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ఇ�ా� �య �	
� Ð దట� �ా� � 

 

1) మన ఆచరణలను మన ఆచరణలను మన ఆచరణలను మన ఆచరణలను న4దు 5ేన4దు 5ేన4దు 5ేన4దు 5ే7, 8ైవదూతల <,ర=�  ఏ?ట�7, 8ైవదూతల <,ర=�  ఏ?ట�7, 8ైవదూతల <,ర=�  ఏ?ట�7, 8ైవదూతల <,ర=�  ఏ?ట� ? 

  A) ఇ�@ా AీC 

  B) �	#ామD �ాEFD 

  C) ?�ా�C  

  D) ఇజH@ �C 

 

2) అరF IJషలL ఇ�ా� ం మMలస�ంIJల అరF IJషలL ఇ�ా� ం మMలస�ంIJల అరF IJషలL ఇ�ా� ం మMలస�ంIJల అరF IJషలL ఇ�ా� ం మMలస�ంIJల (మMల 7ి8PQ ం�PలమMల 7ి8PQ ం�PలమMల 7ి8PQ ం�PలమMల 7ి8PQ ం�Pల) <,ర= <,ర= <,ర= <,ర= ...… 

  A) ఖదర=C ఇ�ా� ం 

  B) అర�ానుC ఇ�ా� ం 

  C) యMసుS ఇ�ా� ం 

  D) Aీ అమ%Tల%� & 

 

3) అరF IJషలL ప@వకVను ఏమంటJర= అరF IJషలL ప@వకVను ఏమంటJర= అరF IJషలL ప@వకVను ఏమంటJర= అరF IJషలL ప@వకVను ఏమంటJర= ? 

  A) నF 

  B) రసూC 

  C) వహX 

  D) <Yౖ జ�ాబ�లలL ఏ8ీ స#\]న8ి �ాదు 
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4) ఇ�ా� ం అంట_ అర�ం ఏ?ట�ఇ�ా� ం అంట_ అర�ం ఏ?ట�ఇ�ా� ం అంట_ అర�ం ఏ?ట�ఇ�ా� ం అంట_ అర�ం ఏ?ట�? 

  A) ఇ�ా� ం అంట_ అల%� & క� మ#'య� ఆయన ఆ8ే`ాలక� abేయత 
చూపటం 

  B) ఇ�ా� ం అంట_ తc�దండe@ లక� abేయత చూపటం 

  C) ఇ�ా� ం అంట_ మన గ�ర=వfలక� మ#'య� <ి�Pమహgలక� abేయత 
చూపటం 

  D) <Yౖ జ�ాబ�లలL ఏ8ీ స#\]న8ి �ాదు 

 

5) అల%� & క� అల%� & క� అల%� & క� అల%� & క� ......… 

  A) ఒక క�మ%ర=డe ఉjPkడe 

  B) ఒక IJగ�ా
? ఉjPkడe 

  C) IJగ�ా
మ�లlవ
రm లnర= 

  D) ఒక క�మ%#\V  ఉనk8ి 

 

6) ఆ#ాbింపబoే అరpతల� గcq'నఆ#ాbింపబoే అరpతల� గcq'నఆ#ాbింపబoే అరpతల� గcq'నఆ#ాbింపబoే అరpతల� గcq'న    �ా#\ంత�ా#\ంత�ా#\ంత�ా#\ంత    మం8ి మం8ి మం8ి మం8ి -  

  A) మ�గ�r ర= 

  B) ఇదs ర= 

  C) �tవలం ఒకu#t 

  D) సుjPk   
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7) సూర=*డeసూర=*డeసూర=*డeసూర=*డe, చందు@ డeచందు@ డeచందు@ డeచందు@ డe, నv�P@ ల�నv�P@ ల�నv�P@ ల�నv�P@ ల�నునునును, ఆ�ా`ాంఆ�ా`ాంఆ�ా`ాంఆ�ా`ాం, పర
�Pల�పర
�Pల�పర
�Pల�పర
�Pల�, నదుల�నదుల�నదుల�నదుల�, 5ెటw�5ెటw�5ెటw�5ెటw�     
దలlౖన �ాట�T సృ+ిy ంzన8ి ఎవర= దలlౖన �ాట�T సృ+ిy ంzన8ి ఎవర= దలlౖన �ాట�T సృ+ిy ంzన8ి ఎవర= దలlౖన �ాట�T సృ+ిy ంzన8ి ఎవర= ? 

  A) మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం 

  B) అల%� & 

  C) ఆదం అలlౖహ|స}ల%ం 

  D) ఈ�ా అలlౖహ|స}ల%ం (ఏసు���సుV ) 

 

8) త�? నత�? నత�? నత�? న��ంటj� ��ంటj� ��ంటj� ��ంటj� ఏమT పల�ాcఏమT పల�ాcఏమT పల�ాcఏమT పల�ాc ? 

  A) యరpమ�కల%� & 

  B) య% అల%� & 

  C) అలpందుcల%� & 

  D) ల% ఇల%హ ఇల� ల%� & 

 

9) ఇ�ా� �య �ా*లlండర=లLT దట� j�ల <,ర= ఏ?ట�ఇ�ా� �య �ా*లlండర=లLT దట� j�ల <,ర= ఏ?ట�ఇ�ా� �య �ా*లlండర=లLT దట� j�ల <,ర= ఏ?ట�ఇ�ా� �య �ా*లlండర=లLT దట� j�ల <,ర= ఏ?ట�? 

  A) మ�హర�ం 

  B) రమ8PD (రంజHD) 

  C) ష�ా
C  

  D) రFవfC అవ
C 
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10) సల%& అంట_ ఏ?ట� సల%& అంట_ ఏ?ట� సల%& అంట_ ఏ?ట� సల%& అంట_ ఏ?ట� ? 

