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ఇ�ా� �య �	
� Ð /దట1 �ా� � 

 

1) మన ఆచరణలను న6దు 7ే9+ :ైవదూతల >+ర?�  ఏAట1మన ఆచరణలను న6దు 7ే9+ :ైవదూతల >+ర?�  ఏAట1మన ఆచరణలను న6దు 7ే9+ :ైవదూతల >+ర?�  ఏAట1మన ఆచరణలను న6దు 7ే9+ :ైవదూతల >+ర?�  ఏAట1 ? 

  A) ఇ�Bా CీE 

  B) �	ామF �ాGHF 

  C) A�ా�E  

  D) ఇజJB �E 

 

Level 2 
 

1) తన భరL ఉNO!F PF అQాRF ర:ియల%� హT అనుU �V అP9ీWతన భరL ఉNO!F PF అQాRF ర:ియల%� హT అనుU �V అP9ీWతన భరL ఉNO!F PF అQాRF ర:ియల%� హT అనుU �V అP9ీWతన భరL ఉNO!F PF అQాRF ర:ియల%� హT అనుU �V అP9ీWయ%క� వలస య%క� వలస య%క� వలస య%క� వలస 

�YZ[న ఖ:ీజJ ర:ియల%� హT అ^OU   క�మ%�L   >+ర? �YZ[న ఖ:ీజJ ర:ియల%� హT అ^OU   క�మ%�L   >+ర? �YZ[న ఖ:ీజJ ర:ియల%� హT అ^OU   క�మ%�L   >+ర? �YZ[న ఖ:ీజJ ర:ియల%� హT అ^OU   క�మ%�L   >+ర? ......  

  A) QాGమ% 

  B) జ�ౖన_  

  C) ర?ఖయ%) 

  D) ఉ` క�E థు`  

 

2) ఖbల�ల%� & అ ĉ >+ర?�V పB9ి:ిf  gాంhన:ి ఎవర?ఖbల�ల%� & అ ĉ >+ర?�V పB9ి:ిf  gాంhన:ి ఎవర?ఖbల�ల%� & అ ĉ >+ర?�V పB9ి:ిf  gాంhన:ి ఎవర?ఖbల�ల%� & అ ĉ >+ర?�V పB9ి:ిf  gాంhన:ి ఎవర? ? 

  A) ఈ�ా అలkౖహmసnల%ం  

  B) ఇబpB హq` అలkౖహmసnల%ం  
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  C) ఇ�ా!�rE అలkౖహmసnల%ం 

  D) ఇ:ిBs అలkౖహmసnల%ం  

 

3) నూ& అలkౖహmసnల%ం -tంhన �ాలంనూ& అలkౖహmసnల%ం -tంhన �ాలంనూ& అలkౖహmసnల%ం -tంhన �ాలంనూ& అలkౖహmసnల%ం -tంhన �ాలం, , , , కvసం  కvసం  కvసం  కvసం  ........సంవతnాల� సంవతnాల� సంవతnాల� సంవతnాల� . 

  A) 775 

  B) 860 

  C) 950 

  D) 980 

 

4) ఆద` అలkౖహmసnల%ం మ'య� హవ
ల� ఆరంభంలw ఎకxడ Wవ9ంి7ే�ార? ఆద` అలkౖహmసnల%ం మ'య� హవ
ల� ఆరంభంలw ఎకxడ Wవ9ంి7ే�ార? ఆద` అలkౖహmసnల%ం మ'య� హవ
ల� ఆరంభంలw ఎకxడ Wవ9ంి7ే�ార? ఆద` అలkౖహmసnల%ం మ'య� హవ
ల� ఆరంభంలw ఎకxడ Wవ9ంి7ే�ార? ? 

  A) ఒక ఇంట1లw 

  B) అE జహనz`  

  C) అE జనzత{లw  

  D) ఒక |ా)లkసులw  

 

5) :ైవదూతల�V అల%� & ఇల% ప}�	^Oడ~:ైవదూతల�V అల%� & ఇల% ప}�	^Oడ~:ైవదూతల�V అల%� & ఇల% ప}�	^Oడ~:ైవదూతల�V అల%� & ఇల% ప}�	^Oడ~, "^cను మట1�  నుం�ి ఒక^cను మట1�  నుం�ి ఒక^cను మట1�  నుం�ి ఒక^cను మట1�  నుం�ి ఒక ....... ను ను ను ను 

సృ*ి�ంచబ�త{^Ozనుసృ*ి�ంచబ�త{^Ozనుసృ*ి�ంచబ�త{^Ozనుసృ*ి�ంచబ�త{^Ozను". 

  A) ప�వ� 

  B) �F 

  C) బష.  

  D) >�ౖ �ాట1లw ఏ:ీ స��న:ి �ాదు 
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6) ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  ఉల�� �ంhన హ:ీథుల సంఖ)ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  ఉల�� �ంhన హ:ీథుల సంఖ)ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  ఉల�� �ంhన హ:ీథుల సంఖ)ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  ఉల�� �ంhన హ:ీథుల సంఖ).......... 

  A) 1730 

  B) 2210 

  C) 3420 

  D) 4140 

 

7) ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  �కx ��ద' >+ర? ఏAట1 ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  �కx ��ద' >+ర? ఏAట1 ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  �కx ��ద' >+ర? ఏAట1 ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  �కx ��ద' >+ర? ఏAట1  ....… 

  A) సల%! ర:ియల%� హT అ^OU  

  B) జ�ౖన_ ర:ియల%� హT అ^OU   

  C) అ�ా! ర:ియల%� హT అ^OU   

  D) హQాn ర:ియల%� హT అ^OU   

 

8) ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  �కx తం�ిB >+ర? ఏAట1 ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  �కx తం�ిB >+ర? ఏAట1 ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  �కx తం�ిB >+ర? ఏAట1 ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  �కx తం�ిB >+ర? ఏAట1 ....… 

  A) అబ� �O}_  

  B) ఉNO!F ర:ియల%� హT అ^OU   

  C) అబ� బక. ర:ియల%� హT అ^OU   

  D) ఉమ. ర:ియల%� హT అ^OU   

 

 



 
5

9) ఈ మ%ఈ మ%ఈ మ%ఈ మ%టల� ఎవర? ప}�ార?టల� ఎవర? ప}�ార?టల� ఎవర? ప}�ార?టల� ఎవర? ప}�ార?, "�ా' హక�xలvz �ా' హక�xలvz �ా' హక�xలvz �ా' హక�xలvz ((((ఆ బలహqనుల హక�xఆ బలహqనుల హక�xఆ బలహqనుల హక�xఆ బలహqనుల హక�x)))) , , , , 

�ా'�	 �ా'�	 �ా'�	 �ా'�	 ((((ఆ బలహqనులక�ఆ బలహqనులక�ఆ బలహqనులక�ఆ బలహqనులక�) ) ) ) ఇ>�ించనంతవరక� ఇ>�ించనంతవరక� ఇ>�ించనంతవరక� ఇ>�ించనంతవరక� ----     �లwW బలహqనులను ĉను �లwW బలహqనులను ĉను �లwW బలహqనులను ĉను �లwW బలహqనులను ĉను 

7Oల% బలవంత{ల�gా ప'గణ��ాL ను7Oల% బలవంత{ల�gా ప'గణ��ాL ను7Oల% బలవంత{ల�gా ప'గణ��ాL ను7Oల% బలవంత{ల�gా ప'గణ��ాL ను". 

