
Sample Question Paper (2022-23) 
Subject: Telugu (007) 

Class: X 
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 Creative writing, 
Section - C Grammar, 
Section - D Literature. 

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

భాగము - ఏ 

1.  కింది గద్య భాగములను చదివి ఒక దానిక క్కింద్ ఇవ్వ బడిన క్రశ్న లకు జవాబులు గుర్తించిండి.   5×2=10        

ఏ) తెలుగు సాహితీ జగత్తులో కమ్మ ని కవితాత్మ  శోభించే కావ్య ప్రసూనాలు విరియించిన విదుషీ  మ్ణులిందరో ఉనాా రు. 

పురుషులకు తీసిపోని విధింగా రసభావ్ బింధురములైన కావ్య రచనలు చేసి విశ్వ మానవ్ హృదయాలను 

రింజింరజేశారు. " ముదిత్ల్ నేరవ గరాని విదయ గలదే ముదా్దర నేరిప ించినన్" అనాా రు చిలకమ్రిు. నేరవ వ్లసిన 

రనిలేకుిండా సహజ ప్రతిభా వ్యయ త్ప త్తులు కలిగి, వాసికెక్కి న కవ్యప్త్తలు వివిధ శాస్తసు పురాణాది ప్గింథాలు చదివి, 

పారింగత్తలైన కోమ్లింగులు ఎిందరో ఉనాా రు. వేదకాలము నాటికే అపాల, శాశ్వ తి, గారి,ి మైప్ేయ, సులభ 

మొదలైన వారు రిండిత్ సభలలో పాలి్గని పేరు పిందినట్లు తెలుస్ుింది.  

              సింసి ృత్ కవి వ్రేణుయ డు దిండిచే, సరసవ తిచే మెపుప పిందిన నీలభటా్టరక అనే నామాింత్రము గల నిజజక, 

భోజరాజు రట్మా్హిషి లీలవ్తి మొదలైన కవ్యప్త్తలు అనేకులు చకి ని రచనలు చేసినట్లుగా తెలుసుుింది. 

రదకవితా పితామ్హునిగా పేరుపిందిన తాళ్ళ పాక అనా మాచారుయ ని పెద ా భారయ  తాళ్ళ పాక తిమ్మ కి  మ్ధుర 

మ్ింజులమ్గు మ్ింజరీ దివ రద ఛిందసుు లో సుభప్ద్దకళ్యయ ణిం అనే కావ్య ిం రచిించిింది.అయే కావ్య ిం వెలుగులోక్క 

రాక పూరవ మే మొలు రామాయణమే ప్రథమాింప్ధ కావ్య మ్ని, మొలుయే తొలి తెలుగు కవ్యప్తి అని సాహిత్య కారులు 

భావిించారు. కానీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్తసిుగారి కృషి ఫలిత్ింగా18వ్ శ్తాబ్దా వ్రకు విశేషాదరణ పింది త్రువాత్ 

కనుమారుగైన కావ్య ము బయలప డినది.దీనితో ప్రథమాింప్ధ కవ్యప్తి తిమ్మ కి యే యని స్థసిరరరడిింది.  

క్రశ్న లు:  

i) ప్రథమాింప్ధ కవ్యప్తి ఎవ్రు ?  

అ) మైప్ేయ .    ఆ) సులభ .    ఇ) మొలు .  ఈ) తిమ్మ కి  .     

ii) సుభప్ద్దకళ్యయ ణిం ప్వాసినది ఎవ్రు ?  

అ) లీలవ్తి .  ఆ) తిమ్మ కి  .   ఇ) అపాల .  ఈ) గారి ి. 

iii)  ' వాసికెకి్క న ----- జాతీయానిక్క అరరిం రాయిండి.  

అ) బాగా వాచిపోయనా    ఆ) ప్రఖ్యయ తిగాించిన    ఇ) అప్రతిష్పాాలైన  ఈ) కనుమ్రుగైన 

iv) దిండిచే మెపుప  పిందినది ఎవ్రు ?  

అ) అపాల.             ఆ) నీలభటా్టరక.                ఇ) మైప్ేయ             ఈ) సులభ. 

v) రదకవితా పితామ్హుడు ఎవ్రు? 

అ) భోజరాజు         ఆ) చిలకమ్రిు.           ఇ) ప్రభాకర శాస్తసిు. ఈ) అనా మాచారుయ లు. 

