన్న ప్దయ పాఠముల 

న ిండి) 

ర ిండిింటిలో ఒకట ి

రాయాలి  

10 
5X1=5 

1 5మా 

04 ప్రిచిత్ గద యింశ్ము (ఇవ్వబడని 

సిలబస్ లోన్న గదయ పాఠముల న ిండి) 
5   
5X1=5 

1 5మా 

05 సాహిత్య విభాగము (ఇవ్వబడని 

సిలబస్ లోన్న గదయ, ప్దయ పాఠములు, 
న టకము , సాహిత్య చరిత్ర ల 

న ిండి) 

17 
17X1=17 

1 17మా 

 

TEXT BOOK: SHOBHODAYAM AND SAHITHYA CHARITRA 
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SAMPLE QUESTION PAPER - TERM – I   
TELUGU TELANGANA (189)   

CLASS – XII – 2021 -22             

MAX MARKS -  40                                  TIME: 90 Min. 

1.ప్రశ్ిప్త్రిం మూడు విభాగాలుగా విభజించబడనిది  
2.అన్ని విభాగములు త్ప్పన్న సరిగా రాయాలి  

3. అన్ని  ప్రశ్ిలు బాహుళ ైశ్చిక ప్రశ్ిలు  
4. ప్రతి ప్రశ్ికు ఒక మార్కు కేటాయింకబడినద ి 

5.మొత్తిం  50 ప్రశ్ిలు – 40 ప్రశ్ిలకు సమాధ న లు రాయాలి 40 మార్కులు 
................................................. 

భాగిం-అ  

I. ఈ విభాగం లో ఇవ్వబడిన రండు  గద్యం శము ల నండి ఒక ద్నిని స్వవకరంచి జవాబులు 

రాయాలి  

అ . ఈ క్రింది గద యశ్మున  చదవిి, ద న్న క్రింద ఇచిిన ప్రశ్ిలకు ,  ఇవ్వబడిన జవ్ాబులలో 
సరియ నై జవ్ాబున  గురితించి రాయిండ ి.                                       5 X 1=5                        

లౌక్క ప్రప్ించములో ప్రతి వ్యక్త త్న ప్రయత్ిము ఫలిించ లన్న, విజయిం దకాులన్న 

కోర్కకుింటాడు. విద యరిి త న  వ్ార సిన ప్రీక్షలలో సరవవత్తమ శ్రరణిన్న, వ్ర్తకుడు త న  చేస ే

వ్ాయపార్ములో  పెదద  లాభాన్ని, కర్షకుడు త న  చేసే వ్ాయపార్ములో అత్యింత్ రాబడిన్న, ఉదయయగి 

త్న వ్ృతిత  కే్షత్రములో సరవవనిత్ ప్దవిన్న ప ింద లిి కోర్కకుింటాడు.  ఒక సామానయ 
మానవ్ుడు సింసార్ సాగర్ములోన్న సమసయల  స  డిగుిండ లన , అవ్మాన ల ఆటుపో  

టులన , కష్టనష్టలానే కరర ర్మ ైన జలచరాలన   అధిగమించి, స ఖ్ాల తీరాలన  చరేాలన్న 

ప్రయతిిస త ింటాడు.  దీన్నక ై వ్ార్క త్మలో త ము లక్షయయలన  న్నర్ణయించ కొన్న, సవవయ పేరర్ణ 

గావిించ కొన్న, ధేయయము వ్ ైప్ునకు ఉన ుఖీకరిించిన వ్ార ,ై శ్క్తయుకుత లన   కరడదీస కొన్న, 

ఒడిద డుకులు,  ఢకాు ముకకులు, సవ్ాళ్ళు ఎద ర్కుింటూ, న్నరాశ్ా న్నసపృహలకు లోన  
కాకుిండ , ఒకొుకు  అడుగే ముింద కు వ్ేస కుింటూ విజయప్ు అించ లన  
ముద ద డ లన కుింటార్క. 
                                        వీర్క" ఆర్ింభించర్క నీచమానవ్ులు............." ఆని సూక్త 
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లోన్న ధీర్కలు. బహుప్రయత్ి శీలుర్క.మర ి కొిందర్క పె ైప్రయత ిలు చేసూత నే కన్నపిించన్న 

