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S. No Course Total 

Marks 

Mid Sem 

Exam 

Sem End 

Exam 

Teaching 

Hours 

Credits 

1 
First Language 

English 

100 25 75 4 3 

2 
Second Language 

Telugu 

100 25 75 4 3 

3 

 

Life Skill Courses 

Entrepreneurship 

Development 

(ED) 

50 0 50 2 2 

4 

Skill 

Development 

Courses  

Plant Nursery 

50 0 50 2 2 

5 

Grammar and 

Alankaras – 1 

MAJOR - 1 

100 25 75 5 4 

6 

తెలుగు ప్రాచీన 
&ఆధునిక కవిత్వాలు 

– 1 
MAJOR – 2 

100 25 75 5 4 

7 

Classical 

Language -

Sanskrit - 1 

Grammar 

MAJOR - 3 

100 25 75 5 4 

Total 600   27 22 
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BA (OL) - Telugu - I Year - Semester – I 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - V 

Major – 1 

Language – I 

Grammar and Alankaras – I 

 

Unit – I 
ప్రౌఢవ్యాకరణం - సంజ్ఞాపరిచ్ఛేదం, 
Unit – II 
ప్రౌఢవ్యాకరణం  -  సంధిపరిచ్ఛేదం, 
Unit – III 
ప్రౌఢవ్యాకరణం   -  కారకపరిచ్ఛేదం. 
Unit – IV 
చంద్రాలోకం  - అలంకారప్రకరణం 1 నండి 15 అలంకారములు. 
Unit – V 
చంద్రాలోకం  - అలంకారప్రకరణం 16 నండి 25 అలంకారములు. 
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ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY ::   RAJAHMAHENDRAVARAM 

BA (OL) – Telugu – I year  

Semester - I 

W.e.f. (2020-21) 

Model Question Paper 

Paper – 5 

Major - 1 
Grammar and Alankaras - I 

Answer any 5 questions. Each question carries 5 marks (5 X 5M = 25M) (Total 8 

questions and at least TWO questions should be given from each unit) 

Time: 3 Hrs       Maximum Marks: 75. 

Section - A 

I. ఈ క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సంక్షిపత సమాధానము వ్రాయుము.   (5 X 5 = 25) 
1. సంజ్ఞాపరిచ్ఛేదమున సోదాహరణంగా వ్రాయండి. 
2. సంధిని నిరాచంచ, నిత్ాసంధిని సోదాహరణంగా తెలపండి. 
3. సంప్రదానకారకమున సోదాహరణంగా వ్రాయండి. 
4. “వీపసయందున గాల పరిమితియందున నామంబులకుఁగు వరణకంబగు” గూరిి వ్రాయండి. 
5. కావాములందు అలంకారాల వైశిష్ట్యానిి తెలపండి. 
6. ఉల్లేఖాలంకారానిి తెల్పప లక్ష్ాలక్ష్ణసమనాయం చెయాండి. 
7. దీపకాలంకారానిి గూరిి వ్రాయండి. 
8. పరికరాలంకారానిి గూరిి విశదీకరించండి. 

Section - B 

II. ఈ క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సమాధానాలన వ్రాయుము.    (5 X 10 = 50) 
1. ప్రౌఢవ్యాకరణము బాలవ్యాకరణమునక శేషగ్రంథము దీనిని సంజ్ఞాపరిచ్ఛేదముతో 

సమరిధంపుము. 
(ల్లదా) 

అనప్రయుకతము, త్దభవములన గూరిిప్రౌఢవ్యాకరత అభిప్రాయాలన వ్రాయండి. 
2. “కొనిి యెడల సవరణంబు పరంబగునపుడు పూరాపదాాంత్ డకారంబుసకారంబగు”, “ల్లలెముు” 

ఈ రండిండింటిని వివరించండి. 
(ల్లదా) 

“చట్యడవిం” పెనిదరులు ఈ రండు సూత్రములన సమీక్షించండి. 
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3. కారకాలన లక్ష్ణపూరాకముగా వివరించండి. 
(ల్లదా) 

“ఉండి పదంబు పరంబగుచో వలన కండు వరణకమటే్ల సవరణకంబునగు”, 
“కొనిియెడల విశేషణంబు దిాతీయాదులక (బ్రథమ చూపటియడి” ఈరండింటిని వివరించండి. 

4. ఉపమాలంకారానిి సోదాహరణంగా వివరించండి. 
(ల్లదా) 

ప్రతీప, తులాయోగిత్ అలంకారాలన లక్ష్ాలక్ష్ణసమనాయం చెయాండి. 
5. దృష్ట్యంత్వలంకారానిి ప్రబౌదధపూరాకముగా వివరించండి. 

(ల్లదా) 
నిదరశన, పరికరాలంకారాల్పి లక్ష్ాలక్ష్ణసమనాయం చెయాండి. 
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BA (OL) - Telugu - I Year - Semester – I 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - VI 

Major – 2 

తెలుగు ప్రాచీన &ఆధునిక కవిత్వాలు 
Unit – I 
శ్రీకాళహస్తతశారమాహాత్ుాము-ధూరజటి-తినిని వృత్వతంత్ం త్ృతీయాశ్వాసం 1 నండి 45 వ పదాం 
వరక. 

Unit – II 
శ్రీకాళహస్తతశారమాహాత్ుాము-ధూరజటి-తినిని వృత్వతంత్ం త్ృతీయాశ్వాసం 46 నండి 96 వ పదాం 
వరక. 

Unit – III 
శ్రీకాళహస్తతశారమాహాత్ుాము-ధూరజటి-తినిని వృత్వతంత్ం త్ృతీయాశ్వాసం 97 నండి 130 వ పదాం 
వరక. 

Unit – IV 
పిరదౌశి -  గుఱ్ఱం జ్ఞషువ మొదటి నండి కృతిసమరపణ విషయపరాంత్ం. 
Unit – V 
పిరదౌశి -  గుఱ్ఱం జ్ఞషువ కృతిసమరపణ త్దుపరిభాగం. 
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ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY ::   RAJAHMAHENDRAVARAM 

U G BA (OL) – Telugu – I year  

Semester - I 

W.e.f (2020-21) 

Model Question Paper 

Paper – 6 

Major - 2 

తెలుగు ప్రాచీన &ఆధునిక కవిత్వాలు 

Answer any 5 questions. Each question carries 5 marks (5 X 5M = 25M) (Total 8 

questions and at least TWO questions should be given from each unit) 

Time: 3 Hrs       Maximum Marks: 75. 

Section - A 

I. ఈ క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సంక్షిపతసమాధానము వ్రాయుము.  (5 X 5 = 25) 
1. తినిని జననానిి వివరించండి. 
2. శివుడు తినినికి ప్రత్ాక్ష్మైనవిధానానిి తెలపండి. 
3. ముకకంటి కంటికి తినిడు చ్ఛసిన వైదాానిి వివరించండి. 
4. ఫిరదౌశి సాపివృత్వతంత్వనిి వ్రాయండి. 
5. మస్తదుగోడలపై ఫిరదౌశి వ్రాసిన పదాసారాంశ్వనిి తెలపండి. 
6. ప్రబంధాలలో శ్రీకాళహసితమాహాత్ుాము యొకక విశిషయత్న పరిశీల్పంచండి. 
7. శివబ్రాహుణుని పరవేదనన వివరించండి. 
8. ఉడుమూరులోని చెంచెత్ల విలాసాలన వరిణంచండి. 

Section - B 

 
II. ఈ క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సమాధానాలన వ్రాయుము.    (5 X 10 = 50) 

1. తినిని జీవిత్విశేష్ట్లన బాలాక్రీడలన వరిణంచడి. 
(ల్లదా) 

ఈ క్రంది పదాానికి ప్రతిపదారథ, త్వత్పరా, విశేష్ట్ంశ్వలన వ్రాయండి. 
జలకంబాడి, విభూతి పెట్లయకొని, రక్షామూల్పకా మాల్పక 
వలయంబుల్ తొడి, దటియ గట్లయక, శిరోవరిధషుణ నీలాలకం 
బుల త్వుఁదీుఁగన జుటియ, కేల విలునముుల్ పూని, కాట్రేని పూ 



ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY::   RAJAHMAHENDRAVARAM 

BA (OL) COURSES Syllabus (2020-21) 

 

Page 7 of 68 
 

జలు సేయన్ వెడలెం గుమారుుఁడు సాాంత్ంబు లుప్పంగుఁగన్. 
2. తినిని వేట్ వరణనన విశీదీకరించండి. 

(ల్లదా) 
తినిడు శివల్పంగానిి ఉడుమూరికి రముని ప్రారిథంచన విధానానిి వివరించండి. 

3. శివడు తినిని భకితని ప్రశంసించన విధానానిి వ్రాయండి. 
(ల్లదా) 

“నాకాపాపాతుుజెపిపనంబదిలక్ష్ల్”, “నిలువు నిలువు మనెడు నెలుగుతోడ” ఈ 
రండింటికి సందరభవ్యాఖ్ాన వ్రాయండి. 

4. ఫిరదౌశి పాఠ్ామాధారంగా జ్ఞషువ్య కవిత్వ నైపుణ్యాని తెలపండి. 
(ల్లదా) 

జ్ఞషువ్య చత్రీకరించన ఫిరదౌశిపాత్రన వివరించండి. 
5. ఫిరదౌశికావాం దాారా కవి పాలకలమనసతత్వతానిి తెల్పపనవిధానానిి వివరించండి. 

