
Marking Scheme (2022-23) 
Subject: Telugu (007) 

Class: X 
Time: 3 Hrs.          Max Marks: 80m 

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

మూల్య ాంకన సూచనలు  

1. 8 అక్షరదోషాలకు 1 మార్కు  వంతున తగ్ గంచాలి. 

2. చక్ు టి వాక్య నిర్మా ణంతో అరథవంతంగా, దోషరహితంగా వ్రవాసిన జవాబులకు పూర్త ిమార్కు లు ఇవవ  వచ్చు . 

 

భాగము - ఏ 

క్రింది గద్య ింశములలో ఏదైనా ఒకటి ఎన్ను కుని  చదివి అడిగిన క్రశు లకు సరియైన సమాధానములు 

క్ాయుము .               5×1=5 

1. ఎ. 

i) ఈ) తిమా్ క్ు  

ii) ఆ) తిమా్ క్ు  

iii) ఆ)  వ్రరఖ్యయ తిగాంచిన 

iv) ఆ) నీలాభటా్టరక్  

v) ఈ) అనన మాచారయ    

1. బి.  

i) ఆ) సంసు ృతం  

ii) అ) మాణిక్య వీణ  

iii) ఇ) మీజాన్ రవ్రతిక్  

iv) అ) విద్వవ న్ రరీక్ష పాసయ్యయ క్ 

v) అ) సంసు ృత భాషలో రర్తశోధన  

 

క్రింది గద్య ింశములలో ఏదైనా ఒకటి ఎన్ను కుని  చదివి అడిగిన క్రశు లకు సరియైన సమాధానములు 

క్ాయుము .            5x1=5 

2. ఎ. 

i)  అ) పైవనీన  

ii) ఈ) ఆ , ఇ 

iii) ఇ) సమ్తులయ త  

iv) ఈ) పైవనీన  

v) ఆ) వ్రరధాన ఆధారం  

 

 



2.బి  

i) ఇ) మ్చిలీరట్న ం , నరా్మ పురం.  

ii) ఇ)  ఆటోమ్న్ తుర్కష్కు లు. 

iii) ఆ)  పోర్తు గీస్ నావికుడు.  

iv) ఆ) ఐరోపా వరకిుల  

v ) ఈ) ఐరోపాకు , ఇండియ్యకు మ్ధయ   

 

భాగము - బి 

3. దిగువనివవ బడిన సింధులలో 4 క్రశు లకు సమాధానము క్ాయుము .     4×1=4 

i)  ఆ)  హయము రడి   

ii)  ఇ)  తతా మ్ శబా్దలు 

iii) ఇ) కుఱు , చిఱు , క్డు , నడు , నిడు  

iv) ఆ) ఇదా్ర్త 

v) ఈ) అ , ఇ  

 

4. దిగువనివవ బడిన రద్య  పాద్మునకు గణ విభజన చేసి 4 క్రశు లకు సరియైన సమాధానము 

గురితించుము.             4x1=4  

i) ఆ) నగణము  

ii) ఆ)  అ - వా 

iii) ఇ) మ్త్తభిం 

iv) ఇ)  గుర్కవు 

v) ఈ) శారా్దలం  

 

5 . క్రింది సమాసములలో 4 ర సరియైన సమాధానము గురితించుము .      4x1=4 

i) ఇ)ద్వవ గుసమాసం 

ii) ఆ)ద్వ ంద్వ  సమాసం 

iii) ఆ)ర్దరక్సమాసం 

iv) ఆ)బహువ్రవిహి 

v) ఇ)  మోక్ష మ్నెడి లకా్ష్మ  

 

6. క్రింది అలింకారములలో 4 ర సరియైన సమాధానము క్ాయుము .     4x1=4  

i) ఇ) సమ్రథన  

ii) ఇ) వ్రక్మాలంకారం  



iii) ఆ) ఉరమాలంకారం 

iv) ఈ) ఆ, అ  

v ) ఆ) యధాసంఖ్యయ లంకారం 

 

7. క్రాంది గద్య మును చదివిఅడిగిన క్రశ్న లకు సరియైన సమాధానము క్ాయుము.    5×1=5 

i)  ఆ) మేథాసంరతి ి, పౌర్కషము  

ii) ఇ) మూషిక్ము 

iii) ఈ) చూడాక్ర్కుడు , వీణాక్ర్కుడు   

iv) అ) చూడాక్ర్కుడు 

v) ఇ) ద్వర్తవ్రద్య ము 

 

8. క్రింది రద్య ము చదివి 4 క్రశు లకు సమాధానము క్ాయుము .      4×1=4 

i) ఇ) ఉరమాలంకారం 

ii) అ) వేద్వాయ సుడు  

iii) ఇ) పారవ తి 

iv) అ)భారయ  , రతిన  

v) ఆ) భిక్ష  

  

9. ఈ క్రాంది ాటిర సరైన సమాధానాలు గురితాంచాండి.        4×1=4 

i)  ఆ) ఎకుు వగా 

ii) ఈ) ఏ మావ్రతం వ్రశమ్ లేకుండా ఉండట్ం . 

 iii) ఆ)  సహజంగా ఏరప డినద్వ. 

 iv)  అ) ఆరద్లో అద్ృషంా క్లిసి ర్మవడం . 

 v) ఇ ) ఇసుక్వేస్త ిర్మలనట్లుగా  

 

భాగము -  సి 

10. క్రింది క్రశు లలో ఒక ద్నిర సమాధానము క్ాయుము. 

