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SAMPLE QUESTION PAPER TELUGU – TELANGANA (189) CLASS XII  

 FOR THE ACEDEMIC YEAR 2022 -23 
{SHUBHODAYAM AND SAHITHYA CHARITRA} 

MAX MARKS  -  80                              TIME:3 Hours  

మొదటిభాగం-- లకా్ష్య త్మ క భాగం(బహుళైశ్చి క) (40 MARKS)  

(PART-A) భాగం-అ (Part-A) 

 

(01. అపరిచిత గద్య ాంశముల విభాగాం)  
 

1. ఈ విభాగం లో ఇవ్వ బడిన రండు  గదా్ ంశమును చదివి జవాబులు రాయాలి. 10 X 1= 10                       
 

(A) ఈ క్రంది గదా్ శమును చదివి, ద్ని క్రంద ఇచి్చ న క్రశన లకు, ఇవ్వ బడిన జవాబులలో 

సరియైన జవాబును గురితంచ్చ రాయండి.                                
 

లౌరక క్రరంచములో క్రతి వా్ ర త త్న క్రయత్న ము ఫలించాలని, విజయం దకా్క లని 

కోరుకుంటాడు. విదా్ రి ితాను క్వాసిన రరీక్షలలో సర్వవ త్తమ క్ేణిని, వ్ర్ తకుడు తాను చేసే 

వాా పార్ములో పెదద లాభానిన , కర్ షకుడు తాను చేసే వాా పార్ములో అత్ా ంత్ రాబడిని, 

ఉదా్య గి త్న వ్ృతిత క్షేక్త్ములో సర్వవ నన త్ రదవిని పంద్లని కోరు కుంటాడు.  ఒక 

సామానా  మానవుడు సంసార్ సాగర్ములోని సమసా ల సుడిగుండాలను, అవ్మానాల 

ఆటుపోటులను, కష్టనష్టట లనే క్ూర్మైన జలచరాలను  అధిగమంచ్చ, సుఖాల తీరాలను 

చేరాలని క్రయతిన సుతంటాడు.  దీనికై వారు త్మలో తాము లక్ష్యా లను నిర్ ణయంచుకొని, 

స్వవ య క్ేర్ణ గావించుకొని, ధా్య యము వైపునకు ఉనుమ ఖీకరించ్చన వారై, శర తయుకుతలను  

ూడదీసుకొని, ఒడిదుడుకులు, ఢకా్క  ముకా్క లు, సవాళ్ళు  ఎదురుా ంటూ, నిరాశా 

నిసప ృహలకు లోను క్కకుండా, ఒకాొ కా   అడుగే ముందుకు వేసుకుంటూ విజయపు 

అంచులను ముద్ద డాలనుకుంటారు. 

                                        వీరు “ఆర్ంభంచరు నీచమానవులు............." అనన  సూర త లోని 

ధీరులు. బహు క్రయత్న  శీలురు. మరి కొందరు పై క్రయతాన లు చేసూత నే కనిపంచని 

దైవానిన , విధిని, అదృష్టటనిన  రరిపూర్ణంగా విశవ సిసూత , పూజలు, పునసాా రాలు చేసూత , 

కొండలు, బండలు ఎకుా తూ త్మ క్శమకు తోడు దైవ్ శర త లభంచేలా కోరుకుంటూ 

విజయాలను క్కంక్షిసాత రు. ఇంక్క కొందరు విజయాలకై కేవ్లము దైవ్ శర తనే విశవ సిసూత  

(నిజానిర వీరు సంపూర్ణ శర్ణాగతి చేసెడు వారుక్కదు) నిక్రా యారరులై విజయాలను 

అేక్షిసాత రు. అంటే గాలిలో దీరం పెటిట దేవుడా  దేవుడా నీవే క్కపాడు అనుకునే ర్కం. 

కొందరు దైవానిన  విశవ సించరు.  క్రయతిన ంచరు. విజయాల రలలరలో ఊరేగాలని  

మాక్త్ము కోరుకుంటారు. 

                                        అయతే సృరటలో కొనిన  చమతాా రాలు, విచ్చక్తాలు జరుగుతంటాయ. 

