తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం
(Established under Act No. 23 of 2006, A.P))
CBCS Pattern of B.A., B.Sc. B.Com. B.B.A Telugu second
language

I – semester

- II - SEMESTER

ప్ాాచీన కవిత్వం
1. వక ుంతలోతృహఖ్యానము

నననయ

1. గొడగూచి

తృహల ురికి

సో మనాథ఼డు
2. త్ాాగతురతి

కొఱవిగోరహజు

2. గజుందరమోక్షము

బమ్మెర

తృో తన
3. షుంఴరణుడి తష఼ు

ుఄదద ుంకి గుంగహధరుడు

3. శ్రీరుంగక్షతర మశిమ

సహరుంగు

మొలల

4. ష఼భాఴతముల

ఏన఼గు

1. రహజు - కవి

గుఱఱ ుం

తమెయ
4. సన఼మతుుందేవము
లక్షెణకవి
ఆధునిక కవిత్వం
1. కహష఼ల

గురజాడ ుఄతృహారహఴు

జాశులహ
2. గుంగిరెదద ఼
3. ుఄుంతరహనదము

డా. లయల ద఼రగ యా
దావరథి

2. జయభేరి
3. ర ుంచద఼ల

శ్రీశ్రీ
డా.వ.

నారహయణరెడి
4. రోడుి రోలర్

ుఅచారా ేరహఴరుం జగనానథుం

4. ుఄల్వఴదా

కౌముది

వచన విభాగం
1. యుగహుంతుం (కథాతుక) నెలల లరి
కవఴసహఴమి

రుదరమదేవి, ఒదిదరహజు వత్ారహమచుందరరహయవరె

2. ఎుంకనన (కథాతుక) ుఅచారా తృహకహల

యళోదారెడి

1. మయమిడిుండు (లహాషుం) ష఼రఴరుం రత్ారెడి
2. మయ ుఉరు తృో యుంది ( జాాకహల ) దేఴులల్వల
లుంకటకాశణ ళహవర ి
3. ుఆదీ ఒక కఱే - ేరుల దారుల
గురురుంచ఼కోఴడుం
(లహాషుం)
శ్రీమతి
నుందగిరి ుఆుందిరహదేవి
వ్ాాకరణం

భాషాభాగాలు

1. షుంధ఼ల

1. షమయసహల

2. భాషహభాగహల గురిరుంు

2. రహాయ దాల

3. సహధ఼ వబాదల గురిరుంు

3.

నానారహాల

Examination Pattern in 2 semesters
రీక్షా ద్ధ తి రండు సెమిస్ట రల లో
ఎ. ఇంటరనల్ అసెెస్ మంట్ ా తి సెమిస్ట ర్ లో

20

బి. సెమిస్ట ర్ రీక్షా

80

1. దాుం, రతిదారా త్ాతారహాల షమగీ లహాఖ్ా

12

2. షుందరభుం షశిత లహాఖ్ాల

12

3. లహాషరూ రవన (తృహరచీన దాభాగుం)

12

4. లహాషరూ రవన (ుఅధ఼తుక కవితఴుం)

12

5. లహాషరూ రవనల (ఴచన విభాగుం)

20 (10+10)

6. లహాకరణుం భాషహభాగహల

12

B.A/B.Com/B.Sc/ B.S.W/BBA I semester
Model Paper TELUGU , Paper-I (Second Language)
(New Syllabus, Effective from 2016-17)
Time: 3 hours
I.
ఈక్రంద్ి వ్ానిలో ఒకద్యనిక్ ా తిద్యరథ తయత్రామును వ్ాాయుము:
(a)

Max Marks: 80
1×12=12

విరీత రతిభాశలేమిటికిన఼రీఴనాథ! యీ ుతరతగ
తర రిశఴుంగ ష఼ఖ్ుంబు వేకొన఼ము ముకహరహరకరూార సహుం
దర రహగ రషరుంబు జుందనము జుందరజయాతునయుుం బుతరతగహ
తరరిశఴగమునటల
ల జీఴులక సాదాుంబే కడున్ శ్రతమ్ే
(లేదా)

(b)

కల ఴలవిుంద఼జకుఴలకుంద఼ఴ లెనెనలతీఴద఼ుం ము
చ఼ులమ్మడకోణ ముంగజుతుచఽరి చఽులయుంు జారకహుంతల
తలలెరగొుంగ రహతిర క లదైఴము చలల తు రహజు ుంకజుం
బుల ముక గొయా ుఄచ఼ాతుతు ముద఼
ద మరుంది లెల్వుంగె నయాడన్

II.

