
                                                        1. మాతృభావన 
ప్ర. 1.   మాతృభావన పాఠ్యభాగ  రచయిత గూర్చి ర్ాయండి  .                                       (2 మా)s  
జ .     1. కవి :- గడయిారం వ ంకట శేష శాస్త్ర  ి.      కాలం :- 20 వ శతాబి్ద 

         2. రచనలు :- శ్ర ీశివభారతము , మురారి , పుషపబాణ విలాసం 

         ౩. బ్దరుదులు  :-  కవిస్త్ంహ , కవితావతంస , అవధాన పంచానన  
         4. ఇతరములు :- వీరు శతావధాని , సావంతంత్య కాంక్ష కలిగని వారు  
 ప్ర .2.  మీతోటి బాలికలను మీర్ెలా గౌరవిస్ాా రు ?                                                          (2 మా) 
 జ .    1. మా తోటి బాలికలను స ంత అకకలుగా , చలెలె ళ్ళుగా  గౌరవిసార ము . 
         2. వారకిి ఏ సహాయం కావలస్తన్ా చేసార ము . 
         ౩ . వారిని ఎవరూ అలెరి చేయకుండా చూసార ము  . 
         4. చదువులో సహాయం చేసార ము. వారికి  చేదోడు వాదోడుగా నిలబడతాము. 
ప్ర . ౩.  శివాజీ గోప్పతనాన్ని మీ పాఠ్ం ఆధారంగా స్ ంతమాటలలో  ర్ాయండి .                     (4 మా)B 

జ.      1. శివాజీ మాటకూ , చేతకూ తడేా ఉండదు . 
         2. పరస్త్ర లిను కననతలుె లవలల గౌరవించవేాడు.  

౩. శతర్దురాా లను జయంచినపుడు అకకడ ిస్త్ర లిను అవమానించవదిని చెప్ప్న ధరమ పభ్ువు. 
4. తపుప చేస్తన్ సో న్ దవేుని ప్ా్ణాలు తీసార నని హచెచరించాడు . 
5. తన సరాి రు వలె తపుప జరగిిందని తనను మనినంచమని యవనకాంతను కోరాడు. 
6. సో న్ దవేుని మాటలను బటిి  అతను కావాలని  తపుపచయేలేదని తలెుసుకొని అతనిన క్షమంచాడు. 
7. పతివత్ా స్త్ర లిు అగని జవవలల వంట ివారు వారికి అపచారం చేయవదిని చెప్ాపడు. 
8. పతివత్లు భారతదేశ కలపలతలు అని శివాజీ అభిప్ా్యం. 
9. యవనకాంతను, కళ్యాణి సరాి రుని ఆదరించి బీజవపురం పంప్ాడు.  . 
10.స్త్ర లిు పూజ్యాలు వారిని గౌరవించాలని తన స్త నైాాధిపతరలను ఆదశేించాడు. 

ప్ర. 4.  శివరాజంతట ( పత్ిపదారథం )                                                             (4 మా) 
         శివరాజ్య                        = శివాజీ మహారాజ్య                             ప్ాఱగన్+చూచి    = కలిగేలా చూస్త ్ 
         అంతటన్                  = అపుపడు                                       పలలకన్             = ఆమతెో ఇలా అనానడు         
         మేలుమసుంగు                   = మేలు ముసుగు యొకక                     వనితారతనంబులు= రతానల వంటి స్త్ర లిు  
         తెరలోన్                         = తరెలోపల                                      ఈ భవా            = ఈ శుభపద్మెనై  
         స్త్నగధ                             = దటిమెనై                                       హె ందవ భూ       = భారత భూమ ప్ ై  
         అంబుద                         = మఘేాల యొకక                              జంగమ             = సంచరించే  
         ఛాయలోన్                      = నీడలో                                         పుణాదవేతలు      = పుణాదవేతల వంటివారు  
         నవసౌదామనిన్                = కొతర  మరెుపు తీగను                          మాతా              = అమామ  
         ప్ో లు                             = ప్ో లినటలె  ఉనన                                       తపుపన్            = మా తపుపను  
         ఆ యవన కాంతా రతనమున్ = ఆ యవన స్త్ర  ిరతనమును                    స్త రైింపుమీ         = మనినంచు  
         భకిర గౌరవముల్                 = భకతర , గౌరవమూ   

                         ఇతరములు : 5 . అనలజ్యయతుల (పత్ిపదారథం)   6. ఆ యిేమీ ఒక (పదాం , భావం ) 
           (ప నై పేర్కొని ప్రశ్ిలు వాటి సమాధానాలు చదవడంలల వెనుకబడని విద్ాయరుు లకు సూచనలు మాతరమే ) 

 

 



                                                        2. అమరావతి 

ప్ర. 1.  అమరావతి పాఠాయాంశము ఏ ప్రక్రియలో ఉాంది  ? / వ్ాయస ప్రక్రియ గుర ాంచి రాయాండి .                   (2 మా)s 

జ .    1. ఏదెనైా ఒక  అంశాన్ని గుర ంచి వివరంగా చపె్పేదే  వ్ాాసం . 
        2. అంశాన్ని గుర ంచి సంపూరణ సమాచారం ఉంట ంది . 
        ౩. సమాచారం ప్పరాలుగా రాస్ాా రు . 
        4. సమాచారం పునరుక్తా  లేకుండా వివర స్ాా రు . 
 ప్ర .2. రాజధాని నగరానిక్ర  మామూలు  నగరాలకు గల తేడా ఊహ ాంచి రాయాండి .                               (2 మా) 
 జ .   1. రాజధాన్న నగరం అంటే రాష్్టర ముఖ్ా పర పాలనా క్ ంద్రం గా అంద్ర క్త అంద్ుబాట లో ఉండాలి. 
        2. పరభుత్వ పరధాన క్ారాాలయాలు ఉండాలి . 
        ౩ . రాకపో కలకు విశాలమ ైన రోడ్డు  మారాా లు , అన్ని సద్ుపాయాలు ఉండాలి . 
        4. మామూలు నగరాలలో పరభుత్వ పరధాన క్ారాాలయాలు ఇంక్ా అన్ని రక్ాల సద్ుపాయాలు ఉండ్వు . 
ప్ర . ౩. అమరావతి సాాంసకృతిక వ్ ైభవ్ానిి వివర ాంచాండి.                                                                  (4 మా)B 

జ.      1.  అమరావతి అంటే చిరాయువు కలిగ నది అన్న అరథం . 
         2. ఆయా రాజుల పర పాలనా విధానాలు , సంసకృతీ సంపరదాయాలు అమరావతిప్ ై మంచి పరభావం చూపాయి .  

౩. ఇకకడ్ అనేక బౌద్ధ , శ వై , వ్ ైష్టణవ , ముస్ల ం , క్్ైసాైవ   మత్ సంపరదాయ పరభావ్ాలు కన్నప్స్్ాా యి . 
4. క్రసీుా  పూరవం బుద్ుధ డ్డ అమరావతిన్న సంద్ర శంచాడ్డ . 
5. ఇకకడ్ బుద్ుధ న్న ధాత్ువులప్ ై కటట్న  మహా చెతై్ాం దాన్న చుటట్  అంద్మ ైన శిలాేలు ఉనాియి . 
6. ఇకకడి బౌద్ధ విశ్వవిదాాలయంలో ఆచారా నాగారుు నుడ్డ ఉండవే్ాడ్డ . 
7. 2006 లో బౌద్ధ  మత్ గురువు ద్ల ైలామా ఇకకడ్ ‘ క్ాల చక ీమహా సమమేళనం ‘ న్నరవహ ంచారు. 
8. ఆ క్ాలంలో అకకడ్ జ్నైమత్ం కూడా కలద్ు . 
9. ఇకకడ్ ఉని అమరలింగ శ్వర స్ావమి  ఆలయం పంచారామాలలో  ఒకటట . 
10.ఇంక్ా వ్ేంకటేశ్వర స్ావమి ఆలయం కూడా కలద్ు. 