  A) ఉప�ాసం ఉండటం 

  B) <,దలక� 8Pనధ#ా ల� 5ేయడం 

  C) నమ%� 

  D) హ� య%త@ 5ేయడం 

 

11) ఖు/ఆD ఏ IJషలL అవత#'ంzం8ిఖు/ఆD ఏ IJషలL అవత#'ంzం8ిఖు/ఆD ఏ IJషలL అవత#'ంzం8ిఖు/ఆD ఏ IJషలL అవత#'ంzం8ి? 

  A) అ#ా?�  

  B) అరF  

  C) ఉరms  

  D) హ|బM@  

 

12) అర�� D అంట_ అర�ం ఏ?ట� అర�� D అంట_ అర�ం ఏ?ట� అర�� D అంట_ అర�ం ఏ?ట� అర�� D అంట_ అర�ం ఏ?ట� ..… 

  A) అత*ంత జH� నవంత�డe 

  B) అత*ంత శ�	Vమంత�డe 

  C) అత*ంత కర=ణPమయ�డe, కర=ణPప@8Pత 

  D) <Yౖ వ�k స#\]న జ�ాబ�లn 
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13) అల%� & �కu టy  దట� ప@వకV ఎవర=అల%� & �కu టy  దట� ప@వకV ఎవర=అల%� & �కu టy  దట� ప@వకV ఎవర=అల%� & �కu టy  దట� ప@వకV ఎవర=? 

  A) నూ& అలlౖహ|స}ల%ం 

  B) హ�! అలlౖహ|స}ల%ం 

  C) ఆదం అలlౖహ|స}ల%ం 

  D) మM�ా అలlౖహ|స}ల%ం 

 

14) ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం <Yౖ అవత#'ంచబoిన ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం <Yౖ అవత#'ంచబoిన ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం <Yౖ అవత#'ంచబoిన ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం <Yౖ అవత#'ంచబoిన 
8ివ*గ�ంథం <,ర= ఏ?ట�8ివ*గ�ంథం <,ర= ఏ?ట�8ివ*గ�ంథం <,ర= ఏ?ట�8ివ*గ�ంథం <,ర= ఏ?ట�? 

  A) ఇం.C  

  B) అC ఖు/ఆD 

  C) �ౌ#ా� 

  D) జబM/ 

 

15) ఒక మ�7ి� ంలL అల%� & <Yౖ a`ా
సంఒక మ�7ి� ంలL అల%� & <Yౖ a`ా
సంఒక మ�7ి� ంలL అల%� & <Yౖ a`ా
సంఒక మ�7ి� ంలL అల%� & <Yౖ a`ా
సం, ఆయన 8ైవదూతల<Yౖ a`ా
సంఆయన 8ైవదూతల<Yౖ a`ా
సంఆయన 8ైవదూతల<Yౖ a`ా
సంఆయన 8ైవదూతల<Yౖ a`ా
సం, 
ఆయన గ�ం�Pల<Yౖ ఆయన గ�ం�Pల<Yౖ ఆయన గ�ం�Pల<Yౖ ఆయన గ�ం�Pల<Yౖ a`ా
సంa`ా
సంa`ా
సంa`ా
సం, ఆయన సం8ేశహర=ల<Yౖ a`ా
సంఆయన సం8ేశహర=ల<Yౖ a`ా
సంఆయన సం8ేశహర=ల<Yౖ a`ా
సంఆయన సం8ేశహర=ల<Yౖ a`ా
సం, అంEమ 8ినం<Yౖ అంEమ 8ినం<Yౖ అంEమ 8ినం<Yౖ అంEమ 8ినం<Yౖ 
a`ా
సంa`ా
సంa`ా
సంa`ా
సం, abి�@ా త<Yౖ a`ా
సం ఉjPkయంట_abి�@ా త<Yౖ a`ా
సం ఉjPkయంట_abి�@ా త<Yౖ a`ా
సం ఉjPkయంట_abి�@ా త<Yౖ a`ా
సం ఉjPkయంట_, అతడe ఏ? కcq' ఉనkటw�  అతడe ఏ? కcq' ఉనkటw�  అతడe ఏ? కcq' ఉనkటw�  అతడe ఏ? కcq' ఉనkటw�  … 

  A) ఇ�}D 

  B) తఖ%
 

  C) ఇ�ా� ం 

  D) ఈమ%D
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16) "ఫస��& �హం8ి ర��క వసV q'�/ హgఫస��& �హం8ి ర��క వసV q'�/ హgఫస��& �హం8ి ర��క వసV q'�/ హgఫస��& �హం8ి ర��క వసV q'�/ హg" అంట_ అర�ం అంట_ అర�ం అంట_ అర�ం అంట_ అర�ం .… 

  A) అల%� & aజయ%Tk ప@�ా8ింzనపfడe మ#'య� aజయం �@ా పV���నపfడe  

  B) మ#'య� �వf చూ�ాV వf, ప@జల� తంoోపతంoPల�qా అల%� & �కu 
ధర ంలL  (ఇ�ా� ంలL) ప@���ంచoPTk  

  C) అపfడe � ప@భ�వfను సుV EంచటంలL సం� +ించు, మ#'య� ఆయన 
మTkంపfను అ#'�ంచు  

  D) ఆయన తన �ార=ణP*Tk చూపటJT�	 ఎల�ప¡డూ తయ%ర=qా ఉంటJడe
 

17) అC అ¢@అC అ¢@అC అ¢@అC అ¢@ సూర& ప@�ారం సూర& ప@�ారం సూర& ప@�ారం సూర& ప@�ారం, ఈ గ�ణPల� కcq' ఉంట_ తప£ఈ గ�ణPల� కcq' ఉంట_ తప£ఈ గ�ణPల� కcq' ఉంట_ తప£ఈ గ�ణPల� కcq' ఉంట_ తప£, మ%నవfడe మ%నవfడe మ%నవfడe మ%నవfడe 
Tశ¤యంqా Tశ¤యంqా Tశ¤యంqా Tశ¤యంqా ¥ర¥ర¥ర¥రనషyంలL ఉjPkడe నషyంలL ఉjPkడe నషyంలL ఉjPkడe నషyంలL ఉjPkడe :    ఆ గ�ణPల� ఏa ఆ గ�ణPల� ఏa ఆ గ�ణPల� ఏa ఆ గ�ణPల� ఏa ... 

