
 

 

1   నన�య అవ���	క ఇల ఉం��? 

a) ఉత�మ ప�ర�షల�  b)మధమ ప�ర�షల� 

c) ప�థమ ప�ర�షల� d) వచనంల� 
 

 

2   మ���రతబద�  �ర��ితర� !ర"డ ��రత రచన %ేయమ� నన�యను అభ)�	�ం*న+ా�-వర.? 

a) ���ాయణభట��    b) �ాజ�ాజ న��ందు� డ# 

c) $%మ&ల$ాడ 'మక) d) మనుమ*ి,-.  
 

 

3   ‘/ా01)2134చ మధుర6’అ� అనద2	న ప89:;య? 

a) ప��ాణం  b) /ావం 

c)ప�బంధం  d) ,-1పద 

 

 

4   <వతత=>?ారం కర@? 

a) మ23/ార�4 న పం56త7డ# b) న�89:;డ#డ# 

c) <ాల=>�?/@ ABమన d) నన9య 

 

 

5  వసు@ కBశDర.డE...? 

a)న�89:;డ#డ#   b)<ాల=>C/@ ABమన9 

c)యD�$ాక=>ల అన9మయ d) F�ళ3<ాక అన9మయ 
 

 

6   ఒక బG��� %�ర.)�� తన <షI)ల %ేత చం�ిం%�డన� అప+ాదు /Jం��న <వ కK? 

a) <ాల=>�?/@ ABమన  b)HI పJ పం56త7డ# 

c)న�89:;డ#డ#   d)మ23/ార�4 న పం56త7డ# 
 

 

7   ఉ��హరణం ఏ కK��OాఖకQ %ెం��ం��? 

a) ఆL  b)Mత�  c))స�ర  d)మధుర 
 

 

8   ‘అల"SరమTల అనల"ర� రచన’ అ� పU9:న కK? 

a) నన9య   b) న�89:;డ#డ# 

c) <ాల=>C/@ ABమన9  d) HI��థుడ# 
 

 

9  ‘VకWయస) క+X సూZ�	@:’ అ� పU9:న+ా�-వర.? 

a) Jక>న   b)గంPా,ే) 

c)మంచన  d) /�తన 

 



 

10    VకWన ర*ంచ� 9ావ)ం? 

a) Cర1చ�Rత�ర �ామSయణం  b) మTUVరత 15 ప�ా1ల= 

c) )జయ*Wన◌ం   d)Yా2$ాహన సప�శJ 

 

 

11    �ెలQగT ?ా\]త)ంల^ ప8బంధ లSణ�లQ ప8ద�	_ం*న +ా�-వర.? 

a)నన9య   b) న�89:;డ#డ# 

c) అల3AాC \]ద̂న   d) Jక>న 

 

 

12    �`U �ెలQగT కa�9ావ)ం? 

a) దశక=మSర చ�?త�  b) /�య_రబVహ` చ�?త� 

c) నందనందన చ�?త�  d) :�ర�చర 
 

 

13   ‘మందbిcత సుందర వదd�రKంద’ అdX ప8eగం %ేbిన �`U కK? 

a) HI��థుడ#   b) మ◌ంచన  

c) Jక>న    d) ఎరIన 

 

 

14    �`U �ెలQగT f1త8 మహత)g గ;ంథం? 

a) bవ�ాJ� మహతcం  b) ఘటe/ాచల మహతcం 

c) /ాHఖండం   d) నృ*ింహ ప��ాణం 
 

 

15    ‘ఉత@ర హ�	వంశం’ �ాbిన�ెవర.? 

a) ��చన ABమ&డ#   b)Jక>న 

c) :ేమకhర $%ంకటక)  d)iల3  
 

 

16    �ెలQగT మంగళ Ojk 9ాల^k  శృం2ా�ా�� ప8ద�	_ం*న �`U కK? 

a) HI��థుడ#   b)అల3AాC \]ద̂న 

c) ��చన ABమ&డ#   d) కృషj ,ేవ�ాయల= 
 

 

17    �`U �ెలQగT �ామయణం? 

a) iల3  �ామSయణం  b) రంగ��థ �ామSయణం 

c) UVస>ర �ామSయణం  d) $ాkl/@ �ామSయణం 
 

 

18   బహmకర@ృతD �ామయణం...? 

a) )శ1��థ �ామSయణం  b)iల3  �ామSయణం 
 



c) రంగ��థ �ామSయణం  d) UVస>ర �ామSయణం 

 