  A) అb ర:ియల%� హT అనుU  

  B) ఆబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU   

  C) ఉమ. ర:ియల%� హT అనుU   

  D) ఉNO!F ర:ియల%� హT అనుU   

 

10) |ాGమ% ర:ియల%� హT అ^OU  మ'య� ఆ�� భరLక� ఐదుగ�ర? >ిల� ల� |ాGమ% ర:ియల%� హT అ^OU  మ'య� ఆ�� భరLక� ఐదుగ�ర? >ిల� ల� |ాGమ% ర:ియల%� హT అ^OU  మ'య� ఆ�� భరLక� ఐదుగ�ర? >ిల� ల� |ాGమ% ర:ియల%� హT అ^OU  మ'య� ఆ�� భరLక� ఐదుగ�ర? >ిల� ల� 

క}gార?క}gార?క}gార?క}gార?, , , , �ార?�ార?�ార?�ార? :    హసFహసFహసFహసF, , , , హT9�ౖFహT9�ౖFహT9�ౖFహT9�ౖF,,,,  ......, జ�ౖనబ!'య� ఉ` క�E థు`జ�ౖనబ!'య� ఉ` క�E థు`జ�ౖనబ!'య� ఉ` క�E థు`జ�ౖనబ!'య� ఉ` క�E థు` 

  A) మ�హ9ిnF 

  B) ఖ%9ిం 

  C) అబ�� ల%� & 

  D) ఇబpB హqం

 

11) అb ర:ియల%� హT అనుUఅb ర:ియల%� హT అనుUఅb ర:ియల%� హT అనుUఅb ర:ియల%� హT అనుU     మ'య� QాGమ% ర:ియల%� హT అ^OU ల వbమ% మ'య� QాGమ% ర:ియల%� హT అ^OU ల వbమ% మ'య� QాGమ% ర:ియల%� హT అ^OU ల వbమ% మ'య� QాGమ% ర:ియల%� హT అ^OU ల వbమ% 

tందుక� t7�ే9ిన అGథులక� ఇవ
బ�ిన ఆGథ)ం tందుక� t7�ే9ిన అGథులక� ఇవ
బ�ిన ఆGథ)ం tందుక� t7�ే9ిన అGథులక� ఇవ
బ�ిన ఆGథ)ం tందుక� t7�ే9ిన అGథులక� ఇవ
బ�ిన ఆGథ)ం ...… 

  A) మ%ంసం, >ి�ాL బpదంల�&పళ�[ఫల%ల� 

  B) ���F, షవా! &బ�ా� �ా  

  C) ఖర�� రప� పళ�[&�ే^Y�V 7ే9ిన |ాvయం  
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  D) మ%ంసం, Pా)v మ'య� ట  

 

12) "^cను అల%� & క� మ'య� అల%� & �కx సం:ేశహర?�ి�	 t¢ేయత ^cను అల%� & క� మ'య� అల%� & �కx సం:ేశహర?�ి�	 t¢ేయత ^cను అల%� & క� మ'య� అల%� & �కx సం:ేశహర?�ి�	 t¢ేయత ^cను అల%� & క� మ'య� అల%� & �కx సం:ేశహర?�ి�	 t¢ేయత 

చూ>ినంత�ాలంచూ>ినంత�ాలంచూ>ినంత�ాలంచూ>ినంత�ాలం, , , , �ర? ^Oక� t¢ేయత చూపం�ి�ర? ^Oక� t¢ేయత చూపం�ి�ర? ^Oక� t¢ేయత చూపం�ి�ర? ^Oక� t¢ేయత చూపం�ి. . . . ఒక�cళ ^cను అల%� & క� ఒక�cళ ^cను అల%� & క� ఒక�cళ ^cను అల%� & క� ఒక�cళ ^cను అల%� & క� 

మ'య� అల%� & �కxమ'య� అల%� & �కxమ'య� అల%� & �కxమ'య� అల%� & �కx సం:ేశహర?�ి�	 అt¢ేయత చూ>ి�ే సం:ేశహర?�ి�	 అt¢ేయత చూ>ి�ే సం:ేశహర?�ి�	 అt¢ేయత చూ>ి�ే సం:ేశహర?�ి�	 అt¢ేయత చూ>ి�ే, , , , �ర? ^Oక� �ర? ^Oక� �ర? ^Oక� �ర? ^Oక� 

t¢ేయత చూపక�ం�O స
తంత{B లkౖ |�వచు�t¢ేయత చూపక�ం�O స
తంత{B లkౖ |�వచు�t¢ేయత చూపక�ం�O స
తంత{B లkౖ |�వచు�t¢ేయత చూపక�ం�O స
తంత{B లkౖ |�వచు�"    ఈ మ%టల� ప}�	న:ి ఎవర?ఈ మ%టల� ప}�	న:ి ఎవర?ఈ మ%టల� ప}�	న:ి ఎవర?ఈ మ%టల� ప}�	న:ి ఎవర?? 

  A) అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU   

  B) అb ర:ియల%� హT అనుU   

  C) హ` జJ ర:ియల%� హT అనుU   

  D) అబ� �O}_  

 

13) బద. య�దfంలw మ�ాx మ�*ిBక�ల తర?ఫ�న య�దfం 7ే9ిన అబ�� ర¤¥!F బద. య�దfంలw మ�ాx మ�*ిBక�ల తర?ఫ�న య�దfం 7ే9ిన అబ�� ర¤¥!F బద. య�దfంలw మ�ాx మ�*ిBక�ల తర?ఫ�న య�దfం 7ే9ిన అబ�� ర¤¥!F బద. య�దfంలw మ�ాx మ�*ిBక�ల తర?ఫ�న య�దfం 7ే9ిన అబ�� ర¤¥!F 

ఎవ' క�మ%ర?డ~ఎవ' క�మ%ర?డ~ఎవ' క�మ%ర?డ~ఎవ' క�మ%ర?డ~? 

  A) మ�హమ!" సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం  

  B) ఉమ. ర:ియల%� హT అనుU   

  C) ఉNO!F ర:ియల%� హT అనుU   

  D) అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU   

 

14) ఖbQా ఉమ. ర:ియల%� హT అనుU  �కx అమ�ల)��¦ఖbQా ఉమ. ర:ియల%� హT అనుU  �కx అమ�ల)��¦ఖbQా ఉమ. ర:ియల%� హT అనుU  �కx అమ�ల)��¦ఖbQా ఉమ. ర:ియల%� హT అనుU  �కx అమ�ల)��¦న సల¥లలwW ఒక న సల¥లలwW ఒక న సల¥లలwW ఒక న సల¥లలwW ఒక 

సల¥సల¥సల¥సల¥ … 

  A) � తప§లను �cలkGL  చూ>+ �ాW�	 కృతజ̈తల� �ెల�పం�ి 

  B) ఎల� ప§డూ సమయం �ాgా ĉ నమ%© 7ేయం�ి 
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  C) 7ెడ~�V, దుష�త
ం�V |�ాడం�ి 

  D) సత)ం �ªరక� Wలబడం�ి  

 

15) అల%� & ఆ:ే«ాWz ¬ర�ావహmసూLఅల%� & ఆ:ే«ాWz ¬ర�ావహmసూLఅల%� & ఆ:ే«ాWz ¬ర�ావహmసూLఅల%� & ఆ:ే«ాWz ¬ర�ావహmసూL , , , , పBవకL ఇబpB హqం అలkౖహmసnల%ం తన ఏ పBవకL ఇబpB హqం అలkౖహmసnల%ం తన ఏ పBవకL ఇబpB హqం అలkౖహmసnల%ం తన ఏ పBవకL ఇబpB హqం అలkౖహmసnల%ం తన ఏ 

క�మ%ర?�ిW బ}వ
�OW�	 తయ%��^Oర? క�మ%ర?�ిW బ}వ
�OW�	 తయ%��^Oర? క�మ%ర?�ిW బ}వ
�OW�	 తయ%��^Oర? క�మ%ర?�ిW బ}వ
�OW�	 తయ%��^Oర? ? 