ఒక్ వ్రరశన కు జవాబు ర్మయ్యలి . అక్షర దోషములు లేకుండా చక్ు టి వాక్య  నిర్మా ణంతో వ్రవాసిన పూర్త ిజవాబుకు 4 

మార్కు లు ఇవవ వచ్చు .           1x4=4 

 

i)  'ద్న్యయ డు' పాఠానిన  రచించిన రరవసిు చినన యసూర్త మ్ంథర్కడు అనే తాబేలుచేత చెప్ప ంచిన మాట్లు 

ఎంతో సమ్రథనీయంగా ఉనాన యి. నాడు, నేడు, ఏనాడైనా ఆచర్తంరద్గ్న విషయ్యలే. మ్ంథర్కడు, “సంరద్లు 

శాశవ తం కాదు. యవవ నం సెలయేఱుక్నాన  వేగంగా రర్కగెడుతుంద్వ. జీవితం నీటి బుడగలాంటిద్వ. 

బుది్వమ్ంతుడైనవాడు ధరా్మ నిన  ఆచర్తంచాలి. ధరా్మ నిన  ఆచర్తంచనివాడు రశాు తిాపానిన పంద్వ, జీవించడంకోసం 

ఎకుు వఆయూనరడడం కూడా అనవసరం అంద్వ.  



మ్ంథర్కడు చెప్ప న మాట్లు విని హిరణయ కుడు సంతోషించాడు. తరవాత హిరణయ కుడు మ్ంథర్కనితో ఇట్టు  

అనాన డు. మ్ంథర్మ! నీ మాట్లు అమ్ృతవరషంలాగా ఉనాన యి. నీ మాట్లు వినడం వలు నాలో ఉనన  

బ్దధలనిన   పోయ్యయి. నేన్య ధన్యయ ణిు అయ్యయ న్య. 'మివ్రతలాభానిన  మించిన లాభం మ్రొక్టిలేదు' అనన మాట్లు 

నాకంతో క్న్యవిపుప  క్లిగ్ంచాయి అనాన డు హిరణయ కుడు.  

మ్ంథర్కడు చెప్ప న మాట్లోు  ఎంతో నీతి ఉంద్వ. మ్నిషికి సంపాద్న ఎంత ముఖ్య మో రరోరకారం కూడా 

అంత్త ముఖ్య ం. ప్సినార్తతనం రనికిర్మదు. ద్వనివలు ఇతర్కలకు వ్రరయోజనం కూడా ఉండదు - అందుకే నేన్య 

మ్ంథర్కని మాట్లు సమ్ర్తథంచగలుగుతునాన న్య. 

ii) వృదుినికి, యువకునికి మ్ధయ  ఉనన  సంబంధం తలీు ప్లుల అన్యబంధం క్ంటే గొరప ద్వ. తంవ్రడి తనయుల 

సంబంధం క్ంటే మినన , భగవంతునికి భకిునికి మ్ధయ  ఉనన  సంబంధం వంటిద్వ అని చెరప వచ్చు న్య. ఇదా్ర్క 

సతుప ర్కష్కల మ్ధయ  సంబంధం ఏరప డిత్త అలాగే ఉంట్లంద్వ.  

వ్రరయోజకుడైన యువకుడు వృదుిని వదా్ నిలబడిన తీర్క, అతని వేషం గమ్నిస్త ిఇద్వ బోధరడుతుంద్వ. 

భగవంతుడు వ్రరతయ క్షమైత్త, భకిుడు ఎంత రరవశిసి్తడో అంతగా రరవశించాడు వృదుిని చూసిన యువకుడు. ఆ 

వృదుిని పాద్వలకు క్నీన టితో అభిషేక్ం చేసిన తీర్కన్య గమ్నిస్త ిఅతనికి గల గౌరవభావన తెలుసిుంద్వ. అతనిని 

ఆశీరవ ద్వసిునన  వృదుిని క్ళ్ళ లోని ఆనంద్భాషాప లు చూస్త ిఅతని రట్ు గల వాతా లయ ం తెలుసిుంద్వ. వార్తదా్ర్తకీ 

ఒక్రంటే ఒక్ర్తకి చాలా ఇషంా. వృదుిడికి తనక్ంటే కూడా ఆ కువ్రరవాడంటేనే ఇషంా. అలాగే ఆ కువ్రరవానికీ, వార్తదా్ర్త 

అన్యర్మగానిన  గమ్నిస్త ిఒకే వ్రపాణం రండు శరీర్మలలో ఉందేమో అనిప్సిుంద్వ. 