19    ��సWర �ామయణ కృV భర@? 

a) మ◌ంJ� UVస>ర�డ#  b)హmళ/@> UVస>ర�డ# 

c) Aాnoణp మSరన   d) క=మSరర�దు� డ# 
 

 

20   ‘�ేdn?oక dpర. qయనగT�rV’ అ� పU9:న+ా�-వర.? 

a) అల3AాC \]ద̂న   b) <Bతన 

c)ధూర4టe    d) iల3  
 

 

 

 

21    s;d�థుడE t !శDర పu�ాణ��� ఎవ�	9: అం9:తw%�xడE? 

a) \]ద/rమటe $%మS�s56t   b) బuండపv56 అన9య 

c) మSw56 *ింగన   d) xరభ,�� �s56t  
 

 

22    s;d�థుడE ‘నూనూగT y?ాల నూత�యవDనమTన’ �ాbిన 9ావ)ం? 

a) మర�త��ాటy�?త�   b) శృంPార �8షౖధం 

c) హర)లSసం   d) Yా2$ాహన సప�శJ 

 

 

23   ‘d� కKతDమT �జమT క�ా{ ట ��ష’ అ� పU9:న+ా�-వర.? 

a) <Bతన    b) Jక>న 

c) HI��థుడ#   d) ఎరIన 

 

 

24    గం2	�-దు} ల ఆటను ప8?ా@ Kం*న �`U �ెలQగT రచన? 

a) /{I5�|�ామం   b) )కIమSర> చ�?త� 

c)సుక=మSర చ�?త�   d) పల��టe xర చ�?త� 
 

 
25    /oతన �ాయ� ��గవత సWంధం? 

a)3  b) 4  c)5  d)10 
 

 

26    KషI{  భ9:@ ల�� KబTధుడE KబTధు�ే, /ాదయTగమT��డ ప�వu2ాక’ అ� పU9:న +ా�-వర.? 

a) కృషjమS:�ర�ల=  b) నన9య 

c)కhMమంM Jమlక)  d) <Bతన 

 

 

27    Kక;మరW చ�	త8 కర@? 

a) Jమlన   b) జక>న 
 



c) P}రన     d) <Bతన 

 

28    ‘+ాణ� d� �ాణ�’ అ� పU9:న+ా�-వర.? 

a) నం,- మ~లయ   b) HI��థుడ# 

c)\ిల3లమ�?I \ినxరభదు� డ#  d) <Bతన 

 

 

29    9:ం�� +ా�	ల^ �ాచమలQk  కవuలQ? 

a) /ాచ)భ&డ# )ఠల��థుడ#  b) నం,- మల3య, ఘంట *ింగన 

c) \ింగ� /ాట��?   d) Jర�పJ $%ంకటకవ�ల= 
 

 

30    శృం2ార OాకQంతలం కర@? 

a) ఘంట *ింగన   b) \ిల3లమ�?I \ినxరభదు� డ# 

c) నం,- Jమlన   d) HI��థుడ# 
 

 

31    2�రన �ాbిన ‘నవd�థ చ�	త8’...? 

a) చంపv /ావం   b) వచన /ావం 

c) శతకం    d),-1పద 

 

 

32    ��జ�ా�యం కర@? 

a) :ేమకhర $%ంకట క)  b) అనంF�మSత7డ# 

c) జక>న    d) P}రన 

 

 
33    9�రK 2�ప�ా� �ాbిన ‘bిం�సన ��DV8ం<క’ల^ ఎ�� కథలQ ఉd��3? 

a) 31  b) 33  c) 34  d)32 
 

 

34    సంసWృతంల^ ‘మ��లస చ�	త8’ �ాbిన +ా�-వర.? 

a) అల3AాC \]ద̂న   b) HIకృషj ,ేవ�ాయల= 

c)నం,- Jమlన    d) రఘ&��థ ��యక=డ# 
 

 

35    ‘మల ��స�	 కథ’ కU2	న ప8బంధం? 

a) <ా�?జ�F�పహరణం   b)ఆమ&క�మSలద 

c) /ాHఖండం   d) �ామSయ&ణం 
 

 

36    మనుచ�	త8కQ మ�లం? 

a)అP?9ప��ాణం  b) Aా>ంద ప��ాణం 

c) కhరl ప��ాణం  d) మSర>ం5ేయ ప��ాణం 
 



 

