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TELUGU
Time: 3 hours
Maximum Marks: 150
_____________________________________________________________________________
Instructions: attempt all the questions

సూచనలు: అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్రరయవలెను
_______________________________________________________________________

1. ఈ క్రింది వ్రటిలో ఒకదానిక్ 200 ప్దాలకు తగ్గ కుిండా వ్రాసిం రరయిండి.

(20 మార్కులు)

(i) ‘మహిళా సరధికరర్త’
(ii) అింధవిశ్రాసరలు – సమాజింపై ప్రభావిం
(iii) విదాార్కులపై చదువుల ఒత్తిడి
(iv) యువత – నత్త
ై క విలువల ఆవశ్ాకత
(v) తెలుగ్ు భాషరభివృదిి లో ప్రభుతాిం, ప్రజల పరతర

2. క్రింది ప్దాాలలో ఏవ్న
ై ా రిండిటక
ి ్ 100 ప్దాలకు తగ్గ కుిండా సమగ్ర వ్రాఖ్ాను రరయిండి.
(10 మార్కులు)
(i)

చ||

సుర్కచిర్ తార్కరకుసుమ శ్ోభి నభ ింగ్ణ భూమి గరలమ
నగ ర్కవప్ు సూతరధారి జతనింబున దికపత్తకోటి ముిందటన్
సర్సముగర నటిింప్గ్ నిశ్రసత్త కత్తిన కరరతి తోప్ు బిం
దెర్యన నొపప సరింధానవ దీధిత్త ప్శ్చిమ దికిటింబునన్

(ii)
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సిరిలేకైన విభూషిత ిండె యయి భాసిలు ున్ బుధుిందౌదలన్
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గ్ుర్కపరదానత్త కేలనీగి చెవులిందు నిానిు వకి రింబునన్
సిు ర్సతోాక్ి భుజింబులనిాజయమునిి తి ిం బుననసనమనో
హర్ సౌజనాము గ్ల్గగ న సుసర్భిమలాు! నీత్తవ్రచసపతీ!
(iii)

ఉ||

వ్ేదప్ురరణ శ్రసి ర ప్దవీ నదవీయసియిన
ై పదద ము
తెి దువ
త
కరశీకరనగ్ర్ హాటకపీఠ శ్చఖ్ాధిర్ూఢ య
యాదిమ శ్క్ి, సింయమివరర! యిటు ర్మమనిపిలెి హసి సిం
జఞాదర్లీల ర్తనఖ్చిితాభర్ణింబులు ఘలు
ు ఘలు నన్