  A) ఎవ#\]�ే a`ా
సం కcq' ఉjPk#¦ 

  B) ఎవ#\]�ే స�Pu#ా*ల� 5ే�ాV #¦,  

  C) ఒక#'j§కర= స�P*Tk అనుస#'ంచటJT�	 మ#'య� దృఢంqా 8PT<Y ౖ
TలవటJT�	 �©@ త}హ|ంచుక�ంటJ#¦  

  D) <Yౖ వ�k స#\]న జ�ాబ�లn 
 

18) "�ªమ� �tవలం Tj�k ఆ#ాbి�ాV మ� మ#'య� �ªమ� �tవలం Tj�k �ªమ� �tవలం Tj�k ఆ#ాbి�ాV మ� మ#'య� �ªమ� �tవలం Tj�k �ªమ� �tవలం Tj�k ఆ#ాbి�ాV మ� మ#'య� �ªమ� �tవలం Tj�k �ªమ� �tవలం Tj�k ఆ#ాbి�ాV మ� మ#'య� �ªమ� �tవలం Tj�k 
స�యం అ#'��ాV మ�స�యం అ#'��ాV మ�స�యం అ#'��ాV మ�స�యం అ#'��ాV మ�" ఇ8ి ఏ సూర& లLT వచనం ఇ8ి ఏ సూర& లLT వచనం ఇ8ి ఏ సూర& లLT వచనం ఇ8ి ఏ సూర& లLT వచనం ? 

  A) అC ఇ«%� ¢  

  B) అC ¬ాE� 

  C) అC �థ/  
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  D) అC అస/  

 

19) అjPk¢ అంట_ అర�ం ఏ?ట� అjPk¢ అంట_ అర�ం ఏ?ట� అjPk¢ అంట_ అర�ం ఏ?ట� అjPk¢ అంట_ అర�ం ఏ?ట� ? 

  A) ఉ®©దయం  

  B) ఆరంభం  

  C) ప@జల�  

  D) #ాE@ 

 

20) అC ఫల- అంట_ అర�ం ఏ?ట� అC ఫల- అంట_ అర�ం ఏ?ట� అC ఫల- అంట_ అర�ం ఏ?ట� అC ఫల- అంట_ అర�ం ఏ?ట� ? 

  A) ఉ®©దయం  

  B) ప@జల�  

  C) ఆరంభం  

  D) aజయం 

 

 

 
21) అC అC అC అC –    AీC అంట_ అర�ం ఏ?ట� AీC అంట_ అర�ం ఏ?ట� AీC అంట_ అర�ం ఏ?ట� AీC అంట_ అర�ం ఏ?ట� ? 

  A) ఏనుగ� 

  B) �ాలl పfర=గ� 

  C) పfc 

  D) oౖెj¯స/ 
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22) ఖు/ఆD లLT ఖు/ఆD లLT ఖు/ఆD లLT ఖు/ఆD లLT టyదట� టyదట� టyదట� టyదట� సూర& ఏ8ిసూర& ఏ8ిసూర& ఏ8ిసూర& ఏ8ి? 

  A) అC �థ/  

  B) అC ¬ాE�  

  C) అC ఇ«%� ¢  

  D) అC అ¢@  

 

23) "అసV ° Aిర=ల%� &అసV ° Aిర=ల%� &అసV ° Aిర=ల%� &అసV ° Aిర=ల%� &"    అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట� ? 

  A) మTkంచమT, v?ంచమT j�ను అల%� & ను ��డeక�ంటwjPkను  

  B) మనం అల%� & �±రక� మ%త@�ª .aసుV jPkమ� 

  C) మనం ��డe�²ల� 7
ీక#'ంచుమ� 

  D) <Yౖ �ాట�లL ఏ8ీ స#\]న జ�ాబ� �ాదు  

 

24) మ�7ి� ం �కu టy  దట� మ�7ి� ం �కu టy  దట� మ�7ి� ం �కu టy  దట� మ�7ి� ం �కu టy  దట� బJధ*తబJధ*తబJధ*తబJధ*త, కరVవ*ం ఏ?ట�కరVవ*ం ఏ?ట�కరVవ*ం ఏ?ట�కరVవ*ం ఏ?ట� ? 

  A) సల%& (నమ%�) 

  B) �³´ (ఉప�ాసం) 

  C) హ� (మ�ాu య%త@) 

  D) ష�ద& (�ాv*ప@కటన) 
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25) నమ%�లLT ఒక ప)#'V  IJqాTk ఏమంటJర= నమ%�లLT ఒక ప)#'V  IJqాTk ఏమంటJర= నమ%�లLT ఒక ప)#'V  IJqాTk ఏమంటJర= నమ%�లLT ఒక ప)#'V  IJqాTk ఏమంటJర= ? 

  A) ఫ/s  

  B) ర�ాత� 

  C) ��  

  D) సునk&  

 

26) జ�ాత� ఏ సంపద <Yౖ 5ెc�ంచవల7ి ఉంటwం8ిజ�ాత� ఏ సంపద <Yౖ 5ెc�ంచవల7ి ఉంటwం8ిజ�ాత� ఏ సంపద <Yౖ 5ెc�ంచవల7ి ఉంటwం8ిజ�ాత� ఏ సంపద <Yౖ 5ెc�ంచవల7ి ఉంటwం8ి ? 