ప్ర. 4. అమరావతిలో అద్బుత శిలప సాంప్ద్ సృష్టాంచిన శిలుపలనబ అభినాందసితూ  లేఖ రాయాండి . 
         ( విదాారుధ ల అవగాహనక్ోసం లేఖ్ విష్టయంలోన్న ముఖ్ాాంశాలు ఇవవడ్మ నైద ి ) 
 జ.    ననేు ఈ మధ్ా మన రాజధాన్న అమరావతి వ్ ళ్లల అకకడ ిశిలాేలు చూస ్ఆశ్చరాపో యాను. అవి చాలా అంద్ంగా ఉనాియి. 
        ‘ అమరావతి నగర శిలాేలు అపురూపం  ‘ అన్న పరముఖ్ శిలే కళా పర శోధ్కులు ఫ రూా సన్ ప్పరకకనాిరు. ఇకకడ ిశిలాేలలో        
        నవరస భావ్ాలు కనపడ్తాయి. ఆ శిలాేలు చెక్తకన శిలుేలను అభినందించాలి. శిలిే శిలలను అంద్మ ైన శిలాేలుగా  చకె్తక  
        వ్ాటటక్ర జీవం పో స్ాా డ్డ. బండ్రాయిన్న దవేుడగిా మార చ కళ అత్న్నక్  స్ ంత్ం.అత్న్న సుతాి నుండ ిఎనని దేవ్ాలయాలు వ్ లిశాయి. 
        శిలిే చిరంజీవి. అకకడి బుద్ుధ న్న విగహీాలు .దవే్ాలయ సూా పాలు చెక్తకన శిలిేక్త జోహారుల . నీవూ అమరావతి త్పేక ద్ర శంచు. 
           (ప నై పేరకకని ప్రశిలు వ్ాటి సమాధానాలు చద్వడాంలో వ్ నబకబడని విదాయర్థు లకు సతచనలు మాతరమే ) 
                   
 

 



                                                    3.జానపదుని జాబు  
పర. 1.  జానపదుని జాబు పాఠ్య భాగ రచయిత గుర ించి రాయిండి.                                                                            (2 మా)s 

జ .     1. రచయిత : డాll బో యి భీమన్న   కాలం : 20 వ శతాబదం 

         2. రచన్లు : గుడసిలెు కాలిపో తున్ానయి, జాన్పదుని జాబులు, పాలేరు(న్ాటకం) 
         ౩. బిరుదు   : కళాపరపూరణ 
         4. ఇతరములు : గాంధీ, అంబదేకర్ బో ధన్ల పరభావంతో కలం పటాా రు. స్ాాతంతరయ ఉదయమంలో పాలగొ న్ానరు. 
పర .2.  “ పల్లె టూళ్ళు కన్నీళ్ళు పెడుతునీవి” దీనిీ వివర స్తూ  రాయిండి.                                                                 (2 మా) 
 జ .    1. చదువుకున్న వాళ్ళు పలలె పరజల కషా్ఫలలె నినతంటూ పటానలలో సుఖలలు అన్ుభవిసుు న్ానరు.  
         2. కషా్పడి పంటలు పండించే ర తైున్ు, ఆ గాామలలలోని అవసరాలన్ు పట్ాంచుకోవడం లేదు. 
         ౩ . గాామలలలో విదయ, వ ైదయ,రవాణా సదుపాయలలు లేవు.  
         4. అందుకే పలలె  పరజలు దుుఃఖిసుు న్ానరని చెపాారు. 
పర . ౩.  “పల్లె టూళ్ళు పరశాింత జీవిత సౌఖ్ాయనికి  పుటటిళ్ళు” దనీిీ స్మర ిస్తూ  రాయిండి.                                                (4 మా)B 

జ.      1. పలలె టూళ్ులో జీవితం పరశాంతంగా ఉంట ంది.  
         2. చకకని పరకృత శోభ అందరికీ ఆన్ందానిన ఇసుు ంది.    

౩. పచచని పొ లలలతో కళ్కళ్లలడుతుంది.  
4. పరజలందరిక ీపాడిపంటలు ఉంటాయి. 
5. తాజా కూరగాయలు, చలెని కలుషతిం కాని గాలి లభిసుు ంది. 
6. పండుగలపుాడు పలలె లు ముగుొ లతో, మలమిడి తోరణాలతో ముస్ాు బవుతాయి. 
7. పలలె పరజలు ఒకరిన్ొకరు బంధుతాంతో పలుకరించుకుంటారు. 
8. కషా్సుఖలలోె  అందరూ పాలుపంచుకుంటారు. 
9. గాామలలోె  చతేవృతుు ల వారు ఒకరకిొకరు స్ాయపడతారు. 
10. పలలె లు పరకృత రమణయీతకు పుట్ాళ్ళు. 

పర. 4.  పల్లె టూర  మనుషుల్ మధ్య స్ింబింధాల్ు, పరకృతి దృశాయల్ు వర ిస్తూ  మితుర నికి ల్ేఖ్.(స్తచనల్ు)                          (4 మా) 
 జ.                న్నే్ు ఈ మధయ కృష్ాణ జిలలె  చందరెపాడు మండలంలోని రామన్నపటే అన్ ేఒక పలలె టూరిక ివ ళాున్ు. ఆ ఊరులో  
         అనిన వృతుు లవారు కలసమిలెస ిఉంటారు. ఇకకడ ిపరజలు ఎకుకవగా పేరుె  పటె్ాకాక పెదదమమ, పని్నమమ, అకక, బావ  
         మొదలయిన్ వరుసలు పెట్ా  పేరమగా పిలుచుకుంట న్ానరు. వారు ఐకమతయంగా ఉంటారు. 
                    ఆ ఊరి పరకకన్ే కృష్ాణ న్ది. న్ద ిపరకకన్ ేకొండ. కొండ మీద దాారక వ ంకటశేారస్ాామి గుడి. చూడటానికి  
         ర ండుకళ్ళు చాలవు. చాలల అందంగా ఉంట ంద ిఅకకడి పరకృత. ఇకకడ ికొండల పరసిరాలోె  వజరా లు దొరుకుతాయని  
         పరసిదిద . న్నే్ు వ ళాె న్ు కానీ న్ాలుగు రంగురాళ్ళు దొరకిాయి. ఇకకడి  వరి చలేు చూసుు ంటే భూమలతకు చీర చుట్ాన్ట ె   
         ఉంట ంది. అరట్ తోటలు, కొబబరి చటె ె  కళ్కళ్లలడుతుంటాయి. అందుకే పలలె లు దశే స్ౌభాగాయనిక ిపుట్ాళ్ళు. 
పర. 5.  జానపదుని జాబు  పాఠ్ిం ఆధారింగా నినాదాల్ు , స్తకుూ ల్ు తయారు చేయిండి.                                                (4 మా) 
జ.                      నినాదాల్ు                                                                      స్తకుూ ల్ు 
         1. పలలె టూళ్ళు పరశాంత జీవిత స్ౌఖలయనిక ి పుట్ాళ్ళు.        1. కషా్ం ఒకరదిి , ఫలితం మరొకరదిి.  
         2. పలలె ల సంరక్షణ - మన్ందరి బాధతయ.                        2. డబుబలేని చదువు ఇబబందుల చటే . 
         3. పలలె లు దేశ స్ౌభాగాయనికి పుట్ాళ్ళు.                       3.కాలం చాలల విలువ ైన్ది.                              
        4. అన్నదాతన్ు - ఆదుకోవాలి                               4. కొతు  పరచియలలతో పాత పరిచయలలు అడుగున్ పడతాయి. 

