Department of Telugu, B.A. M.L.
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18
Syllabus

కవితవ విభాగం, ఴచన విభాగం,
1

I

Core

ఉవాచకం, భాషా విభాగం

6

100

3

6

100

3

6

100

3

3

కవితవ విభాగం, ఴచన విభాగం, భాషా
2

II

Core

విభాగం

3

III

Core

ప్ాాచీన యుగం, ఆధునిక యుగం,
నఴల, నాటకం
ప్ాాచీన యుగం, ఆధునిక యుగం,

4

IV

Core

కథ, నాటకం

6

100

5

V – 111

Core

తెలుగు భాషా చరితా, బాల వాాకరణం,

5

100

6

V1 – 111

Core

5

100

3

7

V - 1V

Core

5

100

3

8

V1 - 1V

Core

5

100

3

Total

24

అలంకారాలు
తెలుగు భాషా చరితా, బాల వాాకరణం,
అలంకారాలు
ప్ాాచీన సాహితా విమరశ,
ఆధునిక సాహితా విమరశ
ప్ాాచీన సాహితా విమరశ,
ఆధునిక సాహితా విమరశ

3

Department of Telugu, B.A., B.SC, B.COM.
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18
Syllabus

ప్ాాచీన దాభాగము, ఆధునిక దా
1

I

Core

భాగము, ఉవాచకము, భాషా విభాగం

4

100

3

4

100

3

4

100

3

4

100

3

ప్ాాచీన దాభాగము, ఆధునిక దా
2

II

Core

భాగము, కథానిక, యయాషం, భాషా
విభాగం

3

III

Core

ప్ాాచీన దాభాగము, ఆధునిక దా
భాగము
ప్ాాచీన దాభాగము, ఆధునిక దా

4

IV

Core

భాగము

5

V – 111

Core

కవితా రచన / నాటకం

6

2
14

Composition of Board of Studies Dept of Telugu-2017-18
Designation in the
College/Representing Institution
Sl.No

Name of the Member

1

Head of the Department

Designation in The
BOS

Chairman

2

Parental University

Dr. S. B. Ramani
8332932330
Prof.. Surya Dhanunjay
BOS Telugu Dept. O.U.

Member

.

3

Dr. CH. Harinath Sharma
9963460399

Member

Staff Member

N. Nirmala Kumari
9490369252

Member

Staff Member

M. Venugopal Sharma

Staff Member

S. Anji Reddy
9985256294

Staff Member
.

4
5

6

7

Staff Member

8
Staff Member

9

Ch. Ramana
9247226292
S. Saraswathi
9966180175

Subject Expert

Dr. Nandini Sidareddy
9440381148

Subject Expert

Prof. V. Nityananda Rao
9441666881

10
11.

Industrialist

12

Alumnus

Arram Siddaiah

- 9912097697

V. Srikantha Sharma
9866461836

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
B.A. , B.COM and B.Sc I Year
Under choice Based Credit System (CBCS)
2017 - 18

Syllabus
I SEMESTER
I.

Module Content

Unit I

:

తృసాచీన దయభాగభు

Unit II

:

ఆధతుక దయ భాగభు

Unit III

:

ఉలసచకభు

Unit IV

:

భాషస ళుభాగం

II.
Module Details :
Unit I
:
తృసాచీన దయభాగభు
1. ఴక ంతఱోతృసఖ్యయనభు - నననమ

Unit II

2. గొడగూచి

- తృసఱ ురికి సో భనాథడు

3. త్ాయగతుయతి

- కొరళు గోరసజు

ఆధతుక దయభాగభు

:

1. కసశఱ

- గుయజాడ అతృసరసళు

2. రసజు – కళు

-

గురఱ ం జావులస

3. గంగిరెదద 

-

డా. ఱయా దయగ మయ

4. జమభేరి

-

శ్రీ శ్రీ

Unit III

:

ఉలసచకభు - యుదాభదేళు (నళఱ)

Unit IV

:

భాషస ళుభాగం
1. భాషస భాగసఱ
2. ససధ ఴఫాదఱ గురితంు
3. రసయమ దాఱ
4. నానారసథఱ

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
B.A. , B.COM and B.Sc I Year
Under choice Based Credit System (CBCS)
2017 - 18

Syllabus
II SEMESTER
I.

Module Content
Unit I

తృసాచీన దయభాగభు

:

Unit II

:

ఆధతుక దయ భాగభు

Unit III

:

కథాతుక, లసయశం

Unit IV

:

భాషస ళుభాగం

II.

Module Details :

Unit I

తృసాచీన దయభాగభు

:

1. గజందా మోక్షభు

- ఫమ్మమయ తృో తన

2. షనభతసందేఴభు

- భృఱా

3. శభాఴహతభుఱ

Unit II

Unit III

:

:

-

ఏనగు ఱక్షమణకళు

ఆధతుక దయభాగభు
1. అంతరసనదభు

-

దాఴయథి

2. ‘ా’ ంచదఱ

-

డా. వహ. నారసమణ రెడి డ

3. రోడుి రోఱర్

-

ఆచాయయ ేరసాయం జగనానథం

4. అయౌాదా

-

కౌభుది

ళచన ళుభాగభు
1. ముగసంతం (కథాతుక) 2. ఎంకనన (కథాతుక) - ఆచాయయ తృసకసఱ

మళోదారెడి డ 3. భయభుడడ ండు(లసయశం) – 4.భయ ళూయు తృో యంది (లసయశం) –
దేళుఱయౌా 5.ఇదీ ఒక కఱే(లసయశం) – శ్రీభతి. నందగిరి ఇందిరసదేళు

Unit IV

:

భాషస ళుభాగం - శంధఱ , శభయససఱ

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
I Year
Under choice Based Credit System (CBCS)
2017 – 18

Syllabus
I SEMESTER
I.

Module Content
Unit I

:

తృసాచీన దయభాగభు

Unit II

:

ఆధతుక దయ భాగభు

Unit III

:

ఉలసచకభు

Unit IV

:

భాషస ళుభాగం

II.

Module Details
Unit I

తృసాచీన దయభాగభు

:

1. కసఱకౌశిక డు

- గౌయన

2.శతయభాభ ససంతానం - నంది తిభమన
3. శంళయణుతు తశస

Unit II

:

- అదద ంకి గంగసధయుడు

ఆధతుక దయభాగభు
1. రసజధరసమఱ

- గడడమయయం లంకటళేవళసవహత ి

2. భయనళ గీతం

- కళురసజ భూరిత

Unit III

:

ఉలసచకం

- ాతిభయ నాటకం

Unit IV

:

భాషస ళుభాగం

- తులదికస యచన, ససధాయణ లసయశం

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
I Year
Under choice Based Credit System (CBCS)
2017 – 18

Syllabus
II SEMESTER
I.

Module Content
Unit I

తృసాచీన కళుతాం

:

Unit II

:

ఆధతుక కళుతాం

Unit III

:

ళచన ళుభాగం

Unit IV

:

నాటకం

III.

Module Details :

Unit I

తృసాచీన కళుతాం

:

1. శబదా రిచయయ

- చేభకూయ లంకటకళు

2. శ్రీయంగ క్షతా భశిభ - ససయంగు తభమమ

Unit II

Unit III

ఆధతుక కళుతాం

:

:

1. తృో తన చరితభ
ా ు

- లసనభయభఱ ై ళయదచాయుయఱ

2. ఫుదధతు ఉదేఴం

- లభుగంటి నయవహంహచాయుయఱ

ళచన ళుభాగభు
1. త్ెఱ గు భావై ఉయద
ద ాభాళభు – ఫూయుగఱ రసభకఽవణ
2. గుయుళుగసరి అూయా ఆదయణ – ససభఱ శదాశిళ
3. తృసతికలా కళుతాంఱో భాళుకత

Unit IV

:

- చేకూరిరసభయరసళు

భాషస ళుభాగం – ఱేఖ్య యచన, శఽజనాతమక యచన

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
B.A. , B.COM and B.Sc IIYear
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Syllabus
III SEMESTER
I.