 

11. క్రింది ానిలో  రాండిాంటిర  సింద్రభ సహిత ాయ ఖ్య  న్న క్ాయుము .      2x2 =4  

క్వి రర్తచయం 1/2 మార్కు . సంద్రభ ం 1/2మార్కు .  భావం 1 మార్కు .  ఒక్ ద్వనికి జవాబు ర్మయ్యలి. 

i) రరిచయాం :- ఈ వాక్య ం రరవసిు చినన యసూర్త రచించిన 'నీతిచంవ్రద్వక్' లోని 'మివ్రతలాభం' న్యండి వ్రగహింరబడిన 

'ధన్యయ డు' అనే పాఠములోనిద్వ.  

సాంద్ర్బ ాం :- చూడాక్ర్కుడు భిక్షాపావ్రతలోని అనన ం తిని, మిగ్లిన ద్వనిని చిలుక్కొయయ మీద్ పెటి ానివ్రద్పోయేవాడు. 

ద్వనిపైకి హిరణయ కుడనే ఎలుక్ ఎకిు  ద్వనిని తినేస్తద్వ. ద్వని వలు క్లిగే నషాానిన , క్షాానిన  చూడాక్ర్కుడు వీణాక్ర్కునితో 

చెరప గా, ఆ మాట్లు వినన  వీణాక్ర్కుడు పై మాట్లు రలికన్య.  

భావాం :- అలప జంతువైన ఎలుక్కు అంత ఎతుిన ఉనన  చిలుక్ కొయయ పైకి ఎగ్రే బలం ఎక్ు డిద్వ ? దీనికి ఏదో ఒక్ 

కారణం ఉండి ఉంట్లంద్ని భావము.  

 

ii)  రరిచయాం :- ఈ వాక్య ం పులిక్ంటి క్ృషాురడిి రచించిన 'క్థావాహిని' న్యండి స్వవ క్ర్తంచిన 'గోరంత దీపాలు' అనే 

పాఠములోనిద్వ.  

సాంద్ర్బ ాం :- అనాథలన్య చేరదీసి, వార్తకి అండగా ఉండాలి. వార్తని చద్వవించాలి. అపుప డే వార్క 

వ్రరయోజకులౌతార్క అని వృదుిడు రచయితతో రలికే సంద్రభ ములోనిద్వ.  

భావాం :- దీరం చినన దే కావచ్చు . కానీ అద్వ ఇచేు  కాంతి చీక్టిని పోగొడుతుంద్వ. అనాథ బ్దలుర్క కూడా చినన  దీపాల 

వంటి వారే. కాసింత స్తన్యభూతి అనే చముర్క వేస్త ివార్క గోరంత దీపాలౌతార్క. అవి ఏనాటికో ఓ నాటికి కొండంత 

వెలుగునిసి్తయని వృదుిడనాన డని భావము. 

 

iii) రరిచయాం :- ఈ వాక్య ం ఓలాగ , వసంత క్నన బిర్మన్, క్లప న క్నన బిర్మన్ సంపాద్క్తవ ంలో వెలువడిన 

'మ్హిళావరణం' అనే వ్రగంథం న్యండి వ్రగహింరబడిన 'మా వ్రరయతన ం' అనే పాఠములోనిద్వ.  

సాంద్ర్బ ాం:- మ్హిళావరణం పుసకి్ం ర్దపంద్వంచే వ్రక్మ్ంలో రచయివ్రతులు చాలామ్ంద్వ స్త్స్వలిన్య క్లిశార్క. స్త్స్వలిు 

ఏం కావాలన్యకొంట్లనాన రో రటింాచ్చకోకుండా స్తగ్న ఉద్య మాలు, వాటిలో ఘరషణరడి నిగుగదేలి సృషింాచిన స్త్స్వలిూ - 

వీళ్ళ ంద్ర్త అన్యభవాలతో చర్తవ్రత కొతగిా రర్తచయం అయినట్లు అనిప్ంచింద్ని రచయివ్రతులు తెలిప్న 

సంద్రభ ంలోనిద్వ.  



భావాం :- స్త్స్వలి జీవితాలలో మార్కప లు తీసుకుర్మవాలని, సమాజంలో స్త్స్వలికు కొత ిఅర్మథలు, వెలుగులు సృషింాచాలని 

ఎంతోమ్ంద్వ క్ృషి చేశార్క. స్త్స్వలిన్య ఎద్గకుండా బ్దధిసిునన  ప్తృస్తవ మ్య  సమాజ అవలక్షణాలన్య వ్రరశిన ంచిన 

వార్క ఎంద్రో ఉనాన రని పై వాకాయ నికి భావము. 

 

iv) రరిచయాం:- ఈ వాక్య ం బోయి భీమ్నన  రచించిన "జానరదుని జాబు" అనే పాఠములోనిద్వ. 

సాంద్ర్బ ాం:- రగలంతా రనిచేసి అలసిపోయి ర్మవ్రతిపూట్ రడుకోబోతునన  క్వితో అతని చెల్లులు రలికిన 

సంద్రభ ములోనిద్వ.  