 



                                                        4. వెన్ెెల  
ప్ర. 1.   వెన్ెెల  పాఠ్యభాగ  కవిని  గూర్చి ర్ాయండి .                                                                       (2 మా)s 
జ .     1. కవి :-   ఎఱ్ఱ న.                    కాలం :- 14  వ శతాబ్ద ం  
         2. రచనలు :-  భారతంలో అరణ్యపరవ శషేం, నృస ంహపురాణ్ం, హరవింశం. 
         ౩. బిరుదులు  :-  పరబ్ంధ పరమేశవరుడు , శంభుదాసుడు  
         4. ఇతరములు :- వీర ిరచనలోో  వరణనలు అధికం. శివభకతి కలవాడు. 
 ప్ర .2.  వెన్ెెల పాఠ్యభాగం న్పే్ధ్యం ర్ాయండి.                                                                                  (2 మా) 
 జ .    1.  నృస ంహపురాణ్ంలో హిరణ్యకశిపుడు వనవిహారం చేసాడు. 
         2.  ఆ సందరభంలో కవి సాయం సమయాన్ని, చందరరదయాన్నివరిణంచాడు. 
         ౩.  రోజంతా ఎండను పరసరించిన సూరుయడు అసురనాయకుడు సహించడన్న అసిమంచాడు. 
         4. తరువాత పరకృతిలో వచిిన మారుులు, చందరరదయం వరణన కలవు. 
ప్ర . 3.   కవి వెన్ెెలను వర్చణంచడానికి ఏఏ అంశాలు ఎనుెకున్ాెరు.   (2 మా) 
 జ .    1.  వనెెిల పాల సముదరం వలె ఉందనాిడు. 
         2. వెనెి లకు చందరకాంత శిలలు కరిగి, జడవిానలు కురశిాయనాిడు. 
         3. అమృతపు జలుో లా, మంచి గంధపు పూతలా ఉందనాిడు. 
         4. అందమ నై స్ి  ీనవువలా, మనసుకు ఆనంద తరంగంలా వరిణంచారు.  
ప్ర . 4 .  వెన్ెెల పాఠ్ం సార్ాంశం  స ంతమాటలలో  ర్ాయండి.(లేదా) వెన్ెెల ఏ విధ్ంగా వాయప ంచంది.           (4 మా)B 

జ.      1.  సూరుయడు అసిమంచగాన ేపదమం ముడుచుక ంది.  
         2.  పడమటి దికుున ఎరుపురంగు వాయప ంచింది. ఆకాశంలో చుకులు వచాియి. 

౩. అధికమ ైన చీకట ిఆకాశం, దికుులు, భూమ అంతటా నలోగా వాయప ంచింది. 
4. దకిుులనే క మమలు పటటు క న్న, చుకులు అన ేపూలు కోయడాన్నకత చందుర డు ఆకాశంలోకత వచాిదు. 
5. చందుర న్న వనెెిల పరవాహం పాలసముదరంలా ఆకాశమంతా వాయప ంచింది. 
6. చందరబింబ్ం పాలసముదరంలో ఆదిశషేువు శయయవలె కన్నప ంచింది. 
7. ఆ వనెెిలలో కలువ రకేులు విచుికునాియి. 
8. వనెెిలకు చందరకాంత శిలలు కరిగి, జడవిానలు కురశిాయి. 
9. అందమ నై స్ి  ీనవువలా వనెెి ల విరసి ంది. 
10.ఈ విధంగా అందంగా న్నండు వనెెిల అంతటా వాయప ంచింద.ి 

ప్ర. 5.  దసెలను క మమ లొయయ  ( పరతిపదారథం )                                                                  (4 మా) 
         రజనీశవరుడు        = రాతిరకత పరభువెైన చందుర డు            ఆకసము                      = ఆకాశము  
         దసెలను            = దికుులు అనే                          అనుపరేి                       = అన ేపరేు గల        
         క మమలు                  = క మమలను                             భూరుహము                 = చటెటు  యొకు   
         ఒయయన్                   = మ లోగా                                  కాంత                         = మనోహరమ ైన  
         అతిదరీఘములెైన           = మకతులి పొ డవెనై                       న్నరంతర                      = దగగరగా ఉని  
         కరంబ్ులన్                = కతరణ్ాలతో                              తారకా                        = నక్షతరా లు అనే   
         ప రయంబ్ు+ఎసగగన్      =  పేరమతో                                లసత్                         = పరకాశిసుి ని  
         ఊది                        = పటటు కున్న                               కుసుమచయంబ్ున్        = పుషు సమూహాన్ని  
         న్నకతు                       = ప కైత లేచి                                 కోయుటకున్+ఒకో+అనన్ = కోయడం కోసం అనిటటో   
         ఉనిత లీలన్             = గొపుగా                                  సముతిిక                  = మకతులి ఆసకతి గల   
         పేరుి                      =  విసిరించిన                       ఆకృతిన్  =ఆకారంతో  ,      పరా కనె్ = వాయప ంచాడు  
                         ఇతరములు : 6. సురుచరతారకాకుసుమశోభి  (పదయం, పరతిపదారథం, భావం ) 
 



                                                             5.ధన్యుడు  
ప్ర. 1.   ధన్యుడు పాఠ్ు భాగ రచయిత గుర ించి రాయిండి.                                                                               (2 మా)S 

జ .     1. రచయిత : పరవస్తు  చిన్నయస్ూరి,     కాలం : 19 వ శతాబ్ద ం 

         2. రచన్లు : నీతిచంద్రకి, బ్ాలవ్ాాకరణం,  
         ౩. బిరుదత   : స్ూరి ( స్ూరి అన్గా పండితుడు) 

         4. ఇతరములు : వీర ిరచనాశ లైి ప్ాిచీన్ కావాభాషలో ఉంట ంద్ర. ఈయన్  అనకే భాషలోో  పండితుడు. 
 ప్ర .2.  “అరధములు నితుములు కావు “ ఇది సమరధనీయమేనా మీ మాటలలో  రాయిండి.                                         (2 మా) 
 జ .    1. అరధములు నితాములు కావు అంటే ధన్ము శాశవతంగా ఉండదని అరధం. 
         2. ధన్ము ఎలా వస్తు ంద్ో  ఎలా ప్ో తుంద్ో   తలెియదత. 
         ౩ . ఈ రోజు ధన్వంతుడు మరునాటిక ి బీదవ్ాడు కావచతు. 
         4. కూరచుని తింట ేక ండల ైనా కరగిిప్ో తాయి. కాబ్టిి  అరధములు నితాములు కావని రచయిత చెప్ాాడు. 
ప్ర . ౩.  మింథరుని మాటలన్య మీరు సమర ధస్ాా రా ?  ఎిందయకు ?                                                                      (4 మా)B 

జ.      1.  మింథరుని మాటలన్య ననే్య సమర ధస్ాా న్య. 
         2. ధన్ము శాశవతంగా ఉండదని చెప్పా న్ మాటలు స్తాము. 

౩. ఎందతకంటే ధన్ము ఏద్ో  రకంగా రావచతు, ప్ో వచతు. 
4. య వన్ం పవి్ాహవ్ేగం వంటిద్ర అంటే వయస్తు తరగిిప్ో తుంద్ర. 
5. జీవితం నీటిమీద బ్ుడగలాగా ఎపుాడయినా ప్ో వచతు. 
6. అంటే ధన్ం, య వన్ం, ప్ాిణము వ్గేంగా న్శిస్ాు యి.  
7. అందతవలో బ్ుద్రధ మంతుడు తవరగా ధరమములు చేయాలి. 
8. లేకప్ో తే తరువ్ాత బ్ాధపడాలి. 
9. ఇవనీన అక్షర స్తాములు. 
10. ఇవనీన తెలుస్తక ని ఆచరంిచిన్వ్ాడే  ధన్తాడు. 