నాా యరరులు, ధరామ తమ లు, దక్షులు చేసే రనులు జయక్రదం క్కవు.  దురామ రుులు,  

కౄరులు చేసే రనులు కొనిన  విజయవ్ంత్మవుతాయ. నిక్రా యారరులు-ఐశవ రాా లు, 

విజయాలు పందుతారు. క్శామకులు, దక్షులు అరజయం పందుతారు. అంటే ఏదీ  మన 

ఇష్టటనుసార్ము జరుగదు.  అలాగని  చేతలు ముడుచుకోలేము. విధిని నిందిసూత  

క్బత్కలేము. క్బతకు బండిని లాగాలిస ందే.  మరి అలాంటపుప డు  మనిర త్న జీవ్న 

యానములో అతా నన త్ విజయాలు సాధించాలంటే  అత్డిర క్కవ్లసినది, 

తోడప డవ్లసినది ఏమటి? ఇది వెయా  డాల ర్ ల క్రశన . పౌరుష్మా? దైవ్మా? లేద్ 

రండూనా? లేద్ ఈ రండూ క్కక  మరేదైనానా?  ఈ రండూ క్కక మరేదైనా జరిగే అవ్క్కశం 

లేదు. మనిర జీవిత్ములో  విజయములో పాక్త్ వ్హంచేది పౌరుష్మా ? దైవ్మో?  పెదదలు    

రండూనూ  అయ ఉంటుందని అనాన రు.  
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క్రశన లు: 

 

I.  మనిర జీవిత్ములో విజయము సాధించాలంటే యేది క్కవాలి?  

A. పౌరుష్ము                      B. దైవ్ము 

C. రండూనూ                      D. పైవి యేవీ క్కవు 

 

II. కర్ షకుడు తాను చేసే వాా పార్ములో యేమ కోరుకుంటాడు     

A. అత్ా ంత్ దిగుబడి          B. పెదద లాభము  

C. అతా త్తమ క్ేణి              D. రద్యనన తి 

 

III. “గాలిలో దీరం పెటిట దేవుడా!దేవుడా! నీవే క్కపాడు!” అని ఎవ్రు కోరుకుంటారు?  

A. సర్వ సా  శర్ణాగతలు      B. పౌరుష్ వ్ంతలు 

C. నిక్రా యా రరులు           D. పైవేవీ క్కదు 

 

IV.  "ఆర్ంభంచరు నీచమానవులు............." ఆనన  రదా  సూర త లోని వా్ కుతలుఎటిట వారు?  

A. నిక్రా యా రరులు             B. మధా ములు  

C. బహ క్రయత్న  శీలురు        D. పై వ్నిన యూ సరియైనవి 

 

V.  పై గదా్ ంశములో కష్ట నష్టట లను వేటితో పోలిా రు               

A. సుడి గుండాలు                 B.ఆటు పోటులు 

C. కౄర్ జలచరాలు               D. యేవియూ క్కదు 

 

(B)  ఆధునిక వ్చన ర్చనలలో జనాదర్ణ పందిన సాహతి క్రక్రయ కథానిక. సంక్షిరతత్, 

ఏక్కంశ వ్ా క్గత్ , సవ యం సంపూర్ణత్, నిర్భ ర్త్ దీని క్రతాే క లక్షణములు. సంక్షిరతత్  

అనగా కథా వాసుత సంక్గహత్ కలిగినదని అర్ంి. అనగా సంఘటనలు, పాక్త్లు, 

సంవాదములు మొదలైన వానిలో సంక్షిరతత్  కనిపంచవ్లెను. కథా  సంవిధానంలో  

మొదటి నుండి చ్చవ్రి వ్ర్కు  ఒకే ఒక క్రధానాంశమును ఆక్శయంచుకొని ర్చన 

సాగవ్లెను. ఇదియే ఏక్కంశ వ్ా క్గత్ . ర్చయత్ లకా్ష ము నెర్వేరునటుల కథానిక సంపూర్ణమై 

ఉండవ్లెను ర్చనలో చదువ్రి నిమగన మగునటుల చేయు లక్షణము నిర్భ ర్త్. కథనము, 

వ్ర్ ణనము, వాతావ్ర్ణము , శైలి పాక్త్లు, సంవాదములు  ఈ లక్షణములను పోరంచును.  

