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 ర్కిలను గ్ోరస హాంచే విధాంర సారలి . అయతే విద్యా గ్పమాణాలు కాపాడటాం కూడా
మూల్ా ాంకన కర తల విధి అని గ్గహాంచాలి.
భాగము - ఏ
1. క్రింది గద్య ము లను చదివి ఏదైనా ఒక దానిని ఎనుు కొని అడిగిన క్రశ్ు లకు సరైన సమాధానాలను
గుర్తించిండి.
5x1=5
ఏ) i) ఈ) పైవ్న్ని
ii) అ) బాలకవి వ్డాాది సీతారామాాంజనేయులు , పూడిపెదిి కాశివిశ్వ నాథ శాస్త్ర.త
iii) అ) సవ రాజా గీతామృరాం
iv) ఆ) పూడిపెదిి
v) ఇ) 500
బి) i) ఇ) పాాండా దేశ్పు రాజు
ii) ఈ) పైవ్న్ని
iii) అ) దీనుల పాలిట
iv) ఆ) గాంధపుచెటల వ్నాం
v) ఇ) ద్వ ాంద్వ సమాసాం
2) క్రింది గద్య ము లను చదివి ఏదైనా ఒక దానిని ఎనుు కొని అడిగిన క్రశ్ు లకు సరైన సమాధానాలను
గుర్తించిండి.
5x1=5
ఏ) i) ఇ) 1336
ii) అ) పాలేరడు
iii) ఈ) పైవ్న్ని
iv) ఈ) పైవ్న్ని
v) ఆ) వ్ా వ్సాయాం
బి)
i) అ) విసతృతి
ii) అ) 5 నుాంచి 10 అాంకాలు .
iii) ఆ) ఒకే అాంకాం కలిగ్ ఉాండటాం
iv) అ) నాటకాం
v) అ) 2 , 3 అాంకాలు .

భాగము - బి
3) క్రింది క్రశ్న లలో నాలుగిింటిర సమాధానాలు రాయము. క్రతి క్రశ్ు ర నాలుగేసి సమాధానాలు
ఉనాు యి .వాటిలో సరైన సమాధానమును ఎనున కొని రాయిండి .

4x1=4

i) అ) గ్పతి పద్ా పాద్ాంలో రాండో అక్షరాం
ii) ఈ) పైవ్న్ని
iii) ఆ) UII
iv) ఈ) స, భ , ర , న, మ, య, వ్ .
v) ఆ) వ్ృరతజాతి

4) క్రింది క్రశ్న లలో ఏవైనా నాలుగిింటిర సమాధానిం రాయిండి .వాని దిగువ ఇచ్చి న సమాధానాలలో సర్
అయిన దానిన ఎనుు కొని రాయిండి
4x1=4
i) ఈ) ఉపమ
ii) అ) గోరాంరలు కాండాంరలు చేయుట
iii) ఇ) అర ిరరనాా సాలాంకారాం .
iv) ఈ ) పైవ్న్ని
v) అ) వ్ర ్ా ము
5) రింది క్రశ్న లలో నాలుగు క్రశ్ు లకు సమాధానిం రాయిండి . క్రతి క్రశ్ు కు నాలుగు సమాధానాలు
ఇవ్వ బడినవి. సరైన సమాధానిం ఎనున కొని రాయిండి.
4x1=4
i) ఆ) దివ గు సమాసాం
ii) అ) నాలుగు ముఖములు కలాడు.
iii) అ) ఉభయ పద్యర ి గ్పాధానా ాం కలది
iv) ఆ) రూపక సమాసాం
v) ఆ) పద్మ నాభుడు

6. రింది వానిలో ఏవైనా నాలుగింటిర సమాధానము రాయిండి. దిగువ్ ఇచ్చి న సమాధానిం ములలో తగన
దానిని ఎనున కొని రాయిండి .
4x1=4
i. పాంది

అ) వ్రాహము , సూకరము.

ii.దివిజులు

ఇ) అనిమిషులు , సురలు.

iii. పుషప ములు

ఇ) కుసుమాం , విర్కలు

iv అాంబరాం.

