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ప ఠ్ా పరణయళిక - (2020 -21 న ేండి) 
ప ర చీన తెలుగు స హిత్ాేం  

యూనిట్  I 
ర జనీతి                          - నననయ  
                                     ఆేంధ్రమహాభారత్ేం - స్భాపరవేం – పరధ్మాశ్ వస్ేం –(26 – 57) పద్యాలు  
యూనిట్ II 
కుచలేోప ఖ్ాానేం                - పో త్న  
                                     ఆేంధ్ర మహాభాగవత్ేం-దశ్మ స్కేంధ్ము – (966 – 1005) పద్యాలు   
యూనిట్ III 
ధౌమా ధ్రమోపద్ేశ్ము          - తికకన                                   
                                     ఆేంధ్ర మహాభారత్ేం – విర ట పరవేం – పరధ్మాశ్ వస్ేం –(116 -146) పద్యాలు  
యూనిట్ IV                    - శ్రనీయథ డు (పలనయటి వీరచరతి్ర –ద్వవపద క వాేం పుట 108  - 112  
                                     ‘బాలచేంద ర డు భీమోబాగు స్ేంగ్ ీమేం బొ నరుుట ..న ేండి ....వెఱగేంద్వ కుేంద్వ… వరకు  
                                     స్ేం. అకకకర జు ఉమాక ేంత్ేం .   ముదరణ . వి.కె.స వమి ,బజెవ డ 1911. 
యూనిట్ V 

సీతయ ర వణ స్ేంవ దేం           - మొలల    ర మాయణము – స్ ేందరక ేండము – (40 -87) పద్యాలు  
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సంధులు : ఉత్వ, తిరక, ద ర త్పరకృతిక , న గ్ గమ,ద్వవరుకతటక ర ద్శే్, యణయద్శే్, వృద్వి , శ్చుత్వః, జశ్తవ,                      
.             అన నయసకి స్ేంధ్ లు  
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    జాత్పలు :క ేండేం,  ద్వవపద;  ఉపజాత్పలు  : ఆటవలెద్వ, తటేగ్తీి, ససీ్ేం మరియు ముతయాలస్ర లు  
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మ�İ�ĸ� పƔశŤ పతƔమ�  - (2020 -21 నుంĬ�) 

 
 

సమయం : 3 గం.                                                                                           మ�ర Őల¡   : 75 

 

ȇĵ�గమ� – ఎ 

 

ĥ�Ƙంİ�ĺాǵలĐ ఏĺ±ౖĲ� ఐİ�ంట�ĥ� సమ�ı�నమ�ల¡ ĸాయంĬ�. ĺాǵలĐ 3,4 పƔశŤలక¡ తపťǵసĸ�Ħా 
సమ�ı�నమ�ల¡ ĸాయవల»ను.                                                                          5 X 5 = 25 మ�  
 

1. ĸాజ ĥóల¡వలĐ ĽÐవక¡డ¦ Ĩేయక¥డǵ పనులÌȇ 

2. Ȏాంİ�పǵ వృĮ�Š ంĮ�ǵŤ ĮలెపంĬ�.  

3. ĥ�Ƙంİ�ĺాǵలĐ ఒక İ�ǵĥ� సందరŨ సľ�త ĺాŪఖŪ ĸాయంĬ�.                                         

 (అ) కల¡గ� ĺాĸ�ĥ²Óన ĦారŪ మగ�Ĳ± 

 (ఆ) మ�ǵ పంగవ ల»ంత ĺారల¡ȴ. 

4. ĥ�Ƙంİ�ĺాǵలĐ ఒక İ�ǵĥ� సందరŨ సľ�త ĺాŪఖŪ ĸాయంĬ�                                       

 (అ)ĺారŠ యందు జగమ� వĸ�šల¡ų చునŤİ� .  

 (ఆ) త§చŖప బల¡Őల¡ పలŐ బ�Ĭ�ķÊ?  