 

బి) విద్దవ న్ విశ్వ ిం 1915 అకాోబర్ 21న అనింత్పురిం జలు  త్రిమెల ప్గామ్ింలో జనిమ ించాడు. స్థ మమ్తి లక్ష్మ మ్మ  

మీసరగిండ  ముని రామాచారుయ లు వీరి త్లిుదింప్డులు. విశ్వ రూపాచారి వీరి పూరిుపేరు. విశ్వ ిం సవ ప్గామ్ింలో 

సింప్రద్దయ రదధత్తలోు  తెలుగు, సింసి ృత్ భాషా సాహితాయ లను అధయ యనిం చేశాడు. మ్ప్ద్దసు విశ్వ విద్దయ లయింలో 

విద్దవ న్ రరీక్ష్లో ఉతీురుులు అయాయ క విద్దవ న్ విశ్వ ిం అని అిందరూ పిలవ్డిం ప్పారింభించారు. కాీలోని హిిందూ 

విశ్వ విద్దయ లయింలో సింసి ృత్ భాష్లో రరిశోధన చేసూు  అసవ సరత్ వ్లు వ్దిలేశారు . వేటూరి ప్రభాకర శాస్తసిు 

ఆధవ రయ ింలో కుమార సింభవ్ిం, రఘువ్ింశ్ిం , మేఘసిందేశ్ిం, శిశుపాల వ్ధ, కాదింబరి,  క్కరాతారుజనీయిం, దశ్కుమార 

చరిప్త్, రాజత్రింగిణి , కథా సరితాు గరిం  వ్ింటి ప్రసిదధ సింసి ృత్ కావాయ లను సరళ్మైన తెలుగులోక్క అనువ్దిించాడు. 

20 ఏళ్ళ  వ్యసులో త్న తొలి కావ్య ిం ‘ విరికన్నా '  తో ప్పారింభించి , విలసిని , పేదరాలు, మ్హా శిలిప ,  పెనాే టి పాట్, 

ఒక నాడు , మ్హా సింకలప ిం, మానవ్యడు వ్ింటి కావాయ లు మ్లిచారు. కమ్యయ నిసాు సిద్దధ ింత్ిం, ఫాసిజిం, రషాయ  

నాయకులను గురిించి వాయ సాలు రాశారు. నవ్లలు, కథలు, నాట్కాలు అనువ్దిించారు. బాలల కోసిం గేయ కథలు 

రూపిందిించారు. సింసి ృత్ింలో మాట్టు డట్ిం విద్దవ న్ విశ్వ ిం క్క వేడుక. హైదరాబాదులో 'మీజాన్ రప్తికలో‘ ఉర 

సింపాదకుడిగా 1945లో ఉద్యయ గ జీవితానిా  ప్పారింభించిన విశ్వ ిం , త్రావ త్ ప్రజాశ్క్క ు, ఆింప్ధప్రభ సచిప్త్ వార రప్తిక, 

ఆింప్ధ రప్తిక , ఆింప్ధజ్యయ తి లలో రనిచేసూు  , నలుపు – తెలుపు,  అవి - ఇవి , ఇవావ ళ్ పేరుతో ీరికిలు నిరవ హిించారు.’ 



మాణికయ వీణ ‘ ీరికిను 24 సింవ్త్ు రాలు నిరవ హిించారు. ఆింప్ధప్రభ నుిండి రదవి విరమ్ణ చేసిన త్రువాత్ తిరుమ్ల 

తిరురతి దేవ్సార నిం వారి ప్రచురణలకు ప్రధాన సింపాదకునిగా చివ్రి వ్రకు రనిచేశారు.  

i) ఏ భాష్ మాట్టు డట్ిం విశ్వ ిం గారిక్క వేడుక . 

అ) తెలుగు  ఆ) సింసి ృత్ిం.  ఇ) కనా డిం  ఈ) మ్లయాళ్ిం. 

ii) విశ్వ ిం నిరవ హిించిన ప్రసిదధ రప్తిక ీరికి ఏది. 

అ) మాణికయ వీణ     ఆ) పెనాే టి పాట్.            ఇ) లేపాక్షి బసవ్యయ  ఈ) పైవేవీ కాదు 

iii) హైదరాబాదు నుిండి వెలువ్డే ఏ రప్తికలో విద్దవ న్ విశ్వ ిం రని చేశారు. 