ఇ) ఆకాశ్ాం , నిాంగ్.

v. కనుి .

అ) నేగ్రాం , నయనాం

7. క్రింది వ్చన గేయమును చదివి ఇచ్చి న 5 క్రశ్ు లకు సమాధానిం రాయిండి
i) ఇ) బియా ాంలో రాళ్ లల్
ii) ఆ) పాప్ డానుస లు

5x1= 5

iii) అ) అద్దిపలిల రామ మోహన్ రావు
iv) ఈ) పైవ్న్ని
v) ఇ) సా
ర్ ి య కోసాం.

8. క్రింది గద్య ము చదివి ఇచ్చి న క్రశ్ు లకు తగిన సమాధానిం ఎనుు కొని రాయిండి

5x1=5

i) అ) బాల బాలికలు ఆడు గ్ీడలు
ii) అ) గ్బిటీషుార్క నుాండి
iii) ఆ) అయ్యా లరాజు నారాయణ అమాత్యా లు
iv) అ) అచ్ు నగాండుల
v) ఈ పైవ్న్ని

9. రింది వానిర అడిగిన విధింగా జవాబులు క్వాయిండి.

4x1=4

i) ఈ) పైవ్న్ని
ii) అ) మొద్లు పెటడ
ట ాం
iii) అ) " ఎాంర చెట్టటకు అాంర రలి "
iv) అ) అవ్కాశ్ాద్యనిి తెలియజెపుప ట

భాగము - సి
10. క్రింది వానిలో ఒక క్రశ్ు కు సమక్గ జవాబు రాయిండి.

1x5=5

i)
తెలుగుదేశ్ము, వ్ా వ్సాయ గ్పధానమైన దేశ్ము. వ్ా వ్సాయ్యనికి బలము గల మాంచి ఎద్దిలు, అవ్సరము.
మేలు జాతి ఎద్దిలను రయ్యర్క చేయడానికి, తెలుగుదేశ్ాంలో పూరవ ము కనిి గ్రమాలలో గ్రమసుిలు, ఒక
మానా మును ఏరాప ట్ట చేసుకుని ట్టల, ర్సాినిక చ్థగ్రల వ్లల తెలుస్త ాంది. ఈ మానాా నికి, “గెలుపెద్దిల మానా ము" అని
పేర్క.
కనుమ పాండుగరోజున పశు గ్పద్రశ నములు, ఎద్దిల పాంద్దములు జథగేవి. ఈ పర్కగు పాంద్దములో, గ్రమాంలో
ఎవ్థ ఎద్ది గెలుసుతాందో, ఆ సాంవ్రస రానికి “గెలుపెద్దిల మానా ము”, ఆ గెలిచిన ఎద్ది య్యజమానికి చెాంద్దత్యాంది.
మర్కసటి సాంవ్రస రాం, మరొకథ ఎద్ది గెలిస్తత, ఆ మానా ము, ఆ ఆసామికి, వెడుత్యాంది. ఈ మానా ము, ఈనాటి
పాంద్దములలోని 'రోలిాంగ్ కప్' వ్ాంటిది. ఈ గెలుపెద్దిల మానా ములు, గ్పతి గ్రమాంలోనూ లేకోయనా, పశువులను
అలాంకథాంచి కనుమ పాండుగనాడు గ్పజలు, వేడుకలు మాగ్రాం, రపప క జథపేార్క.
అక్షర దోషాలు లేకుాండా చ్కు ర వివ్థాంచి గ్ాస్తత 4 మార్కు లు
ii)
అడిద్ము సూరకవి, విజయనగరాంలో, పూసపాటి విజయ రామరాజు ద్గ గర, ఆసాిన కవిర ఉాండేాడు. ఒకసాథ
విజయ రామరాజు, సూరకవిపై కోపాం వ్చిు , సూరకవిని రన ఆసాిన పద్వి నుాండి తొలగ్ాంచాడు. రర్కార
విజయరామరాజు ఒకసాథ బాద్దల్లఖాన్తత యుద్ధాం చేయబోయ, ఓడిోయ తిథగ్వ్చాు డు. ఆ సాంద్రభ ాంలో అడిద్ము
సూరకవి, ఒక చాట్టపద్ా ాం ఇల్ చెపాప డు.
“ములుల యొకు ాడి, మెరతని అరటాకు మీద్నే కాని, మాంటపై చెలద్ద
ల . అల్గే బీద్ారైన రమ మీద్నే కాని,
విజయ రామరాజు తీక్షరవ ము, ాడి, బాద్దల్లఖాను మీద్, పనిచేయవు" అని ఆ చాట్టపద్ా ాంలో సూరకవి చెపాప డట
అల్గే ఒకసాథ విజయ రామరాజు, బాద్దల్లఖానును రథమివేరన సాంద్రభ ాంలో, అడిద్ము సూరకవి
విజయరామరాజును పొగడుతూ, ఇల్ చాట్టవు చెపాప డట.
“ఢిల్లల లోపల, గోలకాండ పుథ నిాండన్, న్న గ్పశ్ాంసల్”
విషయాం చ్కు ర వివ్థాంచి పూథ తర గ్ారనచో 4 మార్కు లు ఇవ్వ వ్చ్చు .

