
పొటి్ట శీ్రరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 
హైదరాబాదు 

శిల్పం, చిత్రలేఖన శాఖ, ల్లితకళాపీఠం 
నమూనా ప్రశ్ననత్రం 

సభమం: 1 ఖంట                        మార్కులు: 50 

 క్రంది ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాన్నన గుర్తంచండి. 

1. ఈ క్రంది వాటిలో ఔటి మాత్రం ప్రాథమిఔ భర్యు దిితీమశ్రేణి యంగు కాదు   
 1) నార్ంజ     2) గోధుభ   

3) సుపు     4) ఊదా 
2. కుతుబ్ మినార్ ఎఔుడ న్నర్భంచార్క? 
 1) ఓయంగాబాద్   2) హైదరాబాద్     
 3) ఢిల్లీ 4) సికంద్రాబాద్    
3. ఎవర్ జనభదినాన్నన తెలంగాణా భాషాదినోతసవంగా జర్కపుకుంటార్క?  
 1) కాళోజీ నారామణరావు  2) సి. నారామణరెడిి     
 3) జమశ్ంఔర్ 4) దాశ్యథి 
4. జె.జె. స్కుల్ ఆఫ్ ఆర్స్ ఎఔుడ నెలకొలఫడింది? 
 1) ఢిల్ల ీ  2) మంఫయి     
 3) కోల్ ఔతా 4) భద్రాసు 
5. ‘జటాయువధ’ అనే తైలవయణ చిత్రాన్నన గీచిన చిత్రకార్కడెవర్క? 
 1) కొండలీ్ల శేషగిర్ రావు   2) రాజా యవివయభ    
 3) యవంద్రనాథ్ ఠాగూర్ 4) పి.టి. రెడిి 
6. ఎవర్ ర్పాలనా కాలంలో మొగల్ చిత్రఔళకు ‘సియణయుఖం’ అన్న పేర్క  
 1) హుభయూన్  2) అఔఫర్     
 3) జహంగీర్ 4) షాజహాన్    
7. దభశ్రీ లక్ష్మభగౌడ్ ఔ సుప్రసిదధ 
 1) చిత్రకార్కడు   2) నాటామచార్కమడు    
 3) గామకుడు 4) నటుడు 
 
 



8. ఈ క్రంది వాటిలో తేల్లఔగా ఉండే దాయథం ఏది? 
 1) పీాససర్ ఆఫ్ పార్స్   2) భటిస     
 3) కాగితం గుజ్జు 4) బోన్ చైనా 
9. తాజ భహల్ ఎఔుడ ఉంది? 
 1) ఆగ్రా   2) ఢిల్ల ీ  
 3) భధమప్రదేశ్ 4) అభృత సర్ 
10. జహంగీర్ ఆర్స్ గామలరీ ఎఔుడ ఉంది? 
 1) ఢిల్ల ీ  2) మంఫయి     
 3) గోవా 4) స్కయత 
11. నీలం భర్యు సుపు యంగులను మేళవించగా వచ్చే యంగు  
 1) ఊదా 2) ఆకుచే 
 3) నార్ంజ 4) గులాబి     
12. ‘స్కథ’ అనునది ఈ క్రంది వాటిలో ఏ భతాన్నక చందిన న్నరాభణం? 
 1) హందూ   2) క్రైసతవం     
 3) బౌదధం 4) జైన 
13. తెలంగాణా రాస్త్రుంలో ఖల మొతతం జిలాీల సంకమ  
 1) 13   2) 23    
 3) 33 4) 31 
14. ఇటీవల ఔనునమూసిన విజమన్నయభల ఏ యంగాన్నక చందినవార్క?  
 1) చిత్రఔళ   2) సంగీతం     
 3) సిన్నమా 4) ఆటలు 
15. ఇంద్రధనసుసలోఖల వరాణల సంకమ 
 1) 5   2) 6     
 3) 7 4) 9  
16. నీలం యంగును తెలుపుతో మిశ్రభం చ్చస్తత లభంచ్చ యంగు  
 1) గులాబి   2) ఆకాశ్ నీలం     
 3) మదుర్క నీలం 4) సమద్ర నీలం 
17. ఈ క్రంది వాటిలో తేల్లఔపాటి గీతలను గీస్తందుకు సాధాయణంగా ఈ పెన్నసల్ ను ఉయోగిసాతర్క  
 1) 3 H   2) H B     
 3) 4 B 4) 12 B 
18. ‘చార్భనార్’ ఏ నఖయంలో ఔలదు? 
 1) సైఫరాబాద్   2) సికంద్రాబాద్     
 3) హైదరాబాద్ 4) జహీరాబాద్ 



19. న్నయభల్ వయణచిత్రాలకు పేర్క మోసిన జిలాీ ఏది? 
 1) ఆదిలాబాద్  2) వయంఖల్     
 3) భహబూబ్ నఖర్ 4) మెదక్ 
20. రాభ ఆలమం ప్రధానశిల్ల ఎవర్క? 
 1) రేచయీ ర్కద్రుడు   2) రాభ     
 3) డంకనాచార్కమడు 4) ఫసవనన 
21. సంఖమేశ్ియ ఆలమం ఈ క్రంది వాటిలో ఔ ప్రాంతంలో ఉంది  
 1) ఆలంపూర్   2) పాలమూర్క     
 3) ఖదాిల 4) పాలంపేట్ 
22. గోడలపై వేస్త చిత్రాలను ఇలా పిలుసాతర్క 
 1) బాతిక్ చిత్రాలు   2) గోడ త్రాలు     
 3) కుడమ చిత్రాలు 4) ట చిత్రాలు 
23. ఈ క్రంది వాటిలో ప్రాథమిఔ యంగు కాన్నది ఏది? 
 1) సుపు   2) ఆకుచే     
 3) నీలం 4) ఎర్కపు 
24. ప్రసిదధ కాఔతీమ ఔళాతోయణం ఈ జిలాీలో ఔలదు 
 1) నల్గండ   2) న్నజామాబాద్    
 3) యంగారెడిి 4) వయంఖల్ 
25. చార్భనార్ ను న్నర్భంచినది ఎవర్క? 
 1) కుల్లకుతుబ్ షా   2) అబుల్ హాసన్      
 3) ఇబ్రహీం ఆదిల్ షా 4) కుతుబ్-ఉల్-మల్ు 
26. అర్కున అవార్కిను ఈ యంఖంలో ప్రతిబ ఔనఫర్చిన వార్క ఇసాతర్క 
 1) ఔళ   2) సాహతమం      
 3) సిన్నమా 4) క్రీడలు 
27. తెలుగు సిన్నమా యంగాన్నన ఇలా కూడా పిలుసాతర్క 
 1) కోల్లవుడ్   2) బాల్లవుడ్      
 3) టాల్లవుడ్ 4) హాల్లవుడ్ 
28. ప్రంచ ప్రసిదిధ చందిన ‘మోనాల్లసా’ చిత్రం సృష్టసఔయత ఎవర్క? 
 1) యఫెల్   2) ల్లయోనార్ి డావనీస    
 3) మైఖేలాంజిలో 4) పికాసో 
29. చర్యాల్ గ్రాభం దేన్నక ప్రసిదిధ 
 1) ట చిత్రాలు   2) హసతఔళలు      
 3) చ్చనేత 4) ఔలంకార్ 



30. క్రంది వార్లో చిత్రకార్కలు ఎవర్క? 
 1) తోట వైకుంఠం   2) భంజ్జభాయగవి      
 3) మొదటి నాఖభూషణ శ్యభ 4) అలేకమ పుంజాల 
31. తెలంగాణ రాస్త్రు సాంసుృతిఔ సంచాలకులు ఎవర్క? 
 1) కె.వి. యభణాచార్   2) మామిడి హర్ఔృషణ      
 3) కోటీ హనుభంతరావు 4) డి. విజమ భాసుర్ 
32. తొల్ల ‘మాటల’ సిన్నమా ఏది? 
 1) దేవదాసు   2) సతమహర్శ్ేంద్ర      
 3) బఔతప్రహాీద 4) పాతాళ భైయవి 
33. శ్రీ ఎకాు యాదగిర్ రావు ఈ క్రంది వాటిలో ఔదాన్నలో ప్రసిదుధలు 
 1) శిలఔళ  2) సంగీతం      
 3) వైదమం 4) నటన 
34. సాలార్ జంగ్ మూమజిమం ఎఔుడ ఉంది? 
 1) ఢిల్ల ీ 2) మంఫయి     
 3) హైదరాబాద్ 4) గోవా 
35. భాయతీమ పురాణాలు, ఇతిహాసాల ఆధాయంగా దేవతామూర్కతలను చిత్రంచిన చిత్రకార్కడెవర్క? 
 1) ఎం.ఎఫ్. హుస్తసన్   2) రాజా యవివయభ      
 3) ఎస్.ఎం. ండిత 4) కాపు రాజమమ 
36. రాభ దేవాలమ శిలఔళలో ఈ నాటామన్నక సంఫంధంచిన బంగిభలు ఔన్నపిసాతయి  
 1) కూచిపూడి 2) బయత నాటమం     
 3) మోహనీయాటసం 4) పేర్ణి 
37. తెలంగాణా ప్రతేమఔ రాస్త్రుంగా ఎపుడు అవతర్ంచను? 
 1) 17 ఫిబ్రవర్ 2014  2) 9 డిసంఫర్ 2013      
 3) 2 జూన్ 2014 4) 14 ఫిబ్రవర్ 1960 
38. ‘ది లాస్స జడిుమెంట్’ పెయింటింగ్ ను సృష్టసంచిన చిత్రకార్కడు 
 1) మైఖెలాంజిలో   2) ల్లయోనార్ి డావినీస      
 3) యఫెల్ 4) గోయా 
39. ‘బోనాలు’ ండఖ సందయబంగా ఈ దేవతను కొలుసాతర్క 
 1) భహంకాళి  2) ఫతుఔభభ     
 3) సభభఔు 4) సాయఔు 
40. ‘జాతఔ ఔథలు’ ఈ క్రంది వార్లో ఔర్క సంఫంధంచినది 
 1) భహావర్కడు    2) గౌతభ బుదుధడు    
 3) ఏసుక్రీసుత 4) రామడు 



