
Marking Scheme (2022-23) 
Subject: Telugu (107) 

Class: XII 
Time: 3 Hrs.          Max Marks: 80m 

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

సూచనలు 

1.విద్యా ర్థ ిసమాధానమును గ్రాంధిక భాషలో రని వ్ా వ్హాథక భాషలో రని గ్ాయవ్చ్చు ను . సమాధాన మునకు  

కేటాయాంచిన మార్కు లలో అక్షర దోషములు ఎనిి  ఉని ను  1/8 మార్కు లు మాగ్రమే రగ్ గాంచాలి. 

2.  ఒకే దోషము పునరావ్ృరమైన చో ద్యనిని ఒక దోషము రనే పథగణాంచాలి 

4. మూల్ా ాంకనాం విద్యా రి్కలను గ్ోరస హాంచే విధాంర సారలి . అయతే విద్యా  గ్పమాణాలు కాపాడటాం కూడా 

మూలా్ ాంకన కర తల విధి అని గ్గహాంచాలి. 

భాగము - ఏ 

1. కింది గద్య ము లను చదివి ఏదైనా ఒక దానిని ఎనుు కొని అడిగిన ప్రశ్ు లకు సరైన సమాధానాలను 

గుర్తించిండి.             6x1=6 

ఏ) i) ఈ) పైవ్న్ని  

ii)  అ) బాలకవి వ్డాాది సీతారామాాంజనేయులు , పూడిపెది ికాశివిశ్వ నాథ శాస్త్రత. 

iii)  అ) సవ రాజా  గీతామృరాం 

iv)  ఆ) పూడిపెది ి 

v) ఇ) 500 

vi) ఆ)  336 

 

బి) i)  ఇ)   పాాండా దేశ్పు రాజు  

ii) ఈ) పైవ్న్ని                                      

iii)  అ) దీనుల పాలిట 

iv) ఆ) గాంధపుచెర్టల వ్నాం  

v) ఇ) ద్వ ాంద్వ  సమాసాం    

vi) ఈ)  ఆ , ఇ 

 

2)    కింది గద్య ము లను చదివి ఏదైనా ఒక దానిని ఎనుు కొని అడిగిన ప్రశ్ు లకు సరైన సమాధానాలను 

గుర్తించిండి.             6x1=6 

ఏ) i) ఇ) 1336        

ii)  అ) పాలేరడు  

iii)  ఈ) పైవ్న్ని   

iv) ఈ) పైవ్న్ని   

v) ఆ) వ్ా వ్సాయాం 

vi) ఆ) సురవ్రాం రాజారెడి ా

 

 



బి)  

i)  అ) విసతృతి 

ii) అ) 5 నుాంచి 10 అాంకాలు .  

iii)  ఆ) ఒకే అాంకాం కలిగ్ ఉాండటాం  

iv) అ) నాటకాం  

v)  అ) 2 , 3 అాంకాలు . 
vi) ఈ ) ఏకాాంకికలు 

భాగము - బి 

3) కింది ప్రశ్న లలో ఆర్ింటిక సమాధానాలు రాయము. ప్రతి ప్రశ్ు  క నాలుగేసి సమాధానాలు ఉనాు యి. 

వాటిలో   సరైన సమాధానమును ఎనున కొని రాయండి .                6x1=6                                                                                                    

i) అ)  గ్పతి పదా్  పాద్ాంలో రెాండో అక్షరాం                                                                                                                                                                                              

ii) ఈ) పైవ్న్ని                                                                                           

iii) ఆ) UII                                                                             

iv) ఈ) స, భ , ర , న, మ, య, వ్ .                                                                                                          

v)  ఆ) వ్ృరతజాతి 

vi) ఈ ) ఛాంద్సుస   శాస్త్సతాం  

vii) ఆ) నల , నగ , సల , భ , ర , ర 

 

4)  కింది ప్రశ్న లలో ఏవైనా ఆర్ింటిక సమాధానిం రాయిండి .వాని దిగువ ఇచ్చి న సమాధానాలలో 

సర్అయిన దానిన  ఎనుు కొని రాయిండి                      6x1=6           

i) ఈ) ఉపమ 

ii) అ) గోరాంరలు కాండాంరలు చేయుట                                                                                             

iii) ఇ) అరరిరనాా సాలాంకారాం 

iv) ఈ ) పైవ్న్ని                        

v) అ)  వ్ర్ా ము                 

vi) ఇ) ర్ లలలాంకారాం. 

vii) ఈ) రూపకాలాంకారాం          

 

5. ఈ ప్కింది ఆింగ ల గదాయ ింశానిు  తెలుగు లోనిక అనువదిించిండి.    1x5=5 

నైతిక ధైరా ాం శారీరక ధైరాా నికి గ్ేరణనిసుతాంది. అయతే, ఒక వ్ా కి త ధైరా ాంర ఉాండవ్చ్చు , అరను నైతిక ధైరా ాం లేని 

వ్రకు ధైరా మైన చరా  చేయలేడు. సామాజిక సేవ్, తోటి జీవుల సాంక్షేమాం మథయు బలహీనులకు మథయు 

ేద్లకు సహాయాం చేయడానికి నైతిక ధైరా ాం అవ్సరాం. తుఫాను నది లేద్య మాండుతుని  అగ్ి  నుాండి పిలలా డిని 

రక్షాంచడానికి నైతిక ధైరా ాం అవ్సరాం. నైతిక ధైరా ాం ఉాంటేనే శారీరక ధైరాా నిి  ఇరర్కల సేవ్కు 

ఉపయోగ్ాంచ్చకోవ్చ్చు . ఇరర్కల కరకు గ్పమాద్యలు మథయు గ్పమాద్యలను అరాిం చేసుకోవ్డానికి ఒక వ్ా కి తని 

గ్ేరేపిాంచే ఆరమ  యొకు  అాంరరగర సవ రాం మాగ్రమే. ఈ కోథక నైతిక ధైరా ాం వ్లల వ్సుతాంది. పథశుగ్భర, విధి పటల 

అాంకిరభావ్ాం మథయు సమాజ నియమాలకు విధేయర-ఇవి పథశుగ్భమైన ఆరమ ను అభివ్ృది ి చేయడానికి 

సహాయపడతాయ. మన ఆరమ  యొకు  సవ చఛ తే నైతిక ధైరాా నికి నిజమైన మూలాం. 