3. క్ింది పేరరను చదివి, దాని సరరరింశ్రనిన 3వ వింత ప్రిమాణింలో సింక్షిపకరి
ీి ించి రరయిండి.
(10 మార్కులు)
చింప్కవత్త యను ప్టట ణము గ్లదు. అిందు సనానాసులు పకుిండ్రర వ్రసము చేయుచుిండ్రదుర్క.
అిందు జూడాకర్కణిండ్ను ప్రివ్రరజకుడ్ర గ్లడ్ర. అతడ్ర తాను భ జనము చేసి మిగిల్గన వింటకము
భిక్షాపరతరలో బటిట చిలుక కరయా మీద నుించి నిదరపో వును. నేను సదుదచేయక దానిమీదికగిరి ప్రత్తదిన
మావింటకము భక్షిించి పో వుచుిందును. ఒకనాడ్ర చూడాకర్కణడ్ర తన సేనహిత డ్ర వీణాకర్కణడ్ను
సనానాసితో మాటలాడ్రచుిండ్ మాటిమాటిక్ మీది వింక చూచి తన గిలుకకఱ్ఱ తో నేలమీద గొటిట
ననున వ్ఱ్పిించుచు వచెిను. అప్ుపడ్ర వీణాకర్కణడ్ర “చూడాకర్కణడా! యిేమది మీదు చూచి నేల
కఱ్ఱ తో దటుటచునానడ్”వని యడ్రగ్గర జూడాకర్కణడిటునియి; “ఒక ఎలుక ప్రత్తదినము చిలుకకరయా
మీది పరతరమునిందునన యననము భక్షిించిపో వుచుననది. నాకు దీని యుప్దరవము పదద దిగర
నుననది”యని చెపపను. ఆ మాటలు వీణాకర్కణడ్ర విని “యికుడి యిలుక? యికుడి చిలుకకరయా?
యిింత యలపజింత వున క్ింత పొ డ్వున కగ్ుర్క బల మెకుడినుిండి వచెిను? దీని కేమయినను
నిమితి ము లేకమానదు. ఈ మూషికమునక్ింత బల్గమియు నికుడి సదావ్రసమును, నిమితి ము
లేక సింభవిింప్వు” అని వీణాకర్కణడ్ర చెప్పగర విని చూడాకర్కణడ్ర “తడ్వులబటిట యిా యిలుక
యికుడ్ నొక లాగ్ తావు చేసక
ి రని విడ్రవక వ్రసము చేయుచుననది. ఇటు
ు వసిించుటకు నిమితి ము
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తెల్గసినది కరదు. తరవిా చూచెదగరక” యని చెపపి యొక గ్ుదద ల్గతో నేను వసిించు వివర్ము తరవిా
చిర్కరలోపరరిితమెైన నాధనము సర్ాము గ్రహిించెను.
4. క్ింది పేరర చదివి, దిగ్ువనునన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రరయిండి.

(10 మార్కులు)

