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సూచన : ఈ �కిదిది ఇవ� బడిన వా� స 

భాగామును చదివి, 91 నుదిడి 99 వరకు 

గల �పశ లకు సమాధానములు 

రాయదిడి. 

 హైదరాబాదు హిదిదూ సదిఘ 

సదిసాని ర సభలో తెలుగులో మాట డ 

నివ� క గేలిచేసిన పర� వసానదిగా తమ 

భాషను సీ� య వ� కి �తా� ని  

నిలుపుకునేదిదుకు గాను 1921 నవదిబర్  

12వ తేదీన టేక్ మాల రదిగారావుగారి 

వసతి గ�హదిలో ఇషా గోషి� చర� ల 

ఫలితదిగా �ప�పధమదిగా ఆది�ధజన 

 సాప పన జరిగిదిది. 1922 ఫి�బవరి 2వవ 

తేదీన కొదిడా వెదికట రదిగారెడిడుగారి 

అధ� క్షతన సమావేశమై, నియమావళి 

మున గునవి తయారు చేసి ఆది�ధ జన 

కేది�ద సదిఘానికొక స� రూప మివ� డది 

జరిగిదిది. 

 1921 నుదిడి 1937 వరకు 

�గదిథాలయాలు, ప�తికలు, పరిశోధనా 

మదిడలులు సాప పిదిచుకుదిటూ కేవలది 

సభలు, �పచార కార� �కమాలు మా�తమే 

జరుపుకొనేవారు. వర �క సా� తది�త� ది, 

వెటి  చాకిరి, మగా�ల పను , మొదలగు 

కరప�తాలను �పచరిదిచారు. 

 

 

 

 
 

 1937 నుదిడి 19వ5 వరకు వాక� భా 

ప�తికా సా� తది�తా� లకై ఆదిదోళనలు 

సలుపుతూ ఆది�ధోద� మది కొదితవరకు 

రాజకీయ సాపయికి చేరుకుదిది. 

సప�మాది�ధ మహాసభ అయదిగార్  కమిటీ 

రాజా� దిగ సదిసని రణలను బహిషని రిదిచ 

తీరాణ నిదిచిదిది. 19వ5 నుదిడి �పజాబలది 

గల విస��త ఉద� మరూపది ధరిదిచి, 

సదిసాప న �పజల కనీస �పజాతది�త 

హకుని లకై పోరాటాలు సాగిదిచే దశకు 

చేరుకుదిది. �పజా ఉద� మాల ఫలితదిగా 

నిజాది �పభువు భారత �పభుత� దితో 19వ7 

నవదిబర్  29వ తేదీన ‘యథాతధపు 

ఒడదిబడిక’ చేసుకొనక తప� లేదు. 19వ8 

సెపె దిబర్  13వ తేదీన జరిగిన పోలీస్  

చర� తో భారత యూనియన్ లో 

విలీనదికాక తప� లేదు. ఈ మధ�  

కాలదిలో సదిసాప న �పజలు బహువిధ కష  

నషా లకు గురియై, కార� కర �లు అనేక 

తా� గాలు చేయవలసి వచి� దిది. 

చిత�శుదిరగల సేవకులుగా వీరు �పజలలో 

పరిగణిదిపబడినారు. ఎట కేలకు తమ 

లక్ష�  సాధనలో క�తక�తు� లైనారు. 
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 మొదట కొమ జు లక్షణ ణరావు, 

రావిచెటు  రదిగారావు, నాయని వెదికట 
రదిగారావు గార  తో �పారదిభమైన 
‘�గదిథాలయోద� మది’ ఆదిపూడి 
సోమనాథరావు, మైలవరపు నరసిదిహ 
శా�సి� మున గు పదిడితుల తోడా� టుతో 
పెదిపొదిది, �పజలలో జాగ�తిని 
చైతనా� ని  కలిగిదిచి ఆది�ధభాషా 
వికాసానికి ఎనలేని క�షి చేసిదిది. 

 సురవరది �పతాపరెడిడు గారి 
సదిపాదకతా� న ‘గోలకొదిడ’, ‘నీలగిరి’  శీ   
సబ వీసు వెదికటరామ నరసిదిహారావు 
సదిపాద కతా� న, ‘తెలుగు ప�తిక’  శీ   
ఒదిరారాజు సీతారామ చది�దరావు 
సదిపాదకతా� న ఇలానే శోభ, �పగతి, 
కాకతీయ, తెలదిగాణా, సుజాత మున గు 
ప�తికలు సాహిత�  �పచారానికి �పధాన 
సాధనాలుగా దోహదమిచి� నవి.  

 ఆది�ధ సారస� త పరిషతు� శీ   
దేవులపలి  రామానుజరావు గారి 
నాయకతా� న, తెలదిగాణా రచయితల 
సదిఘది, నవ�  సాహితీ సమితి, వైతాలిక 
సమితి మున గునవి శీ   దాశరథి, 
నారాయణ రెడిడు, కాళోజి నాయకతా� న 
తెలుగు వారిలో అభు� దయ భావాలను, 
సాహిత�  పిపాసను రేకెతి�దిచి తెలదిగాణా 
యువ కవులను సదిఘటిత పరుచుటకు 
తోడ� డినవి. 

 ఆదిరాజు వీరభ�దరావుగారి 
నేత�తా� న ‘ శీ   లక్షణ ణ రాయ పరిశోధక 
మదిడలి’ �పాచీన తెలదిగాణా 
శాసనములను, ఆది�ధ నగరములను 
వెలికి తెచి� , చరి�త పరిశోధనకు 
సహాయపడిదిది. 

 ఆది�ధకేసరి, దేశో దార రక, కాకతీయ, 
విజానానవర రనీ పరిష తు� మొదలగు 
�గదిథమాలలు ఉత�మ �గదిథాల 
�పచురణకు పూనుకున వి. ఆది��ల 
సాదిఘిక చరి�తను �వాసిన సురవరది 
�పతాపరెడిడుగారు, ఆది��ల చరి�త-
సదిసని �తిని రచిదిచిన ఖదిడవలి  
ల�ణ రదిజనదిగారు ఆది�ధ సాహిత�  
చరి�తకే మహోపకారది చేసిన 
వారైనారు.       
 పూజు� లు మాడపాటి 
హనుమదితరావుగారు ఆద� దితది ఈ 
మహాక�షికదితా మార�దర� కులై 
నడిపిదిచి ‘ఆది�ధ పితామహుడు’ గా 
చరితారురలైనారు. 
  