భావాం:- రల్లుటూర్కలో రని పాట్లు చేసుకొని బతికే క్వి తన మివ్రతునికి లేఖ్ ర్మయడం మొద్లుపెడతాడు. రగలంతా 

రనిచేసి అలసిన తనన్య తలిు రడుకోమ్ంట్లంద్వ. చదువుకొంట్లనన  చెల్లులు మావ్రతం ఈ ల్లక్ు  చెప్ప  రడుకోమ్ని 

అంట్లంద్ని పై వాకాయ నికి భావము. 

 

12 . క్రింది రద్య ములలో ఒక ద్నిర క్రతిరద్రథము క్ాయుము .      1x6=6 

కవి పరిచయము :- one mark  . రడవిభజన అనవ య వ్రక్మ్ం one mark. వ్రరతిరద్వరంి , భావం 4 mark.   

i) ఇపిు    = ఇపుప డు 

ఆక్ంఠంబుగన్  = క్ంఠము ద్వకా (గొంతు ద్వకా) 

మాధుక్ర భిక్షానన ంబు  = మాధుక్ర ర్దరమైన భిక్షానాన నిన  

భక్ష్మంరగాన్   = తినడానికి 

లేకునన న్   = లేక్పోయేసర్తకి 

క్డున్    = మికిు లి 

అంగలారు ద్వు  = అంగలు వేసిునాన వు (గంతులు వేసిునాన వు) 

మేలే    = మ్ంచిరని యేనా? 

లేసా     = బ్దగునన ద్వ? 

శాంతుండవే   = నీవు శాంత గుణం క్లవాడవేనా ! 

నీవార ముషింారచ్చల్  = ఏ పూట్కు ఆ పూట్ ప్డికడు నివవ ర్త వడుు ద్ంచ్చకొని తినేవార్ద 

శాకాహార్కలు   = కాయ కూరలు మావ్రతమే తినేవార్ద 

క్ంద్భోజులు   = దుంరలు మావ్రతమే తినేవార్ద 

శిలోంఛ వ్రరవ్రక్ముల్; శిల = కోత కోసిన వర్తమ్ళ్ళ లో జార్తరడిన క్ంకులు ఏర్కకొని వాటితో వ్రబతికేవార్ద 

ఉంఛ వ్రరవ్రక్ముల్  = రచు రోళ్ళ  వదా్ వడుు ద్ంచేట్పుప డు చ్చటాూ జార్తరడిన బియయ పు గ్ంజలు ఏర్కకొనడమే 

జీవనంగా క్లవార్ద అయిన 

తారసుల్   = తరసాు  చేసుకొనేవార్ద క్ట్క్ట్ట అక్ు ట్ క్ట్ట ! (అయిన మున్యలు) 

నీక్ంటెన్   = నీ క్నన  

మ్తిహీన్యలే   = తెలివి తకుు వ వార్మ ? (చెపుప ) 

 

 

 



ii) శివర్మజు   = శివాజీ మ్హార్మజు 

అంతట్న్   = అపుప డు 

మేలుా సుంగుుఁదెరలోన్; మేలుా సుంగు = సువాసినీ స్త్స్వలిు వేసుకొనే మేలు ముసుగు యొక్ు  (బురఖ్య) 

తెరలోన్   = తెరలోరల సిన గాాంబుద్చాా యలోన్,  

(సిన గ ి   = ద్ట్మాైన 

అంబుద్   = మేఘము యొక్ు  

ఛాయలోన్   = నీడలో (మాట్లన న్యనన ) 

నవసౌద్వమినిన్  = కొత ిమెర్కపు తీగన్య 

పోలు    = పోలినట్లు ఉనన  

ఆ, యవన కాంతారతన మున్ = ఆ రతన ము వంటి యవనకాంతన్య (మ్హమా్ దీయ స్త్స్వనిి) 

భకి ిగౌరవముల్  = భకియిునూ, గౌరవమునూ 

పాఱగన్ + చూచి  = సుు ర్తంచేట్ట్లు చూసి 

రల్లు న్   = ఈ విధంగా అనాన డు 

వనితారతన ంబులు  = రతన ముల వంటి స్త్స్వలిు (వ్రేష్కులైన స్త్స్వలిు) 

ఈ    = ఈ భవయ  హంద్వ భూ జంగమ్ పుణయ దేవతలు;  

భవయ     = శుభవ్రరద్మైన 

హంద్వ భూ   = భారత భూమిపై 

జంగమ్   = సంచర్తంచే (తిర్కగాడే) 

పుణయ దేవతలు   = పుణయ వ్రరద్మైన దేవతల వంటివార్క 

మాతా!    = అమాా  

తపుప న్   = మా వార్క చేసిన తపుప న్య 

సైర్తంపుమీ   = మ్నిన ంపుము (క్షమింపుము) 

          

13 . క్రింది ానిలో ఒక ద్నిర సింద్రభ  సహిత ాయ ఖ్య  న్న క్ాయుము . 

