
 
 

A.G & S.G.Siddartha Degree College of Arts & Science, (AUTONOMOUS)  VUYYURU – 521 165 
, Krishna District. 

(An Autonomous College in the jurisdiction of Krishna University, Machilipatnam, A.P.India 
Re - Accredited at ‘A’ NACC 

TELUGU            TEL-101C                        2018-2019                    I B.A.,B.COM.,  B.SC 

I  SEMESTER – SYLLABUS 

ప్రాచీన కవిత్వ ం, ఆధునిక కవిత్వ ం, కథానికలు, వ్యా కరణం 

I. ప్రాచీన కవిత్వ ం  

1. గంగా శంత్నుల కథ – ననన య  (ఆంధ్ర మహాభారతం – ఆదిపరవ ం – నాల్గవ ఆశ్వవ సం, 
121 – 165) 

          ప్రరతి రదారా్ధలకు ఇవ్వ దగిన రదాా లు: 

         1.   గంగ నిజంగ దీప్తు  లెసగం------------ గరంబు లీల్తోన్. 

         2.   కని వనకనయ యో -------------------- చూచె ధ్ీతితోన్. 

         3.   అతుల్ తపంబునన్ వరుణు ---------- మహీరరకందరంబునన్. 

         4.  తన కాజావశవరుులై ------------------ రాజధ్ాజరరమ స్ధతిిన్. 

    2.    ప్రౌరది రరిదేవ్నం – తికక న 

          (ఆంధ్ర మహాభారతం – ఉద్యయ గపరవ ం- తృతీయ ఆశ్వవ సం, (100 -125) 

      ప్రరతి రదారా్ధలకు ఇవ్వ దగిన రదాా లు: 

1. ఓట యొకంత యేనియు ----------నండ నచ్యయ తా. 

2. ఆఱడి బోకయున్ -----------------వివేకము కల్గనేరుు నే. 

3. వరమున బుట్టతిిన్ --------------- నెకి నాన నెంతయున్. 

4. ధ్ద్యవది బంధురంబయిన ----------- యారుయై. 

 ll. ఆధునిక కవిత్వ ం: 

     1.  కనయ క        -   గురజడ వేంకట అపా్ప రావు 

     2. దేశ చరిధ్తలు   –    శ్ర శీ్ శ్ 

lll. కథానికలు  : 

   1.  చంతల్తోప్త   -- ప్పపినేని శివశంకర్ 

   2.  సావు కూడు   –   బండి నారాయణసావ మి 

lV. వ్యా కరణం: 

1. సంధులు 

         తెలుగు సంధులు (అకార, ఇకార, ధ్తిక, గసడదవాదేశ, రుగాగమ, టుగాగమ, ఆధ్ేడిత 

సంధులు) 

         సంసి ృత సంధులు (సవర ణదీర ఘ, గుణ, యణా, వృది ిసంధులు) 

2. సమాసాలు 

            (తతాు రుష, కరమ ధారయ, బహుధ్ీహి, దవ ందవ , దివ గు సమాసాలు) 

3. అక్షర దోషాలు. 

సంధ్పదించవల్స్ధన ప్తసుకం - సాహితి నందనం 
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I SEMESTER - MODEL PAPER 



 
 

Time : 3 Hours                                                                                                                               

Marks : 70. 

ప్రాచీన కవిత్వ ం , ఆధునిక కవిత్వ ం, కథానికలు, వ్యా కరణం 

ార్టు – ఎ 

1.  ఈ ధ్కంది వానిలో ఒక రదాా నికి సందరభ , సహిత, ధ్పతి పార,ి తాతా రాయ ల్న రాయండి.   

 1 X 8 =8 మారుి లు 

     ఎ. కనివనకనయ యో దనజ కనయ కయో భుజగంధ్ద కనయ యో 

          యనిమిష కనయ యో యిది వియచు రకనయ యో యపూరవ మీ  

          వనమున కటిు లేకతమ వచ్యు నె మానవ కనయ  యంచ్య న 

          యయ  నఘుడు ాని జితుమున నాదట వోవక చూచె  ధ్ీతితోన్ 

     బి.  వరమున బుట్టతిిన్ భరత వంశము జొచు తి నందు బండు భూ 

           వరునకు గోడలైతి జనవందుయ ల్ బందితి నీతి విధ్కమ 

           శ్రస్ధరిుల్గు ప్తధ్తుల్ం బడస్ధతిన్ సహజనమ ల్ ధ్ప్పప్త కాంచతిన్ 

           సరస్ధజనాభ యినిి ట ధ్బశస్ధుక నెకి న ాన నెంతయున్ 

2.  ధ్కంది వానిలో నాల్గంటికి సందరభ సహిత వాయ ఖ్య లు రాయండి.                               4 X 3=12 

మారుి లు 

            ఎ. నీతోడి సంగతి నాకు నింతియ 

            బి. ఇషమిున పరిధ్గహింప్త నని  

            స్ధ. తల్పవల్యు నచ్యయ త ీనిన్ 

            డి.  కులంగన నిటొ్లనరుురే? 