Module Content
తృసాచీన దయభాగభు

Unit I

:

Unit II

:

ఆధతుక దయ భాగభు

Unit III

:

ళచన భాగం

Unit IV

:

ఉలసచకభు

Module Details :
Unit I

తృసాచీన దయభాగభు

:

1. ధయమజుతు లసకసాతుయయం - తికున

Unit II

:

2. ళుభీవణ ఴయణాగతి

- గోనఫుదాిరెడడి

3. గుణతుధి కథ

- శ్రీనాథడు

ఆధతుక దయభాగభు
1. రెైతు ాఴవహత

- లసనభయభఱ ై జగనానథాచాయుయఱ

2. గుయుదక్షడణ

- అంఫటి ఱక్షడమ నయవహంషరసజు

3. గుడడవఱ కసయౌతృో తున్ైన-ఫో య భీభనన

Unit III

:

ళచన ళుభాగభు
1. అయథ రసతిా అయుణోదమం – దాఴయథి యంగసచాయయ
2. వహ.హ. ఫరాన్ ససశితయ వేళ – జానభదిద షనభచాావహత ి
3. భన గసీభ నాభయఱ

Unit IV

:

ఉలసచకభు

- డా. కహఱలసయ యౌంగభూరిత

- చయౌ చీభఱ

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
B.A. , B.COM and B.Sc IIYear
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Syllabus
IV SEMESTER
I.

Module Content
Unit I

:

తృసాచీన దయభాగభు

Unit II

:

ఆధతుక దయ భాగభు

Unit III

:

ళచన భాగం

Unit IV

:

లసయకయణభు

Module Details :
Unit I

:

తృసాచీన దయభాగభు
1. నాయద గసన భయతసయయం
2.లసగసదన బంగం
3.నాయవహంష ఴతకం

Unit II

- హంగళి శ఼యన

- భరింగంటి లంకటనయవహంహచాయుయఱ
- ధయమురి ళేవ

: ఆధతుక దయభాగభు
1. నయుడ నన, నయుడ నన - కసఱోజి

Unit III

2. ఆయత గీతం

- ఫాఱ గంగసధయ తిఱక్

3. దేళయకొండ దయగ ం

- డా. భుక రసఱ రసభయరెడడి

: ళచన ళుభాగభు
1. తుళుయు త్ొఱగిన తుు - తృో ఱుంయౌా ళసంత్ాదేళు

2. కొండభఱా ఱ

Unit IV

: అఱంకసరసఱ – ఛందశస

- ఇయౌా ందఱ శయశాతీదేళు

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
II Year
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Syllabus
III Semester
I.

Module

Content

Unit I

తృసాచీన ముగం

:

Unit II

:

ఆధతుక ముగం

Unit III

:

నళఱ

Unit IV

:

నాటకం

II.Module Details :
Unit I

తృసాచీన ముగం

:

1. ససశితయ చరితా అధయమన ాయోజనం – ముగ
ళుబజన తీయు
2.

తృసాజఞ ననమ ముగం

3. కళుతామ ముగం – భాయతం- ఇతయ యచనఱ
4. శిళకళుఱ ముగం – తృసఱ ురికి సో భనాధడు

Unit II

ఆధతుక ముగం

:

1. శభగీ రిచమం
(అ) 1. కందకూరి ళూరఴయౌంగం 2. గుయజాడ అతృసరసళు
3. ళుఴానాథ శతయనారసమణ
(ఆ) 1. భయడతృసటి షనభంతరసళు 2. శయళయం ాత్ారెడడి

Unit III

:

నళఱ
1. ళటిికోట ఆఱవార్ ససాభు 2. భాశుయబటా కఽషసణరసళు
3. ఎం. ళు. తియుతమయ 4. దాఴయథి యంగసచాయయ 5. నళూన్

Unit

IV

:

నాటకం - 1. శంకయ

Govt. Degree College ( A) – Siddipet
Department of Telugu
Modern Language II Year
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Syllabus
IV Semester
I.

Module

Content

Unit I

:

తృసాచీన ముగం

Unit II

:

ఆధతుక ముగం

Unit III

:

నళఱ, కథ

Unit IV

:

నాటకం

II.Module Details
Unit I

:
:

తృసాచీన ముగం
1. కసళయ ముగం – శ్రీనాథడు – తృో తన
2. ాఫంధ ముగ ఱక్షణాఱ – ళుళేషసఱ
అవి దిగగజ కళుఱ రిచమం : ళుళయంగస త్ెఱ శకోళఱవహన
కళుఱ – దద న, తిభమన, కఽవణ దేళరసమఱ , ధ఼యజ టి,
రసభరసజబూవణుడు భృదఱ ైనలసయు
3. దకళుఱ – అననభమయ, త్ాయగమయ, రసభదాశ,
తృో తుఱూరి ళూయఫాషమం
4. ఴతక ససశితయ రిచమం – శభతి, లభన,
దాఴయధీ ఴతకం
5. మక్షగసనాఱ – చరిారసఱ ఫాగమయ

Unit II

:

ఆధతుక ముగం
1. శభగీ రిచమం
(అ) 1. గురఱ ం జావులస 2. శ్రీ శ్రీ
(ఆ) 1. కసఱోజీ 2. దాఴయథి కఽవణ భయచాయయ 3. వహ. నారసమణ రెడి డ

Unit III

:

కథ
1. శ్రీ తృసద శఫాషమణయ ళసవహత ి 2. భధరసంతకం రసజారసo
3. న్ఱా ూరి కఴళససాభు 4. గూడ఼రి వత్ారసం

Unit

IV

:

నాటకం

- ఫో య భీభనన

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
III Year – paper IV
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Syllabus
V Semester
I.

Module

Content

Unit I

తృసాచీన ససశితయ ళుభయశ

:

Unit II

:

తృసాచీన ససశితయ ళుభయశ

Unit III

:

ఆధతుక ససశితయ ళుభయశ

Unit IV

:

ఆధతుక ససశితయ ళుభయశ

II.Module Details :
Unit I

ప్ాాచీన సాహితా విమరశ

:

1. కసళయ తుయాచనాఱ
2. కసళయ ాయోజనాఱ
3. కసళయ భేదాఱ

Unit II

ప్ాాచీన సాహితా విమరశ

:

1. కసలసయతమ లసదాఱ
2. కసళయ శేతుళుఱ
3. ససశితయం – శభయజం

Unit III

:

ఆధునిక సాహితా విమరశ
1. ళుభయశ తుయాచనం
2. ఉతత భ ళుభయశ శాయదo

Unit

IV

:

ఆధునిక సాహితా విమరశ
1. ళుభయశక తు ఱక్షణాఱ
2. ళుభయశ భేదాఱ

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
III Year - paper IV
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Syllabus
VI Semester
I.

Module

Content

Unit I

తృసాచీన ససశితయ ళుభయశ

:

Unit II

:

తృసాచీన ససశితయ ళుభయశ

Unit III

:

ఆధతుక ససశితయ ళుభయశ

Unit IV

:

ఆధతుక ససశితయ ళుభయశ

II.Module Details :
Unit I

తృసాచీన ససశితయ ళుభయశ

:

1. యశ వహదధ ాంతం
2. యశ తుయాచనం
3. యశతువి

Unit II

:

తృసాచీన ససశితయ ళుభయశ
1. యశ శంఖ్య
2. యశభు – ససథయవ భాలసఱ
3.ఴఫద ళఽతు
త ఱ – అభిధ, ఱక్షణ, ళయంజన

Unit III

:

ఆధతుక ససశితయ ళుభయశ
1. కథాతుక తుయాచనం
2. కథాతుక ఱక్షణాఱ

Unit IV

:

ఆధతుక ససశితయ ళుభయశ
1. లసయశ శాయదం
2. నళఱ ఱక్షణాఱ

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
III Year - paper III
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Syllabus
V Semester
I.

