
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 Creative writing, 
Section-D Literature. 

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

భాగము - ఏ 

1. కింది గద్య ింశములను చదివి ఏదైనా ఒకటి ఎనుు కొని అడిగిన ప్రశు లకు సరియైన 

సమాధానమును గురితించుము.          6x1=6  

ఏ) తెలుగు సాహిత్య ం పలు ప్పభావాలకు లోనయంది. పద్య  రూపం లోని ప్ాచీన సాహిత్య ం రానురాను 

పలు రూాలను పందింది. అట్ల ే ప్పపంచవాయ పతంగా ఉబికి వచ్చి న పలు ఉద్య మాలు, భారత్ దేశానికి కూడా 

విస్తరంచాయ. ఆంగ్లయేుల ాలనలో మగుుతునన  భారతీయులేోను సాా త్ంప్రయ  ఇచఛ ను రగిలంచ్చన ఈ 

ఉద్య మాలు సాా త్ంప్త్య  ఉద్య మం గా పరణమంచ్చ, దేశభకి త కవితా్వ నికి అంకురారప ణ చేశాయ. మన భారత్ 

మాత్ను స్తుతస్తత  ఆమెకు నమస్క రతత  పలువురు పద్యయ లు, గీత్వలు రాశారు. వాటిలో దేశభస్తకి త స్ంబంధంచ్చన 

గీత్ం " ద్ండాలు ద్ండాలు భారత్ మాత్". ఈ గ్లయానిన  బాలకవి వడాాది సీత్వరామాంజనేయులు, కాశీ 

విశా నాథ శాస్త్రత కలర స్ంయుక తంగా రాశారు. ఈ గీత్ం, మరకొనిన  గీత్వలు, కొనిన  ఛందోబద్ధ పద్యయ లు కలపి 

1921లో ఈ జంట కవులు' స్ా రాజయ  గీత్వమృత్ం' అనే పుస్తకానిన  అచి్చ వేశారు. 38 పేజీలునన  ఈ పుస్తకంలో 

ద్ండాలు ద్ండాలు ద్ండాలు భరత్మాత్ ాట ఒకట్ల 18 పేజీలను ఆప్కమంచ్చంది. ఈ ాటలో మొతుత 326 

ాద్యలు ఉనాన య. ఆ ాట ఆనాడు పటటణాలనుండి పల్లలేకు 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 కటటనందుకు మరో 

మూడు నెలలు జైలు. మొత్తం కలపి ఒక స్ంవత్స రకాలం ాటు రాజమంప్డి జైలేో పెటిటంది. ఈ కఠిన కారాగార 

వాస్ం బాలకవి వడాాది మాప్త్ం ధైరయ ంగా భరంచాడు. జైలు వాత్వవరణానికి త్టుటకోలేక పూడిపెదిద 

కాశీవిశా నాథ శాస్త్రత ప్పభుతా్వ నికి క్షమాపణ రారచి , జైలు నుండి విడుద్లై, రాజకీయాలకు దూరంగా 

వెళ్లపేోయాడు. వడాాది పూడిపెద్దల పుస్తకానిన  నిషేధతత  ఆ నాటి ప్బిటిష్ ప్పభుత్ా ం శిక్షంచ్చంది. 

విశాఖపటన ంలో దేశ సాా త్ంప్త్య  ఉద్య మ భావాలను ప్పచారం చేరన తొలత్రం దేశభకుతడు వడాాది.  

ప్రశు లు:  

i) 'అంకురారప ణ' ఈ జాతీయానికి అరధం..  

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 శాస్త్రత.  ఆ) గురజాడ, ద్యశరధ.  

ఇ) స్తశీ కాశీ 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 వల ేరాజకీయాలకు దూరంగా వెళ్లనేవారు.  