విశ్రామితర ని వ్ింట ధనురరిరి అయి రరముడ్ర నడ్రసు
ి నానడ్ర. లక్ష్మణుడ్ర అనుసరిసి ునానడ్ర.
సర్యూ నదీ తీర్ిం వ్ింబడి చాలా దూర్ిం ప్రయాణించార్క ముగ్ుగర్ూ. తర్కవ్రత రరమలక్ష్మణులకు
‘బల’,‘అత్తబల’ విదాలనుప్దేశ్చించాడ్ర విశ్రామితర మహరిి. వీటి ప్రభావిం వలు అలసట, ఆకల్గదప్ుపలు
ఉిండ్వు. ర్ూప్కరింత లు తగ్గ వు. నిదరలో ఉనాన, ఏమర్కపరటుతో ఉనాన రరక్ష్సులేమీ చేయలేర్క.
ములోుకరలోు ఎదురొడిి నిల్గచేవ్రర్కిండ్ర్క. రరముడ్ర గ్ుర్కసేవలో నిమగ్ునడ్యాాడ్ర. విశ్రామితర ని
పరదాలొతాిడ్ర. సేవలు చేశ్రడ్ర. గ్ుర్కసేవ విశ్ేష ఫల్గతానినసు
ి ింది. సర్యూనదీ తీర్ింలోనే వ్రళ్ళు ఆ
రరత్తర నిదిరించార్క.
కౌసలాా సుప్రజఞ రరమ ప్ూరరాసింధాా ప్రవర్ి తే
ఉత్తిషఠ నర్శ్రర్ూ
ద ల కర్ి వాిం దెవ
ై మాహినకమ్.
‘కౌసలాా దేవి సతసింతానమెన
ై ఓ రరమా! తూర్కపన ఉషఃకరింత లు ప్రసరిసి ునానయి. నిదరలేచి
నితాకర్మలను ఆచరిించ’మనానడ్ర. గ్ుర్కవ్రకాిం శ్చర్సరవహిించాడ్ర రరముడ్ర, లక్ష్మణునితో కలసి.
మళ్ళు ప్రయాణిం కరనసరగిింది. సర్యూ గ్ింగరనదుల సింగ్మ ప్రదశ్
ే రనిన చేర్కకునానర్క. అకుడి
విశ్ేషరలను గ్ుర్కముఖ్తః తెలుసుకునానర్క. జఞానానిన పొ ిందడ్ింలో నిర్ింతర్ిం అప్రమతి లెై ఉిండ్డ్ిం
ఉతి మ విదాార్కుల లక్ష్ణిం. ప్రయాణిం సరగ్ుత ననది. ’మలద’,‘కర్ూశ్’ అనే జనప్దాలకు
చేర్కకునానర్క. ఇిందురని అనుగ్రహ విశ్ేషిం చేత ఈ పరరింతాలు ధనధానాాల సమృదిి తో ఉిండేవి. కరనీ
‘తాటక’ అనే యక్షిణ ఈ పరరింతాలకు వచిి విధాింసరనిన సృషిటించిింది. ప్ుటుటకతోనే వ్ేయి ఏనుగ్ుల
బలిం కల్గగిన ఈమెను ఎవర్ూ ఎదిరిించలేకపో త నానర్క. ‘అగినక్ ఆజాింతోడెన
ై టు
ు ’ ఈమెతోబాటు
ఈమె కుమార్కడ్ర ‘మారీచుడ్ర’ విర్కచుకుప్డ్రతూ ఈ జనప్దాలను అతలాకుతలిం చేసి ునానడ్ర.
దుషట రరలెైన తాటకను వధిించమని రరముడితో అనానడ్ర విశ్రామితర డ్ర. ఒకుక్ష్ణిం రరముడ్ర
మౌనముదర దాలాిడ్ర. రరముడి భావిం గ్రహిించాడ్ర విశ్రామితర డ్ర. ‘సీి రని ఎలా చింపరలనే సింశ్యిం
వదుద. అధర్మ పరరరయణ అయిన తాటకను చింపితే దో షిం రరద’ని కర్ి వాముప్దేశ్చించాడ్ర. వ్ింటనే
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రరముడ్ర దృఢనిశ్ియుడెై అింజల్గ ఘటిించాడ్ర. ‘మీర్క చెపిపనటు
ు గర నడ్రచుకరమమని మా
నాననగరర్క ననున ఆదేశ్చించార్క. వ్రరి ఆజా నాకు శ్చరోధార్ా’మని పితృవ్రకా ప్రిపరలనాసక్ిని
చాటాడ్ర. అలాగే గ్ుర్కవు ఆజా ను పరల్గించడ్ిం శ్చష ానిగర తన కర్ి వామని భావిించి తాటకవధకు
ఉదుాకుిడెన
ై ాడ్ర.
వికృతాకరర్ింతో విర్కచుకుప్డ్రత నన తాటక చేత లను తన నిశ్చత బాణాలతో ఖ్ిండిచాడ్ర రరముడ్ర.
అయినా ఆవ్ేశ్ింతో మీదిక్ వసు
ి నన తాటక ముకుు చెవులను కోసివ్శ్
ే రడ్ర లక్ష్మణుడ్ర. తాటక ఆవ్ేశ్ిం
రిండిింతలెైింది. తాను కనబడ్కుిండా వ్రళ్ు పై రరళ్ు వ్రనకుర్కసు
ి ింది. ఇదింతా గ్మనిసు
ి నానడ్ర
విశ్రామితర డ్ర. సింధాాకరలిం సమీపిసి ుననది. ఈలోపే తాటకను ప్ర్లోకరనిక్ ప్ింప్మని
ప్ుర్మాయిించాడ్ర. అసుర్సింధాాకరలింలో రరక్ష్సులు మహాబలానిన పొ ిందుతార్క. ఎదురోువడ్ిం
కషట ిం. ఇక ఏ మాతరిం ఆలసాిం చేయకుిండా రరముడ్ర శ్బద వ్ేధి విదాను ప్రదరిిసూ
ి బాణప్రయోగ్ిం
చేశ్రడ్ర. క్ష్ణకరలింలో తాటక నేలపబ
ై డి పరరణాలను వదిల్గింది. తాటకవధతోదుషట సింహారరనిక్
ప్ూనుకరనానడ్ర రరముడ్ర. ఇిందారది దేవతలు రరముణణ సు
ి త్తించార్క. సింత షట డెన
ై విశ్రామిత
మహరిి రరమునకు ఎనోన దివ్రాసరిాలను అనుగ్రహిించాడ్ర. గ్ుర్కవు అనుగ్రహిసేి ఇవాలేనిదేమిటి?
శ్చష ాడ్ర పొ ిందలేనిదేమిటి.
ప్రశ్నలు :
1.