రద్య భాగ అరథ సంద్ర్మభ లు ఒక్ రండింటికి  జవాబు ర్మయ్యలి.         2×2=4 

రర్తచయంబు1 mark . సంద్రభ ం 1 mark . భావం 1 Mark అక్షర దోషాలు లేని జవాబుకు పూర్త ిమార్కు లు. 

i) రరిచయాం:- ఈ వాక్య ం అయయ లర్మజు ర్మమ్భవ్రదుడు రచించిన ర్మమాభ్యయ ద్యం ఆరవ ఆశావ సం న్యండి 

వ్రగహించిన 'సమువ్రద్ లంఘనం' పాఠంలోనిద్వ.  

సాంద్ర్బ ాం:- హన్యమ్ంతుడు సమువ్రద్వనిన  ద్వట్డానికి ఉదుయ కిుడై మ్హంవ్రద్గ్ర్త మీద్వ న్యంచి ఎగ్ర్తన 

సంద్రభ ంలోనిద్వ.  

భావాం :- హన్యమ్ంతుడు తోక్న్య ఆకాశానికి చాపాడు. బలమైన చేతులన్య నడుంమీద్ పెటి ాపాద్ములు ద్గ గరగా పెటి ా

ఒక్ ఉదుట్లన పైకి ఎగ్ర్మడు. ఎగ్రేట్పుప డు ఒక్ గొరప  శబమాు పుటింాద్వ. 

 

 



ii) రరిచయాం:- ఈ వాక్య ం మారన వెంక్యయ  రచించిన 'శతక్ మ్ధుర్తమ్' అనే పాఠములోనిద్వ 

సాంద్ర్బ ాం:- మ్ంచి గుణాలు క్లవాడు ఇతర్కలు తనకు కీడు తలపెటినాా ఓర్కప తో ఇతర్కలకు అరకారం చేయడు. 

ఉరకారమే చేసి్తడు - అని క్వి వివర్తంచిన సంద్రభ ములోనిద్వ. . 

భావాం :- పెర్కగున్య క్వవ ముతో చిలికిన కొదాీ ఎంతో మ్ధురమైన వెనన న్య ఇసిుంద్ని పై వాకాయ నికి భావము.  

iii) రరిచయాం:-  ఈవాక్య ం డా॥ గడియ్యరం వేంక్ట్ ేషశాస్త్సి ిరచించిన 'శ్శీ ీశివభారతము' తృతీయ్యశావ సం న్యండి 

వ్రగహింరబడిన 'మాతృభావన' అనే పాఠములోనిద్వ.  

సాంద్ర్బ ాం:- మా సరా్మర్క తంద్రపాట్లవలు జర్తగ్న ఈ తపుప కు బ్దధరడకు. నిన్యన  ఇపుప డే మీ ఇంటికి చేర్కసి్తన్య. 

నా సైనాయ నిన  తోడుగా రంప్సి్తన్య. నా తలిుగా భావించి నిన్యన  దోసిళ్ళ పై నడిప్సి్తనని శివాజీ యవన దేశపు స్త్స్వతిో 

రలికిన సంద్రభ ములోనిద్వ.  

భావాం :- అమాా  ! నీవు క్ళ్ళ లో సహనానిన  క్లిగ్ ఉండుమ్ని శివాజీ తెలిపెనని భావము. 

iv) రరిచయాం:- ఈ వాక్య ం విద్వవ న్ విశవ ం రచించిన 'మాణిక్య వీణ' అనే పాఠంలోనిద్వ.  

సాంద్ర్బ ాం:- స్తమాజిక్ అసమానతలు అనే రోగాలు క్డుపులోని భయంక్రమైన పుండులాగా 

క్లవరపెడుతునాన యని, శాస్త్స ి స్తంకేతిక్ రంగాల అభివృది్వతోపాట్ల, సమాజ జీవనశైలి ఎద్గడం లేద్ని క్వి 

వివర్తంచిన సంద్రభ ంలోనిద్వ.  

భావాం :- సమాజంలో అసమానతలు పోవాలని, అంతర్తక్ష వ్రరయ్యణాలోు  అభివృది్వని స్తధించడంవలు ఒర్తగ్ందేమీ 

లేద్ని కొంద్ర్క అనవచ్చు నని పై వాకాయ నికి భావం. 

 

14. క్రింది ానిలో ఒక క్రశు కు సమాధానము క్ాయుము.                 1x4=4 

రద్య  భాగ వ్రరశన లలో ఒక్ ద్వనికి జవాబు ర్మయ్యలి.  

అక్షర దోషాలు లేని సరైన జవాబుకు పూర్త ిమార్కు లు 

i) శివాజీ వయ కితివ ము :  

వయ కితివ ం అంటే, మాట్లకూ చేతలకూ త్తడా లేనితనం. 

1) ధరా మూర్త ి: 

శివాజీ ధరా వ్రరభ్యవు. ఇతడు శవ్రతు దుర్మగలపై ద్ండయ్యవ్రతకు పోయినపుప డు, అక్ు డ స్త్స్వలికు హాని చేయవదా్ని తన 

సరా్మర్కలన్య ఆజాాప్ంచేవాడు. 