  A) ఇ�ాU ,  

  B) ఇ�ా!�rE 

  C) ఇ:ిBs  

  D) ఇల%)s  

 

16) ఖbQా అb ర:ియల%� హT అనుU  �కx ఖbQా అb ర:ియల%� హT అనుU  �కx ఖbQా అb ర:ియల%� హT అనుU  �కx ఖbQా అb ర:ియల%� హT అనుU  �కx 30 30 30 30 అమ�ల)��¦న సల¥లలw ఒక అమ�ల)��¦న సల¥లలw ఒక అమ�ల)��¦న సల¥లలw ఒక అమ�ల)��¦న సల¥లలw ఒక 

సల¥ సల¥ సల¥ సల¥ ......… 

  A) త}�దండ~B ల పట�  దయ�V ��లగటం మ'య� �ా'W g¯రtంచటం 

  B) � ఇర?గ�|°ర?గ� �ా'W >+BAంచటం  

  C) అత{)తLమ��¦న సత)�±Aటంట² 7ే9ిన �ాgా� ^OWz Wలబ³ట´� �µవటం 

  D) >�ౖవvz స��న జ�ాబ�ల� 

 

17) "పల�క�పల�క�పల�క�పల�క�:    ఓ అt«ా
సుల%ాఓ అt«ా
సుల%ాఓ అt«ా
సుల%ాఓ అt«ా
సుల%ా!"    అ^c ప:Oల�V ఏ సూర& అ^c ప:Oల�V ఏ సూర& అ^c ప:Oల�V ఏ సూర& అ^c ప:Oల�V ఏ సూర& 

|Bా రంభమవ�త{ం:ి|Bా రంభమవ�త{ం:ి|Bా రంభమవ�త{ం:ి|Bా రంభమవ�త{ం:ి? 

  A) అE నsB  

  B) అE అsB 
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  C) అE �ాCిర�F  

  D) అE మ%ఊF 

 

18) అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU  7ే9ిన మంh పనులలw ఒక మంh పW అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU  7ే9ిన మంh పనులలw ఒక మంh పW అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU  7ే9ిన మంh పనులలw ఒక మంh పW అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU  7ే9ిన మంh పనులలw ఒక మంh పW 
..… 

  A) ^OణOలను జమ 7ేయటం 

  B) అ^cక మ9ి�దుల� W'!ంచడం 

  C) ఖు.ఆF జమ7ేయటం మ'య� సంకలనం 7ేయటం 

  D) ఈ�ప��  :ే«ానzంతట1v ఇ�ా� �య ప'|ాలనలwW�	 ¸సుక�ావటం 

 

19) అb ర:ియల%� హT అనుU  |ాల¹º నz య�:Of ల� అb ర:ియల%� హT అనుU  |ాల¹º నz య�:Of ల� అb ర:ియల%� హT అనుU  |ాల¹º నz య�:Of ల� అb ర:ియల%� హT అనుU  |ాల¹º నz య�:Of ల� ----     బద.బద.బద.బద.,......మ'య�మ'య�మ'య�మ'య� .....… 

  A) ఖ�»బ., ఉహ"  

  B) అ& జJ_, ఖ�»బ.  

  C) ఖ�»బ., ఉహ"  

  D) >�ౖ�c� స��న జ�ాబ�ల� �ావ� 

 

20) ఖ:ీజJ ర:ియల%� హT అ^OU క� ఆర?గ�ఖ:ీజJ ర:ియల%� హT అ^OU క� ఆర?గ�ఖ:ీజJ ర:ియల%� హT అ^OU క� ఆర?గ�ఖ:ీజJ ర:ియల%� హT అ^OU క� ఆర?గ�ర? >ిల� ల�ర? >ిల� ల�ర? >ిల� ల�ర? >ిల� ల�, , , , �ా' >+ర?�  �ా' >+ర?�  �ా' >+ర?�  �ా' >+ర?�  ........, ........, 

జ�ౖన_జ�ౖన_జ�ౖన_జ�ౖన_, ర?ఖయ%)&ర?ఖయ%)&ర?ఖయ%)&ర?ఖయ%)&, ఉ`! క�E థు` మ'య� QాGమ&ఉ`! క�E థు` మ'య� QాGమ&ఉ`! క�E థు` మ'య� QాGమ&ఉ`! క�E థు` మ'య� QాGమ&. 

  A) ఇబpB హq`, అబ�� ల%� & 

  B) అబ�� ల%� & , ఖ%¬` 

  C) ఖ%¬`, ఇబpB హq` 
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  D) >�ౖ�c� స��న జ�ాబ�ల� �ావ� 

 
21) పBవకL  సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఇల% బ�¢ంి7Oర?పBవకL  సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఇల% బ�¢ంి7Oర?పBవకL  సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఇల% బ�¢ంి7Oర?పBవకL  సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఇల% బ�¢ంి7Oర? "పBపంచ పBపంచ పBపంచ పBపంచ 

మహmళలంద'లw అత{)తLమ��¦న మహmళల� నల�గ�ర?మహmళలంద'లw అత{)తLమ��¦న మహmళల� నల�గ�ర?మహmళలంద'లw అత{)తLమ��¦న మహmళల� నల�గ�ర?మహmళలంద'లw అత{)తLమ��¦న మహmళల� నల�గ�ర?: �ార? ఖ¸జJ�ార? ఖ¸జJ�ార? ఖ¸జJ�ార? ఖ¸జJ, , , , 

QాGమ&QాGమ&QాGమ&QాGమ&, , , , మర)` మ'య�మర)` మ'య�మర)` మ'య�మర)` మ'య�    ....… 

  A) ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU  

  B) అ�ా! ర:ియల%� హT అ^OU   

  C) ఆ9ియ%  

  D) �¼ద& ర:ియల%� హT అ^OU  

 

22) సూర& అE అsB పB�ారంసూర& అE అsB పB�ారంసూర& అE అsB పB�ారంసూర& అE అsB పB�ారం, , , , మ%నమ%నమ%నమ%నవ�డ~ Wశ�యంgా నష�ంలw ఉ^Ozడ~ వ�డ~ Wశ�యంgా నష�ంలw ఉ^Ozడ~ వ�డ~ Wశ�యంgా నష�ంలw ఉ^Ozడ~ వ�డ~ Wశ�యంgా నష�ంలw ఉ^Ozడ~ ÐÐÐÐ    

�ాv�ాv�ాv�ాv, , , , ఇల%ంట1 �ార? తప�ఇల%ంట1 �ార? తప�ఇల%ంట1 �ార? తప�ఇల%ంట1 �ార? తప�: 

  A) ఎవ���ే t«ా
సం క}g'ఉంటp½ 

  B) ఎవ���ే స�Oxా)ల� 7ేసూL  ఉంటp½ 

  C) ఒక'�ªకర? స�O)Wz అనుస'ంచమW |�B తnహmసూL , :OW>�ౖ 9ి� రంgా 

ఉం�ేటట´�  |�B తnహm�ాL ½ 

  D) >�ౖవvz స��న జ�ాబ�ల� 

 

23) ఏ సూర& లw ఏ సూర& లw ఏ సూర& లw ఏ సూర& లw "సంపదను సమక¾ర?��µవటంలw మ%నవ��ి అ�O)శసంపదను సమక¾ర?��µవటంలw మ%నవ��ి అ�O)శసంపదను సమక¾ర?��µవటంలw మ%నవ��ి అ�O)శసంపదను సమక¾ర?��µవటంలw మ%నవ��ి అ�O)శ"    

గ�'ంhఉం:ి గ�'ంhఉం:ి గ�'ంhఉం:ి గ�'ంhఉం:ి .… 

  A) సూర& అ Ļ F  

  B) సూర& అతL �ాథు.  
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  C) సూర& అE �ాCిర�F 

  D) సూర& అE హTమజ& 

 

24) "మ%నవ�డ~ అత{)తLమ��¦న ర�పంలw సృ*ి� ంచబ�ి^Oడ~మ%నవ�డ~ అత{)తLమ��¦న ర�పంలw సృ*ి� ంచబ�ి^Oడ~మ%నవ�డ~ అత{)తLమ��¦న ర�పంలw సృ*ి� ంచబ�ి^Oడ~మ%నవ�డ~ అత{)తLమ��¦న ర�పంలw సృ*ి� ంచబ�ి^Oడ~"     ఇ:ి ఏ సూర&ఇ:ి ఏ సూర&ఇ:ి ఏ సూర&ఇ:ి ఏ సూర&    

లwW వచనంలwW వచనంలwW వచనంలwW వచనం? 

