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పేపర – తెలుగు

సమయం : 3 గంటలు
I.

మారుక్లు : 100

ఈ కిర్ంది పదాయ్లలో ఒక దానికి పర్తి పదారథ్ తాతప్రయ్ం రాయండి.
రాయండి.
1.

8

నుతజలపూరితంబులగు నూతులు నూఱిటికంటె సూనృత
వర్త యొకబావి మేలు మఱి బావులు నూఱిటికంటె నొకక్స
తర్క్Jతు వది మేలు తతర్క్Jతుశతంబునకంటె సుతుండు మేలు త
తుస్త శతకంబుకంటె నొక సూనృతవాకయ్ము మేలు సూడఁగన
లేదా

2.

ఆకాశంబున నుండి శంభుని శిరంబందుండి, శీతాదిర్ సు
శోల్కంబైన హిమాదిర్ నుండి భువి, భూలోకంబునందుండి య
సోత్కాంభోధిఁ, బయోధినుండి పవనాంధోలోకముం, జేరె గం
గాకూలంకష, పెకుక్భంగులు వివేక భర్షట్ సంపాతముల.

II.

కిర్ంది వానిలో ‘అ’ భాగం నుంచి రెండింటికి,
రెండింటికి, ‘ఆ’ భాగం నుంచి రెండింటికి సందరభ్ సహిత వాయ్ఖయ్లు రాయండి.
రాయండి.

12

అ-భాగం
1. ధాతీర్ తలనాథయంత ధరేమ్తరనే
2. విదయ్ నెరుంగని వాడు మరుత్య్డే
3. కఱకంఠ! ఇంతయు మఱువకుము
4. పర్తిమ లేడు నిలిపె బదయ్మొకటి
ఆ-భాగం
1. నడిపించే చైతనయ్ం లేనిదె నడవదు ఈ సృషిట్
2. నంగనాచిలా మీదినుంచే దాటిపోతుంది
3. గీతశిలిప్ వెళిళ్పోయాడు
4. పర్భుల కడుపులో తలపెటుట్ బసవదేవ
III.

కిర్ంది వానిలో ‘అ’ భాగం నుండి రెండింటికి ‘ఆ’ భాగం నుండి ఒకదానికి సమాధానం వార్యుము.
వార్యుము. 2 X 20=20
20 20
(అ)

1. గొడగూచి ‘ముగధ్భకిత్ని’ పాలుక్రికి సోమన ఏ విధంగా వరిణ్ంచాడు.
లేదా
2. వికర్మారుక్ని తాయ్గనిరతిని కొరవి గోపరాజు వరిణ్ంచిన విధమెటిట్ది?
(P.T.O.)
1

-2–
(ఆ)

1. విషుణ్మూరిత్ గజేందుర్డిని రకిష్ంచిన విధానానిన్ వార్యుము?
లేదా
2. హనుమతస్ందేశానిన్ వివరింపుము?

IV.

V.

VI.

VII.

కిర్ంది పర్శన్లలో ఒకదానికి సమాధానం రాయండి.
రాయండి.

10

1.

‘రాజు-కవి’ వీరిదద్రిలో ఎవరు గొపప్వారు? ఎందుకు?

2.

‘పర్పంచపదులు’లో సి.నారాయణరెడిడ్ పర్పంచతతావ్నిన్ ఎలా నిరూపించాడు?

కిర్ంది వానిలో రెండింటికి సమాధానాలు రాయండి.
రాయండి.

2 X 10 = 20

1.

రుదర్మదేవి మహాదేవరాజును ఎలా ఓడించింది?

2.

గోనబుదాధ్రెడిడ్ పాతర్ సవ్భావానిన్ వివరించండి?

3.

ధరమ్వరధ్నుని గూరిచ్ రాయండి?

4.

మదనమంజరి రుదర్మదేవి కొలువులో చేరిన రీతిని రాయండి?

కిర్ంది వానిలో ఒకదానికి సమాధానము వార్యుము.
వార్యుము.

10

1.

సీతకక్, ఎంకనన్ల మూగపేర్మను వరిణ్ంచండి?

2.

మామిడిపండు పుటుట్పూరోవ్తత్రాలను తెలిపి, దాని చరితర్ను, జాతిభేదాలను వివరించండి?

3.

‘చందర్ంపాలం’లోని విశేషాలను కృషణ్శాసిత్ ఎలా వరిణ్ంచి చెపాప్డు?

(అ)

కిర్ంది వానిలో నాలిగ్ంటికి వాయ్కరణ కారయ్ములు వివరింపుము.
వివరింపుము.