37    <�rషకQసుమ��శల సు��మeకQ@ ల�� రచన %ేbిన+ార.? 

a) అల3AాC \]ద̂న  b) HI��థుడ# 

c) HIకృషj ,ేవ�ాయల= d) /�ర) P�ప�ా� 

 

 

38    అరణపu కK2ా ప8bదిు� డE? 

a) �ామ�ాజ భ_షణ&డ# b) అయల�ా� �ామభదు� డ# 

c) నం,- Jమlన  d) నం,- మల3య 

 

 

39    s;9ాళహbీ@శDర.ణ�{  9�U*న ప8బంధ కK? 

a) ధూర4టe  b) HI��థుడ# 

c) నం,- Jవ�lన  d) భట�� మ_�?� 
 

 

40    s;9ాళహbీ@ శDర శతకంల^� వృత@ ం? 

a) *ీసం   b) ఆట$8ల,-, FేటP�J 

c) చంపకమSల, ఉత�లమSల d)మFే�భYార�^ లSల= 
 

 

 

41    �ెd�U �ామUంగ�� ఇంట� ��ర.? 

a) Fె��2   b) Pార3<ాటe 

c) మ_లఘటeక  d) /�ట�ర�వ� 
 

 

42    ఉద�ట��ాధ)చ�	త8? 

a) Y��వ ప�బంధం  b) $8షౖjవ ప�బంధం 

c) శృంPార ప�బంధం  d) సంస>ృత ప�బంధం 
 

 

43    క��ప���{ దయ కర@? 

a) \ింగ� సూరన  b) అల3AాC \]ద̂న 

c) HI��థుడ#  d) :ేమకhర $%ంకటక) 

 

 

44    దD��	� 9ా+ా)�9: ఆ��ర ��న అలం9ారం? 

a) ఉపమS  b) ర�పక 

c) యమక  d) Y�3ష 

 

 

45    9:ం�� +ాట�ల^ �ామ�ాజభ�షణT�� రచన 9ా���? 

a) /ా$ాలం/ార సంగIహం b) �ామSభ&దయం 
 



c) వసు చ�?త�  d) హ�?శyంద�నల�<ాఖSనం 

 

46    �ాజO�ఖర చ�	త8 అdX ప8బంధ కర@? 

a) కందుకh�? x��శ2ంగం b) కందుకh�? ర�ద�క) 

c) మSదయPా�? మల3న d) ధూర4టe 
 

 

47    �ా��మధవ కK అసలQ ��ర.? 

a) Mంతలపv56 ఎల3��ర�డ#  b) అయల�ా� �ామభదు� డ# 

c) మ&దు^ పళC   d) \ింగ� సూరన 

 

 

48    జd�ర�d�ష�కం కర@? 

a) కందుకh�? ర�ద�క) b) ధూర4టe 

c) <Bతన   d) నన9య 

 

 

49    9:ం�� +ాట�ల^ ప8బంధ లSణం 9ా���? 

a) వ/rI /@�   b) ��ట/{యత 

c) శృంPార రసం  d) Fెల=గ&దనం 
 

 

50    యయV చ�	త8 కర@? 

a) <�న9గంటe Fెలగ�న b) ��,ెండ3  P�పన9 

c) అద̂ం/@ గంPాధర�డ# d) /ా*] సర1ప� 
 

 

51    ‘మనస సంచర�1.....’ అdX కృV ఎవ�	��? 

a) ��త�య  b) F�గయ 

c) అన9మయ  d) �ామ,�సు 
 

 

52   ‘కను�2ాన� వసు@ తత@ �మT 9ాంచdXర.@ ర. ఇం2	��లQ’ అన� కK? 

a) గ&రజ�డ  b) HIHI 

c) �ాయ<B� ల=  d) కందుకh�? 
 

 

53   ‘భరత ఖండంబT చకW� /ా��యవu...’ పద) కK? 

a) HIHI   b) ఆర�ద�  

c) క)/�ండల $%ంకట�ావ� d)Mలకమ�?� 
 

 54    అమUన శృం2ా�ా�� ప8V/ా��ం*న+ార.?  



a) గ&రజ�డ  b) ��యC 

c) )శ1��థ  d) �ాయ<B� ల= 

 

55    �`U �ెలQగT +ా)స రచ3V8? 

a) <Bతం జ�నకమl  b) కనుప�?� వరల�lమl 

c) బసవ�ా� �ాజల�lమl d) <BలSప�గడ �ాజల�6l 
 

 