2) తపుప  చేస్త ిశిక్ష : 

సో దేవుడు క్ళాయ ణి దుర్మగనిన  జయించినా, ర్మణివాస స్త్స్వనిి బంధించాడని, అతడిపై కోప్ంచి వ్రపాణం తీసి్తనని శివాజీ 

హెచు ర్తంచాడు. 

3) రశాు తిారం క్లవాడు : 

యవనకాంతన్య విడిప్ంచి, తన సరా్మర్క తపుప  చేశాడనీ, అందుకు తన్యన  మ్నిన ంచమ్నీ కోర్త, ఆమెన్య పూజించి 

మ్ర్మయ ద్గా ఆమెన్య ఇంటికి రంపాడు. 

4) క్షమామూర్త ి: 

సో దేవుడు తాన్య కావాలని తపుప  చేయలేద్నీ, కోట్న్య జయించిన ఉతాా హంతో తాన్య తపుప  చేశాననీ, తన్యన  

మ్నిన ంచమ్ని కోరగా, శివాజీ అతడిని క్షమించి విడిచాడు. 

5) స్త్స్వలిపై గౌరవం : 

రతివ్రవతలు భూలోక్ంలో తిర్తగే పుణయ  దేవతలని శివాజీ భావన. రతివ్రవతలు భారత భాగయ  క్లప లతలని శివాజీ 

మెచ్చు కునాన డు. స్త్స్వలిు అగ్న జావ లలవంటి వారని, అరచారం చేస్త ివార్క నశిసి్తరనీ శివాజీ నమా్ క్ం. 



6) తపుప న్య సర్తద్వదా్డం : 

ధరా  వ్రరభ్యవైన శివాజీ, యవనకాంతన్య విడిప్ంచి, ఆమెన్య గౌరవించి, తన సరా్మర్క చేసిన తపుప న్య సర్తద్వదా్వడు. 

శివాజీ ఈ విధంగా గొరప  వయ కితివ ం క్లవాడు. 

 

ii) మానవచర్తవ్రతలోని తలి రోజులలో ఆద్వమానవుడు జంతువులతో సమానంగా జీవించాడు. జంతువులకు, 

వ్రరక్ృతిలోని వర్మషలకు, గాలులకు, ఉర్కములకు, మెర్కపులకు భయరడి బికుు బికుు మ్ంటూ కొండగుహలలో 

వ్రబతికాడు. అట్లవంటి మానవుడు భయం విడిచి పెటా్టడు. ధైరయ ం పుంజుకునాన డు. అస్తధారణ రరవ ద్వనాలన్య 

సృషింాచాడు. గోడలపై జంతువుల బొమా్ లు చివ్రతించి ఒక్ రరవ ద్వనం సృషింాచాడు. పాట్లు పాడాడు. అతనిలోని 

క్ళాతృషున్య వయ కీకి్ర్తంచిన ఆ రోజు కూడా రరవ ద్వనమే. కాలికి గజ్జ ెక్టినా రోజు – మానవుని ఉతాా హానిన  గమ్నించిన ఆ 

రోజునూ క్వి రరవ ద్వనమ్నాన డు. చక్ు ని రద్వలతో పాట్లన్య అలిున మానవునిలోని క్వితాశకినిి గమ్నించి, ఆ రోజున్య 

రండుగ ద్వనంగా క్వి భావించాడు. చవ్రక్ం క్న్యగొనన  రోజు నిజంగా మానవజాతికి రరవ ద్వనమే. అక్ు డన్యండే 

మానవజాతి అసలైన అభివృది్వ వ్రపారంభమైంద్వ. . క్న్యక్నే ద్వనిన  రరవ ద్వనమ్నాన డు క్వి. నిపుప న్య క్న్యకొు ని 

రండుగ రోజుకు క్మా్ ని వంట్కాలు సిది్చేయడం మ్ర్త రండుగే క్ద్వ ! మానవజాతికి, అదే పేరొు నాన డు క్వి. 

తరప ట్డుగులు మాని, తాండవం చేసిన రోజున్య మ్నిషిలో ఉపప ంగ్న ఉతాా హానికి రరవశించిన రరవ ద్వనంగా 

పేరొు నాన డు క్వి. మ్ధురభాష నేర్కు కొనన  రోజున్య మానవుల భావ వయ కీకి్రణకు అవకాశం దొర్తకింద్వ క్న్యక్ ఆ రోజున్య 

రరవ ద్వనంగా క్వి పేరొు నాన డు. త్తలికైన మాట్లతో పాట్లలిున రోజున మానవునిలోని క్వితవ  రచనాశకి ి

బయట్రడింద్వ క్న్యక్ ద్వనిని కూడా రండుగరోజుగా క్వి పేరొు నాన డు. 

వర్తధానయ ం రండించిన రోజు నాగర్తక్ మానవుడు ఆవిరభ వించాడు క్న్యక్, అద్వ రరవ ద్వనమ్నాన డు క్వి. క్ళ్లు, 

క్వితవ ం, శ్జాానం, విజాానం, వ్రరజాానం విక్సించిన రోజులనీన  మానవుల అభివృది్వనీ, పురోగతినీ వ్రరక్టించిన రోజులే. 