ఆఖాా యక, కథ, ఖండకథ, రరి కథ, కథానిక అని గదా  క్కవ్ా ములు ఐదు విధములని 

అగిన పురాణంలోనూ, ధవ నాా లోకములోనూ  చెరప బడినది. వీనిలో కథానిక చ్చనన ది. దీనికే 

చ్చనన  కథ అని నామాంత్ర్ము. క్కనీ సాధార్ణముగా కథ, కథానిక, చ్చనన  కథ అను 

మూడింటిని సమానార్ ిక్కలుగా వాడుతనాన రు. 
 

క్రశన లు :-  
 

I. చ్చనన  కథ అనే నామాంత్ర్ం కలది ఏది ? 

A. పురాణం     B. కథానిక     

C. కలిప క      C. నాటిక  
 

II. సంక్షిరతత్ అనగానేమ?  

A. విసతృతి    B. సంక్గహత్    

C. నిడివి    D. ర్మా త్  
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III. ర్చయత్ లకా్ష ం నెర్వేరునటుల కథానిక ఎలా ఉండాలి?  

A. సంపూర్ణంగా    B.  అసంపూర్ణంగా    

C. అసప ష్టంగా   D.  అంత్రీ లనంగా  
 

IV. అగిన పురాణంలో, ధవ  నాా లోకంలో  గదా  క్కవ్ా ములు ఎనిన  విధాలు అని  చెరప  

బడినది? 

A.  రది    B.ఎనిమది      

C. ఆరు     D.  ఐదు  
 

V. కథానిక క్రతేా క లక్షణం  

A. ఏక్కంశ వ్ా క్గత్    B. పుర్వ్ర్ ణన    

C.  కథానాయకుని వ్ర్ ణన   D. చాతర్వ ర్ణ వ్ర్ ణన   
 

(02.వ్యయ కరణ విభాగాం)  
 

2. (A) ఈ క్రంది ఛందసుస  సంబంధిత్ క్రశన లు చదివి, అర్ంి చేసుకుని, ద్ని దిగువ్ 

ఇవ్వ బడిన క్రశన లకు సరియైన జవాబులు గురితంచ్చ రాయండి. ఇందులో మొత్తం రది 

క్రశన లు   ఉంటాయ. ఎనిమది క్రశన లకు  జవాబులు రాయాలి            8X1=8     

         

క్రతి యంటన్ ఘనపాఠిలే, చదువు సంక్పారతంబు శాస్త్సాత ర్ థముల్ 

 

I. పై రదా ము నందు గణములేవి?  

 A. మ స జ స త్ త్ గ                            B. న జ భ జ జ ర్  

 C. స  భ ర్ న మ య వ్                         D. భ ర్ న భ భ ర్ వ్  
 

II. పై రదా ము యే ఛందసుస కు చెందినది?  

 A. మతేతభం                                        B. శార్దద లం  

 C. చంరక మాల                               D. ఉత్ప ల మాల 

 

III. పై రదా  పాదమునందు యతి ఎనన వ్ అక్షర్ం. 

 A.  14    B.  12          C.  11         D. 10  
 

IV. భక్దంబున్నన నగూరిి  లంకపురి గాపాడన్ యముండైన యా------- అను రదా   పాదంలో 

 క్పాస అక్షర్మును గురితంచండి.  

 A. భ        B. క్ద             C. బు           D. యా  
 

V. ఇన గణక్త్యంబు ఇంక్దదవ యంబు హంస రంచకంబు ----ఇది యే రదా  లక్షణము.  

 A. ఆటవెలది          B. శార్దద లం  

 C. చంరక మాల       D. ఉత్ప ల మాల 

 

VI. తేటగీతిలో గణాలు తెలురండి ? 

 A. క్రతి పాదంలో గా భజ సనల అను గణములు ఉంటాయ  

 B. క్రతి పాద్నిర ఒక సూర్ా  గణం రండు  ఇంక్ద గణాలు. రండు సూర్ా  గణాలు  

 C. క్రతి పాదంలో న జ భ జ జజ ర్ అను గణములు ఉంటాయ  

 D. అనిన  సమాధానములు సరి అయనవి  
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VII. కంద రదా ములో మొదటి రండు పాద్ లలో ఎనిన  గణాలు ఉంటాయ ? 