56    /ా9-� a�34ట�2ా ����ం��న ఆధు�క ప89:;య? 

a) ��టకం  b) ��టeక  

c) క��Cక  d) ఏ/ాం/@క 

 

 

57   ‘పం��త పర !శDర Oాbి8> BలQd�మ’ రచ3త? 

a) J�ప�ర�%C �ామAా1w :ౌద�? 

b) J�ప�ర�%C Aా�చం� 

c) J�ప�ర�%C P�\ీచం� 

d) �ా) Yా*ి�� 

 

 

58    �`U �ెలQగT d�టకం? 

a) మ◌ంజ�� మధుక��యం b) నర/ాసుర )జయం 

c) *ీజ� చ�?తం  d) వవTర ధరlబ�D-C 

 

 

59    డ8wట�� \]స��r ఆ� �� వర ¡  అdX గ;ంa��� �ాbిన��? 

a) /rలSచలం HIC$ాస�ావ�  b) బ��3 �? �ాఘవ 

c) ధరlవరం �ామకృషjమS:�ర�ల= d) <ానుగంటe ల��lనర*ింహం 
 

 

60    �`U �ెలQగT కa��క...? 

a) JJ�వ   b) ,-దు^ బVట� 

c) ��టeలSt   d) సంస>ర� హృదయం 
 

 

 

 

61    కa��క లSణ�లను �`లQత ����Wన���2ా ��Kసు@ న� గ;ంథం? 

a) Aా>ంద ప��ాణం  b) బ�Tlండ ప��ాణం 

c) గర�డ ప��ాణం  d) అP?9 ప��ాణం 
 

 62    ��వ కKతDం అdX ప���� సృ¢ి�ం*న+ార.?  



a) ,ేవ�లప23   b) �ాయ<B� ల= 

c) Pా56చర3 హ�?స��1త�మ�ావ� d) గ&రజ�డ అ<ా��ావ� 

 

63    అడK బ��ి�ా� ఊ� ��8యb.ి..? 

a) ఊర1b  b) వత ల 

c) /@�89రAాC  d) శbకళ 

 

 

64    మ�	¤�జం పud���2ా ?ా2	న కK�� �ోరణ�? 

a) UVవ క)త1ం  b) అభ&దయ క)త1ం 

c) ద�త$ాదం  d) *ీ���$ాదం 
 

 

65    వచన కK�� �ి��మహmడE? 

a) HIHI   b) గ&రజ�డ 

c) క=ందు�?�  d) చలం 
 

 

66   ‘��వ కK� 9ాను dXను అహం��వ కK�’ అ� పU9:న +ార.? 

a) b¡ ¢ా£   b) HIHI 

c) HIరంగం ���ాయణ బVబ& d) ప¤ా| 

 

 

67   ‘d� �ెలం2ాణ� 9¦ట� రతd�ల Bణ’ అ� పU9:న+ా�-వర.? 

a) ,�శరD- రంPా:�ర b) ,�శరD- కృషjమS:�ర 

c) ఆర�ద�   d) గ_డ అంజయ 
 

 

68   ‘తD !+ాహ6’ కర@? 

a) HIHI   b) Jల¥ 

c) ఆర�ద�   d) ,�శరD- 
 

 

69   ఆర.గTర. యTవకQలQ qసు9�*xన �ోరణ�? 

a) UVవ క)త  b) )ప3వ క)త 

c) *ీ��$ాద క)త  d) ,-గంబర క)త 

 

 

70    9:ం�� +ా�	ల^ నయగ�ా కK 9ా���? 

a) Jల¥   b) బuల3 ం/�ండ �ామ,�సు 

c) ఏలhy�? సుబ�హlణం d) క=ందు�?� ఆంజ�%య&ల= 
 



 

71    ��గంబర కK జ§DలమT¨ అసలQ ���1wట�? 

a) యSదవ �s56t   b) xర$823 �ాఘ$ా:�ర�ల= 

c) బద.ం బVస>ర�s56t   d) మ�Rlహ� సT¦ 

 

 

72   ‘ఏం �ిల^k  ఎల}  ©త@+ా...’ అdX /ాటను కట��న+ార.? 

a) వంగపండ# ప�Aాద�ావ� b) నగ9మ&C 

c) /s.).రమణ��s56t   d) /s.b$ా�s56t  
 

 

73   ‘యజªం’ కa��క ఎవ�	��? 