8

1. రతాన్లంకారుడు

2. సరేవ్శవ్రుడు

3. అతయ్ంతము

4. ఇటల్నియె

5. ఇతత్ఱి

6. ఊరకేమిటికిన

7. ఊరూరన

8. సుకవియయెయ్

(ఆ)

కిర్ంది వానిలో నాలిగ్ంటికి విగర్హవాకాయ్లు రాసి,
రాసి, సమాసం పేరు తెలపండి.
తెలపండి.

8

1. ముకక్ంటి

2. ఆఱునెలలు 3. కుంచెడుపాలు

4. శివభకిత్

5. తపోవనము

6. భరతోతప్తిత్

8. అనాయ్యము

7. రామలక్షమ్ణులు

VIII. కిర్ంది వానిలో నాలుగు పదాలకు దోషాలకు సరిదిదిద్ సాధురూపాలను రాయండి.
రాయండి.
1. రుతువు

2. మితుడు

3. పర్ససిత్

4. దుసయ్ంతుడు

5. జెంతువు

6. మధాయ్నన్ం

7. ఇషాట్గోషిట్

8. గోయిలో

* * *
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POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY, HYDERABAD
B.A. MUSIC - FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - DECEMBER, 2020
PAPER : ENGLISH
Time : 2 ½ hrs
Marks : 75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note : Attempt the questions in the serial order as far as possible.
PART - A
I. Answer any FOUR of the following in about 200 words each
4 x 5 = 20
a) Narrate, in your own words, Charlie’s outlandish dream in the story “The Curb in the Sky”.
b) Describe the relationship of both daughters share with their father in the play “The
Dear Departed”.
c) Marian’s motive for visiting the Old Ladies’ home are far from compassionate. Explain.
d) Throughout the poem, Longfellow compares life to a number of things in the poem. A
Psalm of Life”. Can you identify these comparisons and point out the implications of each?
e) Annotate the line: I’m not here to contradict brutus, but only to speak about what I do know.
II. Read the given lines and answer the questions in a single sentence:
4 x 5 = 20
1) The successful man generally tells us that he was happiest while he was still struggling
for his success, or sometimes before he discovered that an ambitious career was open to
him. As a rule, the game of life is worth playing but the struggle is the prize.
a) Name the essay?
b) Who is the author of the essay?
c) Who is the most happiest person?
d) What is the prize for game of life?
2) The sun is warm, the sky is clear,
The waves are dancing fast and bright,
Blue isles and snowy mountains wear
The purple noon’s transparent night,
Around its unexpanded buds.
a) Name the poem?
b) Who is the poet?
c) What is meant by isles?
d) What is the figure of speech used in the above lines?
(P.T.O.)

3

3) There were, at the lowest estimate a million of them on the bathing ghats that morning.
A million all the previous night and day they had been streaming into the town. We had
met them on every road, trudging with bare feet through the dust, an endless and silent
procession.
a) Name of the essay?
b) Who is the author of the essay?
c) What is the meaning of the word “Trudging”?
d) What did the author see on the burning ghats?
4) “If we bring flowers”- Marian began, then fell silent. She had almost said that if
comfier circles brought flowers to the old ladies’ home, the visit would count one extra
point and if they took a Bible with them on the bus and read it to the old ladies, it
counted double.
a) What is the title of the story from which the above lines are taken?
b) Who is the protagonist of the story?
c) Why did Marian visit the Old Ladies Home?
d) How many points does a person get if they take a Bible along with them during their visit?
5) In the kitchen, but you want a new pair, those old ones are nearly worn out. You don’t
seem to realize what it’s costing me to bear up like I am doing. My heart’s fit to break
when I see the little tribles that belonged to grandfather lying around and think he’ll
near use them again.
a) What is the title of the play from which the above lines are taken?
b) Who is the speaker of the above lines?
c) Whom is the speaker addressing?
d) What is the speaker talking about in the above lines?
PART - B
III. Rewrite the following according to the instructions given in brackets :

10 x ½ = 5

1) I want to buy some vegetables. (Identify the verb)
2) The burglar stole the diamonds and gold. (Write the synonymn of the underlined word)
3) I find this book very ________ (interest) (Complete using the Gerund)
4) I should clear the __________ in my house.
(Fill in the blank with a compound word using ‘Web’)
5) She wanted to _______ her favourite out fit. (wear, ware)
6) They line in London. (Rewrite using a question tag)
7) She is _________ English teacher (a/an, the)
(P.T.O.)