  A) ధనం (#µకuం, డబ��) <Yౖ మ%త@�ª 

  B) బంqారం, ��ంoి దలlౖన ఆభరణPల <Yౖ మ%త@�ª 

  C) ప¶సంపద <Yౖ మ%త@�ª  

  D) <Yౖన <,#µuనబoిన �ాట�Tkంట�<Yౖ  

 

27) "పల�క�పల�క�పల�క�పల�క�, ఆయj� అల%� &ఆయj� అల%� &ఆయj� అల%� &ఆయj� అల%� &, ఏ�\]క�డeఏ�\]క�డeఏ�\]క�డeఏ�\]క�డe. స
యం సమృదుQ డe మ#'య� స
యం సమృదుQ డe మ#'య� స
యం సమృదుQ డe మ#'య� స
యం సమృదుQ డe మ#'య� 
`ాశ
తంqా ఉంoే�ాడe`ాశ
తంqా ఉంoే�ాడe`ాశ
తంqా ఉంoే�ాడe`ాశ
తంqా ఉంoే�ాడe, ఆయన ఎవ#'�� జT ంచలnదుఆయన ఎవ#'�� జT ంచలnదుఆయన ఎవ#'�� జT ంచలnదుఆయన ఎవ#'�� జT ంచలnదు, ఆయన ఎవ#'�� ఆయన ఎవ#'�� ఆయన ఎవ#'�� ఆయన ఎవ#'�� 
జన Tవ
లnదుజన Tవ
లnదుజన Tవ
లnదుజన Tవ
లnదు, ఆయనను�©cన8ే8ీ సృ+ిy లL ఆయనను�©cన8ే8ీ సృ+ిy లL ఆయనను�©cన8ే8ీ సృ+ిy లL ఆయనను�©cన8ే8ీ సృ+ిy లL లnదులnదులnదులnదు".... ఇ8ి ఏ సూర& �కu ఇ8ి ఏ సూర& �కu ఇ8ి ఏ సూర& �కu ఇ8ి ఏ సూర& �కu 
IJ�ార�ంIJ�ార�ంIJ�ార�ంIJ�ార�ం … 

  A) అC ఇ«%� ¢  

  B) అC ¬ాE�  

  C) అC �థ/  

  D) అC అ¢@
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28) ఈమ%D అంట_ అర�ం ఏ?ట�ఈమ%D అంట_ అర�ం ఏ?ట�ఈమ%D అంట_ అర�ం ఏ?ట�ఈమ%D అంట_ అర�ం ఏ?ట� ..… 

  A) అల%� & <Yౖ a`ా
సం  

  B) అల%� & �కu గ�ం�Pల<Yౖ a`ా
సం 

  C) అల%� & �కu సం8ేశహర=ల<Yౖ a`ా
సం  

  D) <Yౖ వ�k  

 

29) "మ%c�	 య?8ీs Dమ%c�	 య?8ీs Dమ%c�	 య?8ీs Dమ%c�	 య?8ీs D" అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట� ..… 

  A) అత*ంత కర=ణPమయ�డe, అ�ార కృ�ా·ల�డe 

  B) సకల �©V త@మ�ల� సర
లL�ాల ప@భ���ౖన అల%� & �t, 

  C) ¸ర=£8ిన యజమ%T  

  D) మ#'య� ఆయనను �©cన8ే8ీ లnదు  

 

30) "వ ?D ష#'� qా7ి¹D ఇ8P వఖº వ ?D ష#'� qా7ి¹D ఇ8P వఖº వ ?D ష#'� qా7ి¹D ఇ8P వఖº వ ?D ష#'� qా7ి¹D ఇ8P వఖº "అంట_ అంట_ అంట_ అంట_ అర�ం ఏ?ట�అర�ం ఏ?ట�అర�ం ఏ?ట�అర�ం ఏ?ట� .… 

  A) అ#ాచ�ాTk �ా*<ింపజt7, �ా#' దుషyత
ం �కu ��డe నుంoి  

  B) ఆయన సృ+ిy ంzన 8PT దుషyత
ం �కu ��డe నుంoి 

  C) ననుk ర»ించమT, ఉ®©దయ%Tk ప@భaంపజtసుV నk ప@భ�వfను 
�²ర=చుjPkను 

  D) qా¼Pంధ�ార రmపం 8Pc¤న ½కట� �కu ��డe నుంoి  
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31) "�7 ిల%�  హ|ర��  Tర�హX´�7 ిల%�  హ|ర��  Tర�హX´�7 ిల%�  హ|ర��  Tర�హX´�7 ిల%�  హ|ర��  Tర�హX´"    అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట� .… 

  A) +Yౖ�Pను బJ#' నుంoి �ా�ాడమT j�ను అల%� & ను �²ర=చుjPkను  

  B) అనంత కర=ణPమయ�డe, అ�ార కృ�ా·ల�డe అ�న అల%� & <,ర=� ,  

  C) సర
లL�ాల ప@భ���ౖన అల%� & �t సకల �©V త@మ�ల�  

  D) ఆయనను �©cన8ే8ీ లnదు 

 

32) ¾jPkత�ల మ#'య� మ%నవfల రహ�ా*లLచనల నుంoి �ªమ� అల%� & ¾jPkత�ల మ#'య� మ%నవfల రహ�ా*లLచనల నుంoి �ªమ� అల%� & ¾jPkత�ల మ#'య� మ%నవfల రహ�ా*లLచనల నుంoి �ªమ� అల%� & ¾jPkత�ల మ#'య� మ%నవfల రహ�ా*లLచనల నుంoి �ªమ� అల%� & 
�కu శరణ� ��డeక�ంటwjPkమ��కu శరణ� ��డeక�ంటwjPkమ��కu శరణ� ��డeక�ంటwjPkమ��కu శరణ� ��డeక�ంటwjPkమ� ....… 

  A) అC ఫల-  

  B) అC అ¢@  

  C) అC �థ/  

  D) అjPk¢  

 

33) ఐzÀక నమ%�లను ఏమT <ిల��ాV ర= ఐzÀక నమ%�లను ఏమT <ిల��ాV ర= ఐzÀక నమ%�లను ఏమT <ిల��ాV ర= ఐzÀక నమ%�లను ఏమT <ిల��ాV ర= ? 

