
MARKING SCHEME FOR AISSCE QUESTION PAPER (2017-18) 

FOR THE Board Exams March/ April -2018 

                                      TELUGU    Marks : 100 

  hÇÇvÀSµÀ 

Class : XII                     (Code : 107)                   Time : 3 hrs  

£sû¹SµA – I  

1.  F OºñAl¼ ¢¸nvÑ LOµ l¸nOº Sµg £sûµY¶m VÉ»ª ¶plµï v°µg¸vhÐ ¶ª¶¢À¶mö±ÀµÀA VÉ±ÀµÀAfº.  

    1 X 5 = 5  

 SµÀ±µÀ, v¶TÀ¶¢Áv SµÀ±¼åA¶pÁ¶mOµÀ  -      1 ¶¢Ã±µÀÖ 

 ±ÀµÀi, q¸ñ¶ªv SµÀ±¼åA¶pÁ¶mOµÀ   -      1 ¶¢Ã±µÀÖ 

 Sµg¶¢ÀÀv SµÀ±¼åA¶pÁ¶mOµÀ   - 1 ¶¢Ã±µÀÖ 

 v °µg ¶ª¶¢À¶mö±ÀµÀA    - 2 ¶¢Ã±µÀÖ 

    † † † † ‰ †  ‰ † †  †  ‰ †  ‰ †  † ‰ † ‰ † ‰ 

(i)   ¶pÁfµ£À n ÈpOµÀÖ ¶ªhµÖ¶¢Á vÀ ¶pÁdºà ±¼¶¢ÀÀdºà ±¼ ¶ªhµÖ £hµö¶pÁA 

 

   v°µg¶¢ÀÀ: 

 C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ    21   -    1/2   ¶¢Ã±µÀÖ 

 ±ÀµÀi:     1-11  -    1/2     ¶¢Ã±µÀÖ 

 q¸ñ¶ª  : 2¶¢ C°µ±µ¶¢ÀÀ  -    1/2     ¶¢Ã±µÀÖ 

 Sµg¶¢ÀÀvÀ - ¶mYsûµYYY±µ - 1     ¶¢Ã±µÀÖ 

 q¸ñ¶ª n±ÀµÀ¶¢ÀA SµvlµÀ  -    1/2      ¶¢Ã±µÀÖ 

           ¶ªv       hµ       hµ      ±µ 

             † † ‰ †  ‰‰†  ‰‰†  ‰ † ‰ 

(ii)   ¶pñsûµÀÊ¢Àn  ËÈ¢S¸w  ËÈ¢¶¢WÛ  ¶mAhµÊm      1/2   ¶¢Ã±µÀÖ 

     hµ        sûµ         ¶¬        ¶¬  

   ‰‰ †    ‰ † †    ‰†     ‰† 

    q¸©¸g  È¢ÀÀOµÖdº    ¶ªê±µ÷     ¶¢VÇÛ   

   *v °µg¶¢ÀÀvÀ - 1/2  ¶¢Ã±µÀÖ 

 

 

 

Downloaded From : http://www.cbseportal.com

Courtesy : CBSEDownloaded From : http://www.cbseportal.com Courtesy : CBSE

https://cbseportal.com
https://cbseportal.com


±ÀµÀiËÈ¢Àత్రి - 1-3 ¶¢Sµg¸v È¢ÀÀlµdº C°µ±¸ËvÇ¶m ¶pñ- ËÈ¢  

q¸ñ- ¶ªê ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ 

1. m¸vÀSµÀ q¸l¸vÀAfµÀ¶mÀ 

2. ¶pñiq¸l¸nOº ¶¢±µÀ¶ªS¸ D±µÀ EAlµñSµg¸vÀ, ±ÇAfµÀ ¶ªÃ±µï Sµg¸vÀ GA d¹±ÀÀ.  

3. ¶pñi C±µè q¸lµAvÑ¶mÀ 1-3 Sµg¸v È¢ÀÀlµdº C°µ±¸vOµÀ, ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ VÇvÀôhµÀAl¼. 

4. q¸ñ¶ª n±ÀµÀ¶¢ÀA GAfµlµÀ. 

5. q¸ñ¶ª ±ÀµÀiÊ¢±ÀµÀ¶¢VµÀÛ. 

6. ¾ª¶ª ¶pl¸ïnOº C¶mÀsAlûµAS¸ DdÈ¢vl¼S¸n, hÉdS¿i S¸n VÉ±¸Ûw. 

* v°µg ¶ª¶¢À¶mö±ÀµÀ¶¢ÀÀ¶mOµÀ    3 1/2     ¶¢Ã±µÀÖvÀ 

* ¶pñi v°µg¶¢ÀÀ¶mOµÀ    1/2    ¶¢Ã±µÀÖv VÍ¶pÁýê¶m E¶¢ö¶¢vÇ¶mÀ. 

  Iné v°µg¶¢ÀÀvÀ ¶¢l¼w Ê¢Êªå Cné   1/2   ¶¢Ã±µÀÖvÀ j»ªÊ¢±ÀµÀ¶¢vÇ¶mÀ.  

 

D)   OºñAl¼ ¢¸nvÑ ±ÇAfºAdºOº CvAO¸±¸v¶mÀ SµÀ±¼åAW v°µï v°µg ¶ª¶¢À¶mö±ÀµÀA VÉ±ÀµÀAfº.  

* DvAO¸±µ¶¢ÀÀ SµÀ±¼åA¶pÁOµÀ - 1 ¶¢Ã±µÀÖ    5  x 2 = 10 

* v°µg¶¢ÀÀ ¶mOµÀ  - 2 ¶¢Ã±µÀÖvÀ 

* v°µï v°µgA ¶ª¶¢À¶mö±ÀµÀ¶¢ÀÀ - 2 ¶¢Ã±µÀÖvÀ 

 

    (i) OµzASµ ±ÀµÀÀlµèAvÑ ±µOµå¶pÁdÉ±µÀvÉ ¶pñ¶¢»¬AV¸±ÀÀ. 

 

CvAO¸±µ¶¢ÀÀ SµÀ±¼åA¶pÁ : El¼ Ci¶¥±ÀÇÃO¸åvAO¸±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ VÇAl¼¶ml¼. 

v°µg¶¢ÀÀ : LOµÖ ¶¢¶ªÀå¶¢Á¶mÀ nY»ªèin S¸Oµ Ci¶¥±ÀÇÃOºåS¸ ¶¢±¼äÊªå, SÐ±µAhµvÀ OÍAfµhµvÀS¸ ¶¢±¼äÊªå 

Cl¼ Ci¶¥±ÀÇÃO¸åvAO¸±µA C¶¢ÁhµÀAl¼.  

¶ª¶¢À¶mö±ÀµÀ¶¢ÀÀ: OµzASµ ±ÀµÀÀlµèAvÑ ±µOµåA J±µÀËvÇ ¶pñ¶¢»¬AW C¶mÀd ¶¢v¶m, ±ÀµÀÀlµèA usûµhµùAS¸ 

Y±¼S¼Al¼ Cn VÇ¶pÁýêdOµÀ బదులు ±µOµå¶¢ÀÀ J±µÀËvÇ ¶pñ¶¢»¬AWAl¼ Cn Ci±ÀÇÃOºåS¸ ¶¢±¼äAVµdA ¶¢v¶m 

G¶mé £¶¨±ÀµÃné IOµÀÖ¶¢S¸ VÇ¶pêdA ¶¢v¶m EAlµÀvÑ Ci±ÀÇÃO¸åvAO¸±µA v°µgA L¶pÁýêVµÀ¶mél¼.  