4

8) ______________ books are these? (whom/whose)
9) A documentary on lions is being made by the film division
(Begin with ‘The film division)
10) I bought a ____________ of gloves (fill in the blank with an appropriate word).
IV. Find the word in each group which has a different pronunciation.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

10 x ½ = 5

rule, route, food, would, fruit
sky, cool, character, quick, chat
boot, food, group, true, foot
own, mouth, touch, now, noun
shall, partial, sugar, song, rotation
zeal, zoo, visit, buzz, case
boy, oil, eye, coin, noise
these, father, breathe, southern, south
add, ant, art, map, national
ship, partial, sugar, simple, station

V. Write as directed.

10 x ½ = 5

1) He wanted to ______________ his house. (Write the homophone of cell)
2) We meet once in a blue moon. (Replace the underlined words with a suitable idiom)
3) Do not (Waist/ waste) paper.
4) The magician made the pigeon ___________ (Fill in the blank with ‘appear’ with the
appropriate prefix)
5) Sita is my sister. Her daughter, Ramya is my ___________________.
6) I have enrolled for a ___________ in C++. (Fill in the blank with a compound word using
crash)
7) The boy is standing _______ the rock. (Fill in the blank with a suitable preposition)
8) The soldier is a ___________person. (Write the adjective form of ‘brave’)
9) She paints beautifully. (Rewrite the sentence adding a question tag)
10) _________ is a bird on the tree (their/there)

(P.T.O.)

5

PART - C
VI. Attempt any TWO of the following.

5 x 2 = 10

1) Write a paragraph on goal setting.
2) Write a letter to the GHMC Corporator of your locality, complaining about the delay in
the garbage collection.
3) Write a letter to the editor of a local newspaper, suggesting that news items of National
and Global significance should be given greater importance than celebrity gossip and
news of a sensational nature.
4) Write a paragraph based on the pie-chart
chart given showing the interest of the students in
sports.

VII. Attempt any TWO of the following.

5 x 2 = 10

1) What is self confidence and what are its advantages?
2) Explain the significance of soft skills to your younger brother/sister.
3) Imagine you are organizing the annual day function in your college. How do you select
the team and make them work to make it grand success.
4) Explain the importance of communication skills.
***
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పేపర – భారతీయ వారసతవ్ం మరియు సంసక్ృతి
సమయం : 2 గంటలు

మారుక్లు : 50

సూచన:
సూచన: కింది
కింది పర్శన్లకు సమాధానాలు రాయండి.
రాయండి. Answer the following questions.
అనిన్ పర్శన్లకు మారుక్లు సమానం.
సమానం. All question carry equal marks.
1.

హరపాప్ నాగరికత వివరించండి.
Explain about Harappa Civilization.
లేదా (OR)
వరణ్వయ్వసథ్పై వాయ్సం రాయండి.
Write an essay on Varna System.

2.

మౌరుయ్ల పరిపాలన విధానానిన్ వరిణ్ంచండి.
Describe the Mauryan Administration.
లేదా (OR)
గుపుత్ల కాలం నాటి సాంసక్ృతిక విధానానిన్ తెలియజేయండి.
Explain the Cultural conditions of Guptas.

3.

విజయనగర సామార్జయ్ వైభవం గురించి ఒక వాయ్సం రాయండి.
Write an essay on the Glory of Vijayanagara Kingdom.
లేదా (OR)
షేరాష్ పరిపాలనా విధానానిన్ వరిణ్ంచండి.
Describe the Sersha Administration.

4.

భకిత్ ఉదయ్మం గురించి వివరించండి.
Explain Bhakti Movement.
లేదా (OR)
భారత జాతీయవాదం గురించి వివరించండి.
Explain Indian National Movement.

5.

కింది వాటిలో రెండింటి గురించి రాయండి. Write any two of the following
ఎ) వేదాలు Vedas
బి) అకబ్ర Akbar
సి) అరథ్శాసత్ర Arthasastra
డి) బౌదధ్మతం Buddhism
లేదా (OR)
సాంఘిక సంసక్రణోదయ్మాలపై వాయ్సం రాయండి.
Write an essay on Social Reforms Movements.

* * *
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పేపర –1:: భారతీయ సంగీతం విశిషట్త, లక్షణాలు,
లక్షణాలు, వాగేగ్యకార జీవితచరితర్లుజీవితచరితర్లు-పరిచయం
సమయం : 3 గంటలు

మారుక్లు : 100

సూచన:
సూచన: కింది
కింది పర్శన్లలో ఏవేని ఐదింటికి సమాధానాలు రాయండి.
రాయండి. Answer any FIVE questions.
అనిన్ పర్శన్లకు మారుక్లు సమానం.
సమానం. All question carry equal marks.
మొదటి పర్శన్ తపప్నిసరి.
తపప్నిసరి. First Question is compulsory.
1.

నీవు నేరిచ్న ఏదేని కృతిని సవ్రపరచి వార్యుము.
Write notation to any Krithi in your choice.