11. క్రింది వానిలో ఒకదానిరసింద్ర్భ సహిత వాయ ఖ్య రాయిండి.

1x3=3

i) కవి / రచ్యర పథచ్యాం: పాఠాం పేర్క , రచ్యర పేర్క గ్ాస్తత-

1 మార్కు

ii) సాంద్రభ ాం: సరైన సాంద్రభ ాం, ఎవ్ర్క ఎవ్థతో అనాి ర్క గ్ాస్తత -

1 మార్కు

iii) భావ్ాం: ఇచిు న ాకాా నికి సథ అయన భాార్ర ిాం రాస్తత -

1 మార్కు

12. క్రింది రదాయ లలో ఒకదానిర క్రతిరదార్ థ తాతప ర్య ములు లు రాయిండి
అనవ య గ్కమాం పద్ విభజన

1 మార్కు

గ్పతి పద్యనికి అర ిాం సథర గ్ాస్తత

4 మార్కు లు

పద్యా నికి రగ్న తారప రా ము గ్ాస్తత

1 మార్కు

i) పుటిన
ట నాి డు + అ.

= నేను పుటిన
ట రోజుననే

రడయక

= ఆలసా ాం చేయకుాండా

రలిచే
ల న్

= రలిల చేరను

రాంగ్డిచేన్.

= రాంగ్డి చేరను

విడువ్న్+ పడితిని.

= వ్ద్లివేయబడినాను

ఇపుప డు.

= ఇపుప డు

పతిచేరన్.

= భర త చేరకూడ

విడువ్బడియ్యద్న్ + ఒకోు

= వ్ద్లి పెర్టబ
ట డతాన్త, ఏమో

నుడువులు, వేయున్.

= వేయ మాటలు

ఇాంకన్+ఏల.

= మథాంక ఎాంద్దకు

ఈ + పాటి.

= ఇాంరటి ఫల్నేి , ఇచేు

న్తములు.

= న్తములు

తొలి.ల

= పూరవ ము

కడిగ్.

= పూనుకని

న్తచితిని.

= న్తచ్చకునాి ను

కాక +ఏమి.

= కాకోతే ఏమిటి

అనుచ్చన్.

= అనుకుాంటూ

డేాంద్మునన్

= హృద్యములో

కాంద్దన్.

= బాధపడిాంది.

ii)
పుణా గుణ

= పవిగ్రమైన గుణములకు

ధాముడు.

= నిలయమైనాడగు

రాముడు.

= ర్ీ రారాముడు

రముమ ని గూడి.

= రముమ డైన లక్షమ ణునితో కలర

వ్చిు .

= వ్చిు

మాలా వ్ాంరముమ నన్.

= మాలా వ్ాంరము అనే పరవ రము పైన

1x6=6

సైనా సాంఘము

= సైనికుల సమూహము

ముద్ాంబునన్.