            ఇ. దేవకారయ ం తీరిు  వచెు ద 

           ఎఫ్. నిలిచెన కీరుుల్పకీరుుల్ 

           జి. ఏదేశ చరిధ్త చూచనా ఏముని ది గరవ కారణం 

          హెచ్. ఇంకానా? ఇక పై చెల్వొు 

 

 

ార్టు – బి 

1. గంగా శంతనల్ కథన వివరించండి.                                                       10 మారుి లు 

                         (లేా) 

              ధ్ౌపది శ్ర శ్కృుణ నితో పలికన పలుకుల్న వివరించండి. 

2.  ‘ కనయ క ‘ వృతాు ంతం గురించ రాయండి.                                                   10 మారిు లు 

                                 (లేా) 

                శ్ర శీ్ శ్  ‘దేశచరిధ్తలు’ లోని ధ్శ్వమిక జన జీవిత చధ్తణని వివరించండి. 

3.   ‘చంతల్తోప్త’ కథలోని ఇతివృతాు నిి  వివరించండి.                                      10 మారుి లు 

                        (లేా) 

                ‘సావుకూడు’ కథన వివరించండి 

4.   ఈ ధ్కంది వానిలో మూడంటిని విడదీస్ధ, సంధి పేరు, సూధ్తాల్న రాయండి.             3 X 

3 = 9 మారుి లు 

            ఎ. ల్తాంగి 

            బి. ధ్పతయ క్షం  

            స్ధ. దేవరి ి

            డి. తపముసేయు 



 
 

            ఇ. అవవ సువులు 

            ఎఫ్. ఏముని ది 

5. ఈ ధ్కంది వానిలో నాల్గంటికి విధ్గహ వాకాయ లు రాస్ధ, సమాసాల్ పేరొు రాయండి.           4 X 

2 =  8 మారిు లు 

             ఎ. ధ్బహమ సభ 

             బి. దివాయ ంగన 

             స్ధ. ధ్తిభువనములు 

             డి. గంగాశంతనలు 

             ఇ. గంగానది 

             ఎఫ్. సరస్ధజనాభుడు 

             జి.అనచతము 

             హెచ్. హోమధేనవు 
 

6. ఈ ధ్కంది వానిలో మూడు పాల్న సరిదిది ిరాయండి.                                       3 X 1 =  3  

మారుి లు 

             ఎ.  సంతనడు 

             బి.  శ్ర శ్నివాడడు 

             స్ధ.  ధ్దుతరాష్ట్ుిడు 

             డి.  రాయభారము 

             ఇ.  ఆకాసం 

               ఎఫ్.రుషి 
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Guidelines to paper  Setters 
 

ప్పరిు – ఎ 

1 వ్ ప్రరశన :  సందరభ , సహిత, ధ్పతిపార ితాతా రాయ లు 

 ధ్ప్పచీన కవితవ ంలోని ‘గంగా శంతనల్ కథ’ మరియ ‘ధ్ౌపది పరిదేవనం’ లోని ఈ ధ్కంది 

పాయ ల్ నండి   ఒకి్క కి ట్ట చొప్తా న మొతుం 2 ఇవవ వలెన. 

                ాఠం పేర్ట    -    గంగా శంత్నుల కథ   

                1. గంగ నిజంగ దీప్తు  లెసగం-----------------------గరంబు లీల్తోన్. 

                2. కని వనకనయ యో-------------------------------చూచె ధ్ీతితోన్. 

                3. అతుల్ తపంబునన్ వరుణు---------------------మహోరర కందరంబునన్. 

                4. తన కాజావశవరుులై----------------------------రాజధ్ాజరరమ స్ధతిిన్. 

                ాఠం పేర్ట   -     ప్రౌరది రరిదేవ్నం   

                1.ఓట యొకంత యేనియు  ------------------నండ నచ్యయ తా. 

                2. ఆఱడి బోకయున్ -------------------------వివేకములు గల్గనేరుు న్. 

                3. వరమున బుట్టతిిన్ ------------------------నెకి న ాన నెంతయున్ 

                4. ధ్ౌవది బంధురంబయిన-------------------- యారుయై. 

2 వ్ ప్రరశన :  సందరభ , సహిత, వాయ ఖ్య లు ‘గంగా శంతనల్ కథ’, ‘ధ్ౌపది పరిదేవనం’, ‘ కనయ క ’,         

                                ‘దేశచరిధ్తలు’  ప్పఠాల్లోని ధ్పతి ాని నండి 2 చొప్తా న మొతుం 8 

ఇవవ వలెన. 

ార్టు – బి 

సూచన :-    3,4,5వ ధ్పశి ల్లో  1  ధ్పశి కథ గురించ, మరొక ధ్పశి  కవి, కవితా వైభవం గురించ 

ఇవవ వచ్యు . కాని  2 ధ్పశి లు కవి, కవితా వైభవం గురించ ఇవవ కూడదు.   



 
 

3 వ్ ప్రరశన :   వాయ స రూప సమాధాన ధ్పశి : 

               ధ్ప్పచీన కవితవ ంలో ‘గంగా శంతనల్ కథ’ నండి  1  ‘ధ్ౌవది పరిదేవనం’ నండి  1  

                మొతుం  2  ఇవవ వలెన. 

4 వ్ ప్రరశన :   వాయ సరూప సమాధాన ధ్పశి :  ఆధునిక కవితవ ంలో ‘కనయ క’ నండి  1   ‘దేశచరిధ్తలు’   

               నండి  1  మొతుం 2 ఇవవ వలెన. 