2.

కిర్ంది పారిభాషిక పదములలో మూడింటిని వివరింపుము.
Write any three of the following:
ఎ) ఉపాంగము Upangam
బి) వాది, సంవాది Vadi, Samvadi
సి) జతి Jathi
డి) తౌరయ్తిర్కం Thouryathrika

3.

కిర్ంది రాగములలో ఏవేని మూడింటికి రాగలక్షణములను రాయండి.
Write the characteristics of any three of the following Ragas.
ఎ) కాంభోజి Kamboji
బి) హిందోళ Hindola
సి) జగనోమ్హిని Jaganmohini
డి) మోహన Mohana

4.

సంగీత తిర్మూరుత్లలో ఎవరైనా ఇరువురి జీవిత చరితర్లను రాయండి.
Write any two life histories of Music Trinity.

5.

సంగీత వాదయ్ విభజనను గూరిచ్ రాయుము.
Write about the classification of Musical Instruments.

6.

భారతీయ సంగీత విశిషట్తను గూరిచ్ రాయుము.
Write about the greatness of Indian Music.

7.

వరణ్ లక్షణమును వివరింపుము.
Describe about “Varnam”

* * *
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పేపర – తెలుగు
సమయం : 3 గంటలు
I.

మారుక్లు : 100

ఈ కిర్ంది పదాయ్లలో ఒక దానికి పర్తి పదారథ్ తాతప్రయ్ం రాయండి.
రాయండి.
3.

8

పగ యడఁగించు టెంతయు శుభం; బది లెసస్; యడంగునే పగం
బగ? వగ గొనన్ మారొక్నక పలక్క యుండఁగ వచుచ్నే? కడుం
దెగ మొదలెతిత్పోవఁ బగ దీరప్ఁగ వచిచ్నఁ గౌర్రయ్ మొందు; నే
మిగతిఁ దలంచినం బగకు మేలిమి లేమి ధుర్వంబు గేశవా!
లేదా

4.

‘కడుఁ బార్వీణయ్ ధురీణుఁడీతఁడయినన, గాంధరవ్ సంపూరిత్ నె
లెల్డఁ బర్ఖాయ్తి వహించు నాకు, నకటా! యీ తుంబురుండింత యె
కక్డుగా గానము నేఁటిదాఁక, నని సంకోష్భించుచున, దాడిఁద
నెనన్డు వానిం దలఁదనున్వాఁడు గలఁడనేవ్షింప’నం చెంబితిన.

II.

కిర్ంది వానిలో ‘అ’ భాగం నుంచి రెండింటికి,
రెండింటికి, ‘ఆ’ భాగం నుంచి రెండింటికి సందరభ్ సహిత వాయ్ఖయ్లు
వాయ్ఖయ్లు రాయండి.
రాయండి.
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అ-భాగం
5. నీవు సంకటపడియెడు దేవ పదవియైన నేనొలల్
6. ‘‘వేయి నోరుల భోగి విభుడైన నుతులు సేయంగ నోపునే శీర్రామ! నినున్’’
7. చెడుదుము నీకతంబునను చీరయు గూడును లేక పుతర్కా!
8. తేనె జుంటీగలియయ్వా తెరువరులకు?
ఆ-భాగం
5. ‘‘ఈ అసత్రంబును సామానుయ్లపై పర్యోగింపరాదు’’
6. ‘‘మాయ మమత లేని వటిట్ కాయము కటెట్ల చేటు’’
7. రేచెరల్ గోతార్లు కీచురాళేళ్ పాడు
8. ఈ ఆరిత్ ఏ సౌధాంతరాలకు పయనించగలడు?
III.

(అ)

ధరమ్జుని వాకాచ్తురాయ్నిన్ వివరించండి.

10
లేదా

గుణనిధి గుణశీలములను గురించి రాయండి?
లేదా
వాగాద్న భంగం చేసిన బలరాముడు, శీర్కృషుణ్నితో, సుభదర్తో ఏమి మాటాల్డాడు?
P.T.O.
9

IV.

(అ)

సాగరయయ్ వృతాత్ంతానిన్ తెలపండి?

10
లేదా

కాళోజీ వెలిబుచిచ్న జీవన విధానం గురించి, జీవిత సతాయ్లను గురించి వివరించండి?
లేదా
దేవరకొండ పూరవ్వైభవానీన్, వెలమరాజుల శౌరయ్ పర్తాపాలనూ తెలపండి?
V.