= సాంతోషముతో

కలవ గన్.

= స్తవిసుతాండర

ఉాండి.

=ఉాండి

భూమిపైన్.

= భూమాండలము పైన

మిముమ లన్.

= మిమమ లిి ( సీతాదేవిని)

చూచి రాండు + అనుచ్చన్

= చూరరాండి అాంటూ

మేటి

= గ్ేషుులైన

కపి + ఇాంగ్ద్దలన్

= ానర గ్ేషుటలను

పుచిు .

= పాంపి

అాంద్దన్

= ఆ ానర వీర్కలలో

మొరతముమ గన్.

= గుాంపుర

మముమ న్.

= మమమ లిి

కాంద్రన్.

= కాంద్థని

ద్క్షిణ భాగము.

= ద్క్షిణ దిశా భాగమును

చూడన్.

= వెద్కి చూడడానికి

పాంపుచ్చన్

= పాంపుతూ

13. క్రింది క్రశ్ు లలో ఒకదానిర ఇర్వై సమాధానిం రాయిండి .
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i)
ఆడపిలల
ల కు పెళ్ళి ళ్ళి చేయ్యలాంటే, పెళ్ళి కుమార్కలకు ద్ాండిర, కటాి లు ఇవ్వ వ్లర వ్స్త ాంది. అడిగ్న
కటి ము ఇచిు పెళ్ళి ళ్ళి చేరనా, పెళ్ళి అయన కరతలోనే, ఇాంకా కటి ము తెమమ ని అరతార్క బాధిసుతనాి ర్క.
ల్ాంఛనాల పేర్కతో పెళ్ళి కూత్యర్క రలిద్
ల ాంగ్డులను, అలులళ్ళి వేధిసుతనాి ర్క. పాండుగ బహుమత్యలు అన్న,
సారలన్న, మోటార్క సైకిళ్ళి , కార్కలు కాాలన్న, అలులళ్ళి అరతమామలను పీకుు ని తిాంట్టనాి ర్క.
అడిగ్న కటాి లు, ల్ాంఛనాలు, సారలు ఇచిు నా, కరత పెళ్ళి కూత్యళ్ి అరతమామలకు రృపిత ఉాండడాం లేద్ద.
ఇాంక అరతరథ సాధిాంపులు, అరతరర్క కళ్ి తో నిపుప లు చెరగడాం, ఆడపడుచ్చలు శ్గ్త్యవులై ఆరళ్ళి పెటడ
ట ాం
సాగుతోాంది.
ఈ సాధిాంపులతో, వేధిాంపులతో విరగ్ వేసాథన కరత పెళ్ళి కూత్యళ్ళి , ఆరమ హరా లకు రద్ధపడుత్యనాి ర్క. కనిి
సాంద్రాభ ర్లోల కరత పెళ్ళి కూత్యళ్ి ను, అరతమామలు కాపురానికి తీసుకువెళ్ి డాం లేద్ద. కాంరమాంది ద్దరామ ర్కగలు నవ్
వ్ధువులను చ్ాంపివేసుతనాి ర్క. మళ్ళి రమ కడుకులకు పెళ్ళి ళ్ళి చేర గ్కరతర కటాి లు తీసుకోవ్చ్ు ని ార్క
ఆశిసుతనాి ర్క.
త ాంతా ఏకమై ఈ ద్దరామ రాగనిి
ఆడుాథని అరతమామలూ, ఆడపడుచ్చలూ, రాక్షసులవ్లె పీడిసుతనాి రన్న, స్త్సీల
త తిని ఉదోో ధిాంచాడు.
ఎదిథాంచాలన్న, కలేకూథ గ్పసాద్, స్త్సీజా
రపుప లు లేకుాండా అర ివ్ాంరమైన జాబు గ్ారనచో పూథ త మార్కు లు ఇవ్వ వ్చ్చు .

ii)

సమాజాంలో వ్చిు న మార్కప ల పటల అదేిపలిల రన ఆవేద్నను ఇల్ తెలిపార్క. అదేిపలిల ఆవేద్న :