అ) వడాాది   ఆ) పూడిపెదిద    ఇ) రాయప్పోలు.    ఈ) కాళ్కేూర,  

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

అ) 300    ఆ) 124    ఇ) 500           ఈ) 600 



vi) ద్ండాలు ద్ండాలు భరత్మాత్ గ్లయంలో మొత్తం ఎనిన  ాద్యలు ఉనాన య?  

అ)  326    ఆ )  336   ఇ ) 18   ఈ ) 330 

  

బి) ాండయ  దేశపు రాజగు ఇంప్ద్దుయ మున డు శాపవశాన గజంప్దుడు గా జనిి ంచాడు. గంధపు చెట ే

వనంలో నివరుతనాన డు. ఒకరోజు అదే వనములో స్ంచరతత  ఎండకు త్టుటకోలేక స్రుస లో సాన నం చేర, 

న్నళే్ల 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 నిరణయంచ్చకుంది. పూరా జని  పుణయ ం వలన ఆ భగవంతుడే త్నకు 

రక్ష అని భావించ్చంది. ఈశా రుని ప్ార ధంచ్చంది. లోకం ఎవరవల ే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 కమిు కునన  

ద్టటమైన చీకట ేఅవత్ల ఎవరు ప్పకాశిసాత డో, దీనుల ాలట, ఉత్తమ యోగుల వెంట, దికుక లనిన ట ఎవరు 

ఉంటారో, అటిటవాడు నా పట ేకూడా ఉంటాడు అని భావించ్చంది. దురజనుల చేత్ పీడించ్చ బడు స్జజనులకు 

స్హాయపడు భగవంతుడు నాకు కూడా స్హాయపడత్వడు. అంద్రన్న ద్యతో చూచ్చవాడు , కష్టటలేో ఉనన  

ననున  ద్యతో చూసాతడు. దీనుల మొరలు వినేవాడు నా మొరలు కూడా వింటాడు. జగతుతలోని రూాలన్నన  

ఆ భగవంతుని రూాలే. అత్డే భకుతలకు దికుక  లేనివారకి ఆధారం అటిటవాడు నా మొర వినడా, నా బాధ 

చూడడా, ద్యత్లచ్చ నావద్దకు రాడా అని గజంప్దుడు భావిసాతడు. ఓ భగవంతుడా ! నాలో శకి త నశించ్చంది. 

ధైరయ ం త్గి ుపోయంది. ప్ాణాలు కదిలపోతునాన య. మూరఛ  వుతనన ది. శరీరం అలర పోయంది. న్నవు త్పప  

నాకు వేరే దికుక  లేదు. కష్టట లేో ఉనన  ననున  ఆదుకోవటం నాయ యం ఓ దేవా కరుణంచవా ? ననున  ' కాాడవా ?  

ప్రశు 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 దా్య రా భగవంతుడు ఎవర వెంట ఉంటాడు అని తెలరంది.  

అ) దీనుల వెంట  ఆ) స్తశీ కామంతుల వెంట  ఇ) అసాధువుల వెంట ఈ) మూరుులవెంట  

iv) గజరాజు ఎకక డ ఉండేవాడు.  

అ) మప్ర చెటేు వనం  ఆ) గంధపు చెటుట వనం  ఇ) జువాి  చెటేు వనం ఈ) ఈత్ చెస్తట ేవనం  

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

ఆ) బహుప్ీహి          ఆ) రూపక.          ఇ) దా్ ందా్ .         ఈ) కరి ధారయము  

vi) ఏనుగు -- పరాయ య పద్ం  

అ) కర , మకరము.     ఆ ) గజము , హరత.        ఇ ) హరత, ద్ంస్.     ఈ )  ఆ , ఇ 

 