(ల్లదా) 
ఫిరదౌశి కావామాధారంగా “రాజు - కవి” కాలగరభంలో కల్పసిపోయిన విధానానిి 
పరిశీల్పంచండి. 
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BA (OL) - Telugu - I Year - Semester – I 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - VII 

Major – 3 

CLASSICAL LANGUAGE SANSKRIT – I  

Unit – I 
लघसुिध्दान्तकौमदुी  - भ्वासदप्रकरणम ् – लडासदलकारपसरचयः। 
 
Unit – II 
लघसुिध्दान्तकौमदुी  - परस्मपैसदधातवः। आत्मनपेसदधातवः। 
 
Unit – III 
लघसुिध्दान्तकौमदुी  - अदासद, जहुोत्यासद, प्रकरणषे ुप्रथमसितीयधातवः। 
 
Unit – IV 
वतृ्तरत्नाकरम ्  -  सवद्यनु्माला, इन्द्रवज्रा, उपने्द्रवज्रा, दोधकम ्, रथोद्धता, वशंस्थम ्, तोटकम ्, 
दु्रतसवलसितम ्, भजुङ्गप्रयातम ्, स्रसववणी। 
 
Unit – V 
वतृ्तरत्नाकरम ्  -  विन्तसतलका, मासलसन, पञ्चचामरम ्, सशखसरणी, पथृ्वी, हसरणी, कोसकलम ्, 
मन्दाक्रान्ता, शार्दलूसवक्रीसडतम ्, स्रवधरा। 
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ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY ::   RAJAHMAHENDRAVARAM 

U G BA (OL) – Telugu – I year  

Semester - I 

W.e.f (2020-21) 

Model Question Paper 

Paper – 7 

Major - 3 

CLASSICAL LANGUAGE SANSKRIT – I  

Answer any 5 questions. Each question carries 5 marks (5 X 5M = 25M) (Total 8 

questions and at least TWO questions should be given from each unit) 

Time: 3 Hrs       Maximum Marks: 75. 

Section - A 

I. पञ्च सवभागान ् असधकृत्य अष्टौ लघिुमाधानप्रश्ाः दातव्ाः। तषे ुपञ्च िमाधयेाः। (5 X 5 = 25) 

1. “भ”ू धातोः लोट ्रूपासण सलखत। 
2. लट ्स्थानीयप्रत्ययान ् व्ाख्यात। 
3. “नदु” धातोः उभयपदषे ुलट्लकाररूपासण सलखत। 
4. सलट ्लकारे वतमूानान ् सवशषेान ् सलखत। 
5. सवद्यनु्माला ं व्ाख्यात। 
6. दोधकं व्ाख्यात। 
7. मासलनीं व्ाख्यात। 
8. मन्दाक्रान्ता ंसवशदयत। 

 
Section - B 

1. प्रसत सवभाग ेव्ािरूपप्रश्िय ंदातव् ंपञ्चाना ंिमाधानासन लेखनीयासन।(5 X 10 = 50) 
1. लृट ्स्थानीयप्रत्ययान ् िोदाहरण ंसवशदयत। 

(अथ वा) 

लडासददशलकारान ् िोदाहरण ंसवशदयत। 

2. चत्वासर ितू्रासण व्ाख्यात।       

अ) िावधूातकुाथधूातकुयोः   आ) अस्मदुत्तमः 

इ) सलसट धातोरनभ्यािस्य   ई) हलासद शषेः 
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उ) भवतो     ऊ) अभ्याि ेचचा ू

(अथ वा) 

चत्वासर रूपासण िाधयत। 

अ) भसवष्यसत    आ) भवथ 

इ) दुभवूासन    ई) अन्तभवूासम 

उ) भसवतास्थः    ऊ) भवसत 

3. व्रजधातोः दशलकाराणा ंरूपासण सलखत। 

   (अथ वा) 
सवसधसलङ्स्स्थानीय प्रत्ययान ् िोदाहरण ंसववणृतु। 

4. ि ेव्ाख्यात। 
अ) भजुङ्गप्रयातम।्    आ) वशंस्थम ् । 
   (अथ वा) 
इ) उपने्द्रवज्रा।     ई) स्रसववणी। 
 
5. ि ेव्ाख्यात। 
अ).  सशखसरणी     आ).  पञ्चचामरम ् 

(अथ वा) 
इ). हसरणी     ई). शार्दलूसवक्रीसडतम ् 
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BA (OL) - Telugu - I Year - Semester – II 

W.e.f. (2020-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. No Course Total 

Marks 

Mid 

Sem 

Exam 

Sem End 

Exam 

Teaching 

Hours 

Credits 

1 
First Language 

English 

100 25 75 4 3 

2 
Second Language 

Telugu 

100 25 75 4 3 

3 

 

Life Skill Courses   

Information and 

Communication 

Technology 

(ICT) 

50 0 50 2 2 

4 

Skill Development 

Courses  

‘A’ Group 

Business 

communication 

‘B’ Group 

Dairy Techniques 

 

50 0 50 4 4 

5 

Grammar and 

Alankaras – 2 

MAJOR – 1 

100 25 75 5 4 

6 

తెలుగు ప్రాచీన &ఆధునిక 
కవిత్వాలు – 2 
MAJOR – 2 

100 25 75 5 4 

7 

Classical Language 

- Sanskrit - 2 

Grammar 

MAJOR - 3 

100 25 75 5 4 

Total 600   29 24 
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BA (OL) - Telugu - I Year - Semester – II 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - V 

Major – 1 

Language – I 

Grammar and Alankaras – II 

 

Unit – I 
ప్రౌఢవ్యాకరణం – శబదపరిచ్ఛేదం 1 నండి 40 సూత్రముల వరక. 

Unit – II 
ప్రౌఢవ్యాకరణం – శబదపరిచ్ఛేదం 41 నండి 80 సూత్రముల వరక. 

Unit – III 

ప్రౌఢవ్యాకరణం – శబదపరిచ్ఛేదం 81 నండి 116 సూత్రముల వరక. 

Unit – IV 
చంద్రాలోకం  - అలంకారప్రకరణం 26 నండి 40 అలంకారములు. 
Unit – V 
చంద్రాలోకం  - అలంకారప్రకరణం 41 నండి 50 అలంకారములు. 
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ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY ::   RAJAHMAHENDRAVARAM 

BA (OL) – Telugu – I year  

Semester - II 

W.e.f. (2020-21) 

Model Question Paper 

Paper – 5 

Major - 1 

Grammar and Alankaras - II 

Answer any 5 questions. Each question carries 5 marks (5 X 5M = 25M) (Total 8 

questions and at least TWO questions should be given from each unit) 

Time: 3 Hrs       Maximum Marks: 75. 

Section - A 

I. ఈ క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సంక్షిపత సమాధానము వ్రాయుము.   (5 X 5 = 25) 
1. సంబోధనంబున స్త్రీవ్యచకంబునక పరంబగుశబదమున వివరింపుము. 
2. నితెయా కవచనాంత్ములన తెలుపుము. 
3. షషయాంత్ త్దాది శబదములు సాయమరథకంబులగుట్న తెలుపుము. 
4. కిమేకారథక శబదములు బహువచనాంత్ములుగా నండు సాథనములన వివరింపుము. 
5. విశాకరుుడనియు రూపంబు – సమీక్షింపుము. 
6. విరోధాభాసాలంకారమున వివరింపుము. 
7. అన్యానాాలంకారమున ఉదాహరణపూరాకంగా వ్రాయుము. 
8. సారాలంకారమున లక్ష్ాలక్ష్ణసమనాయం చ్ఛయుము. 

Section - B 

 
II. ఈ క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సమాధానాలన వ్రాయుము.    (5X10 = 50) 

1. అ) విశేషణము అనగానేమి, ఎనిి విధములో సోదాహరణంగా తెలుపుము. 
(ల్లదా) 

ఆ) “జడంబుమీది తోడక మెయి, మైలు వికలపంబుగనగు”, “అరాాదుల 
కడయవచ్చినకత్ాంబున మీద వువరణకంబున వైకల్పపంగానగు” – ఈ రండు 
సూత్రములన వివరింపుము. 
2. అ) యుషుదసుచేబదములక కలుగు విశేషములన వివరింపుము. 

(ల్లదా) 
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ఆ) కనాా, రాములవ్యరు, దానిన్, ఈరు – రూపములన సాధింపుము. 
3. అ) సంఖాావ్యచకములక కలుగు విశేషములన ఉదాహరణపూరాకంగా 
వివరింపుము. 

(ల్లదా) 
ఆ) మహదిాశేషణ సంఖాావ్యచకంబులకంగొనిి యెడల మహత్వకరాంబు చూపెట్టయడి – 
వివరింపుము. 
4.అ) శేేష్ట్లంకారభేదములన తెల్పపి, ఉదాహరణపూరాకంగా వివరింపుము. 

(ల్లదా) 
ఆ) “నమసతస్యు కృతౌ యేన ముధారాహ వధూకచౌ”, “సాానరూపం కృత్ం పదుహారేణ 
కచమండలమ్” – ఈ రండు ఉదాహరణములక అలంకారమున తెల్పపి 
లక్ష్ణసమనాయము చ్ఛయుము. 
5. అ) విశేష్ట్లంకారమున లక్ష్ాలక్ష్ణసమనాయపూరాకంగా వివరింపుము. 

(ల్లదా) 
 ఆ) కారణమాలాంకారమున లక్ష్ాలక్ష్ణసమనాయపూరాకంగా వివరింపుము. 
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BA (OL) - Telugu - I Year - Semester – II 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - VI 

Major – 2 

Language – I 

తెలుగు ప్రాచీన &ఆధునిక కవిత్వాలు – 2 

Unit – I 
మనచరిత్ర - ప్రబంధపరిచయం ప్రథమాశ్వాసం పూరితగా. 
Unit – II 
మనచరిత్ర – దిాతీయాశ్వాసం – ప్రారంభం నండి 39 వ పదాం వరక. 
Unit – III 

మనచరిత్ర – దిాతీయాశ్వాసం – 40 వ పదాం నండి ఆశ్వాసాంత్ం వరక. 
Unit – IV 
కినెిరసానిపాట్లు – విశానాథ సత్ానారాయణ – కినెిరపుట్లయక, నడకలు, నృత్ాం, సంగీత్ం. 

Unit – V 
కినెిరసానిపాట్లు – విశానాథ సత్ానారాయణ –కడల్పప్ంగు, కినెిరదుుఃఖ్ం, గోదావరిసంగమం, 
కినెిరవైభవం. 
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ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY ::   RAJAHMAHENDRAVARAM 

U G BA (OL) – Telugu – I year  

Semester - II 

W.e.f (2020-21) 

Model Question Paper 

Paper – 6 

Major - 2 

తెలుగు ప్రాచీన &ఆధునిక కవిత్వాలు – 2 

Answer any 5 questions. Each question carries 5 marks (5 X 5M = 25M) (Total 8 

questions and at least TWO questions should be given from each unit) 

Time: 3 Hrs       Maximum Marks: 75. 