Module

Content

Unit I

:

త్ెఱ గు భాషస చరితా

Unit II

:

త్ెఱ గు భాషస చరితా

Unit III

:

ఫాఱ లసయకయణభు

Unit IV

:

ఛందశస

II.Module Details :
Unit I

తెలుగు భాషా చరితా

:

1. ఆంధాభు – త్ెనగు – త్ెఱ గు ఴఫాదఱ ళుయతతిత
2. త్ెఱంగసణ ఴఫాదఱ ళుయతతిత
3. దాాళుడ భావఱ , దాాళుడ భావఱఱో త్ెఱ గు ససథనం

Unit II

:

తెలుగు భాషా చరితా
1. త్ెఱ గుఱో భయండయౌక ళుజాఞనం
2. భయండయౌక భేదాఱ
3. త్ెఱంగసణా భాషస శాయదం

Unit III

:

బాల వాాకరణం
1.శంజాఞ రిచేాదభు
2.శంధి రిచేాదభు

Unit

IV

:

ఛందషుు
1. దఴళుధ మతుఱ – శాయ, ళయగ , అఖ్ండ, తృసాది, బంద, ుాత,
శంముకసతక్షయ, ఎకుటి, తృో యౌక, శయశ మతుఱ
2. వడడాధ తృసాశఱ – శకయ, దవుయ, దిా, తిా, అన, అంతయ తృసాశఱ

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu- Modern Language
III Year - paper III
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Syllabus
VI Semester
I.

Module

Content

Unit I

త్ెఱ గు భాషస చరితా

:

Unit II

:

త్ెఱ గు భాషస చరితా

Unit III

:

ఫాఱ లసయకయణభు, తృరాఢ లసయకయణభు

Unit IV

:

అఱంకసరసఱ

II.Module Details :
Unit I

తెలుగు భాషా చరితా

:

Unit II

:

1.

ధాతు రిణాభం

2.

ళయణ శభూకయణం, ళయణ ళుభేదం

3.

ళయణ ళయతయమం, ళయణ ససభయం

4.

త్ాఱళూయకయణం, ళసాశత, నాదత

తెలుగు భాషా చరితా
1.

అయథ ళురిణాభం – అయథ శంకోచం, అయథ లసయకోచం, శభయయకిత, అరసథకయష,
ఱోక తుయుకిత

2.

అనయదేళసయఱ – త్ెఱ గుఱో ఉయద
ద , ఆంగా , తభుల, కననడ, తృసయశ్ర,
తృో యుాగీశ భాషస దాఱ ాలశించిన తీయు

Unit III

బాల వాాకరణం - ప్రాఢ వాాకరణం

:

1. శభయశ రిచేాదభు
2. లసకయ రిచేాదభు
Unit

IV

:

అలంకారాలు
1. ళఽతత యనతృసాశ, చేకసనతృసాశ, ఱయటానతృసాశ, అంత్ాయనతృసాశ, మభకభు,
భుకత దగీశతభు, ఉభ. ఉత్ేరేక్ష, యదకం, అరసథంతయనాయశం,
దఽషసింతం, ళేావ, ఉఱేా ఖ్, అతిఴయోకిత

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
B.A. , B.COM and B.Sc - Iyr
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern
I Semester

Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

1. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు దాయఱఱో ఒక దాతుకి శందయభ శశిత ాతిదాయథ
త్ాతయయభు లసామళఱ న

1 x 10 = 10

II . తృసాచీన దయభాగభు నండడ నాయౌగ ంటిఱో రెండడంటికి, ఆధతుక దయభాగం నండడ నాయౌగ ంటిఱో రెండడంటికి
శందయభ శశిత లసయఖ్యఱన లసామళఱ న

4 x 3 = 12

III. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు లసయశయద ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు
లసామళఱ న

1 x 10 = 10

IV. ఆధతుక దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు లసయశయద ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు
లసామళఱ న

1 x 10 = 10

V.ఉలసచకం నండడ ఇచిాన నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానాఱ లసామళఱ న
2 x 10 = 20
VI. భాషస భాగసఱ గురితంు, ససధ ఴఫాదఱ గురితంునక శంఫంధించి రసయమదాఱ , నానారసధఱక
శంఫంధించిన ాఴనఱ

8x1=

8

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
B.A. , B.COM and B.Sc - Iyr
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern

II Semester

Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

1. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు దాయఱఱో ఒక దాతుకి శందయభ శశిత ాతిదాయథ
త్ాతయయభు, శభగీ లసయఖ్య లసామళఱ న

1 x 10 = 10

II . తృసాచీన దయభాగభు నండడ నాయౌగ ంటిఱో రెండడంటికి, ఆధతుక దయభాగం నండడ నాయౌగ ంటిఱో రెండడంటికి
శందయభ శశిత లసయఖ్యఱన లసామళఱ న

4 x 3 = 12

III. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు లసయశయద ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు
లసామళఱ న

1 x 10 = 10

IV. ఆధతుక దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు లసయశయద ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు
లసామళఱ న

1 x 10 = 10

V.ళచన ళుభాగం నండడ ఇచిాన నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానాఱ లసామళఱ న
2 x 10 = 20
VI. శంధఱ గురితంు, శ఼తా ళుళయణక శంఫంధించి 2 ాఴనఱక , శభయససఱ గురితంు, ళుగీషలసకసయఱక
శంఫంధించి 2ాఴనఱక శభయధానాఱ లసామళఱ న

4x2=

8

Govt. Degree College ( A) – Siddipet
Department of Telugu
B.A. , B.COM and B.Sc – I yr
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Model Question Paper

I Semester
Time : 2.30 గం.

Max Marks : 70

I. క్రంది దాాలలో ఒక దానిక్ షందరభ షహిత ాతిదారథ తాతపరామును వాాయుము 1 x 10
ఎ)

నతజఱ ూరితంఫుఱగు ...................మ్ేఱ శ఼డగన్

బ)

గొనగొతు ళూడు తూక న .....................తతసభాశదల్

11. కిీంది లసతుఱో అ – భాగంఱో రెండడంటికి, ఆ – భాగంఱో రెండడంటికి శందయభ శశిత లసయఖ్యయఱ
లసాముభు

4 x 3 = 12
అ – భాగభు

1. ఫాఱయయు త్ేజుడగు తూ ఫాఱ డు
2. ధరసమయథ ససధన క కయణoఫు
3. శంతత గఽషమ్ేది పఱంఫంతము
4. ముళరసజు చేము భభిఴేకభునన్
ఆ – భాగభు
1. లసనకసఱం భువహరిరసగస తుఱ ళు తుఱ ళున తూయు కసఱేదా
2. శ్రత్ాకసఱం కోటటి గ
3. ళుఴాళూణక తంతిాన్ై
4. భంకెన కెంు కసంతఱ మందభు
III ఴక ంతఱ ఆలదనన ళరిణంచండడ
ఱేదా
గొడగూచి ససరసంఴభు లసామండడ

1 x 10 = 10

IV. కాషులు సారాంవము వాాయండి

1 x 10 = 10

లేదా
రాజు – కవి మధా భేదానిి కవి ఎలయ ఴరిణంచాడు
V. 1. రుదామదేవి ప్ాతా చితాణను ఴరిణంచండి

2 x 10 = 20

2. దేఴగిరి మహరాజు ప్ాతాచితాణను తెలుండి
3. రుదామదేవి వీరనారితావనిి విఴరించండి
4. గోనబుదాారెడిా ాదరిశంచిన యుదధ తంతాానిి విఴరించండి
VI.(అ).ఈ కిీంది లసకయభుఱఱో భాషస భాగభుఱన గురితంచండడ

4x1 =

4

2x1 =

2

1.రసభుడు అయోధయక రసజు.
2.శ్రీరసభుతు భాయయ వత. ఆమ్మ యభ తిళాత
3.రసభుడు రసళణుతు శంషరించాడు
4.తృసఱ త్ెఱాగస ఉండున
(ఆ)ఈ కిీంది దభుఱక రసయమదాఱన లసామండడ
1. శ఼యుయడు 2.బూభు
(ఇ)ఈ కిీంది దభుఱక నానారసధఱన లసామండడ
1.తూఱభు 2. నళ

2x1

= 2

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
B.A. , B.COM and B.Sc – I yr
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Model Question Paper

II Semester
Time : 3 గం.