a) /ా§పట9ం �ామS�ావ� b) భ_షణం 

c) HIHI   d) Jల¥ 

 

 

74    ‘ప8V bీ8> ఓ �రcల 9ా+ాU’ అdX bీ8>+ాద కKత �ాbిన+ార.? 

a) ఓలS©    b) క=\ి�2 పదl 

c) జయప�భ  d) ఘంటAాల Cరlల 

 

 

75   ‘వంట�ంట�9: మ అమc �ాణ�, 9ా¬ 2	dn�ల��ట��dౖ� మ d�న� ���1...!’ అ� పU9:న bీ8>+ాద కవ3V8? 

a) జయప�భ  b) ��వª,ేx 

c) <ాటeబండ3  రజC  d) )మల 

 

 

76   ‘బం��/oట¯k ’ అdX bీ8>+ాద కKత �ాbిన+ా�-వర.? 

a) /�ం5ేపv56 Cరlల b) bలSల�2త 

c) Aా)J�   d) \ి.సతవJ 

 

 

77    �`U �ెలQగT జ§qeద)మ కKత2ా గT�	@?o@ న� కKత? 

a) ,- /s�« ఆ¬ మద� ఇం56యS  b) భరత ఖండంబ& చక>C <ా56యSవ� 

c) ,ేశమ&ను \W�wంచుమన9  d) PాంD®��మం మర�$ాం మర�$ాం 
 

 

78    ‘9ాంS’ అdX జ§qeద)మ కKత �ాbిన�ెవర.? 

a) మ◌ంP?పv56 $%ంకటశరl  b) గ&రజ�డ HI �ామమ_�?� 

c) $%దుల సత���ాయణ Yా*ి�� d) త7మlల *ీF��ామమ_�?� :ౌద�? 
 

 

79   ‘అంట�ా� +ా�-వ�� 9ాదు మ +nంట �ా� +ా�1’ అ� పU9:ం��? 

a) గ�?క<ాటe మలS3 వD�C  b) గ&రజ�డ �ాఘవ శరl 
 



c) :�మ�?� �ాజY�ఖర�ావ�  d) మSధవ\],-^  బ&Myసుందర �ామYా*ి�� 

 

80    ఆం��8 వ° కర@? 

a)�ాయ<B� ల=   b) గ&రజ�డ 

c) ��యC   d) గ�?��ళ3  
 

 

 

 

81   ‘కస�	బTస9�ట�  ఆత� 2ాU?oక, d�లQ±  పడగల \²³ందవ d�గ�ా�’ అ� పU9:న +ా�-వర.? 

a) క=సుమ ధరlన9 క) b) గ&రIం జ�ష7$ా 

c) బ�� 'మన9  d) ప�Aాదమ_�?� 
 

 

82    ‘పంచమ+Xదం’ ఎవ�	��? 

a) ఎండూ3 �? సుD�క� b) కJ�  ప,�l�ావ� 

c) సª¯ చంద�  d) \]5ౖ6 Fె��°బVబ& 
 

 

83    వ9¦; 9:@ /8ా ��న)+ా��? 

a) క=ంతక=డ#  b) $ామనుడ# 

c) UVమహmడ#  d) దం56 
 

 

84    ధD� bి��� ం���� అం��ం*న+ా�-వర.? 

a) UVమహmడ#  b) భరత7డ# 

c) ఆనంద వర.నుడ# d) క=ంతక=డ# 
 

 

85    9ా+ా)తc అdX ప���� �`లQత ప�	sUం*న+ాడE? 

a) అ|నవ గ&ప�� డ#  b) $ామనుడ# 

c) ���±ందు� డ#  d) భట�బVణ&డ# 
 

 

86    9ావ)ప89ాశం అdX లSణ గ;ంథకర@? 

a) మమlట�డ#  b) )శ1��థుడ# 

c) ధనంజయ&డ#  d) నన9య 

 

 

87    జగd��థ పం��త�ాయలQ �ాbిన��? 

a) Aాnoత దర�ణం b) /ా$ాలం/ారAార సంగIహం 

c) /ా$ాదర²ం  d) రసగంPాధరం 
 



 

88    శృం2ార d�3కలQ ఎ�� K��లQ? 

a) ఏడ#   b) ఆర�  

c) మ&డ#   d) ఎCw,- 
 

 

89    సర±బంధం ల�� 9ావ)ం? 

a) ఉప/ావం  b) మT/ావం 

c) ప�ఖSత/ావం  d) Yాస��/ావం 
 

 