అ) ఆింప్ధప్రభ.               ఆ) ఆింప్ధ రప్తిక            ఇ) మీజాన్ రప్తిక        ఈ) మీజాన్ రప్తిక  

iv) మీసరగిండ విశ్వ రూర చారి క్క విద్దవ న్ విశ్వ ిం అనే పేరు ఎల వ్చిచ ింది. 

అ) విద్దవ న్ రరీక్ష్ పాస్ అయాయ క.                    ఆ) పీయూసీ పాసయాయ క  

ఇ) ఎస్.ఎస్.ఎల్ సీ. పాసయాయ క.                              ఈ)  భాషాప్రవీణ పాసయాయ క 

v) విద్దవ న్ విశ్వ ిం అసవ సరత్ వ్లు వ్దిలేసిన రని ఏమి. 

అ) సింసి ృత్ భాష్లో రరిశోధన                 ఆ) ఆింప్ధజ్యయ తి లో రనిచేయడిం  

ఇ) పెనాే టి పాట్ రాయడిం                         ఈ) పైవేవీ కాదు       

 

భాగము – బి 

 

2. ఈ క్కింది లేఖలలో ఒక దాని గుర్ించి రాయిండి.       1× 4=4 

i) 'దేశానిక్క వెనా్న ముక రైత్త' రైత్త సమ్సయ లను నివారిించమ్ని కోరుతూ  కేింప్ద వ్య వ్సాయ శాఖ మ్ింప్తిక్క ప్వాసినట్లుగా 

లేఖ రాయిండి. 

ii) రక ుద్దన ఆవ్శ్య కత్ను గూరిచ  వివ్రిసూు  నీ మిప్త్తనిక్క లేఖ రాయిండి.      

 

3. కింది వానిలో ఒకదానిక రిండు వ్ింద్ల రదాలు మించకుిండా వాయ సిం రాయిండి.          1×6=6 

i) రరాయ వ్రణ రరిరక్ష్ణ                      ii) విద్దయ రురలు – రాజకీయాలు  

iii) జాతీయ సమైకయ త్.      iv) అవినీతి నిరూమ లన  

 

భాగము -  సి 

 

4.  ఈ కింది సింధులకు చిందిన క్రశ్న లలో నాలుగు క్రశ్న ల సరైన జవాబులను గుర్తించిండి.  4×1=4 

i) " ఈ కారయ ము కర ుృవాచి మువ్రజకమునకు కలుగదు " --------  ఈ సూప్త్ ఉద్దహరణ ఏది  

అ) ఖరుచ పెటి ా  ఆ) హయమురడి   ఇ) విశ్దరస్థఱచు   ఈ) అ , ఇ  

ii) సింసి ృత్ింతో సమాన మైన శ్బాాలు  

అ) తెలుగు శ్బాాలు         ఆ) త్దభ వ్ శ్బాాలు         ఇ) త్త్ు మ్ శ్బాాలు        ఈ) సింసి ృత్ శ్బాాలు. 

iii) ఏ ఏ శ్బాాలలో ఱ , డ లకు అచుచ  రరమైే దివ రుక ుట్కారిం వ్సుుింది.  

అ) కుఱు - చిఱు - కడు - నుడు - నిడు                  ఆ) కఱు - చిఱు - నాడు - నిడు - నడు  

ఇ) కుఱు - చిఱు - కడు - నడు - నిడు                    ఈ) కుఱు - సిఱు - కడు - నడు - నిడు  

iv) ప్తికసింధి ఉద్దహరణ  

అ) అకి యయ .       ఆ) ఇదారి.     ఇ) అశ్శ రము.          ఈ) పై వ్నీా  

v) ' వీడు డకి రి ' ఇది ఏ సింది  

అ) ట్లగాగమ్ సింధి.     ఆ) దివ రుక ు ట్కార సింధి.     ఇ) గసడదవాదేశ్ సింధి.   ఈ) రుగాగమ్ సింధి 

 

5. కింది ఛింద్స్సు కు చిందిన క్రశ్న లలో నాలుగు క్రశ్న లకు జవాబులు గుర్తించిండి..    4×1=4 

" అనువౌ బుదిధ యొసింగుమీ ప్రజకు దేవా భక ుచిింతామ్ణీ "  

i) పై రదయ పాదింలో నాలుగవ్ గణము ఏది ? 

అ)  భగణము       ఆ) నగణము       ఇ)  సగణము   ఈ) త్గణము 

ii) పై రదయ పాదింలో ఏ అక్ష్రాల మ్ధయ  యతి మైప్తి చెలుును ? 