బల, అత్తబలవిదాలెలాింటివి?

2.

తాటక చేసిన విధాింసిం ఏమిటి?

3.

రరముడ్ర తాటక వధకు ఎిందుకు ప్ూనుకునానడ్ర?

4.

తాటకను వధిించిన విధమెటట ద
ి ?
ి

5.

కౌసలాా సుప్రజఞ రరమ ప్ూరరాసింధాా ప్రవర్ి తే
ఉత్తిషఠ నర్శ్రర్ూ
ద ల కర్ి వాిం దెవ
ై మాహినకమ్.
అనే శ్ోుక తాతపర్ాిం ఏమిటి?

5. మానవ చర్ాలు జింత , ప్క్షి జఞత లకు కలుగ్జేసే నషరటలను గ్ురిించి 150 ప్దాలకు తగ్గ కుిండా
ఉప్నాాస ర్ూప్ింలో రరయిండి.
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6. మీర్క నిర్ాహిించే పరఠశ్రలలో అనాథబాలలకు ఉచితవిదా అిందిించబడ్రత ిందని 100 ప్దాలకు
తగ్గ కుిండా ప్త్తరకర ప్రకటనను రరయిండి.

(10 మార్కులు)

7. ఉతి మ ఉపరధాాయ అవ్రర్కిను అిందుకునన మీ పరఠశ్రల ఉపరధాాయుడిక్ అభినిందనలు
తెలుప్ుతూ 100 ప్దాలకు తగ్గ కుిండా లేఖ్ను రరయిండి.

(10 మార్కులు)

8. మహిళ్ల ప్టు చూప్ుత నన వివక్ష్లను, వ్రరి మీద జర్కప్ుత నన దాడ్రలను ఖ్ిండిసి ూ,
మహిళ్లిందర్ూ ధెర్
ై ాింతో మెలగరలని తెల్గయజేసేలా 150 ప్దాలకు తగ్గ కుిండా చరరి ర్ూప్ింలో ఒక
వ్రాసిం రరయిండి.

(10 మార్కులు)

9. మీ గరరమానిక్ ర్వ్రణా సౌకర్ాిం, విదుాత్ సౌకర్ాిం, తపరలా, టెల్గఫో న్ సౌకర్ాిం కల్గగిించిన
ప్రభుతాాధికరరిక్ గ్రింథాలయిం ఏరరపటు చేయిించమని 150 ప్దాలకు తగ్గ కుిండా అరీి (దర్ఖ్ాసు
ి )
రరయిండి.

(10 మార్కులు)

10. పరఠశ్రలలోు మధాాహన భ జన ప్థకిం అమలవుత నన విధానానిన గ్ురిించి 150 ప్దాలకు
తగ్గ కుిండా జిలాు విదాాధికరరిక్ ఒక నివ్ేదక
ి రరయిండి.

(10 మార్కులు)

11. గ్తింతో పో ల్గసేి నేడ్ర వావసరయిం చేసేవ్రరి సింఖ్ా కరమణ
ే ా తగ్ుగతోింది. దీనిక్ కరర్ణాలు ఏమెై
ఉింటాయో ఇదద ర్క విదాార్కుల సింభాషిించుకుింటే ఎలా ఉింటుిందో 150 ప్దాలకు తకుువ కరకుిండా
రరయిండి.