 

   (ii) VÇx o¶¢ÀÅlµÀq¸l¸vÀ sûµÃ£Àn h¸OµÀట ¶¢v¶m ÊmÈ¢Ã C±µÀg ±¸Sµ±µAZh¸ËvÇm¸±ÀÀ. 

 

CvAO¸±µA SµÀ±¼åA¶pÁ : El¼ Gత్ర్ిే°¸vAO¸±¸¶¢ÀÀ¶mOµÀ VÇAl¼¶ml¼. 

v°µg¶¢ÀÀ : ¶ª¶¢Ã¶mlûµ±¸îné sdºà G¶pÊ¢À±ÀµÃné G¶p¶¢Ã¶mAS¸ H»¬AVµf¸né GhÉêò°¸vAO¸±µA 

CAd¹±µÀ.  

¶ª¶¢À¶mö±ÀµÀ¶¢ÀÀ: ¶¢ÀÅlµÀq¸l¸vÀ ¶ª¶¬YAS¸Êm C±µÀgరాSµ ±µAZh¸ËvÇ¶m£ O¸n ¢¸Oµï¶¢ÀÀvÑ sûµÃ£Àn 

h¸OµÀd ¶¢v¶mÊm C±µÀg±¸Sµ ±µAZh¸ËvÇ¶mdÀô, H»¬AW VÇ¶pêడAY±¼S¼¶ml¼. 

 

 (iii)  £Ê¢O¸¶mAlµÀfµÀ hµ¶m ¶pñ¶ªAS¸vVÉ YSµin Uß¸¶mYÑïin È¢wS¼AW  

         CUßm¸AlûµO¸±¸néq¸±µlÐñvÇ¶mÀ.  

CvAO¸±µ¶¢ÀÀ  – El¼ ±µÃq¸O¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ 

v°µg¶¢ÀÀ : G¶pÊ¢À±ÀµÃnOº, G¶p¶¢Ãm¸nOº CsûÉlµAVÇ»pê¶m ±ÀÇÀfµv Cl¼ ±µÃ¶pO¸vAO¸vA 

C¶¢ÁhµÀAl¼.  

¶ª¶¢À¶mö±ÀµÀ¶¢ÀÀ:   జాßనము అనెడ ిదపీం చత్ అజాßనం అనెడ ిఅంధకారంను తనపసింగాల దవారా రూపు మాప ి
నవడు. కావున రూపకాలంకారం. 
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2)     OºñAl¼ DASµô Sµl¸ïA¥¹né hÇvÀSµÀvÑnOº C¶mÀ¶¢l¼AVµAfº.     1 X 7 = 7  

     ¶plµ¶¢ÀÀv C±µè¶¢ÀÀvOµÀ sû¹¶¢±ÀµÀÀOµåAS¸ C¶mÀ¢¸lµ¶¢ÀÀ GAfµ¶¢vÇ¶mÀ  5 ¶¢Ã±µÀÖvÀ 

   C°µ±µlÐ¶¨¶¢ÀÀvÀ GAfµ±¸lµÀ       1 ¶¢Ã±µÀÖ 

  hÇvÀSµÀ sû¹©¸ ¶plµ¶¢ÀÀv¶mÀ ¶¢ÃhµñÊ¢À¢¸fµ¶¢vÇ¶mÀ.   1 ¶¢Ã±µÀÖ 

 

      «¸»¬hµïA Ivô¶pÁýêfµÃ ¶ª¶¢ÃY¹né ¶pñitAtÊªå Cl¼ Vµlµ¶¢f¸nOº n±¸¶ªOµåAS¸ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ 

¶pÁ¶m±¸¶¢ÅhµAS¸ Cn»pAVµl¸?   «¸»¬hµïA nhµï a£hµAvÑ ¶mÀAfº hµ»pêAVµÀOÐ¶¢f¸nOº LOµ ¶¢Ã±µØA 

C±ÀÀhÉ Cl¼ LOµ SÍ¶pê H¶®Ynhµ¶mÀ hµ¶pêOµ OµwS¼GAf¸w. IAlµÀOµAdÉ H¶® CÊml¼ Oµ¶¨àYnhµËÈ¢À¶m 

nYa£hµA¶mÀAfº s±ÀµÀd ¶pfµd¹nOº LOµ VµOµÖn ¶¢Ã±µØA. «¸»¬hµïA ±ÀÇÀÀOµÖ ¶¢ÀÀPïsûµÃ£ÀOµvÀ 

±ÇAfµÀ C±ÀÀhÉ LOµdº ¶ª¶¢ÃY¹nOº ¶¢ÀAWn sÑlû¼AVµdA ¶¢À±¼±ÀÇÀÀOµdº ¶ªÅYm¸hµîOµhµ¶mÀ 

ÈpAqÏAl¼AVµdA.   H¶¬ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ ¢¸¶ªå£Oµhµ CÊm  ±ÇAfºAdº ¶ªÊ¢Àîyµ¶mÊ¢À «¸»¬hµïA.   «¸»¬hµïA 

Ivô¶pÁýêfµÃ ¢¸¶ªå£Oµhµ¶mÀ ¶pñitAtÊªå Cl¼ q¸eµOµÀvOµÀ V¸v¹ నిరాసకతిని కలి్గసుి ంది. IAlµÀOµAdÉ     

మనలో క ంతమందకిత సినిమా చూడవలని, సినిమా త్రరెను చూడవలని లేదవ నవటకములను కధలను నవలలను 
చదవాలని అనిపించవచుు. 
«¸»¬hµïAvÑ H¶®Ynhµ DvÑVµ¶mvÀ ¶pñ¶pAV¸né, a£h¸né ±µASµÀv ¶¢À±ÀµÀA VÉÊªå ¢¸¶ªå£Oµhµ l¸né 

Dm¸¶ªOºåOµ±µAS¸ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ lµÀ:P¶¢À±ÀµÀAS¸ VÉ¶ªÀåAl¼.    

ప ై విషయములను సృజంచుట వలన మానవుని యొకక జీవిత్రవనిి గూరచు చరచతనిు గూరచు వాసివికత త్రెల్గయును 
 

£sû¹SµA: t 

3. OºñAl¼ Sµl¸ïA¶¥¶¢ÀÀ¶mÀ Vµl¼£ l¼SµÀ¶¢ E¶¢ösfº¶m ¶pñ¶¥évOµÀ Y¢¸sÀ ¢¸ñ±ÀµÀÀ¶¢ÀÀ: 

1. ¶pñsAlûµOµ¶¢ÁvÀ ¢¸¶ªå¢¸nOº tû¶méAS¸ C¶mÀsûµ¶¢AvÑ vÉn ¢¸dºn H¶¬vÑô (OµvvÑô) VµÃ»ª¶m 

¢¸dºn ¶¢±¼ä«¸å±µÀ. Gl¸: ¶ª±Ð¶¢±µAvÑ ¶¬A¶ªvÀAd¹±ÀµÀn,  VµOÐ±µ ¶p°µÀvÀ È¢¶mév 

h¸SµÀh¸±ÀµÀn,  V¸hµOµ ¶p°º ¢¸¶m odºn ¶¢ÃhµñÊ¢À h¸SµÀhµÀAlµn, ¾ªåòv ¶ªê±µ÷ ¶¢v¶m 

¶pÁ¹¶¢ÁvÀ £Oµ»ª«¸å±ÀµÀn ¶pñsAlû¸vvÑ ¶¢±¼äAVµ sfµÀhµÀAl¼. 