 A. ఆరు      B. ఐదు     C. మూడు     D. ఎనిమది  
 

VIII. తేటగీతిలో క్పాస ఎనన వ్ అక్షర్ం?  

 A.  10     B. 12.    C. క్పాస  ఉండదు   D. అనిన  సరి అయనవి  
 

IX. శారి్దల రదా ంలో యతి  సాథ నం  

 A. 13     B. 12 .      C.  యతి ఉండదు    D .  13  
 

X. చంరకమాల గణములు తెలురండి.  

 A. మ స జ స త్ త్ గ                            B. న జ భ జ జ ర్  

 C. స  భ ర్ న మ య వ్                        D. భ ర్ న భ భ ర్ వ్  
 

2.  (B) ఈ క్రందిఅలంక్కర్ సంబంధిత్ క్రశన లు చదివి, అర్ంి చేసుకుని, ద్ని దిగువ్   

ఇవ్వ బడిన క్రశన లకు సరియైన జవాబులు గురితంచ్చ రాయండి. ఇందులో మొత్తం తొమమ ది    

క్రశన లు   ఉంటాయ. ఎనిమది క్రశన లకు  జవాబులు రాయాలి            8X1=8     

     

I. “హనుమంతడు సముక్దమును లాంఘంచెను. మాహాతమ లకు సాధా ం క్కనిది లేదు 

కద్”  -   ఈ వాకా ం నందు విేష్ం తెలురండి.  

A. హనుమంతడు సముక్దమును లాంఘంచెను  

B. మాహాతమ లకు సాధా ం క్కనిది లేదు కద్   

C. రండు వాకా మలలో విేష్ం ఉంది           

D. రండు వాకా ములలో విేష్ము లేదు   
  

II.  “ఆమె ముఖం చంక్ద బంబం వ్లె ఉనన ది”- అనన  వాకా ం   నందు గల అలంక్కర్ం 

యేది ? 

        A. ఉరమ             B.  ే లష్          C. అతిశయోర త             D. అరిాంత్ర్నాా స  
 

III. “ఆ నగర్మందలి మేడలు ఆక్కశం అంటుచునన వి” -ఈ వాకా ంలో గల అలంక్కర్ం 

యేది?  

        A. ఉరమ             B.  ే లష్        C. అతిశయోర త            D. అరిాంత్ర్నాా స  
 

IV.  “హనుమంతడు సముక్దమును లాంఘంచెను. మాహాతమ లకు సాధా ం క్కనిది లేదు 

కద్” –    అనన   వాకా ంలో యే వాకా ం యే వాకా ంతో సమరింిచడమైనది ?  

  A. విేష్మును సామానా  వాకా ము తో       

B. సామానా మును విేష్ వాకా ము తో      

C. సంయుక తవాకా ం సామానా  వాకా ముతో    

D . సామానా   వాకా ము    సంయుక త   వాకా ముతో  
 

 V. ఉరమానం అనగానేమ?  

   A. వ్రి ణంచదలచ్చన విష్యము       

B. పోలి డానిర ఎంచుకునన  విష్యము    

C. ఉరమేయములోను, ఉరమానములోను సమానముగా ఉనన  లక్షణము లేక 

ధర్మ ము 

D. ఉరమానకు ఉరమేయమునకు ఉనన  పోలికను తెలుపుతూ అనవ యము కుదిరేి  

రదము 
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VI. సమాన ధర్మ ం అనగానేమ? 

A. వ్రి ణంచదలచ్చన విష్యము       

B. పోలి డానిర ఎంచుకునన  విష్యము  

C. ఉరమేయములోను, ఉరమానములోను సమానముగా ఉనన  లక్షణము లేక 

ధర్మ ము 

D. ఉరమానమునకు ఉరమేయమునకు ఉనన  పోలికను తెలుపుతూ అనవ యము 

కుదిరేి  రదము 

 