Max Marks : 70

I. క్రంది దాాలలో ఒక దానిక్ షందరభ షహిత ాతిదారథ తాతపరామును వాాయుము
ఎ)

అఱ ల్ైక ంఠ ుయభుఱో ....................గుమయయయౌంచి శంయంభియై

బ)

భకయ భుఖ్యంతయశథ ...................నససధయ మ్ేరికిన్

1 x 10

11. కిీంది లసతుఱో అ – భాగంఱో రెండడంటికి, ఆ – భాగంఱో రెండడంటికి శందయభ శశిత లసయఖ్యయఱ
లసాముభు

4 x 3 = 12
అ – భాగభు

1. గజ తృసాణాళనోత్ాసశియై
2. షవహత దయళససథళకిీకిం జకిీకిన్
3. తికి దమఫుటి గస ళుననంఫు వేము
4. ాకఽతి వహదధ గుణంఫుఱ శజజ నాళికిన్
ఆ – భాగభు
1. తుఖ్యంతభు నందన తృసత తృసడెదన్
2. నాగుఱ చేరిన నోటా ో నాయమం యం ఱ క తుంది
3. ఎం.ఎల్.ఏ జీతం ఫాగుంట ంది
4. భుషసమరస ఆరితృో యంది
III గజందాడు ళువు
ణ ళున లడుకొనన తీయు ళరిణంచండడ
ఱేదా
షనభంతుతు శందేళసతున ళుళరించండడ

1 x 10 = 10

IV. అంతరసనదభు ససరసంళసతున త్ెఱ ండడ

1 x 10 = 10

లేదా
ాంచదులలో సినారె భాఴనలను ఴరిణంచండి
V. 1. మయమిడిండు గురించి తెలుండి

2 x 10 = 20

2. యుగాంతం సారాంశానిి విఴరించండి
3. మయ ఴూరు ప్ో యంది అనే కృశణశాసిర ి ఆవేదనను తెలండి
4. ేరులు దారులు గురురంచుకోఴడం అనే కళను విఴరించండి
VI.(అ).ఈ కిీంది శంధఱన ళుడదీవహ శ఼తాభుఱన ళుళరించండడ

2x2 =

4

2x2 =

4

1. దేలందాడు 2. అకునయ
(ఆ)ఈ కిీంది శభయశభుఱన గురితంచి ళుగీషలసకయభుఱన లసామండడ
1. భుకుంటి 2.నళ యతనభుఱ

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
I Year
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern
I SEMESTER
Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

1. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు దాయఱఱో ఒక దాతుకి శందయభ శశిత ాతిదాయథ
త్ాతయయభు లసామళఱ న

1x8=

8

II . తృసాచీన దయభాగభు నండడ నాయౌగ ంటిఱో రెండడంటికి, ఆధతుక దయభాగం నండడ నాయౌగ ంటిఱో రెండడంటికి
శందయభ శశిత లసయఖ్యఱన లసామళఱ న

4 x 3 = 12

III. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు లసయశయద ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు
లసామళఱ న

1 x 10 = 10

VI. ఆధతుక దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసామళఱ న
1 x 10 = 10
V. నాటకభునండడ ఇచిాన నాఱ గు లసయశయద ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానభుఱ లసామళఱ న
2 x 10 = 20
VI. భాషస ళుభాగసతుకి శంఫంధించి రెండు అంళసఱఱో ఒకదాతు గురించి తులదికస యచన
1x5 = 5
VII. రెండు అంళసఱఱో ఒకదాతు గురించి ససధాయణ లసయశం

1x5 = 5

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
I Year
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern
II SEMESTER

Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

1. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు దాయఱఱో ఒక దాతుకి శందయభ శశిత ాతిదాయథ
త్ాతయయభు లసామళఱ న

1x8=

8

II . తృసాచీన దయభాగభు నండడ నాయౌగ ంటిఱో రెండడంటికి, ఆధతుక దయభాగం నండడ నాయౌగ ంటిఱో రెండడంటికి
శందయభ శశిత లసయఖ్యఱన లసామళఱ న

4 x 3 = 12

III. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు లసయశయద ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు
లసామళఱ న

1 x 10 = 10

VI. ఆధతుక దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసామళఱ న
1 x 10 = 10
V. ళచన ళుభాగం నండడ ఇచిాన నాఱ గు లసయశయద ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానభుఱ
లసామళఱ న

2 x 10 = 20

VI. భాషస ళుభాగసతుకి శంఫంధించి రెండు అంళసఱఱో ఒకదాతు గురించి ఱేఖ్య యచన
1x5 = 5
VII. రెండు అంళసఱఱో ఒకదాతు గురించి శఽజనాతమక యచన

1x5 = 5

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
I Year
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18
Model Question Paper

I SEMESTER
Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

1. ఈ కిీంది రెండు దాయఱఱో ఒక దాతుకి శందయభ శశిత ాతిదాయథ త్ాతయయభు లసాముభు
1x8= 8
1.అన ళుతు లట ళడి ....................గదగ దఖినన కంఠీయై
2. నమభృం..................మంచ లసచాయభటిన్
II . ఈ కిీంది ‘అ’ భాగభునండడ రెండడంటికి, ‘ఆ’ భాగభునండడ రెండడంటికి, శందయభ శశిత
లసయఖ్యఱన లసాముభు

4 x 3 = 12
అ భాగభు

1. తూయజభుఖీ తుకుం ఫెరింగింల
2. త్ొయౌజనమభు నోభు పఱభు త్ోమజనత్ాా
3. నామతభతి జవ నంగయంగు ఫూజల్
4.శఖ్భు దుఃఖ్ంఫు కసరసయరిద చ఼డడెంద
ఆ భాగభు
1. తృసఱకత తృసఱయతాంఫు గురితంల
2. అళతూతుతు ళసశనమ్ేఱమోమగన్
3. ఈ జగభునంతన ళృదధ భు వేమ ఴకయమ్ే
4. గసఱేం చేశత ందనకోక
III. ఈ కిీంది రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసాముభు

1 x 10 = 10

1. శతయభాభయ ససంతానభు ససరసంఴభు లసామండడ
2. కసఱకౌశిక తు కథ ససరసంఴభు లసామండడ
IV. 1. గడడమయయం ల్ంకటళసవహత ి ాఫో ధాతున ళుళరించండడ
2. భయనళగీతంఱో కళురసజభురిత ఆలదనన ళరిణంచండడ

1 x 10 = 10

V. ఈ కిీంది నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానభు లసాముభు

2 x 10 = 20

1. నాటక ఱక్షణాఱన త్ెఱండడ
2. బయతుతు తృసతాచితాణన త్ెఱండడ
3. వత తృసతాచితాణ ళుళరించండడ
4. ాతిభయనాటకభు దాారస త్ెయౌవహకొనదగిన తూతి ఏది?
VI.(అ) కిీంది రెండు తులదికస యచనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసాముభు

1x5=5

1. భూ కఱవళసఱఱో జరిగిన లసరిషకోతసళభు
2.భూ కఱవళసఱఱో జరిగిన త్ెఱ గు భాషస దినోతసళభు
(ఆ)కిీంది రెండడంటిఱో ఒక లసయశభున లసాముభు
1.ఫంగసయు త్ెఱంగసణన ససధించటఱో ళుదాయయుథఱ తృసతా
2.భదయయశిత శభయజ ససథనఱో ళుదాయయుథఱ కఽఴహ

1x5= 5

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
I Year
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18
Model Question Paper

II SEMESTER
Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

1. ఈ కిీంది రెండు దాయఱఱో ఒక దాతుకి శందయభ శశిత ాతిదాయథ త్ాతయయభు లసాముభు
1x8= 8
1.గెంటతు ేాభ ...................సో కినంతటన్
2.యభణ జెఱంగు..............దతృసశత త్ేజుడెై
II . ఈ కిీంది ‘అ’ భాగభునండడ రెండడంటికి, ‘ఆ’ భాగభునండడ రెండడంటికి, శందయభ శశిత
లసయఖ్యఱన లసాముభు