అ) అ - దే.   ఆ) అ - వా.    ఇ) ను - వా.               ఈ) అ - భ 

iii) పై రదయ పాదిం ఏ వ్ృత్ురద్దయ నిక్క చెిందినది ?   



అ)  శారాూలిం.           ఆ) ఉత్ప లమాల           ఇ) మ్ేుభిం.            ఈ) చింరకమాల  

iv) వ్ృత్ురద్దయ లలో చివ్రి అక్ష్రిం ఏది ఉింట్లింది ?  

అ) లఘువ్య               ఆ) లఘువ్య , గురువ్య               ఇ) గురువ్య                ఈ) అ , ఇ  

v) పై రదయ పాదింలో మొదటి రిండు లఘువ్యలను గురువ్యగా మారిచ నచో ఏ వ్ృత్ు పాదిం అవ్యత్తింది? 

అ) చింరకమాల.        ఆ) ఉత్ప లమాల     ఇ) మ్ేుభిం   ఈ) శారాూలిం  

 

6. ఈ కింది సమాసాలకు చిందిన క్రశ్న లలో నాలుగు క్రశ్న లకు సరైన జవాబులను గుర్తించిండి.       4×1= 4  

i) పూరవ రదము సింఖ్యవ వాచకింగా ఉత్ుర రదము నామ్వాచకింగా ఉనా సమాసిం ఏది? 

అ) రూరక సమాసిం ఆ)దవ ిందవ  సమాసము  ఇ)దివ గు సమాసిం  ఈ)బహుప్వీహి సమాసిం 

ii) "దేహాత్మ లు" సమాసము రాయిండి ? 

అ) రూరక సమాసిం ఆ)దవ ిందవ  సమాసము  ఇ)బహుప్వీహి సమాసము  ఈ)పైవేవీ కాదు 

iii) ఉరమాన ఉరమేయములకు అభేదిం చెపిప న సమాసిం ఏది? 

అ)బహుప్వీహి  ఆ)రూరక     ఇ) దవ ిందవ    ఈ) పైవేవీకాదు. 

iv)  "పావ్న చరిప్త్" ఏ సమాసము? 

అ) రూరక.        ఆ)బహుప్వీహి   ఇ)దవ ిందవ    ఈ)పై మ్యడు 

v ) "మోక్ష్లక్షిమ " విప్గహవాకయ ిం రాయుము. 

అ) మోక్ష్ము లక్షిమ గా కలది     ఆ) మోక్ష్ముయును లక్ష్మమ యును 

ఇ) మోక్ష్మ్న్నడిలక్షిమ .                                ఈ) పైవేవీ కావ్య. 

 

7) ఈ కింది అలింకారాలకు చిందిన క్రశ్న లలో నాలుగు క్రశ్న లకు సరైన జవాబులను గుర్తించిండి.       4×1=4  

i) అరార ింత్రనాయ సాలింకారింలో ఉిండేది  

అ) పోలిక.  ఆ) అతిశ్యిం       ఇ) సమ్రధన    ఈ) అభేదిం  

ii)  " కింస అింధకాసురులు యుదధరింగింలో హరిహారుల చేతిలో హత్తలయయ రి " ------ ఇది ఏ అలింకారిం ? 

అ) అతిశ్యోక్క ు        ఆ) అరార ింత్రనాయ సాలింకారిం          ఇ) ప్కమాలింకారిం          ఈ) ఉరమాలింకారిం 

iii) " కలిగిన వాడిక్క కిండరటినాట్లు ఆ కొమ్మ లు పూత్పిిందెలతో నిిండుగా ఉనాా య " ------ ఇది ఏ అలింకారిం ? 

అ)  ప్కమాలింకారిం.        ఆ) ఉరమాలింకారిం          ఇ)  అతిశ్యోక్క ు       ఈ) అరార ింత్రనాయ సాలింకారిం 

iv)  " దేవ్ద్దరు శిలప ింల మెరిసిపోయే ప్పియురాల ఓ వ్సుమ్తీ!  ------ ఉరమేయిం ఏది ?  