VII. “రాజు కువ్లయానందకరుడు” -ఇందలి అలంక్కర్మును గురితంచండి ? 

 A. ఉరమ             B.  ే లష్         C. అతిశయోర త             D. అరిాంత్ర్నాా స  
 

VIII.  ే లష్టలంక్కర్ లక్షణం తెలరండి.  

A. అనేక అరాథ లకు ఆక్శయ మైంది  ే లష్టలంక్కర్ం. 

B. ధర్మ  సమయానిన  బటిట ఉరమేయానిన  ఉరమానంగా ఊహంచడం  ే లష్  

C. ఉరమానోరమేయాలకు సాదృష్ా ం చెరప డం  ే లష్  

D. అనీన  సరి అయనవి  
 

IX. గోర్ంత్లు కొండంత్లుగా చేసి చెపుప  అలంక్కర్ం  ఏది?  

A. ఉరమ             B.  ే లష్          C. అతిశయోర త             D. అరిాంత్ర్నాా స  
 
 

03. పరిచిత పద్య , గద్య ాంశ విభాగములు 

 

౩. ఇందులో ముందుగా రదా  భాగం నుండి రండు రరిచ్చత్ రదా్ ంశములు ఉంటాయ. 

అందులో నుండి ఒక రదా్ ంశమును ఎంపక చేసుకొని సమాధనములను గురితంచాలి.      
5X1=5                                                           

A.  దక్కా ను రాజా మటంచునకటా! యటు దముమ ని భాగమీక నీ 

 వెకా టి క్మంగ జూచె;దది యెటలఱుగున్?విను మీను లోలత్న్ 

 క్గకుా న నామష్ంబు చవి గాలము క్మంగిన చాడుప  సూవెయ; 

  టులరా వుడైన నీకొడుకు నులలము నునన టు లాడ గూడునే”? 

క్రశన లు: 

 

I. ఉరా వుడు-అను రదము ఎవ్రిని సూచ్చంచును?          

A. విదురుడు              B. ధృత్రాస్త్రట డు 

C. దురా్వ ధనుడు       D. ఎవ్ర్ద క్కదు 

 

II. లోలత్-అను రదమునకు అర్మిు తెలురండి?               

 A.ేరాశ              B. తిర్గడము          C. కోరిక                D. ఆకలి 

 

III. ఈ రదా ములో ఎవ్రు ఎవ్రితో మాటాల డుతనాన రు?     

 A. విదురుడు దురా్వ ధనునితో  B. విదురుడు ధృత్రాస్త్రట నితో 

 C. ధృత్రాస్త్రట డు దురా్వ ధనునితో     D. కవి పాఠకునితో 

 

IV. రాజా ము దరా ందని ఎవ్రు మంగాలని చూసుతనాన రు?  

 A. విదురుడు                       B. ధృత్రాస్త్రట డు 

 C. దురా్వ ధనుడు                D.  ఎవ్ర్ద క్కదు 
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V. ఈ రదా ం యొకా  పాఠ్ా ంశం ర్చ్చంచ్చన కవి ఎవ్రు? 

 A. ననన య                     B. తికా న  

 C. ఎక్ర్న                         D. సోమన  
 

(లేద్) 

 

B. కరి తర్గాది ఘటటనయుగాలియు న్నంరదె యొంటినునన  య 

  త్తరువు?ననేక భూరుహ వితానము గుంరయ ేరిి  బాధలం 

 బొర్యునె?యనన  దముమ లంబొందిన నేరి కసాధాు లటులగా 

 క్కర్వ్యనిలిి నంగెలని క్కలిలదమై రఱివోదు రంత్యున్!” 

 

I. కరి-అను రదముదేనిని సూచ్చంచును?                                   

 A. ఏనుగు        B.మబుు  

 C. విరి                     D.యేవియూ క్కదు 

 

II. భూరుహము -అను రదమునకు అర్మిు తెలురండి               

 A. చెటుట                B. బూరుగు   C. గుంపు             D. అనిన యూ 

 

III. ఈ రదా ములో ఎవ్రు ఎవ్రితో మాటాల డుతనాన రు?     

 A.విదురుడు ధృత్ రాస్త్రట నితో          B. విదురుడు దురా్వ ధనునితో 

 C. ధృత్రాస్త్రట డు దురా్వ ధనునితో      D. కవి పాఠకునితో 

 