(అ)

భారతదేశ పర్థమ సావ్తంతర్య్ దినోతస్వం, రంగాచారయ్ నిజాం రాజయ్ములో జరిపిన తీరును తెలపండి.
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లేదా
సి.పి. బౌర్ను తెలుగు సాహితాయ్నికి చేసిన సేవ ఎటిట్దో తెలపండి?
(ఆ)

‘‘నివురు తొలగిన నిపుప్’’ కథలో ‘రమణ’ గుణగణాలను వివరించండి?
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లేదా
లేదా
‘‘కొండమలెల్లు’’ కథలో ‘‘గురవడు-పోచాలు’’ దంపతుల అనోయ్నయ్తనూ, పరసప్ర పేర్మనూ విశదీకరించండి?
VI.

VII.

కిర్ంది పర్శన్లలో రెండింటికి సమాధానం రాయండి.
రాయండి.
1.

విశాలాకిష్ వృతాత్ంతానిన్ వివరించండి?

2.

పెర్సిడెంటు గోవిందయయ్ దురామ్రాగ్లను, దాని ఫలితానిన్ వివరించండి?

3.

‘చలిచీమలు’ అనే సాంఘిక నాటకము యొకక్ నామ సారథ్కాయ్నిన్ వివరించండి.

4.

పూజారి పరంధామయయ్ గుణగణాలను వివరించండి?

కిర్ంది అంశాలలో ఒక దానికి వాయ్సం రాయండి.
రాయండి.

20
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1. సవ్చఛ్ భారత
2. ‘మిషన భగీరథ’- ఆవశయ్కత
3. తెలుగుభాష – సాంకేతిక నైపుణయ్ం
VIII. (అ)

కిర్ంది పదయ్ పాదానిన్ గణవిభజన చేసి,
చేసి, అది ఏ పదయ్పాదమో తెలపండి.
తెలపండి.

5

విడువక నీవు పటట్ణము వీథుల వీథుల వెరఱ్వాఁడవై
లేదా
ఆటవెలది పదయ్ లక్షణాలు తెలిపి సోదాహరణంగా వివరించండి.
(ఆ)

కిర్ంది పదయ్ంలోని అలంకారానిన్ గురిత్ంచి లక్షయ్ లక్షణ సమనవ్యం చేయండి.
చేయండి.
ఇటుగాక విను జనంబుల
పటిమకు నెకుక్డుగ, విదయ్ పచరించుటయ
కక్ట! విఫలము గాదే? యె
చచ్టఁ జెవిటికి పటిట్ నటిట్ సంకును బోలెన
లేదా
అరాద్ంతరనాయ్స లేదా వాయ్జసుత్తి అలంకారాలలో ఒక దానికి లక్షయ్ లక్షణ సమనవ్యం చేయండి.

* * *
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Code No.1920/II/E
POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY HYDERABAD
B.A. MUSIC - SECOND YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - DECEMBER, 2020
PAPER II : GENERAL ENGLISH (Prose, Poetry, Short stories, Language study)
Time : 2 ½ hrs
Marks : 75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PART - I
I. Answer any FOUR out of the following in about 100 words each:
4X5=20
1) Describe the imagery and its effectiveness in the poem “Life”.
2) Describe the lifestyle of the people in the present as depicted in the story “The Kitemaker”.
3) What according to the poet, is the impact of Television on the minds of children?
4) Explain the various ways in which Narayan makes the essay “Toasted English” humorous.
5) Summarise the speaker’s experience on a picnic day when she was in kindergarten, in the
poem “Punishment in Kindergarten”
II. A) Read the following passage and answer the questions given below:
5X1=5
No language has spread as widely as English, and it continues to spread Internationally the
desire to learn it is insatiable. In the twenty-first century the would is becoming more urban and
more middle class, and the adoption of English is a symptom of this, for increasingly, English
serves as the lingua franca of business and popular culture. It is dominant or at least very prominent
in other areas such as shipping, diplomacy, computing, medicine and education. A recent study has
suggested that among students in the united Arab Emirates “Arabic is associated with tradition,
home, religion, culture, school, arts and social sciences, “Whereas English is symbolic of
modernity, work, higher education, commerce, economics and science and technology”. In Arabic
speaking countries, science subjects are often taught in English because excellent textbooks and
other educational resources are readily available in English. This is not something that has come
about in an unpurposed fashion; the propagation of English is an industry; not a happy accident.
1) What are the Arabic and English languages associated with in the UAE?
2) What is the status of English in the twenty-first century?
3) Who is the essayist of present extract?
4) What is the medium of instruction in Arabic speaking countries?
5) What does lingua franca mean.
B) Read the following passage and answer the questions given below:
It was a long time ago.
I have almost forgotten my dream.