ప్ర. 4.   చూడాకరుు నికి, వీణాకరుు నికి మధు జర గ న్ మాటలు సింభాషణారూప్ింలల రాయిండి.                                (4 మా) 
 జ.     వీణాకరుు డు   :  మితమిా! చూడాకరాా  ! ఏమిట ి? ప్ కైి చూస్ూు  నలే మీద గలిక కరరతో క డుతునానవు. 
          చూడాకరుు డు :  మితమిా! నేన్త చిలుక క యా మీద ప్ాతలిో ప్ టిిన్ ఆహారానిన ఒక ఎలుక పతిిరోజూ తింట ంద్ర. 
                           ఈ ఎలుక వలో ఆపద ఎకుువగా ఉన్నద్ర. 
         వీణాకరుు డు   : ఎకుడ ిఎలుక ? ఎకుడి చిలుక క యా ?  ఇంత చిన్న జీవి అంత ఎతుు  ఎలా ఎగుర గలుగుతుంద్ర. 
                               ఇకుడే నివశించతట వలన్  ఈ ఎలుకకు అంత బ్లము వచిు ఉంట ంద్ర. 
          చూడాకరుు డు : చాలా కాలం న్తంచి ఈ ఎలుక ఇకుడ ేఒక కన్నంలో ఉంట ంద్ర. ద్ానికి  కారణం  తలెియదత. 
                          ఈ కనాననిన తవివ చూస్ాు . 
           వీణాకరుు డు   : తపాకుండా తవివ చూడు మితమిా !  
ప్ర. 5.  ధన్యుడు పాఠ్ిం ఆధారింగా సూకుా లు తయారు చేయిండ.ి                                                                      (4 మా) 
జ.      1. ధన్ం కలవ్ాడే బ్లవంతుడు.                  5. అరథములు నితాములు కావు. (ధన్ం శాశవతం కాదత ) 

          2. ధన్ం అనిన శుభాలకు మూలం.             6. జీవన్ము బ్ుదతుద ప్ాియము ( జీవితం నీట ిమీద బ్ుడగలాంటది్ర ) 
          3. ద్ారదిియం కంటే మరణం మలేు.             7. ధన్లోభము స్రవ ఆపదలకు మూలం.  
         4. ఆశన్త విడచిిన్ వ్ాడ ేమంచివ్ాడు.         8. వివ్ేక హీన్తడెైన్ పిభువున్త సవేించతటకంటే వన్వ్ాస్ము ఉతు మం. 
    



                                                        6. శతక మధురమి  
ప్ర. 1.   సజ్జన లక్షణాలు  పేరకొనండి .                                                                                                              (4 మా)s  
జ .     1. సత్యమ నై మాటలు మాటలా డటం.                   6.త్లా్లదండరు లను , గురువులను , పదెదలను గౌరవంచడం. 
          2. ఆపదలందు ధ ైరయంగా ఉండటం.                   7. ఇత్రుల సంపద  ఆశంచకుండా ఉండటం. 
          3. గరవం లేకుండా ఉండటం.                          8. ఇత్రులకు మలేు కల్లగ ంచే పనులు చేయడం. 
          4. ఉత్తములతో స్నే హం చేయడం.                   9. త్నకు ఉనేంత్లో అనాధలకు అనేం పటెటడం. 
          5. వనయవధయేత్లు కల్లగ  ఉండటం.              10. త్న దశేాన్నే , మతాన్నే , భలషను అభిమాన్నంచడం.                 
ప్ర .2.   న ైతిక విలువలంటే ఏమిటి ? మీరు గమనంచిన విలువల్ని పేరకొనండి.                                                         (4 మా) 
 జ .    1. నీతితో కూడిన వలువలనే న తైిక వలువలు అంటలరు. మంచి పదధత్ులు అన్న అరధం. 
         2. స్్త లీను గౌరవంచడం. 
         ౩ . కులమత్ భదేాలు పాట ంచకుండా ఉండటం. 
         4. పర సరాలు శుభ్ుంగా ఉంచడం. 
         5. చ డర అలవాటలా  లేకుండా ఉండటం.( 1 వ పుశ్ే సమాధానాలు మర కొన్నే రాయవచుు) 
ప్ర . ౩.  పేదలకు దానం చయేడం వలన మనం ప ందే మేలును గురించి మితరర నకి లేఖ రాయండి.                                 (4 మా)B 

జ.        నేను క్షమేం . నీవు కూడా క్షమేమనేన్న భలవసుత నాేను. ఈ మధేయ మా త లుగు ఉపాధాయయులు శ్త్క మధుర మ  
          పాఠం వవర ంచారు. అందులోన్న పదాయలు ఎననే మంచి వషయాలు త ల్లయజేసుత నాేయి. 

మానవ సాయమే మాధవ సాయం అంటలరు. మన ఇరుగు పొ రుగు వార లో  ఎందోరో పనదలు ఉంటలరు. వార క ి                                 
ఉనేంత్లో దానం చయేాల్ల. ఆకల్లతో అలమట ంచ ేపనదలకు అనేం పటెలట ల్ల. పాఠశాలలో పనద పిలాలకు పుసతకాలు,పెనుేలు 
దానం చయేాల్ల. పరీక్ష ఫజ్ు కటటలేన్న వార కి డబ్ుు దానం చయేాల్ల. వ దైయం అవసరమ నై వార కి త్గ న సాయం చయేాల్ల.  

  ఎంతోమంద ికషటపడ ిపన్నచసే్నిా వార  ద ైన్నక అవసరాలు తీరడంలేదు. అటలవంట  వార కి న్నజంగా సాయం అవసరం. 
 అటలవంట  పనదల ముఖాలోా  ఆనందం కనపడలేా చేస్నత  , మన జీవతాలు సుఖసంతోషాలకు న్నలయం అవుతాయి. మనకు 
 త్ృపిత  ఉంటలంది. ననేు నాకు చతే్న నైంత్ పనదలకు దానం చేసాత ను.   
ప్ర. 4.   నీరము….. ( పుతిపదారథం )                                                                                                            (4 మా) 
         నీరము                   = నీరు                                శుకితలోన్+ పడ ి        = ముత్యపు చిపపలో పడ ి        
         త్పత  లోహమున న్నల్లు    = కాల్లన ఇనుముపె ైపడి            సమంచిత్ పుభ్న్       = మికిిల్ల కాంతితో కూడనిద ై 
         అనాకమమ ై               = పనరులేన్నద ై                          మణతి్వము గాంచు    = మణలిా మారుత్ుంద ి

         నశంచున్                  = నశసుత ంద ి                         అధమ                   = నీచులను          
         ఆ నీరమ ే                 = ఆ నీర ే                             మధయమ                 = మధయములను   
         నళినీదళ సంస్ిథత్మ ై      = తామరాకుమీద న్నల్లచినద  ై       ఉత్తమున్               = ఉత్తములను 
         ముత్యమటలా                = ముత్యంలా                         కొలుు వార కని్         = స్నవంచే వార క ి         
         త్నరుున్                  = పుకాశసుత ంద ి                       పౌరుష వృత్ుత లు       = పురుషుల సవభలవాలు          
         ఆ నీరమ ే                 = ఆ నీర ే                                      ఇటలా                     = ఈ వధంగానే ఉంటలయి 
          
                            
               ఇతరములు : 5 . ప్టటు గ నీశవరుండు (పుతిపదారథం)   6. ఉరుగుణ (పదయం, భలవం) 7. స్థిరతర  (పదయం, భలవం) 
                             8. శతకం ప్రకిియ (2 మా) 
 



                                                    7. మాప్రయత్నం  
ప్ర. 1.   మా ప్రయత్నం పాఠ్యభాగ ప్రక్రియను ప్రిచయం చేయండి.                                                                           (2 మా)s 

జ .      ఒక గ్రంథాన్ని, ఆ గ్రంథ నేపథాాన్ని, లక్ష్యాలను పరచియం చసే్తూ  ఆ గ్రంథ రచయితగాన్న , వరేే రచయిత, 
          విమరశకుడుగాన్న రాస ే పరిశీలనాతమక పరిచయ వాక్ాాలను పఠీిక అంటారు. 
          దీన్నక్ ిముందుమాట , పరస్ాూ వన , తొలిపలుకు , మునుిడ ిమొదల ైన పేరలె నని ఉనాియి.                                    
ప్ర .2.    మహిళావరణం రచయిత్రర లు ఏయిే రంగాలకు చ ందిన స్త్ర ీల వివరాలు స్తేకరించాలనుకున్ానరు.                          (2 మా) 
 జ .    మహళిావరణం రచయితరర లు ఈ క్ిరంది  రంగాలకు చ ందిన సీూ లీ వివరాలు సేకరించాలనుకునాిరు 

         1. మొదటిస్ార ిచదువుకుని స్ామానా సీూ లీు. సీూ  ీవిదాక్ోస్ం ఉదామంచిన సీూ లీు.  

