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 MS CREATIVE SCHOOL (TS) 

SA-2 PRACTICE PAPER 

APR – 2020  

CLASS: 8
TH

               SUB: TELUGU 
   

I.  కింది  పరిచిత గద్యమును చదివి  ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయిండి .   
 శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకాకు రాజు. ద్వారకలో శ్రీకృష్ణుడు ఉిండే భవనిం ఎింతో అింద్ింగా ఉిండేది. ఎత్తైన కోట గోడలతో 
సముద్రిం ఒడుున అింద్ింగా బింగారు శిఖరాలతో మెరుస్తైనన మేరు పరాతింలా ఉిండేది. ఆ నగరింలో అింతా చదువు కునన 
వాళ్లే. పేద్వాళే్ల ఎవరూ లేరు .  అింద్మైన తోటలతో మెరిసే రహద్వరులతో మణులు పొదిగిన గూమమలతో కళకళలాడుతూ 
ఉిండేది. దేవతలు కూడా అప్పుడప్పుడూ వచిి ఆ నగరాన్నన చూసి సింతోషింగా వెళ్లేవారు.     

ప్రశ్నలు :  
1.  మేరు పరాతింలా ఉననది ఏది ? 
జ :                
2.  నగరింలోన్న ప్రజలు ఎలా వున్ననరు? 
జ :                
3.  ద్వారకకు రాజు ఎవరు? 
జ :                
4.  ద్వారకలో మణులు పొదిగినవి ఏవి? 
జ :                
5.  ద్వారకను చూసి సింతోషింగా వెళ్లేవారు ఎవరు? 
జ :                

(ఆ)  కింది పరిచిత గద్యమును చదివి 5 ప్రశ్నలు తయారు చేయిండి. 
 స్తధాముడు ద్వారకకు  చేరుకున్ననడు. చిరిగిన బటటలోే ఉనన అతడిన్న చూసి ద్వారపాలకులు అడుగిించారు. ఒకసారి 
స్తధాముడు వచిిన్నడన్న చెప్పు చూడిండి అన్న మొరపెట్టటకున్ననరు. ఈ సింగతి వినన శ్రీకృష్ణుడు తటాలున మించిం దిగి, 
జారుతునన  ఉతైరీయన్నన సరిచేస్తకోకుిండా అింతఃప్పరింలోనుిండి పరిగెతుైకుింటూ వస్తైింటే అతన్న భారయలు రుకమణి , 
సతయభామలు కూడా అతన్న వెనకాలే వచాిరు. శ్రీకృష్ణుడు స్తధాముడిన్న కౌగిలించుకున్న కుశ్ల ప్రశ్నలు వేస్తకుింట్టింటే 
అింద్రూ ఆశ్ిరయింగా చూస్తై ఉిండిపోయారు.  
ప్రశ్నలు :  

1.               

2.               

3.               

4.               

5.                 
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II. కింది పరిచిత గద్వయన్నన చదివి తపొుప్పులను గురిైించిండి.   
 మన సమాజింలో ఆరిిక అసమానతలు ఎకుువగా ఉన్ననయి. కింతమింది ధనవింతులు పేద్ల జీవితాలతో 
చెలగాటిం ఆడుతున్ననరు. వారి శ్రమకు ప్రతిఫలిం ఇవారు.  పేద్వాళే కష్టటలు మాటలోే చెపులేము. వారిక ఉపాధి 
అవకాశాలు దొరకవు. చినన పనుల కోసిం వెళతారు. ఈ రకింగా పేద్ల బతుకులు బాధాకరింగా ఉిండటిం వలన రింగడి  
చెల్లేలు పేద్వాళేకు ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కష్టటలు అననది.   
1. సమాజింలో ఆరిిక అసమానతలు ఎకుువగా ఉన్ననయి.   ( ) 
2. పేద్వారి శ్రమకు ప్రతిఫలిం ఇసాైరు .    ( ) 
3. పేద్వారిక ఉపాధి అవకాశాలు దొరుకుతాయి.    ( ) 
4. పేద్ల బతుకులు బాధాకరింగా ఉింటాయి.    ( ) 
5. ధనవింతులు పేద్ల జీవితాలతో చెలగాటిం ఆడుతున్ననరు.   ( ) 
(ఆ) కింది అపరిచిత గద్వయన్నన చదివి , అరిిం చేస్తకున్న ఖాళీలు రాయిండి. 
 ఒక ద్టటమైన అడవి మధయలో ఒక అింద్మైన బుజ్జి మామిడి చెట్టట ఉిండేది. ద్వన్న సననన్న కమమల మధయ నుించి  
దూరి వెళేడిం అింటే గాలక ఎింతో ఇషటిం.  ఆ కమమల మీద్ కూర్చివడిం పక్షులకు ఇషటిం. ఒకుకుప్పుడు కోతులు 
కమమలను పట్టటకున్న ఆడుకుింటూ , ఊగుతూ ఉిండేవి. చెటే తొర్రలోే చీమలు కాప్పరిం ఉిండేవి. ఉడతలు పైకీ కింద్కీ  
తిరుగుతూ సింద్డి చేస్తై ఉిండేవి. వీటన్ననటితో చెట్టట సేనహింగా మెలదది. 
ఖాళీలు :  

1.  అన్ననటితో        సేనహింగా మెలదది. 
2.         మీద్ కూర్చివడిం పక్షులకు ఇషటిం.  
3.  చెటే తొర్రలోే        కాప్పరిం ఉిండేవి.  
4.  ఉడతలు       తిరుగుతూ సింద్డి చేస్తైిండేవి.  
5.  అడవి మధయలో         ఉిండేది.       