ుఇకిీుంది లహతులో 'ుఄ' భాగుం న఼ుండి రెుండిుంటిక,ి 'ుఅ' భాగుం న఼ుండి రెుండిుంటికి షుందరభషశిత
లహాఖ్ాల రహయుండి:-

2×3=6
'అ' భాగము

(1)

తాల కనగునె ధారిెక లక

(2)

ుఄలల తుగ కలరుామతులడ నబజ షఖ఼్తు

(3)

ష఼ఖ్ము ద఼ుఃఖ్ుంబు కహరహారిా చఽడఁడుంద఼

(4)

తికిదయుటట ుంగహతమువేయు
'ఆ' భాగము

(1) మరుల ేరమతు మది తలుంచక మరుల మరుల న఼ ఴయష఼త్ోడనె

III.

(2)

ష఼కవి జీవిుంచ రజల నాల కలయుంద఼

(3)

తుుంగి లోతున఼ చఽడగోరిత్ తూటిచ఼కున఼ కల ష఼కో

(4)

కవిసాదయుం తృో యుంది కవి ుఈదయుం తృో యుంది

1. వక ుంతలోతృహఖ్యానుం కథ దాఴరహ నననయ చాన తూతి ఏమిటో విఴరిుంచుండి.
2. సన఼మత్ షుందేవము తృహఠ్ా సహరహుంళహతున విఴరిుంచుండి.
3. షుంఴరణుడి తతృో విధానాతున విఴరిుంచుండి.
4. త్ాాగతురతి లోతు షుందేళహతున విఴరిుంచుండి.

2×3=6

2×6=12

IV

1. రోడుిరోలరు కవితలోతు షుందేళహతునవిఴరిుంచుండి.

2×6=12

2. ుఄుంతరహనదము కవితలో దావరథి కాశణ మయచారుాల ుఆచిున షుందేళహతున త్లాుండి.
3. కహష఼ల కవితలో గురజాడుఄతృహారహఴు షుందేళహతున విఴరిుంచుండి
4. గుంగిరెదద ఼ కవితలో ఴరణ నరీతితు విఴరిుంచుండి.
V.

ుఇ కిీుంది లహతులో రెుండిుంటికి షమయధానాల లహరయుండి:-

2×10=20

(1)

రుదరమదేవి నఴల ుఅధారుంగహ ుఅమ్మ తృహతర చితరణ విధానాతున రహయుండి.

(2)

మదనముంజరి రుదరమదేవి కొల ఴులో చేరిన రీతితు విఴరిుంచుండి.

(3)

రుదరమదేవి మహదేఴరహజున఼ ఓడిుంచిన రీతితు గూరిు లహరయుండి.

(4)

గోనబుదాారెడిి తృహతర షఴభాలహతున విఴరిుంచుండి.

VI. ుఇ

కిీుంది

లహతులో

4×2=8
(1) కమలయర
(5) ుఄుంబుదిసొ చ఼ు

నాల్వగ ుంటికి

దుం

(2) ుఄయయాడ

విడదీవ

షుంధి

కహరహాల

(3) తృహరణాఴనోత్ాుశి

(6) నమెక ుండుట (7) రతాక్షము

లహరయుండి:-

(4) ఒకిుుంత
(8) లేదిలన్

VII. ుఇ కిీుంది లహతులో నాల్వగ ుంటికి తుాల దిదిద షరియయైన రూతృహల లహరయుండి:4×1=4
(1) కుాల ుండిల
(5) తృో డశ

(2) భాధ

(3) చుంధష఼ు

(4) సవా

(6) మదాాననుం

(7) దరణి

(8) ళహుత్ారుం

B.A/B.Com/B.Sc/ B.S.W/BBA II semester
Model Paper TELUGU ,Paper-I (Second Language)
(New Syllabus, Effective from 2016-17)
Time: 3 hours
I.
ఈక్రంద్ి వ్ానిలో ఒకద్యనిక్ ా తిద్యరథ తయత్రామును వ్ాాయుము:
(a)