41. అజంతాగుహలు ఏ రాస్త్రుంలో ఉనానయి? 
 1) ఆంధ్రప్రదేశ్   2) భధమప్రదేశ్      
 3) ఔరాణటఔ 4) భహారాస్త్రు 
42. ‘బాగ్’ గుహలు ఈ రాస్త్రుంలో ఉనానయి 
 1) ఉతతయప్రదేశ్   2) భధమప్రదేశ్      
 3) తెలంగాణ 4) ఔరాణటఔ 
43. ‘గుయెర్నకా’ సృష్టసఔయత 
 1) డావినీస  2) బ్రాక్     
 3) పికాసో 4) లక్ష్మభగౌడ్ 
44. ఇటీవల జర్గిన క్రకెట్ ప్రంచఔప లో అదిితీమంగా ‘ఔప’ ను గెలుచుకునన దేశ్ం  
 1) న్యమజిలాండ్   2) ఇంగాీండ్     
 3) ఆసే్తల్లయా 4) భాయత 
45. తెలంగాణా రాస్త్రు క్షి 
 1) రాభచిలుఔ   2) నెభల్ల     
 3) పాలపిటస 4) హంస 
46. ‘ఎర్రకోట’ను ఎవర్క న్నర్భంచార్క? 
 1) అఔఫర్   2) జహంగీర్      
 3) షాజహాన్ 4) ఓయంఖజేబు 
47. ఉతసవ విగ్రహాలను ఈ క్రంది వాటిలో కేదాన్నతో చ్చసాతర్క 
 1) చఔు   2) భటిస    
 3) ఔంచు 4) ఫంగాయం 
48. తెలంగాణా తలీ్ల రూశిల్ల ఎవర్క? 
 1) శ్రీన్నవాసరెడిి  2) బి.వి.ఆర్. చార్      
 3) కాంతారెడిి 4) శివరామాచార్ 
49. ‘గోల్ుండ కోట’ ఎఔుడ ఔలదు? 
 1) హైదరాబాద్   2) బీజాపూర్    
 3) బీదర్ 4) అహభద్ నఖర్ 
50. వేయి సథంభాల గుడి ఎఔుడ ఉంది? 
 1) హనుభకొండ   2) పాలంపేట్     
 3) యాదాద్రి 4) వేభలవాడ 
     
     
    



పొటి్ట శీ్రరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 
హైదరాబాదు 

తెలుగు సాహితయ శాఖ, ల్లిత కళాపీఠం 
నమూనా ప్రశ్ననత్రం 

సభమం: 1 ఖంట            మార్కులు: 100  

 క్రంది ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాన్నన గుర్తంచండి  

1. తెలుగులో ఆదికావమం ఏది?                 
 1) రామామణం     2) భాఖవతం 
 3) భహాభాయతం     4) ఫసవ పురాణం 
2. నననమ ఎవర్ ఆసాథనంలో ఉండేవాడు?                 
 1) కాఔతీయులు     2) లీవులు 
 3) రెడిిరాజ్జలు     4) తూర్క చాళుకుమలు 
3. నననమను ఇలా పిలుసాతర్క                 
 1) ఆదిఔవి     2) ఉబమఔవి మిత్ర 
 3) ఆంధ్రఔవితా పితాభహ     4) ఔవిసాయిభౌమడు 
4. తిఔున ఆంధ్రభహాభాయతంలో ఎన్నన రాిలు తెన్నగించాడు?                 
 1) రెండుననయ రాిలు     2) దిహేను రాిలు 
 3) తొమిభది రాిలు     4) ద్దదన్నమిది రాిలు 
5. తిఔునకు ఉనన బిర్కదు ఏది?                 
 1) ఔవిసింహ     2) ఔవితావిశ్నయద 
 3) ఔవిబ్రహభ     4) ఔవికోకల 
6. ఔవిత్రమంలో మూడవవాడు ఎవర్క?                 
 1) మాయన   2) కేతన 
 3) ఎర్రన     4) జఔున 
7. శ్రీభదాంధ్ర భహాభాఖవతాన్నన తెలుగులో యచించినద్దవర్క?                 
 1) శ్రీనాథుడు     2) పోతనామాతుమడు 
 3) భంచన     4) పాలుుర్క సోభన 



8. శ్రీనాథున్న కాలాన్నన ఏభన్న పిలుసాతర్క?                 
 1) ప్రఫంధ యుఖం     2) పురాణ యుఖం 
 3) అనంతయ ప్రఫంధ యుఖం     4) కావమ యుఖం 
9. చంపూ కావమం అంటే ఏమిటి?                 
 1) దమం ఖదమంతో కూడినది    2) కేవలం దమంతోనే యచింఫడినది 
 3) కేవలమం ఖదమంతోనే యచింఫడినది    4) పాత్రోచిత సంభాషణలతో కూడినది 
10. శ్ృంగాయ నైషధం యచించినద్దవర్క?                 
 1) తిఔున     2) ననెనచోడుడు 
 3) నాచన సోమడు   4) శ్రీనాథుడు 
11. ‘శ్తఔం’లో ఉండే దామల సంకమ ఎంత? 
 1) ఎన్నమిది     2) న్యర్క 
 3) న్యట ఎన్నమిది     4) యాభై 
12. ‘కుమాయ సంబవం’ తెలుగులో యచించిన ఔవి ఎవర్క? 
 1) ఫద్దదన     2) అనంతామాతుమడు 
 3) ననెనచోడ ఔవిరాజ్జ 4) వెల్లఖందల నాయమ 
13. ‘యంఖనాథ రామామణం’ ఔయత ఎవర్క? 
 1) గోన బుదాధరెడిి     2) నాచన సోమడు 
 3) ఎర్రాప్రెఖడ     4) పాలుుర్క సోభన 
14. ‘దిిద’ అంటే? 
 1) నాలుగు పాదాలు ఔల్లగినది     2) రెండు పాదాలు ఔల్లగినది 
 3) ఆర్క పాదాలు ఔల్లగినది   4) ఎన్నమిది పాదాలు ఔల్లగినది 
15. అషసదిఖగజ ఔవులు అంటే ఎంతభంది? 
 1) ది భంది     2) ఎన్నమిది భంది 
 3) అయిదు భంది     4) తొమిభది భంది 
16. అలీసాన్న పెదదన యచించిన ప్రఫంధమేది? 
 1) వసు చర్త్ర     2) రాజశేకయ చర్త్ర 
 3) భను చర్త్ర     4) నృసింహ పురాణం 
17. దిర్థ కావమం అంటే ఏమిటి? 
 1) కే అరాథన్నన సుపర్ంజేస్తది     2) రెండు అరాథలు వచ్చేది 
 3) మూడు అరాథలు చపేది    4) నాలుగు అరాథలు తెల్లపేది 



18. ‘విజమ విలాసం’ యచించిన ద్దవర్క? 
 1) చ్చభకూయ వెంఔటఔవి     2) నంది తిభభన 
 3) రాభరాజభూషణుడు     4) పింఖళి స్కయన 
19. ‘సాహతీ సభరాంఖణ సాయిభౌమడు’ అనే బిర్కదు ఎవర్ది? 
 1) రాజరాజ నరేంద్రుడు     2) భనుభసిదిధ 
 3) ఖణతిదేవ చక్రవర్త     4) శ్రీఔృషణదేవరామలు 
20. ‘దేశ్భాషలందు తెలుగు లెసస’ – అన్న అననద్దవర్క?       
 1) శ్రీనాథుడు     2) శ్రీఔృషణదేవరామలు 
 3) ప్రౌఢదేవరామలు     4) వేమారెడిి 
21. ‘‘దేశ్భంటే భటిస కాదోయ్ దేశ్భంటే భనుషులోయ్’’ అన్న అననద్దవర్క?     
 1) ఔందుకూర్ వరేశ్ల్లంఖంంతులు     2) గిడుగు రాభమూర్త ంతులు 
 3) గుయజాడ అపారావు ంతులు     4) జమంతి రాభమమ ంతులు 
22. ‘‘ఏ దేశ్మేగినా ఎందు కాల్లడిన పొఖడరా నీ తలీ్ల భూమి భాయతిన్న’’ అన్న అననద్దవర్క?    
 1) దువ్విర్ రామిరెడిి     2) ఔటసభంచి రాభల్లంగారెడిి 
 3) దేవులలీ్ల ఔృషణశ్నస్త్రి     4) రామప్రోలు సుబాఫరావు 
23. ‘మతామల సరాలు’ అంటే ఏమిటి?       
 1) మతామల దండ     2) మతమపు చి 
 3) ఔ కొతత గేమఛందసుస     4) తర్కవోజ 
24. ‘ఔనామశులుం’ నాటకాన్నన రాసింద్దవర్క?      