2. కింది గద్య ింశమును చదివి ఏదైనా ఒకటి ఎనుు కొని అడిగిన ప్రశు లకు సరియైన 

సమాధానమును గురితించుము.          6x1=6  

ఏ)  పూరా కాలం నుంచ్చ ఇంచ్చమంచ్చ 19వ శత్వబదం వరకు తెలుగువార సాంఘిక చరప్త్లు 

ప్వాయబడలేదు 1949 వ స్ంవత్స రంలో ఆంప్ధ సారస్ా త్ పరషతుత తెలుగులో, ురవరం ప్పత్వపరెడి ాగార 

ఆంప్ధుల సాంఘిక చరప్త్ను ప్పచ్చరంచ్చంది. ఈ ప్గంధం ద్యా రా ఆంప్ధ ప్పజలు విజయనగర సాప్మాజయ ంలో 

ాటించ్చన ఆచార వయ వహారాలు, సైనిక వయ వస్,ా వరతక వాయ ారాలు, సాహిత్య   వికాస్ం ఏ విధంగా ఉనాన యో 

తెలుుతంది. విజయనగర సాప్మాజయ ం ప్కీుతశకం 1336 లో స్తసాాపించబడి 1565 త్లకేోట యుద్ధం త్రాా త్ 

పత్నమయయ ంది. స్తశీ కా కృషణ 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 , స్జజ, గోధుమ ీర ముఖయ  ఆహారధానాయ లు, ప్పజల వేషధారణ 

ప్పత్యయ కంగా ఉండేది. నేరాలకు కఠిన శిక్షలు ఉండేవి. మలయేుద్యధలు, కుసీతలు ప్పీస్కరమైనవి. రాజయ  

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 ఇవి ప్పజలకు వినోద్యనిన  ఇచేి  ఆటలు. 

ఇకక డి రాజులు, ప్పజలు అంద్రూ కళాపోషకులు. శిలప ం, చ్చప్త్కళ్, స్ంగీత్ం, కవిత్ా ం ముఖయ మైన కళ్లు. 

పంచాయతీ వయ వస్ ా వయ వసీకాృత్ మై, నాయ య వయ వస్ ా చకక గా ఉండేది. సైనిక వయ వస్లాో గుప్రాలకు, 

ఏనుగులకు, సైనికులకు ప్ాధానయ త్ ఉండే ఈ కాలంలో స్త్సీతలు కళాకారులే కాదు, యుద్ధ నైపుణయ త్ కలవారు. 

ీర రాజయ ం తూరుప న కటకం నుండి ద్క్షనాన రామేశా రం వరకు వాయ పించ్చ ఉండేది. విజయనగరం నుండి 

బటటలు, బియయ ం, ఇనుము, చకక ర , ుగంధ ప్ద్వాయ లు ఎగుమస్ అయ్యయ వి. గుప్రాలు, ఏనుగులు, ముత్వయ లు, 

చీనా పటుట, ముఖమల్  లాంటివి దిగుమస్ అయ్యయ వి.  

ప్రశు లు:  

i) విజయనగర సాప్మాజయ  స్తసాాపన జరగిన స్ంవత్స రం. 

అ) ప్కీుతశకం 1436.    ఆ) 1446   ఇ) 1336  ఈ)  1566  

ii) మండల అధపస్ ని ఏమంటారు.  

అ) ాల్లగాడు   ఆ) పోలగాడు   ఇ) పలగాడు  ఈ) పోటుగాడు 

iii)  విజయనగరం నుండి ఎగుమస్ అయన వుతవులు.  

అ) ఇనుము    ఆ) చక్కక ర, బటటలు ఇ) బియయ ం, ుగంధ ప్ద్వాయ లు ఈ) పైవన్నన   

iv) సైనిక వయ వస్లాో వేటికి ప్ాధానయ త్ ఉండేది.  

అ) గుప్రాలకు                           ఆ) ఏనుగులకు   ఇ)  సైనికులకు ఈ) పైవన్నన   

v) విజయ నగర ప్పజల ముఖయ  వృస్త.  