5X1=5

(P.T.O.)
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But it was there then,
In front of me,
Bright like a sun
My dream.
And then the wall rose,
Rose slowly,
Slowly
Between me and my dream.
Rose until it touched the sky
The wall
Shadow
I am black.
1. What did the poet have a “Long time ago”?
2. What does the poet compare his dream to?
3. Why do you think he chose to make the comparison?
4. Is it really a wall that the poet is referring to? If not, what do you think the wall refers
to?
5. What is the title of the above poem?
III. Answer any two of the following questions in about 100 words:
5 X 2=10
1. Describe the champak trees and their effect on the people and the place.
2. What according to Hitchings is the current status of English as a global language.
3. Explain the central idea of the poem the ‘The flower’.
4. Explain the gradual changes that come in the girls’ attitude towards the man in the story’s
wrong man in workers Paradise.
5. How has English changed in America as a result of “Toasting”.
PART – B
IV. Use the following phrasal verbs in sentences of your own.
1. break into
2. takes after
3. ran into
4. bring down
5. look for

5 X 1=5

V. Answer the following:
5 X 1=5
1) Give the gender fair or gender-neutral alternatives to “Man-made” ___________
2) Give the antonym of “Advances” _______________________
3) Give the synonymn of “Safe” _______________________
4) Give the one-word substitute for the description “One who knows many languages”
5) The idiom ‘to see red’ means _______________________
(PTO)
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VI. Convert the following sentences as directed:
5 X 1=5
1) The came _____________ the room (fill in the blank with a suitable preposition)
2) In the UK, you wear trousers; in the US, you wear ___________. (fill in the blank with
appropriate word in American English)
3) Each one of those books __________ (is/are) a classic (Fill in the blank with correct
form of the verb given in the brackets)
4) __________ (Although/ in spite of) we started late, we still arrived in time. (choose the
appropriate connective)
5) Hurry on; we are getting late (correct the particle in the underlined phrasal verb)
VII. Answer any Two of the following questions.
2 X 5=10
1) Assume that you are selected as a green volunteer. Prepare a progress report on the tree
plantation drive being carried out in your colony.
2) Write a media report on “Decline in the number of applications for admission into
engineering courses”.
3) Write a review of a film you have enjoyed watching.
4) Write a review of a book of fiction (i.e. a book with a story).
VIII. Answer any Two of the following questions.
2 X 5=10
1) Write a discursive essay on “Globalization” and its impact.
2) Write an argumentative essay on “Should school do away with homework.”
3) Describe the structure of a chronological C.V.
4) Setting is essential to a story, how? Explain.
***
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పేపర – పరాయ్వరణ శాసత్రం
సమయం : 2 గంటలు

మారుక్లు : 100
0
విభాగం – ఎ (లఘు పర్శన్లు)
పర్శన్లు)

సూచన:
సూచన: కింది పర్శన్లోల్ ఐదింటికి సమాధానాలు రాయండి.
రాయండి. All any five of the following:

5 X 5 = 25

1. ఓజోన పొర Ozone layer
2. పరాయ్వరణ అరథ్శాసత్రం Environmental Economics
3. పార్ంతీయ అంశాలు Regional issues
4. పరాయ్వరణ సమతౌలయ్ం Environmental balance
5. పేదరికం Poverty
6. సునామి Sunami
7. తుపానులు Cyclones
8. వనయ్పార్ణుల సమసయ్లు Problems of wild animals
9. పరాయ్వరణ మూలాయ్ంకనం Environmental valuation
10. ఇంకుడు గుంతలు Harvesting Pits
విభాగం – బి (వాయ్సరూప పర్శన్లు)
పర్శన్లు)
సూచన:
సూచన: కింది అనిన్ పర్శన్లకు సమాధానాలు రాయండి.
రాయండి. Answer all the following questions.

5 X 15 = 75

1.

పరాయ్వరణ అధయ్యనం పార్ముఖయ్తను వివరించండి.
Explain the significance of Environmental studies.
లేదా (OR)
పరాయ్వరణ సహజ వనరుల గూరిచ్ వాయ్సం రాయండి.
Write an essay on Environmental Natural Resources.

2.

జీవవైవిధయ్ం దాని పరిరక్షణ గురించి వరిణ్ంచండి.
Describe biodiversity and its conservation.
లేదా (OR)
సమాచార వయ్వసథ్ గురించి వివరించండి.
Write essay on information system.

3.

వివిధ కాలుషాయ్ల గురించి తెలియజేయండి.
Explain about various types of pollutions.
లేదా (OR)
సాధారణంగా తుపానులు ఏ విధంగా ఏరప్డుతాయి? వివిధ రకాల తుపానుల గురించి వివరించండి?
How cyclones are formed in general? Explain about the types of cyclones?

4.