 1) శ్రీశ్రీ         2) గుయజాడ 
 3) రామప్రోలు     4) దాశ్యథి 
25. శ్రీశ్రీ యచించిన భహాకావమం పేరేమిటి?       
 1) భహాప్రసాథనం     2) భరో ప్రంచం 
 3) భహాసంఔలం     4) భరో లోఔం 
26. ‘భావఔవితా యుఖ చక్రవర్త’ అన్న ఎవర్న్న పిలుసాతర్క?     
 1) నామన్న సుబాఫరావు       2) దేవులలీ్ల ఔృషణశ్నస్త్రి 
 3) నండూర్ సుబాఫరావు     4) పింఖళి – కాటూర్ 
 
 



27. ‘అభ్యమదమ ఔవితా యుఖఔయత’ ఎవర్క?       
 1) శ్రీయంఖం నారామణ బాబు     2) శ్రీయంఖం శ్రీన్నవాసరావు 
 3) మదుదఔృషణ     4) ఠాభ 
28. ‘ఔృషీవలుడు’ కావామన్నన యచించింద్దవర్క?       
 1) ఔటసభంచి రాభల్లంగారెడిి     2) కుందుర్త ఆంజనేయులు 
 3) దువ్విర్ రామిరెడిి     4) ఉననవ లక్ష్మీనారామణ 
29. తెలుగులో మొదటిసార్గా జాానపీఠ అవార్కి వచిేన కావమమేది?      
 1) ఆధామతభ రామామణం     2) యంఖనాథ రామామణం 
 3) న్నయిచనోతతయ రామామణం    4) రామామణ ఔలవృక్షం 
30. ‘వచన ఔవితా పితాభహుడు’ అన్న ఎవర్న్న అంటార్క?       
 1) కుందుర్త     2) ఏల్చేర్ 
 3) బెలీంకొండ     4) మదుదఔృషణ 
31. ‘ఆంధ్ర ఔవితా పితాభహుడు’ అన్న ఎవర్న్న అంటార్క?       

 1) మాదమగార్ భలీన       2) ధూయుటి 
 3) అమమలరాజ్జ రాభబద్రుడు     4) అలీసాన్న పెదదనామాతుమడు 
32. ‘దఔవితా పితాభహుడు’ అన్న ఎవర్న్న పిలుసాతడు?       
 1) అలీసాన్న పెదదన     2) కుందుర్త ఆంజనేయులు 
 3) అననమాచార్కమడు     4) తామఖమమ 
33. తెలుగులో తొల్లఔథ రాసింద్దవర్క?       
 1) గుయజాడ అపారావు     2) బండార్క అచేమాంఫ 
 3) సాంఖ్యమమన శ్యభ     4) ఔందుకూర్ 
34. వామవహార్ఔ భాషోదమమాన్నన నడిపింద్దవర్క?       
 1) ఔందుకూర్ వరేశ్ల్లంఖం ంతులు     2) గిడుగు రాభమూర్త ంతులు 
 3) చిలఔభర్త లక్ష్మీనయసింహం ంతులు     4) గుయజాడ అపారావు ంతులు 
35. తెలుగులో తొల్ల నవల ఏది?       
 1) యంఖరాజ చర్త్ర     2) రాజశేకయ చర్త్ర 
 3) సీజర్ చర్త్ర     4) భోజరాజ్జ చర్త్ర 
 



36. ‘మాలలీ్ల’ నవల రాసింద్దవర్క?       
 1) అడవి బాపిరాజ్జ     2) గోపీచంద్ 
 3) ఉననవ లక్ష్మీనారామణ     4) రావిశ్నస్త్రి 
37. ‘ఔర్కణశ్రీ’ ఔలం పేర్కగా ఔల్లగిన ఔవి ఎవర్క?       
 1) భధునాంతుల సతామనారామణ శ్నస్త్రి    2) జంధామల పామమ శ్నస్త్రి 
 3) జలస్కత్రం ర్కకభణీనాథ శ్నస్త్రి     4) వేల్చర్ శివరాభశ్నస్త్రి 
38. ఆధున్నఔ తెలుగు సాహతమంలో స్త్రీ వాదం మొదలయింద్దపుడు?      
 1) 1975     2) 1980 
 3) 1935     4) 1925 
39. తెలుగు ఆధున్నఔ సాహతమంలో దళిత వాదం తలెతితంద్దపుడు?       
 1) 1980     2) 1985 
 3) 1990     4) 2000 
40. ఈ కంది వార్లో విీవఔవి ఎవర్క ?       
 1) అన్నసటిస     2) నఖనమన్న 
 3) వయవయరావు     4) సినారె 
41. అంతరాుతీమ సాథయిలో ఫహుభతి పొందిన తెలుగు ఔథ ఏది?      
 1) దిదుదబాటు     2) గాల్లవాన 
 3) ధనత్రయోదశి     4) మజాం 
42. ‘శ్రీఔృషణదేవరాయాంధ్ర భాషాన్నలమం’ సాథకులలో మఖ్యమలెవర్క?      
 1) మాదిరాజ్జ యంగారావు     2) రావిచటుస యంగారావు 
 3) మాడపాటి హనుభంతరావు     4) కొభఱా్ఱజ్జ లక్షమణ రావు 
43. ‘గోలకొండ’ త్రఔను నడిపింద్దవర్క?       
 1) దేవులలీ్ల రామానుజరావు     2) సుయవయం ప్రతారెడిి 
 3) కోదాటి నారామణరావు     4) వందేమాతయం రాభచంద్రరావు 
44. కాళోజీ నారామణరావు రాసిన గ్రంథం       
 1) నా గొడవ     2) ప్రజల భన్నష్ట 
 3) అగినధాయ     4) నడఔ నా తలీ్ల 
 

 



45. ‘నాగార్కున సాఖయం’ గేమకావామన్నన యచించింద్దవర్క?       
 1) వానమాభలై వయదాచార్కమలు     2) అనుమల ఔృషణమూర్త 
 3) డాఔసర్ సి. నారామణరెడిి     4) అనుమాండీ భూభమమ 
46. ‘‘న్నజాం రాజ్జ తయతరాల బూజ్జ’’ అననద్దవర్క?       
 1) దాశ్యథి యంగాచాయమ   2) దాశ్యథి ఔృషణమాచాయమ 
 3) కోవెల సుప్రసనానచాయమ      4) కోవెల సంతుుమారాచాయమ  

47. తెలంగాణలో ప్రమక ఉరూద ఔవి ఎవర్క?       
 1) భగూదం మొహయుద్దదన్     2) కదర్ వల్ల 
 3) జాపర్ అల్లఖ్యన్       4) ఉసాభన్ అల్లఖ్యన్  

48. ‘ఖంగూ’ నవలాఔయత ఎవర్క?       
 1) అంశ్మమ నవన్     2) కాలువ భలీమమ 
 3) అలీం రాజమమ        4) వటిసకోట ఆళాిర్కసాిమి 

49. తెలంగాణ సాహతమ అకాడమి అధమక్షులెవర్క?       
 1) నాళేశ్ియం శ్ంఔయం     2) నందిన్న సిధారెడిి 
 3) ఎల్చీర్ శివారెడిి        4) కె. శివారెడిి 

50. తెలుగులో తొల్ల జానద ర్శోధకులెవర్క?       
 1) బిర్కదురాజ్జ రాభరాజ్జ     2) నామన్న ఔృషణకుమార్ 
 3) ఆరీిఎస్ సుందయం       4) చింతలీ్ల వసుంధరాదేవి 

51. టం ఔథలపై ర్శోధన చ్చసినవార్క      
 1) ఆరీిఎస్ సుందయం     2) బిర్కదురాజ్జ రాభరాజ్జ 
 3) డాఔసర్ ఖడిం వెంఔనన       4) నామన్న ఔృషణకుమార్ 

52. కొంఖవాలు ఔతిత యచయిత       
 1) రాజ్జ     2) డాఔసర్ ఖడిం మోహన్ రావు 
 3) సంవోజ్జ వేణు       4) బాలమమ 