  A) సూర& అతL �ాథు.  

  B) సూర& అ Ļ F  

  C) సూర& అE అsB 

  D. సూర& అE మ%ఊF 

 

25) సూర&సూర&సూర&సూర&    అ Ļ F లwW అ Ļ F లwW అ Ļ F లwW అ Ļ F లwW "వ ¥దE Pల%:ిE అ�Fవ ¥దE Pల%:ిE అ�Fవ ¥దE Pల%:ిE అ�Fవ ¥దE Pల%:ిE అ�F" అ^c వచనం ఏ అ^c వచనం ఏ అ^c వచనం ఏ అ^c వచనం ఏ 

పట�ణOWz సూhసుL నz:ిపట�ణOWz సూhసుL నz:ిపట�ణOWz సూhసుL నz:ిపట�ణOWz సూhసుL నz:ి… 

  A) మ:ీ^O మ�నవ
ర& పట�ణం 

  B) జ�ర?సలkం పట�ణం 

  C) మ�ాx పట�ణం 

  D) >�ౖ వvz స��న జ�ాబ�ల� 

 

26) "అమ:ి` మ�మద�ద&అమ:ి` మ�మద�ద&అమ:ి` మ�మద�ద&అమ:ి` మ�మద�ద&" అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1 ..… 

  A) నర�ాg'z 

  B) |°డ~g��న స�ం¿pల� 
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  C) అల%� & �కx అg'z 

  D) >�ౖ�c� స��న జ�ాబ�ల� �ావ� 

 

27) ఏ పBవకLను అల%� & >�ౖ�	 ల�ప�క�^Ozడ~ మ'య� ఈ పBపంచ సర
^Oశ^OW�	 ఏ పBవకLను అల%� & >�ౖ�	 ల�ప�క�^Ozడ~ మ'య� ఈ పBపంచ సర
^Oశ^OW�	 ఏ పBవకLను అల%� & >�ౖ�	 ల�ప�క�^Ozడ~ మ'య� ఈ పBపంచ సర
^Oశ^OW�	 ఏ పBవకLను అల%� & >�ౖ�	 ల�ప�క�^Ozడ~ మ'య� ఈ పBపంచ సర
^Oశ^OW�	 

�ªంత �ాలం మ�ందు G'g' భ�A>�ౖ�	 పంపను^Ozడ~�ªంత �ాలం మ�ందు G'g' భ�A>�ౖ�	 పంపను^Ozడ~�ªంత �ాలం మ�ందు G'g' భ�A>�ౖ�	 పంపను^Ozడ~�ªంత �ాలం మ�ందు G'g' భ�A>�ౖ�	 పంపను^Ozడ~? 

  A) పBవకL మ��ా అలkౖహmసnల%ం 

  B) పBవకL ఈ�ా అలkౖహmసnల%ం (-9�s) 

  C) పBవకL ఇబpB హq` అలkౖహmసnల%ం 

 

28) సూర& అE హTమజ& పB�ారంసూర& అE హTమజ& పB�ారంసూర& అE హTమజ& పB�ారంసూర& అE హTమజ& పB�ారం, , , , ఎల%ంట1 పBజల� నర�ాg'zలwW�	 t9ి' ఎల%ంట1 పBజల� నర�ాg'zలwW�	 t9ి' ఎల%ంట1 పBజల� నర�ాg'zలwW�	 t9ి' ఎల%ంట1 పBజల� నర�ాg'zలwW�	 t9ి' 

�cయబడ�Oర? �cయబడ�Oర? �cయబడ�Oర? �cయబడ�Oర? .… 

  A) 7O�ీల� 7ె>+��ార? మ'య� అపWందల� �c9+�ార? 

  B) సంపదను క¾డగట²��ార? మ'య� :OWW మ%ట1మ%ట1�	 

లk�	xంచుక�ంటÁ ఉం�ే�ార? 

  C) తమ సంపద తమ�V ĉ ఎల� �ాలం ఉంట´ందW ¿ptం7ే�ార? 

  D) >�ౖవvz స��న జ�ాబ�ల�  

 

29) అల%� & మ%రºంలw మనం :ేWW ఖర?� 7ేయ%}అల%� & మ%రºంలw మనం :ేWW ఖర?� 7ేయ%}అల%� & మ%రºంలw మనం :ేWW ఖర?� 7ేయ%}అల%� & మ%రºంలw మనం :ేWW ఖర?� 7ేయ%} ? 

  A) అత{)తLమ��¦న మ'య� ఎల%ంట1 కbLల�W స
చÂ��¦న �ాట1W ఖర?� 

>�టp� } 

  B) మనక� ఇష�ల�W �ాట1W అల%� & �ªరక� ఖర?� >�టp� } 
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  C) 7ె�ి|��న �ాట1W మ'య� క�Z[|��న �ాట1W ఖర?� >�టp� } 

  D) >�ౖవvz స��న జ�ాబ�ల�  

 

30) "ఎదుట1 �ా'ఎదుట1 �ా'ఎదుట1 �ా'ఎదుట1 �ా'>�ౖ అపWందల� 6పటం మ'య� 7O�ీల� 7ెప�టం >�ౖ అపWందల� 6పటం మ'య� 7O�ీల� 7ెప�టం >�ౖ అపWందల� 6పటం మ'య� 7O�ీల� 7ెప�టం >�ౖ అపWందల� 6పటం మ'య� 7O�ీల� 7ెప�టం 

అల�ాట´gా 7ేసుక�నz పBG వ)�ÃL  ^Oశన��¦|��Oడ~అల�ాట´gా 7ేసుక�నz పBG వ)�ÃL  ^Oశన��¦|��Oడ~అల�ాట´gా 7ేసుక�నz పBG వ)�ÃL  ^Oశన��¦|��Oడ~అల�ాట´gా 7ేసుక�నz పBG వ)�ÃL  ^Oశన��¦|��Oడ~ ....." ఇ:ి ఏ సూర& ఇ:ి ఏ సూర& ఇ:ి ఏ సూర& ఇ:ి ఏ సూర& 

ఆరంభ వచనంఆరంభ వచనంఆరంభ వచనంఆరంభ వచనం...… 

  A) అE CీE  

  B) అతL �ాథు.  

  C) అE మ%ఊF 

  D) అE హTమజ&  

 
31) అE మ%ఊF అంట² అర�ం ఏAట1 అE మ%ఊF అంట² అర�ం ఏAట1 అE మ%ఊF అంట² అర�ం ఏAట1 అE మ%ఊF అంట² అర�ం ఏAట1 … 

  A) gÄప� మ'య� ఘన��¦న tషయ%ల� 

  B) ఇతర?లక� స¥యపడటం 

  C) నమ%©లను Wర�Æ)ం 7ేయటం  

  D) hనzt మ'య� స
ల���¦న tషయ%ల� 

 

32) సూర& అ Ļ F ఇల% పBకట1సుL నz:ి సూర& అ Ļ F ఇల% పBకట1సుL నz:ి సూర& అ Ļ F ఇల% పBకట1సుL నz:ి సూర& అ Ļ F ఇల% పBకట1సుL నz:ి ÐÐÐÐ    మ%నవ��ిW అత{)తL మ��¦న మ%నవ��ిW అత{)తL మ��¦న మ%నవ��ిW అత{)తL మ��¦న మ%నవ��ిW అత{)తL మ��¦న 

ర�పంలw సృ*ి� ంhన తర?�ాత అల%� & అత�ి �కx ర�పంలw సృ*ి� ంhన తర?�ాత అల%� & అత�ి �కx ర�పంలw సృ*ి� ంhన తర?�ాత అల%� & అత�ి �కx ర�పంలw సృ*ి� ంhన తర?�ాత అల%� & అత�ి �కx ....... ....... ....... ....... వలన అత�ిW వలన అత�ిW వలన అత�ిW వలన అత�ిW 

అధమఅధమఅధమఅధమ�ా� �లwW అధమ�ా� ��	 7ేా�డ~�ా� �లwW అధమ�ా� ��	 7ేా�డ~�ా� �లwW అధమ�ా� ��	 7ేా�డ~�ా� �లwW అధమ�ా� ��	 7ేా�డ~. . . .  