అ) చేపలు పటటడం.                      ఆ) వయ వసాయం   ఇ) బటటలు నేయుట     ఈ) పైవేీ కాదు 

vi) ఆంప్ధుల సాంఘిక చరప్త్ రచ్చంచ్చనది ఎవరు ?  

అ) కృషణదేవరాయలు.      ఆ) ురవరం రాజారెడి.ా    

ఇ) ురవరం ప్పత్వపరెడి ా ఈ) తెనాల రామలంగడు 

 

బి) తెలుగు సాహిత్య  ప్పప్కియలేో నాటకం ఒకటి. నాటకంలోని కథలోని ాప్త్లన్నన  మన కళ్ళ ముందు 

నడుుతంటాయ. నాటకం, నాటిక, ఏకాంకికల మీద్ ాశిా త్య  నాటక సాహిత్య  ప్పభావం స్ప షటంగా కనిపిుతంది. 

నాటకంలో నటులు కథ నిజంగానే జరుగుతునన టేు భావానిన , అనుభూస్ని ప్పేక్షకులకు కలగిసాతరు. 

అందువలనేే 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 ప్పప్కియలేో అవకాశం ఉంటుంది. మనిషి 

జీవిత్వలేో జరగ్ల ముఖయ మైన ఘటాట లను మాప్త్మే చెపప డానికి కథానిక, నాటిక వంటి ప్పప్కియలు 

ఉపయోగపడత్వయ. నాటకం, నాటిక పూరతగా వేరు వేరు స్ా భావం కలవి అనడానికి ఇదొక నిద్రశ నం. నాటకం 

విరామం లేకుండా ఏకబిగిన ప్పద్రశ ంచారు. చూస్త వారకి విప్శాంస్ కలగించడం కోస్ం రంగస్లాం 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. అటువంటి ద్ృశాయ లను రంగాలు అంటారు. స్ంస్క ృత్ నాటకాలేో ఐదు 

నుంచ్చ పది అంకాల నిడివి ఉండాలనే నియమం ఉంది. తెలుగు నాటకాలు మొద్లైనపుప డు అనువాద్యలు 

వచాి య. కనుక షేకిస ప యర్ నాటకాల ప్పభావం వల ేఅవి ఐదు అంకాలలో ఉండేవి . ఆ త్రువాత్ తెలుగులో 

నాలుగు, మూడు అంకాలు కూడా వచాి య. నాటిక లో 2,3 అంకాల కు మంచ్చ ఉండవు . ఒక గంటలో 



పూరతవుతుంది మనిషి నిత్య జీవిత్ంలో ఎదురయ్యయ  స్మస్య లను ులువుగా చెపప టానికి నాటిక బాగా 

ఉపయోగపడుతుంది. రచయత్ చెపప ద్లచ్చకునన  విషయం తటిగా, స్తకేుపతంగా హృద్యాలకు 

హస్తతుతకునేటుట ఉంటుంది .ఏకాంకిక అంట్ల ఒకే అంశం కలగి ఉంటుంది . దీనిలో కథ ఒకే విషయానిన  చెపేప ది 

ఉండాల. కథ ద్యనికదే స్ంపూరణంగా ఉండాల. ఏకాంకికలు స్తస్లాం లో మారుప  ఉండదు . ప్ాచీన కాలపు 

ప్పహస్నాలు అనిన  ఏకాంకికలే.  

ప్రశు లు  

i) నాటికకు త్యడా ఇందులో ఉంది. 

అ) విస్తృస్   ఆ)  భాష   ఇ) ాప్త్లు   ఈ) దుుతలు 

ii) స్ంస్క ృత్ నాటకం లోని అంకాల స్ంఖయ .  

అ) 5 నుంచ్చ 10 అంకాలు     ఆ) 10     ఇ) 8    ఈ) 3 

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 

v) నాటిక ఎనిన  అంకాలలో ఉంటుంది  

అ) 2, 3 అంకాలు  ఆ) 5, 6 అంకాలు  ఇ) 7, 8 అంకాలు.      ఈ ) 4 అంకాలు 

vi)  ప్ాచీనకాలపు ప్పహస్నాలను ఏమంటారు ?  