53. ‘ఫోక్ లోర్’ అనే దాన్నన రూపొందించిన వార్క       
 1) హడసన్     2) ఫ్రాస్స 
 3) జేథంస్         4) డాయసన్ 



54. జానద విజాానంలో సాంఘిఔ ఆబోరాలలోక చ్చరేవి       
 1) వృతుతలు     2) భౌతిఔ సంసుృతి 
 3) ప్రదయశన ఔళలు        4) వేడుఔలు, జాతయలు 

55. మక్షగానం, బుర్రఔథలు, బజనలు, పుల్లవేషాలు – వటినేభంటార్క?     
 1) శ్నస్త్రీమ ప్రదయశనఔళలు     2) జానద ఆహాయమఔళలు 
 3) జానద ఆచాయఔళలు       4) జానదఔళలు 

56. ప్రహేళిఔఛామలునన దాలు వేటికందకు వసాతయి?       
 1) మాయగ    2) దేశి 
 3) శ్నస్త్రీమ         4) ఏవ కావు 

57. ‘సామెత లేన్న మాట ఆమెతలేన్న ఇలుీ’ అంటే       
 1) దం     2) సామెత 
 3) పొడుపుఔథ        4) జాతీమం 

58. మాత పురాణం ర్శోధకులు       
 1) ర్కకునమద్దదన్     2) ఔృషణకుమార్ 
 3) మాదిరెడిి అండభభ       4) సావిత్ర 

59. తెలుగులో పురాగాధలు గ్రంథ యచయిత       
 1) కేశ్వులు    2) వెంఔనన 
 3) రావి ప్రేభలత        4) సుందయం 

60. గోండుల నృతమం       
 1) కూచిపూడి     2) భామాఔలాం 
 3) ఔథక్         4) గుసాడి 

61. అతమసంధలో అతుత అంటే ఏమిటి?       
 1) హ్రసి ఆకాయమ     2) ఫహుళమ 
 3) ఆమ్రేడితమ        4) మడాఖభం 

 

 



62. తతసభమ, దేశ్మమలను ఏభంటార్క?       
 1) ఆదేశ్మ     2) జేవిబకతఔం 
 3) దమ         4) సంధ 

63. విశేషణాలు ఏ కోవలోక వసాతయి?       
 1) అక్షరాలు     2) సంధ 
 3) భాషాభాగాలు        4) ఆదేశ్నలు  

64. అందున్, నన్ ఏ విబకత       
 1) ప్రథభ     2) ంచభ 
 3) తృతీమ         4) సతమి 

65. హ్రసి ఉకాయమను ఏభంటార్క?       
 1) చితుత     2) సత 
 3)  ఉతుత         4) వితుత 

66. ఆదేశ్ సంధ       
 1) గుణసంధ     2) ఖసడదవాదేశ్ం 
 3) ఆమ్రేడితం        4) ఉకాయ సంధ 

67. కాయకాలు ఎన్నన యకాలు?       
 1) 2     2) 5 
 3) 6         4) 8 

68. దుషస సమాసాలు అంటే       
 1) తెలుగు దమలు చ్చర్ే కూయేఫడినవి     2) తెలుగు దమలు లేన్నవి 
 3) సంసుృత తెలుగు దమలు ఔల్లసినవి 4) ఏవ కావు 

69. ‘ఆడుట’ అనే దం       
 1) కాయఔమా     2) తదిదతమా 
 3) ఔయభధాయమమా        4) ఔృదంతమా 

 

 



70. క్రయాదమలపై వచుే సంధ       
 1) ఇతతవ సంధ     2) గుణసంధ 
 3) మడాఖభ సంధ        4) అతతవ సంధ 

71. తెలుగులో ఛందోవికాస గ్రంథ యచయిత       
 1) అఔవి     2) అనంతుడు 
 3) ఆచాయమ కోవెల సంతుుమారాచాయమ 4) ఆచాయమ యవాి శ్రీహర్ 

72. ఆది మూడు లఘువులు అంతంలో గుర్కవు వచ్చే గుణం       
 1) సఖణం   2) నఖణం 
 3) హఖణం         4) తఖణం 

73. అనుప్రాసమ       
 1) షడిిధ ప్రాసమలలో ఔటి     2) ప్రాస 
 3) అంతమప్రాస        4) దుషుయప్రాస 

74. స ఫ య న భ మ వ       
 1) ఉతలమాల     2) మాల్లనీవృతతం 
 3) భధామఔుయ        4) భతేతబం 

75. య స జ జ బయ మతి సాథనం భతతకోకల మతిసాథనం       
 1) 10     2) 9 
 3) 11         4) 14 

76. ఔవిరాజ్జ విరాజిత వృతతంలో మతి ఎన్ననసార్కీ వసుతంది?       
 1) 4     2) 6 
 3) 9         4) 3 

77. లమగ్రా హ వృతతంలో పాదాక్షరాలు       
 1) 26     2) 30 
 3) 16         4) 24 

 

 



78. ఇన ఖణ త్రమంబు ఇద్ర దిమంబు       
 1) ఉతలమాల     2) ఔందం 
 3) ఆటవెలది        4) సీసం 

79. ‘మతామల సరాలు’ రూపొందించినవార్క       
 1) ఆర్కద్ర     2) ఇర్వెంటి ఔృషణమూర్త 
 3) సినారే         4) గుయజాడ అపారావు 

80. ఔందమ       
 1) జాతి దమమ     2) వృతతమ 
 3) ఉజాతి దమమ       4) ఏవ కావు 

81. వృతామనుప్రాసమ       
 1) అరాథలంకాయం     2) శ్బాదలంకాయం 
 3) అలంకాయం కాదు       4) ఛేకాలంకాయం 

82. ‘లేమా ! దనుజ్జల గెలువఖలేమా’లో ఉనన అలంకాయం      
 1) శ్బాదలంకాయం     2) అరాథలంకాయం 
 3) మభఔం        4) ఉమాలంకాయం 

83. ఉమేమమనకు ఉమానంతో అభేదం చపితే అది ఏ అలంకాయం?      
 1) శ్బాదలంకాయం     2) రూకాలంకాయం 
 3) విరోధభాసాలంకాయం       4) ఉత్ప్ేక్ష్మలంకాయం 
84. ‘సిభావోకత’ అంటే       

 1) జాతి గుణ క్రయాదులు ఉననది ఉననటుీ చపేది 

     2) అభేదం చపేది 

 3) అలంకాయం లేన్నది 

  4) శ్బాదలంకాయం 

85. బింఫ ప్రతిబింఫ భావమనన అలంకాయం       
 1) లాటానుప్రాస     2) రూఔ 
 3) ఉత్ప్ేక్ష         4) దృషాసంతలంకాయం 



86. విరోధమలైన కారామలు చపితే అది ఏ అలంకాయం?       
 1) ఉభ     2) ఉత్ప్ేక్ష 
 3) రూఔ         4) విషమాలంకాయం  
87. ‘ఔభలాక్షునర్ేంచు ఔయమలు ఔయమలు’ ఏ అలంకాయం?       
 1) ఉత్ప్ేక్ష     2) విషభ 
 3) లాటానుప్రాస        4) అంతామనుప్రాస 

88. అంతమప్రాసల పాటలఔయతగా ప్రఖ్యమతమైనవార్క       
 1) వేటూర్     2) ఆర్క 
 3) కోవెల సుప్రసనన        4) ఆత్ప్మ 

89. ‘గోదార్ ఖటుసంది’ సిన్నమా పాటలోఖల అలంకాయం       
 1) ఉభ     2) రూఔ 
 3) విరోధభాస        4) మఔతదగ్రసతం 

90. అలంకాయ గ్రంథన్నన ఏభంటార్క?       
 1) లక్షణ గ్రంథం     2) ఛందోగ్రంథం 
 3) కావమ గ్రంథం        4) ప్రఫంధ గ్రంథం 

91. అయధవంతమైన ధినుల సమాహారాన్నన ఏభంటార్క?       
 1) వాఔమం     2) దం 
 3) భాష         4) ధిన్న 

92. భాషా వికాసం దేన్నపై ఆధాయడి ఉంటుంది?       
 1) భౌగోళిఔ ర్సిథతులపైన     2) వమకుతల భధమ ఉండే సంఫంధాలపైన 
 3) కాలంలో మార్కలపైన       4) భాషావేతతల సిదాధంతాలపైన 

93. ‘వినాశ్నాన్నక దార్ తీస్త ఏ భాషా న్నలువదు’ అననది       
 1) ఖంటిజోగి సోభయాజి     2) బద్రిరాజ్జ ఔృషణమూర్త 
 3) పిఎస్ సుబ్రహభణమం       4) జీన్ ఏటిేసన్ 

 

 



94. మళళపూడి ‘బుడుగు’ భాష       
 1) సనాతనం     2) అధునాతనం 
 3) విన్యతనం        4) ఏవ కావు  