  A) ఫ/s  

  B) సునkత� 

  C) నAిC  

  D) <Yౖ �ాట�లL ఏ8ీ స#\]న జ�ాబ� �ాదు 
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34) ఫ�@ఫ�@ఫ�@ఫ�@, 8ొ&Â8ొ&Â8ొ&Â8ొ&Â, అ¢@అ¢@అ¢@అ¢@, మq'�º మ#'య� ఇ®ా మq'�º మ#'య� ఇ®ా మq'�º మ#'య� ఇ®ా మq'�º మ#'య� ఇ®ా –    ఈ నమ%�లను ఈ నమ%�లను ఈ నమ%�లను ఈ నమ%�లను ......        అఅఅఅT T T T 
అంటJర=అంటJర=అంటJర=అంటJర=. 

  A) సునkత� 

  B) నAిC  

  C) ఫ/s  

  D) <Yౖ �ాట�లL ఏ8ీ స#\]న జ�ాబ� �ాదు 

 

35) నమ%�5ేయటం వలన  నమ%�5ేయటం వలన  నమ%�5ేయటం వలన  నమ%�5ేయటం వలన  ప@Ãజనం ఏ?ట�ప@Ãజనం ఏ?ట�ప@Ãజనం ఏ?ట�ప@Ãజనం ఏ?ట� ? 

  A) అల%� & ను స #'ంచటం  

  B) మ�హమ ! సల�ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ను స #'ంచటం  

  C) +Yౖ�Pనును స #'ంచటం 

  D) ఖు/ఆD ను స #'ంచటం  

 

36) a�@ నమ%� ఎప¡డe 5ేయ%ca�@ నమ%� ఎప¡డe 5ేయ%ca�@ నమ%� ఎప¡డe 5ేయ%ca�@ నమ%� ఎప¡డe 5ేయ%c ? 

  A) ఫ�@ నమ%� త#ా
త  

  B) ఇ®ా నమ%� త#ా
త  

  C) మq'�º నమ%� త#ా
త  

  D) 8ొహ/ (జÄహ/) నమ%� త#ా
త  
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37) మ�ాuలLT అల%� & �కu గృహం ఏ <,ర=�  <ిలవబడeత�నk8ిమ�ాuలLT అల%� & �కu గృహం ఏ <,ర=�  <ిలవబడeత�నk8ిమ�ాuలLT అల%� & �కu గృహం ఏ <,ర=�  <ిలవబడeత�నk8ిమ�ాuలLT అల%� & �కu గృహం ఏ <,ర=�  <ిలవబడeత�నk8ి ..… 

  A) జబలn నూ/   

  B) మ7ిÅ8ె అఖ%} 

  C) �ాబJ  

  D) మ7YÅ8ె నబÆ  

 

38) ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ఎTk సంవత}#ాల �ాటw ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ఎTk సంవత}#ాల �ాటw ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ఎTk సంవత}#ాల �ాటw ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ఎTk సంవత}#ాల �ాటw 
బÇbంి5Pర=బÇbంి5Pర=బÇbంి5Pర=బÇbంి5Pర=? 

  A) 23 సంవత}#ాల� 

  B) 32 సంవత}#ాల� 

  C) 40 సంవత}#ాల� 

  D) 14 సంవత}#ాల� 

 

39) ఏ సంవత}రంలL మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం అల%� & �కu ఏ సంవత}రంలL మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం అల%� & �కu ఏ సంవత}రంలL మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం అల%� & �కu ఏ సంవత}రంలL మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం అల%� & �కu 
ప@వకVqా ఎంచు�²బoిjPర=ప@వకVqా ఎంచు�²బoిjPర=ప@వకVqా ఎంచు�²బoిjPర=ప@వకVqా ఎంచు�²బoిjPర=? 

  A) ���.శ. 610 

  B) ���.శ. 520 

  C) ���.శ. 439  

  D) ���.శ. 634  
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40) ఏ సంవత}రంలL ఏ సంవత}రంలL ఏ సంవత}రంలL ఏ సంవత}రంలL ప@వకV మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ప@వకV మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ప@వకV మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ప@వకV మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం 
జT ంzjPర=జT ంzjPర=జT ంzjPర=జT ంzjPర=? 

  A) ���.శ. 571  

  B) ���.శ. 645 

  C) ���.శ. 327 

  D) ���.శ. 498  

 

41) ఖు/ఆD లL అల%� & ఇల% ఆ8ే�సుV jPkడe ఖు/ఆD లL అల%� & ఇల% ఆ8ే�సుV jPkడe ఖు/ఆD లL అల%� & ఇల% ఆ8ే�సుV jPkడe ఖు/ఆD లL అల%� & ఇల% ఆ8ే�సుV jPkడe ...… 

  A) � తc�దండe@ ల పట�  దయ చూ�ాc 

  B) � బంధువfల పట�  దయ చూ�ాc 

  C) అjPధల పట�  మ#'య� అకuరగల�ా#' పట�  దయ చూ�ాc 

  D) <Yౖ వ�k స#\]న జ�ాబ�లn 

 

42) అల%� & పట�  అabేయత చూ<ిన ప@జల� అల%� & పట�  అabేయత చూ<ిన ప@జల� అల%� & పట�  అabేయత చూ<ిన ప@జల� అల%� & పట�  అabేయత చూ<ిన ప@జల� ..…        లLT�	 పంపబడటం 8P
#ా లLT�	 పంపబడటం 8P
#ా లLT�	 పంపబడటం 8P
#ా లLT�	 పంపబడటం 8P
#ా 
¸వ@ంqా �»ంిచబడ�Pర=¸వ@ంqా �»ంిచబడ�Pర=¸వ@ంqా �»ంిచబడ�Pర=¸వ@ంqా �»ంిచబడ�Pర=. 