Section – A 

I. ఈ క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సంక్షిపతసమాధానము వ్రాయుము.  (5 X 5 = 25) 

1. ప్రవరుని వరణనన తెలపండి. 
2. ఓ చతురాసా వంశ కలశోదధి పూరణ శశ్వంక! తీరథయా 

త్రాచణశీల్పనై జనపదంబులు, పుణానదీనదంబులున్ 
జూచతి నం దు నందుుఁగల జోదాములున్ గనుఁగొంటి నాపటీ 
రాచల పశిిమాచల హిమాచల పూరా దిశ్వచలంబుగన్. - 
అన పదామునక భావము వ్రాయండి. 

3. అచట్ పుటియన చగురు కొమైన చ్ఛవగాదె. అన దానిని వివరింపుము. 
4. ఎకకడివ్యడో… అన పదామునక భావం వివరింపుము. 
5. బుదిధజ్ఞడా జనితోనాుదల్ వివరింపుము. 
6. కినెిరపుట్లయకన తెలపండి. 
7. కినెిరనడకలలలోని వయాారాలన తెలపండి. 
8. గేయకవిత్ామునందు కినెిరసానిపాట్లకగల సాథనానిి తెలపండి. 

Section - B 

II. ఈ క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సమాధానాలన వ్రాయుము.  (5 X 10 = 50) 

1. అ) ప్రవరుని గుణశీలములన వరిణంచ్చము. 
(ల్లదా) 

ఆ) ప్రవరునక సిదుధనక గల సంభాషణన విశదీకరించ్చము. 
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2. అ) హిమపరాత్వరణనన వివరించండి. 
(ల్లదా) 

ఆ) ప్రవరుని మనసిథతిని వరిణంపుము. 

3.  అ) వరూధినీ – ప్రవరుల సంభాషణన విశదీకరింపుము. 

(ల్లదా) 
ఆ) పెదదన కవిత్వ విశేష్ట్లన వ్రాయుము. 

4. అ) విశానాథవ్యరి “కినెిరసానిపాట్లు” అదుభత్సృష్టయని చరిించ్చము.  
(ల్లదా) 

ఆ) కినెిరసాని నృత్వానిి, సంగీత్వనిి విశదీకరించ్చము. 
5. అ) కినెిరసాని నదిగా మారి గోదావరిసంగమానిి ప్ందిన విధానానిి 
వివరించ్చము. 

(ల్లదా) 
ఆ) “కినెిరసానిపాట్లు” లో కడల్పప్ంగు, కినెిరవైభవ్యనిి విశదీకరించ్చము. 

-o O o- 
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BA (OL) - Telugu - I Year - Semester – II 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - VII 

Major – 3 

CLASSICAL LANGUAGE SANSKRIT - II 

Unit – I 
भारवःे सकराताज ुनूीयम ् – प्रथमिगःू 1 तः 15 पयनू्तम।् 
Unit – II 
भारवःे सकराताज ुनूीयम ् – प्रथमिगःू 16 तः 30 पयनू्तम।् 
Unit – III 
भारवःे सकराताज ुनूीयम ् – प्रथमिगःू 31  तः 45 पयनू्तम।् 
Unit – IV 
लघसुिध्दान्तकौमदुी  - सदवासद, स्वासद प्रकरणषे ुप्रथमसितीयधातवः। तदुासद, रुदासद तनासद, क्र्यासद 
चरुासद प्रकरणषे ुप्रथमसितीयधातवः।  
Unit – V 
लघसुिध्दान्तकौमदुी  - कृदन्त ेकृत्यप्रसक्रया, पवूकृूदनं्तम।् 
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ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY ::   RAJAHMAHENDRAVARAM 

U G BA (OL) – Telugu – I year  

Semester - II 

W.e.f (2020-21) 

Model Question Paper 

Paper – 7 

Major - 3 

CLASSICAL LANGUAGE – SANSKRIT - II 

Answer any 5 questions. Each question carries 5 marks (5 X 5M = 25M) (Total 8 

questions and at least TWO questions should be given from each unit) 

Time: 3 Hrs     Maximum Marks: 75. 

I. पञ्चप्रश्ाः िमाधयेाः ।      (5 X 5 = 25) 
1. भारवःे कसवतावसैशष्ट्य ंसनरूपयत। 
2. ियुोधनः जगतीं कथ ंजते ु ंयतत।े 
3. दुयोधनः भतृ्यासरष्वनरुाग ंकथ ंप्रकटयसत। 
4. “न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनजुीसवसभः” – सववणृतु। 
5. “अनीयर”् प्रत्ययसवधायकं ितू्र ंसवसलख्य रूपिय ंसवशदयत। 
6. पवूकृूदन्त ेकः प्रत्ययसवधायकितू्रासण सवसलख्य एकं रूप ंसवशदयत। 
7. धमरूाजः वनचेरं कस्म ैकायायू सनयकु्तवान।् 
8. प्रथमिग ेराजनीसत अशंान ्  सलखत। 
II. पञ्चप्रश्ाः िमाधयेाः।       (5 X 10 = 50) 
9. एकस्य श्लोकस्य प्रसतपदाथ ंतात्पयञू्च सलखत।     
अ)   कृतासरषड्वगजूयने मानवीमगम्यरूपा ंपदवीं प्रसपत्सनुा । 

सवभज्य नकं्तसदवमस्ततसन्द्रणा सवतन्यत ेतने नयने पौरुषम ् ।। 
(अथवा) 

आ)  व्रजसन्त त ेमढूसधयः पराभव ंभवसन्त मायासवष ुय ेन मासयनः । 
प्रसवश्य सह घ्नसन्त शठास्तथासवधानिवंतृाङ्गासिसशता इवषेवः ।। 

 
10.  अ)  वनचेरः धमरूाज ंसकमवुाच?  

(अथवा) 
आ) ियोः िन्दभवू्ाख्यान ंकुरुत। 
1. विपूमानस्य विसून मसेदनी। 
2. सधनोसत हव्ने सहतणे्यरेतिम।् 
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3. न िवंतृ्ताङ्गसन्तसशता इवषेवः। 
 
11.  अ) द्रौपदीधमरूाजिवंाद ंसवशदयत। 

(अथवा) 
आ) पाठ्यभागमनिुतृ्य राजनीसत अशंान ् सवशदयत। 

12.  अ) चत्वासर ितू्रासण व्ाख्यात। 
 1. धातोः     2. कृत्यल्यरुो बहुलम ् 
 3.ह्रस्वस्य सपसत कृसत तकु ्   4. मजृरे्ववभाषा 
 5. पोरदुपधात ्  

(अथवा) 
आ) चत्वासर रूपासण सलखत। 
 1. सभरेसलमा    2. एतयेम ् 
 3. सशष्यः    4. मावयःू 
 5. कायमू ्  
 
13. अ) चत्वासर ितू्रासण व्ाख्यात। 
 1.ण्वलु्तचृौ    2. राजःेरतश ् 
 3. क्तक्तवतसुनष्ठा    4. दधातरे्वह 
 5. षः प्रत्ययस्य 

(अथवा) 
आ) चत्वासर कृदतन्तरूपासण सलखत। 
 1. जनादनूः    2. कुरुचरः 
 3.िोमयासज    4.राजयधु्वा 
 5. पसवत्रम ् 
      

 -oOo-  
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BA (OL) - Telugu - II Year - Semester – III 

 W.e.f. (2020-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. No Course Total 

Marks 

Mid Sem 

Exam 

Sem End 

Exam 

Teaching 

Hours 

Credits 

1 
First Language 

English 

100 25 75 4 3 

2 
Second Language 

Telugu 

100 25 75 4 3 

3 

 

Life Skill Courses    

Compulsory 

Environment 

Education 

50 0 50 2 2 

4 

Skill 

Development 

Courses  

A Group  - 

Analytical Skills 

B Group - 

Disaster 

Management 

50 0 50 4 4 

5 

Grammar and 

Alankaras – 2 

MAJOR – 1 

100 25 75 5 4 

6 

తెలుగు ప్రాచీన 
&ఆధునిక కవిత్వాలు 
– 2 
MAJOR – 2 

100 25 75 5 4 

7 

Classical 

Language - 

Sanskrit - 2 

Grammar 

MAJOR - 3 

100 25 75 5 4 

Total 600   29 24 
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BA (OL) - Telugu - II Year - Semester – III 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - V 

Major – 1 

వ్యాకరణము, ఛందస్సస 
 

UNIT – I 

ప్రౌఢవ్యాకరణం – సమాసపరిచ్ఛేదం 36 సూత్రాల వరక. 

UNIT – II 

ప్రౌఢవ్యాకరణం – సమాసపరిచ్ఛేదం 37వ సూత్రం నండి చవరి వరక,  త్దిధత్పరిచ్ఛేదం. 

UNIT – III 

ప్రౌఢవ్యాకరణం – వ్యకాపరిచ్ఛేదం. 

UNIT – IV 

అపపకవీయం – త్ృతీయాశ్వాసం – యతిప్రకరణము. 
UNIT – V 

అపపకవీయం – త్ృతీయాశ్వాసం – ప్రాసప్రకరణము. 
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BA (OL) - Telugu - II Year - Semester – III 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - V 

Major – 1 

వ్యాకరణము, ఛందస్సస 
MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సమాధానములు వ్రాయుము.   5X5=25 
1. ఒకకచో దిాగువు మిశ్రంబేకవచనాంత్ంబునగు. 
2. కఱ్కంఠుఁడు బహువ్రీహి. 
3. పదములని నామములు క్రయలవాయంబులని త్రివిధంబులు. 
4. ఋత్ాసంబంధవళి.య 
5. పూరణబందుప్రాసము. 
6. తొంబండ్రు. 
7. త్నమయము. 
8. అననాసికప్రాసము. 

 
SECTION – B 

II. అనిి ప్రశిలక సమాధానాలు వ్రాయండి.     5X10=50 

9.  అ. షషీ్ఠత్త్పరుషంబులందు నగాగమంబు విభాషనగు సమాసఘటిత్ంబీ శబదంబొకకచో 
సూచనారథకంబగు వ్యాఖాానించండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. క్రంబులకలు, కముదేనె – లన ససూత్రంగా సాధించండి. 

10. అ.త్నవరణకంబు పరంబగునపుడు త్చేబాదరథమునక లోపంబు విభాషనగు వ్యాఖాానించండి. 