         2. మొదటగిా వితంతర వివాహం చసే్ుక్ొనే స్ాహస్ం చేసని సీూ లీు. 
         ౩ . ఉదామాలలోక్ ిచేర ి, జలలైుకు వెళ్ె ందుకు స్ాహసించిన సీూ లీు. 
         4. విదాాధకిులు , వివిధ రంగాలలో మొదటిస్ారి  అడుగ్ు పటెిి న సీూ లీు. 
ప్ర . ౩.   సాధారణంగా చరిత్ర నిరాాత్లుగా స్త్ర ీలకు గురిరంప్ు దొరకదు. ద ంతో మీరు ఏక్ీభవిసార రా? ఎందుకు?                     (2 మా) 
జ.      1. చరతిరలో సీూ లీకు స్రలనై గ్ురిూ ంపు లేదు అనదేాన్నక్ ిననేు ఏక్ీభవిస్ాూ ను. 
         2. స్ంపరదాయ చరతిరక్ారులకు సీూ లీు అంటే  గౌరవం, శ్రదధ  లేకపో వడమే దీన్నక్ి క్ారణం.    

౩. పురుషాధకిా స్మాజం సీూ లీ గొపపదనాన్ని వలెుగ్ులోక్ి రాకుండా అడుు క్ోవడం. 
4 ఒక చ తైనా స్మూహ పరవాహంగా సీూ లీను చతడకపో వడం.  

ప్ర .4.   “ఈ స్త్ర ీలందరూ ఈ చరిత్రను నిరిాంచేందుకు ఎంత్ మూలయం చ ల్లంచారో త్లుచుకుంటే మా గుండ లు బరువెక్ాాయి “ 
           అనడంలో రచయిత్రర ల అంత్రయం ఏమిటి?                                                                                               (4 మా) B 
జ.      1. సీూ లీు స్మాజంతోపాటు  తమ అభివృదిధ  క్ోస్ం ఒక స్మూహంగా ఏరపడి ఎనని పో రాటాలు  చేస్ారు. 
         2. వారు పడిన బాధలు, స్ాధించిన విజయాలకు చరతిరలో స్రియి ైన గ్ురిూ ంపు దొ రకలేదు.   

౩. చరితర అనే రథ చక్రా ల క్ింద వారందరి ఉన్నక్ ితరనాతరనకలయిపో యింది.  

4. పరతికూల పరసిిి తరలోె  పో రాటం చేస్తూ  క్ొతూ  జీవిత విధానాలు కనుక్ోోడాన్నక్ ిఅనేక పరీక్షలకు గ్ురయాారు. 
5. స్మాజంలో పరతిదాన్ని మారచడాన్నక్ ినడుంబిగించారు. 
6. స్ంపాదకులు సీూ లీ గ్ురించి వారు స్ాధించిన విజయాల గ్ురించి త లుస్ుకునాిరు. 
7. సీూ లీ చ తైనా పరవాహవేగ్ం, జీవం, పరవాహ కరమంలోన్న మారుపలు స్ంపాదకులకు క్ొతూ  విషయాలు త లిపాయి. 
8. ఆ స్ామానా సీూ లీ స్ాహస్ం అస్ామనామ ైనదన్న స్ంపాదకులకు అన్నపించింది. 
9. ఆ సీూ లీు చరతిరను న్నరిమంచేందుకు ఎనని కషినషాి లకు గ్ురలై ఉంటారన్న స్ంపాదకుల అభిప రా యం. 

 ప్ర. 5.  మహిళల మీద చూప్ుత్రనన వివక్షలను ఖండసి్ూర , మహిళలు ధ ైరయంతో మెలగాలని త ల్పేలా కరప్త్రం(స్ూచనలు)(4 మా) 
 

                  మహళిా పరగ్తి                                                     స్మగ్ర అభివృధ్ిధ       

                  మహళిలారా ! “పదండి ముందుకు , పదండ ితోస్ుకు , పో దాం పో దాం పెైపెకై్ ి“ అని శీర శీర  మాటలు మరువకండి. 
ఈనాడు సీూ లీ విషయంలో ఇంక్ా క్ొందరు వివక్ష చతపుతరనాిరు.  ‘సీూ లీను గౌరవిదాద ం” అనే బో రుు లు మాతరమే  
కనబడుతరనాియి. ఎవరలనైా అనాాయాన్నక్ ిగ్ురలతైే సిగ్ుు తో చితిక్ిపో కండి. ధ ైరాంగా అనాాయాన్ని ఎదిరించండి. 
 అనాాయాన్నక్ ిగ్ురలనైవారకి్ి అండగా ఉండండి. ఆడపలెి పుడతి ేఅదృషి లక్ష్ిమ  అన్న  తలెిదండుర లు భావించాలి. 
ఉదయ ాగ్ం స్ంపాదించండి. తలెిదండుర లకు అండగా న్నలవండి. ధ రైేా స్ాహస ేలక్ష్ిమ అన్న మరువకండి. 
                ఇటుె   
 తేద ి. 08.03.2020                       ఆంధరపరదశే్ మహిళా స్ంఘం. 
         

 

మేలుక్ో ఓ మహళిా  



                                                        8. సముద్ర లంఘనం 
ప్ర. 1.   సముద్ర లంఘనం పాఠ్యభాగ  కవిని  గూర్చి ర్ాయండి  .                                                                         (2 మా)s  
జ .     1. కవి :-అయ్యలరాజు రామభద్రు డు  .      కాలం :-  16 వ శతాబి్ద 

         2. రచనలు :- రామాభయయద్య్మయ , సకల కథాసార సంగ్రహం 

         ౩. బ్దరుద్రలు  :-  చతుర సాహతియ లక్షణ చకరవరతి   
         4. ఇతరమయలు :- ఈ కవి కవితయం చమతాారంతో కూడ ంద్ని వీరత వరణనల ద్ాారా తలెుసరి ంద్ి. 
 ప్ర .2.   ‘ప్రబంధం’ అంటే ఏమిటో వివర్చంచండి.                                                                                                (2 మా) 
 జ .    1. వరణనా ప్ుధానమ ైన కావ్ాయలు ప్ుబంధాలు.  
         2. ప్ురాణ, ఇతిహాసాల నరండ  ఒక చినన కథనర తీసరకొని అష్ాా ద్శ వరణనలతో ప ంచి రచిస్తి  ద్ానిన ప్ుబంధం అంటారు. 
         3. అష్ాా ద్శ వరణనలు అనగా 18 రకాల వరణనలు. 
         4. శ్రరకృష్ణద్వేరాయ్ల కాలానిన ప్ుబంధ య్యగ్ం అంటారు.  
ప్ర . ౩.  హనుమంతుడి శక్తిసామర్ాయ ాలను వివర్చంచండి.                                                                                      (4 మా)B 

జ.      1. హనరమంతుడు సమయద్ుా నిన ద్ాటేమయంద్ర శరరీానిన ప ంచి మహ ంద్ుగతరతప  ైఅడుగ్యలు వ్శేాడు. 
         2. అప్ుుడు పడిుగ్యలు ప్డడటలు  అకాడ  రాళ్ళు ప్గతలిపో గా,తోకనర తిపుినప్ుుడు గాలి వ్ేగానిక ివనంలో చటెలు  కూలిపోయ్ాయి.  

౩. చతేులు చరతచినప్ుుడు వచిిన శబాి నికి కూర ర జంతువులు పారతపో య్ాయి. 
4. అతడు చేస్ని స్ింహనాద్ానికి గ్యహలు ప్ుతిధానించాయి. కొండలు కంపించాయి.  
5. కొండలప ై స్ లయిళే్ు కరెటాలు ఎగతస్పి్డ  ఆకాశానిన తాకాయి. 
6. హనరమంతుడు సమయద్ుా నిన చూస్ి చెవులు రతకిాంచి, చతేులు నడుమయకు ఆనించి, తోకనర ఆకాశం వ్ పై్ు ప ంచాడు. 
7. ఒకాసారతగా పాద్ాలతో కొండనర కిరంద్ిక ిఅణగ్ద్రుకిా ప ైకి ఎగతరాడు.  
8. చూస్త వ్ారతకి ప్రాతం ఎగతరతనటలు గా ఉంద్ి. విలుు  నరండ  విడ చిన బాణంలా హనరమంతుడు ద్ూసరకుపో య్ాడు. 
9. హనరమంతుడ  పకిాల గాలి వ్గేానికి సమయద్ుం చీలి , బలిచకరవరతి ఇంటి వ్ాకిలిలా కనిపించింద్ి. 
10.హనరమంతుడు తన బలానిన, శకిిని చాటలతూ తిుకూట ప్రాతంప కైి చేరాడు. 

