CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
CLASS XII -20172017-18
TELANGANA TELUGU (CODE(CODE-189)
SAMPLE QUESTION PAPER
సమయం:
సమయం: 3 గంట'

()*':
()*': 100
100
+,గం – ఎ SectionSection-A (23 Marks)

1. ఈ ;ం< =>? ఏAB CంDంEF గణ+భజన KL పదOలQRలS సమనTయం KయంD

5M

(This question contains 2 bits with 2.5 marks each)
i. ఇం]ఁక `a ప'bల! dందe fపంg hంత DంaపDj; B
ii. అ< సభm nయం oసఁగ B)O' >లTరm>?B)Or
iii. `sF tuOvన, ధరyవర! {|}C =~ •త}e€?
iv. ‚ab, Kƒ, „గ…వ…ట, †‡ంaట,!
2. ఈ ;ం< =>? CంDంEF అలంˆరం ‰~}ంŠ లQ‹ లQణ సమనTయం KయంD

2 x 5 = 10M

i. ఓ ••! ` ‘~} హంస వ“ ఆˆశగంగ? ఓల–…|న—<.
ii. సం˜ర ˜గ•>— ఈదడం š– కషœం.
iii. •త eఖe చం ¡ంబe వ“ £ˆ¤¥}న—<.
3. ఈ ం

ఆంగ గ

ం ా

చ

ెల గ ల

అనువ ంచం

1 x 8 =8M

We proud Indians, even in the 21st century, rejoice in celebrations when a boy is born, and
if it is a girl, a muted or no celebration is the norm. Love for a male child is so much that
from immemorial, we are discriminate against her throughout her life. Though our
religious beliefs make women a goddess, we fail to recognize her as a human being first; we
worship goddesses but we exploit girls. We are a society of people with double standards as
far as our attitude towards women is concerned; our thoughts and preaching are different
from our actions.
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+,గం-¡ SectionSection-B (10 Marks)
4. ;ం< గ]Oం°>— చ<+ <‰వ ఇవTబDన £శ—లb స(±B' ²యంD

5 x 2 = 10M

“,ష (~´Sం<... సమˆµన స(జం (~´Sం<. ¶ర·' (~´|B—¸. క+ అ¸న=…
()|న— స(•>— అర¹ం K¥º> సమˆµన »వనŠ¼ణ ½¾O¿” అÁ Â|| LంÄCDÅ B•యణ CDÅ కÆంనగÇ È–É
?> హ•(È Êట అÁ bËమం? 1931 Ìv 29 వ Í<న ÎEœ, >•ం ఏ'బD? DÏ ]క ఉÑÒ (దOమం?
చaÓº> ÔÂ సహజÕన £sభS Ö×నØÙ>— Ú'‰ Áలb ÚšÛ). LBC ˜ÜÝ పథ £˜¹నం - ఓ అaßతం.
హ~కథ' +> Ú'‰ •Dˆ•>—, gàకథ', ఒ‰âకథ' +> లయ Ö×B>— ఒంట పEœంãº>- ,వ •గ fళåక}
æధBç¿S Ú'‰ ఆš)O>è ద°tÒలéƒ ఆయన •êంŠన Ý) - ఓ అgëరం! సం£]య క+fT>F +శTBథ,
,వ క+fT>F •యì', అíOద¾>F îî >'ï|} సంతˆ'è >¿Šన ðñ?É- =~F òన—ంè š~¼క
అం°లS కóతôక õయˆ=Oల• LBC ఆ+ష*~ంš). õ¾>— öతం ÷øT) గ|?É •L పదOం– హృదOంè
ప)‰“s}ంచడం LBC +లQణతè స•—|లంa ºం< ’(నûయ క+తTం •యÂ>F üరణ ‰ఱþం • =’ అ>
స œక~ంŠన LBC - £గs ల +శT (నవf=ద B)మD? >తO తనO ¿è పంDంŠన క+f •జB' “క*rన>—!
‘ˆÄf“ —>—

sFÍ క+త ఒ¿ • ãక*–, అ•భ=“ —>— అsFÍ ఆతô

¿½•

క*–

’ అన— LBC

క+fతô ఆయన రచనల>—ం

>ం…è పరãº> ఉంƒం<. ఏ ఉదOమంS సంబంధం rbంÂ ఆయన ˜ÄంŠన

సృజBతôక £¾ణం, d ßF

è +రŠత Îస}ˆ'è ˆa, లQ–< ¤ Oల మస}ˆలb పచÛE üరణè +•È'ÉSం<.

క+తTం •యడం

స

తన »+తం అన— LBC -

…న—ర ÷లb è చలనŠ¼ fలS L`˜ÜfO>— ప~Îషœం

K°).1988? £s œతôక Ö×నØఠం, 1992? పదô
సభOతTం వంE+ ఆయన
శ,ష?ÉÁ ˆa...

~ వ~ంš¸. LBC

ష , 1997? ద R< •ంŠ

œDè •జOస,

ంó' సంస*ృతం, Üం , మల¾ళం, ఉÑÒ, కన—డ వంE

ం ,ఇం É ?É‘ అ•=దÕ £పంచ ˜ÜfO`— ¥సంపన—ం K°¸. "Ú'‰ •s మన<-

>ం…గ ï'‰ •s మన<" అన— LBC Ú'‰=~ Aభ జ!"ల
i.