  A) �YౖజJ¨ Wక జJ¨ నం మ'య� 9ి'సంపదల� క}g' ఉండక|�వటం వలన 
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  B) �ె}t�ేటల� క}g' ఉండక|�వటం వలన 

  C) ఈమ%F (t«ా
సం) మ'య� స�Oxా)ల� క}g' ఉండక |�వటం వలన 

  D) >�ౖవvz స��న జ�ాబ�ల�  

 

33) |Bా Èన �ాలంలwW ఈ�ప��  ా©ల ఏ >+ర?�V >ిలవబ�ే�ార?|Bా Èన �ాలంలwW ఈ�ప��  ా©ల ఏ >+ర?�V >ిలవబ�ే�ార?|Bా Èన �ాలంలwW ఈ�ప��  ా©ల ఏ >+ర?�V >ిలవబ�ే�ార?|Bా Èన �ాలంలwW ఈ�ప��  ా©ల ఏ >+ర?�V >ిలవబ�ే�ార? .....… 

  A) బ�ా,  

  B) Cి.ఔF 

  C) ఫ�జJ� . 

  D) ఖbQా 

 

34) "హ�OL  ©ర?L మ�E మఖ%P.హ�OL  ©ర?L మ�E మఖ%P.హ�OL  ©ర?L మ�E మఖ%P.హ�OL  ©ర?L మ�E మఖ%P."అంట² అర�ం అంట² అర�ం అంట² అర�ం అంట² అర�ం  .… 

  A) � ఆాధు)�ిW, ఆయన �కx g¯రవ ��L తBమ�ల�V సుL Gంచం�ి 

  B) �ాబట1�  � పBభ�వ� ĉ సుL Gంచం�ి మ'య� ఖుాÊv సమ'�ంచం�ి 

  C) మ%నవ�డ~ తప�క�ం�O నష�ంలw ఉ^Ozడ~ 

  D) � సమ%ధుల� 7ేË వరక�  

 

35) "��ªరక� � ధర!ం మ'య� ^O�ªరక� ^O ధర!ం��ªరక� � ధర!ం మ'య� ^O�ªరక� ^O ధర!ం��ªరక� � ధర!ం మ'య� ^O�ªరక� ^O ధర!ం��ªరక� � ధర!ం మ'య� ^O�ªరక� ^O ధర!ం"    అ^c ప:Oల� ఏ అ^c ప:Oల� ఏ అ^c ప:Oల� ఏ అ^c ప:Oల� ఏ 

సూర& �కx hవ' ప:Oల�సూర& �కx hవ' ప:Oల�సూర& �కx hవ' ప:Oల�సూర& �కx hవ' ప:Oల�? 

  A) అE ఇÌ%� s  

  B) అE QాG¥ 
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  C) అE అsB 

  D) అE �ాCిర�F 

 

36) సూర& అ Ļ F చ'�సుL నz tషయం సూర& అ Ļ F చ'�సుL నz tషయం సూర& అ Ļ F చ'�సుL నz tషయం సూర& అ Ļ F చ'�సుL నz tషయం  ...… 

  A) అం-ర? పండ~ 

  B) 9ి^OÍ పర
తం 

  C) ఈమ%F (t«ా
సం) క}g' ఉండక |�వటం మ'య� స�Oxా)ల� 

7ేయక|�వటం వలన ఎదుర�Î)పర)వ�ా^Oల� 

  D) మ�ాx నగరం 

 

37) మనం ఏ:ై^O మంh పW 7ే9ిన తర?�ాతమనం ఏ:ై^O మంh పW 7ే9ిన తర?�ాతమనం ఏ:ై^O మంh పW 7ే9ిన తర?�ాతమనం ఏ:ై^O మంh పW 7ే9ిన తర?�ాత, , , , :ేW �ªరక� ఎదుర? చూ�O}:ేW �ªరక� ఎదుర? చూ�O}:ేW �ªరక� ఎదుర? చూ�O}:ేW �ªరక� ఎదుర? చూ�O} 

..… 

  A) పBజల నుం�ి |°గడL ల� మ'య� కృతజ̈తల� 

  B) పBజల నుం�ి ధనం 

  C) అల%� & నుం�ి పBGఫలం 

  D) >�ౖవvz స��న జ�ాబ�ల�  

 

33338) ఆ�ర& అ ĉ:ి �ాసL వ��¦న -tతంఆ�ర& అ ĉ:ి �ాసL వ��¦న -tతంఆ�ర& అ ĉ:ి �ాసL వ��¦న -tతంఆ�ర& అ ĉ:ి �ాసL వ��¦న -tతం. . . . అ:ి మన 7Oవ� తర?�ాత అ:ి మన 7Oవ� తర?�ాత అ:ి మన 7Oవ� తర?�ాత అ:ి మన 7Oవ� తర?�ాత 

ాబ�త{ాబ�త{ాబ�త{ాబ�త{నz:ినz:ినz:ినz:ి. . . . అ:ి ఎంత �ాలం ఉంట´ం:ి అంట² ఆ�ర& -tత�ాల సమయం అ:ి ఎంత �ాలం ఉంట´ం:ి అంట² ఆ�ర& -tత�ాల సమయం అ:ి ఎంత �ాలం ఉంట´ం:ి అంట² ఆ�ర& -tత�ాల సమయం అ:ి ఎంత �ాలం ఉంట´ం:ి అంట² ఆ�ర& -tత�ాల సమయం 
..… 

  A) అప'Aతం, అనంతం  

  B) �ªWz సంవతnాల� మ%తB�±  
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  C) �ªWz Ŷలల� మ%తB�±  

  D) �ªWz :ి^Oల� మ%తB�±  

 

33339) �	¤ం:ి �ాట1లw ఏ:ి స��న సమ%¢Oనం�	¤ం:ి �ాట1లw ఏ:ి స��న సమ%¢Oనం�	¤ం:ి �ాట1లw ఏ:ి స��న సమ%¢Oనం�	¤ం:ి �ాట1లw ఏ:ి స��న సమ%¢Oనం? 

  A) మనం ఇష�పడW :OWW ఇతర?ల �ªరక� ఖర?� 7ేయడం 

  B) ఎవ���ే ఇతర?ల�V తమక� పB�ా:ించబ�ిన అనుగ¤¥లను 

పంచు�µవటpW�	 ఇష�పడ½, అల%ంట1 �ా'W అల%� & ఇష�పడ�Oడ~ 

  C) ఎక�xవ సంపద ఉనz ధWక పBజల�, తమ సంపదను Hద�ాదల�V 

పంచు�µ క¾డదు. 

  D) తమక� పB�ా:ించబ�ిన అనుగ¤¥లను ఇతర?ల�V పంచుక� ĉ �ా'�	 

అల%� & స¥యపడ�Oడ~  

 

44440) తమ సంపదను Hద�ాదల�V పంచు�µవటమ^c:ి ఇ�ా� ం �కx తమ సంపదను Hద�ాదల�V పంచు�µవటమ^c:ి ఇ�ా� ం �కx తమ సంపదను Hద�ాదల�V పంచు�µవటమ^c:ి ఇ�ా� ం �కx తమ సంపదను Hద�ాదల�V పంచు�µవటమ^c:ి ఇ�ా� ం �కx 

మ�లస�ం¿pలలwW ఒక మ�లస�ంభంమ�లస�ం¿pలలwW ఒక మ�లస�ంభంమ�లస�ం¿pలలwW ఒక మ�లస�ంభంమ�లస�ం¿pలలwW ఒక మ�లస�ంభం. . . . ఆ మ�లస�ం¿pWz ఏమW >ిల��ాL ర?ఆ మ�లస�ం¿pWz ఏమW >ిల��ాL ర?ఆ మ�లస�ం¿pWz ఏమW >ిల��ాL ర?ఆ మ�లస�ం¿pWz ఏమW >ిల��ాL ర?? 