 (ల్లదా)   

ఆ. వెలేడి, వ్యపిరిలన లన ససూత్రంగా సాధించండి. 
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11.  అ. సంపూరణమసంపూరణమని వ్యకాంబు దిావిధంబు - వ్యాఖాానించండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. వ్యకామునాయోగాత్వకాంక్షాసహిత్ంబగునరథము గల యాసతితయుకత పదసముదాయంబు - 
వ్యాఖాానించండి. 

12. అ. ఋత్ాసామావళులు, వృదిధవళులన లక్ష్ాలక్ష్ణసమనాయం చ్ఛయండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. వరణజయతులు, బందుయతులన వివరించండి. 

 

 

13. అ. ఖ్ండాఖ్ండప్రాసము, రేఫయుత్ప్రాసములన లక్ష్ాలక్ష్ణసమనాయం చ్ఛయండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. సంయుత్వక్ష్రప్రాసము, వికలపప్రాసములన వివరించండి. 
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BA (OL) - Telugu - II Year - Semester – III 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - VI 

Major – 2 

తెలుగు ప్రాచీన & ఆధునిక కవిత్వాలు - 2 

UNIT – I 

ఆంధ్రవ్యఙ్ుయము – కావావిభజనము – పంచమహాకావాపరిచయం – వ్యనిసారూపసాభావవిచారణం. 

UNIT – II 

వస్సచరిత్రము  - త్ృతీయాశ్వాసము –  1వ పదాం నండి 61వ పదాం వరక. 

UNIT – III 

వస్సచరిత్రము  - త్ృతీయాశ్వాసము –  62వ పదాం నండి 125వ పదాం వరక. 

UNIT – IV 

ఆధునికాంధ్రకవిత్ాము – శ్రీశ్రీపరిచయం – మహాప్రసాథనం – మరికొనిి గేయములు. 
UNIT – V 

మహాప్రసాథనం – చవరి వరక. 
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BA (OL) - Telugu - II Year - Semester – III 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - VI 

Major – 2 

తెలుగు ప్రాచీన & ఆధునిక కవిత్వాలు - 2 

MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సమాధానములు వ్రాయుము.    5X5=25 
1. ఆంధ్రవ్యఙ్ుయము. 
2. గిరికబాలాం. 
3. రామరాజభూషణుడు. 
4. భిక్షువర్షీయసి. 
5. ప్రతిఙా్. 
6. ప్రబంధలక్ష్ణ్యలు. 
7. పుషపకవిమానం. 
8. మానవుడా! 

SECTION – B 
II. అనిి ప్రశిలక సమాధానాలు వ్రాయండి.      5X10=50 

9. అ. పంచమహాకావ్యాలన పరిచయం చెయాండి. 

(ల్లదా) 
ఆ. కావావిభజనన చరిించండి. 

10. అ. క్రంది పదాానికి సమగ్రవ్యాఖ్ాన రాయండి. 

 వివిధోరేాపతులన్ జగనితుల మున్ వీక్షింపమో! వ్యరి పెం 
 పు పర్షక్షింపమొ, నింపమో చెల్పమి, యే భూపాలు నందైన నీ 
 భువన త్రాణ పరాయణోదభట్ భుజ్ఞ భూరి ప్రభామము, నీ 
 జవనాక్షేణ బలంబు గంటి మె? వస్సక్షాుమండలాఖ్ండలా! 
 

 (ల్లదా)   
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ఆ. గిరికసందరశనసమయంలో వస్సరాజుక కల్పిన భావ్యలన తెలపండి. 

11.  అ. తెలుగుప్రబంధాలేో వస్సచరిత్రప్రాధానాత్న తెలపండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. వస్సచరిత్రలోని పాత్రచత్రణన వివరించండి. 

12. అ. ఆధునికకవిత్ాంలో శ్రీశ్రీ అభుాదయభావ్యలన తెలపండి. 

(ల్లదా) 

ఆ." మహాప్రసాథనం, బుకకలు" – ఖ్ండికలసారాంశ్వనిి వివరించండి. 

13. అ."అదెయాత్ం, చ్ఛదుపాట్" – గూరిి వ్రాయండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. దేశచరిత్రలు, జగనాిథుని రథచక్రాలు – ఖ్ండికలలో శ్రీశ్రీభావ్యలు తెలపండి. 
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BA (OL) - Telugu - II Year - Semester – III 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - VII 

Major – 3 

Classical Language -Sanskrit – Grammar 

UNIT – I 
 
लघसुिद्धान्तकौमदुी – तसद्धतप्रकरण ेिाधारणप्रत्ययाः अपत्यासधकारः। 
 
UNIT – II 
 
तसद्धतप्रकरण े-  रक्ताद्यथकूाः चातरु्वथकाः। 
 
UNIT – III 
 
तसद्धतप्रकरण े– शसैषकाः सवकाराथकूाः। 
 
UNIT – IV 
 
उत्तरकृदन्त ं– तमुनु ् मलुौ सक्रयायाम ् इसत ितू्रमारभ्य – ऊसतयसूतजासतिासतहसेत.... ितू्रपयनू्तम।् 
 
UNIT V 
 
उत्तरकृदन्त ं– ज्वरत्वर... इसत ितू्रमारभ्य अन्यदवैक इसतपयनू्तम।् 
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BA (OL) - Telugu - II Year - Semester – III 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - VII 

Major – 3 

Classical Language -Sanskrit – Grammar 
MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. पञ्चसवभागान ् असधकृत्य अष्टौ लघिुमाधानप्रश्ाः दातव्ाः। तषे ुपञ्च िमाधयेाः  5X5=25 
1. आश्वपतम ्  2. पपै्पलम ्  3. सपतामहः 
4. रासियः   5. शसंयत्वा  6. पीत्वा खलु 
7. कीर्वणः   8. पाशपुतम ् 
 

SECTION – B 

II. अधो सनर्वदष्टाना ंपञ्चाना ंिमाधानासन लेखनीयासन।     5X10=50 
9. अ. कालिमययवलेाि ुतमुनु ् – इसत ितू्र ंव्ाख्यात। 

(अथ वा) 
आ. स्त्रीभ्यो ढक ्– इसत ितू्र ंिोदाहरण ंसवशदयत। 

10. अ. सपतवृ्मातलुमातामहसपतामहाः - इसत ितू्र ंिोदाहरण ंसवशदयत। 
(अथ वा) 

आ. अतइञ ् – इसत ितू्र ंसववृत्य दासषः  इसत रूप ंिाधयत। 
11. अ. तने सनवृतम ् – इसत ितू्र ंसववृणतु। 

(अथ वा) 
आ. सभषासदभ्योऽण ् - इसत ितू्र ंसववृणतु। 
12. अ. वृद्धाच्छः इसत ितू्र ंसववृणतु। 

(अथ वा) 
आ. तने प्रोक्तम ् - इसत ितू्र ंसववृणतु। 
13. अ. सनत्यवीप्सयोः - इसत ितू्र ंसवशदयत। 

(अथ वा) 
आ. हलश्च- इसत ितू्र ंिोदाहरणपवूकंू सववृणतु। 
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BA (OL) - Telugu - II Year - Semester – IV 

W.e.f. (2020-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. No Course Total 

Marks 

Mid Sem 

Exam 

Sem End 

Exam 

Teaching 

Hours 

Credits 

1 

Major 1 

జర్నలిజం 
100 25 75 5 4 

2 

Major 2 

తెలుగు సాహిత్ా చరిత్ర 
– 1 

100 25 75 5 4 

3 

 

Major 3 

Classical 

Language 

Sanskrit – 1 

100 0 50 5 4 

4 

Major 1 

వ్యాకరణం, 
అలంకారములు  
 

100 0 50 5 4 

5 

Major 2 

తెలుగు ప్రాచీన & 
ఆధునిక కవిత్వాలు  
 

  

 

100 25 75 5 4 

6 

Major 3 

Classical 

Language - 

Sanskrit - 2 

 

100 25 75 5 4 

 TOTAL 600   30 24 



ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY::   RAJAHMAHENDRAVARAM 

BA (OL) COURSES Syllabus (2020-21) 

 

Page 31 of 68 
 

BA (OL) - Telugu - II Year - Semester – IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - I 

Major  - 1 
జర్నలిజం 

UNIT – I 
సమాచారవినియమం (కముానికేషన్) – కముానికేషన్ నిరాచనం, రకాలు, డైరక్టయ కముానికేషన్. వెరబల్ 
కముానికేషన్.  
UNIT - II 
నాన్ వెరబల్ కముానికేషన్.ఇంట్రపరసనల్ కముానికేషన్, ఇంట్రాపరసనల్ కముానికేషన్, ఇండోర్ కముానికేషన్, ఔట్ 
డోర్ కముానికేషన్, మాస్ కముానికేషన్. 
UNIT - III 
జరిల్పజం – రిపోరియంగ్, ఎడిటింగ్  నిరాచనాలు, రకాలు, రిపోరయర్ అరహత్లు, లక్ష్ణ్యలు, విధులు, ఎథిక్టస ఆఫ్ 
రిపోరియంగ్, ఎడిటింగ్ అరహత్లు, లక్ష్ణ్యలు, బరువుబాధాత్లు. 
UNIT – IV 
న్యాస్ ఫీచర్స – ఫీచర్ న్యాస్, సాపట్ న్యాస్, న్యాస్ ఈవెంట్స, న్యాస్ హెడ్సస, న్యాస్ – లీడ్సస, అనిికరాల న్యాస్సే, 
ఫీచర్ లక్ష్ణ్యలు, రకాలు. 
UNIT - V 
తెలుగుపత్రికలచరిత్ర – తెలుగుపత్రికల ఆవిరాభవవికాసములు, తొల్పదశ, మల్పదశ, పరిణ్యమదశ, విసతరణదశ, 
వికాసదశ, తెలుగుపత్రికల వర్షికరణ, రకాలు, తెలుగుపత్రికలు, పాత్రికేయులు. 
 
ఆధారగ్రంథాలు  

జరిల్పజం పరియం – బూదరాజు రాథాకృషణ 
తెలుగు జరిల్పజం – డా. వి. లక్ష్మణరడిి. 
తెలుగు జరిల్పజం – దురిం రవీందర్. 
తెలుగు జరిల్పజం చరిత్ర – వావసథ  -రాపోలు ఆనంద భాసకర్. 
సమాచారాల చ్ఛరవేత్, పాత్రికేయత్ాం – డా యస్ జి డి చంద్రశేఖ్ర్. 
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BA (OL) - Telugu - II Year - Semester –IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - I 

Major – 1 

జర్నలిజం 

MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సమాధానములు వ్రాయుము.    5X5=25 
1. కృష్ట్ణపత్రిక. 
2. సమాచారవినిమయం – ప్రయోజనం. 
3. ముద్రణ 
4. ఎ.బ.కె. ప్రసాద్. 
5. శీరిీకలు. 
6. ఆంధ్రపత్రిక. 
7. ఖాసా స్సబాబరావు. 
8. సంపాదదకీయం. 