5 వ్ ప్రరశన :    వాయ సరూప సమాధాన ధ్పశి :  కథానికల్లో ‘చంతల్తోప్త’ నండి  1  ‘సావుకూడు’             

                 నండి  1  మొతుం  2  ఇవవ వలెన.             

6 వ ధ్పశి :     సంధులు : పదయ భాగం నండి తెలుగు సంధులు 3, సంసి ృత సంధులు 3 మొతుం  

6 ఇవవ వలెన. 

7 వ ధ్పశి :     సమాసాలు :  పదయ భాగం నండి  8  సమాస పాలు ఇవవ వలెన. 

8 వ ధ్పశి :      అక్షరదోషాలు :  ధ్పతి పదంలోనూ ద్యషం ఉండే విరంగా 6  పాలు ఇవవ వలెన 
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II SEMESTER – SYLLABUS 

ప్రాచీన కవిత్వ ం, ఆధునిక కవిత్వ ం, కధానికలు, ఉరవ్యచకం (నవ్ల), నీతి రదాా లు. 

 I. ప్రాచీన కవిత్వ ం: 

1. సాయుజ్ా ము –   ధూరజటి -  శ్ర శ్కాహహస్ధు మహతమ య ము 2వ ఆశ్వవ సం ( 109 – 139 ) 

                                   ధ్ేతాంతంబుననొకి .......నండి పని గంబు వరకు. 
 

       ప్రరతిరదారా్ధలకు ఇవ్వ దగిన రదాా లు: 
 

       1. ధ్ేతాంతంబున .................. మచ్చు ట్టకన్. 

       2. డగ గఱి, “ఎవవ డో.................. విషణణ చతుుడై. 

       3. అంతటఁ గంతసేప్తనకు........... బెటఁి జూతురే?”. 

       4.  “ఎకి డి దురమ దుండొ?............ గూడె దైవమున్. 
 

2. సుభప్రదా రరిణయం - చేమకూర వేంకట కవి - విజయవిలసం -3వ ఆశ్వవ సం(పాయ లు 93-
139) 

      “తనయుని పండికొేగ వలె ధాధ్తిక” నండి “దేరెకి  దంపతుల్రుగ” వరకు. 
 

       ప్రరతి రదారా్ధలకు ఇవ్వ దగిన రదాా లు: 
 

     1. కల్రొక్క యెవవ రైన ..........మురారి చెంగటన్. 

    2. పొల్యలు కందు వేడుక్కన........ మంగహసూధ్తమయెయ డన్ 

    3. ధ్పణయంబపా గ గృుణ ని గని ........ బలి్ గన్. 

    4. చెలెలొ్ లెసస ల పరట్ట చెటిుగ ...... నీకు నెంతయున్ 
 

II. ఆధునిక కవిత్వ ం: 

    1. ముసాఫరులు                                    -- జువా 

    2. ేఘదూతం                                     -- ప్తటపిరి ు నారాయణాచారుయ లు 

III. కధానికలు : 

     1.  ఆకలి                  - క్కల్కలూరి ఇనాక్ 

     2.  నముమ కుని  నేల్    - కేతు విశవ నార రెడి ి



 
 
 

IV. ఉరవ్యచకం (నవ్ల): 

      డాII వి. ఆర్. రాసాని    - బతుకాట 
 

v.   నీతి రదాా లు: 
 

1.  బదా్దన కవి ర్ధసిన సుమతీ శత్కం నుండ 
 

    1. ఉపకారిక నపకారము ..........సుమతీ. 

    2. తన కోపే తన శధ్తువు.........సుమతీ. 

    3. బల్వంతుడ నాకేమని .......... సుమతీ. 

    4. వినదగు నెవవ రు సెపాి న ....... సుమతీ. 

    5. ప్తధ్తోతాస హము తంధ్డిక ......... సుమతీ. 
 

2.  మారవి కవి ర్ధసిన భాసక ర శత్కం నుండ 
 

   1. చదువది యెంత కలిగిన ......... భాసి రా ! 

   2.అతిగుణహీనలోభిక ............... భాసి రా ! 

   3. ఊరక సజజనండొదిగి.............. భాసి రా ! 

   4. బంధుర సదుగణాఢ్యయ .............. భాసి రా ! 

   5. స్ధరిగల్ వానికెయెయ డల్ .......... భాసి రా ! 
 

సంప్రరదించవ్లసిన పుసతకాలు :  1  డిధ్ీ ధ్పరమ సంవతస రం రెండవ సెమిసరి్ ప్పఠ్య  ప్తసుకం - 

సాహితీ  కౌముది. 

                            2  డిధ్ీ ధ్పరమ సంవతస రం – సాహితీ  ల్త (ప్పతది)  

                                     3    బతుకాట – డా11వి.ఆర్.రాసాని. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.G & S.G.Siddartha Degree College of Arts & Science, (AUTONOMOUS) 
VUYYURU – 521 165, Krishna District. 

(An Autonomous College in the jurisdiction of Krishna University, Machilipatnam, A.P.India 
Re - Accredited at ‘A’ NACC 

TELUGU            TEL-201C                                2018-2019                         IB.A.,B.COM., B.SC 

II  SEMESTER – MODEL PAPER 



 
 
Time :  3hrs                                                                                                                                  Max.Marks:70. 