  A) �¼`  

  B) హ�  

  C) సల%&  

  D) జ�ాత{ 
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44441) ఏ మ�9ి� ం మహmళ ఉహ" య�దfంలw |ాల¹º నz:ి మ'య� gాయప�ిన ఏ మ�9ి� ం మహmళ ఉహ" య�దfంలw |ాల¹º నz:ి మ'య� gాయప�ిన ఏ మ�9ి� ం మహmళ ఉహ" య�దfంలw |ాల¹º నz:ి మ'య� gాయప�ిన ఏ మ�9ి� ం మహmళ ఉహ" య�దfంలw |ాల¹º నz:ి మ'య� gాయప�ిన 

మ�9ి� ం 9�ౖWక�లక� ప'చర)ల� 7ే9ిం:ిమ�9ి� ం 9�ౖWక�లక� ప'చర)ల� 7ే9ిం:ిమ�9ి� ం 9�ౖWక�లక� ప'చర)ల� 7ే9ిం:ిమ�9ి� ం 9�ౖWక�లక� ప'చర)ల� 7ే9ిం:ి ? 

  A) ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU   

  B) QాGమ% ర:ియల%� హT అ^OU   

  C) హQాn ర:ియల%� హT అ^OU   

  D) సుమయ)& ర:ియల%� హT అ^OU   

 

44442) సయ)దుWz�ా సయ)దుWz�ా సయ)దుWz�ా సయ)దుWz�ా ((((9ీL Ðల ^Oయక�ాల�9ీL Ðల ^Oయక�ాల�9ీL Ðల ^Oయక�ాల�9ీL Ðల ^Oయక�ాల�) ) ) ) అ ĉ >+ర?�V అ ĉ >+ర?�V అ ĉ >+ర?�V అ ĉ >+ర?�V పBఖ%)G 7ంె:ిన:ి ఎవర?పBఖ%)G 7ంె:ిన:ి ఎవర?పBఖ%)G 7ంె:ిన:ి ఎవర?పBఖ%)G 7ంె:ిన:ి ఎవర?? 

  A) �¼ద& ర:ియల%� హT అ^OU   

  B) ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU   

  C) హQాn ర:ియల%� హT అ^OU   

  D) QాGమ& ర:ియల%� హT అ^OU   

 

44443) పBవకL  ఇబpB హqం అలkౖహmసnల%` తం�ిB ఎవర?పBవకL  ఇబpB హqం అలkౖహmసnల%` తం�ిB ఎవర?పBవకL  ఇబpB హqం అలkౖహmసnల%` తం�ిB ఎవర?పBవకL  ఇబpB హqం అలkౖహmసnల%` తం�ిB ఎవర?? 

  A) అ:O� "  

  B) అ� జJ 

  C) ఆజ.  

  D) అమ%!.  
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44444) ఒకప§డ~ మ�9ి� ం 9�ౖ^O)W�	 gÄప� ^Oయక�Wgా పW7ే9ిఒకప§డ~ మ�9ి� ం 9�ౖ^O)W�	 gÄప� ^Oయక�Wgా పW7ే9ిఒకప§డ~ మ�9ి� ం 9�ౖ^O)W�	 gÄప� ^Oయక�Wgా పW7ే9ిఒకప§డ~ మ�9ి� ం 9�ౖ^O)W�	 gÄప� ^Oయక�Wgా పW7ే9ి, , , , ఆ తర?�ాత ఆ తర?�ాత ఆ తర?�ాత ఆ తర?�ాత 

9�ౖన)ంలw ఒక �ామ%న) 9�ౖWక��ిgా పW7ే9ిన:ి ఎవర?9�ౖన)ంలw ఒక �ామ%న) 9�ౖWక��ిgా పW7ే9ిన:ి ఎవర?9�ౖన)ంలw ఒక �ామ%న) 9�ౖWక��ిgా పW7ే9ిన:ి ఎవర?9�ౖన)ంలw ఒక �ామ%న) 9�ౖWక��ిgా పW7ే9ిన:ి ఎవర? ? 

  A) ఖ%}" PF వb"  

  B) మ�థనz&  

  C) అబ� ఉబ³ౖద&  

  D) �ా" PF అH వÌ%Ñ s  

 

44445) మ�త& య�దfంలw పBవకL సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఎవ'�	 వ)GËకంgా మ�త& య�దfంలw పBవకL సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఎవ'�	 వ)GËకంgా మ�త& య�దfంలw పBవకL సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఎవ'�	 వ)GËకంgా మ�త& య�దfంలw పBవకL సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఎవ'�	 వ)GËకంgా 

|�ా�ి^Oర? |�ా�ి^Oర? |�ా�ి^Oర? |�ా�ి^Oర? ..… 

  A) ½మన� క�  

  B) ప'Òయన� క�  

  C) రష)న� క�  

  D) ఇం�ియన� క�  

 

44446) �	¤ం:ి నల�గ�'లw ఎవర? �	¤ం:ి నల�గ�'లw ఎవర? �	¤ం:ి నల�గ�'లw ఎవర? �	¤ం:ి నల�గ�'లw ఎవర? "పBG¿pవంత{�ైన మంh ఉప^O)సకరLపBG¿pవంత{�ైన మంh ఉప^O)సకరLపBG¿pవంత{�ైన మంh ఉప^O)సకరLపBG¿pవంత{�ైన మంh ఉప^O)సకరL" ? 

  A) ఉమ. ర:ియల%� హT అనుU   

  B) అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU   

  C) ఉNO!F ర:ియల%� హT అనుU   

  D) అb ర:ియల%� హT అనుU   
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44447) అE Qార�,అE Qార�,అE Qార�,అE Qార�,    అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1 ? 

  A) t:O) :O
రం 

  B) అల%� & �కx ఖడº ం 

  C) స�O)Wz ర�Óీ ప'7ే �ాడ~ 

  D) మంh 7ెడ~లను �cర?7ే9+ tచÆణ గల�ాడ~ 

 

44448) అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU  ఎ^Ozళ�[ ఖbQాgా ప'|ా}ం7Oర?అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU  ఎ^Ozళ�[ ఖbQాgా ప'|ా}ం7Oర?అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU  ఎ^Ozళ�[ ఖbQాgా ప'|ా}ం7Oర?అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU  ఎ^Ozళ�[ ఖbQాgా ప'|ా}ం7Oర?? 

  A) 4 సంవతnాల 9 Ŷలల� 

  B) 12 సంవతnాల� 

  C) 10 సంవతnాల 6 ^Yలల 4 :ి^Oల� 

  D) 2 సంవతnాల 3 ^Yలల� 

 

44449) ఉహ" య�దfంలw హ` జJ ర:ియల%� హT అనుU ను వ¢ంిhన:ి ఎవర? ఉహ" య�దfంలw హ` జJ ర:ియల%� హT అనుU ను వ¢ంిhన:ి ఎవర? ఉహ" య�దfంలw హ` జJ ర:ియల%� హT అనుU ను వ¢ంిhన:ి ఎవర? ఉహ" య�దfంలw హ` జJ ర:ియల%� హT అనుU ను వ¢ంిhన:ి ఎవర? ? 

  A) మ�9�ౖ}మ&  

  B) వహqÒ  

  C) �Ôలkౖ¥&  

  D) సజJ&  

 

55550) ఇ�ా� �య ాజJ)Wz ఖbQా ఉమ. ఎ^Ozళ�[ ప'|ా}ం7Oర?ఇ�ా� �య ాజJ)Wz ఖbQా ఉమ. ఎ^Ozళ�[ ప'|ా}ం7Oర?ఇ�ా� �య ాజJ)Wz ఖbQా ఉమ. ఎ^Ozళ�[ ప'|ా}ం7Oర?ఇ�ా� �య ాజJ)Wz ఖbQా ఉమ. ఎ^Ozళ�[ ప'|ా}ం7Oర? ? 