అ) శిలప ిం.                ఆ) వ్సుమ్తి.                  ఇ) ప్పియురాలు                ఈ) ఆ , ఇ  

v) " ప్కమ్ముచే ప్కమికానవ యము కలుగ జెపుప ట్ "  

అ) అతిశ్యోక్క ు          ఆ) యధాసింఖ్యయ లింకారిం ఇ) ఉరమ్   ఈ) అరార ింత్నాయ సలింకారిం 

 

8. ఈ కింది జాతీయాలకు చిందిన క్రశ్న లలో నాలుగు జాతీయాలకు  సరైన జవాబులను గుర్తించిండి. 4×1=4 

i) తామ్రత్ింరరగా 

అ) త్కుి వ్గా       ఆ) ఎకుి వ్గా         ఇ) ఎత్తుగా         ఈ) పటిగాా  

ii) పెట్నాి కోట్:--- 

అ) చకి గా నిరిమ ించిన.             ఆ)  సహజముగా ఏరప డినది. 

ఇ) గోడకటినాట్లుగా                   ఈ) ప్పాచీనకాలింలో కటినాది 

iii) " సభకు విరరీత్ింగా జనిం వ్చాచ రు " అనే అరరింలో వాడే జాతీయిం ఏది?  

అ) కుిండపోత్గా    ఆ) గుింపులు గుింపులుగా   ఇ) ఇసుక వేస్తు రాలనింత్గా ఈ) చాల ఎకిు వ్గా 

iv) ఎముకాలేని చెయయ  :-   

అ ) ద్దనగుణిం కలిగి ఉిండట్ిం      ఆ ) చెయయ  లేకుిండా ఉిండట్ిం   

ఇ ) సాధిించాలనుకునా ది సాధిించలేకపోవ్డిం.   ఈ ) ఎదికాదు.   

v) చెపుప లో రాయ :-  

అ ) ఇబబ ింది పెట్లా   ఆ ) ఆనిందరడు  ఇ ) చెపుప తో కొట్డాిం.    ఈ ) చిరాకురడు 

 

9. ఈ కింది సామెతలకు చిందిన క్రశ్న లలో రిండిింటిక క్రశ్న ల సరైన జవాబులను గుర్తించిండి. 2×1=2 

i) కడుపులో చలు కదలకుిండా ఈ జాతీయాని క్క అరధిం  

అ) కడుపులో చలుగా ఉిండట్ిం.                     ఆ) మిక్కి లి ప్శ్మ్ రడుతూ ఉిండట్ిం  



ఇ) ఏమాప్త్ిం రటిిాంచుకోకుిండా ఉిండట్ిం         ఈ) ఏ మాప్త్ిం ప్శ్మ్ లేకుిండా ఉిండట్ిం  

ii) త్ింే బూరల బుట్లాో రడడట్లా 

అ) ఆరదలో అదృష్ిాం కలిసి రావ్ట్ిం   ఆ) కష్ిాం మీద కష్ిాం రావ్ట్ిం  

ఇ) కష్ిాంలో దురదృష్ిాం కలగట్ిం           ఈ) దురదృష్ిాం మీద దురదృష్ిాం రావ్ట్ిం 

iii) చూసి రమ్మ ింటే కాలిచ వ్చిచ నట్లు  

అ) చెపిప న ద్దనితో పాట్ల చెరప నిది కూడా సమ్రరవ్ింత్ింగా చేసుకురావ్డిం  

ఆ) చెరప ని ద్దనితో పాట్ల చెపిప నవి కూడా చెయయ కపోవ్డిం  

ఇ) చెపిప న ద్దనితో పాట్ల చెరప నిది కూడా సమ్రరవ్ింత్ింగా చెయయ కపోవ్డిం  

ఈ) ఏదీకాదు 

 

10. ఈ కింది రరాయ య రదాలకు చిందిన క్రశ్న లలో రిండిింటిక సరైన జవాబులను గుర్తించిండి. 2×1=2 

iస్థ)స్థమాత్  

అస్థ)స్థజననిస్థ,స్థతాత్.  ఆస్థ)స్థఅమ్మ స్థ,స్థఅవ్వ .    ఇస్థ)స్థత్లిుస్థ,స్థజనని      ఈస్థ)స్థమామ్మ స్థ,స్థఅమ్మ మ్మ   

iiస్థ)స్థసముప్దము  

అస్థ)స్థనదిస్థ,స్థఏరు.      ఆస్థ)స్థసెలయేరుస్థ,స్థసాగరిం.  ఇస్థ) కడలిస్థ,స్థఉపెప న   ఈ.స్థ)స్థసాగరముస్థ,స్థకడలి. 

iiiస్థ)స్థపారాశ్రుయ డు  

అస్థ)స్థవ్శిషుుడు,స్థవామ్దేవ్యడు.         ఆస్థ)స్థవాయ సుడుస్థ,స్థవిశావ మిప్త్తడు.    