ప్రాచీన కవిత్వ ం, ఆధునిక కవిత్వ ం, కధానికలు, ఉరవ్యచకం (నవ్ల), నీతి రదాా లు 

ార్టు – ఎ 

1.  ఈ ధ్కంది వానిలో ఒక రదాా నికి సందరభ , సహిత, ధ్పతిపార,ి తాతా రాయ ల్న రాయండి.  1 x 

8 = 8  మారుి లు. 

    ఎ. డగ గఱి, “ఎవవ ఁడో కటకటా! శివలింగముమీఁది రతి ముల్ 

        గగుగల్కాటఁగలిా , ములుకంపలు తీవలు వెట్ట,ి నేఁడు నా 

        కెగగనరించ పోయె, నిఁక నేమననేరుు, మదీయభాగయ  మి 

        శ్రటగొి గఁ బడంగఁ జేస్ధన మాంధుని?” నంచ్య విషణణ చతుుఁడై. 

   బి. కల్రొక్క యెవవ రైన నవు  గాదని యడమిు వలుి వారలీ 

       యిల్? మఱి ానెఱంగనటు లెంతట్ట మాయల్కాఁడు కనయ కా 

       తిల్కము ధారవోయ వసుదేవునిఁ గటడిసేస్ధ, వేయి క 

       ని లు గల్ వేలుప్తం బలెఁ గనంగన చ్యండె మురారి చెంగటన్.                                                                                        

2. ఈ ధ్కంది వానిలో నాల్గంటికి సందరభ , సహిత, వాయ ఖ్య లు రాయండి.                        4 X 3  = 12  

మారుి లు. 

     ఎ. ఱాలు కపరికి బెట ిజూతురె.                                                                        

       బి. రాధ్తి శివరాధ్తిగా జగరముమ  జేసె. 

     స్ధ.  ఒడలెల్ ొగని లుగ జూస్ధరి                                                                                                                               

       డి.   ప్తట్టలొిున జొచు నిలొునయి వృదినిొసంగెడు నీకునెంతయన్. 

     ఇ.   భసమ మైనారు నామ రూపంలు లేక                                                                                                                

       ఎఫ్. అనగమింపవు నిని  దేహాంతరమున 

     జి.   అతడు సామానయ డా ! ఆంధ్రజతిక పొగరు                                                                                                     

       హెచ్. ప్తల్రొిక జరిగెనట పోరు 

ార్టు – బి 

3. సరా ము, ఏనగు శివసాయుజయ మునకు ఎటొు అరహత సాధించనవి ?                                        10  

మారుి లు. 

                                           (లేా) 

    ‘సుభధ్ా పరిణయం’లో ఆచరించన తెలుగు వారి సంసి ృతీ సాంధ్పాయాల్న తెల్ా ండి. 

4. ‘ముసాఫరు’ ల్లో భారతదేశంలోని మంచ చెడలి్న జువా చెపాి న విధానం తెల్పండి.       

10  మారుి లు.                                

                                            (లేా) 

    ‘ేఘదూతం’ లో వరి ణంపబడిన ధ్పస్ధద ిధ్పదేశ్వల్ గపా తనానిి  తెల్ా ండి. 
 
 
 

5.‘ఆకలి’ కథ  సారాంశంన తెల్ా ండి.                                                                                10  మారుి లు.                                                                                                                                                                                                                    

                                          (లేా) 

   ‘నముమ కుని  నేల్’ లో రచయిత ఇచు న సందేశం ఏమిట్ట ? 

 6.వెంకోజీ  ప్పధ్త ధ్ప్పధానాయ నిి  తెల్ా ండి.                                                                           10  మారిు లు.                                                                                                                                                                                 

                                           (లేా) 

   ‘బతుకాట’ నవల్లోని సామాజిక పరిస్ధతిుల్న వివరించండి.  

7.ఈ ధ్కంది వానిలో రండు రదాా లను పూరించండి.                                                         2 X 5 = 10  

మారుి లు.                                                                                             

      ఎ. ఉపకారిక నపకారము  .......... సుమతీ ! 

    బి. తన కోపే తన శధ్తువు........... సుమతీ !  

      స్ధ. చదువది యెంత కలిగన..... భాసి రా ! 

     డి. బంధుర సదుగణాడుయ . ..... భాసి రా ! 
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Telugu II Semester – Guidelines to paper setters 

 

ార్టు – ఎ 
 

1వ్ ప్రరశన   :  సందరభ , సహిత్,ప్రరతి రదార,ా తాత్ప ర్ధా లు : ధ్ప్పచీన  కవితవ ంలోని 

సాయుజయ ము మరియు 

                సుభధ్ా పరిణయంలోని ఈ ధ్కంది పాయ ల్ నండి ఒకి్క కి ట్ట చొపా్త న మొతుం  2 

ఇవవ వలెన. 
 

                సాయుజ్ా ము -  ధూరజటి 
 

                      1. ధ్ేతాంతంబున నొకి  ............... మచ్చు ట్టకన్. 

                      2. డగ గఱి, “ఎవవ డో     ................. విషణణ చతుుఁడై. 



 
 

                      3. అంతటఁ గంతసేప్తనకు............. బెటఁి జూతురే?” 