90    ప8భTసwc��లQ? 

a) ప��ాణ�ల=  b) ఇJTAాల= 

c) $%,�ల=  d) /ా$ాల= 
 

 

91    శృం2ా�ా�9: ?ా� 3���వం? 

a) Y³కం   b) రJ  

c) Tసం   d) శమం 
 

 

92    Kసcయం ��ే9: ?ా� 3���వం? 

a) అదు´తం  b) �}ద�ం 

c) µభత ం  d) భయSనకం 
 

 
93    రసంల^ సం%��r ��+ాల´��? 

a) 34  b) 33  c)31  d)35 
 

 

94    ‘ఏ9¦రస: కర.ణµవ’ అ� పU9:న�ెవర.? 

a) భవభ_J  b) U��డ# 

c) ఉద´ట�డ#  d) భట�బVణ&డ# 
 

 

95    ‘అదు�తరస ! రసమT’ అ� +ా)ఖ)�ం*ం��? 

a) అ|నవగ&ప�� డ#  b) )శ1��థుడ# 

c) U��డ#  d) $ామనుడ# 
 

 
96    ?ాV@ �క ��+ాల´��? 

a)1  b)2  c)6  d)8 
 

 

97    అవuUంతను ?ాV@ �క ��వం2ా ����Wన��ెవర.? 

a) అ|నవగ&ప�� డ#  b) U��డ# 
 



c) UVనుదత7� డ#  d) UVమహmడ# 

 

98    ఉత"V@+ాదం అం��ం*న+ార.? 

a) భట�ల�ల3ట�డ#  b) HIశంకర�డ# 

c) భట���యక=డ#  d) అ|నవగ&ప�� డ# 
 

 

99    మృదుమధుర ��న మటల�� 9ావ)రచన %ేb� కK? 

a) )$%/@   b) $ాచక=డ# 

c) �}Mక=డ#  d) ఆ�?¶క=డ# 
 

 

100    ‘�¶ర·మT yద ?ాధ) ప�ర{మT ల�దు’ అ� ����Wన���? 

a) బVల $ాకరణం  b) <·� ఢ $ాకరణం 

c) /ా$ాలం/ార సంగIహం d) ఆంధ� శబ̂MంF�మణp 
 

 

 

 

101    ‘ఆర)వ)వ�రంబTల దృష�ంబT 2ా; హ)ంబT’ అ� ����Wన�+ార.? 

a) బహmజనప23  b) Mన9యసూ�? 

c) భట�� మ_�?�  d) /�తన 

 

102    V8Uంగ�ేశ వ)వ�ర bిద�ంబగT ��ష...? 

a) తత మం  b) తద´వం 

c) అన,ేశం  d) ,ేశం 

 

103    9ా°��సు �ాbిన మ�9ావ)ం? 

a) �±ఘదూతం  b) ర�త7 సంTరం 

c) Yాక=ంతలం  d) రఘ&వంశం 

 

104    మఘTడE ఉద3ంచనంత వర91 ‘ఇత�’ +nలQగT అన���? 

a) UVర)   b) /ా�,�సు 

c) $ాkl/@  d) అశ1¹ష7డ# 

 

105    సంసWృతంల^ dnషౖధ 9ావ)ం �ాbిన+ా�-వర.? 

a) UVర)   b) /ా�,�సు 

c) HIహర�º డ#  d) మSఘ&డ# 



 

106    సంసWృతంల^ సు��¢ిత ర���వ° �ాbిం�ెవర.? 

a) భర�ృహ�?  b) మధుర$ాణp 

c) రF�9కర�డ#  d) ప�వర*Wసుడ# 

 
107    ర�/ా9ాల´��? 

a)9  b)10  c)11  d)12 

 

108    �స)ప8��న ర�పకం? 

a) ��టకం  b) 56మమ& 

c) $ా»గం  d) ప�హసనం 

 

109   ‘సDప�+ాసవదత@ ’ అdX సంసWృత d�టక కర@? 

a) UVణ&డ#   b) /ా�,�సు 

c) జయ,ేవ�డ#  d) అశ1¹ష7డ# 

 

110    ¹ద8కQడE �ాbిన సంసWృత d�టకం? 

a) క=ందమSల  b) మ&,�� �ా�సం 

c) మ◌ృచ¼కటeకం  d) రF�9వ� 

 
111    +X��ం2ాల´��? 

a)1  b)4  c)6  d)8 

 