ద ైవ్ాన్ని, విధిన్న, అదృష్ాట న్ని ప్రిప్ూర్ణింగా విశ్వసిసూత , ప్ూజలు, ప్ునసాురాలు చసేూత , 

కొిండలు, బిండలు ఎకుుత్ూత్మ శ్రమకు తోడు ద ైవ్ శ్క్త లబించేలా కోర్కకుింటూ 

విజయాలన  కాింకి్షసాత ర్క. ఇింకా కొిందర్క విజయాలక  ై కేవ్లము ద ైవ్ శ్క్తనే విశ్వసిసూత  

(న్నజాన్నక్ వీర్క సింప్ూర్ణ శ్ర్ణ గతి చేసెడు వ్ార్కకాద ) న్నష్కిరియాప్ర్కల ై విజయాలన  
అపేకి్షసాత ర్క. అింటే గాలిలో దపీ్ిం పెటిట  దవే్ుడ   దేవ్ుడ  నీవ్ ేకాపాడు న కునే ర్కిం. కొిందర్క 
ద ైవ్ాన్ని విశ్వసిించర్క. ప్రయతిిించర్క. విజయాల ప్లల క్లో ఊరేగాలన్న  మాత్రము 
కోర్కకుింటార్క. 
                                        అయత ే సృష్కిటలో కొన్ని చమత ురాలు, విచిత ర లు 
జర్కగుత్ ింటాయ. న యయప్ర్కలు,ధరాుత్ ులు,దక్షులు చసే ే ప్న లు జయప్రదిం కావ్ు.  
ద రాుర్కు లు,  కౄర్కలు చేస ేప్న లు కొన్ని విజయ వ్ింత్మవ్ుత య. న్నష్కిరియాప్ర్కలు-
ఐశ్వరాయలు,విజయాలు ప ింద త ర్క. శ్రా మకులు,దక్షులు అప్జయిం ప ింద త ర్క.  అింటే 

ఏదీ  మన ఇష్ాట న సార్ము జర్కగద .  అలాగన్న  చేత్ లు ముడుచ కోలేము. విధిన్న న్నిందిసూత  

బరత్కలేము. బరత్ కు బిండిన్న లాగాలిుింద.ే  మర ి అలాింటప్ుపడు  మన్నష్క ి త్న జీవ్న 

యానములో అత్ యనిత్ విజయాలు సాధిించ లింటే  అత్డిక ్కావ్లసనిద,ితోడపడవ్లసనిద ి

ఏమట?ి ఇది వ్ యయ డ లర్ ప్రశ్ి. పౌర్కష్మా? ద ైవ్మా? లేద  ర ిండూన ? లేద  ఈ ర ిండూ 

కాక  మరేద ైన న ?  ఈ ర ిండూ కాక మరేద ైన  జరిగే అవ్కాశ్ిం లేద .  
మన్నష్క ి జీవిత్ములో  విజయములో పాత్ర వ్హిించేది పౌర్కష్మా ? ద ైవ్మో? పదెదలు    
ర ిండూనూ  అయ ఉింటుిందన్న అన ిర్క.  
ప్రశ్ిలు: 
1.మన్నష్కి జీవిత్ములో విజయము సాధిించ లింటే యదేి కావ్ాలి?  

అ.పౌర్కష్ము                    ఆ. ద ైవ్ము 
ఇ.ర ిండూనూ                     ఈ.పెైవి యవేీ కావ్ు 

2.. కర్షకుడు త న  చసేే వ్ాయపార్ములో యమే కోర్కకుింటాడు     
అ. అత్యింత్ దిగుబడ ి          ఆ. పెదద  లాభము  
ఇ. అత్ యత్తమ శ్రరణ ి             ఈ. ప్దయనితి 
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3. “గాలిలో దపీ్ిం పెటిట  దేవ్ుడ   దవే్ుడ  నీవ్ ేకాపాడు” అన్న ఎవ్ర్క కోర్కకుింటార్క?  