¿ క+

}!

L. B•యణ CDÅ è~ ంó' ఏ m ,ష?ÉF అ•వ<ంపబDన+?

ii.

LBC è~> ఏ సంవత#రం? ఏ m అ=)Å' వ~ంŠన+?

iii.

LBC è) Ú'‰ •Dˆ•>—, లయÖ×B>— ఎ– ఒంటపEœంãbB—)?

iv.

సం£]య క+fT>F, ,వ క+fT>F, అíOదయ క+fT>F £Ýక'è >¿Šన =) ఎవ)?

v.

LBC è) ఎÎ …, ఎక*డ జ>ôంš)?
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+,గం – L SectionSection-C (10 Marks)
5.

ఈ ం

ఏౖ

ఒక ష

ం

ం

వందల ప

సం

యం"

1 x 10 = 10M

i. స(šరహb* చటœం.
ii. (నవ సంబం±'
iii. సం$ర% అQ•సOf ˜ధనb (•â'
+,గం – D SectionSection-D (57 Marks)
6.

ఈ ;ం< £శ—ల? ఏ÷> B'ÄంEF ఏక=కO/పదÑపం? స(±నం •యంD
i. Ú'‰ ,ష ఏ ,
ii. ‘=(ßషణ)

4 x 1 = 4M

bƒంt>F ½ం<ం<?
షణ)’ ఎవ~ రచన?

iii. ,రÝయ ,ష? శబÒ•లం ఎక*D •ంD ÎƒœºŠÛం<?
iv. ,ష ఏ సంస*ృsF వ* Ñపం?
v. ,రÝåల సంస*ృs ఏ ,

˜ÜfO?É > ప}Õ ఉన—<?

vi. (నÓ… °˜+òవృ<,F $• వడం వలÉ ఏం జ~Äం<?
7. ఈ ;ం< £శ—?É ఏ÷> CంDంEF -ట ఇరA ప]ల? స(±B' •యంD.

2 x 5 = 10M

i. సంస*ృs అనè Á. +Îలంè •యంD.
ii. ,ష-చ~¼-సంస*ృsF ఉన— సంబం±>— +వ~ంచంD
iii. LBC క+తTం?> (నవf ,=ల• +వ~ంచంD
iv. / éఠO,గం ఆ±రంè Â।।L.B•యణCDÅ క+f A¤ œ‹>— ÚలపంD
8. ం

ఒక ప

ప చయం $% అన(యకమం

ప*+ ప

అర-ం * % .త0

123నం"
1 x 8 = 8M

i. అ< సభm nయం oసఁగ B)O' >లTరm>?B)Or
మ<ఁదలఁపఁగ =ర' సమంŠత ధరôe వల*ø>? న
Eœ<å• ధ)ô÷ తగ ఘEంŠన >క*e rదm>ఁ?]ఁ
బ<లÎ >క* 2క పం¡… 3ప ‰Á>
ii.

వ•!

`s పథంgన4 ‚aక Á)Ûట åత}మభంÄ; 5రO సం
•|v కరం బల) సంపద 6ంaట మధOవృs}; య
• తevన ,రవహ»వనe€ దలఁపం గ>ష7e€;
`sF tuOvన, ధరyవర! {|}C =~ •త}e€?
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9. ;ం< =>? ఒక]>F అర¹ సంద•ß¿— •యంD
i.

` º…b •లÉe •న—ƒ–డఁ(…Á.

ii.

ధరô¥|చందe• +<తంg `b.

1 x 3 = 3M

10. ;ం< =>? ఒక]>F -ట ¾8 ప]ల? స(±నం •యంD
i.

ధృత• 9>F ఆ¾ సంద•ßల? +a)… ½ న `|' Ú'పంD.

ii.

+a)… ధృత• 9>F KLన ÜSప °>—, కర} Oప °>— +వ~ంచంD.

11. ;ం< =>? ఒక]>F -ట ¾8 ప]ల? స(±నం •యంD
i.

•మయO వOF}fT>— +వ~ంచంD

ii.

చం ం é¼• +వ~ంచంD

12. ం ప*శ ల

ఒక

-ట ¾8 ప]ల? స67నం

i.

అలÉ˜> :దÒన క+f Aభవం ‰~ంŠ •యంD

ii.

îî ‰~ంŠ •యంD

యం"

13. ;ం< =>? ఏ÷> CంDంEF -) ప]ల? స(±B' •యంD
i.

నవల సTÑప సT,=¿— Ú¿ , +ˆశ దశ• +;É<ంచంD

ii.

శతక లQR¿— Ú¿ ఏ=B ఒక భF} శతˆ>— ప~చయం KయంD

iii. Bటక లQRల• •యంD
iv. `s శతˆ>— ‰~ంŠ ఉ]హరణలS •యంD
---x---
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1 x 8 = 8M

1 x 8 = 8M

1 x 8 = 8M

2 x 4 = 8M