95. ప్రాయంభంచుచునానడు       
 1) భూతాయథఔం     2) వయతమానాయథఔం 
 3) క్రయాయథఔం        4) బవిషమయథఔం 

96. క్రమపైన ‘అట’ వచిే చ్చర్తే       
 1) అయథఔక్రమ     2) కలాయథఔక్రమ 
 3) విదామయథఔక్రమ        4) ఔయభణీవాఔమం 

97. ‘త్రఔలచ్చ’ ఏ విబకత?       
 1) దిితీమ     2) తృతీమ 
 3) ంచమి         4) సతమి 

98. ఆచిేఔ, తతసభ శ్బాదలు ఏలా ఏయడతాయి?       
 1) భాషల యసయ విల్లనం వలన     2) భాషల భధమ విభేదాల వలన 
 3) భాషలో వచిేన మార్కల వలన    4) ఏవ కావు 

99. చననఫసవ పురాణంలో ప్రయోగించిన తెలంగాణ దం       
 1) నడిరేయి     2) న్నశిరేయి 
 3) అయథభరాతిర్        4) కాలరాత్ర 

100. ‘అటిఔ’ అంటే      
 1) భటిసపాత్ర     2) రాగిపాత్ర 
 3) ఔంచుపాత్ర        4) వెడలుమూతి ఖల భటిసపాత్ర 

 

  



పొటి్ట శీ్రరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 
హైదరాబాదు 

కమ్యయనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం శాఖ, సామాజిక తదితర్ శాసాాల్ పీఠం 
నమూనా ప్ర శ్నాప్త్ర ం 

సభమం: 1 ఖంట            మార్కులు: 100  

 క్రంది ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాన్నన గుర్తంచండి  

20. సుభతీ శ్తఔం యచించిన ఔవి?                 
 1) మాయమఔవి     2) ఫద్దదన 
 3) ధూయుటి    4) సుభతి గోరాజ్జ 
21. పాలుుర్క సోభన యచించిన పురాణం?                 
 1) నాయద్దమపురాణం    2) ఫసవ పురాణం 
 3) సోభనాథ చర్తం  4) సాుందపురాణం 
22. స్త్రంభాకాయ నీడడే పురాతన ఛాయా సోమేశ్ిరాలమం ఎఔుడ ఉంది?                
 1) ఒర్కఖలుీ     2) పానఖలుీ 
 3) కాళేశ్ియం     4) పాలించ 
23. యణథంబోర్ జాతీమ పార్కు ఏ రాస్త్రుంలో ఉంది?                 
 1) భహారాస్త్రు     2) ఉతతయ ప్రదేశ్ 
 3) రాజసాథన్  4) భధమ ప్రదేశ్ 
24. సీయం ఇన్ సిసటూమట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ నఖయంలో ఉంది?                 
 1) అహభదాబాద్     2) పూణె 
 3) బెంఖళూర్క    4) ఢిల్ల ీ
25. ప్రసుతత కేంద్ర వమవసామ శ్నక భంత్ర?                 
 1) పియూష్ గోమల్ 2) నరేంద్రసింగ్ తోభర్ 
 3) జమశ్ంఔర్     4) గిర్రాజ సింగ్ 
26. భన దేశ్ ఖణతంత్ర దినోతసవాలకు 2021లో మకమ అతిథిగా హాజర్కకానునన విదేశీ ప్రమఖ్యడు ఎవర్క?   
 1) జోబైడెన్     2) బొర్స్ జానసన్ 
 3) ఇమాభనుమయెల్ మెక్రాన్     4) భహంద రాజఔస 
 



27. మిజొయం రాస్త్రు రాజధాన్న?                 
 1) ఇటానఖర్    2) కోహమా  
 3) ఐజాిల్     4) అఖయతల 
28. వయలి్ ఎఔనమిక్ ఫాయం 2021 సమావేశ్నలకు ఆతిథమం ఇవినునన దేశ్ం?                
 1) ఇండోనేష్టయా  2) ఇండియా 
 3) సౌత కొర్యా    4) సింఖపూర్ 
29. ప్రంచ మానవహకుుల దినోతసవాన్నన జర్కపుకునే తేద్ద?                 
 1) మార్ే 8     2) డిసంఫర్ 10 
 3) నవంఫర్ 9   4) ఆఖసుస 7 
30. కంద వాటిలో సార్ు దేశ్నల జాబితాలో లేన్నది 
 1) ఆపఘన్నసాతన్     2) భల్లదవులు 
 3) భూటాన్     4) భమనాభర్ 
31. భాయతదేశ్పు తొల్ల బుల్లమన్ ఇండెక్స  
 1) బులిెక్స    2) సనెసక్స 
 3) న్నఫిస 4) నాసాిక్  
32. ఆసియాలోకెలాీ అతిపెదద రేవా సౌయ విదుమత ఉతతిత కేంద్రం ఏ రాస్త్రుంలో ఉంది  
 1) భహారాస్త్రు     2) భధమప్రదేశ్ 
 3) రాజసాథన్     4) ర్సాస 
33. భాయతదేశ్ం వెలుల తొల్ల యోగా విశ్ివిదామలమం ఎఔుడ ఏరాటంది.  
 1) ఖ్యటభండు     2) న్యమయార్ు 
 3) లండన్   4) లాస్ ఏంజిల్స 
34. జాతీమ క్రీడాదినోతసవం ఎపుడు జర్కపుకుంటార్క. 
 1) ఆఖషుస 29     2) సపెసంఫర్క 15 
 3) మార్ే 8     4) జూలై 13 
35. ప్రసుతత ర్జర్కిబామంకు ఖవయనర్? 
 1) శ్కతకాంతదాస్    2) యఘురామ్ రాజన్ 
 3) ఊర్ుత టేల్     4) రాజీవ్ యంజన్ 
 
 



36. నీతి ఆయోగ్ వైస్ ఛైయభన్ ? 
 1) రాజీవ్ కుమార్     2) కె. కె. వేణుగోపాల్ 
 3) భహేష్ భనోహర్    4) ప్రద్దప జోష్ట 
37. ఇసోో అధతి? 
 1) కె. శివన్   2) ఎం. ళన్నమన్ 
 3) డి. మర్కఖన్     4) వడివేలు శేకయన్ 
38. ఈజిపుస రాజధాన్న? 
 1) జకారాత     2) కెయిరో 
 3) టాసవా     4) కోపెన్ హాఖన్ 
20. అలహాబాద్ బామంక్ బ్రాంచీలు ఏ బామంకు బ్రాంచీలుగా కొతతగా ర్ఖణనలోక వచాేయి.   
 1) సిండికేట్ బామంక్     2) ంజాబ్ నేషనల్ బామంక్ 
 3) యూన్నమన్ ఫమంక్ ఆఫ్ ఇండియా    4) ఇండిమన్ బామంక్ 
21. ఈనాడు దినత్రఔ మొదట ఎఔుడ నుండి ప్రచుర్ంఫడింది.   

 1) హైదరాబాదు        2) విజమవాడ 
 3) విశ్నకటనం     4) తిర్కతి 
22. శ్రీహర్ కోట ఏ జిలాీలో ఉననది?    
 1) ప్రకాశ్ం జిలాీ     2) శ్రీ పొటి శ్రీరామలు నెల్చీర్క జిలాీ 
 3) అనంతపుయం జిలాీ     4) విశ్నకటనం జిలాీ 
23. ఈ సంవతసరాన్నక రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ యతన అవార్కి పొందిన క్రకెట్ క్రీడాకార్కడు    
 1) రోహత శ్యభ     2) అజయ్ జడేజా 
 3) కె.ఎల్. రాహుల్     4) యువరాజ సింగ్ 
24. సంపాదకీమం  పైన తభసోమా జోమతియగభమ అనన న్ననాదాన్నన ప్రచుర్సుతనన దినత్రఔ   

 1) ఈనాడు         2) సాక్షి 
 3) ఆంధ్రజోమతి    4) ఆంధ్రప్రబ 
25. ఇండియా గేట్ పేర్కతో వాయం వాయం కాలమన ప్రచుర్సుతనన దినత్రఔ  

 1) ఈనాడు         2) ఆంధ్రజోమతి 
 3) ఆంధ్రప్రబ    4) సాక్షి 
 
 



26. బీమా ఔవచంతో ంటనషాసల నుంచి రైతులకు యక్షణ ఔల్లంచ్చ కేంద్రప్రభ్యతి థఔం    
 1) ప్రధానభంత్ర కసాన్ బీమా యోజన 2) ప్రధానభంత్ర కసాన్ ర్యోజన 
 3) ప్రధానభంత్ర పసల్  బీమా యోజన     4)   ప్రధానభంత్ర కసాన్ ఔలామణ్ బీమా యోజన 
27. సపిమన్ ఫయోసైనెసస్ పేర్కతో ఫయో బామంకు ఎఔుడ ఉననది    
 1) పూణె     2) అహభదాబాద్ 
 3) హైదరాబాదు  4) బెంఖళూర్క 
28. ఈ ఏడాది ప్రఔటించిన గోీబిన్ కెలీమేట్ ఛేంజ పెరాపరెభన్స ఇండెక్స (సిసిపిఐ) లో ఇండియా ఏ సాథనంలో 