అ ) నాటికలు         ఆ ) కావాయ లు.     ఇ ) నాటకాలు    ఈ ) ఏకాంకికలు 

భాగము - బి 

3. కింది ప్రశు లలో ఆరిింటిక సమాధానాలు రాయము. ప్రతి ప్రశు క నాలుగేసి సమాధానాలు 

ఉనాు యి. సరైన సమాధానమును ఎనుు కొని రాయిండి.       6×1=6  

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   

iii) భగణం అనగా  

అ)UUU    ఆ) UI I    ఇ) IIU    ఈ) IUI 

iv) ప్కింది వానిలో మత్యతభ వృత్వతనికి 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  

vi) పద్యయ లక్షణాలను తెలుపు శాస్త్స్తం  

అ ) వాయ కరణ శాస్త్స్తం       ఆ ) అలంకార శాస్త్స్తం.   ఇ ) పద్య  శాస్త్స్తం.   ఈ ) ఛంద్ుస   శాస్త్స్తం  

vii ) ఏవి ఇంప్ద్గణాలు ?  

అ ) య ర త్ న భ జ స్ మ.     ఆ) నల , నగ , స్ల , భ , ర , త్         

ఇ ) నల , నగ , స్గ , భ , ర , త్    ఈ ) నగణము , హగణము .  



4) కింది ప్రశు లలో ఏవైనా ఆరిింటిక వానిదిగువ ఇచ్చి న సమాధానాలలో సరియైన సమాధానిం 

రాయిండి.              6×1=6  

i) నాలుగు వుతవులు గల అలంకారం.  

అ) రూపక   ఆ) అస్శయోకి త    ఇ) ఉప్త్యప క్ష      ఈ) ఉపమా 

ii) అస్శయోకి త అలంకార 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 లoఘించెను. మహాతుి లకు సాధయ ము కానిది లేదు కద్య! ఇది ఏ 

అలంకారం.  

అ) రూపక    ఆ) ఉపమా.          ఇ) అరాధంత్రనాయ స్  ఈ) అస్శయోకి త      

iv)  ప్కింది వానిలో అరాధలంకారం.  

అ)  రూపక    ఆ) ఉపమా    ఇ) అస్శయోకి త    ఈ) పైవన్నన  

v) ఉపమేయం అనగా,  

అ) వరణము   ఆ) అవరణయ ము   ఇ) ఉపమావాచకము          ఈ) స్మాన ధరి ం 

vi) రాజు కువలయానంద్కరుడు ---- ఇది ఏ అలంకారం ? 

అ) అస్శయోకి త.          ఆ) రూపకాలంకారం.       ఇ) స్తశేషే్టలంకారం.       ఈ) ఉపమాలంకారం 

vii) ఒక వుతవు యొకక  ధరి ం మరొక వుతవునందు ఆరోపించ్చట ఏ అలంకారం ?  

అ) ఉపమాలంకారం          ఆ) అస్శయోకి త.     ఇ) ప్కమాలంకారం.      ఈ) రూపకాలంకారం 

 

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

Moral courage gives impetus to physical courage. However, brave a person may be, he cannot do a 

brave act until and unless he has moral courage. Social service, welfare of fellow beings and rendering 

help to the weak and the needy require moral courage. To save a child from the stormy river or blazing 

fire moral courage is needed. Physical courage can only be used for the service of others, if one has 

moral courage to do so. It is only the inner voice of the soul that urges a person to understand risks 

and dangers for the sake of others. This urge comes due to moral courage. Cleanliness, devotion to 

duty, and obedience to rules of the society-these are helpful in developing a clean soul. It is the purity 

of our soul that is the real source of moral courage. 