అ. సర్వసయ శ్ర్ణ గత్ లు           ఆ. పౌర్కష్ వ్ింత్ లు 
ఇ. న్నష్కిరియా ప్ర్కలు                 ఈ. పెైవ్ేవీ కాద  

4. “ ఆర్ింభించర్క నీచమానవ్ులు…..........” ఆని ప్దయ సూక్త లోన్న వ్యకుత లుఎటిట  వ్ార్క?  

అ. న్నష్కిరియా ప్ర్కలు                     ఆ.మధయములు  
ఇ. బహ ప్రయత్ి శీలుర్క                ఈ.పె ైవ్న్నియూ సరయి ైనవి 

5. పెై గద యింశ్ములో కష్ట  నష్ాట లన  వ్ేటితో పో లాిర్క               
అ. స డ ిగుిండ లు                 ఆ.ఆటు పో టులు 
ఇ. కౄర్ జలచరాలు                ఈ. యేవియూ కాద  

(లేద ) 
ఆ.  త లుగు ప్ించకావ్ాయలలో ఆముకత మాలయద ఒకట.ి దీన్నక్ విష్ ణ  చితీతయము అన్నపేర్క.ఈ 

కావ్ాయన్ని రాయలు ర్చిించలేదన్న పదెదన గార్క ర్చిించ ర్న్న వ్ాదయప్వ్ాద లు 
కలవ్ు.విమర్షకులు రాయలే ర్చిించ ర్న్న న్నర్ణయించ ర్క. ఇద ిఏడుఆశ్ావసాల ప్రబింధము. 
వ్ ైష్ివ్ మత్ ప్రచ ర్కుల నై ప్న్నిదదరాళవవర్కలలో విష్ ణ  చిత్ త డు ఒకడు.విష్ ణ  భక్తన్న 

ప్రబొ ధిించ ేఈ గరింథ న్నిశీర వ్ేింకటేశ్వర్ సావమక్ అింక్త్ము ఇచ ిడు.ఈ ప్రబింధములో గవద  
ర్ింగన థ కలాయణము, ఖ్ాిండికయకేశ్చధవజోపాఖ్ాయనము,యామున చ ర్య చరిత్ర, మాలద సర ి

కథ అనే ఉపాఖ్ాయన లు ఉన ియ. ఆముకత అనగా ధరిించి విడిచిన 

,మాలయ=ప్ూలదిండన ,ద=ఇచ ినద.ిగవద దేవి త్న త్ిండిర కటిటన ప్ూలమాలన  త న  
ధరిించి త్ర్కవ్ాత్ దేవ్ున్నక్ సమరపిించేద.ి కాబటిట  దీన్నక్ ఆముకతమాలయద అన్న పేర్క 
వ్చిినద.ి  

ప్రశ్ిలు: 
6.ఆముకత మాలయదకు మరొక పేర్క                            

అ.గవద  చరిత్ర                ఆ.ర్ింగన థ ప్రణియము 
ఇ.విష్ ణ  చితీతయము        ఈ.పెరియాళవవర్ చరిత్ర 

7.  ఆముకత మాలయద ఎన్ని ఆశ్ావసాల ప్రబింధము         
అ. ఏడు                 ఆ.ఆర్క       ఇ.ఐద               ఈ.మూడు 
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8. ‘ద” అన  శ్బదము పెై గద యింశ్ములో యే అరి్ముతో న నిద?ి  

అ. ధరిించి విడుచ ట        ఆ. మాల 

ఇ.ఇచ ినద ి                 ఈ. ప్ూలు  
9.ఆముకత మాలయద ఎవ్ర్క ర్చిించ ర్క                                          

అ. అలలసాన్న పెదదన               ఆ.విష్ ణ  చిత్ త డు 
ఇ.శీరకృష్ణ  దేవ్రాయలు          ఈ.పెైవ్ార్ిందర్ూ 