ఉంది?     
 1) 8వ సాథనం     2) 12వ సాథనం 
 3) 5వ సాథనం     4) 10వ సాథనం 
29. ప్రంచ కిజింగ్ ఛాంపిమన్ ష్టప -2020 విజేత      
 1) అవాియవికాంత     2) కె.వి. భనోహర్ 
 3) డేన్నమల్ వినోద్    4) సి. భహేశ్ియన్ 
30. భాయత యక్షణ ర్శోధన సంసథ ఛైయభన్       
 1) వినోద్ అఖరాిల్     2) ఎన్.వి. ఆచాయమ 
 3) సతీష్ రెడిి   4) భనోహర్ రెడిి 
31. బయతనాటమం ఏ రాషేాన్నక సంఫంధంచినది       
 1) ఆంధ్రప్రదేశ్        2) తమిళనాడు 
 3) ఔరాణటఔం     4) కేయళ 
32. ఎంటమాలజీ అనేది       
 1) మానవ ప్రవయతన అధమమన శ్నస్త్రం     2) దాల పుటుసఔ అధమమన శ్నస్త్రం 
 3) గ్రహఖభన అధమమన శ్నస్త్రం  4) కీటకాల అధమమనశ్నస్త్రం 
33. పిడిఎఫ్ పూర్త రూం ఏమిటి  
 1) ప్రంటెడ్ డాకుమమెంట్ ఫాయభట్     2) పోయసబుల్ డాకుమమెంట్ ఫాయభట్ 
 3) పేమబుల్ డాకుమమెంట్ ఫాయభట్  4) ప్రంటెడ్ డెస్ు టాప ఫాయభట్ 
34. భహాతాభగాంధీ ప్రాయంభంచిన త్రఔ ఏది?       
 1) నవజీవన్   2) సతమదూత 
 3) సతమవాణి     4) నవసమాజ 
35. కోవిడ్ న్నరోధానాక ఆసాేజెనెకా, ఆక్స పర్ి యూన్నవర్సటీ అభవృదిధ చ్చసిన వాకసన్ పేర్క     
 1) కోవిషీలి్     2) కోవాకసన్ 
 3) కొవివాల్     4) కొవికాల్ 
 



36. క్రందివార్లో ప్రతిషేాతభఔ టమ్ మామఖజైన్ ఈ ఏటి మేటి వమకుతలుగా న్నల్లచిన వార్క ఎవర్క?    
 1) జోబైడెన్     2) ఔభలా హార్స్ 
 3) నరేంద్రమోద్ద    4) జీ జింపింగ్ 
37. అంతరాుతీమ ఫర్ి ఫెసిసవల్ 2021లో ఎఔుడ జయఖనుంది.       
 1) అహభదాబాద్  2) వాయణాసి 
 3) హైదరాబాదు     4) గోయఖ్ పూర్ 
38. రైళీలో భహళా ప్రయాణికులకు బద్రత న్నరాధర్ంచడాన్నక భాయతీమ  రైలేి దేన్నన్న ప్రాయంభంచింది?   
 1) మేరా దోస్త     2) మేరీ సఖీ 
 3) మేరా మిత్ర  4) మేరీసహేల్ల 
39. వైలి్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాపర్ ఆఫ్ ద ఇమర్-2020 అవార్కి గెలుచుకునన మొదటి భాయతీమ భహళ    
 1) సీమాగుత     2) న్నహాల్ సర్న్ 
 3) ఐశ్ియమశ్రీధర్     4) సునీతా ఔృషణన్ 
40. దేశ్ంలో మొటస మొదటి భల్లసమోడల్ లాజిససక్ పార్ు (ఎం.ఎం.ఎల్.పి)ను ఏ రాస్త్రుంలో అభవృదిధ చ్చసుతనానర్క.

     
 1) అసాసం     2) తెలంగాణ 
 3) ఆంధ్రప్రదేశ్    4) గుజరాత 
41. న్యతన పాయీమెంటు బవన న్నరాభణాన్నక ప్రధానభంత్ర నరేంద్రమోద్ద ఎపుడు శ్ంకుసాథన చ్చశ్నర్క.   
 1) డిసంఫర్ 5     2) డిసంఫర్ 10 
 3) డిసంఫర్ 15    4) డిసంఫర్ 12 
42. భాయత రాజామంఖ దినోతసవాన్నన జర్కపుకునే తేద్ద      
 1) నవంఫర్ 12     2) నవంఫర్ 26 
 3) జనవర్ 26    4) మార్ే 14 
43. విదామహకుు       
 1) ఆర్సఔల్ 19 (ఎ)     2) ఆర్సఔల్ 21 (ఎ)     
 3) ఆర్సఔల్ 14 (ఎ)        4) ఆర్సఔల్  
44. రాజామంఖంలోన్న సమానతి హకుు       
 1) ఆర్సఔల్ 14    2) ఆర్సఔల్ 16    
 3) ఆర్సఔల్ 20        4) ఆర్సఔల్ 21    
 



45. ఇటీవల భయణించిన ప్రమకఔవి, జయనల్లసుస దేవిప్రమ వివిధ త్రఔలలో న్నయిహంచిన కారూసన్ ఔవితలు.
 1) యన్ననంగ్ కామెంట్రీ     2) పన్ననంగ్ టూమన్స 
 3) యన్ననంగ్ పొయెట్రీ     4) పొయెటిక్ టూమన్స 
 ఈ కంది పుసతకాల యచయితలను గుర్తంచండి  

46. ఆంధ్రుల సాంఘిఔ చర్త్రను యచించినవార్క?      
 1) వటిసకోట ఆళాిర్క సాిమి   2) అడివి బాపిరాజ్జ 
 3) సుయవయం ప్రతారెడిి       4) దాశ్యథి యంగాచాయమ  

47. ఔరూయ వసంతరామల యచయిత       
 1) దాశ్యథి ఔృషణమాచాయమ     2) డాఔసర్ సి. నారామణ రెడిి 
 3) శివారెడిి        4) వానమానులై వయదాచార్కమలు  

48. యాది పుసతకాన్నన యచించినవార్క       
 1) సాభల సదాశివ     2) కాళోజీనారామణరావు 
 3) డాఔసర్ సి. నారామణరెడిి       4) దాశ్యధ యంగాచాయమ 

49. నా గొడవ - యచయిత       
 1) కాళీకూర్ నారామణరావు     2) కాళోజీ నారామణరావు 
 3) సుదాదల హనుభంతు       4) సాభల సదాశివ 

50. పెనేనటి పాట యచయిత       
 1) విదాిన్ విశ్ిం     2) సుయవయం ప్రతారెడిి 
 3) దేవులలీ్ల రామానుజరావు  4) సి. నారామణ రెడిి 

 ఈ కంది సంక్షిపాతలను విసతర్ంచండి  

51. NITI   
 1) National Institution for Transforming India 
     2) National Institution for Transmission India 
 3) National Institution for Tracking India 
 4) National Information for Tracking India 
 
 



52. ATM     
 1) Automated Teller Machine 
     2) Automatic Teller Machine 
 3) Auto Transfer Machine 
 4) Auto Telemetric Machine  
53. ICMR     
 1) Indian council of Modern research  
     2) Indian council of Medical research 
 3) Indian council for Modern Railway 
 4) Indian council for Modern Reactors 
54. CCMB     
 1) Centre for Cellular & Molecular Biology 
     2) Centre of Cell & Molecule Biology  
 3) Centre for Cellular & Medicinal Biology  
 4) Centre for Cellular & Modern Biology  
55. PIB    
 1) Press Information Bureau 
     2) Press International Bureau 
 3) Print International Bureau 
 4) Print Information Bureau 
 
 ఈ కంది వాయతలీో వమకత / ప్రదేశ్నన్నక సంఫంధంచిన సరైన సమాధానాలు గుర్తంచండి 
56. గుతాత సుఖేందర్ రెడిి      
 1) తెలంగాణ శ్నసనభండిల్ల ఛైయభన్ 
    2) తెలంగాణ శ్నసనసబ సీఔర్ 
 3 ) తెలంగాణ ఆరీససి ఛైయభన్ 
 4 ) తెలంగాణ కార్భఔ శ్నక భంత్ర 

 



57. తిగుళీ ఔృషణమూర్త       
 1) ఆంధ్రప్రబ దినత్రఔ సంపాదకులు 
    2) నవ తెలంగాణ సంపాదకులు 
 3 ) నభస్తత తెలంగాణ సంపాదకులు 
 4 ) భన తెలంగాణ సంపాదకులు 

58. తెలంగాణ మకమభంత్ర కె. చంద్రశేకయరావు దతతత తీసుకునన గ్రాభం     
 1) ఇసానపూర్ 
    2) వాసాల భర్రి 
 3 ) చందుపేట 
 4 ) వయననలీ్ల 