  A) 10 సంవతnాల కంట² ఎక�xవgా  
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  B) 10 సంవతnాల కంట² తక�xవgా  

  C) 2 సంవతnాల  6^Yలల�  

  D) 7 సంవతnాల, 8 Ŷలల  5:ి^Oల�  

 
55551) అబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU క� ఏ మ%ర?>+ర? ఇవ
బ�ంి:ిఅబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU క� ఏ మ%ర?>+ర? ఇవ
బ�ంి:ిఅబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU క� ఏ మ%ర?>+ర? ఇవ
బ�ంి:ిఅబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU క� ఏ మ%ర?>+ర? ఇవ
బ�ంి:ి ? 

  A) అE ఘv  

  B) అE Qార�,  

  C) అ9ిn:ీf,  

  D) అసదుల%� &  

 

55552) తన ��దర?�ిW తనక� స¥యక�Wgా 7ేయమW పBవకL మ��ా తన ��దర?�ిW తనక� స¥యక�Wgా 7ేయమW పBవకL మ��ా తన ��దర?�ిW తనక� స¥యక�Wgా 7ేయమW పBవకL మ��ా తన ��దర?�ిW తనక� స¥యక�Wgా 7ేయమW పBవకL మ��ా 

అలkౖహmసnఅలkౖహmసnఅలkౖహmసnఅలkౖహmసnల%ం అల%� & ను �cడ~క�^Ozర?ల%ం అల%� & ను �cడ~క�^Ozర?ల%ం అల%� & ను �cడ~క�^Ozర?ల%ం అల%� & ను �cడ~క�^Ozర?. . . . అతW ��దర?W >+ర? ఏAట1అతW ��దర?W >+ర? ఏAట1అతW ��దర?W >+ర? ఏAట1అతW ��దర?W >+ర? ఏAట1? 

  A) Cి.ఔF  

  B) ¥ర�F  

  C) ఇమ%Ö F  

  D) >�ౖ�ాట1లw ఏ:ీ స��న జ�ాబ� �ాదు  

 

55553) అతL �ాథు. అంట² అర�ం ఏAట1 అతL �ాథు. అంట² అర�ం ఏAట1 అతL �ాథు. అంట² అర�ం ఏAట1 అతL �ాథు. అంట² అర�ం ఏAట1 ? 

  A) మ�ఖ) tషయ%ల గ�'ంh Wర�Æ)ంgా ఉం�ే�ాడ~ 

  B) లw× 
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  C) కర?వ�క� గ���న�ాడ~ 

  D) >�ౖ�ాట1లw ఏ:ీ స��న జ�ాబ� �ాదు  

 

55554) పBవకL మ�హమ!" సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం�V >�Z[ జ'g'నప�డ~పBవకL మ�హమ!" సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం�V >�Z[ జ'g'నప�డ~పBవకL మ�హమ!" సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం�V >�Z[ జ'g'నప�డ~పBవకL మ�హమ!" సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం�V >�Z[ జ'g'నప�డ~, , , , ఖ:ీజJ ఖ:ీజJ ఖ:ీజJ ఖ:ీజJ 

ర:ియల%� హT అ^OU  �కx వయసుn ఎంత ర:ియల%� హT అ^OU  �కx వయసుn ఎంత ర:ియల%� హT అ^OU  �కx వయసుn ఎంత ర:ియల%� హT అ^OU  �కx వయసుn ఎంత ? 

  A) 30 సంవతnాల�  

  B) 40 సంవతnాల� 

  C) 50 సంవతnాల� 

  D) 60 సంవతnాల� 

 

55555) పBవకL సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఈ పBపం7OWz t�ి7ే సమయం పBవకL సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఈ పBపం7OWz t�ి7ే సమయం పBవకL సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఈ పBపం7OWz t�ి7ే సమయం పBవకL సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం ఈ పBపం7OWz t�ి7ే సమయం 

ఆసనz��¦ందనz సూచనను �ె}>ిన సూర& ఏ:ిఆసనz��¦ందనz సూచనను �ె}>ిన సూర& ఏ:ిఆసనz��¦ందనz సూచనను �ె}>ిన సూర& ఏ:ిఆసనz��¦ందనz సూచనను �ె}>ిన సూర& ఏ:ి? 

  A) అE �ాCిర�F  

  B) అE అsB  

  C) అE నsB  

  D) అ ĻF  

 

55556) tగ¤¥లWzంట1v పగలgÄట1�tగ¤¥లWzంట1v పగలgÄట1�tగ¤¥లWzంట1v పగలgÄట1�tగ¤¥లWzంట1v పగలgÄట1� , , , , ఆ gÄడØ }W �ాఆ gÄడØ }W �ాఆ gÄడØ }W �ాఆ gÄడØ }W �ాట1లwW >�ద�  tగ¤¥W' ట1లwW >�ద�  tగ¤¥W' ట1లwW >�ద�  tగ¤¥W' ట1లwW >�ద�  tగ¤¥W' 

�cBల%డ:ీ9ిన:ి ఎవర? �cBల%డ:ీ9ిన:ి ఎవర? �cBల%డ:ీ9ిన:ి ఎవర? �cBల%డ:ీ9ిన:ి ఎవర? ? 

  A) పBవకL మ��ా అలkౖహmసnల%ం  

  B) పBవకL ఇబpB హq` అలkౖహmసnల%ం  
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  C) పBవకL నూ& అలkౖహmసnల%ం  

  D) పBవకL ఈ�ా అలkౖహmసnల%ం  

 

55557) పBవకL ఇబpB హq` అలkౖహmసnల%ం �కx మ%ర?>+ర? ఏAట1పBవకL ఇబpB హq` అలkౖహmసnల%ం �కx మ%ర?>+ర? ఏAట1పBవకL ఇబpB హq` అలkౖహmసnల%ం �కx మ%ర?>+ర? ఏAట1పBవకL ఇబpB హq` అలkౖహmసnల%ం �కx మ%ర?>+ర? ఏAట1 ? 

  A) ఖbల�ల%� & (అల%� & �కx 9+zహmత{డ~) 

  B) అసదుల%� & (అల%� & �కx ఖడº ం) 

  C) రసూల�ల%� & (అల%� & �కx సం:ేశహర?డ~) 

  D) >�ౖ�ాట1లw ఏ:ీ స��న జ�ాబ� �ాదు 

 

55558) పBవకL మ�హమ!" సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ంపBవకL మ�హమ!" సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ంపBవకL మ�హమ!" సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ంపBవకL మ�హమ!" సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం, , , , అb ర:ియల%� హT అనుU క� అb ర:ియల%� హT అనుU క� అb ర:ియల%� హT అనుU క� అb ర:ియల%� హT అనుU క� 

ఇh�న ఇh�న ఇh�న ఇh�న మ%ర?>+ర? మ%ర?>+ర? మ%ర?>+ర? మ%ర?>+ర? ((((Pర?దుPర?దుPర?దుPర?దు) ) ) ) ఏAట1 ఏAట1 ఏAట1 ఏAట1 ? 

  A) జJ¨ న:O
రం 

  B) స�O)Wz ర�Óీ ప'7ే�ాడ~ 

  C) మంh Ð 7ెడ~లను �cర?7ే9+ tచÆణ గల�ాడ~ 

  D) అల%� & �కx ఖడº ం  

 

55559) బv ఇ�Bా �rE పBజల� ఏ పBవకLను అనుస'ం7Oర?బv ఇ�Bా �rE పBజల� ఏ పBవకLను అనుస'ం7Oర?బv ఇ�Bా �rE పBజల� ఏ పBవకLను అనుస'ం7Oర?బv ఇ�Bా �rE పBజల� ఏ పBవకLను అనుస'ం7Oర?? 

  A) య�నుs అలkౖహmసnల%ం  

  B) య�సుÙ అలkౖహmసnల%ం  

  C) య%ఖూ_ అలkౖహmసnల%ం  
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  D) య¥) అలkౖహmసnల%ం  

 

66660) అE హTతమ& అంట² అర�ం ఏAట1అE హTతమ& అంట² అర�ం ఏAట1అE హTతమ& అంట² అర�ం ఏAట1అE హTతమ& అంట² అర�ం ఏAట1 ? 