                      4. “ఎకి డి దురమ దుండొ?.............. గూడె దైవమున్ 
 

               సుభప్రదా రరిణయం - చేమకూర వంకట కవి 
 

                     1. కల్రొక్క యెవవ రైన  ................ మురారి చెంగటన్. 

                     2. పొల్యలు కందు వేడిక్కన..........మంగహ సూధ్తమయెయ డన్. 

                     3. ధ్పణయంబపా గ గృుణ ని గని .......... బలి్ గన్. 

                     4. చెలెలొ్ లెసస ల పరట్ట చెటిుగ ........... నీకు నెంతయున్ 
 

 2వ్ ప్రరశన  : సందరభ , సహిత్, వ్యా ఖా్ లు : సాయుజయ ము నండి 2, సుభధ్ా పరిణయం నండి 
2, 

               ముసాఫరులు నండి 2, ేఘదూతం నండి 2 మొతుం 8 ఇవవ వలెన. 

ార్టు – బి 

సూచన : 3,4వ ధ్పశి ల్లొ 1 ధ్పశి  కథ గురించ, మరొక ధ్పశి  కవి, కవితా వైభవం, కవితా 

ల్క్షణాలు గురించ             

                ఇవవ వచ్యు . కాని రెండు ధ్పశి లు కవి, కవితా వైభవం, కవితా ల్క్షణాలు గురించ 

ఇవవ కూడదు. 
 

3వ్ ప్రరశన  : వాయ సరూప సమాధాన ధ్పశి : ధ్ప్పచీన కవితవ ంలో ‘సాయుజయ ం’ నండి  1  ‘సుభధ్ా 

పరిణయం’ నండి           

                   1  మొతుం  2  ధ్పశి లు ఇవవ వలెన. 
 

4వ్ ప్రరశన  :  వాయ సరూప సమాధాన ధ్పశి : ఆధునిక కవితవ ంలొ ‘ముసాఫరులు’ నండి  1 

‘ేఘదూతం’   

                    నండి 1 మొతుం  2  ధ్పశి లు ఇవవ వలెన. 
 

5వ్ ప్రరశన  :  వాయ స రూప సమాధాన ధ్పశి : కథానికల్లో ‘ ఆకలి’  నండి  1  ‘నముమ కుని  నేల్’ 

నండి  1                               మొతుం  2  ధ్పశి లు ఇవవ వలెన. 
 
 

6వ్  ప్రరశన  :  వాయ సరూప సమాధాన ధ్పశి : బతకాట నవల్ నండి ధ్పధాన ప్పధ్తలైన   వంకోజీ, 

సిదాోజి, గుప్రరరప    

                      ప్పధ్తల్ నండి  1 ధ్పశి , బతకాట నవల్ లోని సామాజిక రరిసాతులు, నవ్ల 

నామౌచితా్ ం వంట్ట   

                      ధ్పశి ల్ నండి  1 ధ్పశి  మొతుం  2  ధ్పశి లు ఇవవ వలెన.  
 

7వ్ ప్రరశన  : స్ధల్బస్ లో ఇచు న విరంగా బది్దన కవి రాస్ధన   సుమతీ శత్కంలో ఈ ధ్కంద ఇచు న  

5 పాయ ల్లో  

                   నండి  మాధ్తే 2  పాయ ల్న ఇవవ వలెన.  

                   1. ఉపకారిక నపకారము ..........సుమతీ. 

                 2. తన కోపే తన శధ్తువు.........సుమతీ. 

                 3. బల్వంతుడ నాకేమని .......... సుమతీ. 

                 4. వినదగు నెవవ రు సెపాి న ....... సుమతీ. 

                5. ప్తధ్తోతాస హము తంధ్డిక ......... సుమతీ. 
 

                  స్ధల్బస్ లో ఇచు న విరంగా మారవి కవి రాస్ధన భాసక ర శత్కంలో ఈ ధ్కంద ఇచు న  5  

                  పాయ ల్లో నండి మాధ్తే  2  పాయ ల్న ఇవవ వలెన. 
 

             1. చదువది యెంత కలిగిన ......... భాసి రా ! 



 
 

             2.అతిగుణహీనలోభిక ............... భాసి రా ! 

             3. ఊరక సజజనండొదిగి.............. భాసి రా ! 

             4. బంధుర సదుగణాఢ్యయ .............. భాసి రా ! 

             5. స్ధరిగల్ వాని కెయెయ డల్ ......... భాసి రా ! 
 

                   మొతుం  4  ప యా ల్న ఇవవ వలెన.   
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No.of.Hrs 4    III SEMESTER – SYLLABUS                  Credits  4 

 I.  ప్రాచీన కవిత్వ ం 

   1.   వ్యమనావ్తారం – పోత్న - ఆంధ్రమహాభారతం – అషమిసి ంరం (582-621)  “కుల్మున్     

       రాజయ ము” నండి “రవిబింబంబుపమింప”వరకు 

          (ప్రరతి రదారా్ధలకు ఇవ్వ దగిన రదాా లు ) 

          1. కారే రాఙులు రాఙ్య ముల్ ------------ యికిా ల్మున్ భారగవా ! 

          2. నిరయంబైన నిబంరమైన ------------ధీవరయ ! వే యేట్టకన్. 