59. కె. నారామణ సాిమి       
 1) ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమకమభంత్ర 
    2) నాబార్ి ఛైయభన్ 
 3 ) ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరీససి ఛైయభన్ 
 4 ) ఔృషాణ జలవనర్కల బోర్కి ఛైయభన్ 

60. ధరేభగౌడ్     
 1) ఔరాణటఔ విధానర్షతుత సభాతి 
    2) ఔరాణటఔ విధానర్షతుత ఉసభాతి 
 3 ) ఔరాణటఔ వైదమ ఆరోఖమ శ్నక భంత్ర 
 4 ) ఔరాణటఔ ఆర్థఔ శ్నకభంత్ర 

 ఈ కంది మాటలకు అరాథలను గుర్తంచండి  

61. ఉదాసీనత       
 1) ఉతాసహం     2) ఉయోఖం 
 3) న్నరీ్తత         4) ప్రోతాసహం 
62. ఔృపాణం      
 1) దమచూడం     2) ఔతిత 
 3) ఔర్కణ         4) ప్రాణాపామం 
 



63. ఔడఖండుీ       
 1) ఔషాసలు      2) కాలువ 

3) చిటసచివయ  4) ఫండరాళుళ  
64. చితతం       
 1) ఉతతయం    2) గొడుగు 
 3) ఆశ్         4) భనసుస 
65. భాసిలుీ       
 1) ప్రకాశించు     2) భంచి భాష 
 3)  బమపెటుస        4) ఇంటిపై ఔపు 

 ఈ కంది దాలకు వమతిరేఔ అరాథలను గుర్తంచండి  

66. పురోఖతి      
 1) ఉననతి     2) తిరోఖతి 
 3) అభ్యమననతి        4) ఆసకత 
67. ఆసకత      
 1) అనాశ్కత     2) అనాసకత 
 3) శ్కత         4) ఉతాసహం 
68. శీఘ్రం       
 1) తక్షణం    2) వెంటనే 
 3) ఆలసమం     4) ఆగ్రహం 
69. అప్రమం       
 1) అనాలోచితం     2) ప్రమం 
 3) ప్రేయణ         4) ఆప్రమేమం 
70. దుయీబమ       
 1) సంకీషసమ     2) సులబమ 
 3) సహేతుఔమ        4) దురీనతి 
 
 
 
 



 ఈ కంది వాకామలను తెలుగులోక అనువదించండి  

71. Belittle      
 1) తకుువచ్చసి చూపించు    2) ఎకుువగా ఉండు 
 3) ఔర్గిపోవు    4) ఔన్నపించకుండా పోవు 
72. Cessation      
 1) తాతాుల్లఔ వియభణ   2) తక్షణ ఉశ్భనం 
 3) తర్కగుదల    4) తయారీ 

73. Backlash      
 1) అనుబవ సాయం     2) అనుకూల సందన 
 3) ప్రతికూల సందన       4) నలీటి మేగం 

74. Brevity      
 1) సభనిమం     2) అనుసంధానం 
 3) ఔీతత         4) ధైయమసాహసాలు 

75. evade     
 1) సంక్షోబం     2) వమతిరేఔత 
 3) సభనిమం 4) తపించుకొన్న దూయంగా ఉండు 

 తెలుగు జాతీయాలు, సామెతలకు అరాథలు గుర్తంచండి 
76. గోడకేసిన సుననం       
 1) అందమైన     2) తిర్గిరాన్నది 
 3) తెలీటి     4) సభృదిధ 

77. చచిేనపామ       
 1) ఏమీ చ్చమలేన్న సిథతి     2) ప్రాణప్రదమైన 
 3) న్నకమాల్లన        4) ఖలేన్న 

78. నీళుళ నమలు       
 1) ఆఔల్ల     2) సందేహంచు 
 3) అజీయణం         4) అతమవసయం 

 



79. కోడిమెదడు       
 1) సభమస్కపర్తఖల     2) చుర్కకైన 
 3) భతిలేఔపోవు    4) తెల్లవైన 

80. చుఔుతెగిడిటుస       
 1) కందడు     2) ఆఔసిభఔంగా 
 3) న్నదానంగా        4) అంధకాయం 

ఈ కంది తెలుగు అంశ్ం ఆధాయంగా రూపొందించిన ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం గుర్తంచండి   
 డాఔసర్ సాభల సదాశివ ఫహుభాషావేతత. సంసుృతం, హంద్ద, ఆంఖీం , ఉరూద, పారీశ,  భరాఠీ భాషలలో వర్క 
ండితులు, సంగీత సాహతామలలోఅననమమైన పాండితమం ఖలవార్క.  

 వార్క రాసిన సంగీత ప్రధానమైన ‘సియలమలు’ గ్రంథన్నకే కేంద్ర సాహతమ అకాడమీ పుయసాుయం 
లభంచింది. సదాశివ ఉరూద, పాయశీ , హంద్ద, భరాఠీ భాషా సాహతామలను తెలుగువార్క ర్చమం చ్చసినార్క.  
మకమంగా వార్క రాసిన ఉరూద సాహతమ చర్త్ర ఉరూదఔవుల ఔవితా సాభగ్రి, పార్శఔవుల ప్రసకత వంటి గ్రంథలు 
ప్రామాణిఔమైనవి. వార్క విభయశకులు ప్రశ్ంసలందుకునానర్క. ఈ గ్రంథలు ఈనాడు తెలుగులో ఖజళీు 
రాసుతననవార్క మాయగదయశకాలుగా ఉనానమనడం అతిశ్యోకత కాదు. ఇన్ననంటిలో ప్రతిబఖల సదాశివక  
చిత్రలేకనంలో కూడా అభర్కచి ఉననదంటే సర్పోదు. సదాశివ చ్చయితిర్గిన చిత్రకార్కడు. ఈ విషమం చాలా 
కొదిదభందిక మాత్రమే తెలుసు. అంటే చిత్రఔళ సదాశివ వమకతతింలోన్న భరో పాయశవం. కే వమకతక ఇటువంటి అనేఔ 
పారాశవలుండటం చాలా అర్కదు. అటువంటివార్న్న ఫహుమక ప్రజాాశ్నల్ల అనాల్ల.  

 సాభల సదాశివ తండ్రి సాభల నాఖమమ ంతులు. పూయిపు ఆదిలాబాద్ జిలాీ లో భాఖమైన దహెగామ్ 
భండలం తెనుగులెీలో సాభల సదాశివ జన్నభంచార్క. ఉరూద సాహతమ చర్త్ర, అభుద్ ర్కబాయిలు, భలమ 
మార్కతాలు, సంగీత శికరాలు మొదలైనవి వర్ యచనలు. అభుద్ ర్కబాయిలు అనువాదాన్నక 1964లో ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభ్యతించ్చ ఉతతభ అనువాద యచన పుయసాుయం లభంచింది. కాఔతీమ, తెలుగు విశ్ివిదామలయాలు ఆమనను 
గౌయవ డాఔసరేట్ తో సతుర్ంచాయి. సాభల సదాశివ యచనలోీ భాష సహజసుందయంగా సయళంగా, మచేటీ 
రూంలో ఉంటుంది.  

81. సదాశివకు ఉతతభ అనువాద యచన పుయసాుయం ఏ గ్రంథన్నక లభంచింది.      
 1) సియలమలు     2) అభుద్ ర్కబాయిలు 
 3) సంగీతశికరాలు        4) భల మార్కతాలు 
 
 



82. సాభలసదాశివ యచనలోీ భాష ఇలా ఉంటుంది.       
 1) సహజసుందయంగా    2) సయళంగా 
 3) మచేటీ రూంలో       4) పై వనీన 
83. సదాశివ ఎఔుడ జన్నభంచార్క?     
 1) తెనుగులెీలో     2) వేంలెీలో 
 3) నాయలీ్లలో        4) బిజినేలీ్లలో 
84. సదాశివ ఏఏ భాషలలో ండితుడు?    
 1) ఉరూద, భరాఠీ        2) భరాఠీ, బెంగాల్ల 
 3) హంద్ద, ర్యా     4) తమిళం, ఔననడం 

85. సాభల సదాశివకు ఈ యంఖంలో పాండితమం ఉంది.     
 1) సంగీతం     2) పురాణ ప్రవచనం 
 3) ఆయురేిద వైదమం       4) నాటఔయంఖం 

86. సాభల సదాశివయకు ఏ విశ్ివిదామలమం గౌయవ డాఔసరేట్ తో సతుర్ంచింది?      
 1) కాఔతీమ విశ్ివిదామలమం     2) పాలమూర్క విశ్ివిదామలమం 
 3) తెలంగాణ విశ్ివిదామలమం      4) వేంఔటేశ్ియ విశ్ివిదామలమం  
87. సదాశివకు ఈ యంఖంలోన్య ప్రవేశ్ం ఉంది?       
 1) చిత్రలేకనం    2) సిన్నమా యంఖం 
 3) నాటఔ యంఖం        4) పైవేవ కాదు 