SECTION – B 
II. అనిి ప్రశిలక సమాధానాలు వ్రాయండి.      5X10=50 

9. అ. కమూానికేషన్ నిరాచనం, రకాలన తెల్పయజేయండి. 
(ల్లదా) 

ఆ. ఉపసంపాదకడి అరహత్లు, లక్ష్ణ్యలు,బాధాత్లన వివరించండి. 
10. అ. తెలుగుపత్రికలన వర్షికరించ విశదీకరించండి. 

(ల్లదా) 
ఆ. వ్యరతయందు జగము వరిధలుేచ్చనిది - వివరించండి. 

11.  అ. తెలుగులో సాహిత్ాపత్రికలన పరిచయం చ్ఛయండి.  
(ల్లదా) 

ఆ. వివిధరకాల రిపోరయరేన గురించ తెలపండి. 
12. అ.తొల్పత్రం పత్రికాసంపాదకల పత్రికాసేవన విశేేష్టంచండి. 

(ల్లదా) 
ఆ.తెలుగుపత్రికలు – ఉదామాల సారధాం గురించ విశేేష్టంచండి. 
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13. అ.ఫీచర్ లక్ష్ణ్యలు – రకాలు వివరించండి. 
(ల్లదా) 

ఆ. సాాత్ంత్రాానంత్రం వెలువడిన నాలుగు తెలుగుదినపత్రికలన గురించ విశదీకరించండి. 
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BA (OL) - Telugu – II Year - Semester – IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - II 

Major –  2 

తెలుగుసాహిత్ాచరిత్ర – 1 
Unit – I 
ప్రాఙ్ినియయుగం – సాహిత్ావికాసం. 

Unit – II 
కవిత్రయం – ననియ, తికకన, ఎఱ్ఱన. 

Unit – III 
శివకవియుగం – ననేిచోడుడు, పండిత్వరాధామల్పేఖారుజనడు, పాలుకరికి సోమన, దిాపదకావాసంప్రదాయం. 

Unit – IV 
ప్రబంధయుగం – ప్రబంధలక్ష్ణ్యలు, తిమున, శ్రీకృషణదేవరాయలు, ధూరజటి, రామరాజవిభూషణుడు, మొలే, తెనాల్ప 
రామకృషుణడు, పింగళిసూరన. 

Unit – V 
పదసాహిత్ాం – అనిమయా, క్షేత్రయా, త్వాగయా, కంచరేగోపని. 

ఆధారగ్రంథాలు 

తెలుగుసాహిత్ాచరిత్ర – దివ్యకరేవేంకటావధానలు, దాా.నా. శ్వస్త్రి. 

ఆంధ్రవ్యఙ్ుయచరిత్ర – పింగళిలక్ష్మీకాంత్ం. 

తెలుగుసాహిత్ాచరిత్ర – జి. నాగయా (మొదటిభాగం). 

సమగ్రంధ్రసాహిత్ాం – ఆరుద్ర. 

 

 

 

 

 



ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY::   RAJAHMAHENDRAVARAM 

BA (OL) COURSES Syllabus (2020-21) 

 

Page 35 of 68 
 

BA (OL) - Telugu – II Year - Semester – IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - II 

Major –  2 

తెలుగుసాహిత్ాచరిత్ర – 1 

MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సమాధానములు వ్రాయుము.    
 5X5=25 
1. నిరాచన్యత్తరరామాయణం. 
2. త్వాగయా. 
3. బసవపురాణం. 
4. కళాపూరోణదయం. 
5. ననియ భారత్వంధ్రీకరణ. 
6. దిాపదవ్యఙ్ుయం. 
7. ప్రబంధలక్ష్ణ్యలు. 
8. దాశరధీశత్కం. 

SECTION – B 
I. అనిి ప్రశిలక సమాధానాలు వ్రాయండి.      5X10=50 

9. అ. ననియాకవిత్వర్షతులన తెలపండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. ననియాక పూరాపు తెలుగుకవిత్న వివరించండి. 

10. అ. తికకననాట్కీయత్న వివరించండి.  

(ల్లదా) 

ఆ. ఎర్రనరచనలన పరిశీల్పంచండి. 

11.  అ. దిాపదలక్ష్ణ్యలు, దిాపదకావాపరిణ్యమాలన తెలపండి. 
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(ల్లదా) 

ఆ. పాలుకరికి సోమనరచనావైశిష్ట్యానిి విశేేష్టంచండి. 

12. అ. అలేసానివ్యరి అల్పేక జిగిబగిని విశదీకరించండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. అషయదిగిజకవులనిరణయానిి సమీక్షించండి. 

 

13. అ. క్షేత్రయా మువాగోపాలపదాలన పరిశీల్పంచండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. పదసాహిత్వానిి పరిచయం చ్ఛయండి. 
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BA (OL) - Telugu – II Year - Semester – IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - IV 

Major – 1 

వ్యాకరణము, అలంకారములు – 4 
Unit – I 
ప్రౌఢవ్యాకరణం – క్రయాపరిచ్ఛేదం సూత్రములు 1 నండి 25 వరక. 

Unit – II 
ప్రౌఢవ్యాకరణం – క్రయాపరిచ్ఛేదం సూత్రములు 26 నండి చవరి వరక. 

కృదంత్పరిచ్ఛేదం పూరితగా. 

Unit – III 
అహోబలపండితీయం – ఆదాాయాుః పంచాశదారాణుః – అన సూత్రం నండి సిదధసాధాాశ్వినసాారాుః పూరాణరథభేదతో 
దిావిధుః సూత్రం వరక. 

Unit – IV 

త్దుపరి సంజ్ఞాపరిచ్ఛేదం చవరి వరక. 

Unit – V 

తెలుగువ్యాకరణగ్రంథాలసమీక్ష్ణం. 
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BA (OL) - Telugu – II Year - Semester – IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - IV 

Major – 1 

వ్యాకరణము, అలంకారములు – 4 
MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సంక్షిపతసమాధానములు వ్రాయుము.   5X5=25 
1. సాయమరథక అనాయములన ఉదాహరణపూరాకంగా  వివరింపుము. 
2. దిాకరుకక్రయలన తెలుపుము. 
3. భూత్వరథకాసమాపకక్రయావిశేషంబున తెలుపుము. 
4. మూడు కృదంత్రూపాలన ససూత్రంగా సాధించ్చము. 
5. “తేऽనేాచాన ప్రవిశనిత శబదయోగవశ్వత్” – వివరింపుము. 
6. ”నానేాష్ట్ం వైధరుాం లఘాలఘూనాం రమోస్సత నిత్ాం సాాత్” – వ్యాఖాానింపుము. 
7. ప్రౌఢవ్యాకరణఘంటాపథవ్యాఖాానము గూరిి తెలుపుము. 
8. త్రిల్పంగలక్ష్ణశేషనామసారథకామున తెలుపుము. 

SECTION – B 

II. క్రంది వ్యనిలో అనిి ప్రశిలక సమాధానం వ్రాయుము. ప్రతి ప్రశిక 10 మారుకలు. 5X10=50 

9. అ. అసధాతువు అనంత్రూపవిశేషమున తెలుపుము. 

(ల్లదా) 

ఆ. త్ధదరుభూత్క్రయలారాాదారథ పరకంబులయి ప్రశ్విరథకంబులగుట్ తెలుపుము. 

10. అ. సాయమరథకము, ఇత్ారథకములన వివరింపుము. 

(ల్లదా) 

ఆ. క్రంది వ్యనిలో నాల్పింటికి ససూత్రంగా సాధింపుము. 

1.  డపిప 2. దిగుమతి 3. వడ్డిన  



ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY::   RAJAHMAHENDRAVARAM 

BA (OL) COURSES Syllabus (2020-21) 

 

Page 39 of 68 
 

4. ఉల్పవు 5.కావల్ప 6.రాయిడి 

11.. అ. ప్రకృతే స్సతతే దశోనాుః స్సాుః 

 కగచజయుట్డణ త్దనపబమ యరలవసహళం తు హలారిుః – సమీక్షింపుము. 

(ల్లదా) 

సంజ్ఞా పరిఛ్చిదము నందల్ప సంజాలన వివరింపుము. 

12. అ. అదాుః క్రయాస్స భూత్వరథద్యాతినమాదాగం వినాసరాుః యశ్రుతిమారాాలఘుయం ప్రవదనిత 
ప్రాణత్ుః పరం ప్రాణమ్ - వివరింపుము. 

(ల్లదా) 

ఆ. ద్రుత్ప్రకృత్యుః విరళాుః - వివరింపుము. 

 

13. అ. తెలుగువ్యాకరణగ్రంథాలన పరిచయం చ్ఛయుము. 

(ల్లదా) 

ఆ. ప్రౌఢవ్యాకరణము బాలవ్యాకరణమునక శేషగ్రంథము నిరూపించ్చము. 
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BA (OL) - Telugu – II
 
Year - Semester – IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -V 

Major – 2 

తెలుగు ప్రాచీన & ఆధునిక కవిత్వాలు -3 

Unit – I 
ఆముకతమాలాద – శ్రీకృషణదేవరాయులు – షషీ్ట్శ్వాసము – శ్రీకారికృపరేధక్ష్ణ్య ఇత్వాది తెవులైన గ్రహంబైన 
ఇత్వాది పదాపరాంత్ం. 

Unit – II 

ఆముకతమాలాద – శ్రీకృషణదేవరాయులు – షషీ్ట్శ్వాసము – అది యెటే్లండ్డ ఇత్వాది వచనం నండి ఇట్లవంటివి 
యిట్కెకకడు ఇత్వాది పదాపరాంత్ం. 

Unit – III 

ఆముకతమాలాద – శ్రీకృషణదేవరాయులు – షషీ్ట్శ్వాసము – దికాపలత్న వేతిత ఇత్వాది పదాం నండి 
సపతమాశ్వాసం నందల్ప అని ప్రస్సతతించ ప్రదదక్షిణనం గావించ  ఇత్వాది వచనపరాంత్ం వరక. 