4 x 3 = 12
అ భాగభు

1. కఱయుగస భరి భయతువహ ఫో ఱ భయతుశల్
2.ఱేద భయజనభు భూది మేక్ష యొకించకతు మున్
3. శ్రీయంగ ుయభు ఴకయంఫే తృొ గడ
4. రసగయతన ాబుండు శ్రీయంగ ళుబుడు
ఆ భాగభు
1.జెయౌమయౌ కటి దాటి తదజిమ్మమన జెక ుఱ ద఼క నళృీఱ ై
2. గీభమయ భయటఱయడెదయు గీమ్మమడడ మళృీఱ గోటభూట చన్
3. ఈ జగభునంతన ళృదధ భు వేమ ఴకయమ్ే
4. గసఱేం చేశత ందనకోక
III. ఈ కిీంది రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసాముభు
1.శబదా అయుజనతుకి చేవహన రిచయయఱన త్ెఱండడ
2.శ్రీయంగ క్షతా భశిభన ళరిణంచండడ

1 x 10 = 10

IV. ఈ కిీంది రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసాముభు

1 x 10 = 10

1.శ్రీనాధతు ఆలదనన ళరిణంచండడ
2.ఫుదధతు ఉదేళసతున ళుళరించండడ
V. ఈ కిీంది నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానభు లసాముభు

2 x 10 =20

1.త్ెఱ గు భావై ఉయద
ద ాభాలసతున ళుళరించండడ
2.త్ెఱ గు భావై ఆంగా భాషస ాభాలసతున త్ెఱండడ
3.ససభఱ శదాశిళ గసరి టా గుయుళుగసయు చ఼హన ఆదయణన త్ెఱండడ
4. తృసతికలళ కళుతాంఱో భాళుకతన ళరిణంచండడ
VI.(అ) కిీంది రెండు ఱేఖ్య యచనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసాముభు

1x5=5

1. భూ కఱవళసఱ లసరిషకోతసళభున గూరిా భుతుానక ఱేఖ్
2.భూ ళూధి రిళృబాతై భుతుసతృసయౌటీ అధికసయుఱక ఱేఖ్
(ఆ)కిీంది రెండడంటిఱో ఒక శఽజనాతమక యచన లసాముభు
1.కథ – ససథతుక ళుళేషసఱ
2.త్ెఱంగసణ కళుఱ

ాబుతా డడగీ & హ జీ కఱవళసఱ, వహదద 
ి ేట

1x5= 5

B.A. , B.COM and B.Sc – I yr

బ.ఏ. S. L.,వభుశి ర్ -1

ఇంటయనల్ అవవమంట్ టెస్టి -1

ళుదాయరిథ ేయు :

ేర్ 1(త్ెఱ గు )
శభమం : 30తు.

యదల్ న్ం:

2017-18

భయయుుఱ :20

I. ఈ కిీంది ాఴనఱక శరియైన శభయధానభుఱ ఎననకొనండడ
1.నననమ జీళుంచిన ఴత్ాఫద భు

.

5x1= 5
(

)

(

)

ఎ) 11ళ . బ) 12 ళ. వహ) 13 ళ. డడ) 14ళ.
2 . నననమ యచించిన లసయకయణ గీంథభు

ఎ) ఫాఱలసయకయణభు . బ) తృరాడ లసయకయణభు . వహ ) ఆంధాఴఫద చింత్ాభణి. డడ)ఆంధా లసయకయణభు.
3. నననమ బయుద .
ఎ) లదకళు . బ) ఆదికళు. వహ) కళుఫాషమ.

(

)

(

)

డడ) ఴంఫుదాశడు.

4.ఴక ంతఱన ంచిన భుతు .
ఎ) కణుాడు బ) లసయశడు వహ) ళుళసాభుతుాడు డడ) ళవహవి ుడు
5. ళుదాయరిధ.
ఎ) గుణశంధి .

(
బ) అతాశంధి.

వహ) ళఽదిదశంధి. డడ) శళయణ దీయఘశంధి.

II. ఈ కిీంది ఖ్యళీఱన ూరింుభు
6. ఴక ంతఱ తయౌా దండుాఱ

)

1x1=5

--------------------------------------

7. భాయత్ాతున ------------------------అతుకూడా హఱ ససతయు
8. అతుయననతి ళుడదీముభు -----------------------------------9. ఴక ంతఱన అడళునంద ---------------- కసతృసడాయ
10. భహభాయత కథన ల్ైఴంతృసమనడు --------------------------కి చెతృసడు.

5x1 =5

III. క్ంర దివానిని జతరచుము
11. వాడు గొటటె

(

)

ఎ) మణాదేఴ శంధి.

12.రాముడతడు

(

)

బి) గుణశంధి

13 . ళుదాయఱమభు

(

)

వహ) గశదలసదేఴ శంధి

14. హత్ాాజఞ

(

)

డడ) శళయణ దీయఘశంధి.

15. గజందాడు

(

)

ఇ) ఉతాశంధి

IV. ఒకు భయటఱో శభయధానం లసామండడ.
16. నననమ యచించిన రసాఱ ేరొునండడ?
17. రసజరసజనరందాతు గురించి రెండు లసకసయఱ లసామండడ?
.18. శబక ళచిాన ఴక ంతఱన చ఼చి దవయంతుడు ఏభతు యౌకసడు ?
19. ఴక ంతఱన ండాాడడన రసజు ఎళయు ?
20. గుణశంధి శ఼తాం లసామండడ?

ాబుతా డడగీ & హ జీ కఱవళసఱ, వహదద 
ి ేట

.

5X1=5

B.A. , B.COM and B.Sc – I yr

బ.ఏ (మం.మల్.),వభుశి ర్ -1 ఇంటయనల్ అవవమంట్ టెస్టి -1

ేర్ 1(త్ెఱ గు )

ళుదాయరిథ ేయు :

శభమం : 30తు.

యదల్ న్ం:

2017-18

భయయుుఱ :20

I. ఈ కిీంది ాఴనఱక శరియైన శభయధానభుఱ ఎననకొనండడ

5 x1= 5

1. త్ెఱ గు భావై ఉయద
ద ాభాళభు యచయత

(

)

(

)

(

)

ఎ) ససభఱ శదాశిళ బ) చేకూరి రసభయరసళు వహ) ఫూయుగఱ రసభకఽషసణరసళు డడ)లభుగంటి
2 . గుయుళుగసరి అూయా ఆదయణ యచయత
ఎ) ససభఱ శదాశిళ బ) చేకూరి రసభయరసళు వహ) ఫూయుగఱ రసభకఽషసణరసళు డడ)లభుగంటి
3. తృొ ననగంటి త్ెఱగనన యచన
ఎ) భన చరితా బ) ళశ చరితా వహ) ఆభుకత భయఱయద డడ) మమయతి చరితా

4. ససభఱ శదాశిళ రసళు గసరి ఱ కుఱ టీచయు

(

)

(

)

ఎ) ఱక్షమణమయయు బ) ఖ్ండేరసళు వహ) దీనదమయళ్ నాముడు డడ) ఎళయు కసయు
5. ఖ్ండేరసళు గసయు చెహన శఫెజ కి
ఎ) త్ెఱ గు బ) ఇంగీావు వహ) ఱ కుఱ డడ) డాాయంగ్

II. ఈ కిీంది ఖ్యళీఱన ూరింుభు

5x1=5

6. ఖ్ండేరసళు గసయు ళుదాయయుథఱన చ఼డభనన వహతుభయ ------------7. చితాఱేఖ్ ---------- భావక శంఫంధించిన వహతుభయ
8. గుయుళు గసరి అూయా ఆదయణ ------ ----- నండడ గీశింఫడడనది.
9. అదద ంకి గంగసధయ కళు యచన ------------------10. రసజ ధరసమఱన శిలసజీకి ఉదేశించిన లసయు --------------

5x1 =5

III. క్ంర దివానిని జతరచుము
11. రాజ ధరాాలు

(

)

ఎ) దాదో జీ

12. శహజీ

(

)

బి) సి. వి. రామన్

13 . ఴంఖ్డు

(

)

వహ) రసభరసజయ

14. దీనదమయళ్ నాముడు

(

)

డడ) గడడమయయం లంకటళేవళసవహత ి

(

)

ఇ) యౌఖితుడు

15. ఖ్ండేరసళు

IV. ఒకు భయటఱో శభయధానం లసామండడ.
16. రసజధరసమఱ ఎందండడ గీశింఫడడనది ?
.17. ఇఫాశం క తుబ్ షస భరో ేరభు ?
18. త్ెఱ గుఱో కయౌవహన రెండు ఉయద
ద దాఱన లసామండడ ?
19. దీనదమయళ్ నాముడు ఎళరి మ్ేనఱా డు ?
20. వహ. ళు. రసభన్ దీనదమయళ్ నాముడు గసరితు ఏభు చితిాంచభతు చెతృసయు ?