 

2. ¶pñsAlû¸vvÑ Oµlûµ JOµm¸±ÀµÀO¸¶¥ñ±ÀµÀËÈ¢À GAdÀAl¼. Iné G¶pOµlûµvÀm¸é JOµ ¶ªÃhµñhµ      

 GAf¸w.  l¸ÈÊmé ¶¢ËÈªþöOµïhµ CAd¹±µÀ. 

 

3. ¶pñsAlû¸vvÑ ¶¢±¼äAVµsfÉ ¶pñlû¸¶m ±µ¶ªA, ¶¥ÅAS¸±µ±µ¶ªA. 

 

4. ¶pñsAlûµOµ¶¢Áv ±µVµm¸, £lû̧ ¶mA ¶pñhÉïOµËÈ¢À¶ml¼ O¸¢¸ïl¼vÑ OµÅi¶pi, ¶pÁ¹±µöOµ£ ¶ªÀåi,  

 OµÀOµ£nAlµ, ËlÇ¶¢ q¸ñ±µè¶mvÀ Sµv C¶¢h¸±¼OµvÀ hµ¶pên¶ª±¼. 

 

5. ¶pñsAlûµ Oµ¶¢ÁvÀ VûµAlµ¶ªÀùvÑ ËÈ¢£lûµïA ¶pñlµ±¼÷«¸å±µÀ.  Whµñ Oµ£hµöA,   Sµ±µí sAlûµ 

Oµ£h¸övËÈp ¶pñsAlûµ Oµ¶¢ÁvOµÀ È¢ÃYÂIOµÀÖ¶¢ . ¶pñsAlûµ Oµ¶¢ÁvÀ vÔOºOµ lµÅ»̈ à OµwS¼¶m¢¸±µÀ.  

lûµ±µî¶pñV¸±µA, oisÑlûµvÀ ¶pÁ±¸gOµ¶¢Áv OµÀ¶méAhµS¸ ¶pñsAlûµOµ¶¢ÁvOµÀ GAfµlµÀ.    
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£sû¹SµA: »ª 

 
4,  OºñAl¼¢¸nvÑ JËlÇm¸ LOµ £¶¨±ÀµÃné SµÀ±¼AW ±ÇAfµÀ ¶¢Alµv ¶pl¸vÑô ¢¸ï¶ªA ±¸±ÀµÀAfº.  

         1 X 10 = 10  

 ఉపో దవా తము / నిరాచనము సరచగా ఉనిచ  ో –      1  మారకక 
 విషయ విశ్లేషణ     - 5 మారకకలు 
 కారణములు / లాభములు    - 1 ½ మారకకలు 
 పరచష్ాకర మారాి లు నివారణోపాయములు    - 1 ½ మారకకలు 
 ముగచంపు      -      1  మారకక 

(i)    ¢¸ï¶ªA  ‘ lÉ¶¥sû¹¶¨vAlµÀ hÇvÀSµÀvÇ¶ªù’ 

 

 ¶¢ÃhµÅsû¹¶¨ CAdÉ £¶¢±µg 

 ¶pñ¶ªÀåhµA ¶¢ÃhµÅsû¹¶¨ ±ÀÇÀÀOµÖ lµÀ»ªèi 

 EAdº¶mÀAfº VÉ±ÀµÀ¶¢v»ª¶m OµÅ»¨ 

 q¸eµ¥¹v «¸è±ÀÀ ¶mÀAfº VÉ±ÀµÀ¶¢v»ª¶m OµÅ»¨ 

 ¶ªöVµÜAlµ ¶ªA¶ªèvÀ, «¸»¬j ¶ªA¶T¹vÀ VÉ±ÀµÀ¶¢v»ª¶m OµÅ»¨ 

 ¶pñsûµÀhµöA ¶¢ÃhµÅsû¹¶¨ ¶p±¼±µ°µgOµÀ j¶ªÀOÐ¶¢v»ª¶m Vµ±µïvÀ. 

 W¶¢±¼S¸ ¶¢ÃhµÅsû¹¶¨±ÀÇÀfµv, ¶pñYvÑô ±¸¶¢v»ª¶m ¶¢Ã±µÀê SµÀ±¼AW £¶¢±µg 

      

(ii) £l¸ï±µÀèvËÈp Èªv³ rÒ´m ¶pñsû¹¶¢A 

 £l¸ï±µÀèvÀ CAdÉ n±µöVµ¶mA 

 Èªv³ rÒ´m ¢¸fµOµA ±ÀÇÀÀOµÖ D¶¢¶¥ïOµhµ     

 Èªv³ rÒ´m v¹sû¹vÀ - £¶¢±µg 

 Èªv³ rÒ´m ¶m©¸àvÀ - £¶¢±µg 

 ±ÀµÀÀ¶¢hµ- Èªv³ rÒ´m¶mÀ G¶p±ÀÇÃS¼AVµdA ¶¢v¶m  దు¶¨êòsû¹¶¢A 

 h½¶ªÀOÐ¶¢v»ª¶m Vµ±µïvÀ 

 hµwôlµAfµÀñv q¸hµñ  

  q¸eµ¥¹vv q¸hµñ 

 ËÈªs±³ Êm±¸v SµÀ±¼AW¶m C¶¢S¸¶¬¶m. 

   hµwôlµAfµÀñvOµÀ  q¸eµ¥¹vvÑô – OÓnùwAS³ J±¸êdÀ 

 W¶¢±¼S¸ Èmv³ rÒ¶mÀ¶mÀ ¶ªl¼ön±ÀÇÃSµA VÉ±ÀµÀÀ ¶ªÃVµ¶mvvÑ ¢¸ï¶ªA ¶¢ÀÀS¼AVµ ¶¢v±ÀµÀÀ¶mÀ.  

(iii)  ¥¹¶ªåò £U¸ß¶mA - ¶¢Ã¶ª¢¸sûµÀïlµ±ÀµÀA 

 ¥¹¶ªåò £U¸ß¶mA DAdÉ £¶¢±µg 

 ¥¹¶ªåò £U¸ß¶mA ¶¢vô Iv¹Adº ¶pñSµin ¶¢Ã¶m¶¢ÁfµÀ «¸lû¼AV¸fÐ £¶¢±µg. 