Unit – IV 

అమృత్ంకరిసినరాత్రి (కవిత్వసంపుటి) దేవరకొండ బాలగంగాధరతిలక్ట. 
Unit – V 

అమృత్ంకరిసినరాత్రి (కవిత్వసంపుటి) దేవరకొండ బాలగంగాధరతిలక్ట. 
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BA (OL) - Telugu – II
 
Year - Semester –IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - V 

Major – 2 

తెలుగు ప్రాచీన & ఆధునిక కవిత్వాలు -3 

MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సంక్షిపతసమాధానములు వ్రాయుము.   5X5=25 
1. దాసరిదినచరాన తెలపండి. 
2. మంగళకైశికి – గానమాహాత్ుామున వ్రాయండి. 
3. మాలదాసరి, బ్రహురాక్ష్స్సనికి పట్లయబడిన విధమెటియది? 
4. బ్రహురాక్ష్స్సడు త్నన మనిింపుమని మాలదాసరిని వేడుకొనిన విధమున తెలుపుము. 
5. బ్రహురాక్ష్స్సడు ప్ందిన దివ్యానభవ్యనిి వివరించండి. 
6. అమృత్ం కరిసిన రాత్రి – అన కవిత్వసంపుటిలోని “కవివ్యకక” కవిత్న వ్రాయండి. 
7. ఆరతగీత్ం – కవిత్న వివరించండి. 
8. ఆధునికకవిత్ాంలో వచనగేయశైల్పని తెలపండి. 

SECTION – B 
II. అనిి ప్రశిలక సమాధానాలు వ్రాయండి.     5X10=50 

9. అ. మాలదాసరికథ పాఠ్ాభాగమాధారంగా శ్రీ కృషణదేవరాయల కవిత్వర్షతులన వివరించండి. 
(ల్లదా) 

ఆ.విషుణభకితకి నిదరశనం మాలదాసరికథ వివరించండి. 
10. అ. మాలదాసరి, బ్రహురాక్ష్స్సల సంభాషణన వివరించండి. 

(ల్లదా) 
ఆ మాలదాసరి కైశికిసేవక వెళిిన విధానానిి రాయండి. 

11. అ. బ్రహురాక్ష్స్సని పూరాజనువృత్వతంత్వనిి వివరించండి. 
(ల్లదా) 

ఆ. క్రంది వ్యనిలో నాల్పింటికి సందరభసహిత్వ్యాఖ్ాలన వ్రాయండి. 
1. శూనాగహనవ్యటిుఁజౌచి చనచ్చ. 
2. జ్ఞనవననొకక దాజనిశ్వచరునిుఁగనియె. 
3. ధరుమెఱంగించ్చ సూకితనాత్డు బల్పకె. 
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4. వేనవేలసత్ాములు పల్పక వినకయుని. 
5. పూజనముగాదా ప్రాణిమేలిక్రకిన్. 
6. కపుపరంబు బెటియ యుపపగొనట్. 
7. ఇత్తనవు పారణసేయుము మైత్రిగల్పినన్. 
8. గీత్ఫలంబు నొనగుదు నెయమెయు యికన్. 

12. అ.ఆధునికకవిత్ాంలో తిలకకవిత్వదృకపథానిి వివరించండి. 
(ల్లదా) 

ఆ. మేగికారాయ, గొంగళిపురుగులు, వస్సధైకగీత్ం – కవిత్లన వివరించండి. 
 

13. అ. అమృత్ం కరిసిన రాత్రి కవిత్లో కవి ఆదరశకాంక్ష్న ఎలా వాకీతకరించాడో విశదీకరించండి.
  

(ల్లదా) 
ఆ.క్రంది వ్యనిని గూరిి వ్రాయండి. 
1. త్పాలాబంట్రోతు, వెనెిల, యుగళగీతిక,ముసల్పవ్యడు. 
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BA (OL) - Telugu – II Year - Semester – IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -III 

Major – 3 

Classical Language Sanskrit - I 

Unit – I 

प्रतापरुद्रीय े– नाटकप्रकरण े- नाट्यस्वरूपमारभ्य कायपूयनू्तम।् 

Unit – II 

प्रतापरुद्रीय े– नाटकप्रकरण े- मखु-प्रसतमखुिसिपयनू्तम।् 

Unit – III 

प्रतापरुद्रीय े– नाटकप्रकरण े- गभिूसिः-सवमशिूसिः-सनवहूणिसिः। 

Unit – IV 

प्रतापरुद्रीय े– नाटकप्रकरण े- आमखु-ंवीथ्यङ्गासन 

Unit – V 

प्रतापरुद्रीय े– नाटकप्रकरण े- नाटकलषण ेईहामगृपयनू्तम।् 
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BA (OL) - Telugu – II Year - Semester – IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - III 

Major – 3 

Classical Language Sanskrit - I 

MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. अधो दत्तषे ुपञ्चप्रश्ाः िमाधयेाः।      5X5=25 
1. नाट्यस्वरूप ंसनरूपयत। 
2. दशरूपकासन सलखत। 
3. िन्धि सनवचू्य, िियः कसत ? के च त े? सनरूपयत। 
4. पञ्चावस्थाः सनरूपयत। 
5. गभिूिःेलषण ंतदङासन च सलखत। 
6. सनवहूणििन्धि  सनरूपयत। 
7. सवष्कम्भ ं सनरूपयत। 
8. प्रकरणलषण ं सनरूपयत। 

SECTION – B 

II. अधो सनर्वदष्टाना ंपञ्चाना ंिमाधानासन लेखनीयासन।    5X10=50 
9. अ. दशरूपकासन सनरूप्य तषेा ंवसैवध्य ंसनरूपयत। 

(अथ वा) 
आ. पञ्चाथपू्रकृतीः िोदाहरण ंलषयत। 

10. अ. प्रसतमखुिन्धि िलषण ंिप्रभदे ंसनरूपयत। 
(अथ वा) 

आ. मखुिसिम ् अङ्गिसहत ंसनरूपयत। 
11.. अ. सवमशिून्धि िोदाहरण ंसनरूपयत। 

(अथ वा) 
आ. पञ्चििीना ंप्रयोजनासन उक्त्वा इसतवृत्तिचूनाप्रकारान ् सनरूपयत। 

12. अ. आमखुम ् अङ्गिसहत ंसनरूपयत। 
(अथ वा) 

आ. नान्दीस्वरूप ंिोदाहरण ंसलखत। 
13. अ. व्ायोग ंिमवकारञ्च सनरूपयत। 

(अथ वा) 
आ. प्रहिन ंिप्रभदे ंसनरूपयत। 

-0- 
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BA (OL) - Telugu – II Year - Semester – IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -VI 

Major –3 

Classical Language Sanskrit - II 

Unit – I 

असभज्ञानशाकुन्तलम ्  - कासलदािः प्रथमोऽङ्कः 

Unit – II 

असभज्ञानशाकुन्तलम ्  - कासलदािः सितीयततृीयाङ्कौ 

Unit – III 

असभज्ञानशाकुन्तलम ्  - कासलदािः चतथुोऽङ्कः 

Unit – IV 

असभज्ञानशाकुन्तलम ्  - कासलदािः पञ्चमषष्टाङ्कौ 

Unit – V 

असभज्ञानशाकुन्तलम ्  - कासलदािः िप्तमोऽङ्कः 
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BA (OL) - Telugu – II Year - Semester – IV 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - VI 

Major – 3 

Classical Language Sanskrit - II 

MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. अधो दत्तषे ुपञ्चप्रश्ाः िमाधयेाः।      5X5=25 
1. ग्रीवाभङ्गासभराम ंमहुुरनपुतसत स्यन्दन ेबद्धदृसष्टः 

पश्चाधने प्रसवष्टः शरपतनभयादू्भयिा पवूकूायम ् । 
दभरैधावूलीढःै श्रमसववतृमखुभ्रसंशसभः कीणवूत्मा ू
पश्योदग्रप्लतुत्वासियसत बहुतरं स्तोकमवु्ां प्रयासत ॥ - इसत श्लोकस्य तात्पय ंसलखत। 

2. र्दवािूशापवतृ्तान्त ंसलखत। 
3. कण्वमहषःे पात्रसचत्रण ं सवशदयत। 
4. शशु्रषूस्व गरुुन ् कुरु . . . इसत श्लोकस्य तात्पयं सलखत। 
5. वनगजवतृ्तान्त ंिषंपेणे सलखत। 
6. मातसलप्रवशेप्रयोजन ंसलखत। 
7. वखैानिस्य पात्रवसैशष्ट्य ंसलखत। 
8. “उपमा कासलदािस्य” – इसत अथोन्धक्त सनरूपयत। 

 

SECTION – B 

II. अधो सनर्वदष्टाना ंपञ्चाना ंिमाधानासन लेखनीयासन।    5X10=50 

9. अ. शकुन्तलायाः सवरहवदेना ंसवशदयत। 

(अथ वा) 

आ. दुष्यन्तस्य धीरोदात्तत्व ंसववणृतु। 

10. अ. पञ्चमाङ्ककथािारं सवशदयत। 

(अथ वा) 

आ. अङ्गलुीयकवतृ्तान्त ंसलखत। 
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11.. अ.सितीयाङ्ककथा ंसववणृतु। 

(अथ वा) 

आ. शाकुन्तले स्त्रीपात्रसचत्रण ंसनरूपयत। 

12. अ. असभज्ञानशाकुन्तले कसिताशंान ् प्रसतपादयत। 

(अथ वा) 

आ. असभज्ञानशाकुन्तले श्लोकचतषु्टय ंसवशदयत। 

13. अधो सनर्वदष्टषे ुिे ििन्दभं व्ाख्यात। 

1. बलवदसप सशसषतानामात्मन्यप्रत्यय ंचतेः। 

2. गण्डस्योपसर सपटका िवंतृ्ता। 

3. राजाना ंबहुवल्लभाः। 

4. भावसस्थरासण जननान्तरिौहृदासन। 
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BA (OL) - Telugu - III Year - Semester – V 

W.e.f. (2020-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. No Course Total 

Marks 

Mid 

Sem 

Exam 

Sem 

End 

Exam 

Teaching 

Hours 

Credits 

1 

Major 1 

Special Poet – పో తన 
100 25 75 5 4 

2 

Major 2 

తెలుగు సాహిత్ా చరిత్ర – 2 
100 25 75 5 4 

3 

 

Major 3 
िसृं्कतिासहत्यिामान्यपसरचयः 

100 0 50 5 4 

4 

Major 1 

భాష్ట్చరిత్ర 
 

100 0 50 5 4 

5 

Major 2 

జ్ఞనపదసాహిత్ాం - కళలు 
  

 

100 25 75 5 4 

6 

Major 3 

प्रतापरुद्रीयम ् - काव्रिप्रकरण े
 

 

100 25 75 5 4 

 TOTAL 600   30 24 
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BA (OL) - Telugu – II Year - Semester – V 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -I 

Major – 1 

Special Poet పో తన - I 

Unit – I 
పోత్న పరిచయం, రచనలు, భాగవత్వంధ్రీకరణవిధానం, కవిత్ాం, వైశిషయాం, అవత్వరిక. 