1. నాయకులూ, మేధావులూ, రనిమా తారలూ, తెలుగు టీచ్రూల బియా ాంలో రాళ్ి ల్ తెలుగులో ఇాంగీ లషు పద్యలను
కలిపి మాటాలడుతూ, మన గ్పాణాలను నమిలి గ్మిాంగుత్యనాి ర్క.
2. విద్యా లయ్యల ద్యవ రా ాా పారాం సాగ్సుతని ఇాంగీ లషు కాన్వ ాంట్టల, పిలల
ల కు ఇాంగీ లషు రైములను నేథప సూత, ఆ రైముల
కుపిప గాంత్యల గ్కిాంద్ తెలుగు పాటల ఊపిథని అణగగ్ొకుు త్యనాి య.

3. చెవులు పగ్లేల్ అర్కసూత వ్చిు వేర్వవ ర్క భావ్ధారలు, ధన సముగ్ద్ాంలో. కలుసుతనాి య. నిషేధిాంపబడిన కాబర్వ
డానుస లే, చ్టబ
ట ద్మై
ధ న పాప్ డానుస లుర మాథోయ్యయ.
4. సాంగ్పద్యయాం, ఆధునికర, సాంసాు రాం అనే మూడిాంటిని కలిపిన పాంచ్కోళ్ి కషాయాం తాగుత్యని మాటలతో,
కరత మనిషి రన అరతతావ నిి కాపాడుకోలేక కన్ని ర్క కార్కసూత నిలబడాాడు. అాంరరాాతీయ ాా పారాం అనే త్యఫానులో
మానవుడు రన సాంరముగ్ద్ చెథగ్ోయన వ్సుతవుర మారాడు.
5. మనిషికి బద్దలు వ్సుతవును ఆరాధిసూత, ఆ వ్సుతవులను కాంట్టనాి డు. ఒకపుప డు అవ్సరాం కోసాం వ్సుతవులు కని
మానవుడు, ఇపుప డు రన ర్సాియ కోసాం విదేీ వ్సుతవులు కాంట్టనాి డు. భవిషా త్యతలో తాను ఒక వ్సుతవు కావ్డాం కోసాం,
మానవుడు రన జీవితానేి అముమ కుాంటాడు.
6. ఈ రోజు మానవుడు, అనుభూత్యలిి విడిచిపెటి,ట గ్పకృతి చెట్టటను పెాంచి హైకూల పచ్ు ని ఆకులుర
ఊగుత్యనాి డు. భవిషా త్యతలో గదిలోని కాంపూా టరోకి
ల గ్పకృతిని తీసుకువ్చిు , సహజమైన ఆకుకాంటే ఇాంకా పచ్ు ని
హైకూలిి రయ్యర్క చేసాతడు.
7. పూరవ పు ఆటలయన కతిత పడవ్లు, న్మలి కనుి లు, ఇసుక గూళ్ళి , బుావ ల్టలు, కమమ ఉయ్యా లలు, కోతి
కమమ చ్చు లు వ్ాంటి ఆటలనిి ాంటిన్న నేటి మానవుడు వీడియోగేముస ర మార్కు కుాంటాడు. నేటి మానవుడు రన కాలు
కద్పకుాండానే, గ్పపాంచ్మాంతా తిథగ్వ్సాతడు.
ఈ విధాంర సమాజాంలో వ్సుతని మార్కప ల పట,ల అదేిపలిల “ఈ ద్యథ ఎకు డికి ోత్యాంది” అని వ్చ్న కవిరలో
రన ఆవేద్నను వెలడి
ల ాంచాడు.