IV. ఈ రదా్ నిర శీరి షక సూచ్చంచండి?                               

 A. కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము                    

 B. కలహంచుకుంటే శక్తవులకు చులకన అవుతాము 

 C. ఒకా రుగా ఉంటే బలహీనులు రడిపోతారు     

 D. పైవ్నిన యూ సరియైనవి క్కదు 

 

V. ఈ రదా ం యే పాఠా  భాగం నుండి క్గహంచబడినది?  

 A. విదుర్ నీతి                                    B. బెజజ మహా దేవి  

 C. అనన ద్త్                                     D. ర్వ్వ ల రతాక  
 

C. ఈ క్రంది రరిచ్చత్ గదా ము చదివి, అర్ంి చేసుకుని, ద్ని దిగువ్ ఇవ్వ బడిన క్రశన లకు        

      సరియైన జవాబులు గురితంచ్చ రాయండి.                                             5 X 1=5                        
 

భాష్, చరిక్త్, సంసా ృతి మానవ్ జీవిత్ సవ ర్దర సవ భావాలనూ, మానవ్ విక్కస 

దశలనూ, మానవుడు సృజంచ్చ పెంపందించ్చన క్రరంచానిన  విే లరంచ్చ వివ్రించే 

 ా నానానిర మూడు ర్దపాలు. భాష్ మానవుడు కలిప ంచుకునన ది. చరిక్త్ అనుభవాల 

చయనిక. పాశవిక దశ నుండి తాను ఎదిగిన తీరు తెనున లే సంసా ృతి. 

  శావ స కోసముముకుా , ఆహార్ము కోసము నోరు సహజంగా మానవునిర వ్చి్చ నవి. 

వాటిని మానవుడు భాష్ట సృజన కోసము వినియోగించుకునాన డు. మానవుని జీవిత్ముతొ 

పాటు భాష్ మారుతూ వ్చి్చ ంది 

భాష్ సహజంగా కృక్తిమమే. మానవ్ కలిప త్మే. చెటల నీడలోల , గుహ గరాభ లలో ఎదిగి 

ఉనన ంత్ క్కలము క్రకృతి. ఇలుల కటుటకోవ్డము సంసా ృతి. ఈది నదిని ద్టడము 

క్రకృతి. దుంగనో, రడవ్నో ఆధార్ంగా ద్టడము సంసా ృతి. చెటలకునన  ఫలాలను, 

దొరిరన రశురకా్ష్య దులను రటుట కొని తినడము క్రకృతి. రండించుకొనియో, క్కలుి కొని యో 
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తినడము సంసా ృతి.  క్రకృతి సంరదను త్న ఇచిా నుసార్ము ఉరయోగించుకునే  శర త 

సమసత జీవ్కోటిలో ఒకా  మానవునికే ఉనన ది. ఇత్ర్ జీవులోల  ఈ శర త ఉనాన  అది సహజము, 

రరిమత్ము, రరిణామ ర్హత్ము. రశురకా్ష్య దుల చేష్టలోల , అరుపులోల  ఆనాటి నుంచ్చ  యే 

మారుప  లేదు. ఏ రరిణామము లేదు.అయతే ఈ పాశవికపు పలిమేర్లనుంచ్చ ఏనాడొ  

విడివ్డి మానవుడు క్కమక్కమంగా విక్కసానిన  పందుతనే ఉనాన డు.క్రకృతి ర్హసాా లను 

చేదిసూత నే ఉనాన డు. అంత్రిక్షములోర పోగలుగుతనాన డు. సాగర్త్లానిన  

అందుకుంటునాన డు. శబాద నిన  కొనిన  లక్షల మైళ్ు  వ్ర్కు రంప, తిరిగి సమాధానానిన  

పందుతనాన డు. వెలుగు రర్ణాలను క్రసార్ము చేసుతనాన డు. కంటికగురడని 

సూక్షమ జీవుల  సిథతిగతలను రరిశీలిసుతనాన డు. సృరటర క్రతిసృరట చేసుతనాన డు. భౌతికంగా 

చాలా ఎదిగి పోతనాన డు. కొందరు ఇలా భౌతికముగా ఎదగడానినే నాగరికత్ 

అంటునాన రు. మానసికంగా ఎదిగి పోవ్డానిన  అనగాపాశవిక లక్షణాలను దులిప 

వేయడానిన  సంసా ృతి అంటునాన రు. 