         3 . అమరారాతి  కరాక్షతోజితా ------------వినయ సుమున్ హసుమున్. 

         4. రవిబింబం బుపమింప --------------ధ్బహామ ండమున్ నిండుచ్చన్. 

  2.   శాల్వ్యహాన విజ్యం – కొఱవి గోరర్ధఙు  స్ధంహాసన ావ ధ్తింశిక – ధ్పరమాశ్వవ సం (115 -

165) “సజిజత ాన   

          రరమ  “ నండి “ఇటొు విధ్కమారిు డీలిగన “  వరకు. 

         (ధ్పతి పారిాల్కు ఇవవ దగిన ప యా లు ) 

         1. సఙ్ఙతి ానరరమ  ------------రాఙ్య ము సేయుచ్యండగన్. 

         2.  అరిు ని మూరిు  -----------బంప్తనావుడన్. 

         3.   సతాా ధ్త ధ్పతి  ప్పదితారిు---------నలి దిల్క్షయ ంబులై. 

         4.   వరప్తధ్తుం  డమరేంధ్దవైరి-------- ఙేటు వాట్టల్దొే. 

II.   ఆధునిక కవిత్వ ం 

    1.  కుసుమ రరమ ని    -  హరిజన శతకం  (1 -20 ) “శ్ర శ్హరి సుత నీదు”  నండి “నీ కుల్ంబు 

వారు”వరకు 

    2.  డా II అంద్దీ శ్ – మనిషి – మాయమైపోతుని డమామ  నండి – ఇనపరెకి ల్ డేగ వరకు.                                        



 
 

III.   గదా భాగం (వా్య స సంపుటి) 

     1.  ఆచారయ  గుజజరమొూడి కృప్పచారి   -  తెలుగు భాష 

     2. ఆచారయ  రాచప్పళం చంధ్దశేఖ్ర రెడి ి  -  వయ క ుతవ  వికాసం 

IV.  ఛందసుు  

      ఉతా ల్మాల్, చంపకమాల్, శ్వరిూల్ం, మేుభం, కందం, ేటీతి ఆటవెల్ది. 

V. అలంకార్ధలు 

     అరా్ధలంకార్ధలు:-  ఉపమ, ఉధ్ేా క్ష, రూపక, సవ భావోక ు, అతిశయోక ు, అరంితరనాయ స, శ్రశేషొ. 

     శబా్ధలంకార్ధలు:-  వృతాయ నధ్ప్పస, అంతాయ నధ్ప్పస, యమకం. 
 

సంప్రరదించవ్లసిన పుసతకం: సాహితీ ధ్సవంతి  (బి.ఎ., బి.కాం., బి.యస్.స్ధ. రెండవ 

సంవతస రం తెలుగు వాచకం )  
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ార్టు - ఎ 

1. ఈధ్కంది వానిలో ఒక రదాా నికి సందరభ  సహిత ధ్పతిపార ితాతా రాయ ల్న రాయండి.      9 

మారుి లు 

  ఎ.  కారే రాఙులు రాఙ్య ముల్ గలుగవే  గర్వవ ని తిన్ బందరే 

       వారేరీ స్ధరి మూట గటిుక్కని  పోవంఙాలిరే భూమిపై 

       బే రైనం గల్దే శిభిధ్పముఖుల్ం ధ్ీతిన్ యశ:కాములై 

       యిరే కోరుి లు వారల్న్ మఱచరే యికాి ల్మున్ భారగవా!  

  బి.  సఙ్ఙతిానరరమ  గుణచారువిచారుడు వైరిార దృ 

       కి ఙ్ఙలి్మారని ధ్పరమకారణ చారుకృప్పణప్పణి వి 

       దవ ఙ్నిబృందవంది ఙ్నతాఙ్ల్ఙారుి డు విధ్కమారుి  డా 

       యుఙ్యిినీప్తరంబున నయోని తి రాఙ్య ము సేయుచ్యండగన్. 

2.  ఈ ధ్కంది వానిలో నాల్గంటికి సందరభ  సహిత వాయ ఖ్య లు రాయండి.                          4 x 4 = 16 

మారుి లు 

    ఎ. మాట దిరుగలేరు మానరనలు. 

    బి. మానరనల్కు భధ్దంబు మఱియు గల్దే 

    స్ధ. సాహసంబు సేయు సాహసాంక 

    డి. సరవ  కహల్ యందు ఙాణవు నీవంధ్డు 

    ఇ. చీకు చంత లేక చరఙీవులైరయా 

    ఎఫ్. రరమ  చంత చచేు  రనకాంక్ష హెచెు  

    ఙ్ఙ. రాకాస్ధ రూప్పన రంఙ్ఙలొుతునిా డు 

    హెచ్. ఙీవకారుణయ ే ఙీవితం అంటాడు 

ార్టు - బి 

3. వామనావతార పరమారిానిి  వివరించండి.                                                             10 మారిు లు 

                             (లేా) 

    శ్వలివాహన విఙ్యానిి  సోాహరణంగా వివరించండి. 
 
 



 
 

4. కుసుమ రరమ ని  వివరించన హరిఙ్నల్ దీనస్ధతిిని రాయండి.                                           10 

మారుి లు 

                                (లేా) 

మానవతవ ం మరిు పోతుని  మనిషి గూరిు  డాllఅంద్దీ శ్ ఆవేదన తెల్ా ండి. 