10.   ఆముకతమాలయద య ేసాహిత్య ప్రక్రయ                                          

అ. శ్త్కము                       ఆ.కావ్యము 
ఇ.ప్రబింధము                      ఈ. నవ్ల     

 
 

భాగిం-ఆ 

II. ఈ క్రింద ివ్ాయకర్ణ సింబింధిత్  ప్రశ్ిలు చదవిి,అరి్ిం చసే కున్న,ద న్న దగిువ్ ఇవ్వబడని 

ప్రశ్ిలకు సరయి ైన జవ్ాబులు గురితించి రాయిండి.                                                            
(i) ఛందస్సు                                                                               4 X 1=4      

      “స ర్సా!జూడుము! మార్కత త్ుజుడు యవశ్ోభాబద  లింఘిించగన్ 

11. పెై ప్దయము నింద  గణములేవీ  

      అ. మసజ స త్ త్ గ                              ఆ. న జ భ జ జ ర్  

      ఇ. స  భ ర్ న మ య వ్                         ఈ. భ ర్ న భ భ ర్ వ్  

12. పెై ప్దయము యే చిందస ుకు చ ిందనిద ి 

       అ. మతేతభిం                                        ఆ. శ్ార్ూద లిం  
        ఇ. చింప్క మాల                                 ఈ. ఉత్పల మాల 

13. పెై ప్దయ పాదమునింద  యతి ఎనివ్ అక్షర్ిం  
       అ.  14                ఆ.  12               ఇ.  11                ఈ. 10  

14. భదరింబుననినగూరిి  లింకప్ుర ిగాపాడన్ యముిండ ైన యా------- అన    ప్దయ  
పాదింలో పరా స అక్షర్మున  గురితించిండి  
         అ. భ                  ఆ. దర                  ఇ. బు                 ఈ. యా  
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(ii)  అలింకార్ిం                                                                  4 X 1=4      

15. ఒ రాజా !నీ కకరిత హింస వ్ల  ఆకాశ్గింగలో ఓలాలాడుత్ నిద ి---- 

         ఇిందలి ఉప్మాన న్ని గురితించిండ ి 

       అ. రాజు కకరిత                                    ఆ. హింస  

       ఇ. వ్ల                                           ఈ. ఓలలాడు  
16.పె ైవ్ాకయిం నింద  గల అలింకార్ిం యేద ి 

        అ. ఉప్మ             ఆ. శ్రలష్            ఇ. అతిశ్యోక్త          ఈ. అరాి ింత్ర్న యస  

17. శీరకృష్ణ  దేవ్రాయలు ఆముకత మాలయద ర్చిించ న  – ప్ిండిత్ లకు సాధయిం  
      కాన్నద ి లేద  కద  ---------ఈ వ్ాకయింలో గల లింకార్ిం యేద ి 

     అ. ఉప్మ                ఆ. శ్రలష్             ఇ. అతిశ్యోక్త          ఈ. అరాి ింత్ర్న యస  

18. పెై వ్ాకయింలో య ేవ్ాకయిం య ేవ్ాకయింతో సమరిిించడమ ైనద ి.  

అ. విశ్రష్మున  సామానయ వ్ాకయము తో      
ఆ. సామానయమున  విశ్రష్ వ్ాకయము తో  
ఇ. సింయుకతవ్ాకయిం సామానయ వ్ాకయముతో    
ఈ . సామానయ  వ్ాకయము    సింయుకత   వ్ాకయముతో  

 

III. క్ింద ఇవ్వబడిన రండు ప్ద యిం శ్ముల న ిండి ఒకద న్నన్న సవవకరిించి జవ్ాబులు వ్ార యాలి.  

5 X 1=5                        

డక ున  రాజయమటించ నకటా! యటు దముున్న భాగమీక నీ 

వ్ కుట ిమరింగ జూచ ;దద ియ టల ఱ గున్?విన  మీన  లోలత్న్ 

గరకుున న మష్ింబు చవి గాలము మరింగిన చ డుప సూవ్ య; 

టుల క్ువ్ుడ నై నీకొడుకు న లలము న నిటు లాడ గూడున”ే? 