 

క్రశన లు: 

 

I. మానవ్ జీవిత్ సవ ర్దర సవ భావాలనూ, మానవ్ విక్కస దశలనూ, మానవుడు సృజంచ్చ 

పెంపందించ్చన క్రరంచానిన  విే లరంచ్చ వివ్రించే  ా నానానిర ర్దపాలు యేవి?    

A. భాష్, చరిక్త్, సంసా ృతి                 B. చరిక్త్, సంసా ృతి      

C. భాష్, సంసా ృతి                            D. యేవియూ క్కదు 

 

II. భాష్                                                                                 

A. మానవుడిర సహజముగా వ్చి్చ నది   B. మానవుడు కలిప ంచుకునన ది. 

C. మానవునిర దేవుని క్రసాదము       D. పైవెవియూ క్కదు. 

 

III. సంసా ృతి అని దేనిని అంటాము?                                      

A. మానసికంగా ఎదిగి పోవ్డానిన  అనగాపాశవిక లక్షణాలను దులిప వేయడానిన  

సంసా ృతి అంటాము. 

B. భౌతికముగా ఎదగడానినే సంసా ృతి అంటాము. 

C. మానసికంగా ఎదిగి పోవ్డానిన , భౌతికముగా ఎదగడానిని సంసా ృతి అంటాము. 

D. పైవ్నిన  యూ సరియైనవి. 

 

IV. నాగరికత్ అని దేనిని అంటాము?    

A. మానసికంగా ఎదిగి పోవ్డానిన  అనగాపాశవిక లక్షణాలను దులిప 

వేయడానిన నాగరికత్ అంటాము. 

B. భౌతికముగా ఎదగడానినే నాగరికత్ అంటాము. 

C. మానసికంగా ఎదిగి పోవ్డానిన , భౌతికముగా ఎదగడానిని నాగరికత్ అంటాము. 

D. పైవ్నిన  యూ సరియైనవి. 

 

V. ఇలుల కటుటకోవ్డమును దేనితో సూచ్చసాత ము?                                

A. నాగరికత్                B. సంసా ృతి 

C. క్రకృతి                    D. అనిన యూ సరియైనవి    
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(04. సాహితయ  చరిత్త విభాగాం  )  
 

౦4 . ఈ క్రంది క్రశన లు చదివి, అర్ంి చేసుకుని, ద్ని దిగువ్ ఇవ్వ బడిన ఆరు  క్రశన లలో 

నాలుగింటిర సరియైన జవాబులు గురితంచ్చ రాయండి.                    04 X 1=  ౦4     
 

క్రశన లు: 

I. ఆంక్ధ కవితా పతామహుడు – అనన  బరుదు ఎవ్రిది ? 

         A. ననన య                            B. పెదదన   

         C. ఎక్ర్న                                 D. సోమన  
 

II. ఖడు సృరట ర్చయత్ ఎవ్రు  -  

         A. ఆరుక్ద                      B. ద్శర్థి   

         C. ధూర్జటి                                  D.  శీ ీ శీ ీ  
 

 III.  ద్శర్థి గారి ర్చన  

 A.  మహా క్రసాత నం                       B.  శీ ీక్కళ్హస్వతశవ ర్ శత్కం  

 C. మనుచరిక్త్                            D. యేదీ క్కదు  
 

IV. ఆటజని క్కంచె ------అను రదా ం యే క్కవ్ా ం లోనిది?  

       A. మహాక్రసాథ నం           B. వ్సు చరిక్త్        C. మను చరిక్త్            D. రుక్ద వీణ  
 

V.   శీకీ్కళ్ హస్వతశవ ర్ మహాత్మ ా ం  రాసినది ఎవ్రు?   

A. డా. సినార                                B. డా. ఇరివేంటి  

C. ధూర్జటి                                     D. ఎవ్ర్ద క్కదు  
 

VI.  నేను సైత్ం క్రరంచాగిన ర సమధ న్నకా టి ఆహుతినిచిా ను- అనన ది ఎవ్రు  

A. డా. సినార                               B. డా. ఇరివేంటి  

C. ధూర్జటి                                    D.  శీశీీ ీ 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………  
 

 

రండవ్ భాగం – విష్యాత్మ క విభాగం (40 MARKS) 

(PART-B) భాగం – ఆ 

 

(05. త్పధాన వ్యచకాం )  
 

5.  (I) గదా , రదా  భాగాలనుండి ఇవ్వ బడిన మూడు క్రశన లనుండి రండింటిర  కులర తముగా   

సమాధానమును రాయండి.                                                       02X 3=  06  

A) బెజజమహాదేవి లింగమూరితర ఎలా ఉగుు పెటిటంది?  