 CÈ¢À±¼O¸ ¥¹¶ªåò £U¸ß¶mAvÑ «¸lû¼AVµdA ¶¢v¶m hµv¶ª±¼ Dl¸±ÀµÀAvÑ Iv¹lµÃ¶ªÀOµÀ qÒhµÀAlÐ 

£¶¢±µgA (mÐsÇv³ s¶¬À¶¢ÀhµÀv qÏAl¼¶m ¢¸±¼vÑ CÈ¢À±¼O¸ ¢¸±¼ q¸ñlû¸¶mïhµ) 

 sû¹±µhµ lÉ¶¥AvÑ ¥¹¶ªåò «¸AOÉiOµhµvÑ Y±µÀSµÀhµÀ¶mé OµÅ»¨ 
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 E«Òñ «¸lû¼AW¶m ¶T¶mhµ,  hµv¶ª±¼ Dl¸±ÀµÀA qÏAlµdA 

 «¸´pûà Ê¢±³ ±µASµAvÑ sû¹±µhµ Dl¸±ÀµÃvÀ £¶¢±µg 

 ¥¹¶ªåò £U¸ß¶mAvÑ – EAO¸ «¸lû¼AW¶m ¶¢v»ª¶m OµÅ»¨ Ctû¶¢Ål¼è VÇAlµ¶¢v»ª¶m £¶¢±µg 

 £¶ªö £l¸ïv±ÀµÃvÑô ¶p±¼¥Ñlûµ¶mvÀ Y±µSµ¶¢v»ª¶m D¶¢¶¥ïOµhµ 

 £l¸ï £¶¢¶ªèvÑ Y±µSµ¶¢v»ª¶m ¶¢Ã±µÀêv SµÀ±¼AW ¶pñ«¸å¶¢¶m. 

 OÉAlµñ, ±¸¶¨àò¶pñsûµÀh¸övÀ, sfÇÝd³ vÑ ¥¹¶ªåò ¶p±¼¥Ñlûµ¶mvOµÀ Èplµç ¾pd Ê¢±ÀµÃwù¶m £¶¨±ÀµÃvÀ. 

 
(iv) ¶¢À¶m D¶®±µ ¶¢ï¶¢¶ªè: 

 sû¹±µhµ lÉ¶¥AvÑ Ym¸sû¹ Èp±µÀSµÀlµల SµÀ±¼AW¶m £¶¨±ÀµÃvÀ 

 D¶®±ÐhµêiåvÑ ¶pñ ¶ªÀåhµ ¶p±¼»ªèi 

 ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ ±µASµA ±¸¶¢v»ª DlûµÀnOµ ¶plµèhµÀvÀ 

 Yv ¶ªA±µ°µg ¶plµèhµÀvÀ 

 Ê¢ÀwY¹i £hµå¶m ¶ª±µ¶pû±¸ 

 dº¶ªÃïOµvÛ±³ n ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀA±µASµAvÑ ¶pñÊ¢¶¥ÈpdÀàd 

 OÍhµå q¸ñYÇOµÀà vOµÀ ±µÃ¶p Oµvê¶m 

 odº q¸±µÀlµv ±µASµAvÑ DlûµÀnOµ ¶plµèhµÀvÀ 

 Clû¼Oµ l¼SµÀsfºn «¸lû¼AVÉ ¶¢ASµf¸లు ¶ª±µ¶pû±¸ 

 D¶®±µ lû¸¶mïv nv¶¢ÁAVµd¹nOº §hµv S¼fµâASµÀv J±¸êdÀ 

 £lÉ§ ¢¸gºYïA, lÉ§±ÀµÀ GhµêhµÀåv hµ±ÀµÃ±¿ ±µAS¸néCtû¶¢Ål¼è ¶p±µVµdA 

 Ë±ÇhµÀv Dhµî¶¬hµïv nvÀ¶pÁlµv, s¹ïAO³ ±µÀg¸vÀ CAlµYÉhµ, ¶ªtùfº ¶¢ËSÇ±¸ 

 (sAY±µÀ sûµÃ¶¢ÀÀwé) Êªlµï¶pÁ sûµÃsû¹S¸né Ctû¶¢Ål¼è ¶p±µVµdA. 

 lÉ¶¥ C¶¢¶ª±¸vOµÀ hµSµØdA D¶®±Ðhµêiån ÈpAVµdASµÀ±¼AW, 

 sû¹±µhµ lÉ¶¥A ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ lÉ¶¥A, ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀA CSµñS¸£ÀS¸C¶¢öd¹nOº OÉAlµñ ±¸¶̈ àò 

¶pñsûµÀh¸övÀ j¶ªÀOÐ¶¢v»ª¶m Vµ±µïvÀ. 

£sû¹SµA – fº 

 

5.  OºñAl¼ ¢¸nvÑ LOµ l¸nOº C±µè ¶ªAlµ±¸íwé ±¸±ÀµÀAfº.     1 X 4 = 4  

 Oµ£ ¶p±¼Vµ±ÀµÀA  - 1 ¶¢Ã±µÀÖ 

 ¶ªAlµ±µí¶¢ÀÀ¶mOµÀ  - 2 ¶¢Ã±µÀÖ 

 sû¹¶¢¶¢ÀÀ   - 1 ¶¢Ã±µÀÖ 

 

(i)  D±ÀµÀ¶m LOµ«¸±¼ hµ¶mVµvôn Ê¢ñyµõhÐ m¸È¢Àfµn £À±¼hÉ V¸vÀ. 

         q¸eµA:  C±µÀñ OµfºS¼¶m IlµÀç, ±µVµ±ÀÀiñ, iñ¶pê±µÊmn SÐ¾pVµAl³ 

 

 ¶ªAlµ±µíA :- H±¼vÑOº ¶¢ÀÀ¶ªw D¶¢Áwé,  IlµÀçwé OµsÉy¹OµÀ OÍ¶mÀOµÀÖÊm ¢¸రొచవురని hÇw»ª¶m ¶¢ÀÀ¶ªw     

IlµÀç,   ±ÀµÀY¶¢Ãn hµ¶m¶mÀ hµ¶pêOµ ¢¸±¼Oº C£ÀîÊ¢«¸åfµn sû¹£AW, hµ¶m ¶ªöSµhµA W¶¢రగా J£À   

OÐvÀOµÀAdÀAlÐ hÇwÊp ¶ªAlµ±µíAvÑ nl¼. 
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 sû¹¶¢A : ±ÀµÀY¶¢Ãn IAlµÀOµÀ ¶pnOº ±¸lµn sû¹£AW hµ¶m¶mÀ ¢¸ïq¸±¼Oº CÊ¢Àî«¸åfµn sû¹£AWAl¼. 

W¶¢±µS¸ LOµÖ«¸±¼ ¶¢ÀÀ¶ªw h¸hµ hµ¶m Vµvôn Ê¢yµõhÐ LOµÖ«¸±¼ hµ¶m¶mÀ n£À±¼hÉV¸vn, ¶ªAhÐ¶¨AhÐ 

¶¢À±µg¸nOº »ªlµçAS¸ GAf¸¶mn ¶¢ÀÀ¶ªw IlµÀç sû¹£AVµlµn £¶¢±µg. 