ప్ర. 4.  తన చూ ప్ంబయధిమీద్.... ( ప్ుతిప్ద్ారథం )                                                                              (4 మా) 
          తన చూప్ు           =  తన కంట ిచూప్ు                          నభోవీథకిని్           =   ఆకాశంలోక ి 
          అంబయధి మీద్న్      =  సమయద్ుంప ై                                ప ంచి                   =   ఎతుి గా ప ంచి     
          చాచి                   = ప్ుసరతంప్జసే్ి                                 అంఘ్యు లు            =   పాద్మయలు   
          శరవణ ద్ాంద్ాంబయన్ = తన రెండు చెవులనర                      ఇఱయ్ంగాన్+ ప టిా    =   బ్దగతంచి ప టిా     
          రతకిాంచి                =  నికిాంచి                                     బ్దటలా  +ఊద్ి         =  గ్టిాగా గాలి పలీిి   
          వంచిన                = కొద్ిిగా వంచిన                               గ్రకుానన్             =  వ్ ంటన ే 
          చంచద్రుజమయల్     =కద్లుతునన చేతులనర                     ఆ+కొండ             = ఆ మహ ంద్ుప్రాతానిన   
          సమయతాట            =మికిాలి విశాలమ నై                          అడంగ్న్             =  అణిగత పో యిేలా   
          కటీ స్ీమంబయలన్    =   మొల ప భైాగ్మయలంద్ర                         తరు కిా                   =  కాళ్ుతో తరకిా ప టిా   
          ప్ూనిి                =   ఉంచి                                       ప్యికని్              = ఆకాశంలోనిక ి 
          తోకన్                  =  తన తోకనర                       కుపుించి = ఎగతరత ,           లంఘించరచోన్ =ద్ూకెనర  
                         ఇతరములు : 5 . సముద్ర లంఘనం పాఠ్ం నేప్ధయం( 2 మా)  6. కటకట  (ప్ద్ాయనిక ిప్ుశనలు ) 
           (ప నై పేర్కొనన ప్రశనలు వాటి సమాధానాలు చద్వడంలో వెనుకబడని విద్ాయరథు లకు సూచనలు మాతరమే ) 
                   



                                                    9. మాణిక్య వీణ   
ప్ర. 1.  మాణిక్య వీణ  పాఠ్య భాగ రచయిత గుర ించి రాయిండి.                                                                             (2 మా)s 

జ .     1. రచయిత : విద్వాన్ విశ్ాం    కాలం : 20 వ శ్తవబ్దం 

         2. రచనలు : పనె్నేటిపాట ,ఒకన్వడు, పరేమంచవను(నవల) 
         ౩. బిరుదు   : కళాప్ేప్ూరణ 
         4. ఇతరములు : సంసకృతం, తెలుగు, ఆంగలము భాషలలల  ప్ండతిుడు. ప్త్రేకా సంపాదకుడుగా ప్నిచశేారు. 
ప్ర .2.   వచన క్విత ప్రక్రియను గుర ించి రాయిండి.                                                                                            (2 మా) 
 జ .    1. ఆధునిక యుగంలల వచన కవిత ఒక ముఖ్యమ ైన సాహితయ ప్ేకరయి. 
         2. ప్దయ, గయేాలలల ఉండే ఛందసుుతో  సంబ్ంధం ఉండదు. 
         ౩. సరళమ నై ప్ద్వలతో, వ్ాయవహారకి భాషలల రాసర కవితను వచన కవిత అంటారు.   
         4. చినే చినే ప్ద్వలు, వ్ాకాయలతో ధాని గరిభంతంగా ఉండే కవిత ‘ వచన కవిత ‘ 
ప్ర .3.   చర తరలో మ ైలురాళ్ళుగా నిల్చిన అింశాలేవి?/ క్వి వేటిని శుభాదినాలని వర ణించాడు.?                                   (2 మా) 
 జ .    1. మానవుడు చకిం కనుకుకనే రోజు , న్వలుగు గతీలతో అక్షరాలు విరచించిన రోజు. 
         2. తప్పటడుగులు మాని, తవండవం చసేని రోజు, భాషలు న్నరుుకునే రోజు , ప్ద్వలు అలుల కునే రోజు. 
         ౩. ధవనయం ప్ండించుకునే రోజు, కళలను ప్ండించుకునే రోజు, మానవ జీవన చరతిేలల మ లైురాళళు. 
         4. ఇవి మానవ జాత్రకర శుభద్ని్వలు, విజాా న్వనికర ప్తేీకలు. 
ప్ర . 4.   మానవ ప్రస్ాా నింలో క్ళ్, క్విత, విజ్ఞా నిం తోడునాాయని క్వి వర ణించాడు గదా! దనీినెలా సమర ాస్ాా వు?            (4 మా)B 

జ.      1. ఆద్ిమ మానవుడకిర కళలు తలెియవు.  
         2. అతను ప్ేకృత్రని చూచి ద్వనిే అధనీం చసేుకోవడవనికర ప్ేయత్రేచవడు. 

౩. ఆ ప్యేతేంలల అతడు ఏంతో విజాా నం సంపాద్ించవడు.    
4. చితలేేఖ్నం, పాటలు పాడటం, గజజెకటిి  న్వటయం చేయడం న్నరుుకున్వేడు.   
5. లిపిని న్నరుుకొని తన అభిపాేయానిే ఇతరులకు తలెుప్గలిగాడు. 

         6. ధవనయం ప్ండించుకొని ద్వనిే ఆహారంగా త్రన్వేడు. 
7. జీవితంలల కలిగని అలసటను కళ కవితల ద్వారా దూరం చేసుకున్వేడు. 
8. చకిం,నిప్ుప కనిపటెాి డు.  
9. విజాా నం అభివృధ్ిి  చసేుకొని , వ్ జైాా నికంగా ముందుకుసాగాడు. 

        10. ఈ విధంగా మానవ ప్ేసాా నంలల  కళలు , కవితయం, విజాా నం తోడుగా ఉన్వేయని కవి చపెిపన మాట నిజం.   
ప్ర. 5.  మాణిక్యవీణ క్వితా స్ారాింశానిా స్ ింతమాటలోో  రాయిండి.                                                                       (4 మా) 
 జ.     1. మంతవేలతో చింతకాయలు ఎలా రాలవ్ో, అలాగే ప్ద్వయలు  చదవడం వలల  చింతలు తొలగిపో వు.        
           2. యంతవేలతో రోగాలు నయం కానటలల  , తంతవేలతో సమాజ సమసయలు ద్వరికరరావు.                        
           3. సంఘం సమసయలతో బ్ాధప్డుతుంటల, అంతరకి్షంలలకర రాకజటలల  ప్ంప ిఏమ ప్యేోజనం.                                                  
         4. మనిష ిప్ుటిగాన్న ప్కేృత్రని చూసి ఆనంద్ించవడు. ద్వనిలలని రంగులనూ, ధయనులను అనుకరించవడు.                                
         5. గుహలలల జీవించ ేకాలంలలన్న, గోడలపె ైజంతువుల బ్ొ మమలు గీశాడు. పాటలు పాడవడు . న్వటయం చేసాడు. 
         6. చకిం కనుకొకనే రోజు, లిపతిో రాసని రోజు, నిప్ుప కనిపటెిిన రోజు , మానవ చరతిలేల మంచి రోజులు. 
         7. కళలు , కవితయం, విజాా నం, ప్జేాా నం మానవుడిని మహో నేతంగా నడపిిసాా యి. 
         8. న్నల నుండి ఆకాశానిే అందుకునే చినేవ్ాడు, చిరంజీవి మానవుడు. 



                                                   10. గోరంత దీపాలు   
ప్ర. 1.   గోరంత దీపాలు   పాఠ్య భాగ రచయిత గుర ంచి రాయండి.                                                                            (2 మా)s 

జ .     1. రచయిత : పులికంటి కృష్ణా రెడ్డి       
         2. కణలం    : 20 వ శతాబ్ద ం 
         ౩. రచనలు : నాలుగ్ణా ళ్ళ మండపం, గూడుకోసం గువవలు (కథ),  150 కథలు  
         4. ఇతరములు : జనజీవితాన్ని కళ్ళకు కటిినటలు  రచనలు చేసని కథాన్నకణ రచయిత. బ్ురరకథా కథకుడు. 
 