 



భాగము -  సి  

6. కింది వానిలో ఏదైనా ఒక అింశ్మును గుర్ించి 200 రదాలకు మించకుిండా వాయ సము ప్వాయుము? 1x6=6 

ఉోదా్యరాం ,  ాా సాం ఎతుతగడలో చూపిన గ్పతిభకు    1 మార్కు  

విషయ విే లషణ లో భాగాంర విషయ గ్పాధానా ర , పథజాానాం , విషయ పథశీలన మీద్ ద్ృష్ట ిపెటినిచో  3 మార్కు లు 

జాతీయాలు సామెరలు సూకుతలు అవ్సరానిి బర్టి ిఉపయోగ్ాంచిన      1 మార్కు  

గ్పతిభతో కూడిన ముగ్ాంపు ఇచిు నచో          1 మార్కు  

   i) డిజిటల్ ఇాండియా                      ii) అడవులు - గ్పయోజనాలు  

   iii) ారాతపగ్తికలు.                           iv)  విద్యా రి్కలు దేశ్భకి త. 

 

భాగము - డి 

7. కింది వానిలో రిండు ప్రశ్ు లకు సమప్గ  జవాబు రాయిండి.       2x5=10 

i)    తెలుగుదేశ్ము, వ్ా వ్సాయ గ్పధానమైన దేశ్ము. వ్ా వ్సాయానికి బలము గల మాంచి ఎది్దలు, అవ్సరము. 

మేలు జాతి ఎది్దలను రయార్క చేయడానికి, తెలుగుదేశ్ాంలో పూరవ ము కనిి  గ్రమాలలో గ్రమసిులు, ఒక 

మానా మును ఏరాా టు చేసుకుని టుల, ర్సిానిక చథగ్రల వ్లల తెలుస్తాంది. ఈ మానాా నికి, “గెలుపెది్దల మానా ము" అని 

ేర్క.  

             కనుమ పాండుగరోజున పశు గ్పద్రశ నములు, ఎది్దల పాందెములు జథగేవి. ఈ పర్కగు పాందెములో, గ్రమాంలో 

ఎవ్థ ఎది్ద గెలుసుతాందో, ఆ సాంవ్రస రానికి “గెలుపెది్దల మానా ము”, ఆ గెలిచిన ఎది్ద యాజమానికి చెాంద్దతుాంది. 

మర్కసటి సాంవ్రస రాం, మరొకథ ఎది్ద గెలిసేత, ఆ మానా ము, ఆ ఆసామికి, వెడుతుాంది. ఈ మానా ము, ఈనాటి 

పాందెములలోని 'రోలిాంగ్ కప్' వ్ాంటిది. ఈ గెలుపెది్దల మానా ములు, గ్పతి గ్రమాంలోనూ లేకోయనా, పశువులను 

అలాంకథాంచి కనుమ పాండుగనాడు గ్పజలు, వేడుకలు మాగ్రాం, రపా క జథేార్క.  

అక్షర దోలలు లేకుాండా చకు ర వివ్థాంచి గ్ాసేత 5 మార్కు లు 

ii)         అడిద్ము సూరకవి, విజయనగరాంలో, పూసపాటి విజయ రామరాజు ద్గ గర, ఆసిాన కవిర ఉాండేాడు. ఒకసాథ 

విజయ రామరాజు, సూరకవిపై కోపాం వ్చిు , సూరకవిని రన ఆసిాన పద్వి నుాండి తొలగ్ాంచాడు. రర్కార 

విజయరామరాజు ఒకసాథ బాద్దల్ల ఖాన్తత  యుద్ాిం చేయబోయ, ఓడిోయ తిథగ్వ్చాు డు. ఆ సాంద్రభ ాంలో అడిద్ము 

సూరకవి, ఒక చాటుపదా్ ాం ఇల్ చెపాా డు.  

                   “ములుల యొకు  ాడి, మెరతని అరటాకు మీద్నే కాని, మాంటపై చెలలద్ద. అల్గే బీద్ారైన రమ మీద్నే కాని, 

విజయ రామరాజు తీక్షరవ ము, ాడి, బాద్దల్ల ఖాను మీద్, పనిచేయవు" అని ఆ చాటుపదా్ ాంలో సూరకవి చెపాా డట 

అల్గే ఒకసాథ విజయ రామరాజు, బాద్దల్ల ఖానును రథమివేరన సాంద్రభ ాంలో, అడిద్ము సూరకవి 

విజయరామరాజును పొగడుతూ, ఇల్ చాటువు చెపాా డట.  

         “ఢిల్లల లోపల, గోలకాండ పుథ నిాండన్, న్న గ్పశ్ాంసల్” 

 విషయాం చకు ర వివ్థాంచి పూథతర గ్ారనచో  5 మార్కు లు ఇవ్వ వ్చ్చు . 

 

iii) పూరవ కాలాంలో వేడుకలు, విన్తద్యలు ఎల్ ఉాండేవో, గ్పాచీన గ్పబాంధాల వ్లల కాంర తెలుసుతాంది. గ్పాచీన 

కాలాంలో వ్సాంతోరస వ్ాం, శ్రద్దరస వ్ాం రోజులు, గొపా వేడుక రోజులు. వ్సాంతోరస వ్ాం, మన దేశ్ాంలో వెయా  

సాంవ్రస రాల పూరవ ాం నుాండీ, జథగేది. అయనా రెడిరాాజుల కాలాంలో, ద్యనికి కరత అాంద్ము, శోభ వ్చాు య.  