 

 (ii)  vÉW ±¸¶¢v»ª¶m ¢¸fÉ IAlµÀ O¸SÇmÐ Cn nÈ¢ö±µ q¸dÀ OµvÀSµÀhµÀAl¼. 

       q¸eµA:    Cl¼öj±ÀµÀÀfµÀ Cfµ£ s¹»p±¸YÂ 

      ±µVµ±ÀÀhµ: £l¸ö´m £¶¥öA 

¶ªAlµ±µíA :  Cfµ£ s¹»p±¸YÂ vÉq¸°º s¶ª¶¢±ÀµÀï  ¦v¹êné VµÃ»ª ¶p±µ¶¢¶¥ÀËfÇ vÉq¸°º s¶ª¶¢±ÀµÀï 

vÉW±¸¶¢±ÀµÃï C¶mé »pvÀ¶pÁOµÀ s¶ªÊ¢¶¥ö±µÀfµÀ vÉW ±¸¢¸wùAl¼ IAlµÀOµÀ   DSÇmÐ  Cn £l¸ö´m £¶¥öA ¶ 

D¶¥Û±µïAhÐ ¶pwOº¶m ¶ªAlµ±µíA vÑnl¼. 

sû¹¶¢A:   Cfµ£ s¹»p±¸YÂ S¸±µÀ vÉq¸°º s¶ª¶¢±ÀµÀï ¦vê V¸hµÀ±¸ïné ¶¢ÀÀ SµÀèËfÇ, ¶p±µ¶¢¶ªÀËfÇ D 

s¶ªÊ¢¶¥ö±µÀn vÉW±µ¶¢Àîn SÐAhÇåiå C±¼Wm¸fµÀ. ±µVµ±ÀÀhµ »pvÀ¶pÁOµÀ s¶ªÊ¢¶¥ö±µÀfµÀ vÉW ±¸¢¸wùGAl¼. 

O¸n IAlµÀO¸SÇmÐ C¶mé D¶¥Û±µïA OµvÀSµÀhµÀAlµn  ËÈp ¢¸O¸ïnOº  £¶¢±µg.  

 

6) OºñAl¼ ¢¸nvÑ ±ÇAfºAdºOº ¶ª¶¢Ãlû̧ ¶m¶¢ÀÀvÀ ¢¸ñ±ÀµÀÀ¶¢ÀÀ:     2 X 5 = 10  

 ±µVµ±ÀÀhµ,  q¸eµA Êp±µÀ    1/2  ¶¢Ã±µÀÖ 

 ¶pñ¶¥é ¶ªAlµ±µí¶¢ÀÀ¶mOµÀ    1/2   ¶¢Ã±µÀÖ 

 £¶¨±ÀµÃné ¶ª¶¢ÀSµñAS¸, lÐ¶̈ ±µ»¬hµAS¸, ¢¸VµOµ¶¢ÀÀ ¶mAlµw ¶¢ÃdvhÐ  

       ¢¸ñ»ª¶mVÐ –  4 ¶¢Ã±µÀÖvÀ 

 OºñAl¼ CA¥¹v Dlû¸±µAS¸ £l¸ï±¼è £¶pÁvAS¸ ¶ª¶¢Ãlû̧ ¶mA ±¸±ÀµÃw. 

 

(i) SÍvÎÖAfµ ¶pdàg n±¸îg £¦¶¨àhµvÀ hÇvêAfº.    

 

 SÍvÎÖAfµ OÐd n±¸îgA, ËÈ¢¥¹vï, VµÀdÀàOÍvhµ, sÀ±µÀYÂvÀ,   

 CYAP¹´m EAYo±µÀ ¶pñisûµ   

 OµÀhµÀs³ ©¸ SÍvÎÖAfµ n±¸îg¸nOº VÉ»ª¶m OµÅ»¨    

 sûµ¶¢¶m ¶ª¶¢ÀÀl¸±ÀµÀ¶¢ÀÀv £¶¢±µg 

 £ÀlÇçv¤Àlµ hÐdv ¶pñ«¸å¶¢¶m. lÐfµâ s¹vÑê¶¢ SµÀ±¼AW 

 h¸SµÀodº «ÕOµ±¸ïvÀ £¶¢±µg 

 

 (ii) WhµñO¸±µÀnS¸, Oµy¹£¶¢À±µ÷OµÀnS¸ Cfµ£ s¹»p±¸YÂ ¶pñhÉïOµhµvÀ J£? 

 

 Cfµ£ s¹»p±¸YÂ S¸±µÀ S¿»ª¶m sÎ¶¢ÀîvÀ SµÀ±¼AW ¢¸dºSÍ¶pêhµA 

 OµÀAVÇ¶mÀ Oµl¼wAVµdAvÑ D±ÀµÀ¶m ¶pñisûµ 

 vÉq¸°º s¶ª¶¢né ¦vêOµ±¸ ¶ªA¶plµ¶mÀ s¹»p±¸YÂ S¸±µÀ È¢ÀVµÀÛOÍ¶mé¢¸±¼ 

 ±µVµ±ÀÀత¢¸±¼ ¶ªÀn¦త £¶¢À±µ÷. ¶ªl¼ö¶¢À±µ÷ ¶pñ«¸å¶¢¶m 

 SÍ¶pê Oµy¹£¶¢À±µ÷OµÀfµn £¶¢±¼AVÉ ¶pñ±ÀµÀhµéA 

 

 (iii ) V¸±¿ô V¸»pô´m ¶¢ïOµåh¸öné ¤À q¸eµA Dlû¸±µAS¸ £¶¥lµ¶p±µVµAfº. 