88. సదాశివ తండ్రిగార్ పేర్క       
 1) నాఖమమ ంతులు     2) వయమమ ంతులు 
 3) నాగేంద్ర ంతులు       4) పై వేవ కావు 

89. సదాశివ రాసిన గ్రంథం       
 1) సభగ్రాంధ్ర సాహతమ చర్త్ర     2) తెలుగు సాహతమ చర్త్ర 
 3) ఉరూద సాహతమ చర్త్ర       4) ఆంఖీ సాహతమ చర్త్ర 

 

 



90. సాభల సదాశివ రాసిన ఏ గ్రంథన్నక కేంద్ర సాహతమ అకాడమీ  పుయస్రాయం లభంచింది?    
 1) సర్ఖభలు    2) సియలమలు 
 3) లమఖతులు        4) నాటమరీతులు 
 ఈ కంది ఆంఖీ అంశ్ం ఆధాయంగా రూపొందించిన ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం గుర్తంచండి.  
PM GUJARAT VISIT: 
 Prime Minister Narendra Modi on Dec 15th 2020 laid foundation stones for 
several development projects in the state of Gujarat. These projects include world’s 
biggest Renewable Energy Park, being set up close to Indo Pak border, near Khavda 
village in Kutch district, a desalination plant,  a fully  automated milk processing of 
Sarhad dairy and a packing plant. 
 Gujarat Tourism Minister Vasanbhai Ahir has said that Hybrid Renewable 
Energy Park will produce 30 Giga watt solar and wind energy on a vast expanse of 
waste land situated beyond India bridge from Khava village to Vighakot. He further 
said that Gujarat government has allotted huge parcel of barren land for this world 
class, one of its kind, green energy project.  
 Green energy generating corporate from private and public sector are being 
given land allotment to establish solar photovoltaic panels and wind mills. Power 
Grid Corporation of India  would be the nodal agency to channelize electricity 
generated here in to power grid.  
 The PM also laid foundation stone virtually for a desalination plant coming up 
at Gundiyali Village near Mandvi in Kutch dist. This plant aims to convert sea water  
for potable purposes for a population 8 lakh of 300 villages, Prime Minister Modi also 
laid foundation stone, virtually, for 130 crore rupees milk processing plant of Sarhad 
dairy. An apex dairy cooperative entity. This massive 2 lakh liter per day milk 
processing and packaging facility will come up under Rashtriya Kisan Vikas Yojna.   

91. ప్రధానభంత్ర ఏ రాస్త్రుంలో అభవృదిధ కాయమక్రమాలకు శ్ంకుసాథన చ్చశ్నర్క.?      
 1) భణిపూర్     2) గుజరాత 
 3) ఉతతయ ప్రదేశ్ 4) హరామనా 
92. ప్రధానభంత్ర ఏ తేద్దన శ్ంకుసాథన చ్చశ్నర్క.       
 1) 2020 నవంఫర్ 12     2) 2020 డిసంఫర్క 13 
 3) 2020 డిసంఫర్ 15       4) 2020 డిసంఫర్ 9 

 

93. గుజరాత రామటఔ శ్నక భంత్ర?       



 1) ఖణేశ్ రావు అహర్     2) వన్ భాయ్ అహర్ 
 3) కేశూభాయ్ అహర్       4) విజయ్ భాయ్ అహర్ 

94. రెండు లక్షల ల్లటయీ పాల ప్రాససింగ్ పామకేజింగ్ యూన్నట్ ఏ థఔం కంద రానుంది?     
 1) రాస్త్రూమ దూద్ యోజన     2) రాస్త్రూమ వికాస్ ర్షత ర్యోజన 
 3) రాస్త్రూమ శుపోషణ యోజన      4) రాస్త్రూమ కసాన్ వికాస్ యోజన  

95. సర్ హద్ డెయిరీ ప్రాససింగ్ పీాంట్ ను ఎన్నన కోటీ రూపామల వమవమంతో చ్చమనునానర్క?    
 1) 300 కోటీ రూపామలు     2) 130 కోటీ రూపామలు     
 3) 220 కోటీ రూపామలు      4) 100 కోటీ రూపామలు 

96. హైబ్రిడ్  రెనుమవబుల్ ఎనరీు పార్కు ఎన్నన గిగావాటీ సౌయ, వన విదుమత ను ఉతతిత చ్చసుతంది?    
 1) 40    2) 50 
 3) 30 4) 60 
97. గ్రీన్ ఎనరీు ప్రాజెకుసకు ఎవర్క భూమి కేటాయించార్క       
 1) కేంద్ర ప్రభ్యతిం     2) గుజరాత రాస్త్రు ప్రభ్యతిం 
 3) ఉతతయ ప్రదేశ్ ప్రభ్యతిం      4) భధమప్రదేశ్ ప్రభ్యతిం 

98. సర్ హడ్ డెయిరీ ప్రాససింగ్ ప్రాంటుకు ప్రధానభంత్ర ఏ విధానంలో శ్ంకుసాథన చ్చశ్నర్క?    
 1) సిమంగా వెళిీ 2) డ్రోన్ విధానంలో 
 3) వర్కేవల్ విధానంలో     4) ఇవేవ కావు 

99. ప్రంచంలోనే అతిపెదద రెనుమవబుల్ ఎనరీు ప్రాజెకుసను ఏ జిలాీలో నెలకొలనునానర్క?     
 1) ఔచ్ జిలాీలో     2) స్కయత 
 3) వడోదయ         4) రాజ కోట్ 

100. సర్ హద్ డెయిరీ ఏ విధానంలో ఏరాటంది.      
 1) భాఖసాిభమ విధానం     2) సహకాయ విధానం 
 3) ఫహుళజాతి విధానం       4) ఇవేవ కాదు 

 

  



పొటి్ట శీ్రరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 
హైదరాబాదు 

లైబ్రరీ అండ్ ఇనఫర్మేషన్ సైన్్ శాఖ, సామాజిక తదితర్ శాసాాల్ పీఠం 
నమూనా ప్రశ్ననత్రం 

సభమం: 1 ఖంట            మార్కులు: 100 

 క్రంది ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాన్నన గుర్తంచండి  

1. రాబోయే తెలుగు సంవతసయం పేర్క                 
 A) శుబఔృత     B) శోబఔృత 
 C) శ్నయిర్     D) క్రోధ 
2. ఎర్రకోట, రాస్త్రుతి బవన్ ఇతయ ప్రభ్యతి కారామలయాలపై ఎఖయవేస్త త్రవయణ తాఔం ఏ రాస్త్రుంలో 

తయాయవుతుంది?                 
 A) తెలంగాణ     B) ఆంధ్రప్రదేశ్ 
 C) ఔరాణటఔ     D) గుజరాత 
3. దేశ్ంలో మొదటిసార్ ఐ.ఐ.టి.న్న ఎఔుడ నెలకొలార్క?                 
 A) భద్రాసు   B) కయగపూర్ 
 C) రాంచి     D) న్యమఢిల్లీ 
4. చంద్రయాన్-2లో వాడిన రోవర్ పేర్క       
 A) విజాాన్     B) విక్రమ్ 
 C) ఆయఫటర్     D) ప్రజాాన్ 
5. సఖటు ఆయు:ప్రమాణం అతమధఔంగా ఉనన దేశ్ం       
 A) చైనా     B) జపాన్ 
 C) నేపాల్     D) భూటాన్ 
6. సిల్లకాన్ వామల్ల ఆఫ్ ఇండియా అన్న ఏ నఖరాన్నన పిలుసాతర్క?      

 A) హైదరాబాద్        B) మైస్కర్ 
 C) బెంఖళూర్     D) చనెలన 
7. ఈనాడు ఆదివాయంలో ప్రచుర్తభయేమ పిలీల శీరి్ఔ       
 A) బాలవినోదిన్న     B) బాలయంజన్న 



 C) బాలభాయతం     D) చినానర్ 
8. ‘ఛేజ యువర్ డ్రీమ్స’ యచయిత       
 A) జమప్రకాష్ నారామణ     B) విరాట్ కొహీీ 
 C) ఔపిల్ దేవ్        D) సచిన్ తెందూలుర్ 

9. ఎంటమాలజీ అనేది       
 1) మానవ ప్రవయతన అధమమన శ్నస్త్రం     2) దాల పుటుసఔ అధమమన శ్నస్త్రం 
 3) గ్రహఖభన అధమమన శ్నస్త్రం  4) కీటకాల అధమమనశ్నస్త్రం 
10. పిడిఎఫ్ పూర్త రూం ఏమిటి  
 1) ప్రంటెడ్ డాకుమమెంట్ ఫాయభట్     2) పోయసబుల్ డాకుమమెంట్ ఫాయభట్ 
 3) పేమబుల్ డాకుమమెంట్ ఫాయభట్  4) ప్రంటెడ్ డెస్ు టాప ఫాయభట్ 
 
*   ఇటువంటి 100 ప్రశ్నలు ఇవిడం జర్కగుతుంది.  
 


