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Model Paper TELUGU, Paper-I (Second Language)
(CBCS pattern, Effective from 2016-17)
Time: 3 hours

Max Marks: 80

ఈక్రం ి వాిలో ఐ ింటిక్ సమా ా ాలు వాాయండి

5×4=20
'అ' భాగము

1. త్ప్ణుకనగు ె ా్మికుణకు సంద్భస ిత ్యా్ా ్యాయండి

2. మ్ుణు ్రామ మ ి తణంచకు మ్ుణు మ్ుణును వయసు ోడ ె సంద్భస ిత ్యా్ా్యాయండి

3. సంద్భస ిత ్యా్ా్యాయండి

4. సంద్భస ిత ్యా్ా్యాయండి
5.

్ ాణ గు్మం్ు

6. ్ుదామ ేి

7. గోనగ ాా్ెడిి

8. సవ్ ీ్ఘ సం ి

9.

'ఆ' భాగము

5×12=60

ఈక్ంర ి ్ా్నలలో ఒక ాిక్ ్ాి్ ా్థ తా్ప్యమును, ఒక ాిక్ జవాబును వాాయండి 12
1.

ి్్ీత ్ా

ాషణేిటికి ను్ీీ ాథ!

ీ ్ుతాతగ

తా ్్మషీంగ సు్ంబు రకినుము ముకయా్క్పప్ సయం

దా ్్యగ ్ాస్ంబు జందనము జందాజయాత్నయుం బుతాతగయ

తా్్మ్ీంగంమునటల
ు వుణకు హృదాంబే కడు్ ీత

ే

ణే ా
కణువణిందుజకకవణకందువ ్ె ా
ె ణ వదుం్ ము
చుుణ

డ
ె కోణ మంగ

చూ్్మ చూ్ుణ

తణ్ె్గీంగ ్య ా కుణ ైవము చణు

్య

ం్ు జా్కయంతణ
్ంకజం

బుణ ముకుగీయా భచుాతు ముదుుమ్ం ి ్ెలంగె నయాడ్

్కుంతణోపయ్యానం కథ ాీ్య ననాయ చ్పపన

2.

ణే ా

హిటో ివ్మంచండి.

హనుమ్ సం ే్ము పయ్ా సయ్యంశయ ా ివ్మంచండి.

10.

ఈక్ంర ి ్ా్నలలో రండింటిక్ సమా ానము వాాయండి
1.

12

్ోడుి్ోణ్ు కితణో సం ేశయ ాివ్మంచండి.
ణే ా

భంత్యాదము కితణో ా్్ ి కృషమయచా్ుాణు యచున సం ేశయ ా ణపండి.

2. కయసుణు కితణో గు్జాడభపయప్యవు సం ేశయ ా ివ్మంచండి
ణే ా

గంగమ్ెదు ు కితణో వ్న్ీ
11.

ివ్మంచండి.

ఈ క్ంర ి ్ా్నలలో ఒక ాిక్ సమా ానము వాాయండి
్ుదామ ేి నవణ మ ా్ంగయ మ
ణే ా

ె పయతా చతాణ ి ా ా ా ్యాయండి.

మదనమంజ్మ ్ుదామ ేి కిణువుణో చే్మన ్ీ
12.

12

ివ్మంచండి.

ఈ క్ంర ి ్ా్నలలో ఒక ాిక్ సమా ానము వాాయండి
ఒ ు్
ి య

12

సో ద్ుణ ్చనణను ్్మచయం చేయండి
ణే ా

్ుదామ ేి మా ేవ్య ను ఓడించన ్ీ

గూ్ము ్యాయండి

13.

ఈక్ంర ి ్ా్నలలో రండు భాగాల నుండి సమా ానము వాాయండి

1.

ఈకింర ి ్ ాణను మూడింటిి ిడ ీ ప సం ి గు్మంచండి
(1) కమణయ్

(2) భ

యాడ

(3) పయాణావ ో ా్ ి

(5) భంబు ిసొ చుు

(6) నమికుండుట (7) ్ాతాషము

12

(4) ఒకికంత
(8) ణే ిణ్

ణే ా
2.

ఈకింర ి సంధుణణో

రండింటిక్ సూతాంను ణుపతూ ఉ ాహ్ణ ో సమయ ా ాణు ్యాయండి

(1) గుణసం ి (2) వృ ి సం ి (3) భకయ్సం ి (4) టలగయగమ సం ి