 s¹vïAvÑ ¶mdÀfºS¸ Iv¹ ¶¢Ã±¸fÐ hÇvÀ¶pÁd 

 V¸»pô´m j»ª¶m »ªn¶¢Ãv SÍ¶pêhµ¶mA 

 V¸»pô´m ¶¢ïOºåhµöA SµÀ±¼AW £¶¢±µg 

Downloaded From : http://www.cbseportal.com

Courtesy : CBSEDownloaded From : http://www.cbseportal.com Courtesy : CBSE

https://cbseportal.com
https://cbseportal.com


 fºOÉàd±³ Whµñ n±¸îgAvÑ D±ÀµÀ¶m VµÃ»p¶m hÇSµÀ¶¢                                    

  7) కతరంది వానిలో ఒక పశి్ికు జవాబు వాియుము.        1 x 8 - 8 

పాఠ్య పరచచయం   -      1  మారకక 
విషయ నిరాచనం   –    1  మారకక 
విషయ విశ్లేషణ   –     4 మారకకలు 
ముగచంపు   –     2  మారకకలు 
గమనిక : నవటిక లక్షణం త్రెలుసుకోకపో యినచ  ోఒక మారకక తగచించ వలెను. 
i) ప:ి కనువిపుు : రచయిత వటటు కోరక ఆళ్వారక స్ాామి 
ఉద్ేశ్యము : విజుßడెైన సని హతిుడు దవరచతపుిన ఒక మితుినికత కనువిపుు కల్గగచంచుట. 
పాతలి పరచచయం : పాతలి పనరకే  త్రెలుుట -    1  మారకక 
పాతలి దవారా విషయానిి అవగాహన గావించుట 
నేపదయము : ప ళ్్ళైనవక భారయ త్రలె్గవి తకుకవదనీ, చదువు సంధయలు లేని మొదేని మరొక ప ళ్ళైకత తయార  ైకటటు కుని 
భారయను అనవయయం చ్యడం తగదని పటుణపు గాల్గ తగల్గ క డుకు పటుపగాి లు లేకుండవ ఎగురకతుంటే కని తండి ి
బుదిే  చెపువలసనిదిపోయి క డుకుకత వత్రవి సు పలుకుట –   1 మారకక 
ఆ పరచసిితులోే  ఆడపలేి తండి ిమనోవదేన 
విషయమును విపులంగా వివరచంచి సమనాయం కావించవలెను -     4 మారకకలు 
ముగచంపు : ఆపదలో సర నై సలహానిచిు జీవిత్రవనిి సరచదదేిగలవాడ ్నిజమ నై సనిహతిుడు అన ేవిషయానిి కనువిపుు 
నవటకి దవారా  గరహించబడనిద ి–  1  మారకక 
ఆధునిక నవటకమ ైనపుటకిత నవటకయీత విలువలు కల్గగచన పాఠాయంశ్మిది. 
ii)  “Iకకడి గొంగళ్ళ అకకడనే ” నవటికలో అవినీత్ర తీరక త్రనెుిల్గి పనరొకనండి.      
కవి పరచచయం : అంతట ినరస్ ంహం. 
విషయ విశ్లేషణ్ : పభిుతా కారాయలయాలోే  నలెక ని అవినీత్ర వయవసిను త్రలెుపుతూ పరచశ్రమ డపియయటి డెైర కుర్ 
ఆఫసీులో జరకగుత్రౌని అవినీత్రని త్రలె్గయజేయటం. హాసయ భరచత  వయంగయంగా స్ాగచన రచనవ విధవనం. 
పాతలి పరచచయం : సంభాషణ్ తగచన విధంగా విశ్లేషింఛుట. 
వివరణ్ : పరచశ్రమల శ్ాఖ డపియయటి డెరై కుర్ గారచ కారాయలయంలో కతరంది సబిబంద ివతే్రవాటం గురచంచి, పాత ఆఫసీర్ ను 
ఎలా ఇబబంద ిప టిుంది. తన మాట వినని  ఆఫసీరకను ఎలా ఇబబందులు ప టేువారో లంచవలు ఎలా తీస్ కున ేవారో 
త్రెలుపుట.  వలేం పాటలో ఆఫసీు వసుి వులను చౌకగా క టేుసని విధం. 
ముగచంపు : పరచశ్రమలశ్ాఖ ఆఫీసులో కతరంద ిసబిబంది వ ప పనులు జరగటం లేదని, ఎకకడ ిపనులు అకకడ్ 
ఉంటటనవియి కావున  నవటకి నవమధ్యం చకకగా సరచపో యిందని నిరూపించవల్గ. 

8) ఈ కతరంది దవనిలో ఒకదవనికత పరచచయం గావించి అనాయ కరమంత్రో పతి్రపదవరిం వాిసి త్రవతురాయలను 
       పనరొకనుము.       1 x 8 = 8 

౧) ప్రతి ప్దార్థం : 
కవి పరచచయం = 1  మారకక.    
సందరభం,  అనాయకరమం – 1మారకక 
పతి్రపదవరాి లు – 5  మారకకలు  
భావానికత –  1 మారకక    
కవి పరచచయము : ఈ పదయం శ్తలేఖినీ సురత్రవిణ అనే బిరకదు ప ందని చరచగొండ ధరమన రచించిన చిత ిభారతం అనే 
పబింధం నుంచి గరహించబడని శ్రర కృషణసతయ – పారచజాతం అన ేపాఠ్యభాగంలోనిది. 
సందరభం : శ్చీదవ్ి చస్ిన అవమానమునకు బాధపడుతుని సతయభామ సిిత్రని వరచణసుి ని సందరభంలోని పదయమిది. 
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అనాయకరమం : మదని్ ఈసును కోపమున్, వహించి వులోమజ వడేిమాటక  ైగాసలి్గ, మనే, స్ ముమలడపిని కరనుిలన్, 
కరమ మడు, నీటన్, చందనంబు, ఓ నరచలంగన్ + చస్ి, శిరము, ఒయయన, వంచి, కపో లపాళ్ళప నై్, చ్, సమక ల్గు, 
ఒకక+ఎడన్, చింత్రలు చుండెదు అంతలోపలన్. 
ప్రతిప్దార్థం : 
మదని్   –  మనసులో 
ఈసును  –  ఈర్యనూ 

కోపమున్  –  కోపానీి 
వహించి   –  ప ంది 
పులోమజ  –  శ్చీదవ్ి 

వేడమిాటక ై  –  కఠచనమ నై మాటలకు 
గాసలి్గ   –  బాధపడ ి

మేన   –  శ్రరీం ప ై ఉని 
స్ ముమలుడిప ి –  ఆభరణవలను తీసవిేస ి

కనుిలన్  –  కళ్ైలోే  
కరమ మడు  –  ఉబక ే
నీటన్   –  నీట ిధవరలు 
చందనంబు  –  శ్రరీంప నై గల గంధవనిి 
ఓనరచలంగన్ + చ్స ి–  కరచగచంచగా 
శిరము     –  తలను 
ఒయయన    –  క ంచెం 
వంచి     –  పంచి 

కపో లపాళ్ళప నై    –  చకెతకల్గ చివరన 

చ్      -  చయ్ి 

సమక ల్గు    –  నిల్గు 
ఒకక + ఎడన్    –  ఒకవెపైున 

చింత్రలుచుండెడు నంతలోపలన్ – దు:ఖిసూి  ఉండగా ( ఉండెను) 
భావం : శ్చీదవ్ిచ ్అవమానించబడని సతయభామ శ్రరీంప ైన ఆభరణవలను తీసివసేి క ంచెం తల వంచి చెకతకల్గ ప ై చ్యి 
ప టటు క ని దు:ఖిసుి నిదని కవి చెప ును. 
వ్యాకర్ణం : చందసుు – ఉతులమాల 

     అలంకారం – సాభావోకతి 
(ii)   ప్రతిప్దార్థం : 
కవి ప్రచియం : కవి స్ారాభౌమకు బిరకదవంకతతుడెనై మహాకవి శ్రరనవధునిచ ్విరచతమ ైన ’హరవిలాసం’ నుండి 
గరహింపబడిన ’సురధ’ అను పాఠాయంశ్ంలోనిది. 
సందర్భం : శివుడు అరకు నునిలో తనలో పో రకనకు తలపడమని త్రెలుపుమని సందరభంలోని పదయమిది. 
అన్వయకరమం : ఏమోఛ, నవ హృదయం, నినుి గని, ఇటేే , భామ  సనిిధని్ చవపమందు, అసమ ,ై ఉబుబచునియది, 
నీ బాహా పతి్రవపంబు, నిసీుమంబేని, ఒక క ంతసనపు, ఇచటన్, ఉజుృంభంచి, రాజేయుమా, నీ మీదన్, నిశిత, నవనవ, 
కరర ర, నవరాచముల్, నిి గుడంిపుము. 
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ప్రతిప్దార్థం : 
ఏమో   –  ఏమిటో 
నీ హృదమం  –  నీ మనసు 
నినుిగని  –  నినుి చూచి 