Department of Telugu

5X1=5

B.A. , B.COM and B.Sc -IIyr
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern

III Semester
Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

1. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు దాయఱఱో ఒక దాతుకి శందయభ శశిత ాతిదాయథ
త్ాతయయభు లసాముభనట

1 x 12 = 12

II . తృసాచీన దయభాగభు నండడ నాయౌగ ంటిఱో రెండడంటికి, ఆధతుక దయభాగం నండడ నాయౌగ ంటిఱో
రెండడంటికి శందయభ శశిత లసయఖ్యఱన లసామభనట

4 x 3 = 12

III. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు
లసామభనట
1 x 12 = 12
IV. ఆధతుక దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు
లసామభనట
1 x 12 = 12
V. ఴచన విభాగము నుండి ఇచిిన నాలుగు ావలలో రెండింటిక్ క్ షమయధానము వాాయమనుట
2 x 6 = 12
VI. ఉవాచకము నుండి ఇచిిన రెండు ావలలో ఒకదానిక్ షమయధానము వాాయమనుట
1 x 10 = 10

Department of Telugu
B.A. , B.COM and B.Sc -IIyr
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern

IV Semester
Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

1. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు దాయఱఱో ఒక దాతుకి శందయభ శశిత ాతిదాయథ
త్ాతయయభు లసాముభనట

1 x 12 = 12

II . తృసాచీన దయభాగభు నండడ నాయౌగ ంటిఱో రెండడంటికి, ఆధతుక దయభాగం నండడ నాయౌగ ంటిఱో
రెండడంటికి శందయభ శశిత లసయఖ్యఱన లసామభనట

4 x 3 = 12

III. తృసాచీన దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు
లసామభనట
1 x 12 = 12
IV. ఆధతుక దయభాగభు నండడ ఇచిాన రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు
లసామభనట
1 x 12 = 12
V. ఴచన విభాగము నుండి ఇచిిన నాలుగు ావలలో రెండింటిక్ క్ షమయధానము వాాయమనుట
2 x 6 = 12
VI. అలంకారములు, ఛందషుు నుండి ఇచిిన నాలుగు ావిలలో రెండింటిక్ షమయధానము
వాాయమనుట
1 x 10 = 10

Department of Telugu
B.A. , B.COM and B.Sc -IIyr

Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern

IV Semester
Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

1. ఈ కిీంది రెండు దాయఱఱో ఒక దాతుకి శందయభ శశిత ాతిదాయథ త్ాతయయభు లసాముభు
1 x 12 = 12
1. లసరిద ంకితఱో ................ల్ైబళ భుంు భూయంగన్
2. ళనజ బళుండు .............. శఖ్ చితు
త ండల్ై భనభూ షఱయముధా!
II . ఈ కిీంది ‘అ’ భాగభునండడ రెండడంటికి, ‘ఆ’ భాగభునండడ రెండడంటికి, శందయభ శశిత
లసయఖ్యఱన లసాముభు

4 x 3 = 12
అ భాగభు

1.భనభుఱమంద శందిమభృంది యందయున్
2.చెళుటికి ఫటిినటిి శంక న ఫో ఱ న్ ?
3.తుచఛ శందఱక మోషభందటిది తృసభు గసదె ాఱంఫ భేదనా!
4.కన్న తూమక ళరిదఱ డనన ఱయయ!
ఆ భాగభు
1. భనన కసన్ కసన నన – భనశ ఉనన భయనళుడన
2. ఈ ళుంచికక ఴఽతి కఱ ఱేన
3. ఏ ఫుదధ దేళుడడ జనమబూభుకి గయా శమఽతి?
4. నా మంతయంగమ్ే ఒక చితా యంగమ్మై బాభుయంచ
III. ఈ కిీంది రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసాముభు

1 x 12 = 12

1.నాయదతు గసన భయతసరసయతున గూరిా ళుళరించండడ
2.ఫఱరసభుతు లసగసదన బంగభుచే శబదా చింతించిన ళుధభు ళుళరించండడ
IV. ఈ కిీంది రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసాముభు

1 x 12 = 12

1. నయుడ నన, నయుడ నన తృసఠసయంఴం దాారస కసఱోజీ త్ెయౌహన శందేఴం ళుళరించండడ
2. దేళయకొండ దయగ ళుళేషసఱన త్ెఱండడ
V. ఈ కిీంది నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానభు లసాముభు

2 x 6 = 12

1. తుళుయు త్ొఱగిన తుు దాారస తృో ఱుంయౌా ళసంత్ాదేళు త్ెయౌహన శందేళసతున ళుళరించండడ
2.యభణ కఱ కిర్ గస భయరిన ళుధానభున త్ెఱండడ

3.కొండభఱా ఱ తృసఠం దాారస ఇయౌా ందఱ శయశాతీ దేళు త్ెయౌహన జీళన ళుఱ ళఱన ళుళరించండడ
4.తృో చాఱ క ట ంఫంత్ో శిళనాథం అనఫంధాతున త్ెఱండడ
VI. (అ)ఈ కిీంది రెండు అఱంకయభుఱఱో ఒకదాతుతు ఉదాషయణ ూయాకభుగస శభనాయంచభు
1x5=5
1. మభకభు 2. ఉత్ేరేక్ష
(ఆ)ఈ కిీంది ఈ కిీంది దాయతున గణళుబజన చేవహ, ఏ దయతృసదమో గురితంచి, మతిససథనభున
త్ెఱండడ

1 x5 = 5

శతులసడెై ళునమంఫు వేకోనక య చొున్ దగం జె కస
ఱేదా
ళుడుళక తూళు టి ణభు ళూథఱ ళూథఱ ల్రఱ లసడల్ై

Department of Telugu
B.A. , B.COM and B.Sc -IIyr
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern

III Semester
Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

1. ఈ కిీంది రెండు దాయఱఱో ఒక దాతుకి శందయభ శశిత ాతిదాయథ త్ాతయయభు లసాముభు
1 x 12 = 12
1.గ మడగించ..................ధాళంఫు గఴలస!
2. అయుణ గబవహత బంఫ...............ఫెటి ద దీహసత్ాననభుల్
II . ఈ కిీంది ‘అ’ భాగభునండడ రెండడంటికి, ‘ఆ’ భాగభునండడ రెండడంటికి, శందయభ శశిత
లసయఖ్యఱన లసాముభు

4 x 3 = 12
అ భాగభు

1. అనబళుంతుభు భయ మంఴభగు ధరితిా
2.క యుళఽదధ ఱ ు దఱుం జనతుచిాన మ్మచార జనల్?
3.రసభచందా గనగొతు భృొకిు తుకుభు ళుననళుంచె
4.దఫబయఱ ఱ ులసరి కడి ంఫు గఱదె?
ఆ భాగభు
1. భంచ ైయఱో నగిగ దభయయ భృదల్
2. త్ేఱేదో ుతాభిక్ష దేళుయౌయుళుయున్
3. ాకసఴత మథాళుధి గసంచెన ఱేదో త్ెఱ భయ
4. యషశయం గుడడవఱ లసలా క త్ెయౌవేళయక
III. ఈ కిీంది రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసాముభు

1 x 12 = 12

1.ధయమజుతు లసకసాతురసయతున ళుళరించండడ
2.ళుభీవణుడు రసభుతు ఴయణు లడడన ళుధభున ళుళరించండడ
IV. ఈ కిీంది రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసాముభు

1 x 12 = 12

1. లసనభయభఱ ై జగనానథాచాయుయఱ రెైతు ాఴవహత తు ఎటా త్ెయౌతృసయు?
2. దోా ణుడు తనక గుయుదక్షడణ చెయౌాంచభతు కోరిన ళుధభున త్ెఱ ండడ ?

