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యూనిట్  – I 

రాజనీతి                     -  ననన య  

మహాభారతం- సభాపరవ ం- ప్పథమాశ్వవ సం  

( 26  నండి57పద్యా లు) 

యూనిట్ – II 

దక్షయజఞం        -  నన్నన చోడుడు  

కుమారసంభవం - ద్వవ తీయాశ్వవ సం (49-86 పదా్య లు) 

యూనిట్ – III 

ధౌమా ధరో్మ పదేశం       -  తిక్క న  

మహాభారతం- విరాటపరవ ం- ప్పథమాశ్వవ శం  

( 116-146 పద్యా లు  )  

యూనిట్ – IV 

గుణనిధి          -  శ్ర నాథుడడు 

   కాీఖండం ( 1-34 పద్యా లు ) 

 

యూనిట్ – V 

సీతారావణ సంవాదం   -  మొల్ల  

రామాయణము-సందరకాండము  -  (40 నండి 87 పద్యా లు) 

వ్యా కరణం : 

స్ంధులు : ఉతవ ,ప్తిక్, ప్ుతప్పక్ృతిక్,నగాగమ,ద్వవ రుక్ తటకార, యణాదేశ, వృద్వ,ి అనథుసిక్, సవరణదీర ఘ, 

గుణసంధులు  

స్మాసాలు : అవా యీభావ, తత్పు రుష, క్రో ధారయ, దవ ందవ , ద్వవ గు, బహుప్ీహి సమాసాలు  

అలంకరాలు :  

అరాాలంకరాలు :  ఉపమా, ఉప్రు క్ష, రూపక్, సవ భావోక్త త, అతిశయోక్త త, అరాథంతరథాు స 

శబా్దలంకరాలు : అనప్ాస,వృతా నప్ాస,ఛేకానప్ాస,లాటానప్ాస,అంతాా నప్ాస.  

ఛందస్స  :  

వృతి్తలు :  ఉతు ల్మాల్,చంపక్మాల్,శ్వరూూ ల్ము,మరతభము  

ఉరజాతులు : ఆటవెల్ద్వ,రటగీతి ,సీసము, ముతాా ల్సరాలు  

జాతులు : క్ందము, ద్వవ పద   
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శ్రరశాా రశ్రత్ నమూనా 

అ. ప్పతిపద్యరథ పద్యా లు - ( అంతరగత ఛాయిస్ ) (2 - 1 )   1X8=8మా 

ఆ. క్ంఠసథ పదా ం - (అంతరగత ఛాయిస్) (2-1)     1X3=3మా 

ఇ. సందరభ  వాకాా లు - (6-4)      4X3=12మా 



ఈ. సంప్గహ సమాధాన ప్పశన లు (6-4)     4X3=12మా 

ఉ. వాా స ప్పశన లు (అంతరగత ఛాయిస్) (6-3)     3X8= 24మా 

ఊ. వాా క్రణం - సంధులు ( 6-4)     4X1=4మా 

సమాసాలు (6-4)      4X1=4మా 

అల్ంకారాలు (2-1)     1X4=4మా 

ఛందసు  (2-1)        1X4=4మా 
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మాద్వర్త శ్రరశాా రశ్రత్ం – 2020-2021 

సమయం : 3గంటలు         మారుక లు : 75 

సెక్షన్ - ఎ 

I. ఈ శ్రకింద్వ రద్యా లలో ఒకద్యనికి శ్రరతిరద్యర ాత్తత్ప రాా నాి  రాయండి          8 మా  

      (అ) క్డుc జనవాడునై పురుషకారియు దక్షుడు నైన మంప్తి పం  

 పడరcగ రాజపుప్త్పల్ మహాధనవంత్పల్c జేసి వారితో  

 నొడcబడి పక్ష మేరు డcగ నండcడుగా, ధన మెట్టవిారిక్తం  

 గడుకొని చేయకుండెన్న జగనన త గరవ ము ురివ మోహమున్ 

లేద్య 

      (ఆ) సంగరరంగమంు నశౌతిరా మునన్ రఘురాముతోడ మా  

 తంగత్పరంగసదభ టక్ తాంగబల్ంబుల్ గూడి నీవు పో  

 రంగన నోప క్తపుు డు విరాధఖరాుల్ ాటు జూచియున్  

 దంగిలిననన  దెచిి తివి త్పచఛ పుబలుక లు పల్క  బాడియే    

 