ఇటేే    –  ఈ విధంగా భామసనిిథని్ 

చవపమందు  –  బాణ పయిోగమునందల్గ 

అసమ  ై  –  కోర కత్రో 
ఉబుబచునియది –  ముచుట పడుతునిద ి

నీ బాహా  –  నీ బాహుబల 

పతి్రవపంబు  –  పరాకరమము 
నిసీుమంబేని  –  అంతులేనిదెతై్ర ్

ఒక క ంతసనపు  –  ఎంత్రో క ంత సమయం 
ఇచటన్   –  ఇకకడ 

ఉజుృంభంచి  –  విజృంభంచి 

రాజయేుమా  –  పదిరచశంచి చలెరగేుమా ! 
నవమీదన్  –  నవప  ై
నిశిత   –  వాడియి నై 

నవనవ   –  వివిధములెైన 

కౄర   –  భయంకరమ ైన, జాల్గలేని 

నవరాచముల్  –  ఇనుప బాణములు 
నిగుడింపుము  –  ఎకుకప టటు మా! 
భావము : అద్మిటో గానీ, నినుిచూచినచ  ోఈమ  (చెంచెత) సనిిధలిో నవ హృదయము బాణ పయిోగము నందు 
కోరచకత్రో, ఉత్రవుహపడుతునిద.ి నీ బాహుబలము అంతులేనిదెైత్ర ్క ంతసనపు ఇచట విజృంభంచి నవప ై నిశితబాణ 
పరంపరను పయిోగచంపుము. 
వ్యాకర్ణం : మ.స.జ.స.త.త.గ  శ్ారూే లము 
 

9) కతరంది వానిలో ఒక దవనికత అరిసందరభమును వివరచంపుము        1 x 4 = 4 

సందరభం : కవిపరచచయం –  1 మారకక 
సందరభం –  2  మారకకలు 
భావము –  1 మారకక 
(i) కవిప్రిచయం : త్రెలుగు వచన కవిత్రవానికత మూలసింభమ ైన కుందురచి ఆంజనేయులు రచించిన నగరము లో వాన 
అన ేపాఠాయంశ్ంలోనిది. 
సందరభం : నగరంలో కురచసన వాన సాభావానిి వరచణసుి ని సంధరభంలోని వాకయమిది. 
భావం : అవసరం లేనపుుడు అపుులు సుళ్ువుగా ఇచిున ష్ావుకారక వలె నగరంలోని పజిలకు అవసరం లేక 
పో యిన కుండపో తగా వర్ము కురచసిందని భావం. 
(ii) కవిప్రచియం : సుదవే ల హనుమంరక రచించిన పలెే టూరచ పిలేగాడవ నుంచి గరహించబడనిది. 
సందరభం : పశువులు కాచ ్పాలబుగిల జీతగాడు ఆటవిలోని బ్డప ై కరరకుని కనీిరక కారకసుి ని అతని దు:ఖానికత 
కారణవలు అనేాషసిూి  కవి పల్గకతన పల్గకుల్గవి. 
భావం :  నీకు అండగా వుండవలసని పాల్గకాపు నినుి క టాు డవ  
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10. కతరంద ివానిలో ఒకపశి్ికు జవాబు వాియుము.          1 x 8 = 8 

  కవి పరచచయం :   1  మారకక,  
(i) వానవకాలంలో నగర జీవితంలో ఎదురయియయ సమసయలు పరచష్ాకరమారాి లు-  5  మారకకలు, 
(ii) పనరాలుగా విభజంచి  మరచయు ముగచంపు  వాియవలెను.      2  మారకకలు, 

కవి ప్రచియం : కుందురచి ఆంజనయేులు రచించిన నగరంలో వాన అనే పాఠ్ంలోనిది -   1మారకక 
ఉదదేశ్ాం : వాన స్ాాభావానిి దవని దయాదక్షణవయలను త్రలెుపుట -  1 మారకక 
విషయ విశ్లేషణ -  1  మారకక 

 నగర దరశనకు భాగయం భావించుట. 
 మధయ తరగత్ర పజిలు ఎకుకవ. వీరక గొడుగు క నుటకు స్ోి మత లేకుండుట్, గోనె సంచి కపుుక నుట మోటటగా 

భావించుట. 
  నగర ఉదయ యగసుి ల అవసిను వివరచంచుట. 
 బడపిలేి వానిత్రో ఆడ్ ఆట. 
  పనదల పటే జాల్గ 
 నవజూకు నవగరీకుల బాధలు 
 వర్పు వికటాటుహాసం, వీటనిి వివరచంచుట. 

ముగింప్ు : అదవే ల వంటి నగర సిమ ంట్ రోడేప  ైతమ పతి్రబింబాలను చూసుక ంటూ మురచసపిో యియ వర్పు వరణన కవి 
హృదయం నవకు నచిునద ి-   1    మారకక 
(ii) శ్రర కృష్ాణ  సత్రవయ పారచజాతం 
కవి ప్రచియం : చరచగొండ ధరమన 
ఉదదేశ్ాం : కల్గుత పబింధ పరచచయం గావించుట. 
శ్రర  కృషుణ డు సతయభామ అలకను తీరచు తన ఘనతను వాటటక ని విధం. 
విషయ విశ్లేషణ : అమరావత్ర లో సతయభామకు జరచగచన అవమానం  ఇందుిని భారయ శ్చీదవ్ి చ్సని పరాభవం. 
సతయభామ అలక.  శ్రర కృషుణ డు నందన వనం ప ై దండతిె్ర పారచజాత వృక్షానిి ప కల్గంచి సతయభామ అలకను తీరచున విధం. 
తన పగకు  పతిీకారం తీరకుక ని విధం వివరచంచుట. 
ముగింప్ు : బలవంతులను అవమానిసని  జరచగే పరచణవమాలను విశ్లేషించుట. శ్రర కృషుణ ని శ్కతి స్ామరాి యలు ములోే కాలకు 
త్రెల్గయుట. 

11)     కతరంది వానిలో ఒక పశి్ికు సమాధవనం వాియుము.     1 x 8 = 8 

(i) (ప:ి నవటకాలు  
నిరాచనం :  1    మారకక   వివరణ -  1   మారకక    రకాలు   -  1    మారకకలు 
నవటక సమనయయం  -  4 మారకకలు.   ముగచంపు  -   1    మారకక     =  8    మారకకలు 
ముగచంపునందు లేఖకుని అభపాియం అనివారయం. 
నిరాచనం : “ కావాయనవం నవటకం రమయం “ –  1    మారకక 
ననియ వాజßయానికత ముంద ్నవటక స్ాహతియం కలదు.  పాతలి దవారా కథవంశ్ము త్రెల్గయచ్యునది. 
వివరణ్ : నవంది, పసి్ాి వి సూతదివరకని ఆధారయంలో క నస్ాగును.  పాతలి ఔచితయంను సంభాషణవ చవతురయముత్రో 
నవటక పాిశ్సియం ఏరుడును -   1  మారకక 
కావయము నవటకం రమయం అనిను నవటక పకితరయ చెపుుకో తగి పాిచురయం లేకపో వడనికత కారణవలు. 