  A) జ\ౖల� 

  B) స
రrం  

  C) నరకం 

  D) �²ర=y  
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43) ష�ద& అంట_ అర�ం ఏ?ట�ష�ద& అంట_ అర�ం ఏ?ట�ష�ద& అంట_ అర�ం ఏ?ట�ష�ద& అంట_ అర�ం ఏ?ట�? 

  A) అల%� & ఒకuoే, మ�హమ ! సల�ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ఆయన �కu 
IJగ�ా
?. 

  B) అల%� & ఒకuoే, మ�హమ ! సల�ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ఆయన �కu 
క�మ%ర=డe. 

  C) అల%� & ఒకuoే,మ�హమ ! సల�ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ఆయన �కu 
ప@వకV, సం8ేశహర=డe. 

  D) అసల� అల%� & �É లnడe. 

 
44) స
రrం స
రrం స
రrం స
రrం ....… 

  A) �²ప�P�ాల మ#'య� ఈ#ాÊ Ë8ే
®ాల�@ా ంతం 

  B) ఆకcదప¡ల �@ా ంతం 

  C) కషyదుఖ%ల, బJధల �@ా ంతం 

  D) సుఖసం� ®ాల �@ా ంతం  

 

45) "ఫసc�  cర��క వD హ/ ఫసc�  cర��క వD హ/ ఫసc�  cర��క వD హ/ ఫసc�  cర��క వD హ/ " అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట�అంట_ అర�ం ఏ?ట� .… 

  A) అల%� & `ాశ
తం మ#'య� స
యం సమృదుQ డe  

  B) �ాబట�y  � ప@భ�వfను సుV Eంచు మ#'య� ఖు#ా�� సమ#'£ంచు  

  C) ఖz¤తంqా మ%నవfడe నషyంలL ఉjPkడe  

  D) మ%క� సjP రrం చూ<ించుమ�
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46) రమ8PD j�లలLరమ8PD j�లలLరమ8PD j�లలLరమ8PD j�లలL, 1,000 j�లల కంట_ qµప£8ైన ఒక #ాE@ ఉం8ిj�లల కంట_ qµప£8ైన ఒక #ాE@ ఉం8ిj�లల కంట_ qµప£8ైన ఒక #ాE@ ఉం8ిj�లల కంట_ qµప£8ైన ఒక #ాE@ ఉం8ి, అ8ి అ8ి అ8ి అ8ి ...… 

  A) ¹య%మ�లlÌ� C  

  B) లlౖలత�C ఖద/  

  C) ఈదుC Aి�@  

  D) <Yౖ �ాట�లL ఏ8ీ స#\]న జ�ాబ� �ాదు 

 

47) �³´ �³´ �³´ �³´ (ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం) అంట_ అంట_ అంట_ అంట_  .… 

  A) పగట� ప)ట ఏ� Eనక�©వటం  

  B) పగట� ప)ట ఏ� �P@ గక �©వటం  

  C) పగట� ప)ట �Íగ�P@ గక�©వటం, IJ#ా*భరVల� �ామ���డల� జరపక �©వటం 

  D) <Yౖ వ�k స#\]న జ�ాబ�లn  

 

48) ఖు/ఆD లL అల%� & ఇల% ప@కట�ంzjPడe ఖు/ఆD లL అల%� & ఇల% ప@కట�ంzjPడe ఖు/ఆD లL అల%� & ఇల% ప@కట�ంzjPడe ఖు/ఆD లL అల%� & ఇల% ప@కట�ంzjPడe "Tశ¤యంqాTశ¤యంqాTశ¤యంqాTశ¤యంqా .......?మ ck ?మ ck ?మ ck ?మ ck 
అ·�ల �ా#ా*ల మ#'య� �ాప�ా#ా*ల నుంoి దూరంqా ఉంచుత�ం8ిఅ·�ల �ా#ా*ల మ#'య� �ాప�ా#ా*ల నుంoి దూరంqా ఉంచుత�ం8ిఅ·�ల �ా#ా*ల మ#'య� �ాప�ా#ా*ల నుంoి దూరంqా ఉంచుత�ం8ిఅ·�ల �ా#ా*ల మ#'య� �ాప�ా#ా*ల నుంoి దూరంqా ఉంచుత�ం8ి''. అ8ి ఏ?ట�అ8ి ఏ?ట�అ8ి ఏ?ట�అ8ి ఏ?ట� 
? 

  A) నమ%�  

  B) ఉప�ాసం  

  C) సత*ం పలకటం  

  D) ఆ�D అT పలకటం  
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49) ఫ�@ నమ%� ఎప¡డe 5ేయ%cఫ�@ నమ%� ఎప¡డe 5ేయ%cఫ�@ నమ%� ఎప¡డe 5ేయ%cఫ�@ నమ%� ఎప¡డe 5ేయ%c ? 

  A) తVం #ాE@లL ఎప¡oౖెjP, �ా� ఉ®©దయం కంట_ మ�ందు 

  B) సూ#ా*సVమయం తర=�ాత  

  C) �ాయం�ాలం  

  D) �ెల��ార= ఝ%మ� నుంoి సూ#¦*దయం z�kల� కనబoే వరక�  

 

50) తనలLT ఏ దురల�ాటwను మ�ందుqా వ8ిc ��య%లL 5ెప£మT ఒక వ*�	V  తనలLT ఏ దురల�ాటwను మ�ందుqా వ8ిc ��య%లL 5ెప£మT ఒక వ*�	V  తనలLT ఏ దురల�ాటwను మ�ందుqా వ8ిc ��య%లL 5ెప£మT ఒక వ*�	V  తనలLT ఏ దురల�ాటwను మ�ందుqా వ8ిc ��య%లL 5ెప£మT ఒక వ*�	V  
ప@వకV మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ను ప@వకV మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ను ప@వకV మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ను ప@వకV మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ను అoిq'నపfడeఅoిq'నపfడeఅoిq'నపfడeఅoిq'నపfడe, ప@వకV ప@వకV  ప@వకV  ప@వకV  
సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం అతT�  సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం అతT�  సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం అతT�  సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం అతT�  ..… 

  A) వ*Ï5P#ాTk మ�ందుqా వ8ిc ��యమT 5ె�ా£#ా? 