V. ఈ కిీంది నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానభు లసాముభు
1.దాఴయథి యంగసచాయుయఱ ససాతంతాయ అనబలసఱన గూరిా ళుళరించిన తీయు

2 x 6 = 12

2.వహ.హ.ఫరాన్ ససశితయ వేళన ళుళరించండడ
3.గసీభనాభయఱ దాారస త్ెయౌమళచేా అంళసఱన ళుళరించండడ
4.ఫరాన్ తుఘంట ళుఱక చేవహన వేళన త్ెఱండడ
VI.ఈ కిీంది రెండు ాఴనఱఱో ఒకదాతుకి శభయధానభు లసాముభు
1. చయౌచీభఱ నాటక కసఱంనాటి రసజకీమ రివథ త
హ ుఱన ళరిణంచండడ
2.గోళుందమయ తృసతాచితాణన త్ెఱ ండడ

1 x 10 = 10

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
II Year
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern
III&IV SEMESTER
Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

I. ఎతుభుది లసయశయద ాఴనఱఱో నాయౌగ ంటికి శభయధానభుఱ లసామళఱ న 4 x 10 = 40
II.ఎతుభుది శంక్షడత ాఴనఱఱో నాయౌగ ంటికి శభయధానభుఱ లసామళఱ న

4 x 5 = 20

III.నాఱ గు శంక్షడత ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానభుఱ లసామళఱ న

2 x 5 = 10

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
II Year
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Model Question Paper

III SEMESTER
Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

భృదటి భాగం (40) భయయుుఱ
ఈ కిీందిలసటిఱో నాయౌగ ంటికి లసయశయద శభయధానాఱ లసామండడ

4 x 10 = 40

1. ససశితయ చరితా అధయమన ాయోజనాఱన ళుళరించండడ
2. తికున కళుత్ా దధ తితు ళుళేాఴహంచండడ
3.తృసాజఞ ననమ కసఱంనాటి త్ెఱ గు ళసశనాఱన ళుళరించండడ
4.తృసఱ ురికి సో భన కళుత్ా ల్ైబలసతున ళరిణంచండడ
5.కందకూరి ళూరఴయౌంగం యచనఱన త్ెఱండడ
6.ళుఴానాథ శతయనారసమణ యచనా ళుధానాతున త్ెఱండడ
7.నళఱ ఱక్షణాఱన త్ెఱండడ
8.నాటక ఱక్షణాఱన ళుళరించండడ

రెండళ భాగం (20) భయయుుఱ
ఈ కిీంది లసతుఱో నాయౌగ ంటికి శంక్షడత శభయధానాఱ లసామండడ
1.భుత్ాయఱ శరసఱ

2.ూయణ భమ

3.లయడగఱ

4.రసజళేఖ్య చరితా

5.ఏకళూయ

6. నయత నళసఱ

7.శతయరసజు ూయాదేఴ మయతాఱ

8.కనయక

4 x 5 = 20

భూడళ భాగం (10) భయయుుఱ
ఈ కిీంది లసతుఱో రెండడంటికి శంక్షడత శభయధానాఱ లసామండడ
1.గుయజాడ

2.కందకూరి ళూరఴయౌంగం

3.ళటిికోట ఆఱవార్ ససాభు

4.శంకయ

2 x 5 = 10

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
II Year
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18
Model Question Paper

IV SEMESTER
Time : 2 . 30 mn.

Max Marks : 70

భృదటి భాగం (40) భయయుుఱ
ఈ కిీందిలసటిఱో నాయౌగ ంటికి లసయశయద శభయధానాఱ లసామండడ

4 x 10 = 40

1. శ్రీనాథతు కళుత్ా ళుళేషసఱన త్ెఱండడ
2. ాఫంధముగ ఱక్షణాఱన త్ెఱండడ
3.లభన దాయఱఱోతు శంఘ శంశుయణ భాలసఱన త్ెఱండడ
4.మక్షగసనభుఱ ాత్ేయకతన త్ెఱండడ
5.గురఱ ం జావులస ళయకితత్ాాతున ళుళరించండడ
6.శ్రీ శ్రీ కళుతఱఱోతు ళుా ళ ధో యణుఱన త్ెఱండడ
7.వహ.నా.రె. కళుత్ా ల్ైబలసతున ళరిణంచండడ
8.శ్రీతృసద శఫాషమణయ ళసవహత ి యచనఱన రిచమం చేమండడ

రెండళ భాగం (20) భయయుుఱ
ఈ కిీంది లసతుఱో నాయౌగ ంటికి శంక్షడత శభయధానాఱ లసామండడ
1.గబబఱం

2.హయదౌవహ

3.అగినధాయ

4.యుదాళూణ

5.ఖ్డగ శఽఴహి

6. కఱ ు భృకుఱ

7.గుడడవఱ కసయౌతృో తున్ైన

8.ళడా గింజఱ

4 x 5 = 20

భూడళ భాగం (10) భయయుుఱ
ఈ కిీంది లసతుఱో రెండడంటికి శంక్షడత శభయధానాఱ లసామండడ

2 x 5 = 10

1.గురఱ ం జావులస

2.దాఴయథి కఽవణ భయచాయయ

3.భధరసంతకం రసజారసం

4.కె.ల్ై.ఎల్. నయవహంహరసళు

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
III Year III-p V-Sem
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern

Time : 2.30.గం.

Max Marks : 70

1.త్ెఱ గు భాషస చరితా నండడ ఇచిాన నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానభు
లసామభనట
2 x 10 = 20
2. త్ెఱ గు భాషస చరితా నండడ ఇచిాన నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానభు
లసామభనట
2 x 10 = 20
3.ఫాఱ లసయకయణభు నండడ ఇచిాన ఆయు ాఴనఱ నండడ భూడడంటికి శంక్షడత శభయధానాఱ
లసామభనట
3 x 5 = 15
4. ఛందశస నండడ ఇచిాన ఆయు ాఴనఱ నండడ భూడడంటికి శభయధానాఱ లసామభనట
3 x 5 =15

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
III Year III-p VI-Sem
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern

Time : 2.30 గం.

Max Marks : 70

1.త్ెఱ గు భాషస చరితా నండడ ఇచిాన నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానభు
లసామభనట
2 x 10 = 20
2. త్ెఱ గు భాషస చరితా నండడ ఇచిాన నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానభు
లసామభనట
2 x 10 = 20
3.ఫాఱ లసయకయణభు నండడ ఇచిాన ఆయు ాఴనఱ నండడ భూడడంటికి శంక్షడత శభయధానాఱ
లసామభనట
3 x 5 = 15
4. అఱంకసరసఱ నండడ ఇచిాన ఆయు ాఴనఱ నండడ భూడడంటికి శభయధానాఱ లసామభనట
3 x 5 =15

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
III Year IV-p
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18

Question Paper Pattern

Time : 2.30 గం.