II. ఈ శ్రకింద్వ రద్యా లలో ఒక ద్యనికి పాదభంగం లేకండా పూర్తంచండి    1X3=3 మా  



 (అ) ఖురపదఘటనిన్ ధరణి ప్గుంగ లోక్ భయంక్రాక్ృతిన్  

లేద్య 

          (ఆ) ధరణిపు జక్క  గట్టదిరు దక్తక   నీతి కొలువ నన్    

        

I. ఈ శ్రకింద్వ వ్యనిలో నాల్లగంటికి  స్ందరభ స్హిత్ వ్యా ఖా్ లు శ్రవ్యయండి   

 4X3=12 మా 

1. అవగాఢము ద్యని మానమయా  తనూజా 

2. వానిననష్ఠంత్ప ప్ియముతోడ  

3. ఎలుక్ మీద్వ కోపమున నిలేలరుి నటుల  

4. పురుషారథమునకు హాని పుటకి్యున్నన  

5. నధిపున్నరుగ నీక్ యడచుచుండు  

6. చెపు  న్నట్టక్త నీవె చూచెదవు గాక్  

 

II. ఈ శ్రకింద్వ వ్యనిలో నాల్లగంటికి  స్మాధానాలు రాయండి.     4X3=12 

మా 

1. దక్షుని యజఞవాట్టక్ బీతావాహమైన వేళ, ఇంప్ద కుబేరుల్ శ్రసిథతి తెల్పండి ? 

2. రాజు కొలువులో ఉనన  ఉదా్య గులు గోపా ముగా ఉంచవల్సిన అంశములు ఏవి ? 

3. సోమిదమో  గుణానిధిక్త చేసిన ఉపదేశము వివరించండి ? 

4. శ్ర నాథుడని రచనలేవి ? 

5. ప్తిజట సవ పన  వృతాత ంతానిన  వివరించండి ? 

6. థురుడు చెప్పు న పద్యన లుగు రకాల్ రాజ ల్క్షణాల్న తెల్పండి ? 

 

III. ఈ శ్రకింద్వ వా్య స్రూర శ్రరశా లలో మూడింటికి స్మాధానాలు రాయండి  

1. (అ) రాజనీతి ాఠా భాగం ఆధారంగా ననన య క్వితారీత్పల్న వివరించండి ?  1X8=8 మా 

లేద్య  

(ఆ) దక్షయజఞం ాఠా భాగ సారాంశ్వనిన  తెలియజేయండి ? 

 

2. (అ) ధౌముా డు చేసిన ధరో్మ పదేశ్వనిన  వివరించండి ?    1X8=8 మా 

లేద్య  

(ఆ) గుణనిధి  క్థా సారాంశం వివరించండి ? 

 

3. (అ) సీతారావణ సంవాదం ాఠా భాగం ఆధారంగా సీత రావణుడితో పలిక్తన అంశ్వల్న 

తెలియజేయండి ? 

1X8=8 మా 

లేద్య 

(ఆ) శ్ర నాథుడని క్వితా రీత్పల్న రాయండి ? 

సెక్షన్ - బి 

 

IV. ఈ శ్రకింద్వ రద్యలలో నాల్లగంటికి స్ంధి విడదీసి స్ంధి పేరు రాయండి.   

 4X1=4 మా    

1. రాజానవ య (2) పక్షమేరు డ (3) ీధిజొచెి  (4) క్ట్టుిట (5) ఇంధనౌఘ (6) నరంప్ద్యతతమ 

 

V. ఈ శ్రకింద్వ రద్యలలో నాల్లగంటికి విశ్రగహవ్యకా ము రాసి, స్మాస్నామం తెలరండి 

 4X1=4 మా    

(1) సహప్సాక్షుడు (2) తనయిలుల (3) ఉతతమాసనములు (4) మాథువమానములు (5) శంశుావృక్షము  

(6) అషిాంగములు 

 