ప్రశ్ిలు: 
19. ఉక్ువ్ుడు-అన  ప్దము ఎవ్రిన్న సూచిించ న           

అ.విద ర్కడు            ఆ.ధృత్రాష్ ట ు డు 
ఇ.ద రవయధన డు         ఈ. ఎవ్ర్ూ కాద  
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20. లోలత్-అన  ప్దమునకు అరి్ము త లుప్ిండ ి              

 అ.పేరాశ్              ఆ. తిర్గడము          ఇ.కోరిక                ఈ.ఆకలి 

21. ఈ ప్దయములో ఎవ్ర్క ఎవ్రితో మాటాల డుత్ న ిర్క?     

అ.విద ర్కడు ద రవయధన న్నతో ఆ.విద ర్కడు ధృత్రాష్ ట ు న్నతో 
ఇ. ధృత్రాష్ ట ు డు ద రవయధన న్నతో   ఈ.కవి పాఠకున్నతో 

22.రాజయము దక్ుిందన్న ఎవ్ర్క మింగాలన్న చూస త న ిర్క?  

అ.విద ర్కడు                     ఆ. ధృత్రాష్ ట ు డు 
ఇ. ద రవయధన డు               ఈ.ఎవ్ర్ూ కాద  

23ఈ ప్దయిం యొకు  పాఠాయింశ్ిం ర్చిించిన కవి ఎవ్ర్క ? 

అ. ననియ                    ఆ. తికున  

ఇ. ఎర్రన                        ఈ. సో మన  

(లేద ) 
“కరి త్ ర్గాది ఘటటనయుగాలియు ననింప్ద  యొింటిన ని య 

త్తర్కవ్ు?ననేక భూర్కహ విత నము గుింప్య పరేిి బాధలిం 
బొ ర్యున ?యని దముులింబొ ిందిన నేరి కసాధ యలటుల గా 
క ర్వ్యన్నలిినింగ లన్న క లిలదమ ై ప్ఱవి్ోద  ర ింత్యున్!” 

24. కర-ిఅన  ప్దముదనే్నన్న సూచిించ న  ?                                  

అ. ఏన గు                        ఆ.మబుు 
ఇ. విరి             ఈ.యేవియూ కాద  

25. భూర్కహము -అన  ప్దమునకు అరి్ము త లుప్ిండ?ి               

అ. చ టుట             ఆ.బూర్కగు            ఇ. గుింప్ు             ఈ.అన్నియూ 

26. ఈ ప్దయములో ఎవ్ర్క ఎవ్రితో మాటాల డుత్ న ిర్క?     

అ.విద ర్కడు ధృత్ రాష్ ట ు న్నతో 
అ.విద ర్కడు ద రవయధన న్నతో 
ఇ. ధృత్రాష్ ట ు డు ద రవయధన న్నతో 
ఈ.కవి పాఠకున్నతో 
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27. ఈ ప్ద యన్నక్ శీరిషక సూచిించిండ?ి                               

అ.కలిసి ఉింటే కలద  స ఖ్ము 
ఆ.కలహిించ కుింటే శ్త్ ర వ్ులకు చ లకన అవ్ుత ము 
ఇ.ఒకుర్కగా ఉింటే బలహీన లు ప్డపిో త ర్క 
ఈ.పెైవ్న్నియూ సరయి నైవి కాద  

28. ఈ ప్దయిం య ేపాఠయ భాగిం న ిండ ిగరహిించబడినద ి 

అ. విద ర్ నీతి  

ఆ. బెజజ  మహా దవేి  

ఇ. అనిద త్  

ఈ. ర్వ్వల ప్త క  

 