 

శ్రద్దరస వ్ము : శ్రద్ృతువులో జథగే ఈ ఉరస ాలకు, మహాలక్ష్మమ  పాండుగలు, దేవీ నవ్రాగ్రములు అని ేర్కల. 

మన పాండుగలు అన్ని , మరమునకు సాంబాంధిాంచినవే. ఈ పాండుగలలో, గ్పజలు మాంచి బటలిు కటిుకని, 

అలాంకారాం చేసుకని, వేడుకలు, విన్తద్యలతో కాలాం గడుపుతార్క. గ్రమాంలోని దేవుడి కల్ా ణాం, గ్రమదేవ్ర జారర, 

కూడా పాండుగల వ్ాంటివే. ఈ పాండుగరోజులోల  వీధి నాటకాలార్క, తోలుబొమమ లార్క, దొమమ ర ాాంగ్డు వ్చిు , 

ఆటలు ఆడి, గ్పజలను సాంతోషపెటే ిఆచారాం ఉాండేది.  



సమూహ మానా ాం” వ్లల వ్చేు  ఆద్యయానిి , పై విధమైన ఆటపాటల ఖర్కు లకు గ్రమసిులు ఉపయోగ్ాంచేార్క. 

విన్తద్ గ్పద్రశ కులకు సాంవ్రస రానికి ఇచేు  వ్రతనలు ఉాండేవి. గ్పతి ఏటా ఉచిరాంర వీర్క గ్పద్రశ నలు ఇచిు , వీర్క 

రమ రమ వ్రతనలను తీసుకువెళ్ళే ార్క.  

 

మకరసాంగ్కమణము (సాంగ్కాాంతి) కూడ, గొపా  పాండుగ. దీనిని 'పెద్ ిపాండుగ' అనేార్క. గ్పతి ఇాంటికీ, సాంగ్కాాంతికి 

ధానా ాం వ్సుతాంది. గ్రమములో గ్పతి ఇాంటిన్న పసుపు, కుాంకుమలతో, సుని ాం పూరలతో, ముగుగలతో కనిు ల 

పాండుగర అలాంకథసాతర్క.  

 

భోగ్, పెద్ ిపాండుగ, కనుమ అనే మూడురోజులూ, సాంగ్కాాంతి పాండుగ రోజులు. తెలుగుదేశ్ము, వ్ా వ్సాయ గ్పధాన 

దేశ్ము. వ్ా వ్సాయానికి, మేలు జాతి ఎది్దలు. అవ్సరము. మేలు జాతి ఎది్దలను రయార్క చేసుకోడానికి, పూరవ ాం 

కనిి  గ్రమాలోల , మానా ములు ఉాండేవి. ఈ మానాా నిి  'గెలు పెది్దల 'మానా ము' అనేార్క.  

 

కనుమ పాండుగరోజున, పశుగ్పద్రశ నము, ఎది్దల పాందెములు, జథగేవి. పర్కగు పాందెములో గెలిచిన ఎది్ద కల 

ఆసామికి, ఆ సాంవ్రస రానికి, ఆ “గెలుపెదిెల మానా ము”ను, ఇచేు ార్క. మర్కసటి సాంవ్రస రాం, మరొకథ ‘ఎది్ద 

గెలిసేత, ఆ మానా మును అరనికి ఇచేు ార్క.  

 

కోడిపాందెములు : సాంగ్కాాంతికి జర్కపుకనే వేడుకలోల , 'కోడిపాందెముల' ఆట రపా క ఉాండేది. ఈ కోడిపాందెములు, 

మన దేశ్ాంలో వేయ సాంవ్రస రాలకు పూరవ ాం నుాండి ఉాండేవ్ట. 15వ్ శ్తాబాింలో వ్చిు న విదేశీ యాగ్తికులు, కోడి 

పాందెములను గూథు  చెపాా ర్క. సాంసిానాల గ్పభువులకు, 'కోడిోర్క' చాల్ ఇషమిైన ఆట. పెది్యపురాం 'కోడిపుాంజుల 

కథ' గ్పరద్మిు. కోడి ోర్క వ్లలనే, పల్ి టి యుద్ాిం జథగ్ాంది.  

 

పూరవ ాం జనుల వేడుకలోల , వ్ృషభాల ోర్క, మేషయుద్ాిం, ద్దని ోతుల యుద్ాిం, ఏనుగుల ోర్క, పొటేళేి్  ోర్క, 

వ్ాంటివి ఉనాి య. 900 సాంవ్రస రాల గ్కిరాం, ఆనాటి జనానికి ఇషమిైన విన్తద్యల గూథు , 'మానస్ల్లసము' అనే 

విజాానకోశ్ాంలో, స్మేశ్వ రభూపతి రాశాడు. ఆ గ్గాంథాంలో మలలయుది్యలు, గజయుది్యలు, అశ్వ యుది్యలు, 

ఆాంబోతులు, ద్దని ోతులు, పొటేళేి్ , కోళ్ే  యుది్యల గూథు  చెపాా ర్క. 

Note :- అక్షరదోలలు లేకుాండా విషయ విే లషణతో  రాశిని సమగ్గమైన జాబునకు పూర్థత మార్కు లు ఇవ్వ వ్చ్చు .  