112    9ా9¦లº9»యం - అdX K��గం ఇందుల^���? 

a) noF½ప,ేశం  b) �±ఘ సం,ేశం 

c) పంచతంత�ం  d) UVగవతం 

 
113    \]��ప�ేశం�� ఎ�� ��2ాలQd��3? 

a)1  b)2  c)3  d)4 

 

114    \]��ప�ేశ కర@? 

a) Mన9యసూ�?  b) కందుకh�?  

c) )ష7j శరl  d) ���ాయణ పం56త7డ# 

 

115    సంసWృతంల^ ‘ల�’? 

a) వర�మSన /ా2క ప�తయం  b)భ_త/ా2క ప�తయం 

c) భ)ష¾ /ా2క ప�తయం  d) ప��� భ_త /ా2క ప�తయం 



 

116    సంసWృతంల^ ‘ల�’? 

a) ప��� భ)ష¾   b) భ_త/ాలం 

c) అనదతన భ)ష¾  d) భ)ష¾ 

 
117    సంసWృతంల^ ప8e2ాల´��? 

a)3  b)2  c)4  d)1 

 

118    అవ)యం...? 

a) 2ంగ )భ/@� వచ��లF½ మS��,-  b) 2ంగ )భ/@� వచ��లF½ అప�డప�డ# మS��,- 

c) 2ంగ )భ/@� వచ��లF½ మSరC,-  d) ��మ$ాచ/ాల¿9 అవయSలÀ 

 

119   ‘కృ’ అdX�� ‘9ారయ’2ా మరడం... 

a) ణpజంతమ&  b) సన9ంతమ& 

c) యజÁంతమ&  d) UV$% 

 

120    Kభ9:@ ప8త)యల�� కº��న KO�ష) KO�షణ�లQ? 

a) ణpజంతమ&  b) సుబంతమ& 

c)సన9ంతమ&  d) యజÁంతమ& 

 

 

121    ధ�ాc�ావu, అర.ంధV /ాత8లQ ఇందుల^�K? 

a) $%�పడగల=  b) స1�ా© C/@ C:ెyనల= 

c)��ర�ప�ల మరకల= d) :ె2య2కట� 

 

122    అత)ంత? 

a) య5�గమ సంD-  b) యణ�,ేశ సంD-  

c) ఇ/ార సంD-  d) అ/ార సంD- 

 

123    �ీ��ంబర అన��� ఏ సమసం? 

a) )Y�షణ పvర1పద కరlD�రయ b) బహmx�no 

c) ,-1గ&    d) ద1ం�వ 

 

124    +ా�c9: �ామయణంల^ Ojk 9ాల సంఖ)? 

a)22 $%ల=   b)26 $%ల= 

c) 34 $%ల=   d)24 $%ల= 



 

125    అd�)యంల^ ‘అ’ 

a) ప�తయం  b) వJ��క పదం 

c) ఉపసర©  d)Cత ఏకవచనం 

 

126    ‘eగ)��9ాంf¼సV@  స\]త పదసమT��యం’ - ఇ�� �ే� �రDచనం? 

a) /@Iయ   b) )భ/@� 

c) $ాకం   d) సంD- 

 

127    ఉపమన ఉప !యలకQ ?ామ)ం %ె��" అలం9ారం? 

a) ,®పక    b) ప�?ణ�మ 

c) ఉప�±»పమ  d) ఉపమ 

 

128    కQట¯� సుర....? 

a) ట�Pాగమ సంD-  b) ఇ/ార సంD- 

c) ఆ�±Â56త సంD-  d) ,-1ర�క�ట/ార సంD- 

 

129    చంపకమలకQ గణ�లQ? 

a) భరనభభరవ  b)సభరనమయవ 

c)నజభజజజర  d) మసజసతతగ 

 

130    తచ½క;ం? 

a) Lyత1 సంD-  b) త7Pాగమ సంD- 

c) నుPాగమ సంD-  d) J�క సంD- 

 

131    +ాఙcయం? 

a) అను��*ిక సంD- b) J�క సంD- 

c) అ/ార సంD-  d) ఇ/ార సంD- 

 

132    ‘కº*ప��� అగ;�రం,  !మTం�ే�ే ఒక +ారం, 9ాలమTన బ�8 హcణ+ారం, �వbిం%ే�� కృ¿ా{  qరం’ - ఇ�� ఏ 

అలం9ారం? 

a) యమకం b) ర�పక c) Ãౌక   d) అంF�ను<�ా స 

 