క్న్యక్ అవి అనీన  రరవ ద్వనాలే అనాన డు క్వి. 

 

15 ఈ క్రాంది క్రశ్న లలో రాండు క్రశ్న లకు జాబులు క్ాయము        2×4=8 

ఇచిు న నాలుగు వ్రరశన లలో రండు వ్రరశన లకు జవాబులు వ్రకింద్వ సూచించిన రీతిగా ముఖ్యయ ంశాలు క్లిగ్ ఉండి, 

అక్షర దోషాలు లేని సరైన పూర్త ిజవాబులకు పూర్త ిమార్కు లు ఇవావ లి. 

i) ర్మమ్ సువ్రగీవుల మైవ్రతి  

వాలి తన్యన  చంరడానికి రంప్న వీర్కలని  ర్మమ్లకా్ష ణులన్య చూసి సువ్రగీవుడు భయరడట్ం 

హన్యమ్ంతుడు ర్మమ్లకా్ష ణులన్య సువ్రగీవుడు వదా్కు చేర్కు ట్, వాలితో గల వైరం చెపుప ట్ అగ్న స్తక్ష్మగా 

ర్మమ్లకా్ష ణులు సువ్రగీవుడు మివ్రతులగుట్ వాలితో యుది్ం సమువ్రద్వనిన  ద్వటించడానికి సువ్రగీవుడు స్తయం. 

ii) స్వతాదేవిని ద్ర్తశ ంచడంతో హన్యమ్కు ఒక్ ముఖ్య కారయ ం పూర్త ిఅయియ ంద్వ. హన్యమ్ ర్మవణుడి శకిసి్తమ్ర్మథ య లు 

తెలుసుకుంద్వమ్న్యకునాన డు. అశోక్వనానిన  ధవ ంసం చేశాడు. అశోక్వన ధవ ంసం గుర్తంచి ర్మక్షస స్త్స్వలిు, 

ర్మవణునకు చెపాప ర్క. ర్మవణుడు ఎనభైవేలమ్ంద్వ ర్మక్షసులన్య రంపాడు. హన్యమ్ వాళ్ళ న్య చంపాడు. చివరకు 

ర్మవణుడు తన కుమార్కడైన ఇంవ్రద్జితుిన్య రంపాడు. ఇంవ్రద్జితుి వ్రబహాా స్త్సంితో హన్యమ్న్య బంధించాడు. అద్వ 

హన్యమ్పై సవ లప కాలమే రనిచేసింద్వ.  

ర్మక్షసులు హన్యమ్న్య ర్మవణుని ముందు వ్రరవేశపెటా్టర్క. హన్యమ్ తాన్య ర్మమ్దూతనని చెప్ప , ర్మముని 

రర్మవ్రక్మానిన  చాట్టడు. ర్మవణుడు హన్యమ్ంతుని తోక్కు నిరప ంటించి లంక్లో తిరప మ్నాన డు. ర్మక్షసులు హన్యమ్ 

తోక్కు బట్లాు చ్చటి,ా నూనెతో తడిప్, నిపుప  ముటింాచి లంకానగరంలో ఊరేగ్ంచార్క. హన్యమ్ ఆకాశంలోకి ఎగ్ర్త, 

విభీషణుని భవనం తప్ప ంచి, మిగ్లిన లంక్ంతా తగులబెటా్టడు. తర్కవాత హన్యమ్ లంక్న్య అంటించి తాన్య తపుప  

చేశానని, స్వతామాత ఆ మ్ంట్లలో కాలిపోయిందేమో అని, సందేహించాడు. స్వత క్షేమ్ంగా ఉంద్ని చారణుల 

ద్వవ ర్మ తెలుసుకొని సంతోషించాడు.  

హన్యమ్ 'అర్తషంా' అనే రరవ తాన్యన ండి ఆకాశంలోకి ఎగ్ర్మడు. మ్హంవ్రద్గ్ర్త చేర్త మ్హానాద్ం చేశాడు. 

జాంబవంతుడు ఆ ధవ నిని విని హన్యమ్ విజయం స్తధించి వసిునాన డని వానర్కలకు చెపాప డు.  



హన్యమ్ మ్హంవ్రద్గ్ర్త చేర్మడు. పెదా్లకు నమ్సు ర్తంచాడు. 'చూశాన్య స్వతమా్ న్య' అని చెపాప డు. వ్రరయ్యణ 

విషయ్యలు వార్తకి చెపాప డు.  

అంగద్ హన్యమ్ద్వదులు శ్శీరీ్మముడు, సువ్రగీవుడునన  చోట్లకు వెళాళ ర్క. హన్యమ్, ర్మముడికి 'నమ్సు ర్తంచి' 

'చూశాన్య స్వతమా్ న్య' అని చెప్ప , స్వత ఇచిు న చూడామ్ణిని ర్మముడికి ఇచిు  స్వతానేవ షణ వృతిాంతానిన  ర్మమునకు 

వివర్తంచాడు.  

iii) ర్మమాయణ జీవన మూలాయ లు  

  *   అనన ద్ముా ల అన్యబంధం . వ్రభాతృ భకి ి, గుర్కభకి ి, ప్తృభకి ి 

  *   తలిుద్ంవ్రడులు , వ్రరజలయడ భకి ి, రక్షణ . 