Max Marks: 80
1×12=12

వరికిుంజెాడు వుంఖ్చకీ యుగముుంజదో య షుంధిుంఁడే
రిలహరుంబున఼ జీరఁడభ్రగతిుంబతునుం డాకరిణ కహుం
తర ధమిెలల ముజకునొతరడు విలహద తృో ర దా త శ్రీ క చో
రి చేలయుంచలమ్మన
ై వీడడు గజ తృహరణాఴనోత్ాుశియయై
(లేదా)

(b) ుఅదలుంద఼ ధర
ై ా గుణముంచితషుందలుంద఼దాల్వెయున్
భ్ుషభ్ుంతరహలమునబుశులలహకుతురతఴ మయజి బా
హ టలవకిరయున్ యవమునుందన఼రకిరయు, విదాయుంద఼ లహుం
ఛారి ఴాదిద యున్, బరకాతివదద గుణముుల షజజ నాల్వకిన్
II.

ుఇకిీుంది లహతులో 'ుఄ' భాగుం న఼ుండి రెుండిుంటిక,ి 'ుఅ' భాగుం న఼ుండి రెుండిుంటికి షుందరభషశిత
లహాఖ్ాల రహయుండి:-

2×3=6
'అ' భాగము

(1)

గగనరతనముాడు రత్ానకరమునఁగలవ

(2)

ుఅడడు డుచ఼ల కచట బో వతిలో?

(3)

కలడుకలని న఼లహడు కలడో లేడో

(4)

విదానెఱ఼ుంగతు లహడు మరురుడే?
'ఆ' భాగము

(1)

నన఼వైతుం

రుంచాగినకి

షమిధనొకుటి

ుఅసృతిచాున఼

2×3=6
(2) ష఼కవి జీవిుంచ రజల నాల కలయుంద఼

III.

(3)

తుుంగి లోతున఼ చఽడగోరిత్ తూటిచ఼కున఼ కల ష఼కో

(4)

కవిసాదయుం తృో యుంది కవి ుఈదయుం తృో యుంది

1. గొడగూచి భ్కిర తతారతన఼ విఴరిుంచుండి.
2. గజుందరమోక్షుం తృహఠ్ా ుఅధారుంగహ తృో తన కవిత్ారీతితు త్లాుండి.

2×6=12

3. సహరుంగు తమెయా చేవన శ్రీరుంగ మయసత్ాెుతున త్లాుండి.
4. ఏన఼గు లక్షెణ కవి చాన ష఼భాఴత్ాల సహరహతున విఴరిుంచుండి.

IV. 1.శ్రీశ్రీ ‘జయభేరి’ కవితలో ుఆచిున షుందేళహతున విఴరిుంచుండి.

2×6=12

2. జాశులహ రహజు- కవి దాఴరహ ుఄుందిుంచిన తూతితు విఴరిుంచుండి
3.వ. నారహయణరెడి రుంచ ద఼ల దాఴరహ ుఆచిున షుందేళహతున చాుండి.

4.ుఄల్వఴదా కవితదాఴరహ కవికౌముది ుఄభితృహరయయల చాుండి
V.

1.

యుగహుంతుం

కథలో

చితిరతమ్మన
ై

శైదరహబాద్

లహత్ాఴరణాతున

విఴరిుంచుండి.

2×10=20
2. ఎుంకనన కథ దాఴరహ రచయతిర ుఆచిున షుందేవుం త్లాుండి.
3. మయమిడిుండు గురిుంచి ష఼రఴరుం రత్ారెడిి భాఴనలన఼ విఴరిుంచుండి.
4. కాశణ ళహవర ి మయ ుఉరు తృో యుంది దాఴరహ చుాక నన జాాకహల విఴరిుంచుండి.
VI. ుఇ కిీుంది లహతులో నాల్వగ ుంటికి విగీ సలహకహాల లహరవ, షమయషుం ేరు త్లుండి:(1) ుఄశట దిక ుల

(2) ుఄబద షఖ఼్డు

(3) షఽరాచుంద఼రల

(4) జననాథ఼డు

(5) బుంగహరుమ్ేతు

(6) శ్రత్ాుంవుడు

(7) మూరఖ జన఼ల

(8)

షుంసహరచకీము
VII. ుఇ కిీుంది లహతులో నాల్వగ ుంటికి ఒక రహాయద రూుం లహరయుండి:(1) షుంగరము