14. క్రింది వానిలో ఒకదానిర సింద్ర్భ సహిత వాయ ఖ్య రాయిండి?
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1. కవి / రచ్యర పథచ్యాం: పాఠాం పేర్క , కవి పేర్క గ్ాస్తత- 1 మార్కు
2. సాంద్రభ ాం: సరైన సాంద్రభ ాం, ఎవ్ర్క ఎవ్థతో అనాి ర్క గ్ాస్తత - 1 మార్కు
3. భావ్ాం: ఇచిు న ాకాా నికి సథ అయన భాార ిాం రాస్తత - 1 మార్కు

15. క్రింది క్రశ్ు లలో ఏదైనా ఒక దానిర సమక్గింగా సమాధానిం రాయిండి?

1x6=6

i)
భూలోకాంలో ఒక మానవుడు, 35వ్ ఏట మరణాంచాడు. ఆ మానవుడి ఆరమ ను, మృత్యా దూరలు, మరో
గ్పపాంచ్ాంలోని నాా యసాినానికి, రమ పై అధికార్కలు ఆజ ఞ గ్పకారాం తీసుకువెడుత్యనాి ర్క. మధా లో మానవుడు లేచి,
తాను గ్బతికే ఉనాి నన్న, తాను భూలోకానికి ోతానన్న, మృత్యా దూరలతో ాదిాంచాడు. ఆ మానవుడి విషయాంలో ఏదో
పొరపాట్ట జథగ్ాంద్న్న, అరడు గ్బతికే ఉనాి డన్న, మృత్యా దూరలు కూడా గుథ తాంచి, మానవుడి ఆరమ ను, మరో
గ్పపాంచ్ాం నాా యసాినాంలో అపప గ్ాంచార్క.
అకు డ ఆ నాా యమూథ త, కళ్ళి లేని స్త్సీ.త ఆ నాా యమూథ త, మానవుడి ఆరమ తో రమ లోకాంలో రపుప జథగ్ాంద్న్న, ఆ
మానవుడికి, ఇాంకా ఐద్ద సాంవ్రస రాలు ఆయురాియాం ఉాంద్న్న, చెపిప ాంది. ఆ నాా యమూథ త చెపిప న గ్పకారము,
దేవ్దూరలు, మానవుడి ఆరమ ను అరడి గ్రమాంలో విడిచిపెటాటర్క.
కాని, అపప టికే ఆ మానవుడి శ్రీరానిి అరడి బాంధువులు కాలిు వేశార్క. మానవుడి ఆరమ , రన శ్రీరాం కోసాం,
వెద్కిాంది. కాన్న కనబడలేద్ద. మరో గ్పపాంచానికి వెళ్ళి , రన శ్రీరానిి రనకు తిథగ్ ఇమమ ని, నాా యమూథ తకి ఫిరాా ద్ద
చెయ్యా లని, మానవుడి ఆరమ అనుకుాంది.
మానవుడి ఆరమ , ధరమ దేవ్రను పిలిచిాంది. యమలోకాంలో కాంటికి కనబడని ఒక భట్టడు నవువ తూ, మానవుడి
ఆరమ కు కనబడిాంది. రనకు లాంచ్ాం ఇస్తత, నాా యమూథ త ద్రశ నాం ఇపిప సాతనని చెపిప ాంది. మానవుడి ఆరమ రనకు
జథగ్న అనాా య్యనిి గూథు , ఆ భట్టడికి చెపిప ాంది. రన శ్రీరానిి కాలిు వేశారన్న, తాను గబిో లాం, కపప శ్రీరాలోల
దూరానన్న, ఆ గ్బత్యకు రనకు నచ్ు లేద్న్న, రనకు ధరమ దేవ్ర ద్రశ నాం ఇపిప ాంచ్మన్న, మానవుడి ఆరమ ఆ భట్టడిని
కోథాంది.
ఆ నవివ న యమలోక భట్టడు, మానవుడిపై జాలిపడి, అరడి ఆరమ ను, ధరమ దేవ్ర వ్ద్ికు తీసుకువెళ్ళి డు.
ధరమ దేవ్రకు, మానవుడి ఆరమ , రన కషాటనిి చెపిప ాంది. రనకు మరొకడి గ్బత్యకు వ్ద్ిన్న, జనమ రాహతాా నిి ఇవ్వ మన్న
మానవుడి ఆరమ , ధరమ దేవ్రను కోథాంది.