Unit – II 
ధృవోపాఖాానం- చతురథసకంధం 216 – పదాం నండి 322 వచనం వరక. 

Unit – III 
ప్రహాేదచరిత్ర – సపతసకంధం 115 పదాం నండి 285 పదాం వరక. 

Unit – IV 
గజేంద్రమోక్ష్ం – అషయమసకంధం 18 నండి 116 వరక. 

Unit – V 
శ్రీకృషణలీలలు – దశమసకంధం పూరాారధం నందల్ప  

శ్రీకృష్ట్ణవత్వరం – 105 నండి 130 వరక. 

కాళీయమరదనం – 630 నండి 712 వరక. 

ఉలూఖ్లబంధనం యమాళారుజనబంధనం – 379 నండి 421 వరక. 
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BA (OL) - Telugu – III Year - Semester – V 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -I 

Major – 1 

Special Poet పో తన - I 

MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సంక్షిపతసమాధానములు వ్రాయుము. 5 X 5 = 25 
1. భాగవత్ంలో నవవిధభకతలన తెలపండి. 
2. పోత్న భాగవత్వవత్వరికన తెలపండి. 
3. పురాణవ్యఙ్ుయంలో భాగవత్ప్రశసితని వివరించండి. 
4. స్సనీతిపాత్రచత్రణ. 
5. మోక్షానికి మారిం – భాగవత్ం వివరించండి. 
6. వీరభద్రవిజయము. 
7. శకటాస్సరసంహారం. 
8. గజేంద్రునిభకితత్త్వతా నిి వివరించండి. 

SECTION – B 
II. అనిి ప్రశిలక సమాధానాలు వ్రాయండి.    5 X 10 = 50 

9. అ. భాగవత్ ఆంధ్రీకరణవిధానానిి విశేేష్టంచండి. 
(ల్లదా) 

ఆ. పోత్నకవిత్వమాధురాానిి సోదాహరణంగా వివరించండి. 
10. అ. ధృవోపాఖాానసారాంశ్వనిి సంక్షిపతంగా విశదీకరించండి. 

(ల్లదా) 
ఆ. ధృవునికి నారదుడు చ్ఛసిన ఉపదేశ్వనిి తెల్పయజేయండి. 

11.  అ. ప్రహాేదుని గుణగణ్యలన పరిచయం చ్ఛయండి. 
(ల్లదా) 

ఆ. హిరణాకశిపుని వైరభకితని ప్రకటించ్చనది. 
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12. అ.కరిమకరుల పోరాటానిి వ్రాయండి. 
(ల్లదా) 

ఆ. గజేంద్రమోక్ష్కథాపరమారాథనిి వివరించండి. 
 

13. అ. కృషణబలరాములబాలాలీలలు గూరిి వ్రాయండి. 
(ల్లదా) 

ఆ.కాళీయుని భారాలు శ్రీకృషుణని స్సతతించనవిధానానిి వివరించండి. 
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BA (OL) - Telugu – III Year - Semester – V 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -II 

Major – 2 

తెలుగుసాహిత్ాచరిత్ర - 2 
UNIT – I 
నాయకరాజులపాలనలోని సాహిత్ాం – యక్ష్గానములు – వచనకావ్యాలు – శత్కాలు 
(స్సమతి, వేమన) – విజయవిలాసం. 
UNIT – II 
ఆధునికకవిత్ాం – గురజ్ఞడ, కృషణశ్వస్త్రి, జ్ఞషువ్య, శ్రీశ్రీ. 
UNIT - III 
నవల – కందుకూరి, ఉనివ, విశానాథ, కొదసటియ గంటి – రంగనాయక, వ్యసిరడిి, 
కేశవరడిి. 
UNIT - IV 
నాట్కం – ధరువరం, వేదం వేంకట్రాయశ్వస్త్రి, తిరుపతి వేంకట్కవులు. 
UNIT - V 

కథానిక – శ్రీపాదస్సబ్రహుణాశ్వస్త్రి, చలం, కనపరిత వరలక్ష్మము, మధురాంత్కం 
రాజ్ఞరాం, రంగనాయకము, కాళీపట్ిం రామారావు, అబూబరు ఛాయాదేవి. 
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BA (OL) - Telugu – III Year - Semester – V 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -II 

Major – 2 

తెలుగుసాహితయచరితర - 2 

MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సంక్షిపతసమాధానములు వ్రాయుము. 5 X 5 = 25 
1. యక్ష్గానములు. 
2. స్సమతీశత్కము. 
3. ఆధునికకవిత్ాలక్ష్ణ్యలు. 
4. ముత్వాలసరాలు. 
5. కందుకూరి వీరేశల్పంగం. 
6. గబబలం. 
7. రంగనాయకము. 
8. చలం. 

SECTION – B 
II. అనిి ప్రశిలక సమాధానాలు వ్రాయండి.    5 X 10 = 50 

9. అ. నాయకరాజులకాలంలోని సాహితీప్రక్రయన వ్రాయుము. 

(ల్లదా) 

ఆ. యక్ష్గానవ్యఙ్ుయవికాసానిి వివరించ్చము. 

10. అ. ఆధునికకవిత్ాప్రక్రయలన తెలుపము.. 

(ల్లదా) 

ఆ. నవాకవిత్వానికి వేగుచ్చకక గురజ్ఞడ – సమరిథంపుము. 
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11.  అ. నవలసారూపసాభావ్యలన వివరింపుము. 

(ల్లదా) 

ఆ. యదారథజీవిత్చత్రీకరణయే నవల – సమరిథంపుము. 

12. అ.నాట్కసారూపసాభావ్యలన వివరింపుము. 

(ల్లదా) 

ఆ. కనాాశులకనాట్కసందేశ్వనిి తెలుపము. 

13. అ. కథానిక సారూపసాభావ్యలన వివరింపుము. 

(ల్లదా) 

ఆ.శ్రీపాద స్సబ్రమణాశ్వస్త్రిగారి కథానికలన వివరింపుము. 
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BA (OL) - Telugu – III Year - Semester – V 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -IV 

Major – 4 

భాష్ట్చరిత్ర 
UNIT – I 
భారత్దేశంలో భాష్ట్కట్లంబాలు. 
ద్రావిడభాషలు – వ్యనిలో తెలుగుకిగలసాథనం. 
UNIT - II 
ఆంధ్రము, తెలుగు, తెనగు – పుట్లయపూరోాత్తరాలు. 
తెలుగుమాండల్పకాలు – రకాలు – ఆదానప్రధానాలు – అనాదేశ్వాలు. 
UNIT - III 
శబద (ధాని) విపరిణ్యమం, అరథపరిణ్యమం 
ఆధునికతెలుగుభాష – సంధి, సమాస, ల్పంగ, వచన, విభకితనిరాుణం. 
UNIT - IV 
ఆధునికతెలుగుభాష – క్రయ, ప్రాతిపదికలన్ర్ముణం, అకరుక, సకరుక, ప్రేరణ్యరథక, సమాపక, 
అసమాపకక్రయలు. 
తెలుగువ్యకానిరాుణం  వ్యకాభేదాలు – సామానా, సంశేిషయ, సంయుకత, క్రయారహిత్, క్రయాసహిత్,  
UNIT - V 
యత్తదరథకవ్యకాాలు, కరుణి, కరతరిప్రయోగాలు, ప్రత్ాయాలు – పురుషబోధక, అరథబోధక, 
కాలబోధకప్రత్ాయాలు. నామీికరణ. 
తెలుగుభాష్ట్ధునికీకరణ్యవశాకత్, పదధతులు – సమసాలు – తెలుగుభాషప్రామాణీకరణ – 
ఆవశాకత్ , సమసాలు. 
ఆధారగ్రంథాలు 
 ఆధునికప్రామాణికాంధ్రవ్యాకరణం – వఝ్జల వెంకటేశారరావు. 
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ఈనాడు భాష్ట్సారూపం – బూదరాజు రాధాకృషణ. 
తెలుగుభాష్ట్త్త్తాం – కొమర్రాజు వేంకట్లక్ష్నణరావు. 
తెలుగుభాష్ట్చరిత్ర – (సం) భద్రిరాజు కృషణమూరిత. 
తెలుగులోవెలుగులు – చ్ఛకూరిరామారావు. 
తెలుగువ్యకాం - చ్ఛకూరిరామారావు. 
వ్యడుకభాషే రాస్సతనాిమా ? – ముపాపళి రంగనాయకము 
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BA (OL) - Telugu – III Year - Semester – V 
W.e.f. (2020-21) 

Paper - IV 

Major – 4 

భాష్ట్చరిత్ర  

MODEL PAPER 
Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సమాధానములు వ్రాయుము.   5X5=25 
1. త్వలవీాకరణం. 
2. సారభకిత. 
3. సిన్య – టిబెట్న్. 
4. అరథసంకోచము. 
5. ఆచేకసమాసం. 
6. ప్రేరణ్యరథకక్రయ. 
7. ల్పంగము. 
8. శత్రరథకం. 

 
SECTION – B 

II. అనిి ప్రశిలక సమాధానాలు వ్రాయండి.     5X10=50 

9. అ. భారతీయభాష్ట్కట్లంబాలన వివరింపుము. 

(ల్లదా) 

ఆ. ద్రావిడభాషలయొకక లక్ష్ణ్యలు తెలుపుము. 

10. అ. తెలుగుమాండల్పకములన పేర్కకని యందల్ప భేదములన విశేేష్టంచ్చము. 