  A) hతకgÄట�బ�ే స�లం  

  B) స
రºం 

  C) ఎ�ెÛL న స� ం¿pల� 

  D) నమలబ�ిన గ�ిØ పరకల�  

 
66661) �ాలం>�ౖ శపథం�V ఏ సూర& ఆరంభమవ�త{ం:ి�ాలం>�ౖ శపథం�V ఏ సూర& ఆరంభమవ�త{ం:ి�ాలం>�ౖ శపథం�V ఏ సూర& ఆరంభమవ�త{ం:ి�ాలం>�ౖ శపథం�V ఏ సూర& ఆరంభమవ�త{ం:ి? 

  A) అE నsB 

  B) అ ĻF  

  C) అE హTమజ&  

  D) అE అsB  

 

66662) ఏ సూర& లw అల%� & �కx మWzంప� అ'�ంచమW పBవకL సల� ల%� హT ఏ సూర& లw అల%� & �కx మWzంప� అ'�ంచమW పBవకL సల� ల%� హT ఏ సూర& లw అల%� & �కx మWzంప� అ'�ంచమW పBవకL సల� ల%� హT ఏ సూర& లw అల%� & �కx మWzంప� అ'�ంచమW పBవకL సల� ల%� హT 

అలkౖహm వసల� ంక� 7ెప�బ�ంి:ిఅలkౖహm వసల� ంక� 7ెప�బ�ంి:ిఅలkౖహm వసల� ంక� 7ెప�బ�ంి:ిఅలkౖహm వసల� ంక� 7ెప�బ�ంి:ి? 

  A) అE �ాCిర�F  

  B) అ ĻF  

  C) అE CీE  

  D) అE నsB 
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66663) అ ĻF అంట² అర�ం ఏAట1 అ Ļ F అంట² అర�ం ఏAట1 అ Ļ F అంట² అర�ం ఏAట1 అ Ļ F అంట² అర�ం ఏAట1 ? 

  A) ఆ}Ü పండ~ (ఒకరక��¦న 9ీమ7ెట´�  �ాయ) 

  B) అం-ర? పండ~ 

  C) �ాలం 

  D) పBజల�  

 

66664) "ల% ఆబ�దు మ% �Oబ�దూFల% ఆబ�దు మ% �Oబ�దూFల% ఆబ�దు మ% �Oబ�దూFల% ఆబ�దు మ% �Oబ�దూF"    అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1 ? 

  A) v�µసం v ధర!ం మ'య� ^O �µసం ^O ధర!ం 

  B) �ర? ఆా¢ిం7ే�ాట1W ĉను ఆా¢ించను  

  C) మ'య� �ర? ఆయన ఆాధక�ల� �ార?, ఎవ' Ŷౖ�ే ^cను 

ఆా¢ిసుL ^Oz^Ý  

  D) ఉ��దయ పBభ�వ� శరణ� �µర?చు^Ozను  

 

66665) "అE నsBఅE నsBఅE నsBఅE నsB"    అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1అంట² అర�ం ఏAట1 ? 

  A) tజయం 

  B) ¬Æ  

  C) పBGఫలం 

  D) Æమ%పణ 
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66666) అE హ` దు}ల%� & అంట² అర�ం ఏAట1అE హ` దు}ల%� & అంట² అర�ం ఏAట1అE హ` దు}ల%� & అంట² అర�ం ఏAట1అE హ` దు}ల%� & అంట² అర�ం ఏAట1 ? 

  A) అల%� & మÞనzత{డ~  

  B) �Ã'L , పBఖ%)త{ల� అల%� & �Ë  

  C) అల%� & తప� �cË ఆాధు)లkవర� ల�ర? 

  D) సకల పBశంసల� అల%� & �Ë  

 

66667) ఏ:ై^O మంh పW 7ే9ినప�డ~ మనం :OWW ఏమW >ిల��ాL మ�ఏ:ై^O మంh పW 7ే9ినప�డ~ మనం :OWW ఏమW >ిల��ాL మ�ఏ:ై^O మంh పW 7ే9ినప�డ~ మనం :OWW ఏమW >ిల��ాL మ�ఏ:ై^O మంh పW 7ే9ినప�డ~ మనం :OWW ఏమW >ిల��ాL మ� ? 

  A) హసన&  

  B) స�)య&  

  C) హయ 

  D) ష¥ద&  

 

66668) ఏనుగల� 9�ౖన)ం ఏtధంgా మ%'|��ందW సూర& అE CీE 7ెప�బ�ంి:ిఏనుగల� 9�ౖన)ం ఏtధంgా మ%'|��ందW సూర& అE CీE 7ెప�బ�ంి:ిఏనుగల� 9�ౖన)ం ఏtధంgా మ%'|��ందW సూర& అE CీE 7ెప�బ�ంి:ిఏనుగల� 9�ౖన)ం ఏtధంgా మ%'|��ందW సూర& అE CీE 7ెప�బ�ంి:ి 
.… 

  A. నమలబ�ిన ఎండ~గ�ిØ వల�  

  B) చW|��నప�వ�ల వల� 

  C) దుమ�!, ధూZవల� 

  D) ాళ[వల� 
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66669) "�	¤ం:ి 7ే� �	¤ం:ి 7ే� �	¤ం:ి 7ే� �	¤ం:ి 7ే� ((((ప�చు�క�^c�ాడ~ప�చు�క�^c�ాడ~ప�చు�క�^c�ాడ~ప�చు�క�^c�ాడ~) ) ) ) కంట² >�ౖ 7ే� కంట² >�ౖ 7ే� కంట² >�ౖ 7ే� కంట² >�ౖ 7ే� ((((ఇ7�ే�ాడ~ఇ7�ే�ాడ~ఇ7�ే�ాడ~ఇ7�ే�ాడ~) ) ) ) �±ల��±ల��±ల��±ల�"    అW అW అW అW 

ప}�	న:ి ఎవర?ప}�	న:ి ఎవర?ప}�	న:ి ఎవర?ప}�	న:ి ఎవర?? 

  A) ఆ���ా ర:ియల%� హT అ^OU   

  B) పBవకL మ�హమ!" సల� ల%� హT అలkౖహm వసల� ం  

  C) ఆబ� బక. ర:ియల%� హT అనుU   

  D) ఉమ. ర:ియల%� హT అనుU   

 

77770) "gా'�Fgా'�Fgా'�Fgా'�F"    అంట² అర�ంఅంట² అర�ంఅంట² అర�ంఅంట² అర�ం ఏAట1 ఏAట1 ఏAట1 ఏAట1 ?  

  A) బpట�ా' ల�:O పBయ%ణ�క�డ~ 

  B) ఖ�»:ీ ల�:O బం:ీ 

  C) బp�Ã:Oర?, ర?ణగ¤సుL డ~, ఇతర?ల నుం�ి అప§ ¸సుక�నz�ార? 

  D) Wర?>+దల� మ'య� అకxర గల�ార?  
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>� ౖపBశzల జ�ాబ�ల�>� ౖపBశzల జ�ాబ�ల�>� ౖపBశzల జ�ాబ�ల�>� ౖపBశzల జ�ాబ�ల�: 
 

01 C 02 B 03 C 04 C 05 C 

          

06 B 07 C 08 C 09 B 10 A 

          

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 

          

16 C 17 C 18 C 19 B 20 B 

          

21 C 22 D 23 B 24 B 25 C 

          

26 B 27 B 28 D 29 A 30 D 

          

31 B 32 C 33 B 34 D 35 D 

          

36 C 37 C 38 A 39 D 40 D 

          

41 B 42 D 43 C 44 A 45 B 

          

46 A 47 D 48 D 49 B 50 A 

          

51 C 52 B 53 B 54 B 55 C 

          

56 B 57 A 58 A 59 C 60 A 

          

61 D 62 D 63 B 64 B 65 A 

          

66 D 67 A 68 A 69 B 70 C 

 