VI. ఈ శ్రకింద్వ వ్యనిలో ఒక ద్యనికి లకా్ష  లక్షణ స్మనవ యము చేయండి    1X4=4 మా    

(1) వృతాా నప్ాసము (2) అరాథంతరథాు సము  

VII. ఈ శ్రకింద్వ వ్యనిలో ఒకద్యనికి లక్షణాలు తెల్లపి ఉద్యహరణతో స్మనవ యము చేయండి  

 1X4=4 మా    



(1) మరతభం (2) క్ందం 
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జనరల్ తెలుగు - పాఠ్ా  శ్రరణాళిక   

 

యూనిట్ – I : ఆధునిక కవిత్వ ం 

1. ఆధునిక్ క్వితవ ం - పరిచయం  

2. క్ృషీవలుడు   - ువ్వవ రి రామిరెడి ి (కొండీడు బులుగా) 

3. మాతృ సంగీతం - అనిసెట్ట ిసబాా రావు ( అగిన ీణ క్వితాసంపుట్ట నండి )  

4. తాతకో నూలుపోగు - బండారు ప్పసాదమూరిత (క్ల్న్నత క్వితాసంపుట్ట నండి)  

యూనిట్ – II : కథానిక 

5. తెలుగు క్థానిక్ - పరిచయం  

6. భయం ( క్థ)     - కాళీపటన ం రామారావు  

7. స్వవ దం ఖరీు ..? ( క్థ)    - రెంటాల్ థుగేశవ రరావు  

` యూనిట్ – III : నవల 

8. తెలుగు "నవల్"   - పరిచయం  

9. రథచప్కాలు (నవల్) - మహీధర రామోో హన రావు (సంక్షిపత ఇతివృతతం మాప్తం)  

10. రథచప్కాలు (సమీక్షా వాా సం) – డా .యలాల ప్పగడ మలిలకారుునరావు  

యూనిట్ – IV  : నాటకం  

11. తెలుగు ‘థుటక్ం’ - పరిచయం  

12. యక్షగానం (థుట్టక్) -  ఎం.వి.ఎస్. హరథుథరావు.  

13 . అపురూప క్ళారూాల్ విధవ ంసదృశా ం " యక్షగానము" (సమీక్షా వాా సం)  

    -  డా .క్ంద్వమళళ  సాంబశవరావు 

యూనిట్ - V : విమరశ  

14. తెలుగు సాహితా  విమరశ  -  పరిచయం  

15.విమరశ  - సవ రూప సవ భావాలు; ఉతతమ విమరశ కుడు - ల్క్షణాలు  
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సెమిషటరు - 2 (2020-2021 విదా్య స్ంవత్స రము నంచి అమలులోకి వసి్ంద్వ)  

 

 

 

శ్రరశాా రశ్రత్ం విధానము   

అ - విభాగము 

సంక్షిపత సమాధాన ప్పశన లు – ప్పతి యూనిట్ నండి తపు నిసరిగా ఒక్ ప్పశన  ఇస్తత , మొతతం ఎనిమిద్వ 

ప్పశన లు ఇచిి , ఐద్వంట్టక్త సమాధానం రాయమథులి.           

    5X5=25మా  

ఆ – విభాగము 

వాా సరూప సమాధాన ప్పశన లు - ప్పతి యూనిట్ నండి తపు నిసరిగా రెండు ప్పశన లు  ఇచిి  ఒక్ ప్పశన కు  

సమాధానం రాయమథులి. మొతతం ప్పశన లు 5.               

 5X10=50మా 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

శ్రీ యఱ్ఱమిలి్ల నారాయణమూర్త ిస్వ యంశ్రరతిరతిి కళాశాల - నరసాపురం. 

బి.ఎ., బి.కం., బి.యస్.సి., బి.బి.ఎ డిశ్రీ మొదటిస్ంవత్స రం. ద్వవ తీయభాష - తెలుగు     

సెమిషటరు - 2 (2020-2021 విదా్య స్ంవత్స రము నంచి అమలులోకి వసి్ంద్వ)  

మాద్వర్త శ్రరశాా రశ్రత్ం – 2020-2021 

సమయం : 3గంటలు         మారుక లు : 75 

అ-విభాగము 

  I.ఈ శ్రకింద్వ శ్రరశా లలో ఐద్వంటికి స్మాధానాలు రాయండి.                   5X5=25మా 

1. క్ృషీవలుడు ాఠం ఆధారంగా రైత్ప గొపు తథునిన  వివరించండి. 