  * ఉతమి్మైన ధర్మా లు ఆచర్తస్త ిమ్నిషి మ్నీషిగా ఎద్గగలడు. 

  * ర్మమ్ర్మజయ ం అనన మాట్ స్తరథక్ం. నాయ యం, ధరా బది్త. 

iv) విశా్వ మిక్ుని ఆగమనాం : ద్శరథుని పువ్రతులైన ర్మమ్లకా్ష ణభరతశవ్రతుఘ్నన లు పెదా్వారవుతునాన ర్క. 

వేద్శాస్త్సి్తలు అభయ సించార్క. విలువిద్య లో ఆర్తత్తర్మర్క. విశావ మివ్రతమ్హర్తష ఒక్రోజు ద్శరథుని వదా్కు వచాు డు. తాన్య 

యజాానిన  చేసిునాన నని ద్వనికి ర్మక్షసబ్దధ ఎకుు వగా ఉంద్ని చెపాప డు. యజదాీక్షలో ఉనన ందున ర్మక్షసులన్య 

శప్ంచకూడద్ని అనాన డు. య్యగరక్షణకై తన వెంట్ ర్మముని, రద్వద్వనాలు రంరమ్నాన డు. ద్శరథుడు వశిష్కుని 

సలహాపై తనకిషంా లేక్పోయినా, విశావ మివ్రతుని వెంట్ ర్మమ్లకా్ష ణులన్య రంప్ంచాడు.  

గురుసేవ : ర్మమ్లకా్ష ణులు విశావ మివ్రతుని వెంట్ నడిచార్క. విశావ మివ్రతుడు ద్వర్తలో వార్తకి బల, అతిబల విద్య లు 

నేర్మప డు. ఆ విద్య వలన అలసట్, నివ్రద్ర్మదు. ర్మముడు విశావ మివ్రతునికి అనేక్రకాల స్తవలు చేశాడు.  

తాటకవధ : గుర్కశిష్కయ లు మ్లద్, క్ర్దశ అనేవ్రపాంతాలకు చేర్మర్క. అక్ు డ తాట్క్ అనే యక్ష్మణి రంట్లన్య 

ధవ ంసం చేసిోంద్వ. విశావ మివ్రతుని ఆదేశంమేరకు ర్మముడు తాట్క్న్య చంపాడు.  

యాగర్క్షణ : విశావ మివ్రతుడు ర్మమ్లకా్ష ణులతో సిది్వవ్రశమ్ం చేర్మడు. యజదాీక్ష చేరటా్టడు. ర్మమ్లకా్ష ణులు 

ఆర్కరోజులు జర్తగే ఆ యజాానిన  జావ్రగతగిా కాపాడుతునాన ర్క. ఆరవరోజు మారీచసుబ్దహులు వచిు  య్యగానిన  

ధవ ంసం చేయ్యలని చూశార్క. ర్మముడు శీత్తష్కవు అనే మానవాస్త్సంితో మారీచ్చనిన  సమువ్రద్ం ఒడిునరడేట్ట్లు 

కొటా్టడు. సుబ్దహుణిు ఆగేన య్యస్త్సంితో చంపాడు. మ్హర్తషయజంా పూరయిింద్వ. ఇలా ర్మమ్లకా్ష ణులు గుర్కవు 

విశావ మివ్రతుని య్యగరక్షణ క్రవిాయ నిన , సమ్ర్కథలైన శిష్కయ లుగా నిరవ హించార్క. 

 

16.   ఇచ్చి న విషయానిన  గూరిి  లేఖ క్ాయాండి          1×4=4 

శ్సథలం , త్తదీ 1/2  . సంబోధన 1/2 , చిర్కనామా 1/2 . సంతక్ం 1/2   2 marks 

విషయ్యన్య గుణంగా ర్మస్త ి                                                               2 marks 

వాక్య నిర్మా ణం , అక్షరదోషాలు లేకుండా ర్మస్త.ి       

 

17. ఈ క్రాంది ానిలో ఎదైనా ఒక అాంశ్ాం గూరిి  200 రదాలకు మిాంచకుాండా యా సాం రాయుము.     1×6=6 

* ఉపోదా్వతం.                                                 .1 Mark 

* విషయ విే ుషణ.                                            4 Marks 

         * ముగ్ంపు :--- సంద్ర్మభ న్యస్తరంగా అరథవంతమైన జాతీయలు,స్తమెతలు ఉరయోగ్ంచి చక్ు ని   

         వాక్య  నిర్మా ణంతో వ్రవాసినచో                          2 Marks      

         8 అక్షర దోషములకు 1 మార్కు  తగ్ గంచాలి. ఈ నియమ్ం అనిన  వ్రరశన  జవాబులకు వర్తంిచ్చన్య. 

*** 