అపుప డు నాా యమూథ త, మానవుడి ఆరమ ను," "న్నవు న్న ఇషాం
ట వ్చిు న శ్రీరాంలో గ్పవేశిాంచ్చ. న్నకు పూరా్యురాియాం
ఇసాతను” అని చెపిప ాంది. తాను కరత జీవిరాం గ్పారాంభిసాతనన్న, రనుి ఓ అమమ కడుపులో పారయా మన్న, మానవుడి
ఆరమ ధరమ దేవ్రను కోథాంది.
అపుప డు ధరమ దేవ్ర కర్కణాంచి, ఆ మానవుడికి పూథ త ఆయురాియాం ఇచిు , భూలోకాంలో ఒక గ్పసూతి వైద్ా శాలలో
గ్పాణాం లేకుాండా పుటిన
ట శిశువు శ్రీరాంలో గ్పవేశిాంచ్చమని, చెపిప ాంది. ద్యనితో మానవుడి ఆరమ , చ్నిోయ్య డనుకని
శిశువు శ్రీరాంలో గ్పవేశిాంచిాంది.
ఈ విధాంర యమలోకాంలో జథగ్న పొరపాట్ట కారణాంర, మరణాంచిన మానవుడు, తిథగ్ మానవ్లోకాంలోనే
శిశువుర, పూథ త ఆయురాియాంతో పుటాటడు.

ii)
కృషవే
్ ణ, ఓ పెద్ి మేడలో, పెరటి భాగాం గదిలో, రల్లల అని లతో, కాపురాం ఉాంటాంది. కృషవే
్ ణకి ఓ నిర్కదోా గ్
ల్ల
ష
స్త
అయన అని , పక్షారాం వ్చిు మాంచ్మెకిు న ర ల ఉనాి ర్క. కృ వే
్ ణ, ఏదో ఉదోా గాం చే ాంది. కృషవే
్ ణకి, మాంచి
రలకట్టట, మోకాళ్ి ద్యకా వేల్డే జడ, ఉనాి య. కృషవే
్ ణ తెల్లరగటేట లేచి, వ్ాంట చేసుతాంది. పగలల్ల ఆఫీసులో
బాండ పని, ఇాంటికి వ్చాు క మళ్ళి వ్ాంట. ఇదే ఆమె నిరా కృరా ాం.
కృషవే
్ ణకి, చ్లని
ల
ఈద్రరలిలో బయటికి నడచి వెళ్ళి , హాయర రాండో ఆట రనిమా చూర, పాటలు
పాడుకుాంటూ, తిథగ్ ఇాంటికి రాాలనే కోథక ఉాంది. ఎరగని మగాథతో కూడా, కృషవే
్ ణ జాంకు లేకుాండా
మాటాలడుత్యాంది. కాని ఈమెకు చావు బాజాలు అాంటే భయాం. ఎాంద్దకో తెలియద్ద.
కృషవే
్ ణ, ఆ మేడ చివ్థ గదిలోకి, అద్దికు వ్చిు న యువ్కుడిని గుథాంచి, అని ను అడిగ్ాంది. ఈమె అని . ఈమెపై
చికాకు పడాాడు. ఆడపిలల కృషవే
్ ణ, సాంపాదిాంచి తేవ్డాం, నిర్కదోా గ్ అయన, ఈమె అని యా కు, ఇషాం
ట లేద్ద. రనకు
ఉదోా గాం ొథకితే, కృషవే
్ ణని, ఉదోా గాం మానిప ద్యిమని, కృషవే
్ ణ అని అభిగ్పాయాం. కాని కృషవే
్ ణ డబుో మీద్
అని కు గ్పేమ. ఉదోా గాం మీద్ మాగ్రాం కర. కృషవే
్ ణ చేస్త తాా గాం వ్ల,ల ఎవ్థీ ల్భాం కలగడాం లేద్ద.
కృషవే
్ ణ రన స్తి హత్యరాలు ఇాందిరతో, రనకు రాను రాను గ్బత్యకాంటే అసహా ాం వేస్త ాంద్ని, రన అని కు
ఉదోా గాం రావ్టాంలేద్న్న, రన రలిల పక్షారాంతో మాంచ్ాం ఎకిు ాంద్న్న, రన బాధలు చెపుప కాంది.
కృషవే
్ ణ మొద్టల మాంచి నిబో రాంర, ధైరా ాంర తిథగేది. కృషవే
్ ణకి, ఆమె అని గ్పవ్ర తన, అసహా ాం, తెపిప ాంచిాంది.
కృషవే
్ ణకి, జీవిరాంపై విరకి త పుటిాం
ట ది. కోపాంతో, రన అని , రన పీక పిరకేస్తత ఎాంతో హాయర ఉాంట్టాంది కద్య !
అనుకుాంది.
ఇాందిర అని ను వెరకడానికి, కృషవే
్ ణ కూడా, ఇాందిరతో రోడుా పైకి వ్చిు ాంది. చ్చిు ోాలనే బుది,ధ కృషవే
్ ణకి
పుటిాం
ట ది. ఆ మేడలోనే ఉాండే తార, ద్రపడా చెలెల
ల యన కృషవే
్ ణకి, అణా పెటి,ట కాఫీ ఇపిప ాంచాడు. చావ్డాం
ష
మాంచిది కాద్ని, కృ వే
్ ణకి ధైరా ాం చెపిప , తార ఈమెకు జీవిరాంపై ఆశ్లు కలిాం
గ చాడు.
సమగ్గమైన రపుప లు లేని జాబుకు పూథ త మార్కు లు ఇవ్వ వ్చ్చు .