  B) 8ొంగతjPTk మ�ందుqా వ8ిc��యమT 5ె�ా£#ా? 

  C) అసత*ం పలకటJTk మ�ందుqా వ8ిc��యమT 5ె�ా£#ా? 

  D) 5Poీల� 5ెప£oPTk మ�ందుqా వ8ిc ��యమT 5ె�ా£#ా? 

 

51) ఫ�@ నమ%� �ెల� �ార= ఝ%మ�న జర=గ�నుఫ�@ నమ%� �ెల� �ార= ఝ%మ�న జర=గ�నుఫ�@ నమ%� �ెల� �ార= ఝ%మ�న జర=గ�నుఫ�@ నమ%� �ెల� �ార= ఝ%మ�న జర=గ�ను, అల%qt మq'�º నమ%� అల%qt మq'�º నమ%� అల%qt మq'�º నమ%� అల%qt మq'�º నమ%� 
సూ#ా*సVమయం సమయ%నసూ#ా*సVమయం సమయ%నసూ#ా*సVమయం సమయ%నసూ#ా*సVమయం సమయ%న. ఇa #\ండూ ప@కృE �కu ఏ చక�ం �కu ఆరంభ ఇa #\ండూ ప@కృE �కu ఏ చక�ం �కu ఆరంభ ఇa #\ండూ ప@కృE �కu ఏ చక�ం �కu ఆరంభ ఇa #\ండూ ప@కృE �కu ఏ చక�ం �కu ఆరంభ 
సమయ%ల�సమయ%ల�సమయ%ల�సమయ%ల�? 

  A) మbP*హkం మ#'య� #ాE@  

  B) #ాE@, �ాయం�ాలం  

  C) మధ*#ాE@, ఉదయం  
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  D) #ాE@ంబవళÒÓ  

 

52) తన ప@వకVల మ#'య� సం8ేశహర=ల 8P
#ా అల%� & పం<ిన సం8ేశం తన ప@వకVల మ#'య� సం8ేశహర=ల 8P
#ా అల%� & పం<ిన సం8ేశం తన ప@వకVల మ#'య� సం8ేశహర=ల 8P
#ా అల%� & పం<ిన సం8ేశం తన ప@వకVల మ#'య� సం8ేశహర=ల 8P
#ా అల%� & పం<ిన సం8ేశం 
ఏ?ట� ఏ?ట� ఏ?ట� ఏ?ట� ....… 

  A) ఆ#ాbింపబoే అరpత ఎవ
#'�� లnదు Ð ఒకu అల%� & క� తప£ 

  B) అల%� & క� ఒక క�మ%ర=డe ఉjPkడe  

  C) మరణPనంతర .aతం లnదు  

  D) ¸ర=£8ినమj�8ే లnదు 

 
53) �ాబJ �కu మ#¦ <,ర= �ాబJ �కu మ#¦ <,ర= �ాబJ �కu మ#¦ <,ర= �ాబJ �కu మ#¦ <,ర= ...… 

  A) బÔౖత�ల%� &  

  B) ఇబJదుల%� &  

  C) 7Yౖఫfల%� &  

  D) ఇjPÊ అ అల%� &  

 

54) �	�ం8ి �ా#'లL ఎవర= అల%� & �కu ప@వకV  �ాదు �	�ం8ి �ా#'లL ఎవర= అల%� & �కu ప@వకV  �ాదు �	�ం8ి �ా#'లL ఎవర= అల%� & �కu ప@వకV  �ాదు �	�ం8ి �ా#'లL ఎవర= అల%� & �కu ప@వకV  �ాదు ? 

  A) ఇ8ి@¢  

  B) జక#'య*&  

  C) అబM బక/  

  D) ఇల%*¢ 
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55) రమ8PD j�లలL ఉప�ాసం �@ా రంÏంచక మ�ందురమ8PD j�లలL ఉప�ాసం �@ా రంÏంచక మ�ందురమ8PD j�లలL ఉప�ాసం �@ా రంÏంచక మ�ందురమ8PD j�లలL ఉప�ాసం �@ా రంÏంచక మ�ందు, �ెల� �ార=ఝ%మ�న Ej� �ెల� �ార=ఝ%మ�న Ej� �ెల� �ార=ఝ%మ�న Ej� �ెల� �ార=ఝ%మ�న Ej� 
IÇజjPTk ఏమంటJర= IÇజjPTk ఏమంటJర= IÇజjPTk ఏమంటJర= IÇజjPTk ఏమంటJర= ? 

  A) ఇ¬ాV /  

  B) సుహg/  

  C) త#ాÆ&  

  D) Aి�@  

 

56) ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం తంoి@ <,ర= ఏ?ట�ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం తంoి@ <,ర= ఏ?ట�ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం తంoి@ <,ర= ఏ?ట�ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం తంoి@ <,ర= ఏ?ట�? 

  A) అబ�s ల%� &  

  B) అబ�s C మ�తVcº  

  C) అబM �Pcº 

  D) హ´ జH  

 
57) హ� సమయంలL హ� సమయంలL హ� సమయంలL హ� సమయంలL వ5¤ే పండeగ <,ర= ఏ?ట�వ5¤ే పండeగ <,ర= ఏ?ట�వ5¤ే పండeగ <,ర= ఏ?ట�వ5¤ే పండeగ <,ర= ఏ?ట� .… 

  A) ఈ! అC అ! � 

  B) ఈదుC Aి�@ 

  C) అÕఖ&  

  D) వÖమ 
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58) ఒక ఇ�ా� �య మMల7ి8PQ ంతంలL మన సంపదను Fద�ాదల�  ఒక ఇ�ా� �య మMల7ి8PQ ంతంలL మన సంపదను Fద�ాదల�  ఒక ఇ�ా� �య మMల7ి8PQ ంతంలL మన సంపదను Fద�ాదల�  ఒక ఇ�ా� �య మMల7ి8PQ ంతంలL మన సంపదను Fద�ాదల�  
పంచు�²వల7ి ఉంటwం8ిపంచు�²వల7ి ఉంటwం8ిపంచు�²వల7ి ఉంటwం8ిపంచు�²వల7ి ఉంటwం8ి. ఆ మMల7ి8PQ ంతం <,ర=ఆ మMల7ి8PQ ంతం <,ర=ఆ మMల7ి8PQ ంతం <,ర=ఆ మMల7ి8PQ ంతం <,ర= ? 