(10 మార్కులు)

12. ఈ క్రింది గ్దాానిన ఆింగ్ు ిం నుిండి తెలుగ్ులోక్ అనువదిించిండి.
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The motivation to succeed comes from the burning desire to achieve a purpose. Napoleon Hill
wrote “whatever the mind of man conceive and believe the mind can achieve”.
A young man asked Socrates the secret to success. Socrates told the young man to meet him near
the river the next morning. They met, Socrates asked the young man to walk with him toward the
river. When the water got up to their neck. Socrates hook the young man by surprise and ducked
him into the water. The boy struggled to get out but Socrates was strong and kept him there until
the boy started turning blue. Socrates pulled his head out of the water and the first thing the
young man did was to gasp and take a deep breath of air. Socrates asked “what did you want the
most when you were there?” The boy replied, “Air” Socrates said, “That is the secret to success.
When you want success as badly as you wanted the air, then you will get it”. There is no other
secret. A burning desire is the starting point of all accomplishment. Just like a small fire cannot
give much heat, a weak desire cannot produce great results.

13. ఈ క్ింర ది వ్యాకరణ ింశయలను వివరించిండి.
a) క్రింది ప్దానిన ఉప్యోగిించి సొ ింతవ్రకాిం రరయిండి.

(1 మార్కు)

పొ దద సి మానిం
b) క్రింది వ్రకరాలను సింశ్చు షట వ్రకాింగర మార్ిిండి.

(1 మార్కు)

వ్ైదుాడ్ర ప్రథమ చిక్తస చేసి రడ్ర. వ్ైదుాడ్ర మిందులు ఇసరిడ్ర.

c) క్రింది ప్దానిక్ విగ్రహవ్రకాిం రరసి, ఏ సమాసమో గ్ురిిించిండి.

(1 మార్కు)

సూర్ాచిందురలు
d) క్రింది ప్దానిన విడ్దీసి సింధి పేర్క రరయిండి.

(1 మార్కు)

చేయునతడ్ర
e) క్రింది వ్రకాింలో గీతగీసిన ప్దానిక్ అర్ు ిం రరయిండి.
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సింజవ్లుగ్ులో తటాకింలోని నీర్క కరతి అిందిం సింతరిించుకుింది.
f) “శ్చవ్రజీ కళాాణ దురరగనిన సరధిించాడ్ర.
వీర్కలకు సరధాిం కరనిది లేదు కదా!” – ఈ వ్రకాింలోని అలింకరర్ిం గ్ురిిించి, వివరిించిండి.
(3 మార్కులు)
g) క్రింది వ్రకరానిన ప్రోక్ష్ కథనింలోక్ మార్ిిండి.
“నేను నేటి సినిమాలను చూడ్లేకపో త నానను”అని అమమతో అనానను.
h) క్రింది వ్రకరాలలోని ప్రకృత్త, వికృత ల్గన గ్ురిిించిండి.

(1 మార్కు)
(1 మార్కు)

మూర్కులకు నీత లు చెప్పడ్ిం వలు ఆ మొర్కులకు లోకువవుతాము.

i) క్రింది ప్దా పరదింలో గీతగీసిన ప్దింలోని సింధిని గ్ురిిించి సింధి సూతారనిన రరయిండి.
(3 మార్కులు)
“ప్ుణాాింగ్నయు భిక్ష్యిడ్దయిా గ్టా !
j) క్రింది ప్దానిక్ వుాతపతార్ు ిం రరయిండి.

(1 మార్కు)

భాసుర్కడ్ర
k) క్రింది ప్దానిక్ ప్రరాయప్దాలు రరయిండి.

(1 మార్కు)

ఈశ్ార్కడ్ర
l) క్రింది ప్దాపరదింలోని ఛిందసుసను గ్ురిిించి, సమనాయిించిండి.
మునివర్! నీవు శ్చషాగ్ణముింగొని చయానర్ముమ విశ్ానా
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