8.   కింది వానిలో ఒకదానికసింద్ర్భ  సహిత వాయ ఖ్య  రాయిండి.      1x4=4 

         i) కవి / రచయర పథచయాం:  పాఠాం ేర్క , రచయర ేర్క  గ్ాసేత-      1 మార్కు  

         ii) సాంద్రభ ాం:  సరైన సాంద్రభ ాం,  ఎవ్ర్క ఎవ్థతో అనాి ర్క  గ్ాసేత  -        1 మార్కు  

         iii) భావ్ాం:  ఇచిు న ాకాా నికి సథ అయన భాార్రాిం రాసేత  -                  2 మార్కు లు 

 

9. కింది రదాయ లలో ఒకదానిక ప్రతిరదార్థ తాతప ర్య  ములు లు రాయిండి    1x6=6 

అనవ య గ్కమాం పద్ విభజన                            1 మార్కు  

గ్పతి పద్యనికి అరాిం సథర గ్ార్సేత                        4 మార్కు లు 

పదా్య నికి రగ్న తారా రా ము గ్ాసేత                   1 మార్కు        

i)  పుటినినిా డు + అ.           = నేను పుటిని రోజుననే 

రడయక                                 = ఆలసా ాం చేయకుాండా  

రలిలచేన్                                   = రలిల చేరను     

రాంగ్డిచేన్.                                = రాంగ్డి చేరను  

విడువ్న్+ పడితిని.                   = వ్ద్లివేయబడినాను 

ఇపుా డు.                                  = ఇపుా డు  

పతిచేరన్.                              = భరత చేరకూడ 

విడువ్బడియాద్న్ + ఒకోు        = వ్ద్లి పెర్టబిడతాన్త, ఏమో 

నుడువులు, వేయున్.               = వేయ మాటలు  



ఇాంకన్+ఏల.                            = మథాంక ఎాంద్దకు  

ఈ + పాటి.                             = ఇాంరటి ఫల్నేి , ఇచేు  

న్తములు.                                = న్తములు  

తొలిల.                                        = పూరవ ము 

కడిగ్.                                       = పూనుకని 

న్తచితిని.                                  = న్తచ్చకునిా ను 

కాక +ఏమి.                              = కాకోతే ఏమిటి 

అనుచ్చన్.                             = అనుకుాంటూ 

డేాంద్మునన్                            = హృద్యములో  

కాందెన్.                                   = బాధపడిాంది. 

ii)  

పుణా గుణ                          = పవిగ్రమైన గుణములకు 

ధాముడు.                           = నిలయమైనాడగు 

రాముడు.                           = ర్శీ రారాముడు 

రముమ ని గూడి.                    = రముమ డైన లక్షమ ణునితో కలర 

వ్చిు .                                   = వ్చిు  

మాలా వ్ాంరముమ నన్.            = మాలా వ్ాంరము అనే పరవ రము పైన  

సైనా  సాంఘము                    = సైనికుల సమూహము  

ముద్ాంబునన్.                      = సాంతోషముతో 

కలవ గన్.                                = సేవిసుతాండర 

ఉాండి.                                      =ఉాండి 

భూమిపైన్.                               = భూమాండలము పైన  

మిముమ లన్.                               = మిమమ లిి  ( సీతాదేవిని) 

చూచి రెాండు + అనుచ్చన్   = చూరరాండి అాంటూ  

మేటి                                           = గ్ేష్ఠులైన  

కపి + ఇాంగ్ద్దలన్                         = ానర గ్ేషి్ఠలను  

పుచిు .                                         = పాంపి 

అాంద్దన్   = ఆ ానర వీర్కలలో 

మొరతముమ గన్.                      = గుాంపుర 

మముమ న్.                                 = మమమ లిి  

కాంద్రన్.                                = కాంద్థని 

ద్క్షణ భాగము.                        = ద్క్షణ దిశా భాగమును 

చూడన్.                                 = వెద్కి చూడడానికి 

పాంపుచ్చన్                         = పాంపుతూ  

 



10. కింది ప్రశ్ు లలో ఒక ప్రశ్ు కు ఇర్వై వాక్యయ లలో జవాబు రాయిండి.      1×5=5 

i)  ఆడపిలలలకు పెళ్ళే ళ్ళే  చేయాలాంటే, పెళ్ళే కుమార్కలకు ద్ాండిర, కటాి లు ఇవ్వ వ్లర వ్స్తాంది. అడిగ్న 

కటి ము ఇచిు  పెళ్ళే ళే్ళ  చేరనా, పెళ్ళే  అయన కరతలోనే, ఇాంకా కటి ము తెమమ ని అరతా ర్క బాధిసుతనిా ర్క. 

ల్ాంఛనాల ేర్కతో పెళ్ళే కూతుర్క రలిలద్ాంగ్డులను, అలులళ్ళే  వేధిసుతనిా ర్క. పాండుగ బహుమతులు అన్న, 

సారెలన్న, మోటార్క సైకిళే్ళ , కార్కలు కాాలన్న, అలులళ్ళే  అరతమామలను పీకుు ని తిాంటునాి ర్క.  

           అడిగ్న కటాి లు, ల్ాంఛనాలు, సారెలు ఇచిు నా, కరత పెళ్ళే కూతుళే్  అరతమామలకు రృపిత ఉాండడాం లేద్ద. 

ఇాంక అరతరథ సాధిాంపులు, అరతరర్క కళ్ే తో నిపుా లు చెరగడాం, ఆడపడుచ్చలు శ్గ్తువులై ఆరళ్ళే  పెటడిాం 

సాగుతోాంది.  

           ఈ సాధిాంపులతో, వేధిాంపులతో విరగ్ వేసాథన కరత పెళ్ళే కూతుళ్ళే , ఆరమ హరా లకు రద్పిడుతునాి ర్క. కనిి  

సాంద్రాభ ర్లోల  కరత పెళే్ళ కూతుళ్ే ను, అరతమామలు కాపురానికి తీసుకువెళే్ డాం లేద్ద. కాంరమాంది ద్దరామ ర్కగలు నవ్ 

వ్ధువులను చాంపివేసుతనిా ర్క. మళ్ళే  రమ కడుకులకు పెళ్ళే ళ్ళే  చేర గ్కరతర కటిా లు తీసుకోవ్చు ని ార్క 

ఆశిసుతనిా ర్క. 