ప్ర .2.   “ఒంటర గా ఉన్నప్పుడు ప్పస్తకాలే మన్ నేస్ాత లు” అనే వాక్యంతో మీరు ఏకీభవిస్ాత రా? ఎందుక్ు?   (2 మా) 
 జ .    1. ఒంటరిగ్ణ ఉనిపుుడు మనతో మాటలు డ్ే సనిహితులు ఎవరూ ఉండదు. 
         2. అపుుడు ఎదో  మంచి పుసత కణన్ని తీసుకొన్న చదువుకొంటే, హాయిగ్ణ కణలం గడుసుత ంది. 
         ౩. పుసత కణలూ సనిహితుడ్డలా ఆనందాన్నిస్ణత యి. మంచి విషయాలు తెలుస్ణత యి. లోకజఞా నం కలుగుతుంది.   
         4. కణబ్టిి  ఒంటరగి్ణ ఉనిపుుడు పుసత కం మన నసేత ం అన్న ననేు ఏకీభవిస్ణత ను. 
 
ప్ర .3.   గోరంత దీప్ం క్థానిక్ దాారా మీరు గరహ ంచిన్ ముఖ్యమ ైన్ విషయాలు రాయండి.                                            (2 మా) 
 జ .    1. ఆనాథబ్లలురు కొడ్డగటిిన దీపణలు వంటవిణరు. వణరని్న చరేదీసనత  పరయోజకులు అవుతారు. 
         2. పరతి వయకతత మానవతవంతో దికుులేన్న వణరకిత, తనకు ఉనింతలో స్ణయం చయేాలి. 
         ౩. దకిుులేన్న వణరిన్న చరేదసీి, వణరి ఆకలి తీరిి , విదాయబ్ుదుు లు చపె్ిుసనత  మాణకిణయలాు  వెలుగ్ ందుతారు.   
         4. అపుుడు సమాజఞన్నకత సనవచసేన వయకుత ల మనసుు ఆనందంతో న్నండ్డపో తుంది.  

ప్ర . 4.   గోరంత దీపాలు  క్థానిక్లో వృదుు ని పాతర స్ాభావానిన , గొప్ుదనానిన స్ ంతమాటలోో  రాయండి.                       (4 మా)B 

జ.      1. పణఠం లోన్న వృదుద డు  అనాథ బ్లలుర గ్ోరంత దీపణలను న్నలుపుతుని వయకతత. 
         2. ఇతను అనాథలకు విదాయనగరం అనే విదాయలయం కటిించాడు. అకుడ అన్ని వసతులు ఏరణుటల చేశణడు. 

౩. వృదుద డు విదాయనగరంలో మకుటం లేన్న మహారణజు. వలేాదమింది అనాథ ప్లిు లకు ఉచితంగ్ణ చదువు చపె్ుించాడు.     
4. ఎవరెనైా న్నందించినా తన ధ్యేయాన్ని విదిచిప్టెేివణడు కణదు.    
5. రెలైోు  అడుకుుతిన ేబ్లలుణిా  చేరదసీి, చదవిించి, పరయోజకుణిా  చేసి, ప్ళె్ళళకూడ్ా చశేణడు. 

         6. పరయోజకుడ్ెనై ఆ అదృషివంతుడు ఇతన్ని కలిస ికృతజాతలు చపె్ిునపుడు ఏంతో సంతోషించాడు. 
7. విదాయనగరంలో చదువుకుంటలని ప్లిు లిి చూస ిఆనందించేవణడు. 
8. వృదుద డు చపె్ిున మాటలు అక్షర సతాయలు. 
9. ఎనని కొడ్డగటిిన దీపణలకు అతడు ఆశరయం ఇచాిడు. 

        10. ఆ  వృదుద డు వెలిగ్ంిచిన ఎనని గ్ోరంత దీపణలు , కొండంత వలెుగున్నచాియి. 
 
              ఇతరములు :- 5.   ఒక్ ప్రాయటక్ క్షేతార నిన గుర ంచి రాయండి.   (4 మా) 
                ( అమరావతి పాఠాయంశం – లేఖ్ లోని విషయాలతో పాటు మర కొనిన విషయాలు రాయవచుు) 
 
 
 
 (ప ైన్ పేరొొన్న ప్రశనలు వాటి స్మాధానాలు చదవడంలో వనె్ుక్బడని్ విదాయరుు లక్ు స్ూచన్లు మాతరమే ) 
 
    
 



                                                      11. భిక్ష  
ప్ర. 1.   భిక్ష  పాఠ్యభాగ  కవిని  గూర్చి ర్ాయండి  .                                                                       (2 మా)s  
జ .     1. కవి :- శ్రనీాథుడు      కాలం :- 15 వ శతాబి్ద  
         2. రచనలు :- కాశ్రఖండం, శ ంగార న షైధం, శివరాత్రి మహాత్మ్యం. మరికొన్ని రచనలు రచంచారు. 
         ౩. బ్దరుదులు  :- కవి సారవభౌమ    
         4. ఇత్మరములు :- శివభకుు డు. శ్రనీాథుడు ససీ పద్ాాలకు పసిిద్ధి . కనకాభిషకేాన్ని ప ంద్ధన మహాకవి. 
 ప్ర .2.   భిక్ష పాఠాయంశ నేప్థ్యం ర్ాయండి.                                                                                              (2 మా) 

 జ .    1. సకల విదాలకు గురువ నై  వదేవాాసుడు, పరమేశవరున్నకి ప్ీతి్రపాత్మిం అయిన కాశ్రలో త్మన శిషయాలతో ఉంటునాిడు.  
         2. పిత్రరోజూ న్నత్మాకర్లు పూరిుగావించ త్మన శిషయాలతో కాశ్ర నగరంలో భిక్షాటనం చసేేవాడు.    
         3. వారు తెచిన భిక్షలో సగం అత్రథులకు, అభయాగత్మయలకు సమరపించ, మిగలిినద్ధ వారు త్రనవేారు. 
         4. ఒకరోజు కాశ్ర విశవనాథుడికి వాాసుణ్ణి  పరీక్షించాలన్న సంకలపం కలిగింద్ధ. ఆ సందరభంగా జరగిని సంఘటన. 
ప్ర . ౩.  భిక్ష పాఠ్ం లోని కథ్ను సంక్షపి్త ంగా ర్ాయండి.                                                                                  (5 మా)B 

జ.      1. సకల విదాలకు గురువ నై వాాసుడు ఒక రోజు మధ్ాాహ్ిం వళే శిషయాలతో కలిసి భిక్షకు వ ళ్ళాడు. 
         2.  ఏవవేో కారణ్ాలు చెప్పి , ఎవరూ ఆనాడు వారకిి భిక్ష ప్ెటటలేదు. 

౩. ఆరోజు ఉపవాసం ఉండి మరుసటి రోజు పియత్రించనా శివున్న మాయవలల  ఎవరూ భిక్ష ప్ెటటలేదు. 
4. వాాసుడు కోపంతో భిక్షా పాత్మిను నడవిీధ్ధలో పగులకొటిట , కాశ్ర వాసులను శప్ించబో యాడు. 
5. ఇంత్మలో పారవతీద్ేవి సామానా సీు  ీరూపంలో వచి , త్మమ ఇంటకిి భోజనాన్నకి రమ్న్న ప్లిుసుు ంద్ధ. 
6. అపుపడు వాాసుడు త్మన శిషయాలు త్రనకుండా తాను త్రననన్న, పసుు ంటయను అన్న అనాిడు. 
7. అపుపడు పారవతీద్వేి నవివ శిషయాలందరినీ తీసుకొన్న భోజనాన్నకి రమ్న్న చెప్పింద్ధ. 
8. ఇంకా కోరని పద్ారాా లు ఏరాపటు చేయగలనన్న చెప్పింద్ధ. 
9. వాాసుడు సరే అన్న త్మన శిషయాలతో గంగలో సాినం చసేి వచాిడు. 
10. పారవతీద్వేి వారిక ిఎదురువ ళ్ళా ఆహావన్నంచ, భోజనశాలలో  వారందరిక ీభోజనం వడిడ ంచంద్ధ. 