5. తెలుగు బష ధ్ప్పచీనతన వివరించండి.                      10 

మారుి లు 

                                (లేా) 

    వయ క ుతవ  వికాసం విశిషతిన వివరించండి. 
 

6 .ఈ ధ్కంది వానిలో ఒక దానికి ల్క్షణానిి  తెలిా , ఉాహరణతో సమనవ యించండి.                        

5మారిు లు      

     ఎ. ఉతా ల్మాల్.                                          బి. ేటీతి. 
 

 7. ఈ ధ్కంది పదయ ప్పాల్లో ఒక దానికి గణ విభఙ్న చేస్ధ, ఏ పదయ  ప్పదమో తెలిా ,                              

5 మారుి లు 

     యతిధ్ప్పసల్న గురిుంచండి.. 

     ఎ.  బలిదైేయ ంధ్ద కరదవ యీకృతఙ్ల్ ధ్పక్షాహన వాయ పిుకన్. 

     బి. మునిఙ్న నియమాధారన ఙ్నితాసుర యువతినేధ్త ఙ్ల్కణధారన్. 
 

8.  ఈ ధ్కంది అల్ంకారాల్లో ఒక దానికి ల్క్షణానిి  తెలిపి ఉాహరణతో   సమనవ యం 

చేయండి.       5మారిు లు                                                                                                                                                  

     ఎ. ఉపమాల్ంకారము.                                   బి. అంతాయ న ధ్ప్పసాల్ంకారం. 
 

9.  ఈ ధ్కంది పాయ ల్లో ఒక దానికి అల్ంకారానిి  గురిుంచ ల్క్షణ సమనవ యం చేయండి.    

 5మారిు లు 
 

      ఎ. “ప్తట్ట ినేరుు క్కనెనొ ప్తటకి నేరెు నో 

            చట్ట ిబుదిులిట్ట ిపొట్టవిడుగు 

            పొటనిని  వెల్ ొబూమెలు నని నవివ  

           యెల్మి రరణి ాన మిచెు  నప్తడు.     
                                                      

     బి. ధ్బతుక వచ్యు  గాక బహుబంరనములైన 

        వచ్యు గాక లేమి వచ్యు గాక 

        ఙీవరనములైన చెడుగాక పడుగాక 

        మాటదిరుగలేరు మానరనలు.   
 
       
 

*************** 
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1వ్ ప్రరశన  : సందరభ , సహిత, ధ్పతిపార,ి తాతా రాయ లు – ధ్ప్పచీన పదయ భాగం ‘వ్యమనావ్తారం’ 

మరియు   

                శాల్వ్యహన విఙయం లోని ఈ ధ్కంది ప యా ల్ నండి ఒకి్క కి ట్ట చొప్తా న మొతుం 2 

ఇవవ వలెన.             

              వ్యమనావ్తారం -  బమ్మె ర పోత్న                         

                  1.కారే రాఙులు రాఙ్య ముల్ ------------- యి కాి ల్మున్ భారగవా! 

                 2.నిరయంబైన నిబంరమైన ------------ ధీవరయ ! వే యేట్టకన్.  

                 3.అమరారాతి కరాక్షతోజితా ------------- వినయ సుమున్ హసుమున్. 

                 4.రవిబింబం బుపమింప --------------- ధ్బహామ ండమున్ నిండుచ్చన్. 

                 శాల్వ్యహన విఙయం  -  కొఱవి గోరర్ధఙు 

                 1.సఙ్ఙతి ానరరమ  ------------------ రాఙ్య ము సేయు చ్యండగన్. 

                 2.అరిు ని మూరిు ------------------ బంప్త నావుడున్. 

                 3.సతాా ధ్త ధ్పతి ప్పదితారిుడయి -------- నలి దిల్క్షయ ంబులై. 

                 4 .వరప్తధ్తుం డమరేంధ్దవైరి ---------- ఙేటు వాట్టల్దొే. 

 2వ్ ప్రరశన  : సందరభ  సహిత వాయ ఖ్య లు – ‘వామనావతారము’ నండి 2, ‘శ్వలివాహన విఙ్యం’ 

నండి              

               2, ‘హరిఙ్న శతకం’ నండి 2, ‘మనిషి’ నండి 2 మొతుం  8  ఇవవ వలెన 

 3వ్ ప్రరశన  : వాయ సరూప సమాధాన ధ్పశి  – ధ్ప్పచీన పదయ భాగంలోని ‘వామనావతారం’ నండి  1        

                    ‘శ్వలివాహన విఙ్యం’ నండి  1  మొతుం 2 ఇవవ వలెన 

 4వ్ ప్రరశన  : వాయ సరూప సమాధాన ధ్పశి  – ఆధునిక పదయ భాగంలోని ‘హరిఙ్న శతకం’ నండి  1    

                     ‘మనిషి’ నండి  1  మొతుం  2  ఇవవ వలెన. 

 5వ్ ప్రరశన  : వాయ సరూప సమాధాన ధ్పశి  – ‘తెలుగు భాష’ నండి ఒకట్ట, ‘వయ క ుతవ వికాసం’ నండి  
1     

                మొతుం 2 ఇవవ వలెన. 