(2) రహజు

(3) విజయుడు

(5) గోళహల

(6) గౌతమబుద఼
ా డు (7) ధరణి
****

4×1=4
(4) సరి
(8) టనము

4×2=8

తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం
(Established under Act No. 23 of 2006, A.P))
CBCS Pattern of B.A., Modern Telugu

I – semester
1.కహల కౌశిక డు

I st Year, 2 semesters

- II - SEMESTER
గౌరన

2.షతాభామ సహుంతఴనుం నుంది తిమెన

1.రహజ ధరహెల

గడియయరుం లెుంకటళేశళహవర ి

2.తృో తనచరితమ
ర ు

లహనమయమలై

ఴరదాచారుాల
3.ష఼భ్దర రిచరా చేమకలర లుంకటకవి

3. బుద఼దతు ుఈదేవుం లముగుంటినరవుంహచారుాల
4. మయనఴగీతుం

1.రతిమయ నాటకము

తృహటిబుండ మయధఴవరె

కవిరహజ మూరిర

1.త్ల గుభాశ ై ుఈరూ
ద రభాఴము

బూరుగలరహమకాషహణరహఴు
2. గురుఴుగహరి ుఄూరఴుఅదరణ

సహమల షదాశిఴ

3. తృహతికళళ కవితఴుంలో భాఴుకత

చేకలరి రహమయరహఴు

తులదికహ రచన

లేఖ్య రచన

సహధారణ లహాషుం

షాజనాతెక రచన

విళేషహల

కథ, జాాకహల , సహాతుక

Examination Pattern in 2 semesters Modern language Telugu
రీక్షా దా తి రెుండు వమిషట రలలో ుఅధ఼తుక భాశ
I – semester
ఎ. ఇంటరనల్ అసెెస్ మంట్ ా తి సెమిస్ట ర్ లో

20

బి. సెమిస్ట ర్ రీక్షా

80

1. దాుం, రతిదారా త్ాతారహాల షమగీ లహాఖ్ా
2. షుందరభుం షశిత లహాఖ్ాల

తృహరచీననకవితఴుం /నాటకుం

12
16

3. లహాషరూ రవన (తృహరచీనకవితఴుం)

20 (10+10)

4. లహాషరూ రవన (నాటకుం)

20(10+10)

5. తులదికహ రచన , సహధారణ లహాషుం

12

- II – SEMESTER
ఎ. ుఆుంటరనల్ ుఄవుస్ మ్ముంట్ రతి వమిషట ర్ లో

20

బి. వమిషట ర్ రీక్షా

80

1. దాుం, రతిదారా త్ాతారహాల షమగీ లహాఖ్ా

12

2. షుందరభుం షశిత లహాఖ్ాల , ుఅధ఼తుకకవితఴుం

16

3. లహాషరూ రవనల (ుఅధ఼తుకకవితఴుం)

20 (10+10)

4. లహాషరూ రవనల ( ఴచనుం)

20(10+10)

5. లేఖ్య రచన, షాజనాతెక రచన,

కథ,

12

తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం
(Established under Act No. 23 of 2006, A.P))
B.A., B.Sc. B.Com. B.B.A Telugu second language.
II nd year syllabus
ప్రాచీన కవిత్వం
1. ధరమజుతు వక్ాతురయం

తిక్కన .ఉ..3ఆ.-4-34

2. విభీషణ శరణాగతి

గోనబుదాారెడ్డి యుదా క్ండ

3. గుణతుధి క్థ

శ్రీనాథఽడు

4. నారద గనమాతసరయం

ంగళి సారన

5. వగాన భంగం

ఆసారిమరింగంటి వంక్ట నరసంహచారయయలు

6. నారసంహ శతక్ం

ధరమురి శేషప

ఆధునిక కవిత్వం
1. రెైతు రశసి

వనమామల ై జగనాాథాచారయయలు

2. గురయదక్షడణ

అంబటి లక్షమమ నరసంహరజు

3. గుడ్డసెలు క్లిపో తున్ైా

బో యి భీమనా

4.నరయడ ననఽ, నరయడ ననఽ

క్ళోజి

5. ఆరి గీతం

దేవరక్ ండ బాలగంగధర తిలక్

6. దేవరక్ ండ దఽరగ ం

ముక్ురల రమారెడ్డి

వచన విభాగం
1. అరథ రతిర అరయణోదయం

దాశరథి రంగచారయ

2. స.. బరరన్ సహితయసేవ

జానఽమదిా హనఽమచాాసి ి

3. మన గీమనామాలు

క్లవయి లింగమూరిి

4. తువురయ తొలగిన తుుప (క్థ)
5. క్ ండమలి లు (క్థ)