B) మానవ్తా అంటే ఏమటి? 

C) జాతీయోదా మం లో పాల్గునన  స్త్స్వతలను గురించ్చ తెలరండి?  
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(II) ఇవ్వ బడిన రండు క్రశన లనుండి ఒక ద్నిర వ్ంద రద్లలో సమాధానమును        

రాయండి.                                                                    01X 5= 05  

A)  భాష్-చరిక్త్ –సంసా ృతిర ఉనన  సంబంధానిన  వివ్రించండి? 

B) సినార కవిత్వ ంలో మానవ్తా భావాలను వివ్రించండి? 

    

6. రంద ఇవ్వ బడిన రండు రదా్ లలో ఒక ద్నిర క్రతిరద్ర్ంి రాయండి.    01X 5= 05 

           (I)     త్లిలగలిున నేల త్రసిగానిచుి         

దలిల గలిున నేల త్ల జడలుటుట  

దలిల యునన  విష్ంబు క్ద్వ్నేలిచుి      

దలిలయుండిన ద్యళ్ళు  ద్లప  నేలిచుి   

త్లిల పాముల నేల ధరియంర నిచుి   

దలిల బూడిద యేల తా ౠయ నిచుి   

దలిల బుచిు నె భువి దనయుని దిరియ   

దలిల పుచిు నె సుత వ్లలక్కటిరని 

        

(II)   “అది సభయే క్పయంబెసగ నారుా లు నిలవ ర్యేని?నారుా లే 

మదిదలరంగ వార్లు సమంచ్చత్ ధర్మ ము వ్లా రేని?న 

 టిటదియునుధరుమ వే త్గ ఘటించ్చన నికా ము లేద యేని? ద్ 

బదిలపు నికా మే యొక నెరంబడు చొరప గునేని భూవ్రా!” 
 

07. ఒక క్రశన కు వ్ందరద్లలో సమాధనమును రాయండి.               01X 5= 05 

(I)   శీ ీక్కళ్ హస్వతశవ ర్ శత్కంలోని ఆధునిక భావాలను వివ్రించండి.  

(II)  శీశీీ ీర్చనలనుేరా్క ని, మహా క్రసాథ నం గురించ్చ రాయండి.  
                                                

భాగం –ఇ 

 

08. ఒక క్రశన కు నూట ఇర్వై రద్లలో సమాధానమును రాయండి.  01X 6= 06 

(I) తొలకరి నాటకం సారాంశం రాయండి.  

(II) సావ త్ంక్త్ా వాహని నాటకం పాక్త్లను రరిచయం చేయండి.  
                                 

భాగం-ఈ 

 

09. (I) రంద ఇవ్వ బడిన అంశాలలో ఒక ద్నిర నూటయాభై రద్లలో  సమాధానమును 

రాయండి.                                              01X 7= 07 

A) కోవిడ్ సంక్షోభం –భార్త్ ఎదురుా నన  తీరు  

B) సామాజక మాధా మాలు-దురురయోగాలు   

C) స్త్స్వతలపై అతాా చారాలు –నివార్ణా మారాు లు  
            
 

(II) అనువ్దించండి                                                           01X 6= 06 

Floods are not new to India and this sub-continent, but in recent years 

the problem has received much greater attention perhaps largely 
because it has led to much greater damage than in the past. This is 

particularly true in the case of flash floods resulting from sudden and 
excessively heavy rain.  In the case of India flooding is very much a 
function of the seasonal nature of our rainfall. The monsoons are spread 

over a short period during the year and often bring a concentrated 
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volume of rain, which cannot be absorbed by the earth and finds outlet 
only in the form of streams that join up with our major river systems. 

But, flooding is not confined only to the main rivers of the country, 
often smaller tributaries and streams can cause heavy damage as well 

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

 