91. నిజాది భారత �పభుత� దిలో 
ఒడదిబడిక చేసుకొన  సదివత� రది 

 (1) 1945 (2) 1947 

 (3) 1948 (4) 1937 
 

92. ‘ఆది�ధ జన సదిఘది’ 

 సాప పిదిచబడిన సదివత� రది 

 (1) 1921 (2) 1922 

 (3) 1933 (4) 1945 
 

93. ఈ �కిదిది వారిలో ‘ఆది�ధ 
పితామహుడు’ 

 (1) దేవులపలి  రామానుజరావు 

 (2) నూడపాటి హనుమదితరావు 

 (3) సురవరది �పతాపరెడిడు 
 (4) ఆదిరాజు వీరభ�దరావు 
 

94. నిజాది �పభుత� దిపై పోలీసు చర�  
జరిగిన సదివత� రది 

 (1) 1945 (2) 1948 

 (3) 1947 (4) 1937 
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95.  శీ   లక్షణ ణరాయ పరిశోధన మాదిడలికి 
నేత�త� ది వహిదిచన వారు 

 (1) కొదిడ వెదికటరెడిడు 
 (2) టేకు మాల రదిగారావు 

 (3) ఒ దిరారాజు సీతారామచది�దరావు  
 (4) ఆదిరాజు వీరభ�దరావు 
 

96. తెలుగు ప�తిక సదిపాదకులు 

 (1) సురవరది �పతాపరెడిడు 
 (2) సబ వీసు వేదికట రామ 

నరసిదిహారావు 

 (3) ఒ దిరారాజు సీతారామచది�ద 
రావు 

 (4) దేవులప లి  రామానుజరావు 
 

97. ఆది��ల చరి�త-సదిసని �తి ఎవరి 
రచన ? 

 (1) సురవరది �పతాపరెడిడు 
 (2) ఖదిడవలి  ల�ణ రదిజనది 

 (3) బదిరారాజు సీతారామచది�దారావు 

 (4) దేవులపలి  రామానుజరావు 

 
98. ‘గోలకొదిడ’ ప�తిక సదిపాదకులు 

 (1) వెదికటరామ నరసిదిహది 

 (2) సురవరది �పతాపరెడిడు 

 (3) బదిరారాజు సీతారామచది�ద 
రావు 

 (4) రావిచెటు  రదిగారావు 

 
99. ‘ఆది�ధ సారస� త పరిషతు�’ ఎవరి 

నాయకతా� న ఏర� డిదిది ? 
 (1) సురవరది �పతాపరెడిడు 
 (2) దాశరథి 

 (3) కాళోజీ 

 (4) దేవులపలి  రామానుజరావు 

 

సూచన : ఈ �కిదిది ఇవ� బడిన పద�  
భాగము చదివి, ఇవ� బడిన �పశ లకు 
100 నుదిడి 105 వరకు సరైన 
సమాధానములు రాయదిడి. 
పాల�పాదిశు నిజోజ�� లతని వచు  
 శశ� తుని దిడలోదా� సితున్   
బాలారని �పతిమున్  శరాసన ధరున్   
  బదోర�గని �సి�దిశు శౌ 
రా� లదికారు సువర లోవరులో ఘను(గరాలోఖు� న్   
           జగతని ర లోపూ 
 రాలోలోలదు��( జూచి చూపఱు  
  �పభూతాశ� రు� లైరచ� టన్ .  
 
100. ‘సాల�పాదిశు’ కు అర పది 
 (1) మ�రి చెటు వలె పొడవైనవాడు 
 (2) మదిరా చెటు వలె పొడవైనవాడు 
 (3) మదిదార చెటు వలె ఎ�రనైనవాడు 
 (4) మోదుగు చెటు వలె ఉన వాడు 
 

101. ‘బాలారని ’ లోని సదిధి 
 (1) వ�దిర సదిధి (2) సవర లోదీర ట సదిధి 
 (3) గుణ సదిధి (4) �తిక సదిధి 
 

102. ‘బాలరని ’ పదమునకు గురు లఘు 
�కమది ఈ విధదిగా ఉదిటుదిది. 

 (1) UUI (2) UUU 
 (3) UIU (4) UII 
 

103. ఈ పద� దిలోని ఛదిదసు�  ఏ 
వ�తా�నికి చెదిదుతుదిది ? 

 (1) శారూరా లము (2) మతే�భము 
 (3) ఉత� లమాల (4) చదిపకమాల 
 

104. �పభూత ఆశ� ర� పరులైదిది ఎవరు ? 
 (1) బాలారుని డు  
 (2) కరులోడు 
 (3) శరాసనధరుడు  
 (4) చూపఱులు 
 
105. ఈ పద� ది ఎవరిని వరి లోదిచిదిది ? 
 (1) అరు�నుడు (2) ధరణ జుడు 
 (3) కరులోడు (4) దురో� ధనుడు 
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సూచన : ఈ �కిదిది వాటిలో సరైనదాని  
ఎని కచేసి పూరిదిచదిడి.  
106. �పతి భాషకూ తనదైన వా� కరణది 

ఉదిటుదిది, అలాగే అది ______ 
 (1) నియమదిచేత 

నియది�తిదిచబడుతుదిది. 
 (2) రాజ� దిచేత 

నియది�తిదిచబడుతుదిది. 
 (3) కేది�దదిచేత 

నియది�తిదిచబడుతుదిది. 
 (4) లిపిచేత 

నియది�తిదిచబడుతుదిది. 
 
107. ‘�తి భాషా’ సూ�తది �పకారది 

మూడవ భాష ______ 
 (1) దేశమదితటా ఒకే విధదిగా 

ఉదిటుదిది. 
 (2) సదిసని �తది మా�తమే. 
 (3) హిదిదీ, హిదిదీయేతర 

రా�షా లకు భిన ది. 
 (4) ఏ విదేశీ భాష అయినా. 
 
108. ఒక ఉపాధా� యురాలు తన తరగతి 

గదిలో ‘బేటీ బచావో’ ‘బేటీ పడావో’ 

అనే పోస ర్ ను అదిటిసు�దిది. దానిని 
జా�గత�గా పరిశీలిదిచి దాని గురిదిచి 
ఒక చిన  పేరా�గా� ను రాయమని 
అడుగుతుదిది. ఇకని డ 
ఉపాధా� యురాలు ఉపయోగిదిచిన 
పోస ర్ _______.   

 (1) సాధికారిక సామ�గి 

 (2) సమైక� పరచిన సామ�గి 

 (3) విలువైన సామ�గి 

 (4) నిరుపయోగ సామ�గి 

109. ‘ధారాళత’ (� మోనీ� ) అదిటే ____ 
 (1) తపు� లు లేకుదిడా రాయటది. 

 (2) వా� కరణ సూ�తాలను 

స� ష దిగా వివరిదిచటది 

ఉపయోగిదిచటది. 

 (3) వాకా� లను సరిగా 

ఉచ� రిదిచటది. 

 (4) తననితాను వ� కీ �కరిదిచు-

కునేదిదుకు సునాయసదిగా 

మాటా డటది, చదవటది, 

రాయటది.  

 

110. ఆధ� యనదిలో ‘బోటమ్  అప్’ పదరతి 

అనేది దేనిమీద ద�షి  పెడుతుదిది ? 

 a. ధ� ని   

 b. వర లోది (సిలబుల్)  

 c. వాక� ది  

 d. పదది  

 e. అక్షరది 

 (1) a, d, e, b, c  

 (2) a, b, c, d, e  

 (3) a, e, b, d, c  

 (4) b, c, a, e, d  
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111. ఈ �కిదిది వాటిలో ‘సామాజిక 
సదివాదది’ అనే విశా� సది 
�పాతిపదికగా ఏర� డిన భాషా 
సముపార�నా సిదార దితది ఏది ? 

 (1) భాషన నేరు� కొనే వారు 
అవగాహన చేసుకోగలిగిన 
సూచనకు పరిచయది 
చేయబడాలి. అదిటే స� ల�  
అధిక  సాపయి సదికి  షతకు. 

 (2) భాష నేరు� కోవటమనేది 
కరికు� లమ్ అదితటా భాష 
ద�షి  ఉన పు� డు 
సాధ� పడుతుదిది. 

 (3) భాషా నేరు� కోవటది అనేది 
అనుకరణకు, 
పునరు దాట టనకు అవకాశది 
చికిని నపు� డు కుదురుతుదిది. 

 (4) భాషను నేరు� కునే వాళ కు 
అరాపని  గురిదిచి ఇతరులతో 
చర�  చేసేదిదుకు, 
సది�పదిదిచేదిదుకు 
సదిబదిధిదిచిన అవకాశాలు 
అవసరది.  

 

112. ఒక ఉపనైపుణ� దిగా ఊహిదిచి 
చెప� టది (�పిడిక్షన్ ) అనేది దీనితో 
సదిబదిధది కలిగి ఉదిటుదిది 
________.  

 (1) �డాఫి దిగ్   

 (2) సది�గహపరచటది 

 (3) నో�  మేకిదిగ్   

 (4) పఠనది 

113. విదా� రుపలు మదిచి 
ఉదో� గావకాశాలు తెచు� కోవటది 
కొరకు భాషను నేరు� -
కుదిటున పు� డు ఆ భాషను 
నేరు� కవటదిలో వారికి ఉదిడే 
�పేరణ _______ 

 (1) అదితర �తది 

 (2) బాహ� గతది 

 (3) ఉదో� గ కేది�దకది 

 (4) అహది కేది�దకది 
 
114. సమరపవదితమైన భాషా బోధన 

తరగతి గదిలో అభా� సకులకు ఈ 
�కిదిది అవకాశాని  కలి� దిచటది 
ఆత� దిత �పాముఖ� త గల అదిశది 

 (1) మూలా� దికనది 

 (2) అనుకరణది 

 (3) అనో� న�  సదివాదది 

 (4) దోషాలను తగి �దిచటది 
 
115. ఒక సమిణ ళిత (ఇన్  కూ జి� ) తరగతి 

గదిలో బోధిసు�న పు� డు ఒక భాషా 
ఉపాధా� యుడు చేయాలి� దిది.     

 (1) �పతిభావదితులైన 
విదా� రుపలను �పతిభలేని 
విదా� ర పలును పటి దిచుకోమని 
చెప� టది.  

 (2) అభ� సన �కమదిలో అనేక 
అభ� సన శైలులను 
ఉపయోగిసూ�  వారికి 
మదరతివ� టది. 

 (3) వారికోసది ఒక �పతే� క 
బోధకుడుని ఏరా� టు 
చేయమని �పిని� పాల్ కు 
సిఫారసు చేయటది.  

 (4) వారు పాఠశాలలోనే తమ 
ఆరుగదిటల కాలాని  
�పశాదితదిగా పూరి �చేసే 
ఆసాని రాని వ� టది. 
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116. భాషాకౌశలానికి సదిబదిధిదిచి ఈ 

�కిదిది వాటిలో ఏది అత� దిత 

�పాముఖ� ది కలిగినది ? 

 (1) కచి� తమైన ఉచా� రణతో 

చదవటది. 

 (2) వాచకదిలో �పతి అధా� యది 

చివర ఇవ� బడిన వాచక 

అభా� సాలను చేయటది. 

 (3) కచి� తతా� ని  ధారాళతను 

పెదిపొదిదిదిపజేయటది. 

 (4) తకుని వ ఖరు�  మరియు ఖరు�  

రహిత బోధనా సాధనాలను 

ఉపయోగిదిచటది. 

 

117. ఒక సమరురడైన భాషా 

ఉపాధా� యుడు ఈ �కిదిది విధదిగా 

చేసా�డు ______.  

 (1) తను మాటా డే సమయాని  

అధికది చేయటది. 

 (2) విదా� రుపలు మాటా డే 

సమయాని  అధికది చేయటది. 

 (3) విదా� రుపలు మాటా డే 

సమయాని  కుదిదిచటది. 

 (4) సమూహ మరియు జదిట 

పదాలను తగి �దిచటది. 

118. �పచురణ సమ�దర వాతావరణది 
అనేది ఈ �కిదిది అభ� సనాలలో 
అదితరా� గది _______  

 (1) పాఠశాల, తరగతి గది  

 (2) పఠనది, సీ� యది (సెల్ )    

 (3) అక్షరాస� త, భాష  

 (4) సీ� యది, సమానులు (Peer) 
 
119. ఒక వనరుగా బహుళభాషావాదది 

అదిటే _______ 
 (1) అనేక భాషలు అభ� సిదిచటది.  
 (2) పిల వాడి భాషలో �పతిపదానికి 

సమానారపక పదది ఇవ� టది. 
 (3) కరికు� లమ్ అదితటా భాషా 

బోధన 

 (4) ఒక �� హగదిగా 
అభా� సనకుడి భాషను 
ఉపయోగిదిచటది. 

 
120. అదికి�  మీ తరగతి గదిలో ద�షి  

సమస� గల పిల వాడు. ఒక భాషా 
ఉపాధా� యులుగా మీరు 
చేయాలి� దిది ______ 

 (1) అభా� సది కొరకు అనేక రకాల 
వర్ని   షీ��  పై ద�షి  పె ట డది.  

 (2) మీ బోధనలో అనేక రకాల 
ద�శ�  సదిబదిధ విషయాల 
�పదర� న. 

 (3) అనేక రకాల హావ భావాలను, 
బాడీ లాదిగే� � ను 
ఉపయోగిదిచటది.  

 (4) ఇదిటోనేషన్  మరియు 
విరామాలు కలిగిన స� ష మైన 
పదరతిలో మాటా డటది, స� ర� , 
అనుభూతి సదిబదిధ 
పదరతులను పాటిదిచటది.  



M (10) Telugu-II 

 

 

 

 

అ�� ��లు తెలుగును భాష-II గా ��చుకుని 

వున� ��యితే భాగము -  V లోని (����  స���  

121-150 లకు) సమాధానాలు రాయాలి. 

Candidates should attempt the 

questions from Part-V [Q.No. 121 

– 150], if they have opted 

TELUGU as LANGUAGE – II 

only. 
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సూచన : ఈ �కిదిది ఇవ� బడిన వా� స 
భాగాని  చదివి, 121 నుదిడి 128 వరకు 
గల �పశ లకు సరైన సమాధానములు 
రాయదిడి. 
  కి  యోపా�త �కీ.పూ. 69వ 
సదివత� రదిలో ఈజిపు లోని 
అలెగా�ది�డియాలో జనిణ దిచిదిది. ఈమె 
పూరీ� కలు ��స్ లోని మెసడోనియా నుదిడి 
ఈజిపు  వలసి వచి� న టాలమీ వదిశసు�లు. 
తది�డి టాలమీ 12 ఈజిపు ను పాలిదిచే 
వాడు. అకని డి ఆచార వ� వహారాలు రీతా�  
ఈయన తన సోదరిని వివాహమాడగా వారికి 
జనిణ దిచిన అదిదాలరాశి కి  యోపా�త. ఆమె 
తన కుటుదిబీకులతో ��కు భాష 
మాటా డినా �పజలతో ఈజిపు  భాషలో 
మాటా డమటేగాక తాను ఈజిపు ల దైవమైన 
‘రా’ అనబడే సూరు� ని కుమరె �గా 
�పకటిదిచుకుదిది. 
 �కీ.పూ. 51లో తది�డి టాలమీ-12 
మరణిదిచగా ఈమె తన తముణ డిని 
వివాహామాడి ఈజిపు  రాజసిదిహసనానికి 
వారసురాలు అయి� దిది. అపు� డు          
ఆమె వయసు�  17 కాగా ఆమె భర �, 
సోదరుడు అయిన టలసామీ-13 వయసు�  
12 సది||లు. ఆచారది   �పకారది   పురుషని 
చి�తాలే నాణేలపై ము�దిదిపబడేవి కాని 
 కి  యోపా�త దానికి తిలోదకాలిచి�  తన 
చి�తానే  నాణేలపై ము�దిదిచిదిది. ఆమె 
రాణిగా వారసత� ది సీ� కరిదిచే నాటికి,  

 
 
 
 
 
అదితకుముదిదు కూడా ఈజిపు  రోమన్  
సా�మాజా� నికి సామదిత రాజా� దిగా వుదిటు 
వారికి బహుమతులు ఇచే� ది. రోమన్ ల 
విసీ�ర లో కాదిక్ష అదితటితో ఆగక ఈజిపు  
ఆధీనదిలోని సిప స్ , సిరియా, సిరినేషియా 
భూభాగాలను కూడా వారు ఆ�కమిదిచారు. 
�కీ.పూ. 51-వ9 �పాదితదిలో అకని డ నెలకొన  
కరువు పరిసిపతులు కూడా టాలమి-13 
అనుకూలురచే కి  యోపా�తను అధికారది 
వదులుకొమణ ని వతి�డి తెచా� యి. 
స� యదిగా టాలమీ-13 కూడా 
అలెగా�ది�డియా నుదిడి ఆహార ధానా� లు 
రోమ్ కి పదిపడాని  నిషేదిదిచాడు. అది 
రోమాన్ లకు మారిదిత కోప 
కారణమయి� దిది. 

 �కీ.పూ. వ8లో జూలియస్  సీజర్  
అలెగా�ది�డియాను ఆ�కమిదిచాడు. కాని 
సిదిహసనది వదులుకోవడానికి ఇష దిలేని 
 కి  యోపా�త శత�సైనా� ల క� కపి�  
రహస� దిగా సీజర్ ని కలిసిదిది. ఆమె 
అదితరదిగది టాలమీల పాలనను 
పునరదరాదిచడమో లేక అధికార-
దాహమోకాని ఆమ అలె గా�ది�డియాను 
ర�దిచడానికి �పయతి దిచిదిది. సీజర్  
 కి  యోపా�త టాలమీ-13ల మధ� వరి �దిత� ది 
వహిదిచాడుగాని కి  యోపా�తవైపు 
మొగు�చూపాడు. చిన  యుదరది తరా� త 
టాలమీ-13 మరణిదిచగా సీజర్  
 కి  యోపా�తను ఈజిపు  వారసురాలిగా 

– V 

– II  

 అ�� ��లు తెలుగును భాష – II గా ��చుకుని వున� ��యితే భాగము –V లోని ����  స���   
121-150 లకు సమాధానాలు రాయాలి.  
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నిలబెటా డు. తన సా�మాజా� ని  
ర�దిచుకోవడదికోసది మరో తముణ డు 
టాలమీ-1వని వివాహమాడిదిదేగాని సీజర్ కి 
�పేయసిగా మారిదిది. అతడిపై మకుని వ 
లేక రాజనీతి లేక రెదిడు కావొచు� . 
వారికోపు�తుడు జనిణ దిచాడు. అతడే 
టలామీ సీజర్ . సీజర్  మా�తది అతడిని 
తన వారసుడిగా గురి �దిచకపోవడమేకాక 
తనకు కుమారుడు వరుసయే�   
అకీ  వియాస్ని  తన వారసుడిగా 
గురి �దిచాడు. �కీ.పూ. 5లో కి  యోపా�త ఆమె 
పు�తుడు సిజేరియన్  అలెగా�ది�డియా 
వదలి రోమ్  వె� రు.     

 అపు� డే సీజర్  చదిపబడాడుడు. 
ఆతరా� త కుమారుడితో అలెగా�ది�డియా 
తిరిగి వచి� దిది. అదే సమయదిలో 
టాలిమీ-1వ మరణిదిచడదితో సీజెరియన్  
 కి  యోపా�త వారసుడుగా �పకటిదిచబడాడుడు. 
అయితే టాలమీ-1వ చనిపోలేదని 
 కి  యోపా�త అధికార దాహదివల  అతడు 
చదిపబడాడు డనే కధనమూ వుదిది. 

 రోమన్  సా�మాజ� ది సీజర్  
మరణానదితరది అతడిని సమరి పదిచే 
మార్ని   ఆదిటోని, అకే  వియస్  సీజర్ ల 
వశమయి� దిది. సీజర్ సే హితుడు రోమన్  
సెనెటర్  అదిటోని ఈజిపు ను విదేయ 
దేశదిగా వుదిచే �పయత దిలో 
అలెగా�ది�డియా వెళ గా కి  యోపా�త సాగర 
కన� లా ఆదిటోనికి ఎదురేగి 
ఆహా� నిదిచిదిది. ఆదిటోని �కీ.పూ. 36లో 
 కి  యోపా�తని వివాహమాడాడు. అయితే 
అతడికి అదితకు ముదిదే ఒక భార�  
ఆకీ  వియావుదిది. ఇది రోమన్  సెనే� కి 
అ�గహది తెపి� దిచిదిది. 

 ఆదిటోని మా�తది దీనికి చలిదిచక 
తన సా�మాజా� లోని �కీ��  , సి�పస్ , 
పలసీ�నా, టేర� స్ని కి  యోపా�త ఆమె 
కుటుదిబానికి దారా దత�దిచేశాడు. ఆదిటోని 
వల  కి  యోపా�తకు జనిణ దిచిన హెలియోడ, 
సెలెన్ లను వారసులుగా �పకటిదిచడమే 
కాక తన అసలు భార� కు విడాకులి�  
తనకు  కి  యోపా�తకు వున  సదిబదిధాని  
రోమన్  సా�మాజా� నికి తెలియజేశాడు. 
అదితేకాక రోమన్  నాణాలపై కి  యోపా�త 
చి�తాని  ము�దిదిచి రోమ్ తో తెగతెదిపులు 
చేసుకొనా డు. ఆకీ  వియస్ సీజర్  ఈజి�  పై 
యుదరాది �పకటిదిచి ��స్  నౌకా  సాప వరది వదరా 
ఆదిటోని సైనా� ని  ఓడిదిచగా ఆదిటోని 
తన కతి�తో తానే పడుచుకొని 
చనిపోయాడు. అతడిని రాజలాదిచనాలతో 
సమాదిచేసి, కి  యోపా�తనుకూడా 
చదిపడానికి �పయతి దిచగా ఆమె 
ఆతణ హత� కు సిదరపడి పాము కాటుతో 
మరణిదిచిదిది. ఈజిపు  ఆచారది �పకారది 
పాముకాటుకి మరణిదిచినవారు చరి�తలో 
చిరదిజీవులు అవుతారని �పతీతి. అదిదుకే 
ఆమె ఒక పూలగుతి�లో పామును 
తెపి� దిచుకొని కాటు వేయిచుకొదిదని ఓ 
కథ చెపు�దిది.       

121. ఆదిటోని కి  యోపా�తని పె� డిన 
సదివత� రది. 

 (1) �కీ.పూ. 36 (2) �కీ.పూ. వ8 
 (3) �కీ.పూ. వ9 (4) �కీ.పూ. 5 
 

122.  కి  యోపా�త తన కుటుదిబీకులలో 
మాటా డిన భాష 

 (1) ఈజిప్   భాష (2) ��కు భాష 

 (3) సిప స్  (4) సిరియన్  
 

123.  కి  యోపా�త తది�డి టాలమీ 
మరణిదిచిన సదివత� రది 

 (1) �కీ.పూ. 12 (2) �కీ.పూ. 49 

 (3) �కీ.పూ. 51 (4) �కీ.పూ. 69 
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124. సీజర్  అలెగా�ది�డియాను 
ఆ�కమిదిచిన సదివత� రది  

 (1) �కీ.పూ. వ8 (2) �కీ.పూ. 69 

 (3) �కీ.పూ. 5 (4) �కీ.పూ. 51 
 

125. ఈ �కిదిది వారిలో కి  యోపా�త 

కుమారుడెవరు ? 

 (1) మార్ని   ఆదిటోనీ 

 (2) ఆకీ  వియస్  సీజర్  

 (3) టాలమీ సీజర్  

 (4) ఆకో వియా 
 

126. టాలమీ 1వ మరణది తరా� త 

 కి  యోపా�త వారసుడిగా 
�పకటిదిపబడినది 

 (1) సిజేరియన్ 

 (2) ఆకీ  వియా 

 (3) టాలమీ సీజర్   

 (4) మార్ని   ఆదిటోనీ 
 

127. ఈ �కిదిది వారిలో ఆదిటోనీ వల  
�కియోపా�తకు జనిణ దిచినది ఎవరు ? 

 (1) ఆకీ  వియా 

 (2) హెలియోడ 

 (3) సిజేరియన్ 

 (4) టాలమీ సీజర్ 
 

128.  కి  యోపా�త రోమును వదిలి వెళ  నిన 
సదివత� రది 

 (1) �కీ.పూ. వ8 (2) �కీ.పూ. 51 
 (3) �కీ.పూ. 5 (4) �కీ.పూ. వ9 

సూచన : ఈ �కిదిది ఇవ� బడిన వా� స 
భాగమును చదివి, 129 నుదిడి 135 వరకు వున  
�పశ లకు సరైన సమాధానములు రాయదిడి.  
 1953లో ఆది�ధరా�ష  మేర� డి, 3 
సదివత� రాలలోనే (1956 లో) ‘విశాలాది�ధ’ 
నిరాణ ణది జరిగిదిది. అయితే ఇదితకు ముదిదే 
ఆది�ధ-తెలదిగాణా �పాదితాలలో 
యిదిదుకనువగు వాతవరణది ఏర� డివుదిది. 
 19వ6 నుదిడి రా�ష  కమూ� ని�  పారీ   
సమ�గ భాషా రా�షా లు కావాలని తీ�వ 
�పచారది గావిదిచిదిది. శీ   పి. సుదిదరయ�  
‘విశాలాది�ధలో �పజారాజ� ది’ అను �గదిథది 
�వాశారు. పారీ   దినప�తిక పేరును 
‘విశాలాది�ధ’ గా మారి� నారు. అని  విదా�  
సదిసపలలో ఆది�ధాభు� దయ 
వారోత� వాలలో విశాలాది�ధ కోరెని  
�పసు� టది చేయబడిదిది. 
 19వ9 నవదిబర్  26వ తేదీన 
అయ� దేవర కాళేశ� రరావుగారి మార�-
దరి� తా� న, ‘విశాలాది�ధ మహాసభ’ 
ఏర� డిదిది. 1950 ఫి�బవరిలో వరదిగలు లో 
జరిగిన విశాలాది�ధ మహాసభ సాపయి సదిఘ 
సమావేశది, విశాలాది�ధ నిరాణ ణానికి 
తెలదిగాణలో మదిచి పునాదులను 
వేసిదిది. శీ   కోదాటి, రాజలిదిగది, డాక  ర్  
టి.ఎన్ మూరి�, హయ��వాచారి �పభ�తులు 
కాది��స్  కార� కర �లు ఆ మహాసభను 
దిగి� జయది చేయుటకు తోడ� డినారు. 
�పకాశదిగారితో సహా ఉభయ�పాదిత 
నాయకులు ఆ సభలో పా��నా రు. 
 1950లో నిజామాబాదులో జరిగిన 
హైదరాబాదు సే �  కాది��స్  మహాసభ, 
1953లో జదిటనగరాలలో జరిగిన కాది��స్  
మహాసభ ‘సదిసాపనాని  తక్షణది విభజిదిచి 
తెలుగు కన డ, మహారా�ష  భూభాగాలను 
ఆయా పరిసర రా�షా లలో సదిలీనది 
చేయాలనే’ తీరాణ నాలను ఏక��వదిగా 
ఆమోదిదిచినవి. ఆది�ధరా�ష ది ఏర� డిన 
తరా� త మహాది�ధరా�ష  నిరాణ ణానికి 
యిదికా ఎకుని వ బలది చేకూరిదిది. 



M (14) Telugu-II 

 

 

 195వ జూన్  13, 1వ తేదీలలో ‘ శీ  శీ  ’ 
అధ� క్షతన హైదరాబాదులో జరిగిన 
విశాలాది�ధ సదసు� , ఫీల్ ఖానాలో జరిగిన 
ఆది�ధ-తెలదిగాణా విలీనీకరణ 
సమేణ శళనది ముఖ� దిగా ఈ సదిదర� దిలో 
పే�ని నదగినవి.  
 “ఈ విశాలాది�ధోద� మది కొత�దికాదు, 
ఒకేభాష మాటా డే వారు ఒకే రా�ష దిలో 
కలిసివుదిడాలనే భావది 50 ఏదిడ  �కితమే 
మనదేశదిలో బలదిగా ఏర� డిదిది. 
విశాలాది�ధోద� మది అభు� దయ పథాన 
నడుసు�న దనే నా అభి�పాయది” అని 
ఆది�ధపితామహ మాడపాటివారు 
సదిదేశమిచి�  ఆశీర� దిదిచారు. 
 అప� టికే �పచారది సాగుతున  
‘�పతే� క తెలదిగాణ’ వాదాని  విమరి� సూ� , 
ఆదినుదిడి భాషారా�ష  విభజనను 
�పబోధిసు�న  సా� మి రామనదిదతీర ప 
కనె� న�న్ లో �పసదిగిసూ�  ఇలా 
హెచ� రిదిచారు : 
 “�పతే� క తెలదిగాణ దుర� ల 
రా�ష మవుతుదిది. �పజాసా� మిక శకు�లను 
అణచివేయుటకు స� �పయోజనపరులకు 
అపు� డు ఎదితో అవకాశది కలుగుతుదిది. 
వెదిటనే విశాలాది�ధది ఏర� డితేనే భారత 
రిపబి క్  సమైకా� నికి తోడ� డుతుదిది. 
�పతే� క తెలదిగాణావాదది కేవలది 
ఆవేశదితో కూడుకున దే కాని, 
హేతుయుక �ది కాదు.”  
 విశాలాది�ధ ఆవశ� కతను వివరిసూ�  
 శీ  దేవులపలి  రామానుజరావుగారు చకని ని 
పు స�కది, కరప�తాలు �పచురిదిచారు. శీ  పాగ 
పులా రెడిడు సౌహార రా �పతినిధివ ర �దితో 
బయలుదేరి ఆది�ధ �పాదితాలలో గూడా 
పర� టిదిచారు. ‘ఆది�ధజనత’, 
‘తెలుగుదేశది’, ‘కాకతీయ’ ప�తికలు 
�పతే� క సదిచికలు వెలువరిదిచి 
విశాలాది�ద కోరెని ను �పచారది గావిదిచినవి. 
వీరదిదరి క�షి ఫలితదిగా అదితకుపూర� ది 
యిదిదుకు �పతికూలిదిచిన వారిలో సైతది 
మారు�  వచి� దిది. మది�తి మెహిదీనవా�  

జదిగ్, మదిదుముల నరసిదిగరావు, పదిడిత 
నరేది�దజీ �పభ�తులు వెదిటనే 
విశాలాది�దను ఏర� రచడమే సదిసాప న 
�పజలకు ��యసని రమని �పకటను 
చేశారు.   
 ముసి ది భాషా అల� సదిఖా� క 
వరా�లవారదితా మహాసభ జరిపి తక్షణది 
విశాలాది�ధ నేర� రచమని కోరారు. ముసి ది 
విదా� వదితులలో అప� టి కా�� రేషన్  
డిపూ� టీ మేయర్   శీ   మీర్  అహణ మదాలీ 
ఖాన్ , �టే�  యూనియన్  నాయకుడు 
స� రీ �య మగురాది మొహి దీరాన్   శా ఘనీయమైన 
క�షి చేశారు.  
 వీటని టి ఫలితదిగా రా�షా ల 
పునరి� భజన పరిశీలనకై నియమిదిప- 
బడిన ఫజులాలీ కమీషన్  విచారణకు 
వచి� నపు� డు, తెలదిగాణాకు సదిబది-
ధిదిచిన రా�ష  శాసనసభు� లు 9వ 
మదిదిలోను 69 మదిది విశాలాది�ధ రా�ష  
నిరాణ ణది వాదిఛనీయమని విజానాపన ప�తది 
సమరి� దిచారు. 
 సమైక�  రా�ష మే ఆదర� �పాయ-
మైనది, కాని 1961లో ఏర� డబోవు 
తెలదిగాణ శాసనసభలోని మూడిదిట 
రెదిడువదితులు మదిది దీనిని 
సమరిరదిచినట యితే సదిలీనది చేయదగు-
నని, సదిదిగ రదిగా తన నివేదికలో కమీషన్  
సూచిదిచిదిది. దీనిపై ఆనాడు  శీ   తెనే టి 
వారు వా� ఖా� నిసూ� , ‘కమీషన్ వాదనదితా 
విశాలాది�ధ కనుకూలదిగాను, డి�కీమా�తది 
�పతే� క తెలదిగాణా కనుకూలదిగావున ’ 
దనా రు. ఈ సిఫారు�  తరా� త జరిగిన 
�పాదితీయ అలజడులకు కొదిత 
కారణభూతమైనదని చెప� వచు� ను. 
 ఈ కమీషన్  నివేదికపైన 
హైదరాబాదు శాసనసభ 8 రోజులు 38 
గదిటలసేపు చరి� దిచిదిది. తెలదిగాణా 
�పజా�పతి నిదులు 73 మదిది 
విశాలాది�ధనే కోరారు. 
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 ఢిలీ లో తరా� త జరిగిన 
ముఖ� మది�తుల సమావేశదిలో సే �  
ముఖ� మది�తి శీ   బూరు�ల రామక�షలోరావు 
�పజల మనో భావాలకు అనుగుణదిగా 
అనుసరిదిచిన వైఖరీ, చూపిన 
రాజనీతిజనాత, కేది�ద నాయకులను 
సుముఖులను చేయడమేగాక, 
తెలదిగాణాలో సైతది విశాలాది�ధ 
నిరాణ ణానికి అనువగు వాతవరణాని  
స�షి దిచిదిది. 
 ఆది�ధరా�ష  శాసనసభ కరూ లులో 
సమావేశమై ‘సత� ర ఆది�ధ-తెలదిగాణాల 
విలీనీకరణలు’ కోరుతూ ఏక��వదిగా 
తీరాణ నిదిచిదిది. తెలదిగాణావారు 
కోరుతున  హామీలను కూడా అదిదు 
పొదిదుపరిచిదిది.  
 

129. ‘విశాలాది�ధలో �పజారాజ� ది’ �గదిథ కర� 
 (1) హయ��వాచారి  

 (2) పి. సుదిదరయ�  
 (3) అయ� దేవర కాళేదిశ� రరావు 
 (4) రాజలిదిగది 
 

130. 195వలో జరిగిన విశాలాది�ధ 
సదసు� కు ఎవరు అధ� క్షత 
వహిదిచారు ? 

 (1) పి. సుదిదరయ�    

 (2)  శీ   శీ   
 (3) బూరు�ల రామక�షాలోరావు  

 (4) బెజవాడ గోపాలరెడిడు 
 
131. “విశాలాది�ధది ఏర� డితేనే భారత 

రిపబి క్  సమెకా� నికి తోడ� డుతుదిది” 
అని అన దెవరు ? 

 (1) సా� మి రామానదిద తీర ప 
 (2) మాడపాటి 
 (3) మెహదీనవా�  జదిగ్  
 (4) మదిదుముల నరసిదిగరావు 
 

132. “విశాలాది�ధ ఉద� మది అభు� దయ 
పధాన” నడుసు�న దని 
అభి�పాయపడిదిదెవరు ? 

 (1)  శీ  . శీ    
 (2) మీర్  అహణ మదాలీ ఖాన్  
 (3) ముగురాది మొహియుదీరాన్   
 (4) మాడపాటి 
133. జదిట నగరాలలో కాది��స్  

మహాసభ ఏ సదివత� రదిలో 
జరిగిదిది ? 

 (1) 1953 (2) 1950 
 (3) 1949 (4) 1946 
 

134. సత� ర ఆది�ధ తెలదిగాణాల 
విలీనీకరణను కోరుతూ ఆది�ధ 
రా�ష  శాసనసభ ఎకని డ 
తీరాణ నిదిచిదిది ? 

 (1) వరదిగల్ (2) హైదరాబాద్  
 (3) కరూ లు (4) ఢిలీ  
 

135. విశాలాది�ధ మహాసభ ఏరా� టు 
ఎవరి మార�దర� కత� దిలో 
ఏర� డిదిది ? 

 (1) కోదాటి 
 (2) రాజలిదిగది 
 (3) టి.ఎస్ మూరి� 
 (4) అయ� దేవర కాళేశ� రరావు 
 

సూచన : ఈ �కిదిది వాటిలో అత� దిత 
సరైనదాని  ఎను కుని పూరిదిచదిడి.  
 

136. ఒక అధా� యది చెప� టది పూర �యా� క 
ఒక ఉపాధా� యురాలు తన 
విదా� రుపలను ఆ వాచకదిలోని సాధారణ 
నామవాచకది, నిరి రాష  నామవాచకది 
మరియు ఆమూర�నామవాచకది లాదిటి 
నామవాచకాలను గురి �దిచి వాటిని 
అకని డ ఇవ� బడిన బాకు� లో రాయమని 
అడుగుతుదిది. ఇది ఈ �కిదిది వాటిలో 
ఒక దానికి ఉదాహరణ. 

 (1) వా� కరణ నియమాలు బటీ పట డది 
 (2) వా� కరణ బోధన 
 (3) వా� కరణ అనువాద పదరతి 
 (4) సదిదర� దిలో వా� కరణది 
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137. ఈ �కిదిది వాటిలో ఒకటి అచేతనా 
�కమది. దానిని పిల లు తమ భావ 
�పసారానికి వాడటది మొదలు 
పెడతారు. 

 (1) భాష నేరు� కోవటది. 
 (2) భాషా సముపార�న. 
 (3) ది� తీయ భాష  
 (4) భాషా సామరప� ది 
 

138. ఒక ఉపాధా� యురాలిగా విదా� రుపలలో 
అధ� యనది పట  ఆసకి �ని ఎలా 
పెదిపొదిదిసా�రు ?  

 (1) వారిని కేవలది వాచక పుస�కాలు 
చదవమని చెప� టది.  

 (2) అధా� యాల సది�గహాని  
బటీ పట మని చెప� టది. 

 (3) వారి వయసుకు తగిన బాల 
సాహితా� ని  వాళో  ఆసకి �ని 
పెదిచేదిదుకు ఉపయోగిదిచటది. 

 (4) వాచకాని  వారి మాత�భాషలోకి 
అనువదిదిచి ఆ తరువాత 
�పశ లకు సమాధానాలు 
నేరు� కోమని వారికి చెప� టది. 

 

139. విదా� రుపలు భాష నేరు� కునే సాపయిని 
అదిచనా వేయటానికి ఈ �కిదిది 
వాటిలో ఏది మీకు సహకరిసు�దిది ?  

 (1) విదా� రుపలను తాము బటీ పటి న 
పదా� ని  హావభావాలతో 
చెప� మని అడగటది. 

 (2) అధా� యాని  వారి మాత� 
భాషలోకి అనువవదిదిచటది. 

 (3) వారి భావాలను సే� చ� గా 
పదిచుకోవడానికి, భావుకతను 
వ� కీ �కరిదిచడానికి అవకాశది 
కలి� దిచటది. 

 (4) పద� దిలోని కవితా పరికరాని  
గురి �దిచమని అడగటది. 

 

140. ఒక అదిశానికి సదిబదిధిదిచిన 
 జానానాని , సదిదరా� ని  ఆధారది 
చేసుకొని విదా� రుపలు తాము విన  
వా� భోగపు నిరి రష  అర ప సదిదేశాలను ఆ 
భాగాని  రూపొదిదిదిచిన వాక�  
పదబదిధాలు, పదాల �పాతిపదికగా 
�గహిసా�రు. ఈ విధదిగా విన టువదిటి 
సదిదేసాని  వా� ఖా� నిదిచే పదరతి 

 (1) బోటమ్  అప్  ఉపనైపుణ� ది 
 (2) టాప్  డౌన్  ఉప నైపుణ� ది 
 (3) ఆసాదిత భాషా పదరతి 
 (4) సమ�గ పదరతి 
 
141. అభా� సకుల భాషాబివ�దిరని 

�పోత� హిదిచటానికి ఇచే�  ‘ఫీ�  బా� క్’ లో 
ఈ �కిదిది వాటిలో ఏదగి అత� దిత 
శకి �వదితమైనది ? 

 (1) విదా� రుపల దోషాలను 
ఉపాధా� యురాలు వెదిటనే ఎతి� 
చూపాలి. 

 (2) భాష బాగా సమసా� తణ కదిగా ఉన  
విదా� రుపలకు మా�తమే 
ఉపాధా� యురాలు ‘ఫీ�  బా� క్’ 
అదిదిదిచాలి. 

 (3) ఉపాధా� యురాలు దోషాలను 
వి �  షిదిచి ఆ దోషాలను పరిహరిదిచే 
�� హది రూపొదిదగిదిచాలి. ఈ 
�కమదిలో వారి మాత�భాష �పభావది 
వల  దొరి  న దోషాలను విసణ రిదిచాలి. 

 (4) విదా� రుపలు ఉపాధా� యురాలు 
తమ దోషాలను తరగతి గదిలో 
ఎతి�చూపటాని  ఇష పడరని 
భావిదిచి వాళ  దోషాలను 
పటి దిచుకోకూడదు. 

 
142. పాఠ�  పుస�కాలను దాటి వెళ� టమదిటే 

______ 
 (1) వాచక పుస�కాలకదిటే కొదిత 

ఎకుని వ సాపయిలో బోధిదిచటది. 
 (2) వాచక పుస�కాలో  ఇచి� న దానికి 

అదనదిగా ఉదిడే 
సమాచారాని వ� టది. 

 (3) వాచక పుస�కాని  పూరి � 
చేయటమనేది అవసరది కాదు. 

 (4) వాచక పుస�కపు సదికి  ష తాసాపయి 
విదా� రుపల అవగాహన సాపయికి 
ఆవల ఉదిడటది. 
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143. భాషకు సదిబదిధిదిచిన ఒక అధా� యాని  
బోధిదిచే �కమదిలో ఒక ఉపాధా� యురాలు 
సైను� , సామాజిక శా�సా� లలోని 
పాఠ� దిశాలను కూడా ఉపయోగిసు�దిది. 
అలాగే విదా� రుపలను అవికూడా భాషకు 
సదిబదిధిదిచిన అధా� యానికి చెదిదినవి 
కాబటి  చదవమని చెబుతుదిది. ఇది ఏ పదరతి ? 

 (1) అదితరి� షయ బోధన (ఇదిటర్  
డిసిపి నరీ) 

 (2) కరికు� లమ్  అదితటా భాష 
 (3) బహు భాషల బోధన 
 (4) విషయ – భాష బోధన 
 

144. ఈ �కిదిది సామరాప � ని వ� టది దా� రా 
విదా� రుపలలో మాట డే నైపుణా� ని  
బాగా పెదిచవచు�  ______ 

 (1) సవాలుగా ఉదిడే, మరియు            
సదికి  ష మైన వాచకాలను చదవటది. 

 (2) ఉపాధా� యురాలు ఇచి� న నమూనా 
ఉచా� రణ అదిశాలను వినటది. 

 (3) నిజ జీవిత సదిదరా� లలో విషయది 
వ� కీ �కరిదిచటది. 

 (4) మాటా డేటపు� డు అని  దోషాలను 
పరిహరిదిచటది. 

 

145. వా� కరణది నేరు� కోవటమనేది 
అభా� సకులకు ఈ �కిదిది అదిశాని  
అభివ� దిర పరచుకోవటానికి ఉపకరిసు�దిది.  

 (1) అక్షరాస� త (2) కచి� తత� ది 
 (3) ధారాళత (4) పదసదిపద 
 

146. ఒక భాషా ఉపాధా� యురాలు 
విదా� రుపలను ఒక వర �ది కురిసిన రోజు 
తమ అనుభవాలను తమ �పకని  
విదా� రుపలకు చెప� మని 
అడుగుతుదిది. ఈ అభా� సానది 

 (1) కథనది చెపుతుదిడగా తరగతి 
గదిని శబారా లతో నిదిడిపోతుదిది. 

 (2) భావాలను మౌఖికదిగా వ� క �ది 
చేయడాని  పెదిపొదిదిసు�దిది. 

 (3) తరగతి గదిలో �కమశిక్షణా 
రాహితా� ని  స�షి సు�దిది. 

 (4) పాఠ� పుస�కాలు చదవడదిలోని 
విసుగును నిరోధిసు�దిది. 

147. రాయటానికి సదిబదిధిదిచిన పరి�కమ 
విధానది (�పాసెస్  అ�పో� ) అనేది ఈ 
�కిదిది వాటితో ఉదిటుదిది.  

 a. ఎడిటిదిగ్ b. మేధోమథనది 
 c. రివైజిదిగ్ d. �డాఫి దిగ్  
 (1) a, b, c, d (2) b, c, a, d 

 (3) a, d, c, b (4) b, d, c, a 
 
148. ఒక భాషోపాధా� యురాలు తన 

విదా� రుపలను తమ పోర్   ఫోలియోలో 
ఉత�మ ఐదు అదిశాలను ఉదిచి 
మిగితా వాటిని తొలగిదిచ-
మదిటుదిది. ఆ పిదప ఆ ఐదు 
అదిశాలను గురిదిచి ఆలోచిదిచ-మని 
అడుగుతుదిది. ఈ ఆలోచన దేనికి 
సదిబదిధిదినది ?  

 (1) సమాన వ� కు�ల (పీర్ ) నిరాప రణ  
 (2) సీ� య నిరార రణ 

 (3) ఉపాధా� యురాలి నిరార రణ 

 (4) సదికలన (సమేణ టి� ) నిరార రణ  
 
149. �పాథమిక సాపయిలో భాషాభా� సానికి 

ఈ �కిదిది వనరులలో ఏది అతి 
ముఖ� మైనది ? 

 (1) బాలల సాహిత� ది  

 (2) వారా�  ప�తిక 

 (3) కదిపూ� టర్   

 (4) రియాలియా 
 

150. విదా� రుపలో మౌఖిక నైపుణా� లు 
పెదిపొదిదిదిచటదిలో ఈ �కిదిది 
వాటిలో అత� దిత �పాముఖ� ది లేనిది 
ఏది ? 

 (1) ఒక వసు�వును వరి లోదిచటది. 
 (2) తమదైన పదాలో  ఒక కథ 

చెప� టది. 
 (3) ఉపాధా� యురాలు చెపి� న 

తరువాత కథను తిరిగి 
చెప� టది. 

 (4) ఒక సదిఘటనను వరి లోదిచటది. 
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13.
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15.

READ  THE FOLLOWING INSTRUCTIONS
CAREFULLY :
1. The manner in which the different questions are to

be answered has been explained in the Test Booklet
which you should read carefully before actually
answering the questions.

2. Out of the four alternatives for each question, only
one circle for the correct answer is to be darkened
completely with Black/Blue Ball Point Pen on
Side-2 of the OMR Answer Sheet. The answer once
marked is not liable to be changed.

3. The candidates should ensure that the Answer Sheet
is not folded. Do not make any stray marks on the
Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere
else except in the specified space in the Answer Sheet.

4. Handle the Test Booklet and Answer Sheet with care,
as under no circumstances (except for discrepancy
in Test Booklet Code or Number and Answer Sheet
Code or Number), another set will be provided.

5. The candidates will write the correct Test Booklet
Code and Number as given in the Test Booklet /
Answer Sheet in the Attendance Sheet.

6. A machine will read the coded information in the OMR
Answer Sheet. Hence, no information should be left
incomplete and it should not be different from the
information given in the Admit Card.

7. Candidates are not allowed to carry any textual
material, printed or written, bits of papers, pager,
mobile phone, electronic device or any other material
except the Admit Card inside the examination hall/
room.

8. Mobile phones, wireless communication devices
(even in switched off mode) and the other banned
items should not be brought in the examination halls/
rooms. Failing to comply with this instruction, it will
be considered as using unfair means in the
examination and action will be taken against them
including cancellation of examination.

9. Each candidate must show on demand his / her Admit
Card to the Invigilator.

10. No candidate, without special permission of the Centre
Superintendent or Invigilator, should leave his / her seat.

11. The candidates should not leave the Examination Hall/
Room without handing over their Answer Sheet to the
Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet
twice. Cases where a candidate has not signed the
Attendance Sheet second time will be deemed not to
have handed over the Answer Sheet and dealt with as
an unfair means case. The candidates are also
required to put their left hand THUMB impression in
the space provided in the Attendance Sheet.

12. Use of Electronic / Manual Calculator is prohibited.
13. The candidates are governed by all Rules and

Regulations of the Board with regard to their conduct
in the Examination Hall/Room. All cases of unfair
means will be dealt with as per Rules and Regulations
of the Board.

14. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall
be detached under any circumstances.

15. On completion of the test, the candidate must hand
over the Answer Sheet to the Invigilator in the
Hall / Room. The candidates are allowed to take
away this Test Booklet with them.