IV.  ఈ క్రింది ప్రిచిత్ గదయము  చదివి,అరి్ిం చేస కున్న,ద న్న దిగువ్ ఇవ్వబడిన ప్రశ్ిలకు        
      సరయి ైన జవ్ాబులు గురితించి రాయిండ.ి                                      5 X 1=5                        

భాష్,చరిత్ర ,సింసుృతి మానవ్ జీవిత్ సవర్ూప్ సవభావ్ాలనూ,మానవ్ వికాస దశ్లనూ, 

మానవ్ుడు సృజించి పెింప ిందిించిన ప్రప్ించ న్ని విశ్రలష్కిించి వివ్రిించ ే ఙ్ఞా న న్నక్ మూడు 
ర్ూపాలు.భాష్ మానవ్ుడు కలిపించ కునిద ి . చరిత్ర అన భవ్ాల చయన్నక. పాశ్విక దశ్ 

న ిండతి న  ఎదిగిన తీర్క త న ిలే సింసుృతి. 

శ్ావస కోసముముకుు,ఆహార్ము కోసము నోర్క సహజింగామానవ్ున్నక్ వ్చిినవి. వ్ాటిన్న 

మానవ్ుడు భాష్ా సృజన కోసమువిన్నయోగిించ కున ిడు. మానవ్ున్న జీవిత్ముతొ పాటు 
భాష్ మార్కత్ూ వ్చిిింది. 
భాష్ సహజింగా కృతిరమమే. మానవ్కలిపత్మే.చ టల  నీడలోల , గుహ గరాాలలో ఎదిగిఉనిింత్ 

కాలము ప్రకృతి. ఇలుల కటుట కోవ్డము సింసుృతి. ఈద ినదిన్న ద టడము ప్రకృతి. ద ింగనో, ప్డ 

వ్నో ఆధ ర్ింగా ద టడము సింసుృతి. చ టల కుని ఫలాలన , దొరిక్న ప్శుప్క్షయయద లన  ప్టుట  
కొన్న తినడము ప్రకృతి\. ప్ిండిించ కొన్నయో, కాలుికొన్న యో తినడము సింసుృతి.  ప్రకృతి 

సింప్దన  త్న ఇచ ిన సార్ము ఉప్యోగిించ కున ే శ్క్తసమసత  జీవ్కోటలిో ఒకు 
మానవ్ున్నకే ఉనిద.ి ఇత్ర్ జీవ్ులోల  ఈ శ్క్త ఉన ి అద ిసహజము, ప్రిమత్ము, ప్రిణ మ 
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ర్హిత్ముప్శుప్క్షయయద ల చషే్టలోల , అర్కప్ులోల  ఆన ట ి న ించి  య ే మార్కప లేద . ఏ 

ప్రిణ మము లేద . అయత ేఈ పాశ్వికప్ు ప లిమేర్లన ించి ఏన డొ   విడివ్డ ిమానవ్ుడు 
కరమకరమింగా వికాసాన్ని ప ింద త్ న ేఉన ిడు. ప్రకృతి ర్హసాయలన  చదేిసూత నే  ఉన ిడు. 
అింత్రిక్షములోక్ పో గలుగుత్ న ిడు.సాగర్త్లాన్ని అింద కుింటున ిడు. శ్బాద న్ని కొన్ని 

లక్షల మ ైళ్ు వ్ర్కు ప్ింప,ి తిరిగి సమాధ న న్ని ప ింద త్ న ిడు. వ్ లుగు క్ర్ణ లన  
ప్రసార్ము చసే త న ిడు. కింటికగుప్ డన్న సూక్షుజీవ్ుల సిితిగత్ లన  ప్రిశీలిస త న ిడు. 
సృష్కిట క్ ప్రతిసృష్కిట  చేస త న ిడు. భౌతికింగా చ లా ఎదిగి పో త్ న ిడు. కొిందర్క ఇలా 
భౌతికముగా ఎదగడ న్ననే న గరికత్ అింటున ిర్క. మానసకిింగా ఎదిగి పో వ్డ న్ని 