         ఆడుాథని అరతమామలూ, ఆడపడుచ్చలూ, రాక్షసులవ్లె పీడిసుతనాి రన్న, స్త్సీతలాంతా ఏకమై ఈ ద్దరామ రాగ నిి  

ఎదిథాంచాలన్న, కలేకూథ గ్పసాద్, స్త్సీతజాతిని ఉదోో ధిాంచాడు. 

రపుా లు లేకుాండా అరవి్ాంరమైన జాబు గ్ారనచో పూథత మార్కు లు ఇవ్వ వ్చ్చు . 

 

ii)  సమాజాంలో వ్చిు న మార్కా ల పటల అదిేపలిల రన ఆవేద్నను ఇల్ తెలిపార్క. అదిేపలిల ఆవేద్న :  

1. నాయకులూ, మేధావులూ, రనిమా తారలూ, తెలుగు టీచరూల  బియా ాంలో రాళే్ ల్ తెలుగులో ఇాంగీ లష్ఠ పద్యలను 

కలిపి మాటాలడుతూ, మన గ్పాణాలను నమిలి గ్మిాంగుతునిా ర్క.  

2. విద్యా లయాల ద్యవ రా ాా పారాం సాగ్సుతని  ఇాంర్గీ లష్ఠ కాన్వ ాంటుల, పిలలలకు ఇాంగీ లష్ఠ రైములను నేథా సూత , ఆ రైముల 

కుపాి గాంతుల గ్కిాంద్ తెలుగు పాటల ఊపిథని అణగగ్దొకుు తునిా య.  

3. చెవులు పగ్లేల్ అర్కసూత  వ్చిు  వేరేవ ర్క భావ్ధారలు, ధన సముగ్ద్ాంలో. కలుసుతనిా య. నిషేధిాంపబడిన కాబరే 

డానుస లే, చటబిద్మిైన పాప్ డానుస లుర మాథోయాయ.  

4. సాంగ్పద్యయాం, ఆధునికర, సాంసాు రాం అనే మూడిాంటిని కలిపిన పాంచకోళే్  కలయాం తాగుతుని  మాటలతో, 

కరత మనిష్ట రన అరతతావ నిి  కాపాడుకోలేక కన్ని ర్క కార్కసూత  నిలబడాాడు. అాంరరాాతీయ ాా పారాం అనే తుఫానులో 

మానవుడు రన సాంరముగ్ద్ చెథగ్ోయన వ్సుతవుర మారాడు.  

5.  మనిష్టకి బద్దలు వ్సుతవును ఆరాధిసూత , ఆ వ్సుతవులను కాంటునిా డు. ఒకపుా డు అవ్సరాం కోసాం వ్సుతవులు కని  

మానవుడు, ఇపుా డు రన ర్సిాయ కోసాం విదేశీ వ్సుతవులు కాంటునిా డు. భవిషా తుతలో తాను ఒక వ్సుతవు కావ్డాం కోసాం, 

మానవుడు రన జీవితానేి  అముమ కుాంటాడు. 

6. ఈ రోజు మానవుడు, అనుభూతులిి  విడిచిపెటి,ి గ్పకృతి చెటిును పెాంచి హైకూల పచు ని ఆకులుర 

ఊగుతునిా డు. భవిషా తుతలో గదిలోని కాంపూా టరోలకి గ్పకృతిని తీసుకువ్చిు , సహజమైన ఆకుకాంటే ఇాంకా పచు ని 

హైకూలిి  రయార్క చేసాతడు.  

7. పూరవ పు ఆటలయన కతిత పడవ్లు, న్మలి కనిు లు, ఇసుక గూళ్ళే , బుావ ల్టలు, కమమ  ఉయాా లలు, కోతి 

కమమ చ్చు లు వ్ాంటి ఆటలనిి ాంటిన్న నేటి మానవుడు వీడియోగేముస ర మార్కు కుాంటాడు. నేటి మానవుడు రన కాలు 

కద్పకుాండానే, గ్పపాంచమాంతా తిథగ్వ్సాతడు. 

           ఈ విధాంర సమాజాంలో వ్సుతని  మార్కా ల పటల, అదిేపలిల “ఈ ద్యథ ఎకు డికి ోతుాంది” అని  వ్చన కవిరలో 

రన ఆవేద్నను వెలలడిాంచాడు. 

Note :- అక్షరదోలలు లేకుాండా విషయ విే లషణతో  రాశిని సమగ్గమైన జాబునకు పూథత మార్కు లు ఇవ్వ వ్చ్చు . 
 

11. కింది వానిలో ఒకదానిక సింద్ర్భ  సహిత వాయ ఖ్య  రాయిండి?       1x4=4 

         1. కవి / రచయర పథచయాం:  పాఠాం ేర్క , కవి ేర్క  గ్ాసేత- 1 మార్కు   

          2. సాంద్రభ ాం:  సరైన సాంద్రభ ాం,  ఎవ్ర్క ఎవ్థతో అనాి ర్క  గ్ాసేత  - 1 మార్కు  

           3. భావ్ాం:  ఇచిు న ాకాా నికి సథ అయన భాారాిం రాసేత  - 2 మార్కు లు 



12. కింది ప్రశ్ు లలో ఏదైనా ఒక దానిక సమప్గింగా సమాధానిం  రాయిండి?      1x6=6 

i)          భూలోకాంలో ఒక మానవుడు, 35వ్ ఏట మరణాంచాడు. ఆ మానవుడి ఆరమ ను, మృతాు దూరలు, మరో 

గ్పపాంచాంలోని నాా యసిానానికి, రమ పై అధికార్కలు ఆజ ాగ్పకారాం తీసుకువెడుతునిా ర్క. మధా లో మానవుడు లేచి, 

తాను గ్బతికే ఉనిా నన్న, తాను భూలోకానికి ోతానన్న, మృతాు  దూరలతో ాదిాంచాడు. ఆ మానవుడి విషయాంలో ఏదో 

పొరపాటు జథగ్ాంద్న్న, అరడు గ్బతికే ఉనిా డన్న, మృతాు దూరలు కూడా గుథతాంచి, మానవుడి ఆరమ ను, మరో 

గ్పపాంచాం నాా యసిానాంలో అపా గ్ాంచార్క.  