  రంగసిలం లేకపో వుట 
  కావయ రచనకు ఉని పో ి త్రవుహం నవటక రచనకు లేకపో వడం. 
  నటటలకు సంఘంలో గౌరవం లేకపో వడఒ మొదలుగునవి. 
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రకాలు : పౌరాణిక, చవరచతకి, స్ాంఘిక నవటకాలు, స్ాంఘిక నవటకం దవారా స్ామాజక మారకుకు త్రోడుడును. 
రకాల సమనాయం : సంఘ దురాచవరాలను ఎలుగ తి్ర చవటి, రూపుమాపుటకు త్రోడుడును -    మారకకలు 
ఉదవ:  I) గురచజాడ వారచ కనవయశులకం ఆనవటి సంఘ దురాచరమ నై కనవయశులాకనిి రూపుమాపుటకు 
ఉపయోగపడుట. 
౨) కందుకరరచ వారచ భాిహమణ వివాహం, పాను గంట ికంఠాభరణం మొ   వాటనిే పయిోగాతమక నవటకాలుగా 
అభవరచణంచవచుును. 
నవటక సమనాయము : ఇవి భావ వెైవిదయతకు, రచనవ పయిోగం, పదిరశన పయిోగంగా వెలువడనివి.  దశ్్భకతి, 
పురాతన సంఘ సంసకరణవతమకంగా నిలుచును.  పజిల్గి చెతైనయవంతులు చయ్ుటకు ఉపకరణములు -   మారకకలు 
ముగచంపు : నవటకంలో పతియక్ష అనుభవం కలుగును పనరిణకు ఉపయుకిమగును.  నవరస్ానుభవం కలుగును -  
మారకక. 
(ii) ప:ి శ్తకం 
నిరాచనం   -  1    మారకక   మకుటం నిరాచనమునకు -  1    మారకక 
రకముల -  1    మారకక,  లక్షణవలు -   మారకకలు, పయిోజనం  -  1    మారకక 
భకి మారిముత్రో అనాయించుట  -     4    మారకకలు   =   8   మారకకలు 
నిరాచనము : శ్తకం అనగా నూరక కాని అంతకంట ేఎకుకవ కాని పదవయలు ఉండవలెను. 
మకుటము : పదయమున చివర ఉండునది.  ఇది పదయమునకు అందమును ఉచుును.  మకుటము చివర 
పదముగాను, అరిపాధముగాను, దిాపాదముగాను, పయరణ పాదముగాను ఉండును. 
కరి తన భావాలని ఏ పదయమునకు ఆ పదయమునంద్ కరరకును కనుక వీటిని ముకికాలు అందురక. 
పయిోజనము : ౧) సంఘ దురాచవరాల నిరూమలనకు పాటటపడస్ి. 
౨) సంఘరతీ్ర, నీత్ర త్రలెుపును. 
౩) మానవ ధరామలను, ఆచరచంచవలసని రతీులను త్రలెుపును. 
భకి మారిమునకు పాటట పడని శ్తకకరిల్ : కంచరే గోపని ధూరుట ి మొ; వారక 
రకాలు : 
భకతి శ్తకాలు : నవరాయణ శ్తకం , కాళ్హసీిశ్ారశ్తకం దవశ్రధ ీశ్తకం మొదలుగునవి. 
భకతి మారిం : అనుసరణకత ఉపకరచంచునటటే  వాిసిరచ. 
లక్షణవలు : 

  ఉనితమ నై వయకతితాం అలవడుట. 
  ధరమసంస్ాి పనకు ఉపకరచంచుట. 
 ఇందియి నిగరహానిి ప ంచుట. 
  భకతిని ప ంప ందించుట. 
 భకతి మారింత్రో ఏదెనైవ శ్తక పదవయనిి సమనాయించ వలెను. 

   

12 ) కతరంది వానిలో ర ండింటికత జవాబివాండి.      2 x 4 = 8 

పరచచయం  -  1  మారకక , విశిషుత -  1   మారకక   రచనవశ్ లై్గ వివరణ  - 2 మారకకలు  
కవి ప్రచియం : ప దేన వివరములు త్రలెుపుట -  1   మారకక 
ర్చయిత ప్రచియం : విశిషుత :   1  మారకక 

 అషుదిగిజాలలో అగరగణుయలు 
 గజారోహణ, గండప ండర్M త్రొడగిచంచుక నుట వంట ిసత్రవకరాలత్రో పాటట ఆంధ ిస్ాహతిీలోకంచ ్ఆంధ ికవిత్రవ 

పిత్రవమహునిగా బిరకదును ఆరచుంచిన స్ాహతిీ కసేరం. 
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 రాయల మనోరధవనుస్ారం ఆంధ ిసరసాతీ విహారంనకు అనువెైన పబింధ ఉదవయనవన నిరామణవనికత నవంద ి
పలుకుట. 

   రచనవశ్ లై్గ :   2  మారకక 
 “ అలేస్ాని వారచ అలే్గక జగచబిగచ” అను నవనుడకిత అక్షరరూపమును ఇచిున పబింధ కవి. 
  ఈ పదయములు అనిియు వరణనలకు పతిీకలు 
  సమాస బంధం లేని పద గాంభీరయం 
  ఉద్ాగంలేని శ్రగరగమనం 
  పనలవతాంలేని  సాభావికత 
 వీటకిత మచుుతునకగా నిల్గచిన పబింధం మనుచరచత.ి 

కవి ప్రచియం : త్రరకపత్ర వెంకట కవులు : రచనవ శ్ లై్గ, జనన విషయాలు వాియాల్గ. 
 వీరక ఇదేరక   
  దవిాకరే్ త్రరకపత్ర శ్ాసిి  ి 
  చళె్ైపళి్ై వేంకశ్ాసి ి

వీరచదేరూ ఒక తలే్గ బిడడలు కాకపో యినవ త్రలెుగు స్ాహతిీమతలే్గ కనిబిడవడ లుగా మిగచల్గపో యిరచ.  వీరచ చరయలు, 
వాదయపవాదవలు త్రలెుగు భాష్ా చరచతలిో అజరామరంగా నటేిక ేదరశనమిసుి నిది. 
విశిషటత – ర్చనా శ్ ైలి : 

  వారక అశువుగా పరాయలు వాిసనవారక 
  ఒకస్ారచ వాిస ిపరాయలను మళ్ళై వాటలిోే  తపుులు ఏమనవి ఉనవియా అని త్రరచగచ చూసన అలవాటలేేని వారక. 
 కవితాంలో మాధురయం, స్ాకుమారయం లాల్గత్రవయలత్రో పాటట పౌరకషం కుడవ ఒక పాలు కనబడును. 
  వీరచ కవితాం పాిచీన కవిత్రవానికత భరతవాకయం నవీన కవిత్రవానికత నవంద ిఅని విమరశకుల అభపాియం. 
  పాండతియ పకిర్లేనివారక కరడవ కవులుగా రచయితలుగా నిలబడట్టే గా తమ రచనలును సమకరరచు ప టిున 

ఘనత త్రరకపత్ర వెంకటకవులద్. 
(iii) రాయపోి లు సుబాబరావు 
ర్చయిత కయలం : రచనవ శ్ లై్గ గురచంచి వివరణ 

 ఆధునిక శ్ లై్గకత ,  
 భావ కవిత్రవ శ్ాఖకత ఆచవరకయలుగా భీజం పడని కాలం.  
 బాలయం : రాయపోి లు రచనలు. అనువాదవలు, సాతంతయి కావాయలు, లక్షణ కావాయలు. జనమభూమి గయేం 

పసి్ాి వన  
 జాతీయ కవిగా రాయపోి లు రాష్ాి ా వతరణకు పలిుపునిచిున వెైత్రవళ్ళకుడగిా రాయపోి లు  
 స్ాంఘీక ఆచవరాల పటే పాశ్ాుతయ వాయమోహాల పటే కలత వెందిన వారక రాయపోి లు మొదలగు 

విషయములను ప ందు పరచవలెను. 
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