Max Marks : 70

భాగం ‘ఎ’ (4 x 10)
1. ఇచిాన ఎతుభుది లసయశయద ాఴనఱఱో నాఱ గు ాఴనఱక

శభయధానభు లసామళఱ న
4 x 10 = 40

భాగం ‘బ’ (20)
2. ఇచిాన ఎతుభుది శంక్షడత ాఴనఱఱో నాయౌగ ంటికి శభయధానాఱ లసామళఱ న
4 x 5 = 20

భాగం ‘బ’ (10)
3. ఇచిాన నాఱ గు శంక్షడత ాఴనఱఱో రెండడంటికి శభయధానాఱ లసామళఱ న
2 x 5 = 10

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
III Year III-p - V Sem
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18
Model Question Paper
Time : 2.30 గం.

Max Marks : 70

I. ఈ కిీంది నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి లసయశయద శభయధానాఱ లసామండడ

2 x 10 = 20

1. ఆంధాభు – త్ెనగు – త్ెఱ గు ఴఫాదఱ ళుయతతిత తు గూరిా ళుళరించండడ
2. దాాళుడ భావఱఱో త్ెఱ గు ససథనాతున గూరిా ళుళరించండడ
II. ఈ కిీంది నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి లసయశయద శభయధానాఱ లసామండడ

2 x 10 = 20

1.భయండయౌక భేదాఱన ళుళరించండడ
2.త్ెఱంగసణా భాషస శాయదతృసతున ళుళరించండడ
III.ఈ కిీంది లసతుఱో భూడు శ఼త్ాాఱన సో దాషయణంగస లసయఖ్యయతుంచండడ

3 x 5 = 15

1.దంతయ త్ాఱళయభుఱ ైన చ జ ఱ శళయణ ంఫుఱ
2.మ య ఱ ళ ఱ ఱఘుళుఱతు మఱఘుళుఱతు దిాళుధంఫుఱ
3.శంశుఽత తృసాకఽత శభంఫగు భావ తతసభంఫు
4.అతు
త నక శంధి ఫషృలభుగసనగు
5.ఏభయయదఱ ఇతు
త నక శంధి ల్ైకయౌకభుగస నగు
6.కసతాయథ ంఫగు యతు
త నక శంధి ఱేద
IV.ఈ కిీంది లసతుఱో భూడడంటికి శభయధానాఱ లసామండడ
1.శాయ మతి 2.అఖ్ండ మతి 3.శయశ మతి
4.శకయ తృసాశభు 5.దవుయ తృసాశభు 6.అంతయ తృసాశ

3 x 5 = 15

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
III Year III-p – VI Sem
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18
Model Question Paper
Time : 2.30 గం.

I. ఈ కిీంది నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి లసయశయద శభయధానాఱ లసామండడ

Max Marks : 70

2 x 10 = 20

1. ధాతు రిణాభయఱన ళుళరించండడ
2. ళయణ శభూకయణం, ళయణ ళుభేదాఱన గూరిా త్ెఱండడ
3. ళయణ ళయతయమం, ళయణ ససభయం గూరిా త్ెఱండడ
4. ళసాశత, నాదత గూరిా ళుళరించండడ
II. ఈ కిీంది నాఱ గు ాఴనఱఱో రెండడంటికి లసయశయద శభయధానాఱ లసామండడ

2 x 10 = 20

1.అయథ రిణాభం శేతుళుఱన గూరిా ళుళరించండడ
2. అయథ శంకోచం, అయథ లసయకోచం గూరిా ళుళరించండడ
3.శభయయకిత, అరసథకయష ఱన గూరిా ళుళరించండడ
4.త్ెఱ గుఱో ాలశించిన అనయదేళసయఱన గూరిా త్ెఱండడ
.
III.ఈ కిీంది లసతుఱో భూడు శ఼త్ాాఱన సో దాషయణంగస లసయఖ్యయతుంచండడ

3 x 5 = 15

1.శభయథ ంఫుఱగు దంఫు ఱేక డంఫగుట శభయశభు
2.దిాతీమయదఱక భూది దంఫు త్ోడ శభయశంఫు ళయదికయణంఫగు
3.ఆ ఈ ఏ మన శయానాభంఫుఱ తిాకంఫు నాఫడు
4.ఆచిాక ఴఫద ంఫు త్ోడ వత ి శంఫంఫు తృసాయకంఫుగస దాందాంఫగు
5.తిాకంఫు భూది మశంముకత షఱా నక దిాతాంఫు ఫషృలంఫుగసనగు
6.దిాగుళున కకళచనంఫు తృసాయకంఫుగస నగు. భుఴీంఫునక గసద.
IV.ఈ కిీంది లసతుఱో భూడడంటికి శభయధానాఱ లసామండడ
1.ళఽతత యనతృసాశ 2.ఱయటానతృసాశ 3.మభకభు
4.ఉభ 5.అరసథంతయనాయశం 6.అతిఴయోకిత

3 x 5 = 15

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
III Year IV-p V Sem
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18
Model Question Paper
Time : 3.౦౦గం.

Max Marks : 70

భాగం ‘ఎ’ (4 x 10)= 40
ఈ కింీ ది లసతుఱో నాఱ గింటికి లసయశ యద శభయధానాఱ లసామండడ
1. ళుభయశ శాయద శాభాలసఱన త్ెఱండడ
2. కసళయ ాయోజనాఱ గూరిా ళుళరించండడ
3. ఉతత భ ళుభయశక తు ఱక్షణాఱ త్ెఱండడ
4. కసళయభుఱ గూరిా తృసాచయఱ తృసళసాతుయఱ చెహన తుయాచనాఱన త్ెఱండడ
5. కసళయ భేదాఱన త్ెఱండడ
6. ళుభయశ భేదాఱన త్ెఱండడ
7. కసలసయతమ లసదాఱన చరిాంచండడ
8. కసళయ శేతుళుఱన ళుళరించండడ

భాగం ‘బి’ (4x5) = 20
ఈ కింీ ది లసతుఱో నాయౌగ ంటికి శంక్షడత శభయధానాఱ లసామండడ
1.ససశితయం – శభయజం 2. తుఱనాతమక ళుభయశ 3.ళుభయశ ాయోజనాఱ
4. దండడ, ళుఴానాథఱ కసళయ తుయాచనాఱ 5.ాతిబ 6.ళుయతతిత
7.అభాయశభు 8.ళుళయణాతమక ళుభయశ

భాగం ‘సి’ (2x5) = 10
ఈ కింీ ది లసతుఱో రెండడంటికి శంక్షడత శభయధానాఱ లసామండడ
1. బయతుడు 2. దండడ 3.భాభషృడు 4.జగనానథడు

Govt. Degree College ( A) - Siddipet
Department of Telugu
Modern Language
III Year IV-p VI Sem
Under choice Based Credit System (CBCS) 2017-18
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భాగం ‘ఎ’ (4 x 10)= 40
ఈ కింీ ది లసతుఱో నాఱ గింటికి లసయశ యద శభయధానాఱ లసామండడ
1.యశ శాయద శాభాలసఱన ళుళయంచండడ
2.యశ తుయాచనాఱన ేరొునండడ
3.యశ శంఖ్యన ళుళరించండడ
4.ఴఫద ళఽతు
త ఱన గూరిా ళుళరించండడ
5.కథాతుక ఱక్షణాఱన త్ెఱండడ
6.నళఱయ ఱక్షణాఱన ళుళరించండడ
7.లసయశ శాయద శాభాలసఱన ళుళరించండడ
8.ససథయవ భాలసఱన చరిాంచండడ

భాగం ‘బి’ (4x5) = 20
ఈ కింీ ది లసతుఱో నాయౌగ ంటికి శంక్షడత శభయధానాఱ లసామండడ
1.హశయభు 2.యశతువఠ 3.కయుణ 4. బయతుతు యశశ఼తాం
5.అనభుతి లసదం 6.అభిదా ళఽతిత
7.ళసంతం 8.రౌదాం

భాగం ‘సి’ (2x5) = 10
ఈ కింీ ది లసతుఱో రెండడంటికి శంక్షడత శభయధానాఱ లసామండడ
1. బయతుడు 2. ళుఴానాథడు 3.దండడ 4.అభినళ గుుతడు