భాగము -  సి 

6. ఈ కింది వానిలో ఒక అింశమును గురిించ్చ 200 రద్లకు మించకుిండా వాయ సము రాయిండి.1×6=6  

i) డిజటల్ ఇండియా                  ii) అడవులు - ప్పయోజనాలు 

iii) వారాతపప్స్కలు                       iv) విద్యయ రాులు దేశభకి త 

భాగము -  డి 

7. ఈ కింది ప్రశు లలో రిండు ప్రశు లకు జవాబు రాయిండి.       2×5=10 

i)   గెలుపెదుదల మానయ మును గురంచ్చ రాయండి. 

ii) అడిద్ము తరకవి చాటుపద్యయ నిన  వివరంచండి. 

iii) పూరా కాలంలోని వేడుకలు, వినోద్యలు గురంచ్చ రాయండి. 



8. ఈ కింది వానిలో ఒకద్నిక సిందర్భ  సహిత వాయ ఖ్య  రాయిండి.      1×4=4  

i)  విద్యయ రాులన  ాఠశాలు వదిల పిక్కటింగ్ చెయయ మనాన రు.  

ii) "వతత  చూరతమ రోరతమ" అంటూ అపప టి యాస్ను కూడా త్మాష్టగా అనుకరంచాడు.  

iii)  ఈ ప్పద్రశ నలనిన యు  ప్గామీణులంద్రకీ ఉచ్చత్మే. 

 

9. కింది రద్య లలో ఒకద్నిక ప్రతిరద్ర్థ తాతప ర్య ిం రాయిండి.      1×6=6  

i) మధాయ   ‘త్డయక పుటిటననాాఁడ త్లచేేాఁ ద్ంప్డిచే విడువ 

బడిస్; నిపుప డు పస్చేత్ను విడువాఁబడియెద్నొకొక  

నుడువులు వేయు నింకేల? య పా టి నోములు దొల ే 

కడాఁగి నోాఁచ్చస్ని గాకేమ' యనుచ్చను గందె డంద్మున’ఓ 

ii) ఉ. రాముని డాాఁగురంచ్చ, నిను రావణుాఁ డతుతక వచి్చ 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 

 

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

i) కరి భూమలో..... ాఠం ద్యా రా కవి వివరంచ్చన వరకటన  దురాచారానిన  విశేషేించండి.  

ii) స్మాజంలో వచ్చి న మారుప ల పట ేఅదేదపలకేి కలగిన ఆవేద్నను తెలపండి. 

 

11.  ఈ కింది వానిలో ఒకద్నిక సిందర్భ  సహిత వాయ ఖ్య  రాయిండి.     1×4=4  

i)  "జీవులకు హృద్య ంబే కడున్ శీత్మే"  

ii)  "మారెక టే్లన స్రుకులాయెనే" 

iii) "పద్ం పద్య ం పటిట నిలచెను కీరుతలపకీరుతల్" 

 

12.కింది ప్రశు లలో ఒకద్నిక సమప్గింగా సమాధానిం రాయిండి.         1×6=6  

i)  "గవేషణ" నాటిక సారాంశానిన  తెలపండి.  

ii)  "ఆశ ఖరీదు అణా"లో కృషణవేణ ాప్త్ స్ా భావానిన  విశేషేించండి. 

 

13 . కింది ప్రశు లలో ఒకద్నిక 20 వాక్యయ లలో జవాబు రాయిండి.         1×6=6  

i) నాటక  లక్షణాలను తెలప  వికాస్ ద్శలను  విశేషేించండి. 

ii) శత్క లక్షణాలు తెలపి మీకు తెలరన ఒక శత్కం గుఱంచ్చ వివరంచండి 
 

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

i) పెద్దనవార రచనా చతురాయ నిన  వివరంపుము. 

ii) ధూరజటి కవి రచనా విధానమును తెలుప ము.  

iii) స్రుపస్ వెంకట కవులను గూరి  తెలపండి. 

*** 