5. ĺారŠ ȁకŐ ǷƔా మ�ఖ�ŪǵŤ ĮలెపంĬ�. 

6. Ľతీ ĸావణ�ǵ ĮగెĬ�న ȇధĶ̧ట�śİ�. 

7.క¡Ĩలే¡ǵ İ�ĸ�దƔƺ Ķ̧ట�śİ� . 

8. పలĲ�ట� Ȉరచĸ�తƔ గ�ĸ�ంǩ ĸాయంĬ�.  

9. అĥార, ఇĥార, ఉĥార సంధులను గ�ĸ�ంǩ ĸాయంĬ�.  

10. ఉపమ లÌİ� ఉĮేƍɗǘ�లంĥారమ�ను Ȏč İ�హరణమ�Ħా ȇవĸ�ంచుమ�. 

 
 
 

                                                                               (ǳĳťి చూడ¦మ�  
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ȇĵ�గమ� – ǹ 

అǵŤ పƔశŤలĥ� సమ�ı�నమ�ల¡ ĸాయంĬ�.                                              5 X 10 = 50 మ�  
11. ĥ�Ƙంİ� ĺాǵలĐ ఒక పదŪమ�నక¡ పƔǳపİ�రš Į�తťరŪమ� ĸాయంĬ�                                    

   (అ)ఉతŠమ మధŪమ�ధమ ǵȂగŪత బ�İ�ţ  Ĳ±ఱ�ంĦ� ĺాĸ� న  
     య�ŪతŠమ మధŪమ�ధమ ǵȂగమ�లȴ ǵయǽంǩĮే నĸÃం  
     İోƔతŠమ! భృత§Ūĥąట�ĥ� ననూనమ�Ħా İ�గ� Ǯȇతంబ� ల�  
     యతŠమ� ĽÐĽ ిķĮెŠ  దయ నయŪķ ĥాలమ� దపťక¡ండగȴ. 
                           ( లÌİ� ) 

 (ఆ)తన మృదు తలťమందు వǵĮ�మణ� ķ¹Ûన రమ�లల�మ Ƿû ం 

     దును Ĳ±డĦా దలంపక యదుపƔవర ం ĬెదుĸÃĦ� Ȁదమ�ం  
     దనుకగ ĦĖĦ�ȃంǩ య�ǩతĥ�Ƙయలం బĸ�త§ష§ś  జÃయ�చుȴ  
     ȇనయమ�నȴ భǭంĨె ; ధరణ�సుర Ĭెంతట� ĵ�గŪవంత§Ĭో  ? 

12.ననŤయ Įȃెĳని ĸాజǶǳ ఎట�śİ�.  
                      (లÌİ�)  
    İౌమŪ ధĸĆũపİశేమ� ఆı�రంĦా ǳకŐన కȇĮ�ĸ�త§లను ȇవĸ�ంచంĬ�. 
13. ‘క¡ĨలేĐǷాఖ�Ūనం’ ǷాఠŪ ĵ�గం ఆı�రంĦా ĽÐŤహమ�ధుĸాŪǵŤ వĸ�şంచంĬ�. 
                       ( లÌİ� )       
    İౌమ�Ūడ¦ Ĩĳెిťన ĽÐవక¡ǵ ధĸాũలను ȇవĸ�ంచంĬ�. 
14. బ�లచందుƔ ǵ పĸాకƘమ�ǵŤ వĸ�şంచంĬ�.  
                       ( లÌİ� )  
    Ľతీ ĸావణ సంĺాద ȎాĸాంĻాǵŤ ĸాయంĬ�.  
15. కరũı�రయ సమ�సమ�లను Ĳ�ȃœంట�ǵ Ȏč İ�హరణమ�Ħా ȇవĸ�ంచంĬ�.  
                       లÌİ� )  
     ఉతťలమ�ల, చంపమ�ల పదŪమ�లలĐ ఒకİ�ǵĥ� లǖŪ, లǖణమ�లను ĸాయంĬ�.     
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