(ఇ) కింది అపరిచిత గద్వయన్నన చదివి  కన్నన ప్రశ్నలను తయారుచేసి  రాయిండి. 
 నేడు ప్రజలకు అన్నన సౌకరాయలు ఇింటి ముింగిట ఉన్ననయి. ష్టప్పింగ్ మాల్స్ లో నుిండి కనుగోలు కూడా ఇింటి 
నుిండే జరుగుతోింది. ఇింటర్ననట్ తోనే ఎకుడో దూరాన ఉనన వారితో మాటాేడుతున్ననము. ప్రపించిం చిననదైన నేపథ్యింలో  
నెట్ కనెక్షన్ ప్రతివారి ఇింటిలో న్నతాయవసరిం అయిపోయిింది. అిందుకే మీకోసిం రాగాన్ అచుి అనే కింపెనీ ఇింటర్ననట్ ను  
ప్రతి ఇింటిక చౌక ధరలో అిందిించే ప్రయతనిం చేస్ైింది. కనుక ప్రజలు ఈ సద్వకాశాన్నన  విన్నయోగిించుకోగలరు. చాలా 
సరసమైన ధరలకు ప్రపించాన్నన మీ ముింగిటిక త్చుికోిండి.  

1.   
2.   
3.   
4.   
5.           
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III. క్రింది పద్వయలకు భావిం రాయిండి. 

(అ) తన వారు లేన్న చోటను  
 జనవిించుక లేన్న చోట జగడము చోటన్  
 అనుమానమైన చోటను  
        మనుజునకున్ న్నలువద్గదు మహిలో స్తమతీ! 
 

 
(ఆ)    జనన్నయును జనమభూమియు   
 ఘనతరమగు సారగసీమ-కింటెను జగతిన్  
 కనుకనె జనన్నన్న భూమిన్న  
 ఘనముగ ప్రేమిించ కాింక్ష-గలుగు విరిించీ!  
 
 
(ఇ)    సతయభాషణింబు సజిన సింగతి   
 సరాజీవులిందు సమత తగదు  
 గురువు నిందు భకై గూరుిట గడుల్లస్ 
 ఆతమ బోధ వినుము అమృత గింగ.  
 
 
(ఈ) తలేద్ిండ్రి మీద్ ద్వయలేన్న ప్పత్రుడు 
 ప్పటటనేమి ? వాడు గిటటనేమి ?  
 ప్పటటలోన్న చెద్లు ప్పటటద్వ ? గిటటద్వ ? 
 విశ్ాద్వభి రామ వినురవేమ!  
 

 
(ఉ) అనగననగ రాగ మతిశ్యిలుేచునుిండు     
 తినగ తినగ వేము తియయనుిండు  
 సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన  
 విశ్ాద్వభి రామ వినుర వేమ ! 

భావిం :  

భావిం :  

భావిం :  

భావిం :  

భావిం :  
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IV. కింది లఘు సమాధాన ప్రశ్నలకు సమాధాన్నలు రాయిండి. 
1.  చెరువును అమమ ఒడి తో పోలాిరు. ఎిందువలే? 
2.  అన్నన ప్రాణులూ సమానమే అన్న ఎిందుకు భావిించాల? 
3.  ‘ పబబరాజు గోపాలరామ ’  గురిించి మీకు త్లసిన విషయాలు రాయిండి. 
4.  ‘ ఆడప్పలే అింటే ఏడు రింగుల హరివిలుే ’  దీన్నపై మీ అభిప్రాయిం రాయిండి. 
5.  ప్పలేలు తలేద్ిండ్రుల పటే ఎలా ఉిండాల ? 
6.  స్తధామున్న గురిించి రాయిండి. 
7.  తాయగధనులన్న ఎవరిన్న అింటారు ? 
8.  డా. ఇరివెింటి కృషుమూరిై గారి గురిించి రాయిండి.  
9.  మన సింతోషమే సారగిం అనన కవి మాటలోే ఆనింద్ిం వలే కలద లాభాలను మీ మాటలోే రాయిండి. 
10.  “ ప్రతి ఊరిక చెరువు అవసరిం ” ఎిందుకో త్లపిండి. 

