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SEMISTER-I
ĳÐపȻ –1 ǷాƔǪన కȇĮ పĸచయమ
ఉİేŢĻాల¡ : ǷాƔǪన ȎాľĮŪǵŤపĸచయం Ĩేయట.
ǷాƔǪన ȎాľతŪం İŵĸా మన జǳ సంసŐృǳ, సంపƔİయల¡ ĮెȃĽిĥóనుట.

ǷాīాŪంశమల¡
1. ǳకŐన - ĲĬజంǦǷాఖŪనమ ( మȏĵరతమ- Ļాంǳ పరŵమ)
2. అలų Ȏాǵ ĳ¿దŢన – వర¤ıǵ పƔవర ల¡ ( మను చĸతƔ – İŵǴయĻాŵసమ)
3. Ƿాల¥Őĸĥ Ȏč మన – బ·జŘమȏİేȇ కథ (బసవపĸాణం)
4. Ƿč తన – పƔȏųదచĸతƔ (ఆంధƔమȏĵగవతమ - సపŠ మ సŐందమ)
5. ǿలų – అĻĒకవనమలĐ జనĥ (ǿలų ĸామయణం)

ఆıరగƘంథమల¡
1. మȏĵరతం –Ļాంǳ పరŵమ (ǳర మల ǳర పǳ İేవȎాšనమ పƔచురణ)
2. ȎాŵĸĆǩషమనుసంభవం (ĺాȇళų ĺాĸ పƔచురణ)
3. బసవపĸాణమ (Įెల¡గ ȇశŵȇİŪలయంపƔచురణ)
4. ఆంధƔమȏĵగవతం(ǳర మల ǳర పǳ İేవȎాšనం పƔచురణ)
5. ǿలų ĸామయణమ (ఎĶ¸Ȏč Ő పƔచురణ )
లǘŪల¡: ȇİŪĸš ǷాƔǪన ȎాľĮŪǵŤ అవĦాహన Ĩేసుక¡ంటడ¦.
ĵషలĐǵ మధుĸాŪǵŤ గƘľȎŠ ాడ¦.
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సమయం : 3 గం.

మర Őల¡ : 75.
ȇĵగమ – ఎ

ĥƘంİ ĺాǵలĐ ఏĺ±Ĳ
ౖ  ఇదు పƔశŤలక¡ సమıĲల¡ ĸాయంĬ.ĺాǵలĐ 3 మĸయ 4 పƔశŤలక¡ తపťǵసĸĦా
సమıనమల¡ ĸాయవల»ను.

5 X 5=25 మ

1. పƔȏųదుడ¦ చİȇన చదువలÌȇ.
2. మనుచĸతƔ గĸంǩ ĸాయంĬ.
3. ఈ ĥƘంİ ĺాǵలĐ ఒక İǵĥ సందరŨ సľత ĺాŪఖŪల¡ ĸాయంĬ.
(అ) Įరడȇ నుండ¦ట ĶÉల¡ ǵĻాచĸాగƘణ!
(ఆ).మగవ Ƿû ల¡ప İెల¡ప ĲùకŐ మర త ǿలĽ¿ȴ
.4 ఈ ĥƘంİ ĺాǵలĐ ఒక İǵĥ సందరŨ సľత ĺాŪఖŪల¡ ĸాయంĬ.
(అ)తȃų లÌక¡నŤ వగవĸÃ మఱ ķ¹టś  మగǹడŝ ల»ౖన
(ఆ)వర స ȎĝǽǳƔ బంĦార వĲ±Ť ĺాడ¦

5. బల¡ǵĥ బ·జŘమȏİేȇ ĨేĽిన మందȃంప లÌȇ .
6. అĻĒక వనంలĐ Ľీత Ľిšǳ ఎటśİ.
7. ĲĬజంఘడ¦ Ĩెĳిťన ĽÐŤľత§ǵ లǖణల¡ ఎటśȇ.
8. పƔవర డ¦ ఏమǵ ǩంǳంĨడ¦.
9. ȌƘĸామǵ ర¤పĸÃఖల¡ వĸşంచంĬ.
10.పƔȏదుǵŤ గర వల¡ ఏȇధంĦా చİȇంĨర .
ȇĵగం – ǹ
ĥƘంİĺాǵలĐ అǵŤ పƔశŤలక¡ సమıనమల¡ ĸాయవల»ను.

5 X 10 = 50 మ

11. ĥƘంİ పదŪమలలĐ ఒక İǵĥ సమగƘ ĺాŪఖŪ ĸాయంĬ.
(అ)తనయడ¦ Ħాడ¦ ĻాతƔవడ¦ İనవ భరŠ క¡ Ȉడ¦ İెత
ౖ Ū చం
దన వనమందుఁగంటకయత ǘǳజతమ భంĦఁబటśĲ;
డనవరతంబ ĸాǖసక¡లంతక¡ఁబƔసŠ ుǳ ĽÐయచుండ¦దం ,
డనమనఁĦాǵ ȋǖలక¡ఁĬయఁడ¦ పటśఁడ¦ ĥóటśఁడ¦దţ ǳȴ.
(లÌİ )
( ǳƔĳిť చూడ¦మ

-2(ఆ) ఇంతల¡ కనుŤల¡ండ Įెర ĺÂĺాŵĸ ĺÂĬెదు భ¢సుĸÃందƔ! ķÊ
ĥాంతమనందు నునŤ జవĸాండƔ Ĳ±పం ǹĬ పలŐĸంచు ల
Ħంతయ Ħాక Ƕ ĺ±ఱుఁగĺÂ మను వǩŖన ĮČƔవ Ĩôపť Ƕ ?
ĥంత భయంబ లÌ కడ¦గ Ĳ±ȃųద Ķ¸ǳ
Û ǽ ? మట లÌటĥȴ
 ;
12. ȇదŪ పరమరšమ – పƔȏųద ľరణŪకȋపల ȇǻనŤ దృకťథమలను ȇవĸంచుమ
(లÌİ)
పƔȏųదుǵ గణ Ȍలమలను ȇవĸంపమ.
13. పƔవర ǵ గణ Ȍలలను ȇవĸంచంĬ.
(లÌİ)
మనుచĸతల
Ɣ Đǵ వర¤ıǵ పƔవర ల సంĵషణ ĺ±ౖǩǳƔǵ ȇవĸంపమ.
14. Ƿాల¡Őĸĥ Ȏč మన కȇĮĸǳǵ ȇవĸంపమ.
(లÌİ)
బ·జŘ మȏİేȇ ȋవణş ǹడŝ Ħా ĵȇంచుĥóǵ ĨేĽన
ి ĽÐవ ఎటśİ.
15. ĸావణడ¦ ĽీతĮČ పȃĥన పƔగలŨమల»టś ȇ.
(లÌİ)
Ǿ ǷాఠŪ ĵగం ఆıరంĦా ǿలų కȇĮĸత§లను ĳÐĸôŐనంĬ.
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