133   ‘హనుమంతIడE సమT��8 �� ��ట�డE, మ�తIcలకQ ?ాధ)ం 9ా��� ల�దు’ ఇ�� ఏ అలం9ారం? 

a) Y�3ష  b) అJశ»/@� c) దృ¡ా� ంతం d) అ�ా¶ ంతర��సం 



 

134    ‘ఎందుకQ త�k ఏడEసు@ d��వu?’ ఏ +ాక)ం? 

a) ఆశy�ార¶క  b) )దర¶క 

c) ప�Yా9ర¶క  d) సం,ేTర¶క 

 

135   ‘ఆ � 9ా��k  b ÀoÁ మట�k డEతÂ �ౖెÃÄ %ే?o@ ం��’ - ఏ +ా)కం? 

a) AామSన $ాకం    b) సంయ&క�$ాకం 

c) ఇ,- ఒక $ాకం /ాదు �sండ# $ా/ాల= d) సంb3ష�  $ాకం 

 

136    9:;య��తIవu + అడం ల�దు? 

a) వర�మSన అసమSపక /@Iయ  b) వJ��క వర�మSన అసమSపక /@Iయ 

c) వర�మSన సమSపక /@Iయ  d)వJ��క వర�మSన సమSపక /@Iయ 

 

137    తల..? 

a) అన,ేశం  b) తత మం 

c) తద´వం  d) ,ేశం 

 

138    �ంద)O;ా మం...? 

a) కరకంఠ�డ#  b) <�ా ణPÅడtమ& 

c) ,-న$8చyమ&  d) *W*ిండ# 

 

139    జ-+ౖాత"కQడE...? 

a) అన,ేశం  b)తత మం 

c) తద´వం   d) ,ేశం 

 

140    ఏర"డE...? 

a) ఆF�lర¶క /@Iయ  b)\W�రణ /@Iయ 

c) శబ̂పల3వం  d) )దర¶క /@Iయ 

 

 

141    ‘నవuDలట’ అdX పదం ‘నవuDట�ల’2ా మరడం...? 

a) వరjవతయం  b) వరj )UÆదం 

c) వరj��శం  d) స1రభ/@� 
 

 

142    వర{d�Oా�9: ఉ��హరణ...? 

a) CపÇల3   b) ఇందర 
 



c) ద�?Y�నమ&  d) /�డవళÈ3  

 

143    K��)వV దండక కర@? 

a) <Bతన   b) 2ంగనమణp Jర�/ామక) 

c) $%మన   d) గణపవరప� $%ంకటక) 

 

 

144    ఆంధ8 /ాణ�� అ� Åర.దు /Jం��న+ా�-వర.? 

a) శTÉ   b) త7/r>ణp 

c) Cవ�?� Y�¡ాచల క) d) త7ల జÊÉ 

 

 

145    ఎవ�	 యS2ాd�లQ 9�రవంÆ కటÇk 2ా ప8bది�ం? 

a) త7ల జÊÉ  b) రఘ&��థ ��యక=డ# 

c) కం¤�రవ�ా�  d) )జయ �ాఘవ��యక=డ# 
 

 

146   ‘రK9ాంచ�%È కK2ాంచును’ అ� పU9:న+ా�-వర.? 

a) �ామ�ాజ భ_షణ&డ# b) HI��థుడ# 

c) నన9య  d) <Bతన 

 

 

147    ఏ కK �`U?ా�	 తన రచనల^ �ెలQగT వధువu9: K+ాహ +Xళ నలkప�సలQ �డ��ర� �ాOాడE? 

a) \ింగ� సూరన  b)మSదయPా�? మల3న 

c) అల3AాC \]ద̂న  d) నన9య 

 

 

148    కKతDతత@ �K%�రం �ాbిం�వెర.? 

a) కందుకh�? x��శ2ంగం b) కట�మంM �ామ2ంPా�s56t  

c) గ&రజ�డ అ<ా��ావ� d) ఆర�ద� 
 

 

149    ��ర�É అంటÊ...? 

a) Aాnoతపర��Ëన $8/@>�?ంత  b) ,ేశభ/@� P�య&ం 

c) మS�?lక భ/@� P�తం  d) కర�ణరస P�యం 
 

 

150    అర��మ�తకQ ఉ��హరణ...? 

a) కంప�  b) :ెంబ&  c) స|క=ల= d) లÀ<ా/@ 
 

 

�


