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__________________________________________________________________________________________________ 

బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ చైర్డ రర్స న్ 

ప్రొ. సి. కాశీం 

తెలుగు విభాగీం, ఆర్ట్స్  కళాశాల 

ఉసా్మ నియా విశ్వ విద్యా లయీం, హైదరాబాద్ 

చరవాణి :  9701444450 

 

విశ్వ విద్యా లయ ప్రతినిధి 

ప్రొ. వెలుదీండ నితా్య నీందరావు 

తెలుగు విభాగీం, ఆర్ట్స్  కళాశాల 

ఉసా్మ నియా విశ్వ విద్యా లయీం, హైదరాబాద్ 

చరవాణి :  9441666881 

 

బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ స్భ్యా లు:     

డా. ఎస్. కమలాకర శ్రా      డా. పి. వారిజారాణి 

సహాయ ఆచార్యా లు, తెలుగు విభాగీం   సహాయ ఆచార్యా లు, తెలుగు విభాగీం 

నిజాీం కళాశాల, హైదరాబాద్    నిజాీం కళాశాల, హైదరాబాద్ 

చరవాణి :  9704227744     చరవాణి :  9989408685 

 

కళాశాల ప్రతినిధి 

సి. హెచ్. పదా  

తెలుగు విభాగీం 

హీందీ మహావిద్యా లయీం, హైదరాబాద్ 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 



  

తెలుగు విభాగిం 

బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ 

 

 

బోర్ట్ ్ఆఫ్ స్సససస్ సమావేశ్ీం తేదీ :స్స్………./……….2022స్రోజున తెలుగు విభాగము నీందు ఉదయీం 

……….……….స్గీంటలకు జరిగీంది.  ఈ సమావేశ్ము నీందు ప్రరీంది సభ్యా లు పాలొ్గనా్న ర్య. 

 

 

ప్ప. సి. కాశిం    …………………………………………………………………….. 

 

ప్ప. వెలుదిండ నితా్య నిందరావు …………………………………………………………………….. 

 

డా. ఎ్. కమలాకర్ శ్రా్   …………………………………………………………………….. 

 

డా. పి. వారిజారాణి   …………………………………………………………………….. 

 

సి. హెచ్. రదా    …………………………………………………………………….. 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 

 



బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ తీరాా న్యలు: 

 ప్రపస్తుత తెలీంగాణ రాష్ట్స ఉనా త విదా్య మీండలి వార్య రూొీందిీంచిన నూతన పాఠా్  

ప్రపణాళికను ఆధారీంగా చేస్తకొని తెలుగు అకాడెమీ వార్య ముప్రదిీంచిన “స్మహతీ రనా్న ర”స్తెలుగు 

పాఠా్  పుసుకానాి  దివ తీయ భా్గా డిప్రీ రీండవ సీంవత్ రీం బి.ఎ./బి.ఎసి్ /బి.కామ్./బి.బి.ఎ. 

చదివే విద్యా ర్యుల కోసీం మా కళాశాల యొకక  పాఠా్  పుసుకీంగా బోధీంచాలని తీరాా నిీంచడీం 

అయీంది. 

డిప్ీ దివ తీయ స్ింవత్స రానిి  రిండు సెమిస్డీర్లలగా విభజిసి్త ప్రతి సెమిస్డీర్డ నిందు – 

1.  అింత్ర్గత్ రరీక్ష – మార్లు లు – 30 

     ఎ.  మొతుీం రీండు  అీంతరతొ  పరీక్షలు ఉీంటాయ. 

     ఒకొక కక  అీంతరతొ పరీక్షకు  20 ప్రపశా్ లు   X    1 మార్యక   =  20 మార్యక లు. 

     రీండు అీంతరతొ పరీక్షల సరాసరి 20 మార్యక లుగా తీస్తకోవాలి. 

     బి.  అసైనా్న ీంట్  5  మార్యక లు 

     సి.  సిక ల్స్   5  మార్యక లు. 

ఎ  +  బి  +  సి  =  30  మార్లు లు 

2.  సెమిస్డీర్డ రరీక్ష   70   మార్లు లుగా ఉిండాలని తీరాా నిించడిం జరిగింది. 

మొతి్ిం  1  +  2  =  100  (30  +  70)  మార్లు లు 

 

రిఫరన్స  బుక్స : 

తెలీంగాణ రాష్ట్స ఉనా త విదా్య మీండలి వార్య రూొీందిీంచిన తెలుగు అకాడెమీ వార్య 

ముప్రదిీంచిన స్మహతీ కిని్న ర్ పాఠా్  పుసుకీం ప్రపధానీంగా తీస్తకోవడమైనది. 



QUESTION PAPER MODEL FOR ALL SEMESTERS 

Part – A :  8 లఘుప్రపశా్ ల నుీండి 5 ప్రపశా్ లకు సమాధాన్నలు రాయాలి. 

5  X  4  =  20 మార్యక లు 

Part – B :  9, 10, 11, 12, మరియు 13 వాా సరూప ప్రపశా్ లు ( ఇీంటరా ల్స ఛాయస్ 

ఉీంటాయ).  అనిా టికీ తపప నిసరిగా సమాధాన్నలు రాయాలి. 

5  X  10  =  50 మార్యక లు 

Part – A  +  Part – B  =  70 marks 

Total :  70 మార్యక లు 

Internal assessment :  30 మార్యక లు 

 

1st 

Internal 

 

2nd 

Internal 

 

Avg. 

 

Assgn. 

 

Skills 

 

Total 

marks 

 

20 

 

20 

 

20 

 

5 

 

5 

 

30 

 

ONLINE FOR INTERNALS – 20 MARKS, Time – ½ hr 

 

 

 



 

తెలుగు విభాగిం 

బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ 

__________________________________________________________________________________________________ 

బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ స్మావేశ్ిం యొకు  అజిండా 

 

1.  పాఠా్  ప్రపణాళికా సీంఘీం చైరా న్ మరియు సభ్యా లకు స్మవ గతీం. 

2.  ఐచిి క ఆధారిత ఎీంపిక యొకక  వివరాలు 

3.  సెమిససర్ట్ III, మరియు IV లకు సీంబీంధీంచిన పాఠా్ ీంశాల ఎీంపిక వివరాలు 

4.  ఇీంటరా ల్స పరీక్షలకు సీంబీంధీంచిన చరచ . 

5.  సెమిససర్ట్ పరీక్షలకు సీంబీంధీంచిన చరచ . 

6.  ప్రపశా్ ల కూర్యప  విధానీంపై చరచ . 

7.  పాఠా్ ీంశాల బోధనకు సీంబీంధీంచిన చరచ . 

8.  ఇతర వి్యాలు. 

9.  ధనా వాద తీరాా నీం. 

 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 

 



 

సిలబ్ 

యూనిట్సస  :  3                      III సెమిస్డీర్డ (2021-22)      ప్ెడిట్సస  :  3 

 

యూనిట్స – I :  ప్ాచీన కవిత్వ ిం 

 

                         1.  ధరా జుని వాకాచ తురా ీం – తికక న 

                         2.  విభీ్ణ శ్రణాగతి – గోన బుదా్యరడి ్

                         3.  గుణనిధకథ – స్శ నాన్నడడు 

 

యూనిట్స – 2 :  ఆధునికకవిత్వ ిం 

   

                         1.  రైతుప్రపశ్సిు – వానమామలై జగన్నా థాచారా్య లు 

                         2.  గుర్యదక్షిణ – అీంబటి లక్ష్మా నరసిీంహరాజు 

                         3.  గుడిసెలు కాలిపోతునా్న  – డా. బోయభీమనా  

 

యూనిట్స – 3 :  అలింకారాలు 

 

                         శ్బాాలింకారాలు :  వృతుా నుప్రపాస, ఛేకానుప్రపాస, లాటానుప్రపాస, అీంతా్య నుప్రపాస, 

                         యమకీం, ముక ుపదప్రగస్ము లీంకారాలు. 

                          

                         అరాథలింకారాలు :  ఉపమ, ఉప్రతేప క్ష, రూపక, సవ భావోర ు, ఉల్లఖే, అరాుీంతరనా్న స, 

                         స్ ే్ , దృష్సీంత్యలీంకారాలు. 

 

ాఠా్ ప్గింథిం :  తెలుగు అకాడెమీ వారి స్మహతీకిని్న ర్ తెలుగువాచకీం. 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 



 

 

                                                             ాఠా్  ప్రణాళిక,  III సెమిస్డీర్డ (2021-22) 

 

ప్ెడిట్సస  :  3                                                               వార్ింలో తీసుకొని  త్ర్గతుల స్ింఖా్  

 

I.  ప్ాచీనకవిత్వ ిం  త్ర్గతుల స్ింఖా్  

 

    1.  ధరా జుని వాకాచ తురా ీం   4 

    2.  విభీ్ణ శ్రణాగతి   4 

    3.  గుణనిధకథ   4 

 

II.  ఆధునికకవిత్వ ిం  

   

    1.  రైతుప్రపశ్సిు   4 

    2.  గుర్యదక్షిణ   4 

    3.  గుడిసెలు కాలిపోతున్నా    4 

 

III.  అలింకారాలు 

 

      శ్బాాలీంకారాలు   8 

      అరాులీంకారాలు   10 

 

 

ాఠా్ ప్గింథిం :  తెలుగు అకాడెమీ వారి స్మహతీకిని్న ర్ తెలుగువాచకీం. 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 

 



 

 

SCHEME OF THE QUESTION PAPER FOR III SEMESTER 

మార్లు లు :  70 

 

అ – భాగిం 

(సీంప్రగహ సమాధాన ప్రపశా్ లు) 

 

ఈ ప్కిింది వానిలో ఏవైన్య ఐదు ప్రశ్ి లక స్మాధాన్యలు రాయాలి. ( 5 X 4 = 20 మా. ) 

 

 

1.  ప్రపాచీన పదా భాగీం నుీండి ఒక సీందరభ ీం. 

2.  ప్రపాచీన పదా భాగీం నుీండి ఒక సీందరభ ీం. 

3.  ఆధునిక పదా భాగీం నుీండి ఒక సీందరభ ీం. 

4.  ఆధునిక పదా భాగీం నుీండి ఒక సీందరభ ీం. 

5.  ప్రపాచీన పదా భాగీం నుీండి లఘుప్రపశా్ . 

6.  ప్రపాచీన పదా భాగీం నుీండి కవి పరిచయీం. 

7.  ఆధునిక పదా భాగీం నుీండి లఘుప్రపశా్ . 

8.  ఆధునిక పదా భాగీం నుీండి కవి పరిచయీం. 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 



ఆ – భాగిం 

(వాా సరూప సమాధాన ప్రపశా్ లు) 

 

అనిి  ప్రశ్ి లక స్మాధాన్యలు త్రప నిస్రిగా రాయాలి.  ( 5 X 10 = 50 మా.) 

 

9.  ఏదైన్న ఒక పదా్య నిర సమప్రగవాా ఖా ను రాయీండి. 

     ఎ.స్స్…………………………………………….. 

 

                                            లేద్య 

 

      బి.స్స్…………………………………………… 

 

10.  ప్రపాచీన పదా భాగీం నుీండి ఒక వాా సరూప ప్రపశా్ కు సమాధానీం రాయీండి. 

 

       ఎ.                                  లేద్య బి. 

 

11.  ఆధునిక పదా భాగీం నుీండి ఒక వాా సరూప ప్రపశా్ కు సమాధానీం రాయీండి. 

 

       ఎ.                                  లేద్య బి. 

 

12.  శ్బాాలీంకారాలను గురిీంచి ఒక ప్రపశా్ కు సమాధానీం రాయీండి. 

 

      ఎ.                                   లేద్య బి. 

 

13.  అరాులీంకారాలను గురిీంచి ఒక ప్రపశా్ కు సమాధానీం రాయీండి. 

 

      ఎ.                                   లేద్య బి. 

 

***** 



 

 

సిలబ్ 

యూనిట్సస  :  3                      IV సెమిస్డీర్డ (2021-22)      ప్ెడిట్సస  :  3 

యూనిట్స – I :  ప్ాచీన కవిత్వ ిం 

 

                         1.  న్నరద గానమాత్ రా ీం – పిీంగళి సూరన 

                         2.  వాగాానభీంగీం – ఆసూరి మరిీంగీంటి వేీంకట నరసిీంహాచార్యా లు 

                         3.  న్నరసిీంహశ్తకీం – ధరా పురి ే్పప  

 

యూనిట్స – 2 :  ఆధునికకవిత్వ ిం 

   

                         1.  నర్యడ నేను, నర్యడ నేను -- కాళోజీ 

                         2.  ఆరుీ తీం – దేవరకొీండ బాలగీంగాధర తిలక్ 

                         3.  దేవరకొీండ దురీొం – డా. ముకురాల రామారడి ్

 

యూనిట్స – 3 :  వచన విభాగిం 

 

                        1.  అరురాప్రతి అర్యణోదయీం – ద్యశ్రథి రీంగాచారా   

                        2.  సి. పి. ప్ర నౌ్ స్మహతా సేవ – జానుమది ాహనుమచాచ ష్టసిు 

                        3.  మన ప్రగామ న్నమాలు – డా. కపిలవాయ లిీంగమూరిు 

                        4.  నివుర్య తొలగన నిపుప  – పోలక ీంపలి ేశాీంత్యదేవి 

                        5.  కొీండమల్లలేు – ఇలిీేందల సరసవ తీదేవి 

 

ాఠా్ ప్గింథిం :  తెలుగు అకాడెమీ వారి స్మహతీకిని్న ర్ తెలుగువాచకీం. 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 



 

 

 

                                                             ాఠా్  ప్రణాళిక,  III సెమిస్డీర్డ (2021-22) 

 

ప్ెడిట్సస  :  3                                                               వార్ింలో తీసుకొని  త్ర్గతుల స్ింఖా్  

 

I.  ప్ాచీనకవిత్వ ిం  త్ర్గతుల స్ింఖా్  

                         1.  న్నరద గానమాత్ రా ీం                                           4 

                         2.  వాగాానభీంగీం                                                         4 

                         3.  న్నరసిీంహశ్తకీం                                                   4     

 

2.  ఆధునికకవిత్వ ిం 

                         1.  నర్యడ నేను, నర్యడ నేను                                      3    

                         2.  ఆరుీ తీం                                                                4 

                         3.  దేవరకొీండ దురీొం                                                  4  

 

3.  వచన విభాగిం 

                        1.  అరురాప్రతి అర్యణోదయీం                                         4  

                        2.  సి. పి. ప్ర నౌ్ స్మహతా సేవ                                        4 

                        3.  మన ప్రగామ న్నమాలు                                               3 

                        4.  నివుర్య తొలగన నిపుప                                              3 

                        5.  కొీండమల్లలేు                                                         3    

 

ాఠా్ ప్గింథిం :  తెలుగు అకాడెమీ వారి స్మహతీకిని్న ర్ తెలుగువాచకీం. 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 

 



 

 

SCHEME OF THE QUESTION PAPER FOR IV SEMESTER 

మార్లు లు :  70 

 

అ – భాగిం 

(సీంప్రగహ సమాధాన ప్రపశా్ లు) 

 

ఈ ప్కిింది వానిలో ఏవైన్య ఐదు ప్రశ్ి లక స్మాధాన్యలు రాయాలి. ( 5 X 4 = 20 మా. ) 

 

 

1.  ప్రపాచీన పదా భాగీం నుీండి ఒక సీందరభ ీం. 

2.  ప్రపాచీన పదా భాగీం నుీండి ఒక సీందరభ ీం. 

3.  ఆధునిక పదా భాగీం నుీండి ఒక సీందరభ ీం. 

4.  ఆధునిక పదా భాగీం నుీండి ఒక సీందరభ ీం. 

5.  వచన విభాగీం నుీండి లఘుప్రపశా్ . 

6.  వచన విభాగీం నుీండి కవి పరిచయీం. 

7.  ప్రపాచీన పదా భాగీం నుీండి కవి పరిచయీం. 

8.  ఆధునిక పదా భాగీం నుీండి కవి పరిచయీం. 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 



ఆ – భాగిం 

(వాా సరూప సమాధాన ప్రపశా్ లు) 

 

అనిి  ప్రశ్ి లక స్మాధాన్యలు త్రప నిస్రిగా రాయాలి.  ( 5 X 10 = 50 మా.) 

 

9.  ఏదైన్న ఒక పదా్య నిర సమప్రగవాా ఖా ను రాయీండి. 

     ఎ.స్స్…………………………………………….. 

 

                                            లేద్య 

 

      బి.స్స్…………………………………………… 

 

10.  ప్రపాచీన పదా భాగీం నుీండి ఒక వాా సరూప ప్రపశా్ కు సమాధానీం రాయీండి. 

 

       ఎ.                                  లేద్య బి. 

 

11.  ఆధునిక పదా భాగీం నుీండి ఒక వాా సరూప ప్రపశా్ కు సమాధానీం రాయీండి. 

 

       ఎ.                                  లేద్య బి. 

 

12.  వచన విభాగీం నుీండి ఒక వాా సరూప ప్రపశా్ కు సమాధానీం రాయీండి. 

 

      ఎ.                                   లేద్య బి. 

 

13.  వచన విభాగీం నుీండి ఒక వాా సరూప ప్రపశా్ కు సమాధానీం రాయీండి. 

 

      ఎ.                                   లేద్య బి. 

 

***** 



 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన 

విదా్య స్ింస్థ) 

ఉసా్మ నియా విశ్వ విద్యా లయ అనుబింధ స్ింస్థ 

2 -1 - 569, నలలకింట, -హైదరాబాద్ 

 

తెలుగు విభాగిం 

2022-23 

 

 

 

 

 



  

తెలుగు విభాగిం 

బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ 

 

 

బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ చైర్డ రర్స న్ 

ప్రొ. సి. కాశీం 

తెలుగు విభాగీం, ఆర్ట్స్  కళాశాల 

ఉసా్మ నియా విశ్వ విద్యా లయీం, హైదరాబాద్ 

చరవాణి :  9701444450 

 

విశ్వ విద్యా లయ ప్రతినిధి 

ప్రొ. వెలుదీండ నితా్య నీందరావు 

తెలుగు విభాగీం, ఆర్ట్స్  కళాశాల 

ఉసా్మ నియా విశ్వ విద్యా లయీం, హైదరాబాద్ 

చరవాణి :  9441666881 

 

బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ స్భ్యా లు:     

డా. ఎస్. కమలాకర శ్రా      డా. పి. వారిజారాణి 

సహాయ ఆచార్యా లు, తెలుగు విభాగీం   సహాయ ఆచార్యా లు, తెలుగు విభాగీం 

నిజాీం కళాశాల, హైదరాబాద్    నిజాీం కళాశాల, హైదరాబాద్ 

చరవాణి :  9704227744     చరవాణి :  9989408685 

 

కళాశాల ప్రతినిధి 

సి. హెచ్. పదా  

తెలుగు విభాగీం 

హీందీ మహావిద్యా లయీం, హైదరాబాద్ 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 



  

తెలుగు విభాగిం 

బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ 

 

 

బోర్ట్ ్ఆఫ్ స్సససస్ సమావేశ్ీం తేదీ :స్స్………./జనవరి/2022 రోజున తెలుగు విభాగము నీందు 

ఉదయీం ……….……….స్గీంటలకు జరిగీంది.  ఈ సమావేశ్ము నీందు ప్రరీంది సభ్యా లు పాలొ్గనా్న ర్య. 

 

 

ప్ప. సి. కాశిం    …………………………………………………………………….. 

 

ప్ప. వెలుదిండ నితా్య నిందరావు …………………………………………………………………….. 

 

డా. ఎ్. కమలాకర్ శ్రా్   …………………………………………………………………….. 

 

డా. పి. వారిజారాణి   …………………………………………………………………….. 

 

సి. హెచ్. రదా    …………………………………………………………………….. 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 

 

 



బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ తీరాా న్యలు: 

 ప్రపస్తుత తెలీంగాణ రాష్ట్స ఉనా త విదా్య మీండలి వార్య రూొీందిీంచిన నూతన పాఠా్  

ప్రపణాళిక ఆధారీంగా తెలుగు అకాడెమీ వార్య ముప్రదిీంచిన “స్మహతీ దుీందుభి”స్పాఠా్  పుసుకానాి  

దివ తీయ భా్గా డిప్రీ మూడవ సీంవత్ రీం చదవబోయే బి.ఎ./బి.ఎసి్ /బి.కామ్./బి.బి.ఎ. 

విద్యా ర్యుల కోసీం మా కళాశాల యొకక  పాఠా్  పుసుకీంగా బోధీంచాలని తీరాా నిీంచడీం అయీంది. 

డిప్ీ తృతీయ స్ింవతస రానిి  రిండు సెమిస్డీర్లలగా విభజిసి్త ప్రతి సెమిస్డీర్డ నిందు – 

1.  అింతర్గత రరీక్ష – మార్లు లు – 30 

     ఎ.  మొతుీం రీండు  అీంతరతొ  పరీక్షలు ఉీంటాయ. 

     ఒక్కక కక  అీంతరతొ పరీక్షకు  20 ప్రపశా్ లు   X    1 మార్యక   =  20 మార్యక లు. 

     రీండు అీంతరతొ పరీక్షల సరాసరి 20 మార్యక లుగా తీస్తకోవాలి. 

     బి.  అసైనా్ ీంట్  5  మార్యక లు 

     సి.  సిక ల్స్   5  మార్యక లు. 

ఎ  +  బి  +  సి  =  30  మార్లు లు 

2.  సెమిస్డీర్డ రరీక్ష   70   మార్లు లుగా ఉిండాలని తీరాా నిించడిం జరిగింది. 

మొతిిం  1  +  2  =  100  (30  +  70)  మార్లు లు 

   

రిఫరన్స  బుక్స : 

తెలీంగాణ రాష్ట్స ఉనా త విదా్య మీండలి వార్య రూొీందిీంచిన తెలుగు అకాడెమీ వార్య 

ముప్రదిీంచిన “స్మహతీ దుీందుభి”స్పాఠా్  పుసుకీం ప్రపధానీంగా తీస్తకోవడమైనది. 

 



QUESTION PAPER MODEL FOR ALL SEMESTERS 

Part – A :  8 లఘుప్రపశా్ ల నీండి 5 ప్రపశా్ లకు సమాధాన్నలు రాయాలి. 

5  X  4  =  20 మార్యక లు 

Part – B :  9, 10, 11, 12, మరియు 13 వాా సరూప ప్రపశా్ లు ( ఇీంటరా ల్స ఛాయస్ 

ఉీంటాయ).  అనిా టికీ తపప నిసరిగా సమాధాన్నలు రాయాలి. 

5  X  10  =  50 మార్యక లు 

Part – A  +  Part – B  =  70 marks 

Total :  70 మార్యక లు 

Internal assessment :  30 మార్యక లు  

 

1st 

Internal 

 

2nd 

Internal 

 

Avg. 

 

Assgn. 

 

Skills 

 

Total 

marks 

 

20 

 

20 

 

20 

 

5 

 

5 

 

30 

 

ONLINE FOR INTERNALS – 20 MARKS, Time – ½ hr 

 

 

 



 

తెలుగు విభాగిం 

బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ 

__________________________________________________________________________________________________ 

బోర్డ ్ఆఫ్ స్స్డీస్ స్మావేశ్ిం యొకు  అజిండా 

 

1.  పాఠా్  ప్రపణాళికా సీంఘీం చైరా న్ మరియు సభ్యా లకు స్మవ గతీం. 

2.  ఐచిి క ఆధారిత ఎీంపిక యొకక  వివరాలు 

3.  సెమిససర్ట్ V  మరియు VI లకు సీంబీంధీంచిన పాఠా్ ీంశాల ఎీంపిక వివరాలు 

4.  ఇీంటరా ల్స పరీక్షలకు సీంబీంధీంచిన చరచ . 

5.  సెమిససర్ట్ పరీక్షలకు సీంబీంధీంచిన చరచ . 

6.  ప్రపశా్ ల కూర్యప  విధానీంపై చరచ . 

7.  పాఠా్ ీంశాల బోధనకు సీంబీంధీంచిన చరచ . 

8.  ఇతర వి్యాలు. 

9.  ధనా వాద తీరాా నీం. 

 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 

 



 

సిలబ్ 

యూనిట్సస  :  3                                   V సెమిస్డీర్డ (2022-23)                         ప్ెడిట్సస  :  3 

 

యూనిట్ – I :  కవిత్యప్రపప్రరయలు 

                       1.  పదా ీం 

                       2.  పాట 

                       3.  వచన కవిత 

                       4.  లఘు కవిత్యరూపాలు 

                       5.  ఉరూూ  కవిత్యరూపాలు 

 

యూనిట్ – II :  తెలుగు వాా సీం 

                      1.  వాా సీం 

                      2.  వాా స పరిణామీం 

                      3.  వాా స రచన్న పదధతులు 

                      4.  వాా సీంలో వస్తు వైవిధా ీం 

                      5.  వాా స రచనలో భాషాప్రపయోగాలు 

 

యూనిట్ – III :  వచన స్మహతా ీం 

                      1.  అధా యన సీంసక ృతి 

                      2.  స్మహతా  అధా యనీం ప్రపయోజన్నలు 

                      3.  ముీందుమాట 

                      4.  పుసుక సమీక్ష 

                      5.  జానపదీం 

 

 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 



 

మాదిరి ప్రశిా రప్తిం 

స్మయిం :  2 ½ గిం.                      V సెమిస్డీర్డ (2022-23)                    మార్లు లు :  70 

 

అ – భాగిం 

I.  ఈ ప్రింది వానిలో ఏదైన్య ఐదు (5) ప్రశ్ి లక స్మాధాన్యలు రాయిండి.(5 X 4 = 20 మా.) 

    1.  వచన కవితన గురిీంచి రాయీండి. 

    2.  లఘు కవిత్య సవ రూపీం గురిీంచి రాయీండి. 

    3.  వాా స్మనిా  గురిీంచి వివరిీంచీండి. 

    4.  వాా సీం యొకక  ఇతివృత్యు నాి  గురిీంచి రాయీండి. 

    5.  జానపదకథన గురిీంచి తెలపీండి. 

    6.  సమీక్షన వివరిీంచీండి. 

    7.  అధా యన సీంసక ృతి అీంటే వివరిీంచీండి. 

    8.  పుసుక సమీక్ష అీంటే ఏమిటి? 

 

ఆ – భాగిం 

II.  ఈ ప్రింది  అనిి  ప్రశ్ి లక స్మాధాన్యలు రాయిండి.           (5 X 10  =  50 మా.) 

    9.  ఎ.  పదా ీం – వైవిధాా నిా  గురిీంచి రాయీండి. 

                                                  (లేద్య) 

         బి.  పాట రచనలో వస్తువు ప్రపాధానా్న నిా  వివరిీంచీండి. 

 

 

    10.  ఎ.  వచనకవిత రచన్నపదధతులన తెలపీండి. 

                                                  (లేద్య) 

          బి.  లఘుకవిత్య రూపాలన వివరిీంచీండి. 

 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గుస్రిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 



     11.  ఎ.  ర్యబాయలన గురిీంచి తెలపీండి. 

                                                  (లేద్య) 

            బి.  గజల్స్  గురిీంచి నిరవ చిీంచి, వాటి లక్షణాలన సోద్యహరణీంగా రాయీండి. 

 

 

     12.  ఎ.  వాా సరచన్న పదధతులన తెలపీండి. 

                                                  (లేద్య) 

           బి.  వాా సీంలో వస్తువైవిధాా నాి  గురిీంచి రాయీండి. 

 

 

     13.  ఎ.  అధా యన సీంసక ృతిని నిరవ చిీంచి, అధా యన పదధతులన గురిీంచి తెలపీండి. 

                                                  (లేద్య) 

           బి.  స్మహతా  అధా యన ప్రపయోజన్నలన గురిీంచి విశ్లషేీంచీండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

సిలబ్ 

యూనిట్సస  :  3                 VI సెమిస్డీర్డ (2022-23)                   ప్ెడిట్సస  :  3 

 

యూనిట్ – I :  స్మహతా  ప్రపప్రరయల పరిచయీం 

                       1.  న్నటకీం 

                       2.  నవల 

                       3.  కథానిక 

                       4.  జీవితచరిప్రత 

                       5.  ఉపనా్న స కళ 

 

యూనిట్ – II :  జరా లిజీంలో మౌలికాీంశాలు 

                      1.  వారు 

                      2.  వారు నిరాా ణీం 

                      3.  వారాు కథన్నలు 

                      4.  ఇీంటరూవ ా  

                      5.  అనవాదీం 

 

యూనిట్ – III :  ప్రపాజెక్ట స పరిచయీం 

                      1.  ప్రపాజెక్ట స 

                      2.  ఆధా యనీం 

                      3.  పరికలప న 

                      4.  నివేదిక 

                       

 

 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 



 

 

మాదిరి ప్రశిా రప్తిం 

స్మయిం :  2 ½ గిం.                      VI సెమిస్డీర్డ (2022-23)                    మార్లు లు :  70 

 

అ – భాగిం 

I.  ఈ ప్రింది వానిలో ఏదైన్య ఐదు (5) ప్రశ్ి లక స్మాధాన్యలు రాయిండి.(5 X 4 = 20 మా.) 

    1.  న్నటకానిా  నిరవ చిీంచీండి. 

    2.  కథానిక లక్షణాలన తెలపీండి. 

    3.  జీవితచరిప్రత గురిీంచి రాయీండి. 

    4.  అరు వివరణన గురిీంచి వివరిీంచీండి. 

    5.  వారు లక్షణాలు ఏవి? 

    6.  ఎడిటిీంగ్ ఆవశా్ కతన తెలపీండి. 

    7.  వారాు కథన్నల ప్రపాధానా తన తెలపీండి. 

    8.  దృశా్  మాధా మ ఇీంటరూవ ా న గురిీంచి రాయీండి. 

 

ఆ – భాగిం 

II.  ఈ ప్రింది  అనిి  ప్రశ్ి లక స్మాధాన్యలు రాయిండి.  (5 X 10  =  50 మా.) 

     

9.  ఎ.  న్నటక నిరాా ణమున గురిీంచి రాయీండి. 

                                                  (లేద్య) 

     బి.  నవలా పదధతులన తెలపీండి. 

 

 

10.  ఎ.  జీవితచరిప్రతల వికాస్మనిా  చరిచ ీంచీండి. 

                                                  (లేద్య) 

       బి.  ఉపనా్న సకళన వివరిీంచీండి. 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 



 

11.  ఎ.  జరా లిజీంలో మౌలికాీంశాలన తెలపీండి. 

                                                  (లేద్య) 

       బి.  వారు నిరాా ణానిా  గురిీంచి రాయీండి. 

 

     

12.  ఎ.  అనవాద పదధతులన గురిీంచి రాయీండి. 

                                                  (లేద్య) 

       బి.  ఇీంటరూవ ా లోని రకాలన తెలపీండి. 

 

      

13.  ఎ.  ప్రపాజెకుసలలోని రకాలన గురిీంచి విశ్లషేీంచీండి. 

                                                  (లేద్య) 

       బి.  ప్రపాజెకుసలో పరికలప నల పాప్రతన వివరిీంచీండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

తెలుగు విభాగిం 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

రరీక్షకల వివరాలు 

 

1.  డా. ఓ. కృ్ణయా  ( నిజాీం కాలేజ్ )     9391102323 

2.  డా. పి. వారిజారాణి ( కోఠి ఉమెన్్  కాలేజ్ )    9704179975 

3.  బి. జా్య తి ( ఏ. వి. కాలేజ్ )      9347371272 

4.  జె. ఉదయభారతి ( వివేకానీంద గవరా మెీంట్ డిప్రీ కాలేజ్ ) 9440494409 

5.  డా. ఎస్. సూరా కాీంతి ( అరోరా డిప్రీ కాలేజ్ )   9666643471 

 

***** 

 

హిందీ మహావిద్యా లయిం 

(స్వ యిం ప్రతిరతిి మరియు న్యా క్ గురిిింపు పిందిన విదా్య స్ింస్థ) 

నలలకింట, హైదరాబాద్ 

 