అనగాపాశ్విక లక్షణ లన  ద లిపి వ్ేయడ న్ని సింసుృతి అింటున ిర్క. 
ప్రశ్ిలు: 
29. మానవ్ జీవిత్ సవర్ూప్ సవభావ్ాలనూ,మానవ్ వికాస దశ్లనూ,మానవ్ుడు సృజించి 

పెింప ిందిించిన ప్రప్ించ న్ని విశ్రలష్కిించి వివ్రిించ ేఙ్ఞా న న్నక్  ర్ూపాలు యవేి?    

అ. భాష్,  చరిత్ర , సింసుృతి                  ఆ. చరిత్ర , సింసుృతి      

ఇ. భాష్,     సింసుృతి                         ఈ.యవేియూ కాద  
30.భాష్                                                                                 

అ.మానవ్ుడిక్ సహజముగా వ్చిినద ి 

ఆ.మానవ్ుడు కలిపించ కునిద.ి 

ఇ. మానవ్ున్నక్ దవే్ున్న ప్రసాదము   
ఈ. పెైవ్ వియూ కాద . 

31. సింసుృతి అన్న దేన్నన్న అింటాము?                                      

అ. మానసికింగా ఎదిగి పో వ్డ న్ని అనగాపాశ్విక లక్షణ లన  ద లిప ివ్యేడ న్ని 

సింసుృతి అింటాము. 
ఆ. భౌతికముగా ఎదగడ న్నన ేసింసుృతి అింటాము. 
ఇ. మానసకిింగా ఎదిగ ిపో వ్డ న్ని, భౌతికముగా ఎదగడ న్నన్న సింసుృతి అింటాము. 
ఈ. పెైవ్న్ని యూ సరయి ైనవి. 

32. న గరికత్ అన్న దేన్నన్న అింటాము?    
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అ. మానసకిింగా ఎదిగ ి పో వ్డ న్ని అనగాపాశ్విక లక్షణ లన  ద లిప ి

వ్ేయడ న్నిన గరికత్ అింటాము. 
ఆ. భౌతికముగా ఎదగడ న్నన ేన గరికత్ అింటాము. 
ఇ. మానసకిింగా ఎదిగ ిపో వ్డ న్ని, భౌతికముగా ఎదగడ న్నన్న న గరికత్ అింటాము. 
ఈ. పెైవ్న్ని యూ సరయి ైనవి. 

33. ఇలుల  కటుట కోవ్డమున  దేన్నతో సూచిసాత ము?                                

అ.న గరికత్               అ.సింసుృతి 

ఇ. ప్రకృతి                   ఈ. అన్నియూ సరియ నైవి    

 

భాగిం-ఇ.  

V. ఈ క్రింది ప్రశ్ిలు చదివి,అరి్ిం చసే కున్న,ద న్న దిగువ్ ఇవ్వబడిన ప్రశ్ిలకు సరియ నై 

జవ్ాబులు గురితించి రాయిండి.                                                    17 X 1=17     

 ప్రశ్ిలు: 
34. మహాభార్త్ిం లో ప్రావల సింఖ్య  

అ.  15                             ఆ.  12  

ఇ.  18                             ఈ. 14 

 35 . ఉభయ కవిమత్ ర డు –అని బర్కద  ఎవ్రిది ? 

         అ. ననియ                       ఆ. తికున  

          ఇ. ఎర్రన                           ఈ. సో మన  

  36. త్ ర్గిం - అని ప్ద న్నక్ అరి్ిం ఏమటి? 