      అకు డ ఆ నాా యమూథత, కళ్ళే లేని స్త్సీత. ఆ నాా యమూథత, మానవుడి ఆరమ తో రమ లోకాంలో రపుా  జథగ్ాంద్న్న, ఆ 

మానవుడికి, ఇాంకా ఐద్ద సాంవ్రస రాలు ఆయురిాయాం ఉాంద్న్న, చెపాి ాంది. ఆ నాా యమూథత చెపాి న గ్పకారము, 

దేవ్దూరలు, మానవుడి ఆరమ ను అరడి గ్రమాంలో విడిచిపెటిార్క.  

           కాని, అపా టికే ఆ మానవుడి శ్రీరానిి  అరడి బాంధువులు కాలిు వేశార్క. మానవుడి ఆరమ , రన శ్రీరాం కోసాం, 

వెద్కిాంది. కాన్న కనబడలేద్ద. మరో గ్పపాంచానికి వెళ్ళే , రన శ్రీరానిి  రనకు తిథగ్ ఇమమ ని, నాా యమూథతకి ఫిరాా ద్ద 

చెయాా లని, మానవుడి ఆరమ  అనుకుాంది.  

      మానవుడి ఆరమ , ధరమ దేవ్రను పిలిచిాంది. యమలోకాంలో కాంటికి కనబడని ఒక భటుడు నవువ తూ, మానవుడి 

ఆరమ కు కనబడిాంది. రనకు లాంచాం ఇసేత, నాా యమూథత ద్రశ నాం ఇపాి సాతనని చెపాి ాంది. మానవుడి ఆరమ  రనకు 

జథగ్న అనాా యానిి  గూథు , ఆ భటుడికి చెపాి ాంది. రన శ్రీరానిి  కాలిు వేశారన్న, తాను గబిో లాం, కపా  శ్రీరాలోల  

దూరానన్న, ఆ గ్బతుకు రనకు నచు లేద్న్న, రనకు ధరమ దేవ్ర ద్రశ నాం ఇపాి ాంచమన్న, మానవుడి ఆరమ  ఆ భటుడిని 

కోథాంది. 

       ఆ నవివ న యమలోక భటుడు, మానవుడిపై జాలిపడి, అరడి ఆరమ ను, ధరమ దేవ్ర వ్ద్కిు తీసుకువెళే్ళ డు. 

ధరమ దేవ్రకు, మానవుడి ఆరమ , రన కలినిి  చెపాి ాంది. రనకు మరొకడి గ్బతుకు వ్ద్ని్న, జనమ రాహతాా నిి  ఇవ్వ మన్న 

మానవుడి ఆరమ , ధరమ దేవ్రను కోథాంది.  

     అపాు డు నాా యమూథత, మానవుడి ఆరమ ను," "న్నవు న్న ఇషాిం వ్చిు న శ్రీరాంలో గ్పవేశిాంచ్చ. న్నకు పూర్ాయురిాయాం 

ఇసాతను” అని చెపాి ాంది. తాను కరత జీవిరాం గ్పారాంభిసాతనన్న, రనిు  ఓ అమమ  కడుపులో పారెయా మన్న, మానవుడి 

ఆరమ  ధరమ దేవ్రను కోథాంది.  

      అపుా డు ధరమ దేవ్ర కర్కణాంచి, ఆ మానవుడికి పూథత ఆయురిాయాం ఇచిు , భూలోకాంలో ఒక గ్పసూతి వైదా్ శాలలో 

గ్పాణాం లేకుాండా పుటిని శిశువు శ్రీరాంలో గ్పవేశిాంచ్చమని, చెపాి ాంది. ద్యనితో మానవుడి ఆరమ , చనిోయా డనుకని  

శిశువు శ్రీరాంలో గ్పవేశిాంచిాంది.  

          ఈ విధాంర యమలోకాంలో జథగ్న పొరపాటు కారణాంర, మరణాంచిన మానవుడు, తిథగ్ మానవ్లోకాంలోనే 

శిశువుర, పూథత ఆయురిాయాంతో పుటిాడు. 

 

ii)          కృషవ్ేణ, ఓ పెద్ ిమేడలో, పెరటి భాగాం గదిలో, రల్లల అని లతో, కాపురాం ఉాంటాంది. కృషవ్ేణకి ఓ నిర్కదాో గ్ 

అయన అని , పక్షారాం వ్చిు  మాంచమెకిు న రల్లల ఉనాి ర్క. కృషవ్ేణ, ఏదో ఉదాో గాం చేస్తాంది. కృషవ్ేణకి, మాంచి 

రలకటిు, మోకాళ్ే ద్యకా వేల్డే జడ, ఉనాి య. కృషవ్ేణ తెల్ల రగటే ిలేచి, వ్ాంట చేసుతాంది. పగలల్ల  ఆఫీసులో 

బాండ పని, ఇాంటికి వ్చాు క మళ్ళే  వ్ాంట. ఇదే ఆమె నిరా కృరా ాం.  

         కృషవ్ేణకి, చలలని ఈద్రరలిలో బయటికి నడచి వెళ్ళే , హాయర రెాండో ఆట రనిమా చూర, పాటలు 

పాడుకుాంటూ, తిథగ్ ఇాంటికి రాాలనే కోథక ఉాంది. ఎరగని మగాథతో కూడా, కృషవ్ేణ జాంకు లేకుాండా 

మాటాలడుతుాంది. కాని ఈమెకు చావు బాజాలు అాంటే భయాం. ఎాంద్దకో తెలియద్ద. 