పరాయ్వరణ అభివృదిధ్ అనగానేమి? తెలియజేయండి.
What is Environmental development? Explain.
లేదా (OR)
సాంపర్దాయ శకిత్వనరుల గురించి వివరించండి.
Explain what is conventional resources.

5.

అటవీ వనరుల గురించి వాయ్సం రాయండి.
Write a detailed essay on forest resources.
లేదా (OR)
కేష్తర్ పరయ్టన పరాయ్వరణ అధయ్యనానికి ఏవిధంగా తోడప్డుతోంది – వివరించండి.
How fieldwork is useful to Environmental study? Explain.

* * *
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పేపర – 4:: సంగీతం వివిధ అంశములు – రాగ,
ఞ్నం
రాగ, తాళ,
తాళ, వాదయ్,
వాదయ్, సాంకేతిక
సాంకేతిక పరిజాఞ్
పరిజానం
సమయం : 3 గంటలు

మారుక్లు : 100

సూచన:
సూచన: కింది
కింది పర్శన్లలో ఏవేని ఐదింటికి సమాధానాలు రాయండి.
రాయండి. Answer any FIVE questions.
అనిన్ పర్శన్లకు మారుక్లు సమానం.
సమానం. All question carry equal marks.
మొదటి పర్శన్ తపప్నిసరి.
తపప్నిసరి. First Question is compulsory.
1.

నీవు నేరిచ్న ఏదేని కృతి యొకక్ పలల్వి, అనుపలల్వులను సవ్రపరచి రాయుము.
Write notation to Pallavi, Anupallavi of any Krithi.

2.

కిర్ంది రాగలక్షణములను రాయుము.
Write the Ragalakshanams which are mentioned below:
ఎ) భైరవి Bhairavi
బి) పూరివ్కలాయ్ణి Purvi Kalyani
సి) తోడి Thodi
డి) శుదధ్ ధనాయ్సి Suddha Dhanyasi

3.

కృతి, కీరత్న భేదములను రాయుము.
Write the differences of Krithi, Keerthana.

4.

తాళదశ పార్ణముల పేరల్ను తెలిపి మహాపార్ణములను వివరించుము.
Write the names of Taladasa pranams and describe about Mahapranams in brief.

5.

జయదేవుడు, నారాయణతీరుథ్ల వారి జీవిత చరితర్లను రాయుము.
Write the life histories of Jayadeva and Narayana Theertha.

6.

చాపు తాళములను గురించి రాయుము.
Write about Chapu Talams.

7.

పంచదశ గమకములను గూరిచ్ రాయుము.
Write about Panchadasa Gamakams.

8.

వాదయ్విభజన గురించి రాయుము (లేదా) రాగ విభజనను వివరింపుము.
Write about Vadya Vibhajana (OR) Classification of Raga

* * *
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పేపర – సైనస్
సైనస్ అండ సివిలై
సివిలైజేషన
లైజేషన (Science & Civilisation)
సమయం : 2 గంటలు

మారుక్లు : 50

సూచన:
సూచన: కింది
కింది పర్శన్లలో ఏవేని నాలిగ్ంటికి సమాధానాలు రాయండి.
రాయండి. Answer any four of the following.
అనిన్ పర్శన్లకు మారుక్లు సమానం.
సమానం. All question carry equal marks.
1.

సహజ వనరులు అనగానేమి? ఉదాహరణలతో వరీగ్కరించండి.
Define Natural Resources and classify them with suitable examples.

2.

సాంఘిక సంకేష్మము గూరిచ్ వాయ్సము రాయండి.
Write an essay on social welfare.

3.

హరిత విపల్వం గురించి వివరించండి.
What is green revolution?

4.

మానవునిపై వివిధ కాలుషయ్ కారకాల దుషర్ప్Jభావాలను వివరించండి.
Explain the effects of different pollutions on man.

5.

రాతియుగం నాటి శాసత్ర, సాంకేతికత పరిణామ కర్మానిన్ తెలియజేయండి.
Explain the progress of Science and Technology during the Stone Age.

6.

పార్చీన కాలంలో శాసత్రం ఏ విధంగా ఆవిరాభ్వంలోకి వచిచ్ంది.
Explain how science took its origin in ancient times.

7.

శాసాత్ర్నికి నాగరికతకు గల సంబంధానిన్ తెలియజేయండి.
Explain the relationship between science and civilization.

8.

ఆధునిక యుగం ముఖయ్ లక్షణాలను వివరించండి.
Explain the Main features of Modern Age.

9.

సామూహిక శర్మ శాసత్ర అభివృదిధ్కి ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది.
How team work helps in scientific projects.

10.