2. అనిసెట్ట ిసబాా రావు రచనలు ఏవి ? 

3. రెంటాల్ థుగేశవ రరావు గారి జీవిత విశేషాలు రాయండి.  

4. నవల్ నిరవ చనం రాయండి.  

5. రథచప్కాలు గురించి సంక్షిపత సమీక్ష రాయండి.  

6. యక్షగాథుల్ ప్ాముఖా తన వివరించండి.  

7. క్టమించి రామలింగా రెడి ివిమరశ  శ్రసాథథునిన  వివరించండి . 

8. సి.థురాయణ రెడినిి రచనల్న పరిచయం చేయండి?  

ఆ విభాగము 

II. ఈ శ్రకింద్వ వ్యనిలో అనిా  శ్రరశా లక స్మాధానాలు రాయండి    

 5X10=50మా 

9. (అ) ఆధునిక్ క్వితవ  ఆవిరాభ వ వికాసాల్న వివరించండి  

లేద్య 

       (ఆ) తాతకో నూలుపోగు క్వితా ప్పరా క్తన వివరించండి  

10. (అ) తెలుగు క్థానిక్న పరిచయం చేయండి  

లేద్య 

       (ఆ) భయం క్థలోని సారంశ్వనిన  రాయండి  

11. (అ) సాహితా  ప్పప్క్తయ గా నవలా శ్రసాథథునిన  వివరించండి  

లేద్య 

          (ఆ) రథచప్కాలు ఇతివృతాతనిన  వివరించండి  

12. (అ) తెలుగు క్థానిక్ పరిమాణానిన  తెలియచేయండి  

లేద్య 

       (ఆ) యక్షగానం ఆవిరాభ వ వికాసాల్న రాయండి. 

13.  (అ) తెలుగు సాహితా  విమరశ న పరిచయం చేయండి  

లేద్య 

       (ఆ) ఉతతమ విమరశ కుని ల్క్షణాల్న రాయండి   
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జనరల్ తెలుగు - పాఠ్ా  శ్రరణాళిక   

యూనిట్ – I : వా క్త తక్రణ నైపుణాా లు  

1. భాష – ప్ాథమిక్ అంశ్వలు – భాష – నిరవ చనం, ల్క్షణాలు , ఆవశా క్త , ప్పయోజథులు  

2. వరణం – పదం – వాక్ా ం – వాక్ా  ల్క్షణాలు, సామానా -సంయుక్ త-సంశ లష ివాకాా లు  

3. అరథవిపరిణామం – వివరణ, రకాలు  

 

యూనిట్ – II : సృజథుతో క్త రచన  



4. క్వితా రచన  :  ఉతతమ క్విత – ల్క్షణాలు  

5. క్థా రచన   :   ఉతతమ క్థ – ల్క్షణాలు  

6. వాా స రచన   :   ఉతతమ వాా సం  ల్క్షణాలు  

యూనిట్ – III : అనవాద రచన  

7. అనవాదం – నిరవ చనం, అనవాద పదూత్పలు  

8. అనవాద సమసా లు – భౌగోళిక్,భాషా,సాంసక ృతిక్ సమసా లు, పరిషాక రాలు  

9. అభాా సము : ఆంగ లము నండి తెలుగుకు, తెలుగు నండి ఆంగాలనిక్త ఒక్ పేరాన అనవద్వంచడం  

యూనిట్ – IV  : మాధా మాల్కు రచన - 1 (ముప్దణామాధా మం/ప్ప్పంట్ మీడియా)  

10.  ముప్దణామాధా మం(అచుి  మాధా మం) : పరిచయం,పరిధి, వికాసం  

11.  వివిధ రకాల్ పప్తిక్లు – పరిీల్న,  పప్తికా భాష, శైలి, వైవిధా ం  

12.  పప్తికా రచన : వారాత  రచన,సంాదక్తయాలు, సమీక్షలు - అవగాహన  

యూనిట్ - V : మాధా మాల్కు రచన - 2 (ప్పసార మాధా మం/ఎల్క్ట్కిానిక్ మీడియా)  