ప్ర. 4.  ఆకంఠంబుగ ............  ( పతి్రపద్ారాం )                                                             (5 మా) 
         ఇపుడ                 = ఇపుపడు                            కట కటయ                   = అయాయ్యా   
         ఆకంఠంబుగ            =   కంఠం ద్ాకా                       నీవార ముషిటంపచుల్    = ప్ిడకిడెు గింజలతో కాలం గడిప్వేారు 
         మాధుకర భిక్షానింబు= మాధుకర రూపమ నై భిక్ష         శాక + ఆహారులు        = కాయ కూరలు మాత్మిం త్రనవేారు          
         భక్షింపగాన్             = త్రనడాన్నకి                           కంద భోజులు             = దుంపలు మాత్మిం త్రనవేారు              
         లేక + ఉనిన్         = లేకపో యిే సరికి                     శిల                         = రోళా  వది 

         కడున్                   = మికిిలి                              ఉంచ పకిీముల్          = జారని బ్దయాం సకేరించేవారు    
         అంగలారెిదవు        = చందులు  వేసుు నాివు             తాపసుల్                 = మునులు 
         మేలు + ఏ             = ఇద్ధ మంచ పననేా ?               నీకంటనె్                  = నీ కని   
         లెసస                    = బయగునిద్ా ?                             మత్రహనీులు+ ఎ        = బుద్ధి  త్మకుివ వారా?      
         శాంత్మయండవు +ఏ      = నీవు శాంత్మగుణ్ం కలవాడవనేా!                     
           
                         ఇతరములు : 5 . అనవుడు  (పతి్రపద్ారాం)   6. వేదప్ుర్ాణశాసత ర   (పదాం , భయవం ) 
     7. కోప్ం మనిషి విచక్షణను నశంప్జసేుత ంద ి( అనే అంశం గురించ రాయండి / మితరర నిక ిలేఖ రాయండి) 



                                                    12. చిత్రగ్రీవం   
ప్ర. 1.  చిత్రగ్రీవం  పాఠ్య భాగ రచయిత్ గుర ంచి రాయండి.                                                                                  (2 మా)s 

జ .     1. రచయిత : ధనగోపాల్ ముఖర్జీ      
         2. కాలం : 20 వ శతాబ్దం 

         3. రచనలు : కర్ి ది ఎలిఫ ంట్ , గోండ్ ది హంటర్ , ఇంకా జంతువులకు సంబ్ంధించిన 9 రచనలు చశేారు. 
         4. ఇతరములు : ఈయన “ నయూ బ్రె్జ మెడల్ “ గలెుచుకునన భారతీయ రచయిత.  
ప్ర. 2.  చిత్రగ్రీవం  పాఠ్య భాగ నేప్థ్యం  గుర ంచి రాయండి.                                                                                   (2 మా)s 

జ .     1. మనదేశంలోని అపారమెనై పక్ష ిసంపద, వృక్ష సంపద గుర్ించి తలెిపే పుసతకాలూ చాల తకుువగా ఉన్ానయి.    
         2. పూరవకాలం సమాచార్ానిన చరేవయేడానిక ిపావుర్ాలను ఉపయోగించవేారు. 
         3. కలకతాత లో ఓ ప ంపుడు పావురం , దానిన ప ంచే ఓ బ్ాలుడు , వాళ్ళ కథను తెలిపే పుసతకం చితరగజవీం. 
         4. పావుర్ాల పుటటు కకూ , వాట ిజీవన వివర్ాలకు సంబ్ంధించిన అతి  సయక్షమ వివర్ాలు చపెపడమ ేఈ పాఠం ఉదేదశూం.  
ప్ర . 3.   చిత్రగ్రీవాన్ని  గుర ంచి మీ స ంత్మాటల్లో  రాయండి.                                                                                (4 మా)B 

జ.      1.  చితరగజవీం అన్దేి ఒక  ప ంపుడు  పావురం. తలిిపక్షి ఒక వారతల పావురం. తండిరపక్ష ిగరి్ికలీ మొనగాడు. 
         2. చితరగజీవం తలిి నుండి తెలివితేటలు , తండిర నుండ ివేగం సంతర్ించుకుంది. 

౩. తలిిదండుర ల శీదధ  , శమీ వలి చితరగజవీం మహా ఏపుగా ప ర్గింిది . గులాబీరంగు చరమం తలెుపురంగు లోకి వచిచంది.   
4. దాని కళ్ళ దగగర , న్ోటి దగగర ఉనన పసుపు పచచని చరమం ర్ాలిపో యింది.  
5. పొ డవాటి , గటిుపాటి సయదలిాంటి ముకుు ఏరపడింది. 

         6. పుటిున ఐదోవార్ానికి చితరగజీవం గూడు నుండి బ్యటకు గెంతడం, నీరు తరా గడం చసేేది. 
7. మూడు న్ెలలు వయసుు ర్ాగాన్ే,దాని ఒళ్ళంతా సముదరపు నీలిగంగు ఈకలు ధగధగా మెర్ిశాయి.  
8. దాని మడె పరా ంతం ఇందరధనుసుు వర్ాా లతో అందంగా ఉంది.  
9. తండిరపక్ష ిచితరగజవీానికి ఎగరడం బ్లవంతంగా న్రే్ిపంది. ఎగరడంలో అలసిన చితరగజవీానిన తలిిపక్షి లాలించేది. 

        10. చితరగజవీానికి గల అతి సుందరమెనై ఈకలతో సాటరి్ాగల పావురం మర్ొకట ిలేదు. 
ప్ర. 4.  శిశువుల్ ప ంప్కంల్ల ప్క్షుల్కు, మానవుల్కు మధ్య ఉని పో లికల్ను, భదేాల్ను తెల్పండి.                              (4 మా) 
 జ.     1.  చంటపిలిిల న్ోటిక ితలిి తన పాలను అందించినటలి  , పక్షిపలిి  న్ోటిక ితలిిపక్షి, తండిరపక్షి ఆహార్ానిన అందిసాత యి.      
         2. పిలిలకు తలిి మంచి పకును ఏర్ాపటట చసేనిటలి , పక్షులు తమ పలిిలకు గూటలి  మంచి సౌకర్ాూలు ఏర్ాపటటచేసాత యి.                        
          3. మనుషులు తమ పలిిలకు ఆహార్ానిన ఉడకప టిు  మెతతగా చసేి , న్ోటలి  ప డతారు. 
         4.  అలాగే పక్షులు గింజలిన  కాసపేు  తమ న్ోటలి  న్ాననిచిచ , మతెతపరచి ఆ తర్ావతన్ ేవాటనిి పక్షపిలిిల న్ోటలి  ప డతాయి.                                               
         5. తలిిదండుర లు పిలిలకు పాకడం, లేచి నిలబ్డడం, నడవడం న్ేరుపతారు. అపుపడపుపడు లాలిసాత రు.                             
         5. పక్షులకు  తండిరపక్షి ఎగరడానిన న్ేరుపతుంది. ఎగరడంలో అద ిఅలసిపో గా , తలిిపక్షి వాటిని లాలిసుత ంది. 

  భదేాలు :-  6. మానవులు తమ పలిిల కోసం ధనం, ఆసిత  కూడబ్డెతారు. పక్షులు అలా దాచవు.                                                
7. పక్షులు ఒకట ిర్ెండు ర్ోజులకు సర్ిపో యిే ఆహార్ానిన మాతరమే దాసాత యి. 

         8. మానవులు తమ పలిిలను శాశవతంగా గుర్ితసాత రు. పక్షులు అలా శాశవతంగా  తమ పలిిలను గుర్ితంచలేవు. 
 
ఇత్రముల్ు :-5) తోటకు వచిిన పిలో్ల్తో త్మను కాపాడమన్న ప్క్షుల్కు , పిలో్ల్కు మధ్య జర గే్ సంభాషణ.          (4 మా) 
 
           
  