         అ. ఏన గు                          ఆ. గుర్రిం  
         ఇ. దయమ                             ఈ. ఈగ  

  37.   తికున కవిత్వింలో  గల శ్ ైలి  

          అ. కధనిం                           ఆ. న టకకయ  

          ఇ. సింవ్ాద                          ఈ యదే ీకాద   
   38. త్న వ్ున విఱిగని యలుగుల ------ఈ వ్ాకయిం ఎవ్ర్క ఎవ్రతిో అన ిర్క  
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అ. ధర్ురాజు ద రవయధన న్నతో                  
ఆ. న టకకయ      

ఇ. ధృత్రాష్ ట ు డు విద ర్కన్నతో                  
ఈ. ద రవయధన డు  ధర్ురాజుతో  

39. భాష్ -చరిత్ర –సింసుృతి పాఠిం రాసినద ి 

అ. డ . సిన ర                                    ఆ. డ . ఇరవి్ేింట ి 

ఇ. ఆచ ర్య తిర్కమల                          ఈ. ఎవ్ర్ూ కాద   
40.  త లుగు భాష్ య ేభాష్ా కుటుింబాన్నక్ చ ిందినద ి 

అ. సింసుృత్                                     ఆ. ద ర విడ  

ఇ. మధయమ                                      ఈ . అనీి సరయి నైవి.  

 

41. సిన ర  గార ియ ేగరింధ న్నక్ జాా న పవఠ అవ్ార్కు  లభించినది  
అ. విశ్వింభర్                                   ఆ. న గార్కజ న సాగర్  

ఇ. వ్యే ప్డగలు                             ఈ. మహాభార్త్ిం  
42.ఉర్ూద  కావ్య దివ్య గింగా ఝరిన్న ఊర్వర్ పె ైదిించిన భగీర్ధ డు –అన్న సిన ర  
అభనిందిించినద ిఎవ్రిన్న? 

అ. గాలిబు                                        ఆ. మఖూద ిం  
ఇ. ఉమర్ ఖ్యాయిం                             ఈ. ఎవ్రిన్న కాద   

43. తొలకర ిన టక ర్చయత్  

అ. ద శ్ర్ధి                                       ఆ. సవన ర   
ఇ. క  . ఎల్ నర్సిింహారావ్ు                   ఈ. ఒ దిద  రాజు సో దర్కలు  

44. మానవ్ న గరికత్ సాధిించిన వ్ృతిత   
అ. ప్శుపాలన                                   ఆ. వ్యవ్సాయిం  
ఇ. వ్డరింగిం                                       ఈ. కుిండలు చేయడిం  

45. సావరవచిష్ మన  సింభవ్ిం  ర్చిించిన కవి ఎవ్ర్క  
అ. ననియ                                       ఆ. పో త్న  
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ఇ. అలలసాన్న పదెదన                          ఈ. భటుట  మూరిత  
46. అలలసాన్న వ్ార ిఅలిలక జగిబగి అని వ్ాకయింలో జగ ిఅింటే ఏమటి  

అ. కాింతి                                       ఆ. ప్టుత్విం  
ఇ. ప్డ గుింభనిం                             ఈ. మాధ ర్యిం  

47. రాజులుత్ త లు వ్ార ిసేవ్ నర్కపరా యింబు అనిద  వ్ర్క  
అ. పో త్న                                       ఆ. నింది తిమున  

ఇ. శీరశీర                                           ఈ. ధూర్జటి  

48.. శీరకాళ్హసవత శ్వర్ శ్త్క కవిఎవ్ర్క? 

అ. పో త్న           ఆ. నింద ితిమున           ఇ. శీరశీర                 ఈ. ధూర్జటి  

49. స త త్మతి అయన ఆింధర కవి ధూర్జటి ప్లకుల కేల కలిగేనో .. అనిద వ్ర్క?  

అ. ధూర్జటి           

ఆ. త న లి రామ కృష్ణ         
ఇ. శీర శీర        
ఈ . శీర కృష్ణ  దవే్రాయలు  

50 . ఆింధర కవిత  పతి మహుడు అని బర్కద  ఎవ్రిద ి 

అ. ధూర్జటి  ఆ. త న లి రామ కృష్ణ   ఇ. నింది తిమున  ఈ. పెదదన  

     
…………………………….. 

 
                          

 

 

 

 

 