(ల్లదా) 
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ఆ. ఆదానప్రదానాలు గూరిి వివరింపుము. 

11.  అ. ధానిపరిణ్యమకారణ్యలన  విశదీకరించండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. ఆధునికతెలుగుభాషలో సంధివిధానానిి విశదీకరించండి. 

12. అ.క్రయారహిత్, క్రయాహిత్వ్యకాాలన విశేేష్టంచండి.. 

(ల్లదా) 

ఆ. సామానావ్యకాాలన గురించ వ్రాయండి. 

13. అ. తెలుగుభాషప్రామాణికరణ ఆవశాకత్న, సమసాలు పేర్కకనండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. పురుషబోధకప్రత్ాయాన తెలపండి. 
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BA (OL) - Telugu – III Year - Semester – V 

W.e.f. (2020-21) 

Paper - V 

Major – 5 

జ్ఞనపదసాహిత్ాం - కళలు 

UNIT – I 
జ్ఞనపదవిజ్ఞానవరి్షకరణ – జ్ఞవపదవిజ్ఞానం వలన ప్రయోజనాలు, జ్ఞవపదవిజ్ఞాన అధాయనం పై 
ఇంత్వరక జరిగిన ప్రాచాపాశ్వితుాల కృష్ట, జ్ఞనపదసాహిత్వానికి శిషయసాహిత్వానికి ఉండే 
త్వరత్మాాలు. 
UNIT – II 
జ్ఞనపదగేయాలు, కథాగేయాలు – లక్ష్ణ్యలు – వరి్షకరణ, పౌరాణికకథాగేయాలు – 
అదుభత్రసకథాగేయాలు – కరుణరసకథాగేయాలు,  
UNIT – III 
వీరగాథలు – సారూపసాభావ్యలు – పలాిటివీరచరిత్ర, కాట్మరాజుకథ, బొబబల్పయుదధం 
మొదలైనవి. 
 UNIT – IV 

జ్ఞనపదరూపకాలు – బొములాట్లు, వీథినాట్కాలు, యక్ష్గానాలు, గంగిరదుదలు, పగటివేష్ట్లు, 
బుర్రకథలు, గారడి, ఉట్లే, వివిధజ్ఞనపదకళారూపాలు. 

UNIT – V 

జ్ఞనపదసంగీత్కారులు – పిచ్చికకంట్లే, శ్వరదకాండ్రు, బవనీలు, వీరముష్టయవ్యరు, బీరనిలవ్యరు, 
గొలేస్సదుదలు, దాసరులు, జంగాలు మొదలగునివి. 

ఆధారగ్రంథాలు 

తెలుగుజ్ఞనపదగేయసాహిత్ాం – బరుదురాజురామరాజు. 
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జ్ఞనపదవ్యఙ్ుయవ్యాసావల్ప – నేదున్యరి గంగాధర్, 

ఆంధ్రులజ్ఞనపదవిజ్ఞానం – ఆర్.వి.యస్. స్సందరం. 

తెలుగుజ్ఞనపదగేయగాథలు – నాయనికృషణకమారి. 
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BA (OL) - Telugu – III Year - Semester – V 
W.e.f. (2020-21) 

Paper -V 

Major – 5 

జ్ఞనపదసాహిత్ాం - కళలు 

MODEL PAPER 
Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. క్రంది వ్యనిలో ఐదింటికి సమాధానములు వ్రాయుము.    5X5=25 
1. డబుేా.జె. థామ్స. 
2. పగటివేష్ట్లు. 
3. ఊరిుళాదేవినిద్ర. 
4. సామెత్లు. 
5. బవనీలు. 
6. వీరముషీ్టవ్యరు. 
7. శ్రామికగేయాలు. 
8. జ్ఞనపదుల పండుగలు. 

SECTION – B 
II. అనిి ప్రశిలక సమాధానాలు వ్రాయండి.     

 5X10=50 

9. అ. జ్ఞనపదసాహిత్వానికి, శిషయసాహిత్వానికి గల త్వరత్మాములన గూరిి తెలపండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. జ్ఞనపదవిజ్ఞనాంపై ప్రాచా, పాశ్వితుాల కృష్టని వివరించండి. 

10. అ. జ్ఞనపదకథాగేయలక్ష్ణ్యలన పేర్కకనండి. 

(ల్లదా) 
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ఆ. వీరగాథల సారూపసాభావ్యలన వ్రాయుము. 

11.  అ. జ్ఞనపదకళారూపాలన వివరించండి.   

(ల్లదా) 

ఆ. యక్ష్గానాలన విశదీకరించండి. 

12. అ. జ్ఞనపదసంగీత్కారులన వివరించండి.   

(ల్లదా) 

ఆ. జ్ఞనపదసాహిత్ాంలో భాష్ట్వైవిధాానిి తెలపండి. 

 

13. అ. జ్ఞనపదుల వీధిభాగవత్వలన గూరిి వ్రాయండి. 

(ల్లదా) 

ఆ. జ్ఞనపదుల ప్డుపుకథలన సోదాహరణంగా వివరించండి. 
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BA (OL) - Telugu – III Year - Semester – V 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -3 

Major – 3 

संस्कृतसाहित्यसामान्यपरिचयः 
UNIT – I 
वसैदकवाङ्मय ं– चतवुदेाः, उपसनषदः, वदेाङ्गासन  - तषेा ंिामान्यपसरचयः। 
UNIT – II 
िसृं्कतव्ाकरणसनघण्टुकतारूः – पासणसनः, वररुसचः, पतञ्जसलः, यास्कः, भतृहूसरः तषेा ं
िामान्यपसरचयः। 
UNIT – III 
वाल्मीसकः, व्ािः, कासलदािः, अश्वघोषः तषेा ंिामान्यपसरचयः। 
UNIT – IV 
भारसवः, माघः, भवभसूतः, श्रीहषःू तषेा ंिामान्यपसरचयः। 
UNIT – V 
 भािः, बाणः, दसण्डः, गणुाढ्यः तषेा ंिामान्यपसरचयः। 
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BA (OL) - Telugu – III Year - Semester – V 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -3 

Major – 3 

संस्कृतसाहित्यसामान्यपरिचयः 
MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. अधो दत्तषे ुपञ्चप्रश्ाः िमाधयेाः।      5X5=25 
1. बहृत्कथा। 
2. कठोपसनषत।् 
3. व्ाकरणम।् 
4. अष्टाध्यायी। 
5. कासलदािः। 
6. भारसवः। 
7. अश्वघोषः। 
8. भवभसूतः। 

 
SECTION – B 

 

I. िव ेप्रश्ाः िमाधयेाः।       
 5X10=50 

9. अ. चतवुदेाना ंिामान्यपसरचय ंसलखत। 
(अथ वा) 

आ.वदेाङ्गाना ंिामान्यपसरचय ंसलखत। 
10. अ. यास्कस्य पसरचय ंकृत्वा तस्य रचनासन सवशदयत। 

(अथ वा) 
आ. भतृहूरेः रचनासन सवशदयत। 

11.. अ. वाल्मीसकरामायणवसैशष्ट्य ंसवशदयत। 
(अथ वा) 

आ. कासलदािस्य कसवता वसैशष्ट्य ंसवशदयत। 
 

12. अ. “नषैध ंसविदौषधम”् – िमथयूत। 
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 (अथ वा) 
आ. भारसवसकराताज ुनूीयप्रशिंा ंसवश्लषेयत। 
 

13. अ. भािस्य नाटकचकं्र सवशदयत। 
(अथ वा) 

आ. “बाणोसच्छष्ट ंजगत्सवमू”् - िमथयूत।  
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BA (OL) - Telugu – III Year - Semester – V 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -VI 

Major – 3 

प्रतापरुद्रीयम ्– काव्यिसप्रकिणे 
Unit – I 

काव्स्वरूपम ्, कैसशक्यासद वतृ्तयः, रीतयः, शय्या, द्राषासदपाकाश्च। 

Unit – II 

काव्सवशषेाः, ध्वसनसवशषेाः, महाकाव्ासदप्रबिाः, षदु्रप्रबिाः। 

Unit – III 

रिस्वरूपम ्, रत्यासदस्थायीभावाः िासिकभावाः, व्सभचासरभावाः, रिसवशषेाः। 

Unit – IV 

दोषप्रकरणम ् 

Unit – V 

गणुप्ररकरणम ् 
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BA (OL) - Telugu – III Year - Semester – V 

W.e.f. (2020-21) 

Paper -VI 

Major – 3 

प्रतापरुद्रीयम ्– काव्यिसप्रकिणे 
MODEL PAPER 

Time: 3 hours           Max Marks: 75  

SECTION – A 

I. अधो दत्तषे ुपञ्चप्रश्ाः िमाधयेाः।      5X5=25 
1. काव्लषण ंकाव्िामग्रीञ्च सलखत। 
2. रीसतलषण ंसनरूप्य तद्भदेान ् सलखतत। 
3. काव्भदेन ्  सनरूपयत। 
4. महाकाव् ंवणयूत। 
5. रिस्वरूप ंसनरूपयत। 
6. व्सभचासरभावान ् सलखत। 
7. पददोषान ् सनरूपयत। 
8. िौकुमायमू ्, अथवू्न्धक्त सनरूपयत। 

 
SECTION – B 

 

II. अधो सनर्वदष्टाना ंपञ्चाना ंिमाधानासन लेखनीयासन।    5X10=50 
9. अ. लषणाव्ापारं िोदाहरण ंसनरूपयत। 

(अथ वा) 
आ. वतृ्तीः सनरूपयत। 
 

10. अ. गणुीभतूव्ङ्ग्यप्रभदेान ् िोदाहरण ंसलखत। 
(अथ वा) 

आ. षदु्रप्रबिान ् सनरूपयत। 
 

11.. अ. रत्यासदस्थायीभावान ् िोदाहरण ंसनरूपयत। 
(अथ वा) 

आ. शृङ्गारचषे्टाः सनरूपयत। 
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12. अ. वाक्यदोषान ् सनरूपयत। 
(अथ वा) 

आ. अथदूोषान ् सलखत। 
 

13. अ. गणुस्वरूप ंसनरूप्य गणुान ् सनरूपयत। 
(अथ वा) 

आ. श्लषेः, माधयुमू ्, ओजः, िमासधः, प्रयेः - उदाहरत। 
 

 
 