13.  ప్పసార మాధా మాలు : నిరవ చనం, రకాలు, విసతృతి , ప్పయోజథులు  

14.  ప్శవణ మాధా మాలు–రచన: రడియో రచన,ప్పసంగాలు,థుట్టక్లు,ప్పసార సమాచారం 

15.  దృశా  మాధా మలు - రచన : వాా ఖా్య నం (యాంక్రింగ్), ట్టలివిజన్ రచన    
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శ్రరశాా రశ్రత్ం విధానము   

అ-విభాగము 

సంక్షిపత సమాధాన ప్పశన లు – ప్పతి యూనిట్ నండి తపు నిసరిగా ఒక్ ప్పశన  ఇస్తత , మొతతం ఎనిమిద్వ 

ప్పశన లు ఇచిి , ఐద్వంట్టక్త సమాధానం రాయమథులి.             

   5X5=25మా 

ఆ – విభాగము 

వాా సరూప సమాధాన ప్పశన లు - ప్పతి యూనిట్ నండి తపు నిసరిగా రెండు ప్పశన లు  ఇచిి  ఒక్ ప్పశన కు  

సమాధానం రాయమథులి. మొతతం ప్పశన లు 5.                         

5X10=50మా 
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సెమిషటరు - 3 (2020-2021 విదా్య స్ంవత్స రము నంచి అమలులోకి వసి్ంద్వ)  

మాద్వర్త శ్రరశాా రశ్రత్ం – 2020-2021 

సమయం : 3గంటలు         మారుక లు : 75 

అ-విభాగము 

VIII. ఈ ప్క్తంద్వ ప్పశన ల్లో ఐద్వంట్టక్త సమాధాథులు రాయండి.  

8వ ప్పశన కు తపు నిసరిగా సమాధానం రాయాలి                   5X5=25మా 

1. భాషా ప్పయోజథులు తెల్పండి.  

2. వాా స ల్క్షణాల్న వివరించండి.  

3. సంక్త లష ివాకాా ల్ గురించి రాయండి?  

4. ట్టలివిజన్ రచథు పదూత్పల్న తెలియజేయండి ? 

5. ఉతతమ సంాదకుని ల్క్షణాల్న తెల్పండి.  

6. అనవాదంలో తల్ ఎరత సమసా ల్న వివరించండి . 

7. భప్ద్వరాజు క్ృషణమూరిత గారి క్ృష్ని వివరించండి  

8. ఈ ప్క్తంద్వ అంశ్వనిన  తెలుగులోక్త అనవద్వంచండి.  

The daily life of the students is a life of studies and discipline. During the    student days, one has to be very 

active and busy. If the student neglect his studies, he would fail in his examinations. If he is not punctual to 

his classes, he would be looser to that effect. If the student fails to work hard regularly, he would lag behind 

his classmates.   

ఆ విభాగము 

IX. ఈ ప్క్తంద్వ వానిలో అనిన  ప్పశన ల్కు సమాధానం రాయండి     5X10=50మా 



9. భాషన నిరవ చించి వాట్ట ల్క్షణాల్న వివరించండి. 

లేద్య 

అరథ విపరిణామానిన  నిరవ చించి రకాల్న  తెల్పండి.  

10.  ఉతతమ క్థా ల్క్షణాల్న వివరించండి  

లేద్య 

ఉతతమ క్విత ల్క్షణాల్న రాయండి?  

11. అనవాద పదూత్పల్న గురించి తెల్పండి. 

 లేద్య 

 

అనవాద నిరవ చథుల్న రాసి, ఉతతమ అనవాదల్న గురించి రాయండి? 

12.  ముప్దణ మాధా మానిన  పరిచయం చేస్తత  ద్యని పరిధి , వికాసాల్న వివరించండి.  

లేద్య 

పప్తిక్ రచనన గూరిి  విశే లషణాతో క్ వాా సం రాయండి  

13.  ప్పసార మాధా మాల్ పరిధి, ప్పయోజథుల్న రాయండి ? 

లేద్య  

దృశా  మాధా మాల్లో సమాచార స్వక్రణ (రిపోరింిగ్) వాా ఖా్య నం (యాక్రింగ్) గురించి రాయండి? 