ఇస్థ)స్థబాదరాయణుడుస్థ,స్థవాయ సుడు.     ఈస్థ)స్థకనీనుడుస్థ,స్థకపిలుడు 

 

భాగము -  డి 

                                                   

11. కింది  క్రశ్న లలో ఒక క్రశ్న కు జవాబు రాయిండి.            1×4=4 

i)  మ్ింథరుని మాట్లను మీరు సమ్రిరసాు రా! ఎిందుకు? 

ii)  వ్ృదుధడు ప్రయోజకుడైన యువ్కుని మ్ధయ  ఉనా  సింబింధిం, అనురాగిం ఎలింటిది? వాటిని గూరిచ  మీ సింత్ 

మాట్లోు  వివ్రిించిండి. 

 

12. కింది వానిలో  రిండిింటిక అర్థ సింద్ర్భ ములు రాయిండి.         2× 3=6 

i) " దీనికేమైనను నిమిత్ుము లేక మానదు" 

ii) " అవి గోరింత్ దీపాలే కావ్చుచ .  ఏనాటికో ఒకనాటిక్క అవి కొిండింత్ వెలుగునిసాుయ" 

iii) " ప్రతి వాళ్ళళ   ప్రశాి ించారు చరిప్త్ను మారచ ట్టనిక్క " 

iv) " అనాా య్ ఈ లకి  చెపిప  రడుకో " 

 

13. కింది రద్య ములలో ఒక రదాయ నిక క్రతిరదార్థ తాతప ర్య ిం   రాయిండి.      1×6=6 

i) ఆకింఠింబుగ నిపాు మాధుకర భక్షానా ింబు భక్షిింరగా 

లేకునా ిం గడు  నింగలరచ దవ్య మేలే? లసు ! శాింత్తిండవే!  

నీ కింటెవ్ మ్తిహీనులే కట్కట్ట! నీవార ముషిిాంరచుల్ 

శాకాహారులు గిందభోజులు, శిలోింఛప్రప్కముల్ తారసుల్. 
 

ii) స్థసిరరత్ర ధరమ వ్ర ున ప్బసిదిధక్క న్నకి్క నవాని నొకి ము 

      ష్ి  రుడతి నీచవాకయ ముల గాద్దని రలిి న నమ్మ హాత్తమ డు 

      గొరత్ వ్హిింరడయ్యయ డ, నకుింఠిత్ పూరు సుధారయోధిలో 

     నరుగుచు గాక్క రట్యాడి నిందున నేమి కొరింత్ భాసి రా! 

14. కింది వానిలో  రిండిింటిక అర్థ సింద్ర్భ ములు రాయిండి.         2×3=6 

i) " ఒక మ్హారవ్ింబు ఉదయింరన్" 

ii) " పెరుగు తాలిమినీయదే వెనా " 

iii) " నీ కనులయిందు ద్దలిమ  సారిింపుమీ" 

iv) "కట్ ాకట్లాకుని దూసుకొని పోయ కట్లాకొనిపోయేదేమిట్ని" 

 

15. కింది క్రశ్న లలో ఒకదానిక జవాబు రాయిండి.           1×4=4  

i)  ' మాత్ృభావ్న ' పాఠిం ఆధారింగా శివాజీ వ్య క్క ుతావ నిా  వివ్రిించిండి? 

ii)  మానవ్చరిప్త్లో అనీా  అసాధారణ రరవ దినాలే అనడింలో ఆింత్రయ ిం ఏమై ఉింట్లింది ? 



 

16. కింది క్రశ్న ల లో రిండు క్రశ్న లకు జవాబులు రాయిండి.                    2×5=10   

i)  రామ్ సుప్ీవ్యల మైప్తి వివ్రిించిండి. 

ii)  సీత్ జాడను కనుగొనా  వ్ృతాు ింత్ిం తెలరిండి? 

iii) రామాయణిం మ్నకిందిించే జీవ్నమ్యలయ లు రాయుము. 

iv) రామ్లక్ష్మ ణులు విశావ మిప్త్తని యాగానిా  సింరక్షిించిన విధిం రాయిండి. 

 

 

*** 