పో లకంలిి శంతాదేవి
ఇలిి ందల సరసవతీదేవి

• వ్రాకరణం ఛందస్ుు , ఉతపలమాల. చంక్మాల, మతేి భము, శరద
ా లము, క్ందము,
తేటగీతి, ఆటవ్లది, స఼సము, దివద
• అలంకరరరలు, ఉమ, రదక్, సమాసో క్తి, ఉలలిఖ, ఉతేరేక్ష, శేిష, దిషటంతం, విరోధాభాస,
వయజసఽ
ి తి, అరథంతరనాయసం.
• ఉవ్రచకం: చలిచీమలు (సరంఘిక నాటకం) : ి.వి.రమణ

ప్రఠ్ాా ణాళిక
తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం
(Established under Act No. 23 of 2006, A.P))
బి.ఏ. రండవ స్ంవత్ురం, ేరు2 ML
ప్రాచీన సరహిత్ాం
సహితయ చరితర అధయయన రయోజనం యుగ విభజన తీరయ
పరజానాయ యుగం.
క్వితరయ యుగం. భారతం ఇతర రచనలు
శివక్వుల యుగం. పలుకరిక్త సో మనాథడు
క్వయ యుగం. శ్రీనాథఽడు పో తన
రబంధ యుగ లక్షణాలు. విశేషలు
అషట దిగగజ క్వుల రిచయం వివరంగ తెలుసఽక్ోవలసన క్వులు ెదాన,

తిమమన,

క్ిషణ దేవరయులు, ధారజ ట,ి రమరజభూషణుడు ముదల ైనవరయ.
దకవులు అనామయయ, తాయగయయ, రమదాసఽ, రక్మచరి వ్ంక్టదాసఽ, పో తులూరి
వీరబరహమం
శతక్ సహితయ రిచయం. సఽమతి, వమన, ధరమురి శేషప, దాశరథీ శత్కరలు
యక్షగనాలు చరివరల బాగయయ
ఆధునిక సరహిత్ాం
స్మగర రిచయం
క్ందఽక్ూరి వీరేశలింగం, గురజాడ అపపరవు, విశవనాథ సతయనారయణ, గురీ ం జాషువ, శ్రీశ్రీ.
మాడపటి హనఽమంతరవు, సఽరవరం రతారెడ్డి , క్ళోజి,
దాశరథి క్ిషణ మాచారయ , స.నారయణ రెడ్డి
నవల
వటిట క్ోట ఆళవవర్ సవమి, భాసకరభటి క్ిషణరవు, ఎం.వి.తిరయతయయ,
దాశరథి రంగచారయ , నవీన్.

కథ
శ్రీపద సఽబరహమణయశసి ,ి మధఽరంతక్ం రజారం, న్లి ూరి క్ేశవసవమి,
గూడారి స఼తారం.
నాటకం
.వి. రమణ , సఽంక్ర, క్ె.వ్.ై ఎల్. నరసంహరవు,
ఆధార గర ంథాలు
ఆంధర సహితయ చరితర సంగీ హం ఆచారయ ఖండవలిి లక్షమమరంజనం
తెలుగు సహితయ సమీక్ష 1 2 ఆచారయ జి. నాగయయ
ఆంధర వజమయ చరితర ఆచారయ దివక్రి వంక్టావధాతు
ఆంధర సహితయ చరితర ంగళి లక్షమమక్ంతం
సమాజిక్, చారితక్
ర నథయంలో తెలుగు సహితయ చరితర డ్ా. ముదిగంటి సఽజాతారెడ్డి
తెలంగణా, సహితయ చరితర ఆచారయ ఎస్.వి. రమారవు
తెలుగు సహితయ చరితర డ్ా. వ్లమల సమమనా
ముంగిలి డ్ా. సఽంక్తరెడ్డి నారయణరెడ్డి
తెలంగణ క్థా విక్సం సం.. డ్ా. ంతంగి వ్ంక్టేశవరయి
తెలంగణ నాటక్ విక్సం సం.. డ్ా. ంతంగి వ్ంక్టేశవరయి
తెలంగణ నవలా విక్సం సం..డ్ా. ంతంగి వ్ంక్టేశవరయి