 కృషవ్ేణ, ఆ మేడ చివ్థ గదిలోకి, అదిెకు వ్చిు న యువ్కుడిని గుథాంచి, అని ను అడిగ్ాంది. ఈమె అని . ఈమెపై 

చికాకు పడాాడు. ఆడపిలల కృర్షవ్ేణ, సాంపాదిాంచి తేవ్డాం, నిర్కదాో గ్ అయన, ఈమె అని యా కు, ఇషాింలేద్ద. రనకు 

ఉదాో గాం దొథకితే, కృషవ్ేణని, ఉదాో గాం మానాి ర్ది్యమని, కృషవ్ేణ అని  అభిగ్పాయాం. కాని కృషవ్ేణ డబుో  మీద్ 

అని కు గ్ేమ. ఉదాో గాం మీద్ మాగ్రాం కర. కృషవ్ేణ చేసే తాా గాం వ్లల, ఎవ్థకీ ల్భాం కలగడాం లేద్ద.  

         కృషవ్ేణ రన సిే హతురాలు ఇాందిరతో, రనకు రాను రాను గ్బతుకాంటే అసహా ాం వేస్తాంద్ని, రన అని కు 

ఉదాో గాం రావ్టాంలేద్న్న, రన రలిల పక్షారాంతో మాంచాం ఎకిు ాంద్న్న, రన బాధలు చెపుా కాంది.  

     కృషవ్ేణ మొద్టల  మాంచి నిబో రాంర, ధైరా ాంర తిథగేది. కృషవ్ేణకి, ఆమె అని  గ్పవ్ర తన, అసహా ాం, తెపాి ాంచిాంది. 

కృషవ్ేణకి, జీవిరాంపై విరకి త పుర్టిాింది. కోపాంతో, రన అని , రన పీక పిరకేసేత ఎాంతో హాయర ఉాంటుాంది కద్య ! 

అనుకుాంది.  



          ఇాందిర అని ను వెరకడానికి, కృషవ్ేణ కూడా, ఇాందిరతో రోడుా పైకి వ్చిు ాంది. చచిు ోాలనే బుర్ది,ి కృషవ్ేణకి 

పుటిాింది. ఆ మేడలోనే ఉాండే తార, ద్రపడ ా చెలెలలయన కృషవ్ేణకి, అణా పెటి,ి కాఫీ ఇపాి ాంచాడు. చావ్డాం 

మాంచిది కాద్ని, కృషవ్ేణకి ధైరా ాం చెపాి , తార ఈమెకు జీవిరాంపై ఆశ్లు కలిగాంచాడు. 

సమగ్గమైన రపుా లు లేని జాబుకు పూథత మార్కు లు ఇవ్వ  వ్చ్చు . 

 

13. కింది ప్రశ్ు లలో నుించి ఒక దానిక 20 వాకయ ములలో సమాధానిం రాయిండి.    1x6=6 

i) నాటక  లక్షణాలను తెలాి  వికాస ద్శ్లను  విే లష్టాంచాండి. 

నిరవ చనాం 1 మార్కు   

వివ్రణ - 1  మార్కు   

రకాలు -  2 మార్కు లు,  

నాటక సమనవ యాం -  ముగ్ాంపు - 2 మార్కు లు  

ముగ్ాంపునాంద్ద లేఖకుని అభిగ్పాయాం అనిారా ాం. మొరతాం 6 మార్కు లు  

నిర్వ చనిం : "కాాా నాాం నాటకాం రమా ాం”.  

నని య ాజమ యానికి ముాందే నాటక సాహరా ాం కలద్ద. పాగ్రల ద్యవ రా కథాంశ్ము తెలియచేయునది. వివ్రణ : 

నాాంది, గ్పసాతవ్న సూగ్రద్యర్కని ఆధవ రా ాంలో కనసాగును. పాగ్రల ఔచిరా ాంను సాంభాషణా చాతురా ముతో నాటక 

గ్పాశ్సతా ాం ఏరా డును. . 

కావ్ా ము నాటకాం రమా ాం అని ను నాటక గ్పగ్కియ చెపుా కో రగ గగ్పాచ్చరా ాం లేకోవ్డానికి కారణాలు  

1) రాంగసలిాం లేకోవుట  

2) కావా్  రచనకు ఉని  గ్ోతాస హాం నాటక రచనకు లేకోవ్డాం.  

3) నటులకు సాంఘాంలో గౌరవ్ాం లేకోవ్డాం మొ||.  

ర్క్యలు : పౌరాణక, చాథగ్రక, సాాంఘిక నాటకాలు, సాాంఘిక నాటకాం ద్యవ రా సామాజిక మార్కా కు తోడా డును.  

రకాల సమనవ యాం: సాంఘ ద్దరాచారాలను ఎలుగెతిత చాటి, రూపుమాపుటకు తోడా డును.  

ఉదా : 1) గురజాడ ాథ కనాా శులు ాం ఆనాటి సాంఘ ద్దరాచారమైన కనాా శుల్ు నిి  రూపుమాపుటకు ఉపమోగపడుట.  

2) కాంద్దకూథ ాథ గ్బాహమ ణ విాహాం, పాను గాంటి ాథ కాంఠాభరణాం మొ॥ ాటినే గ్పయోరరమ క నాటకాలుర 

అభివ్థా్ంచవ్చ్చు ను.  