  A) �³´  

  B) హ�  

  C) సల%&  

  D) జ�ాత� 

 

59) అ¢@ నమ%�లL అ¢@ నమ%�లL అ¢@ నమ%�లL అ¢@ నమ%�లL ఎTk ఫ/s ర�ాత�ల�ఎTk ఫ/s ర�ాత�ల�ఎTk ఫ/s ర�ాత�ల�ఎTk ఫ/s ర�ాత�ల� ? 

  A) 2 

  B) 3 

  C) 4 

  D) 5 

 

60) ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం �కu �Pత <,ర= ఏ?ట�ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం �కu �Pత <,ర= ఏ?ట�ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం �కu �Pత <,ర= ఏ?ట�ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం �కu �Pత <,ర= ఏ?ట�? 

  A) అబ�s ల%� &  

  B) అబ�s C మ�తVcº  

  C) అబM �Pcº 

  D) హ´ జH  
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61) ఖు/ఆD అంట_ ఏ?ట�ఖు/ఆD అంట_ ఏ?ట�ఖు/ఆD అంట_ ఏ?ట�ఖు/ఆD అంట_ ఏ?ట�? 

  A) ప@వకV మ�హమ ! సల�ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం �కu వచనం  

  B) ఒక 5P#'త@క గ�ంథం 

  C) ఒక కథల పfసVకం 

  D) అల%� & �కu వచనం  

 

62) ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ఏ�ాంతంలL హX#ా గ�హలL ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ఏ�ాంతంలL హX#ా గ�హలL ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ఏ�ాంతంలL హX#ా గ�హలL ప@వకV  మ�హమ ! సల� ల%� హg అలlౖహ| వసల� ం ఏ�ాంతంలL హX#ా గ�హలL 
గoి<,�ార=గoి<,�ార=గoి<,�ార=గoి<,�ార=. ఆ గ�హ ఉనk పర
తం <,ర= ఏ?ట� ఆ గ�హ ఉనk పర
తం <,ర= ఏ?ట� ఆ గ�హ ఉనk పర
తం <,ర= ఏ?ట� ఆ గ�హ ఉనk పర
తం <,ర= ఏ?ట� ...… 

  A) ఎవ#\ష�y  

  B) 7ిjP×  

  C) నూ/  

  D) ర®© /  

 

63) ఖు/ఆD అవతరణ ప)#'V  �ావటJT�	 ఎTk సంవత}#ాల� పట�yం8ిఖు/ఆD అవతరణ ప)#'V  �ావటJT�	 ఎTk సంవత}#ాల� పట�yం8ిఖు/ఆD అవతరణ ప)#'V  �ావటJT�	 ఎTk సంవత}#ాల� పట�yం8ిఖు/ఆD అవతరణ ప)#'V  �ావటJT�	 ఎTk సంవత}#ాల� పట�yం8ి? 

  A) 23 సంవత}#ాల�  

  B) 13 సంవత}#ాల� 

  C) 40 సంవత}#ాల� 

  D) 10 సంవత}#ాల� 
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64) ప@వకV  ఇబJ@ హX´ అలlౖహ|స}ల%ం <Yౖ అవత#'ంచబoిన గ�ంథం <,ర= ఏ?ట�ప@వకV  ఇబJ@ హX´ అలlౖహ|స}ల%ం <Yౖ అవత#'ంచబoిన గ�ంథం <,ర= ఏ?ట�ప@వకV  ఇబJ@ హX´ అలlౖహ|స}ల%ం <Yౖ అవత#'ంచబoిన గ�ంథం <,ర= ఏ?ట�ప@వకV  ఇబJ@ హX´ అలlౖహ|స}ల%ం <Yౖ అవత#'ంచబoిన గ�ంథం <,ర= ఏ?ట�? 

  A) సహXఫ&  

  B) �ౌ#ా 

  C) జబM/ 

  D) ఇం.C 

 

65) అల%� & నుంoి అవత#'ంపజtయబడటJTk 8PTT అరFలL ఏమంటJర=అల%� & నుంoి అవత#'ంపజtయబడటJTk 8PTT అరFలL ఏమంటJర=అల%� & నుంoి అవత#'ంపజtయబడటJTk 8PTT అరFలL ఏమంటJర=అల%� & నుంoి అవత#'ంపజtయబడటJTk 8PTT అరFలL ఏమంటJర=? 

  A) �	�Pº 

  B) ¾బ@�ØC  

  C) ఇం.C 

  D) వహX 
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జ�ాబ�ల�జ�ాబ�ల�జ�ాబ�ల�జ�ాబ�ల� 
 
  

01 B 02 B 03 A 04 A 05 C 

06 C 07 B 08 C 09 A 10 C 

11 B 12 C 13 C 14 B 15 D 

16 C 17 D 18 B 19 C 20 A 

21 A 22 B 23 A 24 D 25 B 

26 D 27 A 28 D 29 C 30 D 

31 B 32 D 33 C 34 C 35 A 

36 B 37 C 38 A 39 A 40 A 

41 D 42 C 43 C 44 D 45 B 

46 B 47 D 48 B 49 D 50 C 

51 D 52 A 53 A 54 C 55 B 

56 A 57 A 58 D 59 C 60 B 

61 D 62 C 63 A 64 A 65 D 

 