 6వ్ ప్రరశన  : ఛందసుస  – పదయ  ల్క్షణాల్ క్కరకు వృతు ప యా ల్ నండి  1  ఙాతులు, ఉపఙాతులు 

నండి    

                1   మొతుం  2  పాయ ల్ పేరొు ఇవవ వలెన. 

 7వ్ ప్రరశన :  ఛందసుు  –  గణవిభఙ్న క్కరకు వృతుపాయ ల్ నండి ఒక  పదయ  ప్పదము, ఙాతులు, 

ఉపఙాతుల్   

                నండి ఒక పదయ ప్పదము మొతుం  2  ఇవవ వలెన. 

 8వ్ ప్రరశన  : అలంకారం – అల్ంకార ల్క్షణాల్ క్కరకు స్ధల్బస్ లో ఇచు న విరంగా  

అరిాల్ంకారాల్ నండి    

               1  శబిల్ంకారాల్ నండి  1   మొతుం  2   పేరొు ఇవవ వలెన. 

 9వ్ ప్రరశన :  అల్ంకార ల్క్షణ సమనవ యం క్కరకు ( ‘వ్యమనావ్తారం’, ‘శాల్వ్యహన విఙయం’ 

నండి    

               మాధ్తే)  2   పాయ ల్న ఇవవ వలెన.  
***************** 
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SYLLAUBUS  (SEMESTER-IV) 

 

1. Organisation-Management-Leadership-Meaning and significance-

different theories-trait theory,black&mountan theory-other functions of 

management. 

 

 

2. Behavioral concepts-individual behavior-perception-learning-attitude 

formation and change-motivation-theories of motivation-personality 

development. 

 

 

3. Interpersonal behavior-communication-leadership-influencing-relations-

transactional analysis. 

 

 

4. Group dynamics-roles-morale-conflict-group-inter-group behavior-inter-

group collaboration and  conflict management. 

 

 

5. Team building and management-developing team resources-designing 

team-participation and repercussion-team building 
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  PAPER  TITLE:   LEADER SHIP EDUCATION Maximum  Marks  : 50 
  Duration  : 2 Hours                                                                                                    Pass Marks : 20 

 
SECTION-A 

 
 

I. Answer any   Four of the following questions.                                                    4 x 5=20 Marks 
 

   1. Define   organization? వయ వసథన నిరవ చంచ్యము ?     

   2.  Define   management? నిరవ హణ అనగా నేమి ?                                                                                                                

   3. What   is learning? అభాయ సం అనగా నేమి ?                                                                                                                                                               

   4. What is motivation? ధ్పేరణ అనగా నేమి ? 

   5. Explain about verbal communication   ? వెరబ ల్ కమూయ నికేషన్ న వివరింప్తము ? 

   6. Write about non verbal communication? నాన్ వెరబ ల్ కమూయ నికేషన్ న వివరింప్తము  ? 

   7. What is conflict? సంఘరణి అనగా నేమి  ? 

   8. what is team building activities ? జటిు నిరామ ణ కారాయ కలప్పలు అనగా నేమి ? 
 

SECTION- B 
 

 
II.  Answer any   Three  of  the following questions.                                      3x10=30Marks 
 
 
      9. What is leader ship? Discuss its importance. 

        నాయకతవ ం అనగా నేమి  ? ాని ధ్ప్పముఖ్య తన వివరింప్తము  ? 
     10. What are the Principles of  management ? Discuss in detail 

         నిరవ హణా సూధ్తాల్న  వివరింప్తము ? 
     11. Discuss Motivation concept and its characteristics ? 

          ధ్పేరణ అనగానేమి ? ధ్పేరణ ల్క్షణాల్న  వివరించ్యము ? 
     12. What is  communication  ? Explain  process of communication? 

           కమూయ నికేషన్ గురించ  వివరింప్తము ? కమూయ నికేషన్ విధానమున వివరింప్తము ? 
     13. Discuss the importance of group dynamic concepts. 

          ధ్గూప్ డైనమిక్స  భావన యొకి  ధ్ప్పముఖ్య తన వివరింప్తము  ? 
     14. What is team building? What are the approaches of team building. 

          జటిు నిరామ ణం అనగా నేమి ? జటిు నిరామ ణంలో గల్ వివిర  విధానాల్న వివరింప్తము? 
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The guidelines to be followed by the question paper setters in leadership  for the IV semester- 
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Paper title : leadership Education                                                                         II B.A.,  B.COM., B.SC., 
    Semester-IV                                    Maximum   Marks : 50                                         
                                                                                                                                        Duration:2 Hours 

 
Weightage for the question paper 

 

 
        SYLLABUS                              SECTION-A                                                         SECTION-B 

                                                     (short questions)                                            (essay questions) 

                                                           5 Marks                                                              10  Marks 



 
 

 

 Unit-1   (30 Marks)         2                                                                          2 

Unit-2   (20 Marks)                     2                                                                          1 

Unit-3   (20 Marks)                     2                                                                          1 

Unit-4   (15 Marks)                     1                                                                          1 

Unt-5   (15  Marks)                     1                                                                          1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL  Questions                     8                                                                          6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

•The question papers setters are requested to cover all the topics in   
   the syllabus stipulated as per the weightage given by us. 
 