X కిరణాలు పార్ముఖయ్త తెలియజేయండి. అవి ఏ విధంగా ఉదభ్విసాత్యి.
Define ‘X’rays. Write about their significance and how they are produced.
* * *
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పేపర – VII :: రచనలు,
రచనలు, వాగేగ్యకారులు,
కారులు, లక్షణ గర్ంథా
గర్ంథాలు
థాలు Compositions, Composers, Tretises
సమయం : 3 గంటలు

మారుక్లు : 100

సూచన:
సూచన: కింది
కింది పర్శన్లలో ఏవేని ఐదింటికి సమాధానాలు రాయండి
రాయండి.
డి.
అనిన్ పర్శన్లకు మారుక్లు సమానం.
సమానం. మొదటి పర్శన్ తపప్నిసరి.
తపప్నిసరి.
1.

నీవు నేరిచ్న ఏదేని ఆదితాళమును సవ్రపరచి వార్యుము.

2.

జానపద సంగీత లక్షణములను పేరొక్ని, అందు ఉపయోగింపబడు 5 రాగములను పేరొక్నుము.

3.

మైసూర వాసుదేవారయ్ లేదా ముతత్యయ్ భాగవతార జీవిత విశేషములను తెలిపి, వారి రచనలను ఐదింటిని
రాయుము.

4.

72 మేళకరత్లలో ఏవేని ఆరు చకర్ములలోని రాగముల పేరల్ను తెలిపి, వాటి సవ్రసాథ్నములను కూడా తెలుపుము.

5.

ఈ కిర్ంది పేరొక్నన్ వాటిలో ఏ రెండింటికైనా లక్షణములను సమగర్ముగా రాయుము.
ఎ) రాగమాలిక

బి) తిలాల్నా

సి) పదము

డి) జావళి

6.

తాళదశ పార్ణములలోని ఏవేని రెండు పార్ణములను విశదపరచుము.

7.

ఈ కింద పేరొక్నన్ వాటిలో నాలిగ్ంటిని వివరింపుము.
ఎ) జనక రాగము

బి) సపత్ తాళములు (అంగములతో సమా)

డి) సంగీత కచేరీలో పర్కక్వాదయ్ముల పాతర్

సి) మణిపర్వాళము

ఇ) వాదయ్బృందములలో ఉపయోగించే వాదయ్ముల పేరుల్

ఎఫ) భాషాంగరాగమనగానేమో తెలిపి 5 భాషాంగరాగములను పేరొక్నుము.

* * *
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పేపర – VIII :: మనోధరమ్ సంగీతం – లక్షణం Creative Music
సమయం : 3 గంటలు

మారుక్లు : 100

సూచన:
సూచన: కింది
కింది పర్శన్లలో ఏవేని ఐదింటికి సమాధానాలు రాయండి.
రాయండి. Answer any FIVE questions.
అనిన్ పర్శన్లకు మారుక్లు సమానం.
సమానం. All question carry equal marks.
మొదటి పర్శన్ తపప్నిసరి.
తపప్నిసరి. First Question is compulsory.
1.

నీవు నేరిచ్న ఏదేని వకర్రాగ కృతి యొకక్ పలల్వి, చరణములకు నొటేషనను వార్యుము.

2.

మనోధరమ్ సంగీత శాఖలను పేరొక్ని వానిలో నెరవల, సవ్రకలప్నలను గురించి సవివరంగా తెలుపుము.

3.

దావ్వింశతి శృతులు ఎటేల్రప్డతాయో వివరించుము.

4.

ఏదేని ఒక ఉదాహరణ దావ్రా ఒక రాగము మూరఛ్నా కారక రాగమని నిరూపించుము.

5.

ఈ కిర్ంది రాగములలో నాలిగ్ంటికి లక్షణాలను తెలుపుము.

6.

ఎ) తోడి

బి) రీతిగౌళ

డి) సురటి

ఇ) కేదారగౌళ

సి) ఖమాస

ఆదితాళం ఏకకళలో కిర్యకు 4 అడుగుల చొపుప్న 2 అక్షరముల జాగాకి సంకీరణ్ జాతి ముకాత్యిని, మరియు
రూపకతాళంలో కిర్యకు 2 అడుగుల చొపుప్న మిశర్జాతి ముకాత్యిని సమానికి సవ్రపరచి వార్యుము.

7.

కిర్ంది వానిలో నాలిగ్ంటికి సంకిష్పత్ంగా సమాధానమిముమ్.
ఎ) గర్హభేదం

బి) రాగాలాపనలో విభాగాలు

సి) పదగరభ్ం

డి) ఆనందభైరవిలో అనయ్సవ్రాలు

ఇ) ఏవేని ఐదు శుర్తులు – అవి కలిగిన రాగాలు

* * *
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