నాటక సమనవ యము : ఇవి భావ్ వైవిదా్ రకు, రచనా గ్పయోగాం, గ్పద్రశ న గ్పయోగాంర వెలువ్డినవి. దేశ్భకి త, 

పురారన సాంఘ సాంసు రణారమ కాంర నిలుచ్చను. గ్పజలిి  చైరనా వ్ాంతులు చేయుటకు ఉపకరణములు. - 

ముగిింపు : నాటకాంలో గ్పరా క్ష అనుభవ్ాం కలుగును గ్ేరణకు ఉపయుక తమగును. నవ్రసానుభవ్ాం కలుగును.  

ii) శ్రక లక్షణాలు తెలిపి మీకు తెలిరన ఒక  శ్రకాం గుథాంచి వివ్థాంచాండి  . 

శ్రకాం అాంటే ఏమిట తెలిపి శ్రకానికి ఉాండవ్లరన లక్షణాలను గ్ాసేత     2 మార్కు లు 

రెాండు న్నతి శ్రకాలు గుథాంచి ర్కులప తాంర వివ్థసేత          4 మార్కు లు 

 

14. ఈ ప్కింది వానిలో ఒకదానిక జవాబునివవ ిండి.         1×4=4 

i) పథచయాం - 1మార్కు  విశిషరి - 1మార్కు , రచనాశైలి వివ్రణ - 2 మార్కు లు = 4మార్కు లు  

కవి పథచయాం : పెద్ని వివ్రములు తెలుపుట. 1 మార్కు   

రచయర పథచయాం - విశిషరి - 1 మార్కు   

1) అషదిిగ గజాలలో అగ్గగణుా లు  

2) గజారోహణ, గాండపెాండేరాం తొడిగ్ాంచ్చకనుట వ్ాంటి సతాు రాలతో పాటు ఆాంగ్ధ సాహతీలోకాంచే ఆాంగ్ధ 

కవితా పితామహునిర బిర్కద్దను ఆథాాంచిన సాహతీ కేసథ.  



3.రాయల మన్తరధానుసారాం ఆాంగ్ధ సరసవ తీ విహారాంనకు అనువైన గ్పబాంధ ఉదా్య నవ్న నిరామ ణానికి 

నాాంది పలుకుట.  

ర్చనా శైలి: - 2మార్కు   

1) " అలలసాని ాథ అలిలక జిగ్బిగ్” అను నానుడికి అక్షరరూపమును ఇచిు న గ్పబాంధ కవి.  

2 ) ఈ పదా్ ములు అనిి యు వ్రన్లకు గ్పతీకలు  

3) సమాస బాంధాం లేని పద్ రాంభీరా ాం.  

4) ఉదేవ గాంలేని శీగ్ఘగమనాం  

5) ేలవ్రవ ాంలేని సవ భావికర  

6) వీటికి మచ్చు తునకర నిలిచిన గ్పబాంధాం మనుచథగ్ర. 

ii) దూరటాి శివ్భకుతడు. పరమవైషవ్ుడైన ర్శీ రాకృషద్ేవ్రాయల ఆసిానాంలో శైవ్కవి వుాండడాం రాయల మర 

సహనానికి తారాు ణమని చెపాా లి. లిాంగరాజకవి గ్ారన పెద్కాళ్హరత మహారా ాం. మనుమడు కుమార ధూర్రటాి 

గ్ారన కృషర్ాయ విజయానిి  బటి ితెలుసుతని ది. రాయల ధూర్రటాి కవితాా నిి  "ర్సుతరమతినన యాాంగ్ధకవి 

ధూరటాి పలుు లకేల గలెగన్న యతులిర మాధురీమహమ అని గ్పశ్ాంరాంచాడట.  

 

దూరటాి కాళ్హరత మహారా ాం అని  గ్పబాంధానిి  కాళ్హసీతశ్వ ర శ్రకానిి  గ్ాసాడు. దూరటాి కాళ్హరత మహారా ాం 

గ్పబాంధానిి  కాళ్హసీతశ్వ ర్కనికాంకిరాంర ఇచాు డు. సాు ాంద్పురాణాంలోని ఇతివ్ృర్తాత నిి  తీసుకని వ్రన్లతో పెాంచి 

దూరటాి ఈ గ్పబాంధానిి  గ్ాసాడు. మూడు శివ్హభకి తచే రథాంచిన కథ. తిని ని కథ, నతీు ర్కని కథ ఈ కావ్ా ాంలో 

వుని వి. దూరటాి మొద్టి వేశాా లోలుడై రరావ ర శివ్ భకుతడైనాడని ఐతిహా ాం. అరడు రాజాగ్శ్యాంలో వుాండి కూడా 

రన కృతిని ఈశ్వ ర్కనికి అథా ాంచిన మహాకవి.  

 

దూరటాి శైలి గ్పాఢాంర మధురాంర వుని ది. ధారాళ్మైన పదా్ శైలి అరనిది. రచన ఎకు డా కుాంటుపడకుాండ 

నడిచిాంది. దూరటాి కాళ్హసీతశ్వ ర శ్రకాం ధారాళ్మైన శైలిలో నడిచిన శ్రకాం దేనిలో కవిభకి త వైరాగా భాాలను 

గ్పకటిాంచాడు. ఆతామ గ్శ్యమైన కవితావ నికి దూరటాి శ్రకాం మాంచి ఉద్యహరణ. దూరటాి శివుని మీద్ గల రన భకి తని, 

లోకమనాి  లైకిక సుఖాలనాి  రనకుని  విరకి తని, అసహా రను ఈ శ్రకాంలో భావ్తీగ్వ్రతో గ్పకటిాంచాడు. 

iii)  తిర్కపతి వేాంకట కవుల రచనలు, కాలము, వివ్థాంచిన 1 మా 

వేాంకట కవుల అవ్ధానాలు, నాటకాలు, గ్పరదిరిాంచిన పద్యా లు వివ్థాంచిన 2 మా 

చకు ని ముగ్ాంపు గ్ాసేత 1 మా 

*** 