V.  క్రింది ప్రశ్నలకు పది వాకాయలలో జవాబులు రాయిండి.  
1. మనిం సైన్నకులమనుకుింటే దేశాన్నన ఏవిధింగా కాపాడగలమో రాయిండి .  
2. ఆడవారిన్న గౌరవిించాల. వారు గౌరవిించద్గినవారు ఎిందుకో రాయిండి.  
3.  మన్నషిక ఏిం కావాలన్న “ వరహాలవాన ” ద్వారా త్లుస్తకున్ననర్చ రాయిండి. 
4.  చెరువుల వలే కరువు ఎలా దూరిం అవుతుిందో  వివరిించిండి.  
5.  మించి సేనహితున్నక ఉిండవలసిన లక్షణాలు రాయిండి.  
6.  మాతృదేశ్ గౌరవాన్నన కాపాడుటకు మనిం ఏమి చేయాల?  
7. శ్తక పద్వయల వలన కలద ప్రయోజనిం ఏమిటి?  
8. సిింహిం – గాడిద్ కథ్ను మీ సింతమాటలోే రాయిండి.  
9. భావి భారత పౌరులుగా విద్వయరుిలు ఏమేిం పనులు చెయాల? 
10.  స్తధాముడు – శ్రీకృష్ణుడు మద్య జరిగిన సింభాషణ ద్వారా మీరేమీ త్లుస్తకున్ననరు ?       

VI.  క్రింది ప్రశ్నలకు సరైన సమాధాన్నలు రాయిండి.  
1.  ఆడప్పలేలు అన్నన రింగాలలో ముిందుింట్టన్ననరన్న వివరిస్తై మీ మిత్రున్నక లేఖ రాయిండి. 
2.  మూగజీవాలు పాత్రలుగా గల ఒక నీతి కథ్ను రాయిండి.  
3. శ్తక పద్వయలు చదువుట వలన కలద ప్రయోజన్నల గురిించి ఇద్దరి మధయ సింభాషణ రాయిండి.  
4.  సేనహిం గొపుతన్నన్నన త్లపేలా కన్నన మించి మాటలు రాయిండి.  
5. మనకు నీరు అవసరాన్నన త్లుప్పతూ ఓ వాయసిం రాయిండి.  
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VII.  క్రింది పద్వలకు సింతవాకాయలు రాయిండి.   
1.  వారస్తలు :            

2.  ప్రాణాధారిం  :            

3.  అలుగు  :            

4.  దురాశ్  :            

5.  కానుక  :            

6.  న్నజాయితీ  :            

7.  పరిమళిం  :            

8.  సిందేహిం  :            

9.  శిథిలవసి  :            

10.  పొటటన్నింప్పకోవడిం :            

VIII. క్రింది పద్వలకు అరిాలు రాయిండి.   
1. ప్రాింగణిం  =    11.  వాసైవిం   =  
2.  పథ్ిం   =    12.  దురాశ్   =  
3.  గౌరవిం  =    13.  అజాాన్న   =  
4.  హదుద   =    14.  సాయిం   =  
5.  అశ్రువులు  =    15.  ధనిం  =  
6.  ద్ృశ్యిం  =    16.  పరిమళిం   =  
7.  చెలమి  =    17.  హరివిలుే   =  
8.  ఆకళింప్ప  =    18.  అింధకారిం =  
9.  పదిలపరచు  =    19.  ఇలాేలు   =  
10.  సింహరిించు  =    20.  సామరియిం  =  
11.   అవన్న   =    26.  ఆదెరువు  =  
12.   ఊతిం  =    27.  మహి  =  
13.   కాింక్ష  =    28.  సమత  =  
14.   మారగిం =    29.  చెలమి   =  
15.   న్నతయిం  =    30.  తాకడి  =  
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IX. క్రింది పద్వలకు ప్రకృతి – వికృతులు రాయిండి.   
1. సింద్రిం   -        7. న్నకుము  -  
2.  ఆహారిం -        8. రాతిరి   -      
3.  ఆశ్ిరయిం -        9. గారవిం  -   
4.  సింతోషిం  -       10.  ఆస   -   
5.  సిింహిం  -       11.  దీపిం   -  
6. హృద్యిం  -       12. మొగము  -    

X.  క్రింది పద్వలకు వాచన్నలు మారిి రాయిండి.  
1. చెట్టట   -     6. జింతువులు  -  
2. బాలక   -    7. ఎకాురు  -  
3.  బాలుడు  -    8. ప్పసైకిం   -  
4.  పన్న   -    9. కళ్లే   -  
5. ప్పలే   -    10. కోతులు  -  

XI.  క్రింది వాకాయలలో కరై , కరమ , క్రయ లను  గురిైించిండి.   
1.  అమమ  వింట  చేసిింది. 
2.  రహిం  ప్పసైకిం  చదువుతున్ననడు.    
3.  సలామన్  మసీదుకు వెళ్ళేడు.  
4.  విద్వయరిులకు  సెలవులు  ఇచాిరు.  
5.  హసీన్న  బోజనిం  చేస్తైింది.   

XII .  క్రింది  వాకాయలలో గీత గీసిన పద్వన్నక బాష్టభాగాలు గురిైించి రాయిండి.  
1.  రహమ్  ఊరిక  వెళ్ళేడు. 
2.  వారింతా  ఆటలు  ఆడుతున్ననరు . 
3.  మింద్వరిం  ఎరుప్ప  రింగులో  ఉింట్టింది .  
4.  టీచరు పాఠిం  చెప్పుింది.  
5.  ఆహా !  బోజనిం  రుచిగా  ఉననది .   