భాగము - డి

16. క్రింది క్రశ్ు లలో నుించ్చ ఒక దానిర 20 వాకయ ములలో సమాధానిం రాయిండి.

1x6=6

i) రాయగ్ోలు ాథ గుథాంచి రాయాండి
రాయగ్ోలు జీవిర విేషాలు , ాథ రచ్నలు , రచ్నా వైశిషా ట ాం ముని గు అాంశాలతో జాబు గ్ాయ్యలి.
ii) శ్రక లక్షణాలు తెలిపి మీకు తెలిరన ఒక శ్రకాం గుథాంచి వివ్థాంచ్ాండి .
శ్రకాం అాంటే ఏమిట తెలిపి శ్రకానికి ఉాండవ్లరన లక్షణాలను గ్ాస్తత

2 మార్కు లు

త ర వివ్థస్తత
రాండు న్నతి శ్రకాలు గుథాంచి ర్కులపాం

4 మార్కు లు

iii) ర్ీ రా ర్ీ రా మహా గ్పసాినాం గుథాంచి వివ్థాంచ్ాండి.
ర్ీ రా ర్ీ రా ని పథచ్యాం చేస్తత

2 మార్కు లు.

మహాగ్పసాినాం గుథాంచి తెలిరన విషయ్యనిి చ్కు ర ఉద్యహరణలతో వివ్థస్తత 4 మార్కు లు

17. క్రింది వానిలో ఏదైనా ఒక అింశ్మును గుర్ించ్చ 200 రదాలకు మించకుిండా వాయ సము క్వాయుము? 1x6=6
ఉోద్యారాం , ాా సాం ఎత్యతగడలో చూపిన గ్పతిభకు

1 మార్కు

విషయ విే లషణ లో భాగాంర విషయ గ్పాధానా ర , పథజాఞనాం , విషయ పథీలన మీద్ ద్ృషి ట పెటిన
ట చో 5 మార్కు లు
జాతీయ్యలు సామెరలు సూకుత లు అవ్సరానిి బటిట ఉపయోగ్ాంచిన

1 మార్కు

గ్పతిభతో కూడిన ముగ్ాంపుని ఇచిు నచో

1 మార్కు

i) డిజిటల్ ఇాండియ్య

ii) అడవులు - గ్పయోజనాలు

iii) ారాత పగ్తికలు.

iv) విద్యా ర్కిలు దేశ్భకి త.

***

